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چكیده
هدف از این پژوهش تولید مافینهای کم چرب با استفاده از اولئوژلهای برپایه موم
کارنوبا و روغن هسته انگور بود .روغن موجود در فرموالسیون مافین با سطوح مختلف
(صفر تا  100درصد) جایگزین شد .افزایش اولئوژل تا سطح  50درصد در مقایسه با
نمونه شاهد تاثیر معنیداری روی دانسیته خمیر نداشت .فعالیت آبی نمونههای کیک
مافین حاوی اولئوژل بیشتر از نمونه شاهد بود .با افزایش درصد بکارگیری اولئوژل تا
سطح  50درصد حجم مخصوص کیکها افزایش یافت .استفاده از اولئوژل تا سطح 50
درصد تاثیر معنیداری ( )p>0/05روی شاخص * Lنداشت .با افزایش درصد بکارگیری
اولئوژل تا سطح  50درصد سفتی کیکها کاهش یافت با این وجود افزایش بیشتر
اولئوژل از  50تا  100درصد به طور معنیداری ( )p>0/05منجر به افزایش سفتی آنها
شد .افزایش زمان نگهداری سفتی بافت را به طور معنیداری ( )p>0/05افزایش داد.
نمونههای حاوی اولئوژل از  10تا  50درصد از لحاظ خصوصیات حسی تفاوت
معنیداری با نمونه شاهد نداشتند ( ) p<0/05ولی با افزایش درصد بکارگیری اولئوژل از
 50درصد به باال منجر به کاهش معنیدار ( )p>0/05تمامی خصوصیات حسی
نمونههای مافین در مقایسه با نمونه شاهد شد .بنابراین به طور کلی میتوان نمونهای که
حاوی  50درصد اولئوژل برپایه موم کارنوبا و روغن هسته انگور بجای روغن میباشد به
عنوان نمونه برتر انتخاب نمود.

مقدمه
مافینها که به محصوالت نانوایی سریع طبقهبندی
میشوند ،در بعضی از کشورها به عنوان میان وعدههای
صبحانه و عصرانه محبوب هستند .آنها به عنوان یک
محصول اسفنجی نرم با ساختار مغز متخلخل و حجم زیاد
شناخته میشوند .مافین و سایر محصوالت شیرینی پخته
شده معموالً سرشار از چربی و شکر هستند که مصرف
کنندگان با آگاهی از سالمتی از مصرف آنها اجتناب
میکنند .چربیهای موجود در محصوالت نانوایی هوا را در
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داخل خمیر به دام میاندازند تا خمیر به خوبی توسعه یابد
و محصولی به خوبی پخته شده تولید شود .همچنین به
طعم و مزه محصوالت نهایی کمک میکند .از اینرو چربی
منجر به تجمع حبابهای هوا در داخل ساختار خمیر در
طی مخلوط کردن میشود که به ورآمدن محصول ،تردی
قطعات و بهبود احساس دهانی کمک خواهد کرد .بنابراین،
جایگزینی چربی در طی تهیه مافین میتواند بر روی بافت
مغز محصول و خاصیت حسی تأثیر منفی بگذارد .به همین
خاطر انتخاب سیستم جایگزینی چربی و نوع جایگزین

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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جهت شبیهسازی رفتار چربی از اهمیت ویژهای برخوردار
است (Galali, Rees, & Kuri, 2022; Rodríguez-

).García, Puig, Salvador, & Hernando, 2012
ژلها نوعی کلوئید را نشان میدهند که از یک شبکه سه
بعدی جامد مانند تشکیل شدهاند که در آن یک فاز مایع
به دام افتاده است .ژل را میتوان به عنوان یک سیستم
منسجم از حداقل دو جزء تعریف کرد که خواص مکانیکی
یک جامد را نشان میدهد ،در این سیستم هر دو جزء
پراکنده شده و محیط دیسپرس شده خود را به طور مداوم
در کل سیستم گسترش میدهند .فرموالسیون ژل را
میتوان با توجه به حالل مورد استفاده برای تولید به دو
دسته اصلی تقسیم کرد .هیدروژلها به حالتی اطالق
میشوند که فاز مایع آب است و ارگانوژلها( 1یا
اولئوژلها) زمانی که مایع دیسپرس شده یک حالل آلی
است و توسط یک ارگانوژلساز ساختار یافته است.
هیدروژلها عمدتاً از یک شبکه پلیمری آبدوست تشکیل
شدهاند که میتوانند مقادیر زیادی مایع را جذب کند
(Pinto, Martins, Pastrana, Pereira, & Cerqueira,
).2021

ارگانوژلها فرموالسیونهای نیمه سفت و سختی
هستند که سیستمهای دوپیوسته 2در نظر گرفته میشوند
و شامل دو فاز هستند :ژل کننده و حالل آلی .ژالتور،
هنگامیکه در فرموالسیون ارگانوژلها در غلظتهای کمتر
از  15درصد استفاده میشود ،ممکن است تغییرات
فیزیکی و شیمیایی را ایجاد نماید که تشکیل ساختارهای
خود آرایش یافته 3را به دنبال دارد .این ساختارها با
یکدیگر در هم میپیچند و شبکهای سه بعدی را تشکیل
میدهند .حالل آلی در فضاهای شبکه ژالتور 4حفظ و بی
حرکت میشود .اگر حالل مورد استفاده روغن مایع باشد،
اصطالح اولئوژل نیز برای این فرموالسیونها مناسب است.
بنابراین ،اولئوژلها اجازه میدهند تا خواصی را که
هیدروژلها با آنها سازگار نیستند مانند آبگریزی
ترکیبات ،ایجاد نمایند .یکی از مزایای اصلی اولئوژلها
امکان حمل ترکیبات زیستفعال چربی دوست است که
در سیستمهای دارویی و غذایی کاربرد زیادی دارد.
اولئوژلها با توجه به ایجاد ساختار و خواص سالمت بخش
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میتوانند در محصوالت غذایی جدید بکار گرفته شوند،
زیرا میتوان آنها را به گونهای طراحی کرد که خواص
ایدهآل یک محصول غذایی را برآورده کنند و به عنوان یک
جایگزین سالم برای چربیهای جامد بکار گرفت .توجه
زیادی از سوی جوامع علمی و صنعتی نسبت به اولئوژلها
از زمانی که برای اولین بار به عنوان یک جایگزین احتمالی
برای چربیها پیشنهاد شدند ،افزایش یافته است
;(Martins, Vicente, Cunha, & Cerqueira, 2018
‐Pușcaș, Mureșan, & Muste, 2021; Silva, Barrera
).Arellano, & Ribeiro, 2021

