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چکیده
باتوجهبه نقش چندگانۀ چربی در فراوردههای غذایی ،الزم است از ترکيباتی بهعنوان
جایگزین چربی استفاده شود تا ویژگیهای رئولوژیکی ،بافت و حسی محصول کمچرب
حفظ شود .در این تحقيق استفاده از ساختارهای اولئوژل جهت توليد محصول کمچرب
موردتوجه قرار گرفته است .جهت توليد اولئوژل از روش غيرمستقيم قالبگيری
امولسيون ژل پيکرینگ استفاده شد .در تهيۀ پيکرینگها از ایزولۀ پروتئين سویا ()ISP
( )1S:0Bو کمپلکس ایزولۀ پروتئين سویا:صمغ دانۀ ریحان ( )ISP-BSGدر نسبتهای
 )2S:1B( 9:9 ،)1S:1B( 9:9و  )3S:1B( 9:9استفاده شد .نوع و ساختار پيکرینگ
بهکاررفته بر مقدار حفظ روغن در اولئوژل تأثيرگذار بود ( .)P>5/50حضور صمغ دانۀ
ریحان در نسبت مناسب با پروتئين ( )2S:1Bباعث ایجاد اولئوژل با ثباتتر و استحکام
مکانيکی باالتری شد و اولئوژل از ساختار شبکۀ فشردۀ مناسب تری برخوردار بود.
درنهایت اولئوژل  2S:1Bدارای ظرفيت اتصال بهتر با روغن بود .بيشترین و کمترین
ميزان پایداری حرارتی مربوط به نمونۀ  2S:1Bو  1S:1Bبود .بيشترین و کمترین ميزان
قوام بهترتيب در نمونۀ  2S:1Bو  1S:0Bمشاهده شد ( .)P<5/50بررسی خصوصيات
ویسکواالستيک ،تشکيل ژل در سيستم اولئوژل را تأیيد کرد .باتوجهبه پایداری و
خصوصيات بافتی از بين نمونههای اولئوژل ،دو فرمول  1S:0Bو  2S:1Bبرای توليد
خامه با چربی کاهشیافته ( 95 ،0و  90درصد) استفاده شد .بيشترین ميزان پذیرش
کلی در نمونۀ  2S:1Bبا کاهش  0درصد چربی حاصل شد که تفاوت معنی داری با خامۀ
کنترل نداشت.

تاریخ دریافت9911/59/91 :
تاریخ پذیرش9911/51/99 :
واژههای کلیدی
اولئوژل
پيکرینگ
خامه
قالب گيری امولسيون ژل
کمپلکس پروتئين-پلی ساکارید
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مقدمه
چربی منبع انرژی مهمی برای بدن محسوب میشود ،اما
شواهد و یافتههای علمی ،حاکی از ارتباط مصرف زیاد
چربی و افزایش خطر ابتالبه برخی بيماریها هستند ،مثل

چاقی مفرط ،سختشدن دیوارۀ رگها ،بيماریهای قلبی
عروقی ،افزایش فشار خون ،آسيب های بافتی و سرطان.درپیافزایش آگاهی مردم نسبت به مضرات مصرف
محصوالت غذایی پرچرب ،افزایش چشمگيری در تقاضای
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محصوالت غذایی کمچرب بهوجودآمـده است (

