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کشمشحرارتی و مکانیکیهاي بر ویژگیپیدي لیبررسی تاثیر پوشش خوراکی 

3، مهدي نصیري محالتی1، محبت محبی2نژاد، مهدي کاشانی1، ناصر صداقت1*اعظم ایوبی

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزي، گروه علوم و صنایع غذایی-1
روه علوم و صنایع غذاییدانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، گ-2

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزي، گروه زراعت-3

یی موثر آنها در جلوگیري از انتقـال رطوبـت    آکار،گریز بوده و قطبیت کمی دارندلیل ساختمان شیمیایی ویژه خود آباز آنجا که ترکیبات لیپیدي به د:چکیده
هـاي خـوراکی   پوشـش این پژوهش با هدف بررسی تـاثیر . باشدفت کشمش طی دوره نگهداري دور از انتظار نمیو در نتیجه ممانعت از خشک و سخت شدن با

پوشـش داده شـد   ) گلیسریل منو استئارات و موم کارنوبا(هاي خوراکی لییپیدي ا پوششبکشمش .کشمش انجام شدحرارتی و مکانیکیهاي بر ویژگیپیدي لی
بافـت سـفتی  اي و در طی مدت نگهداري، دهی دماي گذار شیشهپس از پوشش. هفته نگهداري شد12سانتیگراد براي مدت درجه 50و 35، 20و در دماهاي 

-پوشش گلیسرول منواستئارات کاهش و پوشش کارنوبا افزایش دماي گذار شیشـه . اي کشمش را تغییر داددهی دماي گذار شیشهپوشش.کشمش ارزیابی شد
درجه حرارت و مدت زمان نگهداري نیز نقش مهمی را در ایجاد تغییـرات  . کشمش شدبافت دهی باعث کاهش سفتی پوششالوه به ع. را سبب شدکشمش اي 

.در بافت کشمش ایفا نمود

منواستئارات، موم کارنوبا، بافت اي، گلیسریلکشمش، دماي گذار شیشه: کلمات کلیدي

:مقدمه
. شـود تـرین مشـکالت طـی نگهـداري کشـمش محسـوب مـی       چسبنده و سخت شدن محصول یکی از عمـده نتیجه خروج شربت و از دست دادن رطوبت و در

پروتئینـی، هـاي به پوششخوراکیهايپوشش). 2008و همکاران، زادهقاسم(تواند به افزایش پایداري این محصول کمک کند می1استفاده از پوشش خوراکی
اکسـیدکربن و بخـار آب  به اکسیژن، ديدهنده نسبت کنندگی مواد پوششهاي ممانعتویژگی. شوندمیبنديمتقسیآنهاترکیبی ازیاویپیديلساکاریدي،پلی

ریز بـوده و قطبیـت   از آنجا که ترکیبات لیپیدي به دلیل ساختمان شیمیایی ویژه خود آبگ. باشدآنها میهاي تاثیرگذار بر انتخاب و نوع کاربردترین مالكاز مهم
و در نتیجه ممانعت از خشک و سـخت شـدن بافـت و ایجـاد چسـبندگی و حفـظ       نها در جلوگیري از انتقال رطوبت کارایی موثر آ، )2008، بورتوم(کمی دارند 

اي استیالته شده، روغن نارگیل هیدروژنه شـده یـا کـره قنـادي،     استفاده از منوگلیسریده.باشدخصوصیات کیفی کشمش طی دوره نگهداري دور از انتظار نمی
هاي گیـاهی و منوگلیسـریدهاي اسـتیالته شـده     هاي معدنی، موم، روغنروغن. تکه میوه خشک شده را در مخلوط نان و کشمش را در غالت پایدار نموده است

هـا نیـز در   اسـتفاده از مـوم  ).1962و همکـاران،  لـو (اده قرار گرفتـه اسـت   هاي کشمش مورد استفهمچنین براي کاهش کلوخه شدن و چسبندگی در فرآورده
شـدن محصـول از   هاي گیاهی براي پوشش دادن انجیر، کشمش، خرما و اسالیس هلوي خشک شـده بـر درخشـندگی سـطح محصـول و جـدا      ترکیب با روغن

