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 1دنش اموخته کارشناسی ارشد  ،گروه علوم و صنایع غذایی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد سبزوار ،سبزوار ،ایران.
 2گروه علوم و صنایع غذایی ،واحد تربتحیدریه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تربتحیدریه ،ایران.
 3گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی ،دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک ،واحد قزوین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قزوین ،ایران.
تاریخ دریافت49/8/22 :

تاریخ پذیرش42/3/22 :

چکیده
عصاره ریشه گیاه چوبک سرشار از ساپونین است که دارای خواص آنتیاکسیدانی و ضدمیکروبی است ،بنابراین در پژوهش حاضر در
دونات ،جایگزین آنتیاکسیدان سنتزی روغن استفادهشده در تهیه خمیر دونات شد .عصاره ریشه گیاه چوبک به روش متداول استخراج و در
سطوح کاربردی (صفر 0/2 ،0/1 ،و  0/3درصد) به دونات اضافه گردید .پس از تولید دونات ،خواص کیفی و شیمیایی و میکروبی دونات در
روزهای اول ،سوم و ششم پس از تولید مورد آزمایش قرار گرفت .نتایج حاصل نشان داد ،افزایش عصاره چوبک ،سبب افزایش ترکیبات
فنولی و محتوای رطوبت گردید؛ این افزایش در سطح آماری  44درصد معنیدار بود .بیشینه خاصیت آنتیاکسیدانی و تغییرات ترکیبات فنولی
در تیمار  0/3درصد در روز اول و بیشینه تغییرات فعالیت آبی در تیمار  0/2در روز اول مشاهده شد .بیشینه تغییرات رطوبت در تیمار با 0/3
درصد عصاره چوبک و روز اول نگهداری مشاهده شد ،البته اختالف معنیداری با تیمار  0/2درصد در روز اول نداشت .افزایش عصاره
چوبک سبب کاهش اندیس پرکسید و تعداد باکتریهای هوازی گردید ،این کاهش در سطح آماری  44درصد معنیدار بود .بیشینه تغییرات
اندیس پرکسید و آزمون میکروبی در تیمار شاهد روز ششم مشاهده شد .در پایان تیمار حاوی  0/2درصد عصاره چوبک بهعنوان بهترین
نمونه از نظر خصوصیات فیزیکی ،شیمیایی و حسی تعیین گردید.
واژه های کلیدی :آنتیاکسیدان ،دونات ،عصاره چوبک ،میکروبی ،مدت نگهداری.

* مسوول مکاتبات behnazentezari1990@gmail.com :
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 -1مقدمه

سرخ کردن خمیر تازه و یا تخمیر شده در روغن تهیه میشود و

چوبک ( ،)Acanthophyllumیکی از جنسهای مهم تیره

بهعنوان شیرینی پذیرایی ،چاشت و یا پسغذا (دسر) از آن

میخک 1است ،در زیر تیره سیلنوئیده 2قرار دارد .چوبک دارای

استفاده میشود ( )2و یا نوعی اسنک سرخشده شیرین است که

بوتههای چوبی بالشتی شکل و دارای خارهای گزندهاند (.)10،21

بهصورت شیمیایی یا تخمیری یا تلفیق این دو درمیآید و

قسمتهای پایینی گیاه کامالً چوبی ،گلها سفید ،طول گیاه -20

بهصورت عمیق سرخ شود ( .)9خوشمزگی و پرانرژی بودن

 22سانتیمتر ،طول برگ  2-1سانتیمتر ،گلبرگها  2عدد ،نوک

دونات باعث شده در میان محصوالت شیرین حاصل از آرد گندم

پهن و سفید و در انتها قرمز است ( .)6چوبک در جهان دارای 61

بسیار موردتوجه قرا گیرد .بازار دونات در آمریکا ( )2006تنها

گونه است که حدود  23گونه آن نیز بومی استان خراسان

سالیانه حدود  3-9میلیارد دالر درآمد دارد ( .)34دونات تازه باید

بهحساب میآید .گونهای از این جنس به نام آکانتوفیلوم

نرم ،قابلانعطاف و دارای عطر و آرومای کافی باشد .در طول

اسکروزوم 3از دیرباز تحت عنوان چوبک ،یا بیخ برای مردم

نگهداری دونات در دمای اتاق بعضی ویژگیهای دونات ازجمله

شناختهشده است ،از ریشه ضخیم آن به علت داشتن ماده

رطوبت ،عطر ،طعم ،بو و استحکام دونات کاهش مییابد .معموالً

ساپونین ،مانند صابون برای شستن و تمیز کردن لباس استفاده

مدت نگهداری دونات کمتر از هفت روز است .کوتاهی

میکردهاند .ساپونین موجود در عصاره چوبک در دسته

ماندگاری دونات عمدتاً به دلیل بیاتی آن است ،مشکل جدی

آنتیاکسیدانها قرار دارد (.)10

محسوب میشود .بیاتی فرآیندی پیچیده است و ازآنجاکه نشاسته

آنتیاکسیدانها منجر به تأخیر پروسهی اکسیداسیون میشوند؛

یکی از اجزای اصلی در تهیه دونات محسوب میشود علت بیاتی

عالوه بر این ترکیبات آنتیاکسیدانی معموالً بهمنظور جلوگیری از

به تغییرات نشاسته و فرآیند رتروگریداسیون 9مربوط است .بهترین

پراکسیداسیون لیپیدها ،در برخی محصوالت بهعنوان افزودنی به

زمان مصرف دونات تا  3روز پس از تولید آن است (.)22

آنها اضافهشده که باعث افزایش زمان ماندگاری نیز خواهد شد

در زمینه استفاده از عصاره چوبک در مواد غذایی مطالعات

و درنتیجه باعث جلوگیری از تندی و بدطعمی ماده غذایی

اندکی صورت گرفته است که در همین راستا میتوان به مطالعه

میشوند ( .)19با توجه به نگرانیهایی که در مورد اثرات سمیت

کیهانی و همکاران ( ،)1340به بررسی تأثیر عصاره گیاه چوبک و

زائی مربوط به آنتیاکسیدانهای سنتزی مانند بوتیل هیدروکسی

منو و دی گلیسیرید بر بهبود کیفیت کیک روغنی پرداختن اشاره

آنیزول ،بوتیل هیدروکسی تولوئن ،ترتبوتیل هیدروکسی کینون و

نمود.

