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دﻻرام ﺣﺎﻣﯽ  -ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻠﯽ
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مقاله پژوهشی
بهینهسازی تولید کف در خشککردن کفپوشی آب کرفس و ارزیابی خواص پودر تولیدی
مهسا کمالی سروستانی -1محبت محبی -*2مسعود

تقیزاده3

تاریخ دریافت3101/90/31 :
تاریخ پذیرش3101/31/91 :

چکیده
در این پژوهش ،تولید پودر آب کرفس با استفاده از روش خشک کردن کفپوشی مورد مطالعه قرار گرفت .شرایط تولید کف بهینه آب کرفس از نظر غلظت
صمغ زانتان ( 0/54 -0/54درصد) بهعنوان پایدارکننده کف ،مقدار کنسانتره پروتئین آبپنیر ( 5- 6درصد) بهعنوان عامل کفزا و زمان همزدن ( 5 -00دقیقه)
جهت ایجاد کف با کمترین مقدار دانسیته و بیشترین پایداری با استفاده از روش سطح پاسخ تعیین شد .سپس کف بهینه تولیدی در سه دمای  44 ،50و  00درجه
سانتیگراد و ضخامت  3میلیمتر خشک شد و پودرهای تولیدی از نظر رطوبت ،فعالیت آبی ،دانسیته توده ،دانسیته ضربه ،دانسیته ذره ،تخلخل و میزان پیوستگی و
جریانپذیری مورد مطالعه قرار گرفتند .در نهایت مشخص شد که افزایش دمای خشک کردن از  50به  00درجه سانتیگراد ،تأثیر معناداری ( )p>0/04بر ویژگیهای
فیزیکوشیمیایی پودرها داشت و سبب کاهش میزان رطوبت ،فعالیت آب ،دانسیته توده ،دانسیته ضربه ،دانسیته ذره و نسبت هاسنر و شاخص کار شد ولی میزان
تخلخل افزایش یافت.
واژههاي کلیدي :آب کرفس ،خشک کردن کفپوشی ،روش سطح پاسخ ،خواص فیزیکوشیمیایی.

مقدمه
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اکثر میوهها و سبزیها حاوی مقادیر زیادی آب و شکر هستند که
آنها را فسادپذیر میکند .برای جلوگیری از فساد و کنترل ذخیره
طوالنی مدت آنها ،روشهای مختلفی برای نگهداری میوه و سبزیها
وجود دارد که خشککردن میوه و سبزیها در سطح قابل اطمینانی از
رطوبت ،روش مناسبی برای نگهداری آنها است .امروزه استفاده از مواد
غذایی به شکل پودر به دلیل ماندگاری باال ،بستهبندی و حمل و نقل
آسان و ایجاد رنگ و طعم خاص و حاللیت در آب ،افزایش یافته است
و منجر به استفاده از پودر مواد غذایی بهعنوان یک غذای اصلی،
همچون پودر شیر قهوه و کاکائو و یا بهصورت جزئی از فرموالسیون
مواد غذایی از جمله نوشیدنیها ،بستنی ،نان کیک و سسها -شده است
(.)Jaya et al, 2004
کرفس با نام علمی  Apium graveolensگیاهی است علفی ،دو
ساله ،از خانواده چتریان  Umbelliferaکه کرفس معمولی
( )Aog. Var. dulceدر ایران در سطح نسبتاً وسیعی کشت میشود
(پیوست .)0335 ،بخش خوراکی این گیاه شامل قسمتهای مختلف
بهویژه برگ و ساقه آن است .برگها حاوی مقادیر زیادی ویتامین A
بوده و به علت وجود ترپین( 5دستهای از مواد آلی که عمدتا توسط
 5 ،0و  -3بهترتیب دانشجوی کارشناسی ارشد ،استاد و استادیار ،گروه علوم و
صنایع غذایی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،ایران.
)Email: mohebbatm@gmail.com
(*-نویسنده مسئول:

گیاهان تولید میشوند و بیشتر آنها هیدروکربن میباشند) بسیار
معطرند؛ و بهعنوان طعمدهنده و چاشنی در بسیاری از غذاها میتوان
استفاده کرد .ساقه کرفس دارای مواد معدنی مانند منیزیم و پتاسیم و
برای آرامش اعصاب مفید است .همچنین کرفس حاوی مقادیر زیادی
ویتامینهای گروه  Bو  Kو  Cو کلسیم و آهن است .کرفس به علت
دارا بودن فسفر زیاد ،در ارتقاء هوش و افزایش شیر مادر مؤثر است .از
دیگر خواص کرفس میتوان به خاصیت ضد شنج ،نیروبخش بودن آن
و بهعنوان دارویی در برابر تنگی نفس ،برونشیت ،مشکالت کلیه و مثانه
مانند عفونت مجاری ادرار ،سنگ کلیه و همچنین فشار خون باال و
دیابت اشاره کرد (.)Madamba et al, 2001
کرفس بهجز ایران در غذاهای مناطق گرمسیری کشورهایی نظیر
هندوستان و ایالت لوئیزیانای آمریکا هم مصرف زیادی دارد .در مجموع
میتوان کرفس را از گیاهان معجزه آسا نامید که در یونان و چین باستان
بهعنوان یک گیاه معطر و دارویی مورد استفاده قرار میگرفته است ،اما
از قرن شانزدهم کرفس بهعنوان یک نوع سبزی مصرف غذایی دارد
(آملی0335 ،؛ پیوست.)0335 ،
یکی از روشهای خشککردن مواد غذایی ،خشککردن بهروش
کفپوشی 4است .خشککردن کفپوشی فرآیندی است که در آن مواد
DOI: 10.22067/ifstrj.v17i2.84467
4 Terpin
5 Foam Mat Drying
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مایع بهوسیله ترکیب گاز به داخل آن به کف پایدار تبدیل شده ،سپس
توسط جریان هوای داغ در فشار اتمسفر خشک میشوند و به شکل
ورق نازك متخلخل درمیآیند ( .)Hertzendorf et al, 1970ساختار
متخلخل کف منجر به ایجاد خواص مطلوبی در ماده ،همچون جذب
سریعتر آب ،سرعت باالی خشک شدن و در نتیجه استفاده از دمای
کمتر ،سبب حفظ ترکیبات مغذی و فرار ماده غذایی میگردد .گزارش
شده است که فرآیند خشک کردن کفپوشی ،ارزانتر از روشهای
خشک کردن پاششی ،انجمادی و تحت خأل است ( Kadam et al,
 .)2010نکته حائز اهمیت در خشک کردن کفپوشی ،بهینهسازی
شرایط تولید کف از نظر میزان دانسیته و پایداری است که ضمن افزایش
سرعت خشک کردن ،امکان حفظ ساختار کف را در حین فرآیند فراهم
مینماید.
خشک کردن کفپوشی برای محصوالت گوناگونی مورد استفاده
قرار گرفته است که از آن جمله میتوان به موارد ذیل اشاره کرد :شیر
سویا ( ،)Akintoye et al., 1991استارفروت (،)Karim et al., 1999
انبه ( ،)Rajkumar et al., 2007موز ( Thuwapanichayanan,
 ،)2007قارچ دکمهای (پاسبان ،)0330 ،میگو (عزیزپور ،)0330 ،پوره
سیبزمینی (پور مهدی ،)0330 ،ریز جلبک اسپیرولینا (عطاردی،
 ،)0333پنیر (ایزدی ،)0333 ،طالبی (صالحی ،)0335 ،آبغوره (خرازپور،
.)0335
پودر کرفس قابلیت کاربرد در فرموالسیون مواد غذایی را بهعنوان
بهبوددهنده خواص تغذیهای ،طعم ،حجم ،عطر و کیفیت ماندگاری و
نیز بهعنوان یک جزء اصلی در ماکارونی ،سوپها و خورشتهای آماده،
سسها و فراوردههای مشابه و نیز تولید قرصهای خوراکی را نیز دارد.
هدف از این پژوهش بهینهسازی شرایط تولید کف آب کرفس با
استفاده از تکنیک سطح پاسخ و بررسی تأثیر دمای خشک کردن بر
برخی خواص فیزیکوشیمیایی پودرها مانند رطوبت و فعالیت آب ،دانسیته
توده و ضربه ،0دانسیته ذره و تخلخل و جریان پذیری و پیوستگی
میباشد.

مواد و روشها
مواد اولیه مورد استفاده در این پژوهش شامل کرفس ،صمغ زانتان،
کنسانتره پروتئین آب پنیر بودند .صمغ زانتان و کنسانتره پروتئین آبپنیر
نیز بهترتیب از شرکت سیگما و میلی آلمان تهیه شدند.
آمادهسازي نمونههاي کف
آمادهسازي محلول صمغ زانتان

جهت آب پوشی صمغ زانتان ،محلول حاوی صمغ زانتان با
غلظتهای  0/54تا  0/54درصد تهیه شد .مقادیر الزم هیدروکلویید
1 Tapped density

همراه با مخلوط کردن توسط همزن مغناطیسی به آب مقطر اضافه شد،
پس از آن محلول صمغ به مدت  03-55ساعت در یخچال قرار گرفت
تا هیدراسیون کامل مولکولهای صمغ انجام شود.
آمادهسازي آب کرفس

کرفس پس از خریداری از بازار محلی مشهد تا زمان شروع آزمون
در دمای  5درجه سانتیگراد نگهداری شد .جهت انجام آزمایش
کرفسها شسته و سپس خشک شدند .عمل آبگیری سپس توسط
آبمیوهگیر ( )National Electric -306 Nانجام شد.
برای تهیه کف ،مقادیر مناسبی از محلول هیدروکلویید
( 0/54-0/54درصد) ،مقادیر الزم آب کرفس و کنسانتره پروتئین آب
پنیر ( 5-6گرم) به درون بشر  540میلیلیتری منتقل شده به مدت 4
دقیقه درون حمام آب بخار با دمای  44درجه سانتیگراد قرار داده شد.
در ادامه مخلوط حاصل به وسیله همزن خانگی (گاسونیک،540 W ،
 ،GHM-303چین) در مدت زمانهای مشخص ( 5-00دقیقه) بر
اساس طرح مرکب مرکزی 5با ماکزیمم دور ( 4500دور در دقیقه) در
دمای محیط همزده شد (.)Mott et al., 1997
ارزیابی ویژگیهاي کف
اندازهگیري دانسیته کف

دانسیته کف با استفاده از استوانه مدرج و توزین  40میلیلیتر از
نمونه کف در دمای محیط ( 55-54درجه سانتیگراد) مطابق با روش
 Bagو همکاران ( )5000انجام شد .جهت جلوگیری از تخریب ساختار
کف و نیز ممانعت از ایجاد حفره هوا درون استوانه مدرج ،انتقال کف به
درون استوانه با دقت انجام شد .بهمنظور جلوگیری از خطا ،اندازهگیری
با  3تکرار انجام شد و میانگین مقادیر گزارش داده شد .دانسیته کف
آب کرفس به صورت جرم بر واحد حجم با واحد  gr/cm3بیان شد.
اندازهگیري پایداري کف

بهمنظور تعیین پایداری کف ،آزمون میزان مایع جدا شده (حجم
زهکشی) از کف مبتنی بر روش بیان شده توسط  Bagو همکاران
( )5000همراه با اندکی تغییر مورد استفاده قرار گرفت .در روش اصالح
شده 40 ،گرم از نمونه کف به درون قیف بوخنر با قطر  30میلیمتر که
با صافی توری با مش  50پوشانده شده بود و بر روی استوانه مدرج با
حجم  54میلیمتر قرار داشت ،ریخته شد .پس از گذشت یک ساعت،
مقدار مایع جدا شده از نمونه کف در اثر نیروی جاذبه در دمای محیط
( 55-54درجه سانتیگراد) که درون استوانه مدرج جمع شده بود،
بهعنوان حجم زهکشی بر حسب میلیلیتر بیان شد.

2 Central Composite Design
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 3محاسبه میگردد ( .)Hausner et al., 1976طبقهبندی پیوستگی
پودرها بر اساس نسبت هاسنر در جدول 0آورده شده است.

بررسی ویژگیهاي پودر آب کرفس
اندازهگیري محتواي رطوبتی و فعالیت آب

میزان رطوبت پودرهای کرفس با استفاده از روش خشک کردن با
آون تعیین شد .نمونههای پودر در آون با دمای  004درجه سانتیگراد
به مدت  3ساعت خشک شدند .محتوای رطوبتی از روی اختالف وزن
بین پودرها قبل و بعد از فرآیند خشککردن بر حسب ماده خشک
محاسبه شد (.)AOAC, 1984
برای اندازهگیری فعالیت آب از دستگاه awمتر
( ،Rotronic Hygrolab2سوئیس) استفاده شد .برای این منظور
مقداری از پودر در ظرف مخصوص دستگاه ریخته شد و پس از برقراری
تعادل ،میزان فعالیت آب در دمای  54درجه سانتیگراد ثبت شد.
دانسیته تودهاي و دانسیته ضربهاي

بهمنظور تعیین دانسیته توده مقداری از پودر درون استوانه شیشهای
ریخته شد ،سپس از طریق وارد کردن ضربه از ارتفاع  04سانتیمتری
با استفاده از یک صفحه پالستیکی ،حجم نهایی پودر خوانده شد،
دانسیته ضربهای از طریق نسبت جرم پودر به حجم نهایی بر حسب
 gr/cm3محاسبه شد (.)Jinapong et al., 2008
دانسیته ذرهاي

بهمنظور اندازهگیری دانسیته ذره  0گرم پودر با  4میلیلیتر پترولیوم
اتر درون استوانه  00میلیلیتری مخلوط شد .پس از تکان دادن کامل
ذرات پودر معلق شده و  0میلیلیتر پترولیوم اتر برای جدا کردن پودر از
بدنه استوانه شیشهای استفاده شد .حجم پترولیوم اتر استفاده شده برابر
با  6میلیلیتر بوده ( 𝑒𝑝𝑉) و با محاسبه حجم نهایی پودر معلق شده در
پترولیوم اتر ( 𝑡𝑉) دانسیته ذره از رابطه ( )0بر حسب واحد gr/cm3
محاسبه شد (.)Jinapong et al., 2008
𝑚
= 𝑝𝑃
()0
𝑉𝑉 −
𝑒𝑝

𝑡

تخلخل

تخلخل بهصورت حجم خلل و فرج درون ذرات به حجم کل آن
تعریف میشود .تخلخل نمونههای پودر از رابطه  5زیر محاسبه شد
(.)Jinapong et al., 2008
()5

×100

دانسیته متراکم−دانسیته ذره
دانسیته ذره

= تخلخل

پیوستگی
هاسنر0

( )HRقابل محاسبه است.
پیوستگی پودرها با نسبت
پیوستگی پودرها از طریق تقسیم دانسیته متراکم به دانسیته توده رابطه
1 Hausner ratio

دانسیته متراکم

دانسیته توده = نسبت هاسنر

()3

جدول  -1طبقه بندي پیوستگی پودرها بر اساس نسبت هاسنر
HR
پیوستگی

>0/5
0/5-0/5
<0/5

کم
متوسط
زیاد

قابلیت جریان

قابلیت جریانپذیری پودرها از طریق اندیس  )CI( Carقابل
محاسبه است .اندیس  Carاز طریق رابطه ) (5محاسبه شد ( Carr,
 .)1965طبقهبندی قابلیت جریان پودرها بر اساس اندیس  Carدر
جدول  5آورده شده است.
()5

× 100

دانسیته توده−دانسیته متراکم
دانسیته متراکم

= شاخص کار

جدول -2طبقهبندي قابلیت جریان پودرها بر اساس شاخص Car
CI%
قابلیت جریان

>04
04-50
50-34
34-54
<54

خیلی خوب
خوب
نسبتاً خوب
بد
خیلی بد

تجزیه و تحلیل آماري دادهها

طراحی آزمایش ،تحلیل نتایج و تعیین شرایط بهینه تولید کف با
استفاده از روش سطح پاسخ و نرمافزار  Design Expertنسخه
 00.0.00انجام گرفت .در این پژوهش ،از طرح مرکب مرکزی متمرکز
شده با سه متغیر مستقل در سه سطح و شش تکرار در نقطه مرکزی
طرح استفاده شد؛ بهطوری که مجموع کل تیمارها  50عدد بود.
متغیرهای مستقل صمغ زانتان ،کنسانتره پروتئین آب پنیر و زمان هم
زدن بود .همچنین متغیرهای وابسته (پاسخها) شامل دانسیته کف و
پایداری کف بودند .این طرح آزمایشی شامل سه سطح فاکتور کدبندی
بود؛ بهطوری که سطح پایین هر فاکتور ( )-0بهعنوان کمینه ،سطح
میانی هر فاکتور با ( )0و سطح باالی هر فاکتور بهعنوان بیشینه و به
صورت ( )+0مشخص شد .محدوده آزمایشها بر پایه نتایج بهدست
آمده از پیش تیمارها انتخاب شد که بر این اساس مقادیر  0/54تا 0/54

882

نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران ،جلد  ،17شماره ،2خرداد -تیر 1400

توجه به نتایج بهدست آمده از آنالیز واریانس ،مدل چندجملهای درجه
دوم بهعنوان بهترین مدل برای بررسی اثر متغیرهای مستقل بر
خصوصیات دانسیته و پایداری کف پیشنهاد گردید .خالصه نتایج تجزیه
مدلها جهت انتخاب مناسبترین مدل برای پاسخهای اندازهگیری شده
در جدول  5آورده شده است.
جدول  5عدم معنیداری آزمون ضعف برازش ،در مدل چندجملهای
پیشنهاد شده توسط نرمافزار برای پاسخها را نشان میدهد ،همچنین
باال بودن مقدار ضریب تعیین ( R5 adjusted ،)R5و  R5predictedکه در
جدول  4نشان داده شده است میتوان بیان کرد که این مدل قدرت
باالیی در برازش دادههای آزمون دارد.

درصد صمغ زانتان ،مقادیر  5تا  6گرم کنسانتره پروتئین آب پنیر و  5تا
 00دقیقه زمان همزدن تعیین شد .کیفیت و صحت مدل رگرسیونی و
مناسب بودن برازش صورت گرفته بهوسیله آنالیز مدل ،ضعف برازش و
ضریب مشخص شد ( .)Kaur et al., 2009ویژگیهای پودر تولید
شده در قالب طرح کامالً تصادفی با  3تیمار و  3تکرار مورد بررسی قرار
گرفت .آنالیز واریانس با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  06انجام شد
و از آزمون دانکن برای مقایسه میانگینها در سطح اطمینان  34درصد
استفاده شد (.)p>0/04

نتایج و بحث
خواص فیزیکی مربوط به کف

نتایج به دست آمده از طرح آزمایشی مورد استفاده بهمنظور
بهینهسازی شرایط تولید کف آب کرفس در جدول  3ارائه شده است .با
جدول  -3نتایج طرح آزمایشی مورد استفاده بهمنظور بهینهسازي شرایط تولید کف آب کرفس
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21

متغیرهاي مستقل
صمغ زانتان کنسانتره پروتئین
آب پنیر ()g/111g
()g/111g

)0/3 4(0
)0/34 (0
)0/54 (-0
)0/54 (-0
)0/34 (0
)0/54 (-0
)0/34 (0
)0/34 (0
)0/34 (0
)0/34 (0
)0/54 (-0
)0/54 (+0
)0/34 (0
)0/54 (+0
)0/54 (+0
)0/34 (0
)0/34 (0
)0/54 (-0
)0/54 (+0
)0/54 (+0

)6 (+0
)5 (0
)5 (-0
)6 (+0
)5 (0
)6 (+0
)5 (0
)5 (-0
)5 (0
)5 (0
)5 (0
)5 (0
)5 (0
)6 (+0
)5 (-0
)5 (0
)5 (0
)5 (-0
)6 (+0
)5 (-0

زمان همزدن
)(min

)6 (0
)6 (0
)00 (+0
)5 (-0
)6 (0
)00 (+0
)00 (+0
)6 (0
)5 (-0
)6 (0
)6 (0
)6 (0
)6 (0
)5 (-0
)00 (+0
)6 (0
)6 (0
)5 (-0
)00 (+0
)5 (-0

متغیرهاي وابسته
دانسیته
)(ml
()gr/cm3

حجم زهکشی

0/5 ±0/056
0/55 ± 0/053
0/33 ± 0/000
0/55 ± 0/034
0/53 ± 0/05
0/33 ± 0/053
0/5± 0/065
0/54± 0/055
0/50± 0/056
0/53± 0/056
0/50 ± 0/05
0/55 ± 0/056
0/53± 0/064
0/53± 0/053
0/55± 0/044
0/53± 0/036
0/53± 0/036
0/53 ± 0/036
0/5 ±0/046
0/45 ± 0/005

5/4 ± 0/4
5± 0
03/4± 0/4
50 ± 0
4/0 ±0/6
00± 5/6
3/4 ± 0/3
3/4 ± 0/4
3±0
4/5 ± 0/0
05 ± 0
0±0
6 ± 5/6
./54 ±0/5
0±0
5/4 ± 0/4
4/4 ± 0/4
56 ± 0/0
0±0
6/4 ± 0/3

کمالی سروستانی و همکاران /بهینهسازی تولید کف در خشککردن کفپوشی آب کرفس و 881 ...
جدول  -4خالصه نتایج تجزیه مدلها بهمنظور انتخاب مدل مناسب براي پاسخهاي اندازهگیري شده
دانسیته کف ()gr/cm3
منبع

مجموع مربعات

درجه
آزادي

حجم زهکشی )(ml
اندیسF

میانگین
مربعات

احتمالF

میانگین
مربعات

مجموع
مربعات

اندیسF

احتمالF

میانگین

0

3/00

3/00

---

---

0040/33

0040/33

---

---

خطی

3

0/054

3/33×00 -3

43/43

<0/0000

060/50

543/35

30/30

<0/0000

2FI

3

0/04×00-3

3/4×00-5

3/06

0/0603

33/00

03/55

0/33

0/0335

چندجملهاي

3

1/119×11-3

3/364×11-4

7/81

1/1156

83/17

27/72

32/46

<1/1111

مکعبی

5

5/6×00- 5

6/4×00-4

5/53

0/0043

4/46

0/33

5/3

0/0545

باقیمانده

6

0/00×00-5

5/34×00-4

---

---

5/33

0/40

---

---

کل

50

3/03

0/03

---

---

0355/36

30/55

---

---

خطی

00

5/500×00-3

5/03×00-5

03/03

0/0043

053/33

00/05

53/00

0/0005

2FI

3

0/340×00-3

0/63×00-5

00/03

0/0003

33/00

00/04

50/33

0/0000

چندجملهاي

5

3/476×11-4

6/95×11-5

4/17

1/1716

6/11

1/21

2/37

1/1829

مکعبی

0

3/06×00-4

3/06×00-4

5/54

0/0005

0/55

0/55

0/30

0/3335

خطا

4

3/33×00-4

0/60×00-4

---

---

5/45

0/40

---

---

آزمون ضعف برازش

جدول  -5نتایج آماري مدل چندجملهاي درجه دوم بر دادههاي پاسخ
پاسخ

میانگین

انحراف معیار
()SD

ضریب تغییرات
()CV

R2

دانسیته

0/53
0/54

0/006
0/35

0/40
05/50

0/3005 0/3353
0/3303 0/3305

حجم زهکشی

تأثیر متغیرهاي مستقل بر پاسخها
دانسیته کف

یکی از پارامترهای مهم در سیستمهای کفی مقدار دانسیته است.
مقدار باالی هوای محبوس شده طی همزدن منجر به انبساط کف
میشود که نشاندهنده قابلیت کفزایی است .دانسیته کف معموالً برای
ارزیابی خصوصیات کف استفاده میشود؛ هرچه هوای بیشتری به داخل
مایع وارد شود ،دانسیته کف کاهش پیدا میکند .هوای زیاد در کف
نشانه قابلیت باالی همزدن آن است (Bag et al., 2011؛ Falade et
 .)al., 2010مقدار دانسیته نمونههای کف آب کرفس بین  0/33تا
 0/53گرم بر سانتیمتر مکعب بود (جدول  .)3صمغ زانتان ،کنسانتره
پروتئین آبپنیر و زمان همزدن به صورت خطی اثر معنیداری روی
دانسیته کف داشتند ( .)p>0/00همچنین اثر متقابل کنسانتره پروتئین

R2adjusted

predicted

R

2

0/3035
0/3535

آبپنیر و زمان همزدن ( )p>0/00و اثر درجه دوم زمان همزدن
( )p>0/04معنیدار بود.
تغییر دانسیته کف با میزان صمغ زانتان ،کنسانتره پروتئین آب پنیر
و زمان همزدن بهصورت سهبعدی در شکل  0نشان داده شده است.
همانطور که در شکل  0مشاهده میشود ،با افزایش میزان
کنسانتره پروتئین آب پنیر از  5به  6درصد مقدار دانسیته کف بهطور
معنیداری کاهش پیدا کرده است .توانایی ایجاد کف تحت تأثیر اندازه
مولکولی و ساختار پروتئین است .پروتئینهای کوچک و انعطاف پذیر
مانند پروتئینهای آب پنیر قابلیت کف زایی بیشتری دارند و سریعتر و
آسانتر کشش بین سطحی را کاهش میدهند و سبب کاهش دانسیته
میشوند (.)Dickinson et al., 1982
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شکل  -1نمودار سطح پاسخ دانسیته کف -تأثیر صمغ زانتان و کنسانتره پروتئین آب پنیر

شکل  -2نمودار سطح پاسخ دانسیته کف -تأثیر کنسانتره پروتئین آب پنیر و زمان همزدن

افزایش میزان صمغ زانتان اثر نامطلوبی روی انبساط کف داشت و
سبب افزایش دانسیته کف شد .هنگامیکه صمغ زانتان به یک مایع

اضافه میشود ،سبب افزایش ویسکوزیته آن میگردد .این افزایش
ویسکوزیته مانع از ورود هوا شده و میزان هوای محبوس شده در مخلوط

کمالی سروستانی و همکاران /بهینهسازی تولید کف در خشککردن کفپوشی آب کرفس و 882 ...

را کاهش میدهد ،از این رو موجب کاهش انبساط و در نتیجه افزایش
دانسیته کف میشود ( .)Bikerman, 1999مشابه این نتایج توسط
 Bagو همکاران ( ،)5000عزیزپور ( )0330و صالحی ( )0335بهترتیب
برای تولید کف پالپ میوه  Baelو میگو و طالبی گزارش شده است.
همانطور که از شکل  5مشاهده میکنیم افزایش زمان همزدن
سبب کاهش دانسیته کف شد .با افزایش زمان همزدن ،دانسیته نمونهها
به علت ورود هوای بیشتر به درون سیستمهای کف و به دام افتادن
درون سیستم به صورت حباب کاهش پیدا میکند .همچنین افزایش
زمان همزدن میتواند به دلیل افزایش میزان دناتوراسیون پروتئینها و
کاهش کشش سطحی و افزایش احتمالی گروههای آبدوست در سطح
به دنبال سبب کاهش دانسیته کف شود (.)Raharitsifa et al., 2006
همچنین افزایش درصد کنسانتره پروتئین آبپنیر در زمانهای
طوالنی همزدن ،به دلیل افزایش دناتوراسیون پروتئینهای بیشتر،
دانسیته کف را بیشتر کاهش داده است .نتایج مشابهی نیز توسط لعل
سجادی و همکاران ( Faladeh ،)0336و همکاران (Sankat ،)5003
و همکاران ( )5005بهترتیب درباره اثر آلبومین تخممرغ بر کاهش
دانسیته کف خامه ،کف نخودفرنگی و موز گزارش شده است .طبق
پژوهشهای انجام شده ،دانسیته کف در بازه  0/3تا  0/6بهعنوان
دانسیته مناسب برای خشک کردن کفپوشی گزارش شده است
(.)Kurda et al., 2006
پایداري کف

تعیین پایداری کف یک مرحله کلیدی و مهم در مطالعه خواص
کف است که معموالً با اندازهگیری میزان مایع جدا شده (زهکشی) از
کف طی مدت زمان مشخص تعیین میشود .اگر ساختار کف شکسته
شود ،زمان خشککردن افزایش مییابد و کیفیت فرآورده کم میشود
( .)Hart, 1963پایداری کف بهوسیله خواص فیزیکی و رئولوژیکی در
فصل مشترك هوا -مایع و فاز پیوسته تحت تأثیر قرار میگیرد.
خصوصیات فصل مشترك ،توزیع اندازه حبابهای کف ،نفوذپذیری
سطح مشترك و کشش سطحی بر میزان حجم زهکشی مؤثر هستند.
جریان مایع از میان ساختار کف ناشی از نیرویهای موئینگی یا نیروهای
خارجی نظیر نیروی ثقل است که در نتیجه نازك شدن و از هم
گسیختگی دیواره حباب رخ میدهد (.)Muthukumaran, 2007
مقدار حجم زهکشی نمونههای کف آب کرفس بین  0تا 56
میلیلیتر متغیر بود (جدول  .)3تغییر پایداری کف با میزان صمغ زانتان،
کنسانتره پروتئین آب پنیر و زمان همزدن بهصورت سهبعدی در شکل
 3و  5نشان داده شده است .نتایج نشان داد غلظت صمغ زانتان و مقدار
کنسانتره پروتئین آبپنیر و زمان همزدن اثر معنیدار ( )p>0/00و
خطی بر مقدار مایع جدا شده از کف داشتند .همچنین اثر متقابل میزان
صمغ زانتان و زمان همزدن و اثر متقابل مقدار کنسانتره پروتئین آبپنیر
و زمان همزدن و اثر درجه دومی صمغ زانتان نیز معنیدار ()p>0/00

بود .همان طور که از در شکل  3و  5مشاهده میشود صمغ زانتان نقش
اساسی و مهم در پایداری کف دارد ( .)p>0/00افزایش میزان صمغ
سبب افزایش ویسکوزیته فاز پیوسته و خاصیت ویسکواالستیکی و
ارتجاعی المال میشود که در این حالت مقاومت دیواره حباب بیشتر
شده ،منجر به افزایش استحکام ساختار کف و ممانعت از فروپاشی
حبابها میشود ( )0333( Prins .)Papalampour et al., 2005بیان
کرد که افزایش ویسکوزیته فاز مایع سبب ایجاد ساختار شبکهای در فاز
پیوسته میشود؛ بهطوری که دیواره فصل مشترك را از شکسته شدن
حفظ میکند و باعث بهبود پایداری کف میشود .نتایج مشابهی توسط
 Bagو همکاران ( ،)5000عزیزپور ( ،)0330پاسبان ( )0330و عطاردی
( )0333به ترتیب در بررسی پایداری کفهای پالپ میوه  ،Baelمیگو،
قارچ دکمهای و ریز جلبک اسپیرولینا گزارش شده است.
افزایش میزان کنسانتره پروتئین آب پنیر از  5به  6درصد سبب
کاهش میزان حجم زهکشی شد ( .)p>0/00افزایش عامل کفزا سبب
افزایش ویسکوزیته و تنش تسلیم فاز پیوسته و به عبارت دیگر ضخیمتر
شدن و افزایش مقاومت فیلمهای جذب در فصل مشترك هوا-آب و
استحکام الیه مرزی (با ایجاد برهمکنش با المال با نیروهای
الکترواستاتیک ،هیدروژنی ،کوواالنسی و هیدروفوبی) میشود
( Dickinsonو همکاران Carp ;0330،و همکاران Karim ;0330،و
همکاران0333 ،؛  Vernonو همکاران .)5000،کنسانتره پروتئین
آبپنیر به علت داشتن پروتئین از عوامل پایدارکننده کف بهشمار
میرود ،بهطوری که وایلد و کالرك ( ،)0336آلئونی و همکاران ()5005
عوامل موثر در پایداری کف در مواد پروتئیندار را غلظت پروتئین ،دما،
برهمکنش بین مولکولی ،نمک و ویسکواالستیسیته سطح دانستهاند و
اظهار داشتند که وجود پروتئین در سطح مشترك هوا-مایع تنش سطح
را کاهش داده ،منجر به پایداری کف میگردد .همچنین نتایج نشان داد
که افزایش زمان همزدن نیز سبب افزایش پایداری کف شد (.)p>0/04
افزایش زمان همزدن سبب دناتوره شدن بیشتر پروتئینهای سفیده
تخممرغ و افزایش گروههای آبدوست در سطح و در نتیجه افزایش
پایداری کف میگردد .نتایج مشابهای توسط راهاریتسیفا و همکاران
( )5006و عطاردی ( )0333و صالحی ( )0335گزارش شده است.
همانطور که در شکل ( )5مشاهده میکنیم افزایش میزان صمغ زانتان
در زمانهای طوالنی همزدن سبب افزایش میزان پایداری شد .پاسبان
و همکاران ( )0330گزارش کردند ،بهبود خواص رئولوژیکی فاز آبی
متاثر از افزایش غلظت صمغ موجب افزایش پایداری کف در زمانهای
باالی همزدن میگردد (فاالده و همکاران;5003،بگ و همکاران
 .)5000در این پژوهش ،هدف از بهینهسازی ،تولید کف آب کرفس با
حداقل میزان دانسیته و حجم زهکشی بود .بر این اساس شرایط بهینه
جهت تولید کف آب کرفس با کمترین میزان دانسیته و کمترین میزان
حجم زهکشی در غلظت صمغ زانتان  0/55درصد ،مقدار کنسانتره
پروتئین آب پنیر  6درصد و زمان هم زدن  3/30دقیقه تعیین گردید .در
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این شرایط مقادیر دانسیته و پایداری کف اندازهگیری شد که بهترتیب
 0/5±0/003گرم بر سانتیمتر مکعب و  0±0میلیلیتر بودند.

شکل  -3نمودار سطح پاسخ پایداري کف -تأثیر صمغ زانتان و کنسانتره پروتئین آب پنیر

شکل -4نمودار سطح پاسخ بر پایداري کف -تأثیرات صمغ زانتان و زمان هم زدن

کمالی سروستانی و همکاران /بهینهسازی تولید کف در خشککردن کفپوشی آب کرفس و 882 ...
بررسی ویژگیهاي پودر حاصل از آب کرفس
میزان رطوبت و فعالیت آب

محتوای رطوبت نمونههای پودرهای کرفس تولید شده به روش
خشک کردن کفپوشی در دماهای  44 ،50و  00درجه سانتیگراد بین
 3/5درصد تا  4/36درصد بود (جدول  .)6با افزایش دمای خشککردن
اختالف دمایی میان کف و هوای خشککننده بیشتر شده و سرعت
انتقال حرارت در ذرات بیشتر خواهد شد که در نتیجه نیروی محرکی
برای حذف رطوبت ایجاد میشود ،بنابراین نیروی بیشتری جهت تبخیر
آب اعمال میگردد و در نتیجه پودر با حداقل میزان رطوبت تولید شد
(فضایلی و همکاران .)5005 ،همچنین با افزایش دما ،رطوبت نسبی
هوا کم شده ،در نتیجه درصد رطوبت نهایی محصول کاهش مییابد.
بهعالوه در دماهای باالتر به دلیل دناتوره شدن پروتئین نمونهها ،ساختار

پروتئین تغییر کرده ،توانایی نگهداری آب توسط پروتئینها کم میشود
( .)Fennema, 1996نتایج مشابهی توسط  Kolawoleو همکاران
( Kadam ،)5000و همکاران ( ،)5000عزیزپور ( ،)0330صالحی
( )0335به ترتیب برای خشککردن کفپوشی موز ،آب گوجهفرنگی،
میگو و پالپ طالبی گزارش شده است .اثر دمای خشککردن بر فعالیت
آبی با اثر دما روی محتوای رطوبتی سازگاری داشت .محدوده فعالیت
آب پودرها بین  0/053تا  0/004بود .بهطور کلی در دماهای باالتر
خشککردن ،پودرهایی با فعالیت آب کمتر ایجاد میشود .مواد غذایی
که میزان فعالیت آبی آنها کمتر از  0/6است ،از نظر میکروبی پایدار
هستند (صالحی .)0335 ،نتایج مشابهی توسط عزیزپور ( )0330و
صالحی ( )0335در خشککردن کف پوشی میگو و پالپ طالبی گزارش
شدهاست.

جدول  -6مقادیر برخی از ویژگیهاي پودر آب کرفس در دماهاي مختلف خشککردن
دماي خشک
شدن ()°C
41
55
71

رطوبت
()g/111g

فعالیت آبی
()aw

دانسیته توده
()gr/cm3

دانسیته ضربه
()gr/cm3

0/66±0a
0/4±0a
0/004±0a 4/36±0/06a
0/43±0/00b 0/56±0/00b
0/065±0b 5/53±0/03b
0/56±0/00c 0/33±0/00c
0/053±0c
3/5±0/56c
حروف یکسان نشاندهنده عدم وجود اختالف معنیدار است (.)p<0/04

دانسیته توده

مقدار دانسیته توده در این مطالعه در محدوده  0/33تا  0/4گرم بر
میلیلیتر مکعب گزارش شد .افزایش دانسیته موجب کاهش حجم
محصول میشود .دانسیته پارامتر مهمی است که بر خواص عملکردی
پودر تأثیر میگذارد .دانسیته توده بهصورت وزن پودر )گرم) در واحد
حجم )میلیلیتر) بیان میشود که میتواند تحت تأثیر محتوای رطوبت،
اندازه ذرات و شکل ذرات باشد ( )Horuz et al., 2012و (خلیلیان و
همکاران .)0335،دانسیته توده بهصورت مستقیم با سهولت بازسازی،
بستهبندی ،حمل و نقل و بازاریابی مواد غذایی پودری در ارتباط است.
محصول خشکشده با دانسیته توده باال در مقایسه با محصوالتی با
دانسیته توده کمتر میتواند در ظروف کوچکتر ذخیره گردد )جعفریان
و همکاران .)Feranco et al, 2016،0336 ،همانطور که در جدول 6
مشاهده میشود با افزایش دمای خشککردن ،دانسیته توده پودر،
کاهش مییابد .در واقع با افزایش دمای خشک کردن ،سرعت تبخیر
رطوبت افزایش یافته و رطوبت کاهش یافته ،اندازه ذرات بزرگتر شده
و ذرات کرویتر با فشردگی و چروکیدگی سطحی کمتر تولید میشوند
(پیغمبر دوست و همکاران .)0335 ،تأثیر دما بر دانسیته توده به تأثیر
آن بر میزان رطوبت نیز بستگی دارد .هرچه میزان رطوبت محصول
باالتر باشد ،دانسیته توده آن به دلیل حضور آب بیشتر است .چگینی و

قبادیان ( )5004در برسی تأثیر دما بر خواص فیزیکی پودر آب پرتغال
تولید شده بهروش پاششی و  Asokapandianو همکاران ( )5004در
خشککردن خربزه به روش کفپوشی و همچنین پیغمبر دوست و
همکاران ( )0335در ارزیابی دمای هوا بر خواص فیزیکی پودر عصاره
مالت نتایج مشابه گزارش کردند.
دانسیته ضربه

دانسیته توده ضربهای در محدوده بین  0/56تا  0/66گرم بر
میلیمتر مکعب بود (جدول  .)6تأثیر دما بر دانسیته ضربه معنیدار
مشاهده شد .روند و علت تغییرات دانسیته ضربهای نسبت به تغییرات
دما مشابه دانسیته تودهای است .دانسیته ضربه عموماً بیشتر از دانسیته
توده است؛ زیرا با وارد شدن ضربه یا تکان دادن ،فضای خالی بین ذرات
پر شده و حجم اشغال شده توسط پودر کاهش مییابد ( Goula et al.,
 .)2005نتایج مشابهی توسط خرازپور و همکاران ( )0335در خشک
کردن کفپوشی آبغوره نیز گزارش شده است.
دانسیته ذره و تخلخل

طبق جدول  0در اثر افزایش دمای خشککردن ،دانسیته ذره
کاهش یافته است که فقط در دمای  50درجه سانتیگراد معنادار است.
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دانسیته ذره در پودر حاصل از خشککردن کفپوشی آب کرفس در
محدوده  0/4تا  0/0گرم بر سانتیمتر مکعب بود و تفاوت معناداری نیز
در مقادیر دانسیته ذره مشاهده نشد .دانسیته ذره بیانگر حضور حفرههای
داخلی در ذرات مواد غذایی است .این چگالی ،نسبت جرم واقعی ذرات
به حجم واقعی آنها است (مرتضوی و همکاران .)0335 ،دانسیته ذره
باید تا حد امکان باال باشد تا قابلیت تهنشینی پودر بهبود یابد (فرشادفر،
 .)0334خرازپور و همکاران ( )0335در خشک کردن کفپوشی آبغوره
به نتایج مشابهی نیز دست یافتند.
تخلخل پودرهای تولید شده در محدود بین  65تا  63درصد گزارش
شد .بهصورت کلی با افزایش دمای خشککردن و کاهش یافتن رطوبت
پودرها ،امکان نزدیک شدن و به هم چسبیدن ذرات پودر و در نتیجه پر
شدن فضاهای خالی بین آنها کمتر میشود و در نتیجه تخلخل افزایش
یافت ( .)Koc et al., 2008این نتایج مطابق یافتههای )5004( Guola

در تولید پودر پاششی گوجهفرنگی و  Jinapongو همکاران ( )5003در
تولید پودر شیر سویا و خرازپور ( )0335در تولید پودر آبغوره بهروش
کفپوشی است.
تخلخل درواقع فضاهای خالی موجود در ماده را نشان میدهد و
بیانگر حجم اشغال نشده توسط ماده جامد است .تخلخل به عواملی
چون دانسیته توده ،ترکیب شیمیایی ماده ،رطوبت ،دما و سایر شرایط
فرایند خشککردن بستگی دارد (.)Barbosa-Canovas et al., 2005
علت باالتر بودن تخلخل پودر حاصل از خشککردن کفپوشی را
به ساختار متخلخل کف میتوان نسبت داد .محصوالت خشکشده به
روش پاششی به شکل کره میانتهی است که دیواره ضخیمی از ماده
خشک پیرامون آن را فراگرفته است اما محصوالت بهدست آمده از
فرآیند تولید کف دارای فضای درونی گسترده و دیوارههای نسبتاً نازکی
است (.)Holdsworth, 1985

جدول  -7مقادیر برخی از ویژگیهاي پودر آب کرفس در دماهاي مختلف خشککردن
دماي خشک
شدن ()°C

دانسیته ذره

تخلخل ()%

نسبت هاسنر

شاخص کار

3

( )gr/ml

41
55/60±0/3 0/35±0/00
65±0/0 0/03±0/00
55
50/63±5/30b 0/50±0/05a 63±0/40a 0/46±0/04b
71
04/5±0/33c 0/04±0/04b 63±0/40b 0/4±0/03b
حروف یکسان نشاندهنده عدم وجود اختالف معنیدار است (.)p<0/04
a

a

پیوستگی

در این مطالعه ،پیوستگی پودرها با محاسبه نسبت هاسنر صورت
گرفت .مقدار عددی نسبت هاسنر در این تحقیق در محدوده  0/04تا
 0/35بود (جدول  .)0پیوستگی خاصیت درونی پودر و مربوط به
نیروهای بین مولکولی است که ذرات را در کنار هم نگه میدارد .وقتی
ذرات به هم برخورد میکنند به یکدیگر چسبیده و تودهای میشوند،
مگر این که با نیرویی بیش از نیروی پیوستگیشان شکسته شوند
( .)Bhandari et al., 1999جدول  0نشان میدهد که افزایش دمای
هوای خشککردن ،بهطور معنیداری پیوستگی پودرها را از  0/35به
 0/04کاهش داده است .رطوبت و سطح تماس از عوامل مؤثر در میزان
پیوستگی هستند .)Jinapong et al., 2008( .در واقع با افزایش درجه
حرارت خشککردن ،رطوبت کاهش پیدا میکند و در نتیجه تشکیل
پلهای مایع بین ذرات کمتر میشود و این امر باعث کاهش پیوستگی
پودرها شد .کالنتری در خشک کردن کف پوشی عصاره انجیر (،)0330
و صالحی ( )0330در تولید پودر نارنج ،خرازپور و همکاران ( )0335در
خشککردن کفپوشی آبغوره و ابراهیمی و همکاران ( )0335در
خشککردن پاششی ژل آلوورا نتایج مشابهی گزارش کردند .رفتار
چسبناکی و جاذبالرطوبه بودن پودر آب میوهها به میزان قند به
خصوص قندهای ساده با وزن مولکولی پایین ،اسیدهایی که درجه

a

a

حرارت انتقال شیشهای پایین دارند و درجه حرارت اعمال شده ،بستگی
دارد ( .)Mani et al., 2002بر اساس جدول  0غیر از پودرهای تولیدی
در دمای  00درجه سانتیگراد پودرها در دسته پودرهایی با پیوستگی
متوسط قرار گرفتند .شاکری ( )0335در خشک کردن پاششی آبغوره و
 )5000( Jakubczykaدر خشککردن کفپوشی سیب نیز به نتایج
مشابه رسیدند.
قابلیت جریان

مقدار عددی پارامتر اندیس کار در این مطالعه در محدوده  04/5تا
 55/60بود (جدول  .)0قابلیت جریان به خصوصیات فیزیکی پودر مانند
شکل و اندازه ذره ،ساختار سطحی ،دانسیته ذره ،دانسیته توده و میزان
رطوبت بستگی دارد ( .)Kim et al., 2002قابلیت جریان پودر با اندیس
کار ( )CIسنجیده میشود .هرچه درصد اندیس کار پودر افزایش یابد،
قابلیت جریان پودر ضعیفتر میشود .طبق جدول  0با افزایش دمای
خشککردن ،بهطور معنیداری درصد اندیس کار از  55/60درصد به
 04/5درصد کاهش یافته و قابلیت جریان پودر بهتر میشود؛ چرا که با
افزایش دمای خشککردن ،رطوبت کاهش مییابد .رطوبت تأثیر قابل
مالحظهای بر قابلیت جریان پودر دارد .افزایش میزان رطوبت به دلیل
افزایش پلهای مایع میان ذرات پودر ،منجر به کاهش قابلیت جریان
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 با کمترین دانسیته و کمترین حجم،شرایط بهینه جهت تولید کف
 درصد6  کنسانتره پروتئین آب پنیر، درصد0/55 زهکشی با صمغ زانتان
 نتایج بیانگر کاهش مقادیر. ثانیه تعیین شد30  دقیقه و3 و زمان همزدن
 دانسیته ضربه و دانسیته ذره با، دانسیته توده،فعالیت آبی و رطوبت
، همچنین با افزایش دمای خشککردن.افزایش دمای خشککردن بود
 پودرهای. کاهش پیدا کرد،میزان عددی نسبت هاسنر و شاخص کار
 با افزایش.تولیدی دارای پیوستگی متوسط و قابلیت جریان خوب بودند
 درجه سانتیگراد به دلیل افزایش دما00  به50 دمای خشککردن از
 امکان نزدیک شدن و به هم چسبیدن ذرات و در،و کاهش رطوبت
 تخلخل افزایش،نتیجه پر شدن فضاهای خالی بین آنها کمتر شده
 بررسیها نشان داد که خشککردن کفپوشی روشی مناسب.یافت
.برای تولید پودر آب کرفس بود

 باعث نرم شدن یا پالستیکی، همچنین افزایش میزان رطوبت.پودر شد
شدن پودر بهخصوص اجزای محلول در آب میشود و در نهایت باعث
 سطح تماس بیشتری را ایجاد میکند و قابلیت جریان،تغییر شکل شده
)0335(  خرازپور و همکاران.)Kim et al., 2005( پودر کاهش یافت
) در0335( در خشککردن کفپوشی آبغوره و ابراهیمی و همکاران
) در بررسی0333( خشککردن پاششی ژل آلوورا و اعظمی و همکاران
خواص فیزیکوشیمیایی شیر حاوی شیرین بیان و پودر آن به خشک
 پودرهای بهدست آمده.شده روش پاششی نتایج مشابهی گزارش کردند
 درجه سانتیگراد دارای قابلیت جریان خوب و44  و50 در دمای
 درجه سانتیگراد دارای قابلیت00 پودرهای به دست آمده در دمای
.جریان نسبتاً خوب بودند

نتیجهگیري
در این پژوهش بهمنظور بهینهسازی شرایط تولید کف آب کرفس
. از روش سطح پاسخ استفاده شد،جهت خشککردن به روش کفپوشی
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Introduction: Celery is one of the most consumed and highly nutritious vegetables with high dietary fiber,
phytochemicals, vitamins, and minerals, which offers great benefits for utilization as a functional food ingredient. Fruit
and vegetable juice powders have many benefits and economic advantages over their liquid precursors such as reduced
volume/weight, reduced packaging, easier handling/ transportation, and much longer shelf-life. Also powders can be
reconstituted to produce a juice and used for preparation of products such as snacks, chutney, soups, baby foods, etc. In
foam-mat drying, food liquids and pastes are first whipped into stable foam by the addition of different foaming agents
or stabilizing agents and then dried in the form of thin layer. This foam structure dries rapidly due to the increase of the
surface area of the material by incorporating air/gas and forms a porous structure which gives high quality and instant
properties of the dried product. The dried product is scraped off from the drying surface in the form of flakes, which is
then converted to a fine powder. Response surface methodology (RSM) is a combination of mathematical and statistical
techniques used to investigate the interaction effects of independent variables on responses. There is considerable
information on foam-mat dried food powders, but there is no any scientific literature related to foam-mat drying of celery
juice. The present research was thus focused on optimizing the foaming conditions (WPC as a foaming agent, Xanthan
gum (XG) concentration as the stabilizer and whipping time (WT)) to minimize foam density (FD) and drainage volume
(DV) using RSM. The effects of drying temperatures on some physicochemical properties of powder was also
investigated.
9

Materials and methods: Celery was purchased from the local market .XG and WPC powders were purchased from
Sigma Chemical Company (St. Louis, MO) and Milei Company Germany, respectively. Celery juice was extracted by
using a juicer machine (Robert Bosch Stand mixer MMB 2000 /05 FD 8611 Type CNSM03EV, 600W, Slovenia). Based
on preliminary tests, XG solutions were prepared by dissolving the appropriate amount of the defined gum powder in
distilled water and stirring with a magnetic stirrer to achieve a uniform solution. This solution was refrigerated at 4°C
overnight to complete hydration. RSM was used to estimate the main effects of the process variables on FD and DV in
celery juice foam. The experiment was established based on a face-centered central composite design (FCCD). According
to the experimental design, to prepare 100 g of samples, the appropriate amount of celery juice, WPC, and XG solution
were poured to a 250 mL beaker. Then the mixture was placed into a water bath for 5 minutes at 55 °C temperature. The
mixture was then taken out of water bath and was whipped by a mixer (Gosonic, model No. GHM- 818, 250W, China)
with the maximum speed of 5400 rpm at ambient temperature during the given time. The density of foamed celery juice
was determined in terms of mass over volume and expressed in g/cm3. To assess foam stability, the drainage test was
performed for 1h. Furthermore, the effects of drying temperatures on some physicochemical properties of powders were
investigated.
Results and discussions: The quadratic model was selected as a suitable statistical model for both FD and DV.
ANOVA showed that this model is significant for both responses. Moreover, lack-of-fit was not significant for response
surface models at a 95% confidence level, indicating that this model is adequately accurate for predicting responses.
Based on the constrain criteria, the optimized foaming parameters were: XG concentration of 0.42% (w/w), WPC
concentration of 6% (w/w), and WT of 9.30 min. The amount of FD and FDV for foam at these optimum conditions were
0.4 g/cm3 and 0 ml, respectively. The results showed the moisture content and water activity of the celery powders
decreased with the increase in drying temperature. By increasing drying temperature from 40 to 70 °C, bulk density also
decreased. Increase in drying temperature results in decrease in moisture content and bulk density. Tapped density
generally behaves similar to bulk density because by shaking powder, the space between the particles is filled and
occupied volume by the powder is reduced. By increasing in temperature, particle density decreased. Overall, with
increasing drying temperature, the porosity of powder increased. Increasing temperature and reducing moisture content,
the possibility of approaching and join together of particles is increased and the space between the particles becomes less.
The numerical value of the car index parameter in this study was 15.3% to 24.67%. The highest value of flowability
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University of Mashhad (FUM), Mashhad, Iran.
Corresponding Author Email:mohebbatm@gmail.com

821 ...  بهینهسازی تولید کف در خشککردن کفپوشی آب کرفس و/کمالی سروستانی و همکاران
related to the sample was dried at 70°c. With decreasing in drying temperature, the moisture content of powders increased
and due to forming liquid bridges between particles making them less flowable. The numerical value of the Hausner
parameter in this study was 1.15 to 1.32. Except for powder produced at 70 °C, the powder was placed in the intermediate
cohesiveness powder class. By increasing drying temperature, the cohesiveness of powder decreased significantly.
Keywords: Celery juice, Foam mat drying; Response surface methodology, Physicochemical properties
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مقاله پژوهشی
ارزیابی ویژگیهای پروبیوتیکی و ضدباکتریایی Lactobacillus fermentum SL163-4
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چکیده
پروبیوتیکها میکروارگانیسمهایی غیربیماریزایی هستند که از طریق تعادل میکروبی (نسبت باکتریهای مفید و بیماریزا) در روده انسان میتوانند باعث
سالمتی و ایمنی گردند .این مطالعه با هدف بررسی پتانسیل پروبیوتیکی سویه  Lactobacillus fermentumجدا شده از غذای تخمیری انجام شد .در این
پژوهش ،ویژگیهای پروبیوتیکی  Lactobacillus fermentumشامل :مقاومت به اسید ( 3/5 ،2/5 pHو  ،)5مقاومت به صفرا ( 1/2 ،0/8 ،0/5 ،0/2و  3درصد)،
فعالیت ضدمیکروبی (به روش نقطهگذاری بر باکتریهای  Staphylococcus aureus ،Listeria innocuaو  )Pseudomonas aeruginosaو مقاومت
نسبت به آنتیبیوتیکهای رایج درمانی (کلرامفنیکل ،تتراسایکلین ،پنیسیلین و جنتامایسین) بررسی شد .نتایج نشان داد که سویه Lactobacillus fermentum
در  pH=2/5توانایی رشد را ندارد اما در  pH=3/5و  pH=5/5بهترتیب  22و  22درصد زندهمانی مشاهده شد Lactobacillus fermentum .توانست در تمامی
غلظتهای نمکهای صفراوی رشد کند؛ هرچند با افزایش درصد غلظت نمک صفراوی ،رشد باکتری کاهش یافت .میانگین قطر هاله عدم رشد برای
 Staphylococcus aureus ،Listeria innocuaو  Pseudomonas aeruginosaبهترتیب  20 ،12/00و  11/10میلیمتر تعیین شد.
 Lactobacillus fermentumنسبت به آنتیبیوتیکهای کلرامفنیکل ،تتراسایکلین ،پنیسیلین حساس و نسبت به جنتامایسین نیمهحساس بود (مقایسه با جداول
 .)CLSIبا توجه به نتایج پژوهش حاضر Lactobacillus fermentum ،دارای قابلیت پروبیوتیکی قابل قبولی بود و میتوان از آن بهعنوان یک باکتری پروبیوتیک
در محصوالت غذایی بهره برد.
واژههای کلیدی ،Lactobacillus fermentum :مقاومت به اسید ،مقاومت به نمکهای صفراوی ،آنتی بیوتیکهای رایج درمانی ،روش نقطهگذاری.

مقدمه

1

پروبیوتیکها میکروارگانیسمهای زندهای هستند که اگر به مقدار
کافی مصرف شوند با بهبود تعادل میکروبیوتای روده ،اثرات مفیدی بر
سالمت جسمی و روحی انسان دارند .این مسئله تأکید روزافزون رژیم
غذایی مبتنی بر پروبیوتیکها را برای درمان و پیشگیری از بیماریهای
مزمن مختلف ،بهویژه مرتبط با استرس و التهاب را نشان میدهد
) .(Kumar et al., 2019; Sharma et al., 2019باکتریهای
پروبیوتیک عالوه بر تأثیر بر فلور میکروبی روده و در نتیجه جلوگیری
از بروز بیماریهای عفونی دستگاه گوارش ،قادرند نقشهای مهمی
نظیر کنترل کلسترول سرم ﺧون ،کنترل سرطان و کمک به هﻀم
الکتوز در فراوردههای لبنی ایفا کنند (ﺧمیریان و همکاران .)1320 ،این
میکروارگانیسمها بهطور کلی از میکروبیوتای بومی میزبان (معده ،روده
یا پوست) جدا شده و برای بهدست آوردن برﺧی از مزایا استفاده
میشوند .با این حال ،برﺧی از پروبیوتیکها به میکروبیوتای بومی
 2 ،1و  -3بهترتیب دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشیار ،استادیار ،گروه علوم و
مهندسی صنایع غذایی ،دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی ،دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی ﺧوزستان ،مالثانی ،ایران.

میزبان تعلق ندارند و از منابع دیگری مانند میوه (ساکارومایسس) یا
غذاهای تخمیر شده (الکتوباسیلوس ،الکتوکوکوس ،ویسال و
پدیوکوکوس) استخراج شدهاند .مزیت این پروبیوتیکهای جدید در
روش استفاده از آنهاست که میتوان به صورت مواد غذایی تخمیر
شده یا مکمل مورد استفاده قرار گیرند .عالوه بر این ،آنها میتوانند
یک عمل محافظت کننده مﻀاعف را از طریق مقابله با عوامل بیماریزا
در منابع غذایی و پاتوژنهای دستگاه گوارش میزبان پس از مصرف
انجام دهند ) .(Oliveira et al., 2018هنگام انتخاب یک سویه
بهعنوان پروبیوتیک معیارهای مختلفی باید مورد توجه قرار گیرد.
میکروارگانیسمهای پروبیوتیکی مورد استفاده در مواد غذایی باید یتوانند
در شرایط دستگاه گوارش زنده بمانند .پروبیوتیکها باید ایمن و مفید
باشند .آنها باید در طول تولید و نگهداری محصول غذایی کارایی ﺧود
را حفظ کنند ) .(Saad et al., 2013باکتریهای اسید الکتیک
رایجترین میکروارگانیسمهایی هستند که بهعنوان پروبیوتیک بهکار
(*-نویسنده مسئول:

)Email: hosjooy@asnrukh.ac.ir
DOI: 10.22067/ifstrj.v17i2.84842
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میروند .آنها عﻀو مطلوبی از میکروبیوتای دستگاه گوارش هستند و
در دسته میکروارگانیسمهای قرار دارند که ایمن ( )1GRASشناﺧته
میشوند .مزایای بیشمار باکتریهای اسید الکتیک باعث شده است
که پتانسیل پروبیوتیکی گونههای مختلف این گروه از باکتریها بهطور
گسترده مورد بررسی قرار گیرد ( Ruiz-Moyano et al., 2019; de
 .)Almeida Junior et al., 2015معیارهای متعددی برای در نظر
گرفتن جدایههای جدید بهعنوان پروبیوتیک از جمله تحمل به شرایط
اسید و صفرا ،پتانسیل کاهش کلسترول ،توانایی هیدرولیز نمک
صفراوی ،غیرهمولیتیک ،توانایی داشتن ﺧواص ضدمیکروبی و قادر به
زنده ماندن در طول فرآیند تخمیر ،مورد بررسی قرار میگیرند
) .(Abushelaibi et al., 2017جنس الکتوباسیلوس گروهی مهم و
متنوع از باکتریهای اسید الکتیک است .الکتوباسیلها از نقاط مختلف
زیست محیطی جدا شده و پژوهشهای مختلف ،تفاوتهای آنها را در
سطح ژنتیکی و فیزیولوژیکی نشان میدهند ).(Seddik et al., 2017
الکتوباسیلوسها باکتریهایی گرم مثبت ،بیهوازی و میلهای شکل
هستند .برﺧی از گونههای الکتوباسیلوسها دارای ﺧواص درمانی
میباشند .گزارش شده  Lactobacillus fermentum ME-3دارای
فعالیت ضدمیکروبی در برابر پاتوژنهای روده و فعالیت آنتی اکسیدانی
است ( .)Aoudia et al., 2016الکتوباسیلوسها در سراسر دستگاه
گوارش پراکنده هستند و حدود  1تا  0درصد از فلور میکروبی روده را
تشکیل میدهند .حﻀور آنها برای حفظ سالمت انسان ،عملکردهای
متابولیکی ،تغذیهای و محافظتی ضروری است.
 Lactobacillus fermentumو ،Lactobacillus acidophilus
الکتوباسیلوسهای غالب در روده انسان هستند (Chen et al.,
) Lactobacillus fermentum .2009مهمترین گونه هتروفرمانتیو
الکتوباسیلوسها است که بهطور گسترده در تخمیرهای صنعتی و
کشتهای آغازگر در صنایع لبنی استفاده میشود (El-Ghaish et al.,
) .2010حره یا آشکارده بهعنوان یک غذای تخمیری در منطقه جنوب
غرب زاگرس شناﺧته شده است که با استفاده از گیاه محلی کاردین،
آرد گندم ،دوغ و برنج تهیه میشود ).(Vasiee et al., 2018
 Lactobacillus fermentumدر محصوالت لبنی ،فاضالب ،کود،
سبزیهای تخمیر شده ،دهان و مدفوع انسان یافت میشود .در سال
 2013بهعنوان یک ارگانیسم ایمن و  GRASتوسط سازمان غذا و
داروی ایاالت متحده ( )FDAمعرفی شد .این میکروارگانیسم معموال
از تمام قسمتهای دستگاه گوارش انسانهای سالم جدا میشود.
مطالعات اﺧیر گزارش دادهاند که  Lactobacillus fermentumیکی
از پروبیوتیکهایی است که کمتر مورد مطالعه قرار گرفته ،در حالی که
اثرات سودمند بسیاری بر سالمتی انسان دارد ).(Zhao et al., 2019
1 Generally Recognized as Safe
2 Annealing

اگرچه گونههای تجاری بسیاری از پروبیوتیکها در بازار وجود دارد ،اما
مشخص نمودن گونههای جدید ،که بتواند ﺧواص منحصر به فردی را
ارائه دهد مطلوب است .با توجه به اهمیت توصیف سویههای جدید
پروبیوتیکی ،هدف از این پژوهش بررسی پتانسیل پروبیوتیکی و
ضدمیکروبی  Lactobacillus fermentumجدا شده از غذای تخمیری
حره بود.

مواد و روشها
شناسایی باکتری  Lactobacillus fermentum SL163-4با
استفاده از تکثیر ژن 16S rRNA

در این پژوهش از سویه  Lactobacillus fermentumایزوله شده
از غذای تخمیری حره استفاده شد ) .(Vasiee et al., 2018روش
جداسازی و شناسایی  Lactobacillus fermentumمطابق با مطالعه
طباطبایی یزدی و همکاران ( )1325انجام شد .استخراج  DNAبا
استفاده از کیت های استخراج ( Genomic DNA isolation VIدنا
زیست آسیا ،ایران) انجام پذیرفت .پس از ایجاد رسوب در
میکروتیوبهای حاوی سوسپانسیون میکروبی و حل نمودن در 200
میکرولیتر بافر فسفات و افزودن محلول آنزیمی مناسب جهت رسیدن
به حجم نهایی  50میکرولیتر ،طبق پروتکل شرکت سازنده ،عمل گردید.
از پرایمرهای  Universalکه بر اساس نواحی حفظ شده ژن
 10S rRNAطراحی شدهاند استفاده شد .واکنش  PCRدر کیت تر
 PCRدر حجم نهایی  25میکرولیتر انجام گرفت .میکروتیوب حاوی
مخلوط واکنشدهندههای  PCRداﺧل دستگاه ترموسایکلر قرار گرفت
و برنامه دمایی مطابق با مطالعه (طباطبایی یزدی و همکاران،)1325 ،
تنظیم شد .این برنامه دمایی شامل:
 .1فعالسازی 5 :دقیقه در دمای  25درجه سانتیگراد ،یک سیکل
 .2گسترش که ﺧود شامل سه مرحله واسرشتهسازی ( 30ثانیه در
دمای  29درجه سانتیگراد) ،اتصال پرایمر 30(2ثانیه در دمای  29درجه
سانتیگراد) و توسعه 2( 3دقیقه در دمای  22درجه سانتیگراد)35 ،
سیکل
 .3گسترش نهایی 10 :دقیقه در دمای  22درجه سانتیگراد ،یک
سیکل
الکتروفورز در ولتاژ  25ولت و زمان  95دقیقه انجام پذیرفت .سپس
ژل در دستگاه ژل داک رویت شد.
آزمون مقاومت به اسید

آزمون مقاومت به اسید مطابق با روش صادقی و ابراهیمی (،)1325
با اندکی تغییر انجام شد .جهت بررسی مقاومت به اسید ،ابتدا
3 Extension
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 Lactobacillus fermentumدر محیط  MRS Brothتلقیح شد و در
 32درجه سانتیگراد در شرایط بیهوازی گرمخانهگذاری شد .بعد از 29
ساعت  20میلیلیتر از سوسپانسیون میکروبی به لوله فالکون استریل
انتقال داده شد .سلولهای باکتری به وسیله سانتریفیوژ یخچالدار مدل
( )Hermleساﺧت کشور آلمان به مدت  5دقیقه در دمای  9درجه
سانتیگراد با سرعت  2000gاز محیط کشت جدا شدند .بهمنظور حذف
کامل محیط کشت ،رسوب باکتری توسط محلول بافر فسفات استریل
(شرکت  )Bioideaشست و شو گردید .مجدداً محتویات فالکون
سانتریفیوژ شده و مایع رویی دور ریخته شد .رسوب تشکیل شده توسط
دستگاه اسپکتروفوتومتر ( ،Biowave II ، Wpانگلستان) بهمیزانی که
در طول موج  000نانومتر ،دارای جذب  0/0باشد در بافر فسفات استریل
حل گردید .سپس  50میکرولیتر از سوسپانسیون میکروبی تهیه شده در
 9میکروتیوپ حاوی  950میکرولیتر بافر فسفات اسیدی استریل دارای
pHهای مختلف ( 3/5 ،2/5و  )5تلقیح شد و بعد از  2/5ساعت
گرمخانهگذاری در شرایط بیهوازی و دمای  32درجه سانتیگراد ،برای
هر کدام از نمونهها رقتهای سریالی با استفاده از بافر فسفات استریل
تا  10-10تهیه شد .از رقتهای بهدست آمده ،روی محیط کشت MRS
Agarکشت سطحی داده شد و پلیتها در دمای  32درجه سانتیگراد
و در شرایط بیهوازی گرمخانهگذاری شدند و بعد از  29ساعت
کلنیهای تشکیل شده بر سطح محیط کشت توسط کلنیکانتر شمارش
گردیده و با مقایسه با نمونه کنترل درصد زندهمانی سویه
 Lactobacillus fermentumمحاسبه شد.
آزمون مقاومت به صفرا

در این روش پس از فعالسازی سویه مورد آزمایش در محیط
( MRS Brothگرمخانهگذاری بهمدت  29ساعت در دمای  32درجه
سانتیگراد) سوسپانسیون میکروبی مورد نظر بهمدت  5دقیقه با دور
 2000 gدر دمای  9درجه سانتیگراد سانتریفوژ گردید .با حذف محیط
کشت ،رسوب باقی مانده با محلول بافر فسفات استریل شست و شو و
دوباره سانتریفیوژ شد 100 .میکرولیتر از سوسپانسیون میکروبی تهیه
شده بر محیطهای  MRS Agarحاوی  1/2 ،0/8 ،0/5 ،0/2و  3درصد
از نمک صفراوی کشت داده شد .پلیتها بهمدت  29ساعت در انکوباتور
با دمای  32درجه سانتیگراد تحت شرایط بیهوازی گرمخانهگذاری
شدند .پس از اتمام مدت زمان گرمخانهگذاری ،نتایج بهصورت چشمی
مشاهده شد (.)Leite et al., 2015
آزمون حساسیت به آنتیبیوتیکها

بهمنظور بررسی حساسیت  Lactobacillus fermentumنسبت
به آنتیبیوتیکهای رایج درمانی ،ابتدا از کشت جامد  29ساعت
میکروارگانیسم ،سوسپانسیونی معادل استاندارد نیم مک فارلند تهیه و

 100میکرو لیتر از آن روی محیط  MRS Agarکشت سطحی داده
شد .بعد از این مرحله دیسکهای آنتیبیوتیک جنتامایسین (،)10µg
تتراسایکلین ( ،)30µgپنیسیلین ( )10µgو کلرامفنیکل ( ،)10µgتوسط
پنس استریل روی محیط کشت قرار داده شد و با کمی فشار ثابت
گردیدند .پلیتها در جار بیهوازی در دمای  32درجه سانتیگراد
گرمخانهگذاری شدند و بعد از گذشت  29ساعت قطر هاله عدم رشد در
اطراف دیسکهای آنتیبیوتیک با ﺧطکش اندازهگیری شده و نتایج بر
حسب میلیمتر گزارش شد ).(Anisimova and Yarullina, 2019
آزمون ضدمیکروبی

سویه

ضدمیکروبی
فعالیت
ارزیابی
برای
 Lactobacillus fermentumاز روش نقطهگذاری ( Lawn on the
 )spotاستفاده شد .ابتدا سویه موردآزمایش بر محیط
 MRS Agarکشت داده شد و به مدت  29ساعت در جار بیهوازی
گرمخانهگذاری گردید .سپس از کلنیهای که در محیط MRS Agar
رشد یافته به محیط  MRS Brothتلقیح گردید و در جار بیهوازی در
دمای  32درجه سانتیگراد برای  29ساعت انکوبهگذاری شد5 .
میکرولیتر از سوسپانسیون میکروبی روی سطح محیط کشت نقطه
گذاری گردید و در دمای  32درجه سانتیگراد در جار بیهوازی بهمدت
 29ساعت انکوبه شد .پس از رشد سویه ،سطح محیط کشت توسط یک
الیه آگار نرم (حدود  10سیسی که به میزان  /25درصد با
میکروارگانیسمهای بیماریزا شاﺧص تلقیح شده بود) پوشانده شد .در
ادامه پلیتها در دمای رشد میکروارگانیسمهای شاﺧص بهمدت 29
ساعت گرمخانهگذاری شدند .وجود هالههای شفاف در اطراف نقاط
تلقیح شده با  Lactobacillus fermentumنشاندهنده عدم رشد
میکروارگانیسمهای شاﺧص و در نتیجه فعالیت ضدمیکروبی ایزوله بود
(.)Yin and Zheng, 2005
تجزیه و تحلیل آماری دادهها

تجزیه و تحلیل دادهها به روش تجزیه واریانس یک طرفه و با
استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  22انجام گردید .برای مقایسه
میانگینها از روش آزمون چند دامنهای دانکن و در سطح اطمینان 25
درصد استفاده شد.

نتایج و بحث
نتایج بررسی pHهای مختلف بر درصد زندهمانی
 Lactobacillus fermentumدر جدول  ،1آورده شده است .نتایج
نشان داد که این باکتری در  pH=2/5توانایی بقا را ندارد ولی توانست
در  pH=3/5و  pH=5/5بهترتیب به میزان  %22و  %22زندهمانی داشته
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نتایج مربوط به اثر آنتیبیوتیکهای کلرامفنیکل ،جنتامایسین،
تتراسایکلین و پنیسیلین بر میزان رشد باکتری
 Lactobacillus fermentumدر جدول  ،3آورده شده است .نتایج این
پژوهش نشان داد که  Lactobacillus fermentumنسبت به
آنتیبیوتیکهای کلرامفنیکل ،تتراسایکلین و پنی سیلین حساس و
نسبت به جنتامایسین نیمهحساس بود (مقایسه با جدول  .)1CLSIنمایی
باکتری
بر
تتراسایکلین
آنتیبیوتیک
اثر
از
 Lactobacillus fermentumدر شکل  ،2نشان داده شده است.

باشد .در شکل  ،1نمایی از رشد  Lactobacillus fermentumدر
رقتهای مختلف ( 10-1تا  )10-10نشان داده شده است.
نتایج بررسی مقاومت به نمک صفراوی در جدول  ،2آورده شده
است .نتایج نشان داد که  Lactobacillus fermentumنسبت به
غلظتهای مختلف نمکهای صفراوی مقاومت ﺧوبی دارد .در این
پژوهش رشد سویه مورد آزمایش با افزایش درصد نمک صفراوی ،به
صورت تدریجی کاهش یافت .به صورتی که در غلظت 0/2درصد
بیشترین رشد و در غلظت  3درصد کمترین رشد باکتری مشاهده شد.

جدول  -1اثر pHهای مختلف ( 3/5 ،2/5و  )5بر درصد زنده مانی سویه Lactobacillus fermentum
باکتریpH /

Lactobacillus fermentum

2 /5

3 /5

5

-

 22درصد

 22درصد

شکل  -1نمایی از رشد  Lactobacillus fermentumدر رقتهای مختلف ( 11-1تا .)11-11
جدول  -2اثر غلظت های مختلف نمک صفراوی بر زنده مانی سویه Lactobacillus fermentum

باکتری /درصد نمک صفراوی
Lactobacillus fermentum


1 /2

1 /5

1 /8

1 /2

3

+ ++
+++ ++++ +++++
 :+++++بسیار زیاد :++++ ،زیاد :+++ ،نسبتا زیاد :++ ،متوسط :+ ،کم

جدول  -3اثر آنتیبیوتیکهای رایج درمانی بر رشد ( Lactobacillus fermentumبر حسب میلیمتر)
تتراسایکلین
جنتامایسین
کلرامفنیکل
باکتری /آنتی بیوتیک

پنی سیلین

21/00±0/50c

25/50±0/08a

Lactobacillus
fermentum

13/50±0/55b

25/50±0/91a

حروف غیر مشابه نشاندهنده تفاوت معنیدار در سطح  5درصد می باشد.

Clinical and laboratory standards institute

1

مومنزاده و همکاران /ارزیابی ویژگیهای پروبیوتیکی و ضدباکتریایی432 ...

شکل  -2نمایی از اثر آنتیبیوتیک تتراسایکلین بر باکتری .Lactobacillus fermentum

نتایج حاصل از بررسی اثر ضدمیکروبی سویه
 Lactobacillus fermentumبر باکتریهای ،Listeria innocua
 Staphylococcus aureusو  Pseudomonas aeruginosaبه
روش نقطهگذاری یا  lawn on the spotدر جدول  ،9آورده شده است.
نتایج نشان داد که سویه مورد نظر بر باکتریهای بیماریزا اثر

بازدارندگی قابل قبولی داشت .قطر هاله بازدارندگی برای
 Staphylococcus aureus ،innocuaو Pseudomonas
 aeruginosaبه ترتیب  20 ،12/00و  11/10میلیمتر بود .بیشترین
قطر هاله عدم رشد بر باکتری گرم مثبت Staphylococcus aureus
مشاهده شد.
Listeria

جدول  -4قطر هاله بازدارندگی  Lactobacillus fermentumبر باکتریهای بیماریزای  Staphylococcus aureus ،Listeria innocuaو
 Pseudomonas aeruginosaبر حسب میلیمتر
Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus
Listeria innocua
باکتری
b
a
b
Lactobacillus
fermentum
11/10±0/35
20/00±0/50
12/00±0/01

حروف غیرمشابه نشاندهنده تفاوت معنیدار در سطح  5درصد می باشد.
تعیین میزان زنده بودن میکروارگانیسمهای پروبیوتیکی در مواد
غذایی و دستگاه گوارش یک ویژگی اساسی در انتخاب گونههایی است
که در تولید غذاهای پروبیوتیکی مورد استفاده قرار میگیرند (Soares
) .et al., 2019; Alizadeh Behbahani et al., 2019به همین دلیل
این میکروارگانیسمها باید اسیدیته ،نمکهای صفراوی و فشار اسمزی
باال را تحمل کنند تا در معده و روده کوچک دوام بیاورند (Reale et
) .al., 2015چندین مکانیسم در تنظیم مقاومت به اسید در باکتریهای
اسید الکتیک وجود دارد که شامل :مسیرهای متابولیک مرکزی ،پمپ
پروتون ،تغییرات ترکیب غشای سلولی و تراکم سلولی ،ترمیم آسیب
 DNAو پروتئین و همچنین فرآیندهای ﺧنثیسازی دﺧیل است
) .(Wang et al., 2018نمکهای صفراوی با اﺧتالل در دیواره سلولی
باعث نابودی میکروارگانیسمها میشوند .از این رو مقاومت به نمکهای
صفراوی یکی از ویژگیهای مهم پروبیوتیکها میباشد .این
میکروارگانیسمها با هیدرولیز نمکهای صفراوی از طریق آنزیمهای

آبکافت کننده ﺧود اثرات نامطلوب آنها را کاهش میدهند (توکلی و
همکاران ;1325 ،طباطبایی یزدی و همکاران Paniker .)1329 ،و
همکاران ( )2018اثر pHهای مختلف ( 3/5 ،3 ،2/5 ،2و  )0/5و نمک
های صفراوی را بر سویههای مختلف Lactobacillus fermentum
مورد بررسی قرار دادند .این پژوهشگران گزارش کردند که سویههای
مختلف میتوانند  pHکم و همچنین غلظت صفرا را با حداقل از دست
دادن تعداد سلول تحمل کنند García .و همکاران ( ،)2012مشاهده
کردند سویه  Lactobacillus fermentum UCO-979Cدر pH=3
رشد کرده و بعد از  29ساعت به میزان  9/5 × 100زنده مانی داشت اما
در  pH=2هیچ رشدی مشاهده نشد .نتایج این پژوهشگران با یافتههای
مطالعه حاضر همﺧوانی داشت .این پزوهشگران همچنین گزارش دادند
که سویهها نسبت به  2درصد نمکهای صفراوی مقاوم بودند Han .و
همکاران ( )2012به بررسی ویژگیهای پروبیوتیکی باکتریهای اسید
الکتیک جدا شده از سوسیسهای ﺧشک پرداﺧتند .یکی از سویههای
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ایزوله شده  Lactobacillus fermentumبود .این باکتری در غلظت
 0/3درصد نمک صفرا و pHهای  3و  8قادر به زنده ماندن بود .نتایج
این پژوهشگران با یافتههای پژوهش حاضر مطابقت داشت.
 Tulumogluو همکاران ( )2019در مطالعهای ،سویههای
 Lactobacillus fermentumجدا شده از پنیر را درpHهای مختلف
( 2/5 ،2و  )3مورد بررسی قرار دادند .نتایج این پژوهش نشان داد
سویهها در pH=2قادر به زنده ماندن نبودند ولی تمام سویهها توانایی
رشد در  pH=3را داشتند .همچنین دو گونه از  2گونه مورد بررسی شده
در  pH=2/5مقاوم بودند .آنها مشاهده کردند همه سویههای مورد
آزمایش در غلظت  0/25درصد نمک صفراوی رشد کرده ولی با افزایش
غلظت نمک صفراوی ،رشد باکتری های مورد نظر به صورت تدریجی
کاهش یافت .مقایسه نتایج این پژوهشگران تا حدودی مشابه به مطالعه
حاضر بود Bao .و همکاران ( )2010گزارش دادند که سویههای مختلف
 Lactobacillus fermentumجدا شده از فرآوردههای لبنی سنتی قادر
به زنده ماندن در غلظتهای مختلف صفرا هستند و با افزایش غلظت
نمک صفرا رشد سویهها به صورت تدریجی کاهش یافت .همچنین
نتایج این پژوهش نشان داد که بیشتر گونه ها در شرایط اسیدی pH=3
رشد ﺧوبی داشتند .در حالی که در pH =2تنها یک گونه توانست
بهمیزان  53/2درصد زنده بماند .نتایج این پژوهشگران مشابه با
یافتههای مطالعه حاضر بود.
توانایی ضدمیکروبی برای پروبیوتیکها از اهمیت ویژهای برﺧوردار
است زیرا سویه پروبیوتیک باید توانایی سرکوب رشد باکتریهای
بیماریزای احتمالی را داشته باشد ) .(Mallappa et al., 2019اثر
ضدباکتریایی باکتریهای اسید الکتیک بیشتر مربوط به متابولیتهایی
نظیر اسیدهای آلی (عمدتاً اسیدهای الکتیک ،استیک ،پروپیونیک،
سوربیک و بنزوئیک) ،پراکسید هیدروژن ،دیاستیل ،اتانول ،فنولها و
ترکیبات پروتئینی است که در هنگام رشد تولید میکنند .عالوه بر این،
برﺧی از سویههای باکتریهای اسید الکتیک قادر به تولید
باکتریوسینها هستند که فعالیت ضدباکتریایی قابل توجهی دارند
) .(Yang et al., 2018در شرایط بدن سویههای پروبیوتیک با یک
مکانیسم حذف رقابتی با میکروارگانیسمهای بیماریزا برای محلهای
اتصال و مواد مغذی رقابت میکنند و از تکثیر باکتریهای بیماریزا
جلوگیری میکنند ) .(Cui et al., 2018ابراهیمی و همکاران (،)1322
گزارش دادند ترکیبات شبه باکتریوسینی تولید شده توسط
 Lactobacillus fermentumجدا شده از چال (فرآورده تخمیری
سنتی شیر شتر) دارای فعالیت ضدمیکروبی قابل قبولی بود .جاللوند و
همکاران ( ،)1325در مطالعهای که بهتعیین برﺧی ویژگیهای
پروبیوتیکی جدایههای الکتیکی ساالد زمستانی پرداﺧته بودند گزارش
دادند قطر هالههای بازدارندگی از رشد Lactobacillus fermentum
در برابر  Listeria innocuaو Staphylococcus aureusبهترتیب
 13و  12میلیمتر بود .نتایج این پژوهشگران با یافتههای مطالعه حاضر

تا حدودی همﺧوانی داشت .طباطبایی یزدی و همکاران ( ،)1329بیان
کردند که باکتریهای اسید الکتیک استخراج شده از کیمچی از جمله
 Lactobacillus fermentumفعالیت ضدباکتری ﺧوبی در برابر
باکتریهای بیماریزا نشان داد .قطر هاله عدم رشد برای Listeria
 innocuaو Staphylococcus aureusبهترتیب  11/10و  18/20بود
که با نتایج این مطالعه مطابقت داشت .نتایج به دست آمده از پژوهش
حاضر با یافتههای پژوهش ) (Falah et al., 2019مطابقت داشت .این
پژوهشگران نشان دادند که سویه  Lactobacillus fermentumدارای
فعالیت بازدارندگی از رشد باکتریهای بیماریزا گرم منفی و گرم مثبت
از جمله  Pseudomonas aeruginosaوStaphylococcus aureus
بود .اثر ضدمیکروبی این سویه در مقابل Staphylococcus aureus
نسبت به  Pseudomonas aeruginosaبیشتر بود .این نتیجه را
میتوان با این واقعیت توضیح داد که مکانیسمهای فعالیت ضدمیکروبی
بر باکتریهای گرم منفی و گرم مثبت متفاوت هستند .در باکتریهای
گرم منفی ،مکانیسم نابودی باکتریایی بر اساس تولید اسیدهای آلی ،پر
اکسید هیدروژن ،دی اکسید کربن و اسیدهای چرب هیدروکسی است.
در باکتریهای گرم مثبت مربوط به باکتریوسینهای حساس به پروتئاز
است Shokri .و همکاران ( )2018الکتوباسیلوسهای مختلف از لبنیات
محلی را جمع آوری کرده و اثر ضدمیکروبی و آنتیبیوتیکی آنها را بر
سویههای مختلف  Pseudomonas aeruginosaبررسی کردند .آنها
گزارش کردند دو سویه  Lactobacillus fermentumبیشترین اثر
سویههای
تمامی
برابر
در
را
ضدمیکروبی
 Pseudomonas aeruginosaداشت.
مقاومت آنتیبیوتیکی با سرعت نگران کنندهای در حال توسعه است
و به یک نگرانی رو به رشد در زمینه بهداشت عمومی تبدیل شده است.
برﺧی از باکتریهای اسید الکتیک در برابر یک یا چند آنتیبیوتیک
مقاوم هستند .مقاومت آنتیبیوتیکی ممکن است بهطور طبیعی اتفاق
بیفتد یا توسط مکانیسمهای ژنتیکی مانند انتقال ژن از طریق
پالسمیدها یا ترانسپوزونها حاصل شود ( Alizadeh Behbahani et
 .)al., 2019انتقال ژنهای مقاومت به آنتیبیوتیک بین گونههای
مختلف باکتریهای اسید الکتیک گزارش شده است .از این جهت
نگرانیهایی برای استفاده از این باکتریها در مواد غذایی وجود دارد
) .(Guo et al., 2017نتایج این پژوهش نشان میدهد که
 Lactobacillus fermentumنسبت به آنتیبیوتیکهای کلرامفنیکل،
تتراسایکلین ،پنی سیلین حساس و نسبت به جنتامایسین نیمه حساس
بود de Souza .و همکاران ( ،)2012پتانسیل پروبیوتیکی سویههای
 Lactobacillus caseiو  Lactobacillus fermentumاز پنیر
موزارال را مورد بررسی قرار دادند .نتایج این پزوهشگران نشان داد همه
سویهها حساس به آمپیسیلین ،اریترومایسین ،کلیندامایسین،
تتراسایکلین و کلرامفنیکل بودند .با این حال ،همه سویهها در برابر
ونکومایسین مقاوم بودند .درصد مقاومت Lactobacillus casei
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نسبت به کانامایسین قابل مالحظه ( 85درصد) بود و فقط دو گونه
حساسیت نسبی نشان دادند % 22 .از سویههای Lactobacillus
 fermentumبه کانامایسین مقاوم بوده و بقیه نیز نسبتا حساس بوده
اند .نتایج این پژوهشگران تا حدود زیادی با یافتههای مطالعه حاضر
همﺧوانی داشت .در مطالعهای که توسط  Palaniyandiو همکاران
( ،)2012بر ویژگیهای پروبیوتیکی Lactobacillus MJM60397
 fermentumانجام گرفت مشخص شد این گونه نسبت به همه
آنتیبیوتیکهای مورد استفاده به جز جنتامایسین و کانامایسین حساس
بود Asan-Ozusaglam .و  )2012( Gunyaktiگزارش دادند که
گونههای  Lactobacillus fermentumجدا شده از شیر مادر به
آموکسیسیلین ،اریترومایسین ،آمپیسیلین و پنیسیلین حساس بودند و
نسبت به کلرامفنیکول حساسیت نسبی داشتند .همچنین این
پژوهشگران گزارش کردند که سویههای ایزوله شده در برابر آمیکاسین،
جنتامایسین ،کانامایسین ،نالیدیکسیک اسید ،افلوکاسین و کلوکساسیلین
مقاومت نشان دادند Boricha .و همکاران ( )2012مقاومت
آنتیبیوتیکی سویههای  Lactobacillus fermentumبا منشاء غذایی
و انسانی را با روش انتشار دیسک مورد بررسی قرار دادند و به نتایج
مشابهی رسیدند .نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر با یافتههای
مطالعه Vasieeو همکاران ( ،)2018مطابقت داشت.

نتیجهگیری
براساس یافتههای بهدست آمده از این پژوهش میتوان بیان کرد
که  Lactobacillus fermentumتوانایی تحمل pHهای کم و
غلظتهای مختلف نمک صفراوی را داشت .این باکتری قابلیت ﺧوبی
در مهار باکتریهای بیماریزا از ﺧود نشان داد .همچنین نسبت به
آنتیبیوتیکهای رایج درمانی دارای حساسیت بود و از این رو نگرانی از
جهت انتقال ژنهای مقاوم به آنتیبیوتیک به باکتریهای بیماریزا
وجود ندارد .در ادامه الزم است آزمونهای بیشتری در شرایط برونتنی
و درونتنی شامل چسبیدن به سلولهای اپیتلیال روده ،تولید
باکتریوسین ،بررسی اثر سویه بر سطوح کلسترول و قند ﺧون در مدل
حیوانی و غیره نیز انجام گردد تا بتوان از این باکتری بهعنوان یک
پروبیوتیک و یک نگهدارنده طبیعی در تولید فرآوردههای غذایی
فراسودمند استفاده نمود.
تشکر و قدردانی

مقاله حاضر مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد میباشد ،لذا
نویسندگان مقاله بر ﺧود الزم میدانند از معاونت پژوهشی و فناوری
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ﺧوزستان به دلیل حمایتهای
مادی و معنوی صمیمانه تشکر و قدردانی نمایند.
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Introduction: Probiotics are live microorganisms, if consumed in enough quantity, they exert beneficial effects on
human health owing to improvement of intestinal microbiota balance. In addition to the impact on gut microbiota,
probiotics have important role on human physical and mental health. This matter demonstrates the increasing emphasis
on the consumption of diet based on probiotics in order to treat and prevent of different chronic diseases, particularly
those related to stress and inflammation cases. Lactic acid bacteria (LAB) are the most common strains used as probiotics.
They are useful member of gut microbiota and belong to generally regarded as safe (GRAS) microorganisms. Because of
the numerous benefits of LAB, the probiotic potential of different strains of this group of bacteria has been assessed
broadly. Although various commercial species of probiotics are available in the market, determination of new strains with
individual properties is noteworthy. Therefore, this research was aimed to investigate the probiotic and antimicrobial
potential of Lactobacillus fermentum isolated from fermented food.
1

Materials and methods: In the study, the probiotic potential of Lactobacillus fermentum including its resistance to
acid (pH 2.5, 3.5 and 5.5) and bile salts (0.2, 0.5, 0.8, 1.2 and 3%) was studied. To evaluate the bile salts resistance, 100
μl of prepared microbial suspension was cultured on MRS Agar media containing bile salts. Plates were incubated at 37
ᵒC for 24 hrs under anaerobic condition. After incubation period, the plates were inspected for bacterial colonies observed
by naked eyes. The antimicrobial activity was measured using “Lawn on the spot” method against Listeria innocua,
Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa. The resistance of Lactobacillus fermentum was also assessed
against commonly used antibiotic drugs (chloramphenicol, tetracycline, penicillin and gentamycin).
Results and discussions: Results shown that although Lactobacillus fermentum was not able to grow at pH 2.5, its
viability in the pH 3.5 and 5.5 was 92 and 99%, respectively. This strain had also adequate resistance against different
bile salt concentrations. In the present research, the growth rate of the examined strains was gradually reduced as the bile
salt concentration was increased; so that the higher and the lower growth rate was observed at 0.2 and 3% bile salt
concentrations, respectively. Results shown that the tested Lactobacillus fermentum had acceptable bacteriostatic effect
on the selected pathogenic bacteria. The inhibition zone diameter for Listeria innocua, Staphylococcus aureus and
Pseudomonas aeruginosa was 12.6, 20 and 11.1 mm, respectively. The maximum diameter of inhibition zone was found
on gram positive Staphylococcus aureus. Lactobacillus fermentum was susceptible to chloramphenicol, tetracycline and
penicillin and was semi-resistant to gentamycin (comparison with table CLSI).
Based on the obtained results in this study, it may be illustrated that Lactobacillus fermentum had capability to tolerate
the lower pH and different bile salt concentrations. This strain showed the proper proficiency to inhibit pathogenic
bacteria. Furthermore, it was susceptible to commonly used antibiotic drugs and therefore there is no concern about the
transfer of antibiotic resistant gens into pathogenic bacteria. Consequently, this strain may be used as a probiotic and a
natural preservative in production of functional food products.
Keywords: Lactobacillus fermentum, Acid resistance, Bile salt resistance, Commonly antibiotic drugs, Lawn on the
spot method.

1. M.Sc. student, Department of Food Science and Technology, Faculty of Animal Science and Food Technology,
Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Iran .
2. Associate Professor, Department of Food Science and Technology, Faculty of Animal Science and Food Technology,
Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Iran .
3. Assistant Professor, Department of Food Science and Technology, Faculty of Animal Science and Food Technology,
Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Iran .
(* Corresponding author: hosjooy@asnrukh.ac.ir)

Iranian Food Science and Technology
Research Journal
Vol. 17, No. 2, June. July. 2021, p. 243- 259

نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
جلد  ،17شماره  ،2خرداد-تیر  1400ص243-259.

مقاله پژوهشی
تاثیر کاربرد ايزوله پروتئین جوانه گندم بر ويژگیهای فیزيکی ،رئولوژيکی ،بافت وحسی بستنی
هما ماهپور -1تکتم مستقیم -*2شهال

شهرياری3

تاریخ دریافت8930/60/60 :
تاریخ پذیرش8933/68/96 :

چکیده
غنیسازی محصوالت لبنی ،خصوصا بستنی جهت تولید فرآوردههای غذایی سالمتیبخش یکی از مهمترین اهداف و اولویتهای بشر امروزی میباشد .ایزوله
پروتئینی یکی از ترکیبات مورد استفاده بهمنظور تولید محصوالت سالمتیبخش است .در این مطالعه ،هدف تولید بستنی با ویژگیهای جدید بر پایه یک ماده
فراسودمند با جایگزینی جزئی ماده خشک با ایزوله پروتئین جوانه گندم میباشد .بنابراین ایزوله پروتئینی جوانه گندم با ترکیب درصد  3 ،1و 5استخراج و به بستنی
اضافه شد .در قدم اول ایزوله پروتئینی توسط آزمونهای درصد رطوبت ،درصد چربی ،خاکستر غیرمحلول در اسید ،اندازه ذرات و دانهبندی آرد مورد ارزیابی قرار
گرفت .در گام دوم ایزوله پروتئینی جوانه گندم با ترکیب درصد  3 ،1و 5به بستنی اضافه شد و اثر آن بر روی ویژگیهای رئولوژیکی ،خصوصیات بافتی ،رنگ،
پارامترهای فیزیکوشیمیایی و حسی بستنی مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج نشان داد که درصد رطوبت ایزوله پروتئینی و میزان درصد چربی بهترتیب عبارت بودند از
 8/21±0/24و  11/32±0/22و همچنین میزان درصد خاکستر غیرمحلول در اسید عبارت بودد از  . 3/55±0/43نتایج ارزیابی اندازه ذرات و دانهبندی آرد نیز عبارت
بودند از  .484±0/01دادههای آزمایشگاهی نمایشگر آن بود که با افزایش ایزوله پروتئین جوانه ،ویسکوزیته ،مقاومت در برابر ذوب شدن و شاخص حجمافزایی بهطور
معنی داری کاهش یافت .پارامترهای سختی و چسبندگی بافت ،دانسیته  ،اندازه و قطر ذرات و همچنین توزیع آنها و سطح مخصوص آنها ،شاخصهای زردی و
قرمزی بهطور معنیداری افزایش یافت .با جمعبندی کلیه نتایج آزمایشگاهی و ارزیابی حسی نمونهها مشخص شدکه نمونه بستنی با یک درصد ایزوله پروتئینی
جوانه گندم نمونه منتخب و بهینه میباشد.
واژههای کلیدی :ایزوله پروتئین جوانه گندم ،بستنی ،خصوصیات رئولوژیکی ،بافت.

