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-1گروه علوم و صنایع غذایي ،واحد قوچان ،دانشگاه آزاد اسالمى ،قوچان ،ایران
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تاریخ دریافت95/10/25 :

تاریخ پذیرش96/06/12:

چكیده
بیماری سلیاك بیماری است که درآن غشاء مخاطي روده کوچک فرد مبتال به عدم تحمل گلوتن ،آسیب و سبب التهاب روده مي
گردد .هدف از انجام این پژوهش ،امكان تولید کیک با استفاده از آرد شاه بلوط ،آرد ذرت و صمغ زانتان در سه سطح  0/0،6/3و1
درصد و تأثیر آنها بر میزان رطوبت ،حجم مخصوص ،تخلخل ،مؤلفه های رنگي پوسته و سفتي بافت این محصول بود .براساس
نتایج بدست آمده ،مشخص گردید که سطوح مختلف آرد (شاه بلوط و ذرت) بر میزان رطوبت ،حجم مخصوص ،سفتي بافت در
بازه زماني  72ساعت پس از پخت و مؤلفه رنگي (* )Lاثر معنيداری در سطح آماری  5درصد نداشت.عالوه بر این نتایج حاکي
از برتری سطح  0/6درصد صمغ زانتان جهت بهبود خصوصیات کمي و کیفي کیک روغني بدون گلوتن بود .در نهایت براساس
نتایج حاصله از پذیرشکلي که مجموع امتیاز پارامترهایي از قبیل مزه ،بو ،شیریني ،رنگ ،بافت و قابلیت جویدن بود ،نمونه حاوی
 75درصد آرد شاه بلوط 25-درصد آرد ذرت و  0/6درصد صمغ زانتان باالترین امتیاز پذیرشکلي را از جانب ارزیابان حسي
کسب نمود.
واژه های کلیدی :آرد ذرت ،آرد شاه بلوط ،صمغ زانتان ،کیک بدون گلوتن ،مؤلفه های رنگي

*مسئول مكاتباتeatayesalehi@yahoo.com :
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-1مقدمه

منبع غني انرژی ،نشأت گرفته از کربوهیدرات ها است که

بیماری سلیاك بیماری است که در آن غشا مخاطي روده

بسیار قابل هضم ،دارای محتوای پروتیین باال متشكل از اسید

کوچک فرد مبتال به عدم تحمل گلوتن ،توسط گلوتن

های آمینه ضروری و مقادیر مناسبي از مواد معدني مي باشد.

آسیب و سبب التهاب روده مي گردد .این بیماری یک

نشاسته ذرت یكي از اجزای اصلي مورد استفاده در

وضعیت دائمي است که در هر سني تشخیص داده شود .اگر

فرموالسیون نان بدون گلوتن است که مي تواند  %45از آب

فرد مبتال مواد غذایي حاوی گلوتن مصرف کند ،دیواره

را جذب کرده و به عنوان پر کننده در ماتریس خمیر عمل

روده کوچک آسیب دیده و کمتر قادر به جذب مواد مغذی

کند .از سوی دیگر قسمت اعظم ترکیبات ذرت را

ضروری مانند چربي ها ،پروتیین ها ،کربوهیدرات ها ،مواد

آمیلوپكتین تشكیل مي دهد که تا حدی مي تواند خواص

معدني و ویتامین ها مي گردد .سلیاك در بزرگساالن باعث

گلوتن را شبیه سازی نموده و باعث احتباس گاز و افزایش

کاهش وزن ،اسهال ،ضعف ،تحریک پذیری و دردشكمي،

حجم شود [ .]5شاه بلوط مهم ترین محصول زراعي در

کم خوني ،خستگي ،نفخ و پوکي استخوان و در کودکان،

مناطق معتدل بوده که از نظر اهمیت غذایي نزدیک به

نشانه های سوء تغذیه از جمله اختالل رشد ،مي تواند رخ

نارگیل و بادام زمیني قرار دارد .دانۀ آسیاب شده شاه بلوط

دهد [ .]1از این رو امروزه با توجه به این که تنها راه درمان

حاوی مقدار نسبتاً باال از نشاسته ( ٪60-50بر اساس ماده

این بیماری استفاده از یک رژیم غذایي بدون گلوتن است،

خشک ) و قند،عمدتاً ساکارز ( ،)20-32٪پروتیین های با

مطالعه پیرامون تولید مواد غذایي بدون گلوتن به ویژه

محتوای باالی اسیدآمینه های ضروری ( ،)0٪/0-7/4چربي

محصول های صنایع پخت که قوت غالب افراد جامعه را

کم ( )0٪/0-4/2و سطح قابل مالحظه ای از فیبر در رژیم

تشكیل مي دهد از اهمیت زیادی برخوردار است  .کیک به

غذایي ( )0-12٪/7مي باشد .شاه بلوط در رژیم غذایي

عنوان یكي از تولید های صنایع آردبر دارای تنوع باالیي

بیماران مبتال به بیماری های روماتیسمي و سلیاك نیز نقش

بوده و در بین افراد جامعه به خصوص کودکان و نوجوانان

مهمي دارد [ .]6صمغ زانتان نوعي پلي ساکارید میكروبي،

طرفداران زیادی دارد  .با این حال با توجه به این که گلوتن

متشكل از اتصاالت (β -D (14گلوکز و زنجیره های

جزء ضروری ساختار نان است ،عمده ترین مشكل

جانبي (دو مولكول مانوز و یک واحد اسید گلوکورونیک)

تكنولوژیكي ،حذف گلوتن و جایگزیني دیگر ترکیبات مي

است [ .]7زانتان به علت داشتن ویسكوزیتۀ باال در غلظت و

باشد [ 2و  .]3غیبت گلوتن اغلب منجر به تولید خمیر نسبتاً

سرعت برش کم ،مدول االستیک باال ،حساس نبودن به

مایع شده و مي تواند منجر به تولید نان با یک بافت ترد،

حرارت و سازگاری با نمک عملكرد مناسبي در بهبود بافت،

رنگ ضعیف ،حجم کم و دیگر نقایص کیفیتي شود .تحقیق

حفظ رطوبت خمیر کیک ،ماندگاری باالی محصول از

ها نشان داده است بسیاری از محصوالت فاقد گلوتن که در

طریق محدود کردن رتروگراداسیون و ظاهر مناسب را در

حال حاضر به فروش مي رسند دارای کیفیت پاییني هستند.

