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تأثير خشککردن با روشهای هوای داغ ،تحت خأل ،و انجمادی بر ويژگیهای رئولوژيكی و بافتی صمغ دانۀ مرو
()Salvia macrosiphon
2

فخرالدين صالحی ،*1مهدی کاشانینژاد

 .2 ،1دانشجوی دکتری و دانشیار دانشکدۀ علوم و صنایع غذایی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
(تاریخ دریافت -1392/9/20 :تاریخ تصویب)1394/1/23 :

چكيده
بهمنظور بهبود بافت محصوالت غذایی ،هیدروکلوئیدها بهطور گسترده بهعنوان مواد ژلدهنده در سیستمهای غذایی
استفاده میشوند .دانۀ مرو دارای مقادیر شایان توجهی صمغ (موسیالژ) با خواص عملکردی مناسب است .این موسیالژ
باعث بهبود خصوصیات رئولوژیکی ،بافتی ،و کاربردی غذاها میشود .در این پژوهش اثر روشهای گوناگون خشککردن
شامل هوای داغ ( ،70 ،60 ،50 ،40و  80درجۀ سلسیوس) ،خشککن انجمادی ،و تحت خأل بر خصوصیات رئولوژیکی و
بافتی صمغ دانۀ مرو بررسی شد .ویسکوزیتۀ ظاهری محلول صمغهای خشکشده در سرعت برشی برابر  60بر ثانیه در
محدودۀ  0/162تا  0/344پاسکالثانیه بهدست آمد .با افزایش دمای هوای داغ از  40به  80درجۀ سلسیوس ،مقدار
ویسکوزیتۀ ظاهری محلول صمغها از  0/271به  0/162پاسکالثانیه کاهش یافت .مدل هرشل بالکلی بهخوبی قادر به
مدلکردن رفتار جریان صمغ دانۀ مرو در تمامی آزمایشهاست .روش خشککردن موسیالژ باعث تغییر خصوصیات بافتی
ژل تهیه شده از صمغ شد و بیشترین مقدار عددی مرتبط با سفتی ،نیروی چسبندگی ،قوام ،و چسبندگی بافت ژل
تهیهشده مربوط به نمونههای خشکشده با خشککن انجمادی بود که به ترتیب برابر با  78/2گرم 17/0 ،گرم ،794/8 ،و
 159/2گرم در ثانیه بهدست آمد.
کليدواژگان :خشککردن ،خأل ،رئولوژی ،صمغ دانۀ

مقدمه

مرو ،هوای داغ.

*

عبارت هیدروکلوئید (صمغ) به مجموعهای از پلیساکاریدها و
پروتئینها اطالق میشود که در آب حل یا پخش میشوند و
ویسکوزیته را افزایش میدهند .امروزه مصرف هیدروکلوئیدها در
صنایع غذایی افزایش چشمگیری یافته است و بهطور گسترده
در صنایع گوناگون با عملکردهایی همچون غلیظکنندگی ،حفظ
و بهبود بافت محصوالت غذایی ،تشکیل ژل ،تشکیل فیلم،
تثبیت کف ،ممانعت از تشکیل کریستالهای یخ و شکر ،و
آزادسازی کنترلشدۀ طعمها استفاده میشوند .این ترکیبات
اگرچه در غلظت کمتر از 1درصد بهکار میروند ،اما قادرند اثر
معنیداری بر خواص بافتی و ارگانولپتیکی مواد غذایی داشته
باشند ( Mirhosseini &Amid, 2012; Farahnaky et al.,
.)2013
کاربرد و اهمیت هیدروکلوئیدها به خواص عملکردی آنها
بستگی دارد .خصوصیات عملکردی هیدروکلوئیدها در مواد
غذایی به ساختار مولکولی هیدروکلوئید ،غلظت هیدروکلوئید،
* نویسنده مسئولFs1446@yahoo.com :
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 ،pHدما ،و واکنش هیدروکلوئید با سایر ترکیبات مادۀ غذایی
(نمکها ،کربوهیدراتها ،چربیها ،پروتئینها و مانند اینها)...
وابسته است .اخیراً تقاضا برای هیدروکلوئیدها با خواص
عملکردی ویژه افزایش یافته است ،بنابراین یافتن منابع جدید
صمغها با خواص مناسب برای استفاده در صنعت اهمیت ویژهای
دارد .موسیالژهای دانهای و پلیساکاریدهای گیاهی بهآسانی در
دسترس هستند و به دالیل طبیعیبودن ،داشتن خواص درمانی
و قیمت مناسب ،اهمیت ویژهای دارند ( Mirhosseini &Amid,
.)2012; Razavi et al., 2013
کشور ایران بهدلیل داشتن آبوهوای متنوع و متناسب
برای کشت و پرورش پوششهای گیاهی گوناگون بهخصوص
گیاهانی که جزء منابع استخراج صمغهای گوناگون به حساب
1
میآیند ،جایگاه مناسبی دارد .صمغ دانۀ مرو ( Salvia
 )macrosiphonاز هیدروکلوئیدهای بومی ایران است که
میتوان از آن در اکثر ترکیبات غذایی استفاده کرد .این دانه در
هنگام قرارگرفتن در آب بهراحتی متورم میشود و مقدار زیادی
موسیالژ (صمغ محلول در آب) ایجاد میکند که در طب سنتی
1. Wild sage seed
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Farahnaky et al., 2013; Razavi et

