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ABSTRACT
Fabrication of reduced fat mayonnaise using Persian gum (PG) and sodium octenyl succinate starch (SOS)
investigated. Effects of concentration of the PG (4, 3.8 and 3.6%), a mixture of xanthan and guar gum (XG
ratio 75:25) at (0.0, 0.2 and 0.4%) and the SOS (0.5%, 1.0% and 1.5) on the stability, textural properties,
droplet size and optical properties of low fat - free cholesterol mayonnaise examined. Results showed that all
of the low fat mayonnaise samples have similar textural properties to full fat (FF) sample. There was a
significant difference in color and droplet size of low fat (LF) and FF samples. The best levels of SOS and PG
to provide the most stable formulation were 1 and 3.6%, respectively. In comparison with FF sample, LF
samples were more stable and free from cholesterol and had lower calories. According to the evaluations, the
results showed that this product can be used as commercial mayonnaise.
Keyword: Mayonnaise, Low fat, Persian gum, Sodium octenyl succinate starch, Textural properties
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بررسی ويژگی های رئولوژيکی و فيزيکوشيميايی سس مايونز کم چرب بدون کلسترول با استفاده از نشاسته
اکتينيل سوکسينات و صمغ فارسی
محبوبه پيشان ،1غالمرضا عسکری ،*2مجيد جمشيديان ،3زهرا امام جمعه

4

 .1دانش آموخته کارشناسی ارشد ،گروه علوم و مهندسی صنايع غذايی ،دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی ،پرديس
کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ايران
 . 2استاديار ،گروه علوم و مهندسی صنايع غذايی ،دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی ،پرديس کشاورزی و منابع
طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ايران
 .3استاديار ،گروه علوم و مهندسی صنايع غذايی ،دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی ،پرديس کشاورزی و منابع
طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ايران
 . 4استاد ،گروه علوم و مهندسی صنايع غذايی ،دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی ،پرديس کشاورزی و منابع طبیعی،
دانشگاه تهران ،کرج ،ايران
(تاريخ دريافت -1397/4/3 :تاريخ بازنگری -1397/6/18 :تاريخ تصويب)1397/7/1 :

چکيده
در اين پژوهش فرموالسیون مايونز کم چرب با استفاده از نشاسته سديم اکتینیل و صمغ فارسی بررسی شد .اثر غلظت
صمغ فارسی ( 3/8 ،3/6و  ،)%4ترکیب ( 75به  )25صمغ های گوار و زانتان ( 0/2 ،0/0و  )% 0/4و نشاسته ( 1 ،0/5و
 )%1/5بر روی پايداری ،ويژگیهای بافتی و ظاهری و اندازه قطرات مايونز کم چرب بدون تخم مرغ مطالعه شد.
ويژگیهای بافتی فرموالسیونهای کم چرب مشابه محصول تجاری پرچرب بود ،اما از نظر رنگ و اندازه ذره بین آنها
تفاوت معنیداری وجود داشت .غلظت صمغ فارسی و نشاسته که منجر به تولید محصولی با باالترين پايداری شد به
ترتیب  3/6و  %1بود .در مقايسه با نمونههای پرچرب ،نمونه کم چرب پايدارتر بوده و کالری کمتری داشت و به طور کلی
فاقد کلسترول بود .با توجه به ارزيابیها ،نتايج نشان داد که از اين محصول میتوان به عنوان سس مايونز تجاری استفاده
نمود.
واژگان کليدی :مايونز؛ کم کالری ؛ صمغ فارسی؛ نشاسته سديم اکتینیل؛ ويژگیهای بافتی

مقدمه

*

مايونز از ترکیب زرده تخم مرغ ،سرکه ،روغن و ادويهها تحت
شرايطی مشخص ساخته می شود و روغن جزء اصلی تشکیل
دهنده اين امولسیون روغن در آب است .با توجه به نگرانیهای
استفاده زياد از روغن ها و تاثیر آنها بر چاقی و بیماری های
قلبی و عروقی ،صنايع غذايی به شکلی روز افزون به سمت
استفاده کمتر از چربی و کلسترول رفته است (Liu et al.,
) .2007تاثیر منفی کلسترول بر بیماریهای قلبی و نیز
آلرژیزايی زرده تخم مرغ صنايع غذايی را به استفاده از ترکیبات
جايگزين تشويق کرده است .مطالعات بسیاری در ارتباط با
استفاده از زرده با کلسترول کاهش يافته در پايدار سازی
امولسیون های غذايی گزارش شده است ;(Moros et al., 2002
Paraskevopoulou et al., 1997; Paraskevopoulou et al.,
 .1999).به منظور جايگزينی زرده ،پروتئین های گیاهی مانند
*
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پروتئین سويا)،(Puppo et al., 2000; Diftis et al., 2005
پروتئین لوپین) ،(Franco et al., 1998پروتئین نخود (Franco et
)al., 2000و پروتئین گندم) (Ghoush et al., 2008بطور
گستردهای مورد مطالعه قرار گرفتهاند .نشاسته اکتینیل
سوکسینات (OSA) 1در مقادير مجاز (کمتر از  OSA )%3برای
پايدار سازی امولسیون های روغن در آب غذايی مورد استفاده
قرار می گیرد ) .(Trubiano, 1986تولید مايونز کم چرب از
طريق جايگرينی چربی با اينولین و نشاسته تغییر يافته( Alimi
 ،)et al., 2013صمغ قدومه شهری(،)Seifodin et al., 2017
دکسترين جو دوسر( ،)Shen et al., 2011نشاسته ژالتینه شده
برنج و صمغ زانتان( )Lee et al., 2013نیز در سالهای اخیر
مورد توجه قرار گرفته است .نشاسته سديم اکتینیل
سوکسینات ،(SOS) 2به عنوان يکی از نشاسته های اصالح شده
1. Starch octenyl succinate
2. Sodium octenyl succinate starch

پيشان و همکاران :بررسی ويژگیهای رئولوژيکی و فيزيکوشيميايی سس مايونز ...

