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 -1دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی ،واحد سبزوار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سبزوار ،ایران
 -2بخش تحقيقات فنی ومهندسی کشاورزي ،مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعی استان خراسان رضوي ،سازمان
تحقيقات ،آموزش و ترویج کشاورزي ،مشهد ،ایران

تاریخ دریافت59/30/30 :

تاریخ پذیرش59/30/12:

چکیده:
استفاده از افزودنیها یکی از مناسبترین راهکارهاي بهبود کيفيت محصوالت صنایع پخت است .بهطور معمول این ترکيبات به
منظور بهبود بافت ،خواص تغذیه اي ،تقویت شبکه گلوتنی ،ایجاد نرمی ،یکنواختی و به تعویق انداختن بياتی مورد استفاده قرار
میگيرند .هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثير افزودن بذرکتان در سطوح مختلف  12، 5 ،0 ،0و  19درصد در مقایسه با نمونه
شاهد (فاقد افزودنی) بر خصوصيات تغذیه اي کمی و کيفی نان بربري نيمهحجيم در قالب یک طرح کامالً تصادفی بود
( .)p>3/39نتایج نشان داد که افزودن بذرکتان در سطوح مختلف بهطور معنیداري سبب افزایش ميزان رطوبت ،فعاليت آبی،
پراکسيد ،ارزش تغذیهاي و پذیرشکلی نمونههاي توليدي و کاهش ميزان سفتی و در نتيجه کاهش بياتی نمونهها در مقایسه با نمونه
شاهد شد ( .)p>3/39در ارزیابی حسی دو نمونه حاوي  5و  12درصد بذرکتان نسبت به نمونه شاهد باالترین امتياز را توسط گروه
پانليست کسب نمودند .نتایج گویاي آن بود که در بين تيمارهاي مختلف نمونه حاوي  5درصد بذر کتان توانایی باالتري در بهبود
خصوصيات کمی و کيفی نان بربري نيمهحجيم داشت.
واژه های کلیدی :نان بربري ،بذرکتان ،خواص تغذیه اي ،ماندگاري.

* مسئول مکاتباتjoleini.food@gmail.com :
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 -1مقدمه

پخت نظير نان مورد استفاده قرار میگيرد ( 13و .)11در

نان یکی از اصلی ترین مواد غذایی است که توسط انسان

همين راستا مورایس و همکارانش ( )2313کيک غنی شده

مصرف میشود و به عنوان قوت غالب مردم اکثر مناطق

با سطوح  ٪03 ،٪19 ،٪9و  ٪59بذرکتان را بررسی کردند.

