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 زرشک پودر ییمایکوشیزیف يها یژگیو بر ایچ دانه صمغ افزودن اثر

  یپوش کف روش به شده دیتول
  

  2یدهقان رایسم ،2یقاسم سایپر ،1نوشاد محمد
  

   خوزستانیعی و منابع طبي، دانشگاه علوم کشاورزییع غذای و صنای، دانشکده علوم دامییع غذای صنایار گروه علوم و مهندسی استاد- 1
                                                      ،ییع غذای و صنای، دانشکده علوم دامییع غذای صنای ارشد گروه علوم و مهندسی دانشجو کارشناس- 2

  خوزستان یعی و منابع طبيدانشگاه علوم کشاورز
 )14/05/98: پذیرش تاریخ  98/ 13/02:  دریافت تاریخ(

 
  

  دهیچک
 کف، يداریپا (ییایمیکوشیزی في هایژگیبر و)  درصد5 -15(ده تخم مرغ یو سف)  درصد1/0 – 3/0(ا یر غلظت صمغ دانه چین پژوهش، تأثیدر ا
 یابی ارزید شده به روش کف پوشیپودر زرشک تول) يریت و نم گین کل، حاللیانی، مقدار آنتوسpHر فشرده پودر، یته فشرده و غیته کف، دانسیدانس
ته کف و یکه دانسیت پودر شد در حالیزان حاللی کف و ميداریش پایا سبب افزایده تخم مرغ و صمغ دانه چیش غلظت سفیج نشان داد، افزاینتا. شد

ش یافزا.شدن کل نمونه ها یانیسمقدار آنتوته فشرده و یزان دانسیده تخم مرغ سبب کاهش میش غلظت سفیافزا. افتی پودر کاهش يریزان نم گیم
)  درصد3/0 تا 2/0(ا یش غلظت صمغ دانه چی که با افزایته فشرده نمونه ها شد در حالیش دانسیسبب افزا)   درصد2/0 تا 1/0(ا یغلظت صمغ دانه چ

ج به یبر اساس نتا. ن کل نمونه ها نداشتیانیزان آنتوسیبر م) p> 5/0 (ير معناداریا تأثیافزودن صمغ دانه چ.افتیته فشرده پودر کاهش یزان دانسیم
 بر مقدار ) p> 05/0 (ير معناداری درصد تأث10ده تخم مرغ تا یافزودن پودر سف.  بود25/3 -39/3 در محدودهيدی تولي، پودرهاpHدست آمده 

pH05/0(ش معنادار یباعث افزا)  درصد15 تا 10( ده تخم مرغ ی که افزودن پودر سفینداشت در حال <p ( مقدار pHش غلظت ین افزایهم چن. شد
  . نمونه ها شدp( ،pH> 05/0(ش معنادار یسبب افزا)  درصد1/0 - 3/0(ا یصمغ دانه چ

  
  .ییایمیکوشیزیف يها یژگیو ا،یچ دانه ،صمغیپوش کف کردن خشک زرشک،: واژگان دیکل
  
  
  
  

                                                             
  مکاتباتمسئول: Mo.noshad@gmail.com 
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   مقدمه - 1
 رهیت به متلعق) .Berberis vulgaris L (زرشک

 خاردار، يا درختچه ،Berberry یسیانگل نام با و1اسهیدیبربر
 ا،یآس در ترانهیمد یکوهستان ینواح یبوم و کننده خزان کوتاه،
 عنوان به زرشک شده خشک وهیم رانیا در]. 1[است اروپا

 تازه يها وهیم ردویگ یم قرار استفاده مورد غذاها در یافزودن
 يها نوشابه و کنسانتره وه،یم آب ها، شربت ها، ژله دیتول يبرا

 نیانیآنتوس از استفاده امروزه نیچن هم. شود یم استفاده دار گاز
 یعیطبیافزودن ویخوراک رنگ عنوان به زرشک در موجود يها
  ].2[است گرفته قرار توجه مورد ییغذا عیصنا در

