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چکیده
زمستان1400

چکیده

مقاله پژوهشی

بررسی اثر عوامل حامل بر خواص فیزیکوشیمیایی پودر گل گاوزبان تولید
شده به روش کفپوشی -خشک کردن انجمادی
*1

مرتضی حاجی علی اصغری ،1اکرم شریفی

 .1گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی ،دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک ،واحد قزوین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قزوین ،ایران
(تاریخ ارسال ،1400/08/11 :تاریخ آخرین بازنگری ،1400/09/21 :تاریخ پذیرش)1400/10/04 :

چکیده
گل گاوزبان ایرانی گیاهی علفی ،دو یا چند ساله از خانواده بورگیناسهها میباشد .بیشتر گونههای گل گاوزبان دارای خواص
دارویی هستند که با فعالیت علمی و تولید صنعتی فراوردههای متنوع از آن میتوان به ترویج مصرف آن کمک نمود .در این
پژوهش اثر عوامل حامل مالتودکسترین و صمغ عربی ((0نمونه شاهد) )%50 ،40 ،25 ،20 ،در خشک کردن به روش
کفپوشی -انجمادی بر رطوبتپذیری ،درجه کیکی شدن ،توان رطوبتی ،پراکندگی پذیری ذرات ،حاللیت ،شاخص جذب آب،
ترکیبات فنولیکل ،ترکیبات آنتوسیانین کل و فعالیت آنتیاکسیدانی مورد بررسی قرار گرفت .با افزایش غلظت عوامل حامل،
درجه کیکی شدن ،پراکندگی پذیری ذرات و شاخص جذب آب به ترتیب بیش از  28 ،13و  %34افزایش یافت و رطوبت
پذیری نسبت به نمونه شاهد  %2کاهش نشان داد .آنتوسیانین ،فعالیت آنتیاکسیدانی و ترکیبات فنولیکل نیز نسبت به نمونه
شاهد کاهش یافت .با توجه به نتایج ارزیابی حسی بهترین تیمار از نظر پذیرش کلی ،عطر و بو ،طعم مربوط به نمونه تولید
شده با  %25مالتودکسترین و  %25صمغ عربی با هم بود که حاوی  0/005 mg/100 mlآنتوسیانین کل %9/4 ،فعالیت
آنتیاکسیدانی و  37 mg/100 mlترکیبات فنلی کل بود.
کلیدواژهها :پودر گل گاوزبان ،مالتودکسترین ،صمغ عربی ،کفپوشی ،خشک کردن انجمادی ،عوامل حامل.

* نویسنده مسئولasharifi81@gmail.com :
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 .1مقدمه
گل گاوزبان ایرانی ( )Echium amoenumبومی منطقه
مدیترانه است و بعضی محققین عقیده دارند بومی خاورمیانه
است .نحوه کشت گل گاوزبان به وسیله عربها در جنوب
اسپانیا در قرون وسطی معرفی شد[ .]1در طبّ سنّتی ایران
به منظور اثرات آرام بخشی ،تصفیه کنندگی خون و  ....مورد
استفاده میباشد[ .]2گل گاوزبان ایرانی شامل مواد مؤثره
فراوان از قبیل تانن ،موسیالژ ،ترکیبات فنولی ،مواد قندی،
فالونوئید و مقدار کمی آلکالوئید است .میزان موسیالژ در این
گیاه به میزان  3تا  ،%5فالونوئید  %/15و آنتوسیانین با
آگلیکون دلفیدین و سیانیدین به میزان  %13/43و به مقدار
ناچیز آلکالوئید از دسته پیرولیزیدین 1است [ .]3 ,2بیشتر
گونههای گل گاوزبان دارای خواص دارویی هستند که با
فعالیتهای علمی و تولید صنعتی میتوان از اثرات
فراسودمند آن در رژیم غذایی بهره جست .در حال حاضر
استفاده از دمنوشهای گیاهی در میان مصرف کنندگان رواج
زیادی دارد .تولید محصوالت متنوع از گل گاوزبان مثل پودر
نوشیدنی فوری ،عادت استفاده از این گیاه ارزشمند را
گسترش خواهد داد.
خشک کردن محصوالت کشاورزی یکی از قدیمیترین
روشهای نگهداری و محافظت آنها به حساب میآید[.]4
روشهای بسیار زیادی مانند مایکروویو ،آفتابی ،هوای داغ،
اسپری و  ....برای خشک کردن مواد غذایی وجود دارد که
کاربرد آنها بر اساس راندمان انرژی ،زمان خشک کردن،
کیفیت نهایی فراورده و میزان تقاضا تعیین میشود و ایجاد
تعادل بین این عوامل بیان کننده روشی مناسب برای تولید
ماده غذایی با طعم و کیفیت مطلوب میباشد[ .]5در این
پژوهش از روش کفپوشی و خشک کردن انجمادی استفاده
شد .خشک کردن کفپوشی برای خشک کردن ضایعات با
ویسکوزیته باال یا مواد غذایی شبه مایع بسیار مناسب
است[ .]6ساختار متخلخل کف باعث افزایش نرخ اولیه خروج
آب در نتیجه باعث کوتاه شدن سیکل خشک کردن و
استفاده از دماهای پایین میشود[ .]7در این روش محصول
قبل از خشک کردن تبدیل به کف میشود که این امر باعث

