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چكیده
امروزه صنعت تولید غذا در جستجوی روشهای نوین برای کاهش سطح اسیدهای چرب
اشباع و ترانس مواد غذایی فراوریشده و تولید جایگزین مناسب چربی برای محصوالت
پرچرب است که ضمن تأمین تمام یا برخی از خواص کاربردی چربیها فواید
سالمتیبخش نیز داشته باشد .در این تحقیق از روغنکنجد در ماتریسهای ژلمانند
جهت تولید عاملهای روغنی حجمدهنده بر پایۀ اینولین در سه سطح ( 0/5تا 1/5
درصد) ،صمغ فارسی ( 1تا  2/5درصد) و آلژینات نیز در سه سطح ( 0/5تا  1درصد)
بهعنوان راهكار جدیدی برای بهبود محتوای چربی محصوالت غذایی عملگرا استفاده
شد .درصد مهاجرت روغن ،پایداری حرارتی ،پارامترهای رنگ از قبیل * a* ،Lو * bو
همچنین ویژگیهای رئولوژیكی از قبیل سختی ،چسبندگی ،قوام و نیروی چسبندگی
ماتریسهای حجیم روغنی تولیدشده بررسی گردید .سیستم ساختاریافتۀ دوفازی به
روش سطح پاسخ با پاسخهای سه متغیر در بیشترین پایداری حراتی ،کمترین درصد
مهاجرت روغن ،بهترین رنگ و ویژگیهای بافتی مطلوب بهینهسازی شد و مقادیر بهینه
در غلظتهای درصدی ( )1/3182از صمغ فارسی )1/5( ،اینولین و ( )0/9646درصد
آلژینات سدیم بهدست آمد .در بررسی مدل رگرسیونی ،سختی ،قوام ،روشنایی و زردی
رنگ با ضریب تبیین باالی  85درصد برازش خوبی از مدل نسبت به دادههای آزمایشی
نشان دادند.

تاریخ دریافت1400/05/03 :
تاریخ پذیرش1400/08/19 :
واژههای کلیدی
چربی کاهشیافته
روش اکستروژن پسرو
سیستم دوفازی ساختاریافته
عاملهای حجمدهندۀ روغنی
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مقدمه
امروزه مصرفکنندگان موادغذایی به میزان قابلتوجهی
نگران بیماریهای قلبی-عروقی و دیگر اثرات نامطلوب
ناشی از رژیم غذایی حاوی چربی باال هستند و سعی در
کاهش میزان چربی در رژیم خود دارند ( Limpimwong,
Kumrungsee, Kato, Yanaka, & Thongngam,

 .); Mert & Demirkesen, 2016a2017ازطرفی نتایج
نامطلوب استفاده از چربیها ازنظر سالمتی و بهداشت،
سازمانهای نظارتی را واداشت تا با ایجاد قوانینی تولید
چربیهای ترانس برای استفاده در موارد صنعتی را به
حداقل رسانده و در مدت زمان محدود تعیینشده ،حذف
این مواد را در غذاهای فراوریشده در دستور کار خود قرار

این مقاله برای انتشار پذیرفتهشده و موردبررسی کامل داوران قرار گرفته است و در فرایند صفحهآرایی و حروفچینی
میباشد .لطفاً مقاله را با کد  DOIذکر نمایید.
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دهند

(; O'Sullivan, Barbut, & Marangoni, 2016

 .)Pehlivanoglu et al., 2018این قوانین بهصورت یک
نیروی محرکه در صنعت غذا منجربه طغیان یک روند
روبهرشدی جهت تولید محصوالت جدید و سالم شد که
نتیجۀ آن کشف روشهای نوین برای کاهش سطح
اسیدهای چرب اشباع و ترانس در مواد غذایی و جایگزینی
روغن در غذاهای فراوری با چربی زیاد بود ( Kim, Lim,
; Pehlivanoğlu et al., Lee, Hwang, & Lee, 2017

 .)2018بههمینمنظور تاکنون مطالعههایی روی
جایگزینهای چربی 1با ساختارهای مختلف ازجمله
کربوهیدرات ،پروتئین و چربی صورتگرفته است
(; A. J. Martins, Cerqueira, Bemiller, 2010
Cunha, & Vicente, 2017; Stortz, Zetzl, Barbut,
 .)Cattaruzza, & Marangoni, 2012این جایگزینها

ترکیباتی هستند که تأمینکنندۀ تمام یا برخی از خواص
چربیها هستند درحالیکه کالری کمتری از چربی ایجاد
میکنند ( & Tan, Wan-Yi Peh, Marangoni,
 )Henry, 2017و موردتأیید ادارۀ مواد غذایی و دارویی
آمریكا 2نیز میباشد .تهیۀ امولسیونهای ساختاریافته از
ارگانوژلها ،راهكار جدیدی برای بهبود محتوای چربی و
تولید محصوالت کمچرب است .ارگانوژلها شبكۀ ژلی
حاوی مولكولهای ایجادکنندۀ ژل هستند که حاللهای
آلی مانند بنزن ،هگزان یا روغنهای مایع خوراکی را
ازطریق واکنشهای بینزنجیری مانند پیوندهای
هیدروژنی و واندروالسی درونشبكه بهداممیاندازند
(; Artur J. Martins, Cerqueira et al., 2017
;Cerqueira, Fasolin, Cunha, & Vicente, 2016
Panagiotopoulou, Moschakis, & Katsanidis,
 .)2016در صنعت غذا به روغنهای ساختاریافته اولئوژل
گفته میشود ( Dassanayake, Kodali, & Ueno,

 .)2011در سالهای اخیر باتوجهبه افزایش کاربردهای
روغنهای ساختاریافته ،سیستمهای منحصربهفرد
ساختاردهی روغن نیز توسعه یافتهاند .این استراتژیهای
جدید بهطور گستردهای براساس الزامهای فرایندی به 4
گروه اصلی پراکندگی مستقیم ،3ساختاریافتۀ غیرمستقیم،4

جذب روغن 5و سیستمهای دوفازی 6طبقهبندی میشوند.
اولئوژالتورهای پخش مستقیم اولین سیستمهای
ساختاریافتۀ روغن بودند که بررسی شدند .همانطوریکه
از نام آنها پیداست ،میتوانند به صورتمستقیم در فاز
روغن گنجانده شوند (.)Patel & Dewettinck, 2016
تهیۀ روغنهای ساختاریافته به روش مستقیم ،نیازمند
درجهحرارت باالست که باتوجهبه ژلسازهای کاربردی
حرارتدهی متفاوت خواهد بود (یگانه زاد و همکاران،
 .)1400حرارت بهکاررفته باعث اکسیداسیون و ازبینرفتن
یا کاهش مواد مغذی موجود در روغن میشود .بهاینعلت
محققان بهدنبال روشهایی هستند تا مرحلۀ حرارتدهی
حذف و کیفیت روغن حفظ شود تا بتوان از این روغن
ژلشده بدون محدودیت در فرموالسیون مواد غذایی
مختلف استفاده کرد (.)Patel, Cludts, et al., 2014
سیستمهای دوفازی ساختاریافته که طیف وسیعتری را
شامل میشوند خود به سه گروه امولسیونهای
ساختاریافته ،7امولسیونهای ژلهای 8و سیستمهای
9
حجمدهندۀ روغن طبقهبندی میشوند ( & Patel
 .)Dewettinck, 2016سیستمهای حجمدهندۀ روغن
روش جایگزین دیگری برای ایجاد یک سیستم دوفازی
ساختاریافته مبتنی بر حجم دهی روغن است .این روش
پراکندهکردن و بهدامانداختن قطرههای روغن در یک
ماتریس هیدروژل (فاز آبی ژلشده با استفاده از
هیدروکلوئیدها) است که منجربه تشكیل عاملهای
10
حجمدهندۀ روغن میشود ( Patel & Dewettinck,
 .)2016هیدروکلوئیدهایی از قبیل گلوکومانان کنجاک 11و
آلژیناتها در ترکیب با اینولین و دکسترین برای
سیستمهای ساختاریافته حاوی روغنهای سالم مانند
ماهی ،دانۀ کتان و روغنزیتون آزمایش شدهاند .این
فناوری شامل پراکندگی روغن مایع در فاز آبی و بهدنبال
آن ژلشدن فاز پیوستۀ آبی است .سیستمهای حجمدهندۀ
روغن با امولسیون معمولی آب متفاوت هستند زیرا هیچ
امولسیفایری برای تهیۀ آنها استفاده نمیشود .ثبات
5
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سیستم بهطوکامل بهدلیل بهدامافتادن فیزیكی فاز روغن
در ماتریس ژلهای فاز آبی است .در واقع در این سیستمها،
قطرههای پراکندۀ روغن در ماتریس فاز آبی ژلشده با
استفاده از شبكۀ پلیمرها جاسازی شدهاند ( & Patel
 .)Dewettinck, 2016درنهایت عاملهای حجمدهندۀ
روغن تولیدشده میتوانند بهعنوان جایگزین چربی در
محصوالت غذایی عملگرا بهکار روند ( A. M. Herrero,
P. Carmona, F. Jiménez-Colmenero, & C.
; Ruiz-Capillas, Carmona, Ruiz-Capillas, 2014
 .)Jiménez-Colmenero, & Herrero, 2013باتوجهبه