. است ییغذا مواد يدارنگه يبرا مهم ندیفرآ کی کردن خشک
 به  منجر و هدشرجاخییاذغدهام از آب دن،رککشخیط در

 تیفعال کاهش و مدت یطوالن عمر با ییغذا مواد شدن خشک
 و وزن در یتوجه قابل کاهش سبب عالوه به. شود یم آن یآب

 یم زین نقل و حمل و يساز رهیذخ ،يبند بسته نهیهز حجم،
 ییغذا مواد کردن خشک يبرا يادیز يها روش]. 3[شود

 صورت به کردن خشک ها، روش نیا از یکی که دارد، وجود
 زا کف مواد افزودن از پس روش نیا در. باشد یم یپوش کف

 هم از استفاده با ع،یما شبه و عیما ییغذا مواد به دارکنندهیپا و
 یم خشک سپس و شده داریپا کف به لیتبد ییغذا مواد زن،

 نیا در نییپا يدما در عیسر شدن خشک لیدل به].4[شوند
 وارد محصول ییغذا ارزش و تیفیک به بیآس نیکمتر روش،

 و خوب تیفیک با پودر دیتول سبب امر نیهم که شود یم
  ].3[شود یم متخلخل
 روش نیتر مهم از يدیدروکلوئیه يها کننده داریپا از استفاده

 خشک روش در شده دیتول کف يداریپا جهت که است ییها
 و یپورحاج. است گرفته قرار توجه مورد یپوش کف کردن

 در کف يداریپا جهت گزانتان صمغ از) 1396 (همکاران
 نشان پژوهش نیا جینتا. کردند استفاده موز ریش کردن خشک

 تهیدانس شیافزا و کف يداریپا سبب گزانتان صمغ افزودن داد،
) 1394 (همکاران و یعبادت پژوهش جینتا]. 5[شد يدیتول پودر
 و تهیدانس شیافزا سبب نیمالتودکستر افزودن داد، نشان
  ].4[شد یپوش کف روش به شده خشک دوغ پودر تیحالل

 % 5 يحاو ،(.Salvia hispanica L) یعلم نام با ایچ
 ،يتجار صورت به کایآمر قاره يکشورها در که است الژیموس

 دیراکاسیلپ اـیچ دانه صمغ .گردد یم عرضه بازار به و کشت
                                                          
1  . Berberidaceae 

 ،زکولگ ز،ونیبآرا ز،ونام ز،ولیزگ از هکتسا منشعب
. است شده لیتشک دیسا کینرووکولگ و دیسا کینرووتکالاگ

 لیکشت و دارد آب در ديایز رایسب تیلالح ایچ دانه صمغ
  ].6 [دهدیم نییاپ ياهتظلغ در زوکسیو رایسب لولحم کـی

 از استفاده با زرشک پودر دیتول پژوهش، نیا از هدف نیبنابرا
 دانه صمغ افزودن اثر یبررس و یپوش کف کردن خشک روش

  . بود شده دیتول پودر ییایمیکوشیزیف يها یژگیو بر ایچ
  

  روش و مواد - 2
  هیاول مواد - 2-1

 کشاورز وهیم آب کارخانه از  65 کسیبر با زرشک کنسانتره
 يبرا (مرغ تخم و ایچ دانه. شد يداریخر کازرون شهرستان

  .شد يداریخر یمالثان یمحل بازار از) مرغ تخم دهیسف هیته
  ایچ دانه از الژیموس استخراج - 2-2

 1 به 25 نسبت (ایچ دانه به الژ،آبیموس استخراج جهت
 استخراج الژیموس قه،یدق 30 از پس. شد اضافه) یوزن/یوزن

 آمده دست به الژیموس. شد يجداساز اکسترودر دستگاه با شده
 وژیفیسانتر گراد یسانت درجه 4 يدما در قهیدق 20 مدت به
)Hermle, Z 206 A، مدت به سپس و شد ) آلمان ساخت 

