بررسی تاثیر افزودن پودر دانۀ تاجخروس ) (Amaranthus cruentusبر
ویژگیهای فیزیکو شیمیایی کشک مایع
لیال علی محمدی ،1مهشید جهادی ،1هاجر عباسی ،1مریم اعرجشیروانی
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 -1گروه علوم و صنایع غذایی  ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اصفهان ،ایران

تاریخ دریافت69/70/32 :

تاریخ پذیرش69/71/19:

چکیده
هدف از این تحقیق غنیسازی کشک مایع با  %5 ،%2و  %0پودر دانه تاج خروس و بررسی ویژگیهای شیمیایی ،رئولوژیکی و
حسی در یک طرح کامال تصادفی با استفاده از مقایسه میانگین بهروش  LSDشد .براساس نتایج به دست آمده افزودن پودر تاج-
خروس تفاوت معناداری در میزان  ،فیبر ،محتوای جامد کل ،کلسیم ،منیزیم ،پتاسیم وآهن داشت ( .)p<7/75نتایج حاصل از
آزمونهای رئولوژیکی نشان داد کشک مادهای سودوپالستیک است و ویسکوزیته ظاهری در تمامی نمونهها با افزایش نرخ برش
کاهش یافت .افزایش پودر دانه تاج خروس باعث افزایش شاخص رفتار جریان و در نتیجه افزایش رفتار ضعیف شوندگی با برش
نمونهها گردید .در سراسر محدودۀ فرکانس مورد آزمون ،مقادیر مدول االستیک از مدول ویسکوز بیشتر بود .این موضوع ماهیت
جامد ویسکواالستیک نمونهها را نشان میدهد .در تمامی نمونهها مقادیر مدول کمپلکس و ویسکوزیته کمپلکس با افزایش درصد
پودر تاجخروس کاهش و مقدار تانژانت افت افزایش یافت .افزایش استفاده از پودر دانه تاج خروس در کشک مایع به دلیل کاهش
بافت و ویسکوزیته ناشی از کمبود پروتئین از میزان مطلوبیت کلی می کاهد .بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه کشک حاوی 2
درصد پودر تاج خروس در مقایسه با نمونه شاهد ،به عنوان بهترین فرمول پیشنهاد میشود.
واژه های کلیدی :تاجخروس ،کشک ،خواص رئولوژی ،غنیسازی.

 مسئول مکاتباتm.jahadi@khuisf.ac.ir :
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-1مقدمه
امروزه سالمت دستگاه گوارش به عنوان فاکتور کلیدی در