دنيا شناخته شده میباشد .بدیهی است با توجه به

آنها نتيجه گرفتند کيک غنی شده با  ٪59دانه کتان رطوبتی

محدودیت منابع و عدم امکانات تأمين مواد غذایی می-

به ميزان  ٪23/05در مقایسه با  ٪10/05نمونه شاهد داشت

بایست جهت رفع نيازهاي تغذیهاي مردم بویژه اقشار کم

که این را می توان به ظرفيت اتصال آبی باالي فيبرهاي

درآمد از ساده ترین روش جهت تأمين مواد مورد نياز آنها

محلول بذرکتان نسبت داد که در نتيجه این تحقيق کاهش

استفاده گردد .یکی از این راهها تهيه نانهاي مخصوص و

سفتی نان در طی مدت نگهداري گزارش گردید ( .)23در

غنی شده با پروتئين ،امالح و ویتامينها میباشد( .)2بنابراین

مطالعهاي دیگر خطاب و همکاران ( )2312اثر جایگزینی

روشهاي جدیدي که بتواند نانی با ارزش تغذیه اي باال،

آرد گندم با آرد بذرکتان فاقد چربی برخصوصيات

عطر وطعم بهتر ،حفظ تازگی وجلوگيري از بياتی را در

رئولوژیکی و کيفيت نان را مورد آزمون قرار دادند که

برداشته باشد توصيه میشود تا مخصوصاً در مرحله

نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که آرد بذر کتان باعث

مصرف ،دور ریزي کمتري به دنبال داشته باشد ( .)21از

افزایش کمّی پروتئين ،چربی ،فيبر ،خاکستر و مواد معدنی

این رو مطالعات گستردهاي در زمينه استفاده از آرد

و کاهش ميزان از دست دادن آب در نان و بهبود

حبوبات ،بقوالت و سایر غالت نظير آرد جو ،چاودار،

خصوصيات بافتی نان شده است ( .)10عالوه بر این آریا

ذرت ،برنج ،سورگوم ،سویا ،سيب زمينی ،عدس و غيره در

وهمکاران ( )2315در مطالعات خود به این نکته اشاره نمود

توليد محصوالت صنایع پخت بهویژه نان در ایران و سایر

که با افزایش مقدار بذرکتان ،نيروي برشی مورد نياز براي

نقاط جهان صورت گرفته است ( .)0این در حالی است که

فشرده سازي نان کاهش و در نتيجه نرمی نان افزایش یافت

استفاده از دانههاي بومی ارزان قيمت و در دسترس که در

که این نتيجه با وجود صمغ و ميزان چربی موجود در دانه

برخی از موارد حاوي مقادیر باالي چربی ،پروتئين و فيبر

کتان مرتبط بود( .)9با افزودن بذرکتان به نان ،ارزش

میباشند ،در توليد محصوالت صنایع آردبر محدود به نقاط

تغذیهاي و ماندگاري این محصول به ميزان قابل توجهی

خاصی از کشور و حتی جهان گردیده است .لذا یکی از

بهبود مییابد ،این مسئله بویژه در مورد افزایش ميزان فيبر

این دانههاي بومی که کشت و مصرف آن در کشور به

در محصول نهایی مورد توجه است .حسين و همکاران

فراموشی سپرده شده است ،بذرکتان میباشد .بذرکتان با نام

( 5 )2311پارامتر کيفی نان ماهی تابهاي حاوي درصدهاي

علمی لينوم یوزیتاليسموم ( )Linum Usitalissmumاز

مختلف بذرکتان مورد ارزیابی توصيف حسی قرار دادند.

خانواده ليناسه ( )Linaceaeگياهی یکساله است که داراي

اثر منفی بذرکتان بر روي اغلب صفات کيفيت در غنی-

اهميت اقتصادي است ( .)1بذرکتان به دليل ارزش غذایی

سازي باالتر از  ٪5معنی دار بود ( .)12لوکاک و همکاران

بيولوژیکی باال ،ميزان قابل توجه چربی ،فيبر ،پروتئين و

( )2310نشان دادند که دانهي کتان حاوي  0جزء فعال

سهولت دستيابی ،بعنوان یک غنی کننده با توجيه اقتصادي

غذایی فيبر ،ليگنان و آلفا لينولنيک اسيد میباشد که سبب

باال در محصوالت نانوایی استفاده میشود .این گياه داراي

کاهش خطر بروز سرطانهایی از جمله سرطان پستان می

حدود  03تا  59درصد روغن 29 ،درصد فيبر 15 ،تا 25

شود ( .)10عالوه براین کریستنس و همکاران ()2310

درصد پروتئين 3 ،درصد ترکيبات موسيالژي (صمغ) و

مشاهده کردند که رژیم غذایی حاوي فيبر دانه کتان سبب

 0/00درصد خاکستر(مواد معدنی) بوده و به عنوان یک

کاهش ليپيميا (غلظت غير طبيعی باال از چربی در خون)

غنیکننده و افزودنی درایاالت متحده آمریکا و بيشتر

پس از مصرف غذا شده و همچنين اشتها را سرکوب می

کشورهاي اروپایی در توليد محصوالت غذایی و صنایع

(.)19

کند
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بنابراین با توجه به مطالعات پيشين ،مصرف باالي نان

 -2-2روش ها

بربري ،ضایعات بسيار این نان ،ارائه راهکاري جهت کاهش

 -1-2-2تهیه خمیر و پخت نان

ضایعات و بهبود کيفيت تغذیه اي آن و در نهایت توليد
محصوالت جدید فراسودمند ،هدف اصلی انجام این
پژوهش بود .به این منظور بررسی اثر افزودن آرد بذرکتان
(درشش سطح 12 ،5 ،0 ،0 ،3و 19درصد) بر خصوصيات
فيزیکوشيميایی از جمله (رطوبت ،فعاليت آبی ،ترکيبات
شيميایی ،پراکسيد ،سفتی و پذیرش کلی) نان نيمه حجيم

