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  چکیده

رنگ، دانسیته توده، ظرفیت جذب آب و دماي گذار کن و دماهاي مختاف خشک کردن بر در این پژوهش اثر ضخامت کف وردودي به خشک

میزان ضخامت کف و دماي خشک کردن بر دانسیته توده، رنگ، ظرفیت جذب آب که  دادنتایج آنالیز واریانس نشان . اي مورد بررسی قرار گرفتشیشه

پژوهش، افزایش ضخامت و دماي خشک کردن موجب بر اساس نتایج به دست آمده در این . )p>05/0( داشتند دارمعنی اي اثرو دماي گذار شیشه

در مورد دانسیته توده پودر حاصل، رابطه . اي در پودر تولیدي گردیدکاهش روشنی رنگ، کاهش ظرفیت جذب آب و افرایش دماي گذار شیشه

واکنش مایالرد به دلیل رطوبت و . بود گراددرجه سانتی 70و   60بیشترین و کمترین دانسیته توده به ترتیب در دماهاي . مشخصی مشاهده نگردید

وجود مقدار . ذکر گردید) گراددرجه سانتی 70(ن رددر دماهاي باالي خشک ک روشنی رنگ دماي باال طی خشک کردن با هواي داغ از دالیل کاهش

ها دناتوره شدن پروتئین. باشدیه شده میواکنش هاي مایالرد در پودر ته کننده از عوامل تشدید فرموالسیون کف در آلبومین باالي قند و پروتئین

  .استي باالي خشک کردن هاو زمان از دالیل کاهش قابلیت جذب آب در دماها آنهاهاي آبگریز در سطح و قرار گرفتن گروه) آلبومین(
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  مقدمه . 1

ترین اهداف خشک کردن افزایش ماندگاري مواد غذایی، کاهش نیازهاي  مهم. نگهداري مواد غذایی است هايترین روش از قدیمیخشک کردن 

هاي زیادي براي خشک کردن مواد غذایی وجود دارد، اما در عین حال کیفیت محصوالت  روش. باشد هاي حمل و نقل می بسته بندي و کاهش هزینه

  .باشد یند خشک کردن داراي اهمیت میخشک شده و کارایی فرا

هاي اخیر مورد توجه محققین باشد که در سالی مایع، کنسانتره و پوره مانند مییهاي خشک کردن مواد غذاخشک کردن کف پوشی از روش

و سپس فرآیند ایجاد کف، به صورت کف  زا و پایدارکننده کفابتدا ماده غذایی مایع یا شبه مایع با افزودن ترکیبات کف ،در این روش. قرار گرفته است

به دلیل ساختار متخلخل کف، سرعت انتقال جرم و حرارت طی . شودسپس خشک می ،نسبتا پایداري متناسب با زمان فرآیند خشک کردن درآمده

و همکاران،  کادام( گیردورت میصتر و مدت زمان کمتر دماي پایینکردن در نهایت خشکدر  و خشک کردن افزایش پیدا کردهسرعت فرایند فرآیند 

 ،2، خشک کردن کف پوشی تحت خال1توان به خشک کردن کف پوششی پاششیهاي خشک کردن کف پوشی میاز سایر روش ).2006، لویکی، 2010

  .نموداشاره   3خشک کرن کف پوشی تسمه اي

  .استپوشی بودههاي پودر تولیدي از کنسانتره انار به روش کفرسی شرایط خشک کردن بر برخی ویژگیهدف از این پژوهش بر

  

 مواد و روش ها . 2

  مواد اولیه و تولید. 2.1

ود که تهیه کف بدین صورت ب. بودند مالتودکسترینو  مرغسفیده تخم، عربی، صمغ کنسانتره انارمواد اولیه مورد استفاده در این تحقیق شامل 

-در مدت زمان، سایر مواد فرموالسیون کف اضافه گردید و سپس )گراددرجه سانتی 4ساعت در دماي  18به مدت (ابتدا بعد از تهیه محلول صمغ عربی 

 5و  3تولیدي در دو ضخامت  کف .به هم زده شد) دور در دقیقه 1500(با ماکزیمم دور ) SM88مدل ( هاي تعیین شده، توسط همزن خانگی سانی

  . گراد خشک گردیدندسانتیدرجه 70و   60، 50کن با هواي داغ در دماهاییهایی از جنس آلومینیوم ریخته شد و در خشکمتر درون پلیتمیلی

