ارزيابي ويژگيهای فرآورده حجیم حاوی آرد دانه هندوانه تحت تاثیر
متغیرهای فرموالسیون و شرايط فرآيند
الناز میالنی ،aفخری شهیدی ،* bالهام انصاری فر ،cمحمد خلیلیان موحد ،dفریده صالحی پور،e
غالمعلی گلی موحد

c

f

 aدانشیار پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی ،جهاد دانشگاهی خراسان رضوی ،مشهد ،ایران
 bاستاد گروه علوم و صنایع غذایی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
استادیار علوم و صنایع غذایی ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ،گروه بهداشت عمومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم
پزشکی بیرجند ،ایران
 dدانشجوی دکتری گروه علوم و صنایع غذایی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
 eدانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
 fمربی پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی ،جهاد دانشگاهی خراسان رضوی ،مشهد ،ایران

تاریخ دریافت مقاله8311/20/81 :

تاریخ پذیرش مقاله8311/20/26 :
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مقدمه

قرار گرفته است .لذا استفاده از مغزهای آجیلی در تولید این
دسته از میان وعدهها توصیه میشود .در این زمینه
 De Pilliو همکاران ( )0221مطالعاتی جهت اکسترود
کردن آرد گندم و آرد بادام انجام دادند Yagci.و همکاران
( )0221تولید محصولی حاوی آرد برنج ،گندم و آرد بادام
زمینی چربیگیری شده و ضایعات میوه را بهینه سازی
کردند .هندوانه میوهای بی نهایت پرطرفدار است .هر چند
همهی ما از خوردن این میوهی روح بخش و شیرین لذت
میبریم ،اما معموال دانههای ریزی را که درون آن پخش
است ،دور میریزیم بدون این که فواید آن را برای سالمتی
درک کنیم .این دانهها سرشار از مواد مغذی از جمله
اسیدهای چرب ،پروتئینهای ضروری و مواد معدنی
بسیاری است .سرشار از ویتامین  Bمانند تیامین ،نیاسین،
فوالت و مواد معدنی مانند منیزیم ،پتاسیم ،منگنز ،آهن،
روی ،فسفر و مس است .از خواص دانههای هندوانه
میتوان به بهبود سالمت قلب ،درمان دیابت ،تقویت مو و
کاهش پیری اشاره کرد ( .)Shahidi et al., 2006از این
رو دانههای هندوانه میتوانند برای میان وعده مفید و ارزان
قیمت باشند .با عنایت به مصرف باالی انواع اسنک حجیم
و نگرانیهای تغذیهای در این خصوص ،هدف اصلی
پژوهش ،فرموالسیون و تولید میان وعده غذایی اکسترود
شده کم کالری (حاوی پسماند تبدیلی) با ارزش غذایی
افزوده به عنوان جایگزین مناسب اسنکهای حجیم رایج
موجود در بازار بوده تا در ارتقای سالمت جامعه موثر باشد.
لذا در پژوهش حاضر ،به کمک طرح مرکب مرکزی
چرخشپذیر ،تاثیر متغیرهای فرموالسیون و شرایط
اکستروژن شامل سطوح مختلف افزودن آرد دانه هندوانه،
رطوبت و سرعت چرخش ماردون بر ویژگیهای
فیزیکوشیمایی ،بافتی و حسی اسنک بر پایه بلغور ذرت-آرد
0
گندم مورد بررسی قرار گرفت.

