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تاریخ دریافت95/08/09 :

تاریخ پذیرش96/03/10 :

چکیده
با تغییر فرهنگ زندگی و کم شدن تحرک انسانها و بروز مشکالتی نظیر چاقی ،فشارخون و شیوع بیماریهایی از قبیل دیابت ،مشکل
استفاده از ساکارز ،در تولید محصوالت غذایی برای اقشار فوقالذکر روز به روز مشهودتر گشته و لزوم توجه به حل این مشکل
جدیتر شده است .از اینرو در این پژوهش به بررسی فرآیند جایگزینی ساکارز با استفاده از شربت ذرت با فروکتوز باال در سطوح
 75 ،50 ،25و  100درصد پرداخته شده و ویژگیهای فیزیکوشیمیایی نمونههای سوهان تولیدی همچون میزان رطوبت ،خاکستر ،میزان
چربی استخراجی و اسیدیته روغن استخراجی ،میزان قند کل ،ویژگیهای بافتی و خصوصیات حسی در قالب یک طرح کامالً تصادفی
مورد ارزیابی قرار گرفت .برای تأثیر شربت ذرت با فروکتوز باال بر ساختار میکروسکوپی سوهان ،از تصویربرداری با میکروسکوپ
الکترونی روبشی استفاده شد .نتایج این تحقیق نشان داد جایگزینی شربت ذرت با فروکتوز باال در فرموالسیون سوهان سبب ایجاد تغییر
معنیداری در میزان رطوبت ،خاکستر ،میزان چربی استخراجی و اسیدیته محصول نمیشود در مقابل ،با افزایش نسبت شربت ذرت با
فروکتوز باال در فرموالسیون ،میزان سفتی بافت سوهان و میزان قند کل به طور معنیداری افزایش پیدا کرد ( .)P‹0/05تصاویر
میکروسکوپ الکترونی روبشی نیز نشان داد با افزایش میزان شربت ذرت در فرموالسیون سوهان ،میزان صافی سطحی محصول افزایش
مییابد  .نتایج آزمون حسی نیز نشان داد با جایگزینی شربت ذرت در سوهان ،امتیاز مربوط به طعم ،بافت و پذیرش کلی به طور
معنیداری کاهش پیدا میکند .در ارتباط با ارزیابی حسی امتیازات اختصاص دادهشده به تیمار دارای  %100ساکارز ،از نظر میزان
صافی سطح سوهان بهترین نمونه مربوط به تیمار دارای  %100شربت ذرت با فروکتوز باال و کمترین میزان قند کل را تیمار دارای %100
ساکارز دارا بود.
واژه های کلیدی :سوهان ،شربت ذرت با فروکتوز باال ،ویژگیهای فیزیکوشیمیایی ،ارزیابی حسی
*مسئول مکاتباتnouri.le.ir@gmail.com:
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 -1مقدمه

نوشابههای غیرالکلی گازدار پرداختند .نتایج این تحقیق نشان

سوهان یکی از محصوالت سنتی کشورمان ایران است که طی

داد که میتوان سوکروز موجود در نوشابهها را با شربت

سالیان متمادی در کارگاه های کوچک به شیوه سنتی تولید و

ذرت غنی از فروکتوز جایگزین کرد ،بدون اینکه بر

بستهبندی میشود ( .)1این محصول از پختن مخلوطی از آرد

خواص کیفی و حسی آنها اثر بگذارد و از این راه قدم

گندم ،جوانه گندم ،شکر ،روغن و سایر افزودنیهای مجاز به

مهمی در کاهش هزینه تولید نوشابهها برداشته شد ( .)2وروما

دست میآید .این شیرینی به دلیل وجود ترکیبات آن ازجمله:

