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چکیده
به منظور بررسی اثر جایگزینی قارچ دکمهای خشک شده بر خواص ویسکواالستیک کیک اسفننیی ،آزمفو رهفایی تفن
انیام گرفت .قارچها در شرایط بهینه خشک شدند و سپس پودر قارچ جهت غنیسازی کیک اسننیی در چهار سفح ،5 ،0
 10و  15درصد به عنوا جایگزین آرد گندم در فرموالسیو استناده شد .پس از آمادهسازی نمونفهها ،آزمفای
تن

رهفایی

با استناده از دستگاه بافت سنیدر طی دوره نگهداری انیفام و ضفرای مفد پگف -نورمنفد و ماکسفو تممی یافتفه

محاسبه شدند .نتایج نشا داد با افزای

درصفد جفایگزینی پفودر قفارچ ،مقفادیر نیفروی اوییفه و نیفروی تمفادیی کفاه

مییابند .در طی زما نگهداری کیک ،مقادیر نیروی اوییه و نیروی تمادیی افزای
شامل k1و  k2با گذشت زما کاه

یافت که بیانگر کاه

یافتنفد .پارامترهفای مفد پگف -نورمنفد

االستیسیته کیک بفا گذشفت زمفا اسفت .کیکهفا رفتفار جامفد

ویسکواالستیک از خود نشا داده و با افزای

درصد جفایگزینی ،میمفو نیروهفای کاهشفی  )F3+ F2+F1مفد ماکسفو

یافت که نشا دهنده افزای

بفا

تممی یافته کاه

االستیسیته است .نتایج مد سازی دادههای آزمایشفگاهی رهفایی تفن

مد های پگ نورمند و ماکسو تممی یافتفه نشفا داد کفه مفد ماکسفو کفارایی بیشفتری جهفت بررسفی خیوصفیا
ویسکواالستیک کیک اسننیی غنیشده با پودر قارچ دارد.
واژگان کلیدی :بافت ،رهایی تن  ،پگ  -نورمند ،ماکسو  ،قارچ دکمهای
مقدمه

دکمففهای در طففی دوره انبارمففانی بسففیار بففاال بففوده و

قارچ دکمهای  )Agaricus bisporusدارای ارزش غذایی

خسار اقتیادی فراوانی اییاد میکند .از جمگفه دالیفل

و داروئففی بسففیار بففاالیی بففوده و منبففل بسففیار عففایی

اییاد ضایما و کاه

کینیفت قفارچ دکمفهای قهفوهای

پروتئین ،اسیدآمینههای ضروری ،ویتامینهای گروه ب،

شد  ،نرخ تننس باال ،باز شد کالهک ،حساسفیت بفه از

ویتامین ث ،پتاسی  ،مانیتو و اسفید یینویئیفک میباشفد

دستدهی آب و آیودگیهای قارچی میباشد .با توجه به

صایحی و همکارا  .)c2016با این حا ضایما قفارچ

اهمیت غذایی و اقتیادی قارچ دکمهای الزم است تفا بفا
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یابد و

کیکها ازنظر خیوصیا بافت سنیی مشفاهده نشفد و

روشهای مختگف ه مد انبارمانی قارچ افزای

ه ویژگیهای کینی محیو در طفو دوره انبارمفانی

سنتی نمونهها در محدوده  1/812-2/070نیوتن بود .بر

حنظ شود برنا و همکفارا  .)2000خشفککرد یکفی

اساس نتایج ارزیفابی حسفی ،نمونفه حفاوی  10درصفد

از مممففو ترین روشهففایی اسففت کففه بففرای نگهففداری

پودر قارچ باالترین امتیاز را ازنظر پذیرش کگی داشت.

قارچهای دکمهای مورداستناده قرارگرفته است و بفرای

آزمو رهایی تن  1یکی از مه ترین روشهای تمیین

انیففام ایففن فرآینففد از خشففککنهای مختگنففی از قبیففل

رفتار ویسکواالستیکی مواد غذایی میباشد و با استناده

خشککن خورشیدی ،هفوای دا ،،انیمفادی ،بسترسفیا ،

از دستگاه بافت سنج قابلاندازهگیری و بررسی میباشد

مفادو قرمز و روشهفای ترکیبففی ماننفد مففادو قرمز –

رودریگز-ساندوا  .)2009در این آزمو نمونه تحت

هوای دا ،استنادهشده است صایحی و همکارا .)2015

یک تغییر شکل سریل و از پی

تمیینشده قرار

با استناده از این روشها میتوا رطوبفت محیفو را

میگیرد ،سپس مقادیر تغییر تن

کاه

داد ،درنتییه مد نگهداری آ ها طوالنیتر شفده

و همچنین هزینه نگهداری و حملونقل کاه

مییابد.

