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چکیده
در تولید کشک که از محصوالت لبنی سنتی ایران میباشد بهدلیل شرایط بهداشتی نامناسب و زمان طوالنی خشک
شدن،محدودیت هایی وجود دارد  .لذا با تغییر تولید از حالت سنتی به صنعتی میتوان محصول استاندارد و ایمن تولید
کرد .در این تحقیق ،نمونههای کشک با دو روش آفتابی و هوای داغ در دماهای  ۶۰ ،۵۰و  ۷۰درجه سانتیگراد خشک
شدند .بعد از خشککردن ،میزان ماده خشک ،درصد پروتئین ،چربی ،خاکستر ،نمک ،مقدار اسیدیته ،aw ،pH ،جذب آب
نمونهها ،شمارش کل میکروبی ،کلیفرم و کپک و مخمر ،پارامترهای رنگسنجی * ΔE ،C ،H ،b* ،a* ،Lو سفتی نمونهها
اندازهگیری شد .نتایج نشان داد که بین مقادیر پروتئین ،چربی ،خاکستر و نمک کشکها اختالف معنادار وجود ندارد
( .)P<۰/۰۵بیشترین مقدار اسیدیته و کمترین  pHمربوط به نمونه خشک شده به روش آفتابی بود .در روش خشککردن
با هوای داغ ،با افزایش دما ،میزان اسیدیته و سفتی نمونهها افزایش و  pHو جذب آب نمونهها کاهش یافت .با توجه به
نتایج آزمایش میکروبی ،باالترین بار میکروبی مربوط به کشک خشک شده در دمای  ۵۰°Cو کمترین آن مربوط به
نمونههای خشک شده در دمای  ۶۰و  ۷۰ °Cبود .کمترین  ΔEدر هر دوی نمونههای خشکشده در  ۶۰°Cو روش آفتابی
مشاهده شد .بطور مشابه ارزیابی حسی باالترین پذیرش کلی را در نمونههای خشکشده در  ۶۰°Cو روش آفتابی نشان
داد .با توجه به نتایج ،استفاده از دمای  ۶۰°Cروش هوای داغ برای تولید کشک پیشنهاد میگردد.
واژگان کلیدی :خشککردن آفتابی ،خواص بافتی ،کشک ،هوای داغ

مقدمه

اعمال میشود .در این زمینه ماستهای خشک،

خشک کردن یکی از شناخته شدهترین راههای مورد

محصوالت لبنی تولید شده با خشک کردن دوغ یا شیر

استفاده در جهت بهبود ماندگاری و حفظ مواد غذایی

بدون چربی تغلیظ شده در مقابل آفتاب هستند (تامیم و

برای مدت طوالنی است .فرآیند خشک کردن در صنعت

رابینسون  .)1۹۹۹کشک یا قورود یکی از فرآوردههای

لبنیات مثل پودر شیر ،ماست خشک به صورت پودر و

شیر است که بهصورت مایع ،خمیری و یا خشک تهیه

برخی مخلوطهای ماست-غالت مثل کیشک 1و

تارحانا2

1. Kishk

میشود .کشک خشک سنتی در ایران معموالً از
2. Tarhana
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جوشانیدن ماست یا آب ماست و نمک طعام و خشک