مزایای این سیستمهای ساختاریافته ازلحاظ بهبود خواص
تغذیهای ،کاهش میزان اسیدهای چرب اشباع ،امروزه
کاربرد روغنهای ساختاریافته بهعنوان جایگزین چربی در
فرموالسیون محصولهای گوناگون افزایش یافته است
( .)Patel & Dewettinck, 2016درمورد سیستمهای
مختلف تهیۀ روغنهای ساختاریافته در فرموالسیون و
تثبیت محصوالت گوشتی تازه ،پختهشده و
سوسیس(،)Zetzl, Marangoni, & Barbut, 2012
سسها ،شكالت و خمیر شكالت ( Patel,
 ،)Rajarethinem, et al., 2014اسپرید و مارگارین
(; Yılmaz & Patel, Rajarethinem, et al., 2014
 ،)Öğütcü, 2015نان ،محصوالت خمیری و فراوردههای
پختی (; Jang, Bae, Hwang, Lee, & Lee, 2015
Kim et al., 2017; Mert & Demirkesen, 2016a,
 ،)2016b; Patel, Rajarethinem, et al., 2014پنیر
خامهای ( & Bemer, Limbaugh, Cramer, Harper,

 ،)Maleky, 2016بستنی (

Botega,

Zulim

 )Marangoni, Smith, & Goff, 2013و خامه
(ناجیطبسی ,مهدیان ,آریانفر & ,ناجیطبسی)1399 ,
تحقیقهای گستردهای انجام شده است .در سیستمهای
ساختاریافتۀ مورد استفاده در صنعت غذا به ترکیبات
ژلکنندهای نیاز است که توانایی ایجاد شبكۀ سهبُعدی
برای بهدامانداختن روغنهای خوراکی را داشته باشند.
هیدروکلوئیدها یا صمغها میتوانند این نقش را ایفا کنند
(سوهانآجینی ,موحد & ,احمدیچناربن;1396 ,
عسگریورجانی ,صالحیفر & ,شهریاری .)1396 ,آنها
بیوپلیمرهای هیدروفیلیک با وزن مولكولی باال میباشند
(جباریایزدی & معتدزادگان ;1392 ,گلکار ,نصیرپور,
& کرامت .)1394 ,دردسترسبودن ،دارابودن درجۀ

غذایی و خصوصیات حرارتی برگشتپذیر 1در غلظتهای
پایین ازجمله امتیازهای هیدروکلوئیدهاست (Leal-
 .)Calderon, Thivilliers, & Schmitt, 2007ایران
ازجملۀ تولیدکنندگان برخی صمغهای گیاهی مانند صمغ
کتیرا و صمغ فارسی د ر جهان است .کاربرد صمغ فارسی
بهدلیل طبیعیبودن ،اطمینان از بازار تأمین ،توجیه
اقتصادی و بومیبودن در صنایع غذایی امكانپذیر است.
ازاینرو ،بررسی ویژگیهای امولسیونکنندگی این صمغ
در محدودۀ وسیعی از سیستمهای امولسیون غذایی توصیه
میشود (رحیمی & عباسی ;1393 ,گلکار et al.,
 .)1394صمغ فارسی ،صمغی ترشحی شفافی است که از
درخت بادامک ،گونهای از بادامکوهی با نام علمی
آمیگدالوس اسكوپاریا 2بهدست میآید و به آن صمغ زدو،3
صمغ شیرازی یا صمغ آنگوم 4میگویند که کاربردهای
تغذیهای و دارویی همچون محرک اشتها ،خردکنندۀ سنگ
مثانه دارد (رحیمی & عباسی ;1393 ,مظفری ,حسینی& ,
حجت االسالمی .)1394 ,پلیساکاریدها بهصورت جداگانه
یا در ترکیب با هم میتوانند برای ایجاد ساختارهای ژلی
گوناگون که مناسب بهدامانداختن قطرههای روغن هستند،
استفاده شوند و بهعنوان عاملهای حجمدهندۀ روغن عمل
نمایند( .)Ruiz-Capillas et al., 2013خواص
پلیساکاریدهایی که به عنوان عاملهای حجمدهنده در
سیستمهای ساختاریافته بهکار میروند با مخلوطکردن
آنها با سایر بیوپلیمرها بهبود مییابد .اینولین بهعنوان یک
پلیساکارید دارای فواید سالمتیبخش و خواص
تكنولوژیكی بسیار جالب مانند شیرینکنندۀ کمکالری،
عامل حجمدهنده و جایگزین چربی ،توانایی برهمكنش با
آب و جذبکنندۀ آب ،پایدارکنندۀ کف و امولسیون،
احساس دهانی چرب در محصوالت جایگزین چربی
میباشد که بهعنوان عامل بافتدهنده بهکار میرود .برخی
محققان گزارش نمودند که ژل اینولین شبیه بافت
چربیهای جامد است و میتواند بهعنوان مقلدهای چربی
در محصوالت غذایی مورد استفاده قرار گیرد ( Bot, Erle,
 .)Vreeker, & Agterof, 2004پلیساکاریدهایی
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همچون آلژینات ،صمغها ،دکسترین ،الیگوساکاریدها،1
آگار ،نشاسته و مومها نیز میتوانند بهعنوان عاملهای
حجمدهنده در تولید ژل بهکار روند .خواص این ماتریسها
به روغنی که ژلهای پلیساکاریدی آن را دربرگرفته و
تعاملهای پیچیدۀ بین آنها بستگی دارد ( A. M.
.)Herrero et al., 2014
بهطورکلی هدف از این پژوهش تولید ماتریسهای
حجم دهندۀ روغن بر پایۀ پلی ساکاریدهای اینولین ،صمغ
فارسی و آلژینات سدیم و حاوی روغنکنجد و ارزیابی
ماتریسهای حجیم روغن تولیدشده ازلحاظ درصد
مهاجرت روغن ،پایداری حرارتی ،رنگ و تعیین پارامترهای
بافت از قبیل سختی ،قوام ،چسبندگی ،نیروی چسبندگی،
ارائۀ مدل رگرسیونی مناسب و درنهایت انتخاب نمونۀ
بهینه که دارای بیشترین پایداری حرارتی ،کمترین نشت
روغن ،رنگ و خواص بافتی قابلقبول باشد چراکه اینها
دالیلی هستند که میتوان ماتریس حجیم روغنی بهینه را
بهعنوان جایگزین چربی در محصوالت عملگرا استفاده
کرد.
مواد و روشها
مواد اولیه

پودر سدیم آلژینات خوراکی از شرکت بازرگانی امید
(تهران ،ساخت ایران) ،اینولین از شرکت حلمی نمایندگی
( Beneoتهران ،ساخت ایران) ،صمغ فارسی از شرکت
دانش بنیان طعم و رنگ فریر (اصفهان ،ساخت ایران) و
روغنکنجد پیک (شرکت صنایع غذایی گلدانه ماهدشت
کرج ،ساخت ایران) از هایپر مارکت خریداری شدند .سایر
مواد شیمیایی موردنیاز پژوهش از شرکت سیگما آلدریچ و
مرک با درجۀ آزمایشگاهی تهیه شد.
آمادهسازی مخلوطهای پلیساکاریدی
برای تهیۀ  50گرم نمونۀ ژل از روش ( A. M. Herrero

 ،)2014()et al., 2014درصدهای موردنظر اینولین
مطابق با جدول ( )1توزین شدند و در داخل بشر به آب
دیونیزه مورد نیاز اضافه شدند .بشر داخل حمام آبی قرار
داده شد تا دمای محلول به  45±1درجۀ سانتیگراد
رساندهشده و محلول شفافی بهدست آید .آنگاه محلول
Oligosaccharides

1

روی همزن مغناطیسی هیتردار(مدل  IKAساخت آلمان)
قرار داده شد تا اینولین بهطورکامل حل گردد .مقدار
موردنظر از صمغ فارسی و آلژینات سدیم مطابق با جدول
( )1توزین و با هم مخلوط گردید و به آرامی روی همزن
به محلول اینولین افزوده شد .بهمنظور آبگیری کامل
محلول حدود  2ساعت بهطور یكنواخت و به آرامی روی
همزن در دمای محیط ( 26درجۀ سانتیگراد) همزده شد.
جهت تكمیل فرایند آبگیری تمام محلولها به مدت 24
ساعت در دمای یخچال نگهداری شدند .بعد از  24ساعت
نمونهها از یخچال خارج شدند .نمک کلسیم و سدیم پیرو
فسفات به میزان  0/1درصد برای تكمیل فرایند تولید ژل
به آنها افزوده شد .مخلوط با  1500دور بر دقیقه به مدت
 20ثانیه همگن شد .سپس روغنکنجد به میزان 40
درصد بهتدریج به این مخلوط درحینکار هموژنایزر
(اولتراتوراکس تی  ،25شرکت  ،IKAساخت آلمان) با
 1500دور بر دقیقه به مدت دو دقیقه افزوده شد .ژلهای
آماده در قالبهای  100گرمی ریخته شدند و برای
جلوگیری از تشكیل حبابهای هوا ،گویهای فلزی
کوچكی روی سطح آنها قرار گرفتند .نمونههای آمادهشده
به مدت  24ساعت در یخچال و در دمای  3±1درجۀ
سانتیگراد قرار گرفتند تا آزمایشهای مربوطه روی آنها
انجام پذیرد ( A. Herrero, P. Carmona, F.
Ruiz-Capillas,
.)2014

C.