ارگانوژالتورها ،5ترکیباتی هستند که منجر به تشکیل
شبکه سه بعدی و ایجاد ساختار میشوند برای تبدیل
روغن مایع به مواد سخت و بی حرکت کردن آنها الزم
هستند .از شناخته شدهترین و پرکاربردترین ارگانوژالتورها
فیتواسترولها،
فسفولیپیدها،
به
میتوان
مونودیگلیسیریدها ،مومهای گیاهی (موم کارنوبا ،موم
کاندلیال و ،)...استرهای اسیدهای چرب یا الکلها اشاره
نمود (.)Siraj et al., 2015
استفاده از اولئوژلها یک راه حل بالقوه برای یک رژیم
غذایی سالمتر روزانه با جایگزینی چربیهای اشباع شده و
هیدروژنه با روغنهای گیاهی طبیعی است که توسط
سازمان بهداشت جهانی ترویج شده است .با افزایش
تقاضای قابل توجهی برای جایگزینهای چربی جامد در
محصوالت گوشت ،نانوایی و شیرینی ،اولئوژلهای
پروتئینی یا پلی ساکاریدی به دلیل مقبولیت باالی
مصرفکننده و ویژگیهای بافتی و حسی خود ،گزینههای
مناسبی برای این منظور میباشند & (Li, Zou, Que,
).Zhang, 2022
هسته انگور دارای  20تا  26درصد گوشت ،مقادیر
باالیی پروتئین و  10تا  20درصد روغن به همراه مقدار
قابل توجهی ویتامین  Eاست که دارای اثر سالمت بخش
روی سالمتی انسان میباشد .روغن هسته انگور در مقایسه
با سایر روغنها مزه چربی آن کمتر احساس میشود و از
اینرو نه تنها روی طعم اصلی غذا تاثیری نمیگذارد بلکه
تا حدود طعم کرهای را نیز در آن به دنبال دارد .همچنین
این روغن به دلیل قابلیت تحمل درجات مختلف حرارت
باال ،بدون ایجاد دود ،بسیار با اهمیت است .به عبارتی این
روغن میتواند برای سرخ کردن در درجه حرارتهای باال
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بدون سوختن و دود استفاده شود
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(Al Juhaimi, Geçgel,

Gülcü, Hamurcu, & Özcan, 2017; Shinagawa,
).Santana, Araujo, Purgatto, & Mancini-filho, 2017

 Kimو همکاران ( ،)2022از اولئوژلهای روغن کانوال
و برپایه مخلوط دوتایی موم کاندلیال و گلیسرول
مونواستئارات جهت جایگزینی شورتنینگ در فرموالسیون
خامه قنادی استفاده کردند .آنها نشان دادند که استفاده
از  60درصد موم کاندلیال و  40درصد گلیسرول
مونواستئارات منجر به تولید اولئوژل باالترین سفتی و
کمترین دمای ذوب میشود که محصوالتی با خصوصیات
شبیه به نمونه شاهد تولید مینماید .آنها همچنین بیان
کردند که با استفاده از چنین اولئوژلهای به جای
شورتنینگ میتوان مقدار چربی خامه را از  36درصد تا
 10درصد کاهش داد ( Kim, Hwang, Jeong, & Lee,
 .)2022عالوه بر این ،مطالعه نشان داده که با استفاده از
اولئوژل موم کارنوبا و روغن سویا به عنوان محیط سرخ
کننده جهت تهیه اسنک محلی هندی میتوان محتوی
چربی و کالری محصول را کاهش داد ( Chauhan, Khare,
.)Lal, & Bebartta, 2022
بنابراین هدف از این پژوهش استفاده از اولئوژل بر پایه
موم کارنوبا و روغن هسته انگور جهت تولید مافین با
چربی کاهش یافته و بررسی خصوصیات خمیر و محصول
نهایی خواهد بود.
مواد و روشها
آرد کیک ،شکر ،نمک ،بیکینگ پودر و پودر وانیل از
شرکت گلها و روغن هسته انگور از بازار محلی در تهران
خریداری شدند .همچنین تخم مرغ ،شیر و شورتنینگ به
ترتیب از شرکتهای تالونگ ،پگاه و الدن تهیه شدند.
عالوه بر اینها موم کارنوبا و زانتان از شرکت مرک آلمان
خریداری شدند.
تهیه ارگانوژل برپایه روغن هسته انگور

برای این منظور ابتدا روغن هسته انگور ( 80درصد) ،موم
کارنوبا ( 10درصد) و زانتان ( 10درصد) به صورت جداگانه
در بنماری تا دمای حدود  40درجه سلسیوس حرارت
داده شدند .در ادامه موم کارنوبا به نمونه روغن هسته انگور
افزوده شد تحت دمای  40درجه سلسیوس به مدت 30
دقیقه در  200دور بر دقیقه همزده شدند و در نهایت

زانتان به آن اضافه شد تا کامال مخلوط گردیدند .پس از
گذشت این زمان ،نمونههای ارگانوژل تهیه شده به مدت
 24ساعت در دمای یخچال ( 4درجه سلسیوس) قرار
گرفتند تا ارگانوژل تشکیل شود (Aliasl khiabani,
& Hamishehkar,
).Alizadeh, 2020

Roufegarinejad,

Tabibiazar,

تهیه مافین حاوی ارگانوژل

پس از تهیه ارگانوژلهای برپایه روغن هسته انگور،
ارگانوژل تولید شده برای تهیه مافین با چربی کاهش یافته
مورد استفاده قرار گرفت .برای این منظور ابتدا نمونههای
مافین تهیه شدند و سپس چربی فرموالسیون آنها با
ارگانوژل روغن هسته انگور جایگزین شد .مافینها با
استفاده با آرد ( 100گرم) ،شیر ( 80میلیلیتر) ،شکر (40
گرم) ،شورتنینگ ( 35گرم) ،تخم مرغ کامل ( 30گرم)،
بیکینگ پودر ( 6گرم) ،نمک ( 1گرم) و پودر وانیل (0/25
گرم) تهیه شدند .برای این منظور ابتدا همه مواد پودری با
یکدیگر کامال مخلوط شدند و سپس تخم مرغ از قبل
همزده به آن افزوده شد .در نهایت شورتنینگ به مخلوط
فوق افزوده شد و کامال با یکدیگر مخلوط گردیدند .به
منظور تهیه کیکهای مافین با چربی کاهش یافته
شورتنینگ مورد استفاده با سطوح مختلف (صفر،20 ،10 ،
 90 ،80 ،70 ،60 ،50 ،40 ،30و  100درصد) ارگانوژل
جایگزین شد .در نهایت خمیر کیکهای مافین تهیه شده
در قالب کیک ریخته شدند و به مدت  20دقیقه در دمای
 200درجه سلسیوس پخته شدند ).(Galali et al., 2022
دانسیته خمیر

جهت تعیین دانسیته خمیر ابتدا یک استوانه مدرج 10
میلی لیتری روی ترازو قرار گرفت و پس از صفر کردن
ترازو 10 ،میلی لیتر از خمیر مورد نظر در داخل استوانه
مدرج ریخته و دانسیته خمیر از طریق محاسبه نسبت وزن
خمیر به حجم آن تعیین گردید (Aĝirbaş, Yavuz-
.)Düzgün, & Özçelik, 2021
فعالیت آبی

فعالیت آبی نمونههای مافین با استفاده از دستگاه سنجش
فعالیت آبی اندازهگیری شد .سه تکرار از هر نمونه در
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دمای ثابت  25 °Cمورد آزمون قرار گرفت (Aĝirbaş et
).al., 2021
خصوصیات رنگی
برای اندازهگیری رنگ سطحی ،فرآوردههای نهایی برروی
یک پلیت سفید (مرجع) قرار گرفتند و سپس میزان
فاکتورهای رنگی آن با استفاده از دستگاه رنگ سنج اندازه
گیری شد .برای این منظور فاکتورهای * a ،Lو  bنمونهها
تعیین شده و از روی دستگاه قرائت میشوند ( Trehan,
.)Singh, & Kaur, 2018
حجم مخصوص
اندازهگیری حجم مخصوص نمونههای مافین با استفاده از
آزمون جابجـایی دانه کلزا ،محاسبه شد .برای این منظور
در فاصله زمانی  2ساعت پس از پخت ،قطعه جدا شده از
هر نمونه به ابعاد  2×2×2سانتی متر با ترازوی دیجیتالی و
دقت  1میلی گرم توزین گردید .سپس حجم استوانه
مدرج به میزان  250میلی لیتر با دانه کلزا جایگزین شد.
آنگاه قطعه مافین مورد نظر درون استوانه مدرج قرار داده
شد و حجم نهایی گزارش گردید .در انتها از تقسیم حجم
به وزن ،حجم مخصوص محاسبه شد ( & Kaur, Singh,
.)Singh, 2018
سفتی