به منظور توليد نان ابتدا کليه مواد اوليه خشک با توجه به
هریک از تيمارها (جدول  )1در مخزن همزن (مدل
اسپيرال ،ساخت کشور تایلند) ریخته شد .آب مورد نياز بر
پایه جذب فارینوگراف محاسبه و  %03بود و خمير با
سرعت  193دور در دقيقه به مدت  13دقيقه هم زده شد،
روغن فرموالسيون در دقيقه ششم پس از تشکيل بافت
اصلی خمير به فرموالسيون اضافه گردید .پس از تهيه

ایرانی(بربري) بررسی گردید.

خمير ،تخمير اوليه به مدت  03دقيقه در دماي محيط (29

 -2مواد و روشها

درجه سانتیگراد) صورت گرفت ،سپس خمير به قطعات

 -1-2مواد

 293گرمی تقسيم گردید و پس از عمل چانهگيري به مدت

آرد ستاره ،از کارخانه گلمکان (مشهد ،ایران) با درجه

 3 -13دقيقه در دماي اتاق ( 29درجه سانتی گراد) به منظور

استخراج  30درصد ،گلوتن مرطوب  20/0درصد ،پروتئين

سپري شدن زمان تخمير ميانی قرارگرفت .بعد از طی شدن

 13/3درصد ،چربی  1/00درصد  ،خاکستر  3/05درصد و

این مرحله و فرم دادن خمير ،تخمير نهایی به مدت 59

عدد فالينگ  530تهيه گردید .همچنين بذرکتان حاصل از

دقيقه در گرمخانه حاوي بخار با رطوبت نسبی  %39با دماي

کشت در مرکز تحقيقات کشاورزي خراسان رضوي

 59درجه سانتیگراد انجام شد .سپس عمل پخت در فر

(ایران) با مشخصات (پروتئين  21/1درصد ،چربی 52/02

گردان با هواي داغ ( ،Zuccihelli Forniساخت کشور

درصد ،رطوبت  0/21درصد و خاکستر  5/20درصد)

ایتاليا) به ترتيب با دماي  203درجه سانتیگراد و مدت

بدست آمد.

زمان  10دقيقه انجام شد .پس از سرد شدن ،هر یک از

مخمر مورد استفاده (ساکارومایسس سرویسيا )1به شکل

نمونهها در کيسههاي پلی اتيلنی به منظور ارزیابی

پودر مخمر خشک فعال و بصورت بسته بندي وکيوم بود

خصوصيات کيفی و کمی ،بستهبندي و در دماي محيط

که از شرکت خميرمایه فریمان (مشهد ،ایران) تهيه شد.

نگهداري شدند(.)0

سایر مواد مورد نياز در آزمایشات (نمک ،شکر و روغن) از
شرکتهاي معتبر همچنين از بهبود دهنده مخصوص نان
هاي نيمه حجيم با برند تجاري پویش (خریداري شده از
شرکت دلسا نان ،مشهد) به ميزان  3/1درصد در
فرموالسيون استفاده گردید .مواد آزمایشگاهی مورد
استفاده از شرکت مرک آلمان بود.

. S.cerevisiae

1
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جدول  1فرموالسیون نان
مواد موجود در فرموالسیون

مقدار (درصد)

آرد گندم

011
3
6
9

آرد بذرکتان

01
01
آب

با توجه به نتایج آزمون فارینوگراف

مخمر

0

نمک

1/1

شکر

0

روغن

0

 -2-2-2آزمون های کیفی آرد

آبی(2مدل  ،Novasina ms1-aw Axair Ltdساخت

ميزان پروتئين به شماره ( ،)50-12چربی به شماره (-13

کشور سوئيس) در دماي  29درجه سانتیگراد اندازهگيري

 ،)03فيبر به شماره ( ، )02-13خاکستر( ،)33-31عدد

گردید.

فالينگ ( ) 90-31Bو گلوتن مرطوب به شماره ( ) 03-11

 -3-3-3-2تعیین خصوصیات شیمیایی و تغذیه ای نان

بر اساس استاندارد  AACCاندازه گيري شد.