کاربرد گستردهای دارد (
.)al., 2013
بررسی خصوصیات رئولوژیکی و ویسکوزیتۀ مواد قبل از
طراحی فرایندهایی شامل انتقال سیاالت ،پمپاژ ،استخراج،
فیلتراسیون ،پاستوریزاسیون ،تبخیر ،و خشککردن ضروری
است ( .)Marcotte et al., 2001این خصوصیات صمغها شدیداً
تحتتأثیر روش استخراج و شرایط خشککردن آنهاست ( Amid
.)& Mirhosseini, 2012
محققان روشهای گوناگونی را برای خشککردن صمغ
استخراجشده از دانۀ گیاهان قرار دادهاند تا به محصولی با
کیفیت و خواص رئولوژیکی باال دست یابند .این روشها شامل
استفاده از هوای داغ ( ،)Wang et al., 2010خشککن بستر
سیال و فورانی ( ،)Cunha et al., 2000خشککن مایکروویو
تحت خأل ( ،)Sundaram et al., 2008خشککن انجمادی
( ،)Barresi et al., 2009; Moreira, 2009خشککن تحت خأل
( ،)Wang et al., 2009و خشککن پاششی ( Nep & Conway,
 )2011هستند.
( Amid, )2012و  Mirhosseiniاثر روشهای
خشککردن شامل هوای داغ ،خشککن انجمادی ،خشککن
پاششی ،و تحت خأل را بر خصوصیات رئولوژیکی صمغ دانۀ
دیوران 1بررسی کردند .نتایج بهدستآمده توسط این محققان
حاکی از این است که روش خشککردن تأثیر معنیداری بر
ویسکوزیتۀ صمغ دارد .رنگ محصول خشکشده نیز فاکتوری
مهم در ارزیابی کیفیت مواد خشکشده است که تحتتأثیر
روش خشککردن قرار میگیرد .همچنین ( Nep )2011و
2
 Conwayگزارش کردند که روش خشککردن صمغ گرویا
باعث تغییر ویسکوزیتۀ ظاهری آن در محدودۀ  0/20تا 0/32
پاسکالثانیه میشود .همچنین صمغ خشکشده توسط هوای
داغ به نسبت روشهای خشککردن انجمادی و پاششی
ویسکوزیتۀ بیشتری از خود نشان میدهد.
بررسی منابع گوناگون نشان میدهد که تاکنون مطالعهای
درخصوص بررسی اثر روشهای گوناگون خشککردن بر
خصوصیات رئولوژیکی و بافتی صمغ دانههای بومی ایران انجام
نشده است .بنابراین هدف از این پژوهش بررسی اثر روشهای
گوناگون خشککردن شامل خشککردن با هوای داغ در دماهای
 ،70 ،60 ،50 ،40و  80درجۀ سلسیوس ،خشککردن انجمادی،
و تحت خأل بر خصوصیات رئولوژیکی و بافتی (سفتی ،نیروی
1. Durian seed gums
2. Grewia gum
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چسبندگی ،قوام و چسبندگی) صمغ استخراجشده از دانۀ مرو
است.

مواد و روشها
استخراج صمغ

دانۀ مرو از بازار گرگان خریداری شد و آلودگیها و ذرات
خارجی آن با الک و مشهای گوناگون حذف شدند .بهمنظور
استخراج صمغ ،ابتدا دانههای مرو بهمدت  20دقیقه درون آب
مقطر با دمای  25درجۀ سلسیوس در  pHبرابر  7و نسبت آب
به دانۀ برابر با  20به  1قرار گرفتند .سپس برای جداکردن صمغ
خارجشده از دانه از دستگاه استخراجکننده (آبمیوهگیر)
( )Panasonic, MJ-J176P, Japanاستفاده شد .موسیالژ
بهدستآمده دارای غلظتی برابر با 0/6درصد صمغ دانۀ مرو بود.
بعد از فرایند استخراج ،موسیالژها درون خشککنها با شرایط
مورد نظر قرار گرفتند .ویسکوزیتۀ این موسیالژ نیز با عنوان
نمونۀ کنترل )CS( 3اندازهگیری شد.
خشککردن نمونهها

