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  چکیده
نسبتا  یداريها وجود دارد، پا یناستفاده از بتاالئ ینۀکه درزم یمهم يها از چالش یکی

پژوهش،  ینا یهدف اصل ین،باشد. بنابرا حرارت می در برابر نور و بخصوصآنها  یینپا
. بود یحرارت یمارهاياز چغندرقرمز در برابر ت یاستخراج ینیبتاالئ ةعصار پایدارسازي

(با استفاده از مالتودکسترین، صمغ عربی، صمغ فارسی و کنسانترة ثیر روش ریزپوشانی أت
پایداري  بریکلودکسترین) هاي مختلف آلفا و بتاس پنیر و همچنین غلظت پروتئین آب

بررسی شد. همچنین تأثیر روش کوپیگمانتاسیون با استفاده از  ها حرارتی بتاالئین
مختلفی از قبیل اسید گالیک، اسید فرولیک، کوئرستین و روتین (در هاي  کوپیگمان

نسبت به بتاالئین) و عصارة نسترن کوهی (در دو نسبت  1به  5/2- 100هاي مولی  نسبت
نتایج حاکی از آن بود  معادل اسید گالیک به بتاالئین) ارزیابی شد. 100:1و  50:1مولی 

کنسانترة پروتئین شده براي ریزپوشانی عصارة بتاالئینی،  هاي استفاده از میان دیوارهکه 
گرم پودر  100گرم بر  میلی 50/81بیشتري (بتاالئین پنیر از سایرین مؤثرتر بود و  آب

ها در نوشیدنی  کاربردن ریزکپسول حفظ نمود و پس از بهکردن  خشک) را طی خشک
درصد) مربوط به ریزکپسول حاوي  20/48مانده ( باقیبتاالئین مدل نیز بیشترین 

تأثیر  هاي فنولی سیکلودکسترین و کوپیگمانپنیر بود. آلفا و بتا پروتئین آبکنسانترة 
کوهی در دو نسبت مولی  عصارة نسترن داري بر پایدارسازي بتاالئین نداشتند. معنی
این (معادل اسید گالیک به بتاالئین) موجب افزایش بقاء بتاالئین شد و  100:1و  50:1

روز نیز مشهود  14شده و شرایط نور حتی پس از  در دماي تسریع تأثیر طی نگهداري
روز نگهداري  14که میزان بتاالئین نمونۀ حاوي عصارة نسترن کوهی طی  طوري بود؛ به

    ماند. باقی ثابت

  15/09/1400تاریخ دریافت: 
  27/09/1400تاریخ بازنگري: 
  27/09/1400تاریخ پذیرش: 

  28/09/1400تاریخ انتشار برخط: 
  

   هاي کلیدي واژه
  پایدارسازي
  ریزپوشانی

  عصارة بتاالئینی
  کوپیگمان

1
  مقدمه

غذا مطرح  يها یژگیو ینتر از مهم یکیعنوان  رنگ به
 يها رنگ یگزینیجا يبرا یاديز یلماباشد. امروزه ت می

علم،  یشرفتبا پ یراوجود دارد ز یعیبا انواع طب یمصنوع
 یلقب (از يسنتز يها بار رنگ یانبشر متوجه آثار ز

هاي طبیعی بر  و اثرات مفید رنگ در کودکان) یفعال یشب
 ,Mohamad, Dailin, Gomaa( شده است سالمت

Nurjayadi, & Enshasy, 2019(. رنگ قرمز  ةعمد قسمت
و  یانینیمحلول در آب مربوط به منابع آنتوسطبیعی 

از  بیشتر یزن يتجار یانینباشد و رنگ آنتوس می ینیبتاالئ
) استخراج ی(ارغوان یاهس یجدو منبع پوست انگورقرمز و هو

 یعصنا یعاتعنوان ضا (بهشود. پوست انگورقرمز می
 یبوم زین هیاس یجاست و هو محدود یران) در ایوهم آب

یدمنبع مستعد جهت تول ین،باشد. بنابرا نمی یرانا
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 1از چغندرقرمز یاستخراج ینقرمز، رنگ بتاالئ ۀدان رنگ
و  یدسترس ی،ازنظر سه شاخص مهم فراوان یراباشد ز می
 ی،دارد. ازطرف يمنابع برتر یربر سا ياقتصاد ۀصرف
ستند ها ه یانینآنتوس يبرا یمطلوب يها یگزینها جا ینبتاالئ

 یجادرا ا یدتريتر از آنها بوده و رنگ شد دوست آب یراز
ها  یانینها و آنتوس ینبتاالئ ینب یگرکنند. تفاوت مهم د می

 یحرارت یمارها قادرند تا پس از ت ینآن است که بتاالئ
ها مشاهده نشده  یانیندر آنتوس یژگیو ینشوند و ا يبازساز

 یدان از اسزم هم ةاستفاد باتواند  می ياست. بازساز
ها اثر مخرب دارد) حاصل  یانین(که بر آنتوس یکآسکورب

  . )Khan & Giridhar, 2014( شود
قرمز  ییغذا ۀدان رنگ یکعنوان  ) بهE162( بتاالئین
 یاست و در استاندارد مل شده أییداروپا ت ۀیتوسط اتحاد

 سازمان( به آن پرداخته شده است یزن 740 ةبه شمار یرانا
 ینی. مشتقات بتاالئ)1398، [ISIRI] ایران استاندارد  یمل 

متصل شده است به  یکه به ساختار اصل یبیبه ترک بسته
-(رنگ زرد ها ینبنفش) و بتاگزانت- ها (رنگ قرمز یانینبتاس
 & ,Faridah, Holinesti( شوند می يبند ) طبقهینارنج

Syukri, 2015(. ییغذا ۀدان عنوان رنگ چغندر به بتاالئین 
محصوالت  یلاز محصوالت از قب یعیوس ةقرمز در گستر

ها و  ژله یین،پا pHبا  يها یدنی)، نوشیبستنو  (ماست یلبن
 ,Chhikara, Kushwaha, Sharma( ها کاربرد دارد یلپاست

Gat, & Panghal, 2019; Chung, Rojanasasithara, 
Mutilangi, & McClements, 2016(يکاربردها یشتر. در ب 

 ینتر عنوان فراوان (به ینگرم بتان یلیم 50حدود  یی،غذا
محصول،  یلوگرمک يازا  موجود در چغندرقرمز) به ینبتاالئ

 ,Delgado-Vargas( کند یم یجادرنگ مطلوب را ا

Jiménez, & Paredes-López, 2000( 2009. در سال ،
هزار  45- 50حدود  ییرنگ غذا يبرا یجهان يتقاضا یزانم

 ینا درصد 10شود که حدود  می ینیب یشتن بوده است و پ
 ,Khan( شود ینمأچغندرقرمز ت ئینتقاضا توسط بتاال

2016( .  
 6تا  4 يها pH ۀرا در دامن یداريپا یشترینها ب بتاالئین

باشند.  ) دارا میگراد یسانت ۀدرج 4( یخچال يو در دما
 يغذاهاها قابل استفاده در  دانه رنگ یناساس، ا ینبرا

با  يو غذاها يورافر یینپا يبا دما یمنجمد، محصوالت لبن
باشند و قابل استفاده در  کوتاه می يزمان ماندگار

 یبحرارت تخر یچون ط یستندن یکک یلاز قب محصوالتی

                                                        
1 Beta vulgaris L. 

دانه  رنگ ینا ین،. بنابرا)Chhikara et al., 2019( شوند می
 pHنور، حرارت،  یلقب مختلف از یزیکوشیمیاییف یطبه شرا

 باشد می اسحسو فلزهاي  )یژن، هوا (اکس6باالتر از 
)Herbach, Stintzing, & Carle, 2006( .یداريپا ین،بنابرا 

 ایندفر یطشرا یرثأت ها تحت یانینمشابه آنتوس یزها ن ینبتاالئ
ها  یانینها همانند آنتوس ینحال، بتاالئ ین. باایردگ یقرار م

 ینکاربرد ا یشجهت افزا اند. موردمطالعه قرار نگرفته
در  یناست تا مقاومت بتاالئ زیان یی،دانه در مواد غذا رنگ

 فمختل يها حل راه یان. در میابد یشافزا ییراتتغ ینبرابر ا
و  2یگمانتاسیونکمپلکس، کوپ یلتشک ین،بتاالئ یدارسازيپا
 اند برتر شناخته شده يها يعنوان فناور به یزپوشانیر
)Manchali, Murthy, Nagaraju, & Neelwarne, 2013( .  