 ،SBPE, SUT-01 (يانجماد کن خشک در ساعت 48
  . شد خشک) رانیا ساخت

  یپوش کف کردن خشک - 2-3
 شیآزما يسر کی  یط ابتدا که بود صورت نیبد کف هیته
 و الژیموس درصد ، همزدن زمان مختلف، کسیبر ( هیاول يها
 که یکف ونیفرموالس به دنیرس هدف با) مرغ تخم دهیسف
 ظرف در ختنیر زمان تا کهیطور باشد،به داشته یکاف يداریپا
. رفتیپذ صورت گردد، حفظ کف ساختار آون به انتقال و

  :دیگرد دیتول لیذ بصورت کف هیاول جینتا براساس
 کسیبر با وهیم آب زرشک، کنسانتره به آب کردن اضافه با ابتدا
 -3/0 ( ایچ دانه صمغ مختلف يها غلظت سپس. شد دیتول 24
 وهیم آب به) درصد 5- 15 (مرغ تخم دهیسف و) درصد 1/0

 یخانگ زن هم توسط قهیدق 10 مدت به و شد اضافه
)Moulinex, BM6 (ینیس به شده دیتول کف. شد زده هم 

 و شدند منتقل متر یلیم 6/0 ارتفاع با ومینیآلوم جنس از ییها
 گراد یسانت درجه 65 يدما با) Heraeus ( کن خشک در

  . شدند خشک
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  FD(1(کف تهیدانس - 2-4
]. 7[ شد استفاده کف تهیدانس يریگ اندازه يبرا) 1 (معادله از

 شده دیتول کف کف، ساختار حفظ منظور به است ذکر به الزم
  .شد خارج ساز کف دستگاه از دقت با

  ) 1 (معادله
FD= M/V 

  .باشد یم کف حجم V و کف وزن M ن معادلهیدر ا 
  کف يداریپا - 2-5
 يریگ اندازه يبرا) 2019 (همکاران و این دهقان روش از
 تریل یلیم 50 مقدار منظور نیا يبرا. شد استفاده کف يداریپا
 کاغذ با که متر یلیم 90 قطر با بوخنر فیق درون به را کف از

 فیق دادن قرار از پس. شد منتقل بود، شده دهیپوش یصاف
 کف يداریپا زانیم) 2 (معادله از مدرج، استوانه کی درون

  ].8[شد محاسبه
  ) 2 (معادله

Foam Stability= (V Foam/V 0 Foam) ×100 
  
 حجم و هیاول کف حجم نیب تفاوت V Foam معادله نیا در
  . است هیاول کف حجم V0 Foam و شده منتقل عیما
  پودر ییایمیکوشیزیف يها یژگیو - 2-6
   فشرده ریغ و فشرده یحجم تهیدانس-2-6-1

 اساس بر فشرده ریغ یحجم تهیدانس و فشرده یحجم تهیدانس
  ]. 8[شد محاسبه) 2019 (همکاران و این دهقان روش

 شاخص وWSI(2(آب تیحالل شاخص -2-6-2
  WAI(3(آب جذب

 اندازه يبرا) 2016 (همکاران و Asokapandian روش از
 پودر توسط آب جذب شاخص و تیحالل شاخص يریگ

 30 افزودن از پس منظور، نیا يبرا. شد استفاده شده، دیتول
 دست به محلول زرشک، پودر گرم 5/2 به مقطر آب تریل یلیم

 وژیفیسانتر ،rpm (10000 (سرعت با قهیدق 10 مدت به آمده
 به و شد برداشته  شیآزما لوله يباال شفاف بخش سپس.شد

 به دنیرس تا گراد یسانت درجه 105 يدما در ساعت 8 مدت
) 4 (و) 3 (معادالت از استفاده با سپس. شد خشک ثابت وزن