و همکاران ( )2015در تحقیقی میزان پذیرش شکالت شیری

زعفران ،آرد گندم و آرد جوانه گندم از ارزش غذایی بسیار

بدون چربی ،شیرین شده با ساکارز و استویا را در بین کودکان

باالیی برخوردار میباشد .از تنها ترکیبات ضد تغذیهای در این

 11تا  1٤سال مورد بررسی قراردادند .نتایج از لحاظ رنگ،

محصول میتوان به شکر اشاره نمود ( .)3تمایل برای

شیرینی ،طعم و  ...نشان داد که شکالت شیری که حاوی %18

بهکارگیری نوع تازهای از شیرینکنندهها با معرفی شربت

ساکارز با استویا است بیشترین پذیرش و شکالت شیری بدون

ذرت غنی از فروکتوز قوت یافت .تصفیه این شربت در

شکر با استویا پایینترین پذیرش را داشته است ( .)27با توجه

آمریکا از زمان جنگ های داخلی و با توسعه فرایند آبکافت

به موارد ذکرشده و اثرات مضر ساکارز ،بررسی امکان تولید

نشاسته شروع گردید و با تولید دکستروز از نشاسته در سال

سوهان بدون شکر که یک شیرینی سنتی و اصیل ایرانی

 1977ادامه یافت ( .)2دکستروز کریستاله هیدراته ،مالتو

میباشد و بررسی تأثیر شربت ذرت با فروکتوز باال بر روی

دکسترین ،شربت ذرت و نهایتاً شربت ذرت غنی از فروکتوز

خواص فیزیکو شیمیایی و حسی و بافتی این شیرینی جالب به

ازجمله محصوالت بهدست آمده از نشاسته ذرت میباشند .

نظر میرسد .با توجه به اینکه شربت ذرت با فروکتوز باال و

اولین نوع شربت ذرت غنی از فروکتوز که در سال 1977

ساکارز خواص مشابهی دارند درنتیجه این شیرینکننده

تولید شد دارای  % 15فروکتوز بود و بعدها شربت ذرت غنی

میتواند جایگزین مناسبی بهجای ساکارز در تولید سوهان

از فروکتوز محتوی  % ٤2فروکتوز وارد بازار شد و در بین

باشد.

سالهای  1970 -1980این روند توسعه یافت ( .)21شربت
ذرت غنی از فروکتوز مایعی شفاف ،دارای مزه شیرین ،بدون

-2مواد و روشها

هیچ طعم مزاحم و دارای شیرینی و خواص کاربردی مشابه

-2-1مواد

ساکارز است و دارای بوی مخصوص به خود میباشد

در این تحقیق آرد گندم نول از شرکت تک خریداری شد.

( .)13،8این شیرینکننده در تمام محصوالت غذایی که نیاز

شکر از شرکت شکوفه ،روغن از شرکت الدن طالیی،

به شیرین شدن دارند و دارای رطوبت باالیی هستند میتواند

تخممرغ و بادام و پسته از بازار و زعفران از شرکت بهرامن و

مورد استفاده قرار گیرد ( .)26شربت ذرت غنی از فروکتوز

آب شهری و شربت ذرت با فروکتوز باال از نوع  %55فروکتوز

شیرینکننده ارزان قیمتی میباشد که امروزه با قیمتی حدود

از گروه صنعتی پارس تهیه شد.

 %15-10ارزانتر از ساکارز به فروش میرسد (.)16
پژوهشهای متعددی در رابطه با جایگزینی شیرینکنندههای
مختلف در مواد غذایی انجامگرفته است .در این راستا میرزایی
و همکاران ( ،)138٤در تحقیق خود به بررسی امکان
جایگزینی سوکروز با شربت ذرت غنی از فروکتوز در

-2-2روشها
 -1-2-2تولید نمونههای سوهان

فرموالسیون نمونههای سوهان معمولی مطابق با استاندارد
شماره  2612ملی ایران حاوی  %26آرد گندم %5 ،آرد جوانه
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گندم %29 ،شکر %30،روغن %8،مغز پسته و بادام و  %2زرده

