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 چکيده
کریستالیزاسیون پرکاربردترین فرآیند جداسازی در صنایع شیمیایی بعد از تقطیر است. 

ی جامد با خلوص باال و مورفولوژی خاص و  پذیری و انرژی پایین، تولید ماده هایی نظیر گزینش ویژگی

است. در صنایع  فرآیند شدههمچنین توزیع اندازه ذرات مناسب موجب افزایش اقبال به سمت این 

ی حاضر به کاربرد  شود. در مطالعه شیمیایی به طور گسترده از فرآیند کریستالیزاسیون استفاده می

ها  ترین نوع داروهای خوراکی قرص است. معمول این فرآیند در صنایع دارویی و غذایی پرداخته شده

توان با  های مهمی است که می ویژگی هستند. قابلیت تبدیل مستقیم مواد دارویی به قرص یکی از

تواند با تولید  کنترل فرآیند کریستالیزاسیون به آن دست یافت. کریستالیزاسیون کروی می

های کروی با سایز مناسب این ویژگی را فراهم کند. کوکریستالیزاسیون و کریستالیزاسیون  کریستال

هایی با توزیع اندازه یکنواخت و مناسب  الهایی هستند که منجر به تولید کریست ضدحالل نیز از روش

های فیزیکی مواد دارویی نظیر سرعت انحالل و جریان پذیری  شوند که موجب بهبود ویژگی می

های  شود. به طور مشابه کریستالیزاسیون ترکیبات موجود در مواد غذایی نیز موجب بهبود ویژگی می

ها اشاره  های ظاهری، طعم و مادگاری آن به ویژگی توان ها می شود که از مهمترین آن مواد غذایی می

زده تاثیر به سزایی در  کرد. برای مثال کنترل کریستالیزاسیون یخ در مواد غذایی و دسرهای یخ

 ها دارد. کیفیت و ماندگاری آن
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 مقدمه-1

های به کارگیری  ی کتابت در نظر گرفت. کریستالیزاسیون یکی از اولین نمونه رده توان هم را می 1کریستالیزاسیوناز استفاده  قدمت

، به تبخیر آب برای است  سال پیش از میالد نسبت داده شده 2۷۰۰ی چینی که قدمت آن به  دانش بشر در امور مهندسی است. یک نوشته

های روباز مشکالتی از قبیل خلوص پایین  ی تبخیر آب از حوضچه تولید نمک به واسطههر چند . [1]ت اس تولید نمک توسط انسان اشاره کرده

شد تا  هایی که موجب است. پیشرفت کریستالیزاسیون ارائه شده فرآیند را بدنبال داشت. اما با گذشت زمان راهکارهای مناسبی جهت بهبود

. مزایای بسیاری وجود دارند [2] سازی در صنعت تبدیل شود کریستالیزاسیون، پس از تقطیر به پرکاربردترین روش جداسازی و خالصامروزه 

پذیری و انرژی پایین، نسبت به فرآیندهای دیگر،  توان به گزینش اند. از مهمترین این مزایا می ند شدهکه موجب افزایش محبوبیت این فرآی

خاص جداسازی کرد.  2ی مورد نظر را با مورفولوژی توان با کنترل فرآیند تبلور ماده های فراوان، می هایی با ناخالصی اشاره کرد. در سیستم

 باشد.  ی باال می ده دارای رطوبت کم و چگالی تودهی جامد تولیدش همچنین معموالً ماده

ی سیستم از شرایط تعادلی خود اطالق  فاصلهاشباعیت است. در واقع، فوق اشباعیت به میزان  ی فرایند تبلور فوق نیروی محرکه

شود. بنابراین،  شونده بیان می ی حل های کریستالیزاسیون به صورت تابعی از غلظت ماده اشباعیت در سیستم . به طور معمول فوق[3] شود می

در سیستم مربوطه ارتباط مستقیمی با میزان نیروی محرکه و به دنبال آن میزان تبلور دارد.  اختالف میزان غلظت ماده و غلظت تعادلی آن

های مختلفی برای نیل به این هدف  اشباعیت مناسب در سیستم ایجاد شود. سیستم بنابراین، پیش از شروع فرآیند کریستالیزاسیون بایستی فوق

دهند و یا غلظت تعادلی سیستم را کاهش داده و بدین ترتیب موجب افزایش  ت افزایش میاند که یا غلظت ماده را در شرایط ثاب طراحی شده

اشباعیت  را برای ایجاد فوق [5] و شیمیایی [4] بندی کریستالیزاسیون فیزیکی توان دو دسته به طور کلی میشوند.  ی فرآیند می نیروی محرکه

 معرفی کرد.