 یدارسازيجهت پا ینبتان- یکلودکسترینکمپلکس بتاس
رنگ گزارش شده است و علت آن به جذب آب آزاد توسط 

 ین،ا بر عالوه .نسبت داده شده است یکلودکسترینبتاس
را  ارهعص یانمونه  عطروطعم ینکهها بدون ا یکلودکسترینس

 ,Drunkler( بخشند یرا بهبود م یحس یفیتکاهش دهند، ک

Fett, & Luiz, 2006(. شامل برهمکنش  کوپیگمانتاسیون
 ینب واندروالسی یاکمپلکس)  یل(تشک النسیکووا

 یگمانباشد. کوپ می یعیطب یباتترک یگرها و د یانینآنتوس
 ینواسیدها،آم یدها،ها، آلکالوئ ، فنولهايتواند شامل فلز می
ها  یانینو آنتوس یدهاساکار پلی یدها،نوکلئوت ی،آل یدهاياس

 یق. ازطر)Mazza & Miniati, 2018( باشد
ها  یانینآنتوس یداريشدت رنگ و پا یگمانتاسیون،کوپ
مربوط  اغلب یگمانتاسیونکوپ یدة. اگرچه پدیابد یم یشافزا

درمورد  یمشابه یدةباشد اما پد ها می یانینبه آنتوس
 یعیطب یسگزارش شده است. ماتر یزها ن ینبتاالئ

است که  یمختلف يها یگمانکوپ يحاو یاهیگ يها عصاره
ها کمک کند.  دانه رنگ يو بازساز یدارسازيواند به پات می
 محلول حاوي (نسبت به کاکتوس یوةم در آب دلیل، ینهم به

کمتر  ینخود بتاالئ هخودب یداسیونخالص)، اکس ۀدان رنگ
کردن  رنگ یبر ب ياثر یحرارت یمارافتد و ت یاتفاق م

 ,Skopinska, Szot, & Wybraniec( توجه آن ندارد قابل

 ینرژیستیاثرات س یبرخ ین،ا بر عالوه .)2015
 یسها در حضور ماتر ینبتاالئ یداريپا ي) رویکنندگ یت(تقو

فاقد  يها با نمونه یسهها در مقا یافزودن یو برخ یوهم ةعصار
 ة. عصار)Herbach et al., 2006( ستگزارش شده ا یسماتر

 یدرات،کربوه يحاو ین،بتاالئ ۀدان بر رنگ چغندرقرمز عالوه
                                                        
2 Co-pigmentation 
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 دباش می يضروریرو غ يضرور ینۀآم یدهاياس ین،پروتئ
)Chhikara et al., 2019(دانه  رنگ یشترب یداريپا ین،. بنابرا

توان به  خالص را می ۀدان ها نسبت به محلول رنگ در عصاره
عنوان  موجود در عصاره نسبت داد که به یباتترک یرسا یرثأت

 ,Chang, Yang, Wen, & Chern( کنند عمل می یگمانکوپ

ها،  ینمحافظت از بتاالئ یگرد يها از راه یکی .)2002
مختلف  یدهايساکار یآنها با استفاده از پل یزپوشانیر

 یرثأفعال از ت یستز یبترک ینروش، ا ینبا ا یراباشد ز می
محافظت  یژننور، دما و اکس یلقب از یطیمح يفاکتورها

نعت غذا در ص اغلب یکردن پاشش خشک ایندشود. فر می
دارد،  یینیپا نسبتاً یاتیعمل يها ینههز یراز دشو استفاده می

پودر  یک یتوجود دارد و درنها یادز یاسدر مق یدامکان تول
که  ییشود. ازآنجا حاصل می یی،عنوان محصول نها خشک، به

 يحاو يها یوندر آب هستند با فرموالس حلولها م ینبتاالئ
 Righi da( سازگارند و نشاسته یصمغ عرب ین،مالتودکستر

Rosa et al., 2019(. ها با  ینبتاالئ ریزپوشانی
آنها  یبجهت کاهش تخر یمطلوب ایندها فر یکلودکسترینس

تواند موجب بهبود  می یزپوشانیر ین،ا بر باشد. عالوه می
ها قادر  ینآنها در دستگاه گوارش گردد. بتاالئ یفراهم یستز

کمپلکس  یلو تشک یوندپ یکلودکسترینهستند با بتاس
در  یزاسیونمر یو پل یونتاسایدره يها دهند تا از واکنش

 & ,Howard, Brownmiller, Prior( امان بمانند

Mauromoustakos, 2013(ها در  ینتن بتاالئانداخ دام . با به
قرار  یژنآنها کمتر در معرض اکس ي،مریپل یسماتر

 یشتريب یو زمان انبارمان یداريپا ینو بنابرا یرندگ یم
 .)Weber, Boch, & Schieber, 2017( خواهند داشت

به  تنهااند،  که تاکنون انجام شده هایی یقاز تحق یاريبس
 يدارهگزمان ن یدانه در قالب پودر ط رنگ یدارسازيپا

محافظ در آب  یوارة(که د ییاند و آن را در مدل غذا پرداخته
 یشتريب یتشود) که از اهم دانه آزاد می شود و رنگ حل می

است،  یدارسازيهرگونه پا ییبرخوردار است و هدف نها
  . اند کار نبرده هب

هاي  بنابراین، هدف اصلی این پژوهش، استفاده از روش
و همچنین ارزیابی روش  مختلف پایدارسازي بتاالئین

ها متداول  کوپیگمانتاسیون (که براي پایداري آنتوسیانین
اساس، در پژوهش  ینبرا باشد. است) بر پایداري بتاالئین می

 ی، صمغ فارسی،صمغ عرب ین،مالتودکستر ازحاضر 
جهت و آلفا و بتاسیکلودکسترین  یرپن آب ینپروتئکنسانترة 

تا تمام این ترکیبات در  استفاده شد الئینبتا یزپوشانیر

 تأثیر .کنار یکدیگر مقایسه شوند و تأثیر آنها ارزیابی گردد
خالص و  یفنول یباتبا استفاده از ترک یگمانتاسیونکوپ

عنوان یک عصارة گیاهی غنی از  (به 1عصارة نسترن کوهی
بار، بر  براي اولین یز،نمخلوطی از ترکیبات فنولی) 

موجود در نوشیدنی مدل طی  پایدارسازي عصارة بتاالئینی
   .تیمار حرارتی بررسی گردید

  
  ها مواد و روش

  یمیاییمواد ش
 ۀشد. اتانول با درج یهمشهد ته يها قرمز از فروشگاهچغندر

دکتر  یمیاییش  یع(صنا یاز شرکت دکتر مجلل یشگاهیآزما
 یمسد یتریک،س یدشد. اس یداري) خریراناساخت  ی،مجلل

یک، اسید فرول یداس لودکسترین،یکبتاس آلفا و  یترات،س
 یداريخر یتراکماز شرکت ت یو صمغ عرب ینروت گالیک،

از شرکت زر فروکتوز  18برابر با    DE با  مالتودکسترینشد. 
 یلمار) از شرکت ه WPC 2( یرپن آب ینپروتئ ةو کنسانتر

صمغ فارسی از شرکت   شدند.  یداري) خریکاآمرساخت (
میوة نسترن کوهی از  ري شد.گام پارسیان خریدا ریحان

  لرستان تهیه شد.
  

