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چكیده
در این تحقیق اجزاء مخلوط ماست تازۀ کمچرب حاوی صمغ دانۀ بالنگو مدلسازی و
بهینهیابی شد .برایاینمنظور ابتدا متغیرهای مستقل مقادیر صمغ دانۀ بالنگو ( 0تا 0/1
درصد) و چربی ( 0تا  2درصد) به روش کامالً تصادفی در قالب طرح مرکب مرکزی
مدلسازی شدند و هریك از متغیرهای پاسخ (آباندازی ،pH ،امتیاز طعم ،رنگ ،بافت و
پذیرش کلی) در قالب مدل رگرسیون چندجملهای بهصورت تابعی از متغیرهای مستقل
ارائه شدند .نتایج تحقیق نشان داد که با افزایش صمغ دانۀ بالنگو آباندازی و pH
نمونهها کاهش و امتیاز طعم و مزه ،بافت ،رنگ و پذیرش کلی نمونهها افزایش یافت.
افزایش چربی نیز فقط منجربهکاهش آبانداری نمونهها شد .سپس مدلهای
بهدستآمده ،توسط الگوریتم ازدحام ذرات چندهدفه و الگوریتم بهینهیابی عددی به
روش سطح پاسخ ،بهینه گردید ،بهطوریکه آباندازی حداقل و امتیازهای طعم ،بافت و
پذیرش کلی حداکثر درنظرگرفته شدند .نتایج مقایسۀ میانگین سهنقطۀ بهینۀ
بهدستآمده از دو الگوریتم نشان داد که بهطورکلی در بهینهیابی اجزاء مخلوط ماست
کمچرب حاوی صمغ دانۀ بالنگو ،الگوریتم ازدحام ذرات چندهدفه از عملکرد بهتری
نسبت به الگوریتم بهینهیابی عددی به روش سطح پاسخ برخوردار است .میانگین میزان
بهینۀ صمغ دانۀ بالنگو و چربی در روش الگوریتم ازدحام ذرات چندهدفه بهترتیب 0/85
و  1درصد و در روش الگوریتم بهینهیابی عددی به روش سطح پاسخ  0/89و 1/94
درصد بهدست آمد.

تاریخ دریافت1399/02/13 :
تاریخ پذیرش1399/04/25 :
واژههای کلیدی
الگوریتم ازدحام ذرات چندهدفه
بهینهیابی
روش سطح پاسخ
صمغ دانۀ بالنگو
ماست تازۀ کمچرب

1

مقدمه
باتوجهبه اینکه بین مصرف چربی و بیماریهای زیادی
ازجمله چاقی ،سرطان و بیماریهای قلبی-عروقی مانند
تصلب شرائین ارتباط مستقیم وجود دارد ،طی دهۀ

گذشته مصرف مواد غذایی کمچرب و فاقد چربی توسعۀ
زیادی پیداکرده است .بنابراین مطالعههای زیادی درجهت
تولید محصوالت رژیمی کمچرب ازجمله ماست کمچرب
انجام گرفته است .اما باتوجهبه اینکه مقدار مادۀ جامد کل
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در شیر ،تا حد زیادی بر ویژگیهای ماست تأثیر میگذارد
و با کاهش چربی میزان کل مادۀ جامد آن کاهش خواهد
یافت ،لذا ماست تولیدشده از شیرهای کمچرب دارای
بافتی ضعیف و میزان آباندازی باالیی میباشد ،ضمن
اینکه با کاهش میزان چربی ،احساس دهانی 1محصول نیز
کاهش خواهد یافت ( & Baig & Prasad, 1996; Jaros
 .)Rohm, 2003ازاینرو ،روشهای مختلفی بهمنظور
جایگزینی چربی در فراوردههای لبنی ازجمله افزودن
جایگزینهای تقلیدکنندۀ چربی 2نظیر هیدروکلوئیدها
( )Rudan, Barbano, Guo, & Kindstedt, 1998توسعه
یافته است .هیدروکلوئیدها ترکیباتی هستند که قادر به
ایجاد بافت و قوام ،افزایش پایداری ،خاصیت امولسیفایری،
تشکیل ژل و بهبود احساس دهانی هستند ( Guven,
 .)Yasar, Karaca, & Hayaloglu, 2005برهمیناساس
مطالعههای متعددی بهمنظور بررسی اثر هیدروکلوئیدهای
مختلف بر خصوصیات ماست کمچرب انجام شده است
( Aziznia, Khosrowshahi, Madadlou, & Rahimi,
2008; Guggisberg, Cuthbert-Steven, Piccinali,
.)Bütikofer, & Eberhard, 2009; Guven et al., 2005

دراینبین ،بالنگو 3گیاهی با نام علمی
 royleanaمتعلق به خانوادۀ نعناعیان بوده و دانههای آن
به شدت جاذب آب هستند .ضمن اینکه صمغ دانۀ بالنگو
از ویسکوزیتۀ ذاتی باالیی نیز برخوردار است
(Alghooneh .)Alghooneh, Razavi, & Kasapis, 2019
و همکاران ( )2019با خوشهبندی براساس خصوصیات
مکانیکی انواع صمغهای بومی و تجاری نشان دادند که
هیدروکلوئید بالنگو قابلیت جایگزینی با نمونههای تجاری
آلژینات ،کربوکسیمتیل سلولز و گوار را دارد .بهنیا،
کاراژیان ،نیازمند و نافچی ( )1393نیز بیان کردند که
صمغ دانۀ بالنگو میتواند بهعنوان قوامدهنده ،پایدارکننده،
عامل ایجاد ژل ،بهبوددهندۀ بافت در اجزاء مخلوط مواد
غذایی استفاده شود .ازطرفی در پژوهشهای مختلف
ازجمله بستنی (بهرام پرور ،حدادخداپرست و رضوی،
 ،1387مهر) ،امولسیون روغن در آب تثبیتشده با
پروتئین آبپنیر (حسینی ،نجفینجفی ،محمدیثانی و
کوچکی )1392 ،و ماست همزده (یدملت ،جوینده و
حجتی )1396 ،خواص عملکردی باالی صمغ دانۀ بانگو به
Lallemantia

