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Abstract
Introduction: Increasing diet-linked diseases and following that the consumers ongoing desire for healthier foods
makes reduced-fat products of outstanding importance in the food industry. This study aims to reduce the fat content of
sauces as a traditional condiment through the incorporation of air bubbles in the oil phase. Response surface
methodology (RSM) was used for identifying the effect of aeration process variables on foam properties. However, the
main challenge of reduced-fat foods is to ensure their acceptability. Recently fat taste has been introduced as a sixth
basic taste. Fatty acids have been considered as the stimulus for this taste. So, linoleic acid as the stimulus for fat
perception was added to the formulation to develop a product that tastes almost like full-fat versions but contains less
fat. The advantages of aerated foods over conventional products are clear. Nonetheless, the determination of quality and
sensory parameters during storage, marketing, and consuming is necessary. For this purpose, produced aerated sauces,
along with commercial full- and reduced-fat sauces, were compared by measuring the acidity, pH, oxidative stability,
and sensory properties.
1

Materials and Methods: Required amounts of mono- and diglyceride (MDG) and oil were mixed. Then
nonaqueous foams were generated by whipping the MDG-oil mixtures. In the optimization study, the effect of MDG
concentrations (2, 6, and 10 wt. %), whipping speed (1100, 3250, and 5400 rpm) and time (5, 15, and 25 min) on foam
properties (overrun and drainage) was analyzed using RSM. The foam obtained from the optimum process condition
was used to produce an aerated reduced-fat sauce. Sauce preparation was performed according to a usual recipe with the
difference that the fat content was replaced by nonaqueous foam. Furthermore, 3.00 mM of linoleic acid as a fat taste
stimulus was added to the formulation. First, an aqueous phase containing ingredients was prepared. Then nonaqueous
foam was progressively incorporated in the aqueous phase. For the purposes of comparison, aerated sauces (0 and 3.00
mM stimulus), along with commercial sauces (zero, low, and full-fat), were analyzed by measuring the pH, acidity,
oxidative stability, and sensory properties.
Results and Discussion: According to the results of the optimization study, the desired foam (overrun ≥ 60 %)
achieved by oil containing 10 wt. % MDG at 3400 rpm for 10 min. Overrun increased progressively with MDG
concentration but decreased slightly above 10 wt. % due to the difficulty of dispersing air bubbles in such a viscous gel.
Considering the effect of whipping speed, and time, it was observed that mixtures reached their maximum volumes
within 25 min. With a further increase in the whipping rate, the time required to achieve the maximum amount of foam
was decreased. However, at high whipping speed (5400 rpm), foam volume decreased rapidly with time, and almost a
lot of foam collapsed. The lowest and highest pH was related to zero and full-fat commercial sauces, respectively. There
was no difference (p>0.05) between the pH of the control and the linoleic acid containing aerated, as well as low-fat
sauces. Over time, as the pH decreases, the acidity of the aerated sauces increased and making the products with
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appropriate microbial stability. Due to the significant reduction of fat amount, oxidation of the aerated sauces was much
slower than the full-fat one (p<0.05). Appearance, taste, and texture characteristics of aerated sauces provided a sensory
profile similar to the full-fat sauce. The aerated sauce containing linoleic acid had higher sensory scores, indicating its
general acceptance.
Conclusions: In this study, nonaqueous foam as a new approach for fat replacement in emulsion-based foods such
as sauces was practically applied. The optimum aeration process conditions were determined by the help of
experimental design. Two types of aerated sauces were prepared based on the linoleic acid concentration, and their
physicochemical and sensory characteristics were compared with commercial sauces. The acidity and pH of the sauces
were in the standard range, and also their oxidative stability was acceptable during storage time. Generally, the aerated
sauce containing linoleic acid had relatively similar sensory profiles to the full-fat sauce. Therefore, it seems that
nonaqueous foam could be used successfully to develop reduced-fat alternative foods, which could also be meet the
consumers' and marketing requirements.
Keywords: Sauce, Emulsion, Nonaqueous foam, Optimization, Linoleic acid.
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چکیده
در این مطالعه روش جدید آمادهسازی امولسیونهای هوا در روغن (کفهای روغنی) بهمنظور جایگزینی قطرههای چربی با حبابهای هوا ارائه شده ،اثر
غلظت سورفکتانت ،سرعت و زمان هوادهی بر میزان تولید و پایداری کفها بررسی شد .شرایط بهینه تولید (هوادهی مخلوط  10درصد وزنی سورفکتانت با سرعت
 3400دور در دقیقه به مدت  15دقیقه) با روش سطح پاسخ تعیین و کفها برای تولید سس هوادهی شده آماده شدند .لینولئیک اسید بهعنوان محرک مزه چربی
(صفر و  3میلی موالر) به سسها اضافه و ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و حسی آنها با سسهای تجاری مقایسه شد .اسیدیته و  pHنمونهها در محدوده استاندارد
قرار داشتند .بیشترین میزان  pHمربوط به سس تجاری پرچرب بود ( .)p<0/0001سس تجاری بدون چربی با کمترین میزان  ،pHاختالف معنیداری با بقیه
نداشت ( .)p>0/05بین  pHسسهای هوادهی شده (شاهد و حاوی لینولئیک اسید) اختالفی مشاهده نشد .اگرچه با گذشت زمان  pHاین سسها کمی کاهش
یافت ،اما این تغییر معنیدار نبود ( .)p>0/05اعداد پراکسید و مقادیر مالون دی آلدهید نمونههای هوادهی شده و تجاری کمچرب در مدت هفت روز اختالفی با
یکدیگر نداشتند ( .)p>0/05بهطورکلی ،روند اکسیداسیون سس پرچرب بسیار سریعتر از سایر نمونهها بود .ظاهر ،طعم و ویژگیهای بافتی و پذیرش کلی
محصوالت هوادهی شده و نمونههای تجاری ارزیابی شد .پذیرش کلی سس هوادهی شده شاهد با سس حاوی لینولئیک اسید اختالف قابل توجهی داشت
( ،)p <0/001اما پذیرش کلی نمونه حاوی لینولئیک اسید با سسهای تجاری کمچرب و پرچرب معنیدار نبود ( .)p>0/05بر اساس این نتایج جایگزینی حباب
های هوا و نیز افزودن محرک مزه چربی در چارچوب برنامههای کاهش چربی ،میتواند تغییرات حسی موثر بر پذیرش مصرفکنندگان را به حداقل برساند.
واژههای کلیدی :سس ،امولسیون ،کف روغنی ،بهینهسازی ،لینولئیک اسید.

1مقدمه
افزایش روزافزون بیماریهای مرتبط با تغذیه ،مانند بیماریهای
قلبی و عروقی ،فشار خون باال ،چاقی و دیابت منجر به تمایل بیش از
پیش مصرفکنندگان به تهیه و مصرف فرآوردههای غذایی سالمتر
شده است ( .); Chung et al., 2013Chen et al., 2017از این رو
توسعه محصوالت کمچرب از اهمیت فوق العادهای در صنایع غذایی
برخوردار میباشد .با این حال ،تالشهای تولیدکنندگان مواد غذایی
برای تولید محصوالت کمچرب دارای ویژگیهایی که با همتایان
پرچرب آنها مطابقت داشته باشد ،اغلب با چالش مواجه است ،چرا که
کاهش مقدار چربی میتواند بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و حسی
غذاها تاثیر بگذارد ( .)McClements, 2015تغییر ظاهر (ویژگیهای
نوری) ،بافت (ویژگیهای رئولوژیکی) ،طعم و نیز ماندگاری (پایداری)
محصول در اثر کاهش چربی ،پذیرش مصرفکنندگان را تحت تاثیر
قرار میدهد ( .)Arancibia et al., 2011بنابراین ،تقلید نقش چربی
میتواند به بهبود ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و حسی محصوالت

 1و  -2به ترتیب دانشجوی دکتری و استاد گروه علوم و صنایع غذایی ،دانشگاه
فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
*  -نویسنده مسئولEmail: m-mohebbi@um.ac.ir :
DOI: 10.22067/ifstrj.v18i1.86882

غذایی کمچرب کمک کند (.)Tchuenbou-Magaia et al., 2009
روشهای مختلفی برای تولید محصوالت کمچرب با طعم ،بافت و
احساس دهانی مشابه با محصوالت پرچرب ارائه شده است .این
روشها شامل استفاده از مواد جایگزین بر پایه چربی مانند السترا
( ،)Bimal and Guonong, 2006( )OlestraTMساالتریم
( )Sorensen et al., 2008( )SALATRIMTMو مونوگلیسریدها
()Bazmi et al., 2007؛ ترکیبات هیدروکلوئیدی مانند پروتئینها و
صمغها ( ) Shamsaee et al., 2017,Emadzadeh et al., 2015و
نیز ذرات غیر چربی مانند نانو بلورها ( )Javidi et al., 2019می-
باشند .تغییر ترکیب شیمیایی چربی (،)2Rego Costa et al., 201
روشهای نوین فرآوری (مانند هموژنیزاسیون تحت فشار باال
( ،)Aganovic et al., 2018ترموسونیکاسیون ( Riener et al.,
 ،)2009میکروفلوئیداسیون ( ،))Ciron et al., 2011تغییر ساختار
امولسیون (مانند جداسازی فاز کنترل شده (; Garrec et al., 2012
 ،)Garrec and Norton, 2012تجمع کنترل شده قطرههای چربی
( )Dickinson, 2012و تولید امولسیونهای چندگانه ( Oppermann
 ))et al., 2016نیز از دیگر رویکردهای بهکار رفته در این زمینه
هستند .به تازگی جایگزینی مقدار قابل توجهی از قطرههای چربی با
حبابهای هوا برای تولید محصوالت غذایی سالمتر مورد توجه قرار
گرفته است ( .)Saremnejad et al., 2020این روش جدید منجر به
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آمادهسازی امولسیونهای هوا در روغن و یا به عبارتی کفهای
روغنی یا غیر آبی میشود .در واقع با هوادهی فاز پیوسته روغنی به
کمک یکی از روشهای اصلی ایجاد کف مانند همزدن مکانیکی می-
توان ساختار کف مانند ایجاد کرد ( .)Binks et al., 2016به کمک
پوشاندن سطح مشترک هوا و روغن با نوع خاصی از سورفکتانتهای
آمفیفیلیک دارای نقطه ذوب باال ،این کفهای روغنی پایدار میشوند
( ،); Mishima et al., 2016Gunes et al., 2017بهعنوان
مثال Brun ،و همکاران ( )2015از استرهای اسیدهای چرب مونو و
دی گلیسیرید ،که ترکیب خوراکی با درجه غذایی و جرم مولکولی کم
میباشند ،برای تهیه و تثبیت کفهای روغنی کلزا استفاده کردند .به
طور مشابه ،کاربرد مخلوطهای سورفکتانت-روغن مختلف مانند الکل
چرب -1اکتادکانول ( )Fameau et al., 2015و میریستیک اسید
( )Binks et al., 2016در روغن آفتابگردان ،دی گلیسرول
مونومیریستات ( )Shrestha et al., 2010و دی گلیسرول منوالورات
در روغن زیتون گزارش شده است (.)Shrestha et al., 2008
علیرغم پتانسیل قابل توجه کفهای روغنی ،تحقیقات صورت
گرفته در رابطه با بهکار گیری آنها در توسعه محصوالت غذایی کم
چرب بسیار محدود است .مطالعات اخیر در این رابطه صرفاً محدود به
بررسی پارامترهای اصلی کنترلکننده تشکیل و پایداری این نوع از
کفها بوده است (; Friberg, Fameau and Saint-Jalmes, 2017
 .)2010تاکنون بهینهسازی شرایط تولید کفهای روغنی بهویژه از
نظر غلظت سورفکتانت و همچنین سرعت و زمان هوادهی مورد توجه
قرار نگرفته است .در همین راستا استفاده از روش سطح پاسخ میتواند
ابزار مفیدی برای بهینهسازی شرایط فرآیند تولید کف باشد.
با این وجود ،حتی در صورت جایگزینی چربی با هوا ممکن است
همچنان این محصوالت کمچرب به اندازه نمونههای مشابه پرچرب
برای مصرفکنندگان قابل قبول نباشند .چرا که کاهش یا حذف چربی
بر ویژگیهای حسی ،بهویژه طعم و بافت نیز تاثیرگذار است
( .)González-Tomás et al., 2008چندین گیرنده و کانال یونی
حساس به اسیدهای چرب حاصل از تجزیه تری گلیسیریدها توسط
لیپاز زبانی شناسایی شدهاند ( .)El-Yassimi et al., 2008در شرایط
آزمایشگاهی ،با به حداقل رساندن نشانههای بویایی و المسه،
مشخص شده که ادراک مزه چربی را میتوان به حس چشایی نسبت
داد ( Running .)Chale et al., 2007و همکاران ( )2015برای
توصیف مزه چربی بهعنوان یک ویژگی حسی واژه جدید
اولئوگستوس 1را پیشنهاد کردند .مطالعات علوم اعصاب شناختی در
رابطه با ماهیت چندگانه ادراک طعم ،به ویژه روش برهمکنشهای
متقابل 2یکی از جدیدترین راهکارهای جبران افت ویژگیهای حسی
ناشی از کاهش چربی در محصوالت غذایی را فراهم میآورد
( .)Spence, 2015در همین راستا ،میتوان ادراک ویژگیهای حسی
یک محصول حاوی چربی کمتر را با افزودن غلظتهای مناسب
محرکها ارتقا داد.

1 Oleogustus
2 Cross modal interaction

لذا در این مطالعه ایده جدید استفاده از روغن هوادهی شده پایدار
برای کاهش چربی در یک محصول غذایی پرمصرف مانند سس ارائه
میگردد .ابتدا تاثیر غلظت سورفاکتانت و همچنین سرعت و زمان
هوادهی بر ویژگیهای کف از جمله تولید و پایداری آن بررسی می-
شود ،سپس بهترین شرایط فرآیند هوادهی برای تولید کفهایی با
کیفیت و پایداری باال به کمک روش سطح پاسخ تعیین میگردد .بر
این اساس پایدارترین کف انتخاب شده و با اضافه کردن سایر
ترکیبات ،سس هوادهی شده کم چرب تولید میشود .اسیدیته،pH ،
روند اکسیداسیون و ویژگیهای حسی سسهای هوادهی شده مورد
بررسی قرار گرفته ،با نمونههای تجاری حاوی درصدهای مختلف
چربی مقایسه میشود .سرانجام ،آزمون ارزیابی حسی برای تجزیه و
تحلیل اثر روش برهم کنشهای متقابل بر ادراک ویژگیهای حسی
انجام شده ،سسهای هوادهی شده با انواع تجاری مقایسه میشوند.
تمام این راهکارها برای جبران اثرات ناشی از کاهش چربی در سس-
های هوادهی شده و در نتیجه حفظ پذیرش مصرف کنندگان ارائه
میشود.

مواد و روشها
سورفاکتانت مونو و دی گلیسیرید ) (MDGبا دامنه ذوب 50-80
درجه سانتیگراد از شرکت  Palsgaardدانمارک و لینولئیک اسید
( ،C18:2جرم مولی  280/4472گرم بر مول) از شرکت سیگما-
آلدریچ خریداری شدند .روغن آفتابگردان (چگالی نسبی  0/9191و
ویسکوزیته  68 mPa.sدر دمای  20درجه سانتیگراد) و سایر مواد
مورد استفاده در تهیه سس و همچنین سسهای تجاری پرچرب ،کم
چرب و بدون چربی از بازار محلی ایران خریداری شدند .سایر مواد
شیمیایی مورد استفاده در تجزیه و تحلیل شیمیایی نمونهها نیز با
درجه آنالیتیکال از شرکت سیگما آلدریچ و مرک آلمان تهیه شدند.
آمادهسازی کف روغنی

مقادیر مشخص روغن (با دمای  80درجه سانتیگراد) و
سورفاکتانت (با نسبت  2-10درصد وزنی روغن) هم مخلوط شدند.
سپس تمام مخلوطها تا  8درجه سانتیگراد سرد شدند و بعد اجازه داده
شد تا به تدریج تا دمای محیط ( 25درجه سانتیگراد) گرم شوند.
کفها توسط هوادهی مخلوط روغن و سورفاکتانت با استفاده از
هموژنایزر اولتراتوراکس ( )T 25 basic ULTRA-Turrax- IKAدر
دمای محیط ( 25درجه سانتیگراد) بهدست آمدند.
ارزیابی ویژگیهای کف روغنی

بهمنظور ارزیابی ویژگیهای کفهای تولید شده ،افزایش حجم
نهایی آنها پس از هوادهی و همچنین حجم مایع زهکشی شده از
آنها پس از  24ساعت ،به ترتیب از روابط  1و 2محاسبه شد ( Binks
:); Sheng et al., 2018and Marinopoulos, 2017
حجم مخلوطها قبل و بعد از هوادهی در  25درجه سانتیگراد
اندازهگیری شد .تمام اندازه گیریها با سه تکرار انجام و میانگین نتایج
گزارش شد.
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() 1

× 100

() 2

× 100

حجم مخلوط روغن و سورفکتانت قبل از هوادهی –حجم مخلوط روغن و سورفکتانت پس از هوادهی
حجم مخلوط روغن و سورفکتانت قبل از هوادهی
حجم مخلوط روغن و سورفکتانت پس از  24ساعت – حجم مخلوط روغن و سورفکتانت پس از هوادهی
حجم مخلوط روغن و سورفکتانت پس از هوادهی

طراحی آزمایشها و بهینهسازی

طرح باکس بنکن در روش سطح پاسخ ،برای بررسی اثر غلظت
سورفکتانت (درصد) ،سرعت (دور در دقیقه) و زمان (دقیقه) هوادهی
بر درصد افزایش حجم و حجم مایع زهکشی شده (بر حسب میلیلیتر)
استفاده شد .برای ارزیابی مناسبتری از خطای تکرار ،سه تکرار در
نقطه مرکزی انجام شد .نمادهای در نظر گرفته شده برای هر متغیر

5

= افزایش حجم
= حجم زهکشی

در جدول  1نشان داده شده است .متغیرهای مستقل شامل غلظت
سورفکتانت ( )X1از  2تا  10درصد ،سرعت هوادهی ( )X2از  1100تا
 5400دور در دقیقه و زمان هوادهی ( )X3از  5تا  25دقیقه متغیر
بودند .دادههای تجربی به یک مدل چند جملهای مطابق معادله ()3
برازش داده میشوند:

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β12X1X2 + β13X1X3 + β23X2X3+ β11X12+ β22X22+ β33X32 + ε

() 3

جدول  -1متغیرهای مورد مطالعه در روش سطح پاسخ و سطوح آنها
Table 1-The levels of studied variables in the response level method
Variables
Signs
Levels

سطوح

نمادها

10

6

2

X1

5400

3250

1100

X2

25

15

5

X3

-

-

-

Y1

-

-

-

Y2

متغیرها
)Surfactant concentration (%

غلظت سورفکتانت (درصد)
)Whipping speed (rpm

Independent

سرعت (دور در دقیقه)

مستقل

)Whipping time (min

زمان (دقیقه)
)Overrun (%

افزایش حجم (درصد)
)Drainage (mL

Responses

پاسخ

مایع زهکشی شده (میلیلیتر)

که در آن  Yپاسخ یا متغیر وابسته؛  β0عرض از مبدا؛  β2 ،β1و
 β3ضرایب رگرسیون خطی؛  β22 ،β11و  β33ضرایب رگرسیون درجه
دوم؛  β13 ،β12و  β23ضرایب رگرسیون متقابل؛  X2 ،X1و X3
متغیرهای مستقل و  εخطای تصادفی هستند.
بهینهسازی با استفاده از روش پیشنهادی توسط Odriozola-
 Serranoو همکاران ( )2009انجام شد .توابع مطلوبیت بهدست آمده
برای هر پاسخ در یک عبارت کلی تحت عنوان میانگین هندسی توابع
ترکیب میشوند .هرچه مقدار مطلوبیت آزمونی به یک نزدیکتر باشد،
مناسبتر است .در این مطالعه ،توابع مطلوبیت برای دستیابی به کف
روغنی با باالترین میزان افزایش حجم و کمترین مقدار مایع زهکشی
شده ،ایجاد شد .از نرمافزار (Design )Stat Ease Inc., MN, US
 Expert 11.0برای بهدست آوردن مدلهای متناسب با دادههای
تجربی و رسم منحنیهای سطح پاسخ استفاده شد.
آمادهسازی سس هوادهی شده

سازمان غذا و دارو سسها ( )21CFR169.140را بهعنوان
محصوالت غذایی نیمه جامد و یک امولسیون روغن در آب حاوی

حداکثر  80درصد روغن مایع گیاهی (عمدتا سویا ،کانوال و زیتون)
تعریف کرده استت ( .)FDA, 2018سایر ترکیبات تشکیلدهنده سس
شامل ادویه ،سرکه ،شکر و سایر طعمدهندهها در فاز آبی میباشد.
تهیه سس مطابق این دستورالعمل انجام شد ،با این تفاوت که 80
درصد وزنی روغن با کف روغنی تهیه شده جایگزین گردید .ابتدا ،یک
فاز آبی حاوی سایر مواد تشکیلدهنده سس با استفاده از همزن دستی
( )AHB-110B/W ،Apexبه مدت  1دقیقه تهیه شد .سپس فاز آبی
به تدریج تحت شرایط همزدن دستی و آرام ،در دمای محیط به کف
روغنی اضافه شد .عالوه بر این لینولئیک اسید بهعنوان محرک مزه
چربی در غلظت معادل با آستانه تشخیص یعنی  3/00میلیموالر ،به
کف روغنی اضافه شده و بدین ترتیب سس هوادهی شده کم چرب
حاوی محرک مزه چربی نیز تهیه گردید (شکل  .)1سرانجام ،نمونه
های آماده شده به بطریهای شیشهای درب دار منتقل شده ،در
یخچال در دمای  4درجه سانتی گراد تا زمان تجزیه و تحلیل
نگهداری شدند .سسهای تجاری نیز بهطور هم زمان برای اهداف
مقایسه مورد بررسی قرار گرفتند (جدول .)2
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شکل  -1مراحل آماده سازی سسهای هوادهی شده کمچرب

ردیف باال و پایین بهترتیب مربوط به نمونه شاهد و نمونه حاوی محرک مزه چربی میباشند.
Fig.1. Steps of preparation of reduced-fat aerated sauces
The top and bottom rows are for the control sample and the sample containing the fat taste stimulus, respectively.

پایداری اکسیداتیو سس

استخراج روغن از نمونهها به روش  Dos Passosو همکاران
( )2019انجام شد .به این صورت که نمونههای سس به لولههای
فالکون منتقل و به مدت  24ساعت در فریزر منجمد شدند .پس از
ذوب شدن ،فاز روغنی توسط سانتریفوژ (اروم تجهیز دیجیتال)T.24 ،
با سرعت  6000دور در دقیقه به مدت  5دقیقه جدا شد .سپس روند
اکسیداسیون آن طی هفت روز متوالی ( 5 ،3 ،1و  )7مورد ارزیابی قرار
گرفت.
عدد پراکسید بهعنوان معیاری از تشکیل ترکیبات اولیه
اکسیداسیون ،بر اساس تیتراسیون و پیرو روش ( AOCS Official
 )Method Cd 8b-90, 2017اندازهگیری شد .به این صورت که
درون یک ارلن مایر  250میلیلیتری ،به وزن مشخصی از روغن
استخراج شده ( ،)Mحدود  25میلیلیتر محلول استیک اسید و
کلروفرم (با نسبت  0/5 ،)2:3میلیلیتر محلول یدور پتاسیم اشباع30 ،
میلیلیتر آب مقطر و  0/5میلیلیتر محلول نشاسته  1درصد اضافه
گردید .محلول تهیه شده با تیوسولفات سدیم  0/1نرمال ( )Nتیتر
شده و با توجه به حجم مصرفی آن ( ،)Vمقدار پراکسید برحسب میلی
اکی واالن اکسیژن در کیلوگرم روغن استخراجی از را محاسبه گردید:
() 5

× 100

𝑉× 𝑁
𝑀

= عدد پراکسید

عدد تیوباربیتوریک اسید بهعنوان شاخصی از تشکیل ترکیبات
ثانویه اکسیداسیون ،طبق روش  Dos Passosو همکاران ()2019
تعیین شد 50 .میلیگرم روغن استخراج شده ( )Mو  10میلیلیتر
ان-بوتانول به یک لوله آزمایش منتقل شده ،سپس همگن شدند.
مقدار  2میلی لیتر از این محلول به لوله آزمایش دیگری منتقل و
سپس  5میلی لیتر محلول اسید تیوباربیتوریک اسید (0/2درصد وزنی
حجمیدر ان-بوتانول) به آن اضافه شد .نمونهها در دمای  95درجه
سانتی گراد به مدت  1ساعت انکوباتورگذاری شده ،سپس میزان جذب
آنها ( )Asدر  532نانومتر با اسپکتروفتومتر (شیمادزو ،ژاپن) تعیین
گردید .مقدار تیوباربیتوریک اسید بر حسب یک بر میلیگرم از رابطه 6
محاسبه میشود:
()6

× 100

) 𝑏𝐴 50 × (𝐴𝑠 −
𝑀

= عدد تیوباربیتوریک اسید

که در آن  Abجذب نمونه شاهد است.
ارزیابی حسی

در ارزیابی حسی نمونهها  12نفر (دانشجوهای دانشگاه فردوسی
مشهد 58 ،درصد خانم ،محدوده سنی  30-20سال ،شاخص توده
بدنی  )22/58ارزیاب نیمه آموزش دیده شرکت کردند .روش ارزیابی
حسی بهصورت هدونیک  9نقطهای (عدد  1کمترین و عدد  9بیش-
ترین مطلوبیت) و پارامترهای مورد نظر ظاهر ،بافت ،طعم و پذیرش
کلی بود.
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جدول  -2ترکیبات نمونههای مورد مطالعه
Table 2- Sauce samples used in the study
Oleic acid concentration

)Fat (per 15g

غلظت لینولئیک اسید (میلی

گرم چربی در

موالر)
)0.00 (Control

هر  15گرم

3.00 mM

Ingredients

Sauce

ترکیبات

سس

Non-aqueous foam, egg yolk, vinegar, sugar,
water, spices and seasonings
4.0 g

-

0.0 g

-

4.7

-

9.9 g

کف روغنی ،زرده تخم مرغ ،سرکه ،شکر ،آب ،ادویه و سایر طعم
دهندهها
Modified starch, guar gum, xanthan, egg yolk
powder, vinegar, sugar, water, lactic acid, citric
acid, mustard powder, garlic powder, lemon
juice, salt

نشاسته اصالح شده ،گوار ،زانتان ،پودر زرده تخم مرغ ،سرکه،
شکر ،آب ،اسید الکتیک ،اسید سیتریک ،پودر خردل ،پودر سیر،
آب لیمو و نمک
Modified starch, oil, egg, vinegar, sugar, water,
lactic acid, mustard powder, EDTA, salt

نشاسته اصالحشده ،روغن ،تخم مرغ ،سرکه ،شکر ،آب ،اسید
الکتیک ،پودر خردل EDTA ،و نمک
Oil, egg, vinegar, sugar, water, citric acid,
mustard powder, sodium benzoate, potassium
sorbate, EDTA, salt

روغن ،تخم مرغ ،سرکه ،شکر ،آب ،اسید سیتریک ،پودر خردل،
بنزوات سدیم ،سوربات پتاسیم EDTA ،و نمک

تجزیه و تحلیل آماری دادهها

آزمونها در سه تکرار انجام شدند .بررسی اختالفات آماری داده
های جمعآوری شده با استفاده از تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه
در سطح اطمینان  95درصد ( )p <0/05و مقایسه دو به دو آنها با
آزمون توکی به کمک نرمافزار ( GraphPad Software, San
 Prism 6 )Diego, CA, USAانجام شد.

نتایج و بحث
طراحی آزمایشها
مدلسازی و آزمون معنیداری آماری

در این پژوهش از روش سطح پاسخ باکس بنکن بهمنظور بهینه
سازی فرآیند تولید کف روغنی استفاده شد .تمامی  17آزمایش طراحی
شده انجام و مقادیر پاسخ های بهدست آمده در جدول  3گزارش شده
است.
از بین مدلهای ارائه شده ،مدل چندجملهای مرتبه دوم با ضرایب
تبیین برابر  97/01و  94/94درصد بهترتیب برای متغیرهای پاسخ
افزایش حجم و حجم زهکشی طبق روابط  7و  ،8برازش شد .عالمت
مثبت ضرایب رگرسیون پیشبینی شده بیانگر تاثیر مستقیم و عالمت
منفی نیز بیانگر تاثیر معکوس متغیرهای مستقل بر متغیرهای پاسخ
است .همچنین مقدار عددی ضرایب نشاندهنده میزان تاثیر
()7

Formulated
reduced-fat

هوادهی شده

Commercial
free-fat

تجاری بدون چربی

Commercial lowfat

تجاری کم چرب
Commercial fullfat

تجاری پر چرب

متغیرهای مستقل بر متغیرهای پاسخ است .اثر متغیرهای غلظت
سورفکتانت ،سرعت و زمان هوادهی بر افزایش حجم مستقیم و معنی
دار بود ( .)p>0/05اثر متقابل سرعت و زمان هوادهی و عبارت درجه
دوم غلظت سورفکتانت بر افزایش حجم نیز معکوس و معنیدار بود.
غلظت سورفکتانت ،سرعت هوادهی و اثر متقابل غلظت سورفکتانت و
زمان هوادهی بر حجم زهکشی اثر معکوس و معنیدار داشتند .زمان
هوادهی ،عبارت متقابل غلظت سورفکتانت و سرعت هوادهی و نیز
عبارت درجه دوم غلظت سورفکتانت بر حجم زهکشی اثر مسقیم و
معنیدار داشتند .الزم به ذکر است عبارتهای غیرمعنادار از مدل چند
جملهای مرتبه دوم حذف شدهاند .بررسی معنی داری برازش معادله-
های چندجملهای مرتبه دوم به دادههای تجربی ضروری است .لذا،
تجزیه و تحلیل واریانس برای آزمودن اعتبار مدلها صورت گرفت.
ضرایب رگرسیونی پیشبینی شده مدلهای چندجملهای مرتبه دوم و
سایر اطالعات آماری حاصل از تجزیه و تحلیل واریانس برای
متغیرهای پاسخ افزایش حجم و حجم زهکشی بهترتیب در جدول  4و
 5ارائه شده است .مدل رگرسیونی مربوط به این پاسخها در سطح
اطمینان  5درصد معنیدار و آزمون عدم برازش برای متغیرها معنیدار
نبود .بهطور کلی این نتایج نشاندهنده برازش خوب مدلهای پیش
بینی شده به روش سطح پاسخ با دادههای تجربی میباشد.

Y1 = 53.23 + 14.14 X1 + 3.85 X2 + 2.58 X3 – 6.74 X2X3 – 5.46 X12
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Y2 = 1.34 – 5.90 X1 – 1.93 X2 + 1.66 X3 + 2.58 X1X2 – 1.49 X1X3+ 3.98 X12
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جدول  -3آزمایشهای طراحی شده به روش سطح پاسخ و پاسخهای محاسبه شده در بررسی اثر متغیرهای مستقل بر ویژگیهای کف

Table 2-Experiments designed by response surface methodology and calculated responses to investigate the effect of
independent variables on foam properties
Independent variables
**)Dependent variables (Responces

متغیرهای وابسته (پاسخها)
)Drainage (mL

حجم زهکشی
(میلیلیتر)

متغیرهای مستقل

)Overrun (%

Whipping time
)(min

Whipping speed
)(rpm

Surfactant concentration
)(%

افزایش حجم (درصد)

زمان همزدن

سرعت همزدن

غلظت سورفاکتانت

(دقیقه)

(دور بر دقیقه)

(درصد)

Y2

Y1

X3

X2

X1

0.333 ± 0.577
1.666 ± 0.577
2.000 ± 0.577
10.000 ± 0.577
0.333 ± 0.577
0.333 ± 0.577
1.666 ± 0.577
1.666 ± 0.577
3.666 ± 1.000
21.000 ± 1.000
4.666 ± 0.577
1.000 ± 0.577
0.333 ± 0.577
14.666 ± 1.000
1.000 ± 1.000
11.000 ± 0.577
0.333 ± 0.577

61.016 ± 1.419
52.381 ± 0.639
53.488 ± 0.639
35.484 ± 2.083
60.784 ± 0.854
45.840 ± 2.931
54.819 ± 2.166
45.920 ± 1.462
52.750 ± 0.639
34.722 ± 2.405
37.459 ± 1.955
52.381 ± 0.639
49.573 ± 0.740
11.584 ± 2.749
57.434 ± 0.905
26.190 ± 0.584
61.780 ± 1.149

25
15
15
15
15
5
15
15
25
25
5
15
5
5
25
25
15

1100
3250
3250
3250
3250
1100
5400
1100
3250
1100
5400
3250
3250
1100
5400
5400
5400

10
6
6
2
10
10
6
6
6
2
2
6
6
2
10
2
10

* ترتیب تصادفی بوده و شماره اجراها با ترتیب آزمونها مطابقت ندارد ** .دادههای نشان داده شده معادل انحراف معیار ±میانگین هستند.

*Run

آزمون

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

* The order is random and the number of runs does not match the order of the experiments.
** The data shown are the standard deviation ± mean.

تجزیه و تحلیل سطوح پاسخ سه بعدی

بهمنظور ارزیابی اثرات متقابل متغیرهای مستقل روی هر یک از
متغیرهای پاسخ ،منحنیهای سطح پاسخ برای هر مدل برازش شده
ایجاد شد .در شکل  a-2اثر متقابل غلظت سورفکتانت و سرعت
هوادهی بر افزایش حجم نشان داده شده است .قابلیت تولید کف
روغنی با افزایش غلظت سورفکتانت تا  10درصد وزنی افزایش یافت.
این روند مشابه روند کلی پذیرفته شده در مورد سیستمهای آبی است.
با افزایش غلظت ،بخش وسیعتری از سطح مشترک روغن و هوا با
سورفکتانت پوشیده شده و تثبیت میشود ( .)Binks et al., 2011به
طور مشابه ،در مورد مخلوط روغن آفتابگردان و سورفکتانت الکل
چرب -1اکتادکانول ،میزان افزایش حجم از  20درصد برای  2درصد
وزنی به  75درصد برای  10درصد وزنی افزایش یافت ( Fameau et
 .)al., 2015نتایج مشابهی نیز برای مخلوط روغن آفتابگردان و
سورفکتانت میریستیک اسید ( )Binks et al., 2011و روغن زیتون و
سورفکتانتهای دی گلیسرول مونومیریستات و دی گلیسرول
منوالورات ( )Shrestha et al., 2008گزارش شده است .بیشترین
مقدار افزایش حجم معادل  65درصد بود که در غلظت سورفکتانت

 10درصد وزنی با سرعت هوادهی باالی  4000دور بر دقیقه حاصل
شد.
الزم به ذکر است که محصوالتی با این میزان از حجم هوا
(افزایش حجم بیش از  60درصد) به عنوان محصول با هوادهی باال
در نظر گرفته میشوند ( .)Campbell and Mougeot, 1999با
افزایش سرعت تا  5000دور بر دقیقه مقدار افزایش حجم کاهش
یافت که ممکن است بهدلیل اعمال نیروی برشی باال باشد .در نتیجه
اعمال برش مداوم و یا افزایش سرعت آن ،هوا وارد سطح آزاد مایع
شده و حبابهای بزرگی ایجاد میکند که شکسته شده و منجر به بی
ثباتی کف تولید شده میشوند ( Drenckhan and Saint-Jalmes,
.)2015
اثر متقابل غلظت سورفکتانت و زمان هوادهی بر افزایش حجم در
شکل  b-2ارائه شده است .بیشترین مقدار افزایش حجم در غلظت
سورفکتانت  10درصد وزنی تحت هوادهی به مدت  20دقیقه حدود
 64درصد بود
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Table 4- Results of analysis of variance and model coefficients fitted to the quadratic regression equation for the overrun
response variable
Predicted
sum of
Mean
Degree of
coefficients
squares
squared
Std.
C.V.
freedom
F-value
p-value
ضرایب پیشبینی
مجموع
میانگین
Dev.
%
درجه آزادی

شده

Modelمدل
Intercept

مربعات

مربعات

2937.92

9

326.44

58.59

0.0001>

عرض ازمبدا
β0
Linear expression

53.24

عبارت خطی
Surfactant concentration
(β1X1)
)β1X1( غلظت سورفاکتانت

14.14

1999.74

1

1999.74

358.90

0.0001>

Whipping speed (β2X2)
(β2X2) سرعت همزدن

3.86

148.97

1

148.97

26.74

0.0013

2.59

66.94

1

66.94

12.01

0.0105

-0.62

3.10

1

3.10

0.5568

0.4798

-0.12

0.1342

1

0.1342

0.0241

0.8811

-6.74

363.50

1

363.50

65.24

0.0001>

-5.47

80.12

1

80.12

14.38

0.0068

-3.23

28.00

1

28.00

5.03

0.0599

-2.44

15.96

1

15.96

2.86

0.1344

39.00

7

5.57

عدم برازش

38.19

5

7.64

18.70

0.0515

Net errorخالص کل

0.8170

2

0.4085

Sumجمع

2976.92

16

Whipping time (β3X3)
(β3X3) زمان همزدن
Interaction

متقابل
Surfactant concentration ×
Whipping speed (β12X1X2)

غلظت سورفاکتانت × سرعت
(β12X1X2) همزدن
Surfactant concentration ×
Whipping time (β13X1X3)

غلظت سورفاکتانت × زمان
(β13X1X3) همزدن
Whipping speed ×
Whipping time (β23X2X3)

سرعت همزدن × زمان همزدن
(β23X2X3)
Quadratic expression

عبارت درجه دوم
Surfactant concentration2
(β11X12)
2
2
(β11X1 ) غلظت سورفاکتانت
Whipping speed2 (β22X22)
(β22X22) 2سرعت همزدن
Whipping time2 (β33X32)
(β33X32) 2زمان همزدن
Residual error

خطای باقیمانده
Lack of fit

2.36

5.06
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 نتایج تجزیه و تحلیل واریانس و ضرایب مدل برازش شده به معادله رگرسیونی درجه دوم متغیر پاسخ حجم زهکشی-5 جدول
Table 5- Results of analysis of variance and model coefficients fitted to the quadratic regression equation for the
drainage response variable
Predicted
coefficients

sum of
squares

Degree of
freedom

Mean
squared

F-value

p-value

Std.
Dev.

C.V. %

577.37

9

64.15

34.37

0.0001>

1.37

30.690

-5.90

348.10

1

348.10

186.51

0.0001>

-1.93

37.38

1

20.03

0.0029

1.67

27.78

1

27.78

14.88

0.0062

2.58

53.39

1

53.39

28.61

0.0011

-1.50

18.00

1

18.00

9.64

0.0172

0.08

0.05

1

0.05

0.02

0.8679

Surfactant concentration2
(β11X12)
(β11X12) 2غلظت سورفاکتانت

3.98

42.52

1

42.52

22.78

0.0020

Whipping speed2 (β22X22)
(β22X22) 2سرعت همزدن

0.48

0.62

1

0.62

0.33

0.5805

0.81

1.79

1

1.79

0.9580

0.3603

13.06

7

1.78

12.55

5

2.51

9.68

0.0963

خالص کل

0.51

2

0.25

Sumجمع

590.43

16

Modelمدل
Interceptعرض از مبدا
β0
Linear expression

1.34

عبارت خطی
Surfactant concentration
(β1X1)
)β1X1( غلظت سورفاکتانت
Whipping speed (β2X2)
(β2X2) سرعت همزدن
Whipping time (β3X3)
(زمان همزدنβ3X3)

37.38

Interactionمتقابل
Surfactant concentration
×Whipping speed
(β12X1X2)

غلظت سورفاکتانت × سرعت
(β12X1X2) همزدن
Surfactant concentration
×Whipping time
(β13X1X3)

غلظت سورفاکتانت × زمان
(β13X1X3) همزدن
Whipping speed ×
Whipping time (β23X2X3)

سرعت همزدن × زمان
(β23X2X3) همزدن
Quadratic expression

عبارت درجه دوم

time2

Whipping
(β33X32) 2زمان همزدن
(β33X32)
Residual error

خطای باقیمانده
Lack of fit

عدم برازش
Net error

صارمنژاد نمینی و همکاران /بهینهسازی فرآیند تولید سس هوادهی شده کمچرب به روش ...
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)(b

)(c

شکل  -2اثرات متقابل غلظت سورفکتانت و سرعت هوادهی در زمان  15دقیقه (الف) ،غلظت سورفکتانت و زمان هوادهی در سرعت  3250دور بر
دقیقه (ب) و سرعت و زمان هوادهی در غلظت سورفکتانت  6درصد (ج) بر افزایش حجم کفها
Fig. 2. Interaction of surfactant concentration and whipping speed at 15 minutes (a), surfactant concentration and whipping
time at 3250 rpm (b) and whipping speed and time at 6% surfactant concentration (c) on overrun

همان طور که نتایج مطالعه پیشین نیز نشان داد ،حجم کف در
ابتدا بهطور قابل توجهی افزایش مییابد اما سپس ثابت باقی میماند و
همه مخلوطها در  20دقیقه ابتدایی زمان هوادهی به حداکثر حجم
خود میرسند ( .)Saremnejad et al., 2020نتایج مشابهی برای
هوادهی روغن آفتابگردان اولئیک باال حاوی سورفکتانت میریستیک
اسید گزارش شده است ( .)Binks et al., 2016در مورد اثر متقابل
سرعت و زمان هوادهی (شکل  )c-2نیز همانطور که انتظار میرفت
با افزایش سرعت هوادهی ،زمان الزم برای رسیدن به حداکثر افزایش

حجم کاهش یافت .بنابراین کفهای تهیه شده از مخلوطهای حاوی
 6درصد وزنی سورفکتانت تحت سرعت هوادهی  5400دور در دقیقه،
تنها ظرف مدت  5دقیقه به حداکثر حجم خود (افزایش حجم حدود
 64درصد) رسیدند .با این حال ،همانطور که پیش از این نیز اشاره شد
کفهای تولید شده در سرعتهای هوادهی باال پایدار نخواهند بود.
بنابراین انتخاب سرعت و زمانی که در آن عالوه بر بازده حداکثری
تولید ،کفها پایداری مناسبی نیز داشته باشند ،بسیار حائز اهمیت
است .همانطور که در شکل  a-3و  b-3به وضوح مشخص است
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سورفکتانت میتواند منجر به تشکیل یک اولئوژل (مخلوط روغن و
سورفکتانت) بسیار ویسکواالستیک شود .در چنین مخلوطی مقادیر
زیادی از فاز پیوسته روغنی بیحرکت میشود و در نتیجه پایداری کف
افزایش مییابد (.)Fameau and Saint-Jalmes, 2017

میزان زهکشی کفها با افزایش غلظت سورفکتانت کاهش مییابد.
پایداری کف بهطور قابل توجهی به غلظت سورفاکتانت بستگی دارد
چرا که مولکولهای آن سطح مشترک روغن و حبابهای هوا را
پوشانده  ،به این ترتیب از فروپاشی کف جلوگیری میکنند
( .)Shrestha et al., 2006عالوه بر این افزایش غلظت ذرات بلوری

)(b

)(a

)(c

شکل  -3اثرات متقابل غلظت سورفکتانت و سرعت هوادهی در زمان  15دقیقه (الف) ،غلظت سورفکتانت و زمان هوادهی در سرعت  3250دور بر
دقیقه (ب) و سرعت و زمان هوادهی در غلظت سورفکتانت  6درصد (ج) بر حجم زهکشی کفها
Fig. 3. Interaction of surfactant concentration and whipping speed at 15 minutes (a), surfactant concentration and whipping
time at 3250 rpm (b) and whipping speed and time at 6% surfactant concentration (c) on drainage.

بهطور کلی میتوان نتیجه گرفت کفهای تهیه شده از مخلوط-
های روغنی حاوی باالی  8درصد وزنی سورفکتانت تحت سرعتهای
هوادهی  3000-3500دور در دقیقه و بازه زمانی 15-20دقیقه،
حداقل مقدار میزان حجم زهکشی را داشتند و از این لحاظ پایدارتر
بودند .در مورد اثر متقابل سرعت و زمان هوادهی (شکل  )c-3نیز
کفهای تهیه شده در سرعتهای پایین ناپایدار بودند .با افزایش
سرعت هوادهی میزان حجم زهکشی کفها نیز کاهش یافت .اما باید

توجه داشت که این روند در زمانهای کوتاهتری از فرآیند هوادهی
صادق بود و کفهایی که به مدت طوالنیتری در معرض سرعتهای
باالی هوادهی قرار گرفتند ،ناپایدار بودند
بهینهسازی و اعتبارسنجی مدل

پس از بهدست آمدن مدلهای چندجملهای مرتبه دوم برای هر
کدام از پاسخها ،بهمنظور بهینهسازی هم زمان متغیرهای پاسخ از
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حداکثر بازده تولید کف روغنی و پایداری آن میباشد .برای تایید
اعتبار مقادیر پیشبینی شده در بهینهسازی مدل ،میزان افزایش حجم
و حجم زهکشی در شرایط بهینه پیشبینی شده با سه تکرار بهدست
آمد (جدول  .)7نزدیک بودن میزان مقادیر اندازهگیری شده و پیش
بینی شده نشان از صحت مدلها داشت.
بهطور کلی میتوان نتیجه گرفت که کف تهیه شده از مخلوط
حاوی حدود  10وزنی سورفکتانت تحت شرایط سرعت هوادهی حدود
 3400دور در دقیقه به مدت تقریبی  15دقیقه افزایش حجم باالی
 60درصد به لحاظ قابلیت تولید کف و پایداری قابل قبول میباشد.
بنابراین کف آماده شده تحت این شرایط بهعنوان کف بهینه برای
تولید سس کمچرب هوادهی شده انتخاب گردید.

روش سطح پاسخ و تابع مطلوبیت استفاده شد .کمترین و بیشترین
مقادیر مد نظر و همچنین ضریب اهمیت آنها برای متغیرهای پاسخ
مورد بررسی در جدول  6ارائه شده است .درجه مطلوبیت هر پاسخ
میتواند رابطه حائز اهمیتی با پاسخهای دیگر داشته باشد .درجه این
اهمیت با عالمت « »+تعیین شده و از حداقل مقدار یک ( )+تا
حداکثر مقدار پنج ( )+++++تغییر میکند (.)Lee et al., 2018
ضرایب اهمیت در این مطالعه به نحوی انتخاب شدند تا شرایطی را
که مقادیر پاسخ در آن مطلوبترین است ،ارائه کنند .طبق مقادیر
پیشبینی شده در بهینهسازی مدل هوادهی مخلوط حاوی حدود 10
درصد سورفکتانت تحت سرعت حدود  3400دور در دقیقه به مدت
 15دقیقه ،با شاخص مطلوبیت یک شرایط بهینه برای دستیابی به

جدول  -6محدوده متغیرها و ضریب اهمیت پاسخها جهت بهینه سازی فرآیند تهیه کف به روش سطح پاسخ
Table 6- Range of variables and significance coefficient of responses to optimize the foam preparation process by response
surface methodology
Variables
Minimum
Maximum
Coefficient of importance

متغیرها

ضریب اهمیت

بیشترین

کمترین

-

10

2

In range

-

5400

1100

In range

-

15

5

In range

++++

61.78

11.58

+++

21.00

0.00

Independent

متغیرهای مستقل
)Surfactant concentration (%

غلظت سورفاکتانت (درصد)
)Whipping speed (rpm

سرعت همزدن (دور بر دقیقه)
)Whipping time (min

زمان همزدن (دقیقه)
Dependent
)Overrun (%

Maximum

افزایش حجم (درصد)
)Drainage (mL

Minimum

حجم زهکشی (میلیلیتر)

جدول  -7مقادیر پیشبینی شده متغیرهای وابسته و مستقل به روش سطح پاسخ

Residues

باقیماندهها

Table 7- Predicted values of dependent and independent variables by response surface methodology
**)Dependent variables (Responses
متغیرهای وابسته (پاسخ)
Independent variables
متغیرهای مستقل
Predicted
Measured

مقادیر مشاهده شده

مقادیر پیشبینی (برازش) شده

Y2

Y1

Y2

Y1

Y2

Y1

X3

X2

X1

0.33

-1.23

0.23 ± 0.57

60.78 ± 0.85

0.00 ± 1.36

62.01 ± 2.36

9.80

3466.35

14.09

ارزیابی ویژگیهای سس
اسیدیته و pH

اسیدیته و  pHاز پارامترهای شیمیایی مهم در تهیه سسها می
باشند .طبق استاندارد ملی ایران شماره  pH ،2454سس نباید بیش از
 4/1و اسیدیته آن نیز نباید کمتر از ( 0/6برحسب گرم در صد اسید
استیک) باشد .سس با اسیدیته بیش از  1/5طعم نامطلوبی خواهد
داشت و از طرفی اسیدیته کمتر از  0/6زمینه را برای رشد
میکروارگانیسمها فراهم میسازد .جدول  8مقادیر  pHو اسیدیته
نمونهها را نشان میدهد .به دلیل تفاوت تاریخ تولید محصوالت

تجاری و نیز فاصله زمانی موجود از تولید تا خرید آنها امکان بررسی
تغییر و  pHدر طول بازه زمانی میسر نبود ،بنابراین فقط نمونههای
هوادهی شده از نظر تغییرات اسیدیته و  pHدر بازه زمانی نگهداری
مورد مطالعه قرار گرفتند.
همانطور که در جدول  8مشاهده میشود مقادیر  pHتمام
نمونهها در محدوده استاندارد یعنی کمتر از  4/1قرار داشتند .باالترین
میزان  pHاندازهگیری شده (حدود  )4/01مربوط به سس تجاری
پرچرب بود که با سایر نمونهها اختالف معنی داری داشت (< 0/0001
 .)pدر ترکیبات این نمونه به نگهدارندههای بنزوات سدیم و سوربات

14

نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران ،جلد  ،18شماره  ،1فروردین -اردیبهشت 1401

شاهد و حاوی لینولئیک اسید مشاهده نشد ( .)p >0/05با افزایش
طول مدت نگهداری  pHسسهای هوادهی شده کمچرب کمی
کاهش یافت .اگرچه این تغییر معنیدار نبود ( ،)p >0/05اما کاهش
 pHدر طول زمان نگهداری ،ممکن است مربوط به شکسته شدن
برخی از گروههای استری و تبدیل آنها به گروههای اسیدی باشد
(.)Hosseinvand and Sohrabvandi, 2016

پتاسیم (در مجموع  )700 ppmاشاره شده بود که احتماالً بهمنظور
جبران اثرات  pHباال و افزایش ماندگاری آن بهکار رفتهاند .کمترین
میزان ( pHحدود  )3/68نیز به سس تجاری بدون چربی اختصاص
داشت .هرچند اختالف معنیداری بین  pHاین نمونه با بقیه سسها
مشاهده نشد ( ،)p >0/05اما وجود اسید سیتریک و اسید الکتیک
ممکن است علت پایینتر بودن  pHاین محصول باشد .در مورد
سسهای هوادهی شده کمچرب نیز اختالفی بین  pHنمونههای

جدول  -8مقادیر  pHو اسیدیته
Table 3. PH and acidity of the samples (mean ± standard deviation values are reported in each column).
3

Acidity
)Storage (month
1
2

1.33±0.084

1.30±0.014

1.35±0.098

1.26±0.042

1.27±
0.056
1.20±
0.113

0

1.21±0.042
1.17±0.070

pH
)Storage (month
1
2

3

3.74±
0.028
3.710±
0.042

3.755±0.007
3.725±0.049

3.76±
0.014
3.765±
0.035

Sauce
0

3.775±0.021
3.780±0.056

Aerated
Control

شاهد
Containing
linoleic acid

حاوی
لینولئیک اسید
Commercial
Free-fat

-

-

-

1.37±0.084

-

-

-

3.685±0.049

-

-

-

1.34±0.063

-

-

-

3.715±0.063

تجاری بدون
چربی

0.92+0.056

اسیدیته همه نمونهها نیز در محدوده استاندارد یعنی بین  0/6تا
 1/5بود و مقادیر مربوط به نمونههای مختلف تفاوت معنی داری با
یکدیگر نشان ندادند ( .)p >0/05بیشترین میزان اسیدیته (حدود
 )1/37به سس تجاری بدون چربی اختصاص داشت که با توجه به
تقابل اسیدیته و  ،pHامری طبیعی به نظر میرسد .همچنین با گذشت
زمان و کاهش  pHسسهای هوادهی شده کمچرب ،مقدار اسیدیته
آنها نیز افزایش یافت .اسیدی شدن میتواند نقش مهمی در ادراک
سایر ویژگیهای حسی سسها داشته باشد .عالوه بر این با توجه به
اسیدیته باال ،میتوان این سسها را بهعنوان یک محصول با ثبات
میکروبی مناسب در نظر گرفت (.)Alu’datt et al., 2016
پایداری اکسیداتیو

اگرچه به دلیل باال بودن اسیدیته ،سسها اغلب محصوالت
پایداری به حساب میآیند اما با این حال ممکن است با چالش کاهش
کیفیت بهدلیل اکسیداسیون چربی مواجه شوند .اکسیداسیون چربیها
فرآیند مضری است که باعث از بین رفتن مواد مغذی و ایجاد طعم و
رنگ نامطلوب میشود .سسها به عنوان فرآوردهای غذایی
امولسیونی حاوی چربی باال (اغلب حدود  80درصد) ،به تخریب
اکسیداتیو بسیار حساس هستند (.)Featherstone, 2014

4.010+0.056

Low-fat

کم چرب
Full-fat

پرچرب

پراکسیدها محصوالت اصلی اکسیداسیون چربیها بوده و جزء
اولین ترکیباتی هستند که به محض شروع این فرآیند تشکیل می
شوند ( .)Dos Passos et al., 2019طبق شکل  a-4مقدار پراکسید
در تمام نمونهها ،از ابتدای دوره نگهداری تا پایان آن افزایش یافت که
البته این میزان افزایش در محدوده استاندارد یعنی کمتر از  10بود
(استاندارد ملی شماره  .)2454در روز اول تنها اختالف بین عدد
پراکسید سس تجاری بدون چربی با بقیه نمونهها معنیدار بود
( .)p <0/05در روز سوم عدد پراکسید سس تجاری پر چرب نسبت به
سایر نمونهها به طور قابل توجهی افزایش یافت ( .)p <0/001اختالف
عدد پراکسید سس تجاری بدون چربی نیز همچنان معنیدار بود
( .)p <0/05مانند روز اول در روز سوم نیز اختالفی بین اعداد پراکسید
نمونههای هوادهی شده شاهد و حاوی محرک و تجاری کم چرب
مشاهده نشد(.)p >0/05
در روز پنجم افزایش عدد پراکسید نمونه پرچرب همچنان ادامه
یافت .عالوه بر این عدد پراکسید سس تجاری بدون چربی یا سایر
نمونهها اختالف قابل توجهی پیدا کرد ( .)p <0/001اعداد پراکسید
نمونههای هوادهی شده (شاهد و حاوی محرک) و تجاری کمچرب با
یکدیگر اختالفی نداشتند ( .)p >0/05همین روند تا روز هفتم ادامه
یافت و طی هفت روز متوالی ،افزایش مقادیر پراکسید نمونه تجاری پر
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چرب بهدلیل وجود مقادیر باالی چربی در مقایسه با سایر نمونهها با
شیب تندتری ادامه یافت .به طوری که در روز هفتم ،مقدار پراکسید
نمونه پر چرب بیش از  5برابر روز اول بود ،در حالی که این نسبت
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برای نمونههای هوادهی شده حدود  2/5برابر بود .پایینترین مقدار
پراکسید در روز هفتم مربوط به نمونه تجاری بدون چربی ( 2/74میلی
اکی واالن در کیلوگرم روغن) بود.
9
6
3

Peroxide
(Milliequivalents per
)kilogram of oil

)(a

0
7

5

6

3

4

2

1

0

Day
)(b

50
40
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0
7

6

5

3

4

Day

2

1

0

Thiobarbituric acid
)(Mg malondialdehyde in kg

60

شکل  -4مقدار پراکسید (الف) و تیوباربیتوریک اسید (ب) نمونههای هوادهی شده (خطوط نقطه چین) شاهد ( )و حاوی لینولئیک ( )و تجاری
(خطوط پر) بدون چربی ( ،)کم چرب ( )و پر چرب ( )در طول مدت  7روز
Fig. 4. The amount of peroxide (a) and thiobarbituric acid (b) in aerated sauces (dotted lines) control () and containing
linoleic acid () and commercial (full lines) free-fat (), low-fat () and full-fat () for 7 days.

روند تشکیل هیدروپراکسیدها در نمونههای هوادهی شده و سس
تجاری کمچرب نیز کندتر از نمونه تجاری پرچرب بود .این مشاهدات
با توجه به درصد چربی نمونهها که در جدول  2نیز به آن اشاره شده،
همخوانی دارد .عالوه بر این ،عدم مشاهده اختالف معنیدار بین
مقادیر پراکسید سسهای هوادهی شده شاهد و حاوی لینولئیک اسید
در طول مدت هفت روز ( ،)p >0/05نشان داد که افزودن اسید چرب
آزاد اشباع نشدهای مانند لینولئیک اسید ( )C 18:2در غلظتهای
بسیار پایین در حد  3/00میلیموالر تاثیری بر روند اکسیداسیون
نداشته است.
مالون دی آلدهیدها بر خالف پراکسیدها از محصوالت ثانویه
اکسیداسیون هستند که در طول اکسیداسیون چربیها تشکیل و
توسط روش واکنش با تیوباربیتوریک اسید اندازه گیری میشوند.
همانطور که در شکل  b-4مشاهده میشود ،در روز اول اختالف
معنیداری بین شاخص تیوباربیتوریک اسید نمونهها مشاهده نشد
( .)p >0/05اما از روز سوم مقدار مالون دی آلدهید سسهای تجاری

کمچرب و پرچرب نسبت به سایر نمونهها بهطور قابل توجهی افزایش
یافت ( ،)p <0/001با این حال باز هم اختالفی بین شاخص
تیوباربیتوریک اسید نمونههای هوادهی شده (شاهد و حاوی لینولئیک
اسید) و تجاری بدون چربی مشاهده نشد ( .)p >0/05بهطور کلی بین
نمونههای هوادهی شده و تجاری حاوی چربی به لحاظ اکسیداسیون
تفاوت معنیداری وجود داشت ( .)p <0/001مقادیر پایینتر شاخص
تیوباربیتوریک اسید در نمونههای هوادهی شده نشاندهنده مقاومت
این سسها در برابر اکسیداسیون است .مقادیر مالون دی آلدهید این
نمونهها پس از گذشت هفت روز در حدود  20میلیگرم در کیلوگرم
بود .این در حالی است که در روز هفتم افزایش بسیار زیادی در مقدار
مالون دی آلدهید ( 54میلیگرم در کیلوگرم) نمونه تجاری پرچرب
مشاهده شد .بر اساس این مشاهدات ،میتوان نتیجه گرفت که سس-
های هوادهی شده دارای محصوالت حاصل از اکسیداسیون کمتری
ال به علت پوشیده شدن حبابهای هوا توسط
بودند .این پدیده احتما ً
بلورهای سورفکتانت جذب شده در سطح مشترک روغن و هوا باشد
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که از تماس مستقیم هوا با روغن که ممکن است روند اکسیداسیون را
تسریع کند ممانعت به عمل میآورد .در تصاویر میکروسکوپ نوری
کفها مطالعه پیشین نیز بلورهای سورفکتانت جذب شده در سطح
مشترک روغن و هوا به وضوح قابل مشاهده بودند ( Saremnejad et
.)al., 2020
ارزیابی حسی

روش جایگزینی قطرههای چربی با حبابهای هوا و تولید
امولسیونهای چندگانه هوا در روغن در آب میتواند از اهمیت قابل
توجهی جهت کاربرد بالقوه آنها در تهیه سسهای کم چرب برخوردار
باشد .با این وجود ارزیابی ویژگیهای حسی آنها حائز اهمیت می-
باشد .لذا در ادامه این مطالعه تاثیر فرآیند هوادهی و همچنین افزودن
محرک مزه چربی بر ویژگیهای حسی سسها بررسی شده ،با نمونه-
های تجاری بدون چربی ،کمچرب و پرچرب مقایسه گردید .تعریف
ویژگیهای حسی مورد ارزیابی شامل ظاهر (شامل رنگ) ،طعم (شامل
مزه و بو) ،بافت (مقاومت مکانیکی روی قاشق ،دهان ،در اولین تماس
با دندان و روی کام) و بهطور کلی پذیرش آنها برای گروه ارزیاب
حسی مطابق با مطالعات پیشین صورت گرفت (.)Laca et al., 2010
همانطور که در شکل  5مشخص است ،ظاهر نمونههای هوادهی
شده (شاهد و حاوی لینولئیک اسید) ،تجاری بدون چربی و کمچرب
اختالف معنیداری نداشتند ( .)p >0/05کمترین امتیاز ظاهر به سس
بدون چربی اختصاص داشت که عمدتا به دلیل حضور عوامل قوام
دهنده (نشاسته اصالح شده ،گوار و زانتان) در فرموالسیون آن می-
باشد .این مشاهده با یافتههای مطالعات پیشین که در آنها کاهش
امتیاز ظاهر به دلیل رنگ سفید مقلدهای چربی گزارش شده ،مطابقت
دارد ( .); Liu et al., 2007Karas et al., 2002کاهش چربی و
جبران کاهش آن با مقلدهای چربی هر دو ممکن است منجر به افت
ویژگیهای ظاهری محصول شوند .در همین راستا تحقیقات نشان
دادهاند که کاهش اندازه ذرات در محصوالت مبتنی بر امولسیون مانند
سسها ،به دلیل افزایش پراکندگی نور میتوانند ویژگیهای ظاهری
را بهبود ببخشند ( .)Thaiudom and Khantarat, 2012بر اساس
نتایج پژوهش پیشین ،کفهای روغنی تهیه شده بهمنظور تولید سس
هوادهی شده ،ذرات کوچکتر با اندازههای زیر  20میکرومتر را به
نمایش گذاشتند ( .)Saremnejad et al., 2020این مشاهدات حاکی
از آن است اگرچه نمونههای هوادهی شده حاوی چربی کمتری بودند،
اما به دلیل اندازه حبابهای کوچکتر ،توانستند امتیاز ظاهری باالتری
را نسبت به سسهای بدون چربی و کمچرب کسب کنند .بیشترین
امتیاز رنگ متعلق به سس تجاری پرچرب بود که اختالف معنیداری
با سایر نمونهها داشت ( .)p <0/001پیش از این نیز مشخص شده که
سسهای حاوی مقادیر زیاد چربی از نظر ظاهر کلی (بهعنوان مثال،
رنگ ،کدورت ،براقیت و همگن بودن) بهتر از نمونههای کمچرب یا
بدون چربی هستند (; Guardeño et al., Chung et al., 2016
 .)2012باالترین امتیاز ویژگیهای بافتی متعلق به سسهای تجاری
بدون چربی و پرچرب بود که اختالف معنیداری با سایر نمونهها
داشتند ( .)p <0/05بدیهی است که مقاومت ،استحکام و قوام نمونه

بدون چربی که در فرموالسیون آن از پایدارکنندههایی مانند نشاسته
اصالح شده ،گوار و زانتان استفاده شده ،با سس پرچرب برابری می-
کند .اختالف ویژگیهای بافتی نمونههای هوادهی شده (شاهد و
حاوی لینولئیک اسید) و کمچرب با یکدیگر معنی دار نبود (>0/05
 )pو سسهای هوادهی شده به لحاظ بافت سبکتر مشابه با سس
تجاری کمچرب بودند .در واقع یکی دیگر از مزیتهای جایگزینی
حبابهای هوا دستیابی به محصولی با ویژگیهای بافتی تقریباً مشابه
با محصوالت تجاری کمچرب ،بدون نیاز به استفاده از پایدارکنندهها و
قوامدهندهها میباشد .در این روش از طریق دستکاری ریزساختار و
جایگزینی مقدار قابل توجهی از ذرات چربی با هوا ،شکلگیری فاز
گازی در فاز پیوسته به شکل حبابهای ریز منجر به سبکتر شدن
بافت و در نتیجه احساس دهانی مطلوبی میشود ( Labbafi et al.,
.)2007
امتیاز طعم نمونه هوادهی شده شاهد با نمونه حاوی محرک مزه
چربی اختالف معنیداری داشت ( .)p <0/05این مشاهده حاکی از آن
است که افزودن مقدار اندکی ( 3/00میلیموالر) از لینولئیک اسید به
سس هوادهی شده برای گروه ارزیاب حسی بهعنوان مزه چربی قابل
تشخیص بوده است .این مشاهده همسو با یافتههای اخیر محققان
است که در آن چربی را بهعنوان یک ویژگی حسی و مزه اصلی
توصیف و واژه جدید اولئوگستوس را برای آن پیشنهاد کردهاند
( .); Running and Mattes, 2016Running et al., 2015عالوه
بر این اختالف امتیاز طعم نمونه هوادهی شده حاوی محرک با سس-
های تجاری کمچرب و پرچرب معنیدار نبود ( .)p >0/05به این
ترتیب نمونه حاوی محرک مزه چربی پروفایل حسی طعمی مشابه با
نمونههای کمچرب و پرچرب را ارائه نمود که اثباتی بر فرضیه جبران
افت ادراک حسی ناشی از کاهش چربی از طریق روش برهمکنش
متقابل با افزودن محرک مزه چربی میباشد .تاکنون اثر متقابل بین
شیرینی ،شوری ،ترشی ،تلخی و امامی در سیستمهای مدل مورد
بررسی قرار گرفته است .بهعنوان مثال ،از این روش برای به حداقل
رساندن تاثیرات کاهش قند در دسر لبنی ( Velázquez et al.,
 )2020و نمک و چربی در پنیر ( )Syarifuddin et al., 2016بر
ویژگیهای حسی استفاده شده است .این در حالی است که با توجه به
اهمیت برهمکنشهای متقابل بین ادراک مزه چربی با سایر ویژگی-
های حسی برای تولید فرآوردههای غذایی جدید (به ویژه ،ترکیبات
جایگزین چربی در توسعه محصوالت کمچرب) این موضوع نیاز به
مطالعات بیشتری دارد .بین امتیاز طعم سسهای کمچرب و پرچرب
اختالف معنیداری مشاهده نشد ( .)p >0/05امتیاز طعم نمونه تجاری
بدون چربی بهطور قابل توجهی پایینتر از بقیه نمونهها بود (<0/001
 )pکه احتماال به دلیل طعم ترش شدیدی است که توسط گروه
ارزیاب حس شد .همانطور که پیش از این بیان شد این نمونه به دلیل
وجود هم زمان دو اسید آلی (سیتریک و الکتیک) در ترکیب خود
اسیدیته باالیی داشت .احتماالً به همین دلیل نیز پذیرش کلی این
نمونه پایینترین امتیاز را بهخود اختصاص داد بهطوری که اختالف
معنیداری با سایر نمونهها داشت ( .)p <0/001پذیرش کلی سس
هوادهی شده شاهد با سس حاوی لینولئیک اسید اختالف قابل

صارمنژاد نمینی و همکاران /بهینهسازی فرآیند تولید سس هوادهی شده کمچرب به روش ...

توجهی داشت ( .)p <0/001اختالف پذیرش کلی نمونه هوادهی شده
حاوی لینولئیک اسید با سسهای تجاری کمچرب و پرچرب نیز معنی
دار نبود ( .)p >0/05طبق این نتایج رویکردهای جایگزینی حبابهای
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هوا و نیز افزودن محرک مزه چربی در چارچوب برنامههای کاهش
چربی ،میتواند با موفقیت برای تولید سسهای هوادهی شده با
امتیازات حسی نسبتا مشابه با انواع تجاری ،مورد استفاده قرار بگیرد.

)Aerated (control
8.00
6.00
4.00

)Aerated (Linoleic acid

Commercial full-fat

2.00
0.00

Commercial free-fat

Overall acceptance

Commercial low-fat

Flavor

Texture

Appearance

شکل  -5ارزیابی حسی نمونههای مختلف
Fig. 5. Sensory evaluation of different samples

نتیجهگیری
در این مطالعه به کمک جایگزینی حبابهای هوا با قطرههای
چربی ،یک فرآورده غذایی مبتنی بر امولسیون روغن در آب (سس) با
چربی کاهش یافته تولید گردید .شرایط بهینه فرآیند هوادهی به کمک
طراحی آزمایشات به روش سطح پاسخ تعیین شد .بر این اساس
هوادهی روغن حاوی حدود  10درصد سورفکتانت تحت سرعت
 3400دور در دقیقه به مدت  15دقیقه ،مطلوبترین شرایط برای تهیه
کفهای روغنی بود .کفهای تهیه شده تحت این شرایط بهعنوان
امولسیون پایه جهت تولید سس هوادهی شده کمچرب مورد استفاده
قرار گرفتند .دو نوع سس بر اساس غلظت لینولئیک اسید ،یعنی صفر
بهعنوان شاهد و  3میلیموالر بهعنوان نمونه حاوی محرک مزه چربی
تهیه شد .ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و حسی نمونههای آماده شده با
سسهای تجاری مورد مقایسه قرار گرفتند .اسیدیته و  pHسسها نیز

در محدوده استاندارد و بهترتیب کمتر از ( 0/6برحسب گرم در صد
اسید استیک) و  4/1بودند .پایداری اکسیداتیو محصوالت نیز در طول
زمان نگهداری قابل قبول بود .بهطور کلی سس هوادهی شده حاوی
لینولئیک اسید ،دارای امتیازات حسی کلی نسبتاً مشابه با سس تجاری
پرچرب بود که نشان از پذیرش کلی آن داشت .تحقیقات بیشتر در
زمینه ادراک مزه چربی میتواند پیامدهای مفیدی برای تولید فرآورده-
های غذایی جدید (بهویژه ترکیبات جایگزین چربی در توسعه
محصوالت کمچرب) ،مطالعات بالینی (مثل مدیریت اشتها ،هضم غذا،
اختالالت چشایی) و سیاستهای بهداشت عمومی (از جمله ،توصیه-
های رژیم غذایی برای تعدیل چربی در مصرف مواد غذایی) در بر
داشته باشد .بدین ترتیب استفاده از کفهای روغنی خوراکی در
محصوالت غذایی کمچرب مبتنی بر امولسیونها مانند انواع سسها
بهطور عملی امکانپذیر خواهد بود.
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Abstract
Introduction: Tomatoes are versatile climacteric fruit consumed as raw or processed form. Tomatoes are rich in
essential amino acids, monounsaturated fatty acids, minerals and bioactive compounds such as tocopherols, lycopene,
ascorbic acid and ﬂavonoids. Unfortunately, climacteric fruits have relatively shorter postharvest life due to ethylene
production and high rates of respiration and transpiration. Controlling the atmospheric gas composition, temperature
and humidity of the storage room could extend the postharvest shelf life of tomatoes. Alternatively, the postharvest
shelf life of tomatoes could be extended through using of the edible coatings. The edible coating consists of a thin layer
of the edible material such as proteins, polysaccharides and lipids that can act as a water vapor, gas and solute barrier
through creating a semi-permeable membrane around the fruit. The edible coating could prolong the postharvest shelf
life and maintain quality of fruits by minimizing respiration rate, water loss and oxidation process. Furthermore, the
increasing human demand to use natural agents has also been encouraged the researchers towards the exploitation of
effective natural edible coatings from renewable resources. Polysaccharides-based edible coatings have been used to
effectively prolong the postharvest shelf life of some climacteric fruits. Aloe vera gel is a polysaccharide matrix rich in
physiologically active substances that successfully applied as edible coating to effectively maintain quality and extend
the postharvest life of some climacteric fruits. According to the literature review, there is no evidence on the use of
fresh A. vera gel as edible coating in cherry tomatoes. Therefore, the main objective of the current research was to
compare the effects of using different concentrations of A. vera gel as edible coating and storage temperature on some
bioactive compounds of cherry tomato such as ascorbic acid, lycopene, and total phenolic content as well as free radical
scavenging activity during a storage period of 24 days.
1

Materials and Methods: Cherry tomatoes were obtained from a local market in Zanjan, Iran. Cherry tomatoes were
selected based on uniform size, without any physical damage or infections. Aloe vera leaves were obtained from a local
market in Zanjan, Iran. Cherry tomatoes were coated with different concentrations of A. vera gel (0, 25, 50, 75 and
100% v/v) and stored at different temperatures (5, 12, and 25ºC) and 85% RH for 24 days. The ascorbic acid, total
phenolic and lycopene contents, as well as antiradical activity of the all-treated samples, were evaluated during the
storage. All experiments and analysis were performed in triplicate.
Results and Discussion: Statistical analysis showed that A. vera gel concentration, temperature and storage time
had a significant effect on the changes in bioactive compounds (p<0.05), although this difference between 75% and
100% A. vera gel concentration was not significant (p<0.05). Based on the results, the amount of ascorbic acid
decreased significantly with increasing temperature and storage time, while the application of coating could preserve
the ascorbic acid content. On the contrary, lycopene was accumulated during the storage period. During the storage
period, the total phenolic content and free radical scavenging activity of cherry tomatoes increased with increasing
temperature. Unlike the temperature of 5ºC, which shows a continuous increase, the amount of total phenolic content
and free radical scavenging activity of cherry tomatoes began to decrease from the 12 th and 8th day of storage period
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with the increasing of temperature from 12 to 25 ºC. However, with increasing concentration of A. vera gel, the total
phenolic content and free radical scavenging activity of cherry tomatoes increased.
Conclusion: Based on the findings of the current study, the 75% v/v A. vera gel coating could be a promising
natural coating agent for preservation of bioactive compounds of cherry tomatoes during the postharvest life especially
at storage temperature of 5 ºC.
Keywords: Antiradical activity; Total phenolic compounds; Ascorbic acid; Cherry tomato; Aloe vera; Lycopene.
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مقاله علمی-پژوهشی
تاثیر پوشش خوراکی ژل آلوئهورا بر ترکیبات زیستفعال گوجهفرنگی گیالسی حین نگهداری
در دماهای مختلف
سمانه منجم -1علی گنجلو* -2ماندانا بی

مکر2

تاریخ دریافت1399/07/14 :
تاریخ پذیرش1399/08/10 :

چکیده
در این پژوهش با توجه به لزوم حفظ ویژگی های کیفی محصوالت کشاورزی در مرحله پس از برداشت و افزایش زمان ماندگاری آنها تاثیر پوشش خوراکی
ژل آلوئهورا (صفر 75 ،50 ،25 ،و  100درصد حجمی /حجمی) و دمای نگهداری ( 12 ،5و  25درجه سلسیوس) بر تغییرات برخی از ترکیبات زیستفعال
گوجهفرنگیهای گیالسی حین دوره نگهداری مورد بررسی قرار گرفت .بدین منظور گوجهفرنگیهای گیالسی با غلظتهای مختلف از ژل آلوئهورا بهروش
غوطهوری پوششدار شدند و پس از بستهبندی به مدت  24روز در دماهای مختلف نگهداری شدند .تجزیه و تحلیل آماری نشان داد غلظت ژل آلوئهورا ،دما و
زمان نگهداری تاثیر معنیداری بر روند تغییرات ترکیبات زیستفعال داشتند ( )p<0/05هرچند این تفاوت بین سطح  75و  100درصد غلظت ژل آلوئهورا
معنیداری نبود ( .)p<0/05بر اساس نتایج به دست آمده میزان آسکوربیک اسید با افزایش دما و زمان نگهداری کاهش یافت در حالی که اعمال پوشش سبب
حفظ آسکوربیک اسید حداکثر به میزان  12/65درصد گردید .روند تغییرات لیکوپن گوجهفرنگیهای گیالسی بر خالف روند تغییرات آسکوربیک اسید بود .حین
دوره نگهداری در دمای  5درجه سلسیوس محتوای ترکیبات فنولی کل و فعالیت مهارکنندگی رادیکالهای آزاد  DPPHگوجهفرنگیهای گیالسی شاهد به ترتیب
حداکثر به میزان  12/35و  21/60درصد افزایش یافت .اما بر خالف دمای  5درجه سلسیوس که این افزایش بهطور پیوسته بود با افزایش دما به  12و  25درجه
سلسیوس مقدار ترکیبات فنولی کل بهترتیب از روز  12و  8دوره نگهداری روندی کاهشی را آغاز نمود .این در حالی است که با افزایش غلظت ژل آلوئهورا
محتوای ترکیبات فنولی کل و فعالیت ضدرادیکالی بهترتیب حداکثر به میزان  12/24و  24/30درصد افزایش یافت .بر اساس یافتههای این پژوهش برای حفظ
ترکیبات زیستفعال گوجهفرنگی گیالسی در مرحله پس از برداشت میتوان از دمای  5درجه سلسیوس و ژل آلوئهورا با غلظت  75درصد حجمی /حجمی بهعنوان
یک پوشش خوراکی طبیعی استفاده نمود.
واژههای کلیدی :فعالیت ضدرادیکالی ،ترکیبات فنولی کل ،آسکوربیک اسید ،گوجهفرنگی گیالسی ،آلوئهورا ،لیکوپن.