در یک تغییر کرن

زما

به عنوا تابمی از

ثابت اندازهگیری میشود

ساهین و سومنو 2006؛ یاداو و همکارا  .)2006اندازه
تن

پس از اعما کرن

مورد نظر،

کمبود فیبرهای رژیمی در ساختار کیک اسننیی ،یکی از

و سرعت کاه

ممای آ است یبسی و تزیا  .)2011جهفت غنیسفازی

وابسته به ساختار مویکویی ماده غذایی و مقدار کرن
باقیمانده 2بمد از سپری

ایفففن محیفففو  ،از محیفففوال خشکشفففده مختگنفففی

اعما شده است .مقدار تن

استنادهشففففده اسففففت .بففففرای م ففففا ویژگیهففففای

شد زما آزمو در مواد ویسکواالستیک جامد عددی

فیزیکوشففیمیایی کی فک غنیشففده بففا پففودر کففدوحگوایی

بزرگتر از صنر است ساهین و سومنو 2006؛ یاداو و

بهعنوا جایگزین آرد گندم توسط محققا بررسیشفده

همکارا

اسففت بهففا و بهففا  .)2013همچنففین یبسففی و تزیففا

ویسکواالستیک کیکها و محاسبه زما رهایی تن  ،سه

 )2011اثر افزود فیبرهای مغذی و سبوس غال را به

مد

ماکسو

کیففک موردبررسففی قراردادنففد و مشففاهده کردنففد کففه

تممی یافته 3،پگ -نورمند 4و ناسینویچ 5توسط محققین

افزود فیبرهای مغذی به کیک باعث تویید کیکهایی بفا

بررسیشدهاند کامپوس و همکارا 2010؛ ووزاری و

حی بیشتر و بافت نرمتفر میشفود .ویژگیهفای کینفی

مزاروس  .)2007مد پگ  -نورمند یک روش سریل و

کیففک اسففننیی حففاوی  5 ،3و  %7پففودر قففارچ صففدفی

مؤثر برای ارزیابی دادههای رهایی تن

محسوب

 )Pleurotus eryngiiتوسففط جئونفف و شففی )2004

میشود پگ 1980 ،؛ استف  .)1996مد ماکسو که

)c2016

مواد کشاورزی

بررسففی شففده اسففت .صففایحی و همکففارا

.)2006

جهت

عمومی رهایی تن

بررسی

خیوصیا

به نامهای مد

اغگ برای نشا داد رفتار رهایی تن

غنیسففازی کیففک اسففننیی بففا پففودر قففارچ دکمففهای

استناده میشود شامل یک فنر و یک ضربهگیر است که

خشکشده در سامانه مفادو قرمز-هفوای دا ،را مفورد

به صور سری متیل میشود .از کنار ه قرار گرفتن

بررسی قرار دادند .پودر قارچ دکمفهای در چهفار سفح

چند مد ماکسو ساده ،مد ماکسو تممی یافته به

 10 ، 5 ،0و  15درصد بفهعنوا جفایگزین آرد گنفدم در

دست میآید .جهت افزای

کارایی ،یک فنر به صور

فرموالسففیو کیففک مورداسففتناده قففرار گرفففت .نتففایج
گففزارش شففده حففاکی از افففزای

ویسففکوزیته خمیففر بففا

افزای

درصد پودر قارچ در فرموالسیو کیک بفود .بفا

افففزای

پففودر قففارچ دکمففهای اخففتالم ممنففیداری بففین

1-Strees Relaxation
2-Residual stress
4-Generalized Maxwell model
5-Peleg-Normand
6-Nussinovitch

بررسي اثر پودر قارچ دکمهاي بر ویژگيهاي ویسکواالستیک کیک اسفنجي با استفاده از آزمون رهایش تنش

ماکسو

موازی با مد
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تممی یافته در نظر گرفته

نمونههای قارچ دکمهای از سفامانه مفادو قرمز– هفوای

رهایی تمادیی است .سه

دا ،بفففا تفففوا  250وا در فاصفففگه  5سفففانتیمتری از

میشود که نشا دهنده تن

مد ماکسو تممی یافته ،پگ -نورمند و ناسینویچ برای

نمونهها ،دمای  60درجه سانتیگراد هوای دا ،با سرعت

بررسی رفتار ویسکواالستیکی ارقام مختگف خرما در

جریففا  2متففر بففر ثانیففه اسففتناده گردیففد صففایحی و

)2005

و

طی مرحگه رسید

توسط حسن و همکارا

مورد استناده قرار گرفتند .نتایج کار این پژوهشگرا
نشا داد که هر سه مد
دادهها مناس

به کار رفته برای برازش

بوده و مد ماکسو تممی یافته برازش

دادهها را با دقت باالتری انیام داد.