مقدمه

1

بستنی یکی از پرمصرفترین دسرهای لبنی بهشمار میرود و
مصرف آن هر ساله در حال افزایش است .در ساخت این دسر لبنی از
چربی ،ماده خشک بدون چربی ،شیر ،شیرینکننده ،پایدارکننده،
امولسیفایر و طعمدهنده استفاده میشود ( Bahramparvar et al.,
 .)2011بستنی بهدلیل دارا بودن شیر بهعنوان یکی از ترکیبات اصلی،
وجود ویتامینها ،امالح و مواد معدنی بهعنوان یک ماده غذایی با ارزش
تغذیهای باال شناخته میشود و ارزش تغذیهای آن بستگی به مقدار
پروتئین ،چربی و مواد کربوهیدراتی بهکار رفته در آن دارد .گرایش به
مصرف غذاهای سالم و فراسودمند منجر به تولید محصوالتی با ارزش
تغذیهای باال شده است .مواد غذایی با اثرات مثبت بر سالمت انسان و
یا ارزش تغذیهای باالی بهعنوان غذاهای فراسودمند شناخته میشوند.
در سالهای اخیر تالشهای بسیاری در جهت بهبود ارزش تغذیهای
 1و  -4بهترتیب دانشجوی کارشناسی ارشد و استادیار ،گروه علوم و صنایع غذایی،
دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شهر قدس ،تهران ،ایران.
 -3دانشیار گروه مهندسی شیمی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شهر قدس ،تهران،
ایران

این محصول به دلیل کمبود اسیدهای چرب غیراشباع ،ترکیبات فنولیک
و آنتیاکسیدانی در آن و تولید بستنی پروبیوتیک ،پریبیوتیک و
سینبیوتیک صورت گرفته است (.)Criscio et al., 2010
جوانه گندم فراورده جانبی حاصل از آسیاب گندم بوده و منبع عمده
ویتامینها و ترکیبات عملگر مانند اسید فرولیک ،اسید فیتیک،
گلوتاتیون ،فیتواسترول ،همچنین ،مواد معدنی ،فیبر رژیمی وفالونوئیدها
میباشد .با توجه به ارزش تغذیهای باال و ویژگیهای عملکردی مناسب،
متخصصان تغذیه ،از جوانه گندم بهعنوان "خزانه مغذی طبیعی و منبع
زندگی بشر" یاد میکنند ( .)Zhu et al., 2006جوانه گندم حاوی حدود
 10درصد روغن بوده که بهطور عمده در صنایع غذایی ،دارویی و
آرایشی ،بهداشتی استفاده میشود .فرآورده جانبی مهم فرایند استخراج
روغن ،جوانه چربی گرفته نام دارد که مقدار نسبتا باالیی (حدود 35
درصد) پروتئین دارد .پروتئین جوانه گندم ،که غنی از پروتئینهای
(*-نویسنده مسئول:

)Email: toktammostaghim@yahoo.com
DOI: 10.22067/ifstrj.v17i2.83950
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محلول در آب و محلول در آب نمک میباشد ،از ویژگیهای عملکردی
مطلوبی برخوردار است که آن را تبدیل به ترکیبی سودمند برای استفاده
در فراوردههای غذایی مختلف کرده است .فعالیت امولسیفایری ،توانایی
باالی حفظ آب ،کفکنندگی و حاللیت مناسب ،از جمله این ویژگیهای
پروتئین جوانه گندم میباشند ( ;Arshad et al., 2007Gómez et
 .)al., 2012جوانه گندم همچنین غنی از اسیدهای آمینه بهویژه
اسیدهای آمینه ضروری که در بسیاری از دانههای غلهای کمیاب
هستند ،مانند الیزین ،متیونین و ترئونین میباشد ،به همین دلیل ،یکی
از منابع مهم و با ارزش پروتئینهای گیاهی بهشمار میرود ( Arshad
 .)et al., 2007ایزوله پروتئین جوانه گندم غنی از اسیدهای آمینه
ضروری ،بهویژه لیزین ،متیونین و ترئونین است که در آن بسیاری از
دانه های غالت بسیار کم است (.)Zhu et al., 2010
ایزوله پروتئین گندم عمدتا از آلبومین و گلوبولین تشکیل شده است.
حاللیت باال پروتئین ،خواص امولسیونکنندگی مطلوب ،ظرفیت تشکیل
کف و آبگریزی پروتئین جوانه گندم این ماده را به یک ماده مفید برای
استفاده در محصوالت غذایی تبدیل کرده است .پروتئین جوانه گندم
همچنین ممکن است در فرموالسیون غذا برای افراد دارای آلرژی به
گلوتن مفید باشد .از جمله خواص عملکردی عمده پروتئین جوانه گندم
می توان به هیدراتاسیون ،تشکیل فوم ،بهبود خواص الیهای خمیر
لمینیت ،بافت نرم و بدون طعم بودن آن اشاره نمود ( Hassan et al.,
.)2010
اضافه نمودن ایزوله پروتئین جوانه گندم بهعنوان یک ماده
فراسودمند به بستنی ،سبب افزایش ماده جامد بدون چربی در این
محصول میشود و میتواند بر خصوصیات رئولوژیکی ،فیزیکوشیمیایی
و حسی بستنی تاثیر داشته باشد .اگرچه بهنظر میرسد استفاده از این
ماده فراسودمند در مقادیر باال میتواند علی رغم افزایش خصوصیات
تغذیهای بر خصوصیات حسی تاثیر نامطلوب بگذارد .همانطور که
تحقیقات نشان داده است استفاده از منابع معمول ماده خشک بدون
چربی شیر مانند شیر خشک بدون چربی در مقادیر باال سبب ایجاد طعم
نامطلوب میشود (.)Alvarez et al., 2005
استفاده از ایزوله پروتئین جوانه گندم بهعنوان منبع تامینکننده ماده
خشک بدون چربی در بستنی ،عالوه بر افزایش خواص تغذیهای
محصول میتواند منجر به کاهش هزینههای اقتصادی به دلیل قیمت
پایینتر آن نسبت به شیر خشک بدون چربی و تولید محصولی جدید با
مشخصات ویژه برای مصرفکنندگان شود .از این رو در این مطالعه،
هدف تولید یک محصول با ویژگی های جدید برپایه یک ماده
فراسودمند با جایگزینی جزئی ماده خشک با ایزوله پروتئین جوانه گندم
میباشد .بنابراین ایزوله پروتئینی جوانه گندم استخراج و به بستنی
اضافه شد و اثر آن بر روی دانیسته ،ویسکوزیته ،رئولوژی ،ویژگیهای
بافتی و فیزیکو شیمیایی و حسی بستنی مورد ارزیابی قرار گرفت.
همچنین یک آنالیز آماری برای تعیین معنی داری یا عدم معنیداری

بهکارگیری ایزوله پروتئین جوانه گندم بر خصوصیات مورد ارزیابی انجام
پذیرفت.

مواد و روشها
آرد جوانه گندم و چربيگیری

نمونههای جوانه گندم خالص فاقد سبوس در اثر تماس با حالل
آلی متانول به مدت  8ساعت و طی هم زدن مداوم ،چربیگیری و در
دمای اتاق خشک شد و سپس جوانه گندم چربیگیری شده توسط
آسیاب آزمایشگاهی آسیاب شد (.)Hassan et al., 2010
ايزوله پروتئیني

از روش استخراج قلیایی و ترسیب اسیدی برای تهیه ایزوله
پروتئینی استفاده شد .برای این منظور ابتدا سوسپانسیونی از آرد چربی
گرفته جوانه گندم و محلول  0/5موالر نمک طعام تهیه و به مدت 30
دقیقه در دمای اتاق مخلوط شد ،پس از تنظیم  pHبه  10با استفاده از
 0/5 ،NaOHموالر و گذشت زمان  30دقیقه ،سوسپانسیون حاصل در
 8000rpmبه مدت  40دقیقه و در دمای  2درجه سانتیگراد ،با استفاده
از سانتریفوژ یخچالدار ،سانتریفوژ گردید .محلول رویی جدا شد و
بهمنظور ترسیب پروتئینها ،با استفاده از  0/5 ،HCLموالر  pHبه 2
تنظیم شد .پس از  30دقیقه ،مجددا سانتریفوژ انجام شده و رسوبهای
حاصل جدا شد و پس از خنثی کردن  pHبا استفاده از خشککن
انجمادی ،خشک و سپس آسیاب شد ( )Hassan et al., 2010و سپس
آزمایشات الزم بر روی ایزوله پروتئینی جوانه گندم به هدف تعیین
ویژگیهای کیفی آن صورت گرفت.
ايزوله پروتئیني جوانه گندم

آزمونهای جدول  1برای ارزیابی کیفیت ایزوله پروتئینی جوانه
گندم صورت پذیرفت.
تهیه و فرموالسیون بستني

جهت تهیه بستنی ،از شیر  10درصد چربی (شیوه استاندارد کردن
با روش مربع پیرسون از شیر دو ونیم درصد چربی و خامه  30درصد
چربی) که در کارخانه پاک تهیه گردید استفاده شد .بعد از آن توزین
شیر و سایر اجزا و پیش حرارت در دمای  55درجه سانتیگراد صورت
گرفت و سپس فرموالسیون مخلوط بستنی مطابق جدول  4تهیه گردید.
در مرحله بعد پاستوریزاسیون در دمای  85درجه سانتیگراد به مدت 5
ثانیه صورت گرفت و در این مرحله ایزوله پروتئینی آرد جوانه گندم
اضافه شد .سپس مخلوط حاصل مجددا در دمای  53درجه سانتیگراد
به مدت  56ثانیه پاستوریزه و سریعا به کمک مخلوط سرمازا (یخ و
نمک) تا دمای کمتر از  6درجه سانتیگراد سرد گردید .سپس عمل
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و همکاران .)1380 ،کلیه تیمارها مطابق جدول  4بهصورت زیر در کل
این تحقیق نامگذاری و تعریف گردید:
 =Tتیمار بستنی شاهد
 =T1تیمار بستنی دارای  1درصد آرد ایزوله پروتئین جوانه گندم
 =T2تیمار بستنی دارای  3درصد آرد ایزوله پروتئین جوانه گندم
 =T3تیمار بستنی دارای  5درصد آرد ایزوله پروتئین جوانه گندم

رسانیدن در  5درجه سانتیگراد به مدت  2ساعت در یخچال صورت
پذیرفت .عملیات انجماد بستنی توسط یک بستنیساز خانگی (فلر
 ،IC80چین) به مدت تقریبی  38دقیقه صورت گرفت و در قالبهای
لیوانی شکل  50گرمی پر شدند و دربندی و کدگذاری گردیدند .پس از
سخت شدن در دمای  -35درجه سانتیگراد ،در پایان در سردخانه با
دمای  -45درجه سانتیگراد جهت انجام آزمایشات قرار گرفتند (رضوی
جدول  -1آزمون های ايزوله پروتئین جوانه گندم
روش

آزمون های ايزوله پروتئین
ارزيابي میزان رطوبت آرد

استاندارد ملی ایران به شماره 4505
اندازه گیری درصد خاکستر غیرمحلول در اسید آرد استاندارد ملی ایران به شماره 35
ارزيابي میزان چربي آرد
استاندارد بین المللی AACC-30-10
اندازهگیری اندازه ذرات و دانهبندی آرد
استفاده از الکهایی با اندازه مش  145 ، 180و  105میکرومتر
جدول  -2فرموالسیون نمونههای بستني وانیلي(درصد وزني)
کد تیمار

شیر ( %11چربي)

پايدارکننده IC90

شیر خشك

پروتئین جوانه گندم

وانیل

شکر

T

58/548
58/548
58/548
58/548

0/200
0/200
0/200
0/200

5/000
2/000
4/000
0/000

0/000
1/000
3/000
5/000

0/055
0/055
0/055
0/055

15/000
15/000
15/000
15/000

T1
T2
T3

آزمونهای بستني
خصوصیات رئولوژيکي

بهمنظور اندازهگیری اثر سرعت برشی بر رفتار رئولوژیکی (نمودار
تنش برشی-سرعت برشی) از ویسکومتر (بروکفیلد،DV3T ،آمریکا)
استفاده شد .اسپیندل مناسب بر اساس ویسکوزیته مخلوط انتخاب شده
و مخلوط بستنی در کاپ دستگاه ریخته و توسط سیرکوالتور به دمای
 2°Cرسانده شد .سپس دامنه مشخصی از سرعت برشی ( 4 S-1تا
 )500S-1اعمال شده و تنش برشی در هر یک از سرعتهای برشی
اندازهگیری شد (.)Akalın et al., 2008
درصد حجم افزايي

درصد حجمافزایی با استفاده از روش وزنسنجی ( با کمک ترازو)
مطابق روش ارائه شده توسط  Marshallو همکاران ( )4014صورت
پذیرفت .در این روش اختالف وزن نمونه بستنی قبل و بعد از انجماد
تعیین و بر وزن نمونه بعد از انجماد تقسیم میشود عدد حاصله در صد
ضرب میشود و به این ترتیب درصد افزایش حجم گزارش میشود.
بافت
آنالیز بافت در دمای اتاق با استفاده از دستگاه آنالیز بافت (M350-

 ،10CTانگلستان) مطابق روش ارائه شده توسط  Akalınو همکاران
( )4008انجام پذیرفت .برای این منظور از پروب استوانهای از جنس

فوالد ضدزنگ با قطر  4/5سانتیمتر استفاده شد .پروب دستگاه با
سرعت معادل  3/3میلیمتر بر ثانیه تا عمق  15میلیمتری نمونه بستنی
نفوذ نمود و ماکزیمم نیروی تراکمی بهعنوان تخمین سختی مورد نظر
قرار گرفت.
سرعت ذوب

برای این منظور حدود  50گرم از نمونه بستنی به دقت توزین شد
و در دمای  40درجه سانتیگراد بر روی الک با مش  1میلیمتری قرار
گرفت .میزان نمونه ذوب شده هر  30دقیقه توزین شد .سرعت ذوب بر
اساس میزان نمونه ذوب شده بر حسب زمان اندازهگیری شد و در سه
تکرار صورت پذیرفت (.)Akalın et al., 2008
متوسط قطر ،توزيع اندازه و سطح مخصوص ذرات

اندازهگیری متوسط قطر ،توزیع اندازه و سطح مخصوص ذرات با
کمک دستگاه زتا سایزر (مالورن ،آلمان) صورت پذیرفت .نمونه قبل از
تزریق به دستگاه کامالً همگن و اندازهگیری در دمای محیط انجام
گرفت .میانگین قطر تحت عناوین عدد ساتر یا میانگین قطر
سطح -وزن ( ،)d34عدد دبروکر یا میانگین قطر حجم -وزن ()d23
بهدست آمد (.)Méndez-Velasco et al., 2011
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pH

ارزیابی  pHنمونه های بستنی با استفاده از pHمتر دیجیتال (طب
و فن ایلیا  ،ایران) در سه تکرار صورت پذیرفت.
درصد ماده خشك

درصد ماده خشک نمونههای بستنی با استفاده از روش ارائه شده
در استاندارد ملی ایران به شماره ( 1160سال  )1385تعیین شد.
پارامترهای رنگسنجي

ارزیابی رنگ نمونههای با استفاده از بررسی پارامترهای رنگی در
نمونه ها با استفاده از دستگاه رنگسنج هانترلب ساخت کشور آلمان
صورت پذیرفت .برای این منظور از سطح نمونه با قطر  8میلیمتر
استفاده شد .اندازهگیری پارامترهای رنگی در سه تکرار صورت پذیرفت
(.)Akalın et al., 2008
ارزيابي حسي

جهت اندازهگیری پارامترهای حسی محصول از تست پانل تعلیم
دیده کارخانه پاک که شامل  30نفر بودند استفاده شد و خصوصیاتی

چون شکل ظاهری ،بافت ،طعم و مزه ،عطر و بو و احساس دهانی
محصول تولید شده مورد بررسی و امتیازدهی قرار گرفت .برای ارزیابی
ویژگیهای حسی بستنی از آزمون هدونیک  5نقطهای استفاده شد.
تجزيه و تحلیل آماری دادهها

در این تحقیق تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرمافزار
 SPSS19انجام شد .مقایسه میانگینها با بهرهگیری از آزمون دانکن
با سطح احتمال  %5انجام شد .همچنین رسم نمودارها با استفاده از
نرمافزار اکسل  4010انجام شد .کلیه نتایج تجربی در سه تکرار صورت
گرفت.

نتايج و بحث
ايزوله پروتئیني جوانه گندم

نتایج آزمونهای ایزوله پروتئینی جوانه گندم در جدول  3آمده است.
نتایج گزارش شده در این جدول با تحقیقات سایر محققین مطابقت دارد
و در محدوده گزارش شده سایر مقاالت منتشر شده میباشد (Shakeri
).et al., 2012

جدول  3نتايج ارزيابي آزمون های آرد ايزوله پروتئیني جوانه گندم
نتايج
رديف نام آزمون
1
2
3
4

درصد رطوبت
8/21±0/24
درصد چربي
11/32±0/22
درصد خاکستر غیر محلول در اسید
3/55±0/43
اندازه ذرات و دانه بندی آرد(میکرومتر) 484±0/01
دادهها بر حسب میانگین ±انحراف معیار میباشند.

ارزيابي بستني
خصوصیات رئولوژيکي

نمودار  1میزان تغییرات تنش برشی را به نرخ برشی برای تیمارهای
بستنی با مقادیر  1و  3و  5درصد آرد ایزوله پروتئینی جوانه گندم و
همچنین تیمار شاهد نشان میدهد .دادههای آزمایشگاهی مطابق قانون
لزجت نیوتن نشان میدهد که با افزایش نرخ برش میزان تنش برشی
افزایش مییابد .تیمار بستنی دارای  5درصد آرد ایزوله پروتئینی جوانه
گندم دارای باالترین میزان تنش برشی و کمترین مقدارتنش برشی نیز
به تیمار بستنی شاهد (فاقد آرد ایزوله پروتئینی جوانه گندم) تعلق دارد.
شکل  4تغییرات ویسکوزیته نسبت به درجه برش در مخلوط بستنی با
درصدهای مختلف ایزوله پروتئین آرد گندم را نشان میدهد .در این
شکل میتوان دید که ویسکوزیته تیمارهای بستنی شامل آرد ایزوله
پروتئینی جوانه گندم باالتر از تیمار شاهد میباشد اگرچه با افزایش
میزان نرخ برشی مقدار عددی ویسکوزیته در کلیه تیمارهای بستنی به

تدریج کاهش پیدا میکند .کمترین مقدار ویسکوزیته در تیمار بستنی
شاهد و بیشترین مقدار آن در نمونه بستنی با  5درصد آرد پروتئینی
ایزوله جوانه گندم می باشد( .)p≥0/05با توجه به اینکه ویسکوزیته
مقاومت یک سیال در برابر تنش برشی میباشد بنابراین کاهش میزان
ویسکوزیته با افزایش میزان تنش برشی میتواند مربوط به کم شدن
اصطکاک بین الیهها میباشد یا به عبارت دیگر ،افزایش برش موجب
تبدیل مولکولهای بلند زنجیر و غیرخطی به مولکولهای مستقیم و
خطی میشود که همین امر موجب کاهش ویسکوزیته میشود
) .(Habibi et al., 2015همچنین افزایش ویسکوزیته در نمونههای
حاوی ایزوله پروتئینی جوانه گندم در مقایسه با نمونه شاهد ،میتواند
مربوط به وجود آرد ایزوله پروتئینی جوانه گندم در فرموالسیون بستنی
باشد که دارای ویژگی امولسیونکنندگی و خاصیت جذب خوب آب
توسط این آرد میباشد (.)Hassan et al., 2010
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T2

T1

T3

267.93

215.95

T

450
400

300
250
200
150
100

تنش برشی بر حسب پاسکال

350

50
0
476.51

424.22

371.99

320.03

169.03

117.38

65.927

14.415

-50

درجه برشی ()1/S
شکل  -1تغییرات تنش برشي نسبت به درجه برش در بستني
T3

T1

T2

T
5
4.5
4
3
2.5
2
1.5

ویسکوزیته()PA.S

3.5

1
0.5
0
476.51

424.22

371.99

320.03

267.93

215.95

169.03

117.38

65.927

14.415

درجه برش ()1/S
شکل  -2تغییرات ويسکوزيته نسبت به درجه برش در مخلوط بستني با درصدهای مختلف ايزوله پروتئین آرد گندم

درصد حجمافزايي

در شکل  3نتایج تغییرات افزایش حجم بستنی برای تیمارهای
مختلف گزارش شده است .افزایش حجم بستنی نسبت به حجم مخلوط
اولیه به علت وارد شدن هوادر هنگام انجماد است .مقدار هوایی که وارد
مخلوط میشود تابع پارامترهای مختلفی همچون ترکیب مخلوط،
غلظت اجزا  ،مقدار کل مواد جامد و ویسکوزیته مخلوط میباشد .در این
تحقیق ،با افزایش میزان استفاده از آرد ایزوله پروتئینی جوانه گندم
میزان میانگین درصد حجم افزایی تیمارهای بستنی به طور معنی داری

کاهش یافت( .)p≥0/05باالترین میزان درصد حجمافزایی به تیمار
شاهد (فاقد آرد ایزوله پروتئین جوانه گندم) و کمترین آن به تیمار بستنی
دارای  5درصد آرد ایزوله پروتئینی جوانه گندم تعلق داشت (.)p≥0/05
در تیمار  5درصد به دلیل افزایش نسبی ویسکوزیته مخلوط ،حجمافزایی
در مقایسه با تیمار شاهد بهطور معنیداری کاهش مییابد .بهنظر
میرسد به علت افزایش ویسکوزیته در اثر وجود ایزوله پروتئین جوانه
گندم امکان ورود هوا به داخل مخلوط بستنی کاهش مییابد .بنابراین
عدم توزیع مناسب و ورود کافی هوا به مخلوط بستنی افزایش حجم
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کمتر است .مهدیان و همکاران ( )1360در بررسی اثر کاربرد آرد کامل
سویا بر خصوصیات رئولوژیکی بستنی نیز به نتایج مشابهی دست یافتند.
آنها دریافتند که استفاده از آرد کامل سویا و افزایش میزان درصد
استفاده از آن در فرموالسیون تیمارهای بستنی بهطور معنیداری میزان
شاخص حجمافزایی را کاهش داد که با یافتههای تحقیق حاضر در

توافق بود .سقای شهری و همکاران ( )1363نیز در بررسی ویژگیهای
رئولوژیکی و بافتی بستنی حاوی صمغ دانه شاهی به نتایج مشابهی
دست یافتند .آنها دریافتند که استفاده از صمغ دانه شاهی در
فرموالسیون تیمارهای بستنی میزان شاخص حجمافزایی را بهطور
معنیداری کاهش داد که با یافتههای تحقیق حاضر در توافق بود.
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شکل  -3نتايج تغییرات حجمافزايي تیمارهای بستني

بافتسنجي

نتایج تغییرات سختی تیمارهای بستنی در شکل  2نمایش داده شده
است .استفاده از آرد ایزوله پروتئینی جوانه گندم بهطور معنیداری میزان
سختی بستنی را افزایش میدهد ( .)p≥0/05باالترین میزان سختی به
تیمار بستنی با  5درصد آرد ایزوله پروتئینی جوانه گندم و کمترین میزان
سختی به تیمار شاهد فاقد آرد ایزوله پروتئینی جوانه گندم تعلق داشت
( .)p≥0/05سختی بستنی مقاومت آن در برابر تغییر شکل توسط نیروی
خارجی تعریف میشود و توسط فاکتورهایی مانند حجمافزایی ،اندازه
کریستال یخ و حجم فاز یخی تحت تأثیر قرار میگیرد .استفاده از آرد
ایزوله پروتئینی جوانه گندم مراکز و هستههایی برای رشد کریستالهای
یخ عمل کرده و باعث توسعه حجم فاز یخی موجود در بافت بستنی
میشود ) .(Soukoulis et al., 2008با توجه به شکل  5مشاهده
گردید که اختالفات معنیداری بین میزان میانگین چسبندگی تیمارهای
بستنی وجود دارد ( .)p≥0/05در واقع چسبندگی به مقدار کار مورد نیاز
برای غلبه بین سطح ماده غذایی و سطح مادهای که با آن در تماس
است (همچون زبان ،دندان و کام) مربوط میشود (BahramParvar
) .et al., 2010نتایج نشان داد که استفاده از آرد ایزوله پروتئینی جوانه
گندم میزان چسبندگی تیمارهای بستنی را افزایش میدهد (.)p≥0/05
باالترین میزان شاخص چسبندگی به تیمار بستنی با  5درصد آرد ایزوله
پروتئینی جوانه گندم و کمترین میزان چسبندگی متعلق به تیمار شاهد

بود ( .)p≥0/05یافته های سایر محققین نیزنشان میدهد که افزودن
مواد غذایی با ماتریس پروتئینی بازتر و ضعیفتر میتوانند چسبندگی
بیشتری را در بستنی ایجاد کنند).(Dimitreli &Thomareis 2007
اسدینژاد و همکاران ( )1383تاثیر کنسانترههای پروتئینی آب بر
خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی بستنی مورد بررسی قرار دادند و
دریافتند که استفاده از کنسانترههای پروتئینی باعث افزایش شاخص
سختی میشود که با یافتههای تحقیق حاضر نیز در توافق میباشد.
نتایج تغییرات انسجام نمونه های بستنی در شکل  5گزارش داده
شده است .انسجام استحکام پیوندهای درونی است با توجه به اینکه
انسجام نسبت کار انجام شده برای فشردن ماده غذایی در دو سیکل
متفاوت است لذا واحد ندارد .با توجه به شکل  5مالحظه گردید که
اختالفات معنیداری بین میزان انسجام تیمارهای بستنی وجود
داشت( .)p≥0/05نتایج نشان داد که استفاده از ایزوله پروتئینی جوانه
گندم بهطور معنیداری انسجام تیمارهای بستنی را کاهش داد
( .)p≥0/05کمترین میزان انسجام به تیمار بستنی با  5درصد ایزوله
پروتئینی جوانه گندم و باالترین انسجام به تیمار شاهد فاقد ایزوله
پروتئینی جوانه گندم تعلق داشت ( .)p≥0/05تحقیقات اسدینژاد و
همکاران ( )1383نیز در تاثیر کنسانترههای پروتئینی آب بر خصوصیات
فیزیکوشیمیایی و حسی بستنی نیز مشاهده شد که با یافتههای تحقیق
حاضر در توافق بود.
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سرعت ذوب

با توجه به شکل  5مالحظه گردید که استفاده از آرد ایزوله پروتئینی
جوانه گندم بهطور معنیداری میزان شاخص مقاومت به ذوب شدن
تیمارهای بستنی را کاهش میدهد ( .)p≥0/05کمترین میزان مقاومت
به ذوب شدن به تیمار بستنی با  5درصد آرد ایزوله پروتئینی جوانه گندم
و باالترین میزان مقاومت به ذوب شدن برای تیمار شاهد فاقد آرد ایزوله
پروتئینی جوانه گندم در نظر گرفته شد( .)p≥0/05سرعت ذوب بستنی
تحت تاثیر فاکتورهای متعددی مانند مقدار هوای وارد شده ،طبیعت
کریستالهای یخ و نیز شبکه گلبول چربی که در حین انجماد شکل
گرفته ،می باشد .بهنظر میرسد افزایش درصد ایزوله پروتئین باعث
ایجاد ژل پروتتئینی در بستنی و به دام افتادن قطرات ریز آب در البه
الی ژل پروتئینی میشود ،این آب منجمد نشده و به صورت آب آزاد

در محصول باقی میماند .بنابراین در اثر انتقال حرارت نمونه بستنی
حاوی ایزوله پروتئین در مقایسه با نمونه شاهد سریعتر ذوب میشود.
اگرچه سرعت ذوب پایین یکی از ویژگیهای بافتی مطلوب در بستنی
است لذا نمونه حاوی یک درصد ایزوله پروتئین جوانه گندم نمونه
مناسبتری در مقایسه با سایر نمونههای حاوی ایزوله پروتئین میباشد
) .(Goff et al., 1989همچنین بستنیهایی که حجمافزایی کمی را
دارند سریعتر ذوب میشوند و بالعکس بستنیهایی که حجمافزایی آنها
بیشتر میباشد سرعت ذوب شدن آنها کندتر است .الزم به توضیح است
وجود هوا در بستنی همچون یک عایق عمل نموده سرعت انتقال
حرارت را کاهش میدهد در نتیجه سرعت ذوب شدن نیز کاهش
مییابد ). (Sakurai et al., 1996
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شکل  -7نتايج تغییرات مقاومت به ذوب تیمارهای بستني

متوسط قطر ذرات

با توجه به شکل  8مالحظه شد که اختالفات معنیداری بین میزان
میانگین قطر اندازه ذرات تیمارهای بستنی وجود داشت ( .)p≥0/05با
افزایش ایزوله پروتئین جوانه گندم میزان قطر ذرات بهطور معنیداری
افزایش یافت ( .)p≥0/05باالترین میزان اندازه قطر ذرات به تیمار
بستنی دارای  5درصد آرد ایزوله پروتئینی جوانه گندم و کمترین میزان
اندازه قطر ذرات به تیمار  1درصد و همچنین تیمار شاهد نسبت داده
شد( .)p≥0/05با افزایش میزان درصد استفاده از ایزوله پروتئین جوانه
گندم میزان ترکیبات پروتئینی که وارد واکنش با گلبولهای چربی و
مولکولهای آب میشوند افزایش مییابد و نهایتا قطر ذرات افزایش
می یابد و با افزایش میزان استفاده از ایزوله پروتئین جوانه گندم میزان
اندازه ذرات و قطر آن ها افزایش یافت (.)Alvarez et al., 2005

توزيع اندازه ذرات

با توجه به شکل  6مشاهده شد که اختالفات معنیداری بین میزان
توزیع اندازه ذرات تیمارهای بستنی وجود داشت ( .)p≥0/05نتایج نشان
داد که اندازه ذرات تیمارهای بستنی در محدوده  0/1تا 10000
میکرومتر قرار دارد و با افزایش میزان استفاده از آرد ایزوله پروتئینی
جوانه گندم میزان توزیع اندازه ذرات در محدوده باالتر از  50میکرومتر
بهطور معنیداری افزایش یافت بهطوری که تیمار دارای  5درصد آرد
ایزوله پروتئینی جوانه گندم دارای باالترین میزان توزیع ذرات در
محدوده باالتر از  50میکرومتر میباشد .با افزایش درصد ایزوله پروتئین
جوانه گندم میزان توزیع ذرات در محدوده باالتر از  50میکرومتر افزایش
داشته است .بهطور کلی نتایج نشان داد که استفاده از ایزوله پروتئین
جوانه گندم باعث افزایش توزیع اندازه ذرات بزرگتر  50میکرومتر
میشود با افزایش درصد ایزوله پروتئین جوانه گندم به دلیل افزایش
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تعداد ترکیبات پروتئینی که وارد واکنش با گلبولهای چربی و
مولکولهای آب میشوند باعث افزایش قطر ذرات میشود ( Alvarez
.)et al., 2005
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شکل  - 9منحني توزيع اندازه ذرات بستني

توزيع سطح مخصوص ذرات

با توجه به شکل  10مشاهده شد که اختالفات معنیداری بین
میزان توزیع سطح مخصوص ذرات تیمارهای بستنی وجود داشت
( )p≥0/05میزان توزیع سطح مخصوص ذرات با افزایش ایزوله پروتئین
در نمونههای بستنی افزایش دارد که میزان این افزایش در مقادیر باالتر
( 5درصد) ایزوله پروتئین جوانه گندم به مراتب باالتر از تیمارهای دارای
مقادیر  3و  1درصد میباشد .استفاده از ایزوله پروتئینی جوانه گندم به
دو روش میتواند در ناحیه بین سطحی حضور داشته و سطح مخصوص
ذرات را افزایش دهد -1 :از طریق ایجاد کمپلکس ضعیف با قطعات
پپتیدی پروتئینهای اطراف گلبولهای چربی (در صورت باردار بودن

پلیساکارید) و  -4رقابت با پروتئینها و قرار گرفتن در ناحیه بین
سطحی.
pH

با توجه به شکل  11مشاهده شد که اختالفات معنیداری بین
میزان میانگین  pHتیمارهای بستنی وجود داشت ( .)p≥0/05با افزایش
ایزوله پروتئین جوانه گندم ،میزان  pHتیمارهای بستنی بهطور
معنیداری کاهش یافت ( .)p≥0/05باالترین میزان  pHبه تیمار شاهد
و کمترین آن نیز به تیمار بستنی دارای  5درصد ایزوله پروتئینی حوانه
گندم تعلق داشت ( .)p≥0/05نتایج مشابهی در این زمینه با افزودن
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گندم  pHکاهش یافته و از آنجا که تغییر اسیدیته و  pHدر بر هم
خوردن ثبات امولسیونی و فاز کلوئیدی بسیار حائز اهمیت است ،بنابراین
کاهش مقاومت به ذوب نیز دور از انتظار نمیباشد.

کنسانتره انار به بستنی بهمنظور غنیسازی و بهبود خواص کاری آن
مشاهده شد که منجر به افت شدید میزان  pHمحصول تولیدی گردید
).(Cam et al., 2013با افزایش میزان استفاده از ایزوله پروتئین جوانه
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درصد ماده خشك

با توجه به شکل  14مشاهده شد که اختالفات معنیداری بین
میزان میانگین ماده خشک تیمارهای بستنی وجود داشت ( .)p≥0/05با
افزایش ایزوله پروتئین جوانه گندم ماده خشک تیمارهای بستنی بهطور
معنیداری افزایش یافت ( .)p≥0/05باالترین ماده خشک به تیمار
بستنی دارای  5درصد ایزوله پروتئین جوانه گندم و کمترین میزان ماده
خشک نیز به تیمار بستنی شاهد تعلق داشت (.)p≥0/05

رنگسنجي

با توجه به شکل 13مشاهده گردید که اختالفات معنیداری بین
میزان میانگین شاخص روشنای (* )Lتیمارهای بستنی وجود داشت
( .)p≥0/05با افزایش میزان استفاده از آرد ایزوله چوانه پروتئینی جوانه
گندم میزان میانگین شاخص روشنایی (* )Lتیمارهای بستنی بهطور
معنیداری کاهش یافت ( .)p≥0/05باالترین میزان میانگین شاخص
روشنایی (* )Lبه تیمار بستنی شاهد فاقد آرد ایزوله جوانه پروتئینی
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جوانه گندم و کمترین میزان شاخص روشنایی (* )Lبه بستنی با  5درصد
آرد ایزوله جوانه پروتئینی جوانه گندم تعلق داشت (.)p≥0/05
با توجه به شکل  12اختالف معنیداری بین میانگین شاخص
قرمزی (* )aتیمارهای بستنی وجود داشت ( .)p≥0/05همانگونه که در
شکل نیز مشاهده میشود با افزایش میزان استفاده از ایزوله پروتئینی
جوانه گندم میزان شاخص قرمزی (* )aتیمارهای بستنی بهطور
معنیداری افزایش یافت ( .)p≥0/05باالترین میزان شاخص قرمزی
(* )aتیمارهای بستنی به تیمار بستنی با  5درصد ایزوله پروتئینی جوانه

گندم و کمترین آن نیز به تیمار بستنی شاهد فاقد ایزوله پروتئینی جوانه
گندم تعلق داشت (.)p≥0/05
با توجه به شکل  15مشاهده شد که با افزایش میزان استفاده از آرد
ایزوله پروتئینی جوانه گندم میزان شاخص زردی (* )bتیمارهای بستنی
بهطور معنیداری افزایش یافت ( .)p≥0/05باالترین میزان شاخص
زردی (* )bتیمارهای بستنی به تیمار بستنی با  5درصد آرد ایزوله
پروتئینی جوانه گندم و کمترین آن نیز به تیمار بستنی شاهد فاقد آرد
ایزوله پروتئینی جوانه گندم تعلق داشت (.)p≥0/05

شکل  -12تغییرات ماده خشك تیمارهای بستني
24

22

b
d

21

c

20
19

شاخص روشنايی)*(L

a

23

18
T3

T2

T1

T

19.93

20.3467

21.1333

22.2667

کد نیمار
شکل  -13مقايسه میانگین شاخص روشنايي (* )Lتیمارهای بستني
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شکل  -14مقايسه میانگین شاخص زردی (* )bتیمارهای بستني
18
a

16

b

c

12
10
8
6
4

شاخص زردی(*)b

d

14

2
T3

T2

T1

T

15.6833

14

13.5

12

0
Series1

کد تیمار
شکل  -15مقايسه میانگین شاخص زردی (* )bتیمارهای بستني

بررسی نتایج ارزیابی شاخص روشنایی )* (Lنشان داد که استفاده
از آرد ایزوله پروتئین جوانه گندم در فرموالسیون بهطور معنیداری
شاخص روشنایی )* (Lبستنی را بهطور معنیداری کاهش داد که به
دلیل رنگ آرد ایزوله پروتئینی جوانه گندم در فرموالسیون بوده و با
افزایش درصد استفاده از آرد ایزوله پروتئینی جوانه گندم در فرموالسیون
میزان شاخص روشنایی )* (Lنیز بهطور معنیداری کاهش مییابد.
بهنظر میرسد که استفاده از آرد ایزوله پروتئینی جوانه گندم با توجه به
رنگ تیره خود باعث کاهش میزان انعکاس نور در محصول میشود و
بر کاهش روشنایی )* (Lمحصول اثر میگذارد .در مورد بستنی با
افزایش درصد استفاده ایزوله پروتئین جوانه گندم در فرموالسیون و
کاهش بافت چربی میزان تیرگی افزایش مییابد که به کاهش شاخص

روشنایی )* (Lکل منجر میگردد که با نتایج تحقیقات مهدیان و
همکاران ( )1364در بررسی استفاده از آرد کامل سویا در فرموالسیون
بستنی نیز مطابقت داشت .آنها دریافتند که افزایش درصد استفاده از آرد
کامل سویا به مقادیر  8و  10درصد نیز بهطور معنیداری شاخص
روشنایی )* (Lرا نیز کاهش میدهد .بررسی نتایج نشان داد که استفاده
از آرد ایزوله پروتئینی جوانه گندم در فرموالسیون بستنی بهطور
معنیداری به جهت غالب بودن رنگ زرد (* )bگزانتوفیلهای موجود
در آن منجر به افزایش شاخص زردی (* )bدر تیمارهای بستنی گردید.
نظیر چنین مشاهداتی در مطالعات رهبری و همکاران ( )1362در بررسی
تاثیر کاربرد ایزوله پروتئین جوانه گندم و زانتان بهعنوان جایگزینهای
زرده تخممرغ بر ویژگیهای رئولوژیکی سس مایونز و اثر مدت زمان و
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برودت دمای نگهداری بر رنگ بستنی پرچرب مشاهده شده است
(.)Buych et al.,2011
دانسیته بستني

با توجه به شکل  15مالحظه گردید که استفاده از آرد ایزوله پروتئین
جوانه گندم بهطور معنیداری میزان دانسیته تیمارهای بستنی را کاهش

داد ( .)p≥0/05کمترین میزان دانسیته به تیمار بستنی با  5درصد آرد
ایزوله پروتئین جوانه گندم و باالترین میزان دانسیته به تیمار شاهد فاقد
آرد ایزوله پروتئین جوانه گندم تعلق داشت ( .)p≥0/05یکی از دالیل
افزایش دانسیته بستنی به علت افزایش جرم بستنی در اثر افزایش درصد
ایزوله پروتئین جوانه میباشد.
1.12

a

1.08

b
c

1.06
d
1.04
1.02
1
T3

T2

T1

T

1.09

1.07

1.06

1.04

دانسیته (گرم بر سانتی متر مکعب)

1.1

0.98
Series1

کد تیمار
شکل  -16منحني توزيع شاخص دانسیته ذرات بستني

میکروسکوپ الکتروني روبشي

شکل  15تصاویر میکروسکوپ الکترونیکی تیمارهای بستنی را
نشان میدهد .استفاده از ایزوله پروتئینی جوانه گندم باعث کاهش
گلبولهای چربی موجود در ساختار تیمارهای بستنی میشود .بهنظر

میرسد کمترین میزان چربی به تیمار بستنی دارای  5درصد آرد ایزوله
پروتئینی جوانه گندم و باالترین آن نیز به تیمار بستنی شاهد تعلق
داشت (.)p≥0/05

شکل  -17تصاوير میکروسکوپ الکتروني تیمارهای بستني ()a=T, b=T1, c=T2, d=T3
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ارزيابي حسي

بیشک ویژگیهای بافتی و طعم بستنی از مهمترین فاکتورهای
پذیرش از دیدگاه مصرفکننده میباشند .نتایج حاصل از کلیه ارزیابی
های حسی نمونه های مختلف بستنی در شکل  (18الف ،ب ،ج ،د ،و)

به نمایش گذاشته شده است .با توجه به این نمودارها مشخص شد که
اختالفات معنیداری بین امتیازات ویژگیهای حسی تیمارهای بستنی
وجود دارد (.)p≥0/05

ب) بافت

الف) رنگ

د) عطرو بو

ج) طعم و مزه

و) حس دهاني
شکل  -17مقايسه میانگین امتیازات حسي

در کلیه ویژگیهای حسی اعم از رنگ ظاهری ،بافت ،طعم و مزه،
عطر و بو و حس دهانی باالترین میزان امتیازات حسی به تیمار شاهد
و سپس تیمار دارای  1درصد آرد ایزوله پروتئین جوانه گندم و کمترین
آن نیز به تیمار دارای  5درصد آرد ایزوله پروتئین جوانه گندم تعلق
داشت .نتایج نشان داد که با افزایش میزان استفاده از آرد جوانه گندم
میزان مطلوبت طعم و مزه به دلیل افزایش میزان ماده خشک موجود
در بستنی بهطور معنیداری کاهش مییابد ( .)p≥0/05در باالترین
میزان استفاده از جوانه گندم میزان این کاهش امتیازات طعم بهطور
معنیداری باالتر از سایر تیمارها میباشد .علت این پدیده این است که

با افزایش ایزوله پروتئین جوانه گندم میزان قطر ذرات بهطور معنیداری
افزایش مییابد لذا این امر میتواند موجب کاهش میزان سطح تماس
ذرات با پرزهای چشایی موجود در گیرندههای مزه در سطح زبان شده
و میزان احساس طعم و مزه را کاهش دهد .نتایج تحقیقات مهدیان و
همکاران ( )1360موید پژوهش حاضر در این زمینه می باشد .امتیازات
احساس دهانی نیز متاثر از ویسکوزیته و همچنین میزان هوادهی و
شاخص مقاومت به ذوب شدن می باشد که با افزایش میزان استفاده از
آرد ایزوله پروتئینی جوانه گندم شاخص مقاومت به ذوب و ویسکوزیته
و همچنین هوادهی کاهش یافته و میزان امتیازات احساس دهانی را
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بهطور معنیداری کاهش میدهد .سقای شهری و همکاران ( )1363در
پژوهشی که بر روی ویژگیهای رئولوژیکی و بافتی بستنی حاوی صمغ
دانه شاهی انجام دادند به نتایج مشابهی در این زمینه دست یافتند.
همچنین رنگ ظاهری تیمارهای بستنی به دلیل کاهش شاخص
روشنایی و همچنین افزایش شاخص قرمزی و همچنین زردی با
افزایش میزان استفاده از آرد ایزوله پروتئینی جوانه گندم بهطور
معنیداری کاهش یافته و به عبارت دیگران این تغییرات امتیازات رنگ
ظاهری از نظر ارزیابها مطلوب نمیباشد .امتیازات بافت نیز متاثر از
ویسکوزیته ،هوادهی و ویژگیهای رئولوژیکی تیمارهای بستنی
میباشد .با توجه به این که با افزایش میزان استفاده از آرد ایزوله
پروتئینی میزان هوادهی و ویسکوزیته کاهش و سرعت ذوب شدن
افزایش یافت ،میزان مطلوبیت بافت و شکل تیمارهای بستنی کاهش
یافت .تیمار دارای باالترین میزان درصد آرد ایزوله پروتئینی جوانه گندم،
از کمترین میزان شاخص مقاومت به نقطه ذوب برخوردار میباشد که
این مساله باعث افزایش میزان ذوب ،افزایش سختی و کاهش هوادهی
و کاهش امتیازات بافت و شکل نیز میشود .در میان فاکتورهای حسی
عطر و بو از کمترین میزان تغییرات در مقایسه با تیمار شاهد برخوردار
بود .باالترین میزان تغییرات عطر و بو به تیمار دارای  5درصد آرد ایزوله
پروتئینی جوانه گندم تعلق داشت اما تیمارهای دارای مقادیر  1و 3
درصد اختالفات چندانی با تیمار شاهد نشان نمیدهد اما در مقادیر
باالی استفاده میزان امتیازات عطر و بو به دلیل عطر و بوی آرد ایزوله
پروتئینی جوانه گندم بهطور معنیداری بر عطر و بوی بستنی غالب شده
و امتیازات عطر و بو بهطور معنیداری کاهش یافت ( .)p≥0/05از آنجا
که افزایش ماده خشک موجود در یک سیستم غذایی موجب آزادسازی

کمتر ترکیبات معطر فرار در آن سیستم میشود و برعکس هرچه ماده
خشک کمتر بوده و فاز مایع سیستم غذایی قویتر باشد یا به عبارتی
سهم بیشتری را بهخود اختصاص دهد امکان و احتمال آزاد شدن
ترکیبات موثر در عطر و بو بیشتر میگردد ،پس علت کاهش امتیاز در
این پارامتر ،افزودن آرد ایزوله پروتیین جوانه گندم و به دنبال آن افزایش
میزان ماده خشک بستنی ،و در نتیجه کاهش عطر و بو میباشد.
 Bahramparvarو همکاران ( )4011نیز در دو پژوهش مختلف در
سالهای  4010و  4011چنین نتیجه ای را در مورد افزودن زرده تخممرغ
و کنسانتره پروتیین محلول شیر و همچنین انواع پایدارکننده به بستنی
گزارش کردند

نتیجهگیری
در این تحقیق که با هدف تولید بستنی فراسودمند با بهکارگیری
ایزوله پروتئین جوانه گندم انجام شد ،تاثیر درصدهای مختلف ایزوله
پروتئین جوانه گندم ( 3 ،1و  )5بر روی محصول مورد توجه فرار گرفت
و مواردی همچون ویژگیهای رئولوژیکی ،بافت ،درصد افزایش حجم
بستنی ،نقطه ذوب ،دانسیته ،اندازه ذرات  ،توزیع اندازه ذرات ،درصد ماده
خشک و ویژگیهای حسی مورد ارزیابی قرار گرفت .بهطور کلی نتایج
نشان داد که با استفاده از ایزوله پروتئینی جوانه گندم میتوان یک
بستنی فراسودمند با خصوصیات مناسب را تهیه و فرموله نمود.
جمعبندی کلیه نتایج حاصله و ارزیابی حسی نشان داد نمونه بستنی
دارای  1درصد ایزوله پروتئین جوانه گندم بهعنوان نمونه بهینه انتخاب
و معرفی گردید.
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Introduction: Dairy products fortification especially ice cream is one of the most important goals and priorities of
today's humanbeing to produce health food products. Protein isolate is one of the compounds used to produce health
products.The aim of this study was to produce ice cream with new features based on a functional material by partially
replacing dry matter with wheat germ protein isolate.
2

Materials and Methods: In present research wheat germ protein isolate with 1%, 3% and 5% was extracted and
added to ice cream. In the first step, protein isolate was evaluated by tests of moisture content, fat percentage, acid
insoluble ash, particle size and flour grain size. In the next step, protein isolate of wheat germ by 1, 3 and 5 percent was
added to ice cream mix and its effects on rheological and texture properties, color, physico-chemical and sensory
parameters of ice cream were evaluated.
Results and discussion: The results showed that the moisture, fat and acid insoluble ash of protein isolate were
8.41±0.42, 11.34±0.44 and 3.57±0.23 respectively. The particle size and flour grain size was 282±0.01. Laboratory data
showed that by increasing protein isolate replacement, the viscosity, melting resistance and volumizing index were
reduced significantly. Whereas, texture, hardness and adhesion parameters, density, particle size and diameter, specific
distribution and surface area, and yellowness and redness indices were significantly increased. All the laboratory results
and sensory evaluation of the samples revealed that the ice cream sample with 1 percent of wheat germ protein isolate
was a preferred and optimized sample.
Keywords: Wheat germ protein isolate, Ice cream, Rheological properties, Texture.
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مقاله پژوهشی
تعیین ساختار ،ترکیبات و ویژگیهای شیمیایی ،فعالیت ضداکسایشی و اثر سیتوتوکسیک اسانس
زردچوبه
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بهبهانی2

تاریخ دریافت8931/81/81 :
تاریخ پذیرش8933/21/18 :

چکیده
هدف از این پژوهش شناسایی ترکیبات ،ساختار و تشخیص کیفی نوع پیوندها ،فعالیت ضداکسایشی ،تعیین فنول و فالونوئید کل و اثر سیتوتوکسیک اسانس
زردچوبه بود .اسانس زردچوبه با دستگاه کلونجر و با روش تقطیر آبی استخراج شد .ترکیبات شیمیایی اسانس زردچوبه با دستگاه کروماتوگرافی گازی متصل به
طیفسنج جرمی شناسایی شد .برای تعیین گروههای عاملی ترکیبات شیمیایی و شناسایی کیفی اسانس زردچوبه از آنالیز طیفسنجی تغییر شکل فروسرخ فوریه در
محدوده طول موج  044-0444 cm-1استفاده شد .پتانسیل آنتیاکسیدانی اسانس زردچوبه با مهار رادیکالهای آزاد ( DPPHو  )ABTSو رنگبری بتاکاروتن
لینولئیک اسید تعیین گردید .مقدار فنول کل و فالونوئید با روشهای رنگسنجی اندازهگیری شد .از روش  MTTجهت تعیین اثر سیتوتوکسیک غلظتهای مختلف
اسانس زردچوبه بر رده سلولی سرطان روده بزرگ ( )HT29استفاده شد 81 .ترکیب شناسایی شده در اسانس زردچوبه  19/18درصد ترکیبات را تشکیل دادند.
 Turmeroneبا  %04بیشترین ترکیب شناسایی شده در اسانس زردچوبه بود .محدوده عدد موجی ( 3044-3644 cm-1بهویژه عدد موجی  )3086 cm-1و پیکهای
 8080 ،8608 ،0134 cm-1و  8009بهترتیب مربوط به ارتعاشات کششی پیوندهای  C=O ،C-H ،O-Hو  C=Cحلقه آروماتیک و گروههای آروماتیک
کورکومینوئیدها است .پتانسیل آنتیاکسیدانی اسانس زردچوبه به روشهای  ABTS ،DPPHو رنگبری بتاکاروتن لینولئیک اسید بهترتیب  13/14 ،00/80و 90/96
درصد بود .فنول کل و فالونوئید کل اسانس زردچوبه بهترتیب  31/18 mg GAE/gو  19/1 mg QE/gبود .نتایج نشان داد که با افزایش غلظت اسانس زردچوبه
از  3/800 mg/mLبه  044میزان زندهمانی سلول  HT29بهترتیب از  66/96به  1/11درصد تغییر پیدا کرد.
واژههای کلیدی :اسانس زردچوبه ،کروماتوگرافی گازی متصل به طیفسنج جرمی ،طیفسنجی تغییر شکل فروسرخ فوریه ،فعالیت آنتیاکسیدانی.

مقدمه

321

عصاره و اسانسهای گیاهان با داشتن ترکیباتی فنولی زیست فعال
نقش آنتیاکسیدانی خود را ایفا کنند (سلطانیپور و همکاران8313 ،؛
صادقی و همکاران .)8310 ،آنتیاکسیدانها از طریق خنثیسازی
رادیکالهای آزاد و جلوگیری از اکسیداسیون لیپیدها باعث به تأخیر
انداختن فساد ،تغییر رنگ یا تند شدن مواد غذایی میشوند .به دلیل
اثرات نامطلوب آنتیاکسیدانهای سنتزی مانند سرطانزایی و آسیب
کبدی ،امروز استقبال و تمایل مصرفکنندگان از آنتیاکسیدانهای
طبیعی رو به افزایش است .در برخی از پژوهشها فعالیت

 0 ،8و  -3بهترتیب دانشجوی کارشناسی ارشد ،استادیار و دانشیار ،گروه علوم
و مهندسی صنایع غذایی ،دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی ،دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ،مالثانی ،ایران.
(*-نویسنده مسئول)Email: Mehrnia@asnrukh.ac.ir :
DOI: 10.22067/ifstrj.v17i2.85943

آنتیاکسیدانهای طبیعی موجود در گیاهان را مرتبط با ترکیبات فنولی
دانستهاند (مزارعی و همکاران.)8316 ،
زردچوبه یا زرچوبه یا زرده چال با نام علمی  Curcuma longaبه
انگلیسی  ،Turmericبه عربی عروق الصفر یا حشیشه الصفرا و به
هندی هلدی 0نامیده میشود .زردچوبه از رده زنجبیلوارها ،0راسته
زنجبیلها ،6تیره زنجبیلیان ،9گونه زردچوبهایها 1است .از فواید
زردچوبه میتوان به اثر آنتیاکسیدانی آن اشاره کرد که به دلیل وجود
کورکومین 1است .کورکومین از مهمترین کورکومینوئیدها 84است و از
مواد تشکیلدهنده زردچوبه است .عالوه بر کورکومین ترکیبات فنولی

4 Haldi
5 Liliopsida
6 Zingiberales
7 Zingiberaceae
8 Curcuma
9 Curcumin
10 Curcuminoids
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زردچوبه که حاوی اسید فرولیک 8و اسید پروتو کاتکوئیک 0هستند ،بر
پتانسیل آنتیاکسیدانی و فعالیت ضدمیکروبی آن میافزایند ( Kumar
 .)et al., 2006زردچوبه با کاهش تشکیل کالمپهای خونی به
پیشگیری از تصلب شرائین 3کمک کرده و میتواند رشد
هلیکوباکترپیلوری (عامل زخم معده و مرتبط با سرطان معده) را کاهش
دهد .فعالیت شالته کنندگی ترکیبات فنولی آن باعث کاهش اثرات
سمی این فلزات در بدن شده و میتوانند اثر محافظتی برای مغز داشته
باشد (فالح حسینی.)8311 ،
یکی از سرطانهای شایع در کشورهای صنعتی توسعه یافته که
باعث مرگ و میر میشود سرطان دستگاه گوارشی بهویژه سرطان
قسمتهای تحتانی دستگاه گوارشی ،سرطان روده بزرگ یا سرطان
کولون 0میباشد که با نام سرطان کولورکتوم 0نیز شناخته شده و به
اختصار با  CRCنشان داده میشود .سرطان کولون که یک سرطان
تهاجمی است که در آن پاتولوژیک اپیتلیوم نرمال 6به پولیپ آدنوماتوز9
تبدیل میشود (قاضیزاده و همکاران .)8316 ،ویژگیهای
اپیدمیولوژیک سرطان کولورکتال و همچنین میزان بروز سالیانه آن در
نقاط مختلف دنیا متفاوت است .این بیماری بین  3تا  9مورد در 844444
نفر در کشورهای خاورمیانه و در حدود  34تا 04مورد در  844444نفر
در شمال آمریکا و اروپا گزارش گردیده است .بروز این بیماری در ایران
نسبت به کشورهای غربی کمتر است .میزان بروز این بیماری در بین
مردان مقام پنجم و در بین زنان مقام سوم در میان کل سرطانها است
(آخوند و همکاران .)8311 ،سرطان کولون به دو نوع طبقهبندی
میشود .دسته اول طبقهبندی  Dukesکه شامل چهار طبقه فرعی ،A
 C2 ،C1 ،Bو  Dاست که در کشورهای آمریکا و انگلستان رایج است.
دسته دوم طبقهبندی  TNMاست که از نظر مولکولی شامل  1طبقه
فرعی است (قاضیزاده و همکاران.)8316 ،
 Kimو همکاران ( )0484اثر زردچوبه را بر سلولهای HCT-116
بررسی کردند و گزارش کردند که اثر زردچوبه روی این سلولها وابسته
به زمان است Cao .و همکاران ( )0483تأثیر کورکومین ،یکی از
مؤلفههای فعال جدا شده از ریزومهای زردچوبه ،بر سمیت سه رده
سلولی سرطان انسانی ( HT29 ،AGSو  )MGC803در دستگاه
گوارش و یک سلول طبیعی اپیتلیال معده  ،GES-1گزارش کردند.
 Rouhollahiو همکاران ( )0480اثر سیتوتوکسیک عصارههای
هگزان و دی کلرومتان ریزوم زردچوبه را بر  0رده سلولی سرطانی
انسان مورد تایید قرار دادند.
هدف از این پژوهش ،شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس زردچوبه
با استفاده از کروماتوگرافی گازی متصل به طیفسنج جرمی ،تعیین
1 Ferulic
2 Protocatechuic
3 Atherosclerosis
4 Colon cancer

گروههای عاملی ترکیبات شیمیایی و تشخیص کیفی نوع پیوندها با
طیفسنجی تغییر شکل فروسرخ فوریه ،تعیین پتانسیل آنتیاکسیدانی
با مهار رادیکالهای آزاد ( DPPHو  )ABTSو رنگبری بتاکاروتن
لینولئیک اسید ،تعیین میزان فنول و فالونوئید کل با روشهای
رنگسنجی و اثر سیتوتوکسیک آن بر رده سلولی سرطان روده بزرگ
( )HT29بود.

مواد و روشها
جمعآوری زردچوبه و استخراج اسانس آن

ریشه خشک شده زردچوبه از شهرستان اهواز (استان خوزستان) از
عطاری محلی خریداری شد و جنس و گونه آن تعیین گردید .اسانس
زردچوبه با دستگاه کلونجر و با روش تقطیر آبی استخراج گردید
(.)Alizadeh Behbahani and Imani Fooladi., 2018
شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس با دستگاه
کروماتوگرافی گازی و کروماتوگرافی گازی متصل به طیفسنج
جرمی

جهت شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس زردچوبه از دستگاه
کروماتوگرافی گازی ( ،Agilent Technologies 7890Aآمریکا) و
کروماتوگرافی گازی متصل به طیفسنج جرمی ( Agilent
 ،Technologies 5975Cآمریکا) استفاده شد 8 µl .اسانس زردچوبه
به دستگاه کروماتوگرافی گازی تزریق شد .دمای ستون با سرعت
 3°C/minاز  00°Cبه  084°Cافزایش یافت .ستون دستگاه ( Agilent
 ،Technologies Inc., HP-5 MSآمریکا) از نوع مویینه با طول
 ، 34mقطر داخلی  4/00 mmو ضخامت  4/00 µmبود .پس از انجام
تزریق اسانس به دستگاه و بهدست آوردن کروماتوگرام ،شناسایی و
تعیین مقدار هر یک از ترکیبات با استفاده از طیف جرمی استاندارد
مشخص گردید (.)Barzegar et al., 2019
طیفسنجی تغییر شکل فروسرخ فوریه ()8FTIR
این آزمون مطابق با مطالعه  Alizadeh Behbahaniو همکاران
( ،)0481انجام شد .در این آزمون که هدف آن تعیین گروههای عاملی
ترکیبات شیمیایی و شناسایی کیفی اسانس زردچوبه بود از آنالیز
طیفسنجی تغییر شکل فروسرخ فوریه (Avatar ،Thermo Nicolet
 ،370آمریکا) استفاده شد .طیف  FTIRاز اسانس زردچوبه در محدوده
طول موج  044-0444 cm-1ثبت گردید.
5 Colorectal cancer
6 Normal epithelium
7 Adenomatous polyp
8 Fourier-transform infrared spectroscopy
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اندازهگیری فعالیت مهار رادیکال آزاد DPPH

اندازهگیری فعالیت آنتیاکسیدانی اسانس زردچوبه مطابق با مطالعه
نوشاد و همکاران ( ،)8319انجام پذیرفت .بهطور خالصه در این آزمون
 8 mlاز اسانس زردچوبه با  3 mLاز محلول  DPPHدر متانول ،مخلوط
گردید .سپس به مدت  34 minمحلول در دمای اتاق ( )00°Cو تاریکی
قرار داده شد (اطراف ظروف شیشهای با فویل آلومینیمی بهطور کامل
پوشانده شده بود) .در نهایت میزان جذب نمونههای اسانس زردچوبه و
نمونه شاهد (متانول) با دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج 080 nm
خوانده شد .با جایگذاری اعداد بهدست آمده از جذب نمونهها در معادله
 ،8فعالیت آنتیاکسیدانی کل بر حسب درصد بازدارندگی به دست آمد.
[×844شاهد (/ Aنمونه-Aشاهد=])Aدرصد بازدارندگی
()8
اندازهگیری فعالیت مهار رادیکال آزاد ABTS

برای اندازهگیری فعالیت مهار رادیکال آزاد  ABTSابتدا رادیکال
 ABTSتهیه شد .بدین صورت که ابتدا یک محلول آبی از  ABTSبه
غلظت  9 mMتهیه شده و به این محلول ،پتاسیم پرسولفات اضافه
گردید تا غلظت نهایی آن به  0/00 mMدر محلول رسید .محلول
حاصل در دمای اتاق و تاریکی به مدت  86 hقرار داده شد .قبل از
استفاده از کاتیون رادیکال  ABTS+الزم است رقیقسازی تا حدی
انجام گیرد که جذب معرف در طول موج  930 nmدر محدوده جذبی
 4/9 ± 4/40باشد .در انتها  34 µlاز نمونه به  3 mLاز محلول رادیکال
 ABTSاضافه شد و پس از گذشت  6 minجذب آن ثبت گردید
(امیدیمیرزائی و همکاران.)8311 ،
بررسی فعالیت آنتیاکسیدانی به روش رنگبری
بتاکاروتن -لینولئیک اسید

این روش مطابق با مطالعه  Gursoyو همکاران ( ،)0441انجام
شد .در این روش پتانسیل آنتیاکسیدانی اسانس زردچوبه با استفاده از
میزان مقاومت در برابر اکسیداسیون لینولئیک اسید و تغییر رنگ
بتاکاروتن توسط رادیکالهای آزاد ارزیابی میشود.
تعیین مقدار فنول کل اسانس زردچوبه

این آزمون مطابق با روش سینگلتون و رسی ( ،)8110انجام شد.
به طور خالصه ابتدا  8 mlنمونه اسانس زردچوبه با  0/0 mlمحلول
فنول مخلوط کرده و به مدت  6 minدر تاریکی نگه داشته شد .سپس
 0/0mlکربنات سدیم  %9اضافه شده و بعد از گذشت  64 minمیزان
جذب این محلول در طول موج  900 nmتوسط دستگاه اسپکتروفتومتر
قرائت شد .نتایج بهدست آمده با منحنی استاندارد اسید گالیک مقایسه
و مقادیر فنول کل موجود در اسانس بر حسب
 mg gallic acid equivalent (GAE)/gگزارش شد.

تعیین مقدار فالونوئید کل اسانس زردچوبه

تعیین میزان فالونوئید کل اسانس زردچوبه مطابق با مطالعه
 Changو همکاران ( ،)0440با اندکی اصالحات انجام پذیرفت.
 8/00 mlآب مقطر با  8 mlاسانس زردچوبه مخلوط شد .در ادامه
 90 µlمحلول نیتریت سدیم نیز اضافه شد .پس از  ،6 minمحلول
آلومنیوم تری کلرید اضافه شد و در دمای اتاق به مدت ،6 min
نگهداری شد .در نهایت  8 mlسود به محلول اضافه شد و جذب آن در
طول موج  084 nmخوانده شد .مقادیر فالونوئید کل اسانس زردچوبه
بر حسب  mg quercetin equivalent (QE)/gگزارش شد.
اثر سیتوتوکسیک اسانس زردچوبه بر رده سلولی سرطان

روده بزرگ ()HT29
از روش  MTTمطابق با مطالعه تناور و همکاران ( ،)8311جهت
تعیین اثر سیتوتوکسیک غلظتهای مختلف اسانس زردچوبه بر رده
سلولی سرطان روده بزرگ ( )HT29استفاده شد.
تجزیه و تحلیل آماری دادهها

دادههای بهدست آمده از آزمونها با استفاده از آنالیز واریانس
یکطرفه تجزیه و تحلیل شد .جهت مقایسه میانگین دادههای بهدست
آمده از آزمون دانکن در سطح احتمال  0درصد از نرمافزار( SPSSنسخه
 )81استفاده شد .حداقل تکرار برای آزمونها  3مرتبه بود.

نتایج و بحث
شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس زردچوبه

نتایج شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس زردچوبه با استفاده از
کروماتوگرافی گازی و کروماتوگرافی گازی متصل به طیفسنج جرمی
در جدول  ،8آورده شده است 81 .ترکیب شناسایی شده در اسانس
زردچوبه  % 19/18ترکیبات را تشکیل دادند Turmerone .با %04
بیشترین ترکیب شناسایی شده در اسانس زردچوبه بود .ترکیبات اصلی
دیگر شامل  Zingiberene ،Curloneو  Benzeneکه هر کدام
بهترتیب  1/34% ،%30و  0/81%بود .مقایسه نتایج پژوهش حاضر با
مطالعات قبلی تا حدودی مشابه بود .بهطور مثال  Stanojevićو
همکاران ( ،)0480گزارش کردند که بازده اسانس زردچوبه  %4/3بود.
این پژوهشگران همچنین بیان کردند که عمدهترین ترکیبات اسانس
زردچوبه به ترتیب شامل از Turmerone ،)00%/9( α- Turmerone
( )%06و  )86%/1( Curloneبود .در پژوهش ما میزان بازده استحصالی
اسانس  %8بود .شاید بتوان دلیل این امر را به روشهای متفاوت
استخراج اسانس ،سن گیاه ،شرایط اقلیمی و  ...مرتبط دانست (طباطبایی
یزدی و همکاران .)8311 ،ترکیبات شناسایی شده تا حدود زیادی مشابه
با یافتههای ما بود Negi .و همکاران ( ،)8111گزارش کردند که
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(،)%6/6
Tans-â-farnesene
،)60%( α-Turmerone
 )%0/8( Turmeroneو  )%3/1( Curloneترکیبات اصلی روغن
زردچوبه هستند .در مطالعه ما نیز ترکیبات  Turmeroneو Curlone
دو ترکیب اصلی تشکیل دهنده اسانس زردچوبه بودند .پس میتوان
بیان کرد که نتایج این پژوهشگران در مورد نوع ترکیبات شناسایی شده
شبیه بود اما در مورد درصد میزان ترکیبات تفاوتهایی مشاهده شد.
برزگر و همکاران ( ،)8311دلیل این امر را به شرایط فیزیولوژیکی گیاه،
نوع خاک ،زمان برداشت گیاه ،روش خشک کردن گیاه و  ...نسبت
دادند Singh .و همکاران ( )0484ترکیبات شیمیایی اسانس زردچوبه را
با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی متصل به طیفسنج جرمی
مورد شناسایی قرار دادند .نتایج این پژوهشگران نشان داد که
ترکیبات  )%04/0( α-Turmerone ،)%00/0( Turmeroneو
 )%88/8( β-Turmeroneجز اصلی تشکیلدهنده زردچوبه بود.
یافتههای این پژوهشگران با نتایج پژوهش حاضر همخوانی داشت.
 Nazو همکاران ( )0484ترکیبات شیمیایی زردچوبه را مورد شناسایی
قرار دادند .این پژوهشگران  86ترکیب را در اسانس زردچوبه شناسایی

کردند .ترکیبات اصلی زردچوبه شامل  Turmeroneو  Curloneبود.
نتایج این محققین با یافتههای ما مطابقت داشت Lee .و همکاران
( )0488اجزای اسانس زردچوبه را مورد شناسایی قرار دادند .این
پژوهشگران گزارش کردند که اجزای اصلی اسانس شامل
،)%81/40( Germacrone ،)%30/01( α- Turmerone
 )%1/90( α-Zingibereneبود .در پژوهش ما نیز  Zingibereneبا
 %1/34یکی از ترکیبات اصلی تشکیلدهنده اسانس زردچوبه بود .نتیجه
آنالیز اسانس زردچوبه توسط دستگاه کرماتوگرافی گازی در مطالعه
سمیعی و همکاران ( ،)8319نشان داد که  09ترکیب شناسایی شده در
مجموع  %11/61ترکیبات اسانس را تشکیل میدهد .عمدهترین ترکیب
اسانس زردچوبه  )%30/00( β-Turmeroneبود .سایر ترکیبات شامل
،)%84/68( Sesquiphellandrene ،)%88/0( α-Turmerone
 )%1/08( Turmerone ،)%1/08( Zingibereneو
 )%9/16( trans-Caryophylleneبود .نتایج این پژوهشگران تا
حدودی با یافتههای مطالعه حاضر همخوانی داشت.

جدول  -1ترکیبات شیمیایی اسانس زردچوبه با استفاده از کروماتوگرافی گازی متصل به طیفسنج جرمی
شماره

نام ترکیبات تشکیلدهنده

زمان بازداری (دقیقه)

درصد

1

α-Pinene

2

α-Phellandrene

3

Limonene

4

Eucalyptol

5

Terpinolene

6

Terpinen-4-ol

7

Benzenemethanol

8

Terpineol

9

Anethole

11

Phenol

11

Caryophyllene

12

Humulene

13

Benzene

14

Zingiberene

15

Cyclohexadiene

16

β-Bisabolene

17

Tumerone

18

Curlone

3/30
0/30
0/90
0/91
0/13
9/14
1
1/88
84/31
84/01
83/61
80/01
80/81
80/01
80/06
86/00
89/39
81/99

8/0
8/03
4/0
8
4/06
4/41
4/80
4/80
4/38
4/81
8/9
4/9
0/81
1/34
0/1
4/18
04
30

کل

97/91

مجدی و همکاران /تعیین ساختار ،ترکیبات و ویژگیهای شیمیایی ،فعالیت ضداکسایشی و 262 ...
تعیین گروههای عاملی ترکیبات شیمیایی و تشخیص کیفی
نوع پیوندها

طیف  FTIRاسانس زردچوبه در شکل  ،8نشان داده شده است.
محدوده عدد موجی ( 3044-3644 cm-1بهویژه عدد موجی
 )3086 cm-1و پیکهای  8080 ،8608 ،0134 cm-1و  8009بهترتیب
مربوط به ارتعاشات کششی پیوندهای  C=O ،C-H ،O-Hو C=C
حلقه آروماتیک و گروههای آروماتیک کورکومینوئیدها 8میباشند
( Karimi et al., 2018; Pawar et al., 2015; Yadav et al.,
 .)2017پیک در  8080 cm-1ممکن است ناشی از ارتعاش کششی پیوند
 C=Oسسکوئیترپنها( 0ترمرون )3باشد .عالوه بر این ،پیکهای
 8391 cm-1و  8341نیز حضور آلکانها یا ارتعاش خمشی گروه CH3
کورکومینوئیدها (کورکومین) را تائید کرد (.)Khanam., 2018
پیکهای مشاهده شده در  8431 cm-1و  8880احتماالً ناشی از ارتعاش
کششی پیوند  C-O-Cبود ( .)Khanam., 2018بهطور کلی ،محدوده
عدد موجی  8644-8606 cm-1و  8000-8084 cm-1بهترتیب به
ارتعاش کششی پیوندهای  C=Oو  C-Oحلقه آروماتیک نسبت داده

شده است ( )Chowdhury et al., 2000و این پیکهای شاخص مؤید
حضور گروههای عملکردی و ترکیبات زیست فعال در اسانس زردچوبه
بود Karimi .و همکاران ( )0481طیف  FTIRزردچوبه را مورد تجزیه
و تحلیل قرار دادند .نتایج این پژوهشگران نشان داد که باند در طول
موج 3034 cm-1به یک ارتعاش پیوند باند آزاد  OHو در طول موج
 8004 cm-1،8083 cm-1و 8014 cm-1مربوط به گروههای معطر بود.
 Araujoو همکاران ( )0486به تجزیه و تحلیل ویژگیهای
فیزیکوشیمیایی و فوتوفیزیکی اسانس زردچوبه پرداختند .این
پژوهشگران از طیف سنجی  ،FTIRبهعنوان یک ابزار تحلیلی مؤثر
برای تشخیص گروههای عملکردی و مشخص کردن پیوند کوواالنسی
استفاده کردند .نتایج طیف  FTIRحاکی از آن بود که استخراج اسانس
از ریزوم باعث کاهش قابل توجهی در باندهای گسترده قوی بین
 3844 cm-1و  0144میگردد .این باندها به گروههای هیدروکسیل
پیوندی ) (-OHیا آمین ) (-NHو آلیفاتیک  C–Hزردچوبه نسبت داده
شد.

شکل  -1طیف  FTIRاسانس زردچوبه.

ویژگیهای شیمیایی و پتانسیل آنتیاکسیدانی اسانس
زردچوبه

در جدول  ،0نتایج فنول کل ،فالونوئید کل و فعالیت آنتیاکسیدانی
اسانس زردچوبه به  3روش مهار رادیکال  ABTS ،DPPHو رنگبری
بتاکاروتن-لینولئیک اسید آورده شده است .نتایج نشان داد که اسانس
1 Curcuminoids
2 sesquiterpenes

زردچوبه از پتانسیل آنتیاکسیدانی خوبی برخوردار است .مقدار فنول تام
موجود در اسانس زردچوبه که یک ترکیب فنولی خالص میباشد ،بر
حسب گالیک اسید از روی منحنی استاندارد آن به روش فولین سیوکالتو
محاسبه شد ( Nampoothiri .)31/18 mg GAE/gو همکاران
( )0480محتوای پلیفنولی زردچوبه را بر حسب گالیک اسید %04
3 turmerone
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گزارش کردند ( .)00سمیعی و همکاران ( )8319 bتوانایی مهار رادیکال
آزاد اسانس زرچوبه را با روش  %81 ،DPPHگزارش کردند.
Stanojevićو همکاران ( ،)0480فعالیت آنتیاکسیدانی روغن زردچوبه
را با استفاده از رادیکال  DPPHتعیین کردند .این پژوهشگران درصد
مهارکنندگی روغن زردچوبه را  %10گزارش کردند Maizura .و
همکاران ( )0488فعالیت آنتیاکسیدانی و فنول کل زردچوبه را بهترتیب
 %60/6و  69/11 mg GAE/gگزارش کردند .یافتههای این
پژوهشگران با نتایج مطالعه حاضر همخوانی داشت.
 Akinola Alafiatayoو همکاران ( )0480ظرفیت آنتیاکسیدانی دو
گونه زردچوبه ( Curcuma longaو )Curcuma xanthorrhizaرشد
یافته در جنوب شرق آسیا را با روشهای  DPPHو  ،8FRAPمورد
بررسی قرار دادند .این پژوهشگران همچنین میزان فنول کل و
فالونوئید زردچوبه را نیز تعیین کردند .نتایج این پژوهشگران نشان داد
که میزان فعالیت آنتیاکسیدانی زردچوبه ( )Curcuma longaبه
روشهای  DPPHو  FRAPبهترتیب  094/8 mg TE0/gو
 038/9 mg TE/gبود .میزان فنول کل و فالونوئید نیز بهترتیب
 00/9 mg GAE/gو  %14گزارش شد Singh .و همکاران ()0484
گزارش کردند که روغن اسانس ریزوم تازه زردچوبه دارای فعالیت

آنتیاکسیدانی باالتری نسبت به ریزوم خشک شده است .این
پژوهشگران همچنین گزارش کردند که فعالیت آنتیاکسیدانی زردچوبه
نسبت به آنتیاکسیدان  3BHAقویتر بود .فعالیت آنتیاکسیدانی
زردچوبه در برابر رادیکال  DPPHدر محدوده  %10-16گزارش شد.
 Karimiو همکاران ( )0481گزارش کردند که زردچوبه دارای فعالیت
آنتیاکسیدانی باالیی است Li .و همکاران ( )0441فعالیت
آنتیاکسیدانی دو گونه زردچوبه را مورد بررسی قرار دادند .این
پژوهشگران بیان کردند که زردچوبه دارای فعالیت آنتیاکسیدانی خوبی
است Sahu .و  )0483( Saxenaفالونوئید کل عصارههای مختلف
زردچوبه را تعیین کردند .این محققین گزارش کردند که میزان فالونوئید
کل عصاره بین  00/00 mg/gتا  91/36متغیر بود .حداکثر مقدار
فالونوئید کل در عصاره متانولی زردچوبه مشاهده شد .طبق مقایسه
نتایج مطالعات مختلف ،تفاوتهایی در مقدار ترکیبات فنولی و فعالیت
آنتیاکسیدانی گیاهان وجود دارد .این تفاوتها به عواملی مانند شرایط
اقلیمی از جمله آب ،هوا ،خاک و ارتفاع که در رشد گیاهان دارویی مؤثر
است ،بستگی دارد .همچنین میتوان به عوامل دیگری همانند
روشهای متنوع اندازهگیری ترکیبات فنولی و فعالیت آنتیاکسیدانی
اسانسها نیز اشاره کرد (برزگر و همکاران.)8319 ،

جدول  -2محتوای فنول کل  ،فالونوئید کل و فعالیت آنتیاکسیدانی اسانس زردچوبه
فعالیت آنتی اکسیدانی ()%
فالونوئید ()mg QE/g
فنول ()mg GAE/g
اسانس زردچوبه

31/18±4/00

19/14±4/63

مهار رادیکال DPPH

مهار رادیکال ABTS

بتاکاروتن لینولئیک اسید

00/80±4/13

13/14±4/00

4/11±90/ 96

اثر سیتوتوکسیک اسانس زردچوبه بر رده سلولی سرطان

کپسیتابین0و تاکسول (پاکلیتاکسل )0به مدت  00ساعت درمان کرده و
سپس با استفاده از روش زنده و مرده ،یکپارچگی غشای را مورد بررسی
قرار دادند .نتایج نشان داد که زردچوبه ،کپسیتابین و تاکسول به تنهایی
در دوز مورد بررسی ،باعث مرگ حداقل در سلولهای سرطانی شدند.
با این حال ،هنگامی که سلولها با زردچوبه تحت درمان قرار گرفتند،
آپوپتوز 6ناشی از کپسیتابین از  %0به  %00افزایش یافت .آپوپتوز ناشی
از تاکسول از  %0به  %00افزایش یافت .این نتایج نشاندهنده تعامل
همافزایی بین زردچوبه و شیمی درمانی بود Rouhollahi .و همکاران
( )0480اثر سیتوتوکسیک عصارههای هگزان و دی کلرومتان ریزوم
گونهای از زردچوبه را بر  0رده سلولی سرطانی انسان پس از  00 hبا
استفاده از روش  MTTبررسی کردند .نتایج این پژوهشگران نشان داد
که عصارههای هگزان و دیکلرومتان دامنه گستردهای از اثر سمیت
سلولی را نسبت به سلولهای سرطانی نشان دادند .نتایج نشان داد

1 Ferric reducing ability of plasma
2 Trolox equivalents
3 Butylated hydroxyanisole
4 Capecitabine

5 Paclitaxel
6 Apoptosis

روده بزرگ ()HT29
شکل  ،0اثر سیتوتوکسیک اسانس زردچوبه را بر رده سلولی سرطان
روده بزرگ ( )HT29نشان میدهد .همانگونه که در شکل  ،0مشخص
است با افزایش غلظت اسانس زردچوبه از  3/800 mg/mLبه 044
تاثیر اسانس زردچوبه بر رده سلولی  HT29بهطور معنیداری افزایش
پیدا کرد .درصد زندهمانی سلول  HT29در غلظتهای  3/800و
 044 mg/mLبهترتیب  66/96و  1/11بود.
 Kimو همکاران ( )0484اثر زردچوبه را بر زنده بودن سلولهای
 HCT-116مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد که اثر زردچوبه
روی زنده بودن این سلولها وابسته به زمان است .این پژوهشگران
سلولهای  HCT-116را با زردچوبه به مدت  80 hو به دنبال آن با
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که  IC50بر رده سلولی سرطانی روده بزرگ ()HT29
 9/91 ± 4/00 μg/mLبود .این پژوهشگران همچنین ایمن بودن این
گیاه را بر سلولهای طبیعی انسان تایید کردند .در مطالعه  Caoو
همکاران ( )0483تأثیر کورکومین ،یکی از مؤلفههای فعال جدا شده از
ریزومهای زردچوبه ،بر سمیت سه رده سلولی سرطان انسانی (،AGS
 HT29و  )MGC803در دستگاه گوارش و یک سلول طبیعی اپیتلیال
معده  ،GES-1و مکانیسم آپوپتوز ناشی از کورکومین بررسی کردند.
نتایج نشان داد که مهار رشد سلولهای سرطان معده وابسته به دوز
بوده و اثر سمیت بیشتر کورکومین بر سلولهای  AGSو  HT29در
مقایسه با سلولهای  GES-1بیشتر بود Malek .و همکاران ()0488
اثر سمیت سلولی متانول خام و عصارههای استخراج شده (هگزان و
اتیل استات) گونهای از زردچوبه را در برابر شش رده سلولی سرطانی
انسان (سلول پستان وابسته به هورمون ) ،(MCF 7رده سلولی
اپیدرموئید نازوفارنکس ) ،(KBرده سلولی ریه ) ،(A549رده سلولی
دهانه رحم ) ،(Ca Skiرده سلولی کولون ) HT29و  (HCT 116و
یک رده سلولی فیبروبالست انسانی غیرسرطانی ) (MRC 5با استفاده

از روش سمیت سلولی قرمز خنثی 8بررسی کردند .نتایج این پژوهشگران
نشان داد که متانول خام و عصارههای استخراج شده (هگزان و اتیل
استات) اثر سمیت سلولی خوبی را در برابر سلولهای،KB ،MCF 7
 Ca Ski ،A549و  HT29نشان داده اما هیچ سمیتی بر MRC 5
مشاهده نشد Singh .و همکاران ( ،)0441نحوه عملکرد کورکومین
بهعنوان یک ماده ضدسرطان و بررسی اثر آن بر تکثیر و القای آپوپتوز
در سلولهای سرطانی روده بزرگ انسانی  HT29را مورد ارزیابی قرار
دادند.این پژوهشگران اثر کورکومین را مثبت گزارش کردند Goel .و
همکاران ( )0448دریافتند که کورکومین ،رنگدانه اصلی و مؤلفه فعال
زردچوبه ،دارای فعالیتهای ضدالتهابی و ضدسرطان است.
سیکلواکسیژناز  (COX)-2نقش مهمی در سرطان روده بزرگ دارد.
این پژوهشگران برای بررسی اثر کورکومین در بیان ،(COX)-2
سلولهای سرطانی روده بزرگ  HT29را با غلظتهای مختلف
کورکومین درمان کردند .نتایج نشان داد که اثر کورکومین بر رشد
سلولهای  HT29وابسته به غلظت و زمان است.

شکل  -2اثر سیتوتوکسیک اسانس زردچوبه بر رده سلولی سرطان روده بزرگ (.)HT29

نتیجهگیری
اندازهگیری فعالیت آنتیاکسیدانی اسانس زردچوبه به روشهای
مختلفی  ABTS ،DPPHو رنگبری بتاکاروتن لینولیئک اسید نشان
داد که اسانس زردچوبه از پتانسیل باالی آنتیاکسیدانی برخوردار است.
میزان ترکیبات فنولی موجود در زردچوبه  31/18 mg GAE/gبود.
بخشی از پتانسیل آنتیاکسیدانی زردچوبه را میتوان به ترکیبات فنولی
1 Neutral red

مرتبط دانست .پیکهای 8391 cm-1و  8341حضور آلکانها یا ارتعاش
خمشی گروه  CH3کورکومینوئیدها (کورکومین) را تائید کرد .میتوان
فعالیت آنتیاکسیدانی و سیتوتوکسیک اسانس زردجوبه را در ارتباط با
این ترکیب دانست .در انتها پیشنهاد میگردد با توجه به پتانسیل باالی
گیاه زردچوبه از اسانس این گیاه بهعنوان یک آنتیاکسیدان طبیعی به
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جای آنتیاکسیدانهای سنتزی در صنعت روغنهای خوراکی استفاده
نمود.

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان به دلیل حمایتهای
مادی و معنوی صمیمانه تشکر و قدردانی نمایند.

تشکر و قدردانی
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Introduction: Antioxidants by Quenching free radicals and preventing lipid oxidation, retard spoilage, discoloration
and rancidity of foods. Due to adverse effects of synthetic antioxidants such as carcinogenicity and liver injury,
consumers’ attention toward natural antioxidants are increasing. Turmeric (Curcuma longa) is a medicinal plant
frequently used in food industry and pharmacology. In this research, chemical composition, structure and type of bond,
antioxidant capacity, total phenol, flavonoid and cytotoxic effect of Turmeric essential oil (TEO) on colorectal cancer
cells (HT29) were investigated.
1

Materials and methods: TEO was extracted using Clevenger apparatus by aqueous distillation method. To identify
chemical composition, 1 µl essential oil was injected in gas chromatography-mass spectrometry and essential oil
composition and quantity were determined by comparing with standards. Functional groups and qualitative identification
of turmeric essential oil were done using Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR) in range of 500 – 4000 cm-1.
Antioxidant capacity of TEO was determined suing ABTS, DPPH and β-carotene/linoleic acid bleaching assay. Total
phenol and flavonoid were measured by colorimetric methods. MTT test was used to find cytotoxic concentrations of
TEO on colorectal cancer cell line (HT29).
Results and discussion: The 18 compounds identified in TEO accounted for 97.91% and the highest compound was
turmerone by 40%. The other compounds were curlone, zingiberene and benzene with 34, 8.30 and 4.18% respectively.
Infrared spectrum in range of 3600-3400 cm-1 (specially 3516 cm-1) and peaks at 2930, 1621, 1515 and 1447 cm-1 were
due to stretching vibration of O-H, C-H, C=O, C=C bonds of aromatic ring and aromatic groups of curcuminoids. 1515
cm-1 peak was due to stretching vibration of C=O bond of sesquiterpenes (turmerone). Observed peaks at 1378 and 1308
cm-1 confirmed the presence of alkanes or bending vibrations of CH 3 groups in curcuminoids (curcumin). Antioxidant
potential of TEO according to DPPH and ABTS methods and β-carotene bleaching assay was 25.15, 93.90 and 72.76 %,
respectively. Total phenol and flavonoid content of TEO were 38.91 mg GAE/g and 87.9 mg QE/g. The results showed
that by increasing essential oil concentration from 3.125 to 200 mg/mL survival rate of HT29 changed from 66.76 to
9.88%.
Keywords: Curcuma longa essential oil, Gas chromatography-mass spectrometry, Fourier-transform infrared
spectroscopy, Antioxidant activity.
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مقاله پژوهشی
بهینهسازی فرمول بستنی وانیلی با کمک جایگزینی آرد کینوا با شیر خشک بدون چربی به روش
سطح پاسخ
دالرام حامی -1محمد

گلی*2

تاریخ دریافت1930/80/11 :
تاریخ پذیرش1933/89/19 :

چکیده
کینوا بهعنوان یک ترکیب عملگرا ،از نظر محتوی پروتئین ،اسیدهای آمینه ضروری مانند لیزین و متیونین ،اسیدهای چرب ضروری و اسیدهای چرب
غیراشباع ،مواد معدنی مانند آهن ،کلسیم ،روی ،مس ،فیبر رژیمی و ویتامینها و مواد آنتیاکسیدانی از اهمیت ویژهای برخوردار میباشد .در پژوهش حاضر از آرد
کینوا با سطح جایگزینی با شیر خشک بدون چربی (صفر تا صد درصد) ،روغن هیدروژنه گیاهی ( 4/5تا  8/5درصد) و صمغ پانیسول ( 0/55تا  0/55درصد) جهت
دستیابی به فرمول بهینه تولید بستنی وانیلی استفاده گردید .بهینهسازی فرموالسیون بر اساس پارامترهای تغییرات حجم ،سرعت ذوب و خواص بافتی (سفتی و
چسبندگی) توسط روش سطح پاسخ در قالب طرح مرکب مرکزی با  5نقطه مرکزی و دو تکرار ( )α=5در سایر نقاط صورت گرفت .نتایج نشان داد که برای روند
تغییرات تغییرات حجم ،مدل خطی پیشنهاد شد و اثر مستقل جایگزینی آرد کینوا ،اثر متقابل جایگزینی آرد کینوا و سطوح مختلف صمغ پانیسول ،اثر مجذور
جایگزینی آرد کینوا ،اثر مجذور سطوح مختلف روغن هیدروژنه گیاهی و اثر مجذور سطوح مختلف صمغ بر فاکتور تغییرات حجم معنیدار بود(.)P>0/05
جایگزینی آرد کینوا در فرموالسیون بستنی ،تأثیر قابل توجهی بر میزان تغییرات حجم ،سرعت ذوب و سفتی بافت داشت .فرمول بهینه پیشنهادی برای سطوح
جایگزینی آرد کینوا با شیر خشک بدون چربی بترتیب  55و  55درصد ،روغن هیدروژنه گیاهی  8/5و  8/5درصد و صمغ پانیسول  0/53و  0/48درصد بود.
واژههای کلیدی :صمغ پانیسول ،روغن هیدروژنه گیاهی ،افزایش حجم ،خواص بافتی ،سرعت ذوب شدن ،خواص حسی
مقدمه21

بستنی یکی از محبوبترین فرآوردههای لبنی در ایران و بسیاری
از کشورهای جهان بهشمار میآید و از طرفداران بسیاری در گروههای
مختلف سنی برخوردار میباشد .بستنی یک دیسپرسیون غذایی
پیچیده میباشد که در آن سلولهای هوا درون فاز نیمه منجمد مایع
پراکنده شدهاند (رسولی و همکاران .)4534 ،بستنی شامل مخلوطی از
اجزای شیر ،شیرینکننده ،پایدارکننده ،امولسیفایر و مواد عطر و طعم
دهنده میباشد .کیفیت محصول نهایی نه تنها به شرایط فرآوری و یا
بازده انجماد وابسته است بلکه اجزاء تشکیلدهنده ،مقدار هوای
محبوس شده و میزان کریستالهای یخ نیز نقش مهمی در آن دارند.
ساختار فیزیکی بستنی بر ویژگیهای ذوب شدن (سرعت ذوب شدن)
و بافت (سفتی) بستنی اثر قابل توجهی میگذارد (موس و هارتل،
 .)5004بهبود و گسترش ساختار بستنی به ماکرومولکولهای موجود

 4و  -5بهترتیب دانشآموخته کارشناسی ارشد و دانشیار ،گروه علوم و صنایع
غذایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ایران.
(*-نویسنده مسئول)Email: mgolifood@yahoo.com :
DOI: 10.22067/ifstrj.v17i2.85221

در مخلوط بستنی ،چربی شیر ،پروتئین و کربوهیدارتها نسبت داده
میشود (آدپا و همکاران.)5000 ،
مصرف غذاهای فراسودمند راهکاری نوین جهت رساندن ترکیبات
مفید به بدن در قالب رژیم غذایی است .با گسترش تجارت این گونه
مواد غذایی ،تمایل مصرفکنندگان نسبت به استفاده از آنها در رژیم
غذایی افزایش یافته است (رسولی و همکاران .)4534 ،استفاده از
فرآوردههای طبیعی و گیاهی هم ،به عنوان جایگزین بخشی از ماده
جامد بدون چربی مانند تاثیر جایگزینی مواد جامد کل بستنی با بادام
بر ویژگیهای فیزیکی و حس بستنی (میرچولی برازق و مظاهری
تهرانی )4583 ،و هم ،بهعنوان یک ترکیب فراسودمند در بستنی مانند
تولید بستنی فراسودمند حاوی پودر جلبک دونالیال سالینا (سلیمپور
اردی و همکاران )4538 ،مورد تحقیق قرار گرفته است .کینوا به
عنوان یک پروتئین با ارزش بیولوژیکی باال میتواند در محصوالت
مختلف غذایی به جهت غنیسازی و تأثیر مثبت آن بر خواص فیزیکی
و حسی محصول بهکار گرفته شود  .گیاه کینوا 5از گیاهان دو لپهای و

3 Chenopodium quinoa Willd
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خانواده تاج خروسیان و زیرخانواده اسفناجیان 4بهعنوان یک گیاه پهن
برگ (با ارتفاع  4-5متر) توسط هندیها بهعنوان یک گیاه مقدس با
نام "دانه مادر" شناخته میشود .مصرف این گیاه بهعنوان یک شبه
غله توسط بومیان منطقه آند در آمریکای جنوبی قدمت طوالنی دارد
( .)James, 2009کینوا از نقطه نظر ویژگیهای تغذیهای بسیار مورد
توجه است .دانه کینوا فاقد گلوتن و غنی از نشاسته است و از اینرو
مصرف آن توسط بیماران سلیاک مناسب است .دانه کینوا شامل
 44-50درصد پروتئین با ترکیب کامل آمینواسیدها است ،که عمدتاً
غنی از اسیدهای آمینه ضروری مانند متیونین و لیزین میباشد .کینوا
منبع غنی از مواد معدنی (پتاسیم ،کلسیم ،فسفر ،آهن ،روی ،منیزیم و
سلنیوم) است .از نظر محتوی لیپیدها ،کینوا دارای اسیدهای چرب
اشباع نشده بهویژه لینولئیک ( )%55و اولئیک ( )%55است .عالوه
براین ،شامل توکوفرولها و کاروتنوئیدها است که دارای فعالیت
آنتیاکسیدانی و ضدسرطانی میباشد ( ;Ruales and Nair, 1993
.)Zhang et al., 2014
تاکنون عملکرد جایگزینکنندههای بسیاری در فرموالسیون
بستنیهای مختلف توسط محققان مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته
است .در همین راستا ،مهدیان و همکاران ( )5044اثر کاربرد آرد کامل
سویا بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی بستنی را مورد بررسی
قرار دادند .آنها اعالم کردند که به دلیل توانایی جذب آب باالتر
پروتئینهای سویا در مقایسه با پروتئینهای شیر ،با افزایش درصد آرد
سویا در ترکیب بستنی وزن مخصوص نمونهها کاهش و ویسکوزیته
نمونهها افزایش یافت .درویسوگلو و همکاران ( )5005تأثیر جایگزینی
ماده جامد بدون چربی شیر با کنسانتره پروتئین سویا بر خصوصیات
فیزیکوشیمیایی و حسی بستنی را مورد مطالعه قرار دادند .با افزایش
میزان کنسانتره پروتئین سویا ،ویسکوزیته نمونهها بهطور معنیداری
افزایش یافت که میتواند به دلیل محتوی پروتئین باالتر سویا در
مقایسه با پروتئین شیر باشد .رسولی و همکاران ( )4534گزارش
کردند که حضور اسپیرولینا در فرمول بستنی بهطور معنیداری موجب
افزایش ویسکوزیته و مقاومت به ذوب و کاهش تغییرات حجم بستنی
سنتی میشود .آنها دلیل این مشاهده را به محتوی باالی پروتئین،
خاصیت امولسیفایری و جذب آب ریز جلبک اسپیرولینا نسبت دادند.
اکسون ( )5003گزارش کرد که افزودن اسپیرولینا به بستنی موجب
میشود تا در طول فرایند هموژنیزاسیون ،حجم کف افزایش یابد .در
واقع افزودن جایگزین کنندههای غنی از پروتئین به بستنی میتواند
باعث افزایش حجم کف ،افزایش حجم هوای به دام افتاده در داخل
مخلوط بستنی و بهبود هوادهی گردد .کودینا و همکاران (،)5045
ویژگیهای رئولوژیکی و ریز ساختاری ماست غنی شده با کینوا را مورد
بررسی قرار دادند .نتایج آنها نشان داد که افزودن آرد کینوا به شیر
1 Chenopodiaceae

منجر به افزایش اسیدیته ،کاهش  pHو تسریع تشکیل ژل میشود.
بررسیهای رئولوژیکی نیز نشان داد که نمونههای ماست دارای رفتار
رقیق شونده با برش هستند .در غلظت باالتر از  %4آرد کینوا ،اندیس
رفتار جریانی کاهش ،در حالیکه ضریب پایداری و ویسکوزیته ظاهری
بهطور معنیداری افزایش یافت .عالوه براین ،تصاویر میکروسکوپی
نشان داد که در غلظتهای باالی کینوا ،مقاومت ماست به آباندازی
کاهش یافت .صمغ پانیسول بهعنوان یک ترکیب امولسیفایر و
پایدارکننده با بار الکتریکی منفی ،دارای مخلوطی از مونو و
دیگلیسرید ،سلولز ،صمغ گوار و کاراجینان تولیدی از شرکت دنیسکو
دانمارک موجب بهبود ساختار بستنی میگردد ( Gheisari et al.,
 .)2016هدف از پژوهش حاضر جایگزینی آرد کینوا با شیر خشک
بدون چربی (صفر تا صد درصد) ،روغن هیدروژنه گیاهی ( 4/5تا 8/5
درصد) و صمغ پانیسول ( 0/55تا  0/55درصد) جهت دستیابی به
فرمول بهینه تولید بستنی وانیلی با کمک روش سطح پاسخ بود.