خصوصيات شيميایی و تغذیه اي نمونه ها از جمله ميزان
پروتئين ،فيبرخام ،چربی ،خاکستر ،رطوبت مطابق با

 -3-3-2آزمون های کمی و کیفی نان

روشهاي استاندارد  ) 2333( AACCبه ترتيب شمارههاي

 -1-3-3-2اندازه گیری رطوبت نان

( )55-19 ،33-31 ،03-13 ،02-13 ،50-12اندازهگيري

جهت انجام این آزمایش از استاندارد )2333( AACC

گردید(.)5

شماره  55-10استفاده گردید .براي این منظور نمونهها در

 -4-3-3-2اندازه گیری پراکسید

فاصله زمانی  2ساعت پس از پخت ،در آون (مارک Jeto

ابتدا روغن نمونه ها به روش سوکسله با شماره استاندارد

 ،Techمدل  ،OF-O2Gساخت کشور کره جنوبی) با

 AACC -2000شماره  03-13استخراج گردید و سپس

حرارت  133-139درجه سانتیگراد قرار گرفتند تا رطوبت

جهت انجام آزمون پراکسيد با دستگاه اسپکتروفتومتر به

خود را از دست بدهند.

روش شانتا و دکر ( )1555مورد ارزیابی قرار گرفت (.)29

 -2-3-3-2اندازه گیری میزان فعالیت آبی نان

 -4-3-2ارزیابی بافت نان

فعاليت آبی 1هر یک از تيمارها در فاصله زمانی  2ساعت

ارزیابی بافت نان در فاصله زمانی  2و  53ساعت پس از

پس از پخت ،با استفاده از دستگاه اندازهگيري فعاليت

پخت ،با استفاده از دستگاه بافت سنج بر اساس روش

. Water activity meter

1
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پورفرزاد و همکاران ( )2335انجام گرفت .حداکثر نيروي

بدین علت است که درصد پروتئين ،چربی ،فيبر

مورد نياز براي نفوذ یک پروب با انتهاي استوانه اي (2

وخاکستر(مواد معدنی) موجود در بذرکتان نسبت به آرد

سانتیمتر قطر در  2/0سانتیمتر ارتفاع) با سرعت  03ميلی-

گندم به طور قابل توجهی باال میباشد که مطابق با نظر

متر در دقيقه از مرکز نان ،بعنوان شاخص سفتی 0محاسبه

منتس و همکاران ( )2335میباشد ( .)15همچنين یافته هاي

گردید .نقطه شروع 5و نقطه هدف 9به ترتيب  3/39نيوتن و

این تحقيق مؤید پژوهش آریا و همکاران ( )2315است.

 03ميلیمتر بود (.)22

آنها مشاهده کردند با افزایش مقدار دانهي کتان ميزان
رطوبت ،چربی و پروتئين نان به طور معنیداري افزایش

 -5-3-2آزمون ارزیابی خصوصیات حسی

پيدا میکند که این افزایش میتواند مربوط به باال بودن

ارزیابی حسی ،نمونه هاي توليد شده نان ،توسط  13داور

مقدار فيبرغذایی ،چربی و پروتئين دانهي کتان باشد .عالوه

آموزش دیده ،مورد ارزیابی قرار گرفتند و پذیرش کلی آن

براین مقدار خاکستر نيز با افزایش سطح دانه کتان ،به

ها بر اساس مجموع امتياز پارامترهاي بافت ،رنگ مغز،

صورت خطی افزایش یافت (.)9

رنگ پوسته ،طعم و مزه و آروما در فاصله 2ساعت پس از
پخت،گزارش گردید (.)10
 -4-2طرح آماری و روش آنالیز نتایج

نتایج بدست آمده از این پژوهش با استفاده از نرم افزار
 SPSSبه صورت طرح آماري کامال تصادفی بودکه در
سه تکرار انجام شد .بدین ترتيب ميانگين سه تکرار با
استفاده از آزمون دانکن در سطح  9درصد مورد مقایسه
قرار گرفتند و جهت رسم نمودارها از نرمافزار Excel
استفاده شد.
 -3نتایج و بحث
 -1-3خصوصیات شیمیایی و تغذیه ای نان

