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چکیده
اصالح آنزیمی پروتئينها بهمنظور شکست باندهای پپتيدی خاص و اصالح پروتئينها
بهطور گسترده در صنایع غذایی مورداستفاده قرار میگيرد .در این پژوهش پروتئين دانۀ
باقال با استفاده از آنزیمهای آلکاالز و تریپسين در سه غلظت ( 2 ،9و  9درصد) و
زمانهای واکنش  9-6ساعت در دما و  pHبهينۀ هر آنزیم (بهترتيب  01و  93درجۀ
سانتیگراد و  8/0 pHو  )3هيدروليز شد .درجۀ هيدروليز ،فعاليت مهارکنندگی رادیکال
دیفنيل-9-پيکریل هيدرازیل ( )DPPHو شالتهکنندگی یون فرو پروتئينهای
هيدروليزشده موردبررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد درجۀ هيدروليز با افزایش زمان
واکنش و غلظت آنزیمهای آلکاالز و تریپسين افزایش یافت .زمان هيدروليز و نوع آنزیم
اثر معنیداری بر درجۀ هيدروليز ،فعاليت آنتیاکسيدانی و شالتهکنندگی پروتئينهای
هيدروليزشدۀ دانۀ باقال داشته است ( .)P<1/10پروتئينهای هيدروليزشده توسط آنزیم
آلکاالز در غلظت  9درصد و زمان  9ساعت بيشترین فعاليت آنتیاکسيدانی (30/19
درصد) و شالتهکنندگی یون فرو ( 00/10درصد) را داشته است .در غلظتهای  9و 2
درصد آنزیم تریپسين بيشترین مهارکنندگی رادیکال  DPPHدر زمان  1ساعت
مشاهده شد که بهترتيب  12/98و  09/31درصد بوده است .بيشترین فعاليت
شالتهکنندگی یون فرو در تيمارهای هيدروليزشده توسط آنزیم تریپسين در زمان
واکنش  2ساعت مشاهده شد و پس از آن فعاليت شالتهکنندگی کاهش یافت .فعاليت
مهارکنندگی رادیکال  DPPHو شالتهکنندگی یون فرو با افزایش غلظت آنزیم افزایش
یافت .نتایج نشان دادند آنزیم آلکاالز در مقایسه با آنزیم تریپسين ،کارایی باالتری در
توليد پپتيدهای با خاصيت آنتیاکسيدانی داشته است.

تاریخ دریافت9913/19/29 :
تاریخ پذیرش9913/16/29 :
واژههای کلیدی
اصالح پروتئين
پپتيدهای زیستفعال
فعاليت آنتیاکسيدانی
هيدروليز آنزیمی

9
مقدمه

بهصورت گسترده در شکلهای مختلف (نوشيدنیها،

پروتئينهای گياهی بهصورت آرد ،کنسانتره و ایزوله در

دسرها ،محصوالت بافتدادهشده و غيره) مورداستفاده قرار

فرموالسيونهای غذایی بهعنوان ترکيبات مغذی برای

میگيرند ( .)Chardigny & Walrand, 2016باقال که

افزایش محتوای پروتئينی محصول نهایی مورداستفاده قرار

متعلق به خانوادۀ بقوالت است دارای سابقۀ طوالنی در

میگيرند .در بين پروتئينهای با منبع گياهی ،بقوالت

استفادههای متعدد بهعنوان غذا میباشد .دليل این امر

دارای تعادل خوبی در اسيدهای آمينۀ ضروری هستند و

دارابودن مقادیر ارزشمندی از پروتئين و انرژی بهطور

2
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همزمان است ( .)Crépon et al., 2010بقوالت ازجمله باقال
بهصورت ترکيب با سایر غذاهای گياهی برای افزایش
کيفيت و کميت پروتئين مورداستفاده قرار میگيرند.
اصالح آنزیمی پروتئينها با استفاده از آنزیمهای
پروتئولتيک بهمنظور شکست باندهای پپتيدی خاص و
اصالح پروتئينها بهطور گسترده در صنایع غذایی
مورداستفاده قرار میگيرد ( Mullally, O'Callaghan,
 .)FitzGerald, Donnelly, & Dalton, 1994ویژگی
پپتيدهای حاصل از هيدروليز آنزیمی تحتتأثير شرایط
هيدروليز (دما ،pH ،نسبت آنزیم به سوبسترا و زمان) و
نوع آنزیم قرار میگيرد .پپتيدهای حاصل از هيدروليز
ازنظر ویژگیهای تغذیهای ،عملکردی و بيولوژیکی با
پروتئينهای اوليه متفاوت هستند .مطالعههای انجامشده
نشان داد عالوهبر ویژگیهای تغذیهای پروتئينهای
هيدروليزشده این ترکيبات دارای چندین اثر بيولوژیکی
نيز میباشند .این مطالعهها شامل استفاده از آنزیمهای
تجاری (آلکاالز ،تریپسين ،فليورزایم ،پپسين ،پانکراتين،
کيموتریسين و غيره) در شرایط مختلف هيدروليز ازجمله
زمان ،نسبت آنزیم به سوبسترا pH ،مخصوص هر آنزیم و
دما میباشد ( Ahn, Je, & Cho, 2012; Alashi et al.,
2014; Fritz, Vecchi, Rinaldi, & Añón, 2011; Onuh,
.)Girgih, Aluko, & Aliani, 2013; Zhao et al., 2012

پپتيدهای حاصل از هيدروليز دارای فعاليت
آنتیاکسيدانی (Iwaniak & Minkiewicz, 2007; Peñta-
Ramos & Xiong, 2002; Zhao, Huang, Zhang, Chen,
 ،)& Jiang, 2011ضدسرطان ( ;Shahidi & Zhong, 2008
 ،)Silva-Sánchez et al., 2008ضدميکروبی ( Harris,

 )Mora-Montes, Gow, & Coote, 2009و چندین
عملکرد فيزیولوژیک دیگر میباشند .درصورت آمادهسازی
پروتئين هيدروليزشده برای مصارف انسانی هيدروليز
آنزیمی ترجيح داده میشود زیرا در شرایط مالیمی انجام
میشود ایمن و اختصاصیتر عمل میکند و اسيدهای
آمينه را تخریب نمیکند درحالیکه هيدروليز اسيدی و
قليایی میتوانند  -Lاسيدآمينهها را تخریب کنند و
9
ترکيبات سمی ازجمله الیزینوآالنين توليد کنند ( Zhang
.)et al., 2012
پروتئينهای هيدروليزشده بسته به ساختار پپتيد
مانند اندازۀ پپتيد و توالی اسيدآمينه که تحتتأثير منشأ

پروتئين و شرایط هيدروليز قرار میگيرند ،دارای فعاليت
آنتیاکسيدانی هستند (.)Shahidi & Zhong, 2008
فاکتورهای متعددی ویژگی آنتیاکسيدانی پروتئينهای
هيدروليزشده را تحتتأثير قرار میدهد که میتوان به نوع
پروتئين و آنزیم ،درجۀ هيدروليز و پيشتيمارهای
سوبسترا اشاره کرد ( ;Elias, Kellerby, & Decker, 2008
;Pazinatto, Malta, Pastore, & Maria Netto, 2013
& Polanco-Lugo, Dávila-Ortiz, Betancur-Ancona,
 .)Chel-Guerrero, 2014فعاليت آنتیاکسيدانی با یک

مکانيسم خاص انجام میگيرد که شامل ظرفيت واحدهای
اسيدآمينه در انتقال الکترونها به رادیکالهای آزاد
میباشد .پپتيدهای زیستفعال دارای توانایی باالیی در
کاهش فعاليت مجدد رادیکالهای آزاد هستند که این امر
بهدليل تماس اسيدآمينه و واکنش اثرگذارتر با این
رادیکال میباشد (.)Elias et al., 2008
مقایسۀ آنزیمهای مختلف نشان داد که آنزیمهای
مختلف روی یک سوبسترای ثابت اثرات متفاوتی داشتهاند.
پروتئين هيدروليزشدۀ سویا با استفاده از آنزیمهای
پپسين ،پاپائين ،2کيموتریپسين ،آلکاالز ،پروتامکس 9و
فليورزایم دارای خاصيت آنتیاکسيدانی هستند که در
محدودۀ  28تا  60درصد بوده است ( & Peñta-Ramos
.)Xiong, 2002
ازآنجاییکه مطالعۀ جامعی دررابطهبا هيدروليز آنزیم
دانۀ باقال 1صورت نگرفته است هدف این پژوهش بررسی
پتانسيل استفاده از آنزیم آلکاالز و تریپسين در هيدروليز
آنزیمی پروتئين دانۀ باقال و مطالعۀ ویژگیهای
آنتیاکسيدانی پروتئين هيدروليزشدۀ حاصل میباشد.
مواد و روشها
آمادهسازی آرد دانۀ باقال

پس از حذف مواد خارجی ،دانههای باقال توسط آسياب
برقی آسان توس شرق (مدل  ،9111ساخت ایران) به آرد
تبدیل شد .آرد حاصل از الک با مش  01عبور داده شد
سپس به مدت  6ساعت با حالل هگزان به نسبت 9:9
چربیگيری شد .پس از هر  2ساعت حالل تازه به نمونه
اضافه شد .پس از حاللزدایی از الک با مش  01بهمنظور
ایجاد پودر دانۀ باقال عبور داده شد .سپس در دمای اتاق
2

Papain
Protamex
4
Vicia faba
3

Lysinoalanine

1

سمائی و همکاران

9

بررسی تأثیر شرایط عملیاتی هیدرولیز پروتئین دانۀ باقال ( )Vicia Fabaبر فعالیت

خشک و تا زمان استخراج پروتئين در فریزر و دمای -98
درجۀ سانتیگراد نگهداری شد ( & Sogi, Arora, Garg,
.)Bawa, 2002
استخراج پروتئین دانۀ باقال

بهمنظور تهيۀ ایزولۀ پروتئين باقال آرد چربیزداییشدۀ
باقال به ميزان  911گرم در آبمقطر به نسبت  9به 91
(وزنی-حجمی) مخلوط و با استفاده از سود  9موالر pH
آن به  99رسانده شد سپس به مدت  61دقيقه در دمای
اتاق و سرعت  011دور بر دقيقه مزده شد .عصارۀ قليایی
حاصل در نيروی گرانشی دورانی  9611و دمای  1درجۀ
سانتیگراد به مدت  21دقيقه سانتریفيوژ شد .پس از
جمعآوری سوپرناتانت با استفاده از اسيد کلریدریک 9
موالر  pHآن به  9رسانده شد و پروتئين رسوبدادهشده
با سانتریفيوژ جداسازی شد .درنهایت پروتئين حاصل در
خشککن انجمادی خشک گردید و تا زمان هيدروليز در
کيسههای پالستيکی در فریزر و دمای  -98درجۀ
سانتیگراد نگهداری شد ( & Makri, Papalamprou,
.)Doxastakis, 2006
هیدرولیز پروتئین دانۀ باقال

بهمنظور هيدروليز پروتئين دانۀ باقال ،پروتئين به نسبت 1
درصد (وزنی-حجمی) در بافر فسفات Kong, ( 8/0 pH
 )Zhou, & Qian, 2007و Chanput, Theerakulkait, ( 3
 )& Nakai, 2009بهترتيب برای آنزیم آلکاالز و تریپسين
تهيه شد .هيدروليز در دمای بهينۀ آنزیم آلکاالز و
تریپسين بهترتيب  01و  93درجۀ سانتیگراد ،غلظتهای
آنزیم  9تا  9درصد و محدودۀ زمانی  9تا  6ساعت در
انکوباتور شيکردار (مدل  ،8480-VSساخت کرهجنوبی) با
سرعت  211دور بر دقيقه انجام شد .بهمنظور
غيرفعالکردن فعاليت آنزیم ،مجدداً محلول پروتئين در
حمام آبگرم با دمای  82درجۀ سانتیگراد به مدت 90
دقيقه قرار داده شد .در مرحلۀ بعد عمل سانتریفيوژ در
نيروی گرانيش دورانی  91111به مدت  21دقيقه انجام
شد .بهمنظور توليد پودر پروتئين هيدروليزشدۀ
سوپرناتانت حاصل در خشککن انجمادی در دمای-21
درجۀ سانتیگراد ،فشار  11ميلیبار و زمان  18ساعت
(مدل  ،Operon FDB 5503ساخت کرهجنوبی) خشک و

تا زمان استفاده در دمای  -21درجۀ سانتیگراد نگهداری
شد (.)Chanput et al., 2009
تعیین درجۀ هیدرولیز ()DH9

برای تعيين درجۀ هيدروليز در انتهای هر واکنش 91
ميلیليتر از پروتئين هيدروليزشده با  91ميلیليتر
تریکلرواستيک اسيد  1/11موالر مخلوط شد .سپس به
مدت  90دقيقه در نيروی گرانشی دورانی 2611
سانتریفيوژ گردید ( .)Hoyle & Merrltt, 1994مقدار
پروتئين سوپرناتانت با روش برادفورد اندازهگيری شد
( .)Bradford, 1976بهاینمنظور ابتدا با استفاده از
غلظتهای مختلف پروتئين آلبومين سرم گاوی منحنی
استاندارد رسم شد و با رسم منحنی و تعيين معادلۀ خط
غلظت نمونههای مجهول محاسبه شد .درجۀ هيدروليز با
استفاده از رابطۀ ( )9محاسبه گردید:
رابطۀ ()9
درجه هيدروليز
911

ميزان پروتئين موجود در تری کلرو استيک اسيد  1/11موالر
پروتئين کل موجود در نمونه

تعیین فعالیت مهارکنندگی رادیکال ()DPPH2
برای تعيين فعاليت مهارکنندگی رادیکال  2و -2دیفنيل-
-9پيکریل هيدرازیل ( 9 )DPPHميلیليتر از محلول
پروتئين هيدروليزشده (با غلظت  91ميلیگرم بر ميلیليتر
آبمقطر) با  9ميلیليتر محلول  1/9 DPPHميلیموالر
تهيهشده در اتانول  16درصد مخلوط شد .سپس به مدت
 61دقيقه در دمای اتاق و مکان تاریک نگهداری و
درنهایت جذب محلول در طول موج  093نانومتر
اندازهگيری شد .در نمونۀ شاهد بهجای نمونۀ پروتئين
هيدروليزشده از  9ميلیليتر آبمقطر استفاده شد
( .)Bougatef et al., 2009فعاليت مهارکنندگی رادیکال
با استفاده از رابطۀ ( )2محاسبه گردید:
رابطۀ ()2
درصد فعاليت مهارکنندگی رادیکال)
911

جذب نمونه

(

جذب شاهد

جذب شاهد

فعالیت شالتهکنندگی یون فرو ()Fe2+

برای تعيين فعاليت شالتهکنندگی یون فرو (1/3 )Fe2+
Degree of Hydrolysis
2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl

1
2
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ميلیليتر از محلول پروتئين هيدروليزشده (با غلظت 91
ميلیگرم بر ميلیليتر آبمقطر) با  1/9ميلیليتر از محلول
 2ميلیموالر کلرید آهن ( )IIو  1/2ميلیليتر فروزین 0
ميلیموالر مخلوط گردید .سپس به مدت  21دقيقه در
دمای اتاق نگهداری شد .پس از طی این زمان جذب در
طول موج  062نانومتر خوانده شد ( Nalinanon,
 .)Benjakul, Kishimura, & Shahidi, 2011در نمونۀ
شاهد بهجای نمونۀ پروتئين از آبمقطر استفاده شد.
فعاليت شالتهکنندگی با استفاده از رابطۀ ( )9محاسبه
گردید:
رابطۀ ()9
911

جذب نمونه

جذب شاهد

جذب شاهد

فعاليت شالته کنندگی)درصد(

تجزیهوتحلیل آماری

تمامی آزمونها در سه تکرار انجام شد .بهمنظور آناليز
دادهها و بررسی اطالعات حاصل از آزمایش از طرح کامالً
تصادفی استفاده شد .جهت تعيين اختالف بين ميانگين
دادهها پس از آناليز واریانس ( ،)ANOVAاز آزمون
چنددامنهای دانکن در سطح  10درصد استفاده گردید.
تجزیهوتحليل آماری نتایج با استفاده از نرمافزار آماری
 SPSSنسخۀ  96انجام شد .برای رسم نمودارها از نرمافزار
 Microsoft Excelنسخۀ  2199استفاده شد.
نتایج و بحث
درجۀ هیدرولیز

دانۀ باقالی اوليه دارای درصد پروتئين  91/91درصد
میباشد .درجۀ هيدروليز نشاندهندۀ نسبت پيوندهای
پپتيدی شکستهشده در پروتئين هيدروليزشده میباشد.
بسياری از خواص پروتئينهای هيدروليزشده ،ازجمله
اسيدهای آمينۀ آزاد ،ميزان انحاللپذیری ،وزن مولکولی
پپتيدهای حاصل و خواص ضداکسایشی و سایر
فعاليتهای زیستی پپتيدهای توليدشده وابسته به شدت و
ميزان درجۀ هيدروليز میباشد ،بنابراین کنترل ميزان
پيشرفت هيدروليز طی فرایند هيدروليز حائز اهميت است
(.)Himonides, Taylor, & Morris, 2011
تغييرات درجۀ هيدروليز آنزیمهای آلکاالز و تریپسين
طی زمانهای مختلف  9-6ساعت و در غلظتهای مختلف
آنزیم ( 2 ،9و  9درصد) در شکل ( )9نشان داده شده است.

1

با گذشت زمان درجۀ هيدروليز افزایش یافت .زمانها و
غلظتهای مختلف آنزیم دارای اثر قابلمالحظهای بر درجۀ
هيدروليز توسط آنزیم آلکاالز و تریپسين بوده است
( .)P<1/10با افزایش غلظت آنزیمها درجۀ هيدروليز
افزایش یافت بيشترین درجۀ هيدروليز در غلظت  9درصد
آنزیم آلکاالز و تریپسين مشاهده شد .نتایج نشان داد که
توانایی آنزیم آلکاالز در هيدروليز پروتئين دانۀ باقال بيشتر
بوده است بهطوریکه در غلظت  9درصد و زمان هيدروليز
 6ساعت آنزیم آلکاالز و تریپسين بهترتيب درجۀ هيدروليز
 28/19و  93/11درصد داشتهاند .تحتتأثير غلظت  9درصد
آنزیم آلکاالز و زمانهای واکنش  0 ،1و  6ساعت اختالف
معنیداری در درجۀ هيدروليز مشاهده نشد ( ،)P>1/10اما
در غلظت مشابه آنزیم تریپسين درجۀ هيدروليز در زمان
هيدروليز  6ساعت با درجۀ هيدروليز در زمانهای ،9 ،2 ،9
 1و  0ساعت تفاوت معنیداری وجود نداشت (.)P<1/10
تریپسين یک سرین پپتيداز است و پيوندهای بعد از
واحدهای با بار مثبت را میشکند .در واقع تریپسين
پپتيدهای  -Cترمينال واحدهای ليزین و آرژنين را
میشکند .بهبياندیگر تریپسين بسيار اختصاصی عمل
میکند و نرخ هيدروليز در آن کمتر است ( Ng & Khan,
 .)2012در پژوهشی اثر آنزیمهای مختلف (آلکاالز،
فليورزایم ،پپسين و تریپسين) بر ميزان پيشرفت هيدروليز
پروتئين هستۀ پالم موردمطالعه قرار گرفت .نتایج نشان داد
که آنزیم آلکاالز بيشترین توانایی را در هيدروليز پروتئين
هستۀ پالم داشته است و با افزایش غلظت آنزیم درجۀ
هيدروليز افزایش یافت ( .)Ng & Khan, 2012هيدروليز
پروتئين دانۀ کنار 9با استفاده از غلظت  9درصد آنزیم
آلکاالز و زمان  1-981دقيقه انجام شد .نتایج نشان داد که
با افزایش زمان هيدروليز درجۀ هيدروليز افزایش یافت
بهطوریکه در زمان  981درجۀ هيدروليز به  22/82درصد
رسيد ( ،)Tatontos, 2015درحالیکه پروتئين هيدروليزشدۀ
سویا توسط آنزیم آلکاالز در زمان  921دقيقه بيشترین
درجۀ هيدروليز را داشته است زیرا بسته به نوع مادۀ اوليه
اثر آنزیم متفاوت است ( & Hrckova, Rusnakova,
 .)Zemanovic, 2002در پژوهش دیگری پروتئين کنجالۀ
کدو بهوسيلۀ آنزیمهای آلکاالز ،فليورزایم ،پروتامکس و
نئوتراز 2هيدروليز شد .پروتئين هيدروليزشده توسط آنزیم
Lotus seed protein
Neutrase

1

2

بررسی تأثیر شرایط عملیاتی هیدرولیز پروتئین دانۀ باقال ( )Vicia Fabaبر فعالیت

سمائی و همکاران

آلکاالز دارای بيشترین درجۀ هيدروليز ( 91/21درصد) بوده
است ( & Muhamyankaka, Shoemaker, Nalwoga,
 .)Zhang, 2013پروتئين دانۀ گوجهفرنگی نيز بهوسيلۀ
غلظتهای  9و  2درصد آنزیم آلکاالز و فليورزایم هيدروليز
شد .نتایج نشان داد که افزایش غلظت آنزیمها سبب افزایش
درجۀ هيدروليز گشت و غلظت  2درصد آنزیم آلکاالز
بيشترین درجۀ هيدروليز را داشت (اميریاندی،
معتمدزادگان و حسينیپرور .)9910 ،درجۀ هيدروليز ایزولۀ
پروتئين سویا با افزایش غلظت آنزیم آلکاالز افزایش یافت
(اعتمادی ،صادقی ماهونک ،قربانی و مقصودلو.)9911 ،
نتایج هيدروليز ایزولۀ پروتئين نخود 9با غلظتهای مختلف
آنزیم تریپسين نشان داد که با افزایش غلظت آنزیم درجۀ
هيدروليز افزایش یافت ( & Karamac, Amarowicz,
.)Kostyra, 2002
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شکل  -1اثر زمان واکنش و غلظت آنزیم بر درجۀ هیدرولیز
پروتئازهای مختلف (الف) :آنزیم آلکاالز (ب) :آنزیم تریپسین

فعالیت مهارکنندگی رادیکال ()DPPH
فعاليت ضداکسایشی پروتئين هيدروليزشدۀ باقال
تحتتأثير دو آنزیم آلکاالز و تریپسين در بازۀ زمانی 9-6
ساعت در شکل ( )2نشان داده شده است .هيدروليز
آنزیمی سبب افزایش فعاليت مهارکنندگی رادیکال
Propulse

1

0

( )DPPHنسبت به پروتئين اوليه ( 22/01درصد) شد
(.)P<1/10
افزایش زمان هيدروليز تا زمان  9ساعت توسط آنزیم
آلکاالز سبب افزایش درصد مهار رادیکال ( )DPPHدر
پروتئين هيدروليزشده گشت و پس از این زمان روند
نزولی مشاهده شد .بيشترین مهارکنندگی رادیکال
( 30/19 )DPPHدرصد در غلظت  9درصد آنزیم آلکاالز و
زمان واکنش  9ساعت بوده است که با زمانهای  1و 0
ساعت اختالف معنیداری مشاهده نشد ( .)P>1/10در
تمام تيمارها افزایش غلظت آنزیم سبب افزایش درصد
مهارکنندگی رادیکال ( )DPPHگشت .در غلظتهای  9و
 2درصد آنزیم تریپسين بيشترین مهارکنندگی رادیکال
( )DPPHدر زمان  1ساعت و در غلظت  9درصد آنزیم
تریپسين بيشترین مهارکنندگی در زمان  9ساعت مشاهده
شد که بهترتيب  09/31 ،12/98و  32/01درصد بوده
است .اثر زمان و غلظت آنزیم بر فعاليت مهارکنندگی
رادیکال ( )DPPHمعنیدار بوده است ( .)P<1/10ميزان
مهارکنندگی در پروتئين هيدروليزشده توسط آنزیم
تریپسين کمتر از پروتئين هيدروليزشده توسط آنزیم
آلکاالز بوده است این امر ممکن است بهدليل نوع
اسيدهای آمينۀ موجود در پپتيدهای حاصل و توالی آنها
باشد ( .)Marcuse, 1962پروتئينهای هيدروليزشده بسته
به ساختار پپتيدها ،اندازۀ پپتيد و توالی اسيدآمينه دارای
فعاليت آنتیاکسيدانی متفاوتی هستند ( & Shahidi
 .)Zhong, 2008کاهش فعاليت مهارکنندگی توسط
پروتئين هيدروليزشده با زیادشدن زمان هيدروليز میتواند
ناشی از پيشرفت مقدار هيدروليز و اثر بيشتر آنزیم بر مادۀ
پروتئينی باشد که این موضوع باعث شکستن زنجيرۀ
برخی از پپتيدهای ضداکسایشی تشکيلشده در مراحل
اوليۀ هيدروليز و کاهش آنها میشود ( & Wu, Chen,
 .)Shiau, 2003تفاوت در فعاليت آنتیاکسيدانی
پروتئينهای هيدروليزشده با درجۀ هيدروليز یکسان در
اثر تفاوت در فعاليت کاتاليکی و اختصاصیبودن آنزیم
میباشد که میتواند تعداد و مکان هيدروليز باندهای
پپتيدی را تحتتأثير قرار دهد ( Polanco-Lugo et al.,
 .)2014در تحقيقی که دررابطهبا هيدروليز پروتئين نان
زنجبيلی با استفاده از هيدروليز دو مرحلهای آنزیمهای
پپسين و تریپسين انجام شد نتایج مشابهی حاصل شد و
در زمان  981دقيقه بيشترین فعاليت ضداکسایشی

پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی ،سال  ،1911جلد  ،1شماره 1

مشاهده شد ( Amza, Balla, Tounkara, Man, & Zhou,

 .)2013مطالعههای انجامشده نشان داد پروتئين
هيدروليزشدۀ آفتابگردان توسط آنزیم تریپسين در
زمانهای  61و  981دقيقه بيشترین فعاليت
آنتیاکسيدانی را داشته است که بهترتيب  11/92و 69/29
درصد بوده است ( & Taha, Mohamed, Wagdy,
.)Mohamed, 2013
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شکل  -2فعالیت مهارکنندگی رادیکال ( )DPPHدر زمانهای
واکنش و غلظتهای مختلف آنزیم آلکاالز و تریپسین (الف):
آنزیم آلکاالز (ب) :آنزیم تریپسین

فعالیت شالتهکنندگی یون فرو ()Fe2+

فعاليت شالتهکنندگی یون فرو پروتئين هيدروليزشدۀ دانۀ
باقال توسط آنزیمهای آلکاالز و تریپسين در شکل ()9
نشان داده شده است.
نتایج نشان داد که تمامی پروتئينهای هيدروليزشده
فعاليت شالتهکنندگی بيشتری نسبت به پروتئين اوليۀ
باقال ( 0/2درصد) داشتهاند ( .)P<1/10در تيمارهای
حاصل از هيدروليز آلکاالز با افزایش غلظت آنزیم درصد
شالتهکنندگی یون فرو افزایش یافت .در غلظتهای آنزیم
 9و  9درصد از زمان  9تا  9ساعت روند افزایشی در

6

مهارکنندگی یون فرو مشاهده شد سپس در زمانهای  1و
 0ساعت با افزایش درجۀ هيدروليز کاهش و پس از آن
افزایش یافت .اگرچه بيشترین فعاليت شالتهکنندگی در
غلظتها  9و  9درصد آنزیم آلکاالز در زمان  9ساعت و
بهترتيب  21/10و  00/10درصد بوده است اما در غلظت
 9درصد آنزیم آلکاالز اختالف معنیداری در
شالتهکنندگی یون آهن در پروتئين هيدورليزشده طی
زمانهای واکنش متوالی  2و  9ساعت مشاهده شد
( .)P>1/10شالتهکنندگی یون آهن پروتئين
هيدروليزشدۀ حاصل از غلظت آنزیم  9درصد و زمان
واکنش  9درصد با سایر زمانهای واکنش اختالف
معنیداری داشته است ( .)P<1/10در غلظت  2درصد
آنزیم آلکاالز بيشترین فعاليت مهارکنندگی در زمان 2
ساعت ( 93/32درصد) مشاهده شد و پس از آن روند
کاهشی تا زمان  0ساعت ادامه یافت .فعاليت مهارکنندگی
در این غلظت آنزیم آلکاالز و زمان واکنش  2و  9ساعت
اختالف معنیداری وجود نداشت ( .)P>1/10اثر زمان و
غلظت آنزیم بر فعاليت شالتهکنندگی یون فرو معنیدار
بوده است (.)P<1/10
در تيمارهای هيدروليزشده توسط آنزیم تریپسين
بيشترین فعاليت شالتهکنندگی در زمان هيدروليز 2
ساعت مشاهده شد و پس از آن فعاليت شالتهکنندگی با
افزایش زمان و درجۀ هيدروليز کاهش یافت (.)P<1/10
بيشترین فعاليت شالتهکنندگی در غلظت  9درصد آنزیم
تریپسين 93/29 ،درصد بوده است .نتایج نشان داد
پپتيدهای حاصل از هيدروليز آنزیم آلکاالز فعاليت
شالتهکنندگی بيشتری نسبت به پپتيدهای حاصل از آنزیم
تریپسين داشتهاند .نتایج هيدروليز آنزیمی پروتئين دانۀ
کدو توسط غلظتهای  9و  2درصد آنزیم تریپسين نشان
داد که افزایش غلظت آنزیم سبب افزایش فعاليت
شالتهکنندگی شد (نورمحمدی ،صادقیماهونک ،قربانی،
اعلمی و صادقی .)9911 ،فعاليت شالتهکنندگی پروتئين
هيدروليزشدۀ پروتئين دانۀ چای توسط آنزیم آلکاالز نيز
در ابتدای زمان هيدروليز افزایش و سپس کاهش یافت
( .)Li, Shen, Deng, Li, & Ding, 2014هيدروليز آنزیمی
سبب در معرض قرارگيری دومينهای 9پپتيدهای داخلی
پروتئين میشود .اگرچه هيدروليز زیاد سبب شکستهشدن
پروتئين به پپتيدهای کوچک میشود و ساختار پپتيدهای
Domains
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فعال را میشکند و سبب کاهش فعاليت زیستی آن
میگردد ( .)Kristinsson & Rasco, 2000پيشرفت
هيدروليز بسته به نوع آنزیم ،درجۀ هيدروليز و زمان
هيدروليز بر فعاليت زیستی پپتيدهای حاصل اثرگذار است.
زمان هيدروليز پروفایل پروتئينهای هيدروليزشده را
تحتتأثير قرار میدهد و سبب عملکردهای متفاوتی در
آنها میشود ( & Klompong, Benjakul, Kantachote,
.)Shahidi, 2007; Liu, Kong, Xiong, & Xia, 2010
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فعاليت شالته کنندگی یون فرو (درصد)

01

(ب)

نتایج تحقيق نشان داد با تغيير شرایط هيدروليز ازجمله
نوع آنزیم ،غلظت آنزیم و زمان هيدروليز میتوان به
پروتئينهای هيدروليزشده با فعاليت آنتیاکسيدانی
متفاوت دست یافت .درجۀ هيدروليز با افزایش زمان
واکنش و غلظت آنزیمهای آلکاالز و تریپسين افزایش
یافت .اثر زمان واکنش و نوع آنزیم بر فعاليت
آنتیاکسيدانی و شالتهکنندگی پروتئينهای هيدروليزشدۀ
است ( .)P>1/10پروتئينهای هيدروليزشده توسط آنزیم
آلکاالز در غلظت  9درصد و زمان  9ساعت بيشترین
فعاليت آنتیاکسيدانی ( 30/19درصد) و شالتهکنندگی
یون فرو ( 00/10درصد) را داشته است .در غلظتهای  9و
 2درصد آنزیم تریپسين بيشترین مهارکنندگی رادیکال
( )DPPHدر زمان  1ساعت و در غلظت  9درصد آنزیم
تریپسين بيشترین مهارکنندگی در زمان  9ساعت مشاهده

زمان (ساعت)
0/02

نتیجهگیری

دانۀ باقال توسط آنزیم آلکاالز و تریپسين معنیدار بوده
شالته کنندگی یون آهن (درصد)

(الف)

81

3

9

زمان (ساعت)

شد که بهترتيب  09/31 ،12/98و  32/01درصد بوده
است .بيشترین فعاليت شالتهکنندگی یون فرو در زمان
هيدروليز  2ساعت مشاهده شد و پس از آن فعاليت
شالتهکنندگی کاهش یافت .فعاليت مهارکنندگی رادیکال
( )DPPHو شالتهکنندگی یون فرو با افزایش غلظت آنزیم
افزایش یافت .آنزیم آلکاالز در مقایسه با آنزیم تریپسين،
کارایی باالتری در توليد پپتيدهای با خاصيت
آنتیاکسيدانی داشته است.

شکل  -9فعالیت شالتهکنندگی یون فرو در زمانهای واکنش و
غلظتهای مختلف آنزیم آلکاالز و تریپسین (الف) :آنزیم
آلکاالز (ب) :آنزیم تریپسین
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Abstract
Enzymetic modification of proteins in order to break down specific peptide bonds and protein
modification is widely used in the food industry. In this research, protein of faba bean seeds was
hydrolyzed using alcalase and trypsin enzymes at three concentrations (1, 2 and 3%) and reaction
times of 1-6 h at optimal temperature and pH of enzymes (50 and 37 °C, pH 8.5 and 7, respectively).
Hydrolysis degree, 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging activity, and iron
chelating activity of hydrolyzed proteins were investigated. The results showed that the degree of
hydrolysis increased with increasing reaction time and concentration of alcalase and trypsin enzymes.
The time of hydrolysis and type of enzyme has a significant effect on the degree of hydrolysis, the
antioxidant and chelating activity of the faba bean protein hydrolysates (P<0.05). The proteins
hydrolyzed by alcalase at concentration of 3% and reaction time of 3 h had the highest antioxidant
(75.41%) and metal chelating activity (55.95%). At the 1 and 2% concentration of trypsin, the highest
DPPH radical scavenging activity was observed at 4 h which was 42.38 and 53.7 %, respectively. The
most metal chelating activity in trypsin hydrolyzed treatments was observed in a reaction time of 2 h,
after which the activity decreased. DPPH radical scavenging and metal chelating activity increased
with increasing enzyme concentration. The results showed that alcalase have more efficiency in the
production of anti-oxidant peptides compared to the trypsin.
Keywords: Antioxidant activity, Bioactive peptides, Enzymatic hydrolysis, Protein modification

www.journals.rifst.ac.ir
نشریه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی
سال  ،9911جلد  ،1شماره  ،9صفحات 62-99
مقالۀ کامل پژوهشی

DOI: 10.22101/JRIFST.2019.09.17.e1013

بررسی ویژگیهای ساختاری و رهایش د-لیمونن نانوپوشانیشده با صمغ دانۀ
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چکیده
در این پژوهش نانوکپسولهای صمغ دانۀ قدومهشیرازی حاوی د-لیمونن به روش
الکترواسپری تولید شد .بهاینمنظور امولسیون د-لیمونن ( 90و  60درصد) در محلول
آبی صمغ دانۀ قدومهشیرازی ( 0/5درصد) تهیه گردید .ویژگیهای امولسیونها شامل
خواص رئولوژیکی ،کشش سطحی ،هدایت الکتریکی و توزیع اندازۀ ذرات ارزیابی شد و
ارتباط آنها با مورفولوژی نانوکپسولها بررسی گردید .نتایج نشان داد غلظت د-لیمونن
بر هدایت الکتریکی و اندازۀ قطرههای امولسیون بیشترین تأثیر را داشت .برهمیناساس،
مورفولوژی و اندازۀ ذرات کپسولها نیز تحتتأثیر غلظت لیمونن بود .تصاویر FE-SEM
موفقیت روش الکترواسپری در تولید نانوکپسولهای کروی ،هموار و با توزیع اندازۀ ذرات
یکنواخت را تأیید کردند .کارایی انکپسوالسیون باال (بیش از  78درصد) از دیگر مزایای
روش مورداستفاده بود .آزمونهای پایداری نشان دادند حداکثر اُفت د-لیمونن
نانوپوشانیشده پس از  9ماه نگهداری 99/28 ،درصد بود .در بررسیهای رهایش طعم،
آزادسازی سریع ،کامل و تقریباً یکنواخت د-لیمونن بهدلیل اندازۀ ذرات کوچک و
یکنواخت نانوکپسولها مشاهده شد .با بررسی کینتیکی رهایش مشاهده گردید مدل
کورسمیر-پپاس ازنظر ریاضی بهترین توصیف را برای رهایش لیمونن در دو محیط آب
دیونیزه و بزاق مصنوعی فراهم آورد.

تاریخ دریافت9918/00/62 :
تاریخ پذیرش9918/02/61 :
واژههای کلیدی
الکترواسپری
رهایش
صمغ دانۀ قدومهشیرازی
مدلسازی کینتیکی
نانوپوشانی
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مقدمه
در دهۀ اخیر استفاده از فناوری نانو در پوشینهدارسازی
ترکیبات زیستفعال به جهت ویژگیهای منحصربهفرد
نانوحاملها بسیار موردتوجه قرار گرفته است .با کاهش
اندازۀ حامل از میکرومتر به نانومتر ،نسبت سطح به حجم به
شدت افزایش یافته ،منجربهافزایش راندمان ریزپوشانی،
بهبود دسترسی زیستی مادۀ کپسولهشده و رهایش سریعتر
و یکنواختتر میشود ( .)Ghorani & Tucker, 2015فرایند
الکترواسپری از فناوریهای نوین در تولید نانوساختارها و
نانوپوشانی ترکیبات فعال است .در این فرایند ،محلول

پلیمری از لولۀ مویینهای خارج و تحت میدانالکتریکی قوی
باردار میشود .زمانی که نیروی الکترواستاتیک ایجادشده در
محلول از کشش سطحی آن قویتر باشد ،قطرۀ سیال در
نوک لولۀ مویین به سرعت به سمت صفحۀ جمعکننده
حرکتکرده-که به آن جت سیال 9گفته میشود ،-طی
برخورد با مولکولهای هوا ،حالل تبخیر میشود .بر اثر
تبخیر حالل ،ذرات کوچکتر شده ،درنتیجه بار الکتریکی
آنها افزایش مییابد .افزایش دانسیتۀ بارهای الکتریکی
Fluid jet
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قطره منجربه انفجار آن و تولید قطرههای ریزتر میشود
) .از مزایای این روش
(et al., 2015
نسبت به روشهای متداول ریزپوشانی ،سادهبودن فرایند،
راندمان باال و تولید نانوذرات در شرایط معمول بدون نیاز
به اعمال دماهای باال برای حذف حالل یا دمای پایین
برای تشکیل ذرات میباشد ( López-Rubio & Lagaron,
.)2012
تاکنون طیف وسیعی از پلیمرهای طبیعی و سنتزی در
فرایند الکترواسپری استفاده شده است اما در کاربردهای
غذایی تنها پلیمرهای ایمن شناختهشده 9قابل استفاده
هستند .از مهمترین بیوپلیمرهای مورداستفاده بهعنوان
حامل در ریزپوشانی ترکیبات زیستفعال غذایی به روش
الکترواسپری میتوان به زئین ( Gómez-Estaca,
;Balaguer, Gavara, & Hernandez-Munoz, 2012
Torres‐Giner, Martinez‐Abad, Ocio, & Lagaron,
 ،)2010پروتئین آبپنیر ( & Fabra, López-Rubio,
;Lagaron, 2016; López-Rubio & Lagaron, 2012
 )Rocío Pérez-Masiá et al., 2015و نشاسته ( Rocío

 )Pérez-Masiá et al., 2015اشاره کرد.
هیدروکلوئیدها بیوپلیمرهایی عمدتاً خوراکی ،ارزان ،با
وزن مولکولی باال و دارای حاللیت زیاد در آب هستند که
به سبب ویژگیهای عملکردی متعددشان در
فرموالسیونهای غذایی کاربرد گستردهای دارند
( .)Dickinson, 2003قدومهشیرازی 6یکی از منابع تولید
هیدروکلوئیدهای گیاهی است؛ بهطوریکه دانههای
قدومه شیرازی پس از قرارگرفتن در آب ،سریعاً آب را
جذبکرده و لعابی چسبنده و کدر تولید میکنند.
تحقیقهای اخیر نشان داده است که موسیالژ حاصل از
دانههای قدومهشیرازی میتواند بهعنوان یک افزودنی
قوامدهنده و تثبیتکنندۀ امولسیون در صنعت غذا استفاده
شود ( Koocheki, Kadkhodaee, Mortazavi, Shahidi,
 .)& Taherian, 2009بااینوجود تاکنون کاربرد این صمغ
بومی بهعنوان مادۀ حامل در سیستمهای ریزپوشانی
بررسی نشده است.
نتایج  Koochekiو همکاران ( )6001حاکی از
ویسکوزیتۀ باالی محلول موسیالژ دانۀ قدومهشیرازی در
سرعتهای برشی کم بود .این ویژگی میتواند صمغ
قدومهشیرازی را برای فرایند الکترواسپری مناسب سازد
)Generally Recognized as Safe (GRAS
Alyssum homolocarpum

زیرا درصورتیکه ویسکوزیتۀ محلول خیلی کم باشد،
ساختارهای کپسولشکل تشکیل نمیشود و ازطرفدیگر،
ویسکوزیتۀ بسیار باال مانع از تشکیل جت الکترواسپری
میشود (Rocio Pérez-Masiá, Lagaron, & López-
 .)Rubio, 2014همچنین بهدلیل ماهیت آنیونی این صمغ
( ،)Hesarinejad, Razavi, & Koocheki, 2015به نظر
میرسد محلول آن با فراهمکردن دانسیته بار زیاد در
میدانالکتریکی ،فرایند تولید نانوذرات را تسهیل کند.
عالوهبر این ،صمغ دانۀ قدومهشیرازی صمغی بیرنگ و
بیبو است که قابلیت استفاده بهعنوان حامل ترکیبات
فعال را بدون ایجاد تغییر در خواص حسی محصول دارد.
د-لیمونن ترکیب اصلی اسانس مرکبات است .این ماده
بهدلیل داشتن عطر مطبوع ،بهعنوان یک افزودنی ایمن
بهطور گسترده در محصوالت آرایشی و غذایی استفاده
میگردد عالوهبر این ،لیمونن دارای فعالیتهای بیولوژیکی
متعددی ازجمله فعالیت آنتیاکسیدانی ،ضدمیکروبی و
ضدسرطانی میباشد ( .)Sun, 2007بااینحال ،ماهیت
چربیدوست لیمونن منجربهکاهش زیستفراهمی 9آن و
نیز محدودیت استفاده از آن در غنیسازی مواد غذایی
میشود .همچنین حساسیت زیاد لیمونن به اکسیداسیون
در شرایط نگهداری معمول ،استفاده از آن را مشکل
میسازد ( .)Zahi, Liang, & Yuan, 2015ریزپوشانی
روش مناسبی برای افزایش پایداری و حاللیت این عامل
طعمدهندۀ شناخته شده است.
بنابرآنچه ذکر شد ،هدف این پژوهش نانوپوشانی د-
لیمونن به روش الکترواسپری امولسیون با استفاده از صمغ
دانۀ قدومهشیرازی و همچنین مطالعۀ اثر نانوپوشانی بر
پایداری و رهایش آن در شرایط محیطی مختلف بود.
مواد و روشها
مواد اولیه

د-لیمونن ( 18درصد) و توئین  )HLB=92/8( 60بهترتیب
از شرکتهای سیگما آلدریچ (ساخت آمریکا) ،و مرک
(ساخت آلمان) تهیه شد .دانۀ قدومهشیرازی از عطاری در
شهر اصفهان تهیه و استخراج و خالصسازی صمغ به روش
بهینهشده توسط  Koochekiو همکاران ( )6090انجام
شد .صمغ استخراجشده با استفاده از خشککن انجمادی
( ،Christ Alpha LDساخت آلمان) خشک شد و پس از

1
2

Bioavailability

3
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آسیاب و الککردن (مش  9میلیمتر) در ظرف بسته در
مکان خشک و خنک بهمنظور انجام آزمایشها نگهداری
شد .هگزان (خلوص  18درصد≤) ،بیکربنات سدیم ،کلرید
سدیم ،سدیم آزید ،کلرید پتاسیم ،کلسیم کلرید
دیهیدرات ،آنزیم آلفا-آمیالز( 9با منشأ پانکراس) و
موسین (با منشأ معده) از شرکت سیگما آلدریچ (ساخت
آمریکا) تهیه گردیدند .پتاسیم فسفات دیبازیک سهآبه از
شرکت مرک آلمان خریداری شد.
آمادهسازی امولسیونها

براساس آزمونهای مقدماتی ،امولسیونهای د-لیمونن در
محلول صمغ دانۀ قدومهشیرازی تهیه گردیدند
( Khoshakhlagh, Koocheki, Mohebbi, & Allafchian,
& 2017; Khoshakhlagh, Mohebbi, Koocheki,
 )Allafchian, 2018بهطور خالصه ،محلول صمغ با غلظت

 0/5درصد وزنی/وزنی در آب دیونیزه تهیه شد و پس از
انحالل کامل با استفاده از همزن مغناطیسی ،به مدت یک
شب برای تکمیل جذب آب در دمای  0درجۀ سانتیگراد
قرار گرفت .سپس توئین  60به میزان  0/9درصد (نسبت
به وزن محلول) و پس از آن ،د-لیمونن به میزان  90و 60
درصد براساس وزن صمغ اولیه ،به محلول اضافه و با
همزن مغناطیسی مخلوطشده و سپس با استفاده از
هموژنایزر اولتراتوراکس ( ،T25 digital ،IKAساخت
آلمان) به مدت  90دقیقه با سرعت  6000دور در دقیقه
همزده شد .همگنسازی نهایی امولسیون با استفاده از
هموژنایزر با سرعت برشی باال (Silent ،Heidolph
 ،Crusher Mساخت آلمان) با دور  96000دور بر دقیقه
به مدت  9دقیقه استفاده شد .برای جلوگیری از افزایش
دمای امولسیون طی فرایند همگنسازی از حمام یخ
استفاده شد.
بررسی ویژگیهای امولسیون

بهمنظور بررسی ارتباط ویژگیهای فیزیکی امولسیونها با
رفتار آنها در فرایند الکترواسپری ،امولسیونها بالفاصله
پس از تولید ،ازنظر خواص رئولوژیکی ،فعالیت سطحی،
هدایت الکتریکی و توزیع اندازۀ ذرات ارزیابی شدند .کلیۀ
این آزمونها با سه تکرار و در دمای  60درجۀ سانتیگراد،
انجام شد.
α-Amylase

1

خواص رئولوژیکی پایا

بررسی خواص رئولوژیکی مستقل از زمان امولسیونهای
حاوی  90و  60درصد د-لیمونن بهوسیلۀ دستگاه رئومتر
چرخشی پارفیزیکا (مدل ،Paar Physica ،MCR 300
 ،Anton Paar GmbHساخت اتریش) با هندسۀ مخروط-
صفحه و مجهز به سیستم تنظیم دما و چرخش آب ،در
دامنۀ درجۀ برش  0/09-900 s-9انجام شد .بهمنظور
توصیف رفتار جریان پایای امولسیونها ،دادههای آزمون
(سرعت برشی-تنش برشی) با مدل قانون توان (رابطۀ )9
برازش شد:
رابطۀ ()9
̇

در رابطۀ ( τ ،)9تنش برشی ( ̇ ،)Paدرجۀ برش (،)s-9
 kضریب قوام ( )Pa.snو  nشاخص رفتار جریان (بدون بُعد)
میباشد.
کشش سطحی

کشش سطحی امولسیونهای لیمونن در محلول صمغ با
استفاده از دستگاه تنسیومتر (مدل Dataphysics DCAT
 ،21ساخت آلمان) ،مجهز به سیرکوالتور حرارتی (،Julabo
 ،F12-MCساخت آلمان) ،تعیین شد .روش صفحۀ
ویلهملی 6با تیغهای از جنس پالتینیوم-ایریدیوم به طول
 ،90عرض  91/1و ضخامت  0/6میلیمتر در اندازهگیری
فعالیت سطحی نمونهها مورداستفاده قرار گرفت .قبل از
هر اندازهگیری ،پلیت دستگاه با استون و سپس توسط
شعله کامالً تمیز شد .کالیبراسیون دستگاه با آب دیونیزه
در دمای  60درجۀ سانتیگراد ( 85/56میلینیوتن بر
میلیمتر) انجام شد.
هدایت الکتریکی

برای شروعشدن فرایند الکترواسپری ،محلول پلیمری باید
بار الکتریکی کافی را بر غلبه بر کشش سطحی را بهدست
آورد .هدایت الکتریکی معیاری از چگالی بارهای الکتریکی
حملشده توسط جت سیال است .بهمنظور اندازهگیری
هدایت الکتریکی امولسیونها از دستگاه کنداکتیومتر
( ،4510 ،Jenwayساخت انگلستان) استفاده شد.

Wilhelmy plate

2
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اندازۀ ذرات امولسیون

توزیع اندازۀ ذرات امولسیونها با استفاده از دستگاه
آنالیزکنندۀ ذرات لیزر( 9مدل  ،Horiba LA-930ساخت
ژاپن) ،مجهز به پرتو لیزر  5میلیولت هلیوم/نئون (295
نانومتر) اندازهگیری شد .برای جلوگیری از فلوکوالسیون
ذرات چربی و جلوگیری از اثر پراکندگی چندگانۀ نور،
نمونهها قبل از تزریق به دستگاه به نسبت  9به  90با آب
دیونیزه رقیق شدند.
قطر متوسط ذرات براساس سطح به حجم ( )D3,2تحت
عنوان عدد ساتر 6با استفاده از رابطۀ ( )6تعیین شد:
رابطۀ ()6
∑
∑

در رابطۀ ( ni ،)6تعداد قطرهها با قطر  diاست.
فرایند الکترواسپری

جهت تولید نانوکپسولهای صمغ دانۀ قدومهشیرازی به
روش الکترواسپری ،امولسیون تهیهشده در سرنگ 9
سیسی با سوزن  69گیج (قطر داخلی  0/90میلیمتر)
ریخته شد .سرنگ بهصورت افقی روی پمپ تغذیه (MS-
 ،Medifusion ،2200ساخت کُرهجنوبی) قرار گرفت و
قطب مثبت دستگاه به سرنگ حاوی محلول و قطب منفی
به صفحۀ جمعکننده که یک صفحۀ فویل آلومینیومی (با
ابعاد  90×90سانتیمتر) بود ،متصل گردید (شکل .)9
باتوجهبه آزمونهای مقدماتی ،فرایند الکترواسپری در نرخ
تغذیۀ  0/9میلیلیتر بر ساعت ،ولتاژ  60کیلوولت و در
فاصلۀ نوک سوزن تا صفحۀ جمعکننده  95سانتیمتر
انجام شد.
مدت زمان انجام فرایند برای بررسی مورفولوژیکی
نمونه حدود  95دقیقه بود .برای سایر آزمونها جهت
تولید  90میلیگرم نانوکپسول ،فرایند الکترواسپری حدود
 7ساعت به طول انجامید .جمعآوری نمونه با استفاده از
خراشیدن صفحۀ جمعکننده به کمک کاردک مخصوصی
انجام شد.