گلدار دو لپهای ،شبه غالت است که پتانسیل خوبی برای

تولید غذاهای عملگرا 1در نظر گرفته میشود .سالهای

غنیسازی دارد .بیش از  07گونه متفاوت دارد که  47گونۀ

زیادی است که بشر به علت وجود مواد مغذی موثر بر

آن نوع آن بومی آمریکا است .حداقل  10گونه با برگهای

سالمت ،به استفاده از محصوالت تخمیری تمایل فراوان

خوراکی و سه جنس آن عمدتا برای تولید دانه استفاده می-

دارد .محصوالت لبنی تخمیری جزء مهمی از رژیم غذایی

شود ،که شامل آمارانتوس کرونتوس ،8آمارانتوس

تغذیهای محسوب میشوند .کشک فراوردهای است ،که با

هیپوکندریاکوس ،6آمارانتوس

استفاده از فرآیندهای مناسب صنعتی از تخمیر و تغلیظ و

مصرف تاجخروس برای افزایش طول عمر و سالمتی در

خشک کردن شیر و همچنین فراوردههای تهیه شده از شیر

کشورهای توسعه یافته به دلیل داشتن ترکیبات منحصر به

باز ساخته مانند ماست ،دوغ و یا به همراه پس آب کره،

فرد باعث جذب رادیکالهای آزاد شده و به عنوان وسیلهای

آب پنیر ،پودر آب پنیر یا مخلوطی از آنها با یا بدون

برای مبارزه با سوء تغذیه پروتئین توجه زیادی را به خود

اضافه کردن نمک ،به دست میآید .در ایران کشک به دو

جلب کرده است ( .)10ترکیبات دانۀ خام آن به صورت

صورت کشک مایع صنعتی و سنتی در بازار وجود دارد (.)5

رطوبت  ،%17/3پروتئین  ،%10/3چربی ،%0/7مواد معدنی

کشک به علت داشتن گلوتاتیون قابل جذب ،قویترین آنتی-

 %2/8و کربوهیدرات  %56/3گزارش شده است (.)18

اکسیدان نسبت به محصوالت لبنی دیگر به شمار میرود

نشاسته دانه تاج خروس متشکل از آمیلوپکتین و غلظت

( .)17منشا پیدایش کشک به خاورمیانه تعلق دارد و با

پایین آمیلوز ،با درصد باالی اسکوالن ،غنی از انواع

ترکیه ،کیشک4

ویتامینها ،کاروتنها ،فیبر ،اسید آمینههای ضروری و عناصر

در لبنان ،جاب-جاب 5در سوریه ،تاهونیا و تالکونا 9در

معدنی مهم مانند پتاسیم ،فسفر ،کلسیم ،منیزیم ،آهن ،روی،

مجارستان و فنالند و کوشوک 0در عراق شناخته شده است

منگنز و مس میباشد .بخش چربی آن دارای مقدار زیادی

( .)31،14کشک تهیه شده در کشورهای عربی و خاورمیانه

از اسیدهای چرب غیراشباع (اسید لینولئیک  ،%20/8اولئیک

بیشتر از بلغور گندم ،جو ،جودوسر میباشد که به شیر پس

 ، %28/3لینولنیک  )%1/0و حاوی مقدار قابل توجهی

چرخ اضافه میشود و محبوبیت باالیی دارد (.)39،34

اسکوالن است [ .]10محصولی است با مقادیر زیاد آلفا

تفاوت در میزان مواد معدنی بر حسب نوع غالت مصرفی

توکوفرول و غنی از عناصر معدنی مهم میباشد .رنگدانه

متفاوت میباشد .به دلیل آنکه غلظت کلسیم و منیزیم و

اصلی آن بتاسیانین است که رنگ قرمز بسیار جذابی دارد .

آهن در این نمونهها کم میباشد ،میتوان غالت مختلف به

در پژوهش ها استفاده از آرد بذر این گل برای غنیسازی

ماست اضافه و آن را غنیسازی کرد و در طی عمل تخمیر،

مواد غذایی مانند :حریره ،شیر و تخممرغ ،خمیرها ،سس،

کشکهایی غنی شده بوجود آورد ( .)39از این رو تحقیقات

نان ،ماکارونی و کلوچه توصیه می شود[ .]4پودر تاج

جهت یافتن موادی که در یک منطقه بهوفور یافت میشوند

خروس غنی از پروتئین و فاقد گلوتن دارای فعالیت ضد

و از نظر تغذیهای مکمل مناسبی جهت غنیسازی محصول

حساسیت و آنتی اکسیدانی است .این ترکیب برای افراد

باشد حایز اهمیت است .گیاه تاجخروس سردهای از گیاهان

مبتال به بیماری سلیاک توصیه میشود ( .)10، 18با افزودن

1

پودر دانه تاج خروس به ماست سطح باالی مواد معدنی

2

همچون منیزیم ،روی ،مس ،منگنز و آهن در مقایسه با

نامهای مختلف مانند کوروت 3و ترخینه 2در

- Functional Food
- Kurut

کاودآتوس17

میباشد.

3

- Tarhana
- Kishk
5
- Jub-Jub
6
- Tahonya, Talkuna
7
- Kushuk
4

8

- Amaranthus Cruentus
- A. Hypochondriacus
10
- A. Caudatus
9
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ماست ساده مشاهده شد ( .)33افزودن پودر دانه تاج خروس

پس چرخ به نسبت ها  %5 ،%2و  %0تنظیم گردید .شیر

به ماست چکیده به طور معناداری موجب افزایش درصد

استاندارد شده در دمای  87درجه سانتیگراد به مدت 27

فیبر و مواد معدنی و کاهش  pHو ظرفیت نگهداری آب

دقیقه حرارتدهی شد و تا دمای  43درجه سانتیگراد سرد

شد .اما بر زنده مانی باکتریهای آغازگر ماست تاثیر

گردید .سپس آغازگر ماست (

 ،شرکت ساکو) از

معناداری نشان نداد ( .)3بررسی خواص رئولوژیکی کشک

نوع ( DVSحاوی استرپتوکوکوس ترموفیلوس و

نشان داد که افزایش نرخ برش و دما منجر به کاهش

الکتوباسیلوس بولگاریکوس) به شیر افزوده شد .شیر مایه-

ویسکوزیته ظاهری نمونهها میشود و درواقع کشک رفتار

خورده در دمای 43درجه سانتیگراد تا رسیدن به 2/8 pH

سودوپالستیک از خود نشان می دهد .جهت غنی سازی

گرمخانهگذاری گردید .ماست حاصل در دمای  67درجه به

کشک پاستوریزه و هموژنیزه اثر افزودن ایزوله پروتئین سویا

مدت  27دقیقه حرارت داده تا کامالً پخته شود .سپس نمک

و ادویه معطر بر پایه گیاهان دارویی توسط صدیقی و

و سطوح مختلف پودر تاج خروس به عنوان جایگزین شیر

همکاران ( )1263مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج بدست

خشک برای رسیدن به سطح ثابت ماده خشک  %17مطابق

آمده از این مطالعه نشان داد که کشک حاوی  %9ایزوله

جدول ( )1به لختۀ جوشانده شده اضافه و محصول حاصل

پروتئین سویا و  %1ادویه معطر نسبت به سایر کشکهای

درون کیسههای تهیه شده به مدت  2ساعت ریخته و سپس

حاوی ایزوله پروتئین سویا و ادویه معطر کیفیت باالتری

درون ظروف شیشهای استریل شده وارد شد.