پروپیل گاالت ابرازشده است ،استفاده از آنها در مواد غذایی

تأثیر عصاره چوبک (در سه سطح  0/2 ،0و  1درصد) و

محدودشده است .جستجوی جایگزینهای طبیعی برای آنتی

امولسیفایر منو و دی گلیسیرید (در سه سطح  0/2 ،0و  1درصد)

اکسیدانهای سنتزی ،منجر به بررسی آنتی اکسیدانهای متعددی از

بر بهبود کیفیت نوعی کیک روغنی موردمطالعه قرار گرفت.

منابع گیاهی شده استودنی به آنها اضافهشده ،باعث افزایش زمان

حجم مخصوص ،درصد افت وزنی ،میزان رطوبت و آزمون بافت

ماندگاری نیز خواهد شد و درنتیجه باعث جلوگیری از تندی و

سنجی و حسی از مهمترین ویژگیهای کیفی اندازهگیری شده

بدطعمی ماده غذایی میشود (.)22،22،24

برای نمونههای تهیهشده بودند .نتایج بهروشنی نشان داد که در

شایان ذکر است که امروزه با توجه به تغییرات فرهنگی و

مقایسه با نمونه شاهد ،افزایش سطح مصرف این دو افزودنی سبب

اجتماعی مصرف مواد غذایی آماده رو به افزایش است .بهترین

افزایش حجم مخصوص ،رطوبت ،امتیاز فاکتور های حسی رنگ

گزینه ،مواد غذایی شیرین تهیه شده از آرد گندم شامل انواع

پوسته ،بافت و کاهش سفتی ،درصد افت وزنی و امتیاز فاکتور

کیک ،کلوچه ،دونات و انواع شیرینی است (.)12

حسی طعم و بو گردید .طی استفاده همزمان از این دو افزودنی،

دونات از دو کلمه انگلیسی  doughبه معنی خمیر و  nutبه معنای

بهترین نتیجه از بهکارگیری  0/2درصد عصاره چوبک و 0/2

مهره ساختهشده است .دونات نوعی شیرینی آردی است که از

درصد منو و دی گلیسیرید حاصل شد ( .)6سلیک 2و همکاران

1

Caryophyllaceae
Silenoidea
3
Acanthophyllum squarrosum Boiss
2

4

Retrogradation
5
Celik
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( ،)2002به بررسی اثر عصاره صابونی (ریشه گیاه گیپسوفیال

 -2مواد و روشها

آروستی )1بر خواص فیزیکی و حسی و رئولوژیکی کیک

 - 1-2مواد

اسفنجی پرداختند .نتایج نشان داد که عصاره صابونی تا  22درصد

ریشه گیاه چوبک از کوهپایههای  10کیلومتری شمال شهرستان

توانست جایگزین پروتئینهای سفیده تخممرغ در کیک اسفنجی

نیشابور جمعآوری گردید و جهت عصاره گیری از آن،

شود و هیچ اثر نامطلوبی بر ویژگیهای رئولوژیکی و حسی کیک

حاللهای -nهگزان (شرکت  merkآلمان) و متانول (ایران) به

اسفنجی نداشته باشد .عالوه براین نتایج آزمون حسی نشان داد که

کار گرفته شدند .روغن گیاهی فاقد آنتیاکسیدان از کارخانه شاد

جایگزینی عصاره چوبک در فرموالسیون کیک اسفنجی میتواند

گل نیشابور تهیه و در دمای  -2درجه سانتیگراد نگهداری شد.

تا  22درصد پارامترهای حسی (عطر ،طعم ،رنگ ،بو ،بافت) را

دیگر مواد موردنیاز برای تهیه خمیر دونات شامل آرد سفید

بهبود ببخشد (.)18

گندم ،شیر خشک ،تخممرغ ،مخمر ،شکر ،نمک ،وانیل و روغن

آزادبخت و همکاران ( ،)1389کارایی عصاره بهدستآمده از

از یک فروشگاه عرضهکننده مواد اولیه قنادی خریداری شدند.

گونهای چوبک را در انگل زدایی از سبزی جعفری بررسی

تیمارهای چهارگانه عبارت بودند از:

کردند و به قابلیت انگل زدایی باالی این عصاره ساپونینی در

 T0دونات تجاری (شاهد) T1 ،دونات (با  0/1گرم عصاره چوبک

مقایسه با آب و همچنین ماده ضدعفونیکننده و پاککننده

در  100گرم خمیر دونات) T2 ،دونات (با  0/2گرم عصاره

تجاری مورداستفاده بدین منظور پی بردند ( .)1پور حاجی و

چوبک در  100گرم خمیر دونات) T3 ،دونات (با  0/3گرم

همکاران ( ،)1340کیفیت دونات سرخشده با کاهش مصرف

عصاره چوبک در  100گرم خمیر دونات).

آنتیاکسیدان سنتزی با استفاده از عصاره چای سبز را بررسی
کردند .نتایج نشان داد ،با افزایش اسید آسکوربیک و چای سبز
اندیس پر اکسید کاهش یافت و تفاوت معنیداری بر روی طعم
مشاهده شد .همچنین با افزایش چای سبز طعم گسی در دونات
مشهود گردید (.)2
با توجه به مطالعات صورت گرفته تابهحال هیچگونه پژوهشی در
ارتباط با امکان بهکارگیری عصاره چوبک در فرموالسیون دونات
انجام نگرفته است .برای جلوگیری از اکسید شدن و فعالیت
میکروبی و کاهش هزینههای اقتصادی میتوان از فرآوردههای
گیاهی بومی که دارای ویژگیهای ممتاز مانند طبیعی بودن ،عدم
ایجاد آلودگیهای زیستمحیطی ،در دسترس و ارزان بودن و
خواص دارویی فراوان و فرآوری آسان است استفاده کرد.
ازاینرو هدف از این پژوهش تعیین اثر استفاده از عصاره گیاه
چوبک در دونات باهدف حفظ خصوصیات کیفی و ماندگاری
محصول در طی دوره نگهداری و همچنین بررسی خصوصیات
آنتیاکسیدانی عصاره گیاه چوبک در فرموالسیون این محصول
است.