1مقدمه

2

آزاد شدن رادیکالهای آزاد در بدن انسان به علت بروز تنشهای
اکسایشی سبب بروز بیماریهای قلبی -عروقی ،روماتیسم مفصلی،
بسیاری از سرطانها ،بیماریهای خود ایمنی و پیری میشود .سامانه
دفاعی بدن انسان برای مقابله با اثر رادیکالهای آزاد شامل آنزیمهای
مختلف و ترکیبات ضداکسایش با اوزان مولکولی پایین و باال است که
از سلولها در برابر تنشهای اکسایشی از طریق جلوگیری از آغاز یا
ادامه یافتن واکنشهای زنجیره اکسایش محافظت مینماید ( Kaur
.)& Kapoor, 2001

 1و  -2بهترتیب دانشجوی کارشناسی و دانشیار ،گروه علوم و مهندسی صنایع
غذایی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران.
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ترکیبات زیستفعال که غالبا در مقادیر کم در میوهها ،سبزیجات
و غالت یافت میشوند به ترکیباتی اتالق میشود که دارای فعالیت
بیولوژیکی نظیر خواص ضداکسایشی ،ضدسرطانی ،ضدمیکروبی،
ضدفشار خون ،ضدالتهابی ،ضددیابت و ...بوده و خواص سالمتبخشی
نیز دارند .از این ترکیبات میتوان به کاروتنوئیدها ،ترکیبات فنولی،
آلکالوئیدها و ترکیبات حاوی نیتروژن و سولفور اشاره نمود ( Mallhi
 .)et al., 2020لذا مواد غذایی با دارا بودن ترکیبات زیستفعال یکی
از منابع مهم تامینکننده ترکیبات ضداکسایشی برای بدن انسان
هستند .معموال ویژگی ضداکسایشی ترکیبات زیستفعال از طریق
روبش اکسیژن یگانه ،کاهش پراکسیداسیون لیپید و کاهش تشکیل
رادیکال هیدروکسیل بروز مینماید (.)Shi et al., 2002
گوجهفرنگی از جمله سبزیجاتی است که در سراسر جهان بهطور
گسترده کشت و مصرف میشود .براساس آمار ارائه شده توسط
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سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 1میزان تولید جهانی انواع
گوجهفرنگی معادل  182میلیون تن در سال  2017بوده است
( .)FAOSTAT, 2017گوجهفرنگی محصولی غنی از ترکیبات
زیستفعال نظیر ویتامینها ،ترکیبات فنولی ،فالونوئیدی و
کاروتنوئیدها عمدتا به شکل لیکوپن است درحالیکه میزان چربی و
کالری پایینی دارد ( 20کالری انرژی به ازاء  100گرم گوجهفرنگی
خام) ( .)Esmaili, 2011در میان واریتههای مختلف این محصول،
مصرف گوجهفرنگی گیالسی در سالیان اخیر به دلیل محتوای قندی و
ترکیبات زیست فعال و سالمتی بخش بیشتر ،ویژگیهای
ارگانولپتیکی مطلوبتر و همچنین سادگی آمادهسازی و استفاده از آنها
به تنهایی یا در ترکیب سایر مواد غذایی نظیر ساالدها به دلیل اندازه
کوچکتر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است ( D’Aquino et al.,
 .)2016; Wu et al., 2016; Wei et al., 2018هرچند که عوامل
بسیاری نظیر ژنوتیپ ،زمان برداشت ،مقدار آب در دسترس ،مواد
معدنی موجود در خاک ،درجه حرارت و میزان نور بر ویژگیهای کیفی
و محتوای ترکیبات زیستفعال گوجهفرنگی تاثیرگذار میباشند
( .)Rosello et al., 2011لذا استفاده از چنین محصولی در رژیم
غذایی به دلیل وجود مقادیر متنابهی از ترکیبات زیست فعال با اثرات
سالمتیبخش از اهمیت بهسزایی برخوردار است ( Fraser et al.,
 .)2002در این راستا گزارشاتی مبنی بر تاثیر مصرف گوجهفرنگی بر
جلوگیری از بروز بیمارهای قلبی -عروقی و برخی از سرطانها نظیر
سرطان پروستات وجود دارد ( & Arab & Steck, 2000; Barber
 .)Barber, 2002متاسفانه گوجهفرنگی از جمله محصوالتی است که
به دلیل تعرق ،حمله پاتوژنها ،رسیدن سریع و پیری بسیار فسادپذیر
است ( .)Zapata et al., 2008کاهش ارزش کیفی و تغذیهای در
مرحله پس از برداشت و فساد پذیر بودن غالب محصوالت کشاورزی
میتواند سبب افزایش ضایعات کشاورزی گردد که این امر در نتیجه
تهدیدی برای امنیت غذایی محسوب میگردد .لذا جهت غلبه بر چنین
مشکالتی باید عوامل موثر بر آنها در مسیر تولید تا مصرف کنترل
گردد.
عالوه بر انتخاب صحیح دمای نگهداری استفاده از فناوریهای
پس از برداشت میتواند سهم مهمی در کاهش بروز ضایعات
محصوالت کشاورزی ایفا نماید .در سالیان اخیر پوششهای خوراکی2
که عمدتا بر پایه پلیساکاریدها ،پروتئینها و لیپیدها شکل میگیرند
بهعنوان یک فناوری دوستدار محیط زیست برای افزایش زمان
ماندگاری میوهها و حفظ ویژگیهای پس از برداشت معرفی شدهاند
( .)Fagundes et al., 2014بر اساس منابع در دسترس تاکنون از
پوششهایی بر پایه موسیالژ دانه ریحان (،)Shahiri et al., 2013
1 Food and Agriculture Organization of the United
Nations
2 Edible coatings

کیتوزان ( ،)Guerra et al., 2015تری هالوز ()Jafari et al., 2018
و هیدروکسی پروپیل متیل سلولز ( )Fagundes et al., 2015برای
حفظ ویژگیهای پس از برداشت گوجهفرنگی گیالسی استفاده شده
است.
ژل آلوئهورا با توانایی مطلوب جهت تشکیل فیلمهای نازک،
شفاف ،مقاوم به روغن با نفوذپذیری کم نسبت به اکسیژن ،فقدان بو
و طعم نامطلوب و وجود ترکیبات ضداکسایشی و ضدمیکروبی گزینه
مناسبی برای استفاده بهعنوان پوشش خوراکی میباشد ( Valverde
 .)et al., 2005بر اساس منابع موجود از ژل آلوئهورا بهطور
موفقیتآمیزی برای حفظ ویژگیهای پس از برداشت محصوالتی
نظیر هلو (Khaliq et al., ( Sapodilla ،)Pirhayati et al., 2019
 )2019و  )Ali et al., 2019( Litchiاستفاده شده است .بر اساس
نتایج بخش پیشین پژوهش حاضر استفاده از ژل آلوئهورا با کاهش
نرخ افزایش مواد جامد محلول کل ،کاهش نرخ افت اسیدیته قابل تیتر
و کاهش نرم شدگی بافت حین دوره نگهداری سبب به تاخیر افتادن
فرایند رسیدگی و در نتیجه افزایش زمان ماندگاری گوجهفرنگی
گیالسی گردید ( .)Ganjloo et al., 2020با توجه به اهمیت مطالعه
تغییرات ترکیبات زیستفعال محصوالت کشاورزی در مرحله پس از
برداشت پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تاثیر غلظتهای مختلف از
ژل تازه آلوئهورا بهعنوان یک پوشش خوراکی طبیعی بر حفظ ترکیبات
زیستفعال گوجهفرنگی گیالسی از جمله آسکوربیک اسید ،ترکیبات
فنولی کل ،لیکوپن و همچنین فعالیت ضدرادیکالی حین دوره
نگهداری در دماهای مختلف انجام شد.

مواد و روشها
گوجهفرنگیهای گیالسی مورد استفاده در این پژوهش از بازار
زنجان خریداری شد .پس از انتقال به آزمایشگاه گوجهفرنگیهای
گیالسی با اندازه تقریبا یکسان ،بدون لک ،فاقد هرگونه آسیب
فیزیکی و فساد قارچی از سایر نمونهها جدا شدند .از محلول
هیپوکلریت سدیم به مدت پنج دقیقه جهت ضدعفونی استفاده شد.
برگهای تازه گیاه آلوئهورا از بازار محلی زنجان تهیه و پس از انتقال
به آزمایشگاه با آب شستوشو و به مدت پانزده دقیقه در محلول
هیپوکلریت سدیم غوطهور و مجدداّ آبکشی شدند .بهمنظور حذف ماده
تلخ مزه (آلوئن) ژل با استفاده از یک چاقوی دستی قسمت انتهایی
برگها برش و حداقل به مدت  30دقیقه در آب مقطر قرار داده شد.
ژل تازه بهدست آمده از قسمت میانی با استفاده از یک مخلوطکن
خانگی (جنرال اینترنشنال ،GL319،چین) یکنواخت شد و پس از
عبور از صافی پارچهای در دمای  75درجه سلسیوس به مدت پنج
دقیقه پاستوریزه شد (.)Valverde et al., 2005

منجم و همکاران /تاثیر پوشش خوراکی ژل آلوئهورا بر ترکیبات زیستفعال...

پوششدار کردن گوجهفرنگیهای گیالسی با ژل آلوئهورا

محلول پوششی بر پایه ژل آلوئهورا با غلظتهای مختلف شامل
 75 ،50 ،25و  100درصد (حجمی /حجمی) با افزودن مقادیر
مشخصی آب مقطر به ژل خالص آلوئهورا تهیه شد .سپس تعداد
مشخصی از گوجهفرنگیهای گیالسی بهطور جداگانه در محلولهای
پوششدهنده به مدت  5دقیقه غوطهرو شدند و هر دقیقه یکبار
بهمنظور افزایش کارآیی پوششدهی درون محلول چرخانده شدند.
گوجهفرنگیهای گیالسی پوششدار شده بهمنظور جدا شدن محلول
اضافی روی یک صفحه توری قرار گرفتند و پوشش سطحی در
معرض جریان طبیعی هوا در دمای اتاق خشک شد ( Ganjloo et
 .)al., 2020گوجهفرنگیهای گیالسی تیمار شده با آب مقطر
بهعنوان نمونه شاهد در نظر گرفته شدند .نمونههای مربوط به هر
تیمار ( 10نمونه) در ظروف یکبار مصرف پالستیکی از جنس
پلیاتیلن ترفتاالت با ابعاد  61× 173×228میلیمتر بستهبندی و
بهطور جداگانه در دمای  25درجه سلسیوس (دمای اتاق) ،دمای 12
درجه سلسیوس (دمای حین حمل و نقل) و دمای  5درجه سلسیوس
(دمای انبار سرد) و رطوبت نسبی  85درصد به مدت  24روز نگهداری
شدند .آزمونهای اندازهگیری آسکوربیک اسید ،محتوای ترکیبات
فنولی کل ،لیکوپن و فعالیت ضدرادیکالی پس از طی زمانهای صفر
(بالفاصه پس از پوششدهی) 20 ،16 ،12 ،8 ،4 ،و  24روز بر روی
نمونهها انجام شد .دما و رطوبت نسبی در طول انبارش بهطور مداوم
کنترل و تنظیم گردید.
اندازهگیری آسکوربیک اسید
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استخراج نمونهها با استفاده از کاغذ صـافی صاف شدند و سپس به
مقدار  10میلیلیتر آب مقطر به آنها اضافه شد و بهمنظور تقسیم به دو
فاز آلی (فاز باالیی حاوی لیکوپن) و آبی (فاز پایینی) مخلوط به مدت
 15دقیقه درون یک قیف جدا کننده به حال خود باقی ماند .میزان
لیکوپن با قرائت میزان جذب فاز باالیی توسط دستگاه طیفسنج نور
مرئی-فرابنفش ()SPECORD 250-Analytik jena, Germany
در طول موج  472نانومتر اندازهگیری شد .تبدیل میزان جذب به
محتوای لیکوپن با درنظر گرفتن ضریب خاموشی ویژه لیکوپن در
هگزان ( )3/450صورت پذیرفت ( .)Gross, 1987نتایج بر اساس
منحنی استاندارد لیکوپن و بر حسب میلیگرم لیکوپن در  100گرم
نمونه گزارش شد.
اندازهگیری نسبت *a*/b

نسبت * a*/bبهعنوان یکی از شاخصهای رسیدگی گوجهفرنگی
بر اساس رنگ سطحی شناخته میشود (.)Arias et al., 2000
بهمنظور اندازهگیری این نسبت شاخصهای قرمزی -سبزی (* )aو
زردی -آبی (* )bگوجهفرنگیهای گیالسی طی دوره نگهداری با
استفاده از یک دستگاه رنگسنج قابل حمل ()TES-135, Taiwan
اندازهگیری شد .قرائت هر یک از شاخصها برای هر تیمار حداقل از
سه نقطه انجام شد و نسبت * a*/bبر اساس رابطه  1زیر محاسبه
گردید:
* *
* *
a /b ratio = a /b
()1
اندازهگیری محتوای ترکیبات فنولی کل

برای اندازهگیری مقدار آسکوربیک اسید 5 ،گرم گوجهفرنگی
گیالسی با  20میلیلیتر متافسفریک اسید  6درصد یکنواخت شد.
مخلوط حاصل صاف و با استفاده از معرف  6 ،2دی کلروفنول
ایندوفنول تا ظهور رنگ صورتی تیتر شد .میزان آسکوربیک اسید با
توجه به منحنی استاندارد آسکوربیک اسید محاسبه و نتایج بر حسب
میلیگرم آسکوربیک اسید در  100گرم نمونه گزارش شد
(.)Pregnolatto & Pregnolatto, 1985

اندازهگیری محتوای ترکیبات فنولی کل بر اسـاس روش احیاء
معرف فولین-سیکالتیو 2در محیط قلیایی انجام شد .بدین منظور
عصاره حاوی ترکیبات فنولی از  5گرم گوجهفرنگی گیالسی به کمک
اتانول  95درصـد با رعایت نسبت نمونه به حالل  1به  10و به مدت
 24ساعت در تاریکی استخراج شد .عصاره بهدست آمده صاف شد و
سپس به  1میلیلیتر از آن  1میلیلیتر شناساگر فـولین-سیکالتیو
(رقیق شده با آب مقطر با نسبت  1به  ) 10اضافه شد .پس از گذشت
 10دقیقه به آن  10میلـیلیتـر کربنـات سـدیم  7درصد اضافه شد.
میزان جـذب بـا دسـتگاه طیفسنج مرئی -ماورابنفش ( SPECORD
 )250-Analytik jena, Germanyدر طول موج  750نانومتر پس از
 90دقیقه نگهـداری در تـاریکی قرائت شـد (.)Kim et al., 2003
برای رسم منحنی کالیبراسیون از غلظتهای مختلف گالیک اسید
بهعنوان ترکیب فنولی استاندارد استفاده شد و نتایج بهصورت
میلیگرم معادل گالیک اسید به ازاء  100گرم وزن نمونه محاسبه شد.

1 Butylated hydroxytoluene

2 Folin-ciocalteu

اندازهگیری لیکوپن

بهمنظور اندازهگیری مقدار لیکوپن حدود  5گرم گوجهفرنگی
گیالسی با حالل استون :اتانول :هگزان ( 2: 1: 1حجمی /حجمی) با
رعایت نسبت  1به  10و  5( BHT1درصد وزنی/وزنی) به مدت 30
دقیقه در دمای  25درجه سلسیوس به آرامی مخلوط شد ( Sadler et
 .)al., 1990ظرف استخراج بهمنظور حفاظت از لیکوپن در برابر نور
توسط فویل آلومینیومی بهطور کامل پوشانده شد .پس از پایان فرایند
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اندازهگیری میزان مهار رادیکال های آزاد به روش -1 ،1

دی فنیل  -2پیکریل هیدرازیل ()DPPH
ارزیابی فعالیت مهار رادیکالهای آزاد  DPPHتوسط عصاره
گوجهفرنگی گیالسی طبق روش  Brand-Williamsو همکاران
( )1995انجام شد .بدین منظور  0/1میلیلیتر عصاره گوجهفرنگی
گیالسی با  2/9میلیلیتر  0/1( DPPHمیلیموالر در متانول) مخلوط
و به مدت  30دقیقه در دمای اتاق و مکان تاریک نگهداری شد.
میزان جذب نمونهها در مقابل نمونه شاهد حاوی  0/1میلیلیتر متانول
و  2/9میلیلیتر محلول متانولی  DPPHدر طول موج  515نانومتر
توسط دستگاه طیفسنج مرئی-ماورابنفش (SPECORD 250-
 )Analytik jena, Germanyقرائت شد و بر اساس درصد
بازدارندگی رادیکالهای  DPPHاز طریق رابطه  2محاسبه گردید.
) 𝐴(𝐴 −
𝐷𝑃𝑃𝐻 .𝑆𝐶 (%) = [ 𝐵 𝑆 ] × 100
() 2
𝐴
𝐵

در این رابطه  ASو  ABبهترتیب نشاندهنده مقادیر جذب نمونه و
شاهد است.
تجزیه و تحلیل آماری دادهها

پژوهش حاضر در قالب طرح کامال تصادفی با در نظر گرفتن سه
متغیر مستقل شامل غلظت ژل آلوئهورا (صفر 75 ،50 ،25 ،و 100
درصد حجمی /حجمی) ،دمای نگهداری ( 12 ،5و  25درجه
سلسیوس) و زمان نگهداری (صفر 20 ،16 ،12 ،8 ،4 ،و  24روز)
انجام شد .تاثیر هر یک از متغیرهای مستقل از طریق تجزیه و تحلیل
واریانس ( )ANOVAمورد بررسی قرار گرفت و مقایسه میانگینها با
استفاده از آزمون توکی در سطح اطمینان  95درصد با استفاده از
نرمافزار  Minitabنسخه  16انجام شد .آزمونها حداقل در سه تکرار
انجام و نتایج به صورت میانگین ±انحراف معیار گزارش شدند.

نتایج و بحث
آسکوربیک اسید

آسکوربیک اسید به همراه ترکیبات فنولی و کاروتنوئیدها از جمله
ترکیبات ضداکسایش اصلی در گوجهفرنگی هستند ( Leonardi et
 .)al., 2000میزان آسکوربیک اسید در میوهها و سبزیها تحت تاثیر
شرایط رشد ،گونه ،مرحله رسیدگی و زمان انبارش قرار دارد ( Khaliq
 .)et al., 2019آسکوربیک اسید به دلیل شرایط اسیدی حاکم بر
بافت گوجهفرنگی نسبتا پایدار است ( .)Davidek et al., 1990اما
کاهش چشمگیر میزان آسکوربیک اسید حین مرحله پس از برداشت،
آمادهسازی و یا فرآیند پختن به دلیل اکسیداسیون و نشت آن در آب
مورد استفاده برای پختن مشاهده شده است (.)Sahlin et al., 2004
آسکوربیک اسید موجود در بسیاری از میوهها و سبزیها حین مرحله

پس از برداشت عمدتا به دلیل وقوع فرایندهای اکسیداتیو که در
حضور نور ،اکسیژن ،حرارت و آنزیمهای اکسیدکننده نظیر آنزیمهای
اسکوربات اکسیداز یا پراکسیداز تسریع میشوند کاهش مییابد
( .)Plaza et al., 2006از آنجاییکه آسکوربیک اسید عمدتا از
تاثیرات نامطلوب گونههای فعال اکسیژن حین مرحله رسیدگی
جلوگیری میکند از آن میتوان برای ارزیابی عمر انبارمانی میوهها و
سبزیها استفاده نمود.
روند تغییرات مقادیر آسکوربیک اسید گوجهفرنگیهای گیالسی
بدون پوشش و پوششدار شده با غلظتهای مختلف از ژل آلوئهورا
حین دوره نگهداری در دماهای مختلف در شکل  1ارائه شده است.
مقدار آسکوربیک اسید گوجهفرنگی گیالسی در ابتدای دوره نگهداری
معادل  25/33±1/53میلیگرم بر  100گرم بود که این مقدار بهطور
معنیداری ( )p<0/05حین دوره نگهداری کاهش یافت .حداکثر میزان
کاهش آسکوربیک اسید در پایان دوره نگهداری حدود  64/27درصد و
مربوط به نمونه بدون پوشش در پایان دوره نگهداری در دمای 25
درجه سلسیوس بود که این مقدار معادل  9/05±0/23میلیگرم بر
 100گرم میباشد .با توجه به نتایج تجزیه و تحلیل آماری استفاده از
دمای پایین در مقایسه با دماهای باالتر بهطور معنیداری ()p<0/05
باعث حفظ بهتر آسکوربیک اسید گوجهفرنگیهای گیالسی شد .در
این راستا مقدار آسکوربیک اسید نمونه بدون پوشش در پایان دوره
نگهداری در دماهای  12 ،5و  25درجه سلسیوس به ترتیب
 12/0±12/18 ،14/1±40/03و  9/05±0/23میلیگرم بر  100گرم
بهدست آمد .دمای نگهداری یکی از عواملی است که میتواند روند
کاهش آسکوربیک اسید میوهها و سبزیها را حین دوره نگهداری
تسریع نماید .یافتههای  Vahdatو همکاران ( )2012حاکی از آن
است که استفاده از دمای پایین سبب حفظ بیشتر آسکوربیک اسید در
توتفرنگی حین دوره نگهداری میگردد .سلولهای گیاهی حاوی
سیستمهای طبیعی ضداکسایشی هستند تا مقادیر گونههای فعال
اکسیژن تولید شده را تنظیم نمایند .در میان ترکیبات متعدد
ضداکسایشی موجود در سلول آسکوربیک اسید به سرعت با گونههای
رادیکالی بهمنظور حفاظت از سلول در شرایط نامتعادل اکسیداسیون-
احیا وارد واکنش میشود ( .)Mittler, 2002افت بیشتر مقدار
آسکوربیک اسید در گوجهفرنگیهای گیالسی نگهداری شده در
دماهای باالتر از  10درجه سلسیوس را میتوان به این دلیل دانست.
بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل آماری تاثیر غلظت پوشش ژل آلوئهورا
بر مقدار آسکوربیک اسید نیز معنیدار بود ( .)p<0/05همانطور که در
شکل  1مشاهده میشود اعمال پوشش خوراکی ژل آلوئهورا سبب
کاهش سیر نزولی مقدار آسکوربیک اسید حین دوره نگهداری شد.
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 درجه5 ) محتوای آسکوربیک اسید گوجهفرنگیهای بدون پوشش و پوششدار شده با ژل آلوئهورا نگهداری شده در دماهای (الف-1 شکل

. درجه سلسیوس25 ) درجه سلسیوس و (ج12 ) (ب،سلسیوس
Fig. 1. Ascorbic acid content of uncoated and Aloe vera coated cherry tomatoes stored at temperatures of (a) 5ºC,
(b) 12ºC and (c) 25ºC.
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بهعنوان مثال محتوای آسکوربیک اسید گوجهفرنگیهای گیالسی
پوششدار شده با غلظت  75درصد از ژل آلوئهورا حدود  15/97درصد
بیش از نمونه بدون پوشش در پایان دوره نگهداری در دمای  5درجه
سلسیوس بود .این در حالی است که این مقدار در دمای  25درجه
سلسیوس به  34/92درصد رسید .الزم به ذکر است که اختالف
معنیداری بین غلظتهای  75درصد و  100درصد از ژل آلوئهورا
مشاهده نگردید ( .)p>0/05کاهش میزان افت آسکوربیک اسید حین
نگهداری توتفرنگی ( ،)Zafari, et al., 2015برشهای پرتقال
( ،)Radi et al., 2017میوه  )Khaliq et al., 2019( Sapodillaو
انبه ( )Zahedi et al., 2019به ترتیب با اعمال پوششهای ژل
آلوئهورا ،ترکیب ژل آلوئهورا و ژالتین ،ژل آلوئهورا حاوی عصاره گیاه
 Fagonia indicaو کیتوزان گزارش شده است .کاهش میزان
نفوذپذیری به اکسیژن را میتوان یکی از مهمترین عوامل ماندگاری
آسکوربیک اسید در نمونههای پوششدار شده دانست که در واقع ژل
آلوئه ورا به مثابه سدی عمل نموده و سرعت نفوذ اکسیژن را کاهش
میدهد ( .)Gol et al., 2013به عالوه اعمال پوشش آلوئهورا منجر
به کاهش وقوع تغییرات ساختاری ناشی از پیری در سطح سلول
میشود که میتواند در حفظ آسکوربیک اسید موثر باشد.
لیکوپن

لیکوپن یک ترکیب ایزوپرنوئیدی از دسته کاروتنوئیدها با فعالیت
بیولوژیکی در بدن موجودات زنده و مسئول ایجاد رنگ قرمز در
گوجهفرنگی است ( Britton et al.,2004; Nguyen & Schwartz,
 .)1999; Stahl & Sies, 1996لیکوپن حدود  60الی  74درصد
کاروتنوئیدهای گوجهفرنگی را شامل میشود و بهطور کلی مقدار آن
تحت تاثیر میزان رسیدگی ،واریته ،تیمارهای مختلف و شرایط انبارش
قرار میگیرد (Javanmardi & Kubota, 2006; Martınez-
 .)Valverde et al., 2002مقدار لیکوپن گوجهفرنگیهای گیالسی
در ابتدای دوره نگهداری معادل  2/07±0/20میلیگرم بر  100گرم
بود .همانطور که در شکل  2مشاهده میشود مقدار لیکوپن با گذشت
زمان نگهداری بهطور معنیداری افزایش یافت ( .)p<0/05بهطوری
که مقدار لیکوپن موجود در نمونههای بدون پوشش در پایان دوره
نگهداری در دماهای  12 ،5و  25درجه سلسیوس بهترتیب معادل
 7/0±20/08 ،4/0±20/34و  8/50±0/08میلیگرم بر  100گرم بود.
 Thompsonو همکاران ( )2000و  Javanmardiو Kubota
( )2006اذعان کردند که فرایند رسیدگی گوجهفرنگی با افزایش
محتوای لیکوپن مرتبط است Nour .و همکاران ( )2014نیز گزارش
کردند که حداکثر میزان لیکوپن در مراحل انتهایی رسیدگی
گوجهفرنگی زمانیکه رنگ گوجهفرنگی بهصورت کامال قرمز در
میآید مشاهده میشود .همانطور که در شکل  2مالحظه میگردد با
افزایش دمای نگهداری مقدار لیکوپن گوجهفرنگیهای گیالسی

بهطور چشمگیری افزایش یافت .افزایش مقدار لیکوپن
گوجهفرنگیهای گیالسی با افزایش دمای نگهداری حاکی از آن است
که فرایند رسیدگی که با افزایش مقدار لیکوپن همراه است در
گوجهفرنگیهای گیالسی نگهداری شده در دماهای پایین تر با
سرعت کمتری رخ داده است .در این راستا لئونی ( )1992گزارش
نمود که تولید لیکوپن وابسته به محدوده دمایی  12تا  32درجه
سلسیوس است ( Giovanelli .)Leoni, 1992و همکاران ( )1999و
 Javanmardiو  )2006( Kubotaنیز به نتایج مشابهی دست یافتند.
بیشتر اینکه گوجهفرنگیهای پوششدار شده با غلظتهای مختلف از
ژل آلوئهورا بهطور معنیداری ( )p<0/05مقادیر لیکوپن کمتری نسبت
به نمونه بدون پوشش داشتند هرچند این اختالف بین غلظتهای 75
درصد و  100درصد ژل آلوئهورا معنیدار نبود ( .)p>0/05ژل آلوئهورا
بهعنوان یک پوشش خوراکی طبیعی از خود توانایی اصالح اتمسفر
داخلی (افزایش دیاکسید کربن و کاهش اکسیژن) و در نتیجه به
تاخیر انداختن تولید اتیلن در میوههای فرازگرا نظیر هلو و آلو را نشان
داده است ( .)Guillen et al., 2013با توجه به کاهش سرعت در
روند افزایشی تجمع لیکوپن در گوجهفرنگیهای گیالسی پوششدار
شده در مقایسه با نمونه بدون پوشش میتوان دریافت که فرایند
رسیدن گوجهفرنگی بهعنوان یک محصول کشاورزی فرازگرا در اثر
اعمال پوشش ژل آلوئهورا به تاخیر افتاده است .مولفه * aبهعنوان
شاخص قرمزی بهترین گزینه برای اندازهگیری درجه رسیدگی
گوجهفرنگی است در حالیکه مولفه * bاز بین رفتن رنگ زرد را نشان
میدهد ( .)Artés et al., 1998بهطور کلی نسبت باالی صفر
نشاندهنده شروع تغییر رنگ از سبز به قرمز است و نسبت باالی یک
نشاندهنده محصول کامال رسیده است ( .)Batu, 2004برای
اطالعات بیشتر طبقهبندی گوجهفرنگی بر اساس رنگ و مرحله
رسیدگی بر اساس نسبت * a*/bدر جدول  1آورده شده است ( Batu,
 .)2004تغییرات نسبت * a*/bگوجهفرنگیهای گیالسی بدون پوشش
و پوششدار شده با غلظتهای مختلف از ژل آلوئهورا حین نگهداری
در دماهای مختلف در شکل  3نشان داده شده است .بر اساس نتایج
تجزیه و تحلیل آماری غلظت ژل آلوئهورا ،زمان و دمای نگهداری
تاثیر معنیداری ( )p<0/05بر این نسبت داشتند .همانطور که در
شکل  3مشاهده میشود با گذشت زمان و افزایش دمای نگهداری
مقدار این نسبت افزایش یافت .این در حالی است که با اعمال ژل
آلوئهورا بهعنوان پوشش در مقایسه با نمونههای بدون پوشش مقدار
نسبت * a*/bکاهش یافت .مقادیر باالتر نسبت * a*/bنمونههای بدون
پوشش نگهداری شده در دمای باالتر نیز موید این مطلب است که با
اعمال پوشش ژل آلوئهورا و استفاده از دمای  5درجه سلسیوس
میتوان رسیدگی گوجهفرنگیهای گیالسی را بیشتر به تعویق انداخت
که این امر تجمع کمتر لیکوپن را به همراه دارد .در راستای نتایج
پژوهش حاضر  Shahiriو همکاران ( )2013نیز گزارش کردند نسبت
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) (ب، درجه سلسیوس5 ) محتوای لیکوپن گوجهفرنگیهای بدون پوشش و پوششدار شده با ژل آلوئهورا نگهداری شده در دماهای (الف-2 شکل
. درجه سلسیوس25 ) درجه سلسیوس و (ج12
Fig. 2. Lycopene content of uncoated and Aloe vera coated cherry tomatoes stored at temperatures of (a) 5 ºC, (b)
12ºC and (c) 25ºC.
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، درجه سلسیوس5 ) گوجهفرنگیهای بدون پوشش و پوششدار شده با ژل آلوئهورا نگهداری شده در دماهای (الفa*/b*  تغییرات نسبت-3 شکل
. درجه سلسیوس25 ) درجه سلسیوس و (ج12 )(ب
Fig. 3. a*/b*changes of uncoated and Aloe vera coated cherry tomatoes stored at temperatures of (a) 5ºC, (b) 12ºC
and (c) 25ºC.
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جدول  -1طبقهبندی رنگ و مراحل رسیدگی گوجهفرنگی بر اساس نسبت های * .a*/bمنبع (.)Batu, 2004
Table 1- Color classification and ripening stages of tomato according to a*/b* ratios
a*/b* ratio
نسبت *a*/b

Stage

مرحله
Green

-0.59 to -0.47

سبز

-0.47 to -0.27
-0.27 to 0.08

Beaker
Turning
Pink

0.08 to 0.60
0.60 to 0.95
0.95 to 1.21

محتوای ترکیبات فنولی کل

ترکیبات فنولی نقشهای متفاوتی در گیاهان و محصوالت
کشاورزی از جمله جلوگیری از آلودگی به پاتوژنها و یا مقاومت در
برابر پاتوژنها دارند ( .)Singh et al., 2010محتوای ترکیبات فنولی
کل گوجهفرنگیهای گیالسی در ابتدای دوره نگهداری معادل
 8/0±10/09میلیگرم معادل گالیک اسید بر  100گرم نمونه بود که
این مقدار پس از پوششدهی با افزایش غلظت ژل آلوئهورا اندکی
افزایش یافت .افزایش محتوای ترکیبات فنولی کل گوجهفرنگیهای
گیالسی پوششدار شده در ابتدای دوره نگهداری میتواند ناشی از
ترکیبات فنولی موجود در ژل آلوئهورا باشد Khaliq .و همکاران
( )2019اندکی افزایش در محتوای ترکیبات فنولی کل نمونههای
پوشش دار شده با ژل آلوئهورا را در مقایسه با نمونه شاهد گزارش
کردند .نتایج تجزیه و تحلیل آماری حاکی از آن است که غلظت
پوشش ژل آلوئهورا ،دما و زمان نگهداری تاثیر معنیداری بر محتوای
ترکیبات فنولی کل گوجهفرنگی گیالسی داشت (.)p<0/05
همانطور که در شکل  a-4مشاهده میشود محتوای ترکیبات
فنولی کل گوجهفرنگیهای گیالسی بدون پوشش و پوششدار شده با
غلظتهای مختلف از ژل آلوئهورا نگهداری شده در دمای  5درجه
سلسیوس حین دوره نگهداری افزایش یافت .بهطوریکه محتوای
ترکیبات فنولی کل در پایان دوره نگهداری برای نمونه بدون پوشش
معادل  9/10±0/10میلیگرم معادل گالیک اسید بر  100گرم نمونه و
برای نمونههای پوششدار شده با ژل آلوئهورا در محدوده 9/11-9/17
میلیگرم معادل گالیک اسید بر  100گرم نمونه بهدست آمد .به عبارت
دیگر گوجهفرنگیهای گیالسی نگهداری شده در دمای  5درجه
سلسیوس تا پایان روز  24هنوز وارد مرحله رسیدگی پیری نشدهاند.
محتوای ترکیبات فنولی کل گوجهفرنگی حین فرایند رشد و رسیدگی
متغیر بوده و بهعالوه مقدار این ترکیبات تحت تاثیر گونه گوجهفرنگی

صورتی
Light red

قرمز روشن
Red

قرمز

و حتی واریته آن نیز قرار دارد ( .)Egea et al., 2009بهطور دقیقتر
محتوای ترکیبات فنولی کل حین مرحله رشد تقریبا ثابت است و
بهطور پیوسته حین مراحل اولیه رسیدگی افزایش مییابد اما در مراحل
انتهایی دوره رسیدگی (مراحل قرمز و قرمز پر رنگ) این مقدار کاهش
مییابد ( .)Nour et al., 2014نتایج بهدست آمده در پژوهش حاضر
نیز موید این مطلب است .محتوای ترکیبات فنولی کل تمامی
گوجهفرنگیهای گیالسی نگهداری شده در دمای  12درجه سلسیوس
تنها تا روز  12دوره نگهداری افزایش یافت و پس از آن میزان
ترکیبات فنولی کل کاهش یافت (شکل  .)b-4در نتیجه
گوجهفرنگیهای گیالسی نگهداری شده در دمای  12درجه سلسیوس
در پایان روز  12وارد مرحله پیری شدهاند این در حالی است در دمای
 25درجه سلسیوس محتوای ترکیبات فنولی کل گوجهفرنگیهای
گیالسی بدون پوشش و پوششدار شده با غلظتهای  25و  50درصد
ژل آلوئهورا تا روز  8نگهداری و نمونههای پوششدار شده با
غلظتهای  75و  100درصد تا روز  12نگهداری افزایش یافت و
سپس مقدار ترکیبات فنولی کل کاهش یافت (شکل  .)C -4بررسی
روند تغییرات محتوای ترکیبات فنولی گوجهفرنگیهای گیالسی بدون
پوشش و پوشش دار شده با ژل آلوئهورا حین دوره نگهداری در
دماهای مختلف می توان اذعان نمود که با افزایش دما محتوای
ترکیبات فنولی افزایش و از طرفی ورود به مرحله پیری زودتر اتفاق
میافتد Vahdat .و همکاران ( )2012و Odriozola-Serrano
( )2008نیز دریافتند که در دماهای باالتر میزان ترکیبات فنولی کل
افزایش مییابد Reyes .و همکاران ( )2007دریافتند که با کاهش
سطح آسکوربیک در بافت میوهها و سبزیها میزان سنتز ترکیبات
فنولی برای تنظیم سطح گونههای اکسیژن فعال و محافظت از
سلولها افزایش مییابد.
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 درجه5 ) محتوای ترکیبات فنولی کل گوجهفرنگیهای بدون پوشش و پوششدار شده با ژل آلوئهورا نگهداری شده در دماهای (الف-4 شکل
. درجه سلسیوس25 ) درجه سلسیوس و (ج12 ) (ب،سلسیوس
Fig. 4. Total phenolic content of uncoated and Aloe vera coated cherry tomatoes stored at temperatures of (a)
5ºC, (b) 12ºC and (c) 25ºC.
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بهعالوه ،افزایش تولید اتیلن در دماهای باالتر به دلیل تاثیر مثبت
بر فعالیت فنیل آالنین آمونیالیاز بهعنوان عامل محرک برای تولید
ترکیبات پلیفنولی از فنیل آالنین میتواند یکی دیگر از دالیل
افزایش میزان ترکیبات پلیفنولی در دماهای باالتر باشد ( Laja et
 .)al., 2003کاهش محتوای ترکیبات فنولی کل در پایان دوره
نگهداری احتماال میتواند به دلیل از بین رفتن ساختار سلولی به دلیل
ورود به مرحله پیری باشد (.)Ghasemnezhad & Shiri, 2010
همانطور که در شکل  )c-b( 4مشاهده میشود با اعمال پوشش ژل
آلوئهورا میتوان از کاهش محتوای ترکیبات فنولی کل حین دوره
نگهداری جلوگیری نماید .بیشتر اینکه با اعمال پوشش ژل آلوئهورا
خصوصا در غلظتهای باالتر از  50درصد میتوان زمان ورود به
مرحله پیری را در دمای  25درجه سلسیوس افزایش داد .ذکر این
نکته الزم است که تفاوت معنیداری بین سطوح  75درصد و 100
درصد ژل آلوئهورا در حفظ محتوای ترکیبات فنولی کل حین دوره
نگهداری مشاهده نگردید ( .)p>0/05اعمال پوشش بر پایه ژل
آلوئهورا میتواند با اصالح اتمسفر داخلی گوجهفرنگی گیالسی و
محدود کردن فعالیت آنزیمهایی نظیر پلی فنل اکسیداز و پراکسیداز
مانع از تجزیه ترکیبات فنولی حین دوره نگهداری گردد ( Gorgani et
 .)al., 2018نتایج مطالعات  Serranoو همکاران ( (2006و Khaliq
و همکاران ( )2019نیز مشابه نتایج پژوهش حاضر میباشد .این
محققان دریافتند که میزان کاهش محتوای ترکیبات فنولی کل
میوههایی نظیر انگور ،میوه چیکو و بلوبری با اعمال پوششهای
خوراکی از ژل آلوئهورا و کیتوزان حین دوره نگهداری کاهش مییابد.
کاهش مقدار ترکیبات فنولی در مراحل انتهایی رسیدن گوجهفرنگی
میتواند به علت شرکت این ترکیبات در مکانیسمهای دفاعی علیه
گونههای اکسیژن فعال باشد که در اثر افزایش سرعت تنفس در اواخر
دوره رسیدگی به مقدار بیشتری تولید میشوند ( Raffo et al.,
 .)2002لذا در گوجهفرنگیهای گیالسی پوشش دار شده به علت
کاهش آسیب وارده به ساختار سلولی حین دوره نگهداری مقادیر
باالتری از ترکیبات فنولی مشاهده میگردد.
فعالیت ضدرادیکالی

فعالیت ضدرادیکالی گوجهفرنگی گیالسی میتواند تحت تاثیر
ترکیبات فنولی نظیر فالونوئیدها ،آسکوربیک اسید و کارتنوئیدها نظیر
لیکوپن قرار گیرد ( .)Giovanelli et al., 1999هرچند که این
فعالیت میتواند تحت تاثیر عواملی نظیر ژنتیک ،شرایط محیطی (نور،
دما ،در دسترس بودن آب و مواد مغذی) ،تکنیک مورد استفاده برای
تولید و شرایط نگهداری پس از برداشت نیز قرار گیرد ( Dumas et
 .)al., 2003در این پژوهش فعالیت ضدرادیکالی گوجهفرنگیهای
گیالسی بدون پوشش و پوششدار شده با غلظتهای مختلف از ژل
آلوئهورا حین نگهداری در دماهای مختلف بهروش فعالیت
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مهارکنندگی رادیکالهای آزاد  DPPHمورد ارزیابی قرار گرفت .روند
تغییرات فعالیت ضدرادیکالی در شکل  5آورده شده است .نتایج تجزیه
و تحلیل آماری نشان داد که غلظت ژل آلوئهورا ،دما و زمان نگهداری
تاثیر معنیداری بر فعالیت ضد رادیکالی گوجهفرنگیهای گیالسی
داشت (.)p<0/05
همانطور که در شکل  a-5مشاهده میگردد فعالیت ضدرادیکالی
گوجهفرنگیهای گیالسی در حین دوره نگهداری در دمای  5درجه
سلسیوس بهطور پیوسته افزایش یافت .بهعالوه اعمال ژل آلوئهورا اثر
مثبتی بر افزایش فعالیت ضدرادیکالی گوجهفرنگی گیالسی داشت به
طوریکه با افزایش غلظت ژل آلوئهورا این تاثیر بیشتر نیز شد اما
تفاوت معنیداری بین سطوح  75درصد و  100درصد ژل آلوئهورا
مشاهده نگردید ( .)p>0/05فعالیت ضدرادیکالی باالتر
گوجهفرنگیهای گیالسی پوششدار شده را میتوان به مقادیر باالتر
محتوای ترکیبات فنولی و حفظ بیشتر آسکوربیک اسید آنها نسبت داد.
از طرفی ژل آلوئهورا حاوی ترکیبات زیادی با فعالیت ضدرادیکالی
است که از آن جمله میتوان به ترکیبی به نام آلوئه-امودین 1اشاره
کرد ( .)Ni et al., 2004در این راستا  Serranoو همکاران (،)2006
 )2015( Hassanpourو  Gorganiو همکاران ( )2018دریافتند که
میتوان با اعمال پوشش ژل آلوئهورا بر میوه انگور ،تمشک و کیوی
رقم هایوارد در انتهای دوره نگهداری به مقادیر باالتری از فعالیت
ضدرادیکالی دست یافت Zahedi .و همکاران ( )2019گزارش
نمودند که انبههای پوششدار شده با کیتوزان نسبت به نمونه بدون
پوشش در پایان دوره نگهداری از محتوای فنولی و فعالیت
ضدرادیکالی باالتری برخوردار هستند .در بسیاری از مطالعات پیشین
افزایش فعالیت آنزیمهای ضداکسایش نظیر سوپراکسید دیسموتاز،2
پروکسیداز 3و کاتاالز 4در پی تیمار محصوالتی نظیر گوجهفرنگی
( )Liu et al., 2007و گوآوا ( )Hong et al., 2012با غلظتهای
مختلف از کیتوزان مشاهده شده است که میتواند مسئول بروز بخش
اعظمی از فعالیت ضدرادیکالی حین دوره نگهداری باشند .با افزایش
دمای نگهداری از  5به  12درجه سلسیوس میزان فعالیت ضدرادیکالی
گوجهفرنگیهای گیالسی تا روز  12افزایش و پس از آن تا پایان دوره
نگهداری کاهش یافت (شکل  .)b-5با افزایش بیشتر دمای نگهداری
روند مشابهی مشاهده گردید با این تفاوت که زمان آغاز کاهش
فعالیت ضد رادیکالی روز  8دوره نگهداری بود (شکل .)C-5

1 Aloe-emodin
)2 Superoxide dismutase (SOD
)3 Peroxidase (POD
)4 Catalase (CAT
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، درجه سلسیوس5 ) فعالیت ضدرادیکالی گوجهفرنگیهای بدون پوشش و پوششدار شده با ژل آلوئهورا نگهداری شده در دماهای (الف-5 شکل
. درجه سلسیوس25 ) درجه سلسیوس و (ج12 )(ب
Fig. 5. Antiradical activity of uncoated and Aloe vera coated cherry tomatoes stored at temperatures of (a) 5ºC,
(b) 12ºC and (c) 25ºC.
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شکل  -6روابط همبستگی بین فعالیت ضدرادیکالی عصاره گوجهفرنگیهای بدون پوشش و پوششدار شده با ژل آلوئهورا نگهداری شده در
دماهای مختلف و (الف) آسکوربیک اسید( ،ب) لیکوپن و (ج) ترکیبات فنولی کل.
Fig. 6. Correlations between antiradical activity of uncoated and Aloe vera coated cherry tomatoes stored at
different temperatures and (a) ascorbic acid, (b) lycopene and (c) total phenolic content.

همانطور که پیشتر نیز بیان شد گوجهفرنگیهای گیالسی حین
دوره نگهداری در معرض آسیب اکسیداتیو قرار میگیرند که این

آسیب منجر به صدمه سلولی و تغییر در ترکیب و محتوای ترکیبات
ضداکساینده و در نهایت بروز تغییراتی در فعالیت ضداکسایشی
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نتیجهگیری
،نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مقادیر آسکوربیک اسید
ترکیبات فنولی کل و فعالیت ضدرادیکالی گوجهفرنگیهای گیالسی
حین دوره نگهداری کاهش مییابد در حالیکه برای مقدار لیکوپن
 بررسی اثر افزایش دما حاکی از تسریع.روند افزایشی مشاهده گردید
 ترکیبات فنولی کل و فعالیت ضدرادیکالی و،کاهش آسکوربیک اسید
 اعمال.افزایش سرعت تجمع لیکوپن در گوجهفرنگیهای گیالسی بود
 درصد75 پوشش خوراکی بر پایه ژل آلوئهورا خصوصا با غلظت
 ترکیبات فنولی کل و،توانست روند کاهشی محتوای آسکوربیک اسید
فعالیت ضدرادیکالی گوجهفرنگیهای گیالسی حین دوره نگهداری را
 درنهایت میتوان نتیجه گرفت که استفاده از تکنیک.کنترل نماید
پوششدهی و کنترل دمای نگهداری تاثیر بهسزایی بر حفظ ترکیبات
.زیستفعال گوجهفرنگی گیالسی در مرحله پس از برداشت دارد
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 در این راستا کاهش فعالیت ضد رادیکالی در پایان روزهای.میشود
 دوره نگهداری به ترتیب برای گوجهفرنگیهای گیالسی8  و12
 درجه سلسیوس موید نتیجه فوق25  و12 نگهداری شده در دمای
.است
نتایج بررسی همبستگی فعالیت ضدرادیکالی گوجهفرنگیهای
 لیکوپن و محتوای ترکیبات فنولی،گیالسی با میزان آسکوربیک اسید
 همانطور که مالحظه میگردد. نشان داده شده است6 کل در شکل
فعالیت ضدرادیکالی گوجهفرنگی گیالسی همبستگی قوی با ترکیبات
 به عالوه اینکه همبستگی فعالیت.) داردR2=0/8922( فنولی کل
) بیش ازR2=0/2301( ضدرادیکالی با میزان آسکوربیک اسید
 بر اساس نتایج بهدست.) بودR2=0/0706( همبستگی با مقدار لیکوپن
آمده تغییرات فعالیت ضدرادیکالی گوجهفرنگیهای گیالسی بیشتر
 سایر محققان نیز.تحت تاثیر تغییرات ترکیبات فنولی قرار دارد
 ترکیبات،همبستگی بین فعالیت ضداکسایشی و آسکوربیک اسید
Martınez-( فنولی و لیکوپن در گوجهفرنگی را نشان دادهاند
.)Valverde et al., 2002; Odriozola-Serrano et al., 2008
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Abstract
Introduction: Fats are widely used in food formulations to improve nutrients and quality of food products. In
recent years, consumer awareness of the relationship between diet and health has increased, which results in increasing
concerns about fats in products, in terms of high levels of saturated fatty acids. Therefore, various attempts have been
conducted to find appropriate method to produce solid fats with unsaturated fatty acid content. The production of lowfat cake is of special nutritional importance due to the effects of fats and the incidence of various diseases such as
hypercholesterolemia and cardiovascular. In cake making, oil is very important, first of all, it has an effect on keeping
the air in the cake dough. It causes porosity and increases the volume of the cake. The conversion of liquid oils to gellike structures that have the properties of a solid fat (rheological properties, viscoelasticity, dispersibility, and softness)
without using large amounts of saturated fats is an important development in the food industry, and structures produced
by oleogelation are called oleogels. Therefore, the main purpose of this study was to produce low-calorie muffins by
removing fat and replacing it with an oleogel system prepared from a soluble complex of xanthan gum and egg white by
indirect foam molding.
1

Materials and Methods: First, aerogels were produced indirectly using egg white protein complex and xanthan
gum, and then oleogel was produced by adsorption of oil. In this method, first, water suspensions containing 0.5 wt% of
xanthan and 5 wt% of egg white protein were prepared. In the next step, the oleogel was used to produce muffin with
reduced oil in three levels of 10, 30 and 50%. In this study, texture characteristics, color, porosity, water activity,
moisture, specific volume of muffin samples were investigated. In the control sample, cake dough contained 100%
wheat flour, 50% sugar powder, 30% liquid vegetable oil, 2% baking powder, 0.2% vanilla, 36% eggs and 12% invert
syrup. To prepare samples containing oleogels, oil was removed and different concentrations of oil reduction at the
level of 50, 30 and 10% in the formulation were added to each treatment.
Results and Discussion: Muffin with 10% reduced oil had the highest volume and density and had similar texture
characteristics to the control sample. By reducing the amount of fat to 50% of the initial amount in muffin, the volume
decreased and the firmness of the texture increased significantly (p <0.05). The reduction of the percentage of porosity
confirmed that the texture stiffness in higher values of substitution. The sensory evaluation showed that the 10%
reduced oil sample had the highest consumer acceptance. According to the results of this study, it can be suggested that
preparing muffins with oleogels can reduce the problems caused by fats, while improved sensory and qualitative
properties and be produced as a functional food.
Keywords: Aerogels, Muffins, Structured oils, Unsaturated oils.
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مقاله علمی-پژوهشی
تولید مافین با روغن کاهش یافته با استفاده از اولئوژل کمپلکس محلول پروتئین سفیده تخم مرغ
و صمغ زانتان به روش قالب گیری کف
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چكيده
روغن ها و چربی ها بهمنظور بهبود مواد مغذی و خصوصیات کیفی بهطور گسترده در فرموالسیون مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرند .درسال های اخیر،
آگاهی مصرف کننده ها از رابطه بین رژیم غذایی و سالمتی افزایش یافته است که باعث افزایش نگرانی از نظر میزان اسیدهای چرب اشباع در محصوالت غذایی
شده است .بنابراین در این تحقیق استفاده از چربی جامد با محتوای اسیدهای چرب غیراشباع با استفاده از اولئوژل جهت تولید مافین با روغن کاهش یافته مورد
بررسی قرارگرفت .ابتدا به روش غیرمستقیم قالب گیری کف با استفاده از کمپلکس پروتئین سفیده تخم مرغ و صمغ زانتان سیستم اولئوژل روغن کنجد تولید شد.
سپس اولئوژل جهت تولید کیک مافین با روغن کاهش یافته در سه سطح  30 ،10و  50درصد استفاده شد .در این مطالعه ویژگی های بافتی ،رنگ ،تخلخل ،فعالیت
آبی ،رطوبت و حجم مخصوص نمونه های مافین مورد بررسی قرارگرفت .مافین با  10درصد روغن کاهش یافته بیشترین حجم و دانسیته را داشت و از ویژگی های
بافتی مشابه نمونه شاهد برخوردار بود .با کاهش میزان چربی به  50درصد مقدار اولیه حجم مافین کاهش و سفتی بافت افزایش یافت که این افزایش معنی دار بود
( .)p<0/05نتایج ارزیابی حسی نشان داد که نمونه 10درصد روغن کاهش یافته از باالترین مقبولیت نزد مصرف کننده برخوردار است .با توجه به نتایج این پژوهش
می توان بیان داشت با استفاده از سیستم اولئوژل ضمن مهار مشکالت ناشی از چربی می توان محصوالت رژیمی فاقد کلسترول با خواص حسی و کیفی بهبودیافته
و بهعنوان یک غذای عملگرا تولید نمود.
واژههای کليدی :اولئوژل ،روغن ساختاریافته ،روغن غیراشباع ،مافین.

مقدمه

1

صنعت نانوایی یکی از بزرگترین صنایع غذایی در تمام جهان است
و محصوالتی از جمله کیک و کلوچه و بیسکوئیت به دلیل سهولت
مصرف و ماندگاری باال از پرطرفدارترین میان وعده های غذایی
می باشند .کیک به عنوان یک منبع کالریزا حد واسط نان و
بیسکوئیت قرار دارد .چهار ماده اولیه اصلی که برای تهیه کیک
استفاده می شود شامل آرد ،شکر ،روغن و تخم مرغ است (موسسه
استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران .)1385 ،در حقیقت خمیر کیک
یک امولسیون روغن در آب است که در آن ذرات چربی بهطور نامنظم
در فاز آبی قرار گرفته اند ( Wilderjans et al., 2013, Oh et al.,
) .)2018در کیک سازی روغن اهمیت زیادی دارد ،در درجه اول در
نگهداری هوا در خمیر کیک تاثیر دارد ،بدین ترتیب که ضمن عمل
 -1گروه علوم و صنایع غذایی ،واحد سبزوار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سبزوار ،ایران.
 -2گروه نانوفناوری مواد غذایی ،مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی ،مشهد،
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مخلوط کردن اجزای کیک به روش خامه ای کردن موجب محبوس
شدن هوا در البهالی خمیر کیک شده و در ادامه این هوای
محبوس شده درهنگام پخت منبسط شده و سبب تخلخل و افزایش
حجم بیشتر کیک میشود .عالوه بر این ،روغن موجب تردی فرآورده
و بهبود طعم آن میگردد .بدین صورت که روغن بهصورت الیه هایی
در بافت خمیر قرار گرفته و باعث کوتاه شدن رشتههای گلوتنی
می شود و آن را ترد میکند .روغن مورد استفاده در فرمول کیک حتما
باید همراه با امولسیفایر مناسب بهکار رود تا در بافت خمیر بهخوبی
پخش گردد .لستین موجود در زرده تخم مرغ افزوده شده به فرمول
کیک بهعنوان امولسیفایر عمل می کند (.)Manzocco et al., 2012
در صنعت غذا یک روند رو به رشدی جهت تولید محصوالت
جدید با کاهش سطح اسیدهای چرب اشباع و ترانس ایجاد شده است.
مصرف سطوح باالیی از اسید های چرب اشباع و ترانس در
رژیم غذایی به شدت تهدیدکننده سالمت انسان میباشد و باعث بروز
بیماریهای قلبی عروقی ،چاقی و انواع سرطان میشود ،صنعت غذا
به دنبال جایگزین هایی برای اسیدهای چرب اشباع و ترانس و به
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دنبال آن کاهش بروز بیماریهای ناشی از آن می باشد ( O'Sullivan

.)et al., 2016
تبدیل روغن مایع به ساختار ژ ل مانند که ویژگیهای یک چربی
جامد (خواص رئولوژیکی ،ویسکواالستیسیته ،قابلیت پخش و نرمی) را
بدون داشتن مقدار زیادی چربی های اشباع داشته باشند یک پیشرفت
مهم در صنعت غذا است و ساختارهای تولید شده در نتیجه
اولئوژالسیون ،اولئوژل نامیده می شود .روغن های گیاهی سالم در
ماتریس های ژل مانند ،جهت تشکیل عامل های روغنی حجم دهنده
بهعنوان راهکار جدیدی برای کاهش محتوای چربیهای حیوانی و
اشباع در محصوالت غذایی عملگرا بهکار گرفته شده است ( Herrero
; Panagiotopoulou ; Ruiz-Capillas et al., 2013et al., 2014

 .)et al., 2016در صنعت غذا اولئوژل شبکه ژلی حاوی روغنهای
خوراکی مایع است .برای تولید اولئوژل نیاز به یک ترکیب ژل دهنده
ای است که توانایی ایجاد شبکه سه بعدی برای بهدام انداختن روغن
های خوراکی را داشته باشند .از انواع ترکیبات ژلدهنده میتوان
صمغها ،اتیل سلولز ،مونو و دی گلیسریدها ،فیتواسترول ،اریزانول و
موم ها را نام برد (.); Martins et al., 2018Kim et al., 2017
مطالعات گسترده ای جهت جایگزینی چربی جامد با ساختارهای
اولئوژل صورت گرفته است Jang .و همکاران ( )2015الئوژل روغن
کلزا با موم کاندلیال تهیه و بهعنوان جایگزین شورتنینگ برای تولید
کوکی با سطح باالیی از اسیدهای چرب اشباع نشده استفاده کردند.
 Mertو  )2016( Demirkesenکاربرد بالقوه دو نوع اولئوژل مختلف
حاوی واکس کارنوبا و موم کاندلیال برای جایگزینی شورتنینگ
کوکی ها را بررسی کردند Moriano .و  )2017( Alampreseاستفاده
از ارگانوژل های روغن آفتابگردان ساخته شده با  13فیتوسترول وγ
اریزانول بهعنوان جایگزین چربی شیر در بستنی را ارزیابی کردند.
پلیساکاریدها بهصورت جداگانه یا در ترکیب با هم می توانند
برای ایجاد ساختارهای ژلی گوناگون که مناسب تثبیت قطرات روغن
هستند استفاده شوند و بهعنوان عامل های حجم دهنده روغنی عمل
نمایند ( .)Ruiz-Capillas et al., 2013ساختارهای اولئوژل
تهیه شده بر پایه پلیمرها دارای پایداری باالتری است ،از اینرو در
محصوالت پخت می تواند ساختار مناسب تری ایجاد نماید .یکی از
روش های تولید اولئوژل استفاده از یک کرایوژل متخلخل از یک
پلیمر حالل در آب از طریق قالب گیری کف است .در تحقیقی از
فعالیت سطحی هیدروکسی پروپیل متیل سلولز بهمنظور تشکیل قالب
کرایوژل متخلخل استفاده شد .این ساختار متخلخل دارای خاصیت
جذب روغن بوده که بعد از اعمال برش به اولئوژلی با خواص رئولوژی
جدید تبدیل شد ( .)Patel et al., 2013خواص پلی ساکاریدهایی که
بهعنوان عامل های حجم دهنده در سیستم های ساختار یافته بهکار
می روند با مخلوط کردن آنها با سایر بیوپلیمرها بهویژه پروتئین ها

بهبود مییابد .از اینرو هدف اصلی این تحقیق تولید مافین کم کالری
از طریق حذف چربی جامد و جایگزینی آن با سیستم اولئوژلی
تهیه شده از کمپلکس محلول صمغ زانتان و سفیده تخم مرغ به روش
غیرمستقیم قالب کف بود.

مواد و روشها
آرد مورد استفاده در این پژوهش از کارخانه آرد پیشگام ،مشهد
تهیه شد .درجه استخراج آرد  87درصد و مشخصات آن (گلوتن
مرطوب  26/7درصد ،پروتئین  10/8درصد ،خاکستر  0/79درصد و
رطوبت  10/52درصد) بود ( .)AACC, 2000همچنین سایر
مواد مصرفی در تولید کیک شامل شکر سفید (محسن ،کرج ،ایران)،
روغن کنجد (الدن ،تهران ،ایران) و پودر پخت تخم مرغ و وانیل از
فروشگاه عرضه کننده مواد اولیه قنادی خریداری شد .شربت اینورت
هم مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره  8025تهیه شد .صمغ
زانتان از شرکت سیگما آلدریچ و پودر سفیده تخم مرغ از شرکت
تالونگ خریداری گردید.
روش تهيه اولئوژل

اولئوژل به روش غیرمستقیم از قالب گیری کف در شرایط بهینه
براساس روش جابری و همکاران ( )2020تولید شد .ابتدا
سوسپانسیون های آبی حاوی  0/5درصد (وزنی /وزنی) از زانتان و 5
درصد (وزنی /وزنی) سفیده تخم مرغ تهیه و نسبت  50:50از هر دو به
آرامی در دمای اتاق و بهوسیله همزن با هم مخلوط شدند .سپس
سوسپانسیون همگن در فریزر درایر ()Operon-FDU-8606
خشک گردیدند .نمونه ها بهمنظور بهدست آوردن آئروژل های متخلخل
و خشک به مدت  ۴8ساعت تحت دمای ( -60درجه سانتی گراد)
قرار گرفتند ،سپس نمونه های آئروژل به مدت  2۴ساعت در روغن
کنجد در دمای محیط ( 20درجه سانتی گراد) به حالت تعلیق درآمد تا
روغن کامال جذب شد ،سپس همزدن نمونه انجام گرفت تا آئروژل به
ساختار اولئوژل تبدیل شود.
تهيه مافين

در نمونه شاهد خمیر کیک حاوی  100درصد آرد گندم 50 ،درصد
پودر شکر 30 ،درصد روغن نباتی مایع 2 ،درصد پودرپخت 0/2 ،درصد
وانیل 36 ،درصد تخم مرغ و  12درصد شربت اینورت بود .خمیر کیک
به روش دو مرحلهای ،ابتدا روغن ،پودر شکر و تخم مرغ با استفاده از
یک همزن برقی به مدت  3دقیقه مخلوط سپس آب و در آخر آرد و
پودرپخت اضافه و خمیر بدست آمده با استفاده از یک قیف به میزان
 ۴0گرم درون کاغذهای مخصوص مافین ریخته و عمل پخت در فر
طبقهای (صنایع پخت ،مشهد) در دمای  170درجه سانتی گراد به

جابری و همکاران /تولید مافین با روغن کاهش یافته با استفاده از اولئوژل...

مدت  20دقیقه انجام شد .پس از سرد شدن هریک از نمونه ها در
کیسه های پلی اتیلنی به منظور ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی،
بسته بندی و در دمای محیط ( 25درجه سانتی گراد) نگهداری شدند.
برای تهیه نمونه های مافین با روغن کاهش یافته ( 30 ،10و  50درصد
کاهش روغن) ،روغن از فرموالسیون حذف شد و سیستم اولئوژل در
تولید مافین جهت ایجاد درصد روغن مدنظر مورد استفاده قرار گرفت.
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تصویربرداری شد .به وسیله نرمافزار  ImageJو با فعال کردن قسمت
 8بیت ،بهصورت تصاویر خاکستری درآمده و سپس با فعال کردن
گزینه دودویی نرمافزار تصویر بهصورت نقاط تیره و روشن در آمد که
محاسبه نسبت نقاط روشن به نقاط تیره بهعنوان شاخص میزان
تخلخل مافین محاسبه شد (.)Wilderjans et al., 2008
خصوصيات حسی

خصوصيات فيزیكوشيميایی مافين

خصوصیات فیزیکوشیمایی نمونه های مافین پس از تولید و
سرد شدن مورد ارزیابی قرار گرفتند .رطوبت مافین مطابق استاندارد
 )2000( AACCتعیین گردید .اندازهگیری میزان فعالیت آبی با
استفاده از دستگاه واتر اکتیویتیمتر ( Novasina ms1-aw, Axair
 ،Ltdسوئیس) ،در دمای  25درجه سانتیگراد و  2ساعت بعد از پخت
انجام شد .برای اندازهگیری حجم از روش جایگزینی دانه کلزا مطابق
استاندارد  )2000( AACCشماره  ۴۴-15-02استفاده شد و حجم
مخصوص از تقسیم حجم به وزن محاسبه گردید.
آناليز بافت

برای تعیین ویژگی های مکانیکی بافت از آزمون آنالیز پروفایل
بافت ( )TPAاستفاده شد .نمونه های مافین از پوشش خارج شده و به
صورت صفحه ای با ضخامت 15میلی متر و قطر  ۴0میلی متر
برش زده و در دمای اتاق تا  50درصد ارتفاع اولیه با یک مکانیسم دو
مرحله ای فشرده شد .از سرعت معادل  1میلی متر بر ثانیه استفاده و
شاخص های بافتی شامل سختی ،چسبندگی ،پیوستگی ،قابلیت جویدن
و فنریت در اولین و دومین مرحله فشردن مورد ارزیابی قرار گرفت
(.)Oh et al., 2017
آناليز رنگ

تغییرات رنگ پوسته کیک با استفاده از دستگاه رنگسنج
( ،Iwave ،WF-30 ،Colorimeterچین) اندازهگیری شد .این
دستگاه جهت اندازهگیری شاخصهای رنگی * a* ،Lو * bبهکار
میرود L* .نشاندهنده روشنایی میباشد که بین صفر تا  100متغیر
است .پارامترهای * aاز سبز تا قرمز و * bاز آبی تا زرد اجزای رنگی
میباشند که بین -120تا  120متغیر هستند ( & Psimouli,
.)Oreopoulou, 2012
تخلخل

برای ارزیابی تخلخل مافین از روش پردازش تصویر استفاده شد.
بدینمنظور قطعه به ابعاد  ۴ ×۴سانتی متر از قسمت میانی مغز مافین
بریده و عکس آن بهوسیله دوربین عکسبرداری ()Canon ،D3220

ارزیابی ویژگیهای حسی مافین توسط  15نفر ارزیاب
آموزش دیده با استفاده از آزمون امتیازدهی و به روش هدونیک 5
نقطه ای انجام شد .صفاتی که در این آزمون مورد ارزیابی قرار گرفت
شامل رنگ ،عطر ،طعم ،پوکی و تخلخل مغز مافین ،قابلیت جویدن و
پذیرش کلی بود.
تجزیهوتحليل آماری دادهها

تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از طرح ساده با آرایش کامال
تصادفی و مقایسه میانگین با استفاده از آزمون دانکن در سطح 95
درصد انجام گرفت .برای مقایسه میانگین و رسم نمودارها بهترتیب از
نرمافزار  SPSSنسخه  19و اکسل استفاده شد.

نتایج و بحث
ميزان فعاليت آبی و رطوبت مافين تهيه شده با اولئوژل

نتایج جایگزینی اولئوژل با روغن در فرموالسیون کیک نشان داد
که با افزایش میزان اولئوژل میزان رطوبت نمونه های کیک بیشتر
شد .بطوریکه در نمونه  50درصد چربی کاهش یافته در مقایسه با
نمونه شاهد میزان رطوبت از همه کمتر بود ،اما با افزایش میزان
جایگزینی اولئوژل در نمونه  10درصد چربی کاهش یافته میزان
رطوبت نمونه های کیک افزایش و مشابه با نمونه شاهد شد.
رطوبت مواد غذایی بیانگر کیفیت موادغذایی بهویژه محصوالت
پخت است و مرطوب بودن یکی از شاخص های مطلوب در کیک
می باشد؛ بهطوری که کاهش محتوای رطوبتی کیک ،موجب ایجاد
بافتی سفت تر و خشک تر شده ،در حالی که حفظ و نگهداری آب در
کیک باعث نرمی بافت کیک و تعویق بیاتی آن می شود ( Mert,
 .)Demirkesen & 2016میزان رطوبت محصول غذایی به ظرفیت
آن در جذب آب بستگی دارد .حفظ رطوبت نمونه های کیک تهیه شده
با اولئوژل ها در طول مدت پخت می تواند به قابلیت اولئوژلها در
جذب و بهدام انداختن مولکول های آب مرتبط باشد.
دلیل افزایش محتوای رطوبت نمونه های حاوی اولئوژل ،قدرت
باالی صمغ زانتان در جذب رطوبت و نگهداری آن در حین فرآیند
پخت می باشد .همچنین بیان شده است ،اولئوژلها سبب حفظ و
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نگهداری رطوبت در بافت کیک شده و از مهاجرت رطوبت و انتقال

آن به رشته های نشاسته جلوگیری میکنند (.)Lim et al., 2017

)Moisture (%

Control

10%
Reduced fat

30%

50%

Reduced fat

Reduced fat

Muffins samples
شكل  -1اثر سطوح مختلف اولئوژل بر ميزان رطوبت مافينها
Fig. 1. Effect of different levels of oleogels on the moisture content of muffins

Water activity

Control

10%
Reduced fat

30%
Reduced fat

50%
Reduced fat

Muffins samples
شكل  -2اثر سطوح مختلف اولئوژل بر ميزان فعاليت آبی مافين
Fig. 2. Effect of different levels of oleogels on the water activity of muffins

میزان فعالیت آبی فاکتور بسیار مهمی است که بر رشد
میکروارگانیسم تاثیر می گذارد و اهمیت ویژه ای در ماندگاری
محصوالت پخت دارد .نتایج حاصل از ارزیابی فعالیت آبی نشان داد که
حذف روغن و جایگزینی اولئوژل ،فعالیت آبی نمونه های مافین را
افزایش داد .اما با بیشترشدن درصد اولئوژل در مافین میزان فعالیت
آبی نمونهها کاسته شد (نمونه با  10درصد کاهش روغن) ،بهطوریکه
بیشترین میزان فعالیت آبی در نمونه با  50درصد روغن کاهش یافته
بود .کمترین میزان فعالیت آبی  0/73مربوط به نمونه کنترل بود که
فاقد اولئوژل است .میزان فعالیت آبی در نمونه  10درصد روغن

کاهش یافته 0/76 ،بود که این عدد نزدیک به نمونه شاهد بود و
تفاوت معنیداری با آن نداشت .نتایج بهدست آمده از رطوبت و فعالیت
آبی نشان می دهد تولید کیک در نمونه  10درصد روغن کاهش یافته
می تواند ماندگاری مشابه با کیک شاهد داشته باشد .قابلیت باالی
نگهداری آب بهدلیل حضور گروه های هیدروکسیل در ساختار صمغ
استفاده شده در اولئوژل می باشد .ترکیبات ژل دهنده نظیر
هیدروکلوئیدها در فرموالسیون محصوالت پخت به دلیل طبیعت
آبدوست خود با آب برهمکنش میدهند و سبب کاهش انتشار آب و
پایداری حضور آن در سیستم میشوند ( )Adili et al., 2020که

جابری و همکاران /تولید مافین با روغن کاهش یافته با استفاده از اولئوژل...

همین امر در افزایش جذب آب و کاهش میزان آب آزاد در نتیجه
کاهش فعالیت آبی در محصول نهایی و در حین فرآیند پخت و
نگهداری مؤثر است Giacomozzi .و همکاران ( )2018بیان کردند
که مافین های حاوی اولئوژل در مدت ارزیابی به دلیل احتباس
قوی تر آب در داخل ساختار سبب کاهش مقدار آب آزاد در مافین و
افزایش زمان ماندگاری نمونه ها شدند.
ميزان حجم مخصوص و تخلخل مافين

نتایج این پژوهش نشان داد که اضافه کردن اولئوژل بهجای
روغن در فرموالسیون مافین در نمونه  50درصد چربی کاهش یافته
سبب کاهش حجم مخصوص و افزایش دانسیته کیک شد .چربی
نقش مهمی در هوادهی محصوالت پخت دارد و در نتیجه بر حجم و
بافت محصوالت نهایی تأثیر می گذارد .ویسکوزیته مناسب خمیر
حباب های هوا را در حین مخلوط کردن خمیر حفظ میکند و منجر به
بهبود حجم محصول نهایی میشود ( .)Sahi & Alava, 2003با
افزایش میزان جایگزینی اولئوژل میزان حجم مخصوص افزایش
داشت .بطوریکه در نمونه مافین با  10درصد چربی کاهش یافته میزان
حجم مخصوص نمونه کیک اختالف معنیداری با نمونه شاهد نداشت
( .)P>0/05نمونه با  10درصد روغن کاهش یافته دارای بیشترین
میزان روغن در سیستم اولئوژل می باشد و به این دلیل از نظر
هوادهی و حجم مشابه نمونه شاهد می باشد.
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البته الزم به ذکر است که مقدار حجم مخصوص در نمونه 10
درصد روغن کاهش یافته حجم مخصوص مشابهی با نمونه کیک
تهیه شده با روغن داشت .اولئوژل ها ضمن ایجاد مکانیسم تثبیت
امولسیون کف ،بر هوادهی کیک نیز موثر هستند ( Kim et al.,
 Pehlivanoglu .)2017و همکاران ( )2018در نتیجه پژوهش های
خود نشان دادند که حجم کیک تهیه شده با اولئوژل با استفاده از روغن
کتان و شورتنینگ از سایر نمونه های تولید شده باالتر است چون
هوای بیشتری در خمیر این نمونه ها به دام می افتد .همچنین بیان
شده استفاده از اولئوژل در کیک تأثیر زیادی بر میزان توزیع هوا در
سیستم خمیر می گذارد ( Oh .)Ghotra et al., 2002و )2018( Lee
بیان کردند که حجم مخصوص مافین با جایگزین کردن شورتنیگ با
اولئوژل  HPMCکاهش می یابد که دلیل آنرا متراکمتر شدن ساختار
مافین با جایگزینی اولئوژل و توانایی کمتر خمیر در حفظ هوا دانستند.
اگر چه این محققان در نتایج خود نشان دادند که جایگزینی
شورتنینگ ها با اولئوژل های  HPMCتا  50درصد وزنی تأثیر منفی
بر حجم مخصوص مافین ندارد .نتایج مشابه دیگری مبنی بر کاهش
حجم مخصوص نمونه های کیک با جایگزینی شورتنینگ با
اولئوژل های واکس کارنوبا ( ،)Kim et al., 2017واکس سبوس
برنج ،واکس کاندلیال ()Mert & Demirkesen, 2019
گزارش شده است که در همه این مطالعات کاهش مقدار اولیه هوا و
ظرفیت نگه داری آن طی پخت با افزودن اولئوژل ها بهعنوان دلیل این
پدیده ذکر شده است .

جدول  -1اثر جایگزینی اولئوژل بر حجم مخصوص و دانسيته مافين
Table 1- Effect of oleogels replacement on specific volume and density of muffin.
)Density (g/cm3

)Specific volume (ml/g

Samples

دانسيته
0.16±0.04 d
0.34±0.00 a
0.23±0.00 b
0.18±0.16 c

حجم مخصوص
26.32±0.50 a
14.35±0.20 c
19.56±0.20 b
25.36±0.61 a

نمونه
 Controlشاهد
 %50 50% reduced fatچربی کاهش یافته
 %3030% reduced fatچربی کاهش یافته
 %1010% reduced fatچربی کاهش یافته

* میانگینهای دارای حروف مشترك در هر ستون ازنظر آزمون دانکن در سطح  5درصد اختالف معنیدار ندارد.

شکل  ،3درصد تخلخل را در نمونه های مختلف مافین نشان
می دهد .درصدهای پایین اولئوژل سبب کاهش تخلخل نسبت به
نمونه شاهد شد .بین حجم و تخلخل رابطه مستقیم وجود دارد.
بنابراین با توجه به اینکه حجم با حذف روغن و جایگزینی اولئوژل
کاهش می یابد ،تخلخل نیز کاهش مییابد .کمترین تخلخل مربوط
به تیمار  50درصد چربی کاهش یافته است که افزایش میزان اولئوژل
در فرموالسیون روغن سبب افزایش میزان تخلخل کیک شد .به
طوریکه میزان تخلخل در نمونه با  10درصد چربی کاهش یافته
نزدیک نمونه شاهد بود .تخلخل یکی از شاخص های مهم ارزیابی

بافت محصوالت پخت مخصوصا کیک بوده و بهطور کلی تابعی از
تعداد حفرات موجود در مغز بافت این محصوالت و همچنین نحوه
توزیع و پخش این حفرات می باشد (خیابانی و همکاران .)1399 ،به
طوری که هرچه تعداد حفرات و سلول های گازی بیشتر بوده و توزیع و
پخش آن ها یکنواختتر صورت گرفته باشد ،میزان تخلخل محصول
نهایی بیشتر خواهد بود .با توجه به مطالعات گذشته ،کاهش میزان
تخلخل نمونه های کیک با جایگزینی روغن با اولئوژل ها را می توان به
دو پدیده نسبت داد :الف) افزایش بیش از حد ویسکوزیته خمیر با
افزودن اولئوژل ها که باعث اختالل در پذیرش بخشی از حباب های
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هوای ورودی به بافت خمیر کیک طی فرآیند همزدن و همچنین عدم
پخش یکنواخت آن می شود؛ ب) حذف اثر محافظتی کریستال های
اسیدهای چرب اشباع بر حباب های هوای مغز بافت کیک با جایگزینی
شورتنینگ توسط اولئوژل ها (; Jang et al., Hwang et al., 2018
 .)2015در فرموالسیون عادی کیک کریستال های چربی الیه ای

اطراف حباب های هوا ایجاد کرده و باعث حفظ آن ها در طول مدت
پخت می شوند ،ولی با جایگزینی روغن با اولئوژل ها این اثر حفاظتی تا
حدودی از بین رفته و در نتیجه باعث کاهش میزان تخلخل کیک
می گردد ،اما با افزایش میزان اولئوژل ،اثر حذف روغن در
فرموالسیون جبران می شود.

)Porosity (%

Control

30%

10%

Reduced fat

Reduced fat

50%
Reduced fat

Muffins samples
شكل -3اثر سطوح مختلف اولئوژل بر درصد تخلخل مافين
Fig. 3. The effect of different levels of oleogels on the porosity of muffins.
جدول -2اثر جایگزینی اولئوژل بر ویژگی های مكانيكی بافت مافين
Table 2- The effect of oleogel replacement on the mechanical properties of muffin texture
)Adhesiveness (g.s

)Springiness (mm

Cohesiveness

)Chewiness (g.s

)Hardness (g

Samples

چسبندگی

فنریت

پيوستگی

قابليت جویدن

سفتی

نمونه

-0.92± 0.49 ab

22.91±0.96b

0.53±0.37a

13111±76.79a

1079.84±79.99b

-1.02± 0.08b

23.17±0.42b

0.46±0.27a

11718±23.66c

1099.44±67.48b

-1.50± 0.33a

23.92±0.05b

0.37±0.15a

10398±5.67d

1174.92±29.85b

-1.67± 0.10a

24.95±0.19a

0.37±0.23a

11931±3.38b

1292.45±55.62a

Control

شاهد
50% reduced fat

 %50چربی کاهش یافته
30% reduced fat

 %30چربی کاهش یافته
10% reduced fat

 %10چربی کاهش یافته

* میانگینهای دارای حروف مشترك در هر ستون ازنظر آزمون دانکن در سطح  5درصد اختالف معنیدار ندارد.