این مرحله حرارت دهی قطع و به مدت  1-2دقیقه خمیر با

تخممرغ و مواد عطروطعمدهنده (گالب و هل) بودند (.)3

همزن هم زده شد که این عمل جهت رساندن نهایی خمیر

برای تهیه سوهان در ابتدا آرد گندم و جوانه گندم و مقداری

صورت گرفت .در این مرحله خمیر بهصورت یکپارچه

آب با هم مخلوط گردید و مواد پس از قرارگرفته شدن روی

درآمد .مواد روی یک فویل که از قبل چرب شده بود ریخته

حرارت تا به دست آمدن قوام مناسب مرتباً هم زده شد ،سپس

شد .سپس هل به خمیر اضافه شد و بعد خالل پسته و بادام

شکر اضافه شده و هم زدن ادامه داده شد .در مرحله بعد

روی آن مهر گردید .سوهان پس از شکلدهی در مقابل یک

پسازآنکه که مواد خنک شد روغن و سپس یک عدد زرده

خنککننده (کولر) قرار داده شد تا خنک گردیده و شکل

تخم مرغ که از قبل با مقدار کمی شکر مخلوط شده بود ،به

نهایی را به خود بگیرد ( .)3 ،1جهت تهیه سوهان با شربت

مواد افزوده گردید .هنگامیکه خمیر آماده شد مقداری پودر

ذرت با فروکتوز باال ،بهجای شکر از شربت ذرت با فروکتوز

زعفران حلشده در آب یا گالب افزوده شد .مواد توسط

باال در چهار سطح  %75 ،%50 ،%25و  %100استفاده گردید و

همزن هم زده شد تا آب آن تبخیر شد ،غلظت آن افزایش پیدا

بقیه ترکیبات ثابت در نظر گرفته شد .جدول شماره 1

کرد و شکل فیزیکی آن به خمیر نزدیکتر گردید .سپس در

تیمارهای مورد استفاده در این تحقیق را نشان میدهد.

جدول  -1تیمارهای مورد استفاده در تحقیق
شکر

شربت ذرت با فروکتوز باال

شماره تیمار

(درصد)

(درصد)

B

100

-

S1

75

25

S2

50

50

S3

25

75

S4

-

100

 -2 -2-2ارزیابی خصوصیات نمونههای سوهان

 -3-2آزمایشات بافت

آزمایشات شیمیایی با استفاده از استاندارد ملی ایران انجام شد.

در آزمایشهای مربوط به بافت نمونههای سوهان دو آزمون

بهگونهای که رطوبت ،روغن استخراجی و اسیدیته چربی

نفوذ و برش توسط دستگاه بافت سنج اینسترون مدل

استخراجی با استفاده از استاندارد ملی شماره  ،2٤62خاکستر و

) )HOUNDSFILD-H5KSساخت کشور انگلستان انجام

قند کل با استفاده از استاندارد ملی شماره  ،2612اندازهگیری

گرفت (.)10

شد (.)٤
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 -2-4آزمون بررسی ساختار میکروسکوپی

درصد بود .نتایج آنالیز واریانس نشان داد استفاده از شربت

برای بررسی تأثیر شربت ذرت با فروکتوز باال بر ساختار

ذرت با فروکتوز باال در فرموالسیون سوهان سبب تغییر

میکروسکوپی سوهان از میکروسکوپ الکترونی روبشی3مدل

معنیداری در میزان رطوبت سوهان نمیشود ( .)P‹0/05دلیل

( )LEO 1٤50 VPساخت کشور انگلستان و شرکت سازنده

آن را باید مربوط به خصوصیات خود شربت ذرت با فروکتوز

 LEOاستفاده گردید .ولتاژ مورداستفاده  KV15و وضوح

باال دانست که مهمترین خصوصیات شربت ذرت با فروکتوز

تصاویر ×  1000در نظر گرفته شد.