مواد و روشها
مواد اولیه مصرفی جهت تولید بستنی از جمله شیر پاستوریزه
( 5/4درصد چربی) از شرکت دامداران تهران ،شیر خشک بدون چربی
از شرکت آرین لبن نقش جهان اصفهان ،آرد سفید کینوا (رطوبت 8
درصد ،پروتئین  45/8درصد ،چربی  5/5درصد ،کربوهیدرات 55درصد،
خاکستر  4/7درصد و فیبر  4درصد) از شرکت کیان فود تهران ،شکر
از شرکت قند اصفهان ،روغن هیدروژنه گیاهی از شرکت آفتاب
بهشهر ،وانیل از شرکت شانگال فوکسین چین و صمغ پانیسول از
شرکت دنیسکو دانمارک تهیه شدند.
آمادهسازی نمونهها

پس از تنظیم نسبت ترکیبات در فرموالسیون نمونههای مختلف
بستنی ،میزان مواد اولیه هر فرمول توزین شد .سپس شیر تا حدود 45
درجه سانتیگراد حرارت داده شد و سایر اجزاء که از قبل کامال با هم
مخلوط شده بودند ،به آرامی به آن اضافه و مخلوط شد .سپس مخلوط
در دمای  85درجه سانتیگراد به مدت  45دقیقه پاستوریزه گردید.
پس از اتمام عملیات پاستوریزاسیون ،مخلوط سریعاً در حمام آب و یخ
خنک و به مدت  54ساعت در یخچال  4درجه سانتیگراد نگهداری
شد .بعد از مرحله رسیدن ،مخلوط در یک دستگاه بستنیساز 4/5
لیتری خانگی ( )Delmonti, Maker Dl-370, Italyمرحله پیش
انجماد یک ساعته و سپس در فریزر  -48درجه سانتیگراد مرحله
انجماد  45ساعته را سپری کرد .نمونههای بستنی درون ظروف
پالستیکی درپوشدار بسته بندی و جهت طی دوره سخت شدن ،در
دمای  -48درجه سانتیگراد نگهداری شدند .بهمنظور بهینهیابی
شرایط فرایند ،متغیرهای مستقل ( Aدرصد جایگزینی آرد کینوا)B ،

حامی و گلی /بهینهسازی فرمول بستنی وانیلی با کمک جایگزینی آرد کینوا...

(درصد روغن هیدروژنه گیاهی) و ( Cدرصد صمغ پانیسول) در پنج
سطح (جدول  )4انتخاب شدند .برای بدست آوردن نقاط بهینه54 ،
آزمایش توسط نرم افزار دیزاین اکسپرت پیشنهاد گردید (جدول ،)5
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که در این جدول فاکتورها و سطوح اندازه گیری آنها نیز بیان شده
است.

جدول  -1نمایش متغیرهای مستقل فرآیند و سطوح اندازهگیری آنها
متغیرهای مستقل

کد و سطوح
-α

+α

0

400 75
50
55
جایگزینی آرد کینوا با شیر خشک بدون چربی (0 )% ،A
روغن هیدروژنه گیاهی ()% ،B
8/5 7/5 5/5 5/5 4/5
صمغ پانیسول ()% ،C
0/55 0/55 0/45 0/55 0/55
اندازهگیری تغییرات حجم (آور ران)

در ارزیابی میزان تغییرات حجم نمونهها از ظروفی با حجم
مشخص استفاده شد .پس از انجماد محصول در بستنیساز ،از مخلوط
نمونه گیری صورت گرفت .سپس نمونه مورد نظر توزین گردید و
افزایش حجم بر حسب درصد با استفاده از رابطه ( )4محاسبه شد
(هاشمی و همکاران.)4534 ،
() 4
اندازهگیری سرعت ذوب شدن

سرعت ذوب با توزین  50گرم بستنی منجمد و قرار دادن آن بر
روی یک توری با ابعاد  0/5×0/5سانتیمتر که بر روی یک ظرف با
وزن مشخص در دمای  55درجه سانتیگراد قرار داشت و هر 40
دقیقه یک بار وزن ظرف و بستنی ذوب شده داخل آن یادداشت و
سرعت ذوب بر حسب گرم بر دقیقه اندازهگیری شد (هاشمی و
همکاران.)4534 ،
اندازهگیری پارامترهای بافت

بافت بستنی پس از  5روز نگهداری در دمای  -48درجه
سانتیگراد با استفاده از دستگاه بافتسنج Texture analyzer,
 Brookfieldمورد آزمایش قرار گرفت .این دستگاه مجهز به یک
پروب استوانهای با قطر  5میلیمتر و ارتفاع  45میلیمتر بود .پروب
دستگاه دوبار با سرعت  4میلیمتر در ثانیه و تا  %50ارتفاع پروب به
نمونه مورد آزمایش وارد و نتایج توسط نرمافزار دستگاه ثبت شد.
دادههای مورد استفاده از بررسی بافت بستنی در این تحقیق شامل
موارد سفتی و چسبندگی بود (هاشمی و همکاران.)4534 ،

حسی) نمونههای بستنی نیز با استفاده از  50ارزیاب حسی آموزش
دیده و بر پایه آزمون هدونیک هفت نقطهای ( نمره باالتر به معنای
کیفیت باالتر) یک روز پس از تهیه بستنی برای نمونه کنترل و دو
فرمول بهینه تعیین شد (افخمی و همکاران .)5043 ،
تجزیه و تحلیل آماری دادهها

با توجه به درصدهای بهدست آمده از آزمونهای تولید اولیه ،حد
باال و پایین متغیرها بهدست آمدند .سپس با استفاده از نرمافزار دیزاین
اکسپرت نسخه  3روش سطح پاسخ 4در قالب طرح مرکب مرکزی 5با
میزان  αبرابر  5و با  5نقطه مرکزی برای آن انتخاب شد .تعیین
شرایط عملیاتی بهینه برای دستیابی به بهترین پاسخها با استفاده از
تکنیک بهینهسازی عددی 5انجام شد .در این تکنیک فضای پاسخ با
استفاده از مدلهای ایجاد شده و بهمنظور یافتن بهترین شرایطی که
اهداف بهینهسازی مورد نظر را برآورده کند ،صورت گرفت .پس از
آنالیز دادهها توسط نرمافزار ،مدلی پیشنهاد شد که دارای انحراف
استاندارد ،ضریب تغییرات و مجموع مربعات باقی مانده برآورد شده
کم ،ضریب تبیین باال ،ضریب تبیین اصالح شده باال ،دارای مدل
معنیدار ( )p < 0.05و فقدان برازش غیرمعنیدار ( )p > 0.05باشد.

نتایج و بحث
بهمنظور بهدست آوردن مدل تجربی برای پیشبینی متغیرهای
پاسخ (تغییرات حجم ،سرعت ذوب ،سفتی و چسبندگی بافت) ابتدا
رابطههای چندجملهای شامل خطی ،دو فاکتوریلی (تعاملی) ،درجه دو
و درجه سه بر دادههای بهدست آمده از این پاسخ برازش داده شدند و
سپس این مدلها مورد آنالیز آماری قرار گرفتند .الزم به ذکر است از
نظر آماری مدلی مناسب است که آزمون عدم برازش آن معنیدار

ارزیابی حسی فرمولهای بهینه بستنی

ویژگیهای حسی از جمله عطر و طعم  ،بافت (سفتی) ،پسطعم
(قابض و گس بودن) ،رنگ (کدورت) و پذیرش کلی (معدل امتیازات

4 Response Surface Methodology
5 Central composite Design
5 Optimization Numerical
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نبوده و دارای باالترین ضریب تبیین و ضریب تبیین اصالح شده

باشد.

جدول  -2آزمایشات ارائه شده توسط نرمافزار با استفاده از طرح RSM

ردیف

جایگزینی آرد کینوا با شیر
خشک بدون چربی ()%

روغن هیدروژنه
گیاهی ()%

صمغ پانیسول
()%

1

0
0
55
55
55
55
55
55
55
55
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
75
75
75
75
75
75
75
75
400
400

5/5
5/5
7/5
5/5
5/5
7/5
5/5
7/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
4/5
5/5
5/5
5/5
5/5
4/5
8/5
5/5
5/5
5/5
8/5
7/5
7/5
5/5
5/5
5/5
7/5
7/5
5/5
5/5
5/5

0/45
0/45
0/55
0/55
0/55
0/55
0/55
0/55
0/55
0/55
0/55
0/55
0/55
0/45
0/45
0/45
0/55
0/45
0/45
0/45
0/45
0/45
0/45
0/45
0/55
0/55
0/55
0/55
0/55
0/55
0/55
0/55
0/45
0/45

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

57
58
53
50
54
55
55
54
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نتایج نشان داد مدل مناسب و منتخب برای پیشگویی تغییرات
حجم ،سفتی و چسبندگی در اثر متغیرهای مستقل مورد بررسی
(شامل :جایگزینی آرد کینوا با شیر خشک بدون چربی ،سطوح مختلف
روغن هیدروژنه گیاهی و سطوح مختلف صمغ پانیسول) ،مدل خطی
درجه دو با ضریب تبیین  ،0/35ضریب تبیین اصالح شده  0/83و
ضریب تغییرات  3/43برای تغییرات حجم ،ضریب تبیین ،0/78
ضریب تبیین اصالح شده  0/7و ضریب تغییرات 4/57برای سفتی و
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ضریب تبیین  ،0/85ضریب تبیین اصالح شده  0/75و ضریب
تغییرات  45/45برای چسبندگی گزارش گردید .در حالی که مدل
مناسب و منتخب برای پیشگویی سرعت ذوب در اثر متغیرهای
مستقل مورد بررسی ،مدل خطی درجه سه با ضریب تبیین ،0/33
ضریب تبیین اصالح شده  0/33و ضریب تغییرات  4/08پیشنهاد
گردید .نتایج مربوط به تجزیه واریانس برای متغیرهای پاسخ در جدول
 5نشان داده شده است.

جدول  -3نتایج تجزیه واریانس اثر جایگزینی آرد کینوا و سطوح مختلف روغن هیدروژنه گیاهی و صمغ پانیسول بر متغیرهای پاسخ (تغییرات
حجم ،سرعت ذوب ،سفتی و چسبندگی بافت)
منبع
تغییرات

مدل

تغییرات حجم (درصد)

سرعت ذوب (گرم بر دقیقه)

درجه
آزادی

مجموع
مربعات

5

40 >0/0004*** 755/55

Prob>F

درجه
آزادی

مجموع
مربعات

Prob>F

0/54

***5 >0/0004

0/045

***>0/0004

4
4
4
58

0/045
0/00504
0/000775
0/00745

-

0/4745 ns

40

0/00554

0/ 457 ns

48

0/500448

485/55
4/55
5/85
40/73
0/55
455/53
445/35
450/53
558/35
53/48

***>0/0004
0/4547
0/4545ns
0/0534ns
0/5545ns
***>0/0004
***>0/0004
***>0/0004
***>0/0004
-

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
54

عدم
برازش

7

58/55

0/448 ns

5

0/0045

خطای کل

48

40/55

-

48

- 0/00404

4
A
4
B
4
C
4
AB
4
AC
4
BC
4
A2
4
B2
4
C2
ABC
A2C
AB2
باقی مانده 55

کل

ns

سفتی (گرم)

0/054
0/044
ns
0/838
40-5
***
>0/0004
0/00744
0/0055** 0/00053
0/044
***>0/0004
***
0/055
>0/0004
***
>0/0004
0/0453
*
0/0455 0/00044
>0/0004*** 0/00044
>0/0004*** 0/00475
- 0/00443
***>0/0004

درجه
آزادی

چسبندگی (گرم ثانیه)

مجموع
مربعات

Prob>F

***4 >0/0004

38/35

***>0/0004

4
4
4
4
57

34/55
5/35
5/45
50/44
58/85

***>0/0004
ns
0/055
0/0848ns
***0/0005
-

3

45/45

0/ 5574 ns

48

45/57

-

54

- 457/75

**0/0085
ns
0/0354
-

درجه
آزادی

مجموع
مربعات

Prob>F

***>0/0004

0/055
54
0/54
54
- 845/54
54
( Aدرصد جایگزینی آرد کینوا با شیر خشک بدون چربی)( B ،درصد روغن هیدروژنه گیاهی) و ( Cدرصد صمغ پانیسول) ،خطوط تیره در جدول
نشان دهندهی بی تأثیر بودن متغیر مربوطه در پاسخهای اندازه گیری شده است :*** ،اختالف معنیدار در سطح  0/4درصد :** ،اختالف معنیدار
در سطح  4درصد :* ،اختالف معنیدار در سطح  5درصد :ns ،عدم وجود اختالف معنیدار
تغییرات حجم

با توجه به نتایج جدول  ،5اثر مستقل جایگزینی آرد کینوا ،اثر
متقابل سطوح مختلف درصد صمغ پانیسول و سطوح مختلف درصد

روغن هیدروژنه گیاهی ،اثر مجذور جایگزینی آرد کینوا ،اثر مجذور
سطوح مختلف درصد روغن هیدروژنه گیاهی و اثر مجذور سطوح
مختلف درصد صمغ پانیسول بر فاکتور تغییرات حجم معنیدار بود
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( .)P>0/004همانطور که در شکل  4مشاهده میشود ،با افزایش
سطوح جایگزینی آرد کینوا با شیر خشک بدون چربی تا حدود 40
درصد و افزایش درصد صمغ پانیسول تا حدود  0/5درصد مقدار
تغییرات حجم افزایش و بعد از آن کاهش مییابد.
کاهش تغییرات حجم نمونه بستنی با افزایش سطوح جایگزینی
آرد کینوا را میتوان به افزایش ویسکوزیته مخلوط اولیه بستنی نسبت
داد .در واقع با افزایش ویسکوزیته ،به دلیل کاهش توانایی همزدن
مخلوط بستنی ،امکان ورود هوا به مخلوط بستنیهای حاوی آرد کینوا
طی انجماد کاهش یافته است .همچنین میتوان علت کاهش میزان
تغییرات حجم بستنی در اثر افزایش درصد جایگزینی آرد کینوا را به

توانایی جذب آب باالی کینوا نسبت داد (گلروس و همکاران.)5004 ،
آکسون ( )5003اذعان داشت که افزودن ریز جلبک اسپیرولینا به
بستنی موجب میشود تا در طول فرایند هموژنیزاسیون ،حجم کف
مخلوط بستنی افزایش یابد .بهطورکلی ،استفاده از جایگزین کنندههای
غنی از پروتئین به بستنی میتواند باعث افزایش حجم کف و حجم
هوای بهدام افتاده در داخل مخلوط بستنی و همچنین بهبود هوادهی
گردد .از آنجایی که آرد کینوا همانند اسپیرولینا از محتوی باالی
پروتئین برخوردار است ،استفاده از آن در فرمول بستنی سبب بهبود
تغییرات حجم بستنی گردیده است.

شکل  -1اثر متقابل جایگزینی آرد کینوا با شیر خشک بدون چربی و درصد صمغ پانیسول ( )Aو اثر متقابل درصد صمغ پانیسول و درصد روغن
هیدروژنه گیاهی ( )Bبر میزان تغییرات حجم بستنی

سرعت ذوب

همانطور که در جدول  5مشاهده میشود ،اثر مستقل جایگزینی
آرد کینوا ،اثر مستقل سطوح مختلف درصد روغن هیدروژنه گیاهی،
اثر متقابل جایگزینی آرد کینوا و سطوح مختلف درصد روغن هیدروژنه
گیاهی ،اثر متقابل سطوح مختلف درصد روغن هیدروژنه گیاهی و
سطوح مختلف درصد صمغ پانیسول ،اثر مجذور جایگزینی آرد کینوا،
اثر مجذور سطوح مختلف درصد روغن هیدروژنه گیاهی ،بر سرعت
ذوب بستنی معنیدار بود ( .)P>0/004همچنین اثر متقابل جایگزینی
آرد کینوا و سطوح مختلف درصد صمغ پانیسول بر سرعت ذوب
معنیدار بود ( .)P>0/05اثر متقابل جایگزینی آرد کینوا با شیر خشک
بدون چربی و صمغ پانیسول بر میزان سرعت ذوب بستنی وانیلی در
شکل  5نشان داده شده است .افزایش سطوح جایگزینی آرد کینوا
منجر به کاهش سرعت ذوب نمونههای بستنی شد.

نمونههای بستنی حاوی سطوح باالتر جایگزینی آرد کینوا با شیر
خشک بدون چربی ،با قدرت جذب آب باال و افزایش ویسکوزیته
مخلوط بستنی ،آب آزاد کمتر و زمان بیشتری برای ذوب داشتند .علت
کاهش سرعت ذوب شدن بستنی با افزایش درصد جایگزینی آرد
کینوا ،را میتوان به وجود ترکیبات پلیساکاریدی ( 54/4تا 54/5
درصد) با قدرت جذب آب باال نسبت داد که موجب افزایش شدت
جذب آب محصول و ویسکوزیته و به دنبال آن کاهش افزایش حجم
شدند( .)Keskin and Evlice, 2015از عوامل مؤثر بر ویژگیهای
ذوب شدن افزایش تغییرات حجم است (سلیمپور و همکاران.)4538 ،
به عالوه ،نقش آرد کینوا در ارتباط با افزایش مقاومت به ذوب بستنی
را میتوان به نوع پروتئینهای موجود در آن ،توان امولسیفایری و
خصوصیات فعال سطحی پروتئینها و چربیهای آن نسبت داد
(میرچولی برازقان .)4530 ،حضور مقادیر باالی پروتئین در آرد کینوا
تأثیر بهسزایی در پایدار شدن مولکولهای هوا دارد.
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شکل  -2اثر متقابل جایگزینی آرد کینوا با شیر خشک بدون چربی و صمغ پانیسول ( )Aو اثر متقابل درصد صمغ پانیسول و درصد روغن هیدروژنه
گیاهی ( )Bبر سرعت ذوب

در همین راستا ،مالیک و همکاران ( )5045گزارش کردند که با
جایگزینی پایدارکنندهها با اسپیرولینا در بستنی مقاومت به ذوب
بستنی بهبود مییابد و این امر بهدلیل محتوی باالی پروتئین
اسپیرولینا میباشد که با کمک کردن به پایدار شدن مولکولهای هوا
موجب افزایش مقاومت به ذوب بستنی میگردد .مطالعات انجام شده
حاکی از آن است که بستنیهای با افزایش حجم باالتر ،دیرتر ذوب
میشوند و دلیل آن میتواند وجود مقدار بیشتر هوا در این نمونهها
باشد زیرا هوا عایق خوبی است که سرعت انتقال حرارت را در
بستنیهای با تغییرات حجم باالتر ،کاهش میدهد (سوفیجان و
هارتل .)5004 ،سایر محققان نیز گزارش کردند که حضور
پلیساکاریدها در بستنی ،ویسکوزیته را افزایش و سرعت ذوب شدن را
کاهش میدهد (سگال و گف .)5005 ،نتایج پژوهشهای الناگار و
همکاران ( )5005نشان داد که حضور اینولین در بستنی ممکن است
به عنوان یک پایدارکننده عمل کند ،زیرا بهدلیل داشتن ظرفیت جذب
آب موجب کاهش حرکت آزادانه مولکولهای آب شده و در نتیجه
موجب کاهش ویژگیهای ذوب نمونههای بستنی شده است .فرجی و
همکاران ( )4535دریافتند که با افزایش درصد جایگزینی شکر با
شیره انگور در بستنی ،شدت ذوب نمونهها کاهش یافت .آنها علت این
امر را ناشی از وجود ترکیبات پلیساکاریدی با قدرت جذب آب باال
دانستند .سوکولیس و همکاران ( ،)5008در بررسی تأثیر صمغهای
زانتان ،گوار ،سدیم آلژینات و کربوکسی متیل سلولز نتایج خود را مبنی
بر کاهش سرعت ذوب بستنی با افزایش غلظت این هیدورکلوئیدها
بیان و دلیل را ویسکوزیته و تغییرات حجم باالی بستنی حاوی
صمغها نسبت به نمونه شاهد عنوان کردند.

سفتی

نتایج جدول  5نشان میدهد که مدل آماری ارائه شده برای پیش
بینی اثر متغیرهای آزمایش بر سفتی بافت مناسب میباشد .اثر مستقل
جایگزینی آرد کینوا ( )P>0/004و اثر مجذور جایگزینی آرد کینوا بر
سفتی بافت معنیدار بود ( .)P>0/04با توجه به شکل  5میتوان
دریافت که با افزایش سطوح جایگزینی آرد کینوا با شیر خشک بدون
چربی سفتی بستنی افزایش مییابد .در سطوح پایینتر جایگزینی آرد
کینوا با شیر خشک بدون چربی ،روند تغییرات مقدار سفتی با کاهش
صمغ پانیسول خطی یکنواخت است .در سطوح باالتر جایگزینی آرد
کینوا با شیر خشک بدون چربی ،با کاهش صمغ پانیسول مقدار سفتی
ابتدا کاهش و سپس افزایش مییابد.
افزایش سفتی بستنی با افزایش سطوح جایگزینی آرد کینوا با شیر
خشک بدون چربی را میتوان با باال رفتن زیاد ویسکوزیته مرتبط
دانست .بهنظر میرسد که افزایش مقدار ویسکوزیته تا حد مشخصی
توانسته باعث کاهش مقدار سفتی بافت شود و افزایش بیشتر
ویسکوزیته بهدلیل کاهش تغییرات حجم موجب افزایش سفتی بافت
بستنی شده است .بخش مهمی از آب موجود در ماده غذایی متصل به
عواملی همچون گروه هیدروکسیل در پلیساکاریدها و گروههای آمین
و کربونیل در پروتئینها از طریق پیوندهیدروژنی میباشد .میزان
فعالیت آبی و آب غیرقابل انجماد ،بر حسب میزان پروتئین موجود در
نمونه ،که نقش مهمی در جذب آب دارد ،از یک ماده به ماده دیگر
فرق میکند (سلیمپور و همکاران.)4538 ،
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شکل  -3اثر متقابل جایگزینی آرد کینوا با شیر خشک بدون چربی و صمغ پانیسول بر سفتی

از آنجایی که آرد کینوا دارای مقادیر باالیی پروتئین است ،این
بخش پروتئینی آرد از طریق پیوندهای هیدروژنی میان گروههای
آمید -هیدروکسیل و هیدروکسیل -کربونیل با گروههای قطبی سایر
اجزای فرموالسیون بستنی نظیر صمغ پانیسول موجب افزایش سفتی
بستنی گردیده است .بهعالوه احتمال تشکیل پیوندهای هیدروژنی،
ناشی از تعاملهای الکترواستاتیک بین گروههای باردار پروتئین آرد
کینوا با بخش باردار صمغ پانیسول ،بهعنوان یک ترکیب امولسیفایر و
پایدارکننده با بار الکتریکی منفی ،دارای مخلوطی از مونو و
دیگلیسرید ،سلولز ،صمغ گوار و کاراجینان ( Gheisari et al.,
 ، )2016وجود دارد ،که این عامل نیز میتواند دلیلی بر افزایش سفتی
بستنی در حضور آرد کینوا باشد (فاطمی .)5008 ،حضور آرد کینوا تا
سطوح  55درصد در فرمول بستنی با افزایش ویسکوزیته فاز سرمی تا
حد مشخص و کاهش تحرک مولکولهای آب و ایجاد خاصیت ژلهای
توانسته از تشکیل کریستالهای بزرگ یخ و در نهایت افزایش سفتی
بافت بستنی جلوگیری کند .سوکولیس و همکاران ( )5008در بررسی
تأثیر صمغهای مختلف اعالم نمودند که افزایش غلظت صمغ زانتان و
گوار سبب کاهش مقدار سفتی بستنی میشود .آنها دلیل کاهش سفتی
بافت را حبس مولکولهای آب و توانایی کنترل کریستالیزاسیون در
حین انجماد توسط هیدروکلوئیدها و افزایش مقدار تغییرات حجم بیان
کردند.
چسبندگی

مطابق با نتایج جدول  ،5اثر مستقل جایگزینی آرد کینوا و اثر
درجه دوم جایگزینی آرد کینوا بر چسبندگی بافت معنیدار بود
( .)P>0/004با افزایش سطوح جایگزینی آرد کینوا با شیر خشک

بدون چربی مقدار چسبندگی افزایش مییابد .همانطور که در شکل
مشخص است ،کاهش صمغ پانیسول اثر معنیداری بر میزان
چسبندگی نمونههای بستنی نداشته و روند تغییرات چسبندگی خطی
یکنواخت میباشد (شکل .)4
آرد کینوا بهواسطه داشتن شمار زیاد گروههای هیدروکسیل در
ساختار خود ،سبب حفظ و جذب مولکولهای آب میشود (داویدو و
همکاران .)4335 ،در واقع توانایی باالی جذب آب کینوا بدلیل حضور،
فیبرهای نامحلول در آب آن میباشد ،که اجازه تعامل بیشتر به آب از
طریق پیوندهای هیدروژنی میدهد (گلروس و همکاران.)5004 ،
بنابراین ،آرد کینوا با داشتن گروههای قطبی ،آب موجود در
فرموالسیون را در ساختار خود به دام انداخته و در نهایت منجر به
افزایش انسجام و چسبندگی بستنی میشود .این احتمال نیز وجود دارد
که بخش پروتئینی آرد کینوا از طریق پیوند هیدروژنی و تعاملهای
یون -دوقطبی و دو قطبی -دو قطبی با مولکولهای آب موجود در
نمونه اتصال برقرار کرده و از این طریق موجب کاهش فعالیت آب و
افزایش چسبندگی نمونه میگردد (فاطمی.)5008 ،
بهینهیابی

شرایط بهینه برای تولید بستنی وانیلی به کمک جایگزینی آرد
کینوا با شیر خشک بدون چربی با استفاده از روش بهینهیابی عددی
انجام شد .در جدول  4دامنه مقادیر بهدست آمده برای فرایند
بهینهسازی و و هدف آن مشخص شده است .در نهایت نتیجه بهدست
آمده برای بهینهیابی به صورت جدول  5بود که در زیر نشان داده شده
است .نتایج بهینه پیشنهادی (پیشگویی) نرمافزار شامل فرمول بهینه
اول و دوم برای تولید بستنی بهترتیب شامل  55و  55درصد

حامی و گلی /بهینهسازی فرمول بستنی وانیلی با کمک جایگزینی آرد کینوا...

جایگزینی آرد کینوا با شیر خشک بدون چربی 8/5 ،و  8/5درصد
روغن هیدروژنه گیاهی و درصد پانیسول  0/53و  0/48درصد با نتایج
واقعی در روز اول تولید بستنی توسط آزمون  t-testجفت شده در
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سطح اطمینان  35درصد مورد مقایسه قرار گرفت و تفاوت معنیداری
مشاهده نشد (.)p>0/05

شکل  -4اثر متقابل جایگزینی آرد کینوا با شیر خشک بدون چربی و صمغ پانیسول بر چسبندگی
جدول  -4مقادیر مورد استفاده برای بهینهیابی و ویژگی و یا هدف آن
متغیر مستقل و پاسخها

حد پایین

حد باال

هدف

جایگزینی آرد کینوا با شیر خشک بدون چربی ()%

0
4/5
0/55
45
0/7
55
40

400
8/5
0/58
57/44
0/84
400
550

is in range

روغن هیدروژنه گیاهی ()%
صمغ پانیسول ()%
تغییرات حجم (درصد)
سرعت ذوب (گرم بر دقیقه)
سفتی (گرم)
چسبندگی (گرم در ثانیه)

is in range
is in range
Maximize
Minimize
is in range
is in range

جدول  -5ویژگیهای فرمول بهینه بستنی وانیلی به کمک جایگزینی آرد کینوا با شیر خشک بدون چربی

مقدار بهینه 1
مقدار بهینه 2

جایگزینی آرد کینوا با
شیر خشک بدون
چربی ()%

روغن هیدروژنه
گیاهی ()%

صمغ
پانیسول
()%

تغییرات
حجم
(درصد)

سرعت
ذوب (گرم
بر دقیقه)

سفتی
(گرم)

چسبندگی
(گرم در ثانیه)

55
55

8/5
8/5

0/53
0/48

50/54
40/535

0/54
0/70

405/05
575/455

40
550

جدول  -6ارزیابی حسی نمونههای بهینه و شاهد بستنی یک روز پس از تولید
خواص حسی
نوع بستنی
پس طعم (قابض بودن)
بافت (سفتی)
عطر
شاهد
5/05 ±0/55 a
5/50 ±0/54 b 5/50 ±0/57 a

رنگ (کدورت)

پذیرش کلی

5/45 ±0/55
5/50 ±0/55 a
بهینه اول
5/55 ±0/54 a 5/45 ±0/45 a
5/55 ±0/55 b
5/50 ±0/55 a
5/30±0/54 a
بهینه دوم
5/55 ±0/55 b 5/40 ±0/57 a
5/50 ±0/55 b
5/40 ±0/55a
5/05 ±0/45a
فرمول بهینه اول ( 55درصد جایگزینی آرد کینوا با شیر خشک بدون چربی 8/5 ،درصد روغن هیدروژنه گیاهی و  0/53درصد صمغ پانیسول) و
فرمول بهینه دوم ( 55درصد جایگزینی آرد کینوا با شیر خشک بدون چربی 8/5 ،درصد روغن هیدروژنه گیاهی و  0/48درصد صمغ پانیسول)
a
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 کارآیی مناسبی برای پیشبینی و بهینهیابی، جفت شدهt-test آزمون
 درصد55(  فرمول بهینه اول.پارامترهای مورد ارزیابی وجود داشت
 درصد روغن8/5 ،جایگزینی آرد کینوا با شیر خشک بدون چربی
 درصد صمغ پانیسول) و فرمول بهینه دوم0/53 هیدروژنه گیاهی و
 درصد8/5 ، درصد جایگزینی آرد کینوا با شیر خشک بدون چربی55(
. درصد صمغ پانیسول) پیشنهاد گردید0/48 روغن هیدروژنه گیاهی و
در مجموع آرد کینوا به دلیل داشتن مقادیر باالی پروتئین و فیبر
رژیمی و همچنین ویژگیهای منحصر به فرد نظیر قدرت جذب و
نگهداری آب باال و ظرفیت امولسیفایری میتواند موجب بهبود خواص
 تغییرات حجم و مقاومت،فیزیکی و بافتی از جمله سفتی و چسبندگی
.به ذوب بستنی گردد
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آنالیز حسی نمونههای بهینه بستنی

ارزیابان حسی خواص حسی بستنیهای شاهد و بهینه را مطابق
 اختالف معنیداری بین نمونه شاهد و. بیان کردند5 با جدول
 در،)p>0/05( نمونههای بهینه از نظر عطر و طعم و رنگ دیده نشد
حالی که از نظر سفتی بافت و پس طعم و پذیرش کلی دیده شد
 نتایج نشان داد که جایگزینی آرد کینوا با شیر خشک.)p<0/05(
 درصد هیچگونه تاثیر منفی بر روی امتیاز55 بدون چربی تا سطح
ارزیابان حسی نداشت خصوصا روی پذیرش کلی که میتواند مشابه با
.)p<0/05( نمونه شاهد باشد

نتیجهگیری
با توجه به مشاهده عدم اختالف معنیدار پاسخهای پیشگویی
شده توسط برنامه سطح پاسخ و نتایج واقعی (آزمایشگاهی) توسط
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Introduction: Ice cream contains a mixture of milk components, sweeteners, stabilizers, emulsifiers, and
flavorings. The quality of the finished product depends not only on the processing conditions or the freezing efficiency,
but also on the constituents, the amount of entrapped air, and the number of ice crystals. The physical structure of ice
cream has a significant effect on the melting properties (melting rate) and texture (hardness) of ice cream (Mouse &
Hartel, 2004). The improvement and expansion of the ice cream structure are attributed to the macromolecules present
in the ice cream mixture; milk fat, protein, and carbohydrates (Adapa et al., 2000). Quinoa as a high biologically
valuable protein can be used in various food products to enrich and positively affect the physical and sensory properties
of the product (James, 2009). The purpose of the present study was to replace skim milk powder with quinoa flour (0 to
100%), hydrogenated vegetable oil (4.5 to 8.5%) and Panisol gum (0.25 to 0.65%) to obtain the optimal formulas of
Vanilla ice cream using the response surface methodology.
8

Materials and Methods: After adjusting the ratio of the ingredients in the various ice cream formulations, the
amount of raw material of each formula was weighed. The milk was then heated to about 45 ° C, and then the remaining
ingredients were slowly added and thoroughly mixed. The mixture was then pasteurized at 85 °C for 15 minutes. After
the pasteurization operation, the mixture was immediately kept in a water-ice bath and cold down for 4 hours in a 4 °C
refrigerator. After the ripening step, the mixture went through the freezing phase in a homemade ice cream maker. The
ice cream samples were packed in plastic containers and stored at -18 °C for the period of hardening. To optimize the
process conditions, the independent variables A (quinoa flour replacement from 0 to 100%), B (hydrogenated vegetable
oil from 4.5 to 8.5%) and C (Panisol gum from 0.25 to 0.65%) were selected at five levels. To obtain optimal points, 34
experiments were recommended by design expert software. The volumetric overrun (%) and the melting rate (g/min.)
were measured according to Hashemi et al., (2015) method. Ice cream textural properties were tested after 3 days
storage at -18 °C using a Brookfield texture analyzer. It was equipped with a cylindrical probe with a diameter of 6 mm
and a height of 15 mm. The probe was applied to the test samples twice at a speed of 1 mm / s and up to 50% of the
probe height and the results were recorded by device software. Ice cream textural data used in this study included
hardness (g) and adhesiveness (g. sec) (Hashemi et al., 2015).
Results and Discussions: Reducing overrun of ice cream samples by increasing the replacement levels of quinoa
flour can be attributed to an increase in the viscosity. As viscosity increases, due to the reduced mixing ability of the ice
cream mixture, the ability of air to enter the mixture of ice cream containing quinoa flour has been reduced during
freezing (Gelroth et al., 2001). The reason for the decrease in the melting rate of ice cream with increasing percentage
of quinoa flour replacement can be attributed to the existence of polysaccharide compounds with high water holding
capacity, which led to increase the product water intake intensity and viscosity and subsequently decreasethe overrun.
One of the factors affecting the melting properties is the increase in volume. In addition, the role of quinoa flour in
enhancing the melting resistance of ice cream can be attributed to the type of protein content, the emulsifier potential
and the surface active properties of its proteins and lipids. The presence of high amounts of protein in quinoa flour has a
significant effect on the stability of air molecules. Since quinoa flour contains high amounts of protein, this fraction of
flour quinoa protein, increases the hardness of ice cream through creating hydrogen bonds between the amide-hydroxyl
and hydroxyl-carbonyl groups with other polar groups of other ice cream components such as panisol gum. In addition,
hydrogen bonds are likely to be formed by electrostatic interactions between the quinoa protein groups of the polar with
the polar part of the gum panisol, which may also be the reason for the increased hardness of the ice cream in the
presence of the quinoa flour. With polar groups, quinoa flour traps the water in its structure and ultimately increases the
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consistency and adhesiveness of the ice cream. It is also possible that the protein portion of quinoa flour binds to the
water molecules present in the sample through hydrogen bonding and ion-dipole and dipole-dipole interactions, thereby
reducing water activity, increasing sample adhesiveness (Fatemi, 2008).
The optimal formulas were predicted for replacement of skim milk powder with quinoa flour at 25 and 53%,
hydrogenated vegetable oil 8.5 and 8.2% and panisol gum 0.39 and 0.48%, respectively.
Keywords: Panisol gum, Hydrogenated vegetable oil, Overrun, Textural properties, Melting rate, Sensory
evaluation
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چکیده
در این پژوهش اثر ترکیب دو پلیمر کربوکسی متیل سلولز و صمغ عربی بهمنظور بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی فیلمهای زیست تخریبپذیر مورد مطالعه
قرار گرفت .بدین منظور ابتدا فیلمهای کربوکسی متیل سلولز و صمغ عربی بهصورت جداگانه تهیه و در ادامه این دو پلیمر به نسبتهای مختلف ( 75:75 ،57:57و
 )57:57با یکدیگر ترکیب شده و خصوصیات فیزیکی ،مکانیکی و حرارتی آنها ارزیابی گردید .میزان نفوذپذیری به بخار آب در فیلمهای ترکیبی دو پلیمر با افزایش
سطح صمغ عربی بهطور معنیداری کاهش یافت ( )p>5/57و کمترین میزان عبور بخار آب در تیمار ( 57:57کربوکسی متیل سلولز :صمغ عربی) 5/5755
( )g pas-1 m-1 s-1مشاهده شد .میزان آبگریزی فیلمها با اضافه کردن صمغ عربی به ماتریس فیلم کربوکسی متیل سلولز بهطور معنیداری از  14/33درجه به
 54/45درجه افزایش یافت ( .)p>5/57مقاومت کششی فیلمهای تولید شده با افزایش سطح صمغ عربی از  74/45مگاپاسکال به  3/45مگاپاسکال کاهش یافت.
میزان عبور نور از فیلمهای تولید شده با افزایش نسبت صمغ عربی کاهش نشان داد ( .)p>5/57بیشترین و کمترین میزان دمای انتقال ذوب بهترتیب در تیمارهای
کربوکسی متیل سلولز ( 557/52درجه سانتیگراد) و صمغ عربی ( 514/2درجه سانتیگراد) مشاهده شد .بهطورکلی ،از نتایج حاضر دریافت میشود که تهیه فیلمهای
ترکیبی از کربوکسی متیل سلولز و صمغ عربی باعث بهبود برخی از ویژگیهای فیلمهای تولید شده از قبیل خواص فیزیکی ،حرارتی و میزان عبور نور گردید.
واژههای کلیدی :فیلم کامپوزیت ،کربوکسی متیل سلولز ،صمغ عربی ،فیلم زیست تخریبپذیر.

مقدمه

1

یکی از اهداف بستهبندی ،حفظ کیفیت مواد غذایی به بهترین شکل
ممکن و با صرف کمترین میزان هزینه میباشد ،بهطوری که بهترتیب
رضایت مصرف کننده و تولیدکننده را به همراه داشته باشد .بسیاری از
مواد مورد استفاده در تهیه بستهبندی مواد غذایی ،پلیمرهای حاصل از
مشتقات نفتی میباشند .در سالهای اخیر به دلیل مخاطرات زیست
محیطی حاصل از این بسته بندیها ،تمایل به استفاده از پلیمرهای
طبیعی و زیست تخریبپذیر در صنعت بستهبندی مواد غذایی افزایش
یافته است ( .)Wang et al., 2010فیلمها و پوششهای خوراکی
زیست تخریب پذیر که در سالهای اخیر توجه خاصی را به خود جلب
کردهاند ،می توانند بهعنوان راهکاری برای جلوگیری از مضرات بسته
بندیهای معمول مورد استفاده قرار گیرند (.)Emiroğlu et al., 2010
این نوع پوششها سطح ماده غذایی را پوشانده و میتوانند بهعنوان
مانعی در برابر عوامل مخرب از قیبل گاز اکسیژن ،دیاکسیدکربن و
 4و  -5بهترتیب دانشجوی کارشناسی ارشد و استاد ،گروه فرآوری محصوالت
شیالتی ،دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس  ،نور ،ایران.
 .-3پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی ،موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور،
سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،بندر انزلی ،ایران.

رطوبت عمل کرده و در نهایت نگهداری محصول بستهبندی شده را
افزایش دهند ( .)Falguera et al., 2011پروتئینها و پلی ساکاریدها
از مهمترین ترکیبات مورد استفاده در تهیه فیلمهای خوراکی و زیست
تخریبپذیر هستند .کازئین شیر ،کالژن ،ژالتین ،سلولز ،پکتین،
دکسترین ،نشاسته و نشاستههای اصالح شده ،کیتوزان ،کاراژینان،
آلژینات و صمغها نمونههایی از این ترکیبات هستند ( Mariniell et
 .)al., 2003; Ojagh et al., 2010کربوکسی متیل سلولز از مشتقات
سلولز بوده که به دلیل قیمت پایین ،امکان تولید فیلمهای شفاف،
خاصیت بازدارندگی نسبت به اکسیژن و چربیها قابلیت استفاده در تهیه
فیلمهای زیست تخریبپذیر را داراست.
صمغها بهطور گسترده در صنایع غذایی برای تهیه ژل و
سوسپانسیون و همچنین بهعنوان پایدارکننده مورد استفاده قرار
میگیرند .صمغها ترکیبات پلیساکاریدی و محلول در آبی هستند که
از منابع مختلفی همچون صمغهای ترشحی ،صمغهای جلبکی ،دانهای،
(*-نویسنده مسئول:
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میکروبی و مشتقات نشاسته و سلولز تهیه میشوند .یکی از صمغهایی
که بیشتر مورد توجه است ،صمغ عربی میباشد .صمغ عربی
هتروپلیساکاریدی پیچیده میباشد که از ترکیباتی با وزن مولکولی باال
تشکیل شده و از درخت  Acacia senegalترشح میشود .در صمغ
عربی بر خالف سایر صمغها میزان ویسکوزیته در غلظتهای پایین،
زیاد نمیباشد اما با افزایش غلظت ،ویسکوزیته به سرعت افزایش
مییابد ( .)Phillips et al., 2000همچنین گزارش شده است که صمغ
عربی قابلیت تشکیل فیلم زیستی مناسبی نیز دارا میباشد ( Mishrs
 .)& Murmu, 2018استفاده از فیلمهای بیوپلیمری به دلیل مشکالت
مرتبط با عملکرد آنها و حساسیت ذاتی به آب ،مقاومت و سختی نسبتا
کم به ویژه در محیطهای مرطوب با محدودیت مواجه شده است
( .)Azeredo, 2009; Arora et al., 2010همچنین مطالعات پیشین
نشان داده است که فیلمهای تهیه شده از یک پلیمر بهطور معمول
نسبت به شرایط محیطی حساس بوده و خواص مکانیکی ضعیفتری
را نشان میدهند .تاکنون راههای مختلفی برای غلبه بر این
محدودیتها مورد استفاده قرار گرفتهاند .یکی از این راهها ،ترکیب
پلیمرهای مختلف با یکدیگر و تشکیل فیلمهای ترکیبی میباشد
( .)Rhim et al., 2006در این زمینه پیشتر طبری و همکاران ()4327
برخی خواص فیزیکی و مکانیکی فیلمهای تهیه شده از کربوکسی متیل
سلولز و کتیرا را مورد بررسی قرار دادند .همچنین مطالعاتی در رابطه با
تهیه فیلم کامپوزیت کیتوزان -کتیرا توسط اجاق و همکاران ()4325
بررسی گردید .نتایج تحقیقات عنوان شده بیان داشت که تهیه فیلمهای
ترکیبی میتواند منجر به بهبود ویژگیهای فیلمهای تهیه شده گردد.
براساس مطالب گفته شده در رابطه با ضعفها و مشکالت تهیه
فیلمهای تک پلیمری و امکان بهبود ویژگیهای این فیلمها با ترکیب
بیوپلیمرها با یکدیگر و همچنین با توجه به اینکه تاکنون مطالعهای در
زمینه ترکیب صمغ عربی با کربوکسی متیل سلولز گزارش نشده است
در پژوهش حاضر بهمنظور تهیه بهترین فیلم دارای ویژگیهای فیزیکی
و مکانیکی مناسب ،ابتدا نسبتهای مختلف دو پلیمر کربوکسی متیل
سلولز و صمغ عربی با یکدیگر ترکیب شده و در ادامه فیلمهای تهیه
شده از نظر ویژگیهای کیفی متعدد مورد ارزیابی قرار گرفته تا بهترین
نسبت ترکیب پلیمرها ارائه گردد.

مواد و روشها
مواد مورد آزمایش در این تحقیق شامل کربوکسی متیل سلولز
میباشد که از شرکت  Dycellتهیه گردید .همچنین صمغ عربی از بازار
محلی و گلیسرول از شرکت مرک آلمان خریداری شد.

تهیه فیلمها

محلول یک درصد (وزنی -حجمی) صمغ عربی و کربوکسی متیل
سلولز بهصورت جداگانه به مدت  51ساعت در دمای  17درجه توسط
همزن مغناطیسی تهیه شد .محلولهای حاصل بهمنظور تولید فیلم
کامپوزیت در پنج نسبت مختلف شامل  455درصد کربوکسی متیل
سلولز (ک -455ص  57 ،)5درصد کربوکسی متیل سلولز (ک  -57ص
 75 ،)57درصد کربوکسی متیل سلولز (ک  -75ص  57 ،)75درصد
کربوکسی متیل سلولز (ک  -57ص  )57و  455درصد صمغ عربی (ک
 -5ص  )455تهیه شدند .گلیسرول بهمنظور افزایش خاصیت
انعطافپذیری و نرم شدن فیلمها به میزان  5/3گرم به ازای هر گرم
پلیمر به آنها اضافه شد .محلول تهیه شده توسط دسیکاتور پمپ خالء
حبابزدایی شده و به پلیتهای پالستیکی ( 8سانتیمتر) منتقل گردید.
پلیتها برای خشک شدن به مدت  51ساعت در دمای  17درجه در
آون قرار داده شدند .بعد از خشک شدن و جدا کردن از پلیتها ،فیلمها
به مدت  18ساعت در دیسکاتور حاوی محلول اشباع نیترات منیزیم
جهت تعادل رطوبتی و دمایی قرار داده شدند (اجاق و همکاران4325 ،؛
 Ghaderiو همکاران.)5542 ،
بررسی خواص فیزیکی فیلمها
آزمون پراش پرتو ایکس ()XRD

آزمون پراش پرتو ایکس فیلمهای تهیه شده با استفاده از دستگاه
 X’Pert MPDساخت کشور هلند با پرتویی با طول موج پرتو
 4/58254آنگستروم و با تیوب کبالت در زاویه  5=θ7-85درجه ،در
دمای محیط و با سرعت یک درجه در دقیقه صورت پذیرفت (Ghaderi
و همکاران.)5542 ،
آزمون طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز ()FTIR

این آزمون با استفاده از دستگاه  ،8155s( Shimadzuژاپن) مورد
ارزیابی قرار گرفت .نمونههای مورد آزمایش پس از آمادهسازی برش
داده شده و تکههایی با قطر  5سانتیمتر بین دو صفحه  KBrقرار
گرفتند .طیفهای  FTIRدر گستره  1555-155 cm-1و
تفکیکپذیری  1 cm-1تعیین گردید (.)Jiang et al., 2019
نفوذپذیری نسبت به بخار آب ()WVP

خاصیت نفوذپذیری نمونهها نسبت به بخار آب طبق روش شماره
 E96بررسی شد ) .)ASTM, 2002در این آزمایش از سلولهای
نفوذپذیری با ابعاد  3سانتیمتر قطر داخلی و  3/7سانتیمتر ارتفاع داخلی
که حاوی  45میلیلیتر آب مقطر بودند استفاده شد .فیلمها بر سطح
سلولهای نفوذپذیری نصب گردید و در ادامه سل داخل دسیکاتور
حاوی سیلیکاژل به مدت  8ساعت قرار داده شد .طی این زمان ،وزن

رضائی و همکاران /بهینهسازی فرمول بستنی وانیلی با کمک جایگزینی آرد کینوا822 ...

سلها توسط ترازوی دیجیتال  5/5554اندازهگیری شد .نرخ انتقال بخار
آب با استفاده از معادله  4اندازهگیری شد.
)سطح سلول()/شیب خط(= نرخ انتقال بخار آب
() 4

=455- √(100 − L∗ )2 + 𝑎∗2 + b ∗2شاخص سفیدی
()1
()Whiteness Index
خصوصیات مکانیکی فیلمها

همچنین میزان نفوذپذیری به بخار آب از ضرب نمودن نرخ انتقال
بخار آب در ضخامت فیلمها و تقسیم آن در اختالف فشار موجود در دو
سمت فیلم بهدست آمد و بهصورت گرم  -4پاسکال  -4متر  -4ثانیه
( )g pas-1 m-1 s-1گزارش شد.
زاویه تماس

زاویه تماس فیلمهای تهیه شده به عنوان فاکتوری از میزان
آبدوستی و آبگریزی مواد با استفاده از دستگاه ( Rycobelسوئیس)
مورد بررسی قرار گرفت .حدود  7میکرولیتر آب دوبار تقطیر و فاقد یون
به وسیله میکروسرنگ بر سطح افقی فیلم در دمای  53±7درجه
سانتیگراد با  3تکرار قرار گرفت و در نهایت میزان زاویه تماس در طول
مدت زمان یک دقیقه اندازهگیری شد (قادری و همکاران.)5542 ،
سنجش کدورت و عبور نور

جهت سنجش کدورت ،نمونههای فیلم ( 15×2میلیمتر) به مدت
 51ساعت در دسیکاتور حاوی سیلیکا ژل خشک شدند .در ادامه ،جذب
فیلمها در طول موج  555نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر (،Unic
چین) اندازهگیری و برای محاسبه میزان کدورت از معادله زیر استفاده
شد (.)Liang et al., 2019
)ضخامت نمونه()/جذب نور(=کدورت
()5

ضخامت فیلمها در پنج نقطه از هر تکرار توسط ریزسنج دیجیتالی
 5/554میلیمتر ( ،Mitutoyoژاپن) اندازهگیری شد .بهمنظور بررسی
خاصیت مکانیکی نمونهها ابتدا فیلمها در ابعاد ( 55×45میلیمتر) برش
داده شد و آزمون کشش طبق استاندارد  D882-09مصوب ASTM
انجام شد .سرعت کشش  75میلیمتر بر دقیقه و فاصله بین دو فک 3
سانتیمتر انتخاب شد .شاخصهای مقاومت کششی ( )MPa( )TSو
درصد کرنش در نقطه شکست ( ×455( )%( )EABطول اولیه /تغییر
طول اولیه) از روی منحنیهای نیرو بر حسب تغییر شکل بهدست آمدند
(.)5555 ،ASTM
آزمون گرماسنجی افتراقی ()DSC

بهمنظور بررسی رفتار گرمایی فیلمها از دستگاه
( ،ZEN3600 ،MALVERNانگلستان) استفاده شد .حدود 47
میلیگرم از هر نمونه از دمای  35تا  355درجه گرما داده شد که تغییرات
دمایی ثابت و برابر  45درجه سانتیگراد در دقیقه بود.
DSC

تجزیه و تحلیل آماری دادهها

جهت مقایسه فاکتورهای بیان شده و بررسی معنیداری اختالف
بین فیلمهای تهیه شده ،از نرمافزار  SPSSنسخه  ،55آزمون آنالیز
واریانس یک طرفه و مقایسه میانگینها با استفاده از آزمون دانکن
استفاده شد .سطح معنیداری برای تمامی فاکتورها  p>5/57در نظر
گرفته شد.

رنگ سطحی
( BYK

بررسی رنگ سطحی نمونهها توسط دستگاه رنگسنج
 ،Gardnerآمریکا) انجام شد .در این آزمون از یک پلیت سفید بهعنوان
مرجع استفاده شد و فاکتورهای * a* ،Lو * bکه بهترتیب بیانگر میزان
روشنایی ،قرمز /سبز و زرد /آبی میباشند اندازهگیری شدند .بهمنظور
محاسبه اختالف رنگ نمونهها و شاخص سفیدی از معادالت  3و 1
استفاده گردید که دادههای مرتبط با پلیت استاندارد ( a ،Lو  )bو
همچنین دادههای * a* ،Lو * bمربوط به هر نمونه در معادالت قرار
داده شد ( & Ojagh et al., 2010; Jiang et al., 2019; Bolin
 Huxsoll, 1991و اجاق و همکاران.)4325 ،
=√(𝛥𝐿)2 + (𝛥𝑎)2 + (𝛥𝑏)2اختالف رنگ فیلمها )(ΔE
()3
در اینجا  L*-L, Δa= a*-a, Δb= b*-b=ΔLاست.

نتایج و بحث
آزمون پراش پرتو ایکس ()XRD

آزمون  XRDبهمنظور بررسی ساختار کریستالی فیلمهای تهیه
شده سنجش گردید .نتایج آزمون  XRDفیلمهای کربوکسی متیل
سلولز ،صمغ عربی و فیلمهای ترکیبی در شکل  4نشان داده شده است.
همانطور که مشاهده میشود تمامی فیلمهای تهیه شده دارای یک
پیک میباشند .فیلمهای تهیه شده از کربوکسی متیل سلولز و صمغ
خالص بهترتیب دارای یک پیک نسبتا قوی در نواحی  5θ -51/52و
 5θ -55/2بودند .این پیک در فیلم ترکیبی کربوکسی متیل سلولز 57
درصد و صمغ عربی  57درصد ،فیلم کربوکسی متیل سلولز  75درصد
و صمغ عربی  75درصد و فیلم کربوکسی متیل سلولز  57درصد و صمغ
عربی  57درصد بهترتیب در نواحی  5θ -53/35 ،5θ -53/52و
 5θ -53/44مشاهده شد.
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شکل  -1الگوی پراش پرتو ایکس فیلمهای تهیه شده

ک -455ص  =5فیلم کربوکسی متیل سلولز خالص
ک -57ص  =57فیلم ترکیبی با نسبت  57درصد کربوکسی متیل سلولز و  57درصد صمغ عربی
ک -75ص  =75فیلم ترکیبی با نسبت  75درصد کربوکسی متیل سلولز و  75درصد صمغ عربی
ک -57ص  =57فیلم ترکیبی با نسبت  57درصد کربوکسی متیل سلولز و  57درصد صمغ عربی
ک  -5ص  =455فیلم صمغ عربی خالص

شکل  -2الگوی طیف مادون قرمز فیلمهای تهیه شده

رضائی و همکاران /بهینهسازی فرمول بستنی وانیلی با کمک جایگزینی آرد کینوا822 ...

افزودن صمغ عربی به فیلمهای کربوکسی متیل سلولز باعث
کاهش زاویه و پهنتر شدن پیک در فیلمهای ترکیبی گردید .این پدیده
میتواند ناشی از تشکیل پیوندهای جدید بین دو پلیمر و ایجاد ترکیب
جدید باشد ( .)Yoksan et al., 2010بهطور کلی کاهش شدت و زاویه
پیکها نشاندهنده کاهش ساختار کریستالی در فیلمهای تهیه شده
میباشد ( .)Jingou et al., 2011بر این اساس ساختار کریستالی فیلم-
های ترکیبی و صمغ عربی کمتر از ساختار کریستالی فیلمهای
کربوکسی متیل سلولز میباشد.
آزمون طیفسنجی مادون قرمز با تبدیل فوریه ()FTIR

طیفسنجی مادون قرمز بهمنظور بررسی وضعیت پیوندها و
ریزساختار مواد یا به عبارتی ارزیابی پیوندهای هیدروژنی و سایر
واکنشها در قابلیت ترکیب پلیمرها انجام میشود ( Zhang et al.,
 .)2002نتایج آزمون طیفسنجی مادون قرمز با تبدیل فوریه فیلمهای
مختلف تولید شده در شکل  5نشان داده شده است .همانطور که
مشاهده میشود شدت پیکها در الگوهای  FTIRفیلمهای مختلف
متفاوت بوده و با افزایش میزان کربوکسی متیل سلولز در تیمارهای
ترکیبی شدت پیکها کاهش یافت .پیکهای تشکیل شده در تیمار
صرفا دارای صمغ عربی در فرکانسهای بین  3555 cm-1و ،3755
 5855-3555cm-1قابل مشاهده است که بهترتیب مرتبط با باندهای
کششی متقارن و نامتقارن  N-Hدر گروه آمین و باندهای کششی
هیدروکسیلهای آزاد (اجاق و همکاران ،)4325 ،باند کششی گروه CH

( )Dudhani et al., 2010میباشد .همچنین پیوندهای  C₌Oکششی،
گروه  NHو ارتعاش کششی متقارن  CHبهترتیب در فرکانسهای
 4725 cm-1 ،4555 cm-1و  4351 cm-1مشاهده شد (قادری و
همکاران .)5542 ،همه این پیکها در فیلمهای ترکیبی و فیلم تهیه
شده از کربوکسی متیل سلولز در طول موجهای مشابه ظاهر شدند اما
شدت آنها کاهش یافت .همچنین در محدوده  815 cm-1تا 551
پیکهایی مشاهده شد که مرتبط با تفسیر وضعیت آنومری در فرم
پیرانوزی قندها میباشد (رجایی و همکاران .)4328 ،کاهش شدت
پیکها در فیلمهای ترکیبی میتواند به دلیل شکلگیری یک ساختار
ویژه در نتیجه واکنش بین گروههای عاملی کربوکسی متیل سلولز و
گروههای عاملی صمغ عربی باشد.
خواص فیزیکی فیلمها (نفوذپذیری نسبت به بخار آب و
زاویه تماس)

سنجش میزان نفوذپذیری به بخار آب در بستهبندی مواد غذایی به
دلیل مشارکت این عامل در واکنشهای عامل فساد ،از مهمترین
پارامترهای مورد مطالعه در زمینه تهیه فیلمهای خوراکی میباشد .در
مطالعه حاضر خاصیت نفوذپذیری نسبت به بخار آب بهعنوان یکی از
ویژگیهای فیلمهای زیست تخریبپذیر توسط بررسی نرخ انتقال بخار
آب نسبت به زمان مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج نشان داد تفاوت
معنیداری بین تیمارهای مختلف از نظر میزان نفوذپذیری نسبت به
بخار آب وجود دارد (.)p>5/57

جدول  -1میزان نفوذپذیری به بخار آب و زاویه تماس فیلمهای تهیه شده
نفوذپذیری )(g pas-1 m-1 s-1
زاویه تماس )(°
فیلم

1/4255 ± 5/57a
ک-111ص14/33 ± 5/14b 1
3/3555 ± 5/58b
ک-57ص55/45 ± 8/55a 27
3/5555 ± 5/52b
ک-71ص55/85 ± 5/57a 71
5/5755 ± 5/43c
ک-27ص51/53 ± 3/31a 57
3/5555 ± 5/53b
ک-1ص54/45 ± 2/45a 111
حروف انگلیسی کوچک متفاوت در هر ستون بیانگر وجود تفاوت معنیدار بین تیمارهای مختلف فیلم کامپوزیت میباشد (.)p>5/57
ک -455ص  =5فیلم کربوکسی متیل سلولز خالص
ک -57ص  =57فیلم ترکیبی با نسبت  57درصد کربوکسی متیل سلولز و  57درصد صمغ عربی
ک -75ص  =75فیلم ترکیبی با نسبت  75درصد کربوکسی متیل سلولز و  75درصد صمغ عربی
ک -57ص  =57فیلم ترکیبی با نسبت  57درصد کربوکسی متیل سلولز و  57درصد صمغ عربی
ک  -5ص  =455فیلم صمغ عربی خالص
بدین صورت که با افزایش درصد صمغ عربی میزان نفوذپذیری
نسبت به بخار آب کاهش یافت (جدول  .)4علت این کاهش میتواند
به دلیل وجود خاصیت آبگریزی بیشتر (آبدوستی کمتر) فیلم صمغ
عربی نسبت به کربوکسی متیل سلولز بوده که در نهایت باعث کاهش

میزان نفوذپذیری به بخار آب شده باشد (طبری و همکاران.)4323 ،
نتایج آزمون زاویه تماس که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد نیز بیانگر
این میباشد که فیلمهای صمغ عربی به نسبت فیلمهای کربوکسی
متیل سلولز خاصیت آبگریزی بیشتری دارا هستند (جدول  .)4پیشتر
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طبری و همکاران ( )4323نشان دادند که افزودن صمغ کتیرا به فیلم-
های کربوکسی متیل سلولز ،باعث کاهش میزان نفوذپذیری فیلمهای
ترکیبی شد .اجاق و همکاران ( )4325نیز رفتار مشابهی برای فیلمهای
ترکیبی کیتوزان-کتیرا گزارش کردند
نتایج حاصل از آزمون زاویه تماس که در جدول  4آورده شده است
نشان داد که زاویه تماس فیلمهای کربوکسی متیل سلولز و صمغ عربی
به ترتیب  14/33و  54/45میباشد .با افزودن صمغ عربی به فیلمهای
کربوکسی متیل سلولز زاویه تماس در فیلمهای کامپوزیت افزایش پیدا
کرد .بیشترین مقدار زاویه تماس در فیلم ترکیبی  75:75مشاهده گردید
( .)55/85زاویه تماس آب بهعنوان شاخص نشاندهنده ویژگیهای
آبدوستی و آبگریزی مواد میباشد (اجاق و همکاران .)5545 ،بهطور
کلی باالتر بودن زاویه تماس نشاندهنده آبگریزتر بودن ماده مورد
مطالعه میباشد و بالعکس .بر این اساس افزودن پلیمرهای آبدوست
باعث کاهش میزان زاویه تماس خواهد شد .سطوح با خاصیت آبدوستی
بیشتر به علت واکنش با مولکولهای آب منجر به پهن شدن قطره بر
روی سطح میشوند .به این ترتیب طبق جدول  4افزایش میزان غلظت

صمغ عربی به فیلم کربوکسی متیل سلولز باعث افزایش میزان زاویه
تماس در فیلمهای ترکیبی گردید .در واقع صمغ عربی با افزایش میزان
آبگریزی قطرات آب را وادار به کاهش ارتباط با سطح فیلمها میکنند
و در نهایت زاویه تماس قطره آب با سطح فیلم افزایش مییابد
کدورت و عبور نور

میزان کدورت فیلمهای کربوکسی متیل سلولز خالص ،صمغ عربی
خالص و فیلمهای کامپوزیت در جدول شماره  5نشان دادهاند .همانطور
که مشاهده میشود با افزایش نسبت صمغ عربی میزان کدورت در فیلم
کامپوزیت بهطور معنیداری افزایش یافت ( )p>5/57و بیشترین میزان
کدورت در تیمار  455درصد صمغ عربی مشاهده شد .کدورت در
فیلمهای زیست تخریبپذیر با میزان سطح شفافیت رابطه عکس دارند.
بهطوری که با افزایش میزان کدورت شفافیت فیلمهای تولیدی کاهش
مییابد ( .)Pereda et al., 2011در بررسی این آزمون میتوان عنوان
کرد که وجود رنگ متمایل به زرد در ساختار صمغ عربی علت افزایش
کدورت در فیلمهای کامپوزیت باشد.

شکل  -3میزان عبور نور از فیلمهای تهیه شده

میزان عبور نور از فیلمهای تولیدی در طول موجهای  555تا 855
نانومتر در شکل شماره  3نشان داده شده است .بر اساس نتایج بهدست
آمده ،افزایش نسبت صمغ عربی در بستر فیلمهای کامپوزیتی منجر به
کاهش عبور نور گردید .بهطوریکه کمترین میزان عبور نور در فیلمهای
صمغ عربی خالص مشاهده شد .علت این امر میتواند به دلیل حضور
صمغ عربی در ماتریس فیلم و افزایش ضخامت فیلمها باشد (جدول
 .)3این کاهش میزان عبور نور میتواند نشاندهنده قابلیت فیلمهای
تولیدی در جذب پرتوهای  UVباشد (قادری و همکاران .)5542 ،این

پرتوها بیشترین اثر مخرب نور را در مواد غذایی دارا هستند و میزان
اکسیداسیون را در ترکیبات غذایی شدت میدهند .به این ترتیب
فیلمهای تهیه شده میتوانند در صنعت بستهبندی مواد غذایی مطلوب
واقع شده و پدیده اکسیداسیون ناشی از پرتوهای  UVرا کاهش دهند
(.)Guo et al., 2014; Bonilla et al., 2014
رنگ سطحی فیلمها

در صنعت بستهبندی مواد غذایی ،رنگ فیلمهای تولید شده از
عوامل موثر بر ظاهر عمومی محصول ،پذیرش مصرف کننده و همچنین
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کاربرد آنها میباشد (قنبرزاده و همکاران .)5545 ،شاخصهای رنگ
سطحی فیلمهای کربوکسی متیل سلولز ،صمغ عربی و کامپوزیت
کربوکسی متیل سلولز -صمغ عربی در جدول شماره  5نشان داده شده
است .همانطور که مشاهده میشود با افزایش میزان صمغ عربی در
بستر فیلمها پارامتر * Lکاهش یافت بهطوری که این میزان در فیلم
صمغ عربی  85/55و در فیلم تهیه شده از کربوکسی متیل سلولز 84/21
اندازهگیری شد .این نتایج با نتایج افزایش کدورت در نتیجه افزایش
نسبت صمغ عربی مطابقت دارد .پارامتر * bبا فزایش سطح صمغ عربی
در بستر فیلم افزایش یافت و بیشترین میزان آن در فیلم تهیه شده از
صمغ عربی ( )3/45مشاهده شد .بر این اساس فیلمهای صمغ عربی و
ترکیبی به نسبت فیلم کربوکسی متیل سلولز زردتر شدهاند .دلیل این
امر را میتوان به ماهیت و رنگ طبیعی صمغ عربی و همچنین وجود
ترکیبات فنولی که منجر به جذب نور در طول موج پایین میشوند،
نسبت داد ( .)Shojaee-Aliabadi et al., 2014این نتایج با مشاهدات
ظاهری فیلمها مطابقت دارد.
بهمنظور بررسی دقیقتر تغییرات رنگی ایجاد شده در فیلمهای
مختلف تهیه شده ،پارامترهای اختالف رنگی و شاخص سفیدی مورد
ارزیابی قرار گرفتند .مطابق با جدول  ،5میزان اختالف رنگی کل ()ΔE
جدول  -2شاخصهای رنگ سطحی و میزان کدورت فیلم
*a
*L
فیلم

*b

فیلمهای کربوکسی متیل سلولز خالص و صمغ عربی بهترتیب 45/85
و  41/57میباشد .باالتر بودن میزان اختالف رنگ در فیلمهای صمغ
عربی میتواند ناشی از کدورت باالتر این فیلمها نسبت به کدورت
فیلمهای کربوکسی متیل سلولز باشد .از این رو اختالف رنگ نسبت به
پلیت استاندارد در فیلمهای صمغ عربی در مقایسه با فیلمهای
کربوکسی متیل سلولز بیشتر خواهد بود .در بین فیلمهای ترکیبی نیز
اختالف رنگ فیلمها با افزایش نسبت صمغ عربی افزایش نشان داد.
میزان شاخص سفیدی فیلمهای کربوکسی متیل سلولز خالص و صمغ
عربی بهترتیب  84/87و  85/75میباشد .در بین فیلمهای ترکیبی نیز
شاخص سفیدی فیلمها با افزایش نسبت صمغ عربی کاهش نشان داد.
پیشتر اجاق و همکاران ( )4325گزارش کردند که افزودن کتیرا به
فیلمهای کیتوزان باعث کاهش اختالف رنگ و افزایش شاخص سفیدی
در فیلمهای ترکیبی گردید .این تفاوت میتواند ناشی از متفاوت بودن
طبیعت صمغ استفاده شده باشد .در این رابطه صمغ کتیرا دارای رنگ
روشن و سفیدتری نسبت به پلیمر کیتوزان دارا بوده این در حالی است
که صمغ عربی دارای رنگ کدرتری نسبت به کربوکسی متیل سلولز
دارا میباشد.

اختالف رنگ

شاخص سفیدی

کدورت

5/5455± 5/75
84/87± 4/51
45/85± 4/55ab 4/74± 5/55b
ک-111ص5/51± 5/57a 84/21± 4/54ab 1
4/5555± 5/51b
83/51± 5/55a
45/22± 5/51b 4/32± 5/41b 5/55± 5/57b
ک-57ص83/54± 5/55a 27
4/4233± 5/45ab
83/51± 5/13a
44/38± 5/13b 5/44± 5/74b
5/55± /51b
ک-71ص83/38± 5/38a 71
4/1155± 5/55a
83/52± 5/55a
44/75± 5/55b 5/51± 5/14b 5/53± 5/53b
ک-27ص83/53± 5/75a 57
4/1855± 5/35a 85/75± 5/25ab
41/57± 4/7a 3/45± 5/75a 5/45± 5/52b
ک-1ص85/55± 5/88b 111
حروف انگلیسی کوچک متفاوت در هر ستون بیانگر وجود تفاوت معنیدار بین تیمارهای مختلف فیلم کامپوزیت میباشد (.)p>5/57
b

خصوصیات مکانیکی فیلمها

مواد بستهبندی شده تحت تاثیر عوامل و تنشهای محیطی بهویژه
در هنگام حمل و نقل قرار دارند که این امر اهمیت افزایش میزان
مقاومت کششی در فیلمهای بستهبندی را نشان میدهد ( Rivero et
 .)al., 2010نتایج حاصل از آزمون درصد افزایش طول و مقاومت در
برابر کشش فیلمهای تهیه شده در جدول  3نشان داده شده است .بین
فیلمهای تهیه شده تفاوت معنیداری از نظر مقاومت کششی و درصد
افزایش طول در لحظه پاره شدن مشاهده شد ( .)p>5/57مقاومت
کششی فیلمهای کربوکسی متیل سلولز خالص و صمغ عربی بهترتیب
 74/45و  3/45مگاپاسکال میباشد .همانطور که مشاهده میشود
مقاومت کششی فیلمهای کامپوزیتی نسبت به فیلم کربوکسی متیل
سلولز خالص با افزایش نسبت صمغ عربی بهطور معنیداری کاهش

c

یافت ( .)p>5/57پیشتر اجاق و همکاران ( )4325نشان دادند که
مقاومت کششی فیلمهای کیتوزان با افزایش کتیرا کاهش یافت .درصد
افزایش طول در لحظه پاره شدن فیلمهای کربوکسی متیل سلولز
خالص و صمغ عربی بهترتیب  8/15و  52/38میباشد .کمترین میزان
درصد افزایش طول در لحظه پاره شدن در تیمار ترکیبی  75:75مشاهده
گردید ( 5/58درصد) .نتایج حاصل از این تحقیق با نتایج مطالعات
طبری و همکاران ( )4323در ارتباط با ارزیابی خواص مکانیکی فیلم
تهیه شده از کربوکسی متیل سلولز و کتیرا مطابقت داشت .همچنین
مطالعات صورت گرفته توسط قنبرزاده و همکاران ( )5544در رابطه با
بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی فیلمهای تشکیل شده از نشاسته ذرت
توسط  CMCو اسید سیتریک با نتایج حاصل از تحقیق حاضر
همپوشانی داشت.
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فیلم

جدول  -3خواص مکانیکی فیلمهای تولیدی
ضخامت ( )mmمقاومت کششی ( )MPaدرصد افزایش طول ()%

8/15± 5/14
ک-111ص74/45 ±4/85 5/55± 5/555 1
c
8/45± 4/77
ک-57ص54/53 ± 4/53b 5/55± 5/553d 27
5/58± 5/55d
ک-71ص42/55± 5/55c 5/58±5/555c 71
48/55± 4/13b
ک-27ص8/57± 4/55d 5/52± 5/551b 57
52/38± 1/23a
ک-1ص3/45± 5/55e 5/43± 5/555a 111
حروف انگلیسی کوچک متفاوت در هر ستون بیانگر وجود تفاوت معنیدار بین تیمارهای مختلف فیلم کامپوزیت میباشد (.)p>5/57
e

a

آزمون گرماسنجی افتراقی ()DSC

امتزاجپذیری پلیمرها از عوامل مهم در بهبود ترکیبات نوین حاصل
از ترکیب پلیمرها میباشد و بر خواص نهایی آنها تاثیر میگذارد
( .)Kanimozhi et al., 2016آزمون گرماسنجی افتراقی بهمنظور
بررسی خواص حرارتی ،شناخت بیشتر ساختار و تعامل بین پلیمرهای
فیلمهای تهیه شده بر پایه کربوکسی متیل سلولز و صمغ انجام شد و
نتایج حاصل از آن در شکل شماره  1نشان داده شده است .دمای ذوب
و دمای انتقال شیشهای با بلورینگی نمونه فیلمها در ارتباط است
بهطوری که در دمای انتقال شیشهای پایین ،فیلمها سخت و شکننده
هستند اما در دمای انتقال شیشهای باال فیلمها از انعطافپذیری بیشتری
برخوردار هستند ( Peesan et al., 2005; Ghasemlou et al.,
 .)2011دمای ذوب اندوترمیک وابسته به حرکت مولکولی زنجیرههای
پلیمر و تخریب ساختار مولکولی منظم یا تجمع یافته میباشد که بر
خواص مواد و کاربرد آنها تاثیرگذار است ( Tongnuachan et al.,
 .)2016دمای انتقال شیشهای نمونه فیلمهای تهیه شده از کربوکسی
متیل سلولز و صمغ عربی بهترتیب  14/55درجه سانتیگراد و 13/74

c

درجه سانتیگراد بود .همچنین دمای انتقال شیشهای سایر فیلمهای
ترکیبی باالتر از دمای اتاق بوده که به رطوبت پایین فیلمها مربوط
میباشد .این مرحله از تحقیق با یافتههای  Tongnuachanو همکاران
( )5545همپوشانی دارد .بیشترین میزان دمای انتقال ذوب در تیمار
صرفا دارای کربوکسی متیل سلولز مشاهده شد ( 557/52درجه
سانتیگراد) و تیمار تهیه شده از صمغ عربی کمترین دمای انتقال ذوب
( 514/2درجه سانتیگراد) را نشان داد .ترکیب این دو پلیمر و تهیه
فیلمهای ترکیبی از آنها منجر به بهبود مقاومت حرارتی فیلم صمغ
عربی گردید بهطوری که در تیمار حاوی  75درصد از هر پلیمر (ک
 -75ص  )75دمای انتقال ذوب  557/47درجه سانتیگراد اندازهگیری
شد .افزایش میزان مقاومت دمایی میتواند به افزایش گروههای
هیدروکسیل و پیوندهای هیدروژنی نسبت داده شود .پیشتر
 Ghanbarzadehو  )5544( Almasiنشان دادند که افزودن اسید
اولئیک باعث کاهش مقاومت حرارتی فیلمهای کربوکسی متیل سلولز
گردید.

شکل  -4الگوی  DSCفیلمهای تهیه شده
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ویژگیهای مکانیکی و همچنین باعث افزایش زاویه تماس فیلمهای
 بر اساس نتایج تحقیق حاضر میتوان بیان نمود که.تهیه شده گردید
 مکانیکی و حرارتی فیلمهای ترکیبی تهیه شده،ویژگیهای فیزیکی
وابسته به نوع ترکیب بکار رفته و همچنین سازگاری آنها با یکدیگر
.دارد

نتیجهگیری
تحقیق حاضر نشان داد که تهیه فیلمهای کامپوزیت از پلیمرهای
کربوکسی متیل سلولز و صمغ عربی در نسبتهای مختلف منجر به
 ترکیب این دو.بهبود برخی خواص فیزیکی فیلمهای تهیه شده گردید
 میزان عبور نور و،پلیمر باعث کاهش میزان نفوذپذیری به بخار آب
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Introduction: Films with appropriate mechanical properties and low permeability are very important for food
packaging. Natural polymers have gained increasing attention for the development of biodegradable films due to the
environmental problems caused by petroleum-based polymers. Carboxymethyl cellulose (CMC) is a linear polysaccharide
that exhibited good film forming properties. Gum Arabic (GA) is another polysaccharide that can be used for preparing
the edible and biodegradable films. However, several studies have shown that biopolymers like CMC and GA films have
high water vapor permeability and poor mechanical properties in moist conditions. One of the strategies that can be used
for improving the properties of biopolymers films is blending the different polymers and formation the composite films.
Various studies on the preparation of biocomposite ﬁlms have been performed, however, to the best of our knowledge,
studies on combinations of the CMC and AG have not been reported yet. Thus, the main objectives of this study were to
prepare CMC/AG composite ﬁlms using solvent casting method and investigate the effect of diﬀerent CMC/AG blending
ratio on the physical (water vapor permeability (WVP), water contact angle (WCA), color, opacity and light-barrier
properties), mechanical and thermal properties. Furthermore, in order to determine the structural characteristics of the
ﬁlms, fourier-transform infrared spectroscopy (FT-IR) and x-ray diffraction (XRD) measurements were also performed.
1

Material & Method: The CMC and AG solutions were prepared by dissolving 1 g in 100 mL of distilled water at 45
°C for 24 h under magnetic stirring. The prepared solutions were then blended in different proportions (75:25, 50:50, and
25:75). After mixing, glycerol (0.3% w/w) was added as a plasticizer and the solution was stirred for 15 min. The prepared
solutions were poured into a glass plate, then dried at 45 °C for 24 h in the oven. Finally, the properties of CMC, GA and
composite films were determined.
Result and Discussion: In this study, biodegradable films composed of CMC and AG were successfully prepared.
Results showed that some properties of the composite films were greatly influenced by addition of AG. So that, WVP of
films was decreased significantly in the blend films and the lowest WVP was observed in the 25:75 (AG: CMC) films
(p<0.05). The films hydrophobicity was significantly increased from 41.33 o to 61.10o by addition of AG to the CMC films
(p<0.05). With increasing the ratio of AG, the tensile strength (TS) of blend films decreased. Opacity and light
transmission of the composite films increased and decreased, respectively with increasing the AG ratio. The differential
scanning calorimetry (DSC) test demonstrated that the thermal properties of blend films improved with increasing the
AG content. The FT-IR analysis indicated that new interaction was generated between the components of the blend films.
Generally, it can be concluded that blending the AG and CMC can improve some of the physico-mechanical properties
of the blend films
Keywords: Composite film, Carboxymethyl cellulose, Arabic gum, Biodegradable film
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مقاله پژوهشی
بهینهسازی خواص مکانیکی و نوری نانوکامپوزیتهای بر پایه پلیوینیل الکل بهمنظور بستهبندی
مواد غذایی
مریم زمانیان -۱حسن صدرنیا -*۲مهدی خجستهپور -۲فرشته حسینی -3جولز

تیبالت4
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تاریخ پذیرش1033/30/10 :

چکیده
در این پژوهش ،برای بهبود ویژگیهای فیلمهای بر پایه پلیوینیل الکل ( )PVAاز دو نوع نانوذره دی اکسید تیتانیوم (۱( )TiO2و ۲درصد وزنی) و مونت
موریلونیت (۲( )MMTو  ۴درصد وزنی) بهصورت توأم استفاده گردید و سپس تأثیر این دو نانوذره بر خواص مکانیکی (مدول یانگ و مقاومت کششی) ،ویژگیهای
رنگ (تفاوت رنگسنجی کل و ضریب سفیدی) و میزان عبور نور در فیلمها توسط روش سطح پاسخ ( )RSMمورد بررسی قرار گرفت .جهت تعیین مشخصات
فیلمها از تکنیکهای مختلفی نظیر پراش اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده شد .الگوهای پراش  Xنشان دادند که نانوذرات بهخوبی در ماتریس
پلیمر پخش شدهاند و ریز ساختار فیلمهای  PVA/TiO2و  PVA/MMTاز نوع الیهالیه میباشد .همچنین میکروگرافهای  SEMتوزیع خوبی از نانوذرات را
در غلظت کم نشان دادند در حالی که در غلظت های باال تجمع نانوذرات مشاهده شد .در این پژوهش اثر خطی نانوذرات  MMTو اثر متقابل  TiO2و  MMTبر
مقاومت کششی معنیدار بود ( )P>۵/۵۰در حالی که اثر خطی ،درجه دوم و اثر متقابل هر دو نانوذره بر مدول یانگ معنیدار بود ( )P>۵/۵۰و در حالت کلی
مقادیر بهینه  TiO2و  MMTبهترتیب  %۱و  %۴برای خواص مکانیکی بهدست آمد .همچنین وجود هردو نانوذره در ماتریس پلیمر بر میزان عبور نور از فیلم و ΔE
مؤثر و معنیدار بود ( .)P>۵/۵۰با بررسی سفیدی فیلمها فیلم نانوکامپوزیتی با ترکیب  %۲از  TiO2و  %۴از  MMTاز نظر ظاهری سفیدتر از سایر نمونهها و در
حقیقت کدرتر گزارش شد .با بررسی نتایج مختلف آزمایشگاهی و تحلیل آنها با روش سطح پاسخ نمونه بهینه از نظر خواص مکانیکی و فیزیکی نمونهای با TiO2
 %۰/۵و  %۴ MMTپیشنهاد شد.
واژههای کلیدی :نانو کامپوزیت ،پلیوینیل الکل ،بستهبندی مواد غذایی ،دیاکسید تیتانیوم ،مونت موریلونیت.

در صنعت بستهبندی مواد غذایی ،پلیمرها نقش مهمی را در حفاظت
از ماده غذایی ایفا میکنند .بهمنظور کاهش نگرانی های موجود از تجمع
مواد پالستیکی و اثرات مخرب آنها ،محققین به دنبال یافتن پلیمرهای
جایگزین زیست تخریبپذیر بودهاند .از این نظر در سالهای اخیر مواد
اولیه مورد استفاده در بستهبندی مواد غذایی مانند بیوپلیمرها به دلیل
فراوانی و تخریبپذیری آنها بسیار مورد توجه قرار گرفتهاند
(.)Muratore et al., 2005; XZ Tang et al., 2012
پلیوینیل الکل از جمله بیوپلیمرهای سنتزی محلول در آب و
سازگار با محیط زیست است که با توجه به قابلیت تشکیل فیلم و

پایداری شیمیایی ،کاربردهای مختلفی از جمله پوشش مواد غذایی ،دارو
و غیره داشته و مورد توجه قرار گرفته است .ضعف الیاف پلیوینیل الکل
مقاومت و یکپارچگی پایین آن است که میتوان آن را با اصالح ساختار،
افزودن نانو ذرات و یا کاربرد هر دو مورد بهبود داد ( Rouhi et al.,
 .)2017مواد پالستیکساز ( )Plasticizersدر فیلمها بسیار مورد
استفاده قرار میگیرند .تأثیر این مواد بر فیلمها ،کاهش نیروهای بین
مولکولی ،افزایش تحرک زنجیرههای پلیمر و کاهش دمای انتقال
شیشهای ( )Tgمیباشد ( .)Gontard et al., 1993همچنین این
ترکیبات با تغییر شبکه سهبعدی زنجیرهها سبب افزایش کششپذیری،
انعطافپذیری ،کاهش مقاومت مکانیکی و پیوستگی االستیسیتی
میشوند ( .)Chen, 1995گلیسرول از پرکاربردترین پالستیکسازها در

 ۱و  -۲بهترتیب دانشجوی دکتری و دانشیار ،گروه مکانیک بیوسیستم ،دانشکده
کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،ایران.
 -3استادیار ،گروه افزودنیهای غذایی ،جهاد دانشگاهی مشهد .خراسان رضوی.

 -۴استاد ،گروه مهندسی شیمی ،دانشگاه اتاوا ،اتاوا ،آنتاریو ،کانادا.K1N 6N5 ،
(*-نویسنده مسئول)Email: hassan.sadrnia@um.ac.ir :
DOI: 10.22067/ifstrj.v17i2.85221
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تولید فیلمها است که خصوصیاتی مانند محلولیت در آب ،نقطهجوش
باال ،غیر قطبی و غیرفرار بودن آن ،سبب گستردگی کاربرد آن بهعنوان
یک پالستیکساز بسیار مناسب در مقایسه با دیگر نمونههای محلول
در آب شده است ( .)Cheng et al., 2006وجود گروههای هیدروکسیل
در پلیوینیل الکل و گلیسرول ۱و در نتیجه برقراری پیوند هیدروژنی
بهطور بالقوه میتواند باعث امتزاج پذیری و بهبود خواص فیزیکی
ترکیبات حاصل از آنها شود .پلی وینل الکل نسبت به نفوذ حاللها و
روغن بسیار مقاوم است و مانند یک بازدارنده قوی در برابر اکسیژن
عمل میکند (.)Paralikar et al., 2008
با استفاده از فناوری نانو میتوان بسیاری از مشکالت موجود در
صنایع غذایی را تا حد زیادی برطرف کرد و ویژگیهای فیلمهای مورد
استفاده در بستهبندی را با ایجاد نانو کامپوزیتها تا حدودی اصالح
نمود .نانو کامپوزیت به دسته خاصی از کامپوزیتها گفته میشود که
حداقل یکی از اجزای آن در مقیاس نانو باشد .در نانو کامپوزیتهای
پلیمری نسبت به کامپوزیتهای معمولی برهمکنش بهتری بین شبکه
پلیمر و پرکننده وجود دارد .توزیع یکنواخت نانو ذرات در ماتریسهای
پلیمری موجب افزایش سطح تماس ماتریس و نانو ذرات میشود که
بهبود خواص گرمایی ،مکانیکی و ممانعتی نسبت به رطوبت و گاز را
سبب میشود .توزیع نانو ذرات در ماتریس پلیمر با کاهش اندازه نانو
ذرات مشکلتر خواهد بود زیرا تمایل زیادی به تجمع با کلوخهای شدن
دارند که نقطه ضعفی برای ماتریس پلیمر محسوب میشود ( Oleyaei
.)et al., 2016a
امروزه پلیمرهای نانو کامپوزیتی یک انتخاب ارزانقیمت برای
کاربرد بستهبندی هستند همچنین این بستهبندیها از شفافیت بیشتر ،
استحکام باال ،وزن کم و مقاومت در برابر حرارت ،نفوذ اکسیژن ،رطوبت
و مواد فرار برخوردارند ( )Ciprari, 2004; Hussain et al., 2006که
منجر به افزایش زمان ماندگاری مواد غذایی میشوند .فناوری نانو و
استفاده از بستهبندیهای نانو کامپوزیتی زمان ماندگاری مواد غذایی
مثل گوشتهای فرآیندی ،پنیر ،آرد قنادی ،غالت و غذاهای کنسرو
شده را افزایش میدهد .همچنین این بستهها از پخش بو جلوگیری
کرده ،مانع جذب طعم یا ویتامینهای موجود در غذا بهوسیله بستهبندی
میشوند ( .)Arora et al., 2010همچنین مدول باالتر این ذرات
نسبت به ماتریس پلیمر ،سفتی پلیمرها را افزایش میدهد .مهمترین
نانو ذرات بکار رفته در ماتریسهای بیوپلیمری نانو ذرات معدنی مانند
نانو رس مونت موریلونیت ،دیاکسید تیتانیوم ،و نانو پرکنندههای طبیعی
و آلی مانند نانوکریستال سلولز ،نانوکریستال کیتوزان و نانوکریستال
1 Glycerol
)2 Montmorillonite (MMT

موریلونیت)MMT( ۲

نشاسته هستند ( .)Rhim et al., 2007مونت
یکی از انواع سیلیکاتهای الیهای است که به دلیل دارا بودن سطح
باال (  )0۰۵-0۵۵ m2/gو مدول االستیک 3باال ( )۰00 GPaبسیار
مورد توجه است ( .)Kumar, 2009افزودن نانو ذرات آبدوست
 MMTبه ماتریس پلیمر  PVAنهتنها سبب کاهش دمای انتقال
شیشهای پلیمر ( )Tgو تبلور آن شده و افزایش فاز آمورف پلیمر را
تسهیل میکند ،بلکه باعث افزایش هدایت یونی آن میشود .سازگاری
باالی  PVAبا سدیم مونت موریلونیت ( )Na+MMTمنجر به تشکیل
فیلمهای نانو کامپوزیتی شده است که از نظر مکانیکی و حرارتی خواص
بهتری را نشان دادهاند ( .)Yang et al., 2008افزودن نانو ذرات مونت
موریلونیت به ماتریس پلیمر به دلیل ساختار الیهای نانوذرات رس سبب
افزایش مسیر عبور گاز ( )Bodaghi et al., 2015و کاهش عبور
اکسیژن میگردد .همچنین خواص حرارتی و مکانیکی را بهبود
میبخشد (.)Yang et al., 2008
همچنین نانوذرات فلزی غیر آلی دیاکسید تیتانیوم ۴به دلیل داشتن
ویژگیهایی مانند هزینه تولید نسبتاً پائین ،جذب نسبتاً یکنواخت نور
مرئی و پرتوهای فرابنفش ( ،)UVشاخص پراکندگی باالی نور
( )<2/۰و خاصیت فتوکاتالیستی بسیار مورد توجه میباشند
( .)Mahshid et al., 2006; Ren et al., 2015دیاکسید تیتانیوم در
نانو کامپوزیتهای مورد استفاده در بستهبندی مواد غذایی بهدلیل
پایداری شیمیایی باال ( )Kaler et al., 2018خواص مکانیکی
( )Oleyaei et al., 2016a; Yousefi et al., 2019و افزایش
خاصیت تخریب پذیری پلیمرها ( )Kubacka et al., 2007کاربرد
زیادی دارد و همچنین میتواند سبب از بین رفتن ترکیبات بدبو،
لکههای رنگی و عوامل آلرژیزا و فساد میکروارگانیسمهای بیماریزا
در حضور تابش پرتوهای  UVگردد .عالوه بر این عمر نگهداری و
انبارداری سبزیها و میوههای آماده مصرف را افزایش میدهد ( Xiao-
.)et al., 2004

اخیراً مطالعاتی در زمینه افزایش نانوذرات با ابعاد مختلف به ماتریس
پلیمر انجام شده است .در پژوهشی افزایش همزمان نانو ذرات دیاکسید
تیتانیوم و مونت موریلونیت به پلیمر اثر مطلوبی بر جذب اشعه ماورا
بنفش و خواص حائل فیلم نانوکامپوزیتی داشته است ( Bodaghi et
 .)al., 2015اثر مونتموریلونیت و نانوبلور سلولوز بر خواص فیزیکی
فیلمهای آمیخته کربوکسی متیل سلولوز– پلیوینیل الکل مورد بررسی
قرار گرفت .فیلمهای کربوکسی متیل سلولوز ( -)CMCپلیوینیلالکل
( - )PVAنانو خاک رس ( )MMTو کربوکسی متیلسلولوز–
3 Elastic Modulus
)4 Titanium Dioxide (TiO2
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پلیوینیلالکل -نانو بلور سلولوز ( ،)CNCحاوی مقادیر  3تا %۱۰
(وزنی /وزنی  )CMCنانو ذرات با استفاده از روش قالبریزی تولید و
خواص فیزیکی آنها مقایسه شد تا اثر استفاده از  CNCبهجای نانو
خاک رس در فیلمهای بر پایه کربوکسی متیل سلولوز مشخص شود.
نتایج نشان داد در سطح  ،%۱۰تفاوت بین نانو ذرات در کاهش جذب
رطوبت ،در سطح  %۵معنیدار نبود .فیلمهای حاوی نانو خاک رس،
استحکام مکانیکی بیشتری را در مقایسه با فیلمهای حاوی  CNCنشان
دادند (فخری و همکاران .)۱3۳۰ ،اثر تقویتکنندگی دیاکسید تیتانیوم
( )TiO2و مونت موریلونیت ( )MMTدر فیلم نانوکامپوزیتی حاصل از
نشاسته سیبزمینی (خواص حائل ،حرارتی و مکانیکی) مورد بررسی
قرار گرفت .در این فیلم نانو ذرات صفحهای رس در دو سطح %۵ wt
و  3و نانو ذرات دیاکسید تیتانیوم در سه سطح  %۲ wtو  ۰/۵ ،۱مورد
استفاده قرار گرفتند .استحکام کششی ( ،)TSخزش ( )EBو نقطه ذوب
فیلم پس از افزایش  MMTو  TiO2افزایش پیدا کرد .نفوذپذیری بخار
آب ( )WVPو عبور پرتوهای مرئی  UVB ،UVAو  UVCبا افزایش
مقدار مونت موریلونیت و دیاکسید تیتانیوم کاهش پیدا کرد .حالت
بهینه در خواص اندازهگیری شده با کاربرد  %3 MMTو %۲ TiO2
بهدست آمد ( .)Oleyaei et al., 2016bدر مطالعهای فیلم
نانوکامپوزیت ( ،)PBATپلی (بوتیلن -آدیپات -ترفتاالت) حاوی
نانوذرات دیاکسید تیتانیوم تهیه شده و موردبررسی قرار گرفت .نتایج
نشان داد که با افزودن نانو ذرات دیاکسید تیتانیوم مقاومت مکانیکی
و خاصیت ضدمیکروبی فیلم افزایش یافته و میزان عبور اکسیژن از این
فیلم کاهش مییابد .بهترین حالت هماهنگ در میان خواص مکانیکی،
حائل و میکروبی با افزودن  %۱۰وزنی نانو ذره  TiO2به پلیمر بهدست
آمد (.)Venkatesan et al., 2017
در این تحقیق هدف تخمین اثر ترکیب غلظتهای مختلف
نانوذرات کروی دیاکسید تیتانیوم و صفحهای مونت موریلونیت بر
خواص فیزیکی ،نوری و مکانیکی فیلمهای PVA/TiO2/MMT
حاصل و تعیین ترکیب بهینه بر خواص مورد نظر با روش سطح پاسخ
میباشد.

مواد و روشها
پلی وینیل الکل ( ،)Mw=145000 gm/moleنانوذرات دیاکسید
تیتانیوم ( ،TiO2آناتاز %۳۳ ،با قطر  2۵نانومتر) و سدیم مونت
موریلونیت ( )MMT,K10استفاده شده در این تحقیق از شرکت سیگما
آلدریچ  Sigma–Aldrich Chemicalsو گلیسرول از شرکت مرک
( )Darmstadt, Germanyخریداری شد.