تولید محصوالت آردی بر عهده دارد [ .]8در بررسي های

با این وجود ،بدست آوردن اجزا و ویژگي های خمیر بدون

انجام گرفته تأثیر ،آرد شاه بلوط در ترکیب با ،مقادیر

مواد افزودني گلوتن دشوار بوده  ،زیرا ساختار آن ضعیف تر

مختلف از آرد برنج در سه سطح مختلف از مقدار آب بر

از خمیر طبیعي گندم است ،و در واقع زمان مخلوط کردن و

پایۀ آرد و اضافه کردن ترکیبي از صمغ گوار -زانتان و

تصحیح آن نسبت به گندم کوتاه تر مي باشد [.]4توسعۀ

امولسیفایر  DATEMبا ترکیب (وزني /وزني )%0/5در

صنایع پخت به خصوص فراورده های فاقد گلوتن منجر به،

آرد ،مورد آزمایش قرار گرفتند .نتایج آنها نشان داد که،

استفاده از نشاسته ها ،صمغ ها ،آردهای بدون گلوتن(برنج،

کیفیت

و

سویا ،نخود ،ذرت و شاه بلوط) ،مكمل های پروتییني گیاهي

مخلوطDATEMافزایش یافته و عالوه بر این آرد بلوط و

و حیواني و فن آوری های جایگزین شده است.ذرت یک

آرد برنج باعث نرم شدن ،رنگ قابل قبول و حجم

کیک

در

حضور

ترکیب

صمغ
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مخصوص باالتر گردیده اند [.]9تحقیق بر روی فرموالسیون

-2-2روشها

نان بدون گلوتن نشان داد که ،یک شبكه پیوستۀ پروتیین

-1-2-2تهیه خمیر و تولید کیک

مشابه گلوتن در نان حاوی تخم مرغ مي تواند ،سختي باالی
اولیه توسط یک نرخ بیاتي پایین ،در طول زمان ماندگاری را
جبران نماید [ .]10مورییرا و همكاران ( ،)2012در آزمایش
های خود به مطالعه بر روی ،خمیر آرد شاه بلوط و مقایسه
آرد گندم حاوی گلوتن و آرد فاقد گلوتن (برنج و ذرت
زرد) به منظور تهیۀ محصول های شیریني پزی و تولید نان
پرداخته و نشان دادند که کشش خمیر با  %1/5هیدروکسي
پروپیل متیل سلولز به مقدار قابل توجهي بهبود یافته و
افزودن  %1/5زانتان به آرد شاه بلوط باعث افزایش عملكرد
آرد برای تولید کیک مي شود .هدف از انجام این پژوهش،
بررسي امكان تولید کیک با استفاده از آرد شاه بلوط ،آرد
ذرت و اثر صمغ زانتان در سه سطح  0/6 ،0/3و  1درصد و
همچنین نحوۀ تأثیر بر میزان رطوبت ،حجم مخصوص،
تخلخل ،مؤلفه های رنگي پوسته و سفتي بافت این محصول
مي باشد [.]11

خمیر کیک حاوی  100درصد آرد بدون گلوتن 25 ،درصد
پودر شكر 25 ،درصد روغن 36 ،درصد تخممرغ 12 ،درصد
شربت اینورت 2 ،درصد بیكینگپودر 0/2 ،درصد وانیل،
صمغ گزانتان ( 0/6 ،0/3و  1/0درصد) و آب به میزان الزم
بود [ .]13جهت تهیۀ کیک در ابتدا روغن ،پودر شكر و
تخممرغ با استفاده از یک همزن

برقي4با

سرعت  128دور

در دقیقه و به مدت  6دقیقه مخلوط شدند تا یک کرم حاوی
حبابهای هوا ایجاد گردد .سپس آب ،شربت اینورت و
صمغ گزانتان به این کرم اضافه و عمل همزدن به مدت 4
دقیقه ادامه یافت .در مرحلهی بعد بیكینگپودر و وانیل به
آرد بدون گلوتن که مخلوطي از آرد شاه بلوط و ذرت بود،
به تدریج اضافه گردیدند .در ادامه با استفاده از یک قیف
پارچهای555

گرم از خمیر تهیه شده ،درون کاغذهای

مخصوص کیک که درون قالبها قرار گرفته بودند ،ریخته
شد .سپس عمل پخت در فر آزمایشگاهي گردان با هوای
داغ6در

دمای  170درجهی سانتيگراد و به مدت زمان 20

-2مواد و روشها

دقیقه انجام شد .پس از سرد شدن ،هر یک از نمونهها در

-1-2مواد

کیسههای پلياتیلني به منظور ارزیابي خصوصیات کمي و

آرد ذرت و آرد شاه بلوط به ترتیب از کارخانه گلها (تهران،

کیفي ،بستهبندی و در دمای محیط نگهداری شدند [.]14

ایران) و شرکت آرورا  1خریداری شدند.برای این منظور،
آرد های مورد نیاز برای انجام آزمایش ها به صورت یكجا

-2-2-2آزمون های فیزیكوشیمیایی

تهیه و در سردخانه با دمای  4درجه سانتيگراد نگهداری

ترکیبات شیمیایي آرد ذرت و شاه بلوط براساس روش های

شد .سایر مواد شامل شكر ،روغن نباتي مایع و بیكینگپودر

استاندارد اندازه گیری شد .جهت ارزیابي درصد رطوبت
آون7و

استاندارد ()AACC، 44-16

و تخممرغ تازه نیز یک روز قبل از تولید نمونه مورد نظر

کیک بدون گلوتن از

تهیه گردید .شربت اینورت نیز مطابق با دستورالعمل موجود

استفاده گردید.برای اندازهگیری حجم مخصوص نمونههای

دراستاندارد ملي ایران به شماره  8025تدوین شده در سال

کیک بدون گلوتن از روش جایگزیني حجم با دانه استفاده

 1383تهیه گردید [ .]12صمغ زانتان با نام تجاری

شد .برای این منظور در فاصلۀ زماني  2ساعت پس از پخت،

)2(E415و وانیل نیز از شرکت رودیا ساخت کشور

فرانسه3

قطعهای به ابعاد  2×2×2سانتيمتر از مرکز هندسي کیک
تهیهگردید .سپس حجم استوانه مدرجرا به میزان 250

خریداری شدند.