باکتریهای اسید الکتیک در کشک به ایمنی محصول در

کردن آن بهویژه در معرض آفتاب به اشکال مختلف تهیه

طی تولید و انبارمانی کمک میکند؛ گرچه این

میشود (استاندارد ملی ایران  .)1۳۸۴این محصول

میکروارگانیسمها در طی پخت از بین میروند (تامیم و

خشک ،مخروطی شکل یا گرد تهیه شده و میتوان به آن

کانر .)1۹۹۵

چاشنی یا ادویه افزود .کشک منبع اصلی پروتئین مردم

آتیا وخطاب ( )1۹۸۵وجود استرپتوکوک مدفوعی

عشایر در ایران است (کیدار  .)2۰12کشک عالوه بر

(احتماال انتروکوکوس فاسیوم) را در نمونههای کشک

پروتئین و مواد معدنی زیاد ،کمی چربی داشته و مقادیر

گزارش کردند .باکتریهای اسپورزا مثل باسیلوس

قابل مالحظهای فسفر و آهن دارد .مقدار ویتامین  Bدر

سوبتلیس ،باسیلوس پلیمیکسا ،باسیلوس کوآگوالنس و

کشک زیاد ولی ویتامین  Cو ویتامینهای محلول در

باسیلوس سرئوس ،میکروارگانیسمهای پروتئولیتیک و

چربی آن کم است .ترکیب شیمیایی کشکهای مختلف

نمکدوست نیز در مقدار قابل توجهی در نمونههای

بسته به روش تولید متفاوت است (تامیم و کانر .)1۹۹۵

کشک گزارش شدهاست (تامیم و کانر  .)1۹۹۵کامبر

کشکهای حاوی بلغور یا آرد گندم دارای مقادیر باالی

( )2۰۰۸حضور باکتریهای مزوفیل هوازی ،اسپور

کربوهیدرات و فیبر هستند .کشکهای ایرانی حاوی

مزوفیل هوازی ،باکتریهای اسیدالکتیک ،الکتوکوکوس،

مقادیر باالی پروتئین هستند زیرا عمدتاً از شیر و بدون

مخمر و کپک ،انتروباکتریاسه ،کلستریدیوم احیاکنندهی

افزودن بلغور تهیه میشوند (کوزیکوسکی .)1۹۸2

سولفیت ،استافیلوکوکوس کوآگوالز مثبت و غیاب

کربولوت و همکاران ( )2۰۰۷مقدار ماده خشک ،%۸۴/2۵

باکتریهای کلیفرم و انتروکوکسی را تأیید نمود .سان و

چربی  ،%۸/۵۷پروتئین کل  ،%۵۳/۶۰نمک ،%۹/۹۵

همکاران ( )2۰1۰شمارش کپک و مخمر و لو و همکاران

خاکستر  ،%11/۰۸الکتوز  ۳/۹2 pH ،%1/۰۶و اسیدیته

( )2۰11تولید باکتریوسین توسط الکتیک اسید باکتریها

 ۰/۳۷g.100g-1را بعنوان مقادیر ترکیب شیمیایی کشک

را بررسی کردند .کشک سنتی که در تولید کشک مایع

گزارش نمودند .کامبر ( )2۰۰۸در مطالعهی ترکیب

استفاده میشود ،به دلیل شرایط بهداشتی نامناسب

شیمیایی کشک خشک ،رطوبت  ۴/2 pH ،%12/1و

تولید ،ممکن است آلودگی میکروبی قابل توجهی داشته

اسیدیته  %2/۹1را گزارش نموده و بیان کردند اسیدیته

باشد .از این رو حذف خطر میکروبی دلیل اصلی تولید

در طول خشک شدن افزایش و محتوی چربی اثر مهمی

کشک مایع است .لذا با انتقال محصوالت لبنی از تولید

در کیفیت ،ترکیب و طعم کشک دارد .گوون و کاراچا

مقیاس سنتی به صنعتی میتوان محصول استاندارد و با

( )2۰۰۹خصوصیات شیمیایی شامل ماده خشک

ایمنی بیشتر برای مصرف کنندگان تولید کرد (سلطانی و

 ،۴/۸2 pH ،%۸۶/۸۶اسیدیته قابل تیتراسیون ،%12/۰۴

گوزلر .)2۰1۳

پروتئین  ،%۵۳/۴1چربی  ،%۸/۴۴نمک  %1۰/۴۴را در

بافت و میکروساختار کلی کشک نیز توسط محققان

نمونه قوروت تولید شده در ترکیه بیان کردند.

بررسی شده است .کشک حاصل از ترکیب شیر و غالت،

به دلیل اهمیت خصوصیات تغذیهای و ارگانولپتیکی

در شکل ذرات ،توزیع نسبی غالت در ساختار لبنی،

مطلوب کشک ،پیبردن به بار میکروبی آن برای طراحی

تراکم بافت ،توزیع اندازه ذرات ،پوسته شدن و وجود

محیط کشت و تولیدات صنعتی مهم است (لیو و همکاران

ترک خوردگی اختالف دارند .کشکی که تنها از شیر گاو

 .)2۰12از نظر میکروبیولوژیکی کشک عاری از کلی

تولید شود یک ماتریکس پروتئینی صاف و یکنواخت

فرمها است؛ اما ممکن است بسته به شرایط بهداشتی

داشته و نسبت به کشک تهیه شده از شیر گوسفند و بز

تولید ،محصول حاوی مخمر و کپک باشد .مقادیر باالی

سفتتر میباشد (کلب 1۹۹۳؛ تامیم و رابینسون 1۹۹۷؛
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تامیم  .)2۰۰۷در کشک حاوی غالت مثل تارحانا ،طی

روشهای آزمایش فیزیکیشیمیایی نمونهها

فرآیند پخت به دلیل افزایش تخلخل در نتیجه ژالتینه

میزان رطوبت از طریق خشک کردن در آون در دمای

شدن نشاسته ،فرآیند خشک شدن تسریع میشود

 ،1۰2°Cخاکستر در کوره الکتریکی در دمای ،۵۵۰°C

(ایبنگلو و مسکان  .)2۰۰2محققین زیادی در ارزیابی

پروتئین به روش کلدال (دستگاه اتوکلدال Bohr labor-

حسی انواع کشک بررسی نمودهاند (آل روکایی و

( )Technic GmbHانجمن رسمی تجزیه شیمیایی

همکاران 1۹۸۷؛ حسن و حسین 1۹۸۷؛ آل موهایزا 1۹۸۸؛

 ،)2۰۰۰چربی با روش ژربر -ون کولیک (آردو و

تامیم و کانر 1۹۹۵؛ سلطانی و گوزلر .)2۰1۳

پلیکورنیودو  ،)1۹۹۹نمک به روش ولهارد (استاندارد

تولید کشک خشک سنتی در مقیاس صنعتی میتواند به

ملی ایران  pH ،)1۳۴۹توسط  pHمتر دیجیتال EuTech

عنوان محصول لبنی جانبی با ارزش ،شایستگی بین

و اسیدیته نیز به صورت درصد اسیدالکتیک تعیین شد

المللی بالقوهای را برای صنعت لبنیات بهدست آورد .از

(استاندارد ملی ایران  .)1۳۸۵فعالیت آبی نمونه ها نیز

این رو برای حصول اطالعات الزم جهت تدوین دانش

توسط دستگاه  Novasinaساخت کشور سوئیس

فنی مورد نیاز ،در این مطالعه خصوصیات شیمیایی،

اندازهگیری شد.

میکروبی ،فیزیکی و حسی کشک خشک تولید شده به

برای تعیین توانایی جذب آب قطعات خشک شده ،مقدار

روش آفتابی و هوای داغ مورد ارزیابی قرار گرفت.

 1۰گرم نمونه در  2۵۰میلی لیتر آب مقطر غوطهور و در
دمای محیط قرار داده شد تا جایی که تغییرات وزنی

مواد و روشها

نمونهها ،ناشی از افزایش رطوبت و جذب آب ،به حداقل

شیر موررد استفاده برای تهیه کشک خشک از یک

رسیده و تقریباً ثابت شود (کانینگهام و همکاران .)2۰۰۸

دامداری محلی در شهرستان سلماس خریداری شد .تمام

سپس درصد آب جذب شده توسط نمونهها از رابطه زیر

مواد شیمیایی و محیطهای کشت میکروبی مورد استفاده

محاسبه شد که در آن  Wوزن مرطوب و  W0وزن اولیه

در این پژوهش از شرکت  Merckآلمان با درجه خلوص

میباشد.
100
× ) 𝑜𝑤  = (𝑤 −درصد جذب آب
𝑜𝑤
ارزیابی رنگ نمونهها با استفاده از دستگاه رنگسنج

آزمایشگاهی تهیه شد.
مراحل تولید کشک خشک
پس از رسیدن شیر به نقطه جوش و خنک کردن تا دمای
 ،۴2°Cمایه ماست سنتی (ماست روز قبل) به میزان %۳
به آن اضافه و به مدت  ۶ساعت در گرمخانه با دمای
 ۴2°Cو سپس مدت  2۴ساعت در دمای  ۴°Cنگهداری
شد .ماست تولید شده ،کرهگیری شد و دوغاب حاصل از
کرهزنی با استفاده از پارچه صافی از جنس متقال جهت
خروج آب اضافی آن و تغلیظ فیلتر شد .به دوغاب تغلیظ
شده میزان  %۳نمک افزوده و سپس به صورت گلولههای
 ۶۵±۵گرمی شکل دهی شدند .نمونهها در معرض آفتاب
و با هوای داغ (آون با مارک  membertساخت کشور
آلمان) در  ۳سطح دمایی  ۷۰، ۶۰، ۵۰ °Cبا نوسان ±2°C
تا رسیدن به وزن ثابت خشک گردید.