اثبات رسیده است .بنابراین به نظر میرسد صمغ دانۀ
بالنگو باتوجهبه خصوصیات عملکردی باال ازجمله بافت و
قوامدهندگی و خصوصیات تغذیهای مناسب گزینۀ مناسبی
بهعنوان جایگزین چربی در ماست کمچرب باشد که
تاکنون پژوهشهای کمی دراینرابطه وجود دارد .الگوریتم
بهینهیابی ازدحام ذرات ( )PSO4یکی از بهترین
الگوریتمهای بهینهیابی هوشمند است که در حوزۀ هوش
ازدحامی 5قرار میگیرد .این الگوریتم ،در سال 1995
توسط  James Kennedyو  Russell C. Eberhartمعرفی
شد و برگرفته از رفتار جمعی حیواناتی چون پرندگان و
ماهیها که بهصورت گروههایی کوچك و بزرگ در
مجاورت هم زندگی میکنند ،طراحی شده است .در
الگوریتم  ،PSOتمامی پاسخها (اعضای جمعیت) ،بهصورت
مستقیم با هم در ارتباط هستند و ازطریق مبادلۀ اطالعات
با هم مسأله را حل میکنند .الگوریتم  PSOبرای اغلب
مسائل گسسته و پیوسته مناسب است (.)Yang, 2010
بنابراین باتوجهبه اینکه تاکنون تحقیقی درخصوص تأثیر
هیدروکلوئید دانۀ بالنگو روی ویژگیهای ماست کمچرب
صورت نگرفته است و اکثر تحقیقهای انجامشده درزمینۀ
بهینهیابی اثر هیدروکلوئیدها بر ویژگیهای ماست بر
مبنای الگوریتمهای کالسیك میباشد ،ازاینرو ،در این
پژوهش ،اثر صمغ دانۀ بالنگو بر ویژگیهای
فیزیکوشیمیایی (آباندازی و  )pHو حسی (طعم ،رنگ،
بافت و پذیرش کلی) ماست تازۀ کمچرب مدلسازی شد و
سپس میانگین نقاط بهینۀ بهدستآمده از الگوریتم ازدحام
ذرات چندهدفه و نقاط بهینۀ بهدستآمده از روش سطح
پاسخ با یکدیگر مقایسه شدند.
مواد و روشها
مواد اولیه

دانۀ بالنگو از فروشگاه محلی مشهد ،شیرخشك بدون
چربی از کارخانۀ شیر پگاه خراسان و خامۀ  30درصد
چربی از شرکت لبنیات کاله خریداری شد .کشت آغازگر
محتوی استرپتوکوکوس ترموفیلوس 6و الکتوباسیلوس
بولگاریس 7زیر گونۀ دلبروکی 8بهصورت لیوفیلیزه از
شرکت کریستین هانسن (دانمارک) خریداری گردید.
4

)Particle Swarm Optimization (PSO
Swarm Intelligence
6
Streptococcus thermophilus
7
Lactobacillus bulgaricus
8
Delbruck
5

1

Mouth feel
Fat emulator
3
Balangu
2

قدسروحانی و همکاران
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استخراج ژل دانۀ بالنگو

استخراج هیدروکلوئید به روش
( )2007انجام شد .ابتدا بذر خریداریشده تمیز ،مواد زائد
و ناخالصیهای درشت آن برداشته شد و سپس در آب با
دمای  85درجۀ سانتیگراد و  7 ،pHخیسانده شد .نسبت
آب به دانه  59:1بود .بعد از  20دقیقه داخل سانتریفیوژ
(مدل  ،320 Rکمپانی  ،Hettichساخت آلمان) با شتاب
 10000دور در دقیقه قرار گرفت و در مرحلۀ بعد ژل از
صافی توری با قطر منفذ  20میکرومتر عبور داده شد .ژل
استخراجشده در آون با دمای  60درجۀ سانتیگراد خشك
گردید .صمغ حاصل پس از خارجشدن از آون خنك شد و
سپس خرد و بهمنظور یکنواختشدن پودر ،الك گردید و
در داخل پاکتهای نایلونی دربدار جمعآوری و نگهداری
شد.
Mohammad Amini

شد ،سپس در داخل قیف بوخنر ،تحتخأل به مدت 20
دقیقه در دمای اتاق قرار داده شد .میزان آباندازی
نمونهها برابر است با نسبت تفاضل وزن اولیۀ نمونه و وزن
نمونۀ بعد از فیلترکردن به وزن اولیۀ نمونه برحسب درصد
( Al-Kadamany, Khattar, Haddad, & Toufeili,
.)2003
ارزیابی حسی

