تاثیر استفاده از هیدروکلوئید کربوکسی متیل سلولز و امولسیفایر دی استیل تارتاریک
اسید بر خواص فیزیکوشیمیایی ،حسی و ماندگاری نان تست غنی شده با آرد
لوبیاچیتی و نخود
لیال ناطقی

*

*گروه علوم و صنایع غذایی ،دانشکده کشاورزی ،واحد ورامین  -پیشوا ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ورامین ،ایران
تاریخ دریافت51/6/51 :

تاریخ پذیرش56/2/8:

چکیده
حبوبات یکی از منابع بسیار مهم پروتئینی میباشند که در متعادلسازی آمینواسیدهای ضروری بدن نقش بهسزایی داشته و میتواند
خواص کاربردی در محصوالت پخت نیز داشته باشد .از سوی دیگر بهدلیل عدم حضور پروتئین گلوتن در این دسته از مواد غذایی ،در
صورت افزودن به فرموالسیون محصوالت صنایع پخت ،استفاده از مواد افزودنی مجاز نظیر هیدروکلوئیدها و امولسیفایرها بهمنظور
بهبود بافت ضروری بهنظر میرسد .بنابراین هدف از این پژوهش بررسی خواص فیزیکوشیمیایی ،حسی و بهبود مدت زمان ماندگاری
نان تست غنی شده با آرد حبوبات (نخود و لوبیاچیتی) در مقادیر  1و  51درصد ،امولسیفایر دی استیل تارتاریک اسید( )DATEMدر
مقادیر  1/51و  5درصد و هیدروکلوئید کربوکسی متیل سلولز ) (CMCدر مقادیر  5و  5/1درصد (وزنی-وزنی ،بر پایه وزن آرد) به
ترتیب بود .نتایج نشان داد افزودن آرد نخود و لوبیاچیتی و امولسیفایرها منجر به افزایش جذب آب خمیر ،زمان گسترش خمیر ،زمان
مقاومت خمیر و همچنین ارزش والریمتری (خصوصیات کشسانی خمیر) گردید و درجه سست شدن خمیر در تمامی تیمارها کمتر از
نمونه شاهد بود .در تمامی بازه های زمانی حداکثر مقاومت به کشش تمامی تیمارها افزایش و قابلیت به کشش کاهش یافت .تیمار
محتوی  1درصد آرد لوبیاچیتی و  5درصد  ،CMCاز بین تیمارهای منتخب دارای کمترین میزان بیاتی پس از  52ساعت بود .نتایج
حاصل از حجمسنجی نمونهها نشان داد که نمونهی حاوی  51درصد آرد نخود و  1/51درصد  ،DATEMباالترین حجم را داشت.
نمونه حاوی  1درصد آرد لوبیاچیتی و  5درصد  CMCاز نظر پذیرش کلی با نمونه شاهد اختالف معنیداری نداشت .در نهایت با توجه
به نظر ارزیابها استفاده از  1درصد آرد لوبیاچیتی و  5درصد  CMCنسبت به وزن کل آرد در فرموالسیون ،نان تست غنیشده توصیه
میگردد.
واژه های کلیدی :آرد لوبیاچیتی ،آرد نخود ،دی استیل تارتاریک اسید ،کربوکسی متیل سلولز ،نان تست

* مسوول مکاتباتleylanateghi@yahoo.com :
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 -1مقدمه

فرد ایجاد میکند ( .)25با افزودن آرد حبوبات به آرد گندم،

نان غذای اصلی و پایه بسیاری از کشورهای جهان را تشکیل

فرمانتاسیون خمیر و خواص رئولوژی خمیر که تأثیر بهسزائی

داده و روزانه قسمت اعظمی از انرژی ،پروتئین ،امالح معدنی

در کیفیت نان دارند ،تغییر مینماید .لذا باید آنها را به دقت

و ویتامینهای گروه  Bمورد نیاز آنها را تامین مینماید .در

مورد بررسی قرار داد.

ایران نیز حدود  61-61درصد پروتئین و کالری و حدود 3-2

یکی از موفقترین روشها به منظور حفظ کیفیت و افزایش

گرم امالح معدنی و قسمت اعظم نمک مورد نیاز روزانه از

مدت زمان نگهداری نان به کاربردن هیدروکلوئیدها میباشد

خوردن نان تامین میگردد ( ،)2ولی متاسفانه با افزایش

( .)56گروههای هیدروکسیل موجود در هیدروکلوئیدها با

مصرف ،اقدامات الزم برای غنیسازی و بهبود آن صورت

برقراری پیوندهای هیدروژنی با مولکولهای آب ،بیاتی نان را

نگرفته است .یکی از بهترین ترکیبات به منظور غنیسازی آرد

به تاخیر میاندازد ( .)2معموال هیدروکلوئیدها در تهیه نانهای

گندم در تولید نان استفاده از آرد حبوبات میباشد .حبوبات

حجیم برای بهبود بافت ،تقویت شبکه گلوتنی ،ایجاد نرمی،

حاوی مقادیر باالیی از اسیدآمینههای لیزین ،لوسین،

یکنواختی و به تعویق انداختن بیاتی استفاده میشود (.)8

آسپارتیک اسید ،گلوتامیک اسید ،آرژینین هستند که

کربوکسیمتیلسلولز ( (*CMCدر فرآوردههای نانوایی بیشتر

جایگزین مناسبی برای انواع گوشتها میباشند ،بنابراین استفاده

جهت نگهداری رطوبت ،بهبود بافت یا بهبود احساس دهانی

از آرد حبوبات در نان ،عالوه بر تامین اسیدآمینههای ضروری

محصوالت ،کنترل کریستالیزاسیون شکر و یخ و همچنین

در بدن با افزایش محتوای پروتئینی نان ،ارزش غذائی آن را

کنترل ویژگیهای رئولوژیکی خمیر ،بهبود حجم و یکنواختی

باال میبرد .از آنجاییکه میزان پروتئین موجود در آرد نخود

ساختمان محصوالت و یا افزایش ماندگاری آنها به کار

 55-21درصد میباشد بنابراین با باال رفتن محتویات پروتئینی

میرود ( .)51عرب عامری و همکاران ( )5383تاثیر

نان توسط آرد نخود ،بیاتی نان نیز به تعویق میافتد که این

هیدروکلوئیدهای کربوکسیمتیلسلولز ،صمغ زانتان ،صمغ

میتواند بدلیل به تعویق افتادن روتروگراداسیون (بیاتی)

گوار و صمغ لوبیای لوکاست را بر کیفیت نان لواش مورد

نشاسته باشد ( .)1در تحقیقی شمس و همکاران در سال

بررسی قرار دادند و بیان داشتند که استفاده از هیدروکلوئیدها،

( )5385آرد نول را با آردهای نخود و باقال ،غنی نمودند نتایج

منجر به تعویق بیاتی میگردد (.)8

نشان داد ،میزان تمام آمینواسیدهای ضروری بجز

استفاده از افزودنیهایی نظیر امولسیفایرها در نان ،خلل و فرج

آمینواسیدهای ضروری گوگرددار (متیونین و سیستین) در آرد

نان بهبود میبخشد و حجم نان را افزایش میدهد( .)6یکی از

مذکور در مقایسه با آرد نول غنی نشده افزایش یافت (.)6

امولسیفایرهای غیریونی روغن در آب دی استیل تارتاریک

مطالعات نشان داده است که مصرف میان وعدههای غذایی

اسید( (†DATEMاست که به عنوان تقویتکننده خمیر سبب

حاوی لوبیاچیتی در پیشگیری از سرطان روده بزرگ نقش

افزایش قدرت نگهداری گاز و به دنبال آن بهبود بافت و

مهمی دارد .از طرفی ،آهن ،فوالت و منیزیم موجود در نخود

کیفیت نان میشود ( .)5امولسیفایرها می توانند با آمیلوز

در رشد سلولهای هموگلوبین ،رقیق شدن خون و بهبود

تشکیل

مولکول

نشاسته

جریان خون تاثیر بسزایی دارد ( .)28لوبیاچیتی و نخود از نظر
مقدار فیبر بسیار غنی هستند( ،)55مصرف منظم فیبر با کاهش
چشمگیر کلسترول مضر و حفظ سالمت بدن ارتباط دارد .فیبر
به جذب بهتر مواد مغذی کمک میکند و احساس سیری در