( )Chroma meter CR-400انجام شد .ابتدا دستگاه با
صفحه سفید استاندارد کالیبره شد .پارامترهای *a
(شاخص قرمزی به سبزی)( b* ،شاخص زرد به آبی) و
*( Lشاخص سفیدی به سیاهی) اندازهگیری شد .سپس
با استفاده از روابط زیر به ترتیب مقادیر زاویه هیو(،)H
کروما ( )Cو تفاوت کلی رنگ ( )ΔEبه محاسبه گردید
(هانتر .)1۹۷۵
𝒃

)𝒂(𝒏𝒂𝒕𝒄𝒓𝒂 = 𝑯 𝟐𝒃 𝑪 = √𝒂𝟐 +
∆𝑬 = √(𝑳₀ − 𝑳 ∗)² + (𝒂₀ − 𝒂 ∗)² + (𝒃₀ − 𝒃 ∗)²
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که در رابطه آخر a0 ،L0 ،و  b0مربوط به رنگ صفحه

روشهای آزمون میکروبی

سفید استاندارد میباشد؛  ΔEبزرگتر نشان دهنده تفاوت

شمارش کل میکروبی نمونهها بهصورت پورپلیت با

رنگ بیشتر نمونه با صفحه استاندارد میباشد.

شرایط انکوباسیون  ۷2ساعت در دمای  ۳۰°Cدر محیط

تعیین خواص مکانیکی و بررسی بافت

کشت نوترینت آگار (استاندارد ملی ایران ،)1۳۷۹

سفتی بافت نمونهها با استفاده از دستگاه بافتسنج مدل

شمارش کلیفرمها بهصورت پورپلیت با شرایط

Stable Micro Systems Ltd, surrey ( TA.XT Plus

انکوباسیون  ۴۸ساعت در دمای  ۳۷°Cدر محیط کشت

 )UKتعیین شد .قبل از آزمون نمونهها به مدت  1۰روز

( VRBA1هاریگان  )1۹۹۸و شمارش کپک و مخمر به-

در مجاورت محلول نمک اشباع نیتریت سدیم قرار گرفتند

صورت پورپلیت با شرایط انکوباسیون  ۳تا  ۵روز در

تا به تعادل رطوبتی برسند .برای انجام آزمون فشار

دمای  2۵°Cدرجه سانتیگراد در محیط کشت PDA2

(کمپرس) ،پروب استوانهای از جنس آلومنیوم با قطر 2۵

انجام شد (بیآام .)2۰۰1

میلیمتر ( )P/25مورد استفاده قرار گرفت .سرعت

آنالیز حسی

آزمون روی  ،2 mm/sسرعت پیش آزمون و پس

برای ارزیابی حسی نمونههای کشک خشک از روش

آزمون نیز به ترتیب روی  1و  1۰ mm/sو میزان تراکم

امتیازدهی با مقیاس خطی  1۵سانتیمتری استفاده گردید.

نیز روی  ۳ mmتنظیم گردید .در شکل ،1یک نمونه از

نمونهها قبل از آزمون با سه رقم تصادفی کددهی شده و

منحنی آزمون تراکم روی کشک نشان داده شدهاست.

جهت ارزیابی و امتیازدهی در اختیار  1۰نفر ارزیاب قرار
گرفتند .ارزیابها نظر خود را در مورد نمونههای کشک
تست شده براساس عطر ،طعم ،رنگ ،بافت و پذیرشکلی
به صورت یک عالمت روی محور رسم شده در فرم
ارزیابی مشخص کردند .امتیاز داده شده توسط هر
ارزیاب با اندازهگیری طول منحنی از مبدأ تا محل عالمت
زده تقسیم بر طول کل محور گزارش گردید.
آنالیز آماری

شکل -1نمونه منحنی آزمون تراکم روی کشک

در این تحقیق جهت آنالیز دادهها از طرح کامالً تصادفی
توسط نرم افزار ( )SPSS.22و برای مقایسه میانگینها

آنالیز تصاویر نمونهها

از آزمون چند دامنه ای توکی در سطح  ۵درصد استفاده

برای بررسی تصاویر نمونهها ،ابتدا نمونههای کشک از

شد .کلیهی آزمونها در سه تکرار ،آنالیز رنگ در ۴

مقطع عرضی برش داده و تصاویر دیجیتالی نمونهها

تکرار و آنالیز بافت در  1۰تکرار انجام گرفت .نمودارها

بوسیله یک دستگاه اسکنر رومیزی تهیه شد .سپس

در نرم افزار اکسل نسخه  2۰1۳رسم گردید.

تصاویر حاصل در نرم افزار متلب ورژن R2014a
تحلیل و پس از تعریف آستانه روشنایی برای هر کدام از
تصاویر ،نتایج تحلیل مساحت بهدست آمد.

نتایج و بحث
نمونههای تولید شدهی کشک در معرض آفتاب و با
هوای داغ در دستگاه آون تا رسیدن به وزن ثابت خشک
1. Violet Red Bile Agar
2. Potato Dextrose Agar
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گردید .مدت زمان خشک شدن آفتابی  1۸2ساعت و

خصوصیات شیمیایی شیر و دوغاب تغلیظ شده مورد

خشک شدن در آون در دماهای  ۶۰ ،۵۰و  ۷۰درجه

استفاده در جدول  1نشان داده شدهاست.