1. Pyrrolizidine

افزایش سطح خشک کردن در نتیجه بهبود سرعت خشک
کردن میشود[ .]6افزایش سرعت خشک کردن به دلیل
افزایش سطح تماس و انتقال سادهتر رطوبت از میان ساختار
کف خشک شده ،متخلخل ،نسبت به ساختار دارای تخلخل
کمتر مایع خشک شده میباشد[ .]8الزمه خشک کردن کف-
پوشی ایجاد کف پایدار است که به سادگی از غذاهای غلیظ
خصوصاً غذاهای با محتوی پروتئینی تولید نمیشود جز این
که مقدار مناسب عامل کفساز با پایدار کننده به آن افزوده
شود[ .]9خشک کردن انجمادی فرآیندی است که در طی آن
مادهای را منجمد میکنند و سپس با کاهش فشار سامانه،
آب منجمد درون ماده مورد نظر را به طور مستقیم به بخار
تبدیل میکنند .از این فرآیند برای افزایش مدت نگهداری
مواد غذایی و دارویی و همچنین آسان کردن حمل و نقل
آنها بهره میبرند .نمونههای گیاهی اغلب با روش خشک
کردن انجمادی (لیوفیلیزه شده) 2برای استفاده در مطالعات
تحقیقاتی و عرضه به بازار برای مصرف گیاهان دارویی تولید
میشوند[.]10
4
سیرانگورایار 3و همکاران ( )2017اثر عوامل حامل بر خواص
فیزیکوشیمیایی پودر خرما تولید شده به روش کفپوشی و
خشک کردن انجمادی را مورد بررسی قرار دادند .پودر خرما
بدون عوامل حامل و با عوامل حامل (مالتودکسترین 5و صمغ
عربی) در دو سطح غلظت  40و  %50تهیه شد .اثر عوامل
حامل بر خاصیت رطوبتپذیری ،6درجه کیکیشدن،7
رطوبت ،8پراکندگی ،9حاللیت ،10شاخص جذب آب ،11رنگ و
محتوای فنول تام مورد بررسی قرار گرفت .عوامل حامل
افزوده شده به پودرهای خرما دارای کمترین میزان رطوبت-
پذیری بود که ثبات ذخیرهسازی خوب را فراهم میکند.
پودرهای حاوی مالتودکسترین دارای رطوبت کمتری بوده و
باعث افزایش حاللیتپذیری میشوند .میزان رطوبتپذیری،
درجه کیکیشدن و میزان ترکیبات فنولی با افزایش میزان
2. Lyophilized
3. Seerangurayar
4. Carrier Agents
5. Maltodexterine
6. Hygroscopicity
7. Degree of Caking
8. Wettability
9. Dispersibility
10.Solubility
11.Water Absorption Index

بررسی اثر عوامل حامل بر خواص فیزیکوشیمیایی پودر گل گاو زبان

مرتضی حاجی علی اصغری و اکرم شریفی

غلظت حامل کاهش قابل توجهی داشته است[ .]11افندی 1و
همکاران( )2017تولید پودر نوشیدنی سیاهدانه با روش
خشک کردن کفپوشی را مورد بررسی قرار دادند .کف ایجاد
شده از محلول سیاهدانه با افزودن غلظتهای متفاوت
آلبومین 2تخم مرغ و متیلسلولز 3در زمانهای  5 ،2 minو 8
تهیه شد .تولید پودر نوشیدنی سیاهدانه با فعالیت
آنتیاکسیدانی باال و خواص فیزیکوشیمیایی مطلوب از نتایج
این تحقیق بود[ .]12حاجی آقایی و شریفی ( )1399برخی
ویژگیهای فیزیکی پودر نوشیدنی فوری عصاره چغندر قرمز،
به و دارچین تهیه شده به روش خشک کردن کف پوشی را
مورد بررسی قرار دادند .نتایج این تحقیق نشان داد با روش
خشک کردن کف پوشی در هوای داغ میتوان پودر نوشیدنی
دارای خصوصیات فیزیکی مناسب و مقرون به صرفه تولید
نمود[.]12
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر عوامل حامل
(مالتودکسترین و صمغ عربی) بر ویژگیهای کیفی پودر گل
گاوزبان تولید شده به روش کفپوشی و خشک کردن
انجمادی بود.
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گاوزبان از سیاه مایل به آبی به ارغوانی -صورتی گردید.
مالتودکسترین ( )Mو صمغ عربی ( )Gبعد از آزمونهای اولیه
در نسبتهای  %50 ،40 ،25 ،20 ،0به عصاره گل گاوزبان
اضافه شد و در نهایت  7تیمار با کدهای M40, M50, G40,
 Control, M25-G25, G50, M20-G20تولید گردید .پودر
آلبومین تخم مرغ به عنوان عامل کفساز با غلظت  %3وزنی،
وزنی به مخلوط اضافه شد .سپس نمونهها به مدت ده دقیقه
با دور تند همزن برقی ( IKA LABORTECHNIK,
 )Germanyهم زده شدند و کف هموژن شده به دست آمد.
 .3.2فرایند خشک کردن
کفها با ضخامت  1/5 cmدر داخل پلیتهای شیشهای
ریخته شد و به مدت  24hدر داخل فریزر منفی  80 °Cقرار
گرفت .سپس به خشک کن انجمادی (زیست فرآیند تجهیز
سهند  ،SBPEساخت ایران) با دمای منفی  70 °Cمنتقل و
به مدت  24 hخشک شد .کفهای خشک شده از پلیتهای
شیشهای جمعآوری شد و برای ایجاد پودر یک دست با
آسیاب برقی پودر شده و در نهایت به ظروف شیشهای درب-
دار برای نگهداری برای انجام آزمایشهای بعدی ریخته شد.

 .2مواد و روشها
 .4.2آزمایشهای پودر گل گاوزبان

 .1.2مواد
گل گاوزبان ( ،)Echium amoenumاز عطاریهای مطمئن
شهر قزوین خریداری شد .مالتودکسترین ( )%20 DE4و
صمغ عربی از شرکت مرک آلمان و آلبومین تخم مرغ از
شرکت سیگما تهیه شد.
 .2.2آمادهسازی عصاره و کف
در مرحله اول گلهای گاوزبان در داخل آسیاب برقی خرد
شدند .سپس گل گاوزبان خرد شده به مقدار  40 gr/lدر آب
 90 °Cبه مدت  10 minدم شد .عصاره حاصل از صافی عبور
داده شد و سپس مقدار ( %4وزنی -وزنی) آبلیمو تازه به
عصاره افزوده شد که موجب تغییر رنگ تیره عصاره گل
1. Norhazirah Affandi
2. Albomin
3. Methyl Cellulose
4. Dextrose equivalent

 .1.4.2رطوبت پذیری پودر

5

رطوبتپذیری پودر با توجه به روش سیرانگورایار 6و
همکاران ( )2017اندازهگیری شد .رطوبتپذیری توانایی یک
ماده غذایی پودری ،برای جذب آب از یک محیط با رطوبت
نسبی باالتر از محدوده رطوبت میباشد و با پایداری فیزیکی،
شیمیایی و میکروبیولوژیکی آن ارتباط دارد .حدود  1 grپودر
به طور یکنواخت در ظروف با قطر  ،9 cmمیان هوای
مرطوب و پودر ،پخش گردید .ظروف در دسیکاتور با دمای
 25 °Cو رطوبت نسبی  %75/3که با استفاده از محلول اشباع
کلریدسدیم (نمک) ایجاد شده بود ،قرار گرفت .به علت جذب
رطوبت به مدت  24 hافزایش وزن نمونهها ،در فواصل 30
دقیقهای ثبت شد [.]11
()1