همکارا a2016؛ صفایحی و همکفارا 2015؛ نفووا

یویسففکی  .)2004برشهففای خشکشففده قففارچ دکمففهای
آسیاب شده و سپس با استناده از ایک با م

 50غربا

شدند.
تهیه کیک اسفنجی

خیوصیا رئویوژیکی و ویسکواالستیکی نفا و کیفک

در ایففن پففژوه

تحت تأثیر نو مواد اوییه و فرموالسیو آ میباشفد و

اسننیی حاوی پودر قارچ دکمهای گزارش شفده توسفط

این خیوصیا بر کینیت محیو نهایی اثر میگفذارد
سین

و رام 1990؛ سفاته و همکفارا 1981؛ اییسفو ،

صایحی و همکارا

از فرموالسففیو و روش تهیففه کیففک
 )c2016استناده شد .فرموالسفیو

کیک شفامل آرد  100گفرم) ،تخ مفر ،تفازه  72گفرم)،

 .)1990بر اساس نتایج انتشاریافته از میا این سه مد

پففودر شففکر  72گففرم) ،روغففن مففایل  57گففرم) ،پففودر

مکانیکی ،مد های پگ -نورمنفد و ماکسفو تممی یافتفه

آبپنیر  4گرم) ،پودر شیر خشک  2گرم) ،بیکینف پودر

جهففت بررسففی خففواص ویسکواالسففتیک مففواد غففذایی

 2گرم) ،وانیل  0/5گرم) صمغ گزانتفا

 0/25گفرم) و

توصیهشفففدهاند حسفففن و همکفففارا 2005؛ ووزاری و

آب  30گرم) بود .آرد گندم مخیوص قنادی با رطوبت

مزاروس  .)2007در این محایمه اثر جایگزینی پودر قارچ

 11/8درصفففد 0/50 ،درصفففد خاکسفففتر 10/4 ،درصفففد

دکمهای در چهار سفح  10 ،5 ،0و  15درصفد و زمفا

پروتئین و  17/5درصد گگوتن مرطفوب تهیفه شفد .ابتفدا

نگهداری ،بر رفتفار ویسکواالسفتیکی کیفک اسفننیی بفا

شکر و روغن به مد چهار دقیقفه توسفط همفز برقفی

بررسفی و دادههفای بفه

مخگففوش شففدند .سففپس تخ مففر ،در سففه مرحگففه و در

استناده از آزمو رهایی تفن

دسففت آمففده بففا مففد های پگفف -نورمنففد و ماکسففو

مد زما دو دقیقه به مخگوش اضافه گردید 15 .سیسی

تممی یافته تمادیی برازش شد.

از آب اضافه و دو دقیقه ه زده شد .همه موارد پودری
که از قبل باه مخگوش و غربا شده بودنفد ،بفه مخگفوش

مواد و روشها

اضافه و تا به دست آمد یک خمیفر یکنواخفت مخگفوش

تهیه قارچ دکمهای خشک شده

شدند .باقیمانده آب نیفز اضفافه و بفه مفد یفک دقیقفه

قارچ دکمهای  )Agaricus bisporusاز بفازار تهیفه و بفا

مخگوش ه زده شفد .در ادامفه پفودر قفارچ دکمفهای در

آب سرد شستشوی سححی داده شد .با یک چاقوی تیز،

چهار سفح  10 ،5 ،0و  15درصفد جفایگزین آرد کیفک

بهطور عمودی بفه برشهفایی بفه ضفخامت  5میگیمتفر

شد .سی گرم خمیر درو هر قای ریختفه شفد و جهفت

برش داده شدند .برشهای قارچ دکمهای بالفاصفگه پفس

پخفففت در آو توسفففتر

از برش جهت خشفک کفرد بفا سفامانه مفادو قرمز –

 )Model:KT-45XDRCبا دمای  195درجه سفانتیگراد

هوای دا ،مورداستناده قرار گرفتند .بر اسفاس بررسفی

و به مفد  20دقیقفه قفرار گرففت .کیکهفای پختهشفده،

منابل مختگف در زمینفه خشفک کفرد قفارچ دکمفهای و

خنک و سپس دربستههای پگیپروپیگن عفای نسفبت بفه

سففایر محیففوال کشففاورزی ،جهففت خشففککففرد

Oven toaster, Noble,
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رطوبت و اکسیژ نگهداری شدند صفایحی و همکفارا