*

Diacetyl tartaric acid ester of mono- and
diglycerides
2
Carboxy Methyl Cellulose
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کمپلکس دهند و از تجمع و متراکم شدن زنجیرهای آمیلوز

از الک با مش  511عبور داده شدند .دیگر مواد شیمیایی مورد

که موجب کاهش خروج آب از نشاسته ژالتینه شده

استفاده در این تحقیق از شرکت مرک آلمان خریداری شد.

میگردند ،جلوگیری نمایند و در نتیجه به وسیله ایجاد

 -2-2روشها

کمپلکس با نشاسته و جذب شدن بر روی سطح آن موجب

 -1-2-2آزمونهای فیزیکوشیمیایی نمونه آرد گندم

ممانعت از خروج آب و به تاخیر انداختن بیاتی محصول شوند
( .)25غیور و همکاران )5351( ،تاثیر به کارگیری

DATEM

را برخصوصیات رئولوژیکی و حجم مخصوص نان اشترودل
مورد بررسی قرار دادند که نتایج آنها نشان داد ،استفاده از
 DATEMبه میزان  1/3درصد باعث بهبود خواص رئولوژیکی
و افزایش حجم مخصوص نان اشترودل میشود( .)5پورظفر و
همکاران ( ،)2153تاثیر به کارگیری امولسیفایر  DATEMرا
بر ویژگی های حسی و مدت ماندگاری نان بربری بدون
گلوتن مورد بررسی قرار دادند و مشخص گردید که استفاده
از امولسیفایر  DATEMبه میزان  5درصد سبب کاهش سفتی
نان ها طی دوره نگهداری در مقایسه با شاهد گردید (.)21
از اینرو هدف کلی از این تحقیق بررسی خواص
فیزیکوشیمیایی ،حسی و بهبود مدت زمان ماندگاری نان تست
غنی شده با آرد لوبیاچیتی و نخود با کربوکسی متیل سلولز و
دی استیل تارتاریک اسید بود.
 -2مواد و روشها
 -1-2مواد

آرد مورد استفاده در این تحقیق آرد نول با درجه استخراج 68
درصد بود که از کارخانه آرد و نان هورسان (تهران) و مخمر
خشک فعال از شرکت فریمان مشهد تهیه گردید .کربوکسی
متیل سلولز و دی استیل تارتاریک اسید از شرکت دنیسکو
دانمارک تهیه شد .لوبیاچیتی و نخود مورد استفاده در این
پژوهش از مرکز تحقیقات کشاورزی ،استان گلستان
(گرگان) ،تهیه گردیدند و توسط آسیاب چکشی (مدل ام سی
جی ،511مایسان ،کره جنوبی) به طور کامل آسیاب شدند و

نول و آردهای نخود و لوبیاچیتی

تمامی آزمون های شیمیایی نمونه های آرد مطابق با روش
 )52( AACCبه شماره های ذکر شده صورت گرفت.آزمون
تعیین رطوبت شماره  ،56-22آزمون تعیین خاکستر شماره
 ،18-15آزمون تعیین پروتئین شماره  ،26-52آزمون تعیین
چربی شماره  ،51-31آزمون تعیین  pHشماره  12-12و
آزمون تعیین فیبر به شماره  32-51انجام شد.
-2-2-2آزمون های رئولوژیکی خمیر

آزمونهای فارینوگرافی با استفاده از روش استاندارد

AACC

( )52به شماره  ،22-15آزمون اکستنسوگراف با استفاده از
روش استاندارد ملی ایران به شماره  )55( ،3226به ترتیب
توسط دستگاههای فارینوگراف و اکستنسوگراف برابندر،
ساخت کشور آلمان انجام شد.
 -3-2-2تولید نان تست
به منظور تولید نان تست ،آرد حبوبات (نخود و لوبیاچیتی) در
مقادیر  1و  51درصد ،امولسیفایر  DATEMدر مقادیر  1/51و
 5درصد و هیدروکلوئید  CMCدر مقادیر  5و  5/1درصد
(وزنی-وزنی ،بر پایه وزن آرد) ،مطابق با جدول  ،5به
فرموالسیون خمیر نان تست اضافه شدند و در مخزن
خمیرگیرآزمایشگاهی(ایپتو ،*1مدل  ،EB21آلمان) به مدت
 51دقیقه به طور یکنواخت مخلوط شدند و پس از آن مخمر،
نمک ،روغن و شکر به میزانهای  2،2،6و  2درصد وزنی بر
پایه وزن آرد به مخلوط اضافه گردیدند .سپس مقدار آب
الزم بر اساس جذب آب آرد در فارینوگراف محاسبه گردید
و به مخلوط اضافه شد .پس از اختالط کامل آرد و آب و
*. Iypto

 22نشریه ی نوآوری در علوم وفناوری غذایی  /سال نهم  /شماره ی دوم  /تابستان56
تشکیل توده فرم پذیر خمیر ،استراحت اولیه نمونه ها به مدت
 51دقیقه خمیر در داخل کابینت مخصوص ورآمدن
خمیر(ولکر  ،*8آلمان) در دمای  38درجهسانتیگراد صورت
گرفت .سپس قطعاتی از خمیر به وزن تقریبی  211گرم،
چانهگیری و گرد گردید و دوباره پس از  51دقیقه استراحت،
تخمیر میانی(به مدت  31دقیقه ،دمای  38درجهسانتیگراد)
انجام شد .در نهایت چانه های خمیر وارد اتاقک تخمیر شدند
تا مرحله تخمیر نهایی در درجه حرارت  31درجه سانتیگراد
و رطوبت نسبی 81درصد به مدت  21دقیقه انجام شود .سپس
قالب های نان وارد فرگردان با سیستم بخار مخصوص پخت
نان تست و انواع نانهای شیرین ،ساخت کشور ایران با
دمای 221-231درجه سانتیگراد گردیدند .مدت زمان پخت
نمونه های نان تست در حدود  21دقیقه بود.

