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  استفاده از انرژي مایکروویو در تولید غذاهاي آماده

  

  2حسن رشیدي -  1سید علی محمدي

مرکز آموزش جهادکشاورزي خراسان رضوي   تکنولوژي شیر و فراورده هاي نوین لبنی دانشجوي فناوري ارشد-1

  )دانشگاه جامع علمی کاربردي واحد خراسان رضوي(

  وزش عالی علمی کاربردي جهاد کشاورزياستادیار و عضو هیات علمی موسسه آم -2

Email:Alimohamadi247@gmail.com 

  

  

  

 :چکیده 

استفاده از انرژي مایکروویو یک روش نگهداري جهت مواد غذایی محسوب می شود که به تازگی در صنایع غذایی کشور کـاربرد  

ر خط عملیات واحد و ایجاد تغییرات الزم در مـواد  فرایند تشعشع داراي پتانسیل فراوانی براي استفاده د.صنعتی نیز یافته است 

غذایی است و می تواند در هر مرحله از کاشت ،داشت وبرداشت تا تولید مواد غذایی به کار  رود که از آن جمله می تـوان بـه از   

مـواد غـذایی از    بین بردن حشرات وجانوران در مواد اولیه ، ضد عفونی کردن سطوح وتجهیزات در طی تولید و همچنین فرایند

در ایـن  .قبیل پخت مواد خمیري ، تمپرینگ ، خشک کردن ، منجمد کردن ،پاستوریزاسیون ،استرلیزاسـیون وغیـره اشـاره کـرد    

نتایج نشان می دهد استفاده از مایکروویو عالوه بر صـرفه  . مقاله به مطالعه انواع فرایندهاي صنعتی توسط مایکروویو می پردازیم

ند، حفظ مواد مغذي و ویتامینها منجر به افزایش ویژگیهاي حسی و ارگانولپتیکی محصوالت در مقایسـه بـا   جویی در زمان فرای

  . فرایندهاي مرسوم می شود لذا پیشنهاد می گردد از آن در تولید انواع غذاهاي آماده، دسرها و میان وعده ها استفاده نمود

  رینگ، پاستوریزاسیون، استریلیزاسیونانرژي مایکروویو، غذاهاي آماده، تمپ :کلمات کلیدي 
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  :مقدمه

و یکی از روش هاي گرمادهی مستقیم مواد غذایی، . دمادهی یکی از مهم ترین روش هاي متداول در فرآیند مواد غذایی است

در . داز این انرژي برخالف پرتودهی یونیزه براي حرارت دادن مواد غذایی استفاده می شو. کاربرد انرژي مایکروویو است

روشهاي پخت متداول، حرارت ازمنبع خارجی به ماده غذایی اعمال می شود ولی در پخت با مایکروویو حرارت داخل ماده 

کروویو درصنایع غذایی کابردهاي مای. کاهش شدید زمان پخت جاذبه اصلی این روش را موجب می شود. غذایی تولید می گردد

پاستوریزاسیون، ) مشروط کردن(، خشک کردن، خروج از انجماد مواد غذایی)چینگبالن(غیرفعال نمودن آنزیمهاعبارتند از 

  .استریلیزاسیون و پختن مواد آردي

ال (مدت کوتاهی پس از جنگ جهانی دوم. حرارت دهی مایکروویو محصول جانبی پیشرفت رادار در جنگ جهانی دوم است

در مجاورت آنتن رادار سوزشی در پشت دستهایش احساس کرد دکتر پرسی اسپنسر از کمپانی ریتون به طور اتفاقی ) 1954

این موضوع به کسب اولین جواز براي آون . وحرارت به وسیله رادار را به توانایی آن براي حرارت دهی مواد غذایی مربوط ساخت

کشف او منجر به ساخت . شدمایکروویو و دمادهی مواد غذایی با مایکروویو منجر گردید و نام اسپنسر به عنوان مخترع آنها ثبت