اسنکها یا میان وعدهها به لحاظ گستردگی و تنوع
جایگاهی که در بین اقشار مختلف جامعه به خصوص
کودکان دارند به عنوان یکی از عادات تغذیهای در وعده
صبحانه و یا عصرانه و یا جایگزین بخشی از غذای معمول
استفاده میشوند ( .)Maskan and Aitan, 2011فرآوری
بوسیله اکستروژن یک فرایند تکنیکی مهم در صنایع غذایی
برای تولید موثر در نظر گرفته میشود ( Altan et al.,
 .)2009تکنولوژی اکستروژن مواد غذایی ،فرایندی است
که در طی آن اجزای فرموالسیون یک ماده غذایی تحت
فشار قرار گرفته و به صورت یک سیال تحت اعمال نیرو و
عملیاتی نظیر مخلوط کردن ،حرارت دادن ،اعمال نیروی
برشی به جریان در میآید و با عبور از یک قالب به صورت
یک توده فرم داده شده یا حجیم شده در میآیند .در طی
عملیات اکستروژن دمای مواد ممکن است به 812-812
درجه سانتیگراد برسد ،اما زمان توقف مواد در داخل
اکسترودر معموالً فقط بین  02-02ثانیه میباشد ،که به
همین دلیل فرایند پخت با اکستروژن مواد غذایی را
میتوان جز فرایندهای دمای باال و زمان کوتاه ()HTST8
تقسیمبندی کرد ( .)Altan et al., 2009توانایی اکستروژن
برای عملیات پردازش با بهرهگیری از دما و فشار باال و
نیروی برش برای تولید محصوالتی با چگالی کم و خواص
بافت منحصر به فرد است ( De Pilliو همکاران.)0221 ،
از سوی دیگر فراوردههای حجیم بیشتر از غالت حاوی
نشاسته باال مانند ذرت ،گندم ،جو و یا محصوالت ریشهای
مانند سیب زمینی و کاساوا تهیه میشوند .نشاسته موجود در
آنها تمامی ویژگیهای فیزیکی مطلوب برای تولید فراورده
حجیم را فراهم میکند ولیکن از لحاظ ارزش تغذیهای
کیفیت الزم و کامل را دارا نیست ،که جهت ارتقا
ویژگیهای تغذیهای و اصالح این نقش ،استفاده از مواردی
مانند دانههای روغنی (آفتابگردان ،کنجد ،بادام ،بادام زمینی
و گردو) پیشنهاد گردیده است (De Pilli et al., 2008؛
Omwamba and Mahungu, 2014؛ Yagci and
 .)Gogus, 2009در همین راستا اخیرا تولید محصوالت
حجیم شدهای که از لحاظ تغذیهای محتوی فیبرهای
رژیمی ،اسیدهای چرب ضروری و ویتامین بوده ،مورد توجه

 آماده سازی ماده اولیهدانه هندوانه (به طور کامل) به وسیله آسیاب
آزمایشگاهی ،آسیاب گردید .به منظور دانهبندی یکنواخت،
آرد آسیاب شده ،از الک با مش  62عبور داده شدند .برای

2

1

High Temperature Short Time

مواد و روش ها

High Temperature Short Time

= OAI

 پخت اکستروژنپخت اکستروژن توسط اکسترودر دو مارپیچ با چرخش
هم جهت مدل  DS56ساخت شرکت  Jinan Saxinکشور
چین انجام پذیرفت .پایه اکسترودر ترکیبی از بلغور ذرت -
گندم به نسبت  62-62بود .با افزودن آب مقطر رطوبت
خمیر ورودی تنظیم شد .برای کاهش کلوخههای تشکیل
شده ،پس از افزودن آب ،آرد از الک عبور داده شد .در این
پژوهش ،فرایند اکستروژن با سرعت  862 ،802و  812دور
بر دقیقه ،رطوبت ورودی مخلوط  86 ،80و  02درصد و
درصد جایگزینی آرد دانه هندوانه 86 ،82و  02درصد،
سرعت ورودی  00گرم بر دقیقه و در دمای ثابت 862
درجه سانتی گراد انجام شد .در نهایت فراوردهی حجیم
شده به مدت  0ساعت در دمای  62درجه سانتی گراد برای
رسیدن به رطوبت  6درصد خشک گردید.
 میزان انبساطمیزان انبساط از تقسیم قطر فراوردههای حجیم شده به
قطر سوراخ قالب اکسترودر تعیین گردید .از هر تیمار به
صورت تصادفی  82نمونه انتخاب گردید و میانگین آنها
گزارش شد (.)Gonzalez et al., 2002
 جذب آب 2/6گرم از نمونه آسیاب شده در لوله فالکون  86میلی
لیتر ریخته و  82سی سی آب مقطر به آن افزوده شد .نمونه
به مدت  02دقیقه به هم زده شد .سپس در دستگاه
سانتریفوژ به مدت  06دقیقه و با سرعت 3222×g
سانتریفوژ گردید (.)Anderson et al., 1970
WAI

 = Mgوزن ژل هیدراته شده بر حسب گرم= Ms ،
وزن نمونه بر حسب گرم
 جذب روغن 2/6گرم از نمونه آسیاب شده در لوله فالکون  86میلی
لیتر ریخته و  82سی سی روغن ذرت به آن اضافه گردید.