تهیه فیلمهای نانوکامپوزیتی

فیلمهای پلی وینیل الکل ،پلی وینیل الکل -مونت موریلونیت،
پلیوینیل الکل -دیاکسید تیتانیوم و پلی وینیل الکل– مونت
موریلونیت -دیاکسید تیتانیوم به روش محلولسازی آماده شدند .در
ابتدا برای هر نمونه فیلم  ۱/۸ gپلیوینیل الکل در آب دیونیزه ریخته
( )۰۵ mlو به مدت  ۲۴ساعت در دمای محیط نگهداری شد .محلول
فوق در دمای  ۳۰درجه سانتیگراد به مدت  3ساعت همراه با همزدن
با همزن مغناطیسی حرارتدهی شد و تا دمای محیط خنک گردید .از
سوی دیگر ترکیبات مختلف نانو ذرات دیاکسید تیتانیوم (،۰ ،2 wt%
صفر وزن پلیمر) و مونت موریلونیت ( ،2 ،4% wtصفر) بهطور جداگانه
به مقدار مشخص آب دیونیزه اضافه و به مدت  ۱۲ساعت ()۰۵۵ rpm
با استفاده از همزن مغناطیسی همزده شد و پس از آن به مدت ۲۰
دقیقه از هموژنایزر اولتراسونیک ( BANDELIN SONOPULS
 )UW 3200, 100Wبهمنظور پخش مناسب ذرات استفاده گردید .پس
از آن محلول نانوذره به همراه گلیسرول ( %3۰وزن پلیمر) به محلول
پلیمر افزوده شد و در انتها با زدودن حبابهای موجود محلول حاصل
در پتریهایی با قطر  ۱۵سانتیمتر ریخته و در دمای  ۴۰درجه
سانتیگراد به مدت  ۲۲ساعت خشک شدند( ،شکل .)۱
آزمون پراش پرتو ایکس ()XRD

برای شناسایی نحوه پراکنش ذرات نانو در بستر پلیمری و تشکیل
نانوکامپوزیت آزمون پراش پرتو ایکس انجام شد .این آزمون با استفاده
از طیفسنج پراش اشعه ایکس ( model Explorer, GNR
 )Company, the Italyبا پرتویی با طول موج  ۱/۵۴۴3۳آنگستروم با
ماده آندی کبالت در زاویه  ۲ θ=۱۵-۸۰درجه برای تیتانیم دیاکسید
و زاویه  ۲θ=۲-۱۰درجه برای مونت موریلونیت صورت گرفت
(.)Destéfanis, 2013; Oleyaei et al., 2016a
آزمون میکروسکوپ الکترونی روبشی ()SEM

برای بررسی ریزساختار فیلمهای تولیدی بهمنظور بررسی تأثیر
افزودن نانوذرات مونت موریلونیت و تیتانیم دیاکسید ،از میکروسکوپ
الکترونی نشر میدانی ( )FE-SEMبنیاد علوم کاربردی رازی مدل
 MIRA3ساخت شرکت  TESCANکه دارای قدرت تفکیک در حد
 ۱/۵ nmدر ولتاژ  ۱۵ KVو  ۴/۵ nmدر ولتاژ  ۱ KVاست استفاده
شد .تصاویر میکروسکوپ الکترونی از سطح مقطع فیلمها تهیه گردید.
ابتدا فیلمها به کمک چسب نقره بر روی یک پایه آلومینیومی چسبانده
شدند .پایهها در یک دستگاه پوششدهنده /پاشنده ()Leichtenstein
تا نقطه بحرانی خشکشده و به مدت پنج دقیقه با طال پوشش داده
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شدند .تصویربرداری از نمونهها بهوسیله میکروسکوپ الکترونی در ولتاژ
 ۵ KVانجام شد.

)(a

)(b

)(c

شکل  -1آمادهسازی فیلمهای نانوکامپوزیتی (a ،پلیمر خالص  )b ،PVAهموژنایزر اولتراسونیک )c ،نانوکامپوزیت  MMT/PVAو .TiO2/PVA

رنگ

اندازهگیری خواص مکانیکی

استحکام کششی نهایی و مدول یانگ فیلمها با استفاده از دستگاه
آزمون مکانیکی ( )H5 KS, Manchester, U.K.و طبق استاندارد
 )ASTM Standard, Method D882-02 ( ASTMاندازهگیری
گردید .نمونههای فیلم به ابعاد  ۸۰× ۲۵میلیمتر تهیه شده و قبل از
انجام آزمون ،به مدت  ۲۴ساعت در رطوبت نسبی  %۴۲واجد شرایط
شدند .فاصله اولیه بین دوفک دستگاه  ۰ cmو سرعت حرکت فک
باالیی  ۰۵ mm/minدر نظر گرفته شد.

درصد شفافیت یا میزان عبور نور در فیلمها با استفاده از دستگاه
 UV-Visاسپکتروفتومتر ( ،CAMSPECM550انگلستان) در طول
موج تعیین شده اندازهگیری گردید ( .)Yan et al., 2012فیلمها به ابعاد
 ۱×۴سانتیمتری بریده شده و به مدت  ۲۴ساعت در رطوبت نسبی ۴۲
درصد واجد شرایط شدند .سپس بر روی یکی از سلهای شفاف
طیفسنج قرار داده و میزان جذب نمونه قرائت شد .برای محاسبه میزان
شفافیت ،میزان کدورت فیلمها از رابطه زیر محاسبه شد ( Pereda et
()۱

()۲

ΔE = √(∆𝐿)2 + (∆𝑎)2 + (∆𝑏)2
()Whiteness Index, WI

اندازهگیری میزان عبور نور فیلمها

:)al., 2011

از دستگاه هانتر لب ( ،color flexامریکا) برای سنجش رنگ
نمونههای فیلم استفاده شد  .اطالعات رنگ بر اساس کمیسیون بین
المللی رنگ ( )CIEبا سه فاکتور ( aقرمزی -سبزی)( b ،زردی -آبی)
و ( Lروشنی) مشخص میگردد .نمونه پلیمر خالص بهعنوان شاهد
انتخاب شده و  ،ΔEتفاوت رنگ سنجی کل ،برای هر نمونه نسبت به
شاهد محاسبه گردید (.)Gharoy Ahangar et al., 2015

𝐴600
𝑑

= 𝑦𝑡𝑖𝑐𝑎𝑝𝑂

در این معادله  A600میزان جذب در طول موج  ۰۰۰نانومتر و
متوسط ضخامت فیلم میباشد.

d

برای محاسبه ضریب سفیدی
نمونههای فیلم از فرمول بولین و هاکسول ( )۱۳۳۸و رابطه زیر استفاده
شد:
2
2
2
0.5
] 𝑏 𝑊𝐼 = 100 − [(100 − 𝐿) + 𝑎 +
()3
تجزیه و تحلیل آماری دادهها

برای بهینهسازی ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی نانوکامپوزیتهای
پلی وینیل الکل از روش آماری سطح پاسخ استفاده شد .در این تحقیق
طرح  3- Level Factorialبرای انجام آزمایشها استفاده و بهمنظور
محاسبه واریانس ۱3 ،آزمایش شامل  ۵تکرار در نقطه مرکزی استفاده
گردید .متغیرهای مستقل شامل غلظت نانو ذرات تیتانیم دیاکسید
( )%x1و غلظت نانو ذرات مونت موریلونیت ( )%x2و متغیر وابسته شامل
ویژگیهای مکانیکی ،رنگ فیلمها و میزان عبور نور در  ۰۰۰ nmبودند.
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نرمافزار ( Design-Expertنسخه  )۲برای تجزیهوتحلیل دادهها و رسم
نمودارهای سطح پاسخ مورد استفاده قرار گرفت و بهمنظور تجزیه و
تحلیل از معادله چند جملهای درجه دوم زیر استفاده شده است:
𝑌 = 𝛽0 + ∑𝑘𝑖=1 𝛽𝑖 𝑋𝑖 + ∑𝑘𝑖=1 𝛽𝑖𝑖 𝑋𝑖2 +
()۴
𝑘
∑𝑘−1
𝑗𝑋 𝑖𝑋 𝑗𝑖𝛽 𝑖=1 ∑𝑗=2
𝑗<𝑖

𝑗𝑋

در این فرمول  Yپاسخ مدل یا متغیر وابسته میباشد 𝑋𝑖 ،و
متغیرهای مستقل 𝛽0 ،ضریب ثابت (عرض از مبدأ) و 𝑖𝛽𝛽𝑖𝑗 ،𝛽𝑖𝑖 ،
بهترتیب ضریب اثر خطی ،اثر درجه دوم و اثر متقابل هستند.

نتایج و بحث
بررسی ساختار نانوکامپوزیت به کمک الگوی پراش پرتو
ایکس ()XRD

از آزمون  XRDبهمنظور بررسی روش اختالط دوفاز نانوذره و
ماتریس پلیمر استفاده میشود .شکل  ۲الگوی پراش پرتو  Xبرای
فیلمهای  PVA-TiO2دارای سطوح مختلف ( TiO2صفر ۱ ،و ۲
درصد) ،فیلمهای  PVA-MMTدارای سطوح مختلف ( MMTصفر،
 ۲و  ۴درصد) را نشان میدهد TiO2 .خالص پیکهای مشخصی در
زوایای ۲θ= ۲۰ ،3۲/۰۵ ،3۸/۵۵ ،۴۸/۲ ،۵۴ ،۰3/۰۸ ،۲۵/۴۰ ،۲۵/۰۲°
نشان میدهد که ساختار آناتاز میباشد .پراش پرتو  Xبرای پلی وینیل
الکل پیک مشخصی را در زاویه  ۲θ=۱۳/3۲°نشان میدهد که به دلیل
پیوند قوی هیدروژنی بینمولکولی و درون مولکولی ( El-Shamy et
 )al., 2014و نشانگر ساختار نیمه کریستالی است که در شکل ۲-b
نشان داده شده است و با نتایج گزارش شده در پژوهشهای گذشته
مطابقت دارد ( .)Kim, 2008با ترکیب یک ساختار کریستالی در
دیاکسید تیتانیوم با یک ساختار نیمه کریستالی در پلیوینیل الکل یک
ساختار نیمه کریستالی حاصل شد .فیلمهای نیمه کریستالی 1 wt%
 PVA /TiO2پیکهایی را در زوایای،۲۵/۴۱ ،3۰/۳۴ ،۴۸/۰۱ ،۲۴/۲ °
 ۲θ= ۱۳/۳۰و  PVA/ 2 wt% TiO2پیکهایی را در زوایای،۰3/۰۸ °
 ۲θ= ۲۰/۰۸ ،۲۵/۵ ،3۸/۲۲ ،۴۸/3۲ ،۵۵/3۸نشان میدهند که بیانگر
وجود پلیوینیل الکل و دیاکسید تیتانیوم در فیلمها است ( Oleyaei
.)et al., 2016a
همانطور که در شکل  ۲-dنشان داده شده است الگوی پراش
پرتو  Xبرای نانوکامپوزیت  PVA/MMTنشانگر پیکی در زاویه
 ۲θ= ۵/۱ °میباشد درحالیکه برای  MMTاین پیک در زاویه

 ۲θ= ۵/۸۸°مشاهده شد و بیانگر این است که فاصله بین الیهای
افزایش پیدا کرده و این ممکن است به نفوذ پلیمر در بین صفحات
مونت موریلونیت مربوط باشد ( .)Ali et al., 2013در حقیقت حالت
آبدوستی موجود در نانو رس اصالح نشده به سبب وجود کاتیون در
سطح مونت موریلونیت طبیعی ،در این تحقیق  Na+هیدراته ،سبب
برهمکنش نانو رس و پلیمر آبدوست  PVAمیگردد ( Xiaozhi
 )Tang, 2008و با وجود گروههای هیدروکسیل و برهمکنش قوی بین
 MMTو  PVAو گلیسرول زنجیرهای پلیمر در بین الیههای MMT
نفوذ میکند ( )Cyras et al., 2008و بهاینترتیب پیک موجود در
 MMTبه حالت آمورف و پهن تبدیل میشود.
آزمون میکروسکوپ الکترونی روبشی ()SEM

شکل  3تصاویر میکروسکوپ الکترونی سطح مقطع نمونههای فیلم
پلیوینیل الکل به همراه مخلوطی از  ۱و  ۲درصد وزنی  TiO2و ۲و ۴
درصد وزنی از  MMTرا با استفاده از  SEMبرای بررسی پراکندگی و
توزیع نانوذرات درون ماتریس پلیمر نشان میدهد .همانطور که
مشاهده میشود ،نانو ذرات نسبتاً بهخوبی در ماتریس پلیمر پراکنده
شدهاند (شکل  a 3و  bو  )cو (شکل  e 3و  fو  .) gنتایج XRD
حاکی از تعامل خوب بین نانوکامپوزیتهای  PVA/MMTو
 PVA/TiO2است ،اگرچه تجمع  MMTدر برخی دامنهها مشاهده
شده است (شکل d 3و  )hکه میتوان گفت احتماالً کافی نبودن فرایند
فراصوت سبب تجمع نانوذرات  MMTشده است یا به عبارت دیگر،
فیلم نانوکامپوزیتی قبل از تعامل سازنده نانوذرات با مولکولهای
پلیمری تولید شده باشد همانطور که توسط یوسفی و همکاران ()۲۰۱۳
نیز گزارش شده است.
مدلسازی آماری

سطوح مختلف متغیرهای مستقل ( مقدار نانو ذرات دیاکسید
تیتانیوم و مونت موریلونیت و ترکیب آنها) بر خواص مکانیکی ،مقاومت
به کشش ( ،)TSمدول یانگ ( ،)YMرنگ ( ΔEو  )WIو میزان عبور
نور ( )Transparencyاز فیلمهای نانو کامپوزیتی مورد بررسی قرار
گرفت .با مقایسه مدلهای مختلف برای پاسخها با در نظر گرفتن
2
𝑗𝑑𝑎𝑅 حداقل ضریب تغییرات ( )CVو حداقل مجموع
حداکثر مقدار
مربعات خطای پیش بینی شده ( )PRESSمدلهای رگرسیونی مناسب
برای پیشبینی ویژگیهای فیلمها با بررسی نتایج آزمایشگاهی حاصل
ارائه شد.
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)(b

b

)(a

)Intensity (a.u.

)Intensity (a.u.

)2Ɵ (degree

)2Ɵ (degree

)(d

)(c

)Intensity (a.u.

)Intensity (a.u.

)2Ɵ (degree

)2Ɵ (degree

)(e

)Intensity (a.u.

)2Ɵ (degree

شکل  -2نمودار پراش پرتو ایکس ( )aنانو ذرات  )b( ،TiO2فیلمهای نانوکامپوزیتی  )c( ، PVA/TiO2نانوذرات  )d( ،MMTفیلمهای
نانوکامپوزیتی  )e( ،PVA/MMTفیلمهای نانوکامپوزیتی .PVA/TiO2/MMT

برای ارزیابی دقیق و کفایت مدلهای انتخابی آنالیز
مورد استفاده قرار گرفت .جدول  ۱نتایج تجزیه واریانس برای مدلهای
پیشنهادی حاصل از تأثیر نانو ذرات بر ویژگیهای فیلمهای نانو
کامپوزیتی را نمایش میدهد P-values .برای همه مدلهای
پیشنهادی کمتر از  ۰/۰۵بوده که بیانگر این است که مدلها در سطح
اطمینان  ٪۳۵معنیدار میباشند .ضرایب مدلها با توجه به فاکتور
 P-Valueو درصد سهم مؤثر ضرایب مدل که از تقسیم مجموع مربعات
ANOVA

هر قسمت به مجموع مربعات کل بهدست میآید موردبررسی قرار
گرفت .مدلهای نهایی ارائهشده برای پاسخهای مختلف ،اجزای
مختلف معنیداری در سطح معنیداری  %۵یا اینکه درصد سهم ()PC%
بیشتر از  %۵دارند .با توجه به درصد سهم متغیرهای مدل ،اجزاء خطی
بیشترین سهم را در مقایسه با دیگر اجزاء در  ΔE ،WIو Opacity
دارند .همچنین اجزاء درجه دوم بیشترین سهم را نسبت به اجزاء اثر
متقابل در  ΔE ،YMو  WIدارند .هرچند اثر متقابل فاکتورها فقط در
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 WIمعنیدار نبود .همچنین درصد سهم خطای مدل نسبت به تغییرات
کلی در همه پاسخها کمتر از  %۰/۲مشاهده شد .مدلهای خالصه شده

بهدست آمده برای پیشبینی تأثیر نانو ذرات بر نتایج حاصل در
بخشهای بعد ارائهشده است.

2-2٪(d):

2-۰٪ (c):

1-2٪(b):

1-۰٪(a):

2-4٪(h):

1-4٪(g):

۰-4٪(f):

۰-2٪(e):

شکل  -3تصاویر  SEMاز فیلمهای نانوکامپوزیتی  ،PVA/TiO2/MMTمورفولوژی مقطعی ((d ، 2-۰% (c ، 1-2% (b ،1-۰% (a :)TiO2- MMT

.2-4% (h ،1-4% (g ، ۰-4% (f ،۰-2% (e ،2-2%

ویژگیهای مکانیکی

با توجه به جدول اثر نانوذرات دیاکسید تیتانیوم بر استحکام نهایی
کششی در سطح اطمینان  ۳۵درصد معنیدار نبود .همچنین میزان سهم
آن برابر با  %۱۲/۱بود .بنابراین اثر این فاکتور از مدل حذف شد.
همچنین اثر خطی متقابل اجزای مدل  )P>۰/۰۵( x1x2معنیدار
میباشد و یا بهعبارتدیگر میزان غلظت دیاکسید تیتانیوم و مونت
موریلونیت بر استحکام نهایی کششی مؤثر است .شکل  ۴-aسطح پاسخ
تخمینی برای استحکام کششی در برابر تغییرات دو نانوذره را نشان
میدهد .با توجه به نتایج مشاهده میشود که با افزایش نانو ذرات به
ماتریس پلیمر استحکام کششی نهایی در کل کاهش یافته است
میتوان گفت این کاهش بهدلیل غیریکنواخت بودن ماتریس پلیمر در
فیلم نانو کامپوزیتی میباشد که کاهش استحکام کششی با افزایش نانو
ذرات تیتانیم اکسید مشهودتر است همانطور که در تحقیقی افزایش
نانو ذرات دیاکسید تیتانیوم به پروتئین آبپنیر کفیران سبب کاهش
استحکام کششی شد ( .)Zolfi et al., 2014aاگرچه در پژوهشی دیگر

افزایش نانو ذرات دیاکسید تیتانیوم بر نشاسته اثر مثبتی بر افزایش
استحکام کششی داشته است ( .)Oleyaei et al., 2016aکمترین
کاهش مقاومت  %۰/۲در نانو کامپوزیت با صفر %دیاکسید تیتانیوم و
 %۴مونت موریلونیت در مقایسه با دیگر تیمارها ،مشاهده شد همانطور
که در شکل  ۵-aنیز قابل مالحظه است .میتوان گفت اثر همافزایی
دیاکسید تیتانیوم و مونت موریلونیت استحکام کششی را در این تیمار
نسبت به موارد دیگر افزایش داده است.
فرم نهایی مدل رگرسیونی برای استحکام نهایی کششی در معادله
 ۵مشخص شده است:
𝑇𝑆 = ۳۲/۲۳ − ۰/۲۲ 𝑥۳ + ۰/۷۹ 𝑥۱ 𝑥۳
()۵
از سوی دیگر با توجه به نمودار سطح پاسخ ایجاد شده برای مدول
یانگ شکل  ۴-bبا توجه به تغییرات نانوذرات ،نتایج حاکی از افزایش
مدول یانگ با افزایش نانو ذرات به ماتریس پلیمر میباشد بهگونهای
که بیشترین مدول یانگ مربوط به نمونه نانوکامپوزیت ( ۱( )۱۴درصد
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دیاکسید تیتانیوم و  ۴درصد مونت موریلونیت) میباشد همانگونه که
در شکل  ۵-bنیز قابل مشاهده است .این اثر میتواند مربوط به تعامل
بین ماتریس و نانو ذرات با تشکیل پیوند شیمیایی بین پلیمر و ذرات
پرکننده باشد ( )Sapalidis et al., 2011با توجه به نتایج جدول تجزیه
واریانس هر دو نانوذره بهصورت خطی و اثر متقابل آنها ( )P>۰/۰۱و
همچنین اثر نانو ذرات بهصورت جداگانه و از مرتبه دوم بر نتایج حاصل
مؤثر و معنیدار است.
مدل بهدستآمده برای پیشبینی تأثیر نانو ذرات بر مدول یانگ
بهصورت زیر است:

𝑌𝑀 = 0/۰۵ + ۴4/2۴ 𝑥۰ − 2/۰۵𝑥2 + 2/

()۰

۵۰ 𝑥۰ 𝑥2 − ۰۰/۴۰ 𝑥۰ 2 + ۵/۸0 𝑥2 2

با توجه به این نتایج مقدار بهینه  %۱و  %۴از نانو ذرات دیاکسید
تیتانیوم و مونت موریلونیت مقادیر مناسب نانوذرات در فیلم
نانوکامپوزیتی برای بهدست آوردن رفتار مکانیکی مناسب در هر دو فاز
االستیک و پالستیک برای استفاده بیشتر در بستهبندی مواد غذایی
میباشند.

جدول  -1نتایج تجزیه واریانس بررسی تأثیر نانوذرات بر ویژگیهای فیلمهای نانوکامپوزیت.
منبع

درجه

تغییرات

آزادی

مدل

3
۱
۱
۱
۳
۱۲

x1
x2
x1x2

باقیمانده
کل

TS

SS

P-value

3۰/۲3
۵/۰۰
۳/۸۰
۱۵/۲۱
۱۰/۰3
۴۰/۲۰

۰/۰۱۲۲
۰/۱۰۸۲
*۰/۰۴3۱
*۰/۰۱۲۰
*

ns

منبع

درجه

تغییرات

آزادی

)PC(%

۰۵/۲۲
۱۲/۱۰
۲۱/۰۸
3۲/۵۲
3۴/۲۸
۱۰۰

۵
۱
۱
۱
۱
۱
۲
۱۲

مدل
x1
x2
x1x2
2

x1

2

x2

باقیمانده
کل
منبع تغییرات

SS

مدل
x1
x2
x1x2
2

x1

2

x2

باقیمانده
کل

۵
۱
۱
۱
۱
۱
۲
۱۲

۲۱/۲۳
۱۲/۱۰
3/۸۴
۰/۴3
۰/۰۰۰۴3
۰/3۰
۰/۰۲
۲۱/۸۰

P-value

**۰/۰۰۰۱
**۰/۰۰۰۱
**۰/۰۰۰۱
**۰/۰۰۰3
۰/۸۴۰۲ ns
**۰/۰۰۰۵

عبور نور و شفافیت

شفافیت یکی از ویژگیهای بسیار مهم در فیلمهایی است که برای
بستهبندی مواد غذایی استفاده میگردد ( ;AGHILI et al., 2016
 .)Pereda et al., 2011شفافیت را میتوان با سنجش میزان کدورت
بررسی کرد بهگونهای که با افزایش کدورت ،شفافیت کاهش مییابد
(.)Pereda et al., 2011

WI

SS

P-Value

)PC(%

SS

P-Value

)PC(%

۲۰۱3/۰۲
۱۲۰۳/۳۴
۲۸/۴۸
۱۵/۲۲
۱۲۰/۲۵
۰/۰۵۰
۵۲/3۰
۲۰۲۰/۳۸

۰/۰۰۰۱
**۰/۰۰۰۱
*۰/۰۱۲۴
۰/۲۰۸۵ ns
**۰/۰۰۲۴
۰/۳3۳۸ ns

۳۲/۲3
۸۲/۵۲
3/۲۸
۰/۲۰
۸/۵3
۰/۰۰۲
۲/۲۲
۱۰۰

۱۴۲۲/۴۰
3۵۵/۸۳
3۴۵/3۵
۰۰/۳۳
۰۴۲/۲۵
۴۲/۱۵
۲۰/۸۱
۱۴۵۴/۲۰

۰/۰۰۰۱
**۰/۰۰۰۱
**۰/۰۰۰۱
**۰/۰۰۴۱
**۰/۰۰۰۱
*۰/۰۱۲۸

۳۸/۱۰
۲۴/۴۲
۲3/۲۵
۴/۰۰
۴۴/۵۱
۲/۸۳
۱/۸۴
۱۰۰

**

**

EΔ

Opacity

درجه آزادی

YM

)PC(%

۳۳/۰۲
۲۸/۲۲
۱۲/۵۲
۱/۳۰
۰/۰۰۲
۱/۰۴
۰/3۲
۱۰۰

SS

۲۴۴۰/3۲
۲۰۰۵/۰۸
۵۳/3۵
۲۰/۸۸
۲۲۰/۰۲
۴/۳۳
33/۰۲
۲۴۲۳/۴۴

P-value

)PC(%

**۰/۰۰۰۱
**۰/۰۰۰۱
**۰/۰۰۳۴
*۰/۰۴۸۵
**۰/۰۰۰۱
۰/33۸۵ ns

۳۸/۰۰
۸۰/۸۳
۲/3۳
۱/۰۸
۱۰/۸۳
۰/۲۰
۱/33
۱۰۰

نتایج تجزیه و تحلیل واریانس بر میزان شفافیت و عبور نور در
جدول  ۱نشان داده شده است .با توجه به جدول و مقادیر  Pبرای مدل
( )P>۰/۰۱و همچنین مقدار عددی ضریب تبیین  R2adjبرای مدل
رگرسیونی بهدستآمده که برابر است با  ،%۳۳/۴۵میتوان گفت مدل
رگرسیونی بهخوبی رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته را
پیشبینی میکند.
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Young s Modulus
)(MPa

)Tensile Strength (MPa
)MMT (wt%

)MMT (wt%
)TiO2 (wt %

)TiO2 (wt %
)(b

)(a

شکل  -4نمودار سطح پاسخ تأثیر سطوح مختلف  TiO2و  MMTبر  )aاستحکام کششی )b ،مدول یانگ
30
23.9

23

25.69

24.1

23.6
21.5

)(a
25

22.03

15
10
5

)Tensile strength (MPa

18.09

19.53

20

0

PVA/TiO2/MMT

(b) 50
45
35
30
25
20
15
10

)Young ̓s Modulus (MPa

40

5
0

PVA/TiO2/MMT

شکل  -5خواص مکانیکی نانوکامپوزیتها  )aاستحکام نهایی کششی  )bمدول یانگ.
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با توجه به جدول  ۱مقادیر  Pبرای اثرات خطی ،اثر متقابل و اثر
درجه دوم  MMTمعنیدار است ( .)P>۰/۰۱بهعبارتدیگر میزان
غلظت دیاکسید تیتانیوم و مونت موریلونیت بهطور خطی ،اثر متقابل
آنها و نیز اثر درجه دوم مونت موریلونیت بر میزان عبور نور در nm
 ۰۰۰تأثیر معنیداری دارد.
مدل بهدستآمده برای پیشبینی تأثیر نانو ذرات بر میزان عبور نور
در  ۰۰۰ nmپس از حذف عوامل غیرمعنیدار بهصورت زیر است:
𝑥۰ 𝑥2

۵/۰۵

()۲

Opacity = ۵/۰ + ۰/۴۵ 𝑥۰ − ۵/۰2 𝑥2 +

+۵/۵۸ 𝑥2 2

برای نمایش تغییرات میزان عبور نور با تغییرات متغیرهای مستقل،
منحنی سطح پاسخ سهبعدی آن در شکل  ۰ترسیم شده است .همانطور
که در شکل مشاهده میشود ،با افزایش غلظت نانو ذرات میزان عبور
نور کاهش مییابد .کاهش میزان عبور نور با افزودن نانو ذرات در
پژوهشهای دیگری ازجمله :نانو کامپوزیت متیل سلولز -مونت
موریلونیت ( ،)Tunç et al., 2010آگار -مونت موریلونیت ( Rhim,

 ،)2011بیونانوکامپوزیت آلژینات-مونت موریلونیت -سلولز
( ،)Abdollahi et al., 2013نشاسته سیبزمینی -مونت موریلونیت-
دیاکسید تیتانیوم ( )Oleyaei et al., 2016aنیز گزارش شده است،
هرچند انتظار نمیرود عناصر تقویتکننده با قطر کمتر از یکدهم نور
مرئی باعث پراکندگی نور شوند ( .)Siró et al., 2010همچنین با توجه
به شکل میتوان گفت تأثیر نانو ذرات دیاکسید تیتانیوم بر کاهش
میزان عبور نور بیشتر از مونت موریلونیت است .میتوان گفت صفحات
نانو ذرات مونت موریلونیت با ضخامت حدود  ۱نانومتر (کمتر از
طولموج نور مرئی) در ماتریس پلیمر بهخوبی پخش شدهاند و کمتر
مانع عبور نور میشوند ( )Zolfi et al., 2014bاما با افزودن نانو ذرات
دیاکسید تیتانیوم عبور نور بهطور چشمگیری کاهش مییابد .با توجه
به شکل  ۰کمترین و بیشترین میزان عبور نور مربوط به نمونه فیلم
( ۲( )۲۴درصد دیاکسید تیتانیوم و  ۴درصد مونت موریلونیت) و نمونه
فیلم نانو کامپوزیتی (( )۰۲صفر درصد دیاکسید تیتانیوم و  ۲درصد
مونت موریلونیت ) میباشد.

Opacity
)(%
)MMT (wt%
)TiO2 (wt%

شکل  -6نمودار سطح پاسخ تأثیر سطوح مختلف  TiO2و  MMTبر میزان کدورت

ویژگی رنگ

رنگ فیلم یکی از مهمترین ویژگیهای ظاهری مهم در
بازارپسندی بستهبندی محصوالت غذایی است .نتایج اندازهگیری
ویژگیهای رنگی نمونههای فیلم در جدول  ۲مشخص شده است .در
این جدول تفاوت رنگسنجی کل ( )ΔEبا استفاده از پارامترهای  Lو
 aو  bمحاسبه و به همراه ضریب سفیدی ( )WIهر نمونه گزارش شده
است .تجزیه و تحلیل نتایج حاکی از این بود که پیشبینی تغییرات
رنگسنجی کل و نیز ضریب سفیدی نمونههای فیلم توسط مدلهای

رگرسیونی درجه دوم ،متأثر از تغییر متغیرهای مستقل ،امکانپذیر و در
ادامه آورده شده است:
ΔE = ۳/۲۳ + ۱۱/۳۹ 𝑥۱ +
()۸
۳/۲۹ 𝑥۳ − ۱/۳۷ 𝑥۱ 𝑥۳ − ۱۰/۱ 𝑥۱ ۳

()۳
۱/۲۱ 𝑥۳ − ۲/۰۰ 𝑥۱ ۳

WI = ۹/۳۹ + ۲۳/۷۲ 𝑥۱ +
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شکل  ۲-aو  ۲-bتغییرات رنگسنجی و ضریب سفیدی هر نمونه
را بر اساس تغییرات نانو ذرات نشان میدهد .با افزایش نانو ذرات به
ماتریس پلیمر ،افزایش معنیداری (  )P>۰/۰۱در میزان  ΔEمشاهده
شد .نمونه فیلم ( ۲( )۲۴درصد دیاکسید تیتانیوم و  ۴درصد مونت
موریلونیت) کدرتر از سایر نمونهها بود جدول  ۲درواقع وجود نانو ذرات
 TiO2و  MMTدر ماتریس پلیمر درخشندگی فیلمها را کاهش میدهد
و درنتیجه  ΔEافزایش مییابد ( .)Oleyaei et al., 2016aبا توجه به
جدول  ۱افزایش نانو ذرات دیاکسید تیتانیوم بهصورت خطی و مرتبه
دوم و به ترتیب با درصد سهم  %۸۰/۸۳و  %۱۰/۸۳بر  ΔEمعنیدار بود.
درحالیکه نانو ذرات مونت موریلونیت بهصورت خطی و با درصد سهم
 %۲/3۳بر  ΔEمؤثر بودهاند ( )P>۰/۰۱همچنین اثر متقابل دو نانوذره
نیز بر پاسخ معنیدار است (.)P>۰/۰۵
شکل  ۵-eبیانگر اثر افزایش نانو ذرات به ماتریس پلیمر بر میزان
سفیدی فیلمها میباشد .با توجه به شکل و جدول  ۲نمونه فیلم ()۲۴

( ۲درصد دیاکسید تیتانیوم و  ۴درصد مونت موریلونیت) سفیدتر از
سایر نمونهها بوده و نمونه فیلم نانو کامپوزیتی (( )۰۲صفر درصد
دیاکسید تیتانیوم و  ۲درصد مونت موریلونیت) سفیدی کمتری نشان
داده و یا به عبارتی شفافتر میباشند ( .)P>۰/۰۵در حقیقت سفیدتر
بودن ناشی از وجود ناخالصیهای بیشتر در فیلم و درنتیجه کدورت
بیشتر میشود که همانطور که قبالً اشاره شد دلیلی است بر کاهش
میزان عبور نور ،همانطور که در پژوهشهای پیشین نتایج مشابهی
گزارششده است (.)He et al., 2016
در نتیجه با توجه به شکل  ،۵-fبا تجزیه و تحلیل نتایج و در نظر
گرفتن حالتهای بیشینه برای مقاومت کششی و مدول یانگ و کمینه
برای رنگ و خواص نوری فیلمها و بهمنظور بستهبندی مواد غذایی
حالت بهینه فیلم از نظر خواص مکانیکی و فیزیکی ،فیلم نانو کامپوزیتی
حاوی  %۰/۵دیاکسید تیتانیوم و  ۴درصد مونت موریلونیت با روش
سطح پاسخ پیشنهاد شد.

جدول  -2رنگ و عبور نور نمونههای مختلف فیلم نانو کامپوزیتی PVA/TiO2/MMT

نمونه فیلم

)(mm

ضخامت

Pure PVA

۰/۱۴
۰/۱۴

)PVA(2۰

۰/۱۴
۰/۱۴
۰/۱۱
۰/۱۴
۰/۱۴
۰/۱۰
۰/۱۰

)PVA(1۰

)PVA(۰2
)PVA(۰4
)PVA(12
)PVA(22
)PVA(14
)PVA(24

Opacity

WI

ΔE

۰/۱۰±۰/۴۵
۱/3۳±۲/۲۰
۰/۰۸±3/۱۱
۰/۰۴±۰/۰3
۰/۴۱±۱/۴۲
۰/۲±۲/۲۸
۰/۱۲±۴/۱3
۰/۰۰±3/۴۸
۰/۱۴±۵/۴۴

نتیجهگیری
بهمنظور بهبود ویژگیهای مکانیکی و فیزیکی فیلم بر پایه
پلیوینیل الکل از نانوذرات دیاکسید تیتانیوم و مونت موریلونیت
بهعنوان نانوپرکنندهها استفاده شد و نانوکامپوزیتهای
 PVA/TiO2/MMTبا مقادیر مختلف نانوذره تولید شد .اثرات معنیدار
خطی مونت موریلونیت و اثر متقابل اجزای مدل بر استحکام کششی
( )P>۰/۰۵با استفاده از روش سطح پاسخ تعیین شد .نتایج بیانگر این
بود که با افزایش نانوذرات به ماتریس پلیمر استحکام کششی نهایی در
کل کاهش یافته است .میتوان گفت این کاهش به دلیل غیریکنواخت
بودن ماتریس پلیمر در فیلم نانو کامپوزیتی میباشد .همچنین اثرات دو

۰/۲۱±۲/۸۸
۱/۵۰±3۰/۰۴

۰/۲۸±۰/۰۰
۱/۴۸±3۰/۲3

۲/۴۲±۴۰/۸۱
۰/۴۲±۱۲/۲3
۰/۰۰±۱۲/۵۰
۱/۸۳±3۰/۳۰
۰/۳۰±۴۵/۵۳
۰/۰۰±3۰/۳۱
۲/۴۴±۴۲/۵۰

۲/۸۲±۴۲/۰۴
۰/۴3±۳/۵۵
۰/۰۰±۱۴/۲۰
۱/۸۸±3۲/۰3
۰/۸3±۴۵/۵۴
۰/۸±3۵/۳۵
۲/۲3±۴۰/۴3

نانوذره بر میزان مدول یانگ معنیدار بوده و کاربرد همزمان دو نانوذره
سبب بهبود مدول یانگ در فیلمهای حاصل شد .نتایج تجزیهوتحلیل
اثر نانو ذرات بر میزان عبور نور ،مقدار سفیدی و اختالف رنگ نمونههای
فیلم با پلیمر خالص به روش سطح پاسخ بیانگر این بود که کاربرد هر
دو نانوذره بر  ΔEو میزان عبور نور در فیلمها تأثیر معنیداری داشته
است و نمونه فیلم با  %۲دیاکسید تیتانیوم و  %۴مونت موریلونیت
کمترین میزان عبور نور را داشت .با توجه به نتایج حاصل نمونه فیلم
( )۲۴سفیدتر از سایر نمونهها بود که در حقیقت ناشی از وجود
ناخالصیهای بیشتر در فیلم و کدورت بیشتر فیلم بوده که نشانگر
پتانسیل باالی این فیلمها در صنعت برای بستهبندی مواد غذایی و
کاهش واکنشهای فتوشیمیایی است.
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MMT (wt%)

MMT (wt%)

TiO2 (wt %)

TiO2 (wt %)

(b)

Desirability

(a)

MMT (wt%)

(c)

TiO2 (wt %)

) نانو کامپوزیت بهینهc ،) ضریب سفیدیb ،ΔE )a  برMMT  وTiO2  نمودار سطح پاسخ تأثیر سطوح مختلف-7 شکل
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Introduction: Among the different types of polymers used for packaging and coating, polyvinyl alcohol (PVA), given
its very enviable properties, has been used in various industrial applications. It is used for instance as controlled release
in pharmaceutical elements, paper, textile and food supplement coating due to its good physical properties, chemical
resistance, thermostability, film-forming capability, efficiency and biodegradability. The aim of this work was to examine
the combined effect of montmorillonite (MMT) platelets and titanium oxide (TiO2) spherical nanoparticles on the physical
and mechanical properties of PVA/ TiO2/MMT nanocomposites, and to determine the optimal combination to provide
good properties, using response surface methodology (RSM).
1

Materials & methods: PVA, PVA/TiO2, PVA/MMT and PVA/ TiO2/MMT nanocomposite films were prepared by
the solution casting method. For each sample, 1.8 g of PVA was dissolved in 50 mL deionized water and maintained for
24 h at room temperature. The mixture was then heated to 90˚C and stirred using a magnetic stirrer up to 3 h to ensure
the complete dissolution of PVA, followed by cooling down the solution to room temperature. Various amounts of TiO 2
nanoparticles (1 and 2 w% on a dry basis) were added to deionized water and agitated with a stirrer for 12 h at 500 rpm.
This method was also used for MMT (2 and 4 w% on a dry basis). The nanoparticle suspension was subjected to ultrasonic
homogenization for 20 min to ensure a good dispersion. The 50 mL nanoparticle suspension was added to the PVA
solution drop by drop during a period of 5 min while maintaining intense stirring (1000 rpm). Mixing was continued and
glycerol (30 w% based on the polymer) was added. Vacuum with a rotary vacuum pump was applied to remove air
bubbles from the solution. The solution was poured into a 15-cm internal diameter Petri dish with a perfectly flat bottom
and carefully aligned horizontally. Homogeneous films were peeled off after drying in an air oven at 40˚C for 72 h.
Scanning electron microscopy (SEM) and X-ray diffraction analysis (XRD) were performed for characterizing the
morphology of nanocomposite films. The effect of these two nanoparticles on physical and mechanical properties, was
evaluated by response surface methodology (RSM). A three-level factorial design was used to define the test points for
the series of experiments. Among the various design alternatives suggested by theoretical algorithm, the selected design
consisted of 13 experiments including five replicate central points used for variance calculation. Furthermore, PVA film
data were analyzed using the Design-Expert program (Version 7.0, Stat-Ease Inc., Minneapolis, Minnesota) to find the
optimum combination of constituents for the best properties.
Results and discusions: X-ray diffraction patterns showed that the nanoparticles were well dispersed in the polymer
matrix of PVA/ TiO2 and PVA / MMT films with layered microstructure. In addition, the linear effect of MMT
nanoparticles and the interaction of TiO2 and MMT on tensile strength were significant. The linear, quadratic and
interaction effects of both nanoparticles on Young's modulus were also significant. In general, the optimum values of
TiO2 and MMT were 1% and 4% respectively for mechanical properties. The presence of both nanoparticles had a
significant effect on transparency and ΔE. Results of nanocomposite films indicated that the film with 2% TiO 2 and 4%
MMT has higher WI and actually is darker than other samples. By analyzing different results with response surface
method, the nanocomposite film with 0.5% TiO2 and 4% MMT was proposed as optimum combination for mechanical
and physical properties
Keywords: Nanocomposite, Poly vinyl alcohol, Food packaging.
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مقاله پژوهشی
افزایش ماندگاری قارچ تکمهای با اسانس خوشاریزه و بستهبندی نانوکامپوزیت پلی اتیلن-رس
سیفاله حمزه کلکناری -1حجت اله بداقی -*2زیبا

قسیمیحق2

تاریخ دریافت8930/80/80 :
تاریخ پذیرش8930/88/18 :

چکیده
در این پژوهش ،ویژگیهای کمی و کیفی قارچ تکمهای در دمای  4درجه سانتیگراد طی  53روز نگهداری در بستهبندیهای پلیاتیلن و نانوکامپوزیت
پلیاتیلن-رس  3درصد در ترکیب با اسانس خوشاریزه در سه غلظت صفر 35 ،و  055میکرولیتر در لیتر بررسی شد .ارزیابی صفاتی از قبیل کاهش وزن ،سفتی بافت،
نشت الکترولیت و محتوی مالون دی آلدهید ،فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی ،جمعیت میکروبی ،شاخص قهوهای شدن ،درصد باز شدن کالهکها و بازارپسندی
کلی قارچهای تکمهای در بستهبندیها نشان داد که افزودن نانوذرات رس در بستر پلیاتیلن اثر معنیداری بر افزایش دوره نگهداری نسبت به بستهبندی پلیاتیلن
داشته است .از طرف دیگر اسانس خوشاریزه در غلظتهای  35و  055میکرولیتر در لیتر اثرات بهبوددهندهای در حفظ ویژگیهای قارچها در دوره نگهداری در هر
دو نوع بستهبندی نشان داد با این وجود ،غلظت  055میکرولیتر در لیتر اسانس خوشاریزه تاثیر بیشتری داشت .در کل ،بستهبندی قارچهای تکمهای در نانوکامپوزیت
پلیاتیلن-رس  3درصد و استفاده از پوشش خوراکی اسانس خوشاریزه با غلظت  055میکرولیتر در لیتر برای افزایش دوره نگهداری این محصول همراه با حفظ
کیفیت پس از برداشت و بازارپسندی پیشنهاد میگردد.
واژههای کلیدی :اسانس خوشاریزه ،قارچ تکمهای ،نانوکامپوزیت پلیاتیلن-رس ،ماندگاری

مقدمه
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امروزه قارچ تکمهای خوراکی ) (Agaricus bisporusیکی از
منابع مهم تامین مواد غذایی در دنیا است و روند کشت آن همزمان با
افزایش مصرف آن بهطور پیوسته افزایش یافته است .قارچ تکمهای
اصلیترین قارچ خوراکی در ایران بوده و مهمترین شاخص کیفی آن
سفید بودن ،داشتن کالهک گرد و براق ،ساقه راست ،فقدان لکههای
قهوهای است ( .)Ares et al., 2007قارچهای خوراکی بهطور معمول
ماندگاری کوتاهی دارند .بر اساس گزارشات عمر نگهداری قارچ
تکمهای در دمای محیط  0تا  5روز و در دمای یخچال  8تا  05روز
است ( .)Kim et al., 2006قارچ در مقایسه با سایر محصوالت باغبانی
سرعت تنفس باالتری دارد و به دلیل فقدان پوشش محافظ طبیعی
برای جلوگیری از هدر رفتن آب ،کیفیت آن بهسرعت از دست میرود.
لذا کاهش سریع کیفیت قارچ تکمهای در مرحله پس از برداشت توزیع
و عرضه آن را دچار محدودیت کرده است (.)Nerya et al., 2006
در دهه اخیر استفاده از فیلمهای پلیاتیلن جهت ایجاد اتمسفر
تعدیلیافته 5و اسانسهای طبیعی بهمنظور افزایش دوره نگهداری
محصوالت گسترش زیادی یافته است .بهنظر میرسد که بستهبندی
 0و  -2بهترتیب کارشناسی ارشد و استادیار ،گروه باغبانی ،دانشگاه صنعتی شاهرود.
(* -نویسنده مسئول)Email: h.bodaghi@yahoo.com :
DOI: 10.22067/ifstrj.v17i2.83935

قارچ در فیلمهای پلیاتیلن مناسب ،برای افزایش ماندگاری قارچ و
تجارت آن بهترین گزینه باشد .بستهبندی قارچ در پوششهای مختلف
با توجه به شرایط کشت و رقم قارچ باید بهطور دقیق طراحی شود.
انتخاب نامناسب ممکن است بی اثر باشد و یا حتی کیفیت محصول را
به دلیل صدمه به بافت کاهش دهد و با ایجاد شرایط تنفس غیرهوازی
موجب کاهش عطر و طعم محصول شود .گزارشات زیادی درباره
استفاده فیلمهای بستهبندی وجود دارد .در تحقیقی اثر بستهبندی تعدیل
یافته بر ماندگاری قارچهای تکمهای کامل و برش خورده با استفاده از
فیلم پلی وینیل کلراید 4و دو نوع فیلم پلیالفینی با پوششهای کلرید
کلسیم و کیتوزان بررسی گردید که سفیدی قارچهای کامل بهطور
معنیداری با نوع پوشش تغییر کرد و ممانعت از کاهش وزن در تمام
بستهها نسبت به شاهد معنیدار شد ( )Kim et al., 2006همچنین
گزارش شده در بستههای اتمسفر تعدیل یافته با کاهش اکسیژن در
بستهها ظرفیت آنتی اکسیدانی نسبتا باالیی القاء شده و بهطور قابل
توجهی باعث جلوگیری از افت کیفیت پس از برداشت شده است؛ ولی
با کاهش بیش از حد اکسیژن قارچها کیفیت خود را از دست دادهاند.
همچنین گزارش شده است که استفاده از بستهبندی قارچ در پوششهای
3 Modified atmosphere
)4 Polyvinyl chloride (PVC
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( Xing, 2008; Nath,

نازك باعث ماندگاری این محصول میشود
 .)2012محققان گزارش کردهاند که بین چهار ضخامت مختلف پوشش
نازك پلیاتیلن به همراه اتمسفر تعدیلیافتهفیلم بستهبندی با ضخامت
 5/53میلیمتر بهترین اثر را در حفظ کیفیت انباری و پس از برداشت
قارچ خور اکی صدفی داشت ( .)Li et al., 2010در پژوهشی دیگر به
مقایسه فیلمهای پلیاتیلن و پلی وانیلکلراید در عمرماندگاری قارچ
خوراکی پرداخته شد .آنها بیان کردند در فیلمهای پلی اتیلن از  05الی
 04روز افزایش عمر ماندگاری نسبت به فیلمهای پلی وینیل کلراید
مشاهده گردید (.)Taghizadeh et al., 2010
نانوکامپوزیتهای پلیمری سیستمهای دو فازی هستند که یک
ماتریس پلیمری و نانو ذرات معدنی را شامل میشوند .نانو ذرات رس
از جمله نانو ذراتی هستند که بسیار مورد مطالعه قرار گرفتهاند .دلیل
این توجه ارزانی ،دسترسی آسان ،و عملکرد و فرایندپذیری خوب آنها
است ( .)De Azeredo, 2009در تحقیقی بداقی و همکاران ()2503
بیان کردند فیلمهای نانوکامپوزیتی حاوی رس خواص بازدارندگی
بیشتری نسبت به فیلمهای پلیاتیلن معمولی دارند .همچنین این
محققان اعالم کردند زمانی که نانوذرات رس به فیلمهای نانو کامپوزیت
اضافه میشود ،سبب افزایش استحکام فیلم شده و کاهش میزان
نفوذپذیری فیلم نانو کامپوزیت را به دنبال داشته است .این امر به دو
دلیل صورت میگیرد .دلیل اول ایجاد شدن مسیر پیچ و خمدار برای
انتشار ماده گازی است چون مواد پرکننده 0کریستالهای غیرآلی
نفوذناپذیر هستند و مولکولهای گازی بهجای عبور از یک مسیر
عمودی از پیرامون آنها (مسیر زیگزاگ) عبور میکنند بنابراین باید
مسیر طوالنیتر را برای عبور طی کنند .دلیل دوم برای توجیه بهبود
ویژگی بازدارندگی ،ایجاد شدن برخی تغییرات در نواحی بین سطوح در
زمینه پلیمری است .اگر برهمکنش مطلوبی از پلیمر و نانو ذره به وجود
آید ،رشتههای پلیمر که در مجاورت هر نانو ذره قرار دارد تا حدودی
بیحرکت میشوند .در پی آن میزان جهش مولکولهای گازی مهاجر
که از نواحی فیمابین سطوح نانو ذرات و زمینه پلیمری عبور میکنند
با تغییر در تراکم و اندازه منافذ آزاد ،کاهش مییابد ( Pereira de
.)Abreu et al., 2007
استفاده از اسانسهای طبیعی میتواند کمک بهسزایی در افزایش
ماندگاری و جلوگیری از فساد داشته باشد .اخیرا از اسانسهای گیاهان
در افزایش ماندگاری میوهها ،گلها ،سبزیها و موادغذایی استفادههای
فراوانی شده است ( .)Regnier et al., 2010گیاه خوشاریزه با نام
علمی  Echinophora cinereaگیاهی پایا با ارتفاعی حدود 45-025
سانتی متر از خانواده چتریان میباشد .اثرات ضدقارچ و ضدباکتری این
گیاه توسط محققان گزارش شده است ( .)Entezari., 2009روغنهای
فرار و عصاره متانولی این گیاه اثر آنتیاکسیدانی دارد (Rahimi-
1 Filler

 .)Nasrabadi et al., 2012کاربرد اسانس میخک هندی ،آویشن و
سینامالدهید در دوره پس از برداشت قارچ تکمهای باعث کاهش افت
وزن ،قهوهای شدن و باز شدن کالهک ،کاهش فعالیت آنزیمهای
پلیفنل اکسیداز و پراکسیداز (قهوهای شدن آنزیمی) و حفظ ترکیبات
فنلی و اسید آسکوربیک شد بهنحوی که از پیری بافت نسبت به
قارچهای تیمار نشده بهطور چشمگیری ممانعت شد ( Gao et al.,
 .)2014در پژوهشی دیگر ،اثر پوشش اسانسهای میخک هندی،
آویشن و سینامالدهید بر ماندگاری قارچ خوراکی بررسی شد و اثر
معنیدار استفاده از آنها بر حفظ صفات کیفی و کمی پس از برداشت
قارچ گزارش شده است (.)Jiang et al., 2015
مرور تحقیقات گذشته نشان داد که تاکنون گزارشی در مورد استفاده
توام از فیلمهای نانوکامپوزیت و اسانسهای گیاهی بر ماندگاری قارچ
تکمهای صورت نگرفته است .به نظر میرسد پوشش قارچ تکمهای با
اسانسهای خوراکی و بستهبندی آن در فیلمهای نانوکامپوزیتی بتواند
افزایش ماندگاری پس از برداشت ،عمر قفسهای و ایمنی غذایی
محصول را برای مصرف کننده به همراه داشته باشد .لذا در این پژوهش
استفاده توام از اسانس خوشاریزه در پوششدهی و بهکارگیری فیلم
نانوکامپوزیت حاوی نانوذرات رس ( )%3بر صفات فیزیکوشیمیایی قارچ
تکمهای در دوره پس از برداشت ارزیابی شده است.

مواد و روشها
فیلمهای نانوکامپوزیتی پلیاتیلن-رس با استفاده از نانوذرات رس
 20 Aو با روش مخلوط واکنشی مذاب در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی
ایران ساخته شدند .ارزیابی برخی از ویژگیهای فیزیکی ،حرارتی،
مورفولوژیکی و رئولوژیکی فیلم بستهبندی در گزارشات قبلی ارائه شده
است ( .)Bodaghi et al., 2015نمونههای قارچ از مؤسسه پرورش
قارچ شاهوار شهرستان شاهرود تهیه شد و پس از انتقال به آزمایشگاه
دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود ،قارچهای یکسان و
هماندازه و سالم جدا شدند و بهمنظور گرفتن گرمای مزرعهای به شرایط
تاریکی و دمای  4درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی  %05منتقل شدند.
فاکتور اول ،اسانس خوشاریزه در سه سطح صفر 3 ،و  05میکرولیتر در
لیتر بهصورت اسپری روی محصول صورت گرفت و سپس به مدت
کوتاهی هوادهی شدند .بهمنظور یکنواختی در اجرای آزمایش نمونههای
شاهد با آب مقطر استریل اسپری شدند .فاکتور دوم فیلمهای بسته
بندی پلی اتیلن با دانسیته پایین و فیلمهای نانوکامپوزیت
پلیاتیلن-رس تولید شده در پژوهش قبل ()Bodaghi et al., 2015
با ضخامت  25میکرومتر بودند .نفوذپذیری فیلم پلیاتیلنی در برابر
اکسیژن ،دیاکسید کربن و بخار آب بهترتیب برابر با
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 40003 cc ml m-2 day-1 ،00250/80cc ml m-2 day-1و
 2/20 g mm kpa-1h-1m-2و نفوذپذیری فیلم نانوکامپوزیت رس 3
درصد در برابر اکسیژن ،دیاکسید کربن و بخار آب برابر
 22022 cc ml m-2 day-1 ، 0352/2cc ml m-2 day-1و
 0/0g mm kpa-1h-1m-2بود .بهمنظور اندازهگیری نفوذپذیری فیلمها
در برابر اکسیژن و دیاکسید کربن با استفاده از دستگاه
 MONOCON, Millenapolis, MNو برای اندازهگیری نفوذپذیری
در برابر بخار آب از دستگاه  WVP tester, model 180-500استفاده
شد .در مرحله بعد قارچهای تکمهای به مقدار  055گرم در فیلمهای
مورد نظر به ابعاد  23 ×25سانتیمتر توسط دستگاه دوخت حرارتی
بستهبندی و به شرایط دمایی  4±0درجهسانتیگراد و رطوبت نسبی
 %05منتقل شدند .بررسی صفات کیفی پس از برداشت در زمانهای 3
روز یکبار به مدت  53روز انجام شد .برای هر زمان و هر تکرار
بستههای جداگانه در نظر گرفته شد که در نهایت  023بسته جداگانه تا
پایان آزمایشها مورد ارزیابی قرار گرفتند.
صفات مورد بررسی
درصد کاهش وزن

برای ارزیابی کاهش وزن در طول دوره نگهداری ،وزن بستههای
قارچ تکمهای در تیمارهای مختلف در شروع آزمایش و در فواصل زمانی
 3روزه بهوسیله ترازوی دیجیتال  ،SCALTEC( 5/50آلمان) انجام
گرفت .اندازهگیری بدین صورت بود که نمونههای اولیه بالفاصله پس
از بستهبندی در روز اول وزن شدند و در دمای  3درجه قرار گرفتند .در
هر دفعه نمونه برداری وزن بستهها ثبت گردید و از طریق رابطه  0زیر
درصد کاهش وزن مورد ارزیابی قرار گرفت.
 = 100 × (𝑤1 − 𝑤2) ⁄ 𝑤1کاهش وزن
()0
 :W1وزن بستهها در شروع آزمایش
 :W2وزن بستهها در هر مرحله نمونهبرداری
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نفوذپذیری غشا بر اساس میزان نشت الکترولیت با استفاده از روش
 Maoو همکاران ( )2552انجام شد .برای این منظور دیسکهایی به
قطر  0میلیمتر از کالهک قارچها برداشت شد 3 .دیسک از هر کالهک
به فالکون پالستیکی  53میلیلیتری حاوی 25میلیلیتر آب دیونیزه
منتقل شد و عمل همزدن یکنواخت به مدت  25دقیقه توسط دستگاه
شیکر انجام شد .هدایت الکتریکی اولیه ( )EC1به وسیله دستگاه
ECمتر صورت گرفت .سپس فالکونها در آب جوش به مدت  25دقیقه
قرار داده شدند و پس از خنکشدن در دمای اتاق مجددا هدایت
الکتریکی آنها قرائت شد ( .)EC2نشت الکترولیت بر اساس رابطه 2
ذیل محاسبه شد:
 = (𝐸𝐶1 ⁄ 𝐸𝐶2) ×100نشتالکترولیت (درصد)
()2
میزان پراکسیداسیون لیپیدهای غشا ()MDA1
اندازه گیری میزان مالون دی آلدهید ( )MDAبر اساس روش
 Mengو همکاران ( )2502انجام شد .حدود  5گرم از بافت کالهک
در  03میلیلیتر تریکلرواستیکاسید  )TCA( %3هموژنیزه شد و به
مدت  25دقیقه در  05555 gسانتریفیوژ شد 2 .میلیلیتر از روشناور با
 2میلیلیتر تیوباربیتوریک اسید  )TBA( %32مخلوط شده و تا دمای
 055درجه سانتیگراد به مدت  55دقیقه گرما داده شد سپس به سرعت
سرد شده و به مدت  05دقیقه در  05555gسانترفیوژ شده .سپس
روشناور جمعآوری شده و میزان جذب بهوسیله دستگاه اسپکتروفتومتر
( )Unico 2015, Chinaدر طول موجهای  355 ،352و  345نانومتر
قرائت شد .مقدار  MDAاز طریق رابطه  5زیر محاسبه شد:
=)MDA (mmolkg-1
()5
× ][6.45 × (𝑂𝐷532 − 𝑂𝐷600) − 0.56 × 𝑂𝐷450
)𝑉𝑡 × 𝑉𝑟 ⁄ (Vs × m

 :Vtحجم کل محلول عصاره
 :Vrحجم محلول مخلوط واکنش
 :Vsحجم کل عصاره موجود در محلول مخلوط واکنش
 :mوزن نمونه

سفتی بافت

سفتی بافت قارچ توسط دستگاه پنترومتر (سفتیسنج) ()FT 011
بر حسب واحد نیوتن صورت گرفت .قرائت میزان سفتی بر اساس عمق
نفوذ  3میلیمتری پروب دستگاه به ضخامت  3میلیمتر از باال عمود بر
مرکز کالهک قارچ (در محلی که زیر آن پایه قارچ قرار میگیرد) صورت
گرفت.
نشت الکترولیت (نفوذپذیری غشا)

1 Malondialdehyde

فعالیت آنزیم کاتاالز

ارزیابی فعالیت آنزیم کاتاالز در طول زمان نگهداری بر اساس روش
 Candanو همکاران ( )2555در طول موج  245نانومتر انجام شد.
سنجش در مخلوط واکنش شامل  35میلیموالر بافر فسفات پتاسیم
( 05 ،)pH 7میلی موالر  H2O2و عصاره آنزیمی صورت گرفت .یک
واحد فعالیت کاتاالز بهصورت مقدار آنزیمی که برای یک میکروموالر
 H2O2در دقیقه در دمای  23درجه سانتیگراد تجزیه میکند بیان شده
است.
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نرمافزار فتوشاپ  CC 2019 V20.0.4×64 portableبهمنظور ارزیابی
مقادیر مذکور حاصل شدهاند.
فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز

فعالت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز بر اساس توانایی این آنزیم در
ممانعت از احیای فتوشیمیایی کلرید نیتروتترازولیوم آبی ( )NBTدر
طول موج  335نانومتر با استقاده از روش  Candanو Beuchamp
( )0025ارزیابی شد .شرایط دمایی انجام آزمایش  23درجه سانتیگراد
بود .مخلوط واکنش ( 5میلیلیتر) شامل  55 NBTمیکروموالر-0 ،
متیونین  05میلیموالر 5/33 EDTA.Na2 ،میلیموالر و 5/5555
میلیموالر ریبوفالوین در بافر فسفات پتاسیم  5/53موالر ()pH 7.8
بود .واکنش با افزودن ریبوفالوین تحت شرایط روشنایی 555
میکروموالر بر مترمربع-ثانیه بهمدت  05دقیقه در دمای  23درجه
سانتیگراد آغاز شد .میزان جذب در طول موج  335نانومتر اندازهگیری
شد.
بررسی جمعیت باکتری

ارزیابی جمعیت کل باکتریها بر اساس روش  Del Nobileو
همکاران ( )2550انجام شد .به فواصل زمانی  3روز یکبار حدود 23
گرم از بافت نمونههای قارچ از هر تیمار بهصورت تصادفی برش داده
شد و به  223میلیلیتر محلول نمکی  5/0درصد منتقل شد .محلولهای
رقیق شده  0/055 ،0/05و  0/0555از محلول اولیه با رقیقسازی
بهوسیله محلول نمکی تهیه شد و سپس  5/0میلیلیتر از محلول اولیه
و رقیقشدهها بر محیط کشت باکتری ( )PCAپخش گردید و به
انکوباتور و شرایط دمایی  55درجه سانتیگراد به مدت  48ساعت انتقال
داده شد .سپس تعداد کلونیهای باکتری تشکیل شده برای هر تیمار
شمارش شدند و با واحد لگاریتم کلونیهای تشکیل شده در واحد گرم
( )LOD CFU/gگزارش شدند.

درصد بازشدن کالهکها قارچها و بازارپسندی کلی قارچها
در بستهبندی

معیار ارزیابی درصد باز شدن کالهکها بر اساس توسعه شکل چتر
مانند کالهکها که همرا با بازشدن تیغههای زیرین کالهک است در
نظر گرفته شد ( .)Gao et al., 2014این پارامتر از رابطه ( )3محاسبه
شد:
Noc
= 𝑠𝑝𝑎𝑐 𝑛𝑒𝑝𝑜%
()3
⁄Nt × 100
 :Ntتعداد کل قارچها در هر تیمار
 :Nocتعداد قارچها با کالهک باز شده
پذیرش یا مقبولیت کلی قارچ در پایان هر مرحله نگهداری ،بر
اساس رنگ ،بافت و درصد کالهکهای باز شده با قضاوت  3نفر فرد
آموزشدیده به عنوان داور در  4نقطه مقیاس انجام شد .این مقیاسها
شامل  =0ضعیف =2نسبتا خوب  =5خوب و  =4عالی بودند.
تجزیه و تحلیل آماری دادهها

آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کامالً تصادفی در 5
تکرار اجرا شد .در این تحقیق تجزیه واریانس دادهها با استفاده از
نرمافزار  SAS 9.1انجام شد و سپس مقایسه میانگین صفات مورد
بررسی به روش آزمون دانکن در سطح احتمال  3درصد با نرمافزار
 Excelانجام شد.

نتایج و بحث
درصد کاهش وزن

شاخص قهوهای شدن ()BI
شاخص قهوهای شدن ( )BIکه بیان کننده خلوص رنگ قهوهای
است ( )Palou et al., 1999با استفاده از رابطه  4محاسبه شد:
BI= [100(x − 0.31)] ⁄ 0.172
() 4
و مقدار  xاز رابطه زیر محاسبه شد:
()3

)𝑏x = (𝑎 + 1.75𝐿)) ⁄ (5.645𝐿 + 𝑎 − 3.012

مقادیر * L*, a*, bمولفههای رنگی هستند که این مقادیر با
عکسبرداری از سطوح کالهک قارچ در هر زمان نمونهبرداری در
اتاقکی با نور ثابت و با استفاده از دوربین دیجیتال  Canon SX20و

افت وزن قارچهای بستهبندی شده تا روز پانزدهم اختالفات
چشمگیری را نشان ندادند در صورتیکه از روز پانزدهم تا پایان دوره
نگهداری (روز سی و پنجم) ،کاهش وزن در تمام بستهبندیها با
گذشت زمان افزایش نشان داد (( )p<0.05شکل -0الف) .باالترین افت
وزن در قارچهای بستهبندی شده در فیلم پلیاتیلن ( )05/3%و کمترین
درصد کاهش وزن در قارچهای بستهبندی شده در فیلم نانوکامپوزیت
با پوشش و بدون پوشش اسانس خوشاریزه ( )NC + 50( ،)NCو
( )NC + 100بهترتیب  8/3 ،8/5و  8/8درصد مشاهده شد که از نظر
آماری اختالفات معنیدار نداشتند ( .)p>0.05در صورتی که کاهش
وزن قارچهای تیمار شده و بستهبندی شده در فیلم پلیاتیلنی بیشتر بود.
دلیل کاهش وزن قارچ در دوره پس از برداشت از دست دادن آب است
که یکی از عوامل مهم در کاهش کیفیت آن محسوب میشود .این
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پدیده به علت ساختار اپیدرمی نازك قارچ است که توانایی ممانعت از
دفع سریع آب از سطوح بافت را ندارد .پوشش اسانس بر سطوح بافت
قارچ ،چروکیدگی و کاهش کیفیت قارچها را به وضوح به تاخیر انداخت.
این نتایج با گزارشهای  Gaoو همکاران ( )2504همراستا بود .آنها
نیز اثر اسانسها بر جلوگیری از کاهش وزن را در قارچ شیتاکه گزارش
کردهاند .از طرف دیگر با توجه با نفوذپذیری کمتر فیلمهای
نانوکامپوزیتی در برابر گازها ،میزان تبخیر آب از سطوح بافت قارچ
نسبت به فیلمهای پلیاتیلنی کاهش یافته است .استفاده و عدم استفاده
از اسانس خوشاریزه بر قارچهای بستهبندی شده در فیلمهای
نانوکامپوزیت اثر معنیدار بر کاهش افت وزن در طول دوره نگهداری
نشان نداد که میتواند به دلیل کارایی موثر فیلمهای نانوکامپوزیت در
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ممانعت از خروج بخار آب و ایجاد اتمسفر تعدیل یافته مطلوب در فضای
اتمسفر درونی داخل بستهها باشد .یافتههای ما با نتایج ارایه شده توسط
 Huو همکاران ( )2500همراستا بود.
سفتی بافت قارچ

سفتی بافت یکی از شاخصهای مهم تعیینکننده کیفیت قارچ است
و نشاندهنده تغییرات متابولیکی و تغییرات محتوای بافت قارچ است.
نرم شدن بافت کالهک در تمامی قارچهای بستهبندی شده با گذشت
زمان افزایش نشان داده است (شکل-0ب).
.

شکل -1تاثیر نوع بستهبندی و پوشش خوراکی اسانس خوشاریزه بر کاهش وزن (الف) و سفتی بافت (ب) قارچ تکمهای در دمای  4درجه
سانتیگراد طی  53روز نگهداری
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نرم شدن بافت ،در قارچهای بستهبندی شده با فیلمهای
نانوکامپوزیت رس نسبت به فیلمهای پلیاتیلنی به تاخیر افتاد همچنین
پوشش اسانس خوشاریزه بر قارچهای بستهبندی شده در فیلمهای
نانوکامپوزیتی نسبت به فیلمهای پلیاتیلنی اثر قابل توجهی بر کاهش
پارامتر سفتی بافت در واحد زمان نشان داد بهنحوی که بیشترین مقدار
نرمشدن در قارچهای بستهبندی شده در PE, PE +50, PE +100
بهترتیب به میزان  2/33 ،2/0 ،2/34نیوتن و کمترین مقدار آن در تیمار
 NC+ 100به میزان  05/2نیوتن مشاهده شد.
با پیشرفت مراحل رسیدگی و عمر میوه ،شدت تنفس محصول
افزایش پیدا میکند که سبب ایجاد تغییرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی
در بافت محصول میشود .تخریب دیواره سلولی و نرم شدن بافت میوه
از مهمترین این تغییرات هستند ( .)Jooste, 2002نرم شدن و یا
کاهش سفتی در طول پس از برداشت میوهها نیز به دلیل ایجاد تغییراتی
در غشا اتفاق میافتد .از طرف دیگر تغییرات بافت وابسته به تخریب
پروتئین و پلیساکاریدها ،شکستن واکوئلها و گسترش مواد ذخیره شده
در واکوئل در فضای بین سلولی است ( Galvis-Sanchez et al.,
 .)2003تخریب ساختار بین سلولی و کاهش حجم واکوئل مرکزی
میتواند با افزایش فعالیت میکروارگانیسمها بر بافت قارچ نیز مرتبط
باشد که در نهایت فساد میکروبی و کاهش فشار آماس سلولی را
بههمراه دارد ( .)Zivanovic et al., 2000امکان این نوع نرم شدن
بافت در بستهبندیهای بدون اسانس بهوضوح مشاهده شد .در صورتی
که اسانس خوشاریزه با کاهش فعالیت میکروارگانیسمهای عامل فساد
به ویژه باکتریها ،بهطور موثر از کاهش سفتی بافت ممانعت کرده است
عالوه بر این استفاده از اسانسهای خوراکی میتواند تا حدی از فعالیت
آنزیمهای تخریب کننده دیواره سلولی جلوگیری کند این نتایج با
گزارشهای  Jiangو همکاران ( )2503مطابقت دارد .آنها اثر مثبت
اسانس آویشن و میخک هندی بر حفظ سفتی کالهک قارچ تکمهای
را بیان کردهاند .محافظت از سفتی بافت در قارچهای بستهبندی شده
در فیلمهای نانوکامپوزیت میتواند بهعلت کاهش نفوذپذیری حاصل از
حضور نانوذرات رس باشد که خواص سدکنندگی پلیمر پلیاتیلن خالص
را بهبود بخشیده است .بنابراین با کاهش میزان نفوذپذیری و در پی آن
کاهش فعالیتهای متابولیکی تخریب دیوارههای سلول و نرمشدن به
تاخیر افتاده است .نتایج مشابه در استفاده از فیلمهای بستهبندی متفاوت
و فیلمهای نانوکامپوزیتی در کاهش میزان نرم شدن بافت میوه گالبی
در پژوهشهای  Nathو همکاران ( )2502و  Ghasimi Haghو
 )2500( Bodaghiگزارش شده است
نفوذپذیری غشا و مقدار MDA

نفوذپذیری غشای سلولی ،بهعنوان شاخصی از پایداری و سالمت
غشائ سلولی ،از طریق اندازهگیری نشت الکترولیت و میزان
اکسیداسیون لیپیدها با سنجش محتوای  MDAدر طول دوره نگهداری

قارچ ها ارزیابی شد .همانطور که در شکلهای -2الف و ب مشاهده
میشود نشت الکترولیت و محتوای  MDAدر تمام بستهبندیها با
افزایش دوره نگهداری روند افزایشی داشته است .البته از روز پانزدهم
تا پایان دوره نگهداری ،روند افزایشی بیشتر بوده است .در کل دوره
نگهداری ،کمترین مقدار نشت الکترولیت و محتوی  MDAدر
بستهبندی  NC + 100مشاهده شد بهطوری که کمیت این پارامترها
در این بستهبندی با روز  23یادداشت برداری در بستهبندی پلیاتیلن
برابری کرد .بررسی اثر پوشش اسانس خوشاریزه در بستهبندی ها نشان
داد که اسانس توانسته است در کاهش میزان نشت الکترولیت و محتوای
مالون دی آلدهید در هر دو نوع بستهبندی با هر دو غلظت مصرفی
اثرگذار باشد ولی نتایج بهتر با غلظت  055میکرولیتر در لیتر حاصل شد
(شکل -2الف و ب) .تغییر در نفوذپذیری غشا و محتوای مالون دی
آلدهید بیانگر آسیبهای غشایی است زیرا با صدمه اکسیداتیو سلولی
محتوای  MDAکه محصول پراکسیداسیون لیپیدهای غشایی است،
افزایش مییابد ( .)Xu et al., 2009در تایید این نتایج میتوان به
مطالعه  Xingو همکاران ( )2500اشاره کرد .آنها نقش مثبت اسانس
دارچین در حفظ پایداری غشا و تاخیر در تجزیه دیواره سلولی را بهدلیل
کنترل آلودگیهای میکروبی و شدت تنفس محصول فلفل دلمهای و
در پی آن بهبود صفات کیفی پس از برداشت ابراز نمودند.
فعالیت آنزیم کاتاالز

بررسی تغییرات فعالیت آنزیم کاتاالز ،که بیانگر میزان تجزیه آب
اکسیژنه ()H2O2به آب و اکسیژن است ،در بستهبندیهای پلیاتیلنی و
نانوکامپوزیت با پوشش اسانس خوشاریزه نشان داد که هر چند در طول
دوره نگهداری روند افزایشی داشته است ولی افزایش فعالیت این آنزیم
از روز پانزدهم شدت گرفته است و در بستهبندی پلیاتیلنی این آنزیم
از روز سیام کاهش فعالیت نشان داده است (شکل -5الف) که میتواند
ناشی از کاهش فعالیت این آنزیم در تجزیه  H2O2و بهدلیل وقوع فرایند
پیری در نمونههای قارچ بستهبندی شده در فیلمهای پلیاتیلنی باشد.
در حالیکه فعالیت آنزیم کاتاالز در هر دو نوع بستهبندی با غلظت 35
میکرولیتر در لیتر اسانس خوشاریزه از روز بیستو پنجم فعالیت ثابتی
داشته است ،با غلظت  055میکرولیتر در لیتر فعالیت آنزیم کاتاالز
همچنان روند رو به باالیی داشته بهطوری که در انتهای دوره فعالیتش
در بستهبندی نانوکامپوزیت به همراه غلظت باالی اسانس حدود 2/53
برابر نسبت به پلیاتیلن بوده است (شکل -5الف) .فعالیت بیشتر آنزیم
کاتاالز در قارچهای بستهبندی شده در فیلمهای نانوکتامپوزیت و
پوشش داده شده با اسانس خوشاریزه نشاندهنده به تاخیر افتادن فرایند
زوال و پیری در بافت قارچها است .سلولهای هوازی گیاه در برابر تنش
تولید گونههای فعال اکسیژن مثل  H2O2میکنند که مسمومیت آنها
توسط هر دو نوع سیستم آنتى اکسیدانت آنزیمی و غیرآنزیمی رفع
میشود .فعالیت کاتاالز در برابر تنشها در گیاهان بهصورت سیستم
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دفاعی افزایش مییابد .از اینرو کاتاالز روند تجزیه آب اکسیژنه به
اکسیژن و آب را مدیریت میکند (.)Kavita et al., 2001
فعالیت آنزیم سوپراکسیددیسموتاز ()SOD
بر اساس نتایج (شکل -5ب) ،فعالیت آنزیم  SODدر بستهبندی
های قارچ تکمه ای تا روز بیستم نگهداری یک روند افزایشی داشته
است در حالیکه پس از آن تاریخ تا پایان دوره نگهداری در تمام
بستهبندیها فعالیت آنزیم کاهش محسوسی را نشان داده است .با این
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وجود فعالیت آنزیم  SODدر قارچهای بستهبندی شده با فیلمهای
نانوکامپوزیت و پوشش داده شده با اسانس خوشاریزه باالتر از فیلمهای
پلیاتیلنی بود .این آنزیم بهعنوان یکی از آنزیمهای اساسی در حذف
رادیکالهای  O2-و کاتالیز آنها به  H2O2و  O2عمل میکند .در
راستای مطالعات انجام شده درباره قارچ شیتاکه ()Jiang et al., 2015
پوششدار کردن قارچها با اسانس میخک هندی و دارچین فعالیت آنزیم
 SODرا در مقایسه با قارچهای بدون پوشش افزایش داد.

شکل  -2تاثیر نوع بستهبندی و پوشش خوراکی اسانس خوشاریزه بر نشت الکترولیت (الف) و محتوای ( MDAب) قارچ تکمهای
در دمای  4درجه سانتیگراد طی  53روز نگهداری

جمعیت میکروبی

بررسی نتایج کشت میکروبی قارچ های بستهبندی شده نشان داد
که جمعیت میکروبی در بستهبندیها با افزایش طول دوره نگهداری
افزایش داشته است (شکل-4الف) .تکثیر جمعیت میکروبی در

بستهبندی پلیاتیلن از همان روز پنجم نسبت به همه بستهبندیها باال
بود .این نسبت تا پایان دوره نگهداری تغییری نکرده است .با پوشش
اسانس خوشاریزه در بستهبندی پلیاتیلنی و نانوکامپوزیت رس مشاهده
شد که این پوشش شدت رشد جمعیت میکروبی را نسبت به بستهبندی
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پلی اتیلنی کاهش داده است .بیشترین ممانعت از رشد جمعیت میکروبی
با استفاده از اسانس با غلظت  055میکرولیتر در لیتر در هر دو نوع
بستهبندی مشاهده شد .هر چند اسانس در بستهبندیها مانع رشد
جمعیت میکروبی شده است ولی بستهبندی نانوکامپوزیت رس با غلظت
باالی اسانس توانسته بیشترین تاثیر را در ممانعت از رشد جمعیت
میکروبی داشته باشد Gao .و همکاران ( )2504نیز اثرات اسانسهای

میخک هندی ،دارچین و آویشن را بر کنترل میکروارگانیسمهایی از
قبیل باکتری مزوفیلیک ،سودوموناس ،سایکروفیلیک و مخمر گزارش
کردهاند .اثرات ضدمیکروبی ترکیبات طبیعی به خوبی شناخته شده است
و مکانیسم عمل آنها مرتبط با از دست رفتن یکپارچگی و پایداری
غشای سلول است (.)Bagamboula et al., 2004

شکل  -5تاثیر نوع بستهبندی و پوشش خوراکی اسانس خوشاریزه بر فعالیت آنزیم کاتاالز (الف) و آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز
(ب) قارچ تکمهای در دمای  4درجه سانتیگراد طی  53روز نگهداری.

شاخص قهوه ای شدن کالهک

از شاخصهای مهم در عرضه محصول قارچ تکمه ای در بازار رنگ
کالهک قارچها است که هرچقدر سفیدتر باشد بازارپسندی بیشتری
دارد .نتایج شاخص قهوه ای شدن کالهک قارچها در بستهبندیها
نشان داد که قهوه ای شدن در تمام بستهبندی ها با افزایش دوره
نگهداری افزایش یافته است .هرچند روند افزایش قهوهای شدن در
بسته بندی های نانوکامپوزیت نسبت به پلیاتیلنی با تاخیر صورت گرفته

است ولی اسانس خوشاریزه در کاهش قهوهای شدن کالهک قارچهای
تکمه ای تاثیر معنی داری داشته است (شکل -4ب) .یکی از علل
قهوهای شدن افزایش فعالیت آنزیم پلیفنل اکسیداز در طول دوره
نگهداری است .تخریب سلولی و خروج ترکیبات فنولی از واکوئل به
سیتوپالسم که مکان حضور این آنزیم است و فراهم شدن اکسیژن
شرایط افزایش فعالیت این آنزیم و سپس اکسید شدن ترکیبات فنلی و
تجمع ترکیبات قهوهای رنگ مالنین را فراهم میآورد .بهنظر میرسد

حمزه کلکناری و همکاران /افزایش ماندگاری قارچ تکمهای با اسانس خوشاریزه ...

که فیلمهای نانوکامپوزیتی در مقایسه با فیلمهای پلیاتیلنی نفوذپذیری
نسبت به اکسیژن را کاهش داده و فعالیت کمتر این آنزیم باعث کاهش
قهوهای شدن کالهکهای قارچ شده است .از طرف دیگر پوشش
اسانس خوشاریزه نیز سرعت قهوهای شدن را کاهش داده است .شواهد
عینی در مورد نقش این ترکیبات طبیعی در این زمینه وجود ندارد اما
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فعالیت آنتیاکسیدانی این ترکیبات بهخوبی شناخته شده است .این
امکان وجود دارد که اسانسهای طبیعی از دهیدراسیون و تجمع
پلیمرهای قهوهای که عامل قهوهای شدن بافت قارچ است جلوگیری
کنند (.)Gao et al., 2014

شکل  -4تاثیر نوع بستهبندی و پوشش خوراکی اسانس خوشاریزه بر جمعیت میکروبی (الف) و شاخص قهوهای شدن (ب) قارچ
تکمهای در دمای  4درجه سانتیگراد طی  53روز نگهداری

باز شدن کالهک قارچها

از مهمترین عالئم کیفیت و تازگی قارچهای تکمهای عدم باز شدن
کالهک است .باز شدن کالهک قارچ یکی از معیارهای پایین آمدن
عمر و کیفیت قارچ است که بهطور معمول از نشانههای بارزی است که
هر خریداری آن را بررسی میکند .بررسی نتایج باز شدن کالهک
قارچهای بستهبندی شده نشان داد که با افزایش مدت زمان نگهداری
بازشدن کالهک قارچها نیز افزایش پیدا کرده است .اما استفاده از
فیلمهای بستهبندی و اسانس خوشاریزه توانست باز شدن کالهک

قارچها را بهطور معنیدار ( )p < 0.05به تاخیر بیاندازد (شکل -3الف).
برخی پژوهشگران بیان کردهاند که بازشدن کالهک قارچ با کاهش
غلظت اکسیژن و افزایش دیاکسیدکربن کاهش مییابد
( .)Villaescusa and Gil., 2003همانطور که شکل -3الف نشان
داده شده است باز شدن کالهک قارچهای بسته بندی شده در فیلم
نانوکامپوزیتی حاوی رس نسبت به بستهبندی پلیاتیلنی با پوشش و
عدم پوشش اسانس کمتر بوده است .میزان تأثیر نوع بستهبندی
نانوکامپوزیتی حاوی رس بر این پارامتر به توانایی نانوذرات رس موجود
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در بستر پلیاتیلن در کاهش نفوذپذیری گازی برمیگردد چرا که
بیشترین کنترل تبادل گازی را در ساختار خود دارد .باز شدن کالهک
مربوط به خشک شدن بافت کالهک است که در پی کاهش میزان آب
در حین نگهداری اتفاق میافتد .کاهش محتوای آب سلولی ،نیروی
چسبندگی مولکولهای آب به سایر مولکولهای آبدوست از قبیل
پروتئین را که باعث حفظ ساختار کالهک و تیغههای آن میشود،
کاهش میدهد ( .)Gao et al., 2014بهنظر میرسد که فیلمهای
نانوکامپوزیتی با محدود کردن هدر رفت آب سلولها توانایی بیشتری
نسبت به فیلمهای پلیاتیلنی در به تاخیر انداختن باز شدن کالهک
داشته باشند .از طرفی پوششهای اسانس بهعنوان یک عامل نیمه
نفوذپذیر نیز از اتالف آب ممانعت بهعمل آوردهاند .این نتایج با
گزارشهای  Abad Ullahو همکاران ( )2502که توانایی پوشش ژل
آلوئهورا و اسانس دارچین را در ممانعت از اتالف آب بافت میوههای
فلفل دلمهای گزارش کردهاند ،همراستا است.

بازار پسندی

تحقیقات پس از برداشت برای حفظ طوالنی مدت بازارپسندی
محصول صورت میگیرد .همانطور که در شکل -3ب نشان داده شده
است ،با توجه به نظر داوران در ارزیابی حسی در تمام بستهبندیها ،با
افزایش دوره نگهداری ،بازارپسندی کاهش یافته است .بازارپسندی
قارچها در بستهبندی پلیاتیلنی نسبت به نانوکامپوزیتی حاوی رس از
روز بیستم کاهش معنیداری داشته است در حالیکه بازارپسندی قارچها
در بستهبندی نانوکامپوزیتی و پوششهای اسانس خوشاریزه تا پایان
روز سی و پنجم از مقبولیت بیشتری برخوردار بودهاند .این نتایج بیان
میکند که کاربرد فیلمهای نانوکامپوزیتی و پوششدادن قارچهای
تکمهای با اسانس خوشاریزه به نحو کارامد زوال قارچها را در ارزیابی
حسی بهتاخیر انداخته است .تصاویر قارچها در بستهبندی فیلم های پلی
اتیلن و نانوکامپوزیت پلی اتیلن-رس و همچنین قارچهای بستهبندی
شده با پوشش و عدم پوشش اسانس خوشاریزه در شکل  3ارائه شده
است.
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...  افزایش ماندگاری قارچ تکمهای با اسانس خوشاریزه/حمزه کلکناری و همکاران

 تاثیر نوع بسته بندی و پوشش خوراکی اسانس خوشاریزه بر درصد باز شدن کالهک (الف) و بازارپسندی (ب) قارچ-3 شکل
 روز نگهداری53  درجه سانتیگراد طی4 تکمهای در دمای

) (ب.)رس (راست) و فیلم پلی اتیلن (چپ- (الف) فیلمهای استفاده شده در بستهبندی قارچها شامل فیلم نانوکامپوزیت پلیاتیلن-6شکل
.NC+100  وNC+50 ،NC  و در ردیف پایینPE+100 ،PE+50 ،PE  ام در ردیف باال از چپ به راست53 قارچهای بستهبندی شده در روز

متابولیکی از قبیل شدت تنفس اتمسفر بهتری در بستهبندی محصول
،ایجاد کرد و با ممانعت از کاهش محتوای آب سلولی و نرم شدن بافت
کاهش فعالیت میکروارگانیسمهای عامل فساد و حفظ فعالیت آنزیمهای
آنتیاکسیدانی توانست ویژگیهای کیفی و بازارپسندی قارچهای
 استفاده، همچنین.بستهبندی شده را برای مدت زمان بیشتری حفظ کند
از اسانس خوشاریزه به عنوان یک ماده طبیعی گیاهی با دارا بودن
 پتانسیل استفاده، خواص ضدمیکروبی و کاهش نفوذپذیری نسبی
.بهعنوان ماده نگهدارنده در پس از برداشت محصوالت را دارد

نتیجهگیری
نتایج این تحقیق بیانگر آن است که هر چند برای ممانعت بهتر از
 درجه4 پیری و آلودگی قارچ تکمهای در دوره نگهداری در دمای
سانتیگراد استفاده از اسانس خوشاریزه در بستهبندی پلیاتیلنی میتواند
 درصد نانورس3 موثر باشد ولی تغییر در ساختار بستر پلیاتیلن با افزودن
برای افزایش دوره نگهداری قارچها با حفظ ویژگیهای کمی و کیفی
 بنابراین استفاده از نانوذرات رس در پلیاتیلن.نتایج بسیار مطلوبی داشت
با افزایش مقدار نفوذپذیری در برابر گازها و کاهش فعالیتهای

منابع
Abad Ullah, Abbasi, N.A., Shafique, M., Qureshi, A.A., 2017, Influence of edible coating on biochemical fruit quality
and storage life of bell pepper cv. Yolo wonder. Journal of food quality (Hindawi),
https://doi.org/10.1155/2017/2142409.
Ares, G., Lareo, C., Lema, P. 2007. Modified atmosphere packaging for postharvest storage of mushrooms. A review.
Fresh Produce, 1(1), 32-40.
Bagamboula, C.F., Uyttendaele, M., & Debevere, j., 2004, Inhibitory effect of thyme and basil essential oils, cavacrol,
thymol, estragol, linalool and p-cymene toeards Shigella sonnei and S. flexneri, Food microbilogy, 21, 33-42.
Beuchamp, C., & Fridovich, L., 1971, Superoxide dismotase: Improved assays and an assay application to acrylamide
gels. Analytical biochemistry, 44, 276-287.
Bodaghi, H., Ghasimi Hagh, Z., 2019, Application of clay‑TiO2 nanocomposite packaging films on pears (Prunus
communis L. cv. Williams) under cold storage. Journal of Food Measurement and Characterization, 13, 2377–2388.
Bodaghi, H., Mostofi, Y., Oromiehie, A., Ghanbarzadeh, B. & Ghasimi Hagh, Z., 2015, Synthesis of clay–TiO2
nanocomposite thin films with barrier and photocatalytic properties for food packaging application. Journal applied
polymer Science, 10(132), 1-8.
Candan, N., & Tarhan, L., 2003, Relationship among chlorophyll-cartenoid content, antioxidant enzme activities and lipid
peroxidation level by Mg+2 deficiency in the Menta pulegium leaves. Plant physiology and biochemistry, 41, 35-40.
De Azeredo, H.M.C., 2009, Nanocomposites for food packaging applications. Food Research International, 42(9), 12401253.
Del Nobile, M. A., Conte, A., Scrocco, C., Laverse, J., Brescia, I., Conversa, G., & Elia, A., 2009, New packaging
strategies to reserve fresh-cut artichoke quality during refrigerated storage. Innovative Food Science and Emerging
Technologies, 10, 128–133.
Entezari, M., 2009, Studying the effect Echinophora platyloba extract on bactira (Staphilococus aureus and Pseudomonas
aeroginosa) and fungi (Candidia albicans, Aspergilus flavus and Aspergilus niger) in vitro. World Journal Medical
Scencesi, 4(2), 89-92.
Galvis-Sanchez, A.C., Fonseca, S.C., Morais, A.M.M.B., Malcata, F.X., 2003. Physicochemical and sensory evaluation
of ‘Rocha’pear following controlled atmosphere storage. Journal of food science, 68, 318-327.

1400  تیر- خرداد،2 شماره،17  جلد،نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران

623

Gao, M., Feng, L., Jiang, T., 2014, Browning inhibition and quality preservation of botton mushroom (Agaricus bisporus)
by essential oils fumigation treatment. Food chemistry, 149, 104-113.
Hu, Q., Fang, Y., Yang, Y., Ma, N., Zhao, L., 2011, Effect of nanocomposite-based packaging on postharvest quality of
ethylene-treated kiwifruit (Actinidia deliciosa) during cold storage. Food Research international Journal, 44, 1589–
1596.
Jiang, T., Luo, Z., Ying, T., 2015, Fumigation with essential oils improves sensory quality and enhanced antioxidant
ability of shittake mushroom (Lentinus edodes). Food chemistry, 172, 692-698.
Jooste, M.M., 2002, Optimum harvest maturity and cold-storage duration for Prunus armeniaca L. cvs. Supergold and
imperial cultivated in South Africa. SA Fruit Journal, 71, 63-71.
Kavita, S., Ritambhara, G.K., Shalini, V. and Dubey, R.S., 2001, Effect of cadmium on lipid peroxidasion, superoxide
anion generation and activities of antioxidant enzymes in growing rice seedlings. Plant science, 3(2), 23-35.
Kim, K.M., A Ko, J., Lee, J.S., Park, H.J., Hanna, M.H. 2006. Effect of modified atmosphere packaging on the shelf-life
of coated, whole and sliced mushrooms. LWT-Food Science and Technology, 39(4), 365-372.
Mao, L. C., Wang, G. Z., Zhu, C. G., Pang, H. Q., 2007, Involvement of phospholipase D and lipoxygenase in response
to chilling stress in postharvest cucumber fruits. Plant science, 172, 400-405.
Meng, X. Y., Zhang, M., Adhikari, B., 2012, Extending shelf-life of fresh-cut green peppers using pressurized argon
treatment. Postharvest biology and technology, 71, 13-20.
Nath, A. Bidyut, C., Sing, A., Patel, R. K., Paul, D., Misra, L.K. Ojha, H., 2012. Extension of shelf life of pear fruits using
different packaging materials. Journal of food science and technology, 49(5), 556-563.
Nerya, O., Ben-Arie, R., Luzzatto, T., Musa, R., Khativ, S., Vaya, J., 2006, Prevention of Agaricus bisporus postharvest
browning with tyrosinase inhibitors. Postharvest Biology and Technology, 39(3), 272-277.
Li, X., Li, Y., Zhang, L., Wang, X., 2010, Effects of modified atmosphere packaging of PE film with different thickness
on quality of Pleurotus nebrodensis. Advanced Materials Research, (156-157), 371-374.
Palou, E., Lopez-Malo, A., Barbosa-Canova, G.V., Welti-Chanes, J., & Swanson, G.B., 1999, Polyphenoloxidase activity
and colour of blanched and high hydrostatic pressure treated banana puree. Journal of food science, 64, 42-45.
Pereira de Abreu DA., Paseiro Losada P., Angulo I. and Cruz JM. 2007. Development of new polyolefin films with
nanoclays for application in food packaging. Eur. Polym. J. 43: 2229–2243.
Rahimi-Nasrabadi, M., Gholivand, M.B., Vatanara, A., pourmohamadian, S., Rouholamini-Najafabadi, A., Batooli, H.,
2012, Comparison of essential oil composition of eucalyptus oleosa obtained by supercritical carbon dioxide and
hydrodistillation. Journal of Herbs, Spices & Medicinal Plants, 18(4), 318-330.
Regnier, T., Combrinck, S., Plooy, W., Botha, B., 2010, Evaluation of Lippia scaberrima essential oil and some pure
terpenoid constituents as postharvest mycobiocides for avocado fruit. Postharvest Biology and Technology, 57(3),
176-182.
Taghizadeh, M., Gowen, A., Ward, P. & O'Donnell, C.P., 2010, Use of hyperspectral imaging for evaluation of the shelflife of fresh white button mushrooms (Agaricus bisporus) stored in different packaging films. Innovative Food Science
& Emerging Technologies, 11(3), 423-431.
Villaescusa, R., & M. Gil., 2003, Quality improvement of Pleurotus mushrooms by modified atmosphere packaging and
moisture absorbers. Postharvest Biology and Technology, 28(1), 169-179.
Xing, Y., Li, X., Xu, Q., Yun, J., Lu, Y., Tang, Y., 2011, Effect of chitosan coating enriched with cinnamon oil on
qualitative properties of sweet pepper (Capsicum annum L). Food chemistry, 124, 1443-1450.
Xing, Z. 2008, Effect of different packaging films on postharvest quality and selected enzyme activities of Hypsizygus
marmoreus mushrooms. Journal of agricultural and food chemistry, 56(24), 11838-11844.
Xu, W.T., Peng, X.L., Luo, Y.B., Wang, J., Guo, X., & Huang, K.L., 2009, Physioological and biochemical responses of
grape fruit seed extract dip on redglobe grape. LWT-Food science and technology, 42, 471-476.
Zivanovic, S., Buescher, R.W., & Kim, K.S., 2000, Textural changes in mushroom (Agaricus bisporus) associated tissue
ultrastructure and composition. Journal of food science, 65, 1404-1408.