*.Welker
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جدول -1مشخصات تیمارهای نانهای تست تولید شده و کدهای مربوطه
مشخصات تیمارها

کد تیمارها
کد ()0

نمونه شاهد (حاوی آرد نول ،فاقد آرد حبوبات  CMC ،و )DATEM

کد ()0

نمونه حاوی  %00آرد نخود به وزن کل آرد نول

کد ()2

نمونه حاوی  %00آرد نخود و  DATEM 0/57%به وزن کل آرد نول

کد ()3

نمونه حاوی  %00آرد نخود و  DATEM %0به وزن کل آرد نول

کد ()4

نمونه حاوی  %00آرد نخود و  CMC %0به وزن کل آرد نول

کد ()7

نمونه حاوی  %00آرد نخود و  CMC 0/7%به وزن کل آرد نول

کد ()6

نمونه حاوی  %7آرد لوبیاچیتی به وزن کل آرد نول

کد ()5

نمونه حاوی %7آرد لوبیاچیتی و  DATEM0/57%به وزن کل آرد نول

کد ()8

نمونه حاوی  %7آرد لوبیاچیتی و  DATEM %0به وزن کل آرد نول

کد ()9

نمونه حاوی  %7آرد لوبیاچیتی و  CMC %0به وزن کل آرد نول

کد ()00

نمونه حاوی  %7آرد لوبیاچیتی و CMC 0/7%به وزن کل آرد نول

 -4-2-2روشهای آزمون فیزیکوشیمیایی نانهای تست

 -2-4-2-2اندازهگیری حجم مخصوص

تولیدی

اندازهگیری حجم نانهای تست مورد آزمون ،به روش

 -1-4-2-2آزمون بافت سنجی

جایگزینی حجم با دانه کلزا انجام گردید .برای اندازهگیری،

تغییرات بافت مطابق با استاندارد  AACCبه شماره 52-15
( )52توسط دستگاه اینستران *( )IUTMمدل  ،H5KSساخت
انگلستان انجام شد .میزان نیروی به کار رفته در این آزمون 1
کیلوگرم و یا 111نیوتن بود و در این آزمون از پروب نفوذی
با سطح مقطع استوانهای شکل و با قطر سطح مقطع 3/2
میلیمتر با سرعت 511میلیمتر بر دقیقه استفاده شد و در هنگام
تعیین سفتی مغز نان میزان نفوذ پروپ  51میلیمتر بود .نانهای
مورد نظر مورد آزمون تراکمی یا فشاری در فواصل زمانی ،22
 28و  52ساعت بعد از پخت قرار داده شدند.

Instron universal Testing machine

*

ابتدا حجم ظرف همراه با دانههای کلزا اندازه گرفته شد ،سپس
قطعه نان تست در داخل ظرف خالی گذاشته شد و در آن
دانههای کلزا ریخته شد و سپس نان تست خارج گردید و
حجم اشغالی توسط دانههای کلزا اندازه گیری شد .اختالف
دو عدد حاصله حجم نان تست بود .جهت کاهش خطا از
قسمتهای مختلف نان نمونه برداری شد و سپس حجم
مخصوص نان تست مطابق با روش زیر محاسبه گردید (.)33
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 -3-4-2-2آزمون حسی نانهای تست تولیدی

آزمون حسی مطابق روش هدونیک پنج نقطهای ،از بسیار

با توجه به جدول  ،2تمامی فاکتورهای مورد اندازهگیری آرد

مطلوب (امتیاز  )1تا بسیار نامطلوب (امتیاز  )5انجام گرفت و

نول مصرفی در حد استاندارد ملی آرد ایران به شماره ،513

بیاتی و پذیرشکلی نانهای تست تولید شده در سه بازه

بوده است ( .)52مطابق با نتایج مقادیر پروتئین ،خاکستر و فیبر

زمانی  28 ،22، 1ساعت مورد بررسی قرار گرفتند( 5و .)58

آرد لوبیاچیتی و آرد نخود به شکل معنیداری باالتر از آرد
نول بود.

 -5-2-2روش تجزیه تحلیل اطالعات

تجزیه و تحلیل نتایج در قالب طرح کامال تصادفی در  3تکرار
در روشهای دستگاهی و  1تکرار در روشهای حسی با
استفاده از نرم افزار  Minitab 56صورت گرفت .آنالیز
واریانس یک طرفه و مقایسه میانگینها از نوع دانکن در سطح
معنیداری  1درصد به منظور بررسی معنیدار بودن نتایج
حاصله صورت گرفت.

همچنین میزان پروتئین آرد نخود ( )38/85در مقایسه با آرد
لوبیاچیتی ( )32/22باالتر بود .در تایید نتایج حاصل از تحقیق
حاضر خسروی و همکاران ( ،)5352نیز اعالم کردند که میزان
پروتئین آرد نخود ( )23/33به شکل معنیداری باالتر از آرد
لوبیاچیتی ( )32/11در واریتههای ایرانی بوده است ( .)3در
بررسیهای محققین دیگر نیز میزان پروتئین ،خاکستر و فیبر
موجود در آرد های نخود ،لوبیاچیتی به مراتب بیشتر از میزان

 -3نتایج و بحث
 -1-3نتایج آزمون فیزیکوشیمیایی آرد گندم نول و

آن در آرد ستاره گزارش شده بود (.)21

آردهای نخود و لوبیاچیتی
جدول -2ویژگیهای فیزیکوشیمیایی آرد گندم (نول) و آردهای نخود و لوبیاچیتی

1و2

رطوبت

خاکستر

پروتئین

(درصد)

(درصد)

(درصد)

آرد نول

03/80±0/80a

0/70±0/08c

00/90±0/38c

6/087±0/02b

آرد لوبیاچیتی

8/00±0/37b

2/50±0/38b

32/22±0/08b

6/087±0/05b

0/20±0/05b

آرد نخود

6/00±0/08c

4/20±0/02a

38/85±0/20a

6/40±0/24a

0/70±0/08c

نمونه

pH

-0مقادیر بر اساس میانگین  ±انحراف معیار گزارش گردیده است.
-2حروف متفاوت در هر ستون بیانگر وجود اختالف آماری در سطح احتمال  7درصد هستند.

چربی

فیبر

(درصد)

(درصد)

2/77±0/09a

2/45±0/09c
04/70±0/82a
03/00±0/52b

تاثیر استفاده از هیدروکلوئید کربوکسی متیل سلولز و امولسیفایر دی استیل تارتاریک اسید بر خواص فیزیکوشیمیایی ،حسی و 25 ....
 -2-3نتایج حاصل از آزمون فارینوگراف

گندم و آرد نخود اینطور بیان نموده بودند که جذب آب

نتایج حاصل از آزمون فارینوگراف در جدول ،3گزارش شده

خمیر با افزودن مقادیر آرد نخود به آرد گندم افزایش

است.

مییابد که این افزایش جذب آب را به افزایش محتوای

 -1-2-3میزان جذب آب

پروتئین و پنتوزان به خصوص ریبوز و دزوکسی ریبور (پلی

با افزایش جذب آب اجزای خمیر بهتر توزیع میشوند و شبکه
گلوتنی توسعه بهتری خواهد داشت .محققان افزایش ظرفیت
جذب آب آرد گندم را به محتوای رطوبت کمتر ،سبوس
بیشتر و پروتئین باالتر ،سطح پنتوزان باالتر ،نشاسته آسیب دیده
بیشتر و فعالیت آنزیمی باالتر آن نسبت دادهاند.
مطابق با نتایج جدول ،3بیشترین میزان جذب آب بهترتیب به
تیمارهای کد ( ، )1کد ( )2که حاوی آرد نخود و

CMC

بودند تعلق داشت که از نظر آماری اختالف معنیداری بین

ساکاریدهای غیر نشاسته ای) و کاهش جزء نامحلول پروتئینی
با افزودن آرد حبوبات در آردهای ترکیبی نسبت دادند (.)23
در تایید نتایج حاصل از تحقیق حاضر شمس و همکاران
( )5385نیز گزارش نمودند که افزودن آرد نخود پوست
گیری نشده و باقال به آرد گندم منجر به افزایش مواد سلولزی
در خمیرهای نان و در نتیجه افزایش درصد جذب آب در آنها
شده بود (.)6