دارد و با توجه به خواص ویژه ایزوله پروتئین سویا و ادویه
معطر ،به عنوان غذایی فراسودمند برای کلیه اقشار جامعه

 -2-2آماده سازی پودر دانهی تاج خروس

توصیه میشود ( .)3شیرودی و همکاران ( )3713نشان داد

گیاه تاجخروس زیر گونهی کرونتوس از فروشگاه محلی در

که با افزایش نرخ برش ،ویسکوزیته ظاهری کشک ،کاهش

تهران خریداری و پس از جداسازی و تمیز کردن ،دانهها به

مییابد ولی افزایش غلظت صمغ تراگاکانت 1باعث افزایش

وسیلهی آسیاب پودر شده و توسط الک  205میکرون

ویسکوزیته ظاهری و افزایش درجه سودوپالستیک نمونهها

اندازهی ذرات یکسان سازی و به صورت الیهای با ضخامت

شد .شاخص رفتار جریان به غلظت صمغ تراگاکانت حساس

یک میلیمتر درون پلیت ریخته شد و برای استریل شدن به

نیست ،در حالی که غلظت استرس محصول وابستگی قابل

مدت چهل دقیقه در معرض نور ماوراء بنفش قرار گرفت.

توجهی از ضریب قوام قانون پاورال و هرشل باکلی دارد
( .)15با توجه به اهمیت ترکیبات شبه غالت و از آن جمله
دانه گیاه تاج خروس پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی
تاثیر افزودن پودر این گیاه بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و
رئولوژیک کشک مایع حاصل از ماست بر پایه شبه غالت
بپردازد.
-2مواد و روشها
 -1-2روش آمادهسازی کشک مایع

در این پژوهش جهت تولید کشک از شیر پاستوریزه با 1/5
درصد چربی استفاده شد .ماده خشک شیر با شیر خشک

Ttragacanth

1
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جدول  -1معرفی تیمارهای تولید کشک محتوی پودر تاج خروس
تیمار

توضیحات

مشخصه

1

 %0پودر تاج خروس و  %10پودر شیر خشک

تاج خروس ( %0شاهد)

2

 %3پودر تاج خروس و  %7پودر شیر خشک

تاج خروس %3

3

 %5پودر تاج خروس و  %5پودر شیر خشک

تاج خروس %5

4

 %7پودر تاج خروس و  %3پودر شیر خشک

تاج خروس %7

 -3-2مشخصات اندازهگیری شده

پس از تولید فرموالسیون های مختلف کشک مطابق جدول
 ،1محتوی خاکستر( ،)9محتوی ماده خشک ( ،)0فیبر(،)6
چربی (سوکسله) و پروتئین اندازهگیری شد( .)8میزان مواد
معدنی(سدیم ،کلسیم ،پتاسیم ،فسفر ،منیزیم و آهن) با
استفاده از دستگاه جذب اتمی (،Perkin Elmer 800
امریکا) و فلیم فتومتری( Corning M 410امریکا( تعیین
شد.
 -4-2آزمون رئولوژی

آزمون رئولوژی با استفاده از دستگاه رئومتر (، MCR 271
 ، Anton paarاتریش) به (قطر  04mmو فاصله  1میلی
متر) با یک صفحه هندسه موازی دندانهدار انجام شد .همۀ
آزمونها در دمای کنترل شده  35و بعد از همگن کردن
نمونهها صورت گرفت ( .)1هر نمونه در دمای مورد نظر به
صفحه رئومتر منتقل و نمونهها به مدت  2دقیقه در فضای بین
صفحهها به منظور ایجاد تعادل حرارتی در نمونه و بهبود
ساختار قرار گرفته شدند .برای تنظیم دما ،سیستم peltier