&

Jiménez-Colmenero,

جدول  -1متغیرهای مستقل فرایند و مقادیر آنها
متغیرهای مستقل

نماد ریاضی

درصد صمغ فارسی
درصد اینولین
درصد آلژینات

X1
X2
X3

سطوح متغیرها
+1

0

-1

2/5
1/5
1

1/75
1
0/75

1
0/5
0/5

درصد متغیرهای مستقل در حجم کل محلول میباشد.

بهینهسازی

بهمنظور تهیۀ عوامل حجمدهندۀ روغن بر پایۀ اینولین،
صمغ فارسی و آلژینات ،روغنکنجد در درصد ثابت  40و
اینولین ،صمغ فارسی و آلژینات در سه سطح مطابق

محمدعلمی و همكاران

بهینهیابی سیستمهای حجم دهندۀ روغن بر پایۀ اینولین ،صمغ فارسی و آلژینات با روش سطح پاسخ

جدول ( )1با نرمافزار مینیتب 1نسخۀ  18و با استفاده از
روش سطح پاسخ ( )RSM2طراحی شدند .با استفاده از
طراحی سطح پاسخ نرمافزار مینیتب 20 ،تیمار مختلف
براساس سطوح متغیرهای موردبررسی مطابق جدول ()2
مشخص شدند .پس از انجام آزمونهای موردنظر روی
نمونههای تولیدشده بهمنظور دستیابی به سطوحی از
متغیرهای مستقل که درنتیجۀ بهکارگیری آنها بهترین
فرموالسیون ازلحاظ بیشترین پایداری حرارتی ،ثبات
امولسیون و بهترین رنگ و بافت بهعنوان پاسخ،
بهینهسازی انجام شد .شرایط بهینۀ متغیرهای مستقل
براساس هدف بیشینه یا کمینه مقدار متغیر پاسخ تعیین
شد.
جدول  -2طراحی آزمایشها
X1 Blocks PtType Runorder Stdorder

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

4
2
19
9
6
7
3
5
17
16
14
20
12
10
13
8
18
15
11
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
1
0
-1
1
1
1
1
0
0
-1
0
-1
-1
-1
1
0
0
-1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2/50
2/50
1/75
1/00
2/50
1/00
1/00
1/00
1/75
1/75
1/75
1/75
1/75
2/50
1/75
2/50
1/75
1/75
1/75
1/00

X2

X3

1/5
0/5
1/0
1/0
0/5
1/5
1/5
0/5
1/0
1/0
1/0
1/0
1/5
1/0
1/0
1/5
1/0
1/0
0/5
0/5

0/50
0/50
0/75
0/75
1/00
1/00
0/50
1/00
0/75
0/75
1/00
0/75
0/75
0/75
0/50
1/00
0/75
0/75
0/75
0/50

 :Stdorderترتیب انجام آزمایشها :Runorder ،ترتیب تصادفی
آزمایشها :PtType ،نوع نقطه در طرح آزمایشها؛ نقاط مرکزی با
صفر ،نقاط گوشهای با  +1و نقاط محوری با  :Blocks ،-1بلوکهای
آزمایش ،و  X2 ،X1و  X3بهترتیب درصدهای صمغ فارسی ،اینولین و
آلژینات در کل محلول میباشند.

Minitab
Response Surface Methodology

1
2
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ارزیابی ماتریسهای حجمدهندۀ روغن
تعیین درصد مهاجرت روغن

بهمنظور ارزیابی ژلهای تولیدشده ،پایداری سیستم
دوفازی ساختاریافته بایستی موردبررسی قرار گیرد.
بهاینمنظور مطابق روش ( Yılmaz & Öğütcü,
 )2014()2014حدود  15گرم از هر نمونه در لولههای
فالكون (با وزن  )aریخته شد و حدود  1ساعت در دمای
محیط  24±1درجۀ سانتیگراد قرار داده شد و دوباره
توزین گردید ( .)bآنگاه به مدت  20دقیقه در
سانتریفیوژ(مدل  ،Digicon21شرکت ،Orto Alresa
ساخت اسپانیا) با  6000دور بر دقیقه قرار داده شد و بعد
از  50دقیقه استراحتدادن به نمونهها ،روغن جداشده از
ماتریس به داخل ظرف منتقل و مجدد لوله بههمراه نمونه
توزین گردید( .)cدرصد مهاجرت روغن از رابطۀ ()1
بهدستآمد:
رابطۀ ()1
= [(b − a) − (c − a)]⁄(b − a) × 100روغن خارجشده

تعیین پایداری حرارتی
پایداری حرارتی مطابق روش ( A. M. Herrero et al.,

 )2014()2014تعیین شد .بهاینصورتکه حدود  10گرم
نمونه در داخل لولههای فالكون توزین گردید .سپس
لولهها به مدت  20دقیقه در دمای  80درجۀ سانتیگراد
در داخل بنماری قرار داده شدند .آنگاه به مدت  20دقیقه
در سانتریفیوژ با  6000دور بر دقیقه قرار داده شدند و بعد
از  50دقیقه استراحتدادن به نمونهها ،روغن آنها جداشده
و بعد از توزین مجدد ،پایداری ماتریسهای تولیدی
برحسب درصد وزن نمونۀ اولیه بیان گردید ( A. M.
.)Herrero et al., 2014
رنگ

رنگ یكی از شاخصهای مهم در کیفیت ،کنترل سریع
طی فرایند و زمان نگهداری نمونههای تولیدشده میباشد.
رنگ عوامل حجمدهندۀ روغنی تولیدشده ،با دستگاه
رنگسنج (مدل  ،WF-30شرکت  ،IWAVEساخت چین)
ارزیابی شد .برای بررسی میزان تغییرات ایجادشده در
ویژگیهای رنگی ،از اصطالح پارامترها یا شاخصهای
رنگی استفاده میشود .در این سیستم شاخص * Lکه
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پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی

نشاندهندۀ روشنایی (سفیدی یا سیاهی) و بین صفر تا
 100متغیر است( a* ،از سبز تا قرمز) و * bدرجۀ آبی یا
زردبودن را نشان میدهند و بین  -120تا  +120متغیر
هستند و  cشاخص کروما 1و زاویۀ هیو 2که از پارامترهای
رنگی فوق بهدست میآیند ،اندازهگیری شدند .شاخص
کروما نشاندهندۀ میزان اشباعشدگی و یا شدت رنگ
است که براساس رابطۀ ( )2بهدست میآید:
رابطۀ ()2
1

 =(𝑎2 + 𝑏 2 )2شاخص کروما

همچنین زاویۀ هیو شاخصی از رنگ مادۀ غذایی است
که زاویۀ صفر یا  360درجه نمایانگر رنگ قرمز و زاویههای
 180 ،90و  270بهترتیب نشاندهندۀ رنگهای زرد  ،سبز
و آبی میباشد (رابطۀ .)3
رابطۀ ()3
]𝑎=tan−1[𝑏⁄زاویۀ هیو