گیرد. با  صورت می [8] رارتیو یا اعمال شار ح [۷] ، فشار[6] عموماً با استفاده از کاهش دماکریستالیزاسیون های فیزیکی،  در روش

توان با ایجاد خالء،  . همچنین میدادغلظت تمامی مواد موجود در سیستم را به شدت افزایش حالل را تبخیر کرده و  توان اعمال شار حرارتی می

شود که  هایی استفاده می تری انجام داد. این فرآیند که به کریستالیزاسیون تحت خالء موسوم است، برای سیستم این فرآیند را در دمای پایین

توان غلظت تعادلی را کاهش داده و در  از سوی دیگر، با کاهش دما می شود. افزایش دما منجر به تغییرات شیمیایی در محصول مورد نظر می

هایی که حاللیت  تمی کریستالیزاسیون را افزایش داد. کریستالیزاسیون تبریدی که پرکاربردترین نوع آن است، برای سیس نتیجه نیروی محرکه

 شود.  ها به شدت تابع دما است استفاده می آن

واحد بلور  و کوچکترین در واقع اولین .[9] باشد زایی و رشد می هستهی  خودی خود شامل دو مرحله فرآیند کریستالیزاسیون به

سیستم پیش از کنند. در صورتی که  های دیگر و رشد آن ها را فراهم می که محل تشکیل هسته نامند را هسته می شده در فاز مایع تشکیل

 نامند زایی اولیه می جامدی در آن حضور نداشته باشد، فرآیند را هسته ی شونده حل ی قرار داشته و هیچگونه ذرهشروع فرآیند در فاز مایع 

زایی  تشکیل شوند که به آن هستههای اولیه روی ذرات ریز و نامرئی نظیر گرد و خاک موجود در سیستم  با این وجود ممکن است هسته . [1۰]

فازی باشد، برخورد استاتیک  به صورت تک سیستم ی جامدی در سیستم حضور نداشته و ا چنانچه هیچگونه ذرهگویند. ام اولیه ناهمگن می

تحقیقات با این وجود  شوند.  ها تشکیل می هسته  زایی اولیه ناهمگن شده و اولین موجب شروع فرآیند هستهشونده  ی حل های ماده ملکول

هایی از  است که حضور کریستال  باشد. این در حالی مرحله از فرآیند کریستالیزاسیون میبرترین  اندهند که این مرحله زم شده نشان می انجام

ها عالوه بر کاهش زمان  حضور این کریستال گویند.  زایی ثانویه می به این پدیده هستهتواند این فرآیند را سرعت بخشد.  شونده می ی حل ماده

 دهد.  برای شروع فرآیند را نیز کاهش میاشباعیت الزم  ، فوقمورد نیاز فرآیند

نشیند. این فرآیند  اشباع بر روی سطح بلورهای موجود می شونده از محلول فوق ذرات حلشود،  ی بعدی که رشد نامیده می در مرحله

رفتن حرارت  حالت جامد و از بینی مرزی مایع به  ی محلول به مجاورت سطح بلور، انتقال مواد از الیه ی انتقال مواد از توده شامل سه مرحله

                                                           
1 Crystallization 
2 Morphology 



 
 بستگی در مجاورت سطح بلور یالس یانجر یعتو طب یتاشباع سرعت رشد بلور به درجه حرارت، فوقباشد.  ی رشد می تبلور آزادشده در نقطه

 . دارد

د. با استفاده از فرآیند وجود داری خالص و جداسازی آن از یک ترکیب موجود  ی صنایع فرآیندی نیاز فراوانی به تولید ماده در عمده

صنایع  توان شکل و نوع بلور آن را نیز کنترل کرد. ی مورد نظر را با خلوص باالیی بدست آورد، بلکه می توان ماده نه تنها می کریستالیزاسیون،

های استفاده  نمونهترین  قدیمی کنند. به عنوان مثال در صنایع غذایی ایران تولید نبات یکی از از این روش برای جداسازی استفاده میمختلفی 

ها اشاره کرد. صنایع دارویی  اسید و ویتامین دکستروز، بنزوئیکتوان به  از کریستالیزاسیون است. از دیگر مواد غذایی تولیدشده با این روش می

توان به تولید  ا داراست. به عنوان نمونه میحیاتی در روند تولید یک دارو ری فراوانی از این فرآیند دارند و گاهاْ این فرآیند نقش  نیز استفاده