در این پژوهش برای بررسی اثر روشهای گوناگون بر
خصوصیات رئولوژیکی و بافتی صمغ دانۀ مرو ،صمغ
استخراجشده از دانۀ مرو درون ظروف کاسهای از جنس
پلیاتیلن به حجم  50سیسی ریخته شد و در خشککنهای
گوناگون برای خشکشدن بهمدت  48ساعت قرار گرفت.
4
خشککردن با هوای داغ ( )ODبا آون ممرت ( Convection
 )oven, Memmert Universal, Schwabach, Germanyدر
دماهای  ،70 ،60 ،50 ،40و  80درجۀ سلسیوس انجام پذیرفت.
برای خشککردن نمونهها درون خشککن انجمادی،)FD( 5
ابتدا نمونهها بهمدت  12ساعت درون فریزر با دمای  -18درجۀ
سلسیوس قرار داده شدند تا کامالً منجمد شوند و سپس نمونهها
درون دستگاه قرار گرفتند و دمای خشککن (Operon freeze-
 -40 )dryer, Operon Co Ltd, Koreaدرجۀ سلسیوس تنظیم
شد .در روش دیگر موسیالژ دانۀ مرو درون یک خشککن تحت
6
خأل (Vacuum oven, Model VO200, Memmert, ( )VO
 )Germanyبا دمای  50درجۀ سلسیوس و فشار  100میلیبار
قرار گرفت .بعد از طی زمان خشکشدن ،نمونههای خشکشده،
آسیاب شدند ،سپس از الک با مش  35برای حذف ذرات
آسیابنشده و درشت ،عبور داده شدند .نمونههای تهیهشده برای
)3. Control sample (CS
)4. Oven drying (OD
)5. Freeze drying (FD
)6. Vacuum oven drying (VO
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انجام آزمایشهای رئولوژیکی و بافتی ،درون کیسههای
پالستیکی دربسته قرار گرفتند .رطوبت نمونههای خشکشده در
حدود 1/2درصد بود.
آمادهسازی نمونهها

محلولهای هیدروکلوئیدی در دو غلظت 0/6درصد (وزنی/وزنی)
برای آزمایشهای ویسکومتری و 3درصد (وزنی/وزنی) برای
بررسی خصوصیات بافتسنجی ،با حلکردن پودر صمغ
خشکشده درون آب مقطر با کمک همزن ،بهدست آمدند.
محلولهای بهدستآمده برای آبگیری کامل صمغ ،بهمدت 24
ساعت در دمای اتاق ( 25درجۀ سلسیوس) نگهداری شدند.
اندازهگيری ويسكوزيتۀ ظاهری

ویسکوزیتۀ نمونهها با یک دستگاه ویسکومتر چرخشی بروکفیلد
( )Brookfield, model RVDV- II+ pro, USAدر محدودۀ
سرعت برشی  0/6تا  120بر ثانیه در دمای  25درجۀ سلسیوس
با اسپیندل شمارۀ  S02اندازهگیری شدند.
مقادیر مربوط به سرعت و تنش برشی با استفاده از
دادههای بهدستآمده از دستگاه ویسکومتر محاسبه شدند.
براساس بررسیهای انجامشده ،مدلهای قانون توان( 1معادلۀ )1
و هرشل بالکلی( 2رابطۀ  )2برای بررسی خصوصیات رئولوژیکی
صمغ دانۀ مرو مناسب تشخیص داده شدند و از این دو مدل
برای بررسی خصوصیات مستقل از زمان استفاده شد.
n
(رابطۀ )1
kp p
در این معادله τ ،تنش برشی ( kp ،)Paضریب قوام (

Pa

 γ ،)snسرعت برشی ( ،)s-1و  npشاخص رفتار جریان برای مدل
قانون توان هستند.
n
kH H
(رابطۀ )2
0H
در این معادله τ ،تنش برشی (،)Pa

0H

 τتنش تسلیم

( kH ،)Paضریب قوام ( γ ،)Pa.snسرعت برشی ( ،)s-1و
شاخص رفتار جریان برای مدل هرشل بالکلی هستند .بهمنظور
مدلکردن داده های تجربی تنش برشی در برابر سرعت برشی ،و
بهدستآوردن ثابتهای مدلهای رئولوژیکی ،از نرمافزار Curve
 Expertویرایش  1/34استفاده شد.
nH