4

. EK-230M, Japan
. Lebensmittelecht, Germany
6
. Zuccihelli Forni, Italy
7
. Jeto Tech, South Korea
5

1

. Aurora Canada
. Rhodigeltm (Xanthan) Gum
3
. Rhovanilla, France
2
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میليلیتر با دانه کلزا1جایگزین و حجم مخصوص تعیین شد

-3نتایج و بحث

[ .]15ارزیابي بافت کیک در فاصله زماني  2ساعت و یک

مشخصات آرد ذرت و شاه بلوط مورد استفاده به شرح

هفته پس از پخت با استفاده از دستگاه بافتسنج2انجام

جدول ( )1مي باشد.

گرفت [ .]16حداکثر نیروی مورد نیاز برای نفوذ یک پروب
استوانهای با انتهای صاف ( 2سانتيمتر قطر در  2/3سانتيمتر

-1-3بررسی اثر متقابل متغیرها بر رطوبت کیک

ارتفاع) با سرعت  60میليمتر در دقیقه از مرکز کیک،

در تعیین رطوبت ،نتایج اثر مستقل اختالط دو نوع آرد شاه

بعنوان شاخص سفتي 3محاسبه گردید.آنالیز رنگ پوسته

بلوط و ذرت مشخص گردید که سطوح متفاوت اختالط دو

کیک از طریق تعیین سه شاخص *a* ،Lو * bصورت

نوع آرد تأثیر معنيداری در سطح آماری  5درصد بر میزان

پذیرفت .جهت اندازه گیری این شاخص ابتدا برشي به ابعاد

رطوبت نمونههای تولیدی نداشته هرچند که ،با افزایش آرد

 3در  3سانتيمتر از کیک تهیه گردید و به وسیله اسكنر4با

ذرت اندکي بر میزان رطوبت افزوده شد .بیشترین و کمترین

وضوح  300پیكسل تصویربرداری شد ،سپس تصاویر در

مقدار رطوبت به محصول های محتوی  1درصد و 0/3

اختیار نرم افزار ImageJقرار گرفت [ 17و  .]18به منظور

درصد صمغ زانتان تعلق گرفت .الزم به ذکر است که

ارزیابي میزان تخلخل در فاصله زماني  2ساعت پس از

بررسي اثر متقابل دو عامل (سطوح مختلف اختالط آرد شاه

پخت ،از تكنیک پردازش استفاده شد [ .]19برای تعیین

بلوط -ذرت و صمغ گزانتان) نشان داد که کمترین میزان

خصوصیات حسي از روش امتیازدهي هدونیک  5نقطه ای

رطوبت مربوط به نمونۀ حاوی  75درصد آرد شاه بلوط25-

استفاده گردید [.]20

درصد آرد ذرت و  0/3درصد صمغ زانتان بود ( شكل .) 1
محصول  50درصد آرد شاه بلوط 50-درصد آرد ذرت و

-3-2-2تجزیه و تحلیل آماری

 0/3درصد صمغ و همچنین  25درصد آرد شاه بلوط50-

در این تحقیق نتایج بدست آمده با استفاده از نرمافزار

درصد آرد ذرت و  0/3درصد زانتان نیزاز رطوبت پایینتری

 Mstat-cنسخه  1/42بر پایه طرح فاکتوریل با آرایش کامالً

نسبت به سایر نمونهها برخوردار بودند .داده های اثر متقابل

تصادفي دو عامله بررسي شد .بدین منظور عامل اول میزان

بیانگر آن بود که نمونههای حاوی  1درصد صمغ افزوده

ترکیب آرد (شاه بلوط و ذرت) و عامل دوم صمغ گزانتان

شده (فارغ از سطوح متفاوت اختالط دو نوع آرد بدون

(در سه سطح  0/6 ،0/3و  1درصد) بود .مقایسه میانگینها با

گلوتن) بیشترین میزان رطوبت را داشتند( .)P<0/05ایوبي

استفاده از آزمون دانكن در سطح احتمال آلفا برابر 0/05

و همكاران ( ،)1390افزایش میزان رطوبت کیک روغني را

درصد ( )P<0/05با همین نرم افزار انجام گردید .ویژگي

با افزایش میزان صمغ های گوار و زانتان گزارش نمودند

های اندازه گیری شده شامل رطوبت ،حجم مخصوص،

[ .]21با بررسي اثر زانتان ،کربوکسي متیل سلولز ،آلژینات و

تخلخل ،بافت ،رنگ و ویژگي های حسي هریک از

کاراگینان در نان بدون گلوتن حاوی آرد برنج ،آرد سویا و

نمونههای کیک در سه تكرار انجام شد .برای ترسیم

نشاسته کاساوا نتایج مشابهي حاصل گردید [.]7هم چنین

نمودارها از نرم افزار 2007)(Microsoft Excelاستفاده

نقيپور و همكاران ،با افزودن صمغ گزانتان در سطوح ،0/3

گردید.

 0/6و  1درصد (براساس وزن آرد) به کیک روغني بدون
گلوتن حاوی آرد سورگوم با افزایش میزان رطوبت مواجه
شدند و محصول های محتوی  1درصد زانتان را به عنوان
1

. Rape seed displacement
. QTS, CNS Farnell, UK
3
. Hardness
4
. HP Scanjet, G3010
2

نمونههایي با بیشترین مقدار رطوبت معرفي نمودند [.]13
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جدول  -1خصوصیات شیمیایی آرد ذرت و شاه بلوط مورد استفاده
خصوصیات کیفی

آرد ذرت

آرد شاه بلوط

چربی ( گرم در صد گرم)

3/3

4

پروتئین ( گرم در صد گرم)

9/4

8

کربوهیدارت ( گرم در صد

73/1

80

گرم)

30

a

c

e

a
e cd

b

d

f

 %0/3صمغ گزانتان

 %0/6صمغ گزانتان

10

 %1/0صمغ گزانتان

رطوبت (درصد)