برای اندازهگیری سفتی نمونههای مافین از دستگاه بافت
سنج ( )TA-XT2i, Micro Stable Systems, UKاستفاده
شد .برای این منظور ابتدا نمونهها به صورت قطعات
یکسان روی صفحه نگهدارنده قرار داده شدند و از لـود
سـل  5کیلوگرمی استفاده گردید .پروپ استوانهای شکل
بـه قطـر  50میلی متر و با سرعت  100میلیمتر در
دقیقه بافـت نمونهها را به میزان  40درصد ارتفاع اولیه
فشرده ساخت و حـداکثر نیـروی الزم جهت فشرده کردن
بافت ( )Fmaxتعیین گردید ،که بیانگر میزان سفتی بافت
میباشد .این عمل برای سه نمونه مافین صورت گرفت و
پس از تعیین میانگین ،نتایج حاصل برای هر نمونه گزارش
شد ).(Topkaya & Isik, 2019
ارزیابی حسی

جهت ارزیابی حسی ،شاخصهایی نظیر (رنگ ،طعم ،بافت
و پذیرش کلی) از روش هدونیک  5نقطهای استفاده

گردید و امتیاز بندی کلی حاصل از مجموع امتیازات داده
شده به شاخصهای حسی (در سطوح ارزیابی  1تا 5؛ :1
غیر قابل مصرف یا خیلی ضعیف؛  :2غیر قابل قبول یا
ضعیف؛  :3قابل قبول یا متوسط؛  :4رضایت بخش یا خوب
و  : 5بسیار رضایت بخش یا خیلی خوب) صورت گرفت
).(Heo, Kim, Lee, & Moon, 2019
تجزیه و تحلیل آماری

آزمایشات در قالب طرح کامال تصادفی در سه تکرار انجام
شد .نتایج حاصل از آزمایشات مختلف به منظور بررسی
اختالف معنیدار بین دادهها از طریق تحلیل واریانس یک
طرفه ( )One-way ANOVAبا استفاده از نرم افزار
 SPSS.22مورد ارزیابی قرار گرفت و برای مقایسه میانگین
تیمارها از آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال 5%
( )p<0/05استفاده شد.
نتایج و بحث
دانسیته خمیر

نتایج حاصل از تغییرات دانسیته خمیر نمونههای کیک
مافین شاهد و غنیسازی شده با اولئوژلهای برپایه موم
کارنوبا و روغن هسته انگور و مقایسه میانگین دادهها
براساس آزمون چند دامنهای دانکن در جدول  1نشان
داده شده است .براساس نتایج مقایسه میانگین دادهها
مشخص شد که تغییرات دانسیته خمیر به طور معنیداری
( )p>0/05وابسته به درصد جایگزین اولئوژل بجای روغن
در فرموالسیون مافین بود .نتایج به دست آمده در طی این
پژوهش نشان داد که با افزایش درصد بکارگیری
اولئوژلهای برپایه موم کارنوبا و روغن هسته انگور بجای
روغن تا سطح  50درصد دانسیته خمیر از  1/24 ±0/10تا
 1/30 ±0/05گرم در سانتیمتر مکعب افزایش یافت اما
این افزایش در مقایسه با دانسیته خمیر نمونه شاهد
معنیدار نبود ( .)p<0/05از طرف دیگر با افزایش اولئوژل
از  50تا  100درصد مقدار دانسیته خمیر کیک مافین به
طور معنیداری ( )p>0/05در مقایسه با نمونه شاهد و
سایر نمونهها افزایش یافت (جدول  .)1دانسیته خمیر
وابستگی شدیدی به خصوصیات رئولوژیکی آن دارد .در
صورتی که خمیر از ویسکوزیته کافی برخوردار باشد در
این حالت حبابهای هوا در حین همزدن خمیر و ورآمدن
خمیر به خوبی در داخل شبکه سه بعدی خمیر به دام

حنیفیواحد و همکاران

تولید مافین با چربی کاهشیافته با استفاده از ارگانوژل بر پایۀ موم کارنوبا

میافتد و خمیر دچار افزایش حجم خواهد شد & (Yazici
).Ozer, 2021; Zhou, Faubion, & Walker, 2011
افزایش حجم خمیر سبب خواهد شد که مقدار کمی از
خمیر حجم باالیی را اشغال نماید که در نهایت منجر به
کاهش دانسیته خمیر میشود & (Lindarte Artunduaga
) .Gutiérrez, 2019همانطور که نتایج خصوصیات
رئولوژیکی خمیرهای مافین نشان داد استفاده از
اولئوژلهای برپایه موم کارنوبا و روغن هسته انگور حداکثر
تا  50درصد در فرموالسیون مافین منجر به تغییرات
معنیداری در خصوصیات رئولوژیکی و ویسکوزیته خمیر
مافین نشد که این امر سبب خواهد شد این نمونهها در
مقایسه با نمونه شاهد ویسکوزیته آنها تغییر چندانی
نداشته باشد .ویسکوزیته مناسب این نمونهها شبکه
مناسب جهت به دام اندازی هوا در داخل ساختار خمیر را
فراهم مینماید که همراه با افزایش حجم و ایجاد دانسیته
کمتر نسبت به سایر نمونهها میشود .اما استفاده از سطوح
باالی اولئوژلها ( 60تا  100درصد) بجای روغن در
فرموالسیون مافین منجر به کاهش قابل توجه ویسکوزیته
و اندیس قوام نمونههای خمیر شد که این امر سبب
میشود تا خمیر ویسکوزیته کافی جهت حفظ گاز و هوا
در ساختار خود را نداشته باشد و دانسیته خمیر افزایش
یابد ).(Lindarte Artunduaga & Gutiérrez, 2019
جدول  1دانسیته خمیر برای نمونههای خمیر مافین شاهد و
نمونههای حاوی اولئوژل
نمونه

دانسیته خمیر (گرم در سانتیمتر
مكعب)

شاهد
 %10اولئوژل
 %20اولئوژل
 %30اولئوژل
 %40اولئوژل
 %50اولئوژل
 %60اولئوژل
 %70اولئوژل
 %80اولئوژل
 %90اولئوژل
 %100اولئوژل

1/23 ± 0/12f
1/24 ± 0/10f
1/26 ± 0/13f
1/27 ± 0/08f
1/28 ± 0/09f
1/30 ±0/05f
1/49 ± 0/10e
1/58 ± 0/08d
1/71 ± 0/09c
1/83 ± 0/13b
1/94 ± 0/12a

*حروف کوچک متفاوت نشان دهنده تفاوت معنیدار در هر ستون میباشند
(.)p>0/05
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فعالیت آبی

