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چکیده
انگور یکی از مهمترین محصوالت باغات ایران به ویژه منطقه شمال شرق و خراسان است و ایران مقام هفتم را در جهان از
لحاظ تولید انگور دارد .این محصول عالوه بر مصرف تازه خوری ،برای تولید کشمش ،شیره انگور ،سرکه ،آب میوه و کنسانتره
نیز استفاده می شود .تبدیل آب انگور به شیره (دوشاب) روشی است که عالوه بر تنوع بخشی ،باعث مهار فساد محصول و
افزایش ماندگاری آن می شود .در این تحقیق که در پاییز  1393در مرکز تحقیقاتکشاورزی و منابع طبیعی انجام شد ،سعی
شده است تا با افزودن هیدروکلوئیدهایی مثل پکتین و کربوکسی متیل سلولز قوام شیره انگور را افزایش داده و بازارپسندی
آن را بهبود داد .برای نیل به این هدف سه غلظت متفاوت ( 1 ،2/1و  )% 1/1پکتین و کربوکسی متیل سلولز به شیره انگور
افزوده شده و ویژگی های بافتی (سفتی) آن سنجیده شد .ارزیابی بافت توسط بافت سنج نشان داد که با افزایش مقدار
هیدروکلوئیدها ،سفتی بافت نیز افزایش می یابد اما در این زمینه کربوکسی متیل سلولز موثر تر بوده و نمونه حاوی % 1/1
پکتین و  % 1/1کربوکسی متیل سلولز سفت ترین نمونه ارزیابی شد.
کلمات کلیدی :بافت سنج ،سفتی بافت ،شیره انگور ،کربوکسی متیل سلولز

مقدمه
انگور یکی از محصوالت مهم باغی در دنیا محسوب می شود .تولید انگور در ایران حدود سه میلیون تن است که
از این نظر مقام هفتم را در جهان دارد ]توکلی پور و کلباسی1390،؛  .[ Dehghanian et al., 2001استان
خراسان رضوی از تولید کنندگان عمده انگور در کشور به شمار می آید و حدود  31تا ٪02انگورهای تولیدی ایران
برای تهیه شیره انگور مورد استفاده قرار میگیرد] توکلی پور و کلباسی1390،؛ .[ Mohamadi et al., 2008
یکی از روش های نگهداری و فرآوری انگور کاهش فعالیت آبی آن توسط تبدیل به کنسانتره انگور (شیره انگور)
است که بوسیله تبخیر کننده ها یا تغلیظ مقدماتی با اسمز معکوس و سپس تبخیر در اواپراتورهای تک بدنه ای یا
چند بدنه ای تا درجه بریکس باالی ،٪02-72تحت شرایط خأل یا بدون آن ،بدون افزودن شکر یا افزودنی های
دیگر انجام می گیرد (امید بخش و همکاران1390 ،؛ توکلی پور و کلباسی1390 ،؛ حاتمی کیا و همکاران1390 ،؛
 . )Batu,2005; Kaya and Belibagli, 2002تغلیظ آب میوه عالوه برکاهش فعالیت آبی و کند کردن رشد
میکروارگانیزم ها باعث کاهش هزینه های حمل و نقل و انبارمانی نیز می شود و مدت ماندگاری فراورده را افزایش
می دهد .شیره انگور به شرطی که با کیفیت مطلوب تولید گردد می تواند به عنوان یک محصول خاص بازار جهانی
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داشته باشد ،دوشاب می تواند جایگزین مناسبی برای شیره شکر و یا قند باشد و به عنوان مربا یا در تهیه غذاهای
مختلف به عنوان افزودنی استفاده شود (حاتمی کیا و همکاران.)1390 ،
یکی از روش های افزایش قوام شیره انگور که منجر به کاهش فعالیت آبی آن و در نتیجه کاهش فساد پذیری
آن بدون نیاز به استفاده از حرارت های باال و طوالنی مدت و همچنین تسهیل حمل و نقل آن شده و متنوع سازی
محصول را در پی دارد ،افزودن هیدروکلوئیدها به شیره انگور است .در صورت استفاده از حرارتهای طوالنی مدت
برای تغلیظ بیش از پیش شیره انگور ،ارزش تغذیه ای آن بسیار افت کرده و پس مدتی محصول در اثر انواع واکنش
های کاراملیزاسیون و مایالرد طعم سوختگی پیدا می کند .واژه هیدروکلوئیدها به گستره وسیعی از پلی ساکاریدها
و پروتئین هایی اطالق می شود که امروزه به طور گسترده ای در بخش های متنوع صنعتی برای قوام دهندگی و
ایجاد ژل در محلول های آبی ،پایدارسازی کف ها ،امولسیون ها و محلول ها ،جلوگیری از تشکیل کریستال های یخ
و شکر به کار می روند .بررسی ویژگی های مخلوط صمغ ها و بررسی اثر عوامل مختلف بر رفتار آن ها برای
چگونگی کاربرد آن ها در شرایط گوناگون و در فراورده های غذایی مختلف اطالعات مفیدی را به دست می دهد
(حاتمی کیا و همکاران.)1390 ،