ها نیز در کنار مواد شیمیایی خالص با  ها و رنگدانه مواد مختلف دیگری نظیر پروتئین ، استراویول و آتروواستاتین اشاره کرد. ها بیوتیک انواع آنتی

 شوند.  استفاده از این تکنولوژی تولید می

 صنایع دارویی-2

های مختلف و یا ساختار کریستالی متفاوت. به ویژه ساختارهای  ی جامد با حالت است از امکان وجود یک ماده  عبارت 1چندشکلی

توانند  ی جامد می های مختلف ماده ها بیشتر از جامدات بلورین است. حالت ها در آن نظمی در نوع ساختار و قرارگیری اتم آمورف که بی

این پدیده در . [11]ی ذوب و چگالی داشته باشند  پذیری، سرعت انحالل، نقطه متفاوتی از قبیل میزان انحاللهای شیمیایی و فیزیکی  ویژگی

مورف بوده که  درصد از مواد دارویی دارای پلی 8۰است. بنابر گزارشات مختلف، حدود  میت بسیار باالیی برخوردار بودهصنایع دارویی از اه

هدف عالوه بر مورف  در صنایع دارویی، دستیابی به پلی. [12]اند  و عملکردهای متفاوتی از خود نشان داده 2فراهمی ها زیست هرکدام از آن

های  همین عامل موجب شده تا از میان روش. [13]های خاص آن، وابستگی فراوانی به فرآیند کریستالیزاسیون و کنترل آن دارد  ویژگی

 تر باشد.  محبوب  بحرانی، آسیاب و ... کریستالیزاسیون از همه های سیال فوق کردن با اسپری، تکنیک ر خشکمختلفی نظی

 کروي يزاسيونکریستال-2-1

ترین  ها وجود دارند، اما یکی از اقتصادی های مختلفی برای تولید قرص روش .[14]ترین نوع از داروهای خوراکی است  قرص متداول

اند از توزیع  ها عبارت باشد. این ویژگی های مخصوص به خود می ویژگی است که نیازمند فرموالسیونی با  سازی مستقیم های تولید فشرده راه

های رفع این موانع استفاده از کریستالیزاسیون  ها. یکی از راه سازی آن ، چگالی توده پودر و قابلیت فشرده3ها اندازه ذرات، جریان پذیری کریستال

ی  ، که حاللیت ماده4شوند، معموالً از یک حالل قوی و یک ضدحالل های کروی تبدیل می در این روش که ذرات به توده. [15] کروی است

 شود. فاده میمورد نظر در آن پایین است، است

( را تولید کنند که ASAهای کروی استیل سالیسیلیک اسید ) ، کریستالاین روشموفق شدند با استفاده از  [16]گوسزو و همکاران 

 [1۷]ای دیگر ژنگ و همکاران  در مطالعههای مورد نظر برای دارو، قابلیت استفاده برای تبدیل مستقیم به قرص را داشتند.  در کنار حفظ ویژگی

سازی، توانستند به خلوص مد نظر نیز  پذیری، چگالی توده و قابلیت فشرده هایی نظیر جریان با استفاده از روش مذکور عالوه بر بهبود ویژگی

سازی  شکلی که دارد امکان فشرده زنیهای سو پذیری پایین و کریستال استفاده کردند که با جریان 5دست یابند. این گروه از سفوتاکسیم سدیم

کلروفرم در میزان ها توانستند با استفاده از  آن کلروفرم تشکیل شده و-آب-پروپانول-2شده از ترکیب  سیستم طراحی ها وجود ندارد. مستقیم آن

اندازه  دهد که بیشتر ذرات هم ان میکنار دما و سرعت اختالط، کنترل باالیی بر سایز ذرات تولیدشده داشته باشند. توزیع اندازه ذرات نش

پذیری، چگالی توده و قابلیت  بیشتر شود. همچنین تمامی خواص مد نظر از قبیل جریان 𝜇𝑚 4۰۰تواند از  هستند و اندازه ذرات می

آب حاوی -نیز توانستند با استفاده از سیستم استون [18]مقصودی و همکاران سازی ذرات تولیدشده بسیار بهتر از حالت معمول بود.  فشرده

                                                           
1 Polymorphism 
2 Bioavailability 
3 Flowability 
4 Anti-solvent 
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نیز فاکتورهای ذکرشده به نحوی بهبود یافتند که ذرات   ( ذرات ناپروکسن را تولید کنند. در این مطالعهHPC) 1هیدروکسی پروپیل سلولز

