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له خشک کن ید شده به وسی پودر کرفس تولیفی کيهایژگیاثر حامل بر و
  یپاشش
 

  2 فرینی، مهرناز ام1ی بازاردهيدریده هدا حیس

 
، دانشگاه آزاد ییع غذای، گروه علوم و صنایی مواد غذايولوژیکروبیش می گراییع غذای علوم و صنا-ي کشاورزی ارشد مهندسیدانش آموخته کارشناس -1

 رانیا تهران، ییواحدعلوم دارو ،یاسالم

رانی، پژوهشگاه استاندارد، کرج، اي و کشارزییع غذای، پژوهشکده صنایی مواد غذایار گروه پژوهشی استاد -2  
 

 )08/06/97: رشیپذ خیتار  96/ 11/06:  افتیدر خیتار(

 
  دهیچک

 ين منظور، ازحامل های ايبرا. استیله دستگاه خشک کن پاششید شده به وسیپودر کرفس تول ي هایژگیو اثر نوع حامل بر یق، بررسین تحقیهدف از ا
 تی، فعالی رنگيزان پارامترهایاستفاده شد و اثر آن بر م) یوزن/ یوزن % (025/0و  % 0125/0در دو غلظت )5/19 تا DE5/16(ن ی و مالتودکستریصمغ عرب

زان رنگ ین می باالتري دارایصمغ عرب% 0125/0 يج نشان داد که نمونه پودر کرفس حاوی نتا.دی گردی بررسيشه ای گذار شيته و دمای، دانسیدانی اکسیآنت
% 0125/0 يودر کرفس حاونمونه پیدانی اکسیت آنتیزان فعالیزان رنگ سبز و میباالتر بودن م. ته بودی و دانسیدانی اکسیت آنتی، فعالی، درخشندگيسبز، زرد
ن مربوط به حفظ بهتر یل و همچنی و کلروفین حامل صمغ عربیب) ز و آبدوستیآبگر( شرکت کننده در واکنش يوندهای تواند متأثر از نوع پی میصمغ عرب
 . باشدی توسط حامل صمغ عربيدیفالوونوئ و یمواد فنول

  
  ین، صمغ عربی، مالتودکستریپودر کرفس، خشک کن پاشش: د واژگانیکل
  
  
 
  
  

                                                             
 مکاتبات مسئول: aminifar.m@standard.ac.ir 
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  مقدمه- 1
 ساختار با محصوالت از یعیوس فیط سال، هر در غذا صنعت

 بازار به را بو و رنگ مطلوب يها یژگیو و دیجد شکل متفاوت،
 آن انواع از یکی شده خشک يسبز و وهیم که کند یم یمعرف
 ها، یدنینوش مانند غذاها از یانواع در يسبز و وهیم پودر. است

 یم استفاده ماست و ها یبستن و ینیریش ها، کیک ها، سوپ
 مهم ياجزا به را آنها ،يسبز و وهیم پودر ییغذا ارزش. گردد
  ]. 1[است کرده لیتبد غالت و کودك يغذا ها، اسنک ها، سس
 نیا هستند،که یفنول یپل باتیترک ازیمنابعغن جاتیسبز
 کرفس]. 3و2[ باشند یم يقو یدانیاکس یآنت عملکرد يباتدارایترک

 واز شود یم داده کشت یباغ مهم محصول کی عنوان به امروزه
 ییغذا محصوالت در دهنده طعم یچاشن عنوان به آن تخم

 یمتنوع بخش سالمت مواد يحاو کرفس]. 4[شود یم استفاده
 اازی و کنند عمل کلسترول کاهنده عنوان به توانند یم که است
 کاربرد نهیزم کرفس پودر دیتول]. 6و5[کنند يریشگیپ سرطان انواع

 کرده فراهم غذاها انواع کنار در دیمف یچاشن کی عنوان به را آن
 يبرا که یعیطب مواد يونهایفرموالس در را آن از استفاده امکان ایو

