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چکيده
نوع ميوه ،مقدار و ويژگي ترکيبات تشکيلدهنده آبميوه و تيمارهاي بکار رفته در توليد آن در رفتار رئولوژيکي محصول
نهايي تأثير دارد .اين تحقيق با هدف بررسي تأثير روشهاي متفاوت تغليظ کنسانتره نارنگي بر ويژگيهاي
فيزيکوشيميايي و رئولوژي محصول انجام گرفت .براي اين منظور ،چهار روش متفاوت تغليظ (تحت خأل ،حرارت مستقيم
در شرايط اتمسفر ،بن ماري و ماکروويو) با درجه بريکس  ۳۵ ،۲۵و  ۵۵بررسي شدند .ويژگيهاي فيزيکوشيميايي
(ويتامين ث ،رنگ pH ،و درجه بريکس) و رفتار جرياني نمونهها توسط دستگاه رئومتر ارزيابيشده و بهمنظور شناسايي
مدل قابل برازش ،مدلهاي مختلف نيوتني و غير نيوتني موردبررسي قرار گرفتند .خواص رئولوژيکي کنسانتره آب
نارنگي وابسته به غلظت کنسانتره و روش تغليظ بوده است .بهطوريکه با افزايش غلظت ،ويسکوزيته نمونهها
افزايشيافته و نمونهها رفتار کواسيپالستيک (پالستيک رقيق شونده با برش) از خود نشان دادند .ميزان ويتامين ث
موجود در آب نارنگي در اثر تغليظ کاهش يافت .رنگ فرآورده نيز متأثر از غلظت و روش تغليظ بود .رفتار جرياني
کنسانتره آب نارنگي با مدل کاسون و ضريب تبيين  ۰/۹۸۷۶برازش گرديد و ازنظر ميزان حفظ ويتامين ث ،روش تغليظ
ماکروويو و از نظر رنگ ،روش تغليظ تحت خأل بهترين روش ارزيابي شدند.
واژگان کليدی :رئولوژي ،رفتار جرياني ،کنسانتره ،نارنگي ،ويتامين ث
مقدمه

يکي از بزرگترين توليدکنندگان مرکبات به شمار ميآيد.

مرکبات ازجمله محصولهاي مهم باغي هستند که از

نارنگي ميوه تازه رقمهاي گوناگون درخت نارنگي

ديرباز بهعنوان بخشي از رژيم غذايي ،داراي ارزش

 Citrus reticulata Blancoاز خانواده Rutaceae

فراواني بودهاند .مهمترين انواع مرکبات پرتقالها،

ميباشد که بخش بزرگي از توليدات مرکبات ايران را

نارنگيها ،ليموها و گريپفروتها هستند .بر اساس

شامل ميشود ،طبق آمار ارائهشده توسط وزارت جهاد

آخرين آمار ارائهشده توسط فائو ( ،)۲۰۱۳کشور ايران

کشاورزي در سال  ۹۳ششصد و هفتاد هزار تن نارنگي
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در سطح چهلوسه هزار هکتار برداشت شده است