  ]. 9[شد محاسبه پودرها آب جذب شاخص و تیحالل شخص

                                                          
1. Foam density 
2. Water solubility index 
3. Water absorption index 

  )3(معادله
WSI= m2-m1/m3  

  
 تیپل و نمونه وزن m1 ت،یپل یخال زنو m2 معادله نیا در

 بعد شفاف بخش وزن m3 و آون از آن کردن خارج از پس
  . است وژیفیازسانتر
  )4(معادله

WAI= mrc/ m0- mre   
  
 وزنm0  وژ،یفیسانتر از کرده رسوب بخش وزن معادله نیا در
  . است آن از خروج از پس نمونه وزن mre و mrc نمونه هیاول
  پودر مجدد يریآبگ -2-6-3

 60 مدت به مقطر آب تریل یلیم 50 در نمونه پودر گرم 5 مقدار
) 5 (معادله از استفاده با کردن، لتریف از پس. شد ور غوطه قهیدق
  ].10[شد محاسبه ها نمونه مجدد يریگ آب زانیم

 )5(معادله
Rehydratibn= W2/W1 

 ماده وزنW1  و gr شده هیتخل ماده وزنW2 معادله نیا در
  .باشد یم gr شده خشک

  يریگ نم -2-6-4
 روش به شده دیتول يپودرها يریگ نم زانیم يریگ اندازه يبرا

 نفوذ قابل ریغ ظروف درون ها نمونه پودر از گرم 1 ک،یاستات
) RH = 75 ( % میسد دیکلر اشباع محلول يحاو رطوبت، به
 هفته کی از پس. شد داده قرار گراد یسانت درجه 25 يدما در
 ها نمونه يریگ نم زانیم) 6 (معادله از ثابت، وزن به دنیرس و

  ].11و10[شد محاسبه
  )6(معادله

  
 دن به تعادل ،یش وزن پودر پس از رسی افزا∆mن معادله یدر ا

mه پودر وی مقدار جرم اولm1  از قبل پودر آزاد آب مقدار 
  . استg/100gهوا  رطوبت انیب

2-6-5- pH  
. شدند مخلوط مقطر آب با 10 به 1 نسبت به ها نمونه ابتدا

) Metrohm (متر pH از استفاده با ها محلولpH سپس
  ].12[شد يریگ اندازه
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  نیانیآنتوس کل مقدار -2-6-6
 روش از استفاده با ) TAC (ها نمونه نیانیآنتوس کل مقدار
 میپتاس دیکلر بافر. شد يریگاندازه بافر تمیس دو با pH یافتراق

 ) 0.4M (با میسد استات بافر و) pH=1 )0.025M با
pH=4.5را پودر از گرم2 ابتدا، منظور نیا يبرا. شد استفاده 

 دست به محلول سپس و کرده حل مقطر آب تریل یلیم 20 در
 1. شدند فوژیسانتر rpm 4000 دور با قهیدق 15 مدت به آمده

. شدند مخلوط بافرها از تریل یلیم 24 با ها نمونه از تریل یلیم
 نانومتر 700 و 510 موج طول در ها نمونه توسط جذب مقدار

 يریگ اندازه)دستگاه مدل (اسپکتروفتومتر دستگاه از استفاده با
  . شد

A= (A510-A700)PH1 – (A510- A700) PH4.5  
  
 طول در نمونه توسط جذب مقدار بیترت به A510 , A700 که

  . باشد یم نانومتر 700 و 510 موج
 محاسبه ریز معادله از استفاده با نمونه هر نیانیس آنتو کل مقدار

  : شد
TAC= A×MW×DF/ MA 

  
MW 4492 (دیگلوکوس 3 -نیدیانیس یمولکول وزن (، DF 
 مول یخاموش بیضر MA و) 25 (يساز قیرق فاکتور

  ].13 [باشد یم) 269000 (دیگلوکوس 3 – نیدیانیس
  

  يآمار لیتحل و هیتجز - 3
 انجام تکرار سه با یتصادف کامال طرج هیپا بر ها شیآزما هیکل