 یم جادیا روند، یم کار خون،به کلسترول و یچرب کاهش
  ].8و7[کند

جات به کار یوه ها و سبزی خشک کردن مي براي متعدديروش ها
ن انواع ی تري از کاربردیکی یدستگاه خشک کن پاشش.  رودیم

 يپودرها.  استیی وغذایی، داروییایمیع شیخشک کن ها درصنا
 ي ساختاریژگی وي دارایه شده با روش خشک کن پاششیته

 ي انتقال و نگهدارين هستند و برایی پایت آبیخوب و فعال
 خشک کن، ي هایژگی مانند ويعوامل متعدد. شند بایمناسب م

 به دستگاه و يان ماده ورودیان هوا، سرعت جریدما و سرعت جر
 ي هایژگیبر و  به دستگاهيع ورودیل دهنده مایبات تشکیترک

   ].9[ر دارند ی تأثید شده به روش خشک کن پاششیپودر تول
 عوامل از پودر ییغذا تیفیک و ییایمیکوشیزیف يها یژگیو
 بهتر کاربرد يبرا. هستند غذا صنعت در آن کاربرد بر رگذاریتأث

 به مربوط يها یژگیو ،ییغذا مختلف يندهایفرآ در پودرها
 آنها يکاربرد جنبه و ییغذا بیترک ،ییایمیکوشیزیف يها یژگیو

 خشک در استفاده مورد طیشرا چه چنان ].10[است تیاهم حائز
 حاصل پودر باشد، نگرفته قرار يساز نهیبه مورد یپاشش کن

 بود، نخواهد برخوردار یمناسب تیحالل از و کرده دایپ چسبنده
 صدمه دچار آن دانیاکس یآنت باتیترک و شده یرنگ بد دچار
 پودر يها یژگیو بهبود يها روش از یکی. شد خواهد یحرارت

 به یباتیترک از استفاده ، یپاشش کن خشک روش به شده دیتول
 آب، خروج سطح شیافزا با ها حامل]. 11[باشد یم حامل عنوان
 پودر تیحالل و داده کاهش را یبدرنگ جهیدرنت و یحرارت صدمه

 بر یمهم نقش ، حامل مقدار و نوع. دهند یم شیافزا را آب در
 يها یژگیو با متناسب دیبا و داشته حاصل پودر يها یژگیو

 وزن با هادراتیکربوه کردن اضافه.  شوند انتخاب عصاره
 در حامل عنوان به یعرب صمغ و نیمالتودکستر رینظ باال یمولکول

 کاسته کنخشک وارهید به عصاره یچسبندگ زانیم از د،یندتولیفرآ
 در ن،یهمچن. دهند یم کاهش زین را پودر رطوبت جذب زانیم و

 بر حامل همراه به سلولز از استفاده اثر شده، انجام يها پژوهش
 مورد یپاشش کن خشک روش به شده هیته پودر يها یژگیو

 در پودر يها یژگیو بهبود از یحاک جینتا و گرفته قرار یبررس
 از]. 11و10[است بوده حامل و سلولز مخلوط از استفاده هنگام

 يها یژگیو به توجه با نیمالتودکستر مختلف، يهاحامل نیب
 با یعرب صمغ زین و آب در باال تیحالل مانند یکیزیف مناسب
 آب، در راحت تیحالل و يساز ونیامولس يها یژگیو به توجه
 شده هیته کرفس پودر]. 13 و12[هستند پژوهشگران توجه مورد
 يها یژگیو از و بوده چسبنده اریبس حامل از استفاده بدون

 نیا در لذا ست،ین برخوردار یمناسب يکار و ییایمیکوشیزیف
 غلظت دو در نیمالتودکستر و یعرب صمغ يها حامل اثر ق،یتحق

 تیفعال ،*Lو *a*،bیرنگ يها مؤلفه بر % 025/0 و 0125/0
 گرفته قرار یبررس مورد یینها پودر تهیدانس و ویداتیاکس یآنت