 = Mgوزن ژل دارای روغن بر حسب گرم
 تخلخلبرای اندازهگیری تخلخل ،از روش پردازش تصویر
استفاده شد .برای این منظور ،نمونههای اسنک برای
اندازهگیری تخلخل ابتدا به وسیلهی چاقوی تیز با احتیاط به
صورت طولی به دو نیم تقسیم شدند .تصویربرداری با
استفاده از دوربین  CANONمدل Canon Eos 1000D
در اتاقک مخصوص این کار که دارای دیوارههای سیاه بود
انجام شد .تصاویر گرفته شده به نرم افزار فتوشاپ CS5
منتقل و برش قسمت دلخواه انجام شد و بعد از حذف
 layerاز قسمت پشت زمینه ،تصویر با فرمت  JPGذخیره
شد .سپس تصویر به نرم افزار  Image Jانتقال یافت.ابتدا
تصاویر به فرمت  1بیتی درآمدند .از منوی Process
تصاویر به حالت نرمالیزه درآمدند و با انتخاب منوی
 Thresholdو در نهایت منوی  ،Anslyzeمیزان تخلخل
تصاویر محاسبه گردید (.)Ilo et al., 1999
 خصوصیات حسيارزیابی حسی (پذیرش کلی) به وسیلهی  02پانلیست
انجام شد .پذیرش کلی براساس مقیاس هدونیک  6امتیازی
مورد ارزیابی قرار گرفت .عدد  8به معنای عدم پسندیدن و
عدد  6به معنای پسندیدن کامل است ( Milani et al.,
.)2017
 تجزيه و تحلیل آماریطرح مرکب مرکزی چرخش پذیر شامل مجموعهای از
تکنیکهای آماری بوده و در بهینه سازی فرایندهایی بکار
میرود که پاسخ مورد نظر توسط تعدادی از متغیرها تحت
تاثیر قرار میگیرد شمای گرافیکی مدل ریاضی سبب
تعریف واژهی متدولوژی سطح پاسخ شده است .با کمک
این طرح آماری ،تعداد آزمایشها کاهش یافته و کلیه
ضرایب مدل رگرسیون و درجه دوم و اثر متقابل فاکتورها،
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اندازهگیری رطوبت ( 2/6درصد) ،خاکستر ( 8/61درصد)،
پروتئین ( 38درصد) و چربی( 68درصد) آرد دانه هندوانه از
روش  AOACاستفاده گردید (.)AACC, 2000

نمونه به مدت  02دقیقه به هم زده شد .سپس در دستگاه
سانتریفوژ به مدت  06دقیقه و با سرعت 3222×g
سانتریفوژ گردید (.)Anderson et al., 1970
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عملیاتی بهینه ،با استفاده از تکنیک بهینه سازی عددی
جستجو شد (.)Selan and Brazaca, 2014

قابل برآورد هستند .مهمترین مسئله این تحقیق بررسی آثار
اصلی و متقابل فاکتورها بود ،از این رو طرح آماری سطح
پاسخ انتخاب شد ( .)Laboto et al., 2011در این مطالعه
اثر متغیرهای مستقل شامل  Aآرد دانه هندوانه B ،رطوبت
خوراک و  Cسرعت ماردون ،در جدول  8نشان داده شده
است .شش تکرار نقطه مرکزی برای تخمین خطای
آزمایش استفاده شد .در مرحله دوم طرح آماری گزینش
شده و رابطه مدل مورد استفاده برای پیش بینی ،برازش
شده و مورد ارزیابی قرار میگیرد .مرحله سوم شامل ارائه
گرافیکی رابطه مدل و تعیین شرایط عملیاتی بهینه بود و
توسط نمودار سطح پاسخ و کنتور انجام پذیرفت .شرایط

يافتهها
 نسبت انبساطنسبت انبساط شوندگی یکی از خصوصیات مهم اسنک
اکسترودر شده است و برای توصیف درجه پف کنندگی
نمونه اکسترود شده به کار میرود (.)Ding et al., 2006
همان طور که در جدول  0نتایج آنالیز واریانس نشان داده
شده است ،مدل خطی برای نسبت انبساط از نظر آماری در

جدول  -9سطوح افزودن متغیرهای مستقل
نماد رياضي

متغیرهای مستقل

سطوح افزودن آرد دانه هندوانه (درصد)
رطوبت خوراک (درصد)
سرعت چرخش ماردون ()rpm

A
B
C

کد و سطح مربوطه
+9

0

-9

02
02
812

86
86
862

82
80
802

جدول  -2نتايج تجزيه آنالیس واريانس ( )ANOVAپاسخهای اندازهگیری شده (نسبت انبساط و تخلخل)
نسبت انبساط شوندگي (درصد)
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منبع