تجزيه اسيد آسکوربيک و واکنش قهوهاي شدن غير

(احمدي و همکاران  .)۱۳۹4نوشيدنيهاي بر پايه مرکبات

آنزيمي از مهمترين واکنشهاي تخريبي هستند که طي

از پرطرفدارترين نوشيدنيهاي ميوهاي هستند که %۵۰

فرآيند ،بستهبندي و نگهداري آب مرکبات اتفاق ميافتند و

درآمد حاصل از فروش نوشيدنيها را در دنيا به خود

عاملي مهم درافت ميزان ويتامين ث و رنگ محصول تلقي

اختصاص ميدهند (تيواري و همکاران  .)۲۰۰۹ازاينرو

ميشوند .به دليل اهميت رنگ محصول بهعنوان يک

اطالع از ويژگيهاي فيزيکوشيميايي آنها امري مهم

پارامتر کيفي مهم براي مصرفکننده (کالو و همکاران

محسوب ميشود (کورتس و همکاران  ۲۰۰۵و وندرسن

 ۲۰۰۱و چان و کين-مارتينلي  ،)۱۹۹۷مطالعات متعددي

و همکاران .)۲۰۰۹

جهت بررسي تأثير روشهاي مختلف تغليظ بر از بين

از آنجائي که نوع ميوه ،مقدار و ويژگي ترکيبات

رفتن رنگ انجامشده است ،در مطالعهاي تومپانوارت و

تشکيلدهنده آبميوهها و تيمارهاي انجامشده بر روي

جيتانيت ( )۲۰۱۲تأثير روشهاي متفاوت انتقال حرارت

آنها در رفتار رئولوژيکي محصوالت توليدشده تأثير به

(روش جابجايي و اهميک) در تهيه کنسانتره ،آبميوه و

سزايي دارد ،بنابراين مطالعه رفتار رئولوژيکي اين

پوره حاصل از پرتقال و آناناس بررسي نمودند .مطالعه

محصوالت نهتنها از جهت ارزيابي کيفي فرآوردهها مهم

مسکن ( )۲۰۰۶بر روي تغييرات رنگ کنسانتره آب انار

است ،بلکه بهمنظور طراحي مراحل فرآوري همچون پمپ

تغليظ شده به روشهاي تحت خأل ،شرايط اتمسفر و

کردن ،هم زدن ،انتقال بهوسيله خطوط لوله ،تغليظ و

ماکروويو نشان داد که تغييرات کلي رنگ بر اساس مدل

ساير مراحل حائز اهميت ميباشد (گمبل و همکاران؛

درجه اول و مدل سينتيک مرکب است و از بين رفتن

 ۲۰۰۶و کورتکس و همکاران  ۲۰۰۵و وندرسن و

رنگ در روش تحت خأل بيشتر از روشهاي ديگر است.

همکاران  .)۲۰۰۹مدلهاي رئولوژيکي متعددي جهت

مطالعات مشابهي نيز در اين رابطه بر روي کنسانتره

توصيف رفتار جريان مواد غذايي همچون مدلهاي

آناناس و عصاره ميوه توت انجامگرفته است

نيوتوني ،قانون توان ،بينگهام و کاسون و هرشل – بالکي

(آساوارچان و نومهورم  ۲۰۱۰و سوح و همکاران

مورد استفاده قرارگرفته است (چين و همکاران .)۲۰۰۹

.)۲۰۰۳

بهطورکلي اغلب مواد غذايي مايع رفتار نيوتوني نشان

با توجه به تأثيرگذاري روش فرآوري حرارتي آبميوهها

نميدهند .مدل قانون توان بهطور گستردهاي براي

بر خواص ارگانولپتيکي و تغذيهاي آنها (هانگوالرات و

توصيف رفتار رئولوژيکي اغلب آبميوهها طي عمليات

همکاران  )۲۰۰۸و وجود مطالعات محدود بر روي

جابجايي ،حرارت و سرد کردن استفاده ميشود ،زيرا

کنسانتره نارنگي (ايالنگانتيلک و همکاران  ،)۱۹۹۱در اين

استفاده از آن مناسب ،ساده و آسان ميباشد (گراتاو و

پژوهش از چهار روش متفاوت تغليظ (تحت خأل ،حرارت

همکاران  ۲۰۰۷و استف  .)۱۹۹۶بهطوريکه مطالعات

مستقيم در شرايط اتمسفر ،بن ماري و ماکروويو) جهت

چين و همکارانش در سال  ۲۰۰۹بر روي کنسانتره

تهيه کنسانتره نارنگي بهمنظور بررسي تأثير روشهاي

پوملو حاکي از اي ن امر بود که کنسانتره پوملو رفتاري

متفاوت تغليظ بر ويژگيهاي فيزيکوشيميايي و

رقيق شونده با برش از خود نشان ميدهد و ضريب

رئولوژيکي نمونهها استفاده گرديد.

قوام با افزايش مواد جامد کل و دما به ترتيب رابطه
مستقيم و عکس دارد .نتايج مشابهي در مطالعات کابرال

مواد و روشها

و همکاران ( )۲۰۰۷بر روي کنسانتره آب انگور و داک و

تهيه کنسانتره آب نارنگی :ميوه نارنگي واريته انشو

همکاران ( )۲۰۰۷بر روي آب انبه بهدستآمده است.

( )unshiuاز بازار محلي شهرستان بابل خريداري شد.
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ميوهها در آب سرد شسته و خشک شدند .پوست ميوهها

آزمون رفتار جریانی :بهمنظور بررسي رفتار جرياني

جدا شد و آب آنها بهوسيلهي يک آبميوهگيري

نمونهها از دستگاه رئومتر ( Physica MCR301, Anton

(ناسيونال ،ژاپن) استخراج شد و آبميوه به مدت يکشب

 )Paar, Australiaو پروب با قطر  ۵۰ميليمتر و از نوع

در بطريهاي از جنس پلياتيلن ترفتاالت ()PET, IV80

هندسه مخروط و صفحه استفاده گرديد .دماي آزمون

در يخچال با دماي  4 oCنگهداري شد تا ذرات معلق

 ،۲۰ oCزاويه مخروط  ۲درجه ،زمان استراحت  ۵دقيقه،

تهنشين شوند ،سپس از يک صافي خانگي براي صاف

دامنه سرعت برشي براي مرحله اول ( ۰/۳۰۰-۰۱ )s-1و

کردن آبميوه استفاده شد .بهمنظور تهيه کنسانتره آب

مرحله دوم ( ۰-۳۰۰/۰۱ )s-1در نظر گرفته شد

نارنگي ،از اواپراتور چرخان تحت خأل ( Re300/MS,

(آساواراچان و نومهورم .)۲۰۱۰ ،نرمافزار مورداستفاده

 )UKبا دور  ،۶بن ماري (شيمي فن ،ايران) ،ماکروويو

جهت اندازهگيري پارامترهاي مدلهاي مختلف نيوتني و

( )LG, MC-8087NR, Koreaبا توان  4۵۰وات و

غير نيوتني ( Rheo plus )Version 3.40بود.