ویژگی های بافتی

ویژگیهای مکانیکی بافت یک مشخصه کیفی بسیار مهم در
محصوالت نانوایی از جمله کیک بوده و معیاری برای تعیین مدت
زمان نگه داری محصول می باشد .چربی بهعنوان یک ماده موثر در
فرموالسیون کیک ،بافت را برای مدت زمان بیشتری نرم نگه داشته و
اثرات ناشی از سفتی بافت را کاهش می دهد ( Pehlivanoglu et al.,
 .)2018جدول  2نتایج حاصل ارزیابی پروفایل بافتی نمونه های مافین
را نشان میدهد .جایگزینی روغن توسط اولئوژل باعث افزایش سفتی

نمونه های مافین شد که میتواند به افزایش تراکم و کاهش تخلخل
مربوط باشد .با این حال نمونه های مافین با  10درصد روغن
کاهش یافته سفتی نزدیک به نمونه شاهد داشت .با افزایش میزان
اولئوژل بافت کیک مافین نرم تر و فنریت افزایش پیدا کرد Oh .و
 )2018( Leeبیان کردند که خصوصیات بافتی کلوچه تهیه شده با
اولئوژلهای  HPMCتا  50درصد وزنی تأثیر منفی بر نرمی بافت و
قابلیت جویدن نمونه های مافین نداشت.

جابری و همکاران /تولید مافین با روغن کاهش یافته با استفاده از اولئوژل...

همچنین نتایج بافت سنجی نشان داد که با کاهش سطح اولئوژل
قابلیت ارتجاعی مافین کمتر و ساختار آن منسجم تر می شود .ساختار
متراکم تر مافین تهیه شده از اولئوژل ناشی از حجم و تخلخل کمتر در
این نمونه ها است .بررسی نتایج پیوستگی بافت کیک نشان داد که
استفاده از اولئوژل بهجای روغن تفاوت معنی داری در سطح
معنی داری  95درصد در میزان پیوستگی ایجاد نمی کند .اما در میزان
قابلیت جویدن نمونه های حاوی اولئوژل کاهش معنی داری
مشا هده شد ( Lim .)P<0.05و همکاران ( )2017بیان کردند که
اولئوژل ها با حفظ و نگهداری رطوبت در بافت کیک و جلوگیری از
مهاجرت رطوبت و انتقال آن به رشته های نشاسته و کریستاله شدن
آن ها ،باعث نرم تر شدن بافت کیک می شوند Ashok .و همکاران
( )201۴نشان دادند که استفاده از اولئوژل در کیک سبب افزایش مقدار
سفتی می شود که دلیل آن متراکم تر شدن ساختار با حذف روغن
می باشد .مارگارین ها و شورتنینگ ها در فرموالسیون کیک دارای
مقدار زیادی کریستال چربی می باشد که با ایجاد سد از تشکیل شبکه
گلوتن جلوگیری می کند .اما برخالف سایر مطالعات Naji-Tabasi ،و
 )2015( Mohebbiبیان کردند که استفاده از اولئوژل سبب بهبود
نرمی کیک می شود که دلیل آنرا مربوط به ایجاد شبکه سهبعدی
حاوی اسیدهای چرب موجود در اولئوژل دانستند که منجر به اختالط
بیشتر حباب هوا در خمیرکیک می شود.
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نتایج رنگ سنجی پوسته مافین نشان داد که میزان پارامترهای
رنگی بهطور معنی داری با جایگزینی اولئوژل کاهش یافت ()P<0.05
(جدول  .)3با این حال ،میزان * Lدر نمونه با  10درصد روغن
کاهش یافته نزدیک نمونه شاهد بود .تفاوت معنی داری در پارامتر*a
در بین نمونه ها مشاهده نشد .میزان پارامتر * bنمونه های مافین با
جایگزینی اولئوژل با روغن روند افزایشی از خود نشان داد که
نشان دهنده افزایش رنگ زرد پوسته مافین با استفاده از اولئوژل است.
میزان پارامتر رنگ کیک به عوامل مختلفی از جمله برهمکنش ها و یا
تغییرات اجزاء و تغییرات رنگ ایجاد شده طی فرآیند بستگی دارد .به
طوریکه رطوبت پوسته و وجود ترکیبات رنگی در فرموالسیون از
عوامل موثر بر رنگ پوسته هستند ( Naji-Tabasi & Mohebbi,
 .)2015نتایج حاصل با مطالعات پیشین مطابقت داشت .مطالعات Oh
و  )2018( Leeدر مورد تاثیر اولئوژل  HPMCبر روی پارامترهای
رنگی کیک نشان داد که مقدار * Lدر نمونه های حاوی اولئوژل های
 HPMCبهطور قابل توجهی کاهش یافت ،که نشانگر رنگ تیره تر در
این نمونه ها است .اگرچه در سطح جایگزینی  25و  50درصد تفاوت
معنی داری در قرمزی (* )aیا زردی (* )bبا نمونه شاهد گزارش
نکردند Naji-Tabasi .و  )2015( Mohebbiنیز گزارش نمودند که
میزان * Lنمونه های پوسته کیک با جایگزینی  50درصد اولئوژل موم
کارنوبا /اسید آدیپیک کاهش می یابد اما در پارامتر * aو * bتفاوت
معنی داری مشاهده نشده است (.)P>0.05

آناليزرنگ
جدول  -3اثر جایگزینی اولئوژل با روغن بر رنگ مافين.
Table 3- The effect of replacing oleogel with oil on muffin color
*b

*a

*L

39.49±3.04a
37.18±3.8b
38.75±1.69ab
39.29±2.88a

17.24±0.62a
15.13±2.50b
16.69±0.38ab
17.12±0.42a

52.10±3.52a
45.12±2.82d
47.86±0.38c
50.31±4.87b

Samples

نمونه
 Controlشاهد
 %5050% reduced fatچربی کاهش یافته
 %3030% reduced fatچربی کاهش یافته
 %1010% reduced fatچربی کاهش یافته

* میانگینهای دارای حروف مشترك در هر ستون ازنظر آزمون دانکن در سطح  5درصد اختالف معنیدار ندارد.

خصوصيات حسی

جدول  ۴نتایج حاصل از ارزیابی حسی نمونه های کیک ( نظیر
رنگ پوسته ،عطر ،طعم ،بافت ،پوکی و تخلخل مغز نان ،و قابلیت
جویدن) را نشان می دهد .بررسی رنگ ،عطر ،طعم و قابلیت جویدن
تفاوت چشمگیری باهم نداشتند .اگرچه قابل ذکر است که نمونه 10
درصد چربی کاهش یافته امتیازی نزدیک به نمونه شاهد داشت.
همچنین نمونه شاهد و نمونه  10درصد چربی کاهش یافته از نظر
بافت نیز در یک سطح مقبولیت قرار داشتند ( .)P<0.05نمونه 10

درصد چربی کاهش یافته بیشترین امتیاز پوکی و تخلخل را توسط
ارزیابان کسب نمود ( )P<0.05( )۴±0/63که این خود نشاندهنده
تاثیر مثبت افزایش میزان اولئوژل بر پوکی و تخلخل بافت کیک
است .بر اساس این نتایج ،مقبولیت حسی نمونههای مافین تهیه شده
با اولئوژل ها در تمامی نمونه ها قابل قبول بود (پذیرش کلی در تمام
نمونه ها بیشتر از  3بود) .اما نمونه کیک تهیه شده با  10درصد چربی
کاهش یافته بر پایه اولئوژل مقبولیت حسی مشابه نمونه شاهد را نشان
داد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که کاربرد اولئوژل بهعنوان
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جایگزین روغن در فرموالسیون کیک اثر منفی بر پارامترهای حسی
کیک نداشت.
نتایج حاصل از این پژوهش با مطالعات پیشین مطابقت داشت .در
مطالعه  Pehlivanogluو همکاران ( )2018گزارش شده است که
جایگزینی شورتنینگ با اولئوژل مبتنی بر واکس کارنوبا اثرات
نامطلوبی بر خصوصیات حسی نمونه های کیک نداشته و نمونه های
مذکور دارای پذیرش حسی قابل قبولی بودند Ashok .و همکاران

( )201۴در بررسی نتایج خواص حسی کیک اسفنجی تولید شده با
اولئوژل بیان کردند که نتایج آزمون حسی (احساس دهانی ،رنگ،
طعم و ظاهر) مشابه با نمونه شاهد بوده و تنها از نظر پوکی ،اندازه
حفرات و توزیع سلول های هوا امتیاز کمتری داشتند .این نتایج بیانگر
قابلیت استفاده از سیستم اولئوژل به عنوان جایگزین شورتنینگ ها در
کیک است.

جدول -4اثر جایگزینی اولئوژل بر خصوصيات حسی مافين.
Table 4- The effect of oleogel substitution on the sensory properties of muffins
Porosity

Texture

Flavour

پذیرش کلی

تخلخل

بافت

طعم

Overall acceptance

4.40±0.40a

4.20±0.54a

4.00±0.63a

4.00±0.40a

3.60±0.51c

3.30±0.51c

3.70±0.51c

3.80±0.53b

4.00±0.63b

3.80±0.40b

3.90±0.63a

3.80±0.51b

4.30±0.57a

4.00±0.63a

4.00±0.75a

4.00±0.63a

Samples

نمونه
Control

شاهد
50% reduced fat

 %50چربی کاهش یافته
30% reduced fat

 %30چربی کاهش یافته
10% reduced fat

 %10چربی کاهش یافته

* میانگینهای دارای حروف مشترك در هر ستون ازنظر آزمون دانکن در سطح  5درصد اختالف معنیدار ندارد.

نتيجهگيری
نتایج نشان داد که می توان با استفاده از سیستم اولئوژل کمپلکس
پروتئین سفیده تخم مرغ و صمغ زانتان میزان روغن کیک مافین را با
حفظ ویژگی های کیفی و بافتی محصول کاهش داد .بیشترین حجم و
دانسیته در نمونه مافین تولید شده با  10درصد روغن کاهش یافته
حاصل گردید .بافت ،رطوبت و فعالیت آبی نمونه مافین با  10درصد
روغن کاهش یافته مشابه نمونه شاهد بود که به مقدار بیشتر اولئوژل

در فرموالسیون این تیمار مربوط بود .نتایج ارزیابی حسی نیز نشان داد
که نمونه  10درصد روغن کاهش یافته دارای بیشترین پذیرش کلی
است که با کاهش درصد چربی به  50درصد امتیاز پارامترهای حسی
کاهش معنی دار داشت .با توجه به نتایج این پژوهش میتوان پیشنهاد
کرد تهیه مافین با جایگزینی اولئوژل با روغن ضمن مهار مشکالت
ناشی از چربی و کاهش کلسترول ،محصول رژیمی با خواص حسی و
کیفی مطلوب سالم تولید نمود.
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Abstract
Introduction: Grape is a non-climacteric fruit with a low rate of physiological activity but is subject to serious
physiological and parasitic disorders after harvest and during long term storage (Ciccarese et al., 2013). Currently, Edible
coatings have been studied as potential substitutes for conventional plastics in food packaging. Edible coating is a thin
layer of edible material formed as a coating on a food product. Edible coating can offer several advantages to the fresh
fruit and vegetable industry such as improvement in the retention of color, acids, sugar and flavor components, the
maintenance of quality during shipping and storage, the reduction of storage disorders and improved consumer appeal
(Antoniou et al., 2015; Cazon et al., 2017; Fakhouri et al., 2015; Galus & Kadzińska, 2015). Farsi gum as a novel source
of polysaccharides has drawn much attention in a wide range of various fields such as pharmaceutics, food and cosmetics
industries. Functional properties of Farsi gum are influenced by its structure and molecular weight (Hadian et al., 2016;
Joukar et al., 2017). By inclusion of bioactive compounds in the Farsi gum network the aforementioned impairments
could be overcome and moreover, new protective and functional valences could be added. The inclusion of lipid-based
component in Farsi gum gives it excellent light and moisture barrier properties. The benefic impact on human health of
hemp seed oil is worldwide recognized. A recent study demonstrated the antimicrobial properties of hemp seed oil. Due
to their abundance in biologically active compounds, hemp seed oil is promising natural alternatives that may extend the
shelf-life, microbiological safety and nutritional values of food (Cozmuta et al., 2015; Leizer et al., 2000; Salarnia et al.,
2018). Growing awareness of the quality of fruit has necessitated increasing effort to develop rapid and non-destructive
methods for evaluating fruit quality (Bhargava & Bansal, 2020; Rachmawati et al., 2017; Tao & Zhou, 2017; Wu & Sun,
2013). The aim of this study was the consideration of image processing application for grape sorting based on visual
surface characterize.
1

Materials and Methods: Coating emulsion was prepared using (Farsi gum (0%, 1.5% and 3%), hemp seed oil (0%,
0.075% and 0.15%) and glyceride (0.3%)). grape fruit were coated by immersion in coating dispersion for 5 min. Samples
were then allowed to loss the excess coating dispersion. Coatings were developed at room temperature during an hour.
Samples were refrigerated at 4± 1°C for 28 days and analyses were performed at days 0 and 28. Defect identification and
maturity detection of grape fruits are challenging task for the computer vision to achieve near human levels of recognition.
The image acquisition was performed in a homogenously controlled lighting condition. Considering the camera lens’s
focal length, the samples were placed 25 cm under the camera’s lens to be under camera’s field of view. The images of
grape were segmented from the background using thresholding of the high contrast images via MATLAB software
(R2019a, image processing toolbox). The optimum threshold value was obtained to be 0.35, 0.45 and 0.30 for R, G and
B channel, respectively.
Results and Discussion: The proposed techniques can separate between the defected and the healthy grape fruits, and
then detect and classify the actual defected area. Classification is performed in two manners which in the first one, an
1, 2 and 3. Assistant Professor, Associate Professor, and Bachelor graduate student, Department of Food Science and
Engineering, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan 45371-38791, Iran.
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input grape is classified with two different algorithms (RGB and binary). The Result showed that the accuracies for
detecting the surface defects on grape were 97.73% and 96.30% using RGB and binary algorithms, respectively. Proposed
method can be used to detect the visible defects of coated grape, and to grade the grape in high speed and precision.
Conclusions: The results of this research and similar ones can provide helpful recommendations in grading fruits for
fresh consumption. The simplicity and the efficiency of the proposed techniques make them appropriate for designing a
low-cost hardware kit that can be used for real applications.
Keywords: Coating, Grading, Image processing, Grape, Hemp seed oil, Surface defects.
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مقاله علمی-پژوهشی
درجهبندی کیفی انگور پوششدهیشده با امولسیون صمغ فارسی و روغن شاهدانه بر اساس
صدمات سطحی با استفاده از تصاویر  RGBو دودویی
محسن زندی -*1علی گنجلو -2ماندانا بی مکر -2ابوالفضل

قرهباغی3

تاریخ دریافت1399/06/02 :
تاریخ پذیرش1399/08/05 :

چکیده
در پژوهش حاضر روش پردازش تصویر جدیدی بر مبنای دو الگوریتم دودویی و  RGBبا هدف محاسبه میزان صدمات سطحی بهطور خودکار و انجام
درجهبندی کیفی ایجاد گردید .ابتدا انگورها با استفاده از فرموالسیونی از سطوح مختلف صمغ فارسی (صفر 1/5 ،و  3درصد) و روغن شاهدانه (صفر 0/075 ،و 0/15
درصد) و  0/3درصد گلیسرول پوششدهی گردید و در ادامه با اندازهگیری میزان صدمات سطحی انگور در روزهای  1و  28بهصورت دستی (با کمک نرمافزار
 ،)Image jضمن بررسی اثر پوشش در قالب طرح فاکتوریل (طرح پایه کامالً تصادفی) ،عملکرد الگوریتمهای پیشنهادی نیز ارزیابی گردید .در الگوریتم دودویی
پس از پیشپردازش تصاویر ،تصاویر به تصاویر دودویی تبدیل شدند .در الگوریتم  ،RGBفرآیند با کمک مقایسه آماری بین مولفههای رنگی صورت پذیرفت .پس
از حذف دم انگور و محاسبه مناطق معیوب با کمک گشتاور تصویر (مرتبه صفر و اول) ،در نهایت بر اساس درصد مناطق معیوب به  4درجه کیفی عالی (کمتر از 5
درصد) ،درجه ( 1بین  5تا  20درصد) ،درجه ( 2بین  20تا  35درصد) و درجه ( 3بیشتر از  35درصد) درجهبندی شد .مشخص شد که از کانالهای  G ،Rو  Bبا
مقدار سطح آستانه  0/45 ،0/35و  0/3میتوان برای فرآیند تشخیص صدمات سطحی استفاده نمود .نتایج نشان داد که هر دو الگوریتم دودویی و  RGBتوانستند
فرآیند محاسبه میزان صدمات سطحی را با صحت باالیی (بهترتیب  97/33و  98/08درصد) انجام دهند و براساس نتایج ماتریکس درهمریختگی فرآیند درجهبندی
نیز با صحت باالتر از  96/30درصد انجام گرفت .همچنین مشخص شد که پوششدهی با صمغ فارسی و روغن شاهدانه خصوصاً در سطوح پایین سبب کاهش بروز
صدمات سطحی طی دوره نگهداری میگردد.
واژههای کلیدی :پردازش تصویر ،صدمات سطحی ،انگور ،پوششدهی ،درجهبندی.

مقدمه

321

عنوان ماده اولیه برای پوشش خوراکی 5متمرکز
)González-Martínez, 2010؛ استفاده از این مواد بهعنوان
پوششهای خوراکی طبیعی روشی کمهزینه ،کمخطر و تاثیرگذار در
کاهش سرعت واکنشهای تخریبی ویژگیهای کیفی محصوالت
کشاورزی است (.)Cazon et al., 2017
پوششهای خوراکی طبیعی شامل پروتئینها ،پلیساکاریدها،
لیپیدها و یا مخلوطی از آنها هستند که از منابع گیاهی و حیوانی بهدست
میآیند و بهصورت الیهای نازک روی محصول قرار میگیرند و با
کاهش سرعت خروج رطوبت و شدت تنفس ،سبب افزایش عمر
انبارمانی و کاهش آسیب به کیفیت محصول میگردند ( Salehi,
 .)2019استفاده از پلیساکاریدها از جمله مشتقات سلولز ،کیتوزان،
نشاسته و صمغها بهعنوان مواد اولیه برای تهیه فیلمها و پوششهای
خوراکی گزارش شده است ( .)Salehi, 2020صمغ فارسی که ترشحات
شدهاند ( & Vargas

نافرازگرا4

است که فرایند رسیدن آن با برداشت
انگور از میوههای
از درخت متوقف میگردد و در نتیجه هنگام برداشت باید کامالً رسیده
باشد .میوه انگور اگرچه پس از برداشت میزان فعالیت فیزیولوژیکی
پائینی دارد ولی به هرحال مستعد اختالالت جدی فیزیولوژیکی و
میکروبی طی نگهداری طوالنی مدت است ( Ciccarese et al.,
 .)2013; Topalovic & Mikulic-Petkovsek, 2010از اینرو
استفاده از فرایندهای پس از برداشت مناسب از مهمترین راهکارها برای
باال بردن ارزش تجاری و کیفیت این محصوالت میباشد .روشهای
پس از برداشت بسیاری مانند استفاده از بستهبندیها و یا پوششهای
پلیمری ،سردخانههای با اتمسفر کنترل شده ،مواد شیمیایی و غیره وجود
دارد که یا هزینهبر هستند و یا برای سالمتی انسان و محیط زیست
مضر میباشند؛ اما اخیراً محققان بر استفاده از مواد پلیمری طبیعی به
 2 ،1و  -3بهترتیب استادیار ،دانشیار و دانشآموخته کارشناسی ،گروه علوم و مهندسی
صنایع غذایی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان ،زنجان  ،45371-38791ایران.
)Zandi@znu.ac.ir
(* ایمیل نویسنده مسئول:
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آرابینوگاالکتان 1موجود در پوسته درخت بادام است از دو بخش محلول
در آب ( 25-30درصد) و نامحلول ( 70-75درصد) تشکیل شده است
که قسمت محلول قادر به تشکیل محلول شفاف با چسبندگی مناسب
برای کاربرد بهعنوان پوشش خوراکی است ( ;Hadian et al., 2016
 .)Khalesi et al., 2016استفاده از صمغ فارسی بهعنوان پوشش برای
موز ( ،)Shahbazi & Shavisi, 2020پرتقال ( Khorram et al.,
 )2017و فیله ماهی قزلآال ( Dehghani et al., 2018; Joukar et
 )al., 2017گزارش شده است .پوششهای خوراکی بر پایه
پلیساکاریدها اگرچه خواص نفوذناپذیری خوبی نسبت به گازها دارند
ولی با این حال خصوصیات نفوذناپذیری ضعیفی در برابر بخار آب دارند.
از طرف دیگر لیپیدها نسبت به گازها نفوذناپذیری ضعیف و در برابر
بخار آب خصوصیات نفوذناپذیری خوبی دارند ( Khorram et al.,
 .)2017از اینرو استفاده از یک ترکیب لیپیدی سبب بهبود خواص
پوششهای خوراکی بر پایه پلیساکاریدها میگردد .روغن شاهدانه
بهعنوان بخش لیپیدی میتواند باعث بهبود خصوصیات فیزیکی و
ممانعتکنندگی 2پوششهای پلیساکاریدی بهخصوص در برابر نفوذ
بخار آب گردد .روغن شاهدانه بیش از  90درصد اسیدهای چرب
غیراشباع (خصوصاً لینولئیک اسید و آلفالینولئیک اسید) و نزدیک به 10
درصد اسیدهای چرب اشباع دارد ( Cozmuta et al., 2015; Leizer
 .)et al., 2000; Salarnia et al., 2018بهعالوه خواص ضدمیکروبی
روغن شاهدانه نیز گزارش شده است ( .)Cozmuta et al., 2015با
وجود کاهش سرعت تغییرات فیزیکیوشیمیایی و تخریب ویژگیهای
کیفی به سبب اعمال پوششهای خوراکی همچنان طیف وسیعی از
صدمات و نقایص سطحی حین نگهداری محصوالت کشاورزی نظیر
انگور به وقوع میپیوندد که سبب کاهش کیفیت نهایی میگردد
( ،)Ciccarese et al., 2013از اینرو توجه به روشهای بررسی
غیرمخرب برای تشخیص و کنترل تغییرات سطحی در سردخانه و قبل
از عرضه به بازار ضروری است .به عالوه ،درجهبندی محصوالت
کشاورزی امری بسیار مهم در نگهداری و عرضه آنها به بازار است و
سالها است که این امر از طریق بازرسی بصری انجام میپذیرد که به
شدت تحت تاثیر خطای انسانی است .بنابراین ،دستیابی به روشی سریع،
هوشمندانه و غیرمخرب بهمنظور تشخیص کیفیت و درجهبندی
محصوالت کشاورزی ضروری میباشد ( Bhargava & Bansal,
.)2020; Wu & Sun, 2013
در طول دهه گذشته ،فناوری پردازش تصویر به در فرآیند بررسی
و کنترل کیفیت محصوالت کشاورزی تقش داشته است تا با کمک
تصاویر  RGBو با توجه به روشها و الگوریتمهای مختلف محاسباتی،
ویژگیهای مورد نیاز استخراج و پردازش گردند ( ;Dorj et al., 2017

و درجهبندی آنها بر این اساس و با کمک الگوریتمهای مختلف
(استخراج رنگ ،بافت ،لبه ،یا ویژگیهای شکلی) توسط محققان مختلف
بهطور موفقیتآمیزی استفاده شده است .در همین راستا تشخیص عیوب
و صدمات سطحی میوه زیتون با کمک دو الگوریتم مبتنی بر استخراج
عیوب سطحی با اندازهگیری میزان تفاوت بین پیکسلها و اندازهگیری
یکنواختی بافت و تجزیه و تحلیل بافت توسط  Hassanو Nashat
( )2018انجام پذیرفت .این سیستم توانست با درجه صحت باالیی
فرآیند درجهبندی و اندازهگیری عیوب سطحی را انجام دهدHashim .
و همکاران ( )2018روشی را برای ارزیابی کیفی موز با استفاده از تجزیه
و تحلیل بافت تصویر و درجهبندی با کمک شبکه عصبی مصنوعی ارائه
دادند Pordarbani .و همکاران ( )1388از سیستم بینایی ماشین برای
اندازهگیری عیوب سطحی و درجهبندی سیب استفاده نمودند و توانستند
این عملیات را با دقت کلی  95/23درصد انجام دهند Khan .و همکاران
( )2019یک روش بهینه برای درجهبندی سیب بر اساس بیماریهای
سطحی آن ارائه دادند که این روش با انتخاب ویژگیها توسط الگوریتم
ژنتیک تشخیص بیماری سطحی را با دقت  97/79درصد انجام داد.
 Golzarianو همکاران ( )1395آسیبهای سطحی ناشی از صدمات
مکانیکی میوه انبه رقم کلک سرخ با استفاده از استخراج ویژگیهای
رنگی در دو مدل  RGBو  CIELABرا با دقت بیش از  90درصد
تشخیص دادند Moallem .و همکاران ( )2017توانستند با استفاده از
ویژگیهای آماری ،بافتی و هندسی مستخرج از تصویر و با کمک شبکه
عصبی پرسپترون چند الیه 3عیوب سطحی در سیب را با کارآیی بیش
از  89/20درصد تشخیص دهند Dorj .و همکاران ( )2017از
ویژگیهای رنگی برای درجهبندی مرکبات با استفاده از روش
بخشبندی آبپخشان 4با ضریب همبستگی  0/93استفاده نمودند.
عیوب ظاهری سیب با کمک الگوریتم بخشبندی تصویر رنگی K-
 meanتوسط  Chithraو  )2017( Henilaبا صحت باالتر از  91درصد
تشخیص داده شد .در پژوهشی دیگر شناسایی عیوب ظاهری و
تشخیص درجه رسیدگی میوه انبه با استفاده از تجزیه و تحلیل تصویر
و با کمک سه فضای رنگی  HSI ،RGBو  CIELABبا دقت باالی
 91درصد انجام پذیرفت ( .)Sahu & Potdar, 2017با توجه به اینکه
امروزه در بسیاری از موارد کنترل کیفیت ظاهری و درجهبندی انگور
طی نگهداری و عرضه به بازار به کمک نیروی انسانی متخصص انجام
میشود و این عمل مستلزم صرف وقت و هزینه زیادی است؛ از اینرو
شناسایی تغییرات بصری میوه انگور و درجهبندی آن با استفاده از
روشهای پردازش تصویر از اهمیت ویژهای برخوردار است .لذا هدف از

1 Arabinogalactan
2 Inhibition

3 Multi-Layer Perceptron
4 Watershed

& Hashim et al., 2018; Rachmawati et al., 2017; Tao
 .)Zhou, 2017از این روش بهمنظور تشخیص صدمات سطحی میوهها
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انجام پژوهش حاضر تشخیص و شناسایی صدمات سطحی میوه انگور
پوششدار شده با صمغ فارسی حاوی روغن شاهدانه و درجهبندی کیفی
آن است تا در صورت عملیاتیشدن این گونه تحقیقات ،روش سریع،
دقیق و غیرمخربی برای استفاده در سردخانهها و مراکز توزیع ایجاد
گردد.

مواد و روشها
صمغ فارسی از فروشگاه گیاهان دارویی (زنجان ،ایران) خریداری
و بهوسیله یک آسیاب برقی (پارسخزر ،ایران) پودر شد .پودر صمغ
فارسی پس از جمعآوری از الک با مش  35گذارنده و برای تولید پوشش
استفاده شد .خوشههای تازه انگور (رقم خلیلی سفید) از بازار محلی
(زنجان ،ایران) خریداری شد .خوشههای سالم ،تقریبا یک اندازه و عاری
از هرگونه صدمه دیدگی یا عفونت قارچی جداسازی و ابتدا با آب
آشامیدنی شسته شدند و سپس برای حذف آلودگی سطحی به مدت 15
دقیقه در محلول هیپوکلریت سدیم  0/1درصد (وزنی /حجمی) غوطهور
گردیدند؛ خوشهها در نهایت با آب مقطر شستشه شدند ( Ganjloo et
 )al., 2020و آب سطحی آن در دمای اتاق ( 25درجه سلسیوس)
خشک گردیدند.
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تهیه پوشش خوراکی و پوششدار کردن نمونهها

بهمنظور تهیه محلول پوششدهی (شکل  ،)1مقادیر صفر 1/5 ،و 3
گرم صمغ فارسی بهطور جداگانه به  100میلیلیتر آب مقطر اضافه
گردید و به مدت  3ساعت در دمای اتاق با استفاده از یک همزن
مغناطیسی ( ،PIT300پل ایده پارس ،ایران) همزده شد .محلولهای
صمغ فارسی به مدت یک شب در دمای  4درجه سلسیوس نگهداری
گردید ( )Joukar et al., 2017تا بهطور کامل آبگیری (هیدارسیون)1
شود .پس از آن 0/3 ،درصد (وزنی /حجمی) گلیسرول بهعنوان
پالستیسایزر (نرمکننده) 2به محلولهای صمغ فارسی اضافه گردید و
به مدت  30دقیقه در دمای اتاق با همزن مغناطیسی همزده شدند .در
ادامه مقادیر مختلفی از روغن شاهدانه (صفر 0/075 ،و  0/15درصد
وزنی /حجمی) به محلول اضافه و به مدت  30دقیقه همزده شد .توئین
( 80سیگما ،آمریکا) بهعنوان امولسیونکننده 3قبل از افزودن روغن
شاهدانه در مقداری مشابه با روغن شاهدانه به محلول اضافه گردید .در
نهایت امولسیونهای مورد نظر توسط دستگاه هموژنایزر (MTOPS-
 ،SR30کره جنوبی) با سرعت  15000دور بر دقیقه به مدت  5دقیقه
تهیه شدند .محلولهای پوششدهی مورد آزمون در جدول  1نشان داده
شده است.

شکل  -1مراحل تهیه محلول پوشش
Fig. 1. Coating solution preparation.

1 Hydration
2 Plasticizer

3 Emulsifier

56

نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران ،جلد  ،18شماره  ،1فروردین -اردیبهشت 1401

خوشههای انگور به مدت  5دقیقه در دمای اتاق درون محلولهای
پوششدهی غوطهور گردیدند و سپس خوشههای پوششدار شده با
استفاده از انبر استریل از محلولهای پوششدهی خارج شدند .فرآیند
پوششدهی پس از گذشت  2دقیقه مجددا تکرار گردید .خوشههای
انگور به منظور حذف محلول اضافی روی توریهای فلزی تمیز پهن و
تا خشک شدن کامل پوشش (حداقل به مدت  1ساعت) در دمای اتاق

نگهداری شدند .در نهایت خوشههای انگور پوششدار شده به صورت
یک الیه در ظروف پلیپروپیلن و در دمای  4± 1درجه سلسیوس با
رطوبت نسبی  65درصد به مدت  28روز نگهداری گردید .محلول شماره
 1در حقیقت تیمار شاهد میباشد که فاقد روغن شاهدانه و صمغ فارسی
است.

جدول  -1فرموالسیون محلولهای پوششدهی
Table 1- Coating solution formulations
)Hemp seed oil (%(W/V

)Glycerol (%W/V

)Farsi gum (%W/V

روغن شاهدانه (درصد

گلیسرول (درصد

صمغ فارسی (درصد

No

(وزنی/حجمی))
0
0.075
0.15
0
0.075
0.15
0
0.075
0.15

(وزنی/حجمی))
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03

(وزنی/حجمی))
0
0
0
1.5
1.5
1.5
3
3
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

سیستم پردازش تصویر

سیستم پردازش تصویر در این پژوهش بهمنظور تشخیص تغییرات
در حبه انگور طی نگهداری استفاده گردید .این سیستم شامل فرایندهای
عکسبرداری ،پیشپردازش و فرایند استخراج ویژگی (ویژگیهای
رنگی و بافتی) از تصویر است.
عکسبرداری

عکسبرداری با کمک یک محفظه عکسبرداری مجهز به سیستم
نورپردازی شامل دو المپ  SMDبا زاویه  45درجه ( 15وات ،مهتابی)
و یک پنل  LEDمهتابی ( 20وات) انجام پذیرفت .نورپردازی بهگونهای
صورت گرفت تا از تشکیل سایه ،نقاط متمرکز نوری و هرگونه نویز در
تصویر جلوگیری شود .عکسبرداری در یک پس زمینه به رنگ سفید
انجام شد .تصاویر خام در طیف مرئی و با استفاده از دوربین سونی
( ،DSC-H5ژاپن) با فاصله کانونی  18میلیمتری گرفته شد .با توجه
به فاصله کانونی لنز در دوربین و بهمنظور قرارگیری کامل حبههای
انگور در حوزه دید دوربین و سهولت در تجزیه و تحلیل تصاویر ،فاصله
 25سانتیمتری بین نمونه و دوربین در نظر گرفته شد .دوربین بهصورت
عمود بر حبههای انگور قرار گرفت و تصاویر خام با فرمت  TIFFو
وضوح  3072× 2304و با قدرت تفکیک  0/03میلیمتر در هر پیکسل
1 Binary image
2 Image segmentation

بهدست آمد .در مجموع  200تصویر از  100حبه انگور در روزهای صفر
و  28تهیه گردید.
بخشبندی و جداسازی تصویر

در ادامه از دو الگوریتم جهت جداسازی نواحی معیوب از نواحی
سالم استفاده گردید .تمامی مراحل پیشپردازش ،پردازش ،استخراج
ویژگیها و طبقهبندی با کمک جعبه ابزار پردازش تصویر نرم افزار
 ،Mathworks( R2019a Matlabایاالت متحده آمریکا) انجام گردید
و از نرمافزار  ،NHI( ImagJایاالت متحده آمریکا) برای محاسبه دستی
عیوب و صدمات سطحی استفاده گردید.
الگوریتم بر مبنای تصاویر

دودویی1

در این الگوریتم ابتدا تصاویر حبههای انگور (شکل )a-2
پیشپردازش شدند؛ در مرحله پیشپردازش از فیلتر میانه بهمنظور
هموارسازی تصویر و حذف نویزهای احتمالی حاصل از انعکاس استفاده
گردید .در مرحله بخشبندی تصویر 2ادامه پسزمینه بهمنظور تعیین
حدود حبه انگور حذف گردید .فرایند حذف پسزمینه با اختصاص یک
آستانه صورت گرفت (آستانهگیری رنگی)3؛ بهگونهای که پیکسلهای
با مقادیر کمتر از این آستانه بهعنوان پسزمینه و پیکسلهای با مقادیر
3 Color thresholding
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باالتر بهعنوان حبه انگور در نظر گرفته شد (شکل  .)b-2در ادامه
فرآیند ،تصاویر از محیط  RGBبه محیط خاکستری 1تبدیل شدند
(شکل  .)c-2در ادامه ،حبههای انگور سالم از معیوب تفکیک گردید و
مساحت دقیق مناطق آسیبدیده یا لکههای بافتی نیز مشخص گردید.
این فرایند از طریق اندازهگیری میزان یکنواختی پیکسلها انجام
پذیرفت .در این مرحله تصاویر خاکستری به تصاویر دودویی تبدیل
شدند (شکل  .)d-2رنگ لکههای انگور قهوهای است که متفاوت از
رنگ بافت سالم انگور میباشد و همین امر سبب میگردد که در تصاویر
دودویی این نواحی از بافت سالم تفکیک شوند .برای تبدیل تصاویر
خاکستری به تصاویر دودویی نیاز به یک سطح آستانه میباشد که این
سطح آستانه متغیر است و بستگی به میزان تفاوت بین ناحیه معیوب و
ناحیه سالم حبه انگور دارد .به عبارت دیگر ،اگر ناحیه معیوب کامالً
مشخص و یکنواخت باشد مقدار سطح آستانه کوچک است و در غیر
این صورت این مقدار بزرگ میباشد .دقت و عملکرد الگوریتم
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بخشبندی در کیفیت ویژگیهایی که از تصاویر استخراج میشود و در
مراحل بعدی پردازش مورداستفاده قرار میگیرند تأثیرگذار است .یکی
از روشهای معمول بهمنظور بخشبندی و جداسازی تصویر از زمینه
آن ،استفاده از آستانهگیری با استفاده از هیستوگرام تصویر میباشد .با
استفاده از هیستوگرام تصویر ،میتوان بهترین حد آستانه را برای
جداسازی بدست آورد .سطح آستانه با کمک روش آزمون و خطا و بر
اساس اطالعات موجود از  100نمونه محاسبه گردید .با این سطح آستانه
تصاویر خاکستری به تصاویر دودویی با ارزش پیکسلهای صفر و 1
تبدیل گردید ،بهطوریکه ناحیه سالم حبه انگور سیاه است و ناحیه
معیوب سفید میشود .در نهایت ،وارونگی در روی تصویر اعمال گردید
تا ناحیه سالم حبه انگور سفید (پیکسل با مقدار عددی  )1و ناحیه معیوب
سیاه (پیکسل با مقدار عددی صفر) مشخص گردد و تصویر مکمل2
(دودویی وارونه) ایجاد شود (شکل .)e-2

شکل ( -2الف) تصویر  RGBاولیه( ،ب) تصویر پس از حذف پسزمینه( ،ج) تصویر خاکستری( ،د) تصویر دودویی و (ذ) تصویر مکمل.
Fig. 2. (a) RGB image, (b) Image without background, (c) Gray image, (d) Binary image and (e) Complement
image.

الگوریتم بر مبنای تصاویر ( RGBالگوریتم )RGB

در این الگوریتم و در گام اول میانگین هر کانال رنگی برای قسمت
سالم و قسمت معیوب حدود  50حبه انگور برای تعداد پیکسل مشخص
محاسبه گردید .متوسط هر کانال رنگی استخراج شده در جدول  2نشان
داده شده است .مانند الگوریتم دودویی ابتدا پسزمینه تصویر با کمک
آستانهگیری با استفاده از روش هیستوگرام تصویر حذف گردید .سطح
آستانه برای جداسازی  0/2در نظر گرفته شد (شکل .)b-3
در این مرحله ،تصویر حبه انگور از نظر ویژگیهای بافتی به نواحی
سالم و معیوب طبقهبندی گردید .این فرآیند با کمک مقایسه آماری بین
مولفههای رنگی صورت پذیرفت (جدول  )2و مشخص شد که از

1 Grayscale

کانالهای  G ،Rو  Bبا مقدار سطح آستانه  0/45 ،0/35و  0/3میتوان
برای فرآیند تشخیصی استفاده نمود ،این سطح آستانه در هر حقیقت بر
اساس شدت رنگ هر کانال و با کمک تصویر  100حبه انگور انتخاب
گردید (شکل  .)c,d-3در این حالت ناحیه سالم از ناحیه معیوب با کمک
سطح آستانه هر کانال جداسازی گردید .مانند الگوریتم دودویی،
وارونگی در روی تصویر اعمال شد تا ناحیه سالم حبه انگور سفید
(پیکسل با مقدار عددی  )1و ناحیه معیوب سیاه (پیکسل با مقدار عددی
صفر) مشخص گردد (شکل .)e-3

2 Complement
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. متوسط هر کانال رنگی برای ناحیه سالم و معیوب-2 جدول
Table 2- Color channel average for intact and defect regions.
Color channel

Intact region

Defected region

کانال رنگی

ناحیه سالم
156.79 ± 1.11
168.32 ± 4.18
110.27 ± 7.32

ناحیه معیوب
106.53 ± 0.98
74.11 ± 5.32
43.51 ± 6.43

R
G
B

) (د) تصویر پس از آستانهگیری و (ذ،B  وG ،R  (ج) هیستوگرام کانالهای رنگی، (ب) تصویر پس از حذف پسزمینه،RGB  (الف) تصویر-3 شکل
.تصویر آستانهگیری وارونه
Fig. 3. (a) RGB image, (b) Image without background, (c) Color channel histogram for RGB channels, (d) Image
after thresholding (e) Invers thresholded image.

. (ج) تصویر قسمت معیوب حبه انگور، (ب) تصویر پس از حذف دم انگور، (الف) تصویر آستانه گیری وارونه-4 شکل
Fig. 4. (a) Invers thresholded image, (b) Image after removing the grape tail, (c) Defected region image.
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حذف دم از تصویر حبه انگور و جداسازی قسمتهای
معیوب

محاسبه دم انگور بهعنوان بخشی از کل سطح حبه انگور مشکلی
است که در تصاویر خروجی وجود دارد ،از اینرو باید این ناحیه حذف
گردد .علت نیز این بوده که حضور دم توسط الگوریتم بهعنوان بخشی
از سطح انگور تلقی میشود و سبب ایجاد خطا در محاسبه درصد صحیح
صدمات سطحی انگور میگردد .از آنجائیکه دم انگور ناحیهای با
ضخامت کم نسبت به حبه انگور است ،بنابراین با توجه به نتایج حاصل
از بررسی  100حبه انگور ،اگر نسبت طول به ضخامت ناحیهای با مقادیر
پیکسلی با ارزش ( 1ناحیه سفید) بیشتر از  2باشد ،الگوریتم مقدار صفر
را جایگزین ارزش پیکسلی آن میکند ،که این کار سبب حذف دم
میگردد (شکل .)b-4
استخراج ویژگی و محاسبه ناحیه معیوب

بهمنظور استخراج ویژگی از گشتاور تصویر (مومنت) 1استفاده
گردید .گشتاور تصویر ،میانگین وزنی مشخص (گشتاور) از شدت
پیکسلهای تصویر (و یا تابعی از این گشتاورها) است که معموالً برای
داشتن برخی از ویژگیهای خاص و یا تفسیر نتایج انتخاب میگردد.
گشتاور تصویر پس از بخشبندی تصویر و بهمنظور توصیف آن استفاده
میشود تا خصوصیات ساده مثل سطح یا شدت پیکسل بهدست آید
( .)Sahu & Potdar, 2017تابع تصویر ) f(x,yیک تابع حقیقی و
پیوسته است که شامل دو متغیر  xو  yاست و بر این اساس گشتاور
تصویر ( )mijبهصورت زیر تعریف میشود (:)Sahu & Patra, 2015
𝑦𝑑𝑥𝑑)𝑦 𝑚𝑖𝑗 = ∫ ∫ 𝑥 𝑖 𝑦 𝑗 𝑓(𝑥,
()1
که  iو  jاعداد صحیح غیر منفی است و  i+jهم مرتبه گشتاور
است .اگر  iو  jبرابر صفر باشند آنگاه آن را گشتاور مرتبه صفر ()m00
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مینامند که نشاندهنده تعداد پیکسل در محدوده تصویر و سطح ناحیه
تصویر است (:)Sahu & Patra, 2015
𝑦𝑑𝑥𝑑)𝑦 𝑚00 = ∫ ∫ 𝑓(𝑥,
()2
محاسبه مرکز حبه انگور با کمک گشتاور مرتبه صفر ( )m00و مرتبه
اول ( m01و  )m10صورت پذیرفت و در نهایت از گشتاور مرتبه صفر
برای محاسبه سطح کل حبه و سطح قسمت معیوب استفاده گردید .با
حذف دم و از آنجائیکه پسزمینه حذف گردیده است ،قسمت معیوب
کامال قابل تشخیص میگردد (شکل  .)c-4محیط کل با کمک
الگوریتم لبهیابی 2مشخص گردید.
درجهبندی انگور

بهاین منظور ابتدا با کمک تصویر یک شاخص با مساحت مشخص
بر حسب میلی متر مربع ،تعداد پیکسل تصویر به میلیمتر تبدیل شد و
سطح بر اساس میلیمتر مربع محاسبه گردید .این کار باعث تبدیل
سطح از پیکسل به میلیمتر مربع میگردد ،در ادامه بهمنظور درجهبندی
از نسبت سطح معیوب به سطح کل حبه انگور استفاده شد .به عبارت
دیگر درصد سطح معیوب نسبت به سطح کل محاسبه گردید .بر اساس
میزان صدمات سطحی ،انگور به  4درجه کیفی عالی (با صدمات سطحی
کمتر از  5درصد) ،درجه ( 1با صدمات سطحی بین  5تا  20درصد)،
درجه ( 2با صدمات سطحی بین  20تا  35درصد) و درجه ( 3با صدمات
سطحی بیشتر از  35درصد) درجهبندی گردید (شکل  .)5صحت
درجهبندی از طریق بررسی چشمی تصویر تمامی  100حبه انگور و
استخراج دستی صدمات با کمک نرمافزار  Image jصورت پذیرفت ،در
نهایت مساحت ناحیه صدمهدیده با ناحیه تشخیصی توسط هر دو
الگوریتم نیز مورد مقایسه قرار گرفت.

شکل  -5درجههای کیفی حبه انگور.
Fig. 5. Grape quality grading.

1 Image moment

2 Edge detection
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مقایسه عملکرد الگوریتمها

برای مقایسه عملکرد دو الگوریتم دودویی و  RGBدر تعیین میزان
صدمات سطحی و درجهبندی انگور بر اساس آن ،ابتدا میزان صدمات
سطحی بهصورت دستی و با کمک خطکش استاندارد و تصاویر موجود
اندازهگیری شد و درجهبندی چشمی نیز انجام پذیرفت تا صحت
تشخیص هر کدام از الگوریتمها مشخص گردد .وضعیت حبههای انگور
در روزهای صفر و  28نگهداری بهمنظور بررسی اثر پوششدهی با صمغ
فارسی حاوی روغن شاهدانه بر تغییرات سطحی حبههای انگور و
همچنین دو الگوریتم پیشنهادی جهت شناسایی عیوب سطحی انگور
مورد بررسی قرار گرفت.
تجزیه و تحلیل آماری دادهها

مقایسه آماری بین تیمارها ،در قالب طرح فاکتوریل با طرح پایه
کامالً تصادفی با حداقل  3تکرار انجام گردید .تجزیه واریانس از طریق
آنالیز واریانس دو طرفه صورت پذیرفت و از آزمون تعقیبی دانکن
بهمنظور مقایسه میانگینها استفاده گردید .آزمونها در سطح آماری
 α=0/05انجام پذیرفت .تجزیه واریانس با کمک نرمافزار SPSS
(نسخه  ،26آمریکا) و برازش دادهها با کمک جعبه ابزار برازش داده
نرمافزار  ،Mathworks( R2019a Matlabآمریکا) انجام شد.

نتایج و بحث
بررسی عملکرد الگوریتمها در تشخیص صدمات سطحی و
درجهبندی

همانطور که در جدول  3مشاهده میگردد ،برای هر کدام از 200
تصویر ( 100حبه انگور در روزهای صفر و  28نگهداری) میزان صدمات

سطحی اندازهگیری و با صدمات سطحی بهدست آمده از هر کدام از
الگوریتمها مقایسه گردید .نتایج نشان داد که هر دو الگوریتم توانستند
با صحت بسیار باالیی میزان صدمات سطحی را اندازهگیری نمایند؛
بهطوریکه متوسط صحت اندازهگیری الگوریتمهای دودویی و RGB
بهترتیب برابر  97/33و  98/08درصد بود .اگرچه مقدار عددی صحت
الگوریتم  RGBبیشتر از دودویی است ولی با این حال قدرت تشخیص
دو الگوریتم با هم تفاوت معنیداری نداشت ( .)p˂0/05هچنین بین
تیمارهای پوششدهی و زمان نگهداری در میزان صحت تفاوت
معنیداری وجود نداشت ( .)p˂0/05شکل  6با استفاده از الگوریتمهای
دودویی و  RGBمیزان صدمات سطحی در برخی از حبههای انگور
انتخاب شده با شکلهای مختلف را نشان میدهد .همانطور که
مشاهده میشود هر دو الگوریتم بدون در نظر گرفتن شکل یا اندازه
موفق به تشخیص صحیح صدمات با دقت باالیی شدهاند .گام بعدی در
جهت درجهبندی انگور با استفاده از الگوریتمهای دودویی و  RGBبود؛
تفاوت این الگوریتمها با الگوریتمهای پیشین پردازش تصویر در سایر
پژوهشهای مشابه عدم درجهبندی مستقیم توسط آنها
میباشد( Bhargava & Bansal, 2020; Chithra & Henila,
;2017; Golzarian et al., 2017; Hassan & Nashat, 2019
Khan et al., 2019; Moallem et al., 2017; Pordarbani et al.,
;2009; Rachmawati et al., 2017; Sahu & Potdar, 2017
)Sahu & Patra, 2015؛ بهطوریکه خروجی الگوریتم میزان صدمات

سطحی است و درجهبندی بر اساس آن صورت میپذیرد که این امر
سرعت و دقت درجهبندی را افزایش میدهد .برای این منظور 200
تصویر موجود به صورت تجربی به  4درجه کیفی عالی ،درجه  ،1درجه
 2و درجه  3تقسیمبندی گردید.

جدول  -3مقایسه صحت دو الگوریتم دودویی و  RGBدر تعیین درصد صدمات سطحی.
Table 3- Binary and RGB algorithms comparison for surface defect detection.
28

0

Treatments

روز 28

روز 0

تیمار

Binary algorithms
)accuracy (%

RGB algorithms
)accuracy (%
صحت الگوریتم )%( RGB

صحت الگوریتم دودویی ()%
98.34
97.65
99.08
98.21
98.68
97.98
98.43
96.78
97.45
98.33

97.13
98.28
97.21
98.67
95.43
96.71
97.83
98.31
97.29
97.11

97.27±0.96a

98.06±1.09a

Binary algorithms
)accuracy (%

RGB algorithms
)accuracy (%
صحت الگوریتم )%( RGB

صحت الگوریتم دودویی ()%
97.24
98.16
98.47
97.39
97.21
96.91
98.47
99.05
98.56
99.15

95.97
96.23
98.11
96.23
98.39
97.47
96.51
98.22
97.11
98.49

97.39±0.83a

98.10±0.96a

* میانگینها با حروف انگلیسی متفاوت دارای اختالف معنیدار ( )p<0.05میباشند.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Mean

میانگین
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35
30

20
مقدار واقعی

15

الگوریتم دودویی

10

الگوریتم RGB

صدمات سطحی ()%
)Surface defects (%

25

5
0
8

7

5

6

3

4

2

1

شماره نمونه
Sample No

شکل  -6میزان صدمات سطحی اندازهگیری شده توسط الگوریتم دودویی و  RGBبرای تصویر چند حبه انگور و مقایسه آن با مقدار واقعی صدمات
سطحی اندازهگیری شده به صورت دستی.
Fig. 6. Measured surface defects (%) by binary and RGB algorithms, and comparing with actual values.
جدول  -4ماتریکس درهمریختگی برای نتایج الگوریتم دودویی در درجهبندی انگور.
Table 4. The confusion matrix for the results of the binary algorithm in grape grading.
Grading
accuracy

صحت درجهبندی
95.65
96.11
95
98.39

Grade 4

Grade 3

Grade 2

Grade 1

درجه 4

درجه 3

درجه 2

درجه 1

0
0
1
61

0
1
38
1

2
50
1
0

44
1
0
0

Grade 1
Grade 2
Grade 3
Grade 4

Mean Grading accuracy

96.30

میانگین صحت درجهبندی

جدول  -5ماتریکس درهمریختگی برای نتایج الگوریتم  RGBدر درجهبندی انگور.
Table 4- The confusion matrix for the results of the RGB algorithm in grape grading.
Grading
Grade 1
Grade 2 Grade 3
Grade 4
accuracy

صحت درجهبندی
97.83
98.08
95
100

درجه 4

درجه 3

درجه 2

درجه 1

0
0
0
62

0
1
38
0

1
51
2
0

45
0
0
0

97.73

در جدول  4و  5نتایج ماتریکس درهمریختگی به همراه صحت
درجهبندی هر کدام از الگوها نشان داده شده است .همانطور که
مشاهده میگردد ،این الگوریتمها توانستند با صحت باالیی درجهبندی
را انجام دهند که در این میان الگوریتم  97/73( RGBدرصد) نسبت

Grade 1
Grade 2
Grade 3
Grade 4

Mean Grading accuracy

میانگین صحت درجهبندی

به الگوریتم دودویی ( 96/30درصد) صحت طبقهبندی باالتری داشت؛
احتماالً این امر به سبب استفاده از سه کانال رنگی در ارزیابی و
درجهبندی کیفی حبه انگور باشد .نتایج نشاندهنده عملکرد بسیار خوب
هر دو الگوریتم در تشخیص صدمات و درجهبندی انگور است؛
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( Ciccarese et al., 2013; Topalovic & Mikulic-Petkovsek,

الگوریتمی مشابه توسط  Golzarianو همکاران ( )2017برای
درجهبندی انبه بر اساس صدمات سطحی توسعه یافت که توانست با
دقت  90درصد (بر مبنای کانال سبز) درجهبندی را انجام دهد
( .)Golzarian et al., 2017نتایج حاصل از درجهبندی سیب
( ،)Pordarbani et al., 2009زیتون ()Hassan & Nashat, 2019
و انبه ( )Sahu & Potdar, 2017نشان داد که سیستم پردازش تصویر
با دقت و صحت باالی قادر به تشخیص عیوب و صدمات سطحی و
درجهبندی بر اساس آن است.

 .)2010همانطور که در شکل  7مشاهده میگردد تیمارهای که در آن
یک سطح حداکثری یا میانی از روغن شاهدانه ( 0/075یا  15/0درصد)
با یک سطح حداکثری یا میانی از صمغ فارسی ( 1/5یا  3درصد) حضور
دارد ،سبب کاهش سرعت ایجاد عیوب سطحی گردیده است .نتایج
نشان داد که با افزایش غلظت روغن شاهدانه میزان صدمات سطحی
کاهش یافت .افزایش میزان روغن شاهدانه باعث کاهش نفوذپذیری
به بخار آب و ایجاد خواص ضدمیکروبى در پوشش مىگردد ( Salarnia
 )et al., 2018که این امر سبب کاهش تغییرات فیزیکیوشیمیایی و
فعالیت میکروبی و در نتیجه کاهش ایجاد صدمات و عیوب سطحی
میشود .این تاثیر در تغییر سطح روغن از صفر به  0/075درصد بیشتر
است و بین تیمارهای  0/075و  0/15درصد تفاوت معنیداری وجود
ندارد ( )p˂0/05که احتماالً به سبب افزایش نفوذپذیری به اکسیژن
پوشش با افزایش بیشتر روغن شاهدانه باشد (.)Salarnia et al., 2018

تاثیر پوششدهی با تیمارهای مختلف بر میزان صدمات
سطحی طی نگهداری انگور

نتایج تغییرات سطحی انگور نشان داد که صدمات و عیوب سطحی
با افزایش زمان نگهداری از روز صفر تا روز  28بهطور معنیداری
( )p˂0/05افزایش یافت (شکل  .)7این تغییرات عمدتاً به سبب تغییرات
فیزیکیوشیمیایی طی نگهداری و نیز فعالیت میکروبی سطحی است
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شکل  -7میانگین درصد صدمات سطحی حبه انگور پوششدار شده با تیمارهای مختلف در روزهای صفر و .28
Fig. 7. Mean surface defects of grape after day of 0 and 28.

افزایش غلظت صمغ فارسی نیز نتایج مشابهی داشت (شکل  .)7با
افزایش غلظت صمغ به دلیل خصوصیات چسبندگی خوب صمغ فارسی
و ایجاد یک الیه نسبتاً نفوذناپذیر در برابر اکسیژن ( Joukar et al.,
 )2017; Shahbazi & Shavisi, 2020سرعت ایجاد تغییرات
فیزیکیوشیمیایی و فعالیتهای میکروبی کاهش یافت و در نتیجه
میزان صدمات سطحی نیز بهطور معنیداری کمتر بود (.)p˂0/05

نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر اندازهگیری صدمات سطحی انگور تحت
تیمارهای مختلف از طریق پردازش تصویر و درجهبندی کیفی آن بود.
نتایج نشان داد که الگوریتمهای ایجاد شده قادر به محاسبه میزان
صدمات سطحی با صحت باالی  97درصد بودند و این در حالی است
که تفاوت معنیداری در قدرت تشخیص دو الگوریتم وجود نداشت
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...  درجهبندی کیفی انگور پوششدهیشده با امولسیون صمغ فارسی و/زندی و همکاران

تمشکها میتوان در آینده این الگوریتم برای دسته از میوهها هم مورد
.بررسی قرار داده شود
تشکر و قدردانی

مقاله حاضر حاصل از پروژه کارشناسی و طرح پژوهشی مصوب
گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه زنجان با عنوان "استفاده
از سامانههای میکروامولسیون و نانوامولسیون حاوی صمغ فارسی و
 مدلسازی و پردازش،روغن شاهدانه برای نگهداری انگور (بهینه سازی
 از دانشکده کشاورزی دانشگاه. میباشد1398/07/15 تصویر)" مورخ
، ما را یاری نمودند،زنجان که با فراهم آوردن امکانات تحقیق
.سپاسگزاری مینمایم

) درصد97/73( RGB  اگرچه قدرت طبقهبندی گوریتم.)p˂0/05(
 درصد) از نظر آماری بیشتر بود96/30( نسبت به الگوریتم دودویی
) ولی نتایج حاصل از ماتریکس درهمریختگی نشان داد کهp˂0/05(
 نتایج.هر دو روش قادر به درجهبندی انگور با صحت باالیی بودند
حاصل از تاثیر تیمار پوششدهی بر کاهش صدمات سطحی میوه انگور
حاکی از این بود که با افزایش غلظت روغن شاهدانه (به دلیل اثرات
ضدمیکروبی آن) و صمغ فارسی (به دالیل تشکیل پوشش ضخیمتر در
سطح میوه) از سرعت ایجاد صدمات و عیوب سطحی طی نگهداری
 قدرت تشخیصی باالی الگوریتم ایجاد شده این امکان.کاسته میشود
،را برای استفاده صنعتی آن در سرخانه برای فرایندهای تشخیصی
کنترلی و درجهبندی فراهم میآورد و با توجه به شباهت خانواده برخی
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Abstract
Introduction: One of the products that its production has not been investigated well and is an imported product is
cream powder. Foam mat drying is a widespread technique to dehydrate liquid or semi-liquid foods with high viscosity,
adhesion and high sugar content, which are usually difficult to dry. Evaluating moisture content over time is the first
indication of how the drying process is performed and can be used as a tool to compare the drying behavior of food. The
rate of drying, which is expressed as a function of time or moisture content, is also a very important parameter that helps
to understand drying properties of a material. Color can also indicate chemical changes in food during the thermal process
such as browning and caramelization. Therefore, since in the drying industry, process time, product quality, optimization
and equipment design are directly affected by the rate of drying of food, hence, in this study, in the process of drying the
camel milk cream by the foam mat drying method, drying operation at temperatures of 45, 60 ,and 75 °C and thicknesses
of 1, 3 and 5 mm was performed in a non-continuous cabinet dryer to evaluate the kinetics of drying , structure and color
of the dried foam.
1

Materials and Methods: Camel milk cream was mixed with carboxymethyl cellulose (0.1%), cress seed gum (0.1%)
and 80% whey protein concentrate (5%) at 25 ° C. After pasteurization, the samples were stirred with a mixer at a
maximum speed of 1500 rpm (5 minutes) for proper aeration. The foam samples were poured into a plate in a thin layer
with thicknesses of 1, 3 and 5 mm and then dried in a dryer at temperatures of 45, 60 and 75 ° C until a constant moisture
was reached. The process treatments were performed in a completely randomized central composite design (CCD) (5
replications at the center point) for 2 variables at three levels. The effective diffusion coefficient was calculated based on
the second Fick's law of diffusion. Then, using Arrhenius equation, which shows the relationship between temperature
and effective diffusion coefficient, activation energy was also calculated. After the drying stage, in order to investigate
the changes in moisture during the drying, by determining MR, we have used some experimental models that were
previously used for drying agricultural products, to fit the experimental data using the statistical software MATLAB 2016.
Results and Discussion: The results showed that increasing the temperature from 45 to 75° C reduced the drying time
of the samples by almost 50%. Reducing the thickness from 3 to 1 mm led to an 80% reduction in drying time of the
samples. The overall effective diffusion coefficient of the tested samples varied between 7.09×10 -10 and 8.11× 10-9 m2/s.
The increase in the temperature led to an increase in the effective diffusion coefficient of the samples. The activation
energy of the samples varied between 25.59 and 38.22 kJ /mol, and comparison of the means showed that the activation
energy of the samples was also increased by increasing the foam thickness. Totally, 17 models were evaluated to
investigate the drying kinetics of the samlses and in all cases of foam drying , page and Midilli models with R2 values
above than 0.99 and the lowest values of RMSE indicate the best fit with the experimental data among the 17 fitted model.
Examining the digital images of the samples also showed that at low temperatures, the structure of the dried foams was
1 and 2. PhD student and Professor, Department of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture, Ferdowsi
University of Mashhad, Iran
( Corresponding Author’s Email: s.razavi@um.ac.ir)
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smooth and it became more uneven and porous as a result of increasing the temperature. Also, the trend of changes in the
parameters of the gray level co-occurrence matrix (GLCM) (energy, correlation, and homogeneity) of the samples was
almost the same with the changes in temperature and thickness so that, the increase in the drying temperature and a
decrease in the thickness of the samples led to a decrease in these parameters. Increasing the foam thickness at high
temperatures led to a decrease in the browning index and at low temperatures, led to an increase in the browning index of
the samples.
Keywords: Browning index; Camel milk cream; Drying kinetics; Foam mat drying; Structure
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مقاله علمی-پژوهشی
سینتیک خشککردن کف خامه شیر شتر به روش کفپوشی و بررسی تاثیر آن بر ساختار و
رنگ محصول
مرتضی کاشانینژاد -1سید محمدعلی رضوی* -2محمدرضا

صالحی1

تاریخ دریافت1399/08/02 :
تاریخ پذیرش1399/10/27 :

چکیده
در این پژوهش ،سینتیک خشک کردن ،ساختار و رنگ کف خشک شده در فرآیند خشک کردن خامه شیر شتر به روش کفپوشی ارزیابی شد .بدین منظور
فرآیند خشک کردن در  3دمای  60 ،45و  75درجه سانتیگراد و در  3ضخامت  3 ،1و  5میلیمتر در یک خشککن کابینتی غیرمداوم در قالب طرح مرکب مرکزی
مورد مطالعه قرار گرفت .نتایج نشان داد که افزایش دما از  45به  75درجه سانتیگراد و کاهش ضخامت از  3به  1میلیمتر بهترتیب منجر به کاهش  50و 80
درصدی در زمان خشک شدن نمونهها شد .ضریب نفوذ موثر کلی ( )Deffنمونههای مورد آزمون نیز بین  8/11× 10-10تا  7/09× 10-9متر مربع بر ثانیه متغیر بود
و افزایش دما منجر به افزایش معنیدار (سطح  95درصد) ضریب نفوذ موثر نمونهها شد .انرژی فعالسازی ( )Eaنمونههای مورد آزمون در دامنه  25/59تا 38/22
کیلوژول بر مول بهدست آمد و نتایج مقایسه میانگینها نشان داد که با افزایش ضخامت کف ،انرژی فعالسازی نمونهها نیز افزایش یافت 8 .مدل نیز برای بررسی
سینتیک خشک شدن نمونهها مورد ارزیابی قرار گرفت که در تمام حالتهای خشک شدن کف از نظر دما و ضخامت ،مدلهای پیج و مدیلی با مقدار  R2باالی
 0/99و کمترین ریشه میانگین مربعات خطا دارای بهترین برازش با دادههای آزمایشی بودند .بررسی تصاویر دیجیتالی نمونهها نشان داد که در دماهای پایین ،ساختار
کفهای خشک شده حالتی صاف داشتند و با افزایش دما ،ساختار حالت غیرمسطح و متخلخلتری پیدا کردند .همچنین روند تغییرات پارامتر های ماتریس همزمانی
سطح خاکستری (( )GLCMانرژی ،همبستگی و یکنواختی) نمونهها با تغییرات دما و ضخامت تقریبا یکسان بود بهطوری که افزایش دمای خشک شدن و کاهش
ضخامت نمونهها منجر به کاهش معنیدار (سطح  95درصد) این پارامترها شد .افزایش ضخامت کف نیز در دماهای باال منجر به کاهش شاخص قهوهای شدن و
در دماهای پایین منجر به افزایش شاخص قهوهای شدن نمونهها گردید.
واژههای کلیدی :خامه شیر شتر ،خشک کردن کفپوشی ،ساختار ،سینتیک ،ضریب نفوذ موثر
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شتر از جمله دامهایی است که بهعنوان یکی از منابع مهم تولید
شیر در کشور های منطق گرم و خشک محسوب میگردد .بخش عمده
ای از این شیر به دلیل وجود مشکالت در تولید فرآوردههای تخمیری
چربی آن جداسازی شده و خشک می شود .بنابراین استفاده از چربی
شیر شتر بهعنوان یک محصول جانبی بسیار حائز اهمیت است .بررسی
الگوی کلی اسیدهای چرب شیر شتر در مقایسه با سایر گونهها مانند
گاو ،بز و گوسفند نشان میدهد که اسیدهای چرب کوتاه زنجیر (C4-
 )C12به میزان بسیار کمتری در شیر شتر یافت میشوند .اما غلظت
اسیدهای چرب  C16:0 ،C14:0و  C18:0نسبتاً زیاد و میزان  C16:1و نسبت
اسیدهای چرب غیراشباع در شیر شتر بیشتر از شیر سایر گونهها است
( .)Hassan et al., 1987از نظر متابولیسم بدن ،وجود مقدار بیشتر
 1و  -2بهترتیب دانشجوی دکتری و استاد ،گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی،
دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
)s.razavi@um.ac.ir
(* ایمیل نویسنده مسئول:

اسیدهای چرب غیراشباع در شیر شتر ( 43/1درصد) در مقایسه با شیر
گاو ( 38/8درصد) مفیدتر است .عالوه بر این ،شیرشتر حاوی مقادیر
قابل توجهی از اسیدهای چرب ضروری  C18:2n-6میباشد ( AlKanhal,
 .)2010پودر خامه فرآوردهای وارداتی است که تا به امروز تحقیقات
زیادی در زمینه تولید آن صورت نگرفته است .از موارد استفاده پودر
خامه میتوان به کاربرد آن در صنعت شیرینی پزی و نانوایی ،مصارف
خانگی و دسرها ،تولید بستنی ،تولید خامه بازساخته ،3استفاده در
استاندارد کردن چربی شیر و تولید پنیرهای خامهای اشاره کرد ( Hall
 .)& Hedrick, 1966طبق تعریف ( ،)2005 ،Isiriپودر خامه فرآورده
ای از شیر است که میتواند در نتیجه حذف آب ،از شیر یا خامه بهدست
آید .پودر خامه باید دارای رنگ سفید تا زرد روشن ،بافت یکنواخت بدون
کلوخه و تا حد امکان بدون ذرات سوخته باشد .بنابه تعریف استاندارد
DOI: 10.22067/IFSTRJ.2021.40190.0
3 Critical moisture content Vacuum drying, spray
drying and freeze drying
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بین المللی (  ،)1999 ،Codexمیزان آب در پودر خامه نباید بیش از
 %2باشد .در تعاریف موجود در منابع معتبر پودر خامه ،فرآورده ای است
که درصد چربی آن بیش از درصد چربی پودر شیر خشک کامل باشد
( .)Carić, 1994; Hall & Hedrick, 1966مزایای عمده پودر خامه
عبارتند از کاهش حجم و صرفه جویی در هزینه انتقال و انبارداری،
قابلیت نگهداری باالتر نسبت به خامه تازه و امکان استفاده بهجای شیر
خشک پرچرب.
2
1
خشک کردن تحت خالء  ،خشک کردن پاششی و خشک کردن
انجمادی 3از روشهای خشککردن ماده غذایی میباشند که موجب
خشککردن ماده غذایی در زمان کوتاه و با کیفیت و ارزش تغذیهای
باال میشوند .هزینه باال تجهیزات و عملیات خشک کردن از معایب این
روشها هستند ( .)Guiné, 2018ضمن اینکه یکی از مشکالت خشک
کردن پاششی خامه مربوط به زمان منتقل کردن پودر گرم از محفظه
خشککن به بیرون است ،زیرا با پارگی غشای گلبولهای چربی در
دمای باالی خشککن ،چربی به حالت مایع به سطح پودر مهاجرت
میکند و باعث کیکی شدن پودر میگردد و در نهایت انتقال و جریان
پذیری پودر خامه را با محدودیت روبه رو مینماید ( & O’Callaghan
 .)Hogan, 2013خشککردن کف پوشی روش مناسبی برای خشک
کردن مواد غذایی مایع یا شبه مایع با ویسکوزیته باال ،چسبنده و حاوی
قند باال که به سختی خشک میشوند ،میباشد ( .)Labelle, 1984در
حالت کفی ،بهدلیل ساختار متخلخل ترکیبات ،انتقال جرم به سرعت
انجام میشود که این امر منجر به کاهش زمان خشک شدن و حفظ
کیفیت و ارزش تغذیهای محصول خشک شده میگردد ( Brygidyr
 .)et al., 1977در این روش ،مواد غذایی مایع و شبه مایع با افزودن
ترکیبات کفزا و پایدارکننده و وارد کردن هوا توسط همزدن به شکل
کف پایدار در آمده و سپس با استفاده از هوای گرم در فشار اتمسفری
خشک شده و به شکل ورقه نازک متخلخل در میآیند .از جمله مزایای
این روش میتوان به آسان بودن ،هزینه پایین ،امکان خشککردن
نسبتاَ سریع در دمای پایین و مناسب بودن آن برای خشککردن مواد
غذایی حساس به حرارت اشاره کرد ( .)Labelle, 1984ارزیابی محتوای
رطوبتی در طی زمان ،اولین نشانه از چگونگی انجام فرایند خشککردن
میباشد و میتواند بهعنوان یک ابزار جهت مقایسه رفتار خشک شدن
مواد غذایی مورد استفاده قرار گیرد .سرعت خشک شدن که بهعنوان
تابعی از زمان یا محتوای رطوبتی بیان میشود ،نیز پارامتر بسیار مهمی
است که به درک ویژگیهای خشک شدن یک ماده کمک میکند .نفوذ
رطوبت در مواد غذایی با اشکال معین را میتوان تحت شرایط مشخصی
از سرعت خشک شدن تخمین زد .مدلسازی سینتیک خشک کردن
نیز روابط بین متغیرهای زمان و رطوبت را ارائه میدهد که میتواند
1 Vacuum drying
2 Spray drying
3 Freeze drying

شیوه مناسبی برای کنترل زمان و شرایط خشککردن باشد و هدف از
فرآیند مدلسازی ،برازش دادههای آزمایشگاهی با مدلهای تجربی و
انتخاب مناسبترین مدل جهت بررسی روند تغییرات ماده غذایی طی
فرایند خشککردن ،طراحی خشککنهای صنعتی مناسب ،شبیهسازی
و یا بهبود سیستمهای مورد استفاده میباشد (.)Inyang et al., 2018
تغییرات رنگ هم میتواند نشاندهنده تغییرات شیمیایی در مواد غذایی
در حین فرآیند حرارتی (مانند قهوهای شدن و کاراملیزاسیون) باشد
( .)DeMan et al., 1999این پارامتر از مهمترین ویژگیهای فیزیکی
پودر است که بهطور مستقیم بیانگر شرایط اعمال شده به هنگام
خشککردن و کیفیت محصول نهایی میباشد .ساختار یک ماده نیز
تعیین کننده خواص عملکردی آن بوده و تغییر خواص ماکروسکوپی
مواد تحت تاثیر تغییر در ساختار میکروسکوپی میباشد بهطوری که
وجود ساختار متخلخل سبب افزایش سرعت خروج رطوبت از ماده
غذایی طی فرآیند خشککردن میشود .لذا بررسی ریز ساختار نیز می
تواند به درک درستی از مکانیسمها و تغییرات در خواص کیفی به
خصوص تغییرات در بافت ماده غذایی کمک نماید ( Xiao et al.,
.)2009
در یک جمعبندی میتوان بیان کرد که اگرچه تحقیقات مختلفی
روی فرآیند سینتیک خشککردن ،ساختار و رنگ در فرایند خشککردن
برخی از مواد غذایی انجام شده است اما متاسفانه اطالعاتی در مورد
بررسی این پارامترها در فرآیند خشککردن خامه شیر شتر به روش کف
پوشی موجود نیست .از آنجایی که در صنعت خشککردن ،زمان انجام
فرایند ،کیفیت محصول ،بهینهسازی و طراحی تجهیزات مستقیماً تحت
تاثیر سرعت خشککردن مواد غذایی قرار دارند ( & Chen
 ،)Mujumdar, 2009از این رو در پژوهش حاضر فرآیند خشککردن
خامه شیر شتر به روش کفپوشی در دمای  60 ،45و  75درجه سانتی
گراد و در ضخامت  3و  5میلیمتر در یک خشککن کابینتی غیرمداوم
در سه تکرار صورت پذیرفت و فرآیند سینتیک خشککردن ،ساختار و
رنگ کف خشک شده مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روشها
تهیه کف خامه شتر
محلی4

مشهد ،ایران تهیه شد و چربی آن پس از
شیر شتر از بازار
پیش گرم شدن (تا دمای  37درجه سانتیگراد) ،توسط سپراتور جدا شد.
در مرحله بعد ،نمونه های خامه با  37درصد چربی با استفاده از مخلوط
شیر پسچرخ 5و چربی تولیدی بر اساس مربع پیرسون تهیه شد .خامه
تهیه شده در دمای  25درجه سانتیگراد به همراه کربوکسی متیل سلولز
( 0/1درصد) ،صمغ دانه شاهی ( 0/1درصد) و کنسانتره پروتئینی آب
4 Local market
5 Skim

کاشانینژاد و همکاران /سینتیک خشککردن کف خامه شیر شتر به روش کفپوشی و ...

پنیر  80درصد ( 5درصد) مخلوط شدند .نمونهها در دمای  80درجه به
مدت  5دقیقه در حمام آب پاستوریزه شدند و سپس در دمای  50درجه
سانتیگراد توسط هموژنایزر اولتراتوراکس ( ،IKAآلمان) هموژنیزه
گردیدند و در نهایت بهمنظور آبگیری کامل به مدت  12ساعت در دمای
 4-6درجه سانتیگراد در یخچال قرار گرفتند .روز بعد ،نمونهها در دمای
 25درجه سانتیگراد بهوسیله همزن با حداکثر دور  1500دور در دقیقه
به مدت  5دقیقه همزده شدند تا هوادهی مناسب صورت پذیرفت.
خشککردن کف خامه شیر شتر

خشککردن نمونهها توسط خشککن غیرمداوم کابینتی با جریان
هوای داغ انجام شد .نمونه های کف درون پلیت به صورت الیه نازک

69

با ضخامتهای  3، 1و  5میلیمتر ریخته شدند و سپس درون خشککن
با دماهای  60 ،45و  75درجه سانتیگراد تا رسیدن به رطوبت ثابت
خشک شدند .در مرحله بعد نمونهها از خشککن خارج شدند و الیه
خشک شده مورد ارزیابی قرار گرفت.
تجزیه و تحلیل آماری دادهها

تیمارهای فرآیند نیز به روش کامالً تصادفی در قالب طرح مرکب
مرکزی ( 5( )CCDتکرار در نقطه مرکزی) برای 2متغیر (ضخامت کف
و دمای خشککردن) و در سه سطح انجام شد به صورتی که تعداد کل
تیمارها  13تیمار بود (جدول .)1

جدول  -1سطوح متغیرهای مستقل طرح مرکب مرکزی نمونههای کف خامه شیر شتر خشک شده به روش کفپوشی
Table 1- Levels of independent variables for central composite design of camel milk cream foam using foam
mat drying
Treatment

)Foam thickness (mm

)Drying temperature (°C

تیمار

ضخامت کف (میلیمتر)
2
3
3
1
3
2
2
1
2
1
2
2
2

دمای خشککردن (درجه سانتیگراد)
75
45
75
75
60
60
60
60
45
45
60
60
60

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

بررسی سینتیک خشککردن

برای مطالعه سینتیک خشک کردن ،در فواصل زمانی مشخص،
نمونهها از خشککن خارج شدند و توسط ترازوی دیجیتال
( ،AND.EK-300iژاپن) با دقت  ±0/01گرم توزین شدند .نمونهها تا
رسیدن به وزن ثابت توزین شدند .جهت مدلسازی فرآیند خشک شدن
نیز ابتدا مقدار نسبت رطوبت ( )MRبا استفاده از مقدار رطوبت اولیه
( ،)MRرطوبت تعادلی ( )Meو رطوبت در هر لحظه ( )Mطبق رابطه
 1محاسبه شد (.)Ertekin & Yaldiz, 2004
𝑒𝑀𝑀−
= 𝑅𝑀
() 1
𝑀𝑀 −
𝑒

()2

)

𝑡𝑓𝑓𝑒𝐷 (2𝑛−1)2 𝜇 2
4𝐿2

𝑒𝑥𝑝 (−

1
(2𝑛−1)2

∞∑
𝑛=1

8
𝜋2

= 𝑅𝑀

که در این رابطه  MRنسبت رطوبت Deff ،ضریب نفوذ موثر
رطوبت ( L ،)m2/sضخامت کف (متر) و  tزمان خشککردن (ثانیه) و
 n=1,2,3 ،عدد صحیح مثبت است .با حل معادله فیک ،نفوذ رطوبت را
میتوان با استفاده از رابطه  3محاسبه کرد ( Falade & Solademi,
:)2010
()3

)

𝑡 𝑓𝑓𝑒𝐷 𝜇 2

8

4𝐿2

𝜇

( 𝐿𝑛(𝑀𝑅) = 𝐿𝑛 ( 2) −

𝑖

محاسبه ضریب نفوذ موثر
فیک1

برای تیغه نامحدود با
ضریب نفوذ موثر بر مبنای قانون دوم
استفاده از رابطه  2محاسبه شد (.)Liu et al., 2009
1 Fick's second law

با رسم نمودار ( Ln)MRدر برابر زمان خشککردن نیز یک خط
مستقیم با شیب ( Kرابطه  )4بهدست میآید که از آن برای محاسبه
ضریب نفوذ موثر استفاده میشود:
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𝑓𝑓𝑒𝐷 𝜇 2

() 4

4𝐿2

=𝐾

محاسبه انرژی فعالسازی

در این تحقیق ،با استفاده از معادله آرنیوس که رابطه بین دما و
ضریب نفوذ مؤثر (معادله  )5را نشان میدهد ،انرژی فعالسازی محاسبه
شد (.)Lopez et al., 2000
𝑎𝐸
) 𝐷𝑒𝑓𝑓 = 𝐷0 𝑒𝑥𝑝 (−
()5
𝑇𝑅

 ،MRمدلهای ارائه شده در این جدول جهت برازش دادههای تجربی
مورد استفاده قرار گرفتند .برای برازش دادهها روش رگرسیون غیر خطی
به کار گرفته شد و به کمک نرمافزار  ،Matlab 2016دادهها با مدل-
های مذکور برازش داده شدند .برای سنجش کیفیت مدلهای برازش
داده شده ،پارامترهای آماری شامل ضریب تبیین (( )R2رابطه  )6و ریشه
میانگین مربعات خطا (( )RMSEرابطه  )7مورد استفاده قرار گرفت و
در نهایت مدلی انتخاب گردید که دارای بیشترین مقدار  R2و کمترین
مقدار  RMSEباشد (:)Akpinar, 2006
2

که در آن  D0فاکتور آرنیوس ( Ea ،)m2/sانرژی فعالسازی برای
نفوذ رطوبت ( R ،)kJ/molثابت جهانی گازهای ایدهآل ()kJ/k.mol
و  Tدمای مطلق بر حسب کلوین ( )Kمیباشد .با رسم  LnDeffدر برابر
عکس دما ،انرژی فعالسازی را میتوان تعیین کرد.