) × 100

𝐻𝑏+

𝐻𝑎−

( = 𝑦𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜𝑐𝑠𝑜𝑟𝑔𝑦𝐻
5. Hygroscopicity
6. Seerangurayar
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 :Hرطوبت اولیه  1گرم نمونه :B ،فزایش وزن نمونه بر حسب
گرم :a ،وزن اولیه نمونه بر حسب گرم
 .2.4.2درجه کیکی شدن

1

درجه کیکی شدن پودر گل گاوزبان با توجه به روش کوچ و
همکاران ( )2014اندازهگیری شد .نمونهی پودر خیس گل
گاوزبان (از آزمایش رطوبت پذیری) به مدت  1 hدر دمای
 102 °Cخشک شد .پس از خنکسازی نمونه در دسیکاتور،
نمونه خشک شده توزین شد و به یک الک  500میکرومتری
منتقل شد .سپس الک  5دقیقه به صورت دستی تکان خورد.
وزن پودر باقی مانده در غربالگری اندازهگیری شد[.]13
درجه کیکی شدن با استفاده از رابطه زیر محاسبه شد.

شد و سپس  1 grپودر به داخل بشر اضافه شد .نمونه پودر
معلق شده با یک اسپاتول به مدت  ،15 sحدود  20بار رفت
و برگشت ،در سراسر قطر بشر همزده شد .نمونههای آماده
شده به وسیله یک غربال ( 212میکرومتری) جدا شدند.
نمونههای غربال شده ،توزین و به ظروف آلومینیومی منتقل
شدند و به مدت  1 hدر آون با دمای  1±105 °Cخشک
شدند[ .]14پراکندگی پودر به شرح زیر محاسبه شد.
𝑆𝑇(10+𝑎)×%

()3

𝑏100−
)
100

×𝑎(

=(%)Dispersibility

که در آن  aمقدار پودر (برحسب گرم) b ،رطوبت در پودر و
 ٪TSماده خشک در نمونه بازسازی شده پس از عبور از
غربال میباشد.

𝑏

𝐷𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒 𝑜𝑓 𝑐𝑎𝑘𝑖𝑛𝑔 = ( ) × 100

()2
( aبر حسب گرم) جرم اولیه پودر مورد استفاده برای
غربالگری است و ( bبر حسب گرم) جرم پودری است که
روی غربال باقی مانده است.
𝑎

 .3.4.2توان رطوبتی

2

توان رطوبتی یا زمان مرطوب شدن ،به عنوان مدت زمان
(در ثانیه) مورد نیازی است که تمام پودر ،برای خیس شدن
و نفوذ به سطح آب مقطر نیاز دارد .رطوبت پودر گل گاوزبان
3
با توجه به روش جیناپونگ و همکاران تعیین شد .مقدار ml
 100آب مقطر در دمای  1 ± 25 °Cبه یک بشر 250 ml
ریخته شد .نمونههای پودر ( ،)0/1 grدر ارتفاع  10 cmباالتر
از سطح آب ،قرار گرفتند .در نهایت ،زمان برای پودر کامالً
مرطوب شده ثبت شد (به صورت بصری به عنوان زمانی که
همه ذرات پودر ،به سطح آب نفوذ کردند)[.]14
 .4.4.2پراکندگیپذیری ذرات

 5.4.2حاللیت

5

حاللیت پودر بر اساس روش سیرانگورایار 6و همکاران
( )2017با کمی اصالحات تعیین شد 1 gr .پودر گل گاوزبان
به  10 mlآب مقطر افزوده شد و سپس این ترکیب به وسیله
یک همزن مغناطیسی به مدت  10دقیقه همزده شد .سپس
این مخلوط به مدت  30 minدر دمای  37 °Cدر انکوباتور
نگهداری شد ،سپس با سرعت  6000دور در دقیقه به مدت
 25 minسانتریفوژ شد .قسمت رویی آن به ظرفی برای
خشک کردن در آون با دمای  105 °Cمنتقل شد و تا زمان
رسیدن به وزن ثابت خشک شد[ .]11درصد حاللیت از رابطه
زیر به دست آمد.
× 100

()4

)𝑔(𝑏

)𝑔(𝑎

=S

که در آن  Sحاللیت b ،جرم جامد خشک قسمت رویی بر
حسب گرم و  aمقدار وزن اولیه نمونه ( )1 grبه دست می-
آید.

4

 6.4.2شاخص جذب آب

7

اندازهگیری پراکندگیپذیری ذرات بر اساس روش توصیف
شده توسط جیناپونگ و همکاران با کمی اصالحات انجام
شد .مقدار  10میلیلیتر آب مقطر به یک بشر  50 mlریخته

شاخص جذب آب پودر گل گاوزبان توسط روش توضیح
داده شده توسط آلتان 8و همکاران تعیین شد .پس از

