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  ایران

  چکیده 
دست  گیري به قرمز سردشت سالیانه به مقدار زیاد در کارخانجات آبمیوه انگورپوست 

 با عصاره ۀتهی. در این تحقیق بعد از فعال است منبع غنی از ترکیبات زیستآید و  می
فعال توسط  ترکیبات زیست ءاجزا قرمز سردشت، انگوراز پوست  اسیدي اتانولحالل 

ترتیب بیشترین مقدار  کروماتوگرافی مایع با کارایی باال تعیین شد. نتایج نشان داد به
 از. بود اسید وانیلیک و اسید سالسیلیک کاتکین،اسید،  گالیک ترکیبات فنلی مربوط به

-او - 3-گلوکوپیرانوزید و پئونیدین-او-3-عصاره نیز پتونیدین در موجود هاي آنتوسیانین
پوست  از حاصل ةعصار ریزپوشانی گلوکوزید کلرید بیشترین مقدار را نشان دادند. جهت

و  50-50 هاي نسبت ترتیب با به عربی صمغ و هاي مالتودکسترین انگور قرمز از دیواره
 میزان شد. درنهایت استفاده یوارههسته به د 4به  1نسبت و با  ی/وزنوزنی 75-25

 فعالیت و فنلی ترکیبات آنتوسیانین، میزان حاللیت، آبی، فعالیت رطوبت،
 ریزپوشانی از حاصل ، پودرجنتای به اکسیدانی پودرهاي حاصل تعیین شد. باتوجه آنتی

میزان ترکیبات فنلی ) با بیشترین 50-50عربی ( صمغ و مالتودکسترین ةنمونه با دیوار
 6/0 تا 3/0( میزان ماست به در استفاده براي و اکسیدانی انتخاب و فعالیت آنتی

 ی،فنل ترکیبات .شد وزنی) درنظرگرفته درصد/ 1به همراه اسیدتانیک ( ی)وزن/درصد
 نگهداري روز 21 طی ماست هاي نمونه آنتوسیانین و میزان اکسیدانی آنتی فعالیت
 و یفنل ترکیبات و آنتوسیانین میزان بیشترین داد نشان حاصل نتایج. شد بررسی
 اسیدتانیک با ریزپوشانی پودر درصد 6/0 حاوي ماست ۀنمون در اکسیدانی آنتی فعالیت

اکسیدانی ماست  توجه در ترکیبات فنلی، آنتوسیانین و فعالیت آنتی افزایش قابل .بود
نتایج نشان داد از پودر و  در مقایسه با ماست شاهد مشاهده شد. ریزپوشانیحاوي پودر 

عنوان جزء فراسودمند براي تولید مواد  توان به قرمز سردشت می انگورپوست  ةعصار
  غذایی بهره جست.

  24/01/1396تاریخ دریافت: 
  11/11/1396تاریخ پذیرش: 

  
 ي کلیدي  ها  واژه

  انگور قرمز سردشت
  ریزپوشانی
  صمغ عربی

  باال کارایی با مایع کروماتوگرافی
  مالتودکسترین

  
  مقدمه
 16000حدود  در تاکنون موجود آمارهاي براساس

 دنیا سرتاسر در انگور مختلف ۀگون چندین و رقم
 عنوان به اند. ایران شده ارزیابی و گذاري شناسایی، نام
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 از جهان در انگور پراکنش و مراکز پیدایش از یکی
 در که طوري  است. به باالیی برخوردار ژنتیکی تنوع

 غرب، تا شرق از و تا جنوب شمال از مختلف، مناطق
 ).1374دارند (کرمی،  وجود انگور مختلف ارقام

 ةباقیماند و لیگنوسلولزي پسماند یک انگور ۀتفال
 حدود انگور ۀتفال. است انگور ةمیو از گیري آب فرایند

دهد  می تشکیل را اولیه ةمیو مرطوب وزن درصد 20
 اما؛ شود می مدفون زمین در پسماند این طور معمول  به

 مشکالت باعث بربودن هزینه بر عالوه روش این
 میزان دلیل به ازطرفی. گردد می نیز محیطی  زیست

 تفاله مستقیم کاربرد پایین، پذیري هضم و پروتئین
 در بنابراین. نیست مناسب چندان دام خوراك عنوان به

 محصوالت بازیافت به محققان توجه اخیر هاي دهه
 خوراك براي آن کیفیت بهبود و انگور ۀتفال از مفید

  ). 1383 همکاران، و مهدوي(است  شده جلب دام
 توجهی قابل طور به انگور ۀتفال شیمیایی ترکیب

 داغ پرس( گیري آب یندافر نوع و انگور نوع به نسبت
 حاوي انگور ۀتفال طورکلی به اما؛ است متغیر) سرد یا

 و فروکتوز گلوکز، عمدتاً،( قند زیادي نسبتاً مقادیر
 که است فیبرخام و آنتوسیانین تارتارات، ،)ساکارز

 ۀتفال. داد قرار مورد استفاده و بازیابی را آنها توان می
 تخمیر از پس. است غنی تاراترتا میزان ازنظر انگور
 با توان می را پسماند در موجود تارتارات تفاله، الکلی

 .)1383 همکاران، و مهدوي( کرد استخراج داغ آب
. هاست  آنتوسیانین از خوبی منبع قرمز انگور ۀتفال

 و ها میوه در موجود طبیعیهاي  دانه رنگ ها آنتوسیانین
 بین pHمحدودة  در ها دانه رنگ این. هستند ها سبزي

 در توانند می و داده نشان خود از قرمز رنگ 3تا  1
 قرار استفاده مورد باال ۀتیدیاس با غذایی مواد بعضی
 ۀهست دیگر ازطرف .)1383 همکاران، و مهدوي( گیرند
 مصارف جهت روغن ۀتهی براي باارزشی منبع انگور

 ۀتفال از درصد 23- 26 حدود. است صنعتی و خوراکی
 و مهدوي( دهد می تشکیل آن هاي هسته را انگور

(عمدتاً  ها فنل پلی حاوي انگور ۀتفال ).1383 همکاران،
 اسیدهاي ،3ها فالوانول ،2ها فالونول ،1ها سیانینآنتو

باشد  می کیتریدسیاس ) و5رزوراترول و 4فنلی
                                                             
1 Aanthocyanins 
2 Flavonols 
3 Flavenoles 
4 Phenolic Acids 

)Pourali et al., 2014.(   
سازي شرایط استخراج ترکیبات  بعد از بهینه

سردشت  6فعال موجود در پوست انگور قرمز  زیست
این توان از فرایند ریزپوشانی براي پایداري  می

فرایندي است که  ریزپوشانیترکیبات استفاده نمود. 
 مواد ۀوسیل یک ماده به هاي هدر آن ذرات ریز و قطر

شوند تا خصوصیات مفیدي بتوان  مختلف پوشانده می
ریزپوشانی  محققان زیادي به دست آورد. هاز آن ب

هاي مختلف  فعال موجود در عصاره ترکیبات زیست
  اند. گیاهی پرداخته

Renata  وBrabet )2010 (گرمسیري  ةمیو ةعصار
 ۀها ازجمله نشاست دهنده را با انواع پوشش 7آکائی

با استفاده از  تاپیوکا، صمغ عربی و مالتودکسترین
نتایج این  به پودر تبدیل کردند. پاششیکن  خشک

دهنده  هترین پوششب تحقیق نشان داد مالتودکسترین
اکسیدانی  و فعالیت آنتی ها  آنتوسیانینازنظر حفاظت از 
 باتی) ترک2008( همکاران و Tonon پودر تولیدي بود.