با ويژگی امولسیفايری از واکنش اکتینیل سوکسینیک اسید و
نشاسته تولید می گردد (Nilsson et al., 2006; Tesch et al.,
) .2002با توجه به ويژگیهای چربی دوستی ،اين ترکیب
میتواند در محیط های آبی با ساير بیوپلیمرها تشکیل شبکه
داده و به اين ترتیب به عنوان يک پايدار کننده عمل
کند) .(Ortega-Ojeda et al., 2005صمغ فارسی  (PG)1يک
هیدروکلوئید آنیونی با محتوای پروتئینی پايین است که ظرفیت
جذب آب بااليی دارد .با داشتن ويژگیهای امولسیفايری همانند
صمغ عربی ،اين ترکیب کانديدای خوبی برای استفاده در
سیستم های غذايی است .پژوهشهای اخیر نشان دهنده
قابلیتهای اين ماده در پايدار سازی سیستم های امولسیونی،
تولید فیلمهای خوراکی ،بهبود ويژگیهای ماست کم چرب و
جايگزين ژالتین در پاستیلهاست ;(Abbasi et al., 2011
).Jafari et al., 2013
بنا به بررسی های نويسندگان ،تا کنون مطالعهای با
محتوای بررسی اثر همزمان صمغ فارسی و نشاسته سديم
اکتینیل سوکسینات در تولید مايونز فاقد زرده تخم مرغ و با
چربی کاهش يافته مشاهده نشده است .بنابر اين هدف اين مقاله
بررسی اثر اين دو ترکیب بر روی ويژگی های ظاهری ،بافتی و
ريز ساختار مايونز بدون کلسترول و با چربی کاهش يافته است.

مواد و روش ها
تعيين ويژگی های مواد اوليه

نشاسته سديم اکتینیل سوکسینات از شرکت اينگرديون
) (Ingredion, New Jersey, USAتهیه شد .صمغ فارسی از
استان فارس خريداری گرديد .ساير ترکیبات با درجه غذايی از
بازار محلی خريداری شد .صمغ گوار از شرکت دابور (Dabur,
) Indiaو صمغ زانتان از شرکت شیمیايی جاست (JustChem,
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) Chinaتهیه شدند.
تهيه امولسيون

ترکیب شیمیايی نمونه پرچرب (کنترل) و  5نمونه کم چرب در
جدول  1ارائه شده است .در همه نمونهها نسبت صمغ زانتان به
گوار ) 75 (XGبه  25انتخاب شد ).(Jamshidian et al., 2014
متغیر های اين تحقیق در نهايت غلظت های  PG ،SOSو XG
بود .نمونهها در يک مخلوط کن خانگی ) مولینکس ،فرانسه
مدل )DAB1به ترتیب زير تهیه شدند .نخست آب و سرکه
تقطیری با اسیديته  %5بر حسب اسید استیک با هم مخلوط
شدند و مواد اولیه پودری از جمله صمغ ها و نشاسته اصالح
شده ،به آن اضافه شده و به مدت  8دقیقه هم زده شدند .در
انتها روغن سويا به آهستگی و طی مدت  8دقیقه به مخلوط در
حال به هم خوردن اضافه شد ،فرايند هم زدن با سرعت متوسط
به مدت  5دقیقه پس از اضافه کردن روغن ادامه يافت .نمونهها
در ظرفهای شیشهای مقاوم به نفوذ هوا و نور نگهداری شدند.
پیش از انجام هر گونه آزمايش نمونهها به مدت  1شب در دمای
 25درجه سلسیوس در محیط آزمايشگاه قرار گرفتند.
بررسی ترکيب شيميايی

رطوبت ،پروتئین و خاکستر نمونهها به ترتیب بر اساس
روشهای ) (AOAC, 992.15) ،(AOAC, 934.01و )(AOAC, 942.05
انجام شد .چربی نمونهها با بهره گیری از روش میستری و حسن
) (Mistry and Hassan, 1992اندازه گیری شد ..حاصل جمع
مربوط به پروتئین ،چربی ،رطوبت و خاکستر نمونهها از  100کم
شدند و درصد مربوط به کربوهیدرات محاسبه گرديد .ارزش
2
انرژی زايی نمونههای با استفاده از رابطه زير به دست آمد (Liu
).et al., 2007
(کربوهیدرات ×(+)4چربی ×(+)9پروتئین × =)4ارزش انرژی زايی
2. Caloric value

1. Persian Gum

جدول  -1فرموالسيون نمونههای مايونز توليدی
*

)(SOS

)(PG

)(XG

روغن

آب

سرکه

شکر

نمک

خردل

نام ترکيب

زرده

0

0/16

65

12/2

7

5

1/4

0/4

FF

9

0

0/40

50

28/2

11/5

3/5

1/4

0/4

LF1

0

1

3/6

50

28/2

11/5

3/5

1/4

0/4

LF2

0

1

3/8

0/20

28/2

11/5

3/5

1/4

0/4

LF3

0

1

4

0/0

50

11/5

4/0

1/4

0/4

LF4

0

0/5

3/8

0/20

50

28/2

11/5

3/0

1/4

0/4

LF5

0

1/5

3/8

0/20

50

28/2

* -مقادير بر اساس درصد میباشد
 :FFنمونه پرچرب شاهد :LF1 ،نمونه کم چرب شماره  :LF2 ،1نمونه کم چرب شماره  :LF3 ،2نمونه کم چرب شماره  :LF4 ،3نمونه کم چرب شماره  :LF5 ،4نمونه کم چرب
شماره 5
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اندازه گيری  pHو اسيديته