  ).1995، روسی و پیرس1988، متاکساس و مریت 1996متاکساس (اولین مایکروویو به نام رادرنج گردید

  امواج مایکروویو 

- 1مگاهرتز  طول موج 300- 3000000امواج مایکروویو بخشی از طیف الکترومغناطیس هستند که داراي فرکانسی حدود 

از امواج مایکروویو براي اهداف . این طیف بین دي الکتریک و مادون قرمز واقع شده است متر در هوا می باشندو 001/0

در اکثر کشورها چهار فرکانس را جهت کاربردهاي صنعتی، تحقیقاتی و . صنعتی،علمی، طبی و ارتباطات استفاده می شود

  .مگاهرتز 915، 2125و  5800، 2450: پزشکی اختصاص داده اند که عبارتند از

مواج مایکروویو نیز همانندگرم کردن دي الکتریک با ارتعاش مولکولی دو قطبی ایجاد حرارت می کنند با این تفاوت که در این ا

اختالف اصلی بین دو . مورد یک پدیده تشعشعی حضور داشته و روش دي الکتریک حاصل یک پدیده الکترواستاتیک است

  . وسیله مایکروویو از فرکانس هاي باالتري استفاده می شودروش فوق در این است که در روش گرم کردن به 

در روش هاي متداول پخت، حرارت از منبع حرارت خارجی به ماده غذایی منتقل می شود اما در این روش، مایکروویو داخل 

یونی و چرخش دو  پالریزاسیون: دو سازوکار اصلی تولید گرما در مایکروویو عبارتند از. ماده غذایی حرارت تولید می کند

  ).2000، داتا و آنانتس واران 1993بافلر (قطبی
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  تجهیزات مایکروویو 

ژنراتور، هادي امواج یا موج بر، اتاقک فلزي براي عملیات غیر مداوم و یا یک تونل سوار شده بر : تجهیزات مایکروویو عبارتند از

ونیکی معروف به مگنترون است که اجزاي آن یک دیود استوانه روي یک تسمه نقاله براي عملیات مداوم ژنراتور وسیله اي الکتر

  . اي است که کاتد درمرکز واند در محیط اطراف آن قرار گرفته است

وقتی انرژي داده می شود ماده ساطع کننده الکترون در کاتد تحریک شده و الکترون ها به داخل فضاي خأل میان اند و کاتد 

  . کننده آندها مانند یک نوسان ساز عمل کرده و میدان الکتریکی تولید می کنند منتشر می شوند، حفره هاي تقویت

انرژي الکترون . میدان الکتریکی به وسیله یک آهن ربا که اطراف مگنترون را احاطه کرده، به میدان مغناطیسی تبدیل می شود

به طرف لوله هاي هادي حرکت کرده و از  ها در میدان الکتریکی گرفته شده و سپس به شکل امواج مغناطیسی از مگنترون

با ورود این امواج به محفظه آون به وسیله یک پخش کننده متفرق می شوند یا . آنجا به سمت محفظه آون منتقل می شوند

مساحتی از غذا که در معرض تابش قرار (هر دو روش از میزان سایه اندازي . ممکن است ماده غذایی بر روي میز گردان بچرخد

باید توجه داشت . هرچه قدرت مگنترون ها بیشتر باشد حرارت بیشتري در مواد غذایی تولید می شود. می کاهند) می گیردن

 120تا  30توان خروجی تجهیزات صنعتی مداوم در حدود . که توان خروجی مگنترون متناسب با محفظه دمادهی است

اوم محصول بر روي یک نوار نقاله قرار گرفته و وقتی از مقابل برخالف مایکروویو غیرمداوم در سیستم مد. کیلووات است

در این شیوه ابتدا و انتهاي سیستم باز است ولی جهت . مگنترون عبور می کند، امواج مایکروویو جذب ماده غذایی می شوند

جهت انعکاس امواج به داخل جلوگیري از انتشار پرتو به خارج، جلو خروجی آن مواد جذب کننده مایکروویو قرار می دهند و یا 

