
 

1 

 

 

کردن سازي شرایط خشکبررسی عوامل مختلف بر تولید و پایداري کف کنسانتره انار جهت بهینه

   پوشیآن به روش کف

   

  4قرقی سمیرا براتیان ،3محبت محبی، 2فخري شهیدي ،1*صفیه خلیلیان

   

  کشاورزي و منایع طبیعی گرگان، گروه علوم و صنایع غذاییدانشجوي دکتري دانشگاه  -1

  هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد، گروه علوم و صنایع غذایی -3و2

 آموخته کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، گروه علوم و صنایع غذاییدانش -4

Khaliliansafie02@gmail.com  

  

 

  چکیده

یابی به کف با حداقل دانسیته کف و حجم زهکشی  دستستفاده از پایدار کننده صمغ عربی با هدف در این پژوهش، جهت تولید کف کنسانتره انار با ا

مواد  .کن را داردترین حالت جهت وارد شدن به مرحله خشک، صورت پذیرفت که تحت این شرایط کف تولیدي مناسب)حداکثر پایداري کف(شده 

در سه (متغیرهاي مستقل شامل صمغ عربی . بودند مالتودکسترینو  مرغسفیده تخم، عربی، صمغ نارکنسانتره ااولیه مورد استفاده در این تحقیق شامل 

بودند که اثر آنها ) دقیقه 5و  4، 3(زدن همهاي مدت زمانو ) 16و  5/12، 9(، کنسانتره انار با سه بریکس متفاوت )وزنی/وزنی 6/0و  45/0، 2/0غلظت 

هاي تولیدي در سطح داري و دانسیته کفیکه اثر اصلی صمغ عربی بر پانتایج این پژوهش نشان داد . رسی گردیدبر پایداري و دانسیته کف حاصل بر

هاي کف دار بودن اثرات متقابل سه متقیر مستقل فوق بر پایداري و دانسیته نمونهحاکی از معنیحاصل نیز بررسی نتایج . دار بودنددرصد معنی 5آماري 

گرم بر 3/0به ترتیب ) دقیقه 5/4و زمان هم زدن  16، بریکس 45/0غلظت صمغ (ته و مقدار مایع جدا شده در بهترین حالت دانسی. تولیدي بودند

  . لیتر بودمیلی 20لیتر و میلی
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  مقدمه . 1

امروزه انواع  .موثر در فرآیند خشک کردن کف پوشی و کیفیت پودر نهایی می باشد تهیه کف پایدار با دانسیته مطلوب از مهم ترین عوامل

هاي خشک کردن مواد غذایی از روش خشک کردن کف پوشی. شوندهاي غذایی افزوده میها جهت ایجاد کف پایدار به فرآوردهمختلفی از پایدار کننده

بهبود ل کف خشک شده، سبب خساختار متخل. تر و مدت زمان کمتر وجود داردینی در دماي پاییامکان خشک کردن ماده غذا در آن است، که

ساختار کف، دانسیته و پایداري آن از عوامل موثر در سرعت انتقال  .خصوصیات پودر نظیر افزایش سرعت جذب آب و انحالل در این روش  گشته است

 کریم و چی واي). 2006، راتی و کوردا؛ 1964، بیتز( باشندفیت پودر نهایی میرطوبت از نمونه کف طی فرآیند خشک کردن کف پوشی و در نهایت کی

راجی کومار و  .را به روش خشک کردن کف پوشی مورد مطالعه قرار دادند  .Averrhoa carambola L)(خشک کردن پالپ میوه استار ) 1999(

 بررسیکف میوه مانگو را با استفاده از آلبومین تخم مرغ و متیل سلولز تولید نمودند و برخی شرایط خشک کردن را در مورد آن مورد ) 2007(همکاران 

ه ب(مرغ استئارت و آلبومین تخممنوگلیسرول) وزنی/صد وزنیدر 15و 5/12، 10، 5/7، 5، 5/2(هاي تاثیر غلظت) 2003(و همکاران  فاالده. قرار دادند