هاي سبوس در تقریبا یک چهارم زمان مـورد  هاي پوشش داده شده با پوستهکشمش).1998و همکاران، دبیوفورت(بندي تاثیر گذاشته است همدیگر در بسته
). 1986، مسلوسی(هاي پوشش داده شده با موم زنبور عسل سخت و خشک شدند نیاز براي کشمش
هـاي غـذایی کمـک    تواند به تشریح رفتارهاي فیزیکوشیمیایی مهـم در سیسـتم  ی فیزیکی مهم در علم مواد غذایی است که مییک ویژگ2ايدماي گذار شیشه

در تکنولـوژي  ،مک به تعریف پارامترهاي فرایند و به ویژه فرموالسـیون محصـول  طریق کتواند ازاي میشناخت گذار شیشه).2002و همکاران، لیمست(نماید 
هـاي خشـک در دوره نگهـداري، الزم اسـت حالـت فیزیکوشـیمیایی       از طرف دیگر براي حفظ کیفیت فرآورده. هاي خوراکی سودمند واقع شودها و پوششفیلم

بلکه ممکـن اسـت نتـایج مخـرب     دهد هاي فیزیکی و حسی آن را تغییر میهر گونه تغییردر ساختمان فرآورده، نه تنها ویژگی. فرآورده تا حد امکان حفظ شود
تقریبـا در  ). 1999، بهانـداري و هـویز  (هاي شیمیایی، تخریب ساختاري و تغییرات کیفیت میکروبی را نیز در برداشته باشد دیگري نظیر افزایش سرعت واکنش

1Edible coating
2Glass transition temperature
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ها با افزایش اخـتالف دمـاي نگهـداري بـا دمـاي گـذار       افزایش سرعت واکنشاي وها در محصوالت شیشهتمامی مطالعات ذکر شده، محدودیت سرعت واکنش
با در نظر گرفتن این مطلب که در صورت نگهداري فرآورده هاي خشک شده در دماي باالتر از دمـاي  ). 2002و همکاران، لیمست(اي گزارش شده است شیشه

، )1999، بهانداري و هـویز (شوند هاي شیمیایی مختلف نیز تسریع میلیت داخلی واکنشگرها و نفوذپذیري اکسیژن، واکنشاي، به دلیل افزایش سیاگذار شیشه
.ید خواهد بودریزي صحیح شرایط نگهداري جهت افزایش زمان پایداري این محصوالت مفاي این ترکیبات در تعریف و برنامههاي گذار شیشهشناخت ویژگی

ـ باشـد دارا مـی کشـور خـارجی تجـارت درراخاصـی جایگاهوبوده کشورصادراتیمحصوالتترینمهمجملهازکشمشتوجه به اینکه با  ه منظـور افـزایش  و ب
هـاي مکـانیکی و حرارتـی     هـاي خـوراکی لیپیـدي بـر ویژگـی     سی اثر استفاده از پوششهدف بررپژوهش حاضر بادر طی دوره نگهداري، پایداري این محصول 

.کشمش انجام شده است

:مواد و روشها
دهـی در  این تحقیق، کشمش خشک شده به روش تیزابی از انگور رقم عسگري از شرکت تک نام شرق ترشیز کاشـمر تهیـه شـد و قبـل از پوشـش     انجام براي 

از شرکت سـاینس  ) منواستئاراتمنواستئارات استیله شده و گلیسرولگلیسرول(منواستئارات گلیسریل. انتیگراد نگهداري شددرجه س4±1یخچال و در دماي 
میکـرون از 80به ضخامت PE/PA/PE(6(بندي سه الیه هاي بستهفیلمونیز از شرکت مرك 805توئین . تهیه شد4موم کارنوبا از شرکت سیگما آلدریچو3لب