 plateبا حساسیت

 ± 7/71مجهز به سیرکوالتور آب به

کار گرفته شد .جهت جلوگیری از تبخیر حالل نمونه با تله

معادله ( )1استوالد دی ال
معادله ()3

1

هرشل بالکی3

در معادالت فوق ∂ تنش برشی (
(

) K ،ضریب قوام

) n ،اندیس رفتار جریان (بدون بعد) γ ،سرعت

برشی ( ) ∂0 ،تنش تسلیم (

) میباشند .جهت انجام

آزمون روبش کرنش ،در فرکانس  1 Hzتنظیم گردیده و
مقدار کرنش از7/71تا  1777درصد متغییر انجام شد .با
استفاده از آزمون روبش کرنش فاکتورهای زیر به دست
آمد:
کرنش متناظر با انتهای ناحیه خطی ویسکواالستیک
مقادیر کرنش و تنش برشی که در آن ،میزان مدول ذخیره و
مدول افت با هم برابر میشوند (نقطه تالقی)2
(' ) یا مدول ذخیره یا مدول االستیک در ناحیه خطی
ویسکواالستیک
(" (Gمدول افت یا مدول ویسکوز در ناحیه خطی
ویسکواالستیک
(-5

)مدول االستیک

کمپلکس4

در ناحیه خطی

ویسکواالستیک (.)15،4،2

حالل پوشانده شد ( .)1،2،15نمودارهای ویسکوزیته ظاهری
در مقابل نرخ برش

 7/71-677برای همه نمونهها توسط

دستگاه بدست آمد .رفتار جریان نمونهها با مدلهای قانون
توان یا استوالد دی ال (معادله )1و هرشل بالکی (معادله)3
مقایسه شدند ( .)2،15روابط این معادالت در ادامه آورده
شده است:

1

- Ostwald
- Power Low
3
- Crossover Point
4
- Complex modulus
2
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آزمون روبش فرکانس درکرنش ثابت  7/75و فرکانس

همکاران ()3714با جایگزینی آرد دانهتاج خروس با آرد

متغیر از  7/71 -57هرتز انجام شد .همچنین مقادیر مدول

سمولینا بر ماکارونی افزایش معناداری در میزان پروتئین،

کمپلکس (* )Gو تانژانت افت ( )tanδو کمپلکس

خاکستر ،ماده خشک و مواد معدنی مشاهده کردند( .)37در

ویسکوزیته ) (1نمونهها در دو فرکانس (ا و  17هرتز)

گزارشی دیگر نتایج سدی و همکاران ( )3775بر ماست

معین و مقایسه شدند (.)15

غنی شده با تاجخروس و جو با افزایش ماده خشک همراه
بود که با نتایج حاضر مطابقت دارد ( .)33نتایج حاصل،

 -5-2انجام آزمون حسی

اختالف آماری معناداری را از نظر محتوی پروتئین ،چربی و

این آزمون به صورت ارزیابی  8امتیازی ( -1مطلوبیت عالی،

خاکستر بین تیمارهای مختلف نشان نداد ( .)p<7/75علت

 -3مطلوبیت خیلی خوب -2 ،مطلوبیت خوب -4 ،مطلوبیت

آن باال بودن خاکستر شیرخشک در کشک شاهد نسبت به

متوسط -5 ،مطلوبیت اندک -9 ،مطلوبیت بد -0 ،مطلوبیت

تیمارهای غنیشده با تاجخروس میباشد .نتایج سانز پنال و

خیلی بد-8 ،مطلوبیت غیر قابل قبول) ،توسط  27نفر ارزیاب

همکاران ( )3712در جایگزینی آرد گندم با آرد کامل تاج

آموزش ندیده ( 15زن و  15مرد) برای بررسی سه پارامتر

خروس بر نان به منظور بررسی مواد مغذی تاج خروس

مطلوبیت کلی ،مطلوبیت رنگ و مطلوبیت بافت صورت

تاثیری بر خاکستر نمونه نداشت ( .)32در تایید نتایج فوق

پذیرفت ( .)14مقایسه میانگینها با استفاده از آزمون  LSDدر

روبیو و همکاران ( )3714نشان دادند که جایگزینی سمولینا

سطح احتمال  %5در قالب یک طرح کامال تصادفی انجام

با آرد دانه تاج خروس بر کیفیت و پخت ماکارونی تاثیر

پذیرفت.

معناداری در خاکستر نمونه ایجاد نکرد ( .)37نتایج تحقیق
سدی و همکاران ( )3775بر ماست غنی شده با تاجخروس و

 -6-2تجزیه و تحلیل آماری

جو معنادار نشدن تیمارها را از نظر چربی تایید کردند(.)33

نتایج در قالب طرح کامالً تصادفی انجام گرفت .مقایسه

همانطور که نتایج ناصری و همکاران ( )1208نشان داد که

میانگینها با استفاده از آزمون  LSDدر سطح احتمال %5

با افزودن ایزوله پروتئین سویا و فیبر گندم در تولید کشک

مقایسه شد .کلیه آزمایشات در  2تکرار انجام شد.