باال خاصیت حفظ رطوبت و کاهش فعالیت آبی است (.)19
کلمن و هاربرز ( )1983به بررسی جایگزینی ساکارز با شربت

 -2-5ارزیابی حسی

خصوصیات حسی سوهان تولید شده بهوسیله  30نفر ارزیاب
مورد بررسی قرارگرفته شد .ویژگیهای ارگانولپتیک ،شامل
طعم (مزه) ،میزان شیرینی ،بو ،رنگ و پذیرش کلی بودند .به
منظور ارزیابی حسی نمونهها از مقیاس هدونیک پنج نقطه

ذرت با فروکتوز باال در کیک آنجل پرداختند .این محققان
اعالم نمودند جایگزینی ساکارز با شربت ذرت با فروکتوز باال
در سطوح  75 ،50 ،25و  100درصد سبب تغییر معنیداری در
رطوبت کیک نمیشود.

شامل ،بسیار خوب ( 5امتیاز) ،خوب ( ٤امتیاز) ،متوسط (3

 -3-1-2خاکستر

امتیاز) ،بد ( 2امتیاز) و خیلی بد ( 1امتیاز) استفاده شد.

خاکستر به مجموعه مواد معدنی اطالق میشود و میزان آن در
محصول متأثر از ترکیب سوهان است .نتایج مربوط به اندازه

 -2-6تجزیهوتحلیل آماری

در این تحقیق دادههای مربوط به  5تیمار و سه تکرار به روش
کامالً تصادفی و با استفاده از روش تجزیه واریانس
( )ANOVAتجزیه و تحلیل و مقایسه میانگینها با استفاده از
روش آزمون دانکن بررسی شد و برای این منظور از نرمافزار
تخصصی  Minitabبهعنوان ابزار تجزیه و تحلیل دادهها
استفاده شد.
 -3نتایج و بحث
 -3-1تحلیل نتایج فیزیکو شیمیایی تیمارها
 -3-1-1رطوبت

رطوبت یکی از فاکتورهای مهم در تعیین خصوصیات
فیزیکی سوهان میباشد .باال بودن رطوبت منجر به پدیده
چسبندگی محصول به یکدیگر و به دندان حین مصرف
میشود .همانطور که در جدول  2نشان دادهشده است میزان
رطوبت نمونههای مختلف سوهان در محدودهی 2/2٤ -2/39

Scanning Electron Microscopy

3

گیری خاکستر در جدول  2نشان دادهشده است .همانطور که
مشخص است میزان خاکستر نمونههای مختلف سوهان در
محدودهی  0/31-0/3٤درصد بود .نتایج آنالیز واریانس نشان
داد استفاده از شربت ذرت با فروکتوز باال در فرموالسیون
سوهان سبب تغییر معنیداری در میزان خاکستر سوهان
نمیشود (.)P‹0/05
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جدول  -2میزان رطوبت و خاکستر در نمونههای مختلف سوهان
شربت ذرت با فروکتوز باال

رطوبت

خاکستر

(درصد)

(درصد)

(درصد وزنی برحسب ماده خشک)

صفر (شاهد)

2/39 ± 0/07a

0/34 ± 0/01a

25

2/33 ± 0/11a

0/32 ±0/02a

50

2/30 ± 0/04a

0/33 ± 0/01a

75

2/28 ± 0/02a

0/31 ± 0/03a

100

2/24 ± 0/09a

0/32 ± 0/02a

حروف آماری متفاوت در یک ستون نشاندهنده اختالف معنادار ( )P>0/05میباشد.

 -4-1-3قند کل

 -5-1-3چربی استخراجی

نتایج مربوط به اندازه گیری میزان قند کل در نمونههای

نتایج مربوط به اندازه گیری میزان چربی استخراجی در

مختلف سوهان در جدول  3نشان داده شده است .همانطور

نمونههای مختلف سوهان در جدول  3نشان داده شده است.