تعیین پارامترهای بافتسنجی

سفتی نمونههای تولیدشده با دستگاه آنالیز بافت (مدل
 ،Stable-Microsyst ،PA-xt-plusساخت انگلستان)و با
پروپ صفحهای با قطر  40میلیمتری انجام شد .ازآنجاکه
تست اکستروژن پسرو 3برای ارزیابی بافت غذاهای
نیمهجامد مناسب است( )Giacintucci et al., 2018از
این آزمون برای مقایسۀ بافت نمونهها استفاده گردید .در
این آزمایش نمونههای تولیدشده که در یخچال نگهداری
شدند برای مدت کوتاهی جهت همدمایی با محیط (دمای
آزمایشگاه 24±1درجۀ سانتیگراد) خارج از یخچال قرار
داده شد و سپس در ظروف استوانهای شیشهایمشابه،
مخصوص دستگاه با ارتفاع  75میلیمتر و قطر 45
میلیمتر تا ارتفاع یكسان ریخته شدند .پروپ با سرعت 1
میلیمتر بر ثانیه حرکت کرد و تا  50درصد ارتفاع نمونه
مسیر را پیمود .قوام( 4گرم×ثانیه) ،سختی( 5گرم) ،نیروی
چسبندگی( 6گرم) ،چسبندگی( 7گرم×ثانیه) از نتایج
آزمون بهدستآمد .قوام ،شاخصی برای تعیین پایداری

ژلها طی نگهداری که سطح زیر منحنی نیرو-زمان در
ناحیۀ مثبت نمودار میباشد .سختی ،باالترین نقطه در
نمودار نیرو-زمان میباشد که میتواند برحسب نیوتن بر
گرم بیان شود .نیروی چسبندگی ،نیروی الزم برای
جداشدن پروپ از نمونه و یا بیشترین نیروی منفی
تولیدشده در طول برگشت و خارجشدن پروپ از ظرف
اندازهگیری میباشد (نقطۀ حداقل نمودار) .چسبندگی
مساحت ناحیۀ منفی نمودار نمادی از انسجام بافت
محصول است (; T•rinh & Glasgow, Bourne, 1978
.)2012
آنالیز آماری

در این پژوهش آنالیز آماری و تجزیهوتحلیل دادههای
مربوطه با استفاده از روش سطح پاسخ براساس طرح
مرکب مرکزی 8با کمک نرمافزار مینیتب صورت گرفت6 .
تكرار نقطۀ مرکزی برای تخمین خطای آزمایش و محاسبۀ
تكرارپذیری استفاده شدند .براساس آنالیزها برای هرکدام
از پاسخهای موردارزیابی نیز یک مدل چندمتغیره برای
پیشبینی اثر متغیرها تعریف شد .بهمنظور ارزیابی صحت
مدلهای برازشیافته ،آزمون ضعف برازش ،مقدار ضریب
تغییرات ،ضرایب تبیین و ارزش  Pدر سطح معنیداری 5
درصد تعیین شدند .آزمون  Fنیز جهت تأیید واریانس
بهدستآمده از مدل رگرسیونی با ارزیابی معنیداری آن در
سطح  5درصد نسبت به واریانس باقیمانده و همچنین
برای تعیین عدم برازش مدل (خطای مدل) مورد استفاده
قرار گرفت .رابطۀ مدل و تعیین شرایط عملیاتی بهینه
بهوسیلۀ نمودارهای سطح پاسخ انجام پذیرفت .درنهایت
شرایط عملیاتی بهینه با استفاده از تكنیک بهینهسازی
عددی جستجو شد .با استفاده از تكنیک ذکرشده فضای
پاسخ با استفاده از مدلهای ایجادشده بهمنظور یافتن
بهترین شرایطی که اهداف بهینهسازی موردنظر را برآورده
کند ،جستجو شد.
نتایج و بحث

1

Choroma
Hue angel

2
3

Back- Extrusion
Consistency
5
Firmness
6
Adhesive Force
7
)Cohesiveness (g.s

درصد مهاجرت روغن

4

)Central Composit Design(CCD

8

محمدعلمی و همكاران
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درصد مهاجرت روغن یا نشت روغن 1یكی از پارامترهای
فیزیكوشیمیایی مهم در اولئوژلهاست .شكل ( ،)1تأثیر
غلظت پلیساکاریدها را بر نشت روغن در شرایطی که
اینولین در نقطۀ مرکزی  1درصد ثابت نگهداشته شده
است ،نشان میدهد .بهصورت یک روند عمومی در تمامی
غلظتهای آلژینات سدیم با افزایش مقدار صمغ فارسی از
 1تا  2/5درصد وزنی-وزنی میزان نشت روغن کاهش
مییابد .بهطوریکه کمترین درصد مهاجرت روغن مربوط
به نمونهای با بیشترین درصد صمغ فارسی و کمترن مقدار
آلژینات است .در تولید عاملهای حجمدهندۀ روغن ،ذرات
کوچک روغن در داخل ساختار نهایی این عوامل
پراکندهشده و به روغن ساختاریافتۀ جامد تبدیل شدند.
هرچه ساختار شبكه دارای استحكام بیشتری باشد ،روغن
در داخل این شبكه پایدارتر خواهد بود و نشت کمتری
خواهد داشت .در غلظتهای بیشتری از صمغ فارسی،
فضای بیشتری بین قطرههای روغنمایع توسط صمغ
اشغال شد و ویسكوزیتۀ فاز آبی (فاز پیوسته) افزایش یافت
که باعث محدودیت حرکت قطرههای روغن و عدم
پیوستگی آن شدMeng, Qi, Guo, Wang, & Liu, ( .
 )2018()2018aدر مطالعهای بر تشكیل روغنهای
ساختاریافته بر پایۀ سیستم امولسیونی بیان کردند که

7

نتایج قوام و سختی ساختار در آزمون اکستروژن پسرو نیز
تعریف کرد (به نتایج ویژگیهای بافت شكلهای  6الی 9
در همین مقاله مراجعه شود) .تیماری که سختی و قوام
بیشتر یا استحكام بیشتری داشت میزان نشت روغن
کمتری نیز داشت .نمونه با  2/5درصد وزنی-وزنی صمغ
فارسی و  0/5درصد وزنی-وزنی آلژینات سدیم بهدلیل
ساختار قوی عوامل حجمدهندۀ روغن ایجادشده ،توانایی
بیشتری در بهدامانداختن روغن درون شبكۀ سهبُعدی و در
واقع بهترین ظرفیت اتصال روغنمایع را داشت .باتوجهبه
نتایج میتوان دریافت که با افزایش صمغ فارسی از  1به
 2/5درصد وزنی-وزنی میزان نشت روغن (درصد مهاجرت
روغن) کاهش مییابد .همچنین حضور صمغ فارسی در
نسبت مناسب با آلژینات سدیم باعث ایجاد امولسیون با
ثباتتر با استحكام مكانیكی باالترشده و ساختارهایی با
شبكۀ فشردهتر ایجاد می کند .استحكام مكانیكی عوامل
حجم دهندۀ تولیدشده به ظرفیت اتصال روغن در نمونه
مرتبط است و مقاومت مكانیكی باالتر منجربه ظرفیت
اتصال روغن بهتر است .کمترین پایداری و بیشترین میزان
نشت روغن (درصد مهاجرت روغن) در نمونهای با کمترین
میزان صمغ فارسی بهدستآمد.

2

افزایش غلظت هیدروکسیپروپیل متیلسلولز ( ،)HPMC
باعث افزایش میزان نگهداری روغن در ساختار اولئوژل شد
بهطوریکه بیشترین نشت روغن در اولئوژل با حداقل
غلظت  0/2( HPMCدرصد وزنی) ،حدود  18درصد
گزارش شد ،درحالیکه نشت روغن در اولئوژل با  1درصد
وزنی  HPMCحدود  8درصد بود ( Meng et al.,
 .)2018aآنها در مطالعۀ دیگری که اثر ویسكوزیتههای
مختلف  HPMCو  3MCبر میزان نشت روغن را بررسی
میکردند ،نتیجه گرفتند اولئوژلهای حاصل از ویسكوزیتۀ
بیشتر  HPMCو  MCتوانایی بیشتری در نگهداری روغن
داشتند چرا که با افزایش ویسكوزیتۀ فاز پیوسته ،حرکت
قطرههای روغن محدودشده و پدیدۀ پیوستگی در
امولسیون سپس اولئوژل تولیدی رخ نداد ( Meng, Qi,
 .)Guo, Wang, & Liu, 2018bاین مورد را میتوان از
1