آنها مالحظه نگردید ( )p≥0.05و کمترین میزان جذب آب

 -2-2-3زمان گسترش خمیر

بهترتیب در تیمارهای شاهد ،کد ( )3و کد ( )5که حاوی

مدت زمان الزم به دقیقه برای شکل گیری خمیر را زمان

امولسیفایر  DATEMبودند ،مشاهده شد که از نظر آماری

گسترش خمیر مینامند( .)32مطابق با نتایج جدول  ،3افزودن

اختالف قابل مالحظهای در میزان جذب آب این خمیرها دیده

آرد حبوبات و امولسیفایرها در تمام سطوح منجر به افزایش

نشد (.)p≥0.05

زمان گسترش خمیر در مقایسه با نمونه شاهد گردید .باالترین

مطابق با نتایج میزان جذب آب نمونههای حاوی آرد نخود و

زمان گسترش خمیر مربوط به تیمار کد ( ،)2که حاوی 51

لوبیاچیتی و امولسیفایر به شکل معنیداری باالتر از نمونه شاهد

درصد آرد نخود و  5درصد  CMCبود و کمترین زمان

بود .از آنجایی که حبوبات حاوی پروتئین باالتری نسبت به

گسترش خمیر متعلق به نمونه شاهد بود .کوهاجدووا* و

غالت میباشند بنابراین با افزودن آرد حبوبات به آرد ،محتوای

همکاران در سال ( ،)2153در طی تحقیقی با افزودن آرد نخود

پروتئینی آرد نیز افزایش مییابد و در نتیجه میزان جذب آب

به آرد گندم ،اینطور بیان نمودند که با افزایش درصد

خمیر حاصله نیز افزایش یافت ( .)21نکته دیگر اینکه حدود

جایگزینی آرد نخود با آرد گندم زمان گسترش خمیر به شکل

 51-51درصد پروتئینهای خشک لوبیا ،محلول در آب هستند

معنیداری افزایش یافت که این افزایش زمان گسترش خمیر

درحالیکه  51-81درصد پروتئینهای گلوتنی ،غیرمحلول در

میتواند بدلیل وجود پروتئینهای غیرگلوتنی ،فیبرها و قندهای

آب هستند که این امر باعث جذب آب باالی خمیر حاصل از

موجود در آرد نخود باشد که منجر به تداخالت این ترکیبات

آرد لوبیاچیتی در مقایسه با آرد گندم میگردد (5و .)22از

با پروتئینهای گلوتنی و تاخیر در هیدراتاسیون و توسعه شبکه

طرفی تعداد زیاد گروههای هیدروکسیل موجود در ساختار

گلوتنی باشد (.)25

فیبر موجود در آرد حبوبات ،با ایجاد پیوندهای هیدروژنی
جذب آب را افزایش میدهند (5و.)22
نتایج به دست آمده از این تحقیق مطابق با نتایج سایر محققین
بود که در بررسی ویژگیهای رئولوژیکی خمیر ترکیبی آرد
Kohajdová

*

جدول  -3نتایج حاصل از آزمون فارینوگراف نمونههای آرد ،نانهای تست غنی شده با آرد لوبیاچیتی و نخود و حاوی هیدروکلوئید  CMCو امولسیفایر DATEM

1و2

کد

میزان جذب آب

زمان گسترش خمیر

زمان مقاومت خمیر

درجه سست شدن خمیر پس از 11

درجه سست شدن خمیر پس

نمونه

(درصد)

(دقیقه)

(دقیقه)

دقیقه (برابندر)

از 12دقیقه (برابندر)

()0

78/80±0/37e

2/00±0/00e

7/27±0/05e

79/00±0/00b

57/00±0/70 b

46/0±0/84g

()0

60/00±0/37bcd

7/00±0/20bcd

6/50±0/05bc

72/0±0/70d

62/00±0/24e

73/0±0/04 def

()2

62/20±0/49

7/00±0/06

8/00±0/04

40/00±0/0

77/00±0/00

60/0±0/33

abc

cd

a

h

g

ارزش والریمتری

a

()3

60/00±0/65de

4/80±0/20 cd

5/00±0/08b

70/00±0/24 e

67/00±0/24 d

77/0±0/28cde

()4

63/47±0/72a

6/00±0/04a

7/20±0/09e

76/0±0/70c

58/00±0/57a

70/0±0/25 f

()7

63/70±0/63

8/00±0/02

30/00±0/07

g

72/0±0/20

79/0±0/96

()6

60/70±0/05cde

4/70±0/76d

5/80±0/20a

73/0±0/00d

79/00±0/00f

73/0±0/60 def

()5

60/00±0/50

7/00±0/20

6/00±0/06

77/00±0/07

54/0±0/27

72/0±0/99

a

de

bcd

cd

7/00±0/04

a

d

i

c

b

ab

ef

()8

62/40±0/05ab

7/70±0/04abc

8/20±0/05a

42/00±0/27g

70/00±0/00h

75/0±0/03bc

()9

60/70±0/30bcd

7/20±0/05abcd

8/00±0/09a

47/00±0/07f

75/0±0/20fg

76/0±0/63 bcd

()00

60/00±0/30

7/90±0/09

6/20±0/28

60/00±0/07

50/0±0/20

70/0±0/49

bcd

ab

cd

-0مقادیر بر اساس میانگین  ±انحراف معیار گزارش گردیده است.
-2حروف متفاوت در هر ستون بیانگر وجود اختالف آماری در سطح احتمال  7درصد هستند.

a

c

f

تاثیر استفاده از هیدروکلوئید کربوکسی متیل سلولز و امولسیفایر دی استیل تارتاریک اسید بر خواص فیزیکوشیمیایی ،حسی و 25 ....
عرب عامری و همکاران ،)5383( ،بیان نمودند که افزودن

( ،)2153در بررسی افزودن آرد نخود به کراکر دریافتند که

کربوکسی متیل سلولز بر خمیر نان باعث افزایش زمانگسترش

پایداری خمیرهای حاوی آرد نخود کاهش یافته است که آنرا

خمیر میگردد و دلیل آنرا افزایش تعداد گروههای

به تداخالت بهوجود آمده بین پروتئینهای غیرگندمی و فیبرها

هیدروکسیل و افزایش جذب آب به دلیل واکنش این مواد

با گلوتن ،و واکنشهای پروتئولیتیکی که منجر به تخریب

توسط پیوند هیدروژنی بیان نمودند .زیرا زمان مورد نیاز برای

نسبی شبکه پروتئینی و کاهش زمان مخلوط کردن میگردند

گسترش خمیر یا زمان الزم برای رسیدن خمیر به  111برابندر

نسبت دادند (.)25

با افزودن هیدروکلوئیدها به خمیر تغییر کرد ( .)8بر طبق
یافتههای کریمی و عزیزی ( ،)5386نیز

افزودن سدیم

استئاروئیل الکتیالت بر خمیر نان تافتون باعث کاهش

 -4-2-3درجه سست شدن خمیر

به طور کلی در زمان  52دقیقه ،درجه سست شدن خمیر در
تیمار کد ( )2به طور معنیداری از دیگر تیمارها باالتر بود و

زمانگسترش خمیر شد (.)51

پس از آن تیمارهای کد ( )5و نمونه شاهد ،باالترین درجه
 -3-2-3زمان مقاومت خمیر

مطابق با نتایج جدول  ،3باالترین زمان مقاومت خمیر به ترتیب
مربوط به تیمارهای کد ( ،)8کد ( ،)2کد ( )5و کد ( )1بوده
است که اختالف معنیداری نیز در بین آنها دیده نشد
( )p≥0.05و کمترین زمان مقاومت خمیر مربوط به تیمار
شاهد بود .بطور کلی افزودن آرد حبوبات باعث کاهش
مقاومت خمیر و افزودن امولسیفایرها باعث افزایش مقاومت