1. Degree of Caking
2. Wettability
3. Jinapong
4. Dispersibility

5. Solubility
6. Seerangurayar
7. Water absorption index
8. Altan

مرتضی حاجی علی اصغری و اکرم شریفی

برداشتن قسمت رویی از نمونه سانتریفوژ شده ،با توجه به
آزمایش حاللیت ،رسوب باقیمانده وزن شد[ .]15شاخص
جذب آب از رابطه زیر به دست آمد.
𝑆
𝑊𝐴𝐼 = × 100
()5
𝑀
که در آن  WAIدرصد شاخص جذب آب S ،وزن رسوبات
باقیمانده نمونه سانتریفوژ شده M ،وزن پودر اصلی ()1 gr
است.
 7.4.2اندازهگیری آنتوسیانین 1به روش  pHافتراقی
اندازهگیری آنتوسیانین به روش  pHافتراقی انجام شد
[ .]16برای آماده سازی عصاره جهت اندازهگیری آنتوسیانین
ابتدا بافر  pH=1شامل  ،125 mlکلریدپتاسیم  0/2 Mو ml
 335اسید کلریدریک  0/2 Mو بافر  pH=4/5شامل 400 ml
استاتسدیم  240 ml ،1 Mاسیدکلریدریک  1 Mو 360ml
آب مقطر تهیه شد .سپس  0/5 mlعصاره با بافر  pH=1به
حجم  25 mlرسیده و پس از گذشت  15 minدر دستگاه
اسپکتوفتومتر قرار داده میشود و میزان جذب آن به دست
میآید و سپس  0/5 mlاز عصاره با بافر  pH=4/5به حجم
 25 mlرسیده و بعد از  5 minجذب در دستگاه
اسپکتوفتومتر ،اندازهگیری میشود .درصد آنتوسیانین بر پایه
قانون بیرالمبرت طبق رابطه زیر محاسبه میگردد:
A = € CL
()6
که در آن  :Aجذبی که دستگاه اسپکتوفتومتر نشان میدهد.
 :Lطول سل که ( )4/49 cmاست :€ .جذب مولی ،شاخص
جذب مولی برای رنگدانههای خالص است که برای گل
گاوزبان  26900است :C .غلظت مولی است که غلظت بر
حسب میلیگرم در لیتر بهوسیله فرمول زیر محاسبه
میگردد.
Anthocyanin (C) mg/100ml = A/€L× M ×D
()7
که در آن  :Dفاکتور رقیق کردن است که در این آزمایش 50
میباشد :A .اختالف بین دو جذب در ( pH=1و
 :M .)pH=4/5جرم مولکولی آنتوسیانین اصلی گل گاوزبان
که سیانیدین -3گلوکوزیدکلراید 449/2( 2گرم بر مول)
1. Anthocyanin
2. Cyanidin-3-glucoside chloride
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میباشد.
 8.4.2تعیین فعالیت آنتیاکسیدانی
3

برای تعیین فعالیت آنتیاکسیدانی از روش برند ویلیام و
همکاران ( )1995که بر اساس ارزیابی مهار رادیکال آزاد
دیفنیلپیکریلهیدرازیل )DPPH( 4است انجام گرفت .در
این روش  3/9 mlاز  DPPHاستوک ساخته شده (0/004 gr
 DPPHدر  100 mlمتانول) را داخل لوله آزمایش ریخته و
سپس  0/1 mlاز عصاره را به آن افزوده و به مدت 30 min
در تاریکی قرار داده و میزان جذب آن را در  517 nmخوانده
شد[ .]17درصد مهار رادیکال  DPPHبا استفاده از معادله زیر
محاسبه گردید:
I(%)=100×(A0-As)/A
()8
که در آن  A0جذب کنترل (حاوی همه اجزا واکنشگر بدون
نمونه) و  Asجذب نمونه است [.]17
 .9.4.2ترکیبات فنولی کل

5

اندازهگیری ترکیبات فنولی کل به روش فولینسیوکالچو 6بر
اساس شیوه الفارسی 7و همکاران ( )2005انجام شد .برای
آمادهسازی عصاره جهت اندازهگیری ترکیبات فنولی تام ابتدا
حدود  2گرم از پودر گل گاوزبان در  100 mlآب مقطر حل
شد ،با استفاده از یک همزن به مدت  10 minهمزده شد و
سپس در یک سانتریفوژ با سرعت  10000دور بر دقیقه به
مدت  15 minقرار گرفت .پس از سانتریفوژ شدن  0/3 mlاز
قسمت رویی عصاره با  2/5 mlمعرف فولینسیوکالتیو که 10
بار رقیق شده ،مخلوط و به مدت  15 sورتکس به هم زده
شد .پس از گذشت  2 ml ،5 minمحلول بیکربنات سدیم
 %7/5به عصاره افزوده شده و سپس در محیط تاریک در
دمای  25 °Cبه مدت  90 minاستراحت داده و جذب با
استفاده از دستگاه اسپکتوفتومتر در طول موج 725 nm
خوانده شد .برای ساخت محلول استاندارد از اسیدگالیک
استفاده شد ،بدین صورت که محلول اسیدگالیک با غلظت-
3. Brand-Williams
4. Diphenyl-1-picrylhydrazyl
)5. Total Phenolic Content (TPC
6. Folin–Ciocalteau
7. Al-Farsi
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های ( )500-300-200-100-50-25-15 ppm1تهیه و بعد
از طی مراحل آزمون مشابه نمونه ،جذب در طول موج nm
 725خوانده شد[.]16
 .10.4.2ارزیابی حسی
پودر نوشیدنی به نحوی بازآبپوشی شد که مقدار ماده جامد
آن مشابه ماده جامد عصاره اولیه باشد سپس از لحاظ
وضعیت ظاهری ،عطر ،طعم ،بو ،رنگ و پذیرشکلی به روش
هدونیک  5نقطهای مورد بررسی قرار گرفت .بر این اساس و
مطابق با فرمهای کنترل کیفی تهیه شده از افراد خواسته شد
به نمونهها از  1تا  5امتیاز دهند که امتیازات بیانگر خوب و
بد بودن نمونهها به ترتیب ،بسیار خوب ( 5امتیاز) ،خوب (4
امتیاز) ،متوسط ( 3امتیاز) ،بد ( 2امتیاز) ،بسیار بد ( 1امتیاز)
بود .برای تعیین اختالف حسی بین تیمارها ،مقایسه
میانگینها از نرم افزار  Minitabاستفاده شد .به منظور
بررسی معنیدار بودن اختالف موجود بین میانگینها در
آزمونهای دستگاهی از روش آنووا 2استفاده شد و نمودارها
با  Excelرسم شد.
 .5.2تجزیه و تحلیل آماری
آزمایشها در سه تکرار انجام شدند و میانگین  ±انحراف
استاندارد آنها گزارش شد .برای اثبات وجود و یا عدم وجود
تفاوت معنیدار آماری بین میانگینها از آنالیز واریانس
( )ANOVAاستفاده شد .مقایسه میانگینها با استفاده از
تست توکی و در سطح اطمینان  %95انجام شد (.)p≤0/05
آنالیزهای آماری با مینیتب 3نسخه  18/1انجام شدند و
نمودارها با برنامه  )2016( Excelرسم شدند.