مختلف  ةواریرا با مواد د 8تمشک شمالی ةویم یفنل
بهترین نتایج با استفاده از نمودند.  یپوشان   یزر

 و همکاران Sharifiدست آمد.  به  نیمالتودکستر
 کن زرشک را توسط خشک ةویم نیانی) آنتوس2015(

هایی  دیوارهمطالعه  نیکردند. در ا یزپوشانیر پاششی
بهترین  صمغ عربیو  نیمالتودکستربا نسبت مساوي 

خصوصیات فیزیکی و مورفولوژیکی پودر تولیدي را 
 روي) Yurdagel )2006 و Ersus داشت. بر در

 9سیاه هویج از شده  استخراج آنتوسیانین ریزپوشانی
 مالتودکسترین ةدیوار با و پاششی کن خشک ۀوسیل هب

نشان داد با  نتایج. کردند کار دهنده پوشش عنوان به
افزایش دماي خروجی و ورودي میزان آنتوسیانین 

 ۀدرج 160کردن  خشک ۀکاهش یافت. دماي بهین
ها تشخیص  گراد با کمترین تخریب آنتوسیانین سانتی

) از a2016و همکاران (  Akhavan Mahdaviداده شد.
کردن راندمان ریزپوشانی  پاسخ براي بهینه سطح روش

شده از  هاي ریزپوشانی و خواص فیزیکی پودر
 ةدیوار 3هاي مختلف هسته بهره جستند. آنها از  نسبت

                                                                                   
5 Resveratrol 
6 Vitis Viniferae cv. Rash 
7 Acai 
8 Cloudberry 
9 Black Carrot 
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ژالتین براي ریزپوشانی صمغ عربی، مالتودکسترین و 
کن پاششی استفاده کردند که  خشک ۀوسیل هزرشک ب

درنتیجه باالترین راندمان ریزپوشانی و بهترین کیفیت 
 صمغ و هاي مالتودکسترین دیواره از ترکیبی پودر به

بعد از ریزپوشانی ترکیبات عربی اختصاص داده شد. 
عنوان  فعال از منابع گیاهی از این ترکیبات به زیست

توان استفاده کرد.  جزئی از فرموالسیون مواد غذایی می
فرموالسیون و تولید مواد غذایی که حاوي ترکیبات 

اي، داراي  بر ارزش تغذیه فعال هستند و عالوه زیست
باشند از اهمیت  اثراتی مثبت روي سالمت انسان می

هایی به  زمینه نیز پژوهش اي برخوردار است. دراین ویژه
  ده است. ثبت رسی

عنوان  به 1گرمسیري اولراسئا ةمیو ةافزودن عصار
و  Coissonفراسودمند در ماست توسط  ۀرنگدان

) مورد بررسی قرار گرفت. رنگ 2005همکاران (
ارغوانی تیره و سرشار از آنتوسیانین و  اولراسئا

آمده نشان داد  دست باشد. نتایج به ترکیبات فنلی می
از سطح باالیی از شده با این عصاره  که ماست غنی

. اکسیدانی برخوردار بود ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی
Gris ) 2کوپیگمانتاسیون ،)2007و همکاران 

را در سیستم مدل و  3يهاي انگور خاکستر آنتوسیانین
در ثبات و  کوپیگمانتاسیونثیر أماست و همچنین ت

دادند. نتایج ها را مورد بررسی قرار  افزایش رنگدانه
طور قابل توجهی ثبات  نشان داد اسیدکافئیک به

ها را در هر دو سیستم ماست و مدل  آنتوسیانین
 افزایش داد.

Karaaslan ) سازي ماست غنی)، 2011و همکاران 
انگور مورد  ةرا با استفاده از عصار با ترکیبات فنلی

شده با  هاي مخلوط بررسی قرار دادند. ماست
اکسیدانی باالتري در  انگور قرمز قدرت آنتیهاي  عصاره

  شاهد نشان دادند.  ۀمقایسه با نمون
Mahdavi  هاي  ) رنگدانه2016(و همکاران

عنوان  زرشک را در پودر ژله به ةشد پوشانی درون
حاوي  فاده کردند که ژلۀجایگزین رنگ مصنوعی است

باالتري ازنظر  ةشده، نمر پوشانی درصد پودر ریز 7
 حسی نسبت به ژل تجاري حاوي رنگ مصنوعی

                                                             
1 Oleracea 
2 Copigmentation 
3 Cabernet Sauvignon grape 

 هاي دریافت کرد همچنین سینرزیس و حاللیت نمونه
قابل توجهی   طور شده نسبت به شاهد به پوشانی ریز

   کاهش یافت.
 انگورعصاره از پوست  ۀدر این تحقیق بعد از تهی

فعال شناسایی  ترکیبات زیستاجزاء قرمز سردشت، 
از ریزپوشانی و تولید پودر به کمک شدند و بعد 

کن پاششی، پتانسیل کاربرد و ماندگاري پودر  خشک
  تولیدي در ماست بررسی شد.  ةشد ریزپوشانی

  
  ها مواد و روش

 کارخانه ضایعات از انگور قرمز سردشت پوست
 آون توسط سپس. شد تهیه گیري پاکدیس ارومیه آب

) ایران ساخت ،بهداد گراد، سانتی ۀدرج 45( خأل تحت
 ساخت ،مولینکس( برقی خردکن توسط و خشک
 ةانداز کردن یکنواخت براي و شد خرد دقت به) آلمان
 آمده دست به پودر. گردید الک 35 مش الک با ذرات،

 دماي در و تیره اي شیشه ظروف در ها آزمایش پایان تا
سایر مواد  .شد نگهداري) گراد سانتی ۀدرج -18( فریزر

اي از شرکت  خلوص تجزیه ۀشیمیایی موردنیاز با درج
  مرك آلمان خریداري شدند.