مجموع

تخلخل
مجموع

درجه

مربعات

آزادی
8

2/203
2/2228

درجه آزادی

احتمال F

A

3/81

8

2/2228

82/37

B

2/01

8

2/2003

868/80

8

C

2/30

8

2/2830

320/06

8

2/2228

AB

3/01

8

2/0216

AC

0/02

8

2/8782

BC

00/66

8

2/2266

A2

2/60

8

2/6210

B2

0/08

8

2/8681

C2

30/66

8

2/2208

660/21

1

2/2228

81/33

82

7/00

6
6
81

مربعات

model

3/18

3

Residual

2/72

86

Lack of fit

2/61

88

Pure error

2/2221

6

88/18

Cor total

2/83

81

678/08

R

2/16

2/16

Adj-R

2/10

2/13

CV

82/66

82/37

0
0

2/2228
2/271

8

احتمال F

2/6102

2/203

4.3

3.9

Expantion rate

3.5

3.1

2.7

20.00

180.00
17.50

165.00
150.00

C: screw

15.00
12.50

135.00

)Watermelon flour (%

120.00

10.00

شکل  -9نمودار سطح پاسخ اثر آرد دانه هندوانه و
سرعت ماردون بر نسبت انبساط.

جدول  -3تاثیر متغیرهای اکستروژن بر تخلخل
برش
تخلخل

10/62

نمونه

رنگ شده

عرضي

نمای کلي اسنک

اسنک

تخلخل

اسنک

برش

عرضي

برش عرضي

اسنک

اسنک

نمای کلي اسنک

نمونه

عرضي

برش

رنگ شده

030

88/03

888
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سطح  16درصد معنیدار بود .اثر خطی آرد دانه هندوانه و
سرعت چرخش ماردون در سطح  16درصد بر نسبت
انبساط معنی دار بود ( ( )p>2/26جدول  .)0در پژوهش
حاضر با افزایش میزان آرد دانه هندوانه از  82تا  02درصد
به فرموالسیون محصول اکسترود شده بر پایه بلغور ذرت-
گندم نسبت انبساط محصول کاهش یافت (شکل  .)8به
طور کلی سرعت چرخش ماردون دارای اثر مثبتی بر نسبت
انبساط داشت ،به عبارتی افزایش سرعت چرخش ماردون
سبب افزایش میزان برش و بنابراین کاهش ویسکوزیته
مواد مذاب میگردد (شکل .)8

 تخلخلبررسی مدلهای آماری نشان داد مدل دو جملهای
بیشترین سازگاری را برای آنالیز نتایج حاصل از اندازهگیری
تخلخل نمونههای اسنک حاوی آرد دانه هندوانه دارد .زیرا
مدل درجه دوم دارای بیشترین مقدار عدم قطعیت را داشت
لذا این مدل انتخاب گردید .جدول  0نتایج آنالیز واریانس
اثر میزان افزودن آرد دانه هندوانه به فرموالسیون ،مقدار
رطوبت خوراک و سرعت چرخش مارپیچ و همچنین اثر
متقابل و مضاعف آنها بر تخلخل محصول نهایی را نشان
میدهد .نتایج جدول  0نشان داد که اثر خطی مقدار آرد
®Design-Expert
هندوانه ،رطوبت اولیه و سرعت گردش مارپیچ و اثر
 Softwareدانه
Expantion
سرعت گردش مارپیچ ،همچنین اثر متقابل مقدار
مضاعف
4.28642
2.09773اولیه با سرعت گردش مارپیچ ،بر تخلخل محصول
رطوبت
نهایی = C:
screw
در X1سطح  16درصد معنی دار بود .بیشترین مقدار
X2 = A: Ratio
 68/67درصد) مربوط به نمونه دارای کمترین
تخلخل (
Actual Factor
B: Moisture = 16.00
مقدار آرد دانه هندوانه و بیشترین مقدار رطوبت اولیه و
سرعت مارپیچ باال بود و کمترین مقدار تخلخل (حدود
 02/8درصد) مربوط به نمونه کمترین مقدار آرد دانه
هندوانه و کمترین مقدار رطوبت و پایین ترین سرعت
چرخش مارپیچ و نمونه دارای مقدار  86درصد آرد دانه
هندوانه ،کمترین مقدار رطوبت و سرعت گردش مارپیچ
 862دور در دقیقه بود .با توجه با افزودن آرد دانه هندوانه،
تخلخل محصول کاهش مییابد .نتایج نشان داد میزان
تخلخل با افزایش سرعت چرخش مارپیچ افزایش یافت
(جدول .)3
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ادامه جدول 3

08/02

388

61/68

883

83/07

383

6/07

800

13/06

300

80/06

838

88/06

338

61/68

833

60/61

333

1/02

080

16/00

008

70/06

000

01/66

003

 شاخص جذب آبشاخص جذب آب ( )WAIبه دسترسی گروههای آب
دوست و برقراری پیوند با مولکولهای آب ارتباط دارد و

ظرفیت درشت مولکولها را در تشکیل ژل مشخص
مینماید ( .)Altan et al., 2009شاخص جذب آب معرف
میزان ژالتیناسیون است .همان طور که در جدول نتایج

ذرت-گندم معنی دار بودند (( )p>2/26جدول  .)0در شکل
 0اثر متقابل آرد دانه هندوانه-سرعت چرخش ماردون
مشاهده میشود که با افزایش درصد آرد دانه هندوانه و
سرعت چرخش ماردون ،شاخص جذب آب محصوالت
اکسترود شده بر پایه ذرت-گندم کاهش مییابد.