مالتودکسترین ( )Mو صمغ عربی ( )Gبر رطوبت پذیری
پودرهای گل گاوزبان تولیدی معنیدار نبود(.)p≥0/05
همانطور که در شکل 1دیده میشود ،پودر گل گاوزبان
شاهد ،درصد رطوبت پذیری باالتری نسبت به پودرهای گل
گاوزبان حاوی عوامل حامل داشت .پودرهای گل گاوزبان
تولید شده با مالتودکسترین به طور قابل توجهی رطوبت
پذیری پایینتری از پودرهای تولید شده با صمغ عربی
داشته اند .این ممکن است به علت ساختار بسیار شفاف صمغ
عربی نسبت به مالتودکسترین باشد .گزارش شده است که
ویژگی ظرفیت جذب رطوبت یا هیگروسکوپیسیتی 4پودرهای
خشک شده به روش انجمادی به اندازه ذرات آنها بر
میگردد .هرچه اندازه ذرات کوچکتر باشد ،ناحیه سطحی که
در معرض محیط قرار میگیرد بیشتر میشود ،بنابراین منجر
به جذب آب بیشتری میگردد .طبق مطالعات انجام شده
نمونههای حاوی صمغ عربی ذرات کوچکتری نسبت به
نمونههای حاوی مالتودکسترین دارند[ .]19اولیویرا و
همکاران ( )2003نیز ظرفیت جذب رطوبت پودرهای غذایی
را به اندازه ذرات پودر مرتبط دانستهاند .بر این اساس
فراوردههایی که ذرات ریز تری دارد سطح تماس بیشتری
دارد و بنابراین تعداد جایگاههای فعال برای جذب آب افزایش
مییابد[.]20
5
نتایج مشابهی توسط دو و همکاران برای تولید پودر میوه
خرمالو خشک شده افشانهای[ ]21و مانیکوساگان 6و
همکاران برای پودر خرما[ ]22گزارش شده است .روند مشابه
کاهش رطوبت پذیری با افزایش غلظت حامل توسط سبالنی
و همکاران برای پودر خرما [ ،]23بوشاری و همکاران برای
پودر تامارند( 7تمبر هندی) [ ]18و میشرا 8و همکاران برای
پودر آمال( 9انگور فرنگی هندی) مشاهده شد [.]24

 .3نتایج و بحث
 .1.3بررسی اثر عوامل حامل بر رطوبت پذیری
پودرهای تولیدی
رطوبت پذیری توانایی مواد در جذب رطوبت از محیط
اطراف دارای رطوبت نسبی باال میباشد[ .]18اثر
1. Part Per Milion
2. ANOVA
3. Minitab

4. Hygroscopicity
5. Du
6. Manickavasagan
7. Tamarind
8. Mishra
)9. Amla (Emblica officinalis
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شکل ( )1اثر مالتودکسترین ( )Mو صمغ عربی ( )Gبر رطوبت پذیری پودرهای گل گاوزبان تولیدی ( :M25-G25نسبت  25-25مالتودکسترین و صمغ
عربی :M20-G20 ،نسبت مساوی  20-20مالتودکسترین و صمغ عربی 50 :G50 ،درصد صمغ عربی 40 :G40 ،درصد صمغ عربی 50 :M50 ،درصد
مالتودکسترین 40 :M40 ،درصد مالتودکسترین :Control ،نمونه شاهد)
Fig 1. Effect of Maltodextrin (M) and Arabic gum(G) on the Hygroscopisity of produced Echium amoenum powders (M25-G25: equal ratio
of M and G, 25-25; M20-G20: equal ratio of M and G, 20-20, G50: 50% Arabic gum, G40; 40% Arabic gum, M50: 50% Maltodextrin,
)M40: 40% Maltodextrin and Control

 .2.3بررسی اثر عوامل حامل بر درجه کیکی شدن
نتایج نشان داد اثر مالتودکسترین و اثر متقابل
مالتودکسترین و صمغ عربی روی درجه کیکی شدن معنیدار
( )p<0.05بود ،ولی اثر صمغ عربی به تنهایی معنیدار نبود
( .)p>0.05با بررسی مقادیر عددی مشخص شد
مالتودکسترین بیشترین تأثیر مثبت بر درجه کیکی شدن را
داشت و اثر متقابل مالتودکسترین و صمغ عربی تأثیر کمتری
داشت.
علت اصلی کلوخهای شدن و متراکم شدن ،اثر نرم کنندگی
آب در سطح ذرات است .کوروزاوا 1و همکاران ( )2009نشان
دادند که افزودن موادی مثل مالتودکسترین و صمغ عربی
(در محلول در معرض خشک شدن) به طور مثبتی سبب
پایداری محصول میشوند[ .]25پودرهای حاوی
مالتودکسترین درجه کیکی شدن باالتری نسبت به پودر
شاهد داشتهاند که علت آن را میتوان به وجود ترکیبات
قندی مانند مالتوز در مالتودکسترین نسبت داد .نتایج
1. Kurozawa

مشابهی توسط بوشاری و همکاران که پودر تمبر هندی 2را
مورد بررسی قرار دادند[ ،]18و سیرانگورایار و همکاران که
پودر خرما کفپوشی خشک شده انجمادی را مورد بررسی
قرار دادند[ ،]11مشاهده شد.
 .3.3بررسی اثر عوامل حامل بر توان رطوبتی
با توجه به شکل ( )3اثر مالتودکسترین و صمغ عربی روی
توان رطوبتی پودرهای تولیدی معنیدار ( )p<0.05بود ،پودر
شاهد توان رطوبتی کمتری نسبت به پودرهای حاوی عوامل
حامل داشت .هنگام مقایسه عوامل حامل ،پودرهای گل
گاوزبان تولید شده با مالتودکسترین ،توان رطوبتی قابل
مالحظهای کمتر از پودر تولید شده با صمغ عربی داشتهاند.
این تغییرات میتواند به ابعاد ذرات پودر گل گاوزبان نسبت
داده شود .عوامل حامل اندازههای مختلف و شکل ذرات
متفاوتی را تولید میکنند[ .]26در پودرهای تولید شده با
نسبت مالتودکسترین بیشتر ،اندازه ذرات بزرگتر است در
2. Tamarind
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نتیجه سرعت خشک شدن این ذرات بیشتر میباشد که
منجر به تشکیل سریع پوسته و در نهایت مانع انتشار و
تبخیر آب میشود[ .]26توان رطوبتی به طور معکوس با
اندازه ذرات در ارتباط است ،از آنجا که فضای بیشتری بین
ذرات بزرگتر است پس به راحتی آب در آنها نفوذ میکند.
از سوی دیگر ،ذرات کوچکتر دارای ساختار متخلخل کمتر
a