حرارت دهي بر روي هيتر الکترومغناطيسي (MS-

اندازهگيری ویتامين ث :ميزان ويتامين ث آب نارنگي

 )300HS, Koreaاستفاده شد .فرآيند تغليظ تحت دماي

تازه و بازسازيشده از کنسانتره آب نارنگي ،به روش

 ۸۰oCتا غلظت  ۵۵ ،۳۵ ،۲۵درجه بريکس انجام گرديد.

تيتراسيون يدي انجام پذيرفت .مقدار ويتامين ث نيز

کنسانترههاي توليدشده تا زمان انجام آزمايشها ،در

بهصورت  mg/Lگزارش گرديد (باباشاهي-کوهستاني و

يخچال با دماي  4درجه سانتيگراد نگهداري شدند.

همکاران .)۲۰۱4

اندازهگيری مقدار ماده جامد محلول :در طول مرحله

تجزیهوتحليل

تغليظ مقدار ماده جامد محلول از نمونه آبميوه توسط

( )ANOVAبراي نشان دادن اثر چهار روش تغليظ بر

رفرکتومتر ( )RMT, Italiaدر دماي  ۲۰oCاندازهگيري

ويژگيهاي رئولوژيکي ،با استفاده از نرمافزار آماري

شده و تحت عنوان درجه بريکس بيان شد.

( Minitab )Version 16در سطح اطمينان  ۹۵درصد

تعيين رنگ :اندازهگيري رنگ با استفاده از هانتر لب

صورت گرفت .هر اندازهگيري در سه تکرار انجام شد.

آماری:

آناليز

واريانس

يکطرفه

( )Colour Flex, model 45/0, U.S.Aانجام شد .در هر
مرحله دستگاه با استفاده از کاشي سفيد و سياه

نتایج و بحث

( )L*=۱۰/۹۱ ،a*=-۱۲/۱ ،b*=۲۶/۱کاليبره شد .مقادير

اثر روش تغليظ بر ميزان ویتامين ث :ميزان ويتامين ث

رنگ با استفاده از پارامترهاي *( Lتاريکي /روشنايي)a* ،

در آب نارنگي تازه  ۳۵/۱۸ mg/Lبود .همانگونه که

(قرمزي /سبزي) و *( bزردي /آبي) در هر مرحله بيان

نتايج جدول  ۱نشان ميدهد ،با افزايش مدتزمان حرارت

شدند (آساوارچان و نومهورم  .)۲۰۱۰تغييرات کلي رنگ

دهي و افزايش غلظت نمونهها ،مقدار ويتامين ث در کليه

با استفاده از فرمول E(L2 a2 b2)0.5

نمونهها کاهشيافته است ،بهطوريکه در غلظتهاي

محاسبه شد که در آن:

متفاوت اختالف معنيداري بين روشهاي مختلف تغليظ

 aaa0 ، LLL0و bbb0

مشاهده ميگردد .تنها در غلظت  ۵۵درصد بين نمونههاي

اندازهگيری  pH :pHنمونهها طي تغليظ با استفاده از

تغليظ شده به روشهاي بن ماري و تحت خأل اختالف

 pHمتر ( )Istek, Koreaاندازهگيري شد .پيش از

معناداري ( )P<۰/۰۵مشاهده نگرديد.

اندازهگيري  pH ،pHمتر توسط بافرهاي استاندارد (pH7

اسيد آسکوربيک (ويتامين ث) ترکيبي ناپايدار است و

و  )pH4کاليبره شد (کونزک و همکاران .)۱۹۹۹

بهراحتي در حضور و عدم حضور اکسيژن تجزيه
ميشود و فاکتورهايي همچون اکسيژن ،حرارت ،نور،
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دما و مدتزمان نگهداري در اين واکنش مؤثرند .در اين

تجاري محصول ميباشد (تپر  .)۱۹۹۳رنگ مرکبات

ميان اکسيژن و حرارت بيشترين تأثير را دارند

عمدتاً به دليل حضور رنگدانههاي کاروتنوئيدي است

(بوردورلو و کارادنيز  .)۲۰۰۶همانگونه که بررسي

(لي و کواتس  ۲۰۰۳و ملندز-مارتينز و همکاران  ۲۰۰۵و

نتايج جدول  ۱نشان ميدهد روش تغليظ اثر معنيداري

ملندز-مارتينز و همکاران  ۲۰۰۳و ويکرام و همکاران

بر ميزان کاهش ويتامين ث دارد .بهطوريکه حداکثر

 )۲۰۰۵و با رسيدن محصول ،حضور ناخالصيها،

کاهش ويتامين ث ،در نمونههاي حرارت دادهشده تحت

فرآوري،

تغييرات

شرايط اتمسفري مشاهده ميگردد .درصد افت ويتامين

ميکروارگانيسمها ،واکنشهاي قهوهاي شدن و غيره

ث براي غلظتهاي  ۳۵ ،۲۵و  ۵۵درصد به ترتيب معادل

مرتبط خواهد بود (کورتس و همکاران  .)۲۰۰۸نتايج

 ۵۲/۱۶ ،۲۷/۲۹و  ۶4/۳۵درصد بوده است .همچنين

تجزيهوتحليل آماري پارامترهاي رنگ در جدول  ۲نشان

نمونههاي تغليظ شده به روش ماکروويو ،حاوي

دادهشده است.

