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 1به ترتیب دانشآموخته کارشناسی ارشد ،استاد ،دانشیار و استاد گروه علوم و صنایع غذایی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد
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چکیده
امروزه زیبایی و بازارپسندی غذا و همچنین حفاظت از مواد غذایی ازجمله مهمترین دغدغههای صنعت غذا میباشد که
در واقع استفاده از پوششها و ورقههای خوراکی زیستتخریبپذیر که تا حد امکان بتواند عالوه بر زیبایی و حفاظت از
غذا به محیطزیست آسیب نرساند از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است .هدف از انجام این پژوهش بهینهسازی
فرموالسیون ورقه خوراکی بر پایه پوره کدومسمایی و بررسی اثر غلظت کربوکسیمتیلسلولز ( ،)CMCکتیرا و
گلیسرول بر برخی ویژگیهای فیزیکی ورقه خوراکی شامل نفوذپذیری نسبت به اکسیژن و بخار آب ،تورمپذیری،
حاللیت در آب ،فعالیت آب و میزان رطوبت بود که به کمک روش آماری سطح پاسخ ،طرح مرکب مرکزی طراحی
آزمایشها و بهینهسازی فرموالسیون انجام شد .بدین منظور سطوح  0/1-0/9( CMCگرم) ،کتیرا ( 0-0/4گرم) و
گلیسرول ( 1/5-6/5گرم) مورد بررسی قرار گرفتند .طبق نتایج بهدست آمده افزایش در مقدار  CMCسبب افزایش
نفوذپذیری در برابر بخار آب و کاهش میزان رطوبت ورقهها شد ( .)P>0/05افزایش مقدار کتیرا نفوذپذیری در برابر
اکسیژن ورقهها را افزایش داد ( .)P>0/05گلیسرول بیشترین اثر معنیدار را روی متغیرهای وابسته داشت؛ با افزایش
مقدار گلیسرول نفوذپذیری به اکسیژن و بخار آب و حاللیت در آب ( )P>0/01افزایش یافتند و فعالیت آبی ( )P>0/05و
تورمپذیری ( )P>0/01کاهش یافتند .نتایج حاصل از بهینهسازی فرموالسیون نشان داد که مطلوبیت در مقادیر باالی
کتیرا و پایین  CMCبیشتر بوده و بهترین فرموالسیون حاوی  0/14گرم  0/25 ،CMCگرم کتیرا و  1/88گرم گلیسرول
بود.
واژگان کلیدی :کتیرا ،کربوکسیمتیلسلولز ،کدومسمایی ،سطح پاسخ ،ورقه خوراکی
مقدمه

میروند .مشکالت زیستمحیطی ناشی از عدم تجزیه یاا

پالستیکها با منشأ مواد نفتی به علت در دسترس بودن

تجزیه بسیار کند ،محدود بودن مناابع نفات و مهااجرت

در مقادیر زیاد و قیمت پاایین و ویژگایهاای کااربردی

ترکیبات استفاده شده در فرموالسیون سبب شاده اسات

مطلوب بهطور گسترده بهعنوان مواد بستهبندی به کاار

در دهههای اخیر توجه محققاان باه مناابع تجدیدپاذیر و
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ایمن برای مصرف کننده و محیطزیست معطاوف گاردد

تهیه شده از مشتقات سلولز دارای تواناایی باالقوهای در

(زاهدی  .)1388فیلمها و ورقههای خوراکی ،الیه ناازکی

کاهش تبادل رطوبت بین مااده غاذایی و محایط هساتند.

از مااواد طبیعاای هسااتند کااه از مااواد تجدیدپااذیر،

همچنااین ،ایاان فیلمهااا دارای مقاوماات مکااانیکی در حااد

زیستسازگار و زیساتتخریبپذیر مانناد پروتئینهاا و

معمول باوده و باه نفاوذ یربایهاا و روغانهاا مقااوم

کربوهیدراتها تهیاه میشاوند .تفااوت فایلم و ورقاه در

میباشند (فاطمی 1386؛ وارال و فیزمن  .)2011بارخالف

ضخامت آنهاست .معماوال باه ضاخامت بااالتر از 250

تراگاکانت از  CMCمیتوان بهتنهایی و یاا در ترکیاب باا

میکرومتر ورقاه و کمتار از آن فایلم گویناد (قنبارزاده و

سایر مواد از قبیل یربیها و بیوپلیمرهاا فایلم خاوراکی

همکاران  .)1388ازجمله کربوهیدراتهای مورد استفاده

تهیااه نمااود .قنباارزاده و الماساای ( )1388باارای بهبااود

در تهیه فیلم و ورقه خاوراکی کتیارا و کربوکسای متیال

ویژگیهاای فاایلم  CMCباهویژه ویژگاای نفوذپاذیری بااه

سلولز )CMC(1میباشد.