تغییرات فعالیت آبی هرکدام از نمونههای کیک مافین
شاهد و نمونههای حاوی سطوح مختلف اولئوژل برپایه
موم کارنوبا و روغن هسته انگور و مقایسه میانگین دادهها
براساس آزمون چند دامنهای دانکن در جدول  2در طی
 30روز نگهداری نشان داده شده است .براساس نتایج
تحیل واریانس دادهها مشخص شد که تغییرات محتوی
رطوبت نمونه شاهد در مقایسه با سایر تیمارها به طور
معنیداری وابسته به بکارگیری و یا عدم بکارگیری
اولئوژل در فرموالسیون کیکهای مافین و نیز مدت زمان
نگهداری نمونهها بود ( .)p>0/05بر این اساس همانطور
که نتایج نشان داد فعالیت آبی نمونههای مافین شاهد به
طور معنیداری ( )p>0/05پایینتر از فعالیت آبی
نمونههای حاوی مختلف اولئوژل برپایه موم کارنوبا و روغن
هسته انگور در طی  30روز نگهداری بود .همچنین
مشخص شد که با افزایش مدت زمان نگهداری فعالیت آبی
همه نمونههای مافین به طور معنیداری ()p>0/05
کاهش یافت (جدول  .)2همانطور که بیان شد صمغها به
دلیل خاصیت آبدوستی و قدرت جذب و نگهداری آب قادر
به محصور کردن مقدار زیادی آب در ساختار خود هستند.
این قابلیت ناشی از توانایی تشکیل ساختارهای سه بعدی
و ژل مانند توسط صمغها میباشد .همچنین وجود
گروههای هیدروکسیل زیاد در زنجیره پلی ساکاریدی
آنها قادر به تشکیل پیوندهای هیدروژنی با مولکولهای
آب میباشند که این امر منجر به افزایش محتوی رطوبت
و در نتیجه افزایش فعالیت آبی محصول نهایی خواهد شد
) .(Thombare, Jha, Mishra, & Siddiqui, 2016نتایج
این مطالعه با یافتههای دیگر محققین نیز مطابقت داشت.
 Wuو همکاران ( ،)2020به مطالعه محتوی رطوبت و
فعالیت آبی کیکهای بدون گلوتن حاوی صمغ دانه
تمبرهندی پرداختند .آنها دریافتند که وجود گروههای
آب دوست در ساختار صمغ دانه تمبرهندی منجر به
افزایش محتوی رطوبت و به دنبال آن افزایش فعالیت آبی
محصول نهایی در مقایسه با نمونه شاهد خواهد شد ( Wu,
.)Shyu, Tseng, & Sung, 2020

6

پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی

جدول  2فعالیت آبی کیکهای مافین شاهد و نمونههای حاوی اولئوژل
نمونه
شاهد
 %10اولئوژل
 %20اولئوژل
 %30اولئوژل
 %40اولئوژل
 %50اولئوژل
 %60اولئوژل
 %70اولئوژل
 %80اولئوژل
 %90اولئوژل
 %100اولئوژل

روز اول
0/87 ± 0/001
0/89 ± 0/001aA
0/89 ± 0/001aA
0/89 ± 0/001aA
0/89 ± 0/001aA
0/89 ±0/001aA
0/89 ± 0/001aA
0/89 ± 0/001aA
0/89 ± 0/001aA
0/89 ± 0/001aA
0/89 ± 0/001aA
bA

روز پانزدهم
0/86 ± 0/001
0/88 ± 0/001aB
0/88 ± 0/001aB
0/88 ± 0/001aB
0/88 ± 0/001aB
0/88 ± 0/001aB
0/88 ± 0/001aB
0/88 ± 0/001aB
0/88 ± 0/001aB
0/88 ± 0/001aB
0/88 ± 0/001aB
bB

روز سیام
0/85 ± 0/001
0/86 ± 0/001aC
0/86 ± 0/001aC
0/86 ± 0/001aC
0/86 ± 0/001aC
0/86 ± 0/001aC
0/86 ± 0/001aC
0/86 ± 0/001aC
0/86 ± 0/001aC
0/86 ± 0/001aC
0/86 ± 0/001aC
bC

*حروف کوچک متفاوت نشان دهنده تفاوت معنیدار در هر ستون میباشند ( )p>0/05و حروف بزرگ متفاوت نشان دهنده تفاوت معنیدار در هر ردیف میباشند
(.)p>0/05

خصوصیات رنگی

رنگ پوسته کیک متاثر از فرموالسیون و شرایط پخت
متغیر است و رنگ مناسب بر پذیرش مصرف کننده تاثیر
مستقیم دارد ( Singh, Geveke, Jones, & Tilman,
 .)2019تغییرات خصوصیات رنگی (* a ،Lو  )bکیکهای
مافین تهیه شده با درصدهای مختلف اولئوژل برپایه موم
کارنوبا و روغن هسته انگور در طی  30روز نگهداری و نیز
مقایسه میانگین دادهها براساس آزمون چند دامنهای
دانکن در جدولهای  4 ،3و  5نشان داده شده است .نتایج
تحلیل واریانس دادههای مربوط به تغییرات شاخص
روشنایی (* ،)Lشاخص قرمزی ( )aو زردی ( )bنمونههای
کیک مافین نشان داد که تغییرات خصوصیات رنگی به
طور معنیداری ( )p>0/05وابسته به درصد بکارگیری
اولئوژل در فرموالسیون مافین و نیز مدت زمان نگهداری
نمونهها میباشد .بر این اساس همانطور که در جدول 3
نشان داده شده است با افزایش درصد بکارگیری اولئوژل
برپایه موم کارنوبا و روغن هسته انگور تا سطح  50درصد
روشنایی نمونههای کاهش یافت اما کاهش روشنایی
نمونهها نسبت به نمونه شاهد معنیدار نبود ( .)p<0/05با
این وجود افزایش جایگزینی روغن توسط اولئوژل برپایه
موم کارنوبا و روغن هسته انگور از  50تا  100درصد به
طور معنیداری ( )p>0/05روشنایی نمونهها کاهش یافت.
تغییرات شاخصهای قرمزی (جدول  )4و زردی (جدول
 )5نیز وابسته به سطح بکارگیری اولئوژل در فرموالسیون
مافین بود به طوری که با افزایش سطح بکارگیری

اولئوژلها از صفر تا  100درصد در فرموالسیون مافینها
منجر به افزایش شاخصهای زردی و قرمزی آنها شد .با
این وجود تفاوت معنیداری ( )p>0/05بین شاخصهای
قرمزی و زردی نمونه شاهد و نمونههای مافین حاوی 10
تا  50درصد اولئوژل مشاهده نشد ( .)p<0/05مدت زمان
نگهداری نیز به طور معنیداری ( )p>0/05شاخصهای
رنگی را تحت تاثیر قرار داد به طوری که در همه نمونهها
با افزایش مدت زمان نگهداری به طور معنیداری
( )p>0/05شاخص روشنایی نمونههای مافین کاهش یافت
اما شاخصهای زردی و قرمزی به طور معنیداری
( )p>0/05افزایش یافتند .تغییرات خصوصیات رنگی
پوسته کیک و محصوالت نانوایی در ارتباط با قهوهای
شدن غیرآنزیمی و کاراملیزاسیون قندها میباشد .در
نمونههای تهیه شده با اولئوژلها به دلیل وجود زانتان در
فرموالسیون آنها شرایط را برا انجام واکنش قهوهای شدن
غیرآنزیمی (واکنش میالرد) فراهم میشود ( Onacik-Gür
 .)& Żbikowska, 2020زیرا در زنجیره صمغ زانتان
قندهای احیا کنندهای نظیر گلوکز و مانوز گروههای
کربونیلی الزم برای واکنش با گروههای آمینی را فراهم
میکند که این امر منجر ایجاد واکنش میالرد و تشکیل
محصوالت واکنش میالرد میشود .با انجام واکنش میالرد
بخش زیادی ترکیبات رنگی متنوعی در طیف رنگ قهوه،
قرمز و زرد تشکیل میشود که همراه با کاهش شاخص
روشنایی و افزایش شاخصهای قرمزی و زردی میشود.
بنابراین نمونههای حاوی اولئوژل شاخص روشنایی
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پایینتر و شاخصهای زردی و قرمزی بیشتر نسبت به
نمونه شاهد میباشند ( .)Murata, 2021همچنین در طی
دوره نگهداری بخشی از رطوبت محصول تبخیر رطوبت
صورت میگیرد که این عمل همراه کاهش شاخص
روشنایی نمونههای مافین میباشد .این یافتهها با نتایج
دیگر محققین نیز مطابقت داشت Yılmaz .و Öğütcü