Iranian Food Science and Technology
Research Journal
Vol. 17, No. 2, June. July. 2021, p. 315- 328

نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
315-328. ص1400 تیر- خرداد،2  شماره،17 جلد

Improving postharvest quality of button mushroom (Agaricus bisporus) using
polyethylene-clay nanocomposite packing and Echinophora cinerea essential oil
coating
S. Hamzeh-kalkenari, H. Bodaghi*, Z. Ghasimi Hagh
Received: 2019.09.26
Accepted: 2020.02.10
Introduction: Button mushrooms are the main edible mushrooms in Iran and the most important quality indicators
of this fungus are the whiteness, having a glossy cap, straight stem, lack of brown spots. The mushroom has a higher
respiration rate than other horticultural products and, due to the lack of natural protective cover to prevent water loss, its
edible quality is rapidly lost. In the last decade, the use of polyethylene films to create a modified atmosphere and natural
essential oils to extend the shelf life of crops has been greatly expanded. Mushrooms packaging Polymeric
nanocomposites are two-phase systems comprising a polymeric matrix and inorganic nanoparticles. Clay nanoparticles
are among the most widely studied nanoparticles. When added to the nanocomposite films, the clay nanoparticles increase
the film strength and decrease the permeability of the nanocomposite film. Also, the incorporation of natural essential
oils can greatly increase the post-harvest life and prevent deterioration. Recently, essentail oils have been widely used in
various fields after harvesting fruits, flowers, and vegetables. So far, there has been no report on the combined use of
nanocomposite films and plant essential oils on extending shelf life of buttom mushroom.
7

Materials and methods: Mushroom samples were obtained from Shahwar Company in shahrood. The experiment
was conducted as a factorial experiment in a completely randomized design with 3 replications. The first factor
Echinophora cinerea essential oil, was sprayed on the product at three levels of 0, 5 and 10 µl /l. The second factor was
low-density polyethylene packaging films and 20 μm thick polyethylene-clay nanocomposite films. Subsequently, 100 g
bottom mushrooms were packaged in the desired 25×20 cm films, the packed mushrooms were then transferred to 4± 1°C
and relative humidity 90% storage conditions. Post-harvest qualitative traits were studied at 5-day intervals for 35 days.
The studied traits were: tissue firmness, membrane permeability (electrolyte leakage), membrane lipid peroxidation
(MDA), catalase and superoxide dismutase activity, microbial population, browning index, fungal opening percentage
and fungal marketability.
Results and Discussion: Packed mushrooms in nanocomposite films with and withoutessential oils did not show a
significant effect on weight loss during storage, which could be due to the effective performance of nanocomposite films
in preventing water vapor and the creation of a favorable modified atmosphere in the microclimate space inside the
packages. Tissue softening was delayed in packed mushrooms in nanocomposite films compared to polyethylene films,
also coating of essential oil on packed mushrooms in nano films compared to polyethylene films. Polyethylene films had
a significant effect on decreasing the firmness parameter during storage. Evaluation of the effect of essential oil coating
and the packaging showed that the essential oil was effective in reducing electrolyte leakage and malondialdehyde content
in both types of packaging with both concentrations, but the results were better with 100 μl /l. The change in membrane
permeability and malondialdehyde content reflects membrane damage as the cellular oxidative damage of MDA content,
which is a product of membrane lipid peroxidation, increases. The higher activity of catalase in the mushroom in
nanocomposite films coated with essential oils indicates that the process of decay and aging in the mushroom tissue is
delayed. The aerobic cells of the plant produce reactive oxygen species such as H 2O2 against stress and their toxicity is
eliminated by both types of enzymatic and non-enzymatic antioxidant systems. SOD enzyme activity was higher in
mushroom packed in nanocomposite films and coated with essential oils than in polyethylene films alone. This enzyme
acts as the basic scanengering enzyme for O-2 radicals and catalysis to H2O2 and O2. It seems that the lower permeability
of nanocomposite films compared to polyethylene films leads to prevent oxygen entry to a certain extent and the lower
activity of this enzyme reduces the browning of the mushroom caps. On the other hand, coating with essential oil has also
reduced the browning rate. The marketability of mushroom in polyethylene packaging has decreased significantly since
the 20th day of clay nanocomposite, while the marketability of mushroom in the packaging of nanocomposite and
essential oil coatings was acceptable by the end of 35th day. The results of this study indicate that although for the better
prevention of senescence and contamination of buttom mushrooms during storage at 4°C, use of essential oil in
polyethylene packaging can be effective but change in the structure of polyethylene by adding 5% nanoclay, it was highly
desirable to increase the shelf life of the mushroom by retaining the quantitative and qualitative characteristics.
(*Corresponding Author Email: h.bodaghi@yahoo.com)
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مقاله پژوهشی
بررسی اثر پیشفرآوری فراصوت و آنزیم آلفا-آمیالز بر تولید نشاسته متخلخل از نشاستههای
گندم و ذرت و بررسی میزان توانایی جذب یون آهن
سمیه قندهاری علویجه -1مهران اعلمی -*2یحیی مقصودلو -3علیرضا صادقی

ماهونک3

تاریخ دریافت1930/11/80 :
تاریخ پذیرش1933/87/72 :

چکیده
نشاستههای متخلخل به گروهی از نشاستههای فرآوری شده اطالق میشوند که بهعنوان یک جاذب پرقدرت ،ترکیبات حساس به نور ،حرارت و اکسیداسیون
را در خود جای میدهند و عالوه بر نقش حامل بهعنوان محافظ نیز محسوب میشوند .تولید نشاستههای متخلخل امروزه با بهکارگیری فناوریهای نوین مانند
امواج فراصوت و آنزیمها رو به گسترش است .در این پژوهش نشاسته گندم و ذرت با توان  053وات به مدت  03دقیقه طی فرایند فراصوت قرارگرفتند .مراحل
افزودن آنزیم آلفا-آمیالز (آنزیم باکتریایی از باسیلوس سوبتیلیس) در غلظت  3/0درصد بهصورت قبل ،همزمان و پس از اعمال عملیات فراصوت صورت گرفت .به
نشاستههای گندم و ذرت متخلخل تولید شده یون آهن (آمونیوم سولفات آهن ( ))IIدر غلظتهای  03 ،03 ppmو  03افزوده شد .نشاستههای متخلخل پس از
تولید ،بهوسیله میکروسکوپ الکترونی مشاهده و توانایی آنها در جذب آب و روغن مورد بررسی قرار گرفت .سپس میزان یون آهن جذب شده و نوع پیوندهای
شکل گرفته بین نشاستهها و یون آهن بهترتیب توسط دستگاه پالسمای جفت شده القایی ( )ICPو طیفسنج مادون قرمز ( )FTIRتعیین شدند .در کلیه مراحل
نشاسته ذرت و گندم با یکدیگر مقایسه شدند .تصاویر  SEMنشان دادند که نشاستههای گندم و ذرت که ابتدا تحت عملیات فراصوت و سپس آنزیم قرار گرفتند
(گروه اول) دارای شکل منظمتری از تخلخلها هستند .همچنین قابلیت جذب آب و روغن در نشاستههای گروه اول تفاوت معناداری با نشاستههای گروه دوم
(عملیات همزمان فراصوت و آنزیم) و سوم (ابتدا عملیات آنزیمزنی و سپس فراصوت) ندارند .مقادیر مورد آزمون در نشاسته ذرت در کلیه مراحل باالتر از نشاسته
گندم بود .جذب یون آهن در نشاستههای متخلخل نسبت به نشاستههای معمولی افزایش یافته و با افزایش غلظت یون آهن ،میزان جذب آن توسط نشاستهها
افزایش یافت .همچنین این نشاستهها قادر به تشکیل پیوندهای آهن -اکسیژن بودند و در طول موج  575 cm-1پیکهای متفاوتی با نمونههای شاهد مشاهده
شد.
واژههای کلیدی :نشاسته متخلخل ،نشاسته گندم ،نشاسته ذرت ،آنزیم آلفا-آمیالز ،فراصوت

مقدمه

1

نشاستهها یکی از مهمترین و فراوانترین پلیساکاریدها هستند
که در تأمین انرژی بشر نقش دارد .نشاستههای خام به دلیل
ساختارهای گرانولی بسته ،کاربردی در صنعت غذا نداشته و ایجاد
برخی تغییرات فیزیکوشیمیایی در ساختار مولکولی نشاستهها میتواند
آنها را برای مصارف خاصی مناسب سازد .نشاستههای متخلخل
گروهی از نشاستههای فرآوری شده هستند که کاربرد وسیعی در
بسیاری از صنایع دارند ( .)Cheetham and Tao, 1998بهطور کلی
نشاسته وقتی در دمای پایین (دمای کمتر از ژالتینه شدن) با
 2 ،0و  -0بهترتیب دانشجوی دکتری ،دانشیار و استاد ،گروه علوم و صنایع غذایی،
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
(*-نویسنده مسئول:

)Email: mehranalami@yahoo.com
DOI: 10.22067/ifstrj.v17i2.85314

آنزیمهای هیدرولیزکننده خود (مانند آلفا-آمیالز ،بتا-آمیالز،
آمیلوگلوکوزیداز و سیکلودکسترین گلیکوزیل ترانسفراز) در محیطی
هیدراته شود فرم متخلخل نشاسته تولید میگردد .در این روش
گرانولها سالم باقی مانده و شکل ظاهری آنها تخریب نمیشود اما
نواحی آمورف گرانولهای نشاسته تا حدودی هیدرولیز شده و روی
سطح گرانول حفرهها ایجاد میشوند ( .)Jung et al., 2017همچنین
امواج فراصوت به دلیل ایجاد پدیده کاویتاسیون ،پیوندهای  c-cموجود
در مولکول نشاسته را تخریب نموده و منافذ و سوراخهایی بر سطح
گرانول ایجاد میکنند .کاربرد همزمان دو فرایند آنزیمی و فراصوت
نقش موثری در تولید نشاستههای متخلخل دارد .حفرههای ایجاد شده
بر سطح گرانول دارای قطر تقریبی  0میکرومتر هستند که اجازه ورود
مولکولهای کوچکتر را به درون خود میدهند ( Majzoobi et al.,
 .)2015این گروه از نشاستههای اصالح شده بهعنوان ترکیباتی
متخلخل دارای قابلیت جذب باال هستند به این صورت که تخلخلها
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در سطح گرانول نشاسته ،باعث افزایش سطح ویژه شده و قدرت جذب
نشاستهها را افزایش میدهند .همچنین نشاستهها بهعنوان ترکیباتی با
زیست تخریبپذیری مناسب محسوب شده بنابراین از نشاستهها
میتوان بهعنوان ترکیبات جاذب طبیعی استفاده نمود .در واقع عامل
اصلی و مهم در قابلیت جذب باال در نشاستههای متخلخل حضور
عوامل هیدروکسیل آزاد است که به سایر مولکولها اجازه ورود و
ایجاد پیوند در این خلل و فرجها را میدهد (.)Zhang et al., 2012
این حفره و یا تخلخلها قادر به نگهداری ترکیبات حساس مانند
روغنها ،مواد معدنی ،ویتامین ،رنگدانههای غذایی مانند بتا-کاروتن و
لیکوپن و غیره هستند .همچنین پیشنهاد شده است که از نشاستههای
متخلخل بهعنوان حامل ترکیبات رنگی ،مواد معطر ،ادویهها،
شیرینکنندهها و ترکیبات دارویی نیز میتوان استفاده نمود.
دورا و همکاران ( )2300اثر دو آنزیم قارچی آلفا-آمیالز و
آمیلوگلوکوزیداز را بر روی نشاسته ذرت مورد بررسی قرار دادند.
تصاویر مشاهده شده بهوسیله  SEMنمایانگر ایجاد تخلخل در
گرانولهای نشاسته بود .تغییرات متعددی در خواص حرارتی و نحوه
هیدرولیز این نشاستههای اصالح شده مشاهده شد .میزان جذب آب
بهطور قابل مالحظهای در نشاسته اصالح شده با آنزیم
آمیلوگلوکوزیداز افزایش یافت .بهطور کلی این متخصصان نشان دادند
که اصالح آنزیمی در دمای کمتر از ژالتینه شدن نشاسته بهعنوان
یک روش مطلوب برای تولید گرانولهای نشاسته متخلخل است.
همچنین لو و همکاران ( )2330به تأثیر فرایند فراصوت بر ویژگیهای
نشاستههای ذرت معمولی ،مومی و آمیلوز باال پرداختند که نتایج
تصاویر  SEMنشان داد که گرانولهای تولید شده دارای ساختارهای
حفرهدار هستند اما در الگوی پراش اشعه ایکس گرانولها تغییری
ایجاد نشد .اعمال فرایند فراصوت سبب افزایش میزان جذب آب،
حاللیت در آب و دمای ژالتینه شدن نشاستهها شد .ویسکوزیته تمام
نشاستههای فرایند شده در فراصوت کاهش یافت ،اما در الگوی
ویسکوزیته آنها تغییری ایجاد نشد .بهطورکلی این محققان بیان کردند
که اعمال فرایند فراصوت میتواند سبب تخریب بخشهای آمورف
گرانولها شود اما تأثیر آن بر بخشهای کریستالی ناچیز است.
بلینگری و همکاران ( )2305روغن آفتابگردان با اولئیک باال را در
نشاسته متخلخل انکپسوله نموده و پایداری اکسیداتیو آن را مورد
بررسی قرار دادند .طی این تحقیق اسید اولئیک در صمغ و در
مالتودکسترین نیز انکپسوله شد .سپس نمونههای انکپسوله شده و
نمونه کنترل در خشک کن پاششی حرارتدهی شدند .عدد پراکسید و
دی انهای مزدوج اندازهگیری شدند و نتایج گویای افزایش تقریبا
یکسان عدد پراکسید در هر دو نمونه کنترل و انکپسوله شده بود اما
دی انهای مزدوج در نمونه انکپسوله شده کمتر بود که بیانگر تجزیه
هیدروپراکسیدها در نمونه کنترل و تولید دی انهای مزدوج در این
نمونه بود .در نهایت محققان این طرح نتیجه گرفتند که میتوان از

نشاسته متخلخل بهعنوان یک حامل قدرتمند در حفظ ترکیبات معطر
و محلول در چربی استفاده نمایند .لو و همکاران ( )2300طی
پژوهشی از نشاسته کاساوا با فرایندهای آنزیمی ،نشاسته متخلخل
تولید کرده و به این نشاسته یون روی اضافه نمودند .برای این منظور
مخلوطی از آنزیمهای آلفا-آمیالز و گلوکوآمیالز بهصورت محلول به
کار برده شدند .تصاویر مشاهده شده طی  NMRنشان دادند که یون
روی بهطور عمده به اتم اکسیژن کربن شماره  0گلوکز متصل شده
است .در پایان محققان این طرح ،عنوان نمودند که نشاستهها را
میتوان به عنوان حامل یون روی و سایر امالح جهت تهیه
مکملهای غذایی بهکار برد بدون اینکه خاصیت آلرژیزایی ایجاد
نمایند.
با توجه به کاربرد آنزیمها و توانهای مختلف فراصوت در
مطالعات قبلی ،برای تولید نشاستههای متخلخل گندم و ذرت در این
مطالعه از آنزیم آلفا-آمیالز استفاده شد زیرا این آنزیم در ایجاد
تخلخلها ،با شکل مناسب بر سطح گرانولها ،نسبت به سایر آنزیمها
موثرتر است ( .)Benavent-Gil and Rosell, 2017همچنین کاربرد
فراصوت با توان  053وات به مدت  03دقیقه بیشترین اثر در ایجاد
ترکها و شکستگیها بر سطح گرانول نشاسته را دارد .قابل ذکر است
که تولید تخلخلها باید با کمترین میزان آسیب و تخریب بر
ساختارهای نیمه کریستالی و کریستالی در نشاسته باشد زیرا شکسته
شدن ساختارهای اصلی نشاستهها باعث ایجاد تغییرات نامطلوب
میگردد .بهعنوان مثال مجذوبی و همکاران ( )2305نشاسته
متخلخلی را با استفاده از فراصوت به مدت  03دقیقه با توان  203وات
و آنزیم آلفا-آمیالز با غلظت  3/0درصد تولید کردند که در نهایت
منجر به تجزیه و فروپاشی ساختارهای اصلی گرانولهای نشاسته شد.
این امر در نهایت باعث کاهش جذب روغن در این نشاسته متخلخل
شد ( .)Majzoobi et al., 2015از نشاستههای متخلخل میتوان
بهعنوان حامل برای حفاظت از ترکیبات حساس استفاده نمود که از
جمله این ترکیبات امالح معدنی هستند .در سراسر جهان کمخونی فقر
آهن شایعترین اختالل تغذیه ای است که دو میلیارد نفر (بیش از 03
درصد از جمعیت جهان) را تحت تأثیر قرار داده است .حفاظت از یون
آهن در مقابل فیتات در محصوالت آردی و همچنین اکسیداسیون
یون آهن در ترکیبات غذایی امری ضروری است .اکسیداسیون باعث
تبدیل ( Fe+2فروس ،قابل حل) به فرم اکسید شده ( Fe+3فریک،
غیرقابل حل) می شود که قابلیت دسترسی به یون آهن در بدن را
کاهش دهد ( .)Infante et al., 2017با توجه به اینکه فلزات سنگین
از جمله یون آهن در تسریع اکسیداسیون روغن و چربیها نقش موثر
دارند و در مرحله تجزیه هیدروپراکسیدها عامل مهم در تخریب و
تجزیه هستند ،بنابراین باند شدن یونهای آهن با نشاسته در
محصوالت غذایی میتواند نقش حفاظت از روغن و چربیها را نیز
داشته باشد (فاطمی.)0032 ،
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مواد و روشها
نشاسته گندم از شرکت مرک ( )Merkو نشاسته ذرت از شرکت
سیگما آلدریچ ( )Sigma Aldrichخریداری شدند .یون آهن به
صورت آمونیوم سولفات آهن ( )IIاز شرکت مرک تهیه شد .آنزیم
آلفا-آمیالز (حاصل از باسیلوس سوبتیلیس ،رنگ کرمی ،فعالیت
 ،003 U/mgقابل نگهداری در دمای  2-0درجه سانتیگراد ،بهینه
 pHبرای فعالیت  ) 0/3از شرکت سیگما آلدریچ تهیه و سایر مواد
شیمیایی الزم از شرکت مرک خریداری شدند.
روند کلی فرایند

نشاسته ذرت و گندم خریداری شده پس از تصویر برداری با
میکروسکوپ الکترونی جهت تولید نشاسته متخلخل وارد فرایند
میشوند .نشاستهها ابتدا جهت هیدراته شدن با آب مخلوط شده
( ،%03وزنی -حجمی) و پس از تنظیم  pHبه حد خنثی ،برای مدت
یک شب روی دستگاه همزن مغناطیسی با مگنت ( )stirrerقرار
میگیرند .هر نوع نشاسته به  0گروه تقسیم میشود؛
 )0گروه اول ،ابتدا عملیات فراصوت روی سوسپانسیون اعمال
میشود و سپس عملیات آنزیمی صورت میگیرد.
 )2گروه دوم ،انجام عملیات فراصوت و آنزیمی به شکل همزمان
انجام میگیرد.
 )0گروه سوم ،ابتدا سوسپانسیون تحت فرایند آنزیمی قرار گرفته و
پس از طی زمان مورد نظر ،وارد عملیات فراصوت میشود.
قابل ذکر است که دستگاه اولتراسوند (مافوق صوتUP400A )،
مجهز به پروب که جنس هورن (پروب)  Ti-6Al-4Vو قطر آن 02
میلیمتر است .توان خروجی دستگاه بین صفر تا 033وات و فرکانس
خروجی  23±0کیلوهرتز است .این دستگاه با صفحه لمسی قابل
تنظیم بود که مجهز به دماسنج ( )PT-100با رنج دمای بین صفر تا
 033قابل تنظیم بود .برای این تحقیق دمای دستگاه روی  05درجه
سانتیگراد تنظیم شد که در صورت افزایش دما از مقدار مذبور ،به دلیل
حضور سنسور حرارتی دستگاه خاموش شده که برای جلوگیری از این
امر ،اطراف ظرف سوسپانسیون نشاسته یخ قرار داده شد.
نحوه تولید نشاسته متخلخل

پس از هیدراته شدن نشاستههای گندم و ذرت ،الزم است که
 pHآنها با محلول بیکربنات سدیم توسط دستگاه pHمتر تنظیم و به
عدد  0-7رسانیده شود زیرا  pHاپتیمم برای فعالیت آنزیم آلفا-آمیالز
حدود  0تا  0/2میباشد pH .سوسپانسیون نشاسته گندم و ذرت خام
بهترتیب حدود  5و  0است .برای گروه اول ،عملیات فراصوت با توان
 053وات به مدت  03دقیقه و سپس فرایند آنزیمزنی ( 3/0درصد،
وزنی -حجمی) به مدت  00ساعت انجام شد .برای گروه سوم ،ابتدا

عملیات آنزیمزنی همانند شرایط قبلی و سپس عملیات فراصوت انجام
گرفت .برای گروه دوم 00 ،ساعت زمان فرایند آنزیمی به  0زمان 02
ساعتی تقسیم شد که در  02ساعت میانی ،طی  0مرحله عملیات
فراصوت انجام گرفت .پس از گذراندن  0ساعت ،یعنی در زمانهای
 23 ،00و  20ساعت پس از آنزیم زنی ،عملیات فراصوت در  0مرحله،
به مدت زمان  0/0دقیقه انجام شد .در نهایت طی  0مرحله عملیات
شستشو و سانتریفوژ (با دور  0333 gبه مدت  05دقیقه در دمای زیر
 23درجه سانتیگراد) انجام گرفت ( .)Wu et al., 2011عملیات
خشک کردن نشاستههای فرآوری شده در آون با دمای  53درجه
سانتیگراد به مدت  02ساعت انجام شد .سپس نشاستههای خشک
شده در شیشههای غیرقابل نفوذ به رطوبت در محل تاریک جهت
انجام سایر عملیات قرار گرفتند.
نحوه افزودن یون آهن

نشاستههای متخلخل گندم و ذرت کامال خشک ،در مجاورت 0
غلظت  03 ،03 ppmو  03از ترکیب آمونیوم سولفات آهن ( )IIقرار
گرفتند و پس از تنظیم  pHبه مدت  00ساعت روی دستگاه همزن
مغناطیسی با مگنت قرار داده شدند .سپس محلول نشاسته و آهن در
سانتریفیوژ با دور  5333 gبه مدت نیم ساعت قرار گرفته و پس از
جداسازی فاز رویی ،جهت حذف یونهای آهن اضافه در نشاسته (فاز
جامد زیرین) طی  0مرحله با آب مقطر شسته و با همین شرایط
مجددا سانتریفوژ شد .در مرحله نهایی نشاستهها در آون با دمای 53
درجه سانتیگراد به مدت  5ساعت خشک شدند و در نهایت برای
انجام آزمونها بستهبندی و در مکان تاریک با دمای اتاق قرار گرفتند.
اندازهگیری میزان جذب آب و روغن توسط نشاستهها

میزان جذب آب و روغن نمونههای نشاسته گندم و ذرت به
صورت سه تکرار و بر اساس روش یوسیف و همکاران ( )2302انجام
شد .برای هر دو آزمایش ،نشاستهها در آون کامال خشک و به وزن
ثابت رسیدند .در اندازهگیری میزان جذب آب ،ابتدا  3/5گرم نمونه با
 03سیسی آب مقطر مخلوط شده و به مدت  2دقیقه همزده شد
سپس از سانتریفوژ با دور  2533 gبه مدت  03دقیقه استفاده و آب
شفاف روی سطح نشاسته با پیپت جدا و دور ریخته شد .در
اندازهگیری میزان جذب روغن نیز  3/5گرم نشاسته به  5میلیلیتر
روغن مایع آفتابگردان اضافه شده و این مخلوط توسط همزن با ایجاد
گرداب ( )vortexبا  2333دور در دقیقه در یک ارلن مایر به مدت 5
دقیقه در دمای محیط هم زده شد .این مخلوط به مدت  23دقیقه
بدون حرکت باقیمانده ،سپس به مدت  05دقیقه در سانتریفوژ
 0333gقرار گرفت .دو فاز حاصل بعد از سانتریفوژ از یکدیگر جدا
شدند .ظرفیت جذب آب و روغن بهعنوان درصد وزن آب و روغن
باقیمانده در نشاستهها بیان شده است.
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آزمون (Inductively Coupled Plasma) ICP

دستگاه  ICPمدل  optima v300 DVکه شرکت سازنده آن
پرکین المر( )Perkin Elmerاست .با توجه به نوع نمونه (ترکیب آلی)
و دستگاه موجود 0 ،گرم از نشاسته حاوی یون آهن را با  53سیسی
اسید کلریدریک  033درصد مخلوط و روی همزن مغناطیسی با
مگنت به مدت  0ساعت قرار داده تا ترکیبات آلی نشاسته سوخته و
آماده برای اندازهگیری میزان یون آهن شود .پس از آن ،مخلوط مورد
نظر را به بالن ژوژه  033سیسی منتقل نموده و با آب مقطر به حجم
 033سی سی رسانیده و  03سی سی از این مخلوط برای سنجش
میزان یون آهن به اوپراتور دستگاه  ICPتحویل داده شد.
)Fourier Transform Infrared Spectroscopy( FTIR
دستگاه  FTIRمدل  Tensor 27ساخت شرکت بروکر
( )Brukerاست .در این دستگاه ،روش عبوری نسبت به روش
انعکاسی روشی کاملتر است و در اینجا چون هدف مشاهده پیوندهای
فلزی ( )Fe-oاست این روش انتخاب گردید .نواحی فرکانس این
دستگاه در روش عبوری ( 033 )cm-1تا  0333است در اینجا امواج
مادون قرمز از درون نمونه عبور میکنند .نمونههای نشاسته در هاون
از جنس عقیق به نسبت  0به  033با برومور پتاسیم مخلوط و ساییده
شدند سپس با دستگاه مخصوص پودر پرس شده و در نهایت به
صورت قرص تهیه آماده شدند .قرصها دارای قطر  0میلیمتر و
ضخامت آنها کمتر از  0میلیمتر است.
تجزیه و تحلیل آماری دادهها

طرح آماری کامال تصادفی در قالب فاکتوریل است اندازهگیریها
برای هر مورد در  0تکرار انجام گردید و نتایج بهصورت میانگین با
محاسبه انحراف استاندارد ( )±گزارش شدند .تجزیه و تحلیل دادهها با
استفاده از نرمافزار  SPSSانجام شد .احتمال سطح معنیداری در
آزمونها با سطح اطمینان  %35محاسبه شد .برای تعیین نرمال بودن

دادهها از آزمون کلموگراف -اسمیرنوف و برای مقایسه میانگین دادهها
از آزمونهای پارامتری  )t-test( tاستفاده شد .مقایسه در  0سطح
(غلظت یون آهن) بهصورت یکطرفه با آزمون تحلیل واریانس و
مقایسه دو به دو میانگین ها با آزمون  LSDانجام شد.

نتایج و بحث
توانایی جذب آب

میزان جذب آب در نشاستههای خام و فرایند شده گندم و ذرت
در جدول  0مقایسه شدند .میزان جذب آب در نشاسته گندم فرآوری
شده کمتر از ذرت است که این امر مربوط به ساختار گرانولی نشاسته
گندم و ذرت است .نشاسته گندم از نظر شکل و اندازه دارای دو شکل
متفاوت است که شامل گرانولهای بزرگ از نوع  ،Aکه شکل آنها
شبیه دیسک یا عدسی است در حالی که گرانولهای کوچک از نوع
 ،Bعمدتا کروی یا بیضوی هستند .گرانولهای نشاسته ذرت چند
ضلعی و گرد هستند و از نظر شکل و اندازه مشابه هستند (اعلمی،
 .)0030با اعمال فرایند فراصوت در ابتدا و سپس کاربرد آنزیم آلفا-
آمیالز (گروه  )0برای نشاسته گندم و ذرت ،مقادیر جذب آب ،نسبت
به نشاسته خام افزایش معناداری داشت ( )P<3/35اما تفاوت
معناداری از لحاظ آماری بین  0گروه مشاهده نشد ( .)P>3/35علت
این وقایع به دلیل اثر آنزیم روی قسمت آمورف نشاستهها است که
باعث افزایش ظرفیت جذب آب شده و نسبت سطح به حجم
گرانولها افزایش پیدا کرده است .عملیات فراصوت همچنین با ایجاد
پدیده کاویتاسیون باعث ایجاد تغییراتی در پیوندهای کوواالنسی
موجود در نشاسته شده که عامل اصلی در افزایش میزان جذب آب
است .به طور کلی میتوان گفت که کاربرد عملیات فراصوت و آنزیم
باعث تخریب بیشتر بخش آمورف (آمیلوز) نسبت به بخش کریستالی
(آمیلوپکتین و آمیلوز) شده است ( Benavent-Gil and Rosell ,
.)2017

جدول  -1جذب آب روغن در نشاسته های ذرت و گندم خام و متخلخل
میزان جذب روغن
()%

میزان جذب آب
()%

نشاسته
گندم

میزان جذب روغن
()%

میزان جذب آب
()%

نشاسته ذرت

3/00 ± 3/03
20/02 ± 3/00
20/35 ± 3/07
23/00 ± 3/03

0/03 ± 3/33
03/30 ± 3/30
03/23 ± 3/30
03/37 ± 3/30

نمونه خام
گروه اول
گروه دوم
گروه سوم

0/33 ± 3/00
00/70 ± 3/00
00/02 ± 3/30
02/00 ±3/30

0/07 ± 3/32
00/00 ± 3/02
00/22 ± 3/23
50/30 ± 3/37

نمونه خام

توانایی جذب روغن

جذب روغن نیز در نشاستههای خام و فرآوری شده گندم بهطور
معناداری ( )P<3/35کمتر از نشاسته خام و فرآوری شده ذرت است

گروه اول
گروه دوم
گروه سوم

(جدول  .)0بهطور کلی در نشاستههای گندم و ذرت در  0گروه موجود،
تفاوت معناداری در میزان جذب روغن وجود ندارد ( .)P>3/35بناونت
گیل و همکاران ( )2307بهطور کلی بیان نمودند که نشاستههای
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سطحی گرانول ایجاد شدند که نهایتا به نفوذ و عملکرد بهتر آنزیم
کمک نموده و حفره و تخلخلها با شکل مناسبی ایجاد شدند (شکل
 .)Cدر حالی که استفاده همزمان آنزیم و فراصوت باعث ایجاد
گرانولهایی با منافذ کمتر و پراکندگی حفرهها شد و این حفرهها به
سختی قابل رویت بودند (شکل  .)Dدر این گروه ،ساختار سطحی
گرانولها بیشتر به شکل ورقه ورقه دیده شد زیرا امواج فراصوت
نسبت به آنزیم در تخریب سطح و ایجاد شکاف و ترکها بسیار
موثرتر است .همچنین فراصوت میتواند آنزیمها را بهواسطه پدیده
کاویتاسیون غیرفعال نماید .در نتیجه در این گروه ،بافت متخلخل
بهصورت جزئی ایجاد شد .براساس مشاهدات در گرانولهای ذرت در
گروه سوم ،سطح گرانول بیشتر دچار آسیب سطحی شده و بافت
متخلخل به ندرت مشاهده شد (شکل ..)E

متخلخل که بهوسیله فرایندهای آنزیمی حاصل شدند دارای منافذ
زیادی در سطح خود هستند و به همین دلیل بر اساس تعداد و اندازه
حفرهها ،خواص مورفولوژیکی و فیزیکوشیمیایی نشاستهها دست
خوش تغییرات عمدهای میشود و توانایی این نشاستهها در جذب
روغن و سایر موارد افزایش مییابد.
تصاویر میکروسکوپ الکترونی

نشاستههای خام ذرت و گندم توسط دستگاه  SEMمشاهده
شدند (شکل  .)0در ذرت گرانولهای هم اندازه و گوشه دار (شکل )A
و در گندم گرانولهای نشاسته با سایزهای بزرگ و کوچک و با شکل
گرد (شکل  )Bمشاهده شدند .همانطور که در شکل مشخص است
سطح گرانول نشاسته گندم و ذرت خام ،صاف و بدون هیچ شواهدی
از شکاف و حفره است .هنگامی که نشاسته ذرت درگروه اول ،ابتدا
تحت عملیات فراصوت قرار گرفت ترک و شکافهایی روی پوسته
B

E

H

A

D

G

C

F

شکل  -1تصاویر میکروسکوپ الکترونی با بزرگنمایی  2میکرومتر ،شکل  Aبرای نشاسته ذرت خام و گروه اول ،دوم و سوم نشاسته متخلخل
به ترتیب  D ،Cو E؛ شکل  Bبرای نشاسته گندم خام و گروه اول ،دوم و سوم نشاسته متخلخل گندم به ترتیب  G ،Fو .H

تغییرات در این گروه تقریبا مشابه گروه دوم به نظر رسیدند .براین
اساس میتوان نتیجه گرفت که عملیات فراصوت بیشتر اثر تخریبی بر
روی سطح گرانولها دارد و آنزیم آلفا-آمیالز در ایجاد حفرهها و نفوذ
به درون ساختار گرانول مؤثر است .در نتیجه میتوان بیان نمود که
عملیات فراصوت ،در گروه  0میتواند اثر آنزیم را ،به دلیل ایجاد
تخریب در سطح گرانولها ،افزایش دهد و تخلخلهایی با شکل و

تعداد مناسبتر ایجاد نماید .بهطور کلی میتوان گفت که انفجار
ناگهانی در پدیده کاویتاسیون با ایجاد فشار و سرعت بسیار باال در
الیههای مایع و در پی آن با ایجاد نیرویهای برشی ،باعث ایجاد
شکستگی در زنجیرههای پلیمری نشاسته شده است .این وقایع در
نهایت نفوذ آنزیم آلفا-آمیالز را به داخل گرانول تسهیل نمود .بر
اساس تصاویر ،بافت متخلخل و حفره روی سطح گرانول نشاستههای
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دانه گندم به سختی مشاهده شد .در نمونههای گروه ( 0شکل )F
نسبت به نمونههای دو گروه دیگر (شکل  )G, Hحفرههای بیشتری
مشاهده شدند .با مقایسه نشاسته ذرت و گندم میتوان نتیجهگیری
نمود که نشاسته ذرت برای تولید نشاسته متخلخل و انکپسوله کردن
ترکیبات مغذی بسیار مناسبتر از نشاسته گندم است .این امر بدلیل
ساختار متفاوت مولکولی نشاسته گندم و ذرت میباشد .این نظریه
وجود دارد که برای ایجاد بافت متخلخل در گرانولهای گندم نیاز به
صرف انرژی ،آنزیم (مقدار و نوع) و زمان بیشتری است.
تصاویر میکروسکوپ الکترونی نشاسته ذرت طی پژوهشی که
توسط دورا و راسل ( )2300انجام شد نمایانگر سطحی صاف ،صیقلی
و بدون حضور حفره یا تخلخل برای نشاسته خام بود .بر اثر عملکرد
آنزیم سیکلودکسترین ترانسفراز ( )CGTaseو فرایند حرارتدهی در
دمای کمتر از ژالتینه شدن نشاسته ( 53درجه سانتیگراد) به مدت 20
و  00ساعت ،سطح گرانولهای نشاسته ذرت تغییر یافته و دچار
شکستگی و تخریب شدند همچنین حفرهها و تخلخلهای ریز به
صورت پراکنده نیز بر اثر عملکرد آنزیم مشاهده شدند .با توجه به
اینکه گرانولهای نشاسته دارای ساختارهای کریستالی ،نیمه
کریستالی و آمورف هستند و بخشهای کریستالی عمدتا از
آمیلوپکتین و بخشهای آمورف از آمیلوز تشکیل شده اند؛ با استفاده از
فرایند آنزیمی ( )CGTaseتغییرات ایجاد شده بیشتر در مناطق

غیرکریستالی (آمورف) سطح گرانولها بوده است .به طور کلی
آنزیمهای هیدرولیزکننده نشاسته با نفوذ به ساختارهای داخلی
گرانولها باعث ایجاد بافت متخلخل و حفرهها شده که در این حفرهها
عوامل هیدروکسیل آزاد فراوانی وجود دارد که آمادگی زیادی برای
برقراری پیوند دارند.
پالسمای جفت شده القایی ()ICP

میزان یون آهن جذب شده توسط نشاستههای خام و فرآوری
شده ذرت و گندم با دستگاه  ICPاندازهگیری شد .بر اساس نتایج (
جدول  )2نشاسته ذرت فرآوری شده بهطور معناداری ()P<3/35
توانایی جذب یون آهن بیشتری نسبت به نشاسته گندم فرآوری شده
دارد .همچنین نشاسته ذرت در میزان جذب آهن در گروه اول با گروه
دوم و سوم دارای تفاوت معنادار ( )P<3/35است اما دادههای گروه
دوم و سوم تفاوت معناداری ( )P> 3/35نداشتند .با توجه به این نتایج
میتوان عنوان نمود که انجام عملیات فراصوت در ابتدا در ایجاد
شکاف و حفرهها بر سطح گرانول و در پی آن افزایش اثر آنزیم و
میزان جذب یون آهن ،بسیار موثرتر از انجام عملیات فراصوت حین
عملکرد آنزیم و یا پس از آن است .این احتمال وجود دارد که تشکیل
حفرههای بیشتر با شکل متناسبتر در نشاسته ذرت در گروه اول،
عامل جذب بیشتر یون آهن است.

جدول  -2میزان یون آهن جذب شده توسط نشاستههای خام و متخلخل
مقادیر آهن ()ppm

نشاسته گندم

مقادیر آهن ()ppm

غلظت آهن

نشاسته ذرت

3
00/20
نمونه خام
50/00
نمونه خام آهندار
03
023/03 A
نمونه خام آهندار
32/07 A
03
003/03 A
030/00 A
03
053/53 A
023/53 A
گروه اول
03
203/33 a
گروه اول
057/22 c
a
03
203/30
075/00 c
03
253/73 a
033/03 c
گروه دوم
03
000/30 b
گروه دوم
02/07 d
03
003/03 b
30/00 d
03
000/00 b
035/70 d
گروه سوم
03
005/30 b
گروه سوم
03/03 d
03
007/32 b
33/33 d
03
007/02 b
005/00 d
حروف بزرگ اختالف معنادار در نشاستههای خام گندم و ذرت است و حروف کوچک اختالف معنادار بین  0گروه را بیان میکنند
نمونه خام

با توجه به نتیجه عملکرد عملیات فراصوت و آنزیم ،عوامل
هیدروکسیل آزاد زیادی از مولکولهای گلوکز (واحدهای سازنده
نشاسته) در تخلخلها آماده برای ایجاد پیوندهای یونی هستند .با

مقایسه نمونههای خام گندم و ذرت مشخص شد که بین نشاسته
ذرت و گندم خام تفاوت معناداری ( )P>3/35در جذب یون آهن وجود
ندارد .در نشاسته گندم نیز میزان جذب یون آهن در گروه اول با گروه
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دوم و سوم دارای تفاوت معنادار ( )P<3/35است .در کلیه نمونهها با
افزایش غلظت آهن ،میزان جذب توسط نشاستهها افزایش یافته است.
با توجه به ارقام در جدول ،میزان یون آهن طبیعی موجود در نشاسته
خام ذرت و گندم بهترتیب  00/20و  50/00پیپیام است که با قرار
دادن این نشاستهها در مجاورت آمونیوم سولفات آهن ( ،)IIاین مقادیر
به حداکثر میزان خود در غلظت  03پیپیام رسیدند .بهعبارتی دیگر
میتوان بیان نمود که حداکثر میزان قابلیت جذب یون آهن در غلظت
 03پیپیام توسط نشاسته خام ذرت و گندم بهترتیب  70/23و
 72/07پیپیام است که این ارقام حاصل اختالف دو عدد  00/20و
 053/53برای ذرت و دو عدد  50/00و  023/53برای گندم بهدست
آمد .در حالی که برای نشاستههای فرآوری شده در گروه اول و در
غلظت  03پیپیام ،این اختالف افزایش قابل مالحظهای داشته است.
طبق محاسبات انجام شده ،اختالف بین میزان یون آهن طبیعی
موجود در نشاسته خام ذرت ( )00/20با نشاسته متخلخل آهن دار
شده با غلظت  03پیپیام ( )253/73عدد  070/03حاصل شده که
این عدد برای نشاسته گندم  000/30بهدست آمد .واضح است که

نشاسته ذرت و گندم متخلخل در گروه اول و با غلظت  03پیپیام
بهترتیب  033/2و  00/03پیپیام بیشتر از فرم خام خود توانایی در
جذب یون آهن داشتند .این مشاهدات بیان کننده نتایج مطلوب برای
انکپسوله کردن یون آهن توسط نشاستههای متخلخل را دارد زیرا
حضور حفرهها توانایی جذب نشاستهها بهخصوص نشاسته ذرت را
افزایش داده است.
طیف سنج مادون قرمز ()FTIR

طیف  FTIRنشاسته خام گندم و ذرت ( aو  )bو فرم متخلخل
آهندار شده آنها ( cو  )dدر شکل  2مشخص شده است .موقعیت قله
پیکها هیچ گونه تغییر مشخصی نکرده است بدیهی است که پس از
اعمال عملیات فراصوت و فرایند آنزیمی نشاسته دستخوش تغییرات
مولکولی نشده و ساختار مولکولی نشاسته همچنان ثابت باقی مانده
است .با این وجود ،شدت پیکها پس از فرایندها کاهش یافته به این
دلیل که ایجاد منافذ منجر به کاهش تراکم و دانسیته گرانولهای
نشاسته شده است (.)Zhang et al., 2012

شکل  -2طیف  FTIRنشاسته گندم خام ( ،)aنشاسته ذرت خام ( ،)bنشاسته متخلخل گندم با  08پیپیام آهن ( )cو نشاسته متخلخل ذرت با
 08پیپیام آهن (.)d

کلیه پیکها در عدد موجیهای بین  0033 cm-1تا  ،0533از
جمله باندهای پهن موجود در عدد موجی  0003 cm-1با انجام
فرایندها باریکتر شدند که نشاندهنده قطع برخی از پیوندهای
هیدروژنی (منظور  stretching vibrationکه نشانه لرزش کششی در

باندهای  O-Hاست) طی عملیات فرآوری نشاسته متخلخل است.
عدد موجی  0322 cm-1نشاندهنده بخشهای آمورف و عدد موجی
 0322 cm-1تا  0300بخشهای کریستالی در گرانولهای نشاسته
است که بهدلیل تغییرات ایجاد شده در قسمتهای آمورف ،پیکهای

333

نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران ،جلد  ،71شماره ،2خرداد -تیر 7011

این نواحی نیز دچار تغییر شده و برعکس در قسمت کریستالی شکل
پیکها ثابت هستند ( .)Zhu et al., 2018همچنین در نشاسته گندم
و ذرت بهترتیب ،پیکهایی در عدد موجی  330 cm-1و  330وجود
داشتند که در نمونه خام آنها در  330 cm-1و  332مشاهده شدند.
علت افزایش این مقادیر میتواند ناشی از واکنش بین هیدروکسیلها
و اتمهای یون آهن باشد .شدت و تغییر شکل ناچیز در پیکها ،تا
حدودی ممکن است بهدلیل تغییر در بلورینگی نشاستهها مربوط باشد

( .)Staroszczyk and Janas, 2010قابل ذکر است که گروههای
هیدروکسیل از واحدهای -Dگلوکز در نشاسته به صورت پی در پی
وارد واکنش با یونهای آهن شدند که بر اساس تحقیقات انجام شده
توسط سانتوس و همکاران ( )2300پیوند  Fe-Oدر عدد موجی
 575 cm-1پیک میدهد .در جدول  0نیز اعداد جذب در عدد موجی
 575 cm-1نمایش داده شده است.

جدول  -3اعداد جذب طیف سنجی  FTIRدر طول موج 575 cm-1
جذب (طول موج )575 cm-1

3/070
3/000
3/550
3/500
3/075
3/503
3/007
3/023
3/532
3/500
3/502
3/030
3/557

نشاسته گندم

جذب (طول موج )575 cm-1

غلظت آهن

3/533
3/053
3/533
3/505
3/530
3/500
3/570
3/507
3/572
3/020
3/055
3/570
3/003

3
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03

نمونه خام
نمونه خام آهندار

گروه اول

گروه دوم

گروه سوم

نتیجهگیری
با توجه به نتایج حاصل از میزان توانایی جذب آب و روغن
آفتابگردان توسط نشاستههای متخلخل گندم و ذرت میتوان بیان
نمود که نشاسته ذرت قابلیت جذب بیشتری نسبت به نشاسته گندم
دارد .همچنین مطابق با تصاویر حاصل شده از  SEMحضور
تخلخلها و حفرات در نشاسته ذرت با وضوح مناسبتر مشاهده شدند
در حالی که گرانولهای فرآوری شده گندم بیشتر ورقه ورقه شده
بودند و حفرهها به ندرت مشاهده شدند .در نشاسته گندم سطح
گرانولها دچار تخریب و آسیبدیدگی شد که میتوان نتیجه گرفت
که برای ایجاد حفره در این نشاسته باید هزینه و زمان بیشتری نسبت

نشاسته ذرت
نمونه خام
نمونه خام آهندار

گروه اول

گروه دوم

گروه سوم

به نشاسته ذرت صرف نمود .انجام عملیات فراصوت قبل از استفاده از
آنزیم ،بهطور قطع اثر آنزیم را در نفوذ بیشتر به بافت نشاستهها
افزایش داد و توانایی جذب یون آهن را در ساختارهای درونی نشاسته
باال برد .از معیارهای مهم در انتخاب منابع آهن در مواد غذایی جهت
جبران کمبود این عنصر ارزشمند میتوان به این موارد اشاره نمود؛
قابلیت زیستدسترسی ،اثرات چشایی ،رنگ و هزینه است که تاکنون
کاربرد هیچ یک از روشهای پیشین پاسخگوی رفع کمبود این عنصر
نشده است .بنابراین محافظت از یون آهن در ساختارهای متخلخل
نشاسته ذرت بهعنوان منبعی فراوان و ارزان توصیه میشود.
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Effect of ultrasound and enzyme treatment on wheat and corn starches for
making porous starches and iron ion absorption capacity
S. Ghandehari, M. Alami*, Y. Maghsoudlou, A. R. Sadeghi
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Introduction: Porous starch granules are becoming of great interest such as non-toxic absorbents, owing to their
great absorption capacity derived from the major specific surface area. Pores can protect sensitive elements as oils,
minerals, vitamins, bioactive lipids, food pigments such as beta-carotene and lycopene that are sensitive to light,
oxidation or high temperature. Alpha-amylases from Bacillus and glucoamylases from Aspergillus niger have the
strongest hydrolytic ability toward starch. Ultrasonic treatments have been reported to produce modified starch. In the
last years, the effects of sonication on the starch microstructures and properties have been studied. It was shown that the
C–C bonds of starch granules were destroyed, and hollows or pores were formed on the surface and inside the granules.
Therefore, the main objective of this study was to identify a suitable starch (corn or wheat) to carry and protect iron
ions. The enzyme having a fixed concentration of 0.1% within a fixed period of 36 hour, was added to the starch
solutions in three different steps - after, simultaneously and before - the ultrasound processes. The power of the
ultrasound was 350 watt for 10 minutes. Iron ions (Iron Ammonium Sulfate (II)) were added to the porous corn and
wheat starches in concentrations of 40, 60 and 80 ppm.
2

Materials and methods: The ability of water and oil adsorptions were measured in the produced corn and wheat
porous starches. The microstructures of porous starches were revealed by using Scanning Electron microscopy (SEM).
After adding iron ammonium sulfate (II) to the porous starches of corn and wheat, the amount of iron ions absorbed and
the type of bonds formed between starch and iron ions were determined by inductively coupled plasma (ICP) and
infrared spectroscopy (FTIR), respectively. Statistical analysis was performed by using SPSS software and the mean
comparison test at 5% probability level and in the form of factorial test.
Results & Discussion: The hydration capacity in processed wheat starch was lower than corn starch due to the
differences in granular structure of wheat and corn starch. The hydration capacity in native wheat and corn starches was
significantly (P< 0.05) lower than the processed forms. No significant difference (P>0.05) was observed between the
three steps of adding enzyme (e after, simultaneously and before the ultrasound processes). According to the results, the
oil adsorption capacity in the processed starches was more than that of the native forms. Scanning Electron Microscopy
(SEM) shows that the native corn and wheat starch granules appeared without any clear of fissures, fractures and pores.
The corn and wheat starches which were treated by the enzyme after (step 1), simultaneously (step 2) and before (step
3) the ultrasound change and lose their smooth surfaces and become uneven. The surface of corn granules in group 2
and 3 have less pores and porosities with more laminated. In simultaneously processes (phase 2) the ultrasound causes
the enzyme to be inactivated. In phase 1, it can be concluded that the ultrasound helps the enzyme performance in
creating the porosities and cavities. The wheat granules in step 1, 2 and 3 have a lot of damage on the surface and it is
likely that the surface of the wheat granule is more resistant to enzyme penetration than the corn. The results of the ICP
test show that processed corn starch has significantly (P <0.05) greater ability to absorb iron ions than processed wheat
starch. Also, corn starch had a significant difference in iron uptake in the step 1 than steps 2 and 3 (P <0.05), but the
data of the second and third steps did not differ significantly (P> 0.05). Hydroxyl groups of D-glucose units in starch
granules bond with iron ions and FTIR spectrums give drop at 575 (cm-1) wavelengths.
This study showed that enzymatic treatment and ultrasound led to the native corn starches convert to porous
starches. The corn starch is more suitable than the wheat because the wheat is more resistant and the cavities were rarely
formed. The corn porous starch is a suitable carrier for iron ions.
Keywords: Porous starch, α-amylase enzyme, Ultrasound, Corn, Wheat, Iron, Fortification
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مقاله پژوهشی
کاربرد منطق فازی و سیستم استنتاج تطبیقی عصبی -فازی جهت پیشبینی تغییرات فیزیکی و
شیمیایی و طبقهبندی کیفی لیموشیرین پوششدار طی مدت نگهداری
محسن زندی* -1علی گنجلو  -2ماندانا بیمکر -2نرگس نیکومنش - 3نگار

مرادی3

تاریخ دریافت2011/30/12 :
تاریخ پذیرش2011/30/10 :

چکیده
در پژوهش حاضر با بهرهگیری از منطق فازی و با کمک روش حداکثری -حداقلی ممدانی و یکی از توابع عضویت مثلثی ،گوسی و ذوزنقهای برای طبقهبندی
کیفی لیموشیرین پوششدهیشده با بهرهگیری از دو الگوریتم ،یکی با پنج ورودی (سفتی بافت ،مواد جامد محلول ،درصد رنگ سبز ،حجم و رنگ پوست) و دیگری
با سه ورودی حاصل از تصویر (درصد رنگ سبز ،حجم و رنگ پوست) استفاده گردید .برای پیشبینی خصوصیات کیفی (سفتی و شاخص رسیدگی) نیز از سیستم
ممدانی و تــوابع عضـویت مطلوب مثلثی ،ذوزنقهای ،زنگولهای و گوسی با کمک سه ورودی (یعنی زمان نگهداری ،زاویه رنگ و حجم) استفاده شد .نتایج نشان داد
که میانگین دقت الگوریتم طبقهبندی برای توابع عضویت گوسی ،مثلثی و ذوزنقهای بهترتیب  0/539 ،0/579و  0/560بود .نکته مهم دیگر این که مدل بر مبنای
شاخصهای استخراجی از تصویر نیز عملکرد بسیار خوبی داشت (صحت باالتر از  .)0/566مشخص شد که بهترین پیشبینی برای شاخص رسیدگی و سفتی بافت
بهترتیب با مدل منطق فازی با توابع عضویت مثلثی (ضریب تبیین برابر  )0/5556و گوسی (ضریب تبیین برابر  )0/5559قابل دستیابی است .نتایج حاصل از تجزیه
و تحلیل میزان حساسیت نشان داد که زمان نگهداری بیشترین تاثیر را هم بر شاخص رسیدگی و هم بر سفتی سطحی لیمو شیرین دارد .در نهایت میتوان گفت
که سیستم استنتاج عصبی -فازی عملکرد قابل قبولی در طبقهبندی کیفی و پیشبینی خصوصیات فیزیکیوشیمیایی لیموشیرین برخوردار است و با توجه به استفاده
از خصیصههای استخراجی از تصاویر ،بهعنوان روش غیرمخرب در سردخانهها قابل استفاده است.
واژههای کلیدی :منطق فازی ،لیمو شیرین ،سیستم ممدانی ،سیستم استنتاج عصبی-فازی ،طبقهبندی.

مقدمه

321

منطق فازی و سیستم استنتاج فازی تکنیکهای جدید و کارآمدی
هستند که در سالهای اخیر برای شناسایی ،طبقهبندی و مدلسازی
سیستمهای غیرخطی پیچیده استفاده میشوند ( LigusPeternek,
 .)2018; Sakthivel et al., 2018این منطق که نخستین بار توسط
 Zadehدر سال  9569مطرح گردید ( ،)Zadeh, 1965میتواند برای
پیشبینی خصوصیات خاص با قواعد دقیق و بهمنظور توصیف صحیح
سیستمهای پیچیده و غیرخطی استفاده شود .بهطور کلی ،خصوصیات
کیفی و فیزیکی و شیمیایی مواد غذایی بهعنوان سیستمهای پیچیده
غیرخطی در نظر گرفته میشوند .در سالهای اخیر استفاده از روشهای
یادگیری هوشمند بهطور گسترده ،به منظور ارزیابی کیفی مواد غذایی
مورد توجه قرار گرفته است .سیستم استنتاج تطبیقی عصبی -فازی
(انفیس ( 4))ANFISیک شبکه تغذیهای چند الیه است که از
الگوریتمهای یادگیری شبکه عصبی و سیستمهای استنتاج فازی برای
 9 ،9و  -3بهترتیب استادیار ،دانشیار و دانشجوی کارشناسی ،گروه علوم و مهندسی
صنایع غذایی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران.
)Email: Zandi@znu.ac.ir
(*  -نویسنده مسئول:

مدلسازی روابط ورودی و خروجی استفاده میکند

(‐Abbaspour

 .)Gilandeh et al., 2020; Al-Mahasneh et al., 2016امروزه از
شاخصهای بصری جهت تعیین روند رسیدگی ،تغییرات کیفی طی
نگهداری و بهویژه طبقهبندی میوهها استفاده مینمایند ( Fashi et al.,
 )2019; Rad et al., 2018که این کار بهطور عمده با کمک سامانه
ماشین بینایی و با استفاده از الگوریتمهای ساده در حیطه منطق یا جبر
بولی 9صورت میپذیرد که با تغییر اندک در شرایط دچار خطا میشود؛
این درحالی است که منطق فازی یک روش مدلسازی جامع و کارآمد
است .در تئوری منطق فازی یک موضوع میتواند متعلق به یک یا چند
مجموعه فازی با درجهبندی عضویت باشد .میزان عضویت توسط
کارکردهای عضویت فازی تعریف شده است .توابع عضویت رایج شامل
توابع مثلثی ،ذوزنقهای ،گاوسی و سیگموئید میباشند .این توابع عضویت
بهگونهای انتخاب میشوند که نگاشت درستی بین فضای ورودی و
خروجی حاصل شود .قوانین زبانی یا اصطالحات رابطهای برای بیان
DOI: 10.22067/ifstrj.v17i2.87270
)4 Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS
5 Boolean algebra
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رابطه ورودی  -خروجی مورد استفاده قرار میگیرد ،که مسئله مهمی
در مدلسازی با منطق فازی است .فرایند استنتاج فازی شامل سه
مفهوم مهم توابع عضویت ،عملیات مجموعه فازی و قوانین استنتاج
است؛ این سیستم تطبیق غیرخطی بین یک یا چند متغیر ورودی و یک
متغیر خروجی را تعریف میکند و شامل سه مرحله فازیسازی ،استنباط
و غیرفازی کردن است که به معنای تعیین تطابق غیرخطی بین یک یا
چند متغیر ورودی با یک متغیر خروجی است (.)Birle et al., 2013
سیستم انفیس ترکیبی از شبکه عصبی مصنوعی و یک سیستم استنتاج
فازی است بهگونهای که شبکههای عصبی برای تعیین ویژگی سیستم
استنتاج فازی اعمال میشوند .در مقایسه با سایر تکنیکهای یادگیری،
انفیس دارای سرعت آموزش باالتر ،موثرترین الگوریتم یادگیری و
سادگی نرمافزار است؛ مزیت منحصر به فرد مدل انفیس این است که
نیازی به وجود هرگونه ارتباط مشخص بین متغیرهای ورودی و خروجی
قبل از استفاده از مدل ندارد و این رابطه از طریق یک فرآیند خودآموزی
تعیین میگردد ( .)Bahram-Parvar et al., 2017انفیس عمدتاً در
بسیاری از زمینهها مانند شناسایی سیستم ،کنترل فازی ،پردازش دادهها
و غیره مورد استفاده قرار گرفته است .منطق فازی ابزاری مهم دیگری
برای تصمیمگیری است که اخیراً کاربردهای نسبتاً گستردهای در کنترل
کیفیت مواد غذایی پیدا کرده است (.)Birle et al., 2013
به تازگی استفاده از سیستمهای هوشمند مانند استنتاج فازی و
انفیس در مطالعات غذایی به خصوص مدلسازی تغییرات کیفی ،بصری
و فیزیکیوشیمیایی و نیز طبقهبندی میوه و سبزیها طی فرایندهایی
مانند نگهداری ،خشک کردن ،جداسازی و درجهبندی گسترش یافته
است .تحقیقات بسیاری با هدف کاربرد روش منطق فازی و انفیس
برای مدلسازی فرایندهای مختلف و طبقهبندی کیفی برخی از انواع
میوه و سبزی انجام پذیرفته است .از آن جمله میتوان به طبقهبندی
انار از نظر رنگ و اندازه ( ،)Fashi et al., 2019پیشبینی فرآیند خشک
کردن پیاز ( ،)Jafari et al., 2016پیشبینی کیفیت آب ( Gharibi et
 ،)al., 2012پیشبینی سینتیک خشک کردن زرد آلو با هوای خشک
( ،)Abbaspour‐Gilandeh et al., 2020پیشبینی سینتیک خشک
کردن توت سفید ( ،)Rad et al., 2018طبقهبندی گوجهفرنگی
( ،)IrajiTosinia, 2011ارزیابی رسیدگی گوجهفرنگی
( ،)GoelSehgal, 2015ارزیابی حسی برای برشهای سیب
خشکشده با پرتودهی مادون قرمز ( )Sabbaghi et al., 2019و
درجهبندی کیفی سیب ( )Papageorgiou et al., 2018اشاره کرد.
لیمو شیرین ( )Citrus limettaنوعی از مرکبات با رنگ زرد روشن
و پوست نازک است که معموالً بهطور گسترده در کشورهای گرمسیری
آمریکا ،پاکستان و هند کشت میشود و در ایران به دلیل شرایط
آبوهوایی خاص ،کشت این گیاه به مناطق جنوبی کشور مانند جهرم،
داراب ،کرمان و غیره محدود است این میوه غنی از اسکوربیک اسید
است و در دنیا به سبب اثر ضدفشار خون و اثرات خنککنندگی آن در

بیماری زردی یا تب زیاد شناخته شده است .در ایران برای درمان
آنفوالنزا و سرما خوردگی استفاده فراوان دارد .تولید ساالنه این محصول
در ایران بین  990تا  600هزار تن میباشد ( ;Askari et al., 2019
 .)Barreca et al., 2011با توجه به دمای هوای مناطق کشت
لیموشیرین و آب فراوان این محصول باغی ،سرعت تبخیر ،تنفس،
تعرق ،واکنشهای بیوشیمیایی و میکروبی در آن باال است که منجر به
کاهش کیفیت لیمو شیرین طی نگهداری میگردد .استفاده از
پوششدهی کی از روشهای کاهش سرعت این تغییرات کیفی،
میباشد .در چند دهه گذشته ،پوششهای خوراکی حاصل از ترکیبات
طبیعی به سبب توجه به سالمتی مصرفکننده و حفظ محیط زیست
مورد توجه قرار گرفته است و بهعنوان ابزارهایی مؤثر در افزایش زمان
ماندگاری میوه بهکار گرفته شدهاند ( Kingwascharapong et al.,
 .)2020تاکنون مطالعات فراوانی با هدف بررسی تاثیر پوششهای
خوراکی بر افزایش مدت زمان ماندگاری میوهها انجام شده است
( ;Askari et al., 2019; Chen et al., 2019
Kingwascharapong et al., 2020; Klangmuang and
;Sothornvit, 2018; MaftoonazadRamaswamy, 2019
 .)Morsy and Rayan, 2019; Yan et al., 2019در بیشتر این

پژوهشها از ترکیبات طبیعی برای ایجاد اثرات ضدمیکروبی و
آنتیاکسیدانی استفاده شده است .عصاره برگ تربچه به سبب خواص
آنتیاکسیدانی فراوان ،امکان استفاده در پوششها را برای افزایش زمان
ماندگاری میوه دارد (،)Chung et al., 2012; Sung et al., 2016
که تاکنون پژوهشی در این زمینه انجام نشده است.
هدف از پژوهش حاضر در دو مرحله قابل بیان است؛ در گام اول
بررسی اثر پوشش و شرایط نگهداری در روند تغییرات کیفی میوههای
پوششدار شده با عصاره برگ تربچه طی زمان نگهداری با کمک
سیستمهای هوشمند مانند استنتاج فازی و انفیس و در گام دوم امکان
استفاده از خصوصیات بصری حاصل از تصاویر  RGBو ویژگیهای
کیفی با کمک سیستم استنتاج فازی و انفیس جهت طبقهبندی کیفی
لیموشیرین طی نگهداری.

مواد و روشها
لیمو شیرینهای زرد ،کامالً رسیده و یکنواخت (از نظر شکل ،اندازه
و رنگ) و برگ تربچه تازه از بازار محلی زنجان تهیه گردید .لیمو
شیرینها پس از شستشو با آب و هیپوکلریت سدیم  0/09درصد
(سیگما ،آمریکا) و با کمک جریان هوا با سرعت  0/9متر بر ثانیه در
دمای محیط خشک شدند .برگ تربچه نیز پس از شستشو در خشککن
قفسهای با کمک هوایی با دمای  40درجه سانتیگراد و سرعت  9متر
بر ثانیه خشک گردید .آلژینات سدیم ،گلسیرین و اتانول نیز از شرکت
سیگما (آمریکا) تهیه گردید.
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تصویربرداری و پیش پردازش

استخراج عصاره از برگ تربچه

استخراج عصاره برگ تربچه به روش حرارتدهی مقاومتی
( )Gavahian et al., 2013و با کمک محلول آب و اتانول ( 90درصد
حجمی /حجمی) و در شدت جریان  30ولت بر سانتیمتر و دمای 60
درجه سانتیگراد به مدت  30دقیقه انجام پذیرفت .عصاره پس از
فیلتراسیون و تبخیر حالل تحت شرایط خالء حاصل گردید.
پوششدهی

برای تهیه پوشش 90 ،میلیلیتر آلژینات سدیم  9درصد
(وزنی /حجمی) 9 ،میلیلیتر گلیسیرین و  0یا  90گرم عصاره برگ
تربچه مخلوط و به حجم  900میلیلیتر رسانده شد .پوششدار کردن
لیمو شیرینها هم با استفاده از روش غوطهوری (به مدت  9دقیقه)
انجام پذیرفت .چهار گروه لیموشیرین به مدت  90روز در دمای  4درجه
سلسیوس و رطوبت نسبی  59درصد نگهداری گردید؛ گروه اول بدون
پوشش (تیمار  ،)9گروه دوم با پوشش حاوی  9درصد (وزنی /حجمی)
آلژینات سدیم و گلیسرین بدون عصاره برگ تربچه (تیمار  ،)9گروه
سوم با پوشش حاوی  9درصد (وزنی /حجمی) آلژینات سدیم و گلیسرین
حاوی  90درصد عصاره برگ تربچه (تیمار  )3و گروه چهارم که کامالً
مشابه گروه سوم بود با این تفاوت که پس از پوششدار کردن توسط
پالستیکهای پلیاتیلنی با دانسیته پایین تحت شرایط خالء ،بستهبندی
گردید (تیمار  .)4نمونهبرداری و انجام آزمایشات کیفی در فواصل زمانی
 90روزه انجام پذیرفت.

بهمنظور تصویربرداری سطحی از پوست لیموشیرین از محفظه
پردازش تصویر مجهز به دو المپ مهتابی ( SMDبا توان  99وات) و
یک پنل نوری ( SMDبا توان  90وات) استفاده گردید .تصویربرداری
با کمک دوربین (کانن ،70D ،ژاپن) در فاصله  99سانتیمتری از نمونه
و در حالت خام( 9با سرعت شاتر 9/6 9ثانیه و دیافراگم f)9/9( 3انجام
پذیرفت .تصویربرداری با استفاده از پسزمینه سفید و در جهات مختلف
لیمو شیرین صورت گرفت و تصاویر  RGBبا وضوح 9900×9600
پیکسل ( )400dpiبهدست آمد .تصاویر لیموشیرین بهدست آمده پس از
تقطیع ،تبدیل الپالس و حذف نویز با کمک فیلتر میانه ،4با بهرهگیری
از هیستوگرام از پسزمینه جدا شد .کانالهای رنگی  G ،Rو  Bهر
تصویر بهطور جداگانه استخراج شد و محیط آن از  RGBبه مختصات
 CIELabتبدیل گردید .دو ویژگی زاویه رنگ )ℎ∗( 9و حجم لیمو
شیرین به ترتیب بر اساس روابط  9و  3از تصاویر  CIELabو دو دویی6
استخراج گردید .پیش پردازش تصاویر و استخراج خصیصه اولیه با
کمک جعبه ابزار پردازش تصویر نرمافزار متلب ( ،R2019aآمریکا)
انجام پذیرفت.
∗
∗
𝑏
) ∗ 𝑎ℎ = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛( ⁄
()9
()3

𝜋𝐷3
6

= )𝑉( 𝑒𝑚𝑢𝑙𝑜𝑉

ساختار مدل فازی و انفیس جهت طبقهبندی
آزمونهای فیزیکی و شیمیایی

افت وزن لیموشیرین از نسبت اختالف وزن نمونهها در زمانهای
مختلف با زمان صفر به وزن اولیه برای حداقل  90نمونه در هر تیمار
محاسبه گردید ( .)Kingwascharapong et al., 2020تغییرات سفتی
( )Fلیموشیرین با کمک آزمون نفوذ و با استفاده از دستگاه بافتسنج
( ،STM-5سنتام ،ایران) انجام پذیرفت؛ بدین منظور از پروب استوانهای
به قطر  3میلیمتر و سرعت نفوذ  90میلیمتر بر ثانیه استفاده گردید و
پروب تا عمق  90میلیمتری نمونه وارد گردید.
برای انجام آزمونهای شیمیایی ابتدا آب لیموشیرین گرفته شد و
در ادامه مواد جامد محلول کل (( )TSSبر حسب درجه بریکس) با
استفاده از رفراکتومتر دستی (آکروس ،HR18-01 ،آلمان) اندازهگیری
شد .تعیین اسیدیته قابل تیتر (( )TAدرصد اسید) بر طبق روش
 AOACانجام شد .شاخص رسیدگی ( )RPIنیز با کمک رابطه 9
محاسبه گردید (:)Vélez-Rivera et al., 2014
𝐴𝑇
) × |𝐹| × 𝑅𝑃𝐼 = ln(100
() 9
𝑆𝑆𝑇

فازیسازی اولین قدم در فرآیند ایجاد سیستم استنتاج فازی است
( )Rad et al., 2018و در طی آن ،متغیرهایی که برای توصیف فرآیند
تصمیمگیری برای ارزیابی کیفیت میوه لیموشیرین استفاده میشوند،
توصیف و تحلیل میگردند .در این پژوهش قواعد اگر -آنگاه فازی برای
ارزیابی و طبقهبندی کیفیت میوه لیموشیرین شامل پنج ورودی و یک
خروجی استفاده شد .ورودیها شامل سفتی بافت ،مواد جامد محلول
کل ،درصد رنگ سبز ،حجم و رنگ پوست (زاویه رنگ) بودند .پنج
ویژگی کیفی بهعنوان مجموعههای فازی تعریف شده و توابع عضویت
به آنها اختصاص داده شده است (شکل  .)9متغیرهای کیفی و کمی
برای لیمو شیرین وجود دارند که طبق مراحل شرح داده شده باید
فازیسازی ،استنباط و غیرفازی شوند .برای فازی کردن این ویژگیها
از متغیرهای زبانی کم ( ،)Lمتوسط ( )Mو زیاد ( )Hاستفاده شد .این
سیستم از قوانین فازی اگر-آنگاه برای شبیهسازی و تجزیه و تحلیل
رابطه نگاشت غیرخطی بین دادههای ورودی و خروجی از طریق فرآیند
یادگیری برای تعیین توزیع بهینه تابع عضویت استفاده میکند و شامل

1 Raw
2 Shutter speed
3 Aperture

4 Median filter
5 Hue angle
6 Binary image
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 9الیه است :الیه اول -فازیسازی ورودی ،الیه دوم -ایجاد پایگاه
داده مجموعه فازی ،الیه سوم -ایجاد پایه قاعده فازی ،الیه چهارم-
تصمیمگیری و الیه پنجم -غیرفازی کردن خروجی (شکل  .)9برای

پیادهسازی منطق فازی و انفیس در این پژوهش از جعبه ابزارهای منطق
فازی و انفیس در نرمافزار متلب ( ،R2019aآمریکا) استفاده گردید.

شکل ( -1الف) تصویر اصلی لیمو شیرین (ب) تصویر لیمو شیرین پس از اعمال فیلتر (میانه) و (ج) تصویر دو دویی

شکل  -2ساختار انفیس

بر اساس مطالعات تجاری و نیز مطالعات پیشین و آزمونهای حسی
غیررسمی از مصرف کننده (،)Birle et al., 2013; Rad et al., 2018
سه سطح کیفی برای مواد جامد محلول و درصد رنگ سبز (پایین،
متوسط و زیاد) ،سه سطح کیفی برای حجم (تازه ،چروکیده و خشک
شده) ،سه سطح کیفی برای رنگ پوست (زاویه رنگ) (زرد روشن ،زرد
و بسیار زرد) و دو سطح کیفی برای سفتی بافت (نرم و سفت) استفاده
شد .کیفیت کلی میوه لیمو شیرین ،متغیر تعریف شده بهعنوان خروجی
است که بر اساس مطالعات تجربی و بر اساس ظاهر چهار طبقه کیفی

شامل درجه  ،9درجه  ،9درجه  3و درجه  4اختصاص داده شد (شکل 4
و .)9
برای تعریف مجموعههای فازی دو روش مختلف وجود دارد :روش
اول تعریف ارزشهای زبانی بر اساس رفتار متغیر و روش دوم تعریف
ارزشهای زبانی بر اساس دانش متخصصان در دامنه صفر تا  .9شایان
ذکر است که کارکردهای عضویت فازی هر کالس با کالسهای
همسایه همپوشانی دارند .در پژوهش حاضر از روش حداکثری -حداقلی
ممدانی برای مکانیسم استنتاج و از توابع عضویت مثلثی ،9گاوسی 9و
ذوزنقهای 3به سبب ساده و متداول بودن ،استفاده گردید .هدف گزینش

1 Triangular
2 Gaussian

3 Trapezoidal
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نوع تابع عضویت و درجه عضویت برای ایجاد بهترین پیکربندی بود.
در این پژوهش برای توصیف سطح کیفی لیموشیرین یک شاخص
پیوسته عددی (بین صفر تا  )9با استفاده از مجموعه های فازی برای

تعریف رابطه بین این فهرست عددی و اصطالحات زبانی در نظر گرفته
شد.

شکل  -3نمونه توابع عضویت برای (الف) مواد جامد محلول کل( ،ب) سفتی بافت( ،ج) حجم( ،د) رنگ سبز و (ذ) رنگ پوست (زاویه رنگ).

سیستم استنتاج فازی مورد استفاده در پژوهش حاضر دارای 969
قانون بر اساس توابع عضویت در نظر گرفته شده برای ورودیها
میباشد .بهطور مثال اگر پوست میوه نرم ،رنگ پوست زرد ،حجم زیاد
و کانال سبز کم باشد ،آنگاه درجه کیفی از نوع درجه اول است .برای
خروجی نیز توابع عضویت تعریف گردید .قواعد اگر -آنگاه فازی نیز
تعریف و بهوسیله غیرفازی سازههای خروجی به عدد تبدیل شد .در
طبقهبندی دیگری بهمنظور حذف آزمونهای فیزیکی و شیمیایی و تنها

استفاده از تصاویر سه ورودی شامل درصد رنگ سبز ،حجم (حاصل از
تصویر) و رنگ پوست (زاویه رنگ) در نظر گرفته شد؛ در این حالت نیز
الگوریتم مشابه الگوریتم قبل بود و سیستم استنتاج فازی مورد استفاده
در این حالت دارای  97قانون بر اساس توابع عضویت در نظر گرفته
شده برای ورودیها میباشد .از الگوریتم یادگیری پیوندی که ترکیبی
از الگوریتم پس انتشار خطا و روش حداقل مربعات میباشد ،برای
آموزش و تطبیق با سیستم استنتاج فازی استفاده شد .در این پژوهش
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 79درصد از دادهها برای آموزش و  99درصد از دادهها برای
اعتبارسنجی در نظر گرفته شد .برای مقایسه جداسازی و طبقهبندی
کیفی لیموشیرینها با استفاده از شاخص رسیدگی و کارشناس با منطق
فازی (دو الگوریتم مختلف) از آزمون کیفی مربع کای اسکوئر 9استفاده
شد .ماتریس درهمریختگی برای بررسی صحت طبقهبندی استفاده
گردید .جدول یا ماتریس درهمریختگی ،نتایج حاصل از طبقهبندی را

بر اساس اطالعات واقعی موجود ،نمایش میدهد .در این ماتریس اعداد
موجود در قطر مورب برای نمونههایی است که به درستی طبقه بندی
شده اند و اعداد خارج از قطر اصلی نیز نشاندهنده نمونههایی است که
به اشتباه طبقهبندی شدهاند .در این جدول اعداد موجود در هر ستون
نشاندهنده اعداد پیشبینی و اعداد موجود در هر ردیف نشان دهنده
اعداد واقعی است.

شکل  -4نمونه توابع عضویت (خروجی) کیفیت کلی لیمو شیرین.

شکل  -5درجات مختلف لیمو شیرین.

مدلسازی انفیس و منطق فازی جهت پیشبینی خصوصیات
کیفی

در این پژوهش مدلسازی استنتاج تطبیقی عصبی -فازی تحت
قوانین فازی اگر -آنگاه برای متغیرهای ورودی و خروجی صورت
پذیرفت به این منظور از سیستم ممدانی استفاده گردید و تــابع
1 Chi square test

عضـویت مطلوب از میان توابع مختلف مثلثی ،ذوزنقهای ،زنگولهای
وگاوسی و درجه عضویت مناسب آنها برای هر ترکیب ورودی از آزمون
و خطا بهدست آمد .تعداد بهینه توابع عضویت معموالً بهصورت آزمون
و خطا تعیین میشود و به صورت تجربی تأیید میگردد .از سه ورودی
(یعنی زمان نگهداری ،زاویه رنگ و حجم (حاصل از تصویر)) برای
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پیشبینی خصوصیات کیفی (سفتی و شاخص رسیدگی) استفاده شد.
قوانین فازی بهمنظور برقراری ارتباط بین متغیرهای ورودی و خروجی
تعریف شدند .برای فازی کردن خصوصیات ورودی از متغیرهای لفظی
کم ،متوسط و زیاد برای متغیرهای ورودی زاویه رنگ و حجم و از
متغیرهای لفظی خیلی خیلی کم ،خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلی
زیاد برای متغیر ورودی زمان نگهداری استفاده گردید (شکل .)6
همچنین از الگوریتم یادگیری پیوندی که ترکیبی از الگوریتم پس انتشار

خطا و روش حداقل مربعات میباشد ،برای آموزش و تطبیق با سیستم
استنتاج فازی استفاده شده است.
بهمنظور مشخص کردن اهمیت نسبی هر یک از متغیرهای ورودیِ
مدل استنتاج فازی تجزیهوتحلیل میزان حساسیت انجام گردید .برای
تعیین میزان حساسیت مدل به هر یک از خصوصیات ورودی شامل
زمان نگهداری ،زاویه رنگ و حجم (حاصل از تصویر) از روش حذف
آنها استفاده گردید (.)Kaveh et al., 2018

شکل  -6توابع عضویت برای (الف) زمان نگهداری( ،ب) رنگ پوست (زاویه رنگ) و (ج) حجم.

تجزیه و تحلیل و ارزیابی مدل پیشبینی

مقایسه میانگین با کمک آتالیز واریانس و آزمون تعقیبی دانکن و
با استفاده از نرمافزار ( SPSSنسخه  ،96آمریکا) انجام پذیرفت .ارزیابی
و مقایسه مدل با کمک ضریب تبیین (  ،)𝑅2ریشه میانگین مربعات خطا
( )RMSEو درصد خطای مطلق ( )MAPEانجام شد (‐Abbaspour
Gilandeh et al., 2020; Rad et al., 2018; Sabbaghi et al.,
:)2019

()4
() 9

∑𝑛 (𝑂−𝑃)2
)
(𝑂−𝑃̅)2

𝑅2 = 1 − (∑𝑖=1
𝑛
𝑖=1

(𝑂−𝑃)2
𝑝𝑛−

√ = RMSE

× 100

𝑂𝑃−
|
𝑂

𝑛∑
|𝑖=1

= MAPE

()6
که 𝑂 𝑝 ،𝑃 ،و 𝑛 بهترتیب داده تجربی ،داده پیشبینی شده ،تعداد
مشاهده و تعداد خصوصیات مدل است .رسم نمودارها و محاسبه نوار
خطا بهترتیب با کمک نرمافزارهای اکسل (نسخه  )9096و متلب
( )Matlab R2019aصورت پذیرفت.
𝑛

نتایج و بحث
طبقهبندی کیفی لیموشیرین

دو نوع الگوریتم طبقهبندی یکی بر مبنای خصوصیات کیفی و
دارای  9ورودی (شامل سفتی پوست ،مواد جامد محلول کل ،درصد
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رنگ سبز ،حجم و رنگ پوست (زاویه رنگ)) و دیگری بر مبنای
خصیصههای استخراجی از تصاویر و دارای  3ورودی (شامل درصد
رنگ سبز ،حجم (حاصل از تصویر) و رنگ پوست (زاویه رنگ)) مورد
بررسی قرار گرفت (شکل  )9و دقت طبقهبندی هر کدام با طبقهبندی
با کمک شاخص رسیدگی و جداسازی نمونهها توسط کارشناس بررسی
گردید (جدول .)9
همانطور که در جدول  9مشاهده میگرد ،طبقهبندی انجام شده
توسط الگوریتم بر مبنای خصوصیات کیفی نسبت به الگوریتم بر مبنای
خصیصههای حاصل از تصویر از دقت باالتری برخوردار است که شاید
دلیل آن تاثیر سفتی پوست و میزان مواد جامد محلول کل بر کیفیت
نهایی لیمو شیرین باشد ،بهطوریکه با افزایش زمان نگهداری میزان
سفتی پوست به دلیل افزایش از دست دادن رطوبت ،افزایش مییابد از
طرف دیگر به سبب از دست دادن وزن و تغییرات هیدرولیتیکی

پلیساکاریدها میزان مواد جامد محلول کل طی زمان نگهداری افزایش
مییابد ( .)Askari et al., 2019با آنکه دقت الگوریتم بر مبنای
خصوصیات کیفی نسبت به الگوریتم بر مبنای خصیصههای حاصل از
تصویر باالتر است ولی با اینحال این الگوریتم هم توانسته با دقت و
صحت باالیی نمونههای لیمو شیرین را به درجههای کیفی مختلف
جداسازی نماید .شاید علت این امر نقش مهم رنگ و خصوصیات
ظاهری بر درجهبندی کیفی میوه و سبزیها و نقش کم رنگتر
خصوصیاتی نظیر سفتی بافت و میزان مواد جامد محلول کل بر
بازارپسندی نهایی محصول است .نتایج طبقهبندی نشان داد که دقت
هر دو الگوریتم طبقهبندی برای تیمارهای مختلف تفاوت معناداری
( )p˂0/09نداشت و تیمارهای مختلف تاثیری بر دقت جداسازی
نگذاشت.

جدول  -1دقت دستهبندی الگوریتمهای مختلف با انواع توابع عضویت در تیمارهای مختلف برای مجموعهی آموزشی و آزمایشی.
تیمار 1
تیمار 2
تیمار 3
تیمار 4
تابع
1
حساسیت
عضویت
آموزش
آزمون
آموزش
آزمون
آموزش
آزمون
آموزش
آزمون

0/559

0/563

0/559

0/566

0/550

0/564

0/559

0/597

0/543

گاوسی

0/549

0/590

0/595

0/594

0/539

0/599

0/594

0/599

0/509

مثلثی

0/567

0/599

0/573

0/549

0/569

0/599

0/579

0/545

0/599

ذوزنقهای

0/565
0/599

0/549
503

0/573
0/595

0/536
0/509

0/565
0/599

0/539
0/509

0/594
0/533

0/595
0/599

0/539
0/599

گاوسی
مثلثی

0/599

0/596

0/595

0/539

0/549

0/599

0/599

0/595

0/590

ذوزنقهای

نتایج و تجزیه و تحلیل ارزیابی کارشناسان و سیستم استنتاج فازی
توسعه یافته نشان داد که میانگین دقت تیمارهای مختلف به معنی
میانگین خطای مقادیر اولیه (تفاوت در مقادیر پیشبینی شده و اولیه
کیفیت میوه) تولید شده توسط سیستم استنتاج فازی برای توابع عضویت
گاوسی ،مثلثی و ذوزنقهای بهترتیب  0/539 ،0/579و  0/560میباشد.
نتایج مطالعهی حاضر نشان میدهد که مدل طبقهبندی فازی طراحی
شده از عملکرد قابل قبولی در طبقهبندی کیفی لیموشیرین برخوردار
است .ضمن آنکه به دلیل استفاده از متغیرهای زبان شناختی در سیستم
فازی ،در صنعت به سادگی میتوان از آن استفاده نمود .نکته مهم دیگر
در نتایج فوق این بود که مدل بر مبنای خصیصههای استخراجی از
تصویر نیز عملکرد بسیار خوبی داشت بهطوریکه میانگین دقت
تیمارهای مختلف تولید شده توسط سیستم استنتاج فازی برای توابع
عضویت گوسی ،مثلثی و ذوزنقهای بهترتیب  0/593 ،0/566و 0/599
بود .بهمنظور دستیابی به بهترین پیکربندی انفیس تعدادی آزمون انجام

مدل
بر مبنای
خصوصیات
کیفی

بر مبنای
خصیصههای
استخراجی از
تصاویر

و شبکهای با کمترین میزان خطای آزمون میانگین انتخاب گردید.
بهترین پیکربندی برای توابع عضویت گاوسی بود.
با کمک ماتریس درهمریختگی (جدول  )9میتوان درصد صحت
طبقهبندی برای هر طبقه برای الگوریتمی با بهترین پیکربندی (گاوسی)
مشخص گردد .در این ماتریس اعداد موجود در قطر مورب برای
نمونههایی است که به درستی طبقه بندی شدهاند و اعداد خارج از قطر
اصلی نیز نشاندهنده نمونههایی است که به اشتباه طبقهبندی شدهاند.
در این جدول اعداد موجود در هر ستون نشاندهنده اعداد پیشبینی و
اعداد موجود در هر ردیف نشان دهندة اعداد واقعی است .نتایج ارائه
شده در ماتریس درهم ریختگی نشان دهنده توانایی مدل بر مبنای
خصیصههای استخراج شده از تصاویر در طبقهبندی نتایج با صحت باال
همانند الگوریتم بر مبنای خصوصیات کیفی است .تاکنون پژوهشی
بهمنظور طبقهبندی کیفی لیموشیرین طی نگهداری انجام نشده است
اما پژوهشهایی برای طبقهبندی کیفی گوجهفرنگی ( GoelSehgal,
1 Pearson correlation coefficient
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عملکرد این سیستمهای هوشمند مطلوب است و این سیستمها توانست
با دقت و صحت باالیی طبقهبندی را انجام دهد.

 )2015و سیب ( )Papageorgiou et al., 2018با کمک سیستم
استنتاج فازی و انفیس و با تکیه بر خصوصیات استخراج شده از تصویر
انجام پذیرفته است که نتایج آن همانند این پژوهش نشان داد که

جدول  -2ماتریکس درهم ریختگی برای طبقهبندی و اعتبارسنجی نتایج.
4

3

2

1

درجه

مدل

0
0
4
939
0/579
0
0
4
939
0/579

0
3
947
9
0/574
0
3
943
9
0/547

9
945
3
0
0/574
3
949
4
0
0/594

949
4
0
0
0/573
940
6
0
0
0/595

9
9
3
4

خصوصیات کیفی

صحت

9
9
3
4

خصیصههای استخراجی از
تصاویر
صحت

و درجه عضویت مختلف انجام شد .بهطور کلی 94 ،قانون اگر -سپس
برای پیشبینی دو خصوصیت کیفی سفتی بافت و شاخص رسیدگی
استفاده گردید.

پیشبینی خصوصیات کیفی

پیشبینی خصوصیات کیفی با بهرهگیری از سیستم استنتاج ممدانی
در جعبه ابزار نرمافزار متلب تحت قواعد اگر -سپس با سه ورودی و با
استفاده از توابع عضویت مختلف مثلثی ،ذوزنقهای ،زنگولهای و گوسی

جدول  -3برخی از بهترین پیکربندی سیستم استنتاج تطبیقی فازی -عصبی برای پیشبینی خصوصیات کیفی لیموشیرین.
MAPE

RMSE

𝑹

MAPE

RMSE

𝑹

تعداد توابع
عضویت

آموزش

آزمون

4/09

0/0055

0/5559

90/99

0/0993

0/5763

3

4/65
3/57
4/99
3/50
4/09
4/55
9/43
3/57
4/90
4/33
4/94
4/60
4/56
3/59
4/49

0/0054
0/0076
0/0054
0/0043
0/0059
0/0059
0/0057
0/0069
0/0073
0/0059
0/0057
0/0059
0/0909
0/0065
0/0074

0/5576
0/5559
0/5550
0/5553
0/5550
0/5549
0/5593
0/5556
0/5550
0/5555
0/5559
0/5550
0/5574
0/5559
0/5557

90/55
5/56
90/43
5/57
90/95
90/57
99/99
5/49
90/09
90/36
90/67
90/75
99/09
90/45
90/94

0/0967
0/0905
0/0949
0/0059
0/0995
0/0949
0/0959
0/0050
0/0056
0/0999
0/0994
0/0995
0/0974
0/0933
0/0995

0/5679
0/5755
0/5709
0/5509
0/5769
0/5649
0/5609
0/5599
0/5749
0/5794
0/5653
0/5653
0/5690
0/5799
0/5664

9
9
4
9
3
9
4
9
3
3
4
9
4
9
4

𝟐

𝟐

تابع عضویت

ویژگی

گاوسی
زنگولهای
مثلثی

شاخص
رسیدگی

ذوزنقهای
گاوسی
زنگولهای
سفتی بافت

مثلثی
ذوزنقهای
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شکل  -7دادههای (الف) سفتی بافت( ،ب) شاخص رسیدگی پیشبینی شده توسط مدل فازی نسبت به دادههای تجربی.

نتایج حاصل از پیشبینی با توابع عضویت مختلف و بهترین درجه
عضویت در جدول  3نشان داده شده است .نتایج نشان داد که بهترین
پیشبینی برای شاخص رسیدگی و سفتی بافت بهترتیب با مدل منطق
فازی با توابع عضویت مثلثی (تعداد توابع عضویت  )9و گوسی (تعداد
توابع عضویت  )9انجام پذیرفت .ضریب تبیین پیشبینیِ شاخص
رسیدگی و سفتی بافت برای بهترین پیکربندی بهترتیب برابر 0/5556
و  0/5559بود .مقایسه ضریب همبستگی بین مقادیر پاسخ تجربی و
پاسخ پیشبینیشده توسط مدل فازی برای خروجیهای سفتی بافت و
شاخص رسیدگی در شکل  7ارائه شده است .همانطور که در این شکل
مشاهده میگردد ،همبستگی باالی این دادهها نشاندهنده دقت باالی
مدل فازی انتخاب شده میباشد .تاکنون پژوهشی بهمنظور استفاده از
سیستمهای استنتاج فازی برای پیشبینی خصوصیات کیفی طی
نگهداری میوه و سبزیها انجام نشده است ولی گزارشات زیادی در
زمینه استفاده از سیستم فازی ممدانی برای پیشبینی خشک کردن
محصوالت مختلف غذایی توسط محققان مختلف منتشر شده است
( ;Abbaspour‐Gilandeh et al., 2020; Banakar et al., 2017
.)Jafari et al., 2016; Nadian et al., 2017; Rad et al., 2018
نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل میزان حساسیت نشان داد که (جدول )4
زمان نگهداری بیشترین تاثیر را هم بر شاخص رسیدگی و هم بر بافت
سطحی لیمو شیرین دارد .به عبارت دیگر با تغییر زمان نگهداری
شاخص رسیدگی و بافت بیشترین تغییر را میکند .شاید علت این امر
این باشد که زمان نگهداری خود بهعنوان ویژگی مستقل است که بر
روی سایر ورودیها شامل زاویه رنگ و حجم نیز تاثیر میگذارد .کاوه
و همکاران نیز در مدلسازی خشک کردن سیر و موسیر نیز به این

نتیجه رسیدن که زمان خشک کردن بیشترین تاثیر را بر خروجی دارد
( ،)Kaveh et al., 2018که این به سبب مستقل بودن عامل زمان و
تاثیر بر سایر عوامل میباشد.

نتیجهگیری
در این پژوهش کاربرد سیستم استنتاج فازی برای طبقهبندی و
پیشبینی خصوصیات کیفی لیموشیرین طی نگهداری مورد بررسی قرار
گرفت .نتایج طبقهبندی کیفی لیمو شیرین به  4درجه نشان داد که هر
دو سیستم استنتاج فازی با الگوریتمهای بر پایه خصوصیات کیفی و
خصیصههای حاصل از تصویر قادرند تا طبقهبندی را با دقت و صحت
باالیی انجام دهند .نکته مهم دیگر عملکرد بسیار خوب مدل بر مبنای
خصیصههای استخراجی از تصویر میباشد ،بهطوریکه دقت تیمارهای
مختلف تولید شده توسط سیستم استنتاج فازی برای تابع عضویت
گاوسی باالتر از بقیه توابع عضویت بود .پیشبینی خصوصیات کیفی
سفتی بافت و شاخص رسیدگی با موفقیت توسط سیستم استنتاج فازی
انجام پذیرفت .همبستگی باالی بین مقادیر پاسخ تجربی و پاسخ
پیشبینی شده توسط مدل فازی نشاندهنده دقت باالی این مدل بود.
نتایج تجزیهوتحلیل میزان حساسیت نشان داد که زمان نگهداری
بیشترین تاثیر در پیشبینی دارد .نتایج مطالعهی حاضر نشان میدهد
که مدل طبقهبندی فازی طراحی شده از عملکرد قابل قبولی در
طبقهبندی کیفی و پیشبینی کیفی لیموشیرین برخوردار است .ضمن
آنکه به دلیل استفاده از متغیرهای زبان شناختی در سیستم فازی ،در
صنعت به سادگی میتوان از آن استفاده نمود.