خیوصیا ویسکواالستیک کیک مفورد بررسفی قفرار

.)c2016

گرفت صایحی و همکارا .)c&b2016

آزمون رهایی تنش

مدلسازی رفتار رهایی تنش
از دسفتگاه باففت سفنج

در کرن های پایین در دامنه ویسکواالستیک خحی)،

برای انیام آزمو رهایی تفن

TA-XT Plus, Stable Micro Systems Ltd., Surrey,

رفتار خمیر مواد غذایی را میتوا به خوبی با مد های

 )UKو نرماففففزار مربوطفففه )Texture Expert 1.05

مکانیکی مانند فنر و ضربهگیر ماکسو و مد ماکسو

استناده شد .جهت انیام آزمو رهایی تن  ،نمونهها به

تممی یافته) تخمین زد و در کرن های باال در دامنه

روش آزمو فشاری و با پروب بفا قحفر  100میگیمتفر

ویسکواالستیک غیرخحی) مد

دو پارامتری پگ -

 ،)P/100با سرعت  1/0میگیمتر بفر ثانیفه و  50درصفد

نورمند برای تنسیر دادهای رهایی تن

به مد  60ثانیه تحت تن

کرن

مناس تر بوده

قرار گرفتند .دسفتگاه

و با دقت باالتری میتواند دادههای آزمایشگاهی را

با ثابت نگهداشتن مقدار تغییر شکل اییادشده در نمونه،

مورد برازش قرار دهد وو و همکارا  .)2012در این

نیروی اعما از سمت کیفک

محایمه از دو مد پگ  -نورمند و ماکسو تممی یافته

مقدار نیروی متناظر با آ

به پروب دستگاه) را به مد  60ثانیه ثبت و منحنی نیرو

برای برازش دادههای رهایی تن

در برابر زما رس شد .در این آزمفو اثفر جفایگزینی

ممادیه مربوش به مد تممی یافته ماکسو با فنر اضافی

قارچ دکمهای در چهفار سفح  10 ،5 ،0و  15درصفد در

توسط رابحه زیر ارائه میشود وو و همکارا :)2012

روزهففای او و چهففارده بففر منحنففی رهففایی تففن

و

F (t )  F1 exp( t / 1 )  F2 exp( t / 2 )  F3 exp( t / 3 )  F4

[]1

هففر کففدام از جمففال مففد بففا انففدیسهای  2 ،1و 3
نشا دادهشففده اسففت .تففابل زمففانی تففن

حاصففل جمففل

سهجمگهای 3 ،2 ،1 ،و یک عدد ثابت  )F4مربوش بفه فنفر
اضافی است .به دییل اینکه جمگهی او در مد سهجزئی
ماکسو بی ترین سه را در توصیف رفتار مد دارد،
مقادیر جزء االستیک و زما رهایی  Fو  )λمربفوش بفه
آ در تحگیففل نتففایج مففورد اسففتناده قففرار گرفتففه اسففت
حسن و همکارا 2005؛ کامپوس و همکارا .)2010
جمگهای که دارای بی ترین مقدار جزء االستیک و زمفا
رهایی به عنوا زما رهایی تفن

در نظفر گرفتفه شفد

کامپوس و همکفارا  .)2010بنفابراین در ایفن فرمفو ،
) F(tمقدار نیرو در هفر یحظفه از زمفا  F4 ،نشفا دهنده
تن

تمادیی یا تن

استناده شد.

باقیمانده مقدار تن

وقتی کفه  tبفه

مد دوپارامتری پگ  -نورمند به صور رابحه  2بیفا
میشود وو و همکارا :)2012
F0 t
 k1  k 2 t
) F0  F (t

[]2

 F0نیروی اوییفه F(t) ،نیفروی یحظفهای در زمفا  tو k1

ثانیه) و  k2بدو بمد) ثابتهای ممادیه هسفتند .مقفادیر
 K1و  K2به ترتی عرض از مبدأ و شی نمفودار نرمفا
شفده نیفرو و زمفا میباشفند .عبفار او مفد پگف -
نورمند به عنوا نیروی نرما شده بیا میشود.
نیروی نسبی1نیفز بفرای دادهای تیربفی رهفایی تفن

از

طری ف رابحففه  3محاسففبه شففد F0 .نیففروی اوییففه و )F(t

نیروی یحظهای در هر زما میباشد.
[]3

) F (t
Relative force (RF) 
F0

سمت بینهایت میل میکند) F3 ،F2 ،F1 ،نیروهای کاهشی

همچنین درصد رهفایی تفن

میباشند و  λ3 ،λ2 ،λ1زما های رهایی میباشند.

محاسبه شد وو و همکارا :)2012

 )%SRاز طریف رابحفه 4

)1- Relative force (F(t)/F0
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F0  Ft  20
 100
F0

[]4

% SR 

در این رابحه F0 ،نیفروی اوییفه Ft=20 ،نیفرو در  20ثانیفه
بمد از اعما کرن

اوییه میباشد .به منظور مد کفرد

دادههفففای آزمایشفففگاهی از نرماففففزار Curve Expert

 1/34استناده شد.

ویرای

اولیه
در مواد غذایی جامفد و نیمفه جامفد ،بمفد از اعمفا یفک
ثابت ،یفک کفاه

در مقفدار نیفرو در طفی زمفا

مشففاهده میشففود .اثففر جففایگزینی قففارچ دکمففهای در
فرموالسفیو کیفک اسفننیی بففر تغییفر نیفروی آزمففو
در روزهای او  ،هنت و چهارده به ترتی

در شفففکلهای  2 ،1و  3بفففه نمفففای

در آمفففده اسفففت.