سست شدن خمیر را دارا بودند .نتایج به دست آمده از
تحقیقات

محمد2

و همکاران ( ،)2152نشان داد که درجه

سست شدن خمیر با افزودن  51درصد آرد نخود کاهش یافت
هر چند که با افزایش مقادیر آرد نخود به  21درصد و 31
درصد سست شدن خمیر افزایش یافت ( .)23نتایج شمس
وهمکاران ( )5385بیانگر این مطلب بود که افزودن آرد نخود
و باقال منجر به افزایش درجه سست شدن خمیر گشته است که

خمیر میگردد .بنابراین استفاده از امولسیفایرها در خمیرهایی

آن را به کاهش میزان گلوتن آرد ستاره نسبت دادند (.)6

آنها در مقایسه با نمونه شاهد افزایش یابد و خمیر قویتری

 -5-2-3ارزش والریمتری (خصوصیات کشسانی خمیر)

ایجاد شود .عرب عامری و همکاران در سال ( ،)5383گزارش

باالترین ارزش والریمتری به ترتیب به تیمارهای کد ( ،)2کد

کردند افزودن کربوکسی متیل سلولز بر روی خمیر نان لواش

( )1و پس از آن به تیمارهای کد ( )8و ( )5تعلق داشت و

منجر به افزایش مقاومت خمیر گردید .آنها گزارش کردند

پایینترین ارزش والریمتری مربوط به تیمار شاهد بود .مطابق با

خمیری که دارای کربوکسی متیل سلولز بود ثبات بیشتری

نتایج حاصل از این تحقیق خمیر نمونههای حاوی آرد نخود با

داشته و نشان دهنده قویتر بودن خمیر آن بوده است( .)8نتایج

امولسیفایر مشابه ارزش والریمتری باالتری نسبت به خمیر

شمس و همکاران ( ،)5385در بررسی افزودن آرد حبوبات و

نمونههای حاوی آرد لوبیاچیتی داشتند .محققان در بررسیهای

لستین بر رئولوژی خمیر نان بیانگر این مطلب بود که افزودن

خود اینطور بیان نمودهاند که ضعیف شدن خمیر با افزودن آرد

آرد نخود و باقال در تمامی درصدهای افزوده شده ( 51، 1و

لوبیا میتواند به دلیل کاهش پروتئینهای گلوتنی (رقیق شدن

51درصد) منجر به کاهش پایداری خمیر میگردد( .)6نتایج

پروتئینهای گلوتنی) ،رقابت بین پروتئینهای خشک لوبیا و

که با آرد حبوبات غنی شده بودند باعث شد که میزان مقاومت

به دست آمده از پژوهشهای کوهاجدووا 5و همکاران در سال
Mohammed
Kohajdová

1

2
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پروتئینهای آرد گندم در جذب آب و یا احتماال به دلیل

میگردد بنابراین ارزش والریمتری تمام نمونههای مورد

فعالیت پروتئولیتیک در آرد لوبیا بوده است .همچنین اینطور

آزمون نسبت به نمونه شاهد باالتر بود.

بیان شده است که پروتئینهای لوبیا به تنهایی ویژگی تشکیل
خمیر را نداشته و از طرفی منجر به مختل شدن کمپلکس

 3-3نتایج حاصل از آزمون اکستنسوگرافی

پروتئین–نشاسته و تضعیف خمیر نان حاصله میگردند.

از دستگاه اکستنسوگراف برای تعیین قابلیت کشش خمیر یا

همچنین فعالیت پروتئولیتیک بیشتر آردلوبیا نسبت به آردنخود

به عبارت دیگر قابلیت کش آمدن خمیر در اثر نیروی وارده به

(از آنجایی که فرایند خاصی نیز با هدف غیرفعالسازی این

آن تا حد پاره شدن و مقاومت در برابر کشش و نسبت ایندو

آنزیمها صورت نگرفته است) میتواند یک عامل بسیار مهم

به یکدیگر استفاده میشود .ترکیبی متعادل از مقاومت خوب

در ضعیف شدن خمیر حاصل از آن باشد( .)21با توجه به

و کششپذیری مطلوب ،مشخصات یک نمونه خمیر مناسب

اینکه افزودن امولسیفایرها باعث افزایش مقاومت خمیر

میباشد ( .)51نتایج آزمون اکستنسوگراف در جدول ،2
آورده شده است.

جدول  -4نتایج حاصل از آزمون اکستنسوگراف خمیر ،نانهای تست غنی شده با آرد لوبیاچیتی و نخود و حاوی هیدروکلوئید  CMCو امولسیفایر DATEMدر زمانهای  01 ،44و 134
دقیقه

1و2

کد

حداکثر مقاومت به کشش خمیر

مقاومت به کشش

قابلیت به کشش

عدد نسبت

انرژی

نمونه

)برابندر)

)برابندر)

(میلیمتر)

( فاقد واحد )

(سانتیمترمربع)

01

134

44

01

134

44

01

134

44

01

134

44

01

134

44

400/00j

044/00c

034/70a

022/00b

0/68a

2/72e

3/36g

52/00d

59/00c

85/00f

کد ()0

347/00f

447/00g

720/70c

274/00e

425/70h

040/00d

030/70b

020/00b

0/82a

2/65d

3/22h

57/00c

80/00c

90/00e

کد ()0

349/00e

400/00i

724/00c

279/00d

327/00g

700/00c

034/00g

020/00e

000/00d

2/00a

3/30a

4/74c

82/70a

86/00a

007/70b

کد ()2

377/03d

700/00b

755/70a

286/00b

395/00b

047/00bc

022/70d

022/00b

0/95a

2/87c

3/52e

58/70b

84/00b

94/00d

350/70b

469/70c

456/00h

260/00d

370/00d

025/00h

030/00b

008/00c

2/00a

2/42f

3/89e

52/00d

80/00c

95/00c

344/00f

449/00f

732/00b

267/00c

307/00i

460/70f

008/70ef

004/70e

2/00a

3/35a

4/90b

83/00a

85/70a

000/00a

382/00a

742/70a

702/70e

284/00b

400/00a

700/00a

036/00f

000/00f

0/50a

2/73e

3/62f

52/00d

58/00d

83/00g

324/37i

472/00e

487/00g

249/00f

325/70f

405/00i

046/00b

029/00b

0/80a

2/64d

4/24d

53/70d

82/00bc

89/00ef

330/00i

460/00d

700/00d

249/00f

330/00e

472/70g

038/00e

027/00c

006/70e

2/94b

7/02a

58/00b

84/00b

002/00a

کد ()8

337/00g

450/00c

730/00b

268/00c

373/00d

702/00b

037/00fg

020/00e

027/70a

0/90a

4/46c

56/70bc

87/00ab

000/00a

کد ()9

362/00c

403/00h

700/00d

307/00a

390/00c

490/00d

028/00h

005/00f

000/00d

0/90a

3/30a

4/50bc

50/00e

58/00d

90/00e

کد()00

330/00h

403/00h

490/00f

247/00f

320/00h

480/00e

076/00a

030/00b

002/00f

0/75a

2/46f

h

کد ()3
کد ()4
کد ()7
کد ()6
کد ()5

320/00

/00g
474

-0مقادیر بر اساس میانگین  ±انحراف معیار گزارش گردیده است.
-2حروف متفاوت در هر ستون بیانگر وجود اختالف آماری در سطح احتمال  7درصد هستند
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حداکثر مقاومت به کشش در بازه زمانی  21دقیقه پس از

خمیر با افزودن 51درصد آرد نخود کاهش یافت و از 522

تخمیر ،بین نمونه شاهد و تمامی تیمارها اختالف معنیداری

میلیمتر در نمونه شاهد به  521میلیمتر در تیمار کد ( )5رسید.