Katsiari,

Voutsinas, Kondyli, & Alichanidis, 2002; Kavas,
.)Oysun, Kinik, & Uysal, 2004

افزایش این گونه تقاضاها موجب تالش توليدکنندگان
محصوالت غذایی برای ارائۀ پاسخی مناسب و به تبع آن
گسترش بازار محصوالتی با خصوصيات سالمتیبخش شده
است .ازطرفی بهدليل چندگانهبودن نقش چربی در
فراوردههای غذایی حذف یا کاهش آن منجربهایجاد
خصوصيات نامطلوب میگردد .چربی عالوهبر خواص
تغذیه ای ،بر ویژگیهای رئولوژیکی و حسی محصوالت
غذایی مانند طعم ،احساس دهانی و بافت نيز تأثيرگذار
است ( .)Liu, Xu, & Guo, 2007چربی در ایجاد
عطروطعم ،یا درک ترکيبی از احساس دهانی ،طعم و عطر
و بو نقش دارد ( & Sampaio, Castellucci, e Silva,
 .)Torres, 2004از نقطهنظر فيزیولوژیکی ،چربی یک منبع
از ویتامينهای محلول در چربی و اسيدهای چرب ضروری
بوده و یک حامل هم برای داروهای ليپوفيلی محسوب
میشود ( & Romeih, Michaelidou, Biliaderis,
 .)Zerfiridis, 2002بنابراین ،الزم است از ترکيباتی
بهعنوان جایگزین چربی استفاده شود تا ویژگیهای
رئولوژیکی ،بافتی و حسی محصول غذایی محصول
کمچرب حفظ شود.
جایگزینهای چربی در انواع مختلف وجود دارند،
جایگزینهای چربی بر پایۀ پروتئين ،بر پایۀ چربی و
کربوهيدرات ها .هریک از اینها محاسن و معایب خاص خود
را داشته و خواص عملکردی متفاوتی را از خود نشان
میدهند .در سيستمها با استفاده از دو یا چندین جایگزین
چربی میتوان به مقبوليت بيشتر رسيد .ساختارهای
اولئوژل (روغن ساختاریافته) از روشهای جدید جهت
توليد محصول کمچرب محسوب میشوند ( Dassanayake,
 .)Kodali, & Ueno, 2011تهيۀ اولئوژل ها براساس فعاليت
ژلکنندههایی با وزن مولکولی کم یا پليمرهایی است که
قادر به تشکيل شبکۀسهبُعدی و تثبيت حالل میباشند
( Hughes, Marangoni, Wright, Rogers, & Rush,
 .)2009از زمانهای دور از اصول اولئوژالسيون در
زمينههایی ازقبيل داروها و لوازم آرایشی و بهداشتی
استفادهشده ،اما در صنعت غذا توجه چشمگيری به آن
صورت نگرفته بود .در سالهای اخير با تحقيقهای بيشتر
دربارۀ این سيستم درزمينۀ بهبود تغذیهای محصول از
لحاظ کاهش ميزان اسيد چرب اشباع و باالبردن اسيدهای
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چرب مونو یا چندغيراشباعيت ،استفاده در شورتنينگها،
بافتدهندگی و جایگزین چربی در فرموالسيون و تأثير آن
در محصوالت گوناگون تمایل محققين به شناخت بيشتر
آن افزایش یافته است (.)Patel & Dewettinck, 2016
سيستمهای اولئوژل همچنين میتوانند برای رسانش
هدفمند ترکيبات محلول در چربی مورداستفاده قرار گيرند
(.)O'Sullivan, Barbut, & Marangoni, 2016
سيستمهای مختلف تهيۀ روغنهای ساختاریافته در
فرموالسيون و تثبيت محصوالت گوشتی تازه و پختهشده و
سوسيس (،)Zetzl, Marangoni, & Barbut, 2012
سسها ،شکالت و خمير شکالت و کيک ،اسپرید،
مارگارین ( ،)Patel et al., 2014نان و فراوردههای پختی
موردپژوهش قرار گرفته شده است ( & Patel
 .)Dewettinck, 2016درحالحاضر استفاده از سيستمهای
ساختاریافتۀ روغن در محصوالت گوشتی با فرموالسيون
مجدد بهطور جامعی توسط  Jimenez-Colmeneroو
همکاران ( )9590بررسی شده است.
راههایمختلفی برای ایجاد ساختارهای روغنی
(اولئوژلها) وجود دارد ،مانند روشهای مستقيم و
غيرمستقيم است .یکی از روشهای غيرمستقيم ،روش
قالب-امولسيون است .این روش نياز به تشکيل چارچوب
ساختاری در یک حالل آبی یا امولسيون مداوم آب دارد.
شبکۀ ژل باید طی حذف کامل آب حفظ شود.
پرکنندههای جاذب که در مواد غذایی بهمنظور حفظ
رطوبت و تنظيم پارامترهای محصول مانند قوام،
جریانپذیری و بافت استفاده میشود ،اما در اولئوژلها
جهت ایجاد ساختار در روغن استفاده میشوند .در روش
غيرمستقيم پليمرهایی مانند پروتئينها و پلیساکاریدها
میتوانند بهعنوان عوامل ایجاد ساختار موردتوجه قرار
گيرند.
یکی از روشهای جدید تشکيل امولسيون ،امولسيون
پيکرینگ 9است ،در این روش بهجای استفاده از عوامل
فعالکنندۀ سطحی از ذرات جامد برای پایداری امولسيون
استفاده میشود .مهمترین مزیت این روش پایداری باالی
امولسيون نسبت به پدیدۀ ادغام است .این ذرات در آب و
روغن محلول نيستند و بين سطح قرار میگيرند .درنتيجه
ذرات قادر هستند که امولسيون را ازطریق مانع فيزیکی در
برابر پدیدۀ ادغام پایداری کند .برخالف امولسيفایرهای با
Pickering
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ناجیطبسی و همکاران
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وزن مولکولی پایين ،جذب ذرات بهصورت برگشتناپذیر
است و پایدار باالتری نسبت به امولسيونهای معمولی
دارند ( .)Linke & Drusch, 2018ازاینرو ،در این پژوهش
امولسيون ژل پيکرینگ بهعنوان قالب اولئوژل موردبررسی
قرار خواهد گرفت.
فراورده های لبنی در زمرۀ پرمصرفترین محصوالت
حاوی جایگزینهای چربی قرار دارند .امرزوه مطالعههایی
در جهت توليد محصوالت رژیمی کمچرب بهویژه
محصوالت لبنی رژیمی صورت گرفته است .خامه یکی از
محصوالتی است که با محتوای چربی باال پتانسيل زیادی را
برای تحقيق دراینراستا دارد .توليد خامۀ کمچرب به شرط
حفظ خصوصيات موردپسند مصرفکننده عالوهبر
جنبههای بهداشتی ،بازار خوبی را برای توليدکنندگان
فراهم خواهد کرد (فرحناکی ،صفری ،گورجی و مصباحی،
 .)9915ازاین رو هدف از انجام این پژوهش ،توليد اولئوژل
با استفاده از قالب گيری امولسيون ژل پيکرینگ حاصل از
کمپلکس پلیساکارید (صمغ دانۀ ریحان)-پروتئين (ایزولۀ
پروتئين سویا) است .درنهایت استفاده از سيستم اولئوژل
بهعنوان جایگزین چربی در خامه می باشد .در این تحقيق
ویژگی های اولئو ژل (ميزان نشت روغن ،ميزان نشت روغن
پس از اعمال تيمارهای حرارتی ،ساختار ميکروسکوپی،
ویژگی های بافتی و خصوصيات ویسکواالستيک) و خامه
(ميزان آب اندازی ،پارامترهای رنگی و ویژگی های حسی)
موردبررسی قرار گرفته است.
مواد و روشها
مواد اولیه