  
  با استفاده از امواج فراصوت عصاره ۀیته

پودر پوست انگور از فریزر خارج شد و با حالل آب به 
با هم مخلوط شدند و درون دستگاه  8به  1نسبت 

 ،Up200 h ،technology(مدل  4حمام اولتراسونیک
گراد و زمان  سانتی ۀدرج 55در دماي  )آلمان ساخت

کیلوهرتز  35و در معرض طول موج ثابت دقیقه  15
 هاي هاستخراج از مطالع ۀقرار گرفتند. شرایط بهین

شده با  استخراج ةپیشین درنظرگرفته شد. سپس عصار
از  و پمپ خأل 5 ةاستفاده از کاغذ صافی واتمن شمار

  ).Rajaei et al., 2010مواد جامد گیاهی جدا گردید (
  

 ةگیري مقدار کل ترکیبات فنلی عصار اندازه
  شده استخراج

به روش فولین  تولیدي ةعصار مقدار کل ترکیبات فنلی
 Shahidiو  Naczkسیوکالتو شرح داده شده توسط 

 5/2 با عصاره لیتر میلی 5/0 مقدار) تعیین شد. 2004(

                                                             
4 Ultrasound 
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 مخلوط سیوکالتو فولین درصد 10 محلول لیتر میلی
 درصد 5/7 محلول لیتر میلی 2 دقیقه 3 از بعد و شد

 سپس اضافه، آن به) لیتر در گرم 75(  سدیم کربنات
 نتایج. گردید قرائت نانومتر 765 در نمونه جذب

 100 در موجود اسیدگالیک گرم میلی برحسب
 رسم جهت. گردید گزارش استخراجی ةعصار لیتر میلی

 بر گرم میلی 100-700 هاي رقت از استاندارد منحنی
شد و با استفاده از  استفاده استاندارد اسیدگالیک لیتر
  .مقدار کل ترکیبات فنلی تعیین گردید )1( ۀرابط
  )1( ۀرابط

y 0012/0= x 0419/0-  

  
: مقدار علظت برحسب میکروگرم x)، 1در رابطۀ (

  باشد. : درصد جذب میyدر لیتر و 
  

شده  استخراج ةاکسیدانی عصار ارزیابی فعالیت آنتی
 DPPH به روش

شده براساس  استخراج ةرادیکالی عصار خاصیت آنتی
هاي  عصاره دادن اتم هیدروژن یا الکترون در توانایی

  کردن محلول بنفش رنگ اتانولی یا میزان بی
مورد ) DPPH( 1پیکریل هیدرازیل1-فنیل دي2-2

درصد . )Galvez et al., 2007( گرفت سنجش قرار
 )2( ۀاستفاده از رابط باDPPH  هاي آزاد رادیکال مهار

  محاسبه گردید:
  )2( ۀرابط

DPPH%= (Ablank- Asample / Ablank)× 100 

  
  افتراقی  pH گیري آنتوسیانین به روش اندازه

و  Fuleki ها از روش گیري آنتوسیانین  براي اندازه
Fransis )1968 شد. در این روش جذب ) استفاده

 =5/4pHو =pH 1 شده توسط بافر هاي تهیه  نمونه
، مدل Shimadzu( دستگاه اسپکتروفتومتر ۀوسیل به

نانومتر  510در طول موج  ، ساخت ژاپن)1280
موجود در  2گلیکوزید-3-سیانیدین ۀبرحسب رنگدان

 510انگور قرمز که بیشترین جذب را در طول موج 
 گیري شد و درنهایت اندازه ،دهد نانومتر نشان می
  دست آمد: به )3ۀ (ها از رابط غلظت آنتوسیانین

                                                             
1 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl 
2 Cyanidin 3-glucoside 

  )3( ۀرابط
C mg/l=A/€L×M×D 

  
: اختالف ΔA، کردن فاکتور رقیق :D)، 3در رابطۀ (

جرم مولکولی  :5/4pH= ،Mو =pH 1 ها در جذب نمونه
 جذب: €، مول)/گرم 2/449( گلیکوزید - 3 -  سیانیدین

 مول/یترل 600/29( یکوزیدگل-  3 -  سیانیدین مولی
  است. متر سل برحسب سانتیطول : L و )متر سانتی

  
 با عیما یکروماتوگراف با شده انجام يها شیآزما

 فعال ستیز باتیترک ییشناسا يبرا باال عملکرد
  عمده

 ،KNAUER( دستگاه از کروماتوگرافی ۀتجزی منظور به
 باال عملکرد با مایع کروماتوگرافی )ساخت آلمان

 به مجهز) و K-UV 1500( آشکارساز همراه به
 ستون جداسازي با و شد استفاده خودکار بردار نمونه

 5 ذرات قطر با) 5،18C×6/4×250( 3یوروسفر
  ).Barreca et al., 2016( گرفت انجام میکرومتر

  
پوست انگور  ةعصار فعال زیست ترکیبات پوشانی ریز

  قرمز سردشت
 در موجود ةعمد فعال زیست ترکیبات براي ریزپوشانی

 قرمز از انگور پوست از شده  استخراج ۀبهین ةعصار
 هاي نسبت با عربی صمغ و هاي مالتودکسترین دیواره

به نتایج سایر  وزنی/وزنی باتوجه 75-25، 50-50
اولیه انتخاب شدند  هاي به آزمایش باتوجه ها و پژوهش

)Sharifi et al., 2015(و مالتودکسترین هاي . دیواره 
 1به  4به نسبت  انگور پوست ةبه عصار عربی صمغ
 در دور 1000 دور با دقیقه 30 مدت به و گردید اضافه
 APV Homogenisers(مدل هموژنایزر توسط  دقیقه

2000، Albertslund،  (گردید ژنهموساخت دانمارك .
، B-191 (مدل پاششی کن خشک یک از

Laboratoriums-Technik، جهت )سوئیس ساخت 
 ۀدرج 160 ورودي استفاده و دماي پودر تولید

  .)Sharifi et al., 2015( شد درنظرگرفته گراد  سانتی
  
  
  

                                                             
3 Eurospher 
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  یزپوشانیر از حاصل پودر اتیخصوص یبررس
  رطوبت میزان
 روش به شده ریزپوشانی پودر رطوبت میزان
 ،Heraeus UT5050E ،Wمدل ( آون کردن با خشک
  ). AOAC, 1990( شد تعیین )آلمان ساخت

  
  یآب تیفعال

و  تولید از پس شده ریزپوشانی پودر آبی فعالیت
 دماي به پودر دماي رسیدن تا نگهداري در دسیکاتور

(مدل  آبی فعالیت سنجش دستگاه کمک به اتاق،
hygropalm-Rotronic hp23، در )سوئیس ساخت 

  .شد گیري گراد اندازه سانتی ۀدرج 25±1/0ي دما
  

  تیحالل
 اضافه آب لیتر یلیم100به  شده ریزپوشانی پودر گرم 1

 همزن با دقیقه 5 مدت به حاصل مخلوط شد.
 ساخت ،LTD، Stuart Scientific(مدل  یسیمغناط

 5مدت  به سپس و خورد هم باال سرعت در )انگلستان
 گشت. یفیوژسانتر یقهر دقبدور  3000سرعت  با دقیقه