آنالیز واریانس نشان داده شده است ،مدل چندجملهای درجه
دوم برای شاخص جذب آب از نظر آماری معنی دار بود.
پارامترهای سرعت چرخش ماردون ،اثر متقابل آرد دانه
هندوانه -سرعت چرخش ماردون و توان دوم درصد رطوبت
بر شاخص جذب آب محصوالت اکسترود شده با پایه

جدول  -4نتايج تجزيه آنالیس واريانس ( )ANOVAپاسخهای اندازهگیری شده ( OAI ، WAIو پذيرش کلي)
( WAIگرم/گرم)

A
B
C
AB
AC
BC
A2
B2
C2
model
Residual
Lack of
fit
Pure error
Cor total
0

R

0

Adj-R
CV

( OAIگرم/گرم)

مجموع

درجه

احتمال

مجموع

درجه

احتمال

مجموع

درجه

مربعات

آزادی

F

مربعات

آزادی

F

مربعات

آزادی

8/72
8/02
0/73
2/280
3/21
2/270
2/206
2/76
2/03
86/21
3/18

8
8
8
8
8
8
8
8
8
1
82

2/2621
2/2103
2/2030
2/1680
2/2870
2/6701
2/7361
2/2260
2/0611
2/2862

2/2221
2/268
2/236

8
8
8

2/0102
2/2228
2/2220

0/88
2/210
0/23
2/221
2/287
2/207
2/80
2/02
2/260
6/10
2/00

8
8
8
8
8
8
8
8
8
1
82

8/03

6

2/7361

2/82

6

0/61
81/11
2/11
2/78
1/16

6
81

2/83
7/81
2/16
2/10
2/66

6
81

2/7132

2/217
2/201

3
86

2/287

88

2/288
2/88
2/76
2/78
0/80

6
81

2/228

احتمال F

>2/2228
2/277
>2/2228
2/66
2/08
2/38
2/230
2/286
2/837
>2/2228
2/68
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Design-Expert® Software
wAI
8.47518
4.95258
X1 = A: Ratio
X2 = C: screw
7.1

5.85
5.225
4.6
20.00

)WAI (gr/gr

6.475

Actual Factor
B: Moisture = 16.00

180.00

165.00

17.50

150.00

15.00

135.00

12.50

)Watermelon flour (%

10.00

)Screw (rpm

120.00
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مارپیچ و همچنین اثر متقابل و مضاعف آنها بر پذیرش
 شاخص جذب روغنکلی محصول نهایی را نشان میدهد .نتایج آنالیز واریانس
 Omohimiو همکاران ( )0283دریافتند که شاخص
نشان داد که اثر متغیر افزودن آرد دانه هندوانه و تغییر
جذب روغن ( )OAIنشان دهندهی توانایی یک ترکیب در
سرعت مارپیچ همچنین اثرات مضاعف افزودن آرد دانه
به دام انداختن روغن است این ویژگی سبب بهبود طعم و
هندوانه و تغییر رطوبت معنیدار بود ( .)p>2/26بیشترین
افزایش احساس دهانی ماده غذایی میگردد .همان طور که
مقدار پذیرش کلی ( )0/23مربوط به نمونه دارای کمترین
در جدول نتایج آنالیز واریانس (جدول  )0نشان داده شده
مقدار آرد دانه هندوانه و باالترین سرعت مارپیچ بود .با
است ،مدل خطی برای شاخص جذب روغن از نظر آماری
توجه به جدول  6افزودن آرد دانه هندوانه اثر منفی بر
معنی دار بود ( .)p>2/26پارامتر رطوبت و سرعت چرخش
پذیرش کلی نمونهها داشت .نتایج آنالیز واریانس نشان داد
ماردون بهطور مستقل بر شاخص جذب روغن محصوالت
(جدول  )3اثر افزایش رطوبت بر پذیرش کلی اسنک دارای
اکسترود شده بر پایه ذرت -گندم ،معنیدار بودند
آرد دانه هندوانه معنی دار نبود ( )2/26>pاما دارای اثر
(( )p>2/26جدول  .)0شکل  3اثر همزمان دو متغیر
منفی جزئی بر پذیرش کلی بود .در مورد تغییرات سرعت
رطوبت و سرعت چرخش ماردون را بر شاخص جذب روغن
چرخش مارپیچ همانطور که در جدول  6مشاهده میشود با
نمونههای اکسترود بر پایه ذرت-گندم نشان میدهد .در
افزایش سرعت مارپیچ ،پذیرش کلی نمونههای دارای آرد
تحقیق حاضر با افزایش سرعت چرخش ماردون از  802تا
دانه هندوانه افزایش مییابد همچنین بیشترین پذیرش کلی
 812دور بر دقیقه میزان شاخص جذب روغن کاهش یافت
در مقادیر کم آرد دانه هندوانه و سرعت باالی مارپیچ
(شکل .)3
®Design-Expert
Software
میباشد.
OAI
2.1349