مالحظه شد ( .)p≤0.05با افزودن آرد نخود به مقدار 51

باالترین کشش پذیری خمیر در تیمار کد ( )51و پایین ترین

درصد ،مقاومت به حداکثر کشش افزایش یافت .همچنین در

کشش پذیری در تیمار کد ( )5مالحظه گردید.

تیمار کد ( )3و کد ( )2با افزودن مقادیر امولسیفایر ،DATEM

نسبت مقاومت به کشش پذیری خمیر در تعیین خواص

مقاومت به کشش افزایش نشان داد .در ارتباط با افزودن

اکستنسوگرافی خمیر نقش به سزایی دارد .در تمامی بازه های

هیدروکلوئید  CMCنیز مقاومت به کشش افزایش یافت.

زمانی ،در فاکتور عدد نسبت ،اختالف معنیداری بین نمونه

باالترین مقاومت به کشش به ترتیب در تیمارهای کد ( )1و

شاهد و تیمارهای دیگر مالحظه نشد ) .(p≤0.05در پژوهش

کد ( )5مالحظه گردید .کمترین مقاومت به کشش به ترتیب

های محمد 5و همکاران در سال )،(2152

متعلق به کدهای ( )51و ( )5بود .نتایج شمس و همکاران

 R50/Exبا افزایش مقادیر جایگزینی آرد نخود به جای آرد

بیانگر این مطلب بود که افزودن آرد نخود منجر به کاهش

گندم افزایش یافت .بطوریکه پس از گذشت  51دقیقه از

قابلیت کشش میگردد .همچنین مقاومت به کشش حداکثری

زمان تخمیر ،میزان کشش پذیری خمیر کاهش پیدا نمود.

خمیرهای حاوی  51درصد آرد نخود نسبت به خمیر شاهد

همچنین آنها گزارش کردند خمیرهای حاوی  31درصد آرد

کاهش یافت که به دلیل کاهش میزان گلوتن آرد نول نسبت

نخود ،خمیرهای بسیار ضعیفی بودند و انرژی مورد نیاز جهت

داده شد ( .)6همچنین نتایج بهدست آمده از این تحقیق مطابق

اعمال مکانیکی بر خمیر و مقاوت آنها کاهش یافت .این اثر

با نتایج تحقیقات محمد 5و همکاران ( ،)2152بود که بیان

ممکن است به دلیل حضور آرد نخود و حضور آنزیمهای

نمودند که کششپذیری خمیر پس از  51 ،21و  531دقیقه با

نامطلوب و یا اجزای دیگری که با پروتیئنهای گلوتنی تداخل

افزایش درصد جایگزینی از  51تا  31درصد ،کاهش یافته

ایجاد نمودهاند باشد ،که میتواند مانع از ایجاد ویژگیهای

است( .)23سبانیز 2و همکاران در سال ( ،)2116در تحقیقی

رئولوژیکی مطلوب در خمیر فوق الذکر شود (.)23

مشابه روی اثر افزودن آرد نخود به آرد گندم ،خصوصیات

کاهش قابلیت کششپذیری و افزایش مقاومت به کشش در

کششی خمیر را توسط دستگاه اکستنسوگراف اندازهگیری

آرد گندم خالص بهدلیل نسبت گروههای تیول یا سولفیدریل

کردند و مشاهده نمودند که با افزایش درصد آردنخود از صفر

) (SHمیباشد ،که خمیر در طی اعمال مکانیکی در حضور

تا 11درصد ،کششپذیری خمیر کاهش یافت ( .)25ازآنجا

اکسیژن اکسیده میشود .تبدیل باندهای  SHبه باندهای

که نتایج اکستنسوگراف مستقیماً مرتبط با ویژگیهای پروتئین

دیسولفیدی  S-Sمنجر به افزایش االستیسیته گلوتن و خمیر

گلوتن آرد است ،تغییر در مقاومت خمیر به کشش را میتوان

میگردد ( .)5انرژی مصرف شده بیانگر مقدار انرژی است

به فعل و انفعال بین آرد حبوبات و گلوتن نسبت داد.

که صرف میشود تا خمیر کش آمده و در نهایت پاره شود .به

همانطور که مشخص است ،در بازه زمانی  21دقیقهای از زمان

بیان دیگر میتوان ذکر کرد که این مولفه مساحت سطح زیر

تخمیر ،کششپذیری تمامی تیمارها نسبت به نمونه شاهد،

منحنی را بیان میکند .هرچه این انرژی بیشتر باشد بیان کننده

اختالف معنیداری را ایجاد نمودند ( )p≤0.05کششپذیری

این مطلب است که خمیر سفت بوده و قوی میباشد ( .)53در

عدد نسبت

تمامی بازههای زمانی با افزودن آرد نخود به میزان  51درصد
Mohammed

1

Sabanis

2

و افزودن آرد لوبیاچیتی به میزان  1درصد انرژی خمیر افزایش

تاثیر استفاده از هیدروکلوئید کربوکسی متیل سلولز و امولسیفایر دی استیل تارتاریک اسید بر خواص فیزیکوشیمیایی ،حسی و 13 ....

یافت .تصور بر این است که افزایش نسبت آرد نخود در

تیمار کد ( ،)5اختالف معنیداری بین نیروی الزم جهت

تیمارهای ترکیبی آرد گندم و نخود ،انرژی مورد نیاز برای

فشردگی نانها با نمونه شاهد مالحظه نگردید و نیروی الزم

دستیابی به قوام مطلوب خمیر را افزایش داده است که منجر به

جهت فشردگی تیمار ( ،)5نسبت به نمونه شاهد افزایش نشان

افزایش نیروی مکانیکی مورد نیاز برای هم زدن خمیرهای

داد ( .)p≤0.05به طور کلی افزودن هیدروکلوئیدها به طور

حاوی پروتئینهای غیر گلوتنی شده است.

بالقوه میتواند موجب کاهش سرعت سفت شدن مغز نان طی
نگهداری گردند که این میتواند بهدلیل حفظ گاز بیشتر در

 -4-3نتایج آزمون نانهای تست تولیدی

خمیر باشد بهطوریکه هیدروکلوئیدها با افزایش قوام خمیر،

فرموالسیون تیمارهای کد  8 ،1 ،2و  5بعنوان تیمارهای

شبکه موقت ژل و افزایش سفتی دیوارههای احاطه کننده

منتخب از لحاظ بهترین ویژگیهای اکستنسوگرافی و

سلول های حاوی گاز در نان ،موجب حفظ بیشتر گاز

فارینوگرافی برای تهیه نان تست انتخاب و پخت ،شدند و

دیاکسیدکربن و بخار آب تولید شده در خمیر میشوند

مورد ارزیابیهای بافت توسط دستگاه اینستران ،حجمسنجی

همچنین برخی از صمغها خواص امولسیفایری نشان داده و

و ارزیابی حسی (بیاتی و پذیرشکلی) توسط ارزیابان حسی

الیه سطحی دور حبابهای گاز در خمیر تشکیل میدهند که

قرار گرفتند و نتایج آن با تیمار شاهد مقایسه شد.