پکتین:
پکتین از مشتقات کربوهیدرات ها بوده و با خالص سازی محلول استخراجی از منابع گیاهی نظیر پوست
مرکبات و یا تفاله ی سیب تولید می شود .بخش اصلی پکتین را اسید گاالکتورونیک تشکیل می دهد .به عبارت
دیگر  ،قسمت اصلی پکتین پلی مری از واحدهای گاالکتورونیک اسید است که دربرخی نقاط از زنجیره پلی مری
آن ،با الکل متیلیک به صورت استری در آمده است .از نظر مراجع قانونی و معتبر جهانی از جمله سازمان غذا و
داروی آمریکا ،ماده ای غیر سمی و مجاز معرفی شده است(خوانساری 1392 ،؛ عابدی ولوکایی و همکاران.)1309 ،
حال با توجه به این که پکتین و اینولین قادر به جذب مقادیر باالی آب می باشند و در سیستم گوارشی انسان
هضم نمی شوند ،به طور طبیعی هیچ گونه انرژی در بدن انسان آزاد نکرده و به عنوان جایگزین چربی مناسب می
توان از آن ها بهره برد .پکتین به طور سنتی به عنوان عامل ژله کننده برای مربا و ژله استفاده می شود .مصرف
ساالنه پکتین در سرتاسر دنیا حدود  21هزار تن تخمین زده می شود در حالی که تولید آن  02-01هزار تن در
سال می باشد.

کربوکسی متیل سلولز:
در حال حاضر قوام دهنده های سلولوزی که دارای قسمت های کامال مشخص هیدروفیلی و هیدروفوبی باشند
مورد توجه بسیار در صنعت غذا بوده و کاربردهای زیادی نیز دارند .از جمله مزایای این مواد می توان به دامنه
وسیع کاربرد ،زیست تخریب پذیری ،غیر سمی بودن ،وفور مواد اولیه آن ها (سلولز) همچنین ارزان بودن اشاره
کرد .در مورد سنتز این مواد باید گفت که سلولز به حالت دست نخورده خود در آب محلول نیست اما می توان با
اعمال واکنش های شیمیایی و جایگزینی گروه های هیدروکسیل آن با استخالف های هیدروفیل ،سلولز را در آب
محلول نمود .با این کار مشتقات محلول سلولز نظیر کربوکسی متیل سلولز ( ،)CMCهیدروکسی اتیل سلولز
( ،)HECمتیل سلولز ( )MCو هیدروکسی پروپیل سلولز ( )HPCتولید می گردند.)Zhang, 2001( .
کربوکسی متیل سلولز از جمله مواد هیدروکلوئید و مشتقات اتری سلولز می باشد که کاربرد وسیعی در صنایع
غذایی و صنایع دیگر داشته و از آن به عنوان پایدارکننده ،غلیظ کننده ،سوسپانسیون کننده و نگهدارنده آب
استفاده می شود(عابدی ولوکایی و همکاران.)1309 ،
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مواد و روشها

تهیه مواد اولیه:
شیره انگور به صورت آماده از بازار خریداری شد .در این تحقیق از سه غلظت پکتین به ترتیب  1 ،2/1و  1/1و سه
غلظت کربوکسی متیل سلولز به ترتیب  1 ،2/1و  1/1درصد (وزنی/وزنی) استفاده شد.

افزودن هیدروکلوئید به شیره انگور:
به دلیل عدم وجود تحقیق پیشینه در خصوص تولید و فرموالسیون شیره انگور (جامد) ،به منظور تعیین شرایط
بهینه فرموالسیون و افزودن هیدروکلوئیدهای مورد نظر به شیره انگور از روش های موجود در مطالعات پیشین
برای سایر محصوالت تغلیظ شده (شیره ای) استفاده شد.
هیدروکلوئیدهای پکتین و کربوکسی متیل سلولز به صورت جداگانه و یا با هم و با مقادیر مشخص استفاده گشته و
برای افزودن میزان معین و مد نظر از هیدروکلوئید پکتین و /یا کربوکسی متیل سلولز به شیره انگور ،پودر آن وزن
شده و در ضمن هم خوردن نمونه با وزن معین شیره بر روی شیکر -هیتر ،به آن افزوده شد .در ضمن هم خوردن
به مدت  11الی  02دقیقه  ،دما افزایش داده شد تا حل شدن به خوبی انجام شود .سپس مخلوط حاصل به ظروف
مخصوص نمونه منتقل و در یخچال به مدت  0ساعت نگهداری گشت تا آبگیری به خوبی انجام شود سپس نمونه
ها در بسته بندی مناسب قرار داده شده و تا زمان انجام آزمون های حسی و بافتی ،در محیط خنک نگهداری شد.
نمونه ها برای انجام مراحل بعدی کد گذاری شدند که جدول  1اسامی نمونه ها به همراه درصد پکتین و کربوکسی
متیل سلولز هر یک را نشان می دهد.
جدول  :4نمونه های کد گذاری شده از فرآورده شیره انگور همراه درصد پکتین و کربوکسی متیل سلولز به کار رفته در هر
یک
کد