آناليز بافت

بافت مواد غذایی بهعنوان یکی از مهمترین خصوصیات کیفی
محصول ،نقش مهمی در پذیرش کلی توسط مصرفکنندگان
1. Power law model
2. Herschel-Bulkley’s model
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دارد .خصوصیات بافتی ژل تهیهشده از صمغهای خشکشدۀ
3
دانۀ مرو ،با استفاده از دستگاه بافتسنج ( TA-XT Plus,
 )Stable Micro Systems Ltd., Surrey, UKو با نرمافزار
( )Texture Expert 1.05بررسی شدند .ژل تهیهشده به ارتفاع
 50میلیمتر درون ظروف پالستیکی (با قطر و ارتفاع  50و 60
میلیمتر) و دمای  25درجۀ سلسیوس قرار گرفت .پروب
استوانهای با قطر  25میلیمتر ،با سرعت  1/0میلیمتر بر ثانیه و
به عمق  15میلیمتر برای انجام آزمون نفوذ و بهدستآوردن
خصوصیات بافتی استفاده شد .سرعت رفتوبرگشت پروب 1/0
میلیمتر بر ثانیه در نظر گرفته شد .پارامترهای بافتسنجی
شامل ،سفتی ،4نیروی چسبندگی ،5قوام ،6و چسبندگی 7بهدست
آمدند (.)Salehi & Kashaninejad, 2014
نیروی چسبندگی بهعنوان بیشترین نیروی الزم برای غلبه
بر نیروی چسبندگی بین سطح مادۀ غذایی و پروب تعریف
میشود .در نمودار نیروـزمان بررسی خصوصیات بافتی ،بیشترین
نیرو در قسمت منفی نمودار بهعنوان نیروی چسبندگی معرفی
میشود ( .)Basu & Shivhare, 2010مقدار عددی سفتی،
نیروی چسبندگی ،قوام ،و چسبندگی با نرمافزار دستگاه
بافتسنج محاسبه و گزارش شد.
برای رسم نمودارها از برنامۀ ( Excel )2007و برای تجزیه
و تحلیل آماری از نرمافزار  SAS 9.1.3در سطح معنیداری
5درصد استفاده شد و مقایسۀ میانگینها به روش آزمون
چنددامنهای دانکن صورت گرفت.
پردازش تصوير

بهمنظور بررسی رنگ نمونههای صمغ دانۀ مرو از روش پردازش
تصویر استفاده شد .در این روش از یک جعبه با ابعاد ×0/5 ×0/5
 0/5متر بهعنوان سکوی تصویربرداری استفاده شد .نمونه در
وسط جعبه قرار گرفت و یک دوربین دیجیتال ( Panasonic,
 )Model DMC-FS42, Japanدر دیوارۀ باالی جعبه روبروی
نمونهها مستقر بود .سیستم نورپردازی از دو المپ فلورسنت
( 10واتی به طول  40سانتیمتر) تشکیل شده بود که در وسط
اتاقک عکسبرداری قرار داشتند .تصویرگیری با دوربین
دیجیتالی در فاصلۀ  20سانتیمتری نمونه انجام شد .تصاویر با
فرمت  jpgو در فضای رنگی  RGBذخیره شدند .تصاویر
گرفتهشده با نرمافزار  Image Jو برنامۀ آن (– Color –Space
3. Texture analyzer
4. Firmness
5. Stickiness
6. Consistency
7. Adhesiveness
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 )Converterاز فضای رنگی  RGBبه به *  L* a* bتبدیل شدند.