   ینیبتاالئ ةگیري عصار استخراج و اندازه
 شده توسط عصارة بتاالئینی چغندرقرمز مطابق روش بهینه

Bazaria  وKumar )2017(  استخراج شد. ابتدا چغندرقرمز
هاي کوچک  وشو داده شد و سپس به قطعه شست
گیري  میوه شده و عصارة آن با استفاده از دستگاه آب تقسیم

استخراج شد. عصارة خزر، ساخت ایران)  (مدل پارس
دل سیگما، ساخت (ماستخراجی با استفاده از سانتریفیوژ 

کاغذ صافی واتمن صاف گردید. عصارة حاصل با  وآلمان) 
، Heidolpg(خأل  استفاده از دستگاه تبخیرکنندة تحت

گراد تا  درجۀ سانتی 40در دماي حدود ) ساخت آلمان
تغلیظ شد و تا زمان کاربرد، در  9رسیدن به بریکس حدود 

 گراد نگهداري شد. سپس این درجۀ سانتی - 18دماي 
 کاربرده شد عصاره در سه روش مختلف پایدارسازي به

)Bazaria & Kumar, 2017( .  
  

سازي ریزپوشانی عصارة بتاالئینی با  روش اول: بهینه
 استفاده از ترکیبات مختلف

اي شامل مالتودکسترین (معادل دکستروز  مواد دیواره
                                                        
1 Rosa canina 
2 Whey protein concentrate 
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پنیر  پروتئین آب)، صمغ عربی، صمغ فارسی و 18واالن  اکی
 30مقطر گرم به مدت  در آب صورت منفرد و ترکیبی به

ت یک شب در شده و سپس به مد دقیقه مخلوط و حل
طورکامل جذب آب صورت  یخچال نگهداري شدند تا به

 )، صمغ عربی1MDپذیرد. تیمارها شامل مالتودکسترین (
)2GA(پروتئین آب ، ) پنیرWPC 1:1)، مخلوط 

 1:1)، مخلوط MD+GAمالتودکسترین و صمغ عربی (
)، مخلوط MD+WPCپنیر و مالتودکسترین ( پروتئین آب

)، مخلوط GA+WPCصمغ عربی ( پنیر و پروتئین آب 1:1
) و مخلوط صمغ MD+GFمالتودکسترین و صمغ فارسی (

هاي حاوي  ) بود. در مخلوطGA+GFعربی و صمغ فارسی (
درصد بود زیرا در  4صمغ فارسی، غلظت این صمغ 

 یافتههاي بیشتر، ویسکوزیتۀ محلول به شدت افزایش  غلظت
. )Rahimi & Abbasi, 2014( کرد ژلی پیدا می و حالت شبه

 3:1نسبت بریکس مواد دیواره به بریکس عصارة بتاالئینی 
 ,Ge, Yue, Chi, Liang, & Gao( (وزنی/وزنی) انتخاب شد

رسید.  27اساس، بریکس محلول دیواره به  . براین)2018
سپس محلول دیواره و عصارة بتاالئینی چغندرقند به نسبت 

شده و بریکس  دقیقه همگن 30(وزنی/وزنی) به مدت  1:1
رسید. مخلوط نهایی با استفاده از  18مخلوط نهایی به 

 کن پاششی (شرکت درساتک، ساخت ایران) در دماي خشک
  خشک شد.گراد  یدرجۀ سانت 160

  
هاي مختلف  سازي استفاده از غلظت روش دوم: بهینه

  سیکلودکسترین (آلفا و بتا)
سیکلودکسترین به هاي مختلف مولی آلفا و بتا نسبت

بتاالئین (براساس بتاالئین کل) جهت بررسی تأثیر 
ها  پایدارسازي آنها بر بتاالئین کل بررسی شد. این نسبت

و  مول آلفا 100و  75، 50، 25، 10شامل 
 Howard et( مول بتاالئین بود 1بتاسیکلودکسترین به ازاي 

al., 2013( .مدل در  یدنیابتدا نوش pH   شد.  یهته 3برابر
مدل  یدنیفوق به نوش کسترینیکلودس يها سپس نسبت

دور بر  120در دور   یقهدق 10افزوده شد و محلول به مدت 
ساعت به حال خود رها  2زده شد. سپس به مدت  هم یقهدق

ی (در قالب حرارت یمارت ةو آماد رسیدشد تا به تعادل 
گراد به مدت  درجۀ سانتی 90نوشیدنی مدل در دماي 

                                                        
1 Maltodextrin 
2 Gum arabic 

 ,Fernandes, Sousa, Azevedo( شد  عمر بتاالئین) نیمه

Mateus, & de Freitas, 2013(.  
  

روش سوم: کوپیگمانتاسیون عصارة بتاالئینی با استفاده از 
  ترکیبات مختلف

هاي  هاي مهمی که در پژوهش در این مرحله، کوپیگمان
عنوان کوپیگمان در پایدارسازي  سایر محققین به

شده بودند،  ها مؤثر شناخته ها و بتاالئین آنتوسیانین
ها شامل اسید گالیک (در  کارگرفته شدند. این کوپیگمان به

دانه)، اسید  نسبت به رنگ 100:1و  50:1دو نسبت مولی 
نسبت به  100:1و  50:1فرولیک (در دو نسبت مولی 

 5:1و  5:1/2دانه)، کوئرستین (در دو نسبت مولی  رنگ
و  10:1دانه) و روتین (در دو نسبت مولی  نسبت به رنگ

 ,Fan et al., 2019; Shikov( دانه) بود نسبت به رنگ 25:1
Kammerer, Mihalev, Mollov, & Carle, 2008; Weber 

et al., 2017(هاي کمتري از  . علت اینکه از غلظت
کوئرستین و روتین استفاده شد، عدم حاللیت مقادیر بیشتر 

ایجاد رنگ  آنها در نوشیدنی بود که خود این عامل منجربه
  شد. نامطلوبی در نوشیدنی می

  
ون عصارة گیري نسترن کوهی و کوپیگمانتاسی عصاره

  بتاالئینی با استفاده از آن
 یانصابرگیري از میوة نسترن کوهی مطابق روش  عصاره

اي انجام  مرحله تخراج دواساس، اس انجام شد. براین )1399(
شد تا هم بیشترین میزان کاروتنوئید کل و فالونوئید کل 
استخراج شود (در شرایط بهینه شامل نسبت حالل به مادة 

ساعت و غلظت  6لیتر بر گرم، زمان  میلی 94/14جامد 
درصد) و هم بیشترین ترکیبات فنولی کل (در  96اتانول 

لیتر بر  میلی 15امد شرایط بهینه نسبت حالل به مادة ج
درصد  8/35ساعت و غلظت اتانول  6گرم، زمان 

هاي حاصله ترکیب شد  درنهایت، عصاره(حجمی/حجمی)). 
شرایط خأل تغلیظ  گراد و تحت درجۀ سانتی 45و در دماي 

عصارة  کردن انجمادي خشک شد. شد و به روش خشک
(معادل  100:1و  50:1نسترن کوهی در دو نسبت مولی 

قابل ذکر است که  دانه) استفاده شد. الیک به رنگاسید گ
میوة نسترن کوهی حاوي مقادیر بسیار زیادي از ترکیبات 

 باشد درصد وزن مادة خشک) می 10فنولی (حدود 
درصد  8ی مدل حاوي نوشیدن. )1397, انیصابر(

شدة  (وزنی/وزنی) عصارة بتاالئینی (یا معادل پودر ریزپوشانی
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 20درصد کلرید کلسیم در بافر اسید سیتریک  01/0آن) و 
 ,Chung( تهیه شد 3برابر با  pHموالر با  میلی

Rojanasasithara, Mutilangi, & McClements, 2015(.  
 