دانههای ریحان از یک عطاری در مشهد خریداری شد.
اتانول  16درصد از شرکت تقطير خراسان (ساخت ایران)
تهيه شد .استخراج صمغ از دانه های ریحان براساس روش
اصالح شدۀ مطالعههای پيشين ،Mahdian ،Naji-Tabasi
 Arianfarو  )9591( Naji-Tabasiانجام گرفت .بهصورت
خالصه شرایط استخراج صمغ دانۀ ریحان در این پژوهش
عبارت بودند از :نسبت آب (مقطر) به دانه  7 ،pH ،95:9و
دمای  68±9درجۀ سانتیگراد .مخلوط آب و دانه به مدت
 95دقيقه در دمای مذکور به آرامی همزده شد .جداسازی
صمغ از دانههای متورمشده با عبور دانه از اکستراکتور
مجهز به صفحۀ چرخنده (استخراجکنندۀ آزمایشگاهی،
شرکت پارس خزر ،ساخت ایران) صورت گرفت .جهت
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تخليص صمغ دانۀ ریحان ،از اتانول  16درصد استفاده شد.
سپس توسط آون با جریان هوای گرم دمای  15درجۀ
سانتیگراد خشک گردید .پودر صمغ دانۀ ریحان آسياب و
سپس بستهبندی و در جای خشک و خنک نگهداری
شدند .روغن آفتابگردان تجاری جهت تهيۀ امولسيونها و
خامۀ کاله از بازار تهيه شد .ایزولۀ پروتئين سویا (رطوبت
 9/87درصد ،خاکستر  1/76درصد ،پروتئين 19/10
درصد ،کربوهيدرات  9/59درصد و چربی  9/67درصد) از
شرکت ( Shandong Yuxin Bio-Tech Coساخت چين)
تهيه شد .سدیم آزید ( )NaN3از شرکت AppliChem
(ساخت آلمان) تهيه گردیدند .سدیم دودسيل سولفات
( ، )SDS9اسيد کلریدریک ،سدیم هيدروکسيد کلسيم،
کلسيم کلرید و سدیم کلرید از شرکت مرک آلمان
خریداری شد.
تهیۀ اولئوژل

امولسيون اوليه به روش امولسيون پيکرینگ تهيه شد.
جهت تهيۀ پيکرینگ از ذرات جامد ایزولۀ پروتئين سویا
( 9)ISPو کمپلکس ایزولۀ پروتئين سویا-صمغ دانۀ ریحان
9
( )ISP-BSGاستفاده شد که براساس روش Naji-Tabasi
و همکاران ( )9591توليد شدند .محلول های ISP-BSG
بهترتيب با نسبتهای مختلف جرمی پروتئين:پلی ساکارید
 9:9 ،9:9 ،5:9و  9:9مخلوط و بهترتيب ،1S:1B ،1S:0B
 2S:1Bو  3S:1Bنامگذاری شدند .برای تهيۀ امولسيون،
روغن آفتابگردان ( 6ميلیليتر) به آرامی به محلول ذرات
جامد ( 95ميلیليتر) تحت هموژنایزر (اولترا توراکس تی
 ،90شرکت  ،IKAساخت آلمان) با سرعت  655دور در
دقيقه اضافه شد .بعد از اینکه اضافهکردن روغن کامل شد،
همگنسازی در  96555دور در دقيقه به مدت  9دقيقه
ادامه یافت .جهت تهيۀ امولسيونژل سرد به تمام
نمونه های امولسيون پيکرینگ تهيهشده نمک کلسيم
کلرید ( 95ميلیمتر) اضافه شد .سپس عمل همزدن با
سرعت باال برای پخششدن کلسيم در سيستم امولسيون
انجام شد (.)Kuhn, Cavallieri, & Da Cunha, 2010
نمونههای امولسيونژل در فریز درایر (مدل ،FDU-8606
ساخت کرهجنوبی) خشک شدند .پس از حذف کامل آب،
همزدن نمونه به مدت مشخصی ( 7555دور در دقيقه به
1

Sodium dodecyl sulphate
Isolated soy protein
3
Isolated soy protein and basil seed gum complex
2

979

پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی ،سال  ،1311جلد  ،1شماره 3

مدت  9دقيقه) برای رسيدن به ساختار اولئوژل موردنظر
انجام شد .آزمون ها پس از تهيۀ اولئوژل انجام شد.

دمای محيط ( 90درجۀ سانتیگراد) انجام گردید.
پارامترهای بافتی سفتی ،9قوام 9و چسبندگی 1اندازهگيری
و موردبررسی قرار گرفتند.

بررسی میکروساختار اولئوژل

جهت بررسی ساختار اولئوژل ،نمونه ها روی الم قرارگرفته
و توسط ميکروسکوپ نوری دیجيتال ( ،demobaLساخت
آمریکا) در بزرگنمایی  955از آنها عکس تهيه شد.
بررسی ظرفیت نگهداری روغن

 955تا  95ميلیگرم از اولئوژل را در لوله های
ميکروسانتریفيوژ بين دو قطعه کاغذ جذب قرارداده،
نمونهها به مدت  95دقيقه با سرعت  99555دور در دمای
 90درجۀ سانتی گراد دقيقه سانتریفيوژ شدند .ظرفيت
نگهداری روغن ( )OHC9توسط اختالف بين وزن روغن
باقیمانده در اولئوژل پس از سانتریفيوژ و وزن کل روغن در
نمونه محاسبه گردید (.)Manzocco et al., 2017
بررسی میزان نشت روغن

جهت بررسی ميزان نشت روغن از ساختار اولئوژل،
نمونه ها به مدت  95روز در دمای  90درجۀ سانتیگراد
نگهداری شدند و ميزان روغن خارجشده از ساختار اولئوژل
بهعنوان ميزان نشت روغن گزارش شد ( De Vries,
.)Hendriks, Van Der Linden, & Scholten, 2015
بررسی میزان نشت روغن پس از اعمال تیمارهای
حرارتی

ساختار اولئوژل پيکرینگ به مدت  95دقيقه در دمای 85
درجۀ سانتی گراد داخل بن ماری نگهداری شدند و سپس با
 0555دور در دقيقه به مدت  95دقيقه سانتریفيوژ شد و
پایداری امولسيون براساس محاسبۀ ميزان روغن جداشده
محاسبه گردید (.)De Vries et al., 2015
آنالیز پروفایل بافت