به حفظ گاز کمک میکند همچنین از ایجاد پیوندگلوتن-

 -1-4-3نتایج حاصل از آزمون بافت نانهای تست

نشاسته در طی نگهداری جلوگیری میکنند (26و .)56این

تولیدی در بازههای زمانی  44 ،24و  22ساعت پس از
پخت

بررسی دادههای اینستران (جدول  ،)1در بازههای زمانی 22
ساعت پس از پخت ،بیانگر این مطلب بود که تیمارهای کد
( ،)1کد ( ،)2کد ( )8بهترتیب با مقادیر 52/55،13/61 ،55/13
نیوتن ،دارای کمترین میزان سفتی (کمترین نیروی الزم جهت
فشرده شدن نان) بودند و از نظر آماری اختالف معنیداری در
بین آنها مالحظه نشد ) .(p>0.05در بازه زمانی  28ساعت،
کمترین میزان بیاتی در تیمارهای کد ( )1و کد ( ،)2به ترتیب
با مقادیر  52/11 ،53/55نیوتن مشاهده شد و اختالف
معنیداری بین میزان بیاتی آنها با سایر نمونهها مشاهده گردید
( .)p≤0.05در بازه زمانی  52ساعت تمامی تیمارها به جز

مطلب در مورد امولسیفایرها بیان شده است که آنها قادرند از
سخت شدن مغز نان که در ارتباط با بیاتی است جلوگیری
کنند ( .)25همچنان که محققان تاثیر امولسیفایرها را بر فرایند
بیاتی فرآوردههای نانوایی به واکنش آنها با نشاسته و ممانعت
از از دست دادن آب توسط نشاسته نسبت دادهاند .طبق
گزارشات محققان امولسیفایرها میتوانند بر توزیع رطوبت بین
اجزای پروتئینی و نشاستهای در یک سیستم غذایی تاثیرگذار
باشند و با کاهش در مقدار آب پیوند شده با نشاسته آب
بیشتری را برای هیدراته کردن گلوتن در اختیار آن قرار داده و
به این صورت در به تاخیر انداختن بیاتی موثر واقع شوند (.)35
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جدول  -4ارزیابی بافت نانهای تست غنی شده با آرد لوبیاچیتی و نخود و حاوی هیدروکلوئید  CMCو امولسیفایر  DATEMو
شاهد(برحسب نیوتن)
*

نمونه

 24ساعت پس از پخت

1و2

 44ساعت پس از پخت

 22ساعت پس از پخت

کد ()1

03/627±0/97ab

04/880±0/28bc

06/096±0/78b

کد ()2

00/679±0/22c

04/000±0/78cd

06/989±0/00ab

کد ()4

00/739±0/46c

03/008±0/66d

07/735±0/63b

کد ()4

02/034±0/89bc

07/379±0/33ab

06/849±0/76ab

کد ()0

04/779±0/29a

06/280±0/42a

05/973±0/00a

.0مقادیر بر اساس میانگین  ±انحراف معیار گزارش گردیده است.
.2حروف متفاوت در هر ستون بیانگر وجود اختالف آماری در سطح احتمال  7درصد هستند.
*کدددد ( )0آرد گندددد  )2( ،آردنخدددود  %00و  ،DATEM 0/57%کدددد ( )7آردنخدددود  %00و  ،CMC0/7%کدددد( )8آردلوبیدددا چیتدددی %7
و )9( ،DATEM %0آرد لوبیا چیتی  %7وCMC%0

 -2-2-3حجم مخصوص نانهای تست تولیدی

بیشتر و بافت بهتر میشود (25و .)22آرد نخود نیز با میزان

با توجه به جدول  ،6مالحظه میشود که حجم مخصوص

باالتر پروتئین در مقایسه با آرد لوبیاچیتی و آرد نول میتواند

تمامی نمونههای تولیدی نسبت به نمونه شاهد اختالف

بر بهبود شکلگیری شبکه پروتئین و افزایش احتباس گاز و

معنیداری وجود داشته است ) (p≤0.05بطوریکه تیمارهای

بدنبال آن افزایش حجم در نمونههای نان تست مذکور

کد ( )2و پس از آن تیمار کد ( ،)1دارای باالترین حجم

تاثیرگذار باشد .در تایید نتایج حاصل از تحقیق حاضر

مخصوص و تیمار شاهد کمترین حجم مخصوص را دارا

رستمیان )5355( ،گزارش کرد با افزایش درصد آرد نخود در

بودند .این میتواند بدلیل حضور هیدروکلوئید و امولسیفایر و

فرموالسیون نان بدون گلوتن حجم مخصوص افزایش نشان

آرد نخود در نانهای تست مذکور باشد .هیدروکلوئیدها قادرند

داده است که احتماال بدلیل مقدار باالتر پروتئین در نخود و

با حفظ بیشتر گاز در خمیر سبب بهبود حجم محصول ،نرمی

ایجاد شبکه شبه گلوتن توسط آرد نخود بوده است (.)1

بافت و کاهش سرعت رتروگرداسیون (بیاتی) و سفتی نان
گردند ( .)55امولسیفایر  DATEMنیز با ایجاد کمپلکس با
پروتئینهای گلوتن ،شبکه گلوتنی قویتری را ایجاد مینماید
که منجر به استحکام خمیر آرد و در نتیجه تولید نانی با حجم

تاثیر استفاده از هیدروکلوئید کربوکسی متیل سلولز و امولسیفایر دی استیل تارتاریک اسید بر خواص فیزیکوشیمیایی ،حسی و 11 ....

جدول  -6حجم مخصوص نانهای تست غنی شده با آرد لوبیاچیتی و نخود و حاوی هیدروکلوئید  CMCو امولسیفایر  DATEMو شاهد
)(Cm3/g

0و2
*

نمونه

حجم مخصوص

کد ()1

کد ()2

کد ()4

کد ()4

کد ()0

2/47 ±0/05a

2/87 ±0/09b

2/55 ±0/07b

2/56 ±0/02b

2/54 ±0/04b

 :0مقادیر بر اساس میانگین  ±انحراف معیار گزارش گردیده است.
 :2حروف متفاوت در هر سطر بیانگر وجود اختالف آماری در سطح احتمال  7درصد هستند.
*کدددد ( )0آرد گندددد  )2( ،آردنخدددود  %00و  ،DATEM 0/57%کدددد ( )7آردنخدددود  %00و  ،CMC0/7%کد دد( )8آردلوبیدددا چیتدددی %7
و )9( ،DATEM %0آرد لوبیا چیتی  %7وCMC%0

 -3-4-3نتایج حاصل از آزمون حسی (هدونیک 5

تاخیر انداختن بیاتی موثر واقع شوند( .)35محققان در مورد

نقطهای) نانهای تست تولیدی در بازههای زمانی ،24

مکانیسم به تاخیر انداختن بیاتی توسط امولسیفایرها معتقدند

 44و  22ساعت پس از پخت
 -1-3-4-3بیاتی

نتایج جدول  ،5نشان داد در تمامی زمانها به ترتیب باالترین
امتیاز ،در تیمارهای کد ( ،)5و سپس کد ( ،)1مالحظه شد که
اختالف معنیداری بین آنها و نمونه شاهد مشاهده شد
( .)p≤0.05مطابق با نتایج میزان بیاتی در تمام تیمارهای
حاوی آرد حبوبات CMC ،و  DATEMکمتر مشاهده
گردید ،که این میتواند به دلیل حضور هیدروکلوئید و
امولسیفایر در نمونههای مورد آزمون باشد .افزودن
امولسیفایرها به آرد عالوه بر اینکه شبکه گلوتنی آرد را
تقویت مینمایند ،میتوانند کیفیت آردهای ضعیف را نیز تا