  .است
  
  ها روش و مواد -2
  هیاول مواد - 2-1

از ی شد و مواد مورد نيداری تهران خریکرفس از بازار محل
                د ویک اسی آسکورب،نیشامل مالتودکستر هاشیآزما

چ یآلدر- گمای، از شرکت سلیدرازیل هیکری پ- 1- ل ی فني د-2،2(
ه یته) آلمان(از شرکت مرك و متانول یو صمغ عرب) کایآمر(

  .دیگرد

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 f

sc
t.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                               2 / 9

https://fsct.modares.ac.ir/article-7-14387-en.html


 1397 آبان ،15 دوره ،81 شماره                                                                                             ییغذا عیصنا و علوم

 415 

  ها روش - 2-2
  ه پودر کرفسی ته- 2-2-1

) Generalمدل  (يریوه گیله دستگاه آبمیآب کرفس به وس
ه شد و با استفاده از آب مقطر، یو همزن ته)کایساخت کشور آمر(
 نمونه پودر 5.م شدی تنظ12/0کس یزان ماده جامد آن تا بریم

 Buchiمدل  (یکرفس با استفاده از دستگاه خشک کن پاشش

Mini Spray Dryer B-290 ،)د یتول)سییساخت کشور سو
و ) 5/19 تا DE5/16با (نی اثر حامل، مالتودکستری بررسيبرا.شد

 يبرا) یوزن/یوزن (025/0 و 0125/0طح   در دو سیصمغ عرب
نمونه ها به صورت .نمونه ها در نظر گرفته شد

M025%/0،A025%/0،M0125/0 %وA0125/0% بدون (و ساده
 Aن و ی نشان دهنده مالتودکسترM.  شده اندينامگذار) یافزودن

ن یمالتودکستر(حامل % 025/0 و 0125/0 باشد و ی میصمغ عرب
ه یآب کرفس ته. باشدیبه کار رفته در نمونه ها م) یو صمغ عرب

ش ی مورد استفاده در آزماي هایشده به بشر منتقل شد و افزودن
نمونه ها به . دین به آب کرفس اضافه گردی معيدر غلظت ها

قه توسط مگنت هم زده یت بهتر، به مدت چند دقیمنظور حالل
مدت .  منتقل شدندیشده و سپس، به دستگاه خشک کن پاشش

ل شدن آب کرفسبه ی ساعتبود و تبد3 ی ال1ند حدود یزمان فرآ
 یلی م500ق حدود ین تحقیکه در ا(زان حجم  نمونه یپودر به م

 دستگاه ي پارامترها.  داشتیوارد شده به دستگاه بستگ) تر بودیل
م یکسان تنظی نمونه ها به صورت ی تمامي برایخشک کن پاشش

  .شده استنشان داده 2د که در جدول یگرد

Table 1 Percentage and type of carriers used in the production of celery powders by spray dryer  
Carrier type Percentage  
Maltodextrin 0.0125 1 
Maltodextrin 0.025 2 
Arabic gum 0.0125 3 
Arabic gum 0.025 4 

 0 5 
 

 
Table 2 Parameters used in producing celery 

powders by spray dryer  
10% Pomp rate 1 

30 ml/min Q rate 2 
90% Aspirator rate 3 

110 C Temperature 4 
 
 یآزمون رنگ سنج- 2-2-3
 نمونه، از دستگاه 4 هر ی آزمون رنگ سنجيبرا

Hunterlabcolorflex) استفاده شد) کایساخت کشور آمر .
 شود و یظرف داخل دستگاه با نمونه پودر کرفس پوشانده م

 نشان دهنده *aمؤلفه .  شودیمؤلفه ها توسط دستگاه خوانده م
زان ی نشان دهنده مb*، مؤلفه )a-(و سبز ) a+(زان رنگ قرمز یم