سانتیگراد به ترتیب  ۷2 ،۸۶و  ۶1ساعت طول کشید.
ترکیبات شیر و دوغاب تغلیظ شده
جدول  -1ترکیبات شیر و دوغاب تغلیظ شده
نمونه

pH

اسیدیته

ماده خشک

پروتئین

چربی

خاکستر

()٪

()٪

()٪

()٪

 g.100gاسیدالکتیک

شیر

11/۳۵

۳/2۷

۳

۰/۷۸

۰/2۰

۶/۴

دوغاب فیلترشده

1۶/۸۳

11/۵2

2/۵

1/2۶

۰/۸۵

۴/۳۹

-1

تغییرات خصوصیات فیزیکیشیمیایی

غذا ،میزان نمک اضافی ناشی از کشک را جبران کرد

همانطور که در جدول  2مشاهده میشود بین مقادیر

(تامیم و کانر  .)1۹۹۵بخش زیادی از مقدار خاکستر

چربی ،خاکستر و نمک نمونهها اختالف معناداری وجود

ممکن است بدلیل مقدار باالی نمک محصول باشد

نداشت ( ) p<۰/۰۵و میانگین آنها به ترتیب برابر

(سلطانی و گوزلر  .)2۰1۳با توجه به جدول  2درصد

 12/1۶۳ ،۷/۵۰۰و  1۰/۵۳1درصد بود .از لحاظ آماری

رطوبت (بر مبنای خشک) نمونههای خشک شده در

میزان پروتئین نمونه خشک شده به روش آفتابی کمتر

معرض آفتاب به طور معنیداری بیشتر از نمونههای

بود که دلیل آن ،مقدار ماده خشک کمتر نمونه مذکور

خشک شده با هوای داغ بود ( .)P>۰/۰۵بنابراین میتوان

میباشد و بین مقادیر پروتئین در ماده خشک نمونهها،

گفت میزان رطوبت تحت تأثیر روش خشک کردن قرار

اختالف معنادار وجود نداشت و میانگین آن  ۶۴/۷۶۶بود

میگیرد و خشک کردن به روش آفتابی نتوانست میزان

(.)P<۰/۰۵

رطوبت را به اندازهی روش آون کاهش دهد .مختاریان و

نمک به عنوان یک مادهی نگهدارنده و تشدید کننده عطر

همکاران ( )1۳۸۷نیز در تولید پودر گوجه فرنگی بیان

و طعم استفاده میشود ،اما پیامدهای تغذیهای نیز دارد.

کردهاند خشک کردن به صورت سنتی نتوانست میزان

با اینکه کشک معموالً در تهیه بسیاری از غذاها استفاده

رطوبت را همانند خشک کردن توسط خشک کن

میشود ،کاهش سطح نمک آن ضروری به نظر نمیرسد

سینیدار کاهش دهد.

چراکه میتوان با کاهش میزان نمک مورد استفاده در
جدول  -2ترکیبات شیمیایی نمونه های خشک شده
نمونه

pH

رطوبت (بر

پروتئین

چربی

خاکستر

نمک

اسیدیته

مبنای خشک) ()٪

()٪

()٪

()٪

()٪

g.100g-1
اسیدالکتیک

۷۰ °C

*1۹/۰±۳۶۶/1۶۳a

۵۴/۰±2۵۷/2۰2a

۷/۰±۶۶۷/1۶۷a

12/۰±۳۸۷/۳۳۳a

1۰/۰±۷۳۷/۰۹۹a

۶/۰±۳۵۳/۰۳۳b

۳/۰±۹۳۷/۰2۴c

۶۰ °C

1۹/۰±2۸۷/21۷a

۵۴/۰±۳۶۳/1۳۵a

۷/۰±۶۶۷/1۶۷a

12/۰±۳۸۷/1۸۷a

1۰/۰±۵2۳/1۰۹a

۶/۰±۰۶۰/۰2۹c

۴/۰±۰۵۷/۰2۶b

۵۰ °C

1۹/۰±۳۵۹/221a

۵۴/۰±1۷۰/1۶۵a

۷/۰±۵۰/۰۰۰a

12/۰±2۶۰/1۷1a

1۰/۰±۶۷۳/1۴2a

۵/۰±۷۳۰/۰۴۰d

۴/۰±۳۳۳/۰2۳a

آفتاب

21/۰±۴۰۶/1۴۷b

۵۳/۰±21۰/1۸۵b

۷/۰±1۶۷/1۶۷a

11/۰±۶1۷/1۹2a

1۰/۰±1۹۰/2۵۴a

۷/۰±۰۰۰/۰۳۵a

۳/۰±۸۶۳/۰2۶c

خشک
شده در

*حروف التین متفاوت در هر ستون بیانگر وجود اختالف معنیدار در سطح احتمال  ۵درصد است.
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با توجه به جدول  2میزان اسیدیته و  pHتحت تأثیر

فعالیت آبی دارد و در محدودهی  ۰/۶-۰/۷در بیشترین

روش و دمای خشک کردن قرار گرفت .بیشترین اسیدیته

حد میباشد (فاطمی 1۳۸۴؛ فمنا  .)1۹۹۸در برخی

مربوط به نمونه خشک شده در معرض آفتاب و کمترین

مطالعات pH ،پودرهای شیر نگهداری شده در دمای

مقدار  pHمربوط به نمونه فوق و نمونه خشک شده در

اتاق ،به دلیل وقوع واکنش مایالرد کاهش یافته است

ال به دلیل دمای پایینتر و
 ۷۰°Cبود ( .)P<۰/۰۵احتما ً

(فارکی و همکاران  .)2۰۰1داتاتریا و رنکین ( )2۰۰۶نیز

مدت زمان طوالنیتر خشک شدن در این حالت،

کاهش  pHو تیره شدن رنگ پودر آب پنیر را با افزایش

باکتریهای اسید الکتیک فرصت بیشتری برای فعالیت

دما در اثر واکنش مایالرد گزارش کردند .جویباری و

داشتند .ژانگ و همکاران ( )2۰۰۸در بررسی ترکیب

همکاران ( )1۳۹1در تحقیقشان در رابطه با تغییرات رنگ

شیمیایی و میکروبی کشک اظهار داشتند افزایش اسیدیته

خرمای مضافتی طی خشک کردن ،افزایش اسیدیته با

رابطه مستقیم با افزایش تعداد باکتریهای اسید الکتیک

افزایش دمای خشک کردن را مربوط به واکنش مایالرد

داشته و این باکتریها نقش مهمی در ایجاد عطر و طعم

و خارج شدن آب از ماده غذایی که باعث باال رفتن

کشک دارند.

ترکیباتی نظیر اسیدهای آلی و گروههای آزادکننده یون

در روش خشک کردن با هوای داغ ،مشاهده شد با

 H+میشود ،دانستهاند.