𝑁∑
) 𝑝𝑥𝐸𝑖=1(𝑀𝑅𝑖,𝑃𝑟𝑒− 𝑀𝑅𝑖,

2
𝑁∑
) 𝑛𝑎𝑒𝑚 𝑒𝑟𝑃𝑖=1(𝑀𝑅𝑖,𝐸𝑥𝑝− 𝑀𝑅𝑖,

()6

1⁄
2

2

𝑅 = 1−

1

RMSE = ( ∑N
)) I=1(MR i,Pre− MR i,Exp
N

() 7
برازش منحنیهای خشککردن و انتخاب بهترین مدل

در جدول  ،2مدلهای تجربی نیوتن ،پیج ،هندرسون و پابیس ،دو
جملهای ،لگاریتمی ،تقریب انتشار ،میدیلی ،توزیع ویبل جهت خشک
کردن محصوالت کشاورزی ارائه شده است .پس از اتمام مرحله خشک
شدن ،بهمنظور بررسی تغییرات رطوبت طی زمان خشککردن ،با تعیین

که در این روابط  MRi,expنسبت رطوبت در  iامین اندازهگیری،
 MRi,preنسبت رطوبت پیشبینی شده توسط مدل در  iامین اندازه
گیری N ،تعداد مشاهدات (دادهها) و  zتعداد ضرایب ثابت بهکار رفته
در هر مدل میباشد.

جدول  -2مدلهای ریاضی مورداستفاده برای مدلسازی سینتیک خشک شدن خامه شیر شتر
Table 2- Mathematical models for modeling of drying kinetics of camel milk cream
NO.

Name

1

Newton

2
3
4
5
6
7
8

Model

References

مدل

مرجع
( Lemus‐Mondaca et
)al., 2009
()Sun et al., 2007

)𝑡𝑘𝑀𝑅 = exp(−

نیوتن

) 𝑛 𝑡𝑘𝑀𝑅 = exp(−

Page

پیج
)𝑡𝑘𝑀𝑅 = 𝑎exp(−

Henderson and Pabis

هندرسون و پابیس
Two- term

)𝑡𝑑𝑀𝑅 = 𝑎 exp(−𝑏𝑡) + 𝑐exp(−

دو جملهای
𝑐 𝑀𝑅 = 𝑎 exp(−𝑘𝑡) +

Logarithmic

لگاریتمی
Approximation of diffusion

)𝑡𝑏𝑘𝑀𝑅 = 𝑎 exp(−𝑘𝑡) + (1 − 𝑎)exp(−

تقریب انتشار
Midilli

میدیلی
Weibull distribution

𝑡𝑏 𝑀𝑅 = 𝑎 exp(−𝑘𝑡 𝑛 ) +
) 𝑛 𝑡𝑘𝑀𝑅 = 𝑎 − 𝑏exp(−

( Akgun & Doymaz,
)2005
( & Zielinska
)Markowski, 2010
()Liu et al., 2009
( Menges & Ertekin,
)2006
( Vega-Gálvez et al.,
)2012
()Babalis et al., 2006

توزیع ویبل

استخراج خصوصیات تصویر نمونهها

جهت عکسبرداری از نمونهها 50 ،گرم از هر نمونه درون پلیت
آزمایشگاهی ریخته شد .تجهیزات عکسبرداری شامل یک اتاقک
تاریک (جهت جلوگیری از ایجاد نوسان در عکسبرداری و عدم بازتاب
نور) و شش المپ فلورسنت بود .عکسبرداری با استفاده از دوربین

دیجیتال ( )Canon PowerShot A550متصل به رایانه صورت
گرفت .دوربین در فاصله  20سانتیمتری نمونهها و موازی با آن روی
پایه ثابت قرار گرفت .کلیه تصاویر به فرمت  JPGو دارای وضوح
 2500×2000پیکسل در قالب مدل رنگی  RGBبودند .بهمنظور حذف
بخشهای اضافه تصویر و نیز کاهش حجم کار پردازش تصویر در ابتدا
برشی از تصاویر به ابعاد  500 ×500با استفاده از نرمافزار Image J
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( )National Institute of Health, USAبهدست آمد و سپس آنالیز
تصاویر نیز با استفاده از همین نرمافزار صورت پذیرفت .بدین منظور
ابتدا عمل آستانهگیری 1در کانال رنگی خاکستری با شدت  95± 5انجام
شد و سپس ویژگیهای تصویر نظیر انرژی ،همبستگی و یکنواختی
مورد بررسی قرار گرفت (.)2014 ،Mir Arab Razi
از مدل رنگی*( L* ،CIE L*a*bسیاه صفر تا سفید a* ،)100
(قرمز  60تا سبز  ) -60و *( bزرد  60تا آبی  ) -60نیز برای تعیین
پارامترهای رنگ نمونهها استفاده شد که میانگین مقادیر * a* ،Lو *b
برای  15نمونه در دو تکرار اندازهگیری شد و در نهایت شاخص قهوهای
شدن 2که میزان تغییر رنگ محصول به سمت رنگ قهوهای را نشان
میدهد ،با استفاده از رابطه  8محاسبه شد:
()8
که در ان  Xبرابر است با معادله (:)9
()9

))(100−(𝑋−0.31
0.71

= 𝐼𝐵

𝐿𝑎+1.75
𝑏5.645𝐿+𝑎−3.012

=𝑋
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نتایج و بحث
بررسی منحنیهای خشک شدن

شکل  1منحنیهای خشک شدن کف خامه شیر شتر در ضخامت
های  3 ،1و  5میلیمتر در دماهای  60 ،45و  75درجه سانتیگراد را
نشان میدهد .با مشاهده شکل میتوان دریافت که با افزایش دمای
خشک شدن و کاهش ضخامت کف ،مدت زمان خشک شدن نمونههای
کف کاهش پیدا کرده است ،بهطوری که افزایش دما از  45به  75درجه
سانتیگراد منجر به کاهش تقریبا  50درصدی زمان خشک شدن نمونه
ها شد .همچنین کاهش ضخامت از  3به  1میلیمتر ،زمان خشک شدن
نمونه ها را  80درصد کاهش داد .سجادی ( )1396نیز نشان داد که
افزایش دمای خشککردن کف پوشی نمونه های خامه شیر گاو از 50
تا  70درجه سانتیگراد ،موجب کاهش  30درصدی زمان خشککردن
نمونه ها شد .همچنین مطابق شکل  ،1با توجه به تغییرات شیب منحنی
هر نمونه میتوان نتیجه گرفت که سرعت خشک شدن کف خامه شیر
شتر در مراحل اولیه خشک شدن در مقایسه با مراحل نهایی باالتر است
(شیب بیشتر منحنی) و خشک شدن کف غالبا در دوره سرعت نزولی
انجام میشود.

شکل -1تغییرات میزان رطوبت با زمان خشککردن کف خامه شیر شتر در در دماها و ضخامت های مختلف
Fig. 1. Changes of moisture content with the drying time of camel milk cream foam at different temperatures
and thicknesses.

1 Threshold

2 Browning index
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بهطور کلی منحنی خشککردن نمونههای مورد بررسی را میتوان
به دو بخش تقسیمبندی کرد .در بخش اول ،سرعت خشککردن تقریباً
ثابت و در بخش دوم ،سرعت نزولی است .نقطهای که این دو بخش را
از هم جدا میکند ،نقطه بحرانی رطوبتی 1نامیده میشود .در بخش اول،
سرعت خروج آب از منافذ کف به سطح آن با سرعت تبخیر در سطح
یکسان است .رطوبت بحرانی تابعی از سرعت خشککردن است
( .)Tsotsas et al., 2000سرعت باالی خشککردن (برای مثال در
دمای باال و ضخامت کم) ،رطوبت بحرانی را افزایش میدهد ،یعنی کف
در مقدار رطوبت باالتری وارد مرحله سرعت نزولی میشود .در این
حالت به تدریج الیههای خشک سطحی به مرکز کف نزدیک میشوند
و در حقیقت آب از الیه های داخلی ماده تبخیر شده و از منافذ کف
خشک شده ،کندتر از حالت اول به طرف باال آمده و از سطح کف خارج
میشود (.)Benmakhlouf et al., 2017
ضریب نفوذ موثر و انرژی فعالسازی

نتایج تحقیق نشان داد که رابطه  LnMRبا زمان غیرخطی بود که
نشاندهنده تغییر ضریب نفوذ موثر با محتوای رطوبتی است که این
رفتار برای کلیه نمونهها مشاهده شد .همچنین نتایج تحقیق نشان داد
که ضریب نفوذ موثرکلی نمونههای مورد آزمون بین  8/11× 10-10تا
 7/09× 10-9متر مربع بر ثانیه متغیر بود .بر اساس نتایج تحلیل
واریانس ،اثرات خطی دما و ضخامت در سطح  99درصد و اثر متقابل
دما -ضخامت در سطح  95درصد بر ضریب نفوذ موثر نمونهها معنیدار

بود .شکل  2تأثیر دما و ضخامت را بر ضریب نفوذ موثر نمونههای خامه
شیر شتر را نشان میدهد .همانطور که مالحظه میشود با افزایش دما
ضریب نفوذ موثر نمونه ها افزایش پیدا کرده است که دلیل این امر اثر
مثبت دما در افزایش شدت فعل و انفعاالت و جنبش مولکولی است.
همچنین میتوان دریافت با افزایش ضخامت کف نیز مقادیر ضریب
نفوذ موثر افزایش پیدا کرده است ،این در حالی است که مطابق نتایج
بررسی ها افزایش ضخامت منجر به کاهش سرعت خشک شدن شده
بود .تغییر در ساختار منافذ مواد غذایی ضریب نفوذ را تحت تاثیر قرار
میدهد .در فرآوردههای متخلخلتر ،ضریب نفوذ موثر به خاطر امکان
تحرک بیشتر رطوبت ،باالتر است (.)Benmakhlouf et al., 2017
همچنین نتایج تحقیق نشان داد که مقدار شیب خط در هر دو قسمت
خشک شدن در هر  3دمای  55 ،40و  70درجه سانتیگراد با افزایش
ضخامت کاهش یافت اما میزان ضریب نفوذ موثر افزایش یافت .با
افزایش ضخامت ،مهاجرت رطوبت درونی در فاصله بیشتری نسبت به
ضخامتهای کمتر اتفاق میافتد ،که این امر سبب افزایش میزان
ضریب نفوذ موثر در ضخامتهای باالتر میشود .بنابراین الزاما باالتر
بودن ضریب نفوذ نشاندهنده باالتر بودن سرعت خشک شدن و در
نتیجه کمتر بودن زمان خشک شدن نیست ،بلکه این دو پارامتر به مقدار
و ضخامت نمونه نیز بستگی دارند .نتایج مشابهای برای خشککردن
کف پوشی پالپ طالبی ( ،)Salahi et al., 2015پالپ انبه ( Rajkumar
 )et al., 2007و ریزجلبک اسپیرولینا پالتنسیس)Atarodi, 2014( 2
گزارش شده است.

شکل  -2تأثیر دما و ضخامت بر ضریب نفوذ موثر نمونههای کف خامه شیر شتر
Fig. 2. The effect of temperature and thickness on the effective diffusion coefficient of camel milk cream foam
samples.

1 Critical moisture content

2 Spirulina platensis
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در شکل  3تغییرات انرژی فعالسازی خشککردن کف خامه شیر
شتر بهعنوان تابعی از ضخامت نمونهها نشان داده شده است .بر اساس
نتایج این تحقیق ،انرژی فعالسازی نمونههای مورد آزمون بین 25/59
تا  38/22کیلوژول بر مول متغیر در دامنه دمایی  40تا  70درجه سانتی
گراد بود و نتایج مقایسه میانگینها نیز نشان داد که بین انرژی فعال
سازی نمونههای با ضخامتهای  3 ،1و  5میلیمتر اختالف آماری
معنیدار وجود دارد ،بهطوری که با افزایش ضخامت کف ،انرژی فعال
سازی نمونهها نیز افزایش یافت (شکل  .)3انرژی فعالسازی حساسیت
یک واکنش یا فرآیند را به دما نشان میدهد .در واقع افزایش انرژی
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فعالسازی نمونهها با افزایش ضخامت کف نشاندهنده افزایش
حساسیت ضریب نفوذ موثر نمونههای با ضخامت باالتر نسبت به
ضخامتهای کمتر در برابر تغییرات دمای شرایط خشک شدن است.
 )2018( Sajadiانرژی فعالسازی خشککردن کفپوشی خامه شیر
گاو را در دامنه دمایی  50تا  70درجه سانتیگراد و ضخامت  3میلیمتر
برابر  19/95کیلوژول بر مول گزارش کرد که نشاندهنده حساسیت
کمتر ضریب نفوذ موثر خامه شیر گاو در مقایسه با خامه شیر شتر در
برابر تغییرات دما تحت شرایط خشککردن کفپوشی است.

شکل  -3تغییرات انرژی فعّالسازی با ضخامت خشککردن کف خامه شیر شتر
Fig. 3. Activation energy changes with drying thickness of camel milk cream foam.

مدلسازی فرآیند خشک کردن کفپوشی و انتخاب بهترین
مدل

دادههای حاصل از آزمایشهای خشککردن (نسبتهای رطوبتی
( )MRدر مقابل زمان) با  8مدل نیمه تجربی (جدول  )3برازش شدند.
مدلهای مختلف توسط چهار معیار ضریب تبیین ( ،)R2ضریب تبیین
تعدیل شده ( ،)R2adjریشه میانگین مربعات خطا ( )RMSEو مجموع
مربعات خطا ( )SSEبا یکدیگر مقایسه و در نهایت مدلی انتخاب گردید
که دارای بیشترین مقدار  R2و  R2adjو کمترین مقدار  RMSEو
 SSEباشد .با توجه به معیارهای بیان شده برای انتخاب بهترین مدل،
در تمام حالتهای خشک شدن کف بهینه از نظر دما و ضخامت ،مدل
های پیج و مدیلی با مقدار  R2و  R2adjباالی  0/99دارای بهترین

برازش با دادههای آزمایشی بود .ثابتهای مدل های پیج و مدیلی در
جدول  3ارائه شده است .نتایج سایر پژوهشگران نیز نشان داده است
که برای خشککردن کف پوشی خامه شیر گاو و پنیر ( Izadi et al.,
 ،)2020مدل میدلی مناسبترین بوده است .همچنین برای خشککردن
سیب زمینی در خشککن هوای داغ (،)Yaghoubi et al., 2013
خشککردن کیوی ،آواکادو و موز ( ،)Ceylan et al., 2007کیوی
خشک شده با سامانه مادون قرمز ( ،)Inyang et al., 2018قارچ دکمه
ای ( )Salahi et al., 2017و الیه نازک کدو حلوایی ( Ghaboos et
 )al., 2016در تمامی دماهای مورد مطالعه ،مدل پیج دارای بهترین
برازش بوده است.
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جدول  -3ثابتهای مدل های پبیج و مدیلی برای تیمارهای مختلف خشککردن کفپوشی خامه شیر شتر
Table 2- Constants of page and midilli models for different treatments of drying of camel milk cream using foam
mat drying
Foam thickness
)(mm

Drying temperature
)(°C

Treatment

ضخامت کف

دمای خشککردن

(میلیمتر)

(درجه سانتیگراد)

1

2

تیمار

Page model

Midilli model

مدل پیج

مدل مدیلی

k

N

a

b

k

n

75

0.079

1.286

0.375

-0.015

6.014

-36.93

2

3

45

0.019

0.898

0.741

-0.003

1.813

-21.02

3

3

75

0.027

0.960

1.006

-0.001

0.043

0.776

4

1

75

0.106

1.46

0.995

-0.0004

0.106

1.45

5

3

60

0.204

0.957

0.919

-0.012

-0.001

1.303

6

2

60

0.042

0.997

1.009

-0.0005

0.051

0.919

7

2

60

0.043

0.969

1.019

-0.0006

0.057

0.864

8

1

60

0.186

1.03

1.004

0.0012

0.174

1.092

9

2

45

0.041

0.899

1.038

-0.0003

0.056

0.817

10

1

45

0.088

1.22

0.955

0.0004

0.0672

1.344

11

2

60

0.037

0.961

0.995

-0.0007

0.045

0.881

12

2

60

0.046

1.033

1.022

-0.0003

0.057

0.954

13

2

60

0.036

0.922

0.994

-0.0009

0.045

0.801

تأثیر دمای خشککردن بر ریز ساختار کف

تصاویر دیجیتال خامه شیر شتر خشک شده به روش کفپوشی
برخی تیمارهای جدول  1در شکل  4ارائه شده است .در بررسی تصاویر
مشخص شد که در دماهای پایین ساختار کفهای خشک شده حالتی
صاف دارد و با افزایش دما ،ساختار حالت غیرمسطح و متخلخلتری
پیدا کرده است .دلیل این رفتار را میتوان چنین بیان کرد که با افزایش
دما (احتماالً به دلیل کاهش زمان خشک شدن) ،فروپاشی و ترکیب
شدن حبابهای مجاور کمتر اتفاق افتاده که منجر به افزایش تخلخل
و یکنواختتر شدن اندازه منافذ شده است (.)Azizpour et al., 2014
همچنین تصاویر دیجیتال نمونهها نشان داد که با افزایش ضخامت،
کف خشک شده حالت مسطح داشته و تخلخل کمتری دارد که احتماال
دلیل این امر فروپاشی ساختار کف به دلیل طوالنی شدن زمان خشک
شدن میباشد .نتایج مشابهای برای خشککردن کف پوشی پالپ طالبی
( ،)Salahi et al., 2017میگو ( )Azizpour et al., 2014و ماهی
کیلکا ( )Hassanzadeh et al., 2019مشاهده شده است.
 Thuwapanichayananو همکاران ( )2011اثر دمای خشککردن را
بر نفوذ رطوبت و ویژگیهای کیفی برشهای موز مورد مطالعه قرار

دادند .آنها دریافتند که دمای خشککردن به شدت روی ساختار موز
خشک شده اثر گذاشته و با افزایش دما اندازه و تعداد حفرات افزایش
پیدا کرده که این امر اثر قابل توجهی بر ویژگی سختی بافت نمونهها
داشته است.
رنگ

دما و زمان خشک کردن از مهمترین پارامترهای موثر بر تغییرات
رنگ مواد غذایی هستند ( .)Qing-Guo et al., 2006رنگ نمونهها
میتواند تحت تاثیر فاکتورهای مختلفی از جمله دمای خشک کردن،
مدت زمان خشک شدن ،قهوهای شدن آنزیمی و غیرآنزیمی ،محتوای
رطوبت و رطوبت سطحی قرار بگیرد ( ;Dehghannya et al., 2018
 .)Salahi et al., 2017نتایج این تحقیق نشان داد که شاخص قهوهای
شدن نمونههای مورد آزمون بین  140/81تا 140/84متغیر بود و در بین
اثرات خطی ،متقابل و درجه دوم ،اثر خطی دما و ضخامت و اثر متقابل
دما -ضخامت در سطح  99درصد بر روی شاخص قهوهایشدن نمونه
ها معنیدار بودند .شکل  5اثر ضخامت کف و دما بر شاخص قهوهای
شدن نمونهها را نشان میدهد.
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شکل  -4تصاویر دیجیتال برخی نمونههای کف خامه شیر شترخشک شده به روش کفپوشی :الف -ضخامت  1میلی متر و دمای  45درجه
سانتیگراد ،ب -ضخامت  2میلیمتر و دمای  75درجه سانتی گراد ،ج -ضخامت  3میلیمتر و دمای  75درجه سانتی گراد ،د -ضخامت  1میلیمتر و
دمای  60درجه سانتیگراد ،ه -ضخامت  3میلیمتر و دمای  60درجه سانتیگراد ،و -ضخامت  3میلیمتر و دمای  75درجه سانتیگراد.
Fig. 4. Digital images of samples of camel milk cream foam using foam mat drying: (A) thickness of 1 mm and
temperature of 45°C; (B) thickness of 2 mm and temperature of 75°C; (C) thickness of 3 mm and temperature of
)75°C; (D) thickness of 1 mm and temperature of 60°C; (E) thickness of 3 mm and temperature of 60°C; (F
thickness of 3 mm and temperature of 75°C.

شکل  -5اثر ضخامت کف و دما بر شاخص قهوهایشدن نمونه های کف خامه شیر شترخشک شده
Fig. 5. The effect of temperature and thickness on the browning index of Dried camel milk cream foam samples

همانطور که در شکل  5مشاهده میشود با افزایش دمای خشک
شدن ،شاخص قهوهای شدن نمونهها کاهش مییابد .افزایش ضخامت
نیز در دماهای باال منجر به کاهش شاخص قهوهای شدن و در دماهای
پایین منجر به افزایش شاخص قهوهای شدن نمونهها گردید .به نظر
میرسد که در دماهای باال به دلیل باال بودن سرعت خشکشدن کف،
زمان الزم برای انجام واکنشهای قهوهای شدن و در نتیجه تیره شدن

رنگ نمونهها نسبت به دماهای پایین کمتر است .با افزایش ضخامت
کف ،سرعت خشک شدن کاهش یافته ،در نتیجه مدت زمان خشک
شدن افزایش مییابد و این شرایط زمینه را برای وقوع واکنشهای
قهوهای شدن مناسبتر میسازد .تغییرات مشابهی برای تغییرات رنگی
پودر پنیر تولید شده به روش کفپوشی ( )Izadi et al., 2020مشاهده
شد.
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ماتریس همزمانی سطح خاکستری ()GLCM
نتایج این تحقیق نشاااان داد که انرژی ،همبساااتگی و یکنواختی
نمو نه های مورد آزمون بهترت یب بین  6/5× 10-4تا ،4/5× 10-3
 0/002تا  0/004و  0/24تا  0/46متغیر بود .همچنین نتایج برر سیها

نشان داد که ضخامت و دما در سطح  99درصد بر انرژی ،همبستگی
و یکنواختی نمونهها و اثر متقابل ضخامت -دما نیز در سطح  95درصد
بر انرژی نمونه ها معنی دار بودند .شکل  6اثر ضخامت و دما بر انرژی
(الف) ،همبستگی (ب) و یکنواختی (ج) نمونهها را نشان میدهد.

شکل  -6اثر ضخامت کف و دما بر انرژی (الف) ،همبستگی (ب) و یکنواختی (ج) نمونههای کف خامه شیر شترخشک شده
Fig. 6. The effect of temperature and thickness on the (A) energy (B) correlation and (C) homogeneity of Dried
camel milk cream foam samples

همانطور که در شکل  6مشاهده میشود روند تغییرات انرژی،
همبستگی و یکنواختی با تغییرات دما و ضخامت تقریبا یکسان است،
بهطوری که افزایش دمای خشک شدن نمونهها منجر به کاهش انرژی،
همبستگی و یکنواختی نمونهها گردید .افزایش ضخامت کف نیز منجر
به افزایش انرژی ،همبستگی و یکنواختی نمونهها می شود .مشابه این
نتایج برای خشک کردن کفپوشی پالپ طالبی گزارش شده است
( .)Salehi et al., 2017کاهش پارامترهای انرژی ،همبستگی و

یکنواختی با افزایش دما کاهش یافت که این امر میتواند ناشی از
تخلخل باالتر در کفهای خشک شده به دلیل سرعت باالتر خشک
شدن باشد .همچنین با افزایش ضخامت کف ،تخلخل نمونهها کاهش
پیدا کرده است که این امر نیز میتواند به دلیل طوالنی شدن فرآیند
خشک شدن و فروپاشی بیشتر ساختارهای کف باشد که در نهایت این
تغییرات با افزایش یکنواختی بیشتر سطح کف خشک شده ،منجر به
افزایش انرژی ،همبستگی و یکنواختی نمونهها شده است.
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 انرژی فعالسازی و همه،نیز منجر به افزایش زمان خشک شدن
 همچنین.پارامترهای ماتریس همزمانی سطح خاکستری نمونهها گردید
 مدلی که برای بررسی سینتیک خشک شدن کف بهینه مورد8 از میان
 باالیAdj R2  وR2 ارزیابی قرار گرفتند مدلهای پیج و مدیلی با مقدار
 بنابراین بهطور. دارای بهترین برازش با دادههای آزمایشی بودند0/99
 ساختار و رنگ،کلی با بررسی و ارزیابی فرآیند سینتیک خشک کردن
کف خامه شیر شترخشک شده و درک درستی از مکانیسمها و تغییرات
 میتوان نتیجه گرفت که خشک کردن کف،در خواص کیفی نمونه ها
.پوشی روش مناسبی برای تولید پودر خامه شیر شتر بوده است
تشکر و قدردانی

از صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (طرح
) و معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد (طرح96015540
) بابت حمایت مالی و تجهیزاتی این پروژه تشکر و قدردانی می51637
.شود

نتیجهگیری
با توجه به اینکه فرآیند خشک کردن خامه شیر شتر به روش کف
 زمان،پوشی از اهمیت باالیی برخوردار است و در صنعت خشک کردن
 بهینهسازی و طراحی تجهیزات مستقیما، کیفیت محصول،انجام فرآیند
تحت تاثیر سرعت خشک کردن مواد غذایی قرار دارند و مدلسازی
 روابط بین متغیرهای زمان و رطوبت را ارائه،سینتیک خشک کردن
میدهد که میتواند راهکار مناسبی برای کنترل زمان و شرایط خشک
 ساختار و،کردن باشد لذا در این پژوهش فرآیند سینتیک خشک کردن
 درجه75  و60 ،45 رنگ کف خامه شیر شتر خشک شده در دمای
 میلیمتر در یک خشککن کابینتی5  و3 ،1 سانتیگراد و ضخامت
 نتایج تحقیق نشان داد که افزایش.غیرمداوم مورد ارزیابی قرار گرفتند
دما منجر به کاهش زمان خشک شدن و پارامترهای ماتریس همزمانی
 همبستگی و یکنواختی) و افزایش ضریب نفوذ،سطح خاکستری (انرژی
موثر و شاخص قهوه ای شدن نمونهها شد که در این حالت ساختار
 افزایش ضخامت نمونهها.حالت غیرمسطح و متخلخلتری نیز داشت
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Abstract
Introduction: Coffee is the second most profitable commercial products in the world and in addition to beverage
consumption, it is widely used in food industry. Among natural sources, coffee has the highest amount of caffeine. The
amount of caffeine in coffee varies depending on the variety of coffee and how it is brewed. Coffee beans contain other
compounds such as phenol, magnesium, potassium and fiber. Plants are the most important route for the transfer of heavy
metals to the human food chain and the natural cycle. Heavy metals in the body can cause everything from biochemical
changes in low levels of contamination to effects on the nervous system and even death in high concentrations. They slow
down the reaction with enzymes and even stop the body's essential physiological reactions and have the ability to be
stored in the bones, which enter the bloodstream after being saturated in the bone. Heavy metals are important because
they are non-degradable in the human body. Contamination with mycotoxins in coffee beans such as ochratoxin produced
by Aspergillus and Penicillium occurs under the influence of environmental conditions such as temperature, humidity,
water activity, transport conditions, storage until consumption. Therefore, the aim of this study was to investigate and
compare the physicochemical properties, fungal contamination and metal elements in 4 samples of instant coffee powder
Eagle Lux, Good Day, Nestle and Torabika.
1

Materials and Methods: In 4 samples of instant coffee powder fat, moisture, ash, pH, total sugar, caffeine (using
HPLC), ochratoxin A contamination (using HPLC) and lead and arsenic metallic elements (using hydride atomic
absorption spectroscopy) were determined. The results were reviewed and compared with national and international
standards. All experiments were performed in a completely randomized design. Data analysis was performed using SPSS
software. The means were compared using Duncan's test at 5% probability level.
Results and Discussion: Comparing the results obtained with the permissible limits of national and international
WHO standards, all results are within the permitted standard range (pH 5 to 7, maximum moisture 4%, total sugar
maximum 72%, ash 4%, fat in cappuccino powder maximum 30%, Caffeine was based on dry matter up to 2.8%, lead
0.5 mg/ kg, arsenic 1 mg/ kg, ochratoxin 10 ppb). The highest pH value (6.83± 0.05) was determined in Good Day sample.
The low pH in the Nestle sample may be due to acid rain and low soil pH in the exporting countries. Minimum amount
of ash (2.38± 0.05%), moisture (1.41± 0.05%), lead (0.026± 0.000 mg / kg) and arsenic (0.013± 0.000) mg / kg) was
observed in Torabika sample. Lead level was similar in Good Day and Torabika samples. The highest amount of caffeine
(0.23 ±0.05 wt %) was obtained in Good day sample. Ochratoxin A was not detected in all samples. The lowest amount
of total sugar (42.75± 0.05 g /100 g) was observed in Nestle sample. Therefore, it is the most suitable sample for diabetic
patients. Torabika sample is recommended as the best sample due to the low amount of lead, arsenic, ash and fat, as well
as low moisture content. With increasing moisture and sugar, the possibility of liquid steps forming between particles
increases and this causes the degree of cohesion and agglomeration of the powder and the marketability of the powder
disappears. Increased mineral consumption causes disease due to inhibition of the mechanism of control of absorption in
1. Department of Food Science and Technology, Kazeroun branch, Islamic Azad University, Kazeroun, Iran.
2. Department of Food Hygiene, School of Veterinary Medicine, Kazeroun branch, Islamic Azad University, Kazeroun,
Iran.
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the small intestine and accumulation in the body. Therefore, as the amount of total ash in coffee increases, its adverse
effects on the body intensify. Torabika is the most suitable sample for people with cardiovascular disease due to the lower
fat content.
Keywords: Food chain, Heavy metals, Instant coffee powder, Ochratoxin A
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مقاله علمی-پژوهشی
بررسی و مقایسه آلودگی اکراتوکسین  Aو عناصر فلزی سرب و آرسنیک در پودرهای تجاری
قهوه فوری
صدیقه یزدانپناه -*1شادی جوکار -2طاهره زندی لک -1مریم

حقیقی1

تاریخ دریافت1399/08/23 :
تاریخ پذیرش1399/11/15 :

چکیده
دانه قهوه دومین فرآورده سودآور تجاري در دنیا میباشد و عالوه بر مصرف نوشیدنی در صنایع غذایی کاربرد فراوانی دارد .در تهیه بستنی ،شیرینی و شکالت
استفاده میشود .گیاهان مهمترین مسیر انتقال فلزات سنگین به زنجیره غذایی انسان و چرخه طبیعت محسوب میشوند .فلزات سنگین بهدلیل غیرابل تجزیه بودن،
اثرات سوء آنها بر سالمتی موجودات زنده و انسان حائز اهمیت میباشد .لذا هدف از این تحقیق ،بررسی و مقایسه خصوصیات فیزیکوشیمیایی ،آلودگی اکراتوکسین
 ،Aعناصر فلزي سرب و آرسنیک در  4نمونه پودر قهوه فوري  Nestle ،Good day ،Eagle Luxو  Torabikaمیباشد .در مقایسه نتایج بهدست آمده با حدود
مجاز استانداردهاي ملی و بین المللی ،WHOهمه نتایج در محدوده مجاز استاندارد (( pHمحلول  5 )%10تا  ،7رطوبت حداکثر ( %4گرم در  100گرم ماده خشک)،
قند کل حداکثر ( %72گرم در  100گرم ماده خشک بدون چربی) ،خاکستر ( %4گرم در  100گرم ماده خشک بدون چربی) ،چربی در پودر کاپوچینو حداکثر %30
(گرم در  100گرم ماده خشک) ،کافئین بر اساس ماده خشک حداکثر  ، %2/8سرب  0/5میلیگرم بر کیلوگرم ،آرسنیک  1میلیگرم بر کیلوگرم ،اکراتوکسین )ppb10
قرار داشتند .بیشترین مقدار  )6/83±0/05( pHدر نمونه  Good dayو پایینترین مقدار  pHدر نمونه  Nestleتعیین گردید .کمترین مقدار خاکستر (،)2/38±0/05%
رطوبت ( ،)1/41±0/05%سرب ( 0/026 ±0/000میلیگرم بر کیلوگرم) و آرسنیک ( 0/013± 0/000میلیگرم بر کیلوگرم) در نمونه  Torabikaمشاهده شد .مقدار
سرب در نمونههاي  Good dayو  Torabikaمشابه تعیین گردید .بیشترین مقدار کافئین ( 0/23±0/05درصد وزنی) در نمونه  Good dayحاصل شد .در تمام
نمونهها میزان اکراتوکسین  Aمنفی بود .کمترین مقدار قند کل ( 42/75±0/05گرم در صد گرم) در نمونه  Nestleمشاهده شد .نمونه  Torabikaبه دلیل ناچیز
بودن مقدار سرب ،آرسنیک ،خاکستر و چربی موجود در آن ،همچنین پایین بودن مقدار رطوبت بهعنوان بهترین نمونه پیشنهاد میشود.
واژههای کلیدی :پودر قهوه فوري ،زنجیره غذایی ،فلزات سنگین ،اکراتوکسین . A

مقدمه

1

قهوه ،در گروه نوشیدنیهاي پرمصرف در سراسر جهان قرار دارد.
قهوه و محصوالت بر پایه قهوه ترکیباتی هستند ،که در سرتاسر جهان
در طعم ،بافت و شکلهاي متنوعی تولید میشود .تاریخچه پیداش قهوه
نخستین بار به قرن یازدهم میالدي در اتیوپی و سپس عربستان ،ترکیه،
استانبول و اروپا برمیگردد .درخت قهوه ،گیاهی از خانواده Rubiaceae
میباشد .دانههاي قهوه اندازهاي بین  15تا  18میلیمتر دارند ،که در
آغاز سبز رنگ و پس از رسیدن ،رنگ قهوهاي گیالسی به خود میگیرد.
مرغوبیت دانههاي قهوه براساس مکان جغرافیایی و گونه گیاه قهوه
دستهبندي میشود .بین گونههاي مختلف قهوه به ترتیب سه گونه
 Coffea Aliberica، Coffea Arabicaو  Coffea robustaاز سایر
گونهها معروفتر میباشند و بیشتر کشت میشود .در میان منابع طبیعی،
 -1گروه علوم و صنایع غذایی ،واحد کازرون ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کازرون ،ایران.
 -2گروه بهداشت مواد غذایی ،دانشکده دامپزشکی ،واحد کازرون ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،کازرون ،ایران.

قهوه باالترین میزان کافئین را دارا است .بهطور متوسط یک فنجان
قهوه  90تا  100میلیگرم کافئین دارد .میزان کافئین موجود در قهوه
بسته به نوع قهوه و روش دمکردن آن متفاوت است و حاوي ترکیبات
دیگري از جمله فنول ،منیزیم ،پتاسیم و فیبر است .کافئین در حدود
 200میلیگرم میتواند سیستم عصبی مرکزي را تحریک ،خستگی را
کاهش و فعالیت ذهنی را افزایش دهد ( .)Naidu, 2008در مورد
خصوصیات قهوه مطالعاتی انجام شده است Bhumiratana .و
همکاران ( )2011خصوصیات آرومایی قهوه را بررسی کردند ،نتایج
نشان داد که آمادهسازي ،میزان برشته کردن و ترکیبات شیمیایی مولد
عطر و طعم باعث ایجاد آروما میباشند ( Bhumiratana et al.,
 Vittayaporn .)2011و  )2016( Wirunthanakritبر خصوصیات
حسی پودر قهوه فوري  3در  1مطالعاتی انجام دادهاند و گزارش کردهاند
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که فوريبودن آن باعث گسترش استفاده از آن است
 Ghirisan .)Vittayaporn and Wirunthanakrit,و Miclaus
( )2017در تولید قهوه دو روش خشک کردن پاششی و خشک کردن
انجمادي در حفظ خصوصیات آنتیاکسیدانی را مورد مطالعه قرار دادند
و گزارش کردند که خصوصیات آنتیاکسیدانی قهوه درخشککردن
پاششی به میزان باالتري حفظ شده است (Ghirisan & , 2017
.)Miclaus
اکراتوکسین  Aبا فرمول شیمیایی  ،C20H18O6NClمتیلاستري
است که در حاللهاي آلی قطبی بهخوبی حل میشود .به دنبال رشد
برخی قارچها از جنس پنیسیلیوم و آسپرژیلوس بهعنوان متابولیت
ثانویه تولید میشود .حضور اکراتوکسین  Aدر طیف وسیعی از مواد
غذایی شامل غالت ،قهوه ،میوههاي خشک ،آب انگور و فراوردههاي
گوشتی عملآوري و خشک شده گزارش شده است .در مناطق با آب و
هواي سرد و مرطوب تولید میشود و نگهداري نامناسب منشأ آلودگی
است .اکراتوکسین  Aمهمترین مایکوتوکسینی است که خاصیت
تراتوژنیک ،نوروتوکسیک ،ژنوتوکسیک ،ایمنوتوکسیک و نفروتوکسیک
دارد .باعث فیبروز کلیهها و تومورهاي مجاري ادراري مثانه است
(.)Zinedine et al., 2007
امروزه مناطق وسیعی از دنیا تحت تاثیر آلودگی عناصر سنگین قرار
گرفتهاند که توسعه صنعتی در کشورها را میتوان یکی از عوامل مهم
این فرآیند برشمرد .فلزات سنگین موجود در منابع آب و خاک ،یا
بصورت طبیعی و یا در اثر آلودگی وارد این منابع میشوند .مقادیر باالي
فلزات سنگین در آب بر سالمت انسان تاثیر سوء داشته و منجر به
غیرقابل مصرفشدن آب میشود .این فلزات ،زمانی که در مقادیر زیاد
در خاک وجود داشته باشند بهوسیله ریشه گیاهان جذب و به اندامهاي
هوایی منتقل شده و موجب اختالل در سوخت و ساز گیاهان و کاهش
رشد میشود .عالوه بر این وجود مقادیر زیاد فلزات سنگین در خاک
یک تهدید جدي میباشد .معضل اصلی مربوط به فلزات سنگین آن
است که این آالیندههاي غیرآلی بر خالف آالیندههاي آلی تجزیهپذیر
نمیباشند .این واقعیت فلزات سنگین را به یکی از خطرناکترین گروه
آالیندههاي زیست محیطی مبدل ساخته است .از میان فلزات سنگین،
آرسنیک یک فلز سنگین بسیار خطرناک میباشد که بهوسیله منابع
طبیعی و مصنوعی وارد محیط زیست میشود این فلز با ایجاد انواع
بیماريها ،سالمتی انسان را تهدید میکند .بهطوري که در مسمومیت
هاي حاد ،حتی باعث مرگ افراد میشود .تعدادي از مردم جهان به
دلیل استفاده از آب آلوده به آرسنیک ،از بین رفتهاند و میلیونها نفر ،از
بیماريهاي پوستی و انواع مختلف سرطان ناشی از آلودگی رنج میبرند
( .)Mandal & Suzuki, 2002سرب یک فلز سنگین است که می-
تواند در صورت بلع یا تنفس براي سالمتی انسان مضر باشد .آثار سرب
بر روي بدن به میزان قرار گرفتن در معرض آلودگی بستگی دارد و به
طور کلی اثرات شناخته شده سرب بر روي بدن از تغییرات بیوشیمیایی

در مقادیر کم آلودگی تا تاثیر بر روي سیستم عصبی و حتی مرگ در
غلظتهاي باال میباشد .سرب باعث کند کردن واکنش با آنزیمها و
حتی متوقفکردن واکنشهاي فیزیولوژي ضروري بدن میشود و
توانایی ذخیره شدن در استخوانها را نیز دارد که پس از اشباع استخوان
از سرب ،وارد خون میشود ( Zazouli .)Shiomi, 2015و همکاران
( )2010میزان غلظت سرب و کادمیوم را در چندین نمونه چاي سیاه
تجاري مورد مطالعه قرار دادند و مشخص گردید که در صورت افزایش
مدت زمان عملآوري چاي از  15دقیقه به  30دقیقه ،غلظت کادمیوم
و سرب در نمونهها افزایش چشمگیري خواهد داشت Kulhari .و
همکاران ( )2013بر گیاهان دارویی پرکاربرد جمعآوري شده از بخش
هاي مختلف شمال غربی هند میزان فلزات سنگین آهن ،جیوه ،روي،
سرب ،کادمیوم ،کبالت ،کروم ،منگنز و نیکل را مورد مطالعه قرار دادند.
نتایج نشان داد که باید از کشت گیاهان دارویی و گیاهان پر مصرف در
رژیم غذایی بهمنظور اجتناب از خطرات بهداشتی در نزدیکی محیطهاي
آلوده بهویژه مناطق صنعتی جلوگیري به عمل آورد ( Kulhari et al.,
 .)2013آلودگی خاکها و گیاهان با فلزات سنگین ،یک مشکل جدي
در حال گسترش است .لذا هدف از پژوهش حاضر مقایسه و بررسی
ویژگیهاي فیزیکیشیمیایی و تعیین غلظت فلزات سنگین سرب و
آرسنیک در چهار نمونه پودر قهوه فوري تجاري است.

مواد و روشها
نمونههاي مختلف پودر قهوه فوري مورد استفاده در این پژوهش
 ،Adak East Trading Company( Eagle Luxمالزي)Good ،
 ،KAPAL API Company( dayمالزي)Anglo-Swiss ( Nestle ،
 ،Condens Milk Companyسوئیس) و Mayura ( Torabika
 ،Companyاندونزي) بود که از فروشگاه مواد غذایی شیراز خریداري
شد .دانه قهوه استفاده شده در پودرها مخلوطی از Coffea Arabica
بود .ترکیبات تشکیلدهنده پودرها شامل شکر ،طعمدهنده (وانیل)،
شربت گلوکز ،استابیالیزر ( ،)E331، E340امولسیفایر ( ،)E481پودر
قهوه فوري ،شکر پالم ،روغن نارگیل هیدروژنه شده ،مالتودکسترین،
کازئیناتسدیم ،روغن نارگیل تصفیه شده ،پودر خامهاي کننده لبنی،
روغن هیدروژنه پالم ،تنظیمکنندههاي اسیدیته (،E340ii
 ،)E452i،E331iiiآنتیکیکینگ ( ،)E170iپودر خامهاي کننده
غیرلبنی ،نمک ،شیرینکننده مصنوعی ،شیر خشک بدون چربی ،پودر
آب پنیر و پودر کاکائو بود .مواد شیمیایی شامل اسید نیتریک ،اسید
هیدروکلریک ،کلرید منیزیم ،نیترات منیزیم ،بوروهیدرید سدیم ،یدید
پتاسیم ،متانول ،اکسید منیزیم ،دياتیل اتر ،پترولیوم اتر ،ديفنیل دي
تیوکاربازن ،کلروفرم ،سیترات آمونیوم سه آبه ،سیانور پتاسیم ،اسید
سولفوریک ،اسید پرکلریک ،هگزا متافسفات سدیم ،الکل اتیلیک،
کلرهیدرات هیدرواکسیل آمین ،آمونیاک ،اسید کلریدریک ،شناساگر آبی
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بروموتیمل ،نیترات سرب خالص آزمایشگاهی و کلرهیدرات
هیدرواکسیلآمین خالص آزمایشگاهی ( ،Merckآلمان) جهت انجام
آزمونها تهیه شدند.
اندازهگیری خصوصیات فیزیکی شیمیایی

مقدار چربی (بر اساس روش رزگاتلیب) ،رطوبت (بر اساس روش
آونگذاري در دماي  103± 2درجه سانتیگراد) ،خاکستر (بر اساس
روش کورهگذاري در دماي  525 ±25درجه سانتیگراد) و مقدار قند کل
(بر اساس محلول فهلینگ) بر روي پودر قهوه فوري بر اساس استاندارد
ملی ایران ،بهترتیب به شماره 11137و 4714اندازهگیري شد ( ISIRI,
.)ISIRI, 2012, 11137; 2018, 4714
اندازهگیری pH

 10گرم نمونه پودر با  100میلیلیتر آب مقطر رقیق شده و کامال
مخلوط شد .با استفاده از pHمتر ( ،JENWAYانگلستان) که با محلول
تامپون مناسب کالیبره شده بود(بافر  4و  ،)7اندازهگیري شد ( ISIRI,
.)2012, 11137
اندازهگیری کافئین

 500میلیگرم پودر قهوه با  5میلیلیتر آب جوش مخلوط شد و
سپس در دستگاه اولتراسوند ( ،HD- 4200 ،SONOPULSآلمان) به
مدت  10دقیقه قرار گرفت 2/5 .میلیلیتر از عصاره حاصل را برداشته و
براي اندازهگیري کافئین با استفاده از محلولهاي کاریز  Iو  IIمورد
آزمایش قرار داده شد 0/1 .میلیلیتر محلولهاي کاریز  10/6( Iمیلی
گرم پتاسیم هگزاسیانوفرات سه آبه با آب مقطر به حجم  100میلیلیتر
رسانده شد) و  0/1میلیلیتر محلولهاي کاریز 21/9( IIگرم استات روي
با  2میلیلیتر اسید استیک گالسیال مخلوط شد و با آب مقطر به حجم
 100میلیلیتر رسید) با  2/5میلیلیتر نوشیدنی قهوه مخلوط شد ،سپس
به حجم  50میلیلیتر با محلول آب :متانول ( 10:90حجمی /حجمی)
رسانده شد 10 .دقیقه بیحرکت گداشته شد .فاز رویی براشته شد و به
مدت  5دقیقه با سرعت  4000دور در دقیقه سانتریفوژ (،ALC- 4232
آمریکا) شد .جهت اندازهگیري مقدار کافئین ،از دستگاه HPLC1
( )USA،Infinity lc1220،Agilentبا استفاده از ستون RP
 LiChroCART-18به طول  25سانتیمتر استفاده گردید .با کمک
فیلترهاي سرنگی از نوع  0/45( 2PTFEمیکرومتر) محلول استاندارد یا
عصاره فیلتر شد و به مقدار  10میکرومتر به ستون کروماتوگرافی تزریق
شد .فاز متحرک شامل متانول /محلول آبی اسید استیک با 2/8 pH
( 35/65حجمی /حجمی) و سرعت جریان  1میلیلیتر در دقیقه بود.
1High Performance Liquid Chromatography
2 Polytetrafluoroethylene
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شناسایی ترکیب با آشکارساز آرایه دیود 3در طول موج  272نانومتر
انجام شد .براي تهیه محلولهاي استاندارد ابتدا یک محلول اصلی به
غلظت  300میکروگرم بر میلیلیتر تهیه شد و سپس غلظتهاي ،25
 150 ،100 ،50و  200میکروگرم بر میلیلیتر از محلول اصلی با رقیق
سازي بهدست آمد .با رسم غلظتهاي استاندارد در مقابل سطح زیر
نمودار منحنی کالیبراسیون تهیه شد .مقدار کافئین ( )WXبر حسب ماده
خشک بهصورت عددي معادل گرم در  100گرم قهوه محاسبه شد
(.)Moeenfard et al., 2021
اندازهگیری سرب

براي اندازهگیري سرب 10 ،گرم نمونه در 20میلیلیتر آب مقطر
حل گردید 2/5 .میلیلیتر اسید کلریدریک غلیظ به آن افزوده شد و
مدت  5دقیقه بهمزده شد ،دو بخش حاصل شد .همراه این عمل به
نمونه پایینی حاوي  25میلیلیتر آب مقطر 2/5 ،میلیلیتر اسید
کلریدریک افزوده شد 5 .تا  6قطره شناساگر آبی بروموتیمول به هر یک
از دو نمونه آزمون و بخش پایینی افزوده شد و روي هر یک بهوسیله
یک بورت محلول آمونیاک قطره قطره اضافه شد تا به رنگ آبی درآید.
سپس به هر یک  1/5میلیلیتر آمونیاک و پس از آن  1میلیلیتر سیترات
آمونیوم و  1میلیلیتر محلول سیانور پتاسیم اضافه گردید .محتویات آن
بهوسیله تکان دادن مخلوط گردید و به آن بین  5تا  10میلیلیتر محلول
ویتیزن 20میلیگرم در لیتر بهطور افزایشی اضافه شد ،تا الیه کلروفرمی
زیرین از رنگ قرمز آجري دیتیزنات سرب به رنگ سبز ،آبی یا ارغوانی
در آید .به نمونه پایینی نیز محلول دیتیزن اضافه و مخلوط گردید.
محلول کلروفرمی به قیف جداکننده دیگري منتقل و با  10میلیلیتر
اسید نیتریک یک درصد مخلوط گردید و به شدت همزده شد به نحوي
که سرب به الیه آبی منتقل شد .در این صورت الیه کلروفرمی به رنگ
سبز خالص درآمد .الیه کلروفرمی سبز شده دور ریخته شد .روي نمونه
پایینی نیز عملیات فوق انجام گردید .روي هر یک از محلولهاي اسید
نیتریکی بهدست آمده از نمونه و نمونه پایینی  0/2میلیلیتر محلول
سیترات آمونیم 5 ،قطره آمونیاک 0/2 ،میلیلیتر محلول سیانور پتاسیم
اضافه و مخلوط گردید و به قدر کافی محلول  20میلیگرم در لیتر
دیتیزن به قیف حاوي نمونه اضافه گردید تا پس از بهمزدن رنگ قرمز
آجري به رنگ سبز ،آبی یا ارغوانی در آمد و محلول دیتیزن به قیف
نمونه پایینی نیز اضافه گردید و بهم زده شد .محتویات قیفها به
لولههاي نسلر منتقل گردید و به آهستگی در لوله حاوي نمونه پایینی
محلول رقیق استاندارد سرب ضمن بهم زدن پیوسته اضافه گردید تا
رنگ آن با رنگ لوله نسلر حاوي نمونه یکسان شود و محلول رقیق
استاندارد سرب اضافه شده براي همرنگ شدن لوله پایینی با لوله نمونه
3 Diod Array Detector
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مقدار حجم از روي بورت خوانده شد و یادداشت گردید .مقدار سرب به
میلیگرم در یک کیلوگرم نمونه طبق رابطه زیر محاسبه میشود ( Shah
.)et al., 2013
= 10 V/ Mمیلیگرم سرب در یک کیلوگرم نمونه
() 1
که در آن :
 = Vتعداد میلیلیتر محلول رقیق استاندارد سرب که براي همرنگ
شدن با محلول نمونه مصرف شده است.
 = Mجرم اولیه نمونه بر حسب گرم
اندازهگیری آرسنیک
هیدرید1

اندازهگیري آرسنیک با استفاده از طیف سنجی جذب اتمی
مورد بررسی قرار گرفت .بر اساس این واقعیت که در دماي محیط،
عناصري مانند آرسنیک و سلنیم با هیدروژن فعال تولید شده واکنش
میدهند تا ترکیبات گازي هیدروژن تولید کنند ،روش تولید هیدرید به
عنوان تکنیکی براي اندازهگیري عناصري مانند آرسنیک و سلنیم با
حساسیت باال شناخته شده است .روش معمول مورد استفاده براي
اسپکتروسکوپی جذب اتمی شامل ارسال گاز هیدروژن ترکیبی AsH3
تولید شده در ژنراتور بخار هیدرید به یک سلول جذب کوارتز و اتمیزه
کردن عناصر توسط تجزیه حرارتی است .سپس براي گرم کردن سلول
جذبی از شعله یا گرمایش الکتریکی (کوره) استفاده میشود .گرمایش
الکتریکی نیاز به تدارک گاز الزم براي روش شعله (استیلن و هوا) را
نداشته و حساسیت حدود  1/5برابر بیشتر نسبت به روش شعله براي
اندازهگیري آرسنیک ارائه میدهد (.)Seenivasan et al., 2008
اندازهگیری میزان آکراتوکسین

اکراتوکسین از  5گرم پودر قهوه با  100میلیلیتر از محلول %1
سدیم هیدروژن کربنات ( )NaHCO3در  7/4 pHاستخراج شد .محلول
در مخلوطکنی که لرزش مداري (Staufen،Boeco ،OS-20
 )Germany ،داشت به مدت  30دقیقه با سرعت  180دور در دقیقه
مخلوط شد .سپس محلول با استفاده از کاغذ صافی واتمن شماره 4
( )USA ،NJفیلتر شد و با  20میلیلیتر  PBSمخلوط شد .محلول
حاصل با  10میلیلیتر  PBSمخلوط شد و بر روي ستون ایمونوافینیتی
(که داراي آنتی باديهاي اختصاصی است و با عبور عصاره رقیق شده
از ستون ،آنتیژن موجود در عصاره به آنتی باديهاي اختصاصی درون
ستون متصل شد) بارگذاري شد .سپس ستون ایمونوافینیتی با  20میلی
لیتر آب مقطر شستشو داده شد .در مرحله بعد اکراتوکسین با  4میلیلیتر
متانول شستشو داده شد و در برابر جریانی از نیتروژن در دماي  40درجه
سانتیگراد ترکیباتی که براي شتشو استفاده شده بود تبخیر شد .قبل از
کروماتوگرافی ترکیبات باقی مانده با  500میلیلیتر فاز متحرک و با
1 HG-AAS: Hydride Generation Atomic Absorption

استفاده از فیلتر سرنگی  13 PVDFمیلیمتر (با اندازه منافذ 0/45میلی-
متر) فیلتر شد .محلول حاصل به دستگاه  HPLCتزریق شد .تزریق،
جداسازي ،تشخیص و تعیین مقدار با روش فاز معکوس کروماتوگرافی
مایع با کارایی باال ( فاز متحرک 51 :قسمت حجمی از آب با  48قسمت
حجمی از استونیتریل و یک قسمت حجمی از اسید استیک گالسیال
مخلوط کرده و با استفاده از صافی با منافذ  0/2میکرومتر ،صاف شد.
سرعت جریان فاز متحرک در ستون  1میلیلیتر در دقیقه) با استفاده از
ستون ( )Monolitic RPC18فاز معکوس (با ابعاد  4/6 ×150میلیمتر
و اندازه ذرات  5میکرومتر) ،مشتقساز و دتکتور فلوئورسانس (شناسایی
فلورسانس با طول موج تحریک در  333نانومتر و طول موج نشر در
 460نانومتر) و مقایسه سطح زیر منحنی استاندارد با نمونه مجهول و
ضریب رقت میزان آلودگی برحسب نانوگرم بر گرم محاسبه شد .جهت
تهیه منحنیهاي استاندارد کالیبراسیون ،قبل از تزریق نمونه ابتدا غلظت
هاي معین از محلولهاي استاندارد اکراتوکسین  Aمورد اندازهگیري به
دستگاه  )USA ،ALIANS 2695 ،Waters( HPLCتزریق شد
(.)Galarce-Bustos et al., 2014
تجزیه و تحلیل آماری دادهها

کلیه آزمایشها در قالب طرح کامال تصادفی انجام گرفت .تجزیه
و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSانجام گرفت .مقایسه
میانگینها نیز با کمک آزمون دانکن در سطح احتمال  5درصد صورت
گرفت.

نتایج و بحث
pH

در اندازهگیري ( pHشکل  )1بین نمونهها اختالف معنیداري وجود
دارد ،ولی بین نمونهها  Nestleو  Torabikaاختالف معنیداري
مشاهده نشد ( .)p>0/05بیشترین مقدار  )6/83 ±0/10( pHدر نمونه
 Good dayو کمترین مقدار ( )6/12 ±0/30در نمونه  Nestleمشاهده
شد .بر طبق استاندارد ملی ایران شماره  11137میزان ( pHمحلول 10
درصد) در محدوده بین ( )5- 7براي پودر  3در  2 ،1در  1و کاپوچینو
گزارش شده است .کلیه نمونهها از لحاظ  pHدر محدوده قابل قبول
قرار داشتهاند .پایین بودن  pHدر نمونه  Nestleمیتواند ناشی از بارش
بارانهاي اسیدي و  pHپایین خاک در کشورهاي تولید کننده باشد
( pH .)Hollier & Rutherglen, 2005و اسیدیته قابل تیتر دو
پارامتري هستند که کیفیت نوشیدنیهاي قهوه را تحت تاثیر قرار می
دهد .روش خشک کردن مقدار  pHرا تحت تاثیر قرار میدهد .دانههاي
قهوه حاوي اسید سیتریک ،اسید مالیک ،اسید کوئینیک ،اسید کلروژنیک
میباشند که مقدار  pHرا تحت تاثیر قرار میدهند .اسید استیک در طی

یزدانپناه و همکاران /بررسی و مقایسه آلودگی اکراتوکسین  Aو عناصر فلزی ...

تخمیر دانه قهوه تولید میشود و باعث کاهش  pHاست .مقدار
قهوه بهواسطه منطقه جغرافیایی ،میزان رسیدن ،فرآیند پس از برداشت،
نوع فرایند برشتهکردن و دمکردن متغیر است ( Salamanca et al.,
 Leroy .)2017و همکاران ( )2006مقدار  pHدر دانههاي قهوه C.
 canephoraاز  5/27تا  6/13گزارش کردند (.)Leroy et al., 2006
pH
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مقادیر گزارش شده و مشابه با پژوهش حاضر است .قهوه عربی داراي
 pHدرمحدوده  4/85تا  5/15است در حالی که قهوه ربوستا داراي pH
درمحدوده  5/25تا  5/40است که به علت حضور مقادیر متفاوت از
اسیدهاي آلی نامبره شده است (.)Vitzthum, 1975

Treatment

شکل  -1نتایج  pHدر نمونههای  Nestle ،Good day ،Eagle Luxو  Torabikaپودر قهوه فوری
حروف کوچک متفاوت ،تفاوت معنیداري در سطح  %5با یکدیگر دارند.
Fig. 1. PH results in Eagle Lux, Good day, Nestle and Torabika instant coffee powder samples
Different lowercase letters have a significant difference at the 5% level.

شکل  -2نتایج رطوبت در نمونههای  Nestle ،Good day ،Eagle Luxو  Torabikaپودر قهوه فوری
حروف کوچک متفاوت ،تفاوت معنیداري در سطح  %5با یکدیگر دارند.
Fig. 2. Moisture results in Eagle Lux, Good day, Nestle and Torabika instant coffee powder samples
Different lowercase letters have a significant difference at the 5% level.

رطوبت

بین تمامی نمونهها اختالف معنیداري در مقدار رطوبت وجود دارد
( .)p>0/05بیشترین مقدار رطوبت ( 2/78 ±0/30گرم در صد گرم) در
نمونه  Nestleو کمترین مقدار ( 1/41 ±0/15گرم در صد گرم) در
نمونه  Torabikaمشاهده شد (شکل  ،)2که ممکن است علت آن تنوع

در نحوه بستهبندي ،شرایط و زمان نگهداري باشد (اندازهگیري رطوبت
بر روي نمونههاي انجام شد زیرا بر روي بستهبندي مقدار رطوبت درج
نشده بود) .مقدار رطوبت در تمامی نمونهها در محدوده استاندارد قرار
دارد .بر طبق استاندارد ملی ایران شماره  11137میزان رطوبت در پودر
 3در  ، 1پودر  2در  1و کاپوچینو با بیشینه  4گرم در  100گرم گزارش
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شده است ( .)ISIRI, 2012, 11137جهت حفظ ماندگاري محصول و
جلوگیري از افت کیفیت باید رطوبت در سطح بسیار پائینی حفظ شود.
به دلیل جاذبالرطوبه بودن ،پودرهاي غذایی در برابر رطوبت نسبی
محیط از حساسیتهاي متفاوتی برخوردار هستند .بهعنوان مثال رطوبت
نسبی بحرانی براي پودر چاي ،آب پنیر ،شیر پسچرخ و آرد ،بهترتیب
 44 ،33 ،33و  66درصد میباشد که در این رطوبت ،فرآیند کلوخهاي
شدن آنها صورت می گیرد ( Shittu .)Teunou et al., 1999و
 )2007( Lawalبر روي  10نمونه از پودرهاي تجاري کاکائو مطالعه
کردند و میزان رطوبت نمونهها را بین  0/8تا  3/6گزارش کردند.
 Oberoiو  )2015( Sogiدر پژوهش خود گزارش کردند که در تولید
قهوه فوري با استفاده از مالتودکسترین به مقدار  3تا  10درصد ،با
افزایش غلظت مالتودکسترین ،محصولی با رطوبت کمتر میتوان تولید
کرد Wirunthanakrit .و  )2018( Vittayapornمقدار رطوبت در
پودر قهوههاي فوري بهدست آمده از دانههاي قهوه خام عربی
اینکپسوله شده با مالتودکسترین  10و  15درصد را بهترتیب
 4/08±0/04و  3/69±0/03گزارش کردند .نتایج گزارش شده مشابه
پژوهش حاضر است.
قند کل

بیشترین مقدار قند ( 54/32 ±2/16گرم در صد گرم) در نمونه
 Eagle luxو کمترین مقدار ( 42/75 ±1/95گرم در صد گرم) در نمونه

 Nestleمشاهده شد (شکل  .)3بین نمونههاي  Eagle luxو
 Torabikaاختالف معنیداري مشاهده نشد ( .)p>0/05کلیه نمونهها
از لحاظ مقدار قند بر طبق استاندارد ملی ایران در محدوده قابل قبول
قرار داشته اند .طبق استاندارد ملی ایران شماره  ،11137مقدار قند کل
(گرم در  100گرم) براي پودر  3در  ،1پودر  2در  1و کاپوچینو بهترتیب
با بیشینه  40 ،72و  72گزارش شده است ( .)ISIRI, 2012, 11137از
آنجایی که مصرف کمتر مواد قندي براي بیماران دیابتی ،کنترل وزن و
جلوگیري از خرابی دندان همواره توصیه میشود .بنابراین نمونه Nestle
مناسبترین نمونه براي بیماران دیابتی است .قندهاي سوکروز ،گلوکز،
فروکتوز ،مانوز ،آرابینوز و گاالکتوز در واریتههاي گوناگون دانههاي قهوه
وجود دارد ( .)Belitz et al., 2009قندهاي آمورف باعث چسبندگی
موجود بین ذرات پودر (بهدلیل قند باال) تحتتأثیر گذار شیشهاي
میشوند .در طی حل کردن پودر در آب ،مولکولهاي آب باعث مرطوب
شدن سطح ذرات پودر میشوند که نتیجه امکان نفوذ سریعتر آب
بهدلیل کاهش اتصال ذاتی داخلی ذرات است .افزایش مقدار قند پودر
باعث افزایش رطوبت (افزایش پلهاي مایع بین ذرات جامد) افزایش
کلوخهاي شدن و افزایش زمان خیس شدن پـودر میشود
( Shittu .)Fitzpatrick, 2013و  )2007( Lawalگزارش کردند که
با اضـافه نمودن  35درصد شکر و  0/5درصد استویا در فرموالسـیون،
پخششوندگی و بازسازي پودر فوري کاکائو بهطور معنیداري بهبود
یافته بود.

شکل  -3نتایج قند کل در نمونههای  Nestle ،Good day ،Eagle Luxو  Torabikaپودر قهوه فوری
حروف کوچک متفاوت ،تفاوت معنیداري در سطح  %5با یکدیگر دارند.
Fig. 3. Total sugar results in Eagle Lux, Good day, Nestle and Torabika instant coffee powder samples
Different lowercase letters have a significant difference at the 5% level.

خاکستر

بیشترین مقدار خاکستر ( 3/12 ±0/20گرم در صد گرم) در نمونه
 Nestleو کمترین مقدار ( 2/38 ±0/20گرم در صد گرم) در نمونه
 Torabikaمشاهده شد (شکل  .)4بین تمامی نمونهها اختالف معنی
داري در مقدار خاکستر وجود دارد ( .)p>0/05کلیه نمونهها از لحاظ

مقدار خاکستر بر طبق استاندارد ملی ایران شماره  11137میزان خاکستر
 4گرم در  100گرم (بیشینه) براي پودر  3در  ،1پودر 2در  1و کاپوچینو
گزارش شده است ( .)ISIRI, 2012, 11137افزایش مصرف مواد
معدنی به دلیل جلوگیري از مکانیسم کنترل جذب در روده کوچک و
تجمع در بدن موجب بروز بیماري میگردد .بنابراین هرچه میزان

یزدانپناه و همکاران /بررسی و مقایسه آلودگی اکراتوکسین  Aو عناصر فلزی ...

خاکستر کل موجود در قهوه افزایش یابد اثرات نامطلوب آن بر روي
بدن تشدید میگردد ( .)Vauzour et al., 2010خاکستر در دانههاي
قهوه خام ربوستا و عربی به مقدار  3تا  5/4درصد گزارش شده است
( Wirunthanakrit .)Belitz et al., 2009و )2018( Vittayaporn
مقدار خاکستر در پودر قهوه هاي فوري بهدست آمده از دانه هاي قهوه
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خام عربی اینکپسوله شده با مالتودکسترین  10و  15درصد به ترتیب
 2/38± 0/01و 3/6 ± 0/01گزارش کردند (Wirunthanakrit, 2018
 .)and Vittayapornنتیجه مشابهی در پژوهش حاضر گزارش شده
است.

شکل  -4نتایج خاکستر در نمونههای  Nestle ،Good day ،Eagle Luxو  Torabikaپودر قهوه فوری
حروف کوچک متفاوت ،تفاوت معنیداري در سطح  %5با یکدیگر دارند.
Fig. 4. Ash results in Eagle Lux, Good day, Nestle and Torabika instant coffee powder samples
Different lowercase letters have a significant difference at the 5% level.

چربی

بیشترین مقدار چربی ( 14/75 ±0/15گرم در صد گرم) در نمونه
 Good dayو کمترین مقدار ( 11/41 ±0/60گرم در صد گرم) در نمونه
 Torabikaمشاهده شد (شکل  .)5بین نمونههاي  Nestleو
 Torabikaاختالف معنیداري مشاهده نشد ( .)p>0/05کلیه نمونهها
از لحاظ مقدار چربی در محدوده قابل قبول قرار داشتهاند .بر طبق
استاندارد ملی ایران به شماره  11137در پودر  3در  1کمچرب و
معمولی بهترتیب بیشینه  13گرم در  100گرم و  30گرم در  100گرم،
پودر  2در  1کم چرب و معمولی بهترتیب بیشینه  14گرم در  100گرم
و  30گرم در  100گرم و پودر کاپوچینو بیشینه  30گرم در  100گرم
گزارش شده است ( .)ISIRI, 2012, 11137از این رو نمونه
 Torabikaمناسبترین نمونه براي افراد مبتال به بیماريهاي قلبی
عروقی میباشد .چربی در دانه هاي قهوه خام ربوستا و عربی بهترتیب
به مقدار  8تا  12درصد و  15تا  18درصد گزارش شده است ( Belitz
 .)et al., 2009نتیجه مشابهی در پژوهش حاضر گزارش شده است.
حضـور چربـی و یـا سـطوح ذرات با چربی باال زمان خیس شدن پودر
را افزایش میدهد (.)Schuck et al., 2012
کافئین

ماده فعال فارماکولوژیکال اصلی در چاي و قهوه بهعنوان یکی از
پرطرفدارترین نوشیدنیها ،کافئین است .کافئین یک محرک است و
سیستم عصبی ،قلب و ماهیچههاي بدن را تحت تاثیر قرار میدهد.
میزان کافئین موجود در قهوه بسته به نوع قهوه و روش دمکردن آن
متفاوت است و کنترل کیفی اینگونه نوشیدنیها را تحت تاثیر قرار
میدهد ( .)Crocq, 2003بیشترین مقدار کافئین ( 0/23 ±0/02درصد
وزنی) در نمونه  Good dayو کمترین مقدار ( 0/20 ±0/02درصد
وزنی) در نمونه  Eagle luxمشاهده شد (شکل  .)6بین نمونهها اختالف
معنیداري در مقدار کافئین وجود ندارد ( .)p>0/05بر طبق استاندارد
ملی ایران شماره  11137در پودر  3در  2 ، 1در  1و کاپوچینو بهترتیب
کمینه  0/16 ،0/16و 0/14گرم در  100گرم گزارش شده است
( .)ISIRI, 2012, 11137کلیه نمونهها از لحاظ مقدار کافئین در
محدوده قابل قبول قرار داشته اند Motora .و  )2017( Beyeneبر
روي میزان کافئین در دانههاي قهوه خام و برشته شده مطالعه کردند و
گزارش کردند که با افزایش زمان برشتهکردن و کاهش میزان رطوبت،
مقدار کافئین افزایش مییابد ( .)Motora and Beyene, 2017اگر
نسبت مواد جامد به آب در تهیه نوشیدنی قهوه ثابت باشد ولی آسیاب
کردن دانههاي قهوه در حد زیادي انجام شود و نوشیدنی تا دماي جوش
حرارت داده شود میزان کافئین در نوشیدنی افزایش مییابد ( Bell et
 .)al., 1996در دانههاي خام قهوه عربی مقدار کافئین  0/8تا 1/4
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درصد وزنی /وزنی و در واریته ربوستا  1/7تا  4درصد وزنی /وزنی یافت
شده است ) Wirunthanakrit .)Belitz et al., 2009و
 )2018( Vittayapornمقدار کافئین در پودر قهوههاي فوري بهدست
آمده از دانههاي قهوه خام عربی اینکپسوله شده با مالتودکسترین  10و
 15درصد بهترتیب  1/00± 0/01و  0/77± 0/01گزارش کردند .نتیجه

مشابهی در پژوهش حاضر گزارش شده است Cabrera .و همکاران
( )2003گزارش کردند که در حین تخمیر و عملیات فرآوري ،ترکیبات
فنلی چاي سبز و سیاه کاهش و کافئین افزایش مییابد ( Cabrera et
.)al., 2003

شکل  -5نتایج چربی در نمونههای  Nestle ،Good day ،Eagle Luxو  Torabikaپودر قهوه فوری
حروف کوچک متفاوت ،تفاوت معنیداري در سطح  %5با یکدیگر دارند.
Fig. 5. Fat results in Eagle Lux, Good day, Nestle and Torabika instant coffee powder samples
Different lowercase letters have a significant difference at the 5% level.

شکل  -6نتایج کافئین در نمونههای  Nestle ،Good day ،Eagle Luxو  Torabikaپودر قهوه فوری
حروف کوچک متفاوت ،تفاوت معنیداري در سطح  %5با یکدیگر دارند.
Fig. 6. Caffeine results in Eagle Lux, Good day, Nestle and Torabika instant coffee powder samples
Different lowercase letters have a significant difference at the 5% level.

سرب

از نظر مقدار سرب بین نمونهها با یکدیگر اختالف معنیداري وجود
دارد ولی بین نمونههاي  Good dayو  Torabikaاختالف معنیداري
مشاهده نشد ( .)p>0/05بیشترین مقدار سرب ( 0/037±0/003میلی

گرم بر کیلو گرم) در نمونه  Eagle luxو کمترین مقدار
( 0/026±0/001میلیگرم بر کیلوگرم) در نمونههاي  Good dayو
 Torabikaمشاهده شد (شکل  .)8کلیه نمونهها از لحاظ مقدار سرب
در محدوده قابل قبول قرار داشتهاند .بر طبق استاندارد ملی ایران شماره

یزدانپناه و همکاران /بررسی و مقایسه آلودگی اکراتوکسین  Aو عناصر فلزی ...

 11137بیشینه مقدار مجاز سرب  1میلیگرم بر کیلوگرم است ( ISIRI,

 .)2012, 11137طبق توصیه سازمان بهداشت جهانی ( )WHOمقدار
مجاز سرب  0/5میلیگرم بر کیلوگرم است ( .)WHO, 2007قرار
گرفتن در معرض سرب با تعدادي از عوارض جانبی از جمله نوروپاتی
محیطی ،کمخونی ،آسیب کلیوي و اختالل شناختی همراه است.
همچنین بین افزایش سطح سرب خون با کاهش تعداد گلبولهاي قرمز،
هموگلوبین و هموتوکریت نیز ارتباط وجود دارد ( Landsteiner et
 .)al.,2016بهدلیل فرونشست سرب موجود در اتمسفر ،استفاده از آفت
کشهاي ،کودهاي فسفاته حاوي سرب ،لجن فاضالب و کودهاي آلی
آلوده به فلزات سنگین مانند سرب ،شرایط رویشگاه بهویژه اسیدي بودن
خاک که باعث افزایش انحالل عناصر میشود ،مجاورت رویشگاهها با
مناطق صنعتی  ،تحرک و زیستفراهمی این عنصر براي گیاه میشود.
معموال گیاهان ،بدون تغییر بر عملکرد ظاهريشان ،توانایی باالیی در

91

جذب و تجمع این فلز را دارا هستند (.)Senanayake et al., 2013
 Nogaimو همکاران ( )2014بر روي آلودگی فلزات سنگین در دانه-
هاي قهوه سبز یمنی مطالعه کردند و مقدار سرب را با میانگین ppm
 2/07گزارش کردند .مقدار گزارش شده در پژوهش حاضر پایینتر از
مطالعه  Nogaimو همکاران ( )2014بود Lathan .و همکاران ()2013
تاثیر تهیه عصارههاي متفاوت از چاي و قهوه را بر کاهش میزان سرب
مورد مطالعه قرار دادند و نتایج آنها نشان داد که دمکردن (در دماي 50
تا  60درجه سانتیگراد و داخل یک فالسک نگهداري شد) و تهیه
عصاره آبی داغ ( 90تا  91درجه سانتیگراد به مدت  5دقیقه) از آنها
تاثیر زیادي بر کاهش میزان سرب دارد نسبت کاهش در روشهاي
دمکردن و تهیه عصاره آبی داغ در قهوه فوري  79:95درصد ،چاي
 88:91درصد ،پودر قهوه (آسیاب شده)  53:62درصد و دانه قهوه 53:59
درصد بود.

شکل  -7نمونهای از کروماتوگرام اندازهگیری کافئین در نمونه Torabika
Fig. 7. An example of a caffeine measurement chromatogram in a Torabika sample

شکل  -8نتایج میزان سرب در نمونههای  Nestle ،Good day ،Eagle Luxو  Torabikaپودر قهوه فوری
حروف کوچک متفاوت ،تفاوت معنیداري در سطح  %5با یکدیگر دارند.
Fig. 8. Results of lead content in Eagle Lux, Good day, Nestle and Torabika instant coffee powder samples
Different lowercase letters have a significant difference at the 5% level.

آرسنیک
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بین نمونهها اختالف معنیداري مشاهده نشد  ،اما مقدار آرسنیک
در نمونه  Torabikaتفاوت معنیداري با سه نمونه دیگر دارد
( .)p>0/05بیشترین مقدار آرسنیک ( 0/022 ±0/002میلیگرم بر
کیلوگرم) در نمونه  Good dayو  Eagle luxو کمترین مقدار (±0/003
 0/013میلیگرم بر کیلوگرم) در نمونه  Torabikaمشاهده شد (شکل
 .)9کلیه نمونهها از لحاظ مقدار آرسنیک در محدوده قابل قبول قرار
داشتهاند .بر طبق استاندارد ملی ایران شماره  11137بیشینه مقدار مجاز
آرسنیک  1میلیگرم بر کیلوگرم است ( .)ISIRI, 2012, 11137سطح
قابل قبول استاندارد سازمان بهداشت جهانی براي حداکثر غلظت
آرسنیک در آب آشامیدنی سالم  0/01میلیگرم بر لیتر و براي خاک 40
میلیگرم بر کیلوگرم است .همچنین توصیه  FAOحداکثر مقداري که
ناشی از مصرف روزانه آرسنیک غیرآلی است 50 ،میکروگرم بر کیلوگرم
وزن بدن میباشد .آبهاي زیرزمینی در برخی مناطق به مقدار زیادي
جهت آشامیدن ،پخت و پز و آبیاري مورد استفاده قرار میگیرند .استفاده
از آبهاي سطحی و زیرزمینی آلوده به آرسنیک جهت آبیاري مزارع
کشاورزي باعث افزایش غلظت این آالینده در خاک شده و انتقال آن
به بخشهاي مختلف گیاه را افزایش میدهد که در نتیجه در برخی
موارد ،منجر به مختل شدن رشد طبیعی گیاه و یا تمرکز باالي آرسنیک

در گیاه شود .آلودگی محیط زیست و مواد غذایی به فلز سمی آرسنیک
یکی از مسائل مهمی است که موجب به خطر انداختن بهداشت عمومی
و سالمت موجودات زنده میشود ( .)WHO, 2007فلزات سنگینی
مانند آرسنیک در ریشههاي گیاه قهوه ذخیره شده سپس به ساقهها و
دانه انتقال داده میشود ولی غلظت آرسنیک در دانهها کمتر از سایر
بافتهاي گیاه قهوه است .حضور آرسنیک در قهوه برشته شده ،آسیاب
شده و پودر شده متفاوت است ( .)Matés et al., 2010اندازه دانه قهوه،
روش استخراج و نوع تولید محصوالت قهوه که باعث کاهش مقدار
رطوبت (کاهش آب) بر حضور فلزات سنگین مانند آرسنیک و افزایش
غلظت آنها تاثیر دارد .فرآیند تزریق که براي تهیه قهوه استفاده میشود
تأثیر زیادي بر غلظت فلزات دارد .غلظت کمتر فلز در تزریق به احتمال
زیاد به دلیل آزاد شدن فلز به شکل یون ساده در ماتریکس قهوه است
( Welna .)Stelmach et al., 2013و همکاران ( )2013میزان
آرسنیک را در محصوالت قهوه به روش  HG-ICP-OES1مورد
ارزیابی قرار دادند و میانگین غلظت آن را  0/114تا  0/247میکروگرم
در گرم گزارش کردند .مقدار گزارش شده در پژوهش حاضر پایینتر از
مطالعه  Welnaو همکاران ( )2013بود.