زان ی مL* باشد و مؤلفه یم) b-  (یو آب) b(+رنگ زرد 
 ].14[ دهدی را نشان میدرخشندگ

  یدانی اکسیت آنتیآزمون فعال- 2-2-4

 پودر ي نمونه هایدانی اکسسیت آنتیزان فعالی ميری اندازه گيبرا
) لیدرازیل هیکری پ-1-ل ی فني د-1DPPH)2،2کرفس، از روش

 گرم از نمونه پودر کرفس درمتانول یلی م500ابتدا . استفاده شد
. تر رسانده شدی لیلی م15 گرم بر یلی م500حل شد و به غلظت 

 مخلوط شد DPPHق شده با یتر از نمونه رقیکرولیسپس، چند م
جذب محلول . ک قرار گرفتیط تاری در محی مدتيو محلول برا

 نانومتربا استفاده از دستگاه 517آماده شده در طول موج 
ساخت  (PG instruments فرابنفش - یفوتومر مرئاسپکترو

ک به عنوان نمونه یدآسکوربیاز اس.خوانده شد) کشور انگلستان
  ].15[شاهد استفاده شد

)1(Absorbtion=((ADPPH-Asample)/ ADPPH)*100  
ADPPH جذبDPPH و Asampleیش می جذب نمونه آزما 

  . باشد
  یته حجمیآزمون دانس- 2-2-5

                                                             
1.  2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl 
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 ی از نمونه پودر کرفس در استوانه مدرج حجمیوزن مشخص
 بار ضربه 20خته شد و پس از یر) تری لیلی م1 و 5/0(مشخص 

ته هر پودر با یدانس.  شديریزدن، حجم آن در استوانه اندازه گ
 ].16و10[زان وزن به حجم محاسبه شد یم میتقس

   يشه ای گذار شيآزمون دما- 2-2-6
مـدل   (DSC از دسـتگاه     يشه ا یـ  گذار ش  ي دما يری اندازه گ  يبرا

Mettler Toledo ، )  يدمـا .اسـتفاده شـد  ) ساخت هنـگ کنـگ 
ــذار ش ــگ ــرايشه ای ــاو  ي ب ــرفس ح ــودر ک ــه پ  % 025/0 ي نمون

ـ    %025/0 ين،نمونه پودر کرفس حـاو    یمالتودکستر  و  یصـمغ عرب
 از پـودر    یمقدار کم . شد يریاندازه گ ) یبدون افزودن (نمونه شاهد   

 -40 قــرار داده شــد و از DSCاه در دســتگ)  گــرمیلــی م5 تـا  4(
 قـرار  یگراد مـورد بررسـ  ی درجـه سـانت  140 گـراد تـا    یدرجه سانت 

  ].10[گرفت
  ها ل دادهیه و تحلی روش تجز- 2-2-7

و با Minitab 17ل داده ها با استفاده از نرم افزاریه و تحلیتجز
ک طرفه یانس یل واریه و تحلیاستفاده از روش تجز

ANOVAانس ین وارین ها با تخمیانگی منیسه بیمقا.انجام شد
زان یگرفت و مTukey زی همگن، با استفاده از روش آناليها

 محاسبه يبرا )p>05/0 %(5 دار در سطح احتمال یتفاوت معن
  .داده ها در نظر گرفته شد

  

  ج و بحثی نتا- 3
 ی رنگيمؤلفه ها- 3-1
  a *یمؤلفه رنگ- 3-1-1
 ی، تفاوت معنa*زان مؤلفه یج نشان داد که نمونه ها از لحاظ مینتا
 ی مشاهده م1همانطور که در شکل ).P>05/0( با هم داشتنديدار

 و یصمغ عرب% 0125/0 ي حاويدر نمونه هاa*زان مؤلفهیشود، م
دا کرده یش پیافزا)نسبت به نمونه ساده(ن یمالتودکستر% 0125/0

ن یشتری، بیصمغ عرب% 0125/0 ي کهنمونه حاوياست؛ به طور
 محافظت و يت باالیجه،قابلین نتیا.  را نشان دادa*ه زان مؤلفیم