Laser particle Analyzer
Sauter

1
2

شکل  -1شمای کلی فرایند الکترواسپری

مورفولوژی نانوساختارها

بهمنظور بررسی شکل و اندازۀ نانوذرات تولیدشده از
میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی FE-SEM
(مدل  ،TESCAN MIRA-3-XMUساخت چک) با
بزرگنمایی  800000برابر استفاده شد .تصاویر پس از
انجام پوششدهی نمونه با طال (به مدت  5دقیقه) و در
ولتاژ  60کیلوولت تهیه شد .میانگین قطر ذرات با استفاده
از نرمافزار  Image Jنسخۀ  9.0و برای حدود  900نقطه از
هر تصویر تعیین گردید.
کارایی نانوپوشانی ،لیمونن سطحی و ظرفیت بارگذاری

برای اندازهگیری مقدار د-لیمونن نانوپوشانیشده و بررسی
حضور آن در سطح نانوحاملها از روش بهکارگرفتهشده
توسط  Kaushikو  )6008( Roosبا ایجاد کمی اصالحات
استفاده شد .بهمنظور تعیین مقدار د-لیمونن
انکپسولهشده ،حدود  90میلیگرم نانوکپسول با 6
میلیلیتر آب دیونیزه و  9میلیلیتر هگزان مخلوط گردید
و پس از همزدن مخلوط به مدت  9دقیقه با ورتکس95 ،
دقیقه در حمام آبگرم  05درجۀ سانتیگراد در حال
همزدن قرار داده شد .پس از آن برای جداکردن فاز آلی از
فاز آبی از سانتریفیوژ ( ،Hettich EBA 270ساخت آلمان)
با سرعت  0000دور بر دقیقه به مدت  60دقیقه استفاده
شد .محلول رویی-هگزان حاوی لیمونن 60-برابر با هگزان
رقیقشده ،جذب آن در طول موج  656نانومتر با استفاده
از دستگاه اسپکتروفتومتری ( UNICO-2100 UV-Visible
 ،Spectrophotometerساخت آمریکا) اندازهگیری شد.
برای تعیین میزان لیمونن سطحی ،حدود 90
میلیگرم نانوکپسول با  6میلیلیتر هگزان مخلوط شد و
پس از  5دقیقه همزدن با استفاده از همزن مغناطیسی با
سرغت  650دور بر دقیقه ،محلول از فیلتر سرسرنگی 0/9

خوشاخالق و همکاران
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میکرون ( ،milliporeساخت آمریکا) عبور داده شده ،جذب
محلول صافشده در طول موج  656نانومتر قرائت شد .در
هر دو آزمایش اندازهگیری لیمونن کل و سطحی ،برای
آزمون شاهد ،از نمونۀ نانوکپسول فاقد لیمونن استفاده شد
و روش اندازهگیری مشابه با نمونۀ اصلی بود ،سپس عدد
جذب شاهد از مقدار جذب نمونه کم شد.
برای تبدیل میزان جذب به غلظت لیمونن ،منحنی
کالیبراسیون براساس غلظتهای مختلف لیمونن در حالل
هگزان رسم شد .کارایی انکپسوالسیون با استفاده از رابطۀ
( )9محاسبه شد .درصد لیمونن سطحی بهصورت نسبت
لیمونن ریزپوشانینشده به مقدار کل لیمونن موجود در
نانوکپسولها گزارش گردید .ظرفیت بارگذاری با استفاده
از رابطۀ ( )0محاسبه شد:
رابطۀ ()9
900

لیمونن اندازه گیریشده
لیمونن استفادهشده در تولیدامولسیون

کارایی انکپسوالسیون

رابطۀ ()0
900

وزن لیمونن محبوس شده در نانوکپسول
وزن نانوکپسول

ظرفیت بارگذاری

پایداری د-لیمونن نانوپوشانیشده طی نگهداری

برای مطالعۀ پایداری د-لیمونن موجود در نانوکپسولها،
حدود  90میلیگرم نانوکپسول در ویالهای شیشهای
پوشاندهشده با فویل آلومینیومی توزین و به مدت  9ماه در
انکوباتور ( ،Wisecube WIG-105ساخت کرهجنوبی) با
دمای  0و  65درجۀ سانتیگراد نگهداری شد .در فواصل
زمانی مشخص (روزهای  20 ،90 ،60 ،90 ،0و  ،)10مقدار
لیمونن حفظشده در کپسولها به روش اسپکتروفتومتری
ذکرشده در آزمون تعیین کارایی ،مشخص گردید .پایداری
د-لیمونن در نانوکپسولها طی نگهداری با استفاده از
رابطۀ ( )5محاسبه شد:
رابطۀ ()5
طعم حفظشده
900

95

مقدار لیمونن روز آزمایش

مقدار لیمونن روز صفر

مقدار لیمونن روز صفر

9

بررسی رهایش د-لیمونن

در این تحقیق پروفیل رهایش د-لیمونن از نانوکپسولهای
صمغ دانۀ قدومهشیرازی در دو محیط آب خالص و بزاق

شبیهسازیشده بررسی گردید .برای تولید بزاق مصنوعی از
روش  Roozen ،Van Ruthو  )9110( Cozijnsenاستفاده
شد .در این روش 5/607 ،گرم بیکربنات سدیم9/921 ،
گرم پتاسیم فسفات دیبازیک سه آبه 0/788 ،گرم
کلریدسدیم 0/500 ،گرم سدیم آزید 0/088 ،گرم
کلریدپتاسیم 0/009 ،گرم کلسیم کلرید دیهیدرات،
 6/920گرم موسین و  600000واحد آنزیم آلفا-آمیالز به
 9لیتر آبمقطر اضافه شد و  pHآن با استفاده از
محلولهای سود و اسید کلریدریک روی  8تنظیم گردید.
برای حذف هرگونه مواد نامحلول ،سانتریفیوژکردن به
مدت  5دقیقه با  2000دور بر دقیقه انجام شد.
بهمنظور تعیین پروفیل رهایش لیمونن 60 ،میلیگرم
نانوکپسول بارگذاریشده ( 90و  60درصد لیمونن) به 5
میلیلیتر از محیط رهایش (بزاق مصنوعی و یا آب
دیونیزه) اضافه شد و بهطور مداوم در دور  9( 900بر
ثانیه) با استفاده از همزن مغناطیسی همزده شد .طی
آزمون دمای محیط رهایش در  98±0/5درجۀ سانتیگراد
ثابت حفظ شد .به تعداد نمونهبرداریها در طی رهایش
( 99بار) ،بشرهای  5میلیلیتری از مخلوط نانوکپسول و
محلول رهایش (بزاق مصنوعی یا آب دیونیزه) با نسبت
ذکرشده تهیه گردید و هریک از آنها به یکی از زمانهای
نمونهبرداری اختصاص یافت .بعد از گذشت ،9/5 ،9 ،0/5
 96 ،1 ،8 ،5 ،9 ،6/5 ،6و  95دقیقه 6 ،میلیلیتر از
محلول محیط رهایش برداشته شده ،با  9میلیلیتر هگزان
شده ،پس از سانتریفیوژکردن با سرعت  0000دور بر
دقیقه به مدت  60دقیقه ،محلول رویی-هگزان حاوی
لیمونن -جداشده ،جذب آن در طول موج  656نانومتر با
استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتری قرائت شد .براساس
منحنی کالیبراسیون مقدار لیمونن موجود در هر میلیلیتر
هگزان محاسبه شد و براساس وزن دقیق نانوکپسول
استفادهشده در آزمون و مقدار لیمونن بارگذاری اولیۀ آن،
درصد لیمونن آزادشده در زمانهای مختلف رهایش تعیین
شد .درصد رهایش تجمعی لیمونن مطابق رابطۀ ( )2از
تقسیم مقدار کل لیمونن آزادشده از ابتدا تا زمان )Mt( t
به وزن اولیۀ لیمونن بارگذاریشده در نانوکپسول ()M0
محاسبه شد:
رابطۀ ()2
∑

درصد رهایش تجمعی
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مدلسازی کینتیکی رهایش

بررسی کینتیک آزادسازی د-لیمونن از نانوکپسولها ،با
استفاده از برازش دادههای رهایش با مدلهای کینتیکی
مختلف شامل کورسمیر-پپاس ،9هیگوچی ،6درجۀ صفر و
درجۀ اول (بهترتیب رابطههای  8تا  )90انجام گرفت.
رابطۀ ()8
رابطۀ ()7
رابطۀ ()1
رابطۀ ()90

در رابطههای ( )8تا ( Mt ،)90مقدار مادۀ آزادشده در زمان
 M∞ ،tمقدار کل مادۀ رهایشیافته t ،زمان رهایش و k
ثابت کینتیک است .در مدل کورسمیر-پپاس  nتوان نفوذ
بوده که مشخصکنندۀ مکانیسم رهایش بوده و وابسته به
هندسۀ سیستم رسانش است ( & Korsmeyer, Lustig,
.)Peppas, 1986

تنش برشی) ،با مدل قانون توان (رابطۀ  )9برازش شدند.
در هر دو نمونه ضریب تعیین باال ( )R2<0/11نشاندهندۀ
مناسببودن مدل استفادهشده در توصیف رفتار جریان
امولسیونها بود (جدول .)9
شاخص رفتار جریان هر دو امولسیون ( )nکمتر از  9بود
که بیانگر رفتار سودوپالستیک (تضعیفشونده با برش)
آنهاست .کاهش شدید ویسکوزیتۀ امولسیونها با افزایش
سرعت برشی ،مؤید رفتار سودوپالستیک قوی صمغ دانۀ
قدومهشیرازی بود (شکلها در مقاله نشان داده نشده است).
وزن مولکولی باال و درگیریها و تجمعات زنجیرههای
پلیمری ازطریق پیوندهای هیدروژنی از دالیل رفتار
سودوپالستیک صمغها میباشد ( & Vardhanabhuti
 .)Ikeda, 2006مطابق با دادههای جدول ( )9غلظت لیمونن
بر میزان سودوپالستیسیتۀ امولسیون صمغ دانۀ
قدومهشیرازی اثر معنیدار نداشت.
میزان ضریب قوام (بهعنوان شاخص ویسکوزیته)
امولسیونها نیز تحتتأثیر غلظت د-لیمونن قرار نگرفت.
بنابراین ،براساس نتایج بهدستآمده خصوصیات جریان دو
امولسیون موردمطالعه تفاوت معنیداری نداشتند.
جدول  -1پارامترهای مدل قانون توان امولسیونهای
د-لیمونن در دمای  22درجۀ سانتیگراد
نمونه

تجزیهوتحلیل آماری

کلیۀ آزمونها در قالب فاکتوریل با طرح پایۀ کامالً
تصادفی و با حداقل سه تکرار انجام شد .تجزیهوتحلیل
آماری دادهها توسط آنالیز واریانس یکطرفه ()ANOVA
انجام شد و برای مقایسۀ میانگینها از آزمون  LSDدر
سطح معنیدار  15درصد ( )P>0/05در نرمافزار SPSS
نسخۀ  97استفاده گردید .بهمنظور برازش مدلهای
کینتیکی با دادههای تجربی رهایش ،از تولباکس cftool
در نرمافزار  MATLAB R2016bاستفاده شد .ضریب
تعیین ( )R2بهعنوان شاخص ارزیابی اعتبار مدلهای
برازششده بود.
نتایج و بحث
بررسی ویژگیهای امولسیونها
خواص رئولوژیک پایا

دادههای آزمون رئولوژیکی مستقل از زمان (سرعت برشی-
Korsmeyer-Peppas
Higuchi

1
2

)k (Pa.sn

امولسیون  90درصد د-لیمونن 0/20±0/06a
امولسیون  60درصد د-لیمونن 0/22±0/09a

n

2

R

a

0/11 0/00±0/06
0/11 0/00±0/09a

در هر ستون میانگینهای دارای حروف متفاوت از لحاظ آماری با
یکدیگر اختالف معنیدار در سطح  0/05دارند.
کشش سطحی

بهطورکلی ،کشش سطحی محلولهای آبی پلیمرها بهدلیل
کشش سطحی زیاد حالل آب باال میباشد و استفاده از آنها
در فرایند الکترواسپری/الکتروریسی دشوار است ( Rocio
.)Pérez-Masiá et al., 2014
ازطرفدیگر ،بسیاری از هیدروکلوئیدها ازجمله صمغ
دانۀ قدومهشیرازی بهدلیل ماهیت آبدوستی زیاد و
انعطافپذیری مولکولی کم ،فعالیت سطحی قابلتوجهی از
خود نشان نمیدهند .بااینحال در این مطالعه بهدلیل
استفاده از سورفاکتانت غیریونی توئین  60بهعنوان
امولسیفایر ،کشش سطحی امولسیونها نسبتاً پایین بود
(جدول  .)6براساس نتایج جدول ( ،)6غلظت د-لیمونن بر
کشش سطحی امولسیونها اثر معنیداری نداشت.
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جدول -2کشش سطحی ،هدایت الکتریکی و اندازۀ ذرات امولسیونهای لیمونن در محلول صمغ دانۀ قدومهشیرازی
نمونه
امولسیون  90درصد د-لیمونن
امولسیون  60درصد د-لیمونن

قطر متوسط ذرات (میکرومتر)

کشش سطحی (میلینیوتن بر متر)

هدایت الکتریکی (میکروزیمنس)

5/11±0/80a

06/85±0/09a
00/52±0/00a

909/88±9/09a
990/50±9/56b

7/60±0/55b

در هر ستون میانگین های دارای حروف متفاوت از لحاظ آماری با یکدیگر اختالف معنیدار در سطح  0/05دارند.
هدایت الکتریکی

مقادیر هدایت الکتریکی امولسیونهای د-لیمونن در
محلول صمغ دانۀ قدومهشیرازی در جدول ( )6ارائه شده
است .هدایت الکتریکی نمونهها بهدلیل ماهیت آنیونی
صمغ مورداستفاده ،نسبتاً باال بود .با افزایش غلظت
د-لیمونن از  90به  60درصد ،کاهش معنیدار هدایت
الکتریکی امولسیون مشاهده شد .در مطالعهای توسط
 L v ćو همکاران ( )6095نیز کاهش هدایت الکتریکی
محلول آلژینات با افزودن د-لیمونن مشاهده شد .این
محققین بیان کردند لیمونن قادر به کاهش نیروی دافعۀ
میان مولکولهای پلیآنیونی صمغ است.
اندازۀ ذرات

اندازۀ ذرات فاز پراکنده از خصوصیات مهم
امولسیونهاست که بر بسیاری از خواص امولسیون ازجمله
پایداری آن تأثیر زیادی دارد .براساس جدول ( )6با
افزایش غلظت د-لیمونن به  60درصد ،قطر متوسط ذرات
امولسیون ( )D3,2بهطور معنیداری افزایش یافت .بهطور
معمول استفاده از غلظت بیشتر روغن در امولسیون
منجربهافزایش تعداد برخورد بین قطرهها و نزدیکشدن
آنها به هم و درنتیجه تولید قطرههای بزرگتر میشود
(.)Sun & Gunasekaran, 2009
مورفولوژی نانوذرات

تصاویر  FE-SEMنانوکپسولهای صمغ دانۀ قدومهشیرازی
حاوی  90و  60درصد لیمونن همراه با نمودار توزیع اندازۀ
ذرات آنها در شکل ( )6نشان داده شده است .براساس این
تصاویر هر دو امولسیون قادر به تولید ذرات کروی و
متراکم بودند .بنابراین وجود درگیریهای زنجیرهای
پلیمری کافی در محلول  0/5درصد صمغ دانۀ
قدومه شیرازی برای تشکیل ساختارهای متراکم و با
مورفولوژی مناسب تأیید شد.

از الکترواسپری امولسیون حاوی  90درصد لیمونن،
ذرات تقریباً کروی اما با حالت تودهای و چروکیدگی کمی
حاصل شد .محدودۀ اندازۀ ذرات این نانوکپسولها 95-70
نانومتر و قطر متوسط آنها  50/99نانومتر بود (شکل -6
الف) .نانوکپسولهای  60درصد بارگذاریشده شکل
منظمتر ،کروی و هموارتری داشتند و حالت تودهای در
آنها دیده نشد (شکل -6ب) .دلیل این امر میتواند هدایت
الکتریکی باالتر امولسیون حاوی  90درصد لیمونن نسبت
به امولسیون  60درصد باشد (جدول Alborzi, Lim, ( )6
.)& Kakuda, 2013
با افزایش غلظت د-لیمونن در امولسیون به  60درصد،
نمودار توزیع اندازۀ نانوکپسولها نسبت به ذرات  90درصد
بارگذاریشده کمی به سمت راست منتقل شد (05-75
نانومتر) .میانگین قطر کپسولهای حاوی  60درصد
لیمونن  25/27نانومتر بود .افزایش قطر نانوکپسولها با
افزایش غلظت د-لیمونن احتماالً به تفاوت در ویژگیهای
این امولسیونها مربوط است .ازآنجاکه ویژگیهای
رئولوژیکی و نیز کشش سطحی این امولسیونها تفاوت
معنیداری نشان نداد ،فاکتورهای دیگر شامل هدایت
الکتریکی و اندازۀ ذرات امولسیونها را باید موردبررسی
قرار داد Dargaville ،Bock .و )6096( Woodruff
گزارش کردهاند که هرچه هدایت الکتریکی محلول بیشتر
باشد تجزیۀ محلول در میدان الکتریکی آسانتر و تولید
ذرات کوچکتر تسهیل میشود .برایناساس ،قطر بیشتر
ذرات حاصل از امولسیون  60درصد لیمونن که هدایت
الکتریکی کمتری نسبت به امولسیون  90درصد داشت،
قابل توجیه است.
ازطرفدیگر ،افزایش قطر نانوکپسول با افزایش غلظت
لیمونن در امولسیون اولیه ،میتواند بهدلیل اندازۀ
قطرههای بزرگتر امولسیون  60درصد د-لیمونن نسبت
به امولسیون  90درصد باشد (جدول Hosseini et al., ( )6
.)2013
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شکل  -2تأثیر غلظت د-لیمونن بر مورفولوژی و نمودار توزیع اندازۀ ذرات نانوذرات صمغ دانۀ قدومهشیرازی الکترواسپریشده :الف) 12
درصد و ب)  22درصد د-لیمونن

امولسیونها ثابت بود ( 0/9درصد) ،کاهش راندمان

کارایی نانوپوشانی ،لیمونن سطحی و ظرفیت بارگذاری

در

انکپسوالسیون و افزایش روغن سطحی با افزیش غلظت

مطابق

جدول

()9

کارایی

انکپسوالسیون

نانوکپسولهای حاوی  90درصد لیمونن (نسبت لیمونن به

لیمونن ،میتواند نشاندهندۀ ناکافیبودن امولسیفایر برای

دیواره 9 :به  19/60 ،)90درصد اندازهگیری شد که از این

پوشش کامل قطرههای بیشتر روغن و درنتیجه

مقدار لیمونن منتقلشده به کپسول ،تنها  9/08درصد آن

امولسیونشدن ناکامل و وجود روغن امولسیفیهنشده باشد.

در سطح کپسول قرار گرفته است .این راندمان باال به این

براساس نتایج بهدستآمده ،کارایی نانوپوشانی در این

معنی است که بخش اعظم لیمونن افزودهشده به

تحقیق

برای

امولسیون بهطور کارآمدی وارد کپسول شده است.

انکپسوالسیون د-لیمونن با استفاده از دیگر روشهای

با افزایش غلظت لیمونن به  60درصد (نسبت هسته

باالتر

از

مطالعههای

گزارششده

ریزپوشانی همچون خشککردن انجمادی و خشککردن

به دیواره 6 :به  ،)90راندمان انکپسوالسیون کاهش و

پاششی بود (

مقدار لیمونن سطحی نانوکپسولها افزایش معنیداری

 .)Herrera, 2014دلیل این مسأله میتواند پایداری

یافت .دلیل این مسأله میتواند ناکافیبودن مواد دیواره

د-لیمونن در امولسیون تهیهشده با صمغ دانۀ

برای پوشش مادۀ انکپسولهشونده درصورت باالبودن نسبت

قدومهشیرازی و نیز انجام فرایند الکترواسپری در شرایط

Eltayeb, Stride, & Edirisinghe,

دمایی محیط و یا عدم استفاده از حاللهای شیمیایی طی

هسته به دیواره باشد (

 .)2015عالوهبر این ،ازآنجاکه غلظت توئین  60در هر دو

& Kaushik & Roos, 2007; Ordoñez

تولید نانوکپسول باشد.
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جدول  -9اثر غلظت د-لیمونن بر کارایی انکپسوالسیون ،د-لیمونن سطحی و ظرفیت بارگذاری
کارایی انکپسوالسیون (درصد)

نمونه
نانوکپسول  90درصد د-لیمونن

a

19/60±6/02

نانوکپسول  60درصد د-لیمونن

78/97±0/82b

ظرفیت بارگذاری (درصد)

لیمونن سطحی (درصد)
a

a

9/08±0/76

2/91±9/55b

1/69±6/59

92/00±6/60b

در هر ستون میانگین های دارای حروف متفاوت از لحاظ آماری با یکدیگر اختالف معنیدار در سطح  0/05دارند.

در جدول ( )9ظرفیت بارگذاری نانوکپسولها که از نسبت

نگهداری ،مربوط به کپسولهای  90درصد بارگذاریشده

لیمونن محصورشده در کپسول به وزن نانوکپسول تعیین

در دمای  0درجۀ سانتیگراد ( 18/29درصد) و کمترین

شد ،مشاهده میشود .باتوجهبه دادههای جدول ( ،)9با

میزان پایداری د-لیمونن در دمای  65درجۀ سانتیگراد

افزایش غلظت لیمونن در امولسیون ،ظرفیت بارگذاری

مربوط به نانوکپسولهای  60درصد ( 78/99درصد) بود.

انکپسوالسیون نیز افزایش یافت .البته ظرفیت بارگذاری

پایداری کمتر نانوکپسولهای حاوی  60درصد لیمونن

اندازهگیریشده در نانوکپسولهای  60درصد لیمونن از

میتواند با میزان لیمونن سطحی بیشتر در این نمونهها

میزان تئوری آن کمتر بود ( 92/00درصد در برابر 60

نسبت به کپسولهای  90درصد لیمونن و درنتیجه

درصد) ،که دلیل آن افزایش لیمونن انکپسولهنشده در

اکسیداسیون سریع آن در مجاورت با هوا مرتبط باشد.

سطح نانوکپسول ،با افزایش غلظت اولیۀ هسته است.

مادۀ

ازطرفدیگر نسبت

دیواره به هسته ،در

نانوکپسولهای  90درصد بیشتر از  60درصد بوده و
ارزیابی پایداری د-لیمونن نانوپوشانیشده طی نگهداری

درنتیجه نفوذ لیمونن در مادۀ دیواره را کاهش داده است.

میزان طعم حفظشده در نانوکپسولهای حاوی  90و 60

سومین عامل پایداری بیشتر نانوکپسولهای  90درصد

درصد د-لیمونن طی  10روز نگهداری در شکل ( )9نشان

نسبت به  60درصد ممکن است با مورفولوژی نانوذرات

داده شدهاست .براساس شکل ( ،)9در هر دو نانوکپسول

مرتبط باشد .باتوجهبه تصاویر ( FE-SEMشکل )6

مقدار د-لیمونن حفظشده با سرعت کمی طی نگهداری

نانوکپسولهای  90درصد تا حدی تودهای و چسبیده به

کاهش یافت .کاهش د-لیمونن کپسولهشده احتماالً ناشی

هم بودند .این ویژگی ممکن است منجربهکاهش سطح در

از دو مکانیسم فرایند نفوذ طعم از دیوارۀ کپسول و

معرض هوای نانوذرات و حتی بستهشدن منافذ احتمالی

Soottitantawat

موجود در سطح آنها و درنتیجه کاهش خروج لیمونن شده

اکسیداسیون لیمونن در معرض هواست (

 .)et al., 2004بیشترین میزان حفظ لیمونن طی  9ماه

باشد.

 %60د-لیمونن ،دمای 0درجه سانتیگراد

 %90د-لیمونن ،دمای 0درجه سانتیگراد

 %60د-لیمونن ،دمای 65درجه سانتیگراد

 %90د-لیمونن ،دمای 65درجه سانتیگراد
900

70

90

60

30

20

10

0

درصد لیمونن باقیمانده

10

80

زمان نگهداری (روز)
شکل  -9اثر دمای نگهداری ( 4و  22درجۀ سانتیگراد) و میزان بارگذاری هسته ( 12و  22درصد) بر پایداری د-لیمونن ریزپوشانیشده
طی  12روز نگهداری
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رهایش د-لیمونن

 % 60لیمونن

(الف)

 % 90لیمونن

 60درصد لیمونن در محیطهای رهایش آب دیونیزه و

70

بزاق مصنوعی در شکل ( )0نمایش داده شده است .در هر

20

 0آزمون ،رهایش کامل و نسبتاً سریع لیمونن مشاهده شد

00

بهطوریکه پس از حداکثر  95دقیقه ،کل طعم

60

بارگذاریشده به محیط رهایش آزاد گردید .این مشاهدهها
میتواند ناشی از آبدوستی زیاد صمغ دانۀ قدومهشیرازی
و حلشدن آن در محیطهای آبی باشد.
در هر دو محیط آب و بزاق مصنوعی ،شاهد سرعت

0
95

5
90
زمان (دقیقه)

 % 60د-لیمونن

0

( ب)

 %90د-لیمونن

70

بارگذاریشده در مقایسه با نانوکپسولهای  60درصد

20

بودیم .ازآنجاکه اندازۀ ذرات نانوکپسولهای  90درصد

00

کوچکتر از ذرات حاوی  60درصد لیمونن بود (شکل ،)6

60

انتظار میرفت نانوکپسولهای  90درصد بهدلیل نسبت
لیمونن به محیط رهایش ،سرعت رهایش بیشتری نسبت
به نانوکپسولهای  60درصد داشته باشند.
سرعت کمتر رهایش لیمونن از نانوکپسولهای حاوی
 90درصد لیمونن ،احتماالً با نسبت هسته به دیوارۀ کمتر
در این نانوکپسولها ( 9به  )90نسبت به نمونههای 60
درصد لیمونن ( 6به  )90مرتبط است؛ بهطوریکه سهم
بیشتر صمغ در ترکیب کپسول  90درصد در مقایسه با
نمونۀ  60درصد ،ممانعت بیشتری نسبت به خروج لیمونن
ایجاد کرده است .همچنین بهدلیل نسبت وزنی باالتر صمغ
در نانوکپسولهای  90درصد لیمونن ،زمان الزم برای
بازشدن زنجیرههای پلیمری افزایش و به تبع آن سرعت
تخریب ماتریس کاهش مییابد .عالوهبر این ،افزایش
سرعت رهایش با افزایش میزان بارگذاری لیمونن میتواند
به گرادیان غلظت بیشتر مولکولهای طعم در داخل و
خارج نانوکپسولهای  60درصد نسبت داده شود
(.)Hosseini et al., 2013
باتوجهبه عدم ارتباط اندازۀ ذرات و طول مسیر انتشار
لیمونن با سرعت رهایش احتمال داده شد که مکانیسم
رهایش پیچیده بوده و نفوذ به تنهایی عامل رهایش
لیمونن در هر دو محیط بزاق و آب نمیباشد.

درصد رهایش تجمعی

900

رهایش کمتر لیمونن از نانوکپسولهای  90درصد

سطح به حجم بیشتر و طول مسیر کوتاهتر برای نفوذ

درصد رهایش تجمعی

پروفیلهای رهایش لیمونن از نانوکپسولهای حاوی  90و

900

0

95

90

5
زمان (دقیقه)

0

شکل  -4پروفیل رهایش د-لیمونن از نانوکپسولهای صمغ
دانۀ قدومهشیرازی در محیط آب دیونیزه (الف) و بزاق
مصنوعی (ب) با دمای  93درجۀ سانتیگراد

در هر  0آزمون انجامشده ،در زمانهای اولیۀ رهایش
سرعت آزادشدن لیمونن نسبتاً کم بود .مقدار کم لیمونن
در سطح نانوکپسولها میتواند دلیل سرعت کم در ابتدای
رهایش باشد .عالوهبر این ،براساس نتایج آزمون
گرماسنجی روبشی تفاضلی ( )DSCدر مطالعۀ قبلی
( ،)Khoshakhlagh et al., 2017دمای انتقال شیشهای
نانوکپسولهای صمغ دانۀ قدومهشیرازی نسبتاً باال (بیش
از  08درجۀ سانتیگراد) برآورد گردید .ازآنجاکه دمای
محیط رهایش ( 98درجۀ سانتیگراد) پایینتر از دمای
انتقال شیشهای نانوکپسولها بود ،ماتریس کپسول در
ابتدای رهایش حالت شیشهای داشته و حجم آزاد
محدودی برای نفوذ لیمونن به خارج و ورود مولکولهای
آب به داخل ماتریس موجود بوده است که منجربه
کُندشدن سرعت رهایش و ایجاد فاز تأخیری در ابتدای
فرایند گردیده است (.)Lee & Peppas, 1987
با گذشت زمان و جذب آب توسط صمغ ،دمای انتقال
شیشهای ماتریس کپسول کاهش مییابد ،تاجاییکه

خوشاخالق و همکاران
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ماتریس هیدروکلوئیدی به حالت الستیکی و منعطف

کینتیکی مختلفی با دادههای آزمونهای رهایش برازش

درخواهد آمد و حجم آزاد کافی برای انتشار لیمونن در

شدند .پارامترهای مربوط به هریک از این مدلها در

ماتریس نانوکپسول ایجاد میکند .بااینحال ،با نفوذ آب و

جدول ( )0ارائه شده است .در بین مدلهای کینتیکی

هیدراتهشدن صمغ ،نانوکپسولها شروع به تورم کرده و

مورداستفاده ،مدل کورسمیر-پپاس باالترین ضریب تعیین

منجربهافزایش اندازۀ ذرات میشود ،درنتیجه طول مسیر

( )R20/12را با دادههای  0پروفیل رهایش نشان داد.

نفوذ لیمونن به محیط افزایش و سرعت خروج آن کاهش

ازآنجاکه مدل کورسمیر-پپاس هر دو فرایند انتشار ترکیب

مییابد ( .)Arifin, Lee, & Wang, 2006بنابراین بهدلیل

فعال و فرسایش پلیمر را توصیف میکند ،باالتربودن

آبدوستی صمغ دانۀ قدومهشیرازی ،با قرارگرفتن

ضریب تعیین این مدل در برازش با دادههای آزمایشگاهی

نانوکپسولها در محیط آبی چندین پدیدۀ فیزیکی پیچیده

قابل انتظار بود.
بهمنظور تعیین مکانیسم رهایش ،توان رهایش ( )nدر

بروز مینماید.
با گذشت زمان بیشتر و جذب آب تا حد اشباع توسط

مدل کورسمیر-پپاس بررسی شد .در یک ژئومتری کروی

ماتریس هیدروکلوئیدی ،فرایند تورم پایانیافته و مرحلۀ

اگر مقدار  n0/09باشد ،نفوذ فیک مکانیسم غالب رهایش

جدیدی به نام فرسایش نانوکپسول آغاز میشود .در این

مادۀ هسته است .درصورتیکه  0/09>n>0/75تعیین شود
9

مرحله در اثر هیدرولیز ،پیوندهای ماتریس پلیمری

انتقال از نوع غیرعادی یا غیرفیک بوده که در آن ترکیب

شکستهشده ،زنجیرههای کوتاهتر و با درجۀ درهمتنیدگی

مکانیسمهای نفوذ و فرسایش زنجیرههای پلیمری در

کمتر ایجاد میشود .زنجیرههای کوچکتر از ماتریس به

رهایش هسته تأثیرگذار است .در شرایطی که

n<0/75

محیط رهایش خارجشده و شبکۀ پلیمری بهطور دینامیک

باشد انتقال از نوع دو بوده که به معنی غالببودن اثر

بازتر شده و لیمونن باقیمانده در اثر تخریب نانوکپسول

انحالل و فرسایش پلیمر بر حرکت نفوذی مولکولهای

آزاد میشود (

& Siepmann, Kranz, Bodmeier,

.)Peppas, 1999

مادۀ زیستفعال در ماتریس است (

Korsmeyer et al.,

.)1986

عالوهبر تأثیر میزان بارگذاری هسته ،نوع محیط

براساس جدول ( )0مقدار  nدر همۀ آزمونها بزرگتر

رهایش نیز بر سرعت رهایش مؤثر بود .بهطوریکه در

از  0/09محاسبه شد که نشان میدهد در هیچ یک از

محیط آب دیونیزه شیب تندتر منحنی و خروج ناگهانی

شرایط رهایش لیمونن از نانوکپسولهای صمغ دانۀ

لیمونن مشاهده شد .درصورتیکه آزادشدن لیمونن در

قدومهشیرازی ،مکانیسم نفوذ فیک غالب نبوده است.

بزاق مصنوعی بهصورت تدریجی و پیوسته رخ داد .رهایش

بهطورکلی ،زمانی رهایش هسته از کپسول صرفاً توسط

ناگهانی و سریع لیمونن در آب دیونیزه نشاندهندۀ جذب

انتشار کنترل میشود که سیستم غیرقابل تجزیه بوده و یا

سریعتر آب توسط ماتریس هیدروکلوئیدی و سرعت

نفوذ آب در آن قابل صرفنظرکردن است که در این

تخریب زیاد نانوکپسولها در این محیط نسبت به بزاق

صورت مولکولهای مادۀ بیواکتیو تنها براساس گرادیان

مصنوعی است ( .)Arifin et al., 2006دلیل این امر

غلظت به محیط رهایش انتشار مییابند (

احتماالً ویسکوزیتۀ باالتر بزاق مصنوعی بهدلیل حضور

.)2006

Arifin et al.,

موسین بوده که تحرک کمتر مولکولهای آب و درنتیجه

مقدار  nدر رهایش لیمونن از نانوکپسولهای  90و 60

سرعت نفوذ آب کمتر و فرسایش کُندتر نانوکپسول را در

درصد در محیط آب بزرگتر از  0/75بود که به معنی

این محیط نسبت به آب خالص به دنبال داشته است.

غالببودن نفوذ آب به ماتریس پلیمر بر فرایند نفوذ
مولکولهای لیمونن در ماتریس هیدروکلوئیدی است .در
مقابل ،مقدار  nدرمورد رهایش در بزاق ،برای هر دو نوع

بررسی کینتیکی رهایش د-لیمونن

بهمنظور

بررسی

مکانیسم

رهایش

لیمونن

از

نانوکپسول  0/09>n>0/75محاسبه شد که نشاندهندۀ

نانوکپسولهای صمغ دانۀ قدومهشیرازی ،مدلهای
Anomalous or non-Fickian diffusion

1
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انتقال غیرعادی (غیرفیک) در محیط بزاق مصنوعی بود.

انحراف زیاد و ضریب تعیین کمی نشان دادند زیرا مدل

این مکانیسم درمورد سیستمهایی با ویژگیهای حدواسط

هیگوچی در شرایط رهایش کنترلشده با انتشار فیک

سیستمهای کنترلشده با نفوذ فیک و سیستمهای دارای

بهترین همبستگی را دارد.

مکانیسم انحالل پلیمر مشاهده میشود و در آنها

براساس ضریب تعیین ،مدل درجۀ صفر دادههای

فرایندهای انتشار و انحالل بهطور تقریباً همزمان اتفاق

مربوط به رهایش لیمونن از هر دو نانوکپسول  90و 60

میافتد .براساس آنچه در بخش رهایش د-لیمونن

درصد را در محیط آب دیونیزه بهتر از رهایش طعم در

نتیجهگیری شد سرعت جذب آب و به تبع آن سرعت

بزاق مصنوعی مدلسازی کرد .درحالیکه مدل درجۀ اول

فرسایش صمغ در بزاق نسبت به محیط آب دیونیزه کمتر

با دادههای رهایش در بزاق همبستگی باالتری نسبت به

است .این مسأله میتواند دلیل حاکمشدن مکانیسم

رهایش در آب نشان داد .بهطورکلی ،مدل درجۀ صفر با

ترکیبی انتشار و فرسایش بر رهایش لیمونن در محیط

شرایط رهایش مبتنی بر انحالل ماتریس کپسول مرتبط

بزاق باشد .برخالف این ،تخریب ناگهانی و سریع

بوده ،درحالیکه مدل درجۀ اول در شرایطی که مکانیسم

نانوکپسولها در آب خالص باعث پیروی رهایش از

ترکیبی انحالل و نفوذ غالب باشد ،همبستگی باالیی با

مکانیسم انتقال نوع دو گردید .بههمیندلیل پروفیلهای

دادههای تجربی نشان میدهد ( Machín, Isasi, & Vélaz,

رهایش طعم در محیط آب دیونیزه ،از قانون هیگوچی

.)2013

جدول  -4پارامترهای مدلهای کینتیکی برازششده با پروفیل رهایش د-لیمونن از نانوکپسول صمغ دانۀ قدومهشیرازی
نوع کپسول و محیط رهایش
مدل

پارامترهای رهایش

 90درصد لیمونن،
آب دیونیزه

 90درصد لیمونن ،بزاق
مصنوعی

0/01±0/09a
0/99±0/09a
)K0 (min-1
درجۀ صفر
0/882
0/192
R2
0/69±0/09a
0/66±0/06a
)K1 (min-1
درجۀ اول
0/177
0/718
R2
0/68±0/09a
0/61±0/06a
)KH (min-1
هیگوچی
0/159
0/700
R2
0/97±0/09b
0/05±0/00a
)KKp (min-n
b
a
کورسمیر-پپاس
0/79±0/00
6/65±0/06
n
2
0/120
0/110
R
در هر ردیف حروف متفاوت نشاندهندۀ اختالف معنیدار بین  0نمونه میباشد (.)P<0/05

نتیجهگیری
این پژوهش با هدف نانوپوشانی د-لیمونن با استفاده از
صمغ بومی دانۀ قدومهشیرازی به روش فرایند
الکترواسپری انجام گرفت .نتایج نشان داد صمغ دانۀ
قدومهشیرازی در غلظت پایین ( 0/5درصد) قادر به تولید
نانوکپسولهای متراکم و با مورفولوژی کروی و هموار
است .در شرایط فرایند اعمالشده ،نانوکپسولهای صمغ
دانۀ قدومهشیرازی قطر بسیار کم ( 95-75نانومتر) و با
توزیع اندازۀ باریک داشتند .تولید کپسولهای با قطر بسیار
کوچک و یکنواخت یکی از مزایای روش الکترواسپری
است ،زیرا نانوکپسولها ،عالوهبر اینکه حداقل تأثیر را بر

 60درصد لیمونن،
آب دیونیزه

 60درصد لیمونن ،بزاق
مصنوعی

0/92±0/05b
0/100
0/68±0/00b
0/717
0/96±0/06b
0/799
0/90±0/09c
9/86±0/00c
0/112

0/99±0/06a
0/277
0/67±0/06b
0/116
0/99±0/06ab
0/151
0/65±0/00d
0/86±0/06b
0/121

بافت و ظاهر محصوالت غذایی دارند ،رهایش سریعتر و
یکنواختتری نیز در مقایسه با ساختارهای بزرگتر فراهم
میکنند .کارایی انکپسوالسیون باال (بیش از  78درصد) از
دیگر مزایای استفاده از این روش برای نانوپوشانی د-
لیمونن بود .نانوکپسولهای صمغ دانۀ قدومهشیرازی
پایداری مناسبی طی نگهداری در دو دمای  0و  65درجۀ
سانتیگراد نشان دادند ،بهطوریکه حداکثر اُفت لیمونن
کپسولهشده پس از  9ماه نگهداری 99/28 ،درصد بود.
آزمونهای رهایش طعم نشان داد لیمونن کپسولهشده
بهطور سریع ،کامل و تقریباً یکنواخت در دو محیط آب
خالص و بزاق مصنوعی آزاد میگردد .این مشاهدهها ناشی
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... لیمونن با صمغ دانۀ قدومهشیرازی به روش الکترواسپری-نانوپوشانی د

 قابلیت استفاده از آنها را در،شرایط شبیهسازیشدۀ دهانی
محصوالت غذایی همچون کیکها و یا پودرهای نوشیدنی
 کاربرد، در ادامۀ تحقیقها، ازاینرو.ممکن میکند
نانوکپسول صمغ دانۀ قدومهشیرازی در محصوالت غذایی و
.بررسی پروفیل رهایش لیمونن پیشنهاد میگردد
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از آبدوستی ماتریس هیدروکلوئیدی کپسولها و
 نتایج.همچنین اندازۀ ذرات کوچک و یکنواخت آنها بود
بررسی کینتیکی رهایش نشان داد دو مکانیسم نفوذ و
 رهایش.فرسایش کپسول در آزادسازی لیمونن نقش دارند
سریع طعم از نانوکپسولهای تولیدشده در محیط آبی و
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Abstract
In this study alyssum homolocarpum seed gum (AHSG) nanocapsules containing D-limonene were
fabricated by electrospraying process. For this purpose, D-limonene emulsions with constant AHSG
(0.5% w/w) and two different flavor concentrations (10 or 20% based on gum weight) were prepared.
The effects of physical properties of emulsions (rheological properties, droplet size, surface tension
and electrical conductivity) on the morphology of capsules were studied. The results indicated that the
droplet size and electrical conductivity of emulsions was mainly affected by concentration of Dlimonene. Consequently, morphology and particle size of nanocapsules obtained from two emulsions,
were somewhat different due to their difference in flavor content. FE-SEM images confirmed the
success of electrospraying process for production of round and smooth AHSG nanocapsules with
narrow size distribution. AHSG nanocapsules showed high encapsulation efficiency (more than 87%).
Stability assay revealed a relatively good storage stability of encapsulated D-limonene and the
maximum loss in 90 days was 11.67%. The release of D-limonene from AHSG nanocapsules was
performed quickly, completely and fairly uniform due to the small and uniform size of particles. The
kinetic modeling indicated that the data of D-limonene release in both artificial saliva and deionized
water media were well fitted to the Korsmeyer-Peppas models.
Keywords: Alyssum homolocarpum
Nanoencapsulation, Release
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چکیده
در این تحقیق ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و ضدمیکروبی برهموم حاصل از کندوهای
زنبورعسل شمال شهر مشهد و نیز محتوی ترکیبات مؤثرۀ موجود در برهموم به روش
کروماتوگرافی مایع با کارایی باال ( )HPLCبهطور کمّی و کیفی تعیین گردیده است.
ویژگیهای فیزیکوشیمیایی نمونۀ برهموم (مانند خاکستر ،رطوبت ،مواد جامد محلول و
نامحلول و عناصر فلزی موجود) اندازهگیری شدند .مقدار ترکیبات فنلی کل و
فالونوئیدی در عصارۀ اتانولی برهموم بهترتیب  04/792میلیگرم بر گرم (برحسب اسید
گالیک) و  72/04میلیگرم بر گرم (برحسب کوئرستین) بهدست آمد .آزمونهای
ضدمیکروبی نشان داد که حداقل غلظت مهارکنندگی ( )MICعصاره در برابر باکتری
استافیلوکوکوس اورئوس مقدار  944میلیگرم بر میلیلیتر بود درحالیکه در غلظت
بهکاررفته برای باکتری اشرشیاکلی  MICبهدست نیامد .همچنین ،نتایج آزمون حداقل
غلظت کشندگی ( )MBCحاکی از آن بود که عصارۀ برهموم روی باکتری
استافیلوکوکوس اورئوس تنها اثر مهارکنندگی دارد .ارزیابی محتوی ترکیبات فنلی و
فالونوئیدی در عصارۀ برهموم به کمک  HPLCنشان داد ترکیبات فالونوئیدی
شناساییشده شامل فالونها ( 99/954میلیگرم بر گرم) ،فالونوئیدها ( 2/925میلیگرم
بر گرم) ،فالونلها ( 8/795میلیگرم بر گرم) و فالونونها ( 92/875میلیگرم بر گرم)
بودند .براساس نتایج بهدستآمده میتوان از برهموم در صنایع مختلف غذایی و دارویی
استفاده کرد.

مقدمه
برهموم از تولیدات زنبورعسل است ،حالت آن خمیریشکل
و چسبناک میباشد ،بویی مطبوع دارد و رنگ آن از سبز
تا قهوهای تیره متغیر است .برهموم بهعنوان مادۀ
ضدعفونیکننده و عاملی مؤثر در پیشگیری از ورود و
شیوع بیماریها در کندو بشمار میآید ( Kumazawa,
Hamasaka, & Nakayama, 2004؛ اشراقی و واالفر،

تاریخ دریافت9912/48/95 :
تاریخ پذیرش9912/99/94 :
واژههای کلیدی
برهموم
ترکیبات فنلی
ترکیبات فالونوئیدی
فعالیت ضدمیکروبی
کروماتوگرافی

9987؛ اونق ،توکمهچی ،حسامی ،و ابراهیمزاده9981 ،؛
مؤمنبیتالهی و همکاران .)9988 ،این ماده حاوی صمغ
یا رزین گیاهان ،موم ،اسیدهای چرب ضروری ،گردۀ گل،
ترکیبات آلی ،ویتامینها و عناصر معدنی است .مقدار و
نوع ترکیبات برهموم بسته به مکان و زمان جمعآوری و
روش تولید آن متفاوت است (.)Kumazawa et al., 2004
برهموم در الکل اتیلیک ،استن و بنزن حل میشود و
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الکل میتواند مواد قابل حل آن را جدا نماید .بخش بزرگی
از برهموم که بهراحتی در آب یا حاللهای آلی محلول
نیست ،احتماالً شامل مواد طبیعی پلیمری است .ترکیب
شیمیایی برهموم بسیار متغیر است و به شدت به منابع
گیاهی موجود دردسترس زنبورها در مکانهای مختلف
بستگی دارد و این مسئله تحتتأثیر منشأ جغرافیایی و
شرایط آبوهوایی آن منطقه بستگی دارد .بهعنوان مثال،
در برهمومِ مناطق معتدل ،بیشترین ترکیبات فعال
بیولوژیکی پلیفنلها ،ازجمله اسیدهای فنلیک و
فالونوئیدها هستند ( Socha et al., 2011; Tosic,
Stojanović, Mitic, Pavlović, & Alagić, 2017; Uzel

 .)et al., 2005مهمترین اجزای فعال فارماکولوژیکی
موجود در برهموم عبارتند از فالونها ،9فالونولها،7
فالونونها( 9که جمعاً فالونوئیدها نامیده میشوند) و سایر
ترکیبات فنلیک و آروماتیک هستند .برای استخراج این
ترکیبات مؤثره باید با استفاده از حالل مناسب ،مواد زائد و
بیفایده حذف گردد و پس از خالصسازی عصارۀ آن تهیه
شود ( ;Kumazawa et al., 2004; Socha et al., 2011
.)Tosi, Ré, Ortega, & Cazzoli, 2007
استفادۀ تجاری اصلی برهموم بهعنوان یک مکمل
غذایی و درمانی میباشد .همچنین ویژگی آنتیاکسیدانی،
فعالیتهای ضدمیکروبی و ضدقارچ برهموم فرصتهایی را
در تکنولوژی مواد غذایی ایجاد میکند ( Bankova,
;Castro, & Marcucci, 2000; Kumazawa et al., 2004
Lima, Lopes, Rossetto, & Vianello, 2009; Uzel et
al., 2005؛ اونق و همکاران9981 ،؛ نشوه و ناظر.)9919 ،

استفادۀ روزافزون از برهموم نیاز به روشهای مناسب برای
تعیین کمّی اجزای فعال آن دارد و ازاینرو ،روشهای
کروماتوگرافی امکان جداسازی و اندازهگیری تمام اجزای
آن را میسر میسازد (اونق و همکاران9981 ،؛ رضویزاده
و نیازمند9912 ،؛ Bruschi, Franco, & Gremião, 2003؛
.)Kartal, Kaya, & Kurucu, 2002
برخی از تحقیقهای انجامشده روی اجزاء برهموم نشان
میدهد که مجموعهای از ترکیبات جداشده از برهموم
بهطور قابلتوجهی با ترکیبات موجود در گیاهانی که
زنبورعسل از آنها تغذیه میکند مربوط هستند .ازآنجاکه
بزرگترین گروه از ترکیبات موجود در گیاه رنگدانههای
فالونوئیدی هستند ،انتظار میرود که همان ترکیبات از
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نمونههای مختلف برهموم جداسازی شوند ،بهویژه که اکثر
آنها فالون ،فالونون و فالونول هستند .تحقیقها نشانداده
است که میان مقدار کل فالونوئیدها و فعالیت بیولوژیکی و
ضدمیکروبی در برهموم همبستگی معنیداری وجود دارد
( Banskota, Tezuka, & Kadota, 2001; Kujumgiev et
 .)al., 1999عالوهبر این ،مشخص شده است که فعالیت
ضدمیکروبی تنها به یک جزء (یا یک ترکیب فالونوئیدی)
مرتبط نمیباشد ( Kujumgiev et al., 1999; Serra
 .)Bonvehí, Ventura-Coll, & Escolà Jordà, 1994بلکه،
بهنظر میرسد که مقدار ترکیبات فعال به گروههایی که
یک ساختار شیمیایی مشابه یا نزدیک دارند بهتر با فعالیت
بیولوژیکی همبستگی دارند ( ;Banskota et al., 2001
.)Kujumgiev et al., 1999; Serra Bonvehí et al., 1994
هدف از این تحقیق ،بررسی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و
ضدمیکروبی برهموم حاصل از کندوهای زنبورعسل منطقۀ
شمال مشهد (استان خراسان رضوی) و نیز شناسایی
ترکیبات مؤثرۀ آن به روش کروماتوگرافی است.
مواد و روشها
برهموم از مناطق اطراف مشهد (منطقۀ شمال مشهد،
کوههای هزارمسجد ،خراسان رضوی) تهیه گردید .پوشش
گیاهی غالب کوههای هزارمسجد گَوَن است و عالوهبرآن
شامل گیاهانی ازجمله خارشتر ،آنغوزه ،بومادران ،موسیر و
کاکوتی میرویند (ضیاییالئین9919 ،؛ علی .)9915 ،الکل
اتیلیک (اتانول) با درجۀ تجاری  12درصد (شرکت تقطیر
خراسان ،ساخت ایران) خریداری شد .معرف فولین
سیکالچیو 0و اسید گالیک از شرکت سیگما-آلدریچسفارش داده شدند .استانداردهای معتبر اسیدهای فنلی و
فالونوئیدها برای کروماتوگرافی از شرکت سیگما-آلدریچ
خریداری شدند.
5
محیطهای کشت مولر هینتون آگار و کشت مولر
هینتون براث( 2شرکت  ،Himediaساخت فرانسه)
خریداری گردید .بانک باکتریها شامل باکتریهای
8
استافیلوکوکوس اورئوس )PTCC 1764( 2و اشرشیاکلی
( ،)PTCC 1330از مرکز کلکسیون قارچها و باکتریهای
ایران (سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی) تهیه شد.
4

Folin-Ciocaltue
)Muller Hinton Agar (MHA
6
)Muller Hinton Broth (MHB
7
Staphylococcus Aureus
8
Escherichia Coli
5

1

Flavons
Flavonols
3
Flavonones
2
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آمادهسازی برهموم

برهموم خام با استفاده از آسیاب برقی (مدل  ،T8300توس
شکن خراسان ،ساخت ایران) پودر شد و از الک با مش 04
عبور داده شد .پودر بهدستآمده برای استفادههای بعدی
در ظرف در بسته و در یخچال (دمای  0درجۀ سانتیگراد)
نگهداری شد.
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 ،RH.basic2ساخت آلمان) همزده شد و پس از 94
دقیقه ،محلول صافشده و مواد جامد نامحلول وزن شدند.
مواد جامد محلول ( )SSبا اختالف وزن بین نمونه ( )SWو
مواد نامحلول ( )IWتعیین شدند و نتیجه به درصد
براساس رابطههای ( )7و ( )9بهدست آمد.
رابطۀ ()7
) (

تهیۀ عصارۀ اتانولی برهموم

مقدار  94گرم از برهموم خام پودرشده به یک ارلن با
ظرفیت  544میلیلیتر منتقل شد و  944میلیلیتر اتانول
 24درصد به آن اضافه شد .دهانه و اطراف ارلن کامالً با
فویل آلومینیومی پوشیده شد و ارلن همراه با محتویاتش
روی همزن مغناطیسی برای مدت  08ساعت قرار گرفت.
بعد از مدت زمان اعمالشده ،مخلوط تهیهشده توسط
کاغذ صافی واتمن شمارۀ  9و به کمک پمپ خأل دو بار
صاف گردید .محلول صافشده در ظروف پتریدیش
ریخته شد و این ظروف در محل تاریک و دور از نور و در
دمای محیط قرار داده شد تا حالل حذف گردد .عصارۀ
خشکشده برای استفادههای بعدی در ظرف شیشهای
تیره و در یخچال با دمای  0درجۀ سانتیگراد نگهداری
شد (.)Popova, Silici, Kaftanoglu, & Bankova, 2005
تعیین ویژگیهای برهموم
تعیین ویژگیهای فیزیکوشیمیایی

برای تعیین رطوبت برهموم 5 ،گرم برهموم خام پودرشده
در یک گرمکن الکتریکی ( ،Memertمدل  ،UF55ساخت
آلمان) در دمای  945درجۀ سانتیگراد برای  9ساعت
خشک شد ( .)Dias, Pereira, & Estevinho, 2012بعد از
این مدت ،آن را تا دمای اتاق خنک و توزینکرده و دوباره
عملیات گرمخانهگذاری تا رسیدن به وزن ثابت تکرار شد.
محتوی رطوبت براساس رابطۀ ( )9تعیین گردید:
رابطۀ ()9
)

(

944

)درصد( رطوبت

در رابطۀ ( :A1 ،)9وزن نمونه و  :A2وزن نمونۀ
خشکشده میباشد.
مقدار مواد جامد محلول و نامحلول در نمونۀ برهموم با
حالل اتانول تعیین شد ( .)Dias et al., 2012بهاینترتیب
که به  9گرم از پودر برهموم خام  754میلیلیتر اتانول
اضافه شد .مخلوط با یک همزن مغناطیسی (،IKA

رابطۀ ()9

 pHبرهموم به کمک PHمتر (،AD8000 ،Adwa
ساخت رومانی) در محلول تهیهشده با  94گرم برهموم خام
پودرشده در  25میلیلیتر متانول ،با استفاده از متانول
بهعنوان کنترل اندازهگیری شد (.)Dias et al., 2012
کالیبراسیون با سه محلول بافر استاندارد انجام شد.
برای تعیین محتوای خاکستر برهموم (شامل مواد
معدنی و مواد غیرمعدنی دیگر) ،مقدار  5گرم برهموم خام
پودرشده در یک ظرف پالتینی خشک گردید ( Dias et
 .)al., 2012برای انجام این کار ،نمونه در دمای  84درجۀ
سانتیگراد به مدت  0ساعت تا رسیدن به وزن ثابت و
حذف کامل رطوبت نگهداری شد ،سپس در کورۀ
الکتریکی ( ،Exctionمدل  ،TZ4STساخت ایران) در
دمای  554درجۀ سانتیگراد قرار داده شد تا زمانی که
کامالً به خاکستر سفید تبدیل شد .محتوای خاکستر کل،
بهصورت درصد باقیمانده پس از اکسیداسیون خشک از
رابطۀ ( )0محاسبه شد.
رابطۀ ()0
) ( خاکستر

در رابطۀ ( :m1 ،)0جرم ظرف و خاکستر :m2 ،جرم
ظرف پالتین قبل از کلسینهکردن و  :m0جرم برهموم اولیه
است.
اندازهگیری عناصر فلزی در خاکستر نمونه توسط
دستگاه جذب اتمی ( ،Sens AA Dual ،GBCساخت
استرالیا) انجام گردید (.)Tosic et al., 2017
برای تعیین مقدار موم ،به  75گرم از نمونه برهموم
خام پودرشده  25میلیلیتر متانول اضافه شد .مخلوط در
فریزر ( -74درجۀ سانتیگراد) یک شب کامل قرار گرفت.
پس از آن ،محلول فیلتر شد تا موم بهدست آید .مقدار موم
با استفاده از نمونۀ وزن ( )SWو وزن موم ( )WWو مطابق
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با رابطۀ ( )5برحسب درصد وزنی محاسبه گردید ( Dias et

.)al., 2012
رابطۀ ()5
)درصد( موم

تعیین ترکیبات فنلی کل

میزان ترکیبات فنلی کل براساس روش رنگسنجی
فولین-سیوکالچیو و برحسب اسید گالیک اندازهگیری شد.
برایاینمنظور ،ابتدا محلولهای استاندارد با غلظتهای
( 754 ،744 ،954 ،944 ،54و 944میلیگرم بر گرم) از
اسید گالیک در اتانول  24درصد تهیه و از آنها 4/5
میلیلیتر برداشته با  7/5میلیلیتر معرف فولین
سیکالچیو مخلوط و طی مدت  4/5تا  8دقیقه7 ،میلیلیتر کربنات سدیم  2/5درصد (وزنی/حجمی) به آن
اضافه شد .نمونهها به مدت  94دقیقه در دمای محیط
نگهداری و سپس جذب نوری آنها بهوسیلۀ دستگاه
اسپکتروفوتومتر ( ،DR5000 ،Hachساخت آمریکا) در
طول موج  224نانومتر خوانده شد و نمودار استاندارد رسم
شد ( Association of Official Analytical & Helrich,
 .)1990; Lima et al., 2009سپس ،مقدار  4/45گرم از
عصارۀ خشکشدۀ برهموم در  94میلیلیتر اتانول 24
درصد حل شد و سپس  9میلیلیتر از محلول تهیهشده تا
حجم  94میلیلیتر رقیقسازی شد .سپس  4/5میلیلیتر
از این محلول با  7میلیلیتر کربنات سدیم و 7/5
میلیلیتر معرف فولین-سیکالچیو مخلوط شد و به مدت
 9تا  8دقیقه در تاریکی نگهداری و سپس جذب آن در
طول موج  224نانومتر خوانده شد و مقدار ترکیبات فنلی
برحسب میلیگرم اسید گالیک در گرم عصارۀ خشک
محاسبه گردید (.)Lima et al., 2009
اندازهگیری ترکیبات فالونوئیدی

سنجش فالونوئیدها براساس آزمون رنگسنجی صورت
گرفت ( .)Popova et al., 2005بدینترتیبکه ابتدا 4/5
میلیلیتر از عصارۀ اتانولی برهموم تهیهشدۀ نهایی در
قسمت ترکیبات فنلی کل به  9میلیلیتر از محلول 7
درصد کلرید آلومینیوم ( )AlCl3.6H2Oاضافه شد و پس از
 95دقیقه نگهداری در محل تاریک جذب آن در طول
موج  094نانومتر اندازهگیری شد .در این روش از
کوئرستین (محلول آبی کوئرستین با غلظتهای ،94 ،5
 84 ،04 ،74و  944میلیگرم بر گرم) بهعنوان استاندارد