20

0
 75ذرت  25 -شاه بلوط  50ذرت  50 -شاه بلوط  25ذرت  75 -شاه بلوط
درصد ترکیب آرد

شکل  -1تأثیر متقابل سطوح مختلف اختالط آرد شاه بلوط -ذرت و صمغ زانتان بر میزان رطوبت کیک روغنی بدون گلوتن.
-2-3بررسی اثر متقابل متغیرها بر حجم مخصوص

صمغ در محصوالت خمیری بدون گلوتن ،با افزایش حجم

کیک

مخصوص مواجه،که البته انتخاب سطوح مناسب صمغ را

اطالعات حاصل از اثر مستقل اختالط دو نوع آرد شاه بلوط
و ذرت مشخص نمود که با افزایش سطح صمغ زانتان از 0/3
به  0/6درصد در کیک ،ابتدا روندی صعودی و پس از آن
نزولي را در میزان حجم مخصوص در پي داشت .به گونهای
که نمونۀ حاوی  0/6درصد زانتان دارای باالترین مقدار
حجم مخصوص بود .در ادامه مي توان خاطر نشان نمود که،
بررسي اثر متقابل این دو عامل (سطوح مختلف اختالط آرد
شاه بلوط-ذرت و زانتان) نشان داد که بیشترین میزان حجم
مخصوص مربوط به نمونه های حاوی  75درصد آرد شاه
بلوط 25-درصد آرد ذرت و  0/6درصد زانتان و  50درصد
آرد شاه بلوط 50-درصد آرد ذرت و  0/6درصد زانتان
بودند( ( )P<0/05شكل  .) 2در این زمینه نقيپور و
همكاران با افزودن صمغ گوار و زانتان تا سطح  0/6درصد
بهكیک محتوی سورگوم ابتدا افزایش حجم مخصوص و
سپس کاهش آن را نتیجه گرفتند [ .]13محققین با بررسي اثر

یكي از ارکان اصلي افزایش حجم دانستند [ 7و .]22در
مطالعهای که با بررسي اثر افزودن صمغ شاهي در سطوح
صفر 0/6 ،0/3 ،و  1درصد به نان ترکیبي (گندم-برنج) انجام
گردید ضمن حصول نتایج مشابه مشخص شد که ،افزایش
حجم در نتیجه افزودن صمغ به محصوالت خمیری کم
گلوتن و یا فاقد گلوتن به دلیل تشكیل شبكهای مشابه شبكه
گلوتني (جهت حفظ حبابهای هوای ورودی) و تا
حدودی افزایش ضخامت دیواره در مقابل پارگي ناشي از
انبساطدر حین فرآیند پخت محصول بوده و به احتمال زیاد
کاهش حجم در سطوح باالی افزودن صمغ (سطح  1درصد
و یا بیش از آن) به دلیل بیش از اندازه ضخیم شدن
حبابهای هوای ورودی به خمیر و جلوگیری از انبساط
آنها در طي فرآیند پخت است [.]23
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b

c

b
c

b

c

 %0/3صمغ گزانتان

4
3

 %0/6صمغ گزانتان

2

 %1/0صمغ گزانتان

1
0

حجم مخصوص (میلیلیتر\گرم)

a

a

a

5

 75ذرت  25 -شاه بلوط  50ذرت  50 -شاه بلوط  25ذرت  75 -شاه بلوط
درصد ترکیب آرد

شکل  -2تأثیرمتقابل سطوح مختلف اختالط آرد شاه بلوط -ذرت و صمغ زانتان بر میزان حجم مخصوص کیک روغنی دونگلوتن.
-3-3بررسی اثر متقابل متغیرها بر تخلخل کیک

خواهد داشت [ .]24همتیان و همكاران ،در طي مطالعه خود

در شكل ( )3اثر متقابل اختالط آرد شاه بلوط -ذرت و

که به بررسي تأثیر آرد بلوط و سویا در کیک بدون گلوتن

صمغ گزانتان بر میزان تخلخل کیک نشان داده شده است .با

پرداختند ،نتایج مشابهي را گزارشو بیان کردند که آرد بلوط

بررسي اثر متقابل این دو عاملمشخص گردید که بیشترین و

سبب افزایش میزان تخلخل محصول نهایي شد .از سوی

کمترین میزان تخلخل به ترتیب مربوط به نمونه های حاوی

دیگر استفاده از سطح مناسب صمغ ميتواند در افزایش

 75درصد آرد شاه بلوط 25-درصد آرد ذرت و  0/6درصد

تخلخل کیک روغني بدون گلوتن مناسب باشد که نتایج

صمغ گزانتان بود و  25درصد آرد شاه بلوط 75-درصد آرد

بدست آمده گویای همین امراست [ Gambus .]25و

ذرت و  1درصد صمغ گزانتان بود ( .)P<0/05با بررسي

همكاران ( )2007در بررسي های خود در زمینه بررسي اثر

بیشتر نتایج اثر مستقل سطوح متفاوت افزودن صمغ گزانتان

صمغ در مخلوط بدون گلوتن نشاسته ذرت و نشاسته

مشخص گردید که نمونه های حاوی  0/6و  1درصد دارای

سیبزمیني نتایج قابل قبولي را گزارش نمودند .این محققین

حداقل و حداکثر میزان تخلخل مي باشند .با بررسي تحقیق

این نتیجه دست یافتند که افزودن صمغ در سطوح کمتر از 1

های پیشین مشخص گردید که ،افزایش میزان تخلخل

درصد به دلیل تشكیل شبكهای مشابه شبكه گلوتني و حفظ

محصوالت صنایع پخت به دلیلكاهش اندازه و افزایش تعداد

سلولهای هوای ورودی در بافت خمیر ،تأثیر خاصي بر

سلولهای گازی و توزیع یكنواخت آنها در بافت محصول

روی شكل ،اندازه و توزیع سلولهای گازی داشت اما

نهایي است و هر عاملي که بتواند بر کاهش اندازه حبابچهها

سطوح باالی مصرف صمغ سبب ایجاد حبابهای هوای

و افزایش تعداد آنها و از طرفي پخش یكنواخت سلولهای

ورودی به نسبت بزرگ و کشیده ،با توزیع غیریكنواخت در

گازی مؤثر واقع شود ،نقش کلیدی بر افزایش تخلخل

بافت محصول شد که به موجب آن میزان تخلخل کاهش
یافت [.]26
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25