درصد

درصد کربوکسی متیل

نمونه

پکتین

سلولز

شماره
1

110

0/5

0

2

111

1/5

0/5

3

112

0

0/5

4

113

1

1

5

114

0

1

6

115

0/5

1

7

116

0

1/5

8

117

1/5

0

9

118

1

0

10

120

1

0/5

11

121

1

1/5

12

122

0/5

1/5

13

123

1/5

1/5

14

124

1/5

1

15

125

0/5

0/5
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آزمون بافت سنجی:
این آزمون با استفاده از دستگاه بافتسنج QTS 32مدل  CNS Farnell, UKساخت کشور انگلستان انجام
شده و آزمون از نوع نفوذی 31بوده از پروب استوانهای با قطر  3/0سانتیمتر و ارتفاع  0سانتیمتر استفاده شد.
سرعت حرکت پروب  32میلیمتر بر ثانیه بوده و نقطهی شروع برابر با  2/21نیوتن بود.
نقطهی هدف در  32میلیمتری نقطه شروع بوده و شرایط آزمون نیز عبارت بود از ریختن شیره انگور درون یک
ظرف (به قطر  12میلیمتر و ارتفاع  32میلیمتر) به عمق  22سیسی و شروع حرکت پروب از سطح نمونه و
گزارش سفتی بافت (قنبرزاده.)1307 ،
برای مقایسه نتایج حاصل از بافت سنجی از طرح فاکتوریل کامالً تصادفی با دو فاکتور (نوع و میزان هیدروکلوئید
های مصرفی) و در سه تکرار استفاده شده و نتایج با استفاده از نرم افزار  SPSSتجزیه و تحلیل آماری و مقایسه
میانگین ها با استفاده از آزمون دانکن در سطح احتمال  1درصد ( )P <0/05انجام شد.
نتایج و بحث
نمودار  1نتایج مقایسه ای سفتی بافت شیره انگور در اثر افزودن درصدهای مختلف پکتین و کربوکسی متیل سلولز
را نشان می دهد .همانطور که از داده ها پیداست نمونه  103بهترین نمونه از لحاظ سفتی است و در درجه دوم
نمونه  101و در درجه سوم نمونه  100و در درجه چهارم نمونه  102قرار دارد .در هر سه نمونه اول مقدار
کربوکسی متیل سلولز  % 1/1است و مقدار پکتین رفته رفته رو به کاهش است .در مورد نمونه  102مقدار پکتین
نمونه  % 1/1و کربوکسی متیل سلولز  % 1است .در نمونه های  111و  111نیز اختالف معنی داری مشاهده نشده و
نمونه  101و  117نیز اختالف معنی داری با یکدیگر ندارند (حروف مشابه نشانگر عدم وجود اختالف معنی دار
است) .شل ترین نمونه از لحاظ سفتی نمونه  112است که حاوی فقط  2/1پکتین است.

- texture analyzer
- compression
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نمودار:1نمودار مقایسه سفتی بافت شیره انگور حاوی درصدهای مختلف از پکتین و کربوکسی متیل سلولز

در کل از این قسمت می توان نتیجه گرفت که کربوکسی متیل سلولز در درصدهای به کار رفته تاثیر بیشتری بر
روی سفتی بافت داشته و تاثیر پکتین در این درصدها کمتر است .در تفسیر اثر هر هیدروکلوئید به تنهایی می
توان گفت که با افزایش مقدار هر هیدروکلوئید (پکتین یا کربوکسی متیل سلولز) سفتی بافت فرآورده نهایی
افزایش می یابد اما در صورت جایگزینی کامل کربوکسی متیل سلولز با پکتین ،برای دستیابی به سفتی مشابه،
درصدهای باالتری از پکتین باید به کار برده شود.
منابع
امید بخش ،الف ،نایب زاده ،ک ،محمدی فر ،م ،الف ،امیری ،ز ،1390 ،بررسی اثر استفاده توأم نشاسته ی
اصالح شده و صمغ زانتان بر ویژگی های پایداری ،حسی و رئولوژیک سس گوجه فرنگی ،مجله علوم تغذیه و
صنایع غذایی ایران ،سال هشتم ،شماره  ،1ص.110-121 .
توکلی پور،ح ،کلباسی،الف  ،1390،بررسی ویژگیهای رئولوژیکی شیره انگور ،فصلنامه علوم و صنایع غذایی،
شماره  ، 22دوره.139-109، 12
حاتمی کیا ،م ،محمدی ثانی  ،ع ،زمردی،ش ،1390 ،بررسی تأثیر مواد مختلف شفافسازی بر ویژگی های
فیزیکوشیمیایی و میکروبی شیر ه ی انگور ،مجلّه ی نوآوری در علوم و فنّاوری غذایی،سال پنجم ،شماره ی
اول.27-31 ،
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برداشت و پس از برداشت محصوالت کشاورزی
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