 انتقال دیش پتري به سطحی مایع از لیتر میلی 25
 مدت گراد به سانتی ۀدرج 105دماي  با آون در و یافت

 از استفاده با حاللیت درصد. شد خشک ساعت 5
  ).AOAC, 1990( گردید محاسبه ها وزن تفاوت

  
 انگور یزپوشانیر پودر و عصاره يحاو ماست دیتول

  سردشت قرمز
. شد تهیه ارومیه سلماس در دگا شیر کارخانه از شیر
مورد  کیفی از لحاظ شیر ،ها آزمایش شروع از قبل

 اسیدیته ،pH نظیر فاکتورهایی و گرفت قرار بررسی
 یچرب و) 1385سازمان ملی استاندارد ایران، (
. شد گیري اندازه) 1371 ،ایران استانداردسازمان ملی (

درصد  16/0 چربی، درصد 5/3 با شیر درنهایت
 pH 6/6-7/6 و اسیدیته) اسیدالکتیک درصد برحسب(

 طبق ماست ۀتهی فرایند .شد آماده ماست تولید براي
 انجام )Robinson )2007 و Tamimeپیشنهادي  روش

 مدت و گراد سانتی ۀدرج 92 دماي در شیر. گرفت
 به شیر دماي رسیدن با. شد پاستوریزه دقیقه 5 زمان 

 لیتري 1 استریل ظروف در گراد، سانتی ۀدرج 42
 از حجمی درصد 4/0 سپس و گردید بندي  تقسیم
 شرکت از شده خریداري) YC-X11( آغازگر کشت

 هاي باکتري حاوي دانمارك کشور هانسن کریستین
 استرپتوکوکوس و 1بولگاریکوس  الکتوباسیلوس

 به و دربندي ظروف. شد اضافه شیر به به 2ترموفیلوس
 پس. شدند داده انتقال گراد سانتی ۀدرج 42  انکوباتور

 برحسب درصد 6/0 به ها نمونه ۀاسیدیت رسیدن از
 4 دماي در ساعت 24 مدت به ها نمونه اسیدالکتیک،

 ةعصار گردید. سپس گراد نگهداري سانتی ۀدرج
 ریزپوشانی پودر و 27 بریکس با قرمز انگور ةشد تغلیظ
 به وزنی/درصد 6/0و  3/0 هاي نسبت  به قرمز انگور

از کوفاکتور فنلی  .شد اضافه تولیدي هاي ماست
 پایداري براي وزنی/درصد 1اسیدتانیک به میزان 

 Bordignon et( گردید استفاده ها نمونه آنتوسیانین در

al.,2006شده اضافه پودر و عصاره مقدار تعیین ). براي 
 برگزار ارزیاب نفر 10 کمک با حسی آزمون ماست به

 خصوصیات برخی بررسی براي ها نمونه .شد
شدند.  نگهداري روز 21 مدت به فیزیکوشیمیایی

  :بودند زیر ترتیب به تولیدشده تیمارهاي
C: شاهد  

Y1: درصد 3/0 ةعصار و ماست  
Y2: درصد 3/0 ریزپوشانی پودر و ماست  
Y3:  تانیک ودرصد  3/0 ریزپوشانی پودر وماست 

  درصد 1 اسید
Y4: درصد 6/0 ریزپوشانی پودر و ماست  
Y5: اسید تانیک ودرصد  6/0 ریزپوشانی پودر و ماست 

  درصد 1
  

 ماست ییایمیکوشیزیف اتیخصوص یبرخ یبررس
  يدیتول

 قدرت و یفنل باتیترک زانیم يریگ اندازه
  اکسیدانی آنتی
 سیوکالتو فولین روش به فنلی ترکیبات کل مقدار
 )Shahidi )2004 و Naczk توسط شده  داده  شرح

 هاي رقت از استاندارد منحنی رسم جهت. شد تعیین
و  استاندارد اسیدگالیک لیتر بر گرم میلی 700-100
   .شد استفاده )4( ۀرابط
  )4( ۀرابط

y= 0062/0 x+ 3007/0  

                                                             
1 Lactobacillus Bulgaricus 
2 Streptococcus Thermophilus 
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 ةآزاد عصار رادیکال خاصیت گیرندگی
 اتم دادن شده از ماست براساس توانایی استخراج
یا میزان  هاي اتانولی عصاره در یا الکترون هیدروژن

 پیکریل1- فنیل دي2-2بنفش  محلول کردن رنگ بی
 سنجش قرار مورد متانول ) درDPPHهیدرازیل (

  .)Galvez et al., 2007گرفت (
  
  آنتوسیانین زانیم نییتع

 در ماست در موجود هاي آنتوسیانین گیري اندازه براي
  Fulekiو Fransis روش از 21 و 14 ،7 ،صفر روزهاي

  شد. استفاده )1968(
  
  ماست يها نمونه در يانداز آب زانیم نییتع

 روش طبق بر ها نمونه اندازي آب گیري اندازه
Zainoldin و Baba )2009 (یمشخص وزن. شد انجام 

 1100 دور با وژیسانتریف سل داخل ،)M1( ماستاز 
 زمان  مدت گراد به سانتی ۀدرج  4دماي  دقیقه بر دور
شد  رویی وزن مایع سپس. گرفت قرار دقیقه 10

)M2 .(از استفاده با ) هاي نمونه اندازي آب )5رابطۀ 
  گردید. تعیین ماست

  )5( ۀرابط
100)×M1)/(M2(＝ يانداز آب  

  
  آماري وتحلیل تجزیه

 هاي ویژگی بررسی به مربوط ها آزمایش ۀکلی
 T-test آزمون از شده ریزپوشانی پودر شیمیایی فیزیکو
 فعال زیست ترکیبات پایداري ارزیابی و زوجی

تصادفی  کامالً طرح صورت به ماست، در شده استخراج
 و SAS افزار نرم با آماري آنالیز. شد انجام تکرار 3 در

 و درصد 5سطح  در دانکن روش به ها میانگین ۀمقایس
نسخۀ  Microsoft Excel افزار  نرم با ها نمودار رسم

  انجام گرفت. 2007
  
  نتایج و بحث 

 انگور پوست نیانیآنتوس و یفنل باتیترک ییشناسا
  باال ییکارا با عیما یکروماتوگراف با سردشت قرمز

  55در شرایط استخراج بهینه با فراصوت در دماي 
دقیقه مقدار آنتوسیانین  15گراد و زمان  سانتی ۀدرج
لیتر عصاره، ترکیبات  گرم در میلی میلی 645/121

 100گرم اسیدگالیک در  میلی 115/114 فنلی
شده  استخراج ةاکسیدانی عصار قدرت آنتیلیتر و  میلی

ترکیبات فنلی و  )1(جدول بود.  درصد 89/64 زین
ست انگور قرمز پو ةعصار آنتوسیانین موجود در