هستند که نفوذ آب را دشوار میسازد .نتایج مشابه توسط
فراری 1و همکاران برای پودر توت سیاه خشک شده افشانهای
[ ]26و سیرانگورایار و همکاران برای پودر خرما کفپوشی
خشک شده انجمادی[ ]11گزارش شد .در تولید پودر چغندر
به روش کف پوشی نیز گزارش شد که نمونههای پودر چغندر
بدون مالتودکسترین باالترین توان رطوبتی را داشتند[.]27
a
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شکل( )2اثرمالتودکسترین( )Mو صمغ عربی ( )Gبر درجه کیکی شدن پودرهای گل گاوزبان
Fig 2. Effect of Maltodextrin (M) and Arabic gum(G) on the Degree of caking of produced Echium amoenum powders.
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Fig 3. Effect of Maltodextrin (M) and Arabic gum(G) on the Wettability of produced Echium amoenum powders.

1. Ferrari
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 .4.3بررسی اثر عوامل حامل بر پراکندگیپذیری
نتایج بررسی پراکندگی پذیری ذرات نشان از اثر معنیدار
مالتودکسترین و صمغ عربی داشت ( )p<0.05اما اثر متقابل
مالتودکسترین و صمغ عربی معنیدار نبود ( .)p>0.05صمغ
عربی و سپس مالتودکسترین تأثیر مثبت بر پراکندگیپذیری
ذرات داشتند .همانطور که در شکل ( )4دیده میشود،
میزان پراکندگیپذیری در پودرهای حاوی عوامل حامل
نسبت به پودر شاهد افزایش قابل توجهی یافته است؛ که
علت را میتوان به اندازه ذرات ،چگالی ،تخلخل ،سطح شارژ
ذرات ،سطح مقطع و مورفولوژی مواد ارتباط داد .پودرهای
گل گاوزبان تولید شده با صمغ عربی تأثیر بیشتری در
پراکندگی پذیری نسبت به پودرهای حاوی مالتودکسترین
داشتند .بیشترین مقدار این شاخص در نمونه حاوی %25
مالتودکسترین و  %25صمغ عربی به میزان  %55مشاهده
شد .نتیجه مشابه توسط سیرانگورایار و همکاران ( )2018که
پودر خرما کفپوشی خشک شده انجمادی را بررسی کردند،
گزارش شده است .پراکندگیپذیری پودر خرمای تولیدی در
محدوده  87تا  67 ،%92تا  %75و  82تا  %87به ترتیب برای
نمونههای شاهد ،نمونه حاوی مالتودکسترین و نمونه حاوی
صمغ عربی گزارش شد [ .]11دینگ 1و همکاران ( )2020اثر
عوامل مختلف در پراکندگی پذیری ذرات در پودر شیر
خشک فوری را بررسی کردند .نتایج آنها نشان داد اندازه

ذرات و مورفولوژی آنها دو عامل تأثیرگذار در شدت
پراکندگی پذیری ذرات است [.]28
 .5.3بررسی اثر عوامل حامل بر حاللیت
نتایج نشان داد اثر مالتودکسترین و صمغ عربی روی
حاللیت پودرها معنیدار نبود ( .)p>0.05همانطور که در
شکل ( )5دیده میشود ،کمترین مقدار حاللیت مربوط به
پودر گل گاوزبان شاهد است .طی خشک کردن انجمادی با
افزایش درصد مالتودکسترین حاللیت نیز افزایش یافت.
افزایش مالتودکسترین ،باعث تولید پودرهای متخلخلتری
شد .در اغلب پودرهای غذایی آبگیری مجدد مهم است؛ این
بدین معنی است که پودرها باید بتوانند در کوتاهترین زمان
مرطوب شوند و کمتر شناور بمانند .در کنار این موارد،
پودرها باید بتوانند به راحتی در آب حل یا پراکنده شوند
بدون اینکه کلوخهای تشکیل شود [ .]12نتایج مشابه
گزارش سیرانگورایار و همکاران (( )2018پودر خرما کف-
پوشی خشک شده انجمادی با عوامل حامل) [ ]11و دو و
همکاران (( )2014پودر خرمالو خشک شده به روش
افشانهای) [ ]21بود .بیشترین مقادیر حاللیت به ترتیب
مربوط به پودر حاوی  %40صمغ عربی و  %40مالتودکسترین
بود.
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Fig 4. Effect of Maltodextrin (M) and Arabic gum(G) on the Dispersibility of produced Echium amoenum powders.
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Fig 5. Effect of Maltodextrin (M) and Arabic gum(G) on the Solubility of produced Echium amoenum powders.

 .6.3بررسی اثر عوامل حامل بر شاخص جذب آب
نتایج نشان داد اثر مالتودکسترین بر شاخص جذب آب
پودرها معنیدار بود ( ،)p<0.05اما صمغ عربی و اثر متقابل
مالتودکسترین و صمغ عربی معنیدار نبود ( .)p>0.05با
بررسی مقادیر عددی ضرایب مالتودکسترین بیشترین تأثیر
مثبت را بر شاخص جذب آب داشت اما مابقی موارد بیتأثیر
بودند .همانطور که در شکل ( )6دیده میشود ،کمترین
مقدار شاخص جذب آب مربوط به پودر گل گاوزبان شاهد
c

c

c

c

بود و بیشترین مقدار مربوط به پودر گل گاوزبان با %50
مالتودکسترین بود .با افزایش درصد مالتودکسترین و صمغ
عربی ،شاخص جذب آب افزایش یافت .نتایج مشابه گزارش
سیرانگورایار و همکاران (( )2018پودر خرما کفپوشی
خشک شده انجمادی با عوامل حامل) [ ]11و دو و همکاران
(( )2014پودر خرمالو خشک شده به روش افشانهای) []21
بود.
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Fig 6. Effect of Maltodextrin (M) and Arabic gum(G) on the WAI (Water absorption index) of produced Echium amoenum powders.
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مرتضی حاجی علی اصغری و اکرم شریفی