.شرکت تحول کاالي نوین خریداري شد
به دلیل ساختمان شـیمیایی ویـژه و کـارایی مـوثر در جلـوگیري از انتقـال رطوبـت بـراي         ) منواستئارات و موم کارنوباگلیسریل(ترکیبات لیپیدي مورد مطالعه 

دهی مورد استفاده عبـارت  هاي پوششمحلول.ر گرفتدهی براي کشمش مورد استفاده قراتیمار پوششسهدر این پژوهش . دهی کشمش انتخاب شدندپوشش
:بودند از 

80توئین ) وزنی/وزنی(درصد 5/0محلول آبی -1
80توئین ) وزنی/وزنی(درصد 5/0منواستئارات، گلیسریل) وزنی/وزنی(درصد 5/0محلول آبی -2
80ئین تو) وزنی/وزنی(درصد 5/0موم کارنوبا، ) وزنی/وزنی(درصد 5/0محلول آبی -3

1200روي هیتر شیکر با سـرعت  ) دماي ذوب ترکیبات لیپیدي مورد بررسی(درجه سانتیگراد 75دقیقه در دماي 30هاي آبی سازنده پوشش به مدت محلول
وري اسـتفاده  وش غوطـه دهـی از ر جهت عملیات پوشـش . ها استفاده شداز آب مقطر براي تهیه تمام محلول. دور در دقیقه، هم زده شد تا کامال یکنواخت شود

-محلـول پوشـش  . یکنواخت است و استفاده از این روش براي کشاورز نیز آسـان اسـت  دهی کشمش با سطح غیرترین روش براي پوششوري مناسبغوطه. شد
ک شـده و سـپس توسـط    خش) درجه سانتیگراد25دماي (هاي پوشش داده شده در شرایط آزمایشگاه کشمش. دهی اضافی با آبکش کردن از کشمش جدا شد

-هاي تیمار شـده و شـاهد پـس از بسـته    کشمش. تیمار شاهد فاقد پوشش بود. بندي شدندتحت شرایط هواي معمولی بسته7بندي مدل هنکلمندستگاه بسته
.دندهفته پس از نگهداري آزمون ش12و 8، 4هاي صفر، درجه سانتیگراد نگهداري شده و در زمان50و 35، 20بندي، در دماهاي 

انتقـاالت حـاالت و فازهـا در    دهنـده  نشـان رتی ترین تکنیک آنالیز حرارایجکه )DSC(8اي از تکنیک کالریمتري روبشی افتراقیبراي تعیین دماي گذار شیشه
گرم نمونه توزین شده و در ظـرف آلومینیـومی مخصـوص    میلی10اي ابتدا تقریبا معادل گیري دماي گذار شیشهبه منظور اندازه.است استفاده شدمواد غذایی 

در محفظـه  کشـمش، ی در محفظه مرجع و ظـرف پـر شـده بـا نمونـه      ظرف خالسپس . نمونه قرار داده شد، از یک ظرف خالی نیز به عنوان مرجع استفاده شد
درجـه  70تـا  -70درجه سانتیگراد در دقیقه در دامنه دمـایی  10هر دو ظرف با سرعت . شدقرار دادهMettler Toledo sec 822مدل DSCدستگاه نمونه 

هاي مربوطه بـه دسـت آمـد    خروجی حرارتی از دو هیتر در دماهاي داده شده ترموگرامهاي افزایش دما در مقابل تغییرات دربا رسم داده. سانتیگراد گرم شدند
).2006، لیم(

متر با سر سـوزنی بـا آزمـون نفـوذ بـا سـرعت       میلی2اي به قطر با استفاده از یک پروب استوانهQTS-25با استفاده از دستگاه سنجش بافت مدل سفتی بافت 
نیروي الزم براي نفوذ بر حسـب نیـوتن   . گیري شدآزمون یک بار اندازهمتر در نمونه و تعداد هر سیکلمیلی2متر در دقیقه و عمق نفوذ میلی60حرکت پروب 