دستگاه  pHمتر رومیزی)(Crison, CLP 22, EECبرای اندازه
گیری  pHنمونههای ساخته شده مورد استفاده قرار گرفت.
اسیديته نمونهها با استفاده از تیتراسیون نمونهها تا  pHبرابر با
 8/1در برابر سود ( 0/1نرمال) اندازهگیری شده و اسیديته
نمونهها بر اساس استیک اسید گزارش گرديد).(AOAC, 2005
آزمون پايداری

امولسیون ها پس از يک ماه نگهداری در دمای اتاق ،برای
مشاهده پديده های مرتبط با ناپايداری امولسیون ،مانند دوفاز
شدن مورد بررسی قرار گرفتند .برای اين منظور  15گرم از هر
نمونه به داخل لوله آزمايش (قطر داخلی  15میلیمتر ،ارتفاع
 123میلیمتر)ريخته شد و سپس در شتاب  1460 ×gبه مدت
 20دقیقه با استفاده از سانتريفیوژ آزمايشگاهی )(Sigma, USA
سانتريفوژ شدند .شاخص جدا شدن چربی (CI)1با استفاده از
رابطه زير محاسبه و گزارش شد).(Hasenhuettl, 2008
CI= (HS/ HE) × 100
(رابطه )1
در رابطه باال  CIشاخص جدا شدن فاز چربی HS ،و  HEبه
ترتیب ارتفاع فاز چربی جدا شده و امولسیون مورد آزمايش هستند
ويژگیهای بافتی

از روش ) (Karaman et al., 2011برای مشخص کردن
ويژگیهای بافتی مانند ضريب قوام ،انديس جريان و ويسکوزيته
ظاهری در سرعت برش مشخص ،استفاده شد .به طور خالصه 4
گرم از هر نمونه در ظرف مخصوص(استوانه متحد
(Brookfield, Model DV3THB,
المرکز)دستگاه رئومتر
) ،Germanyمجهز به سیستم کنترل کننده دما قرار گرفته و
آزمون به سرعت انجام شد .اندازه گیری در دمای  25درجه
سلسیوس و دامنه سرعت برش  0تا  1000s-1انجام شد.
ويسکوزيته ظاهری در سرعت برش ثابت  50s-1اندازه گیری شد.
داده های به دست آمده با استفاده از مدل قانون توان 2مورد
ارزيابی قرار گرفته و بر اساس آن ضريب قوام و انديس جريان
محاسبه شد.
n
σ=Kγ
(رابطه )2
در رابطه باال(قانون توان) σتنش برشی) γ ،(Paسرعت
برش) K ،(s-1ضريب قوام)(Pa. s-nو  nانديس جريان(بدون
بعد)است .اندازه گیری حلقه تیکسوتروپیک با افزايش خطی
سرعت برش از  0به  ،200s-1نگهداری در  200s-1به مدت 150
ثانیه و بازگشتن خطی به صفر  ،انجام شد .پسماند کل 3با
1. Creaming index
2. Power law model
3. Total hysteresis

استفاده از روابط زير اندازه گیری شد.
= 𝑡𝐻
(رابطه )3
) 𝐻𝑖 = 𝑆𝑎𝑣𝑒 × (𝛾̇2 − 𝛾̇1
(رابطه )4
𝑆𝑎𝑣𝑒 = (∆𝑆1 + ∆𝑆2 )⁄2
(رابطه )5
در روابط باال  ΔS1و  ΔS2اختالف بین تنش برشی حین
افزايش و کاهش سرعت برشی در سرعتهای برش ثابت  γ1و ،γ2
 Hiسطح پسماند بین  γ1و  γ2و  Htبرابر با سطح کل پسماند
است ).(Laca et al., 2010
در ارزيابی دينامیکی ،از رئومتر آنتون-پار (MCR 301,
)Graz, Austriaبا صفحات موازی با فاصله  1میلیمتر ،استفاده
شد .در اين ارتباط ،آزمون روبش تنش در دامنه  0/01تا 1000
پاسکال در حالیکه فرکانس در  1هرتز ثابت نگهداشته شده بود،
به کار گرفته شد .آزمون روبش فرکانس نیز در حالتی که مقدار
تنش برشی در  10پاسکال(در دامنه ويسکواالستیک خطی که
در آزمون روبش تنش به دست آمد)ثابت نگهداشته شده بود در
دامنه  0/1تا  10هرتز مورد استفاده قرار گرفت .آزمون در دمای
اتاق انجام شد.
𝑖𝐻 ∑𝑛1

بررسیهای ميکروسکوپی

مايونز ابتدا به نسبت  1به  5رقیق شده و سپس با میکروسکوپ
نوری)(Carl Zeiss Microscope Axio Imager.A2, Germany
مورد ارزيابی قرار گرفت .اندازه قطرات چربی با ارزيابی تصاوير
به دست آمده و با استفاده از نرم افزار  ،image Jتعیین
شد).(Zaouadi et al., 2014
ويژگی های ظاهری

ويژگی های ظاهری نمونههای تولیدی با استفاده از دستگاه رنگ
سنج ) ،(Konica Minolta,CR-400, Japanمورد ارزيابی قرار
گرفت .ويژگی های رنگی بر اساس شاخصهای سفیدی )،(L
قرمزی -سبزی ) (aو آبی-زردی ) (bگزارش شدند.
ارزيابی حسی