 دهد. بیشترین مقدار مربوط به سردشت را نشان می
اسید سپس کاتکین، سالسیلیک اسید و  گالیک

 ةهاي موجود در عصار وانیلیک اسید بود. از آنتوسیانین
-3-و پئونیدین 1گلوکوپیرانوزید-او- 3- بهینه پتونیدین

  شناسایی شد.  2گلوکوزید کلرید-او
  

عصارة  ترکیبات فنلی و آنتوسیانینی موجود در -  1جدول 
 ست انگور قرمز سردشتپو

  
  

Ramirez-Lopez و DeWitt )2014آنالیز ) به 
کروماتوگرافی مایع  با انگور خشک ةپور فنلی ترکیبات

 این میزان بیشترین که پرداختند کارایی باالبا 
 و 4کاتشین ،3اسیدگالیک به مربوط ترکیبات

 7پالرگونیدین و 6مالویدین. بود 5گاالت کاتشین اپی
 همکاران و Samah .بودند ها آنتوسیانین ترین مهم

 و قرمز سفید، انگور 3 پوست فنلی ترکیبات) 2012(
 در فنلی ترکیبات بیشترین که کردند ارزیابی سیاه

 سینامیک ترکیب ترین اصلی و بود سیاه انگور پوست
ن زیادي به بررسی ترکیبات فنلی و یمحقق .بود اسید

اند.  هاي موجود در منابع گیاهی پرداخته آنتوسیانین
Simuni 4) مقدار آنتوسیانین در 2005( و همکاران 

کروماتوگرافی مایع با  ۀوسیل گیالس ترش را به ۀواریت
گیري،  کارایی باال و اسپکتروفتومتري جرمی اندازه

-3-سیانیدین ۀآنالیز و شناسایی کردند. دو رنگدان
عنوان  روتینوزید به- 3-گلیکوزیل روتینوزي و سیانیدین

                                                             
1 Petunidin 3-o glucopyranoside 
2 Peonidin 3-o-glucoside Chloride 
3 Gallic Acid 
4 Catechin 
5 Epigallocatechin Gallat 
6 Malvidin 
7 Pelargonidin 
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  هاي اصلی گیالس شناسایی شدند. آنتوسیانین
  

 ةعصار ةشد یزپوشانیر پودر خصوصیات یبررس
  پوست انگور قرمز سردشت

نتایج مربوط به آنالیز برخی خصوصیات فیزیکی پودر

 ست انگور قرمز سردشتپو ۀبهین ةعصار تولیدشده از
 شامل فعالیت آبی، رطوبت، حاللیت، ترکیبات فنلی،

ها و  اکسیدانی، مقدار آنتوسیانین فعالیت آنتی
  آورده شده است. )2(پارامترهاي رنگی در جدول 

  
  سردشت قرمز انگور پوست عصارة شدة ریزپوشانی پودر خصوصیات -  2جدول 

 مالتودکسترین نسبت  یرمتغ
  t p-value  انحراف استاندارد  یانگینم  عربی صمغ به

  درصد)(رطوبت 
75-25  94/1  10/0  28/1-  32/0  50-50  06/2  07/0  

  درصد)(حاللیت 
75-25  8/80  75/0  54/9-  01/0  50-50  10/85  13/0  

  00/0  15/0  50-50  0  - 19/45  00/0  12/0  25-75  فعالیت آبی
  ترکیبات فنلی

گرم گالیک اسید در  (میلی
  لیتر) میلی 100

75-25  36/32405  24/55962  
1  42/0  50-50  98/102  45/1  

  آنتوسیانین
  لیتر) گرم/میلی (میلی

75-25  73/98  88/0  98/8-  12/0  50-50  88/109  26/1  
 اکسیدانی فعالیت آنتی

  درصد)(
75-25  56/47  18/0  

28/16-  00/0  50-50  40/55  65/0  
  

   رطوبت
ست انگور قرمز پو ةعصار ةشد نمونه پودر ریزپوشانی 2

سردشت ازنظر مقدار رطوبت مورد مقایسه قرار گرفت. 
هاي مالتودکسترین به صمغ عربی در این  نسبت دیواره

بود. با اینکه  25به  75و  50به  50ترتیب  پودرها به
درصد  2( 50-50 ۀبیشترین رطوبت مربوط به نمون

بود ولی  درصد)  74/1(  25به  75ۀ رطوبت) و در نمون
دار با هم  نمونه اختالف معنی 2ازنظر آماري این 

هایی  ). رطوبت در نمونه2)، (جدول P≤05/0نداشتند (
باید باالتر از که نسبت صمغ عربی بیشتر است 

زیرا صمغ عربی  ،هاي دیگر باشد نمونه
بوده که  دار شاخهساکاریدي با ساختاري  هتروپلی

باشد و درنتیجه با  هاي هیدروفیل می داراي گروه
شود  هاي آب پیوندداده و مانع خروج آنها می مولکول

  ).1394(کوروشیان و همکاران، 
  

   تیحالل
 85دیده شد ( 50- 50 ۀبیشترین حاللیت در نمون

 80( 75-25 ۀدار با نمون درصد) و اختالف آماري معنی

ترکیب  ).2(جدول ، )P≥05/0درصد) داشت (
 در باالیی بسیار و صمغ عربی حاللیت مالتودکسترین

 آب در باال حاللیت همین دلیل به نیز اصوالً و دارد آب
 کردن خشک فرایند در خود فیزیکی هاي ویژگی و

کوروشیان و ( گیرند می قرار استفاده مورد پاششی
و  Sharifiولی نتایج تحقیق  )1394همکاران، 

افزایش درصد  نشان داد )2015همکاران (
مالتودکسترین یا صمغ عربی یا افزایش دما در افزایش 

  داري نداشت. ثیر معنیأها ت حاللیت پودر
  

   یدانیاکس یآنت تیفعال
اکسیدانی نشان داد  آنتینتایج بررسی تغییرات فعالیت 

تولیدي  ۀداري بین دو نمون از این نظر اختالف معنی
). قدرت مهارکنندگی P≤05/0نداشت (وجود 
هاي  شده با دیواره ریزپوشانی ۀهاي آزاد در نمون رادیکال

 55، 50-50مالتودکسترین و صمغ عربی با نسبت 
شده با  هاي ریزپوشانی که در نمونه درصد بود، درحالی

  هاي مالتودکسترین و صمغ عربی با نسبت  دیواره
  ). 2(جدول  درصد بود 47، 25-75
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   یفنل باتیترک يمحتوا
نسبت مالتودکسترین و صمغ عربی بر محتواي 

دار  شده تأثیر معنی بررسی ۀترکیبات فنلی دو نمون
 50-50شده با نسبت  ریزپوشانی ۀنداشت. نمون

مالتودکسترین و صمغ عربی میزان ترکیبات فنلی 
 100گرم گالیک اسید در  میلی 98/102(بیشتري 