شکل  -9نتایج میزان آرسنیک در نمونههای  Nestle ،Good day ،Eagle Luxو  Torabikaپودر قهوه فوری
حروف کوچک متفاوت ،تفاوت معنیداري در سطح  %5با یکدیگر دارند.
Fig. 9. Results of arsenic in Eagle Lux, Good day, Nestle and Torabika instant coffee powder samples
Different lowercase letters have a significant difference at the 5% level.

اکراتوکسین A

در تمام نمونهها میزان اکراتوکسین  Aمنفی بود .طبق استاندارد
ملی ایران شماره  11137بیشینه مقدار مجاز اکراتوکسین 10 ppb
گزارش شده است ( .)ISIRI, 2012, 11137آلودگی به مایکوتوکسین
ها مانند اکراتوکسین که توسط آسپرژیلوس و پنیسیلیوم تولید میشود،
1 Hydride generation inductively coupled plasma optical
emission spectrometry

تحت تاثیر شرایط محیطی شامل دما ،رطوبت ،فعالیت آبی ،شرایط جابه-
جایی ،انبارداري تا زمان مصرف ،میزان حساسیت محصول در زمان
کاشت ،داشت ،برداشت و فرآوري در برابر تهاجم قارچ دارد .روشهاي
پس از برداشت مانند خشک کردن تحت شرایط نامطلوب و تماس دانه
هاي قهوه با خاک باعث رشد قارچ و تولید اکراتوکسین است ( Batista
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نتیجهگیری
بررسی نتایج بهدست آمده در نمونهها نشان داد که میزان تمامی
.پارامترهاي بررسی شده در محدوده حد مجاز و قابل قبول قرار دارند
بهترین نمونهها بهلحاظ میزان اندک فلزات سنگین بهترتیب
 نمونه. میباشدNestle  وEagle lux ،Good day ،Torabika
 مناسبترین، به دلیل داشتن قند کمتر نسبت به سایر نمونههاNestle
 به دلیل داشتن چربیTorabika نمونه براي بیماران دیابتی و نمونه
 مناسبترین نمونه براي افراد مبتال به بیماريهاي قلبی عروقی،کمتر
 با وجود رطوبت و خاکستر کمتر بهTorabika  همچنین نمونه.میباشد
. از کیفیت بهتري برخوردار میباشد،دلیل قابلیت نگهداري بیشتر

) آلودگی2013(  و همکارانMounjouenpou .)et al., 2009
 قهوه خالص ربوستا و قهوه میکس،اکراتوکسین در قهوه خالص عربی
 تا0/6 را مورد مطالعه قرار دادند و گزارش کردند که میانگین آلودگی
 اگرچه حرارت دادن و برشته کردن باعث. میکروگرم در کیلوگرم بود18
دناتوره شدن اکراتوکسین میشود ولی بسیاري از قهوههاي تجاري
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 میکروگرم در کیلوگرم در بیانهاي توسط کمیته اروپا گزارش شده10
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Abstract
Introduction: Date seeds (also known as pits and kernel) are among the most important wastes which are generated
during direct consumption or from the date processing industries. Despite the presence of several nutrients and bioactive
compounds and their subsequent beneficial health effects, these by-products are frequently discarded to use as soil
fertilizer or as feed for livestock. Roasting opens a cost-effective way to include date seed in the human diet. The aqueous
extract of roasted date seed represented a coffee-like beverage. Date seed coffee has a relatively low acceptance among
consumers and is usually supplemented with a variety of additives to improve the taste. Therefore, due to rising the global
coffee price, in the present study, we aimed to substitute Arabica beans with roasted date seeds in order to make a coffee
beverage similar to Coffea Arabica boiled coffee brew.
1

Materials and Methods: Coffea Arabica and roasted date seeds were obtained from local markets and 10 grams of
powder (100% Arabica coffee (A100), 100% date kernels (D100) or a mixture of Arabica coffee powder and date seeds
in proportions of 10 (D10), 35 (D35), 50% (D50) of date seed) was brewed using 100 ml of boiling distilled water. The
brewed coffees were examined in terms of lipid, protein, caffeine, acrylamide, total phenol and total flavonoids content.
Other parameters including color, viscosity, pH, DPPH and FRAP assays followed by sensorial evaluation were evaluated,
as well.
Results and Discussion: Substitution with roasted date seed resulted in lower lipids, protein and caffeine of coffee
brews as the values were decreased from 330.67, 956.75, 76.51 mg/100 mL in Coffea Arabica (100%) to 192.61, 149.00,
45.59 mg/100 in date seed coffee (100%), respectively. Higher amounts of date seed also resulted in lower pH and
acrylamide content. Accordingly, pH was decreased from 5.7 in D100 to 4.4 in A100. Acrylamide content was attenuated
from 5.06 µg/100 mL in A100 to 1.71 µg/100 mL in D100. Reduction in viscosity was also observed from 0.93 (A100)
to 0.86 mPa.s (D100). The mean value of the color parameter including L*, a* and b* in the 100% Coffea Arabica brew
was more than the 100% date seed coffee, which indicated that the coffees brewed from date seeds in different proportions
were brighter and had higher red and yellow color parameters. Substitution with date seed had less effect on the total
phenol content as TPC of coffees ranged from 28 to 42 mg/100 mL for 100% date seeds brew and Coffea Arabica brew,
respectively. On the other hand, the flavonoid content (TFC) of coffees was significantly affected by the amount of date
seeds (5 to75 mg/100 mL for 100% date seeds and Coffea Arabica brew, respectively). All brews have high antioxidant
activity. For DPPH the highest results (88/9 %) were obtained in the coffee brewed from 100% date seeds, while the
FRAP value it was vice versa. The results of sensory evaluation indicated a high similarity among A100 and D10 coffees
as parameters such as aroma, color and texture (concentration) of coffee were evaluated appropriate. The results also
showed that substituting Coffea Arabica up to 35% with roasted date seeds can improve the overall acceptance of the
coffee brews by reducing bitterness.
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Conclusion: In general, the ability to replace Coffea Arabica with date seeds up to 10 and 35% was reported
acceptable in terms of sensory characteristics, as the color and aroma were similar to 100% Coffea Arabica. Besides that
due to reduced bitterness, the overall acceptance were almost high.
Keywords: Coffee, Date seed, Antioxidant, Acrylamide, Sensory evaluation
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مقاله علمی-پژوهشی
بررسی تاثیر افزودن هسته خرمای برشته شده بر خصوصیات فیزیکی شیمیایی و حسی قهوه
حاصل از دانه عربیکا ()Coffea Arabica
فریده مجریان شرقی -1مرضیه معینفرد* -2رضا فرهوش -3هادی مهدویان

مهر4

تاریخ دریافت4911/44/41 :
تاریخ پذیرش4111/14/39 :

چکیده
هسته خرما یکی از مهم ترین ضایعات صنایع فرآوری خرما است که حاوی مقادیر قابل توجهی کربوهیدارت ،لیپید ،پروتئین ،ترکیبات پلیفنولی و مواد معدنی
است .برشته کردن هسته و تولید قهوه هسته خرما یکی از سادهترین روشها جهت ایجاد ارزش افزوده بر این ضایعات است .لذا در این تحقیق امکان جایگزینی
دانه قهوه عربیکا با هسته خرمای برشته در سطوح  31 ،53 ،01و  011درصد جهت تهیه قهوه ( )brew coffeeمورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که میزان
چربی ،پروتئین و کافئین در قهوه  011درصدی عربیکا بهترتیب از  67/30 mg/100 mL ،637/63 ،551/76به 046/11 mg/100 mL ،061/70و کمتر از حد
تشخیص ( )>LODدر قهوه  011درصدی هسته خرما کاهش یافت .میزان آکریلآمید و ویسکوزیته نمونهها نیز کاهش قابل توجهی نشان دادند .افزایش پودر
هسته خرما باعث اسیدی شدن و رقیقتر شدن قهوه حاصله شد که نتایج آن در کاهش  pHو ویسکوزیته مشاهده گردید .افزایش پارامترهای * b* ،Lو * aدر
نوشیدنی قهوه با افزایش میزان پودر هسته خرما مشاهده شد که بیانگر روشنتر شدن آن و افزایش پارامترهای رنگی قرمز و زرد بود .محتوای فالونوئید و فنول
کل در قهوهها به شکل قابل توجهی تحت تاثیر میزان هسته خرما قرار گرفته و کاهش یافت .الزم به ذکر است که جایگزینی با هسته خرما بر محتوای فنول کل
تاثیر کمتری داشت .قهوههای تهیه شده از خواص آنتیاکسیدانی قابل قبولی برخوردار بودند به نحوی که قهوه هسته خرما ( 011درصد) قدرت بیشتری در مهار
رادیکال آزاد  DPPHنشان داد .بهصورت کلی ،قابلیت جایگزینی دانه عربیکا با هسته خرما تا سطح  01و  53درصد از نظر حسی قابل قبول گزارش شد ،به صورتی
که رنگ و عطر این قهوهها شباهت باالیی با قهوه  011درصدی عربیکا نشان دادند و از طرفی به دلیل کاهش تلخی ،پذیرش کلی آنها نیز باال بود.
واژههای کلیدی :قهوه ،هسته خرما ،آنتیاکسیدان ،آکریلآمید ،ارزیابی حسی.
4321

خرما ( )Phoenix dactylifera Lگیاهی است متعلق به خانواده
 Arecaceaeکه در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری به ثمر میرسد
و میوه آن بهعنوان یک ماده غذایی سرشار از انرژی مصرف میشود.
اگرچه بهرهبرداری و صنعتی شدن تولیدات آن نیز در سراسر جهان
بهطور گستردهای رو به رشد است ( Chandrasekaran and
 .)Bahkali, 2013طبق آمار سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی
( ،3)FAOدر سال  1106نزدیک به  8/5میلیون تُن خرما در دنیا تولید
شده که در این میان ،مصر ،ایران و مراکش بهترتیب با  04 ،06و 01
درصد ،بهعنوان مهمترین تولیدکنندگان خرما بهشمار میروند ( FAO,
 .)2017با توجه به اینکه هسته (دانه) خرما 7حدود  01-03درصد از
وزن میوه کامل را تشکیل میدهد (،)Al-Farsi and Lee, 2008b
تخمین زده میشود که در سال  ،1106حداقل  851هزار ُتن هسته خرما

بهعنوان ضایعات بخشهای مختلف ،اعم از تازهخوری یا ضایعات
حاصل از صنایع فرآوری ،تولید شده باشد .عالوه بر مشکالت زیست
محیطی ،این حجم از ضایعات نوعی هدر رفت منابع نیز بهشمار میرود
(.)Ambigaipalan and Shahidi, 2015; Fikry et al., 2019a
ترکیب شیمایی هسته خرما به شکل قابل توجهی تحت تاثیر واریته،
محل کشت ،پیشینه ژنتیکی ،میزان رسیدگی میوه و نیز روش مورد
استفاده در استخراج ترکیبات قرار دارد ( .)Khalid et al., 2017بهطور
کلی ،هسته خرما با رطوبتی بین  5الی  01درصد وزنی /وزنی ،عمدتاً از
کربوهیدارت ( 60-86درصد) ،روغن ( 3-05درصد) و پروتئین (1-7
درصد) تشکیل شده است و میزان خاکستر نیز در آن به  1/6-0/8درصد
میرسد ( .)Al-Farsi and Lee, 2011همچنین با داشتن 50-54
میلیگرم اسید گالیک درگرم ،منبع غنی از ترکیبات پلیفنولی بهشمار
میرود به نحوی که فعالیت آنتیاکسیدانی عصاره هسته خرما معادل

 1 ،0و  -5بهترتیب دانشجوی کارشناسی ارشد ،استادیار و استاد ،گروه علوم و مهندسی
صنایع غذایی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
 -4دکتری شیمی مواد غذایی ،شرکت صنایع قهوه پارت سازان (مولتی کافه) ،مشهد،
مشهد ،ایران.
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 381-616میکرومول ترولوکس 0در گرم ،برآورد شده است ( Al-Farsi

 .)and Lee, 2008a; Suresh et al., 2013شواهد زیادی مبنی بر
خواص سالمتیزایی هسته خرما وجود دارد که از آن جمله میتوان به
خواص ضدالتهابی ( )Bouhlali et al., 2020و ضدسرطانی عصاره
هسته خرما ( Al-Sheddi, 2019; Habib et al., 2014; Thouri et
 )al., 2019در مطالعات سلولی 1اشاره کرد .همچنین کاهش سمیّت
کبد )Abdelaziz and Ali, 2014( 5و فیبروز کبدیAl-Rasheed ( 4
 )et al., 2015و خواص ضددیابتی ( Hasan and Mohieldein,
 )2016در مطالعات حیوانی به اثبات رسیدهاند .تحقیقات مختلف نشان
دادهاند که این خواص سالمتیزایی ارتباط تنگاتنگی با فعالیت
آنتیاکسیدانی عصاره هسته خرما دارد ( ;Maqsood et al., 2019
.)Taleb et al., 2016
علیرغم خواص فراوان هسته خرما ،این بخش از این ضایعات غالباً
بدون هیچگونه فرآوری به مصرف خوراک دام میرسد .یکی از
راهکارهای نسبتاً ارزان برای استفاده مجدد از این ضایعات ،تهیه
نوشیدنی بر پایه پودر هسته خرمای برشته شده است که در بسیاری
منابع از آن به نام "قهوه هسته خرما" 3یاد میشود .قهوه یک نوشیدنی
محبوب با مصرف روزانه بیش از  1/3میلیون فنجان در سراسر دنیا است
که مصرف آن در ایران نیز به سرعت در حال افزایش است .عربیکا 7و
ربوستا 6دو واریته مهم گیاه قهوه هستند که از لحاظ تجاری حائز اهمیت
بوده و عمدتاً از لحاظ میزان کافئین ،لیپید و محتوای اسیدهای
کلوروژنیک 8با یکدیگر تفاوت دارند ( .)Petracco, 2005برخالف
دانههای عربیکا یا ربوستا ،هسته خرمای برشته شده به دلیل عدم داشتن
کافئین میتواند منبع مناسبی جهت تهیه قهوه برای افراد با نیازهای
خاص بهشمار آید (.)Venkatachalam and Sengottian, 2016
زیرا ،اگرچه مصرف کافئین باعث کاهش خستگی ،افزایش فعالیت ذهنی
و افزایش هوشیاری میشود ولی بروز عالئمی از قبیل سردرد ،اضطراب
و سرگیجه نیز محتمل است ( .)Candeias et al., 2009با وجود تولید
صنعتی قهوههای بدون کافئین ،ارزانی و در دسترس بودن هسته خرما،
آن را به منبعی مناسب جهت تولید نوشیدنیای با خواص سالمتیزا
تبدیل کرده است.
بررسی تولید قهوه هسته خرما توسط برخی محققین مورد مطالعه
قرار گرفته ( )Ghnimi et al., 2015که جامعترین مطالعات مربوط به
تیم تحقیقاتی  Fikryو همکاران ( )1106است ( Fikry et al.,
 .)2019a; Fikry et al., 2020این تیم تحقیقاتی تاثیر فرآیند برشته
کردن را بر خصوصیات فیزیکی ،شیمایی و حسی قهوه هسته خرما
1 Trolox
2 in vitro studies
3 Hepatotoxicity
4 Liver fibrosis
5 Date seed coffee

مطالعه کرده و نشان دادند که بیشترین امتیاز عطر و طعم در قهوه خرما
بواسطه برشته کردن هسته در  111ºCدر  01دقیقه ،حاصل میشود
( .)Fikry et al., 2019aتحقیقات دیگری نیز در این زمینه صورت
گرفته است ولی نتایج آنها نشان داد که اگرچه ویژگیهای حسی قهوه
حاصل از هسته خرما در سطح قابل قبولی قرار دارد ولی در مقایسه با
قهوه عربیکا ،ضعیفتر عمل میکند و در اغلب موارد نیاز به
افزودنیهایی مانند شیر ،شکر ،زنجبیل برای بهبود عطر و طعم پیشنهاد
میشود ( Ghnimi et al., 2015; Venkatachalam and
 .)Sengottian, 2016منبعی که بهعنوان جایگزین پودر قهوه مورد
استفاده قرار میگیرد باید بعد از برشته کردن عطری تقریباً مشابه قهوه
داشته باشد ،روشهای تهیه نوشیدنی قهوه برای آن نیز بهکار رود،
خواص سالمتیزایی داشته و متعاقباً حامل ترکیبات مضر نباشد و در
نهایت استفاده از آن به لحاظ اجتماعی تعریف شده و از لحاظ اقتصادی
نیز مقرون به صرفه باشد .از آنجاکه هسته خرما اغلب ویژگیهای الزم
برای جایگزینی در تهیه نوشیدنی قهوه را داراست ،در این پژوهش سعی
بر آن شد تا امکان جایگزینی قهوه ،به صورت ترکیب آن با پودر هسته
خرمای برشته شده جهت تولید قهوه مورد مطالعه قرار گیرد .لذا ،هدف
پژوهش حاضر تولید محصولی ارزانتر با ویژگیهای فیزیکی (از قبیل
رنگ ،عطر ،طعم و ویسکوزیته) و شیمیایی (از قبیل چربی ،پروتئین،
ترکیبات با خواص آنتیاکسیدانی) مشابه قهوه حاصل از دانه برشته
عربیکا بود.

مواد و روشها
آمادهسازی نمونههای قهوه
دانه قهوه عربیکا (دانههای برزیل و اتیوپی با برشتگی medium-

 )darkاز شرکت معتبر داخلی و پودر هسته خرمای برشته شده
( )medium-darkاز شرکت مولتیکافه مشهد تهیه گردید .بهمنظور
تهیه قهوه جوشیده ،6میزان  01گرم از پودر به  011میلیلیتر آب مقطر
در حال جوش افزوده شده و به مدت  1دقیقه در حالت جوش نگهداری
شد .بعد از یک دقیقه نگهداری در حالت سکون و دور از حرارت ،ذرات
پودر تهنشین شده و مایع رویی جهت انجام آزمونها مورد استفاده قرار
گرفت .ترکیب پودر مورد استفاده جهت تهیه انواع قهوه به شرح زیر
است 011 :درصد دانه عربیکا ( 011 ،)A100درصد هسته خرما
( 61 ،)D100درصد دانه عربیکا 01 -درصد هسته خرما (73 ،)D10
درصد دانه عربیکا 53 -درصد هسته خرما ( 31 ،)D35درصد دانه
عربیکا 31 -درصد هسته خرما (.)D50
6 Coffea Arabica
7 Coffea Robusta
8 Chlorogenic acids
9 Boiled coffee

مجریان شرقی و همکاران /بررسی تاثیر افزودن هسته خرمای برشته شده بر خصوصیات ...

اندازهگیری مقدار چربی

بدین منظور 3 ،میلیلیتر از نمونه قهوه با  3میلیلیتر هگزان و 111
میکرولیتر متانول (بهمنظور شکستن امولسیون و بهبود فرآیند جداسازی)
با استفاده از ورتکس ( ،LD8816پل ایدهآل تجهیز ،ایران) بهخوبی
مخلوط شده و بعد از سانتریفوژ ( ،Heraeusکره جنوبی) ،فاز رویی
جمعآوری شد .فاز آبی (همان فاز قهوه)  5بار دیگر تحت استخراج با
هگزان قرار گرفت .استخراج چربی از  3گرم پودر دانه عربیکا یا هسته
خرما بهوسیله  111میلیلیتر هگزان نرمال با کمک سوکسله و طی 3
ساعت انجام شد .حذف حالل در ابتدا با کمک تبخیرکننده تحت خأل
( ،BUCHI – R100سوئیس) در فشار  1/3-1/7بار و سپس در آون
( ،Jeiotechکره جنوبی) با دمای  01 ±5Cانجام گرفت ( Moeenfard
.)et al., 2015
اندازهگیری مقدار پروتئین

محاسبه میزان پروتئین نمونهها با روش کجلدال و طبق استاندارد
ملی ایران به شماره  06131انجام گرفت .برای این منظور ،هضم 1/3
گرم پودر (دانه عربیکا یا هسته خرما) و یا  1گرم از هر نوشیدنی قهوه
با  7میلیلیتر اسید سولفوریک غلیظ و یک عدد قرص کاتالیزور (محتوی
سولفات پتاسیم ،سولفات مس ،اکسید سلنیم) در  511ºCانجام شد .بعد
از خنک شدن محلول 11 ،میلیلیتر آب مقطر به هر لوله اضافه شده و
تیتراسیون در دستگاه کجلدال ( ،Tecatorآمریکا) و بر اساس
فاکتور 7/13انجام گرفت.
اندازهگیری مقدار کافئین

به  1/3میلیلیتر از انواع قهوه 011 ،میکرولیتر از هرکدام از
محلولهای کاریز  10/6( I0گرم استاتروی به همراه  5میلیلیتر اسید
استیک گالسیال و رساندن به حجم  011میلیلیتر با آب مقطر) و کاریز
 01/7( IIگرم پتاسیم هگزاسیانوفرات ( )Ⅱو رساندن به حجم 011
میلیلیتر توسط آب مقطر) اضافه شده و با استفاده از محلول آب -متانول
با نسبت حجمی ( )01:61به حجم  31میلیلیتر رسانده شد .بعد از سکون
به مدت  01دقیقه و سانتریفوژ ( ،Heraeusکره جنوبی) ،مجدداً این
فرآیند تکرار شد .مقدار  1میکرولیتر از فاز رویی بعد از فیلتر شدن به
سل دستگاه طیفسنج تحرک یونی (1)IMSساخت دانشگاه صنعتی
اصفهان( ،دمای محفظه تزریق و سل بهترتیب  111ºCو ،111ºC
پالریته مثبت ،ولتاژ  )8111تزریق شد (.)Bahrami et al., 2013
جهت آنالیز کمی ،محلولهای استاندارد کافئین در محدوده غلظتی
 3-06/3 mg/Lتهیه شدند.
1 Carrez solution
)2 Ion mobility Spectroscopy (IMS
)3 Solid Phase Extraction (SPE
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تعیین مقدار آکریلآمید

برای این منظور از روش  Alvesو همکاران ( )1101استفاده شد.
بهصورت خالصه 1/3 ،میلیلیتر از انواع قهوه به همراه  13میکرولیتر
استاندارد داخلی آکریلآمید ،05با کمک ستون استخراج فاز جامد
( 5)SPEتمیز شده و مشتقسازی با بروم انجام شد .آنالیز عصاره نهایی
با کمک کروماتوگراف گازی  ،6890N( Agilentآمریکا) ،مجهز به
آشکارساز جرمی 4و ستون مویینه ( MDN-12طول  51متر و قطر
داخلی  1/13میلیمتر) صورت گرفت .شرایط دستگاه برای شناسایی
آکریلآمید از قرار زیر بود :گاز حامل :هلیوم با سرعت جریان  0میلیلیتر
در دقیقه ،حجم تزریق 0 :میکرولیتر ،دمای آون  83- 141ºCبا سرعت
افزایش 03ºCدر دقیقه ،نسبت جرم به بار  )m/z(3برای آکریلآمید
مشتقسازی شده ،017 ،031 ،031 :نسبت جرم به بار برای استاندارد
داخلی مشتقسازی شده .001 ،035 ،033 :اندازهگیری کمّی نیز با کمک
استاندارد اصلی و استاندارد داخلی بهترتیب در جرم به بار  031و 033
انجام شد.
تعیین محتوای فنول کل

بدین منظور 1 ،میلیلیتر نمونه با  1/3میلیلیتر معرف فولین (رقیق
شده) و  7میلیلیتر متانول مخلوط شده و بعد از  5دقیقه 3 ،میلیلیتر
کربنات سدیم  6/3درصد (وزنی /حجمی) به مخلوط اضافه شد .ترکیب
حاصل با آب مقطر به حجم  31میلیلیتر رسیده و به مدت  1ساعت در
جای تاریک قرار گرفت .میزان جذب در طول موج  673نانومتر با کمک
اسپکتروفتومتر  ،Unico( UV-Visآمریکا) اندازهگیری شد
( .)Capannesi et al., 2000برای اندازهگیری کمی ،محلولهای
استاندارد اسید گالیک ( 3-73میلیگرم در  011میلیلیتر متانول) مورد
استفاده قرار گرفت.
تعیین محتوای فالونوئید کل

به  1/3میلیلیتر از نمونه 1/3 ،میلیلیتر آب مقطر 031 ،میکرولیتر
نیتریت سدیم  3درصد (وزنی /حجمی) و  031میکرولیتر کلرید آلومینیوم
 01درصد (وزنی /حجمی) اضافه شد .بعد از گذشت  7دقیقه ،ترکیب
حاصل با یک میلیلیتر هیدروکسید سدیم  0موالر ترکیب شده و با آب
مقطر به حجم  3میلیلیتر رسید .جذب ترکیب حاصل بالفاصله در طول
موج  331نانومتر و با استفاده از اسپکتروفتومتر ،Unico( UV-Vis
آمریکا) خوانده شد .آنالیز کمی با محلول استاندارد کوئرستین (01-511
میکروگرم در میلیلیتر اتانول) انجام گرفت ( Al-Farsi and Lee,
.)2008b

4 Mass Detector
)5 Mass-to-charge ratio (m/z
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قدرت مهار رادیکال آزادDPPH0

روش مهار رادیکال آزاد  ،DPPHنوعی آزمون ارزیابی فعالیت
آنتیاکسیدانی بر پایه انتقال الکترون یا اتم هیدروژن است .این روش
غالباً در مطالعه پتانسیل اهدای هیدروژن توسط نمونه کاربرد دارد.
رادیکال  DPPHدر دمای محیط و در تاریکی پایدار بوده و رنگ محلول
متانولی آن بنفش تیره است .در حضور مولکول آنتیاکسیدان ،این
رادیکال احیا شده و دیفنیل پیکریل هیدرازین 1تولید میشود که نتیجه
آن تغییر رنگ محلول از بنفش تیره به زرد است ( Cerretani and
 .)Bendini, 2010برای تعیین قدرت آنتیاکسیدانی عصاره ،مقدار 1/4
میلیلیتر نمونه صاف شده با  5/7میلیلیتر محلول متانولی DPPH
(غلظت  7×01-3موالر) ترکیب شد .جهت تهیه نمونه شاهد1/4 ،
میلیلیتر متانول ،جایگزین نمونه شد .بعد از  51دقیقه سکون در تاریکی،
جذب محلول در  306نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفتومتر UV-Vis
( ،Unicoآمریکا) اندازهگیری شد .درصد مهار رادیکال آزاد با استفاده از
رابطه  ،0زیر محاسبه گردید (.)Babiker et al., 2020
([ × 011جذب شاهد) ( /جذب نمونه –جذب شاهد)] =
()0
درصد مهار رادیکال آزاد
ارزیابی قدرت احیاکنندگی به روشFRAP3

هدف از این آزمون ،بررسی توانایی انواع قهوه در احیای آهن سه
ظرفیتی در کمپلکس بی رنگ  Fe3+ TPTZبه آهن دو ظرفیتی در
کمپلکس آبی رنگ تریپیریدیلتریآذین 4Fe2+-بود .برای این منظور
از روش  Endeshawو همکاران ( )1111با کمی اصالحات استفاده
شد .به  63میکرولیتر قهوه صاف شده 1/13 ،میلیلیتر محلول کار
 FRAPو  1/113میلیلیتر آب دیونیزه افزوده شد .بعد از نگهداری
نمونهها ( 01دقیقه ،)56ºC ،جذب در  365نانومتر توسط دستگاه
اسپکتروفوتومتر  ،Unico( UV-Visآمریکا) اندازهگیری گردید .در تهیه
محلول شاهد ،به جای نمونه از  63میکرولیتر آب دیونیزه استفاده شد.
آنالیز کمّی با محلول استاندارد آهن  IIدر محدوده غلظت 51-0111
میکروموالر انجام گرفت.

خنک شده تا دمای  ،5±11Cتوسط دستگاه هانترلب
 ،EZآلمان) و بر اساس تعیین سه فاکتور * b* ،a* ،Lاندازهگیری شد.

( ColorFlex

ارزیابی حسی

میزان پذیرش انواع قهوه بر اساس فاکتورهای رنگ ،عطر ،غلظت،
شدت تلخی ،شدت اسیدی بودن توسط  01نفر ارزیاب حسی آموزش
دیده و آشنا با عطر و طعم قهوه و بر اساس آزمون  3نقطهای هدونیک
( :0غیرقابل قبول :1 ،رضایت بخش :5 ،متوسط :4 ،خوب :3 ،عالی)
انجام گرفت .نتایج آزمون حسی با روش تحلیل عملکرد و اهمیت
 )IPA(3بررسی شدند .همچنین از روش تصمیمگیری سازشی
 )TOPSIS(7برای بررسی کارایی و اثربخشی قهوه استفاده شد.
روشهای تصمیمگیری متعددی برای تجمیع نظر ارزیابان (افراد خبره
و آموزش دیده) در رابطه با کارایی و اثربخشی یک محصول وجود دارد.
یکی از این روشها ،روش تصمیمگیری سازشی است که مبنای آن
ایجاد دو نمونه فرضی و سنجش فاصل هندسی هر نمونه واقعی از نمونه
فرضی است .از جمله روشهای سازشی میتوان به روش TOPSIS
اشاره کرد که به دالیل متعدد برای این منظور انتخاب شده است مانند:
سادگی و سرعت در محاسبات ،طراحی پرسشنامه کوتاه ،توسعهپذیری
باال .همچنین با توجه به اینکه از روش تحلیل  IPAنیز برای آنالیز
نتایج استفاده شده است ،ترجیح بر این بود که تنها یک پرسشنامه در
اختیار ارزیابان قرار گیرد و روش  TOPSISاین ظرفیت را ایجاد نمود.
با توجه به اینکه هدف تولید یک نوشیدنی با شباهت زیاد به قهوه عربیکا
بود ،پارامترهای رنگ ،عطر و غلظت بهعنوان پارامترهای تاثیرگذار در
نظر گرفته شدند.
تجزیه و تحلیل آماری دادهها

کلیه آزمونهای فیزیکی و شیمیایی در سه تکرار انجام شدند و
نتایج تحت تجزیه و تحلیل واریانس قرار گرفتند .مقایسه میان میانگین
دادههای آزمایشی با آزمون دانکن در سطح اطمینان  3درصد انجام شد.
نتایج با نرمافزار  )1104( SPSS 22آنالیز شده و نمودارها با استفاده از
نرم افزار  Excelترسیم شدند.

اندازهگیری  ،pHویسکوزیته و رنگ

بهمنظور سنجش  pHنمونههای تازه تهیه شده از pHمتر
( ،Windausانگلیس) در دمای  ،5±11Cاستفاده شد .برای اندازهگیری
ویسکوزیته ،نمونهها تا دمای  5±11Cخنک شده و از ویسکومتر
(بروکفیلد ،کانادا ،اسپیندل ،ULA :متوسط سرعت چرخش)80/8 rpm :
برای این منظور استفاده شد .رنگ در نمونههای قهوه تازه تهیه شده و
1 1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl
2 Diphenylpicryl hydrazine
3 Ferric reducing-antioxidant power
4 Fe2+-tripyridyltriazine

نتایج و بحث
تاثیر افزودن هسته خرما بر محتوای چربی و پروتئین انواع
قهوه

در جدول  ،0مقدار چربی و پروتئین انواع قهوه نشان داده شده است.
همانطور که مشاهده میشود ،پودر برشته دانه عربیکا از لحاظ میزان
)5 Importanace-Performance Analysis (IPA
6 Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal
)Solution (TOPSIS
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چربی ( 01/51± 0/61درصد) و پروتئین ( 05/11 ±1/71درصد) بر
هسته خرمای برشته شده ( 01/34 ±0/55درصد چربی8/07 ±0/13 ،
درصد پروتئین) برتری دارد .سایر محققین نیز میزان چربی دانه
عربیکای برشته شده را در حدود  04-03درصد برآورد کردند ( Araújo
 .)and Sandi, 2007البته به مقادیر  8-01درصد که در محدوده
دادههای این پژوهش قرار دارد نیز در منابع مختلف اشاره شده است
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( .)Dong et al., 2017از لحاظ میزان پروتئین ،انواع دانههای قهوه
برشته شده تجاری در حدود  04درصد پروتئین دارند ( Oliveira et
 .)al., 2006در رابطه با هسته خرما نیز میزان چربی و پروتئین بهترتیب
در محدودهی  8-6و  8-04درصد ( )Babiker et al., 2020و یا حتی
مقادیر کمتر ( 8/55- 6/63درصد چربی 3/50-3/83 ،درصد پروتئین)
قرار دارد (.)Saafi et al., 2008

جدول  -1تاثیر استفاده از پودر هسته خرما بر محتوای چربی و پروتئین انواع قهوه
Table 1– The effect of using date seed powder on lipid and protein content of the coffee brews
)Lipid *(g/100 g

)Protein* (g/100 g

Powders

چربی

پروتئین

پودرها

12.30±1.70A

13.00±0.60A

10.97±1.33B

8.16±1.25B

)Lipid *(mg/100 mL

)Protein* (mg/100 mL

The composition of the powder
used to prepare the brews

چربی

پروتئین

ترکیب انواع قهوه جوشیده

330.67±44.96a

956.75±116.89a

297.08±54.95b

820.67±84.72b

272.11±43.54c

638.00±88.15c

221.45±35.36d

545.50±70.24d

192.61±31.05e

149.00±5.66e

Roasted arabica coffee

پودر قهوه عربیکای برشته
Roasted date seeds

پودر هسته خرمای برشته

)100% coffee arabica (A100

قهوه  111درصدی دانه عربیکا ()A100
)10% date seed (D10

قهوه  11درصدی هسته خرما ()D10
)35% date seed (D35

قهوه  33درصدی هسته خرما ()D35
)50% date seed (D50

قهوه  31درصدی هسته خرما ()D50
)100% date seed (D100

قهوه  111درصدی هسته خرما ()D100

* حروف متفاوت در هر ستون بیانگر تفاوت معنیدار بین تیمارها در سطح  63درصد است (.)p ≥ 1/13
*Different upper and lowercase letters represents differences among powder and brews in the same column at a confidence level of
95%, respectively).

بررسی انواع نوشیدنی قهوه نیز نشان داد که افزایش درصد هسته
خرما ،کاهش سریع و قابل توجه ( )p ≥1/13میزان چربی و پروتئین را
در نوشیدنی به دنبال داشت بهنحوی که بیشترین میزان چربی و
پروتئین در  A100و کمترین مقادیر در  D100مشاهده شد .این تفاوت
در میزان چربی و پروتئین میتواند با نرخ استخراج ترکیبات از دو ساختار
متفاوت نیز در ارتباط باشد .منظور از نرخ استخراج مقدار آنالیت یا ترکیب
است که از مقدار مشخص و یکسان پودر دانه عربیکا ،هسته خرما یا
ترکیب آنها طی فرایند دم کردن و تهیه قهوه استخراج شده است.
نتایج بیانگر باالتر بودن نرخ استخراج چربی از پودر دانه عربیکا به
نوشیدنی قهوه ( 17/88± 5/77درصد) در مقایسه با هسته خرما (±1/85
 06/30درصد) بود .در رابطه با پروتئین نیز وضعیت مشابهی را شاهد
بودیم بهنحوی که نرخ استخراج پروتئین در  A100معادل
 65/71 ±6/11درصد و در  D100معادل  08/13 ±1/76درصد تخمین

زده شد .در نتیجه به دلیل محتوای کمتر چربی و پروتئین در پودر برشته
هسته خرما و نیز پایینتر بودن نرخ استخراج ترکیبات از هسته خرما ،با
افزایش میزان هسته خرما ،میزان چربی و پروتئین در قهوه نهایی
کاهش یافت.
تاثیر افزودن هسته خرما بر میزان کافئین انواع قهوه

آنالیز آماری بیانگر اختالف معنادار میزان کافئین در بین تمامی
قهوههای تولید شده بود ( .)p ≥1/13اگرچه پیک کافئین در قهوه هسته
خرما مشاهده شد ،ولی به دلیل کوچک بودن پیک حاصله که بیانگر
حضور مقادیر اندک این ترکیب در قهوه هسته خرما است ،افزودن این
ترکیب به قهوه عربیکا منجر به کاهش کافئین انواع قهوه شد (جدول
 .)1بیشترین مقدار کافئین در )67/30± 4/55 mg/011 mL( A100
مشاهده شد .درحالیکه مقدار کافئین در  D100کمتر از حد قابل
تشخیص برآورد گردید .در نتیجه ،قهوه حاصل از هسته خرما این
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پتانسیل را دارد که امکان لذت بردن از عطر و طعم یک نوشیدنی سالم
را برای افراد حساس به کافئین فراهم آورد .کافئین یک ترکیب شیمایی
محلول در آب است ( 07میلیگرم بر میلیلیتر در آب  )13ºCکه در
قهوه به مقدار زیاد یافت میشود ( .)Angeloni et al., 2019نتایج این
پژوهش با یافتههای تحقیق  Jeonو همکاران ( )1106همخوانی داشت.

آنها میزان کافئین انواع قهوه را از  8تا  077میلیگرم در هر فنجان
گزارش کردند ( .)Jeon et al., 2019در پژوهشی دیگر میزان کافئین
قهوه جوشیده حاصل از مخلوط کردن  6/3گرم دانه عربیکا با 011
میلیلیتر آب جوش 43/6± 5/15 mg/011 mL ،گزارش شد .بیشتر
بودن میزان کافئین پژوهش حاضر با بیشتر بودن نسبت پودر به آب
( 01گرم در  011میلیلیتر) جهت تهیه نوشدنی قهوه ،قابل توجیه است.

جدول  -2تاثیر استفاده از پودر هسته خرما بر محتوای کافئین و آکریلآمید انواع قهوه
Table 2– The effect of using date seed powder on acrylamide and caffeine content of the coffee brews
Caffeine
*)(mg/100 mL

Acrylamide
*)(µg/100 mL

کافئین

آکریل آمید

76.51±4.33a

5.06±0.48a

65.06±1.82b

4.5±0.56a

58.20±2.92c

3.74±0.32b

45.59±2.68d

3.60±0.46b

≤LOD

1.71±0.33c

The composition of the powder used to
prepare the brews

ترکیب انواع قهوه جوشیده
)100% coffee arabica (A100
قهوه  111درصدی دانه عربیکا ()A100
)10% date seed (D10
قهوه  11درصدی هسته خرما ()D10
)35% date seed (D35
قهوه  33درصدی هسته خرما ()D35
)50% date seed (D50

قهوه  31درصدی هسته خرما ()D50
)100% date seed (D100

قهوه  111درصدی هسته خرما ()D100

* حروف متفاوت در هر ستون بیانگر تفاوت معنیدار بین تیمارها در سطح  63درصد است (.)p ≥1/13
*Different lowercase letters represents differences among brews in the same column at a confidence level of 95%.

تاثیر افزودن هسته خرما بر میزان آکریالمید انواع قهوه

بر اساس دادههای آزمایشی جدول  ،1افزودن پودر هسته خرما به
پودر دانههای عربیکا میتواند باعث کاهش میزان آکریلآمید در
نوشیدنی نهایی شود .نتایج بیانگر حضور مقادیر کمتر آکریلآمید در
 )0/60 ± 1/55 µg/011 mL( D100نسبت به µg/011 mL( A100
 )3/17±1/48بودند بهطوریکه با افزایش درصد هسته خرما در ترکیب
با دانههای عربیکا ،مقدار آکریلآمید نیز با شیبی مالیم کاهش یافت .با
این وجود A100 ،و  ،D10تفاوت قابل توجهی از لحاظ میزان
آکریلآمید نشان ندادند .همچنین اختالف میان  D35و  D50از لحاظ
آماری معنادار گزارش نشد ( .)p<1/13محتوای آکریلآمید نمونههای
پژوهش حاضر ( 0/60-3/17میکروگرم در  011میلیلیتر) با مقاالت
همخوانی داشت به نحوی که مقادیر 6- 8 ،0/0- 5/7 µg/011 mL
و  0/1- 1/8در قهوه اسپرسو ،آمریکایی و فیلتر شده (همگی حاصل از
دانه قهوه) در مقاالت گزارش شده است ( .)Galuch et al., 2019هیچ
دادهای در رابطه با میزان آکریلآمید در هسته خرمای برشته شده در
مقاالت یافت نشد .آکریلآمید طی برشته کردن دانههایی مانند قهوه از
واکنش میان قندهای کاهنده و آمینواسیدها ،خصوصاً آسپارژین ،بهوجود
میآید ( .)Endeshaw and Belay, 2020تحقیقات نشان داده است
که افزایش زمان و دمای برشته کردن میتواند باعث تجزیه آکریلآمید

شود .در تحقیق  Bagdonaiteو همکاران ( ،)1118بیشترین میزان
آکریلآمید در دمای  111Cو زمان  3دقیقه مشاهده شد .با شدت
بخشیدن به فرآیند برشته کردن و افزیش زمان تا  03دقیقه ،مقدار
آکریلآمید به شکل قابل توجهی کاهش یافت و در دمای باالی ،171ºC
آکریلآمید کامالً تجزیه شد .عالوه بر این دمای باال میتواند باعث
تجزیهی آسپارژین شود که خود دلیل دیگری بر کاهش تشکیل
آکریلآمید در دمای باالست ( .)Bagdonaite et al., 2008بررسی
پارامترهای رنگ پودر برشته دانه عربیکا و پودر برشته هسته خرما
بیانگر باالتر بودن درجه برشتگی پودر هسته خرما نسبت به پودر دانه
برشته عربیکا بودند که میتواند دلیلی بر محتوای کمتر آکریلآمید آن
نیز باشد.
تاثیر افزودن هسته خرما بر محتوای فنول و فالونوئید انواع
قهوه

همانطور که در شکل  A -0نشان داده شده است ،اگرچه میزان
فنول کل در  )47/67 ± 0/81 mg/011 mL( A100بهطور معنیداری
بیشتر از  )55/63 ± 0/14 mg/011 mL( D100بود ولی تفاوت
معنیداری میان  A100و  ،D10مشاهده نشد .همچنین تفاوت میان
 D35و  D50معنیدار گزارش نشد ( .)p <1/13این نتایج بیانگر غنی
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بودن هسته خرما از انواع ترکیبات فنولی است .به این ترتیب که با
جایگزین کردن دانه برشته عربیکا با پودر برشته هسته خرما ،محتوای
فنولی نوشیدنی نهایی چندان دستخوش تغییر نخواهد شد ،اگرچه تغییر
در نوع ترکیبات فنولی محتمل است .محتوای پلیفنولی در قهوه
جوشیده حاصل از دانه عربیکا  61/44± 5/56 mg/011 mLگزارش
شده است ( .)Górecki and Hallmann, 2020در تحقیقی دیگر،
مقدار  44/14± 0/04 mg/011 mLبرای محتوای فنولی قهوه
فرانسوی تهیه شده با دانههای عربیکا بهدست آمد (Pérez-
 .)Hernández et al., 2012نتایج ما با نتایج  Fikryو همکاران
)B
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( )1106مطابقت داشت که مقدار  15/45 mg/011 mLفنول را برای
قهوه حاصل از هسته برشته خرما گزارش کردند .در مطالعات مختلف،
مقادیر بسیار متفاوتی برای محتوای فنول کل پودر هسته خرما گزارش
شده است .بهعنوان مثال مقادیر Babiker et ( 3/83- 3/63 mg/g
،)Ghnimi et al., 2015( 8/11 ± 1/0 mg/g ،)al., 2020
 )Bijami et al., 2020( 11 mg/gو Abdelaziz and ( 58/8 mg/g
 )Ali, 2014در مقاالت بیان شدهاند که بعضاً از محتوای فنول کل دانه
عربیکا کمتر هستند .اما تحقیقات در زمینه قهوه حاصل از پودر هسته
خرمای برشته شده اندک بوده است (.)Fikry et al., 2019b
)A

شکل  - 1تاثیر استفاده از پودر هسته خرما بر  )Aمحتوای فنول کل و  )Bفالونوئید کل در  111میلیلیتر انواع قهوه
Fig. 1. The effect of using date seed powder on A) total phenol and B) total flavonoid content of the coffee brews

محتوای فالونوئید  )56/03 ± 1/55 mg/011 mL( D100تفاوت
قابل توجهی با  )86/17 ± 0/31 mg/011 mL( A100داشت .اگرچه
اختالف معنیداری بین  A100و  D10مشاهده نگردید (،)p <1/13
ولی جایگزینی پودر دانهی عربیکا با پودر هسته خرمای برشته باعث
کاهش قابل توجه ترکیبات فالونوئیدی نوشیدنی قهوه نهایی شد .نکته
قابل ذکر این است که در پژوهش حاضر و با توجه به پارامترهای رنگ
(جدول  )4مشخص شد که درجه برشته کردن هسته خرما از دانههای
قهوه عربیکا بیشتر بوده است .برشته کردن شدید میتواند تاثیر قابل
توجهی بر کاهش محتوای فنول و فالونوئید کل داشته باشد .در پژوهش
حاضر ،نتایج بیانگر بیشتر بودن میزان فالونوئید کل در مقایسه با فنول
کل بودند .اگرچه دادهای در رابطه با قهوه هسته خرما و محتوای
فالونوئید کل آن یافت نشد ولی نتایج برخی محققین نیز نشانگر باالتر
بودن محتوای فالونوئید پودر هسته خرما در مقایسه با فنول است .از
این میان میتوان به نتایج  Abdelazizو همکاران ( )1104اشاره کرد
که در آن محتوای فالونوئید پودر هسته خرما ( )86/87 mg/gاز

محتوای فنول آن ( )58/8 mg/gبیشتر بود .یافتهها با نتایج  Bijamiو
همکاران ( )1111در تضاد بود .آنها محتوای فالونوئید کل را در هسته
خرما  3 mg/gگزارش کردند که به مراتب از میزان فنول کل
( )11 mg/gنمونههای مورد آزمایش کمتر بود.
تاثیر افزودن هسته خرما بر خواص آنتیاکسیدانی انواع
قهوه

آزمون مهار رادیکال آزاد  DPPHیکی از روشهای سریع و در
عین حال مناسب برای سنجش فعالیت آنتیاکسیدانی عصارههای
گیاهی است ( .)Cerretani and Bendini, 2010قدرت انواع نوشیدنی
قهوه در مهار رادیکال  DPPHدر محدوده  61/61- 88/61درصد قرار
داشت .بیشترین و کمترین درصد مهار رادیکال آزاد  ،DPPHبهترتیب
در  D100و  A100گزارش شد .نتایج این بخش نشان داد اگرچه قهوه
حاصل از هسته خرما محتوای فنول و فالونوئید کمتری نسبت به قهوه
حاصل از دانه عربیکا دارد ،ولی قدرت آنتیاکسیدانی آن باال است.

011

نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران ،جلد  ،18شماره  ،1فروردین -اردیبهشت 1401

جدول  -3تاثیر استفاده از پودر هسته خرما بر خواص آنتیاکسیدانی انواع قهوه
Table 3– The effect of using date seed powder on antioxidant properties of coffee brews
(% of free radical
)scavenging

*FRAP

The composition of the powder
used to prepare the brews

)(mmol Fe II/100 mL

ترکیب انواع قهوه جوشیده

72.70±0.49d

3.11±0.14a

75.33±0.12c

1.74±0.10cd

82.58±0.70b

2.07±0.13b

83.13±0.66b

1.96±0.10bc

88.90±0.29a

1.57±0.07d

*DPPH

)100% coffee arabica (A100

قهوه  111درصدی دانه عربیکا ()A100
)10% date seed (D10

قهوه  11درصدی هسته خرما ()D10
)35% date seed (D35

قهوه  33درصدی هسته خرما ()D35
)50% date seed (D50

قهوه  31درصدی هسته خرما ()D50
)100% date seed (D100

قهوه  111درصدی هسته خرما ()D100

* حروف متفاوت در هر ستون بیانگر تفاوت معنیدار بین تیمارها در سطح  63درصد است (.)p ≥ 1/13
*Different lowercase letters represents differences among brews in the same column at a confidence level of 95%

نتایج ما با یافتههای حاصل از سایر پژوهشها همخوانی داشت.
 Fikryو همکاران ( )1106aکمترین ( 41/37درصد) و بیشترین
( 80/60درصد) فعالیت مهارکنندگی را در قهوه حاصل از هسته خرمای
برشته به ترتیب با درجه برشتگی پایین ( 01 ،071ºCدقیقه) و برشتگی
باال ( 51 ،111ºCدقیقه) گزارش کردند .قدرت مهارکنندگی رادیکال
 DPPHدر دانههای برشته شده در  111ºCبه مدت  11دقیقه (تقریبا
مشابه شرایط برشته کردن در پژوهش حاضر) ،معادل  81/48درصد
گزارش شد ( Babiker .)Fikry et al., 2019aو همکاران ( )1111نیز
بیشترین قدرت مهارکنندگی رادیکال  DPPHیعنی  46درصد را در
هستههای خرما با برشتگی زیاد ( 111 ± 11Cدقیقه) مشاهده کردند.
در تحقیقی دیگر قدرت مهارکنندگی رادیکال  DPPHدر انواع هسته
خرمای برشته شده بین  74/61تا  60/01درصد و برای دانه برشته
عربیکا  65درصد گزارش شد ( .)Ghnimi et al., 2015فعالیت
آنتیاکسیدانی به ترکیبات موجود در ماده غذایی بستگی دارد .تحقیقات
نشان دادهاند که ترکیبات فنولی موجود در دانه سبز قهوه مانند اسیدهای
کلوروژنیک عامل اصلی در بروز فعالیتهای آنتیاکسیدانی هستند .با
این وجود دانههای برشته قهوه نیز خواص آنتیاکسیدانی باالیی دارند
که غالباً به حضور فرآوردههای واکنش میالرد مانند مالنوئیدینها و
ترکیبات فرار هتروسیکلیک نسبت داده میشود
( .)Budryn et al., 2009طبق نتایج  Fikryو همکاران (،)1106a
با افزایش درجه برشته کردن تا یک حد خاص و به تبع آن تولید بیشتر
این ترکیبات ،احتمال افزایش فعالیت آنتیاکسیدانی وجود دارد .در
پژوهش حاضر علیرغم کمتر بودن میزان ترکیبات فنولی و فالونوئیدی
قهوه حاصل از هسته خرمای برشته نسبت به قهوه حاصل از دانههای
عربیکا ،باال بودن قدرت مهارکنندگی رادیکال  DPPHرا میتوان با
بیشتر بودن درجه برشتگی هستههای خرما توجیه کرد .الزم به ذکر

است که در رابطه با نقش فرایند برشته کردن و تاثیر آن بر فعالیت
آنتیاکسیدانی بین پژوهشهای علمی اختالف نظر وجود دارد .این
اختالفها ناشی از پیچیدگی واکنشهایی است که طی فرایند برشته
کردن دانهها با ساختارهای شیمایی مختلف روی میدهد ( Muñoz et
.)al., 2020
در رابطه با آزمون  ،FRAPیافتهها نشان داد که قدرت نمونه
 A100برای احیای آهن  IIIتقریباً  1/3برابر  D100بود .نتایج پژوهش
حاضر با تحقیق  Ghnimiو همکاران ( )1103که قدرت احیاکنندگی
قهوه حاصل از دانهی عربیکا ( )8/86 g Tannic acid eq./011gرا
حدودا  5برابر بیشتر از قهوه حاصل از هسته خرما
( )1/60 g Tannic acid eq./011gگزارش کرده بودند ،مطابقت
داشت .در تحقیقی دیگر ،ظرفیت آنتیاکسیدانی عصاره آبی ( 1گرم در
 11میلیلیتر) انواع قهوه حاصل از دانهی عربیکا با درجه برشتگی
متفاوت 5/1-4/3 mmol Fe II/L ،گزارش شد ( Hečimović et al.,
 .)2011همان طور که قبال نیز ذکر شد ،این تفاوت بین خواص
آنتیاکسیدانی میتواند به دلیل اختالف در ترکیب شیمایی دانهها و
شدت برشتگی آنها باشد .الزم به ذکر است که قدرت احیاکنندگی آهن
 IIIو مهار رادیکال آزاد  DPPHبا هم همخوانی نداشتند .این تفاوت
میتواند به تفاوت ماهیت این دو آزمون در بررسی خواص آنتیاکسیدانی
مربوط باشد که خود تحت تاثیر ترکیب شیمیایی نمونه مورد مطالعه قرار
دارد .مکانیسم قدرت آنتیاکسیدانی بر اساس احیای آهن  ،IIIبیش از
انتقال اتم هیدروژن بر اساس انتقال الکترون است .این روش ،ترکیبات
با پتانسیل اکسایش ( )< 611 mVرا شناسایی میکند FRAP .در

مجریان شرقی و همکاران /بررسی تاثیر افزودن هسته خرمای برشته شده بر خصوصیات ...

تشخیص ترکیباتی که به روش فرو نشاندنگی رادیکال( 0انتقال
هیدروژن) عمل میکنند ،بهویژه تیولها و پروتئینها ،ناتوان است
(.)Cerretani and Bendini, 2010
تاثیر افزودن هسته خرما بر رنگ ،ویسکوزیته و  pHانواع
قهوه

رنگ یکی از پارامتر بسیار مهم در کنترل فرایند برشته کردن قهوه
به شمار میرود .پارامتر * Lمعرف میزان سیاهی و سفیدی نمونه است.
پارامتر * aشدت رنگ سبز تا قرمز نمونه را نشان میدهد و پارامتر *b
نیز بیانگر شدت ظهور رنگ آبی یا زرد در نمونه است ( Bicho et al.,
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 .)2012دادههای مربوط به رنگ انواع پودر و نوشیدنی قهوه در جدول
 4نشان داده شده است .نتایج نشان داد که مقدار * Lدر پودر دانه عربیکا
( )11/01± 1/58به شکل قابل توجهی بیشتر از پودر هسته خرما
( )03/41± 1/11است .این کاهش بیانگر باالتر بودن درجه برشتگی
هسته خرما نسبت به دانه عربیکا است .بر اساس منابع ،مقادیر ≤ 53
* Lمعرف قهوه با برشتگی 1کم 13≥ L*≥ 53 ،معرف برشتگی متوسط
و  L*≥ 13معرف قهوه با برشتگی زیاد است ( Sacchetti et al.,
 .)2009بنابراین هر دو نمونه مورد مطالعه برشتگی نسبتاً باالیی دارند
اما درجه برشتگی در پودر هسته خرما بیشتر است.

جدول  -4تاثیر استفاده از پودر هسته خرما بر پارامترهای رنگی ،ویسکوزیته و  pHدر انواع قهوه
Table 4– The effect of using date seed powder on color parameters, viscosity and pH of coffee brews
Color parameters

پارامترهای رنگ

Viscosity
)(mPa.s

pH

*b

*a

*L

14.51±1.91A

10.17±0.48A

22.12±0.38A

4.94±0.03B

3.85±0.05B

15.40±0.02B

*b

*a

*L

ویسکوزیته

Powders

پودرها
Roasted arabica coffee

پودر قهوه عربیکای برشته
Roasted date seeds

پودر هسته خرمای برشته
The composition of the powder
used to prepare the brews

ترکیب انواع قهوه جوشیده

5.70±0.02a

0.93±0.01a

2.45±0.069c

2.90±0.11d

2.22±0.07c

5.65±0.02a

0.90±0.02b

2.94±0.04c

3.26±0.01c

2.64±0.03c

5.41±0.01b

0.90±0.01b

4.93±0.08b

4.62±0.01b

4.19±0.01b

5.27±0.01b

0.89±0.02b

5.37±0.02b

5.42±0.11b

4.57±0.04b

4.45±0.02c

0.86±0.02c

12.05±0.04a

10.62±0.04a

10.35±0.05a

)100% coffee arabica (A100

قهوه  111درصدی دانه عربیکا ()A100
)10% date seed (D10

قهوه  11درصدی هسته خرما ()D10
)35% date seed (D35

قهوه  33درصدی هسته خرما ()D35
)50% date seed (D50

قهوه  31درصدی هسته خرما ()D50
)100% date seed (D100

قهوه  111درصدی هسته خرما ()D100

** حروف متفاوت در هر ستون بیانگر تفاوت معنیدار بین تیمارها در سطح  63درصد است (.)p ≥ 1/13
** Different upper and lowercase letters represents differences among powder and brews in the same column at a
confidence level of 95%, respectively

در تحقیق  Fikryو همکاران ( )1106bمیزان پارامتر * Lبرای پودر
هسته خرما با درجه برشتگی زیاد 11/15 ،بهدست آمد .مقادیر * aو *b
بهترتیب  11/11و  14/61گزارش شدند که از دادههای حاصل از تحقیق
حاضر بیشتر بودند .با این حال ،بعد از تهیه قهوه جوشیده ،بیشترین
میزان * Lیا به عبارتی روشنترین نمونه ،به  D100تعلق داشت و
تیرهترین نوشیدنی قهوه نیز از  A100حاصل شد .این تفاوت در رنگ
نوشیدنی در ارزیابی حسی نیز به وضوح قابل رؤیت بود .همچنین در

قهوه حاصل از هسته خرمای برشته ،پارامترهای * aو * bدر مقایسه با
پودر مورد استفاده جهت تهیه قهوه ،افزایش یافتند .در حالیکه در قهوه
حاصل از دانههای برشته عربیکا ،پارامترهای * aو * bکاهش نشان
دادند .این اختالف در پارامترهای رنگ بین انواع نوشیدنی قهوه را
میتوان با در نظر گرفتن ماهیت متفاوت ترکیبات رنگی ایجاد شده و
نیز تفاوت در نرخ استخراج آنها از پودر قهوه /هسته خرما قابل توجیه
کرد.

1 Radical quenching

2 Roast
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طبق یافتههای این پژوهش ،میزان ویسکوزیته با افزایش میزان
درصد هسته خرما به تدریج کاهش یافت A100 .با ویسکوزیته
 1/65 mPa.sبیشترین ویسکوزیته را بهخود اختصاص داد .نتایج ما تا
حدی با یافتههای  Parentiو همکاران ( )1104که ویسکوزیته انواع
قهوه اسپرسو را  0/55-4/44 mPa.sگزارش کردند ،همخوانی داشت.
ویسکوزیته قهوه فیرِنزه 0که یکی از انواع قهوههای تهیه شده تحت
فشار باال است نیز در محدوده  0/41-0/61 mPa.sگزارش شده است.
بیشتر بودن ویسکوزیته در قهوه اسپرسو نسبت به سایر انواع قهوه قابل
توجیه است چراکه اسپرسو در حجم کم (غلظت باالی ترکیبات در واحد
حجم) و تحت فشار استخراج میشود (.)Orecchio et al., 2019
ویسکوزیته باال با خاصیت خامهای 1قهوه در ارتباط است .معموالً با
افزایش ترکیبات جامد خصوصاً چربی ،ویسکوزیته قهوه نیز افزایش
مییابد ( .)Parenti et al., 2014در پژوهش حاضر ،کاهش تدریجی
ویسکوزیته همگام با افزایش درصد هسته خرما را میتوان به کمتر
بودن نرخ استخراج ترکیبات از هسته خرما نسبت داد.
همانطور که در جدول  4نشان داده شده است ،نتایج بیانگر تفاوت
قابل توجه قهوه عربیکا و هسته خرما از لحاظ  pHبودند (،)p ≥1/13
بهنحوی که با افزایش مقدار پودر هسته خرما ،میزان  pHقهوه تهیه
شده به شکل تدریجی کاهش یافت .نتایج  Ghnimiو همکاران
( )1103نیز مقدار  pHرا در نمونههای قهوه تهیه شده از هسته خرمای
برشته  4/7-4/8گزارش کردند .در تحقیق  Fikryو همکاران (،)1111
میزان  pHانواع قهوه تهیه شده از هسته خرمای برشته ،در حدود 4/66
گزارش شد که با افزایش زمان ماندگاری ،روند کاهشی به خود گرفت.
در تحقیق دیگر  Fikryو همکاران ( ،)1106bمیزان  pHقهوه هسته
خرما بسته به درجه برشته شدن بین  4/61الی  3/76در نوسان بود.
آنها  pHپایین انواع قهوه را با حضور اسیدهای آلی و سایر فرآوردههای
اسیدی ناشی از واکنش میالرد توجیه کردند .نتایج پژوهش حاضر با
یافتههای سایر محققین که میزان  pHقهوه جوشیده و اسپرسو را
بهترتیب در محدوده  )Moon et al., 2009( 3/70- 3/66و
 )Parenti et al., 2014( 3/13- 3/51گزارش کردند ،مطابقت داشت.

وجود دارد :الف) استفاده از تکنیکهای آماری و داده محور ب) استفاده
از تکنیکهای مدیریتی خبره محور.
استفاده از تکنیکهای آماری ممکن است در مواقعی نتایج بهتری
را ارائه دهد اما چند ضعف دارد ،به عنوان مثال ،وقتگیر و هزینهبر
است ،انتخاب یک نمونه آماری با جمعیت و قابلیت اطمینان باال کار
نسبتا مشکلی است و احتمال وقوع خطا در انتخاب نمونه مناسب انسانی
وجود دارد ،حصول اطمینان کامل از روایی و پایایی دادهها با توجه به
جهان پویای امروز مشکل است .در اینجا است که روشهای خبره
محور کاربرد خودشان را نشان میدهند ،یکی از این روشها روش
 IPAاست ،این روش یک روش کم هزینه و آسان و قابل فهم جهت
سازماندهی اطالعات درباره ویژگیهای یک محصول است IPA .یک
ابزار مدیریتی مشهور است که در سالهای اخیر برای شناسایی نقاط
قوت و ضعف محصوالت در تجارت استفاده میشود .در این روش یک
پرسشنامه به فرد خبره داده میشود که در آن شاخصهای کیفی مؤثر
بر محصول قرار دارد و از فرد خبره خواسته میشود که از بین  0تا  3به
نسبت اهمیتی که آن شاخص دارد نمره دهد ،سپس از فرد خبره خواسته
میشود که محصول را تست کند و به عملکرد محصول در هر یک از
شاخصها یک عدد از بین  0تا  3بدهند به عبارتی وزن هر شاخص و
عملکرد محصول در آن شاخص توسط خبرگان تعیین میشود .در
مراحل بعد نظر خبرگان تجمیع شده و محاسبات الزم انجام میشود ،و
در نهایت نتایج محاسبات که بر مبنای نظر خبرگان بهدست آمده منتهی
به یک ماتریس میشود که اهمیت هر شاخص و عملکرد محصول در
آن شاخص را نشان میدهد .همچنین این روش بسته به محل
قرارگیری شاخص در صفحه ماتریس ،استراتژی را در قبال آن شاخص،
مشخص میکند .مثال اگر شاخص در سطر اول و ستون دوم قرار گیرد،
یعنی آن شاخص اهمیت باالیی دارد ولی عملکرد محصول در آن
شاخص پایین است و استراتژی پیشنهادی  IPAدر اینجا متمرکز است،
به این معنا که باید روی این شاخص سرمایهگذاری بیشتری صورت
گیرد .شایان توجه است که در این روش قیاسی بین محصوالت صورت
نمیگیرد ،بلکه این روش برای پژوهشگر و یا صنعتگر مشخص میکند
که باید روی کدام شاخص در محصول تمرکز کند تا بهینهترین نتیجه
را احصاء کند.
روش  ،TOPSISیکی از مسائل مهم در تجارت و مدیریت
تصمیمگیری و انتخاب مناسبترین محصول برای مشتری است ،که
برای این کار غالبا خبرگان با یکدیگر نظرات یکسانی ندارند .در اینجا
دانش ریاضیات و تکنیکهای تصمیمگیری چند شاخصهای کاربرد پیدا
میکند تا نظرات خبرگان را تجمیع کند و بهترین محصول را انتخاب
کند ،یکی از روشهای تصمیمگیری چندشاخصهای روش TOPSIS
است .منطق این روش به این صورت است که در ابتدای امر دو محصول

1 Caffè Firenze

2 Creaminess

ارزیابی حسی انواع قهوه

نظریهپردازان آمریکایی در دانش مدیریت چهار ویژگی را اصل و
اساس مدیریت مطلوب میدانند که یکی از آنها پذیرفتن ادراکات و
انتظارات مشتری بهعنوان اصلیترین عامل تعیینکننده کیفیت است و
مشتریان محصول را با مقایسه ادراک خود از محصول و انتظار خود از
آن محصول ارزیابی میکنند بنابراین یکی از مهمترین اصول برای
ساخت یک محصول خوراکی مناسب استفاده استخراج ادراکات و
انتظارات مشتری از آن محصول است برای انجام این کار دو مسیر کلی
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مجازی و خیالی را در نظر میگیرد که محصول اول در تمام شاخصها
بهترین امتیاز کسب کرده و محصول دوم در تمام شاخصها بدترین
امتیاز را کسب کرده سپس با توجه به امتیازات این دو محصول در
شاخصهای مختلف ،این دو محصول در یک صفحه مختصات چند
بعدی قرار میگیرند و در مراحل بعد ،فاصله ریاضی محصوالت واقعی

018

از آن دو محصول سنجیده میشود ،هرچه یک محصول از بدترین
محصول مجازی دورتر باشد و به بهترین محصول در صفحه مختصات
نزدیکتر باشد بر طبق محاسبات این روش امتیاز بیشتری را کسب
میکند.

جدول  -3رتبهبندی انواع قهوه بر اساس روش TOPSIS

Table 5– Ranking of coffee brews by TOPSIS method
*)Distance from (d+
فاصله از d+

*)Distance from (d-
فاصله از d-

)(d+)+(d-

*(d-)/(d+)+(d-)=Ci

0.016
0.005
0.044
0.100
0.167

0.164
0.163
0.126
0.068
0.0

0.181
0.169
0.170
0.169
0.167

0.906
0.966
0.740
0.405
0.0

Rank

Sample

رتبه
2
1
3
4
5

نمونه
A100
D10
D35
D50
D100

* d+بیانگر بهترین قهوه فرضی بر اساس شاخصها؛  :d-بهترین قهوه فرضی بر اساس شاخصها؛  :Ciاندازه نزدیکی نسبی
نمونهها به جواب ایدهآل
*(d+) represent the best hypothetical coffee brew according to selected indicators; (d-) represent the worse
hypothetical coffee brew according to selected indicators; (Ci) The relative proximity of the samples to
the ideal coffee brew

شکل  -2ماتریس تحلیل عملکرد-اهمیت ()IPA
)Fig. 2. Importance performance analysis (IPA

نتایج ارزیابی حسی این پژوهش در شکل  1و جدول  3نشان داده
شده است .همانطور که مشاهده میشود قهوههای  A100و D10
شباهت زیادی با هم دارند و پارامترهای مهم مانند عطر ،رنگ و غلظت
قهوه در محدوده مطلوبی ارزیابی شدند .قهوه  ،D35عطر و رنگ
مطلوبی دارد ولی باید برای بهبود غلظت (بافت) راهکارهایی اندیشید.
در مقابل نمونههای  D50و  ،D100فقط رنگ قابل قبولی دارند اما

عطر و غلظت مطلوب نبوده و باید بهبود یابد Fikry .و همکاران ()1106
کاهش شدت عطر در قهوه  011درصدی هسته خرما را با کاهش pH
(افزایش شدت اسیدی بودن) مرتبط دانسته و ارتباط منفی این دو را
نشان دادند .قهوه حاوی اسیدهای کلوروژنیک و مشتقات آن و همچنین
مقادیر باالی کافئین است که روی شدت تلخی تاثیرگذار هستند.

001
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بر اساس شکل  ،1در قهوه تهیه شده از هسته خرمای برشته ،شدت
تلخی به مراتب کمتر از قهوه عربیکا ارزیابی شد .بهنحوی که در هنگام
تهیه قهوه ،افزایش هسته خرما تا سطح  53درصد باعث شد تا نوشیدنی
نهایی از نظر شدت تلخی بسیار مورد پسند قرار گیرد .نتایج شکل 1
همچنین نشان داد که  A100و  D10عملکرد پاینی از لحاظ تلخی
داشتهاند و امتیاز کمی دریافت کردهاند اما با افزایش میزان هسته خرما
نمرات مربوط به تلخی بهبود یافته و از نظر ارزیابان مطلوب ارزیابی
شده است .به طور کلی رتبهبندی نمونهها بر اساس شاخصهای
مشخص شده و اهمیت آنها نشان داد که بهترین نمونه از نظر ارزیابان،
قهوه  D10بوده است .بعد از آن بهترتیب نمونههای  A100و  D35در
رتبههای بعدی قرار داشتند.

نتیجهگیری
در این پژوهش امکان جایگزینی پودر دانههای برشته عربیکا با
پودر هسته خرمای برشته شده جهت تهیه قهوه مورد بررسی قرار گرفت.
قهوههای تولید شده با  31 ،53 ،01و  011درصد هسته خرما با
قهوههای تولید شده با  011درصد دانه عربیکا مقایسه شدند .نتایج نشان
داد که جایگزینی قهوه عربیکا با هسته خرما بر خصوصیات فیزیکی و
شیمیایی قهوه تهیه شده تاثیرگذار بود .اگرچه هسته خرما منبع قابل
توجهی از چربی و پروتئین بود ولی درصد استخراج این ترکیبات از

هسته خرما کمتر از دانه عربیکا ارزیابی شد .در نتیجه با افزایش هسته
خرما ،محتوای چربی و پروتئین در قهوه تهیه شده کاهش یافت .کافئین
در  D100بسیار ناچیز و کمتر ازحد تشخیص گزارش شد .میزان
آکریلآمید قهوه تهیه شده نیز به شکل قابل توجهی با افزایش درصد
هسته خرما کاهش یافت .با این وجود تاثیر جایگزینی بر محتوای فنول
کل کمتر بوده و خواص آنتیاکسیدانی نیز کمتر دستخوش تغییر شدند.
ارزیابی حسی نیز نشان داد جایگزینی دانه عربیکا تا سطح حداکثر 53
درصد میتواند با کاهش تلخی ،پذیرش کلی قهوه را بهبود ببخشد.
بهطور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که هسته خرما بهعنوان یکی از
مهمترین ضایعات صنعت خرما که بومی کشور ایران است ،میتواند به
شکل قابل قبولی تا سطح حداکثر  53درصد جایگزین دانه عربیکا شود.
جایگزینی تا این سطح منجر به تولید قهوه با مقادیر مناسبی از چربی،
پروتئین و خواص آنتیاکسیدانی شده و علیرغم داشتن مقادیر متعادلی
از کافئین برای دوستدارن این ترکیب شیمایی ،میتواند با کاهش تلخی،
پذیرش آن را برای جامعه هدف بهبود ببخشد.
تشکر و قدردانی

تحقیق نویسنده مسئول از حمایت مالی دانشگاه فردوسی مشهد
( )5/48688برخوردار بوده است.
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Abstract
Introduction: Among the bio-based materials which used in the food packaging, starch is interested as an ecofriendly
material. This interest is mainly due to its acceptable film forming properties, easy access, renewability and low cost.
Nevertheless, high hydrophilic and weak mechanical properties have been limited its utilization as a commercial
packaging material. Many researches have been done to reduce hydrophilic properties of starch using chemical
modification, irradiation, and composition with nanoparticles and other biopolymers. Most of the methods are based on
blocking the hydroxyl groups of starch chains with hydrophobic agents, formation of emulsions and blocking of the pores.
Fatty acids, such as oleic acid (OA) are lipid derivatives that can potentially improve the moisture barrier properties of
hydrophilic films. OA is a yellow liquid at room temperature and miscible with biopolymer without further heating
treatment. Due to the polar nature of biopolymers, OA needs to surfactant to get homogenous distribution in the matrix
of biopolymers. On the other hand, OA is not very sensitive to oxidation which increases its safety in food packaging
applications. Titanium dioxide (TiO2) is an inert, cheap and nontoxic material with broad application as a food pigment
and potential activity against a wide variety of microorganism due to its photocatalytic activity.TiO 2 is the most commonly
used semiconductor, photocatalyst which activated by UV ray. The main purpose of the current study was modification
of starch hydrophilicity using OA, nano-titanium dioxide and UV ray. In this study OA and TiO2 added at the optimized
condition and the solution was irradiated by UV ray.
1

Materials and Methods: A starch solution 5 (wt. %) in distilled water was prepared. This solution was mixed and
heated (85 ˚C for 15 min) until the starch gelatinized. Thus, plasticizer (glycerol, 40 wt. % of dry base) was incorporated
into the solution to achieve more-flexible films. OA 1(wt. % of dry base) mixed with Tween 80 as emulsifier (10 wt. %
of the OA). This solution was mixed and heated (50 ˚C for 10 min). Then, 10 ml of distilled water was added to the
solution, and homogenized by ultrasonic homogenizer (Dr. Hielscher, Teltow, Germany) for 7 min. The suspension of
TiO2 nanoparticles in water was prepared so that the final TiO2 content in film specimens was 2 (wt % of dry base). The
suspensions were stirred for 10 min, and homogenized by ultrasonic homogenizer for 60 min. The TiO2 suspension was
added to starch solution gradually and mixed for 10 min. Afterward, OA- Tween 80 solution was added to starch solution
gradually and mixed for 10 min.
The starch solution containing TiO2 and OA was homogenized by ultrasonic homogenizer for 7 min. Film forming
solution placed under three UV-C lamps (8w, Phillips, Holland) at a distance of 5 cm. The solutions were stirred
simultaneously with UV irradiation. After 0, 30, 60 and 90 min of UV exposure, the air bubbles were removed and the
solutions were casted into flat, leveled, non-stick disposable 15 cm-Petri dishes. Each of the dishes were contain 43 g
which dried for 48 hours at room temperature. All the film specimens were conditioned at 50-55% relative humidity and
room temperature for 48 hours before subjected to further analysis.
Moisture content (MC), moisture absorption (MA), solubility in water (SW), water vapor permeability (WVP), surface
properties, visual properties and mechanical properties of the film specimens were measured. The chemical structure of
the films was investigated by FTIR spectroscopy.
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Results and Discussion: The results shown that water contact angle of the starch film was increased by adding OA
and TiO2. But it was decreased after UV exposure of the starch-OA-TiO2 solution. WVP of the starch based films was
decreased by its composition with OA and TiO2. But no change was observed after UV exposure of the starch-OA-TiO2
compositions. MC of the starch-OA-TiO2 film had no change, simultaneously.
However, the tensile strength and Young’s modulus were decreased by adding OA-TiO2. Elongation at break and
tensile energy to break were increased, simultaneously. However, the mechanical properties of the starch-OA-TiO2
nanocomposites were changed by UV exposure but these changes did not follow a specific trend.
Although, whiteness index (WI) and total color difference (ΔE) were not changed by OA-TiO2 composition. But
yellowness index (YI) was changed, simultaneously. After UV irradiation ΔE and YI were increased and WI was
decreased. The results, demonstrated that the virgin starch-OA-TiO2 composition was the best modification method to
decrease the sensibility of starch based films to moisture as a packaging material. UV irradiation at short time (30 min)
was the optimum condition to modify sensibility of the films to moisture and mechanical properties among the UV cured
films.
Keywords: Hydrophobicity, Oleic acid, Starch, nano TiO2, Ultraviolet ray;
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مقاله علمی-پژوهشی
اصالح کامپوزیت نشاسته-اسید اولئیک با استفاده از روش اصالح نوری تشدیدیافته به کمک
نانو دیاکسید تیتانیوم :بررسی خصوصیات کاربردی در بستهبندی مواد غذایی
رحمت اله پورعطا -1حمید جهانگیر اصفهانی -2ایمان شهابی

قهفرخی*3

تاریخ دریافت1399/07/16 :
تاریخ پذیرش1399/10/04 :

چکیده
در میان پلیمرهای زیستتخریبپذیر ،استفاده از نشاسته به علت قیمت ارزان و دسترسی آسان از اهمیت بهسزایی برخوردار است ،اما به علت مقاومت کم و
آبدوستی زیاد در این بیوپلیمر ،هنوز استفاده از آن در صنعت بستهبندی عملیاتی نشده است .هدف از این پژوهش ،اصالح ویژگیهای آبدوستی و مکانیکی فیلم
نشاسته با استفاده همزمان از اسید اولئیک ،نانو دیاکسید تیتانیوم ( )TiO2و پرتو فرابنفش ( )UV-Cبود .در این پژوهش ،محلولِ نشاسته -اسیداولئیکTiO2 -
تهیه؛ و بهمنظور بهبود خصوصیات کاربردی آن ،این محلول در بازههای زمانی (صفر 60 ،30 ،و  90دقیقه) توسط پرتو  UV-Cاصالح گردید ،سپس فیلم آن به
روش قالبگیری محلول تهیه شد .جهت بررسی خصوصیات کاربردی فیلم در بستهبندی مواد غذایی ضخامت ،مقاومت مکانیکی ،زاویه تماس ،نفوذپذیری نسبت
به بخارآب ،جذب رطوبت ،محتوای رطوبت و حاللیت فیلمها مورد بررسی قرار گرفتند .آزمونها در قالب طرح کامال تصادفی اجرا ،و نتایج آن به روش دانکن مورد
مقایسه قرار گرفتند .نتایج نشان دادند ،که با افزودن اسید اولئیک و  TiO2به محلول نشاسته ،زاویه تماس بهطور قابلمالحظهای از  72/26به  90/34درجه افزایش
و نفوذپذیری نسبت به بخارآب و جذب رطوبت فیلمهای نشاستهای کاهش مییابد .در مطالعه خواص مکانیکی نیز مشاهده شد که با افزودن اسید اولئیک و ،TiO2
مقاومت کششی و االستیسیته کاهش و کششپذیری و انرژی کششی تا لحظه پاره شدن افزایش یافته است .با اعمال پرتودهی در بازه زمانی کوتاهمدت ( 30دقیقه)،
تمامی پارامترهای مربوط به خواص مکانیکی افزایش ،و حاللیت به آب و جذب رطوبت فیلمهای نشاستهای کاهش یافتند .بهنظر میرسید ،استفاده همزمان از
 UV-Cو  TiO2باعث بهبود اثر پرتو  UV-Cجهت ایجاد اتصاالت عرضی در ماتریس بیوپلیمر به صورت نشاسته -نشاسته و نشاسته -اسید اولئیک شود؛ با این
حال ،استفاده از  TiO2باعث تشدید اثر پرتوی  UV-Cو تسریع تغییرات آن در بازه زمانی کوتاهتری ( 30دقیقه) شد .بهطور کلی بهمنظور بهبود خاصیت آبگریزی
وخواص مکانیکی فیلم نشاسته ،استفاده از اسید اولئیک و  TiO2بهصورت توأم بهترین نتایج این پژوهش را در برداشته است .از این رو یک گام رو به جلو برای
استفاده صنعتی از نشاسته در بستهبندی مواد غذایی به حساب میآید.
واژههای کلیدی :آبگریزی ،اسید اولئیک ،نشاسته ،نانو UV ،TiO2

مقدمه

1

امروزه استفاده از پالستیکهای سنتتیک در صنعت بستهبندی
مشکالت زیادی از جمله :آلودگی محیط زیست ،عدم تجزیه سریع و
مصرف آنها توسط جانداران مختلف را به دنبال داشته است .از این رو،
صنعت بستهبندی به دنبال راهکارهای مؤثری جهت جایگزین کردن
پلیمرهای طبیعی و زیستتخریبپذیر بهجای پلیمرهای نفتی است
( .)Ghanbarzadeh et al., 2008در تحقیقات گستردهای از
بیوپلیمرهایی همچون :کیتوزان ( ،)Vargas et al., 2010پروتئین
سویا ( ،)Gennadios et al., 1998پروتئین آب پنیر ( Hassannia et
 )al., 2015و کربوکسی متیل سلولز ()Ghanbarzadeh et al., 2009
در تهیه پلیمرهای زیست تخریبپذیر استفاده شده است .قابل ذکر
 -1استادیار ،گروه شیمی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران.
 2و  -3بهترتیب دانشآموخته کارشناسی ارشد و استادیار ،گروه علوم و صنایع غذایی،
فناوری مواد غذایی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران.