ارزيابی حسی نمونه ها پس از يک روز نگهداری در دمای اتاق
صورت گرفت .نمونهها از نظر ظاهر ،رنگ ،بو ،بافت ،مزه و پذيرش
کلی توسط  12نفر ارزياب از پیش آموزش داده شده با استفاده از
آزمون هدونیک  9نقطهای( =9باالترين امتیاز =1 ،پايینترين
پذيرش)انجام شد .برای از بین بردن طعم نمونه هنگام انجام ارزيابی
حسی ،از نان استفاده شد(.)Worrasinchai et al., 2006
ارزيابی آماری

همه آزمونها دست کم در سه تکرار انجام شدند .تجزيه
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واريانس يک طرفه 1در سطح معنی داری  %5با استفاده از نرم
افزار (SPSS Inc., Chicago, IL, USA, 2004) 13 SPSS
انجام شد.

نتايج و بحث
ترکيب شيميايی و کالریزايی

آنالیز تقريبی شیمیايی و ارزش کالریزايی نمونههای کم چرب و
نمونه تجاری پر چرب در جدول  2لیست شده است .مقدار کمتر
چربی به معنی باالتر بودن مقدار رطوبت نمونههای کم چرب است.
اختالف معنی داری در مقدار خاکستر نمونههای کم چرب و نمونه
پرچرب ديده می شود .به علت عدم استفاده از زرده تخم مرغ،
میزان پروتئین نمونههای کم چرب کمتر است در حالیکه به واسطه
استفاده از نشاسته و صمغ فارسی میزان کربوهیدرات آنها باالتر از
نمونه پر چرب بود .به واسطه کاهش میزان چربی ،کالری زايی
نمونههای کم چرب به شکل معنی داری کمتر از نمونههای پرچرب
بود (جدول .)2
 pHو اسيديته

مقدار  pHو اسیديته نمونههای کم چرب و پرچرب پس از  1روز
نگهداری در دمای 25درجه در جدول  3نشان داده شده است.
همانطور که در جدول ديده می شود ،در مقدار  pHو اسیديته
1 - One way ANOVA
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نمونهها اختالف معنی داری ديده نمی شود .برخی از پژوهشگران
استدالل کردهاند که به واسطه وجود آب زيادتر و در نتیجه رقیق
شدن اسید ،میزان  pHنمونههای کم چرب بیشتر است (Hathcox
) .et al., 1995با اين وجود اين استدالل در مورد نمونههای تولید
شده در اين پژوهش موضوعیت نداشت زيرا مقدار  pHاندازه گیری
شده برای نمونههای کم چرب نسبت به نمونههای پرچرب کمتر
بود .اين را میتوان به حاللیت جزئی اسید استیک در روغن نسبت
داد بطوريکه در نمونههای پرچرب مقداری از اسید در روغن حل
شده و به اين ترتیب از غلظت اسید در فاز آبی کاسته می شود از
سوی ديگر از حذف اثر بافری پروتئینها در نمونههای کم چرب نیز
نمیتوان چشم پوشی کرد زيرا مقداری از  H+را در  pHهای کمتر از
نقطه ايزوالکتريک می تواند جذب پروتئین شود .اين اثر در مواردی
که میزان چربی در فرموالسیون باالتر از  %50باشد کامال مشهود
است) .(Xiong et al., 2000در ارتباط با اندازه گیری میزان اسیديته
قابل تیتر ،اختالف معنی داری بین فرموالسیون های کم چرب و
پرچرب وجود داشت ،با اين وجود در بین نمونههای کم چرب
اختالفی در میزان اسیديته به چشم نخورد .باالتر بودن میزان
اسیديته در نمونههای پرچرب میتواند در نتیجه مهاجرت اسید از
روغن به فاز آبی طی فرايند تیتراسیون باشد .از سوی ديگر با
پیشرفت فرايند تیتراسیون و افزايش  pHبه مقادير باالتر از نقطه
ايزوالکتريک ،پروتئین ها با ازدست دادن پروتون) (H+اثر بافری خود
را نشان داده و درنتیجه اسید بیشتری اندازه گیری می شود.

جدول  .2ترکيب شيمايی و کالری زايی نمونههای مايونز
نام ترکیب
FF
LF1
LF2
LF3
LF4
LF5

رطوبت()%
*24/52±0/08b
39/25±0/09a
39/23±0/09a
39/12±0/13a
39/19±0/10a
39/27±0/08a

کربوهیدرات ()%
5/30b
8/97a
8/88a
9/08a
9/02a
8/99a

چربی ()%
68/00±0/05a
50/16±0/11b
50/26±0/04b
50/18±0/04b
50/17±0/01b
50/15±0/04b

پروتئین ()%
1/24±0/022a
0/64±0/008 b
0/64±0/009 b
0/64±0/012 b
0/64±0/008 b
0/64±0/008 b

خاکستر ()%
0/83±0/017 b
0/99±0/013 a
0/99±0/007 a
0/99±0/006 a
0/99±0/003 a
0/99±0/006 a

کالری زايی
639/2±0/18a
489/8±1/02b
490/5±0/40b
490/5±0/42b
490/2±0/89b
489/9±0/42b

* -در داخل هر ستون حروف متفاوت نشان دهنده وجود اختالف معنی دار در سطح  %5است
 :FFنمونه پرچرب شاهد :LF1 ،نمونه کم چرب شماره  :LF2 ،1نمونه کم چرب شماره  :LF3 ،2نمونه کم چرب شماره  :LF4 ،3نمونه کم چرب شماره  :LF5 ،4نمونه کم چرب
شماره 5
جدول  .3نتايج مربوط به  ،pHاسيديته قابل تيتر و پايداری فازی نمونههای
مايونز توليدی
Stability