مایع افزایش معناداری در پروتئین تیمارهای غنیشده ایجاد
کرد ( .)17با افزایش درصد تاجخروس درصد فیبر افزایش

-3نتایج وبحث
دانه تاجخروس پس از خالص سازی و جدا کردن از
قسمتهای مختلف گیاه ،آسیاب و ترکیبات آن مشخص شد.

جدول ( )3و ( )2ترکیبات دانه تاجخروس آمارانتوس
کرونتوس را نشان میدهد.

مییابد .روند فزاینده درصد فیبر در تیمارهای مختلف
کشک به علت میزان باالی سبوس دانه تاجخروس میباشد
که دانه به طور کامل آسیاب و مورد استفاده قرار گرفت.
سدی و همکاران ( )3775در پژوهشی اثر دانههای آسیاب
شده تاجخروس و جو را بر ماست بررسی و ارزش غذایی و

 -1-3بررسی تاثیر درصد مختلف تاجخروس بر
ترکیبات کشک مایع

جدول  4تاثیر محتوی مختلف پودر دانه تاجخروس در
غنیسازی کشک ،را نشان میدهد .در این پژوهش با
افزودن دانه تاجخروس ،ماده جامد کل نمونهها به دلیل باال
بودن محتوی فیبر تاجخروس افزایش یافت .روبیو و
- Complex viscosity

1

ترکیبات شیمیایی آن را ارزیابی کردند ،نتایج نشان داد که
سطح نشاسته و فیبرخوراکی به طور معناداری در تمام نمونه-
ها افزایش مییابد ( .)33تمیم و همکاران ( )1666کشکی
برپایه گندم ،جو ،جودوسر تهیه کردند ،نتایج تحقیقات آنها
باال بودن درصد فیبر در جو وجودوسر را نسبت به گندم
نشان داد (.)39
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.جدول  -2ترکیبات شیمیایی دانه تاجخروس (گرم در  111گرم)
ماده خشک

پروتئین

چربی

خاکستر

فیبر

51/77±0/ 55

14/775±0/37

5/7±0/141

3 /025 ± 0/14

23/22±1/01

جدول  -3عناصر معدنی تاجخروس )میلی گرم بر کیلوگرم)
سدیم

فسفر

آهن

پتاسیم

کلسیم

منیزیم

2155/25 ±34/25

4777/52±75/74

151/17±2/77

2120/75±40/51

2353/07±2/77

2572/2±43/41

جدول  -4تاثیر غلظتهای مختلف تاجخروس بر ویژگیهای شیمیایی تیمارهای مختلف
پروتئین

چربی

خاکستر

فیبر

%0

d

27/2±0/2

10/74±0/15a

15/37±2/07a

2/77±0/02a

0d

%3

25/15±0/27c

10/77±0/21a

14±2/22a

2/72±0/00a

0/72±0/04c

%5

30/45±0/35b

10/23±0/27a

12±2/22a

2/5±0/01a

1/2±0/07b

%7

31/75±0/15a

10/57±0/3a

12±2/23a

2/2±0/01a

1/72±0/11a

تیمار

محتوی جامد کل

حروف مشترك نشاندهنده عدم وجود اختالف معنادار در سطح احتمال  55درصد میباشند.

 -2-3بررسی تاثیر غلظتهای مختلف تاجخروس بر

افزایش معناداری یافته است ( .)p<7/75تمیم و همکاران

میزان مواد معدنی درکشک مایع

( )1666با افزودن جو بر کشک به نتایج مشابه دست یافتند،

همانطور که در جدول  5نشان داده شده است میزان کلسیم،
پتاسیم ،منیزیم ،فسفر و آهن با افزایش درصد تاج خروس
در کشک افزایش یافت که این افزایش در کشک حاوی
 %0نسبت به کشک شاهد در سطح احتمال  5درصد به طور
معناداری بیشتر است ( .)p<7/75سانز پنال و همکاران
( )3712کشکی برپایه گندم ،جو ،جودوسر تهیه و نتایج
تحقیقات آنها افزایش معناداری میزان کلسیم در جو
وجودوسر را نسبت به گندم نشان داد ( .)32افزایش معنادار
بودن پتاسیم با نتایج کشک حاصل از بلغور و گندم کامل
تمیم و همکاران ( )1666و جایگزینی آرد گندم کامل با
آرد تاج خروس توسط تیفلی و همکاران ( )3714مطابقت
دارد ( .)39،35مقدار آهن با افزایش درصد تاجخروس

نتایج سانز پنال و همکاران ( )3712بر ماست غنیشده با تاج
خروس و جو در مقایسه با ماست ساده افزایش معناداری بر
مواد معدنی همچون آهن ایجاد کرد که تایید کننده نتایج
حاضر می باشد ( .)39،32افزایش معنادار منیزیم ()p<7/75