بخااار آب )WVP(5از اسااید اولئیااک بهااره جسااتند .در

کتیرا (تراگاکانت) ،عصاره خشک شده حاصال از سااقه

مطالعهای افزودن  CMCبه ترکیاب فایلم نشاساته سابب

نوعی گون از جنس آستراگالوس است که بهطور طبیعی

افزایش مقاومات باه کشاش و کااهش جاذب رطوبات و

در بخشهااایی از آساایا ازجملااه ترکیااه و ایااران رشااد

 WVPگردید (الماسی و همکاران .)1388

میکنااد .کتیاارا توسااط سااازمان( FDA2سااازمان غااذا و

از ایدههای جدید جهت تهیه فیلمها و ورقههای خاوراکی

داروی آمریکا) بهعنوان یک ماده غذایی سالم طبقهبنادی

میتوان باه تهیاه ورقاههاای خاوراکی از پاوره میاوه و

شده است و در صنایع غاذایی ،داروساازی ،آرایشای و

سبزیها اشاره کرد .برای اولین بار تهیه فایلم و ورقاه-

بهداشااتی کاااربرد دارد .ایاان صاامپ از دو پلاایساااکارید

های خوراکی از پوره میوه و سبزی توسط ماک هیاو

باسااورین3و تراگاکااانتین4تشااکیل ماایشااود (فاااطمی

و همکاران در سال  1996انجام گرفت ،این محققان فایلم

 .)1386بررساایها نشااان میدهااد تراگاکاناات عماادتا در

خوراکی را بر پایه پوره هلو تهیه کردند .روجااز -گاراو

ترکیب با سایر بیوپلیمرها در تهیه فایلم خاوراکی ماورد

و همکاران ( )2007ورقههای خوراکی بر پایه پوره سیب

اساتفاده قارار گرفتاه اسات .طاالعی و کیااانی ( )2015از

را جهت افزایش عمر ن هداری و بهبود کیفیت برشهاای

ترکیب تراگاکانات ،کیتاوزان و اکساید گارافن موفاق باه

سیب تازه تولید کردند ،این ورقهها از پاوره سایب تهیاه

تولید نانوکامپوزیت شدند .مصطفوی و همکاران ()2016

شده و شاامل غلظاتهاای مختلفای از اسایدهای یارب،

از طریق آمیخاتن صامپ لوبیاای لوکاسات و تراگاکانات

موم ،روغنهای گیاهی و پکتین بودند .ازجمله میوههاا و

فاایلم خااوراکی تهیااه کردنااد .فاضاال و همکاااران ()1391

سبزیهای دی ری که جهت تولید فیلم خاوراکی بار پایاه

تأثیر کتیرا ،نرمکننده گلیسارول و روغان آفتااب ردان را

پوره مورد اساتفاده قرارگرفتهاناد مایتاوان پاوره ماوز

بر فیلم خوراکی بر پایه نشاسته بررسی نمودند.

(پرز-گاگو و کرویتا  ،)2001پوره گوجهفرن ی و پکتاین

 CMCاز مشااتقات ساالولز ماایباشااد و دارای کاااربرد

(دو و همکاران  )2009و پوره هاویج (وانا و همکااران

وسیعی در فرموالسیون ،فرآوری و تولیاد ماواد غاذایی

 )2011را نام برد.

مختلف است .همچنین از  CMCمیتوان در تهیه فیلمهای

کدومساامایی بااا نااام علماای  Cucurbita pepoگیاااهی

بستهبندی و ورقههای خوراکی اساتفاده کارد .فیلمهاای

یندساله و متعلق به تیره  Cucurbitaceمیباشد .در 100
گرم کدومسمایی تاازه ،حادود  96/8گارم آب 0/6 ،گارم

1-Carboxymethyl cellulose
2- Food and Drug Adminstration
3-Bassorin
4-Tragacanthin

پروتئین 0/2 ،گارم یربای 1/8 ،گارم کربوهیادرات0/9 ،
5-Water vapor permeability
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گرم مواد سلولزی و همچنین  15میلایگارم کلسایم25 ،

بافت ،حدود  12دقیقه بخارپز شده سپس بهوسیله

میلیگرم فسفر 0/5 ،میلیگرم آهن  8 ،میلیگرم منیازیم،

مخلوطکن با دور ثابت به مدت  3دقیقه عمل مخلوط

 140میلیگرم پتاسیم 0/17 ،میلیگارم ویتاامین 0/02 ،A

کردن انجام شد تا پوره کامال یکنواخت بهدقت آید.

میلاایگاارم تیااامین 0/03 ،میلاایگاارم ریبااوفالوین0/2 ،

تهیه ورقههای خوراکی

میلیگرم نیاسین و  8میلیگارم ویتاامین  Cوجاود دارد.

جهت تولید ورقههای خوراکی ،نخست 0/1-0/9( CMC

مقدار انرژی آن بهطور متوسط 80تاا  150کیلاوژول باه

گرم) توزین شده 60 ml ،آب مقطر افزوده شده ،و به

ازای هر  100گرم ماده تازه میباشد (پیوست .)1381

مدت  10دقیقه در دمای  75 °Cتوسط همزن مغناطیسی

تهیه ورقه خوراکی از پوره کدو بهویژه در فصل تولید

مخلوط گردید .صمپ کتیرا ( 0-0/4گرم) نیز توزین

میتواند راهی برای جلوگیری از ضایع شدن آن از

شده ،به آن  3 mlاتانول اضافه گردید تا سوسپانسیونی

طریق تبدیل ماده خام اولیه به فراوردهای با طول عمر

یکنواخت بهدست آید .سپس 60 ml ،آب مقطر افزوده

ن هداری باال و بهره جستن از خواص تغذیهای و

شده ،در دمای حدود  90 °Cبهمدت  30دقیقه تا زمان

دارویی کدو باشد .بررسیهای کتابخانهای نشان داده

تشکیل ژل حرارت داده شد .مقدار  45گرم پوره

است که تاکنون هیچ تالشی برای تهیه فیلم یا ورقه

کدومسمایی ( 30%وزن محلول فیلمساز) توزین شده،

خوراکی از پوره کدومسمایی بهتنهایی و یا در ترکیب با

ژل حاصل از  CMCو کتیرا به پوره اضافه شد ،در این

سایر مواد انجام نشده است .لذا ،هدف از انجام این

مرحله گلیسرول ( 1/6-5/5گرم) نیز بهعنوان پالستی-

پژوهش بهینهسازی فرموالسیون ورقه خوراکی بر پایه

سایزر اضافه شد .نمونهها طی مدت زمان  3دقیقه

کدومسمایی و بررسی اثر غلظت کربوکسیمتیلسلولز

توسط هموژنایزر (مدل ،IKA T25 digital, Ultra-Turrax

( ،)CMCکتیرا و گلیسرول بر برخی ویژگیهای ورقه

ساخت آلمان) با دور  9000 rpmهموژن شدند .در

خوراکی شامل نفوذپذیری به اکسیژن و بخارآب و

ادامه ،محلول ورقههای خوراکی درون قالب ریخته شد.

ویژگیهای وابسته به آب (میزان رطوبت ،حاللیت در

قالبها در محیط آزمایش اه با دمای  23±1 °Cو

آب ،تورم پذیری و فعالیت آبی) بود که به کمک روش

رطوبت نسبی  %36±2قرار گرفتند و پس از 24-36

آماری سطح پاسخ ،طرح مرکب مرکزی ،طراحی

ساعت ،ورقههای خشک شده با کیفیت مناسب از قالب

آزمایشها و بهینهسازی فرموالسیون انجام شد.