است ،که در میان این بیوپلیمرها ،استفاده از مادهای که از لحاظ
اقتصادی مقرون به صرفه و دسترسی به آن آسانتر باشد ،از اهمیت
باالتری برخوردار است .)Ozdemir et al., 2004( .نشاسته یکی از
ارزانترین و در دسترسترین مواد موجود در طبیعت است ،که به وفور
یافت میشود .نشاسته بهدلیل قابلیت تشکیل فیلم ،زیستتخریبپذیری
و قابلیت تجدیدپذیری در طبیعت ،از اهمیت خاصی برخوردار است
( ،)Jahangir-Esfahani et al., 2018اما به علت ماهیت آبدوستی
باال و مقاومت مکانیکی ضعیف ،کمتر در بستهبندی مواد غذایی مورد
استفاده قرار میگیرد ( Jamal Abadi et al., 2015; Linthorst,
.)2010
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روغنها و اسیدهای چرب به دلیل ماهیت آبگریزی باال ،موجب
افزایش ماهیت آبگریزی فیلمهای نشاستهای میشوند
( .)Ghanbarzadeh et al., 2011در این روش ،امولسیون نشاسته با
اسید چرب ساخته میشود .به این ترتیب اسید چرب در ماتریس پلیمر
قرار گرفته و با ایجاد اتصاالت عرضی ،نفوذپذیری نسبت به بخارِآب در
پلیمر کاهش مییابد ()Slavutsky et al., 2015
پرتو  ،UV-Cبه علت طولموج کوتاه و بسامد زیاد ،پرانرژیترین
نوع پرتو فرابنفش محسوب میشود و قدرت تخریبی آن باالتر است
( .)Kovacs et al., 2014با تابش این پرتو به محلول نشاسته ،به علت
ایجاد رادیکالهای آزاد و تغییر پیوندها ،ویژگیهای پیکری زنجیره
نشاسته تغییر میکند که در نتیجه این تغییرات ،خواص فیزیکی و
شیمیایی فیلم نشاسته تا حدودی بهبود مییابد ( Goudarzi et al.,
.)2017; Campos et al., 2012
دیاکسید تیتانیوم ( ،(TiO2نوعی اکسید فلزی خنثی و نیمههادی
است ،که به دلیل سمیت کم ،پایداری باال ،سازگاری زیستی فوقالعاده
و واکنشپذیری نوری ،جایگاه ویژهای در صنعت شیمی و پلیمر پیدا
کرده است ( TiO2 .)Li et al., 2013معموالً در مقیاس نانومتری
استفاده میشود .این ویژگی  TiO2سبب شده تا با افزایش نسبت سطح
به حجم ،میزان فصل مشترک بین سطح نانوذره و ماتریس پلیمر
افزایش یابد ،بهاینترتیب تخلخل و فضای خالی بین پلیمری ،با نانو
ذرات پر میشود و مسیری غیرمستقیم برای عبور مولکولهای آب ایجاد
میشود ( TiO2 .)Li et al., 2007دارای دو باند ظرفیت (پر از الکترون)
و هدایت (خالی از الکترون) است .بین این دو باند فاصله خاصی قرار
دارد ،که تحت تابش پرتو  UV-Cبا طولموج کمتر از  387نانومتر،
الکترونهای موجود در الیه ظرفیت  TiO2برانگیختهشده و به الیه
هدایت منتقل میشوند؛ این حالت بسیار ناپایدار و فعال برای
TiO2محسوب میشود ( .)Linsebigler, 1995طی برانگیخته شدن
الکترونها ،در الیه ظرفیت حفرههای خالی ایجاد شده که پس از
واکنش با آب ،موجب تولید رادیکالهای آزاد میشوند ،به این ترتیب
اگر ترکیبی در مجاورت  TiO2باشد ،امکان بروز واکنشهای
اکسیداسیون و احیاء در آن ترکیب فراهم میگردد (.)Li et al., 2011
اخیراً پژوهشهای متعددی در مورد اصالح نشاسته انجام شده است
( Goudarzi et al., 2018; Almasi et al., 2009; Kim et
 .)al., 2008; Shahabi Ghahfarrokhi, 2018آنچه که باعث جلب
توجه بیشتر به این روشهای اصالحی میشود ،سهلالوصول بودن،
اقتصادی بودن و سرعت باالی این روشها در کنار کارایی مطلوب آن
ها است .اگرچه قبال تأثیر پرتوی فرابنفش (،)Goudarzi et al., 2017
اسید اولئیک ( )Jahangir-Esfahani et al., 2020وLi et ( TiO2
 )al., 2013بهصورت جداگانه و در اصالح بیوپلیمرهای مشابه مورد
بررسی قرارگرفته است ،ولی بهنظر میرسد ،استفاده از چند روش مؤثر

و بهطور همزمان ،تأثیر بهسزایی در اصالح ویژگی آبدوستی بیوپلیمر
نشاسته داشته باشد .در این پژوهش سعی شد تا تأثیر استفاده از ،TiO2
پرتو فرابنفش و اسید اولئیک بهطور همزمان ،در اصالح ساختار نشاسته
و بهبود ویژگی آبدوستی آن مورد بررسی قرار گیرد.

مواد و روشها
نشاسته ذرت ( 11-13درصد رطوبت) از شرکت زرین ذرت شاهرود
تهیه شد .اسید اولئیک ،امولسیفایر توئین  ،80نیترات منیزیم و گلیسرول
از شرکت مرک (آلمان) و  TiO2از شرکت نانوشِل (آمریکا) خریداری
شد .کلرید سدیم و کلرید کلسیم نیز از شرکت دکتر مجللی (ایران) تهیه
شد .برای واکنشهای پلیمریزاسیون نوری از المپ فرابنفش ساخت
شرکت فیلیپس (هلند) و در محدوده فرابنفش نوع  Cبا توان  8وات
استفاده شد.
تهیه فیلم نشاسته

سوسپانسیون  5درصد وزنی -وزنی نشاسته ذرت در آب مقطر تهیه
شد .این محلول طی مخلوط شدن توسط همزن مغناطیسی به مدت 15
دقیقه در دمای  85ᵒCتحت حرارت قرار گرفت .پس از ژالتینه شدن
نشاسته ،جهت خروج حبابهای هوا و سرد شدن آن ،سوسپانسیون
نشاسته در حالت سکون قرار گرفت .سپس مقدار  40درصد (وزنی-
وزنی بر پایه وزن خشک نشاسته) گلیسرول بهعنوان نرمکننده به
سوسپانسیون ژالتینه افزوده شد .جهت پخش کامل نرمکننده ،محلول
حاصل به مدت  10دقیقه تحت فرآیند هم زدن قرار گرفت ( Goudarzi
.)et al., 2018
آمادهسازی امولسیون اسید اولئیک

اسید اولئیک به میزان  %1نسبت به وزن خشک نشاسته و توئین
( 80امولسیفایر) به میزان  %10نسبت به وزن اسید اولئیک با یکدیگر
مخلوط شدند ( .)Ghanbarzadeh et al., 2008جهت اتصال
امولسیفایر با اسید چرب ،ترکیب حاصل به مدت  10دقیقه در دمای
 50ᵒCتوسط همزن مغناطیسی همگن شد .چون اسیدچرب غیرقطبی و
محلول نشاسته قطبی میباشد ،امتزاج اسید چرب با این محلول دشوار
است .بهمنظور تشکیل امولسیون نشاسته -اسید اولئیک ،مقدار  10گرم
آب مقطر به مخلوط اسید اولئیک -امولسیفایر افزوده شد و ترکیب
حاصل به مدت  7دقیقه توسط هموژنایزر اولتراسونیک ( Probe
 )Ultrasonic processor- Dr Hielscherیکنواخت گردید
(.)Jahangir-Esfahani et al., 2018

پورعطا و همکاران /اصالح کامپوزیت نشاسته-اسید اولئیک با استفاده از ...

آمادهسازی سوسپانسیون نانو دیاکسید تیتانیوم

مقدار  %2از پودر ( TiO2نسبت به ماده خشک نشاسته) به 50
میلیلیتر آب مقطر افزوده شد .جهت پخش کامل نانو ذرات،
سوسپانسیون حاصل به مدت  60دقیقه توسط هموژنایزر اولتراسونیک
یکنواخت گردید (.)Goudarzi et al., 2018
تهیه بیونانوکامپوزیت نشاسته-اسید اولئیک-نانو دیاکسید
تیتانیوم

برای تولید این بیونانوکامپوزیت پس از ژالتینه شدن نشاسته و
افزودن نرمکننده ،ابتدا دوغاب همگنشده  TiO2به آرامی به محلول
ژالتینه نشاسته اضافه و به مدت  10دقیقه توسط همزن مغناطیسی
همزده شد؛ سپس امولسیون اسید اولئیک به این مخلوط اضافه گردید.
جهت پخش یکنواخت اسید اولئیک و  TiO2در محلول نانوکامپوزیت و
جلوگیری از تودهای شدن آنها ،محلول حاصل به مدت  10دقیقه نیز
همزده شد سپس محلول مورد نظر به مدت  5دقیقه تحت فرآیند
اولتراسونیک قرار گرفت ( Goudarzi et al., ،Oleyaei et al., 2015
.)2018
اصالح نوری محلول فیلمسازی

پس از تهیه محلول فیلمسازی نانوکامپوزیت نشاسته بر پایه
امولسیون اسید اولئیک و نانو دیاکسید تیتانیوم ،این محلول در بازه
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زمانی صفر 60 ،30 ،و  90دقیقه تحت پرتوی  UV-Cو در فاصله پنج
سانتیمتری از المپها قرار گرفت .سپس مقدار  43گرم از هر محلول
در پتریدیشهای پالستیکی با قطر  15سانتیمتر ریخته شد .سرانجام
نمونهها به مدت  48ساعت در دمای محیط خشک شدند .پس از جدا
کردن فیلمها از پلیت و قبل از انجام تمامی آزمونها ،فیلمها با استفاده
از محلول اشباع نیترات منیزیم در رطوبت نسبی  50-55درصد و در
دمای محیط به مدت حداقل  48ساعت درون دسیکاتور مشروط شدند
(;.)Jahangir-Esfahani et al., 2018; Goudarzi et al., 2017
اندازهگیری ضخامت فیلمها

ضخامت فیلمها بهوسیله یک میکرومتر دستی با دقت 0/01 mm
در  5نقطه تصادفی اندازهگیری شدند و میانگین اعداد بهدستآمده در
محاسبات برخی آزمونها مورد استفاده قرار گرفتند.
آزمون طیفسنجی مادون قرمز ()FTIR

برای ارزیابی تغییرات ایجاد شده در استخالفهای شیمایی فیلمها،
از دستگاه طیفسنجی مادون قرمز در دمای اتاق استفاده شد.
بداینترتیب فیلمهای پودر شده با پودر  KBrبهصورت قرص درآمده و
در محدوده عدد موج  4000 cm-1تا  400cm-1و وضوح  4 cm-1مورد
ارزیابی قرار گرفتند (.)Jahangir-Esfahani et al., 2018

شکل  -1نحوه اندازهگیری زاویه تماس فیلمها با استفاده از نرمافزار Image j

Fig. 1 Contact angle measurement of the films by Image j software.

اندازهگیری زاویه تماس

1

چسبنده2

مقطر با حجم  5میکرو لیتر ،بر روی سطح پلیمر قرار داده شد .بالفاصله
با استفاده از یک دوربین با بزرگنمایی  20تا  200برابر و قدرت تفکیک
 480×640پیکسل ( ،Dino-Light- AM 2111تایوان) و همزمان با

1 Contact angle

2 Sessile drop

بهمنظور اندازهگیری زاویه تماس فیلمها ،از روش قطره
استفاده شد .در این روش با استفاده از یک میکروسرنگ ،یک قطره آب
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تابش نور مستقیم از سمت مقابل دوربین به قطره آب ،تصویر قطره آب
تهیه شد ( .)Shahabi-Ghahfarrokhi, et al., 2018همانطور که در
شکل  1نشان داده شده است؛ زاویه بین سطح پلیمر و قطره آب توسط
نرمافزار  )Java 1.6.0_05( Image Jاندازهگیری شد ( Goudarzi et
 .)al., 2017در صورتیکه زاویه تماس بین سطح جامد و قطره آب کمتر
از  90درجه باشد ،آن سطح آبدوست است و در صورتیکه این زاویه
بیشتر از  90درجه باشد ،آن سطح آبگریز میباشد؛ زیرا هرچه زاویه
تماس بین مایع و سطح جامد بیشتر شود ،تمایل گروههای آبدوست
پلیمر به برقراری پیوند با آب کاهش مییابد ( Jahangir-Esfahani
.)et al., 2018
آزمون نفوذپذیری نسبت به بخارآب ()WVP

() 1

()2

A

1

= WVTR

WVTR × X
ΔP

آزمون اندازهگیری جذب رطوبت بر اساس اختالف وزن نمونهها
قبل و بعد از مشروط سازی در رطوبت نسبی  50-55درصد تعیین شد.
برای انجام این آزمون قطعات  2×2 cm2از فیلمها در دسیکاتور حاوی
کلرور کلسیم (رطوبت صفر درصد) تا رسیدن به وزن ثابت ( )m1خشک
شدند .برای جذب رطوبت ،فیلمهای خشک شده ،در دسیکاتور حاوی
محلول اشباع نیترات منیزیم جهت فراهم کردن رطوبت (50-55
درصد) تا رسیدن به وزن ثابت ( ،)m2نگهداری شدند .با توجه به اختالف
وزن فیلمها ،میزان جذب آب نمونهها ( )MAبه کمک رابطه  3محاسبه
شد (.)Almasi et al, 2009
()3

برای محاسبه میزان تبادل مولکولهای آب از دو سطح پلیمر ،از
آزمون  WVPمطابق روش  ASTM E96-95استفاده شد .برای انجام
این آزمون ،از فنجانکهایی با قطر دهانه  13 mmو ارتفاع 45 mm
استفاده شد .درون فنجانکها کلرید کلسیم خشک (جهت ایجاد رطوبت
نسبی صفر درصد) ریخته شد .فیلمها به اندازه دهانه فنجانکها
بهصورت گرد بریده شده و در قسمت درپوش فنجانکها بهوسیله چسب
دوطرفه چسبانده شدند .فنجانکها با تمام محتویاتشان بهوسیله ترازوی
دیجیتال با دقت  0/0001گرم (Precise Gravimetric - Precise
 - AGسوئیس) توزین شده ،سپس درون دسیکاتور حاوی محلول اشباع
کلرور سدیم (ایجاد رطوبت  %75در دمای  )25ᵒCقرار گرفتند .بدین
ترتیب اختالف فشار بخارآب  1753/55پاسکال در دو سمت فیلم ایجاد
شد ( .)Hassannia et al., 2015طی دو روز و در بازههای زمانی
خاص ،فنجانکها توسط ترازو با دقت  0/0001 gتوزین شدند .آنگاه
نمودار افزایش وزن آنها نسبت به زمان رسم شد .با استفاده از
رابطههای  1و  2بهترتیب آهنگ عبور بخارآب ( )WVTR2و نفوذپذیری
به بخارآب ( )WVPمحاسبه شدند (.)Goudarzi et al., 2017
S

آزمون جذب رطوبت

3

= WVP

 100

اندازهگیری محتوای رطوبت

m 2 - m1
m1

= MA

4

محتوای رطوبت ( )MCنمونهها در سه تکرار و بر اساس مقدار افت
وزن نمونه مشخصی از فیلم طی خشککردن در آون آزمایشگاهی
( ،K.M-85پارس آزما ،ایران) در دمای  105ᵒCبه کمک رابطه 4
اندازهگیری شد.
()4

×100

W1 - W2
W1

= MC

که در این رابطه  W1وزن اولیه نمونه و  W2وزن نمونه بعد از
خشککردن است.
اندازهگیری حاللیت فیلمها

قطعات  2×2 cm2از هر فیلم در دمای  105ᵒCتا رسیدن به وزن
ثابت ( )m3خشک شدند .فیلمهای خشک شده در  50 mlآب مقطر
غوطهور و به مدت  6ساعت در دمای  25ᵒCبهآرامی هم زده شدند.
سپس باقیمانده فیلمها در دمای  105ᵒCتا رسیدن به وزن ثابت ()m4
خشک شدند .در نهایت مقدار حاللیت فیلم در آب ( )SWبا استفاده از
رابطه  5محاسبه شد.
m  m4
SW  3
 100
()5
m3

که در اینجا  Sبیانگر شیب افزایش وزن فنجانکها در برابر زمان،
 Aنشاندهنده مساحت سطح دهانه فنجانک X ،نشاندهنده ضخامت
فیلم و  ΔPبیانگر اختالف فشار در دو طرف فنجانک که معادل
 1753/55پاسکال است.

ویژگیهای مکانیکی فیلمهای تهیه شده از طریق آزمونهای
کششی با استفاده از یک دستگاه ارزیابی مکانیکی ( ،STM-5سنتام،
ایران) و بر اساس استاندارد  ASTM D882اندازهگیری شدند .به این

)1 Water vapor permeability (WVP
)2 Water Vapor Transfer Rate (WVTR

3 Moisture absorption
4 Moisture content

تعیین خواص مکانیکی فیلمها

پورعطا و همکاران /اصالح کامپوزیت نشاسته-اسید اولئیک با استفاده از ...

منظور هریک از فیلمها به ابعاد  100 mmطول و  10 mmعرض برش
داده شدند .نمونهها در دسیکاتور حاوی محلول اشباع نیترات منیزیم با
رطوبت نسبی  50-55درصد به مدت حداقل  48ساعت مشروط شدند.
فاصله بین دو فک دستگاه  50mmو سرعت حرکت فکها
 10 mm/minانتخاب شدند.
1
فاکتورهایی شامل مقاومت کششی ( ، )TSدرصد ازدیاد طول
( ،2)EBمدول یانگ ( 3)YMو انرژی کششی تا لحظه پاره شدن
( 4)TEBبا استفاده از روابط 6تا  9تا Error! Reference source
not found.بهدست آمدند.
FMax

() 6

A Min
L Max

()7

×100

() 8

stress

L0

strain

()9

= TS

= EB

= YM

TEB = AStress-Strain

در این روابط FMax ،حداکثر نیروی اعمالشده قبل از پاره شدن،
 AMinحداقل سطح مقطع نمونه LMax ،طول نمونه در لحظه پاره شدن،
 L0طول اولیه نمونه Stress ،مقدار تنش اعمالشده در محدوده خطی،
 Strainمقدار کرنش در محدوده خطی و  AStress-Strainمساحت سطح
زیر نمودار تنش به کرنش است.
طیفسنجی مادون قرمز ()FTIR

برای ارزیابی تغییرات ایجاد شده در استخالفهای شیمایی فیلمها
از دستگاه طیفسنجی FTIRدر دمای اتاق استفاده شد .بدین ترتیب
فیلمهای پودر شده با پودر  KBrبهصورت قرص درآمده و در محدوده
عدد موج  4000 cm-1تا  400cm-1و وضوح 4 cm-1مورد ارزیابی قرار
گرفتند.
ارزیابی رنگ فیلمهای تولیدشده

بهمنظور تعین پارمترهای رنگی ( )L, a, bاز یک دستگاه رنگسنج
دیجیتال ( RGB-1002,Lutron Electronic Enterprise
 )Co.Taiwanاستفاده شد .پس از کالیبره کردن دستگاه از پسزمینه
سفید استاندارد بهعنوان پس زمینه با پارامترهای رنگی استاندارد ( L*,
)1 Tensile strength (TS
)2 Elongation at break (EB
)3 Young’s modulus (YM
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* )a*, bاستفاده شد .آنگاه اختالف رنگ کلی ( )ΔEاندیس زردی
و اندیس سفیدی ( )WI6نیز با استفاده از رابط  10تا  12محاسبه شدند.
*
*
*
()10
)ΔE = (L - L) + (a - a) + (b - b
2

2

()11

2

2

2

2

WI = 100 - (100 - L) + a + b

142.86 b

()12

= YI

L

تجزیه و تحلیل آماری دادهها

در این پژوهش ،آنالیز دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه
 24انجام شد .تمامی آزمونها با حداقل سه تکرار انجام شد .ابتدا نرمال
بودن دادهها با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف بررسی شد.
آنگاه بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها از روش  ANOVAیک طرفه در
قالب طرح کامالً تصادفی و بهمنظور مقایسه میانگین دادهها ،از آزمون
دانکن و در سطح احتمال  %95استفاده شد.

نتایج و بحث
آزمون طیفسنجی مادون قرمز FTIR

آزمون  FTIRروشی کارآمد برای تشخیص پیوندهای شیمیایی
موجود در مواد است ،که در این مطالعه برای تشخیص پیوندهای موجود
در فیلم نشاسته -اسید اولئیک -دیاکسید تیتانیوم مورد استفاده قرار
گرفته است .جذب امواج مادون قرمز توسط یک مولکول ،باعث ایجاد
حرکات ارتعاشی در پیوندهای آن میشود که اساس و مبنای
طیفسنجی مادون قرمز را تشکیل میدهد (.)Oleyaei et al., 2015
هر مادهای مانند اثرانگشت ،طیف مادون قرمز مخصوص به خود را دارد.
تقریباً تمامی ترکیباتی که پیوند کوواالنسی دارند ،فرکانسهای متفاوتی
از پرتو الکترومغناطیس ناحیه مادون قرمز را جذب میکنند (Jahangir-
 .)Esfahani et al., 2018شکل  2طیفهای  FTIRمربوط به فیلم
نشاسته ،نشاسته -اسید اولئیک TiO2-و نشاسته -اسید اولئیکTiO2 -
اصالح شده با  90دقیقه  UV-Cرا نشان میدهد .پیک ظاهر شده در
عدد موجی  3420cm-1مربوط به کشش گروه  O-Hدر نشاسته و TiO2
است ،درحالیکه در عدد موجی 2920 cm-1کشش  C-Hمشاهده شد
که مربوط به زنجیره هیدروکربنی در نشاسته و اسید اولئیک میباشد
( .)Shahabi-Ghahfarrokhi et al., 2018پیک ظاهر شده در عدد
موجی  1640 cm-1نیز مربوط به گروههای  O-Hدر ماتریس پلیمر
میباشد و پیک مشاهده شده در عدد موجی  1153 cm-1نیز مربوط به
)4 Tensile energy to break (TEB
5 Yellowness index
6 Whiteness index
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گروه عاملی  C-Oاست ()Goudarzi et al., 2017؛ از طرفی پیکهای
بلندی که در عدد موجی 1025 cm-1مشاهده میشود شامل گروههای
 CH2-O-CH2است .پیکهای ظاهر شده در بازه  520تا 570 cm-1
مربوط به نانو ذره  TiO2میباشد ( .)Oleyaei et al., 2015در فیلم
نشاسته با افزودن  TiO2پیکهای بلندتر و با اعمال پرتودهی نیز
تغییرات چشمگیری مشاهده شد .به نظر میرسد نانوذره  TiO2تغییرات
جزئی در ساختار بیوپلیمر نشاسته ایجاد کرده باشد .بهطورکلی

نتیجهگیری میشود که ،با افزودن همزمان اسید اولئیک و  TiO2به
نشاسته ،به علت درصدهای کم اسید اولئیک ( %1نسبت به وزن خشک
نشاسته) و نانو دیاکسید تیتانیوم ( %2نسبت به وزن خشک نشاسته)،
اگرچه تغییراتی جزئی در پیکهای ( TiO2بازه  520تا )570 cm-1
مالحظه شد ولی به دلیل همپوشانی این پیک ها بهوسیله پیکهای
دیگر تغییرات چشمگیری در سایر پیکها مشاهده نشد ( Goudarzi
.)et al., 2018; Wang et al., 2016; Lv et al., 2010

شکل  -2مقایسه  FTIRدر فیلمهای نشاسته ( ،)Starchنشاسته-اسید اولئیک )STO 0( TiO2 -و نشاسته -اسید اولئیک -دیاکسید تیتانیوم
اصالح شده با پرتو فرانفش به مدت  90دقیقه ()STO 90
Fig. 2. FTIR spectrum of starch films, starch-oleic acid-TiO2 films (STO 0) and modified starch-oleic acidTiO2 films for 90 min (STO 90).

زاویه تماس

تعیین خصوصیات سطحی از طریق اندازهگیری زاویه تماس
میتواند یک معیار مناسب جهت تعیین میزان حساسیت به رطوبت باشد.
سطوح آبدوست معموال زاویه تماس کمتر از  90درجه دارند و باعث
پهنشدگی قطره آب روی سطح پلیمر میشوند .افزایش زاویه تماس،
نشاندهنده افزایش خصوصیات آبگریزی سطح فیلم و افزایش قابلیت
کاربرد آن در صنعت بستهبندی میباشد ( Sionkowska et al., 2010
;)Li et al., 2007؛ به این منظور آزمون زاویه تماس انجام شد و نتایج
حاصل در شکل  2نشان داده شده است.
با افزودن  TiO2و اسید اولئیک ( ،)STO 0میزان زاویه تماس فیلم
نشاسته افزایش قابلتوجهی داشته است .بهطوریکه این مقدار از
 72/26درجه در فیلم نشاسته خالص به  90/34درجه برای فیلم
نشاسته -اسید اولئیک TiO2-افزایشیافته است .همانطور که در شکل

 1مشاهده میشود ،زاویه تماس فیلم نشاسته خالص در زمان اولیه
 72/26است و پس از  60ثانیه به  51/98رسیده است .در نانو
کامپوزیتهای تولید شده این اختالف زاویه کمتر مشاهده شد
بهطوریکه در گروه  STO 0زاویه تماس اولیه  90/34درجه و پس از
 60ثانیه  85/15درجه بود .بهنظر میرسد ،کاهش اختالف زاویه تماس
در زمان اولیه و زمان  60ثانیه میتواند دلیل خوبی برای افزایش خاصیت
آبگریزی فیلم نشاسته باشد (.)Jahangir-Esfahani et al., 2018
این امر را میتوان به ماهیت آبگریزی اسید اولئیک و همچنین تشکیل
پیوند هیدروژنی بین نشاسته و  TiO2نسبت داد .نتایج مشابهی نیز در
مورد تأثیر اسید اولئیک برافزایش زاویه تماس فیلم کیتوزان نیز گزارش
شده است ( Ghanbarzadeh .)Vargas et al., 2009و همکاران
( ،)2012نیز نتایج مشابهی را در آزمون تأثیر اسید اولئیک بر آبگریزی
فیلم کربوکسی متیل سلولز گزارش کردند.

پورعطا و همکاران /اصالح کامپوزیت نشاسته-اسید اولئیک با استفاده از ...

با اعمال پرتودهی بر امولسیون نشاسته -اسید اولئیک،TiO2 -
بهصورت تدریجی زاویه تماس کاهشیافته است .بهنظر میرسد ،که
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ساختار نشاسته طی افزایش زمان پرتودهی تخریب ،و منوساکاریدها و
دیساکاریدهایی که ماهیت آبدوستی زیادی دارند ،تولید شده باشد.

شکل  -3زاویه تماس فیلمهای نشاسته ( )Sو نشاسته-اسید اولئیک )STO 0( TiO2 -همراه با تأثیر زمانهای مختلف ( 60 ،30و  90دقیقه)
پرتودهی با  .UV-Cحروف متفاوت نمایش داده شده بر روی نمودار بیانگر وجود اختالف معنیدار در سطح احتمال  %5بر اساس آزمون دانکن است (.)p >0/05
Fig. 3. Contact angle starch films and modified starch-oleic acid-TiO2 films (STO) by UV-C at different exposer
)times (0, 30, 60 and 90 min). Mean values with different letter are significantly different (P<0.05
باشد ( Zhou

نفوذپذیری نسبت به بخارآب

از مهمترین اهداف بستهبندی مواد غذایی ،میتوان به افزایش
مقاومت نسبت به انتقال بخار آب اشاره کرد؛ بنابراین نفوذپذیری نسبت

به بخارآب در مواد بستهبندیشده باید تا حد ممکن کم
 .)et al., 2009شکل  3مقادیر نفوذپذیری نسبت به بخارآب را در
فیلمهای نشاسته و تیمارهای آن نشان میدهد.

شکل  -4نفوذپذیری نسبت به بخارآب ( )WVPفیلمهای نشاسته ( )Sو نشاسته اسید اولئیک )STO( TiO2-همراه با تأثیر زمانهای مختلف (،0
 60 ،30و  90دقیقه) پرتودهی با  .UV-Cحروف متفاوت نمایش داده شده بر روی نمودار بیانگر اختالف معنیدار در سطح احتمال  %5بر اساس آزمون دانکن
است (.)p >0/05

Fig. 4. Water vapor permeability of starch films (S) and modified starch-oleic acid-TiO2 films (STO) by UV-C at
different exposer times (0, 30, 60 and 90 min). Mean values with different letter are significantly different (P<0.05).
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همانطور که مالحظه میشود ،با افزودن اسید اولئیک و نانوذره
 TiO2به محلول نشاسته ،مقدار  WVPبهطور قابلتوجهی کاهش یافته
است .بهنظر میرسد برقراری پیوندهای هیدروژنی بین نشاسته و TiO2
همچنین توزیع گلبولهای اسید اولئیک در ماتریس نشاسته عامل اصلی
کاهش  WVPبوده است ( .)Ghasemlou et al., 2011بهطورکلی
نفوذپذیری نسبت به بخارآب به ویژگی آبدوستی مواد و همچنین وجود
حفرات و فضاهای خالی در بین زنجیرههای آن بستگی دارد .پیوندهای
بین نشاسته و اسید اولئیک تا حدودی گروههای هیدروکسیل نشاسته
را مهار میکند .نانو ذرات  TiO2نیز عالوه بر تشکیل پیوند با گروههای
هیدروکسیل نشاسته ،بهعنوان یک پرکننده ،فضاهای خالی و حفرات
موجود در ساختار نشاسته را اشغال میکند ،به این ترتیب با ایجاد حالت
زیگزاگی و مسیر پرپیچوخم ،مسیر عبور مولکولهای آب از دو طرف
فیلم نشاسته دچار مشکل میشود ( .)Almasi et al., 2009همانطور
که در شکل  3نشان دادهشده است ،با افزایش مدت زمان پرتودهی،
مقدار  WVPتغییر معنیداری نداشته است .بهنظر میرسد ،افزایش
زمان پرتودهی محلول نشاسته -اسید اولئیک TiO2 -تا  90دقیقه ،در
کاهش  WVPفیلم نشاسته نقش مؤثری نداشته است.
محتوای رطوبت

همانطور که در شکل  4مشاهده میشود با افزودن اسید اولئیک
و نانو دیاکسید تیتانیوم به محلول فیلمساز نشاسته تغییرات معنیداری
در محتوای رطوبت فیلم نشاسته ایجاد نشده است .بهنظر میرسد عدم
تفاوت معنیدار در کاهش محتوای رطوبت ،مربوط به خاصیت روان
کنندگی اسید اولئیک ،همچنین حضور امولسیفایر توئین  80است ( Fei
 .)et al., 2013با اعمال پرتودهی توسط  UV-Cو افزایش زمان آن
نیز ،محتوای رطوبت تغییر معنیداری نداشته است .بهنظر میرسد،
زمانهای کوتاه پرتودهی تغییری در محتوای رطوبت موجود در ساختار
شبکهای ایجاد نکرده باشد Shahabi Ghahfarrokhi .و Babaei
 ،)2018( Ghazviniتأثیر زمانهای مختلف پرتودهی توسط  UV-Cرا
بر روی فیلم نشاسته -کفیران -دیاکسیدِ روی ( )ZnOبررسی کردند.
آنها نتیجه گرفتند که زمان  UV-Cتا بازه  1ساعت تغییر محسوسی
در میزان محتوای رطوبت نمونهها نداشته ولی در بازه زمانی  6ساعت
و بیشتر از آن محتوای رطوبت فیلمها کاهش یافته است.
جذب رطوبت

یکی از مشکالت اساسی در استفاده از بیوپلیمرها ،تمایل باالی
آنها نسبت به جذب رطوبت است .بنابراین ایجاد راهکاری برای
افزایش مقاومت بیوپلیمرها نسبت به آب فاکتور مهمی میباشد ( Tang
 .)et al., 2008همانطور که در شکل  4مشاهده میشود با افزودن
اسید اولئیک و نانوذره  TiO2به محلول نشاسته ،میزان جذب رطوبت

فیلم نشاسته کاهش یافته است .این کاهش میتواند به دلیل پراکنش
 TiO2در ماتریس فیلم باشد که بهصورت یک سد فیزیکی عمل نموده
و از انتشار مولکولهای آب در کامپوزیت جلوگیری میکند .اما ،با اعمال
پرتودهی و افزایش زمان تابش ،کاهش بیشتری در جذب رطوبت فیلمها
مشاهده میشود .بهنظر میرسد ،این تغییرات مربوط به توزیع
گلبولهای اسید اولئیک در ماتریس پلیمر بوده است ،همچنین نانوذره
 TiO2بهعنوان یک ماده پرکننده ایفای نقش مینماید به این ترتیب
حجم و فضاهای خالی ساختار فیلم کاهش مییابد ( Ghanbarzadeh
 .)et al., 2009نتایج حاصل از این آزمون تطابق خوبی با نتایج پیشین
دارد Ghasemlou .و همکاران ( )2011دریافتند که افزودن اسید
اولئیک در غلظتهای باال موجب کاهش جذب رطوبت فیلم کفیران
شده است .در تحقیقات پیشازاین نیز ،استفاده از پرتوهای یونیزهکننده
را بهعنوان عامل مناسبی جهت کاهش جذب رطوبت گزارش کردهاند
(.)Kim et al., 2008
حاللیت در آب

میزان حاللیت در آب از خواص مهم در تعیین ویژگیهای فیلمهای
زیست تخریبپذیر میباشد .لذا ترکیبات مورد استفاده در صنعت بسته
بندی مواد غذایی بهمنظور بازداری فساد باید از مقاومت نسبتا خوبی در
برابر حاللیت برخوردار باشند (;.)Li et al., 2013Tang et al, 2008
با توجه به نتایج ارائه شده در شکل  ،4با افزودن نانوذره  TiO2و اسید
اولئیک به محلول نشاسته ،میزان حاللیت در آب کاهش یافت اما این
کاهش معنیدار نبود ،سپس با اعمال پرتودهی تا زمان  30دقیقه توسط
 ،UV-Cمیزان حاللیت نسبت به تیمار شاهد بهطور معنیداری کاهش
یافت ،بهنظر میرسد پرتودهی در زمانهای کوتاهمدت ،موجب توزیع
بهتر گلبولهای اسید اولئیک و  TiO2در ماتریس نشاسته شده است؛
بدین ترتیب گروههای هیدروکسیل نشاسته تا حدودی مهارشده و
آبگریزی نشاسته افزایش مییابد .با افزایش زمان پرتودهی حاللیت
در آب نیز افزایش یافته است .این افزایش بهدلیل تخریب مناطق آمورف
نشاسته و تولید مونو و دیساکاریدها تحت تابش  UV-Cدر زمانهای
طوالنیتر در ساختار پلیمر میباشد ( Shahabi-Ghahfarrokhi et
 .)al., 2015نتایج مشابه با این مطالعه ،توسط Goudarziو همکاران
( )2017در بررسی اثر تابش فرابنفش بر محلول نشاسته گزارش شده
است .آنها دریافتند که تابش فرابنفش تا  1ساعت موجب کاهش
حاللیت و در بازههای زمانی باالتر موجب افزایش حاللیت فیلمهای
نشاستهای شده است .با اینحال  Díazو همکاران ( )2016برخالف
نتایج این مطالعه مشاهده کردند که تابش فرابنفش در دوزهای باال
باعث کاهش حاللیت فیلمهای پروتئین آبپنیر میشود .آنان تشکیل
پیوندهای دیسولفید در ساختار فیلم را دلیل کاهش حاللیت گزارش
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کردند .بهنظر میرسد این عدم همخوانی به دلیل تفاوت در نوع بیوپلیمر
مورد استفاده باشد.

شکل  -5حاللیت در آب ،جذب رطوبت و محتوای رطوبت ،فیلمهای نشاسته ( )Sو نشاسته -اسید اولئیک  )STO( TiO2 -همراه با تأثیر زمانهای
مختلف ( 60 ،30 ،0و  90دقیقه) پرتودهی با  .UV-Cحروف متفاوت نمایش داده شده بر روی نمودار بیانگر اختالف معنیدار در سطح احتمال  %5بر اساس
آزمون دانکن انجام شده است (.)p >0/05

Fig. 5. Solubility in water, moisture absorption and moisture content of starch films and modified starch-oleic
acid-TiO2 films (STO 0) by UV-C at different exposer times (0, 30, 60 and 90 min). Mean values with different letter
are significantly different (P<0.05).

جدول  -1خصوصیات مکانیکی فیلم نشاسته و نشاسته -اسید اولئیک TiO2-همراه با تأثیر زمانهای مختلف ( 60 ،30 ،0و  90دقیقه) پرتودهی با
)p >0/05( UV-C,
Table 1- Physical properties of starch films and modified starch-oleic acid-TiO2 films by UV-C at different
)exposer times (0, 30, 60 and 90 min
درصد
انرژی کششی در
مدولیانگ
مقاومت کششی
طول
ش
افزای
نوع فیلم
نقطه پاره شدن
)(Films

نشاسته

Tensile
)strength(Mpa

Elongation at
(break )%

Young’s modulus
)(MPa

Tensile enrgy to
)break(MJ

6.90 ± 0.54 a

26.35 ± 7.96 c

206.12 ± 26.25 ab

1.44± 0.51 b

نشاسته-اسید اولئیک-دی اکسید تیتانیوم  0دقیقه

5.69 ± 0.34 b

62.30 ± 1.59 ab

174.35 ± 3.83 b

2.62 ± 0.41 ab

نشاسته-اسید اولئیک-دی اکسید تیتانیوم  30دقیقه

6.25 ± 0.34 ab

Starch

)(STO 0

)(STO 30

68.83 ± 5.95 a

220.14 ± 26.37 a

3.66 ± 0.59 a

نشاسته-اسید اولئیک-دی اکسید تیتانیوم  60دقیقه

5.55 ± 0.80 b

55.86 ± 1.78 b

217.58 ± 5.85 a

2.65 ± 0.53 ab

نشاسته-اسید اولئیک-دی اکسید تیتانیوم  90دقیقه

5.38 ± 0.37 b

32.00 ± 3.95 c

234.17 ± 24.20 a

1.93 ± 1.02 b

)(STO 60
)(STO 90

* در هر ستون ،مقادیر با حروف متفاوت بر اساس آزمون دانکن در سطح  %5اختالف معنادار با هم دارند ( .)p >0/05میانگین دادهها  ±انحراف معیار
)*Means within each column with the same letters are not significantly different (P<0.05
‡ Data are means ± SD
‡
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خواص مکانیکی

محتوی مواد غذایی از زمان بستهبندی تا مصرف تحت حفاظت
مکانیکی بستهبندی قرار دارد .ازاینرو انتخاب مواد بستهبندی که دارای
خواص مکانیکی مناسب باشند ،از اهمیت خاصی برخوردار است .خواص
مکانیکی فیلمهای زیستتخریبپذیر به نیروهای بینمولکولی
زنجیرههای پلیمری سازنده آنها ،نسبت ترکیبات سازنده ،افزودنیهای
اضافه شده و شرایط محیطی بستگی دارد ( Li et al., 2011; Kim
 .)et al., 2008همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،با افزودن
اسید اولئیک و  TiO2به نشاسته ،مقاومت کششی از  6/90 MPaبه
 5/69 MPaو مدول یانگ از  206/12به 174/35 MPaکاهش یافته
و ازدیاد طول از  % 26/35به  % 62/30و انرژی کششی در لحظه پاره
شدن از  1/44به  2/62 MJافزایش یافته است .بهنظر میرسد ،افزودن
اسید اولئیک بهعنوان روانکننده و  TiO2بهعنوان پرکننده موجب

افزایش تحرک زنجیرههای نشاسته شده است .نتایج مشابه این آزمون
توسط  Zhouو همکاران ( )2009و  Liو همکاران ( ،)2011درباره اثرات
 TiO2بر خواص مکانیکی بیوپلیمر حاصل از پروتئین آبپنیر مشابهت
زیادی دارد .با اعمال پرتودهی در بازه زمانی کوتاه ( 30دقیقه) ،تمامی
پارامترهای مربوط به خواص مکانیکی نسبت به  STO 0افزایش یافته
است و با افزایش زمان پرتودهی ،کششپذیری و انرژی کششی در
لحظه پاره شدن کاهش قابلتوجهی داشتند .بهنظر میرسد ،پرتودهی
در بازههای زمانی کوتاه ( 30دقیقه) ،موجب اتصاالت عرضی و
پیوندهای قوی بین اسید اولئیک و نشاسته همچنین نشاسته و TiO2
میشود .در بازههای زمانی باالتر به علت تخریب ساختار نشاسته و
اثرات روانکنندگی محصوالت تخریب شده در نشاسته ،خواص
مکانیکی کاهش بیشتری داشته است (.)Goudarzi et al.,2017

جدول  -2پارامترهای رنگ سنجی ( ،)L, a, bاختالف رنگ ( ،)ΔEاندیس سفیدی ( )WIو اندیس زردی ( )YIفیلم نشاسته و نشاسته -اسید
اولئیک TiO2 -همراه با تأثیر زمانهای مختلف ( 60 ،30 ،0و  90دقیقه) پرتودهی با )p >0/05( UV-C
Table 2- Hunter color values (L, a, and b), total color difference (ΔE), whiteness index (WI), yellowness index
(YI) of starch films and modified starch-oleic acid-TiO2 films (STO 0) by UV-C at different exposer times (0, 30,
)60 and 90 min
نوع فیلم
L

a

b

ΔE

WI

نشاسته

95.34± 0.18 a

2.15 ± 0.19 a

-1.42 ± 0.06 c

5.33± 0.18 b

94.67 ± 0.19 a

نشاسته-اسید اولئیک-دی اکسید
تیتانیوم  0دقیقه

95.33 ± 0.44 a

نشاسته-اسید اولئیک-دی اکسید
تیتانیوم  30دقیقه

94.83± 0.61 a

نشاسته-اسید اولئیک-دی اکسید
تیتانیوم  60دقیقه

91.97± 1.38 b

نشاسته-اسید اولئیک-دی اکسید
تیتانیوم  90دقیقه

92.16 ± 0.91 b

Films

Starch

-0.09 ±0.26 b

3.75 ± 0.49 ab

5.99± 0.61 b

94.00± 0.61 a

YI

-2.13 ± 0.10 c
5.63 ± 0.75 ab

STO 0

-0.31 ± 0.09 b

4.04 ± 0.28 a

6.57± 0.59 b

6.09 ± 0.44 a

93.42± 0.59 a

STO 30

1.16 ± 1.35 a

3.13 ± 0.95 ab

8.83 ± 1.03 a

91.17 ± 1.03 b

4.85 ± 1.41 ab

STO 60

2.07 ± 0.20 a

2.73 ± 0.55 b

8.58 ± 0.76 a

91.42± 0.76 b

4.23 ± 0.83 b

STO 90

* در هر ستون ،مقادیر با حروف متفاوت بر اساس آزمون دانکن در سطح  %5اختالف معنادار با هم دارند ( ‡ .)p >0/05میانگین دادهها  ±انحراف معیار

)*Means within each column with the same letters are not significantly different (P<0.05
Data are means ± SD

رنگسنجی

معموالً فیلمهای تهیه شده از نشاسته از شفافیت کمی برخوردارند
(Shahabi- ،Goudarzi et al., 2017 ،Oleyaei et al., 2015
 .)Ghahfarrokhi et al., 2018از این رو در بستهبندی های بر پایه
نشاسته به دلیل کدورت و ایجاد محدودیت در مشاهده محتویات داخل
بسته ،این نوع مواد بسته بندی از مقبولیت کمی برخوردار هستند .جدول

‡

 2پارامترهای رنگی ( Lروشنایی -سفیدی)( a ،قرمز -سبز) و ( bزرد-
آبی) ،اختالف رنگی  ،ΔEاندیس زردی  YIو اندیس سفیدی WI
بیونانوکامپوزیت نشاسته -اسید اولئیک TiO2 -و تأثیر پرتو فرابنفش
در تغییر این معیارهای رنگی را نشان میدهد .همانطور که در مشاهده
میشود ،با افزودن اسید اولئیک و  TiO2تفاوت معنیداری در میزان
پارامتر  Lایجاد نشد؛ ولی با اعمال پرتودهی و افزایش زمان تابش،

پورعطا و همکاران /اصالح کامپوزیت نشاسته-اسید اولئیک با استفاده از ...

پارامتر  Lکاهش یافتبا افزودن اسید اولئیک و  TiO2پارامتر  aکاهش
و  bافزایش یافت .علت این پدیده مربوط به رنگ زرد اسید اولئیک
میباشد .با اعمال فرآیند پرتودهی به مدت  30دقیقه ،پارامتر  aاز
 -0/09به  -0/31کاهش یافت ولی افزایش زمان پرتودهی تا  90دقیقه
موجب افزایش معنی دار پارامتر  aتا  2/07شد .پارامتر  bنیز با اعمال
پرتودهی به مدت  30دقیقه از  3/75به  4/04افزایش یافت و با افزایش
زمان پرتودهی تا  90دقیقه موجب کاهش معنیدار پارامتر  bتا 2/73
شد .اختالف رنگی  ΔEنیز با افزایش زمان پرتودهی افزایش و در مقابل
 WIکاهش یافت .اندیس زردی نیز با افزودن اسید اولئیک و TiO2
افزایش و با افزایش زمان پرتودهی کاهش یافت .بهنظر میرسد،
افزایش زمان پرتودهی موجب شکسته شدن ساختار نشاسته -اسید
اولئیک TiO2 -و در نتیجه تولید مونو و دیساکاریدهایی در ماتریس
پلیمر شده که در نتیجه کاهش رنگ زرد پلیمر را در پی داشته است .به
نظر میرسد ،افزایش زمان پرتودهی عامل مناسبی برای حذف رنگ
زرد اسید اولئیک میباشد Goudarzi .و همکاران ( )2018نیز نتایج
مشابه با این تحقیق ارائه نمودند .برخالف نتایج این مطالعهOleyaei ،
و همکاران ( )2015مشاهده کردند که با افزایش غلظت TiO2
پارامترهای  Lافزایش و  aو  bکاهش یافته است .بهنظر میرسد عدم
هماهنگی نتایج به دلیل استفاده اسید اولئیک و پرتو فرابنفش عالوه بر
 TiO2همچنین غلظت مصرفی  TiO2میباشد.

نتیجهگیری
در این پژوهش ،خاصیت آبدوستی نشاسته بهواسطه اسید اولئیک
و نانو دیاکسید تیتانیوم اصالح شد و از آن فیلمهای مقاوم به رطوبت
تهیه گردید .اسید اولئیک با غلظت ثابت ( ،)%1دیاکسید تیتانیوم با
غلظت ثابت ( )%2و زمان پرتو فرابنفش بهعنوان عامل متغیر ،در چهار
بازه زمانی (صفر 60 ،30 ،و  90دقیقه) مورد بررسی قرار گرفت .نتایج
حاصل از این مطالعه نشان دادند که با افزودن اسید اولئیک و نانو
دیاکسید تیتانیوم به محلول نشاسته ،زاویه تماس بهطور قابل
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مالحظهای افزایش یافته ،اما نفوذپذیری نسبت به بخارآب و جذب
رطوبت فیلمهای نشاستهای کاهش مییابد که این نتایج نشاندهنده
افزایش میزان آبگریزی در فیلمهای تهیه شده میباشد .با اعمال
پرتودهی توسط  UV-Cدر بازه زمانی  30دقیقه ،ابتدا حاللیت در آب
فیلمهای نشاسته کاهش یافت و سپس با افزایش زمان پرتودهی به
بیش از  30دقیقه ،تنها جذب رطوبت فیلمها کاهش قابل مالحظهای
داشت و سایر آزمونهای آبگریزی نه تنها تغییرات چشمگیری نداشتند
بلکه در بعضی موارد مانند آزمون زاویه تماس ،کاهش آبگریزی
فیلمهای نشاسته مشاهده شد .با مطالعه خواص مکانیکی در این فیلم،
مشاهده شد که با افزودن اسید اولئیک و نانو دیاکسید تیتانیوم به فیلم
نشاسته ،مقاومت کششی و االستیسیته کاهش و کششپذیری و انرژی
کششی تا لحظه پاره شدن افزایش یافته است .با اعمال پرتودهی در
بازه زمانی کوتاهمدت ( 30دقیقه) ،تمامی پارامترهای مربوط به خواص
مکانیکی افزایش یافت .دلیل این تغییرات ،ایجاد اتصاالت عرضی در
حضور پرتو  UV-Cبیان شد .با افزایش زمان پرتودهی به بیش از 30
دقیقه ،خواص مکانیکی این فیلم کاهش یافت که دلیل آن به تخریب
ساختار و پیوندهای نشاسته در زمانهای طوالنیمدت پرتودهی گزارش
شد .با توجه به نتایج حاصل ،اگرچه فرآیند پرتودهی در بازه زمانی 30
دقیقه ،نقش قابل توجهی روی بهبود خصوصیات مکانیکی ،جذب
رطوبت و حاللیت در آب فیلمهای نشاستهای داشته است ،ولی حضور
اسید اولئیک و نانو دیاکسید تیتانیوم به تنهایی و بدون اعمال پرتودهی
نقش موثرتری در بهبود زاویه تماس ،نفوذپذیری نسبت به بخارآب و
محتوای رطوبت فیلمهای نشاستهای داشته است .بهطور کلی بهمنظور
تشدید خاصیت آبگریزی و بهبود خواص مکانیکی فیلم نشاسته ،استفاده
از اسید اولئیک و نانو دیاکسید تیتانیوم بهصورت توأم ،و در صورت
استفاده از پرتو  ،UV-Cبازههای زمانی کوتاه مدت (صفر 30 -دقیقه)
پیشنهاد میشود .از سوی دیگر با توجه به احتمال باقی ماندن رادیکال
های آزاد تولید شده بهصورت دست نخورده در بیوپلیمرهای پرتودهی
شده ،اگرچه این بیوپلیمر زیست تخریبپذیر است ،ولی بهنظر میرسد،
کیفیت مناسب خوراکی را نداشته باشد.
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Abstract
Introduction: Due to the fact that the presence of high doses of aflatoxin in agricultural products such as cocoa beans
is unacceptable in terms of national and international standards, appropriate quality control tests should prevent such
products to entering in the process of processing cocoa beans. Conventional methods of detecting aflatoxins such as
ELISA and HPLC are very time consuming, expensive and require expertise, so replacing these tests with non-destructive
and rapid methods such as near-infrared spectroscopy can increase the detection efficiency. Brado et al. (Berardo et al.,
2005) used infrared spectroscopy to evaluate and diagnose Fusarium verticillium, which produces fumonicin toxin in
maize. Manvar et al. (Mohammadi Manvar, 2015) used transmission and reflection Infrared spectroscopy to detect
aflatoxin levels in Iranian pistachios. Singh et al. (2012) used hyperspectral imaging in the range of 700-1100 nm to detect
fungal contamination of Penicillium SPP, Aspergillus Glaucus, and Aspergillus Niger in wheat. Kandpal et al. (Kandpal
et al., 2015) in a research work using hyperspectral imaging in the range of 700-1100nm classified grains of maize
contaminated with aflatoxin toxin using PLS-DA into five groups. In current study, an attempt was made to detect the
amount of aflatoxin in cocoa beans using infrared spectroscopy and to classify healthy and infected beans into groups.
1

Materials and Methods: In this research, 180 cocoa beans, each weighing 1 gram, were selected to do analyses. One
mg of aflatoxin B1 powder (A. flavus, A 6636, Sigma-Aldrich, St. Louis, Mo USA) was prepared from Sigma Aldrich
representative in Iran and by dissolving this powder in absolute ethanol and concentrations of 20µg/kg, 500µg/kg was
obtained as mentioned. For cocoa bean spectroscopy, a near infrared spectrometer in Shiraz University Central Laboratory
(NIRS XDS Rapid Content Analysis) was used, which has the ability to spectroscopy in the range of 400-2500 nm. PLSDA method was used to classify aflatoxin-infected samples from healthy samples. All 180 experimental samples were
divided into two groups of training (120 samples) and test (60 samples) and the constructed model was first calibrated
with training values and then evaluated with test data. Due to the fact that some noise is always stored in the spectral data
and in order to remove this noise, a series of mathematical pretreatment, including: first and second derivatives was used
(Chen et al., 2013; Nicolai et al., 2007).
Results and Discussion: Comparing the average amount of infrared reflection spectrum, it is revealed that healthy
grains have less reflection intensity than infected grains. Also, there are a number of local maximums and minimums
where the difference in reflective intensity is more pronounced than elsewhere, and this phenomenon is due to the different
concentrations of toxins in cocoa beans. After applying the second Savitzie Golay derivative pretreatment and performing
PLS-DA classification using two latent variables, the distinction between classes can be clearly seen. The separation rate
of the samples on the second LV is more specific, however, the second and first class samples in this LV have a closer
score to each other. The peaks observed at 1440 nm and 1482 nm according to the first Everton O-H bond can be related
to fungal contamination (Berardo et al., 2005; Sirisomboon et al., 2013). Also, the peak at 1838 nm is related to the tensile
C-H bond, which can be related to the CH2 groups. According to the results obtained from the calibration, cross-validation
and testing sections, it is determined that the degree of calibration error (ER) and the degree of error-free calibration
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2. Department of Food Science and Technology, Ferdowsi University of Mashhad, PO-Box: 9177948944.
( Corresponding Author’s Email: mkhpour@um.ac.ir)
DOI: 10.22067/IFSTRJ.2021.68475.1016

1401  اردیبهشت- فروردین،1  شماره،18  جلد،نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران

130

(NER) in the pretreatment mode with the second-order derivative of Savitz Golay are the lowest and highest values,
respectively. Also, in this pretreatment for the calibration model and testing, the specificity index for the first-, secondand third-class samples are equal to 1.00, which means that all classes are correctly classified. In the cross-validation
model, the value of the specificity index for the third class (samples with 500 ppb contamination) is equal to 97%. This
indicates that 97% of infected seeds are correctly classified in the third group and only 3% in the other groups are
incorrectly classified.
Conclusion: The present study demonstrates the feasibility of near-infrared spectroscopy to identify and classify
cocoa beans contaminated with aflatoxin. The results showed that the coefficients of independent variables (spectral
wavelengths including 1440, 1482 and 1838 nm) decreased according to increasing in the concentration of toxin. Finally,
it can be said that the method of detecting aflatoxin contamination using infrared spectroscopy is an efficient, nondestructive and fast method.
Keywords: Aflatoxin, Cocoa bean, Spectroscopy, PLS_DA.
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مقاله علمی-پژوهشی
درجهبندی دانههای کاکائو آلوده به آفالتوکسین با استفاده از طیفسنجی مادون قرمز نزدیک
علی سعیدان -1مهدی خجستهپور* -2محمودرضا گلزاریان -3مرضیه

معینفرد4

تاریخ دریافت1399/11/08 :
تاریخ پذیرش1399/12/05 :

چکیده
آفالتوکسین یک ترکیب شیمیایی سمی است که توسط قارچهای آسپرژیلوس فالووس و آسپرژیلوس پارازیتکوس تولید میشود .این سموم قارچی میتوانند
باعث آلودگی گسترده محصوالت کشاورزی شوند که بهصورت بالقوه دارای خطرات زیادی برای سالمتی انسان و حیوان هستند .لذا تشخیص سریع و صحیح دانه
های آلوده به آفالتوکسین به لحاظ اقتصادی و ایمنی ،از اهمیت باالیی برخوردار است .در این تحقیق از طیفسنجی مادون قرمز نزدیک بهعنوان روشی غیرتخریبی
و سریع ،برای تشخیص دانههای کاکائو آلوده به آفالتوکسین استفاده شد .دانههای کاکائو با دو غلظت سم (20و  )500 ppbبهصورت مصنوعی آلوده شدند و دانه
های بدون آلودگی نیز بهصورت سطحی با اتانول پاکسازی شدند .هر دو دسته دانههای آلوده و سالم با دستگاه طیفسنج و در دامنه  400الی  2500نانومتر مورد
ارزیابی قرار گرفتند .مدل تجزیه و تحلیل تمایزی حداقل مربعات جزئی برای دستهبندی دانههای آلوده و غیرآلوده مورد استفاده قرار گرفت و پیش از آنالیز دادههای
طیفی ،این طیفها با مشتق مرتبه اول و دوم ساویتزی گولی مورد پیش تیمار قرار گرفتند .نتایج درجهبندی نشان داد که کمترین میزان خطای درجهبندی در حالتی
بود که از مشتق مرتبه دوم بهعنوان پیش تیمار استفاده شده بود و این مقادیر برای دادههای کالیبراسیون ،اعتبارسنجی متقابل و تست بهترتیب برابر  0/02 ،0/00و
 0/00گزارش شد .همچنین نتایج بررسی نمودار ضرایب تاثیر در هر دسته نشان داد که با افزایش غلظت سم در دانه های کاکائو از  20به  ،500 ppbمقادیر ضرایب
تاثیر کاهش پیدا کرد .در نهایت میتوان گفت که روش تشخیص آلودگی آفالتوکسین با استفاده از طیفسنجی مادون قرمز روشی کارا ،غیرمخرب و سریع میباشد
که میتواند جایگزین مناسبی برای روشهای سنتی شود.
واژههای کلیدی :آفالتوکسین ،دانه کاکائو ،طیفسنجی مادون قرمز.PLS_DA ،

مقدمه

1

دانه کاکائو در اصل میوه درخت تئوروبروما است و در آمریکای
مرکزی و جنوبی و نیز قسمتهایی از آسیا و آفریقا کشت میشود.
مجموع تولید جهانی دانه کاکائو حدود  3/98میلیون تن در سال است
و این محصول کشاورزی یکی از افزودنیهای مهم در تولید مواد غذایی
همچون کیک ،بیسکوئیت ،غذای کودکان ،بستنی ،شکالت و شیرینی
جات بهشمار میرود ( .)Magan & Aldred, 2005به علت عدم
رعایت استانداردهای بهداشتی در مراحل مختلف فرآوری دانه کاکائو و
نیز حمل و نقل و انبارکردن ناصحیح آن احتمال آلوده شدن دانهها به
انواع سموم قارچی از جمله آفالتوکسین وجود دارد ( & Broadent
.)Oyeniran, 1968; Roelofsen, 1958
آفالتوکسین نوعی متابولیت ثانویه است که توسط برخی قارچها
مانند آسپرژیلوس فالووس و آسپرژیلوس پارازیتیکوس تولید میشود.
انواع مختلفی از آفالتوکسین در طبیعت وجود دارد (بیش از  14نوع)،
 2 ،1و  -3بهترتیب دانشجوی دکتری ،استاد و دانشیار گروه مهندسی بیوسیستم،
دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
 -4استادیار گروه علوم و صنایع غذایی،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد،
مشهد ،ایران.

اما چهار نوع آن یعنی  G1 ،B2 ،B1و  G2بهلحاظ سالمتی برای انسان
و حیوانات خطرناکتر هستند چرا که در اغلب محصوالت کشاورزی
مورد استفاده توسط این گروهها ،یافت میشوند .با وجود اینکه در منابع
متعدد ،وجود آلودگی قارچی در دانه کاکائو مشاهده شده ولی خوشبختانه
میزان آفالتوکسین در این موارد کم گزارش شده است .با این حال باید
در نظر گرفت که مصرف دانههای آلوده به آفالتوکسین حتی در مقادیر
پایین آن نیز در دراز مدت باعث ایجاد سرطان ،مسمومیت کبدی ،جهش
و اختالالت ژنتیکی برای انسان و حیوان میشود ( Ardhana & Fleet,
;2003; Mounjouenpou et al., 2008; Ribeiro et al., 1986

 .)Sánchez-Hervás et al., 2008بررسی منابع  Copettiو همکاران
در سالهای  2013و  2012بیانگر وجود آفالتوکسین به میزان
 17mg/kgدر  2نمونه از  9نمونه دانه کاکائو مورد آزمایش بود .همچنین
با در نظر گرفتن احتمال وجود آفالتوکسین در محصوالت بهدست آمده
از دانه کاکائو مانند شکالت ،در کشور آلمان پروژهای انجام شد و نتایج
)mkhpour@um.ac.ir
(* ایمیل نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/IFSTRJ.2021.68475.1016
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و در تجزیه و تحلیل دادههای طیف از روش تحلیل مؤلفههای اصلی و
همچنین رگرسیون حداقل مربعات جزئی استفاده کردند .نتایج بررسی
های آنها نشان داد که بیشتر از  95درصد نمونههای دارای آلودگی به
درستی درجهبندی شدند Singh .و همکاران ( )2012از تصویربرداری
ابرطیفی 2در دامنه  1100-700نانومتر استفاده کردند تا آلودگیهای
قارچی Aspergillus Penicillium SPP ،Aspergillus Glaucus
را در گندم شناسایی کنند Kandpal .و همکاران ( )2015در یک کار
تحقیقی با استفاده از تصویربرداری ابرطیفی در دامنه 700-1100
نانومتر دانههای آلوده ذرت به سم آفالتوکسین را با استفاده از کالس
بند  PLS-DAبه پنج گروه  500 ،100 ،10و 1000ppbو گروه کنترل
(بدون آلودگی) تقسیمبندی کردند .نتایج نشان داد که کالسبند
پیشنهادی با دقت  96/9درصد توانست دانهها را در گروههای صحیح
خود طبقهبندی کند.
با توجه به اینکه وجود دوزهای باالی سم آفالتوکسین در
محصوالت کشاورزی مانند دانه کاکائو که بهعنوان مواد اولیه
کارخانجات صنایع غذایی بهشمار میآیند از نظر استانداردهای ملی و
بینالملی غیرقابل قبول میباشد باید با انجام آزمایشات کنترل کیفی
مناسب مانع ورود چنین محصوالتی در مراحل فرآوری دانه کاکائو شد.
روشهای مرسوم و سنتی تشخیص آفالتوکسین مانند تست االیزا و
آنالیز به روش  HPLCبسیار زمانبر ،پرهزینه و نیازمند نیروی متخصص
میباشند به همین جهت جایگزینی این آزمایشات با روشهایی
غیرمخرب و سریع مانند استفاده از طیفسنجی مادون قرمز نزدیک می
تواند بازده تشخیص را افزایش دهد .با بررسی منابعی که در مقدمه به
آنها اشاره گردید مشخص شد که کاربرد طیفسنجی مادون قرمز برای
تشخیص آفالتوکسین در تعدادی از محصوالت کشاورزی بهکار رفته
است ولی موردی گزارش نشده است که از این روش برای تشخیص و
درجهبندی دانههای کاکائو آلوده به آفالتوکسین استفاده شده باشد .به
همین علت در این تحقیق سعی شد تا با استفاده از روش طیفسنجی
مادون قرمز میزان آفالتوکسین در دانههای کاکائو تشخیص و نیز دانه
های سالم و آلوده درگروههایی جداگانه درجهبندی شوند.

این تحقیق نشان داد که  73/5درصد از  334محصول مورد آزمایش
قرار گرفته ،رد پایی از آفالتوکسین را دارا میباشند.
امواج مادون قرمز نزدیک ( 1)NIRمحدودهای از امواج
الکترومغناطیسی است با طول موج حدود  700الی  2500نانومتر .در
طیفسنجی مادون قرمز نزدیک ،جذب تابش توسط ماده منجر به
انتقاالت الکترونی در ترازهای ارتعاشی مولکولها میشود .این روش به
عنوان روشی کارا و توسعهیافته برای تعیین ساختار و اندازهگیری گونه
های شیمیایی در اختیار شیمیدانان قرار دارد .کاربرد طیفسنجی مادون
قرمز نزدیک بهعنوان روشی سریع و غیرمخرب بهمنظور شناسایی و
اندازهگیری ترکیبات شیمایی در بسیاری از محصوالت به اثبات رسیده
است .مزیتهای اصلی طیفسنجی مادون قرمز نزدیک عبارتند از :الف)
عدم نیاز به آمادهسازی نمونه ،از آنجائیکه باندها در مادون قرمز نزدیک
بهطور عمده الیههای فرعی و ترکیبات نمونه میباشند ،لذا شدت
کمتری از باندهای ناحیه میانه مادون قرمز را دارا میباشند .به این دلیل
نمونهها را میتوان بهطور مستقیم بدون هیچگونه رقیقسازی و تهیه
محلول اندازه گیری نمود .ب) عدم اتالف و ضایعات نمونه :از آنجائیکه
نمونه بهطور مستقیم اندازهگیری و حفظ میشود ،روشهای طیف
سنجی ایدهآل میباشند .بنابراین ،در این روشها هیچ گونه آمادهسازی
خستهکننده نمونه و هیچگونه مواد مضر مانند حاللهای سمی وجود
ندارد ندارد ( .)Khodabakhshian et al., 2016این روش ،سریع،
دقیق و غیرمخرب است و برخالف روشهای کروماتوگرافی به مهارت
بسیار باالی کاربر نیاز ندارد .این روش برای آنالیز میزان پروتئین در
برنج ( .)Zhang et al., 2007میزان قند در میوهها ( & Camps
 )Christen, 2009میزان پکتین در هلوهای ژاپنی ( Sirisomboon
 )et al., 2007و شناسایی میکروارگانیزمها در آبمیوه ( Al-Holy et
 )al., 2006مورد استفاده قرار گرفته است .این روش بهصورت موفقیت
آمیزی برای تشخیص مایکوتوکسینها و آلودگیهای ناشی از سموم
قارچی در تعدادی از محصوالت کشاورزی استفاده شده است .برخی از
این تحقیقات عبارتند از :بررسی محتویات دیاکسی نیوانول در دانههای
گندم ( )Pettersson & Åberg, 2003تشخیص آفالتوکسین و
آکراتوکسین  Aدر پاپریکای قرمز ( Hernández-Hierro et al.,
 )2008و همچنین شناسایی آفالتوکسین  B1در ذرت و جو
( Berardo .)Fernández-Ibañez et al., 2009و همکاران ()2005
طیفسنجی مادون قرمز را برای ارزیابی و تشخیص فوساریوم
ورتیسیلیود را که در ذرت باعث تولید سم فومونیسین میشود بهکار
بردند Mohammadi Monavar .و همکاران ( )2016با استفاده از
طیفسنجی عبوری و بازتابی مادون قرمز توانستند میزان آفالتوکسین
را در پستههای ایرانی تشخیص دهند .آنها در کار خود از روش HPLC
بهعنوان روش مرجع برای ارزیابی آلودگی آفالتوکسین استفاده نمودند

در حدود یک کیلوگرم دانه کاکائو تخمیر شده و بدون عیوب
ظاهری از یک کارخانه فرآوری دانه کاکائو در تبریز-ایران خریداری شد
و پس از وزن کردن دقیق 180 ،عدد دانه که وزن هرکدامشان بهطور
میانگین یک گرم بود برای آزمایش انتخاب گردید .یک میلیگرم پودر
آفالتوکسین A.flavus, A 6636, Sigma-Aldrich, st.Luis, ( B1
 )Mo USAاز نمایندگی سیگما آلدریچ در ایران تهیه گردید و با حل

)1 Near Infrared Spectroscopy (NIR

)2 Hyperspectral Imaging (HIS

مواد و روشها
آماده کردن نمونهها
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کردن این پودر در اتانول  100درصد غلظتهای  20و  500 µg/kgبه
صورتی که ذکر میشود بهدست آمد (شکل  A-1و  .)Bیک میلیگرم
پودر آفالتوکسین  A6636را در یک میلیلیتر اتانول  100درصد حل
گردید (غلظت برابر 𝑙𝜇 .)1µg/سپس یک میلیلیتر از محلول بهدست
آمده را با  199میلیلیتر اتانول خالص حل نموده و با استفاده از رابطه
 1غلظت محلول استوک  0/005 µg/μlبهدست آید .با اضافه کردن
 100میکرولیتر از این محلول به هر کدام از  60دانه کاکائو گروه اول
طبق رابطه  2میزان سم را در هر دانه به مقدار )500ppb( 500µg/kg
بهدست آمد.
𝑞×𝐴= 𝑊
() 1

سعیدان و همکاران /درجهبندی دانههای کاکائو آلوده به آفالتوکسین با
𝑊

()2

𝑚

=𝑄

 =Wوزن سم در یک دانه کاکائو بر حسب میکروگرم
 100=Aمیکرولیتر (ضریب ثابت)
 =qغلظت محلول استوکس بر حسب میکروگرم بر میکرولیتر
 =mوزن یک دانه کاکائو بر حسب گرم
برای تهیه غلظت  ،20 µg/kgدو میلیلیتر از محلول بهدست آمده
را با چهل و هشت میلیلیتر اتانول خالص حل نموده تا غلظت سم برابر
با  )20ppb( 20 µg/kgبهدست آید .برای جلوگیری از خطرات ناشی از
سم آفالتوکسین ،کلیه عملیات آلودهسازی مصنوعی نمونههای دانه
کاکائو در زیر هود آزمایشگاهی و در یک آزمایشگاه تخصصی میکروبی
در شهر تبریز انجام گرفت (شکل .)C -1

()A

()C

()B

()D

شکل  -1مراحل مختلف آلوده کردن مصنوعی نمونه ها به سم آفالتوکسین و سپس طیف سنجی از نمونه ها -)A( :آماده سازی محلول سم در دو
غلظت  20ppbو  -)B( . 500ppbپودر آفالتوکسین  A6636شرکت سیگما ( -)Cآلوده سازی نمونه ها زیر هود آزمایشگاهی ( -)Dدستگاه طیف
سنج مادون قرمز نزدیک
Fig. 1. Different stages of artificial contamination of samples with aflatoxin and then spectroscopy of the samples.
(A) Preparation of toxin solution at two concentrations of 20 and 500 ppb. (B) Aflatoxin A6636 powder from
Sigma Company. (C) Contamination of samples under fume hood. (D) Near infrared spectrometer.

طیفسنجی مادون قرمز نزدیک ()NIR

همانطور که در شکل ( )D -1مشاهده میشود برای طیفسنجی
دانه کاکائو از یک دستگاه طیفسنج مرئی -مادون قرمز نزدیک در
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شیراز ( NIRS XDS Rapid Content

 )Analysisکه مجهز به پراب فیبر نوری است و قابلیت طیفسنجی
در محدوده  400-2500نانومتر را دارد ،استفاده گردید .یک منبع نوری
از نوع هالوژن تنگستن بهعنوان منبع نوری بهکار گرفته شد و از هر
نمونه دانه کاکائو دو طیف از دو طرف سطح دانه ثبت شده و برای انجام
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مراحل بعدی مورد استفاده قرار گرفت .در این تحقیق از روش بازتابی
استفاده شد
در این تحقیق از روش تجزیه و تحلیل تمایزی حداقل مربعات
جزئی برای جداسازی نمونههای آلوده به آفالتوکسین از نمونههای سالم
استفاده شد .در حقیقت PLS_DA ،یک روش برای طبقهبندی خطی
بازشناسی الگوی نظارت شده است که بر اساس رگرسیون کمترین
مربعات جزئی بنا نهاده شده است .این روش بهدنبال متغیرهای پنهانی
است که بیشترین کوواریانس را با متغیرهایی دارند که عضویت نمونهها
در گروههای مختلف (گروه کنترل و گروههای آلوده با غلظت مختلف
آفالتوکسین) را نشان میدهد بهعالوه این روش قادر به تحلیل مسائل
چند متغیره بهخصوص مسائلی که مقادیر زیادی اطالعات طیفی را دارند
بهصورت کمی و کیفی میباشد .در این روش ،متغیر پاسخ ( )Yدسته
ای از متغیرهای دوتایی 1است که به دسته نمونهها مربوط میشود .این
روش معموال بهصورت رابطه  3بیان میشود.
𝐸𝑌 =𝑋×𝑏+
()3
که در آن  Xیک ماتریس  n× pاست و مقادیر طیفی هر دسته را
در خود نگه داشته است b= )b1, b2, …, bn(T ،ضرایب رگرسیونی
میباشد .حرف  Tنشانگر ماتریس ترانهاده و  Eبیانگر مقادیر خطا می
باشد .در این تحقیق برای ساختن مدل  PLS-DAاطالعات طیفی در
ماتریس  Yقرار گرفت و ماتریس  Yکه بیانگر دسته نمونههای آلوده
به آفالتوکسین و نمونههای سالم بود بهصورت زیر مرتب گردید.
دانه کاکائو بدون آلودگی

0

دانه کاکائو دارای آلودگی𝑏𝑝𝑝 20

1

=𝑌

{2

} دانه کاکائو دارای آلودگی𝑏𝑝𝑝 500
تمام  180نمونه آزمایش به دو گروه آموزش ( 120نمونه) و تست
( 60نمونه) تقسیم شدند و مدل ساخته شده ابتدا با مقادیر آموزش
کالیبره گردید و سپس با داده های تست مورد ارزیابی قرار گرفت
(.)Kandpal et al., 2015; Mobli et al., 2020
پیش تیمار طیفی

با توجه به اینکه همواره مقداری اختالل ( )Noiseدر دادههای
طیفی توسط طیفسنج ذخیره میشود بهمنظور حذف این نویزها از یک
سری روشهای ریاضی پیش تیمار طیف که شامل :هموارسازی
ساویتزی گولی ،2مشتق اول و دوم 3استفاده گردید .مشتقگیری که
شامل مشتق اول و دوم است برای از بین بردن پسزمینه و افزایش
1 Binary
2 Savitzy Goly Smoothing
3 Derivative
4 Sensitivity

دقت طیفها استفاده میشود .مشتق مرتبه اول با محاسبه شیب بر هر
نقطه طیف اکتسابی ،عالوه بر یکنواخت کردن اثرات جابهجایی نقطه
شروع طیفها را نیز برطرف میکند .با استفاده از پیش پردازش مشتق
دوم عالوه بر از بین رفتن اثرات جابجایی نقطه شروع و یکنواخت شدن
طیفها ،تغییر فرمهای ایجاد شده در ظاهر طیف (ناشی از تغییر فاصله
آشکارساز با نمونه) از بین رفته و عالوه بر آن پیکهای ضعیف موجود
در طیف بهصورت واضحتر و برجستهتر نشان داده میشوند
(.)Chen et al., 2013; Nicolai et al., 2007
ارزیابی دقت درجهبندی

برای ارزیابی مدل  DA-PLSبهدست آمده ،از معیارهای ضریب
حساسیت ،4ضریب تعیین ،5خطا در طبقهبندی 6و درجهبندی بدون خطا7
استفاده گردید .این معیارها بصورت روابط  4تا  7نشان داده شدهاند
(.)Mobli et al., 2020
𝑃𝑇

𝑁𝐹 = 𝑇𝑃+ضریب حساسیت

()4

𝑁𝑇

𝑁𝐹 = 𝑇𝑁+ضریب تعیین

()5
()6
()7

)

)

ضریب حساسیت+ضریب تعیین

ضریب حساسیت+ضریب تعیین
2

2

(  = 1 −خطا

( = درجه بندی بدون خطا

 :TPتعداد رکوردهایی که روش طبقهبندی آنها را به درستی به
دستهای که به آن تعلق دارند ،تشخیص داده است.
 :TNتعداد رکوردهایی که روش طبقهبندی آنها را به درستی به
دستهای که به آن تعلق ندارند ،تشخیص داده است.
 : FPتعداد رکوردهایی که روش طبقهبندی آنها را به نادرستی به
دستهای که به آن تعلق دارند ،تشخیص داده است.
 :FNتعداد رکوردهایی که روش طبقهبندی آنها را به نادرستی به
دستهای که به آن تعلق ندارند ،تشخیص داده است.