Acidity
a

pH
*a

نام ترکیب

3/54
0/74
95b
b
b
3/34
0/62
100a
LF1
b
b
3/41
0/61
100a
LF2
b
b
3/36
0/60
100a
LF3
b
b
LF4
3/38
0/63
100a
b
b
LF5
3/37
0/61
100a
* -در داخل هر ستون حروف متفاوت نشان دهنده وجود اختالف معنی دار در سطح %5
است
 :FFنمونه پرچرب شاهد :LF1 ،نمونه کم چرب شماره  :LF2 ،1نمونه کم چرب شماره ،2
 :LF3نمونه کم چرب شماره  :LF4 ،3نمونه کم چرب شماره  :LF5 ،4نمونه کم چرب
شماره 5
FF

ارزيابی پايداری امولسيون

به هم پیوستن قطرات ،فلوکوله شدن و در نهايت دوفاز شدن
شايع ترين نشانههای ناپايدار شدن يک امولسیون است .در
نمونههای مايونز با میزان باالی چربی که در آن قطرات به
يکديگر فشرده شده اند ،تجمع چربی در باالی ظرف 2مشکل
اصلی نیست .اما در نمونههای کم چرب احتمال وقوع آن به
واسطه آزاد تر بودن فضای حرکت قطرهها ،وجود دارد .به منظور
2. Creaming
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جلوگیری از وقوع چنین پديده ای ،عوامل قوام دهنده 1مانند
صمغ ها و پروتئین ها به فرموالسیون اضافه میشوند (Mun et
) .al., 2009به واسطه باالتر بودن میزان ويسکوزيته فاز آبی،
نمونههای کم چرب پايداری بااليی از خود نشان دادند .دلیل
عمده افزايش ويسکوزيته وجود نشاسته اصالح شده در فاز آبی
بود که تحرک قطرات چربی را مشابه با نمونههای پرچرب ،به
میزان بااليی کاهش داد (جدول  .)3به طور کلی گفته می شود
که وجود پلیمرهای جذب نشده (در مرز آب و چربی در
امولسیون) می تواند موجب فلوکوله شدن قطرات چربی شود،
) ،(Mun et al., 2009با اين حال اين اثر در مورد مايونز
مشاهده نشد .نمونههايی که  %100دارای صمغ فارسی بودند،
) (LF3طی مدت يک ماه نگهداری در دمای اتاق کامال پايدار
بودند و هیچگونه نشانه ای از جدا شدن فازها از خود نشان
ندادند .نمونههای ذکر شده کامال عاری از صمغ های گوار و
زانتان بودند .از اين نظر نمونههای کم چرب ( به واسطه باالتر
بودن ويسکوزيته فاز آبی) هیچگونه اثری ناشی از جدايی فاز در
نتیجه اعمال شتاب سانتريفوژی از خود نشان ندادند در حالی
که در نمونههای پرچرب اثراتی از ناپايداری مشاهده شد .صمغ
فارسی قابلیت تشکیل امولسیون و پايدار سازی آن را داراست و
اين ويژگیها با افزايش غلظت صمغ ،افزايش میيابد .هرچند
قابلیت تشکیل امولسیون صمغ فارسی کمتر از صمغ عربی است
ولی مقدار آن قابل توجه است .به طور متعارف قابلیت تشکیل
امولسیون در صمغها ،وابسته به فعالیت سطحی مولکول آن-
هاست که توانايی کاهش کشش سطحی را دارند .حدس زده
میشود اين صمغها در ساختارشان دارای قسمتها يا گروههای
عاملی هیدروفوب کافی هستند که سبب تسهیل جذب ضعیف
صمغ بر روی سطح فاز روغن میشوند).)Khalesi et al., 2012
ويژگی های بافتی
-1

در دامنه سرعت برشی اعمال شده ( 0تا  )340sهمه نمونهها
دارای رفتار تیکسوتروپیک بودند .در امولسیونهای غلیظ،
سیستمی سه بعدی از قطرات به هم نزديک به واسطه تعامل
های قطره -قطره ممکن است تشکیل شود .اعمال نیرو در تنش
های برشی باال موجب تخريب اين ساختارها و درنتیجه کاهش
ويسکوزيته خواهد شد (McClement and Demetriades,
) .1998همه نمونهها دارای رفتار رقیق شونده با برش بودند و
میزان انديس جريان برای همه آنها کوچکتر از يک بود (شکل
 .)1ارزيابی ويسکوزيته نمونهها در سرعت برشی  50s-1که
1. Thickening agents

معادل سرعت برش جويدن در دهان است ،نشان داد که
ويسکوزيته آنها به شکل معنی داری متفاوت از يکديگر است.
برای ارزيابی رابطه بین تنش و سرعت برش مدل قانون توان
مورد استفاده قرار گرفت .همانطور که در جدول  4مشاهده
میشود ،میزان انطباق رفتار نمونهها با مدل به طرز معنی داری
( )R2≤0/99باالست.