نتايج و بحث
اثر نوع خشککن بر ويسكوزيتۀ ظاهری

خصوصیات رئولوژیکی و کاربردی صمغها به روش استخراج و
خشککردن آنها وابسته است ( Iglesias et al., 1993; Telis et
 .)al., 2005; Jimoh et al., 2005با توجه به اینکه غلظت صمغ
استخراجشده از دانۀ مرو برابر با 0/6درصد بود ،از نمونههای
خشکشده در شرایط گوناگون ،محلولهایی با غلظت  0/6درصد
تهیه و خصوصیات رئولوژیکی آنها در سرعتهای برشی گوناگون
بررسی شد .همانطور که در شکل  1مالحظه میشود ،در تمامی
نمونههای با افزایش سرعت برشی ،ویسکوزیتۀ ظاهری صمغها
کاهش مییابد .کاهش ویسکوزیته با افزایش سرعت برشی،
نشاندهندۀ خصوصیت رفتاری شلشونده با برش
(سودوپالستیک )1صمغ دانۀ مرو است .با افزایش سرعت برشی
از  0/6به  120بر ثانیه ،ویسکوزیتۀ ظاهری صمغ خشکشده با
هوای داغ با دمای  80درجۀ سلسیوس از  4/2به 0/102
2
پاسکالثانیه کاهش یافت .ویسکوزیتۀ ظاهری صمغ دانۀ دیوران
( )Durio zibethinusدر سرعت برشی برابر  1000بر ثانیه و
غلظت 1درصد ،برابر  0/065گزارش شده است .این صمغ نیز
رفتار شلشونده با برش از خود نشان داده است ( Amin et al.,
.)2007
در شکل  2تأثیر روشهای گوناگون خشککردن بر
ویسکوزیتۀ ظاهری محلول صمغ دانۀ مرو در سرعت برشی برابر
با  60s-1به نمایش درآمده است .بیشترین ویسکوزیته مربوط به
صمغ استخراجشده قبل از فرایند خشککردن است (Pa.s
 .)0/344تمامی روشهای خشککردن بهطور معنیداری بر
مقدار ویسکوزیتۀ صمغ تأثیر دارند .صمغ خشکشده به روش
انجمادی بیشترین ویسکوزیته را دارد و این روش حداقل آسیب
را به صمغ وارد میکند .بعد از خشککن انجمادی ،خشککن
تحت خأل حداقل آسیب را به صمغ وارد میکند .با افزایش دمای
هوای داغ نیز خصوصیات صمغ تغییر میکند و صمغ خشکشده
در  80درجۀ سلسیوس حداقل ویسکوزیته را در محلول ایجاد
میکند .با افزایش دمای هوای داغ از  40به  80درجۀ
سلسیوس ،ویسکوزیتۀ صمغ دانۀ مرو از  0/271 Pa.sبه Pa.s
 0/162کاهش مییابد .اثر روش خشککردن بر ویسکوزیتۀ
صمغهای پلیساکاریدی ممکن است بهدلیل خصوصیات
1. Pseudoplastic behavior
2. Durian seed gum
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گوناگون مواد محلول و غیرمحلول تشکیلشده باشد .روش
خشککردن بهطور معنیداری ( )p>0/05بر نسبت مواد محلول
و غیرمحلول تشکیلشده تأثیر میگذارد (.)Amid et al., 2012
( Ibanez, )2003و  Ferreroویسکوزیتۀ ظاهری صمغ
استخراجشده از دانۀ  )P. flexuosa( 3Prosopis flexuosaرا در
غلظت 0/4درصد و سرعت برشی  64بر ثانیه ،برابر با 1/9
پاسکال ثانیه گزارش کردند.
در جدول  1پارامترهای برازششدۀ مدل قانون توان برای
محلول صمغ دانۀ مرو به نمایش درآمده است .ضریب قوام ()kp
مربوط به این صمغ با استفاده از این مدل در محدودۀ Pa sn
 1/72-3/17بهدست آمد .همانطور که در شکل  1مالحظه شد،
صمغ دانۀ مرو دارای رفتار شلشونده با برش است و شاخص
رفتار جریان گزارششده در این جدول نیز کمتر از  1است ،که
معرف سیال شلشونده با برش است .مقدار عددی شاخص رفتار
جریان در این پژوهش از  0/19تا  0/33تغییر میکرد .بیشترین
ضریب قوام بهدستآمده مربوط به صمغ خشکشده درون
خشککن انجمادی است که معادل  3/17 Pa snمحاسبه شد.
جدول .1پارامترهای برازششده مدل قانون توان برای محلول
صمغ دانۀ مرو

کد نمونه

)kp (Pa sn

np

r

SE

CS

2/62
2/92
3/03
2/58
2/68
1/72
3/17
2/41

0/33
0/24
0/22
0/24
0/19
0/25
0/27
0/32

0/998
0/985
0/967
0/959
0/968
0/990
0/985
0/997

0/18
0/32
0/46
0/53
0/31
0/18
0/42
0/16

OD-40°C
OD-50°C
OD-60°C
OD-70°C
OD-80°C
FD
VO

*

 :CSنمونۀ کنترل؛  :ODخشککن هوای داغ؛  :FDخشککن انجمادی؛

 :VOخشککن تحت خأل

در جدول  2پارامترهای برازششدۀ مدل هرشل بالکلی
برای محلول صمغ دانۀ مرو خشکشده به روشهای گوناگون به
نمایش درآمده است .همانطور که مالحظه میشود در تمامی
صمغهای خشکشده تنش تسلیم مشاهده میشود .مقدار
عددی تنش تسلیم برای این صمغ در محدودۀ  0/18تا 1/40
پاسکال بهدست آمد .ضریب قوام ( )kHمربوط به این صمغ با
استفاده از این مدل در محدودۀ  1/11-3/15 Pa snبهدست آمد.
3. Prosopis flexuosa DC seeds
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شاخص رفتار جریان گزارششده در این جدول نیز کمتر از 1
است ،که معرف سیال شلشونده با برش یا سودوپالستیک است.
OD-60°C
VO

مقدار عددی شاخص رفتار جریان مدل هرشل بالکلی از  0/15تا
 0/43تغییر میکند.
10

OD-40°C
OD-80°C

CS
OD-70°C

1

ویسکوزیته ظاهری )(Pa.s

OD-50°C
FD
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0,1
120

100

60
سرعت برشی )(s-1

80

40

0

20

شكل  .1اثر روشهای گوناگون خشککردن بر ويسكوزيتۀ ظاهری محلول صمغ دانۀ مرو ،تابعی از سرعت برشی
( :CSنمونه کنترل؛  :ODخشککن هوای داغ؛  :FDخشککن انجمادی؛  :VOخشککن تحت خأل).

a
a

0,35

b

0,25

d

0,2

e

0,15
0,1

ویسکوزیته ظاهری )(Pa.s

c

bc

bc

0,3

0,05
0

شكل  .2اثر روشهای گوناگون خشککردن بر ويسكوزيتۀ ظاهری محلول صمغ دانۀ مرو (سرعت برشی برابر ( ،)60s-1اعداد دارای حروف
متفاوت در هر ستون نشاندهندۀ معنیداربودن در سطح  p>0/05هستند)
( :CSنمونۀ کنترل؛  :ODخشککن هوای داغ؛  :FDخشککن انجمادی؛  :VOخشککن تحت خأل).