  هاي فیزیکوشیمیایی آزمون
  ینغلظت بتاالئ یريگ هانداز

 موالر میلی 50 با استفاده از بافر فسفات ینبتاالئ یآب عصارة
)pH  قرار  9/0- 1/0 یۀتا جذب در ناح شد یق) رق5/6برابر با
 ) و2CV)، ولگاگزانتین (1CBهاي بتانین ( . غلظتیردگ

کتروفتومتر ها با استفاده از اسپ نمونه )3CTین کل (بتاالئ
UV-Vis  مدل) BC47358  شرکت ، Biochrom ساخت ،

 )3و ( )2)، (1( هاي استفاده از رابطه ترتیب با بهو   انگلستان)
 ,Prieto-Santiago, Cavia( شدندبرآورد و محاسبه 

Alonso-Torre, & Carrillo, 2020(:  
  )1رابطۀ (

CB= . ∗( )∗ ∗
∗

 

  )2رابطۀ (
CV=( . ∗ . ∗ )∗ ∗

∗
 

  )3رابطۀ (
CT=CB + CV 

  
 A600و  A476 ،A538)، 3) و (2)، (1هاي ( در رابطه

 600و  538، 476هاي  طول موججذب در  یزانمترتیب  به
 1120و  750ضریب رقت و اعداد  بیانگر D، نانومتر

) بتانین و ولگاگزانتین در طول A1%ترتیب مقادیر جذب ( به
میزان مادة جامد کل  .نانومتر هستند 476و  538هاي  موج

)4TSC براي بیان غلظت برحسب مادة خشک استفاده ) نیز
گرم  100گرم بر  شود. مقدار بتاالئین کل برحسب میلی می

لیتر عصاره یا  میلی 100بر  گرم مادة خشک یا میلی
هاي پایداري مورد استفاده  نوشیدنی، جهت بررسی آزمون

  قرار گرفت.
  

   5یزپوشانیر کارایی تعیین
مقطر  شده در آب یهکل، پودر ته ینبتاالئ یريگ اندازه يبرا
 یفیوژها، سانتر یطورکامل حل شد و جهت رسوب ناخالص به
 ي). برایقهدق 20به مدت  یقهدور بر دق 5000(گردید  یزن

                                                        
1 Betanin content  
2 Vulgaxanthin content 
3 Total betalain content 
4 Total solid content 
5 Encapsulation efficiency 

پودر در  يها نمونه موجود در محلول روماند، ینبتاالئ یینتع
 ولکردن مخلوط، محلیفیوژشده و پس از سانتر اتانول حل

 موجود در محلول روماند ینبتاالئ یزانم یینجهت تع روماند
بتاالئین کل و  ینبتاالئ یین میزاناز تع بعد .شداستفاده 

از با استفاده  یزپوشانیر اییکار موجود در محلول روماند،
  .)Carmo et al., 2018( شدمحاسبه ) 4( رابطۀ

  )4رابطۀ(
درصد	کارایی	ریزپوشانی = × 100          

  
 یزانم TSکل و  ینبتاالئ یزانم TB)، 4در رابطۀ (

   .باشد یم بتاالئین موجود در محلول روماند
  

  گیري میزان فنول کل استخراج و اندازه
ها با استفاده از معرف فولین  میزان فنول کل نمونه

 .انجام شد )Ercisli )2007سیوکالتیو مطابق روش 
هاي  میکرولیتر از عصارة نمونه 100منظور، میزان  این يبرا

 1لیتر آب دیونیزه براي مدت  میلی 10شده در  استخراج
شده به  لیتر از نمونۀ صاف میلی 1/0ساعت حل شد. سپس 

لیتر آب دیونیزه به فالکون  میلی 8/2فالکون منتقل شد. 
 2لیتر کربنات سدیم  میلی 2افزوده شد. پس از افزودن 

 1/0دقیقه، میزان  3صد به فالکون و گذشت زمان در
مقطر به  شده با آب لیتر از معرف فولین سیوکالتو (رقیق میلی

طورکامل  ) نیز به آن افزوده شد و سپس به1:1نسبت 
دقیقه در  30ها به مدت  زدن صورت گرفت. سپس نمونه هم

ها در طول  دماي اتاق قرار گرفتند. درنهایت جذب نمونه
، BC47358نانومتر توسط اسپکتروفتومتر (مدل  750موج 

، ساخت انگلستان) خوانده شد. اسید Biochromشرکت 
عنوان استاندارد مورد استفاده قرار گرفت و  گالیک به

گرم بر لیتر براي رسم منحنی  میلی 1000- 0هاي  غلظت
گرم معادل اسید  صورت میلی استاندارد تهیه شد. نتایج به

  خشک نمونه بیان شد. گالیک بر گرم وزن 
  

  تعیین میزان فالونوئید کل
و همکاران  Changمحتوي فالونوئید کل مطابق روش 

گیري  با استفاده از معرف کلرید آلومینیوم اندازه )2002(
لیتر از  میلی 5/1لیتر از عصارة استخراجی با  میلی 5/0شد. 

لیتر محلول  میلی 1/0درصد مخلوط شد و سپس  95اتانول 
 1/0درصد وزنی/حجمی و  10اتانولی کلرید آلومینیوم 

مقطر  لیتر آب میلی 8/2 موالر و 1لیتر از استات پتاسیم  میلی
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 30زدن کامل محلول، به مدت  به آن اضافه شد. پس از هم
دقیقه در دماي اتاق نگهداري شد و جذب نمونه در طول 

نانومتر در مقابل نمونۀ شاهد با استفاده از دستگاه  415موج 
اسپکتروفتومتر خوانده شد. منحنی استاندارد کوئرستین 

 25-150ر غلظت (ساخت شرکت سیگما آلدریچ) د
گرم بر لیتر رسم شد. میزان فالونوئید کل براساس  میلی

گزارش » گرم کوئرستین در گرم عصاره میلی«میزان معادل 
  شد.

  
  ینبتاالئ یبتخر یو بررس یحرارت یداريپا آزمون

گراد  درجۀ سانتی 90شده در دماي  هاي مدل تهیه نوشیدنی
حرارت داده دقیقه  25و  20، 15، 10، 5براي مدت صفر، 

عمر  شدند و سپس تا دماي محیط سرد شدند. زمان نیمه
محاسبه شد و تیمارهاي ذکرشده براي بررسی تأثیر  ینبتاالئ

 Chung( پایدارسازي، در آن زمان موردبررسی قرار گرفتند

et al., 2016(. نیمه زمان ) عمرT1/2 براساس غلظت بتاالئین (
  ) محاسبه شد:6) و (5هاي ( با استفاده از رابطه

  )5رابطۀ (
= −퐾푡  

  
 tها در زمان  دانه غلظت رنگ C)، 5در رابطۀ (

نشانگر غلظت  C0دهی در دماهاي مختلف)،  (حرارت
بر دقیقه) ثابت سرعت  K )1 و باشد هاي اولیه می دانه رنگ

  .)Fan et al., 2019( است واکنش
  )6رابطۀ (

T1/2 =
−Ln	0.5

퐾 			 
  

  یشاخص رنگ یريگ اندازه
 یستماز سها (پودر و نوشیدنی)  رنگ نمونه یابیارز يبرا

CIELab  يشاخص قرمز واستفاده شد ) *aگیري  ) اندازه
هانترلب   با استفاده از دستگاه  شاخص ینشدند. ا

)ColorFlex HunterLab مدل ،C04-1005-631 ساخت ،
 30رم پودر یا گ 10براي این کار، حدود شد.  تعیین تایوان)

اي) در ظرف  لیتر نوشیدنی مدل (حجم بطري شیشه میلی
اي مخصوص هانترلب ریخته شد و شاخص قرمزي  شیشه

 & ,Hamed Saberian, Hamidi‐Esfahani( خوانده شد

Abbasi, 2013( .  
  