همانگونه که در جدول  2مالحظه میگردد ،با افزودن
پودرکتان به نان ،مقدار پروتئين ،چربی ،فيبر وخاکستر نان
بربري نسبت به
نمونه شاهد به طور معنیداري افزایش یافت( .)P>3/39بين
همه نمونهها از نظر ترکيبات شيميایی (پروتئين ،چربی ،فيبر
وخاکستر) اختالف معناداري وجود داشت.
بطوریکه نمونه حاوي  19درصد داراي بيشترین و نمونه
شاهد داراي کمترین ترکيات شيميایی بود .افزایش ميزان
ترکيبات شيميایی نمونه هاي توليدي نسبت به نمونه شاهد

3- Hardness
4- Trigger Point
5- Target Value

 0نشریه ي نوآوري در علوم وفناوري غذایی  /سال نهم  /شماره ي سوم  /پایيز 50

تیمار

پروتئین

چربي

فیبر

خاکستر

پراکسید

شاهد

01/371±1/12f

1/391±1/19f

1/136±1/11f

1/913±1/11f

1/116±1/00f

 3درصد

01/921±1/13e

1/633±1/11e

1/103±1/11e

0/023±1/11e

3/061±1/03e

 6درصد

00/106±1/11d

3/313±1/17d

1/720±1/11d

0/331±1/10d

2/183±1/11d

 9درصد

00/133±1/17c

2/306±1/11c

1/891±1/10c

0/116±1/111c

6/183±1/02c

 01درصد

01/181±1/11b

1/711±1/171b

0/081±1/11b

0/713±1/101b

8/121±1/31b

 01درصد

03/116±1/19a

6/313±1/01a

0/311±1/13a

0/906±1/11a

01/316±1/16a

جدول  2اثر آرد بذرکتان برمیزان ترکیبات شیمیایی نان (بر اساس درصد وزن خشک)
در هر ستون میانگین هاي داراي حروف غیرمشترك ،نشان دهنده اختالف معنيدار ( )p>1/11ميباشد.

 -2-3نتایج ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی نان

مشاهده شد ولی با افزایش ميزان بذرکتان تا سطح 19

بربری

درصد در فرموالسيون نان ،سبب کاهش ميزان رطوبت نان

 -1-2-3رطوبت نان

همانگونه که در شکل  1مشاهده میشود ،با افزودن آرد
بذرکتان به نان بربري ،ميزان رطوبت نمونههاي توليدي
نسبت به شاهد به طور معنیداري ( )P>3/39افزایش یافت.
به طوري که بيشترین ميزان رطوبت مربوط به نمونه حاوي
 12درصد بذرکتان و کمترین ميزان رطوبت مربوط به نمونه
حاوي  19درصد بذرکتان بود.

گردید .روند افزایشی ميزان رطوبت نمونههاي توليدي تا
سطح  12درصد به نظر میرسد مربوط به وجود مواد جاذب
رطوبت باال مانند مواد موسيالژي و فيبرهاي محلول در
بذرکتان باشد اما روند کاهشی ميزان رطوبت نمونههاي
توليدي حاوي  19درصد بذرکتان احتماال میتواند مربوط
افزایش غلظت ترکيبات شيميایی با خاصيت آّبگریزي باال
مثل اسيدهاي چرب باشد که امکان واکنش بيشتر با آب را
نمی دهند ،همچنين در مقادیر باال به دليل افزایش بيش از
حد فيبر و جلوگيري از تشکيل شبکه گلوتنی از نگهداري
آب جلوگيري به عمل می آید.
یافتههاي این تحقيق مؤید پژوهش آریا و همکاران ()2315
است ( .)9آنها مشاهده کردند با افزایش ميزان پودر دانهي
کتان؛ جذب آب نيز افزایش مییابد .آنها نشان دادند این

شکل  1اثر افزودن آرد بذرکتان بر میزان رطوبت نان

به طور کلی با توجه به (شکل  ،)1با افزایش ميزان بذرکتان
به نان تا سطح  12درصد روند افزایشی در ميزان رطوبت