هما طور که مالحظه میشود ،بمد از اعما یفک کفرن
ثابت ،مقادیر نیروی حاصل از رهایی تن
کاه

در طی زما

یافته است .مقفدار نیفروی مشاهدهشفده در کیفک

قارچ دکمهای در طو رهفایی تفن
جایگزینی کاه

بفا اففزای

درصفد

یافته است .با افزود قارچ دکمهای بفه

فرموالسیو کیک اسننیی ،حی کیکها افزای

یافته و

کیکها نرمتر میشوند صایحی و همکارا )c2016؛ یفذا
با افزای

درصد جایگزینی ،مقفدار نیفروی انفدازهگیری

شده کاه

یافته است .همچنین با مقایسفه شفکلهای ،1

 2و  ،3میتفففوا نتییفففه گرففففت کفففه مقفففادیر نیفففروی
اندازهگیری شده برای تمامی درصدها با گذشفت زمفا
افزای

یافته است که این به دییفل بیفاتی و سفنت شفد

بافت کیک در طی زما میباشد.
مقدار نیروی اوییه مربوش به دادههای آزمفای
تن

افزای

درصد جایگزینی قفارچ دکمفهای ،مقفدار نیفروی

اوییه کاه

یافته است که بفه دییفل نرمتفر شفد باففت

کیک با افزود قارچ به فرموالسفیو اسفت صفایحی و
همکففارا  .)c2016بففا افففزای
هنت و چهارده به ترتی

اثر زمان و جایگزینی قارچ دکمهای بر مقددار نیدروی

رهایی تن

 1گزارششده است .هما طور که مالحظفه میشفود ،بفا

درصففد جففایگزین قففارچ

دکمهای از  0به  15درصد ،مقدار نیروی اوییفه روز او ،

نتایج و بحث

کرن

31

رهفایی

نمونههای کیک قارچ دکمفهای در روز او  ،هنفت و

چهارده و در درصد جایگزینیهای مختگفف در جفدو

از  17/54به  12/83نیوتن ،از

 25/67بففه  17/76نیففوتن و از  26/79بففه  24/14نیففوتن
کاه

یافت که حاکی از نرم شد بافت کیک با اففزود

قففارچ دکمففهای بففه فرموالسففیو کیففک اسففننیی اسففت.
همچنین با گذشت زما کیکها سفنتتر شفد کفه مقفدار
نیروی اوییه به دسفت آمفده نیفز ایفن اففزای
میدهد .با افزای

را نشفا

مد نگهداری کیک تا دو هنته ،مقفدار

نیففروی اوییففه کیففک اسففننیی حففاوی  15درصففد قففارچ
دکمهای از  12/83نیوتن به  24/14نیوتن اففزای
کاه

 F0با افزای

افزای

تشکیل حنرا ریز ،کاه

سگویی ،افزای

یاففت.

جایگزینی قفارچ دکمفهای ،بفه دییفل
ضخامت دیوارههفای

خگل و فرج در ساختما کیفک و کفاه

مقاومت الیهها در برابر نیروی وارده اسفت .بفا گذشفت
زما نیفز بفه دییفل بیفاتی و اففزای
درونی کیک ،مقدار  F0افزای

مقاومفت الیفههای

یافته است.
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شکل  -1اثر جایگزینی پودر قارچ دکمهای در چهار سطح  )∆( 10 ،)■( 5 ،)○( 0و  )●( 15درصد بر تغییر نیروی آزمون رهایی
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شکل  -3اثر جایگزینی پودر قارچ دکمهای در چهار سطح  )∆( 10 ،)■( 5 ،)○( 0و  )●( 15درصد بر تغییر نیروی آزمون رهایی
تنش (روز چهاردهم)
جدول  -1مقادیر نیروی اولیه ( )F0به دست آمده از آزمون رهایی تنش کیک قارچ دکمهای
زمان

درصد جایگزینی

)F0(N

روز اول

%0

17/54

%5

15/88

% 10

15/46

% 15

12/83

%0

25/67

%5

24/55

% 10

19/52

% 15

17/76

%0

26/79

%5

25/88

% 10

24/57

% 15

24/14

روز هفتم

روز چهاردهم

اثر زمان و جایگزینی قارچ دکمهای بر مقددار نیدروی

هما طور که مالحظه میشود ،بمد از اعما یفک کفرن

نسبی

ثابت ،مقادیر نیروی نسفبی در طفی زمفا کفاه

شکل  4نشا دهنده مقدار نیروی نسبی به دست آمده از

اسففت .همچنففین مقففادیر نیففروی نسففبی در کیففک قففارچ

کیک اسفننیی حفاوی  5درصفد

در طفی زمفا نگهفداری

منحنیهای رهایی تن

قارچ دکمهای در روزهای او  ،هنت و چهفارده اسفت.

دکمهای در طفو رهفایی تفن
کاه

یافتفه

یافتفه اسفت و اعفداد بفه دسفت آمفده بفرای روز
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مشاهده شد.