( ،)2015به مطالعه خصوصیات رنگی نمونههای کوکیهای
حاوی اولئوژل در مقایسه با نمونه شاهد پرداختند .براساس
نتایج به دست آمده توسط این محققین مشخص شد که
نمونههای حاوی اولئوژل به دلیل واکنش میالرد دارای
شاخص روشنایی پایینتر و شاخص قرمز و زردی باالتری
نسبت به نمونه شاهد دارند (.)Yılmaz & Öğütcü, 2015

جدول  3شاخص روشنایی (* )Lبافت کیکهای مافین شاهد و نمونههای حاوی اولئوژل
نمونه
شاهد
 %10اولئوژل
 %20اولئوژل
 %30اولئوژل
 %40اولئوژل
 %50اولئوژل
 %60اولئوژل
 %70اولئوژل
 %80اولئوژل
 %90اولئوژل
 %100اولئوژل

روز اول

روز پانزدهم

روز سیام

67/92 ± 1/22bA
67/87 ± 1/41aA
67/80 ± 1/31aA
67/73 ± 1/25aA
67/69 ± 1/24aA
67/65 ± 1/37aA
65/76 ± 1/11aA
62/73 ± 1/01aA
60/68 ± 1/12aA
59/29 ± 1/15aA
57/34 ± 1/28aA

65/68 ± 1/33bB
65/65 ± 1/27aB
65/62 ± 1/24aB
65/63 ± 1/02aB
65/58 ± 1/14aB
65/55 ±1/24aB
63/48 ± 1/41aB
60/68 ± 1/21aB
58/57 ± 1/16aB
56/39 ± 1/26aB
54/12 ± 1/34aB

62/55 ± 1/14bC
62/54 ± 1/11aC
62/53 ± 1/20aC
62/49 ± 1/32aC
62/47 ± 1/43aC
62/45 ± 1/34aC
59/83 ± 1/19aC
57/51 ± 1/14aC
55/68 ± 1/22aC
52/41 ± 1/36aC
49/63 ± 1/41aC

*حروف کوچک متفاوت نشان دهنده تفاوت معنیدار در هر ستون میباشند ( )p>0/05و حروف بزرگ متفاوت نشان دهنده تفاوت معنیدار در هر
ردیف میباشند (.)p>0/05
جدول  4شاخص قرمزی ( )aبافت کیکهای مافین شاهد و نمونههای حاوی اولئوژل
نمونه
شاهد
 %10اولئوژل
 %20اولئوژل
 %30اولئوژل
 %40اولئوژل
 %50اولئوژل
 %60اولئوژل
 %70اولئوژل
 %80اولئوژل
 %90اولئوژل
 %100اولئوژل

روز اول
12/89 ± 0/48
12/85 ± 0/52fC
12/84 ± 0/61fC
12/80 ± 0/38fC
12/78 ± 0/41fC
12/75 ±0/72fC
13/89 ± 0/31eC
15/46 ± 0/42dC
16/87 ± 0/38cC
18/63 ± 0/44bC
20/48 ± 0/52aC
fC

روز پانزدهم
14/42 ± 0/31
14/40 ± 0/22fB
14/39 ± 0/42fB
14/37 ± 0/52fB
14/36 ± 0/47fB
14/34 ±0/38fB
16/54 ± 0/61eB
18/41 ± 0/21dB
19/63 ± 0/32cB
21/30 ± 0/18bB
22/18 ± 0/09aB
fB

روز سیام
16/12 ± 0/42
16/11 ± 0/38fA
16/10 ± 0/59fA
16/09 ± 0/61fA
16/09 ± 0/33fA
16/06 ±0/57fA
19/46 ± 0/26eA
20/68 ± 0/38dA
21/86 ± 0/42cA
23/53 ± 0/53bA
25/79 ± 0/61aA
fA

*حروف کوچک متفاوت نشان دهنده تفاوت معنیدار در هر ستون میباشند ( )p>0/05و حروف بزرگ متفاوت نشان دهنده تفاوت معنیدار در هر
ردیف میباشند (.)p>0/05

8

پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی

جدول  5شاخص زردی ( )bبافت کیکهای مافین شاهد و نمونههای حاوی اولئوژل
نمونه
شاهد
 %10اولئوژل
 %20اولئوژل
 %30اولئوژل
 %40اولئوژل
 %50اولئوژل
 %60اولئوژل
 %70اولئوژل
 %80اولئوژل
 %90اولئوژل
 %100اولئوژل

روز اول
fC

29/23 ± 0/37
29/34 ± 0/42fC
29/38 ± 0/33fC
29/42 ± 0/28fC
29/48 ± 0/36fC
29/55 ±0/29fC
31/52 ± 0/48eC
33/61 ± 0/51dC
34/75 ± 0/38cC
36/48 ± 0/55bC
38/81 ± 0/46aC

روز پانزدهم
fB

31/42 ± 0/41
31/44 ± 0/36fB
31/51 ± 0/28fB
31/54 ± 0/31fB
31/56 ± 0/50fB
31/58 ±0/44fB
33/24 ± 0/29eB
35/68 ± 0/42dB
38/48 ± 0/33cB
40/34 ± 0/48bB
43/72 ± 0/51aB

روز سیام
fA

33/69 ± 0/42
33/72 ± 0/23fA
33/75 ± 0/30fA
33/79 ± 0/25fA
33/81 ± 0/40fA
33/82 ±0/33fA
36/92 ± 0/27eA
38/86 ± 0/31dA
40/73 ± 0/48cA
43/62 ± 0/29bA
46/81 ± 0/40aA

*حروف کوچک متفاوت نشان دهنده تفاوت معنیدار در هر ستون میباشند ( )p>0/05و حروف بزرگ متفاوت نشان دهنده تفاوت معنیدار در هر
ردیف میباشند (.)p>0/05