 روش با و SPSS افزار نرم از استفاده با يآمار يزهایآنال. شد
) p> 05/0 (احتمال سطح در) ANOVA (انسیوار زیآنال

  . شد انجام
  

  بحث و جینتا - 4
  کف تهیدانس - 4-1
 تهیدانس یبررس یکف يها ستمیس در مهم يها پارامتر از یکی

 همزدن یط در شده محبوس يهوا مقدار انگریب که است هاآن
 کف درون به شده وارد يهوا زانیم هرچه و باشد یم کف در

. بود خواهد شتریب کف انبساط و کمتر ستهیدان باشد شتریب
 سرعت و فوم سطح شیافزا سبب تهیدانس کاهش نیهمچن

 زیآنال جینتا]. 14[ شود یم کف شدن خشک در تر عیسر ریتبخ
 مرغ تخم دهیسف غلظت شیافزا ،)1جدول ( داد نشان انسیوار

 تهیدانس زانیم بر) p> 05/0 (يمعنادار ریتأث ایچ دانه صمغ و
 دانه صمغ و نیآلبوم غلظت متقابل اثر نیچن هم. داشت کف

 اساس بر). p> 05/0 (بود معنادار کف تهیدانس زانیم بر زین ایچ
 سبب مرغ تخم دهیسف غلظت شیافزا آمده، دست به جینتا

 تیخاص بهبود دهنده نشان امر نیا که شد کف تهیدانس کاهش
 صمغ غلظت شیافزا که یحال در. است ستمیس در ییزا کف
 دهایدروکلوئیه افزودن. شد کف تهیدانس کاهش باعث ایچ دانه

 نیا. شود یم عیما ییغذا ماده تهیسکوزیو شیافزا سبب
 در که شده کف درون به هوا ورود مانع ته،یسکوزیو شیافزا

 یم کاهش کف ستمیس در شده محبوس يهوا زانیم جهینت
 در و شده کف حجم و انبساط کاهش سبب امر نیا که ابدی
 توسط مشابه یجینتا. ابدی یم شیافزا کف، تهیدانس زانیم جهینت

 و یصالح گو،یم پوره يبرا) 1391 (همکاران و زپوریعز
 همکاران و یپورحاج و یطالب پوره يبرا) 1394 (همکاران

  ].17 و16،15[کردند گزارش رموزیش يبرا) 1397(
  

Table 1 Effect of Albumin and chia seed 
mucilage concentration on foam density and 

foam physical stability 
Foam physical 

stability 
Foam 

density df Source 

150444.409E4** 1.888E4** 1 Intercept 
104.709** 0.127** 2 Albumin 

5.509** 0.001** 2 Mucilage 

0.859ns 0.002** 4 Albumin * 
mucilage 

0.520 0.000 9 Error 
0.98 0.996  R2 
0.961 0.993  R2 adj 

* Significant at 5% level 
** Significant at 1% level 

df, degrees of freedom 
ns, is not significant at P > 0.05 

  کف يداریپا - 4-2
 از یکی. است آب ينگهدار تیظرف دهنده نشان کف يداریپا

 عیما مقدار يریگ اندازه کف، يداریپا درجه نییتع ها راه
 شده، نییتع زمان مدت یط در کف از) یزهکش حجم(هیتخل

 فصل در و نازك يا رشته ساختمان نیب کف در عیما. است
 آمده دست به جینتا اساس بر]. 18[است شده عیتوز آن مشترك

 ایچ دانه صمغ و مرغ تخم دهیسف غلظت شیافزا ،)1جدول( 
 با. داشت کف يداریپا زانیم بر) p> 05/0 (يمعنادار ریتأث
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 کف يداریپا ،)مرغ تخم دهیسف (زا کف عامل غلظت شیافزا
 باعث ایچ دانه صمغ غلظت شیافزا نیچن هم. افتی شیافزا

 ضخامت شیافزا لیدل به احتماال که شد کف شتریب يداریپا
 ها حباب يبرا پوشش کی عنوان به که است ها رشته نیب