جهت بررسی خصوصيات بافتی نمونه های اولئوژل ،آزمون
فشردگی انجام گرفت .دستگاه آناليز بافت (،TA.XT plus
ساخت انگلستان) با پروب صفحهای با قطر  95ميلیمتر
با سرعت پروب  9ميلیمتر بر ثانيه برای بررسی
خصوصيات بافتی اولئوژل استفاده و تمامی آزمونها در
Oil Holding Capacity

1

بررسی ویژگیهای ویسکواالستیک

آزمونهای رئولوژیکی دیناميکی اولئوژل حاصل از آن با
استفاده از رئومتر پارفيزیکا (ساخت آلمان) مجهز به
هندسۀ مخروط-صفحه در حالت کنترلشدۀ کرنش انجام
گرفت .آزمون کرنش متغير در فرکانس ثابت  9هرتز و در
دامنۀ کرنش  5/9تا  955درصد بهمنظور تعيين ناحيۀ
خطی انجام گرفت .آزمون فرکانس متغير در دامنۀ
فرکانس زاویهای  5/9-955هرتز ،کرنش ثابت  5/0درصد
و دمای  90درجۀ سانتیگراد موردبررسی قرار گرفت.
مدولهای ذخيره ،0اُفت 6و زاویۀ فازی 7موردبررسی قرار
گرفتند .جهت برآورد پارامترهای خصوصيات
8
ویسکواالستيک از نرمافزار فيزیکا رئومتر دیتا آناليز
( )Rheoplus/32 version V3.40و متلب)9590a( 1
استفاده گردید.
بررسی ویژگی های حسی خامۀ کمچرب

پس از انتخاب نمونه های منتخب سيستم های اولئو ژل
ازنظر پایداری (نمونه های  1S:0Bو  2S:1Bپس از بررسی
نتایج انتخاب گردید) ،توليد خامه با جایگزینی درصدهای
مختلف اولئوژل برای کاهش ميزان چربی خامه به ميزان
 95 ،0و  90درصد انجام شد .جهت بررسی ویژگیهای
حسی خامه از گروه داوران چشایی متشکل از  1نفر
استفاده شد .از داوران خواسته شد جهت ازبينرفتن طعم
ناشی از هر نمونه ،در بين هر دو نمونه از آب ولرمی که در
اختيار آنها قرارگرفته بود ،استفاده کنند .نمونه های خامه
در اختيار داوران چشایی قرار گرفت و از آنها خواسته شد
در مقياس هدونيک  0نقطهای نسبت به امتيازدهی
خامه ها درخصوص پارامترهای رنگ ،عطروطعم ،بافت و
پذیرش کلی اعالمنظر نمایند.

2

Hardness
Consistency
4
Adhesiveness
5
Storage modulus
6
Loss modulus
7
Phase angle
8
Physica Rheometer Data Analysis
9
MATLAB software
3
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آنالیز آماری

برای تجزیهوتحليل آماری نتایج از طرح کامالً تصادفی
استفاده گردید .دادهها توسط آناليز واریانس ( )ANOVAو
اختالف بين ميانگينها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخۀ
 96به روش آزمون چنددامنهای دانکن و مينیتب نسخۀ
 96در سطح معنیداری  5/50موردمقایسه قرار گرفتند.
برای رسم منحنیها از نرمافزار  Microsoft Excelنسخۀ
 9557استفاده شد .برای آناليز دادههای رئولوژی از
نرمافزارهای رئوپالس ( version 3.40 Anton Paar
 )GmbH, Germanyاستفاده شد.
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بودیم .با استفاده از نانوذرات  ISP-BSGدر پایدارسازی
امولسيون ،ساختار شبکه کمی فشرده تر می شود و حفرۀ
شبکه کوچکتر می شود .باتوجهبه ساختار شبکهای که
توسط نانوذرات  ISPو  ISP-BSGبهعنوان امولسيفایر
شکلگرفته است ،روغنمایع بدون بيرونریختن به آن
متصل شده است.

نتایج و بحث
ساختار اولئوژل

جهت تهيۀ اولئوژلها از قالب امولسيونژل پيکرینگ
استفاده شد و با خشککردن انجمادی امولسيونژل
پيکرینگ ،ساختار اوليۀ اولئوژل اوليه شکل گرفت .برای
اینکه اولئوژل با ساختار ژل شکل بگيرد به نمونهها تنش
اعمال شد (شکل  .)9در ساختار نهایی اولئوژل ذرات
کوچک روغن در داخل ساختار شبکۀ اولئوژل پراکنده
شده است ،به روغن ساختاریافتۀ جامد تبدیل شد .هر
چقدر ساختار شبکه دارای استحکام بيشتری باشد روغن
در داخل این شبکه پایدارتر خواهد بود و ميزان نشت
کمتری خواهد داشت .طی فرایند خشکشدن ،با حذف فاز
پيوستۀ آب ،ممکن است قطرههای روغن از شبکه خارج
شوند .اما تمامی امولسيونها طی خشککردن انجمادی
پایدار بودند و هيچ جداشدن فازی روی نداد .با وجود
نانوذرات بهعنوان پيکرینگ در سطح بينابينی روغن و آب،
قطرههای روغن بدون در هم ادغامشدن ،کامالً از هم مجزا
بودند .تشکيل یک شبکۀ ژلمانند باعث می شود پایداری
امولسيون های تثبيتشده توسط ذرات در برابر
خامه ایشدن طی انجماد بهبود یابد ( Zhu, Zhang, Lin,
 .)& Tang, 2017; Zhu et al., 2018به نظر میرسد که
اولئوژل مجموعهای از گرانول است که روغن مایع در آنها
بهدامافتاده است و روغنمایع جریان ندارد.
تأثير نوع پيگرینگ بهکاررفته در امولسيون بر ساختار
اولئوژل موردبررسی قرار گرفت و تصاویر در شکل ()9
نمایش داده شده است .در هر دو ميکروساختار اولئوژل
شاهد توزیع یکنواخت ذرات روغن در ساختار اولئوژل