که ویژگی ضد بیاتی آنها به دلیل توانایی امولسیفایرها در
تشکیل کمپلکس مارپیچی غیرمحلول با آمیلوز است ،که
چنین کمپلکسهایی باعث به تعویق انداختن رتروگرداسیون
(بیاتی) در نشاسته میگردد ،و در نتیجه بافت نان نرمتر میماند
( .)25محققان تاثیر امولسیفایرها را بر فرایند بیاتی فرآوردههای
نانوایی به واکنش آنها با نشاسته و ممانعت از خروج آب
توسط نشاسته نسبت دادهاند ( .)51روسل 5و همکاران ()2115
با بررسی هیدروکلوئیدهای مختلف نشان دادند که تعداد زیاد
گروههای هیدروکسیل موجود در هیدروکلوئیدها با برقراری
پیوندهای هیدروژنی با مولکولهای آب بیاتی نان را نیز به
تاخیر میاندازد (.)28

حد مطلوبی بهبود بخشیده و سبب ایجاد بافت مناسبی در
محصول شوند ( .)31طبق گزارشات محققان امولسیفایرها
می توانند بر روی توزیع رطوبت بین اجزای پروتئینی و
نشاستهای در یک سیستم غذایی تاثیرگذار باشند و با کاهش
در مقدار آب پیوند شده با نشاسته آب بیشتری را برای هیدراته
کردن گلوتن در اختیارآن قرار داده و به این صورت در به
Rossel

1
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جدول  -2امتیاز ارزیابی بیاتی نانهای تست تولیدی توسط ارزیابان حسی
*

کد نمونه

1و2

 24ساعت پس از پخت

 44ساعت پس از پخت

 22ساعت پس از پخت

کد ()0

7/00± 0/00a

3/92± 0/05b

2/90± 0/00b

کد ()2

7/00± 0/00

4/62± 0/06

3/76± 0/09

a

a

a

کد ()7

7/00± 0/00a

4/68± 0/00a

3/63± 0/20a

کد ()8

7/00± 0/00

4/37± 0/09

3/77± 0/04

کد ()9

a

7/00± 0/00a

ab

4/56± 0/09a

a

3/85± 0/06a

 :0مقادیر بر اساس میانگین  ±انحراف معیار گزارش گردیده است.
 :2حروف متفاوت در هر ستون بیانگر وجود اختالف آماری در سطح احتمال  7درصد هستند.
*کدددد ( )0آرد گندددد  )2( ،آردنخدددود  %00و  ،DATEM 0/57%کدددد ( )7آردنخدددود  %00و  ،CMC0/7%کدددد( )8آردلوبیدددا چیتدددی %7
و )9( ،DATEM %0آرد لوبیا چیتی  %7وCMC%0

 -2-3-4-3پذیرشکلی

مربوط به نمونه شاهد و نمونه کد  5بود که از نظر آماری با

نتایج حاصل از امتباز پذیرشکلی نانهای تست تولیدی در

یکدیگر اختالف معنیداری نداشتند( .)p>0.05بنابراین با

جدول  8گزارش شده است .مطابق با نتایج هیچ اختالف

استفاده از آرد لوبیاچیتی  1درصد و  5درصد  ،CMCبه وزن

معنیداری ( )p≤0.05بین امتیازات داده شده به تیمارها

کل آردگندم نول میتوان نان تست مغذی تهیه نمود که هم از

بالفاصله پس از پخت و بازه زمانی  22ساعت مالحظه نگردید.

نظر پروتئینی غنی باشد و هم از نظر پذیرشکلی پس از 52

در بازه زمانی  28و  52ساعت باالترین امتیاز پذیرشکلی

ساعت همانند نمونه شاهد مورد پذیرش ارزیابان باشد.

تاثیر استفاده از هیدروکلوئید کربوکسی متیل سلولز و امولسیفایر دی استیل تارتاریک اسید بر خواص فیزیکوشیمیایی ،حسی و 15 ....

جدول  -4امتیاز پذیرش کلی نانهای تست تولیدی توسط ارزیابان حسی

1و2

کد نمونه

بالفاصله پس از پخت

 24ساعت پس از پخت

 44ساعت پس از پخت

 22ساعت پس از پخت

کد()0

4/70± 0/00a

4/40± 0/00a

4/03± 0/09a

3/80± 0/04a

کد()2

4/30± 0/03

4/20± 0/32

3/70± 0/08

3/40± 0/00

a

a

b

b

کد()7

4/37± 0/05a

4/27± 0/09a

3/67± 0/27ab

3/77± 0/06ab

کد()8

4/47± 0/20

4/30± 0/26

3/59± 0/04

3/60± 0/02

کد()9

a

4/77± 0/04a

a

ab

4/07± 0/05a

4/70± 0/24a

ab

3/90± 0/04a

 :0مقادیر بر اساس میانگین  ±انحراف معیار گزارش گردیده است.
 :2حروف متفاوت در هر ستون بیانگر وجود اختالف آماری در سطح احتمال  7درصد هستند.
*کددددد ( )0آرد گنددددد  )2( ،آردنخددددود  %00و  ،DATEM 0/57%کددددد ( )7آردنخددددود  %00و  ،CMC0/7%کددددد( )8آردلوبیددددا چیتددددی  %7و%0
 )9( ،DATEMآرد لوبیا چیتی  %7وCMC%0

 -4نتیجهگیری

 5درصد  CMCمیتوان نان تستی مغذی با ویژگیهای حسی

در مطالعه حاضر به بررسی تاثیر به کارگیری امولسیفایر

همانند شاهد تولید کرد.

 DATEMو هیدروکلوئید  CMCبر نان تست غنی شده با آرد
حبوبات (نخود و لوبیاچیتی) پرداخته شده است .ویژگیهای
فارینوگرافی و اکستنسوگرافی نشان داد که افزودن آرد نخود
و لوبیاچیتی و امولسیفایر  DATEMو هیدروکلوئید

CMC

منجر به افزایش جذب آب ،زمان گسترش ،زمان مقاومت،
مقاومت به کشش و درجه والریمتری خمیر در تمامی تیمارها
نسبت به نمونه شاهد گردید .انرژی خمیر نیز در تمامی بازه

 -6منابع
 .0اسدپور ،ا ،.جعفری ،س ،. .صادقی ماهونک ،ع .و
قربانی .0389 . ،بررسی میزان پروتئین محلول و
ظرفیت جذب آب و آرد حاصل از حبوبات مختلف.
نشریه پژوهشهای علو و صنایع غذایی ایران ،جلد ،6
شماره .092-084 ،3

های زمانی در ارتباط با تمامی تیمارها نسبت به نمونه شاهد

 .2برزگر ،ح ،.حجتی . ،و جوینده ،ح .0388 .اثر برخی

افزایش یافت که نشان دهنده قویتر شدن خمیر بود .نتایج

از هیدروکلوئیدها بر خواص رئولوژیک خمیر و بیاتی

آنالیز بافت و حجم مخصوص و ارزیابی حسی نیز نشان داد
نانهای تست حاوی آرد حبوبات CMC ،و  DATEMدارای

نان باگت .فصلنامه علو و صنایع غذایی ،دوره ،6
شماره .005-000 ،3

بیاتی کمتر ،حجم بیشتر و قابلیت پذیرش باالتری در مقایسه

 .3خسروی ،ی ،.کرامت ،ج ،.حسینی ،ا ،.کشاورز هدایتی،

با شاهد بودند .در مجموع در میان فرموالسیونهای مورد

ع.ا .و محمودی ،ا .0392 .بررسی خواص کاربردی
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