 -2-2روشها
 -1-2-2عصاره گیری از ریشه چوبک

ریشه گیاه چوبک پس از جمعآوری تمیز و طی مراحلی به
حالت پودری درآمده ،در ابتدا با استفاده از دستگاه هات پلیت و
حالل -nهگزان در دمای  90درجه سانتیگراد برای مدت 9
ساعت پودر حاصل چربی زدایی گردید .در ادامه عصارهگیری از
پودر چربی زدایی شده به روش کیهانی و همکاران ( )1340تحت
شرایط زیر انجام پذیرفت:
دمای  90درجه سانتیگراد ،مدت  6ساعت ،نسبت حالل به نمونه
 22میلیلیتر بر گرم ،غلظت عصاره  80درصد .عصاره متانولی
حاصل طی مراحلی تغلیظ و درنهایت در آون تحت خأل
( )memmertساخت کشور آلمان در دمای  90درجه سانتیگراد
خشک شد .عصاره خشکشده ابتدا پودر شد و تا زمان انجام
آزمونها در ظروف دربسته در یخچال نگهداری گردید.
 -2-2-2اندازهگیری خصوصیات شیمیایی آرد گندم

این آزمونها شامل درصد رطوبت ،خاکستر ،پروتئین ،چربی
گلوتن مرطوب و عدد سدیمنتاسیون (زلنی) مطابق با دستورالعمل
 AACCتدوینشده در سال  2000انجام گردید.

Gypsophila arrostii var.nebulosa

1
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 -3-2-2تهیه دونات

طولموج  212نانومتر قرائت شد .درصد مهارکنندگی رادیکال

تمامی خمیرهای دونات با  22درصد آرد گندم2 ،درصد شکر،

آزاد برحسب رابطه ( )1محاسبه میشود:

10درصد تخممرغ2 ،درصد روغن18/2 ،درصد آب3 ،درصد

رابطه()1

مخمر0/2 ،درصد وانیل2/8 ،درصد شیر خشک0/2 ،درصد نمک

که  Aدرصد مهارکنندگی رادیکال آزاد  Ac ،DPPHجذب

و سطوح مختلف عصاره ریشه گیاه چوبک ( ،0/1 ،0/2 ،0/3صفر

شاهد و  Asجذب نمونه است (.)12

A=(Ac - As)/Ac ×100%

درصد بر اساس وزن کل فرموالسیون) تهیه گردید .ابتدا تخممرغ
را در ظرف مخصوص ریخته و به مدت  3دقیقه با دور تند با هم

 -4-2-2اندازهگیری مقدار ترکیبات فنولی کل

زن (ساخت کشور ژاپن) هم زده شد .سپس به آن شکر ،روغن

مقدار ترکیبات فنولی کل با روش فولین سیوکالتو طبق روش

فاقد آنتیاکسیدان و آب ،عصاره چوبک ( 0/1 ،0/2 ،0/3و صفر

اوردومز و گومیز ( ،)2006اندازهگیری شد .در این روش 0/2

درصد) ،شیر خشک ،وانیل و مخمر اضافه و به مدت  3دقیقه با

میلیلیتر از عصاره استخراجی(غلظتهای  200-100میلیگرم بر

دور تند هم زده ،سپس آرد توزین شده کمکم به آن اضافه شد.

لیتر با متانول) با  2/2میلیلیتر از معرف فولین -سیوکالتو  0/2نرمال

خمیر آمادهشده به مدت  12دقیقه در دمای  22درجه سانتیگراد

و  2میلیلیتر از محلول کربنات سدیم 2/2درصد بهخوبی مخلوط

در ظرف مخصوص قرار گرفت تا مرحله اول تخمیر صورت

شد .مخلوط به مدت  120دقیقه در دمای اتاق قرار گرفت .سپس

گیرد .سپس خمیر باضخامت  1سانتیمتر پهن و قالبزنی شد.

مقدار جذب محلول توسط دستگاه اسپکتروفتومتر در طولموج

قطعات به مدت  40دقیقه در دمای  92درجه سانتیگراد در اتاق

 260نانومتر قرائت شد .مقدار کل ترکیبات فنولی با استفاده از

تخمیر ،مرحله دوم تخمیر را سپری کردند .دونات ها داخل

معادله خط رسم شده بر مبنای اسید گالیک و بهصورت میلیگرم

سرخکن (ساخت آمریکا) با روغن سرخکردنی الدن (مخلوطی از

در گرم عصاره (ماده خشک) بیان گردید (.)33

روغنهای آفتابگردان یا کانوال یا تخم پنبه و پالم اولئین یا روغن
سویا) سرخ شدند .سپس از سرخکن خارج و توسط کاغذ جاذب

 -5-2-2اندازهگیری پراکسید

روغن ،روغن اضافه آن گرفته شد .نمونهها در داخل بستههای

طبق روش هورویتز و همکاران ( 2 ،)1422گرم از روغن

پلیاتیلنی بستهبندی شدند و در دمای اتاق (خشک و خنک) تا

استخراجشده را وزن و با  30میلیلیتر حالل پراکسید ( 3حجم

زمان انجام آزمونها نگهداری شدند.

اسید استیک  2 +حجم کلروفرم) و  0/2میلیلیتر محلول یدور

تهیه خمیر شاهد :تهیه خمیر شاهد مشابه خمیر تیمارها است ،تنها

پتاسیم اشباع مخلوط و به مدت  1دقیقه در جای تاریک قرار داده

روغن مورداستفاده در خمیر دونات شاهد ،روغن گیاهی حاوی

شد .سپس  30میلیلیتر آب مقطر و چند قطره چسب نشاسته به آن

آنتیاکسیدان سنتزی( 0/01درصد آنتیاکسیدان  )TBHQاست.

اضافه گردید تا از بین رفتن رنگ آبی محلول ،عیار سنجی با
استفاده از محلول تیوسولفات  0/01نرمال ادامه داده شد .عدد

 -3-2-2اندازهگیری آنتیاکسیدان به روش DPPH

پراکسید برحسب میلی اکی واالن در کیلوگرم ( )meq/kgتوسط

فعالیت آنتیاکسیدانی دونات حاوی عصاره چوبک ،با استفاده از

رابطه ()2

روش  ،1،1دی فنیل-2-پیکریل هیدرازیل( )DPPHبر مبنای

محاسبه گردید:

درصد مهار تولید رادیکال آزاد اندازهگیری شد .بدین ترتیب که

عدد پراکسید = (گرم) حجم نمونه  )ml(/مقدار مصرفی

بعد از عصاره گیری از تیمارهای دونات غلظتهای 200-100

تیوسولفات

1000

میلیگرم بر لیتر با متانول در ارلن مایر  220سیسی تهیه شد2 .