(الف)

(ب)
شکل  -1میکروساختار اولئوژلهای ( ISPالف) و ( ISP-BSGب)

بررسی میزان نشت روغن

اثر نوع پيکرینگ استفادهشده برای پایداری امولسيون بر
ظرفيت اتصال روغن نمونه های اولئوژل با روش سانتریفيوژ
اندازه گيری شد و نتيجه در جدول ( )9گزارش شده است.
بدیهی است که نوع و ساختار پيکرینگ بهکاررفته در
امولسيون بر مقدار حفظ روغن تأثيرگذار بوده است.
پایداری سانتریفيوژی اولئوژل نمونۀ  1S:0Bو 2S:1B
بهترتيب  89/09و  89/19درصد مشاهده شد (جدول )9
که تفاوت معنی داری بين دو ساختار اولئوژل مشاهده
نگردید.
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جدول  -1پایداری اولئوژلها طی  4هفته نگهداری در دمای  22درجۀ سانتیگراد
نمونهها

*

پایداری سانتریفيوژی
(درصد)

پایداری حرارتی
(درصد)

هفتۀ 9
(درصد)

هفتۀ 9
(درصد)

هفتۀ 9
(درصد)

هفتۀ 1
(درصد)

89/09±9/91a
66/09±9/99 c
89/19±9/97a
71/88±9/99 b

75/99±9/71a
00/19±9/89c
79/05±9/91a
75/89±9/91a

955/55±5/55a
955/55±5/55a
955/55±5/55a
955/55±5/55a

955/55±5/55a
19/99±9/86b
955/55±5/55a
955/55±5/55a

17/99±9/99a
81/51±9/19b
18/98±9/90a
17/66±9/61a

10/11±9/10a
76/97±9/11b
16/68±9/01a
19/91±9/71a

1S:0B
1S:1B
2S:1B
3S:1B
*حروف مختلف نشاندهندۀ تفاوت معنیدار بين اولئوژلها میباشد (آزمون دانکن.)P>5/50 ،

نمونۀ  2S:1Bبهدليل ساختار اولئوژل قوی ایجاد شده،
بهترین ظرفيت اتصال روغن داشت .می توان دریافت که
حضور صمغ دانۀ ریحان در نسبت مناسب با پروتئين باعث
ایجاد امولسيون با ثباتتر با استحکام مکانيکی باالتری
می شود و سپس به محصول خشکشده با شبکۀ فشرده تر
منجر می شود .سرانجام ،اولئوژل ها با استحکام مکانيکی
باالتر و ظرفيت اتصال بهتر با روغن تهيه شدند .بنابراین،
ساختار پيکرینگ و خصوصيات مکانيکی امولسيون ها،
محصوالت خشکشده و اولئوژل ها را تحتتأثير قرار
می دهد .استحکام مکانيکی محصوالت خشکشده و
اولئوژلها به نظر میرسد به ظرفيت اتصال روغن با نمونه
مرتبط است و مقاومت مکانيکی باالتر منجربه ظرفيت
اتصال روغن بهتر است .کمترین پایداری در نمونۀ 1S:1B
مشاهده گردید ( .)P>5/50ذرات پيکرینگ نمونۀ 1S:1B
دارای اندازۀ ذرات بزرگتر ( 991/15نانومتر) نسبت به
سایر نمونه ها بودند ( 999/89-88/95نانومتر) (گزارش
نشده است) .اندازۀ ذرات روی پایداری امولسيون اوليه و
ساختار اولئوژل طی خشککردن مؤثر است که درنهایت بر
ظرفيت جذب روغن در ساختار اولئوژل تأثيرگذار است.
پس از اعمال حرارت ( 85درجۀ سانتیگراد) ميزان
نشت روغن افزایش پيدا کرد و به حدود  79-00درصد
رسيد .اگرچه این مقدار پایداری همچنان قابلتوجه بود.
بيشترین و کمترین ميزان پایداری حرارتی مربوط به نمونۀ
 2S:1Bو  1S:1Bبود .اگرچه تفاوت معنی داری بين
نمونه های  2S:1B ،1S:0Bو  3S:1Bوجود نداشت.
طی نگهداری نمونه های اولئوژل در هفتۀ اول کامالً
پایدار بودند .از هفتۀ دوم ناپایداری در سيستم اولئوژل
نمونۀ  1S:1Bآغاز شد .در هفتۀ سوم در تمام نمونهها

ناپایداری مشاهده شد .در هفتۀ چهارم ميزان پایداری
اولئوژل نمونههای  2S:1B ،1S:1B ،1S:0Bو 3S:1B
بهترتيب  16/68 ،76/97 ،10/11و  19/91درصد مشاهده
شد (جدول  ) 9که کمترین ميزان مربوط به نمونۀ 1S:1B
بود.
آنالیز پروفایل بافت اولئوژل