ر نمونه ها را یسه با ساین نمونه در مقای رنگدانه توسط اينگهدار
مارها و ی تیج مشاهده شد که در تمامی نتایدر بررس. دهدینشان م

 رنگ سبز يشتریزان بی به میحامل، صمغ عرب% کسان یدر سطوح 

 ین امر میفظ کرده است که ان حیسه با مالتودکستریرا در مقا
صمغ . آن ها باشدییایمیتواند مربوط به تفاوت در ساختار ش

ژه یدها و به وی ساکارید، پلیگوساکاری الي از واحدهایعرب
 يریفایت امولسیل شده است که خاصین ها تشکیکوپروتئیگل

 يل که دارای کلروفي توانند با مولکول هایجه، مینت در .دارند
وند ین آبدوست هستند، پیریز و حلقه پورفیتول آبگریگروه ف

ن از مشتقات نشاسته ی که مالتودکستریدر حال ل دهند؛یتشک
ه نازك یک الیند ی تواند در طول فرآی باشد که میاصالح شده م

 ین می که مالتودکسترییوندهایپ. ل دهدیل تشکیدر اطراف کلروف
 شود یاستفاده م پوشش دادن آن ها ي که برایباتیتواند با ترک

 یدروژنیک، واندروالس، هیدروفوبی هيوندهایبرقرار کند، از نوع پ
ن ی ازآنجاکه مالتودکستری، ول)17(ک هستندیو الکترواستات

 در سطح یت سطحی تواند فعالی ندارد و نميریفایت امولسیخاص
 آن به یمشترك روغن و آب داشته باشد، اثر محافظت کنندگ

ش غلظت ین، مشاهده شد که افزای همچن.ستی نیاندازه صمغ عرب
، با )2010(یپروراد و پرون. داردیزان رنگ اثر منفیحامل بر م

 ي با حامل هاي رو- لیبات مشتقات کلروفی ترکیزپوشانیر
 ی و بررسی توسط خشک کن پاششین و صمغ عربیمالتودکستر

 در - aزان مؤلفه یدند و می رسیج مشابهی به نتاa*مؤلفه 
ن یشتر از مالتودکستریب) -75/8 (ی صمغ عربيزکپسول حاویر
، تمبر )2014( و همکارانيبوسار]. 17[گزارش شد) - 37/8(

 توسط خشک ین و صمغ عربی مالتودکستري را با حامل هايهند
ج ینتا. کردندیزپوشانیاز حامل ر % 60، و 50، 40 با یکن پاشش

 يوزکپسول حای در رa*زان مؤلفه ین پژوهشگران نشان داد که میا
زان حامل یش میافزا]. 16[ن استیشتر از مالتودکستری بیصمغ عرب
موجب کاهش % 025/0به %0125/0ن ازی و مالتودکستریصمغ عرب

زان ی تواند مربوط به کاهش میرنگ سبز در نمونه شد که م
 با حامل افزوده شده به نمونه باشد که ینیگزیرنگدانه در اثر جا

 پودر انار با یزپوشانیدر ر) 2010( و همکاران یوسفیق یبا تحق
 ی توسط خشک کن پاششین و صمغ عربی مالتودکستريحامل ها
 یزپوشانیدر ر) 2014( و همکاران يق بوسارین تحقیو همچن

 توسط ین و صمغ عربی مالتودکستري با حامل هايتمبر هند
        از حامل مطابقت دارد % 60، و 50، 40 با یخشک کن پاشش

  ].17و 16، 10[
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Fig 1 Effect of the carrier type and concentration on 
a* value of celery powders produced by spray dryer 

(M:maltodextrin, A:Arabic Gum, 0.0125% and 
0.025%:concentration of the carrier. Samples labeled 

with same letters have significant difference (p≤0.05)) 
  b  *یمؤلفه رنگ- 3-1-2
، نمونه ها b*زان مؤلفه یق نشان داد که از لحاظ میج تحقینتا