ها در مقایسه با  دقیقه بوده و مقاومت کششی پنج برابری آن 3۰شده در حدود  ی آماده شدن نمونه قابلیت تولید مستقیم را داشتند. زمان حل

است  ها از روش کریستالیزاسیون کروی استفاده شده در آنبرخی از مطالعات که ها دارد.  سازی آن ی فشردهی عادی، نشان از قابلیت باال نمونه

 اند.  خالصه شده 1در جدول 

 ی کریستالیزاسیون کروی شده بر داروها بوسیله مروری بر برخی اصالحات انجام -1جدول 

 نام دارو

 مرجع هاي بهبودیافته ویژگی

 پذیري جریان
قابليت 

 سازي فشرده
 اللسرعت انح پذیري تراکم

کنترل 

رهاسازي 

 دارو
 

استیل 

 اسید سالیسیلیک
     

 گوسزو و همکاران

[16] 

      ایبوپروفن
 کاواشیما و همکاران

[19] 

      ایبوپروفن
 پاوار و همکاران

[2۰] 

      ایبوپروفن
 پاوار و همکاران

[21] 

      آسکلوفناک
 اوشا و همکاران

[22] 

      آسکوربیک اسید
 کاواشیما و همکاران

[23] 

      پاراستامول
 پاوار و همکاران

[24] 

      پیروکسیکام
 مقصودی و همکاران

[25] 

      سفوتاکسیم سدیم
 گوپتا و همکاران

[1۷] 

      سلکوکسیب

 گوپتا و همکاران

 پارادکار و همکاران

[26 ,2۷] 

 ژنگ و همکاران      سیلیبین

                                                           
1 Hydroxypropylcellulose 



 
[28] 

      سیمواستاتین
 وارشوساز و همکاران

[29] 

      فنبوفن
 مارتینو و همکاران

[3۰] 

      کاربامازپین
 مقصودی و همکاران

[31] 

      کاربامازپین
 مقصودی و همکاران

[32] 

      مبندازول
 کومار و همکاران

[33] 

      مفنامیک اسید
 ویسواناتان و همکاران

[34] 

      ناپروکسن
 مقصودی و همکاران

[35] 

      ناپروکسن
 نوخودچی و همکاران

[36] 

      نیترندیپین

 سویی و همکاران

 ینگ و همکاران

[3۷ ,38] 

 

 کریستاليزاسيون ضد حالل-2-2

های فیزیکی دارو و همچنین توزیع اندازه ذرات  ی آن ویژگی وسیله توان به هایی است که می استفاده از ضدحالل یکی دیگر از روش

ی مواد دارویی دارای  کنند. از آنجایی که عمده های آلی برای کریستالیزاسیون دارو استفاده می آن را کنترل کرد. به طور معمول از حالل

پذیر است، از آب نیز به عنوان ضد حالل استفاده  در آب هستند و همچنین آب با برخی از ترکیبات آلی دوقطبی اختالط حاللیت پایینی

اشباعیت سیستم افت  شونده در آن پایین است. بنابراین، ناگهان فوق ی حل پذیری ماده است که انحالل شود. در این روش، ضد حالل سیالی می

های میکرومریتیک  های این روش توانایی تولید میکروذره و نانوذره است که بسیاری از ویژگی دهد. یکی از مزیت خ میکرده و کریستالیزاسیون ر

 . [39]بخشد  دارو را بهبود می

ها  توان فرآیند کریستالیزاسیون ضدحالل را کنترل کرد. یکی از آن ها می ی آن پارامترهای عملیاتی مختلفی وجود دارند که بوسیله

زایی نیز  زایی افزایش یافته و در نتیجه میزان کل هسته ی دارو است. هرچه غلظت دارو بیشتر باشد، سطح مورد نیاز برای هسته غلظت اولیه

هرچند، این اثر به صورت یکطرفه نیست. تعداد یابد.  های کوچک افزایش می بنابراین، میزان رشد کاهش یافته و تعداد کریستالیابد.  افزایش می

دما نیز از . [4۰]دهد  ای شدن ذرات را افزایش می ان تودهها میزان نفوذ دارو بین حالل و ضدحالل را کاهش داده و در نتیجه میز زیاد هسته

تولیدشده را های مجسترول استات  فاکتورهایی است که همواره بر فرآیند کریستالیزاسیون تاثیرگذار است. ژنگ و همکاران اثر دما بر کریستال