  ها روش تحلیل داده
انجام  يرد استفاده برامو يآمار يها طرح یقتحق یندر ا

 یو در بعض 1زمان یکفاکتور در  یکطرح  ،ها داده یزآنال
ها  یوارهد یرثأت یسۀمقا يکامل بود. برا یلموارد طرح فاکتور

 ییو کاراکل  ینبتاالئ یزانم ی،رنگ يها بر شاخص
زمان استفاده شد.  یکفاکتور در  یکاز طرح  یزپوشانیر

 یداريبر پا کلودکسترینیبتاسو  آلفا یرثأت یبررس يبرا
 یرثأت یسۀمقا يبرا استفاده شد. یلها از طرح فاکتور ینبتاالئ
 یدنیدر نوش ینبتاالئ یدارسازيمختلف بر پا يها یگمانکوپ

استفاده شد.  زمان  یکفاکتور در  یکاز طرح  یزمدل ن
طورعمده در حداقل دو تکرار انجام شدند و  ها به یشآزما

آمد. جهت  دست هها ب داده یارعو انحراف م یانگینسپس م
 یمارهايت یندار ب معنی يوجود اختالف آمار بررسی

 ی) و آزمون توکANOVA( یانسوار یزمختلف، از آنال
ها با  داده يآمار یلوتحل یهاستفاده شد. در تمام مراحل، تجز

 16نسخۀ  2متلبو  19نسخۀ  SPSS يها افزار استفاده از نرم
  .یرفتصورت پذ

  
  ثنتایج و بح

  پایداري حرارتی نوشیدنی مدل حاوي عصارة بتاالئینی
شود، با افزایش زمان  مشاهده می )1( شکلطورکه در  همان

دهی، میزان بتاالئین به شدت کاهش یافت. براساس  حرارت
یک در  و همچنین با استفاده از مدل درجه )1( شکل

عمر تخریب  متلب مشخص شد که زمان نیمه افزار نرم
  دقیقه است.  33/6بتاالئین 

  

پایداري حرارتی بتاالئین کل در نوشیدنی مدل در  -1شکل 
  گراد درجۀ سانتی 90دماي 

  
هاي  شاخص قرمزي نوشیدنی مدل نیز در زمان

گراد بررسی  درجۀ سانتی 90دهی در دماي  مختلف حرارت
شود، با  مشاهده می )2( شکلطورکه در  شد و همان

                                                        
1 One Factor at a Time 
2 MATLAB 
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طور  دهی، شاخص قرمزي به افزایش زمان حرارت
) کاهش یافته است که همبستگی P>05/0داري ( معنی

دهندة  ) دارد و نشان1شکل خوبی با میزان بتاالئین (
  باشد. تخریب بتاالئین می

  

  
گراد  درجۀ سانتی 90در دماي  دهی تأثیر زمان حرارت - 2شکل 

  بر شاخص قرمزي بتاالئین در نوشیدنی مدل
  

  پایدارسازي بتاالئین با روش ریزپوشانی
  تأثیر نوع دیواره بر کارایی ریزپوشانی و میزان بتاالئین کل

در حفظ مواد  اي یوارهمواد د یلبه پتانس یزپوشانیبازده ر
 یزپوشانیه راشاره دارد. بازد ها یزکپسولدرون ر اي هسته
درون  ةمحصورشد ةماد يماندگار مرتبط با عمر  ینهمچن

 یدتول موفق منجربه یزپوشانیر یک. باشد یم یوارهد
و  یزکپسولبر ذرات ر یبا حداقل مواد سطح یزکپسولیر
. استفاده از مواد شود می اي حفظ مواد هسته اکثرحد 

 اي در نسبت مناسب براي ریزپوشانی ترکیبات فعال دیواره
 تواند آنها را محافظت کرده و کارایی آنها را حفظ نماید می

)Rodrigues da Cruz, Andreotti Dagostin, 

Perussello, & Masson, 2019(.  کارایی ریزپوشانی تمام
درصد بود و هیچ تفاوت  5/97ها بیشتر از  دیواره
شده با  هاي تهیه ) بین ریزکپسولP>05/0داري ( معنی

ها  اي مختلف وجود نداشت (داده استفاده از مواد دیواره
، Kanha ،Surawang ،Pitchakarnاند). نتایج  ذکر نشده

Regenstein  وLaokuldilok )2019(  نیز مشابه نتایج این
تحقیق بود و حاکی از این بود که کارایی ریزپوشانی تمام 

داري بین  درصد بود و اختالف معنی 96ها باالي  نمونه
ها حاکی از  حال، برخی مطالعه ها وجود نداشت. بااین نمونه

یزپوشانی وابسته به ویسکوزیتۀ آن بودند که کارایی ر
باشد. اگرچه هنگامی که  ها می میکروکپسول ةدیوار

اي از ویسکوزیتۀ بهینه فراتر رود،  ویسکوزیتۀ مواد دیواره
داري کارایی  طور معنی تواند به تغییر ویسکوزیته نمی

 ,Rosenberg( تأثیر قرار دهد ریزپوشانی را تحت

Kopelman, & Talmon, 1990( شکل. مطابق )3( ،
ها مربوط به  بیشترین میزان بتاالئین کل ریزکپسول

هاي دو جزئی  بود. بعد از آن، دیواره WPCریزکپسول 
WPC+MD  وGF+MD  قرار داشتند. کمترین میزان

هاي حاوي صمغ  بتاالئین کل نیز مربوط به ریزکپسول
  ) بود. GAعربی (

  

  
نوع دیواره بر غلظت بتاالئین پودر عصارة تأثیر  - 3شکل 

   شده بتاالئینی ریزپوشانی
  

Bazaria  وKumar )2017(  نیز نتیجۀ مشابهی
 GAو  MDنسبت به  WPCگرفتند و مشاهده کردند که 

، Otáloraکردن حفظ نمود.  بتاالئین بیشتري را طی خشک
Carriazo ،Iturriaga ،Nazareno  وOsorio )2015(  بیان

کردند که هیدرولیز، مکانیسم اصلی تخریب بتاالئین به 
اسید بتاالمیک طی نگهداري در شرایط نامطلوب (دما و 

دانۀ پتانسیل  رطوبت نسبی باال) است و ریزپوشانی رنگ
 ینجف و يحداد مناسبی براي محافظت از آن دارد.

خاطر حساسیت باالي بتاالئین،  بیان کردند که به )1395(
شود. مالتودکسترین باعث  در مجاورت هوا سریع اکسید می

دانه در برابر اکسیداسیون شده بود و  افزایش پایداري رنگ
دانه را (بخصوص در  پایداري رنگ صمغ عربی کمترین

غیاب اسید آسکوربیک) از خود نشان داده بود. آنها مخلوط 
مالتودکسترین را مخلوط مناسبی براي - صمغ عربی

 ریزپوشانی و افزایش پایداري بتاالئین معرفی کردند
  . )1395 ،ینجف و يحداد(

Ravichandran ) اثر ریزپوشانی  )2014و همکاران
بتاالئین با استفاده از مالتودکسترین، صمغ گوار، صمغ 

هاي مختلف بر پایداري  عربی، پکتین و زانتان را در غلظت
دانه موردبررسی قرار دادند. بتاالئین  این رنگ
درصد  65شده با زانتان و مالتودکسترین،  ریزپوشانی
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بر این،  داشت. عالوه شاهدنۀ بازیابی بیشتري نسبت به نمو
کن  دانه در روش ریزپوشانی با استفاده از خشک میزان رنگ

برابر بیشتر بود.  3/1کن پاششی  انجمادي نسبت به خشک
هاي باالي  آنها بیان کردند که امکان استفاده از غلظت

کن پاششی  درصد) در روش خشک 1صمغ گوار و زانتان (
-Ravichandran et al., 2014( .Gandía( وجود ندارد

Herrero ،Escribano  وGarcía-Carmona )2010(  نیز
گزارش کردند که پایداري بتاالئین طی ریزپوشانی با 

براساس تحقیق  کند. مالتودکسترین بهبود پیدا می
Tonon ،Brabet ،Pallet ،Brat  وHubinger )2009( ، در

 یلدل هب ی،صمغ عرب ينسبت باال يحاو يها ریزکپسول
شده و  یادز ین ذراتب یخال يفضا چگالی توده،کاهش 
 یندر ب یژناکس یشعلت افزاه ب یداسیوناکس يها واکنش

کاهش مقدار  به منجر یتکه درنها شود یم یادذرات، ز
 یشبا افزاهمچنین در مکانیسم دیگري شود.  یم دانه رنگ

 یشها، رطوبت هم افزا ریزکپسولدر  یصمغ عربمقدار 
 و یژننفوذ اکس و شده ی زیادکه باعث تحرك مولکول یافته

 مقدار یجهدرنت یافته و افزایش یداسیوناکس يها واکنش
. )Tonon et al., 2009( یابد یهم کاهش م دانه رنگ
تحقیق بیشترین میزان بتاالئین در حال، در این  بااین

دست  پنیر به هاي حاوي کنسانترة پروتئین آب ریزکپسول
هاي بعدي قرار  آمد و مالتودکسترین و صمغ عربی در رتبه