استفاده شد .منحنی استاندارد رسم و نتایج براساس
میلیگرم کوئرستین در گرم عصارۀ خشک بیان گردید.
تعیین ترکیبات آنتیاکسیدانی

 4/75گرم از عصاره را وزنکرده و با اتانول  24درصد به
حجم  75میلیلیتر رسانده شد .به  7میلیلیتر از محلول
آمادهشده  7میلیلیتر معرف 7و-7دیفنیل-9-
پیکریلهیدرازیل )DPPH( 9اضافه شد و دور لوله با فویل
آلومینیومی پوشانده شد و برای  94دقیقه در جای تاریک
قرار داده شد .بعد از این جذب نمونه در طول موج 592
نانومتر با دستگاه اسپکتروفوتومتر خوانده شد .برای نمونۀ
شاهد نیز دقیقاً بههمینصورت عمل گردید با این تفاوت
که بهجای نمونه از اتانول  24درصد استفاده گردید.
محتوی ترکیبات آنتیاکسیدانی از رابطۀ ( )2محاسبه
گردید (.)Wang, Sun, Cao, Tian, & Li, 2008
رابطۀ ()2
944

جذب نمونه

جذب شاهد

جذب شاهد

)درصد( ترکیبات آنتی اکسیدانی

تعیین خاصیت ضدمیکروبی برهموم

طبق تعریف کمترین غلظتی از برهموم که مانع رشد
میکروارگانیسم مورد آزمایش گردد (غلظت آخرین چاهکی
که در آن هیچ کدورتی ایجاد نشده باشد) حداقل غلظت
مهارکنندگی )MIC( 7نامیده میشود .در این مطالعه از
روش براث میکرو دایلوشن 9برای تعیین  MICاستفاده
شد .بهاینترتیب که از هریک از سویههای باکتریایی
استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلی در محیط مولر
هینتون براث کدورتی معادل  4/5مکفارلند تهیه شد تا
سوسپانسیونی با غلظت ( 9×942واحد تشکیل کلنی در
میلیلیتر )0بهدست آید .همچنین ،از عصارۀ الکلی برهموم
با غلظت  944میلیگرم در میلیلیتر رقتهای متوالی در
محیط براث تهیه شد و در میکروپلیت  12خانه 944
میکرولیتر از رقتهای مختلف عصاره ریخته شد .سپس
 15میکرولیتر از محیط کشت براث و  5میکرولیتر از
سوسپانسیون باکتری اضافه شد .همچنین دو چاهک
بهعنوان کنترل منفی درنظرگرفته شدند که یکی حاوی
 744میکرولیتر محیط کشت براث با حالل (اتانول 24
1

2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl
Minimum Inhibition Concentration
3
Broth micro dilution method
4
Colony Forming Unit
2
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درصد) و باکتری و دیگری شامل  744میکرولیتر محیط
کشت و باکتری بودند و نیز یک چاهک حاوی محیط
کشت ،باکتری و آنتیبیوتیک (آمپیسیلین) بهعنوان
کنترل مثبت درنظرگرفته شد .سپس میکروپلیتها
پوشیده شدند و به مدت  70ساعت در انکوباتور در دمای
 92درجۀ سانتیراد گرمخانهگذاری شدند .پس از 70
ساعت ،کدورت در طول موج  294نانومتر به کمک
االیزاریدر (Stat ،Technologies INC ،AWARENESS
 ،fax 2100ساخت آمریکا) خوانده شد و نتایج ثبت گردید
( ;Aamer, Abdul-Hafeez, & Sayed, 2014
)Ristivojević et al., 2016
بعد از تعیین  ،MICآزمون تعیین حداقل غلظت
کشندگی( )MBC( 9حداقل غلظتی از برهموم که 11/1
درصد از تراکم اولیۀ باکتری را کاهش دهد) نیز انجام شد.
برایاینمنظور  944میکرولیتر از چاهکها برداشته و در
پلیتهای حاوی محیط کشت مولر هینتون آگار کشت
داده شد .این پلیتها به مدت  70ساعت در دمای 92
درجۀ سانتیگراد گرمخانهگذاری شدند و پس از این مدت
عدم رشد باکتری نشاندهندۀ  MBCاست ( Aamer et al.,
2014; Ristivojević et al., 2016؛ اونق و همکاران،
9981؛ تیموری.)9988 ،
تعیین محتوی ترکیبات فنلی به روش کروماتوگرافی

جداسازی و شناسایی ترکیبات فنلی عصارۀ برهموم به
کمک دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی باال)HPLC( 7
( ،HPLC 1100 ،Agilentساخت آمریکا) همراه با
آشکارساز آرایه دیودی 9در  724نانومتر انجام شد.
برایاینمنظور  944میکرولیتر از محلول به دستگاه
کروماتوگرام تزریق شد .فاز متحرک شامل آب/اسید
استیک (به نسبت  9/91حجمی/حجمی) (حالل  )Aو
متانول (حالل  )Bبا سرعت جریان ثابت  9میلیلیتر در
دقیقه بود .گرادیان با  94درصد حالل  Bشروع شد و با
 24درصد در  05دقیقه 25 ،درصد در  85دقیقه14 ،
درصد در  15دقیقه و بازگشت به  94درصد در 945
دقیقه ادامه پیدا کرد .دمای ستون در  94درجۀ
سانتیگراد ثابت نگهداشته شد و پردازش کروماتوگرامها با
0
استفاده از نرمافزار رایانۀ کروماتوگرافی کِماستیت
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( ،NIST chromatography data base ،Agilentساخت
آمریکا) انجام گردید ( Mello, Petrus, & Hubinger,
.)2010
تحلیل آماری

برای تجزیهوتحلیل آماری از طرح کامالً تصادفی ساده در
قالب آزمایشهای فاکتوریل استفاده شد و تجزیهوتحلیل
دادهها با استفاده از نرمافزار مینیتب 5نسخۀ  926760انجام
شد .مقایسۀ میانگینها با استفاده از آزمون توکی 2در
سطح اطمینان  15درصد )P4/45( ،صورت گرفت.
نمودارها با استفاده از نرمافزار  Microsoft Excelنسخۀ
 7494رسم شد .الزم به ذکر است که کلیۀ آزمونها در
سه تکرار انجام شدند.
نتایج و بحث
ویژگیهای فیزیکوشیمیایی برهموم

ویژگیهای فیزیکوشیمیایی برهموم اطالعاتی را فراهم
می سازد که برای تشخیص هر نمونه متناسب با منشأ
جغرافیایی آن قابل استفاده است .ازآنجاییکه هر نمونه
برهموم همراه با مقادیر و منابع متفاوتی از ترکیبات
شیمیایی است ،لذا ویژگیهای متفاوتی مانند رنگ ،عطر و
نیز اثر ضدمیکروبی بهجا میگذارد .این ویژگیها به مقدار
و مبدأ تولید این محصول بستگی دارد ( Dias et al.,
2012؛ اونق و همکاران .)9981 ،ویژگیهای
فیزیکوشیمیایی برهموم مورداستفاده در این مطالعه در
جدول ( )9خالصه شده است.
ویژگیهای فیزیکوشیمیایی بهدستآمده از نمونۀ
برهموم مورداستفاده ازقبیل رطوبت ،خاکستر ،مواد جامد
محلول و نامحلول و  pHقابلمقایسه با نتایج گزارششده
ازسویدیگر محققین است ( Saturnino da Silva AraÚJo
 .)et al., 2016; Socha et al., 2011این ویژگیها
نشاندهندۀ نوع منشأ گیاهی مورداستفاده و نیز
خصوصیات منطقۀ آبوهوایی و جغرافیایی محصول برهموم
است Dias .و همکاران ( )7497مقدار خاکستر  0نوع
برهموم جمعآوریشده از مناطق مختلف پرتغال را بهدست
آوردند که نتایج آنها بین  9/1تا  7/7درصد تعیین گردید.
این گروه از محققین مقدار موم موجود در نمونههای

1

Minimum Bactericidal Concentration
High Performance Liquid Chromatography
3
Diode Array
4
Chemstate
2

Minitab
Tukey

5
6
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برهموم را بین  0/2تا  92درصد ،محتوای رطوبت را بین
 9/0تا  5/0درصد ،مواد جامد محلول را  24تا  29درصد و
 pHرا  0/2تا  5/9بهدست آوردند Woisky .و Salatino
( )9118مقدار خاکستر نمونههای برهموم برزیل ( 0منطقۀ
مختلف سانپائولو) را بین  9/82تا  9/20درصد وزنی و
مقدار موم را بین  0/29تا  2/87درصد وزنی گزارش
کردند.
جدول

-1

ویژگیهای

فیزیکوشیمیایی

نمونۀ

برهموم

(میانگین±انحراف استاندارد)
ویژگی
رطوبت (درصد)
pH

خاکستر (درصد)
مواد جامد محلول (درصد)
مواد جامد نامحلول (درصد)
موم (درصد)
فنل کل (میلیگرم بر گرم)
محتوی فالونوئیدها (میلیگرم بر گرم)
محتوی آنتیاکسیدان (درصد)

مقدار
7/09±4/75
5/71±4/42
9/78±4/42
02/85±4/14
59/95±4/19
92/92±4/10
04/77±4/82
72/04±4/51
24/21±4/19

جدول  -2محتوی کاتیونهای فلزی در نمونۀ برهموم
(میانگین±انحراف استاندارد)
کاتیون فلزی

مقدار (میلیگرم در کیلوگرم)

کلسیم ()Ca
منیزیم ()Mg
آهن ()Fe
پتاسیم ()K
سدیم ()Na
روی ()Zn
مس ()Cu
سرب ()Pb

9189/71±799/44
524/79±58/24
089/40±02/94
078/71±28/24
929/29±99/90
97/24±4/57
2/29±4/42
9/41±4/28

ترکیبات فنلی و فالونوئیدی و آنتیاکسیدانی

همچنین محتوی عناصر فلزی در خاکستر نمونهها
بررسی گردید و مقادیر آنها در جدول ( )7درج شده است.
مالحظه میگردد که فلزات کلسیم ،منیزیم ،آهن ،پتاسیم
و سدیم بیشترین مقادیر را در میان عناصر تعیینشده
دارند .این مقادیر در توافق با مقادیر اعالمشده ازسویدیگر
محققین میباشد ( Lima .)Tosic et al., 2017و همکاران
( )7441در در مطالعۀ خود روی نمونههای  2منطقۀ
مختلف آرژانتین گزارش کردند که محتوی فلزی کلسیم،
پتاسیم ،آهن ،سدیم ،و منیزیم در مقادیر زیاد بود اما
مقدار روی و منگنز در آنها پایین بود .گروه دیگری از
9
محققین برای اولین بار از طیفسنجی مادونقرمز نزدیک
کار کیفی روی تعداد  19نمونه برهموم ( 57نمونه از شیلی
و  91نمونه از اسپانیا) انجام دادند و گسترۀ وسیعی از مواد
معدنی و نیز مواد سمی موجود را در آن شناسایی کردند
( .)González-Martín et al., 2015نتایج آنها نشان داد که
عناصر آلومینیوم ،کلسیم ،آهن ،پتاسیم و فسفر دارای
بیشترین مقدار در این نمونهها میباشد درحالیکه
عناصری مانند کروم ،مس ،روی ،نیکل و سرب به مقدار

)Near Infrared (NIR

بسیار ناچیز بودند.

1

فنلها و فالونوئیدها در بسیاری از ترکیبات طبیعی و
ازجمله برهموم یافت میشوند .این ترکیبات نه تنها اثرات
آنتیاکسیدانی باالیی دارند بلکه بر میکروارگانیسمها نیز
میتوانند اثر گذاشته و باعث تخریب یا ممانعت از رشد
آنها گردند .میزان کل ترکیبات فنلی و نیز محتوی
ترکیبات فالونوئیدی در نمونۀ برهموم مورداستفاده
بهترتیب  04/77میلیگرم بر گرم (برحسب اسید گالیک)
و  72/04میلیگرم بر گرم (برحسب کوئرستین) بهدست
آمد (جدول  .)9مقدار کل فنل و فالونوئیدها پارامترهای
مهمی برای ارزیابی کمی و ظرفیت بیولوژیکی محصول
هستند (.)Moreira, Dias, Pereira, & Estevinho, 2008
میزان ترکیبات فنلی برهموم و درنتیجه ویژگی
ضدمیکروبی آن به شدت وابسته به شرایط آبوهوایی و
جغرافیایی محلهایی است که گیاه در آن ناحیه رشد
میکند Dias .و همکاران ( )7497نشان دادند که
نمونههایی که محتوی فنلی و فالونوئیدی بیشتر از 79
درصد داشتند مربوط به سرزمینهای گرم بودند .نتایج
آنها با نتایج دیگر محققین ( Choi et al., 2006; Silva,
 )Rodrigues, Feás, & Estevinho, 2012قابل مقایسه
بود .همچنین Socha ،و همکاران ( )7499مقادیر ترکیبات
فنلی کل و نیز فالونوئیدی برهموم از مناطق مختلف
لهستان را اندازهگیری کردند که بهطور میانگین مقدار
 929/24میلیگرم بر گرم و  08/80میلیگرم بر گرم را
بهترتیب برای ترکیبات فنلی کل و فالونوئیدها بهدست
آوردند .آنها نتیجه گرفتند که رابطۀ خطی میان مقدار این
ترکیبات و ویژگیهای آنتیاکسیدانی و نیز ضدمیکروبی

رضویزاده و همکاران
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این ماده وجود دارد،Konteles ،Kalogeropoulos .
 Mourtzinos ،Troullidouو )7441( Karathanos
گزارش کردند که محدودۀ گستردهای از فالونوئید کل در
برهموم مناطق مختلف یونان و قبرس دارای محتوی  7/5تا
 922میلیگرم بر گرم میباشد .همچنین Kumazawa ،و
همکاران ( )7440مقدار کل فالونوئید در برهموم اوکراین
را به مقدار  29/2میلیگرم بر گرم تعیین نمودند.
ازسویدیگر محتوی آنتیاکسیدانی برهموم موردمطالعه
 24/21درصد بهدست آمد (جدول  .)9این مقدار
قابلمقایسه با مقادیر گزارششده ازسویدیگر محققین
است Lima .و همکاران ( )7441ویژگیهای شیمیایی
برهموم ازجمله ظرفیت مهار رادیکال آزاد در نمونههای 2
منطقۀ مختلف آرژانتین را بررسی کردند .مقدار فعالیت
مهار رادیکال آزاد که برحسب بیرنگشدن DPPH
اندازهگیری شد در محدودۀ  02/24تا  81/54در 94
میکروگرم در میلیلیتر متغیر بود .ازسویدیگر،
 Kumazawaو همکاران ( )7440فعالیتهای
آنتیاکسیدانی برهموم مناطق مختلف جغرافیایی ،یعنی
آرژانتین ،استرالیا ،برزیل ،بلغارستان ،شیلی ،چین،
مجارستان ،نیوزیلند ،آفریقای جنوبی ،تایلند ،اوکراین،
اروگوئه ،ایاالت متحده آمریکا و ازبکستان را مقایسه
نمودند .نتایج نشان داد نمونههای آرژانتین ،استرالیا،
چین ،مجارستان و نیوزیلند فعالیتهای آنتیاکسیدانی
نسبتاً قوی داشتند و همچنین فعالیت آنتیاکسیدانی با
محتوای کلی پلیفنلها و فالونوئیدها همبستگی داشت.
مقایسۀ نتایج گزارششده ازسویدیگر محققین با
مقادیر گزارششده در مقالۀ حاضر بیانگر مقدار پایین
ترکیبات فنلی و فالونوئیدی موجود در نمونۀ برهموم
موردمطالعه است .باتوجهبه اینکه برهموم موردمطالعه از
منطقۀ کوههای هزارمسجد جمعآوری شده است و
همچنین توجه به این نکته که استان خراسان رضوی در
سالهای اخیر با کاهش بارش و نزوالت جوی روبهرو بوده
است ،احتمال داده میشود که شرایط آبوهوایی و
جغرافیایی استان خراسان رضوی در سالهای اخیر بر
خصوصیات برهمومهای منطقه تأثیر گذاشته باشد.
ویژگیهای ضدمیکروبی عصارۀ برهموم

آزمونها نشان دادند که  MICبرای عصارۀ الکلی برهموم
در برابر باکتری استافیلوکوکوس اورئوس مقدار 944

99

میلیگرم بر میلیلیتر بود درحالیکه در غلظت بهکاررفته
برای باکتری اشرشیاکلی  MICبهدست نیامد .همچنین با
انجام آزمون  MBCبرای باکتری استافیلوکوکوس اورئوس
عدم رشد باکتری مشاهده نگردید .نتایج این آزمونها
بیانگر این مطلب بود که عصارۀ الکلی برهموم بر باکتری
گرم مثبت (استافیلوکوکوس اورئوس) نسبت به باکتری
گرم منفی (اشرشیاکلی) تأثیر بیشتری گذاشته است و
همچنین نتیجه گرفته شد که عصارۀ برهموم روی باکتری
استافیلوکوکوس اورئوس تنها اثر مهارکنندگی دارد و اثر
کشندگی ندارد.
بررسی منابع حاکیاز این است که حداقل غلظت
کشندگی ( )MICعصارۀ الکلی برهموم باتوجهبه نوع
میکروارگانیسم (باکتری ،مخمر و کپک) متفاوت است و
حتی در بین میکروارگانیسمهای یک خانواده بسته به
جنس و گونه ممکن است ،متفاوت باشد ( Kim, Pant,
Sim, Lee, & Kim, 2014؛ ضیا ،منانی ،محمودی و بیات،
9988؛ مؤمنبیتالهی و همکاران9988 ،؛ هاتفی،
مهرابیان ،نوحی و رفیعیطباطبایی .)9982 ،اونق و
همکاران ( )9981مقدار  MICرا در نمونههای برهموم
منطقۀ آذربایجان برای میکروارگانیسمهای اشرشیاکلی و
آسپیرجیلوس نایجر 9بهترتیب  754و  975میکروگرم بر
میلیلیتر بهدست آوردند .درهمینراستا ،شاهدی ()9914
اثر ضدباکتریایی عصارۀ الکلی برهموم بهدستآمده از
کندوهای منطقۀ شهرکرد را روی  2باکتری مهم مولد
عفونت و مسمومیت غذایی شامل سالمونال تیفی موریم،7

اشرشیاکلی ،سودوموناس آئروجینوزا ،9استافیلوکوکوس
5
اورئوس ،لیستریا مونوسیتوژنز 0و باسیلوس سرئوس
موردبررسی قرار دادند (شاهدی.)9914 ،
نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که عصارۀ الکلی
برهموم روی باکتریهای گرم مثبت تأثیر قابلتوجهی
داشت و تقریباً رشد همۀ باکتریهای موردآزمایش را
بهصورت معنیداری مهار کرد ( .)P>4/45برخالف
باکتریهای گرم مثبت ،برهموم بر رشد باکتریهای گرم
منفی تأثیر معنیداری نداشت ( Uzel .)P<4/45و
همکاران ( )7445عصارۀ اتانولی  0نمونه برهموم آناتولی را
1

Aspergillus niger
Salmonella Typhimurium
3
Pseudomonas aeruginosa
4
Listeria monocytogenes
5
Bacillus cereus
2
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مطالعه کردند و فعالیت ضدمیکروبی آن برحسب
تعیین شد .آنها دریافتند که هرچند نمونههای برهموم از
مناطق مختلف آناتولی جمعآوریشده بودند ،اما همۀ
نمونهها فعالیت ضدمیکروبی مشابهی علیه باکتریهای
گرم مثبت و مخمرها نشان دادند و بنابراین نتیجه گرفتند
که برهموم میتواند از پوسیدگی دندان جلوگیری کند؛ زیرا
علیه
را
قابلتوجهی
ضدمیکروبی
فعالیت
9
میکروارگانیسمهایی مانند استرپتوکوک موتانس ،
استرپتوکوکوس سوبرینوس 7و کاندیدا آلبیکنس 9نشان
میدهد که شامل بیماریهای دهانی میشوند .این در
حالی است که مقدار  MICتعیینشده برای عصارۀ الکلی
برهموم در این مطالعه در مقایسه با نتایج دیگر محققین
بسیار باالتر است و این امر میتواند به پایینبودن محتوی
ترکیبات فنلی و فالونوئیدی موجود در این نمونه مربوط
باشد.
MIC

تعیین ترکیبات فنلی و فالونوئیدی با HPLC

شناسایی ترکیبات فنلی و فالونوئیدی عصارۀ برهموم با

کروماتوگرافی  HPLCانجام شد .جدول ( )9ترکیبات
جداسازی و شناساییشدۀ موجود را در عصارۀ برهموم
نشان میدهد .تعداد ترکیبات استخراجشده از عصارۀ
برهموم  95ترکیب بود .مقدار کل ترکیبات فنلی و
فالونوئیدی شناساییشده در کروماتوگرام عصارۀ برهموم
 58/285میلیگرم بر گرم بهدست آمد .براساس دادههای
بهدستآمده از  HPLCدر جدول ( )9مشاهده میگردد که
بیشترین مادۀ استخراجشده در عصاره مربوط به
پینوسمبرین( 0پیک شمارۀ  )90میباشد که مقدار 8/254
5
میلیگرم بر گرم ( 90/20درصد) بهدست آمد .نارینجنین
(پیک شمارۀ  )1که به لحاظ مقداری دومین ترکیب
موجود در عصارۀ برهموم بود نیز دارای مقدار 8/925
میلیگرم بر گرم ( 99/19درصد) بهدست آمد .دو ترکیب
اسید فرولیک (پیک شمارۀ  )5و گاالنجین( 2پیک شمارۀ
 )95در ردیفهای  9و  0و بهترتیب با مقادیر  5/24و
 5/72میلیگرم بر گرم (بهترتیب  1/29و  8/15درصد)
قرار گرفتند و در رتبۀ پنجم کرایسین( 2پیک شمارۀ )99
با مقدار  0/17میلیگرم بر گرم ( 8/98درصد) قرار گرفت.

جدول  -3ترکیبات فنلی و فالونوئیدی جداسازی و شناساییشده با روش  HPLCدر عصارۀ برهموم (میانگین±انحراف استاندارد)
مجموعۀ ترکیبات

ترکیبات فنلی

فالونوئید

فالون
ترکیبات فالونوئیدی
فالونون

فالونول

نام ترکیب

شمارۀ پیک

غلظت (میلیگرم برگرم)

گالیک اسید
کافئیک اسید
کاتکین
فرولیک اسید

9
7
9
5

9/92±4/42
0/82±4/47
9/18±4/54
5/24±4/47

اپیکاتکین
کوماریک اسید

0
8

9/81±4/49
0/01±4/94

کوئرستین -9 -متیل -اتر

2

9/24±4/49

آپیجنین

94

0/20±4/49

لوتئولین

97

7/94±4/40

کرایسین

99

0/17±4/74

نارینجنین

1

8/98±4/42

پینوسمبرین

90

8/25±4/99

کوئرستین

2

9/89±4/49

کامفرول

99

9/92±4/42

گاالنجین

95

5/72±4/47

4

1

Streptococcus mutans
Streptococcus sobrinus
3
Candidate Albicans
2

Pinocembrin
Naringenin
6
Galangin
7
Chrysin
5
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غلظت (درصد)

100
80
60
40
20
0
ترکیبات فنلی

شکل  -1مجموعۀ ترکیبات شناساییشده در عصارۀ اتانولی
برهموم به روش HPLC

در شکل ( )7مجموعۀ ترکیبات فالونوئیدی
شناساییشده با  HPLCبرحسب مقدارشان به تفکیک
نشان داده شدهاند .همانطورکه قبالً اشاره شد این
مجموعه شامل  0دسته ترکیبات (فالون ،فالونوئید ،فالونل
و فالونون) بودند (جدول  .)9از شکل ( )7مالحظه
میگردد که بیشترین مقدار ترکیبات تشکیلدهندۀ
مجموعۀ ترکیبات فالونوئیدی ،فالونونها با مقدار 78/22
درصد هستند که شامل پینوسمبرین و نارینجنین
میشوند .گروه بعدی فالونها با مقدار  77/25درصد
هستند .این دسته شامل  0ترکیب میشود که کرایسین و
آپیجنین بهترتیب بیشترین مقدار را در این گروه دارند.
در مرتبۀ سوم گروه ترکیبات فالونولی با مقدار 90/49
درصد قرار میگیرند و شامل  9ترکیب گاالنجین،
کوئرستین و کامفرول میباشد .در آخر رتبۀ گروه

فالونوئیدها با مقدار  94/82درصد هستند و شامل 7
ترکیب کاتکین و اسید کوماریک میشوند( .جدول .)9
35
30
25
20
15
10
5
0

غلظت (درصد)

شکل ( )9مجموعۀ ترکیبات شناساییشده در عصارۀ
اتانولی برهموم را با روش  HPLCنشان میدهد.
همانطورکه در شکل ( )9مشاهده میگردد بیشترین
مقدار ترکیبات شناساییشده بهاینوسیله مربوط به
مجموعۀ ترکیبات فالونوئیدی (شامل فالونونها ،فالونها،
فالونولها و فالونوئیدها) ( 22/97درصد) میباشد
درحالیکه مقدار مجموعۀ ترکیبات فنلی (شامل کاتکین و
اسیدهای گالیک ،فرولیک و کافئیک)  79/28درصد
بهدست آمد .براساس این دادهها ،مقدار ترکیبات
فالونوئیدی کمی بیشتر از سه برابر ترکیبات فنلی موجود
در نمونۀ برهموم بود .الزم به ذکر است که تعدادی از
ترکیبات موجود در هریک از این دو مجموعه دارای
خاصیت آنتیاکسیدانی بودند که شامل کاتکین بهعنوان
ترکیب فنلی و اپیکاتکین و پینوسمبرین بهعنوان
ترکیبات فالونوئیدی میباشند .این ترکیبات
آنتیاکسیدانی در مجموع دارای مقداری در حدود 79/97
درصد بودند.

ترکیبات فالونوئیدی

95

شکل  -2گروههای تشکیلدهندۀ مجموعۀ ترکیبات
فالونوئیدی شناساییشده با HPLC

نتایج بهدستآمده از شناسایی ترکیبات به روش
 HPLCبرای عصارۀ برهموم موردمطالعه در این تحقیق با
نتایج دیگر محققین قابلمقایسه است Yang .و همکاران
( )7499ترکیبات فنلی عصارههای برهموم چینی به کمک
کروماتوگرافی  HPLCجداسازی و شناسایی نمودند.
براساس دادههای آنها ترکیبهای شناساییشده (بهترتیب
بیشترین مقدار بازیابی شده) عبارت است از گاالنجین
( 7/28میلیگرم بر گرم) ،لوتئولین ( 9/92میلیگرم بر
گرم) ،جنستئین ( 4/80میلیگرم بر گرم) ،کوئرستین
( 4/20میلیگرم بر گرم) ،روتین ( 4/04میلیگرم بر گرم)
و کورکومین ( 4/49میلیگرم بر گرم) بودند،Kosalec .
 Pepeljnjak ،Bakmazو )7440( Vladimir-Knezevis
عصارۀ اتانولی برهموم از ناحیۀ آدریاتیک کرواسی را به
روش  HPLCموردبررسی قرار دادند .این گروه
فالونوئیدهای پینوسمبرین ،اسیدکافئیک ،گاالنجین و
کرایسین را آنالیز کردند .نتایج آنها نشان داد که فالونوئید
غالب در تمامی نمونهها پینوسمبرین است و مقدار آن از
 4/49تا  2/90درصد گزارش شد .براساس یافتههای این
گروه نمونههای برهموم مناطق مختلف کرواسی محتوای
فالونوئیدهای کرایسین ،پینوسمبرین ،نارینجنین و
گاالنجین تفاوت قابلمالحظهای نداشتند اما در مقدار
اسیدکافئیک متفاوت بودند .همچنین Bruschi ،و
همکاران ( )7449روشی بر پایۀ  HPLCو آشکارساز
فرابنفش برای تعیین مقدار ترکیبات موجود در عصارۀ
برهموم توسعه داد .براساس روش آنها ناحیۀ خطی جوابها
بر پایۀ سنجش کرایسین در محدودۀ  4/70تا 7/0
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میلیگرم بر گرم قرار میگرفت و نتایج بیانگر صحت ،دقت
و کارایی روش آنها بود Bertelli ،Prencipe ،Pellati .و
 )7499( Benvenutiبا روش  HPLCمقدار ترکیبات فنلی
 4/5تا  4/8میکروگرم بر میلیلیتر و ترکیبات فالونوئیدی
 9/7تا  9/4میکروگرم بر میلیلیتر بهدست آوردند،
درحالیکه ازطریق استخراج با مایکروویو مقدار ترکیبات
فنلی کل از  5/4تا  974/8میلیگرم بر گرم و ترکیبات
فالونوئیدی کل از  7/5تا  928/4میلیگرم بر گرم بهدست
آمد.
تحقیقها نشان میدهد که فعالیت ضدمیکروبی برهموم
بهوجود ترکیبات فالونوئیدی و فنلی موجود در آن بستگی
دارد .بهعنوان مثال  Gurevich ،Popravkoو Kolosov
( )9121دریافتند که فالونهای گاالنجین و پینوسمبرین
مشابه هم عمل میکنند و فعالیت ضدباکتری باالیی را
نسبت به باسیلوس سابتیلیس ،9پروتئوس ولگاریس 7و
باسیلوس آلویه 9نشان دادهاند درحالیکه اثر آنها در
مقایسه با سالمونال گالیناروم ،0سالمونال پولروم 5و سالمونال
دوبلین 2کمتر و نسبت به سویههای مختلف اشرشیاکلی
ناچیز بود .در واقع این محققین پیبردند که ،گاالنجین در
غلظتهای  4/42میلیگرم در میلیلیتر ،باکتری باسیلوس
سابتیلیس را به مدت  97ساعت مهار کرد .سطوح باالتر
( 4/48میلیگرم در میلیلیتر) باعث کاهش رشد ب .آلویه
برای  70ساعت و پروتئوس ولگاریس برای  97ساعت شد.
اگرچه ،این غلظت برای مهار سالمونال گاالنیروم 2برای 70
ساعت موردنیاز بود .همچنین ،گروهی از محققین بیان
کردند که پینوسمبرین باکتری باسیلوس سابتیلیس را به
مدت  70ساعت در  4/49میلیگرم در میلیلیتر مهار
میکند ( )Ghisalberti, 1979و دارای فعالیت ضدمیکروبی
8
قابلتوجهی نسبت به قارچ آلترناریا است ( Kosalec,
.)Bakmaz, & Pepeljnjak, 2003; Kosalec et al., 2004
ازسویدیگر گزارش شده است اسید کافئیک و اسید
فرولیک دارای فعالیت ضدباکتری در برخی از
میکروارگانیسمهای گرم مثبت و گرم منفی هستند
(.)Ghisalberti, 1979; Popravko et al., 1969
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براساس وجود بیشترین ترکیبات شناساییشده در
مطالعۀ حاضر انتظار میرود که تأثیر ضدمیکروبی این
نمونه برهموم بر بعضی از میکروارگانیسمها برجستهتر
باشد .باتوجهبه اینکه بیشترین ترکیبهای شناساییشده
در نمونۀ برهموم موردمطالعه در این تحقیق پینوسمبرین و
نارینجنین بود ،لذا انتظار میرود که این نمونه نسبت به
باکتریهای اشارهشده (باسیلوس سابتیلیس ،پروتئوس
ولگاریس و ب .آلویه) و نیز برخی قارچها تأثیر مشابهی را
نشان دهد .در واقع نمونۀ برهموم موردمطالعه در این
پژوهش نسبت به باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در
غلظت  944میلیگرم بر میلیلیتر خاصیت ضدمیکروبی
( )MICنشان داد که این تأثیر بهوجود پینوسمبرین در
نمونه میتواند مرتبط باشد (.)Ghisalberti, 1979
نتیجهگیری
در مطالعۀ حاضر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و
ضدمیکروبی و نیز محتوی ترکیبات مؤثره در نمونۀ برهموم
ارزیابی شد .براساس نتایج بهدستآمده مهمترین عناصر
فلزی موجود در نمونۀ برهموم حاصل از کندوهای استان
خراسان رضوی شامل کلسیم ،منیزیم ،آهن ،پتاسیم و
سدیم بودند .مقدار ترکیبات فنلی کل و فالونوئیدی
موجود در نمونۀ برهموم موردمطالعه بهترتیب 04/77
میلیگرم بر گرم و  72/04میلیگرم بر گرم بهدست آمد.
همچنین ،حداقل غلظت مهارکنندگی ( )MICعصاره در
برابر باکتری استافیلوکوکوس اورئوس مقدار  944میلیگرم
بر میلیلیتر بهدست آمد درحالیکه در غلظت بهکاررفته
برای باکتری اشرشیاکلی  MICبهدست نیامد .برایناساس،
نمونۀ برهموم موردمطالعه اثر ضدمیکروبی بیشتری روی
باکتریهای گرم مثبت از خود نشان داد .این نتایج بیانگر
این است که فعالیت ضدمیکروبی برهموم تحتتأثیر مقدار
ترکیبات فنلی و فالونوئیدی موجود در نمونۀ موردمطالعه
بوده است .بهطورکلی این مطالعه نشان داد برهموم
پتانسیل باالیی جهت استفاده بهعنوان افزودنی
ضدمیکروبی یا نگهدارنده در مواد غذایی و همچنین
مکملهای آنتیبیوتیکی غذایی و غذا-داروها دارد.

1

Bacillus subtilis
Proteus vulgaris
3
B. alvei
4
Salmonella gallinarum
5
S. pullorum
6
S. dublin
7
S. gallinarum
8
Alternalia
2

سپاسگزاری
نویسندگان از صندوق حمایت از پژوهشگران معاونت
علمی ریاست جمهوری برای حمایتهای مالی پروژۀ
مرتبط (با شمارۀ  )19407925تشکر میکنند.

رضویزاده و همکاران
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Abstract
In this research, the physicochemical and antimicrobial properties of propolis from honeybee beehives
around Mashhad and the content of active compounds in propolis were determined by high pressure
liquid chromatography (HPLC) both quantitatively and qualitatively. Physicochemical properties of
the propolis sample (such as ash, moisture, soluble solids and insoluble solids and existing metal
elements) were measured. The total phenolic and flavonoids compounds in the ethanolic extract of
propolis were 40.126 mg/g (gallic acid) and 26.46 mg/g (quercetin), respectively. Antimicrobial tests
showed that the minimum inhibitory concentration (MIC) of the extract against Staphylococcus aureus
was 100 mg/mL, while in the applied concentration MIC did not achieve against Escherichia coli.
Also, the results of the minimum bactericidal concentration (MBC) test indicated that propolis extract
on Staphylococcus aureus had only inhibitory effects. Evaluation of the content of phenolic and
flavonoid compounds in propolis extract by HPLC indicated that the flavonoid compounds included
flavones (13.33 mg/g), flavonoids (6.375 mg/g), flavonols (8.235 mg/g) and flavanones (16.825
mg/g). Based on the results, propolis can be used in various food and pharmaceutical industries.
Keywords: Antimicrobial activity, Chromatography, Flavonoids, Phenolic compounds, Propolis
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هدف از انجام پژوهش ،بررسی تأثیر افزودن پورۀ بادمجان ( 0-16درصد) بر ویژگیهای

تاریخ دریافت9910/00/90 :
تاریخ پذیرش9910/06/96 :

فیزیکوشیمیایی ( ،pHاسیدیته ،رنگ و میزان آباندازی) ،خواص حسی (عطروطعم ،رنگ
و بافت) و قابلیت زندهمانی باکتریهای پروبیوتیک در ماست بادمجان پروبیوتیک پس از

واژههای کلیدی

چکیده

 90 ،7 ،1 ،9و  91روز نگهداری در یخچال بود .همچنین از روش تحلیل سلسله مراتبی
( )APHباتوجهبه ویژگیهای موردبررسی بهمنظور انتخاب بهترین فرموالسیون استفاده
شد .نتایج نشان داد با افزایش غلظت پورۀ بادمجان میزان اسیدیته ،آباندازی و شاخص
روشنایی (* )Lنمونهها کاهش یافت ،درحالیکه میزان  pHافزایش یافت .همچنین افزودن
پورۀ بادمجان سبب کاهش قابلتوجه باکتریهای پروبیوتیک در ابتدای زمان انبارمانی در
نمونهها شد .درهرحال ،با افزایش مدت زمان انبارمانی ،این روند معکوس گردید بهطوریکه
نمونههای حاوی درصد باالتر پورۀ بادمجان با اختالف معنیداری از میانگین شمارش باکتری
پروبیوتیک باالتری برخوردار بودند که دلیل آن احتماالً اثر پریبیوتیکی پورۀ بادمجان و pH
پایینتر نمونههای ماست بود .ارزیابی دادهها توسط روش  APHنشان داد محصول حاوی 90
درصد بادمجان با وزن  0/979باالتر از سایر محصوالت قرار گرفت .همچنین ،میزان نرخ
ناسازگاری  0/00بود و باتوجهبه اینکه این مقدار کمتر از  0/9میباشد ،نتایج از اعتبار باال و
قابلیت اتکای مناسبی برخوردار بود .براساس نتایج این تحقیق ،ماست پروبیوتیک حاوی پورۀ
بادمجان بهدلیل دارابودن خواص حسی و وپروبیوتیکی مطلوب میتواند بهعنوان یک
محصول فراسودمند معرفی گردد .بهعالوه ،بهدلیل قابلیت کاربرد بادمجان بهعنوان مادۀ
پریبیوتیکی ،میتوان از آن در تولید سایر محصوالت پروبیوتیک استفاده نمود.

مقدمه
ماست بهعلت ویژگی خاص فیزیکی و داشتن خواص
بیشمار تغذیهای ،پروبیوتیکی و حسی که دارد ،از
محبوبترین محصوالت لبنی میباشد ( .)Hunter, 2008این
محصول طی فرایند تخمیر شیر توسط باکترهای آغازگر و

پورۀ بادمجان
روش تحلیل سلسله مراتبی

الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس
الکتوباسیلوس رامنوسوس
ماست پروبیوتیک

ازطریق تبدیل الکتوز شیر به اسید الکتیک و کاهش  pHو
ایجاد ژل پروتئینی ضعیف تشکیل میشود .ماست بهدلیل
ارزش غذایی باال و اثرات سالمتبخشی که بر انسان دارد از
محصوالت محبوب میباشد ( Hayaloglu, Karabulut,
 .)Alpaslan, & Kelbaliyev, 2007این محصول غنی از
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کلسیم ،فسفر ،ریبوفالوین ،ویتامین  B12و  ،B5روی و
منیزیم میباشد ( .)Tamime & Robinson, 2007امروزه
محصوالت ازقبیل ماستهای یخزده و ماستهای نوشیدنی
بخشی از انواع ماستهای تجاری را تشکیل میدهند و
بهطور فزایندهای محبوب شدهاند ( & Lourens-Hattingh
 .)Viljoen, 2001اساساً ،ماست را میتوان به دو گروه
تقسیم کرد :ماست با محیط کشت استاندارد و ماست
پروبیوتیک ( & Pandey, Du, Sanromán, Soccol,
 .)Dussap, 2016ماست بهعنوان یکی از محصوالت
موردتوجه برای منتقلکردن پروبیوتیکها به افراد میباشد.
مصرف مداوم ماست پروبیوتیک در کاهش التهاب رودهها،
عفونت ،اسهال ،میزان تحریکپذیری روده و کلسترول مؤثر
میباشد ( .)Jaster et al., 2018درحقیقت ،پروبیوتیکها
مخلوطی از یک یا چند میکروارگانسیم زنده میباشند که با
فعالیت زیستی خود که عمدتاً ازطریق حفظ و بهبود توازن
فلور میکروبی میان میکروارگانیسمهای سودمند و
زیانبخش میباشد ،دارای اثرات سالمتیبخش بر میزبان
خود هستند ( ;Hosono, Kitazawa, & Yamaguchi, 1997
 .)Turgut & Cakmakci, 2009درهرحال ،مطابق انجمن
9
نوشابههای اسید الکتیک و شیرهای تخمیری در ژاپن
برای تأثیر ویژگیهای سالمتبخشی محصوالت پروبیوتیک،
باید تعداد این باکتریها در هنگام مصرف بیش از  907واحد
تشکیل کلنی 0در هر گرم/میلیلیتر از محصول باشد ( Jay,
.)Loessner, & Golden, 2008
بادمجان 9یکی از محبوبترین محصوالت گیاهی در
نقاط مختلف جهان و متعلق به خانوادۀ  Solanaceaeاست.
5
بادمجان همچنین با نامهای برینگال ،1اوبرجین ،6مالنزین
و برنجنا 7شناخته شده است .تولید اولیه و اصلی این
محصول در هند بوده است و گونههای دیگر آن در جنوب
شرقی آسیا دیده شده است ( .)Ranil et al., 2017میوۀ این
گیاه کشیده و باریک و یا گرد است که به رنگهای بنفش،
سیاه ،زرد و سفید دیده میشود (ناطقی ،انصاری و
شهابلواسانی .)9915 ،پژوهشهای اخیر نشان میدهد که
1

Fermented Milks and Lactic Acids Beverages
Association
2
Colony Forming Unit
3
Solanum melongena L.
4
Bringal
5
Aubergine
6
Melanzane
7
Berenjena
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بادمجان میتواند باعث کاهش کلسترول خون شود.
بادمجان حاوی فیبرهای رژیمی ،ویتامینها (بهویژه  B1و
 ،)B2مواد معدنی پتاسیم و منیزیم ،و ترکیبات پلیفنولی
میباشد ( .)Okmen et al., 2009همچنین غنی از سایر
مواد معدنی مانند کلسیم ،آهن ،روی ،مس و نیز اسیدهای
چرب میباشد ( .)Ranil et al., 2017در سالهای اخیر
بادمجان بهدلیل دارابودن ظرفیت آنتیاکسیدانی و ترکیبات
فنولی باال بهعنوان یک غذای کارآمد موردتوجه زیادی قرار
گرفته است .پوست و گوشت آن بهترتیب غنی از ترکیبات
فالونوئیدی بهویژه آنتوسیانین و اسیدهای فنولیک میباشد
( .)Okmen et al., 2009مشتقهای دلفینیدینها 0و
ایزومرهای کالروژنیک اسید 1از ترکیبات فنولی اصلی
تشکیلدهندۀ این سبزی میباشند (Niño-Medina, Urías-
 .)Orona, Muy-Rangel, & Heredia, 2017در طب سنتی
برای درمان اختالالت مختلفی مثل آسم ،برونشیت و دیابت
از بادمجان استفاده میگردد (انصاری و حجتی.)9917 ،
باتوجهبه اینکه عوامل متعددی بر ویژگیهای کیفی
محصولی نظیر ماست بادمجان تأثیر دارد ،بنابراین انتخاب
فرمول بهینه که براساس تصمیمگیری چندمعیاره صورت
بگیرد بهدلیل پیچیدگی بهراحتی امکانپذیر نمیباشد؛ بهویژه
آنکه اغلب معیارهای موردنظر با یکدیگر تعارض داشته،
بهطوریکه افزایش مطلوبیت یکی میتواند باعث کاهش
مطلوبیت برای دیگری شود .بههمیندلیل روشهایی تحت
عنوان تصمیمگیری چندمعیاره توسعه داده شدهاند که به حل
این مسائل کمک میکنند .در این روشها چندین گزینه
براساس چندین معیار مختلف با هم مقایسه شده ،بهترین
گزینه یا ترتیب گزینههای مناسب انتخاب میشوند .در میان
روشهای تصمیمگیری چندشاخصه ،روش تحلیل سلسله
مراتبی ( )AHP90بهعنوان روشی کارآمد ،بهدلیل
درنظرگرفتن شرایط و متغیرهای کمّی و کیفی مسئله بهطور
همزمان بیشتر موردتوجه قرار گرفته است ( Noshad, Savari,
 .)& Roueita, 2018روش  AHPیکی از جامعترین روشهای
طراحیشده برای تصمیمگیری با معیارهای چندگانه است
زیرا در آن امکان درنظرگرفتن معیارهای مختلف کمّی و
کیفی وجود دارد .بهطور خالصه ،اساس این روش بر مبنای
مقایسۀ زوجی بنا شده است و نمونهها از نظر ویژگیهای
8

Delphinidins
)Chlorogenic acid (CGA
10
Analytic Hierarchy Process
9
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کیفی و کمّی مشخصشده در طرح دوبهدو با هم مقایسه
میشوند .سپس با استفاده از روش برداری ،نتایج ارزیابیها
آنالیز و وزن نسبی برای مقایسههای زوجی انجام میشود .با
ضرب بردار در ماتریس مقایسۀ زوجی ،سازگاری ماتریس
مقایسههای زوجی بررسیشده و پس از محاسبۀ وزنهای
نسبی ،با تعیین رتبه هریک از معیارها و با درنظرگرفتن وزن
رتبه ،وزن نهایی محاسبه و نتیجۀ ارزیابی اعالم میشود.
باتوجهبه اثرات سالمتبخشی ماست پروبیوتیک و
ویژگیهای عملگرایی منحصربهفرد بادمجان ،هدف از این
تحقیق تولید و بررسی ویژگیهای ماست پروبیوتیک حاوی
بادمجان بهعنوان محصولی عملگرا و انتخاب بهترین
فرموالسیون براساس روش  AHPبود.
مواد و روشها
مواد

شیرخام از ایستگاه دامپروری دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی خوزستان تهیه گردید .بادمجان ،موسیر و
سبزیهای خشکشدۀ معطر و نمک طعام از بازار محلی
خریداری شد .آغازگر ماست یومیکس 690 9محتوی
سویههای استرپتوکوکوس ترموفیلوس 0و الکتوباسیلوس
دلبروکی زیرگونۀ بولگاریکوس( 9شرکت لبنی دانیسکوی،
ساخت آلمان) خریداری شد .سویههای میکروبی پروبیوتیک
(الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس PTCC 9519 1و
الکتوباسیلوس رامنوسوس )PTCC9597 6بهصورت آمپول
لیوفیلیزه از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
(مرکز کلکسیون قارچها و باکتریهای ایران)PTCC5 ،
خریداری گردید.
آمادهسازی مایۀ کشت پروبیوتیک

بهمنظور فعالسازی سویههای پروبیوتیک مطابق دستورالعمل
شرکت تولیدکننده ،محتویات آمپولهای لیوفیلیزۀ حاوی
سویههای الکتوباسیلوس رامنوسوس ( )PTCC 9597درون
لولههای آزمایش حاوی محیطکشت براث  MRSو
الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ( )PTCC 9519درون
محیطکشت دمن روگوسا شارپ ( )MRS7براث حاوی 0/06
1

YO-MIX
Streptococcus thermophilus
3
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus
4
Lactobacillus acidophilus
5
Lactobacillus rhamnosus
6
Persian Type Culture Collection
7
De Man, Rogosa, Sharpe
2
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درصد ال-سیستئین هیدروکلرید 0منتقل گردید و
محیطکشتهای یادشده بهترتیب در شرایط هوازی و
بیهوازی (استفاده از جار بیهوازی) به مدت  10ساعت در
دمای  97درجۀ سانتیگراد گرمخانهگذاری شد .پس از
گذشت  10ساعت ،با کمک سوآپ سویههای میکروبی روی
محیطکشت  MRSآگار منتقل و بهصورت سطحی کشت
داده شدند و به مدت  10ساعت درون انکوباتور  97درجۀ
سانتیگراد مجدداً در شرایط هوازی و بیهوازی
گرمخانهگذاری شدند .بعد از سپریشدن مدت زمان الزم،
کلنیهای تشکیلشده توسط لوپ (آنس) استریل جمعآوری
و به درون میکروتیوبهای حاوی محیطکشت  MRSبراث
بههمراه  00درصد (حجمی/حجمی) گلیسرول بهعنوان
محافظ سرما انتقال یافتند و در دمای  -00درجۀ سانتیگراد
نگهداری شدند .در هنگام تولید ماست ،سویههای
جمعآوریشده به نسبت  6درصد و در دو مرحله در لولههای
فالکون حاوی  60سیسی محیطکشت  MRSبراث تلقیح و
در دمای  97درجۀ سانتیگراد به مدت  10ساعت کشت داده
شدند (.)Hernandez-Mendoza, Garcia, & Steele, 2009
پس از گذشت زمان الزم ،بهمنظور جداسازی باکتریها (پلت
باکتریایی )1از محیطکشت ،لولههای فالکون بهمدت 90
دقیقه در دمای  90درجۀ سانتیگراد توسط دستگاه
سانتریفیوژ یخچالدار ( ،Eppendorf AG 22331ساخت
آلمان) در شتاب  5000دور در دقیقه سانتریفیوژ شدند و
سوپرناتانت آن دور ریخته شد .در ادامه ،سوسپانسیون میکروبی
از رسوب تهیه شد و ازطریق اندازهگیری میزان جذب آن و
مقایسه با محلول مکفارلند ،شمارش بار باکتریایی رسوب
تعیین شد .جهت تولید نمونههای ماست پروبیوتیک ،مقدار
رسوب باکتریایی افزودهشده بهگونهای انتخاب گردید که
تعداد باکتریهای پروبیوتیک (به شکل مجزا یا مخلوط دو
سویه) در هر نمونه به حدود  6×900واحد تشکیل کلنی در
هر گرم ماست برسد ( & Elsanhoty, Salam, Ramadan,
.)Badr, 2014
تولید ماست

تولید ماست طبق روش یدملت ،جوینده و حجتی ()9915
با اندکی تغییرات انجام شد .بهاینصورت که ابتدا شیر خام
به دمای  10درجۀ سانتیگراد رسانیده شد و  90دقیقه در
L-Cysteine hydrochloride
Bacterial pellet

8
9
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این دما نگهداشته شد .سپس شیر تا دمای  16درجۀ
سانتیگراد خنک گردید و سویههای میکروبی پروبیوتیک
(الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ،الکتوباسیلوس رامنوسوس یا
مخلوط مساوی از هر دو سویه) و آغازگر ماست (0/06
درصد پودر استارتر) در این دما به شیر اضافه شدند و به
مدت حدود  9ساعت تا رسیدن  pHبه  1/5در انکوباتور
نگهداری شد .پس از نگهداری ماستهای آمادهشده به مدت
یک شب در یخچال (دمای  6درجۀ سانتیگراد) ،بادمجان
کبابیشده بهصورت پورهشده در درصدهای  90 ،96و 16
درصد بههمراه موسیر چرخشده ( 9درصد) ،نمک (0/6
درصد) و مخلوط پودر سبزیجات معطر (شوید ،پونه ،آویشن
و نعنا به مقدار  0درصد) به ماست اضافه شد .سطوح متغیر
یادشده براساس آزمونهای مقدماتی و باتوجهبه نتایج
ارزیابی حسی و ویژگیهای کیفی ماست بادمجان تعیین
گردید .نمونۀ ماست ساده فاقد سبزیجات و پورۀ بادمجان نیز
بهعنوان نمونۀ شاهد درنظرگرفته شد .نمونهها در ظروف
پلیپروپیلن  00گرمی در دمای  1درجۀ سانتیگراد نگهداری
شدند و در پایان ،آزمایشهای ماست در زمانهای نگهداری
 90 ،7 ،1 ،9و  91روز انجام شد.
اندازهگیری pH

 pHنمونهها با استفاده از روش  ،)0000( AOACبا استفاده
از دستگاه pHمتر (مدل  ،Metrohm 691ساخت سوئیس)
با قراردادن پروب pHمتر درون نمونههای ماست انجام شد.
اندازهگیری اسیدیته

اسیدیتۀ ماست توسط روش  )0000( AOACاندازهگیری و
بهصورت درصد اسید الکتیک بیان شد .ابتدا  90میلیلیتر
ماست با  00میلیلیتر آبمقطر بهخوبی با یکدیگر مخلوط و
از معرف فنول فتالئین 9بهعنوان شناساگر استفاده شد.
سپس مخلوط با استفاده از سود  0/9نرمال تا رسیدن به
رنگ صورتی ضعیف تیتر شد (.)AOAC, 2000
سینرزیس

سانتریفیوژ یخچالدار (مدل  ،5804Rساخت آلمان) استفاده
شد .برای اندازهگیری درصد سینرزیس از دور  0600و زمان
 96دقیقه استفاده شد؛ بهاینصورتکه ابتدا  6گرم از نمونه
در لولۀ فالکون توزین شد و سپس با استفاده از دستگاه
یادشده سوپرناتانت نمونهها جدا شد .پس از جداسازی و
توزین ،درصد آباندازی با استفاده از رابطۀ ( )9محاسبه
گردید (:)Farnsworth et al., 2006
رابطۀ ()9
900

وزن سوپرناتانت
وزن اولیۀ نمونه

درصد سینرزیس

آزمون رنگسنجی

برای اندازهگیری میزان روشنایی نمونههای ماست از دستگاه
رنگسنج ( ،Konica Minoltaمدل  ،CR-100ساخت ژاپن)
استفاده شد .قبل از اندازهگیری ،نمونهها بهخوبی همزده شد
و ارتفاع نمونهها در ظروف نسبت به دستگاه در یک حد
ثابت تنظیم گردید ( Jooyandeh, Nooshkam, & Davari,
.)2016
شمارش باکتری پروبیوتیک در ماست

جهت شمارش باکتریهای آغازگر ماست از محیطکشت
 MRSآگار و برای شمارش پروبیوتیکها از محیطکشت
 MRSآگار حاوی  0/96درصد نمک صفراوی به روش
کشت آمیخته یا پورپلیت استفاده گردید (ترابی ،جوینده،
نوشاد و برزگر .)9910 ،پس از رقتسازی توسط پپتون واتر،
پلیتها به انکوباتور با دمای  97درجۀ سانتیگراد منتقل شد
و باتوجهبه دستورالعمل شرکت تولیدکننده به مدت 10
ساعت در شرایط هوازی (جهت شمارش الکتوباسیلوس
رامنوسوس) و بیهوازی (جهت شمارش الکتوباسیلوس
اسیدوفیلوس) گرمخانهگذاری گردید .میانگین شمارش
باکتریایی برحسب واحد تشکیل کُلنی در هر گرم گزارش
شد.
آنالیز آماری

2

آباندازی نمونهها با استفاده از روش ،Li ،Farnsworth
 Hendricksو  )0005( Guoبا اندکی تغییرات انجام شد.
برای اندازهگیری درصد آباندازی نمونهها ،از دستگاه
Phenolphthalein
Syneresis

1
2

این پژوهش در قالب طرح کامالً تصادفی صورت پذیرفت .از
آزمون دانکن جهت مقایسۀ میانگین دادهها در سطح
احتمال  6درصد با استفاده از نرمافزار ( SPSSنسخۀ )00
استفاده شد .همچنین تمام آزمایشها در سه بار تکرار انجام
شد.