شکل (-9الف) سختی اولئوژل ميزان مقاومت ژل و ميزان
فشردگی ساختار شبکۀ ژل را نشان میدهد .اثر نوع
پيکرینگ بر سختی اولئوژل مشهود بود (،)P>5/50
یعنی سختی اولئوژل با استفاده از پيکرینگ های
کمپلکس  ISP-BSGنسبت به  ISPافزایش یافت
(بهاستثنا  .)1S:1Bنمونههای تهيهشده توسط پيکرینگ
نمونۀ  2S:1Bمنجربه ساختار شبکۀ مستحکم تر در
مقایسه با سایر پيکرینگ ها شد .این افزایش سختی بافت
میتواند مربوط به تشکيل یک الیۀ سطحی ضخيم تر در
اطراف قطرهها در حضور ذرات نمونۀ  2S:1Bباشد.
ميزان چسبندگی (شکل -9ب) سيستم اولئوژل بسته
به ساختار پيکرینگ مورداستفاده در پایدارسازی
امولسيونژل وابسته بود ( .)P<5/50کمترین ميزان
چسبندگی در نمونۀ  9/90( 1S:0Bگرم×ثانيه) مشاهده
شد که دارای پيکرینگ  ISPبود .با استفاده از پيکرینگ
کمپلکس  ISP-BSGچسبندگی سيستم اولئوژل افزایش
معنیدار داشت .این افزایش باتوجهبه نسبت پروتئين به
پلی ساکارید در کمپلکس متفاوت بود که بيشترین ميزان
چسبندگی در نمونۀ  3S:1Bمشاهده شد (9/18
گرم×ثانيه) (.)P<5/50
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b

bc
c

1
0
3S:1B

1S:0B

1S:1B

2S:1B

1S:0B

نمونه های الئوژل

نمونه های الئوژل

ج)

2

چسبندگی (( )-گرم×ثانیه)

b

970

a

1500
b

b

c

1300

قوام (گرم×ثانیه)

1100
900
700
500
300
3S:1B

2S:1B

1S:1B

1S:0B

نمونه های الئوژل
شکل  -2ویژگی های بافتی (الف :سختی؛ ب :چسبندگی؛ ج:قوام) نمونه های اولئوژل
حروف مختلف روی هر ستون نشاندهندۀ تفاوت معنیدار بين امولسيونژلهای مختلف صمغ میباشد (آزمون دانکن.)P>5/50 ،

ميزان قوام نمونه های اولئوژل در شکل (-9ج) نشان
داده شده است .بيشترین و کمترین ميزان قوام بهترتيب
در نمونۀ  2S:1Bو  1S:0Bمشاهده شد ( .)P<5/50تفاوت
معنی داری بين سایر نمونه ها مشاهده نشد .افزایش قوام
ژل به احتمال زیاد مربوط به اتصال قوی قطرههای
امولسيون در حضور صمغ دانۀ ریحان در ارتباط بود.
بنابراین ،بستهای متراکمتر از قطرههای روغن تشکيل شده
است و پس از تبدیلشدن به اولئوژل قوام باالتری ایجاد
می نماید.
بررسی ویژگیهای رئولوژیکی اولئوژل

خواص رئولوژیک دیناميک اولئوژل در شکل ( )9و جدول
( )9گزارش شده است .آزمون فرکانس متغير اولئوژل در
کرنش ثابت  5/0درصد انجام شد .شکل ( )9قدرت ژل
نمونه های اولئوژل نمونۀ  1S:0Bو  2S:1Bرا نمایش

’G

می دهد .نمونه های اولئوژل تهيهشده وابستگی ضعيف
و” Gبه فرکانس نشان دادند و بهصورت «جامد» رفتار
کردند (” )G’>Gو استحکام ژل نمونه ها مشابه بود.
براساس آزمون فرکانس متغير ،مقدار مدول ذخيره
نمونۀ  999555( 1S:0Bپاسکال) بيش از 2S:1B
( 958555پاسکال) بود ،هر چند این اختالف ناچيز بود
(جدول  .)9مقدار مدول اتالف  99955( 1S:0Bپاسکال)
کمی بيش از  99755( 2S:1Bپاسکال) بود .مقادیر باالتر
’ Gاز ” Gنشانگر تشکيل شبکه و ایجاد رفتار جامدگونه
است .برهمکنشهای مولکولی و بههمپيوستگی
زنجيرههای مولکولی بيشتر باعث تقویت رفتار
ویسکواالستيک ژل می شود (.)P>5/50
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"OG-1S:0B,G

(الف)

"OG-2S:1B,G

ویسکوزیتۀ کمپلکس (پاسکال×ثانيه)
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شکل  -3نمودار مدول ذخیره (’ )Gو مدول اتالف (’’( )Gالف) و ویسکوزیتۀ کمپلکس (*( )ηب) در برابر فرکانس اولئوژل در دمای 22
درجۀ سانتیگراد ،کرنش  2/2درصد
جدول  -2مدول ذخیره (' ،)Gمدول اتالف (’’ )Gو ویسکوزیتۀ کمپلکس (* )ηاولئوژل در دمای  22درجۀ سانتیگراد ،کرنش  2/2درصد و
فرکانس  1هرتز
نمونههای اولئوژل
1S:0B
2S:1B

η

*

'G
(پاسکال)

''G
(پاسکال)

(پاسکال×ثانيه)

999555/55
958555/55

99955
99755

98955
97955

Tan δ

شيب ویسکوزیتۀ
کمپلکس

5/996
5/990

-9/569
-9/581

مقادیر ویسکوزیته کمپلکس اولئوژلها در نمونۀ

ناچيز بود ( .)5/58مقدار شاخصهای قانون توان در

 1S:0Bو  2S:1Bبهترتيب  98955و 97955

مدول اتالف ( )dدر نمونۀ  1S:0Bو  2S:1Bبهترتيب

(پاسکال×ثانيه) بود (جدول  )9و هيچگونه رفتاری از

 5/51و  5/51بود نشانگر شکلگيری ساختار شبکهای و

رسيدن ویسکوزیتۀ کمپلکس به مقدار ثابت نيوتنی در

ایجاد تداخلهای مولکولی در این نمونههاست که

محدودۀ دامنۀ فرکانس اعمالشده وجود نداشت (شکل

منجربه ایجاد ژلی قوی گشته است.