ها بر  دیوارهتواند حاکی از تأثیر متفاوت  داشتند که می
  هاي مختلف باشد. عصاره

  
  هاي رنگی تأثیر نوع دیواره بر شاخص

شود، بیشترین  مشاهده می )4( شکلر طورکه د همان
بود  MD) مربوط به ریزکپسول *aشاخص قرمزي (

 WPCکه بیشترین میزان بتاالئین در ریزکپسول  درصورتی
و  WPC+MDهاي  مشاهده شده بود. سپس ریزکپسول

GF+MD  داراي بیشترین میزان شاخص قرمزي بودند که
ها تطابق دارد. بنابراین در  ریزکپسول با آزمون بتاالئین کل

این دو ریزکپسول، شاخص قرمزي باالتر مربوط به غلظت 
رسد دیوارة  باشد. به نظر می باالتر بتاالئین در آنها می

بودن، موجب پوشش  پنیر به علت مات پروتئین آب
شده و بنابراین اگرچه میزان  دانۀ قرمز بتاالئین  رنگ

کند اما قرمزي کمتري را  فظت میبتاالئین بیشتري را محا
  دهد. نشان می

  
تأثیر نوع دیواره بر غلظت بتاالئین پودر عصارة -4شکل 

  شده بتاالئینی ریزپوشانی
  

هفته)  4روز ( 28شده طی مدت  هاي تهیه ریزکپسول
گراد و در معرض نور  درجۀ سانتی 40شده  در دماي تسریع

تاالئین کل لوکس) نگهداري شدند و میزان ب 3000(حدود 
گیري شد. نتایج حاکی از  هاي رنگی آنها اندازه و شاخص

آن بود که شاخص قرمزي طی زمان نگهداري در دماي 
داري نداشت که  شده و در معرض نور تغییر معنی تسریع

ها بر محافظت از بتاالئین  تواند حاکی از تأثیر دیواره می
 )2015( Fredesو  Robert اند). ها ذکر نشده (دادهباشد 

گزارش کردند که ریزپوشانی بتاسیانین و بتاگزانتین با 
ساکاریدهایی از قبیل مالتودکسترین، ایزولۀ  اده از پلیاستف

پروتئینی سویا و اینولین موجب افزایش پایداري آنها طی 
گراد شد زیرا  درجۀ سانتی 60نگهداري در دماي 

ها را از هیدرولیز و اکسیداسیون در امان  دانه رنگ
دانۀ زرد  داشت. آنها همچنین مشاهده کردند که رنگ نگه

تر  نسبت به بتاسیانین در مقابل حرارت مقاوم بتاگزانتین
شده با  بود. ثابت سرعت تخریب عصارة بتاالئینی ریزپوشانی

طور  مخلوط ایزولۀ پروتئینی سویا و مالتودکسترین به
شده با ایزولۀ سویا و  داري کمتر از عصارة ریزپوشانی معنی

-ساکاریدي اینولین بود که نشانگر تأثیر نوع مخلوط پلی
ئینی است (تأثیر بهتر دیوارة حاوي مالتودکسترین پروت

نسبت به دیوارة حاوي اینولین). اگرچه مالتودکسترین و 
ساکارید هستند اما ساختار متفاوتی  اینولین هر دو پلی

 دانه باشد تواند علت تفاوت در پایداري رنگ دارند که می
)Robert & Fredes, 2015(. Otálora ) 2015و همکاران( 

عصارة بتاالئینی میوة کاکتوس را با مالتودکسترین و 
با روش  1کالدود مخلوط مالتودکسترین و موسیالژ

                                                        
1 Cladode mucilage 
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دانه را  کن پاششی ریزپوشانی کردند تا پایداري رنگ خشک
گراد بررسی کنند.  درجۀ سانتی 18طی نگهداري در دماي 

افزودن موسیالژ به فرموالسیون موجب افزایش کارایی 
ریزپوشانی، کاهش میزان رطوبت، دستیابی به اندازة ذرات 

تواند به علت کشش  تر و گردتر شد که می یکنواخت
کردن  نجیرة مولکولی موسیالژ بعد از خشکسطحی باالي ز

باشد. حضور موسیالژ در دیواره باعث کاهش میزان رطوبت 
ریزکپسول و افزایش پایداري آن شد. افزایش غلظت 

ها موجب افزایش میزان  مالتودکسترین در ریزکپسول
هاي با وزن مولکولی  رطوبت پودر شد، زیرا مالتودکسترین

هاي هیدروفیلی بیشتري  و گروهتر  هاي کوتاه کم، زنجیره
هاي با دیوارة مالتودکسترین و موسیالژ،  دارند. ریزکپسول

اي متراکم و غیرقابل نفوذ به  توانایی تشکیل دیواره
دانه طی  اکسیژن را دارد که موجب افزایش پایداري رنگ

  .)Otálora et al., 2015( شود زمان می
  

  ها در نوشیدنی مدل تأثیر ریزپوشانی بر پایدارسازي بتاالئین
هاي تولیدشده در مرحلۀ قبل، در نوشیدنی  ریزکپسول

درجۀ  90مدل حل شدند و تأثیر تیمار حرارتی در دماي 
عمر بتاالئین)  دقیقه (زمان نیمه 33/6گراد به مدت  سانتی

 )5( شکلطورکه در  بر پایداري بتاالئین بررسی شد. همان
شود، بیشترین میزان ماندگاري بتاالئین کل  مشاهده می

بود و  WPC(کمترین میزان تخریب) مربوط به ریزکپسول 
هاي صمغ عربی و مخلوط صمغ عربی و  سپس ریزکپسول

ها تفاوت  صمغ فارسی قرار داشتند. بین سایر ریزکپسول
نترة پروتئین داري وجود نداشت. بنابراین کنسا معنی

هاي فارسی و عربی از پتانسیل  پنیر و همچنین صمغ آب
مناسبی براي افزایش پایداري بتاالئین در نوشیدنی مدل 

  برخوردار بودند.
  

  
مانده در  تأثیر نوع دیواره بر میزان بتاالئین باقی -5شکل 

  ها نوشیدنی مدل حاوي ریزکپسول

شاخص قرمزي نوشیدنی مدل حاوي ، )6( شکلمطابق 
تأثیر تیمار حرارتی  داري تحت طور معنی ها به ریزکپسول

طور  قرار گرفت و به شدت کاهش یافت. نوع دیواره نیز به
مطابق  تأثیر قرار داد. داري شاخص قرمزي را تحت معنی
، بیشترین شاخص قرمزي مربوط به نوشیدنی )6( شکل

هاي  و سپس نوشیدنی WPCهاي  اوي ریزکپسولمدل ح
 GAو  WPCهاي با دیوارة ترکیبی  مدل حاوي ریزکپسول

بود. کمترین شاخص قرمزي نیز  MDو  WPCو سپس 
اساس، استفاده از  بود. براین MDهاي  مربوط به ریزکپسول

پنیر موجب  هاي حاوي کنسانترة پروتئین آب ریزکپسول
هاي مدل شده  نوشیدنی حفظ و افزایش شاخص قرمزي در

است و ریزکپسولی که حاوي مالتودکسترین تنها بوده 
است کمترین شاخص قرمزي را در نوشیدنی ایجاد کرده 

  است. 
  

تاثیر نوع دیواره بر شاخص قرمزي نوشیدنی مدل  - 6شکل 
  ها حاوي ریزکپسول

  
Chung ) مشاهده کردند که صمغ  )2016و همکاران

تواند به  دانه شد که می عربی موجب افزایش پایداري رنگ
دانه با قسمت گلیکوپروتئینی مولکول  علت واکنش رنگ

صمغ عربی باشد. طبق نتایج آنها، بیشترین پایداري 
درصد صمغ عربی  5/1-35/0دانه در نوشیدنی حاوي  رنگ

 5-5/2فزایش غلظت صمغ عربی به حال، ا حاصل شد. بااین
درصد موجب کاهش پایداري آنتوسیانین شد. این مسئله 

هاي صمغ  مولکول 1ازحد ممکن است ناشی از ازدحام بیش
گیري  به شکل هاي باال باشد که منجر عربی در غلظت

شود. درنتیجه ممکن است  فشردة مولکول صمغ می
انه و د خاطر اثر ممانعت فضایی، واکنش بین رنگ به

  . )Chung et al., 2016( گلیکوپروتئین کاهش پیدا کند
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  بتاسیکلودکسترینو  پایدارسازي بتاالئین با استفاده از آلفا
 ایندها فر یکلودکسترینها با س یانینآنتوس یزپوشانیر

   . گزارش شده استآنها  بیجهت کاهش تخر یمطلوب
و  یوندپ یکلودکسترینها قادر هستند با بتاس یانینآنتوس
و  یدراتاسیونه يها از واکنش  اکمپلکس دهند ت یلتشک

. )Howard et al., 2013( در امان بمانند یزاسیونمر یپل
شود، افزودن آلفا و  مشاهده می )7( شکلطورکه در  همان

هاي مولی مختلف  بتاسیکلودکسترین در نسبت
داري بر  گونه تأثیر معنی سیکلودکسترین به بتاالئین هیچ

  پایداري بتاالئین در نوشیدنی مدل نداشت.
  