 -51.82845اثر آرد دانه هندوانه ،رطوبت خوراک و سرعت
جدول
= B: Moisture
X1ماردون بر پذيرش کلي محصول نهايي
X2 = C: screw
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2.11
2.0425

1.84
20.00

)OAI (gr/gr

1.975
1.9075

180.00

165.00

18.00

16.00

)Moisture (%

150.00

135.00

14.00

12.00

)Screw (rpm

120.00
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شکل  -3نمودار سطح پاسخ اثر رطوبت ورودی و سرعت
چرخش ماردون بر OAI

 پذيرش کليمدلهای آماری طرح مرکب مرکزی نشان داد مدل دو
جملهای بیشترین سازگاری را برای آنالیز نتایج حاصل از
آزمون ارزیابی حسی نمونههای اسنک حاوی آرد دانه
هندوانه دارد .زیرا مدل دو جملهای دارای بیشترین مقدار
عدم قطعیت را داشت لذا این مدل انتخاب گردید .جدول ،0
نتایج آنالیز واریانس اثر میزان افزودن آرد دانه هندوانه به
فرموالسیون ،مقدار رطوبت خوراک و سرعت چرخش

Actual Factorنسبت
شماره
A: Ratio
= 15.00
آرد

888
883
800
838
833
080
008
000
000
000
000
000
000
003
030
388
383
300
338
333

6
6
6
6
6
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
86
86
86
86
86

رطوبت

80
80
86
02
02
80
86
86
86
86
86
86
86
86
02
80
80
86
02
02

سرعت

پذيرش

چرخش

کلي

80
812
862
802
812
862
802
862
862
862
862
862
862
812
862
802
812
862
802
812

3/33
3/18
3/06
3/27
0/23
3/83
8/11
0/37
0/00
0/03
0/66
0/67
0/77
3/23
0/73
8/18
0/13
0/30
8/67
0/67

انبساط و تشکیل بافت محصوالت اکسترود شده فرایند
پیچیدهای است که به خواص ویسکواالستیک مواد مذاب،
مکانیسم تشکیل و رشد حباب ،خواص نرم کنندگی آب در
انتقال از فاز مایع (سیال) به ویسکواالستیک و سپس حالت
شیشهای بستگی دارد ( .)Arhaliass et al., 2003در
پژوهش حاضر با افزایش میزان آرد دانه هندوانه به
فرموالسیون محصول اکسترود شده ،نسبت انبساط
محصول کاهش یافت که به نظر میرسد علت آن افزایش
مقدار فیبر موجود در آرد دانه هندوانه و تاثیر فیبر در ایجاد
سوراخ در دیواره و جلوگیری از تشکیل و گسترش سلول
هوایی باشد .افزایش مقدار فیبر در محصوالت اکسترود
شده سبب ایجاد ساختاری متراکم و کاهش اندازه
سلولهای هوایی ،افزایش تعداد سوراخها در دیوارهی
سلولی و بنابراین کاهش میزان انبساط میگردد ( Altan et
 .)al., 2009یافتههای حاصل از این تحقیق با نتایج حاصل
از مطالعه  Lueو همکاران ( )8118بروی نسبت انبساط
محصول اکسترود شده حاوی تفاله انگور که با افزایش
درصد سطوح تفاله مصرفی ،مقدار فیبر افزایش و بنابراین
منجر به پارگی دیواره سلولی قبل از تشکیل حباب گاز
گردید ،مطابقت دارد .به طور کلی سرعت چرخش ماردون
دارای اثر مثبتی بر نسبت انبساط داشت ،به عبارتی افزایش
سرعت چرخش ماردون سبب افزایش میزان برش و
بنابراین کاهش ویسکوزیته مواد مذاب میگردد ( Kokini
 .)et al., 1992نتایج حاصل از تحقیق با نتایج حاصل از
مطالعه  )0226( Sekerروی دانسیته توده محصول
اکسترود شده حاوی پروتئین سویا مطابقت داشت که همراه
با افزایش سرعت چرخش ماردون ،میزان دانسیته توده
کاهش و نسبت انبساط افزایش یافته است.
با افزودن آرد دانه هندوانه ،تخلخل محصول کاهش
مییابد .افزودن آرد دانه هندوانه باعث کاهش مقاومت
دیواره سلولهای هوایی به دلیل کم شدن میزان نشاسته در
فرمول میشود .همچنین روغن موجود در آرد دانه هندوانه
از گسترش بافت محصول اکسترود شده میکاهد .نتایج
مشابهی توسط  Ozerو همکاران ( )0280و  Milaniو
همکاران ( )0287گزارش شده است .از طرفی افزایش
رطوبت باعث افزایش میزان تخلخل شد .با افزایش رطوبت
مقدار بخار آب تولیدی حین انبساط محصول بیشتر شده در