افزایش دما ،به دلیل بروز واکنش مایالرد اسیدیته

فعالیت آبی بیانگر مقدار آب آزاد بافت است و عبارت

افزایش و  pHکاهش یافت .متداولترین نوع قهوهای

است از نسبت فشار بخار آب در بافت میوه به فشار

شدن در طول حرارت دادن مواد غذایی ناشی از واکنش

بخار اشباع هوا درهمان دما که مقدار آن بین  ۰تا 1

مایالرد است .این واکنش در شرایطی که یک قند

متغیر است (فونتانا  .)2۰۰۰مقادیر فعالیت آبی نمونههای

احیاکننده با یک آمینواسید و یا ترکیبات نیتروژندار

خشک شده در جدول  ۳آورده شده است که بین ۰/۶۳۶

دیگر باهم ترکیب میشوند به وجود میآید و ترکیبات

تا  ۰/۶۶۶میباشد .کشکهای خشک شده با هوای داغ

شیمیایی همچون پلیمرهای محلول و نامحلول ایجاد

اختالف معناداری در فعالیت آبی نداشتند ولی کشک

میکند .در این واکنشها به دلیل از بین رفتن گروههای

خشک شده به روش آفتابی دارای فعالیت آبی بیشتری

آمینی و همچنین تولید اسیدهای آلی pH ،ماده غذایی

بودند که مربوط به رطوبت باالتر آن میباشد.

کاهش و اسیدیته افزایش مییابد .کاهش رطوبت و

کراساکوپت و باتیا ( )2۰12نیز در تولید پودر ماست با

افزایش درجه حرارت سبب تسریع واکنش مایالرد

هوای داغ در سه سطح دمایی  ۶۰ ،۵۰°Cو  ۷۰گزارش

میشود؛ به طور کلی به ازاء هر  1۰°Cدو تا سه مرتبه

کردند فعالیت آبی نمونههای تولید شده باهم اختالف

افزایش مییابد .سرعت این واکنش بستگی زیادی به

معنادار نداشتند.

جدول -۳فعالیت آبی ،قابلیت جذب آب مجدد ،سفتی بافت و نسبت خلل و فرج به مساحت کل نمونهها
نمونه خشک

سفتی )F(kg

فعالیت آبی

درصد جذب آب

۷۰˚C

*۰/۰±۶۳۷/۰۰۵b

c

۳۹/1±۵۸۶/۳۴۸

۴/۰±۴۰۳/1۷۳a

۶۰˚C

۰/۰±۶۳۸/۰۰۴b

b

۵۷/۵±۳۵۷/۶1۹

۳/۰±۳۷۷/212b

۰/۰±۰۴۵/۰۰۵b

۵۰˚C

b

۰/۰±۶۳۶/۰۰۵

b

۶۳/1±12۷/۸۶۹

2/۰±۹۵2/1۶1b

۰/۰±۰۴۸/۰۰۸b

آفتاب

۰/۰±۶۶۶/۰۰۵ a

۸۶/2±۳۰۰/۷۹۹a

2/۰±12۹/11۷c

۰/۰±12۴/۰1۶a

شده در

نسبت خلل و فرج
به مساحت کل
b

۰/۰±۰۴۳/۰۰۵

*حروف التین متفاوت در هر ستون بیانگر وجود اختالف معنیدار در سطح احتمال  ۵درصد است.
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توانایی جذب آب نمونههای خشک شده از خواص مهم
آنها است .مطالعات نشان داده جذب آب یک فرایند
انتقال جرم چند شکلی است و با مکانیزمهای مختلفی
نظیر جذب آب ،خاصیت مویینگی و جریان آب در محیط
متخلخل صورت میگیرد و این مکانیزمها برای توصیف
ورود آب به درون ذرات مواد غذایی خشک شده در نظر
گرفته میشوند .همچنین تحقیقات نشان داده که مکانیزم

شکل -2جذب آب نمونههای خشک شده به روش آفتابی و

نفوذ و جذب آب در مواد غذایی خشک با میزان و حجم

هوای داغ در دماهای مختلف با گذشت زمان غوطهوری

خلل و فرجها مرتبط است .گزارش شده افزایش نفوذ

خواص بافتی

رطوبت نشان دهنده عملکرد تخلخل باز و بزرگ است
(ساگویا و همکاران  .)2۰۰۵محققان در بررسی جذب آب

باتوجه به جدول ۳مشاهده میشود کمترین و بیشترین

پودرهای شیر بیان کردهاند که ویژگی جذب آب پودر

سفتی به ترتیب مربوط به نمونه خشک شده در معرض

شیر و آب پنیر ،میتواند با توجه به ظاهر فیزیکی آنها

آفتاب و با هوای داغ  ۷۰°Cمیباشد .سفتی نمونههای

توصیف شود (کلب 1۹۹۳؛ تامیم  .)2۰۰۷با توجه به

خشک شده در  ۵۰°Cو  ۶۰باهم اختالف معنادار نداشتند

جدول  ،۳باالترین میزان جذب آب مربوط به نمونه

( .)P<۰/۰۵باتوجه به نتایج میتوان گفت با افزایش دمای

خشک شده به صورت آفتابی و کمترین آن مربوط به

خشک کردن ،سفتی کشکهای خشک شده افزایش یافته

نمونه خشک شده در دمای  ۷۰°Cبود .بین نمونههای

است.

خشک شده در دمای  ۵۰°Cو  ۶۰اختالف معنادار وجود

آنالیز تصاویر

نداشت ( ،)P<۰/۰۵اما جذب آب آنها کمتر از نمونه

همانطور که در جدول  ۳مشاهده میشود ،باالترین

آفتابی بود .میزان جذب آب نمونهها با گذشت زمان

نسبت خلل و فرج به مساحت کل مربوط به کشک خشک

غوطهوری در شکل  2آورده شده است .همانطورکه از

شده به صورت آفتابی میباشد ( .)P>۰/۰۵کاهش در

شکل مشخص است ،نمونهها در ساعات اولیه غوطهوری

میزان خلل و فرج با افزایش دما در نمونههای خشک

با سرعت بیشتری آب جذب کردند و بعد از  ۵ساعت

شده با هوای داغ مشاهده شد ولی این اختالف معنادار

سرعت جذب آب آنها کاهش یافت.