گرم گالیک  میلی 11/96( 75-25لیتر) نسبت به  میلی
  ). 2نشان داد (جدول لیتر)  میل 100اسید در 

  
    نیانیآنتوس مقدار

 ۀنمونها در دو  نتایج ارزیابی محتواي کل آنتوسیانین
مورد آزمایش نشان داد بیشترین مقدار آنتوسیانین در 

مالتودکسترین  50-50شده با نسبت  ریزپوشانی ۀنمون
 لیتر میلی/گرم میلی 89/109 زانیمو صمغ عربی به 

 ۀ) با نمونP≥05/0دار ( مشاهده شد که اختالف معنی
مالتودکسترین و  25-75شده با نسبت  ریزپوشانی

لیتر) (جدول  میلی/گرم میلی 73/98صمغ عربی داشت 
2 .(Tonon و همکاران )در بررسی تخریب 2010 (

 ةشد ها در مدت نگهداري پودر انکپسوله آنتوسیانین
مختلف به این  ةدهند تولیدشده از آکائی با مواد پوشش

ها از  که واکنش تخریب آنتوسیانین ندنتیجه رسید
افزایش دما کند همچنین  درجه اول پیروي می ۀمعادل

ثیر منفی روي محتواي آنتوسیانین پودر حاصل أت
داري روي  ثیر معنیأدهنده ت داشت ولی نوع پوشش

تخریب یا حفظ آنتوسیانین نداشت و آنتوسیانین پودر 
 Sharifiنشده با شدت بیشتري تخریب شد.    ریزپوشانی

افزایش دما مقدار ) نشان دادند با 2015و همکاران (
زرشک با  ةعصار ةشد هاي ریزپوشانی نمونهآنتوسیانین 

یابد ولی تغییر  مالتودکسترین و صمغ عربی کاهش می
داري روي محتواي  ثیر معنیأنسبت مواد حامل ت

  آنتوسیانین پودرها نداشت.
  

   یآب تیفعال
 50-50شده با نسبت  ریزپوشانی ۀنموندر این تحقیق 

مالتودکسترین و صمغ عربی فعالیت آبی باالتري 
داشت ) 123/0دیگر ( ۀنسبت به نمون )156/0(
)05/0≤P(  جدول)افزایش مقدار مالتودکسترین  ).2

در پوشش سبب کاهش فعالیت آبی شد. نتایج 
آمده در این بخش با نتایج حاصل از بررسی  دست به

 و همکاران Tononها مطابقت داشت.  رطوبت نمونه
آکائی شده از  ) در بررسی تولید پودر انکپسوله2010(

مختلف به این نتیجه رسیدند که  ةدهند با مواد پوشش
دار روي فعالیت آبی  دهنده تأثیر معنی نوع پوشش

  ها دارد. نمونه
  

 يحاو ماست ییایمیش  کویزیف يها یژگیو یبررس
  سردشت قرمز انگور پوست یزپوشانیر پودر و عصاره
اندازي، آنتوسیانین،  نتایج بررسی مقدار آب )3(جدول 

ماست اکسیدانی و محتواي ترکیبات فنلی  فعالیت آنتی
ست انگور قرمز پو حاوي عصاره و پودر ریزپوشانی

روز نگهداري نشان  21 ةسردشت را در طول دور
  دهد.  می

  
  روز نگهداري 21اندازي و مقدار آنتوسیانین ماست طی  تغییرات آب -  3جدول 

  تیمار
  صفات مورد بررسی

  آنتوسیانین  اندازي آب
  21روز   14روز   7روز   1روز   21روز   14روز   7روز    1روز 

26/3  کنترل ± 21/0 D,a 98/4 ± 20/0/ C,a 90/6 ± 31/0 B,a 24/8 ± 5/0 A,a 00±00A,e 00±00A,e 00±00A,d 00±00A,d 

28/2  درصد 3/0 عصارة ± 18/0 C,b 89/2 ±  5/1 BC,b 46/3 ± 22/0 B,b 33/4 ± 32/0 A,b 32/4 ± 24/0 A,d 55/3 ± 23/0 B,d 18/3 ± 23/0 B,c 6/2 ± 20/0 C,c 

97/0  درصد 3/0پودر  ± 11/0 C,c 33/1 ± 1/1 BC,c 44/2 ± 11/0 B,c 75/3 ± 22/0 A,c 55/7 ± 44/0 A,b 39/4 ± 33/0 B,c 23/3 ± 25/0 C,c 99/2 ± 24/0 C,bc 
 3/0پودر 

درصد+اسیدتانیک
64/0 ± 09/0 C,d 19/1 ± 01/1 BC,c 77/1 ± 05/0 B,d 51/3 ± 19/0 A,cd 56/6 ± 35/0 A,c 17/6 ± 51/0 A,a 11/6 ± 66/0 A,a 64/4 ± 36/0 B,a 

54/0  درصد 6/0پودر  ± 05/0 D,d 13/1 ± 01/0 C,c 88/1 ± 40/0 B,de 34/3 ± 18/0 A,d 67/8 ± 61/0 A,a 30/5 ± 41/0 B,b 86/3 ± 23/0 C,b 43/3 ± 31/0 C,b 
   6/0پودر 
کیتاندیدرصد+اس

42/0 ± 01/0 D,e 75/0 ± 01/0 C,d 35/1 ± 20/0 B,e 50/3 ± 15/0 A,cd 94/8 ± 68/0 A,a 57/6 ± 48/0 B,a 68/6 ± 59/0 B,a 63/4 ± 33/0 C,a 

  باشد. درصد می 5دار بین مقادیر تیمارها در هر روز در سطح احتمال  وجود اختالف معنی متفاوت بیانگر کوچک حروف *
  باشد. درصد می 5دار بین مقادیر هر تیمار در طی زمان در سطح احتمال  متفاوت بیانگر وجود اختالف معنی بزرگ حروف *
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   نیانیمقدار آنتوس یبررس
ست پو ةدهد که استفاده از عصار نشان می )3(جدول 

انگور قرمز سردشت، پودر ریزپوشانی این عصاره و 
همچنین ترکیب عصاره و پودر با اسیدتانیک تأثیر 

دار بر مقدار آنتوسیانین موجود در ماست داشته  معنی
 ماست ۀنمون در آنتوسیانین ). بیشترینP≥05/0است (
اسیدتانیک در روز  با ریزپوشانی پودر درصد 6/0 حاوي

) مشاهده لیتر میلی/گرم میلی 94/8( اول پس از تولید
شده در  . نتایج نشان داد کاربرد پودر ریزپوشانیشد

حفظ محتواي آنتوسیانینی مؤثر بود. بیشترین مقدار 
شده  ي پودر ریزپوشانیهاي حاو آنتوسیانین در نمونه

 ۀدار با نمون مشاهده شد که اختالف آماري کامالً معنی
). محتواي P≥05/0داشت (ماست حاوي عصاره 