نتایج و بحث
در شرایط طبیعی و در مواردی که میزان رطوبت دانه کاکائو از
حدی بیشتر باشد کپک های قارچی شروع به رشد و تکثیر میکنند که
در نتیجه در صورت مهیا شدن شرایط ویژه از قبیل میزان معین نور و
5 Specificity
6 Error Rate
7 Not Error Rate
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دما و وقوع برخی فعل و انفعاالت شیمیایی این کپکهای قارچی سم
آفالتوکسین تولید میکنند ( )Copetti et al., 2013اما در مورد
تحقیقی حاظر با توجه به اینکه سم آماده آفالتوکسین مستقیما بر روی
دانهها ریخته شده است لذا هیچگونه تولید و تکثیر کپک قارچی وجود
نداشته است و صرفا وجود سم و میزان آن مورد بررسی و دستهبندی
قرار گرفته است.
مقدار متوسط طیف خام مربوط به دانههای کاکائو سالم و دانههای
کاکائو آلوده به آفالتوکسین و نیز مقادیر این طیفها بعد از اعمال پیش

سعیدان و همکاران /درجهبندی دانههای کاکائو آلوده به آفالتوکسین با

تیمار مشتق اول و دوم ساویتزی گولی در شکل  B ،A-2و  Cبهترتیب
نشان داده شده است .با مقایسه میزان متوسط طیف انعکاسی مادون
قرمز مشاهده میشود که دانههای سالم دارای شدت انعکاس کمتری
نسبت به دانههای آلوده هستند .همچنین از نمودار شکل  B-2و C-3
تعدادی حداکثر و حداقل محلی مشخص میشود که در این نقاط
اختالف شدت انعکاسی بارزتر از جاهای دیگر است و این پدیده بهعلت
متفاوت بودن غلظت سم در دانههای کاکائو است.

()B

()A

()C

شکل  )A( -2نمودار میانگین طیف مادون قرمز برای دانههای کاکائو آلوده به افالتوکسین و دانههای غیرآلوده ( )Bنمودار طیف پیش تیمار شده با
استفاده از مشتق دوم ساویتزی– گولی ( )Cنمودار طیف پیش تیمار شده با استفاده از مشتق اول ساویتزی– گولی
Fig. 2. (A) Graph of mean infrared spectrum for aflatoxin-contaminated cocoa beans and non-contaminated
beans. (B) Graphs of pretreated spectra using the Savitzky-Golay second derivative. (C) Graphs of pretreated
spectra using the Savitzky-Golay first derivative.

همانطور که از شکل  A-3مشخص است پس از اعمال پیش تیمار
مشتق دوم ساویتزی گولی و انجام کالسبندی  PLS-DAبا بهکار
بردن دو متغییر پنهان اولیه ( )Latent Variableتمایز بین دستهها به
خوبی قابل رویت است .با نگاه کردن به نمودار امتیازات در شکل (-3

 )Aمیتوان الگوی جالبی را در پراکنش نمونهها مشاهده کرد .همانطور
که از نتایج درجهبندی مشخص است مقداری همپوشانی بین نمونههای
دسته سوم با دسته دوم وجود دارد ولی مقدار آن خیلی کم است.
همچنین میزان همپوشانی بین دسته سوم و اول تقریبا وجود ندارد و
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بین کالس دوم و اول نیز به میزان ناچیز است .نمونههای کالس سوم
و اول روی  LVاول امتیاز منفی دارند ولی نمونههای کالس دوم روی
 LVاول امتیاز مثبت دارند .میزان جدایش نمونهها بر روی  LVدوم
مشخصتر است با این وجود نمونههای دسته دوم و اول در این LV
امتیاز نزدیکتری به هم دارند.
1
بهمنظور توضیح بیشتر نتایج ،نمودار ضرایب تاثیر طول موجها
برای دادههای کالیبراسیون دسته اول (نمونههای بدون آلودگی
آفالتوکسین) و دسته سوم (نمونههای دارای آلودگی  )500 ppbدر

شکل  B-3و  Cنمایش داده شده است .در این نمودار طول موجهای
کلیدی که در آنها اختالف بین دانههای آلوده به آفالتوکسین و دانه
های سالم به بیشترین میزان رسیده نشان داده شدهاند .پیکهای
مشاهده شده در طول موجهای  1440نانومتر و  1482نانومتر مطابق با
اورتون اول پیوند  O-Hکششی است که میتواند به آلودگی قارچی ربط
داده شود (.)Berardo et al., 2005; Sirisomboon et al., 2013
همچنین پیک موجود در  1838نانومتر مربوط به پیوند  C-Hکششی
است که میتواند به گروههای  CH2مربوط باشد.

()A

()C
()B
شکل  -)A( -3نموار امتیاز بر روی متغیرهای پنهان () Score on latent variablesبرای داده های کالیبراسیون ( -)Bنمودار ضرایب رگرسیونی
برای کالس ( 1نمونه های بدون آلودگی آفالتوکسین) -)C( .نمودار ضرایب رگرسیونی برای کالس ( 3نمونه های دارای آلودگی آفالتوکسین به
میزان )500ppb
Fig. 3. (A) Score on latent variables for calibration data. (B) Regression coefficients for class 1 (samples without
any infections). (C) Regression coefficients for class 3 (samples infected with 500ppb aflatoxin poison) (c).

در جدول  ،1پارامترهای دستهبندی براساس مدل  PLS-DAجمع
بندی شده است .با بررسی نتایج بهدست آمده از قسمت کالیبراسیون،
اعتبارسنجی متقابل و تست مشخص میگردد که میزان خطای درجه
بندی ( )ERو نیز میزان درجهبندی بدون خطا ( )NERدر حالت پیش
تیمار با مشتق مرتبه دوم ساویتزی گولی بهترتیب کمترین و بیشترین
1 Coefficients

مقدار را دارا میباشد .همچنین در این پیش تیمار برای مدل کالیبراسیون
و تست میزان ضریب تعیین برای نمونههای دسته اول ،دوم و سوم برابر
 1/00میباشد و این بدین معنی است که همه دستهها بهصورت صحیح
درجهبندی شدهاند.
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جدول  -1نتایج طبقهبندی دادههای آفالتوکسین دانه کاکائو با استفاده ازPLS-DA

Table 1- The result of infected and healthy cocoa bean classification using PLS-DA
دسته 1
دسته 2
دسته 3
Not assigned

0.01
0.11
0.15
0.01
0.06
0.12
0.00
0.08
0.09

Sensiti
-vity

Specifi
-city

Sensiti
-vity

Specifi
-city

Sensiti
-vity

Specifi
-city

0.98
0.97
0.92
1.00
0.98
0.86
1.00
1.00
1.00

1.00
0.98
1.00
1.00
0.97
0.96
1.00
0.97
1.00

1.00
0.90
1.00
1.00
0.95
0.90
1.00
0.95
1.00

0.99
0.96
0.95
1.00
0.99
0.95
1.00
1.00
1.00

1.00
0.95
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
0.97
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

در مدل اعتبارسنجی متقابل مقدار ضریب تعیین برای دسته سوم
(نمونه های دارای آلودگی  )500ppbبرابر  97درصد است .و بیانگر این
نکته است که  97درصد دانههای آلوده بصورت صحیح در دسته سوم
درجهبندی شده اند و تنها  3درصد در سایر گروهها به اشتباه درجهبندی
شدهاند ( .)Ballabio & Consonni, 2013همچنین در پیش تیمار
طیفی با روش مشتق دوم عدد  1/00برای پارامتر ضریب حساسیت
دسته سوم در سه گروه داده :کالیبراسیون Cross Validation ،و تست
بیانگر این است که هیچ کدام از نمونههای دسته سوم بهصورت غلط
در سایر دستهها طبقهبندی نشدند .به همین ترتیب میتوان گفت عدد
 0/95برای پارامتر ضریب حساسیت دسته دوم در سه گروه داده ذکر
شده بیانگر این است که تنها  0/05نمونههای مربوط به دسته دوم به
صورت غلط در دو دسته دیگر طبقهبندی شدهاند.

نتیجهگیری
مطالعه حاضر نشاندهنده قابلیت استفاده از روش طیفسنجی
مادون قرمز نزدیک برای شناسایی و دستهبندی دانههای کاکائو آلوده

ER

NE
R

0.01
0.06
0.03
0.00
0.02
0.08
0.00
0.02
0.00

0.99
0.94
0.97
1.00
0.98
0.92
1.00
0.98
1.00

Calibration
Cross validation
Test set
Calibration
Cross validation
Test set
Calibration
Cross validation
Test set

Raw Data

First
derivative
Second
derivative

به سم آفالتوکسین است .در این تحقیق غلظت های باال ( )50 ppbو
و پایین ( )20 ppbسم آفالتوکسین توسط روش طیفسنجی مادون
قرمز نزدیک مورد آزمایش قرار گرفت .این روش با بهکار بردن پیش
تیمار مشتق مرتبه دوم ساویتزی گولی و مدل  PLS-DAتوانست با
موفقیت دانههای کاکائو را به گروههای آلوده به آفالتوکسین و گروه
بدون آلودگی دستهبندی نماید .نتایج بررسی نمودار ضرایب تاثیر
متغییرهای مستقل (طول موجهای طیفی از جمله  1482 ،1440و
 1838نانومتر نشان داد که با افزایش غلظت سم ،مقدار ضریب تاثیر
متغییرهای مستقل در هر دسته کاهش مییابد .در نهایت میتوان گفت
که روش تشخیص آلودگی آفالتوکسین با استفاده از طیفسنجی مادون
قرمز روشی کارا ،غیرمخرب و سریع میباشد که میتواند جایگزین
مناسبی برای روشهای دستی و سنتی باشد .همچنین با درجهبندی و
تشخیص دقیق سم آفالتوکسین میتوان روشهایی اتخاذ نمود تا در
مراحل بعدی دانههای آلوده با انواع روشهای سمزدایی (دتوکسیفای)
رفع آلودگی گردند.
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Abstract
Introduction: Shrimps are highly sensitive to oxidation at refrigerator temperature. On the other hand, storage of
shrimp in freezing conditions leads to a decrease in product quality after thawing. It should be noted that shrimp oxidation
also occurs in freezing conditions, but the oxidation rate in these conditions is much slower than storage in refrigerated
conditions. Therefore, it seems necessary to use a method that can control the oxidation of shrimp in both freezing and
refrigerating conditions. The aim of this study was to evaluate the feasibility of controlling shrimp oxidation (at
refrigerator temperature) using whey protein coating containing ascorbic acid or α-tocopherol, and to compare the efficacy
of these antioxidants (in combination with whey protein).
1

Materials and Methods: In order to advance the purpose of the research, shrimp fillets were stored in four treatments,
including treatments No. 1 (control), 2 (shrimp fillet coated by whey protein), 3 (shrimp fillet coated by whey protein +
ascorbic acid) and 4 (shrimp fillet coated by whey protein+ α-tocopherol) at refrigerator temperature for 9 days . In order
to evaluate the oxidation intensity and also the stability of the treatments against oxidative damage, peroxide indices, free
fatty acids, anisidine and thiobarbituric acid of the treatments were determined on days 0, 3, 6 and 9. This study was
implemented in form of completely randomized design and data were analyzed by one-way ANOVA. Significant
differences among means were tested by Duncan's test at 95 confidence level.
Results and Discussion: The results showed that whey protein alone (treatment 2) as shrimp coating can partially
control the oxidation process of fillet fats compared to control. But when whey protein was combined with ascorbic acid
(treatment 3) and α-tocopherol (treatment 4), the coatings' strength against oxidative deterioration significantly increased
(p<0.05). According to our findings, during the storage period, the lowest amount of peroxide, free fatty acids, anisidine
and thiobarbituric acid indices were related to treatment 3 (p<0.05). During the storage period, all the mentioned indicators
(in all treatments) had an increasing trend, but the slope of this trend was different and the lowest slope was related to
treatment 3. Comparison of fresh shrimp fillet fatty acid profile with fatty acid profile of treatments at day 9 showed that
the whey protein coating combined with ascorbic acid (treatment 3) had the most protective effect on the structure of fatty
acids. Overall, according to the results of the present study, it can be claimed that whey protein- ascorbic acid coating is
more effective than whey protein-α-tocopherol coating to increase the oxidative stability of shrimp fillet. Therefore, the
ascorbic acid is more efficacious than α -tocopherol (in combination with whey protein) in controlling the oxidation of
shrimp fillets.
Keywords: Shrimp, Whey protein, Ascorbic acid, α-tocopherol.
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مقاله علمی-پژوهشی
مقایسه کارایی آسکوربیکاسید و آلفاتوکوفرول در ترکیب با پروتئین آب پنیر جهت افزایش
پایداری اکسایشی میگوی وانامی ()Litopenaeus vannamei
سهیل ریحانی پول -1سکینه

یگانه*2

تاریخ دریافت1399/10/13 :
تاریخ پذیرش1399/12/23 :

چکیده
هدف از مطالعه حاضر مقایسه کارایی آسکوربیک اسید و آلفاتوکوفرول در ترکیب با پروتئین آبپنیر جهت افزایش پایداری اکسایشی میگوی ذخیره شده در
دمای یخچال است .به همین منظور نمونههای بافت میگو در قالب چهار تیمار شامل تیمار ( 1شاهد)( 2 ،بافت میگو با پوشش پروتئین آبپنیر)( 3 ،بافت میگو با
پوشش پروتئین آبپنیر و آسکوربیک اسید) و ( 4بافت میگو با پوشش پروتئین آبپنیر و آلفاتوکوفرول) در دمای یخچال به مدت  9روز ذخیره شدند .بهمنظور بررسی
شدت اکسایش و همچنین پایداری تیمارها در برابر فساد اکسیدایتو ،شاخصهای پراکسید ،اسیدهای چرب آزاد ،آنیسیدین و تیوباربیتوریک اسید تیمارها در روزهای
صفر 6 ،3 ،و  9اندازهگیری شد .نتایج نشان داد پروتئین آبپنیر به تنهایی (تیمار  )2بهعنوان پوشش میگو میتواند تا حدی روند اکسیداسیون چربیهای میگو را
نسبت به شاهد کنترل کند .اما وقتی پروتئین آبپنیر با آسکوربیک اسید (تیمار  )3و آلفاتوکوفرول (تیمار  )4غنی شد ،قدرت پوششها در برابر فساد اکسیداتیو به
صورت معنیداری افزایش یافت ( .)p<0/05مطابق یافتهها ،در طول دوره نگهداری کمترین میزان عدد پراکسید ،اسیدهای چرب آزاد ،اندیس آنیسیدین و
تیوباربیتوریک اسید مربوط به تیمار  3بود ( .)p<0/05مقایسه پروفیل اسیدهای چرب میگوی تازه و پروفیل اسیدهای چرب تیمارها در روز نهم نشان داد که پوشش
پروتئین آبپنیر حاوی آسکوربیک اسید (تیمار  ) 3بیشترین نقش حفاظتی را از ساختار اسیدهای چرب داشته است .بنابر نتایج تحقیق حاضر میتوان ادعا کرد که
پوشش پروتئین آبپنیر -آسکوربیک اسید نسبت به پوشش پروتئین آبپنیر -آلفاتوکوفرول از کارائی بیشتری جهت افزایش پایداری اکسایشی میگو برخوردار است.
واژههای کلیدی :میگو ،پروتئین آب پنیر ،آسکوربیکاسید ،آلفاتوکوفرول

مقدمه

1

یکی از راههای افزایش ماندگاری و مقاومت مواد غذایی در برابر
فساد اکسیداتیو و میکروبی ،استفاده از پوششهای خوراکی در قالب
فیلم است .این پوششها که در دو نوع شیمیایی و طبیعی برای
نگهداری مواد غذایی مورد استفاده قرار میگیرند ،غالبا از جنس پروتئین،
پلیساکارید و لیپید هستند .یکی از پوششهای پروتئینی ،پروتئین آب
پنیر میباشد که طی دهه اخیر به دلیل خواص تغذیهای (ضریب هضم
باال ،داشتن آمینواسیدهای سیستئین و سیستین که پیشساز گلوتانیون
هستند) و نگهدارندگی (ممانعت از اکسیداسیون و فعالیت آنزیمها ،حفظ
خصوصیات کیفی فرآورده مانند عطر ،طعم ،رنگ و مزه ،حفظ ویتامینها
و آمینواسیدهای ضروری در محصول) در صنایع غذایی مورد توجه قرار
گرفته است ( Ahvenainen, 2003؛ .)Gounga et al., 2007یکی

 -1دانشجوی دکتری ،گروه آموزشی فراوری محصوالت شیالتی ،دانشکده شیالت و
محیط زیست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،ایران.
 -2استاد ،گروه آموزشی شیالت ،دانشکده علوم دامی و شیالت ،دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ایران.

دیگر از ویژگیهایی که استفاده از پروتئین آبپنیر را در صنایع غذایی
توجیه میکند ،دسترسی راحت و ارزان بودن این محصول است.
اگرچه قابلیت مقاومت پوششهای پروتئین آبپنیر در برابر رطوبت
به دلیل ماهیت آبدوستی آنها کم است ،اما موانع مناسبی در برابر
عبور گازهایی مانند اکسیژن ،دیاکسید کربن ،ترکیبات معطر و فرار و
همچنین چربیها هستند ( .)Seydim & Sarikus, 2007از اینرو این
فیلمها توانایی افزایش زمان ماندگاری فرآوردههای غذایی را دارند
( .)Ozdemir & Floros, 2008از آنجا که فیلم پروتئین آبپنیر
مقاومت مکانیکی باالیی دارد ،پوشش مواد غذایی با این فیلم ،فرم
ظاهری و خواص مکانیکی فرآورده را بهبود میدهد ( & Seydim
.)Sarikus, 2007
به دلیل اینکه خاصیت نگهدارندگی پوشش پروتئین آبپنیر صرفا
به ممانعت از عبور رطوبت ،لیپیدها ،گازهای مختلف ،مواد معطر و فرار
)skyeganeh@gmail.com
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بر میگردد ،استفاده از ترکیبات فعال در این نوع پوشش با هدف کاهش
نرخ اکسایش ماده غذایی ،بر کارایی و قدرت نگهدارندگی این پوششها
میافزاید .با استفاده از آنتیاکسیدانهای مختلف میتوان پوشش
پروتئین آبپنیر را غنی کرد .اما به دلیل ماهیت طبیعی این پروتئینها
و همچنین حفظ سالمت مصرفکننده و کاهش نگرانی آنها به جهت
مضرات نگهدارندههای شیمیایی ،بهتر است از آنتیاکسیدانهای طبیعی
استفاده شود.
میگو به دلیل دارابودن اسیدهای چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه
طی نگهداری در دمای یخچال به شدت در معرض فساد اکسیداتیو قرار
دارد .این آبزی در حالت انجماد نیز به همین دلیل (البته با شدت کمتر)
به اکسیداسیون حساس است ()Pazos et al., 2005؛ ضمن اینکه به
طور کلی نگهداری محصوالت و فرآوردههای شیالتی در حالت انجماد
منجر به افت خصوصیات کیفی مانند کاهش وزن ،آبچک ،تغییر ماهیت
پروتئین ،رنگ و طعم میشود (Bhobe & Pai, 1986؛ Boonsumrej
et al., 2007؛ Gonçalves, & Ribeiro, 2008؛ Hui et al.,
 .)2004بنابراین استفاده از تکنیکی که بتواند هم در شرایط انجماد و
هم شرایط یخچالی سرعت اکسیداسیون اسیدهای چرب میگو را کاهش
و متعاقبا به افزایش ماندگاری ،حفظ ارزش غذایی و کیفیت محصول
کمک کند ،ضروری بهنظر میرسد .یکی از این تکنیکها استفاده از
فیلمهای خوراکی بر پایه پروتئین آب پنیر است .با توجه به اینکه
حساسیت میگو به اکسیداسیون زیاد است ،استفاده از پوشش پروتئین
آبپنیر خالص برای افزایش ماندگاری آن در شرایط سرد (یخچالی)
کافی نیست و این پوشش نمیتواند اثر زیادی بر کنترل شدت اکسایش
داشته باشد ( .)Farshidi et al., 2017به همین دلیل الزم است پوشش
پروتئین آبپنیر با آنتیاکسیدانهای طبیعی غنی شود تا کارایی این
پوشش جهت نگهداری میگو افزایش یابد .اما انتخاب نوع آنتیاکسیدان
بهواسطه قدرت عمل و اثرگذاری در شرایط ترکیبی با پروتئین آبپنیر
بسیار مهم است .چرا که آنتیاکسیدانها از نظر قدرت و عملکرد (به
خصوص در ترکیب با یک ماکرومولکول دیگر مانند پروتئین) میتوانند
متفاوت باشند .آسکوربیکاسید (ویتامین  )Cو آلفاتوکوفرول (ویتامین
 )Eدو آنتیاکسیدان طبیعی هستند که عالوه بر خواص نگهدارندگی
(آنتیاکسیدانی) دارای ارزش غذایی و اثرات سودمندی بر سالمت
هستند ( .)Han et al., 2004در مطالعات مختلفی استفاده از
آسکوربیک اسید (Abdel, 2001؛ Aubourg et al., 2004؛
 )Pourashouri et al., 2009و از آلفاتوکوفرول (Zuta et al., 2007؛
 )Georgantelis et al., 2007جهت افزایش پایداری اکسایشی
فرآوردههای گوشتی و پروتئینی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج مثبتی
گزارش گردیده است.

1 . Hypophthalmichthys molitrix

تحقیقات متعددی در زمینه پوشش مواد غذایی بهوسیله پروتئین
آبپنیر و ترکیبات فعال صورت گرفته است Khezri .و همکاران
( )2012اثر پوشش پروتئین آبپنیر غنیشده با آسکوربیک اسید را بر
نگهداری فیله ماهی قزلآالی رنگینکمان بررسی و گزارش کردند که
استفاده از این پوشش طی مدت نگهداری فیله در دمای یخچال نرخ
افزایش  ،pHبازهای ازته فرار ،بار باکتریایی کل و سرمادوست را نسبت
به شاهد کاهش داد .نتایج مطالعه  Sayyadو همکاران ( )2016نشان
داد که پوشش فیله ماهی کپور نقرهای 1با پروتئین آبپنیر حاوی اسانس
شوید موجب کنترل روند افزایشی شاخصهای اکسایشی و میکروبی
تیمار نسبت به شاهد میشود .طی تحقیقی مشخص شد پوشش پروتئین
آبپنیر -گلیسرول قادر به افزایش پایداری اکسایشی مغز گردو است
( .)Hoseini & Milani, 2016در مطالعه  Mottalebiو همکاران
( )2012گزارش شد که پوشش خوراکی ماهی کیلکا با پروتئین آبپنیر
طی مدت نگهداری در سردخانه منجر به بهبود کیفیت رطوبت و رنگ
میشود Sayyad .و همکاران ( )2016گزارش کردند پوشش فیش
فینگر کپور نقرهای با پروتئین آبپنیر و مونوگلیسرید میتواند منجر به
کاهش اکسیداسیون و متعاقبا افزایش زمان نگهداری فرآورده شود .در
پژوهشی دیگر ،پوشش پروتئین آبپنیر -عصاره سیاهدانه توانست
ماندرگاری ماهی سوف را در شرایط یخچالی افزایش دهد.
با توجه به مطالعات انجامشده و ضرورت نیاز به ماندگاری بیشتر
میگو در زمان نگهداری سرد (یخچال) ،هدف از مطالعه حاضر امکان
سنجی کنترل نرخ اکسایش میگو با استفاده از پوشش پروتئین آبپنیر
غنیشده با آنتیاکسیدانهای آسکوربیک اسید و آلفاتوکوفرول در دمای
یخچال ( 4±1درجه سانتیگراد) و همچنین مقایسه کارایی این دو آنتی-
اکسیدان (در ترکیب با پروتئین با آبپنیر) است.

مواد و روشها
وانامی2

با وزن تقریبی  18گرم از سایت گمیشان واقع
میگوهای
در استان گلستان صید و در ظروف حاوی یخ پس از گذشت  3ساعت
به آزمایشگاه (پایلوت فرآوری محصوالت شیالتی دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی ساری) منتقل و پس از سرزنی ،پوستگیری
و شستشو در شرایط مناسب (انجماد) ذخیره شدند .بهمنظور تهیه پوشش
پروتئینی بر پایه آب پنیر از کنسانتره آب پنیر  80درصد (سیمین فرآور)،
آسکوربیکاسید (مرک) و آلفاتوکوفرول (سیگما) استفاده شد.
تهیه تیمارها ،ایجاد پوشش و آزمونها

محلول  10درصد وزنی -حجمی پروتئین آبپنیر در آب مقطر تهیه
و بهطور کامل هموژن شد .گلیسرول با نسبت ( 1:1برابر با مقدار پودر
پروتئینی) به عنوان پالستیسایزر به محلول اضافه و سپس محلول
2 . Litopenaeus vannamei
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حاصل به مدت  30دقیقه در حمام آب با دمای  90درجه سانتیگراد
قرار گرفت .بعد از اینکه این محلول سرد شد ،آنتیاکسیدانهای مورد
نظر (آسکوربیک اسید و آلفاتوکوفرول به مقدار  2درصد وزنی /حجمی)
به آن اضافه و این ترکیب به مدت یک ساعت هموژن شد ( Khezri
et al., 2012؛  .)Min & Krochta, 2007بهمنظور ایجاد پوشش از
روش غوطهوری استفاده گردید .به این صورت که تیمارها دو بار با
فاصله  5دقیقه و به مدت دو دقیقه در محلولهای تهیهشده قرار گرفتند.
پس از غوطهوری بار دوم ،به نمونهها اجازه داده شد تا در دمای اتاق

خشک شوند .سپس میگوها به یخچال با دمای  4±1درجه سانتیگراد
منتقل و به مدت  9روز ذخیره شدند .بهمنظور بررسی خصوصیات کیفی
نمونهها و شدت فرآیند اکسایش چربی ،شاخصهای پراکسید ،اسیدهای
چرب آزاد ،اندیس آنیسیدین و تیوباربیتوریکاسید برای تیمارها در
فواصل روزهای صفر 6 ،3 ،و  9اندازهگیری شد .همچنین بهمنظور
بررسی تغییرات محتوای اسیدهای چرب بافت میگو در طول نگهداری،
پروفیل اسیدهای چرب میگوی تازه و تیمارها بعد از  9روز ارزیابی و با
یکدیگر مقایسه شدند .جدول  1ترکیب تیمارها را نشان میدهد.

جدول  -1تیمارهای تحقیق
Table 1- Research treatments
Composition

Treatments

ترکیب تیمارها
)Control (Shrimp texture

تیمارها
1

Shrimp texture + whey protein

2

شاهد (بافت میگو)
بافت میگو +پروتئین آب پنیر
Shrimp texture + whey protein + ascorbic acid

3

Shrimp texture + whey protein + alpha-tocopherol

4

بافت میگو +پروتئین آب پنیر +آسکوربیکاسید
بافت میگو +پروتئین آب پنیر +آلفاتوکوفرول

استخراج چربی

بهمنظور استخراج چربی موجود در بافت ،ابتدا میگوها توسط
مولینکس چرخ و حاللی متشکل از کلروفرم -متانول و آب با نسبت
 1:1:2به خمیر حاصل اضافه شد .پس از هموژنکردن این ترکیب ،الیه
کلروفرمی جدا و روغن موجود موجود در حالل با تبخیرکننده در دمای
 40درجه سانتیگراد (تحت شرایط خال) تبخیر و جداسازی شد ( Bligh
.)& Dyer, 1959
عدد پراکسید

بهمنظور اندازهگیری عدد پراکسید 60 ،سیسی کلروفرم و  60سی
سی متانول به دکانتور حاوی  15گرم بافت میگو اضافه گردید .بعد از
 24ساعت با افزودن  36سیسی آب مقطر به دکانتور اجازه داده شد تا
سه فاز تشکیل شود 20 .میلیلیتر از فاز زیرین به یک ارلن منتقل و با
 25سیسی کلروفرم و استیک اسید (با نسبت  3به  )2ترکیب شد .در
مرحله بعد  0/5سیسی یدور پتاسیم و  30سیسی آب مقطر به ترکیب
حاصل اضافه گردید .سپس  0/5سیسی معرف نشاسته  %1وارد ارلن و
درب آن بسته شد .بعد از تکاندادن ارلن ،ید آزادشده رنگ محلول را
تغییر داد .در انتها محلول حاصل با تیوسولفات  0/01نرمال تیتر و عدد
پراکسید از رابطه  1بر حسب میلیاکیواالن اکسیژن در کیلوگرم چربی
محاسبه شد .در این فرمول زیر  Vحجم تیوسولفات مصرفی N ،نرمالیته
و  Mوزن نمونه بر حسب کیلوگرم است (.)Egan & Sawyer, 1997

PV=100×V×N/M

()1
اسیدهای چرب آزاد

 2تا  3قطره معرف فنلفتالئین به یک ارلن حاوی  25میلیلیتر
اتانول  %96اضافه شد .این محلول با افزودن  1تا  2قطره هیدروکسید
سدیم ،خنثی و رنگ آن به رنگ پوست پیاز تغییر کرد .محلول حاصل
به ارلن حاوی چربی اضافه و روی هیتر قرار گرفت .پس از اولین جوش،
محلول از هیتر جدا و  2تا  3قطره فنلفتالئین به آن افزوده و سپس با
سود تیتر شد .در نهایت اسیدهای چرب آزاد از طریق رابطه  2محاسبه
و بر حسب درصد اولئیکاسید گزارش شد (.)Egan & Sawyer, 1997
FFA =2.82 N (V2-V1)/W
()2
در این رابطه  ،Nنرمالیته سود ،V2 ،میلیلیتر سود مصرفی برای هر
نمونه ،V1 ،میلیلیتر سود مصرفی برای هر نمونه شاهد و  ،Wگرم چربی
است.
اندیس آنیسیدین

جهت سنجش عدد آنیسیدین چربی تیمارها ،در ابتدا  2گرم چربی
در  25سیسی ایزواکتان حل و جذب این محلول با دستگاه
اسپکتروفتومتر ( )CE 7200 ،UV-Visدر طول موج  350نانومتر قرائت
شد .در مرحله بعد 5 ،میلیلیتر از این مخلوط با  1میلیلیتر آنیسیدین
 25درصد در اسید استیک مخلوط شد .بعد از گذشت زمان ده دقیقه،
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جذب این محلول نیز در همان طول موج ثبت شد .در انتها عدد
آنیسیدین با استفاده از فرمول  3محاسبه و گزارش گردید .در این فرمول
 Asجذب محلول چربی بعد از واکنش با آنیسیدین Ab ،جذب محلول
چربی و  Mگرم چربی است (.)Parvaneh, 2019
AnV=25(1.2 As - Ab)/M
()3
شاخص تیوباربیتوریک اسید

بهمنظور اندازهگیری شاخص تیوباربیتوریک اسید در ابتدا دستگاه
تقطیر با مخلوط کردن  10گرم بافت هموژنشده 97/5 ،میلیلیتر آب
مقطر و  2/5میلیلیتر اسید کلریدریک ( 4نرمال) در یک ارلن تشکیل
شد .در مرحله بعد  4میلیلیتر معرف  TBAبه  5میلیلیتر از مایع حاصل
از تقطیر اضافه شد و ظرف حاوی این ترکیب  35دقیقه در حمام آب
( 100درجه سانتیگراد) قرار داده شد .پس از سرد شدن میزان جذب
مایع صورتی حاصل در طول موج  538نانومتر قرائت گردید .شاخص
تیوباربیتوریکاسید از حاصل ضرب عدد جذب در ثابت  7/8محاسبه و
به صورت میلیگرم مالوندیآلدهید در کیلوگرم نمونه گزارش شد
(.)Tarladgis et al., 1960
بررسی پروفیل اسیدهای چرب

بهمنظور بررسی پروفیل اسیدهای چرب روغن میگو 0/5 ،گرم
چربی استخراجشده با نسبتهای مشخص از متانول ،بنزن و
اسیدسولفوریک ترکیب و در نهایت متیله شد .یک میکرولیتر از نمونه
آمادهشده به دستگاه کروماتوگراف گازی (6890 ،Hewlett-Packard
با ستون  BPXو دمای  198درجه سانتیگراد و ردیاب دتکتور شعلهای
با دمای  320درجه سانتیگراد) تزریق شد .کلیات مقادیر اسیدهای چرب
به صورت گرم در  100گرم چربی ارائه شد (.)Murphy, 1993

تجزیه و تحلیل آماری دادهها

تحقیق حاضر در قالب طرح کامال تصادفی اجرا و بهمنظور آنالیز
آماری از نرمافزار  SPSSاستفاده گردید .دادهها از طریق آزمون آنالیز
واریانس یکطرفه آنالیز و معنیداری تفاوت بین میانگینها بهوسیله
آزمون دانکن در سطح اطمینان  95درصد ارزیابی شد.

نتایج و بحث
عدد پراکسید

عدد پراکسید شاخصی است که میزان محصوالت اولیه
اکسیداسیون چربیها یا همان هیدروپراکسیدها را میسنجد .از آنجا که
هیدروپراکسیدها ممکن است به ترکیبات ثانویه فرار و غیرفرار تبدیل و
متعاقبا کیفیت فرآورده را دستخوش تغییرات منفی کنند (تندشدن
اکسیداسیونی) ،اندازهگیری آنها حائز اهمیت است .اعداد مختلفی برای
میزان استاندارد این شاخص عنوان شده است که از یک ( Naturland,
 )2002و دو ( )Kanner, 2007تا پنج میلیاکیواالن اکسیژن در
کیلوگرم چربی ( )UNECEF, 2002متغیر است.
جدول  2عدد پراکسید تیمارها را در طول دوره نگهداری نشان
میدهد .مطابق جدول ،در روز صفر همه تیمارها تقریبا عدد پراکسید
برابری ارائه کردند ( .)p>0/05در روز سوم نگهداری ،کمترین و
بیشترین عدد پراکسید بهترتیب مربوط به تیمار  3و  1بود (.)p<0/05
ضمن اینکه در این روز عدد پراکسید تیمارهای  2و  4اختالف معنی
داری نداشتند ( .)p>0/05در روزهای ششم و نهم اعداد پراکسید همه
تیمارها متفاوت و کمترین مقدار آن در تیمار  3ثبت شد ( .)p<0/05در
هر کدام از تیمارها با افزایش زمان نگهداری ،روند عدد پراکسید صعودی
بود .گرچه اختالف عدد پراکسید در تیمار  3بین روزهای سوم و ششم
معنیدار نبود (.)p>0/05

جدول  -2عدد پراکسید تیمارها در طول دوره نگهداری (میلیگرم اکسیژن در کیلوگرم)
)Table 2- Peroxide value of treatments during storage (mg O 2/Kg
Treatment 4

Treatment 3

Treatment 2

تیمار 4

تیمار 3

تیمار 2

1.79±0.1Aa
3.06±0.05Bb
4.57±0.14Cb
6.85±0.08Db

1.79±0.07Aa
2.21±0.01Ba
2.24±0.42Ba
3.91±0.09Ca

1.81±0.45Aa
3.12±0.42Bb
6.01±0.12Cc
9.32±0.15Dc

Treatment 1
)(Control

تیمار ( 1شاهد)
1.85±0.11Aa
4.68±0.12Bc
7.51±0.68Cd
14.35±1.29Dd

)Storage time (day

زمان نگهداری (روز)
0
3
6
9

حروف کوچک و بزرگ متفاوت به ترتیب نشاندهنده وجود اختالف معنادار بین دادههای هر سطر و ستون است (.)p<0/05
The lowercase and uppercase letters indicate a significant difference between the data in each row and column, respectively
(p<0.05).

در تحقیق حاضر پوشش پروتئین آبپنیر خالص نسبت به شاهد
توانست روند افزایشی عدد پراکسید را کنترل کند .به گونهای که در
تیمار شاهد عدد پراکسید از  1/85 ±0/11در روز صفر به 14/35 ±1/29
میلیاکیواالن اکسیژن در کیلوگرم لیپید در روز نهم رسید ،اما دامنه

این تغییر در تیمار پوششدادهشده با پروتئین آب پنیر از 1/81 ±0/45
تا  9/32 ±0/15میلیاکیواالن اکسیژن در کیلوگرم لیپید بود .این به
این معناست که پوشش پروتئین آبپنیر خالص تا حدی میتواند نرخ
اکسیداسیون و تولید محصوالت اولیه آن را کاهش دهد ،اما از آنجا که
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میگو بسیار مستعد فساد است ،در این تحقیق به پوشش خالص پروتئین
آبپنیر بسنده نشد و این پوشش با آسکوربیک اسید و آلفاتوکوفرول
غنی شد .نتایج نشان داد که افزودن این دو آنتیاکسیدان به پوشش
پروتئین آبپنیر بهصورت معنیداری به کارایی این پوشش در مقابله با
تولید محصوالت اولیه اکسیداسیون کمک میکند ( .)p<0/05بهطور
کلی طی روزهای نگهداری عدد پراکسید تیمار  3بهصورت معنیداری
کمتر از تیمار  4بود .این موضوع نشان میدهد که آسکوربیک اسید
نسبت به آلفاتوکوفرول در ترکیب با پروتئین آبپنیر به صورت معنی
داری قابلیت بیشتری برای کاهش و کنترل نرخ اکسیداسیون دارد .این
ترکیب جهت کنترل اکسایش آنقدر کاراست که مقادیر عدد پراکسید در
تیمار مربوطه در روزهای سوم و ششم تقریبا برابر است .به این معنی
که این پوشش موجب شد تا با گذشت سه روز تغییر معنیداری در عدد
پراکسید تیمار  3ثبت نشود .شیب عدد پراکسید در همه تیمارها با
گذشت زمان نگهداری صعودی ،اما میزان این شیب در تیمارها متفاوت
بود .در واقع استفاده از پوششها موجب شد تا شیب افزایش عدد
پراکسید در تیمارهای دارای پوشش نسبت به شاهد کمتر باشد .اگر در
خوشبینانهترین حالت حداکثر میزان استاندارد عدد پراکسید را  5میلی
اکیواالن اکسیژن در کیلوگرم چربی در نظر بگیریم ،بعد از گذشت 9
روز تنها تیمار  3قابلیت مصرف دارد .با این حد استاندارد ،تیمار شاهد و
 2تا روز سوم برای مصرف انسانی مناسب بودند .اما استفاده از پوشش
پروتئین آب پنیر و آلفاتوکوفرول این زمان را تا روز ششم ارتقا داد (تیمار
.)4
در مطالعه  Paktermaniو همکاران ( )2017از آلفاتوکوفرول در
ترکیب با آلژیناتسدیم بهمنظور حفظ خصوصیات کیفی گوشت ماهی
استفاده شد و نتایج نشان داد استفاده از این آنتیاکسیدان موجب کاهش

نرخ تولید پراکسید در مقایسه با شاهد میشود .استفاده از پروتئین آب
پنیر حاوی اسانس شوید در نگهداری فیله کپور نقرهای تا حد زیادی
توانست روند افزایشی پراکسید و بهطور کلی شاخصهای اکسایش را
نسبت به شاهد کنترل کند ( .)Sayyad et al., 2016عدد پراکسید در
چربی ماهی قزلاالی رنگینکمان با پوشش کیتوزان و آلفاتوکوفرول
طی نگهداری در دمای یخچال بسیار کمتر از تیمار شاهد بود (طلوعی
و همکاران .)1391 ،در تحقیق  Zutaو همکاران ( )2007گزارش شد
محصوالت اولیه اکسایش در روغن ماهی ماکرل در حضور غلظت پائین
آلفاتوکوفرول کاهش مییابد.
اسیدهای چرب آزاد

اسیدهای چرب آزاد که تولید آنها بهعنوان پیشرفت اکسیداسیون
مطرح است ،حاصل آبکافت آنزیمی تریگلیسریدها در حضور
کاتالیزورهایی نظیر گرما و رطوبت هستند .این اسیدها طی
اتواکسیداسیون ترکیباتی را تولید میکنند که ویژگیهای حسی (طعم،
بو ،مزه و آروما) و کیفی فرآورده (زمان ماندگاری) را تحت تاثیر قرار
میدهند .جدول  3میزان اسیدهای چرب آزاد را در تیمارها نشان می
دهد .همانطور که در این جدول مشاهده میشود ،در روز صفر اختالف
شاخص مذکور بین تیمارها معنیدار نیست ( .)p>0/05در روزهای سوم،
ششم و نهم کمترین میزان اسیدهای چرب آزاد در تیمار  3ثبت شد
( .)p<0/05در روز سوم میزان اسیدهای چرب آزاد در شاهد و تیمار 2
اختالف قابل مالحظهای نداشت( .)p>0/05تولید اسیدهای چرب آزاد
در همه تیمارها با افزایش زمان نگهداری به صورت معنیداری افزایش
یافت ( )p<0/05اما شیب این روند در تیمارها متفاوت و کمترین شیب
مربوط به تیمار  3بود.

جدول  -3میزان اسیدهای چرب آزاد تیمارها در طول دوره نگهداری (درصد اولئیک اسید)
)Table 3- Amount of free fatty acids in the treatments during storage (%Oleic acid
Treatment 4

Treatment 3

Treatment 2

تیمار 4

تیمار 3

تیمار 2

0.25±0.09Aa
1.04±0.05Bb
1.62±0.01Cb
2.73±0.04Db

0.24±0.02Aa
0.77±0.01Ba
1.16±0.04Ca
1.98±0.01Da

0.26±0.05Aa
1.75±0.1Bc
2.11±0.02Cc
3.62±0.15Dc

Treatment 1
)(Control

تیمار ( 1شاهد)
0.25±0.1Aa
1.81±0.11Bc
2.93±0.08Cd
4.75±0.24Dd

)Storage time (day

زمان نگهداری (روز)
0
3
6
9

حروف کوچک و بزرگ متفاوت به ترتیب نشاندهنده وجود اختالف معنادار بین دادههای هر سطر و ستون است (.)p<0/05

The lowercase and uppercase letters indicate a significant difference between the data in each row and column, respectively
)(p<0.05

در این پژوهش شاخص اسیدهای چرب آزاد در تیمار شاهد با شیب
زیادی در طول دوره نگهداری افزایش یافت و از  0/25 ±0/1در روز
صفر به  4/75 ±0/24درصد اولئیکاسید در روز نهم رسید .استفاده از
پوشش پروتئین آب پنیر خالص (تیمار  )2اگرچه تا روز سوم نسبت به
شاهد کارائی نداشت (عدم وجود اختالف معنیدار در روز صفر و سوم از

نظر شاخص مذکور) اما در روزهای ششم و نهم قابلیت خود را نشان
داد و به صورت معنیداری مقادیر کمتری از اسیدهای چرب آزاد را
نسبت به شاهد نشان داد ( .)p<0/05غنیسازی پروتئین آبپنیر با
آسکوربیکاسید (تیمار  )3و آلفاتوکوفرول (تیمار  )4موجب شد تا پوشش
حاصل نسبت به شاهد و تیمار  2به صورت شدیدتری در مقابل
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اکسیداسیون چربیهای بافت مقاومت کند .بهطور کلی در همه روزهای
نگهداری به غیر از روز صفر ،تیمار  3نسبت به تیمار  ،4به شکل معنی
داری قابلیت بیشتری از خود در برابر اکسیداسیون نشان داد و کمترین
مقادیر اسیدهای چرب آزاد مربوط به همین تیمار بود .این امر بدان
معناست که بین دو آنتیاکسیدان طبیعی آسکوربیک اسید و
آلفاتوکوفرول ،آسکوربیک اسید کارایی بیشتری برای افزایش پایداری
بافت میگو (در ترکیب با پروتئین آبپنیر) دارد .اینکه کمترین شیب
افزایشی تولید اسیدهای چرب آزاد در بین تیمارها باز هم مربوط به تیمار
 3است ،دقیقا به همین موضوع اشاره دارد .با توجه به اینکه حداکثر
میزان مجاز اسیدهای چرب آزاد برای مصارف انسانی  5درصد اولئیک
اسید گزارش شده است ( )Kirk & Sawyer, 1991میتوان ادعا کرد
که همه تیمارها تا پایان دوره نگهداری از نظر میزان اسیدهای چرب
آزاد در حد استاندارد قرار دارند؛ گرچه تیمار شاهد در روز انتهایی (نهم)
به مرز قابل قبول این شاخص نزدیک شد.
نتایج پژوهشی که بهمنظور افزایش پایداری اکسایشی مغز گردو از
پوشش پروتئین آبپنیر استفاده کرد ،مانند پژوهش حاضر نشان داد این
پوشش توانایی بالقوهای در کاهش نرخ تولید اسیدهای چرب آزاد در
مغز گردو دارد (.)Hoseini & Milani, 2016
همچنین در تحقیق  Seyfzadehو  )2011( Mottalebiکه از
پوشش ترکیبی پروتئین آب پنیر و آلژینات سدیم جهت حفظ
خصوصیات کیفی ماهی کیلکا 1در شرایط انجماد استفاده شد ،این
پوشش توانست روند افزایش اسیدهای چرب آزاد را در طول دوره

نگهداری نسبت به شاهد کنترل کند .در تحقیق  Tolueiو همکاران
( )2011استفاده از آلفاتوکوفرول در ترکیب با کیتوزان تا حد زیادی روند
تولید اسیدهای چرب را در ماهی قزلآالی رنگینکمان (دمای یخچال)
نسبت به شاهد کنترل کرد.
شاخص آنیسیدین

آنیسیدین اندیسی جهت ارزیابی محصوالت ثانویه اکسیداسیون
اسیدهای چرب است و در واقع معیاری از مقدار آلدهیدهایی ( 2آلکنالها
و 2و 4آلکادیانها) میباشد که در اثر شکستن محصوالت اولیه
اکسایش (هیدروپراکسیدها) تولید میشوند (.)Shahin et al., 2014
اگر عدد آنیسیدین چربی میگوی پوششدهی شده با گذشت زمان نسبت
به شاهد کمتر باشد ،این امر بیانگر موثربودن پوششها در ممانعت از
اکسیداسیون چربی بافت است.
جدول  4شاخص آنیسیدین نمونههای دارای پوشش و شاهد را
نشان میدهد .مطابق جدول در روز صفر شاخص مذکور در تیمارها با
هم برابر است ( ،)p>0/05در روز سوم مقادیر شاخص آنیسیدین در
تیمارهای  2و  4اختالف قابل مالحظهای ارائه نکردند ()p>0/05؛ ضمن
اینکه کمترین این شاخص در تیمار  3ثبت شد ( .)p<0/05در روزهای
ششم و نهم هر چهار تیمار از نظر شاخص آنیسیدین اختالف معنیداری
داشتند که حداقل این شاخص باز هم مربوط به تیمار  3بود (.)p<0/05
در همه تیمارها با افزایش دوره نگهداری ،روند شاخص آنیسیدین به
صورت معنیداری افزایشی بود (.)p<0/05

جدول  -4عدد آنیسیدین تیمارها در طول دوره نگهداری
Table 4- Anisidine value of treatments during storage
Treatment 4

Treatment 3

Treatment 2

تیمار 4

تیمار 3

تیمار 2

1.05±0.05Aa
2.78±0.1Bb
4.89±0.02Cb
6.23±0.46Db

1.04±0.01Aa
1.72±0.01Ba
3.14±0.05Ca
4.22±0.09Da

1.04±0.02Aa
2.81±0.09Bb
5.99±0.05Cc
9.52±0.19Dc

Treatment 1
)(Control

تیمار ( 1شاهد)
1.06±0.06Aa
4.02±0.03Bc
7.81±0.43Cd
12.87±0.11Dd

)Storage time (day

زمان نگهداری (روز)
0
3
6
9

حروف کوچک و بزرگ متفاوت به ترتیب نشاندهنده وجود اختالف معنادار بین دادههای هر سطر و ستون است (.)p<0/05
The lowercase and uppercase letters indicate a significant difference between the data in each row and column, respectively

شاخص آنیسیدین در تیمار دارای پوشش پروتئین آبپنیر خالص
(تیمار  )2نسبت به شاهد با شیب آرامتری در طول دوره نگهداری
افزایش یافت و بهغیر از روز صفر ،مقادیر این شاخص در این تیمار
نسبت به شاهد بهطور معنیداری کمتر بود ( .)p<0/05این موضوع تا
حدی نشاندهنده کارایی پوشش پروتئین آب پنیر در جلوگیری از ورود
گازها به بافت و متعاقب اکسیداسیون چربی است .استفاده از
آلفاتوکوفرول در ترکیب با پروتئین آبپنیر اگرچه در روزهای صفر و
1 . Clupeonellia delitula

سوم موجب افزایش کارایی پوشش نسبت به پوشش پروتئین آبپنیر
خالص نشد (عدم وجود اختالف معنیدار از نظر شاخص آنیسیدین) ،اما
در روزهای ششم و نهم وجود آلفاتوکوفرول در پوشش قابلیت خود را
نشان داد و مقادیر کمتری از اندیس آنیسیدین در پوشش پروتئین آب
پنیر -آلفاتوکوفرول نسبت به پوشش آبپنیر خالص ثبت شد (.)p<0/05
غنیسازی پروتئین آبپنیر با آسکوربیکاسید موجب شد که این پوشش
نسبت به سایر تیمارها ،هم مقادیر کمتری از اندیس آنیسیدین را ارائه
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اکسیداسیون چربیها قابلیت واکنش با سایر ترکیبات بافت (پروتئینها،
فسفولیپیدها و نوکلوتیدها) را دارد که در این صورت تیوباربیتوریک اسید
ممکن است نتواند شاخص دقیقی برای ارزیابی اکسیداسیون ثانویه
چربیها باشد ( .)Aubourg, 1993جدول  5شاخص تیوباربیتوریک
اسید تیمارها را در طول روزهای ذخیره نشان میدهد .همانطور که در
جدول مشاهده میشود ،در روز صفر شاخص تیوباربیتوریک اسید تیمارها
تقریبا با هم برابر است ( .)p>0/05در روز سوم نیز شاخص مذکور در
تیمارهای  2و  4تقریبا مشابه میباشد ( )p>0/05ضمن اینکه در این
روز کمترین مقدار شاخص تیوباربیتوریک اسید مربوط به تیمار  3بود
( .)p<0/05در روزهای ششم و نهم تفاوت بین همه تیمارها از نظر
شاخص تیوباربیتوریک اسید معنیدار و حداقل این شاخص در تیمار 3
ثبت شد .در همه تیمارها با افزایش روزهای نگهداری ،روند شاخص
تیوباربیتوریک اسید صعودی بود؛ گرچه اختالف این شاخص در تیمار 3
در روزهای صفر و سوم معنیدار نبود (.)p>0/05

کند و هم شیب افزایش این شاخص در این تیمار بسیار کندتر از بقیه
تیمارها باشد .بهگونهای که مقدار شاخص مذکور در این تیمار از ±0/01
 1/04در روز صفر به  4/22 ±0/09در روز آخر رسید .طی پژوهشی
استفاده از آلفاتوکوفرول در ترکیب با کیتوزان جهت افزایش پایداری
اکسایشی چربی موجود در قزلآالی رنگینکمان پرورشی نگهداریشده
در دمای یخچال مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد این پوشش
در کنترل شاخص آنیسیدین موثر است (.)Toluei et al., 2011
شاخص تیوباربیتوریک اسید

شاخص تیوباربیتوریک اسید نشاندهنده محصوالت ثانویه
اکسیداسیون چربیها (بهویژه آلدهیدها که از شکستن هیدروپراکسیدها
تولید میشوند) میباشد ( .)Lin & Lin, 2005در بین شاخصهای
مختلفی که جهت سنجش پیشرفت اکسیداسیون چربیها مورد استفاده
قرار میگیرد ،شاخص تیوباربیتوریکاسید شاید از دقت و قابلیت استناد
کمتری برخوردار باشد .به دلیل اینکه مالون دیآلدهید ایجادشده در اثر

جدول  -5مقادیر تیوباربیتوریک اسید تیمارها در طول دوره نگهداری (میلیگرم مالوندیآلدهید در کیلوگرم)
)Table 5- TBA value of treatments during storage (mgMDA/Kg
Treatment 4

Treatment 3

Treatment 2

تیمار 4

تیمار 3

تیمار 2

0.37±0.04Aa
0.98±0.01Bb
1.41±0.02Cb
2.16±0.09Db

0.39±0.09Aa
0.42±0.1Aa
0.89±0.02Ba
1.42±0.01Ca

0.39±0.06Aa
0.99±0.01Bb
2.05±0.02Cc
3.01±0.03Dc

Treatment 1
)(Control

تیمار ( 1شاهد)
0.39±0.1Aa
1.57±0.04Bc
2.88±0.05Cd
4.11±0.31Dd

)Storage time (day

زمان نگهداری (روز)
0
3
6
9

حروف کوچک و بزرگ متفاوت به ترتیب نشاندهنده وجود اختالف معنادار بین دادههای هر سطر و ستون است (.)p<0/05
The lowercase and uppercase letters indicate a significant difference between the data in each row and column, respectively
(p<0.05).

استفاده از پروتئین آب پنیر خالص برای پوشش میگو تا حد زیادی
نسبت به شاهد توانست روند افزایشی تیوباربیتوریکاسید را مهار کند.
به گونهای که نرخ این شاخص در تیمار شاهد از  0/39 ±0/1در روز
صفر به  4/11 ±0/31میلیگرم مالوندیآلدهید بر کیلوگرم در روز نهم
رسید ،اما این رقم برای تیمار  2در همین بازه از  0/39±0/06تا
 3/01±0/03میلیگرم مالوندیآلدهید بر کیلوگرم متغیر بود .در
پژوهش  Sayyadو همکاران ( )2016نیز استفاده از پوشش پروتئین
آب پنیر توانسب مانع از افزایش نرخ شاخص تیوباربیتوریک اسید به
مانند نمونه شاهد شود .اما بر خالف پژوهش حاضر ،در تحقیق
 Farshidiو همکاران ( )2017پوشش میگو با پروتئین آبپنیر خالص
اثر قابل توجهی بر کنترل و مهار تیوباربیتوریک اسید تیمار نسبت به
شاهد نداشت .در پژوهشی دیگر که ران مرغ با استفاده از پروتئین آب
پنیر پوشش داده شده بود ،گزارش شد این تیمار نسبت به شاهد تفاوت
قابل مالحظهای در میزان شاخص تیوباربیتوریک اسید ندارد
( .)Wolfson et al, 1994اگرچه قدرت بیشتر پوشش پروتئین آب

پنیر -آلفاتوکوفرول در برابر پوشش پروتئین آبپنیر خالص جهت کنترل
تیوباربیتوریک اسید تا روز سوم نمایان نشد ،اما در روزهای ششم و نهم
به وضوح این مورد تائید شد .در تحقیق  Paktermaniو همکاران
( )2017کارایی آلفاتوکوفرول در کنترل تیوباربیتوریک اسید گوشت
ماهی قزلآالی رنگینکمان ثابت شد .نتایج شاخص تیوباربیتوریک
اسید هم نشان داد که آسکوربیک اسید نسبت به آلفاتوکوفرول در
ترکیب با پروتئین آبپنیر برای مهار اکسیداسیون چربیها کاراتر است
به گونهای که در طول روزهای نگهداری (غیر صفر) همواره شاخص
مذکور در تیمار  3از تیمار  4کمتر بود .پوشش پروتئین آبپنیر-
آسکوربیک اسید به حدی برای کنترل نرخ شاخص تیوباربیتوریک اسید
موثر بود که در تیمار  3از روز صفر تا روز سه ،افزایش معنیداری در
این شاخص ثبت نشد .با توجه به اینکه حد قابل قبول شاخص
تیوباربیتوریک اسید برای آبزیان در محدوده  1تا  2میلیگرم مالوندی-
آلدهید در کیلوگرم قرار دارد ( ،)Lakshmanan, 2000میتوان ادعا
کرد که تیمارهای  3و  4تا پایان روز نگهداری از نطر کیفیت در حد
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مطلوبی قرار دارند .مقدار شاخص تیوباربیتوریک اسید تیمار  2در روز
ششم از این حد خارج شد و به دلیل ایجاد بوی نامطبوع برای مصارف
انسانی مناسب نیست .تیمار شاهد نهایتا تا روز سوم در بازه استاندارد از
نظر شاخص تیوباربیتوریک اسید قرار داشت.
ارزیابی پروفیل اسیدچرب تیمارها

در جدول  6کلیات پروفیل اسیدهای چرب میگوی تازه و همینطور
پروفیل اسیدهای چرب تیمارها در روز نهم ارائه شده است .همانطور که
در این جدول رویت میشود ،کمترین کاهش  ،2DHA ،1EPAامگا،3
امگا ،6مجموع  EPAو  DHAو همچنین نسبت  DHAبه پالمتیک
اسید در روز نهم نسبت به میگوی تازه در تیمار  3ثبت شد .تیمار 2 ،4
و شاهد بهترتیب در مراتب بعدی جای گرفتند.
بررسی پروفیل اسیدهای چرب در تیمارها نشان داد که پوششهای
مورد استفاده در این تحقیق و در راس آنها پوشش پروتئین
آبپنیر -آسکوربیک اسید نقش حفاظتی مناسبی از محتوی اسیدهای
چرب بافت میگو و اکسیداسیون آنها دارند .مجموع  EPAو  DHAو
همچنین نسبت  DHAبه پالمتیکاسید دو شاخص مهم پیشرفت
اکسایش هستند ( .)Siskos et al., 2007اختالف این دو شاخص در

چربی میگوی تازه و تیمار  3در روز نهم نسبت به این اختالف در سایر
تیمارها بسیار کمتر است که این موضوع نشاندهنده کارایی پوشش
پروتئین آبپنیر -آسکوربیک اسید در حفاظت از اسیدهای چرب در برابر
اکسایش میباشد .کاهش مقادیر  ،DHA ،EPAامگا  3و امگا  6در
تیمار دارای پوشش پروتئین آبپنیر -آسکوربیک اسید در روز نهم نسبت
به این مقادیر در میگوی تازه ناچیز است که این موضوع باز هم داللت
بر خاصیت ضداکسایشی و حفاظتی پوشش مذکور دارد .پوشش پروتئین
آبپنیر -آلفاتوکوفرول و پوشش پروتئین آبپنیر خالص نیز از نظر این
کارایی نسبت به شاهد بسیار فعال عمل کردند ،اما نسبت به پوشش
پروتئین آبپنیر -آسکوربیکاسید بهترتیب در ردههای بعدی جای
داشتند .نتایج پروفیل اسیدهای چرب در پژوهشی که بهمنظور حفظ
چربیهای ماهی قزلآالی رنگینکمان طی مدت نگهداری در دمای
یخچال از پوشش کیتوزان -آلفاتوکوفرول استفاده شد ،نشان داد که این
پوشش بهصورت قابل مالحظهای از کاهش  ،DHA ،EPAامگا ،3
مجموع  EPAو  DHAو همچنین نسبت  DHAبه پالمتیک اسید
(شاخصهای پیشرفت اکسایش) جلوگیری میکن ( Toluei et al.,
.)2011

جدول  -6مقایسه پروفیل اسیدچرب تیمارها در روز نهم و میگوی تازه (گرم در  100گرم چربی)
)Table 6- Comparison of fatty acid profiles of treatments in ninth day and fresh shrimp (g/100g lipid
Treatment 4

Treatment 3

Treatment 2

تیمار 4

تیمار 3

تیمار 2

6.85±0.08c
5.33±0.02c
15.96±0.21c

8.97±0.07d
6.16±0.04d
19.38±0.41d

5.11±0.01b
3.91±0.01b
12.63±0.05b

تیمار ( 1شاهد)
2.53±0.06a
1.14±0.02a
5.54±0.03a

5.27±0.01c

6.41±0.06d

4.19±0.01b

2.25±0.04a

9.15±0.28e

12.18±0.15c
0.35±0.01c

15.13±0.23d
0.46±0.01d

9.02±0.04b
0.24±0.02b

3.67±0.16a
0.12±0.03a

19.87±0.02e
0.59±0.02e

Fatty acids

Treatment 1
)(Control

Fresh
shrimp

میگو تازه
11.31±0.03e
8.56±0.09e
24.63±0.46e

EPA
DHA
(3∑ )n-3

(∑ )n-6

EPA + DHA
DHA/Palmitic

اسیدهای چرب

4

حروف متفاوت در هر ردیف ،نشاندهنده وجود اختالف معنادار بین دادههای آن ردیف است (.)p<0/05
Different letters in each row indicate a significant difference between the data in that row (p<0.05).

نتیجهگیری
پوشش میگوی وانامی با استفاده از پروتئین آبپنیر میتواند تا حدی
روند اکسایش چربیهای بافت را در دمای یخچال نسبت به شاهد
کنترل کند .همچنین غنیسازی این نوع پوشش با استفاده از
آسکوربیکاسید و آلفاتوکوفرول بهصورت معنیداری بر قدرت پوشش

در مقابله با فساد اکسیداتیو میافزاید .مطابق نتایج میتوان ادعا کرد
پوشش پروتئین آب پنیر -آسکوربیکاسید نسبت به پوشش پروتئین آب
پنیر -آلفاتوکوفرول از کارایی بیشتری برای حفاظت از چربیهای بافت
در برابر اکسایش برخوردار است .بنابراین آسکوربیکاسید نسبت به
آلفاتوکوفرول (در ترکیب با پروتئین آب پنیر) جهت کنترل نرخ
اکسیداسیون میگوی ذخیره شده در دمای یخچال کاراتر است.
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Abstract
Introduction: Nowadays, production and utilization of Nano materials have increased due to their unique and
interesting properties. So far, different physical and chemical methods have been used to synthesize silver nanoparticles.
Chemical synthesis is not compatible due to the hazardous chemicals residues on the surface of the nanoparticles (NP) as
well as production of by products with high impact on the environment. Physical routes for synthesis of NPs have some
drawbacks, too. These methods require high energy and space, and are expensive. Therefore, biological methods for the
synthesis of silver nanoparticles are considered emerging technologies as economic choices in the green chemistry field.
Among these methods, plant-mediated synthesis of AgNPs is a rapid, simple, non-toxic and eco-friendly technique. Silver
nanoparticles exhibit high bactericidal activity at their utilized concentrations with no toxic effect on human cells, and
they also strongly enhance the antibacterial activity of conventional antibiotics even against multi-resistant bacteria
through their synergistic effects. Callistemon citrinus belongs to the family Myrtaceae and includes more than 30 species.
The plant is widespread in wet tropics, notably Australia, South America and tropical Asia, but presently can be found all
over the world. Callistemon citrinus is a potential medicinal plant used to treat gastrointestinal distress, pain, and
infectious diseases caused by bacteria, fungi, viruses, and parasites. In this study Callistemon citrinus aqueous extract
was used to reduce silver ions in silver nitrate solution. In the following, the antimicrobial activity of nanoparticles
synthesized by various qualitative and quantitative methods on Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas
aeruginosa, Salmonella typhi and Listeria innocua was investigated.
1

Materials and Methods: For the synthesis of silver nanoparticles, 25 mL of silver nitrate solution was added to 5 mL
of leaf extract with a concentration of 100 mg/mL and maintained for 24 h at 20 °C. Change the color of the solution to
Red represents the production of silver nanoparticles in the solution. To stabilize the presence of silver nanoparticles, the
absorption spectrum of silver nanoparticles produced by spectrophotometer was prepared. Antimicrobial activity of silver
nanoparticles synthesized using Callistemon citrinus leaf aqueous extract was examined by disc diffusion agar, well
diffusion agar, minimum inhibitory concentration (microdilution broth) and minimum bactericidal concentration on
Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhi and Listeria innocua.
Results and Discussion: The results showed that in disc diffusion agar method, the diameter inhibition zone increased
with increasing the concentration of silver nanoparticles. The maximum effect of silver nanoparticles synthesized using
Callistemon citrinus leaf aqueous extract at a concentration of 150 mg / ml was observed for Pseudomonas aeruginosa.
An inhibition zone was observed for all examined pathogenic microorganisms at all concentrations. The results showed
that in the well diffusion agar method, nanosilver particles at a concentration of 18.75 mg/ml did not show any inhibitory
effect on all the pathogenic microorganisms. The results of statistical analysis showed that there was no significant
difference between all the concentrations of silver nanoparticles synthesized for Escherichia coli, Salmonella typhi and
Staphylococcus aureus (P˂ 0.05(. The MIC for Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa,
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Salmonella typhimurium and Listeria innocua was 128, 256, 256, 256 and 512 mg/mm, respectively. The MBC for all
the pathogenic strains was 512 mg/mm. The results of this study showed that the Callistemon citrinus leaf extract has a
good ability to synthesize silver nanoparticles. Nanoparticles synthesized from Callistemon citrinus leaf extract had good
antimicrobial activity against examined pathogenic bacteria, especially Gram-negative bacteria. Green-synthesized
nanoparticles can be used as antimicrobial agent to fight infectious diseases caused by various microbial strains, although
more research is needed in vitro, animal models and in vivo.
Keywords: Aqueous extract, Callistemon citrinus leaf, Silver nanoparticles, Gram-positive and Gram-negative
bacteria.
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مقاله علمی-پژوهشی
سنتز سبز نانو ذرات نقره با استفاده از عصاره آبی برگ گیاه شیشهشور()Callistemon citrinus
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چکیده
امروزه تمایل به تولید و استفاده از مواد با ابعاد نانومتری با توجه به ویژگیهای منحصر به فرد و جالب این مواد روز به روز در حال افزایش است .تاکنون
روش های مختلف فیزیکی و شیمیایی جهت سنتز نانو ذرات نقره مورد استفاده قرار گرفته است اما استفاده از گیاهان جهت سنتز نانو ذرات نقره بسیار سریع ،ساده،
غیرسمی و سازگار با محیط زیست است .در این پژوهش ،عصاره آبی برگ گیاه شیشهشور جهت سنتز زیستی نانو ذرات نقره مورد استفاده قرار گرفت .رنگ محلول
نیترات نقره پس از افزودن عصاره به رنگ مایل به قرمز تغییر رنگ داد .فعالیت ضدمیکروبی نانو ذرات نقره علیه باکتریهای گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس و
لیستریا اینوکوا و باکتریهای گرم منفی اشرشیاکلی ،سودوموناس آئروژینوزا و سالمونال تیفی با روشهای انتشار در دیسک ،چاهک آگار ،حداقل غلظت مهارکنندگی
و حداقل غلظت کشندگی مورد بررسی قرار گرفت .حداقل غلظت مهارکنندگی برای باکتریهای اشرشیاکلی ،استافیلوکوکوس اورئوس ،سودوموناس آئروژینوزا،
سالمونال تیفی ،لیستریا اینوکوا بهترتیب  252 ،252 ،252 ،821و  582میلیگرم بر میلیلیتر بود و حداقل غلظت کشندگی نانو ذرات نقره برای تمامی باکتریها
بزرگتر از  582میلیگرم بر میلیلیتر بود .قطر هاله عدم رشد برای باکتری سودوموناس آئروژینوزا (حساسترین سویه) در روشهای انتشار در دیسک و چاهک آگار
در غلظت  851میلیگرم بر میلیلیتر بهترتیب  81و  5/55میلیمتر بود .در حالی که قطر هاله عدم رشد برای باکتری استافیلوکوکوس اورئوس (مقاومترین سویه) در
روشهای انتشار در دیسک و چاهک آگار در غلظت  851میلیگرم بر میلیلیتر بهترتیب  1و  2/55میلیمتر بود .نتایج این پژوهش نشان داد که عصاره برگ گیاه
شیشهشور قادر به سنتز نانو ذرات نقره میباشد و نانو ذرات سنتزی فعالیت ضدمیکروبی مناسبی بر سویههای بیماریزا در شرایط برونتنی از خود نشان داد.
واژههای کلیدی :عصاره آبی ،برگ شیشهشور ،نانو ذرات نقره ،باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی.
4321

امروزه فناوری نانو با طیف گستردهای از کاربردهای خود در
جنبههای مختلفی از زندگی مدرن امروزی مانند زیستپزشکی،
کشاورزی ،مواد غذایی و الکترونیک مورد استفاده قرار گرفته است
( .)Ahluwalia et al., 2018علم نانو ،عمدتا بر پایه نانو ذرات استوار
است .نانو ذرات ،موادی با اندازه  8تا  811نانومتر و ساختار سهبعدی
میباشند که از اشکال و اندازه مختلفی مانند بلوری ،کروی ،سوزنی،
بیشکل و  ...برخوردار میباشند (Nikbakht; Emrani et al., 2018
 .)and Pourali., 2015نانو ذرات نقره 5در میان تمام نانو ذرات فلزی
به دلیل داشتن ویژگیهای خاص مانند هدایت الکتریکی و حرارتی باال،
خواص نوری و الکتریکی ،فعالیت کاتالیزوری باال ،پایداری شیمیایی و
خواص ضدمیکروبی مورد توجه بسیاری قرار گرفتهاند ( Rafique et

 .)al., 2019; Rasheed et al., 2017نانو ذرات نقره دارای خواص
ضدمیکروبی ،ضدقارچی ،ضدسرطانی و آنتیاکسیدانی میباشند
(; .);Singh et al., 2015 Dousti et al., 2019نانو ذرات نقره
فعالیت ضدمیکروبی باالیی را در غلظتهایی که هیچگونه سمیتی برای
سلولهای انسانی ندارد ،از خود نشان میدهند .از طرفی میتوانند
فعالیت ضدمیکروبی آنتیبیوتیکهای معمولی را از طریق اثرات هم
افزایی در برابر باکتریهای مقاوم افزایش دهند ( Panacek et al.,
 .)2018از خاصیت ضدمیکروبی نانو ذرات نقره در ساخت نسل جدیدی
از داروهای ضدمیکروبی و باالبردن ایمنی در بستهبندی مواد غذایی
استفاده میشود .همچنین از نانو ذرات نقره به همراه آنتیبیوتیک جهت
جلوگیری از عفونت استفاده میشود ( Dehghan Nayeri et al.,
2018؛ .)Pirtarighat et al., 2019

 1 ،2 ،8و  -4بهترتیب دانشجوی کارشناسی ارشد ،استادیار ،دانشیار و استاد ،گروه
علوم و مهندسی صنایع غذایی ،دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی ،دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ،مالثانی ،ایران.

)B.alizadeh@asnrukh.ac.ir
(* ایمیل نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/IFSTRJ.2021.68173.1008
5 Silver nano particles
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تاکنون روشهای فیزیکی و شیمیایی مختلفی جهت سنتز نانو
ذرات نقره مورد استفاده قرار گرفته است (.)Abbasi et al., 2016
سنتز شیمیایی ،به دلیل باقی ماندن مواد شیمیایی خطرناک بر سطح
نانو ذرات و نیز تولید فرآوردههای جانبی با محیط زیست سازگار
نمیباشد .روش فیزیکی جهت سنتز نانو ذرات نقره نیز دارای اشکاالتی
میباشد که از آنها میتوان به نیاز به انرژی ،فضا و هزینه باال اشاره
کرد ( .)Pirtarighat et al., 2019از این رو ،روشهای بیولوژیکی
جهت سنتز نانو ذرات نقره بهعنوان گزینهای اقتصادی و مقرون به صرفه
در زمینه شیمی سبز در حال ظهور است ( .)Rolim et al., 2019در
این میان ،سنتز نانو ذرات نقره توسط گیاهان بسیار سریع ،ساده ،قابل
اعتماد ،غیرسمی و سازگار با محیط زیست است ( Rajeshkumar et
 .)al., 2017مزیت استفاده از عصاره گیاهان جهت سنتز نانو ذرات،
حضور مولکولهای زیستی مختلف مانند فالونوئید ،8ترپنوئید،2
ساپونین 1و  ...در آنها میباشد که میتوانند بهعنوان حاملهای زیست
محیطی عمل کنند و بهطور موثری جهت درمان بیماریهای مختلف
انسان بهکار برده شوند ( Mahadevan et al., 2017; Ahluwalia
.)et al., 2018
گیاه شیشهشور با نام علمی  Callistemon citrinusمتعلق به
خانواده  Myrtaceaeمیباشد و شامل بیش از  11گونه است
( .)Balasundaram et al., 2016این گیاه در مناطق گرمسیری
مرطوب بهویژه استرالیا ،آمریکای جنوبی و نواحی گرمسیری آسیا بهطور
وسیع گسترش یافته اما امروزه در سراسر جهان یافت میشود
( .)Mabhiza et al., 2016گیاه شیشهشور ،گیاه دارویی بالقوهای
میباشد که جهت معالجه بیماریهای دستگاه گوارش و درد و
بیماریهای عفونی ناشی از باکتری ،قارچ ،ویروس و انگل مورد استفاده
قرار میگیرد .از عصاره این گیاه جهت درمان برونشیت و مشکالت
تنفسی مانند سرفه استفاده میشود .گزارشها نشان میدهد این گیاه
دارای فعالیت ضدمیکروبی میباشد (.)Larayetan et al., 2019
از آنجایی که گیاهان بهعنوان منابع مناسبی جهت سنتز نانو ذرات
نقره محسوب میشوند بنابراین در این پژوهش ،از عصاره آبی برگ گیاه
شیشهشور جهت احیای یونهای نقره موجود در محلول نیترات نقره،
استفاده گردید ،در ادامه فعالیت ضدمیکروبی نانو ذرات سنتز شده به
روشهای متنوع کیفی و کمی بر باکتریهای اشرشیاکلی،
استافیلوکوکوس اورئوس ،سودوموناس آئروژینوزا ،سالمونال تیفی،
لیستریا اینوکوا مورد بررسی قرار گرفت.

1 Flavonoids
2 Terpenoid
3 Saponin
4 Silver nitrate

مواد و روشها
تهیه عصاره آبی برگ گیاه شیشهشور

برگهای تازه گیاه شیشهشور در خرداد ماه  8131از محوطه
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان جمعآوری شد .تایید
اسم علمی گیاه توسط مرکز هرباریوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی خوزستان (کد هرباریوم  )KHAU302انجام پذیرفت .عصاره
آبی برگ شیشه شور مطابق با مطالعه سوسنی غریبوند و همکاران
( ،)8133تهیه شد.
تهیه مواد مواد مصرفی
4و محیطهای کشت مولر هینتون آگار5

در این پژوهش نیترات نقره
و مولر هینتون براث 2از شرکت مرک آلمان تهیه شدند .دیسک بالنک
(پادتن طب) ،توئین ( 11مرک آلمان) ،دیمتیل سولفوکساید( 5مرک
آلمان) و تریفنیل تترازولیوم کلراید( 1سیگما-آلدریچ) با درجه
آزمایشگاهی تهیه شدند.
تهیه سویههای میکروبی

جهت بررسی فعالیت ضدمیکروبی نانو ذرات نقره که توسط عصاره
برگ گیاه شیشهشور سنتز شدند از پنج سویه باکتری بیماریزا
Escherichia coli ،Staphylococcus aureus ATCC 25923
،Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 ،ATCC 25992
 Listeria innocua ATCC 33090و Salmonella typhi PTCC
 1609استفاده شد.
تهیه استاندارد نیم مک فارلند

ابتدا تمامی سویههای میکروبی در محیط کشت مولر هینتون آگار
و در دمای  15درجه سانتیگراد به مدت  24ساعت کشت داده شد و
سپس سوسپانسیون باکتریایی برابر با کدورت  1/5مک فارلند از آنها
تهیه شد (Dolatabadi et al., 2017; ( )8/5× 811 CFU/ml
Sureshjani et al., 2014; Alizadeh Behbahani et al.,
.)2016a,b; Alghooneh et al., 2015

بیوسنتز سبز نانو ذرات نقره از عصاره برگ گیاه شیشهشور

جهت سنتز نانو ذرات نقره 25 ،میلیلیتر محلول نیترات نقره (مرک،
آلمان) را با غلظت  8میلیموالر به  5میلیلیتر عصاره برگ با غلظت
 811میلیگرم بر میلیلیتر افزوده و جهت انجام واکنش به مدت 24
ساعت در دمای  21درجه نگهداری شد (.) Karamian et al., 2019
5 Mueller hinton agar
6 Mueller hinton broth
7 Dimethyl sulfoxide
8 Triphenyltetrazolium chloride

سوسنی غریبوند و همکاران /سنتز سبز نانو ذرات نقره با استفاده از عصاره آبی برگ ...