چهارده کمتفر از روز او و هنفت اسفت .بفرای سفایر
درصدهای جایگزینی  10 ،0و  )%15نیز رفتار مشفابهی

1.1

1

0.9

0.8

0.7

0.6

شکل  -4اثر زمان نگهداری روز اول (●) ،روز هفتم ( )жو روز چهاردهم (▲) بر تغییر مقادیر نیروی نسبی ( 5درصد قارچ
دکمهای)

اثر زمان و جایگزینی قدارچ دکمدهای بدر پارامترهدای

جففدو  2گزارششففده اسففت .بففا اسففتناده از اعففداد

مدل پلگ -نورمند

گزارششفففده در ایفففن جفففدو میتفففوا مقفففدار تفففن

جهت محاسبه ضرای مربوش به مد پگ  -نورمند ابتدا

مشاهدهشده در کیک در زما های مختگفف را پی بینفی

نیروی نرما شده محاسبه گردید و سفپس مقفادیر k1و

نمود .ضفری تبیفین  )rبفاال و خحفای اسفتاندارد)SE 1

 k2از روی عرض از مبدأ و شی آ ها محاسفبه گردیفد.

پایین محاسبهشده حفاکی از مناسف بفود مفد پگف -

مقادیر مربوش به نیروی نرما شده برای روزهای او ،

کیک اسننیی

هنت و چهارده در شکل  5به نمای

درآمده اسفت .بفا

نورمند جهت بررسی رفتار رهایی از تن

غنیشففده بففا قففارچ دکمففهای میباشففد .در ایففن جففدو

زمففا نگهففداری کیففک قففارچ دکمففهای مشففاهده

مشاهده میشود که با گذشت زما  ،مقفادیر  k2و  k1کفه

یافتفه اسفت .در

به ترتیف نشفا دهنده شفی و عفرض از مبفدأ نمفودار

سفففایر درصفففدهای جفففایگزینی قفففارچ دکمفففهای در

نیروی نرما شده در برابر زما هستند ،کاه

یافتهاند

فرموالسففیو کیففک اسففننیی  10 ،0و  )%15نیففز رفتففار

اما بین درصدهای مختگفف جفایگزینی رونفد مشخیفی

مشابهی مشاهده شد و شی به دسفت آمفده بفرای روز

مشاهده نمیشود.

افففزای

میشود که نیروی نرمفا شفده کفاه

چهارده کمتر از روز او و هنت بود.
پارامترهای برازش شده مد پگ  -نورمند با استناده از
دادههای رهایی تن

کیک قارچ دکمفهای در درصفدهای

جایگزینی مختگفف و در روز او  ،هنفت و چهفارده در

1 - Standard error
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شکل  -5اثر زمان نگهداری روز اول (●) ،روز هفتم ( )жو روز چهاردهم (▲) بر نیروی نرمال شده ( 5درصد قارچ دکمهای).

مقففدار بففاالی  k1نشففا دهنده رفتففار االسففتیک در مففواد

 k1باال) ،مقادیر  k2به دست آمده برای آ ها نیفز نسفبت

غذایی است .یذا با توجه به اینکفه مقفادیر  k1در روز او

به روز چهارده باالتر است .سین و همکفارا

بیشففتر از روز چهففارم اسففت ،رفتففار االسففتیک در روز

عنوا کردند که مقفدار  k2ممفرم بهتفری بفرای طبیمفت

یافتفه

االستیک مواد غذایی است .مقدار  k2همچنین نشا دهنده

اسففت .بففا جففایگزینی قففارچ دکمففهای بففا آرد گنففدم در

درجه استحکام و به ه پیوستگی بافت نیز میباشد وو

فرموالسیو کیک ،پیوسفتگی و انسفیام باففت اففزای

و همکارا .)2012

چهارده به دییل بیاتی و سنت شد کیک ،کاه

مییابد .بی ترین مقدار  k1مربوش به کیک با  15درصفد
قففارچ دکمففهای کففه حایففت االسففتیکی بیشففتری از خففود
نشا داده و بر اسفاس نتفایج گزارششفده در جفدو 1
مشاهده گردید که نرمتر نیز میباشد و توانایی بیشتری
برای حنظ تن

ناشی از اعما کرن

از خود نشا داد.

مقدار  k2نشا دهنده درجه جامد بود یک مفاده غفذایی
است و مقدار آ بین  1تا بینهایفت متغیفر اسفت .بفرای
مواد مایل واقمی مقدار آ برابر با یک و بفرای االسفتیک
ایدهآ برابر بینهایت است .با توجه به اینکفه نمونفههای
روز او حایت االستیک بیشتری از خود نشفا دادهانفد

)2006
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جدول  -2پارامترهای برازش شده مدل پلگ -نورمند با استفاده از دادههای رهایی تنش کیک قارچ دکمهای
زمان