 
و با  𝑛𝑚 24۰هایی با اندازه متوسط  با کریستال ℃ 3ها در دمای  بررسی کردند. از آنجایی که هدف این گروه تولید نانوذرات دارو بود، آزمایش

منجر به تولید ذراتی با متوسط اندازه ذرات  ℃ 3۰است که این فرآیند در دمای  مورفولوژی مشخص نتایج مطلوب را حاصل کردند. این در حالی

2 𝜇𝑚 میزان حالل به ضدحالل ) حجمی شد. عامل مهم دیگر در این فرآیند نسبتSAS
باشد. با افزایش این نسبت، سایز ذرات به شدت  می (2

ه و منجر به تشکیل نانوذرات شود، غلظت دارو به سرعت کاهش یافت یابد. هنگامی که محلول حاوی دارو به ضدحالل تزریق می کاهش می

 .  [41]شود  می

 دهد.  ی تولید مواد اولیه دارویی با استفاده از آب به عنوان ضدحالل را نشان می شده در زمینه برخی از مطالعات انجام 2جدول 

 

 ی تولید مواد اولیه دارویی با استفاده از آب به عنوان ضدحالل شده در زمینه ی بر برخی از مطالعات انجاممرور -2جدول 

 (℃) دما SASنسبت  حالل دارو
 غلظت دارو

(𝒎𝒈
𝒎𝒍⁄) 

 سرعت همزن

(𝒓𝒑𝒎) 
 مرجع

 3۰۰۰    الکل ایزوپروپیل ایبوپروفن
 منصوری و همکاران

[42]  

 25۰۰ درصد وزنی 1   متانول ایربزارتان
 ژنگ و همکاران

[43]  

 1۰۰۰-2۰۰ 15-5 25-1۰ 1:2۰-1:1۰ اتانول آرتمیسینین
 کاکران و همکاران

[44] 

 بکلومتازون

 دیپروپیونات
 2۰۰۰-5۰۰- 3۰- - 1:2۰ متانول

 

[45] 

 15۰۰۰-1۰۰۰  3۰-3   بیکالوتامید
 لی و همکاران

[46] 

    1:6-1:1 متانول دفالزاکورت
 پایولینو و همکاران

[4۷] 

  6۰ 4  استون سلکوکسیب
 لیو و همکاران

[48] 

  1:4 اتانول سیرامسین
درصد  1

 وزنی/حجمی
 

 زیمرمان و همکاران

[49] 

 1۰۰۰ 5۰   اتانول فنوفیبرات
 رانهو و همکا

[5۰] 

  4۰-1۰ 45-25   کاربامازپین
 پارک و همکاران

[51] 

 1۰۰۰-2۰۰ 15-5 25-5 1:2۰-1:1۰ اتانول کورکومین
 کاکران و همکاران

[52] 



 

 1۰۰۰-3۰۰ 15-5  1:25-1:1۰ اتانول کوئرستین
 کاکران و همکاران

[53] 

 گریسئوفولوین
 استون

 اتانول
 25   

 دسای و همکاران

[54] 

مجسترول 

 استات
  12۰-3۰   استون

 چو و همکاران

[55] 

   8  متیل فرمامید دی ملوکسیکام
 راوال و همکاران

[56] 

 نورفلوکساسین
متیل  دی

 سولفوکسید
1:3-1:1۰  5-2۰  

 پاناگیوتو و همکاران 

[5۷] 

 

1کوکریستاليزاسيون-2-۳
 

. اگر یکی [58]است  ی ملکولی یا یونی تشکیل شده است که از دو یا چند نوع ماده  فاز کریستالی جامدی به صورت تککوکریستال، 

های  های بهبود برخی ویژگی یکی از روشنامند. کوکریستالیزاسیون نیز  ی دارویی باشد، آن را کوکریستال دارویی می از این مواد از مواد اولیه

از   شش عدد کوکریستال پیراستام با استفادهبرای مثال . [6۰, 59]پذیری است  پذیری، نرخ انحالل و تراکم فیزیکی مواد دارویی نظیر انحالل

تارتاریک -1-پیراستام 2است. در این میان، خواص هیگروسکوپیک ماندلیک اسید تولید شده-1ریک اسید و تارتاریک اسید، سیت-1موادی نظیر 

 .  [61]اسید در مقابل پیراستام بهبود یافته است 

روش برای تولید  از این [62]است. شیخ و همکاران  تبریدیهای کوکریستالیزاسیون استفاده از کریستالیزاسیون  یکی از روش

 ٪9۰ی آن بازدهی  لیتری انجام شد که نتیجه 1آمید از اتانول استفاده کردند. این پژوهش در مقیاس  های کاربامازپین:نیکوتین کوکریستال

ک اسید به روش نیز تاثیر میزان جوانه و سرعت همزن را بر کوکریستالیزاسیون آگومالتین:سیتری [63] ست. هولن و همکارانا رش شدهگزا

و کاربامازپین :  [64]ساکارین  : های کاربامازپین ها کریستالیزاسیون واکنشی است. کوکریستال یکی دیگر از این روشمشابه مطالعه کردند. 