جدا گردیدند .قبل از انجام آزمونها ،ورقهها در دمای
 25 °Cو رطوبت نسبی  %55±1در دسیکاتور حاوی

مواد و روشها

نیترات کلسیم به مدت  48ساعت مشروط شدند.

کدومسمایی رقم مشهدی از بازار میوه و ترهبار مشهد

آزمایشها

خریداری شد .صمپ کتیرا از نوع نواری یا مفتولی از

تعیین ضخامت ورقهها

بازار محلی تهیه گردید .مواد شیمیایی ناتامایسین ،الکل

ضخامت ورقهها توسط یک میکرومتر دیجیتال (

اتانول ،گلیسرول ،کربوکسی متیل سلولز (مرک ،آلمان)

 )digit-IP54, Chinaبا دقت  0/001میلیمتر و قبل از

و نیترات کلسیم (فلوکا) در این پژوهش مورد استفاده

انجام آزمونها تعیین شد .برای ورقههایی که به منظور

قرار گرفت.

تعیین نفوذپذیری به بخار آب و اکسیژن تهیه شده

تولید پوره

بودند (دایرهای با قطر  ،)10 cmضخامت در  5نقطه4 ،

ابتدا کدومسمایی شسته شده ،الیه نازکی از پوست آن

نقطه در پیرامون دایره و یک نقطه در مرکز دایره،

گرفته شده ،پس از قطعه قطعه کردن جهت نرمتر شدن

اندازهگیری و میان ین گرفته شد.

QLR
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میزان رطوبت

 2 cm × 2و در  25 mlآب مقطر با دمای  4 °Cبه مدت

نتایج حاصل از انجام پیش تیمارها نشان داد که پس از

 180ثانیه تحت هم زدن غوطهور شده ،پس از خروج

 36ساعت آونگذاری ،نمونهها بهطور کامل خشک می-

قطعه آبهای اضافه موجود در سطح قطعه با نهایت

شوند ،در نتیجه میزان رطوبت ورقهها از طریق کاهش

دقت خشک شده ،و افزایش وزن ورقه متورم با رابطه

وزن نمونه در دمای  103±2 °Cطی مدت زمان 36

] [3اندازهگیری گردید .در این معادله  Wsوزن نمونه

ساعت با استفاده از معادله ] [1محاسبه شد .در این

متورم شده بر حسب گرم و  Wdوزن نمونه خشک بر

رابطه  Miو  Mfبه ترتیب وزن نمونه اولیه و نمونه

حسب گرم میباشد .اندازهگیری برای هر نمونه  4بار

خشک شده میباشد.

تکرار شد و در نهایت میان ین بهعنوان نتیجه در نظر

][1

 100

Mi  M f
Mi

گرفته شد.

MC 

][3

حاللیت در آب
حاللیت در آب1ورقههای خوراکی توسط روش گونتارد
و همکاران ( )1994تعیین گردید .ورقهها به ابعاد تقریبی
 2 cm × 2 cmبریده و توزین شدند ،سپس قطعات به
مدت  24ساعت در دمای  100±2 °Cآون گذاری شده،
بعد از خروج از آون و سرد شدن در دسیکاتور ،توزین
شده و هر یک از قطعات داخل ظرفی حاوی  50 mlآب
مقطر انداخته شد .سپس برای جلوگیری از رشد
میکروارگانیسمها مقدار  0/02 % w/vسدیم آزید به آب
مقطر اضافه گردید .ظرف حاوی نمونه به مدت 24
ساعت در دمای محیط  23±1 °Cو داخل شیکر مکانیکی
با دور مالیم  70 rpmقرار داده شد .سپس محلول از
کاغذ صافی عبور داده شد و کاغذ صافی به مدت 24
ساعت در دمای  100±2 °Cآونگذاری گردید و بعد از
سرد کردن داخل دسیکاتور توزین شد .درصد حاللیت
( )WSبا استفاده از معادله ] [2تعیین گردید .در این
رابطه  W0وزن اولیه و  Wfوزن ورقههای خشک
غیرمحلول است.
][2

 100

W0  W f
W0

WS (%) 

فعالیتآبی

W  Wd
SC (%)  s
 100
Wd

برای انادازهگیاری فعالیات آبای ورقاههاای خاوراکی از
دساات اه  awساانج (ماادل  ،HygroLabساااخت شاارکت
 )ROTRONICاستفاده شد.
نفوذپذیری به اکسیژن
نفوذپااذیری بااه اکساایژن ورقااههااای خااوراکی توسااط
دست اه اندازه گیری نفوذپذیری به

گاز(2سااخت

شارکت

 Bruggerآلمان) اندازهگیاری شاد .اسااس کاار دسات اه،
اندازهگیری اکسیژن نفوذی از ورقه در طول زمان انجام
آزمایش میباشد .آزماایش در دماای اتاان انجاام شاد.
نمونه به مساحت  78/5ساانتیمتار مرباع طاوری درون
دست اه قرار میگرفات ،محفظاه دسات اه باه دو قسامت
تقسیم و پس از ثابت کردن نمونه و بسته شدن محفظاه
دست اه ،در قسمت پایینی نمونه خأل ایجاد شاده ،پاس از
آن اکسیژن با فشار  1/5بار از طرف دی ر در تمااس باا
نمونه قرار مایگرفات ،حجام گااز اکسایژن معاادل 370
میلیمتر مکعب بود (کوال و همکاران .)2006
نفوذپذیری به بخار آب
نفوذپذیری باه بخاار آب توساط دسات اه انادازه گیاری
نفوذپااذیری بااه بخااار آب (ماادل ،WDDG-DIN 53122

تورمپذیری
تست تورمپذیری با روش فاجاردو و همکاران ()2010
انجام شد ،در این روش ورقههای خوراکی در ابعاد

ساااخت شاارکت  Bruggerآلمااان) اناادازهگیااری گردیااد.

cm
2-Permeability Tester Gas

1-Water solubility
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آزمایش در دمای اتان انجام شاد و نموناه باه مسااحت

را بر روی هار متغیار ،جداگاناه بیاان ماینمایاد کاه در

 78/5سانتیمتر مربع طوری درون دسات اه قارار مای-

فرمول ] [4قابل مشاهده است.