  

    اندازه گیري ظرفیت جذب آب. 2.2

لیتر میلی 30گرم نمونه پودر در  1ظور من دینب. اندازه گیري شد) 2007(کاران و هم دانکوالظرفیت جذب آب با استفاده از روش تغییر یافته 

 ,Sigma, 2-16KC)دقیقه در سانتریفوژ 40سپس محلول تهیه شده  به مدت . ساعت در دماي محیط نگهداري شد 18به مدت  ،آب مقطر حل شده

Germany)  با سرعت×g   3400 ب از رابطه زیر محاسبه گردیددر انتها میزان ظرفیت نگهداري آ. قرار داده شد.  

 12در روش مذکور مدت زمان نگهداري . باشدتفاوت روش انجام شده با روش دانکوال، در مدت زمان نگهداري محلول حاوي پودر قارچ می

  . باشدعلت افزایش زمان، افزایش فرصت جذب آب به هیدروکلوئید موجود در نمونه پودر می. باشدساعت می

  

مقدار مایع جدا شده از نمونه بعد از  - گرم پودر  1مقدار آب اضافه شده به = جذب شده توسط یک گرم پودر  مقدار آب    

  )سوپرناتانت(سانتریفوژ

  

  گیري رنگاندازه. 2.3

 یداستاندارد شده با کاشی سف )IIIuminant=Cو  ∆= y ،6/0E=0.01 درصد تا 160reflectance(ها توسط دستگاه کالریمتر رنگ نمونه

)14/98=L*، 23/0 - =*a  89/1و=*b (ارزیابی رنگ در فضاي . گیري شداندازهL*، * a و*b انجام شد.  

  

 گیري دانسیته تودهاندازه. 2.4

 سی سی ریخته 10گرم پودر درون مزور مدرج  2بدین ترتیب که . انجام شد) 2012(و همکاران  هورزگیري دانسیته توده پودر تهیه شده به روش اندازه

  .دانسیته از تقسیم جرم بر حجم اشغال شده توسط پودر محاسبه گردیدشد و 

  

  ايگیري دماي گذار شیشهاندازه. 2.5

  .  لیتر بر دقیقه استفاده شدمیلی 30تحت گاز نیتروژن با فلوي ثابت  )DSC(از دستگاه گرماسنجی روبشی تفاضلی اي با استفاده دماي گذار شیشه

  

                                                 
1 Spray drying padding 
2 Foam drying under vacuum 
3 Foam Mat Belt Drier 
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  روش آماري. 2.6

نرم افزار مورد استفاده . ها و تیمارها در قالب طرح کامال تصادفی و آرایش فاکتوریل تولید گردیدند و مورد آزمون و بررسی آماري قرار گرفتندنهنمو

SPSS 11.5 بود.  

 
  نتایج و بحث. 3

  جذب آب ظرفیت. 3.1

قابلیت جذب آب یکی از  .)p>05/0( داشت دارمعنی جذب آب اثر میزان ضخامت کف و دماي خشک کردن بر ظرفیتکه  دادنتایج آنالیز واریانس نشان 

ترین عوامل جذب آب ها یکی از مهمپروتئین. دباشي آب بر خالف نیروي جاذبه میهاي پودر و بیانگر توانایی پودر در جذب و نگهدارترین ویژگیمهم

، دما، قدرت یونی محیط و حضور سایر pHوتئین، شرایط محیطی نظیر در پودر قارچ می باشند که توانایی جذب آب در آن ها بسته به غلظت پر

تهیه شده به روش خشک  کنسانتره اناربودن طبیعت هیدروفیل از دیگر عوامل مهم جذب آب در پودر  ها به دلیل داراصمغ .ترکیبات تغییر می کند

  .باشندکردن کف پوشی می

داري را به طور معنی پودر انارپودر تهیه شده توسط یش دماي خشک کردن، قابلیت جذب آب افزا ،نشان داده شده است، 1طور که در شکل همان

)05/0<p (ها ن پروتئیندناتوره شد. دهدکاهش می)هاي آبگریز در سطح پروتئین از دالیل کاهش قابلیت و قرار گرفتن گروه) آلبومین سفیده تخم مرغ