 .7.3بررسی اثر متغیرها بر آنتوسیانین
نتایج نشان داد که اثر مالتودکسترین و صمغ عربی بر
آنتوسیانین معنیدار نبود ( .)p>0.05همانطور که در شکل
( )7دیده میشود ،بیشترین مقدار آنتوسیانین در پودر شاهد
و کمترین مقدار در پودرهای با مالتودکسترین است .در
پودرهای حاوی صمغ عربی مقادیر بیشتری آنتوسیانین
مشاهده شد .شریفی و همکاران ( )2015در تولید پودر
عصاره زرشک به نتایج مشابهی دست یافتند .مقدار و نوع
عوامل حامل بر میزان آنتوسیانین تأثیر نداشت ولی طی دوره
نگهداری پودر ،وجود عوامل حامل سبب پایداری آنتوسیانین
میشود .عامل اصلی تخریب آنتوسیانینها طی فرآوری
افزایش دما میباشد [ .]29تانون 1و همکاران ( )2010نیز
گزارش دادند پایداری آنتوسیانین و فعالیت آنتیاکسیدانی
آبمیوه آسای( 2توت بنفش) تحت تأثیر عوامل حامل قرار
نمیگیرد [ .]30شریفی و همکاران ( )2015نشان دادند با
افزایش سهم دیواره غلظت هسته کاهش مییابد [.]29
آدتورو 3و همکاران برای پودر آب انار خشک شده انجمادی
بیشترین تأثیر در حفظ آنتوسیانین کل را ابتدا به
مالتودکسترین سپس به صمغ عربی نسبت دادند[ .]31در
تحقیق سوراوانیچنیراچورن 4و همکاران( )2018برای
پودرهای برگ بوی چینی  5خشک شده به روش انجمادی،
با افزایش غلظت عوامل حامل مقادیر آنتوسیانین کاهش
یافت[.]32
 .8.3بررسی اثر عوامل حامل بر فعالیت آنتیاکسیدانی
نتایج نشان داد که اثر مالتودکسترین و صمغ عربی بر
فعالیت آنتیاکسیدانی معنیدار بود ( .)p<0.05همانطور که
در شکل ( )8دیده میشود ،بیشترین مقدار فعالیت آنتی-
اکسیدانی در پودر شاهد بوده است که علت را میتوان به
سطح غلظت بیشتر عصاره گل گاوزبان در پودر شاهد نسبت
داد .افزایش درصد و نسبت عوامل حامل فعالیت
آنتیاکسیدانی را کاهش داد؛ که تأثیر کاهشی درصد عوامل
1. Tonon
2. Açai
3. Adetoro
4. Suravanichnirachorn
)5. Antidesma bunius (L.

159

حامل شدیدتر بود .طبیعی است که ترکیبات حامل ویژگی
آنتیاکسیدانی برجستهای ندارند و بنابراین مقادیر بیشتر
آنها تأثیری بر ویژگی آنتیاکسیدانی محصول نداشته است.
اندازه ملکولی دیوارههای مورد استفاده ،نیز نقش مهمی در
خروج عصاره دارند ،به این ترتیب با افزایش مواد حامل انتشار
ملکولی ترکیبات زیست فعال به داخل پوسته اطراف
ریزکپسولها و جابجایی آنها به سطح کاهش مییابد [.]33
در تحقیقات مرتبط با این موضوع نتایج مختلفی دیده
میشود .برای مثال متینی 6و همکاران ( )2018در تحقیق
خود اعالم کردند که نسبت مالتودکسترین و صمغ عربی
تأثیری در فعالیت آنتیاکسیدانی عصاره انگور ریز پوشانی
شده نداشت[ .]34تووین 7و همکاران( )2010اثر خشک
کردن افشانهای بر خواص فیزیکوشیمیایی و آنتیاکسیدانی
پودر میوهگاک 8را مورد بررسی قرار دادند که بیشترین تأثیر
مثبت بر فعالیت آنتیاکسیدانی مربوط به دمای  120 °Cو
 %10مالتودکسترین بود[ .]31سوراوانیچنیراچورن 9و
همکاران ( )2018اثر نوع حامل و غلظت بر خواص،
آنتوسیانینها و فعالیت آنتیاکسیدانی پودرهای برگ بوی
چینی خشک شده به روش انجمادی را مورد بررسی قرار
دادند که ظرفیت آنتیاکسیدانی با افزایش غلظت حامل
کاهش مییابد یا میتوان آن را به عنوان یک اثر رقیقسازی
در نظر گرفت[ .]32تانون و همکاران( )2010پایداری
آنتوسیانین و فعالیت آنتیاکسیدانی آب میوهآسای(10توت
بنفش) با عوامل حامل خشک شده به روش افشانهای را مورد
بررسی قرار دادند که بیشترین تأثیر مثبت بر فعالیت آنتی-
اکسیدانی مربوط به دمای  35 °Cو  %10مالتودکسترین
بود[.]30

6. Matini
7. Tuyen
8. Gac
9. Suravanichnirachorn
10. Açai
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Fig 7. Effect of Maltodextrin (M) and Arabic gum(G) on the Anthocyanin of produced Echium amoenum powders.
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Fig 8. Effect of Maltodextrin (M) and Arabic gum(G) on the Antioxidant of produced Echium amoenum powders.

 .9.3بررسی اثر عوامل حامل بر ترکیبات فنولی کل
نتایج نشان داد که اثر مالتودکسترین و صمغ عربی نسبت
به نمونه شاهد بر ترکیبات فنولی کل معنیدار بود (.)p<0.05
پودرهای گل گاوزبان تولید شده با صمغ عربی دارای فنول
کل بیشتری از پودرهای تولید شده با مالتودکسترین بودند.
همانطور که در شکل ( )9دیده میشود ،مقدار ترکیبات
فنولی کل در پودر گل گاوزبان شاهد به طور قابل توجهی

بیشتر از پودرهای حاوی عوامل حامل بود که علت را
میتوان به اضافه کردن عوامل حامل و کمتر شدن محتوای
فنولی در گل گاوزبان نسبت داد ولی عوامل حامل سپر
حفاظتی برای ترکیبات زیست فعال طی دوره نگهداری
خواهند بود .در این تحقیق نوع عوامل حامل روی مقدار
ترکیبات فنلی تأثیر نداشت .محققان نشان دادند ترکیب
دیواره مالتودکسترین و صمغ عربی برای محافظت ترکیبات