بيشترين سطح از ويتامين ث در مقايسه با ساير روشها

* Lنشاندهنده تاريکي و روشنايي در نمونهها ميباشد.

بودهاند .چنين روند کاهشي در نتايج ارائهشده در

مقدار * Lدر طول فرآيندهاي مختلف حرارتي با افزايش

مطالعات نصيري و همکاران ( )۱۳۹۳بر روي آبنارنج،

غلظت کاهش يافت که کمترين کاهش روشنايي را نمونه

ان جوکو و همکاران ( )۲۰۱۱بر روي آب انگور ،پرتقال و

تغليظ شده به روش تحت خأل و سپس روش ماکروويو

ليموترش و الزوبيدي و خليل ( )۲۰۰۷بر روي آبليمو

داشت که اين روند بهويژه در بريکس  ۵۰مشهودتر

مشاهدهشده است.

ميباشد ،اما در نمونه تغليظ شده با هيتر ،روشنايي در

تغييرات رنگ :در برخي کشورها ،رنگ آب مرکبات يکي

غلظت  ۳۵افزايش و مجدداً در غلظت  ۵۰کاهشيافته

از پارامترهاي کيفي مورد ارزيابي ،براي طبقهبندي

است.

شرايط

ذخيرهسازي،

جدول  - ۱تغييرات ویتامين ث ) (mg/Lموجود در آب نارنگی بازسازیشده از کنسانتره آب نارنگی با بریکسهای مختلف در
دمای ۸۰°C
ویتامين ث )(mg/L

روش تغليظ
بريکس ۲۵

بريکس ۳۵

بريکس ۵۵

اتمسفری

۲۵/۵۸ ± ۰/۲۳ e

۱۶/۸۳ ± ۰/۰۳ e

۱۲/۵4 ± ۰/۰۱ d

بن ماری

d

۲۷/۶۳ ± ۰/۰۸

d

۲۱/۱۰ ± ۰/۰۶

c

۲۶/۷۶ ± ۰/۱۰

ماکروویو

b

۳۳/۲۳ ± ۰/۳4

b

۳۱/۶4 ± ۰/۰۲

b

۳۲/۸4 ± ۰/۵۶

تحت خأل

۲۹/۳۶ ± ۰/۳۶ c

۲۷/۶4 ± ۰/۰۶ c

.1

اعداد موجود در جدول ميانگين سه تکرار  ±انحراف معيار هستند.

.2

حروف متفاوت در هر ستون نشاندهنده تفاوت معنيدار در سطح  %۵است.

۲۶/۹۹ ± ۰/۵۵ c

مقدار مثبت * aنشاندهنده قرمزي و مقدار منفي آن

ماکروويو باالترين و بن ماري کمترين مقدار * aرا نشان

نشاندهنده سبزي ميباشد .مقدار * aيا قرمزي در

داد b* .نشاندهنده تغيير رنگ در محدوده زرد و آبي

روشها و در غلظتهاي مختلف مقادير متغيري را نشان

ميباشد ،فاکتور * bبا افزايش درجه غلظت کاهش يافت و

داد بهطوريکه در بريکس  ۲۵باالترين مقدار * aرا نمونه

روش تحت خأل کمترين کاهش را نسبت به روشهاي

تغليظ شده به روش اتمسفري و کمترين مقدار مربوط به

ديگر تغليظ داشت .بررسي نتايج آناليز آماري نشان داد

نمونه تغليظ شده به روش تحت خأل بود و در غلظت ۵۰
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که  ∆Eکنسانترهي حاصل از روشهاي مختلف حرارتي

همچنين بررسي نتايج  ΔEنشان ميدهد که تغييرات رنگ

اختالف معنيداري باهم دارند (.)P>۰/۰۵

در غلظت  ۳۵بيشتر اتفاق افتاده است.