20

 %0/3صمغ گزانتان
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 %0/6صمغ گزانتان

10

 %1/0صمغ گزانتان

5

تخلخل (درصد)

g

a

30

0
 75ذرت  25 -شاه بلوط  50ذرت  50 -شاه بلوط  25ذرت  75 -شاه بلوط
درصد ترکیب آرد

شکل  -3تأثیرمتقابل سطوح مختلف اختالط آرد شاه بلوط-ذرت و صمغ زانتان بر میزان تخلخل کیک روغنی بدون گلوتن
.
-4-3بررسی اثر متقابل متغیرها بر بافت کیک

نتایج اثر مستقل در بین نمونه ها نشان ميدهد بین بافت

بررسي میزان سفتي در دو بازه ی زماني دو ساعت و یک

حاوی  75درصد آرد شاه بلوط 25-درصد آرد ذرت و 50

هفته پس از پخت صورت گرفت .بهطور کل براساس نتایج

درصد آرد شاه بلوط 50-درصد آرد ذرت اختالف

اثر متقابل دو عامل سطوح مختلف اختالط آرد شاه بلوط-

معنيداری مشاهده نگردید و این دو نمونه مشترکاً دارای

ذرت و صمغ گزانتان بر میزان سفتي بافت نمونههای تولیدی

باالترین میزان سفتي بافت در محدوده فوق الذکر را داشتند.

در بازه زماني  2ساعت پس از پخت مشخص گردید که

در این راستاMezaizeو همكاران ،با افزودن صمغ گوار و

نمونه حاوی  25درصد آرد شاه بلوط 75-درصد آرد ذرت

گزانتان به مخلوط آردی شامل آرد برنج ،نشاسته ذرت ،آرد

و  0/6درصد صمغ گزانتان حداقل و  75درصد آرد شاه

ذرت و نشاسته سیبزمیني مشاهده نمودندکه محصول های

بلوط 25-درصد آرد ذرت و  1درصد صمغ گزانتان و 50

حاوی  1درصد صمغ و بیش از آن از میزان سفتي بافت

درصد آرد شاه بلوط  50-درصد آرد ذرت و  1درصد صمغ

بیشتری برخوردارند [ .]27همچنین  Onyangoو همكاران

گزانتان مشترکاً حداکثر میزان سفتیدر بازه زماني  2ساعت

( )2009بیان نمودند که ،هیدروکلوئیدها اثرات مختلفي بر

پس از پخت را برخوردار بودند ( ( )P<0/05شكل .) 4

میزان سفتي بافت محصول داشته و حتي مي توانند اثرهای
مخربي در پي داشته باشند [.]28
a

 2ساعت پس از پخت b

d

c

c d

 %0/3صمغ گزانتان
 %0/6صمغ گزانتان
 %1/0صمغ گزانتان

6
4
2

سفتی (نیوتن)

e

d

a

8

0
 75ذرت  25 -شاه بلوط  50ذرت  50 -شاه بلوط  25ذرت  75 -شاه بلوط
درصد ترکیب آرد

شکل  -4تاثیرمتقابل سطوح مختلف اختالط آرد شاه بلوط -ذرت و صمغ زانتان بر میزان سفتی بافت کیک روغنی بدون گلوتن در
بازه زمانی  2ساعت پس از پخت.
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یک هفته پس از پخت

a
b

b b

b

a

a
b

b

15
12

 %0/3صمغ گزانتان
 %0/6صمغ گزانتان
 %1/0صمغ گزانتان

6
3

سفتی (نیوتن)

9

0
 75ذرت  25 -شاه بلوط  50ذرت  50 -شاه بلوط  25ذرت  75 -شاه بلوط
درصد ترکیب آرد

شکل  -5تأثیر متقابل سطوح مختلف اختالط آرد شاه بلوط-ذرت و صمغ زانتان بر میزان سفتی بافت کیک روغنی بدون گلوتن در
بازه زمانی یک هفته پس از پخت.

در محصوالت پخت پس از حدود یک هفته مشخص شد

افزایش فشردگي و سفتي بافت مي گردد .بنابراین انتخاب

که بیشترین میزان نرمي یا به عبارتي کمترین مقدار سفتي

دقیق غلظت صمغ مصرفي جهت کاهش روند بیاتي و تولید

متعلق به اختالط دو آرد به اضافه  0/6و  1درصد زانتان بوده

محصولي با بافت نرم امری ضروری به نظر ميرسد [.]29

که البته این داده ها با تجزیه و تحلیل اثرهای مستقل سطوح
به دست آمد ( .)P<0/05در ادامه تأثیر متقابل دو نوع آرد و

-5-3بررسی اثر متقابل متغیرها بر رنگ کیک

صمغ بررسي و مشخص گردید که نمونههای حاوی 0/3

نتایج اثر مستقل سطوح متفاوت افزودن زانتان به کیک

درصد زانتان دارای بیشترین و  0/6و  1درصد کمترین

روغني بدون گلوتننشان داد که با افزایش سطح صمغ ،میزان

میزان سفتي بافت بودند .در بررسي شكل ( ،)5به نظر

مؤلفه رنگي(* )Lمحصول های تولیدی بهطور معنيداری در

ميرسد علت این رخداد به ماهیت هیدروکلوئیدها و غلظت

سطح  5درصد افزوده شد .این در حالي بود که بین سطوح

آن در حفظ و نگهداری رطوبت در طي مدت زمان

 0/6و  1درصد صمغ زانتان اختالف معنيداری در سطح

نگهداری بر ميگردد و اگرچه نمونه حاوی  1درصد صمغ
گزانتان از بافت سفتتری در بازه زماني  2ساعت پس از
پخت برخوردار بوده است اما به واسطه نگهداری میزان

اطمینان  95درصد در میزان مؤلفه رنگي(*)Lمشاهده نشد.
تاثیر متقابل دو عامل سطوح اختالط آرد شاه بلوط-ذرت و
صمغ در شكل ( )6بر شاخص (*)Lنشان داد که نمونهحاوی