جوینده و همکاران
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شروع میشود .این عناصر میتوانند شامل سطوح اهداف،
معیارها ،زیرمعیارها و گزینههای احتمالی میباشند که در
اولویتبندی بهکار میروند (شکل .)9
سطح اول؛ تدوین هدف :در این پژوهش ،هدف دستیابی
به بهترین فرمول ماست بادمجان تولیدهشده بود.
سطح دوم؛ تعیین معیارها 7 :معیاری که در این پژوهش
استفاده شدند عبارت بودند از سینرزیس ،pH ،اسیدیته،
تعداد باکتری پروبیوتیک و ویژگیهای حسی عطروطعم،
رنگ و بافت.
سطح سوم؛ گزینهها 1 :گزینهای که موردتحلیل قرار
گرفتند محصوالت تولیدشدۀ حاوی سطوح مختلف پورۀ
بادمجان بودند.
 -0مقایسۀ زوجی گزینهها و معیارها :جدول مقایسۀ
زوجی گزینهها و معیارها بهصورت پیوستاری  1درجهای
طراحی شد (جدول  .)9برایناساس ،مقایسههای زوجی
گزینهها براساس تکتک معیارها تحلیل شد.

بهینهیابی

در این پژوهش از روش تحلیل سلسله مراتبی برای
اولویتبندی و انتخاب بهترین نمونۀ تولیدشده استفاده شد.
برایاینمنظور ،ابتدا گزینهها و معیارهای موردتحلیل که
ازطریق بررسیهای اولیه بهدستآمده بودند در تحلیل
سلسله مراتبی و براساس درخت سلسله مراتبی ( شامل 1
گزینه و  7معیار) تدوین شد .برای تحلیل دادههای حاصل،
از نرمافزار  Expert Choiceاستفاده شد .روش تحلیل
سلسله مراتبی که در این پژوهش استفاده شده است،
میتواند با بهکارگیری همزمان معیارهای کیفی و کمّی و در
شرایطی که معیارهای تصمیمگیری متعدد شرایط انتخاب را
با مشکل مواجه میسازد ،مؤثر واقعشده و سلسله مراتب
اهمیت و نحوۀ اولویتبندی بین معیارهای مختلف را تعیین
کند .مراحل تحلیل سلسله مراتبی به شرح ذیل بود:
 -9ترسیم و تشریح درخت سلسله مراتبی :فرایند تحلیل
سلسله مراتبی با شناسایی و اولویتبندی عناصر تصمیمگیری

انتخاب بهترین فرموالسیون ماست پروبیوتیک حاوی پورۀ بادمجان

سینرزیس

تعداد پروبیوتیک

اسیدیته

pH

رنگ

عطروطعم

بافت

شاهد

درصد پورۀ بادمجان

ماست حاوی 96

درصد پورۀ بادمجان

ماست حاوی 90

درصد پورۀ بادمجان

ماست حاوی 16

شکل  -1درخت سلسله مرتبی
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جدول  -1مقیاس امتیازدهی  1درجهای
ارزش

وضعیت مقایسه  iنسبت بهj

توضیح

9
9
6
7
1
0-1-5

ترجیح یکسان
کمی مرجح
خیلی مرجح
خیلی زیاد مرجح
کامالً مرجح
بینابین

شاخص  iنسبت به  jاهمیت برابر دارد و یا ارجحیتی نسبت به هم ندارند.
گزینه یا شاخص  iنسبت به  jکمی مهمتر است.
گزینه یا شاخص  iنسبت به  jمهمتر است.
گزینه  iدارای ارجحیت خیلی بیشتری از  jاست.
گزینه  iاز  jمطلقاً مهمتر و قابلمقایسه با  jنیست.
ارزشهای بینابین را نشان میدهد مثالً  ،0بیانگر اهمیتی زیادتر از  7و پایینتر از  1برای  iاست.

نتایج و بحث
pH

بررسی نتایج آزمون  pHنمونههای ماست بیانگر اختالف
معنیدار ( )P>0/06بین تیمارهای ماست بادمجان
پروبیوتیک و نمونۀ شاهد پروبیوتیک بود بهطوریکه ماست
حاوی  16درصد بادمجان دارای بیشترین مقدار  pHو نمونۀ
شاهد دارای کمترین مقدار  pHطی مدت نگهداری بود
(جدول  .)0باالتربودن  pHنمونههای ماست پروبیوتیک
بادمجان بهویژه در سطوح باالتر جایگزینی ماست با
بادمجان ،احتماالً بهدلیل کاهش مقدار اسید الکتیک/الکتوز
محصول و نیز بهعلت  pHباالتر پورۀ بادمجان ( )5/9±0/9در
مقایسه با ماست میباشد .در نتایجی مشابه ،پژوهشهای
 Ganya ،Meenakshiو  )0090( Umamaheswariنشان

داد که اضافهکردن پالپ موز به ماست پروبیوتیک میوهای
باعث افزایش مقدار  pHآن میشود .درهرحال برخالف این
نتایج Roy ،و همکاران ( )0096گزارش نمودند که با
افزودن پالپ موز ،پاپایا و هندوانه به فرموالسیون ماست
میوهای ،مقدار  pHکاهش معنیداری یافت .همچنین ،نتایچ
نشان داد که  pHهمۀ تیمارها در طول زمان بهطور
معنیداری ( )P>0/06کاهش یافت که دلیل آن مربوط به
تولید اسیدالکتیک درنتیجۀ تخمیر الکتوز طی نگهداری
نمونههای ماست است که با نتایج سایر پژوهشگران مطابقت
داشت (علیرضالو ،حصاری ،صادقی و بکمحمدپور9911 ،؛
& Farahat & El-Batawy, 2013; Selvamuthukumaran
.)Farhath, 2014

جدول  -2تأثیر مقدار پورۀ بادمجان و نوع باکتری پروبیوتیک بر مقدار  pHنمونههای ماست طی مدت  14روز نگهداری
pH

زمان نگهداری
(روز)

شاهد ( 0درصد)

 96درصد

 90درصد

 16درصد

الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس

9
1
7
90
91

1/07 Ba
1/07 Ba
1/09 ABa
1/09 ABa
9/17 Aa

1/96 Cb
1/99 Cab
1/01 Bab
1/00 ABa
9/11 Aa

1/95 Bb
1/91 Bb
1/07 Ab
1/05 Ab
1/07 Ab

1/99 Cc
1/01 Bc
1/01 Bc
1/90 Ab
1/97 Ac

الکتوباسیلوس رامنوسوس

9
1
7
90
91

1/01 Ca
1/01 Ca
1/00 BCa
9/17 ABa
9/16 Aa

1/99 Cb
1/99 Cb
1/06 Bb
1/00 ABab
9/17 Aab

1/97 Bb
1/99 Bb
1/05 Ab
1/06 Ab
1/00 Ab

1/90 Ec
1/05 Dc
1/09 Cc
1/91 Bc
1/91 Ac

9
1
7
90
91

1/06 Da
1/09 CDa
1/00 Ca
9/16 Ba
9/01 Aa

1/90 Db
1/01 Db
1/06 Cb
9/10 Bab
9/19 Aab

1/99 Db
1/90 Db
1/05 Cb
1/09 Bb
9/17 Ab

1/05 Ec
1/00 Dc
1/90 Cc
1/91 Bc
1/01 Ac

نوع باکتری پروبیوتیک

الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و
الکتوباسیلوس رامنوسوس ()9:9

حروف متفاوت کوچک در هر ردیف (نمونههای ماست حاوی مقادیر مختلف پورۀ بادمجان) و حروف متفاوت بزرگ در هر ستون (در نمونههای ماست
حاوی هریک از انواع باکتری پروبیوتیک) بهترتیب نشاندهندۀ اختالف معنیدار ( )P>0/06میباشد.

جوینده و همکاران
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اسیدیته

( )P>0/06بر میزان اسیدیتۀ قابل تیتراسیون نمونهها

نتایج آزمون اسیدیته نشان داد که درصد بادمجان تأثیر

داشت بهطوری که با افزایش مدت زمان ماندگاری ،مقدار

معنیداری ( )P>0/06روی محصول داشت بهطوریکه

اسیدیتۀ قابل تیتراسیون در تمامی نمونه ها افزایش یافت

با افزایش میزان پورۀ بادمجان ،میزان اسیدیتۀ نمونهها

که دلیل آن تخمیر الکتوز توسط باکتریهای اسید

کاهش یافت ،همانگونه که در باال اشاره شد احتماالً علت

الکتیک ماست است (.)Tamime & Robinson, 2007

این موضوع وجود بادمجان و تأثیر آن بر اسیدیتۀ

افزایش قابل توجه اسیدیته در ماست طی مدت زمان

محصول و نیز تأثیر منفی موسیر و سایر سبزیجات

نگهداری توسط سایر محققین نیز گزارش شده است

استفاده شده بر فعالیت باکتری های آغازگر ماست و

(.)Jooyandeh et al., 2016; Kumar & Kumar, 2016

پروبیوتیکها میباشد (جدول  Kumar .)9و Kumar

همچنین نتایج نشان داد استفاده از مخلوط باکتریهای

( )0095مقدار اسیدیتۀ قابل تیتراسیون ماستهای

پروبیوتیک در مقایسه با استفادۀ جداگانه از هریک از آنها

پروبیوتیک حاوی الکتوباسیلوس رامنوسوس و پالپ

سبب کاهش بیشتر  pHدر تمامی دورههای نگهداری

میوه های مختلف (زردآلو ،تمشک ،آلو و جامون) را بین

گردید .کاهش بیشتر  pHدر هنگام استفادۀ توأم

 0/15تا  0/71درصد گزارش کردند که از مقادیر

باکتری های پروبیوتیک توسط سایر محققین نیز گزارش

بهدست آمده در این پژوهش کمتر بود .همچنین نتایج

شده است که دلیل آن را به فعالیت سینرژیستی

نشان داد مدت زمان ماندگاری تأثیر معنیداری

باکتریها نسبت دادهاند (.)Farnsworth et al., 2006

جدول  -3تأثیر مقدار پوره بادمجان و نوع باکتری پروبیوتیک بر اسیدیته نمونههای ماست طی مدت  14روز نگهداری
نوع باکتری پروبیوتیک

الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس

الکتوباسیلوس رامنوسوس

زمان نگهداری
(روز)

شاهد ( 0درصد)

 96درصد

 90درصد

 16درصد

9

0/19 Ca

0/19 Da

0/07 Db

0/70 Cc

1

0/11 Ca

0/19 CDab

0/10 CDb

0/76 BCc

7

Ca

BCa

BCa

0/15

0/16

0/19

Bb

0/75

90

9/00 Ba

0/10 ABab

0/16 Bb

0/70 Bc

91

Aa

9/01

Aab

9/09

Ab

0/10

Ac

0/00

9

Da

0/11

Db

0/01

Cc

0/01

Dd

0/76

1

0/15 CDa

7

BCa

0/11

90

ABa

9/00

91
9

الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و
الکتوباسیلوس رامنوسوس ()9:9

اسیدیته (درصد اسید الکتیک)

0/11 Ca
BCb
Ba

0/15

0/11

0/07 Cb

0/70 CDc

Bc

0/19

BCd

0/00

Bb

0/11

ABc

0/00

9/06 Aa

9/01 Aa

0/11 Ab

0/06 Ac

Da

Db

Cc

Dd

0/17

0/19

0/07

0/70

1

0/11 CDa

0/16 CDb

0/10 BCc

0/09 CDd

7

9/09 BCa

0/17 Cb

0/10 Bc

0/09 BCd

90

9/01 Ba

9/09 Bab

0/10 Ab

0/05 Bc

91

9/00 Aa

9/06 Aa

9/00 Ab

0/10 Ac

حروف متفاوت کوچک در هر ردیف (نمونههای ماست حاوی مقادیر مختلف پورۀ بادمجان) و حروف متفاوت بزرگ در هر ستون (در نمونههای ماست
حاوی هریک از انواع باکتری پروبیوتیک) بهترتیب نشاندهندۀ اختالف معنیدار ( )P>0/06میباشد.
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سینرزیس

یکی از عواملی که کیفیت ماست را تحتتأثیر قرار
میدهد ،آباندازی میباشد .سینرزیس یک ویژگی
نامطلوب در دورۀ ماندگاری میباشد و باعث کاهش
پذیرش مصرفکننده میشود .نتایج این پژوهش نشان داد
درصدهای مختلف بادمجان اثر معنیداری ( )P>0/06بر
آباندازی محصول داشت ،بهطوریکه با افزایش غلظت
بادمجان میزان آباندازی نمونهها کاهش چشمگیری
داشت (جدول  .)1اضافهکردن ترکیباتی مانند برخی
سبزیجات بهعلت جذب آب آزاد ماست توسط آنها و انجام
فعالیتهای اسمزی ،باعث کاهش آب میانبافتی محصول
میشود ( .)Tamime & Robinson, 2007اما شاید بتوان
گفت مهمترین دلیل کاهش سینرزیس در نمونههای
حاوی ماست بادمجان اسیدیتۀ پایینتر در آنهاست چرا که
با افزایش اسیدیتۀ ماست ،بهدلیل کاهش قابلیت نگهداری
آب در محصول مقدار سینرزیس آن افزایش مییابد.
ارتباط میان اسیدیته و سینرزیس توسط سایر محققین نیز
گزارش شده است ( ;Athar, Shah, & Khan, 2000
;Jooyandeh, Mortazavi, Farhang, & Samavati, 2015
& Meenakshi et al., 2018; Selvamuthukumaran
 .)Farhath, 2014ازسویدیگر ،دورۀ ماندگاری اثر

معنیداری ( )P>0/09روی تمام تیمارها داشت
بهاینصورتکه در طی دورۀ نگهداری  91روزه میزان
آباندازی نمونهها افزایش پیدا کرد .تغییر در میزان
اسیدیتۀ ماست منجربه بازآرایی شبکۀ کازئینی میشود که
این امر باعث آباندازی ماست میشود (.)Lucey, 2002
نتایج این پژوهش با نتایج حاصل از پژوهش Meenakshi
و همکاران ( )0090مطابقت داشت .برخالف این نتایج،
 Royو همکاران ( )0096نشان دادند که مقدار سینرزیس
ماست در  90روز ابتدای نگهداری کاهش و پس از آن تا
پایان زمان نگهداری افزایش مییابد .همچنین اختالف
معنیداری از نظر سینرزیس میان نمونههای ماست حاوی
باکتریهای جداگانۀ پروبیوتیک الکتوباسیلوس
اسیدوفیلوس و الکتوباسیلوس رامنوسوس با یکدیگر و نیز
با نمونههای حاوی مخلوط این باکتریها مشخص نگردید
( ،)P<0/06درهرحال ،همانگونهکه در جدول ( )1مشهود
است ،مقدار سینرزیس در نمونههای ماست حاوی مخلوط
دو باکتری پروبیوتیک موردنظر باالتر از نمونههای حاوی
سویه تک باکتری پروبیوتیک بود که دلیل آن
همانگونهکه در باال اشاره شد ،احتماالً اسیدیتۀ پایینتر
نمونههای حاوی باکتری پروبیوتیک به شکل مجزاست.

جدول  -4تأثیر مقدار پورۀ بادمجان و نوع باکتری پروبیوتیک بر سینرزیس نمونههای ماست طی مدت  14روز نگهداری
سینرزیس (درصد)

نوع باکتری پروبیوتیک

زمان نگهداری
(روز)

شاهد ( 0درصد)

 96درصد

 90درصد

 16درصد

الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس

9
1
7
90
91

91/50 Ca
10/71 BCa
19/09 /Ba
11/51 Aa
69/09 Aa

06/99 Cb
07/56 Cb
90/09 Bb
95/95 ABb
91/95 Ab

97/60 Cc
00/09 BCc
01/06 ABc
01/15 Ac
06/15 Ac

0/96 Bd
9/50 ABd
1/60 ABd
6/17 ABd
7/10 Ad

الکتوباسیلوس رامنوسوس

9
1
7
90
91

10/95 Ca
10/10 BCa
11/06 Ba
60/01 Aa
69/19 Aa

05/96 Cb
00/50 BCb
90/05 Bb
95/09 Ab
91/17 Ab

90/95 Bc
09/95 Ac
06/05 Ac
06/60 Ac
05/07 Ac

0/05 Bd
1/09 ABd
6/01 ABd
5/99 ABd
7/66 Ad

الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و
الکتوباسیلوس رامنوسوس ()9:9

9
1
7
90
91

91/10 Ca
10/11 BCa
11/19 Ba
60/70 Aa
60/05 Aa

05/01 Db
00/71 Db
99/06 Cb
97/96 Bb
19/06 Ab

97/69 Cc
09/10 Bc
05/51 ABc
00/50 Ac
01/07 Ac

0/17 Bd
9/01 Bd
5/96 ABd
7/00 Ac
0/57 Ad

حروف متفاوت کوچک در هر ردیف (نمونههای ماست حاوی مقادیر مختلف پورۀ بادمجان) و حروف متفاوت بزرگ در هر ستون (در نمونههای ماست
حاوی هریک از انواع باکتری پروبیوتیک) بهترتیب نشاندهندۀ اختالف معنیدار ( )P>0/06میباشد.
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رنگسنجی

زمان نگهداری میزان روشنایی نمونهها بهطور معنیداری

باتوجهبه تأثیر مهم رنگ محصوالت لبنی در پذیرش

( )P>0/09افزایش یافت (جدول  .)6افزایش شاخص

مصرفکننده ،مقدار روشنایی (* )Lنمونههای ماست

روشنایی نمونههای ماست حاوی بادمجان طی مدت

اندازهگیری شد .براساس نتایج بهدستآمده ،افزودن پالپ

نگهداری میتواند بهدلیل تجزیۀ ترکیبات رنگی بهویژه

بادمجان تأثیر معنیداری ( )P>0/06بر میزان کاهش

ترکیبات آنتوسیانین و کاروتنوئیدی موجود در بادمجان

شاخص روشنایی نمونهها داشت که میتوان آن را بهعلت

باشد .همانند نتایج این تحقیق ،کاهش معنیداری میزان

حضور بادمجان در محصول و تیره رنگشدن ماست نسبت

روشنایی در ماست زرشک ( )Hassani & Sharifi, 2012و

به نمونۀ شاهد و تأثیری که مکملهای فیبری بر میزان

ماستهای میوهای توتفرنگی ،آلبالو و زغالاخته

ترکیبات سرمی موجود در ماست دارند ،نسبت داد .در میان

()Mehdizadeh, Razavi, & Esmaeili Koutamehr, 2019

تیمارها ،ماست حاوی  16درصد پالپ بادمجان در تمامی

طی مدت نگهداری گزارش شده است .درهرحال برخالف

دورههای نگهداری از کمترین میزان روشنایی برخوردار بود.

نتایج بهدستآمده در این تحقیق Seçkin ،و Baladura

در مطابقت با این نتایج Martino ،Bertola ،Staffolo ،و

( )0090در بررسی تأثیر افزودن منابع فیبری مختلف

 )0001( Bevilacquaتیرهترشدن رنگ ماست را در اثر

(پسماند سیب ،گندم و بامبو) بر شاخصهای رنگی

افزودن فیبر سیب و  Chouchouliو همکاران ()0099

ماستچکیده در طی مدت  09روز زمان ماندگاری روند

کاهش درجۀ روشنایی ماست غنیشده با عصارۀ دانههای

مشخص و معنیداری در شاخصهای رنگی نمونهها مشاهده

مختلف نظیر دانۀ انگور را نسبت به نمونۀ شاهد گزارش

ننمودند .همچنین ،همانگونهکه در جدول ( )6قابلمشاهده

کردند .ازسویدیگر هرچند مدت زمان ماندگاری در تحقیق

است ،اختالف چندانی از نظر میزان شاخص * Lمیان

حاضر تأثیر معنیداری بر شاخص روشنایی نمونۀ شاهد

نمونههای ماست حاوی انواع مختلف باکتریهای پروبیوتیک

نداشت ،اما در نمونههای ماست حاوی بادمجان ،با گذشت

مشاهده نگردید.

جدول  -5تأثیر مقدار پورۀ بادمجان و نوع باکتری پروبیوتیک بر شاخص روشنایی نمونههای ماست طی مدت نگهداری
شاخص روشنایی

نوع باکتری پروبیوتیک

زمان نگهداری (روز)

الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس

9
1
7
90
91

76/00 Aa
76/90 Aa
71/95 Aa
71/05 Aa
79/19 Aa

الکتوباسیلوس رامنوسوس

9
1
7
90
91

77/56 Aa
77/17 Aa
77/97 Aa
75/65 Aa
71/00 Aa

67/55 Ab
69/01 ABb
60/60 Bb
11/70 BCb
17/19 Cb

الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و
الکتوباسیلوس رامنوسوس ()9:9

9
1
7
90
91

75/10 Aa
75/09 Aa
71/00 Aa
71/01 Aa
79/95 Aa

60/00 Ab
65/06 Ab
69/99 Ab
10/90 Bb
16/91 Bb

شاهد ( 0درصد)

 96درصد

 90درصد

 16درصد

61/65 Ab
61/99 Ab
65/10 ABb
61/91 BCb
69/77 Cb

60/11 Ab
10/11 Ac
15/16 ABc
11/10 BCc
19/11 Cc

19/16 Ac
10/51 Ad
90/95 ABd
91/77 BCd
90/60 Cd

11/90 Ac
17/71 ABc
16/06 BCc
10/16 CDc
10/59 Dc

10/90 Ad
19/60 ABd
90/11 BCd
96/00 Cd
99/79 Cd

69/65 Ac
11/91 Ac
17/79 ABc
19/10 BCc
10/00 Cb

10/77 Ad
97/00 ABd
95/60 ABd
91/55 Bd
90/17 Bc

حروف متفاوت کوچک در هر ردیف (نمونههای ماست حاوی مقادیر مختلف پورۀ بادمجان) و حروف متفاوت بزرگ در هر ستون (در نمونههای ماست
حاوی هریک از انواع باکتری پروبیوتیک) بهترتیب نشاندهندۀ اختالف معنیدار ( )P>0/06میباشد.
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شمارش پروبیوتیکها

قابلیت زنده مانی باکتریهای پروبیوتیک ( & Dave

براساس نتایج این تحقیق ،افزودن بادمجان در ابتدای
زمان نگهداری سبب کاهش قابلتوجه ()P>0/06
باکتری های پروبیوتیک گردید که دلیل آن احتماالً رقت
باکتریهای یادشده در ماست می باشد .درهرحال با
افزایش زمان نگهداری ،این روند معکوس گردید
بهطوریکه نمونه های حاوی درصد باالتر بادمجان با
اختالف معنی داری از میانگین شمارش باکتری
پروبیوتیک باالتری نسبت به نمونۀ شاهد برخوردار بودند
که نشان دهنده اثر مثبت بادمجان افزودهشده بر قابلیت
زندهمانی باکتری های پروبیوتیک بود (جدول  .)5اثر
پری بیوتیک سبزیجات و میوه جات مختلف بر باکتریهای
پروبیوتیک بهدلیل وجود ترکیبات الیگوساکاریدی توسط
بسیاری از محققین گزارش شده است ( & Fernandez

 )Shah, 1997میباشد .درهرحال ،باوجود کاهش
قابلتوجه باکتریهای پروبیوتیک طی دورۀ نگهداری،
تعداد این باکتریها در نمونۀ شاهد و تمامی نمونههای
حاوی پورۀ بادمجان در پایان مدت زمان نگهداری باالتر
از استاندارد الزم برای محصوالت پروبیوتیک و باالتر از
 907واحد تشکیل کُلنی در هر گرم بود .تعداد قابلتوجه
و قابلقبول باکتری پروبیوتیک در پایان دورۀ نگهداری
0
در سایر فراوردههای لبنی پروبیوتیک نظیر داهی
(نیکبختکشکولی ،جوینده ،تهموزیدیدهبان و سماواتی،
 ،)9915نوشیدنی تخمیری بر پایۀ تراوه (خمیریان،
جوینده ،حصاری و برزگر )9915 ،و پنیر فراپالوده (ترابی
و همکاران )9910 ،نیز گزارش شده است .در نتایجی
مشابه Ertem ،و  )0090( Çakmakçıباالترین تعداد
باکتری الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ( 0/56لگاریتم واحد
تشکیل کُلنی در هر گرم ) در ماست پروبیوتیک حاوی 6
درصد گوبدین( 9غذای محلی ترکیه شامل مخلوط
شاه توت سفید خشک و خمیر گردو) را در روز 7ام
نگهداری و کمترین شمارش پروبیوتیکی را در پایان زمان
 09روز نگهداری گزارش نمودند،Delavari .
 Pourahmadو  )0091( Sokutifarنیز در نتایجی مشابه
با این تحقیق ،تعداد باالتری ( )P>0/06از باکتری
الکتوباسیلوس پالنتاروم را در زمان 7ام نگهداری گزارش
نمودند که این میزان در ادامۀ مدت زمان نگهداری در
یخچال بهطور قابلتوجهی کاهش مییافت.
بهعالوه نتایج نشان داد که نمونههای ماست حاوی
مخلوط باکتریهای پروبیوتیک الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس
و الکتوباسیلوس رامنوسوس در غلظتهای مختلف بادمجان
از شمارش باکتریهای پروبیوتیکی باالتری در تمامی مدت
زمان نگهداری برخوردار بودند .درهرحال اختالف معنیداری
میان نمونههای ماست حاوی سویههای جداگانه پروبیوتیک
مشاهده نگردید که با نتایج  Razavi ،Ehsani ،Daneshiو
 )0099( Labbafiهمخوانی داشت.

Marette, 2017; Galgano, Condelli, Caruso,
Colangelo, & Favati, 2014; Luckow & Delahunty,
2004; Mehdizadeh et al., 2019; Sadeghi,
 .)Pourahmad, & Mokhtare, 2017بهعالوه ،علت

باالتربودن تعداد باکتری های پروبیوتیک در نمونههای
ماست حاوی میوهجات و سبزیجات میتواند بهدلیل
خاصیت ضداکسایشی این ترکیبات و حذف اکسیژن از
محیط به ویژه توسط ترکیبات فنلی باشد .در این شرایط،
9
با حذف اکسیژن و ایجاد پتانسیل اکسیداسیون-احیاء
پایین ،قابلیت زندهمانی باکتری های پروبیوتیک افزایش
مییابد ( Marhamatizadeh, Ehsandoost, & Gholami,
.)2013
نتایج همچنین نشان داد که زمان نگهداری تأثیر
معنیداری بر قابلیت زندهمانی باکتریهای پروبیوتیک
داشت .همانگونهکه در جدول ( )5میتوان مالحظه
نمود ،به طورکلی تعداد باکتری های پروبیوتیک تا روز 7ام
نگهداری افزایش و پس از آن کاهش یافت .علت افزایش
باکتری های پروبیوتیک در اوایل دورۀ نگهداری میتواند
بهدلیل فراهم بودن شرایط مختلف بهویژه وجود مواد
مغذی الزم جهت رشد باکتری های پروبیوتیک باشد
( Donkor, Nilmini, Stolic, Vasiljevic, & Shah,
 .)2007کاهش قابلتوجه باکتری های پروبیوتیک در ادامۀ
مدت زمان نگهداری نیز احتماالً بهدلیل افزایش اسیدیتۀ
ماست و همچنین تولید پراکسید هیدروژن توسط
سویه های آغازگر ماست و اثر منفی این ترکیبات بر
Redox potential

1

Dahi
Gobdin

2
3
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جدول  -6تأثیر مقدار پورۀ بادمجان و نوع باکتری پروبیوتیک بر شمارش پروبیوتیکهای نمونههای ماست طی مدت نگهداری
شمارش باکتریهای پروبیوتیک (برحسب لگاریم واحد تشکیل کُلنی در هر گرم)

نوع باکتری پروبیوتیک

زمان نگهداری (روز)

الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس

9
1
7
90
91

0/75 Ba
0/11 Aa
1/01 Aa
0/59 Bb
7/71 Cb

الکتوباسیلوس رامنوسوس

9
1
7
90
91

0/01 BCa
1/00 ABa
1/91 Aa
0/70 Ca
7/09 Db

0/71 Bb
0/05 Bb
1/00 Aa
0/77 Ba
7/01 Cb

9
1
7
90
91

0/11 Ba
1/09 Aa
1/91 Aa
0/15 Ba
0/99 Cb

0/09 Ca
1/07 ABab
1/90 Aa
1/09 BCa
0/97 Dab

الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و
الکتوباسیلوس رامنوسوس ()9:9

شاهد ( 0درصد)

 96درصد

 90درصد

 16درصد

0/59 Bab
0/01 Aa
1/00 Aab
0/57 Bb
7/00 Cab

0/60 Cbc
0/70 Bab
0/10 Aab
0/05 ABa
7/00 Dab

0/91 CBc
0/56 Bb
0/10 Ab
0/19 Aa
7/15 Da

0/59 Cb
0/07 ABb
1/06 Aa
0/70 BCa
0/99 Dab

0/65 Cb
0/09 Bb
1/99 Aa
0/10 Ba
0/90 Da

0/75 Bab
1/01 Aab
1/09 Aa
1/99 Aa
0/01 Cab

0/51 Cb
0/19 Bb
1/97 Aa
1/00 ABa
0/95 Da

حروف متفاوت کوچک در هر ردیف (نمونههای ماست حاوی مقادیر مختلف پورۀ بادمجان) و حروف متفاوت بزرگ در هر ستون (در نمونههای ماست
حاوی هریک از انواع باکتری پروبیوتیک) بهترتیب نشاندهندۀ اختالف معنیدار ( )P>0/06میباشد.

بهینهیابی

در تحلیل سلسله مراتبی ،احتمال ناهماهنگی در قضاوتها
وجود دارد .بنابراین ،از سنجهای به نام «نرخ ناسازگاری»
برای تعیین میزان ناهماهنگی داوریها استفاده میشود.
این ضرایب مقدار این احتمال را که ماتریس مقایسۀ
زوجی کامالً بهصورت تصادفی پرشده است ،مشخص
میکند .در این شرایط ،درصد ناسازگاری  0/9بهعنوان
بیشینۀ قابلقبول معرفی شده است .بهمنظور بررسی و
اولویتبندی  1محصول (شاهد و نمونههای ماست حاوی
 90 ،96و  16درصد بادمجان) براساس تحلیل سلسله
مراتبی باتوجهبه ویژگیهای بافت ،عطروطعم ،رنگ،pH ،
اسیدیته ،تعداد باکتری پروبیوتیک و سینرزیس ،نتایج
نشان داد محصول حاوی  90درصد بادمجان با وزن
 0/979باالتر از سایر محصوالت بوده است .همچنین،
نتایج نشان داد که میزان نرخ ناسازگاری  0/00بود که
باتوجهبه اینکه کمتر از  0/9میباشد ،نتایج از اعتبار باالیی
برخوردار است و قابلیت اتکای مناسبی دارد.
نتیجهگیری
این تحقیق بهمنظور بررسی تأثیر افزودن پورۀ بادمجان بر
ویژگیهای فیزیکوشیمیایی ،میکروبی و حسی ماست

پروبیوتیک انجام پذیرفت و مقدار بهینۀ پورۀ بادمجان
افزودهشده به ماست توسط تحلیل سلسله مراتبی مشخص
گردید .نتایج نشان داد که با افزودن پورۀ بادمجان،
ویژگیهای اسیدیته ،شاخص روشنایی و سینرزیس
نمونههای ماست پروبیوتیک کاهش و مقدار  pHافزایش
یافت .درمورد شمارش باکتریهای پروبیوتیک ،نتایج کمی
پیچیدهتر بود .با افزایش مقدار بادمجان ،تعداد باکتریهای
پروبیوتیک نمونهها تا اواسط دورۀ نگهداری بهدلیل کاهش
سهم ماست در فرموالسیون ماست بادمجان و به تبع آن
کاهش نسبت باکتریها کاهش یافت .اما از روز 7ام به بعد،
میزان باکتریهای پروبیوتیک در نمونههای حاوی پورۀ
بادمجان نسبت به شاهد روندی افزایشی نشان داد،
بهطوریکه در پایان مدت  91روز نگهداری ،نمونههای
حاوی مقادیر باالتر بادمجان از شمارش باکتریهای
پروبیوتیکی باالتری برخوردار بودند .درهرحال ،تمامی
نمونههای ماست (شاهد و نمونههای حاوی درصدهای
مختلف بادمجان) از شمارش باالی باکتری پروبیوتیک و
باالتر از حد استاندارد ( 907واحد تشکیل کُلنی در هر
گرم) برخوردار بودند .همچنین افزودن بادمجان تا مقدار
 90درصد سبب بهبود ویژگیهای حسی ماست پروبیوتیک
بادمجان گردید؛ هرچند نمونۀ حاوی  96و  16درصد نیز
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از کیفیت عطروطعم و بافت مناسبی برخوردار بودند.
بهعالوه ،براساس نتایج بهدستآمده مشخص گردید که
اگرچه از نظر ویژگیهای موردبررسی اختالف معنیداری
میان نمونههای ماست حاوی الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس
و الکتوباسیلوس رامنوسوس وجود نداشت ،اما نمونههای
حاوی مخلوط دو باکتری پروبیوتیک از مقادیر اسیدیته،
سینرزیس و تعداد باکتری پروبیوتیک باالتری برخوردار
بودند .درهرحال ،بهجز شمارش باکتریهای پروبیوتیک،
سایر ویژگیها معنیدار نگردید .باتوجهبه نتایج حاصل از
تحلیل سلسله مراتبی مشخص گردید که با استفاده از
میزان  90درصد پورۀ بادمجان میتوان محصولی با کیفیت
مناسب تولید نمود .با تولید ماست پروبیوتیک بادمجان،

میتوان محصول عملگرایی تولید نمود که بهدلیل تعداد
باالی باکتری پروبیوتیک ،وجود ترکیبات زیستفعال و
مقادیر باالی پتاسیم بادمجان و کلسیم و منیزیم شیر در
محصول نهایی بتواند نقش مهمی در برآوردهنمودن
نیازهای تغذیهای روزانۀ ما ایفا نماید.
سپاسگزاری
این مقاله مستخرج از طرح پژوهشیی بیه شیمارۀ 179/99
است و نویسندگان مقالیه از معاونیت پژوهشیی و فنیاوری
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعیی خوزسیتان جهیت
حمایتهای مالی و معنوی تشکر و قدردانی مینمایند.
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Abstract
The aim of this study was to evaluate the effect of incorporation of eggplant puree (0-45%) on
physicochemical properties (pH, acidity, color and syneresis), sensorial parameters (odor and taste,
color, and texture) and survival of probiotics in yogurt after 1, 4, 7, 10 and 14 days of storage.
Furthermore, Analytic Hierarchy Process (AHP) was used to determine the best probiotic eggplant
yogurt according to the assessed parameters. The results showed that by increasing the amount of
eggplant puree, the extent of acidity, syneresis and lightness (L*) decreased while the pH increased.
Incorporating eggplant puree caused significant (P<0.05) reduction of probiotic bacteria at the
beginning of storage time. However, during the storage period this status contrarily changed, in such a
way that yogurt samples containing a higher concentration of eggplant puree at the end of storage had
a higher count. This was probably due to prebiotic effect of eggplant puree and the lower pH of yogurt
sample. According to data analysis by AHP, yogurt sample contained 30% of eggplant puree with the
weight of 0.171 being the best formula compared with the others. The results showed that
incompatibility rate was 0.08 and as this value was lower than 0.1, the obtained results had an
acceptable reliability and credibility. Based on the results of this research, the manufactured eggplant
probiotic yogurt having an acceptable sensory and probiotic properties may be introduced as a
functional food product. Furthermore, due to prebiotic capability of the eggplant puree, it could be
used in various probiotic products.
Keywords: Analytic hierarchy process, Eggplant puree, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus
rhamnosus, Probiotic yogurt
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چكیده
در این پژوهش کربوهیدراتهای صمغ عربی ( 900-0درصد) ،مالتودکسترین (70-0
درصد) و اینولین ( 70-0درصد) بهعنوان ترکیبات دیواره جهت ریزپوشانی اسانس هل
مورداستفاده قرار گرفتند .از طرح آماری مخلوط ساده-مرکزی جهت طراحی آزمایشها،
بهینهیابی و یافتن بهترین ترکیب دیواره برای حداکثر رهایش در دهان استفاده شد .هدف
از این تحقیق ریزپوشانی مواد مؤثرۀ موجود در اسانس هل و مقایسۀ تأثیر افزودن
مالتودکسترین و اینولین به صمغ عربی بهعنوان مواد پوششدهنده روی پاسخهای بازده
ریزپوشانی اسانس هل ،ترکیبات مؤثرۀ آن ،آزادسازی مواد مؤثره و بازیابی پودر بود.
همچنین در این تحقیق ارتباط بین دمای انتقال شیشهای با رهایش مواد مؤثرۀ اسانس
هل ،در بزاق بررسی شده است .نتایج نشان داد ترکیب بهینه شامل صمغ عربی،
مالتودکسترین و اینولین با نسبتهای بهترتیب  0/0699/7622/8بود و تحت این شرایط
بازده ریزپوشانی روغن ،آلفا-ترپنیلاستات و  9و  8سینئول بهترتیب  19/51 ،89/75و
 10/85درصد ،رهایش مادۀ مؤثره در بزاق  19/75درصد و بازیابی پودر  25/57درصد
بهدست آمد .دمای انتقال شیشهای ترکیب بهینه برابر  27/1درجۀ سانتیگراد بود که دمای
مناسبی برای حفظ مواد مؤثره در دمای محیط و رهایش در محیط شبیهسازیشدۀ دهان
بود .باتوجهبه نتایج این تحقیق میتوان ریزکپسولهای بهینۀ اسانس هل تولیدشده را
بهصورت موفقیتآمیزی در محصوالتی مانند شکالت ،نبات و قندحبهای بدون رهایش اجزاء
در دمای نگهداری و با رهایش سریع و باال در دهان بهکار برد.

تاریخ دریافت9918/07/79 6
تاریخ پذیرش9918/02/99 6
واژههای کلیدی
اسانس هل
اینولین
رهایش
ریزپوشانی
صمغ عربی

9
مقدمه
خواص حسی برای پذیرش مواد غذایی توسط
مصرفکنندگان از اهمیت زیادی برخوردار میباشند .در
میان این ویژگیها ،عطروطعم از اهمیت بسزایی
برخورداربوده و ممکن است تعیینکنندۀ مصرف یا
عدممصرف یک مادۀ غذایی باشد .ترکیبات طعمدار اغلب
جهت بهبود کیفیت حسی یا پنهانکردن طعمهای
نامطلوب به مواد غذایی افزوده میگردند.

اسانسهای مختلف گیاهی ازجمله مواد مولد
عطروطعم طبیعی بوده که اهمیت زیادی در فراوردههای
غذایی دارند .هل 9با نام علمی الهتاریا کارداموم 7از تیرۀ
زنجبیل و یک گیاه گرمسیری میباشد .منشأ هل
جنگلهای کوهستانی هند و سریالنکاست که بهصورت
خودرو در آنجا میروید (آفاقهایده .)9989 ،مواد مؤثرۀ
Cardamom
Elettaria cardamomum
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هل جزء گروه روغنهای فرار است که حاوی الکل میباشد.
9و 8سینئول 9و آلفا -ترپنیل استات 7اصلیترین مواد مؤثرۀ
هل بوده که تعیینکنندۀ خواص عطروطعم دانههای هل
هستند ( .)Krishnan, Bhosale, & Singhal, 2005دانههای
هل جزء داروهای معطر بوده و بهعنوان محرک ،بادشکن و
تغییردهنده و مطبوعکنندۀ طعم داروها و غذاها بهکاربرده
میشود .پودر آن خاکستری مایل به قرمز یا قهوهای با بوی
معطر و طعم گس و تند مانند ادویه میباشد (شریعتهادی،
 .)9928در صنایع غذایی در محصوالتی مانند نوشابههای
غیرالکلی ،بستنی ،شیرینیها ،آدامس ،چاشنیها ،گوشت و
کیک و کلوچه استفاده میشود (آفاقهایده.)9989 ،
اسانسها ترکیبات فراری بوده و لذا در محیط ناپایدارند.
حساسیت اسانس هل به اکسیداسیون زیاد بوده و این باعث
تجزیه و ایجاد بوی نامطلوب از این اسانس طبیعی میشود
( )Krishnan et al., 2005ریزپوشانی یکی از فرایندهای نوین
در صنایع غذایی است که میتواند ترکیبات فرار را در مقابل
اکسیداسیون محافظتکرده و در زمان موردنیاز این ترکیبات
را بهصورت کنترلشده آزاد نماید ( Najafi Najaf,
.)Mortazavi, Koocheki, Khorami, & Rekik, 2009
جهت کنترل کیفیت حسی مواد غذایی ،درک سازوکار
نگهداری و آزادسازی ترکیبات فرار توسط ترکیبات دیواره
ضروری است .دراینزمینه بعضی ترکیبات فرار نسبت به
ترکیبات دیگر بهتر نگهداری میشوند و بعضی دیوارهها
نسبت به دیوارههای دیگر مؤثرترند .مطالعههای زیادی نشان
میدهند که شرایط فرایند ،جنس دیواره و نوع مادۀ طعمدار،
عوامل تعیینکننده در نگهداری مواد فرار هستند
( Frascareli, Silva, Tonon, & Hubinger, 2012; Kubo,
.)Himejima, & Muroi, 1991; Shahidi & Han, 1993
معموالً طراحی دیواره بهگونهای صورت میگیرد که
محتویات داخل ریزکپسولها بتوانند با سرعت کنترلشده و
تحتشرایط موردنظر آزاد شوند ( & Lee, Hwang, Park,
 .)Park, 2003دراینمیان دیواره اهمیت زیادی در حفظ این
ترکیبات دارد ( & Imagi, Muraya, Yamashita, Adachi,
Matsuno, 1992; Minemoto, Adachi, & Matsuno,
.)1999; Yoshii et al., 1997

صمغ عربی یکی از مهمترین صمغهایی است که بهعنوان
دیواره در ریزپوشانی ترکیبات مولد طعم و بو مورداستفاده
قرار میگیرد .حاللیت مناسب ،ویسکوزیتۀ پایین ،خصوصیات
1,8 Cineol
-Triphenyl acetate
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تشکیل امولسیون و ظرفیت نگهداری باالی ترکیبات فرار و
مواد آبگریز توسط صمغ عربی باعث شده تا در بسیاری از
روشهای ریزپوشانی موردتوجه باشد .سفید رنگ و محلول در
آب است و عمدتاً شامل کربوهیدراتهاست ( Shiga et al.,
 .)2001مالتودکسترین توانایی ایجاد شبکه در فرایندهای
مختلف ریزپوشانی را داشته و همچنین بازده ریزپوشانی
بهدستآمده توسط این ترکیب باال میباشد .مالتودکسترین
ویسکوزیتۀ پایینی راحتی در غلظتهای باال داشته و قیمت
پایینی دارد .دردسترسبودن آنها ،از عوامل مهم در استفاده از
این ترکیبات در فرایندهای مختلف ریزپوشانی بوده و شکل
ظاهری این ترکیبات ،پودر سفید رنگ است ( Apintanapong
 .)& Noomhorm, 2003اینولین از واحدهای فروکتوز با
پیوندهای بتا ( 9به  )7با یک واحد گلوکز در انتهای زنجیره
تشکیل شده است ( & Bakowska-Barczak
 .)Kolodziejczyk, 2011اینولینهای تجاری مختلف ،خلوص
خیلی باال و مشخصات پودری و ترکیب کربوهیدراتی متفاوت
دارند .اینولین یک فیبر رژیمی است که اثرات پریبیوتیک
نشان میدهد و میتواند قابلیت دردسترسبودن کلسیم را
بهبود بخشد ( Robert, García, Reyes, Chávez, & Santos,
 .)2012فرایندهای متفاوتی جهت ریزپوشانی طعمها استفاده
میگردد .یکی از فرایندهای اصلی برای این مورد ،خشککن
پاششی 9است ،که برای این فرایند از مالتودکسترین ،2صمغ
عربی 7و نشاستۀ اصالحشده 2بهعنوان دیواره استفاده میشود
(.)Goubet, Le Quere, & Voilley, 1998
خشککردن پاششی برای طیف وسیعی از مواد ازجمله
اسانسها ،اجزای غذایی فراسودمند و دارویی ،ترکیبات معطره
و روغنهای با مصارف خاص بهکار میرود ( & Patel, Patel,
 .)Suthar, 2009از دالیل توسعۀ این روش میتوان به
دردسترسبودن تجهیزات و پایینبودن هزینههای عملیاتی
آن ،امکان استفاده از طیف وسیعی از دیوارهها ،حفظ مناسب
ترکیبات فرار ،کیفیت مطلوب محصول نهایی و سادگی اجرای
آن بهصورت مداوم اشاره کرد (.)Reineccius, 1995
یکی از خصوصیات مهم مواد ریزپوشانیشده ،امکان
رهایش 5آنها در شرایط کنترلشده و در زمان و مکان مناسب
است .در واقع اگر ریزکپسولی تولید شود که پایداری و ویژگی
محافظتی مناسبی داشته باشد اما رهایش آن در محیط
3
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موردنظر بهخوبی انجام نشود ،اهداف ریزپوشانی برآورده نشده
است (.)Chiu & Moss, 2007; Lee, Park, & Ha, 1997
بدینترتیب یافتن بهترین شرایط رهایش مواد ،اهمیت
بسزایی داشته و توجه پژوهشگران را بهخود جلب کرده است.
لذا هدف از این تحقیق در مرحلۀ اول ریزپوشانی مواد
مؤثره (9و 8سینئول و آلفا-ترپنیل استات) موجود در اسانس
هل و مقایسۀ تأثیر افزودن مالتودکسترین و اینولین به صمغ
عربی بهعنوان مواد پوششدهنده روی پاسخهای موردنظر
بود .بازده ریزپوشانی و رهایش مواد مؤثره در شرایط دهان و
بازیابی هریک از پودرها موردبررسی قرار گرفت .همچنین
هدف بعدی این تحقیق ارتباط بین دمای انتقال شیشهای با
درصد رهایش باالی مواد مؤثرۀ اسانس هل ،در محیط
شبیهسازیشدۀ دهان میباشد.

از همگنساز اولتراتوراکس (مدل  ،T50شرکت ،IKA
ساخت آلمان) با سرعت  97000دور در دقیقه به مدت 7
دقیقه و در دمای محیط جهت همگنسازی اولیه استفاده شد
و جهت همگنسازی ثانویه از امواج فراصوت استفاده شد .در
تمام مراحل همگنسازی ،خنکسازی توسط حمام آبسرد
انجام گرفت .بدین جهت امولسیون اولیه پس از انتقال به
محفظهای استوانهایشکل و دو جداره از جنس فوالد زنگنزن
به قطر داخلی  9و عمق  90سانتیمتر به مدت  9دقیقه در
 570وات و فرکانس  70کیلوهرتز همگنسازی شد .انتقال
امواج فراصوت از بلور پیزوالکتریک به نمونه توسط پروب
استوانهایشکلی از جنس تیتانیوم به قطر  91میلیمتر که در
عمق  9سانتیمتر زیر سطح آن غوطهور میشود ،انجام شد.
دمای محلول با چرخش مداوم آبسرد در بین دو جدارۀ
استوانه در  77درجۀ سانتیگراد ثابت نگهداشته شد ( Jafari,
.)He, & Bhandari, 2007

اسانس هل از شرکت اکسیر گل سرخ (مشهد ،ساخت ایران)
خریداری شدند .صمغ عربی ،اینولین (درجۀ پلیمریزاسیون
بیشتر از  )90و مالتودکسترین ( )92/7>DE>70از شرکت
سیگما آلدریچ تهیه شد .استانداردهای آلفا-ترپنیل استات و
9و  8سینئول (با خلوص باال  11درصد) نیز از شرکت سیگما
آلدریچ تهیه گردیدند .هگزان با خلوص باال ( 17درصد) از
شرکت هامون طب (ساخت ایران) تهیه شدند.

تهیۀ ریزکپسول

مواد و روشها
مواد شیمیایی

تهیۀ امولسیون

محلول صمغ عربی ،مالتودکسترین و اینولین در نسبتهای
مختلف و با غلظت کلی (ترکیب دیواره)  77درصد وزنی-
وزنی در آب دیونیزه تهیه شدند .عملیات همزدن و تهیۀ
محلولها در مدت  9ساعت و به کمک همزن مغناطیسی
انجام گرفت و سپس محلولهای آمادهشده برای حداکثر
جذب آب به مدت  72ساعت در دمای یخچال ( 2درجۀ
سانتیگراد) نگهداری شدند ،الزم به ذکر است که  pHکلیۀ
محلولها با استفاده از سود  0/9نرمال ،در نقطۀ  5تنظیم شد
و برای جلوگیری از رشد میکروارگانیسمها و فعالیت میکروبی
در طول دورۀ نگهداری به میزان  700پی.پی.ام سدیم آزاید
به آنها اضافه شد .سپس به این مخلوطها امولسیفایر توئین
 80به میزان  7درصد وزنی-وزنی نسبت به دیواره اضافه شد
و به کمک همزن مغناطیسی به مدت  90دقیقه و با سرعت
 770دور در دقیقه مخلوط گردیدند .آنگاه اسانس هل با
نسبت  7درصد وزنی-وزنی قطرهقطره ،به مخلوط اضافه شد.

محلولهای امولسیونی تهیهشده با خشککن پاششی (مدل
 ،B190شرکت  ،Buchiساخت سوئیس) خشک شدند .شرایط
خشککن پاششی به این شرح بود 6دمای هوای ورودی
 980±90درجۀ سانتیگراد ،دمای هوای خروجی 50±90
درجۀ سانتیگراد ،سرعت جریان هوا  200لیتر بر ساعت،
سرعت پمپ خوراکدهی  90میلیلیتر بر دقیقه و فشار  2بار.
ریزکپسولهای بهدستآمده تا زمان انجام آزمون در ظروف
بستهشده با پارافین در دمای  -98درجۀ سانتیگراد نگهداری
شدند.
طراحی آزمایش و آنالیزهای آماری

جهت تعیین ترکیب بهینۀ دیواره از طرح مخلوط ساده-
مرکزی با استفاده از نرمافزار  Design Expertنسخۀ 5.9
استفاده شد .تیمارها و پاسخهایی که موردبررسی قرار
گرفتهاند در جدول ( )9نشان داده شده است .متغیرهای این
بخش شامل نسبتهای مختلف صمغ عربی ( 0تا 900
درصد) ،مالتودکسترین ( 0تا  70درصد) و اینولین ( 0تا 70
درصد) و پاسخهای موردبررسی شامل بازده ریزپوشانی
اسانس ،بازده ریزپوشانی ترکیبات مؤثرۀ اسانس (آلفا-ترپنیل
استات و 9و 8سینئول) ،آزادسازی مواد مؤثره در محیط
شبیهسازیشدۀ دهان و بازیابی پودر بود .ازطریق بررسی P-
 ،Valueمعنیداربودن یا نبودن هریک از ضرایب مدلهای
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ارائهشده توسط نرمافزار  Design Expertمشخص شد و
مقادیر باارزش باالتر از  0/07معنیدار نبوده و از مدلها حذف
شدند تا مدلهای جدیدی با پارامترهای معنیدار بهدست
آیند .کیفیت مدلهای مناسب ازطریق بررسی ضریب
همبستگی و ضریب همبستگی تنظیمشده 9موردبررسی قرار
گرفتند .مدل چندجملهای درجهسوم برای برازش دادهها
مورداستفاده قرار گرفت (رابطۀ 6)9
رابطۀ ()9

Yi=𝛽1A1+𝛽2B2+𝛽3C3+𝛽12A1B2+𝛽13A1C3+𝛽23B2C
3+𝛽123A1B2C3+𝛽12(1-2)A1B2(A1-B2)+𝛽13(1)3)A1C3(A1-C3)+𝛽23(2-3)B2C3(B2-C3

در رابطۀ ( 6Yi ،)9متغیر وابستۀ پیشبینیشده شامل؛
 6Y1بازده ریزپوشانی 6Y2 ،بازده ریزپوشانی آلفا-ترپنیل

استات 6Y3 ،بازده ریزپوشانی 9و 8سینئول 6Y4 ،آزادسازی
مادۀ مؤثره و  6Y5بازیابی پودر است β123 ،و  β13 ،β12و
 β23اثر برهمکنشهای سهتایی و دوتایی بین دیوارههای
مختلف را نشان میدهد β2 ،β1 ،و  β3ضرایب رگرسیون
برای هرکدام از اثرات خطی است و  B2 ،A1و  C3درصد
دیوارههای مختلف بهترتیب برای صمغ عربی ،مالتودکسترین
و اینولین هستند .اهمیت آماری هریک از جملههای
معادلههای رگرسیون با استفاده از تحلیل واریانس
( )ANOVAبرای هر پاسخ بررسی شد .فرمول بهینه
7
براساس پاسخهای مطلوب و با درنظرگرفتن تابع مطلوبیت
تعیین شد (Anarjan, Fahimdanesh, & Jafarizadeh-
.)Malmiri, 2017

جدول  -1طرح آزمایش مرکزی برای مخلوط ترکیبات بیوپلیمری دیوارهها و مقادیر بهدستآمده برای هر پاسخ
تیمار
9
7
9
2
7
2
5
8
1
90
99
97
99
92
97
92

فرموالسیون مواد دیواره
صمغ عربی6مالتودکسترین6اینولین
()77677672
صمغ عربی6اینولین ()99621
صمغ عربی6اینولین ()70670
صمغ عربی6مالتودکسترین ()70670
صمغ عربی6مالتودکسترین6اینولین
()79629692
صمغ عربی6مالتودکسترین6اینولین
()8692658
صمغ عربی ()900
صمغ عربی6اینولین ()70670
صمغ عربی ()900
صمغ عربی6اینولین ()92622
صمغ عربی6مالتودکسترین6اینولین
()29672697
صمغ عربی6مالتودکسترین6اینولین
()92670692
صمغ عربی6مالتودکسترین6اینولین
()70698697
صمغ عربی6مالتودکسترین6اینولین
()70698697
صمغ عربی6مالتودکسترین6اینولین
()92670692
صمغ عربی6اینولین ()70670

بازده ریزپوشانی
روغن (درصد)

بازده ریزپوشانی
آلفا-ترپنیل استات
(درصد)

بازده ریزپوشانی
9و 8سینئول
(درصد)

آزادسازی مادۀ
مؤثره (درصد)

بازیابی پودر
(درصد)

50

81/92

81/89

19/95

22/55

20/70
71/70
22/20

87/55
10/89
81/99

80/29
89/97
85/02

19/57
19/99
17/99

27/22
22/95
21/59

79/70

19/88

88/17

19/77

22/87

80/00

12/12

19/11

81/79

20/27

58/20
75/70
52/70
52/20

15/99
81/87
15/7
19/29

12/29
87/91
12/1
10/21

85/27
17/98
88/79
19/97

72/00
29/87
75/20
28/99

77/20

88/90

87/28

17/78

20/95

79/00

87/90

57/22

17/72

21/79

92/80

82/75

57/82

19/09

25/17

90/20

87/82

59/81

19/79

22/19

79/80

87/57

55/99

12/97

25/82

71/70

19/98

88/77

19/21

28/80

( A>0صمغ عربی)>900؛ ( B>0مالتودکسترین)>70؛ ( C>.اینولین)> 70و  900 =C+B+Aدرصد از کل مواد دیواره

Adjusted Correlation Coefficient

1

Desirability function

2

شهیدینوقابی و مالویسی
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استفاده از ترکیبات دیوارۀ صمغ عربی ،مالتودکسترین و اینولین جهت ...