به درصد باالی مواد معدنی تاج خروس ارتباط دارد.
تحقیقات در زمینه کشک تولید شده با شیر بر پایه گندم
کامل و بلغور حاکی از باال بودن میزان منیزیم در نمونههای
غنیشده بود ( .)39،31سدی و همکاران ( )3775با افزودن
دانه تاجخروس و جو بر ماست افزایش معناداری در میزان
فسفر تیمار غنیشده نسبت به تیمار شاهد مشاهده کردند.
ولی میزان سدیم با افزایش درصد تاجخروس تغییر معناداری
پیدا نکرد (.)p<7/75

بررسی تاثیر افزودن پودر دانۀ تاجخروس ) (Amaranthus cruentusبر ویژگیهای فیزیکو شیمیایی کشک مایع 111
جدول -5تاثیر غلظتهای مختلف تاجخروس بر تغییرات عناصرمعدنی

تیمارهای مختلف

تیمار

کلسیم

سدیم

فسفر

پتاسیم

آهن

منیزیم

%0

250±10d

7545±74a

1724±23d

2230±50d

7±1/1d

117/4±2/2d

%3

534±2/5c

7733±52a

1541±107a

2407/27c

11/4±0/1c

125/2±3/7c

%5

573±7/2b

7752±275a

1257±22b

2527±27b

15/1±0/3b

232/1±37/2b

%7

552±5/5a

7544/73a

1217±150c

2744±70a

12/2±0/2a

227/4±13/5a

حروف مشترك نشاندهنده عدم وجود اختالف معنادار در سطح احتمال  55درصد میباشند.

 -3-3بررسی تاثیر غلظتهای مختلف تاجخروس

 -2-3-2بررسی تاثیر غلظتهای مختلف تاجخروس بر

آمارانتوس کرونتوس بر ویژگیهای بافتی کشک

ویژگیهای تغییرات رئولوژی ناپایا کشک

 -1-3-3بررسی تاثیر غلظتهای مختلف تاجخروس بر

با توجه به شکل  3در آزمون روبش فرکانس در همۀ

ویژگیهای ویسکوزیتۀ ظاهری

شکل  1مقادیر ویسکوزیته ظاهری را برحسب تابعی از نرخ
برش برای نمونههای کشک تهیه شده با غلظتهای مختلف
تاجخروس در دمای

 35را نشان میدهد .در آزمون

رئولوژیک پایا مشخص شد که با افزایش نرخ برشی،
ویسکوزیته ظاهری کلیه نمونهها کاهش یافت .این نکته
نشان دهنده رفتار سودوپالستیک نمونههای کشک میباشد.
افزایش تاجخروس باعث کاهش شاخص رفتار جریان و در
نتیجه افزایش شدت رقیق شوندگی با برش در نمونهها
کشک گردید ،این عامل به کاهش ظرفیت نگهداری آب و
اسیدیته باالی دانه تاجخروس کرونتوس و کاهش درصد
شیرخشک نسبت داده شد به عالوه تنش تسلیم به دست
آمده از مدل هرشل بالکی کاهش یافت .اندیس جریان و
ضریب قوام در مدل استوالد نیز کاهش یافت .افزایش درصد
تاجخروس باعث کاهش ویسکوزیته ظاهری و افزایش
درجه سودوپالستیک نمونهها شد .این رفتار به دلیل ارتباط
ضعیف پیوند بین دانه تاجخروس و پروتئین کشک میباشد
(.)16،15

محدودههای فرکانس مورد آزمون برای کلیه نمونهها مقدار
مدول االستیک از مدول ویسکوز باالتر بود این موضوع
ماهیت جامد ویسکواالستیک نمونهها را تایید میکند .هر دو
مدول االستیک و ویسکوز ،به فرکانس وابسته بوده و با
افزایش فرکانس ،مقادیر آنها افزایش یافت .این رفتار را از
لحاظ رئولوژیکی به عنوان ژل ضعیف 1شناخته میشود .در
آزمون نوسانی نیز رفتار جامد ویسکواالستیک و ژل ضعیف
در همۀ نمونهها تأیید شد ( .)1این نتایج حاکی از قدرت
ساختار و میزان مقاومت در برابر نیروهای مکانیکی در
نمونههای کشک حاوی تاجخروس است .دلیل این امر را به
ساختار ضعیف کشک حاوی تاجخروس ،قابلیت پخش
پذیری کمتر و تبدیل شدن ساختار ژل ،به ساختار ژل مانند
دانست ( .)4همانطور که در جدول  9نشان داده شده است
مقادیر مدول کمپلکس و ویسکوزیته کمپلکس با افزایش
درصد تاجخروس کاهش مییابد و مقدار تانژانت افت
افزایش مییابد .علت آن کاهش شیرخشک و کم شدن
تعداد پروتئین موجود در تیمارهای غنیشده نسبت به تیمار
شاهد میباشد که از استحکام کمتری برخوردار هستند.
همچنین مقدار مدول ذخیره در فرکانس17هرتز (که می-
تواند نمایانگر شرایط لرزشهای سریع در طی حمل و نقل
-Weak Gel

1
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باشد) برای کشک شاهد باالترین مقدار را دارا بود .در

(مدول ذخیره در فرکانس معادل)  1هرتز در کشک شاهد

فرکانس معادل 1هرتز (که نشانگر شرایط نزدیک به سکون

تهیه شده از کشکهای تولیدی دیگر باالتر بود.