بیشتری رطوبت پس از سپری شدن مدتزمان یک هفته پس

 0/3درصد زانتان ،دارای کمترین و محصول محتوی  0/6و

از پخت توانسته تا حدود زیادی از بیاتي بافت محصول که

 1درصد صمغ (در تمام سطوح اختالط آرد شاه بلوط و

مهمترین عامل سفتي محصوالت صنایع پخت در طي مدت

ذرت) بیشترین مؤلفه رنگي(* )Lبودند (.)P<0/05در

زمان نگهداری است و نشأت گرفته از خروج رطوبت

مطالعه ای دیگر مشخص شد که ،تغییرات سطح محصوالت

ميباشد ،ممانعت نماید .علت اصلي بیاتي محصوالت بدون

صنایع پخت ،مسئول روشنایي آن است و سطوح منظم و

گلوتن کاهش رطوبت و مهاجرت آسانتر آن از مغز به

صاف نسبت به چیندار توانایي بیشتری در انعكاس نور و

پوسته است که در نتیجه عدم حضور گلوتن روی مي دهد

افزایش(* )Lدارد .از اینرو این انتظار وجود داشت که

که البته با افزودن انواع صمغها تا حدودی ميتوان از خروج

نمونههای حاوی سطوح باالتر صمغ زانتان میزان مؤلفه

رطوبت از بافت محصول جلوگیری و روند بیاتي را به تأخیر

رنگي(* )Lبیشتری داشته باشند [ .]30در بررسي اثر مستقل

انداخت .اما جهت تأکید مي توان گفت چنانچه میزان صمغ

سطوح اختالط دو نوع آرد شاه بلوط و ذرت باالترین میزان

در محصول بیش از حد مورد نیاز باشد این خود سبب

مؤلفه رنگي (* )aبه نمونه حاوی  75درصد آرد شاه بلوط-
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 25درصد آرد ذرت و کمترین به  25درصد آرد شاه بلوط-

نسبت به آرد ذرت از رنگ تیرهتری برخوردار بود [.]25

 75درصد آرد ذرت تعلق گرفت (.)P<0/05در نهایت

همانگونه که نتایج اثر مستقل سطوح اختالط دو نوع آرد

تحلیل تأثیر متقابل دو عامل سطوح اختالط آرد شاه بلوط-

شاه بلوط و ذرت نشان داد با افزایش میزان آرد ذرت در

ذرت و زانتان بر شاخص (*)aبه وضوح نشان داد که سه

کیک بهطور معنيداری در سطح  5درصد بر میزان مؤلفه

نمونه حاوی  25درصد آرد ذرت 75-درصد آرد شاه بلوط

رنگي(*)bنمونههای تولیدی افزوده شد .به طوری که

دارای کمترین و محصول های  75درصد آرد شاه بلوط25-

باالترین میزانبه نمونه حاوی  75درصد آرد ذرت 25-درصد

درصد آرد ذرت در تمام سطوح مصرفي زانتان یعني (،0/3

آرد شاه بلوط تعلق گرفت .از سوی دیگر نتایج اثر متقابل

 0/6و  1درصد) دارای بیشترین میزان قرمزی یا (*)aبودند

سطوح متفاوت افزودن صمغ زانتان هیچگونه اختالف

(شكل .)7همتیان و همكاران ،نتایج مشابهي را گزارش و

معنيداری در سطح آماری  5درصد بر میزان مؤلفه

بیان کردند که افزایش میزان آرد بلوط در فرموالسیون

رنگي(*)bنمونههای تولیدی نشان نداد (.)P<0/05در

کیک روغني بدون گلوتن سبب افزایش تیرگي محصول

بررسي دیگری با افزودن صمغ به نان بدون گلوتن حاوی

نهایي و به عبارتي مؤلفه رنگي(*)aشد که علت این امر را

آرد برنج و نشاسته ذرت افزایش (*)bحاصل گردید که

ماهیت رنگي آرد بلوط دانستند .در این تحقیق نیز حصول

علت آن را رنگدانه های موجود در این غالت دانستند [.]31

چنین نتیجهای دور از انتظار نبود چرا که ،آرد شاه بلوط
a

a

b

a a

b

a

50

b a

40

 %0/3صمغ گزانتان
 %0/6صمغ گزانتان
 %1/0صمغ گزانتان

20
10

مؤلفه * Lپوسته

30

0
 75ذرت  25 -شاه بلوط  50ذرت  50 -شاه بلوط  25ذرت  75 -شاه بلوط
درصد ترکیب آرد

شکل - 6تأثیر متقابل سطوح مختلف اختالط آرد شاه بلوط -ذرت و صمغ زانتان بر میزان مؤلفه(* )Lپوسته کیک روغنی بدون
گلوتن.

a

a a

 %0/3صمغ

c

c

c

12
9

گزانتانصمغ
%0/6

6

گزانتان

3

مؤلفه * aپوسته

b b b

15

0
 75ذرت  25 -شاه بلوط 50ذرت  50 -شاه بلوط 25ذرت  75 -شاه بلوط
درصد ترکیب آرد

شکل  -7تأثیر متقابل سطوح مختلف اختالط آرد شاه بلوط -ذرت و صمغ زانتان بر میزان مؤلفه(*)aپوسته کیک روغنی بدون
گلوتن.
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a

a

a

b b

b

c

c c

25
20

 %0/3صمغ گزانتان
 %0/6صمغ گزانتان
 %1/0صمغ گزانتان

10
5

مؤلفه * bپوسته

15

0
 75ذرت  25 -شاه بلوط 50ذرت  50 -شاه بلوط 25ذرت  75 -شاه بلوط
درصد ترکیب آرد

شکل  -8تأثیر متقابل سطوح مختلف اختالط آرد شاه بلوط -ذرت و صمغ زانتان بر میزان مؤلفه(*)bپوستهکیک روغنی بدون
گلوتن.