همانطور که در شکل ). P>05/0( با هم داشتندي داریتفاوت معن
 ي دارایصمغ عرب% 0125/0 ي شود، نمونه حاوی مشاهده م2
ن از یمالتودکستر ش غلظتیبا افزا.  استb*زان مؤلفه ین میشتریب

جاد نشد، ی اي داریر معنیی تغb*، در مؤلفه %025/0به % 0125/0
 دار ی، سبب کاهش معنیش غلظت صمغ عربیکه افزایدر حال
) 2014( و همکاران ي بوساریبه صورت مشابه. شدb*مؤلفه 

 با حامل صمغ ي تمبر هندیزپوشانینشان دادند که در هنگام ر
زان یش درصد حامل می با افزایتوسط خشک کن پاشش یعرب

  ].16[ابدی ی کاهش مb*مؤلفه 

 
Fig 2 Effect of the carrier type and concentration on 
b* value of celery powders produced by spray dryer 

(M:maltodextrin, A:Arabic Gum, 0.0125% and 
0.025%:concentration of the carrier. Samples labeled 
with same letters have significant difference(p≤0.05)) 

  L *ی مؤلفه رنگ- 3-1-3
 یگر تفاوت معنیکدیبا L* پودر کرفس از نظر مؤلفه ينمونه ها

 ی مشاهده م3همانطور که در نمودار ).p>05/0( داشتند يدار
زان ین میشتری،بیصمغ عرب% 0125/0 يشود،نمونه حاو

با ) 2010(دهام و همکاران یا.  دهدی را نشان میدرخشندگ
 ي با حامل ها2 روسلینیانیبات آنتوسی ترکیزپوشانیر

 ی و بررسی توسط خشک کن پاششین و صمغ عربیمالتودکستر
زکپسول یدر ر) L (*یزان درخشندگینشان دادند که مL*مؤلفه 

) 3/39(ن یشتر از مالتودکستریب)9/44(ی صمغ عربيحاو
، نمونه )2014( و همکاران ين،در پژوهش بوساریهمچن].18[بود
 زانین، میسه با مالتودکستریر مقا دی صمغ عربي حاويها

 .]16[ را نشان دادنديشتری بیدرخشندگ

 
Fig 3 Effect of the carrier type and concentration on 
L* value of celery powders produced by spray dryer 

(M:maltodextrin, A:Arabic Gum, 0.0125% and 
0.025%:concentration of the carrier. Samples labeled 

with same letters have significant difference (p≤0.05)) 
   یدانی اکسیت آنتی فعال- 3-2

زان ین میشتری،بیصمغ عرب% 0125/0 يق، نمونه حاوین تحقیدر ا
 ي را نشاندادو بعد از آن نمونه حاویدانی اکسیت آنتیفعال

ج مشاهده شد ی نتایدر بررس. ن قرار داشتیمالتودکستر% 0125/0
 يکسان از حامل، نمونه حاویمارها ودر سطح ی تیکه در تمام
سه با ی در مقايشتری بیدانی اکسیت آنتیزان فعالی میصمغ عرب

ج ی، نتا)2010 (یق پرودراد و پرانیتحق.ن داشتیمالتودکستر
  .]17[ را نشان دادندیمشابه

                                                             
2. Roselle 
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به % 0125/0مار از یزان حامل در هر تیش مین، با افزای اعالوه بر
ن امر یدا کرد، که ای کاهش پیدانی اکسیت آنتیزان فعالی، م025/0%
 کرفس با حامل در ين شدن رنگدانه هایگزی توان به جایرا م

قات نشان داده است که یج تحقینتا.  باالتر نسبت داديغلظت ها
زان رنگدانه مرتبط است و ی با میدانی اکسیت آنتیزان فعالیم

زان یشتر باعث کاهش می با حامل بيکاهش رنگدانه در نمونه ها
ت یبا توجه به قابل. ]18و 17[ آنها شده استیدانی اکسیت آنتیفعال