افزایش جذب آب ممکن است به دليل وجود الياف و
صمغ هاي غذایی در دانه کتان باشد .عالوه بر این
گانورکار و جين ( )2315بيان نمودند با افزایش بذرکتان در

تاثيرافزودن بذرکتان برخواص تغذیه اي و ماندگاري نان بربري 0
فرموالسيون کوکیها( 1شيرینی حلقوي) ميزان چربی

بيليادریس( )1555مطابقت داشت .آنها نشان دادند که

افزایش یافت و سبب باالرفتن عملکرد روان کنندگی بافت

فعاليت آبی نان غنی شده با پودر بذرکتان به دليل باال بودن

و بدنبال آن جذب آب کمتر شد()5

ظرفيت نگهداري آب صمغ بذرکتان ،کمی باالتر از انتظار
بود ( .)3در همين راستا کوریه و آرامونی ( )2312در

 -2-2-3.فعالیت آبی نان

پژوهش خود مشاهده کردند ،افزودن پودر بذرکتان به

در شکل  2اثر افزودن آرد بذرکتان بر ميزان فعاليت آبی

کوکیها 2تا سطح  13درصد ،سبب کاهش فعاليت آبی

نشان داده شده است .همانگونه که مشاهده میشود با

نمونهها شد(.)15

افزایش ميزان پودرکتان ،ميزان فعاليت آبی نمونههاي

 -3-2-3پراکسید

توليدي نسبت به نمونه شاهد (نمونه حاوي  133درصد آرد

همانطور که در جدول  2و شکل  0مشاهده میگردد ،با

گندم) بهطور معنیداري افزایش یافت ( .)P>3/39به

افزودن بذرکتان به نان عدد پراکسيد نيز به طور معنیداري

طوري که بيشترین ميزان فعاليت آبی مربوط به نمونه حاوي

افزایش مییابد (.)P>3/39

 5درصد و کم ترین مربوط به نمونه شاهد بود .البته بين
نمونه شاهد و نمونه  5درصد اختالف معنیداري مشاهده
نگردید(.)P<3/39

شکل  3اثر افزودن آرد بذرکتان بر میزان پراکسید نان

با توجه به اینکه بذرکتان مورد استفاده در این آزمایش
شکل  2اثر افزودن آرد بذرکتان بر میزان فعالیت آبی

حاوي  52/02درصد چربی بود که بخش عمده آنرا آلفا
لينولنيک

اسيد0

( )ALAتشکيل می دهد .بنابراین با افزایش

علت افزایش ميزان فعاليت آبی نمونهها نسبت به نمونه

ميزان بذرکتان به نان به صورت پودر و همچنين افزایش

شاهد احتماال به دليل حضور وجود گروههاي آبدوست در

سطح به حجم ،ميزان اکسيداسيون و به دنبال آن پراکسيد

صمغ و پروتئين هاي موجود در بذرکتان باشد که این امر

نيز افزایش یافت .در همين راستا شورنو و همکاران ()2313

سبب افزایش ظرفيت نگهداري رطوبت توسط نمونههاي

به این نتيجه دست یافتند که اکسيداسيون بذرکتان با توزیع

حاوي بذر کتان شده است .اما با باالرفتن ميزان درصد

اندازه ذرات آن مرتبط است .اکسيداسيون ليپيدها براي

بذرکتان در فرموالسيون نان ،ميزان فعاليت آبی در بين

ذرات بذرکتان ( >  033ميکرومتر) نسبت به ذرات ریز

نمونه هاي حاوي  12و  19درصد نسبت به نمونه  5درصد

(< 033ميکرومتر) کاهش قابل توجهی داشت که احتماال

بذرکتان کاهش یافت و علت این کاهش را میتوان به

به دليل پایين بودن نسبت سطح به حجم بود (.)20

افزایش اتصال آب به هيدروکلوئيد موجود در دانه کتان
نسبت داد .نتایج حاصل از این تحقيق با نتایج فدینوک و
6. Cookies

7.Cookies
8. Alpha-Linolenic acid
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کانفورتی و دیویس ( )2330در پژوهش مشابهی بيان