 .)2004نتایج مشابهی توسط سایر محققان در مورد تاثیر
میزان رطوبت و افزایش رطوبت بر مقدار تخلخل اسنک
دارای ماهی ،روغن ماهی ،آرد فندق و ضایعات میوه گزارش
شده است ( Pankyamma et al., 2014; Yagci and
 .)Goguş, 2008; Majumdar and Singh, 2014افت
ویسکوزیته در اثر تنش برشی ایجاد شده در سرعتهای
باالی مارپیچ ،باعث سهولت تشکیل حبابهای هوا و رشد
آنها میشود ( .)Kokini et al. 1992همچنین به دلیل
فشار باالی ایجاد شده در اثر سرعتهای باال و کاهش
ناگهانی این فشار بعد از خروج خمیر از اکسترودر ،تخلخل
افزایش معنیداری داشت .نتایج پژوهشهای Majumdar
 )0280( and Singhو  Milaniو همکاران ( )0287هم
نشان داد با افزایش سرعت چرخش مارپیچ باعث افزایش
تخلخل اسنک حاوی ماهی و اسنک حاوی کنجاله بادام
شد.
با افزایش درصد آرد دانه هندوانه و سرعت چرخش
ماردون ،شاخص جذب آب محصوالت اکسترود شده بر پایه
ذرت-گندم کاهش مییابد .این امر را میتوان این گونه
توجیه کرد که آرد دانه هندوانه نسبت به آرد ذرت وگندم،
میزان فیبر و پروتئین بیشتر و نشاسته کمتری دارد ،که این
مورد سبب شده که عدم دسترسی گروههای آب دوست به
مولکولهای آب کمتر شود و نفوذ آن میزان تجزیه مولکول
نشاسته کاهش یافته و بر ژالتیناسیون نشاسته در اکسترودر
تاثیر گذاشته و سبب کاهش جذب آب گردد .نتایج این
تحقیق با مطالعه  Bisharatو همکاران ( )0283بروی
شاخص جذب آب محصول اکسترود شده آرد ذرت با
افزودن سبزیجات خشک شده (کلم بروکلی و زیتون رنده
شده) مطابقت دارد .کاهش جذب آب محصول اکسترود
شده بر پایه ذرت -گندم با افزایش سرعت چرخش ماردون
را میتوان این گونه توجیه کرد که با افزایش میزان برش،
تغییر در ساختار مولکولی مخلوط خمیری در اکسترودر به
همراه دارد و همچنین زمان تماس مواد با دما در اکسترودر
برای انجام عمل ژالتیناسیون به میزان قابل توجهی کاهش
مییابد .نتایج حاصل از این تحقیق با یافته تحقیق Alam
و همکاران ( )0286روی محصول اکسترود شده بر پایه
ذرت حاوی هویج و گلم کلم مطابقت دارد.
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باال رفتن درجه حرارت پوسته و کاهش سرعت چرخش
مارپیچ موجب افزایش شاخص جذب روغن میگردد ،که
احتماال به دلیل افزایش تجزیه نشاسته در فرآوردهی
اکسترود و در نتیجهی باال رفتن انرژی حرارتی ورودی
میباشد ( .)Selani et al., 2014افزایش رطوبت به دلیل
نقش روان کنندهای سبب کاهش اثر دما بر ماده شده و
باعث کاهش میزان پخت و درجه دکسترینه شدن میگردد
( .)Da Silva et al., 2014نتایج حاصل از این تحقیق با
نتایج  Kadanو همکاران ( )0223و Stojcekaو همکاران
( )0221که به ترتیب به بررسی اثر رطوبت بر شاخص
جذب روغن روی محصول اکسترود شده حاوی آرد لوبیا و
آرد برنج پرداخته بودند ،مطابقت داشت .آنها به علت
کاهش جذب روغن را به نقش رطوبت باال در کاهش
میزان ژالتیناسیون نشاسته و تولید سلولهای هوایی
کوچک نسبت دادند .در تحقیق حاضر با افزایش سرعت
چرخش ماردون از  802تا  812دور بر دقیقه میزان شاخص
جذب روغن کاهش یافت Lazou .و  )0282( Krokidaبه
این نتیجه رسیدند که افزایش سرعت چرخش ماردون
موجب افزایش شاخص جذب روغن در نمونههای اسنک بر
پایهی ذرت و عدس میشود .آنها بر این باور بودند که
افزایش سرعت فرآیند اکستروژن باعث باال رفتن درجه
پخت و در نتیجه ،تشکیل مولکولهای کوچکتر به سبب
دکسترینه شدن نشاسته میشود .حضور این مولکولها
عامل افزایش شاخص جذب روغن در نمونههای اسنک
میباشد.
افزودن آرد دانه هندوانه اثر منفی بر پذیرش کلی
نمونهها داشت .آرد دانه هندوانه دارای رنگ تیره بوده لذا
تغییر رنگ قابل توجهای در محصول ایجاد میکند.
همچنین بافت زبر و سخت آرد دانه هندوانه باعث نامطلوب
شدن بافت محصول نهایی شده پذیرش کلی آن را تحت
تاثیر قرار میدهد .آنالیز حسی افزودن آرد حبوبات و سایر
دانهها نیز نشان میدهد با افزایش مقدار افزودن این مواد،
پذیرش کلی محصول نهایی کاهش معنی داری را نشان
میدهد ( ;Lazou et al., 2010; Choi et al., 2007
 .)Yeu et al., 2008با افزایش سرعت مارپیچ ،پذیرش
کلی نمونههای دارای آرد دانه هندوانه افزایش مییابد
همچنین بیشترین پذیرش کلی در مقادیر کم آرد دانه
هندوانه و سرعت باالی مارپیچ میباشد .همانطور که قبال