بررسي نتايج تغييرات رنگ در جدول  ۲نشان ميدهد،

در حين تخريب ويتامين ث چند ترکيب مختلف توليد

* Lدر نمونههاي حاصل از روشهاي مختلف تغليظ با

ميشود که ميتواند با اسيدهاي آمينه موجود در ماده

افزايش غلظت کاهشيافته است .تنها در مورد نمونه

غذايي ترکيب و منجر به توليد پيگمانهاي قهوهاي شود

حاصل از روش تغليظ تحت خأل در غلظت  ۳۵درجه

(بوردورلو و کارادنيز  .)۲۰۰۶هيدروکسي متيل

بريکس ،يک افزايش در * Lمشاهده گرديد .بنابراين با در

فورفورال يکي از اين ترکيبات است؛ که ميتواند دليلي

نظر گرفتن اينکه نمونه تغليظ شده به روش تبخيرکننده

براي کاهش پارامتر * Lدرنتيجه حرارت دهي به

چرخشي ،مقدار فاکتور روشنايي و زردي بيشتري

روشهاي مختلف باشد .همچنين نتايج مطالعات نصيري

نسبت به نمونههاي ديگر داشت ،روش مناسبي در بهبود

و همکاران ( )۱۳۹۳بر روي آبنارنج ،مؤيد اين امر است

رنگ نارنگي ،در مقايسه با روشهاي مختلف فرايند

که پارامتر * Lمتأثر از دما و زمان حرارت دهي ميباشد.

تغليظ ميباشد.
جدول  -۲اثر روش تغليظ بر روی ویژگیهای رنگ کنسانتره نارنگی
روش تغليظ

بريکس

پارامتر رنگ

۲۵

*L

4۶/۹۷ ± ۰/۰۲ c

*a

a

۱۸/۵4 ± ۰/۰۱

۳۵

۵۵

اتمسفري

بن ماري

ماکروويو

تحت خأل

4۵/۶۵ ± ۰/۰4 d

4۸/۷4 ± ۰/۰۱ a

4۷/۶۳ ± ۰/۰۳ b

۱۶/۸۱ ± ۰/۰۱

۱۶/۷۶ ± ۰/۰۲

۱۶/۱۸ ± ۰/۱۵

b

b

c

*b

۵۶/4۹ ± ۰/۰۲ b

4۹/۵۳ ± ۰/۰۲ d

۵۷/۸۸ ± ۰/۰۱ a

۵۲/۹۷ ± ۰/۰۲ c

ΔE

۲۰/۵۱ ± ۰/۲۳ b

۱۳/4۰ ± ۰/۰۲ d

۲۲/۰4 ± ۰/۰۱ a

۱۷/۰۶ ± ۰/۱۰ c

*L

4۸/۳۱ ± ۰/۰۱ a

44/۲۸ ± ۰/۰۲ c

4۱/۳4 ± ۰/۰۱ c

4۷/۵۷ ± ۰/۰۲ b

*a

۱۷/4۰ ± ۰/۵۷ b

۱۷/۸۸ ± ۰/۰۳ b

۱۷/۲۱ ± ۰/۰4 b

۱۹/۵۸ ± ۰/۰۱ a

*b

۵۸/۸۱ ± ۰/۱۱ a

۵۱/۲۵ ± ۰/۰۱ c

4۸/۳۲ ± ۰/۰۲ d

۵۷/۵۰ ± ۰/۰۷ b

ΔE

۲۲/۹۰ ± ۰/۰۱ a

۱4/۹۸ ± ۰/۰۱ c

۱۱/۷۷ ± ۰/۰۳ d

۲۲/۰۳ ± ۰/۰۷ b

*L

۳۶/۰4 ± ۰/۰۳ c

۳۸/۰۸ ± ۰/۰۳ b

۳۵/۹۷ ± ۰/۰۹ c

44/4۵ ± ۰/۰4 a

*a

۱۷/۱4 ± ۰/۰۱ c

۱۶/۳4 ± ۰/۰۳ d

۱۹/۵۶ ± ۰/۰۲ a

۱۸/۷۳ ± ۰/۰۱ b

*b

4۷/۲۷ ± ۰/۰۳ b

44/۹۱ ± ۰/۰۱ c

4۷/۲4 ± ۰/۰۱ b

۵۳/۳۰ ± ۰/۰۱ a

ΔE

۹/۲۶ ± ۰/۰۳ c

۷/۵۱ ± ۰/۰4 d

۱۰/۵۶ ± ۰/۰۵ b

۱۷/۲۰ ± ۰/۰۱ a

.۱

اعداد موجود در جدول ميانگين سه تکرار  ±انحراف معيار هستند.

.۲

حروف متفاوت در هر سطر نشاندهنده تفاوت معنيدار در سطح  %۵است.

رفتار رئولوژیکی کنسانتره نارنگی :بررسي رفتار

کاسون) مورد ارزيابي قرار گرفتند و مبناي ارزيابي

رئولوژيکي کنسانتره در بريکسها و روشهاي مختلف

ضريب تبيين  R2قرار داده شد.

