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تاثیر روش خشک کردن (انجمادی و پاششی) بر ترکیبات موثره ریزپوشانی شده
زعفران طی مدت نگهداری
عینافشار3

پروین شرایعی ،*1الهام آذرپژوه  ،2سودابه
 ، 1دانشیار ،بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی،
سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،مشهد ،ایران.
2و ، 3استادیار ،بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان
رضوی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،مشهد ،ایران.
چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر فرآیند
ریزپوشانی بر میزان حفظ مواد مؤثرهی زعفران
طی مدت نگهداری انجام گرفت .بدین منظور،
ابتدا فرآیند استخراج مواد مؤثرهی زعفران
بصورت خالص انجام گرفت و عصارهی آبی -
حاصله ،توسط خشککن انجمادی خشک شد.
به طور کلی ریزپوشانی باعث حفاظت و پایداری
بیشتر مواد مؤثره گردید .ریزکپسولهای حاصل
از خشک کردن انجمادی با غلظت  5درصد مواد
دیواره پلیوینیلپیرولیدون و مالتودکسترین در
رطوبت نسبی  52درصد و دمای  4درجة
سلسیوس ،کمترین میزان کاهش ترکیبات موثره
را داشتند که به عنوان تیمار بهینه معرفی شدند.
کلمات کلیدی:
خشک کن انجمادی ،خشک کن پاششی،
ریزپوشانی ،زعفران ،مواد مؤثرة زعفران.

مقدمه:
ریزپوشانی ترکیبات مؤثره در صنایع غذایی و
داروسازی برای پوشاندن مواد رنگی ،عطری و
سایر مواد مؤثره به کار میرود .این تکنیک به
دلیل حمل و نقل ساده ،بهبود ماندگاری محصول
نهایی ،کاهش تبخیر ،تجزیه یا واکنش با سایر
ترکیبات ماده غذایی حین فرآیند ،بهبود ایمنی
مواد غذایی و آزادسازی کنترل شدهی ترکیبات
مؤثره در صنایع غذایی کاربرد فراوان دارد.
از آنجایی که فرآیند ریزپوشانی ترکیبات مؤثره
تحت تاثیر مواد هسته ،جنس دیواره و روش
خشک کردن قرار میگیرد ،انتظار میرود استفاده
از مواد دیوارهی مناسب از جمله مالتودکسترین و
پلیوینیلپیرولیدون با روش خشک کردن
مناسب (خشک کردن انجمادی و یا پاششی) به
تولید ریزکپسولهای پایدار منجر شود.

مواد و روش ها

نتایج و بحث

فرآیند تهیة ریزکپسول

با افزایش دمای نگهداری از  4به 25
درجة سلسیوس ،میزان ترکیبات موثرة
کاهش یافت .با افزایش مدت زمان
نگهداری ،میزان کروسین کاهش یافت.
درحالیکه ،در میزان سافرانال و
پیکروکروسین روند نامنظمی مشاهده
گردید؛ به طوریکه ،در برخی از تناوبهای
زمانی و در بعضی از ریزکپسولها ،افزایش
و یا کاهش سافرانال و پیکروکروسین
مشاهده شد .به طور کلی میتوان گفت
ریزکپسولهای حاصل از خشککن
انجمادی ،باغلظت 5درصد دیوارههای
پلیوینیلپیرولیدون و مالتودکسترین (به
ترتیب) در رطوبتنسبی 52درصد و
دمای4درجه سلسیوس باعث حفظ بیشتر
ترکیبات موثره گردیدند و میتوان به
عنوان تیمار بهینه معرفی نمود.

ابتدا محلولهای  10 ،5و  15درصد از پلی-
وینیلپیرولیدون  40و مالتودکسترین تهیه
شدند .به محلولهای تهیه شده  250میلیگرم
از عصارهی آبی خشکشدهی انجمادی اضافه
گردید .محلولهای تهیه شده به مدت  30دقیقه
با همزن مغناطیسی ،همزده شدند pH .محلول-
ها با هیدروکسیدسدیم  0.1نرمال ،حدود 7
تنظیم شد .سپس محلولهای تهیه شده با
خشککن انجمادی و خشککن پاششی خشک
شدند .خصوصیات ریزکپسولهای حاصل نظیر
راندمان تولید ریزکپسول ،مقدار ترکیبات رنگ،
عطر و طعمی ،راندمان ریزپوشانی ،اندازه قطر
ذرات ،ریزساختار (میکروسکوپ الکترونی) ،دمای
انتقال شیشهای و سرعت رهایش مواد مؤثره طی
 45روز نگهداری در شرایط رطوبت و دمایی
مختلف مورد ارزیابی قرارگرفتند.
افت مواد موثرة زعفران در رطوبت نسبی و
دماهای مختلف

طی  45روز نگهداری در دما و رطوبت نسبی
های مختلف  ،هر 15روز یکبار نمونهبرداری
انجام و مقدار مواد مؤثره (کروسین ،سافرانال،
پیکروکروسین) اندازهگیری شد.
تجزیه و تحلیل آماری
دادههای حاصل از آزمایشات مختلف با آزمایش
فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی تجزیه و
تحلیل آماری شدند.
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