  
بر ثیر نسبت مولی بتاسیکلودکسترین به بتاالئین أت -7شکل 

  گراد سانتی ۀدرج 90پایداري بتاالئین پس از تیمار حرارتی در 
  

هاي حلقوي براي تشکیل کمپلکس با  توانایی مولکول
باشد: اول،  یک مولکول مهمان وابسته به دو عامل می

ممانعت فضایی و اندازة سیکلودکسترین و مولکول مهمان و 
 هاي ترمودینامیکی بین ترکیبات مختلف کنش دوم، برهم

سیستم (سیکلودکسترین، مولکول مهمان و حالل). چندین 
گریز و  هاي آب نیرو از قبیل نیروهاي واندروالسی (برهمکنش

هاي پیوند هیدروژنی در  دو قطبی) و برهمکنش- دو قطبی
واکنش بین حفرة سیکلودکسترین و مولکول مهمان نقش 
 دارند. این نیروها قادر به تشکیل کمپلکس پایدار و نه دائم
هستند تا مولکول مهمان بتواند در موقعیت هدف رها شود 

   .)Bourvellec & Renard, 2003( و تأثیر خود را بگذارد
Tutunchi ،Roufegarinejad ،Hamishehkar  و

Alizadeh )2019(  مشاهده کردند که افزودن
بتاسیکلودکسترین به حالل استخراج و همچنین بعد از 

شده با آب موجب  هاي استخراج فرایند استخراج در عصاره
ها شد و علت آن را به تشکیل  افزایش بتانین عصاره
هاي  گروه هاي کربوکسیل بتانین و کمپلکس بین گروه

و  Fernandes هیدروکسیل بتاسیکلودکسترین نسبت دادند.
هاي مولی مختلف آلفا و  که تأثیر نسبت )2013همکاران (

-3مول) سیانیدین  1مول) به ( 50- 4بتاسیکلودکسترین (
کردند، مشاهده کردند که افزودن  گلیکوزید را بررسی می

کاهش رنگ محلول آنتوسیانینی  بتاسیکلودکسترین منجربه
شد زیرا شکل بدون رنگ آنتوسیانین در حفرة 

حال،  ین قرارگرفته و محافظت شده است. بااینسیکلودکستر
گونه تغییري در رنگ  با افزودن آلفاسیکلودکسترین، هیچ

محلول آنتوسیانینی مشاهده نشد. آنها نتیجه گرفتند که 
تربودن حفرة آلفاسیکلودکسترین نسبت به  خاطر کوچک به

هاي زیادي بین حفرة  نوع بتا، ممکن است برهمکنش
و آنتوسیانین برقرار نشده است و آلفاسیکلودکسترین 

 Fernandes( تري برقرار شده است بنابراین پیوندهاي ضعیف

et al., 2013(.  
Howard ) مشاهده کردند که افزودن  )2013و همکاران

در  1بري چوكدرصد بتاسیکلودکسترین به عصارة  3
pH  موجب افزایش غلظت  6/3تا  8/2هاي مختلف

درصد نسبت به  49آنتوسیانین محلول آزمون به میزان 
حال، نتایج تحقیق ما نیز حاکی از  بااین شد. شاهدنمونۀ 

دار آلفا و بتاسیکلودکسترین بر پایدارسازي  عدم تأثیر معنی
اثر متفاوت  بتاالئین در نوشیدنی مدل بود.

خاطر این باشد که عصارة  ن ممکن است بهبتاسیکلودکستری
بتاالئینی یا آنتوسیانینی گیاهان داراي ترکیبات فنولی 
دیگري است که به واکنش با بتاسیکلودکسترین کمک 

کند. بنابراین، بتاسیکلودکسترین ممکن است در برخی  می
ها مفید واقع  دانه هاي غذایی جهت پایداري رنگ از سیستم

 .)Fernandes et al., 2013( شود
  

  پایداري بتاالئین با روش کوپیگمانتاسیون
هاي  هاي مهمی که در پژوهش در این مرحله، کوپیگمان

ها  دانه عنوان کوپیگمان در پایدارسازي رنگ سایر محققین به
 ;Fan et al., 2019( کارگرفته شد شده بودند، به مؤثر شناخته

Shikov et al., 2008; Weber et al., 2017( .یمارت یرثأت 
 یقهدق 33/6به مدت  گراد یسانت ۀدرج 90 يدر دما یحرارت

بتاالئین موجود در  یداري) بر پابتاالئین عمر یمه(زمان ن  
هاي مختلف به آن افزوده  که کوپیگمان- نوشیدنی مدل 

مشاهده  )8( شکلطورکه در  همانشد.  یبررس - شده بود
هاي خالص تأثیري بر  کدام از کوپیگمان شود، هیچ می

                                                        
1 Chokeberry extract 
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که  وريط هاي نوشیدنی مدل نداشتند به پایدارسازي بتاالئین
هاي  هاي حاوي کوپیگمان هاي نوشیدنی میزان بقاء بتاالئین

داري با آن  خالص، مشابه نمونۀ شاهد بود و تفاوت معنی
نداشتند. تنها عصارة نسترن کوهی در هر دو نسبت مولی 

(معادل اسید گالیک) به بتاالئین موجب  100:1و  50:1
کل عصارة افزایش بقاء بتاالئین شد. میزان ترکیبات فنولی 

گرم (معادل اسید گالیک) بر لیتر و  56/14نسترن کوهی 
گرم (معادل  میلی 365میزان فالونوئید کل موجود در آن 

هاي  آمد. بنابراین براساس تحقیق دست کوئرستین) بر لیتر به
، و نیز نتایج مربوط به میزان )1399 ،یانصابر(شده  انجام

ترکیبات فنولی کل و فالونوئید کل در این تحقیق، این 
تواند به حضور تنوعی از ترکیبات  افزایش بقاء بتاالئین می

  د.نسبت داده شو نولی و فالونوئیدي موجود در عصارهف
Kanha ) که مشاهده کردند  )2019و همکاران

 100:1 ینسبت مولدر  یگمانتاسیونواکنش کوپ ینتر يقو
و  یکفرول یدآمد و اس دست هب دانه) (نسبت به رنگ 1ینکاتک
قرار داشتند. آنها مشاهده  يبعد يها در مرتبه یندوپام

 50از  دما یشبا افزا و دهی زمان حرارت یشافزا با کردند که
 دانۀ آنتوسیانین رنگ یبتخر گراد، یسانت ۀدرج 90به 
بر  یمثبت اثر یگمانتاسیونکوپحال،  بااین. یافت یشافزا
 يها یگمانکوپ تمامدر حضور  دانه رنگ یحرارت یداريپا

، 100:1 مولیدر نسبت  ینداشت. حضور کاتک یفنول
درصد  44/22از  یزاسیونپس از پاستور دانه را رنگ یبتخر

 ,.Kanha et al( درصد کاهش داد 67/6شاهد) به  ۀ(نمون

2019(.   
Zhao ،Ding ،Qin ،He  وDuan )2020(  مشاهده

مختلف  يها ستمیس ینب یاديز يها کردند که تفاوت
با  یوندپ یجادا ییتواناو  وجود داشت یگمانکوپ- یگمانپ