در جدول  ۳نشان ميدهد که کنسانتره نارنگي در

مدل هرشل بالکلی :مدل هرشل بالکلي بهطورمعمول

هيچکدام از غلظتها و روشهاي تغليظ ،رفتار نيوتني از

براي سيالهاي غير نيوتني بکار ميرود .اين مدل براي

خود نشان نداده است ( .)R2>۰/۶۳لذا رفتار جرياني

بسياري از مواد غذايي سيال مناسب است (احمد .)۲۰۰4

نمونهها با مدلهاي مختلف غير نيوتني (هرشل بالکلي و

رئوگرام بهدستآمده در اين مدلباالتر از نقطه تسليم
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قرار داشته و غيرخطي است .همچنين ميتواند رفتاري

نمودارهاي تغييرات تنش برشي نسبت بهسرعت برشي

رقيق شونده با برش و يا غليظ شونده با برش داشته

بيانگر رفتار غير نيوتني کليه نمونه با يک تنش تسليم بود

باشد (کشاني و همکاران  .)۲۰۱۲پارامترهاي اين مدل از

(شکل  .)۱مقادير اين تنش تسليم در جدول  ۳آمده است.

طريق رابطه  ۱محاسبه گرديد.

همچنين مقايسه بين ضريب تبيين  R2جدول  ۳نشان داد

 0 k'.n

که کليه نمونههاي حاصل از روشهاي مختلف تغليظ با

نتايج جدول  4نشان ميدهد که نمونههاي ارزيابيشده

مدل کاسون تطابق بيشتري داشته و تنها نمونههاي

(غلظتها و روشهاي مختلف تغليظ) با اين مدل قابل

تهيهشده به روش اتمسفري است که هم با مدل کاسون

برازش ميباشند ( )R2=0.92-0.99و نمونههاي تغليظ

و هم هرشل بالکي قابل برازش است .ميانگين ضريب

شده به روش اتمسفري داراي همبستگي بيشتري با اين

همبستگي براي مدل کاسون و هرشل بالکلي براي

مدل ميباشد (ميانگين  R2برابر .)۰/۹۷۱

نمونههاي بهدستآمده از روش اتمسفري به ترتيب

مدل کاسون :کاربرد مدل کاسون براي مواد غذايي

معادل  ۰/۹۸4۵و  ۰/۹۷۱4۶بود .اين تنش تسليم درنتيجه

متنوعي ازجمله شکالت ذوبشده ،پوره ميوه ،صمغها،

واکنش ذره به ذره و عمل تجمع به وجود ميآيد (کوئک

کنسانتره آبميوه و فرآوردههاي حاصل از گوجهفرنگي

و همکاران  ۲۰۱۳و کايرم و همکاران  )۱۹۹۹که با

گزارششده است (رائو  .)۱۹۹۹پارامترهاي محاسبهشده

افزايش غلظت يکروند افزايشي در ارتباط با اين

براي اين مدل از رابطه زير بهدستآمده و نتايج در

فراسنجه مشاهده گرديد.

جدول  4آورده شده است.

اين روند با نتايج ارائهشده در مطالعات هرناندز و

رابطه ۱

0.5 k00.5 k1.0.5

همکاران ( )۱۹۹۵بر روي آبپرتقال و کشاني و همکاران

نتايج نشان ميدهد ،مقادير باالتري از ضريب همبستگي

( )۲۰۱۲بر روي آب دارابي تأييد ميگردد ،زيرا ترکيباتي

براي مدل کاسون ،نسبت به مدلهاي ديگر بهدستآمده

همچون کربوهيدراتها ،فيبر و پکتين در واکنش بين

است.

ذرات و تجمع آنها نقش اساسي داشته و منجر به

رابطه ۱

افزايش ويسکوزيته بهموازات افزايش درجه بريکس در
جدول  - ۳پارامترهای محاسبهشده برای مدل نيوتنی
روش تغليظ