مقدار عددی تنش تسلیم ،ضریب قوام ،و شاخص رفتار
جریان برای نمونۀ کنترل به ترتیب برابر Pa sn ، 1/29 Pa
 ،1/64و  0/42بهدست آمد .همچنین بیشترین ضریب قوام
مشاهده مربوط صمغ خشکشده در آون خأل است که برابر Pa
 3/15 snبهدست آمد.
) Marcotte et al. )2001و ) Song et al. (2006مقدار
شاخص رفتار جریان مدل هرشل بالکلی برای صمغ گزانتان را به
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ترتیب برابر  0/24و  0/23گزارش کردند .مقدار ضریب
همبستگی 1باال و مقدار خطای استاندارد 2پایین بهدستآمده از
برازش مدل هرشل بالکلی با دادههای تجربی ،نشان از
مناسببودن این مدل دارد و از دادههای گزارششده در جدول2
میتوان برای پیشگویی رفتار صمغ دانۀ مرو استفاده کرد.
)1. Correlation coefficient (r
)2. Standard error (SE
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جدول .2پارامترهای برازششده مدل هرشل بالكلی برای محلول صمغ دانۀ مرو

کد نمونه

)τ0H (Pa

)kH (Pa sn

nH

r

SE

CS

1/29
0/19
0/85
1/40
0/18
0/32
0/36
0/89

1/64
2/46
1/87
1/11
2/60
1/81
3/08
3/15

0/42
0/28
0/33
0/43
0/21
0/15
0/30
0/27

0/999
0/998
0/987
0/998
0/988
0/992
0/999
0/998

0/10
0/13
0/31
0/08
0/20
0/16
0/07
0/15

OD-40°C
OD-50°C
OD-60°C
OD-70°C
OD-80°C
FD
VO

*  :CSنمونۀ کنترل؛  :ODخشککن هوای داغ؛  :FDخشککن انجمادی؛  :VOخشککن تحت خأل

داغ از  40به  80درجۀ سلسیوس ،سفتی بافت از  70/5به 45/7
گرم کاهش مییابد.
همانطور که در جدول  2مالحظه میشود افزایش دمای
هوای داغ اثر رونددار و مشخصی بر تنش تسلیم بهدستآمده
توسط مدل هرشل بالکلی ندارد .اما با مالحظۀ شکل  3متوجه
میشویم که با افزایش دمای هوا ،سفتی ژلها کاهش مییابد.
این مورد بهدلیل اختالف موجود در غلظت نمونههای
ویسکومتری (0/6درصد) و بافتسنجی (3درصد) است که
نشاندهندۀ این است که افزایش دما بر نمونههای غلیظتر تأثیر
بیشتری دارد .مقدار عددی مربوط به سفتی بافت برای صمغ
خشکشده درون خشککن تحت خأل برابر  69/3گرم بهدست
آمد.

اثر نوع خشککن بر سفتی بافت

بیشترین نیروی مشاهدهشده در نمودار نیروـزمان در طی انجام
آزمایشهای بافتسنجی بهعنوان سفتی بافت نمونهها گزارش
میشود .پارامتر سفتی عموماً برای بیان قدرت شبکۀ ژلی
استفاده میشود .در شکل  3اثر روشهای گوناگون خشککردن
بر سفتی بافت ژل تهیهشده از صمغ دانۀ مرو به نمایش در آمده
است .همانطور که مالحظه میشود روش خشککردن موسیالژ،
اثر معنیداری بر سفتی بافت ژل تهیهشده از صمغ خشکشده
دارد .بیشترین مقدار عددی مربوط به سفتی بافت ،متعلق به
صمغ خشکشدۀ درون خشککن انجمادی است ( 78/2گرم).
افزایش دمای خشککن هوای داغ نیز باعث کاهش سفتی بافت
ژل تهیهشده از صمغ دانۀ مرو میشود .با افزایش دمای هوای
a

b

b
c

70
60
50

سفتی (گرم)

d

d

d

80

40
30
20
10
0

شكل  .3اثر روشهای گوناگون خشککردن بر سفتی بافت ژل تهيهشده از صمغ دانۀ مرو (اعداد دارای حروف متفاوت در هر ستون
نشاندهندۀ معنیداربودن در سطح  p>0/05هستند)
( :CSنمونۀ کنترل؛  :ODخشککن هوای داغ؛  :FDخشککن انجمادی؛  :VOخشککن تحت خأل).
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a
d

cd

20

ab

c

15
10
5
0

نیروی چسبندگی (گرم)

b

ab
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شكل  .4اثر روشهای گوناگون خشککردن بر نيروی چسبندگی بافت ژل تهيهشده از صمغ دانۀ مرو (اعداد دارای حروف متفاوت در هر
ستون نشاندهندۀ معنیداربودن در سطح  p>0/05هستند)
( :CSنمونۀ کنترل؛  :ODخشککن هوای داغ؛  :FDخشککن انجمادی؛  :VOخشککن تحت خأل).