ویژگیهای حسی ماست شامل طعم ،رنگ ،بافت و پذیرش
کلی با استفاده از آزمون هدونیك  5امتیازی بهوسیلۀ 10
داور آموزشدیده ( 7زن و  3مرد در محدودۀ سنی 25-29
سال) در دمای اتاق ،انجام شد .فرم مورداستفاده بهگونهای
بود که حداکثر نمره ( )5بهمنزلۀ عالیبودن نمونه و
کمترین نمره ( )1نشاندهندۀ خیلیبدبودن نمونه است
(سازمان ملی استاندارد ایران ].)1398 ،[ISIRI

تهیۀ ماست

ابتدا باتوجهبه تیمارهای موردنظر ،مقادیر مختلف خامه
(جهت تنظیم درصد چربی) و صمغ به شیر بازسازیشدۀ
پسچرخ اضافه گردید .سپس با استفاده از شیرخشك
پسچرخ میزان کل مواد جامد تا مقدار  12درصد
استاندارد شد و با استفاده از همزن ،ترکیبات افزودهشده
به شیر ،همزده شد .فرایند تولید ماست با روش متداول
کارخانهها انجام گردید .بدینصورتکه تیمارها را ابتدا
پاستوریزه نموده و سپس تا دمای  45درجۀ سانتیگراد
خنكنموده و کشت استارتر به میزان  2درصد به هریك از
آنها افزوده گردید و بعد در لیوانها پر و پس از درببندی
به گرمخانه با دمای  45±1درجۀ سانتیگراد به مدت 4-6
ساعت انتقال داده شد .پس از رسیدن اسیدیتۀ نمونهها به
دمای  60-62درجۀ دورنیك نمونهها از گرمخانه خارج و
به سردخانه با دمای  4±2درجۀ سانتیگراد منتقل گردید
(.)Tamime, Barrantes, & Sword, 1996
آزمونهای فیزیكوشیمیایی

 pHنمونهها طبق استاندارد ملی ایران به شمارۀ 2852
(سازمان ملی استاندارد ایران ] )1385 ،[ISIRIاندازهگیری
شد.
میزان آباندازی ماست

 20گرم نمونه روی کاغذ صافی واتمن شمارۀ  2ریخته

مدل سازی و آنالیز آماری

در این پژوهش ،تیمارهای فرایند با استفاده از طرح مرکب
مرکزی ( )CCD1با  6تکرار در نقطۀ مرکزی برای دو متغیر
و در سه سطح انجام شدند (جدول  ،)1بهصورتیکه در
مجموع  14تیمار بهدست آمد .نتایج پژوهش با استفاده از
نرمافزار آماری  Design Expertنسخۀ  11و به روش سطح
پاسخ 2مدلسازی شد و هریك از متغیرهای پاسخ
(آباندازی ،pH ،امتیازهای طعم ،رنگ ،بافت و پذیرش
کلی) در قالب مدل رگرسیون چندجملهای (رابطۀ )1
بهصورت تابعی از متغیرهای مستقل ارائه شدند.
رابطۀ ()1
3

3

2

3

2

𝑗𝑥 𝑖𝑥 𝑗𝑖𝛽 ∑ ∑ 𝑌 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖 𝑥𝑖 + ∑ 𝛽𝑖𝑗 𝑥𝑖 +
𝑖=1 𝑗=𝑖+1

𝑖=1

𝑖=1

در رابطۀ ( Y ،)1عبارت است از متغیر تابع یا پاسخxi ،
سطوح کدبندیشدۀ متغیرهای مستقل (صمغ دانۀ بالنگو و
2
چربی) و  xiاثرات درجۀ دوم و  xixjاثرات متقابل و 𝑗𝑖𝛽
ضرایب اثرات میباشند .سپس معنیداربودن اثرات خطی،
درجۀ دوم و متقابل ضرایب مدل رگرسیون برای هر پاسخ
در سطوح احتمال  0/01 ،0/05و  0/001با استفاده از
جدول آنالیز واریانس بررسی گردید .الزم به ذکر است
باتوجهبه اینکه در عمل ،تولید نمونه با صفر درصد چربی
1

Central Composite Design
2
Response surface methodology
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ممکن نیست ،تیمارهای فاقد چربی با حداقل چربی ممکن
( 0/1درصد) تولید شدند.
جدول  -1متغیرهای مستقل اجزاء مخلوط ماست کمچرب و
سطوح آنها
متغیر
صمغ دانۀ بالنگو
(درصد)
چربی (درصد)

نماد

الگوریتم ازدحام ذرات در شکل ( )1نمایش داده شده
است .سپس مراحل بهینهیابی فرایند با استفاده از الگوریتم
ازدحام ذرات توسط نرمافزار متلب نسخۀ  2016aانجام
شد.