 یدبود و اس ینکاتک یاز اپ یشترب ینها در کوئرست یانینآنتوس
و همکاران  Weber .سوم قرار داشت ۀدر مرتب یکگال
و  ینروت يها انیگممشاهده کردند که حضور کوپ )2017(

ها را  یانینآنتوس یداريپا یتوجه طور قابل به یکفرول یداس
شده با استفاده از یدتول یانینیپودر آنتوس يانباردار یط

 یباتترک بیان کردند که آنهاداد.  یشافزا یکن پاشش خشک
کمپلکس  یلها، تشک تواند همانند محلول می یمانیگکوپ

ها توسط  دانه رنگن شد یدراتهاز ه یقطر یندهند و از ا
 یگر،د کنند. ازطرف یريجلوگ یطرطوبت موجود در مح

شده  افزوده يها یگمانکوپ یدانی،اکس یآنت یژگیخاطر و به
                                                        
1 Catechin 

به عمل  یريها جلوگ یانینآنتوس یداسیونتوانند از اکس می
  .)Weber et al., 2017( آورند

Kopjar ،Bilić  وPiližota )2014( یداريپا 
 یگمانتاسیونسبز را به کوپ يچا ةها با عصار یانینآنتوس

آب  يها مولکول ۀشود تا از حمل نسبت دادند که موجب می
 کنند. یريو کاهش رنگ آن جلوگ 2یلیومفالو یونبه 

Mollov ،Mihalev ،Shikov ،Yoncheva  وKaragyozov 
 ةاز عصار یفرنگ توت یانینآنتوس یدارسازيپا يبرا )2007(

ة(عصار 1:5 یز در نسبت مولگلبرگ ر ز (برحسب گلبرگ ر
و مشاهده  ) استفاده کردندیانین) به آنتوسیکگال یداس

 131عمر از  یمهگلبرگ، زمان ن ةکه با افزودن عصار کردند
  .)Mollov et al., 2007( یافت یشروز افزا 173 روز به

Ertan ،Türkyılmaz  وÖzkan )2018(  مشاهده کردند
را  یشتريب یداريپوست انار پا ةو عصار یکگال یدکه اس

ها در نکتار آلبالو به ارمغان آورد اگرچه  یانینآنتوس يبرا
 يدر آغاز نگهداري و در نکتار حاو یزکدورت ن ینکمتر
پوست انار را  ةعصار ینپوست انار مشاهده شد و بنابرا ةعصار

(بدون توجه به نوع  یگمانکوپ ینعنوان بهتر به
اگرچه  .)Ertan et al., 2018( ردندکننده) انتخاب ک یرینش

تاکنون گزارشی درمورد پایدارسازي بتاالئین با روش 
هاي خالص نیز  کوپیگمانتاسیون مشاهده نشد و کوپیگمان

طالعه تأثیري بر پایداري بتاالئین نداشتند، اما در این م
نسترن کوهی موجب افزایش بقاء بتاالئین گردید که  ةعصار

اند به وفور و تنوع ترکیبات فنولی و فالونوئیدي آن تو می
  نسبت داده شود.

  

  
هاي بقاء  هاي مختلف بر شاخص تأثیر کوپیگمان - 8شکل 

  ر حرارتیبتاالئین کل در نوشیدنی مدل پس از تیما
  

                                                        
2 Flavylium Ion 

bbbbb
a

a

0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 

ین 
االئ

ء بت
بقا

)
صد

در
(

نوع کوپیگمان



 336                                                                                                                    3، شماره 10، جلد 1400، سال پژوهش و نوآوري در علوم و صنایع غذایی

هاي پایدارسازي بتاالئین در نوشیدنی مدل  مقایسۀ روش
  اريطی نگهد

و عصارة نسترن کوهی در نسبت مولی  WPCریزکپسول 
هاي  عنوان نمونه (معادل اسید گالیک به بتاالئین) به 50:1

بهینۀ پایدارسازي بتاالئین انتخاب شدند و در آزمون 
)، طی زمان 9(شکل کارگرفته شدند. مطابق  نگهداري به

نگهداري، میزان بتاالئین در نوشیدنی مدل شاهد به شدت 
طور  کاهش پیدا کرد اما عصارة نسترن کوهی توانست به

که  ام شود 14داري موجب بقاء بتاالئین تا روز  معنی
به حضور تنوعی از ترکیبات فنولی و فالونوئیدي تواند  می

بت داده شود. نوشیدنی مدل حاوي موجود در عصاره نس
 نیز در روزهاي اول و دوم نگهداري WPCریزکپسول 

داري موجب بقاء بتاالئین شد اما پس از آن به  طور معنی به
شدت کاهش یافت و با نمونۀ شاهد مشابه شد. این مسئله 

در نوشیدنی و  WPCشدن دیوارة  تواند به علت حل می
  ن بوده باشد.کنندگی آ رفتن اثر حفاظت ازبین

  

  
هاي مختلف پایدارسازي بر بقاء بتاالئین  تأثیر روش - 9شکل 

  گراد و شرایط نور درجۀ سانتی 40طی زمان نگهداري در دماي 

  گیري نتیجه
شده براي ریزپوشانی عصارة  هاي استفاده از میان دیواره

بیشتري بتاالئین از سایرین مؤثرتر بود و  WPCبتاالئینی، 
کاربردن  ن حفظ نمود و پس از بهکرد را طی خشک

بتاالئین ها در نوشیدنی مدل نیز بیشترین  ریزکپسول
بود.  WPCشده) مربوط به ریزکپسول  مانده (محافظت باقی

بنابراین دیوارة پروتئینی، تأثیر مثبت بیشتري بر محافظت 
از بتاالئین طی فرایندهاي حرارتی داشته است. عصارة 

ري بر پایداري بتاالئین طی دا نسترن کوهی تأثیر معنی
در دماي  تیمار حرارتی داشت و این تأثیر طی نگهداري

شده و شرایط نور نیز برقرار بود. بنابراین  تسریع
تواند  کوپیگمانتاسیون بتاالئین با عصارة نسترن کوهی می

دانه طی تیمار حرارتی و نگهداري  موجب پایدارسازي رنگ
درزمینۀ  هاي بیشتر وجود، انجام پژوهش گردد. بااین

هاي فنولی گیاهان و  ها با عصاره دانه کوپیگمانتاسیون رنگ
سایر ترکیبات از قبیل (سیستئین، اسیدهاي آلی و 

  ها) ضرورت دارد.  کاتیون
  

  تشکر و قدردانی
ق حمایت از پژوهشگران و واین طرح با حمایت مالی صند

) در قالب طرح با عنوان INSFفناوران کشور (
چغندرقرمز با استفاده از  ینبتاالئ یحرارت ازيیدارسپا«

و کاربرد آن در  یزپوشانیو ر یگمانتاسیونکوپ يها روش
  انجام شده است. 97009212با شمارة » یکو ک یدنینوش
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Abstract 

One of the important challenges about using of the betalains is their low stability against light and 
heat. Therefore, the main goal of this research was to stabilize the extracted betalain from red beet 
against thermal treatments. To investigate the thermal stability of the betalain, encapsulation (using 
maltodextrin, gum Arabic, gum farsi, whey protein concentrate (WPC) and alpha and beta 
cyclodextrins) and co-pigmentation method using pure co-pigments such as gallic acid, ferulic acid, 
quercetin and rutin (at different molar ratios of 2.5-100:1 co-pigment/betalain) and rosehip extract (at 
two molar ratios of 50:1 and 100:1 gallic acid equivalent/betalain) were applied. The results indicated 
that WPC was the most effective wall material which maintained the higher betalain (81.50 mg/100 g 
powder) during drying and, after using the microcapsules in the model drink, the highest retained 
betalain (48.20 %) was related to the WPC microcapsules. Alpha and beta cyclodextrins and pure 
phenolic co-pigments did not have any significant effect on the betalain stability. Rosehip extract at 
two molar ratios of 50:1 and 100:1 (gallic acid equivalent/betalain) led to increasing of the betalain 
retention which was also obvious during storage at accelerated temperature and light condition, even 
after 14 days; so that the betalain content of the sample containing rosehip extract did not 
decreaseduring 14 days storage. 
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