میباشد) نیز روند مشابه مشاهده گردید و مقدار این پارامتر

شکل -1نمودار ویسکوزیته تابع نرخ برش برای نمونههای کشک تهیه شده با غلظتهای مختلف تاجخروس در دمای 25

شکل  -2مقادیر

تابع میزان فرکانس برای کشکهای مختلف در دمای

25

بررسی تاثیر افزودن پودر دانۀ تاجخروس ) (Amaranthus cruentusبر ویژگیهای فیزیکو شیمیایی کشک مایع 112
جدول  -6نتایج حاصل از آزمون روبش فرکانس در نمونههای کشک تهیه شده با درصدهای مختلف تاجخروس
فرکانس 1هرتز
تانژانت افت

فرکانس  10هرتز

ویسکوزیته کمپلکس

پارامتر

مدول کمپلکس

درصد تاجخروس

()pa

0

1575/01

0/321

%3

545/755

0/407

524/77

%5

252/752

0/443

242/23

372/512

%7

170/225

0/444

154/70

207/537

 -4-3بررسی تاثیر غلظتهای مختلف تاجخروس بر
ویزگیهای ویژگی های حسی کشک

ویژگیهای حسی شامل مطلوبیت بافت ،مطلوبیت رنگ و
پذیرش کلی توسط  27ارزیاب در روز چهاردهم نگهداری
کشک مایع انجام پذیرفت .نتایج نشان داد میانگین شاخص
حسی بین تیمارها مختلف درصد تاجخروس تفاوت
معناداری در سطح اطمینان  65درصد ایجاد می کند (جدول
 .)0نتایج حاصل از آزمونهای حسی نشان داد که
شیرخشک تاثیر معناداری بر امتیاز مطلوبیت بافت و پذیرش
کلی تیمار شاهد دارد .زیرا پروتئینهای موجود در
شیرخشک باعث افزایش ویسکوزیته ،تراکم و به هم
پیوستگی کشک میشود .دلیل کاهش مطلوبیت بافت
تیمارهای غنی شده نسبت به تیمار شاهد تضعیف شبکه
کازئینی ،ویسکوزیته پایین و ترکیبات پروتئینی تیمارهای
حاوی تاجخروس میباشد که احتماال ترکیبات پروتئینی
قابلیت نگهداری آب خود را از دست میدهند و در نتیجه
قوام محصول کاهش مییابد .مطلوبیت کلی ارزیابان ،به
کشکهای حاوی تاجخروس  2درصد و کشک شاهد
امتیازی بیش از مقدار متوسط تعلق گرفت .دادههای این
پژوهش حاکی از مقبولیت بیشتر کشک شاهد و کشک
حاوی  2درصد با ویسکوزیته بیشتر بود .نتایج تجزیه

ویسکوزیته کمپلکس

مدول کمپلکس

تانژانت

()pa

افت

1253/27

3024/433

0/373

225/32

712/255

0/373

77/25

0/352

35/70

0/455

15/71

(

واریانس دادهها نشان داد که در صورت استفاده از درصد
باالتر دانه تاجخروس و کاهش شیرخشک از میزان مطلوبیت
کلی به دلیل کاهش بافت و ویسکوزیته ناشی از کمبود
پروتئین کشک کاسته شد .بنابراین میتوان گفت که پودر
تاجخروس در نمونهها جهت غنی سازی کشک گزینه
مناسبی میباشد.
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جدول  -7بررسی تاثیر غلظتهای مختلف تاجخروس بر ویزگیهای حسی کشک
تیمار

مطلوبیت رنگ

مطلوبیت بافت

پذیرش کلی

%0

7/2±1/01b

7/4±0/72a

7/2±1/2a

%3

7/2±0/27a

7±0/23b

7/2±0/53b

%5

5/3±1/57c

5/73±1/55c

5/5±1/5c

%7

4/5±1/51d

5/5±1/35d

4/2±1/5d

حروف التین متفاوت بیانگر وجود اختالف معنادار با استفاده از آزمون  LSDمیباشد( )p<0/05