رابطه ()2

سیسی از غلظتهای مختلف در متانول به  2سیسی محلول

حد استاندارد مجاز پراکسید در روغنهای جامد  2meq/kgو

 0/009درصد  DPPHدر متانول اضافه گردید .بعد از  40دقیقه

روغنهای مایع  2meq/kgمیباشد (.)22

گرمخانه گذاری در دمای اتاق جذب نوری نمونهها توسط
دستگاه اسپکتوفتومتری (مدل  Jenewayساخت انگلستان) در

سدیم

×

نرمالیته

سدیم

×

بررسی اثر عصاره چوبک بر خواص آنتیاکسیدانی و ماندگاری دونات

01

-6-2-2آزمون رطوبت

نمونههای سرخشده و خنک شده به قطعات  1/2 ×1/2سانتیمتر

 -9-2-2ارزیابی حسی

بریده و در آون هوای داغ (مدل  of-02Gساخت کره جنوبی) در

خصوصیات حسی نمونهها شامل رنگ پوسته ،رنگ مغز ،طعم،

دمای  120درجه سانتیگراد تا رسیدن به وزن ثابت خشک

بو ،بافت (سفت بودن ،خمیری بودن) و پذیرش کلی توسط 10

گردیدند .اختالف وزن نمونه نشاندهنده میزان رطوبت هر نمونه

ارزیاب آموزشدیده با روش امتیازدهی هدونیک  2نقطهای مورد

میباشد (.)33

ارزیابی قرار گرفت ( .)90امتیازات بین خیلی خوب ( ،)2خیلی بد
( )1در نظر گرفته شد .جهت انتخاب داوران آزمون مثلثی مطابق

 7-2-2آزمون فعالیت آبی

روش گاسوال و همکاران ( )1489استفاده شد (.)14

طبق روش اکسوان و همکاران ( ،)2004فعالیت آبی نمونهها
(نمونه شاهد با بهترین نمونه از لحاظ آزمون حسی) به کمک

 -11-2-2شمارش کلی میکروارگانیسمها

دستگاه فعالیت آبی ( )Novasinaساخت کشور سوئیس پس از

شمارش کلی میکروارگانیسمها ،توسط روش پور پلیت و تهیه

پخت در روزهای اول ،سوم و ششم پس از تولید اندازهگیری شد

رقت با استفاده از محیط کشت پلیت کانت آگار طبق روش سعید

(.)12

( )2013انجام گرفت (.)36

 8-2-2آزمون بافت سنجی

 -11-2-2تجزیهوتحلیل آماری

آزمون بافت سنجی با استفاده از دستگاه بافت سنج ( Stable

نتایج بهدستآمده از این پژوهش بهصورت فاکتوریل در قالب

 )micro system/TA-Xt plasساخت کشور انگلستان در

طرح کامالً تصادفی با دو فاکتور سطوح مختلف عصاره ریشه

فواصل زمانی تعیینشده (روز اول ،سوم ،ششم نگهداری) پس از

گیاه چوبک ( ،0/1 ،0/2 ،0/3صفر درصد بر اساس وزن کل

پخت انجام پذیرفت .بدین منظور در تمامی نمونهها (نمونه شاهد

فرموالسیون) و زمان نگهداری ( 3 ،1و  6روز) با استفاده از

با بهترین نمونه از لحاظ آزمون حسی) ابتدا قطعات مکعبی با ابعاد

نرمافزار آماری  SASمورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

 90×90×20میلیمتر تهیه گردید .نمونهها در زیر یک پروب

میانگینها با استفاده از آزمون دانکن در سطح اطمینان  44درصد

استوانهای با انتهای صاف و از جنس آلومینیوم و با قطر 20

( )P<0.01مورد مقایسه قرار گرفتند و جهت رسم نمودار از

میلیمتر در  23میلیمتر ارتفاع مورد آزمون فشردگی قرار گرفتند.

نرمافزار  Excelاستفاده شد.

سرعت پروب در طی آزمون  30میلیمتر در دقیقه میزان (مسافت)
فشرده شدن  20میلیمتر و آستانه شروع  20گرم در نظر گرفته

 -3نتایج و بحث

شد .حداکثر نیروی موردنیاز جهت اعمال این فشردگی بهعنوان

 -1-3خصوصیات شیمیایی آرد

شاخصی از میزان سفتی نمونه برحسب کیلوگرم گزارش شد

مشخصات آرد گندم مورداستفاده به شرح جدول  1میباشد.

(.)32
جدول  -1ویژگی آرد گندم مورد استفاده در تهیه دونات
رطوبت

خاکستر

پروتئین

چربی

گلوتن مرطوب

عدد زلنی

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(میلیلیتر)

21/3

0/7

22

2/4

12/3

12/2

 -2-3خصوصیات فیزیکوشیمیایی ،حسی و میکروبی دونات

نتایج مربوط به شکل  1درصد مهارکنندگی رادیکال آزاد دونات

-1-2-3تعیین فعالیت آنتی رادیکالی به روش DPPH

نشان داد ،تأثیر عصاره چوبک در سطح آماری  44درصد روی

08
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ویژگی درصد مهارکنندگی رادیکال آزاد دونات معنیدار بود

چوبک به دونات خاصیت آنتیاکسیدانی آن بیشتر میشود.

(.)P>0/01

پورحاجی و همکاران ( ،)1340نیز در ارزیابی خاصیت

با توجه به تأثیر معنیدار ( )P>0/01عصاره چوبک روی ویژگی

آنتیاکسیدانی چای سبز و اسید اسکوربیک در فرموالسیون

درصد مهارکنندگی رادیکال آزاد دونات ،بیشینهی درصد

دونات سرخشده به این نتیجه رسیدند ،آنتیاکسیدان طبیعی دارای

مهارکنندگی رادیکال آزاد در نمونه دونات حاوی 0/3درصد

فعالیت خورندگی رادیکال آزاد بیشتری نسبت به نمونه شاهد با

عصاره چوبک و زمان نگهداری  1روز مشاهده شد (شکل  .)1لذا

آنتیاکسیدان سنتزی است.