در این حالت مایع را به . مواد غذایی مایع را نیز می توان به طور مداوم با مایکروویو دما داد. آون از فلزات استفاده می نمایند

  ). 1998، لو و همکاران،1991، اولسون 1974استستروم (داخل مارپیچ هاي شیشه اي با ضریب اتالف پایین می کنند

  صنعتی مایکروویو  کاربردهاي

محسوب می ) 1944(از بین بردن ویروس هاي بیماري زاي موجود در گوشت از اولین کاربردهاي مایکروویو در صنایع غذایی

  ).1994، داتا و همکاران1994ماگت (شود
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 نوع فرآورده ها نوع فرآیند

 گوشت، ماهی، میوه هایی مانند توت فرنگی و گوجه نرم کردن مواد غذایی

 مرغ، ماهی، گوشت، کلوچه گوشتی و سیب زمینی ختنپ

 پیه و گاو خارج کردنچربی از سلول چربی

 سیب زمینی، میوه ها، ذرت کامل بالنچ کردن

 ماست، نان، میگو، غذاهایی که قبالً پخته شده اند پاستوریزاسیون

 غذاهاي بسته بندي شده درون کیسه استریلیزاسیون

 ، پیاز، چیپس و قندماکارونی خشک کردن نهایی

 آبمیوه ها و کنسانتره ها خشک کردن در خأل

 ورآمدن خمیر، پختن نهاي نان شیرینی وپختن نان سفید پختن مواد آردي

 قهوه، کاکائو و بادام زمینی برشته کردن

  

  ذوب کردن 

ذایی که حرارت آن باالي نقطه عبارت است ازتبدیل ماده غذایی منجمد به ماده غ) ذوب کردن(نرم کردن مواد غذایی منجمد

در صنعت، معموالً ذوب کردن . انجماد باشد و در واقع فرآیندي است که باعث می شود یخ ماده غذایی به طور کامل ذوب شود

براي برطرف کردن مشکل جذب غیریکنواخت انرژي . انجام می شود kW30مگاهرتز و توان 915با مایکروویو در سیستم هاي 

حرارت در الیه هاي سطحی در ذوب کردن قطعات بزرگ گوشت، روش استفاده از مایکروویو با توان کم براي و متمرکز شدن 

  ).1992هو (میلی بار مورد توجه قرار گرفت 16- 26حرارت دهی قطعات منجمد موجود در محفظه با کاهش فشار تا حد 

  . به نظر می رسید نیاز به انرژي و سرمایه گذاري باال، کاربرد صنعتی این فرآیند را محدود نموده است
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  مشروط کردن 

مشروط کردن، فرآیند حرارتی کنترل شده اي است که به منظور ایجاد خواص فیزیکی مناسب در ماده غذایی منجمد براي 

در مشروط کردن ، ماده غذایی گرم شده و دماي آن به دماي باالتر، ولی . دفراهم آوردن امکان فرآیندهاي بعدي به کار می رو

در دماهاي پایین تر کیفیت . این عمل باید در محدوده دقیقی از دما انجام گیرد. کمتر از نقطه انجماد آب رسانده می شود

استفاده ازآب، : ردن عبارتند ازروش هاي سنتی مشروط ک. محصول نهایی بهتر حفظ شده اما انرژي بیشتري مورد نیاز است

از . جریان هوا، دماي محیط یا نگهداري غذا در اتاق هایی با حررات کنترل شده، تا زمانی که محصول به حرارت مورد نظر برسد

عیوب مشروط کردن به روش سنتی می توان از رشد سریع باکتریها، تغییر رنگ، اکسیداسیون سطحی، چکه کردن و هدر رفتن 

. غذي محلول درآب، مشکل آمارگیري ازمحصول منجمد، مصرف باالي آب تازه و عدم انعطاف پذیري فرآیند نام بردمواد م

به عالوه مشروط کردن با مایکروویو . بسیاري از این معایب با استفاده از سیستم هاي مشروط کردن مایکروویو برطرف می شود