ای که توسط سوگاندها و  اند. در مطالعه الیزاسیون به این روش تولید شدهبا ترکیب هرکدام از مواد و کنترل شرایط کریست [65]نیکوتین آمید 

 ℃ 6۰است، کوکریستال کورکومین : فلوروگلوسینول در دمای  تبخیر یک حالل آلی، که نام آن ذکر نشده است، انجام شده [66]همکاران 

 است.  کریستاالیزر تبخیری مدور انجام شدهتوسط یک 

 صنایع غذایی-۳

توانند در  های کریستالی مواد غذایی می کند. ویژگی برخالف انتظار، کریستالیزاسیون نقش بسیار کلیدی در صنایع غذایی ایفا می

ها دارای  ی غذایی که کنترل کریستالیزاسیون آن . از مهمترین مواد اولیه[6۷] کیفیت و زمان ماندگاری مواد غذایی نقش به سزایی داشته باشند

بندی  در کنار دسته [68]ها و نشاسته اشاره کرد. هارتل و همکاران  ها، نمک ها، آب)یخ(، چربی توان به قندها و الکل باشد، می می اهمیت فراوانی

 3هایی که متاثر از کریستالیزاسیون مواد غذایی هستند را نیز نام برده است. جدول  اند، ویژگی دادهمفیدی که برای مواد غذایی این دسته انجام 

ای در  کننده های یخ هیچگونه اثر خنک برای مثال بستنی بدون کریستال کند. را بیان میمواد غذایی های متاثر از کریستالیزاسیون  ویژگی

                                                           
1 Cocrystallization 
2 Hygroscopic 



 
تواند زمان ماندگاری را بسیار کاهش دهد. برای مثال  کریستالیزاسیون بعضی از مواد خاص می همچنینروزهای گرم تابستان نخواهد داشت. 

 توان به کریستالیزاسیون الکتوز در بستتی اشاره کرد. می

ند توا استفاده از انرژی اولتراسونیک میشوند. برای مثال،  راهکارهای متفاوتی برای بهبود کریستالیزاسیون مواد غذایی استفاده می

زایی و رشد بهبود  انرژی لرزشی را به سیستم کریستالیزاسیون منتقل کند که با این پدیده، با بهبود ضرایب انتقال جرم و حرارت فرآیند هسته

خواص  تواند موجب کنترل نوع بافت و یا بهبود زایی و رشد در صنایع غذایی می میدان اولتراسونیک جهت کنترل هستهکنند. استفاده از  پیدا می

و  [۷1]، کریستالیزاسیون چربی [۷۰]، بازیابی الکتوز از آب پنیر [69]مربوط به جداسازی مواد غذایی شود. از این روش در فرآوری ساکاروز 

تواند کریستالیزاسیون مواد غذایی را  همچنین استفاده از تنش نیز می است. استفاده شده [۷2]کریستالیزاسیون یخ به هنگام انجماد مواد غذایی 

 . [۷5-۷3]ها دارد  مورفیسم چربی بهبود بخشد. ایجاد تنش اثر چشمگیری بر کریستالیزاسیون و پلی

 

 [68] های مواد غذایی متاثر از کریستالیزاسیون ویژگی -4جدول 

 ویژگی مورد نظر ي اوليه ماده محصول

 بافت نرم و کوتاه ساکاروز یا الکتوز کارامل

 بافت نرم قندساکاروز، الکل  فندانت

 بافت نرم قندساکاروز، الکل  شیرینی خوراکی

 بافت ترد ساکاروز، الکل قند شیرینی خوراکی

 ظاهر ساکاروز روکش غذای صبحانه

 توزیع اندازه برای جداسازی ساکاروز، الکتوز و ... شده شکر فرآوری

 توزیع اندازه برای جداسازی سدیم کلرید شده نمک فراوری

 جداسازیتوزیع اندازه برای  اسید  سیتریک اسیدهای ارگانیک

 توزیع اندازه برای جداسازی مالتیتول، الکتیتول و ... های قندی الکل

 بافت، زمان ماندگاری نشاسته شده نان، محصوالت پخته

 شونده بافت آب یخ منجمدغذاهای 

 بافت نرم یخ منجمددسرهای 

 بافت، ظاهر، زمان ماندگاری ی کاکائو کره شکالت

 شوندگی پخشسختی،  چربی شیر کره

 