آزمونهای انجامشده جهت دستیابی به ترکیبات بهینۀ
ریزکپسولها
بازده ریزپوشانی روغن

بازده ریزپوشانی روغن براساس روش توصیفشده توسط
 He ،Assadpoor ،Jafariو  )7008( Bhandariبا کمی
اصالحات تعیین شد .ابتدا  9گرم از پودر با  70میلیلیتر
هگزان در داخل لولۀ فالکون مخلوط شد و برای مدت 7
دقیقه با شیکر مخصوص لوله (مدل  ،basicشرکت ،IKA
ساخت آلمان) در دمای اتاق همزده شد .سپس ذرات پودر
با کمک کاغذ صافی شمارۀ  9واتمن از حالل جداشده و
پودر جمعآوریشده سه بار با  70میلیلیتر هگزان شسته
شد .سپس ،حالل در دمای اتاق و پس از آن در  20درجۀ
سانتیگراد تا رسیدن به وزن ثابت جدا گردید .روغن
ریزپوشانینشده (روغن سطحی) با استفاده از اختالف جرم
بین بالن تمیز اولیه و بالن حاوی پودر با روغن استخراجشده
تعیین شد ( .)Jafari et al., 2008بازده ریزپوشانی روغن هل
از رابطۀ ( )7بهدست میآید.
رابطۀ ()7
900

در رابطۀ ( 6TO ،)7محتوی روغن کل و  6SOمحتوی
روغن سطحی در پودرها هستند.
تعیین مقدار مادۀ مؤثرۀ سطحی ریزکپسولها

مقدار مادۀ مؤثرۀ سطحی ریزپوشانینشده با استفاده از
دستگاه اسپکتروفتومتر (مدل  ،160-Aشرکت ،Shimadzu
ساخت ژاپن) تعیین گردید .بدینجهت  9گرم از پودر با 70
میلیلیتر هگزان در داخل لولۀ فالکون مخلوط شد و برای
مدت  7دقیقه با شیکر مخصوص لوله در دمای اتاق بههم
خورد .سپس ذرات پودر با کمک کاغذ صافی شمارۀ 9
واتمن از حالل جدا شد .محلول باقیمانده توسط هگزان در
بالن ژوژه  77میلیلیتری به حجم رسانده شد .مقدار  9و 8
سینئول و آلفا-ترپینیل استات موجود در نمونه بهعنوان
ترکیبات شاخص و اصلی روغن هل بهترتیب در  750و
 792نانومتر اندازهگیری گردید ( ;Krishnan et al., 2005
Soottitantawat, Yoshii, Furuta, Ohkawara, & Linko,
 .)2003این نواحی بیشینۀ طول موج جذبی 9و 8سینئول و

آلفا-ترپینیل استات در دامنۀ  700-200نانومتر طیفنوری
میباشند .منحنی استاندارد با استفاده از محلولهای با

غلظت مختلف سینماآلدئید9 ،9و 8سینئول و آلفا-ترپینیل
استات در هگزان رسم شد .از نمونۀ هگزان نیز بهعنوان
شاهد برای جلوگیری از خطای جذب در دستگاه استفاده
گردید.
تعیین مقدار مادۀ مؤثرۀ داخل ریزکپسولها

برای تعیین مادۀ مؤثرۀ موجود در داخل ریزکپسولها از
روش بهکارگرفتهشده توسط  Soottitantawatو همکاران
( )7009استفاده شد .بهاینمنظور ،پودر حاصل که از مرحلۀ
قبل پس از شستوشو با هگزان بهجامانده بود ،دوباره
مورداستفاده قرار گرفت 9 .گرم از پودر به  70میلیلیتر
آبمقطر در داخل لولۀ فالکون منتقل و با شیکر مخصوص
لوله به مدت  9دقیقه همزده شد .سپس به نمونۀ هگزان
اضافه شد و در داخل حمام بخار آب در دمای  27درجۀ
سانتیگراد به مدت  70دقیقه نگهداری شد .در طول این
مدت همزدن بهطور متناوب انجام گرفت .سپس لوله در
دمای اتاق سرد و در سانتریفیوژ با سرعت  2000دور در
دقیقه و به مدت  70دقیقه سانتریفیوژ گردید تا فاز آبی از
فاز حالل جدا شود .درنهایت میزان جذب آن مطابق روش
گفتهشده در باال اندازهگیری گردید.
بازده ریزپوشانی

برای تعیین بازده ریزپوشانی خارجقسمت مقدار
سینماآلدئید9 ،و 8سینئول و آلفا-ترپینیل استات
ریزپوشانیشده به مقدار آن در سطح و داخل ریزکپسولها
مطابق رابطۀ ( )9محاسبه گردید6
رابطۀ ()9
= بازده ریزپوشانی
مقدار مادۀ مؤثرۀ اولیه /مقدار مادۀ مؤثرۀ داخل ریزکپسولها

آزادسازی مادۀ مؤثره
7

در محیط شبیهسازیشدۀ بزاق درصد آزادسازی مادۀ مؤثرۀ
هل موجود در ریزکپسولها بهصورت زیر تعیین میشود.
بهطور خالصه ،سوسپانسیونی از ریزکپسولهای حاوی روغن
هل در یک کیسۀ دیالیز واردشده و در  2/8 ،pHدر محلول
شبیهسازیشدۀ بزاق در جهت تقلید شرایط فروبردن قرار
گرفت .کیسۀ داخل یک حمام ترموستاتیک در دمای
 95±0/7درجۀ سانتیگراد ،تحت بههمخوردن روی همزن
Cinnamaldehyde
Simulated saliva digestion

1
2
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مغناطیسی در  900دور در دقیقه قرار داده شد .زمان
آزمایش روی  7دقیقه تنظیم شد و درصد آزادسازی برای
این زمان محاسبه شد .محلول شبیهسازی شدۀ بزاق تازه با
 2/8 ،pHدو بار جایگزین شد و در دمای  95±0/7درجۀ
سانتیگراد نگهداری شد و با استفاده از اسپکتروفتومتری
(مدل  ،160-Aشرکت  ،Shimadzuساخت ژاپن) مقدار مادۀ
مؤثرۀ آزادشده از ریزکپسولها تعیین شد .درصد آزادسازی
مادۀ مؤثره با استفاده از رابطۀ ( )2محاسبه شد ( Asprea,
6)2017
رابطۀ ()2
=درصد آزادسازی مادۀ مؤثرۀ موجود در ریزکپسولها
مقدار مادۀ مؤثرۀ اولیه/مقدار مادۀ مؤثرۀ موجود در محلول بعد از 7
دقیقه

سیستم خنککنندۀ نیتروژن مایع تعیین شد .برای
کالیبراسیون دما و جریان گرما از ایندیوم و روی استفاده
شد و برای مرجع دستگاه و همچنین جهت اندازهگیری
دمای انتقال شیشهای نمونهها از ظرف آلومینیومی 70
میکرولیتری استفاده گردید .حدود  7میلیگرم از نمونه به
داخل ظرف آلومینیومی منتقل شد و به شرح ذیل
موردتیمار قرار گرفتند 6سرعت سرد و گرمکردن به میزان
 90درجۀ سانتیگراد در دقیقه تنظیم گردید .دامنۀ دمای
ارزیابی بین  70تا  700درجۀ سانتیگراد انتخاب شد.
نمونهها از  70تا  700درجۀ سانتیگراد حرارت داده شد،
سپس در این دما به مدت  9دقیقه نگهداری شدند.
نتایج و بحث

بازیابی پودر

بهینهیابی فرموالسیون دیواره

بازیابی پودر (درصد) برای هر تیمار اندازهگیری شد و
بهعنوان نسبت جرمی پودر بهدستآمده در خروجی
خشککن پاششی به مقدار مادۀ خشک اولیه در محلول
خوراک به دستگاه خشککن پاششی بیان شد.

مدل درجهسوم برای برازش دادهها استفاده شد و درمورد
هر پاسخ معنیداربودن مدل ،بیمعنیبودن عدمبرازش و
مقدار مناسب ضریب همبستگی و ضریب تغییرات بررسی
گردید .ضرایب رگرسیون ،ضریب همبستگی و P-Value
برای هر پاسخ در جدول ( )7نشان داده شده است .پس از
احراز کفایت مدل در پیشبینی پاسخها از نمودارهای
حاصل برای تفسیر نتایج استفاده شد (شکل .)9

آزمون حرارتی افتراقی ()DSC1

آزمون حرارتی افتراقی با استفاده از دستگاه ( DSCمدل
 ،Jadeشرکت  ،Perkin Elmerساخت آمریکا) مجهز به

جدول  -2ضرایب رگرسیون ،ضریب همبستگی و مقادیر  Pو  Fبرای معادلههای مورداستفاده در پیشبینی پاسخها
ضرایب
رگرسیون

بازده ریزپوشانی
(درصد)

بازده ریزپوشانی آلفا-
ترپنیل استات (درصد)

بازده ریزپوشانی 9و8
سینئول (درصد)

آزادسازی مادۀ مؤثره
(درصد)

بازیابی پودر (درصد)

𝛽1

57/10
-799/79
-977/20
225/82
728/12
190/98
-9770/17
0/1927
0/0009
79/91

15/79
992/29
782/20
-907/77
-207/72
-790/78
870/72
29/77
929/12
775/72
0/1592
0/0002
77/58

12/57
990/97
791/92
-29/07
-902/59
-299/72
522/50
28/75
999/72
797/75
0/1120
0/0009
922/59

88/07
1/09
-97/17
959/29
775/92
292/77
-752/10
-12/97
-922/70
5/95
0/1229
0/0090
91/07

72/99
72/02
78/88
79/51
87/79
997/27
-972/08
0/8157
0/0007
99/08

𝛽2
𝛽3
𝛽12
𝛽13
𝛽23
𝛽123
)𝛽12(1-2
)𝛽13(1-3
)𝛽23(2-3
R2
مقدار P
مقدار F

Differential Scanning Calorimetery

1
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شكل  -1نمودار کانتر بازده ریزپوشانی اسانس هل
(الف 6بازده ریزپوشانی 9و 8سینئول ،ب 6آلفا-ترپنیل استات ،ج 6باتوجهبه مدل کوبیک و بازیابی پودر ،د 6آزادسازی مواد مؤثره و هـ 6با استفاده از سه مادۀ
مختلف دیواره شامل صمغ عربی ( ،)X1مالتودکسترین ( )X2و اینولین ( )X3باتوجهبه مدل اسپیشیال کوبیک)

ریزپوشانی پودر
بازده ریزپوشانی اسانس هل

بازده ریزپوشانی اسانس هل از  79تا  80درصد متغیر بوده
و بهطور قابلتوجهی تحتتأثیر فرموالسیون مواد دیواره
قرار دارد .بیشترین بازده ریزپوشانی با مقدار  80درصد
متعلق به تیمار  2بوده که از صمغ عربی ،مالتودکسترین و
اینولین با نسبتهای بهترتیب  8692658بهعنوان دیواره
استفاده شده بود .همچنین کمترین بازده ریزپوشانی با
مقدار  79درصد نیز مربوط به تیمار  97بود که حاوی

صمغ عربی ،مالتودکسترین و اینولین با نسبتهای
بهترتیب  92670692است.
همانطورکه در جدول ( )7نشان داده شده است،
صمغ عربی دارای بیشترین تأثیر معنیدار بر بازده
ریزپوشانی نسبت به هر دو مالتودکسترین و اینولین است.
اثر متقابل مثبت مالتودکسترین با اینولین (جدول  )7در
مدل اسپیشیال کوبیک 9بر بازده ریزپوشانی نشاندهندۀ
اثر سینرژیستی این دو جزء بود .لذا با بهینهیابی مقادیر
Special Cubic

1
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این دو ترکیب ،میتوان بازده ریزپوشانی را افزایش داد.
باتوجهبه بررسی اثرات متقابل مشاهدهشده در مدل بهینه
بر بازده ریزپوشانی ،میتوان دریافت که بیشترین اثر
آنتاگونیستی با ترکیب سهگانۀ دیوارهها حاصل می شود
(.)Anarjan et al., 2017
مقایسۀ بین اثرات متقابل دوگانه بر بازده ریزپوشانی
نشان داد که برهمکنش بین مالتودکسترین و اینولین اثر
بیشتری نسبت به سایر اثرات متقابل دوگانه دارد .ازطرفی
از جدول آنالیز واریانس (جدول  )7میتوان دریافت که اثر
متقابل سهتایی بهدلیل اینکه اثر آنتاگونیستی دارد و
کمترین ضریب را به خود اختصاص میدهد لذا پایینترین
تأثیر را بر بازده ریزپوشانی داشته است .بهطور واضح این
اثرات را میتوان در نمودار کانتر مربوطه (شکل -9الف)
مشاهده نمود.
همچنین نتایج نشان داد که با استفاده از دیوارۀ صمغ
عربی (تیمارهای  5و  ،)1مخلوط صمغ عربی و اینولین
(تیمارهای  )90و مخلوط صمغ عربی ،مالتودکسترین و
اینولین (تیمار  ،)2میتوان افزایش قابلمالحظهای در بازده
ریزپوشانی ایجاد کرد (شکل -9الف).
 Noleau ،Richard ،Dumoulin ،Bhandariو Lebert
( )9117دریافتند که بازده ریزپوشانی در پودرها در
ترکیبی که از صمغ عربی به تنهایی استفاده شد ،افزایش
یافته است که این نتایج مشابه نتایج گزارششده برای این
مطالعه بود .این محققین این مشاهده را به خواص تشکیل
فیلم بهتر و بهبود پایداری امولسیون صمغ عربی نسبت
دادند .باید توجه داشت که خواص تشکیل فیلم و
امولسیونکنندگی صمغ عربی در ریزپوشانی بسیار حائز
اهمیت است و از اثرات مفید آن دراینزمینه نمیتوان
چشمپوشی نمود .ترکیب دوتایی از صمغ عربی و اینولین
(تیمارهای  9و  )8دارای حداقل بازده ریزپوشانی بود ،که
موضوع در نتایج سایر محققین نیز به چشم میخورد.
 Borges ،Fernandesو  )7092( Botrelروغن رُزماری را
توسط روش خشککردن پاششی و با استفاده از
دیوارههای صمغ عربی ،مالتودکسترین ،اینولین و نشاستۀ
اصالحشده ریزپوشانی کردند .مقادیر بازده ریزپوشانی در
این مطالعه بین  72/99تا  29/89درصد بود .در این
مطالعه ،تیمار صمغ عربی با اینولین کمترین اثر و تیمار
صمغ عربی بهصورت دیوارۀ منفرد اثر خوبی بر بازده
ریزپوشانی اسانس رُزماری داشت .این نتیجه با نتایج

حاصل از این تحقیق برای ترکیب منفرد صمغ عربی کام ً
ال
مشابه بوده اما برای ترکیب صمغ عربی و اینولین همخوانی
ندارد که این احتماالً بهدلیل درصدهای متفاوت
استفادهشده از این ترکیبات در تحقیق  Fernandesو
همکاران ( )7092برای صمغ عربی و اینولین ( )70670و
در تحقیق حاضر ( )92622است.
بازده ریزپوشانی 1و 8سینئول و آلفا-ترپنیل استات

نتایج آزمایشها نشان داد که بازده ریزپوشانی  9و 8
سینئول در نسبتهای مختلف ترکیبات دیواره در محدودۀ
 59تا  12درصد متغیر است و بهطور معنیداری تحتتأثیر
مادۀ تشکیلدهندۀ دیواره قرار دارد (جدول  .)9بیشترین
مقدار بازده ریزپوشانی  9و  8سینئول به مقدار 12/1
درصد مربوط به تیمار ( 1صمغ عربی خالص) و کمترین
آن ( 59/81درصد) مربوط به تیمار ( 92ترکیب صمغ
عربی6مالتودکسترین6اینولین با نسبت  )70698697بهدست
آمد .شکل (-9ب) اثر ترکیب دیواره را روی بازده
ریزپوشانی  9و  8سینئول پودرهای ریزپوشانیشده نشان
میدهد.
براساس نتایج بهدستآمده بازده ریزپوشانی آلفا-
ترپنیل استات در نسبتهای مختلف ترکیبات دیواره در
محدودۀ  87تا  15درصد متغیر است و تحتتأثیر مادۀ
تشکیلدهندۀ دیواره قرار دارد (جدول  .)9بیشترین مقدار
بازده ریزپوشانی آلفا-ترپنیل استات ( 15/7درصد) مربوط
به تیمار ( 1صمغ عربی به تنهایی) بهدست آمد .حداقل
مقدار بازده ریزپوشانی آلفا-ترپنیل استات به میزان 87/57
درصد مربوط به تیمار ( 97ترکیب صمغ
عربی6مالتودکسترین6اینولین با نسبت  )92670692بهدست
آمد .شکل (-9ج) اثر ترکیب دیواره را روی بازده
ریزپوشانی آلفا-ترپنیل استات پودرهای خشکشده نشان
میدهد.
همانطورکه در جدول ( )7مشاهده میشود ،اینولین
تأثیر معنیداری روی پاسخ بازده ریزپوشانی 9و 8سینئول
و آلفا-ترپنیل استات داشت اما صمغ عربی و
مالتودکسترین تأثیر معنیداری روی بازده ریزپوشانی 9و8
سینئول و آلفا-ترپنیل استات نداشتند .اثرات متقابل
دوتایی مثبت برای ترکیبات دیواره ،در این مدل (مدل
کوبیک) برای بازده ریزپوشانی 9و 8سینئول و آلفا-ترپنیل
استات مشاهده نشد .بااینحال باتوجهبه اینکه ضریب اثرات
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متقابل دوتایی برای بازده ریزپوشانی 9و 8سینئول و آلفا-
ترپنیل استات ،منفی بهدستآمده است ،لذا ترکیبات
دوتایی دیواره بر بازده ریزپوشانی 9و 8سینئول و آلفا-
ترپنیل استات اثر آنتاگونیستی داشته است .باتوجهبه اینکه
ضریب اثر متقابل سهگانۀ دیوارهها در مدل بهینه ،مقادیر
باال و مثبت دارد لذا میتوان نتیجه گرفت که بیشترین اثر
سینرژیستی درمورد بازده ریزپوشانی 9و 8سینئول و آلفا-
ترپنیل استات میتواند توسط ترکیبات سهگانۀ دیوارهها
ایجاد شود.
در شکلهای (-9ب) و (-9ج) تأثیر ترکیبات دیواره
بهترتیب بر بازده ریزپوشانی 9و 8سینئول و آلفا-ترپنیل
استات نشان داده شده است .بهطورکلی استفاده از سه
جزء دیواره باعث باالرفتن بازده ریزپوشانی 9و 8سینئول و
آلفا-ترپنیل استات در بسیاری از تیمارها شده است.
مقادیر بازده ریزپوشانی مادۀ مؤثرۀ حاصل از این
تحقیق شباهت زیادی با آنچه دیگر محققان گزارش
کردهاند ،میباشد .بهعنوان مثال  de Barros Fernandesو
همکاران ( )7092ریزپوشانی روغن زنجبیل با خشککردن
پاششی را با استفاده از دیوارههای صمغ عربی،
مالتودکسترین و اینولین موردمطالعه قرار داده است و
مقادیر بازده ریزپوشانی مادۀ مؤثره را بین  28تا  19درصد
گزارش نموده است .نتایج مطالعههای این محققان نشان
داد که تیمار صمغ عربی با اینولین روی بازده ریزپوشانی
مادۀ مؤثرۀ زنجبیل چندان مؤثر نیست درحالیکه صمغ
عربی خالص شبکۀ مؤثرتری را برای حفظ مادۀ مؤثرۀ
زنجبیل مهیا میکند ( de Barros Fernandes et al.,
.)2016
 Krishnanو همکاران ( )7007جهت ریزپوشانی
اسانس هل از صمغ عربی و نشاستۀ اصالحشده بهعنوان
دیواره استفاده کردند .نتایج آنها نشان داد که در
ترکیبهایی که نسبت صمغ عربی به نشاستۀ اصالحشده
بیشتر است مقدار بازده ریزپوشانی مواد مؤثرۀ اسانس هل
افزایش مییابد که مشابه نتایج تحقیق حاضر میباشد
(.)Krishnan et al., 2005
بازیابی پودر

بازیابی پودر ازطریق تعیین نسبت مقدار پودر بهدستآمده
و مقدار خوراک ورودی به خشککن محاسبه گردید .بازده
پایین بازیابی پودر در آزمایشگاه احتماالً ناشی از چسبیدن
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ذرات بهیکدیگر و به دیوارههای خشککن و کشیدهشدن
محصول به داخل جریان خأل است Datta ،Bhandari .و
 )9115( Howesگزارش کردند که بازیابی پودر بیش از
 70درصد ،نشاندهندۀ فرایند خشککردن موفق تولید در
مقیاس آزمایشگاهی است.
در این تحقیق مقدار بازیابی پودر ریزپوشانیشده
حاوی اسانس هل بین  72تا  21/59درصد (تیمارهای  5و
 )2متغیر است که در جدول ( )9نشان داده شده است .اثر
ترکیب دیوارهها در بازیابی پودرهای خشکشده در شکل
(-9د) نشان داده شده است .باتوجهبه شکل (-9د)،
افزایش مقدار مالتودکسترین و اینولین منجربهافزایش
بازیابی پودر میشود درحالیکه با افزایش مقدار صمغ
عربی بازیابی پودر کاهش مییابد.
تجزیهوتحلیل رگرسیون نشان داد ،دادههای بازیابی
پودر بهخوبی با مدل اسپیشیال کوبیک (جدول )7
میتواند برازش گردد ( .)R2=0/81شکل (-9د) نشان
میدهد که بازیابی پودر باالتر در مقادیر باالتری از
مالتودکسترین و اینولین در ترکیب دوتایی از مواد دیواره
بهدست میآید ،درحالیکه افزایش نسبت صمغ عربی
منجربهکاهش بازیابی پودر میشود .همانطورکه در جدول
( )7نشان داده شده است ،مالتودکسترین تأثیر معنیداری
بر پاسخ بازیابی پودر نسبت به هر دو صمغ عربی و اینولین
دارد .اثرات دوتایی مثبت مالتودکسترین با اینولین (جدول
 )7در مدل اسپیشیال کوبیک برای بازیابی پودر نشان داد
که این دو ترکیب بهصورت سینرژیست عملکرده و
استفاده از این دو ترکیب بازیابی پودر را افزایش میدهد.
باتوجهبه مدل برازشیافته برای بازیابی پودر ،تنها ضریب
منفی که قویترین اثر آنتاگونیستی را دارد توسط ترکیب
سهگانه از ترکیبات دیواره ایجاد شده است.
ترکیباتی که در آنها نسبتهای باالتری از
مالتودکسترین و اینولین استفاده شد دارای بازیابی پودر
بیشتری نسبت به ترکیباتی بودند که صمغ عربی بیشتری
در دیوارۀ آنها بهکاربرده شده است .احتماالً این نتایج
مربوط به رسوب کمتر مواد جامد در دیوارههای خشککن
در طی خشککردن پاششی میباشد .همچنین باتوجهبه
نقش و عملکرد مالتودکسترین بهعنوان کمک خشککن
با افزایشدادن دمای انتقال شیشهای کل مخلوط و ایجاد
الیه و فیلم نازک در اطراف ذرات تولیدشده ،موجب
کاهش چسبیدن ذرات ازطریق تشکیل پلهای مایع
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بهیکدیگر و همچنین کاهش چسبیدن ذرات به دیوارۀ
خشککن شود ( ;Papadakis, Gardeli, & Tzia, 2006
.)Quek, Chok, & Swedlund, 2007
آزادسازی مادۀ مؤثره

باتوجهبه اهمیت رهایش ترکیبات مولد عطروطعم در
داخل دهان ،آزادسازی مادۀ مؤثره در محیط
شبیهسازیشدۀ دهان با استفاده از روش آزادسازی کیسۀ
دیالیز بررسی شد .این مطالعه نشان داد که بعد از 7
دقیقه ،حدود  85/27تا  17/72درصد مواد مؤثره بهترتیب
برای تیمارهای  5و  97آزاد شدند (جدول  .)9نتایج نشان
داد در تیمارهایی که صمغ عربی کاهش مییابد ،آزادسازی
مادۀ مؤثره افزایش مییابد و با افزایش صمغ عربی
آزادسازی کاهش مییابد (تیمارهای  5و  )1درحالیکه با
افزایش مالتودکسترین در تیمارهای دوتایی و سهتایی
آزادسازی مادۀ مؤثره افزایش یافته است .باتوجهبه نتایج و
خواص صمغ عربی در تشکیل امولسیون پایدار
( )Dickinson, 2003و امولسیفایری ( ;Gibbs, 1999
& Gharsallaoui, Roudaut, Chambin, Voilley,
 )Saurel, 2007; Gouin, 2004میتوان چنین نتیجه

گرفت که صمغ عربی در محیط بزاق (آبی) امولسیون
پایدارتری را نسبت به مالتودکسترین و اینولین ایجاد
میکند و باعث خروج کمتر مادۀ مؤثره از این دیوارهها
میشود که با نتایج حاصل در این تحقیق مطابقت دارد.
همانطورکه در جدول ( )7نشان داده شده است،
صمغ عربی دارای بیشترین تأثیر روی آزادسازی مادۀ
مؤثره است .اثرات دوگانه مثبتتر ترکیب دوتایی
مالتودکسترین با اینولین نسبت به ترکیب صمغ عربی با
مالتودکسترین و اینولین در مدل پیشنهادشده برای
رهایش مادۀ مؤثره دیده میشود ،بنابراین ترکیب دوتایی
مالتودکسترین با اینولین میتواند آزادسازی مادۀ مؤثره را

نسبت به سایر ترکیبات دوتایی افزایش دهد .ضریب منفی
باال برای ترکیبات با سه دیواره نشان داد که قویترین اثر
آنتاگونیست میتواند توسط ترکیب سهتایی دیوارهها برای
آزادسازی مادۀ مؤثره ایجاد شود .بااینوجود ترکیبات
سهتایی دیواره آزادسازی کمتری نشان دادند .اثر ترکیب
دیوارهها در پودر ریزپوشانیشده در شکل (-9هـ) نشان
داده شده است.
 Ehsani ،Mohammadiو  )7098( Bakhodaبا
بررسی رهایش کافئین ریزپوشانیشده در دیوارههای
مختلف در محیط شبیهسازیشدۀ دهان بیان کردند که
دیوارۀ آلژینات به تنهایی برای رهایش سریع و ترکیب
آلژینات با دیوارههای دیگر برای رهایش کُند در محیط
شبیهسازیشدۀ دهان مفید میباشد ،بهطوریکه حدود 80
درصد کافئین ریزپوشانیشده طی  90دقیقه از
ریزکپسولهای آلژینات رهایش یافتند،Mohebbi ،Zandi .
 Varidiو  )7092( Ramezanianبا مطالعه روی
ریزکپسولهای تهیهشده با آلژینات-پروتئین آبپنیر
حاوی دیاستیل 9نشان دادند که در تنشهای برشی صفر،
 70و  900 s-9بعد از  97دقیقه بهترتیب  10/7 ،50/1و
 15/7درصد از دیاستیل از دیوارهها در محیط
شبیهسازیشدۀ دهان آزاد میشود.
بهینهسازی عددی

برای بهینهیابی دیوارۀ ریزکپسولها ،تمام متغیرها در
دامنۀ موردبررسی و بازده ریزپوشانی کلی و ترکیبات مؤثره
و همچنین بازیابی پودر و رهایش ترکیبات بهصورت
بیشینه درنظرگرفته شد.
جهت اطمینان از ترکیب بهینه با نسبتهای
پیشبینیشده ،تست تأییدی انجام پذیرفت .نتایج حاصل
از دادههای تجربی (جدول  )9با نتایج پیشبینیشده
توسط مدل مقایسه شد و موردتأیید قرار گرفت.

جدول  -9نتایج پاسخهای پیشبینیشده ( )1و آزمایشگاهی ()2
ترکیب
بهینه

صمغ
عربی

مالتودکسترین

اینولین

بازده
ریزپوشانی
(درصد)

بازده ریزپوشانی
آلفا-ترپنیل استات
(درصد)

بازده
ریزپوشانی 9
و  8سینئول
(درصد)

آزادسازی مادۀ
مؤثره (درصد)

بازیابی
پودر
(درصد)

مطلوبیت

9
7

22/801
22/801

99/919
99/919

0/000
0/000

89/7557
57/92

19/5181
19/07

10/8512
10/52

19/7582
19/99

25/5787
22/97

0/587
Diacetyl

1
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بررسی آزمون حرارتی افتراقی ()DSC

در باالی دمای انتقال شیشهای ،احتمال رهایش و خروج
مواد هسته به خارج از مواد دیواره وجود دارد ( Beristain,
 .)Azuara, & Vernon‐Carter, 2002همچنین هر
شرایطی که باعث ایجاد شکل بلوری در ساختار پلیمرها
شود ،موجب تسریع رهایش و ازدسترفتن مادۀ هسته
میگردد .در برخی از پلیمرها ،در دمای باالتر از دمای
انتقال شیشهای ،امکان قرارگیری مولکولها در کنار
یکدیگر و ایجاد نواحی کریستالی موضعی زیاد است .در
این شرایط مولکولهای مادۀ هسته به قسمتهای بیشکل
و درنهایت به سطح پلیمر راندهشده و نتیجۀ آن رهایش و
ازدسترفتن مادۀ ریزپوشانیشده از درون ریزکپسولها
میباشد ( Biliaderis, Lazaridou, & Arvanitoyannis,
 .)1999ترموگرام ترکیب بهینۀ اسانس هل ریزپوشانیشده
توسط صمغ عربی ،مالتودکسترین و اینولین با نسبت
 0/000699/919622/801از مواد دیواره و ترکیبات دیواره
بهصورت منفرد (صمغ عربی ،مالتودکسترین و اینولین) در
شکل ( )7نشان داده شده است .با مشاهدۀ ترموگرام
ترکیب بهینه ،میتوان پیک مشخصی را در دمای 29/8
درجۀ سانتیگراد برای این ترکیب مشاهده نمود ،که
مربوط به نقطۀ ذوب آن میباشد.

شكل  -2ترموگرام  DSCترکیب بهینۀ اسانس هل

برای همۀ پلیمرها دمایی به نام دمای انتقال شیشهای
تعریف میشود .دمای انتقال شیشهای ،دمای آغاز
حرکتهای مولکولی در پلیمر است و این بدان معناست
که در دماهای پایینتر از این دما مولکولهای ماده قابلیت
حرکت نداشته و بنابراین ماده مانند شیشه سخت است.
دمای انتقال شیشهای توسط چندین فاکتور شامل وزن

مولکولی ،ساختار شیمیایی و محتوی رطوبت تحتتأثیر
قرار میگیرد (.)Bhesh R Bhandari & Hartel, 2005
دمای انتقال شیشهای از نقطۀ میانی طیفگذار شیشهای
بهدست آمد .منحنیهای  DSCموجود در شکل ( )7نشان
میدهد که دمای انتقال شیشهای برای صمغ عربی،
مالتودکسترین ،اینولین و ترکیب بهینه بهترتیب برابر با
 900/2 ،20/2 ،20/2و  27/1درجۀ سانتیگراد است .نتایج
 Fernandesو همکاران ( )7092نشان داد که دمای انتقال
شیشهای صمغ عربی و ترکیب صمغ عربی با
مالتودکسترین بهترتیب برابر با  11/2و  82/2درجۀ
سانتیگراد بود .این نتایج نشان داد که ترکیبکردن
مالتودکسترین با صمغ عربی ،دمای انتقال شیشهای آن را
پایین میآورد .دمای انتقال شیشهای به مقدار زیادی به
جرم مولی ترکیبات دیواره وابسته است ( Truong,
 .)Bhandari, & Howes, 2005صمغ عربی جرم مولی
( 25000تا  9000000گرم بر مول) بیشتری نسبت به
مالتودکسترین ( 9800گرم بر مول) دارد و بهایندلیل
افزودن مالتودکسترین سبب کاهش دمای انتقال شیشهای
ترکیب بهینه شده است Emam-Djomeh ،Yousefi .و
 )7099( Mousaviبیان کردند که مالتودکسترین با درجۀ
پلیمریزاسیون  70و صمغ عربی بهترتیب دمای انتقال
شیشهای برابر با  20و  77درجۀ سانتیگراد است که
مشابه با نتایج ما برای دمای انتقال شیشهای بود .دمای
انتقال شیشهای ترکیب بهینه از دمای محیط بیشتر است
که حاکیاز آن است که ریزکپسول تهیهشده با صمغ
عربی ،مالتودکسترین و اینولین بهترتیب با نسبتهای
 0/0699/7622/8در دمای محیط به دمای انتقال شیشهای
نمیرسد و حالت الستیکی و نرم نخواهد گرفت .همچنین
دمای انتقال شیشهای بهگونهای میباشد که در دمای
محیط مادۀ مؤثرۀ داخل ریزکپسول را حفظ و به محض
ورود به محیط دهان ،همراه با عمل جویدن دیواره نرمشده
و مواد مؤثرۀ داخل کپسولها بهراحتی رهایش پیدا میکند
(.)Overbosch, Afterof, & Haring, 1991
1

بررسی تصویر میكروسكوپ الكترونی روبشی ( )SEM

تصویر ذرات ریزکپسول که با میکروسکوپ الکترونی تهیه
شدند ویژگیهای سطحی ظاهری و اثر ترکیبات دیواره بر
ریزساختار ذرات را بهخوبی نشان میدهد .تصویر الکترونی
Scanning Electron Microscope

1
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ریزکپسول تهیهشده با ترکیب بهینه (صمغ عربی و
مالتودکسترین) در شکل ( ،)9که حاصل افزودن
مالتودکسترین به صمغ عربی است را نشان میدهد.

دندانهدار را در ریزکپسولهای گرد تهیهشده مشاهده
کردند .علت دندانهدارشدن سطوح ریزکپسولها،
چروکیدگی آنها طی خشکشدن در محفظۀ خشککن
پاششی در اثر تبخیر سریع آب موجود در امولسیون
میباشد که باتوجهبه نوع ترکیب دیواره میزان این
چروکیدگی متفاوت است ( & Rosenberg, Kopelman,
.)Talmon, 1990
نتیجهگیری

شكل  -9تصویر میكروسكوپ الكترونی روبشی ترکیب با
دیوارۀ بهینه

شکل ( )9نشاندهندۀ سطحی دندانهدار در
ریزکپسولهای تهیهشده با صمغ عربی و مالتودکسترین
بود .این ریزکپسولها تقریباً کروی بوده و ترک و شکاف
اندکی در آنها دیده میشود .ویژگیهای مشاهدهشده در
این تحقیق همچون مشاهدههای ارائهشده توسط  Nunesو
 )7005( Cavalheiroبود که لیکوپن را با صمغ عربی و به
روش خشککن پاششی ریزپوشانیکرده و سطحی

نتایج نشان داد که میتوان دیوارههای انتخابشده را
بهطور مؤثری برای تولید امولسیونهای اسانس هل جهت
حصول حداکثر بازده ریزپوشانی اسانس هل و ترکیبات
مؤثرۀ این اسانس شامل آلفا-ترپنیل استات و 9و8
سینئول ،حداکثر رهایش مواد مؤثره در محیط
شبیهسازیشدۀ دهان و همچنین حداکثر بازیابی پودر
استفاده نمود .طراحی مخلوط یک تکنیک مفید برای
بهینهسازی نسبت اجزای دیواره است تا میکروکپسولهای
اسانس هل با ویژگیهای فیزیکوشیمیایی موردنظر بهدست
آیند .مقادیر تجربی نیز با مقادیر پیشبینیشدۀ تاییدشده
توسط نرمافزار درمورد مناسببودن مدلهای پیشنهادشده
کامالً مطابقت داشت .بررسی تصویر الکترونی نمونۀ بهینه
نشان داد که این نمونه دارای شکل کروی و با
ترکخوردگی کم میباشد.
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Abstract
In this study, the carbohydrates material include Arabic gum (0-100%), maltodextrin (0-50%) and
inulin (0-50%) were used as wall compounds for the microencapsulation of cardamom essential oil. A
simple-central mixture design was used to experiment design, to optimize and find the best
combination for maximal release in the mouth media. The aim of this study was microencapsulation of
cardamom oil active ingredients and the effect comparison of adding maltodextrin and inulin to Arabic
gum as coating materials on the responses involve the microencapsulation yield, and release of active
ingredients and recovery of powder. In this study, the relationship between glass transition
temperature and the release of essential oils of cardamom essential oil was investigated in saliva. The
results showed that the optimal combination of Arabic gum, maltodextrin and inulin with ratios of
66.8:33.2:0.0, respectively, under these conditions, the microencapsulation yield of the essential oil,
alpha-triphenyl acetate and 1 and 8 cineol were 83.57, 91.79 and 90.87%, the release of the active
ingredient was 93.27% and the powder recovery was 67.72%. The glass transition temperature of the
optimal combination was 42.9 °C, which was a suitable temperature for preserving the active
ingredients at ambient temperature and release in saliva. According to the results of this study, the
cardamom essential oil optimal combination can be successfully applied in the products as chocolate,
candy, sugar cubes, without the release of active ingredients at ambient temperature and with the rapid
and high release in the mouth media.
Keyword: Arabic gum, Cardamom essential oil, Inulin, Microencapsulation, Release
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چکیده
در این تحقیق ،ابتدا در تهیۀ بستنی ،شیر گاو با شیر سویا به نسبت ،90010 ،00900
 80000 ،90030 ،20040و  00000جایگزین شد .سپس ویژگیهایی ازجمله ،pH
ویسکوزیته ،اورران ،مقاومت به ذوب و خواص حسی موردآزمون قرار گرفت .نتایج
حاکیاز آن بود که با افزایش جایگزینی شیر گاو با شیر سویا ،pH ،ویسکوزیته و مقاومت
به ذوب بهطور معنیداری افزایش ،ولی اورران کاهش مییابند ( .)P>0/00در بخش
خواص حسی ،طعم و پذیرش کلی بدون استفاده از طعمدهندۀ وانیل کاهش ،اما با
افزودن  9درصد وانیل تا سطح  80درصد جایگزینی اختالف معنیداری مشاهده نگردید.
آمیختههای بستنی با استفاده از یک خشککن پاششی در مقیاس نیمهصنعتی تبدیل به
پودر شدند .پودرها بازسازی و تبدیل به بستنی شده و ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و
حسی آنها با قبل از پودرکردن موردمقایسه قرار گرفت .نتایج نشان داد که ،pH
ویسکوزیته ،اورران و مقاومت به ذوب نمونههای حاصل از پودر نسبت به نمونههای اولیه
بهطور معنیداری کاهشیافته بودند اما تغییرات در ویژگیهای حسی درصورت استفاده
از وانیل معنیدار نبود (.)P>0/00

تاریخ دریافت9914/08/93 0
تاریخ پذیرش9914/90/28 0
واژههای کلیدی
بستنی
خشککن پاششی
خواص حسی
ویسکوزیته

1
مقدمه
بستنی فراوردهای است که از انجماد و هوادهی مخلوط
همگن و پاستوریزهشدۀ شیر و فراوردههای آن با ترکیبی از
مواد قندی ،چربی شیر یا چربیهای گیاهی مجاز و مواد
افزودنی تهیه میشود (سازمان ملی استاندارد ایران
] .)9934 ،[ISIRIارزش غذایی هر مادۀ غذایی بستگی به
ترکیبات تشکیلدهندۀ آن دارد .بستنی بهعنوان یک
محصول تهیهشده از مواد مختلف با درصدهای متفاوت
میتواند دارای ارزش غذایی پایین ،متوسط و یا بسیار باال
باشد .سویا یکی از مهمترین منابع پروتئین گیاهی است
که در یکی دو دهۀ گذشته پژوهشهای زیادی روی

خواص عملکردی ترکیبات آن در فراوردههای جدید انجام
شده است .در تمامی آنها به قابلیت حاللیت باالی
پروتئینهای آن ،توانایی ژالتیناسیون خوب ،تثبیت
امولسیونهای روغن در آب و تثبیت کف اشاره شده است
( .)Barać, Stanojević, Jovanović, & Pešić, 2004شیر
سویا حاوی مقدار زیادی پروتئین ،آهن و اسیدهای چرب
غیراشباع است اما مقدار کربوهیدرات ،چربی و کلسیم
کمتری نسبت به شیر گاو دارد ( Pardeshi, Murumkar,
 Grandison ،Chove .)& Tayade, 2014و Lewis
( )2003گزارش نمودند که ویژگیهای منحصربهفرد
پروتئینهای سویا شامل قدرت جذب آب باال،
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قوامدهندگی و تثبیتکنندگی امولسیون موجب میشوند تا
خواص فیزیکی فراوردههای ساختهشده از سویا را بهبود
بخشند .همچنین  )2004( Wangcharoenگزارش کرد که
در تولید بستنی ،شیر سویا جایگزین مناسبی برای شیر گاو
میباشد زیرا شیر سویا منبع غنی از ترکیبات مختلف
ازجمله پروتئین ،پلیساکاریدها ،فیبرهای غیرقابل هضم،
چربی غیراشباع ،لستین ،ویتامینها ،مواد معدنی و ترکیبات
آلی زیستفعال مانند پلیفنلها (اسیدهای فنلیک،
ایزوفالونها ،تانینها و ساپونینها) است .در این تحقیق از
کنجدسیاه برشته جهت پوشش طعم نامطلوب لوبیایی سویا
استفاده شد نتایج حاکیاز آن بود که افزودن کنجدسیاه
عالوهبر این که باعث خوشطعم و آروماشدن بستنی
تولیدشده میگردد ،اثر آنتیاکسیدانی بستنی را نیز بهطور
معنیداری افزایش میدهد ( .)Wangcharoen, 2008در
پژوهشی دیگر  )2003( Thaiudomاثر جایگزینی چربی
شیر را با چربی گیاهی بر کیفیت بستنی بررسی کرده و
سپس گزارش نمود که با افزایش جایگزینی چربی شیر با
روغن سویا؛ ویسکوزیته ،سفتی بافت و اورران بستنی کم
میشود Pourahmad .و  )2090( Ahanianبا استفاده از
شیر سویا بستنی تولیدکرده و آن را با پودرکاکائو طعمدار
نمودند .نتایج نشان داد که با افزایش جایگزینی شیر سویا
در نمونهها ،مواد جامد کل ،pH ،پروتئین ،چربی ،ویسکوزیته
و اورران مخلوط افزایش ،اما اسیدیته و مواد جامد
بدونچربی بهطور معنیداری کاهش یافت .آنها نسبت
 00000را از نظر فیزیکوشیمیایی و خواص حسی بهترین
نسبت اعالم نمودند ( .)Pourahmad & Ahanian, 2015در
تحقیقی دیگر  Chen ،Kim ،Vegaو  )2000( Roosبرای
اولینبار مخلوط بستنی آمادهشده را با استفاده از خشککن
پاششی تبدیل به پودر نمودند و خواص پودرهای تولیدشده
را ارزیابی و به نتایج مطلوبی دست پیدا کردند .در ادامه آنها
اعالم نمودند که امروزه بسیاری از مواد غذایی کمپلکسی و
دارویی مانند امولسیونهای چندترکیبی بهصورت پاششی
خشک و تولید میشوند درنتیجه میتوان مخلوط بستنی
آمادهشده را توسط خشککنهای پاششی مختلف تبدیل به
پودر و سپس با بازسازی آن یک بستنی با کیفیت تولید
کرد ( .)Vega et al., 2005هنگامی که یک شیر کامل یا
خامه بهصورت پاششی خشک میشود فرایند باعث
میکروانکپسولهشدن مادۀ اصلی (چربی) میگردد جنس
مواد دیوارۀ اطراف چربی معموالً از کربوهیدراتها و

پروتئینها میباشد که کربوهیدراتها باعث بهبود ساختمان
دیواره و پروتئینها ایجاد دیواره و حفظ امولسیون میکنند
( Fernandes, Borges, & Botrel, 2013; Frascareli,
Silva, Tonon, & Hubinger, 2012; Layusa, Barraquio,

 .)Dizon, Elegado, & Sevilla, 2013در پژوهش حاضر،
جایگزینی شیر گاو با شیر سویا بر خواص فیزیکوشیمیایی و
حسی بستنی بررسی و سپس تأثیر استفاده از پودر آمیختۀ
تهیهشده توسط خشککن پاششی بر ویژگیهای
فیزیکوشیمیایی و حسی نمونهها نیز ارزیابی شد.
مواد و روشها
در این پژوهش شیر پاستوریزۀ  9درصد چربی و خامۀ
پاستوریزۀ  90درصد چربی از کارخانۀ شیر پگاه مشهد ،آرد
سویا و شیرخشک بدونچربی از کارخانۀ گلشاد مشهد ،پودر
شکر از فروشگاه محلی ،ثعلب و لستین از شرکتهای فروش
مواد آزمایشگاهی در مشهد خریداری شد.
تهیۀ شیر سویا

برای تولید شیر سویا 00،گرم آرد سویا با  000گرم آب
مخلوط و به مدت  90دقیقه در یک همزن (مدل ،R10
مولینکس ،ساخت فرانسه) همزده شد .سپس مخلوط
صافشده و سوسپانسیون همگن زیر صافی بهعنوان شیر
سویا در ظروف شیشهای پر و دربندی گردید .شیشههای
شیر سویا در داخل حمام بنماری در دمای  40درجۀ
سانتیگراد به مدت  90دقیقه پاستوریزه و سپس به سینک
آزمایشگاه منتقل و با ریختن آب بهطور مداوم و کنترلشده
در اطراف آنها ،سردکردن انجام گرفت .درنهایت شیشهها
برای آنالیز ترکیبات و استفاده در نمونههای پژوهش در
یخچال نگهداری شد (یگانهزاد ،مظاهری طهرانی ،شهیدی و
زایرزاده.)9940 ،
تهیۀ آمیختۀ بستنی

برای تهیۀ آمیختۀ بستنی ابتدا مواد الزم بر مبنای مواد
جامد غیرچرب محاسبه و توزین شد .شیر  9درصد چربی
تا دمای  00درجۀ سانتیگراد گرم و خامۀ  90درصد چربی،
شیرخشک بدونچربی ،ثعلب ،لستین و پودر شکر به
آهستگی به آن اضافه گردید .آمیخته با یک مخلوطکن با
دور باال به مدت  0دقیقه همزده شد .سپس روی بنماری،
دمای آمیخته را به  40درجۀ سانتیگراد رسانده و به مدت
 90ثانیه در این دما پاستوریزه و بالفاصله عمل سردکردن
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با آبسرد انجام گرفت .آمیخته جهت مرحلۀ رسیدن به
مدت  92ساعت در یخچال با دمای  8درجۀ سانتیگراد قرار
داده شد (مهدیان9910 ،؛ میرچولی برازق و مظاهری
تهرانی .)9910 ،پس از گذشت زمان فوق ،آمیخته از
یخچال خارجشده ( 9کیلوگرم) 200 ،گرم آن برای انجام
آزمونهای فیزیکوشیمیایی کنار گذاشته شد 400،گرم آن
بهوسیلۀ دستگاه بستنیساز آزمایشگاهی غیرمداوم (مدل IC
 ،100ساخت آلمان) منجمد گردید و درنهایت  2کیلوگرم
باقیمانده برای خشککردن به کارخانه منتقل شد .الزم به
ذکر است که برای تولید هریک از نمونهها ،ابتدا درصد
جایگزینی شیر گاو با شیر سویا محاسبه و سپس مراحل
تولید بهصورتی که در بخش تهیۀ آمیختۀ بستنی توضیح
داده شد انجام گرفت .جدول ( )9درصد ترکیبات آمیختۀ
بستنی شاهد را نشان میدهد.
جدول  -1درصد ترکیبات آمیختۀ بستنی شاهد
ترکیبات
چربی
ساکارز
مادۀ خشک بدونچربی شیر
قوامدهنده
امولسیفایر
مادۀ خشک کل

30

درصد (درصد)
90/00
98/00
99/00
0/20
0/20
90/80

آزمونهای انجامشده
 pHآمیخته

اندازهگیری  pHآمیختههای بستنی براساس استاندارد ملی
ایران به شمارۀ  02انجام شد (سازمان ملی استاندارد ایران
].)9934 ،[ISIRI
ویسکوزیته

برای اندازهگیری ویسکوزیته ،از روش سقوط گلوله در ستون
مایع ویسکومتر هاپلر استفاده شد .بدینصورت که آمیختۀ
بستنی پس از مرحلۀ رسیدن با دمای  20درجۀ سانتیگراد،
داخل محفظۀ ویسکومتر هاپلر ریخته شد و با برقراری
جریان آب در اطراف محفظه سعی شد تا دما ثابت
نگهداشته شود سپس گلولۀ فلزی مخصوص با دانسیتۀ
 4/80گرم بر سانتیمترمکعب و  Kثابت از باالی محفظه به
داخل آمیخته رها شد و مدت زمانی که گلوله مسافت ثابت
بین دو خط نشانه را طی کرد با کرنومتر ثبت و سپس با

استفاده از رابطۀ ( )9ویسکوزیته محاسبه گردید (
.)Davidson, & Cappi, 1994
رابطۀ ()9

Goff,

η= T (q1 – q2) × K

در رابطۀ ( 0η ،)9ویسکوزیته (سانتی پوآز) 0T ،میانگین
زمان سقوط گلوله (ثانیه) 0q1 ،وزن مخصوص گلوله (گرم بر
سانتیمترمکعب) 0q2 ،وزن مخصوص آمیختۀ بستنی (گرم
بر سانتیمترمکعب) و  0Kثابت گلوله (سانتی پوآز بر گرم
سانتیمترمکعب/ثانیه) میباشد.
اورران

برای تعیین درصد اورران؛ وزن حجم معینی از مخلوط
بستنی پس از مرحلۀ رسیدن اندازهگیری شد و در انتهای
عمل انجماد ،همان حجم از بستنی برداشته ،وزنشده و
سپس بهوسیلۀ رابطۀ ( )2میزان اورران محاسبه گردید
(.)Goff et al., 1994
رابطۀ ()2

در رابطۀ ( 0W ،)2وزن حجم معینی از آمیخته (گرم)،
 0Pوزن حجم معینی از بستنی (گرم) و  0Oاورران (درصد)
میباشد.
مقاومت به ذوب بستنی

برای محاسبۀ درصد مقاومت به ذوب بستنی 90 ،گرم از
نمونۀ بستنی سفتشده در فریزر را (پس از حداقل 28
ساعت) در یک قیف بوخنر ریخته و روی دهانۀ یک ارلن
مایر  000میلیلیتری خشک و استریل با وزن مشخص،
گذاشته شد .بعد از سپریشدن مدت زمان  90دقیقه در
دمای  20درجۀ سانتیگراد ،وزن بستنی ذوبشده تعیین و
از اختالف آن با وزن اولیۀ نمونۀ بستنی ،درصد مقاومت به
ذوب بستنی اندازهگیری شد و درنهایت با استفاده از رابطۀ
( )9درصد مقاومت به ذوب محاسبه شد ( Douglas Goff,
.)2002
رابطۀ ()9

در رابطۀ ( 0M ،)9درصد مقاومت به ذوب 0F ،وزن نمونۀ
بستنی و  0Zوزن بستنی ذوبشده میباشد.
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آزمونهای حسی

برای انجام آزمونهای حسی از روش هدونیک  1نقطهای
استفاده گردید .ابتدا در چندین آزمون ،بستنیهای مختلف
در اختیار افرادی قرار گرفت که با دقت و حساسیت
بیشتری نمونهها را بررسی میکردند .درنهایت از بین آنها
 90ارزیاب انتخاب گردید و ویژگیهایی ازجمله شدت
سردی ،سفتی و استحکام بافت ،ویسکوزیته ،درشتی و زبری
بافت ،سرعت ذوبشدن در دهان ،طعم و مزه ،بافت و ظاهر
و پذیرش کلی موردارزیابی قرار گرفت ( BahramParvar,
.)Razavi, & Khodaparast, 2010
تبدیل آمیختۀ بستنی به پودر

در این مرحله ،نمونهها توسط یک خشککن پاششی در
مقیاس نیمهصنعتی با ارتفاع  8متر ،از نوع دیسکی با سرعت
 92000دور در دقیقه ،دمای هوای ورودی به خشککن
 930-940درجۀ سانتیگراد ،دمای هوای خروجی از
خشککن  30-40درجۀ سانتیگراد ،دمای خوراک ورودی
به خشککن  00-30درجۀ سانتیگراد و دمای پودر
خروجی از خشککن  30-30درجۀ سانتیگراد تبدیل به
پودر شدند .پودرهای تولیدی روی یک ترانسپورت در
معرض گرمای مالیم و در تماس با هوا تا حد امکان خشک،
سپس بستهبندی و تا هنگام بازسازی در یخچال با دمای 8
درجۀ سانتیگراد قرار گرفتند .ازآنجاییکه ترکیبات
طعمدهنده به دماهای باال حساس بوده و تبخیر میگردند
درنتیجه برای تولید پودر ،نمونههایی که دارای طعمدهندۀ
وانیل نبودند ،انتخاب شدند ( & Ishiwu, Obiegbuna,
.)Iwouno, 2014

موردارزیابی قرار گرفت
.)Djomeh, 2018

(Fazaeli, Yarmand, & Emam-

تهیۀ آمیخته از پودر

برای تهیۀ آمیختۀ بستنی از پودر ،ابتدا میزان آبی که باید به
هریک از نمونهها اضافه شود محاسبه و سپس درصد بسیار
اندکی از آب را داخل کاسۀ همزن ریخته و درحین عمل
همزدن پودر مربوطه بههمراه باقیماندۀ آب به آرامی به
داخل ظرف همزن اضافه گردید تا یک امولسیون پایدار و
مناسبی ایجاد شود .بهطور متوسط  90دقیقه عمل همزدن
و مخلوطکردن برای هریک از نمونهها به طول انجامید.
مخلوط آماده را از درون ظرف همزن خارج نموده و در
داخل یک میکسر قوی قرار داده شد و به مدت  0دقیقه
عمل مخلوطکردن ادامه یافت .بالفاصله آمیخته را سردکرده
و در داخل یخچال به مدت  2ساعت قرار داده شد تا
اصطالحاً جابیفتد .بعد از  2ساعت ،آمیخته دوباره برای
مدت  9دقیقه بهطور خیلی آهسته همزده شد سپس 0
درصد از آن برای انجام آزمونهای قبل از انجماد کنار
گذاشته شد و  10درصد از آن به داخل دستگاه بستنیساز
منتقل و عمل انجماد صورت گرفت .پس از انجماد کامل،
بستنیها وارد ظروف یکبارمصرف شده ،و به داخل فریزر با
دمای  -20درجۀ سانتیگراد منتقل گردید تا زمانی که
آزمونهای بعدی انجام شود .آزمونهای انجامشده در این
بخش همان آزمونهای انجامشده در مرحلۀ قبل از
خشککردن براساس استاندارد ملی ایران به شمارۀ 02
انجام شد (سازمان ملی استاندارد ایران ].)9934 ،[ISIRI
طرح آماری

بازسازی پودرهای تولیدی

در این مرحله نمونههایی که با استفاده از خشککن پاششی
در کارخانه تبدیل به پودر شده بودند بازسازی و برای تولید
بستنی و ارزیابی خواص فیزیکوشیمیایی و حسی آماده
شدند .چون آمیختههای نمونههایی که تبدیل به پودر شده
بودند فاقد طعمدهندۀ وانیل بودند درنتیجه در هنگام
بازسازی آنها ،از وانیل به میزان  9درصد استفاده شد تا
امکان مقایسۀ آنها با نمونههای قبل از خشککردن از نظر
خواص حسی وجود داشته باشد .ضمناً برای کاهش تأثیر
زمان بر ویژگیهای حسی ،نمونۀ بستنی قبل از پودرکردن
با نمونۀ حاصل از پودر همزمان تهیه و سپس توسط داوران

در این مرحله ،از طرح کامالً تصادفی با سه تکرار استفاده
شد کلیۀ اطالعات و دادههای گردآوریشده با استفاده از
نرمافزار آماری  SASتحت ویندوز آنالیز شد و میانگین
تکرارها در قالب آزمون دانکن در سطح آماری  0درصد
موردمقایسه قرار گرفتند.
نتایج و بحث
جدول ( ،)2درصد ترکیبات موجود در شیرهای گاو و سویا
را نشان میدهد .اگرچه شیر گاو دارای چربی و کربوهیدرات
بیشتری نسبت به شیر سویاست ،اما شیر سویا از درصد
پروتئین بیشتری برخوردار است.