بررسی اثر عوامل حامل بر خواص فیزیکوشیمیایی پودر گل گاو زبان

مرتضی حاجی علی اصغری و اکرم شریفی

فنلی مناسب است .مالتودکسترین انحاللپذیری باالتری در
آب دارد ،زیرا ترکیب امولسیون پایدار داده و مواد فرار را به
خوبی نگهداری میکند؛ بنابراین افزایش آن میتواند باعث
بهبود حفظ ترکیبات فنلی باشد [ .]33آدتورو و همکاران
برای پودر آب میوه انار خشک شده انجمادی بیشترین تأثیر
در حفظ ترکیبات فنولی کل را ابتدا به مالتودکسترین سپس
به صمغ عربی نسبت دادند[ ]35و سیرانگورایار و همکاران
برای پودر خرما کفپوشی خشک شده انجمادی با عوامل
حامل[ ]11گزارش شد.
 .10.3بررسی اثر عوامل حامل بر ویژگیهای حسی
نتایج نشان داد که اثر مالتودکسترین و صمغ عربی بر طعم،
رنگ ،بافت و پذیرش کلی معنیدار نبود ( )p>0.05اما برای
عطر و بو معنیدار بود ( .)p<0.05صمغ عربی بیشترین تأثیر
مثبت بر عطر و بو را داشت و بعد از آن اثر متقابل مالتو
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دکسترین و صمغ عربی در رتبه بعدی بود ،اثر مالتودکسترین
به تنهایی کمتر بود .صمغ عربی یکی از رایجترین مواد دیواره
در ریزپوشانی توسط خشککن پاششی و انجمادی و
رایجترین بیوپلیمر امولسیون کننده مورد استفاده در تهیه
امولسیون مواد طعمی است[ .]36پوشش صمغ عربی در
حفظ و پایدار ماندن عطر و بوی گل گاوزبان در طی فرآیند
تولید مؤثر بوده است .در مجموع بهترین تیمارها برای
پذیرش کلی ،عطر و بو ،طعم مربوط به  %25مالتودکسترین و
 %25صمغ عربی با هم بود .بیشترین امتیاز رنگ با اختالف
معنیدار به نمونه شاهد تعلق گرفت .نال1و همکاران()2017
ویژگی های حسی کفیر ریزپوشانی شده با استفاده از مخلوط
مالتودکسترین و صمغ عربی را مورد بررسی قرار دادند
ارزیابی حسی نشان داد که نمونههای بازسازی شده به دست
آمده از نمونههای کفیر ریزکپسوله شده ،نمرات باال و یا کامل
برای طعم ،ظاهر ،رنگ و ساختار ،بافت داشتند[.]37
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Fig 9. Effect of Maltodextrin (M) and Arabic gum(G) on the TPC of produced Echium amoenum powders.
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Fig 10. Effect of Maltodextrin (M) and Arabic gum(G) on the Taste, color, aroma, texture, general acceptance of produced Echium
amoenum powders.

 .4نتیجهگیری
در این تحقیق اثر عوامل حامل شامل مالتودکسترین و
صمغ عربی و آلبومین تخم مرغ در خشک کردن به روش
کفپوشی-انجمادی بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی پودر
نوشیدنی گل گاوزبان مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج نشان
داد پودر گل گاوزبان شاهد ،درصد رطوبت پذیری باالتری
نسبت به پودرهای گل گاوزبان حاوی عوامل حامل داشت.
پودرهای گل گاوزبان تولید شده با مالتودکسترین به طور
قابل توجهی رطوبت پذیری پایینتری از پودرهای تولید شده
با صمغ عربی داشتهاند .هنگام مقایسه عوامل حامل ،درجه
کیکیای شدن نمونه حاوی صمغ عربی به طور قابل توجهی
پایینتر از نمونههای حاوی مالتودکسترین بود .با افزایش

غلظت عوامل حامل توان رطوبتی افزایش یافت .با افزایش
غلظت عوامل حامل پراکندگیپذیری و شاخص جذب آب
افزایش و حاللیت و فعالیت آنتیاکسیدانی کاهش یافت.
مقدار ترکیبات فنولی کل و آنتوسیانین در پودر گل گاوزبان
شاهد به طور قابل توجهی بیشتر از پودرهای حاوی عوامل
حامل بود .نتایج ارزیابی حسی نشان داد نمونه حاوی %25
مالتودکسترین و  %25صمغ عربی پذیرش کلی بیشتری
نسبت به سایر تیمارها داشت .نتایج این تحقیق نشان داد با
کاربرد حاملهایی نظیر صمغ عربی و مالتودکسترین میتوان
خصوصیات کاربردی پودرها را بهبود بخشید و با روش کف
پوشی -خشک کردن انجمادی میتوان پودر نوشیدنی دارای
خصوصیات فیزیکی مناسب تولید نمود.
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Effect of carrier agents on physicochemical properties of
foam-mat freeze-dried Echium amoenum powder
Morteza Haji Ali Asghari1, Akram Sharifi1*
1. Department of Food Science and Technology, Faculty of Industrial and Mechanical Engineering,
Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
Abstract
Echium amoenum is an herbaceous Iranian herb, two or many years old from the Boraginaceae family. Most
Echium amoenum varieties have medicinal properties that can be promoted through scientific activity and
industrial production of diverse products. In this study, the effects of carrier agents of Maltodextrin and Arabic
gum (0(control), 20, 25, 40, 50%) in drying by foam-mat freeze-dried method impact on hygroscopicity, degree
of caking, wettability, dispersibility, solubility, water absorption index, total phenolic compounds, antioxidant
activity and level of total anthocyanins compounds was investigated. By increasing the concentration of carrier
agents, degree of caking, dispersibility and water absorption index 13, 28, and 34 % increased respectively.
Hygroscopicity was reduced 2% compared to the control sample. Anthocyanins, antioxidant activity and total
phenolic compounds decreased compared to the control sample. According to the results of sensory evaluation,
the best treatment in terms of general acceptance, aroma, and taste was contained 25% maltodextrin and 25%
Arabic gum together, and contained 0.005 mg/100ml anthocyanins compounds, 9.4 % antioxidant activity and
37 mg/100ml total phenolic compounds.
Keywords: Echium amoenum Powder, Maltodextrin, Arabic gum, Foam mat drying, Freeze Drying,
Carriers agent
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