ذکر شد پارامترهای کیفی محصول نهایی اکسترود شده
مثل تخلخل و حجم محصول که بر پذیرش نهایی
محصول تاثیر زیادی دارد تحث تاثیر سرعت چرخش
مارپیچ میباشد لذا با افزایش سرعت ماریچ تخلخل و حجم
محصول نهایی افزایش یافته پذیرش کلی نمونهها را
افزایش میدهد Milani .و همکاران ( )0287نیز گزارش
دادند بیشترین میزان پذیرش کلی نمونه اکسترود شده
دارای کنجاله بادام را در باالترین سرعت مارپیچ مشاهده
کردند.
در این پژوهش ،هدف از بهینه سازی ،منظور نمودن
فاکتورهایی نظیر میزان انبساط شوندگی ،جذب آب و امتیاز
پذیرش کلی در حد بیشینه بود .از این رو؛ نتایج حاصل از
بهینه یابی فرموالسیون اسنک ،جهت دستیابی به شرایط
بهینه ،شامل میزان جایگزینی آرد دانه هندوانه 88/38
درصد ،رطوبت خوراک  86/66درصد و سرعت چرخش
ماردون  878/86دور بر دقیقه تعیین گردید.
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Introduction: The high consumption of low nutritional value snacks and malnutrition of
children and teenagers are one of the major problems in society. Usually, the small seeds that
are in watermelon, although they are rich in nutrients including fatty acids, essential proteins,
and many minerals are not used and have been thrown away.
Materials and Methods: This study was performed on the basis of a rotating central
composite design. The effects of extrusion variables including screw speed (120-180 rpm),
watermelon powder (10-20%) and feed moisture content (12-20%) on the physicochemical
properties (expansion ratio, oil and water absorption index, porosity, and total acceptance) of
expanded snack on the basis of corn-wheat flour grits were evaluated.
Results: The results showed that watermelon flour decreased the expansion coefficient and
porosity, however, the interaction effect of screw speed and watermelon flour improved the
physicochemical properties of the samples. The increasing screw speed led to a decrease in
the viscosity and therefore the expansion coefficient and porosity increased.
Conclusion: The optimization of snack formulation was performed to find the optimum
conditions of production. The watermelon flour of 11.31%, feed moisture content of 15.56%
and a screw speed of 171.15 rpm were found to be to optimum conditions.