)Oil loss (%
Hydroxypropyl methylcellulose
3
Methylcellulose
2

شكل  -1نمودار سطح پاسخ درصد مهاجرت روغن

پایداری حرارتی

شكل ( )2تأثیر غلظت پلیساکاریدها را بر پایداری حرارتی
در شرایطی که اینولین در نقطۀ مرکزی  1درصد ثابت
نگهداشته شده است ،نشان میدهد .بهصورت یک روند
عمومی در تمامی غلظتهای آلژینات سدیم با افزایش
مقدار صمغ فارسی از  1تا حدود  2درصد وزنی-وزنی
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میزان پایداری حرارتی روند افزایشی و از  2تا  2/5درصد
وزنی-وزنی صمغ فارسی این روند کاهشی بود .باتوجهبه
نتایج با اعمال حرارت  80درجۀ سانتیگراد ،درصد
مهاجرت روغن (نشت روغن) نیز افزایش پیدا کرد .افزایش
دما و شوک حرارتی میتواند منجربه شكستن ساختاری
مولكولها ،افزایش آزادی و تحرک مولكولها ،جاریشدن
آنها و درنتیجه کاهش گرانروی و متعاقب آن کاهش
پایداری امولسیون شود که با این کاهش پایداری ،درصد
نشت روغن نیز افزایش یافت ( Marangoni & Edmund
 .)Daniel, 2012ازآنجاکه توانایی تشكیل پیوندهای
هیدروژنی بین پلیساکاریدها به شدت تحتتأثیر شرایط
دمایی مورد استفاده طی  24ساعت ابتدایی تشكیل ژل
است ( & Davidovich-Pinhas, Barbut,
 ;Marangoni, 2015سلطانیزاده & گلی )1398 ,و
باتوجهبه اینكه در طی  24ساعت ابتدایی تشكیل ژل
شرایط در تمام نمونهها یكسان بود ،بنابراین با اعمال
حرارت بعد از تشكیل ژل برخی از پیوندهای هیدروژنی از
هم گسسته شده و با کاهش قدرت شبكۀ ژلی باعث به
جریان درآمدن ماتریسها شدند .البته تفاوت بین تیمارها
معنیدار نبود (.)P≥0/05

شكل  -2نمودار سطح پاسخ متغیر پایداری حرارتی

در بررسی ویژگیهای فیزیكوشیمیایی صمغ فارسی که
توسط (خالصی ,کدخدایی & ,عمادزاده)1395()1395 ,
انجام شد با افزایش غلظت صمغ ،پایداری امولسیون
افزایش یافت .افزایش دما از  30درجۀ سانتیگراد به 90
درجۀ سانتیگراد ،منجربهکاهش برهمکنش بینزنجیرهای
شد درحالیکه قابلیت جذب آب صمغ با تغییرات دما
تقریباً ثابت باقیمانده بود .بعد از اتمام عمل حرارتدهی،

طی سردشدن ،ویسكوزیتۀ محلول تقریباً به حالت اولیۀ
خود بازگشت که نشاندهندۀ عدم تخریب ساختار
مولكولی صمغ در اثر اعمال حرارت است .همچنین اندازۀ
قطرههای امولسیون پس از حرارتدهی در حضور صمغ
فارسی در حداقل مقدار باقیماند (خالصی .)et al., 1395
بااینترتیب تأثیر مثبت بخش محلول صمغ فارسی در
جلوگیری از افزایش اندازۀ قطرهها در حین اعمال حرارت،
ثابت ماندن قابلیت جذب آب توسط صمغ با تغییرات دما،
افزایش ویسكوزیتۀ ظاهری با افزایش غلظت صمغ ،عدم
تخریب ساختار مولكولی برای توجیه بیشترین پایداری در
نمونهای با بیشترین غلظت صمغ فارسی دالیل موجهی
محسوب میشوند.
رنگ
باتوجهبه نتایج بهدستآمده و شكل( )3روغنکنجد با
دارابودن مقادیر شاخصهای * )87/76( Lو *)25/37( b
بهترتیب رنگ زرد شفافی از خود نشان داد .درحالیکه بعد
از تبدیل آن به روغن ساختاریافته در ماتریسهای
تولیدشده در بهترین حالت ممكن روشنایی محصول به
 62/77و زردی محصول به  9/78کاهش یافتند .بیشترین
روشنایی مربوط به نمونۀ حاوی کمترین مقدار درصد
صمغ فارسی و بیشترین درصد اینولین و آلژینات سدیم
بود و نمونۀ حاوی بیشترین درصد صمغ فارسی و اینولین
و کمترین درصد آلژینات دارای باالترین مقدار زردی رنگ
بود .در اصل رنگ نمونهها درنتیجۀ پراکندگی نور
منعكسشده بهوسیلۀ گلبولهای چربی و ذرات کلوئیدی
ایجاد میشود .کاروتن نیز به عنوان یک ترکیب داخل گیاه
روی رنگ تاثیرگذار است .معموالً با کاهش اندازۀ ذرات
امولسیون رنگ آن روشنتر میشود که بهدلیل افزایش
پراکنش نور است (گلکار  .)et al., 1394درحالیکه
باالترین روشنایی رنگ مربوط به نمونۀ حاوی کمترین
مقدار صمغ فارسی و بیشترین درصد اینولین و آلژینات
سدیم بود ،همین نمونه ،شاخص * aو * bکمتری را نشان
داد .حال آنكه بیشترین مقادیر * b* ،aو  cمربوط به
نمونهای با بیشترین درصد صمغ فارسی بود که ممكن
است بهدلیل ذرات چربی بزرگتر نمونهها باشد چرا که
قطرههای چربی در ساختار ژل قویتری بهدامافتادهاند.

محمدعلمی و همكاران

9

بهینهیابی سیستمهای حجم دهندۀ روغن بر پایۀ اینولین ،صمغ فارسی و آلژینات با روش سطح پاسخ

البته رنگ ممكن است تحتتأثیر رنگ صمغ فارسی
استفادهشده نیز باشد ازآنجاکه صمغ فارسی مورد استفاده
رنگبرینشده و با حداقل فراوری مصرفشده ،روی رنگ
نمونههای تولیدی تأثیرگذار بوده است .اینولین روی رنگ
نمونه تأثیری نداشته است .باتوجهبه مقادیر بهدستآمده
برای زاویه هیو ،تمامی نمونهها رنگی متمایل به زرد
داشتند .این نتایج تأثیر حضور صمغ فارسی بر شاخصهای
رنگ را بیان میکند ،بهطوریکه ممكن است کاهش شدت

روشنایی و زردی به ساختار غیرشفاف و سفیدرنگ
ماتریسهای تولیدشده از آلژینات و صمغ فارسی مرتبط
باشد( .عبدالهی ,گلی & ,زاده )1398()1398 ,نیز در
تحقیق خود مشاهده کردند حضور صمغ زانتان و ژالتین
در ساختمان اولئوژل روغن کانوال (در مقایسه با روغن
تنها) * Lو * bرا کاهش داده اما اثر معنیداری بر *a
ندارد.

Hold Values
inulin(%) 1

Hold Values
inulin(%) 1

9.6

54

b* 8.8

 52روشنایی رنگ
50

1.00

درصد آلژینات

48

0.75
0.50

2.5

2.0

1.5

1.00

درصد آلزینات

8.0
0.75

1.0

0.50

درصد صمغ فارسی

2.5

2.0

1.5

1.0

درصد صمغ فارسی

شكل  -3نمودارهای سطح پاسخ متغیر روشنایی و زردی رنگ

ویژگیهای بافتی نمونههای تولیدشده

ساختار ژلمانند ماتریسهای حجمدهندۀ روغن درنتیجۀ
بهدامافتادن روغنکنجد (روغنمایع گیاهی) در یک شبكۀ
ساختاریافتهای از زیستپلیمرهای بهکاررفته حاصل شد.
بنابراین رفتار بافتی این ماتریسهای پلیساکاریدی با
روغنکنجد بسته به غلظت پلیساکاریدهای بهکاررفته در
فرموالسیون آنها متفاوت بود .در ادامه نتایج مربوط به 4
پارامتر قوام ،سختی ،نیروی چسبندگی و چسبندگی
نمونهها مشاهده میشود .البته در بررسی وضعیت ظاهری
ماتریسهای حجمدهندۀ روغن تولیدشده با افزایش غلظت
صمغ فارسی از  1درصد وزنی-وزنی به  1/75و  2/5درصد
وزنی-وزنی افزایش استحكام و سفتشدن ماتریسها
بهطورکامل مشهود بود.
قوام

در اکستروژن پسرو ،نمونه در حد فاصل بین پروپ و
دیوارۀ ظرف تحت فشار قرار گرفت تا به جریان درآید .در
واقع قوام شاخصی برای تعیین پایداری ژلها طی نگهداری