حجم مخصوص

ویسکوزیته ،حجم مخصوص و تخلخل خصوصیاتی هستند
که بطور مشخص تحت تاثیر نحوه فرآیند هوادهی خمیر
قبل از پخت و پایداری و انبساط حباب های هوا در
ساختار محصول ،حین پخت قرار میگیرند ( & Lebesi
 .)Tzia, 2012حجم محصوالت آردی نشان دهنده میزان
گاز دی اکسید کربن ،بخارات آب و آمونیاک تولید شده
در اثر افزودن عوامل حجم دهنده شیمیایی مورد استفاده
در فرمول خمیر است .ترکیبات جاذب الرطوبه و
افزودنیهای شرکت کننده در فرآیند پخت محصوالت
آردی تعیین کننده این ویژگی هستند ( Baeva,
 .)Panchev, & Terzieva, 2000جدول  6تغییرات مربوط
به حجم مخصوص نمونههای کیک مافین حاوی مقادیر
مختلف اولئوژل برپایه موم کارنوبا و روغن هسته انگور و
نمونه شاهد در طی  30روز نگهداری و مقایسه میانگین
دادهها براساس آزمون چند دامنهای دانکن را نشان
میدهد .براساس نتایج تحلیل واریانس دادهها مشخص شد
که تغییرات میزان حجم مخصوص نمونههای کیک مافین
به طور معنیداری ( )p>0/05وابسته به فرموالسیون و یا
به عبارتی مربوط به درصد بکارگیری اولئوژل برپایه موم
کارنوبا و روغن هسته انگور بود ولی تغییرات حجم
مخصوص نمونههای مافین وابسته به مدت زمان نگهداری
نمونهها نبود ( .)p<0/05از اینرو همانطور که در جدول
 6نشان داده شده است با افزایش بکارگیری اولئوژل برپایه
موم کارنوبا و روغن هسته انگور از  10تا  50درصد حجم

مخصوص نمونههای مافین از  2/57 ±0/11تا
 3/03 ±0/10به طور معنیداری ( )p>0/05افزایش
مییابد با این وجود افزایش درصد بکارگیری اولئوژلها از
 50تا  100درصد به طور معنیداری ( )p>0/05منجر به
کاهش حجم مخصوص نمونههای مافین شد (جدول .)6
عالوه بر اینها مشاهده شد که با افزایش مدت زمان
نگهداری از روز اول تا پایان روز سی ام نگهداری هیچگونه
تغییر معنیداری در حجم مخصوص کیکها مشاهده نشد
( .)p<0/05این رفتارها احتماال به دلیل تغییرات
ویسکوزیته خمیر است .ویسکوزیته باالتر خمیر در نمونه
شاهد و نمونههای مافین حاوی اولئوژل برپایه موم کارنوبا
و روغن هسته انگور سبب تغییر در سرعت انتشار گازها و
بخار آب در داخل خمیر شده و به حفظ گاز در طی
مراحل اولیه پخت کمک میکند .علت اصلی کاهش حجم،
کاهش بیش از حد چربی بوده است .چربیها دور
جبابهای گاز خمیر را گرفته و سبب حجم دهی
محصوالت پخت شده میشوند .با کاهش بیش از 50
درصد از چربی این اثر محافظتی از بین رفته و حبابهای
گاز خارج شده و از حجم کیک کاسته میشود .عالوه
براین ،کاهش ویسکوزیته خمیر یکی از دالیل کاهش حجم
محصول نهایی است .اگر ویسکوزیته پایین و خیلی کم
باشد حبابهای هوای منبسط شده و بخارات آب تولید
شده در سلولهای هوا در طی پخت به دام نخواهند افتاد
و در نتیجه حجم محصول حاصل کم خواهد بود .براین
اساس ،کاهش ویسکوزیته خمیر در نتیجه افزایش سطوح
cm3/g
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باالی اولئوژل (بیشتر از  60درصد) ساختاری شل و
غیرمنسجم خواهد شد که از افزایش حجم و ایجاد خلل
فرج کافی جلوگیری مینماید ( & Rosell, Rojas,
Benedito de Barber, 2001; Turabi, Sunnu, & Sahin,

 .)2008نتایج حاصل از این مطالعه با پژوهشهای دیگر
محققین مطابقت داشت .به طور مشابه Alvarez-
 Ramirezو همکاران ( ،)2020به مطالعه خصوصیات
بافتی و حجم مخصوص کیک اسفنجی تهیه شده با
اولئوژل برپایه روغن کانوال و موم کاندلیال پرداختند.
براساس نتایج به دست آمده توسط این محققین مشخص

شد که استفاده از سطوح پایین اولئوژل در مقایسه با نمونه
شاهد تاثیر چندانی روی حجم مخصوص کیکها نداشت.
با این وجود سطوح باالی اولئوژل منجر به کاهش حجم
مخصوص کیکها شد .این محققین این تغییرات را به
ویسکوزیته و حفظ گاز در ساختار خمیر نسبت دادند.
آنها بیان کردن ایجاد ویسکوزیته مناسب در خمیر منجر
به حفظ حبابهای گاز در طی تهیه خمیر و پخت
محصول میشود ( Alvarez-Ramirez, Vernon-Carter,
.)Carrera-Tarela, Garcia, & Roldan-Cruz, 2020

جدول  6حجم مخصوص ( )cm3/gکیکهای مافین شاهد و نمونههای حاوی اولئوژل
نمونه
شاهد
 %10اولئوژل
 %20اولئوژل
 %30اولئوژل
 %40اولئوژل
 %50اولئوژل
 %60اولئوژل
 %70اولئوژل
 %80اولئوژل
 %90اولئوژل
 %100اولئوژل

روز اول
aA

3/36 ± 0/10
2/57 ± 0/11fA
2/67 ± 0/08eA
2/78 ± 0/09dA
2/89 ± 0/05cA
3/03 ±0/10bA
2/72 ± 0/07dA
2/61 ± 0/08eA
2/45 ± 0/11gA
2/38 ± 0/10ghA
2/29 ± 0/09hA

روز پانزدهم
aA

3/34 ± 0/10
2/55 ± 0/09fA
2/66 ± 0/08eA
2/77 ± 0/06dA
2/86 ± 0/11cA
3/00 ±0/09bA
2/69 ± 0/08dA
2/58 ± 0/06eA
2/43 ± 0/09gA
2/35 ± 0/13ghA
2/27 ± 0/12hA

روز سیام
aA

3/32 ± 0/09
2/53 ± 0/08fA
2/65 ± 0/10eA
2/75 ± 0/08dA
2/85 ± 0/09cA
2/99 ±0/12bA
2/67 ± 0/10dA
2/56 ± 0/11eA
2/41 ± 0/07gA
2/34 ± 0/06ghA
2/25 ± 0/04hA

*حروف کوچک متفاوت نشان دهنده تفاوت معنیدار در هر ستون میباشند ( )p>0/05و حروف بزرگ متفاوت نشان دهنده تفاوت معنیدار در هر
ردیف میباشند (.)p>0/05

سفتی

یکی از مهمترین خصوصیات مکانیکی و فیزیکی
محصوالت غذایی و بخصوص محصوالت نانوایی سفتی
میباشد که ارتباط مستقیمی با خصوصیات حسی و
پذیرش کلی محصول نهایی دارد (Alvarez-Ramirez et
) .al., 2020تغییرات میزان سفتی بافت کیکهای مافین
تهیه شده با درصدهای مختلف اولئوژل برپایه موم کارنوبا
و روغن هسته انگور در طی  30روز نگهداری و نیز مقایسه
میانگین دادهها براساس آزمون چند دامنهای دانکن در
جدول  7نشان داده شده است .نتایج تحلیل واریانس
دادههای مربوط به تغییرات میزان سفتی نمونههای کیک
مافین نشان داد که سفتی بافت به طور معنیداری
( )p>0/05وابسته به درصد بکارگیری اولئوژل در
فرموالسیون مافین و نیز مدت زمان نگهداری نمونهها
میباشد .همانطور که نتایج جدول  7نشان میدهد با