در نتیجه هزینه فرآیندکاهش یافته و ظرفیت تولید . ردن نیازمند استدرصد از انرژي الزم براي ذوب ک 30تنها به حدود 

به . هستند kW40الی  25کار می کنند و معموالً داراي توان  MHz 915اکثر واحدهاي مشروط کردن در . افزایش می یابد

فوذ مایکروویو به بیش از زیرا در این فرکانس عمق ن. طور کلی سیستم با فرکانس پایین تر براي مشروط کردن مناسب تر است

مزیت عمده مشروط . سانتی متر است 15، ماکزیمم عمق نفوذ MHz2450سانتی متر می رسد، درحالی که در فرکانس  20

  ).1970، کنیون و همکاران 1967جپسون و هاپر(کردن با مایکروویو امکان کنترل دقیق حرارت نهایی محصول است

بت موجود در داخل ماده غذایی را تبخیر کرده و بر موانع موجود در مقابل انتقال دما گرماي حاصل از انرژي مایکروویو رطو

غلبه می کند و بدین ترتیب از وارد شدن آسیب به سطح ماده غذایی جلوگیري نموده و انتقال رطوبت را در طول مراحل بعدي 

یو در صنعت، خشک کردن کامل چیپس سیب نخستین کاربرد وسیع مایکروو. بهبود داده و از سختی غذا جلوگیري می کند

  ).1976سال (خشک کردن کامل غذاهاي مرطوب به وسیله مایکروویو غالباً غیراقتصادي است. زمینی بود

  خشک کردن تحت خأل 

انرژي . بسیاري از مواد نسبت به دما حساسند و به همین دلیل از روش هاي خشک کردن تحت فشار نمی توان استفاده کرد

کاربردهاي عمده خشک کردن تحت . یو شرایطی فراهم می کند که کاهش چشم گیري در زمان فرآیند انجام می شودمایکروو

  : خأل به وسیله مایکروویو عبارتند از

  خشک کردن کنسانتره آب میوه  -1
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  خشک کردن دانه ها  -2

  خشک کردن انجمادي -3

ترکیبات فرار پودر نسبت به سایر روش هاي خشک کردن افزیاش و  Cدر خشک کردن کنسانتره آب میوه میزان ابقاي ویتامین

از . در روش هاي معمولی خشک کردن میزان چروکیدگی و تغییرات شکل زیاد است. می یابدو هزینه مصرفی نیز کمتر است

الي خشک سوي دیگر بعد از آب گیري، رنگ وطعم محصول، حالت طبیعی اولیه خود را از دست می دهد و علی رغم هزینه با

کردن با سیستم مایکروویو، فرآورده تولیدي در این روش ازمرغوبیت رنگ و طعم خوبی برخوردار است و در ضمن بافت 

  ). 1999، هوبن وهمکاران 1970بنگستون و گرین (محصول نیز حفظ می شود

  پخت فرآورده هاي آردي 

پخت با مایکروویو داراي مزایاي زیر . هرتز انجام می گرددمگا 2450الی  896فرآیند پخت مواد آردي معموالً در فرکانس هاي 

  : است

  .پخت نان با مایکروویو محصول با ارزش غذایی باال نسبت به روش هاي متداول تولید می نماید -1

  . زمان پخت به چنددقیقه کاهش می یابد -2

  . تجهیزات مایکروویو فضاي کمتري را اشغال می کنند -3

  بالنچینگ 

. ي غیرفعال کردن انزیم ها به وسیله مایکروویو حفظ مواد مغذي حساس به حرارت و ترکیبات مواد معطر و طعم استاز مزایا

وقتی مایکروویو به صورت ترکیبی با بخار به کار می رود از نظر کاهش هزینه و زمان بالنچینگ مناسب خواهد بود و میزان 