). 2012و همکاران، رول(به عنوان سفتی بافت در نظر گرفته شد 

3Sciencelab
4Sigma-Aldrich
5 Tween 80
6 Polyethylene/ Polyamid/ Polyethylene
7Henkelman
8Differential Scanning Calorimeter
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هـا بـا   مقایسه میـانگین . تجزیه و تحلیل شدندMstat-Cافزار با آرایش فاکتوریل، و به کمک نرمتکرار 3در هاي به دست آمده در قالب طرح کامال تصادفی داده
. درصد انجام شد5زمون دانکن در سطح آ

:نتایج و بحث
ايدماي گذار شیشه

نقطـه میـانی و   Tgدر مقـاالت، محققـین  . نشان داده شده است تعیـین شـد  3تا 1هاي که در شکلDSCهاي اي کشمش از روي ترموگرامدماي گذار شیشه
. اي بوده استترین دما براي گزارش دماي گذار شیشهیافتهآغازین اغلب، اختصاصTg. کننداي گزارش میهاي دماي گذار شیشهآغازین را به عنوان داده

درجه سانتیگراد در دقیقه10در سرعت ) شاهد(اسکن شده براي کشمش بدون پوشش DSCترموگرام . 1شکل 
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درجه سانتیگراد در دقیقه10در سرعت اسکن شده براي کشمش پوشش داده شده با گلیسرول منواستئاراتDSCترموگرام .  2شکل 

درجه سانتیگراد در دقیقه10اسکن شده براي کشمش پوشش داده شده با موم کارنوبا در سرعت DSCترموگرام . 3شکل 
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، -07/30(دسـت آمـد   متفـاوتی بـه  Tgهاي پوشـش داده شـده مقـادیر    براي شاهد و کشمش. در نظر گرفته شدTgدر این تحقیق نیز، نقطه آغازین به عنوان 
اي ترکیبـی از اجـزاي مختلـف    دماي گـذار شیشـه  ). درجه سانتیگراد به ترتیب براي شاهد، پوشش گلیسرول منواستئارات و پوشش کارنوبا-27/24و -85/35

مواد جامد آمورف به عنوان یک ترکیـب  ). 1999، بهانداري و هویز(باشد اي اجزاي مختلف این ترکیب می، یک تابع خطی از دماي گذار شیشه)دربرگیرنده آب(
هاي پلیمـري در یـک   ها از طریق افزایش فضاي سیال و افزایش سیالیت زنجیرهکنندهنرم. گیرندالرطوبه در مواد غذایی مورد استفاده قرار میکننده و جاذبنرم

رسـد کـه پوشـش گلیسـرول منواسـتئارات بـه دلیـل سـاختمان         به نظر مـی ).1991، رز و کارل(شوند اي میماتریکس آمورف سبب کاهش دماي گذار شیشه
یـان  ب) 1991(رز و کـارل . کننده در کشمش عمل کرده و سبب کاهش دماي گذار شیشه اي نسبت به شاهد شـده اسـت  شیمیایی ویژه خود به عنوان یک نرم

از آنجـا کـه مـوم کارنوبـا در     . یابـد اي افزایش مینتیجه دماي گذار شیشهنمودند که با افزایش طول زنجیره پلیمري، فضاي آزاد در ماتریکس کاهش یافته و در
بت به شاهد دور از انتظـار  اي در کشمش پوشش داده شده با این ترکیب نسباشد، افزایش دماي گذار شیشهساختمان خود داراي اسیدهاي چرب زنجیربلند می

.یابدترکیب افزایش میTgنیز نشان دادند که در محصوالت نشاسته هیدرولیز شده با افزایش وزن مولکولی مقدار ) 1995(اسلد و لوین. باشدنمی
اثر پوشش خوراکی، دما و مدت زمان نگهداري بر سفتی بافت کشمش