سطوح کدبندیشدۀ متغیر
+1

0

-1

X1

0/1

0/05

0

X2

2

1

0

بهینهیابی

در الگوریتم ازدحام ذرات ،موجودات (ذرات) در فضای
جستجوی تابعی که نیاز به بهینهیابی آن است ،توزیع
شدهاند .محاسبۀ مقدار تابع هدف هر ذره در موقعیتی از
فضا که در آن قرار گرفته است ،انجام میشود و پس از آن
با درنظرگرفتن اطالعات محل فعلی آن و بهترین محلی که
قبالً در آن بوده است و همچنین با درنظرگرفتن اطالعات
یك ذره از بهترین ذرات موجود ،جهتی را انتخاب و در آن
حرکت میکند .بنابراین درنهایت تمام ذرات جهتی برای
حرکت انتخاب میکنند و یك مرحله از الگوریتم پس از
انجام حرکت به پایان میرسد .این مراحل آنقدر تکرار
میشوند تا پاسخ موردنظر محاسبه شود .در شروع
الگوریتم ،ذرات با سرعت و موقعیتهای تصادفی ایجاد
میشوند .در حین اجرای الگوریتم ،سرعت و موقعیت هر
ذره در مرحلۀ 1+tام از الگوریتم ،از روی اطالعات مرحلۀ
قبلی ایجاد میشوند .روابطی که موقعیت و سرعت ذرات را
تغییر میدهند ،مطابق رابطههای ( )2و ( )3میباشد.
رابطۀ ()2
) 𝑡𝑥 𝑉𝑡+1 = 𝑊𝑉𝑡 + 𝐶1 𝑟1 (𝑥𝑖,𝑏𝑒𝑠𝑡𝑡 − 𝑥𝑡 ) + 𝐶2 𝑟2 (𝑥𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡𝑡 −

رابطۀ ()3

𝑥𝑡+1 = 𝑥𝑡 + 𝑉𝑡+1

در رابطههای ( )2و ( r1 ،)3و  r2اعداد تصادفی در بازۀ
( 1و  w ،)0ضریب لختی و همچنین  c1و  c2ضرایب
یادگیری میباشند r1 .و  r2سبب میشوند که نوعی تنوع
در پاسخها ایجاد شود و بهاینصورت جستجوی کاملی در
فضا انجام میشود .ضریب یادگیری به تجارب شخصی هر
ذره مرتبط است و در مقابل  c2ضریب یادگیری مرتبط به
تجارب کل جمع میباشد ( .)Yang, 2010شبه کد

شكل  -1شبه کد الگوریتم ازدحام ذرات

همچنین با استفاده از قابلیت بهینهسازی عددی روش
سطح پاسخ در نرمافزار  ،Design Expertمثالی از اثر
شرایط دقیق فرایند (صمغ دانۀ بالنگو و چربی) بر
آباندازی ،طعم ،بافت ،رنگ و پذیرش کلی نمونهها
بهصورت تابعی که مرغوبیت نامیده میشود ،نیز بیان شد
(رابطۀ  .)4درجۀ مرغوبیت کلی ( )Dیك میانگین هندسی
از تمام درجۀ مرغوبیتهای منفرد ( )diاست که از صفر تا
 1تغییر میکند.
رابطۀ ()4
1

1

𝑛) 𝑖𝑑 𝐷 = (𝑑1 × 𝑑2 ×. . .× 𝑑𝑛 )𝑛 = (∏𝑛1−2

در رابطۀ ( n ،)4تعداد پاسخهاست .اگر هریك از
پاسخها در خارج از محدودۀ تعیینشده قرار گیرد آنگاه
درجۀ مرغوبیت برابر با صفر میشود .درنهایت میانگین
نقاط بهینۀ مطلوب بهدستآمده از الگوریتم ازدحام ذرات
چندهدفه و نقاط بهینۀ بهدستآمده از روش سطح پاسخ
ناشی از مدلهای منتخب طرح مرکب مرکزی ،با استفاده
از آزمون ( tنرمافزار  Microsoft Excleنسخۀ  )2016با
یکدیگر مقایسه شدند.
نتایج و بحث
آباندازی

آباندازی نمونههای موردآزمون بهترتیب بین  32/12تا
 50/12درصد متغیر بود .مدل چندجملهای درجهسه

قدسروحانی و همکاران

تعیین و مقایسۀ مقدار بهینۀ چربی و صمغ دانۀ بالنگو در ماست تازه با دو روش الگوریتم ...

(رابطۀ  )5نیز بهدلیل ضریب تبیین  0/92و معنیدارنبودن
فاکتور عدم برازش در سطح اطمینان  95درصد ،بهترین
برازش را بر دادههای پاسخ آباندازی داشت که در این
مدل  Aو  Bبهترتیب صمغ دانۀ بالنگو و چربی هستند.
رابطۀ ()5
= آباندازی
50.00 − 351.04A − 6.14B + 36.45AB + 2376.23A² +
0.77B²

همچنین نتایج بررسیها نشان داد که اثر خطی صمغ
دانۀ بالنگو و چربی در سطح  99درصد بر آباندازی
نمونهها معنیدار بودند .شکل ( )2تأثیر صمغ دانۀ بالنگو و
چربی را بر آباندازی نمونهها باتوجهبه ضرایب رابطۀ ()5
نشان میدهد.