افزایش درصد جایگزینی روغن توسط اولئوژل برپایه موم
کارنوبا و روغن هسته انگور از  10تا  50درصد میزان
سفتی بافت به طور معنیداری ( )p>0/05از ±1/21
 12/85تا  10/56 ±1/10نیوتن کاهش یافت .با این وجود
مشخص شد که با افزایش درصد جایگزینی روغن از  50تا
 100درصد میزان سفتی به طور معنیداری ()p>0/05
افزایش یافت .همچنین مشخص شد که در تمام طول
دوره نگهداری همه نمونهها به طور معنیداری ()p>0/05
سفتی آنها افزایش یافت (جدول  .)7در محصوالت نانوایی
عوامل متعددی مثل رتروگراداسیون آمیلوپکتین،
کریستالیزاسیون مجدد آمیلوز و مهاجرت رطوبت از مغز به
پوسته روی سفتی بافت موثر هستند & (Bárcenas
) .Rosell, 2007; Gray & Bemiller, 2003همچنین با
کاهش میزان چربی به دلیل نقش نرم کنندگی که
چربیها دارند میزان سفتی افزایش مییابد .از طرف دیگر
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به دلیل کاهش میزان چربی ،در طی دوره نگهداری میزان
رتروگراداسیون نشاسته و بیاتی افزایش مییابد که این امر
همراه با افزایش سفتی خواهد بود .عالوه بر این ،صمغها
در طول فرآیند تولید محصوالت نانوایی میتوانند نرمی
اولیه بافت را بهبود و میزان سفتی بافت محصول نهایی را
کاهش دهند زیرا این ترکیبات ماهیت آبدوست دارند و با
آب موجود در سیستم پیوند هیدروژنی تشکیل میدهند و
مانع از مهاجرت آب از مغز محصول و امکان تشکیل
کمپلکس بین پلیمرهای موجود در محصوالت نانوایی را
کاهش میدهند (Hejrani, Sheikholeslami, Mortazavi,
) .& Davoodi, 2017یکی دیگر از عواملی که تاثیر قابل
توجهی روی سفتی بافت محصوالت نانوایی دارد ،میزان
تخلخل و افزایش حجم آنها میباشد .در محصوالتی که
حاوی ترکیبات هیدروکلوئیدی میباشند و خمیر باال
میباشد خمیر قادر به حفظ گاز ناشی از هوادهی در طی
همزنی و همچنین حفظ گازها و بخارات در طی پختن
محصول خواهد بود .به دنبال چنین رخدادی بافتی
متخلخل و پر خلل و فرج تشکیل خواهد شد که میتواند
سفتی بافت را به طور قابل توجهی کاهش دهد
&

Yaghoubi,

Kamaliroosta,

(Zargaraan,

) .Mirmoghtadaie, 2016بنابراین در نمونه شاهد و
نمونههای حاوی سطوح پایینتر اولئوژل (حداکثر 50
درصد) از یک طرف به دلیل ویسکوزیته باالتر خمیر و از
طرف دیگر حجم مخصوص بیشتر انتظار میرود که سفتی
بافت نسبت به نمونههای دیگر کمتر باشد .عالوه بر اینها
در نمونههای حاوی اولئوژل (حداکثر تا  50درصد) به
دلیل محتوی رطوبت باالتری & (Hamdani, Wani,

) Bhat, 2021که نسبت به نمونه شاهد دارند لذا سفتی
بافت آنها نسبت به نمونه شاهد کمتر میباشد .در
نمونههای با محتوی اولئوژل بیشتر از  50درصد احتماال
تعادل بین روغن و اولئوژل بهم میخورد و حالت
سینرژیستی که روغن و اولئوژل در این نسبت دارند ،از
بین میرود .مطابق نتایج به دست آمده در طی این
پژوهش Vidaurre-Ruiz ،و همکاران ( ،)2019به بررسی
خصوصیات بافتی و مکانیکی نان بدون گلوتن تهیه شده
برپایه نشاسته و صمغ زانتان پرداختند .آنها اظهار نمودند
که رابطه معکوسی بین سفتی بافت و حجم مخصوص
وجود دارد .بر این اساس این محققین بیان کردند که در
نمونهها بدون گلوتن تهیه شده با صمغ زانتان به دلیل
ایجاد ویسکوزیته قابل قبول در خمیر محصولی با حجم
مخصوص مناسب تولید میشود که سفتی آن نسبت به
سایر تیمارها به طور قابل توجهی پایینتر میباشد
( .)Vidaurre-Ruiz et al., 2019همچنین  Yılmazو
 ،)2015( Öğütcüبه مطالعه خصوصیات بافتی و مکانیکی
کوکیهای تهیه شده با دو نوع اولئوژل (حاوی موم زنبور
عسل و موم آفتابگردان) در مقایسه با نمونه شورتنینگ
تجاری پرداختند .براساس نتایج به دست آمده توسط این
محققین مشخص شد که نمونههای حاوی اولئوژل دارای
سفتی کمتر نسبت به نمونههای حاوی شورتنینگ تجاری
بودند .این مححقین دلیل این رفتار را به ویسکوزیته خمیر
و محتوی باالتر رطوبت در نمونههای حاوی اولئوژل نسبت
دادند که دارای حجم مخصوص بیشتری نیز بودند
(.)Yılmaz & Öğütcü, 2015

جدول  7سفتی (نیوتن) بافت کیکهای مافین شاهد و نمونههای حاوی اولئوژل
نمونه
شاهد
 %10اولئوژل
 %20اولئوژل
 %30اولئوژل
 %40اولئوژل
 %50اولئوژل
 %60اولئوژل
 %70اولئوژل
 %80اولئوژل
 %90اولئوژل
 %100اولئوژل

روز اول

روز پانزدهم

13/24 ± 1/12
12/85 ± 1/21fgC
12/33 ± 1/31ghC
11/73 ± 1/22hiC
11/25 ± 1/15hiC
10/56 ±1/10iC
12/62 ± 1/17fgC
13/57 ± 1/14deC
15/23 ± 1/24cC
17/14 ± 1/17bC
18/42 ± 1/19aC

15/44 ± 1/25
14/73 ± 1/19fgB
14/41 ± 1/14ghB
13/69 ± 1/26hiB
13/12 ± 1/21hiB
11/22 ±1/13iB
15/32 ± 1/18fgB
16/58 ± 1/16deB
18/45 ± 1/19cB
21/65 ± 1/23bB
23/41 ± 1/27aB

efC

efB

روز سیام
17/58 ± 1/29
16/67 ± 1/18fgA
16/01 ± 1/14ghA
15/59 ± 1/14hiA
15/01 ± 1/19hiA
14/49 ±1/22iA
18/56 ± 1/12fgA
20/68 ± 1/16deA
23/72 ± 1/17cA
25/49 ± 1/16bA
28/12 ± 1/30aA
efA
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*حروف کوچک متفاوت نشان دهنده تفاوت معنیدار در هر ستون میباشند ( )p>0/05و حروف بزرگ متفاوت نشان دهنده تفاوت معنیدار در هر ردیف میباشند
(.)p>0/05