هاي ماست  آنتوسیانین در طول نگهداري نمونه
). بیشترین P≥05/0( دار کاهش یافت صورت معنی به

مقدار مربوط به روز اول تولید ماست و کمترین مقدار 
  نگهداري بود. 21ز مربوط به رو

هاي  افزایش میزان پایداري آنتوسیانین در نمونه
 و Gris هاي حاوي اسیدتانیک با نتایج حاصل از تحقیق

) همخوانی دارد. این محققین 2007همکاران (
هاي انگور خاکستري را در سیستم مدل و  آنتوسیانین

ماست مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد 
ها را  توجهی ثبات آنتوسیانین  طور قابل بهاسیدکافئیک 

بنابراین ؛ دو سیستم ماست و مدل افزایش داد در هر
هاي این تحقیق  به حضور اسیدتانیک در نمونه باتوجه

ها طی نگهداري کامًال  نیز، پایداري تقریبی آنتوسیانین
  باشد.  قابل توجیه می

  
  کل  یفنل باتیترک زانیم یبررس

ترتیب  محتواي ترکیبات فنلی بهبیشترین و کمترین 
درصد پودر ریزپوشانی با  6/0ماست حاوي  ۀدر نمون

گرم  میلی 25/35( پس از تولید 7در روز  اسیدتانیک
ماست شاهد  ۀو نمون لیتر) میلی 100گالیک اسید در 

   ).4(جدول  مشاهده شد
  

  روز نگهداري 21اکسیدانی و ترکیبات فنلی ماست طی  تغییرات فعالیت آنتی - 4جدول 

  تیمار
  صفات مورد بررسی

  آنتوسیانین  اندازي آب
  21روز   14روز   7روز   1روز   21روز   14روز   7روز    1روز 

22/18±2  کنترل A,d 36/17 ± 1/1 A,f 19/15 ±1B,e 31/13 ±2C,e 36/11 ±1A,d 31/10 ±1A,e 35/9 ± 5/1 B,d 64/7 ±1C,f 

3/25  درصد 3/0 عصارة ± 2/2 A,c 46/24 ±2A,e 24/22 ±2AB,d 78/20 ± 20/1 B,d 65/17 ± 5/2 A,c 4/16 ± 20/2 A,d 26/15 ±1A,c 28/13 ±1B,e 

86/39  درصد 3/0پودر  ±3A,b 66/36 ± 32/2 B,d65/35 ± 12/2 BC,c 93/33 ± 22/1 C,c 08/28 ± 3/1 A,b 45/25 ± 2/2 B,c 81/24 ± 2/2 B,b 34/21 ±2C,d 
 3/0پودر 

  درصد+اسیدتانیک
56/38 ± 2/1 A,b 18/39 ±3A,c 19/38 ± 45/1 A,b 56/36 ± 35/1 B,b 44/27 ± 1/2 A,b 93/28 ±3A,b 80/26 ±2AB,b 25± 1/2 B,c 

74/44  درصد 6/0پودر  ±3A,a 54/45 ± 12/3 A,b 18/45 ± 52/2 A,a 49/43 ±2A,a 73/30 ±1B,a 01/34 ± 1/3 A,a 46/32 ± 2/1 AB,a 64/30 ±2B,b 
   6/0پودر 
  کیتاندیدرصد+اس

94/44 ± 3/1 B,a 26/47 ± 5/3 A,a 76/46 ± 24/1 A,a 68/45 ±3AB,a 96/30 ±3B,a 25/35 ±3A,a 95/34 ±3A,a 32/33 ±2AB,a 

  باشد. درصد می 5دار بین مقادیر تیمارها در هر روز در سطح احتمال  وجود اختالف معنی متفاوت بیانگر کوچک حروف *
  باشد. درصد می 5دار بین مقادیر هر تیمار در طی زمان در سطح احتمال  متفاوت بیانگر وجود اختالف معنی بزرگ حروف *
  

ست انگور پو ةدرصد عصار 3/0ماست حاوي  ۀنمون
 28/13( پس از تولید 21قرمز سردشت در روز 

 ۀبعد از نمونلیتر)  میلی 100گرم گالیک اسید در  میلی
 تمامشاهد حاوي کمترین میزان ترکیبات فنلی بود. 

دار  ها ازنظر مقدار ترکیبات فنلی اختالف معنی نمونه
یی فرایند ا). کارP≥05/0داشتند (آماري با هم 

ریزپوشانی و همچنین استفاده از اسیدتانیک در 
نگهداري ماست با  ةنگهداري ترکیبات فنلی در دور

میزان ترکیبات فنلی نیز با  یید شد.أاین نتایج ت
ماست کاهش یافت و  زمان نگهداري، در  افزایش مدت

نگهداري مشاهده شد.  21کمترین مقدار در روز 
نگهداري  14و  7تغییرات مقدار ترکیبات فنلی در روز 



  250                                                                                                    3، شماره 7، جلد 1397ژوهش و نوآوري در علوم و صنایع غذایی، سال پ

 ۀفنلی نمون ). ترکیبات پلیP≤05/0نبود (دار  معنی
ها در شیر  فنل خاطر حضور پلی هشاهد احتماالً ب

هستند دام  ۀباشد که عمدتاً ناشی از تغذی می
)Chouchouli et al., 2013هاي حاوي پودر  ). نمونه

دیگر، حاوي  ۀریزپوشانی و اسیدتانیک نسبت به نمون
) که دلیل این P≥05/0بود (ترکیبات فنلی بیشتري 

توان به خاصیت اسیدتانیک در حفظ  امر را می
 ,.Gris et al( دادها نسبت  ترکیبات فنلی و آنتوسیانین

نیز ) 2012(و همکاران  Sari ۀمطالع). نتایج 2007
مثل اسیدهاي  1هایی نشان داد که حضور کوپیگمانت

افزایش محتواي  فنلی در مدل غذایی نوشیدنی، منجربه
 دیگردهاي بدون کوپیگمانت  فنلی نسبت به نمونه

)Sari et al., 2012.(  
  

   یدانیاکس یآنت تیفعال یبررس
 ودرصد پودر ریزپوشانی  6/0ماست حاوي  ۀنمون

پس از تولید  7در روز درصد)  26/47اسیدتانیک (
که با اکسیدانی بود  حاوي بیشترین مقدار فعالیت آنتی

اختالف درصد پودر ریزپوشانی  6/0ماست حاوي  ۀنمون
دار نداشتند ولی با سایر تیمارها اختالف  معنی
). کمترین میزان P≥05/0داشتند (دار آماري  معنی

شد. شاهد مشاهده  ۀاکسیدانی در نمون فعالیت آنتی
دلیل حفظ بهتر  هاي حاوي پودر ریزپوشانی به نمونه

اکسیدانی باالتري  فعال، قدرت آنتی ترکیبات زیست
اکسیدانی با افزایش روزهاي  نشان دادند. فعالیت آنتی