تیمار حاوی  0/3درصد عصاره چوبک بهعنوان بهترین تیمار

همانگونه که مشاهده میشود با افزایش عصاره چوبک به دونات

انتخاب گردید .همانگونه که مشاهده میشود با افزایش عصاره

خاصیت آنتیاکسیدانی آن بیشتر میشود .پورحاجی و همکاران

غلظت ٠.٢درصد

غلظت  ٠.٣درصد

غلظت  ٠.١درصد

b
c

c

c

٨٠
٧٠

d
e

٦٠

f

g

٥٠

h

٤٠
٣٠
٢٠
١٠
٠٠
٣
مدت نگهداری

6

میزان مهارکنندگی رادیکال آزاد ( درصد )

٩٠

a

b

b

غلظت صفر درصد (شاهد)

١

شکل  -1اثر متقابل غلظت عصاره چوبک و زمان نگهداری بر روی میزان مهارکنندگی رادیکال آزاد در دونات.
(حروف آماری متفاوت نشانه وجود اختالف معنیدار در سطح  2درصد)

عصاره چوبک 0/2درصد

بدون عصاره چوبک

عصاره چوبک  0/3درصد

عصاره چوبک 0/1درصد

a
e

d cd

e
f

f
g

6

٣

زمان نگهداری (روز )

ترکیبات فنولی ( درصد )

b

a

bcd bc

٩٠
٨٠
٧٠
٦٠
٥٠
٤٠
٣٠
٢٠
١٠
٠

١

شکل  -8اثر متقابل عصاره چوبک و زمان نگهداری بر روی ترکیبات فنولی دونات.
(حروف آماری متفاوت نشانه وجود اختالف معنیدار در سطح  2درصد)

بررسی اثر عصاره چوبک بر خواص آنتیاکسیدانی و ماندگاری دونات

00

( )1340نیز در ارزیابی خاصیت آنتیاکسیدانی چای سبز و اسید

هولتکجولن ( )2008مطابقت دارد ( .)29این محققان با بررسی بر

اسکوربیک در فرموالسیون دونات سرخشده به این نتیجه

روی خواص علت مقاوم آنتیاکسیدانی و پروفایلهای حسی نان

رسیدند ،آنتیاکسیدان طبیعی دارای فعالیت خورندگی رادیکال

حاوی آرد جو به این نتیجه رسیدند که نان حاوی  90درصد آرد

آزاد بیشتری نسبت به نمونه شاهد با آنتیاکسیدان سنتزی است.

جو سبب افزایش خاصیت آنتیاکسیدانی میشود و مقدار

این نتایج با گزارش تیسونگ و همکاران ( )2010و نتایج نصیری

ترکیبات فنول آزاد ( )TPC-Sدر طول فرآیند پخت کاهش

و همکاران ( )1382همخوانی دارد.

مییابد ،در حالی که مقدار ترکیبات فنولی ( )TPC-ICافزایش
مییابد .پورحاجی و همکاران ( )1340نیز در ارزیابی خاصیت

 -2-2-3ترکیبات فنولی کل

آنتیاکسیدانی چای سبز و اسید اسکوربیک در فرموالسیون

نتایج مربوط به شکل  2ترکیبات فنولی دونات نشان داد ،تأثیر

دونات سرخشده به این نتیجه رسیدند ،ترکیبات فنولیک در

عصاره چوبک ،غلظت عصاره ،زمان نگهداری و اثرات متقابل

دونات های حاوی این آنتیاکسیدانها ،در طی بازههای زمانی

(غلظت عصاره چوبک و زمان نگهداری) در سطح آماری 44

مختلف با افزایش عصاره زیاد میشود و این اختالف نسبت به

درصد روی ویژگی ترکیبات فنولی دونات معنیدار بود

شاهد معنیدار بود.

با توجه به تأثیر معنیدار ( )P>0/01غلظت عصاره و زمان

 -3-2-3عدد پراکسید

نگهداری روی ویژگی ترکیبات فنولی دونات ،بیشینهی ترکیبات

نتایج مربوط به شکل  3و  9عدد پراکسید دونات نشان داد ،تأثیر

فنولی با اختالف معنیدار ( )P>0/01در عصاره چوبک  %0/3و

عصاره چوبک و زمان نگهداری در سطح آماری  44درصد روی

زمان نگهداری  1روز مشاهده شد که اختالف آماری معنیدار با

ویژگی عدد پراکسید دونات معنیدار بود ( .)P>0/01با توجه به

دونات تهیهشده با عصاره چوبک  %0/3و زمان نگهداری  3روز

تأثیر معنیدار ( )P>0/01عصاره چوبک روی ویژگی عدد

نداشت (شکل  .)2ترکیبات فنولیک استخراجشده از گیاهان در

پراکسید دونات ،بیشینهی عدد پراکسید با اختالف معنیدار

طی پخت از بین نمیروند به همین دلیل ترکیبات فنولیک در

( )P>0/01در دونات تهیهشده بدون عصاره چوبک مشاهده شد

دمای باال نیز مؤثر هستند .دمای باال در طی پخت ،بعضی از

که اختالف آماری معنیدار با نمونه دونات حاوی  %0/1عصاره

ترکیبات موجود در مواد غذایی را از بین میبرد درنتیجه ترکیبات

چوبک نداشت (شکل .)3

(.)P>0/01

فنولی عصاره گیاهان افزایش مییابد ( ،)2نتایج با تحقیق

٠.٦

ab
b

٠.٥
٠.٤

c

٠.٣
٠.٢
٠.١
٠.٠
0/3

0/2

0/1

0

غلظت عصاره چوبک ( درصد )
شکل  -0تأثیر افزودن عصاره چوبک بر روی عدد پراکسید دونات.
(حروف متفاوت نشانه اختالف معنیدار در سطح  2درصد).