میرچولی برازق و همکاران
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جدول  -2درصد ترکیبات شیر گاو و شیر سویا
مادۀ غذایی

پروتئین (درصد)

چربی (درصد)

کربوهیدرات (درصد)

خاکستر (درصد)

رطوبت (درصد)

pH

شیر گاو
شیر سویا

2/00±0/02
9/90±0/09

2/00±0/09
9/89±0/00

8/82±0/02
2/80±0/08

0/00±0/09
0/80±0/00

41/44±0/09
12/28±0/02

0/00±0/00
0/10±0/00

 pHآمیخته

ویسکوزیتۀ آمیخته

نتایج  pHدر جدول ( )9بیانکنندۀ آن است که با

نتایج تجزیۀ واریانس ( )ANOVAنشان داد که جایگزینی
شیر گاو با شیر سویا بر ویسکوزیتۀ آمیختۀ بستنی اثر
معنیداری دارد ( .)P>0/00نتایج مربوط به ویسکوزیته
حاکیاز آن است که با افزایش جایگزینی ،ویسکوزیته نیز
افزایش یافته است (جدول  .)9بیشترین ویسکوزیته مربوط
به  80و 00درصد جایگزینی و کمترین ویسکوزیته مربوط
به نمونۀ شاهد و  90درصد جایگزینی است .ویژگیهای
منحصربهفرد پروتئینهای سویا شامل جذب آب باال،
جذب چربی ،تثبیت امولسیون ،قابلیت همزدن مناسب،
ایجاد ژل و تثبیت کف باعث شده است تا با افزایش
جایگزینی شیر گاو با شیر سویا ،ویسکوزیتۀ آمیختههای
بستنی افزایش یابد .رضوی ،حبیبی نجفی و نایبزاده
( )9940در تهیۀ بستنی سویا گزارش نمودند پروتئینهای
شیر گاو قدرت جذب آب پروتئینهای سویا را نداشته و
الکتوز شیر نیز برخالف کربوهیدراتهای سویا توان
تشکیل ژل را ندارند و درنتیجه با افزایش درصد شیر سویا
در فرموالسیون بستنی ،ویسکوزیته افزایش و با کاهش
درصد شیر سویا ،ویسکوزیته کاهش مییابد .مهدیان،
مظاهری طهرانی و شهیدی ( )9910نیز به بررسی اثر

افزایش جایگزینی شیر گاو با شیر سویا در آمیخته های
بستنی ،اختالف معنی دار وجود دارد (.)P>0/00
ازآنجاییکه  pHشیر سویا از  pHشیر گاو  0/9بیشتر
است (جدول  )2در نتیجه افزایش  pHنمونه ها در سطوح
باالی جایگزینی می تواند به دلیل  pHشیر سویا باشد.
 )9140( Arbuckleمطلوب ترین  pHرا برای بستنی
لبنی  0/24-0/8گزارش کرده است .اما اگر مواد اولیۀ
استفاده شده در تولید بستنی از کیفیت مناسبی
برخوردار نباشند  pHمی تواند به پایین تر از 0/24
کاهش یابد .ضمناً بین  pHآمیخته و مادۀ خشک
بدون چربی شیر رابطۀ عکس وجود دارد هرچه قدر مادۀ
خشک بدون چربی شیر در آمیخته بیشتر باشد اُفت

pH

بیشتر خواهد بود ( Pourahmad .)Arbuckle, 1986و
 )2090( Ahanianدر تحقیقی اثر جایگزینی شیر
پس چرخ را با شیر سویا در تولید بستنی موردارزیابی
قرار دادند و گزارش نمودند که با افزایش جایگزینی،
 pHنمونه ها افزایش یافت (

Pourahmad & Ahanian,

 Ahsan .)2015و همکاران ( )2090نیز در تولید بستنی

کاربرد آرد کامل سویا بر خصوصیات رئولوژیک بستنی پرداختند

سویا ،به نتایج مشابهی دست پیدا کردند.

جدول  -9ویژگیهای فیزیکوشیمیایی نمونههای تولیدشده
pH
شیر سویا
شیر گاو
فرمول
9
2
9
8
0
0

(درصد)

(درصد)

900
10
40
30
00
00

0
90
20
90
80
00

b

0/92±0/00
0/92±0/00b
0/92±0/00b
0/92±0/00b
0/98±0/09a
0/98±0/09a

و به نتایج مشابهی دست پیدا کردند.

ویسکوزیتۀ آمیخته
(سانتی پوآز)
d

983/90±2/02
980/30±2/00d
900/90±9/19c
904/80±9/29b
938/40±9/02a
930/20±9/01a

* حروف غیرمشابه در هر ستون نشاندهندۀ تفاوت معنیدار در سطح  0/00است.

اورران
(درصد)
a

04/30±0/93
00/90±0/21b
00/90±0/29b
09/00±0/90c
02/90±0/99c
09/00±0/90c

مقاومت به ذوب
(درصد)
c

03/10±2/98
04/00±9/21c
09/90±9/29b
09/10±9/90b
00/90±9/99a
00/00±9/90a
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بستنی ارتباط مستقیم وجود دارد .با افزایش ویسکوزیته،
مقاومت به ذوب افزایش و با کاهش ویسکوزیته ،مقاومت
به ذوب کاهش مییابد .با وجود اسیدهای چرب غیراشباع
باال در شیر سویا که میتوانست با افزایش جایگزینی
موجب کاهش مقاومت به ذوب نمونهها گردد اما گویا
بهدلیل درصد پایین چربی موجود در شیر سویا ،تأثیر آن
در برابر پروتئینها و کربوهیدراتهای شیر سویا ناچیز
بوده است )9140( Arbuckle .نیز به رابطۀ مشابهی بین
ویسکوزیته و مقاومت به ذوب اشاره کرده است.

اورران

نتایج مربوط به اورران در جدول ( )9نشان میدهد که
جایگزینی شیر گاو با شیر سویا موجب کاهش اورران
نمونههای بستنی شده است ( .)P>0/00بین نمونۀ  90و
 20درصد جایگزینی از نظر اورران اختالف معنیداری
نیست ضمناً بین نمونههای  80 ،90و  00درصد
جایگزینی نیز اختالف معنیداری وجود ندارد ولی با سایر
نمونهها اختالفشان معنیدار است .بهترین دلیلی که
میتوان برای کاهش اورران ذکر کرد این است که کازئین
شیر گاو قادر است شبکهای یکنواخت بهوجود آورد و هوا
را در داخل شبکۀ ایجادشده محبوس نماید درحالیکه
پروتئینهای شیر سویا توانایی کازئین را در چنین
شبکهای ندارند درنتیجه جایگزینی شیر گاو با شیر سویا
میتواند باعث کاهش اورران گردد ( & Pourahmad
 .)Ahanian, 2015رضوی و همکاران ( )9940نیز که تأثیر
جایگزینهای لبنی و نوع پایدارکننده را بر خصوصیات
شیمیایی و فیزیکی بستنی سویا بررسی نمودند و به نتایج
مشابهی دست پیدا کردند.

ویژگیهای حسی

نتایج تجزیۀ واریانس ( )ANOVAنشان داد که جایگزینی
شیر گاو با شیر سویا بر ویژگیهای حسی نمونههای
بستنی اثر معنیداری دارد ( .)P>0/00در جدول (،)8
مشاهده میشود که تغییرات در بخش طعم و مزه ،بو و
پذیرش کلی بیشتر از بافت ظاهری بستنی به چشم
میخورد .این میتواند تأییدی بر تأثیر مثبت شیر سویا بر
بافت و قوام نمونهها باشد که در قسمت ویسکوزیته نیز به
آن اشاره شد .اما یکی از مشکالت استفاده از فراوردههای
سویا در محصوالت جدید مربوط به طعم لوبیایی سویا
میباشد که منجربه اُفت طعم و پذیرش کلی میشود.
بههمیندلیل در این تحقیق برای ازبینبردن طعم
نامناسب شیر سویا در نمونههای بستنی ،از طعمدهندۀ
وانیل استفاده گردید که نتایج آن در جدول ( )0آمده

مقاومت به ذوب

نتایج تجزیۀ واریانس ( )ANOVAنشان داد که جایگزینی
شیر گاو با شیر سویا بر مقاومت به ذوب نمونهها اثر
معنیداری داشته است ( .)P>0/00نتایج موجود در جدول
( )9نشاندهندۀ آن است که با افزایش جایگزینی شیر گاو
با شیر سویا در تولید بستنی ،مقاومت به ذوب نمونهها نیز
افزایش یافته است .بین ویسکوزیته و مقاومت به ذوب

است.

جدول  -4ویژگیهای حسی نمونههای مختلف (بدون وانیل)
فرمول

شیر گاو
(درصد)

شیر سویا
(درصد)

طعم و مزه
(ماکزیمم=)1

ظاهر بافت
(ماکزیمم=)1

بو و آروما
(ماکزیمم=)1

پذیرش کلی
(ماکزیمم=)1

9

900

0

0/99±0/09a

0/09±0/09a

0/29±0/90a

0/29±0/92a

2

10

90

b

b

b

b

0/02±0/00

0/80±0/20

0/89±0/28

9

40

20

0/29±0/92c

0/44±0/02b

0/09±0/08d

0/84±0/29b

8

30

90

d

b

c

c

0

00

80

f

0

00

00

e

8/39±0/90

8/09±0/99
8/92±0/01

c

0/12±0/08
0/19±0/00

0/39±0/04

c

0/39±0/00

* حروف غیرمشابه در هر ستون نشاندهندۀ تفاوت معنیدار در سطح  0/00است.

0/49±0/02

e

8/13±0/00

e

0/09±0/08

0/03±0/20

d
e

8/33±0/93

8/89±0/94
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جدول  -5ویژگیهای حسی نمونههای مختلف (با وانیل)
فرمول

شیر گاو
(درصد)

شیر سویا
(درصد)

طعم و مزه
(ماکزیمم=)1

ظاهر بافت
(ماکزیمم=)1

بو و آروما
(ماکزیمم=)1

پذیرش کلی
(ماکزیمم=)1

9
2
9
8
0
0

900
10
40
30
00
00

0
90
20
90
80
00

0/12±0/00a
0/10±0/03a
0/04±0/00c
0/49±0/02b
0/09±0/90c
0/10±0/98d

0/91±0/49c
0/90±0/93b
0/20±0/02c
0/92±0/04b
0/39±0/00a
0/39±0/28a

0/33±0/29a
0/02±0/09b
0/09±0/09b
0/30±0/02a
0/13±0/98c
0/39±0/20e

0/94±0/94b
0/00±0/99a
0/04±0/99a
0/80±0/01b
0/03±0/90c
0/00±0/94c

* حروف غیرمشابه در هر ستون نشاندهندۀ تفاوت معنیدار در سطح  0/00است.

باتوجهبه نتایج جدول ( )8و ( ،)0مالحظه میشود که
استفاده از طعمدهندۀ وانیل در نمونههای پژوهش باعث
شده است تا پذیرش کلی در نمونههای دارای وانیل نسبت
به نمونههای فاقد وانیل بهطور معنیداری افزایش یابد.
 )2004( Wangcharoenنیز با استفاده از کنجدسیاه
برشتهشده توانست طعم بستنیهای تولیدشده با شیر سویا
را بهبود دهد.
ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و حسی نمونههای تهیهشده
از پودرهای بازسازیشده
 pHآمیخته

نتایج  pHدر جدول ( )0بیانکنندۀ آن است که بین

pH

آمیختههای بستنی قبل از پودر با  pHآمیختههای بستنی
تهیهشده از پودر اختالف معنیداری وجود دارد
( .)P>0/00کاهش  pHدر نمونههایی که شیر سویا
جایگزین شده است به مراتب بیشتر از نمونۀ شاهد بود.
وجود اسیدهای چرب غیراشباع باال در شیر سویا میتواند
دلیل اصلی کاهش بیشتر  pHباشد .زیرا اسیدهای چرب
غیراشباع (شیر سویا) نسبت به اسیدهای چرب اشباع
(شیر گاو) در تماس با حرارت داخل برج خشککن ،دچار
اکسیداسیون شدیدتری میشوند Vega .و همکاران
( )2000تأثیر خشککردن پاششی را بر چربی موجود در
سطح پودرهای لبنی بررسی و تغییرات  pHرا در اثر
حرارتهای باال گزارش نمودند.

جدول  pH -6و ویسکوزیتۀ نمونههای مختلف
فرمول

شیر گاو
(درصد)

شیر سویا
(درصد)

 pHآمیختههای
قبل از پودر

 pHآمیختههای
تهیهشده از پودر

ویسکوزیتۀ آمیختههای قبل
از پودر (سانتیپوآز(

ویسکوزیتۀ آمیختههای
تهیهشده از پودر (سانتیپوآز)

9
2
9
8
0
0

900
10
40
30
00
00

0
90
20
90
80
00

0/92±0/00a
0/92±0/00a
0/92±0/00a
0/92±0/00a
0/98±0/09a
0/98±0/09a

0/24±0/00b
0/24±0/09b
0/20±0/02b
0/20±0/09b
0/20±0/00b
0/22±0/00b

983/90±2/02a
980/30±2/009a
900/90±9/19a
904/80±9/29a
938/40±9/02a
930/20±9/01a

989/90±9/31b
999/00±2/04b
982/00±2/02b
909/90±9/02b
900/30±2/20b
909/20±9/09b

* حروف غیرمشابه در ستونها بهصورت افقی ،نشاندهندۀ تفاوت معنیدار در سطح  0درصد بین نمونههای قبل از پودر و بعد از پودرکردن است.

ویسکوزیتۀ آمیخته

نتایج تجزیۀ واریانس ( )ANOVAنشان داد که بین
ویسکوزیتۀ آمیختۀ بستنی بهدستآمده از پودر با
ویسکوزیتۀ قبل از پودرکردن اختالف معنیداری وجود
دارد ( .)P>0/00همانطورکه در جدول ( )0مشاهده
میشود در تمامی موارد ویسکوزیتۀ آمیختههای
بهدستآمده از پودر در مقایسه با قبل از پودر کاهش

یافتهاند .دماهای باال در برجهای خشککن میتواند باعث
تغییراتی در خواص ترکیبات پودر تولیدشده و بازسازی آن
شود .ازآنجاییکه آمیختههای تهیهشده در این پژوهش
حاوی شیر سویا بودند درنتیجه پروتئینهای موجود در
شیر سویا و همچنین شیر گاو در اثر حرارتهای باال
دناتوره میشوند .دناتورهشدن پروتئینها منجربه آن
میگردد تا در هنگام بازسازی ،نتوانند بهنحو مطلوبی آب
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را جذب نمایند و درنهایت باعث کاهش ویسکوزیته
خواهند شد Fazaeli .و همکاران ( )2094شرایط
اسپریکردن را برای تولید پودر آمیختۀ بستنی بهینهکرده
و گزارش نمودند که دمای هوای مورداستفاده در برج
خشککن میتواند به پروتئینهای موجود در خوراک اولیه
صدمه وارد نماید و باعث دناتورهشدن آنها شود.
دراینصورت آمیختۀ بستنی تهیهشده از چنین پودری
دارای ویسکوزیتۀ پایینتری خواهد بود.
اورران آمیخته

نتایج تجزیۀ واریانس ( )ANOVAنشان داد که بین اورران
آمیختۀ بستنی بهدستآمده از پودر با اورران نمونههای

قبل از پودر اختالف معنیداری وجود دارد (.)P>0/00
باتوجهبه نتایج جدول ( ،)3اورران بستنیهای بهدستآمده
از پودر نسبت به اورران نمونههای قبل از پودر بهطور
معنیداری کاهش یافته است .مهمترین عاملی که میتواند
موجب این تغییرات شده باشد صدمات وارده به
پروتئینهای شیر گاو و شیر سویا در برج خشککن است.
دناتورهشدن نسبی پروتئینها موجب میشود تا نتوانند
مانند قبل شبکهای یکنواخت را بهوجود آورند
بههمیندلیل در البالی شبکۀ ایجادشده هوا نمیتواند
بهخوبی محبوس شود و درنهایت باعث کاهش اورران
میگردند (.)Sofjan & Hartel, 2004

جدول  -7اورران و مقاومت به ذوب نمونههای مختلف
فرمول

شیر گاو
(درصد)

شیر سویا
(درصد)

اورران نمونههای قبل
از پودر (درصد)

اورران نمونههای
حاصل از پودر (درصد)

مقاومت به ذوب نمونههای
قبل از پودر (درصد)

مقاومت به ذوب نمونههای
حاصل از پودر (درصد)

9
2
9
8
0
0

900
10
40
30
00
00

0
90
20
90
80
00

04/30±0/93a
00/90±0/21a
00/90±0/29a
09/00±0/90a
02/90±0/99a
09/00±0/90a

09/90±0/92b
04/90±0/90b
00/80±0/94b
03/00±0/91b
00/30±0/93b
00/00±0/93b

03/10±2/98a
04/00±9/21a
09/90±9/29a
09/10±9/90a
00/90±9/99a
00/00±9/90a

02/00±9/90b
08/00±9/89b
08/40±9/99b
00/10±9/21b
03/90±9/91b
01/00±9/90b

* حروف غیرمشابه در ستونها بهصورت افقی ،نشاندهندۀ تفاوت معنیدار در سطح  0درصد بین نمونههای قبل از پودر و بعد از پودرکردن است.

مقاومت به ذوب

نتایج تجزیۀ واریانس ( )ANOVAبیانکنندۀ آن است که
بین مقاومت به ذوب بستنیهای بهدستآمده از پودر با
مقاومت به ذوب نمونههای قبل از پودر اختالف معنیداری
وجود دارد ( .)P>0/00جدول ( ،)3مقاومت به ذوب
نمونههای حاصل از پودر را در مقایسه با نمونههای قبل از
پودر نشان میدهد .در تمامی موارد مقاومت به ذوب
نمونههای بهدستآمده از پودر نسبت به مقاومت به ذوب
بستنیهای قبل از پودر کاهش یافتهاند .بهطورکلی افزایش
ثبات امولسیون آمیخته منجربهافزایش مقاومت به ذوب
بستنی خواهد شد .بدینترتیب میتوان گفت که تمام
مکانیسمهایی که بر افزایش ویسکوزیته و ثبات امولسیون
آمیختۀ بستنی مؤثرند بر مقاومت به ذوب بستنی نیز مؤثر
میباشند .همانطوریکه حرارتهای باال در برج خشککن
موجب صدمه به امولسیون و بخصوص پروتئینها و کاهش
ویسکوزیتۀ آمیخته میشود درنتیجه این عامل بر کاهش

مقاومت به ذوب نمونههای تولیدشده از چنین پودری
کامالً مشهود میباشد Pardeshi .و همکاران ( )2098نیز
که فرایند خشککردن شیر سویا را بهینه نمودند به نتایج
مشابهی دست یافتند.
ویژگیهای حسی

نتایج تجزیۀ واریانس ( )ANOVAنشاندهندۀ آن بود که
بین ویژگیهای حسی بستنیهای بهدستآمده از پودر با
ویژگیهای حسی نمونههای قبل از پودر اختالف
معنیداری وجود ندارد ( .)P>0/00نتایج بهدستآمده
برای خواص حسی نمونههای حاصل از پودر نسبت به
نمونههای قبل از پودر دارای تغییرات کمتری نسبت به
ویژگیهای فیزیکوشیمیایی بود (جدول  .)4برای مثال،
نتایج مربوط به رابطۀ ( )2و ( )9نشان میدهد که از نظر
طعم و مزه بین نمونههای اولیه با نمونههای حاصل از پودر
اختالف معنیداری وجود ندارد .این نتایج بیانکنندۀ آن
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است که اگرچه خشککردن باعث میشود تا ویسکوزیته
یا اورران تا حدودی اُفت کند اما این کاهش آنقدر کم

است که در سطوح پایین جایگزینی تأثیری بر خواص
حسی بخصوص طعم و پذیرش کلی ندارد.

جدول  -8ویژگیهای حسی نمونههای مختلف (با وانیل)
فرمول

شیر گاو
(درصد)

9
2
9
8
0
0

900
10
40
30
00
00

طعم و مزۀ
شیر سویا طعم و مزۀ بستنیهای اولیه
بستنیهای حاصل از پودر
(ماکزیمم=)1
(درصد)
(ماکزیمم=)1
0
90
20
90
80
00

0/12±0/00a
0/10±0/03a
0/04±0/00a
0/49±0/02b
0/09±0/90a
0/10±0/98a

0/08±0/09b
0/19±0/09a
0/00±0/29a
0/18±0/39a
0/43±0/20b
0/89±0/98b

پذیرش کلی بستنیهای
اولیه (ماکزیمم=)1

پذیرش کلی بستنیهای
حاصل از پودر
(ماکزیمم=)1

0/94±0/94b
0/00±0/99b
0/04±0/98a
0/80±0/01b
0/03±0/90a
0/00±0/94a

0/00±0/02a
0/34±0/03a
0/91±0/090b
0/08±0/40a
0/31±0/02b
0/08±0/90a

* حروف غیرمشابه در ستونها بهصورت افقی ،نشاندهندۀ تفاوت معنیدار در سطح  0درصد بین نمونههای قبل از پودر و بعد از پودرکردن است.
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بستنی تأثیر گذارد اما خواص منحصربهفرد پروتئینهای
شیر سویا باعث شد تا تغییرات ایجادشده بسیار اندک
باشد .در بخش ویژگیهای حسی مهمترین تغییر مربوط
به طعم و مزه و پذیرش کلی نمونهها بود که آن هم با
افزودن  9درصد اسانس وانیل ،اختالف معنیداری مشاهده
نشد .نتیجۀ مهم دیگری که این تحقیق داشت آن بود که
آمیختههای بستنی توسط یک خشککن پاششی تبدیل

به پودر شدند .سپس با بازسازی پودرها ،مجدداً بستنی
تولید و ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و حسی آنها
موردارزیابی قرار گرفت .اگرچه  ،pHویسکوزیته ،اورران و
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بودند .اما میزان کاهش آنها موجب تغییر در کیفیت کلی
نمونهها نشد بهصورتیکه اگر کارخانهای نیاز به آن داشته
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Abstract
In this research, in the preparation of ice cream, cow's milk and/or soy milk at a ratio of 100:0, 90:10,
80:20, 70:30, 60:40 and 50:50 were substituted. Then, characteristics such as pH, viscosity, overrun,
melt resistance and sensory properties were tested. The results indicated that by increasing the cow's
milk replacement with soy milk, pH, viscosity and melting resistance significantly increased; however,
overrun decreased (P<0.05). The taste and overall acceptability were reduced without the use of
vanilla flavor, though no significant difference was observed after adding one percent of vanilla to
40% of the replacement level. The ice cream mixes were spray-dried in a pilot plant spray dryer. The
powders were reconstituted and converted into ice cream and their physicochemical and sensory
properties were measured and compared with primary mixes. The results showed that the pH,
viscosity, overrun and melting resistance of the powder samples compared to the primary specimens
significantly decreased, although significant changes in sensory features were not observed when
using vanilla (P<0.05).
Keywords: Ice cream, Sensory properties, Spray drier, Viscosity

مقالۀ کامل پژوهشی

www.journals.rifst.ac.ir
نشریه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی
سال  ،9911جلد  ،1شماره  ،9صفحات 15-58
DOI: 10.22101/JRIFST.2020.197492.1112

مقایسۀ اثر ضداکسایشی سلنیت سدیم میکروکپسولشده و ریزپوشانینشده با بوتیل
هیدروکسیآنیزول در روغن سویا
سپیده مشتاقی ،1محمد گلی

*2

 -9دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه علوم و صنایع غذایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ایران
 -2دانشیار ،گروه علوم و صنایع غذایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ایران
* نویسندۀ مسئول ()mgolifood@yahoo.com

چکیده
این تحقیق به بررسی میکروانکپسوالسیون سلنیت سدیم همراه با صمغ عربی (،22 ،28
 25 ،22و  21درصد) و صمغ فارسی ( 2 ،9 ،4 ،8و  9درصد) و خلوص اتانول (،58 ،58
 18 ،18و  988درصد) به روش سطح پاسخ پرداخت .نسبت حالل اتانول به مخلوط (2
گرم صمغ و  988میلیگرم سلنیت سدیم در  28میلیلیتر مخلوط)  98به  9انتخاب
شد .فرمول بهینۀ اول (صمغ عربی  22درصد ،صمغ فارسی  9درصد و درصد خلوص
اتانول  14درصد با راندمان  51/8درصد ،اندازۀ ذرات  44/2میکرومتر) و فرمول بهینۀ
دوم (صمغ عربی  21درصد ،صمغ فارسی  9درصد و خلوص اتانول  51درصد با راندمان
 52درصد ،اندازۀ ذرات  45/8میکرومتر) انتخاب شدند .سپس نمونههای بهینه (958/2
پیپیام) با نمونۀ سنتزی آنتیاکسیدان بوتیلهیدروکسی آنیزول (288( )BHA
پیپیام) ،سلنیت سدیم فاقد کپسول ( 5/2پیپیام معادل سلنیوم کپسولهای بهینه)
به روغن سویای فاقد آنتیاکسیدان اضافه شد و دما و زمان نگهداری روغن سویا در
انکوباتور با کمک برنامۀ شلفالیف اکسلریتور ( 88درجۀ سانتیگراد و  29 ،8و  44روز)
معادل انبارداری ( 28درجۀ سانتیگراد و  958 ،8و  928روز) گردید و شاخصهای
اکسایش مقایسه شدند .نتایج نشان داد با افزایش درصد صمغ عربی (کاهش صمغ
فارسی) و درصد خلوص اتانول ،کارایی افزایش ( 14/29درصد) و سایز ذرات کاهش
( 92/8میکرومتر) یافت .ترتیب انتخاب تیمارها براساس اهمیت کاربردی در صنعت غذا
برای داشتن فعالیت آنتیاکسیدانی حداکثری و خواص اکسایش حداقلی در بازۀ یکساله
شاکل بهینۀ اول ،بهینۀ دوم ،بوتیلهیدروکسی آنیزول ،سلنیت سدیم کپسولنشده
(مصرف آنی) و نمونۀ شاهد (فاقد آنتیاکسیدان) شد.

تاریخ دریافت9915/88/92 :
تاریخ پذیرش9915/98/98 :
واژههای کلیدی
روغن سویا
سلنیت سدیم
صمغ عربی-فارسی
فعالیت آنتیاکسیدانی
میکروکپسوالسیون

8

مقدمه
روغنها و چربیها تأمین بخش قابلتوجه انرژی موردنیاز
بدن ،اسیدهای چرب ضروری و ویتامینهای محلول در
چربی را برعهده دارند (حسینیمظهری ،کبریتی،
غیاثیطرزی ،گرامی و اسفندیاری.)9919 ،
بهدلیل وجود مقدار قابلتوجهی از پیوندهای دوگانه در
بسیاری از روغنها ،این مواد در معرض اکسیداسیون و

فساد قرار دارند .چنانچه این فساد از حد خاصی تجاوز
کند ،روغن یا مادۀ حاوی آن را غیرقابلاستفاده برای
مصارف غذایی میکند ( Ahmadi, Kadivar, & Shahedi,
 .)2007ازطرفی برخی از ترکیبات بهوجودآمده در اثر
اکسیداسیون برای سالمت انسان زیانآور میباشد
( .)Haumann, 1994روغن سویا بزرگترین منبع روغن
خوراکی در جهان است و بهعلت غیراشباعبودن و پایداری

52

پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی ،سال  ،1911جلد  ،1شماره 1

حرارتی باال در بین روغنهای خوراکی از جایگاه خاصی
برخوردار است (دباغها و وثوقی .)9918 ،این روغن بهعلت
دارابودن  1-8درصد اسیدلینولنیک و مستعدبودن به اتو-
اکسیداسیون ،9بتا-اکسیداسیون 2و برگشت طعم مصرف
آن براساس استاندارد ملی ایران به شمارۀ ( 9294سازمان
ملی استاندارد ایران ] )9918 ،[ISIRIبهصورت روغن خام
بدون آنتیاکسیدان محدود است .یکی از راههای مهم
مقابله با اکسیداسیون روغنها استفاده از آنتیاکسیدانها
میباشد ( .)Wanasundara & Shahidi, 2005از
متداولترین این گروه از آنتیاکسیدانها بوتیل
هیدروکسیآنیزول ( ،)BHA 9بوتیل هیدروکسیتولوئن
8
4
(  )BHTو ترشیاری بوتیل هیدروکوئینون ( )TBHQ
میباشند ( .)Eskin & Robinson, 2000اما طبق پارهای از
بررسیهای انجامشده ،استفاده از چنین آنتیاکسیدانهای
سنتزی ممکن است تحت شرایطی با خطرهای
سرطانزایی ،جهشزایی و یا آثار سوء دیگری برای انسان
همراه باشند ( ;Dziezak, 1986; Sariri, 2012
 .)Wanasundara & Shahidi, 1996ازایننظر در دهههای
اخیر تحقیقهای زیادی صورتگرفته تا از
آنتیاکسیدانهای طبیعی برای جلوگیری از اکسایش
روغن استفاده شود ( Martínez, Penci, Ixtaina, Ribotta,
 )& Maestri, 2013; Ortega‐Ramirez et al., 2014در
این مقاله از سلنیت سدیم بهعنوان آنتیاکسیدان استفاده
شد .سلنیوم 2یکی از امالح معدنی کمیاب و ضروری برای
بدن میباشد .سلنیوم دارای ترکیبات مختلف آلی و
غیرآلی میباشد ( .)Stewart et al., 2012مهمترین اشکال
غیرآلی سلنیوم شامل سلنات سدیم ،سلنیت سدیم ،سلنید
سدیم و کلرید سدیم میباشد ( Combs & Combs,
 .)1984سلنیوم یکی از عنصرهای شیمیایی غیرفلزی و
کمیاب است و در گروه  2جدول تناوبی قرار دارد ( White
 .)et al., 2004این عنصر بیشتر بهصورت ترکیب یافت
میشود و بهصورت خالص کمتر دیده میشود .سلنیوم
بهعنوان یک جزء مهم آنزیم پراکسیدازگلوتاتیون 2شناخته
شده است و بدن را در مقابل آسیبهای ناشی از اکسایش
1

Auto-Oxidation
-Oxidation
3
)Butylated Hydroxyanisole (BHA
4
)Butylated Hydroxytoluene (BHT
5
)Tertiary Butylhydroquinone (TBHQ
6
Selenium
7
Peroxid Glutathione
2

رادیکالهای آزاد محافظت میکند ( Rotruck et al.,

 .)1973در بدن سلنیوم به پروتئینها متصلشده و تشکیل
سلنوپروتئینها را میدهد که خاصیت آنتیاکسیدانی
دارند .مهمترین خاصیت سلنیوم فعالیت آنتیاکسیدانی آن
بوده و خواص دیگری ازقبیل خاصیت ضدالتهابی و خواص
ضدویروسی نیز دارد (یارنظری و همکاران .)9918 ،اثرات
آنتیاکسیدانی سلنیوم و ویتامین  Eممکن است یکدیگر را
تقویت کنند ( .)Agarwal & Prabakaran, 2005سلنیوم
بهعنوان جانشین ویتامین  Eنیز عمل میکند .پایینبودن
مقدار سلنیوم در بدن بیماران سرطانی نشانگر آن است که
کمبود دریافت سلنیوم ممکن است به سرطانزایی کمک
کند ( Djujić, Jozanov-Stankov, Milovac, Janković,
 .)& Djermanović, 2000لذا برای محافظت باال و افزایش
بازده اثرگذاری ،آن را کپسولهکرده سپس به روغن اضافه
گردید .ریزپوشانیکردن میتواند فرایندهای تجزیه (مثل
اکسایش یا هیدرولیز) را آهسته نماید و یا مانع تخریب
ترکیبات تا زمان انتقال فراورده به مکان مناسب شود.
بنابراین ،ریزپوشانیکردن میتواند مواد زیستفعال حساس
را پایدار نماید و از شرایط محیطی نامناسب محافظت کند
و باعث افزایش دسترسی زیستی آنها گردد .میزان قابل
تحمل ،حدمجاز پیشنهادشده و میانگین نیاز برآوردشده
برای انسان بهترتیب  88 ،488و  48میکروگرم سلنیوم در
روز میباشد ( .)Fraga, 2005سلنیوم یک شبهفلز است لذا
استفادۀ بیشازحدمجاز سلنیت سدیم سمی است و
عالئمی چون بوی تنفس سیر ،کاهش رشد مو و ناخن،
اختالالت سیستم عصبی و کاهش سالمتی دندان
همچنین منجربه تهوع و استفراغ میشود ( Meltzer et
.)al., 1993
مواد و روشها
5

اسید استیک گالیسال  ،کلروفرم ،الکل اتیلیک ،پتاسیم
یدید ،فنول فتالئین ،پارا آنیزیدین ،سدیم هیدروکسید،
هیدروکلریک اسید ،تیوسولفات سدیم ،هگزان ،نشاسته و
صمغ عربی از شرکت مرک (ساخت آلمان) ،بوتیل
هیدروکسیآنیزول از شرکت تیتراچم (ساخت آلمان)،
اسید تیوباربیتوریک اسید از شرکت سروا (ساخت آمریکا)،
سلنیت سدیم و توئین  58از شرکت سیگما (ساخت

Glacial Acetic Acid

8
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آمریکا) و صمغ فارسی از ایران تهیه گردید .روغن سویا
(تصفیهشده فاقد آنتیاکسیدان) نیز از کارخانه طارم زنجان
خریداری شد.
روشها

جهت انجام این پژوهش در ابتدا  988میلیگرم سلنیت
سدیم توسط ترکیب صمغ عربی ( 25 ،22 ،22 ،28و 21
درصد) و صمغ فارسی ( 2 ،9 ،4 ،8و  9درصد) (مجموع
درصد صمغ عربی و فارسی در هر تیمار  98درصد است)
به روش تبخیر حالل ،توسط درصدهای مختلف خلوص
اتانول ( 18 ،18 ،58 ،58و  988درصد) با نسبت  98به 9
حالل به مخلوط (صمغ و سلنیت سدیم) کپسوله شد و
بعد از تهیۀ میکروکپسولها ،کارایی کپسوالسیون و آنالیز
سایز و اندازۀ میکروکپسولها مشخص گردید.
میکروکپسولهای سلنیت سدیم ازطریق فیلتراسیون
توسط کاغذ صافی از اتانول جدا شدند .مواد باقیمانده
(کپسولها) تحت شرایط یخچالی (دمای  4تا  2درجۀ
سانتیگراد) به مدت  92تا  94ساعت خشک شدند.
محتوای سلنیومی را که در ابتدا برای تهیۀ
میکروکپسولهای سلنیوم اضافه شد ،بهعنوان محتوای کل
سلنیوم درنظرگرفته شد و سلنیوم کپسولشده در مواد
باقیمانده ،توسط اسپکتروفتومتر جذبی (مدل یووی
 ،9188شیمادزو ،ساخت ژاپن) در  245/9نانومتر ازطریق
روش  )2888( AOACتخمینزده شد .کارایی ازطریق
رابطۀ ( )9اندازهگیری شد ( Gupta, Chawla, Arora,
:)Tomar, & Singh, 2015
رابطۀ ()9
 ×988سلنیوم کل/سلنیوم باندشده = کارایی کپسول

برای آنالیز اندازۀ ذرات ،میکروکپسولها روی
اسالیدهای شیشهای قرار داده شدند و  9یا  2قطره
آبمقطر برای پخش مناسب روی آنها چکانده شد .این
میکروکپسولها با میکروسکوپ نوری (،Nikon ،E200
ساخت آمریکا)( ،با بزرگنمایی  488برابر) مشاهده و اندازۀ
میکروکپسولها با استفاده از نرمافزار  Image Jنسخۀ 98
تخمینزده شد.
شرایط بهینه برای میکروکپسولهکردن سلنیت سدیم با
استفاده از پروفایل صمغ عربی و درصد خلوص اتانول با
استفاده از تکنیک بهینهسازی عددی انجام شد سپس با
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کمک روش سطح پاسخ ( ،)RSM9بهینهسازی براساس
باالترین راندمان کپسوالسیون و پایینترین اندازۀ ذرات،
صورت گرفت .دامنۀ مقادیر بهدستآمده برای فرایند
بهینهسازی شامل صمغ عربی ( 28تا  21درصد) ،درصد
خلوص اتانول ( 58تا  988درصد) ،کارایی کپسوالسیون
( 18تا  14/29درصد) و اندازۀ ذرات ( 92/8تا 88
میکرومتر) بود که دو فرمول مطلوبتر که باالترین درصد
مطلوبی ت 2را داشتند ،انتخاب شد .میکروکپسولهای
سلنیت سدیم با دو فرمول بهینه ،شامل بهینۀ اول (غلظت
صمغ عربی  22درصد ،صمغ فارسی  9درصد ،درصد
خلوص اتانول  14درصد) و بهینۀ دوم (غلظت صمغ عربی
 21درصد ،صمغ فارسی  9درصد ،خلوص اتانول 51
درصد)( ،طبق دستورالعمل  FDAمیزان سلنیوم مصرفی
مجاز روزانه  48-88میکروگرم بوده ( )Fraga, 2005و
براساس محاسبههای انجامشده میزان روغن حاوی سلنیوم
مجاز روزانه  94گرم میباشد) به مقدار  958/2پیپیام
نمونۀ بهینۀ یک و دو (حاوی  9/12پیپیام سلنیوم)،
آنتیاکسیدان سنتزی  288( BHAپیپیام) و سلنیت
سدیم فاقد کپسول (حاوی  5/2پیپیام سلنیوم) به روغن
سویای فاقد آنتیاکسیدان اضافه شدند و در بازۀ زمانی 42
روزه در دمای  88درجۀ سانتیگراد نگهداری و اندیس
پراکسید ،تیوباربیتوریک اسید ،آنیزیدین ،توتوک س، 9
اسیدیته و فعالیت آنتیاکسیدانی آنها با روغن سویای فاقد
آنتیاکسیدان مقایسه شد.
بهمنظور جلوگیری از تهنشینشدن میکروکپسولها در
روغن ،از توئین  58استفاده شد .بهاینمنظور
میکروکپسولها را با چند قطره آب حلکرده و سپس
 958/2پیپیام توئین  58و مقداری روغن به آنها اضافه
شد و سپس به مدت  8دقیقه روی شیکر قرار گرفته و به
کل روغن اضافه شدند.
آزمونهای شیمیایی روغن
برای اندازهگیری عدد پراکسید از روش Firestone

( )9114و  Kirk ،Eganو  )9112( Sawyerاستفاده شد.
آزمون تیوباربیتوریک اسید نیز طبق روش  Eganو
همکاران ( )9112انجام شد ،اندیس آنیزیدین مطابق با
1

Response Surface Methodology
Desirability
3
Totox
2
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روش  Tompkinsو  )9111( Perkinsتوسط دستگاه
اسپکتروفتومتر در طول موج  988نانومتر ارزیابی شد.
اندیس توتوکس مطابق با رابطۀ ارائهشدۀ  Wanasundaraو
 )2888( Shahidiسنجیده شد ،اسیدیته نیز طبق
استاندارد ملی ایران به شمارۀ ( 4921سازمان ملی
استاندارد ایران ] )9952 ،[ISIRIو فعالیت آنتیاکسیدانی
در تمام نمونهها طبق رابطۀ ارائهشده توسط قنبری ،قوامی
و صفافر ( )9958اندازهگیری شد.
برای اندازهگیری عدد پراکسید 8 ،گرم روغن در ارلن
وزن شده و  98میلیلیتر محلول استیک اسید-کلروفرم
(با نسبت  )2:9به آن اضافه شد و پس از آن به محلول
بهدستآمده  8/8میلیلیتر محلول پتاسیم یدور اشباع
اضافه شد و  2دقیقه در تاریکی قرار گرفت .سپس 98
میلیلیتر آبمقطر و  8/8میلیلیتر شناساگر نشاسته به آن
اضافه گردید و تیتراسیون با تیوسولفات  8/89نرمال تا
ازبینرفتن رنگ آبی ادامه یافت .همراه با نمونهها،
تیتراسیون شاهد (تمام محلولها بهجزء روغن) نیز انجام
شد.
برای اندازهگیری تیوباربیتوریک اسید مقدار  8/2گرم
از نمونه به یک بالن حجمی  28میلیلیتری انتقال یافته و
با -9بوتانول به حجم رسانده شد .سپس  8میلیلیتر از
محلول فوق به لولههای خشک دربدار منتقل و به آن 8
میلیلیتر معرف تیوباربیتوریک اسید افزوده شد .لولههای
دربدار در حمام آبی با دمای  18درجۀ سانتیگراد به
مدت  2ساعت قرار گرفت .سپس مقدار جذب نمونهها در
 898نانومتر در مقابل شاهد (آبمقطر) خوانده شد.
برای اندازهگیری اندیس آنیزیدین  9گرم روغن در
ارلن  28میلیلیتری توزینشده و با هگزان به حجم
رسانده شد ،سپس جذب آن در  988نانومتر اندازهگیری
شد و از هگزان بهعنوان شاهد استفاده گردید 8 .میلیلیتر
از محلول چربی در لولۀ آزمایش  9و  8میلیلیتر حالل در
لولۀ آزمایش  2ریخته شد 9 .میلیلیتر معرف آنیزیدین به
 2لولۀ آزمایش اضافه کرده ،پس از همزدن و بعد از 98
دقیقه نگهداری در محیط تاریک ،جذب نوری در 988
نانومتر خوانده شد .از محتویات لولۀ  2بهعنوان شاهد
استفاده شد .شاخص توتوکس از حاصل جمع دو برابر
اندیس پراکسید با اندیس آنیزیدین بهدست میآید.
برای اندازهگیری اسیدیته  98گرم روغن در ارلن 288
میلیلیتری توزین و به آن  88میلیلیتر اتانول اضافه

گردید .سپس  9میلیلیتر محلول فنول فتالئین  9درصد
به آن اضافه کرده و با سود  8/9نرمال تا تشکیل رنگ
صورتی کمرنگ تیتر شد.
آنالیز آماری

برای میکروکپسولهکردن  2فاکتور  Aشامل میزان درصد
صمغ عربی ( 25 ،22 ،22 ،28و  21درصد) و صمغ فارسی
متناظر آن بهترتیب ( 2 ،9 ،4 ،8و  9درصد) ،و فاکتور B
درصد خلوص اتانول ( 18 ،18 ،58 ،58و  988درصد)
درنظرگرفته شد و برای تحلیل نتایج از روش سطح پاسخ و
طرح مرکب مرکزی و  α=2با  2نقطه مرکزی استفاده شد.
برای آزمونهای روغن 2 ،عدد از فرمولهای با درصد
مطلوبیت باالتر انتخاب شد و بههمراه نمونۀ فاقد کپسول،
نمونۀ فاقد آنتیاکسیدان و نمونۀ حاوی آنتیاکسیدان
 BHAبه روغن سویا اضافه شد و در بازۀ زمانی  42روزه در
دمای  88درجۀ سانتیگراد با روغن سویای فاقد
آنتیاکسیدان ازنظر خواص آنتیاکسیدانی بررسی شدند.
دما و زمان نگهداری روغن سویا در انکوباتور با کمک
برنامۀ شلفالیف اکسلریتور ( 88درجۀ سانتیگراد و 29 ،8
و  44روز ،معادل انبارداری  28درجۀ سانتیگراد و ،8
 958و  928روز) معادلسازی شد .طبق این روش
تسریعشده ،در عمل مادۀ غذایی تحتتأثیر درجهحرارت
باال قرار گرفت و نتایج ازطریق معادلۀ آرنیوس و Q10
معادل  2به شرایط معمولی تعمیم داده شد ( & Labuza
 .)Schmidl, 1985اختالف بین مقادیر در نمونهها با
استفاده از آنالیز واریانس و آزمون  LSDدر سطح احتمال
( )P>8/88انجام گردید .برای تحلیل نتایج از روش آماری
تحلیل واریانس با استفاده از نرمافزار ( SPSSنسخۀ )92
استفاده گردید و برای رسم نمودارها از نرمافزار Microsoft
 Excelنسخۀ  2892استفاده شد.
نتایج و بحث
مقادیر پاسخهای آزمون تعیین کارایی و سایز کپسوالسیون

رابطۀ تجربی ،بین متغیرهای آزمایش و درصد کارایی
کپسوالسیون بهصورت کدگذاریشده و به واسطۀ استفاده
از روش سطح پاسخ و براساس رابطۀ ( )2بهدست آمد:
رابطۀ ()2
کارایی کپسوالسیون

R-Squared=0.99
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در رابطۀ ( :A ،)2درصد صمغ عربی :B ،درصد خلوص
اتانول :B2 ،اثر درجۀ دوم درصد خلوص اتانل و  :A2Bاثر
متقابل درجۀ دوم درصد صمغ عربی و درصد خلوص اتانل
است.
ضریب خطی ( Aدرصد صمغ عربی)( B ،درصد
خلوص اتانول) ،ضریب مربوط به اثر درجۀ دوم  B2و نیز
ضریب مربوط به اثر متقابل  A2Bتأثیر معنیداری بر
راندمان کپسوالسیون داشتند و باتوجهبه ضرایب آنها در
رابطۀ ( )9ضریب  Bتأثیر بیشتری نسبت به بقیه داشت.
بررسی ضریب تبیین مدلها نشان داد که این مقادیر برای
رابطۀ درجۀ سوم به میزان  8/11بود که نسبت به سایر
مدلها دارای مقادیر باالتری بوده و بنابراین در برازش
دادهها توان بیشتری داشته و برای پیشگویی پیشنهاد
گردید .نتایج نشان داد با افزایش درصد خلوص اتانول و
افزایش غلظت صمغ عربی کارایی کپسوالسیون افزایش
یافت .همچنین رابطۀ تجربی بین متغیرهای آزمایش و
اندازۀ کپسوالسیون بهصورت کدگذاریشده ،به واسطۀ
استفاده از روش سطح پاسخ و براساس رابطۀ ( )9بهدست
آمد:
رابطۀ ()9
اندازۀ ذرات
R-Squared=0.97

در رابطۀ ( ،)9ضریب خطی ( Aدرصد صمغ عربی) و
( Bدرصد خلوص اتانول) تأثیر معنیداری بر اندازۀ
کپسوالسیون داشتند و باتوجهبه ضرایب آنها در رابطۀ ()2
ضریب  Bتأثیر بیشتری نسبت به بقیه داشت .بررسی
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ضریب تبیین مدلها نشاندهندۀ این بود که این مقادیر
برای رابطۀ درجهیک به میزان  8/12بود که نسبت به سایر
مدلها دارای مقادیر باالتری بوده ،بنابراین در برازش
دادهها توان بیشتری داشته و برای پیشگویی پیشنهاد
گردید.
اعداد پیشگویی شامل راندمان ( 51/8درصد) و اندازۀ
ذرات ( 44/2میکرومتر) و اعداد تجربی شامل راندمان (55
درصد) و اندازۀ ذرات ( 42میکرومتر) برای فرمول بهینۀ
انتخابی شمارۀ  9زمانی بهدستآمد که غلظت صمغ عربی
 22درصد ،صمغ فارسی  9درصد و درصد خلوص اتانول
 14درصد بود و همچنین اعداد پیشگویی شامل راندمان
( 52درصد) و اندازۀ ذرات ( 45/8میکرومتر) و اعداد
تجربی شامل راندمان ( 58/8درصد) و اندازۀ ذرات (41
میکرومتر) برای فرمول بهینۀ انتخابی شمارۀ  2زمانی
بهدستآمد که غلظت صمغ عربی  21درصد ،صمغ فارسی
 9درصد و خلوص اتانول  51درصد بود .یافتههای این
تحقیق حاکی از وجود رابطۀ مستقیم میان غلظت صمغ
عربی و درصد خلوص اتانول با راندمان کپسوالسیون بود،
بهطوریکه با افزایش غلظت صمغ عربی و درصد خلوص
اتانول راندمان کپسوالسیون افزایش یافت (شکل .)9
درحالیکه رابطۀ میان غلظت صمغ عربی و درصد
خلوص اتانول با اندازۀ ذرات معکوس بود .یعنی با افزایش
غلظت صمغ عربی و خلوص اتانول اندازۀ ذرات کاهش
یافت و باتوجه به ضرایب در رابطههای ( )9و ( )2درصد
خلوص اتانول تأثیر بیشتری بر افزایش کارایی و کاهش
سایز ذرات داشت.

شکل  -1بررسی اثر متقابل درصد صمغ عربی و خلوص الکل بر میزان ابعاد و راندمان کپسوالسیون سلنیوم

18

پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی ،سال  ،1911جلد  ،1شماره 1

همانطورکه در شکل ( )2مشاهده میشود کلیۀ
نمونههای روغن در روز صفر ،پایینترین عدد پراکسید را
نشان دادهاند .میزان پراکسید از روز صفر تا روز  29دورۀ
نگهداری ،یک روند افزایشی را نشانداده است که
نشاندهندۀ آغاز فرایند اکسایش و تجمع ترکیبات حاصل
از آنها مانند پراکسیدهاست و پس از آن ،تا روز  42روند
کاهشی داشته است .ازآنجاییکه مالون آلدئیدها از تجزیۀ
هیدروپراکسیدها حاصل میگردد ،پس از گذشت مدت
زمانی معین ،که مقدار محصوالت اولیۀ اکسایش افزایش
یافت ،پراکسیدها و هیدروپراکسیدها شروع به تجزیهشدن
کرده و بنابراین عدد پراکسید کاهش مییابد (کبیری و
سیدالنگی .)9914 ،نمونههای روغن دارای سلنیت سدیم
کپسولهشده در مقایسه با نمونۀ روغن حاوی سلنیت سدیم
کپسولهنشده ،عدد پراکسید پایینتری را نشان داد ،که
علت آن را میتوان به حفظ پایداری آنتیاکسیدان درون
کپسول نسبت داد .چرا که کپسول موجب آزادسازی
کنترلشدۀ آنتیاکسیدان در طی دورۀ نگهداری میشود،
درحالیکه آنتیاکسیدان در حالت آزاد بیشتر در معرض
عوامل اکسیدکننده قرارگرفته و خاصیت آنتیاکسیدانی
خود را زودتر از دست میدهد.