043 ...  فازی جهت- کاربرد منطق فازی و سیستم استنتاج تطبیقی عصبی/زندی و همکاران
. تجزیهوتحلیل میزان حساسیت خصوصیات مستقل غیرمستقیم برای پیشبینی خصوصیات کیفی لیمو شیرین-4 جدول
ویژگی
ورودی
RMSE
MAPE
𝑹𝟐

شاخص رسیدگی

سفتی بافت

همه خصوصیات

0/5556

0/0069

4/93

بدون زمان نگهداری

0/5569

0/0054

5/99

بدون زاویه رنگ

0/5555

0/0079

7/95

بدون حجم

0/5550

0/0065

7/93

همه خصوصیات

0/5559

0/0065

4/57

بدون زمان نگهداری

0/5595

0/0996

5/56

بدون زاویه رنگ

0/5553

0/0054

7/55

بدون حجم

0/5559

0/0053

5/03

"بررسی اثر پوشش آلژینات سدیم بههمراه عصاره برگ تربچه جهت
نگهداری لیموشیرین در شرایط مختلف (با و بدون بسته بندی تحت
") شیمیایی و بصری (تصویری، بررسی خصوصیات فیزیکی:)خال
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Introduction: The base of intelligent methods is using hidden knowledge in the experimental data, trying to extract
the inherent relationships among them and generalizing results to other situations. Artificial neural networks are one of
the most essential methods used in the field of artificial intelligence was inspired by how the human brain works, training
takes place first, and then the information related to the data is stored in the form of the network's weights. Fuzzy logic is
an important decision-making tool that has recently found some applications in food quality. Also, it is possible to find
out the reasons for low and high ranking of products evaluated by the judges. The fuzzy model can be used to determine
the importance of individual factors to the overall quality of a product. The ANFIS model is a combination of the artificial
neural network (ANN) and a fuzzy inference system (FIS) in such a way that the neural networks are applied to determine
the parameter of the fuzzy inference system. The fuzzy logic theory effectively addresses the uncertainty problems that
solve the ambiguity. Sweet lemon (Citrus limetta) fruit is a popular agricultural product cultivated in tropical countries
used to treat common colds, influenza and hypertension. Sweet lemon is quite perishable with postharvest losses such as
weight loss, physiological deterioration, decay, and softening texture. The objective of the present study was to investigate
grading of sweet lemon fruit based on quality and visual characteristics using fuzzy logic and ANFIS.
1

Material and Method: Ripe sweet lemon (Citrus limetta) fruits and radish (Raphanus sativus L.) leaves were
purchased from the local market in Zanjan, Iran. For emulsion solution preparation, 50 ml alginate sodium solution, 1 ml
glycerin and 0 or 10 g radish leaf extract were mixed, then the coating solution volume was made up to 100 ml using
distilled water. Finally, the mixture was steered for 200 second. Sweet lemon fruits were dipped in coating solutions or
distillate water (for control treatment) for 2 minutes at ambient temperature (25℃) and were then air-dried for 2 h using
a fan. All treatments stored at 4℃ for 50 days. Firmness, pH, titratable acidity (TA), total soluble solids content (TSS),
color, and shape were measured at 10-day intervals. This paper introduces an adaptive neural-fuzzy inference system
(ANFIS) model to classify sweet lemon based on the quality parameters and RGB intensity values. The ANFIS with
different types of input membership functions (MFs) was developed. A study was performed using fuzzy logic and
adaptive neural-fuzzy inference system (ANFIS) to predict the quality parameters of sweet lemon (firmness and ripening
index).
Results & Discussion: Our results showed that ‘triangle2mf’ MF performs much better than other mentioned MFs
for defect inspection. The classification accuracy of the ANFIS with ‘triangle2mf’ MF was 97.5% and 96.6% for quality
input and visual input, respectively, and the total correct classification rate was 97.01%. Therefore, this study indicated
the possibility of developing a potentially useful classification tool using the ANFIS technique based on quality
parameters and RGB values for fruit classification during processing, storage and distribution. Comparing the results
obtained from fuzzy logic with various membership function, showed that the RMSE in the fuzzy logic with ‘guss2mf’
MF was lower than other algorithms. The proposed approach focuses on three research motivations. First, to develop a
fuzzy rule-based classification system that can detect all the four quality grades of the sweet lemon. Second, the system
should be able to predict the quality parameters of sweet lemon. Fuzzy logic deserved high level of accuracy in
classification of sweet lemon, indicating high correlation between the data obtained from Mamdani fuzzy rules and
experimental ones during storage time.
Keywords: Fuzzy logic, Sweet lemon, Mamdani inference, ANFIS, Classification.
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مقاله پژوهشی
بررسی عملکرد الئوژل اتیل سلولز بهعنوان جایگزین شورتنیگ تجاری با هدف تولید کیک با
محتوای اسیدچرب اشباع پایین
احمد احتیاطی -*1معصومه مهربان سنگ آتش-1رضا کاراژیان -1زهرا نظری-1فرزاد

صادقی1

تاریخ دریافت9911/20/20 :
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چکیده
در این پژوهش جانشینی شورتنینگ تجاری در سطحهای صفر تا 011درصد با الئوژل بهینه شده بر پایه ترکیب اتیل سلولز /اسید استئاریک /استئاریل الکل /سوربیتان
مونو استئارات و مخلوط روغن کانوال /سویا بر ویژگیهای کیک روغنی مورد بررسی قرار گرفت .برای این منظور ،از فرموالسیون بهینه شده برای تولید الئوژل با
بیشترین مشابهت با ساختار فیزیکی شورتنینگ استفاده گردید .نتایج نشان داد که تفاوت معنیداری در ویژگیهای رطوبت ،فعالیت آبی و حجم مخصوص کیک
تهیه شده با شورتنینگ الئوژل با کیک تهیه شده با شورتنینگ تجاری مشاهده نمیشود .از جهت رنگ پوسته ،در شاخصهای روشنایی و قرمز -سبز تفاوت
معنیداری مشاهده نشد و تنها در شاخص زرد -آبی ،سطح  011درصد جانشینی ،مقدار کمتری نسبت به شاهد نشان داد .در شاخص تخلخل بافت ،تفاوت معنیداری
بین پنج نمونه مورد بررسی مشاهده نشد .بررسی بافت نمونههای کیک نشان داد که سختی بافت و شاخص فنریت با افزایش درصد جانشینی شورتنینگ تجاری
کاهش مییابد ولی شاخص پیوستگی تفاوت معنیداری پیدا نکرد .همچنین با افزایش درصد جانشینی شورتنینگ تجاری ،با نرمتر شدن بافت ،انرژی جویدن نمونه
نیز کاهش یافت .در نهایت ،ارزیابی حسی نمونههای کیک ،تفاوت معنیداری در شاخصهای طعم ،بافت ،ظاهر ،رنگ و پذیرش کلی نشان نداد .بهطورکلی استفاده
از شورتنینگ الئوژل بهجای شورتنینگ تجاری در فرموالسیون کیک ،نهتنها در سطح  01درصد جانشینی ،میتواند کیک با ویژگیهای قابلقبول ای به همراه دارد،
حتی تا سطح  011درصد نیز میتواند جایگزین شورتنینگ تجاری گردد و تنها در شاخص بافت تا حدی بافت نرمتری را ایجاد میکند.
واژههای کلیدی :اتیل سلولز ،اسید چرب اشباع ،کیک ،الئوژل

یکی از اجزای فرموالسیون فراوردههای غالت ،بهویژه محصوالتی
که در آنها شبکه گلوتنی آرد گندم توسعه کمتری پیدا کرده است،
چربیها هستند که با عنوان شورتنینگ نامیده میشوند (Ghotra et
) .al., 2002چربی عالوه بر کمک به تشکیل حبابهای ریز هوا در
مرحله تشکیل خمیر ،بهعنوان یک غشا در اطراف سلول هوا قرار
میگیرد و از تخریب آن طی پخت ،جلوگیری میکند .چربی ذوبشده
با افزایش دما طی پخت ،اجازه میدهد که حباب بزرگتر شود و بافت
محصول را متخلخل کند .عملکرد دیگر چربی در کیک ،پوشش دادن
آرد ،حفظ رطوبت و کمک به جذب آب گلوتن است .با توجه به اهداف
عملکردی موردنظر ،حضور چربی جامد در کنار چربی مایع باعث
عملکرد خاص شورتنینگ میشود (.)Zhou et al., 2011
خواص عملکردی شورتنینگ متاثر از حضور اسیدهای چرب اشباع
است .اسیدهای چرب اشباع ،مسئول ایجاد کریستالهای چربی در دمای

محیط هستند و درنتیجه باعث ایجاد ساختارهای االستیک در چربی
جامد میگردند .ترکیب نسبت مناسب چربیهای جامد با روغنها ،باعث
ایجاد چربیهای پالستیک با خواص ویژه رئولوژیکی میگردد
( .)Wilderjans et al., 2013عالوه بر چربیهایی که بهطور طبیعی
جامد هستند ،فرایند هیدروژنه کردن نیز برای تبدیل چربیهای مایع به
جامد ،بهواسطه تبدیل اسیدهای چرب غیراشباع به اسیدهای چرب
اشباع ،مورد استفاده قرار دارد .از معایب ناگزیر در این فرایند ،تشکیل
اسیدهای چرب ترانس ،در اثر هیدروژنه کردن جزئی روغن مایع است
( .)Pehlivanoglu et al., 2018aامروزه ارتباط مستقیم مصرف
اسیدهای چرب ترانس و بیماریهای قلبی عروقی اثبات شده است
( .)Valoppi et al., 2017شورتنینگها دارای بیشتر از  01درصد
اسیدهای چرب اشباع هستند ( .)Ghotra et al., 2002طی دهه اخیر،
ایجاد ساختارهای چربی نیمه جامد بدون استفاده از چربیهای اشباع
مورد توجه محققان قرار گرفته است ( Martins et al., 2018,
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 )Pehlivanoglu et al., 2018b, Singh et al., 2017که این
ساختارها که با عنوان الئوژل یا ارگانوژل شناخته میشوند،
ساختار الئوژل شامل روغن با چربی اشباع خیلی کم و یک یا چندین
ترکیب ژلساز بر اساس ویژگیهای مورد انتظار است .ژلسازهایی که
قادرند شبکه تشکیل دهند ،بر اساس وزن مولکولی ،به دو گروه اصلی
ژلسازهای با وزن مولکولی پایین و ژلسازهای با وزن مولکولی باال
تقسیمبندی میشوند ( .)Co and Marangoni, 2012در گروه
ژلسازهای با وزن مولکولی پایین .مومها (مخلوط اسیدهای چرب و
الکلهای چرب) ،فیتواسترولها ،مونوگلیسیریدها و سورفکتانتها
مثالهایی از این گروه ژلسازها هستند .گروه کمتر رایج ،الئوژلهای بر
پایه ژلسازهای با وزن مولکولی باال مانند پلیمرها هستند ( Siraj et
 .)al., 2015در بین پلیمرهای مختلف ،تنها اتیل سلولز ،توانایی ژل
ساختن روغن مایع بدون نیاز به فرایندهای حد واسط مثل
امولسیونسازی ،کاهش اندازه ذره ،تبخیر حالل و  ...را دارد .با وجودی
که اتیل سلولز توانایی باالیی در ایجاد الئوژل یا ساختارهای نیمه جامد
دارد اما االستیسته باالی ژل و شکننده بودن آن ،کاربرد الئوژل اتیل
سلولز را برای جانشینی شورتنینگ که دارای ساختار ویسکوپالستیک یا
پخشپذیر است ،محدود میکند .یکی از روشهای تغییر خصوصیات
فیزیکی الئوژلها ،استفاده از مولکولهای کوچک با فعالیت سطحی
است .افزودن این ترکیبات به ساختار ژل ،افزایش قدرت ژل و ایجاد
خاصیت رئولوژیکی تیکسوتروپی را به همراه دارد ( Marangoni,
 .)2012از دیگر ترکیباتی که میتواند با حضور در ساختار الئوژل،
پالستیسته را بهبود بخشد ،الکلهای چرب هستند .الکلهای چرب،
ساختار اصلی تشکیلدهنده مومها مانند موم کارنوبا ،موم سبوس برنج،
موم کاندلیا ،موم زنبورعسل و سایر ترکیبات مومی هستند .مومها
ترکیباتی حاوی اسیدهای چرب و الکلهای چرب عمدتا بلند زنجیر
هستند و به دلیل ساختار هیدروکربنی مشابه چربی ،در ایجاد ساختار
ویسکوپالستیک موثر هستند (.)Mert and Demirkesen, 2016a
از تکنیک الئوژلسازی با اتیل سلولز برای جایگزینی چربیهای با
درجه اشباع باال ،در محصوالت غذایی مختلف استفاده شده است.
 Gómez-Estacaو همکاران ( )9102الئوژل اتیل سلولز ( 00درصد) و
سورفکتانت سوربیتان مونواستئارات ( 3/76درصد) حاوی مخلوط
روغنهای زیتون ،روغن دانه کتان و روغن ماهی را بهعنوان جایگزین
چربی حیوانی در تولید پاته با درصد چربی کاهشیافته مورد استفاده
قرار دادند .استفاده از الئوژل ،باعث افزایش محتوای امگا 3و محتوای
اسید چرب غیراشباع محصول گردید اما به لحاظ حسی امتیاز کمتری
نسبت به نمونه شاهد کسب کرد .اگرچه به لحاظ پایداری امولسیونی،
پاته بر پایه الئوژل پایداری کمتری نشان داد ولی سفتی بافت این
نمونهها نسبت به نمونه کنترل بیشتر بود Barbut .و همکاران ()9107
الئوژلهای بر پایه اتیل سلولز -سوربیتان مونو استئارات و روغن کانوال
را بهعنوان جایگزین چربی گاو در سطوح صفر تا  01درصد در

فرموالسیون سوسیس فرانکفورتر مورد استفاده قرار دادند .نتایج نشان
داد که استفاده از روغن کانوال بدون بهرهگیری از تکنولوژی
الئوژلسازی ،باعث افزایش سفتی سوسیس و کاهش قابلیت جویدن
گردید ولی با افزایش غلظت اتیل سلولز و سوربیتان مونو استئارات ،بافت
نرمتر گردید و قابلیت جویدن بهبود یافت.
پتانسیل تکنیک الئوژلسازی در محصوالت پخت تاکنون در موارد
مختلف موردبحث قرار گرفته است .عمده این مطالعات مبتنی بر استفاده
از ژلساز های مومهای طبیعی به فرم فاز کامال چربی و امولسیونی بوده
است ( Jang et al., 2015, Mert and Demirkesen, 2016b,
 Adili .)Patel et al., 2014و همکاران ( )9191از تکنیک
الئوژلسازی با اتیل سلولز و آدیپیک اسید برای تولید ژل جایگزین
شورتنینگ استفاده کردند .این محققان شاخصهای بافتی ،حسی و
رنگ را مورد بررسی قرار داده و بیان کردند الئوژل ،قابلیت جایگزینی
شورتنینگ را دارا است .بررسی منابع نشان میدهد تاکنون ظرفیت
تکنیک الئوژلسازی با اتیل سلولز و هیبرید آن با سایر ژلسازها بهویژه
الکلهای چرب برای جایگزینی شورتنینگ مورد بررسی قرار نگرفته
است .هدف از این پژوهش ،بررسی پتانسیل و عملکرد شورتنینگ
طراحی شده بر اساس تکنیک الئوژلسازی با اتیل سلولز در ترکیب با
ژلسازهای اسید چرب و الکل چرب و سورفکتانت سوربیتان
مونواستئارات بر ویژگیهای مختلف کیک روغنی میباشد.

مواد و روشها
آرد گندم ،شورتنینگ ،شکر ،شیر خشک بدون چربی ،بیکینگپودر
و تخممرغ ،روغن کانوال و روغن سویا از فروشگاههای محلی خریداری
شد .اتیل سلولز با ویسکوزیته  91سانتیپواز از نمایندگی شرکت Dow
 Chemicalبا نام تجاری Ethocel Standard 20 Premium
خریداری شد .همچنین اسید استئاریک و استئاریل الکل درجه تجاری
از شرکت مواد شیمیایی زیست آزما (مشهد ،ایران) خریداری گردید.
آنتیاکسیدان  BHTدرجه تجاری از کارخانه روغن سه گل تهیه شد.
آمادهسازی الئوژل

برای تهیه الئوژل از فرموالسیون بهینهشده بر اساس مطالعات
مقدماتی و پیش تیمارهای انجامشده( ،اتیل سلولز ( 7/4درصد وزنی/
وزنی) ،مخلوط اسید استئاریک /استئاریل الکل با نسبت 6/0( 60:31
درصد وزنی /وزنی) و سوربیتان مونو استئارات ( 1/0درصد وزنی /وزنی)
و روغن کانوال /سویا با نسبت  07( 90:60درصد وزنی /وزنی)) با روش
حرارتدهی مخلوط روغن و ژلساز استفاده شد .به جهت جلوگیری از
واکنشهای اکسیداسیون غیرقابلکنترل در شرایط آزمایشگاهی ،ابتدا
به مخلوط روغن ،آنتیاکسیدان  BHTبا غلظت  011ppmاضافه گردید
و پس از هم زدن ،با استفاده از هات پلیت همزن مغناطیسی دمای
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روغن تا  001درجه سانتیگراد افزایش پیدا کرد .در این شرایط،
ژلسازها به روغن اضافه شد و به مدت  01دقیقه یکنواخت گردید تا
زمانی که کامال شفاف و عاری از ذرات نامحلول باشد .محلول تهیه
شده سپس در دمای محیط به مدت  94ساعت برای تشکیل ژل بدون
همزدن نگهداری گردید .محاسبات تئوری بر اساس محتوای تقریبی
اسید چرب اشباع روغن کانوال ( 6درصد) و روغن سویا ( 01درصد)
نشان میدهد که شورتنینگ الئوژل دارای تقریبا  0درصد اسید چرب
اشباع است که در مقایسه با شورتنینگ تجاری با اسید چرب اشباع 01
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درصد ،کاهش قابل توجهی را نشان میدهد .پروفایل اسید چرب هر دو
نمونه شورتنینگ تجاری و شورتنینگ الئوژل تولید شده با تکنینک
کروماتوگرافی گازی تعیین گردید که نتایج در جدول  0ارایه شده است.
در این جدول مشاهده میشود که محصول طراحی شده ،یعنی
شورتنینگ الئوژل دارای  01درصد اسید های چرب اشباع و بدون اسید
چرب ترانس است ،در حالی که شورتنینگ تجاری  71درصد اسید های
چرب اشباع و  9/0درصد اسید چرب ترانس دارد.

جدول  -1پروفایل اسیدهای چرب نمونه شورتنیگ تجاری و شورتنینگ الئوژل بهینه شده
ردیف

نام یا گروه اسید چرب

اشباعیت

شورتنینگ تجاری ()%

شورتنینگ الئوژل ()%

1

لوریک اسید
میریستیک اسید
پنتادکانوئیک اسید
پالمتیک اسید
مارگاریک اسید
استئاریک اسید
آراشیدیک اسید
پالمیتولئیک اسید
هپتا دسنوئیک اسید
ترانس اولئیک اسید
سیس اولئیک اسید
سیس لینولئیک اسید
ترانس لینولئیک اسید
لینولنیک اسید
اسید های چرب اشباع
اسید های چرب غیر اشباع
اسید های چرب سیس
اسید های چرب ترانس
اولئیک اسید کل
لینولئیک اسید کل

اشباع
اشباع
اشباع
اشباع
اشباع
اشباع
اشباع
غیر اشباع
غیر اشباع
غیر اشباع
غیر اشباع
غیر اشباع
غیر اشباع
غیر اشباع
اشباع
غیر اشباع
غیر اشباع
غیر اشباع
غیر اشباع
غیر اشباع

1/09
1/03
1/10
41/30
1/00
00/30
1/09
1/0
1/19
9/69
90/90
0/02
1/10
1/94
02/27
32/26
36/9
9/66
31/26
0/74

صفر
1/17
صفر
7/43
1/10
3/30
1/40
1/00
1/0
صفر
01/00
39/16
صفر
7/64
01/33
02/70
02/70
صفر
01/00
39/16

2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21

آمادهسازی کیک

فرموالسیون اجزاء تشکیلدهنده کیک شامل آرد گندم نول (011
گرم) ،تخممرغ ( 00گرم) ،شکر ( 09گرم) ،شورتنینگ ( 00گرم) ،شیر
خشک ( 09گرم) ،آب ( 46گرم) و پیکینگ پودر ( 0گرم) بود .برای تهیه
خمیر کیک ،ابتدا شورتنینگ و شکر در دور تند همزن خانگی
( ،BOSCHآلمان) به مدت  0دقیقه هم زده شد ،سپس تخممرغ اضافه
شده و به مدت  3دقیقه در دور تند مخلوط کردن انجام گردید .در مرحله
بعد ،آرد گندم ،بیکینگپودر و شیر خشک بدون چربی (مخلوط و الک
شده) به مخلوط اضافه شده و به مدت  31ثانیه در دور کند همزدن

انجام گردید و بعد از جمعکردن خمیر مجددا به مدت  31ثانیه هم زدن
ادامه یافت .در نهایت آب به فرمول اضافه و به مدت  01ثانیه در دور
کند هم زده شد و در انتها به مدت  01ثانیه در دور تند ،مخلوط کردن
کامل شد .خمیر تهیه شده در قالب ریخته شد و در آون ( ،ONIXایتالیا)
پیش حرارت دیده در دمای  001درجه سانتیگراد به مدت  00دقیقه
حرارت داده شد .کیکها در دمای اتاق به مدت  0ساعت سرد گردیده
و سپس بستهبندی شده و برای انجام آزمونهای مربوطه (پس از یک
روز ماندگاری) نگهداری شد.
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بافت کیک

رطوبت

میزان رطوبت تیمارها طبق روش  AACC 44-15و بر پایه
تغییرات وزنی نمونه طی خشک شدن در دمای  010درجه سانتیگراد
با استفاده از آون ( ،BINDERآمریکا) اندازهگیری شد.
فعالیت آبی

پس از کالیبره کردن دستگاه سنجش فعالیت آّبی (،LabMaster
سوئیس) ،نمونههایی همگن شده از کیک را در سل مخصوص قرار داده
و فعالیت آبی آن پس از متعادل شدن در دمای  90درجه سانتیگراد
تعیین گردید.

بهمنظور بررسی بافت کیک در فاصله زمانی یک روز پس از تولید
با استفاده از دستگاه بافتسنج ،پروب مسطح با قطر  37میلیمتر و
آزمون آنالیز پروفایل بافت اندازهگیری شد .برای این کار قطعه مکعبی
به بعد  9سانتیمتر از مغز کیک جدا شد .شرایط آزمون شامل حد آستانه3
 01گرم ،سرعت پروب طی پیش آزمون ،طی آزمون و طی پس از
آزمون  0میلی متر بر ثانیه بود و درصد فشردگی  01درصد تعریف
گردید .با استفاده از منحنی نیرو-فاصله ،شاخصهای سختی ،پیوستگی،
شاخص فنریت و انرژی جویدن محاسبه شد (.)Ronda et al., 2011
ارزیابی حسی

حجم مخصوص

اندازهگیری حجم کیک طبق روش  AACC 10-50و بر اساس
روش جابهجایی دانه کلزا انجام گرفت .برای اندازهگیری حجم ،از
دانههای ارزن استفاده شد .ابتدا با اندازهگیری وزن مربوط به حجم
مشخص دانه ارزن ،چگالی دانهها تعیین شد .در نتیجه با مشخص بودن
چگالی دانهها ،حجم مخصوص نمونه تعیین شد.

برای ارزیابی ویژگیهای حسی از روش هدونیک  0نقطهای استفاده
شد .آزمونهای حسی شامل رنگ ،ظاهر ،بافت ،طعم و پذیرش کلی
توسط  01نفر ارزیاب آموزش ندیده ترکیبی از  0خانم و  0آقا تعیین
گردید .در ارزیابی حسی از روش هدونیک پنج نقطهای که شماره 0
نشان دهنده کمترین امتیاز و شماره  ،0بیشترین امتیاز برای صفت مورد
ارزیابی میباشد ،استفاده شد (.)Khalilian Movahhed et al., 2016
تجزیه و تحلیل آماری دادهها

رنگسنجی پوسته کیک

بررسی رنگ پوسته نمونههای کیک با روش پردازش تصویر انجام
گرفت .تصویرگری پوسته و مغز کیک در فاصلهی دو روز پس از تولید
با استفاده از دوربین دیجیتال ( ،Canonژاپن) انجام شد .برای
تصویرگیری از اتاقک با دیواره مشکی مات استفاده شد تا بازتاب نور در
محیط به حداقل برسد .برای ایجاد نور از المپ فلورسنت استفاده شد.
دوربین در فاصله  91سانتیمتری نمونهها و کامال موازی با آن روی
پایه ثابت بود .جهت اندازهگیری شاخصهای رنگی * a* ،Lو *،b
فضای رنگی تصاویر با استفاده از نرمافزار  ImageJنسخه  0/44و
افزونه  Color_Space_Converterاز  RGBبه  Labتبدیل شد و
سپس میانگین مقادیر در هر کانال رنگی اندازهگیری شد ( Khalilian
.)Movahhed et al., 2016
تخلخل

بهمنظور ارزیابی میزان تخلخل ،از تکنیک پردازش تصویر مغز
کیک بر پایه آستانهگیری استفاده شد .تصاویر در نرمافزار  ImageJابتدا
به فضای رنگی خاکستری تبدیل گردید و پس از آستانهگیری با
الگوریتم اتسو ،9حفرات در تصویر جداسازی گردید و نهایتا نسبت حفرات
به سطح کل اندازهگیری شد (.)Khalilian Movahhed et al., 2016

1 Otsu

شورتنینگ تجاری در  0سطح شامل صفر 60 ،01 ،90 ،و 011
درصد با شورتنینگ الئوژل جایگزین گردید .آنالیز نتایج حاصل از حداقل
سه تکرار اندازهگیری ،با روش آنالیز واریانس یکطرفه (درصد جانشینی
شورتنینگ تجاری با شورتنینگ بر پایه الئوژل) انجام شد .مقایسه
میانگین با آزمون ّ Fisher's least significant differenceانجام
گردید .انجام تجزیه آماری با نرمافزار  Minitabنسخه  06و رسم
نمودارها با استفاده از نرمافزار  Excelرسم شد.

نتایج و بحث
رطوبت

نتیجه آنالیز واریانس رطوبت برای نمونههای کیک حاوی
غلظتهای مختلف شورتنینگ نشان داد که درصد جانشینی ،اثر
معنیداری بر این مشخصه داشت (نتایج جدول آنالیز واریانس برای
کلیه پاسخها در متن ارایه نشده است) .مقایسه میانگین مقادیر رطوبت
در جدول  9ارائه شده است .همانطور که مشاهده میشود ،در سطوح
 011درصد شورتنینگ تجاری و  011درصد شورتنینگ الئوژل ،درصد
رطوبت باالتری در مقایسه با سطوح ترکیبی دارند .احتماال در شرایط
ترکیبی مخلوط شورتنینگ و الئوژل ،تعامل متفاوت چربی با گلوتن و
نشاسته منجر به حفظ کمتر رطوبت در محصول شده استSeyhun .
و همکاران ( )9113گزارش کردند که افزایش محتوای چربی باعث
2 Trigger force
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افزایش حفظ رطوبت کیک طی پخت میگردد ،با این حال اثر
امولسیفایر  DATEMدر غلظتهای باال و پایین چربی متفاوت بود .در
غلظت باالی چربی ،امولسیفایر باعث افزایش از دست دادن رطوبت شد
ولی در غلظت پایین چربی ،این اثر کاهشی بود .تفاوت در محتوا و
فرموالسیون چربی ،با تغییر ساختار خمیر و کیک ،حفظ رطوبت را تحت
تاثیر قرار میدهد .بااینحال ،در همه نمونهها ،رطوبت محصول در
محدوده قابلقبول برای محصول کیک (محدوده  00تا  91درصد در
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استاندارد ملی ایران به شماره  )9003قرار دارد و بر اساس این نتایج،
جایگزینی شورتنینگ تجاری حتی تا  011درصد ،بهلحاظ ویژگی
رطوبت ،محصولی قابل قبول از نظر ویژگی های استاندارد است.
محققان دیگر کاهش و افزایش رطوبت محصول را با جایگزینی
شورتنینگ تجاری با شورتنینگ الئوژل در فرموالسیون کلوچه برای به
ترتیب الئوژل موم زنبورعسل و الئوژل مونو گلیسیریدی گزارش کردند
(Goldstein and Seetharaman, 2011, Yilmaz and Ogutcu,
).2015

جدول  -2مقایسه میانگین ویژگیهای فیزیکی نمونههای کیک حاوی سطوح مختلف شورتنینگ الئوژل جایگزین شورتنینگ تجاری
درصد جانشینی
رطوبت (درصد)

صفر

25

51

00/07±1/19 00/90±1/14
00/06±1/12
a
a
فعالیت آبی
1/66±1/110 1/66±1/119
1/60±1/113a
3
a
a
a
3/10±1/00
9/26±1/10
حجم مخصوص (9/07±1/00 )cm /g
a
a
تخلخل (درصد)
93/21±9/10 99/99±9/03
93/96±9/44a
a
a
a
*L
شاخص رنگی
43/63±9/21 49/04±0/77
41/70±1/00
LAB
a
a
a
*a
01/94±0/30
2/00±1/20
09/17±0/60
پوسته کیک
*36/23±0/91a 34/01±9/01bc 37/77±9/07abc b
a

b

فعالیت آبی

فعالیت آبی ،ازجمله شاخصهای مهم در محصول کیک بوده و در
ماندگاری محصول مانند رشد عوامل میکروبی تاثیرگذار است .داشتن
فعالیت آبی کمتر از  1/0در محصول کیک برای ماندگاری طوالنیمدت
الزم است .نتیجه آنالیز واریانس فعالیت آبی برای نمونههای کیک
حاوی غلظتهای مختلف شورتنینگ نشان داد که درصد جانشینی ،اثر
معنیداری بر این مشخصه نداشت .مقادیر فعالیت آبی برای کیکهای
با درصد جانشینی مختلف شورتنینگ تجاری با شورتنینگ الئوژل در
جدول  9ارائه شده است .با توجه به معنیدار نبودن آنالیز واریانس،
میانگینها ،تفاوت معنیداری ندارند و همه در محدوده قابلقبول برای
محصول کیک هستند .بر این اساس ،جایگزینی شورتنینگ تجاری با
شورتنینگ طراحی شده ،تاثیر منفی به لحاظ فعالیت آبی نداردYilmaz .
و  )9100( Ogutcuگزارش کردند که استفاده از الئوژلهای موم گل
آفتابگردان و موم زنبورعسل به جای شورتنینگ تجاری در فرموالسیون
کلوچه باعث کاهش فعالیت آبی گردید .این محققان دلیل این امر را
رطوبت کمتر فرموالسیون حاوی الئوژل دانستند.
حجم مخصوص

حجم مخصوص ازجمله ویژگیهای کیک است که به لحاظ بازده
صنعتی و اقتصادی موردتوجه میباشد .نتیجه آنالیز واریانس حجم
مخصوص برای نمونههای کیک حاوی غلظتهای مختلف شورتنینگ
ژلهای نشان داد که اگرچه حجم مخصوص کیک با افزایش درصد

b

75

111

00/72±1/01 00/00±1/17
1/60±1/113a 1/66±1/110a
3/17±1/17a
3/10±1/04a
94/33±9/66a 93/03±0/64a
40/30±3/97a 49/06±9/02a
09/42±0/37a 09/63±0/00a
34/40±1/00c 36/00±1/00ab
b

a

جایگزینی با شورتنینگ الئوژل افزایش یافت ،اما این افزایش معنیدار
نبود .مقادیر حجم مخصوص برای کیکهای با درصد جانشینی مختلف
شورتنینگ تجاری با شورتنینگ الئوژل در جدول  9ارائه شده است .با
توجه به معنیدار نبودن اثر درصد جانشینی ،میانگینها تفاوت
معنیداری ندارند .این مسئله نشان میدهد ،محدودیتی در استفاده از
شورتنینگ ژلهای به جهت تاثیر بر ایجاد حبابهای هوا و حجم یافتن
طی پخت وجود نداشته است .در مطالعه  Pehlivanogluو همکاران
( )Pehlivanoglu et al., 2018bتاثیر پنج نوع الئوژل شامل
الئوژلهای امولسیونی و الئوژلهای بر پایه موم کارنوبا بر ویژگیهای
کیک روغنی در مقایسه با شورتنینگ تجاری مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج نشان داد که حجم کیک بهطور معنیداری برای الئوژلهای بر
پایه موم کاهش یافت .همچنین در پژوهشی دیگر ،محققان با افزودن
اتیل سلولز با ویسکوزیته باال و افزودن تری گلیسرول مونواستئارات به
فرموالسیون شورتنینگ بر پایه پالم ،مشاهده کردند که قابلیت هوادهی
شورتنینگ افزایش یافته و حجم مخصوص نان حاوی شورتنینگ نسبت
به شورتنینگ شاهد ،افزایش یافت (.)Ye et al., 2019
رنگسنجی پوسته

رنگ پوسته کیک متاثر از فرموالسیون و شرایط پخت متغیر است
و رنگ مناسب بر پذیرش مصرفکننده تاثیر مستقیم دارد .نتیجه آنالیز
واریانس نشان داد که درصد جانشینی ،اثر معنیداری بر ویژگیهای
رنگ پوسته کیک شامل شاخصهای * a* ،Lنداشت ولی بر شاخص
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* bتاثیر معنیدار داشت .این مساله احتماال به دلیل نحوه اثر چربی بر
واکنشهای رنگ زا شامل واکنش های میالرد و کارامل شدن در پوسته
کیک باشد .بهطوری که ساختار رنگدانههای تشکیل شده ،در چربی
مخلوط در مقایسه با شورتنینگ ژلهای ،واکنشهای رنگزا بیشتری
داشته است و رنگ زرد بیشتری تشکیل شده است .فرایند تشکیل رنگ
نه تنها متاثر از فرموالسیون است بلکه توزیع رطوبت ،سرعت انتقال
حرارت و جرم نیز تاثیر بسیار زیادی بر آن دارد .مقادیر شاخصهای
رنگی برای کیکهای با درصد جانشینی مختلف شورتنینگ تجاری با
شورتنینگ الئوژل در جدول  9ارائه شده است .با توجه به عدم معنیداری
آنالیز واریانس شاخصهای * Lو * ،aمیانگینهای این دو شاخص
تفاوت معنیداری ندارند .در مورد شاخص * bکه معادل رنگ زرد در
مقادیر مثبت و رنگ آبی در مقادیر منفی است ،تنها در سطح  011درصد
جانشینی به میزان دو واحد کمتر از سطح صفر درصد جانشینی و  3واحد
کمتر از سطح  01درصد جانشینی است .بااینحال ،سطحهای  01درصد
جانشینی و  60درصد جانشینی تفاوت معنیداری با نمونه شاهد ندارند.
 Goldsteinو  )9100( Seetharamanدر مطالعه خود گزارش کردند
که کلوچههای تهیه شده با شورتنینگ بر پایه امولسیون مونوگلیسیرید،
در مقایسه با کلوچه شورتنینگ تجاری ،روشنایی ،قرمزی و زردی
بیشتری داشت .این محققان این نتایج را مرتبط با تغییر خواص حرارتی
خمیر مانند ضریب انتقال حرارت و ضریب انتقال جرم دانستند.
تخلخل

تخلخل ازجمله پارامترهای ظاهری کیک است که نشاندهنده
نحوه عملکرد فرموالسیون و فرایند در تولید حبابهای هوا و حفظ آن
است .تخلخل مناسب کیفیت احساس دهانی مطلوبی برای محصول
فراهم میآورد و ظاهر مناسبی در محصول ایجاد میکند .نتیجه آنالیز

واریانس نشان داد که درصد جانشینی بر تخلخل کیک اثر معنیداری
ندارد .مقادیر تخلخل برای کیکهای با درصد جانشینی مختلف
شورتنینگ تجاری با شورتنینگ الئوژل در جدول  9ارائه شده است .با
توجه به معنیدار نبودن اثر درصد جانشینی ،مقادیر میانگینها تفاوت
معنیداری ندارند .این مسئله نشان میدهد ،نحوه عمل شورتنینگ
الئوژل در پوششدهی آرد ،حبس و محافظت حباب هوا طی پخت قابل
قبول بوده است .محققان بیان کردند که نوع الئوژل بر ویژگیهای
خمیر ،توزیع حباب هوا و تخلخل کیک تاثیرگذار است بهطوریکه بین
سه ساختار الئوژل بر پایه مومهای سبوس برنج ،زنبورعسل و کاندلیا با
روغن گل آفتابگردان ،تنها الئوژل موم زنبورعسل ،ساختار مغز کیک
مشابه با شورتنینگ تجاری ایجاد کرد ،اگرچه این محققان بیان کردند
که تخلخل کیک تهیه شده با شورتنینگهای الئوژل کمتر از نمونه
شاهد بود ()Oh et al., 2017
بافت
سختی

سختی یا حداکثر نیروی الزم جهت فشرده کردن در فشردن اول
نمونه ،شاخصی از سفتی بافت اسفنجی کیک است (.)Bourne, 2002
این شاخصه تابعی از شرایط کیک حین تولید و بهویژه پدیده مهاجرت
رطوبت و سخت شدن نشاسته طی رتروگراداسیون است که با زمان
توسعه مییابد (.)Jongsutjarittam and Charoenrein, 2013
نتیجه آنالیز واریانس نشان داد که درصد جانشینی بر سختی بافت کیک
اثر معنیداری دارد .مقادیر سختی بافت کیک برای کیکهای با درصد
جانشینی مختلف شورتنینگ تجاری با شورتنینگ الئوژل در شکل 0
ارائه شده است.
16
A
B

12

D

100

75

10
8
6

سختی ()N

BC
C

14

4
2
0
50

25

0

درصد جانشینی
شکل  -1مقایسه سختی کیک حاوی درصدهای مختلف شورتنینگ الئوژل جایگزین شورتنینگ تجاری

احتیاطی و همکاران /بررسی عملکرد الئوژل اتیل سلولز بهعنوان جایگزین شورتنیگ ...

این نتایج نشان میدهد ،با افزایش درصد جانشینی ،سختی بافت
کیک کاهش یافته و در  011درصد جانشینی ،سختی بافت تا  01درصد
نسبت به نمونه شاهد ،کاهش یافته است .این میزان کاهش نشاندهنده
نرمتر بودن بافت کیک تهیه شده با شورتنینگ الئوژل در مقایسه با
شورتنینگ تجاری است .این مسئله میتواند به دو صورت شامل،
اثرگذاری بیشتر شورتنینگ الئوژل در پوشش ذرات آرد و نقش
کوتاهکنندگی 0شبکه گلوتن یا توسعهیافتگی کمتر شبکه گلوتن
( )Ghotra et al., 2002و همچنین مداخله در فرآیند از دست دادن
آب نشاسته و کندسازی فرآیند رتروگراداسیون باشد .باید به این بحث
توجه داشت که با توجه به نتایج بخش حجم و تخلخل ،مشاهده شد
که حجم کیک و تخلخل ،تحت تاثیر جانشینی شورتنینگ تجاری با
شورتنینگ الئوژل قرار نگرفت و با توجه سختی کمتر بافت کیک
شورتنینگ الئوژل ،بافت کیک نرمتری ایجاد گردیده است Kim .و
همکاران ( )9106تاثیر جانشینی شورتنینگ تجاری با الئوژل موم
کارنوبا -روغن کانوال را بر بافت کیک مورد بررسی قرار دادند .سختی
کیک با افزایش درصد جانشینی بهطور قابلتوجهی تا سه برابر افزایش
یافت .این محققان همچنین افزایش دانسیته بافتی کیک را در حضور
الئوژل مشاهده کردند و کاهش تخلخل بافتی را دلیلی بر افزایش سختی
بافت دانستند .بر این اساس ،در مطالعه حاضر ،شورتنینگ طراحی شده
احتماال با کاهش تراکم رشته های گلوتنی ،سختی بافت را تا کاهش
داد .بااینحال کاهش سختی کلوچه تهیه شده با الئوژل موم کاندلیا در
مقایسه با شورتنینگ تجاری نیز گزارش شده است ( Jang et al.,
 )2015که اثرگذاری متفاوت ساختارهای الئوژل را نشان میدهد .این
A

محققان بیان کردند که با افزایش غلظت موم از  3به  7درصد ،سختی
افزایش یافت .همراستا با نتایج این تحقیق ،محققان کاهش سختی
بافت کیک حاوی الئوژل اتیل سلولز و اسید آدیپیک در مقایسه با کیک
حاوی شورتنینگ تجاری را گزارش کردند (.)Adili et al., 2020
پیوستگی

شاخص پیوستگی معادل نسبت کار الزم جهت فشردگی نمونه در
دور دوم فشردن به دور اول فشردن است ( .)Bourne, 2002این
شاخص مرتبط با کیفیت شبکه گلوتنی و گرانولهای نشاسته موجود در
آن بوده و معرفی از حفظ ساختار طی فشردن است و بهنوعی شاخصی
از میزان بازیافت ساختار به قبل از فشردگی اول است .نتیجه آنالیز
واریانس نشان داد که درصد جانشینی بر پیوستگی بافت کیک اثر
معنیداری ندارد .مقادیر پیوستگی بافت برای کیکهای با درصد
جانشینی مختلف شورتنینگ تجاری با شورتنینگ الئوژل در شکل 9
ارائه شده است .همانطور که بیان شد ،تفاوت پیوستگی بافت نمونههای
کیک حاوی سطوح مختلف شورتنینگ الئوژل ،معنیدار نیست .در
مطالعه  Kimو همکاران ( )9106پیوستگی تا سطح  60درصد جانشینی
تغییر معنیداری نداشت و در سطوح باالتر کاهش یافت Tanti .و
همکاران ( )9107بیان کردند که جایگزینی شورتنینگ تجاری با الئوژل
بر پایه هیدروکسی پروپیل متیل سلولز ،در سطح جانشینی  01درصد
باعث افزایش پیوستگی بافتی کرم مغزی کلوچه گردید ولی در سطح
 011درصد ،جانشینی ،مقدار پیوستگی تفاوت معنیداری با نمونه شاهد
نداشت.
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شکل  -2مقایسه پیوستگی کیک حاوی درصدهای مختلف شورتنینگ الئوژل جایگزین شورتنینگ تجاری

1 Gluten network shortening
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شاخص فنریت

شاخص فنریت ،معادل درصد میزان برگشت ارتفاع نمونه نسبت به
ارتفاع اولیه است که بهنوعی جزء االستیک نمونه را نشان میدهد
( .)Bourne, 2002نتیجه آنالیز واریانس نشان داد که درصد جانشینی
بر شاخص فنریت بافت کیک اثر معنیداری دارد .مقادیر شاخص فنریت
بافت برای کیکهای با درصد جانشینی مختلف شورتنینگ تجاری با
شورتنینگ الئوژل در شکل  3ارائه شده است .بیشترین شاخص فنریت
C

BC

BC

مربوط به نمونه کیک تهیه شده با شورتنینگ تجاری است و با افزایش
درصد جانشینی ،بین سطوح  01 ،90و  60درصد ،تفاوت معنیداری
مشاهده نمیشود ولی نسبت به نمونه شاهد کمتر است .همچنین تفاوت
معنیداری بین سطوح  01درصد 60 ،درصد و  011درصد وجود ندارد.
احتماال تغییر در شدت عمل شورتنینگ در پوششدهی شبکه گلوتنی،
بهنوعی توسعه شبکه و ایجاد اتصاالت بیشتر و در نتیجه شبکه فنری
را کاهش داده است.
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شکل  -3مقایسه شاخص فنریت کیک حاوی درصدهای مختلف شورتنینگ الئوژل جایگزین شورتنینگ تجاری

انرژی جویدن

انرژی جویدن از محاسبات سختی× پیوستگی× شاخص فنریت
تعیین میگردد و معادل مقدار انرژی الزم جهت جویدن است
( .)Bourne, 2002نتیجه آنالیز واریانس نشان داد که درصد جانشینی
بر انرژی جویدن بافت کیک اثر معنیداری دارد .مقادیر شاخص فنریت
بافت برای کیکهای با درصد جانشینی مختلف شورتنینگ تجاری با
شورتنینگ الئوژل در شکل  4ارائه شده است .بیشترین انرژی جویدن
مربوط به نمونه کیک تهیه شده با شورتنینگ تجاری بود .با افزایش
درصد جانشینی شورتنینگ تجاری با شورتنینگ الئوژل ،انرژی جویدن
کاهش مییابد .این مسئله نشان دهنده نرمتر شدن بافت و آسانتر
شدن فرایند جویدن است .همانطور که بیان شد ،احتماال شورتنینگ
الئوژل با تاثیر بیشتر بر شبکه گلوتنی ،انسجام گلوتن را بیشتر کاهش
داده و جدا شدن رشتهها کاهش مییابد ،با اینحال ،این شرایط تاثیر
منفی بر حجم یافتن کیک و همچنین ارزیابی حسی که در ادامه
موردبحث قرار میگیرد ،نداشت .در مطالعه  Kimو همکاران (،)9106
انرژی جویدن کیک در حضور الئوژل بهطور قابلتوجهی افزایش یافت
که متناسب با سختتر شدن بافت کیک بود.
ارزیابی حسی

شاخصهای ارزیابی حسی شامل طعم ،بافت داخلی ،ظاهر ،رنگ
پوسته و پذیرش کلی کیک توسط داوران امتیازدهی شد .نتیجه آنالیز

واریانس نشان داد که درصد جانشینی بر شاخصهای ارزیابی حسی اثر
معنیداری ندارد .نمودار راداری شاخصهای ارزیابی حسی نمونههای
کیک حاوی درصدهای مختلف شورتنینگ الئوژل جایگزین شورتنینگ
تجاری ،در جدول  3ارائه شده است .با توجه به معنیدار نبودن آنالیز
واریانس ،برای میانگینهای مربوط به هر پاسخ در ارزیابی حسی تفاوت
معنیداری بین سطوح مختلف جانشینی شورتنینگ تجاری با شورتنینگ
الئوژل مشاهده نمیشود .با نگاه به سایر ویژگیهایی که در ارتباط با
محصول کیک مورد بررسی قرار گرفت و تفاوت قابلتوجهی بین نمونه
کیک تهیه شده با شورتنینگ تجاری با شورتنینگ الئوژل مشاهده نشد،
چنین نتیجهای دور از انتظار نبود .بهویژه در بحث طعم ،با توجه به عدم
داشتن طعم نامطلوب در شورتنینگ الئوژل ،امتیازدهی داوران مشابه با
کیک تهیه شده با شورتنینگ تجاری بود .محققان دیگر نیز عدم تفاوت
معنیدار در ویژگیهای حسی بین کیک تهیه شده با شورتنینگ الئوژل
و شورتنینگ تجاری را گزارش کردند ( Pehlivanoglu et al.,
 Adili .)2018bو همکاران ( )9191تفاوت معنیداری بین ویژگیهای
حسی کیک تهیه شده با الئوژل ترکیبی اتیل سلولز -اسید آدیپیک در
مقایسه با شورتنینگ تجاری گزارش کردند .این محققان بیان کردند
که الئوژل بر پایه  7درصد اتیل سلولز منجر به کیک با امتیاز حسی
کمتری در مقایسه با کیک حاوی الئوژل اتیل سلولز و اسید آدیپیک
گردید و هر دو نمونه ،امتیاز حسی کمتری نسبت به کیک تولید شده با
شورتنینگ تجاری داشتند.

احتیاطی و همکاران /بررسی عملکرد الئوژل اتیل سلولز بهعنوان جایگزین شورتنیگ ...
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درصد جانشینی
شکل  -4مقایسه ویژگی انرژی جویدن کیک حاوی درصدهای مختلف شورتنینگ الئوژل جایگزین شورتنینگ تجاری
جدول  -3مقایسه ویژگیهای حسی کیک حاوی درصدهای مختلف شورتنینگ الئوژل جایگزین شورتنینگ تجاری
پذیرش کلی
رنگ
ظاهر
بافت
طعم
درصد جانشینی
a
a
a
a
a
صفر
3/39±1/43
3/37±1/21
3/49±1/60
3/94±1/60
3±1/67
25
51
75
111

9/60±1/70a
9/24±1/07a
9/24±1/76a
3/02±1/70a

9/09±1/29a
9/00±1/00a
9/23±1/76a
3/99±/37a

نتیجهگیری
در این تحقیق ،برای بررسی عملکرد شورتنینگ تهیه شده بر پایه
الئوژل ترکیبی اتیل سلولز ،در سطوح صفر 60 ،01 ،90 ،و  011درصد
جایگزین شورتنینگ تجاری در فرموالسیون کیک روغنی گردید .در
ادامه ،ویژگیهای مختلف کیک مورد ارزیابی قرار گرفت .جانشینی
شورتنینگ تجاری با شورتنینگ الئوژل در تمام سطوح ،تاثیر معنیداری
بر رطوبت کیک داشت .در هر یک از کیکهای تهیه شده با شورتنینگ
تجاری یا شورتنینگ الئوژل ،میزان رطوبت نهایی کیک ،بیشتر از
فرموالسیون حاوی مخلوط شورتنینگ تجاری و الئوژل بود .در ارتباط
با شاخصهای فعالیت آبی ،تخلخل و حجم مخصوص ،جایگزینی
شورتنینگ تجاری با شورتنینگ الئوژل ،تفاوت معنیداری در هیچ یک

3±1/60a
3/09±1/02a
3/39±/69a
3/30±1/00a

3/17±0/0a
3/30±1/6a
3/33±1/0a
3/44±0/11a

9/0±1/64a
9/20±1/70a
3/00±1/46a
3/07±1/32a

از سطوح جانشینی ایجاد نکرد .روشنایی پوسته و مولفه قرمزی -سبزی
کیک متاثر از جایگزینی شورتنینگ تجاری و الئوژل نبود ولی رنگ زرد
نمونه حاوی نسبت مساوی هر دو شورتنینگ بیشترین بود .به لحاظ
سختی ،جایگزینی شورتنینگ تجاری با شورتنینگ الئوژل باعث نرم تر
شدن بافت و کاهش نیروی فشردن شد اما شاخص پیوستگی تغییر
معنیداری نداشت .همچنین فنریت با افزایش درصد جانشینی کاهش
یافت و انرژی جویدن کمتری برای کیک تولید شده با شورتنینگ الئوژل
الزم بود .داوران ارزیابی حسی تفاوت معنیداری بین نمونههای مختلف
کیک به لحاظ طعم ،ظاهر ،بافت ،رنگ و پذیرش کلی مشاهده نکردند.
بهطورکلی ،شورتنینگ الئوژل این قابلیت را دارد که جایگزین
شورتنینگ تجاری شود و البته محصول تولید شده ،بافت نرمتری دارد.
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Introduction: Shortening is an important ingredient of bakery products, especially the ones with less developed
gluten network like cakes and cookies . Shortening thermo-rheological properties are related to the presence of high levels
of saturated fatty acids which have the capability of making crystals at room temperature which melt during baking.
Consumption of high saturated fatty acids increases the risk of coronary disease. Moreover, hydrogenation is a usual
technique for elevating the saturated fatty acid content of vegetable oils. Lowering the saturated fatty acid content of a
shortening results in the shortening with less functionality. Transition of an oil physical properties to those of a semi-solid
structure can be done using low- or non-digestible oil gelators called oleogelation. Ethyl cellulose is a polymer with oil
gelation capabilities at low concentrations. However, its oleogels are firm and brittle, so some low-molecular-weight
gelators can improve its texture and increase its plasticity to mimmic commercial shortening functionality. In this study,
the functionality of an oleogel based on ethyl cellulose, stearyl alcohol, stearic acid and sorbitan monostearate was
evaluated as commercial shortening substitute in cake formulation.
5

Materials and Methods: Based on previous studies and preliminary experiments, an optimized oleogel formulation
was prepared as shortening, composed of ethyl cellulose (6.4%), stearyl alcohol:stearic acid (70:30) (7.5%), sorbitan
monostearate (0.1%) and canola/soy mixture oil (75:25 ratio) (86%).The gel was formed by heating up the mixture to 150
°C for the complete solvation of the gelator compounds and gradual cooling to room temperature. In the next step,
commercial shortening was substituted with the oleogel shortening at 0, 25,50, 75 and 100% in the cake formulation.
Moisture content, water activity, specific volume, crust color, Lab color space indices based on image processing, porosity
based on crumb image analysis, TPA parameters and sensory attributes were determined and compared using one-way
analysis of variance and LSD mean comparison test.
Results & Discussion: The results showed that there was no significant difference in the moisture content, water
activity and specific volume of the cakes prepared with the oleogel shortening with the one prepared with commercial
shortening. This reveals that the oleogel shortening functionality was acceptable compared with commercial shortening.
In terms of crust color, there was no significant difference in the lightness index (L*) and red-green range (a*) indicators
between different samples and only in the yellow-blue range (b*) index, the cake with 100% substitution showed a lower
value than the control. For the porosity index, there was no significant difference between the five samples, proving the
oleogel shortening can induce sufficient air bubbles generated during batter mixing and its preserving effect during
baking. Examining the texture of the cake samples showed that the texture hardness and springiness indices decreased
with a rise in the level of commercial shortening substitution, while the cohesiveness index did not differ significantly.
The latter indicated that the oleogel shortening effectively shortened the gluten network; thus, it can be said that the same
commercial shortening functionality is attainable using less oleogel shortening content. Furthermore, as the percentage
of the commercial shortening substitutes increased, due to texture softening, the chewing energy of the samples decreased
resulting in a better mouthfeel. Finally, sensory evaluation of the cake samples did not show a significant difference in
taste, texture, appearance, color and overall acceptance based on scores obtained from ten untrained evaluators. In
conclusion, the use of oleogel shortening instead of commercial shortening with high saturated fatty acid content in cake
formulation not only can result in a cake with acceptable properties at 50% replacement level, but also can replace
commercial shortening even up to 100%.The latter just lead to a softer texture. Optimization of the cake formulation
based on the oleogel shortening would specifically result in a cake with better properties, while it has significantly lower
saturated fatty acid content and nearly zero trans fatty acids.
Keywords: Cake, Ethyl cellulose, Oleogel, Saturated fatty acid
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مقاله پژوهشی
تهیه سامانه امولسیون ژل سرد با استفاده از پیکرینگ های کمپلکس ایزوله پروتئین سویا -صمغ
دانه ریحان بهعنوان جایگزین چربی در خامه
سیما ناجی طبسی -1الهام مهدیان -2اکرم آریان فر -2سارا ناجی

طبسی*3

تاریخ دریافت8911/18/81 :
تاریخ پذیرش8911/10/81 :

چکیده
مصرف زياد چربی خطر ابتال به بيماریهای مختلفی را افزايش می دهد .اما به دليل نقش چندگانه چربی در فراوردههای غذايی ،حذف يا كاهش آن منجر به
ايجاد خصوصيات كيفی نامطلوب میگردد .بنابراين ،در اين تحقيق استفاده از ساختار امولسيونژل سرد پايدارشده با استفاده از پيکرينگ های ايزوله پروتئين سويا
( )ISPو كمپلکس ايزوله پروتئين سويا -صمغ دانه ريحان ( )ISP-BSGبهعنوان جايگزين چربی مورد مطالعه قرارگرفت .ذرات پيکرينگ  ISP-BSGبهترتيب با
نسبتهای مختلف جرمی  0:1 ،0:0 ،1:0 ،BSG:ISPو  0:1تهيه و بهترتيب  2S:1B ،1S:1B ،1S:0Bو  3S:1Bنامگذاری شدند .بررسی ويژگی های
امولسيون ژل نشان داد كه پوشش دهی سطح قطرات امولسيون توسط نانوذرات جامد  S:Bيک پوسته سفت و سخت را تشکيل می دهد .با افزودن كلسيم كلريد به
امولسيون ،شبکههای امولسيونژل از قطرات روغن تجمع يافته تشکيلشدند كه اين ساختار در نمونههای  1S:0Bو  2S:1Bقابل مشاهدهتر بود .همچنين ،نوع و
ساختار پيکرينگ بهكار رفته بر مقدار حفظ روغن در امولسيون ژل اثرگذار بود .حضور  BSGدر نسبت مناسب ( )2S:1Bبا  ISPباعث ايجاد امولسيون ژل با ثبات
تر با استحکام مکانيکی (سختی و قوام) باالتری شد .با توجه به پايداری و خصوصيات بافتی از بين نمونههای امولسيون ژل ،دو فرمول  1S:0Bو  2S:1Bبرای
توليد خامه با چربی كاهش يافته ( 01 ،5و  )%05استفاده شد .استفاده از درصدهای بيشتر از  5درصد جايگزينی با افزايش آباندازی خامه همراه بود ( .)p<1/15اما
نوع امولسيونژل بر ميزان آباندازی تاثير معنیداری نداشت .بيشترين ميزان پذيرش كلی با جايگزينی امولسيون ژل  2S:1Bبا كاهش  %5چربی حاصل شد
(.)p>1/15
واژههای کلیدی :امولسيون ژل ،ايزوله پروتئين سويا ،ذرات جامد ،صمغ دانه ريحان ،كمپلکس ،جايگزينی چربی.

مقدمه

1

چربیها در تغذيه انسان از جايگاه خاصی برخوردار هستند و نقش
اصلی آنها در بدن تأمين انرژی است .اما يافتههای علمی ،حاكی از
ارتباط مصرف زياد چربی و افزايش خطر ابتال به برخی بيماریها مثل
سخت شدن ديواره رگها و بيماریهای قلبی -عروقی هستند .در پی
افزايش آگاهی مردم نسبت به ضررهای مصرف چربی ،افزايش
چشمگيری در تقاضای محصوالت غذايی كمچرب به وجود آمده است.
اما به دليل چندگانه بودن نقش چربی در فرآوردههای غذايی ،حذف يا
كاهش آن منجر به ايجاد خصوصيات كيفی نامطلوب میگردد .بنابراين،
الزم است از تركيباتی بهعنوان جايگزين چربی استفاده شود تا
ويژگیهای رئولوژيکی ،بافت و حسی محصول غذايی كمچرب حفظ

 0و  -1بهترتيب دكترا و استاديار ،گروه علوم و صنايع غذايی ،واحد قوچان ،دانشگاه
آزاد اسالمی ،قوچان ،ايران
 -1استاديار ،گروه نانوفناورى مواد غذايى ،موسسه پژوهشی علوم و صنايع غذايی،
مشهد ،ايران

شود (كاواس و همکاران .)1112،ساختارهای امولسيونژل از روشهای
توليد محصول كمچرب محسوب میشوند.
امولسيون ژل (امولژل) به ساختارهايی گفته می شود كه میتوانند
به هر دو شکل امولسيون و ژل وجود داشته باشند .در ساختار
امولسيونژلها ،تجمع قطرات پراكنده روغن و يا تشکيل فاز پيوسته
امولسيون ،باعث تبديل شدن امولسيون به ژل می شود .امولسيونژل ها
میتوانند از طريق تجمع قطرات روغن و يا از طريق فاز آبی امولسيون
روغن در آب تشکيل ژل دهند (ديکنسون .)1101،پايه امولسيون ژلها
عمدتاً پروتئينی است زيرا میتوانند بهعنوان امولسيفاير ،پايداركننده و
عامل ايجاد ژل استفاده شود .عالوه بر استفاده از پروتئين در ساختمان
امولسيونژلها ،میتوان هيدروكلوئيدها (صمغ ها) را جهت افزايش
پايداری و ايجاد بافت در سيستم مورد استفاده قرار داد (ديکنسون،
(*  -نويسنده مسئول:

)Email: s.najitabasi@rifst.ac.ir
DOI: 10.22067/ifstrj.v17i2.86293
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ميسل دهند .با افزودن عوامل حلكننده و اتصال دهنده عرضی،
مولکولهای  ISPجمع شده و تشکيل ساختارهای متنوعی مثل اجسام
كروی كوچک ،هيدروژلها و مخلوطهای پليمری را میدهند
(لوچاروانکالو همکاران .)1102،
صمغ دانه ريحان ( )BSGدارای خصوصيات جذب سطحی است و
قابليت كاهش كشش سطحی آب خالص را دارند (ناجی طبسی و
رضوی1102 ،؛ اٌسانو و همکاران .)1101 ،همچنين ،كشش بين سطحی
در سطح روغن /آب بهطور معنیداری توسط صمغ دانه ريحان كاهش
میدهد و اندازهگيری كشش سطحی /بينسطحی تأييدكننده جذب
صمغ دانه ريحان در تداخالت روغن و آب است( .اٌسانو و همکاران،
 .)1101از سوی ديگر  BSGقابليت كاربرد برای تشکيل نانوذرات را
داراست .ناجی و همکاران ( )1102از اين نانوذرات صمغ  BSGجهت
رسانش گلوتاتيون مورد استفاده قرار دادند.
بهطور كلی هدف اوليه از انجام اين پژوهش ،تهيه سيستمهای
امولسيونژل سرد برپايه امولسيون پيکرينگ های ايزوله پروتئين سويا
و كمپلکس ايزوله پروتئين سويا-صمغ دانه ريحان در نسبتهای
مختلف جرمی پروتئين به پلی ساكاريد ( 0:1 ،0:0 ،1:0و  )0:1و بررسی
ويژگی های (ميزان پايداری ،ميزان پايداری پس از اعمال تيمارهای
حرارتی ،ساختار ميکروسکوپی ،ويژگی های بافتی و خصوصيات
ويسکواالستيک) اين سيستم در حضور نانوذرات متفاوت است .هدف
دوم استفاده از سيستم های امولسيون ژل با پايداری و خصوصيات
مکانيکی مناسب بهعنوان جايگزين چربی در خامه است.

 .)1112مطالعات متعددی جهت تهيه امولسيون ژل انجام شده است
(چن و همکاران1111،؛ گوارتنی و همکاران1112 ،؛ گو و همکاران،
1101؛ گريشکومار و همکاران.)1102 ،
يکی از روشهای جديد تشکيل امولسيون ،امولسيون پيکرينگ0
است كه در اين مطالعه پايداری امولسيون ها توسط ذرات جامد
(پيکرينگ ها) ايجاد شد .در اين روش به جای استفاده از عوامل
فعالكننده سطحی از ذرات جامد برای پايداری امولسيون استفاده
میشود .مهمترين مزيت اين روش پايداری باالی امولسيون نسبت به
به درهم ادغام شدن 1است .اين ذرات در آب و روغن محلول نيستند و
بين سطح قرار میگيرند .در نتيجه ذرات قادر هستند كه امولسيون را از
طريق مانع فيزيکی در برابر كوالسنس پايدار كند .برخالف
امولسيفايرهای با وزن ملکولی پايين ،جذب ذرات به صورت
برگشتناپذير است و پايداری باالتری نسبت به امولسيونهای معمولی
دارند (لينک و دراش.)1102،
افزودن يون كلسيم به امولسيون پايدار شده ،روشی مناسب برای
بهبود شرايط ايجاد ژل است .در حقيقت ريزساختار و خصوصيات
مکانيکی امولسيون ژل میتواند با تنظيم غلظت يون كلسيم كنترل شود
(الين و همکاران 1115 ،؛ تانگ و همکاران 1100 ،؛ يه و تيلور.)1112 ،
از اينرو در اين پژوهش از نانوذرات ايزوله سويا و كمپلکس صمغ دانه
ريحان -پودر ايزوله سويا برای تهيهامولسيونژل به روش سرد استفاده
خواهد شد.
سويا يکی از بيشترين گياهان زراعی در جهان است كه از نظر
پروتئين ( ،)%21-51چربی ( )%11-11و كربوهيدرات ( )%11-12غنی
میباشد و در نتيجه مورد بحث تحقيقات علمی زيادی قرارگرفتهاست.
دانه سويا مانند اغلب دانههای حبوبات دارای چندين پروتئين میباشد
كه اكثر آنها در سالمتبخشی و افزايش ارزش تغذيهای غذاها مؤثر
میباشد .اخيراً ،عالقه به تركيبات سويا و فرآوردههای تخميری آن
افزايش يافته است كه اين امر به دليل خواص ضدسرطانی و فوايد
سودمندی است كه گزارش شده است (مسينا و همکاران .)0222،
پروتئينهای اصلی سويا (بيش از  )%25شامل گاليسينين و
بتاكانگاليسينين میباشد (ليو .)0222،ايزوله پروتئين سويا ( )ISP1از
مهمترين منابع پروتئين تجارى است كه استفاده از آن به دليل
ويژگىهاى عملکردى مطلوب در سيستمهاى غذايى ،هضم راحت،
هزينه پايين و ارزش تغذيهاى زياد گسترش يافته است (علیبهايی و
همکاران  .)1112،تركيب اصلی  ISPشامل گاليسين 2و
است كه در محيط آبی به شکل كروی میباشند كه سطح آن
هيدروفيليک و هستهی آن هيدروفوبيک است و میتوانند تشکيل

امولسيون اوليه به روش امولسيون پيکرينگ تهيه شد .محلول های
 ISP-BSGدر  2 pHبهترتيب با نسبت های مختلف جرمی پروتئين:

1 Pickering
2 Coalescence
3 Isolated soy protein

4 Glycinin
5 Conglycinin
6 Sodium dodecyl sulphate

مواد و روشها
دانههای ريحان از يک عطاری در مشهد خريداری شد .اتانول %22
از شركت تقطير خراسان ،ايران تهيه شد .استخراج صمغ از دانه های
ريحان براساس روش اصالح شده مطالعات پيشين (ناجی و همکاران،
 )1102انجام گرفت .روغن آفتابگردان تجاری جهت تهيه امولسيونها
خريداری شد .ايزوله پروتئين سويا از شركت Shandong Yuxin Bio-
( Tech Coچين) ( 20/25درصد پروتئين) تهيه شد .سديم آزيد
) )NaN3از شركت اپلی چم آلمان تهيه گرديدند .سديم دودسيل
سولفات ( ،2)SDSاسيد كلريدريک ،سديم هيدروكسيد كلسيم ،كلسيم
كلريد و سديم كلريد از شركت مرک آلمان خريداری شد.
تهیه امولسیون ژل

ناجی طبسی و همکاران /تهیه سامانه امولسیون ژل سرد با استفاده از پیکرینگ های کمپلکس ایزوله ...

پلی ساكاريد  0:1 ،0:0 ،1:0و  0:1مخلوط و بهترتيب ،1S: 0B
 2S: 1B ،1S: 1Bو  3S: 1Bنامگذاری شدند .جهت تهيه پيکرينگ از
ذرات جامد  ISPو  ISP-BSGاستفاده شد كه براساس روش ناجی
طبسی و همکاران ( )1102توليد شدند .برای تهيه امولسيون ،روغن
آفتابگردان ( 2ميلیليتر) به آرامی به محلول ذرات جامد ( 11ميلیليتر)
تحت هموژنايزر (اولترا توراكس تی  ،IKA ،15آلمان) با سرعت 211
دور در دقيقه اضافه شد .بعد از اينكه اضافه كردن روغن كامل شد،
همگنسازی در  02111دور در دقيقه به مدت  1دقيقه ادامه يافت.
جهت تهيه امولسيون ژل سرد به تمام نمونه های امولسيون پيکرينگ
تهيه شده نمک كلسيم كلريد ( )01 mMاضافه شد .سپس عمل همزدن
با سرعت باال برای پخش شدن كلسيم در سيستم امولسيون انجام شد
(كوهن و همکاران .)1101 ،تهيه امولسيون ژل به روش سرد با افزودن
نمک كلسيم كلريد انجام شد.
پایداری امولسیون ژل

ساختار امولسيون ژل پيکرينگ به مدت  11روز در دمای 15 C
نگهداری شد و ميزان روغن خارج شده از ساختار امولسيون
ژل پيکرينگ بهعنوان ميزان نشت روغن گزارش شد (دی وريئس و
همکاران.)1105 ،
o

پایداری امولسیون ژل پس از اعمال تیمارهای حرارتی

ساختار امولسيون ژل پيکرينگ به مدت  11دقيقه در دمای 21
درجه سانتیگراد نگهداری شدند و سپس با  5111دور در دقيقه به مدت
 11دقيقه سانتريفوژ شد و پايداری امولسيون براساس محاسبه ميزان
روغن جدا شده محاسبه گرديد (دی وريئس و همکاران.)1105 ،
بررسی ساختار امولسیون ژل پیکرینگ

جهت بررسی ساختار امولسيون ژل پيکرينگ ،نمونه ها بر روی الم
قرار گرفته و توسط ميکروسکوپ نوری ديجيتال ( ،demobaLآمريکا)
از آنها عکس تهيه شد (وو و همکاران.)1100 ،
آنالیز پروفایل بافت

جهت بررسی خصوصيات بافتی نمونه امولسيون ژل پيکرينگ،
آزمون اكستروژن پسرو 0انجام گرفت .دستگاه آناليز بافت ( TA.XT
 ،plusانگلستان) با پروب ديسکی شکل با قطر  15ميلیمتر با سرعت
 0/5ميلیمتر بر ثانيه و ميزان فشردگی  51درصد ارتفاع نمونه برای
بررسی خصوصيات بافتی امولسيون ژل استفاده و تمامی آزمونها در
1 Back extrusion
2 Linear Viscoelasticity
3 Storage modulus
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دمای محيط ( )15°Cانجام گرديد .ميزان نيروی تريگر نمونه  1گرم
بود .پارامترهای بافتی سفتی ،قوام و چسبندگی اندازهگيری و مورد
بررسی قرار گرفتند (نوربهشت و همکاران.)1102 ،
بررسی ویژگیهای ویسکواالستیک

آزمونهای رئولوژيکی ديناميکی امولسيون ژلها با استفاده از
رئومتر پارفيزيکا (آلمان) مجهز به هندسه مخروط -صفحه در حالت
كنترلشده كرنش انجام گرفت .ابتدا ناحيه خطی ويسکواالستيک
( 1)LVEنمونهها با انجام آزمون كرنش متغير در دمای  15oCتعيين
گرديد .دمای نمونه با استفاده از پليتر كنترل شد و جهت حفظ يکنواختی
دما در حالت فعال طی آزمون ،نمونهها با يک ژاكت محافظ (هود
اختصاصی دستگاه) پوشيده شدند .پس از قرار دادن نمونهها بر روی
پلتير  01دقيقه زمان استراحت داده شد تا دمای نمونه به دمای 15oC
برسد .آزمون كرنش متغير در فركانس ثابت  0هرتز و در دامنه كرنش
 1/0تا  011درصد بهمنظورتعيين ناحيه  LVEانجام گرفت .با توجه به
آزمون كرنش متغير ناحيه خطی در كرنش ثابت  1/5درصد برای تمامی
نمونه انتخاب گرديد .آزمون فركانس متغير در دامنه فركانس زاويهای
 ،1/0-011 Hzكرنش ثابت  1/5درصد و دمای  15oCمورد بررسی
قرار گرفت .مدولهای ذخيره ،1افت 2و زاويه فازی 5مورد بررسی قرار
گرفتند .جهت برآورد پارامترهای خصوصيات ويسکواالستيک از نرمافزار
فيزيکا رئومتر ديتا آناليز )Rheoplus/32 version V3.40( 2و متلب
( )1105aاستفاده گرديد (ناجی و همکاران.)1102 ،
تهیه خامه با چربی کاهش یافته در سه سطح

پس از انتخاب نمونه های منتخب سيستم های امولسيون ژل از
نظر پايداری ،توليد خامه با جايگزينی درصدهای مختلف امولسيون ژل
برای كاهش ميزان  01 ،5و  %05چربی انجام شد (اروجی و همکاران،
.)1102
بررسی خصوصیات خامه
میزان آباندازی

جهت بررسی ميزان آب اندازی خامه ،مقدار  01گرم از نمونه خامه
در لوله آزمايشگاهی مدرج قرار داده شد و در دستگاه سانتريفوژ با سرعت
 1222 gبه مدت  5دقيقه در دمای  15درجه سانتیگراد تحت
سانتريفيوژ قرار گرفت (اروجی و همکاران.)1102 ،

4 Loss modulus
5 Phase angle
6 Physica Rheometer Data Analysis
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آزمون حسی

جهت بررسی ويژگیهای حسی خامه از گروه داوران چشايی
متشکل از  2نفر در بازه سنی  15تا  15سال (مذكر و مونث) و از
دانشجويان تحصيالت تکميلی رشته علوم و صنايع غذايی انتخاب
شدند .برای اين منظور نمونه ها در اختيار داوران چشايی قرار گرفت و
از آنها خواسته شد در مقياس هدونيک  5نقطهای نسبت به امتيازدهی
خامه ها در خصوص پارامترهای رنگ ،عطر ،طعم ،بافت و پذيرش كلی
اعالم نظر نمايند .همچنين از داوران خواسته شد جهت از بين رفتن
طعم ناشی از هر نمونه ،در بين هر دو نمونه اندكی از آبی كه در اختيار
آنها قرار گرفته بود استفاده كنند (اروجی و همکاران.)1102 ،
تجزیه و تحلیل آماری دادهها

برای تجزيه تحليل آماری نتايج از طرح كامال تصادفی ساده و
فاكتوريل استفاده گرديد .دادهها توسط آناليز واريانس ) (ANOVAو

اختالف بين ميانگينها با استفاده از نرمافزار  SPSS02به روش آزمون
چنددامنهای دانکن در سطح معنیداری  1/15مورد مقايسه قرار گرفتند.

نتایج و بحث
ساختار امولسیون ژل ها

ميکروساختار امولسيون ژل های تهيه شده به روش سرد (با افزودن
 01 mMنمک كلسيم كلريد) در شکل  0نمايش داده شده است.
همانطور كه انتظار میرفت در ساختار تمامی نمونه ها شبکه ژلی
مشاهده شد .در تمامی نمونهها ساختار ژل همگن بود ،اما ساختار با
توجه به نسبت پروتئين به پلیساكاريد متفاوت بود .شبکههای
امولسيونژل از قطرات روغن جمع شده تشکيل شده است .ساختار
شبکه با قطرات روغن جمع شده در نمونه های  1S:0Bو 2S:1B
واضحتر بود (شکل .)0

امولسيون ژل 1S:1R

امولسيون ژل 1S:0R

امولسيون ژل 3S:1R

امولسيون ژل 2S:1R

شکل  -1تصاویر میکروسکوپی ساختار امولسیون ژل پیکرینگ پایدار شده با نانوذرات  ISPو کمپلکس  ISP-BSGبا بزرگنمایی ×04

استفاده از نانوذرات حاوی  BSGبهعنوان ذرات پيکرينگ باعث
هموژن و فشردهتر شدن ساختار امولسيونژل شده است .اليههای
امولسيونژل در نمونههای  1S:0Bو  2S:1Bضخيمتر بود و اين مسئله
در نمونه  2S:1Bمشهودتر بود .اين احتمال وجود دارد نانوذرات 2S:1B

تمايل به تشکيل چنداليه داشته باشند ،و چنداليه با ويسکواالستيک
باال ايجاد نمودند .نمک كلسيم كلريد باعث القای ژل شده و برهم كنش
الکترواستاتيک نقش مهمی در تعيين تجمع ذرات پروتئينی با درجه
حرارت كم در نوع ژلهای سرد دارد (برايانت و مک كلمنتس.)0222 ،

ناجی طبسی و همکاران /تهیه سامانه امولسیون ژل سرد با استفاده از پیکرینگ های کمپلکس ایزوله ...

استفاده از روش ژل سرد امکان اتمام فرآيند دناتوراسيون پروتئين را
قبل از القای ژل ايجاد میكند كه امکان استفاده كارآمدتر از پروتئين
بهعنوان واحد ساختمانی يک شبکه پروتئينی را فراهم میآورد (آلتينگ،
.)1111
پایداری امولسیون ژل
براساس نتايج پايداری امولسيون ،ذرات  ISPتوانايی جلوگيری از
خامهای شدن امولسيونژل پيکرينگ را دارند (جدول  .)0اگرچه با
توجه به ويژگیهای ساختاری نانوذرات  ISPو  ISP-BSGبه يک
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ميزان در جلوگيری از خامهای شدن مؤثر نبودند .نتايج حاصل از پايداری
سانتريفيوژی امولسيونژل نشانداد كه نمونه های  1S:0Bو 2S:1B
دارای بيشترين پايداری هستند (بهترتيب  20/12و ( )%22/20جدول
 .)0پايداری امولسيون توسط نانوذرات  2S:1Bافزايش يافت ،و مانع در
هم ادغام شدن قطرات روغن شد .در هم ادغام شدن 0يک فرايند
برگشتناپذير است كه زمانی اتفاق میافتد كه قطرات كوچک برای
تشکيل قطرات بزرگتر با هم جمع میشوند ،يا وقتی قطرات برای مدت
طوالنی با يکديگر نزديک هستند .اين شامل پارگی اليه و سد ايجاد
شده توسط نانوذرات است (كاستا و همکاران.)1102 ،

جدول  -1پایداری امولسیونژل پیکرینگ طی  0هفته نگهداری در دمای *.52oC

نمونهها

پایداری طی سانتریفوژ

هفته 5

هفته 1

هفته 0

هفته 3

011±1/11
011±1/11
011±1/11
011±1/11
20/12±0/10
1S:0B
a
a
a
a
c
011±1/11
011±1/11
011±1/11
011±1/11
25/11±1/11
1S:1B
a
a
a
a
a
011±1/11
011±1/11
011±1/11
011±1/11
22/20±1/12
2S:1B
a
a
a
a
b
011±1/11
011±1/11
011±1/11
011±1/11
22/12±0/22
3S:1B
*حروف مختلف نشاندهنده تفاوت معنیدار بين امولسيون ژل ها میباشد (آزمون دانکن.)P>1/15 ،
a

a

a

a

a

امولسيونها طی نگهداری مشابه با روش سانتريفوژ مطابقت نداشت.
طی اين آزمون تمامی نمونه ها دارای پايداری  %011بودند و هيچ
جداشدن فازی مشاهده نشد .نرخ تغييرات پايداری طی نگهداری توسط
توزيع اندازه ذرات تحت تأثير قرار میگيرد .براساس قانون استوک،
سرعت حركت قطره متناسب با مربع شعاع آنها است .پايداری امولسيون
در برابر جدايی گرانشی می تواند با كاهش اندازه قطرات افزايش يابد
(هوانگ و همکاران .)1110 ،اندازه قطرات روغن امولسيون ژل
پيکرينگ ها يکسان و در حدود  0 µmبود (داده ها گزارش نشده است)
كه باعث پايداری بيشتر اين امولسيونها طی نگهداری نسبت به
سانتريفوژ شد (هوانگ و همکاران.)1110 ،

اين افزايش پايداری میتواند مربوط به تشکيل يک اليه سطحی
ضخيم تر در اطراف قطرات در حضور ذرات  2S:1Bباشد .در شکل 0
مشاهده شد كه اليههای امولسيون  2S:1Bضخيمتر است .اين احتمال
وجود دارد نانوذرات  2S:1Bتمايل به تشکيل چنداليه داشته باشند ،و
چنداليه با ويسکواالستيک باال ايجاد نمودند كه اين اليههای بسيار
ويسکواالستيک مانع از جمع شدن قطرات روغن میشود .در تحقيقات
پيشين نيز به نقش اليه ويسکواالستيک حاصل از نانوذرات در ايجاد
پايداری اشاره داشتهاند .هنگامی كه ذرات پروتئين آب پنير در تماس با
روغن مايع (يعنی در امولسيون) هستند ،اليه پروتئين ويسکواالستيک
آنها مانع فيزيکی و الکترواستاتيک كافی در برابر ناپايداری را فراهم
می كند (پاوليک و همکاران .)1102 ،گزارش شده است كه پل زدن
قطرات 1میتواند ثبات مکانيکی مؤثرتری ايجاد و به ايجاد يک ساختار
با ويژگی های رئولوژيکی شبه ژل در امولسيون های پيکرينگ كمک
كند (لی و همکاران .)1100 ،با توجه به خصوصيات چسبندگی BSG
ممکن است نيروهای چسبندگی بين قطره های مجزا را كه دارای يک
اليه ای از ذرات هستند ،افزايش دهد و منجر به تشکيل ذرات با چند
اليه نانوذرات شود (خوريه و همکاران.)1105 ،
آزمون سانتريفوژ يک روش سريع برای بررسی پايداری امولسيون
است ،اما گاهی اوقات ممکن است رفتار واقعی امولسيون در طول
نگهداری را منعکس نکند .بنابراين ،ثبات امولسيون طی  2هفته
نگهداری نيز مورد بررسی قرار گرفت (جدول  .)0نتايج پايداری

تاثير استتتفاده از نانوذرات  ISPو  ISP-BSGبهعنوان پايداركننده
پيکرينگ بر ويژگی های بافتی امول سيون ژل در شکل  1نمايش داده
شده ا ست .سفتی بهمنظور ن شان دادن قدرت ساختار يک ماده تحت
تاثير نيروی ف شاری اندازهگيری می شود .ب سته به نوع سي ستم غذايی،
اين پارامتر يک ويژگی بسيار مهم است (فيزمن1111 ،؛ هويفلر1112،؛
لو و همکاران .)1111 ،در آزمون اكستتتتروژن پستتترو ،ميزان ستتتفتی
امولستتتيون ژل نمونه پايدارشتتتده با نانوذرات  22/22 g ،ISPبود كه
كمترين ميزان سفتی را دا شت ( شکل  -1الف) .ا ستفاده از نانوذرات
كمپلکس  ISP-BSGباعث افزايش معنی دار در سفتی امول سيون ژل

1 Coalescence

2 Droplets bridging

آنالیز پروفایل بافت امولسیون ژل پیکرینگ
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شتتد ( .)P>1/15اين نتيجه با تصتتاوير ميکروستتاختار امولستتيون ژل
( شکل  )0مطابقت دا شت .ف شرده شدن ساختار امول سيون ژلها در
حضتتور نانوذرات كمپکس  ISP-BSGدر مقايستته با  ISPرا افزايش
می دهد .تغييرات ميزان ستتتفتی با نستتتبت پروتئين به پلی ستتاكاريد
كمپلکس در ارت باط بود .امولستتتيون ژل  2S:1B ،1S:1Bو 3S:1B
بهترتيب دارای ميزان ستتتختی  001/20 ،21/12و  011/12 gبود كه
تفاوت بين نمونه  2S:1Bو  3S:1Bمعنی دار نبود ( .)P<1/15حضتتور
ن سبت باالتر  ISPبه  BSGدر نانوذرات منجر به ايجاد امول سيون ژل
با بافت ستتفت تر گرديد .بهنظر می رستتد وجود صتتمغ دانه ريحان در
ستاختار نانوذرات باعث شتده كه ايجاد اتصتاالت بين نانوذرات بيشتتر
شود و ژل قویتری ت شکيل گردد .از سوی ديگر صمغ دانه ريحان
باعث ايجاد يک ساختار ژل مانند و يک اليه تثبيتكننده ضخيمتر در
اطراف ذرات می شود (ليو و تانگ .)1102 ،بنابراين حضور  BSGباعث
تغيير در خصوصيات سطح نانوذرات  ISPشده و نانوذرات ISP-BSG
بهتر در سطح مشترک روغن و آب قرار می گيرد.
پارامتر چسبندگی بهكار مورد احتياج برای غلبه بر نيروهای جاذب
بين سطح ماده غذايی و سطح موادی كه در تماس با آن هستند؛ اشاره
دارد (زيناک .)0225 ،با توجه به تاثيرگذاری چسبندگی بر خصوصيات
كلی ،ظاهر و مدت زمان نگهداری محصوالت غذايی ،ميزان و پايداری
آن يک پارامتر مهم باشد .همانطور كه شکل  -1ب مشاهده میشود،
نمونههای پايدارشده با نانوذرات كمپلکس ( ISP-BSGبهجز )1S:1B
ميزان چسبندگی باالتری نسبت به نمونههای امولسيون پايدار شده
توسط  ISPرا داشتند .كمترين ميزان چسبندگی متعلق به نمونه 1S:1B
بود .چسبندگی به دو روش :چسبندگی به تجهيزات توليد يا چسبيدن به
انگشتان دست و دهان قابل مشاهده است .ممکن است اين خاصيت
برای محصوالتی مانند سس ساالد ،پودينگ ،محصوالت قنادی،
محصوالت نانوايی مثبت باشد و برای محصوالتی مانند ماكارونی ،پاستا،
مغزنان ،برخی از محصوالت گوشتی يک ويژگی منفی تلقی شود .گاهی
اوقات بسته به عوامل اجتماعی و فرهنگی اين خاصيت تحت تأثير قرار
میگيرد (ويليامز و همکاران .)1112 ،در نتيجه برای امولسيونهايی كه
در فرموالسيون اسپردها و خامه استفاده خواهند شد وجود چسبندگی
مزيت محسوب میشود.
ميزان فنريت امولستتيون ژل پايدارشتتده توستتط پيکرينگ  ISPدر
دمای  01/55 mm ،15 ̊Cم شاهده گرديد .ا ستفاده از پيکرينگهای
كمپلکس  BSG-ISPباعث افزايش ميزان االستيسته امولسيون ژلها
شد ( )P<1/15به غير از امولسيونژل  1S:1Bكه ميزان فنريت نسبت
به نمونه شاهد كاهشيافت ( .)P>1/15در نتيجه ميزان اال ستي سيته و
قابليت حفظ شکل ژل با ا ستفاده از پيکرينگهای  3S:1Bو 2S:1B
افزايش میيابد (شکل -1ج).

قوام امولستتيونژل دارای نانوذرات ISPدر حدود  152/22 g.sبود
كه تفاوت معنیداری با امولستتتيون ژل  1S:1Bنداشتتتت (.)P>1/15
بيشتتترين تغيير معنیدار در نمونه  2S:1Bمشتتاهده گرديد كه ميزان
قوام  202/12 g.مشتتاهده شتتد (شتتکل -1د) .نتايج مجدداً گويای اين
مطلب ا ست كه قدرت شبکه ژلی با ا ستفاده از پيکرينگهای 2S:1B
و  3S:1Bافزايش می يابد ،در نتيجه نيروی الزم برای غلبه به نقاط
اتصتتتال به طور معنی دار افزايش يافت .اين نتايج افزايش اتصتتتال در
شبکه امولسيون ژل را با استفاده از پيکرينگهای كمپلکس در مقايسه
با  ISPنشان میدهد .افزايش وي سکوزيته شبکه ژل از برخورد قطرات
جلوگيری می ك ند و با عث تقو يت پا يداری امولستتتيون می شتتتود
(آركومانيس و همکاران .)1102 ،علت پايداری بيشتر در نمونه 2S:1B
مربوط به قوام باالتر آن نيز باشد.
بررسی ویژگیهای ویسکواالستیک امولسیون ژل

خواص رئولوژيکی امولسيونها تأثير قابل توجهی در فرايند و كاربرد
امولسيون ها دارند .بنابراين ،اثرات نانوذرات  ISPو نانوذرات  2S:1Bبر
خواص رئولوژيکی امولسيون ژل پيکرينگ با استفاده از اندازهگيری
رئولوژيکی مورد بررسی قرار گرفت .در ابتدا آزمون كرنش متغير در
فركانس ثابت  0هرتز و در دامنه كرنش  1/0تا  011درصد به
منظورتعيين ناحيه خطی انجام گرفت كه با توجه به نتايج ناحيه خطی
در كرنش ثابت  1/5درصد برای تمامی نمونه انتخاب گرديد .آزمون
فركانس متغير امولسيون ژل پيکرينگ  1S:0Bو  2S:1Bبهعنوان
پايدارترين سيستم امولسيون ژل در كرنش ثابت  %1/5 Paمورد بررسی
قرار گرفت و نتايج آزمون خواص رئولوژيکی ديناميک در شکل  -1الف
نمايش داده شده است و دادههای حاصل از اين آزمون در جدول 1
خالصه شدهاند.
براستتاس نتايج آزمون فركانس متغير مقادير مدول ذخيره (ʹ )Gدر
تمام طيف فركانس اعمال شتتتده بيشتتتتر از مدول اتالف (ʺ )Gبود و
نمودارهای ' Gو'' Gكامال موازی و تقريبا مستتتتقل از فركانس بود و
نقطه تقاطعی وجود نداشتتت .آزمون فركانس متغير میتواند ستته نوع
سيستم را شناسايی كند :محلولهای رقيق ،محلولهای غليظ و ژلها.
برای ژلها ،در محدوده فركانس اعمالشتتده ' Gهمواره بيشتتتر از "G
استتتت .در محلول های رقيق در محدوده فركانس مورد مطالعه ''G
بزرگتر از ' Gاستتتت و مدول ها در فركانسهای باالتر به هم نزديک
می شتتتوند .اما در محلولهای پلیستتتاكاريدی غليظ ،در فركانسهای
پايين مقدار مدول ' Gكمتر از" Gاستتتت و در ميانه محدوده فركانس
اع مالی ي کديگر را قطع می كن ند (كيوتز .)1101 ،اگر چه كالرک و
راس-مورفی ( )0222برای ستتتياالتی كه نمودارهای ' Gو'' Gكامال
موازی ه ستند لفظ ژل ضعيف يا مايعات ساختاری را ا ستفاده میكنند
كه بيانگر وجود شتتبکه بهم تنيده در ستتاختار آنها استتت كه حتی در
فركانس های باال پايدار ا ست .مقادير بي شتر ' Gاز '' Gبيانگر رفتار ژل
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مانند (جامد گونه) در امولستتيون ژل پيکرينگ های تهيه شتتده استتت.
بهطور مشابه ،نانوذرات كافييرين و نانوذرات نشاسته نيز منجر به توليد

امولسيون پيکرينگ با خصوصيات رئولوژيکی ژل مانند می شوند (جی
و همکاران 1102 ،؛ ژی آو و همکاران.)1102 ،
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a

a

a
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b
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فنریت ((mm

a

a

1S:1B

1S:0B

1S:0B

نمونه های امولسیون ژل

(د)

شکل  -5ویژگی های بافتی (سختی (الف) ،چسبندگی (ب) ،قوام (ج) و فنریت (د)) امولسیونژل پیکرینگ پایدار شده با نانوذرات  ISPو
کمپلکس .ISP-BSG

حروف مختلف روی هر ستون نشاندهنده تفاوت معنیدار بين امولسيونژلهای مختلف صمغ میباشد (.)P>1/15
عالوه بر اين ،يانگ و همکاران ( )1102گزارش نمودند كه تشکيل
شبکه امولسيون ژل پيکرينگ می تواند برخی از ويژگی های منحصر به
فرد و مفيد مانند رهاسازی بهتر دارو و پايداری بيشتر در امولسيون ايجاد
كند .اين امولسيون ژل مانندها بيشتر توسط پروتئين های غذايی ساخته
شده اند كه بهعنوان امولسيفاير پيکرينگ تهيه شده اند مانند پروتئين
نخود فرنگی (شائو و تانگ ،)1102 ،گاليسينين سويا (لو و همکاران،
1101؛ ليو و تانگ )1102 ،ذرات نشاستهای (راينر و همکاران .)1101 ،
براساس مطالعات منشأ تشکيل امولسيون ژل ها ،شامل بخش روغن،
غلظت پروتئين و نحوه تهيه امولسيون است (لو و همکاران .)1101 ،
همچنين ،گزارش شده است بار سطحی نانوذرات ايزوله پروتئين سويا
در جذب سطحی اهميت دارند و در نهايت بر ويژ گی های امولسيون

موثر هستند (ليو و تانگ .)b1102 ،درنتيجه حضور صمغ دانه ريحان به
صورت كمپلکس در كنار ايزوله سويا ،بار سطحی نانوذرات ر ا دچار
تغيير كرد (جدول  )1كه اين مسئله جذب سطحی نانوذرات  2S:1Bرا
بهبود داده است و بر ويژگی های االستيک امولسيون ژل موثر بوده
است.
براساس آزمون فركانس متغير ،مقدار مدول ذخيره امولسيون ژل
پيکرينگ  )112/11 Pa( 2S:1B NPsبيش از Pa( 1S:0B NPs
 )111/11بود (جدول  .)1مقدار مدول اتالف امولسيون ژل پيکرينگ
 )11/21 Pa( 2S:1B NPsبه طور قابل توجهی بيش از 1S:0B NPs
( )12/21 Paبود .مقادير باالتر ' Gو " Gبيانگر تشکيل شبکه قوی تر و
ايجاد رفتار جامد گونه تر در امولسيون ژل پيکرينگ  2S:1Bاست.
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الف)

'EG-2S:1B,G

'EG-1S:0B,G

"EG-2S:1B,G

"EG-1S:0B,G

ب)

"EG-2S:1B,G

"EG-1S:0B,G

1000

)G' & G" (Pa

100
10

100

1
0

10
100

0

1
10
)Frequency (Hz

)Complex viscosity (Pa.s

1000

100

10

1

0

)Frequency (Hz

شکل  -3نمودار مدول ذخیره (' )Gو مدول اتالف (''( )Gالف) و ویسکوزیته کمپلکس (*( )ηب) در برابر فرکانس امولسیون ژل در دمای 54oC
کرنش  4/2درصد.

نتايج نشان داد كه نوع پيکرينگ مورد استفاده بر خواص رئولوژيکی
امولسيونها تأثير قابل توجهی دارد .اين نشان میدهد كه ويسکوزيته
امولسيون ژل پيکرينگ تحت تاثير نوع پيکرينگ مورد استفاده جهت
پايداری است .ارديتی و همکاران ( )1112نيز بيان داشتند كه تشکيل
يک شبکه ژل مانند برای امولسيون های پايدارشده با ذرات جامد ،عمدتاً

توسط خاصيت االستيسيته بين سطحی ايجاد می شود كه حاصل از
چسبندگی قوی (يا برهمکنش های جانبی قوی) بين ذرات جامدی است
كه بين آب-روغن جذب می شوند .در نتيجه نانوذرات  2S:1Bمنجر به
برهمكنشهای ملکولی و بهم پيوستگی زنجيرههای ملکولی بيشتر شده
كه اين باعث تقويت رفتار ويسکواالستيک امولسيون ژل شده است.

جدول  -5مدول ذخیره (' ،)Gمدول اتالف (" )Gو ویسکوزیته کمپلکس (* )ηامولسیون ژل در دمای  52 oCکرنش  4/2درصد و فرکانس .1 Hz
نمونهها

)G' (Pa

)G'' (Pa

)η*(Pa.s

Tan δ

شیب *η

EG-1S:0B

111/11
112/11

12/21
11/21

11/11
12/11

1/05
1/02

-0/02
-0/11

EG-2S:1B

مقدار  tanδهردو امولسيون ژل در محدوده  1/02قرار داشت كه
وجود يک ساختار ژل ضعيف را در امولسيونها نشان میدهد .برای
محلولهای رقيق مقادير  tanδبسيار باال است ،برای بيوپليمرهای
آمورف در محدوده  1/1تا  1/1است و برای پليمرهای شيشهای
كريستالی و ژلها در حدود  1/10است (استف.)0222 ،
شکل -1ب نشان میدهد كه ويسکوزيته كمپلکس (* )ηبهصورت
خطی با افزايش فركانس كاهش میيابد كه بيانگر رفتار نيوتنی
تضعيفشونده با برش امولسيونها است .مقادير ويسکوزيته كمپلکس
 )11/11 Pa.s( 1S:0Bو  )12/11 Pa.s( 2S:1Bبود (جدول .)1
هيچگونه رفتاری از رسيدن ويسکوزيته كمپلکس به مقدار ثابت نيوتنی
در محدوده دامنه فركانس اعمال شده وجود نداشت .پارامتر ديگری كه
بيانكننده قدرت ژل است شيب منحنی ويسکوزيته كمپلکس در برابر
فركانس  η*-fاست .لگاريتم ويسکوزيته كمپلکس با لگاريتم فركانس
در دامنه  1/10تا  01 Hzرابطه خطی نشان داد .شيب * ηبرای 1S:0B
و  2S:1Bبهترتيب  0/02و  0/11بود كه بيانگر وجود ژل قوی تر در
امولسيون پيکرينگ پايدارشده با نانوذرات دارای صمغ دانه ريحان است.

وابستگی بين ' Gو '' Gبا فركانس با استفاده از توابع قانون توان
( G'= a.ωbو  )G''= c.ωdتعيين شد كه در آن  ωفركانس نوسانی
است b ،و  dشاخصهای قانون توان در مدول ذخيره و اتالف میباشند
برای ژل كوواالنسی ،b= 0 ،در حاليکه برای يک ژل فيزيکی b<1
است .در مقادير  bنزديک به  ،0سيستم به صورت يک ژل ويسکوز
رفتار میكند .بنابراين در مقادير  bو  dنزديک به صفر G' ،و '' Gبا
فركانس تغيير نمیكنند و االستيسيته باالی ساختار را نشان میدهند
(حصارینژاد و همکاران .)1102 ،با توجه به مقادير ضريب تبيين
( ،)1/20-1/22مدل قانون توان برای بيان رابطه بين مدول ذخيره و
اتالف با فركانس مناسب است .با مالحظه نتايج ارائه شده در جدول 1
میتوان دريافت كه االستيسيته باالتری در امولسيون ژل  2S:1Bوجود
دارد كه با نتايج آزمون مقادير مدول االستيک حاصل از آزمون فركانس
متغير همخوانی دارد .مقدار bدر امولسيون ژل  1S:0Bنشانگر عدم
توانايی شکلگيری ژل قوی است و يک ژل ويسکوز را نشان می دهد.
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جدول  -3پارامترهای مدل توان برای مدول ذخیره ،مدول اتالف امولسیون ژل (دمای  ،54 oCکرنش )%4/2
G’’=cωd
G’=aωb
فراکسیونها
EM-1S:0B
EM-2S:1B

b

R2

d

R2

1/02
1/11

1/22
1/25

1/10
1/01

1/22
1/21

نتايج ويسکواالستيک نشان داد كه حضور صمغ دانه ريحان در
ساختار نانوذرات پيکرينگ باعث افزايش االستيسيته امولسيون ژل
می گردد .صمغ دانه ريحان بر ويژگی های سطحی ذرات اثر می گذارد
كه باعث ايجاد ذرات ژل مانند می شود .در حالی كه نانوذرات  ISPيک
ساختار ژل ضعيفتری را تشکيل داد .لی و همکاران ( )1101گزارش
نمودند اليههای ويسکواالستيک منجر به پايداری باالی امولسيون
میشوند.
میزان آباندازی خامه

يکی از مهمترين مسائل در توليد خامه ،مقدار آباندازی پس از
توليد میباشد كه پذيرش و قابليت مصرف آن را پايين میآورد
(غالمحسينپور و مظاهری تهرانی .)0121 ،براساس مطالعات پيشين با
كاهش چربی در فرموالسيون خامه ،مقدار آباندازی آن افزايش پيدا

میكند كه به كاهش مقاومت مکانيکی شبکه پروتئينی مربوط است.
غنیسازی با ماده خشک و همچنين افزودن هيدروكلوئيدها روشهای
متداول برای ممانعت از آباندازی خامه كمچرب میباشند (ساهان و
همکاران.)1112 ،
نتايج تحليل آماری تاثير جايگزينی امولسيون ژلهای مختلف در
درصدهای متفاوت بر ميزان آباندازی در جدول  2گزارششدهاست.
استفاده از درصدهای باالی جايگزينی با افزايش آباندازی خامه همراه
بود ( .)p<1/15حداقل آباندازی در حداقل ميزان جايگزينی
مشاهدهشد .شبکه ژلی امولسيونژل از خروج آب جلوگيری میكنند.
نوع امولسيون ژل بر ميزان آباندازی تاثير معنیداری نداشت
( .)p>1/15كمترين ميزان آباندازی در نمونه  %51S:0Bو %52S:1B
مشاهده شد كه در حدود  0درصد بود.