ویسکواالستيسيته صمغ بذرکتان ( 13و  )20ممکن است

نمودند که ميزان اکسيداسيون ليپيد درنان غنی شده با ٪19

حضور و افزایش بذرکتان در نان سبب کاهش نيروهاي

بذر کتان بعد از  3هفته از ذخيره سازي در کيسه هاي پلی

برشی و سفتی حتی پس از پخت نيز شده باشد .اما روند

اتيلن و در دماي اتاق به طور قابل توجهی افزایش پيدا کرد

افزایشی ميزان سفتی نمونههاي توليدي حاوي  12و 19

(.)0

درصد بذرکتان احتماال میتواند مربوط به تضعيف شبکه

 -4-2-3سفتی و ماندگاری

گلوتنی بوسيله افزایش بيش ازحد فيبرهاي محلول و بدنبال

همانگونه که در شکل  2مالحظه می گردد ،افزایش ميزان

آن کاهش حجم ،افزایش تراکم بافت و کاهش نگهداري

پودرکتان به فرموالسيون نان تا سطح  5درصد ،سبب

آب باشد.

کاهش سفتی نمونههاي توليدي نسبت به نمونه شاهد (نمونه

نتایج این پژوهش با پژوهش آریا وهمکاران ()2315

حاوي  133درصد آرد گندم) شد اما با افزایش ميزان پودر

مطابقت دارد .آنها بيان نمودند که با افزایش مقدار

بذرکتان تا سطح  12و  19درصد به فرموالسيون نان ،سبب

بذرکتان ،نيروي برشی مورد نياز براي فشرده سازي نان را

افزایش ميزان سفتی نان بربري گردید .به طورکلی نمونه

کاهش یافت و در نتيجه نرمی نان افزایش یافت که این

حاوي  19درصد بذرکتان درفاصله زمانی  53ساعت و 9

نتيجه بدست آمده را به وجود صمغ و ميزان چربی موجود

روز پس از پخت از بيشترین ميزان سفتی و نمونه حاوي 5

در دانه کتان مرتبط میدانند( .)9در همين راستا سرنا ـ

درصد بذرکتان در هر سه بازه زمانی 2ساعت 53 ،ساعت و

سالدیوار و همکاران ( )2330کاهش سختی نان غنی شده

 9روز پس از پخت کمترین ميزان سفتی را نسبت به سایر

را مرتبط با روغن بذرکتان دانستند که به عنوان یک

نمونههاي توليدي داشت .به به نظر میرسد روند کاهشی

شورتنينگ نقش بالقوهي براي ایجاد یک مانع فيزیکی

ميزان سفتی نمونههاي توليدي تا سطح  5درصد مربوط به

جهت به تاخير انداختن تحليل نشاسته محسوب میشود که

افزایش ظرفيت نگهداري آب به دليل حضور

به دنبال آن سبب ایجاد یک بافت نرم تر و ماندگاري بلند

هيدروکلوئيدهاي صمغ مانند در نان باشد .زیرا رابطه

مدت می شود (.)25

معکوسی بين سفتی و ميزان رطوبت وجود دارد .عالوه-
براین بدليل ماهيت روغنی بودن بذرکتان و باالبودن درجه

شکل  5اثر افزودن آرد بذرکتان بر سفتی  2ساعت  84 ،ساعت و  5روز پس از پخت

تاثيرافزودن بذرکتان برخواص تغذیه اي و ماندگاري نان بربري 5
 -5-2-3خصوصیات حسی نان