بهینهسازی

بهینهسازی براساس میزان صمغ عربی (25 ،22 ،22 ،28
و  21درصد) ،صمغ فارسی ( 2 ،9 ،4 ،8و  9درصد)،
خلوص اتانول ( 18 ،18 ،58 ،58و  988درصد) ،کارایی
( 14/29-18درصد) و سایز ( 88-92/8میکرومتر) طراحی
شد .دو نمونۀ بهینۀ ( 9صمغ عربی  22درصد ،صمغ
فارسی  9درصد و درصد خلوص اتانول  14درصد با
راندمان  51/8درصد ،اندازۀ ذرات  44/2میکرومتر) و نمونۀ
بهینۀ ( 2صمغ عربی  21درصد ،صمغ فارسی  9درصد و
خلوص اتانول  51درصد با راندمان  52درصد ،اندازۀ ذرات
 45/8میکرومتر) انتخاب گردید.
اثر متقابل تیمار در زمان بر ویژگیهای کیفی روغن سویا
عدد پراکسید

عدد پراکسید شاخصی است که نشاندهندۀ مرحلۀ آغازین
اکسایش میباشد .این شاخص غلظت هیدروپراکسیدها و
پراکسیدها را نشان میدهد که ترکیباتی ناپایدار هستند و
میتوانند به آسانی اسیدهای چرب را به ترکیباتی با وزن
مولکولی کم نظیر الکل ،آلدئید ،اسیدهای چرب آزاد و
کتونها ،شکسته و موجب فساد اکسایشی روغن شوند
( & Sun-Waterhouse, Penin-Peyta, Wadhwa,
Waterhouse, 2012؛ محمدی ،فاضل و خسروی.)9918 ،
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عدد پراکسید

d

98

(میلیاکیواالن اکسیژن در کیلوگرم روغن)

88

تیمار (زمان)
شکل  -2اثر متقابل تیمار در زمان نگهداری (روز) بر میزان پراکسید روغن سویا (انکوبهشده در  55درجۀ سانتیگراد)
(تیمار 22( :Opt1درصد صمغ عربی 9 ،درصد صمغ فارسی 14 ،درصد خلوص اتانول ،با غلظت * 958/2پیپیام (حاوی  9/12پیپیام سلنیوم)) ،تیمار
 21( :Opt2درصد صمغ عربی 9 ،درصد صمغ فارسی 51 ،درصد خلوص اتانول ،با غلظت * 958/2پیپیام (حاوی  9/12پیپیام سلنیوم)) ،تیمار
( :Se-salt )Na2SeO3نمک سلنیت سدیم با غلظت  5/2پیپیام (حاوی  9/12پیپیام سلنیوم) ،تیمار  :BHAآنتیاکسیدان سنتزی بوتیلهیدروکسی
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میدهد .میزان عدد تیوباربیتوریک اسید ،تحتتأثیر مدت
زمان دورۀ نگهداری قرار میگیرد و با افزایش زمان دورۀ
نگهداری ،افزایش مییابد (محمدی و همکاران.)9918 ،
باتوجهبه شکل ( ،)9میزان عدد تیوباربیتوریک اسید از روز
صفر تا روز  42دورۀ نگهداری روند افزایشی داشت .زمانی
که میزان پراکسید به حد معینی برسد ،تغییرات مختلفی
ایجاد میشود و مواد فرار آلدئیدی و کتونی حاصل از
تجزیۀ هیدروپراکسیدها تولید میشوند که در ایجاد بو و
طعم نامطبوع مواد چرب ،مؤثر میباشند و باعث باالرفتن
عدد تیوباربیتوریک اسید میشوند .عالوهبر این،
آنتیاکسیدانها طی مدت زمان معینی فعال باقیمانده و با
گذشت زمان به تدریج از درجۀ تأثیر آنها کاسته میشود
که دلیل آن میتواند نگهداری نمونه در شرایط اکسایش و
حرارت باشد .ازاینرو با افزایش زمان دورۀ نگهداری ،میزان
عدد تیوباربیتوریک اسید افزایش مییابد ( Farag,
Mahmoud, & Basuny, 2007؛ کبیری و سیدالنگی،
 .)9914اگرچه گاهی با گذشت زمان دورۀ نگهداری،
آنتیاکسیدان (سلنیت سدیم) میتواند باعث بلوکهشدن
مولکولهای آنتیاکسیدان و حتی اثرات پراکسیدانی گردد
(.)Armando, Maythe, & Beatriz, 1998

در تحقیقی مشابه  Damak ،Dhouib ،Ben-Aliو
 )2894( Alloucheگزارش کردند که عصارۀ متانولی
ریحان اثر آنتیاکسیدانی خوبی بر پایداری
روغنآفتابگردان در طول  24روز دورۀ نگهداری داشته و
موجب تأخیر در تشکیل هیدروپراکسیدها شده است و با
افزایش غلظت عصاره ،کاهش بیشتری در عدد پراکسید
مشاهده نمودند .عدد پراکسید نمونۀ شاهد تا روز  28روند
افزایشی و پس از آن تا روز  24روند کاهشی نشان داده
است.
در تحقیقی  Batoolو همکاران ( )2895تأثیر ویتامین
 Eو سلنیوم بر ظرفیت آنتیاکسیدانی و اکسایش چربی
پنیر چدار را بررسی کردند و نتایج آنها نشان داد سلنیوم و
ویتامین  Eبهطور قابلتوجهی اکسایش لیپیدها را
درحینرسیدن پنیر مهار میکنند .سلنیوم و ویتامین E
میتوانند بهعنوان آنتیاکسیدان در تسریع رسیدن پنیر
استفاده شوند .در این تحقیق مقدار پراکسید و غلظت
آنتیاکسیدانها بهطور کامل در ارتباط بودند.
عدد تیوباربیتوریک اسید

تعیین عدد تیوباربیتوریک اسید ،میزان مالونآلدئید را که
محصول جانبی مرحلۀ ثانویۀ اکسایش میباشد ،نشان

8/28
a

b

c

b
d

d
f

ef

e

d
ef

8/88
f
8/88

عدد تیوباربیتوریک اسید

b

b

8/98

(میلی گرم مالون آلدئید در کیلوگرم روغن)

a

8/98

تیمار (زمان)
شکل  -9اثر متقابل تیمار در زمان نگهداری (روز) بر میزان عدد تیوباربیتوریک اسید روغن سویا (انکوبهشده در  55درجۀ سانتیگراد)
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حاصل از اکسایش ازجمله آلفا و بتا-آلدئیدهای 9غیراشباع
را نشان میدهد (.)Sun-Waterhouse et al., 2012
براساس شکل ( ،)4کلیۀ نمونههای روغن در روز صفر
کمترین اندیس آنیزیدین را داشتند .میزان اندیس
آنیزیدین از روز صفر تا روز  42دورۀ نگهداری ،یک روند
افزایشی نشان داد .با افزایش زمان دورۀ نگهداری ،روند
اکسایش شدتیافته و مقدار محصوالت ثانویۀ اکسایش
افزایش مییابند.
باالترین اندیس آنیزیدین در نمونۀ شاهد (فاقد
آنتیاکسیدان) در روز  42مشاهده شد .در میان تیمارها،
بوتیل
سنتزی
آنتیاکسیدان
دارای
نمونۀ
هیدروکسیآنیزول و نمونههای حاوی سلنیت سدیم
کپسولهشده (بهینۀ انتخابی اول و دوم) پایینترین اندیس
آنیزیدین را در روز  29داشتند.

کبیری و سیدالنگی ( )9914با بررسی ویژگیهای
آنتیاکسیدانی عصارههای مختلف برگ گیاه بادرنجبویه
حاصل از دو روش استخراج غرقابی و استخراج به کمک
امواج مایکروویو و تأثیر آن بر پایداری اکسایشی روغن
سویا نشان دادند که با افزایش زمان دورۀ نگهداری ،میزان
عدد تیوباربیتوریک اسید افزایش مییابد .سلنیوم و
ویتامین  Eبهطور قابلتوجهی اکسایش لیپیدها و بخصوص
تولید محصوالت ثانویۀ اکسایش مانند مالوندیآلدئید را
درحینرسیدن پنیر مهار کرد .بهطوریکه از سلنیوم و
ویتامین  Eبهعنوان آنتیاکسیدان در تسریع رسیدن پنیر
استفاده شدند .مقدار تولید مالوندیآلدئید و غلظت
آنتیاکسیدان ترکیبی ویتامین  Eو سلنیوم رابطۀ
غیرمستقیم داشتند (.)Batool et al., 2018
اندیس آنیزیدین

اندازهگیری اندیس آنیزیدین میزان محصوالت ثانویه

a

a

98

bc

cd

d

d
e

e
f

e

8

f
g

g

اندیس آنیزیدین

b

5

g
9
8

تیمار (زمان )
شکل  -4اثر متقابل تیمار در زمان نگهداری (روز) بر میزان اندیس آنیزیدین روغن سویا (انکوبهشده در  55درجۀ سانتیگراد)
(تیمار 22( :Opt1درصد صمغ عربی 9 ،درصد صمغ فارسی 14 ،درصد خلوص اتانول ،با غلظت * 958/2پیپیام (حاوی  9/12پیپیام سلنیوم)) ،تیمار
 21( :Opt2درصد صمغ عربی 9 ،درصد صمغ فارسی 51 ،درصد خلوص اتانول ،با غلظت * 958/2پیپیام (حاوی  9/12پیپیام سلنیوم)) ،تیمار
( :Se-salt )Na2SeO3نمک سلنیت سدیم با غلظت  5/2پیپیام (حاوی  9/12پیپیام سلنیوم) ،تیمار  :BHAآنتیاکسیدان سنتزی بوتیلهیدروکسی
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اندیس توتوکس تقریباً مشابه روند تغییرات عدد پراکسید
بوده است.
باتوجهبه نتایج شکل ( ،)8کلیۀ نمونههای روغن در روز
صفر ،پایینترین اندیس توتوکس را نشان دادهاند .میزان
اندیس توتوکس از روز صفر تا روز  29دورۀ نگهداری ،یک
روند افزایشی و پس از آن تا روز  42روند کاهشی داشت.

اندیس توتوکس

شاخص توتوکس نشاندهندۀ اکسایش کامل است و شامل
فراوردههای اولیه و ثانویۀ اکسایش میباشد (Sun-
 .)Waterhouse et al., 2012این اندیس طبق فرمولی از
عدد پراکسید و اندیس آنیزیدین بهدست میآید و تغییرات
آن تقریباً مشابه این دو اندیس است (فتح الهی و کرامت،
 .)9912همانطورکه نتایج نشان میدهد ،روند تغییرات

988

b

c
d

de

28

e

g

48

h

i

28

i

i

i

i

8

اندیس توتوکس

f
g

( میلی اکی واالن اکسیژن در کیلوگرم روغن)

a
58

تیمار (زمان)
شکل  -5اثر متقابل تیمار در زمان نگهداری (روز) بر میزان اندیس توتوکس روغن سویا (انکوبهشده در  55درجۀ سانتیگراد)
(تیمار 22( :Opt1درصد صمغ عربی 9 ،درصد صمغ فارسی 14 ،درصد خلوص اتانول ،با غلظت * 958/2پیپیام (حاوی  9/12پیپیام سلنیوم)) ،تیمار
 21( :Opt2درصد صمغ عربی 9 ،درصد صمغ فارسی 51 ،درصد خلوص اتانول ،با غلظت * 958/2پیپیام (حاوی  9/12پیپیام سلنیوم)) ،تیمار
( :Se-salt )Na2SeO3نمک سلنیت سدیم با غلظت  5/2پیپیام (حاوی  9/12پیپیام سلنیوم) ،تیمار  :BHAآنتیاکسیدان سنتزی بوتیلهیدروکسی
آنیزول با غلظت  288پیپیام و( :Blank )Antioxidant freeروغن سویای فاقد آنتیاکسیدان)

عدد اسیدی

عدد اسیدی نشاندهندۀ شروع اکسایش روغن و از
شاخصهای مهم کیفی روغن در شرایط ذخیرهسازی
میباشد .باتوجهبه شکل ( ،)2کلیۀ نمونههای روغن در روز
صفر ،پایینترین عدد اسیدی را نشان دادند .میزان عدد
اسیدی از روز صفر تا روز  42دورۀ نگهداری ،یک روند
افزایشی داشت .زیرا با افزایش زمان ذخیرهسازی ،روند
اکسایش شدت مییابد .فدوی و کوهساری ( )9914با
بررسی روغن سویا پس از افزودن عصارۀ برگ
سبزوسیاهشدۀ پرتقال ،نشان دادند که اسیدیتۀ تمامی
تیمارها در مدت نگهداری ،کاهش مییابند و عصارهها
توانایی جلوگیری از افزایش اسیدیته را دارند.

آنتیاکسیدانهای معدنی ،با رادیکالهای آزاد حاصل از
اکسایش لیپیدها واکنش نشانداده و موجب قطع
واکنشهای زنجیرهای و افزایش زمان اکسایش در مقایسه
با نمونۀ شاهد فاقد آنتیاکسیدان گردید و ازآنجاییکه
اسیدهای آلی از محصوالت نهایی اتوکسیداسیون
چربیهای غیراشباع است ( )Batool et al., 2018لذا
شاخص اسیدی بهطور معنیداری در مقایسه با نمونۀ
شاهد بدون آنتیاکسیدان و نمک سلنیت سدیم کاهش
یافت و مشابه با نمونۀ حاوی آنتیاکسیدان بوتیل
هیدروکسیآنیزول بود.
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g

988
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عدد اسیدی

f

288

(میلی گرم اولئیک اسید در کیلوگرم روغن)

b

288

تیمار (زمان)
شکل  -6اثر متقابل تیمار در زمان نگهداری (روز) بر میزان عدد اسیدی روغن سویا (انکوبهشده در  55درجۀ سانتیگراد)
(تیمار 22( :Opt1درصد صمغ عربی 9 ،درصد صمغ فارسی 14 ،درصد خلوص اتانول ،با غلظت * 958/2پیپیام (حاوی  9/12پیپیام سلنیوم)) ،تیمار
 21( :Opt2درصد صمغ عربی 9 ،درصد صمغ فارسی 51 ،درصد خلوص اتانول ،با غلظت * 958/2پیپیام (حاوی  9/12پیپیام سلنیوم)) ،تیمار
( :Se-salt )Na2SeO3نمک سلنیت سدیم با غلظت  5/2پیپیام (حاوی  9/12پیپیام سلنیوم) ،تیمار  :BHAآنتیاکسیدان سنتزی بوتیلهیدروکسی
آنیزول با غلظت  288پیپیام و( :Blank )Antioxidant freeروغن سویای فاقد آنتیاکسیدان)

پس از گذشت  988روز نیز متوقف نمیشود.
دراینراستا گزارش کردند که سیر بهدلیل غنیبودن از
سلنیوم و ترکیبات ارگانوسولفور ،دارای فعالیت بازدارندگی
رادیکال آزاد دیفنیل پیکریل هیدرازیل هیدرات
( )DPPH9و همچنین بازداری اکسایش اسید لینولئیک
میباشد.

فعالیت آنتیاکسیدانی

مطابق با نتایج شکل ( ،)2کلیۀ نمونهها در روز صفر ،فاقد
فعالیت آنتیاکسیدانی هستند .از روز  29تا  ،42یک روند
افزایشی در فعالیت آنتیاکسیدانی کلیۀ نمونهها بهجز
نمونۀ شاهد ،مشاهده گردید .همانطورکه عنوان کردند،
مهاجرت آنتیاکسیدان سنتزی بوتیل هیدروکسیتولوئن به
داخل روغن نارگیل در دمای  29درجۀ سانتیگراد حتی
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b

b

48

c

d

98

e

28

f
g

g

g

g

g
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g

98

فعالیت آنتی اکسیدانی (درصد)

28
88

8

تیمار (زمان)
شکل  -7اثر متقابل تیمار در زمان نگهداری (روز) بر میزان فعالیت آنتیاکسیدانی روغن سویا (انکوبهشده در  55درجۀ سانتیگراد)
(تیمار 22( :Opt1درصد صمغ عربی 9 ،درصد صمغ فارسی 14 ،درصد خلوص اتانول ،با غلظت * 958/2پیپیام (حاوی  9/12پیپیام سلنیوم)) ،تیمار
 21( :Opt2درصد صمغ عربی 9 ،درصد صمغ فارسی 51 ،درصد خلوص اتانول ،با غلظت * 958/2پیپیام (حاوی  9/12پیپیام سلنیوم)) ،تیمار
( :Se-salt )Na2SeO3نمک سلنیت سدیم با غلظت  5/2پیپیام (حاوی  9/12پیپیام سلنیوم) ،تیمار  :BHAآنتیاکسیدان سنتزی بوتیلهیدروکسی
آنیزول با غلظت  288پیپیام و( :Blank )Antioxidant freeروغن سویای فاقد آنتیاکسیدان)

2,2-diphenyl-1-picryl-hydrazyl-hydrate
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نتیجهگیری
استفاده از تکنیک ریزپوشانی با محافظت از آنتیاکسیدان،
منجربهافزایش توان ضداکسایشی سلنیت سدیم شد و
همچنین با رهایش کنترلشدۀ سلنیت سدیم از کپسول به
درون روغن ،باعث افزایش پایداری اکسیداتیو روغن طی
مدت زمان نگهداری شد .همچنین با حضور سلنیت سدیم
میکروکپسولهشده و آنتیاکسیدان سنتزی ( )BHAدر
روغن سویا ،عدد پراکسید ،عدد تیوباربیتوریک اسید،
اندیس آنیزیدین ،اندیس توتوکس و عدد اسیدی کاهش و
فعالیت آنتیاکسیدانی روغن سویا افزایش یافت.
آنتیاکسیدان سنتزی ( )BHAنسبت به نمونههای
بهینه ،بهینۀ اول و دوم ازنظر عدد پراکسید ،اندیس
توتوکس و عدد اسیدی و همچنین فعالیت آنتیاکسیدانی
در روز  29نگهداری روغن سویا در دمای  88درجۀ
سانتیگراد ارجحیت داشت و نمونۀ بهینۀ اول نسبت به

18

نمونۀ بهینۀ دوم و آنتیاکسیدان سنتزی ( )BHAاز حیث
عدد پراکسید و اندیس توتوکس و همچنین فعالیت
آنتیاکسیدانی در روز  42نگهداری روغن در دمای 88
درجۀ سانتیگراد برتری داشت .میان نمونههای بهینۀ اول
و دوم و آنتیاکسیدان سنتزی ( )BHAاز حیث عدد
تیوباربیتوریک اسید و اندیس آنیزیدین در روزهای  29و
 42و ازنظر عدد اسیدی در روز  42تفاوت معنیداری
مشاهده نشد ( .)P<8/88در مجموع باتوجهبه اینکه
سلنیت سدیم ،کاربرد زیادی در درمان بسیاری از
بیماریها دارد و خاصیت آنتیاکسیدانی آن هم به اثبات
رسیده است و همچنین با درنظرگرفتن اثرات نامطلوب
آنتیاکسیدانهای سنتزی روی سالمتی ،میتوان
آنتیاکسیدان سلنیت سدیم میکروکپسولهشده را بهعنوان
جایگزین مناسب آنتیاکسیدان سنتزی ( )BHAجهت
حفظ کیفیت و افزایش ماندگاری روغن سویا بهکار برد.
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Abstract
Microencapsulation of sodium selenite (15000 ppm) was carried out, comprising the following
combination: Arabic gum (25, 26, 27, 28 and 29%) and a proportionate amount of Farsi gum (1, 2, 3, 4
and 5%) and using the solvent evaporation method, where the Ethanol purity percentages (80, 85, 90,
95 and 100%) and the ratio of solvent to the mixture [gum+sodium selenite] was 10:1. Subsequently,
utilizing the response surface methodology (RSM) software, the optimization was carried out based on
the highest efficiency of encapsulation and the smallest size of particles. Two formulas of the
optimization were chosen for this study comprised the following: the optimization formula 1
(efficiency 89.5%, particle-size 44.6µm, Arabic gum 27%, Farsi gum 3%, and the percentage of
ethanol purity 94%) and the optimization formula 2 (efficiency 86%, particle-size 48.5 µm, Arabic
gum 29%, Farsi gum 1%, and the percentage of ethanol purity 89%). Ultimately, the two selected
optimal (180.6 ppm), the synthetic antioxidants butylated hydroxyanisole (BHA) (200 ppm), and the
un-microencapsulated sodium-selenite(8.6 ppm) were added to antioxidant-free soybean oil and then
were placed at the 55 C for (0, 23 and 46 days) equal to 20 C (0, 180 and 360 days). The oxidation
indices were compared with soybean oil that did not contain anti-oxidant. A direct relation was
detected between the concentration of Arabic gum and alcohol purity percentage with the efficiency of
the encapsulation (94.63%). A reverse relation was detected between the concentration of Arabic gum
and alcohol purity percentage with the particle-size (37.5 µm). The effective and propositional
treatments are presented including, Opt1, Opt2, BHA, un-microencapsulated sodium-selenite and
blank (antioxidant-free), respectively.
Keywords: Antioxidant activity, Arabic-Farsi gum, Microencapsulation, Sodium-selenite, Soybean oil
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چکیده
تلخی آب مرکبات یکی از مهمترین عوامل کاهش بازارپسندی در تولید آبمیوه میباشد.
لیمونین بهعنوان ترکیب مهم در تلخی آب مرکبات طی زمان نگهداری شناخته شده
است .فرایندهای مختلفی ازجمله روشهای شیمیایی ،میکروبی و آنزیمی در کاهش این
ترکیبات تلخ بهکارگرفته شدهاند .هدف از این تحقیق بررسی اثر باکتری سودوموناس
پوتیدا بر کاهش میزان لیمونین و همچنین اندازهگیری خواص فیزیکوشیمیایی و حسی
بود .باکتری سودوموناس پوتیدا با دو غلظت  911و ( 914واحد تشکیل کلنی بر
میلیلیتر) بهعنوان عامل کاهش تلخی در کنسانترۀ پرتقال و گریپفروت موردبررسی قرار
گرفت .همچنین ویژگیهای فیزیکوشیمیایی کنسانترهها در زمان  911ساعت
موردسنجش قرار گرفت .آزمون با  6نمونه در  4زمان مختلف ،انجام شد .آزمایشها
بهصورت فاکتوریل و در قالب یک طرح کامالً تصادفی انجام شدند .نتایج نشان داد که
میزان رشد باکتری و زمان نگهداری تأثیر معنیداری بر کاهش میزان لیمونین ،مواد
جامد محلول ،کدورت و  )P>1/10( pHو افزایش میزان اسیدیته داشته است
( .)P1/19بعد از پاستوریزاسیون ،جهت اطمینان از عدم برگشت تلخی ،نمونهها به
مدت  40روز در دمای  41درجۀ سانتیگراد گرمخانهگذاریشده و ویژگیهای حسی در
روز صفر 91 ،90 ،و  40موردارزیابی قرار گرفتند .در بین نمونهها ،تیمارهای  T4و T6
بیشترین میزان کاهش لیمونین را در  911ساعت داشت و همچنین ازنظر پذیرش کلی و
مزه امتیاز بیشتری نسبت به سایر تیمارها در زمان انبارداری  40روز داشته است و
درنتیجه این دو تیمار بهعنوان تیمار برتر شناخته شدند.

مقدمه
مصرف میوه و آبمیوه در رژیم غذایی روزانه بهدلیل
داشتن ویتامینها ،آنتیاکسیدانها و ترکیبات مغذی باعث
کاهش خطر ابتالبه بسیاری از بیماریها ازقبیل سرطان و
بیماریهای قلبی-عروقی میشود .اثرات مفید میوه بر
سالمت انسانها بهدلیل داشتن ترکیبات آنتیاکسیدانی

تاریخ دریافت9911/10/10 :
تاریخ پذیرش9911/99/91 :
واژههای کلیدی
تلخی

سودوموناس پوتیدا
کنسانترۀ پرتقال
کنسانترۀ گریپفروت
لیمونین

متعدد چون ویتامین  ،Cپلیفنولها ،فالونوئیدها و
کاروتنوئیدهاست .میوۀ مرکبات بهویژه سرشار از این
ترکیبات زیست فعال مفید برای سالمت بشر است ( Maier
 .)& Dreyer, 1965مصرف میوهها و سبزیها بهعنوان
منبع غنی از فیبر ،مواد معدنی ،ویتامینهای محلول در
آب ،بهویژه ویتامینهای  Cو  Aو دیگر مواد طبیعی
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جایگاه ویژهای در رژیم غذایی انسان دارند (
Chow, & Saint, 2010؛ شجاع ،قاسم نژاد مرتضوی،
.)9911
9
آژانس استانداردهای غذایی (  )FSAمصرف حداقل 0
وعده میوهوسبزی در روز را یکی از عوامل رژیم غذایی
سالم مطرح کرده است .براساس آخرین آمار درمورد سبد
غذایی ایرانیان ،سرانۀ مصرف سالیانۀ میوهوسبزی ،یک
چهارم استاندارد جهانی است .این در حالی است که ایران
در تولید  91محصول اصلی باغی دنیا مقام اول تا دهم را
دارد و بیش از  9درصد از میوه و مرکبات جهان را تولید
میکند (وزارت جهاد کشاورزی-معاونت برنامهریزی و
اقتصادی .)9911 ،این مسأله متخصصین صنایع غذایی را
بر آن داشته است تا با توسعۀ محصوالت جدید حاصل از
فراوری میوهها و همچنین بستهبندی مناسب و آسان آنها،
عالقۀ مردم را نسبت به رژیم غذایی رایج خود تغییر دهند.
انواع آبمیوه ،آبمیوۀ تغلیظشده ،نکتار میوه ،پورۀ میوه،
نوشیدنی میوههای گازدار و شربت ،فراوردههای حاصل از
میوهها میباشند (سازمان ملی استاندارد ایران ]،[ISIRI
 ،)9916که از بین آنها ،آبمیوهها بهدلیل میزان باالی
امالح و ویتامینها ضمن رفع عطش ،بخش قابلتوجهی از
نیازهای تغذیهای بدن انسان را تأمین میکنند ( Liu,
 .)Zhang, Zhao, Wang, & Liao, 2016پرتقال و
گریپفروت بهعنوان پرمصرفترین مرکبات دنیا شناخته
شدهاند و درصد باالیی از کل مرکبات را تشکیل میدهند.
آب پرتقال و گریپفروت یکی از مهمترین تولیدات مغذی
که شامل انرژی ،مقدار متوسط ویتامین  ،Cپتاسیم و غیره
میباشد (.)Syed, Ghatge, Machewad, & Pawar, 2012
آب پرتقال حاوی مقادیر باالی ویتامین  ،Cفالونوئیدها،
ترکیبات فنولیک و پکتینها میباشند .ویتامین C
آنتیاکسیدان اولیۀ محلول در آب میباشد که از ایجاد
رادیکالهای آزاد در بدن و همینطور از تخریب بافتهای
بدن در درون و خارج سلول جلوگیری میکند ( & Milind
 .)Chaturvedi, 2012آبمیوۀ گریپ فروت بهعنوان یک
مکمل غذایی در درمان کمبود پتاسیم کاربرد دارد .پکتین
موجود در آن عامل مؤثری در کاهش کلسترول خون و
بهبود تدریجی عارضۀ سفت و سختشدن عروق خونی
است .سایر آثار آن شامل القای تجمع گلبولهای قرمز،
Chong, Jin,
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کاهش هماتوکریت1ها و اثرات احتمالی ضدسرطان
برخی فرایندها ممکن است عاملی برای کاهش
بازارپسندی آبمیوۀ مرکبات شود .اما مهمترین عامل،
افزایش میزان تلخی در آب مرکبات بعد از عصارهگیری
میباشد .حتی اگر آبمیوه و یا عصاره تلخ نباشد .این
تلخی توسط ترکیباتی ازقبیل لیمونین ،نومیلین 9و
نارنجین در مرکباتی ازجمله پرتقال و گریپفروت ایجاد
میشود ( .)Maier & Dreyer, 1965این تلخی ایجادشده
توسط لیمونین از ابتدای آبمیوهگیری وجود ندارد اما در
اثر زمان و نگهداری آبمیوه و فرایند دمایی به تدریج
گسترش مییابد (.)Maier & Beverly, 1968
تلخی حاصل از لیمونین در انواع مختلف آب مرکبات
یکی از بزرگترین مشکالت در صنایع آبمیوه در دنیا
میباشد و تأثیر منفی قابلتوجهی در تولید آبمیوه دارد.
تلخی بیشازحد باعث تأثیر نامطلوب در محصول نهایی
شده و درنتیجه کاهش قابلتوجه بازارپسندی توسط
مصرفکننده را بههمراه خواهد داشت .در کنگرۀ سالمت
غذایی در آمریکا در سال  ،9161مرکبات منوط به ادامۀ
تحقیقها دربارۀ این مسأله میباشد ( & Premi, Lal,
.)Joshi, 1994
در میوۀ سالم میزان لیمونین موجود به مقدار ناچیز،
حدوداً  0-6پیپیام میباشد اما حاوی پیشلیمونین
غیرتلخ ،حلقۀ  Aالکتون است .حلقۀ  Aالکتون در داخل
سلول سیتوپالسم در  pHخنثی و کمی قلیایی در
کیسههای غشایی وجود دارد .در اثر برش و یا فشردن
میوه ،کیسههای غشایی پارهشده و حلقههای  Aالکتون در
اثر برخورد با ترکیبات اسیدی ،دمای محیط ،زمان و وجود
آنزیم لیمونوئید الکتون هیدروالز 4به لیمونین تبدیل و
باعث ایجاد تلخی میشود .این فرایند را تلخی تأخیری
مینامند .همچنین شرایط غیرمعمول ازجمله یخزدگی،
آسیبدیدگی فیزیکی باعث افزایش  pHاسیدی و فعالیت
آنزیمی و درنتیجه افزایش میزان لیمونین در بافت میوه
میشود .این مکانیسم و ایجاد تلخی و تولید لیمونین 7
ساعت پس از آبمیوهگیری در دمای  91درجۀ سانتیگراد
و یا  4ساعت در دمای  10درجۀ سانتیگراد انجام میشود
(.)Sharma & Bansal, 2007
است.

2

Hematocrit
Nomilin
4
Limonoid Lactone Hydrolase
3

)Food Standards Agency (FSA
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تالشهای زیادی برای کاهش تجمع ترکیبات تلخ در
طول رشد و بلوغ مرکبات تا زمان مصرف آنها ازطریق
اسپریهای شیمیایی ،روشهای زراعی و درمان
پسازبرداشت میوه انجام شده است .همچنین فرایندهای
رزینها،
از
استفاده
شامل
فیزیکوشیمیایی
9
سایکلودکسترین ها ،سیلیکات منیزیم فعال ،استات سلولز
میباشند .در فرایندهای میکروبی استفاده از
میکروارگانیسمهایی شامل آرتروباکتر گلوبیوفرمیس،1
کورینه باکتریوم فسینس ،9پنیسیلیوم ،4اسینتوباکتر،0
رودوکوکوس فسینس 6و سودوموناس پوتیدا 7موردتحقیق و
مطالعه قرارگرفتهاند .این روشهای ازبینبرندۀ تلخی عمدتاً
به دو گروه کلی روشهای پیشبرداشت و پسازبرداشت
تقسیم میشوند (.)Roy & Saraf, 2006
باکتری سودوموناس پوتیدا جزء باکتریهای
فرصتطلب میباشد و بهدلیل شرایط زندگیاش قادر به
استفاده از طیف وسیعی از منابع کربنی و همچنین
شکستن مولکولهایی که تنها تعداد کمی از
میکروارگانیسمها قادر به شکستن آنها هستند ،میباشد.
سودوموناس پوتیدا با تولید دو آنزیم «لیمونین دیالکتون
هیدروالز »1و «لیمونین دهیدروژناز »1باعث شکستن
لیمونین و تبدیل آن به ترکیبات غیرتلخ میشود ( Taneja,
.)2007
در سال  9111طی مطالعههایی در انستیتو بینالمللی
سالمت آمریکا ،باکتری سودوموناس پوتیدا را بهعنوان یک
سویه ایمن که قابلیت کپیکردن ژنهای سایر باکتری
ساکن در خاک را دارد ،معرفی کردند .گونههای این
باکتری بهدلیل عدم وجود ژنهای خاص ازجمله آنزیمهای
هضم غشاء سلولی بدن انسان و گیاهان جزء
میکروارگانیسمهای بیخطر شناخته شده است ( Altinok,
.)Kayis, & Capkin, 2006
بسیاری از پژوهشها دربارۀ تلخیزدایی توسط
روشهای مختلف میکروبی و فیزیکوشیمیایی در آب
مرکبات انجام شده است.
1

Cyclodextrin
Arthrobacter globiformis
3
Corynebacterium facians
4
Penicillium
5
Acinetobactor
6
Rhodococcus facians
7
Pseudomonas Putida
8
Lemonine di lactone hydrolas
9
Lemonine dehydrogenase
2

919

پاسدار و محمدی ( ،)9919تولید و تثبیت آنزیم
نارنجیناز توسط آسپرژیلوس نایجر جهت تلخیزدایی
آبمیوۀ مرکبات را موردبررسی قرار دادند که کاهش
میزان نارنجین به میزان  96درصد مشاهده شد.
 Duran ،Kaya ،Kolaو )1191( Altanکاهش میزان
تلخی لیمونین توسط بستر تعویض یون و رزینهای جاذب
را بررسی کردند .رزینهای پلیمر پلیاستیرن دیوینیل
بنزن 91و دوکس 99بهطور موفقیتآمیزی در کاهش میزان
تلخی آب پرتقال مؤثر بوده است.
 Patilو  )1194( Dhakeاستفاده از کپک پنیسیلیوم
پورپوروژنوم 91جهت تلخیزدایی آب مرکبات را
موردبررسی قرار دادند که بیشترین میزان کاهش نارنجین
به میزان  74درصد در نمونۀ آبمیوه به میزان 911
میلیلیتر با غلظت  9/0گرم حجمی نارنجیناز و
انکوباسیون  41درجۀ سانتیگراد به مدت  4ساعت
مشاهده شده است.
 Kaur ،Sharma ،Sahota ،Kaurو  )1191( Soodبه
بررسی تلخیزدایی آبمیوۀ کینو 99توسط مخمر
کالویسپورا السیتانیا 94پرداختند .بیشترین میزان کاهش
لیمونین و نارنجین در آبمیوۀ تلقیحشده که به مدت 91
روز نگهداریشده ،بهترتیب  79و  71درصد گزارش شده
است.
باتوجهبه موارد مطرحشده ،در این تحقیق به بررسی
کاهش میزان لیمونین موجود در کنسانترۀ گریپفروت و
پرتقال توسط باکتری سودوموناس پوتیدا و همچنین
ارزیابی حسی در زمان انبارداری به جهت برگشت و یا عدم
برگشت تلخی بهمنظور تعیین مدت زمان انبارداری و
مصرف آبمیوۀ تلخیزداییشده پرداختهشده است.
مواد و روشها
محل انجام آزمایشها

تهیۀ آبمیوه و کنسانتره در آزمایشگاه تولید عصارۀ
شرکت آدونیس گل دارو و انجام آزمونهای میکروبی،
شیمیایی و ارزیابی حسی در آزمایشگاه همکار مرکز ملی
ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران واقع در کرج انجام شد.
10

Amberlite XAD-2
Dowex Optipore
12
Penicillium Purpurogenum
13
Kinnow
14
Clausipura Lacania
11
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مواد اولیه

در تحقیق حاضر مواد اولیه شامل میوۀ پرتقال و
گریپفروت که از بازار میوه در تهران تهیه شد .باکتری
سودوموناس پوتیدا (شرکت مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و
زیستی ،ساخت ایران) ،محیط کشت  TSBو ( TSAمرک
آلمان) و همچنین دستگاههای مایکروویو ( ،LGساخت
کرهجنوبی) ،رنگسنج ( ،Konica Minoltaساخت ژاپن)،
رفراکتومتر ( ،Atagoساخت ژاپن) ،اسپکتروفتومتر
( ،ChromTechساخت تایوان)pH ،متر (،Senseline
ساخت سنگاپور) و انکوباتور ( ،Binderساخت آلمان)
استفاده شده است.
تولید آبمیوه و کنسانتره
1

گریپفروت نوع رابیرد 9و پرتقال نوع والنسیا از میدان
ترهبار مرکزی تهران خریداری شد و بهمنظور حذف
آلودگیهای سطحی ،عمل شستوشو انجام پذیرفت.
سپس آب گریپفروت و پرتقال توسط آبمیوهگیری
دستی استخراج و جداسازی پالپ توسط صافی استریل با
منافذ کوچکتر از  1/11میلیمتر انجام شد .جهت تهیۀ
کنسانتره از دستگاه مایکروویو قابل برنامهریزی بهمنظور
غلیظکردن آبمیوۀ تهیهشده استفاده شد .ازآنجاییکه
استفاده از توانهای باالی  901وات برای حرارتدهی در
این روش سبب مشکالتی ازجمله ایجاد کف میشود
(ذوقی ،خسرویدارانی ،سهرابوندی ،عطار و علوی،
 .)9911در این تحقیق از حداکثر توان  901وات استفاده
شد 011 .میلیلیتر نمونه در بشر ریخته و در محفظۀ
داخلی مایکروویو قرار داده شد .نمونهها بعد از هر  1دقیقه
از داخل محفظۀ مایکروویو برای اندازهگیری درصد مواد
جامد محلول خارجشده (حدود  9دقیقه) و سپس در جای
خود قرار میگرفت .تا زمانی که درجۀ بریکس آب پرتقال
به  40و آب گریپفروت به  41برسد .کنسانترههای
تولیدی تا زمان انجام آزمایشها ،در یخچال در دمای صفر
الی  9درجۀ سانتیگراد نگهداری شدند ( Arena, Fallico,
.)& Maccarone, 2001
آمادهسازی سویه

باکتری سودوموناس پوتیدا ) (MTCC 1072از بانک

میکروارگانیسم مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
بهصورت کشت خالص سویه تهیه شد .بهمنظور تهیۀ مایع
تلقیح در محیط ( )TSB9کشت داده شد و سپس
گرماگذاری در شیکر  10درجۀ سانتیگراد با سرعت 991
دو در دقیه قرار داده شد (.)Vaks & Lifshitz, 1981
تهیۀ کدورت نیم مک فارلند

برای تعیین مقدار باکتری تلقیحشده از روش مک فارلند
استفاده شد .کدورت ایجادشده تقریباً معادل 9/0×911
واحد تشکیل کلنی در میلیلیتر سلول باکتری است .برای
سنجش جذب نوری ( )OD4کدورت از اسپکتروفتومتر
مرئی-فرابنفش با طول موج  611نانومتر استفاده گردید
که میزان جذب در این طول موج باید در محدودۀ 1/99
– 1/1باشد (عباسنیا ،تیموری ،مرادپور ،درخشان و
قزوینی.)9910 ،
رقتسازی و تلقیح
1

بعد از آمادهسازی غلظت  91واحد تشکیل کلنی در
میلیلیتر رقتسازی مرحلهای تا بهدستآمدن غلظت 914
و  911واحد تشکیل کلنی در میلیلیتر ادامه یافت .پس از
این مرحله سویه آمادۀ تلقیح گردید .از رقتهای تهیهشده
به نمونهها ،تحت شرایط استریل و زیر هود المینار انجام
شد .در این تحقیق  6تیمار موردبررسی قرار گرفت که
شامل( T1 :کنسانترۀ پرتقال)( T2 ،کنسانترۀ گریپفروت)،
( T3کنسانترۀ پرتقال با غلظت میکروبی  911واحد تشکیل
کلنی در میلیلیتر)( T4 ،کنسانترۀ پرتقال با غلظت 914
واحد تشکیل کلنی در میلیلیتر)( T5 ،کنسانترۀ
گریپفروت با غلظت  911واحد تشکیل کلنی در
میلیلیتر) و ( T6کنسانترۀ گریپفروت با غلظت  914واحد
تشکیل کلنی در میلیلیتر) میباشد ( Vaks & Lifshitz,
.)1981
شمارش میکروبی

در هر مرحله جهت اطمینان از رشد باکتری به میزان 1/9
میلیلیتر (با سمپلر  )911درون ظروف پتریدیش حاوی
محیط کشت ( )TSA0یکبارمصرف ریخته و بهوسیلۀ میلۀ
Lشکل کشت داده شد .پس از بستهشدن پلیت،
3

Ruby Red
Valencia

1
2

Tryptic Soy Broth
Oculus Dexter
5
Tryptic Soy Agar
4
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گرمخانهگذاری به مدت  71ساعت انجام شد و پس از 9
روز شمارش کلنیها صورت پذیرفت ( Yoon, Kang, Lee,
.)& Oh, 2005
آزمون اندازهگیری ویژگیهای فیزیکوشیمیایی

در هر مرحله طی  911ساعت آزمونهای فیزیکوشیمیایی
انجام گردید .اندازهگیری  pHطبق استاندارد ملی ایران به
شمارۀ  ،)9916 ،[ISIRI]( 1610اندازهگیری اسیدیته به
روش تیتراسیون (سهرابوندی و همکاران،)9914 ،
اندازهگیری بریکس (] ،)9916 ،[ISIRIاندازهگیری
لیمونین ( ،)Bicas & Pastore, 2007کدورت ( Dahdouh
 )et al., 2016و اندازهگیری رنگ ( )AOAC, 1999طی 4
زمان صفر 71 ،14 ،و  911ساعت انجام شد.
پاستوریزاسیون و گرمخانهگذاری نمونهها

پس از انجام پاستوریزاسیون در بنماری در دمای 11
درجۀ سانتیگراد و به مدت  91دقیقه جهت
غیرفعالکردن باکتریها ،نمونهها در دمای  41درجۀ
سانتیگراد به مدت  40روز گرمخانهگذاری میگردد .این
زمان و دما طبق دستورالعمل واحد  Shelf Lifeشرکت
عالیفرد (تولیدکنندۀ محصوالت سنایچ) انجام شد .هدف
از انجام این مرحله اطمینان از عدم برگشت تلخی
کنسانتره و ارزیابی حسی نمونهها در زمان انبارداری
میباشد .لذا ویژگیهای حسی نمونهها در روزهای صفر،
 91 ،90و  40موردبررسی قرار گرفت.
ارزیابی حسی

جهت بررسی ویژگیهای رنگ ،بو ،مزه و پذیرش کلی
نمونهها از روش هدونیک  0نقطهای استفاده گردید که
براساس استاندارد ملی ایران به شمارۀ ،[ISIRI]( 1610
 )9916انجام شد .برای تهیۀ نمونۀ موردآزمایش جهت
ارزیابی حسی 11/1 ،درصد حجمی کنسانتره و 77/1
درصد آب رقیقسازی شد .سپس در فنجانهای
شمارهگذاریشده در اختیار  91نفر ارزیاب حسی
آموزشدیده قرار گرفت .شاخصهای رنگ ،بو ،مزه و
پذیرش کلی به روش هدونیک  0نقطهای (عدد  0بیانگر
کمترین امتیاز و عدد  9بیانگر بیشترین امتیاز)
موردارزیابی قرار گرفت (.)Dawood, 1995
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روش آماری

آزمایشها به روش فاکتوریل و در قالب یک طرح کام ً
ال
تصادفی انجام شدند .بهمنظور ارزیابی دادهها از نرمافزار
 SASنسخۀ  ،1.9برای تجزیۀ واریانس از آزمون  Fو برای
کالسبندی میانگینها از آزمون دانکن استفاده گردید.
برای رسم نمودارها از نرمافزار  Microsoft Excelنسخۀ
 1199استفاده شد.
نتایج و بحث
اسیدیته و pH

تغییرات مقدار  pHدر تمامی نمونهها در طول مدت دورۀ
نگهداری کامالً معنیدار بود ( .)P>1/19پس از 911
ساعت نگهداری نمونه ،کمترین میزان تغییرات  pHمتعلق
به تیمار ( T1کنسانترۀ گریپفروت بدونمیکروب) و
بیشترین میزان تغییرات  pHمتعلق به تیمار ( T5کنسانترۀ
گریپفروت با جمعیت میکروبی  911واحد تشکیل کلنی
در میلیلیتر) و تیمار ( T6کنسانترۀ گریپفروت با جمعیت
میکروبی  914واحد تشکیل کلنی در میلیلیتر) بود
(جدول  .)9میزان  pHنمونهها از زمان تلقیح باکتری به
مدت  911ساعت روند کاهشی کمی داشته است.
همچنین مطابق با نتایج مشخص گردید غلظتهای
مختلف باکتری اثر کامالً معنیداری روی اسیدیتۀ
نوشیدنی داشته است ( )P>1/19مقادیر اسیدیته برای هر
دو مدل تیمار (کنسانترۀ بدون میکروب و کنسانتره +
غلظت میکروبی تلقیحشده) پس از  911ساعت نگهداری
روند افزایشی داشته است ( .)P>1/19نتایج نشان داد که
مدت زمان نگهداری روی اسیدیته تأثیر معنیداری داشته
است .بهطوریکه با افزایش زمان نگهداری اسیدیتۀ
تیمارها افزایش یافت که علت این امر را میتوان به علت
غلظت اسید ضعیف یونیزهشده و نمکهای آن یا بهدلیل
تشکیل اسید توسط تخریب پلیساکاریدها عنوان کرد.
محمدی و همکاران ( )9910به بررسی خواص
بیوشیمیایی و میکروبی نوشیدنی مالت پروبیوتیک
پرداختند .نتایج بهدستآمده نشان داد که گونۀ پروبیوتیک
تلقیحشده در نوشیدنی مالت ،باعث افزایش اسیدیته و
کاهش میزان  pHنمونهها در زمان نگهداری شده است.
توتونچی ( )9911به بررسی اثر افزودن الکتوباسیلوس
کازئی و اللکتوباسیلوس اسیدوفیلوس به آبانگور قرمز
جهت تولید محصول پروبیوتیک پرداختند که بعد از تلقیح
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تحقیق توانایی باکتریهای اسید الکتیک ،الکتوباسیلوس
اسیدوفیلوس و الکتوباسیلوس دلبروکی در دمای 97

باکتری به نمونهها میزان اسیدیته بعد از  19روز نگهداری
روند افزایشی و کاهش  pHنمونهها مشاهده شده است.
امینینیا ،رضوی و عیوضزاده ( )9910بررسی تولید
نوشیدنی فراسودمند بر پایۀ آبکرفس پرداختند .در این

درجۀ سانتیگراد به مدت  14ساعت پرداختند که باعث
کاهش  pHو افزایش اسیدیته گردید.

جدول  -1مقایسۀ میانگین  pHو اسیدیتۀ کنسانترۀ پرتقال و گریپفروت
زمان (ساعت)

تیمار

1

14

71

911

T1

9/19±1/11dA
9/49±1/11bA
9/11±1/11cA
9/11±1/11cA
9/41±1/11aA
9/41±1/11aA

9/19±1/19dB
9/49±1/11bB
9/11±1/11cdB
9/11±1/11cdB
9/41±1/11abB
9/41±1/11aB

9/11±1/11dB
9/41±1/97bB
9/71±1/11cC
9/71±1/11cC
9/91±1/11aC
9/91±1/11aC

9/71±1/11eC
9/49±1/11cB
9/71±1/11dD
9/71±1/11dD
9/91±1/11bD
9/96±1/11aD

T1

1/79±1/11aA
0/19±1/11bcA
1/71±1/11aA
1/79±1/11aA
0/19±1/11cA
0/11±1/11bA

1/74±1/11aB
0/11±1/11dB
1/77±1/11bB
1/71±1/11cB
0/14±1/11eB
0/16±1/11fB

1/76±1/11aC
0/19±1/11dC
1/11±1/11bC
1/19±1/11cC
0/16±1/11eC
0/17±1/11fC

1/71±1/11aD
0/10±1/11dD
1/11±1/11bC
1/16±1/11cD
0/11±1/11deD
0/99±1/11fD

T2
T3
ph

T4
T5
T6
T2

اسیدیته

T3
T4
T5
T6

حروف کوچک مشابه در هر ستون نشاندهندۀ عدم معنیداری بین تیمارهاست.
حروف بزرگ مشابه در هر ردیف نشاندهندۀ عدم معنیداری بین زمانهاست.

داشته است .دلیل این امر را میتوان ناشی از رسوب ذرات
معلق موجود در کنسانتره عنوان کرد (جدول .)1
 Kaurو همکاران ( )1191به بررسی تلخیگیری
آبمیوۀ کینو توسط مخمر کالویسپورا السیتانیا پرداختند.
در این آزمایش از  9تیمار مختلف شاهد ،آنزیم و تلقیح
میکروبی استفاده شد که در نتایج بهدستآمده کاهش
کدورت آبمیوۀ تلخیگیریشده پس از  91روز نگهداری
مشاهده شد.

کدورت

مطابق با نتایج مشخص گردید میزان تلقیح باکتری و زمان
نگهداری اثر معنیداری بر شاخص کدورت نمونهها داشته
است ( .)P>1/19پس از  911ساعت نگهداری ،بیشترین
میزان کاهش کدورت در تیمارهای  T4و  T6بود .همچنین
کمترین میزان کاهش کدورت متعلق به تیمارهای  T3و
 T5بود .درحالیکه در تیمارهای  T1و  T2روند افزایشی

جدول  -2مقایسۀ میانگین میزان کدورت کنسانترۀ پرتقال و گریپفروت
تیمار
T1
T2
T3
T4
T5
T6

زمان (ساعت)
1

14

71

911

9611/67±1/09eA
9016/99±9/90cA
9696/67±4/14dA
9691/99±4/01dA
9016/67±9/71bA
9091/11±1/11aA

9690/99±9/01fB
9077/99±9/90dB
9019/99±9/90eB
9060/99±1/07cB
9464/67±9/01bB
9494/99±1/07aB

9619/11±9/11fC
9071/67±9/90eC
9019/99±9/01dC
9011/67±9/90cC
9419/11±1/11bC
9911/67±1/07aC

9610/67±9/90fD
9074/99±1/07eD
9419/11±1/11dD
9449/99±9/01cD
9979/99±1/07bD
9949/99±1/07aD

حروف کوچک مشابه در هر ستون نشاندهندۀ عدم معنیداری بین تیمارهاست.
حروف بزرگ مشابه در هر ردیف نشاندهندۀ عدم معنیداری بین زمانهاست.

محمدی و همکاران

910

بررسی اثر افزودن سودوموناس پوتیدا بر کاهش لیمونین در تلخیزدایی ...

لیمونین در نمونههای کنسانتره میباشد.
 )1190( Yahyaeiکاهش میزان قندهای احیاکننده و
مواد جامد محلول در نوشیدنی فراسودمند بر پایۀ مخلوط
عصارۀ مالت و کنسانترۀ آبمیوههای قرمز طی  11روز
نگهداری را گزارش نمودند.
 Hashemiravan ،Zandiو  )1196( Berenjyاعالم
نمودند که مقدار مواد جامد محلول در نوشیدنی
فراسودمند تخمیری بر پایۀ مخلوط آبسیب ،هویج،
چغندرقرمز طی  11روز نگهداری در دمای  4درجۀ
سانتیگراد کاهش پیدا کرد.

درصد مواد جامد محلول

مطابق با نتایج جدول ( )9مشخص گردید غلظتهای
مختلف باکتری اثر معنیداری روی شاخص درصد مواد
جامد محلول داشته است ( .)P>1/19تغییرات مواد جامد
محلول کنسانتره از لحظۀ تلقیح باکتری به مدت 911
ساعت نگهداری روند کاهشی داشت .نتایج نشان داده است
که نوع تیمار روی مواد جامد محلول کامالً معنیدار بوده
ولی افزایش زمان نگهداری بر مواد جامد محلول نمونهها
معنیدار نبود ( .)P1/10دلیل این امر را میتوان ناشی از
فعالیت باکتری سودوموناس پوتیدا و متابولیتهای حاصل
از فعالیت باکتری و همچنین کاهش میزان محتوی
جدول  -9مقایسۀ میانگین بریکس کنسانترۀ پرتقال و گریپفروت
تیمار
T1
T2
T3
T4
T5
T6

زمان (ساعت)
1

14

71

911

09/91±1/11dA
1/19±1/11bA
09/91±1/11cA
09/91±1/11cdA
41/11±1/11aA
41/11±1/11aA

47/11±1/11cB
41/19±1/11bA
09/11±1/11cB
09/91±1/11dB
41/11±1/11bA
41/71±1/11aB

09/99±1/11fC
41/19±1/11cA
09/11±1/11dB
09/11±1/11eC
41/71±1/11bB
41/77±1/11aC

09/99±1/11fD
41/19±1/11cA
09/16±1/11dC
09/14±1/11eD
41/76±1/11bC
41/76±1/11aD

حروف کوچک مشابه در هر ستون نشاندهندۀ عدم معنیداری بین تیمارهاست.
حروف بزرگ مشابه در هر ردیف نشاندهندۀ عدم معنیداری بین زمانهاست.

لیمونین

تولیدشده در کنسانتره توسط باکتری سودوموناس پوتیدا

مطابق با نتایج مشخص گردید غلظتهای مختلف باکتری
اثر معنیداری ( )P1/19روی محتوای لیمونین داشته
است .میزان تغییرات لیمونین در تیمارهای فاقد باکتری و
تیمارهای حاوی باکتری سودوموناس پوتیدا متفاوت
میباشد .تغییرات میزان لیمونین در تیمارهای  T1و T2
روند افزایشی داشته است .اما در نمونههای حاوی غلظت
میکروبی میزان لیمونین روند کاهشی داشته است .در
تیمارهای  T3و  T5کمترین کاهش میزان لیمونین و در
تیمارهای  T4و  T6بیشترین میزان کاهش لیمونین در
 911ساعت را داشته است .دلیل افزایش میزان لیمونین را
میتوان واکنش پیشسازهای این ماده و تولید آن توسط
آنزیمهای موجود در کنسانتره عنوان کرد و همچنین دلیل
کاهش میزان لیمونین را میتوان به مصرف این مادۀ

بهعنوان منبع کربن و رشد و تکثیر اشاره کرد (جدول .)4
 Kothari ،Marwaha ،Puriو )9116( Kennedy
کاهش میزان لیمونین در میوۀ کینو توسط باکتری
رودوکوکوس فسینس را موردبررسی قرار دادند.
گرمخانهگذاری  01میلیلیتر آبمیوۀ کینو با  0درصد
کشت میکروبی در  41ساعت در دمای  10درجۀ
سانتیگراد و  4 ،pHبهطور مطلوب باعث کاهش  61درصد
لیمونین گردید.
 )9117( Hasegawaبه بررسی کاهش میزان لیمونین
به روش باکتری تثبیتشدۀ کورینه باکتریوم پرداختند که
پس از  90روز در دمای  4درجۀ سانتیگراد نگهداری70 ،
درصد از میزان لیمونین نسبت به روز صفر کاهش پیدا
کرده است.

916

پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی ،سال  ،1911جلد  ،1شماره 1

جدول  -4محتوای لیمونین کنسانترۀ پرتقال و گریپفروت
زمان (ساعت)

تیمار

1

14

71

911

T1

91/19±1/11abA

99/19±1/19cB

91/11±1/11cC

94/11±1/19cD

T2

90/69±1/19eA

96/97±1/19fB

96/16±1/11fC

97/77±1/11fD

T3

91/11±1/19aA

1/66±1/19bB

1/11±1/17bC

1/09±1/19bD

T4

abA

91/19±1/11

1/01±1/19

1/70±1/19

7/16±1/19

aB

aC

aD

T5

90/04±1/11cbA

94/14±1/11eB

94/04±1/11eC

94/11±1/10eD

T6

90/01±1/11cA

91/04±1/19dB

94/94±1/11dC

99/14±1/11dD

حروف کوچک مشابه در هر ستون نشاندهندۀ عدم معنیداری بین تیمارهاست.
حروف بزرگ مشابه در هر ردیف نشاندهندۀ عدم معنیداری بین زمانهاست.

رنگ

و آنزیم ها) مولکول های کارو تنوئید آب پرتقال و

براساس نتایج جدول ( )0مقادیر * Lطی دورۀ نگهداری

درنتیجه تغییر در رنگ نمونه باشد .همچنین ممکن

روند کاهشی داشته است .بهعبارت دیگر با افزایش زمان

است فعالیت باکتری سودوموناس پوتیدا در آب پرتقال

نگهداری شاخص * Lبه طور معنی داری کاهش یافت

منجربه تبدیل شدن ایزومرهای ترانس به سیس شده و

( .)P1/19مطابق با نتایج مقادیر شاخص * aطی دورۀ

باعث تغییر در پارامترهای  a ،Lو  bرنگ شود.

نگهداری روند افزایشی داشته است .همچنین شاخص

شیخ قاسمی و زمردی ( )9911در مطالعه ای تأثیر

* bمطابق با نتایج ارائه شده طی دورۀ نگهداری روند

کپسوله کردن بر زنده مانی باکتری الکتوباسیلوس

کاهشی داشته است .کاهش شاخص * Lبیانگر تغییر

اسیدوفیلوس را در آب سیب طی  61رو ز نگهداری در

رنگ نمونه ها از روشنایی به سمت تیره ترشدن و افزایش

دمای  10درجۀ سانتی گراد بررسی کردند .نتایج نشان

شاخص * aطی مدت نگهداری بیانگر تغییر رنگ

داد رنگ نمونه ها طی دورۀ نگهداری بهطور معنی داری

نمونه ها به سمت سبزی یا قرمزی می باشد و کاهش

کاهش یافت و دلیل آن ایزومراسیون مولکول های

شاخص * bبیانگر کم شدن زردی در سیستم رنگی
* L*a*bمی باشد .به عبارت دیگر نمونه ها از رنگ زرد
روشن به سمت تیره شدن طی دورۀ نگهداری متمایل

کارو تنوئید

و

فعالیت

باکتری

الکتوباسیلوس

اسیدوفیلوس در آب سی ب و درنتیجه تغییر در رنگ
نمونه ها بود.