-6-3بررسی اثر متقابل متغیرها بر خواص حسی کیک

احتمال وجود دارد که کسب امتیاز بیشتر (به لحاظ مزه و بو)

حداقل تأثیر مستقل سطوح مختلف در نمونه  25درصد آرد

نمونههای حاوی  0/6درصد صمغ زانتان در ارتباط مستقیم با

شاه بلوط 75-درصد آرد ذرت و حداکثر آن  75درصد آرد

مطلوبیت بافت نمونههای دارای این سطح از صمغ باشد

شاه بلوط 25-درصد آرد ذرت مشاهده گردید .در ادامه

[ .]25اغلب محققان معتقدند که درك شدت طعم بستگي به

نتایج اثر متقابل اختالط آرد شاه بلوط-ذرت و صمغ زانتان

نوع بافت محصول نهایي دارد .علت این رخداد را

نشان داد محصول دارای  75درصد آرد شاه بلوط25-

دربافتهای متفاوت ،برهمكنشهای مختلف بین مواد

درصد آرد ذرت و  0/6درصد زانتان دارای باالترین امتیاز

طعمزا و ساختار بافت بیان نمودند [ .]32شیریني محصولي

مزه در بین سایر کیک ها مي باشد .با توجه به (،)P<0/05

مانند کیک مي تواند تاثیر بسزائي در جلب نظر مصرف

باالترین امتیاز عطر به نمونه حاوی  75درصد آرد شاه بلوط-

کننده داشته باشد .داده های به دست آمده از اثر مستقل

 25درصد آرد ذرت و کمترین میزان آن به نمونه حاوی 25

سطوح اختالط دو نوع آرد نشان داد که ،باالترین امتیاز

درصد آرد شاه بلوط 75-درصد آرد ذرت تعلق گرفت .اثر

شیریني مربوط به محصول  75درصد آرد شاه بلوط25-

مستقل سطوح متفاوت بیانگر برتری امتیاز نمونه حاوی 0/6

درصد آرد ذرت مي باشد .اما این نمونه تولیدی با  50درصد

درصد زانتان به  1درصد آن بود که از جانب ارزیابان کسب

آرد شاه بلوط 50-درصد آرد ذرت به لحاظ امتیاز شیریني

گردید .با بررسي جدول ( ،)2تأثیر متقابل دو عامل سطوح

اختالف معنيداری در سطح اطمینان  95درصد

مختلف اختالط آرد شاه بلوط-ذرت و صمغ گزانتان بر

نداشتند(.)P<0/05تحلیل اثر متقابل دو عامل سطوح مختلف

امتیاز عطر نمونههای تولیدی به وضوح نشان داد که،

اختالط آرد شاه بلوط-ذرت و صمغ گزانتان بر امتیاز

محصول  75درصد آرد شاه بلوط 25-درصد آرد ذرت

شیریني نمونههای تولیدی به وضوح نشان داد که نمونه

دارای باالترین امتیاز عطر در بین سایر نمونههای کیک

حاوی  75درصد آرد شاه بلوط 25-درصد آرد ذرت و 1

روغني بدون گلوتن را دارد .همتیان و همكاران ،در طي

درصد زانتان دارای کمترین امتیاز شیریني بود(جدول  .)2از

مطالعه خود که به بررسي تأثیر آرد بلوط و سویا در تهیه

طرفي به نظر ميرسد علت احساس شیریني کمتر در نمونه

کیک پرداختند ،اذعان داشتند که داوران چشایي به

های حاوی  1درصد صمغ در ارتباط با بافت محصول بوده

نمونههای حاوی آرد بلوط امتیاز باالتری را به لحاظ مزه و

زیرا ،این نمونهها از بافت سفتتر و فشردگي بیشتری

بو دادند که این به دلیل مطلوبیت مغزدانهها در محصوالت

برخوردار هستند Chai .و همكاران ( )1991گزارش نمودند

نانوایي و مطابقت آن با ذائقه مصرفکننده بود .از طرفي این

که با افزایش سفتي بافت و ایجاد نرمي بیش از حد در یک

فرموالسیون کیک بدون گلوتن و بررسي خواص کیفي آن 67
ماده غذایي ،میزان شدت شیریني کاهش ميیابد که نتایج

درصد صمغ گزانتان به ترتیب دارای بیشترین و کمترین

پژوهش حاضر این مطلب را تایید مي نماید [ .]33بررسي

امتیاز قابلیت جویدن بودند.)P<0/05( .در این راستا الزم به

اثر مستقل سطوح نشان داد که باالترین امتیاز رنگ به نمونه

ذکر است که ارزیابان حسي مدعي شدند که نمونههای

حاوی  75درصد آرد شاه بلوط 25-درصد آرد ذرت تعلق

حاوی  1درصد زانتان دارای چسبندگي بیشتری نسبت به

مي گیرد .اثر متقابل دو عامل سطوح مختلف اختالط آرد

سایر نمونهها بوده و از دیدگاه آنان این محصول ها بافتي

شاه بلوط-ذرت و زانتان بر رنگ نمونههای تولیدی به

خمیری داشته به گونهای که به دندانها چسبیده و جویدن و

وضوح مشخص کرد که،محصول  75درصد آرد شاه بلوط-

بلع را دچار مشكل نموده است که همین امر سبب کسر

 25درصد آرد ذرت و  0/6درصد صمغ دارای بیشترین و 25

امتیاز به لحاظ پارامترهایي از قبیل بافت و قابلیت جویدن

درصد آرد شاه بلوط 75-درصد آرد ذرت در سطوح  0/3و

شده است .از طرفي نمونههای  0/3درصد صمغ پیوستگي

 1درصد زانتان کمترین امتیاز رنگ بودند ( .)P<0/05به

الزم را نداشته و تا حدودی خشک بوده که با قرارگیری در

احتمال زیاد علت برتری رنگ نمونه حاوی  0/6درصد صمغ

دهان سریع و بهطور غیرقابل انتظار خرد و پودر گشته است.