شكل  -2تأثیر صمغ دانۀ بالنگو و چربی بر آباندازی نمونهها

همانطورکه در شکل ( )2مشاهده میشود با افزایش
صمغ دانۀ بالنگو و چربی ،آباندازی نمونهها کاهش
مییابد بهطوریکه بیشترین آباندازی را نمونۀ حاوی صفر
درصد صمغ دانۀ بالنگو و صفر درصد چربی داشت.
آباندازی در ماست بهعلت کاهش قدرت اتصال
پروتئینهای آبپنیر ناشی از چروکیدگی ساختار سهبُعدی
شبکۀ پروتئینی و درنهایت خروج آبپنیر از ماست رخ
میدهد ( .)Tamime et al., 1996همچنین  Tamimeو
 )1999( Robinsonنیز بیان کردند پدیدۀ آبانداختن که
سبب بههمخوردن شبکۀ میسلهای پروتئینی میگردد،
بهصورت مستقیم به میزان اختالل فیزیکی و بیدقتی در
عملآوری شیر وابسته میباشد و لذا به نظر میرسد
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افزایش صمغ دانۀ بالنگو و چربی منجربه تقویت شبکۀ
پروتئینی شده است ( .)Tamime et al., 1996بنابراین
باتوجهبه اینکه صمغ دانۀ بالنگو دارای ساختار هیدروفیل
میباشد و با افزایش گرانروی فاز پیوسته ،بهدامانداختن
آب در یك شبکۀ سهبُعدی و درنهایت کاهش تحرک
قطرههای فاز پراکنده و همچنین بهعلت جاذبۀ
الکترواستاتیك این صمغ با کازئین (که موجب جذب این
هیدروکلوئیدها روی سطح کازئین موجود در نمونهها
میگردد) باعث تقویت شبکۀ پروتئینی شده است .افزایش
چربی نیز بهدلیل ساختار قوی ناشی از حضور درصد باالی
گویچههای چربی که بهصورت جزئی الحاق شدهاند،
منجربه تقویت شبکۀ ژلی نمونهها شده است.
Aguirre- ،Lobato-Calleros ،Sandoval-Castilla
 Mandujanoو  )2004( Vernon-Carterبیان کردند
مولکولهای کربوهیدرات بهصورت محکمی با مولکولهای
آب پیوند برقرار میکنند و آنها را بهداممیاندازند زیرا از
ﻇرفیت جذب آب باالیی برخوردارند .بنابراین موجب
افزایش ویسکوزیتۀ فاز آبی و درنتیجه افزایش مقاومت در
برابر نیروی بهکاربردهشده میشوند.
 Jellema ،Noomen ،Geurts ،Walstraو Boekel
( )1999نیز نشان دادند که در ماست قالبی ذرات چربی
هموژنشده مانند کانونهایی میباشند که بهوسیلۀ
میسلها و ریزمیسلهای کازئینی دربرگرفته میشوند،
درنتیجه موجب گسترش و تکمیل شبکۀ ژل ماست
میشوند Trachoo .و  )1998( Mistryنیز بیان کردند
کمابیش در تمام ماستهای بدون چربی و کمچرب پدیدۀ
آبانداختن ماست مشاهده میشود ،مگر اینکه از
پایدارکنندههای مختلف در جهت کاهش آباندازی
استفاده شود .نتایج بهدستآمده با نتایج تحقیقهای
پیشین (امیریعقدایی ،اعلمی ،خمیری و رضایی،)1389 ،
(بهرام پرور و همکاران )1387 ،و (محمودی ،رفتنیامیری
و علیمی )1390 ،مطابقت داشت.
pH
 pHنمونههای موردآزمون بهترتیب بین 4/6

تا  5/09متغیر
بود .مدل چندجملهای درجهسه (رابطۀ  )6نیز بهدلیل
ضریب تبیین  0/87و معنیدارنبودن فاکتور عدم برازش
در سطح اطمینان  95درصد ،بهترین برازش را بر دادههای
پاسخ  pHداشت که در این مدل  Aو  Bبهترتیب صمغ
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دانۀ بالنگو و چربی هستند.
رابطۀ ()6

𝑝𝐻 = 4.89 + 6.94A − 0.10B − 1.10AB −
77.41A² + 0.06B²

همچنین نتایج بررسیها نشان داد که تنها اثر خطی
صمغ دانۀ بالنگو در سطح  99درصد بر  pHنمونهها
معنیدار بود و چربی اثر معنیداری بر  pHنمونهها نداشت.
شکل ( )3تأثیر صمغ دانۀ بالنگو و چربی را بر  pHنمونهها
باتوجهبه ضرایب رابطۀ ( )6نشان میدهد.

کازئین میتواند مفید باشد (تا  ،)4/2 ،pHزیرا ایجاد مقدار
کمی دافعۀ یونی با بار مثبت در پایینتر از این ،)4/2( pH
موجب بازآرایی شبکۀ کازئینی به دور ذرات چربی و
سلولهای باکتریایی میشود و به پایداری آن کمك
میکند (.)Walstra et al., 1999
امتیاز طعم و رنگ

امتیاز طعم و رنگ نمونههای موردآزمون بهترتیب بین 3/2
تا  5و  3تا  5بود .مدلهای چندجملهای درجهسه (رابطۀ
 7و  )8نیز بهدلیل ضریب تبیین 0/80و  0/90و
معنیدارنبودن فاکتور عدم برازش در سطح اطمینان 95
درصد ،بهترین برازش را بر دادههای پاسخهای امتیاز طعم
و رنگ داشتند که در این مدلها  Aو  Bبهترتیب صمغ
دانۀ بالنگو و چربی هستند.
رابطۀ ()7
 = 3.2 + 22.15A + 0.36B − 0.4AB −امتیاز طعم
83.52A2 − 0.10B 2