تغییر رنگ محلول به رنگ مایل به قرمز نشاندهنده تولید نانو ذرات
نقره در محلول میباشد (.)Emrani et al., 2018
آنالیز طیفسنجی مرئی-فرابنفش

جهت تثبیت وجود نانو ذرات نقره ،طیف جذبی نانو ذرات نقره تولید
شده توسط دستگاه اسپکتوفتومتر تهیه شد .جهت انجام این کار ،در
زمانهای مختلف نمونهگیری انجام شد و قبل از خشک شدن نمونه در
محدوده  421تا  451نانومتر جذب نمونه قرائت شد .این محدوده طول
موج مربوط به عنصر نقره است و بسته به شکل و اندازه نانو ذرات در
طیف وسیعی نوسان مشاهد شد (.)Karamian et al., 2019
ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی نانو ذرات نقره
انتشار در آگار به کمک دیسک

جهت انجام این آزمون ابتدا  811میکرولیتر سوسپانسیون میکروبی
روی سطح محیط کشت مولر هینتون آگار تهیه شده از قبل ،کشت داده
شد .دیسکهای کاغذی با غلظتهای  55 ،15/5 ،81/55و 851
میلیگرم بر میلیلیتر نانو ذرات نقره آغشته شد و با فواصل معینی در
سطح محیط کشت قرار داده شدند .در نهایت پلیتهای تلقیح شده در
انکوباتور با دمای  15درجه سانتیگراد قرار گرفت .پس از گذشت مدت
زمان  24ساعت قطر هاله عدم رشد در اطراف دیسکها برحسب
میلیمتر اندازهگیری شد (;Dehghan Nayeri et al., 2018
.)Rasheed et al., 2017; Alizadeh Behbahani et al., 2013
انتشار در آگار به کمک چاهک

در روش چاهک آگار ،ابتدا چاهکهایی به عمق  2میلیمتر روی
سطح محیط کشت مولر هینتون آگار ایجاد شد .سوسپانسیون میکروبی
معادل نیم مک فارلند روی سطح محیط کشت بهصورت متراکم پخش
شد 51 .میکرولیتر از نانو ذرات سنتز شده با غلظتهای ،15/5 ،81/55
 55و  851میلیگرم بر میلیلیتر درون چاهکها ریخته شد .در نهایت
پتریدیشها به مدت  24ساعت در انکوباتور با دمای  15درجه قرار
داده شد و پس از  24ساعت قطر هاله عدم رشد در اطراف چاهکها با
خطکش بر حسب میلیمتر اندازهگیری شد ( Alizadeh Behbahani
.)et al., 2019; Gomathi et al., 2017
تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی ( )MIC1و حداقل غلظت
باکتریکش ( )MBC2نانو ذرات نقره

جهت تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی از پلیت  32خانه استریل و
روش میکرودایلوشن براث استفاده شد .جهت انجام این آزمون ابتدا
غلظتهای سریالی از نانو ذرات نقره (،821 ،24 ،12 ،82 ،1 ،4 ،2 ،8
1 Minimum inhibitory concentration
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 582 ،252میلیگرم بر میلیلیتر) ،تهیه شد و سپس از هر غلظت به
میزان  811میکرولیتر به داخل خانههای میکروپلیت ریخته و پس از آن
 21میکرولیتر سوسپانسیون میکروبی معادل نیم مک فارلند به هر خانه
میکروپلیت اضافه شد .محیط کشت بدون تلقیح باکتری بهعنوان شاهد
منفی و محیط کشت همراه با باکتری و بدون تلقیح نانو ذرات بهعنوان
شاهد مثبت در نظر گرفته شد .در ادامه میکروپلیت در دمای  15درجه
سانتیگراد به مدت  24ساعت انکوبه شد .پس از گذشت  24ساعت از
گرمخانهگذاری  81میکرولیتر از محلول تریفنیل تترازولیوم کلراید با
غلظت  5میلیگرم بر میلیلیتر به خانههای میکروپلیت افزوده شد .اولین
چاهکی که هیچگونه رشد باکتری در آن مشاهده نشد (تغییر رنگ قرمز
یا ارغوانی مشاهده نشد) بهعنوان حداقل غلظت مهارکنندگی در نظر
گرفته شد ( ;Kiarsi et al., 2020; Haji Rostamloo et al., 2019
.) Emrani et al., 2018; Yeganegi et al., 2018
حداقل غلظت کشندگی نانو ذرات نقره با توجه به نتایج بهدست
آمده از حداقل غلظت مهارکنندگی از رشد در آزمون قبل تعیین شد.
 811میکرولیتر از رقت حداقل غلظت مهارکنندگی (چاهکهایی که
باکتری در آن رشد نکرده بود) و غلظتهای بیشتر از حداقل غلظت
مهارکنندگی درون محیط کشت مولر هینتون آگار کشت داده شد و
سپس پتری دیشها در دمای  15درجه سانتیگراد به مدت  24ساعت
انکوبه شدند .اولین غلظتی از نانوذره که مانع از رشد  33/3درصد
باکتریها شد بهعنوان حداقل غلظت کشندگی در نظر گرفته شد
(.)Dousti et al., 2019 ; Nayak et al., 2016
تجزیه و تحلیل آماری دادهها

از نرمافزار  SPSSنسخه  25جهت آنالیز نتایج استفاده گردید .نتایج
بهصورت انحراف معیار ±میانگین سه تکرار گزارش شدند و از آنالیز
واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی دانکن برای تجزیه و تحلیل دادهها
استفاده شد .سطح معنیداری در آزمونها  1/15در نظر گرفته شد.

نتایج و بحث
بررسی بیوسنتز نانو ذرات نقره و طیف سنجی مرئی-
فرابنفش

احیای یونهای نقره به نانو ذرات نقره با تغییر رنگ محلول و
طیفسنجی انجام شد .رنگ محلول پس از اضافه شدن محلول نیترات
نقره به عصاره گیاهی به رنگ مایل به قرمز تغییر نمود .این تغییر رنگ
نشاندهنده احیای نیترات نقره و تشکیل نانو ذرات نقره در محلول
میباشد .شکل  ،8تایید سنتز نانو ذرات نقره با تغییر رنگ محلول را
نشان داده است .در این مطالعه احیای زیستی یون نقره به نانو ذرات
نقره توسط طیفسنجی مرئی -فرابنفش و پس از رقتسازی نمونه با
2 Minimum bactericidal concentration
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آب دیونیزه کنترل شد .پیک جذبی نانو ذرات نقره حدوداً در طول موج
 411نانومتر میباشد که بسته به شرایط و سایز ذرات ،محل پیک جذبی

تغییر میکند .طیف مرئی -فرابنفش نانو ذرات سنتز شده در شکل ،2
نشان داده شده است.

شکل  -1تایید نانو ذرات سنتز شده از عصاره برگ گیاه شیشهشور الف) عصاره برگ ب) عصاره تیمارشده با نیترات نقره.
)Fig. 1. Confirmation of nanoparticles synthesized from Callistemon citrinus leaf extract a) Leaf extract b
Extract treated with silver nitrate.

شکل  -2طیف سنجی  UV-visنانو ذرات سنتز شده از عصاره برگ گیاه شیشهشور در محدوده طول موج  266-066نانومتر.
Fig. 2. UV-vis spectrum of nanoparticles synthesized from the Callistemon citrinus leaf extract in the
wavelength range of 200-600nm.

بررسی فعالیت ضدمیکروبی نانو ذرات نقره بیوسنتز شده
توسط عصاره برگ گیاه شیشهشور

نتایج بررسی فعالیت ضدمیکروبی نانو ذرات سنتز شده از عصاره
برگ گیاه شیشهشور به روش انتشار در دیسک بر باکتریهای بیماریزا
در جدول  ،8آورده شده است .نتایج نشان داد که با افزایش غلظت نانو
ذرات نقره قطر هاله عدم رشد افزایش پیدا کرد .بیشترین تاثیر نانو ذرات
نقره سنتز شده با استفاده از عصاره آبی برگ شیشهشور در غلظت 851
میلیگرم بر میلیلیتر برای باکتری سودوموناس ائروژینوزا مشاهده شد.

در تمامی غلظتهای مورد بررسی هاله بازدارندگی برای تمامی سویه-
های بیماریزا مشاهده شد .مقایسه آماری دوتایی میان غلظتهای
مختلف نانو ذرات سنتزی برای باکتری اشرشیاکلی نشان داد که غلظت
 851میلیگرم بر میلیلیتر با سایر غلظتها ( 15/5 ،81/55و  55میلی-
گرم بر میلیلیتر) اختالف معنیداری در سطح  5درصد دارد اما میان
غلظتهای  15/5و  55میلیگرم بر میلیلیتر و همچنین غلظتهای
 81/55و  15/5میلیگرم بر میلیلیتر اختالف معنیداری مشاهده نشد.
نتایج نشان داد میان غلظتهای  55و  851میلیگرم بر میلیلیتر و

سوسنی غریبوند و همکاران /سنتز سبز نانو ذرات نقره با استفاده از عصاره آبی برگ ...

همچنین  15/5و  55میلیگرم بر میلیلیتر نانو ذرات نقره بیوسنتزی
برای باکتری سودوموناس ائروژینوزا اختالف معنیداری در سطح آماری
 5درصد وجود داشت در حالی که میان غلظتهای  81/55و 15/5
میلیگرم بر میلیلیتر اختالف معنیداری مشاهده نشد .نتایج نشان داد
که برای باکتری گرم منفی سالمونال تیفی در سطح آماری  5درصد
میان غلظتهای  55و  851میلیگرم بر میلیلیتر اختالف معنیداری
وجود دارد در حالی که میان غلظتهای  81/55و  15/5اختالف
معنیداری مشاهده نشد .براساس آنالیز آماری مشخص گردید میان
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غلظتهای  55و  851میلیگرم بر میلیلیتر و همچنین  81/55و 15/5
میلیگرم بر میلیلیتر برای باکتری گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس
اختالف معنیداری مشاهده نشد اما میان غلظتهای  15/5و 55
میلیگرم بر میلیلیتر در سطح آماری  5درصد اختالف معنیداری
مشاهده گردید .برای باکتری گرم مثبت لیستریا اینوکوا در تمامی
غلظتها به جز غلظتهای  55و  851میلیگرم بر میلیلیتر اختالف
معنیداری در سطح آماری  5درصد مشاهده نشد.

جدول  -1میانگین قطر هاله عدم رشد (میلیمتر) نانو ذرات نقره بیوسنتز شده توسط عصاره برگ شیشهشور به روش انتشار در دیسک بر
باکتریهای بیماریزا
Table 1- Mean inhibition zone diameters (mm) silver nanoparticles biosynthesized by Callistemon citrinus
leaf extract by disk diffusion method of pathogenic bacteria
Bacteria
18/75
Escherichia coli
Pseudomonas aeruginosa
Salmonella typhi
Staphylococcus aureus
Listeria innocua

6/75±0/25BCb
7/50±0/50Ac
7/50±0/50ABc
6/25±0/25Cb
6/75±0/25BCb

)Concentration(mg/ml
75
37/5

7/25±0/75Bb
8/50±0/50Ac
7/50±0/50Bc
6/75±0/25Bb
7/00±0/50Bb

7/50±0/50Cb
11/00±1/00Ab
9/00±1/00Bb
8/00±0/50BCa
7/25±0/25Cb

150

8/75±0/25Ba
13/00±0/05Aa
12/00±1/00Aa
8/05±0/05Ba
8/25±0/25Ba

نتایج بهصورت "انحراف معیار  ±میانگین" سه تکرار ( )n=1گزارش شدهاند.
حروف غیر مشابه کوچک ( b ،aو  )cدر یک ردیف نشان دهنده تفاوت معنیدار در سطح  p<1/15میان غلظتهای مختلف نانو ذرات نقره است.
حروف غیر مشابه بزرگ ( B ،Aو )Cدر یک ستون نشان دهنده تفاوت معنیدار در سطح  p<1/15میان باکتریهای مختلف است.
Values are expressed as mean ±standard deviations, n = 3
Different letters (a, b and c) in each row show a significant difference at P˂ 0.05 between different concentrations of silver
nanoparticles.
Different letters (A, B and C) in each column show a significant difference at P˂ 0.05 between different bacteria .

شکل  -3اثر ضدمیکروبی نانو ذرات نقره بر سودوموناس آئروژینوزا به روش انتشار در دیسک در غلظتهای  57و  176میلی گرم بر میلیلیتر.
Fig. 3. Antimicrobial effect of silver nanoparticles on Pseudomonas aeruginosa by disk diffusion at
concentrations of 75 and 150 mg/ml.
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جدول  -2میانگین قطر هاله عدم رشد (میلیمتر) نانو ذرات نقره بیوسنتز شده توسط عصاره برگ شیشهشور به روش چاهک آگار بر
باکتریهای بیماریزا
Table 2- Mean inhibition zone diameters (mm) silver nanoparticles biosynthesized by Callistemon citrinus
leaf extract by well diffusion agar method of pathogenic bacteria
)Concentration(mg/ml
75
37/5

Bacteria
18/75
Escherichia coli
Pseudomonas aeruginosa
Salmonella typhi
Staphylococcus aureus
Listeria innocua

-

6/50±0/50Aa
6/75±0/35Ab
6/40±0/10Aa
6/25±0/55Aa
6/40±0/10Ab

6/75±0/25ABa
7/25±0/20Ab
6/75±/25ABa
6/50±0/50Ba
6/75±0/25ABb

150

7/00±0/50Ba
7/75±0/25Aa
7/00±0/50Ba
6/75±0/25Ba
7/75±0/25Aa

نتایج بهصورت "انحراف معیار  ±میانگین" سه تکرار ( )n=1گزارش شدهاند.
حروف غیر مشابه کوچک ( b ،aو  )cدر یک ردیف نشان دهنده تفاوت معنیدار در سطح  p<1/15میان غلظتهای مختلف نانو ذرات نقره است.
حروف غیر مشابه بزرگ ( B ،Aو )Cدر یک ستون نشان دهنده تفاوت معنیدار در سطح  p<1/15میان باکتریهای مختلف است.
Values are expressed as mean ±standard deviations, n = 3
Different letters (a, b and c) in each row show a significant difference at P˂ 0.05 between different concentrations of silver
nanoparticles.
Different letters (A, B and C) in each column show a significant difference at P˂ 0.05 between different bacteria.

در شکل  ،2نمایی از اثر نانو ذرات نقره بیوسنتز شده با استفاده از
عصاره آبی برگ گیاه شیشهشور بر باکتری گرم منفی سودوموناس
ائروژینوزا آورده شده است .نتایج بررسی فعالیت ضدمیکروبی نانو ذرات
سنتز شده از عصاره برگ گیاه شیشهشور به روش چاهک آگار بر
باکتریهای بیماریزا در جدول  ،2آورده شده است .نتایج نشان داد
ذرات نانو نقره بیوسنتری در غلظت  81/55میلیگرم بر میلیلیتر بر هیچ
کدام از سویههای میکروبی بیماریزا اثر بازدارندگی از خود نشان نداد.
نتایج آنالیز آماری نشان داد که میان تمامی غلظتهای نانو ذرات نقره
سنتز شده برای باکتریهای اشرشیا کلی ،سالمونال تیفی و
استافیلوکوکوس اورئوس در سطح آماری  5درصد اختالف معنیداری
وجود ندارد .نتایج آنالیز آماری نشان داد که میان غلظتهای  15/5و
 55میلیگرم بر میلیلیتر برای باکتریهای سودوموناس ائروژینوزا و

لیستریا اینوکوا اختالف معنیداری وجود ندارد در حالی که میان غلظت-
های  55و  851میلیگرم بر میلیلیتر اختالف معنیدرای در سطح 5
درصد مشاهده شد.
نتایج حاصل از تعیین حداقل غلظت بازدارندگی از رشد و حداقل
غلظت کشندگی نانو ذرات نقره سنتز شده از عصاره برگ گیاه شیشهشور
بر باکتریهای بیماریزا در جدول  ،1آورده شده است .نتایج نشان داد
که حداقل غلظت مهارکنندگی برای باکتریهای اشرشیاکلی،
استافیلوکوکوس اورئوس ،سودوموناس ائروژینوزا ،سالمونال تیفی و
لیستریا اینوکوا بهترتیب  252 ،252 ،252 ،821و  582میلیگرم بر
میلیلیتر بود .نتایج حداقل غلظت کشندگی برای تمامی سویههای
بیماریزا نیز بزرگتر از  582میلیگرم بر میلیلیتر بود .در شکل  ،1نمایی
از حداقل غلظت بازدارندگی از رشد نانو ذرات نقره سنتز شده بر
سویههای میکروبی نشان داده شده است.

جدول  -3حداقل غلظت مهارکنندگی ( )MICو حداقل غلظت کشندگی ( )MBCنانو ذرات نقره بیوسنتز شده توسط عصاره برگ شیشهشور بر
باکتریهای بیماریزا
Table 3- Minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) silver
nanoparticles biosynthesized by Callistemon citrinus leaf extract of pathogenic bacteria
Bacteria

MIC
)(mg/ml

Escherichia coli
Staphylococcus aureus
Pseudomonas aeruginosa
Salmonella typhi
Listeria innocua

128
256
256
256
512

MBC
)(mg/ml

<512
<512
<512
<512
<512
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شکل  -4نمایی از تعیین حداقل غلظت بازدارندگی نانو ذرات نقره بیوسنتز شده توسط عصاره برگ شیشهشور به روش میکرودایلوشن براث بر باکتریهای
بیماریزا.

Fig. 4. The MIC of silver nanoparticles biosynthesized by Callistemon citrinus leaf extract by microdilution
broth method

.
در این پژوهش از عصاره گیاه شیشهشور جهت سنتز نانو ذرات نقره
به روش احیای زیستی استفاده شد .گیاه شیشهشور حاوی ترکیبات
آنتیاکسیدانی ،فنولی و فالونوئیدی فراوانی میباشد ( Sosani
 .)Gharibvand et al., 2020این ترکیبات در احیای یونهای فلزی
و تبدیل آنها به نانو ذرات فلزی نقش مهمی دارند ( Azizian
 .)Shermeh et al., 2017در اثر برهمکنش عصاره گیاه با محلول
نیترات نقره رنگ محلول واکنش به رنگ مایل به قرمز تغییر رنگ داد
این تغییر رنگ اولین نشانه از سنتز نانو ذرات نقره محسوب میشود و
با نتایج سایر پژوهشگران مشابه بود ( Tolouietabar and Hatamnia
 .)et al., 2017تغییر رنگ مربوط به پدیده پالسمون رزونانس سطحی
( )Surface Plasmon Resonanceمیباشد که به القای الکترون آزاد
در نانو ذرات نسبت داده میشود ( .)Paosen et al., 2017طیف
مرئی -فرابنفش نشان داد در طول موج  411نانومتر افزایش ارتعاشات
پالسمون سطحی اتفاق افتاد .وجود پیک نانو ذرات نقره در طول موج
 411نانومتر با نتایج سایر پژوهشگران همخوانی داشت (.,2017
.)Dousti et al., 2019 ; Kavoosi and Yaghoubi
فعالیت ضدمیکروبی نانو ذرات سنتز شده بر پنج سویه میکروبی
مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص شد نانو ذرات در غلظتهای بهکار
رفته دارای اثرات ضدمیکروبی متفاوت میباشد .اثر مهارکنندگی نانو
ذرات نقره بر باکتریهای گرم منفی نسبت به باکتریهای گرم مثبت
بیشتر بود .نانو ذرات با مکانیسمهای مختلفی از جمله تداخل در سنتز
دیواره سلولی ،مهار سنتز پروتئین ،تداخل در سنتز نوکلئیک اسید و مهار
مسیرهای متابولیکی بهعنوان عوامل ضدمیکروبی عمل کنند
( .)Guzman et al., 2012; Dhand et al 2016مطالعاتی که توسط
طیف سنجی رزونانس چرخش الکترونی ،انجام شده است ،نشان میدهد

تماس نانو ذرات نقره با میکروارگانیسمها ،منجر به آزاد شدن
رادیکالهای آزاد میشود .رادیکالهای آزاد توانایی آسیب رساندن به
غشا سلولی و ایجاد اختالل در آن را دارند و در نهایت منجر به مرگ
سلول میشوند .همچنین مطرح شده است یونهای نقره با گروه تیول
بسیاری از آنزیمهای حیاتی در تعامل میباشند و آنها را غیرفعال
میکنند .یون نقره از طریق دیواره سلولی به باکتری نفوذ کرده و در
نتیجه با پارگی دیواره سلولی منجر به دناتوره شدن پروتئین و مرگ
سلول باکتریایی میشود .همچنین نانو ذرات میتوانند انتقال سیگنال
در باکتری را تعدیل کنند .این واقعیت به اثبات رسیده است که
فسفریالسیون بسترهای پروتئین در باکتری ،انتقال سیگنالهای
باکتریایی را تحت تاثیر قرار میدهد .دفسفریالسیون فقط در باقیمانده
تیروزین باکتریهای گرم منفی مشاهده میشود .مشخصات فسفو
تیروزین پپتیدهای باکتریایی ،توسط نانو ذرات تغییر میکند و همچنین
نانو ذرات ،بسترهای پپتیدی را روی باقی ماندههای تیروزین دفسفریله
میکنند که این امر منجر به مهار انتقال سیگنال و در نتیجه توقف رشد
میکروارگانیسمها میشود ( ;Prabhu and Poulose, 2012
.)Arokiyaraj et al., 2014
 Azizian Shermehو همکاران ( ،)2185اثر ضدمیکروبی نانو
ذرات سنتز شده از عصاره آبی گیاه آقطی ( )Sambucus ebulus L.را
بر استافیلوکوکوس اورئوس ،باسیلوس سرئوس ،اشرشیاکلی و
سودوموناس آئروژینوزا مورد بررسی قرار دادند .نتایج بهدست آمده نشان
داد که نانو ذرات نقره بیشترین تاثیر را روی باکتری اشرشیاکلی با قطر
هاله عدم رشد  22میلیمتر و حداقل غلظت بازدارندگی از رشد 1/82
میکروگرم بر میلیلیتر و کمترین تاثیر را بر استافیلوکوکوس اورئوس با
قطر هاله عدم رشد  85میلیمتر و حداقل غلظت بازدارندگی از رشد 25
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میکروگرم بر میلیلیتر داشتند .در پژوهش حاضر نیز باکتری
استافیلوکوکوس اورئوس مقاومترین باکتری بود .نتایج یافتههای مطالعه
حاضر با این پژوهشگران همخوانی داشت Mafakheri. .و همکاران
( )2185اثرضدمیکروبی نانو ذرات سنتز شده توسط عصاره متانولی
میخک هندی را بر باکتری باسیلوس سوبتیلیس ،اشرشیاکلی و
استافیلوکوکوس اورئوس را به روش چاهک در آگار مورد ارزیابی قرار
دادند .قطر هاله عدم رشد در غلظت  51میکرولیتر نانو ذرات برای
باکتریهای باسیلوس سوبتیلیس ،استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیا
کلی به ترتیب  81/5 ،2و  81/55میلیمتر محاسبه شد .نتایج این
پژوهشگران نشان داد ،نانو ذرات نقره حاصل از عصاره متانولی میخک
روی هر دو گونه باکترهای گرم مثبت و گرم منفی اثر باکتریوسیدی
داشت ،با این وجود باکتری گرم منفی اشرشیاکلی حساسیت بیشتری از
باکتری گرم مثبت باسیلوس سوبتیلیس نشان داد و هاله عدم رشد
بزرگتری ایجاد کرد .نتایج پژوهش حاضر نیز نشان داد که باکترهای
گرم منفی دارای قطر هاله عدم رشد بیشتری نسبت به باکترهای گرم
مثبت بودند.
 Haji Rostamlooو همکاران ( )2183اثر ضدمیکروبی نانو ذرات
سنتز شده از عصاره مریم گلی بر اشرشیاکلی ،لیستریا مونوسیتوژنز و
سالمونال تیفی موریوم را مورد ارزیابی قرار دادند .نتایج این پژوهشگران
نشان داد ،مقادیر حداقل غلظت بازدارندگی از رشد در برابر پاتوژنهای
آزمایشی در محدوده  1/82-2/25میکروگرم بر میلیلیتر بود .لیستریا
مونوسیتوژنز با باالترین مقدار حداقل غلظت بازدارندگی از رشد ،کمترین
حساسیت را در بین باکتریهای مورد آزمایش نشان داد .حداقل غلظت
کشندگی برای تمامی باکتریها  2/25میکروگرم بر میلیلیتر بود .
 Karamianو همکاران ( )2183اثر ضدمیکروبی نانو ذرات سنتز شده
از عصاره آبی بذره زیره سبز بر باکتریهای باسیلوس سرئوس،
استافیلوکوکوس اورئوس ،اشرشیاکلی و سودوموناس آئروژینوزا را به
روش انتشار در دیسک مورد بررسی قرار دادند .نتایج این پژوهشگران
نشان داد ،نانو ذرات نقره سنتز شده فعالیت ضدمیکروبی بیشتری در
برابر باکتریهای گرم منفی داشتند و باکتریهای گرم مثبت در برابر
نانو ذرات نقره مقاومت نشان داده و مقاومترین باکتری استافیلوکوکوس
اورئوس بود .در پژوهش حاضر نیز استافیلوکوکوس اورئوس مقاومترین
میکروارگانسیم بود .نتایج یافتههای مطالعه حاضر با این پژوهشگران
همخوانی داشت.
 Suddinو همکاران ( )2182اثر ضدمیکروبی نانو ذرات سنتز شده
از عصاره برگ  Callistemon viminlisبر کلبسیال پنومونیه ،سالمونال
تیفی موریوم ،اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس مورد بررسی قرار
دادند .نتایج نشان داد نمونه سوم با اندازه متوسط  82نانومتر دارای
قویترین اثر ضدمیکروبی بر باکتریهای مورد آزمایش بود (حداقل
غلظت بازدارنده از رشد  81/28و حداقل غلظت کشندگی 28/21
میکروگرم بر میلیلیتر) .نانو ذرات نقره در تمامی نمونهها بر باکتریهای

گرم منفی اثر مهاری بیشتری نسبت به باکتریهای گرم مثبت داشت.
در مطالعه حاضر نیز فعالیت ضدمیکروبی نانو ذرات نقره بر باکتریهای
گرم منفی بیشتر از باکتریهای گرم مثبت بود.
 Ahluwaliaو همکاران ( )2185سنتز نانو ذرات نقره با استفاده از
عصاره گیاه سارتری پانیکوالتا و فعالیت ضدمیکروبی آن را بر
استافیلوکوکوس اورئوس ،کلبسیال پنومونیه و سودوموناس آئروژینوزا
مورد ارزیابی قرار دادند .نتایج بهدست آمده نشان داد اثر ضدمیکروبی
نانو ذرات نقره بر سودوموناس آئروژینوزا با قطر هاله عدم رشد
 81/11 ±1/52میلیمتر بیشتر از استافیلوکوکوس اورئوس با قطر هاله
عدم رشد  84/25 ±1/15میلیمتر بود .باکتریهای گرم منفی
سودوموناس آئروژینوزا و کلبیسیال پنومونیه نسبت به استافیلوکوکوس
اورئوس حساستر بود .در پژوهش ما نیز اثر ضدمیکروبی نانو ذرات نقره
بر باکتری سودوموناس آئروژینوزا با قطر هاله عدم رشد  81میلیمتر
بیشتر از سایر باکتریها بود .نتایج یافتههای مطالعه حاضر با این
پژوهشگران همخوانی داشت Paosen .و همکاران ( )2185فعالیت
ضدمیکروبی نانو ذرات سنتز شده از عصاره برگ گیاهان خانواده
 Myrtaceaeرا مورد ارزیابی قرار دادند .نتایج این پژوهشگران نشان
داد حداقل غلظت بازدارندگی و حداقل غلظت کشندگی بر باکتریهای
انتروکوکوس فکالیس ،استافیلوکوکوس اورئوس ،آسینتوباکتربوئومانی،
اشرشیا کلی ،کلبسیال پنومونیه و سودوموناس آئروژینوزا بهترتیب بین
 5/1-22/5و  22/5-825میلیگرم بر میلیلیتر بود Erjaee .و همکاران
( )2185اثر ضدمیکروبی نانو ذرات نقره سنتز شده از عصاره
 Chamaemelum nobileرا بر اشرشیاکلی ،سالمونال تیفی موریوم،
استافیلوکوکوس اورئوس و باسیلوس سوبتیلیس مورد بررسی قرار دادند.
قطر هاله عدم رشد بهترتیب  81 ،84/1 ،85/8و  84/1میلیمتر و مقادیر
حداقل غلظت بازدارندگی نیز بهترتیب  18/2 ،5/1 ،5/1و 85/2
میکروگرم بر میلیلیتر ثبت شد .نتایج نشان داد فعالیت ضدمیکروبی نانو
ذرات نقره بر باکتریهای گرم منفی (اشرشیا کلی و سالمونال تیفی
موریوم) نسبت به باکتریهای گرم مثبت (استافیلوکوکوس اورئوس و
باسیلوس سوبتیلیس) بیشتر بود .نتایج یافتههای مطالعه حاضر با این
پژوهشگران همخوانی داشت.
 Larayetanو همکاران ( )2183اثر ضدمیکروبی نانو ذرات سنتز
شده از عصاره برگ  Callistemon citrinusرا بر گروهی از باکتریها
مورد بررسی قرار دادند .نتایج این مطالعه نشان داد نانو ذرات سنتز شده
از قسمت گل گیاه در غلظت  22/5میلیگرم بر میلیلیتر بیشترین
فعالیت بازدارندگی را علیه اشرشیا کلی و کمترین فعالیت بازدارندگی را
علیه استافیلوکوکوس اورئوس نشان دادند .اختالفات مشاهده شده در
خواص ضدمیکروبی نانو ذرات نقره مختلف سنتز شده ممکن است به
دلیل تغییر در ترکیبات شیمیایی قسمتهای مختلف گیاه همراه با برخی
از ترکیبات فعال زیستی مانند آلکالوئیدها ،تاننها ،ترپنوئیدها ،اتر و
ترکیبات فنلی مانند فالونوئیدها باشد .در مطالعه حاضر نیز کمترین اثر
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نتیجهگیری
نتایج این پژوهش نشان داد که عصاره برگ گیاه شیشهشور از
 نانو ذرات.توانایی مناسبی جهت سنتز نانو ذرات نقره برخوردار میباشد
سنتز شده از برگ گیاه شیشهشور فعالیت ضدمیکروبی مناسبی بر
 نانو ذرات.باکتریهای بیماریزا به ویژه باکتریهای گرم منفی داشت
سنتز شده به روش سبز میتوانند بهعنوان ماده ضدمیکروبی جهت
مبارزه با بیماریهای عفونی ناشی از سویههای مختلف میکروبی
 هر چند در ادمه الزم است پژوهشهای گستردهتری در،استفاده شود
. مدل حیوانی و درونتنی انجام گیرد،شرایط آزمایشگاهی
تشکر و قدردانی

 لذا،مقاله حاضر مستخرج از پایاننامه کارشناسی ارشد میباشد
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

بازدارندگی در روش انتشار در دیسک و چاهک آگار بر باکتری گرم
 و همکارانBehravan .مثبت استافیلوکوکوس اورئوس مشاهده شد
5  و1 ،8( ) فعالیت ضدمیکروبی نانو ذرات نقره را در غلظتهای2183(
میلیموالر) را بر استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیا کلی به روش انتشار
 نتایج بهدست آمده نشان داد اثر.در دیسک مورد ارزیابی قرار دادند
ضدمیکروبی نانو ذرات نقره بر باکتریهای گرم منفی بیشتر از
 مهار،باکتریهای گرم مثبت بود که با افزایش غلظت و تعداد نانو ذرات
 در باکتری گرم منفی اشرشیاکلی نانو.کامل رشد باکتری اتفاق افتاد
 گلوتامین، پرولین، مانیتول،ذرات نقره مانع از جذب و آزاد شدن فسفات
و سوکسینات از سلول این باکتری میشوند تمایل زیاد ذرات نقره به
گوگرد و فسفر در غشای سلولی دلیل اصلی خاصیت ضدباکتریایی آن
 نانو ذرات نقره با پروتئینهای حاوی گوگرد در داخل یا خارج.است
 نتایج.غشای سلول واکنش میدهند که بر بقای سلولها تأثیر میگذارد
.یافتههای مطالعه حاضر با این پژوهشگران همخوانی داشت
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Abstract
Introduction: Diabetes recognized as one of the most important health problems and the most common metabolic
disease in the world. The prevalence of diabetes is increasing worldwide, including in Iran (Forouhi & Wareham, 2010).
Celiac is a disease in which the mucous membrane of the small intestine of a person with wheat gluten intolerance
damaged by gluten and causes intestinal inflammation (Hopper et al., 2007). Stevia rebaudiana bertoni belongs to the
Astrasse family, a perennial natural, calorie-free sweetener that has a sweetening power of 100 to 400 times greater than
sucrose (Agarwal et al., 2009). Isomalt, a polyol, used as sugars substitute (sucrose, high fructose corn syrup, glucose
syrup, etc.) (Schiweck and Munir, 1992). This study aimed at producing dietary Sohan-Pilaki for diabetic and celiac
patients using replacement of sucrose with Stevia-Isomalt and the complete replacement of wheat flour with rice-corn
flour. Rice and corn flour used to improve the textural and nutritional properties.
1

Material and Methods: For production of dietary Sohan-Polaki, the raw materials (white sugar 40.03%, sorbitol
liquid 16.01%, vegetable oil 32.03%) transferred to the kettle for melting over a gentle flame followed by adding the
rest materials such as rice and corn flour (8.1%), egg yolk (3.2%) and cardamom (0.72%). The final dough then poured
into the tray container after splicing and finishing the production operation and after being chilled and formed to the
required dimensions by the forming machine. For the preparation of dietary Sohan-Polaki, independent variables were
included, replacement of Stevia-Isomalt with surface (0 to 100%), rice to corn flour ratio (0 to 100%) and cooking
temperature (160 to 180°C). All other compounds considered constant. Isomalt is a substitute for sugar as a filler. To
obtain optimal points, 34 experiments proposed by Design Expert software, central composite design response surface
methodology, double in the other points, six central points with alpha 2. Test responses included density (replacement
of rapeseed, Naghipour et al., 2013), textural properties, i.e., hardness (TPA, Khazaiy Pool et al., 2015), color changes
assessment (Lab, Image J, Aslanzadeh et al., 2014).
Results and Discussion: Isomalt causes increasing the rigidity and led to a decrease in porosity and ultimately a
decrease in density (Bagherpoor and Khosroshahi Asl, 2016). The quality of the sweets eaten directly related to their
texture characteristics. Among the various textural parameters, hardness considered to be an important characteristic,
which refers to the maximum force curve height at the first pressure and represents the maximum force applied during
the biting operation (Cheng and Bhat, 2016). The amount of moisture, dry matter, amount and type of protein and fat
also have some effect on hardness. In addition, at high levels of replacement wheat with corn flour, hardness increased
with increasing Stevia-Isomalt content. Increasing the sucrose concentration due to its effect on the corn starch chains
of the amorphous region, causes granulation of the starch and stabilization of the gel, leading to harder gel formation
(Sun et al., 2014).
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Discoloration caused by caramelization and non-enzymatic browning reactions due to rising temperatures. As the
temperature increases, the oxidation of the fats becomes more intense, which in turn has a significant effect on the color
of the dyes studied (Ghandehari Yazdi et al., 2018). Since non-sucrose sweeteners play an important role in lightness
changes, they are also associated with caramelization and the Millard reaction (non-enzymatic browning) between
reducing sugars and amino acids. Sucrose (non-reducing sugar) at high temperatures converted to glucose and fructose
(reducing sugars). Thus, if the amount of sucrose reduced, the color intensification is weaker due to the lower formation
of the products from the reaction of Millard (Gonzalez-Mateo et al., 2009).
Overall, according to the type of flour consumed in the Sohan-Polaki formulation, the two final optimal formulas,
i.e., optimal formula 1, including sucrose replacement with Stevia-Isomalt 24%, the ratio of rice to corn flour 0.99 and
cooking temperature of 166°C ( With a density of 1.37 g/cm3, the hardness of 1.85 N and color changes compared to the
control 3.66) and optimal formula 2, including sucrose replacement with Stevia-Isomalt 24%, the ratio of rice to corn
flour 0.02, and cooking temperature of 180°C (with a density of 1.23 g / cm3, the hardness of 2.07 N and color changes
compared to the control of 10.16) were introduced as the best treatments.
Keywords: Sohan-Polaki, Low-calorie, gluten-free, Textural properties, Optimizing, Response surface methodology
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مقاله کوتاه علمی-پژوهشی
تولید سوهان پولکی رژیمی برای بیماران سلیاکی و دیابتی با جایگزینی شکر با
استویا-ایزومالت و جایگزینی کامل آرد گندم با آرد برنج -ذرت
نرگس بابایی -1محمد

گلی*2

تاریخ دریافت1398/12/13 :
تاریخ پذیرش1399/06/10 :

چکیده
مصرف زیاد سوهان بهدلیل کالری باال منجر به بروز مشکالتی نظیر چاقی و دیابت میشود .سلیاک یک اختالل خودایمنی بوده که بیمار در معرض عدم
تحمل دائمی به گلوتن است و تنها درمان مؤثر ،استفاده از رژیم غذایی بدون گلوتن است .هدف از انجام این تحقیق ،تولید سوهان رژیمی کمکالری (جایگزینی
شکر با استویا -ایزومالت) فاقد گلوتن (جایگزینی کامل آرد گندم با آرد برنج و ذرت) بود .تأثیر جایگزینی شکر با استویا-ایزومالت (صفر،)%100 ،75 ،50 ،25 ،
نسبت آرد برنج به ذرت (صفر )1 ،0/75 ،0/50 ،0/25 ،و دمای پخت (180 ،175 ،170 ،165 ،160درجه سانتیگراد) بر دانسیته ،سختی بافت و تغییرات رنگ نمونه
های سوهان رژیمی مورد ارزیابی قرار گرفت .مدلسازی و بهینهسازی به روش آماری سطح پاسخ و طرح مرکب مرکزی و  6نقطه مرکزی و دو تکرار در سایر
نقاط با استفاده از نرمافزار دیزاین اکسپرت صورت گرفت .نتایج نشان داد افزایش درصد جایگزینی شکر با استویا -ایزومالت موجب کاهش دانسیته گردید .دانسیته
تحت تاثیر فاکتور نسبت آرد برنج به آرد ذرت و دمای پخت قرار نگرفت .در نسبتهای پایین و باالی آرد برنج به ذرت فرموالسیون ،با افزایش جایگزینی شکر با
استویا -ایزومالت و یا افزایش دمای پخت ،سختی بهترتیب افزایش و کاهش یافت .درصد جایگزینی استویا با شکر و نسبت آرد برنج به ذرت اثر معنیداری بر
تغییرات رنگ نداشت ،و با افزایش دمای پخت تغییرات رنگ افزایش یافت .د در مجموع با توجه به نوع آرد مصرفی غالب در فرموالسیون دو فرمول بهینه نهایی
شامل سوهان کم کالری با فرمول شماره یک شامل 24 :درصد جایگزینی شکر با استویا-ایزومالت 0/99 ،نسبت آرد برنج به ذرت و دمای  166درجه سانتیگراد
(با میزان دانسیته  1/37گرم بر سانتیمتر مکعب ،سختی  1/85نیوتن و تغییرات رنگ نسبت به شاهد  )3/66و فرمول شماره دو شامل 24 :درصد جایگزینی شکر با
استویا -ایزومالت 0/02 ،نسبت آرد برنج به ذرت و دمای  180درجه سانتیگراد (با میزان دانسیته  1/23گرم بر سانتیمتر مکعب ،سختی  2/07نیوتن و تغییرات
رنگ نسبت به شاهد  )10/16بهعنوان بهترین تیمارها معرفی گردید.
واژههای کلیدی :سوهان پولکی ،کمکالری ،بدون گلوتن ،خواص بافتی ،بهینهسازی ،روش سطح پاسخ

مقدمه

1

دیابت از جمله بیماری های متابولیک است و یک اختالل چند
عاملی است که با افزایش مزمن قند خون (میزان قند خون ناشتا بین
 100تا  125نشانگر دیابت پنهان و  126یا بیشتر بیانگر کامل دیابت)
مشخص میشود و ناشی از اختالل در ترشح انسولین ،یا عملکرد
انسولین و یا هر دوی آنها است .دیابت بهعنوان یکی از مهمترین
مشکالت سالمتی و شایعترین بیماری متابولیک در جهان شناخته
میشود .شیوع دیابت در جهان و از جمله در ایران رو به افزایش است
 -1دانشآموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی ،واحد اصفهان
(خوراسگان) ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اصفهان ،ایران.
 -2دانشیار ،گروه علوم و صنایع غذایی و مرکز تحقیقات لیزر و بیوفوتونیک در
فناوریهای زیستی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اصفهان ،ایران.
) mgolifood@yahoo.com
(* ایمیل نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/IFSTRJ.V18I1.78691

( .)Forouhi &Wareham, 2010استفاده از قندهای مصنوعی یا
قندهای رژیمی (شامل سوکرالوز ،ساخارین ،آسپارتام ،استویا ،آسه
سولفام پتاسیم و قندهای الکلی) که به آنها جایگزینهای قند نیز
گفته میشود میتواند کربوهیدرات دریافتی را کاهش داده و به کاهش
قند خون و کاهش وزن کمک کند.
استویا ،با نـام علمـی  Stevia rebaudiana Bertoniمتعلـق
بـه خانواده آستراسه ،یک گیاه چندساله و شیرینکننده طبیعی و بدون
کالری است که قدرت شیرینکنندگی آن  100تا  400برابر بیشتر از
شکر است .برگهای این گیاه حاوی مقدار زیادی ترکیبات شیرین
گلیکوزیدی است که بدون کالری هستند .تاثیر استویا بر روی قند
خون بسیار ناچیز است .از استویا می توان روزانه حداکثر  4میلیگرم
به ازای هر کیلوگرم وزن بدن استفاده کرد ( Agarwal et al.,
 .)2009ایزومالت تنها جایگزین قند است که بهطور انحصاری از
ساکارز ساخته شده است .فرآیند تولید آن حاصل دو مرحله شامل
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تبدیل آنزیمی (تبدیل ساکارز به ایزومالتوز) و به دنبال آن
هیدروژناسیون (تبدیل ایزومالتوز به ایزومالت) است .ایزومالت ،یک
پلیال است که از قند ساخته شده است و بهعنوان جایگزینی برای
قندها (ساکارز ،شربت ذرت با فروکتوز باال ،شربت گلوکز و غیره) می
تواند مورد استفاده قرار گیرد (.)Schiweck and Munir, 1992
سلیاک بیماری است که در آن غشاء مخاطی روده کوچک فرد
مبتال به عدم تحمل گلوتن ،توسط گلوتن (گندم ،جو و چاودار و
محصوالت فرموله شده با این غالت) آسیب دیده و سبب التهاب روده
میگردد .زمانیکه بیماران مبتال به سلیاک غذاهای حاوی گلوتن
مصرف میکنند سیستم ایمنی بدن آنها پاسخی را به صورت تخریب
بافت روده کوچک منعکس میکند .این تخریب بهخصوص در پرزهای
انگشتانهای روده که نقش جذب مواد مغذی را دارند ،بروز مینماید .در
پی آسیب دیدن پرزهای روده ،جذب مواد مغذی غذاها با مشکل مواجه
میشود .سلیاک در بزرگساالن باعث کاهش وزن ،اسهال ،ضعف،
تحریکپذیری و درد شکمی ،کمخونی ،خستگی ،نفخ و پوکی
استخوان و در کودکان ،نشانههای سوء تغذیه از جمله اختالل رشد،
میتواند رخ دهد .لذا این بیماران باید به شدت از مصرف مواد غذایی
حاوی آرد گندم ،جو و چاودار پرهیز نمایند و بهجای آن از ترکیباتی
مانند آرد کامل ذرت و برنج استفاده نمایند (.)Hopper et al., 2007
نشاسته آرد ذرت ( 25درصد آمیلوز و  75درصد آمیلوپکتین) و
نشاسته آرد برنج ( 20درصد آمیلوز و  80درصد آمیلوپکتین) بهعنوان
عامل قوامدهنده ،ایجادکننده ژل ،حجیمکننده و نگهدارنده آب در مواد
غذایی که به ویسکوزیته و بافت خاصی نیاز دارند ،مورد استفاده قرار
گیرد .نشاسته دارای فواید فیزیولوژیکی مشابه فیبرهای رژیمی محلول
بوده و تولید اسیدهای چرب کوتاه زنجیر را افزایش داده و میتواند
سالمت کولون را بهبود بخشیده و میتواند بهعنوان بستری برای رشد
میکروارگانیسمهای پروبیوتیک عمل کند .موادغذایی حاوی نشاسته
دارای شاخص گالیسمی پایینی بوده و در کاهش سطح گلیسیرید و
کلسترول پالسما و افزایش جذب مواد معدنی در اولئوم نیز تاثیرگذار
میباشند (; Brown, 1996; Ferguson et Lopez et al., 2001
.)al., 2000
اجزای اصلی سوهان شامل آرد گندم ،شکر ،مالت ،روغن (روغن
نباتی ،کره ،و روغن) و آب است و مشتقات افزودنی آن ممکن است
پسته ،زعفران ،بادام ،هل و دارچین باشد (.)Mashak et al., 2014
تاکنون تاثیر جایگزینی هل با دارچین ،جایگزینی کره گیاهی با کره
حیوانی و دمای پخت بر خواص فیزیکوشیمیایی سوهان پولکی
( )Akhondi and Goli, 2020و تأثیر جایگزینی شربت ذرت با
فروکتوز باال به جای ساکارز بر خصوصیات سوهان ( Shamsaei and
 )Nouri, 2017مورد بررسی قرار گرفته شده است.
غنیسازی محصوالت غذایی ابزار مهمی جهت جلوگیری از
کمبودهای تغذیهای خاص می باشد و از بیماریهای مزمن جلوگیری

مینماید .همچنین شناسایی و تولید فاکتورهای غنیکننده میتواند
سبب تولید محصوالت با کیفیت باال شود ( .)5Bialek et al., 201در
این پژوهش قصد داریم با استفاده از جایگزینی شکر با
استویا -ایزومالت و جایگزینی کامل آرد گندم با آرد برنج و ذرت،
سوهان پولکی با قند پایین برای افراد دیابتی و بدون گلوتن برای
بیماران سلیاکی تولید کنیم .آرد برنج و ذرت نیز بهمنظور بهبود
ویژگیهای بافتی و تغذیهای استفاده گردید.

مواد و روشها
مواد مورد استفاده در فرموالسیون سوهان پولکی شامل شکر
سفید  40/03درصد ،سوربیتول مایع  16/01درصد ،کره گیاهی 32/03
درصد ،مجموع آرد برنج و ذرت  8/01درصد ،زرده تخممرغ 3/2
درصد و هل  0/72درصد بود که از شرکت سالمت گستران آرایان
فراهم گردید .کلیه مواد آزمایشگاهی مورد استفاده در این پژوهش ،با
خلوص باال از شرکت مرک آلمان تهیه شد.
روش تهیه سوهان پولکی

آمادهسازی سوهان پولکی به کمک شرکت دانش بنیان سالمت
گستران آرایان طراحی و انجام گردید .بهمنظور تهیه سوهان پولکی
ابتدا مواد اولیه به پاتیل جهت ذوب شدن منتقل شد و با شعله مالیم
حرارت داده شد و سپس افزودنیهایی مانند مجموع آرد برنج و ذرت،
زرده تخممرغ و هل اضافه گردید .خمیر نهایی پس از نخگیری و
تعیین اتمام عملیات تولید ،به درون ظرف سینی ریخته شد و پس از
سرد شدن چانهگیری شده و به ابعاد الزم توسط دستگاه فرمدهنده
برش خورد .برای تهیه سوهان پولکی رژیمی ،متغیرهای مستقل
شامل جایگزینی شکر با استویا -ایزومالت در سطوح (صفر تا
100درصد) ،نسبت آرد برنج به ذرت در سطوح (صفر تا  100درصد) و
دمای پخت محصول در سطوح ( 160تا  180درجه سانتیگراد)
انتخاب شدند (جدول  ،)1و بقیه ترکیبات ثابت در نظر گرفته شد .از
ایزومالت بهعنوان ماده پرکننده و جایگزین شکر حذف شده برای
تامین خصوصیاتی مانند ایجاد قوام ،شیشهای بودن و سایر خصوصیات
ساختاری سوهان پولکی استفاده شد.
آزمونهای فیزیکی و رنگی

ویژگیهای بافتی (آنالیز پروفایل بافت) شامل سفتی و سختی به
روش  Khazaiy Poolو همکاران ( )2015و دانستیه نمونههای
سوهان با کمک روش جابهجایی دانههای کلزا مطابق با روش
 Naghipourو همکاران ( )2013تعیین شد .پارامترهای رنگی شامل
* b* ،aو * Lدر برنامه  Image jبدست آمد و در نهایت برای استاندارد
کردن پارامترهای مربوط از کارتهای استاندارد استفاده گردید.
شاخص های رنگی بیانگر * Lمیزان روشنایی و دامنه آن از صفر تا

بابایی و گلی /تولید سوهان پولکی رژیمی برای بیماران سلیاکی و دیابتی...

 100متغیر a* ،بیانگر قرمزی -سبزی (:+قرمزی و :-سبزی) و
بیانگر شاخص زرد-آبی ( :+زرد و  :-آبی) با دامنه  -120تا +120
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متغیر بود (.)Aslanzadeh et al., 2014

*b

جدول  -1متغیرهای مستقل فرآیند و سطوح اندازهگیری آنها
Table 1- Independent process variables and their measurement levels
Cods and dependent levels

Factor

Independent parameters

کد و سطح مربوطه

فاکتور

پارامترهای مستقل

α-

-1

0

+1

+α

0

25

50

75

100

0

0.25

0.50

0.75

1

160

165

170

175

180

*)٪( Sucrose replacement with Stevioside-Isomalt
جایگزینی استویا -ایزومالت با شکر()٪

A
B

Rice to corn flour ratio

C

نسبت آرد برنج به ذرت
)Product cooking temperature (degrees Celsius
دمای پخت محصول (درجه سلیسیوس)

* با توجه به شیرینی سیصد برابری استویوزید نسبت به شکر ،تفاوت وزن استویوزید مصرفی و شکر حذف شده در تمامی تیمارها از ایزومالت بهعنوان فیلر یا
پرکن برای تامین خصوصیاتی مانند ایجاد قوام ،شیشهای بودن و سایر خصوصیات ساختاری سوهان استفاده شد.
* Due to the three hundred times sweetness of stevioside compared to sucrose, the difference between the weight of consumed
stevioside and sucrose removed in all treatments, Isomalt was used as a filler to provide properties such as consistency, glassiness
and other structural properties of the dietary Sohan-Polaki.

جدول  -2تیمارهای پیشنهادی توسط نرم افزار دیزاین اکسپرت با استفاده از روش سطح پاسخ
Table 2- Recommended treatments by Design Expert software using the response surface methodology
C

B

A

() degrees Celsius

()-

()%

175
170
175
170
165
165
170
170
160
175
180
170
165
175
175
170
170

0.25
0.50
0.75
1
0.75
0.25
0.50
0.50
0.50
0.25
0.50
0
0.75
0.75
0.75
0.50
0.50

75
100
75
50
25
75
50
0
50
25
50
50
75
75
25
50
50

Row
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

C

B

A

() degrees Celsius

()-

()%

175
180
170
170
165
170
160
175
170
165
175
170
170
165
165
170
165

0.25
0.50
0.50
0.50
0.75
1
0.50
0.25
0
0.25
0.75
0.50
0.50
0.25
0.25
0.50
0.75

25
50
100
50
25
50
50
75
50
25
25
50
0
75
25
50
75

Row
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

* با توجه به شیرینی سیصد برابری استویوزید نسبت به شکر ،تفاوت وزن استویوزید مصرفی و شکر حذف شده در تمامی تیمارها از ایزومالت به عنوان فیلر یا
پرکن برای تامین خصوصیاتی مانند ایجاد قوام ،شیشه ای بودن و سایر خصوصیات ساختاری سوهان استفاده شد .درصد جایگزینی شکر با استویوزید-ایزومالت
) ،(Aنسبت آرد برنج به ذرت ) (Bو دمای پخت)(C
*Due to the three hundred times sweetness of stevioside compared to sucrose, the difference between the weight of consumed
stevioside and sucrose removed in all treatments, Isomalt was used as a filler to provide properties such as consistency, glassiness
and other structural properties of the dietary Sohan-Polaki. A(Sucrose replacement with Stevioside-Isomalt), B(Rice to corn flour
ratio), and C(Cooking temperature).

تجزیه و تحلیل آماری دادهها

در این تحقیق بهمنظور بررسی تأثیر متغیرهای مستقل شامل
درصد جایگزینی شکر با استویا -ایزومالت ( ،)Aنسبت آرد برنج به آرد

ذرت ( )Bو دمای پخت ( )Cبر متغیرهای وابسته از نرمافزار دیزاین
اکسپرت نسخه  9و روش سطح پاسخ در قالب طرح مرکب مرکزی با
شش نقطه مرکزی و دو تکرار در سایر نقاط و آلفای  2پیشنهاد گردید

170

نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران ،جلد  ،18شماره  ،1فروردین -اردیبهشت 1401

Y=β0+βaA+βbB+βcC+βaaA2+βbbB2+βccC2+βabAB+βacAC
+βbcBC
()1

(جدول  .)2پاسخهای آزمون شامل :شاخصهای بافتی ،رنگ و
دانسیته بود .کلیه بررسیهای آماری و معنیداری و یا غیرمعنیداری
دادهها در سطح اطمینان  95درصد انجام شد .اطالعات بهدست آمده
در این بخش کمک میکند تا تأثیر میزان ماده اولیه را بر ویژگیهای
سوهان پولکی رژیمی تولید شده مورد بررسی قرار داده تا بهترین
شرایط جهت تولید سوهان رژیمی بهدست آید .جست و جوی شرایط
عملیاتی بهینه برای دستیابی به پاسخهای مطلوب مورد نظر با استفاده
از تکنیک بهینهیابی عددی انجام شد .در روش سطح پاسخ برای هر
متغیر وابسته مدلی تعریف شد (شامل مدل درجه دو برای پاسخ
دانسیته و مدل درجه سه برای پاسخهای سختی و تغییرات رنگ) که
آثار اصلی و متقابل متغیرهای مستقل (معنیدار بودن در سطح معنی
داری بیشتر از  95درصد به روش رگرسیون مرحله به مرحله) را بر
روی هر متغیر وابسته بیان میکند ،مدل چندمتغیره بهصورت زیر می-
باشد.

پس از آنالیز دادهها توسط نرمافزار ،مدلی پیشنهاد شد که دارای
انحراف استاندارد و مجموع مربعات باقی مانده برآورد شده کم و
ضریب همبستگی باال باشد.

نتایج و بحث
بررسی اثر متغیرهای مستقل بر دانسیته سوهان پولکی
رژیمی

آنالیز واریانس اثرات متغیرهای فرایند در مورد مدل رگرسیونی و
دانسیته نشان داد که اثرات خطی در سطح احتمال  99/9درصد ،درجه
دوم درصد جایگزینی شکر با استویا -ایزومالت در سطح احتمال 99
درصد معنیدار شد.

جدول  -3جداول تجزیه واریانس و معادالت رگرسیون بین خواص بافتی-رنگی و فاکتورهای کد شده
Table 3- Tables of analysis of variance and regression equations between texture-color properties and coded
factors
ΔE

)Density (g/cm3

)Hardness (N

p-value

Mean
Square

Source

< 0.0001

107.64

Model

< 0.0001

0.0234

37.99

C

< 0.0001

1.32

0.0423
< 0.0001
0.0059
< 0.0001

29.79
163.62
59.41
247.37
6.45

AB
AC
C^2
AB^2
Residual

0.003

0.52

A2

0.049

0.217

8.6

Lack of Fit

5.5

Pure Error

Residu
al
Lack
of Fit
Pure
Error

R2
0.87
0.76
0.78

p-value

0.5808

Sourc
e

p-value

Mean
Square

0.91

Model

< 0.0001

A

< 0.0001

0.045
0.051

0.9192

Mean
Square

0.86
0.86

Source
Model
ABC

0.03

Residual

0.017

Lack of Fit

0.041

Pure Error

The final equation is based on coded factors
)Density(g/cm3)= 1.19– 7.75E-3 (A)+ 1.63E-4(A2
)Hardness(N)= 1.65+ 0.28(ABC
)ΔE= 5.32+ 1.54 (C)– 1.36(AB)+ 3.2 (AC)+ 2.88(C2)+ 3.93(AB2

درصد جایگزینی شکر با استویوزید-ایزومالت) ، (Aنسبت آرد برنج به ذرت ) (Bو دمای پخت)(C
A(Sucrose replacement with Stevioside-Isomalt), B(Rice to corn flour ratio), and C(Cooking temperature).

 .بررسی مقادیر ضریب تبیین ،ضریب تبیین اصالح شده و عدم
برازش مدل نشاندهنده این است که این مقادیر برای رابطه درجه دو
به میزان بهترتیب شامل  0/84 ،0/87و  0/58بود که نسبت به سایر
مدلها دارای مقادیر باالتری است و بنابراین در برازش دادهها توان

بیشتری را دارا میباشد و برای پیشگویی پیشنهاد میگردد .متغیرهای
تأثیرگذار بر دانسیته طبق جدول  ،3اثر خطی و درجه دوم جایگزینی
شکر با استویا -ایزومالت گزارش شد .یافتههای بهدست آمده از تحقق
حاضر در رابطه با دانسیته سوهانهای پولکی نشان داد با افزایش

بابایی و گلی /تولید سوهان پولکی رژیمی برای بیماران سلیاکی و دیابتی...

جایگزینی شکر با استویا -ایزومالت دانسیته افزایش یافت و دانسیته
تحت تاثیر فاکتور نسبت آرد برنج به آرد ذرت و دمای پخت قرار
نگرفت .در تحقیقی که بر جایگزینی شیرینکننده مصنوعی با ساکارز
در فرموالسیون کیک میوهای صورت گرفت ،نتایج مؤید این بود که
نمونههایی با افزایش میزان شیرینکننده مصنوعی از کمترین دانسیته
برخوردار بود که با نتایج حاصل از تحقیق حاضر مطابقت نداشت ،در
واقع قند ایزومالت به دلیل افزایش سفتی منجر به کاهش تخلخل و
در نهایت افزایش دانسیته گردید ( Bagherpoor and Khosroshahi
.)Asl, 2016
بررسی اثر متغیرهای مستقل بر سختی بافت سوهان
پولکی رژیمی

آنالیز واریانس اثرات متغیرهای فرایند در مورد مدل رگرسیونی و
سختی بافت نشان داد که اثرات متقابل متغیرهای مستقل در سطح
احتمال  99/9درصد معنیدار شدند .بررسی مقادیر ضریب تبیین،
ضریب تبیین اصالح شده و عدم برازش مدل نشاندهنده این است
که این مقادیر برای رابطه درجه سه به میزان بهترتیب شامل ،0/77
 0/75و  0/92بود که نسبت به سایر مدلها دارای مقادیر باالتری بود
و بنابراین در برازش دادهها توان بیشتری را دارا بود و برای پیشگویی
پیشنهاد میگردد .متغیرهای تأثیرگذار بر سختی بافت طبق جدول ،3
اثر متقابل هر سه متغیر مستقل (درصد جایگزینی شکر با
استویا-ایزومالت ،نسبت آرد برنج به ذرت و دمای پخت) گزارش شد.
نتایج شکل  1نشان داد که در دمای  165درجه سانتیگراد ،در سطح
 75درصد جایگزینی شکر با استویا -ایزومالت سختی بافت با افزایش
نسبت آرد برنج به ذرت کاهش یافت .در سطح  25درصد جایگزینی
شکر با استویا -ایزومالت افزایش نسبت آرد برنج به ذرت سختی بافت
افزایش پیدا کرد .در دمای  175درجه سانتیگراد ،در سطح  25درصد
جایگزینی شکر با استویا -ایزومالت سختی بافت با افزایش نسبت آرد
برنج به ذرت روند کاهشی را نشان داد .در سطح  75درصد جایگزینی
شکر با استویا-ایزومالت با افزایش نسبت آرد برنج به ذرت سختی
بافت افزایش یافت .مطابق با آنچه در شکل 1مشخص است در سطح
 0/25درصد نسبت آرد برنج به ذرت ،در سطح  25درصد جایگزینی
شکر با استویا -ایزومالت افزایش سختی بافت با افزایش دمای پخت
مشاهده شد .در سطح  75درصد جایگزینی شکر با استویا -ایزومالت
سختی بافت با افزایش دمای پخت کاهش یافت .در سطح 0/75
درصد نسبت آرد برنج به ذرت ،در سطح  25درصد جایگزینی شکر با
استویا -ایزومالت سختی بافت با افزایش دمای پخت روند کاهشی
داشت .در سطح  75درصد جایگزینی شکر با استویا -ایزومالت با
افزایش دمای پخت سختی بافت افزایش یافت .همانطور که در
شکل  1مالحظه میشود در سطح  25درصد جایگزینی شکر با
استویا -ایزومالت ،در دمای  165درجه سانتیگراد افزایش سختی
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بافت با افزایش نسبت آرد برنج به ذرت مشهود است .در دمای 175
درجه سانتیگراد با افزایش نسبت آرد برنج به ذرت سختی بافت
کاهش یافت .در سطح  75درصد جایگزینی شکر با استویا-ایزومالت،
در دمای  165درجه سانتیگراد سختی بافت با افزایش نسبت آرد برنج
به ذرت کاهش پیدا کرد .در دمای  175درجه سانتیگراد افزایش
سختی بافت با افزایش نسبت آرد برنج به ذرت مشاهده میشود.
مطابق با تحقیقات  Chengو  )2016( Bhatکیفیت خوردن شیرینیها
بهطور مستقیم با ویژگیهای بافتی آنها مرتبط میباشد و در میان
پارامترهای مختلف بافت ،سختی بهعنوان یک ویژگی مهم در نظر
گرفته میشود که به حداکثر ارتفاع منحنی نیرو در اولین فشار اتالق
میشود و نشاندهنده حداکثر نیروی اعمال شده در طی عمل گاز
زدن میباشد .آنها همچنین گزارش کردند که میزان رطوبت ،ماده
خشک ،میزان و نوع پروتئین و چربی شیرینی نیز تا حدودی بر سختی
بافت موثر میباشد و سختی بافت تیمارها با افزایش سطوح جایگزینی
شکر با استویا -ایزومالت ،کاهش یافت و با افزایش سطوح جایگزینی
نشاسته ذرت با نشاسته گندم و افزودن اسپیرولینا به فرموالسیون
نهایی ،سختی بافت نمونه ها افزایش یافت .همچنین در سطوح باالی
جایگزینی نشاسته ذرت با نشاسته گندم با افزایش میزان جایگزینی
شکر با استویا -ایزومالت ،سختی بافت افزایش یافت .افزایش غلظت
قند بهدلیل تاثیر بر زنجیرههای نشاسته ذرت منطقه آمورف ،سبب
گرانوله شدن نشاسته و تثبیت ژل میشود و اینگونه منجر به ایجاد
ژل سختتر میگردد ( .)Sun et al., 2014نتایج بهدست آمده با
نتایج محققین قبلی مطابقت دارد (; Wang et al., Li et al., 2014
 .)2015آنها گزارش کردند که ژلهای حاصل از نشاسته ذرت به
دلیل افزایش قدرت تورم دانههای نشاسته ذرت که سبب تغلیظ
محلول آمیلوز در فاز پیوسته ذرت میگردد ،دارای سختی باالیی می
باشند .عالوه بر این ،افزودن آرد برنج و ذرت نیز سبب افزایش سختی
گردید که احتماال بهدلیل غلظت باالی پروتئین موجود در ترکیب برنج
و ذرت بوده است .پروتئین در هنگام اکستروژن با نشاسته برای جذب
آب رقابت میکند ،که باعث کاهش ژالتینه شدن و در نتیجه انبساط
کمتر و سختی باالتر میشود ( .)Sumargo et al., 2016این نتایج
همچنین با نتایج بهدست آمده توسط )Lazou & Krokida (2010
 Sumargo et al., (2016) ،و ) Onwulata et al.,(2001مطابقت
دارد .آنها گزارش کردند که بهدلیل افزایش غلظت پروتئین در
فرموالسیون ،سختی افزایش مییابد .جایگزینی ایزومالت در
فرموالسیون محصوالت به علت افزایش ماده جامد محصول ،ایجاد
ساختاری فشرده در اثر افزایش ایزومالت و کاهش رطوبت ،سبب
افزایش سختی میگردد Sadafi .و همکاران ( )2017که یافتههای به
دست آمده از تحقیق حاضر مبنی بر افزایش سختی بافت سوهان
پولکی تحت تأثیر جایگزینی ایزومالت در فرموالسیون سوهانهای
پولکی تأیید بر این موضوع بود.
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شکل  -1اثر متقابل جایگزینی شکر با استویا-ایزومالت ،نسبت آرد برنج به ذرت و دمای پخت بر سفتی و سختی سوهان پولکی رژیمی
Fig. 1. Interaction of sucrose substitution with Stevioside-Isomalt, rice to corn flour ratio and cooking
temperature on the hardness of the dietary Sohan-Polaki

بابایی و گلی /تولید سوهان پولکی رژیمی برای بیماران سلیاکی و دیابتی...

در تحقیقی که  Emamjomeو همکاران ( )2010به بررسی اثر
جایگزینی ساکارز و گلوکز با شیرینکننده های سوربیتول و ایزومالت
بر خواص فیزیکی گز پرداختند نتایج ارزیابی بافت نشان داد افزایش
سطح سوربیتول سبب افزایش نرمی بافت میشود در حالی که افزایش
ایزومالت منجر به سفتی بافت محصول گردید .بخشی دیگر از
یافتههای حاصل از تحقیق حاضر حاکی از تأثیر مثبت نسبت آرد برنج
به آرد ذرت روی افزایش سختی نمونههای مورد مطالعه بود .در همین
راستا تحقیقی توسط  Antonو  )2007( Lucianoانجام شد ،این
محققان تأثیر افزایش آرد ذرت بر سختی نمونههای اسنک پرداختند و
گزارش کردند آرد ذرت سبب سفت شدن بیشتر بافت و خروج
محصول از حالت تردی شد که با نتایج بهدست آمده از تحقیق حاضر
مبنی بر افزایش سختی نمونههای سوهان پولکی تحت تأثیر افزایش
نسبت آرد ذرت ،همسؤ بود .بهطور کلی بـه نظـر مـیرسـد کـه
ظرفیــت بــاالی نگهــداری آب و قابلیــت تــشکیل ژل توســط
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پـروتئینهـای برنج سبب افزایش ویسکوزیته و در نتیجه سفتتر
شدن بافت فراوردهها میشود.
بررسی اثر متغیرهای مستقل بر تغییرات رنگ سوهان
پولکی رژیمی

آنالیز واریانس اثرات متغیرهای فرایند در مورد مدل رگرسیونی و
دانسیته نشان داد که اثرات خطی دمای پخت ،اثر متقابل جایگزینی
شکر با استویا-ایزومالت و نسبت آرد برنج به ذرت در سطح احتمال
 95درصد ،اثر متقابل جایگزینی شکر با استویا -ایزومالت و دمای
پخت در سطح احتمال  99/9درصد و درجه دوم دمای پخت در سطح
احتمال  99درصد معنیدار شد .بررسی مقادیر ضریب تبیین ،ضریب
تبیین اصالح شده و عدم برازش مدل نشاندهنده این است که این
مقادیر برای رابطه درجه سه به میزان بهترتیب شامل  0/74 ،0/78و
 0/22بود که نسبت به سایر مدلها دارای مقادیر باالتری بود و
بنابراین در برازش دادهها توان بیشتری را دارا بود و برای پیشگویی
پیشنهاد میگردد..

شکل  -2اثر متقابل جایگزینی شکر با استویا -ایزومالت و نسبت آرد برنج به ذرت در دمای پخت  175درجه سانتیگراد بر تغییرات رنگ
( )ΔEسوهان پولکی رژیمی
Fig. 2. Interaction of sucrose substitution with Stevioside-Isomalt and rice to corn flour ratio at cooking
temperature 175 °C on color change (ΔE) of the dietary Sohan-Polaki

متغیرهای تأثیرگذار بر تغییرات رنگ طبق جدول  ،3اثر خطی و
درجه دوم دمای پخت ،اثر متقابل درصد جایگزینی شکر با
استویا-ایزومالت و نسبت آرد برنج به ذرت ،اثر متقابل درصد
جایگزینی شکر با استویا-ایزومالت و دمای پخت و اثر درصد
جایگزینی شکر با استویا-ایزومالت با درجه دوم نسبت آرد برنج به
ذرت گزارش شد .با افزایش دمای پخت به ویژه در مقادیر باالتر

تغییرات رنگ افزایش مییابد .نتایج شکل  2نشان میدهد در دمای
 165درجه سانتیگراد ،در سطوح باالتر و پایینتر نسبت آرد برنج به
ذرت تغییرات رنگ با افزایش درصد جایگزینی شکر با
استویا-ایزومالت بهترتیب ،کاهش و افزایش یافت .در سطوح باالتر
جایگزینی شکر با استویا-ایزومالت ،تغییرات رنگ با افزایش نسبت آرد
برنج به ذرت ابتدا کاهش و سپس با شیب مالیمی افزایش یافت.

174

نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران ،جلد  ،18شماره  ،1فروردین -اردیبهشت 1401

شکل  -3اثر متقابل جایگزینی شکر با استویا -ایزومالت و دمای پخت در نسبتهای مختلف آرد برنج به ذرت بر تغییرات رنگ ( )ΔEسوهان
پولکی رژیمی
Fig. 3. Interaction of sucrose substitution with Stevioside-Isomalt and cooking temperature at different rice to
corn flour ratio on color change (ΔE) of the dietary Sohan-Polaki

بابایی و گلی /تولید سوهان پولکی رژیمی برای بیماران سلیاکی و دیابتی...

در سطوح پایینتر جایگزینی شکر با استویا-ایزومالت ،تغییرات
رنگ با افزایش نسبت آرد برنج به ذرت ابتدا افزایش و سپس کاهش
پیدا کرد .در دماهای  170و  175درجه سانتیگراد ،در هر سطح از
نسبت آرد برنج به ذرت تغییرات رنگ با افزایش درصد جایگزینی شکر
با استویا-ایزومالت افزایش نشان داد .در سطوح باالتر جایگزینی شکر
با استویا-ایزومالت ،تغییرات رنگ با افزایش نسبت آرد برنج به ذرت
ابتدا کاهش و سپس با شیب نسبتا مالیمی افزایش پیدا کرد .در
سطوح پایینتر جایگزینی شکر با استویا-ایزومالت ،با افزایش نسبت
آرد برنج به ذرت تغییرات رنگ ابتدا افزایش و سپس کاهش یافت
بر طبق نتایج شکل  ،3در سطوح  0/25و  0/75درصد نسبت آرد
برنج به ذرت ،در هر سطح از دمای پخت با افزایش درصد جایگزینی
شکر با استویا -ایزومالت تغییرات رنگ افزایش یافت .در سطوح باالتر
نسبت آرد برنج به ذرت تغییرات رنگ با افزایش دمای پخت افزایش
یافت .درسطوح پایینتر نسبت آرد برنج به ذرت با افزایش دمای پخت
تغییرات رنگ ابتدا کاهش و سپس افزایش پیدا کرد .در سطح 0/5
درصد نسبت آرد برنج به ذرت ،در سطوح باالتر و پایینتر دمای پخت
با افزایش درصد جایگزینی شکر با استویا -ایزومالت تغییرات رنگ به
ترتیب ،افزایش و کاهش یافت .در سطوح باالتر جایگزینی شکر با
استویا -ایزومالت ،تغییرات رنگ با افزایش دمای پخت افزایش نشان
داد .در سطوح پایینتر جایگزینی شکر با استویا -ایزومالت ،تغییرات
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رنگ با افزایش دمای پخت ابتدا کاهش و سپس افزایش یافت .نتایج
بهدست آمده از تحقیق حاضر در رابطه با ویژگیهای رنگ
سوهانهای پولکی بیانگر این بود که با کاهش نسبت آرد برنج به آرد
ذرت و درصد جایگزینی شکر با استویا -ایزومالت در سطوح متفاوت
دمای پخت روندی کاهشی بر پارامتر اختالف رنگ کلی مشاهده
گردید .با افزایش دمای پخت ،جایگزینی شکر با استویا -ایزومالت و
نسبت آرد برنج به آرد ذرت تغییرات کلی رنگ افزایش یافت .تغییر
رنگ میتواند ناشی واکنش های قهوهای شدن از نوع کاراملیزاسیون
و غیرآنزیمی در اثر افزایش دما باشد .با افزایش دما اکسیداسیون
چربیها با شدت بیشتری صورت میگیرد که تأثیر قابل توجهی بر
روی رنگ سوهانهای مورد مطالعه دارد ( Ghandehari Yazdi et
 .)al., 2018از آنجایی که شیرینکنندههای بدون ساکارز نقش مهمی
در تغییرات روشنایی دارند ،با کاراملیزه شدن و واکنش مایالرد (قهوه
ای شدن غیرآنزیمی) بین قندهای احیاءکننده و آمینواسیدها نیز مرتبط
است .ساکارز (قند غیراحیاءکننده) در دماهای باال به گلوکز و فروکتوز
(قندهای احیاءکننده) تبدیل شده است .بنابراین ،اگر مقدار ساکارز
کاهش یابد ،بهدلیل تشکیل کمتر محصوالت حاصل از واکنش
مایالرد ،تشدید رنگ ضعیفتر شده است ( González-Mateo et
.)al., 2009

جدول  -4مقادیر مورد استفاده برای بهینهسازی و ویژگی یا هدف آن
Table 4- Values used for optimization and its feature or purpose
Independent variables and responses

High level

Low level

Target

حد باال
100

حد پایین
0

هدف
is in range

1

0

is in range

180

160

is in range

C(Degrees Celsius): Cooking temperature

2.09

0.83

minimize

دمای پخت
(Density )g/cm3
دانسیته

2.1

1.8

20.04

0.91

is in range of
the control
minimize

متغیر مستقل و پاسخها
A)%(:Sucrose replacement with SteviosideIsomalt

جایگزینی استویا -ایزومالت با شکر ()%
B: Rice to corn flour ratio

نسبت آرد برنج به ذرت

بهینهیابی فرموالسیون سوهان پولکی رژیمی

شرایط بهینه برای تولید سوهان پولکی رژیمی با کمک جایگزینی
شکر با استویا -ایزومالت و جایگزینی کامل آرد برنج و ذرت با آرد
گندم با استفاده از تکنیک بهینهیابی عددی انجام شد .دامنه مقادیر
بهدست آمده برای فرایند بهینهسازی و هدف آن مشخص شده است
(جدول  ،)4و در نهایت نتایج بهدست آمده برای نمونههای بهینه

)Hardness(N

سختی

)Color change (ΔE
)(ΔEتغییرات رنگ

پیشنهاد شده توسط نرمافزار مطابق با جدول  5آورده شده است.
بهینهیابی فرمول سوهان پولکی رژیمی ،با استفاده از بررسی اثر
متغیرهای مستقل شامل سطوح جایگزینی شکر با استویا -ایزومالت،
نسبت آرد برنج به ذرت و دمای پخت بر برخی از شاخصهای کیفی
سوهان پولکی رژیمی ،با استفاده از بهینهیابی عددی روش سطح
پاسخ انجام پذیرفت .نتایج بهدست آمده نشان داد که روش سطح
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 در نتیجه باال بودن ضریب تبیین و معنیدار نبودن عدم.دار نبود
برازش برای تمامی پاسخها تاییدکننده صحت مدل برای برازش
.اطالعات بود

پاسخ کارایی خوبی در بهینهیابی ویژگیهای کیفی سوهان پولکی
 ضریب تبیین برای پارامترهای اندازه گیری شده.رژیمی داشته باشد
 درصد بود و فاکتور عدم برازش نیز برای پارامترها معنی75 باالتر از

 نتایج بهدست آمده از فرایند بهینهیابی و میزان پاسخهای نمونههای بهینه و شاهد در اولین روز تولید-5 جدول
Table 5- Results obtained from the optimization process and the rate of responses of optimal and control samples
on the first day of production
Sample

Optimal formula

1
2
Control

Sucrose
replacement with
Stevioside-Isomalt

-جایگزینی استویا
)%( ایزومالت با شکر
24
24
0

Rice to corn
flour ratio

نسبت آرد برنج
به ذرت
0.99
0.02
Wheat flour
(100%)

) بهعنوان بهترین10/16  نیوتن و تغییرات رنگ نسبت به شاهد2/07
.تیمارها معرفی گردید
تشکر و قدردانی
از شرکت دانش بنیان سالمت گستران آرایان به دلیل همکاری
های علمی و پژوهشی در راستای محقق شدن این تحقیق کمال
.تشکر را دارد

Cooking
temperature
( Degrees Celsius)
)°C( دمای پخت

Density
)g/cm3(

Hardness(N)

166
180
160

1.37
1.23
1.31

1.85
2.07
2.08

سختی

Color
change (ΔE)

تغییرات رنگ

3.66
10.16
0

نتیجهگیری
در مجموع با توجه به نوع آرد مصرفی غالب در فرموالسیون دو
فرمول بهینه نهایی شامل سوهان کم کالری با فرمول شماره یک
 نسبت آرد0/99 ، ایزومالت- درصد جایگزینی شکر با استویا24 :شامل
1/37  درجه سانتیگراد (با میزان دانسیته166 برنج به ذرت و دمای
 نیوتن و تغییرات رنگ نسبت1/85  سختی،گرم بر سانتیمتر مکعب
 درصد جایگزینی شکر24 :) و فرمول شماره دو شامل3/66 به شاهد
 درجه180  نسبت آرد برنج به ذرت و دمای0/02 ،ایزومالت-با استویا
 سختی، گرم بر سانتیمتر مکعب1/23 سانتیگراد (با میزان دانسیته
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