امتياز داوران چشایی به طعم همهي نمونههاي توليدي

تأثير افزودن پودر بذرکتان بر ویژگی هاي حسی نان بربري

حاوي پودر بذرکتان نسبت به نمونه شاهد به طور معنی

در زمان  2ساعت پس از پخت ،در جدول 0مشاهده می-

داري افزایش پيدا کرد ( .)p>3/39به طوري که بيشترین

شود .نتایج اثر افزودن به نان بربري نشان میدهد که با

امتياز طعم به نمونههاي حاوي  12و  19درصد بذرکتان

افزودن بذرکتان تا  5درصد به فرموالسيون ،ميزان امتياز

وکمترین امتياز طعم به نمونهي شاهد تعلق گرفت .با

بافت نمونه هاي توليدي نسبت به نمونه شاهد (نمونه حاوي

افزودن پودر بذرکتان به فرموالسيون نان بربري ،امتياز

 133درصد آرد گندم) افزایش یافت ( .)p>3/39البته بين

عطر(آروما) به طور معنی داري نسبت به نمونه شاهد

دو نمونه شاهد و نمونه حاوي  19درصد پودر بذرکتان از

افزایش یافت ( .)p>3/39به طوري که نمونههاي حاوي 12

لحاظ ميزان امتياز بافت اختالف معناداري مشاهده نگردید

و  19درصد پودر بذرکتان بيشترین و نمونهي شاهد

( .)p<3/39با افزایش مقدار پودر بذرکتان به فرموالسيون،

کمترین امتياز عطر(آروما) را از داوران چشایی کسب

امتياز رنگ پوسته نمونههاي توليدي نسبت به نمونه شاهد

نمود .همانگونه که مطابق جدول  0مالحظه میگردد ،امتياز

(نمونه حاوي  133درصد آرد گندم) کاهش یافت اما

قابليت جویده شدن با افزودن پودر بذرکتان به نمونههاي

اختالف معنیداري بين تيمارها با نمونه شاهد مشاهده

توليدي نسبت به نمونه شاهد تا سطح  5درصد به طور

نگردید( .)p<3/39همانگونه که مطابق جدول 0مشاهده

معنیداري افزایش یافت (.)p>3/39

میگردد با افزودن پودر بذرکتان به فرموالسيون ،ميزان

جدول 3مقایسه میانگین فرموالسیون های مختلف درمقایسه با نمونه شاهد برمیزان خصوصیات حسی نان بربری
در هر ستون میانگین هاي داراي حروف غیرمشترك ،نشان دهنده اختالف معنيدار ( )p>1/11ميباشد.

همانگونه که در قسمت نتایج بافت سنجی اشاره شد افزودن

داري باالتربود؛ بنابراین میتوان چنين ارزیابی نمود که

پودر بذرکتان تا سطح  5درصد سبب بهبود بافت نان نسبت

افزودن پودر بذرکتان به نان بربري ،منجر به افزایش کيفيت

به نمونه شاهد گردید .بر این اساس مؤثرترین تيمار در

نان توليدي ،افزایش پذیرش مصرف کننده و تاثيرمثبت بر

افزایش ميزان پذیرش کلی ،نمونه حاوي  5درصد پودر

روي اغلب صفات کيفی نان بربري میشود .لذا نتایج این

بذرکتان بود .امتياز مربوط به پذیرشکلی تيمارهاي حاوي

پژوهش متناقض با نتایج بدست آمده از پژوهش حسين و

پودر بذرکتان ،در مقایسه با نمونه شاهد با اختالف معنی-

همکاران ( )2312بود .آنها  5پارامترکيفی نان ماهی تابهاي
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را مورد ارزیابی حسی قرار دادند .آنها مشاهده کردند اثر

 -6منابع

منفی بذرکتان بر روي اغلب صفات کيفيت درغنی سازي

 -0ایران نژاد ،حمید .)0386(.زراعت گیاهان داروئي

باالتر از  ٪5معنی دار بود (.)12

روغني (شاهدانه ،کتان و کرچک) .دانشگاه تهران.

 -4نتیجه گیری

انتشارات آئیژ صفحه  21ـ .21

در این پژوهش با بررسی اثر افزودن بذرکتان برخصوصيات

 -1رجب زاده ،ناصر .0371 .تکنولوژي نان .چاپ دوم.

کمی ،کيفی و ماندگاري نان بربري این نتایج حاصل شد

موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران ،تهران،

که ميزان فعاليت آبی ،رطوبت با افزودن بذرکتان تا سطح 5

صفحات 7-3 ،و .228-219

درصد ،افزایش یافت ولی با افزایش درصدهاي باالتر منجر

 -3صفا ،ر.شیخ االسالمي ،ز و عطایي صالحي،

به کاهش آنها گردید .ميزان ترکيبات تغذیهاي نان بربري

ا.0391.بررسي تاثیر افزودن آرد سنگینک بر ویژگيهاي

فراسودمند ازجمله پروتئين ،چربی ،فيبر و مواد معدنی تمام
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