که مشخص است میزان قند کل در محدودهی 37/1-65/5

همانطور که مشخص است میزان چربی استخراجی در

درصد بود .نتایج آنالیز واریانس نشان داد استفاده از شربت

محدودهی  ٤٤/5-٤6/٤درصد بود .نتایج آنالیز واریانس نشان

ذرت با فروکتوز باال در فرموالسیون سوهان سبب افزایش

داد استفاده از شربت ذرت با فروکتوز باال در فرموالسیون

معنیدار قند کل در سوهان میشود ( .)P›0/05افزایش قند را

سوهان سبب تغییر معنیداری در میزان چربی استخراجی

میتوان به دلیل وجود فروکتوز باال در شربت ذرت با فروکتوز

سوهان نمیشود (.)P‹0/05

باال دانست و اینکه ساکارز از نسبت مساوی گلوکز و فروکتوز
تشکیلشده است ( .)17در مغایرت با نتایج تحقیق حاضر،
کلمن و هاربرز ( )1983گزارش کردند جایگزینی ساکارز با
شربت ذرت با فروکتوز باال تا  %25سبب افزایش میزان قند
شده و با افزایش این نسبت ،میزان قند کاهش مییابد (.)7
دلیل این اختالف میتواند به خاطر اختالف در فرموالسیون،
نوع شربت ذرت با فروکتوز باالی مورد استفاده و فرآیند تولید
محصوالت باشد.

 -6-1-3اسیدیته روغن استخراجی

چربیهای خوراکی دارای مقدار معین اسید چرب آزاد هستند
ولی ممکن است در اثر عوامل فساد و واکنش هیدرولیز ،این
مقدار از حد معین تجاوز نماید ،بنابراین اندیس اسیدی
شاخصی است که به ما در تشخیص وجود فساد در روغنها و
چربیها کمک مینمایند ( .)2٤نتایج مربوط به اندازه گیری
میزان اسیدیته روغن استخراجی در نمونههای مختلف سوهان
در جدول  3نشان داده شده است .همانطور که مشخص است
میزان اسیدیته روغن استخراجی در محدودهی 0/17-0/21
درصد بود .نتایج آنالیز واریانس نشان داد استفاده از شربت
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ذرت با فروکتوز باال در فرموالسیون سوهان سبب تغییر

فشار باال هیدرولیز آبی را تسریع مینماید .بنابراین افزایش

معنیداری در میزان اسیدیته روغن استخراجی سوهان نمیشود

تدریجی عدد اسیدی طی اعمال حرارت دور از انتظار نیست.

( .)P‹0/05ماشاک و همکاران ( )201٤ویژگیهای شیمیایی

طبق استاندارد کدکس ( )1999حداکثر عدد اسیدی

سوهان را مورد ارزیابی قرار داده و اعالم نمودند اسیدیته ی

روغنهای بکر قبل از حرارت دهی  %0/3و روغنهای گیاهی

روغن استخراجی در محدودهی  0/13-0/33درصد میباشد

تصفیهشده ،قبل از اعمال حرارت ،حداکثر  %0/1است.

( .)22اختالف در شرایط فرآیند تولید مانند دما و زمان اعمال

همچنین بر طبق استاندارد ملی شماره  ٤152حداکثر عدد

دما و همچنین نوع روغن مورد استفاده میتواند سبب تغییر

اسیدی برای روغنهای گیاهی مخصوص سرخ کردن %0/2

معنیداری در عدد اسیدی روغن شود ( .)5افزایش در اسیدیته

میباشد؛ بنابراین میتوان گفت تمام نمونههای تولیدی از

نشانگر هیدرولیز و آزاد شدن اسیدهای چرب است .دما و

لحاظ عدد اسیدی فاقد مشکل بوده و قابلیت مصرف دارند.

جدول  -3میزان قند کل ،چربی استخراجی و اسیدیته روغن استخراجی در نمونههای مختلف سوهان
شربت ذرت با فروکتوز
باال

قند کل
(درصد)

(درصد)

چربی استخراجی

اسیدیته روغن استخراجی

(درصد وزنی برحسب ماده

(درصد وزنی برحسب اسید اولئیک)

خشک)

صفر (شاهد)

37/1 ±0/2e

46/4±0/3a

0/18 ±0/02a

25

42/4 ±0/1d

44/5±0/1a

0/19 ±0/01a

50

53/9 ±0/3c

44/9±0/2a

0/17 ±0/02a

75

59/3 ±0/2b

45/7±0/3a

0/20 ±0/03a

100

65/5 ±0/4a

46/3±0/2a

0/21 ±0/01a

اعدادی که با حروف غیرمشابه نشان دادهشدهاند دارای اختالف آماری معنیدار میباشد (.)P>0/05

 -2-3ارزیابی بافت تیمارها

افزایش معنیدار میزان سختی بافت در سوهان میشود

نتایج مربوط به سختی بافت یا نیروی الزم برای نفوذ پروب در

( .)P›0/05دلیل این امر میتواند به خاطر واکنش پروتئینهای

نمونههای مختلف سوهان ،در شکل  1نشان داده شده است.