است .باتوجهبه نتایج آنالیز بافت نمونههای تولیدشده به
روش اکستروژن پسرو ،بیشترین ضریب قوام در نمونه با
باالترین حد صمغ فارسی و آلژینات بهدستآمد و کمترین
مقدار قوام مربوط به نمونهای حاوی کمترین مقادیر صمغ
فارسی و آلژینات بود(شكل  .)4افزایش قوام ماتریسهای
حجمدهندۀ روغن مربوط به اتصال قوی قطرههای
امولسیونی در حضور صمغ فارسی است .افزایش درصد
صمغ فارسی و آلژینات سدیم در فرموالسیون نمونهها
نسبت بین فاز جامد به فاز غیرجامد (روغن) را افزایش
داد ،در این حالت بستهای متراکمتر از قطرههای روغن
تشكیلشده و پس از تبدیل به ماتریسهای حجمدهندۀ
روغن ،ضمن تشكیل ساختار ژلی پایدارتر ،قوام باالتری
ایجاد کرد .البته باتوجهبه بررسیهای رئولوژیكی
ماتریسهای حجمدهندۀ روغن ،در واقع این رفتار قابل
پیشبینی بود چرا که افزایش مقدار آلژینات سدیم باعث
تشكیل الیهای قویتر با ضخامت بیشتر در اطراف
قطرههای روغن شده که حرکت آنها را محدود میکند
(مرادعباسی ,گلی & ,فیاض .)1399 ,همچنین افزایش
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ویسكوزیتۀ فاز پیوسته در اثر افزایش غلظت صمغ فارسی،
همانند اثر امولسیفایر باعث محدودشدن حرکت قطرههای
روغن و تشكیل شبكۀ قویتر در فاز آبی (پیوسته)
امولسیون میشود که در پایداری شبكه مؤثر است.
Hold Values
inulin(%) 1

800
600
1.00

درصد آلژینات

قوام)(g.sec

400
200

0.75
0.50

2.5

1.5

2.0

1.0

درصد صمغ فارسی

شكل  -4نمودار سطح پاسخ متغیر قوام

سختی

سختی ماتریسهای حجمدهندۀ روغن ،میزان مقاومت ژل
و میزان فشردگی ساختار شبكۀ ژل را نشان میدهد.
باتوجهبه نتایج بهدستآمده و شكل ( ،)5میزان سختی
نمونۀ حاوی بیشترین مقدار صمغ فارسی و آلژینات سدیم
بیشتر از نمونههای دیگر و معنیدار بود ( .)P≤0/05در
واقع نمونۀ دارای سختی بیشتر ،ساختار شبكۀ مستحكمتر
در مقایسه با سایر نمونهها داشت که این افزایش سختی
بافت میتواند مربوط به تشكیل یک الیۀ سطحی ضخیمتر
در اطراف حفرهها در حضور صمغ فارسی باشد .در عامل-
های حجمدهنده روغنی ،ساختار ژلمانند نمونهها درنتیجۀ
بهدامافتادن روغنکنجد در یک شبكۀ ساختاریافتهای از
زیستپلیمرهاست ،بنابراین با افزایش غلظت
زیستپلیمرهایی چون صمغ فارسی و آلژینات سدیم،
مجموع غلظت کل نیز افزایش یافت که درنهایت
منجربهافزایش قدرت مكانیكی ژل و سختی بافت گردید.
درحالیکه ماتریسهای تولیدشده با غلظتهای کمتری از
زیستپلیمرها توانایی تحمل تنشهای کمتری را داشتند.
پژوهشگران پیوند هیدروژنی ناشی از زیستپلیمرها را در
تشكیل شبكۀ ژلی ساختاریافته مؤثر میدانند (عبدالهی et
 .)al., 1398برای تشكیل و توسعۀ پیوندهای هیدروژنی

فرصت کافی موردنیاز است تا زمان مناسب برای تكمیل
برهمکنشهای بین مواد تشكیلدهندۀ ماتریسها تأمین
گردد ( .)Davidovich-Pinhas et al., 2015درحقیقت
میتوان گفت تعادل بین برهمکنشهای پلیمر-روغن و
پلیمر-پلیمر در ساختار شبكهای ژل نقش اساسی دارد.
ماتریسهای تولیدشده توسط پیوند هیدروژنی بین
گروههای کربنیل روغن و مولكولهای آب و یا
کربوهیدرات تثبیت میشوند .تفاوت در رفتار ساختاری
هرکدام از پلیساکاریدها ازنظر پیوند هیدروژنی با آب،
ممكن است تفاوت خصوصیات ساختاری ماتریسها را
توضیح دهد ( .)A. M. Herrero et al., 2014به نظر
میرسد افزایش میزان غلظت دو زیستپلیمر آلژینات
سدیم و صمغ فارسی عاملی برای تقویت زنجیرههای
داخلی پلیمر بهدلیل تعداد بیشتر پیوندهای هیدروژنی
باشد که ایجاد نقاط اتصال به هنگام تشكیل ژل را
افزایشداده و شبكۀ ژلی قویتر تشكیل میدهند
(سلطانیزاده & گلی .)1398 ,افزایش ویسكوزیتۀ محیط
نیز سبب محدودیت حرکت قطرههای روغن شده و به
پایداری امولسیون کمک میکند .وجود صمغ فارسی و
افزایش غلظت آن بهواسطۀ افزایش مادۀ جامد کل ،عامل
مهمی در افزایش ویسكوزیته و سفتی بافت است .علت
افزایش سختی بافت ماتریسها با افزایش درصد صمغ
فارسی را میتوان به افزایش ویسكوزیته ازطریق باندشدن
آب و نیز برهمکنش بین گلبول چربی با شبكۀ ژلی
بهوسیلۀ صمغ نیز نسبت داد ( Davidovich-Pinhas,
 ;Barbut, & Marangoni, 2016شریعتی,
آزادمرددمیرچی & ,شیرانیراد ;1398 ,مرادعباسی et
 .)al., 1399در واقع مقاومت ژل نسبت به نفوذ پروپ
دستگاه بافتسنج با افزایش صمغ فارسی و افزایش
ویسكوزیته بیشتر شد ،درنتیجه سختی بافت نیز افزایش
یافت )2014()Yılmaz & Öğütcü, 2014( .افزایش
سختی اولئوژلهای تولیدشده از موم زنبورعسل را با
افزایش غلظت ارگانوژالتورهای 1کاربردی خود گزارش
کردند (2014))Zetzl et al., 2012( .افزایش غلظت
هیدروکلوئید را عاملی اثرگذار بر سفتی بافت ژلهای
تولیدی دانستند .همچنین ( Patel, Dumlu, et al.,
 )2015و ( Patel, Rajarethinem, et al.,
Organogelators

1

محمدعلمی و همكاران

بهینهیابی سیستمهای حجم دهندۀ روغن بر پایۀ اینولین ،صمغ فارسی و آلژینات با روش سطح پاسخ

11

 )2015()2015دریافتند افزایش غلظت زیستپلیمرها
باعث افزایش قدرت ژل تولیدی میشود.
Hold Values
inulin(%) 1

شبكۀ ژل و کمک به خواص ویسكواالستیک دانست که با
نتایج ( )2018()Meng et al., 2018aنیز قابل توجیه
است.
Hold Values
inulin(%) 1
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80
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درص د آل ژ ینا ت
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سختی)(g

40
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شكل  -5نمودار سطح پاسخ متغیر سختی

چسبندگی و نیروی چسبندگی

باتوجهبه نتایج بهدستآمده و شكل ( )6میزان چسبندگی
در ماتریس تولیدشده با باالترین حد صمغ فارسی و
کمترین میزان آلژینات بیشتر از نمونههای دیگر بود ،اما
معنیدار نبود .همچنین مطابق نتایج بهدستآمده (شكل
 )7بیشترین مقدار نیروی چسبندگی نیز به نمونهای با
باالترین حد صمغ فارسی و کمترین میزان آلژینات تعلق
دارد .در واقع نتایج پژوهش نشان داد که تغییرات
چسبندگی و نیروی چسبندگی نمونهها با تغییرات غلظت
پلیساکاریدها تقریباً مشابه یكدیگر است .بهطوریکه با
افزایش میزان صمغ فارسی تا حدود مقادیر  1/5درصد ،در
نمونههایی با مقادیر پایین آلژینات چسبندگی و نیروی
چسبندگی کاهش و سپس با افزایش درصد صمغ فارسی
از حدود  1/5تا  2/5درصد این پارامترها روند افزایشی
داشتند .حال آنكه در مقادیر باالی آلژینات ،با افزایش
میزان صمغ فارسی ،چسبندگی و نیروی چسبندگی
نمونهها افزایش یافت .دربارۀ چسبندگی نمونهها میتوان
گفت که نیروی چسبندگی ،نیروی الزم جهت غلبه بر
نیروی جاذبۀ سطحی بین ذرات است ،لذا هرچه ساختار
ژلی عاملهای روغنی تولیدشده از استحكام بیشتری
برخوردار باشند ،نیروی چسبندگی نیز بیشتر خواهد بود.
علت افزایش را می توان به خواص منحصربهفرد صمغ
فارسی مانند تغلیظکنندگی ،حفظ و نگهداری رطوبت در