نبود ( .)P<۰/۰۵با توجه به تصاویر نمونهها پس از

سلیمی و همکاران ( )1۳۹2گزارش کردند با افزایش دما

تحلیل که در شکل  ۳آورده شدهاست ،میتوان گفت خلل

به علت تخریب بافت ،میزان جذب آب نمونههای کشمش

و فرج در نمونههای خشک شده در دمای  )a( ۷۰°Cو

کاهش یافت و این کاهش در دماهای باال محسوستر

 )b( ۶۰°Cتوزیع و پراکندگی یکنواختتری داشتند .در

بود .ژانگ و همکاران ( )2۰1۳نیز در بررسی اثر شرایط

نمونه خشک شده در  )c( ۵۰°Cترک خوردگی نیز

مختلف خشک کردن روی جذب آب و ژالتینه شدن پاستا

مشاهده شد .توزیع خلل و فرج در نمونه آفتابی ()d

به این نتیجه رسیدند که دمای پایین خشک کردن

یکنواخت نبوده و در برخی نواحی ترک خوردگیهای

بیشترین جذب آب را داشت.

عمیق مشاهده شد.
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بیشتر در دماهای باالتر ،موجب کاهش بیشتر روشنایی
و افزایش قرمزی و زردی در نمونه مذکور شده است.
نمونههای خشک شده در دمای  ۵۰°Cو ۶۰با نمونه
خشک شده به روش آفتابی اختالف معناداری در مقادیر
)(b

)(a

)(d

)(c

* Lو * aنداشتند ( .)p<۰/۰۵مقدار * bنمونهی خشک
شده در  ۵۰°Cبه طور معنادار بیشتر از نمونهی خشک
شده در  ۶۰°Cبود که علت این امر مدت زمان طوالنیتر
خشک شدن نمونه در دمای ۵۰°Cبوده که منجر به وقوع
بیشتر واکنش قهوهای شدن غیرآنزیمی شدهاست.

شکل -۳تصاویر نمونههای کشک پس از تحلیل در نرمافزار
متلب
) :(aنمونه خشک شده در :)b( ،۷۰°Cنمونه خشک شده در

 :)c( ،۶۰°Cنمونه خشک شده در  ۵۰°Cو ( :)dنمونه
آفتابی
با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه در جدول  ۳و
شکل  ۳میتوان گفت کاهش دمای خشک کردن ،باعث
افزایش خلل و فرج و درصد جذب آب و کاهش سفتی
نمونهها شده است .دلیل این امر میتواند ناشی از
ساختار بافتی کشک باشد .در دماهای پایین ،کشک شبکه
پروتئینی ساختمان خود را حفظ نموده و خروج آب از
داخل آن به یک بافت متخلخل منتهی میشود.
ارزیابی اندیسهای رنگ نمونهها
واضح است که دماهای باالتر و مدت زمان طوالنی
خشک کردن میتواند به طور چشمگیری کیفیت
محصوالت خشک را با تغییر و تخریب رنگ و بافت آن
کاهش دهد (چاو و همکاران 2۰۰۰؛ فاضلی و همکاران
 .)2۰12با توجه به جدول ،۴مشاهده میشود کمترین
مقدار روشنایی (* ،)Lبیشترین مقدار قرمزی (* )aو
زردی (* )bمربوط به نمونه خشک شده در  ۷۰°Cاست.
وقوع واکنشهای قهوهای شدن غیرآنزیمی با شدت

بین مقدار زاویه هیو نمونهها اختالف معنادار وجود
نداشت و میانگین آن  1/۰۹۶بود ( .)P<۰/۰۵شدت رنگ
یا کروما رابطهی مستقیم با پارامترهای * b* ،aدارد.
همانطور که در جدول  ۴مشاهده میشود ،مقادیر * bو
کروما نمونهی خشک شده در  ۷۰°Cو ۵۰به طور
معنیدار بیشتر از سایر نمونهها است .نمونه آفتابی و
نمونهی خشک شده در  ۶۰°Cنیز در یک سطح آماری
قرار داشتند ( .)P<۰/۰۵در بررسی تفاوت کلی رنگ
مشاهده شد بیشترین مقدار تفاوت رنگ مربوط به نمونه-
ی خشک شده در ۷۰°Cبود .نمونهی آفتابی و نمونههای
خشک شده در  ۵۰°Cو  ۶۰در مقادیر  ΔEباهم اختالف
معنادار نداشتند .در واقع میتوان گفت با افزایش دما ،با
توجه به بروز واکنشهای قهوهای شدن ،میزان تیرگی و
تفاوت کلی رنگ افزایش مییابد.
با توجه به وجود سیستمهای کازئین-الکتوز در
محصوالت لبنی ،پدیدهی قهوهای شدن غیرآنزیمی که
یکی از دالیل کاهش کیفیت و ماندگاری محصوالت است،
میتواند در آنها رخ دهد .این پدیده در دماهای باالتر
سریعتر رخ میدهد (فارکی و همکاران .)2۰۰1
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جدول  -۴نتایج بررسی رنگ نمونههای خشک شده به روش آفتابی و دستگاهی
نمونه خشک شده

*L

*b

*a

در

زاویه هیو

کروما

H

C

ΔE

۷۰˚C

*۶۶/۰±۴۰۷/۶۵2b

۳/۰±۶22/1۴۸a

2۳/۰±۷۶2/22۰a

1/۰±۴1۹/۰۰۵a

2۴/۰±۰۳۸/2۳۵a

۳۸/۰±۰۷۵/۶۵۴a

1۵/۰±1۶۰/۳۸۸

۰/۰±۷۴۸/۷۶۸

1۵/۰±1۹۴/۳۷۴

2۴/1±۸۴1/۵۸۶

1/۰±۴۹۵/۰۰۸

22/۰±۰۰1/۵۵۸

۳۰/1±۷۶1/۳۰۹

۰/۰±۷22/۷۶۳

1۷/۰±2۶۶/۸۶۹

2۷/2±۴1۷/۴۰۹

۶۰˚C

۷۶/1±۴۸۵/۹۴۴

۰/۰±۵۶2/۴۸۰

۵۰˚C

۷۴/1±1۰2/۳۳۵

1/۰±۶۷۵/22۷

a

21/۰±۹۳۵/۵۴۳

آفتاب

۷۴/2±۸1۷/۷1۹

1/۰±1۰۰/۴۳1

b

1۷/۰±21۵/۸۶۶

a
a
a

b
b
b

b

a
a
a

b

b

b

a

b

b

*حروف التین متفاوت در هر ستون بیانگر وجود اختالف معنیدار در سطح احتمال  ۵درصد است.