شکل  .1نمودار جريان (تنش برشی در برابر سرعت برش) نمونه های مايونز
 :FFنمونه پرچرب شاهد :LF1 ،نمونه کم چرب شماره  :LF2 ،1نمونه کم چرب
شماره  :LF3 ،2نمونه کم چرب شماره  :LF4 ،3نمونه کم چرب شماره ،4
 :LF5نمونه کم چرب شماره 5

مقدار انديس جريان برای همه نمونهها در دامنه  0/07تا
 0/3قرار داشت که نشان دهنده رفتار رقیق شونده با برش برای
همه آنهاست .در غلظت ثابت از نشاسته ،ويسکوزيته نمونهها با
افزايش غلظت صمغ فارسی افزايش يافت (جدول  .)4در مقابل
در غلظت ثابت صمغ ،میزان ويسکوزيته نمونهها در غلظت های
افزايش يافته نشاسته نیز باالتر بود .گزارش شده که ويسکوزيته
امولسیونهای روغن در آب پايدار شده با مخلوطی از زانتان و
گوار ،با افزايش میزان هیدروکلوئید به شکل قابل انتظاری
افزايش میيابد) .(Lorenzo et al., 2008نتايج ارزيابیها نشان
داد که میزان ويسکوزيته نمونههای کم چرب در شرايطی که
غلظت صمغ فارسی و نشاسته به ترتیب برابر با  3/6و  %1باشد
در بیشینه میزان خود است .ضريب قوام محاسبه شده برای همه
نمونهها در دامنه  105/7تا ) 270 (Pa.snقرار داشت .از اين نظر
اختالف بین نمونهها معنی دار بود .افزايش تدريجی ،حفظ و
کاهش تدريجی سرعت برش برای به دست آوردن حلقه پسماند
تیکسوتروپیک نمونههای فرموله شده مورد استفاده قرار گرفت.
اندازه سطح مورد نظر برای تعیین مقدار وابستگی ويژگی های
بافتی نمونهها به زمان(تیکسوتروپ بودن)مورد استفاده قرار
گرفت .تخريب پیش رونده بافت نمونه در زمان اعمال تنش
برشی نشان دهنده تیکسوتروپ بودن نمونه تحت آزمايش
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است).(Abu-Jdayil, 2003
همانطور که در جدول  4مشاهده می شود ،میزان سطح
حلقه مورد نظر برای نمونههای پرچرب ) (FFاز نمونههای کم
چرب ) (LFبیشتر است .اين نشان دهنده تخريب بیشتر
نمونههای پرچرب و از سوی ديگر سخت تر شدن بازگشت بافت
اين گروه از نمونهها به شرايط اولیه خود نسبت به نمونههای کم
چرب است .دلیل اين موضوع می تواند در نتیجه ايجاد میکروژل
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های قابل برگشت در حضور نشاسته باشد
) .Khantarat, 2011میزان سطح پسماند هنگامی که صمغ
فارسی در بیشینه مقدار مورد استفاده قرار گرفت به کمترين
میزان خود رسید و نشان دهنده اين موضع است که احتماال در
غیاب صمغ های گوار و زانتان و افزايش میزان صمغ فارسی
ساختارهای ژلی قابل تخريب و غیز قابل بازگشت به کمترين
میزان خود میرسند.
(Thaiudoma and

جدول  . 4ضريب قوام ،انديس جريان ،پويسکوزيته ظاهری و پسماند کل نمونه های توليدی سس مايونز
R2

) (Paپسماند کل

*) (Pa.sويسکوزيته

N

)K (Pa.sn

نام نمونه

0/9951

2192

**11/02±0/61a

0/07

270/00

FF

10/26±0/45

0/12
0/22

b

0/9904

1040

0/9809

967

d

7/90±0/24

0/9920

552

f

201/52
168/82

LF1
LF2

3/90±0/23

0/30

105/70

LF3

0/9956

974

6/20±0/19e

0/22

135/96

LF4

0/9980

1417

9/07±0/29

0/26

c

169/54

LF5

* -ويسکوزيته در سرعت برشی  50 s-1اندازه گیری شده است
** -در داخل هر ستون حروف متفاوت نشان دهنده وجود اختالف معنی دار در سطح  %5است
 :FFنمونه پرچرب شاهد :LF1 ،نمونه کم چرب شماره  :LF2 ،1نمونه کم چرب شماره  :LF3 ،2نمونه کم چرب شماره  :LF4 ،3نمونه کم چرب شماره  :LF5 ،4نمونه کم چرب
شماره 5

ويژگی های ويسکواالستیک نمونههای کم چرب محتوی
مقادير متفاوتی از نشاسته اصالح شده و صمغ فارسی با آزمون
های نوسانی مورد ارزيابی قرار گرفته و نتايج در قالب مدول های
ذخیره )' (Gو افت )'' (Gنشان داده شد .میزان مدول های
مذکور در برابر تغییرات فرکانس در شکل  3نشان داده شده
است .اندازه گیری ها نشان دهنده باالتر بودن میزان مدول
ذخیره نسبت به مدول افت در دامنه فرکانسی مورد استفاده در
نمونههای کم چرب است .پس می توان پیشنهاد کرد که
نمونههای کم چرب رفتاری مشابه ژل های ضعیف – که رفتار
شاخص امولسیونها و سس های ساالد است -دارند .به عالوه
برخی پژوهشگران گزارش کردهاند که امولسیون های با نیزان
چربی باال همواره مدول ذخیره باالتری دارند (Mancini et al.,
) .2002; Liu et al., 2007در مطالعه حاضر حتی در مقادير
پايین چربی ،نمونههای کم چرب حاوی نشاسته و صمغ فارسی
دارای مدول ذخیره باالتری بودند .دلیل اين امر وجود نشاسته
است که موجب استحکام ساختار ژلی نمونههای مايونز می شود.
نتايج نشان داد که ترکیب صمغ های گوار و زانتان نسبت به
صمغ فارسی تاثیر بیشتری در استحکام بخشیدن به ساختار ژلی
مايونز دارد ،در اين ارتباط ،نتايج مشابهی توسط ساير
پژوهشگران به دست آمد ;(Worrasinchai et al., 2006
.Mancini et al., 2002; Liu et al., 2007).