گرفت که محفظه دست اه به دو قسمت تقسیم میشد ،در

][4

Y= b0 + Σ bi xi + Σ bii xi2 + Σ bij xi xj

قسمت پایینی دست اه آب مقطر وجود داشات کاه بخاار

در معادله ذکر شده  Yپاسخ پیشبینی شاده b0 ،ضاریب

آب مورد نیاز را تاأمین مایکارد و پاس از ثابات شادن

ثابت bi ،اثرات خطی bii ،اثر مربعات و  bijاثارات متقابال،

نمونه و بسته شدن درب محفظه گاز نیتروژن با فشار 1

 xiو  xjمتغیرهای مستقل کدبنادی شاده هساتند .باهطور
تبیاین1

بار از طرف دی ر در تماس با نمونه قرار میگرفت.

متاداول جهات بررسای صاحت مادل از ضاریب

طرح آماری

وآزمون عدم برازش2استفاده مایشاود ،از نظار آمااری

اهداف اصلی این پژوهش بررسی آثار اصالی و متقابال

مدلی مناسب است که آزمون عدم بارازش آن معنایدار

فاکتورهااای غلظاات کربوکساای متیاال ساالولز ،کتیاارا و

نبوده ،دارای باالترین مقدار  R2 adjustedو  R2 predictedباشاد.

گلیسرول بر برخی ویژگیهاای فیزیکای ورقاه خاوراکی

ضریب تبیین ) (R2برای هر پاسخ معیاری است از اینکه

حاصله بود .روش سطح پاسخ جهت یافتن حالات بهیناه

تا یه انادازه از تغییارات مشااهده شاده در مقاادیر هار

فاکتورها انتخاب شاد کاه نشاان دهناده ی اون ی تاأثیر

پاسخ میتواند توسط مدل توضیح داده شاود .بناابراین

فاکتورها بر نتایج آزمایشهاست ،این در حالی است کاه

هر یه مقدار  R2به  1نزدیکتر شود ،قدرت مدل بارازش

آثااار متقاباال فاکتورهااا را نیااز در برمیگیاارد .در ایاان

یافتاه در توصایف تغییارات پاساخ باهعنوان تاابعی از

پژوهش ابتدا بر اسااس آزماایشهاای مقادماتی ،دامناه

متغیرهاای مساتقل بیشاتر مایباشاد .مقادار  pباهعنوان

تغییرات فاکتورها برای غلظات کربوکسای متیال سالولز

ابزاری برای آزمودن معنیداری اثر هار پاارامتر ماورد

 0/1تا  0/9گرم ،کتیرا صفر تا  0/4گرم و گلیسارول 1/5

آزمایش استفاده میشود که ممکان اسات خاود نشاان-

تا  6/5گرم (به ازای  100 mlاز محلول) انتخاب شادند.

دهنده اثرات متقابل بین متغیرها نیز باشد .در صاورتی-

در این طرح مقدار کربوکسای متیال سالولز باا نمااد ،A

که مقادیر مطلق  Fبزر تر و مقادیر  pکویکتار باشاد،

کتیرا با نماد  Bو گلیسرول با نماد  Cساه فااکتور ماوثر

متغیر مربوط معنیدارتار خواهاد باود .از روش آمااری

بودند .در جدول ( )1متغیرهای مستقل فرآیناد و مقاادیر

سطح پاسخ ( )RSMبا طارح مرکاب مرکازی باه منظاور

آنها آورده شده است.

طراحی آزمایشها و بهینهسازی و از نرمافازار

Design

 Expertنسااخه  6.02جهاات تجزیااه و تحلیاال اطالعااات و
جدول -1متغیرهای مستقل فرایند و مقادیر آنها در تهیه

رسم نمودارهای مربوطه

استفاده گردید.

ورقه های خوراکی بر پایه پوره کدوی مسمایی
متغیرهای مستقل
مقدار کربوکسیمتیل-

نماد
A

مقادیر متغیر
0/1

0/5

0/9

سلولز (گرم)
مقدار کتیرا (گرم)

B

0

مقدار گلیسرول (گرم)

C

1/5

0/2
4

0/4
6/5

در روش سطح پاسخ ( )RSMبارای هار متغیار وابساته
مدلی تعریف میشود که آثار اصلی و متقابال فاکتورهاا

1-Coefficient of determination
2-Lack of fit
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جدول  -2سطح مورد استفاده از هر کدام از متغیرهای مستقل در هر بار اجرای آزمون
آزمون

CMC

کتیرا

گلیسرول

آزمون

CMC

کتیرا

گلیسرول

1

0/9

0/4

1/5

11

0/5

0

4

2

0/9

0

6/5

12

0/9

0/2

4

3

0/5

0/2

4

13

0/9

0/4

6/5

4

0/1

0

6/5

14

0/1

0

1/5

5

0/5

0/2

4

15

0/5

0/2

4

6

0/5

0/2

4

16

0/5

0/2

6/5

7

0/9

0

1/5

17

0/1

0/2

4

8

0/5

0/4

4

18

0/1

0/4

6/5

9

0/1

0/4

1/5

19

0/5

0/2

4

10

0/5

0/2

4

20

0/5

0/2

1/5

جدول -4آنالیز واریانس و مدل سطحپاسخ درجه دوم

نتایج و بحث
نتایج آنالیز واریانس خصوصیات فیزیکی انادازه گیاری

برای میزان رطوبت ورقههای خوراکی بر پایه پوره کدوی

شااده باارای ورقااههای خااوراکی تهیااه شااده باار پایااه

مسمایی
مجموع

درجه

میان ین

اندیس

مربعات

آزادی

مربعات

F

125/02

9

13/89

34/95

>0/0001

A

2/91

1

2/91

7/33

0/02

C

104/32

1

104/32

262/50

>0/0001

جدول  -3نتایج آنالیز واریانس خصوصیات فیزیکی

C2

4/77

1

4/77

12/02

0/0060

ورقههای خوراکی تهیه شده بر پایه کدوی مسمایی

کدومساامایی در جاادول  3ارائااه شااده اساات .ضااخامت
ورقههای تولید شده در دامناه  190الای  270میکرومتار
قرار داشت و میان ین ضخامت  227میکرومتر بود.