عدد پراکسید ( میلی اکی واالن  /کیلو گرم )

a

٠.٧
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a

٠.٧
٠.٦

b

٠.٥

b

٠.٤
٠.٣
٠.٢
٠.١
٠.٠

6

٣

عدد پراکسید ( میلی اکی واالن  /کیلو گرم )

٠.٨

٠

زمان نگهداری ( روز )
شکل  -3تأثیر زمان نگهداری بر روی عدد پراکسید دونات.
(حروف متفاوت نشانه اختالف معنیدار در سطح  2درصد).

با توجه به تأثیر معنیدار ( )P>0/01زمان نگهداری روی ویژگی

خاصیت آنتیاکسیدانی چای سبز و اسید اسکوربیک در

عدد پراکسید دونات ،بیشینهی ویژگی عدد پراکسید با اختالف

فرموالسیون دونات سرخشده به این نتیجه رسیدند؛ اندیس

معنیدار ( )P>0/01در زمان نگهداری  6روز مشاهده شد (شکل

پراکسید در دونات های حاوی این آنتیاکسیدانها ،در طی

 .)9کمینه عدد پراکسید با اختالف معنیدار ( )P>0/01در نمونه

بازههای زمانی مختلف کمتر روند افزایش دارد و این اختالف

دونات حاوی  %0/3عصاره چوبک و زمان نگهداری  1روز

نسبت به شاهد معنیدار بود.

مشاهده شد .اندیس پراکسید ) (pvباالتر از  6میلی اکی واالن بر
کیلوگرم در محصول ،نشان دهنده رانسید شدن محصول و

 -4-2-3نتایج آزمون رطوبت

غیرقابلمصرف بودند آن است (.)22

نتایج مربوط به شکل  2رطوبت دونات نشان داد ،تأثیر عصاره

نتایج این پژوهش نشان داد که تیمار بدون عصاره چوبک دارای

چوبک ،زمان نگهداری و اثرات متقابل (زمان نگهداری و عصاره

باالترین اندیس پراکسید میباشد و در تیمارهای حاوی عصاره

چوبک) در سطح آماری  44درصد روی ویژگی رطوبت دونات

چوبک با افزایش عصاره اندیس پراکسید کاهش پیدا میکند .از

معنیدار بود ( .)P>0/01با افزایش درصد عصاره چوبک میزان

عوامل افزایش اندیس پراکسید میتوان به حرارت ،غیراشباع

رطوبت تیمارهای دونات نسبت به تیمار شاهد بهطور معنیداری

بودن ،آلودگی ماده چرب با ماده چرب تندشده ،هوا و غیره اشاره

افزایش یافت بهطوریکه بیشینهی ویژگی رطوبت با اختالف

نمود .عصاره چوبک حاوی ساپونین میباشد ،خاصیت

معنیدار ( )P>0/01در غلظت 0/3درصد عصاره چوبک در روز

آنتیاکسیدانی دارد و میتواند رادیکالهای ایجادشده در واکنش

 1مشاهده شد (شکل  .)2از مجموع نتایج بدست آمده در ارتباط

اکسیداسیون را جذب کند و با آنیک کمپلکس p-quinone

با آزمون رطوبت در طی دوره نگهداری میتوان اینگونه

تشکیل دهد و از تندشدگی جلوگیری کند ( .)2آیزرم و نوریهام

نتیجهگیری کرد ،با افزایش زمان نگهداری از میزان رطوبت

( )2011بیان کردند اسید آسکوربیک به همراه دیگر

تمامی نمونهها کاسته شد؛ ولی در مقایسه با نمونه شاهد ،عصاره

آنتیاکسیدانها مثل ویتامین  ،Eاسیدسیتریک و غیره باعث

چوبک اضافهشده به دونات در کند کردن سرعت این کاهش

کاهش اکسیداسیون میگردد .آیزرم و همکاران ( )2011اثر

پس از طی مدتزمانهای مختلف نگهداری مؤثرتر بوده است.

آنتیاکسیدانی گیاهان مالزی را بر کیک بررسی کردند و اینگونه

نظر به اینکه حفظ رطوبت یکی از خصوصیات ساپونین موجود

گزارش کردند که اندیس پراکسید بعد از  12روز نگهداری

در عصاره گیاه چوبک است؛ نتایج حاصل با پژوهش کیهانی و

مطلوب است ( .)14پورحاجی و همکاران ( )1340نیز در ارزیابی

همکاران مطابقت دارد .بهطورکلی یکی از خواص ریشه گیاه

بررسی اثر عصاره چوبک بر خواص آنتیاکسیدانی و ماندگاری دونات

03

چوبک بهعنوان منبعی از ساپونین ،حفظ رطوبت محصوالت

به حفظ رطوبت در طی نگهداری کمک میکنند .بهعنوانمثال در

غذایی است .راجرز و همکاران ( )1488وجود رابطه معکوس بین

مورد محصوالت پختهشده مانند انواع دونات و کیک ،ساپونین ها

مقدار رطوبت و سرعت بیاتی را ذکر کردهاند .آنها همچنین بیان

این توانایی خود را بهخوبی بروز داده و سبب افزایش مدتزمان

داشتند که محصوالت آردی که رطوبت باالتری دارند آهستهتر

نگهداری محصول میشوند .این حفظ رطوبت در نرمتر شدن مغز

بیات میشوند ( .)39ساپونین ها در مواد غذایی با برقراری اتصال

دونات کامالً تأثیرگذار است (.)3

با مولکولهای آب ،سبب بهبود قابلیت مرطوب شدن میشوند و
غلظت 0.2درصد

غلظت  0.3درصد

غلظت صفر درصد (شاهد)

غلظت 0.1درصد

a

b

٢١
١٨
١٥

e

١٢

f

٠٩
٠٦
٠٣

رطوبت ( درصد مبنای مرطوب )

bc

a

٢٤

cd bcd bc

d

d

a

٢٧

٠٠
6

١

٣
زمان نگهداری ( روز )

شکل  -3اثر متقابل عصاره چوبک و زمان نگهداری بر میزان رطوبت دونات.
(حروف متفاوت نشانه اختالف معنیدار در سطح  2درصد).

غلظت  ٠.٣درصد

d

غلظت  ٠.٢درصد
c

e

f

b

غلظت  ٠.١درصد
b

c

غلظت صفر درصد(شاهد)
a

b
f

g

6

٣

١

زمان نگهداری (روز)
شکل  -9اثر متقابل افزودن عصاره چوبک و زمان نگهداری بر روی فعالیت آب دونات.
(حروف متفاوت نشانه اختالف معنیدار در سطح  2درصد).