 ها کریستاليزاسيون چربی-۳-1

دهد. از میان این  ها را تحت تاثیر قرار می های فیزیکی آن ها بر فرآوری مواد غذایی تاثیر فراوانی دارد و ویژگی کریستالیزاسیون چربی

تواند  ها می . در واقع، کنترل کریستالیزاسیون چربی[۷6]بار و ... اشاره کرد  پزی، خشک های شیرینی توان به شکالت، کره، روغن محصوالت می

به طور . [۷۷]ظاهری شود  های رچرب، طعم مواد، پایداری فیزیکی و ویژگیپذیری بافت مواد پ هایی نظیر ثبات و انعطاف موجب بهبود ویژگی

گلیسیرید هستند. این ماده استری از ترکیب گلیسرول و اسیدهای  ( یا تریTAGs)1ها گلیسرول آسیل ای از تری ها ترکیبات پیچیده کلی روغن

                                                           
1
Triacylglycerol 



 
ها را  های ظاهری آن طعم، پایداری و ویژگیهای فیزیکی،  های جامد و مایع، ویژگی گلیسیرید موجود در روغن چرب است. ترکیب نوع خاص تری

 . [۷8]ی کنترل آن دارد  کند و همچنین اثر فراوانی بر مکانیسم کریستالیزاسیون و نحوه مشخص می

ی  فورمیسم کره پلیی شکالت است.  ی اولیه ها تشکیل شده و مادهگلیسیرید تری از آن ٪9۷ی از موادی است که ی کاکائو یک کره

فورمیسم، پارامترهایی  در طول فرآیند تولید شکالت، در کنار پلیکند.  ی فراوری آن را مشخص می های محصول نهایی و نحوه کاکائو ویژگی

بنابراین، . [۷9]های نهایی محصول دارد  ها نیز اثر فراوانی بر ویژگی ها و مورفولوژی کریستال ز کریستالنظیر میزان چربی جامد، تعداد و سای

با استفاده از ایجاد تنش در   [8۰, ۷3] مالکی و همکارانی کاکائو از اهمیت فراوانی برخوردار است.  کنترل مناسب بر کریستالیزاسیون کره

خشند که نفوذ روغن در شکالت بهبود یابد. با استفاده از تنش، های آن را به نحوی تغییر ب ی کاکائو توانستند ویژگی فرآیند کریستالیزاسیون کره

برای  با استفاده از امواج اولتراسوند [81] دووس و همکارانبا وجود تشکیل نانوذرات میزان نفوذ روغن در شکالت کاهش یافت. 

زایی را افزایش داده و نرخ رشد را کاهش  دریافتند که استفاده از میدان اولتراسونیک نرخ هسته، های مختلف کاکائو کریستالیزاسیون نمونه

 های ریزتر نسبت به حالت عادی بود.  ی این مطالعه تولید تعداد زیادی هسته با اندازه دهد. نتیجه می

 کریستاليزاسيون یخ-۳-2

انجماد با تغییر فشار و های ریز یخ در مواد غذایی و دسرهای منجمد از اهمیت فراوانی برخوردار است.  حفظ کریستالتولید و 

ی کاهش ناگهانی فشار در دمای  در انجماد با تغییر فشار، به واسطههای اخیر در این زمینه هستند.  هایی از پیشرفت اکستروژن دما پایین، مثال

−تا  15− افتد. در فشارهای باال آب در این دما در حالت مایع قرار  ی غذایی اتفاق می زایی به صورت یکنواخت در سرتاسر ماده ، هسته℃2۰

ی فروسرد  ی ماده به طور یکنواخت در ناحیه شود تا بجای انتقال حرارت جابجایی از سطح ماده، کل توده دارد. کاهش فشار ناگهانی موجب می

شده با این روش موجب  های کوچک یخ تشکیل افتد. کریستال ی غذا اتفاق می زایی در سرتاسر حجم توده مین واسطه هستهقرار گیرد و به ه