پاسخ

میان ین

محتوای

16/90

انحراف

ضریب

معیار

تغییرات

3/73

0/63

R2

0/96

adjR2

0/94

منبع
مدل

احتمالF

AC

2/31

1

2/31

5/81

0/03

ضعف

2/77

5

0/55

2/32

0/18

برازش
خطا

1/19

5

0/23

-

-

رطوبتی ()%
حاللیت در

79/62

3/38

2/69

0/92

0/82

آب ()%

 ،CMCگلیسرول ،عبارت درجه دوم گلیسرول و اثر

فعالیت آبی

0/26

6/90

0/018

0/88

0/74

تورم پذیری

66/71

10/10

6/74

0/97

0/94

()%
نفوذپذیری به

13/49

0/82

0/11

0/98

0/97

(×14-10 gm1 -1

)s pa-1

نفوذپذیری به
اکسیژن
)s pa-1

14-

1 -1

متقابل  CMCو گلیسرول بر میزان رطوبت ورقهها تأثیر
معنیداری داشتهاند که در بین فاکتورها گلیسرول در
سطح  )P>0/01( %99و بقیه در سطح )P>0/05( %95
موثر واقع شدهاند.

بخار آب

10 gm-

نتایج تجزیه و تحلیل دادهها نشان میدهد پارامترهای

×(

9/58

20/21

1/94

0/97

0/94
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حاللیت در آب و تورمپذیری ورقهها
همانطور که نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل واریانس و
برازش مدل سطح پاسخ درجه دوم بر روی دادههای
آزمایشی نشان میدهد ،حاللیت ورقههایخوراکی در
آب ( )P>0/05و تورمپذیری ( )P>0/01معنیدار و عدم
برازش هر دو غیرمعنیدار ( )P<0/05شده است (جداول
 5و .)6
جدول -5آنالیز واریانس و مدل سطحپاسخ درجه دوم
برای حاللیت در آب ورقه های خوراکی بر پایه پوره کدوی
مسمایی
مجموع

درجه

میان ین

اندیس

مربعات

آزادی

مربعات

F

مدل

628/67

9

0/70

57/44

>0/0001

C

از آنجا که گلیسرول بهعنوان یک عامل ن هدارنده آب

442/04

1

442/04

192/41

>0/0001

AB

عمل میکند (آروانیتویانز و بیلیاردس  ،)1999در مقدار

46/34

1

46/34

18/47

0/005

AC

56/25

1

56/25

21/22

0/003

ثابت کتیرا با افزایش مقدار گلیسرول میزان رطوبت

BC

56/25

1

56/25

8/29

0/02

ورقههای خوراکی افزایش پیدا میکند (شکل  .)1مو و

ضعف

33/88

2

16/94

5/06

0/06

همکاران نیز ( )2012نتیجه مشابهی گزارش کردند .علت

برازش

شکل  -1اثر همزمان  - CMCگلیسرول بر میزان رطوبت
( )%ورقههای خوراکی بر پایه پوره کدو مسمایی

را میتوان ایجاد خاصیت آبدوست (هیدروفیل) در

منبع

خطا

ورقه خوراکی توسط گلیسرول دانست .در مطالعات
دی ر نیز نشان داده شده که در فیلمهای خوراکی تولید
شده بر پایه کربوهیدرات با افزایش مقدار گلیسرول
موجود در فرموالسیون میزان رطوبت فیلم افزایش می-
یابد (ژان

و هان2006 ،؛ قاسملو و همکاران2011 ،؛

جوکی و همکاران.)2013 ،
مدل تجربی نهایی بر حسب فاکتورهای کدگذاری شده

5

16/70

3/34

-

احتمالF

-

جدول -6آنالیز واریانس و مدل سطح پاسخ درجه دوم
برای تورم پذیری ورقه های خوراکی بر پایه پوره کدوی
مسمایی
منبع

احتمالF

مجموع

درجه

میان ین

اندیس

مربعات

آزادی

مربعات

F

مدل

13625/31

9

1513/92

33/35

>0/0001

C

7385/04

1

7385/04

162/70

>0/0001

C2

که تأثیر متغیرهای معنیدار فرایند را بر میزان رطوبت

319/01

1

319/01

7/02

0/03

AB

ورقههای خوراکی نشان میدهد در معادله ] [5آمده

286/94

1

286/94

6/32

0/04

AC

است.

254/91

1

254/91

5/61

0/04

ضعف

204/38

2

102/19

4/50

0/07

 =17.78 -0.54 A + 3.23 C -1.32 C2 +0.54مقدار رطوبت
][5

AC

در این معادله  Aمقدار  B ،CMCمقدار کتیرا و  Cمقدار
گلیسرول (بر حسب گرم در  100mlمحلول) میباشد.

برازش
خطا

113/33

5

22/66
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است (شکل  ،2الف) که علت این امر را میتوان به
حاللیت گلیسرول در آب نسبت داد ( آراجو -فارو و
همکاران .)2010روند مشابهی توسط فاضل و همکاران
( )1391در بررسی تأثیر کتیرا ،گلیسرول و روغن بر
خصوصیات فیلم خوراکی بر پایه نشاسته سیبزمینی
گزارش شده است.
در مورد تورمپذیری ورقههای خوراکی همانطور که
در شکل  -2ب مشاهده میشود ،کتیرا و  CMCتأثیر
معنیداری بر تورمپذیری ورقههای خوراکی نداشتند.
در مقدار ثابت کتیرا با افزایش مقدار گلیسرول تورم-
(الف)

پذیری ورقههای خوراکی به شکل معنیداری ()P>0/01
کاهش مییابد .مدل تجربی نهایی بر حسب فاکتورهای
کدگذاری شده که تأثیر متغیرهای معنیدار فرآیند را بر
حاللیت و تورمپذیری ورقههای خوراکی نشان میدهد
در معادالت  6و  7آمده است.
 = 80.08 + 8.58 C + 10.58 AB - 12.63حاللیت در آب
][6

AC - 12.63 BC

 =56.67 - 35.08 C + 14.58 C2 - 26.33 AB +تورم پذیری
][7

26.88 AC

در این معادالت  Aمقدار  B ،CMCمقدار کتیرا و
(ب)

C

مقدار گلیسرول (بر حسب گرم در  100mlمحلول)

شکل -2اثر همزمان  - CMCگلیسرول بر حاللیت در آب

میباشد.