رابطۀ ()8
 = 3.05 + 27.60A + 0.76B − 0.49AB −امتیاز رنگ
127.76A2 − 0.26B 2

شكل  -3تأثیر صمغ دانۀ بالنگو و چربی بر  pHنمونهها

همانطورکه در شکل ( )3مشاهده میشود با افزایش
صمغ دانۀ بالنگو تا  0/02درصد pH ،نمونهها تغییر
چندانی نمیکند ،ولی با افزایش بیشتر صمغ دانۀ بالنگو از
 0/02تا  0/1درصد pH ،نمونهها کاهش مییابد که
میتوان آن را به تحریك فعالیت متابولیکی باکتریهای
استارتر توسط صمغ ،ﻇرفیت بافری صمغ دانۀ بالنگو و
خاصیت آمفوتری 1پروتئینها نسبت داد .سخاوتیزاده و
صادقزادهفر ( )1392نیز گزارش کردند که افزودن صمغ
گوار باعث کاهش  pHماست کمچرب شد .بهنیا و
همکاران ( )1393نیز کاهش  pHماست کمچرب را در اثر
افزودن صمغ دانۀ شاهی گزارش کردند .این در حالی است
که نتایج متفاوتی در پژوهشهای Abd El- ،El-Sayed
 Murad ،Gawadو  Yasar ،Sahan ،)2002( Salahو
 )2008( Hayalogluو امیریعقدایی و همکاران ()1389
وجود دارد .کمی کاهش  pHدر زیر  pHهم بار میسلهای
Amphoteric properties

1

همچنین نتایج بررسیها نشان داد که در هر دو مدل
فقط اثر خطی صمغ دانۀ بالنگو در سطح  95درصد بر
امتیاز طعم و امتیاز رنگ نمونهها معنیدار بود و چربی
هیچگونه اثر معنیداری بر امتیاز طعم و امتیاز رنگ
نمونهها نداشت .شکلهای ( )4و ( )5نیز تأثیر صمغ دانۀ
بالنگو و چربی را بر امتیاز طعم و رنگ نمونهها باتوجهبه
ضرایب رابطههای ( )7و ( )8نشان میدهد.

شكل  -۴تأثیر صمغ دانۀ بالنگو و چربی بر امتیاز طعم نمونهها

قدسروحانی و همکاران

تعیین و مقایسۀ مقدار بهینۀ چربی و صمغ دانۀ بالنگو در ماست تازه با دو روش الگوریتم ...
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معنیدارنبودن فاکتور عدم برارزش در سطح اطمینان 95
درصد ،بهترین برازش را بر دادههای پاسخهای امتیاز بافت
و پذیرش کلی داشتند که در این مدلها  Aو  Bبهترتیب
صمغ دانۀ بالنگو و چربی هستند.
رابطۀ ()9
 = 3.22 + 25.09A + 0.53B − 0.39A B −امتیاز بافت
122.94A² − 0.15B²

رابطۀ ()10
 = 3.44 + 11.7A + 0.28Bامتیاز پذیرش کلی

شكل  -5تأثیر صمغ دانۀ بالنگو و چربی بر امتیاز رنگ نمونهها

همانطورکه در شکلهای ( )4و ( )5مشاهده میشود
با افزایش صمغ دانۀ بالنگو ،امتیاز طعم و رنگ نمونهها
افزایش مییابد .افزودن صمغهای گیاهی به جهت تأثیری
که بر قوام محصول و کاهش فراریت مولد آروما دارند باعث
بهبود طعم میشوند .ازطرفی به نظر میرسد افزودن صمغ
دانۀ بالنگو منجربهافزایش فعالیت باکتریهای مولد
عطروطعم شده است که بررسی تغییرات  pHدر این
پژوهش نیز این موضوع را تأیید میکند .البته باید توجه
داشت که مقادیر زیاد میزان صمغ نیز میتواند اثر عکس
داشته باشد ،زیرا استفاده از مقادیر باالی صمغ بهدلیل
افزایش ویسکوزیته ،منجربهکاهش مطلوبیت طعم به علت
افزایش درگیری مولکولهای عطروطعم و کاهش رهایش
آنها در دهان میشود .رزمخواهشریبانی ،رضوی ،بهزاد و
مظاهریتهرانی( ،)1389با بررسی تأثیر استفاده از پکتین،
صمغ دانههای مرو و ریحان بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی
و حسی ماست چکیده بدون چربی به این نتیجه رسیدند
که بیشترین امتیاز حسی به نمونههای حاوی  0/05درصد
صمغ متعلق بود .ریگی ،شریفی ،ریگی و اپوز ( )1392در
پژوهشی به بررسی تأثیر افزودن هیدروکلوئید بر
ویژگیهای حسی ماست پرداختند و بیان کردند که
افزودن هیدروکلوئید هیچگونه تأثیر منفی بر امتیاز طعم
نمونهها نداشت .نتیجۀ این پژوهش با تحقیق
امیریعقدایی و همکاران ( )1389مطابقت داشت.

همچنین نتایج بررسیها نشان داد که در هر دو مدل
فقط اثر خطی صمغ دانۀ بالنگو در سطح  95درصد بر
امتیاز بافت و امتیاز پذیرش کلی نمونهها معنیدار بود و
چربی اثر معنیداری بر امتیاز بافت و امتیاز پذیرش کلی
نمونهها نداشت .شکلهای ( )6و ( )7نیز تأثیر صمغ دانۀ
بالنگو و چربی را بر امتیاز بافت و پذیرش کلی نمونهها را
باتوجهبه ضرایب رابطههای ( )9و ( )10نشان میدهد.