و ) درجه سانتی گراد35و  25، 15(دماي فرآیند  ،)درصد بر مبناي وزن خشک 28و  25 ،22(هاي پوره لوبیاي چشم بلبلی ، غلظت)عنوان عوامل کف زا

) 2008( و همکاران واپانیچایانانس .نمودندچشم بلبلی بررسی ره لوبیاي هاي کف پورا بر ویژگی) دقیقه 21، 18، 15، 12، 9، 6، 3(هاي هم زدن زمان

بررسی عوامل مختلف بر  هدف از این مطالعه .بر دانسیته کف موز مورد ارزیابی قرار دادندرا ) عامل کف زا(اثر زمان هم زدن و غلظت آلبومین تخم مرغ 

  .بوده است پوشیکردن آن به روش کفسازي شرایط خشکر جهت بهینهتولید و پایداري کف کنسانتره انا

   

 مواد و روش ها . 2

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

، سایر مواد )گراددرجه سانتی 4ساعت در دماي  18وزنی، به مدت /وزنی 6/0و  45/0، 2/0غلظت  در سه(محلول صمغ عربی سه بعد از تهیه 

و سپس ) مورد استفاده قرار گیرد16و  5/12، 9 ه با سه بریکس متفاوتکه کنسانتر اي صورت گرفترموالسیون به گونهف( فرموالسیون کف اضافه گردید

  .به هم زده شد) دور در دقیقه 1500(با ماکزیمم دور ) SM88مدل ( ، توسط همزن خانگی سانی)یقهدق 5و  4، 3( هاي تعیین شدهدر مدت زمان

  

  اندازه گیري دانسیته کف. 2.1

میلی لیتر  50درون استوانه مدرج  با حجم ه ب) بدون تخریب ساختار(جهت تعیین دانسیته کف، مقداري از کف بالفاصله پس از تهیه و بادقت       

  ).1999، کریم و  چی واي( سپس دانسیته کف از رابطه زیر محاسبه گردید. میلی لیتر کف اندازه گیري شد 50ه و وزن ریخته شد

  

  اندازه گیري پایداري کف. 2.2

سپس قیف و . ریخته شد 40شده با صافی با مش میلی متر و پوشیده  8گرم کف به درون قیف بوخنر با قطر  50جهت تعیین پایداري کف،       

ساتر و روش تغییر یافته (متر قرار داده شده و مقدار مایع جدا شده پس از یک ساعت خوانده شد میلی 50محتویات آن بر روي استوانه مدرج با حجم 

روش ساتر و مونتور، پوشاندن قیف با صافی به دلیل بزرگ بودن منافذ قیف و جلوگیري ذکر است که تفاوت روش انجام شده با ه الزم ب). 1972، مونتور

  .از خروج کف بوده است

  
  روش آماري. 2.3

در قالب  درصد 5ها در سطح آماري مقایسه میانگین. ها در قالب طرح کامال تصادفی و آرایش فاکتوریل صورت پذیرفتتولید و فرموالسیون نمونه      

    . بود SPSS 11.5نرم افزار مورد استفاده  .اي دانکن انجام شد نددامنهآزمون چ

  

  نتایج و بحث. 3

  ها بر پایداري کفبررسی اثر متغیر. 3.1

ن مطالعه و بنابرای. باشدهاي کفی در صنعت مواد غذایی داراي طبیعتی ناپایدار بوده و این به دلیل اختالف دانسیته بین دو فاز مایع و گاز میسامانه      

    ). 2008، موسوکوماران(ها از موارد مهم در این زمینه است بررسی عوامل موثر بر پایداري کف

باشد که در آن مقدار مایع جدا شده از کف گیري میزان مایع جدا شده از کف طی مدت زمان معین میهاي تعیین پایداري کف، اندازهروش یکی از

  . در صورتی که میزان مایع جدا شده از کف رابطه عکس با میزان پایداري کف دارد باشدکف می یداريیاري از پامع

در در رابطه با همچنین  .)p>05/0( بود دارکف معنی پایداري بر صمغ عربیمتغیرهاي مستقل، اثر اصلی  از بینکه  دادنتایج آنالیز واریانس نشان       