( )%ورقههای خوراکی بر پایه پوره کدوی مسمایی (الف)،

فعالیتآبی

اثر همزمان  - CMCگلیسرول بر تورمپذیری ( )%ورقههای

جهت بهتر نشان دادن آب آزاد و محدود باید فعالیت

خوراکی بر پایه پوره کدوی مسمایی (ب)

آبی ورقهها در نظر گرفته شود .فعالیت آبی در واقع آب

جدول  5آنالیز واریانس را برای حاللیت در آب نشان
میدهد گلیسرول ( )P>0/01و اثرات متقابل هر سه
پارامتر مستقل ( )P>0/05بر حاللیت ورقههای خوراکی
معنیدار است .همچنین ،در مورد تورمپذیری گلیسرول
( )P>0/01و اثر متقابل –CMCکتیرا و -CMCگلیسرول
( )P>0/05معنیدار میباشد.
در مقدار ثابت کتیرا با افزایش گلیسرول حاللیت ورقه-
های خوراکی بهطور معنیداری ( )P>0/01افزایش یافته

آزاد موجود در نمونه را نشان میدهد که هر یه میزان
آن بیشتر باشد امکان رشد میکروارگانیسم در آن
بیشتر خواهد بود .فعالیت آبی ورقهها بین  0/206تا
 0/350متغیر بود .همانطور که نتایج حاصل از تجزیه
و تحلیل واریانس و برازش مدل سطح پاسخ درجه دوم
در جدول  7نشان میدهد ،مدل برازش شده برای داده-
های فعالیتآبی در سطح ( )P>0/05معنیدار و عدم
برازش آن غیرمعنیدار شده است .نتایج تجزیه و تحلیل

تهیه و مطالعه ویژگيهاي وابسته به آب و نفوذپذیري ورقههاي خوراکي بر پایه پوره کدومسمایي با استفاده از روش سطح پاسخ
][8

دادهها نشان داد که فقط محتوای گلیسرول میتواند بر
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 = 0.25 - 0.049 Cفعالیت آبی

فعالیت آبی ورقهها تأثیر معنیداری ( )P>0/05داشته

نفوذپذیری به اکسیژن

باشد.

همانطور که نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل واریانس و
برازش مدل سطح پاساخ درجاه دوم بار روی دادههاای

جدول -7آنالیز واریانس و مدل سطحپاسخ درجه دوم

آزمایشی بازدارنادگی ورقاههاایخاوراکی در جادول 8

برای فعالیت آبی ورقههای خوراکی بر پایه پوره کدوی

نشااان ماایدهااد ،ماادل باارازش شااده باارای دادههااای

مسمایی
مجموع

درجه

میان ین

منبع

مربعات

آزادی

مربعات

مدل

0/01

9

0/001

اندیسF

6/20

احتمال

F

نفوذپااذیری بااه اکساایژن ( )P>0/05معناایدار و عاادم
برازش مربوط به آن غیر معنیدار شده است.

0/01

C

0/01

1

0/01

45/07

0/0003

جدول -8آنالیز واریانس و مدل سطحپاسخ درجه دوم

ضعف

0/001

2

0/0007

3/69

0/05

برای نفوذپذیری به اکسیژن ورقه های خوراکی بر پایه
پوره کدوی مسمایی

برازش
خطا

0/0006

5

0/0001

-

-

منبع

احتمالF

مجموع

درجه

میان ین

اندیس

مربعات

آزادی

مربعات

F

مدل

1072/72

9

119/19

31/80

0/0005

B

118/48

1

118/48

31/61

0/01

C

221/19

1

221/19

59/02

>0/0001

A2

39/68

1

39/68

10/58

0/01

B2

22/67

1

22/67

6/05

0/009

AC

28/79

1

28/79

7/683

0/02

ضعف

15/91

2

7/956

3/85

0/09

برازش
خطا

شکل -3اثر همزمان  CMCو گلیسرول بر فعالیت آبی
ورقههای خوراکی بر پایه پوره کدوی مسمایی

همانطور که در شکل  3مشاهده میشود در مقدار ثابت
 CMCبا افزایش مقدار گلیسرول فعالیت آب نمونهها
کاهش مییابد ،دلیل این امر آن است که گلیسرول به-
عنوان ن هدارنده آب عمل میکند (آروانیتویانز و
بیلیادرس  .)1999مدل تجربی نهایی بر حسب
فاکتورهای کدگذاری شده که تأثیر متغیرهای معنیدار
فرایند را بر فعالیت آب ورقههای خوراکی نشان میدهد
در معادله ] [8آمده است:

10/31

5

2/06

-

-

نتایج تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که اثرات دو
پارامتر کتیرا و گلیسرول ،عبارت درجه دوم  CMCو
کتیرا و اثر متقابل  CMCو گلیسرول بر نفوذپذیری
ورقههایخوراکی به اکسیژن معنیدار شدهاند که در
بین آنها مقدار گلیسرول ( )Cبیشترین اثر معنیدار را
داشته است (.)P>0/01
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 100mlمحلول) میباشد.
 = 5.33 + 5.96 B + 6.07 C + 5.14نفوذپذیری به اکسیژن
A2 + 3.89 B2 - 9.03 AC

][9

نفوذپذیری به بخار آب
جدول  9آنالیز واریانس نشان میدهد عبارتهایی از
مدل که برای نفوذپذیری به بخار آب معنیدار شدهاند
عبارتاند از :اثرات خطی گلیسرول و  ،CMCعبارت
درجه دوم گلیسرول و اثرات متقابل هر سه متغیر
مستقل ،در بین عبارتهای ذکر شده مقدار گلیسرول
شکل -4اثر همزمان کتیرا -گلیسرول بر نفوذپذیری به
اکسیژن ) )×14-10 gm-1s-1pa-1ورقه های خوراکی بر پایه

بیشترین اثر معنیدار را بر نفوذپذیری ورقههای-
خوراکی نسبت به بخارآب دارد (.)P>0/01