موجود در سوهان مانند سفیده تخم مرغ با قندهای احیاء کننده

همانطور که مشخص است میزان سفتی بافت فرموالسیونهای

و تودهای شدن ساختارهای پروتئینی باشد ( .)20گانسر و زوربا

مختلف 1 ،روز بعد از نگهداری در دمای محیط ،در

( )2011به نتایج مشابهی در خصوص شیرینی هلوا که نوعی

محدودهی  563/2٤-655/52نیوتون بود .نتایج آنالیز واریانس

شیرینی ترکی و مشابه سوهان است دست پیدا کردند (.)1٤

نشان داد استفاده از شربت ذرت در فرموالسیون سوهان سبب

نتایج مشابهی نیز بهوسیلهی کلمن و هاربرز ()1983
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گزارش گردید .این محققان به بررسی جایگزینی ساکارز با

روی تأثیر جایگزینی ساکارز با شربت ذرت با فروکتوز باال در

شربت ذرت با فروکتوز باال در کیک آنجل پرداختند .نتایج

کوکی اعالم نمودند با افزایش میزان شربت ذرت با فروکتوز

آنها نشان داد جایگزینی در سطوح  75 ،50 ،25و  100درصد

باال در فرموالسیون ،میزان شکافهای سطح محصول

سبب افزایش معنیدار میزان سفتی بافت کیک میشود (.)7

کاهشیافته و متعاقباً سطحی صاف ایجاد میشود .این محققین
اعالم نمودند با افزایش میزان ساکارز ،شکافهای سطحی
افزایش مییابد (.)9

شکل  -2تصویر میکروسکوپ الکترونی رویشی در نمونه B
شکل  -1اثر سطوح مختلف شربت ذرت با فروکتوز باال بر آنالیز
بافت در فرموالسیونهای مختلف سوهان (نمونه  :Bنمونه دارای
 100%شکر -نمونه  S1نمونه دارای  %75شربت ذرت با فروکتوز
باال-نمونه : S2نمونه دارای  %50شربت ذرت با فروکتوز باال-
نمونه  :S3نمونه دارای  %25شربت ذرت با فروکتوز باال-نمونه
 : S4نمونه دارای  %100شربت ذرت با فروکتوز باال)
حروف آماری متفاوت نشاندهنده اختالف معنادار ()P>0/05
میباشد.
 -3-3ارزیابی نتایج میکروسکوپ الکترونی روبشی

تصاویر مربوط به میکروسکوپ الکترونی روبشی در
شکلهای  2و  3آمده است .همانطور که مشخص است نمونه
تولید شده با  %100شربت ذرت با فروکتوز باال دارای سطحی
صافتر نسبت به نمونه تولید شده با  %100ساکارز میباشد.
رین همیر و همکاران ( )2010به نتایج مشابهی در خصوص
شیرینی سخت تولیدشده با شربت ذرت با فروکتوز باال دست
پیدا کردند .این محققان اعالم نمودند با افزایش میزان ساکارز
در فرموالسیون ،ساختار محصول حالت ناهموار و خشن به
خود میگیرد ( .)23داسچر و هانی ( )1985در تحقیقی بر