 -4نتیجه گیری

بود .این موضوع ماهیت جامد ویسکواالستیک نمونهها را

تاج خروس کرونتوس یک شبه غالت رویشی در ایران

نشان میدهد .در تمامی نمونهها مقادیر مدول کمپلکس و

است که میتواند جایگزینی برای افزایش مواد مغذی و

ویسکوزیته کمپلکس با افزایش درصد تاجخروس کاهش

امکان تولید کشکهای غنی شده با مواد معدنی و سرشار از

مییابد ،و مقدار تانژانت افت افزایش مییابد .نتایج حاصل

فیبر برای جلوگیری از سوء تغذیه باشد .نتایج به دست آمده

از آزمونهای حسی نشان داد که شیرخشک تاثیر معناداری

طی این تحقیق مشخص شد که جایگزینی پودر شیر خشک

بر امتیاز مطلوبیت بافت و مطلوبیت کلی تیمار شاهد دارد که

توسط پودر دانه تاجخروس سبب افزایش محتوی ماده جامد

پروتئینهای موجود در شیرخشک باعث افزایش

کل ،فیبر ،آهن ،فسفر ،کلسیم ،پتاسیم و منیزیم کشک می-

ویسکوزیته ،تراکم و به هم پیوستگی کشک میشود ،دلیل

شود .ولی در بین این عناصر تاثیر آهن از بقیه عناصر

کاهش مطلوبیت بافت تیمارهای غنی شده را تضعیف

چشمگیرتر میباشد به نحوی که با مصرف  177گرم کشک
مایع حاوی  0درصد پودر تاجخروس کرونتوس به عنوان
نمونه انتخابی مطابق جدول  %32/53 ،8درصد از نیاز آهن
در بین مردان و  %17/45از نیاز زنان برطرف میشود .این در
حالی است که مقدار چربی ،خاکستر و پروتئین آن بدون
تغییر میباشد .نتایج حاصل از آزمونهای رئولوژیکی نشان
داد کشک رفتار سودوپالستیک داشته که ویسکوزیته
ظاهری در تمامی نمونهها با افزایش نرخ برش کاهش می-
یابد .افزایش تاجخروس باعث افزایش شاخص رفتار جریان
و در نتیجه افزایش رفتار ضعیف شوندگی با برش نمونهها
گردید ،این عامل به کاهش ظرفیت نگهداری آب و
اسیدیته باالی دانه تاجخروس کرونتوس و کاهش درصد
شیرخشک نسبت داده شد .در سراسر محدودۀ فرکانس
مورد آزمون ،مقادیر مدول االستیک از مدول ویسکوز باالتر

بررسی تاثیر افزودن پودر دانۀ تاجخروس ) (Amaranthus cruentusبر ویژگیهای فیزیکو شیمیایی کشک مایع 115
جدول  8سهم مصرفی عناصر بر طبق مرجع رژیم غذایی ( ،)DRIsبرای مصرف روزانه میانگین  111گرم کشک حاوی پودر تاج-

خروس کرونتوس
ریز مغذی

جنس /سن

نیاز روزانه()mg.day-1

سهم دریافتی عناصر بر طبق مرجع رژیم غذایی()٪
%0

٪3

٪5

٪7

مرد

2

7/5

14/37

12/55

23/52

زن

*12

3/33

7/32

2/42

10/45

P

بزرگسال

700

24/73

25/57

27/02

27/73

Ca

بزرگسال

**1000

2/25

5/34

5/74

5/53

مرد

*420

2/75

4/52

5/77

7/70

زن

*320

3/77

5/52

7/44

2/75

بزرگسال

4700

4/75

5/12

5/37

5/73

Fe

Mg

K

*سنین ** ،31->70مردان 15 -70سال و زنان  15 -50سال ،بزرگسال  .15 ->70نمونه شاهد ٪5 ،٪3 ،و  ٪7به ترتیب حاوی  5 ،3 ،0و7

از

پودر تاجخروس میباشند (.)23

شبکه کازئینی ،ویسکوزیته پایین و ترکیبات پروتئینی

خروس ( )Amaranthus cruentusبر

تیمارهای حاوی تاجخروس نشان داد ،که احتماال ترکیبات

ویژگیهای کیفی ماست چکیده .مجله علوم و

پروتئینی قابلیت نگهداری آب خود را از دست میدهند و

صنایع غذایی .224-271 :)14( 75

در نتیجه قوام محصول کاهش مییابد .در مجموع با توجه

 .3صدیقی ،ر .1352 .تولید سویا کشک معطر و

به خصوصیات رئولوژیکی ،محتوی مواد شیمیایی و ویژگی-

بررسی خواص شیمیایی و ارگانولپتیکی آن،

های حسی به دست آمده مالحظه شد که بهترین نتایج

بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع

مربوط به تیمارحاوی  %2پودر دانه تاج خروس بود.

غذایی ایران.
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