  ).1992رهارل فینگ(رطوبت سطح محصول نیز قابل کنترل است

  پاستوریزاسیون و استریلیزاسیون 

  . سال است که گسترش یافته است 30بیش از  offو   onسیستم هاي پاستوریزاسیون و استریلیزاسیون صنعتی تحت عنوان 
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. مطالعات روي به کارگیري این فناوري در پاستوریزاسیون و استریلیزاسیون نیز سال هاي زیادي است که انجام شده است

از جمله کسانی بودند که این مطالعات را انجام  1999، هانگ و همکاران 1998، کاستون و همکاران 1969و همکاران حمید 

  .دادند

حجم قابل مالحظه اي از . اولین سیستم هاي عملی شامل فرآیند غیرمداوم تولید ماست درون ظرف و فراوري مداوم شیر بود

سیستم تجاري جهانی با اعمال مایکروویو براي پاستوریزاسیون و استریلیزاسیون  دو. اطالعات در این فرآیندها به دست آمد

میلیون بسته  13در یک مورد به عنوان مثال در یک شرکت بالغ بر ). 2000و اکیانا  2000تاپس(مواد غذایی معمول گردید 

اگرچه دما دادن مداوم ). 2000 تاپس(تقسیم جدید اساس طراحی گردید 1999تولید و در سال  1998غذاي آماده در سال 

هیچ سیستم تجاري براي فرآوري مواد غذایی بدین . در یک سیستم لوله اي در مقیاس تحقیقاتی مورد مطالعه قرارگرفته است

  .گونه وجود ندارد

. شده استسیستم هاي تجارتی دما دادن مایکروویو به منظور پاستوریزاسیون و استریلیزاسیون مواد غذایی تاکنون شناخته ن

  . اگرچه تحقیقات آن سالها است که انجام شده است

در سیستم استریلیزاسیون با مایکروویو عالوه بر کنترل دما، فشار، سرعت محصول و زمان سیکل، قدرت الکترومغناطیسی 

روویو می توانند محصولی محققان به این نتیجه رسیده اند که با استفاده از استریلیزاسیون با مایک. تحویلی نیز باید کنترل شود

  ).2000تاپس (زیرا زمان فرآیند کاهش یافته و حرارت غیریکنواخت قابل کنترل است. با کیفیت باال عرضه نمایند

  مایکروویو گرمایی  

ما می فناوري مایکروویو با استفاده از امواج الکترومغناطیس از میان مواد می گذرد و باعث نوسان مولکول ها و نهایتاً تولید گر

  .درگرماي نخست سطح مواد گرم می شود و سپس دما به درون کشیده می شود. شود

کوره هاي مایکروویو صنعتی . مایکروویو گرمایی موجب گرماي درون مواد می شود و کل مواد را به همان نسبت گرم می کند

  . ث انتشار حرارت نامناسب می شودمعموالً از امواج الکترومغناطیس با فرکانس ثابت بهبه می برد که معموالً باع

در فناوري هاي جدید فرکانس هاي متغیري از این گونه یافت می شود که نقطه جوش و انجماد دست پیدا نمی کند، فناوري 

چیو و همکاران (مایکروویو را می توان با واحدهاي گرمایی و خشک کننده ترکیب کرد و به راحتی به صورت اتوماتیک درآورد

  ).1990، تامپسون و تامپسون 1998انتسون و همکاران ، ک1984
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  مزیت ها

  )از آن صرف سوخت می شود% 30تا  10(درصد 50بازده انرژي  -1

  . درصد فضاي کف را در مقایسه با دستگاههاي استاندارد به خود اختصاص می دهد 30تا  20کمتر از  -2

  . اردبه سرعت گرما ایجاد می کند و سطح گرمایی یکنواختی د -3

  .میزان حررات خشک اندك است -5. به سرعت روشن و خاموش می شود -4

  . معایبی که جهت پذیرش در بازار ایجاد می شود

  قیمت  -1

  خطر نقص و ایراد  -2

  .مزیت ها درك نمی شوند -3

  اولویت ها براساس فناوري جدید نیست  -4

  ناآشنایی با این فناوري  -5
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