ز و آبدوست مولکول یوند با هردو گروه آبگری در پیصمغ عرب
 ی صمغ عربي نمونه حاویدانی اکسیت آنتیزان فعالیل، میکلروف

ت ی باشد که خاصین می مالتودکستريتر از نمونه حاوباال
 یل میل تشکی با کلروفي کمتريوندهای ندارد و پيریفایامولس
 در پودر یدانی اکسیت آنتیفعالزان یباالتر بودن م]. 19، 17[دهد
 و ی تواند به علت حفظ بهتر مواد فنولی می صمغ عربيحاو

ن یله ایوسند خشک کردنبه ین فرای کرفس در حيدیفالوونوئ
 ].21و20[صمغ باشد

 
Fig 4 Effect of the carrier type and concentration on 
antioxidant activityof celery powders produced by 

spray dryer (M:maltodextrin, A:Arabic Gum, 
0.0125% and 0.025%:concentration of the carrier. 

Samples labeled with same letters have no significant 
difference (p≤0.05)) 

  یحجم تهی دانس- 3-3
زان حامل از یش می شود، افزایمشاهده م 5همانطور که در نمودار 

ن ی شود که ایته میزان دانسیش میسبب افزا%025/0به % 0125/0
ش ین تر شدن پودرها در اثر افزای تواند مربوط به سنگیامر م

 و یوسفیق یدر تحق. زان حامل در نمونه ها باشدیم
 نمونه ها کاهش و در یش حامل برخیبا افزا) 2010(همکاران

شرا یق می در تحق].10[ته مشاهده شدیش دانسی نمونه ها، افزایبرخ

 بر ين، اثر معناداریش غلظت مالتودکستری،افزا)2013(و همکاران
 و يجعفر]. 22[ پودرها نشان ندادیته حجمیدانس

ن، یش غلظت مالتودکسترینشان دادند که با افزا) 2016(همکاران
 ین امر میابد که ای ی کاهش میی محصول نهايته ظاهریدانس

 محبوس يا باال رفتن هوایزان رطوبت یتواند مربوط به کاهش م
گزارش ) 2016( و همکارانیزتارل]. 23[شده در ذرات باشد

 پودر یته حجمیزان دانسین میکردند که با اضافه کردن مالتودکستر
  ].24[ کندیدا میش پیانبه افزا
زان ین می مالتودکستريحامل، نمونه حاو % 0125/0طح در س
 نشان داد که ی صمغ عربي نسبت به نمونه حاويته باالتریدانس

 ذرات، تحت ي تواند مربوط به تفاوت در شکل ظاهرین امر میا
 ی که قبالً مورد بررسیدر پژوهش.ر حامل به کار رفته باشدیتأث

ن یشتری ب شکليقرار گرفته است، مشخص شدکه ذرات کرو
ن نشان داده شد که ی را دارند و همچنیته حجمیزان دانسیم

 يته باالیدانس].17[ توانند متراکم شوند ی شکل مي کرويپودرها
شده و ) ونیداسیکاهش اکس(ژن یزان نفوذ اکسیپودرسبب کاهش م

 ].25[ دهدیش می محصول را افزايجه، مدت ماندگاریدرنت

  
Fig 5 Effect of the carrier type and concentration on 
density of celery powders produced by spray dryer 

(M:maltodextrin, A:Arabic Gum, 0.0125% and 
0.025%:concentration of the carrier. Samples labeled 

with same letters have no significant difference 
(p≤0.05)) 

  يشه ایش  گذاريدما - 3-4
 نمونهپودر کرفس يشه ای گذار شي دمایج حاصل از بررسینتا

 025/0 ينمونه پودر کرفس حاو ن،یمالتودکستر % 025/0 يحاو
مشاهده  3در جدول ) یبدون افزودن( و نمونه ساده یصمغ عرب% 
، يشه ای گذار شي دهد که در دمایج نشان مینتا.  شودیم
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 % 025/0 ي نمونه پودر کرفس حاو2ن ی بیاختالف قابل توجه
ن مشاهده یمالتودکستر % 025/0 ي و پودر کرفس حاویصمغ عرب