دار داراي تفاوت معنی، آورده شده است 1که در جدول هایینمونه ،هاي کف تولیديو اثر متقابل متغیرها بر پایداري نمونه اي تولیديهبین فرموالسیون

  .نه با سه تکرار صورت پذیرفتونمتولید هر . )p>05/0(با یکدیگر بودند 
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  سطوح صمغ عربی، بریکس و زمان زدن در سه نمونه کف کنسانتره انار تولیدي. 1جدول

  

  

  

  

  

، بریکس و زمان غلظت صمغ سه ترکیب. یابدگردد با افزایش میزان صمغ عربی، پایداري کف انار افزایش می، مشاهده می1همان طور که در شکل      

، بریکس  درصد 6/0صمغ عربی ( 2نمونه  ،شودطور که مشاهده می همان. نشان داده شده است 2هاي کف کنسانتره انار در شکلاري نمونهزدن بر پاید

   .رتبه را در میزان پایداري دارندبه ترتیب دومین و سومین  3و  1هاي بیشترین میزان پایداري را دارد در حالی نمونه کف) دقیقه4و زمان زدن  5/12

مایع از  - انتقال آب از الیه نازك هوابه تدریج با . شودمیها توزیع شده در میان الیه مرزي و سطح مشترك بین حباب) فاز پیوسته(مایع موجود در کف 

 ،تر شده و پس از رسیدن به حد بحرانیرقیقالیه مرزي ) 1991، نارسیمهان(میان حباب ها در اثر خاصیت موئینگی و یا نیروهاي خارجی نظیر جاذبه 

طبیعت . یابدهاي بزرگ افزایش میتعداد حباب ،ر از بین رفتهتکهاي کوچدین ترتیب حبابب). 1994، دوریان و ویتز(شود دیواره حباب گسسته می

افزایش ویسکوزیته فاز  از طریق عربیصمغ . گرددمایع می–در سطح مشترك هوامانع از جذب آن  عربیترکیبات پلی ساکاریدي نظیر صمغ  هیدروفیل

و همکاران،  پاپاالمپرو(د ندهمال مقاومت دیواره حباب و به دنبال آن پایداري کف را افزایش میال پیوسته و افزایش خاصیت ویسکواالستیکی و ارتجاعی

  .دست یافتند ینیز در مطالعات خود به نتایج مشابه) 2011( و همکاران بگ، )2006(و همکاران  راهاریتسیفا، )1999( کریم و چی واي ).2005

آنها اظهار . توضیح داد 2011و همکاران  بگ و 2003و همکاران،  فاالدههاي توان بر طبق نتایج پژوهش، را می3علت پایداري باالي کف در نمونه 

  . یابدهاي رئولوژیکی فاز آبی با حضور صمغ عربی با افزایش زمان زدن بهبود یافته  و پایداري کف افزایش میویژگیداشتند که  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ان پایداري کف کنسانتره اناراثر صمغ عربی بر میز. 1شکل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ).3و  2، 1هاي نمونه(هاي مختلف ت پایداري کف کنسانتره انار در فرموالسیوناتغییر. 2شکل

  

  

 نمونه (%)صمغ عربی سبریک )دقیقه( زمان زدن

3 16 45/0  1نمونه  

4 5/12  6/0  2نمونه  

5 9 2/0  3نمونه  
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  ها بر دانسیته کفبررسی اثر متغیر. 3.2

یانگر میزان هواي محبوس شده طی فرآیند هم زدن هاي کفی و بگیري شده به هنگام بررسی خصوصیات سیستمدانسیته از پارامترهاي مهم اندازه      

نتایج آنالیز  .به عبارتی هرچه میزان هواي وارد شده به درون سیستم کف بیشتر باشد دانسیته کمتر و انبساط کف بیشتر خواهد بود. باشددرون کف می

همچنین در رابطه با در بین . )p>05/0(بود  دارنیکف مع از بین متغیرهاي مستقل، اثر اصلی صمغ عربی بر دانسیتهکه  دادواریانس نشان 