شده اند .باتوجه به اینکه کاروتنوئید های آب میوه ها به

 Maciel ،Pereiraو )1199( Rodriguesطی

شکل ترانس بوده و شدت رنگ باالتری دارند ،ممکن

مطالعه ای نوشیدنی پروبیوتیک تخمیر شده از آب سیب

است در شرایط اسیدی پایین و یا قلیایی باال و

را با استفاده از باکتری الکتوباسیلوس کازئی طی مدت

همچنین زمان نگهداری زنجیرۀ پلیان کاروتنوئیدها

نگهداری  41روز در دمای  4درجۀ سانتی گراد

ناپایدار شو د بنابراین دلیل تغییرات در شاخص های

مورد بررسی قرار دادند .نتایج این تحقیق نشان داد

ذکرشده می تواند فرایند ایزومراسیون (ایجادشده با دما،

شاخص های رنگی * Lو * bکاهش و شاخص * aافزایش

نور و اسید) و یا اکسیداسیون (ناشی از نور ،دما ،فلزات

یافته است.
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جدول  -5مقایسۀ میانگین رنگ کنسانترۀ پرتقال و گریپفروت
زمان (ساعت)

تیمار
*L

*a

*b

1

14

71

911

T1

91/49±1/11abA

91/49±1/11cA

91/91±1/19cB

91/11±1/19cC

T2

eA

49/91±1/11

fB

49/11±1/11

fC

41/19±1/11

fD

41/10±1/19

T3

aA

91/41±1/11

aB

91/16±1/19

aC

91/41±1/11

aD

T4

abA

bC

91/61±1/11

bD

91/41±1/19

dD

41/14±1/10

bB

97/17±1/11

49/11±1/14

eB

41/11±1/19

49/11±1/19

dB

T5

cA

T6

cdA

T1

aA

T2

fA

91/49±1/19

91/74±1/19

11/07±1/11

dC

41/90±1/19

41/16±1/19

eC

41/40±1/19

eD

41/91±1/11

91/16±1/19

aC

91/19±1/19

aD

91/14±1/19

11/11±1/19

eC

11/11±1/11

eD

19/14±1/19

aB
eB

97/11±1/19

T3

91/10±1/19cA

91/14±1/19cB

91/99±1/19cC

91/11±1/19cD

T4

91/71±1/11bA

91/11±1/11bB

91/11±1/11bC

91/99±1/19bD

T5

11/09±1/14eA

11/11±1/19fB

19/19±1/11fC

19/99±1/19fD

T6

19/04±1/10dA

19/71±1/19dB

19/14±1/19dC

19/14±1/19dC

T1

77/71±1/11eA

77/99±1/19fA

76/11±1/19eA

76/19±1/11eA

T2

61/91±1/14bA

61/11±1/19aA

61/11±1/19bA

61/70±1/19bA

T3

77/46±1/14cA

77/11±1/19eA

76/61±1/11dA

76/41±1/99dA

T4

77/41±1/99cdA

76/11±1/11dA

76/01±1/11cA

76/16±1/19cA

T5

aA

61/16±1/11

61/19±1/19

aA

61/11±1/19

aA

61/09±1/11

T6

bA

61/91±1/11

61/11±1/19

cA

61/14±1/19

bA

bA
cA

61/79±1/19

حروف کوچک مشابه در هر ستون نشاندهندۀ عدم معنیداری بین تیمارهاست.
حروف بزرگ مشابه در هر ردیف نشاندهندۀ عدم معنیداری بین زمانهاست.

رشد باکتری

 111میلیلیتر نمونۀ آب میوه و پس از انجام آزمونهای

مطابق نتایج جدول ( )6اثر زمان بر تیمارها معنیدار بود.

شیمیایی و تخمین میزان لیمونین ،مقدار این ماده در

در تیمارهای حاوی غلظت میکروبی ،میزان رشد باکتری

نمونه از  19پیپی ام به  9پیپیام کاهش پیدا کرده است

با گذشت زمان به طور معنی داری افزایش یافت

که طی فرا یند بیولوژیکی میزان رشد سلول در اثر

( . )P1/10همچنین در بین تیمارها بیشترین تعداد رشد

هم زمان کاهش میزان لیمونین مشاهده شد.

میکروبی متعلق به تیمارهای  T3و  T5و کمترین میزان

 Kaurو همکاران ( )1191به بررسی تغییرات میزان

رشد میکروبی متعلق به تیمارهای  T4و  T6بود.

لیمونین و نارنجین در آب پرتقال توسط مخمر

بهطورکلی نتایج نشان داده است که افزایش زمان

کالویسپورا السیتانیا پرداختند .در این مطالعه جمعیت

نگهداری باعث افزایش رشد باکتری شده است .دلیل این

4

امر را می توان مصرف لیمونین و قند توسط باکتری و

آبمیوه بعد از  91روز نگهداری باعث کاهش میزان

درنتیجه رشد و تکثیر باکتری سودوموناس پوتیدا عنوان

نارنجین ،لیمونین و افزایش رشد میزان مخمر شد.

کرد.
 Hasegawa ،Brewsterو )9176( Maierاز باکتری
آرتروباکتر 9جهت کاهش میزان لیمونین در آب پرتقال
استفاده کرده اند .در این آزمایش با افزودن باکتری به
Arthrobacter

1

 91واحد تشکیل کلی در میلیلیتر که تلقیح مخمر به
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جدول  -6مقایسۀ میانگین شمارش سودوموناس پوتیدا در کنسانترۀ پرتقال و گریپفروت
تیمار
T1
T2
T3
T4
T5
T6

زمان (ساعت)
1

14

71

911

1/11
1/11
1/16±1/11bA
1/16±1/11cA
1/16±1/11bA
1/17±1/19dA

1/11
1/11
1/91±1/11bB
1/97±1/11dB
9/97±1/19eB
1/90±1/19cB

1/11
1/11
1/71±1/11bC
1/11±1/19cC
9/17±1/11eC
1/11±1/11dC

1/11
1/11
9/91±1/11bD
9/90±1/19aD
9/11±1/19eC
9/91±1/19dD

حروف کوچک مشابه در هر ستون نشاندهندۀ عدم معنیداری بین تیمارهاست.
حروف بزرگ مشابه در هر ردیف نشاندهندۀ عدم معنیداری بین زمانهاست.

مطابق با نتایج مربوط به پذیرش کلی در جدول ( ،)7اثر
تیمار بر پذیرش کلی تا روز  91روند افزایش کمی و سپس
تا روز  40روند افزایشی بیشتری داشته است .دلیل این امر
را میتوان افزایش اسیدیتۀ کنسانتره و همچنین کاهش و
ازبینرفتن غلظت باکتری سودوموناس پوتیدا در کنسانتره
تا روز  91و درنتیجه تولید ترکیبات تلخ و افزایش مجدد
تلخی کنسانتره عنوان کرد.

ارزیابی حسی

باتوجهبه نتایج یادشده غلظت میکروبی و زمان نگهداری
تأثیر معنیداری بر رنگ و طعم و مزۀ کنسانتره داشته
است ( .)P>1/10اما در پارمتر بو تغییر معنیداری پیدا
نکرده است .با گذشت زمان امتیاز رنگ بهطورکلی افزایش
پیدا کرده است .همچنین امتیاز مزه در تیمارهای دارای
غلظت میکروبی از روز  91روند افزایشی داشته است.
جدول  -7ارزیابی حسی کنسانترهها در طی  45روز ذخیرهسازی
تیمار
T1
T2
T3
T4
T5
T6

زمان (روز)
1

90

91

40

9/71±1/141aA
1/71±1/41cB
1/91±1/99abA
1/11±1/47abAB
1/11±1/41bA
1/91±1/06abAB

9/11±1/71abcdAB
9/91±1/06abcC
1/71±1/41aA
1/11±1/41abA
9/11±1/69abcdB
1/11±1/41abA

4/91±1/41dA
4/91±1/41dA
9/91±1/41aba
9/01±1/01abcdA
9/11±1/41aA
9/41±1/09abcA

4/71±1/41deA
4/91±1/41abcA
4/91±1/99abA
4/91±1/06abA
4/01±1/01abcdA
4/11±1/11aA

حروف کوچک مشابه در هر ستون نشاندهندۀ عدم معنیداری بین تیمارهاست.
حروف بزرگ مشابه در هر ردیف نشاندهندۀ عدم معنیداری بین زمانهاست.

نتیجهگیری
غلظت باکتری و زمان نگهداری اثر کامالً معنیداری بر
مقدار  ،pHاسیدیته و درصد مواد جامد محلول کنسانتره
داشته است ( .)P>1/19با افزایش زمان نگهداری  ،pHمواد
جامد محلول و کدورت نوشیدنی بهطور معنیداری کاهش
یافته ( )P1/19و اسیدیتۀ نوشیدنی بهطور معنیداری
افزایش یافت ( .)P>1/19با افزایش زمان نگهداری میزان
لیمونین در تیمارهای فاقد غلظت میکروبی (شاهد) افزایش
پیدا کرده است .اما در تیمارهای حاوی غلظت میکروبی
میزان لیمونین بهطور معنیداری کاهش پیدا کرده است
( )P>1/10و در مقابل رشد باکتری سودوموناس پوتیدا با
مصرف لیمونین افزایش پیدا کرده است .زمان در نگهداری و

انبارداری نمونهها اثر کامالً معنیداری بر رنگ و مزۀ تیمارها
داشته است ( .)P1/10پذیرش کلی در تیمارهای
تلخیزداییشده ،تا روز  91نگهداری مناسب بوده اما از روز
 91تا روز  40باتوجهبه امتیازبندی نمونهها روند افزایشی بر
امتیاز مزۀ این تیمار داشته است .همچنین رنگ نوشیدنی
بهدلیل تغییرات حاصل از کاروتنوئیدها روند کاهشی داشته
و به رنگ تیره متمایل شده است .در بین نمونهها ،تیمارهای
 T4و  T6بیشترین میزان کاهش لیمونین را در  911ساعت
داشته است و همچنین ازنظر پذیرش کلی و مزه امتیاز
بیشتری نسبت به سایر تیمارها در زمان انبارداری 40روزه
داشته است و درنتیجه این دو تیمار بهعنوان تیمار برتر
شناخته شدند.
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Abstract
The bitterness of citrus juice is one of the most important factors in the reduction of marketability in
juice industry. Limonin and Narengin are known as two important compounds in bitter citrus juice
during storage. Therefore, various processes, including chemical, microbial and enzymatic methods,
have been used to reduce these bitter compounds. The purpose of this study was to investigate the
effect of adding Pseudomonas putida bacteria on the reduction of the level of limonin and also the
measurement of physicochemical and organoleptic properties. Pseudomonas putida bacteria with two
concentrations of 102 and 104 cfu/mL as a causative agent of orange and grapefruit concentrate were
studied. Also, the physicochemical properties of concentrates were measured at 120 h (growth time
and bacterial activity). The results showed that the growth rate of bacteria had a significant effect on
the reduction of lemonin, pH and turbidity levels (P<0.05). Also, it has a significant effect on
increasing the acidity of the treatments (P<0.01). After pasteurization and inactivation of
Pseudomonas putida bacteria, to ensure that bitterness is not rejected the specimens were incubated at
40 °C for 45 days and sensory characteristics were measured on days 0, 15, 30 and 45. Among the
samples, T4 (orange concentrate + 104 cfu/mL) and T6 (grapefruit concentrate + 104 cfu/mL) treated
with the lowest microbial growth rate in 120 h and also, in terms of general acceptance and taste, it has
more points than other samples during 45 days of storage were identified as superior samples.
Keywords: Bitter, Grapefruit concentrate, Limonin, Orange concentrate, Pseudomonas putida

ﻗﺎﻟﺐ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮاي ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻧﻮآوري در ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ
ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺳﺘﺎﯾﻞ )ﺳﺒﮏ( در ﻧﺮماﻓﺰار ورد ) 2007ﺳﺒﮏ ﻋﻨﻮان(

ﻧﺎم و ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﮕﺎرﻧﺪه اول ،1ﻧﺎم و ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﮕﺎرﻧﺪه دوم ،*2ﻧﺎم و  ...ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺳﻮم) .... ،1ﺳﺒﮏ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن(
 -1ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ،رﺷﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ،ﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻧﺎم ﺷﻬﺮ ،ﻧﺎم ﮐﺸﻮر )ﺳﺒﮏ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن(
 -2اﺳﺘﺎدﯾﺎر ،ﮔﺮوه ﺷﯿﻤﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ،ﻣﺸﻬﺪ ،اﯾﺮان
* ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل )(email@address.ac.ir

ﭼﮑﯿﺪه )ﺳﺒﮏ ﻋﻨﻮان ﭼﮑﯿﺪه(
ﭼﮑﯿﺪه ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ  B Nazanin11در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﭘﺎراﮔﺮاف ،ﭘﺲ از اﺳﺎﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه)ﮔﺎن(
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﭼﮑﯿﺪه ﺑﺎﯾﺪ در ﻋﯿﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻮدن ،ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﮔﻮﯾﺎي ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻮده و
ﺻﻨﻌﺘﯽﺑﻮدن ﻃﺮح در ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺷﺎره ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ روشﻫﺎ ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ و اﻫﻤﯿﺖ
ﮐﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ و در آن از ﮐﻠﻤﺎت اﺧﺘﺼﺎري ﻣﺒﻬﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد د .از ذﮐﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﯿﺰ
ﺧﻮدداري ﮔﺮدد .ﺗﻌﺪاد ﮐﻠﻤﺎت ﭼﮑﯿﺪه ﺑﯿﻦ  150ﺗﺎ  250ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺖ .واژه ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي ﺑﺎ
ﻗﻠﻢ  B Nazanin11ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ ﻧﮕﺎرش ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻌﺪاد
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي از  5ﻣﻮرد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ .از آوردن ﭘﺎورﻗﯽ در ﻋﻨﻮان ،ﭼﮑﯿﺪه ﻓﺎرﺳﯽ
و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﮔﺮدد )ﺳﺒﮏ ﭼﮑﯿﺪه(
1

واژهﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي )ﺳﺒﮏ ﻋﻨﻮان
واژه ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي(

اﺧﺘﺼﺎري
اﻟﻔﺒﺎ
ﭘﺎراﮔﺮاف

ﮐﻠﻤﺎت )ﺳﺒﮏ واژه ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي(

ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ )ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل( ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺮ
ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه)ﮔﺎن( ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در
ﻋﯿﻨﺎ ﺑﻪ
ً
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮاي ﭼﺎپ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد،
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺴﺘﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﻘﺎﻻت ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺄت
ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﻫﯿﺄت داوران ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه و در
ﺻﻮرت ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺧﺎص ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ
ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .ﻫﯿﺄت ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ﻣﺠﻠﻪ در رد ﯾﺎ ﻗﺒﻮل و اﺻﻼح
ﻣﻘﺎﻻت آزاد اﺳﺖ.
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺣﺎوي ﻣﺮوري ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد
ﺑﻪ ﻣﺪارك ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪة ﻗﺒﻠﯽ و ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺗﻮﺟﯿﻪ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ را ﺑﻪوﺿﻮح روﺷﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﻮاد و روشﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺮح ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮاد ﯾﺎ وﺳﺎﯾﻞ
ﺑﻪﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه و روش آزﻣﺎﯾﺶ در ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ و
ﺑﺤﺚ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه درﺑﺎرة
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﺮي ﮐﻠﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪة اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ
ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎرﺑﺮدي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﺷﺪ

ﻣﻘﺪﻣﻪ )ﺳﺒﮏ ﻋﻨﻮان ﺳﻄﺢ (1
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﺮوف ﺧﻮاﻧﺎ و در ﮐﺎﻏﺬ  A4و ﺣﺪاﮐﺜﺮ در 20
ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪﺻﻮرت دوﺳﺘﻮﻧﯽ و ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎي آن از ﻫﺮ ﻃﺮف
 2/5ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﺗﻬﯿﻪ و ازﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﮥ ﻧﺸﺮﯾﻪ ارﺳﺎل ﮔﺮدد.
اﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﺟﻬﺖ آﻣﺎدهﺳﺎزي ﻣﻘﺎﻟﻪ آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﻠﯿﮥ
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ و ﻓﻮاﺻﻞ از اﻃﺮاف ،در اﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ
اﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻟﻄﻔﺎ ﯾﮏ ﮐﭙﯽ از اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ را در ﻗﺴﻤﺘﯽ
از راﯾﺎﻧﻪ ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ﮐﭙﯽ و ﺳﭙﺲ
ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن 1ﻣﺘﻦ ﺧﻮد در اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ،ﺳﺒﮏ 2ﻣﺮﺑﻮط را
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ از ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﺲ از
ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن ﻣﺘﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﺴﯿﺮ زﯾﺮ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺳﺒﮏ ﻣﺮﺑﻮط را اﻋﻤﺎل ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ:
Paste option > match with Destination format

ﻣﻘﺎﻟﻪاي ﺑﺮاي ﭼﺎپ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ
آن ﻗﺒﻼً در ﻫﯿﭻ ﻣﺠﻠﻪ ﯾﺎ ﻧﺸﺮﯾﻪاي ﻣﻨﺘﺸﺮ و ﯾﺎ ﺑﺮاي ﭼﺎپ ﺑﻪ
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺠﻼت اراﺋﻪ ﻧﮕﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ داراي ﭼﻨﺪ
ﻣﺆﻟﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺎﻣﯽ و ﺣﻘﻮق ﻣﺆﻟﻔﯿﻦ ﺑﺮﻋﻬﺪه ارﺳﺎل
Paste
Style

ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ:
ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش:

1
2

1

ﻗﺎﻟﺐ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮاي ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻧﻮآوري در ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ

ﻗﻠﻢﻫﺎي ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده :ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ B Nazanin 12

ﺟﺪول ،ﺷﮑﻞ و ﻋﮑﺲ )ﺳﺒﮏ ﻋﻨﻮان ﺳﻄﺢ  2و (3
ﻋﻨﻮان ﺟﺪول و ﺷﮑﻞ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ  B Nazanin10و ﺑﻪﺻﻮرت
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻣﺘﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺟﺪولﻫﺎ و ﺷﮑﻞﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ
 B Nazanin10و ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺗﺎﯾﭗ ﺷﻮد .ﻋﻨﻮان ﺷﮑﻞ
در ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ وﺳﻂﭼﯿﻦ )در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﮑﻞ
ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺧﻂ ﺑﺎﺷﺪ از ﻓﺮﻣﺖ راﺳﺖﭼﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد( و
ﻋﻨﻮان ﺟﺪول در ﺑﺎﻻ و ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ راﺳﺖﭼﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و
ﮔﻮﯾﺎي ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻨﺪرج در آن ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺠﻤﻮع ﺟﺪولﻫﺎ و

و ﻋﻨﺎوﯾﻦ اول و دوم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ  B Nazanin 12و B

 Nazanin 11ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺎﯾﭗ ﺷﻮد .از ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺷﻤﺎرهﮔﺬاري ﺑﺮاي ﻋﻨﺎوﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎرة
زﯾﺮﻧﻮﯾﺲﻫﺎ در ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ از ﯾﮏ ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد
ﻧﺮماﻓﺰار  wordﺷﻤﺎرهﮔﺬاري ﺷﻮد و از ﺗﺎﯾﭗﮐﺮدن ﺷﻤﺎره
ﺧﻮدداري ﺷﻮد .ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺑﯿﻦ ﺧﻄﻮط در ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ Single
ﺑﺪون ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد .ﮐﻠﻤﺎت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در
ﻣﺘﻦ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ  Times New Roman 10ﺗﺎﯾﭗ ﺷﻮﻧﺪ .ﮐﻠﯿﮥ
ﻣﻌﺎدﻻت و رواﺑﻂ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺳﻄﺮ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و
ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﻤﺎرهﮔﺬاري ﮔﺮدﻧﺪ .واﺣﺪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﯿﺎس
ﻣﺘﺮﯾﮏ ) (SIاراﺋﻪ ﮔﺮدﻧﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﻠﻤﺎت
ﻓﺎرﺳﯽ و ﺑﻌﺪ از اﻋﺪاد آورده ﺷﻮﻧﺪ )ﻣﺜﺎل 25 :درﺟﮥ
ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد 100 ،ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ( .از ﺑﻪﮐﺎرﺑﺮدن ﮐﻠﻤﺎت
ﺧﺎرﺟﯽ -ﻏﯿﺮ از اﺳﺎﻣﯽ ﻋﻠﻤﯽ -در ﻣﺘﻦ ﺧﻮدداري و
درﺻﻮرت ﻧﺒﻮدن ﻣﻌﺎدل ﻓﺎرﺳﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ
ﻧﻮﺷﺘﻪ و اﺻﻞ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ در ﻫﻤﺎن ﺻﻔﺤﻪ
ارﺟﺎع داده ﺷﻮد .اﺳﺎﻣﯽ ﻋﻠﻤﯽ )ﺟﻨﺲ و ﮔﻮﻧﮥ ﮔﯿﺎﻫﺎن،
ﺟﺎﻧﻮران و ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎ( در ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺎﯾﻞ
ﺗﺎﯾﭗ ﺷﻮد.
ﭘﺎراﮔﺮافﻫﺎي دوم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ در ﻫﺮ ﻋﻨﻮان ﺑﺎ ﻓﺮورﻓﺘﮕﯽ ﺑﻪ
اﻧﺪازة  5ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ از ﺷﺮوع ﺳﻄﺮ و ﺑﺪون ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ ﯾﺎ ﭘﯿﺶ
از ﭘﺎراﮔﺮاف اﺳﺖ .ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻼﯾﻤﯽ ﻧﻈﯿﺮ  . : ،؛ و
ﻏﯿﺮه ،ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﮥ اﯾﻦ ﻋﻼﯾﻢ ﺑﺪون ﻓﺎﺻﻠﻪ
از ﺣﺮف ﻗﺒﻠﯽ و ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺣﺮف ﺑﻌﺪي ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺨﺺﻧﻤﻮدن اﺣﺘﻤﺎل ،ﺣﺮف  Pﺑﻪﺻﻮرت ﺣﺮف
ﺑﺰرگ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ Times New Roman 10
درج ﮔﺮدد ) .(P<0/05ﭘﺮاﻧﺘﺰﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺎﯾﭗ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺷﮑﻞﻫﺎ از  8ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ .ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اﺿﺎﻓﯽ ﻋﻨﻮان و
ﻣﺘﻦ ﺟﺪول ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ اراﺋﻪ ﮔﺮدد .ﺟﺪولﻫﺎ و
ﺷﮑﻞﻫﺎ در ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ در داﺧﻞ ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد .ﺟﺪولﻫﺎ ﺑﺪون ﺧﻄﻮط ﻋﻤﻮدي و ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ
ﺧﻄﻮط اﻓﻘﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻋﻨﻮان ﺟﺪول ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﮔﻮﯾﺎي
ارﺗﺒﺎط ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮردﺑﺤﺚ ﺟﺪول ﺑﺎﺷﺪ .اﻋﺪاد در ﺟﺪولﻫﺎ،
ﺷﮑﻞﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻋﮑﺲﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ داراي ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎﺷﻨﺪ و درﺻﻮرت اﻗﺘﺒﺎس از
ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ذﮐﺮ ﮔﺮدد.
ﺗﻮﺟﻪ :ﺷﮑﻞﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭼﺎپ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﺣﺘﯽاﻻﻣﮑﺎن در ﻗﺎﻟﺐ  .(TIFFﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺑﺮاي ﭼﺎپ ،ﺷﮑﻞﻫﺎ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ و
ﮐﺎﻣﻼ ﺧﻮاﻧﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ً
اﻋﺪاد روي ﺷﮑﻞﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و
ﻧﮑﺘﮥ ﻣﻬﻢ :ﺟﻬﺖ درج اﻋﺪاد اﻋﺸﺎري روي ﻣﺤﻮر
ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از اﻋﺪاد ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﻤﯿﺰ ) (/اﺳﺘﻔﺎده
ﮔﺮدد و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻤﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮل ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻗﻠﻢﻫﺎي واﺟﺪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
)ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻗﻠﻢ ﭘﺮوﯾﻦ( را داﻧﻠﻮد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﻧﺤﻮة درج ﻣﻤﯿﺰ
ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪﺟﺎي ﻧﻘﻄﻪ در ﺷﮑﻞ ) (1آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺪول ) (2و ﺷﮑﻞﻫﺎي ) (2و ) (3ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻣﯽﺷﻮد.

* درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ اﺻﻮل ﺑﺪﯾﻬﯽ ﻧﮕﺎرش در ﻣﻘﺎﻟﻪ رﻋﺎﯾﺖ
ﻧﮕﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﯿﺶ از ارﺳﺎل ﺑﻪ داوري ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺘﺮد
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ )ﺑﺮﺧﯽ از اﺻﻮل ﻧﮕﺎرﺷﯽ در ﺟﺪول ) (1آورده
ﺷﺪه اﺳﺖ( )ﺳﺒﮏ ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ(.
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ﻗﺎﻟﺐ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮاي ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻧﻮآوري در ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ

ﺟﺪول  -1ﺑﺮﺧﯽ از اﺻﻮل ﻧﮕﺎرش )ﺳﺒﮏ ﻋﻨﻮان ﺟﺪول( )(http://www.persianacademy.ir/fa/das.aspx
راﻫﻨﻤﺎي ﺻﻔﺤﻪ

ﻧﮑﺘﮥ ﻧﮕﺎرﺷﯽ

ﮐﻠﯿﺪ

ﻣﻌﯿﻦ
ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺿﺮورت ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺑﻬﺎم ﺷﻮد :ﻣﻌﯿﻦ /

بSHIFT+
ضً =SHIFT+

ﺗﻨﻮﯾﻦ )اً(
آن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﺪا ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ :آﻧﻬﺎ ،آﻧﺠﺎ ،آﻧﮑﻪ ،ﺑﺪان ،آﻧﭽﻪ ،واﻧﮕﻬﯽ
اﯾﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﺪا ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ :اﯾﻨﻬﺎ ،اﯾﻨﺠﺎ ،اﯾﻨﮑﻪ ،ﺑﺪﯾﻦ
ﺗﺮ- /ﺗﺮﯾﻦﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺑﯿﺸﺘﺮ /ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ،ﮐﻤﺘﺮ /ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ،ﺑﻬﺘﺮ /ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ،ﻣﻬﺘﺮ ،ﻣﻬﺘﺮﯾﻦ ،ﺑﻘﯿﻪ ﺟﺪا ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﭼﻪ ﺟﺪا از ﮐﻠﻤﻪ ﭘﯿﺶ از ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ در :ﭼﺮا ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ،ﭼﻘﺪر ،ﭼﻄﻮر ،ﭼﺴﺎن
ﭼﻪ ﺟﺪا از ﮐﻠﻤﻪ ﭘﺲ از ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ در :آﻧﭽﻪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﺣﺮﮐﺖﮔﺬاري ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﺪي ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺪﺧﻮاﻧﯽ و اﺑﻬﺎم داده ﺷﻮد :ﻋﺮﺿﻪ/ﻋﺮﺿﻪ؛ ﺣﺮف/ﺣﺮَف

ي/س/شSHIFT+

ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﺪا ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺟﺰ در ﺳﻪ ﻣﻮرد :ﺑﻠﮑﻪ ،اﯾﻨﮑﻪ ،آﻧﮑﻪ
ﻧﯿﻢﻓﺎﺻﻠﻪ )(Ctrl+-

ﻣﯽ– ﻧﻤﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﯿﻢﻓﺎﺻﻠﻪ ،ﻫﻤﻮاره ﺟﺪا ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﺎ )ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺟﻤﻊ( ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﯿﻢﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﺪا از ﮐﻠﻤﻪ ﭘﯿﺶ از ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد )ﺑﻪ ﺟﺰ در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ(
ﺟﺰء ﭘﺲ از ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ در ﻣﻮارد :ﯾﮑﺘﺎ ،ﯾﮑﺠﺎ ،ﯾﮑﺪﺳﺖ ،ﯾﮑﺪﻓﻌﻪ ،ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﯾﮑﺮﻧﮓ،
ﯾﮏ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ،ﺟﺪا از 
ﯾﮑﺮو ،ﯾﮑﺴﺎن ،ﯾﮑﺴﺮه ،ﯾﮑﺴﻮ ،ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ،ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ
ﻧﻘﻄﻪ ) ،(.دوﻧﻘﻄﻪ ) ،(:وﯾﺮﮔﻮل ) (،ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﭘﯿﺶ از ﺧﻮد ﻣﯽﭼﺴﺒﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از آﻧﻬﺎ درج ﯾﮏ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
ﺗﺄﻣﯿﻦ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ و اﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺎ ﺣﻤﺰة ﺳﺎﮐﻦ در وﺳﻂ ﮐﻠﻤﻪ )أ( ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ك: =SHIFT+
ف، =SHIFT+
د =SHIFT+أ

ﺣﻤﺰة ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﭘﺲ از ﺣﺮف ﺻﺪادار ﺑﻠﻨﺪ »آ« ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :اﺑﺘﺪا ،اﻧﺘﻬﺎ ،اﻣﻼ ،اﻧﺸﺎ ،اﺟﺮا و ...
در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺴﺒﺖ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ »ﯾﺎ« ي وﺣﺪت و ﻧﮑﺮه و ﻧﯿﺰ در اﺿﺎﻓﻪ ،ﺑﻪ ﺟﺎي ﺣﻤﺰه» ،ي« ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :اﺑﺘﺪاي،
اﻧﺘﻬﺎي ،اﻣﻼي ،اﻧﺸﺎي ،اﺟﺮاي و ...
اﮔﺮ ﮐﻠﻤﻪ-ي ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ در ﻣﯿﺎن ﮐﻠﻤﻪ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﺣﻤﺰه« ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺣﺮف »ي«
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺎﻧﻨﺪ :آﯾﯿﻦ ﻧﻪ آﺋﯿﻦ ،ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻧﻪ ﭘﺎﺋﯿﺰ ،ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ،روﯾﯿﺪن ﻧﻪ روﺋﯿﺪن و ...
ﻧﺸﺎﻧﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﭘﺲ از ﮐﻠﻤﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻮم ﺑﻪ ﻫﺎي ﺑﯿﺎن ﺣﺮﮐﺖ )ـﻪ( ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﯾﺎﯾﯽ ﻧﯿﻤﻪ )ء( ﺑﺎﻻي )ﻫﺎ( ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد،
ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻣﺤﻤﻮﻟﮥ ﻏﺬا

ل =SHIFT+ة

)ﭘﺮاﻧﺘﺰ اﺑﺘﺪا ،ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻌﺪ و ﭘﺮاﻧﺘﺰ اﻧﺘﻬﺎ ،ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد ﻣﯽﭼﺴﺒﻨﺪ( و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﮐﻠﻤﻪ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺧﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﻪ اﻣﻼي ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﻠﻤﺎت راﯾﺞ در ﻣﻘﺎﻻت ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا ﻧﻈﯿﺮ ﻓﺮآوري/ﻓﺮاوري ،ﻓﺮآﯾﻨﺪ/ﻓﺮاﯾﻨﺪ و  ...ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد.

ﺷﮑﻞ  -1ﻧﺤﻮه درج ﻣﻤﯿﺰ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪﺟﺎي ﻧﻘﻄﻪ در ﻧﺮم اﻓﺰار اﮐﺴﻞ ) 2010ﺳﺒﮏ ﻋﻨﻮان ﺷﮑﻞ(

3

ا =SHIFT+آ
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ﺟﺪول  -2ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮاد آﻟﯽ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده
ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ )ﻣﯿﻠﯽﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم(
pH

ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ )درﺻﺪ(

Cd

Pd

ﻟﺠﻦ ﻓﺎﺿﻼب

7/4

0/88

1/2

86/8

ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ

7/08

657/83

9/4

9/4

ﺷﮑﻞ  - 2اﺛﺮ اﻧﺪازة ﺣﻔﺮهﻫﺎي ﻏﺸﺎ و دﻣﺎ ﺑﺮ درﺻﺪ دﻓﻊ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻗﻄﺒﯽ ﮐﻞ ﺗﺮاوه ﻃﯽ اوﻟﺘﺮاﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن روﻏﻦ ﮐﺎﻧﻮﻻ ﺑﺎ ﻏﺸﺎ PVDF

ﺗﯿﺮكﻫﺎي ﺗﺮﺳﯿﻢﺷﺪه ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪة ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دادهﻫﺎي اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ  -3ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﺪد ﮐﺮﺑﻮﻧﯿﻞ روﻏﻦﻫﺎي زﯾﺘﻮن ﺑﮑﺮ و داﻧﮥ ﮐﺪو ﻃﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺣﺮارﺗﯽ در دﻣﺎي  180درﺟﮥ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد
ﺗﯿﺮكﻫﺎي ﺗﺮﺳﯿﻢﺷﺪه روي ﻧﻘﺎط ،ﻧﺸﺎنﻫﻨﺪة اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد دادهﻫﺎي اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ.

4
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ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ )ﺳﺒﮏ ﻋﻨﻮان ﺳﻄﺢ (1

رواﺑﻂ و ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎي رﯾﺎﺿﯽ )ﺳﺒﮏ ﻋﻨﻮان ﺳﻄﺢ  2و (3
1

ﺟﻬﺖ ﺗﺎﯾﭗ رواﺑﻂ و ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎي رﯾﺎﺿﯽ از اﺑﺰار ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﻮﺟﻮد در

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ

در ﻧﺮماﻓﺰار آﻓﯿﺲ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﮐﺎﻣﺒﺮﯾﺎ ﻣﺚ  9اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و ﻧﺤﻮة

ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ و داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن داراي ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،

ﺗﺎﯾﭗ از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎرهﮔﺬاري از ﺷﻤﺎرة

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪة ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎس اﯾﻦ

2

ﺣﻤﺎﯾﺖ ،از آﻧﻬﺎ ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻓﺮﻣﻮل در داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .دﻗﺖ ﺷﻮد ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎ
ﺑﻪﺻﻮرت ﻋﮑﺲ در ﻣﺘﻦ ﻗﺮار داده ﻧﺸﻮد.

ﻓﺮم ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن )ﺳﺒﮏ ﻋﻨﻮان ﺳﻄﺢ (1

در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ:

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮم ﺗﻌﻬﺪ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺎﯾﮕﺎه

 -1در ﻓﺮﻣﻮلﻧﻮﯾﺴﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت اﯾﺘﺎﻟﯿﮏ

اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻧﺸﺮﯾﻪ )در ﺑﺨﺶ راﻫﻨﻤﺎي ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن( ﻗﺮار داده ﺷﺪه

ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،وﻟﯽ اﻋﺪاد ،ﮐﻠﻤﺎت ،ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺸﺨﺺ و واﺣﺪﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت

اﺳﺖ را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ و اﻣﻀﺎء ،ﺗﺼﻮﯾﺮ آن را در

ﻏﯿﺮاﯾﺘﺎﻟﯿﮏ ﻣﯽآﯾﻨﺪ.

ﻫﻨﮕﺎم ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎرﮔﺬاري ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 -2درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻃﻮل آن از ﯾﮏ ﺳﻄﺮ
ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه و اداﻣﮥ ﻓﺮﻣﻮل در

ﻓﺮم ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﻓﻊ )ﺳﺒﮏ ﻋﻨﻮان ﺳﻄﺢ (1

ﺳﻄﺮ ﺑﻌﺪي آورده ﺷﻮد و از ﻓﺸﺮدهﮐﺮدن آن ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺷﻮد.

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪة ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮم ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﮥ

 -3وﻗﺘﯽ اداﻣﮥ ﻓﺮﻣﻮل در ﺳﻄﺮﻫﺎي ﺑﻌﺪي آورده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ از

ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻧﺸﺮﯾﻪ )در ﺑﺨﺶ راﻫﻨﻤﺎي ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن(

ﺳﻄﺮ دوم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻓﺮورﻓﺘﮕﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ و اﻣﻀﺎء،

 -4ﺷﻤﺎرة ﻫﺮ ﻓﺮﻣﻮل در ﮔﻮﺷﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻓﺮﻣﻮل داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ

ﺗﺼﻮﯾﺮ آن را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎي دﯾﮕﺮ در ﻫﻨﮕﺎم ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻟﮥ

درج و ﻗﺒﻞ از آن در ﻣﺘﻦ ﺑﻪ آن ارﺟﺎع داده ﺷﻮد )راﺑﻄﮥ .(1

ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎرﮔﺬاري ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 -5دﻗﺖ ﺷﻮد از ﻧﻘﻄﻪﻣﻤﯿﺰ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﻘﻄﮥ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻤﻠﻪ )(a.b
ﺑﻪﺟﺎي ﻧﻘﻄﻪﺿﺮب ) (a.bاﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد.
راﺑﻄﮥ )(1
) (L − L ) + (a − a ) + (b − b

ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺗﻮﺳﻂ

اﺷﺨﺎص/داﻧﺸﮕﺎه/ﻣﺆﺳﺴﻪ/

= ∆E

ﻧﺤﻮة ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻟﻪ )ﺳﺒﮏ ﻋﻨﻮان ﺳﻄﺢ (1
ﺟﻬﺖ ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻻزم اﺳﺖ اﺑﺘﺪا ﮐﺎرﺑﺮان در ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻪ آدرس  http://journals.rifst.ac.irﺛﺒﺖﻧﺎم ﻧﻤﻮده و
ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ
ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮي و ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻣﺠﺪد ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎ واردﮐﺮدن ﻧﺎم
ﮐﺎرﺑﺮي و ﮐﻠﻤﮥ ﻋﺒﻮر وارد ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺪه و ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺟﺪﯾﺪ را
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻫﺰﯾﻨﮥ ﻣﻘﺎﻻت )ﺳﺒﮏ ﻋﻨﻮان ﺳﻄﺢ (1
درﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺟﻬﺖ ﭼﺎپ ،ﺑﻪازاي ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺒﻠﻎ
ﯾﮑﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار رﯾﺎل ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي داوري ،وﯾﺮاﺳﺘﺎري و
ﺻﻔﺤﻪآراﯾﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮔﺮدد.
Insert -> Symbols -> Equation
Cambria Math

1
2
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ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﺳﺘﻨﺎد ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ در ﻣـﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺒﮏ APA 6th

) (APA System: Author – Date Schemeﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰار  EndNoteاﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد .ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻣﻘﺎﻻت ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑـﻪ زﺑـﺎن
اﺻﻠﯽ و در ﻣﺘﻦ ﻋﯿﻨﺎً ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﻮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻓﺎرﺳﯽ و ﺑﺮﮔـﺮدان
ﺣﺘﻤﺎ واژة ) (in Persianﻗﯿﺪ ﺷﻮد .ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از راﻫﻨﻤﺎي
ً
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آن )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺜﺎلﻫﺎ( ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ و در اﻧﺘﻬﺎي ﻣﻨﺒﻊ
رﻓﺮﻧﺲدﻫﯽ ﻧﺴﺨﮥ  APA 6thاﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﻟﯿﻨﮏ راﻫﻨﻤﺎhttps://guides.library.uq.edu.au/apa6th-print-version#s-lg-page-section-6553042 :

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ  Time new Roman 10و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﻣﻨﺒﻊ  8ptاﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد .ﺗﻮرﻓﺘﮕﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺻﻮرت  Hangingو  0/5ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدد.
ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻣﺘﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ درج ﺷﻮد:
 -1ﯾﮏ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر )) – (Smith, 2003ﮐﺮﻣﯽ(1374 ،
 -2دو ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﻧﺎم ﻫﺮ دو ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر )) – (Smith & Jones, 2004ﻣﻬﺪوﯾﺎن و زﻧﺠﯿﺮﯾﺎن(1383 ،
 -3ﺑﯿﺶ از دو ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه:

ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر) - (Hoges, Jensen, Olsen, & Forgan, 2013) :ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺣﺴﻦﺳﺮاﯾﯽ ،ﺷﻬﯿﺪي ،ﺑﻬﺎدر ﻗﺪوﺳﯽ و ﻣﻌﺘﻤـﺪزادﮔﺎن،

(1391
در ارﺟﺎﻋﺎت ﺑﻌﺪي) – (Hoges et al., 2013) :ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺣﺴﻦﺳﺮاﯾﯽ و ﻫﻤﮑﺎران(1391 ،
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺮوفاﻟﻔﺒﺎ و ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر درج ﮔﺮدﻧﺪ.
ﻣﺜﺎل:
ﺑﺮاي اوﻟـﯿﻦﺑـﺎر) -(Allan, 1996a,b, 1999; Allan & Jones, 1995; Hoges, Jensen, Olsen, & Forgan, 2013) :ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﯽ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺮان 1389 ،و 1382؛ ﮐﻮروﺷﯿﺎن ،ﺷﺮﯾﻔﯽ ،ﻣﻬﺪوﯾﺎن و ﺑﻠﻮرﯾﺎن(1394 ،
در ارﺟﺎﻋﺎت ﺑﻌﺪي:
)(Allan, 1996a,b, 1999; Allan & Jones, 1995; Hoges et al., 2013
 Kramer :(2000) Kramerو (2000) Smith؛  Hogesو ﻫﻤﮑﺎران )(2013؛ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺮان )(1389
ﻣﺜﺎل

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ
Takemori, T., Tsurumi, T., Takagi, M., & Ito, M. (1993). U.S. Patent No. 5,232,734. Washington, DC: U.S.
Patent and Trademark Office.

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺮان .(1387) .ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژي ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﺧﻮراك دام-روش ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎرش ﮐﭙﮏﻫﺎ و ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ-ﻗﺴﻤﺖ اول:
روش ﺷﻤﺎرش ﮐﻠﻨﯽ در ﻓﺮآوردهﻫﺎي ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﺑﯽ ) (awﺑﯿﺸﺘﺮ از ) .0/95ﺷﻤﺎره اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﯽ اﯾﺮان .(10899-1
http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=12277
 Institute of Standards and Industrial Research of Iran. (2008). Microbiology of food and animal feeding stuffsHorizontal method for the enumeration of yeasts and moulds -Part 1: Colony count technique in products with
water
activity
greater
than
0.95.
(ISIRI
Standard
No.
10899-1).
Retrieved
from
)http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=12277 (in Persian

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ

ﭘﻮرﻋﺎﺷﻮري ،پ .(1387) .ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺪاري اﮐﺴﺎﯾﺸﯽ ﻣﯿﮑﺮوﮐﭙﺴﻮلﻫﺎي ﺣﺎوي روﻏﻦ ﻣﺎﻫﯽ و اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ3-
)ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮي ﻣﻨﺘﺸﺮﻧﺸﺪه( .داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮔﺮﮔﺎن.
Pourashouri, p. (2012). Evaluation of the physicochemical and oxidative stability of microcapsules containing oil
fish and omega-3. (Unpublished doctoral dissertation), Sari University of Agricultural Sciences and Natural
)Resources (in Persian
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Alinasabhematabadi, L. (2015). Protein oxidation in Atlantic mackerel (Scomber scombrus) during chilled and
frozen
storage.
(mastre's
thesis),
NTNU,
Retrieved
from
https://ntnuopen.ntnu.no/ntnuxmlui/bitstream/handle/11250/2351628/8731_FULLTEXT.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Holopainen-Mantila, U. (2015). Composition and structure of barley (Hordeum vulgare L.) grain in relation to end
uses. (Doctoral dissertation), Department of Biosciences, Faculty of Biological and Environmental Sciences, Plant
Biology, VTT Technical Research Centre of Finland, University of Helsinki, Retrieved from
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/153489/S78.pdf?sequence=1&isAllowed=y

ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ

 ﺗﻬﯿﮥ ﭘﻠﯽﭘﯿﺮول و ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖﻫﺎي آن در ﻣﺤﻠﻮلﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ و.(1385) . م، و ﺧﺎدﻣﯿﺎن. ح،ﻋﯿﺴﯽزاده
.131-136:(2)19 ، ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﭘﻠﯿﻤﺮ.ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺷﮑﻞﺷﻨﺎﺳﯽ و رﺳﺎﻧﻨﺪﮔﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﺗﻬﯿﻪﺷﺪه

doi:https://doi.org/10.22063/JIPST.2006.837
Eisa zadeh, H., & Khademian, M. (2006). Preparation of polypyrrole and its composites in various solutions
using different additives and studying the orphology and conductivity of the prepared film. Iranian Journal of
Polymer Science and Technology, 19(2), 131-136. (in Persian) doi:https://doi.org/10.22063/JIPST.2006.837
Osman, M. (2010). Controlling uncertainty: A review of human behavior in complex dynamic environments.
Psychological Bulletin, 136(1), 65-86. doi: http://dx.doi.org/10.1037/a0017815
Wolchik, S. A., West, S. G., Sandler, I. N., Tein, J., Coatsworth, D., Lengua, L., . . . Griffin, W. A. (2000). An
experimental evaluation of theory-based mother and mother-child programs for children of divorce. Journal of
Consulting and Clinical Psychology, 68, 843-856. doi: http://dx.doi.org/10.1037/0022-006X.68.5.843

ﮐﺘﺎب
Glaszious, P., Irwig, L., Bain, C., & Colditz, G. (2001). Systematic reviews in health care: A practical guide.
Cambridge, UK: Cambridge University Press.

333-368  ﯾﺎ ﺻﻔﺤﺎت4870: ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت. ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎر. ﺷﯿﻤﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ.(1395) . ح،ﻓﺎﻃﻤﯽ
Fatemi, H. (2016). Food Chemistry (pp. 4870 or pp. 368-338): Enteshar Publication Company. (in Persian)
Doust, J. (2010). Evidence about diagnosis. In T. Hoffman, S. Bennett, & C. Del Mar (Eds.), Evidence-based
practice: Across the health professions (pp. 128-144). Chatswoord, NSW: Elsevier Australia

ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎ و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎ
Sanaeifar, A., Mohtasebi, S. S., Ghasemi-Varnamkhasti, M., & Siadat, M. (2014, Nov). Application of an
electronic nose system coupled with artificial neural network for classification of banana samples during shelflife process. Paper presented at the 2014 International Conference on Control, Decision and Information
Technologies (CoDIT).

3- ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ.( ﻣﻬﺮ،1391) . ع، و ﻣﻌﺘﻤﺪزادﮔﺎن. ح، ﺑﻬﺎدر ﻗﺪوﺳﯽ،. ف، ﺷﻬﯿﺪي،. آ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺣﺴﻦﺳﺮاﯾﯽ
https://www.civilica.com/Paper- .واﺣﺪ ﺳﻮادﮐﻮه- داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، دوﻣﯿﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎر ﻣﻠﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ.در ﻏﻨﯽﺳﺎري ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ
FSS02-FSS02_320.html
Ghorbani Hassan Sariei, A., Shahidi, F., Bahadorghousi, H., & Motamedzadegan, A. (2012, October). Potentials
of different omega-3 fatty acids in food enrichments. Paper presented at the 2nd Food Security Conference,
Islamic Azad University, Savadkuh Branch. (in Persian) https://www.civilica.com/Paper-FSS02FSS02_320.html
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A template for preparing papers in journal of research and innovation in
food science and technology using styles in Microsoft word 2007(style:
English title)
First and Family name of Author1, First and Family name of Author 2*,
(Style: Authors)
1- Professor, Name of the Department, University Name, Mashhad, Iran
2- Assistant Professor, Name of the Department, University Name, Mashhad, Iran (Style: Authors’
Affiliation)
*Corresponding author (email@address.ac.ir)

Abstract (Style: Abstract Title)
The submitted articles are required to be written in English including an abstract which must comply
with the following rules: 1) the title must be written at the top of the page, in the center, using Times
New Roman BOLD, 14 pt. 2) The main words (not the prepositions) in the title must be capitalized. 3)
The authors’ names must be written, under the title, using Times New Roman BOLD, 12 pt. The
names are followed by the authors’ titles and their universities’ titles using Times New Roman 11pt.
4) The keywords must be written, following the abstract text, using Times New Roman BOLD, 11 pt.
(Style: Abstract)
Keywords (Style: Keywords Title): Authors’ names, Main words, Title

ﭼﮑﯿﺪه و واژهﻫﺎي اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
 و ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ درTimes New Roman 14  ﻋﻨﻮان اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ.ﭼﮑﯿﺪة اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در اﻧﺘﻬﺎي ﻣﻘﺎﻟﻪ )ﺑﻌﺪ از ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ( ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
Times New ﻗﻠﻢ

 اﺳﺎﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه)ﮔﺎن( ﺑﺎ. اﺑﺘﺪاي واژهﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﻋﻨﻮان اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺣﺮوف ﺑﺰرگ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد.وﺳﻂ ﺳﻄﺮ آورده ﺷﻮد

 و ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮﻟﯽTimes New Roman 11  و ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در وﺳﻂ ﺳﻄﺮ و ﭘﺲ از آن درﺟﮥ ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ ﻗﻠﻢRoman 12
 ﭼﮑﯿﺪة اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺎ. ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺖ250  ﺗﺎ150  ﭼﮑﯿﺪة اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮐﺎﻣﻞ ﭼﮑﯿﺪه ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻌﺪاد ﮐﻠﻤﺎت ﭼﮑﯿﺪه ﺑﯿﻦ.ﺗﺎﯾﭗ ﺷﻮد
Times New

( ﺑﺎ ﻗﻠﻢkeywords)  واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ. ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﭘﺲ از اﺳﺎﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه)ﮔﺎن( ﻗﺮار ﮔﯿﺮدTimes New Roman 11 ﻗﻠﻢ
. ﺗﻌﺪاد واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺎرﺳﯽ آن ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﭘﺲ از ﭼﮑﯿﺪة اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آورده ﺷﻮﻧﺪRoman 11
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ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا
ﻓﺮم اﺷﺘﺮاك ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻧﻮآوري در ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ

ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﻓﺮم زﯾﺮ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ آدرس زﯾﺮ ارﺳﺎل ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ:
ﻣﺸﻬﺪ ،ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ  12ﺑﺰرﮔﺮاه ﻣﺸﻬﺪ ـ ﻗﻮﭼﺎن ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ
ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﯽ ،91895/157/356 :ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ 91851-76933 :ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻧﻮآوري در ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ............................................................................................................................................ :
ﻧﺸﺎﻧﯽ................................................................................................................................................................ :
............................................................................................................................................................................
ﺗﻠﻔﻦ.................................................................................................................................................................. :
ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﻣﺠﻠﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ

/

/

ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ.

ﺑﻬﺎي اﺷﺘﺮاك ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ  1000000رﯾﺎل
)ﺑﻬﺎي اﺷﺘﺮاك ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﺎﻣﻞ  50درﺻﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ،ﻣﻌﺎدل  500000رﯾﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ(.
ﺣﻖ اﺷﺘﺮاك ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺸﺮوﺣﻪ
ذﯾﻞ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻖ اﺷﺘﺮاك ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻧﻮآوري در ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ وارﯾﺰ و ﻓﯿﺶ آن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﺮم و ﮐﭙﯽ ﮐﺎرت
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ )درﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺨﻔﯿﻒ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ( ارﺳﺎل ﮔﺮدد.
ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب ﺗﻤﺮﮐﺰي400-102-540-301-9829 :
ﺷﻨﺎﺳﮥ وارﯾﺰ )ﺣﺘﻤﺎً ﻗﯿﺪ ﺷﻮد(338-0254-6011-3557-0000-0000-0000-203 :
ﺷﺒﺎ ﺣﺴﺎبIR41-0100-0040-0102-5403-0198-29 :

ﺗﺎرﯾﺦ:

اﻣﻀﺎء:

ﻫﯿﺄت داوران ﻣﻘﺎﻻت اﯾﻦ ﺷﻤﺎره:
دﮐﺘﺮ اﻟﻬﺎم اﻧﺼﺎريﻓﺮ
دﮐﺘﺮ آرام ﺑﺴﺘﺎن
دﮐﺘﺮ ﺷﻬﺮام ﺑﯿﺮﻗﯽ ﻃﻮﺳﯽ
دﮐﺘﺮ ﺷﯿﻤﺎ ﭘﯿﺮي ﻗﺸﻼق
دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪﻣﻬﺪي ﺟﻌﻔﺮي
دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻠﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺣﺒﯿﺒﯽ ﻧﺠﻔﯽ
دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺿﯿﻪ ﺣﺴﯿﻨﯽﻧﮋاد
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺣﺼﺎريﻧﮋاد
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ زﻧﺪي
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺳﺮاﺑﯽ ﺟﻤﺎب
دﮐﺘﺮ ﻣﻨﯿﺮاﻟﺴﺎدات ﺷﺎﮐﺮي
دﮐﺘﺮ ﭘﺮوﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻌﯽ
دﮐﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺷﻬﯿﺪي ﻧﻮﻗﺎﺑﯽ
دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻋﺎﺑﺪﻓﺮ
دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺎره ﻋﻤﺎدزاده
دﮐﺘﺮ ﺳﻮداﺑﻪ ﻋﯿﻦاﻓﺸﺎر
دﮐﺘﺮ ﻣﯿﻼد ﻓﺘﺤﯽ
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﻓﺘﺤﯽﻧﺠﻔﯽ
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﻗﺪس روﺣﺎﻧﯽ
دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺮوز ﻗﺮآﻧﯽ
دﮐﺘﺮ رﺳﻮل ﮐﺪﺧﺪاﯾﯽ
دﮐﺘﺮ داود ﮐﻼﻧﺘﺮي
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻠﯽ
دﮐﺘﺮ اﺳﻌﺪ ﻣﺤﻤﺪاﻣﯿﻨﯽ
دﮐﺘﺮ ﺟﻼل ﻣﺤﻤﺪزاده
دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﻮد ﻣﻮﺳﻮي
دﮐﺘﺮ اﻟﻬﺎم ﻣﻬﺪﯾﺎن
دﮐﺘﺮ ﺳﺎرا ﻧﺎﺟﯽ ﻃﺒﺴﯽ
دﮐﺘﺮ راﺿﯿﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
دﮐﺘﺮ ﺳﻤﯿﻪ ﻧﯿﮏﻧﯿﺎ

ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ،ﮔﺮوه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ
ﮔﺮوه ﻧﺎﻧﻮﻓﻨﺎوري ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ
ﮔﺮوه ﻓﺮآوري ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوري ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي
داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﯿﻪ
ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ،داﻧﺸﮑﺪه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮔﺮﮔﺎن
ﮔﺮوه ﺷﯿﻤﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ
ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ،داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزي ،داﻧﺸﮑﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ
ﮔﺮوه زﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎوري ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ
ﮔﺮوه ﻓﺮآوري ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ
ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه زﻧﺠﺎن
ﮔﺮوه زﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎوري ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ
ﮔﺮوه زﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎوري ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ
ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺸﺎورزي ،ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و آﻣﻮزش ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي
ﮔﺮوه ﺷﯿﻤﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ
ﮔﺮوه زﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎوري ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ
ﮔﺮوه ﻧﺎﻧﻮﻓﻨﺎوري ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ

ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺸﺎورزي ،ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و آﻣﻮزش ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي
ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت واﮐﺴﻦ و ﺳﺮمﺳﺎزي رازي-واﺣﺪ ﻣﺸﻬﺪ
ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ،ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و آﻣﻮزش ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي
ﮔﺮوه ﻧﺎﻧﻮﻓﻨﺎوري ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ
ﮔﺮوه ﻧﺎﻧﻮﻓﻨﺎوري ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ
ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺑﯿﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ،داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ زراﻋﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎري
ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ-واﺣﺪ اﺻﻔﻬﺎن )ﺧﻮراﺳﮕﺎن(
ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ،داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزي ،داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺮدﺳﺘﺎن
ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ،ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و آﻣﻮزش ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮔﻠﺴﺘﺎن
ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﯿﻤﯽ ،داﻧﺸﮑﺪه ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ
ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ-واﺣﺪ ﻗﻮﭼﺎن
ﮔﺮوه ﻧﺎﻧﻮﻓﻨﺎوري ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ
ﮔﺮوه ﺷﯿﻤﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ
ﮔﺮوه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه زاﺑﻞ
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