درصد آلژینات

0.75
0.50

2.5

2.0

1.5

1.0

درصد صم غ فارسی

شكل  -6نمودار سطح پاسخ متغیر چسبندگی

با افزایش غلظت زیستپلیمرها ،قطرههای روغن توسط
میزان بیشتری از آلژینات سدیم و صمغ فارسی احاطهشده
و حرکت آنها محدود میشود .عالوهبر این افزایش
هیدروکلوئیدی مثل صمغ فارسی سبب افزایش ویسكوزیتۀ
فاز پیوسته ،تثبیت امولسیون و تشكیل شبكۀ قویتر و
درنهایت مانع از سرعت همبستگی بین ذرات روغن و رفتار
شبهجامد در امولسیون میشود (.)Meng et al., 2018b
عكس این حالت نیز یعنی کاهش چسبندگی باعث کاهش
استحكام شبكۀ ژلی و افزایش حالت پالستیكی ژلها
خواهد شد (عبدالهی  .)et al., 1398چسبندگی بهکار
موردنیاز برای غلبه بر نیروهای جاذبه بین سطح مادۀ
غذایی و موادی که در تماس با آنها هستند ،اشاره میکند
(ضامنی ,کاشانینژاد & ,صالحی .)1394 ,این ویژگی
بسیار مهم به دو روش چسبندگی به تجهیزات تولید یا
چسبیدن به انگشتان دست و دهان قابل مشاهده است.
این حالت برای محصوالتی مانند سس ساالد ،پودینگ،
محصوالت قنادی و محصوالت نانوایی مناسب و برای
محصوالتی مانند ماکارانی ،پاستا ،مغز نان و برخی
محصوالت گوشتی یک ویژگی منفی تلقی میشود
(ضامنی ,کاشانینژاد ,اعلمی ,صالحی & ,شیروانی,
 .)1394باتوجهبه هدف بعدی پژوهش در استفاده از
عوامل حجمدهنده روغن تولیدی ،در محصوالت قنادی،
افزایش چسبندگی نمونۀ حاوی بیشترین درصد صمغ
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تجربی مفید برای بررسی تأثیر چند متغیر بر عملكرد و
کیفیت فرایند یا محصول تحت بررسی با هدف مدلسازی
و بهینهیابی فرایندهای پیچیده است .در این پژوهش
تعیین مقدار بهینۀ هرکدام از پاسخها با استفاده از رویكرد
بهینهسازی مدل رگرسیونی انجام شد .مدل رگرسیونی
بهخوبی قادر است نتایج را تخمین بزند ،بنابراین میتوان
اعتبار آن را نتیجه گرفت .در واقع مدلهای رگرسیونی
بازیکنندۀ نقش تابع هدف در فرایند بهینهسازی هستند.
پس از بررسی صحت مدلهای ارائهشده ،متغیرهای
خروجی فرایند بر مبنای تغییر در متغیرهای ورودی
پیشبینی میشود .نتایج مدل رگرسیونی برای مقادیر
پیشبینیشدۀ نشت روغن ،پایداری حرارتی ،روشنایی و
زردی رنگ و متغیرهای پاسخ آزمون اکستروژن پسرو
ماتریسهای حجمدهندۀ روغن تولیدشده در جدول ()3
نشان داده شده است .مقادیر ضریب تبیین نیز برای
هرکدام درج شده است.

فارسی حاکی از آن است که میتوان با انتخاب مقادیر
بهینۀ صمغ فارسی را بهعنوان اصالحکنندۀ بافت در
محصوالتی که پارامتر چسبندگی برای آنها مهم است
استفاده نمود.
Hold Values
inulin(%) 1

0
-20

نیروی چسبندگ ی)( g

-40

1.00

-60

درصد آلژینات

0.75
0.50

2.5

2.0

1.5

1.0

درصد صم غ فارسی

شكل  -7نمودار سطح پاسخ متغیر نیروی چسبندگی

مدل رگرسیونی

روش سطح پاسخ مجموعهای از تكنیکهای ریاضی و

جدول  -3مدل رگرسیونی برای مقادیر پیشبینیشدۀ متغیرهای پاسخ ماتریسهای تولیدشده بر مبنای پلیساکاریدها
R2

R2-adj

(درصد)

(درصد)

00/8815/58x1-11/33x2-34/9x3-3/31𝑥 6/38𝑥 23/2𝑥 -1/13x1x2-2/45x1x30/67x2x3

82/89

52/09

4/4-4/3x137/2x28/3x33/62𝑥 −19/26𝑥 0/01𝑥 3/32x1x23/07x1x3-7/4x2x3

70/03

30/22

34/412/60x1-14/2x227/2x31/10𝑥 10/37𝑥 -5/3𝑥 -4/75x1x2-14/23x1x37/00x2x3

85/49

59/37

4/31-1/03x14/10x25/26x30/570𝑥 -1/738𝑥 -2/12𝑥 0/541x1x2-0/691x1x3-1/623x2x3

95/93

88/61

-11219/4x1-88x2436x33/4𝑥 58/1𝑥 -186𝑥 -13/1x1x2-9/3x1x3-19/8x2x3

84/26

55/94

-843-1737x12541x22370x3495𝑥 -1234𝑥 -2020𝑥 24x1x214x1x3-41x2x3

51/17

14/22

-8783378x1-1129x23817x3-58𝑥 587𝑥 -1926𝑥 -73x1x2114x1x3-125x2x3

86/28

61/58

-33-138x1201x2113x336/9𝑥 -109/1𝑥 -149𝑥 7/6x1x26/6x1x315x2x3

54/98

26/88

منبع
پایداری حرارتی
نشت روغن
*L
*b

سختی
نیروی
چسبندگی
قوام
چسبندگی

مدل
2

2

2

3

2

1

2

2

2

3

2

1

2

2

2

3

2

1

2

2

2

3

2

1

2

2

2

3

2

1

2

2

2

3

2

1

2

2

2

3

2

1

2

2

2

3

2

1

 :x1صمغ فارسی :x2 ،اینولین :x3 ،آلژینات :R2 ،ضریب تبیین و  :R2-adjضریب تبیین تعدیلشده

باتوجهبه جدول ( ،)3معموالً در تحلیلهای مقادیر ضرایب
تبیین ،مقادیر باالی  70درصد رگرسیون خوب ،بین  50تا
 70درصد رگرسیون متوسط ،بین  20تا  50ضعیف و از
 20به پایینتر رگرسیون بسیار ضعیف را نشان خواهند
داد .بهاینترتیب مقادیر ضرایب تبیین چسبندگی،

پیوستگی بهترتیب با مقادیر ( )R2=51/17و ()R2=54/98
برازش متوسط و سایر متغیرهای پاسخ برازش خوب مدل
به دادههای آزمایشی را نشان دادند .البته تفاوت مقادیر R2
و  R2-adjدر جدول( )3مشهود است .در توجیه این مطلب
میتوان گفت در طرح مرکب مرکزی ،اندازۀ نمونه ()n=20

محمدعلمی و همكاران

بهینهیابی سیستمهای حجم دهندۀ روغن بر پایۀ اینولین ،صمغ فارسی و آلژینات با روش سطح پاسخ
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باتوجهبه نتایج جدول ( ،)4اثرات خطی درصد صمغ
فارسی روی * ،bدرصد آلژینات روی تغییرات سختی و
قوام ،اثرات درجۀ دوم اینولین×اینولین روی * bو اثرات
متقابل درصد صمغ فارسی×آلژینات روی تغییرات
روشنایی رنگ (* )Lماتریسهای تولیدی معنیدار بود
(.)P≤0/05

به اندازۀ کافی بزرگ نیست که بتواند برآورد دقیقی از
روابط بین متغیرها ارائه دهد بهایندلیل پارامترهایی از
قبیل  R2و  R2-adjمیتواند تفاوت زیادی داشته باشد.
برای بهدستآوردن برآورد دقیق باید از نمونههای بیشتر
(بهطور معمول  40یا بیشتر) استفاده شود.
آنالیز واریانس فاکتورهای رنگ ،سختی و قوام

جدول  -4نتایج آنالیز واریانس مدل سطح پاسخ برای * ،b* ،Lسختی و قوام ،پایداری حرارتی و نشت روغن ماتریسهای حجمدهندۀ
تولیدی بر مبنای پلیساکاریدها
*L

منبع تغییرات
رگرسیون
اثرات خطی
درصد صمغ فارسی
درصد اینولین
درصد آلژینات
اثرات درجه دوم
صمغ×صمغ
اینولین×اینولین
آلژینات×آلژینات
اثرات متقابل
صمغ×اینولین
صمغ×آلژینات
اینولین×آلژینات
باقیماندۀ خطا
کل