کوک و همکاران ( )2۰1۰در مطالعه روی بهینه سازی

به نمونهی خشک شده در  ۵۰°Cبا شمارش کلی
۶/12۷±۰/1۰۷

شرایط تولید پودر ماست با روش خشک کردن پاششی

log10cfu/g

به این نتیجه رسیدند که تفاوت کلی رنگ با افزایش دمای

ال
 ۵/۰۹۰±۰/۰۷۴ log10cfu/gبود؛ دلیل این امر احتما ً

هوای خروجی ،افزایش یافت و کمترین  ΔEدر دمای

تحمل این دما توسط میکروارگانیسمهای ترموفیل بود.

هوای خروجی  ۶۰°Cثبت گردید؛ ایشان نیز افزایش در

بار میکروبی نمونهی آفتابی کمتر از نمونهی خشک شده

مقادیر  ΔEرا مرتبط انجام واکنشهای قهوهای شدن

در  ۵۰°Cو بیشتر از نمونههای خشک شده در  ۶۰°Cو

غیرآنزیمی در طول خشک شدن دانستند .مطالعه داتاتریا

 ۷۰بود ،شمارش کلی و کپک و مخمر آن به ترتیب برابر

و رنکین ( )2۰۰۶نیز تیره شدن رنگ پودر آب پنیر را با

 ۴/2۵۳±۰/۰۹۰و  ۳/۷1۷±۰/1۳۹ log10cfu/gبود .به

افزایش دما در اثر واکنش مایالرد نشان داد.

نظر میرسد از آنجا که در نمونه آفتابی اسیدیته باال

گوئین و باراکا ( )2۰12گزارش کردند که با افزایش دمای

بوده ،باکتریهای اسیدالکتیک فعالیت بیشتری داشتند،

خشک کردن پارامتر * Lکدوتنبل کاهش و پارامترهای

مانع رشد میکروارگانیسمها شدهاند .همچنین تابش

* b*،aو کروما آن افزایش یافت؛ اما در رابطه با فلفل ،با

تشعشعات ( xو  )uvخورشید نیز میتواند مانع رشد

افزایش دمای خشک کردن پارامترهای * Lو * aافزایش

میکروارگانیسمها شود .شمارش کل میکروبی برای

و پارامتر * bو کروما کاهش یافت .نتایج جویباری و

نمونههای خشک شده در  ۶۰°Cو  ۷۰به ترتیب برابر

همکاران ( )1۳۹1نشان داد که نمونههای خرمای مضافتی

 ۳/1۰۷±۰/۰۹۸log10cfu/gو  ۳/۰۸۰±۰/1۰۴و تعداد

خشک شده در دمای ۶۰°Cروشنتر از  ۵۰°Cبود ،اما به

کپک و مخمر نیز برابر  2/۵۷۷±۰/11۷و log10cfu/g

طور کلی افزایش دما به ویژه دماهای باالتر از ۷۰°C

 2/۵۵۳±۰/11۷بود .با توجه به مدت زمان طوالنیتر

تأثیر منفی روی پارامتر * Lداشته و باعث کاهش آن

خشک شدن در دمای  ۶۰°Cنسبت به  ،۷۰°Cبارمیکروبی

شد .پارامتر * aنیز با افزایش دما بخصوص در دماهای

کشکهای خشک شده در دو دمای مذکور اختالف

باالتر ،افزایش نشان داد ولی * bبا افزایش دما کاهش

معنادار نداشتند (.)P<۰/۰۵

یافت.

آتیا وخطاب ( )1۹۸۵میانگین شمارش کل میکروبی را

نتایج آنالیز میکروبی

 ۶/۷1 log10cfu/gو شمارش کپک و مخمر را

نتایج آزمونهای میکروبی نشان داد که تمامی نمونههای

 1/۹۵-۳/۴۰ log10cfu/gگزارش کردهاند .در گزارش

کشک عاری از کلیفرم بودند .همانطور که در نمودار

آل مشهدی و همکاران ( )1۹۸۷نیز شمارش کل میکروبی

شکل  ۴مشاهده میشود ،باالترین بار میکروبی مربوط

کشک خشک  ۴/2۸-۵/۹ log10cfu/gو شمارش کپک و

و

کپک

و

مخمر
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عظیمي ،اسمعیلي و ...

مخمر  2/۴۶-۳/۷۴ log10cfu/gبود .کامبر ( )2۰۰۸نیز

است .نمونهی آفتابی نیز از نظر عطر و طعم با نمونهی

عدم وجود کلیفرم در نمونهها و شمارش کپک و مخمر

خشک شده در  ۶۰درجه سانتیگراد اختالف معنادار

را ۳/۹۴ log10cfu/gگزارش کردند .همچنین بیان کردند

نداشت ولی نسبت به نمونهی خشک شده در  ۷۰درجه

رابطه منفی بین شمارش کل باکتریایی و تعداد کپک و

سانتیگراد امتیاز کمتری داشت ()P>۰/۰۵؛ باال بودن

مخمر با اسیدیته وجود داشت .کپک و مخمر نسبت به

اسیدیته این نمونه ناشی از فعالیت الکتیک اسید

سایر میکروارگانیسمها در موادغذایی خشک مدت

باکتریها بوده و به نظر میرسد نسبت به نمونههای

بیشتری زنده میمانند .شمارش کپک و مخمر نمونههای

خشک شده در  ۶۰و  ۷۰درجه سانتیگراد که اسیدیته

کشک خشک در گزارش سان و همکاران ( )2۰1۰به طور

باالی آنها ناشی از واکنش مایالرد بوده ،مطلوبیت

میانگین  ۷/۵۴ log10cfu/gبود.

کمتری داشت .کمترین امتیاز از نظر عطر و طعم متعلق
به نمونه خشک شده در  ۵۰درجه سانتیگراد بود که
احتماالً به دلیل اسیدیته کمتر نمونه مذکور میباشد.
رنگ و بافت کشک از اصلیترین معیارها در ارزیابی
کیفیت آن توسط مصرف کنندگان میباشد؛ رنگ روشن
و بافت یکنواختتر موجب بازارپسندی بیشتر کشک
میشود .در ارزیابی رنگ نمونهها توسط پانلیستها
مشاهده شد ،نمونهی خشک شده در دمای  ۶۰درجه
سانتیگراد و نمونهی آفتابی باالترین و نمونهی خشک
شده در دمای  ۷۰درجه کمترین امتیاز را داشتند .در

شکل -۴تعداد کل میکروبی و کپک و مخمر نمونههای

رابطه با بافت نمونهها ،بین نمونههای خشک شده در

کشک تولید شده

آون اختالف معنیدار وجود نداشت و کمترین امتیاز در
نمونه آفتابی مشاهده شد.