پوره کدوی مسمایی
جدول  -9آنالیز واریانس و مدل سطحپاسخ درجه دوم

انتقال اکسیژن بست ی زیادی به برهمکنش بین پلیمرها
و اکسیژن دارد (ژون

و ژیا  .)2008افزایش برهمکنش

بین مولکولی سبب فشرده شدن ساختار ورقههای
خوراکی شده ،در نتیجه انتقال اکسیژن را کاهش میدهد

برای نفوذپذیری به بخار آب ورقه های خوراکی بر پایه
پوره کدوی مسمایی
منبع

مجموع

درجه

میان ین

مربعات

آزادی

مربعات

اندیسF

احتمالF

و ژیا  .)2008بهطورکلی بیوفیلمهای هیدروفیل

مدل

6/36

9

0/70

57/44

>0/0001

A

0/67

1

0/67

54/64

0/0003

نفوذپذیری باالیی نسبت به اکسیژن دارند (سوتورنویت

C

2/36

1

2/36

192/41

>0/0001

و کرویتا  .)2000همانطور که در شکل  4مشاهده می-

C2

0/65

(ژون

1

0/65

53/34

0/0003

AB

0/22

1

0/22

18/47

0/005

نفوذپذیری به اکسیژن بهطور معنیداری ()P>0/05

AC

0/26

1

0/26

21/22

0/003

BC

افزایش مییابد که علت این امر را میتوان به هیدروفیل

0/10

1

0/10

8/29

0/02

ضعف

0/006

2

0/006

0/006

0/51

شود در مقدار ثابت  CMCبا افزایش مقدار کتیرا

بودن کتیرا نسبت داد و با افزایش مقدار گلیسرول به-

برازش

دلیل افزایش تحرک زنجیرههای بیوپلیمری و ایجاد

خطا

0/06

5

0/01

-

-

حفرات خالی در ماتریس ورقههای خوراکی نفوذپذیری
به اکسیژن ( )P>0/01افزایش مییابد (سوتورنویت و

بهطورکلی انتقال بخار آب از طریق بخش هیدروفیل

کرویتا 2000؛  ،سوتورنویت و پیتکا .)2007

ورقههای خوراکی صورت میگیرد و نسبت هیدروفیل

مدل تجربی نهایی بر حسب فاکتورهای کدگاذاری شاده

به هیدروفوب به ترکیبات تشکیل دهنده بست ی دارد.

که تأثیر متغیرهای معنایدار فرآیناد را بار خصوصایت

انتقال بخار آب از ورقههای خوراکی هیدروفیل وابسته

نفوذپذیری به اکسیژن ورقههای خوراکی نشان میدهاد

به شدت انتشار و قابلیت حل شدن مولکولهای آب در

در معادله ] [9آمده است .در این معادله  Aمقادار ،CMC

شبکهی ورقه خوراکی میباشد (گونتارد و همکاران

 Bمقدار کتیرا و  Cمقدار گلیسارول (بار حساب گارم در

 .)1994در مقدار ثابت کتیرا با افزایش مقدار

CMC
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نفوذپذیری ورقههای خوراکی نسبت به بخار آب بهطور

مقدار کتیرا و  Cمقدار گلیسرول (بر حسب گرم در

معنیداری ( )P>0/05افزایش مییابد این نتیجه را می-

 100mlمحلول) میباشد.

توان به خاصیت آبدوستی  CMCنسبت داد .ژیا و

 = 13.54 + 0.58 A + 0.63 C -نفوذپذیری به بخار آب

و همکاران ( )2011نتایج

0.66 C2 - 0.91 AB +0.91 AC + 0.57 BC

همکاران ( )2009و وان
مشابهی را گزارش کردند.

در این پژوهش در مقدار ثابت کتیرا با افزایش
گلیسرول ،نفوذپذیری ورقههای خوراکی نسبت به بخار
آب بهطور معنیداری ( )P>0/01افزایش یافت (شکل )5
که این نتیجه را میتوان به طبیعت هیدروفیل گلیسرول
و همچنین حرکت زنجیرههای بزر

پلیمری و افزایش

فضاهای بین زنجیرهای توسط گلیسرول نسبت داد.
براوین و همکاران ( ،)2006رودری ز و همکاران
( ،)2006برتوزی و همکاران ( ،)2007یایلو و همکاران
( ،)2008پرز-ماتئوس و همکاران ( )2009و سیدی و
همکاران ( )2014نیز در تحقیقات خود نتیجه مشابهی را
مشاهده کردند.

][10

بهینهسااازی فرمویساایون ورقااه خااوراکی باار پایااه
کدومسمایی
به منظور بهینهسازی فرموالسیون ورقه خوراکی به-
طور همزمان شرایط الزم برای هر پاسخ بهصورت
حداقل ،حداکثر یا در محدوده آن پاسخ طراحی شد و با
توجه به اهمیت هر فاکتور و اهداف تحقیق به هر پاسخ
ضریب اهمیت داده شد و در نهایت ترکیبی از سطوح
فاکتورها بهدست آمد که فرموالسیونی با حداکثر
مطلوبیت را در اختیار قرار داد ،در واقع بهینهسازی
عددی ،نقطهای را ارزیابی میکند که حداکثر مطلوبیت را
دارد (جدول  .)10نتایج حاصل از بهینهسازی
فرموالسیون نشان داد که مطلوبیت در مقادیر باالی
کتیرا و پایین  CMCبیشتر بوده و بهترین فرموالسیون
با مطلوبیت  0/634حاوی  0/14گرم  CMCو  0/25گرم
کتیرا و  1/88گرم گلیسرول میباشد .در شکل 6
مطلوبیت بهصورت تابعی از مقدار  CMCو کتیرا ( )traبا
مقدار ثابت  1/88گرم گلیسرول رسم شده است.
Desirability

GN-EXPERT Plot
0.40

bility
cmc
tra
Factor
= 1.88

0.30

0.211

Prediction0.634

0.106
0.317
0.423

شکل -5اثر همزمان  - CMCگلیسرول بر نفوذپذیری به
بخار آب ) )×14-10 gm-1s-1pa-1ورقه های خوراکی بر پایه