شكل  -6تأثیر صمغ دانۀ بالنگو و چربی بر امتیاز بافت نمونهها

امتیاز بافت و پذیرش کلی

امتیاز بافت و پذیرش کلی نمونههای موردآزمون بهترتیب
بین  3تا  5و  3تا  5بود .مدلهای چندجملهای درجهسه
(رابطۀ  9و  )10نیز بهدلیل ضریب تبیین  0/83و  0/90و

شكل  -7تأثیر صمغ دانۀ بالنگو و چربی بر امتیاز پذیرش کلی
نمونهها
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پارامترهایی وجود دارند که تغییرات آنها باعث تغییر
عملکرد الگوریتم میگردد و در سرعت همگرایی و
مرغوبیت پاسخها تأثیرگذار خواهد بود .بهدستآوردن
بهترین پارامترها با سعی و خطا و یا استناد به مرور منابع
میباشد .لذا بهمنظور بهترشدن کارایی الگوریتم ازدحام
ذرات ،سعی و خطاهایی برای بهدستآوردن بهترین مقدار
برای هر پارامتر انجام شد و درنهایت ضریب اینرسی (،)w1
ضریب یادگیری شخصی ( )c1و ضریب یادگیری کلی ()c2
بهترتیب  1 ،0/5و  2تعیین شدند .ضمن اینکه برای تبدیل
بهینهیابی چندهدفه به تكهدفه از روش پارتو استفاده
شد .درنهایت باتوجهبه شرط خاتمه که سپریشدن تعداد
معینی از تکرارها بدون مشاهدۀ بهبود خاصی درنتیجه بود،
نقاط بهینه تعیین شدند .همچنین با استفاده از قابلیت
بهینهیابی عددی در روش سطح پاسخ در نرم افزار Design
 ،Expertشرایط دقیق اجزاء مخلوط نمونهها نیز محاسبه
شد .الگوریتم موجود در این نرمافزار سعی میکند تا تابع
هدف ( f)xرا کمینه (یا بیشینه) کند ،که  xبرداری از
مقادیر گسسته و یا پیوسته میباشد .در هر تکرار ،الگوریتم
نرمافزار یك عنصر از  xرا تنظیمکرده و بررسی میکند که
آیا این تغییر باعث بهبود مقدار ( f)xشده است یا خیر .در
الگوریتم نرمافزار هر تغییری که باعث بهبود ( f)xشود،
قابلقبول است و این پروسه تا زمانی که هیچ تغییری
سبب بهبود مقدار ( f)xنشود ،ادامه پیدا میکند .در این
مرحله x ،بهعنوان بهینۀ محلی و خروجی الگوریتم خواهد
بود .سهنقطۀ بهینۀ درصد صمغ دانۀ بالنگو و چربی مطلوب
بهدستآمده با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات و روش
سطح پاسخ در جدول ( )2نشان داده شده است.

همانطورکه در شکلهای ( )6و ( )7مشاهده میشود
با افزایش صمغ دانۀ بالنگو امتیاز بافت و پذیرش کلی
نمونهها افزایش مییابد .افزودن صمغ دانۀ بالنگو به
نمونههای ماست ،بهدلیل قرارگرفتن پلیساکاریدهای
سازندۀ هیدروکلوئید در میان میسلهای کازئین ،سبب
ایجاد تداخل در تشکیل شبکۀ سهبُعدی پروتئین شده که
این تداخل منجربه بهبود بافت ماست و درنهایت بهبود
پذیرش کلی نمونهها شده است Sandoval-Castilla .و
همکاران ( )2004بیان کردند مولکولهای کربوهیدرات
بهدلیل برخورداری از ﻇرفیت جذب آب باال میتوانند با
مولکولهای آب پیوند محکمی برقرارکرده و آنها را
بهداماندازند ،بنابراین موجب افزایش ویسکوزیتۀ فاز آبی و
درنتیجه افزایش مقاومت در برابر نیروی بهکاربردهشده
میشوند .لطفیزادهدهکردی ،شاکریان و محمدینافچی
( )1392و امیریعقدایی و همکاران ( )1389نیز بیان
کردند که افزودن هیدروکلوئید تأثیر مطلوبی روی پذیرش
نمونههای ماست کمچرب گذاشته است.
بهینهیابی

در این پژوهش بهمنظور بهینهیابی اجزاء مخلوط ماست
کمچرب حاوی صمغ دانۀ بالنگو با استفاده از تغییرات
میزان چربی و صمغ دانۀ بالنگو تالش بر این بود که برای
بهبود خصوصیات ماست کمچرب تاحدامکان آباندازی
بهعنوان تابع هدف کاهش و امتیازهای طعم ،بافت و
پذیرش کلی ،افزایش یابند .دادههای اولیۀ دادهشده به
الگوریتم ازدحام ذرات در حقیقت دادههای مدلهای
منتخب پیشبینیشده از طرح مرکب مرکزی (مدلهای
 9 ،7 ،5و  )10هستند .در الگوریتمهای بهینهیابی

جدول  -2سهنقطۀ بهینۀ بهدستآمده با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات و روش سطح پاسخ برای دستیابی به حداقل آباندازی و
حداکثر امتیاز طعم ،بافت و پذیرش کلی
1