 یپورحاج). 1شکل (شود یم کف تثبت سبب و کند یم عمل
 قیطر از دهایدروکلوئیه کردند، انیب) 1397 (همکاران و

 فاز در يا شبکه ساختمان جادیا باعث تهیسکوزیو شیافزا
 وارهید شدن شکسته از قیطر نیا از که شوندیم وستهیپ

 بهبود سبب جهینت در و کنندیم يریجلوگ ها حباب مشترك
  .شوند یم کف يداریپا

  
Fig 1 Effect of Albumin and chia seed mucilage 

concentration on foam stability  
  
  پودر ییایمیکوشیزیف يها یژگیو - 4-3
  فشرده رهیغ و فشرده  تهیدانس -4-3-1
، غلظت صـمغ دانـه      )2جدول  (انس نشان داد    یز وار یج آنال ینتا
زان یـ ده تخم مـرغ و اثـر متقابـل آن هـا بـر م              یا، غلظت سف  یچ

. داشـت ) p> 05/0 (ير معنـادار  یته فشرده نمونه هـا تـأث      یدانس
ته یزان دانـس یـ ده تخم مرغ سـبب کـاهش م      یش غلظت سف  یافزا

ا یـ ش غلظت صمغ دانـه چ     یافزا). 2شکل(فشرده نمونه ها شد     
ته فشرده نمونه ها شد     یش دانس یسبب افزا )  درصد 2/0 تا   1/0(

)  درصد3/0 تا 2/0(ا یش غلظت صمغ دانه چی که افزا  یدر حال 
ن روند احتمـاال    یا. ته فشرده پودر شد   یزان دانس یسبب کاهش م  

   ل داشـتن  یـ  دلا بـه یـ  باشـد کـه صـمغ دانـه چ    یل مـ  ین دل یبه ا 
  يشه ای ش  انتقال ي دما شیافزا  باعث  بزرگ    يمولکول ها 

ل کاهش یجه اندازه ذرات پودر به دلی شود و در نتیم   پودر در

ن امـر  یابـد و همـ  ی یآن کـاهش مـ  ) ی شکلیب ( یرفتار آمورف 
ل یـ  شود و در ادامه به دل      یته فشرده پودر م   یش دانس یسبب افزا 

ن یر در ساختار پروتئییجه تغیش اندازه ذرات پودر که در نتیافزا
 یته فـشرده پـودر کـاهش مـ      ی شـود، دانـس    یجـاد مـ   ین ا یآلبوم

 ].19[ابدی

 

  
Fig 2 Effect of Albumin and chia seed 

concentration on density of powder 
 

  آب تیحالل شاخص -4-3-2
 همگن يبرا پودر ییتوانا يبرا عمده شاخص کی تیحالل
 بالفاصله دیبا تیفیک با و آل دهیا پودر کی. است آب با شدن

 آب در شدن حل تیقابل توده، لیتشک و شدن شناور بدون و
 ،)2جدول (آمده دست به جینتا اساس بر]. 10و9[باشد داشته را

 متقابل اثر و ایچ دانه صمغ و مرغ تخم دهیسف غلظت شیافزا
 ها نمونه تیحالل زانیم بر) p> 05/0 (يمعنادار ریتأث ها آن

 صمغ و مرغ تخم دهیسف غلظت شیافزا که يطور به. داشت
). 3شکل (افتی شیافزا زین پودرها تیحالل زانیم  ا،یچ دانه
 يداریپا باعث مرغ تخم دهیسف و ایچ دانه صمغ غلظت شیافزا

 ندیفرآ یط در نمونه در حباب بهتر يدار نگه و کف ساختمان
 پودر تخلخل شیافزا سبب امر نیهم که شود یم شدن خشک

 که) 1394 (همکاران و یعبادت. شود یم پودر تیحالل بهبود و
 استفاده موز ریش پودر دیتول در نیآلبوم و نیمالتودکستر از