ويژگیهای ويسکواالستیک نمونه های کم چرب محتوی
مقادير متفاوتی از صمغ و نشاسته با استفاده از روش های
نوسانی مورد ارزيابی قرار گرفت و نتايج آن بر اساس مدولهای
ذخیره )' (Gو مدول اتالف يا )'' (Gنمايش داده شد(شکل .)2
نتايج نشان دهنده باالتر بودن مقدار مدول ذخیره نمونه های کم
چرب تولیدی در دامنه فرکانسی مورد بررسی است .بنابراين می
توان گفت که نمونه های تولیدی دارای ساختار ژل مانند
ضعیفی می باشند که ويژگی بافتی غالب سسهای ساالد است.
وجود اين ساختار زل مانند در دامنه فرکانسی  0/1تا  10هرتز
نیز پیش از اين مشاهده شده است (Mancini et al., 2002; Liu
) .et al., 2007در سال  1995گزارش شد که مقدار مدول
ذخیره در امولسیون های روغن در آب با محتوی روغن باالتر
بیشتر است) .(Ma and Barboza, 1995در مطالعه حاضر حتی
با داشتن مقدار کمتر روغن ،نمونههای کم چرب محتوی صمغ
فارسی و نشاسته اصالح شده دارای مدول ذخیره باالتری بودند
که نشان دهنده رفتار االستیکتر آنها است .دلیل اين رفتار می
تواند به تاثیر نشاسته در تشکیل ژل و تاثیر صمغی مانند زانتان
در شکل گیری تجمعات بزرگ و در نتیجه شکل گیری ساختار
ويسکواالستیک نسبت داد ;(Worrasinchai et al., 2006
).Mancini et al., 2002; Liu et al., 2007
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شکل  .2تغييرات در مدول های ذخيره و اتالف نمونه های توليدی (ترکيب شيميايی نمونهها مطابق با جدول  1است)
ّ :FFنمونه پرچرب شاهد :LF1 ،نمونه کم چرب شماره  :LF2 ،1نمونه کم چرب شماره  :LF3 ،2نمونه کم چرب شماره  :LF4 ،3نمونه کم چرب شماره  :LF5 ،4نمونه
کم چرب شماره 5

ارزيابی های ميکروسکوپی

میکروسکوپ نوری برای تعیین اندازه ذرات و ريز ساختار
نمونههای ساخته شده مورد استفاده قرار گرفت (شکل  .)3همه
نمونهها شامل قطرات چربی توزيع شده در يک محیط آبی
بودند .ريز ساختار مايونز می تواند تحت تاثیر عوامل زيادی از
جمله نوع و غلظت امولسیفاير و عوامل پايدار کننده و نیز غلظت
و ويسکوزيته فاز روغنی تغییر کند .به عالوه شرايط عملیاتی
نظیر روش و شدت هموژنیزاسیون نیز مهم است (Mun et al.,
) .2009همانطور که در شکل  3نشان داده شده است نمونههای
پرچرب حاوی قطراتی با بزرگترين اندازه هستند .در اين نمونه
ذرات می توانند به آسانی تخريب شده و پديده الحاق رخ دهد
زيرا چربی موجود در اين نمونه به میزان بحرانی ( )≈0/8نسبت
چربی به کل امولسیون نزديک است (Thaiudoma and
).Khantarat, 2011
وجود قطرههايی با کوچکترين اندازه میتواند توضیح
دهنده پايداری باالی نمونههای کم چرب باشد .بسته به غلظت
نشاسته و صمغ فارسی اختالف زيادی در بین اندازه قطرات
روغن در نمونههای کم چرب مشاهده شد .افزايش میزان صمغ
فارسی موجب شکل گیری امولسیونی با اندازه قطرات درشت تر
شد .گزارش شده که در نسبتهای باالی فاز روغنی (-0/775wt
 ،)0/65اندازه قطرات روغن افزايش می يابد (Moros et al.,
) .2002و اينکه اندازه قطره روغن در نمونههای پرچرب نسبت
به نمونه کم چرب بزرگتر است).(Worrasinchai et al., 2006
رنگ

ظاهر مايونز عمدتا با میزان سفیدی(روشنی)آن سنجیده می
شود .گزارش شده که کاهش اندازه ذرات در مايونز موجب

شکلگیری ظاهری روشنتر می شود .دلیل اين امر افزايش
پراکنش نور در نتیجه شکسته شدن آن در تعداد زيادی از
ذرات است) .(McClement and Demetriades, 1998نتايج به
دست آمده در اين پژوهش نشان داد که میزان روشنی نمونهها
) (L- valueبه اندازه ذرات و غلظت نشاسته و صمغ فارسی در
نمونههای مايونز ،وابسته است .کمترين میزان روشنی برای
نمونهای با کمترين میزان نشاسته()% 0/5و بزرگترين اندازه ذره
()16/37 µmيعنی نمونه  ،LF4به دست آمد (جدول  .)5با
کاهش غلظت صمغ فارسی از  4به  %3/6میزان شاخص روشنی
افزايش يافته و از  69/36به  73/77رسید .از سوی ديگر با
افزايش غلظت نشاسته از  0/5به  %1/5میزان شاخص از 63/63
به  75/03افزايش يافت ،که میتوان آن را مربوط به کوچکتر
(McClement and
شدن اندازه ذرات چربی دانست
)( Demetridas, 1998جدول and Khantarat, 2011) .)5
 (Thaiudomaنشان دادند که میزان  Lدر نمونههای کم چرب
به واسطه اضافه کردن نشاسته ) (OSAهمواره بیشتر از انواع
پرچرب است.
اثر صمغ فارسی بر روی شاخص قرمزی ) (a-valueکامال
واضح بود و قرمزی نمونهها با افزايش غلظت صمغ بیشتر شد.
هرچند که اختالف معنی داری بین نمونه های تهیه شده با
غلظت های  3/6و  3/8مشاهده نشد .نتايج مشابهی در مورد اثر
غلظت صمغ فارسی بر روی شاخص زردی ) (b-valueمشاهده
شد .نتايج به دست آمده نشان دهنده اثر مثبت و مستقیم
غلظت نشاسته بر روی شاخص قرمزی در نمونههای کم چرب
بود .میزان شاخص زردی نمونه پرچرب از تمام نمونههای کم
چرب ،کمتر بود.
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100µm