ارزیابی حسی
نتایج ارزیابی حسی نمونههای کشک خشک در جدول ۵
آورده شدهاست .از نظر عطر و طعم ،نمونهی خشک شده
در  ۷۰درجه سانتیگراد که با نمونهی خشک شده در ۶۰
درجه سانتیگراد اختالف معنادار نداشت (،)P<۰/۰۵
باالترین امتیاز را داشتند؛ به نظر میرسد اسیدیته باالی

باالترین امتیاز از نظر پذیرش کلی باتوجه به عطر و طعم
مطلوب ،همچنین روشنایی بیشتر و بافت یکنواخت متعلق
به کشک خشک شده در دمای  ۶۰درجه سانتیگراد و
کمترین امتیاز نیز متعلق به کشک خشک شده در ۵۰
درجه سانتیگراد بود.

این نمونهها موجب ایجاد عطر و طعم غنی و مطلوب شده
جدول  -۵نتایج ارزیابی حسی نمونهها
عطر

طعم

رنگ

بافت

پذیرش کلی

نمونه خشک شده در
۷۰˚C

*۰/۰±۸۹۰/۰1۷a

۰/۰±۸۷۹/۰1۸a

۰/۰±۷۵2/۰2۷b

۰/۰±۸۶۳/۰1۵a

۰/۰±۸1۶/۰22ab

۶۰˚C

۰/۰±۸۷۳/۰1۸

۰/۰±۸2۵/۰2۶

a

۰/۰±۸۷1/۰21

ab

۰/۰±۸۳۵/۰1۴

a

۰/۰±۸۷۹/۰1۶

ab

۰/۰±۷۹۸/۰2۴

ab

۰/۰±۸۰۳/۰22

b

۰/۰±۷۸۹/۰2۵

۰/۰±۷۵۹/۰2۷

ab

۰/۰±۸۵1/۰1۷

ab

ab

۰/۰±۷۸۵/۰2۶

b

۰/۰±۷۷۵/۰2۸

۰/۰±۷۹۷/۰2۸

ab

۰/۰±۸۶1/۰1۹

۵۰˚C

c

آفتاب

bc

۰/۰±۸۶۵/۰1۷

a

*حروف التین متفاوت در هر ستون بیانگر وجود اختالف معنیدار در سطح احتمال  ۵درصد است.
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شده با توجه به پذیرش کلی باالتر کشک خشک شده در

نتیجهگیری

 بارمیکروبی، شباهت رنگ بیشتر با نمونه آفتابی،۶۰°C

خشک کردن دستگاهی با توجه به مزایایی که نسبت به

، بافت یکنواخت و جذب آب متوسط نمونه مذکور،کم

 از جمله زمان کوتاهتر خشک،روش آفتابی (سنتی) دارد

 دمای مناسبی برای خشک،۶۰°C میتوان گفت دمای

 کنترل راحتتر و بار میکروبی کمتر میتواند برای،شدن

.کردن کشک میباشد

 در حالت کلی دما عامل.خشک کردن کشک مناسب باشد
بسیار مهمی در خشک کردن میباشد؛ در بررسی انجام
منابع مورد استفاده
.1۸۰۹  شماره، تعیین مقدار کلرور پنیر.1۳۴۹ ،استاندارد ملی ایران

، درجه سلسیوس۳۰  روش شمارش کلی پرگنههای میکروارگانیسمها در-  شیر و فرآوردههای آن.1۳۷۹ ،استاندارد ملی ایران
.۵۴۸۴ شماره
.11۸۸  شماره،ویژگی ها- کشک خشک.1۳۸۴،استاندارد ملی ایران
.2۸۵2  شماره، pH تعیین اسیدیته و- شیر و فرآوردههای آن.1۳۸۵ ،استاندارد ملی ایران
 بررسی روند تغییرات رنگ خرمای مضافتی در طی.1۳۹1 ، مصباحی غ و نیاکوثری م، مجذوبی م، فرحناکی ع،افشاری جویباری ح
.۹  دوره،۳۶  شماره، فصلنامه علوم و صنایع غذایی.خشک کردن به منظور انتخاب دمای بهینه هوای خشک کن
 دما و روشهای مختلف خشک کردن بر باز جذب آب نمونه های، اثرات آماده سازی.1۳۹2 ، شفافی زنوزیان م و آرمین م،سلیمی ز
.12۰-12۶ ، مجله ی نوآوری در علوم و فناوری غذایی.خشک شده انگور
.۹1-۹۷ . شرکت سهامی انتشار. شیمی مواد غذایی.1۳۸۴ ،فاطمی ح
 هجدهمین کنگره. بهینه سازی پارامترهای موثر در تولید پودر گوجه فرنگی،1۳۸۷ . توکلی پور ح و آرمین م، نوبهار ف،مختاریان م
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Abstract
Kashk, which is a traditional dairy product in Iran, is produced as limited due to unsuitable hygienic
conditions and long drying period. It can be produced as standard and safe with transferring from
traditional to industrial production scale. In this study, Kashk was produced in two drying methods:
sun drying and hot air drying at 50, 60 and 70°C temperatures. After drying, the amount of dry
matter, protein, fat, ash, salt, acidity, pH, aw, water absorption, total microbial count, coliform, mold
and yeast, color parameters including L*, a*, b*, H, C and ΔE, and hardness in samples were
measured. Results showed that there was no significant difference in protein, fat, ash, and salt
content of Kashks (p>0.05). Maximum acidity and minimum pH were seen in sundried Kashks. In
the hot air method, with increasing temperature acidity and hardness increased and pH and water
absorption decreased. Microbiological analysis showed the highest total microbial count in samples
dried at 50°C and the lowest count in Kasks dried at 60 and 70 °C. The lowest ΔE was found in
both of samples dried at 60°C and sundried. Similarly, sensory evaluation showed the highest
overall acceptance in samples dried at 60°C and sundried. According to the result of this study,
temperature of 60°C is recommended for drying of Kashk.
Keywords: Hot air, Kashk, Sun drying, Texture properties