 .)9ویسکوزیتۀ کمپلکس در برابر فرکانس  η*-fنيز
جدول  -3پارامترهای مدل توان برای مدول ذخیره ،مدول

تشکيل ژل را در هر دو سيستم اولئوژل تأیيد کرد.
براساس مقدار  tanδاولئوژل نمونۀ  1S:0Bو

2S:1B

در محدودۀ  5/990-5/996قرار دارد که وجود شبکۀ

اتالف اولئوژل (دمای  22درجۀ سانتیگراد ،کرنش  2/2درصد)
نمونههای

G’’=cωd

G’=aωb

tanδ

اولئوژل

b

R2

d

R2

1S:0B

5/51

5/19

5/51

5/19

برحسب نوع سيستم پليمری تفاوتی نداشت .وابستگی

2S:1B

5/58

5/81

5/51

5/19

اولئوژل را در هر دو نمونه تأیيد میکند .مقادیر

بين ' Gو '' Gبا فرکانس با استفاده از توابع قانون توان
( G'=a.ωbو  )G''=c.ωdتعيين شد (جدول  .)9باتوجهبه

بررسی خصوصیات خامه با چربی کاهشیافته

مقادیر ضریب تبيين ( ،)5/19-5/19مدل قانون توان

باتوجه به پایداری و خصوصيات بافتی از بين نمونههای

برای بيان رابطۀ بين مدول ذخيره و اتالف با فرکانس

اولئوژل ،دو فرمول  1S:0Bو  2S:1Bجهت جایگزینی در

مناسب است .با مالحظۀ نتایج ارائهشده در جدول ()9

خامه برای توليد خامه با چربی کاهش یافته استفاده شد.

می توان دریافت که کمترین مقدار  bمربوط به اولئوژل
نمونۀ  1S:0Bبود که وجود االستيسيتۀ باال در این نمونه
را نشان میدهد ،دارد ،اگرچه اختالف آن با نمونۀ

2S:1B

بررسی ویژگی های حسی خامۀ کم چرب

ميزان چربی در محصوالت غذایی بر احساس دهانی و

ناجیطبسی و همکاران

بررسی ویژگی های اولئوژل تهیهشده به روش قالبگیری امولسیون پیکرینگ پایدارشده ...
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خصوصيات حسی محصوالت غذایی اثرگذار است.

درصد ميزان امتياز عطر بهطور معنی داری کاهش یافت

ازاینرو ،باتوجهبه اهميت نقش اجزاء تشکيلدهندۀ مواد

( .)P<5/50بيشترین امتياز طعم مربوط به نمونۀ خامۀ

غذایی بر خصوصيات حسی ،آزمون ویژگیهای حسی

کنترل ،نمونۀ  0 OG-2S:1Bدرصد و نمونۀ 0 OG-1S:0B

خامه های کم چرب در مقایسه با خامه توسط آزمون

درصد بود .کمترین امتياز در نمونه های با  90درصد

هدونيک  0نقطهای موردبررسی قرار گرفت.

جایگزینی مشاهده شد .امتياز عطر تمامی نمونه ها در بازۀ

در مشخصۀ کيفی طعم ،نتایج نشان داد ميزان طعم
خامه به مقدار چربی وابسته است (شکل -1الف) .نتایج

 9/99-1/97قرار داشت .سيستم اولئوژل نمونۀ  1S:0Bو
 2S:1Bروند مشابعی در تأثيرگذاری بر درک طعم داشتند.

نشان داد کـه بيشترین ميانگين امتياز طعم مربوط به

مقایسۀ رنگ نمونه ها (شکل -1ج) نشان داد بيشترین

خامۀ کنترل بود ( )1/81و کمترین ميانگين امتياز طعم

ميـانگين امتياز رنگ (ازنظر مطلوبيت) در بين تيمارهای

مربوط به  90درصد جایگزینی سيستم اولئوژل بود

کم چرب مربوط به نمونۀ  OG-1S:0Bدر سطح  0درصد

( .)P<5/50این تحقيق نشان داد که ميزان جایگزینی

و کمترین ميانگين امتياز رنگ (رنگ تيره تر) مربوط به

نسبت به نوع سيستم در امتياز طعم نقش دارد.

نمونۀ  OG-1S:0Bدر سطح  90درصد بود .با افزایش

ازسوییدیگر ببيشترین امتياز در نمونه های کمچرب

ميزان جایگزینی چربی ميزان امتياز رنگ کاهش

مربوط به سطوح  0درصد جایگزینی بود .پروفایل رهایش

معنی دار داشت .اگرچه امتياز بيشتر نمونه ها قابلقبول و

طعمها بهطور معنی دار تابع غلظت چربی است و با

در محدودۀ  9/91-1/86بود.

کاهش غلظت چربی ،شدت رهاسازی طعم زیاد میشود.

درمورد ویژگی ظاهر و بافتی (شکل -1د و -1ه)،

بهعبارتدیگر چربی بهعنوان حامل ترکيبات مولد طعم

حضور سيستم جایگزین چربی باعث حفظ کيفيت

عمل میکند .بههمين دليل ترکيبات آروما با قطبيت

مطلوب در نمونه های خامۀ کمچرب شد و در تمامی

کمتر ،غلظت آستانۀ طعم بيشتری در روغن در مقایسه

نمونه ها امتياز باالتر از  9کسب شد .نتایج حاکی از آن

Piraprez, Marie

بود که باالترین ميانگين امتياز ،بهترتيب مربوط به

 .)France Hérent, & Collin, 1998درهرحال در هيچ

نمونه های خامۀ کنترل ،نمونۀ  0 OG-2S:1Bدرصد و

یک از نمونه های کمچرب طعم نامطبوع گزارش نشد و

نمونۀ  0 OG-1S:0Bدرصد بود .باتوجه به حذف کامل آب

نتایج بين  1/97-9/99متغير بود .در تحقيقهای پيشين

وجود ساختار روغن در پليمر بافت اولئوژل توانسته

نيز گزارش شده است به کمک انکپسوالسيون روغن در

ساختار منسجم در خامه ایجاد نماید که از مطلوبيت باال

ذرات ژل (امولسيونهای ریزساختار) ،احتمال کنترل

برخوردار بود .سطوح پایين جایگزینی ( 0درصد) از

انتخابی ترکيبات ليپوفيل در محصوالت کمچرب افزایش

مطلوبيت بافت باالتری برخوردار بودند.