 -5-2-3نتایج آزمون فعالیت آبی

فعالیت آبی()-

h

0.96
0.95
0.94
0.93
0.92
0.91
0.9
0.89
0.88
0.87
0.86
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نتایج مربوط به شکل  6فعالیت آبی دونات نشان داد ،تأثیر عصاره

عصاره چوبک ،از سفتی بافت دونات کاسته شد .همچنین نتایج

چوبک ،زمان نگهداری روی ویژگی فعالیت آبی دونات معنیدار

نشان داد (شکل  ،)2با افزایش مدتزمان نگهداری تا روز سوم بر

بود ( .)P>0/01بیشینهی فعالیت آبی در غلظت 0/2درصد عصاره

میزان سفتی بافت نمونهها افزوده شد .بهطوریکه بیشترین میزان

چوبک و زمان نگهداری  1روز مشاهده شد .افزایش فعالیت آبی

سفتی در روز سوم نگهداری مشاهده شد .نمونه حاوی 0/2درصد

ناشی از افزایش رطوبت نمونهها (ساپونینها در مواد غذایی با

عصاره چوبک در مقایسه با نمونه شاهد از نرمی بیشتری تا روز

برقراری اتصال با مولکولهای آب ،سبب افزایش رطوبت ماده

آخر نگهداری برخوردار بود .دونات یک محصول سرخشده و

غذایی میشوند) بود که این افزایش رطوبت فاکتوری مطلوب

نرم میباشد که مصرفکننده انتظار بافتی نرم را دارد .این میزان

تلقی میشود ،لذا تیمار 0/2درصد عصاره چوبک بهعنوان بهترین

نرمی در طی مدت نگهداری محصول با توجه به استفاده از

تیمار انتخاب شد .نتایج با پژوهش کیهانی و همکاران ()1340

نگهدارنده ها و حفظ رطوبت محصول میسر خواهد شد .افزودن

کامالً مطابقت داشت .این محققان در پژوهش خود نتیجه گرفتند

عصاره ،سبب افزایش رطوبت و فعالیت آبی محصول دونات شد؛

که افزایش عصاره چوبک به کیک روغنی ،سبب افزایش فعالیت

بر روی بافت نیز تأثیرگذار بود .یکی از کلیدیترین اعمال

آبی میشود .عصاره چوبک به سبب دارا بودن خاصیت

امولسیفایر ها قابلیت آنها در واکنش با نشاسته و درنتیجه ممانعت

امولسیفایری ،سبب حفظ رطوبت در مدتزمان نگهداری در

از بروز پدیده رتروگریداسیون و درنهایت سفت و چسبنده شدن

کیک روغنی میشود و متناسب با افزایش رطوبت ،فعالیت آبی

محصول است و زمان ماندگاری و تازگی دونات را افزایش

نیز افزایش مییابد (شکل .)6

میدهد ()6؛ لذا تیمار  0/2درصد عصاره چوبک بهعنوان بهترین
تیمار انتخاب شد .نتایج بدست آمده با پژوهش کیهانی و

 -6-2-3آزمون بافت سنجی

همکاران ( )1340مطابقت دارد .این محققین بیان کردند که

نتایج مربوط به شکل  2پارامتر بافت دونات نشان داد ،تأثیر عصاره

افزودن عصاره چوبک تا  0/2درصد ،سبب بهبود بافت و نرمی

چوبک روی ویژگی پارامتر بافت دونات معنیدار بود

محصول کیک میگردد (.)6

( .)P>0/01نتایج حاصل از آزمون بافت سنجی نشان داد که
نمونه شاهد بیشترین میزان سفتی را داشت و با افزایش درصد
غلظت  0.2درصد

غلظت 0.3درصد

غلظت صفر درصد(شاهد)

غلظت  0.1درصد

٧

a

٦

b

f

٤

c

d

e

f

e
g

h

i

h

٣
٢
١

نیروی حداکثر(کیلوگرم)گ

٥

٠
6

3
زمان نگهداری (روز)ح

1

شکل  -2اثر متقابل عصاره چوبک (شاهد و تیمار  0/2درصد) و زمان نگهداری بر روی پارامتر بافت دونات.
(حروف متفاوت نشانه اختالف معنیدار در سطح  1درصد).
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بررسی اثر عصاره چوبک بر خواص آنتیاکسیدانی و ماندگاری دونات
جدول  -8مقایسه میانگین تأثیر میزان عصاره چوبک و زمان نگهداری بر خصوصیات حسی دونات.
عصارۀ چوبک
(درصد)
صفر (شاهد)

0/2

زمان نگهداری

تازگی

رنگ پوسته

طعم

2

4/8 a

4/4 bcd

4/8 ab

4/4 ab

3

b

cd

bc

b

0/3

3/2

4/3

مغز

4/3

4/1

4/8 a

5a

4/2 abc

4/3 bc

4/2 ab

c

ab

cd

cd

a

3/8

4/7

2

1/8 c

3/2 d

3/2 c

4/1 b

3/2 d

4/0 b

2

a

5.0

a

5.0

a

5.0

a

5.0

a

5.0

a

5.0

3

a

4/8

ab

4/2

a

5.0

a

5.0

a

4/8

a

5.0

2

4/0 b
a

2
0/1

رنگ

قابلیت جویدن

بو

ظاهر پوسته

بافت

پذیرش کلی

5

4/7

4/1 bcd
a

5.0

a

5.0

4/2 abc

4/8 ab

4/2 a

4/3 b

4/2 a

4/2 a

ab

ab

ab

a

a

a

4/2

4/7

4/7

5.0

4/2

3/8

4/0

3/5 d

3/5 d

a

5.0

a

5.0

ab

4/7

a

5.0

4/4 b
a

4/2

5

4/1 c
ab

4/2

3

5.0 a

4/2 ab

4/2 ab

4/7 ab

5.0 a

5.0 a

4/2 a

5.0 a

4/2 ab

2

a

5.0

ab

4/2

ab

4/2

ab

4/8

a

5.0

a

5.0

a

4/2

a

5.0

ab

4/2

2

a

4/2

cd

4/3

d

3/1

ab

4/2

a

5.0

b

4/0

d

3/2

bc

4/3

c

4/1

3

5.0 a

4/3 cd

3/1 d

4/2 ab

5.0 a

4/0 b

3/2 d

4/7 ab

4/4 bc

2

a

cd

d

ab

a

b

cd

ab

c

4/2

4/3

3/1

4/5

4/2

4/0

4/2

4/5

4/2

حروف متفاوت در هر ستون نشانه وجود اختالف آماری در سطح  2درصد است.