100µm

100µm

100µm

100µm

100µm
شکل  .3تصاوير ميکروسکوپی از اندازه قطره های چربی در نمونههای کم چرب ) (LFو تجاری ) (FFمايونز با بزرگنمايی يکسان X40

ّ :FFنمونه پرچرب شاهد :LF1 ،نمونه کم چرب شماره  :LF2 ،1نمونه کم چرب شماره  :LF3 ،2نمونه کم چرب شماره  :LF4 ،3نمونه کم چرب شماره  :LF5 ،4نمونه کم چرب
شماره 5
جدول  .5پارامترهای رنگی سفيدی ) ،(Lقرمزی -سبزی ) ، (aزردی-آبی ) (bو شاخص اختالف رنگ نمونههای مايونز
∆E

B

A

7/86±1/41b

4/67±1/01bcd

4/66±0/53c

L
*ab

73/77±1/20

نام نمونه
LF1

9/02±1/21b

5/24±0/98c

5/03±0/68c

70/92±0/73b

LF2

8/88±2/78b

9/40±0/49a

6/65±0/52a

69/36±1/65c

LF3

13/88±3/03a

7/52±2/50ab

6/28±0/52ab

63/63±0/95d

LF4

10/10±1/12ab

1/62±1/08d

5/30±0/88bc

75/03±2/86a

LF5

-

10/48±0/66a

0/89±0/59d

75/97±3/03a

FF

* -در داخل هر ستون حروف متفاوت نشان دهنده وجود اختالف معنی دار در سطح  %5است
ّ :FFنمونه پرچرب شاهد :LF1 ،نمونه کم چرب شماره  :LF2 ،1نمونه کم چرب شماره  :LF3 ،2نمونه کم چرب شماره  :LF4 ،3نمونه کم چرب شماره  :LF5 ،4نمونه کم چرب
شماره 5
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ارزيابی حسی

ارزش کالریزايی نمونههای کم چرب به واسطه کاهش میزان چربی
 ويژگیهای.و جايگزينی آن با آب به میزان زيادی کاهش يافت
بافتی نمونههای کم چرب بطور کلی مشابه با نمونههای پرچرب
 با اين حال نمونههای کم چرب دارای پايداری باالتری.تجاری بود
بودند که اين پايداری به حضور نشاسته اصالح شده در اين گروه
 رنگ نمونههای کم چرب متفاوت از نمونه پرچرب.نسبت داده شد
بود و غلظت نشاسته و صمغ و نیز اندازه ذرات رنگ را تحت تاثیر
 ارزيابی حسی نمونههای کم چرب همانند نمونه پرچرب.قرار دادند
 نتايج نشان داد که نشاسته و صمغ فارسی را می توان به ترتیب.بود
به عنوان جايگزين برای زرده تخم مرغ و صمغ های رايج
 به عالوه اين تحقیق اثبات می.تجاری(زانتان و گوار)در نظر گرفت
کند که میتوان از نشاسته و صمغ فارسی برای توسعه محصوالت
.مشابه با چربی کاهش يافته و فاقد کلسترول استفاده کرد

نتايج حاصل از ارزيابی پذيرش کلی نمونهها نشان میدهد که در
بین نمونههای کم کالری نمونه يک بهعلت بیشتر بودن میزان
مخلوط دو صمغ زانتان و گوار امتیاز پذيرش کمتری کسب کرده
است در حالی که در بین ديگر نمونهها با نمونه شاهد اختالف
 دادههای حاصل از ارزيابی بافت.معنی داری مشاهده نشده است
نمونهها نشان میدهد که با افزايش میزان نشاسته و مخلوط دو
 در.صمغ زانتان و گوار امتیاز مربوط به بافت کاهش پیدا میکند
نمونه سه که روغن به طور کامل با صمغ فارسی جايگزين شده
است بافت مطلوب ارزيابی شده است و با نمونه شاهد اختالف
 بیشترين امتیاز بافت مربوط به دو.معنیداری نداشته است
نمونه دو بوده است که میزان نشاسته در آنها يک درصد و میزان
 داده. از میزان کل صمغ مصرفی بوده است%95 صمغ فارسی
های حاصل از طعم و رنگ نشان میدهد که کاهش میزان
نشاسته به حد نیم درصد از شدت طعم کاسته است به طوری
،که نمونه چهار با ديگر نمونهها اختالف معنیدار داشته است
نتايج حاصل از رنگ نمونهها نشان میدهد با افزايش میزان
 مربوط به رنگ و با1/1 صمغ فارسی کاهش اندک امتیاز برابر با
 اتفاق افتاده0/1 افزايش نشاسته افزايش اندک امتیاز برابر با
.است

سپاسگزاری
.اين پژوهش با حمايت مالی دانشگاه تهران انجام شده است
 نماينده شرکت اينگرديون در،نگارندگان از شرکت تهران ترگل
ايران برای تهیه برخی مواد مورد استفاده در اين پژوهش تقدير می
.کنند
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