شکل  -3تصویر میکروسکوپ الکترونی رویشی در نمونه S4
 -3-4نتایج ارزیابی حسی

نتایج مربوط به ارزیابی حسی نمونههای مختلف سوهان در
جدول  ٤نشان دادهشده است .همانطور که مشخص است با
افزایش میزان شربت ذرت با فروکتوز باال در فرموالسیون
سوهان ،امتیاز مربوط به طعم ،تردی و پذیرش کلی بهطور
معنیداری کاهش پیدا کرده است .در مقابل ،جایگزینی
ساکارز با شربت ذرت با فروکتوز باال تأثیر معنیداری بر رنگ
و وضعیت ظاهری نمونهها نداشته است.
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جدول  -4ارزیابی حسی نمونههای مختلف سوهان
%25

%50

%75

%100

شربت ذرت با

شربت ذرت با

شربت ذرت با

شربت ذرت با

فروکتوز باال

فروکتوز باال

فروکتوز باال

فروکتوز باال

طعم

4/7 ±0/1a

4/5 ±0/2b

4/2 ±0/1c

3/9 ±0/2d

3/6 ±0/1e

رنگ

4/6 ±0/3a

4/7 ±0/1a

4/6 ±0/1a

4/7 ±0/1a

4/6 ±0/2a

تردی

4/7 ±0/1

4/4 ±0/2

4/3 ±0/1

4/1 ±0/2

4/0 ±0/1

شاهد

تیمار

a

b

c

d

e

وضعیت ظاهری

4/6 ±0/1a

4/7 ±0/2a

4/5 ±0/1a

4/7 ±0/2a

4/5 ±0/1a

پذیرش کلی

4/7 ±0/1

4/5 ±0/2

4/1 ±0/1

3/9 ±0/2

3/5 ±0/1

a

b

c

d

e

حروف آماری متفاوت نشاندهنده اختالف معنادار ( )P>0/05میباشد.
حروف مشابه در یک ردیف فاقد تغییر معنیداری هستند.