درجه بريکس

𝜇)(Pa.s
۰/۰۱۷۹۱۹

۰/۵۲۳۷۷

۳۵

۰/۰۳۵۳۳۳

۰/۰۱۸44۳

۵۵

۰/۱۷۰۶۳

۰/۶۲۷4

۲۵

۰/۰۱۹۰۷۲

۰/۵۲۳۱۸

۳۵

۰/۰۳۷۲۱۹

۰/۵۶۲۸4

۵۵

۰/۱۳۳۹۲

۰/۵۵۳۱۷

۲۵

۰/۰۱4۱۳۶

۰/۶۱۱4۳

۳۵

۰/۰۳۹۵۶۵

۰/۶۰۳۷4

۵۵

۰/۲۵۶۶۶

۰/۵۸۶4۵

۲۵

۰/۰۱۶۱۳۷

۰/۵۸۹۳۵

۳۵

۰/۰۳۶4۱۵

۰/۵۶۳۱۷

۵۵

۰/۱۵۱۸4

۰/۶۳۰۹۹

۲۵
اتمسفري

بن ماري

ماکروويو

تحت خأل

ويسکوزيته

R2

طول زمان حرارت دهي ميشود (هرناندز و همکاران
 ۱۹۹۵و کشاني و همکاران .)۲۰۱۲
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جرياني به سمت نيوتني تمايل پيدا ميکند و انديس
جريان افزايش مييابد .در نمونههاي حاصل از روش
اتمسفري و تحت خأل و بريکس  ۳۵کاهش در انديس
جريان و سپس افزايش در بريکس  ۵۵ديده شد .به نظر
ميرسد اين امر ميتواند به دليل دگراداسيون ترکيبات
موجود در کنسانتره نارنگي ازجمله پکتين در بريکس ۲۵
رخداده باشد که با افزايش زمان حرارت دهي اين
ترکيبات تجزيهشده و انديس جريان مجدداً افزايشيافته
است (آساوارچان و نومهورم .)۲۰۱۰
بررسي تغييرات ويسکوزيته ظاهري نمونههاي حاصل از
روشهاي مختلف تغليظ در سرعت برشيهاي مختلف
در کليه غلظتها ( ۳۵ ،۲۵و  ۵۵درجه بريکس) (شکل )۲
نشاندهنده يک روند نزولي ويسکوزيته با افزايش
سرعت برشي ميباشد که بيانگر رفتار رقيق شونده با
برش (کواسي پالستيک) کنسانترهها در کليه غلظتها
است .نتايج انديس جريان محاسبهشده نيز تأييدکننده اين
رفتار ميباشد ( .)0<n<1اين رفتار در اثر شکست
ساختار

اجزاء

ماده

غذايي

درنتيجه

نيروهاي

هيدروديناميکي به وجود آمده در طول برش به وجود
ميآيد (ارسالن و همکاران  ۲۰۰۵و چوآ و همکاران
 ۲۰۰۸و نيندو و همکاران .)۲۰۰۷

شکل  – ۱منحنیهای تنش برشی در برابر سرعت برشی
در روشهای مختلف تغليظ
الف -درجه بريکس  ،۲۵ب -درجه بريکس  ۳۵و ج -درجه
بريکس ۵۵

همچنين در ارتباط با انديس جريان در مدل کاسون براي
نمونههاي حاصل از روش تغليظ بن ماري و ماکروويو
يک روند صعودي مشاهده شد .اين رفتار بيانگر اين
است که با افزايش زمان حرارت دهي (دما  )۸۰°Cرفتار

شکل  -۲منحنیهای ویسکوزیته ظاهری در برابر سرعت
برشی کنسانتره آب نارنگی با غلظت  ۵۵درجه بریکس
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جدول  -۴پارامترها و آناليز رگرسيون محاسبهشده برای مدلهای کاسون و هرشل بالکلی
مدل Casson
روش