درصد جایگزینی

)K1(S

K2

r

SE

%0

8/21

1/69

0/999

1/26

%5

10/72

1/84

0/998

1/64

% 10

9/74

1/67

0/998

1/51

% 15

11/02

1/82

0/998

1/68

%0

8/32

1/58

0/998

1/26

%5

8/46

1/60

0/998

1/28

% 10

10/19

1/67

0/996

2/28

% 15

8/25

1/69

0/999

1/26

%0

8/19

1/56

0/998

1/24

%5

8/29

1/57

0/998

1/25

% 10

8/67

1/66

0/998

1/32

% 15

8/94

1/70

0/998

1/36

روز اول

روز هفتم

روز چهاردهم

اثر زمان و جایگزینی قدارچ دکمدهای بدر پارامترهدای

کاه

مدل ماکسول

گرفته و بسته به ساختار مویکفویی مفاده در یفک زمفا

مفد مکفانیکی ماکسفو تممی یافتفه بفرای بررسفی و
مقایسه رفتار رهایی تفن

کیفک اسفننیی حفاوی قفارچ

تن

در مواد ویسکواالستیک به تفدریج صفور

ممین متوقف میشود .این کاه

نیرو تفا یفک تفن

یفا

نیروی تمادیی  )F4که بزرگتر از صنر میباشفد ،ادامفه

دکمهای استناده و ضرای مربوطه بمد از بفرازش مفد

مییابفد .مقفدار زمفا رهفایی بسفته بفه سفه ویژگفی

بففا دادههففای آزمایشففگاهی رهففایی تففن  ،در جففدو 3

ویسکوز یا االستیک ماده متناو است بهطوری که ایفن

گزارش شد .عناصر االستیک در ایما هفای ماکسفو را

زما برای مواد جامد االسفتیک طفوالنی و بفرای مفواد

میتوا توسط نیروهای کاهشی  F2 ،F1و  )F3نشا داد

ویسکواالستیک بین کوتاه است .براساس نتایج جدو ،3

که بفهطور غیرمسفتقی جامفدیت سفختی) مفاده مفورد

تمفادیی

آزمای

را نشا میدهند .زما های رهایی  λ2 ،λ1و)λ3

در تمامی نمونههای مورد آزمای

مقفدار تفن

بزرگتر از صنر میباشد؛ به عبار دیگر تنشی در کیک

به عنوا زما هایی تمریف میشوند که طو میکشد تا

اسننیی باقیمانده کفه مقفدار آ بمفد از گذشفت زمفا

مففاکرو مویکو هففا بمففد از تغییففر شففکل منبسففط شففوند.

نگهداری  60ثانیه) تقریباً ثابت میشفود .ایفن موضفو

زما های رهایی عبار اند اسفت از نسفبت ویسفکوزیته

نشفا میدهفد کفه کیفک مفورد آزمفای

جزء دشپا به مفدو االستیسفیته جفزء فنفر .براسفاس

ویسکواالستیک رفتار میکند .با توجه به نتایج جفدو 3

درصففد

مقدار نیروی تمادیی برای روز او  ،هنت و چهارده به

نتففایج جففدو  3در تمففام نمونففهها ،بففا افففزای

جایگزینی ،میمو نیروهای کاهشی  )F3+ F2+F1کاه

ترتی در محدوده  7/22تفا  5/84نیفوتن 9/62 ،تفا 7/23

 )2012گزارش کردهانفد کفه

نیفففوتن و  9/84تفففا  10/01نیفففوتن میباشفففد و اعفففداد

میمفو مقفادیر  F2 ،F1و  F3بفه عنفوا اجفزاء

محاسبهشده برای تمامی درصدها در روز چهارده  ،از

ویژگفی

درصفد

یافته است .وو و همکارا
کفاه

هماننفد جامفد

االسفتیک در مفد ماکسفو  ،ناشفی از اففزای
االستیسیته مادهی تحت آزمای

است.

روز او و هنت بیشتر است .همچنین با افزای

جففایگزینی قففارچ دکمففهای در روز او و هنففت مقففدار

بررسي اثر پودر قارچ دکمهاي بر ویژگيهاي ویسکواالستیک کیک اسفنجي با استفاده از آزمون رهایش تنش

یافته است .روند تغییفرا نیفروی

نیروی تمادیی کاه

جداو  3و  ،)4میتوا نتییه گرفت که هر دو مد

تمففادیی  )F4ه راسففتا بففا نیففروی اوییففه  )F0بففوده کففه
نشا دهنده این است که بفا کفاه
اییاد کرن
کاه

جهت بررسی رفتار رهایی تن
مناس

نیفروی اوییفه جهفت

ثابت در کیک ،مقدار نیروی تمفادیی خخیفره

میباشند و اما با توجه به تئوری محرحشده

استناده از این مد

بررسی خیوصفیا ویسکواالسفتیک مفواد غفذایی بفه

جهت بررسی خیوصیا

ویسکواالستیک کیک قارچ دکمهای توصیه میشود.

توسط سایر محققا نیز بررسی شده

است .حسن و همکارا

کیک قارچ دکمهای

ماکسو تممی یافته و پارامترهای موجود در این مد ،

مییابد.