جدول  -0میزان آباندازی (درصد) نمونههای خامه کمچرب
%22S:1B
%12 1S:0B
%141S:0B
%21S:0B

%142S:1B

%122S:1B

میزان آب اندازی (0/22±1/12c 1/22±1/00d 1/00±1/11a 0/12±1/01c 1/21±1/02d )%
*حروف مختلف نشاندهنده تفاوت معنیدار بين امولسيون ژل ها میباشد (.)P>1/15

1/11±1/02b

بررسی ویژگیهای ارگانولپتیکی خامه

ميزان چربی در محصوالت غذايی بر احساس دهانی و خصوصيات
حسی محصوالت غذايی اثرگذار است .از اين رو باتوجه به اهميت نقش
اجزاء تشکيلدهنده مواد غذايی بر خصوصيات حسی ،آزمون ويژگیهای
ارگانولپتيکی خامه های كم چرب در مقايسه با خامه  %11چربی توسط
آزمون هدونيک  5نقطه مورد بررسی قرار گرفت.
مقايسه رنگ نمونه ها نشان داد بيشترين ميتانگين نمتره رنگ (از
نظر مطلوبيت) در بين گروه شاهد و تيمارهتای كتم چترب مربتوط بته
نمونته خامه كنترل و  %5 EG-1S:0Bو كمترين ميانگين نمره رنگ
(رنگ تيره تر) مربوط به نمونه  %05 EGبود .با افزايش ميزان جايگزينی
چربی ميزان امتياز رنگ كاهش معنی دار داشت .اگرچه امتياز بيشتر
نمونه ها قابل قبول بود (شکل .)2
در مشخصه كيفی طعم ،نتايج نشان داد ميزان طعم خامه به مقدار
چربی وابسته است (شکل .)2نتايج نشتان داد كته بيشتترين ميتانگين
نمتره طعتم مربتوط بته خامه كنترل بود ( )2/22و كمترين ميانگين
نمره طعم مربوط به  %05جايگزينی سيستم امولسيون ژل بود

( .)p<1/15اين تحقيق نشان داد كه ميزان جايگزينی نسبت به نوع
سيستم در امتياز طعم نقش دارد .از سويی ديگر بيشترين امتياز در
نمونه های كم چرب مربوط به سطوح  5درصد جايگزينی بود .پروفايل
رهايش طعمها بهطور معنی دار تابع غلظت چربی است و با كاهش
غلظت چربی ،شدت رهاسازی طعم زياد میشود .به عبارت ديگر چربی
بهعنوان حامل تركيبات مولد طعم عمل می كند .به همين دليل تركيبات
آروما با قطبيت كمتر ،غلظت آستانه طعم بيشتری در روغن در مقايسه
با غلظت آستانه طعم در آب دارند .تغيير جزئی در ميزان روغن ،اثرات
معنی داری بر فشار بخار تركيبات مولد طعم محلول در چربی (ليمونن
و اتيل هپتانوات) داشت در حالی كه فشار بخار تركيبات هيدروفيل (دی
استيل و پروپانول) به ميزان كمی كاهش و يا حتی افزايش میيابد.
پيراپرز و همکاران ( )0222از طريق افزايش ميزان ليپيد در لبنيات منجر
به حفظ تركيبات طعم دهنده (آلدئيدها ،متيل كتونها ،استرها و
دیمتيل دی سولفيد) شدند ،هرچند ساختار شيميايی و ميزان ليپوفيل
بودن نيز موثر بود .جو و آهن ( )0222نشان دادند آزادسازی طعم
هيدروكربن ها ،آلدئيدها  ،كتونها و الکلها با ميزان چربی امولسيون رابطه
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خطی دارد .اين اثر برای كتونها و هيدروكربنهای بزرگتر بهدليل
تفاوت در حالليت روغن مشخصتر بوده است.
b

a

b

b

c

d

b

bc

b

a

2
1
0

c

d

2
1
0

5
4
3
2
1

c

c

bc

6
5

bc

4
3
2
1

0

0

نمونه های خامه

شکل  -0ارزیابی حسی خامه تهیه شده با جایگزینی درصدهای مختلف امولسیونژل.

امتیاز بافت

c

6

a

ab

b

امتیاز پذیرش کلی

b
c

نمونه های خامه

4

نمونه های خامه

a

d

5
3

نمونه های خامه

b

a

c

b

6

امتیاز عطر

d

6
5
4
3
2
1
0

ab

ab

امتیاز ظاهر

d

c

d

نمونه های خامه

c
d

4
3

نمونه های خامه

cd

c

d

امتیاز طعم

cd

a

5

امتیاز رنگ

6
5
4
3
2
1
0

a

6
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در هر حال در هيچ يک از نمونه های كمچرب طعم نامطبوع
گزارش نشد .در تحقيقات پيشين گزارش شده است به كمک
انکپسوالسيون روغن در ذرات ژل (امولسيونهای ريزساختار) ،احتمال
كنترل انتخابی تركيبات ليپوفيل در محصوالت كمچرب افزايش
میيابد .اين نوع امولسيونها قادر به كنترل شدت تركيبات مولد طعم
ليپوفيل و بهبود تعادل طعم در مخلوط های حاوی چند نوع طعمدهنده
میشوند (آيد و همکاران .)1102 ،نتايج آزمون عطر مشابه طعم تابعی
از ميزان چربی بود (شکل  )2و با افزايش درصد جايگزينی از  5به %05
ميزان امتياز عطر بهطور معنی داری كاهش يافت (.)p<1/15
در مورد ويژگی بافتی (شکل  ،)2حضور سيستم جايگزين چربی
باعث حفظ كيفيت مطلوب در نمونه های خامه كم چرب شد و در تمامی
نمونه ها امتياز باالتر از  1كسب شد .نتايج حاكی از آن بود كه باالترين
ميانگين نمره ،به ترتيب مربوط به نمونه های خامه كنترل و
 %5 EG-2S:1Bبود.
در بررسی نتايج قابليت پذيرش توسط مصرف كننده (شکل ،)2
امتياز نمونه  %5 EGو نمونه خامه شاهد نسبت به ساير نمونه ها باالتر
بود ( .)p<1/15اگرچه اكثر نمونه ها امتياز باالتر از  1كسب كردند به
جزء نمونه  .)1/15( %05 EG-1S:0Bميزان امتياز پذيرش بيشتر تحت
تاثير درصد جايگزينی چربی بود تا نوع سيستم جايگزين چربی بود.

نتیجهگیری
با استفاده از ذرات جامد  ISPو  ISP-BSGبهعنوان امولسيون
پيکرينگ ،ساختارامولسيون شکل گرفت كه با استفاده از كلسيم كلريد
امولسيون ژل تشکيل شد .بسته به نوع پيکرينگ ميزان پايداری متفاوت
بود .همچنين حضور صمغ دانه ريحان بهخصوص در نسبت  1:0پايداری
امولسيون ژل را بهطور معنیداری افزايش داد .حضور  BSGباعث تغيير
مورفولوژی و خصوصيات سطح نانوذرات میشود و جذب ذرات در حد
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فاصل روغن و آب را بهبود میدهد .در تمامی نمونهها ساختار ژل
همگن بود ،اما ساختار و رفتار امولسيون ژل در حضور  BSGو با توجه
به نسبت پروتئين به پلیساكاريد متفاوت بود .در حضور ذرات 2S:1B
پايداری افزايش پيدا كرد كه مربوط به تشکيل اليه سطحی ضخيم تر
در اطراف قطرات روغن توسط اين نانوذرات است .همچنين صمغ دانه
ريحان به پلزدن قطرات كمک میكند و ثبات مکانيکی مؤثرتری ايجاد
كرده و به رئولوژی شبه ژل در امولسيونهای پيکرينگ كمک كند .نتايج
بافتسنجی نيز تاييد كرد وجود صمغ دانه ريحان در ساختار نانوذرات
باعث شده كه ايجاد اتصاالت بين نانوذرات بيشتر شود و امولسيونژل
قویتری تشکيل شد .بررسی خصوصيات ويسکواالستيک تشکيل ژل
را در هر دو سيستم امولسيونژل تاييد كرد .مقدار مدول ذخيره و اتالف
امولسيونژل پايدارشده توسط پيکرينگ  2S:1B NPsبيش از 1S:0B
 NPsبود .مقادير باالتر ’ Gو ” Gبيانگر تشکيل شبکه قوی تر و ايجاد
رفتار جامد گونه تر در امولسيون ژل پيکرينگ  2S:1Bاست .با توجه به
پايداری و خصوصيات بافتی از بين نمونه های امولسيون ژل ،دو فرمول
 1S:0Bو  2S:1Bجهت جايگزينی در خامه برای توليد خامه با چربی
كاهش يافته استفاده شد .با استفاده از سيستم امولسيونژل ميزان
آباندازی در خامه با چربی كاهش يافته در محدوده  0-1درصد بود كه
نشانگر كارايی اين سيستمها در كاهش آباندازی در خامه است .شبکه
ژلی امولسيونژل از خروج آب جلوگيری میكنند .حداقل آباندازی در
حداقل ميزان جايگزينی مشاهده شد .براساس نتايج آزمون حسی
مشخص شد ،مشخصههای كيفی نمونههای خامه بيشتر به ميزان
جايگزينی وابسته بودند تا نوع سيستم استفاده شده بهعنوان جايگزين.
حضور سيستم جايگزين چربی باعث حفظ كيفيت مطلوب در نمونه های
خامه كم چرب شد و در تمامی نمونه ها امتياز باالتر از  1كسب شد.
اكثر نمونه ها امتياز باالتر از  1كسب كردند كه نشانگر مطلوبيت اين
نمونهها از نظر داوران حسی است.

منابع
Alting, A,. C. (2003). Cold gelation of globular proteins. Thesis Wageningen University, The Netherlands.
Arditty, S., V. Schmitt, J. Giermanska-Kahn and F. Leal-Calderon (2004). "Materials based on solid-stabilized
emulsions." Journal of Colloid and Interface Science 275(2): 659-664.
Arkoumanis, P. G., I. T. Norton and F. Spyropoulos (2019). "Pickering particle and emulsifier co-stabilised emulsions
produced via rotating membrane emulsification." Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
568: 481-492.
Ayed, C., S. I. Martins, A. M. Williamson and E. Guichard (2018). "Understanding fat ,proteins and saliva impact on
aroma release from flavoured ice creams." Food chemistry 267: 132-139.
Brodelius, P. E., C. Funk and R. D. Shillito (1988). "Permeabilization of cultivated plant cells by electroporation for
release of intracellularly stored secondary products." Plant cell reports 7(3): 186-188.
Clark, A. H. and S. B. Ross-Murphy (1987). Structural and mechanical properties of biopolymer gels. Biopolymers,
Springer: 57-192.

1400  تیر- خرداد،2 شماره،17  جلد،نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران

633

Costa, C., Medronho, B., Filipe, A., Mira, I., Lindman, B., Edlund, H., & Norgren, M. (2019). Emulsion formation and
stabilization by biomolecules: The leading role of cellulose. Polymers, 11(10), 1570.
De Vries, A., J. Hendriks, E. Van Der Linden and E. Scholten (2015 " .)Protein oleogels from protein hydrogels via a
stepwise solvent exchange route." Langmuir 31(51): 13850-13859.
Fiszman, S. and M. Damasio (2000). "Suitability of single‐compression and TPA tests to determine adhesiveness in solid
and semi‐solid foods." Journal of texture studies 31(1): 55-68.
Ge, S., L. Xiong, M. Li, J. Liu, J. Yang, R. Chang, C. Liang and Q. Sun (2017). "Characterizations of Pickering emulsions
stabilized by starch nanoparticles: Influence of starch variety and particle size." Food chemistry 234: 339-347.
Hesarinejad, M. A., S. M. Razavi and A. Koocheki (2015). "Alyssum homolocarpum seed gum: Dilute solution and some
physicochemical properties." International journal of biological macromolecules 81: 418-426.
Hoefler, A. (2001). Carrageenan: chemistry, functionality, and applications, Oxford PA. p .
Jo, C. and D. U. Ahn (1999). "Fat reduces volatiles production in oil emulsion system analyzed by purge and trap dynamic
headspace/gas chromatography." Journal of Food Science and Technology ( Mysore) 64.4: 641-643.
Katsiari, M., L. Voutsinas, E. Kondyli and E. Alichanidis (2002). "Flavour enhancement of low-fat Feta-type cheese using
a commercial adjunct culture." Food Chemistry 79(2): 193-198.
Kavas, G., G. Oysun, O. Kinik and H. Uysal (2004" .)Effect of some fat replacers on chemical, physical and sensory
attributes of low-fat white pickled cheese." Food chemistry 88(3): 381-388.
Khouryieh, H., G. Puli, K. Williams and F. Aramouni (2015). "Effects of xanthan–locust bean gum mixtures on the
physicochemical properties and oxidative stability of whey protein stabilised oil-in-water emulsions." Food chemistry
167: 340-348.
Kuhn, K. R., Â. L. F. Cavallieri and R. L. Da Cunha (2010). "Cold‐set whey protein gels induced by calcium or sodium
salt addition." International journal of food science & technology 45(2): 348-357.
Lee, M. N., H. K. Chan and A. Mohraz (2011). "Characteristics of pickering emulsion gels formed by droplet bridging."
Langmuir 28(6): 3085-3091.
Li, C., Y. Li, P. Sun and C. Yang ,2013 .)Pickering emulsions stabilized by native starch granules." Colloids and Surfaces
A: Physicochemical and Engineering Aspects 431: 142-149.
Liu, F. and C.-H. Tang (2016). "Soy glycinin as food-grade Pickering stabilizers: Part. I. Structural characteristics,
emulsifying properties and adsorption/arrangement at interface." Food Hydrocolloids 60: 606-619.
Liu, F. and C.-H. Tang (2016). "Soy glycinin as food-grade Pickering stabilizers: Part. II. Improvement of emulsification
and interfacial adsorption by electrostatic screening." Food hydrocolloids 60: 620-630.
Lo, C. and L. Ramsden (2000). "Effects of xanthan and galactomannan on the freeze/thaw properties of starch gels."
Food/Nahrung 44(3): 211-214.
Naji-Tabasi, S., B. Emadzadeh and R. Kadkhodaee"

.)1102( Effects of pectin and xanthan gum on induced-flocculation
phenomenon in an acidic model emulsion system." Journal of Dispersion Science and Technology 40(2): 256-263.

Naji-Tabasi, S. and S. M. A. Razavi (2016). "New studies on basil (Ocimum bacilicum L.) seed gum: Part II—Emulsifying
and foaming characterization." Carbohydrate polymers 149: 140-150.
Naji-Tabasi, S., & Razavi, S. M. A. (2017). New studies on basil (Ocimum bacilicum L.) seed gum: Part III–Steady and
dynamic shear rheology. Food Hydrocolloids, 67, 243-250.
Naji-Tabasi, S., S. M. A. Razavi and H. Mehditabar (2017). "Fabrication of basil seed gum nanoparticles as a novel oral
delivery system of glutathione." Carbohydrate polymers 157: 1703-1713.
Naji-Tabasi, S., S. M. A. Razavi, M. Mohebbi and B. Malaekeh-Nikouei (2016). "New studies on basil (Ocimum
bacilicum L.) seed gum: Part I-Fractionation, physicochemical and surface activity characterization." Food
Hydrocolloids 52: 350-358.
Nourbehesht, N., Shekarchizadeh, H., & Soltanizadeh, N. (2018). Investigation of stability, consistency, and oil oxidation
of emulsion filled gel prepared by inulin and rice bran oil using ultrasonic radiation. Ultrasonics sonochemistry, 42:
585-593.
Orouji, I., Dhanbarzadeh, B., and Danesh, E. (2017). Study of texture and sensory properties of prebiotic cream containing
inulin and polydextrose by using response surface methodology. Journal of food research, 27(4), 193-207.

633

...  تهیه سامانه امولسیون ژل سرد با استفاده از پیکرینگ های کمپلکس ایزوله/ناجی طبسی و همکاران

Pawlik, A., D. Kurukji, I. Norton and F. Spyropoulos (2016). "Food-grade Pickering emulsions stabilised with solid lipid
particles." Food & function 7(6): 2712-2721.
Piraprez, G., Marie France Hérent and S. Collin (1998). "Determination of the lipophilicity of aroma compounds by
RPHPLC." Flavour and fragrance journal 400-408.
Rayner, M., A. Timgren, M. Sjöö and P. Dejmek (2012). "Quinoa starch granules: a candidate for stabilising food‐grade
Pickering emulsions." Journal of the Science of Food and Agriculture 92(9): 1841-1847.
Sahan, N., K. Yasar and A. Hayaloglu (2008). "Physical, chemical and flavour quality of non-fat yogurt as affected by a
β-glucan hydrocolloidal composite during storage." Food Hydrocolloids 22(7): 1291-12.22
Shao, Y. and C.-H. Tang (2016). "Gel-like pea protein Pickering emulsions at pH 3.0 as a potential intestine-targeted and
sustained-release delivery system for β-carotene." Food research international 79: 64-72.
Steffe, J. F. (1996). Rheological methods in food process engineering, Freeman press .
Williams, P. D., L. N. Sadar and Y. Martin Lo (2009). "Texture stability of hydrogel complex containing curdlan gum
over multiple freeze–thaw cycles." Journal of Food Processing and Preservation 33(1): 126-13.2
Wu, M., Xiong, Y. L., & Chen, J. (2011). Rheology and microstructure of myofibrillar protein–plant lipid composite gels:
Effect of emulsion droplet size and membrane type. Journal of food engineering, 106(4), 318-324.
Yang, Y., Z. Fang, X. Chen, W. Zhang, Y. Xie, Y. Chen, Z. Liu and W. Yuan (2017). "An overview of Pickering
emulsions: solid-particle materials, classification, morphology, and applications." Frontiers in pharmacology 8: 287.

Iranian Food Science and Technology
Research Journal
Vol. 17, No. 2, June. July. 2021, p. 365- 378

نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
365-378. ص1400 تیر- خرداد،2  شماره،17 جلد

Preparation of cold gel emulsion system using isolated soy protein- Basil seed
gum complex as a fat replacement in cream
S. Naji-Tabasi1, E. Mahdian1, A. Arianfar1, Sara Naji-Tabasi2*
Received: 2020.04.06
Accepted: 2020.07.18
Introduction: Fats have a special place in human nutrition and their main role is supplying energy for the body. But
scientific findings approve an association between high fat intake and an increment risk of some diseases, such as
atherosclerosis, heart disease, and …. Demand for low-fat foods has increased dramatically as people become more aware
of fat consumption side effects. However, due to the multiple role of fats in food products, eliminating or decreasing fat
lead to poor quality of products. Therefore, it is necessary to use a combination of fat substitutes to maintain the
rheological, texture and sensory properties of the low fat food products. The use of emulsion gel structures are new
methods for the production of low-fat product that has been studied in this investigation. The Pickering emulsion was
used to produce the emulsion. In this method, instead of using surface-active agents, solid particles are used to stabilize
the emulsion. The aim of this study was to prepare Pickering Emulsion from Isolated Soybean protein (ISP) and Basil
Seed Gum (ISP-BSG) Complex. Finally, emulsion gel systems were applied as fat substitutes in cream.
1

Materials and Methods: Basil seeds were purchased from Mashhad market. Isolated soy protein was purchased from
Shandong Yuxin Bio-Tech Co. (China). Sodium azide was purchased from Applichem Inc. (Dramstadt, Germany).
Sodium dodecyl sulphate (SDS) was obtained from Merck, Germany. Pickering (solid particles) of soy protein isolate
(SPI) and SPI-basil seed gum (ISP-BSG) complex used as emulsifier for stabilization of cold emulsion. ISP-BSG particles
were prepared with different mass ratios of ISP: BSG, 1: 0, 1: 1, 2: 1 and 3: 1 and named 1S: 0B, 1S: 1B, 2S: 1B and 3S:
1B, respectively. These solid particles were used as Pickering for emulsion preparation. Cold Emulsion was prepared by
adding calcium chloride. The oil leakage, oil leakage after thermal treatments, microscopic structure, textural properties
and viscoelastic properties of emulsion gel were studied. Then, the best structures used as a fat substitute in cream (5, 10
and 15%).
Results & Discussion: Investigation of emulsion gel properties showed that coating the surface of emulsion droplets
with solid nanoparticles formed a rigid shell that acted as a barrier against the deformation and transfer of materials from
the interfacial surface. The use of ISP-BSG nanoparticles as picking particles caused more homogeneity and stiffness in
emulsion gel structure. The rate of water loss in reduced fat cream was in the range of 1-2% by using the emulsion-gel
system, which indicates the effectiveness of these systems in reducing dehydration in cream. The increasing replacement
percentages led to increase water loss (p <0.05). However, emulsion type had no significant effect on water loss content
(p> 0.05). According to the results, ISP-BSG nanoparticles impart high potential to stabilize emulsion with small oil
droplets. Based on the results of the sensory test, it was found that the characteristics of the cream samples depended more
on the replacement rate than the type of system used as an alternative. The presence of a fat replacement system
maintained the desired quality in low-fat cream samples. Most of the samples scored higher than 3, which indicate the
high acceptance of low-fat samples.
Keywords: Basil seed gum, Complex, Emulsion gel, Fat replacement, Soy protein isolate, Solid particles.
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مقاله پژوهشی
بررسی خواص فیزیکوشیمیایی موسیالژ بامیه و مقایسه کارآیی استخراج دو روش حالل و فوق
بحرانی
فاطمه کرانی -1جواد

سرگلزایی*2

تاریخ دریافت0901/09/90 :
تاریخ پذیرش0900/90/81 :

چکیده
خواص درمانی بامیه از پلیساکاریدهای موجود در غالف میباشد که قسمت اعظم آن در بخش لزجی گیاه وجود دارد و موسیالژ خوانده میشود .بخش اعظم
موسیالژ از کربوهیدراتها تشکیل شده است و خاصیت اصلی آن در مواجه شدن با مولکولهای آب است که بهصورت ژل در میآید و در صنایع مختلف کاربرد
دارد .موسیالژ در صنایع غذایی بهعنوان پایدار ننده و امولسیفایر کاربرد دارد و در صنایع داروسازی برای کنترل آزادسازی قرصها و تولید شربت استفاده میشود.
هدف از این تحقیق بهینهسازی شرایط استخراج موسیالژ از بامیه به دو روش حالل و روش فوق بحرانی جهت یافتن نقاط بهینه استخراج میباشد .بهمنظور بهدست
آوردن مدل ریاضی و یافتن بیشترین تاثیر پارامترها بر پاسخ از روش سطح پاسخ استفاده شده است .در روش استخراج با حالل متغیرهای دما ،زمان و نسبت حالل
به ماده جامد برای رسیدن به حداکثر میزان بازده ،بهترتیب  222 min ،06˚Cو  24بهدست آمدند و دما و نسبت حالل به ماده جامد بهترتیب بیشترین تاثیر را بر
بازده استخراج داشت .در روش استخراج فوق بحرانی دما ،فشار و زمان بهعنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شدند و برای رسیدن به حداکثر بازده بهترتیب
 20/0 bar ،06˚Cو 530 minبهدست آمد .میزان بازده موسیالژ استخراجی در نقطه بهینه در روش استخراج با حالل  0/22و در روش فوق بحرانی  5/06درصد
بود .درصد بازده استخراج موسیالژ در روش فوق بحرانی کمتر از روش خیساندن شد اما میزان حالل مصرفی و زمان استخراج در روش خیساندن بیشتر از روش
فوق بحرانی بود .عصاره حاصل از روش فوق بحرانی توسط  GC-MSآنالیز شد و نتیجه حاکی از حضور پلیساکاریدها در نمونه میباشد.
واژههای کلیدی :گیاه بامیه ،بهینهسازی ،حالل ،فوق بحرانی ،پلیساکارید

مقدمه

1

بامیه با نام علمى  Abelmoschus esculentusبه خانواده پنیرک
) (Malvaceaeتعلق دارد (پیوست .)5344 ،گیاه بامیه بومی آفریقا و
موطن اصلی آن اتیوپی است .سپس از آنجا به شمال آفریقا ،شرق
مدیترانه ،کشورهای عربی و هند گسترش یافته است .(Kalia et al,
) 1962پراکندگی بامیه در ایران بیشتر به مناطق گرمسیری و نیمه
گرمسیری مربوط بوده و در استانهای خوزستان ،ایالم ،کرمانشاه،
جنوب فارس ،بوشهر و هرمزگان دیده میشود (مظفریان.)5365 ،
حاشیه برگها دارای لوبهای کم عمق تا لوبهای عمیق است.
برگهای جوان بامیه اغلب بهعنوان یک سبزی در برخی نقاط مثل
غرب آفریقا و جنوب شرقی آسیا مصرف میشوند .شاخههای ترد و
جوانههای گل اغلب همراه برگها خورده میشوند (.)Irvine,1987

 5و  -2بهترتیب دانشآموخته کارشناسی ارشد و استاد ،گروه مهندسی شیمی ،دانشکده
مهندسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،ایران
)Email: sargolzaei@um.ac.ir
(*  -نویسنده مسئول:

برگهای بامیه ممکن است بهعنوان سبزی مانند برگهای چغندر
پخته شوند و همچنین بهصورت خام در ساالد استفاده شوند (Tripathi
) .et al., 2011میوهها قسمت عمده خوراکی را تشکیل داده که به
صورت پخته و سرخ شده استفاده میشود .در ترکیه غالف جوان آن را
خشک کرده و در زمستان از آن استفاده میکنند ). (Lamont, 1999
میوهها را میتوان به صورت ترشی نیز استفاده کرد (Tripathi et al.,
) .2011بامیه که یکی از سبزیجاتی است که در طب سنتی چینی برای
بیماریهای مختلف مورد استفاده قرار میگرفته است .خصوصیات
سالمتی بامیه بهخاطر مقدار پلیساکاریدهای آن است .اخیرا نتایجی
بهدست آمده که پکتین تاثیرات زیادی بر سالمتی دارد از جمله یک
ضددیابت و کاهنده کلسترول خون ،ممانعتکننده برای لیپاز،
آنتیاکسیدان و فعالیتهای ایمنی بدن دارد ).(Zhanga et al., 2018
بامیه به علت خاصیت آنتیاکسیدانی و ضداشتعالی برای بهبود بخشیدن
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تنگی نفس و آسم مورد استفاده قرار میگیرد ).(Ivanice et al., 2013
لعاب و الیاف سلولزی موجود در جداره میوه ،عالوه بر کمک در پاک
کردن دستگاه گوارش ،موجب هضم غذا در بدن میشود و کلسترول و
قند خون را تنظیم مینماید .خاصیت لزجی گیاه بامیه به دلیل ماده
غلیظ و لزجی است که در غالف میوه وجود دارد و موسیالژ نامیده
میشود .موسیالژ بامیه یکی از پلیساکاریدهایی است که در حال حاضر
در صنعت داروسازی بهعنوان پلیمر آبدوست در روکش قرصها استفاده
میشود ).(Bakre et al., 2009
بررسی آمار مصرف داروها نشان از استقبال چشمگیر از اشکال و مواد
دارویی گیاهی دارد .دلیل آن احتماال وجود عوارض کمتر ،ارزانی و قابلیت
دسترسی آسان در مقایسه با داروهای شیمیایی میباشد .بهعالوه میتواند
راهبردی جدید در کاهش وابستگی ارزی و داریی به مواد شیمیایی
بهعنوان یک جایگزین بومی نیز موثر باشد .موسیالژها همچنین از جمله
این مواد هستند که از دسته پلیمرهای بیشکل و نیمه شفاف بوده و جزء
هیدروکلوئیدها هستند .این مواد مولکولهای هیدروفیل و آبدوستی
هستند که با آب قابل استخراج بوده و تشکیل محلولهای غلیظ یا ژلی را
می دهند .ژلها کاربردهای زیادی در صنایع غذایی و دارویی و غیردارویی
دارند .از مهمترین کاربردهای دارویی معرفی آن برای خواص نرمکنندگی
سلولهای مجاری تنفسی و بهخصوص تسکین سرفه میباشد (Jani et
) .al., 2009مطالعات بسیاری روی استخراج موسیالژ گیاه بامیه و
کاربردهای آن در صنایع دارویی و غذایی انجام شده است .مطالعه نشان
داده است که عصاره بامیه پتانسیل یک امولسیفایر در محیط اسیدی را
دارد که میتواند یک امولسیون رقیق با پایداری خوب را تشکیل دهد.
چنین خاصیتی میتواند در جهت آزاد سازی داروهای آبگریز امولسیون
شده و یا مواد مغذی در میان محیط اسیدی معده مورد بهره بردای قرار
گیرد ).(Ghori et al., 2013
 Farooqو همکاران ( )2653روی خواص ارگانولپتیک موسیالژ گیاه
بامیه کار کردند و به نتیجه رسیدند که موسیالژ بامیه دارای خواص
جریانپذیری خوب و حاللیت باالیی در آب است که میتواند بهطور ایمن
و بدون اثرات جانبی در داروها استفاده شود Noorlaila .و همکاران
( )2652روی خاصیت امولسیونکنندگی موسیالژ استخراجی از گیاه بامیه
مطالعه کردند Nazni .و همکاران ( )2652بر روی استخراج و ارزیابی
خواص ارگانولپتیک موسیالژ از بامیه و چند گیاه دیگر مطالعاتی انجام
داده و از اتانول و استون برای خالصسازی موسیالژ بهره بردند .در
مطالعهای دیگر روی خصوصیات پایهای از جمله شاخص تورم ،پایداری
امولسیونی ،ویسکوزیته و فعالیت آنتیاکسیدانی موسیالژ گیاه بامیه
بررسیهایی انجام شد (.)Fekadu Gememde et al., 2018
در مطالعهای در زمینه کاربرد موسیالژ گیاه بامیه در داروسازی،
 Ameenaو همکاران ( )2656پس از استخراج موسیالژ از بامیه و
اندازهگیری خصوصیات فیزیکوشیمیایی موسیالژ ،آن را در فرموالسیون
قرص بهکار بردند و پارامترهایی نظیر قطر ،ضخامت ،تغییر وزن ،سختی

و شکنندگی مورد ارزیابی قرار گرفت .بر طبق مشاهدات ،غلظتهای پایین
موسیالژ بامیه میتواند بهعنوان جایگزین نشاسته در فرموالسیون قرص،
قرار گیرد و همچنین سطحهای غلظتی باالی موسیالژ بامیه میتواند در
سیستم آزاد سازی داروها بهعنوان یک ماده طبیعی مورد استفاده قرار
گیرد .در مطالعهای  Mishraو همکاران ( )2664موسیالژ بامیه را بهعنوان
یک پیشنهاد جدید برای جایگزینی مواد پلیمری مورد استفاده در صنایع
مختلف ،معرفی کردند .در تحقیقی اثر موسیالژ بامیه در آزادسازی
هیدروکلوئید پروپرانول در قرصها مورد مطالعه قرار گرفت و مشاهده شد
که باالترین سختی و پایینترین شکنندگی مربوط به قرص تولیدی از
بامیه است ).(Zaharuddin et al., 2014
در این تحقیق موسیالژ بامیه از دو روش استخراج با حالل و
استخراج با سیال فوق بحرانی انجام شده و بهینهسازی بازده هر دو
روش و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی عصاره حاصل از هر دو روش
مورد بررسی قرار گرفته است .هدف از این تحقیق انتخاب بهترین روش
برای استخراج موسیالژ از گیاه بامیه و پیدا کردن شرایط بهینه در روش
استخراج میباشد.

مواد و روشها
گیاه بامیه تازه از سوپر مارکت محلی تهیه شد ،این گیاه در استان
خوزستان رشد یافته است .مواد شیمیایی نظیر اتانول خالص ،استون،
کلروفرم ،استونیتریل از شرکتهای مرک آلمان و سیگما آلدریچ آمریکا و
شیشه آالت و وسایل آزمایشگاهی نظیر بالون حجمی ،بورت ،پیپیت،
استوانه مدرج ،کاغذ صافی ،فالکون ،بشر ،دماسنج ،قیف و ارلن خریداری
شدند .بعد از انتقال میوه بامیه به آزمایشگاه آلودگیها و کثیفی به صورت
دستی از گیاه پاک گردید و سپس با آب به دقت شستشو داده شدند.
دانههای بامیه جدا شدند .سپس غالفهای بامیه در دمای حدود  26درجه
سانتیگراد داخل دستگاه آون فن دار دیجیتال مدل  6882Aخشک شدند.
پس از آن بهوسیله دستگاه آسیابکن برقی ساخت کشور آلمان بهصورت
پودر در آمده و از الک  36مش عبور داده شد تا آماده استخراج شوند.
روش استخراج
استخراج با حالل

برای استخراج موسیالژ گیاه بامیه از روش رایج خیساندن استفاده
شد .ابتدا مقداری از پودر بامیه را توسط ترازوی دیجیتال (،GR-200
ژاپن) وزن کرده و به بشر  206میلیلیتری انتقال داده شد .سپس داخل
بشر با توجه به نسبتهای مختلف حالل به ماده جامد که در طراحی
آزمایش مشخص شده است آب مقطر ریخته و بهطور مداوم به مدت 5
تا  0ساعت همزده میشود تا موسیالژ بهطور کامل در آب آزاد شود.
سپس محلول صاف میشود و در مجاورت یک حالل آلی (در اینجا از
اتانول و استون به نسبت مساوی استفاده گردید) قرار داده میشود.
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موسیالژ در مجاورت حالل آلی رسوب کرده و بهصورت لخته در میآید.
پس از آن دوباره محلول صاف شده داخل پتری دیش ریخته میشود و
روی بن ماری  20درجه سانتیگراد ساخت ایران قرار داده تا حالل
باقیمانده داخل آن تبخیر شود .سپس ماده باقی مانده داخل پتری دیش
را داخل آون فندار ساخت شرکت ریحان طب ایران با  26درجه
سانتیگراد خشک کرده و پودر میشود و تا زمان آنالیز در دمای 26
درجه سانتیگراد و در فالسک نگهداری میشود.
استخراج با سیال فوق بحرانی

تکنیکهای نوین در جداسازی خاص برای این استخراج موجود
هستند (مسکوکی و همکاران .)5346 ،با توجه با زمان طوالنی و حجم
باالی حالل مصرفی در روش استخراج با حالل ،روشهای مدرن
استخراج از جمله استخراج با سیال فوق بحرانی مورد توجه قرار گرفت
(فرزانه مقدم و همکاران .)5364 ،استخراج موسیالژ از گیاه بامیه توسط
دستگاه استخراج با سیال فوق بحرانی که در آزمایشگاه دانشکده مهندسی
دانشگاه فردوسی مشهد طراحی و ساخته شده ،صورت گرفته است .حالل
استخراج کربن دی اکسید بود که در درون سیلندر  20کیلوگرمی (خوراکیان،
ایران) قرار داشت .در هر مرحله از آزمایش حدود پنج گرم از پودر غالف گیاه
بامیه با مش  36توسط ترازوی آزمایشگاهی دقیق (با دقت  ،6/6665کرنل،
آلمان) توزین و داخل کاغذ صافی پیچیده و درون مخزنی که جهت استخراج
تعبیه گردیده ،قرار داده شد .جهت افزایش قطبیت دی اکسید کربن فوق
بحرانی حدود  0میلی لیتر حالل اتانول  %46بهعنوان اصالحگر به درون
مخزن استخراج تزریق گردید تا دی اکسید کربن بتواند ترکیبات موسیالژی
را بهتر در خود حل کند.
تعیین مونوساکاریدهای سازنده توسط کروماتوگرافی گازی،
طیفسنج جرمی()GC-MS

ابتدا مشتق تری متیل سیلیل از موسیالژ تهیه شد .بدین منظور دو
میلیگرم از نمونه موسیالژ خالص و خشک شده با  266میکرولیتر

استونیتریل و  266میکرولیتر بیس (تری متیل سیلیل) تری فلورو
استامید 5مخلوط شد .سپس مخلوط در دمای  46درجه سانتیگراد به
مدت  5ساعت در یک آمپول شیشهای حرارت داده شد .یک میکرولیتر
از نمونه توسط نمونه بردار خودکار به دستگاه  GCتزریق شد .آون با
دمای اولیه ( 06oCزمان انتظار  2دقیقه) و دمای نهایی  246oCو با نرخ
افزایش  56 oC/minبرنامهریزی شد و به مدت  0دقیقه در دمای نهایی
نگه داشته شد و گاز هلیم با نرخ  5 ml/minبهعنوان گاز حامل با جریان
ثابت استفاده شد .درجه حرارت ورودی و رابط در دمای  246oCنگه
داشته شد.
تعیین بازده وزنی موسیالژ استخراجی

برای دستیابی به بازده وزنی موسیالژ (پلیساکارید) برحسب گرم
موسیالژ استخراجی به گرم ماده خشک اولیه از رابطه زیر استفاده شد:
× 100

()5

گرم موسیالژ استخراجی
گرم ماده خشک اولیه

= بازده

تجزیه و تحلیل آماری دادهها

بهمنظور حداقل رساندن تعداد آزمایشها در روش استخراج با حالل
و استخراج با سیال فوق بحرانی از طرح آماری به روش سطح پاسخ و
طراحی مرکب مرکزی )CCD(2استفاده شد .جدول آماری آنالیز متغیرها
بر روی دادههای تجربی با استفاده از نرمافزار Design Expert 7.0
انجام شد.طبق جدول  5سه عامل مقدار حالل به ماده جامد ( میلیلیتر
به گرم) و دما (درجه سانتیگراد) و زمان (ساعت) بهعنوان سه متغیر
مستقل و موثر بر عملکرد استخراج با حالل انتخاب شدند.
در روش استخراج با سیال فوق بحرانی دی اکسید کربن نیز طرح
مرکب مرکزی با سه متغیر و شش تکرار در نقطه مرکزی طرح ،جهت
یافتن اثر متغیرهای شامل دما ،فشارو زمان بر پاسخ بازده استخراجی مورد
استفاده قرار گرفت که در جدول  2آمده است.

جدول  -1متغیرهای مستقل فرآیند و مقادیر آنها در روش استفاده از حالل
سطوح متغیر
نماد ریاضی
متغیر مستقل
α
-α -5
6 +5
دما ()oC

A

زمان ()h

B

نسبت حالل به ماده جامد ()ml/g

C

1 Triflouroacetamide

06 ۷6
2 0
26 06

06
3
36

36 26
5 2
56 26

2 Central Composite Design
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جدول  -2متغیرهای مستقل فرآیند و مقادیر آنها در روش فوق بحرانی
سطوح متغیر
متغیر مستقل نماد ریاضی
α
-α -5
6 +5
دما ()oC

A

فشار ()bar

B

زمان ()min

C

06 06
266 206
66 526

۷6
366
506

26
506
06

36
566
36

استفاده از روش پاسخ سطح میتواند بر این مشکالت غلبه کند ( Haaland,

نتایج و بحث
بهینهسازی استخراج موسیالژ از گیاه بامیه به روش
استخراج با حالل با استفاده از روش سطح پاسخ

در مطالعات بهینهسازی کالسیک تنها به بررسی یک فاکتور میپرداختند
و سایر فاکتورها ثابت نگهداشته میشد .از معایب این بهینهسازی میتوان به
زمانبر بودن آنالیز ،تعداد زیاد مراحل آزمایش و هزینه باال اشاره کرد .عالوه
بر این برهمکنش پارامترها بر یکدیگر نیز نادیده گرفته میشد .بهینهسازی با

جدول  -3بهینهسازی استخراج موسیالژ از گیاه بامیه با روش حالل
متغیرهای وابسته(پاسخ)
متغیرهای مستقل

آزمایش
1
2
3
۴
۵
۶
۷
۸
۹
1۱
11
12
13
1۴
1۵
1۶
1۷
1۸
1۹
2۱

 .)1989در تحقیق حاضر از این روش برای بهینهسازی استخراج
ترکیبات استفاده شده است .در این مطالعه با توجه پارامتر و سطوح
مشخص شده ،تعداد  26آزمایش توسط نرمافزار طرح آزمایش ( Desig
 )Expertنسخه  ۷نتیجه شد .جدول  3شرایط عملیاتی در هر آزمایش
را نشان میدهد .عالوه بر این پاسخهای متناظر با هر آزمایش نیز در
این جدول آمده است.

دما ))˚C

زمان ()h

نسبت حالل به ماده جامد((ml/g

بازده ()%

06
26
06
26
26
06
26
06
06
06
06
06
06
06
06
06
36
06
06
۷6

3
2
2
2
2
3
2
5
2
2
3
3
3
0
3
3
3
3
2
3

36
26
26
26
26
56
26
36
26
26
36
36
36
36
36
06
36
36
26
36

2/45
2/54
2/0۷
2/۷3
3/42
3/62
2/22
2/02
0/52
2/60
2/62
2/۷2
2/42
0/60
2/40
0/53
3/۷4
2/۷0
0/2
0/2
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برازش یافته در توصیف تغییرات پاسخ بهعنوان تابعی از متغیرهای
مستقل بیشتر هست .برای پاسخ بازده استخراج موسیالژ از مدل درجه
دو با کمترین مقدار احتمال  ،pبهترین مدل برای بررسی اثر متغیرهای
مستقل بر استخراج موسیالژ از گیاه بامیه به روش حالل انتخاب گردید.
در جدول  2آنالیز جدول آنالیز واریانس ( )ANOVAمدل سطح پاسخ
اصالح شده آمده است.

گزینش مدل مناسب در روش استخراج با حالل

برای اینکه مدل توانایی خوبی برای برازش اطالعات داشته باشد
الزم است که  R2 adjustedو  R2 predictedدارای باالترین مقدار
باشند .ضریب تبیین  R2بهعنوان نسبت تغییرات توصیف شده توسط
مدل به تغییرات کل بیان میشود که معیاری از درجه تناسب برازش
هست .بنابراین هرچه مقدار  R2به یک نزدیکتر شود ،قدرت مدل

جدول  -۴نتایج جدول آنالیز واریانس مدل سطح پاسخ اصالح شده درجه دوم برای بازده استخراج با حالل
احتمال p
درجه آزادی مجموع مربعات میانگین مربعات مقدار F
منبع
مدل
( Aدما)
( Bزمان)
( Cنسبت حالل به ماده
جامد)
A2
B2
C2

باقیمانده
فقدان برازش
خطای خالص
کل

0
5
5

2/60
2/25
6/22

6/04
2/25
6/22

555/30
302/60
06/02

>6/6665
>6/6665
>6/6665

5

5/5۷

5/5۷

565/6۷

>6/6665

5
5
5
53
4
0
56

6/54
2/046E-663
6/53
6/6۷6
6/626
6/636
2/52

6/54
2/046E-663
6/53
0/6۷0E-663
0/560E-663
0/636E-663

26/20
6/22
25/60

6/6665
6/05۷0
6/6662

مدلهای ریاضی برای پاسخ با استفاده از روش رگرسیون چندگانه
مورد ارزیابی قرار گرفت .تابع واکنش یک معادله چندجملهای میباشد
که با معادله زیر داده میشود.
2
y=b0+Σbixi+Σbiixi +Σbijxixj
()2
که  b0و  biو  biiو  bijضرایب رگرسیونی برای بهترتیب عرض از
مبدأ ،خطی ،درجه دوم و برهمکنش و  xiو  xjمتغیرهای مستقل کدبندی
شده هستند.
معادلههای مدل برازش داده شده بر پاسخها به صورت زیر میباشد:
y=4.81+0.37×A+0.16×B+0.27×C-0.084×A2() 3
0.010×B2-0.073×C2

با توجه به نتایج حاصله در مورد بازده استخراج موسیالژ از گیاه
بامیه به روش حالل ،اثر درجه اول دما ،زمان و نسبت حالل به ماده
جامد و اثرات درجه دوم دما و نسبت حالل به ماده جامد معنیدار شدند.
همچنین نتایج نشان داد که دما و بعد از آن نسبت حالل به ماده جامد
بیشترین تاثیر را در بازده استخراج موسیالژ دارد.

5/65

6/0562

آنالیز پاسخ سطح در روش استخراج با حالل

برای شهودی کردن رابطه متغیرهای مستقل و پاسخ همچنین اثر
متقابل هر متغیر مستقلی بر سیستم ،نمودارهای سه بعدی سطح پاسخ
با دو متغیر مستقل در مقابل پاسخ رسم شدهاند ،در حالیکه متغیر سوم
ثابت در نظر گرفتهشدهاست .مقادیر بهینه متغیرهای مستقل را میتوان
با استفاده از همین نمودارها استنباط کرد .تغییرات بازده استخراج
موسیالژ از گیاه بامیه براساس تغییرات دما و زمان ،در نسبت حالل به
ماده جامد ثابت  36در شکل( -2الف) نشان داده شد .در نمودار سطح
پاسخ بازده استخراج موسیالژ مشاهده میشود که بازده استخراج با
افزایش زمان از  5تا  0ساعت ،افزایش مییابد .همچنین با افزایش دما
از  36تا  ۷6درجه سانتیگراد ،افزایش محسوس تری در بازده استخراج
مشاهده میشود .در سطح پایین زمان تغییرات بازده با تغییر دما از 36
تا  ۷6درجه سانتیگراد افزایش مییابد که به دلیل باال رفتن توانایی
حالل در دماهای باال و نفوذ حالل به داخل ماتریکس جامد میباشد.
با باال رفتن دما انتقال جرم آب به پلیساکاریدهای محلول از دیواره
سلولی پودر گیاه سریعتر و آسانتر صورت میگیرد.
در سطح باالی زمان ،تغییرات دما تاثیر بیشتری بر بازده استخراج
دارد .تحقیقات انجام شده توسط  Oosterveldو همکاران ( )5660و
 Zykwinskaو همکاران ( )2660نیز افزایش عملکرد استخراج را با
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افزایش دما در دورههای زمانی ثابت را نتیجه میدهد Liu .و همکاران
( )2660نیز گزارش کردند که در زمان طوالنیتر پلیساکارید بیشتری
از گیاه استخراج میشود .تغییرات بازده استخراج موسیالژ از گیاه بامیه
براساس تغییرات نسبت حالل به ماده جامد اولیه و زمان ،در دمای ثابت
( )06oCدر شکل(  -2ب) نشان داده شد .بازده استخراج با افزایش
نسبت آب به ماده خام از  56تا  ،06به سرعت افزایش مییابد .با افزایش
زمان از  5تا  0ساعت بازده استخراج با شیب مالیمتری افزایش مییابد.
در سطح پایین نسبت حالل به ماده جامد ،بازده استخراج با افزایش
زمان افزایش مییابد اما این افزایش بازده در سطح باالی نسبت حالل
به ماده جامد محسوستر است .این افزایش بازده به دلیل در دسترس
بودن مقدار باالی مایع که منجر به افزایش نیرو محرکه برای خارج
کردن موسیالژ گیاهی از ماده خام میشود Koocheki .و همکاران
( )2666نیز گزارش کردند که افزایش بازده با افزایش نسبت آب به ماده

الف

جامد نسبت مستقیم دارد .از این رو مقدار آب غیرکافی و یا مقدار ماده
خام باال ممکن است بازده استخراج را کاهش دهد .تغییرات بازده
استخراج موسیالژ از گیاه بامیه براساس تغییرات دما و نسبت حالل به
ماده جامد در زمان ثابت ( 3ساعت) در شکل ( -2ج) نشان داده شد .در
دماهای باالتر ،محلول آبکی غیرچسبناکتری حاصل میشود در نتیجه
موسیالژ میتواند بهراحتی در آب آزاد شود و بازده را افزایش میدهد.
در سطوح پایین دمایی با افزایش نسبت حالل به ماده جامد ،بازده
موسیالژ با شیب کمی افزایش مییابد اما در سطوح باالی دمایی با
افزایش نسبت حالل به ماده جامد ،افزایش بازده استخراج موسیالژ
بسیار قابل توجه خواهد بود Bendahou .و همکاران ( )266۷نیز
گزارش کردند که بازده استخراج پلیساکاریدها بهطور مشخصی با
افزایش نسبت حالل به ماده خام اولیه ،افزایش مییابد که میتواند به
علت افزایش نیرو محرکه برای انتقال جرم پلیساکاریدها باشد.

ب

ج
شکل  -2نمودارهای سطح پاسخ پارامترهای استخراج در روش حالل ،بر پاسخ بازده

کرانی و سرگلزایی /بررسی خواص فیزیکوشیمیایی موسیالژ بامیه و مقایسه کارآیی استخراج دو 083 ...
تعیین شرایط بهینه استخراج موسیالژاز گیاه بامیه در روش
حاللی

بهمنظور بهینهسازی بازده استخراج موسیالژ بامیه از تکنیک
بهینهسازی عددی استفاده شد .شاخصها و اهداف بهینهسازی برای
هریک از متغیرها و پاسخ فرایند در (جدول  )0آورده شده است .شرایط
بهینه با توجه به شاخصهای مورد نظر دما  06درجه سانتیگراد ،زمان

 3/22ساعت و نسبت حالل به ماده جامد  24بهدست آمد .با توجه به
اینکه مقادیر پیشبینی شده توسط مدل و مقادیر واقعی بهدست آمده
فاقد اختالف معنیدار بودند میتوان نتیجه گرفت که مدل بهدست آمده
قابل قبول و مناسب میباشند .مقادیر واقعی گزارش شده در جدول 0
میانگین دو تکرار میباشند.

جدول  -۵شاخصها و اهداف بهینه سازی استخراج موسیالژ بامیه به روش حالل
متغیرها-پاسخ
دما
زمان
نسبت حالل به ماده جامد
بازده استخراج موسیالژ

هدف

حدپایین

حد باال

درجه اهمیت

داخل محدوده
داخل محدوده
داخل محدوده
بیشترین

36
5
56
3/۷4

۷6
0
06
0/22

3
3
3
3

جدول  -۶مقادیر واقعی و پیشبینی شده بازده استخراج در شرایط بهینه
مقدار واقعی
مقدار پیشبینی شده
پاسخ

0/22

بازده موسیالژ استخراجی (%وزنی)

0/52

جدول  -۷بهینهسازی استخراج موسیالژ از گیاه بامیه با روش سیال فوق بحرانی
آزمایش
oC

دما ( )
1
2
3
۴
۵
۶
۷
۸
۹
1۱
11
12
13
1۴
1۵
1۶
1۷
1۸
1۹
2۱

06
06
06
36
06
06
06
۷6
06
06
06
06
26
26
26
06
06
26
06
06

متغیرهای مستقل
فشار ( )barزمان ((min

206
266
506
266
506
266
266
266
366
566
266
266
206
206
506
266
206
506
266
266

526
66
526
66
06
66
36
66
66
66
66
506
06
526
06
66
06
526
66
66

متغیرهای وابسته (پاسخ)
بازده ()%

5/26
5/22
5/25
6/40
6/42
5/2۷
6/43
6/4۷
5/43
5/66
5/22
5/06
6/44
5/24
6/42
5/23
5/5
5/20
5/20
5/24
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بهینهسازی استخراج موسیالژ (پلیساکارید) از غالف گیاه بامیه
به روش سیال فوق بحرانی با استفاده از روش سطح پاسخ

در این روش با داشتن پارامترها و محدودههای ذکرشده در جدول
 ،2تعداد  26آزمایش توسط نرم افزار طراحی شد .فهرست آزمایشهای
طراحی شده با روش سیال فوق بحرانی و نقاط تعیین شده در هر
آزمایش در جدول  ۷نشان داده شده است .ستون آخر جدول ،پاسخ
محاسبه شده هر آزمایش را پس از انجام نشان میدهد.

گزینش مدل مناسب در استخراج فوق بحرانی

در این تحقیق طبق مقادیر  R adjustedو  R predictedبهترین
مدل برازش یافته در روش استخراج فوق بحرانی ،برای پاسخ بازده مدل
درجه دوم میباشد که نتایج آنالیز آماری و جدول آنالیز واریانس مدل
اصالح شده آن در ادامه آورده شده است.
2

2

جدول  -۸نتایج جدول آنالیز واریانس ( )ANOVAمدل سطح پاسخ اصالح شده درجه دوم برای بازده استخراج سیال فوق بحرانی
احتمال p
درجه آزادی مجموع مربعات میانگین مربعات مقدار F
منبع
مدل
(Aدما)
(Bفشار)
( Cزمان)
AB
AC
A2

باقیمانده
فقدان برازش
خطای خالص
کل

0
5
5
5
5
5
5
53
4
0
56

6/25
5/20
5/003E -662 5/003E -662
6/662
6/662
6/40
6/40
6/620
6/620
6/624
6/624
6/20
6/20
0/625E -662 ۷/424E -663
5/6۷ ۷/236E -662 0/622E -663
3/۷0۷E -662 5/443E -663
5/2۷

معادله مدل برازش داده شده بر پاسخ با حذف پسخور به صورت
زیر میباشد:
×y=1.25+0.076×B+0.023×C-0.065×(A×B)-0.059
(A×C) +0.097×A2
()2

با توجه به نتایج حاصله در مورد بازده اثر درجه اول فشار و زمان،
اثر درجه دوم دما و همچنین عبارات تاثیر متقابل دما -فشار و
دما -زمان معنیدار بودند.
آنالیز پاسخ سطح در روش استخراج با سیال فوق بحرانی

تغییرات بازده استخراج موسیالژ به روش سیال فوق بحرانی
براساس تغییرات دما و فشار ،در زمان ثابت ( 66دقیقه) در شکل (-3
الف) نشان داده شده است .در سطح پایین دمایی در اثر افزایش فشار،
تغییری در بازده به چشم نمیخورد .اما با افزایش دما از  20درجه
سانتیگراد به بعد ،اثر افزایشی فشار بر بازده استخراج موسیالژ نمایان
است .که با توجه به معنیدار نشدن متغیر دما بر اساس جدول آنالیز
واریانس اثرات مشاهده شده مربوط به فشار و اثر متقابل بین دما و فشار
است Xynos .و همکاران ( )265۷نیز با افزایش فشار افزایش بازده را
مشاهده کردند.

326/5۷
6/20
505/6۷
5224/۷5
22/62
20/40
220/26

>6/6665
6/0566
>6/6665
>6/6665
>6/6665
>6/6665
>6/6665
6/2300

تغییرات بازده استخراج موسیالژ به روش سیال فوق بحرانی بر
اساس تغییرات دما و زمان ،در فشار ثابت ( 266بار) در شکل ( -3ب)
نشان داده شده است .با توجه به شکل در تمامی سطوح ثابت دمایی
نمودار سطح پاسخ بازده استخراج موسیالژ نسبت به افزایش زمان
استخراج بازده روند افزایشی دارد .مطابق شکل افزایش دما اثر افزایشی
و سپس کاهش خود را (هر چند اندک) در هر سطح ثابت زمان بر بازده
استخراج مشابه نتایج سایر تحقیقات نشان میدهد .در تمامی سطوح
ثابت زمانی با افزایش فشار ،اثر افزایشی در بازده استخراج مشاهده
میشود .در واقع به دلیل کاهش ناچیز دانسیته در فشارهای باال اثر
افزایش فشار بخار جز حلشونده بر آن غالب شده و موجب افزایش
حاللیت و در نتیجه افرایش بازده میشود.
مطابق شکل (-3ج) با افزایش زمان از  36تا  506دقیقه بازده
استخراج با شیب تندی افزایش یافته است که حاکی از این است که با
زمان دادن کافی به نمونه و اصالحگر حاللیت ترکیبات قطبی افزایش
یافته و بازده به مقدار قابل توجهی زیاد میشود .همچنین هیچگونه پیچ
خوردگی در نمودار سطح پاسخ دیده نمیشود که داللت بر مهم نبودن
اثر متقابل بین دما و فشار بر بازده استخراج موسیالز به این روش است

کرانی و سرگلزایی /بررسی خواص فیزیکوشیمیایی موسیالژ بامیه و مقایسه کارآیی استخراج دو 083 ...

که در جدول آنالیز واریانس نیز مقدار احتمال  pبزرگتر از  6/60برای
این متغیر گویای همین مطلب است.

ب

الف

ج
شکل  -3نمودارهای سطح پاسخ پارامترهای استخراج در روش فوق بحرانی بر پاسخ

تعیین شرایط بهینه استخراج موسیالژ از گیاه بامیه در روش
فوق بحرانی

بهمنظور بهینهسازی بازده استخراج موسیالژ بامیه از تکنیک
بهینهسازی عددی استفاده شد .شاخصها و اهداف بهینهسازی برای
هریک از متغیرها و پاسخ فرایند در جدول  6آورده شده است.
شرایط بهینه با توجه به شاخصهای مورد نظر دما  24درجه
سانتیگراد ،فشار  200بار و زمان  530دقیقه بهدست آمد .همچنین
مقدار پیشبینی شده شرایط بهینه توسط نرمافزار  5/06میباشد .با توجه
به اینکه مقادیر پیشبینی شده توسط مدل و مقادیر واقعی بهدست آمده

فاقد اختالف معنیدار بودند میتوان نتیجه گرفت که مدل بهدست آمده
قابل قبول و مناسب میباشند .مقادیر واقعی گزارش شده در جدول 56
میانگین دو تکرار میباشند.
بررسی فیزیکوشیمیایی موسیالژ حاصل از هر دو روش
استخراج با حالل و استخراج با سیال فوق بحرانی

نتایج بررسیهای فیزیکو شیمیایی موسیالژ حاصل از روش استخراج
با حالل و استخراج با سیال فوق بحرانی در جدول  55آمده است.

جدول  -۹شاخصها و اهداف بهینه سازی استخراج موسیالژ بامیه به روش فوق بحرانی
درجه اهمیت
حدپایین حد باال
هدف
متغیر ها-پاسخ
دما
3
۷6
36
داخل محدوده
فشار
داخل محدوده
زمان
داخل محدوده
بازده استخراج موسیالژ
بیشترین

566
36
6/42

366
506
5/06

3
3
3

088

نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران ،جلد  ،17شماره ،2خرداد -تیر 1400

جدول  -1۱مقادیر واقعی و پیش بینی شده بازده استخراج در شرایط بهینه
مقدار واقعی
مقدار پیشبینی شده
پاسخ
بازده موسیالژ استخراجی(%وزنی)

5/04

5/06

جدول  -11نتایج بررسیهای فیزیکوشیمیایی پودر موسیالژ بامیه
موضوع
حاللیت

نتایج حاصل از موسیالژ با حالل

نتایج حاصل از موسیالژ با فوق بحرانی

قابل حل در آب
24
56/06
3
6/۷
0/5

قابل حل در آب
54
6/44
2/3
6/0
0/0

شاخص تورم
رطوبت
خاکستر کل
خاکستر نامحلول در اسید
pH

آنالیز کروماتوگرافی گازی -طیفسنج جرمی

نتایج آنالیز کروماتوگرافی گازی– طیفسنجی جرمی برای مشتقات
تری متیل سیلیل قندهای تشکیلدهنده موسیالژ (پلیساکارید)
استخراجی از روش فوق بحرانی در کروماتوگرام شکل  2آمده است.
طیف حاصل از  GC–MSنشان میدهد که مونوساکاریدهای اصلی
حاضر در موسیالژ استخراجی از بامیه به روش فوق بحرانی بر اساس
زمان ماند پیک ترکیبات جدا شده و مقایسه با استانداردهای مرجع از
مشتقات قندی  TMSIشامل آرابینوز ( 50/02دقیقه) ،رامنوز (54/20
دقیقه) ،گاالکتوز ( 56/22دقیقه) ،گاالکتورونیک اسید ( 26/5۷دقیقه) و
گلوکز ( 56/۷0دقیقه) میباشد .موسیالژ حاصل از روش فوق بحرانی با

توجه به آنالیز از نظر وجود پلیساکارید خالصتر بوده است زیرا ترکیبات
ناشناخته کمتری مشاهده گردید .این بررسی نشان میدهد که عصاره
استخراجی از روش فوق بحرانی پلیساکارید مورد نظر در گیاه بامیه
میباشد .جدول  52زمان بازداری مشتقات قندی را نشان میدهد.
مطابق شکل  2مشتقات قندی در زمان های بازداری و نتایج خاصل از
طیفسنجی جرمی در محدوده زمانی مورد نظر دیده شده است .بهعنوان
نمونه آرابینوز در زمان  50/02دقیقه در طیف مشاهده شده و در مشتقات
حاصل از  TMSIنیز بیشترین پیک را داشته است که نشان از وجود
ترکیب آرابینوز در موسیالژ استخراج شده است.

شکل -۴کروماتوگرام و زمان های بازداری مشتقات قندی مربوط به آنالیز  GC-MSموسیالژ حاصل از روش فوق بحرانی

083 ...  بررسی خواص فیزیکوشیمیایی موسیالژ بامیه و مقایسه کارآیی استخراج دو/کرانی و سرگلزایی
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فوق بحرانی سازگاری این روش با محیط زیست بیشتر بوده که این نکته
.در تبدیل روش آزمایشگاهی به مقیاس پایلوت و یا صنعتی قابل توجه است
بررسی فیزیکو شیمیایی موسیالژ حاصل از دو روش نشان میدهد که
 رطوبت و خاکستر موسیالژ حاصل از روش خیساندن بیشتر،شاخص تورم
.از موسیالژ حاصل از روش فوق بحرانی میباشد
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Introduction: The Okra belongs to the family Malvaceae with the scientific name Abelmoschus esculentus (Peyvast,
2009). The viscous property of okra is due to the thick and viscous matter in the fruit pod, called mucilage. Okra mucilage
is a polysaccharide currently used in pharmaceutical industry as a hydrophilic polymer in tablet coatings (Bakre et al,
2009). Mucilage collectively contains polysaccharides, proteins, and minerals found in a plants or seeds that are more
widely used in various industries, including food industry, as a stiffener in dairy products. Mucilage composed of
monosaccharide polymers, amorphous and semi-transparent, and are hydrocolloids. These materials are hydrophilic
molecules that can be extracted with water and form a concentrated or gel solutions. Gels are widely used in the food,
pharmaceutical and non-pharmaceutical industries. The cultivation of okra in Iran is mainly occurred in tropical and
subtropical regions and is found in Khuzestan, Ilam, Kermanshah, South Fars, Bushehr and Hormozgan provinces
(Mozafarian, 2012). Many studies have been done on the extraction of okra mucilage and its applications in the
pharmaceutical and food industries. Faroq et al. worked on the organoleptic properties of okra mucilage and concluded
that okra mucilage has good flow properties and high solubility in water that can be used safely without any side effects
(Farooq et al, 2013). ). Noorlaila et al studied the emulsifying property of mucilage extracted from okra (Noorlaila et al,
2014). Nazni and Vigneshwar studied the extraction and evaluation of organoleptic properties of mucilage from okra and
several other plants and used ethanol and acetone to purify mucilage (Nazni et al, 2012). A study was conducted in 2018
to study the basic properties such as swelling index, emulsion stability, viscosity and antioxidant activity of okra mucilage
(Fekadu Gememde et al, 2018). In a study on the use of okra mucilage in pharmacy, Ameena et al after extracting mucilage
from okra and measured the physicochemical properties of mucilage, applied it in tablet formulation and many parameters
such as diameter, thickness, weight change, hardness and Fragility were assessed. According to observations, low
concentrations of okra mucilage can be used as a substitute for starch in tablet formulation, and also high levels of okra
mucilage can be used in the drug release system as a natural substance (Ameena et al, 2010). In a study, Mishra et al
presented okra mucilage as a new proposal to replace polymer materials used in various industries (Mishra et al, 2008).
In 2014, the effect of okra mucilage on the release of propranolol hydrocolloid in tablets was studied. The highest hardness
and lowest brittleness were observed for okra tablets (Zaharuddin et al, 2014). In this research, extraction of okra mucilage
was investigated by two methods of solvent and supercritical fluid extraction. Optimization the yield and physicochemical
properties of the extract obtained from both methods was also investigated.
1

Materials and methods: Fresh okra obtained from local supermarket in Khuzestan province. Chemicals materials such
as pure ethanol, acetone, chloroform, acetonitrile purchased from Merck and Sigma Aldrich. After transferring the okra fruit
to the laboratory, the contaminants were removed from the plant and then rinsed thoroughly with water. The okra pods were
dried at about 40 °C in a digital fan oven model 6882A. It was powdered by a German-made electric milling machine and
then it passed through a 30-mesh sieve to be ready for extraction and it was weighted by laboratory scales (0.0001 precision
manufactured by Cornell, Germany). In the solvent extraction process, the okra powder was weighed by a digital balanced
(GR-200 model made in Japan) and transferred to 250 ml human. The solids stirred in distilled water and various amounts
of solvent for 1 to 5 hours until the mucilage is completely released into the water. The solution was filtered and then adjacent
to an organic solvent. Then, the filtrate was poured again into Petri dish and placed on a water bath at 45 °C to evaporate the
residual solvent inside it. The residue inside the Petri dish was dried in a fan oven (Reyhan Teb Company) at 40 °C and
powdered and kept at 20 °C until the day of analysis. In the supercritical extraction method, the supercritical fluid extraction
machine which designed and manufactured in the laboratory of the Faculty of Engineering at Ferdowsi University of
Mashhad was used. The carbon dioxide was supplied by Khakakan Co., Quchan Road, Iran in a 45 kg cylinder.
Results & Discussion: Generally, according to the results of both methods of solvent extraction and supercritical fluid
extraction (SFE), the extraction efficiency of mucilage at the optimal point in the solvent extraction and in the supercritical
methods was 5.12% and 1.58%, respectively. Due to the less use of organic solvents in the supercritical method, this
method is more environmentally friendly, which is significant in converting the laboratory method to pilot or industrial
scale. Physio-chemical analysis of mucilage obtained by two methods shows that the index of swelling, moisture and ash
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of mucilage obtained by maceration is more than that of supercritical mucilage . By comparing the obtained values at the
optimal point of both methods, the solvent method has a higher total efficiency and has been more successful. However,
in the supercritical fluid method, the solvent utilization is significantly reduced. The extraction time in the supercritical
fluid method is also reduced by about 50%.
Keywords: Okra, Mucilage, Optimization, Solvent, Supercritical, Polysaccharide
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مقاله پژوهشی
بهینهسازی شرایط تولید ژله با استفاده از پکتین استخراج شده از پوست سیبزمینی و بررسی
خواص بافتی ،فیزیکوشیمیایی و حسی آن در مقایسه با پکتینهای تجاری
علی کاشانی -1مریم حسنی -1لیال ناطقی* -2محمد جواد اسداهللزاده -1پروین

کاشانی3

تاریخ دریافت3111/20/13 :
تاریخ پذیرش3111/20/20 :

چکیده
پکتین مخلوط پیچیدهاي از پلیساکاریدها است که به فراوانی در صنعت غذا بهعنوان ژلکننده ،ثباتدهنده و امولسیفایر مورد استفاده قرار میگیرد .پوست
سیبزمینی منبع غنی از پکتین با درجه استفریفیکاسیون پایین است که عموما بهعنوان ضایعات دور ریخته میشود .براي تشکیل ژل توسط پکتینهاي با درجه
استري کم ،غلظت پکتین ،کلرور کلسیم و میزان  pHبسیار موثر است .لذا هدف از این پژوهش بهینهسازي خواص بافتی ژله حاوي غلظتهاي مختلف پکتین
( 0/5و  1درصد) ،کلرور کلسیم ( 00 ،15و  )55و  2/5) pHو  )5و مقایسه خواص فیزیکوشیمیایی ،بافتی و حسی ژله تولید شده در شرایط بهینه با ژله حاصل از
پکتین تجاري مرکبات و سیب بود .مطابق با نتایج شرایط بهینه براي تولید ژله با استفاده از پکتین استخراجشده از پوست سیبزمینی با هدف دستیابی به باالترین
میزان سختی ژل ( 00/0050نیوتن) و نیروي الزم براي شکستن ژل ( 22/0501نیوتن) بهصورت همزمان با  05/00درصد مطلوبیت در شرایط  pHبرابر با ،5
میزان کلرور کلسیم  05/2222میلیگرم /گرم پکتین و غلظت پکتین  1درصد مشاهده گردید .شرایط بهینه تولید ژله حاوي پکتین پوست سیبزمینی براي
ژلههاي تجاري حاوي پکتین مرکبات و سیب اعمال گردید و خواص فیزیکوشیمیایی ،بافتی و حسی ژلهها با یکدیگر مقایسه گردید .نتایج نشان داد اختالف
معنیداري بین خواص فیزیکوشیمیایی ،بافتی و اورگانولپتیکی ژلههاي تهیهشده با پکتین پوست سیبزمینی با ژلههاي تجاري مرکبات و سیب مشاهده نگردید.
نتایج تحقیق حاضر نشان داد با استفاده از بهینهسازي شرایط تولید میتوان از پکتین پوست سیبزمینی در فرموالسیون ژله استفاه نمود و ژلهاي با خواص کیفی
مطلوب و قابل مقایسه با پکتینهاي تجاري متداول تولید نمود.
واژههای کلیدی :ژله ،پکتین ،پوست سیبزمینی ،خواص بافتی ،فیزیکوشیمیایی ،خواص حسی

مقدمه

1

ژله فرآوردهي نیمه جامد و شفافی است که طی فرآیند خاص با
استفاده از شکر یا آب میوه یا دیگر مواد قنادي مجاز ،بهعنوان مواد
شیرینکننده و از پکتین ،ژالتین یا آگار بهعنوان عامل تشکیل ژل
تهیه میشود و ممکن است ماده طعمدهنده و رنگی نیز به آن اضافه
شد .در ژلههاي معمولی براي تشکیل ژل حضور مواد ژلهکننده مانند
پکتین پر استر ،مقادیر باالي شکر ( 25 -20درصد) و  pHکمتر از
 0/5ضروري است .در حال حاضر ژله بیشتر بهصورت پودر ژله یافت

 -1گروه علوم و صنایع غذایی ،واحد شاهرود ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شاهرود ،ایران
 -2گروه علوم و صنایع غذایی ،دانشکده کشاورزي ،واحد ورامین-پیشوا ،دانشگاه
آزاد اسالمی ،ورامین ،ایران.
 -0استادیار ،طب اورژانس دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ،دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی.
(*-نویسنده مسئول)Email: leylanateghi@yahoo.com :
DOI: 10.22067/ifstrj.v17i2.86412

میشود که باید در آب سرد و گرم مخلوط و در یخچال منعقد
کرد ).(Gatefar et al., 2007
در سالهاي اخیر یکی از مشکالت مطرحشده کاهش ضایعات
کشور و بازیافت از ترکیبات ارزشمند بهمنظور کنترل هزینههاي
واردات ،کاهش دور ریخت و جلوگیري از آلودگی محیط زیست
میباشد .در تحقیق حاضر سعی شد که با بهکارگیري ضایعات حاصل
از پوست سیبزمینی نهتنها مشکل آلودگی محیطزیست و دور ریخت
این فرآوردهي کشاورزي کاهش داده شود بلکه ترکیبی ارزشمند با نام
پکتین که با داشتن خواص ویژه ،جایگاه خود را در صنعت تولید انواع
مربا و ژله در ایران یافته است ،استخراج شود .یکی از این منابع
ضایعاتی پوست سیب زمینی است .پوست سیبزمینی بهطور طبیعی
حاوي پکتین با درجه استفریفیکاسیون پایین است که توانایی خوبی
در تشکیل ژل و در حضور مقادیر کم شکر بهویژه در pHهاي خنثی
دارد .از این رو ساالنه تقریبا  12000000تن ضایعات جامد سیب
زمینی در جهان تولید میشود ).(Sepelev and Galoburda, 2015
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پکتین پلیساکارید پیچیدهاي است که در دیواره نخستین
بافتهاي گیاهی و در الیهي بین سلولی یافت میشود .پکتین در
بردارنده گروهی از پلیساکاریدهاي غنی از واحدهاي گاالکتورونیک
اسید به همراه مقدار کمتري از قندهاي مختلف میباشد Baiano,
) .)2014دو فرم تجاري از پکتین ،در دسترس هستند :پکتین با درجه
متوکسیل باال و متوکسیل پایین (پکتین پراستر و کم استر) پکتین پر
استر در محلولهاي حاوي مواد جامد محلول زیاد و سیستم اسیدي
تشکیل ژل میدهند درحالیکه پکتینهاي کم استر در pHهاي
گستردهتر و محدوده مواد جامد بیشتر تشکیل ژل میدهند اما به وجود
کاتیونهاي دو ظرفیتی براي تشکیل ژل نیاز دارند ( Kratchanova
 .)et al., 2012پکتین همچنین در پرکنندهها ،داروها ،شیرینیجات،
محصوالت نانوایی ،بهعنوان تثبیتکننده در آبمیوهها و نوشیدنیهاي
شیري و همچنین بهعنوان فیبر رژیمی نیز مورد استفاده قرار میگیرد
) .)Sharma, 2006همچنین افزایش استفاده از پکتین در
نوشیدنیهاي سویا ،شیر تخمیري و شیر اسیدي بوده است .با این حال
هنوز بیشترین استفاده از پکتین در ژلهها و مرباها میباشد (Gullon
) .et al., 2013در حال حاضر تقریبا تمام پکتینهاي تجاري از
پوست مرکبات و یا سیب که هر دو فرآورده جانبی تولید آبمیوه هستند
تولید میشوند ) .(Thirugnanasambandham et al., 2014امروزه
سایر محققین از منابع ضایعاتی شامل کالهک بادمجان (ناطقی و
همکاران ،)2012 ،پوست بادمجان (ناطقی و انصاري ،)2012 ،کدوي
آجیلی (فتحی و همکاران ،)2012 ،پوست نارنج (حسینی و همکاران،
 ،)2012تفاله شاه توت (مسیبی و همکاران ، )2012 ،میوه گیاه دارابی
(آزادبخت و همکاران ، )2000 ،کنستانتره آب پرتقال (کرامت و
همکاران )2002 ،پکتین استخراج نمودند.
نقش پکتین در مرباها و ژلهها براي تولید بافت ژلهاي مهم است.
در مرباها ،پکتین باید سریعاً بعد از پرکردن بهمنظور اطمینـان از توزیع
یکنـواخت قطعات میوه ببندد .درصورتیکه در ژلهها ،پکتین به دلیل
خروج حبابهاي هـوا میتواند دیرتر بسته شود .به این منظور براي
کاهش  pHاز  5/1به  0/5در پکتین با درجه استري باال ،باید اسید
اضافه شود .اسید باید به شکل محلول ( 50درصد وزنی-حجمی)
اضافه شود ،در غیر این صورت پیش ژالسیون در هرجایی که
کریستالهاي اسید وجود دارند در ژله اتفاق میافتد و ممکن است ژله
حالت دانهاي پیدا کند ( .)Yin et al., 2009مرباها و ژلههاي کم
شکر نمیتوانند با پکتینهایی با درجه استري شدن باال (HM)1تهیه
شوند و معموالً با پکتینهاي  LMآمیدي بهتر تهیه میشوند.
پکتینهایی با درجه استري شدن کم (LM)2پکتینهایی هستندکه
درجه استري شدن آنها کمتر از  50درصد میباشد .براي تشکیل ژل
1 High Methoxyle Pectins
2 Low Methoxyle Pectins

پکتینهاي با درجه استري کم ،غلظت کلرور کلسیم و میزان
بسیار موثر است ) .(Ridley et al., 2001از این رو قاطعفر و
همکاران ( )1022تولید ژله کم کالري با پکتین استخراج شده از طبق
آفتابگردان را بررسی نمودند .آنها گزارش کردند درصد پکتین و کلرور
کلسیم داراي اثر معنیداري بر روي خواص بافتی و ارگانولپتیکی
ژلهها است .ایاسه و همکاران ( )1025قابلیت تشکیل ژل از پکتین
استخراج شده از طبق گل آفتابگردان را مطالعه کردند .و گزارش
کردند که پکتین استخراج شده توسط هگزامتا فسفات سدیم و
اگزاالت سدیم از خواص کاربردي خوبی در تشکیل ژل برخوردار بود.
 Khanو همکاران ( )2015استخراج و شناسایی پکتین از گریپ
فروت (رقم دانکن) و استفاده از آن را بهعنوان عامل ژلساز مورد
بررسی قرار داده و گزارش کردند پکتین گریپ فروت توانایی خوبی در
تشکیل ژل دارد Iglesias .و  )2005( Lozanoترکیب شیمیایی و
خصوصیات رئولوژیکی از جمله درجه حرارت ژلهاي شدن پکتین
استخراجشده از آفتابگردان را بررسی نموده و گزارش نمودند که
پکتین آفتابگردان در درجه حرارتهاي باال و در حضور یونهاي
کلسیم فوراً تشکیل ژل میدهد و میتواند در محصوالت رژیمی مثل
مرباهاي کمکالري استفاده شود.
پکتین نیز کاربردهاي وسیعی بهعنوان پایدارکننده ،غلیظ کننده،
ژلکننده ،اصالحکننده ،ایجادکننده بافت و جایگزین چربی در صنایع
غذایی دارد .از طرفی بررسی منابع حاکی از این است که تاکنون
مطالعهاي در خصوص تولید ژله با پکتین استخراجی از ضایعات پوست
سیبزمینی انجام نشده است .لذا هدف از این پژوهش بهینهسازي
خواص بافتی ژله حاوي غلظتهاي مختلف پکتین استخراج شده از
پوست سیبزمینی ،کلرور کلسیم در pHهاي مختلف و مقایسه
خواص فیزیکوشیمیایی ،بافتی و حسی ژله تولید شده در شرایط بهینه
با ژله حاصل از پکتین تجاري سیب و مرکبات بود.
pH

مواد و روشها
سیبزمینی واریته گرانوال ،مورد استفاده از بازار محلی در اردبیل
تهیه شد .مواد شیمیایی مورد استفاده براي آزمونها شامل :اتانول،
کلرور کلسیم ،اسید سیتریک ،فنل فتالئین ،هیدروکسید سدیم 0/1
نرمال ازشرکت مرک آلمان تهیه گردید.
روش استخراج پکتین از پوست سیبزمینی

پکتین مورد استفاده مطابق با روش  Rajiو همکاران ( )2012از
پوست سیبزمینی با درجه متوکسیل  51/22درصد ،راندمان 15/20
درصد و وزن مولکولی  50/52کیلو دالتون با استفاده از اسیدسیتریک
با باالترین بازدهی استخراج گردید.
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ابتدا سیبزمینیها با آب شستشو داده شده ،و پوستگیري شدند.
در مرحله بعد در آون  ،Mommert( UF55/UNآلمان) با دماي 50
درجه سانتیگراد و به مدت زمان  12ساعت خشک گردید تا به وزن
ثابت برسد سپس با استفاده از آسیاب مدل  ،ML-320Pشرکت پارس
خزر (ایران) بهصورت گرانول آردي شکل در آمد سپس به کمک مش
 20الک گردید .پودر تولیدي براي مصارف بعدي در ظروف پلیاتیلنی
و در جاي خشک در دماي  25درجه سانتیگراد نگهداري گردید.
در ادامه ابتدا  0گرم نمونه پودر خشک شده را در ارلن ریخته و با
 00میلیلیتر آب مقطر اسیدي شده با اسید سیتریک در مرحله اول با
pHهاي مشخص ( 2 ،1و  )0مخلوط کرده و در حمام آب گرم با
دماهاي ( 25 ،05و  )05درجه سانتیگراد به مدت مشخص (120 ،50
و  )200دقیقه توسط همزن مغناطیسی ( ،Geniusآلمان) همزده و
حرارت داده شد (دامنه آزمایش براي هر فاکتور بر اساس نتایج
آزمایشات اولیه انتخاب گردیده است) براي طراحی تیمارهاي مورد
آزمون از روش سطح پاسخ (باکس بنکن) استفاده شد .پس از طی
زمان الزم براي استخراج ،نمونهها از حمام آب گرم خارج و محلول دو
مرتبه با پارچه متقال صاف گردید و براي جداسازي ذرات معلق باقی-
مانده ،محلول حاصل در  5000 rpmبه مدت  20دقیقه توسط
سانتریفوژ مدل  ،Universal( PIT320 Rآلمان) سانتریفوژ شد و فاز
مایع رویی پس از سانتریفوژ از کاغذ صافی شماره  51عبور داده شد و
عصاره حاوي پکتین در یخچال گذاشته شد .پس از رسیدن عصاره به
دماي  5درجه سانتیگراد ،اتانول  02درصد با نسبت  1به ( 2عصاره به
الکل) جهت ترسیب پکتین به محلول اضافه گردید و یک شب در
یخچال نگهداري شد تا کامالً پکتین رسوب نماید و تعادل برقرار
شود .سپس رسوب پکتین توسط سانتریفوژ در  5000 rpmبه مدت

 15دقیقه از مایع جدا شد .مایع رویی را خارج کرده و رسوب باقیمانده
جهت حذف ناخالصیها با اتانول  20درصد و سپس با اتانول 02
درصد شستشو داده شد .پس از هر مرحله شستشو با الکل ،با
سانتریفوژ کردن در  5000 rpmبه مدت  10دقیقه ،رسوب باقیمانده
از مایع جدا شد .در پایان نمونههاي پکتین بهدستآمده به روش
انجمادي ،توسط خشک کن انجمادي ( ،FD-5005-BTسنا پرداز دنا،
ایران) خشک شدند .پکتین خشک شده پس از توزین جهت
اندازهگیري بازده استخراج ،پودر شده و در کیسههاي پلیاتیلنی
بستهبندي و در یخچال نگهداري شد.
روش تولید ژله

ژلهها مطابق با فرموالسیون جدول  1و مطابق با روش
حسینینژاد و همکاران ( )1005با اندکی تغییر تهیه شدند .بدین ترتیب
ابتدا مقادیر  0/5و  1درصد پکتین استخراجشده با شرایط بهینه از
پوست سیبزمینی با  00درصد وزنی شکر 0/015 ،درصد رنگ مجاز
خوراکی آلبالویی 0/25 ،درصد اسانس آلبالو با هم مخلوط شدند.
سپس  100سیسی آب جوش به این مخلوط اضافه گردید و به خوبی
مخلوط شدند .پس از حل شدن کامل شکر مقادیر  00 ،15و 55
میلیگرم کلرور کلسیم به ازاء هر گرم پکتین اضافه شد pH .نمونهها
بوسیله محلول اسید سیتریک روي  2/5و  5تنظیم گردید .حرارت
دادن نمونهها ادامه پیدا نمود تا بریکس تیمارهاي مورد آزمون روي
 52تنظیم شود .نمونههاي آماده شده به مدت نیم ساعت در دماي
اتاق نگهداري شدند .سپس تیمارها براي  2الی  0ساعت در یخچال
قرار گرفتند تا فرآیند بستن ژلهها کامل گردد.

جدول  -1فرموالسیون ژلههای تولیدی
تیمار

غلظت
پکتین ()%

غلظت کلرور سدیم
(میلیگرم/گرم پکتین)

pH

شکر
()%

آب ()%

رنگ مجاز ()%

اسانس آلبالو ()%

1

0/5
0/5
0/5
1
1
1
0/5
0/5
0/5
1
1
1

15
00
55
15
00
55
15
00
55
15
00
55

2/5
2/5
2/5
2/5
2/5
2/5
5
5
5
5
5
5

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

22/222
22/221
22/210
22/222
22/221
22/210
22/222
22/221
22/210
22/222
22/221
22/210

0/015
0/015
0/015
0/015
0/015
0/015
0/015
0/015
0/015
0/015
0/015
0/015

0/25
0/25
0/25
0/25
0/25
0/25
0/25
0/25
0/25
0/25
0/25
0/25

2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
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آزمون ارزیابی خواص بافتی نمونههای مختلف ژله

جهت بررسی خواص بافتی نمونههاي ژله از دستگاه
(مدل  ،1150کشور آمریکا) با سرعت کراس هد 25 1سانتیمتر در
دقیقه و لودسل 2با ظرفیت حداکثر  50نیوتن استفاده شد .بالنچر
مورداستفاده با قطر  5سانتیمتر و ارتفاع  1/5سانتیمتر بود .ارتفاع
نفوذ بالنچر به داخل ژل  1/15سانتیمتر تنظیم شد .جهت نگهداري
و آزمایش نمونههاي مختلف ژله توسط دستگاه اینستران ظروفی از
پلی اتیلن فشرده به قطر داخلی  5/02و ارتفاع  1/5سانتیمتر که یک
انتهاي آن بهوسیله نوار پالستیکی مسدود شده بود استفاده شد .براي
ارزیابی سفتی و شکنندگی الیه سطحی ،نمونههاي ژله در داخل قالب
پلی اتیلنی مذکور منتقل گردید و پس از کالیبراسیون دستگاه ارتفاع
نفوذ بالنچر به داخل ژل روي  1/15سانتیمتر تنظیم شد و میزان
انرژي الزم براي شکستن ژله بر حسب نیوتن محاسبه گردید
).(Chang and Miyamoto, 1992
Instron

ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی نمونه ژله تهیه شده از
پوست سیبزمینی با پکتین تجاری سیب و مرکبات
اندازهگیری  pHو اسیدیته

اندازهگیري  pHو اسیدیته مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره
 2222انجام گردید .اندازهگیري  ،pHبا استفاده از pHمتر دیجیتالی
( ،Horibaژاپن) و اندازهگیري اسیدیته مطابق با رابطه  ،1در حضور
شناساگر فنل فتالئین به روش تیتراسیون با سود  0/1نرمال تا رسیدن
 pH= 2/2-2/5انجام شد (استاندارد ملی ایران ،شماره .)1022 ،2222
 )D(= (0.064×V×N/W)×100اسیدیته
() 1
که در این معادله:
 :Vحجم محلول هیدروکسید سدیم مصرفی در تیتراسیون به
میلیلیتر
 :Nنرمالیته محلول هیدروکسید سدیم مصرفی در تیتراسیون
 :Wوزن نمونه مورد آزمایش به گرم و یا حجم نمونه مورد آزمون
به میلیلیتر
اندازهگیری بریکس

مواد جامد محلول (بریکس) با استفاده از رفراکتومتر رومیزي در
دماي محیط مطابق با استاندارد ملی به شماره  2222استفاده شد
(استاندارد ملی شماره .)1022 ،2222

ظرف حاوي نمونه در اتو با دماي  100درجه سانتیگراد و یا در دماي
 20درجه سانتیگراد در آون خأل به مدت  0ساعت قرار گرفت .پس از
آن ،ظرف از آن خارج شده و در دسیکاتور سرد شد و سپس توزین
گردید .عمل حرارتدهی و سرد کردن در دسیکاتور مجدداً تکرار شده
تا هنگامیکه اختالف دو توزین پی در پی کمتر از  0/1میلیگرم باشد.
مقدار رطوبت موجود در صد گرم نمونه با استفاده از رابطه  2محاسبه
گردید (.)Salehi, 2017
= (W1 – W2/W)×100رطوبت )(%
()2
که در این فرمول:
 :W1وزن ظرف حاوي نمونه و شن و میله قبل از خشککردن
به گرم
 :W2وزن ظرف حاوي نمونه و شن و میله پس از خشککردن
به گرم
 :Wوزن آزمونه به گرم
اندازهگیری آب اندازی (سینرزیس)

سینرزیس نمونههاي ژله بهعنوان یکی از فاکتورهاي مهم
فیزیکی در تولید ژله 2 ،ساعت پس از بستن ژله با استفاده از
سانتریفوژ دور  5000 gدر دماي محیط اندازهگیري میشود .مقدار
مایع جداشده از بافت ژله در ظروف مدرج اندازهگیري و درصد
سینرزیس بر مبناي رابطه  0محاسبه میشود (.)Sahan et al., 2008
 = WL/WT × 100سینرزیس)(%
()0
که در این معادله:
 :WLوزن کل مایع جداشده
 :WTوزن کل ژله
ارزیابی حسی

ویژگیهاي حسی ژله تولیدشده با پکتین بهینه استخراجی از
پوست سیبزمینی و پکتین تجاري مطابق با روش حسینینژاد و
همکاران ( )1005تعیین گردید .جهت انجام آزمون ارزیابی حسی
نمونههاي ژله با استفاده از  10نفر ارزیاب نیمه آموزشدیده با روش
هدونیک  5نقطهاي بر روي ویژگیهاي رنگ ،طعم و قابلیت پذیرش
کلی ارزیابی شد .ارزیابی حسی بر اساس روش رتبهبندي بهصورت 5
 1، 2، 0، 5،بهترتیب براي بسیار خوب ،خوب ،متوسط ،بد ،بسیار بد
انجام پذیرفت.

اندازهگیری رطوبت

حدود  5گرم از نمونه در ظرف توزین حاوي شن شسته شده تمیز
با دقت وزن و نمونه با حرکتهاي مالیم در ته ظرف پخش میشود.
1 Cross Head
2 Load Cell

تجزبه و تحلیل آماری دادهها

طراحی تیمارهاي مختلف ژله تهیه شده توسط غلظتهاي
مختلف پکتین ،کلرور سدیم در pHهاي مختلف و تجزیه و تحلیل و
بهینهسازي نتایج آنها به روش طرح فاکتوریل کامل در نرمافزار
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مینیتب  12انجام گرفت .مقایسه نتایج خواص فیزیکوشیمیایی ،بافتی
و حسی ژله بهینه تهیه شده از پوست سیب زمینی با پکتینهاي
تجاري به روش آنالیز واریـانس یکطرفه (دانکن) در سطح احتمال 5
درصد در نرم افزار مینی تب  12انجام شد.

نتایج و بحث
بررسی خواص بافتی ژله

مطابق با نتایج پکتین استخراج شده از پوست سیبزمینی درجه
استري  51/220درصد ،را نشان داد بنابراین جزء پکتینهایی با درجه
استري شدن کم (LM) 1طبقهبندي گردید .براي تشکیل ژل
پکتینهاي با درجه استري کم ،غلظت کلرور کلسیم و میزان pH
بسیار مؤثر است ،بنابراین در این بخش غلظت پکتین ،میزان کلرور
کلسیم و  pHمناسب بر سختی ژله و نیروي الزم براي شکنندگی ژله
مورد بررسی قرار گرفت .از آنجاییکه اتصال زنجیرههاي
پلیگاالکتورونیکی در ژل پکتین کم استر بهوسیله پیوندهاي یونی و
الکترواستاتیک گروههاي کربوکسیل حاصل میشود بنابراین ساکارز
اثر معنیداري روي مقاومت مکانیکی ژل ندارد (قاطع فر و همکاران،
 )1022و بهعنوان یک متغیر در فرموالسیون تولید ژله در نظر گرفته
نشد Zaidel .و همکاران ( )2012بیان داشتند خصوصیات رئولوژیکی
ژلهاي پکتینی حاوي کلسیم تا حدودي به غلظت پکتین بستگی
دارد.
سختی ژل

سختی عبارت است از حداکثر نیروي الزم براي تغییر شکل در
اولین فشار دستگاه سنجش بافت یا نیرویی که الزم است تا نمونه بین
دندانهاي آسیا فشرده شود ( .)Szczesniak et al., 2002بررسی اثر
 ،pHغلظتهاي مختلف پکتین استخراج شده از پوست سیب زمینی و
کلرور کلسیم بر سختی ژل در جدول 2گزارش شده است .نتایج نشان
داد با افزایش غلظت پکتین ،میزان کلرور کلسیم و  pHسختی ژل
بهصورت معنیداري ) )p≥0/05افزایش یافت .بهطوريکه باالترین
میزان سختی ژل  01/22نیوتن در تیمار حاوي  1درصد پکتین05 ،
میلیگرم/گرم پکتین و  pHبرابر با  5مشاهده گردید .پایینترین میزان
سختی ژل  2/15نیوتن در تیمار حاوي  0/5درصد پکتین15 ،
میلیگرم /گرم پکتین و  pHبرابر با  2/5مشاهده گردید .در خصوص
علت افزایش سختی ژله با افزودن یون کلسیم به ژله تهیه شده از
پکتین کم استر میتوان گفت که با افزودن یون دو ظرفیتی کلسیم و
افزایش غلظت آن پلهاي عرضی بین زنجیرههاي پلیمري پکتین
تشکیل میشود .بنابراین شبکه سهبعدي ژله بهتر شکل میگیرد و
سختی ژله افزایش مییابد ( ،)Nawawi and Heikal, 1996بنابراین
1 Low Methoxyle Pectins

هر چقدر غلظت پکتین و کلرور کلسیم باالتر باشد اتصاالت عرضی
بین زنجیرههاي گاالکتورونیک اسید پکتین بیشتر میگردد و ژل
پایدارتر میشود .میزان بهینه کلسیم براي ایجاد ژل توسط پکتین
بستگی به  pHو درجه استریفیکاسیون پکتین دارد .براي ایجاد ژل در
pHهاي پایین میزان کلسیم کمتري نسبت به pHهاي باال نیاز است.
هر چقدر درجه استریفیکاسیون پایینتر باشد میزان کلسیم بیشتري
براي تشکیل ژل مورد نیاز است .الزم به ذکر است توزیع گروههاي
کربوکسیل آزاد و استري شده نیز تأثیر عمیقی بر ظرفیت اتصال به
کلسیم و استحکام ژل پکتینی دارد Kaya et al., 2014; Kuuva et
).)al., 2003
در این راستا  Kimو همکاران ( )1022شرایط بهینه براي تشکیل
ژل توسط پکتینهاي کم استر طبق آفتابگردان را استفاده از  1درصد
پکتین آفتابگردان 00 ،درصد شکر 22/5 ،میلیگرم یون کلسیم به ازاء
هر گرم پکتین و  pHبرابر با  5/0گزارش کردند.
 Changو  )1002( Miyamotoبه بررسی خصوصیات ژل
حاصل از پکتین استخراجشده از ضایعات سر آفتابگردان پرداختند و
گزارش کردند با افزایش غلظت پکتین سختی ژل حاصل افزایش
یافته است که با نتایج حاصل از این تحقیق مطابقت داشت.
شکنندگی ژله

شکنندگی ژل نیروي الزم براي شکستن الیه سطحی ژل تعریف
میشود .هر چقدر مقدار این نیرو بیشتر باشد مقاومت مکانیکی ژل
بیشتر خواهد بود (.)Chang and Miyamoto, 1992
بررسی اثر  ،pHغلظتهاي مختلف پکتین استخراج شده از
پوست سیب زمینی و کلرور کلسیم بر شکنندگی ژله در جدول 2
گزارش شده است .میزان نیروي الزم براي شکنندگی ژل تیمارهاي
مورد آزمون با افزایش غلظت پکتین و میزان  pHبه صورت
معنیداري ) )p≥0/05افزایش یافت .با افزایش غلظت کلرور کلسیم از
 15تا  00میلیگرم/گرم پکتین میزان نیروي الزم براي شکنندگی ژل
افزایش یافت و با افزایش غلظت کلرور کلسیم از  00میلیگرم/گرم
پکتین به  55میلیگرم/گرم پکتین میزان نیروي الزم براي شکنندگی
ژل کاهش یافت .باالترین میزان نیروي الزم براي شکنندگی ژل
 22/50نیوتن در تیمار حاوي  1درصد پکتین 00 ،میلیگرم/گرم
پکتین و  pHبرابر با  5مشاهده گردید .پایینترین میزان نیروي الزم
براي شکنندگی ژل  5/22نیوتن در تیمار حاوي  0/5درصد پکتین05 ،
میلیگرم/گرم پکتین و  pHبرابر با  2/5مشاهده گردید .افزودن کلرور
کلسیم به ژل باعث افزایش اتصاالت عرضی بین زنجیرههاي
گاالکتورونیک اسید پکتین و تولید ژل پایدارتر میشود ولی در صورت
وجود کلسیم اضافی مناطق اتصال بیشتر میشوند و تمایل به
نگهداري مایعات در شبکه ژلی کاهش مییابد که باعث کاهش در
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نیروي الزم براي شکنندگی ژل میگردد (.(Zaidel et al., 2017
علت افزایش سختی ژله و نیروي الزم براي شکنندگی ژله با افزایش
 pHمیتواند به دلیل افزایش گروههاي کربوکسیل غیر یونیزه در
زنجیره پلی گاالکتورونیکی باشد که باعث کاهش بار منفی و نیروي
دافعه میشود ( .)Nawawi and Heikal, 1996در این راستا قاطعفر
و همکاران ( )1022اعالم نمودند غلظت  500میلیگرم کلرورکلسیم و
 1درصد پکتین داراي بیشترین میزان نیروي شکنندگی بود.