دار با ، آورده شده است داراي تفاوت معنی1هایی که در جدولهاي کف تولیدي، نمونههاي تولیدي و اثر متقابل متغیرها بر دانسیته نمونهفرموالسیون

  .تولید هر نمونه با سه تکرار صورت پذیرفت. )p>05/0(یکدیگر بودند 

، تغییرات دانسیته کف 2شکل. دهدگردد با افزایش میزان صمغ عربی، دانسیته کف روند کاهشی نشان میمشاهده می 3آن چه در شکل  طبق      

این دو در حالی که  دار نداردبا هم تفاوت معنی 3و  2نمونه دانسیته  شودهمان طور که مشاهده می. دهدکنسانتره انار را براي سه نمونه کف نشان می

با عربی هاي باالي صمغ در غلظت. باشدمی 1کمترین دانسیته مربوط به نمونه  .درصد با آن متفاوت است 5داري معنیدر سطح  1با نمونه مونه ن

و افزایش زمان زدن، دانسیته روند بریکس  مجدد با ادامه کاهش میزان صمغ عربی وو سپس  )2نمونه( دانسیته کاهش بریکس و زمان زدنکاهش 

  ). 3نمونه(دهد شی نشان میکاه

دیگر اجزاي موجود از بر هم کنش صمغ با زایی ناشی گردد این امر بیانگر بهبود خاصیت کفموجب کاهش دانسیته می عربیافزایش غلظت صمغ       

 4به  3و افزایش زمان زدن از  5/12به  16همزمان با کاهش بریکس از ) 2نمونه(در باالترین میزان صمغ عربی در صورتی که . باشدمی در کنسانتره انار

گردد که ناشی از موجب افزایش دانسیته می 2عربی در نمونه افزایش غلظت صمغ  دهد کهاین نشان می. دقیقه، بیشترین دانسیته حاصل شده است

  ).1973، بیکرمن(گردد افزایش ویسکوزیته فاز پیوسته و ممانعت از ورود هوا به درون سیستم طی فرآیند هم زدن می

. گرددمی موجب ورود بیشتر هوا به درون سیستم کف و کاهش بیشتر دانسیته و افزایش بیشتر انبساط کف، 3در نمونه افزایش زمان هم زدن       

ت زمان هم زدن، می تواند از دالیل دیگر کاهش و افزایش احتمالی گروه هاي آب دوست در سطح به دنبال افزایش مد آلبومین دناتوره شدن پروتئین

   ).2006و همکاران،  راهاریتسیفا(دانسیته کف باشد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .اثر صمغ عربی بر دانسیته کف کنسانتره انار. 3شکل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ).3و  2، 1هاي نمونه(هاي مختلف تغییرت دانسیته کف کنسانتره انار در فرموالسیون. 4شکل
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درصد صمغ عربی،  45/0بر اساس نتایج به دست آمده در این پژوهش شرایط تولید کف بهینه با کمترین دانسیته و بیشترین پایداري در غلظت       

افزایش مواد جامد در این نکته اشاره نمودند که د به در مطالعات خو) 2003(و همکاران  فاالده .حاصل شد 16دقیقه  و بریکس  5/4زمان هم زدن 

از  عربیصمغ . گرددمایع می - مانع از جذب آن در سطح مشترك هوا عربیصمغ  هیدروفیلطبیعت  .دهدرا افزایش میکف سوسپانسیون پایداري 

ت دیواره حباب و به دنبال آن پایداري کف را افزایش مال مقاومال افزایش ویسکوزیته فاز پیوسته و افزایش خاصیت ویسکواالستیکی و ارتجاعی طریق

  ).2005و همکاران،  پاپاالمپرو(د ندهمی

  

  نتیجه گیري کلی. 4

و حجم یابی به کف با حداقل دانسیته کف  دستدر این پژوهش، جهت تولید کف کنسانتره انار با استفاده از پایدار کننده صمغ عربی با هدف       

 .کن را داردترین حالت جهت وارد شدن به مرحله خشککه تحت این شرایط کف تولیدي مناسب .، صورت پذیرفت)حداکثر پایداري کف(زهکشی شده 