دانۀ مرو به نمایش در آمده است .همانطور که مالحظه میشود
روش خشککردن موسیالژ اثر معنیداری بر قوام ژل تهیهشده
از صمغ خشکشده دارد .بیشترین مقدار عددی مربوط به قوام
بافت ،به صمغ خشکشدۀ درون خشککن انجمادی تعلق دارد
که برابر  794/8گرم در ثانیه است .تغییر دمای خشککن هوای
داغ نیز تأثیر معنیداری بر قوام ژل دارد و افزایش دمای هوای
داغ از  40به  80درجۀ سلسیوس ،باعث کاهش قوام بافت از
 678/2به  340/4گرم در ثانیه میشودPrasad, (2007) .
&  Giriدر طی خشککردن قارچ دکمهای با هوای داغ و
خشککن مایکروویو تحت خأل گزارش کردند که خشککردن با
هوای داغ باعث تخریب بیشتر بافت مواد غذایی میشود .صمغ
خشکشده با هوای داغ اگرچه در مقایسه با صمغ خشکشدۀ
درون خشککن انجمادی قوام کمتری از خود نشان داد ولی
بهدلیل هزینۀ پایینتر این روش ،امکان استفاده از آن در صنعت
وجود دارد و دمای  40درجۀ سلسیوس بهدلیل خصوصیات
بافتی مناسب و قوام باال برای این کار مناسب است.

اثر نوع خشککن بر نيروی چسبندگی

در شکل  4اثر روشهای گوناگون خشککردن بر نیروی
چسبندگی ژل تهیهشده از صمغ دانۀ مرو به نمایش در آمده
است .همانطور که مالحظه میشود روش خشککردن موسیالژ،
اثر معنیداری بر نیروی چسبندگی ژل تهیهشده از صمغ دانۀ
مرو دارد .بیشترین مقدار عددی مربوط به نیروی چسبندگی،
مربوط به صمغ خشکشده درون خشککن انجمادی است
( 17/0گرم) .تغییر دمای خشککن هوای داغ نیز تأثیر
معنیداری بر نیروی چسبندگی ژل تهیهشده از صمغ دانۀ مرو
دارد .مقدار عددی نیروی چسبندگی در این پژوهش در محدوده
 9/8تا  17/0گرم بهدست آمد.
اثر نوع خشککن بر قوام

در نمودار نیروـزمان بافتسنجی ،مساحت زیر نمودار از لحظۀ
شروع آزمون تا رسیدن به حداکثر تغییر شکل مورد نظر را قوام
مینامند ( .)Angioloni et al., 2009قوام بیانگر میزان کار الزم
برای غلبه بر نیروی داخلی بین باندهای نمونه است .در شکل 5
اثر روشهای گوناگون خشککردن بر قوام ژل تهیهشده از صمغ
b

a
e
f

قوام (گرم در ثانیه)

f

d

c

800
700
600
500
400
300
200
100
0

شكل  .5اثر روشهای گوناگون خشککردن بر قوام بافت ژل تهيهشده از صمغ دانۀ مرو (اعداد دارای حروف متفاوت در هر ستون
نشاندهندۀ معنیداربودن در سطح  p>0/05هستند)
( :CSنمونۀ کنترل؛  :ODخشککن هوای داغ؛  :FDخشککن انجمادی؛  :VOخشککن تحت خأل).
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Fiszman al.,

اسپاگتی و فرآوردههای گوشتی مطرح است (
 .)2000در شکل  6اثر روشهای گوناگون خشککردن بر
چسبندگی بافت ژل تهیهشده از صمغ دانۀ مرو به نمایش در
آمده است .همانطور که مالحظه میشود روش خشککردن
موسیالژ اثر معنیداری بر چسبندگی ژل تهیهشده از صمغ
خشکشده دارد .بیشترین مقدار عددی مربوط به چسبندگی
بافت ،مربوط به صمغ خشکشده درون خشککن انجمادی
است ( 159/2گرم در ثانیه) .مقدار عددی چسبندگی
بهدستآمده در این پژوهش در محدودۀ  91/4تا  159/2گرم در
ثانیه بهدست آمد.