ارزیابی حسی

نتایج حاصل از ارزیابی خصوصیات حسی (طعم ،رنگ،
بافت و پذیرش کلی) نمونههای مافین شاهد و نمونههای
مافین تهیه شده با اولئوژل برپایه موم کارنوبا و روغن
هسته انگور و مقایسه میانگین دادهها براساس آزمون چند
دامنهای دانکن در جدول  8نشان داده شده است .براساس
نتایج تحلیل واریانس دادهها مشخص شد که تغییرات
خصوصیات حسی نمونههای مافین به طور معنیداری
( )p>0/05وابسته به درصد بکارگیری اولئوژل در
فرموالسیون مافینها میباشد .براساس نتایج به دست
آمده مشخص شد که ارزیابهای حسی به طعم نمونه
شاهد و نمونههای مافین حاوی  10تا  50درصد اولئوژل
امتیاز یکسانی دادند و تفاوت بایکدیگر از لحاظ طعم با هم
نداشتند (جدول  .)8اما استفاده از  60تا  100درصد
اولئوژل به جای چربی در فرموالسیون مافین به طور
معنیداری ( )p>0/05امتیاز طعم نمونهها را کاهش داد.
بررسی امتیازات مربوط به رنگ نیز نشان داد که
جایگزینی روغن مافین تا سطح حداکثر  50درصد تاثیری
روی امتیاز رنگ نمونهها در مقایسه با نمونه شاهد نداشت
و با افزایش میزان جایگزینی از  50درصد باالتر تا 100
درصد به طور معنیداری ( )p>0/05امتیاز مربوط به رنگ
کاهش یافت (جدول  .)8امتیازات حسی از لحاظ بافت از
نظر ارزیابها برای نمونه شاهد و نمونه تا  50درصد چربی
جایگزین شده توسط اولئوژل تفاوتی نداشت ولی

جایگزینی بیش از  50درصد چربی توسط اولئوژل تا 100
درصد جایگزینی به طور معنیداری ( )p>0/05منجر به
کاهش امتیاز بافت شد .همچنین تغییرات روند امتیاز
پذیرش کلی مانند سایر پارامترهای حسی بود به طوریکه
نمونه شاهد و نمونههای تا حداکثر  50درصد چربی
جایگزین شده با اولئوژل دارای پذیرش کلی یکسانی بودند
و با افزایش درصد جایگزینی از  60تا  100درصد به طور
معنیداری ( )p>0/05امتیاز پذیرش کلی همه نمونهها
کاهش یافت (جدول  .)8براین اساس احتماال به دلیل
خصوصیات فیزیکوشیمیایی و مکانیکی مناسب نمونههای
شاهد و نمونههای حاوی  10تا  50درصد اولئوژل داوران
چشایی امتیاز باالتری به این تیمارها در مقایسه با سایر
تیمارها دادهاند .از این رو تیمار حاوی  50درصد اولئوژل
بجای چربی هم از لحاظ خصوصیات فیزیکوشیمیایی و هم
از لحاظ حسی به عنوان نمونه برتر انتخاب شد .نتایج
حاصل از ارزیابی خصوصیات حسی این مطالعه با
یافتههای دیگر محققین نیز مطابقت داشت Yılmaz .و
 ،)2015( Öğütcüبا مطالعه خصوصیات حسی نمونههای
کوکی حاوی اولئوژل دریافتند که نمونههای که از
خصوصیات فیزیکی و مکانیکی بهتری دارند از لحاظ
خصوصیات حسی نیز امتیاز باالتری دریافت کردند
(.)Yılmaz & Öğütcü, 2015

جدول  8نتایج ارزیابی خصوصیات حسی نمونههای مافین شاهد و مافینهای حاوی اولئوژل
نمونه
شاهد
 %10اولئوژل
 %20اولئوژل
 %30اولئوژل
 %40اولئوژل
 %50اولئوژل
 %60اولئوژل
 %70اولئوژل
 %80اولئوژل
 %90اولئوژل
 %100اولئوژل

طعم
5 ± 0/00
5 ± 0/00a
5 ± 0/00a
5 ± 0/00a
5 ± 0/00a
5 ± 0/00a
4 ± 0/00b
3 ± 0/00c
2 ± 0/00d
1 ± 0/00e
1 ± 0/00e
a

رنگ
5 ± 0/00
5 ± 0/00a
5 ± 0/00a
5 ± 0/00a
5 ± 0/00a
5 ± 0/00a
4 ± 0/00b
4 ± 0/00b
4 ± 0/00b
4 ± 0/00b
4 ± 0/00b
a

*حروف کوچک متفاوت نشان دهنده تفاوت معنیدار در هر ستون میباشند (.)p>0/05

بافت

پذیرش کلی

5 ± 0/00
5 ± 0/00a
5 ± 0/00a
5 ± 0/00a
5 ± 0/00a
5 ± 0/00a
3 ± 0/00b
3 ± 0/00b
3 ± 0/00b
3 ± 0/00b
3 ± 0/00b

5 ± 0/00
5 ± 0/00a
5 ± 0/00a
5 ± 0/00a
5 ± 0/00a
5 ± 0/00a
3 ± 0/00b
3 ± 0/00b
3 ± 0/00b
3 ± 0/00b
3 ± 0/00b

a

a
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درصد میزان سفتی بافت در مقایسه با نمونه شاهد به طور
 همچنین مشخص شد.) کاهش یافتp>0/05( معنیداری
که در تمام طول دوره نگهداری همه نمونهها به طور
 براساس.) سفتی آنها افزایش یافتp>0/05( معنیداری
نتایج به دست آمده مشخص شد که بین خصوصیات
حسی نمونههای مافین شاهد و مافینهای حاوی اولئوژل
 بافت و پذیرش، رنگ، درصد از لحاظ طعم50  تا10 از
کلی از لحاظ آماری تفاوت معنیداری وجود نداشت
 با این وجود با افزایش درصد بکارگیری.)p<0/05(
اولئوژل در فرموالسیون مافینها امتیاز تمامی خصوصیات
.) کاهش یافتp>0/05( حسی به طور معنیداری
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نتیجهگیری
50 دانسیته خمیر نمونههای که حداکثر چربی آنها تا
درصد جایگزین شده با خمیر نمونه شاهد تفاوت
 با این وجود افزایش میزان.) نداشتp<0/05( معنیداری
 درصد باالتر به طور معنیداری50 جایگزینی از
 فعالیت آبی.) دانسیته خمیر را افزایش دادp>0/05(
)p>0/05( نمونههای مافین شاهد به طور معنیداری
پایینتر از فعالیت آبی نمونههای حاوی مختلف اولئوژل
 روز30 برپایه موم کارنوبا و روغن هسته انگور در طی
 با افزایش درصد جایگزینی روغن توسط.نگهداری بود
50  تا10 اولئوژل برپایه موم کارنوبا و روغن هسته انگور از
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Abstract
The aim of this study was to produce low fat muffins using oleogels using carnauba wax and grape
seed oil. The oil in the muffins formulation was replaced with various levels (0 and 100%). The
rheological properties of different dough samples showed that all samples had shear-thinning
behavior. By increasing the percentage of oleogels, the density of the dough increased significantly
(P<0.05), but increasing the oleogel to 50% compared to the control sample did not have a significant
effect on the density of the dough. Water activity of muffin cake samples containing oleogel were
higher than the control sample. With increasing the percentage of using oleogels to the level of 50%,
the specific volume of cakes increased. The use of oleogel up to 50% level had no significant effect
(P>0.05) on L* index. With increasing the percentage of using oleogels to the level of 50%, the
hardness decreased. However, further increase of oleogels from 50 to 100% significantly (P<0.05) led
to an increased hardness. Increasing the storage time significantly increased hardness (P<0.05).
Samples containing oleogel from 10 to 50% in terms of sensory properties were not significantly
different from the control sample (P<0.05) but by increasing the percentage of oleogel application
from 50% and above, it led to a significant decrease in all sensory properties of muffin samples
compared to the control sample. Therefore, in general, a sample containing 50% oleogel based on
carnauba wax and grape seed oil instead of oil can be selected as the superior sample.
Keywords: Carnauba wax, Grape seed oil, Hardness, Low fat, Muffin