زانتان تحت تأثیر خصوصیات سطحي این نمونه باشد .زیرا

بررسي بر روی اثر مستقل سطوح اختالط دو نوع آرد نشان

این سطح غلظتي مناسب جهت ایجاد پوستهای هموار بوده

ميدهد با افزایش میزان آرد شاه بلوط در کیک بر امتیاز

که این خود در بازتاب نور و طبیعتاً به نظر رسیدن رنگي

پذیرشکلي به طور معنيداری در سطح آماری  5درصد

مطلوب از دید مصرفکننده دخیل ميباشد.همتیان و

افزوده شد اما این در حالي است که بین دو نمونه حاوی 75

همكاران ( )1392با تحقیق بر روی کاربرد آرد بلوط در تهیه

درصد آرد شاه بلوط 25-درصد آرد ذرت و  50درصد آرد

کیک بدون گلوتن،به رنگي مشابه قهوه و یا کاکائو دست

شاه بلوط 50-درصد آرد ذرت اختالف معنيداری در سطح

پیدا کردند [ .]25با بررسي اثر متقابل دو عامل اختالط آرد

اطمینان  95درصد( )P<0/05به لحاظ امتیاز پذیرشکلي

شاه بلوط-ذرت و صمغ زانتان در جدول ( ،)2بر امتیاز بافت

مشاهده نگردید.در اینجا باید گفت که برتری نمونه حاوی

نمونههای تولیدی به وضوح نشان داد که نمونههای حاوی

 75درصد آرد بلوط 25-درصد آرد ذرتدر ارتباط با کسب

 0/6درصد زانتان بیشترین و  1درصد صمغ (در تمام سطوح

باالترین امتیاز به لحاظ مزه ،بو و شیریني است .البته نمونه

اختالط آرد شاه بلوط و ذرت) دارای کمترین امتیاز بافت

حاوی  50درصد آرد شاه بلوط 50-درصد آرد ذرت نیز در

بودند( .)P<0/05نتایج تأثیر مستقل سطوح متفاوت افزودن

کسب مجموع امتیاز پارامترهای حسي (امتیاز پذیرشکلي)

صمغ زانتان به کیک بیانگر برتری بافت نمونه حاوی 0/6

موفقتر از نمونههای حاوی  25درصد آرد شاه بلوط25-

درصدی بود.با تحلیل اثر متغیر مستقل در سطوح مختلف

درصد آرد ذرت عمل نمود (جدول .)2تاثیر متقابل عوامل

مشخص گردید که با افزایش میزان آرد شاه بلوط در

گفته شده بر امتیاز پذیرشکلي به وضوح نشان داد که نمونه

محصول های تولیدی اندکي از امتیاز بافت کاسته شده اما

حاوی  75درصد آرد شاه بلوط 25-درصد آرد ذرت و 0/6

این کاهش امتیاز قابلیت جویدن در سطح آماری  5درصد

درصد زانتان حداکثر و  25درصد آرد شاه بلوط 75-درصد

معنيدار نبود .تاثیر متقابل دو عامل سطوح اختالط آرد شاه

آرد ذرت و  1درصد صمغ دارای حداقل امتیاز پذیرشکلي

بلوط-ذرت و صمغ بر امتیاز قابلیت جویدن نمونههای

را از جانب ارزیابان حسي کسب نمود.)P<0/05( .

تولیدی به وضوح نشان داد که نمونههای حاوی  0/6و 1
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جدول  -2اثر متقابل سطوح مختلف اختالط آرد شاه بلوط -ذرت و صمغ زانتان بر میزان خواص حسی کیک روغنی بدون گلوتن
تیمار

سطوح

صمغ

متفاوت

زانتان

مزه

بو

شیرینی

رنگ

بافت

قابلیت

پذیرش

جویدن

کلی

آرد
شاهد

0

0

4/15 a

4/58 a

3/87 ab

4/26 ab

4/46 a

4/64 ab

3/98 ab

1

25

0/3

3/4 f

3/13 d

3/6b

2/8 e

4b

4/53 b

3/57 g

2

25

0/6

3/66 de

4/28 c

3/68 b

3/46 d

4/86 a

4/93 a

4/13 d

3

25

1

3g

2/26 e

2/65 d

2/86 e

3/2 c

3/46 c

2/95 h

4

50

0/3

3/8 d

4/13 c

3/86 a

3/86 c

3/93b

4/53b

4/02 e

5

50

0/6

4/3 b

4/46 b

4a

4/25 b

4/93 a

5a

4/5 b

6

50

1

3/2f

3/93c

3/26c

3/86 c

3/26 c

3/4 c

3/51 g

7

75

0/3

4/06 c

4/56 ab

4a

4/2 b

3/93 b

4/64 b

4/25 c

8

75

0/6

4/66 a

4/86 a

4/06 a

4/85 a

4/93 a

5a

4/69a

9

75

1

3/53 ef

4/46b

3/26 c

4/26 b

3/2 c

3/4 c

3/68 f

حروف مشابه در هر ستون از نظر آماری درP<0.05تفاوت معنی داری ندارند.

-4نتیجهگیری

درصد نداشت .البته با افزایش میزان آرد شاه بلوط در تولید

ذرت به عنوان یكي از اصلي ترین منابع کربوهیدرات

بر میزان تخلخل ،مؤلفه رنگي(*)aو سفتي بافت در بازه

شناخته شده و به علت داشتن مقدار زیادی آمیلوپكتین مي

زماني  2ساعت پس از پخت افزوده و از میزان مؤلفه

تواند در محصوالت فاقد گلوتن حضور داشته باشد .شاه

رنگي(*)bکاسته شد .همچنین نتایج نشان داد که با افزایش

بلوط حاوی مقدار زیادی نشاسته و پروتیین بوده که مي

میزان صمغ میزان رطوبت و مؤلفه رنگي(*)Lافزوده گردید.

تواند در رژیم بیماران سلیاك توصیه گردد .زانتان به علت

عالوه بر این نتایج حاکي از برتری سطح  0/6درصد زانتان

داشتن ویسكوزیتۀ باال در غلظت و سرعت برش کم ،مدول

جهت بهبود خصوصیات کمي و کیفي کیک بود.در نهایت

االستیک باال ،حساس نبودن به حرارت و سازگاری با نمک

براساس نتایج حاصله از پذیرشکلي که مجموع امتیاز

عملكرد مناسبي در بهبود بافت ،حفظ رطوبت خمیر کیک،

پارامترهایي از قبیل مزه ،بو ،شیریني ،رنگ ،بافت و قابلیت

ماندگاری باالی محصول از طریق محدود کردن

جویدن بود ،نمونه حاوی  75درصد آرد شاه بلوط25-

رتروگراداسیون و ظاهر مناسب را در تولید محصوالت

درصد آرد ذرت و  0/6درصد صمغ زانتان باالترین امتیاز

آردی بر عهده دارد .در این تحقیقهدف بررسي امكان تولید

پذیرشکلي را از جانب ارزیابان حسي کسب نمود.

کیک روغني بدون گلوتن حاوی مخلوطي از آردهای شاه
بلوط و ذرت به همراه صمغ زانتان بود که به موجب آن

-5منابع
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