از دالیل اصلی حفظ قابلیت جذب آب  عربیپایداري حرارتی صمغ  .)2007و همکاران،  براگادوتیر(  باشدجذب آب در دماهاي باالي خشک کردن می

  .)2000اوچوآ و همکاران، -گارسیا( باشدمی هیه شدهتانار در پودر 

با افزایش ضخامت کف، زمان خشک  ).2شکل( اثر کاهشی داشتپودر حاصل افزایش ضخامت کف حین فرایند خشک کردن، بر ظرفیت جذب آب 

تر و در معرض هواي داغ قرار گرفته است و تغییرات ساختاري پروتئین آلبومین وسیعشدن آن افزایش یافته و در نهایت نمونه مدت زمان بیشتري 

   .بیشتر صورت گرفته و در نهایت باعث کاهش طرفیت جذب آب پودر گردیده است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .پوشیبه روش کف شده هیتهکنسانتره انار  پودر آب جذب تیقابل بر کردن خشک يدماها اثر. 1شکل

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .پوشیبه روش کف شده هیتهکنسانتره انار  پودر آب جذب تیقابل بر هاي مختلف کفضخامت اثر. 2شکل

  

  

  پارامترهاي رنگی . 3.2
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رنگ از اولین . )p>05/0( داشت دارمعنی اثر  *aو  *Lماي خشک کردن بر پارامترهاي رنگی میزان ضخامت کف و دکه  دادنتایج آنالیز واریانس نشان 

. باشدباشد که به طور غیر مستقیم بیانگر شرایط اعمال شده به هنگام خشک کردن و کیفیت محصول نهایی میهاي فیزیکی پودر میترین ویژگیو مهم

   .باشندترین عوامل تغییر رنگ قارچ طی فرآیند خشک کردن میمهماي شدن آنزیمی از  هاي مایالرد و قهوه واکنش

متر میلی 5به  3و افزایش ضخامت کف از گراد درجه سانتی 70به  50با افزایش دماي خشک کردن از  ،شودمشاهده می، 4و  3در شکلطور که  همان

 *bیابد در حالی که پارامتر رنگی ، افزایش می*aافزایش ضخامت کف، پارامتر رنگی با . روند کاهشی نشان دادداري به طور معنی *L ر پارامتریدامق

ناشی ) تیرگی(به تغییرات رنگی  *a و *L به طور کلی پارامترهاي رنگی. داري مشاهده نگردید، تفاوت معنی*bدهد البته در مورد روند کاهش نشان می

افزایش   *aکاهش یافته،  *L  اي شدن مقدار هاي قهوه ط هستند، به طوري که با افزایش واکنشها مرتب اي شدن در بافت میوه هاي قهوه از واکنش

  .)2005و همکاران،  مانداال(یابد  می

) گراددرجه سانتی 70(ن رددر دماهاي باالي خشک ک  *L واکنش مایالرد به دلیل رطوبت و دماي باال طی خشک کردن با هواي داغ از دالیل کاهش

- هاي مایالرد در پودر تهیه شده از این صمغ میه شاهی نیز از عوامل تشدید واکنشوجود مقدار باالي قند و مقدار ناچیز پروتئین در صمغ دان. باشدمی

  .باشند

و همکاران  گو-کینگ. باشدي شدن میاهاي قهوهن و شدت کمتر واکنششددماي خشک  پایین بودنگراد سانتیدرجه  50علت روشنی رنگ در دماي 

 65علت باال بودن تیرگی در پودر خشک شده در دماي آنها . ترین پارامترهاي تأثیرگذار بر رنگ بیان کردند دما و زمان خشک کردن را مهم) 2006(

تر طوالنیگراد نسبت دادند و عالوه بر این سانتی درجه 50نسبت به دماي  اي شدن آنزیمی در این دماهاي قهوهبه تسریع واکنش د راگرادرجه سانتی

مرتبط آنزیمی اي شدن غیرهوهقبیشتر احتمال وقوع  بهرا گراد سانتیدرجه  80نسبت به دماي گراد سانتیدرجه  50در دماي بودن زمان خشک شدن 

یابد و این شک شدن نیز افزایش یافته در حالی که سرعت خشک شدن کاهش میمتر، مدت زمان خمیلی 5به  3با افزایش ضخامت کف از . دانستند