درجه

تغليظ

بريکس

اتمسفري

۲۵

بن ماري

ماکروويو

تحت خأل

ضريب

انديس

تنش

قوام

جريان

تسليم

)Kc(Pa.sn
۰/۵۲۲۰۹

n
۰/۱۳۵۸

)τ˳ (Pa
۰/۱۵4۸4

2

R

۰/۹۹۹۳۲

۳۵

۰/۸۱۵۱۷

۰/۲۱4۳۲

۰/۲۰۷۶۶

۰/۹۵۶۸۸

۵۵

۰/۵۷۰۶۳

۰/44۱۹۵

۰/۰۸۱۸۹

۰/۹۹۷۳4

۲۵

۰/۷4۳۸۹

۰/۲۲۵۸۷

۰/۰۲۸4۵۷

۰/۹۷۳۱

۳۵

۱/۰4۶۱

۰/۱۱۸۱۹

۱/۱۵۵۲

۰/۹۶۹44

۵۵

۰/۹۳۷۱۳

۰/۲۹۶4۳

۰/۷۸۳۱۷

۰/۹۹۳۱۸

۲۵

۰/4۹۵4۹

۰/۲۰۸۰۶

۰/۰4۰۳۱4

۰/۹۹۰۰۸

۳۵

۰/۶4۲۵۶

۰/۱۹۶۲۳

۰/۲۵۱۲۱

۰/۹۹۵۶۹

۵۵

۰/۷۵۵۱۶

۰/4۳۸۳۱

۰/۲۵۶۹۹

۰/۹۹۷۰۷

۲۵

۰/۵۵۱۹۱

۰/۱۵۵۲4

۰/۱۹۰۷

۰/۹۸۹۶۹

۳۵

۰/۶4۰۰۳

۰/۱۶۹۱۳

۰/۲۹4۵۱

۰/۹۹۹۶۷

۵۵

۰/۶۹۵۳۸

۰/۳۷۵4۷

۰/۲4۳۵۹

۰/۹۹۶۷۱

مدل Herschel-Bulkley
روش

درجه

تغليظ

بريکس

بن ماري

ماکروويو

تحت خأل

قوام

جريان

تسليم

R2

)τ˳ (Pa

K
)(Pa.sn
۰/۱۷۹۶۵

۰/۱۱۱۰۱

۰/۱۷۹۶۵

۰/۹۹4۸۷

۳۵

۰/44۰۱۵

۰/۷۷۶۹۷

۰/44۰۱۵

۰/۹۵۲۲۱

۵۵

۰/۱۹۰۲۷

۰/۸۵۷۵

۰/۱۹۰۲۷

۰/۹۶۷۳

۲۵

۰/۱۷4۷

۰/4۹۲۵۲

۰/۱۷4۷

۰/۹۷۲۵۷

۳۵

۱/۲۱۸۷

۰/۳۸۳۹۹

۱/۲۱۸۷

۰/۹۵۰۵۱

۵۵

۱/۰۳۷۶

۱/۱۰۱۳

۱/۰۳۷۶

۰/۹۶۷۶

۲۵

۰/۰۶۹۰۸۶

۰/۱۲۶۱۸

۰/۰۶۹۰۸۶

۰/۹۷۲۳۶

۳۵

۰/۳۰۵۷

۰/۲۵۰۵۳

۰/۳۰۷۵

۰/۹۷۷۲4

۵۵

۰/۵۸۰۵۲

۱/۷۲۲۳

۰/۵۸۰۵۲

۰/۹۷4۸۶

۲۵

۰/۲۸4۸

۰/۲۷۹۶

۰/۳۸4۶۸

۰/۹۲۶۹۶

۳۵

۰/۳۳۸۹۶

۰/۲۰۱۱۱

۰/۳۳۸۹۸

۰/۹۹۲۳۳

۵۵

۰/۳4۹۱۱

۰/۹۰۷۹

۰/۳4۹۱۱

۰/۹۶4۹۷

۲۵
اتمسفري

ضريب

انديس

تنش

n

همچنين نتايج مطالعات انجامشده بر روي مرکباتي

کايا و بليباقلي  ۲۰۰۲و چوآ و همکاران  .)۲۰۰۸نکته حائز

همچون آبپرتقال ،آب دارابي و آب انگور نشاندهنده

اهميت اين است که در غلظت ( ۵۵حداقل غلظت

رفتار غير نيوتني رقيق شونده با برش در کنسانترههاي

عنوانشده در استاندارد ملي ايران براي کنسانتره

حاصل بوده است که با نتايج حاصل از اين تحقيق

نارنگي) حداکثر ويسکوزيته در سرعتهاي برشي پايين

مطابقت دارد (هرناندز و همکاران  ۱۹۹۵و رائو  ۱۹۹۹و

براي نمونه تغليظ شده به روش بن ماري بهدستآمده
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 بهترين مدل براي برازش دادهها مدل.برش ايجاد گرديد

 شربت حاصل از اين، اين امر بيانگر اين است.است

 ميزان ويتامين ث موجود در آب.کاسون بوده است

کنسانتره ميتواند در طول انبارماني کمتر دو فاز گردد

نارنگي در اثر تغليظ کاهش پيدا کرد و کمترين کاهش

.که در صنعت آبميوه سازي حائز اهميت است

 رنگ.ويتامين در روش تغليظ ماکروويو به دست آمد
 در بررسي.فرآورده نيز متأثر از روش تغليظ بوده است

نتيجهگيری کلی

 کنسانتره تهيهشده به روش،رنگ کنسانتره آب نارنگي

نتايج اين تحقيق نشان داد که خواص رئولوژيکي

تحت خأل در مقايسه با ساير روشها تغييرات رنگ

کنسانتره آب نارنگي بسيار وابسته به غلظت کنسانتره و

.کمتري نشان داد

، بهطوريکه با افزايش غلظت.روش تغليظ ميباشد
ويسکوزيته نمونهها افزايشيافته و رفتار رقيق شونده با
منابع مورداستفاده
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 تأثير شرايط فرآوري بر روي ويژگيهاي فيزيکي شيميايي و.۱۳۹۳ ، مجذوبي م و مصباحي غ، نياکوثري م، فرحناکي ع،نصيري م
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Abstract
Type of fruit, amount and characteristics of ingredients in fruit juice, and treatments used in its production
affect in product rheological behavior. This research with aim to investigate the effect of different methods of
tangerine concentrate was carry out on physicochemical and rheological properties of product. For this
purpose, four methods of condensation (under vacuum, direct heat in atmosphere condition, Banmary, and
microwave) with Brix degrees of 25, 35, and 55 were examined. physicochemical properties (vitamin c,
color, pH and Brix degree) and flow behavior of samples were evaluated by rheometer. In order to identify a
practical model, different Newton and non-Newton models were investigated. Rheological features of
tangerine juice concentrate depend on viscosity of concentrate and methods of condensation. With increasing
the concentration, viscosity of samples increases, and samples showed coasi plastic behavior (plastic of shear
thining). The degree of the vitamin c existing in tangerine juice decreased as a result of condensation. The
color of the product is influenced by viscosity and condensation method. Flow behavior of tangerine juice
concentrate was fitted by CASSON model and regression coefficient 0.9876. The preservation of
maintaining vitamin c, microwave condensation method and color, under vacuum condensation method, the
best of method was evaluated.
Key words: Concentrate, Flow behavior, Rheology, Tangerine, Vitamin C