B: tra

0.20

0.529

پوره کدوی مسمایی

0.10

0.4230.317
0.1060.211

مدل تجربی نهایی بر حسب فاکتورهای کدگذاری شده
که تأثیر متغیرهای معنیدار فرآیند را بر خصوصیات
ممانعتکنندگی ورقههای خوراکی نشان میدهد در
معادله ] [10آمده است .در این معادله  Aمقدار

B ،CMC

0.00
0.90

0.70

0.50

0.30

0.10

A: cmc

شکل -6بهینهسازی فرمویسیون ورقههای خوراکی تهیه
شده از پوره کدومسمایی ،گلیسرول ،کتیرا و CMC
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جدول -10بهینهسازی کلی متغیرهای وابسته ورقههای

خصوصیات آن با خصوصیات پیشبینی شده توسط

خوراکی تهیه شده از پوره کدومسمایی ،گلیسرول ،کتیرا و

نرمافزار مقایسه شد ،مقایسه در جدول  11آورده شده

CMC
هدف

متغیرها/پاسخها

حد

حد باال

پایین

درجه
اهمیت

 CMCمقدار

داخل محدوده

0 /1

0 /9

3

مقدار کتیرا

داخل محدوده

0

0 /4

3

مقدار گلیسرول

داخل محدوده

1 /5

6 /5

3

WVP

حداقل

1/93

38

5

OP

حداقل

12/2

15

5

فعالیت آبی

حداقل

0/206

/350

5

محتوای رطوبتی

حداقل

11/3

20

4

داخل محدوده

35

148

3

حداقل

65

90

3

تورمپذیری
حاللیت در آب

است .برای به دست آوردن خطای پیشبینی از رابطه
] [11استفاده گردید .در این رابطه  Rtنتایج واقعی به-
دست آمده در طی آزمایشهای اعتبارسنجی است و

Rp

نتایج پیشبینی شده توسط نرمافزار است.
][11

نتیجهگیری
در این پژوهش ورقه خاوراکی بار پایاه کدومسامایی از

جدول  -11بررسی صحت نقطه بهینه در آزمون

طریق افزودن هیدروکلوئیدهای مقادار کربوکسایمتیال-

اعتبارسنجی

سلولز و کتیرا باا موفقیات تهیاه و شارایط تولیاد آن باا

پاسخ

نتایج پیش

نتایج واقعی

خطا

بینی شده
OP

روش سااطح پاسااخ بهینهسااازی شااد .نتااایج ارزیااابی
خصوصایات نفوذپاذیری و ویژگیهاای وابساته باه آب

1/90

1/91±0/03

0/523

WVP

12/805

12/86±0/07

0/466

نشان داد  CMCویژگیهای نفوذپاذیری باه بخاار آب و
مقاادار رطوباات و کتیاارا فقااط نفوذپااذیری بااه اکساایژن

حاللیت

68/80

67/7±0/2

1/62

تورمپذیری

117/21

105/13±3

11/496

ورقهها را بهطور معنیداری تحت تاأثیر قارار دادناد .باا

محتوای رطوبتی

14/54

13/97±0/05

3/79

توجه به اینکه پایه اصلی ورقه تولیدی پوره کادو باود و

فعالیت آبی

0/27

0/26±0/00

1/8

هیدروکلوئیدهای اضاافه شاده نقاش سااختار دهناده و
یکپاریهسازی را بر عهده داشاتند تاأثیر حاداقلی آنهاا

آزمون تعیین صحت

روی خصوصیات نهاایی ورقاه تولیادی مثبات ارزیاابی

جهت تعیین صحت نقطه بهینه بهدستآمده از آزمون

میشود .ورقه تولید شده میتواند بدون ن رانی بر روی

اعتبار سنجی مدل استفاده گردید .به این صورت که

انواع میوههای تازه و برش خورده و سایر فراوردههای

ورقهای با مشخصات نقطه بهینه تهیه گردید و

غذایی مورد استفاده واقع گردد.

منابع مورد استفاده
الماسیه ،قنبرزاده ب ،پزشکینجفآبادی الف ،1388 .بهبود ویژگیهای فیزیکی فیلمهای زیستتخریبپذیر نشاسته و فیلمهای مرکب
نشاسته و کربوکسی متیل سلولز ،مجله علوم و صنایع غذایی.11-1 ،)3( 6 ،
پیوست غ ،1381 ،سبزیکاری ،نشر علوم کشاورزی تهران.
زاهدی ی ،1388 .تولید فیلم خوراکی مرکب از پروتئین گلوبولین پسته و اسید یرب و اندازهگیری ویژگیهای بازدارندگی ،مکانیکی
و حرارتی آن .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده کشاورزی ،دانش اه فردوسی مشهد.
فاطمی ح ،1386 ،شیمی مواد غذایی ،انتشارات شرکت سهامی انتشار.
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Arvanitoyannis I and Biliaderis CG, 1999. Physical properties of polyol-plasticized edible blends made of
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and chitosan on tapioca starch-based edible film properties. Journal of Food Engineering 88(2): 159-168.
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Abstract
Nowadays attractiveness, marketability and food protection are the most important concerns of food
industries. Application of edible and biodegradable coatings and sheets is of great interest for
providing protection and beauty, and non-polluting for environment. The aim of this study was to
optimize the formulation of squash-based edible sheet and to investigate the effect of
carboxymethyl cellulose (CMC) (0.1-0.9 g), tragacanth (0-0.4 g) and glycerol (1.5-6.5 g) amounts
on some physical properties of the resulted edible sheets, including oxygen permeability (OP) and
water vapor permeability (WVP), moisture content, swelling capacity, solubility and water activity.
Our results revealed that the increase in CMC content improved WVP of the sheets, whilst
decreased their moisture content (P<0.05). The rise in the tragacanth amount increased the sheets
OP (P<0.05). As the glycerol amount increased, OT, WVP, and solubility of the sheets increased
(P<0.01), while the water activity (P<0.05), and swelling capacity decreased (P<0.01). In
conclusion, the higher content of tragacanth and lower content of CMC represented the most
desirability, and the superlative formulation consisted of 0.14 g of CMC, 0.25 g of tragacanth and
1.88 g of glycerol.
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