). P≤0.01(داري تحت تاثیر فاکتورهاي پوشش خوراکی، دما و مدت زمان نگهداري و اثرات متقابل این فاکتورها قـرار گرفـت   ها به طور معنینمونهسفتی بافت
).1جدول (ها را کاهش داد دهی، سفتی بافت نمونهاستفاده از تیمار پوشش

اثر پوشش خوراکی بر سفتی بافت کشمش. 1جدول 
)نیوتن(ی سفتپوشش خوراکی

P1a91/1
P2a70/1
P3b43/1
P4b39/1

P1 ،شاهدP280تیمار شده در آب و توئین نمونه پیش ،P3منواستئارات،پوشش گلیسریلP4 هاي داراي حروف مشـترك بـه لحـاظ    میانگین(پوشش کارنوبا
.)داري ندارندآماري اختالف معنی

هـاي حـاوي ترکیبـات لیپیـدي مـورد بررسـی بـا        دهی شده با پوششهاي پوششداري را بین سفتی بافت نمونهف معنیها اختالاگرچه نتایج مقایسه میانگین
نشان داد که بافـت  ) 1993(کانالسهاي یافته. موم کارنوبا بوددهی شده با پوششهاي پوششیکدیگر نشان نداد اما کمترین مقدار سفتی بافت مربوط به نمونه

هاي خوراکی لیپیـدي بـه دلیـل داشـتن مقـدار      دهی شده با پوششهاي  پوششرسد که کشمشبه نظر می. گیردکشمش به شدت تحت تاثیر رطوبت قرار می
مـوم زنبـور عسـل، اسـیدهاي     (که پوشش دو الیه گلوتن گندم و چربی نشان داد ) 2005(پالمو و گرسو-تاندانتایج بررسی . رطوبت بیشتر، سفتی کمتري دارند

.فرنگی داشتداري بر حفظ سفتی توتاثر معنی) استئاریک و پالمتیک

بافت کشمشاثر متقابل دما و مدت زمان نگهداري بر سفتی. 4شکل 
.)داري ندارندلحاظ آماري اختالف معنیهاي داراي حروف مشترك بهمیانگین(

)  درجه سانتیگراد(دما 

) نیوتن(سفتی 
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ها را افزایش داد، همچنـین بـا   افزایش دماي نگهداري، سفتی بافت نمونه. دهداثر متقابل دما و مدت زمان نگهداري را بر سفتی بافت کشمش نشان می4شکل 
هفتـه نگهـداري   12درجه سانتیگراد و بعد از 50بوط به دماي افزایش مدت زمان نگهداري سفتی بافت کشمش افزایش یافت؛ به طوري که بیشترین سفتی مر

تـاج الـدین  . توان افـزایش سـفتی را بـه کـاهش رطوبـت نسـبت داد      ها کاهش یافت میبا توجه به اینکه با افزایش دما و مدت زمان نگهداري رطوبت نمونه. بود
درجـه  38درجه سانتیگراد بهتر از دماي 25درجه سانتیگراد و در دماي 25درجه سانتیگراد بهتر از دماي 5اي گزارش نمود که بافت کشمش در دم) 1384(

.شودسانتیگراد حفظ می

:گیري کلینتیجه
وم کارنوبـا بـه دلیـل    در بین دو نوع ترکیب لیپیدي مورد بررسی، م. بافت کشمش در طی نگهداري موثر بوداي و نیز حفظ پوشش خوراکی بر دماي گذار شیشه

درجه حرارت و مدت زمان نگهـداري نیـز نقـش مهمـی را در ایجـاد تغییـرات در       . ساختمان شیمیایی خاص خود تاثیر بیشتري بر حفظ بافت کشمش گذاشت
.افزایش دما و زمان نگهداري کشمش با افت این ویژگی کیفی محصول همراه بود.بافت کشمش ایفا نمود

:قدردانیتشکر و 
هاي مالی و فراهم نمودن امکانـات انجـام   هاي صنعتی خراسان رضوي براي کمکمعاونت محترم پژوهش و فناوري دانشگاه فردوسی مشهد و شرکت شهركاز
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