 شوند.  افزایش کیفیت و زمان ماندگاری مواد غذایی می

 گویند زاسیون میهای کریستالیزاسیون استفاده از میدان اولتراسونیک است که به آن سونوکریستالی های بهبود سیستم یکی از راه

تواند موجب بهبود  های مختلفی می اولتراسوند از از راه. [83]معرفی شد  192۷این پدیده برای اولین بار توسط ریچارد و لومیس در سال . [82]

. بدنبال این پدیده تعداد [84] ی بهبود اختالط ملکولی است ها کاهش زمان القا بوسیله های کریستالیزاسیون شود. یکی از این روش سیستم

ی متا استیبل را کاهش دهد  تواند ناحیه لتراسوند میهمچنین او. [85] کند های بیشتری تشکیل شده و سایز ذرات کاهش پیدا می کریستال

زایی را افزایش دهد. در واقع با ایجاد حباب در محلول به این روش،  تواند سرعت هسته ستفاده از میدان اولتراسونیک می. از سوی دیگر ا[86]

زایی افزایش  کند و به دنبال آن سرعت هسته کاهش پیدا می 1کاهش پیدا کرده و انرژی آزاد بحرانی اضافیشونده  ذرات حل مجددنرخ انحالل 

زایی را ایجاد کرده و موجب بهبود  های مورد نیاز برای هسته های کوچک، مکان امواج اولتراسوند با ایجاد حباب. [88, 8۷]کند  پیدا می

ها و  های یخ، امواج اولتراسوند مانع فعالیت و رشد آنزیم . در کنار بهبود شرایط کریستال[89]شود  زایی اولیه می الخصوص هسته زایی، علی تههس

. اثر مثبت این روش بر کیفیت مواد غذایی توسط [9۰]گردد  شود که این مهم، خود موجب بهبود کیفیت مواد غذایی می ها می میکرواورگانیسم

 .[93-91]است  محققان بسیاری اثبات شده

 بندي جمع-۴

است. در  ای به مبانی کریستالیزاسیون به کاربرد آن در صنایع غذایی و دارویی پرداخته شده ی حاضر در کنار اشاره در مطالعه

  و توزیع اندازه ذرات مناسب دست یافت. هایی نظیر مورفولوژی خاص فاز جامد مورد نظر با ویژگیتوان به  کریستالیزاسیون با کنترل فرآیند می

ترین نوع داروهای  رایج از که ٬امکان تبدیل مستقیم آن به قرص عدم ٬یکی از مشکالتی که در تولید مواد دارویی مختلف وجود دارد

جریان پذیری و سرعت انحالل نیز می تواند توسط نوع فرآیند کریستالیزاسیون  نظیر پارامترهایی ٬در کنار این ویژگی .باشد می ٬خوراکی است

کوکریستالیزاسیون از روش هایی هستند که برای بهبود ویژگی های مواد  و ضدحالل کریستالیزاسیون ٬کنترل شود. کریستالیزاسیون کروی

 دارویی استفاده می شوند. 

                                                           
1 Critical Excess Free Energy 



 
در صنایع غذایی نیز کنترل کریستالیزاسیون نقش کلیدی ایفا میکند. نوع و ویژگی های کریستال های موجود در ماده ی غذایی می 

مواد غذایی که اثر کریستالیزاسیون بر ویژگی های یکی از  گاری آن اثر بگذارند.ماند همچنین و ظاهری ٬تواند مستقیما بر ویژگی های فیزیکی

آن نقش مهمی ایفا می کند.
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Abstract 

 
Crystallization, after distillation, is the most common separation 

processes in chemical industries. Properties like selectivity and low energy 

consumption, high purity solid phase production with specific morphology and 

also, proper size distribution have led to the popularity of this process. There is a 

vast usage of crystallization in chemical industries. In the current study, the 

application of this process in pharmaceutical and food industry is studied. The most 

common dosage of oral drugs is tablet. The ability of direct tableting is one of the 

most important properties which can be controlled by crystallization. Spherical 

crystallization can meet this need producing spherical crystals with narrow size 

distribution. Cocrystallization and anti-solvent crystallization, also, are of the 

methods which can improve drug properties like dissolution rate and flowability by 

narrow and proper size distribution of drug crystals. Similarly, crystallization of 

ingredients in food products can also improve their features, the most important 

ones of which is visual and sensual properties and shelf life. For instance, 

controlling crystallization of ice crystals in frozen food and desserts can 

surprisingly affect the quality and shelf life of them. 
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