   .سازدهاي مایالرد مناسب میزمینه را براي وقوع واکنششرایط 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .پوشیبه روش کف شده هیتهکنسانتره انار  پودر *Lپارامتر رنگی  بر کردن خشک يدماها اثر. 3شکل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .پوشیبه روش کف شده هیتهکنسانتره انار  پودر *Lپارامتر رنگی  بر مختلف کف هايضخامت اثر. 4شکل
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  .پوشیبه روش کف شده هیتهکنسانتره انار  پودر *bو  *aپارامتر رنگی  بر هاي مختلف کفضخامت اثر. 5شکل

  

  دانسیته توده. 3.3

جانسون ( باشدمی هاي موجود، رطوبت سطحی و همه حفرهه ذراتم اشغال شده به وسیلحجدانسیته توده جرم ذرات جامد به عالوه رطوبت تقسیم بر 

که  دادنتایج آنالیز واریانس نشان . )1999والتون و همکاران ( تواند تحت تاثیر محتوي رطوبت، اندازه ذرات و شکل ذرات باشددانسیته توده می). 2005

گراد، دانسیته توده درجه سانتی 60به  50با افزایش دما از . )p>05/0( ندداشت دارمعنی وده اثرمیزان ضخامت کف و دماي خشک کردن بر دانسیته ت

متر، میلی 5به  3از با افزایش ضخامت کف . اد، میزان دانسیته توده کاهش نشان دادگردرجه سانتی 70به  60افزایش یافت در صورتی با افزایش از 

هاي فیزیکی پودر آناناس تولید شده به روش خشک کردن طی پژوهشی با بررسی ویژگی) 2004(دیو و همکاران آب ).6شکل( دانسیته توده کاهش یافت

آنها همچنین مشاهده نمودند که کمترین دانسیته توده مربوط به . نداندازه ذرات پودر را یکی از عوامل موثر بر دانسیته توده پودر بیان نمودپاششی، 

تواند یر ساختار فیزیکی پودر تولیدي و بدین ترتیب بیان نمودند که صمغ عربی می ون آن از صمغ عربی استفاده شده بودپودري بود که در فرموالسی

در نهایت رفتار آمورفی در کند اي باالیی را در پودر ایجاد میهایی طویل بوده و دماي گذار شیشهصمغ عربی داراي ملکول ایی کهآنجاز . تاثیرگذار باشد

رفتار آمورفی پودر کمتر و اي باالتر و در نتیجه دماي گذار شیشهگراد درجه سانتی 60به  50با افزایش دما از . دهدیند خشک شدن نشان نمیطی فرا

، اندازه پروتئین آلبومینهاي گراد، به علت وقوع تغییرات ساختاري در ملکولدرجه سانتی 70تر خواهد بود اما در ادامه در دماي اندازه ذرات کوچک

ا به همراه داشت که این مت کف، طوالنی شدن زمان خشک شدن رافزایش ضخا. اهش دانسیته توده پودر تولیدي گردیدو باعث کذرات افزایش یافته 

     .)2011مستري و همکاران ( کاهش دانسیته توده پودر را باعث گردید زایش اندازه ذرات پودر شده و در نهایتتواند دلیلی بر افخود می

  

  

  

  

  

  

  

  

  ف بر دانسیته توده پودر تولیدياثر دماي خشک کردن و ضخامت ک. 6شکل

  

  ايدماي گذار شیشه. 3.4

گراد درجه سانتی 52/81و  97/79گراد به ترتیب درجه سانتی 60و  50اي دو پودر تولید شده در دماي گیري دماي گذار شیشهنتایج حاصل از اندازه

- درجه سانتی 60بنابراین پودر تولید شده در دماي . دهدقع میزان پایداري پودرها طی تولید به ویژه حین انبارمانی را نشان میبود که این دماها در وا

  . گراد دارددرجه سانتی 50مقاومت بهتري نسبت به پودر تولید شده در دماي گراد 
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 نتیجه گیري کلی . 4

متر بوده میلی 3پوشی، ترین ضخامت کف جهت خشک کردن کنسانتره انار به روش کفکه مناسب توان اظهار داشتبا توجه به نتایج فوق می

توان با در نظر گرفتن یک ترکیب مناسب و قابل قبول هاي مورد بررسی، میاست اما در مورد دماي خشک کردن به دلیل رفتارهاي متفاوت بین ویژگی

  . از آنها دماي مدنظر را انتخاب نمود
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