یداري و زمان هم زدن و میزان بریکس نیز از عوامل موثر بر پا. افزایش یافت پایداري کف درصد 45/0 عربی غلظت صمغدر نتایج این پژوهش نشان داد 

گرم بر 3/0به ترتیب ) دقیقه 5/4و زمان هم زدن  16، بریکس 45/0غلظت صمغ (دانسیته و مقدار مایع جدا شده در بهترین حالت . دانسیته بودند

  . لیتر بودمیلی 20لیتر و میلی
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	در این پژوهش، جهت توليد کف کنسانتره انار با استفاده از پايدار كننده صمغ عربی با هدف دستیابی به كف با حداقل دانسیته کف و حجم زهکشی شده (حداکثر پایداری کف)، صورت پذیرفت که تحت این شرایط کف تولیدی مناسب�ترین حالت جهت وارد شدن به مرحله خشک�کن را دارد. مواد اولیه مورد استفاده در این تحقیق شامل کنسانتره انار، صمغ عربی، سفیده تخم�مرغ و مالتودکسترین بودند. متغیرهای مستقل شامل صمغ عربی (در سه غلظت 2/0، 45/0 و 6/0 وزنی/وزنی)، کنسانتره انار با سه بریکس متفاوت (9، 5/12 و 16) و مدت زمان�های هم�زدن (3، 4 و 5 دقیقه) بودند که اثر آنها بر پایداری و دانسیته کف حاصل بررسی گردید. نتايج اين پژوهش نشان داد که اثر اصلی صمغ عربی بر پایداری و دانسیته کف�های تولیدی در سطح آماری 5 درصد معنی�دار بودند. بررسی نتایج حاصل نیز حاکی از معنی�دار بودن اثرات متقابل سه متقیر مستقل فوق بر پایداری و دانسیته نمونه�های کف تولیدی بودند. دانسیته و مقدار مايع جدا شده در بهترین حالت (غلظت صمغ 45/0، بریکس 16 و زمان هم زدن 5/4 دقيقه) به ترتیب 3/0گرم بر ميلي�ليتر و 20 ميلي�ليتر بود. 
	 
	2. مواد و روش ها 
	      بر اساس نتايج به دست آمده در اين پژوهش شرايط توليد كف بهينه با كمترين دانسيته و بيشترين پايداري در غلظت 45/0 درصد صمغ عربی، زمان هم زدن 5/4 دقيقه  و بریکس 16 حاصل شد. فالاده و همکاران (2003) در مطالعات خود به این نکته اشاره نمودند که افزایش مواد جامد در سوسپانسیون پایداری کف را افزایش می�دهد. طبیعت هيدروفيل صمغ عربی مانع از جذب آن در سطح مشترک هوا- مایع می�گردد. صمغ عربی از طريق افزایش ویسکوزیته فاز پیوسته و افزایش خاصیت ویسکوالاستیکی و ارتجاعی لاملا مقاومت دیواره حباب و به دنبال آن پایداری کف را افزایش می�دهند (پاپالامپرو و همکاران، 2005).
	      در این پژوهش، جهت توليد کف کنسانتره انار با استفاده از پايدار كننده صمغ عربی با هدف دستیابی به كف با حداقل دانسیته کف و حجم زهکشی شده (حداکثر پایداری کف)، صورت پذیرفت. که تحت این شرایط کف تولیدی مناسب�ترین حالت جهت وارد شدن به مرحله خشک�کن را دارد. نتايج اين پژوهش نشان داد در غلظت صمغ عربی 45/0 درصد پایداری کف افزايش یافت. زمان هم زدن و میزان بریکس نيز از عوامل موثر بر پایداری و دانسيته بودند. دانسیته و مقدار مايع جدا شده در بهترین حالت (غلظت صمغ 45/0، بریکس 16 و زمان هم زدن 5/4 دقيقه) به ترتیب 3/0گرم بر ميلي�ليتر و 20 ميلي�ليتر بود. 