 14و  7نگهداري روند کاهشی داشت. البته در روز 
  ).4دار نبود (جدول  روند کاهشی معنی

ست انگور پوفعال در  به حضور ترکیبات زیست باتوجه
هاي حاوي عصاره و پودر  قرمز سردشت، نمونه

طور  ست انگور قرمز سردشت، بهپوریزپوشانی 
شاهد فعالیت  ۀداري نسبت به نمون معنی
اکسیدانی بیشتري نشان دادند. مقدار فعالیت  آنتی
ها و روند کاهشی آن در طول  اکسیدانی در نمونه آنتی

رکیبات فنلی و نگهداري با نتایج حاصل از ت

                                                             
1 Copigments 

و  Sariآنتوسیانین در این تحقیق مطابقت داشت. 
گزارش کردند که حضور ترکیباتی  )2012(همکاران 

هاي  فنل کافیئک و پلیاسیدنظیر فرولیک، سیناپیک، 
اکسیدانی را در مدل غذایی  گیاه رزماري فعالیت آنتی

  دهد.  نوشیدنی افزایش می
  

  يانداز مقدار آب یبررس
اندازي را داشت  شاهد، بیشترین میزان آب ۀنمون

)05/0≤P( ماست حاوي  ۀاندازي در نمون کمترین آب
درصد پودر ریزپوشانی با اسیدتانیک مشاهده شد.  6/0

اندازي  جامد در کاهش آب ةاحتماالً افزایش مقدار ماد
). با گذشت زمان نگهداري P≥05/0است (مؤثر بوده 

دار افزایش  صورت معنی اندازي به ماست مقدار آب
نگهداري  21اندازي در روز  یافت و بیشترین مقدار آب

ماست  ۀاندازي در نمون کمترین مقدار آب .شدمشاهده 
درصد پودر ریزپوشانی با اسیدتانیک در روز  6/0حاوي 

 ۀنموناول نگهداري مشاهده شد و بیشترین مقدار در 
  ).3وجود مشاهده شد (جدول  21شاهد در روز 

اندازي با افزایش مدت نگهداري مربوط  افزایش آب
شدن بافت ماست و آزادشدن آب متصل به  به شل
 نیز در این امر pHهاي آن باشد که تغییرات  پروتئین

شدن ساختمان  دخیل هستند و باعث دناتوره
  ).Dello Staffolo et al., 2004شوند (  ها می پروتئین

  
   گیري نتیجه

آنتوسیانینی  و فنلی ترکیبات کروماتوگرافی شناسایی
داد  نشان سردشت قرمز انگور پوست ةعصار در کل

 کاتکین، اسید، سپس گالیک به مربوط مقدار بیشترین
 از .بود اسید وانیلیک و اسید سالسیلیک
-او- 3-عصاره پتونیدین در موجود هاي آنتوسیانین

 شناساییگلوکوزید - او- 3-گلوکوپیرانوزید و پئونیدین
 ةفعال عصار نتایج ریزپوشانی ترکیبات زیست .شد

پودر  ۀپوست انگور قرمز سردشت نشان داد نمون
تولیدشده با نسبت مساوي مالتودکسترین و صمغ 

 فعال بود. نتایج عربی حاوي بیشترین ترکیبات زیست
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فعال عصاره  پایداري ترکیبات زیست حاصل از بررسی
 و آنتوسیانین میزان بیشترین داد نشان در ماست
 ۀنمون در اکسیدانی آنتی فعالیت و فنلی ترکیبات

 اسیدتانیک با ریزپوشانی پودر درصد 6/0 حاوي ماست
ترکیبات  دار معنی کاهش این بر عالوه .شد مشاهده
 ماندگاري زمان  مدت افزایش با فعال  زیست

 به مربوط آنتوسیانین میزان بود. باالترین مالحظه  قابل
 با ریزپوشانی پودر درصد 6/0 حاوي ماست ۀنمون

 افزایش بیانگر نتایج .بود صفر روز در اسیدتانیک
 فعالیت و آنتوسیانین ترکیبات فنلی، در توجه قابل
پودر  و عصاره حاوي ماست اکسیدانی آنتی

  ماست شاهد بود.شده در مقایسه با  ریزپوشانی
  
  

   منابع
 شمارة(استاندارد ملی ایران، . آزمون روش-  pH و اسیدیته تعیین -آن هاي فرآورده و شیر. )1389( ایران،سازمان ملی استاندارد 

 http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=34479. برگرفته از )اول چاپ ،2852

 نظر تجدید، 695 شمارة(استاندارد ملی ایران، . آزمون هاي روش و ها ویژگی- ماست. )1382( ایران، استانداردسازمان ملی 
  http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=44458 برگرفته از .)چهارم

  .تبریز دانشگاه کشاورزي، دانشکده ،باغبانی) ارشد کارشناسی نامه پایان( کردستان. استان انگورهاي شناسایی .)1374(م.  کرمی،

تمشک  ةعصارهاي  . بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی ریزکپسول)1394(بلوریان، ش.  و یان، ا.ومهد ،شریفی، ا. ،کوروشیان، م.
  .94-85 ،)4(7 ،ییغذا فناوري و علوم در نوآوري نشریه. پاششی کردن خشک روشبا شده  تهیهقرمز وحشی 
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Abstract 

Sardasht’s red grape (Vitis Viniferae cv. Rash) skin is one of the most abundant wastes found in 
juice factories annually and is a rich source of bioactive compounds. In this research after 
preparing the extract with ethanol-chloride-acid solution from the skin of Sardasht’s red grape, 
the bioactive compounds were determined using high performance liquid chromatography 
(HPLC). The results showed the highest amount of phenolic compounds were for gallic acid 
then catechin, salicylic acid and vanillic acid. The highest levels of anthocyanins were 
Petunidin 3-o-glucopyranoside and Peonidin 3-o-glucoside chloride. Microencapsulation of the 
skin of Sardasht’s red grape extracted is done by maltodextrins and Arabic gum with ratios of 
50-50, 75-25. The experiments were carried out, including moisture content, water activity, 
solubility, anthocyanin, phenolic compounds and antioxidant activity. According to the results, 
The powder obtained from the microencapsulation of the sample with maltodextrin and Arabic 
gum (50-50) with the highest phenolic compounds and antioxidant activity were selected and 
used in yoghurt (0.3-0.6) with tannic acid (1% by weight). Phenolic compounds, anthocyanins, 
antioxidant activity level of our samples during the 21 days of storage were investigated. The 
results showed that the most amounts of anthocyanin and phenolic compounds and antioxidant 
activity were observed in yoghurt with 0.6% powder with tannic acid. Significant increase in 
phenolic compounds, anthocyanins and antioxidant activity of yogurt containing encapsulated 
powder were observed compared to control yogurt. The results showed that red grape’s skin 
extract and powder can be used in functional food formulations. 
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