با غلظت آستانه طعم در آب دارند (

می یابد .این نوع امولسيونها قادر به کنترل شدت

در بررسی نتایج قابليت پذیرش توسط مصرف کننده

ترکيبات مولد طعم ليپوفيل و بهبود تعادل طعم در

(شکل -1و) ،امتياز نمونۀ  0 OG-2S:1Bدرصد و نمونۀ

( Ayed,

خامۀ کنترل نسبت به سایر نمونه ها باالتر بود

مخلوط های حاوی چند نوع طعمدهنده میشوند
.)Martins, Williamson, & Guichard, 2018

نتایج آزمون عطر مشابه طعم تابعی از ميزان چربی بود
(شکل -1ب) و با افزایش درصد جایگزینی از  0به 90

( .)P<5/50اگرچه اکثر نمونه ها امتياز باالتر از  9کسب
کردند.
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شکل  -4خصوصیات حسی (الف :طعم؛ ب :عطر؛ ج:ظاهر؛ د :رنگ؛ ه :پذیرش کلی؛ و :امتیاز بافت) خامۀ تهیهشده با جایگزینی درصدهای
مختلف اولئوژل
حروف مختلف روی هر ستون نشاندهندۀ تفاوت معنیدار بين نمونههای خامه میباشد (آزمون دانکن.)P>5/50 ،

نتیجهگیری

معنیداری افزایش داد .حضور  BSGباعث تغيير

با استفاده از ذرات جامد  ISPو  ISP-BSGبهعنوان

مورفولوژی و خصوصيات سطح نانوذرات میشود و جذب

امولسيون پيکرینگ ،ساختار امولسيون اوليه بهعنوان قالب

ذرات در حد فاصل روغن و آب را بهبود میدهد .روغن در

اولئوژل تشکيل شد .نوع پيگرینگ بهکاررفته در پایداری

داخل شبکۀ تشکيلشده با نانوذرات  ISP-BSGپایدارتر

اولئوژل تأثيرگذار بود .حضور صمغ دانۀ ریحان بخصوص

بود و ميزان نشت کمتری داشت .می توان دریافت که

در نسبت  9:9پایداری سيستم اولئوژل را بهطور

حضور صمغ دانۀ ریحان در نسبت مناسب با پروتئين باعث

971

... بررسی ویژگی های اولئوژل تهیهشده به روش قالبگیری امولسیون پیکرینگ پایدارشده

ناجیطبسی و همکاران

سيستم جایگزین چربی باعث حفظ کيفيت مطلوب در

ایجاد اولئوژل با ثباتتر با استحکام مکانيکی باالتری

نمونه های خامۀ کمچرب شد و در تمامی نمونه ها امتياز

 سختی اولئوژل با استفاده از پيکرینگ های.می شود

 باتوجهبه حذف کامل آب و وجود. کسب شد9 باالتر از

 مقادیر. افزایش یافتISP  نسبت بهISP-BSG کمپلکس

ساختار روغن در پليمر بافت اولئوژل توانسته ساختار

 تشکيل ژل را در سيستم اولئوژلG”  نسبت بهG’ باالتر

منسجم تر در خامه ایجاد نماید که از مطلوبيت باال

 در سيستم اولئوژل مقدار مدول ذخيره و اتالف.تأیيد کرد

 در پذیرش کلی بيشترین امتياز متعلق به.برخوردار بود

 هرچند این، بود2S:1B  بيشتر از نمونۀ1S:0B نمونۀ

 درصد و نمونۀ خامه کنترل بود0 OG-2S:1B نمونۀ

 با استفاده از سيستم اولئوژل نمونۀ.اختالف ناچيز بود

 کسب9  اگرچه اکثر نمونه ها امتياز باالتر از.)P<5/50(

 براساس نتایج. خامۀ کم چرب تهيه شد2S:1B  و1S:0B

کردند که نشانگر مطلوبيت این نمونهها ازنظر داوران حسی

 مشخصههای کيفی نمونههای،آزمون حسی مشخص شد

.است

 حضور.خامه بيشتر به ميزان جایگزینی وابسته بودند
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Abstract
According to the multiple role of fat in food products, it is necessary to use a substance as a substitute
of fat to maintain the rheological, texture and sensory characteristics of low-fat products. In this study,
oleogel system was applied to produce low-fat product. Pickering emulsion-templated was applied to
produce oleogels. Isolated soy protein (ISP) and basil seed gum (ISP-BSG) were used for the
preparation of Pickering. ISP-BSG particles were prepared with different mass ratios of ISP-BSG, 1:0,
1:1, 2:1 and 3:1 and named 1S:0B, 1S:1B, 2S:1B and 3S:1B, respectively. The type and structure of
the Pickering used affected the amount of oil retention in the oleogel (P<0.05). The presence of basil
seed gum in a suitable ratio with protein (2S:1B) caused a more stable oleogel, higher mechanical
strength, and more compact network. Finally, the oleogels were prepared with better oil bonding
capacity. The highest and lowest thermal stability rates were for the 2S:1B and 1S:1B samples,
respectively. The highest and lowest consistency levels were observed in 2S:1B and 1S: 0B samples,
respectively (P<0.05). Investigation of the viscoelastic properties confirmed the gel formation in the
oleogel system. According to the stability and textural properties of oleogel samples, two formulas
1S:0B and 2S:1B were used to produce cream with reduced fat (5, 10 and 15%). The highest overall
acceptance was obtained in the 2S:1B sample with a 5% reduction in fat, which had no significant
difference with control cream.
Keywords: Cream, Emulsion gel template, Oleogel, Pickering, Protein-polysaccharide complex