*b

قوام

سختی

پایداری حرارتی

نشت روغن

FValue

PValue

FValue

PValue

FValue

PValue

FValue

PValue

FValue

PValue

FValue

PValue

3/27
2/39
1/16
5/78
0/24
1/66
0/19
3/38
0/05
5/76
4/96
11/13
1/20
-

0/102
0/185
0/331
0/061
0/644
0/289
0/679
0/125
0/825
0/044
0/076
0/021
0/324
-

13/10
31/60
84/44
4/81
5/54
3/62
4/10
7/53
0/70
4/10
5/11
2/08
5/11
-

0/006
0/001
0/000
0/080
0/065
0/100
0/099
0/041
0/440
0/081
0/073
0/208
0/073
-

2/97
8/12
1/72
0/52
22/11
0/59
0/02
1/32
0/84
0/21
0/47
0/06
0/12
-

0/121
0/023
0/247
0/501
0/005
0/648
0/886
0/303
0/401
0/882
0/525
0/817
0/745
-

3/49
9/49
4/10
2/70
21/67
0/85
0/10
1/91
1/29
0/13
0/21
0/13
0/07
-

0/091
0/017
0/099
0/161
0/006
0/522
0/770
0/226
0/308
0/936
0/667
0/737
0/806
-

2/69
3/33
4/03
0/00
5/97
4/04
5/96
4/38
3/61
0/71
0/96
1/13
0/04
-

0/144
0/114
0/101
0/967
0/058
0/084
0/059
0/090
0/116
0/588
0/372
0/337
0/855
-

1/30
1/85
3/58
0/19
1/78
1/53
0/75
4/21
0/00
0/51
0/88
0/19
0/48
-

0/406
0/255
0/117
0/682
0/239
0/316
0/426
0/096
1/000
0/690
0/392
0/683
0/521
-

شرایط بهینۀ تهیۀ ماتریسهای حجمدهندۀ روغن

استفاده ار تابع مطلوبیت یكی از قدیمیترین تكنیکها در
رتبهبندی گزینههای یک مسئلۀ تصمیمگیری چندشاخصه
میباشد .با حل مسئله به روش تابع مطلوبیت راهحلی با
حداکثر رضایتبخشی برای تصمیمگیرنده حاصل خواهد
شد .با استفاده از روش تابع مطلوبیت (با استفاده از
نرمافزار مینیتب) 12 ،راهحل برای تعیین شرایط بهینه با
مقدار شاخص مطلوبیت  0/85برای دادههای آزمایشی
حاصل از آزمایشها روی عوامل حجمدهندۀ روغن ارائه
شد .این راهحلهای پیشنهادی با استفاده از تابع مطلوبیت
نشان داد که شرایط بهینۀ تولید ماتریسهای حجمدهندۀ
روغن در  1/5درصد اینولین 0/9646 ،درصد آلژینات و

 1/3182درصد صمغ فارسی قابل حصول است .نرمافزار
شرایط بهینۀ متغیرهای مستقل را براساس هدف
حداکثرسازی یا حداقلسازی متغیرهای پاسخ تعیین کرد.
در این پژوهش ،شرایط بهینه براساس بیشینۀ مقدار متغیر
پاسخ قوام ،شاخص ویسكوزیته ،چسبندگی ،نیروی
چسبندگی ،پایداری حرارتی و فاکتورهای * Lو * bمربوط
به رنگ و کمینۀ مقادیر متغیرهای پاسخ سختی،
فاکتورهای * aو  cمربوط به رنگ و درصد مهاجرت روغن
بود .همچنین برای فاکتور  Hمربوط به رنگ تابع هدف
تعیین شد .دراین نقاط بهینه ،مقادیر متغیرهای پاسخ نیز
بهدست آمدند .مقادیر پیشبینیشدۀ مشخصههای عوامل
حجمدهندۀ روغن در این شرایط بهینه و نتایج آن در
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مرحلۀ بعدی پژوهش مورد استفاده قرار گرفت .ازآنجاییکه
در بهینهسازی تولید عوامل حجمدهندۀ روغن هیچکدام از
فاکتورها از اهمیت بیشتری نسبت به سایر متغیرهای
پاسخ برخوردار نبود ،وزن و اهمیت تمام متغیرها یكسان
درنظرگرفته شد .بهمنظور بررسی صحت شرایط بهینۀ
بهدستآمده ،تیمار پیشنهادی با شرایط یكسان همانند
سایر تیمارها تولید و نتایج حاصل از ارزیابی پارامترهایی
که در تحلیلهای مدل رگرسیونی ضریب تبیین باالی 80
درصد داشتند با نتایج پیشبینیشده توسط مدل مقایسه
گردید .برای این کار از آزمون  tیک نمونهای در نرمافزار
مینیتب استفاده شد .مقادیر  P-valueبزرگتر از  0/05و
 T-valueنزدیک به ( 1جدول  )5بهدستآمده از این
آزمون بیانگر این است که بین مدلها و مشاهدههای
تجربی تفاوت معنیداری وجود ندارد و کارایی مدلها را
بهخوبی اثبات میکند.
جدول  -5مقایسۀ بین مقادیر پیشبینیشده توسط مدلها و
مقادیر واقعی
مقدار
پیشبینیشده

میانگین
مقدار واقعی

Pvalue

Tvalue

96/5289

96/224

0/406

-1/04

*L

58/8459
7/12162

58/622
7/309

0/777
0/232

-0/32
1/69

سختی
قوام

99/7179

98/967

0/266

-1/53

802/006

799/955

0/165

-2/15

پارامتر
پایداری
حرارتی
*b

نتیجهگیری

در این پژوهش عوامل حجمدهندۀ روغن بر پایۀ
پلیساکاریدهای اینولین ،صمغ فارسی و آلژینات هرکدام
در سه سطح بههمراه روغنکنجد در درصد ثابت  40تهیه
شدند .از روش دوفازی ساختاریافته برای تولید آنها
استفاده شد .اهمیت این روش نه تنها در سادگی و
کوتاهبودن مراحل تولید است بلكه با بررسی ویژگیهای
ماتریسهای حجمدهندۀ روغن تولیدشده میتوان بر
قابلیت یا عدم قابلیت تولید ماتریسهای حجمدهندۀ روغن
بر پایۀ سیستم دوفازی ساختاریافته دست یافت .همچنین
عدم حرارتدهی و عدم استفاده از امولسیفایرهای صنعتی
و استفاده از زیستپلیمرهای متنوع در تهیۀ این ماتریسها
از بخشهای قابلتوجه این سیستمهاست .پاسخهای سه
متغیر با درصدهای متفاوت با استفاده از روش سطح پاسخ
با درنظرگرفتن تابع مطلوبیت بهینهسازی شدند .دستیابی
به بیشترین پایداری حرارتی ،کمترین درصد مهاجرت
روغن ،بهترین رنگ و ویژگیهای بافتی مطلوب بهعنوان
پاسخ در بهینهسازی درنظرگرفته شد .نتایج نشان داد
اثرات خطی درصد صمغ فارسی روی * ،bدرصد آلژینات
روی تغییرات سختی و قوام ،اثرات درجۀ دوم
اینولین×اینولین روی * bو اثرات متقابل درصد صمغ
فارسی×آلژینات روی تغییرات روشنایی رنگ (*)L
ماتریسهای تولیدی معنیدار ( )P≤0/05بود .سختی،
قوام ،روشنایی و زردی رنگ با ضرایب تبیین باالی 85
برازش خوبی از مدل نسبت به دادههای آزمایشی را نشان
دادند .نمونۀ بهینه در غلظتهای درصدی صمغ فارسی
( ،)1/3182اینولین ( )1/5و آلژینات سدیم ()0/9646
بهدستآمد.
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Abstract
Nowadays, the food industry is looking for new ways to reduce the levels of saturated and trans fatty
acids in processed foods and to produce suitable fat substitutes for high-fat products that provide all or
some of the functional properties of fats and have health benefits. In this study, sesame oil in gel
matrices for the production of inulin-based oil bulking agents in three levels (0.5 to 1.5%), Persian
gum (1 to 2.5%) And alginate was used at three levels (0.5 to 1%) as a new way to improve the fat
content of pragmatic food products. Oil migration percentage, thermal stability, color parameters such
as L*, a*, and b*, rheological properties such as hardness, adhesiveness, consistency, adhesion force
of oil bulking agents produced were investigated. The two-phase structured system was optimized by
the response surface method with three-variable responses in maximum thermal stability, lowest oil
migration percentage, best color and desirable texture properties, and optimal values in percent
concentrations (1.3182) of Persian gum. (1.5) inulin and 0.9646% sodium alginate were obtained. In
the study of regression model, hardness, consistency, brightness and yellow color with an explanation
coefficient above 85% showed a good fit of the model compared to the experimental data.
Keywords: Back extrusion method, Oil bulking agent, Reduced fat, Two-phase structured system