روش رهایی تن
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سایر

 )2005گزارش نمودند که مفد

محققا

نیز

در

ویسکواالستیک کیک و نا

بررسی

خیوصیا

گزارش نمودهاند که مد

ماکسو تممی یافته بفرای پیشفگویی دادههفای تیربفی

ماکسو تممی یافته به خوبی خواص ویسکواالستیک

رفتار ویسکواالستیک مواد غذایی مناس میباشد.

مواد غذایی را پی بینی مینماید و برازش خوبی با

با توجه به ضرای تبیین و خحای پایین محاسبهشده با

دادههای آزمایشگاهی دارد حسن و همکارا

استناده از مد های پگ -نورمند و ماکسو تممی یافته

ووزاری و مزاروس .)2007

2005؛

جدول  -3پارامترهای برازش شده مدل ماکسول با استفاده از دادههای رهایی تنش در کیک قارچ دکمهای
زمان

درصد جایگزینی

F1

F2

F3

F4

λ1

λ2

λ3

r

SE

روز اول

%0

3/05

2/84

4/64

7/22

35/68

5/77

1/26

0/99

0/01

%5

3/47

1/58

1/63

7/32

3/98

31/04 30/32

0/99

0/03

% 10

4/22

3/28

3/04

6/27

0/93

32/18

4/74

0/99

0/01

% 15

2/27

2/64

2/31

5/84

4/63

31/68

0/99

0/99

0/01

%0

5/37

5/50

5/16

9/62

0/84

29/49

4/41

0/99

0/01

%5

4/87

5/08

5/18

9/39

4/45

0/88

29/93

0/99

0/01

% 10

2/41

2/84

6/86

7/67

15/33 62/95

2/39

0/99

0/13

% 15

3/05

2/84

4/63

7/23

35/45

5/75

1/26

0/99

0/01

%0

5/62

5/82

5/49

9/84

0/79

29/24

4/35

0/99

0/01

%5

5/76

5/45

5/12

9/53

1/08

30/58

4/70

0/99

0/01

% 10

4/49

4/08

6/41

9/58

39/20

6/33

1/37

0/99

0/02

% 15

4/89

4/52

4/69

10/01

0/95

4/68

32/14

0/99

0/01

روز هنت

روز چهاردهم

با قارچ دکمهای و زما نگهداری تأثیر میپذیرد .بمفد از

نتیجهگیری
در ایففن پففژوه

خیوصففیا ویسکواالسففتیک کیففک

اعما یک کرن

ثابت ،مقفادیر نیفرو حاصفل از رهفایی

در طی زما کاه

یاففت و مقفدار آ بفا اففزای

اسننیی غنیشده با قارچ دکمهای خشفک شفده بررسفی

تن

شد .نشا نشا داد که کیک اسننیی غنیشفده بفا قفارچ

درصد جایگزینی کاه

دکمففهای یففک جامففد ویسکواالسففتیک محسففوب شففده و

کیک قارچ دکمهای در طو رهفایی تفن

یافت .مقادیر نیفروی نسفبی در
در طفی زمفا

یافت و اعداد به دسفت آمفده بفرای روز

خیوصیا ویسکوز و االسفتیک آ از تغییفرا اییفاد

نگهداری کاه

شده در ترکیبا شیمیایی آ در اثر جایگزینی آرد گندم

چهارده کمتر از روز او و هنت بود .با توجه به نتایج
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 استناده از این مد جهفت بررسفی،ماکسو تممی یافته

 درجه االستیسیته کیک قفارچ دکمفهای در،به دست آمده

و خیوصیا ویسکواالسفتیک کیفک

، با توجه بفه ضفرای تبیفین بفاال.یافت

رفتار رهایی تن

.قارچ دکمهای توصیه میشود

طی زما کاه

خحای استاندارد پفایین و پارامترهفای موجفود در مفد
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Abstract

To investigate the effect of replacing dried mushroom on viscoelastic properties of sponge cake,
stress relaxation test was done. Mushrooms were dried in optimal conditions, and then mushroom
powder was used for enrichment of sponge cake at four levels of 0, 5, 10 and 15 % as substitute of
wheat flour in the formulation. After preparing the samples, stress relaxation test was done by a
texture analyzer in storage time and coefficients of the Peleg-Normand and the extended Maxwell
models were calculated. The results showed that with increasing substitution of mushroom powder
initial force and balance force values were decreased. During storage time of cake, initial force and
balance force values were increased. The parameters of Peleg-Normand model include k1 and k2
decreased with time that indicating a reduced elasticity of the cake with the passage of time. The
cakes show solid viscoelastic behavior and by increasing replacement, total reduced forces
(F1+F2+F3) of generalized Maxwell model decreased that reflects the increasing of elasticity. The
results of stress relaxation modeling of experimental data by Peleg-Normand and the extended
Maxwell models showed that the Maxwell model has more efficient to evaluation of viscoelastic
properties of rich sponge cake with mushrooms powder.
Keywords: Mushroom, Maxwell, Peleg-Normand, Stress relaxation, Texture