اثر نوع خشککن بر چسبندگی

ارزیابی چسبندگی به روش دستگاهی نخستین بار توسط
( Friedman et al. (1963با استفاده از یک بافتسنج انجام شد.
یک پروب سیلندری با مسیری دایرهای بهعنوان کنترلکنندۀ
سرعت نمونه و سپس کشش استفاده شد .نرمافزار دستگاه
بافتسنج نمودار نیروـزمان را در طی حرکت پروب ثبت میکند
و مساحت منفی زیر نمودار را بهعنوان چسبندگی نمونه گزارش
میدهد .چسبندگی مربوط به مقدار کار الزم برای غلبه بر
نیروی کشش بین سطح مادۀ غذایی و سطح جسم در تماس با
آن است .پارامتر چسبندگی فاکتوری مثبت در فرآوردههای
نانوایی و پودینگهاست و فاکتوری منفی در فرآوردههایی چون
a

a

b
c

چسبندگی (گرم در ثانیه)

b

b
c
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140
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شكل  .6اثر روشهای گوناگون خشککردن بر چسبندگی بافت ژل تهيهشده از صمغ دانۀ مرو (اعداد دارای حروف متفاوت در هر ستون
نشاندهندۀ معنیداربودن در سطح  p>0/05هستند)
( :CSنمونۀ کنترل؛  :ODخشککن هوای داغ؛  :FDخشککن انجمادی؛  :VOخشککن تحت خأل).

پردازش تصوير

مدل رنگی  Labمرکب از جزء روشنایی (مقدار  Lکه دامنهای از

گرایش نمونهها به سمت زردی است .نمونههای خشکشده در
آون تحت خأل زردترند.

صفر تا  100را دارد) و دو جزء رنگی (دامنهای از  -120تا

جدول .3نتايج پردازش تصوير نمونههای صمغ دانۀ مرو.

 )+120که شامل جزء *( aدارای طیف رنگی سبز تا قرمز) و جزء

کد نمونه

L

*a

*b

*(bدارای طیف رنگی آبی تا زرد) است .در جدول  3نتایج

CS

46/9
42/1
40/9
40/5
39/8
31/6
46/3
43/1

-3/1
-4/6
-2/3
-1/1
-3/2
-3/4
-3/1
-3/1

9/5
7/4
3/4
3/8
9/6
6/4
9/7
14/9

OD-40°C

مربوط به آنالیز رنگ نمونههای صمغ دانۀ مرو بیان شده است.

OD-50°C

همانطور که مشاهده میشود با افزایش دمای هوای داغ میزان

OD-60°C

روشنایی ( )Lکاهش یافته است و نمونهها تیرهتر شدهاند .در

OD-70°C

بین نمونههای خشکشده ،خشککن انجمادی کمترین اثر را بر

OD-80°C

تغییر رنگ نمونهها دارد و نمونههای خشکشده با این روش

FD

روشنترند .شاخص * aمنفی است که نشاندهندۀ گرایش

VO

نمونهها به رنگ سبز است و * bمثبت است که نشاندهندۀ

*

 :CSنمونۀ کنترل؛  :ODخشککن هوای داغ؛  :FDخشککن انجمادی؛

 :VOخشککن تحت خأل

www.SID.ir

Archive of SID

183

...  تاثير خشک کردن با روش های هوای داغ:صالحی و کاشانی نژاد

صمغ خشکشده با خشککن انجمادی دارای خصوصیات بافتی
مناسبی است و نسبت به سایر روشهای خشککردن سفتی و
 قوام، نیروی چسبندگی، مقدار عددی سفتی.قوام بیشتری دارد
 تا9/8 ، گرم78/2  تا45/7 و چسبندگی به ترتیب در محدودۀ
159/2  تا91/4  و، گرم در ثانیه794/8  تا340/4 ، گرم17/0
گرم در ثانیه برای ژلهای تهیهشده از صمغهای خشکشده
 خشککن.وزنی) در شرایط گوناگون است/درصد وزنی3(
انجمادی کمترین اثر را بر تغییر رنگ نمونهها دارد و نمونههای
 با توجه به اینکه خشککن.خشکشده با این روش روشنترند
 و رنگ، بافتی،انجادی کمترین تأثیر را بر خصوصیات رئولوژیکی
 استفاده از این روش برای خشککردن این نوع،صمغ مرو دارد
.صمغ گیاهی توصیه میشود

نتيجهگيری

دانۀ مرو دانۀ بومی ایران است که حاوی مقادیر زیادی
هیدروکلوئید با خواص رئولوژیکی شایان توجه است و قابلیت
 در این پژوهش اثر.تولید انبوه آن در سطح تجاری وجود دارد
روش خشککردن موسیالژ صمغ دانۀ مرو بر خصوصیات
 نتایج نشان داد که صمغ.رئولوژیکی و بافتی آن بررسی شد
خشکشده رفتار شلشونده با برش را از خود نشان میدهد و
مدل رئولوژیکی هرشل بالکلی برای بررسی خصوصیات جریانی
 همچنین صمغ خشکشده.این صمغ مناسب تشخیص داده شد
درون خشککن انجمادی باالترین ویسکوزیته را به نسبت سایر
.روشهای خشککردن از خود نشان میدهد
روش خشککردن موسیالژ اثر معنیداری بر خصوصیات
بافتی ژل تهیهشده از صمغ دانۀ خشکشدۀ دانۀ مرو دارد و
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