  ].4[کردند گزارش را یمشابه جینتا کردند،

Albumin  

Foam 
physical 
stability 

Density 

Albumin Mucilage 

Mucilage 
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Fig 3 Effect of Albumin and chia seed 
concentration on WSI 

  پودر مجدد يریآبگ -4-3-3
 عنوان به گسترده طور به که است یشاخص مجدد يریگ آب

.  شود یم استفاده آن از شده خشک محصوالت تیفیک شاخص
 صدمات زانیم که است ياریمع مجدد يریگ آب تیقابل

 از] 20  [دهد یم نشان را ییغذا مواد کردن خشک از حاصل
 دارد، ریتأث مجدد يریآبگ تیقابل بر که یعوامل نیتر مهم

 غلظت شیافزا آمده، دست به جینتا براساس. است تخلخل
 تیقابل شیافزا باعث ایچ دانه صمغ و مرغ تخم دهیسف پودر
 دانه صمغ غلظت شیافزا. شد ها نمونه توسط مجدد يریآبگ
 نگه و کف ساختمان يداریپا باعث مرغ تخم دهیسف و ایچ

 شود یم شدن خشک ندیفرآ یط در نمونه در حباب بهتر يدار
 امر نیهم و شود یم پودر تخلخل شیافزا سبب امر نیهم که

 شده ها نمونه توسط مجدد يریگ آب تیقابل شیافزا سبب
  . است

  يریگ نم -4-3-4
 يها رطوبت در پودر توسط رطوبت جذب ییتوانا ،يریگ نم

 يبند بسته بدون و نامناسب یانبارمان طیشرا مانند (باال ینسب
 ییایمیش ،یکیزیف يداریپا زانیم بر که دهد یم نشان را) پودر

 نشان آمده دست به جینتا. دارد ریتأث پودر یکیولوژیکروبیم و
 کاهش باعث ایچ دانه صمغ و نیآلبوم غلظت شیافزا داد،

  ). 4شکل(شد ها نمونه توسط يریگ نم زانیم

  
  

Fig 4 Effect of Albumin and chia seed 
concentration on Hygroscopicity  

ا به ی باشد که صمغ دانه چیل مین دلین روند احتماال به ایا
ر در ساختار یین تغی بزرگ و هم جنيل داشتن مولکول هایدل

شه ی انتقال شيش دمایده تخم مرغ باعث افزای سفين هایپروتئ
 باعث يا شهیش انتقال يدما شیافزا.  شودی در پودر ميا

 یمشابه روند نیچن. شود یم پودر يریگ نم زانیم کاهش
 کردن خشک يبرا) 2017 (همکاران و Seerangurayarرا
  .]21[کردند گزارش یپوش کف روش به خرما رهیش
4-3-5- pH  

pH يریگ اندازه 3/2-4/2 حدود ،24 کسیبر با زرشک آب 
 در يدیتول يپودرها ،pH آمده دست به جینتا اساس بر. شد

 10 تا مرغ تخم دهیسف پودر افزودن. بود 25/3 -39/3محدوده
 در نداشتpH مقدار بر) p> 05/0 (يمعنادار ریتأث درصد

) درصد 15 تا 10 ( مرغ تخم دهیسف پودر افزودن که یحال
 به احتماال که شدpH مقدار) p> 05/0 (معنادار شیافزا باعث

 هم. است) pH≈ 9 (مرغ تخم دهیسف یعیطب و ییایقل pH لیدل
 سبب) درصد 1/0 -3/0 (ایچ دانه صمغ غلظت شیافزا نیچن
 زیعز و یعباس. شد ها نمونه p(، pH> 05/0 (معنادار شیافزا
 1-2 (سلولز لیمت از استفاده کردند، گزارش) 2015 (پور