غلظت عصاره چوبک  0/1درصد

غلظت عصاره چوبک  0درصد ( شاهد )

غلظت عصاره چوبک  0/3درصد

غلظت عصاره چوبک  0/2درصد

b
c
d

de

f

fe
h

i
6

٢٠٠
١٥٠
١٠٠

g

i

٢٥٠

٥٠

i

3
زمان نگهداری ( روز )

٠

شمارش کلی میکروارگانیسم ها () cfu/g

a

٣٠٠

1

شکل  -2اثر متقابل عصاره چوبک و زمان نگهداری بر روی شمارش کلی میکروبی دونات.
 -7-2-3ارزیابی حسی

بود .نتایج مقایسه میانگین ارزیابی حسی دونات در جدول 2

نتایج نشان داد که تأثیر عصاره چوبک ،زمان نگهداری و اثر

ارائهشده است.مشابه این نتایج در ارزیابی حسی تحقیق کیهانی و

متقابل (عصاره چوبک و زمان نگهداری) در سطح آماری 44

همکاران ( )1340نیز مشاهده شد؛ بنابراین نمونههایی با  0/1و

درصد روی ویژگیهای تازگی ،قابلیت جویدن ،بو ،بافت و

0/2درصد عصاره چوبک نسبت به نمونه شاهد از امتیاز بافت و

پذیرش کلی دونات معنیدار بود ( .)P>0/01همچنین نتایج نشان

تازگی و قابلیت جویده شدن بیشتری برخوردار بوده و امتیاز

داد که تأثیر عصاره چوبک در سطح آماری  44درصد روی

پذیرش کلی آنها نیز بیشتر بود .لذا با توجه به تمام پارامترها و

ویژگیهای رنگ پوسته ،طعم ،رنگ مغز ،ظاهر پوسته معنیدار

02

نشریه ی نوآوری در علوم و فناوری غذایی /سال نهم /شماره ی اول /بهار 69

امتیاز ارزیابها ،تیمار 0/2درصد عصاره چوبک بهعنوان بهترین

غیرفعال کردن آلیسیکلوباسیلوس اسید و ترستریس 3که یک

تیمار انتخاب گردید.

عامل فسادزا در آبپرتقال است کامالً مؤثر است (.)13

 -8-2-3خصوصیات میکروبی

نتایج مربوط به شکل  8شمارش کلی میکروبی دونات نشان داد،
تأثیر عصاره چوبک ،زمان نگهداری و اثر متقابل (عصاره چوبک
در زمان نگهداری) در سطح آماری  44درصد روی شمارش کلی
میکروبی دونات معنیدار بود (.)P>0/01
با توجه به تأثیر معنیدار ( )P>0/01عصاره چوبک و زمان
نگهداری روی ویژگی شمارش کلی میکروبی دونات ،بیشینهی
شمارش کلی میکروبی با اختالف معنیدار ( )P>0/01در دونات
تهیهشده بدون عصاره چوبک و زمان نگهداری  6روز مشاهده
شد (شکل  .)8کاهش چشمگیری در تعداد میکروارگانیسمها در
دونات با غلظت 0/3درصد عصاره چوبک دیده شد.
همانگونه که مشاهده میشود با افزایش عصاره چوبک به دونات
تعداد میکروارگانیسمها کاهشیافته است که این کاهش به دلیل
ویژگی ضد میکروبی ساپونینها است .با افزایش غلظت عصاره،
میزان ترکیبات ساپونینی هم افزایشیافته؛ بنابراین تعداد
میکروارگانیسمها

کاهشیافته

است.

میزان

حداکثر

میکروارگانیسمها در دونات طبق استانداردcfu/g ، WQA1

 100،000است ()38؛ که در کلیه نمونهها در طول مدت
نگهداری ،تعداد میکروارگانیسمها کمتر از این مقدار بود.
سوگابه و همکاران ()2010در ارزیابی ارتقا بهبود کیفیت و
نگهداری مواد غذایی و نوشیدنی به این نتیجه رسیدند؛ که گیاهان
حاوی ساپونین سبب ارتقا سالمتی و حفظ مواد غذایی و افزایش
مدتزمان نگهداری مواد غذایی و نوشیدنی میشوند ( .)32لی و
همکاران ( )2013نیز در ارزیابی خاصیت میکروبکشی و
غیرفعال سازی ویروسهای منتقله غذا ،به این نتیجه رسیدند؛ که
ساپونینها بهعنوان یک ماده بیوشیمیایی طبیعی در کاهش
میکروارگانیسمها و غیرفعال کردن ویروسهای منتقله از غذا مؤثر
هستند ( .)24آلبریکا و همکاران ( ،)2012در بررسی جلوگیری از
رشد عوامل فساد در آب پرتغال به این نتیجه رسیدند که عصاره
ساپونینی از ساپوناریا ساپیندوس 2همراه با عملیات حرارتی برای

 -4نتیجهگیری
نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد ،افزایش عصاره چوبک
در فرموالسیون دونات باعث افزایش میزان رطوبت و فعالیت آبی
شد و بافت دونات تا روز آخر نگهداری نرم و تازه باقی ماند.
همچنین با افزایش عصاره چوبک به فرموالسیون دونات بهطور
چشمگیری ،افزایش خاصیت آنتیاکسیدانی ،ترکیبات فنولیک و
کاهش اندیس پراکسید و تعداد میکروارگانیسمها مشاهده شد.
همچنین نتایج حاصل از ارزیابی حسی نشان داد که افزودن
عصاره چوبک تا سطح 0/2درصد سبب بهبود پارامتر تازگی،
قابلیت جویدن ،بافت ،بو ،طعم ،ظاهر و رنگ پوسته و مغز گردید.
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