2

3

میانگین

1

2

3

میانگین

مقایسۀ میانگینها
(تست )t

0/089
1/947
34/925
4/859

0/089
1/943
34/928
4/859

0/089
1/951
34/922
4/859

0/089
1/947
34/925
4/859

0/085
1
36/933
4/659

0/094
1
36/172
4/707

0/063
1
34/223
4/904

0/085
1
35/776
4/756

غیرمعنیدار
معنیدار
غیرمعنیدار
غیرمعنیدار

امتیاز بافت

4/853

4/854

4/853

4/853

4/84

4/836

4/683

4/786

غیرمعنیدار

امتیاز پذیرش کلی

5

5

5

5

4/89

4/83

4/476

4/732

غیرمعنیدار

مقادیر بهینه
صمغ دانۀ بالنگو
چربی
آباندازی
امتیاز طعم

الگوریتم ازدحام ذرات

روش سطح پاسخ
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بهمنظور مقایسۀ عملکرد بهینهیابی دو روش ،میانگین
سهنقطۀ بهینۀ بهدستآمده مطلوب از دو الگوریتم توسط
آزمون  tمقایسه شد .نتایج مقایسۀ میانگینها نشان داد که
بهجز چربی که در الگوریتم ازدحام ذرات میانگین
پایینتری دارد ،تفاوت میانگین بهینۀ سایر نقاط
بهدستآمده غیرمعنیدار است .ازآنجاییکه کمینۀ میزان
چربی از شرایط اولیۀ بهینهیابی بوده است ،لذا به نظر
میرسد الگوریتم ازدحام ذرات بهعنوان یك الگوریتم
فراابتکاری سطوحی از چربی را تعیین نموده است که
اختالف آماری معنیداری بین سایر پاسخها و سایر شرایط
بهینه در مقایسه با روش دیگر ندارد .لذا بهطورکلی
میتوان نتیجه گرفت که الگوریتم ازدحام ذرات چندهدفه
عملکرد بهتری نسبت به الگوریتم بهینهیابی عددی در
روش سطح پاسخ در بهینهیابی اجزاء مخلوط ماست تازۀ
کمچرب حاوی صمغ دانۀ بالنگو دارد Zhu ،Guan ،Liu .و
 )2008( Sunنیز عملکرد باالی الگوریتم ازدحام ذرات را
برای مدلهای درجۀ دوم بهدستآمده از روش سطح پاسخ
در بهینهیابی آنزیمی استخراج پروتئین سبوس جودوسر
نشان دادند.
نتیجهگیری
ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و حسی محصوالتی مانند
ماست نقش مهمی در عملآوری و بازارپسندی محصول
دارد .در ماست این ویژگیها عمدت ًا تحتتأثیر فرایند
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تولید ،میزان چربی و گاهی نوع صمغ بهکاررفته در آن قرار
میگیرد .تعیین میزان بهینه از صمغ و چربی درجهت
بهبود ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و حسی بهویژه
درراستای کاهش چربی در اجزاء مخلوط از لحاظ اقتصادی
و تغذیهای بسیار حائز اهمیت است .لذا در این پژوهش اثر
مقادیر مختلف صمغ دانۀ بالنگو و میزان چربی بر
ویژگیهای فیزیکوشیمیایی (آباندازی و  )pHو
خصوصیات حسی (طعم ،بافت و پذیرش کلی) ماست تازۀ
کمچرب موردارزیابی قرار گرفت و سپس این مقادیر بهینه
گردید .بهطورکلی نتایج این تحقیق نشان داد که صمغ
دانۀ بالنگو بهعنوان هیدروکلوئیدی که خود دارای ارزش
تغذیهای باالیی نیز میباشد ،میتواند بهعنوان جایگزین
مناسب چربی در ماست کمچرب مورداستفاده قرار گیرد و
خواص فیزیکوشیمیایی و حسی مطلوبی را در آن ایجاد
کند .بهمنظور بهینهیابی مقدار متغیرها ،درصد آباندازی
حداقل و امتیازهای طعم ،بافت و پذیرش کلی حداکثر
درنظرگرفته شدند که باتوجهبه صفتهای فوق ،میانگین
میزان بهینۀ صمغ دانۀ بالنگو و چربی در روش الگوریتم
ازدحام ذرات چندهدفه بهترتیب  0/85و  1درصد و در
روش سطح پاسخ  0/89و  1/94بهدست آمد .ازطرفی
نتایج تحقیق نشان داد برای یافتن راهحلهای بهینه در
مسائل غیرخطی ،الگوریتم فراابتکاری هوشمندی همچون
ازدحام ذرات بسیار مؤثر و کارا میتواند در کاربردهای
مختلف استفاده شود.
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Abstract
In this study, the formulation of fresh low-fat yogurt containing Balangu seed gum was modeled and
optimized. In this study, first the independent variables of balangu seed gum (0 to 0.1%) and fat (0 to
2%) were modeled completely randomly in the form of a central composite design and each of the
response variables (syneresis, pH, flavor, color, texture, and overall acceptance) were presented in the
form of a polynomial regression model as a function of independent variables.The results showed that
with increasing balangu seed gum, syneresis and pH of the samples decreased and the flavor, color,
texture, and overall acceptance of the samples increased. Also, the increase in fat only decreased the
syneresis of the samples. Then, the obtained models were optimized by multi objective particle
swarming algorithm and numerical optimization algorithm in response surface methodology, so that
minimum syneresis and maximum texture, flavor, color and general acceptance scores were obtained.
The results of comparing the mean of three optimal points of the two algorithms showed that in
general, in optimizing the formulation of low-fat yogurt containing balangu seed gum, the multiobjective particle swarming algorithm has a better performance than the numerical optimization
algorithm in response surface method. The average optimal amount of balangu seed gum and fat in the
multi-objective particle swarm algorithm was 0.85 and 1%, respectively, and in the method of
optimization algorithm in response surface methodology, was 0.89 and 1.94%.
Keywords: Balangu seed gum, Fresh low-fat yogurt, Optimization, Multiple objective particle swarm
algorithm, Response surface methodology