 سبب یپوش کف روش به آلبالو کردن خشک در) درصد
  ]. 22[شد شده دیتول يپودرها p(، pH< 05/0 (معنادار شیافزا
  کل نیانیمقدارآنتوس -4-3-6
 درصد شیافزا داد، نشان) 2جدول ( انسیوار زیآنال جینتا
  نیانیآنتوس زانیم بر) p> 05/0 (يمعنادار ریتأث مرغ تخم دهیسف
  

WSI 

Albumin Mucilag
e 
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 تخم دهیسف زانیم شیافزا با که يطور به داشت ها نمونه کل 
 کاهش ها نمونه کل نیانیآنتوس مقدار ،)زا کف عامل (مرغ

 Dilution (یکنندگ قیرق اثر لیدل به احتماال که افتی

effect (است کل نیانیآنتوس زانیم بر مرغ تخم دهیسف 
 افزودن ،)2 جدول (آمده دست به جینتا اساس بر].22)[5شکل(

 غلطت زانیم و ایچ دانه صمغ متقابل اثر و ایچ دانه صمغ
 نیانیآنتوس زانیم بر) p> 5/0 (يمعنادار ریتأث مرغ تخم دهیسف
  .نداشت ها نمونه کل

  
Fig 5 Effect of Albumin and chia seed 

concentration on total Anthocyanin content. 
Table 2 Effect of Albumin and chia seed mucilage of physicochemical properties of powder 
 

* Significant at 5% level 
** Significant at 1% level 
df, degrees of freedom 
ns, is not significant at P > 0.05 

   يریگ جهینت- 5
 یژگیو به صدمات رساندن حداقل به يبرا پژوهش نیا در
 روش از زرشک، پودر دیتول هنگام در ییایمیکوشیزیف يها

 شیافزا داد، نشان جینتا. شد استفاده یپوش کف کردن خشک
 کل، نیانیآنتوس زانیم کاهش سبب مرغ تخم دهیسف غلظت

 دهیسف غلظت شیافزا با. شد پودر يریگ نم و پودر تهیدانس
 استفاده. افتی شیافزا زین شده دیتول يپودرها pH مرغ، تخم

 تیحالل زانیم کف، يداریپا شیافزا سبب ایچ دانه صمغ از
 دانه صمغ از استفاده که یحال در. شد pH و شده دیتول پودر

 توجه با. نداشت ها نمونه نیانیآنتوس کل مقدار بر يریتأث ایچ
 کف کردن خشک روش از توان یم آمده دست به جینتا به
  .کرد استفاده زرشک پودر یصنعت دیتول يبرا یشوپ

  

  یقدردان و تشکر - 6
 یپژوهش معاونت از که دانند یم الزم خود بر مقاله سندگانینو

 لیدل به خوزستان یعیطب منابع و يکشاورز علوم دانشگاه
 . ندینما یقدردان و تشکر يمعنو و یمال يها تیحما
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In this study, the effect of chia seed gum (0.1-0.3%) and albumin (5-15%) onphysicochemical 
properties of barberry powder (stability and density of foam, pH, density of powder, total anthocyanin 
content, Hygroscopic, water solubility index and Water absorption index) produced by foam-mat 
drying was evaluated. Results showed the increase of albumin and chia seed gum increased the 
stability of the foam and the solubility of the powder, while the foam density and hygroscopic of 
powder decreased. Increasing the concentration of albumin reduced the density and total anthocyanin 
content of the samples. Increasing the chia seed gum (0.1-0.2%) increased the density of powder, 
while increasing the chia seed gum (0.2-0.3%) reduced the density of powder and incorporated chia 
seed gum had no significant effect (P<0.05) on total anthocyanin content. Based on the results, pH of 
powders produced in the range of 3.35-3.31. The incorporation of albumin to 10%, had no significant 
effect (P<0.05) on pH, while incorporation of albumin (10 to 15%) significantly increased pH. Also, 
increasing chia seed gum (0.1-0.3 %) significantly increased the pH of the powders.  
 
Key Words: Barberry; Foam-mat drying; Chia seed gum; physicochemical properties.  
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