 )1002( Heikal and Nawawiبه بررسی اثر غلظت کلسیم بر
مقاومت مکانیکی ژل پکتین کم استر پرداختند و گزارش کردند با
افزایش غلظت پکتین از  0/5به  1/2درصد مقاومت مکانیکی ژل
حاصل نیز بهصورت خطی افزایش یافت .آنها گزارش کردند استفاده
از مقادیر کم کلسیم میزان مقاومت مکانیکی ژل را به دلیل عدم وجود
کلسیم کافی جهت تشکیل اتصاالت عرضی در شبکه سهبعدي ژل
کاهش میدهد.

جدول  -2بررسی اثر  ،pHغلظتهای کلرور کلسیم و پکتین استخراج شده از پوست سیبزمینی بر سختی و شکنندگی ژل
نیروی الزم برای
شکر
غلظت کلرور کلسیم
تیمار
 pHسختی ژل (نیوتن)
غلظت کتین ()%
شکنندگی ژل (نیوتن)
()%
(میلیگرم/گرم پکتین)
e
ef
1
2/150±0/011
2/5 00
15
0/5
5/520±0/222
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12

0/5
0/5
1
1
1
0/5
0/5
0/5
1
1
1

2/10±0/502de 2/5 00
00
de
2/250±0/225
2/5 00
55
c
22/200±0/220 2/5 00
15
bc
22/120±0/522
2/5 00
00
ab
2/5 00
55
00/000±0/222
de
5
00
15
2/050±0/222
de
5
00
00
2/200±0/200
d
5
00
55
0/250±0/002
c
5
00
15
22/550±0/220
abc
5
00
00
20/000±1/122
a
5
00
55
01/220±1/112
نتایج به صورت میانگین  ±انحراف معیار نشان داده شده است .
حروف متفاوت نشانگر اختالف معنیدار در هر ستون میباشد.

مدل رگرسیونی

نتایج مدل رگرسیونی براي مقادیر پیش بینی شده سختی و
شکنندگی ژل تهیه شده از پکتین استخراج شده از پوست سیبزمینی
در جدول  0نشان داده شده است .مقدار ضریب تبیین سختی ژل و

2/520±0/255ef
5/220±0/000f
25/050±0/011cd
22/110±0/220ab
22/520±0/521d
2/100±0/102ef
2/250±0/012e
5/210±0/022ef
25/100±0/550bc
22/500±0/205a
25/210±0/552c

شکنندگی ژل بهترتیب ) (R2=00/2%و ) (R2=00/20%بهدست آمد
که نشاندهنده برازش خوب مدل به دادههاي آزمایشی است.

جدول  -3مدل رگرسیونی برای مقادیر پیشبینی شده سختی و شکنندگی ژل تهیه شده از پکتین استخراج شده از پوست سیبزمینی
منبع
سختی ژل

R2

مدل

00/02 12/025 + 5220A + 1/25 B + 10/5222 C + 0/20B – 0/0225 AB –0/0222AC +0/5225 BC
شکنندگی ژل
00/20 12/0 + 0/555 A – 0/55 B + 0/22 C – 2/515B2 + 0/2AB + 0/1220AC -0/0050BC
 :B ،pH :Aکلرور کلسیم :C ،غلظت پکتین
2

آنالیز واریانس سختی و شکنندگی ژل

بر طبق جدول  ،5اثرات خطی ) (B( Cacl2 ،pH (Aو غلظت
پکتین ) (Cو اثرات متقابل غلظت پکتین × Cacl2بر تغییرات درجه
سختی ژل معنیدار ) (p≤0/05بود .ولی اثرات درجه دوم  ،pHکلرور

R2-adj

00/01
00/15

کلسیم و غلظت پکتین بر تغییرات سختی ژل معنیدار نبودند
).(p>0/05
بر طبق جدول  ،5اثرات خطی غلظت پکتین ) (Cو اثرات مربعی
غلظت  Cacl2بر میزان نیروي الزم براي شکستن ژل تهیه شده با

کاشانی و همکاران /بهینهسازی شرایط تولید ژله با استفاده از پکتین استخراج شده از499 ...

پکتین استخراج شده از پوست سیبزمینی معنیدار ) (p≤0/05بود و
اثرات خطی ) pH (Aو  (B( Cacl2و تمامی اثرات متقابل بر تغییرات

سختی ژل معنیدار نبودند ).(p>0/05

جدول  -4نتایج آنالیز واریانس مدل سطح پاسخ برای سختی و شکنندگی ژل تهیه شده از پکتین استخراج شده از پوست سیبزمینی
منبع تغییرات
شکنندگی ژل)(%
سختی ژل )(%
F-value

رگرسیون
اثرات خطی
)pH(A
(B) Cacl2
غلظت پکتین )(C

اثرات درجه دوم
) Cacl2B2)×Cacl2
اثر متقابل
Cacl2(A×B)× pH
× pHغلظت پکتین)(A×C
غلظت پکتین ×)Cacl2 (B×C

باقیمانده خطا
کل

Pvalue

0/000* 1255/02
0/000* 5022/52
*0/002
25/20
*
0/000
100/02
*
0/000 12052/02
0/025
1/22
0/025
1/22
0/020
5/25
0/552
0/50
0/202
0/02
0/015
12/02
-

اثرات متقابل بر سختی ژل تهیه شده از پکتین استخراج
شده از پوست سیبزمینی

شکل  aنتایج اثرات متقابل ( )pH× Cacl2بر سختی ژل تهیه
شده از پکتین استخراج شده از پوست سیبزمینی در غلظت پکتین
ثابت و برابر  0/25درصد را نشان میدهد .اثر متقابل ()Cacl2× pH
بر تغییرات سختی ژل معنیدار نبود .همانطور که مشخص است در
صورتی که میزان غلظت پکتین ثابت و برابر  0/25درصد در نظر
گرفته شود با افزایش  pHو غلظت کلرور کلسیم میزان سختی ژل
افزایش داشته است .بهطوري که کلرور کلسیم در غلظتهاي باالتر از
 52میلیگرم/گرم پکتین و pHهاي  0و باالتر از آن میزان سختی ژل
در مقادیر باالتر از  20نیوتن مشاهده گردید .شکل  bنتایج اثرات
متقابل ( ×pHغلظت پکتین) بر سختی ژل تهیه شده از پکتین
استخراج شده از پوست سیبزمینی غلظت  Cacl2ثابت  00میلیگرم /
گرم پکتین را نشان میدهد .اثر متقابل ( ×pHغلظت پکتین) بر
تغییرات سختی ژل معنیدار نبود .همانطور که مشخص است در
صورتی که میزان غلظت کلرور کلسیم ثابت و برابر  00میلیگرم/گرم
پکتین در نظر گرفته شود با افزایش غلظت پکتین میزان سختی ژل
افزایش مییابد .بهطوري که پکتین در غلظتهاي باالتر از 0/02
درصد و در محدوده  2/5 ،pHتا  5میزان سختی ژل در مقادیر باالتر
از  25نیوتن مشاهده گردید .شکل  cنتایج اثرات متقابل

F-value

Pvalue

0/000* 125/00
0/000* 522/22
0/111
5/15
0/252
1/25
*
0/000 1222/01
*0/015
12/52
*
0/015
12/52
0/202
0/20
0/521
0/02
0/552
0/50
0/200
0/02
-

( ×Cacl2غلظت پکتین) بر سختی ژل تهیه شده از پکتین استخراج
شده از پوست سیبزمینی در  pHثابت و برابر  0/25را نشان میدهد.
اثر متقابل ( ×Cacl2غلظت پکتین) بر تغییرات سختی ژل معنیدار
بود .همانطور که مشخص است در صورتی که میزان  pHثابت و
برابر  0/25در نظر گرفته شود با افزایش مقدار کلرور کلسیم و غلظت
پکتین میزان سختی ژل افزایش مییابد .بهطوري که با استفاده از
پکتین در غلظتهاي باالتر از  0/05درصد و کلرور کلسیم در محدوده
 15تا  55میلیگرم/گرم پکتین میزان سختی ژل در مقادیر باالتر از
 00نیوتن مشاهده میگردد.
اثرات متقابل بر نیروی الزم برای شکستن ژل تهیه شده از
پکتین استخراج شده از پوست سیبزمینی

نتایج اثرات متقابل بر نیروي الزم براي شکستن ژل تهیه شده از
پکتین استخراج شده از پوست سیبزمینی در شکل  2نشان داده شده
است .شکل  aنتایج اثرات متقابل ( )pH × Cacl2بر نیروي الزم براي
شکستن ژل تهیه شده از پکتین استخراج شده از پوست سیبزمینی
در غلظت پکتین ثابت و برابر  0/25درصد را نشان میدهد .اثر متقابل
( )Cacl2 × pHبر نیروي الزم براي شکنندگی ژل معنیدار نبود .نتایج
نشان داد در صورتی که میزان غلظت پکتین ثابت و برابر  0/25درصد
در نظر گرفته شود و میزان کلرور کلسیم در محدوده  20تا 05
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سیبزمینی در مقادیر باالتر از  12نیوتن مشاهده میگردد.

میلیگرم/گرم پکتین و  2/25 pHتا  5در نظر گرفته شود نیروي الزم
براي شکستن ژل تهیه شده از پکتین استخراج شده از پوست
Contour Plot of Gel stiffness (N) vs pectin concentration (%), pH
1.0

0.8

Hold Values
)Cacl2 (mg/gpectin

0.7

0.6

4.00

3.75

3.50

3.25
pH

3.00

2.75

)pectin concentration (%

0.9

Gel
stiffness
)(N
< 17
17 – 18
18 – 19
19 – 20
> 20

0.75

40
35

Hold Values
)pectin concentration (%

30
25

)Cacl2 (mg/gpectin

Gel
stiffness
)(N
< 10
10 – 15
15 – 20
20 – 25
> 25

30

Contour Plot of Gel stiffness (N) vs Cacl2 (mg/gpectin), pH
45

20

0.5
2.50

4.00

b

3.75

3.50

3.25
pH

3.00

2.75

15
2.50

a
Contour Plot of yeild (%) vs Temperature(ºC), pH

)y eild (%
< 8
– 8
9
9 – 10
10 – 11
11 – 12
12 – 13
13 – 14
> 14

90
80
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شکل  -1اثرات متقابل ،بر سختی ژل تهیه شده از پکتین استخراج شده از پوست سیبزمینی  × pH :b pH × Cacl2 :aغلظت پکتین × Cacl2 :c
غلظت پکتین

شکل  bنتایج اثرات متقابل ( ×pHغلظت پکتین) بر نیروي الزم
براي شکستن ژل تهیه شده از پکتین استخراج شده از پوست
سیبزمینی در در غلظت کلرور کلسیم ثابت و برابر  00میلیگرم/گرم
پکتین را نشان میدهد .اثر متقابل ( ×pHغلظت پکتین) بر نیروي
الزم براي شکنندگی ژل معنیدار نبود .همانطور که مشخص است
در صورتی که میزان غلظت کلرور کلسیم ثابت و برابر  00میلی-
گرم/گرم پکتین در نظر گرفته شود با افزایش غلظت پکتین میزان
نیروي الزم براي شکنندگی ژل افزایش مییابد .بهطوري که اگر در
فرموالسیون ژل ،از پکتین در غلظتهاي باالتر از  0/02درصد تا 1
درصد در محدوده  2/5 ،pHتا  5در نظر گرفته شود میزان نیروي
الزم براي شکنندگی ژل مقادیر باالتر از  25نیوتن مشاهده میگردد.
شکل  cنتایج اثرات متقابل ( ×Cacl2غلظت پکتین) بر نیروي الزم
براي شکستن ژل تهیه شده از پکتین استخراج شده از پوست
سیبزمینی در  pHثابت و برابر  0/25را نشان میدهد .اثر متقابل

( ×Cacl2غلظت پکتین) بر نیروي الزم براي شکنندگی ژل معنیدار
نبود .همانطور که مشخص است در صورتی که میزان  pHثابت و
برابر  0/25در نظر گرفته شود با افزایش غلظت پکتین نیروي الزم
براي شکنندگی ژل افزایش مییابد .بهطوري که با استفاده از پکتین
در غلظتهاي باالتر از  0/02درصد و کلرور کلسیم در محدوده  15تا
 51میلیگرم/گرم پکتین در فرموالسیون ژل نیروي الزم براي
شکنندگی ژل در مقادیر باالتر از  25نیوتن مشاهده میگردد.
شرایط بهینه تهیه ژل حاوی پکتین استخراج شده از
پوست سیبزمینی با باالترین سختی ژل و نیروی الزم برای
شکستن ژل

مطابق با شکل  0شرایط بهینه براي رسیدن به حداکثر میزان
سختی ژل و نیروي الزم براي شکستن ژل تهیه شده از پکتین
استخراج شده از پوست سیبزمینی پیشبینی شد.

کاشانی و همکاران /بهینهسازی شرایط تولید ژله با استفاده از پکتین استخراج شده از344 ...
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شکل  -2اثرات متقابل بر نیروی الزم برای شکنندگی ژل تهیه شده از پکتین استخراج شده از پوست سیبزمینی  × pH :b pH × Cacl2 :aغلظت
پکتین  × Cacl2 :cغلظت پکتین
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شکل  -3بهینهسازی همزمان شرایط تهیه ژل حاوی پکتین استخراج شده از پوست سیبزمینی با باالترین میزان سختی ژل و نیروی الزم
برای شکستن ژل

حداکثر میزان سختی ژل  01/2000نیوتن با  00/52درصد
مطلوبیت در شرایط  pHبرابر با  ،5میزان کلرور کلسیم 55
میلیگرم/گرم پکتین و غلظت پکتین  1درصد مشاهده گردید .شرایط

بهینه سختی ژل پیش بینی شده به صورت عملی در آزمایشگاه اعمال
شد و سختی ژل  01/20نیوتن بهدست آمد که از نظر آماري اختالف
معنیداري مقادیر پیشبینی شده نداشت .و حداکثر نیروي الزم براي

344

نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران ،جلد  ،71شماره ،2خرداد -تیر 7011

شکستن ژل  22/2250نیوتن با  02/020درصد مطلوبیت در شرایط
 pHبرابر با  ،5میزان کلرور کلسیم  22/02میلیگرم/گرم پکتین و
غلظت پکتین  1درصد مشاهده گردید .شرایط بهینه نیروي الزم براي
شکستن ژل پیش بینی شده به صورت عملی در آزمایشگاه اعمال شد
و نیروي الزم براي شکستن ژل  22/20نیوتن بدست آمد که از نظر
آماري اختالف معنیداري با مقادیر پیشبینی شده نداشت.
مقایسه خصوصیات فیزیکوشیمیایی ژله تهیه شده از
پکتین استخراج شده از پوست سیبزمینی با پکتینهای
تجاری

ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی ژله تهیه شده با  1درصد
پکتین استخراج شده از پوست سیبزمینی در شرایط بهینه و مقایسه
آن با پکتینهاي تجاري  1درصد در جدول  2نشان داده شده است .از
آنجاییکه که باالترین میزان سختی و شکستن ژل تهیه شده از
پکتین استخراج شده از پوست سیبزمینی در شرایط بهینه در شرایط
pHبرابر با  ،5میزان کلرورکلسیم  05/2222میلیگرم/گرم پکتین و
غلظت پکتین  1درصد مشاهده گردید بنابراین شرایط مذکور براي
تهیه ژلههاي تجاري نیز اعمال گردید و خصوصیات فیزیکوشیمیایی
ژله تهیهشده با پکتین تجاري سیب و مرکبات مقایسه گردید.
همانطور که مشاهده میشود میزان  pHو اسیدیته ،بریکس و رطوبت
ژل تهیه شده توسط پکتین استخراج شده از پوست سیبزمینی
اختالف معنیداري با ژل تهیه شده از پکتین مرکبات و سیب نداشت
) .)p<0/05با توجه به اینکه میزان  pHژلههاي تهیهشده توسط
اسیدسیتریک  10درصد روي  5تنظیم شد بنابراین اختالف معنیداري

بین میزان  ،pHاسیدیته بریکس و رطوبت ژله تهیهشده از پکتین
پوست سیبزمینی و پکتین تجاري مرکبات و سیب مشاهده نگردید.
همچنین میزان بریکس و رطوبت ژل تهیه شده توسط پکتین
استخراج شده از پوست سیبزمینی اختالف معنیداري با ژل تهیه
شده از پکتین مرکبات و سیب نداشت ) .)p<0/05از طرفی میزان آب
اندازي ژل تهیه شده توسط پکتین استخراج شده از پوست سیبزمینی
اختالف معنیداري ) )p≥0/05با ژل تهیه شده از پکتین مرکبات و
سیب داشت .پایینترین میزان آب اندازي ( 1/522درصد) در ژل
حاوي پکتین استخراج شده از پوست سیبزمینی مشاهده شد و
باالترین میزان آب اندازي ( 2/051درصد) در ژل حاوي پکتین سیب
مشاهده گردید .در واقع درصد آب اندازي ژله تهیه شده از پکتین
استخراج شده از پوست سیبزمینی بهصورت معنیداري پایینتر از
پکتینهاي تجاري مرکبات و سیب بود .علت آن میتواند مربوط به
ایجاد شرایط بهینه تشکیل ژل براي پکتین استخراج شده از پوست
سیبزمینی نسبت به پکتینهاي تجاري باشد .نتایج نشان داد اختالف
معنیداري بین میزان بریکس و درصد چربی ژله تهیه شده از پکتین
استخراج شده از پوست سیبزمینی و پکتین مرکبات و سیب مشاهده
نگردید Yang .و همکاران ( )2012از پالپ سیبزمینی پکتین
استخراج نمودند و گزارش کردند خواص امولسیفایري و پایداري
امولسیونی ژل تهیه شده از پکتین استخراج شده از پالپ سیبزمینی
از پکتین تجاري مرکبات و سیب بهتر بوده است و آن را بهعنوان یک
ترکیب مفید با خواص امولسیفایري مطلوب در محصوالت غذایی
پیشنهاد دادند.

جدول  -5بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی ژله تهیه شده با  1درصد پکتین استخراج شده از پوست سیبزمینی در شرایط بهینه و مقایسه آن با
پکتینهای تجاری  1درصد
pH
رطوبت ()%
بریکس
آب اندازی ()%
اسیدیته ()%
نوع پکتین در فرموالسیون ژله

پکتین استخراج شده از پوست سیب 0/050±0/052a 5±0/00a

0/020±0/022a 52/510±1/525a 1/522±0/122b

زمینی
پکتین مرکبات
0/21±0/015a 52/120±1/122a 1/222±0/110ab 0/01±0/022a 5±0/00a
پکتین سیب
0/220±0/052a 52/100±1/022a 2/051±0/222a 0/02±0/020a 5±0/00a
نتایج به صورت میانگین  ±انحراف معیار نشان داده شده است.
حروف متفاوت نشانگر اختالف معنیدار در هرستون میباشد.

مقایسه خصوصیات بافتی ژله تهیه شده با پکتین استخراج
شده از پوست سیبزمینی با پکتینهای تجاری

خصوصیات بافتی ژله تهیه شده با پکتین استخراج شده از پوست
سیبزمینی در شرایط بهینه و مقایسه آن با خصوصیات بافتی ژله
تهیه شده از پکتینهاي تجاري سیب و مرکبات در جدول  2نشان
داده شده است .بررسی میزان سختی ژله تهیه شده از پکتین استخراج

شده از پوست سیبزمینی ،پکتین مرکبات و پکتین سیب نشان داد،
باالترین میزان سختی ( 00/05نیوتن) متعلق به ژله تهیه شده از
پکتین استخراج شده از پوست سیبزمینی و پایینترین میزان سختی
متعلق به ژله تهیه شده از پکتین سیب ( 22/10نیوتن) بود که از نظر
آماري اختالف معنیداري با یکدیگر و ژله تهیه شده از پکتین مرکبات
نداشتند .بررسی نیروي الزم براي شکنندگی ژله تهیه شده از پکتین

کاشانی و همکاران /بهینهسازی شرایط تولید ژله با استفاده از پکتین استخراج شده از344 ...

زنجیرههاي مولکولی پکتین گسترش بیشتري پیدا میکنند و به علت
دافعه الکترواستاتیک بینمولکولی ژله سختتر میشودAbang .
 Zaidelو همکاران ( )2015بیان داشتند خصوصیات رئولوژي ژلهاي
پکتینی حاوي کلرور کلسیم تا حدودي به غلظت پکتین بستگی دارد.
در مطالعهي دیگري Yangو همکاران ( )2012در نتیجه پژوهش خود
گزارش کردند پکتین استخراج شده از پالپ سیبزمینی به روش
اسیدي در گروه پکتینهاي با درجه متوکسیل پایین طبقهبندي
گردیده است ولی درجه استیالسیون آن باالتر از  2درصد بود که به
مراتب باالتر از درجه استیالسیون پکتین تجاري مرکبات ( 1/5تا 1/2
درصد) و پکتین سیب ( 5درصد) بود و جزء پکتینهاي استیله باال
طبقهبندي گردید .درجه استیالسیون میتواند حاللیت و ژالتینه شدن
پکتین را تحت تأثیر قرار دهد الزم به ذکر است افزایش گروههاي
استیل نقش مثبتی در خصوصیات امولسیفایري پکتین دارند (Willats
) Alarcao-Silva et al., 2001و همکاران ( )1002گزارش کردند
میزان سختی ژله کمکالري تولیدشده با پکتین طبق آفتابگردان نسبت
به نمونه شاهد بیشتر بود.

استخراج شده از پوست سیبزمینی ،پکتین مرکبات و پکتین سیب
نشان داد ،باالترین نیروي الزم براي شکنندگی ژلهها ( 22/52نیوتن)
متعلق به ژله تهیه شده از پکتین استخراج شده از پوست سیبزمینی و
پایینترین نیروي الزم براي شکنندگی ژله در نمونه تهیه شده از
پکتین سیب ( 25/22نیوتن) بود که از نظر آماري اختالف معنیداري
با یکدیگر و ژله تهیه شده از پکتین مرکبات نداشتند .در واقع اختالف
معنیداري بین میزان سختی و نیروي الزم براي شکنندگی ژله
تهیهشده از پکتین استخراجشده از پوست سیبزمینی و پکتین
مرکبات و سیب مشاهده نگردید .علت این نتیجه را میتوان مربوط به
بهینه سازي شرایط استخراج پکتین از پوست سیب زمینی و تولید ژله
دانست که باعث فراهم نمودن شرایط الزم براي تشکیل ژل مناسب
از پکتین استخراج شده از پوست سیبزمینی گردیده است .مطالعات
سایر محققین نشان داده است یکی از روشهاي تقویت خاصیت
ایجاد ژل pH ،باال است .در pHهاي باال گروههاي کربوکسیل موجود
در مولکول گاالکتورونیک اسید پکتین بهصورت کامل یونیزه میشوند
و شرایط بهتري براي تشکیل اتصاالت بین رشتهاي و تشکیل ژل
ایجاد میگردد (مصباحی و جمالیان .)1021 ،در pHهاي باال

جدول  -6بررسی خصوصیات بافتی ژله تهیه شده با پکتین استخراج شده از پوست سیبزمینی در شرایط بهینه و مقایسه آن با پکتینهای تجاری
نوع پکتین
پکتین استخراج شده از پوست سیب زمینی
پکتین مرکبات
پکتین سیب

سختی ()N

نیروی الزم برای شکنندگی ()N

00/050±0/220
20/120±1/052a
22/100±1/152a

22/520±0/205
25/120±1/015a
25/220±0/005a

a

a

نتایج به صورت میانگین ±انحراف معیار نشان داده شده است.
حروف یکسان نشانگر عدم اختالف معنیدار در هرستون میباشد.
مقایسه خصوصیات حسی ژله تهیه شده از پکتین
استخراج شده از پوست سیبزمینی با پکتینهای تجاری

نتایج حاصل از ارزیابی خصوصیات حسی ژله تهیه شده با پکتین
استخراج شده از پوست سیبزمینی در شرایط بهینه و مقایسه آن با
ژلههاي حاوي پکتینهاي تجاري سیب و مرکبات در جدول  2نشان
داده شده است .همانطور که مشاهده میشود اختالف معنیداري بین
امتیاز رنگ ،طعم و قابلیت پذیرش کلی ژلههاي تهیهشده از پکتین
استخراج شده از پوست سیبزمینی و پکتین مرکبات و سیب مشاهده
نگردید.
بررسی امتیاز رنگ ژله تهیه شده از پکتین استخراج شده از پوست
سیبزمینی ،پکتین مرکبات و پکتین سیب نشان داد ،باالترین امتیاز
رنگ ( )5/22متعلق به ژله تهیه شده از پکتین سیب و پایینترین
امتیاز رنگ متعلق به ژله تهیه شده از پکتین مرکبات ( )5/22بود که
از نظر آماري اختالف معنیداري با یکدیگر و ژله تهیه شده از پکتین

استخراج شده از پوست سیبزمینی نداشتند .بررسی امتیاز طعم ژله
تهیه شده از پکتین استخراج شده از پوست سیبزمینی ،پکتین
مرکبات و پکتین سیب نشان داد ،باالترین امتیاز طعم ( )5/02متعلق
به ژله تهیه شده از پکتین سیب و پایینترین امتیاز طعم متعلق به ژله
تهیه شده از پکتین استخراج شده از پوست سیبزمینی ( )5/25بود که
از نظر آماري اختالف معنیداري با یکدیگر و ژله تهیه شده از پکتین
استخراج شده از مرکبات نداشتند .بررسی امتیاز پذیرش کلی ژله تهیه
شده از پکتین استخراج شده از پوست سیبزمینی ،پکتین مرکبات و
پکتین سیب نشان داد ،باالترین امتیاز پذیرش کلی ( )5/02متعلق به
ژله تهیه شده از پکتین استخراج شده از پوست سیبزمینی بود.
مصباحی و جمالیان ( )1021پکتین استخراج شده از تفاله چغندرقند را
در سس مایونز استفاده نمودند و دریافتند که ویسکوزیته و قوام
سسهاي حاصل قابل قبول بوده و نسبت به پکتین تجاري نیز قابل
مقایسه بوده است .قاطع فر و همکاران ( )1022از پکتین استخراجشده
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از طبق آفتابگردان در فرموالسیون ژله کمکالري حاوي غلظتهاي
مختلف شکر pH ،و کلرور کلسیم استفاده نمودند و اختالف
معنیداري بین خواص حسی تیمارهاي مورد آزمون مشاهده نکردند.
 Poianaو همکاران ( )2010گزارش کردند خواص حسی مرباهاي
تهیه شده با پکتین استخراجشده از پوست پرتقال ،پوست لیمو و
پکتین تجاري قابل قبول ارزیابها بود .آنها پیشنهاد کردند براي
تولید مربا از پکتین استخراجشده از میوههاي بومی استفاده شود تا از

این محصوالت ضایعاتی نیز استفاده مفید گردد Alarcao-Silva .و
همکاران ( )1002ژله کمکالري با استفاده از پکتین کم استر
آفتابگردان و آب انگور درست نمودند و گزارش کردند خواص کیفی
پکتین تجاري و پکتین کم استر طبق آفتابگردان بسیار مشابه بود.
آنها گزارش نمودند ژلههاي تولیدشده از پکتین کم استر آفتابگردان
سختی بیشتري داشتند ولی اندکی حباب کوچک هوا در آنها مشاهده
میشد و اندکی از نظر طعم و آروما در سطح پایینتر قرار داشتند.

جدول  -7بررسی خصوصیات حسی ژله تهیه شده با پکتین استخراج شده از پوست سیبزمینی در شرایط بهینه و مقایسه آن با پکتینهای تجاری
نوع پکتین
پکتین استخراج شده از پوست سیبزمینی
پکتین مرکبات
پکتین سیب

رنگ

طعم (مزه و بو)

5/250.± 0/220 5/200.± 0/212
5/020.± 0/202a 5/220.± 0/021a
5/020.± 0/222a 5/220.± 0/255a
نتایج به صورت میانگین ±انحراف معیار نشان داده شده است .
حروف یکسان نشانگر عدم اختالف معنیدار در هرستون میباشد.
a

نتیجهگیری
در این پژوهش از پکتین استخراجشده از پوستزمینی با شرایط
بهینه ژله تهیه شد .با توجه به اینکه پکتین استخراجشده از پوست
سیبزمینی داراي درجه متوکسیل پایین بود بنابراین غلظت پکتین،
 pHو میزان کلرورکلسیم عوامل تأثیرگذار بر خصوصیات بافتی ژله
بودند .مطابق با نتایج با افزایش غلظت پکتین ،میزان کلرور کلسیم و
 ،pHسختی ژله بهصورت معنیداري ) )p≥0/05افزایش یافت .میزان
نیروي الزم براي شکنندگی ژل تیمارهاي مورد آزمون با افزایش
غلظت پکتین pH ،و غلظت کلرور کلسیم از  15تا  00میلیگرم/گرم
پکتین افزایش یافت .بهینه سازي شرایط تهیه ژل حاوي پکتین
استخراج شده از پوست سیب زمینی براي دستیابی به باالترین میزان
سختی ژل ( 00/0050نیوتن) و نیروي الزم براي شکستن ژل
( 22/0501نیوتن) به صورت هم زمان با  05/00درصد مطلوبیت در
شرایط  pHبرابر با  ،5میزان کلرور کلسیم  05/2222میلیگرم/گرم

a

قابلیت پذیرش کلی

5/020.±0/500
5/200.± 0/202a
5/020.± 0/502a
a

پکتین و غلظت پکتین  1درصد مشاهده گردید .شرایط بهینه تولید ژله
حاوي پکتین پوست سیبزمینی براي ژلههاي تجاري پکتین مرکبات
و سیب اعمال گردید و خواص بافتی ،فیزیکوشیمیایی و حسی آنها با
یکدیگر مقایسه گردید .نتایج نشان داد اختالف معنیداري بین
ژلههاي تهیهشده با پکتین پوست سیبزمینی با ژلههاي تجاري
مرکبات و سیب مشاهده نگردید .نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان
داد با استفاده از بهینهسازي شرایط تولید میتوان از پکتین پوست
سیبزمینی در فرموالسیون ژله استفاده نمود و ژلهاي با خواص کیفی
مطلوب و قابل مقایسه با پکتینهاي تجاري متداول تولید نمود.
ازآنجاییکه پکتین استخراجشده از پوست سیبزمینی درجه
استریفیکاسیون پایینی دارد ،بنابراین در محدوده بیشتري از pH
توانایی تشکیل ژل دارد و براي تشکیل ژل نیاز به شکر ندارد و
میتوان از آن در طیف وسیعتري از مواد غذایی بهخصوص
محصوالت کمکالري و رژیمی استفاده نمود.
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Introduction: Nowaday, the demand for low calorie food based and keeping primary features including texture and
taste is increasing. Jelly is one of low calorie products produced from fruits and other components, and its consumption
is increasing for human health. Jelly is semi-solid and transparent product that prepared with the use of sugar or juice
and pectin or gelatin and flavor and color may also be added. Potato peels contain valuable substances such as pectin.
Using potato peels to produce pectin with appropriate properties can solve the environmental issue resulting from these
wastes in addition to make value added product. Pectin is a complex polysaccharide that is found in the wall of early
plant texture and in the intercellular layer. Pectin contains a group of rich polysaccharides of galacturonic acid units
with lower amounts of different sugars (Baiano, 2014). Two commercial forms of pectin are available: high-methoxyl
and low-methoxyl pectin (high ester and low ester pectin). High-ester pectin forms a gel in a solutions containing high
soluble solids and acidic systems, whereas low-ester pectins form more gel at wider pH and range of solids content but
they do require divalent cations to form the gel (Kratchanova et al., 2012). In the food industry, pectin is used as a jellymaking agent, especially in the production of jellies and jams. Pectin is also used in fillers, medicine, pastries, bakery
products and also as a stabilizer in juices and beverages, as well as in dietary fiber (Sharma, 2006). Pectin also has
therapeutic benefits such as lowering blood cholesterol levels, removing heavy metal ions from the body, stabilizing
blood pressure and facilitating intestinal activity (Ptichkina et al., 2008). Temperature, pH, and acid extraction time are
the most important factors affecting the extraction yield and quality of produced pectin (Yapo et al., 2007). Currently,
almost all commercial pectins are produced from citrus or apple peels, both of which are juices by-products
(Thirugnanasambandham et al., 2014). Therefore, the main objective of this study was to optimize the conditions of
extraction of pectin from potato peel by response surface methodology and to compare the physicochemical properties
of Jelly produced from potato peel under optimum conditions with Jelly produced from apple and citrus
1

Material and methods: Potato of Granola variety was purchased from the local market in Ardebil. The chemicals
used for the tests include: citric acid, sodium hydroxide, phenolphthalein, and Calcium chloride were purchased from
Merck Company (Germany). The method of Hoseeni et al (2017) was used for jelly production with slight modification
as follows. In the First step,0.5 and 1% pectin extracted from potato peelings, 30 % Sugar, 0.014 % Cherry edible color
and 0.75 % Cherry essential oil were mixed then 100 CC Boiling water was added to the mixture and mixed again.
After the sugar was completely dissolved, 15, 30, and 45 mg of calcium chloride was added per gram of pectin. The pH
of the samples was regulated by citric acid solution on 2.5 and 4. The heating of the samples was continued until the
brix of the treated treatments was set to 42. The prepared samples were kept at room temperature for half an hour. The
treatments were then refrigerated for 2 to 3 hours to complete the jelly closing process. For this purpose some jelly
characteristics such as texture properties, physico-chemical (pH, acidity, brix, moisture and Drainage) and sensory
properties of samples were investigated using five point hedonic scale. A one-way analysis of variance and Duncan test
(P≤ 0.05) in three replications were used to establish the significance of differences in the experimental data. The results
were analyzed using the Minitab version 16.
Results & Discussion: Results showed that by increasing calcium chloride, pH and Pectin concentration had a
significant effect on increasing the hardness of the gel and the strength needed to make the gel brittle (P≤0.05).The
highest hardness of the gel in pectin emulsion extracted from potato peel was 30.0959 N and highest force required to
break the gel was 27.3431 N in the most severe extraction conditions at Calcium chloride 35.2286 mg/g, Pectin
concentration 1% and pH 4. Results of physico-chemical properties showed that there was no significant difference
between pH, acidity, brix and moisture of jelly made from apple pectin and citrus and apple commercial pectin. The
results of the syneresis showed that the syneresis by the jelly of potato pectin is not similar with jelly from apple pectin
and citrus and apple commercial pectin significantly different. Also Results of sensory properties showed that it was no
1Department of food Science and Technology, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran
2. Department of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad
University, Varamin, Iran
(*Corresponding author Email: leylanateghi@yahoo.com)

7011  تیر- خرداد،2 شماره،71  جلد،نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران

343

significant difference between jelly from apple pectin and citrus and apple commercial pectin. The results of this study
showed that by optimizing the production conditions, potato pectin can be used in jelly formulation and jelly can be
produced with desirable and comparable quality compared to the commercial pectins
Keyword: Jelly, Pectin, potato peel, Texture properties, physico-chemical properties, sensory properties
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مقاله پژوهشی
ریزپوشانی پروتئین هیدرولیز شدهی گرده گل با کنستانتره پروتئین آب پنیر و فایبرزول و
بررسی پایداری و ساختاری ریزکپسولها
حسین محبالدینی* -1عاطفه

مقصودلو2

تاریخ دریافت0011/10/01 :
تاریخ پذیرش0011/10/10 :

چکیده
ریزپوشانی پروتئینها و پپتیدها در حفظ ساختار و ویژگیهای عملکردی آنها تاثیرگذار است .در این پژوهش بهمنظور حفظ ساختار و پایداری پروتئین هیدرولیز
شده گرده گل در مقابل عوامل تخریب کننده ،ریزپوشانی پروتئین هیدرولیز شده توسط خشککن پاششی با کنستانتره پروتئین آب پنیر ( )WPCو فایبرزول و
مخلوط آنها انجام شد .ترکیب دیواره و پودر پروتئین هیدرولیز شده با نسبت  01به  0وزنی -وزنی استفاده شدند .ترکیب مورد استفاده برای دیواره شامل2 WPC
درصد ،فایبرزول  2درصد ،همچنین مخلوط  WPCو فایبرزول با نسبت  0به  3بود .بهمنظور تسریع واکنشهای اکسایشی ،کپسولهای حاصله به مدت  84ساعت
در معرض اشعه  UVقرار گرفتند .بیشترین میزان مهارکنندگی رادیکال ( )DPPHدر مدت در معرض قرار گیری اشعه  UVمربوط به کپسول با دیواره مخلوط
فایبرزول و  WPCبود .نتایج طیفسنجی ( )FTIRنشان داد دیواره ترکیبی فایبرزول و  WPCبهترین عملکرد را در حفظ ساختار شیمیایی کپسولها داشته است.
تصاویر حاصل از میکروسکوپ الکترونی رویشی ( )SEMنشان داد ریزکپسولهایی که دارای دیواره مخلوط فایبرزول و  WPCبودند ،دیواره یکنواخت و صافتری
نسبت به ریزکپسولهای با دیواره فایبروزلی بودند .در نهایت مخلوط  WPCو فایبرزول بهعنوان بهترین دیواره با قابلیت محافظتی مناسب بهمنظور ریزپوشانی
پروتئینهای هیدرولیز شده و محافظت از آنها در مقابل عوامل تخریب کننده انتخاب گردید.
واژههای کلیدی :پروتئین هیدرولیز شده گرده ،ریزپوشانی ،خشککن پاششی ،فایبرزول ،کنستانتره پروتئین آب پنیر

مقدمه

1

اکثر ترکیبات پروتئینی مانند داروها و غذا داروها به دلیل حساسیت
آنها به شرایط اسیدی معده و روده ،دناتوره شده و اثربخشی خود را از
دست میدهند ( .)Kanbargi et al., 2017ریزپوشانی این ترکیبات در
حفظ ساختار و ویژگیهای عملکردی آنها تاثیرگذار است .گرده گل
حاوی  01تا  81درصد پروتئین است .با توجه به ویژگیهای عملکردی
و سالمتی بخشی پروتئینهای گرده گل ،منبع پروتئینی ارزشمندی
بهشمار میآید .با انجام عمل هیدرولیز و تولید پپتیدهای زیستفعال،
اثرات سالمتیبخشی و عملکردی آنها افزایش مییابد ( Maqsoudlou
 .)et al., 2018تاکنون روشهای گوناگونی بهمنظور ریزپوشانی
ترکیبات پروتئینی و پپتیدی مورد استفاده قرار گرفته است .استفاده از
خشککن پاششی رایجترین روش حفظ مواد فعال و حساس غذایی از
جمله پروتئینها و پپتیدها است که موجب افزایش پایداری این ترکیبات
 -0دکترای علوم دامی ،گروه تغذیه زنبور عسل ،عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی
و منابع طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل.
 -2دانشآموخته دکتری ،گروه شیمی مواد غذایی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان.

میشود (Patsialas et al., 2012؛  .)Su et al., 2011موادی که
بهعنوان دیواره یا پوشش در ریزپوشانی با خشککن پاششی بهکار
میروند شامل صمغ عربی ،مالتودکسترین ،فایبرزول ،نشاستههای تغییر
یافته و مخلوط آنها ،ایزولهها و کنستانترههای پروتئینی مثل پروتئین
آب پنیر و پروتئین سویا میباشند ( .)Shen and Quek, 2014فایبرزول
نوعی فیبر رژیمی است که قابلیت استفاده در بسیاری از مواد غذایی و
مکملهای غذایی را دارد .این ترکیب کربوهیدراتی در واقع
مالتودکسترین مقاوم به هضم بوده و اخیرا در عملیات ریزپوشانی
بهعنوان ماده دیوارهای مورد استفاده قرار میگیرد ( Zhong et al.,
 .)2015بهعنوان مثال  Pudziuvelyteو همکاران ( )2102فایبرزول را
بهعنوان یکی از ترکیبات دیوارهای در ریزپوشانی عصارههای فنلی
توسط تکنیک خشک کردن پاششی مورد استفاده قرار دادند .آنها اعالم
کردند که فایبرزول عملکرد خوبی در حفظ فعالیت آنتیاکسیدانی
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عصارههای فنلی و همچنین افزایش بازدهی ریزپوشانی از خود نشان
داد .در کار پژوهشی دیگر  Paiو همکاران ( )2102از فایبرزول بهعنوان
ماده دیوارهای در ریزپوشانی نارنجین استفاده کردند که باعث افزایش
بازدهی ریزپوشانی و حفظ ویژگیهای فیزیکوشیمیایی ریزکپسولها
گردید .پژوهشگران از ترکیبات دیوارهای مختلفی بهمنظور ریزپوشانی
پروتئینها و پپتیدها استفاده کردهاند و پایداری و ویژگیهای ساختاری
آنها را مورد بررسی قرار دادهاند Molina .و همکاران ( )2112کازئین
هیدرولیز شده را با استفاده از ایزوله پروتئینی سویا ،به روش خشک
کردن پاششی ریزپوشانی کردند .نتایج بررسی ساختار بیرونی کپسولها
توسط  SEMنشان داد که ریزکپسولهای تولید شده ساختاری کروی
و فاقد خراش ،ترک یا شکستگی داشتند و باعث محافظت مناسب مواد
داخلی ریزکپسولها گردید Kanbargi .و همکاران ( )2102بهمنظور
ریزپوشانی پروتئین هیدرولیز شده حاصل از دانه  Ziziphus jujubeاز
سدیم آلژینات بهعنوان ماده دیوارهای استفاده کردند .نتایج نشان داد با
افزایش مدت زمان نگهداری ،قدرت مهار رادیکال  DPPHپروتئین
هیدرولیز شده به شدت کاهش یافت ،اما قدرت مهار رادیکال DPPH
پروتئین هیدرولیز شده ریزپوشانی شده تقریبا ثابت ماند .نتایج
طیفسنجی  FTIRنشان داد که پیوندهای عرضی بین پپتیدها و سدیم
آلژینات برقرار شده بود .نتایج بررسی مرفولوژیکی با استفاده از SEM
نشان داد سطح ریزکپسولهای تولید شده ،صافتر ،کرویتر و
یکنواختتر بود.
 Mohanو همکاران ( )2102با استفاده از لیپوپروتئین سویا به
ریزپوشانی وی پروتئین هیدرولیز شده پرداختند .مقایسه نتایج
طیفسنجی  FTIRنشان داد پپتیدهای آبگریز با بخش لیپیدی دیواره
و پپتیدهای آبدوست با بخش پروتئینی و قطبی دیواره پیوند برقرار
کردند Torres-Giner .و همکاران ( )2102بهمنظور ریز پوشانی عصاره
آلوورا از کنستانتر وی پروتئین و مالتودکسترین استفاده کردند .آنها از
اشعه  UVبهعنوان یک عامل تسریعکننده واکنشهای اکسایشی و
بررسی مقاومت ریزکپسولها پرداختند .نتایج  FTIRنشان داد الحاق
پلیساکارید و پروتئین باعث کاهش شدت جذب مربوط به باند کششی
 C-Hگردید .از طرفی در ساختار شیمیایی کنستانتره پروتئین آب پنیر
به تنهایی و همچنین عصاره ریزپوشانی شده با آن ،با قرارگیری در
معرض  UVتغییر قابل توجهی حاصل نشد .نتایج بررسی مرفولوژیکی
ریزکپسولها نشان داد کپسولهای تهیه شده با دیواره پروتئینی و
ترکیب پروتئین و کربوهیدرات سطح صافتر ،بدون چروکتر و با
استقامت تری داشتند Su .و همکاران ( )2100از ترکیب آلژینات و
کالژن بهعنوان ماده دیوارهای کپسول استفاده کردند .نتایج بررسی
مرفولوژیکی ریزکپسولها با استفاده از  SEMنشان داد ساختار
ریزکپسولها کروی بود و با افزایش نسبت پروتئین به کربوهیدرات در
دیواره ،تعداد ترکهای دیواره کاهش یافت و ساختار میکروذرات
مقاومتر گردید .نتایج طیفسنجی  FTIRنشان داد کالژن و سدیم

آلژینات از طریق پیوند هیدروژنی بین مولکولی و نیروی الکتروستاتیک
با یکدیگر ترکیب شده و ماتریکس بسیار مقاومی در دیواره ریزکپسولها
به وجود آوردند .ترکیب شدن پروتئین و کربوهیدرات باعث تغییر در
محل و شدت باندهای مربوط به ساختارهای دوم پروتئین گردید.
 Gómez-Mascaraqueو  )2102( López-Rubioویژگی
مرفولوژیکی ریزکپسولهای حاصل از ریزپوشانی پروتئین آب پنیر
هیدرولیز شده به روش خشک کردن پاششی با ژالتین و کیتوزان را با
استفاده از  SEMمورد بررسی قرار دادند .ساختار ریزکپسولهای حاصله
تقریبا کروی بوده و از نظر میزان صاف بودن سطح ،غیریکنواخت بودند.
آنها بیان داشتند که این غیریکنواختی معموال در ذرات حل شده در
محلولهای آبی که با استفاده از خشککن پاششی خشک شدهاند
معمول است.
علیرغم اینکه پژوهشهای مختلفی در زمینه ریزپوشانی ترکیبات
غذایی زیستفعال انجام شده است ،مطالعات در مورد ریزپوشانی
پروتئینهای هیدرولیزشده و بررسی پایداری آنها در شرایط تسریع یافته
کم است؛ از طرف دیگر محصوالت جانبی زنبور عسل از جمله گرده در
کشور ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است .این مسئله ضرورت انجام
این پژوهش را روشن میکند .بنابراین هدف از انجام این پژوهش
ریزپوشانی پروتئین هیدرولیز شده گرده گل توسط خشککن پاششی با
فایبرزول و کنستانتره آب پنیر بهمنظور حفظ ساختار و پایداری
ریزکپسولهای حاصله در شرایط تسریع یافته میباشد .در این راستا
بررسی پایداری ریزکپسولها با استفاده از آزمون آنتیاکسیدانی ،بررسی
ساختار شیمیایی و برهمکنشهای شیمیایی بین ماده دیوارهای و
پروتئین هیدرولیز شده کپسوله شده با استفاده از  FTIRو بررسی ساختار
مرفولوژیکی ریزکپسولها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی رویشی
انجام گردید.

مواد و روشها
آمادهسازی پروتئین هیدرولیز شده

این پژوهش در سال  0324در دانشگاه محقق اردبیلی و موسسه
فناوری کشاورزی و مواد غذایی ( )IATAشهر والنسیا در کشور اسپانیا
انجام شد .گرده گل از مرکز پرورش زنبور عسل و خدمات گرده افشانی
واقع در استان اردبیل تهیه شد .پودر گرده با استفاده از هگزان با نسبت
 0به  3به مدت  28ساعت با استفاده از همزن مغناطیسی چربیزدایی
شد ) . (Maqsoudlou et al., 2018بهمنظور هیدرولیز آنزیمی ،گرده
چربیزدایی شده (با  08/2درصد پروتئین) در فسفات باقر  1/0موالر (4
 )pHبا نسبت  0به  2حل شد و با استفاده از هموژنایزر اولتراسونیک
هموژن گردید .هیدرولیز آنزیمی گرده چربیزدایی شده با استفاده از
آلکاالز (غلظت  0/2درصد) در دمای  21درجه سانتیگراد و  pH 4به
مدت  8ساعت در انکوباتور شیکردار انجام شد .در نهایت واکنش آنزیمی

محبالدینی و مقصودلو /ریزپوشانی پروتئین هیدرولیز شده گرده گل با کنستانتره پروتئین آب پنیر 011 ...

در دمای  42درجه سانتیگراد به مدت  01دقیقه متوقف گردید .بهمنظور
حذف ترکیبات اضافی ،سانتریفوژ با دور  8111 gبه مدت  31دقیقه
انجام شد .پس از جمعآوری سوپرناتانت ،با استفاده از خشککن
انجمادی خشک گردید (.)Maqsoudlou et al., 2018

 WPCمورد بررسی و شناسایی قرار گرفت .در این سیستم طیفهای
تکی و منفرد از مواد با میانگین  21اسکن با دقت  8 cm-1در محدوده
 811 cm-1تا  8111 cm-1جمعآوری شدند ( Torres-Giner et al.,
.)2017
بررسی ویژگی ضداکسایشی ریزکپسولها

تهیه مخلوطهای پروتئینی هیدرولیز شده و مواد دیواره

محلولهای فایبرزول  2درصد 2 WPC2،درصد ،همچنین محلول
حاوی مخلوط فایبرزول و WPCبا نسبت  3به  ،0با غلظت کلی (ترکیب
دیواره)  2درصد وزنی -وزنی در آب دیونیزه تهیه شدند .به این منظور
ابتدا پودر پروتئین هیدرولیز شده با نسبت  0به  01وزنی -وزنی نسبت
به ترکیب دیواره ،به آب دیونیزه اضافه شد و با استفاده از همزن
مغناطیسی به مدت  2ساعت هم زده شد .سپس مواد دیوارهای با
نسبتهای گفته شده به آرامی اضافه شدند و همزدن به مدت  8تا 2
ساعت تا رسیدن به محلولی یکنواخت ادامه یافت (Gómez-
Mascaraque and López-Rubio, 2016؛ Rosenberg et al.,
.)2016
خشک کردن با خشککن پاششی

مخلوطهای پروتئینی هیدرولیز شده و مواد دیواره تهیه شده ،با
استفاده از یک خشککن پاششی ( ،Butchi ،B90سوئیس) با دمای
ورودی 011درجه سانتیگراد و دمای خروجی  23درجه سانتیگراد،
سرعت جریان هوای 081لیتر در دقیقه و فشار  8بار خشک شدند .پس
از جمع آوری پودر ریزکپسولهای حاصله ،بهمنظور جلوگیری از جذب
رطوبت ،پودرهای حاصله تا زمان انجام آزمونهای مورد نظر در داخل
دسیکاتور و در دمای اتاق دور از نور مستقیم نگهداری شدند (Gómez-
.)Mascaraque and López-Rubio, 2016
قرار گیری در معرض اشعه UV

بهمنظورتسریع اکسایش پروتئین هیدرولیز شده و بررسی پایداری
ریزکپسولها در برابر عوامل تخریبی ،براساس روش Torres-Giner
و همکاران ( ،)2102از اشعه  UVبهعنوان یک عامل تسریع کننده
اکسایش استفاده شد .بر اساس این روش ریزکپسولهای تولید شده،
ماده دیوارهای و هسته بهطور جداگانه به مدت 84ساعت در معرض
اشعه  UVقرار گرفتند.

ویژگی ضد اکسایشی ریزکپسولها و پروتئین هیدرولیزشده در طی
قرارگیری در معرض اشعه  UVدر ساعتهای صفر ،یک ،دو ،سه ،پنج،
هفت ،نه ،یازده و چهل و هشت اندازهگیری و روند تغییرات آنها با
یکدیگر مقایسه گردید ( .)Torres-Giner et al., 2017ویژگی
ضداکسایشی بر اساس اندازهگیری قدرت مهار رادیکال  DPPHطبق
روش  Hmidetو همکاران ( )2100انجام شد.
بررسی ویژگی مرفولوژیکی ریزکپسولها

مرفولوژی ریزکپسولهای بهدست آمده بر اساس روش
 Ginerو همکاران ( )2102با استفاده از SEM 3و توسط میکروسکوپ
الکترونی مدل ) S-4800- Hitachi (Tokyo, Japanمورد بررسی قرار
گرفت.
Torres-

اندازهگیری راندمان ریزپوشانی

راندمان ریزپوشانی بر اساس روش  Muangratو همکاران ()2102
با کمی تغییرات انجام شد 011 .میلیگرم از پودر ریزپوشانی شده با 0
میلیلیتر بافر فسفات پتاسیم  )pH 4 ( 0.1 Mمخلوط شد و با استفاده
از وورتکس به مدت  02دقیق هم زده شد .به منظور اندازهگیری میزان
پروتئین سطحی ( )SPC8در پودر ریزپوشانی شده از روش بردفورد
استفاده شد .اندازه گیری راندمان ریزپوشانی ( )%EEاز معاله ()0
استفاده گردید.
 TPC2در این معادله میزان پروتئین کل در محلول پروتئینی قبل
از فرایند ریزپوشانی را نشان میدهد (.)μg/mL
 SPCدر این معادله میزان پروتئین در سطح پودر بعد از فرایند
ریزپوشانی را نشان میدهد (.)μg/mL
()0

× 011

𝐶𝑃𝑆𝑇𝑃𝐶−
𝐶𝑃𝑇

=راندمان ریزپوشانی ()EE%

تجزیه و تحلیل آماری دادهها
طیفسنجی

با استفاده از طیفسنجی  FTIRانواع پیوندهای فیزیکوشیمیایی و
برهمکنشهای بین ترکیبات پروتئین هیدرولیز شده و فایبرزول و
2

- Whey protein concentrate
3 Scanning Electron Microscopy

تجزیه واریانس دادههای حاصل از آزمون آنتیاکسیدانی به صورت
طرح کامال تصادفی برای پروتئین هیدرولیز شده ،ترکیب فایبرزول و
پروتئین هیدرولیز شده ،ترکیب فایبرزول WPC ،و پروتئین هیدرولیز
4 Surface protein content
5 Total protein content
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شده و ترکیب  WPCو پروتئین هیدرولیز شده در هر زمان و همچنین
در کل مدت زمان نگهداری برای هر تیمار ،بهصورت جداگانه انجام
شد .مقایسه میانگینها با آزمون دانکن و در سطح معنیداری  2درصد
صورت گرفت .برای تجزیه و تحلیل دادهها نیز از نرمافزار آماری SPSS
نسخه  22استفاده شد .نمودارها با استفاده از نرمافزار اکسل ()2103
تهیه گردیدند.

نتایج و بحث
مهار رادیکال  DPPHریزکپسولها

نمودار مقایسه میانگین فعالیت مهار رادیکال ریزکپسولهای تولید
شده و روند تغییرات آن در طول دوره در معرض قرار گیری اشعه UV
بهعنوان عامل مخرب در جدول 0نشان داده شده است .تقریبا در تمامی
زمانها کپسول با دیواره مخلوط فایبرزول و  WPCبهطور معنیداری
بیشترین میزان مهارکنندگی رادیکال رادشت .بعد از آن کپسول با دیواره
 WPCبا اختالف معنیداری بیشترین مهارکنندگی رادیکال را از خود
نشان داد ( .)P>1/12این مسئله را میتوان به قابلیت مهار رادیکال
 DPPHدر  WPCنسبت داد .نتایج حاصل از اندازهگیری فعالیت
مهارکنندگی ترکیب دیوارههای مورد استفاده نشان داد هیچ یک از
دیوارهها قابلیت مهار رادیکال  DPPHرا نداشتند به جز  WPCکه

میزان فعالیت مهار رادیکال  DPPHآن  %20بود .برخی از پژوهشگران
که معتقد هستند عملیات خشک کردن در طی فرآیند ریزپوشانی ممکن
است باعث تخریب ساختار پپتیدهای موجود در داخل کپسول و کاهش
فعالیت ضداکسایشی آنها گردد .هرچه نسبت ماده دیواره به هسته بیشتر
باشد ،کارایی کپسول در حفظ مواد هسته بیشتر خواهد بود
(Sonawane and Arya, 2015؛  .)Kanbargi et al., 2017در
پژوهش حاضر با بهکارگیری نسبت ماده دیواره به هسته  01به  0امکان
حفاظت مناسب هسته در مقابل عامل تخریبی اشعه  UVفراهم گردید؛
بهجز کپسول با دیواره فایبرزول که میزان فعالیت ضداکسایشی آنها در
زمان صفر کمتر از پروتئین هیدرولیز شده بود ،عملیات خشک کردن در
فرایند ریزپوشانی ،تاثیر سوئی بر فعالیت ضد اکسایشی پروتئین هیدرولیز
شده موجود در هسته بقیه کپسولها نداشت .در واقع بر اساس مشاهدات
میتوان گفت ترکیب  WPCبا فایبرزول باعث افزایش کارایی آن در
محافظت از هسته شد .در پژوهشهای پیشین نیز مشخص شده است
که حضور پروتئین آب پنیر در ترکیب امولسیونی دیواره و هسته بهعنوان
یک امولسیفایر عمل کرده و کپسولهایی با کارایی باال و دارای قابلیت
محافظتی مناسب در مقابل عوامل اکسیدکننده تولید میکند ( Shen
and Quek, 2014؛ .)Chen et al., 2013

جدول  -1مقایسه میانگین تغییرات  DPPHریز کپسولهای در معرض  UVدر گذر زمان.
زمان
(ساعت)

پروتئین هیدرولیز شده

ریزکپسولهای با دیواره
WPC

ریزکپسولهای با دیواره
ترکیب  WPCو فایبرزول

ریزکپسولهای با دیواره
فایبرزول

d
AB
a
A 44/02 ±1/132
c
B
b
A
صفر
42/12 ± 1/02
42/22 ± 1/32
44/22±1/122
a
D 42/22 ±1/142
b
e
d
D
1
42/24 ± 1/214 c E 42/42 ± 1/02
41/42±1/120
a
A 42/22 ±1/122
b
C
d
B
2
43/22 ± 1/124 c D 42/20 ± 1/32
42/33±1/23
a
C 42/20 ± 1/20
b
C
d
D
3
42/24 ± 1/338 c E 44/82 ± 1/02
41/22±1/082
c
B
d
C
5
48/42 ± 1/02
44/22 ± 1/124 a C 44/82 ±1/123 b A 40/23±1/020
a
B
d
D
7
43/22 ± 1/122 c C 42/04 ±1/02
42/23± 1/210 b C 41/22±1/02
c
F
b
E
d
C
9
42/08 ± 1/22
42/02 ± 1/04
42/12 ± 1/02 a D 40/22±1/122
a
C 42/42 ±1/142
b
F
d
E
11
43/24 ± 1/124 c D 44/82 ± 1/08
22/23±1/122
c
A
d
F
84
42/8 ± 1/12
42/21 ± 1/124 a E 42/12 ± 1/02 b E 22/22±1/20
میانگینهای با حروف انگلیسی کوچک یکسان برای تیمارهای مختلف در یک زمان مشخص تفاوت معنیدار ندارند ()P >1/12
میانگینهای با حروف انگلیسی بزرگ یکسان برای یک تیمار مشخص در زمانهای مختلف تفاوت معنی دار ندارند ()P >1/12
فعالیت مهار رادیکال  WPCو فایبرزول در زمان صفر (شروع) ،بهترتیب  20درصد و صفر بود.

در طول دوره انجام این آزمون BHT ،بهعنوان کنترل مثبت در
نظر گرفته شد و فعالیت مهارکنندگی آن همواره باالی  %21اندازه گیری
شد .با بررسی دقیقتر فعالیت مهارکنندگی رادیکال  DPPHکپسولها
در طول مدت زمان ،معلوم شد که اشعه  UVدر فعالیت مهار رادیکال

 DPPHکپسولها تغییری ایجاد نکرده است  .اما در ساعت یازدهم و
چهل و هشتم در معرض قرارگیری اشعه  ،UVکاهش واضح و
معنیداری در فعالیت مهارکنندگی رادیکال  DPPHهیدرولیز شدههای
پروتئینی به تنهایی مشاهده شد .با مشاهده این تفاوت بین فعالیت
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مهارکنندگی رادیکال  DPPHهیدرولیزشدههای پروتئینی کپسوله شده
و کپسوله نشده ،میتوان به کارا بودن و نقش محافظتی دیوارهها
بهعنوان پوششی مناسب در حفظ ساختار هیدرولیز شدههای پروتئینی و
در نتیجه حفظ ویژگی عملکردی آنها پی برد .این نتایج با آنچه
 Kanbargiو همکاران ( ،)2102مظفری و همکاران ( )2112و
 Zavarezeو همکاران ( )2108در این زمینه بیان کردند مطابقت
داشت.
بررسی ساختاری کپسولها با استفاده از FTIR

ارزیابی ساختار شیمایی پروتئین هیدرولیز شده و ریزکپسولهای
تولید شده با استفاده از طیفسنجی  FTIRصورت پذیرفت .شکل 0
نمودار  FTIRپروتئین هیدرولیز شده در شرایط قبل و بعد از قرارگیری
آن در معرض اشعه  UVرا نشان میدهد .در محدوده  421 cm-1پیک
کوچکی با میزان جذب  1/2مشاهده شد که احتماال مربوط به باندهای
آمیدی از جمله  C-N ،N-Hو  C=Oاست .زیرا ثابت شده است که
باندهای مربوط به گروه آمیدی در ناحیه  411- 0411 cm-1تشکیل
میشود ( ،)Van der Ven et al., 2002بنابراین پیکی که در محدوده
 0111-0121 cm-1با جذب حدود  0/2مشاهده شد را میتوان به
گروههای آمیدی نسبت داد.
در محدوده  0811 -0821 cm-1پیکی با جذب حدود  0مشاهده
شد .حضور احتمالی یکی از سه باند خمشی نامتقارن  ،CH3کشش

متقارن  CO3-و ارتعاشات مربوط به حلقه که بهترتیب به اسیدهای آمینه
آزاد والین ،گلوتامیک اسید و فنیل آالنین نسبت داده شده اند ،را میتوان
دلیل ایجاد این پیک در این ناحیه دانست ( .)Pavia et al., 2002به
هر صورت حضور اسیدهای آمینه آزاد در هیدرولیز شدههای پروتئینی
دور از انتظار نبود.
-1
در محدوده  0211 -0211 cmپیکی با جذب  0/2تا  2مشاهده
شد که میتوان به گروه آمیدی نسبت داد .ارتعاش آمید  Iکه مربوط به
باند  C=Oمیباشد ،در محدوده 0211-0211 cm-1جذب دارد و
ارتعاش آمید  IIکه مربوط به باندهای  N-Hو  C-Nمیباشد ،در
محدوده 0211-0211 cm-1جذب دارد ( Van der Ven et al.,
 )2002که با نظر بسیاری از پژوهشگران مطابقت دارد ( Wang et al.,
2013؛ اسدپور و همکاران2102 ،؛ Torres-Giner et al., 2017؛
Kanbargi et al., 2017؛ شیرازی و همکاران Pavia .)0348 ،و
همکاران ( )2112جذب در این ناحیه را بیانکننده ساختار صفحهای بتا
و مارپیچ آلفا دانستند که ساختمان دوم پروتئینها را نشان میدهند.
پیک کوچکی با جذب  2/2در محدوده  2211 cm-1مشاهده شدکه بر
اساس نظر  Cabadoو همکاران ( )2102و Torres-Ginerو همکاران
( )2102مربوط به گروه کششی  C-Hاست .گروه  C-Hیکی از
بخشهای اصلی ساختار آمینواسیدها است.

شکل  -1نمودار  FTIRپروتئین هیدرولیز شده در شرایط قبل و بعد از قرارگیری آن در معرض اشعه .UV

پیک بزرگ و پهنی با جذب  3/2در محدوده 3111-3211 cm-1
مشاهده شد .در منابع پژوهشی متعددی این محدوده به باند هیدروژنی
در گروه کششی  N-Hو گروه خمشی  C-Hنسبت داده شده است
(Kanbargi et al., 2017؛ Torres-Giner et al., 2017؛ Pavia
 .)et al., 2002پس از قرارگیری پروتئین هیدرولیز شده در معرض

اشعه  UVبهعنوان عامل تخریب کننده ،تغییر قابل توجهی در نمودار
طیفسنجی  FTIRآن به وجود آمد .این تغییرات در شکل  22قابل
مشاهده است .پیکهای کوچکی که در محدوده های  421 cm-1و
 0111 cm-1دیده میشد ،پس از قرار گیری در معرض  UVکامال حذف
شد .شدت جذب در ناحیه 0121 cm-1کاهش یافت و پیک حاصله بسیار
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کوچکتر شد .دلیل این امر را میتوان به تخریب شدن باندهای گروه
آمیدی و یا اکسایش برخی ترکیبات نسبت داد ( Alp Erbay et al.,
 .)2017در ناحیه  0211 -0211 cm-1در مرکز پیک پروتئین هیدرولیز
شده کاهش شدت جذب ایجاد شده و میتوان دو پیک مجزای کوچک
در آن ناحیه مشاهده کرد .از بین رفتن باندهای هیدروژنی در ساختار
دوم پروتئینها از جمله باز شدن مارپیچ آلفا یا جدا شدن دو رشته
پلیپپتیدی و از بین رفتن ساختار صفحهای بتا را بهعنوان دالیل
احتمالی این کاهش شدت جذب میتوان ذکر کرد ( Sullivan et al.,
 .)2014همانطور که در شکل  0مشخص است بزرگترین پیک که در
ناحیه  2211 -3211 cm-1قرار داشت ،پس از قرارگیری در معرض UV
کاهش چشمگیری پیدا کرد .این کاهش در شدت جذب در این ناحیه
را میتوان به شکسته شدن و تخریب باندهای هیدروژنی موجود در
گروههای آمیدی از جمله گروه کششی  N-Hو گروه خمشی C-H
نسبت داد (.)Torres-Giner et al., 2017
در شکل 2نمودار  FTIRفایبرزول و پروتئینهای هیدرولیزشده
ریزپوشانی شده در فایبرزول و همچنین پس از قرار گیری آن در معرض
اشعه  UVنشان داده شده است .اولین پیک که در ناحیه
 421 -0021 cm-1شدت جذبی در حدود  2را نشان داد که مربوط به
ارتعاشات کششی انهیدروگلوکز بود .ارتعاشات کششی بین واحدهای
گلوکز اتصال یافته ،در ناحیه کمتر از  0111 cm-1جذب نشان میدهند
( .)Cabado et al., 2015در ناحیه  2421 -3111 cm-1پیک با شدت
جذب  0مشاهده شد که به تغییر شکل گروه  C-Hنسبت داده شده
است (Cabado et al., 2015؛  .)Torres-Giner et al., 2017پیک

بزرگ و پهنی با شدت جذب  2/2در ناحیه  3111 -3211 cm-1مشاهده
شد که بر اساس نظر پژوهشگران به گروه  O-Hنسبت دارد ( Cabado
et al., 2015؛ اسدپور و همکاران.)2102 ،
مقایسه نمودار کپسولهای حاوی پروتئین هیدرولیز شده با
نمودارفایبرزول در شکل  2نشان میدهد که پیکهای موجود در
محدوده  421 -0211 cm-1تقریبا بدون تغییر باقی ماندهاند .اما پیکی
که شروع آن از ناحیه 2111 cm-1بود و تا ناحیه 3111 cm-1ادامه یافته
بود ،کمی شدت جذب آن درنمودار کپسولها کاهش یافت .این کاهش
را میتوان به دلیل تشکیل کمپلکس بین ترکیب پلیساکاریدی دیواره
و ترکیب پروتئینی هسته نسبت داد که با نتایج  Torres-Ginerو
همکاران ( )2102مطابقت داشت .آنها اعالم کردند الحاق پلیساکارید
و پروتئین باعث کاهش شدت جذب مربوط به باند کششی  C-Hگردید.
برعکس شدت جذب بزرگترین پیک در ناحیه  3111 -3211 cm-1در
مقایسه با نمودار فایبرزول ،مقداری افزایش یافت .حضور گروه O-H
مربوط به پلیساکارید فایبرزول موجود در دیواره و همچنین حضوره
باندهای کششی  N-Hو خمشی  C-Hکه مربوط به گروههای آمیدی
موجود در پروتئین هیدرولیز شده هستند ،باعث افزایش شدت جذب در
ناحیه ی مذکور شده است López-Rubio .و  )2102( Lagaronنیز
اعالم کردند حضور همزمان گروههای  NH ،OHو  CHموجود در
ترکیبات پروتئینی و پلیساکاریدی باعث افزایش باندهای هیدروژنی
درون مولکولی و بین مولکولی شده و شدت جذب را در ناحیه
 3381 -3321 cm-1افزایش داد.

شکل  -2نمودار  FTIRفایبرزول و پروتئینهای هیدرولیز شده ریزپوشانی شده در فایبرزول و پس از قرار گیری آن در معرض اشعه .UV

در شکل  2مشخص است که بعد از قرارگیری پروتئین هیدرولیز
شده ریزپوشانی شده با فایبرزول در معرض اشعه  ،UVافزایش شدت

جذب به ویژه در نواحی  0211 -3211 cm-1اتفاق افتاد .بر اساس نظر
 Khandalو همکاران ( )2103قرار گیری فایبرزول در معرض تابش
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اشعه باعث تحریک تشکیل اتصاالت عرضی در فایبزول میگردد.
افزایش پیوندهای تشکیل شده در بین زنجیرههای پلیساکاریدی
احتماال باعث ایجاد شبکههایی برای احاطهی بیشتر مولکولهای
پروتئینی و الحاق بیشتر آنها به مولکولهای پلیساکارید گشته است.
در نتیجه احتماال افزایش پیوندهای هیدروژنی بین مولکولی باعث
افزایش شدت جذب گردیده است .نمودار  FTIRمربوط به  WPCو
پروتئینهای هیدرولیز شده ریزپوشانی شده در  WPCو پس از قرار
گیری آن در معرض اشعه  UVدر شکل  3نشان داده شده است .در
نمودار  WPCپیکهایی با شدت جذبهای مختلف در ناحیهcm-1
 421 -0211مشاهده شد که مربوط به باندهای مربوط به گروه آمیدی
از جمله گروه خمشی  C-N ،N-Hو  C=Oاست ( Van der Ven et
al., 2002؛ شیرازی و همکاران .)0348 ،همچنین ممکن است برخی
از پیکهای ریز تر در این محدوده مربوط به گروههای موجود در زنجیره
جانبی برخی اسیدهای آمینه باشد .دو پیک شاخص در ناحیه cm-
 0211-02111و 0211-0211 cm-1ناشی از ارتعاش آمید  IIو ارتعاش
آمید  Iمیباشدکه بهترتیب مربوط به باندهای  N-Hو  C-Nو باند
 C=Oمیباشد .در واقع جذب در این ناحیه بیان کننده ساختمان دوم
پروتئینها میباشد که مهمترین آن ساختار صفحه ای بتا و مارپیچ آلفا
هستند (Wang et al., 2013؛ لوپز روبیو و ماگارون2102 ،؛ اسدپور و
همکاران .)2102 ،پیک نسبتا کوچکی در محدوده 2411 -3111 cm-1
مشاهده شد که مربوط به گروه کششی  C-Hاست .پیک نسبتا بزرگ
و پهنی در محدوده  3111-3211 cm-1مشاهده شد که به باند

هیدروژنی در گروه کششی  N-Hو گروه خمشی C-Hنسبت دارد
(Kanbargi et al., 2017؛ Torres-Giner et al., 2017؛ López-
.)Rubio and Lagaron, 2012
نمودار  FTIRمربوط پروتئینهای هیدرولیز شده ریزپوشانی شده
در  WPCدر شکل  3مشخص است .با توجه به اینکه در این کپسول
دیواره و هسته هر دو از جنس پروتئین هستند ،پیکهای موجود در این
نمودار تفاوت چندانی با نمودار  FTIRمربوط به  WPCنداشت .این
نتیجه با آنچه  Gómez-Mascaraqueو )2102( López-Rubio
اعالم کردند کامال مطابقت داشت .آنها بهمنظور ریزپوشانی پروتئین
هیدرولیز شده از ژالتین استفاده کردند .نتایج نشان داد که نمودار FTIR
پروتئین هیدرولیز شده ریزپوشانی شده در ژالتین ،اختالف معنیداری
با نمودار  FTIRژالتین نداشت.
در نمودار  FTIRمربوط پروتئینهای هیدرولیز شده ریزپوشانی شده
در  WPCبعد از قرارگیری در معرض ( UVشکل  ،)3به جز یک کاهش
جزئی شدت جذب در ناحیه  2411 -3111 cm-1پس از قرارگیری در
معرض  ، UVتفاوت قابل مالحظه ای با قبل از قرارگیری ریزکپسولها
در معرض  UVنشاهده نشد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت ،WPC
زیست پلیمر مناسبی برای ریزپوشانی هیدرولیزشدههای پروتئینی و
محافظت از آنها در مقابل عوامل تخریب کننده است .این نتیجه با نتایج
 Torres-Ginerو همکاران ( )2102و  López-Rubioو
 )2102(Lagaronمطابقت داشت.

شکل  -3نمودار  FTIRمربوط به  WPCو پروتئینهای هیدرولیز شده ریزپوشانی شده در  WPCو پس از قرارگیری آن در معرض اشعه .UV

همانطور که در نمودار  FTIRترکیب  WPCو فایبرزول (شکل )8
قابل مشاهده است ،در ناحیه  421 -0021 cm-1شدت جذب حدود 2
دیده شد که در مقایسه با فایبرزول ،کمی کاهش جزئی و نسبت به
 WPCافزایش وجود داشت .در ناحیه  0211 -0211 cm-1دو پیک

مجزا با ارتفاع نزدیک به  0مشاهده شد .پیکها شدت جذبی بیشتر از
فایبرزول و کمتر از  WPCاز خود نشان دادند .در ناحیه
 2421-3111 cm-1پیک مشاهده شد که نسبت به پیکهای فایبرزول
و  WPCدر همین ناحیه افزایش جزئی شدت جذب داشت .در ناحیه
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 3111-3211cm-1پیک با شدت جذب حدود  3مشاهده شد که نسبت
به پیکهای فایبرزول و  WPCدر همین ناحیه افزایش مشاهده شد.
همانطور که مشخص است پیکهای موجود در نمودار طیفسنجی
 FTIRترکیب فایبرزول و  WPCبرآیندی از پیکهای فایبرزول و
 WPCبود .همچنین تغییرات جزئی در محل ظاهر شدن پیکها در
نمودار طیفسنجی  FTIRترکیب فایبرزول و  WPCمشاهده شد که
به دلیل برقراری پیوندهای هیدروژنی و نیروی الکتروستاتیک در بین
پلی ساکارید فایبرزول و  WPCبوده است .این باندهای هیدروژنی و
پیوندهای الکتروستاتیک باعث تغییر فرکانس باندهای ،N-H ،O-H
 C=N ،C=Oو  C-Hمیگردد ( .)Su et al., 2011همچنین در این
رابطه  Liuو همکاران ( )2108و  Wangو همکاران ( )2103اعالم
کردند که گالیکاسیون 0وی پروتئین باعث افزایش یا کاهش

ساختارهای مارپیچ آلفا ،صفحهای بتا و چرخشی بتا و مارپیچ تصادفی
میگردد.
همچنین در نمودار  FTIRپروتئینهای هیدرولیز شده ریزپوشانی
شده در ترکیب  WPCو فایبرزول پس از قرارگیری در معرض اشعه
( UVشکل  )8تغییری حاصل نشد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت
ترکیب  WPCو فایبرزول ،زیست پلیمر ترکیبی مناسبی برای
ریزپوشانی هیدرولیز شدههای پروتئینی و محافظت از آنها در مقابل
عوامل تخریب کننده است .این نتیجه با نتایج  Rosenbergو همکاران
( )2102مطابقت داشت Rosenberg .و همکاران ( )2102اعالم کردند
کمپلکس پروتئین و فایبرزول ترکیب مناسبی بهمنظور استفاده در دیواره
ریزکپسولها بوده و باعث بهبود ویژگیهای محافظتی دیواره میگردد.

شکل  -8نمودار  FTIRمربوط به  WPCو فایبرزول و پروتئینهای هیدرولیز شده ریزپوشانی شده در آن ،قبل و پس از قرار گیری آن در معرض
اشعه .UV
بررسی ساختار ریزکپسولها با استفاده از SEM

در شکل  2تصاویر بهدست آمده از میکروسکوپ الکترونی نشان
شداده شده است .قطر همه ریزکپسولهای تهیه شده با دیوارههای
مختلف در این پژوهش با کمک میکروسکوپ الکترونی بین  0/23تا
 2/23میکرومتر اندازهگیری شد .نسبت ماده دیواره به هسته از عوامل
موثر بر اندازه ذرات ریزکپسولها میباشد .حسینزاده و همکاران
( )0328و  Frascareliو همکاران ( )2102دریافتند هـرچـه غلظت
دیواره بیشتر شود امولسیون حاصل دارای اندازه ذرات کوچکتر و
ریزکپسول حاصل اندازه ذره بزرگتـری دارد .در ایـن حالت با حداکثر
توانایی ،محافظـت از قطـرات در برابـر تجمـع و بهـم چسبیدن را در
طی فرآیند ریزپوشانی اعمال میگردد ) .)Jafari et al., 2007در
1 Glycation

پژوهش حاضر بهکارگیری نسبت  21به  01دیواره به هسته ،بزرگتر
بودن سایز میکروذرات بهدست آمده را توجیه میکند .حجتی و همکاران
( )0322اعالم کردند نوع ماده بهکار رفته در دیواره نیز بر اندازه
ریزکپسولها موثر است .بهکارگیری ترکیباتی مانند انواع کربوهیدراتها
که باعث افزایش ویسکوزیته امولسیون اولیه میگردند ،منجر به تولید
ریزکپسولهای ریزتر میگردد .تصاویر بهدست آمده از میکروسکوپ
الکترونی در این پژوهش نیز نشان داد که اندازه ذرات ریزتر مربوط به
ریزکپسولهای دارای دیواره فایبرزولی بودند .همچنین ریزکپسولهای
با دیواره  WPCبزرگترین اندازه ذرات را داشتند.
بر اساس شکل  ،2ریزکپسولهای تهیه شده با دیواره فایبرزول
تقریبا کروی شکل بوده و برخی از آنها دارای تورفتگی و چروک در

محبالدینی و مقصودلو /ریزپوشانی پروتئین هیدرولیز شده گرده گل با کنستانتره پروتئین آب پنیر 014 ...

سطح میباشند .یکی از عوامل تورفتگی یا چروکیدگی در سطح
ریزکپسولها ،به دمای باالی ورودی خشککن و تبخیر سطحی آن
نسبت داده شد است ( .)Drusch and Berg, 2008ایجاد چنین
حفرههایی جزء ویژگیهای ریزکپسولهای تهیه شده با روش خشککن
پاششی و بهویژه تهیه شده با دیواره کربوهیدراتی ذکر شده است که به
دلیل افزایش دمای ذره و افزایش فشار بخار ایجاد میگردد
( Rosenberg et al., 2016؛ .)Nijdam and langrish, 2006
تجمع میکرو ذرات پودر شده در ریزکپسولهای با دیواره فایبرزول
بیشتر از دو دیواره دیگر بود که با نتایج  Mokو  )2114( Parkمطابقت
دارد .آنها اعالم کردند ریزکپسولهایی که در دیواره آنها کربوهیدرات
استفاده شده باشد ،در طی فرآیند خشک کردن پاششی ممکن است
ذوب شدن دیواره رخ بدهد و تجمع پودرهای خشک شده را به علت
چسبیدن آنها به یکدیگر شاهد باشیم.
بر خالف ریزکپسولهای تهیه شده با دیواره فایبرزول،
ریزکپسولهای تهیه شده با پروتئین آب پنیر ساختار صاف و بدون
چروک و بدون ترک داشتند که با نتایج  Molinaو همکاران (،)2112
 Rosenbergو همکاران ( )2102و  Assadpourو همکاران ()2102
مطابقت داشت Molina .و همکاران ( )2112بهمنظور ریزپوشانی
کازئین هیدرولیز شده ،از یک ماده پروتئینی (پروتئین سویا) استفاده
کردند .آنها اعالم کردند ریزکپسولها سطحی کامال صاف و بدون
فرسایش و ترک بودند .این ویژگیها باعث جلوگیری از نفوذ گازها و
رطوبت به داخل ریزکپسول شده و قابلیت حفاظت باالی آن را در مقابل
عوامل تخریبی تایید میکند Oliveira .و همکاران ( )2112و
 Rosenbergو همکاران ( )2102اعالم کردند استفاده از پروتئین و
ترکیب پروتئین و کربوهیدرات بهعنوان ماده دیوارهای باعث تولید
ج

ب

کپسولهایی با مقاومت مکانیکی باال در مقابل عوامل تخریبی میگردد.
در چنین سامانههایی ،پروتئین بهعنوان عامل امولسیونکننده و
تشکیلدهنده الیه و کربوهیدراتها از جمله فایبرزول و مالتودکسترین
یا شربت ذرت بهعنوان ماده تشکیل دهنده شبکه ایفای نقش میکنند
(.)Rosenberg et al., 1996
در پژوهش حاضر نیز ریزکپسولهای تهیه شده با دیواره ترکیبی
فایبرزول و  ،WPCنسبت به ریزکپسولهای با دیواره فایبرزول تنها،
دیواره صافتر و کم چروکتری داشتند .همچنین رضویزاده و
همکاران ( )0323از مخلوط پروتئین آب پنیر و کربوهیدراتها از جمله
فایبرزول و مالتودکسترین بهعنوان ماده دیواره ای در فرآیند ریزپوشانی
روغن سبوس برنج با روش خشک کن پاششی استفاده کردند .تصاویر
 SEMریزکپسولها نشان داد میکرو کپسولهایی که دارای دیواره
مخلوط پروتئین آب پنیر و کربوهیدرات بودن ،دیواره صاف و
یکنواختتری نسبت به ریزکپسولهای با دیواره کربوهیدرات تنها بودند.
رضویزاده و همکاران ( )0323اعالم کردند که در فرآیند از دست دادن
آب ،ساختار کروی ،بدون چروک و یکنواخت ریزکپسولها مولکولهای
به دام افتاده در مرکز کپسول یا همان هسته ،در برابر عواملی مانند
اکسیژن و دما محافظت میشوند .از طرفی مشخص شده است که
بکارگیری ترکیبی کربوهیدرات و پروتئین در ساختار دیواره ،به دلیل
افزایش مقاومت گرمایی پروتئینها و کاهش میزان دناتوره شدن آنها
باعث افزایش کارایی کپسولها و حفظ بیشتر ساختار ظاهری آنها
میگردد ( .)Avadi et al., 2010در این زمینه  Suو همکاران ()2100
نیز اعالم کردند که با افزایش نسبت پروتئین به کربوهیدرات در دیواره،
اندازه و تعداد ترکهای دیواره کاهش یافت و ساختار میکروذرات
مقاومتر گردید.
الف

شکل -5تصاویر  SEMمربوط به ریزکپسولهای تولید شده.
الف :ریزکپسولهای  WPCحاوی پروتئین هیدرولیز شده
ب :ریزکپسولهای فایبرزول حاوی پروتئین هیدرولیز شده
ج :ریزکپسولهای ترکیب فایبرزول و  WPCحاوی پروتئین هیدرولیز شده

راندمان ریزپوشانی

راندمان ریزپوشانی اندازهگیری شده برای میکروکپسولهای آماده
شده با مواد دیوارهای حاوی مخلوط فایبرزول و  WPC ،WPCو

فایبرزول بهترتیب  22/30±2/2 ،40/21 ±0/2و  22/22± 3/0درصد
بود .کپسولهای با دیوارههای مختلف راندمان ریزپوشانی متفاوتی نشان
دادند .بهطوری که ریزکپسولهای با دیواره مخلوط فایبرزول و WPC
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بیشترین میزان راندمان ریزپوشانی و ریزکپسولهای با دیواره فایبرزولی
کمترین میزان راندمان ریزپوشانی را نشان دادند .میزان کم  SPCدر
سطح ذرات با دیواره مخلوط فایبرزول و  WPCو  WPCدر افزایش
پایداری و انبارمانی پروتئین هیدرولیز شده ریزپوشانی شده بسیار مهم
است ( .)Muangrat et al., 2019این مسئله با نتایج آنتیاکسیدانی
بهدست آمده در این پژوهش نیز مطابقت دارد.

نتیجهگیری
در پژوهش حاضر ریزپوشانی پروتئین هیدرولیز شده گرده
زنبورعسل مقاومت آن را در برابر اشعه  ،UVبهعنوان عامل تخریب
کننده ،افزایش داد .بر اساس نتایج بهدست آمده از ارزیابی فعالیت مهار
رادیکال  ،DPPHتصاویر  SEMو اسپکتروسکوپی  FTIRریزکپسولها
در طول مدت زمان در معرض قرارگیری اشعه  ،UVو همچنین راندمان

ریزپوشانی میتوان نتیجه گرفت که در میان  ،WPCفایبرول و مخلوط
WPCو فایبرزول ،مخلوط WPCو فایبرزول بهترین ترکیب دیواره با
قابلیت محافظتکنندگی مناسب برای ریزپوشانی پروتئینهای هیدرولیز
شده گرده در مقابل اشغه  UVبود .این ریزپسولها پایداری قابل قبول
و حداقل تخریب را از خود نشان داده و در طول در معرض قرارگیری
با  UVفعالیت آنتیاکسیدانی خود را حفظ کردند .از این رو میتوان
گفت عملکرد بیولوژیکی پروتئین هیدرولیز شده گرده نیز میتواند با
استفاده از این روش حفظ گردد.
بررسی گستردهتر ریزپوشانی پپتیدها یا هیدرولیز شدهها از منابع
مختلف پروتئینی و بهکارگیر میکروکپسولهای تولید شده در
فرموالسیونهای مختلف مواد غذایی از جمله پیشنهادات حاصل از این
پژوهش میباشد .همچنین توجه و بررسی بیشتر محصوالت جانبی
دیگر زنبور عسل و بکارگیری آنها در فرموالسیونهای غذایی پیشنهاد
میگردد.
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Introduction: Microencapsulation is the most commonly used method of preserving proteins and peptides, which
increases the stability in different conditions. Bee pollen with 10–40% protein, is a valuable source of protein that has
functional and nutraceutical properties. By hydrolysis and producing bioactive peptides, their functional and health effects
will be improved. Fibersol is a dietary fiber that can be used in many foods and supplements. This carbohydrate compound
is actually non-digestible maltodextrin and has recently been used as a wall material in encapsulation. Few studies have
conducted on the microencapsulation of hydrolysed proteins and their stability during accelerated conditions. On the other
hand, by-products of honey bees such as pollen have been less noticed; therefore the aim of this study was the
microencapsulation of bioactive bee pollen protein hydrolysate by fibersol and WPC and to study the changes of structure
and stability of resulted microcapsules during the exposure to UV radiation.
7

Material and Methods: Bee pollen was hydrolysed by Alcalase (1.5%) for 4 h in shaking incubator. The protein
hydrolysate was microencapsulated using WPC, fibersol, and their combination by spray drying. The wall materials and
hydrolysed protein were used in ratio of 10:1 (w/w). WPC 2%, fibersol 2%, as well as WPC and fibersol mixtures with
1:3 ratio, were the wall materials. For accelerating the oxidation reactions, the obtained capsules were exposed to UV
radiation for 48 h. During the exposure to UV radiation, the DPPH radical scavenging activity of microcapsules and
hydrolysed protein was measured. Interactions between hydrolysed protein compounds, WPC and fibersol were identified
by the FTIR spectroscopy. The SEM was used to investigate the morphology of the microcapsules.
Results & Discussions: Almost at all experimental time, the highest DPPH radical scavenging during exposure to
UV radiation was related to the capsules prepared using fibersol and WPC mixture and after that the capsule with WPC
as wall material. The FTIR spectroscopy of the hydrolysed protein was changed significantly when it was exposed to UV
radiation. This change caused by losing the hydrogen bonds in the secondary structure of proteins, including the
separation of two polypeptide chains or the opening of the αhelix and loss of β-sheet structure. The FTIR profile of
capsulated hydrolysed protein by fibersol showed that the adhesion of protein and polysaccharide changed the absorbance
of C–H bending and N–H stretching bands of amide groups in the hydrolysed protein in 3000–3500 cm-1 and the stretching
band of C–H and O–H group in the region of 2000–3000 cm-1 for fibersol in the wall. After exposure to UV, because of
cross-linking in fibersol and more involving the molecules of fibersol to protein, the absorbance was increased in the
region of 1500–3500 cm-1. The number of peaks and absorbance in the FTIR spectra of hydrolysed proteins
microencapsulated in WPC were more than number of peaks and absorbance in the FTIR spectra of WPC. There was no
significant difference in the FTIR spectra of hydrolysed protein encapsulated with WPC before and after exposure to UV.
The peaks in FTIR spectra of hydrolysed protein microencapsulated with the mixture of WPC and fibersol, showed higher
absorbance level than the peaks of fibersol and lower than peaks of WPC. None of the peaks of microencapsuls with the
wall of mixture of WPC and fibersol, were changed after exposure to UV radiation. Results of SEM showed that the
microcapsules prepared with mix of fibersol and WPC had a uniform and smoother wall than microcapsules prepared
with only fibersol. Finally, the mix of WPC and fibersol was selected as the best wall with a proper protective ability for
the microencapsulation of hydrolysed proteins and protection against UV radiation.
Keyword: Pollen protein hydrolysate, Microencapsulation, Spray drying, Fibersol, Whey protein concentrate

Department of Animal Sciences, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
Department of Food Science and Technology, Gorgan university of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan,
Iran.
(*Corresponding Author Email: h.mohebodini@uma.ac.ir)

Contents
Optimization of foam production in foam mat drying of celery juice and evaluation of its powder
properties
M. Kamali Sarvestani, M.Moebbi, M.Taghizadeh
Evaluation of probiotic and antibacterial properties of Lactobacillus fermentum SL163-4
S. Momenzadeh, H. Jooyandeh, B. Alizadeh Behbahani, H. Barzegar
The Effect of Wheat Germ Protein Isolate on Physical, Rheological, textural and sensorial properties of Ice
Cream
H. Mahpour, T. Mostaghim, Sh. Shahriari
Determination of the structure, chemical composition, antioxidant activity and the cytotoxic effect of
Turmeric essential oil
B. Majdi, M. A. Mehrnia, H. Barzegar, B. Alizadeh Behbahani
Optimization of Vanilla Ice Cream Formula by Replacement of Skim Milk Powder with Quinoa Flour by
Response Surface Methodology (RSM)
D. Hami, M. Goli
Preparation of biodegradable carboxymethyl cellulose-Arabic gum composite film and evaluation of the
physical, mechanical and thermal properties
A. Rezaei, M. Rezaei, M. Alboofetileh
Optimizing mechanical and optical properties of nanocomposite films based on polyvinyl alcohol for food
packaging
M. Zamanian, H. Sadrnia, M. Khojastehpour, F. Hosseini, J. Thibault
Improving postharvest quality of button mushroom (Agaricus bisporus) using polyethylene-clay
nanocomposite packing and Echinophora cinerea essential oil coating
S. Hamzeh-kalkenari, H. Bodaghi, Z. Ghasimi Hagh
Effect of ultrasound and enzyme treatment on wheat and corn starches for making porous starches and
iron ion absorption capacity
S. Ghandehari, M. Alami, Y. Maghsoudlou, A. R. Sadeghi
Application of fuzzy logic and neural-fuzzy inference system (ANFIS) for prediction of physicochemical
changes and quality classification of coated sweet lemon during storage
M. Zandi, A. Ganjloo, M. Bimakr, N. Nikoomanesh, N. Moradi
Evaluation of Ethyl Cellulose oleogel Functionality as Shortening Substitute in the Formulation of Cake
with Low Saturated Fatty Acid Content
A. Ehtiati, M. Mehraban Sang Atash, R. Karazhyan, Z, Nazari, F. Sadeghi
Preparation of cold gel emulsion system using isolated soy protein- Basil seed gum complex as a fat
replacement in cream
S. Naji-Tabasi, E. Mahdian, A. Arianfar, Sara Naji-Tabasi
Evaluation of physicochemical properties of Mucilage and comparison of extraction efficiency of two
solvent and supercritical methods
F. Karani, J. Sargolzaei
Optimizing of production conditions of jelly using pectin extracted from potato peel and examining its
texture, physicochemical and sensory properties comparison with commercial pectin’s
A. Kashani, M. Hasani, L. Nateghi, M. J. Asadollahzadeh, P. Kashani
Microencapsulation of bee pollen protein hydrolysate by whey protein concentrate and fibersol and
evaluation of stability and structure of
H. Mohebodini, A. Maqsoudlou

230
242
259

271

284

297

313

227

338
351

363

378
391
407
421

Iranian Food Science and Technology Research Journal
Vol. 17

No. 2

Published by:

Ferdowsi University of Mashhad

Executive Manager:

Shahnoushi, N.

Editor-in-Chief:

Tabatabaei yazdi, F

2021

Editorial Board:
Mortazavi, Seyed A.
Shahidi, F.

Prof. in Food Microbiology and
Biotechnology
Prof. in Food Microbiology

Habibi najafi, M.

Prof. in Food Microbiology

Razavi, Seyed M. A.

Prof. in Food Engineering

Kashaninejad, M.

Prof. in Food Engineering

Khomeiri, M.

Assoc. Prof. in Food Microbiology

Farhoosh, R.

Prof. in Food Chemistry

Fazli Bazzaz, S.

Prof. in Food Microbiology

Koocheki, A.

Prof. in Food Technology

Mohebbi, M.

Prof. in Food Engineering

Ghanbarzadeh, B.

Prof. in Food Engineering

Alemzadeh, I.

Prof. in Food Biotechnology

Rajabzadeh, GH.

Assoc. Prof. in Nanotechnology

Heydarpour, M.

Assoc. Prof. in Food Microbiology

Ghoddusi, H. B.

Assoc. Prof. in Food Microbiology

Khosravidarani, K.

Prof. in Food Biotechnology

Abbaszadegan, M.

Prof. in Food Microbiology

Mohammadifar, M. A.

Assoc. Prof. in Food Engineering

Vosoughi, M.

Prof. in Food Biotechnology

Printed by:

Ferdowsi University of Mashhad Press, Iran.

Address:

The Iranian Food Science & Technology Research Journal, Scientific Publication Office, Food
Science and Technology Department, Agriculture Faculty, Ferdowsi University of Mashhad, Iran.

P.O.BOX:

91775- 1163

Phone:

(98)511-8795618-20(321)

Fax:

(98)511-8787430

E-Mail:

ifstrj@um.ac.ir

Web Site:

http://jm.um.ac.ir/index.php/food_tech/index

This journal is indexed in ISC, SID, and MAGIRAN.