  . شودینم
که اثر حامل ) 2010( و همکاران یوسفیق یج حاصل از تحقینتا

 قرار دادند، نشان داد که در نمونه یبر پودر انار را مورد بررس
 درجه 83/52 يشه ای گذار شي بدون سلولز، دمایصمغ عرب

 يسلولز، دما % 3 همراه با یگراد بوده و در نمونه صمغ عربیسانت
 یزتارل ن،یهمچن . باشدیگراد می درجه سانت02/77 يشه ایگذار ش

د پودر انبه ین بر تولیر مالتودکستری تأثیبا بررس) 2016(و همکاران
 يشه ای گذار شي نشان دادند که دمایله خشک کن پاششیبه وس

ب ین به ترتی مالتودکسترين و حاوینمونه بدون مالتودکستر
 تواند مربوط ین امر میگراد بود و ای درجه سانت38/32 و 74/26

و ) سوکروز، گلوکز و فروکتوزبه خصوص ( قند يبه غلظت باال
ج یتفاوت نتا.ن باشدی در نمونه بدون مالتودکستری آليدهایاس
ان ی که بیقاتیر تحقی درپژوهش حاضر و سايشه ای گذار شيدما

ش و ی مورد آزماي تواند مربوط به تفاوت در نمونه هایشد، م
جات و غلظت قند یوه ها و سبزیاختالف در مواد موجود در م

زان غلظت حامل مورد ین تفاوت می ها و همچنموجود درآن
  ].24و10[استفاده باشد

  
Table 3 Tg point of celery powders produced by 

spray dryer 
 Carrier type and 

percentage 
Temperature 

(°C) 
1 Sample 82.77 
2 0.025% of Arabic gum 78.47 
3 0.025% of Maltodextrin 78.09 

  

  يریجه گینت - 4
در دو ) نی و مالتودکستریصمغ عرب(ق، اثر نوع حامل ین تحقیدر ا

 يهایژگی، بر و)یوزن/ یوزن% (0125/0و % 025/0غلظت 
 ی بررسیه شده با خشک کن پاششیمختلف نمونه پودر کرفس ته

 یت آنتیزان فعالی، می رنگ سنجيج آزمون های نتایابیارز. شد
 يکه نمونه پودر کرفس حاو داد ته، نشانیو دانسیدانیاکس

، يزان رنگ سبز، زردین می باالتري دارایصمغ عرب% 0125/0
سه با یدر مقا. ته بودی و دانسیدانی اکسیت آنتی، فعالیدرخشندگ

زان رنگ یبر م%  0125/0 با غلظت یر نمونه ها، اثر صمغ عربیسا
  . نمونه پودر کرفس قابل توجه استیدانی اکسیت آنتیسبز و فعال
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Effect of the carrier on the properties of celery powder produced by 

spray dryer 
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The purpose of this study is to investigate the effect of carrier type on the characteristics of the celery 
powder produced by spray dryer. For this aim, Arabic gum and maltodextrin (16.5-19.5 DE) were used in 
two concentrations of 0.0125%and 0.025% (w/w) and their effect on color parameters (a* ,b* 
,L*),antioxidant activity, density and Tgpiont were investigated. The results showed that the celery powder 
containing 0.0125% of Arabic gum had the highest values for the parameters a*, b*, L*, antioxidant 
activity, and density.The higher level of green color and the antioxidant activity of celery powder 
containing 0.125% Arabic gum could be related to the type of binds involved in the reaction (hydrophobic 
and hydrophilic) between the Arabic gum and chlorophyll carrier, as well as the better preservation of 
phenolic and flavonoid compounds by Arabic gum carrier. 
 
Keywords: Celery powder, Spray dryer, Maltodextrin, Arabic gum 
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