در خصوص طعم ،همانطور که از نتایج به دستآمده در

است نمونه حاوی  %100شکر بیشترین امتیاز پذیرش کلی و

جدول مشخص است ،امتیاز مربوط به طعم به طور معنیداری

نمونه دارای  %100شربت ذرت با فروکتوز باال دارای کمترین

کاهش پیدا کرده است .دلیل این امر میتواند به خاطر کاهش

امتیاز پذیرش کلی است .از واکنش کاراملیزاسیون قندها در

میزان طعم شیرینی شربت ذرت با فروکتوز باال نسبت به

فرآیند تولید فرآوردههای آردی ،ترکیبات طعمی مطلوب و

ساکارز در ابتدای چشیدن باشد ( .)6بهترین سوهان از نظر

نامطلوب تولید میگردد .در شربت ذرت با فروکتوز باال

طعم ،سوهان دارای  %100شکر و کمترین میزان طعم هم

منوساکاریدهایی مانند گلوکز در این واکنشها شرکت نموده

سوهان دارای  %100شربت ذرت با فروکتوز باالبود .کلمن و

و با ایجاد ترکیبات طعمی نامطلوب منجر به کاهش میزان

هاربرز ( )1983اعالم نمودند با افزایش میزان شربت ذرت با

پذیرش کلی محصول میگردد ( .)15در خصوص رنگ ،با

فروکتوز باال در فرموالسیون کیک ،میزان شیرینی نمونههای

توجه به رنگ تیره سوهان ،استفاده از شربت ذرت با فروکتوز

کیک کاهش پیدا میکند ( .)7بارنستین و همکاران ()1993

باال به جای ساکارز در سوهان سبب ایجاد تغییر معنیداری در

در تحقیقات خود اعالم نمودند ساکارز کاهش  %7را در میزان

رنگ ظاهری نشد .شربت ذرت با فروکتوز باال از تغییر رنگ

طعم شیرینی در ابتدای چشیدن نشان میدهد درحالیکه

در محصول جلوگیری میکند ( .)11نتایج مشابهی بهوسیلهی

شربت ذرت با فروکتوز باال کاهش  %18را نشان میدهد .البته

کلمن و هاربرز ( )1983در خصوص تولید کیک آنجل با

این کاهش فقط در ابتدای چشیدن اتفاق میافتد و بعد ازآن

شربت ذرت با فروکتوز باال گزارش گردیده است ( .)7در

در تمام مدت ثابت میماند ( .)6در خصوص تردی ،همانطور

مغایرت با نتایج این پژوهش ،جانسون و همکاران ( )1989به

که نتایج مربوط به ارزیابی بافت نشان داد ،با افزایش میزان

بررسی تأثیر جایگزینی شربت ذرت با فروکتوز باال با ساکارز

شربت ذرت با فروکتوز باال میزان سفتی نمونههای تولیدی

بر ویژگیهای حسی کیک پرداخته و اعالم نمودند این

بهطور معنیداری افزایش پیدا میکند .در خصوص پذیرش

جایگزینی سبب تغییر معنیداری در رنگ ،تردی و طعم

کلی ،نتایجی مشابه طعم به دست آمد و تغییر معناداری در

محصول نهایی نمیشود ( .)18دلیل این اختالف میتواند به

کاهش امتیاز پذیرش کلی مشاهده شد .همانطور که مشخص

خاطر تفاوت در فرموالسیون و بافت کیک و سوهان باشد.
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 -4نتیجهگیری

 -5منابع

با توجه به ارزیابیهای انجامشده ،تولید سوهان بدون

 -1مقصودلو ی .1382.تکنولوژی تولید سوهان .تهران:

شکر و با استفاده از شربت فروکتوز ذرت امکانپذیر

انتشارات علوم کشاورزی 66 ،صفحه.

میباشد که در برخی موارد مانند صافتر شدن سطح

-2میرزایی م ،مصباحی غ ،ابراهیمزاده موسوی م ،امین الری

سوهان اثرات مثبت و در برخی موارد مانند افزایش

م .1384.بررسی امکان جایگزینی سوکروز با شربت ذرت

سفتی بافت و افزایش قند کل اثرات منفی دارد .البته

غنی از فروکتوز در نوشابههای غیرالکلی گازدار .مجله علوم

میتوان گفت افراد دیابتی هر نوع قندی را جذب

کشاورزی ایران.783-793 :3 ،

نمیکنند و این افزایش قند را نمیتوان بهطور یقین برای

-3موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران .1391.آیین

این افراد مضر دانست .در فرآیند انجام این تحقیق با

کار تولید سوهان خوراکی .استاندارد ملی ایران ،شماره

استناد بر آزمونهای آماری و با انتخاب مقدار آلفای 5

 1480چاپ اول.

درصد نشان داده شد که استفاده از شربت ذرت با فروکتوز

 -4موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.1391.

باال در فرموالسیون سوهان سبب تغییر معنیداری در میزان

ویژگیها و روشهای آزمون سوهان خوراکی .استاندارد

رطوبت ،خاکستر ،چربی استخراجی و اسیدیه روغن

ملی ایران ،شماره  2612تجدیدنظر اول.

استخراجی سوهان نمیشود ( .)P‹0/05نتایج آنالیز واریانس
نشان داد استفاده از شربت ذرت با فروکتوز باال در
فرموالسیون سوهان سبب افزایش معنیدار قند کل در سوهان
میشود .همچنین استفاده از شربت ذرت با فروکتوز باال در
فرموالسیون سوهان سبب افزایش معنیدار میزان سختی بافت
در سوهان میشود ( .)P›0/05با افزایش میزان شربت ذرت با
فروکتوز باال در فرموالسیون سوهان ،امتیاز مربوط به طعم،
تردی و پذیرش کلی بهطور معنیداری کاهش پیداکرده است.
در مقابل تأثیر معنیداری بر رنگ و وضعیت ظاهری نمونهها
نداشته است .نتایج مربوط به تصویربرداری با میکروسکوپ
الکترونی روبشی نشان داد با جایگزینی کامل ساکارز بهوسیله
شربت ذرت با فروکتوز باال ،سطح محصول حالت صافی و
یکنواختی بیشتری به خود میگیرد .در ارتباط با ارزیابی حسی
امتیازات اختصاص داده شده به تیمار دارای  %100ساکارز ،از
نظر میزان صافی سطح سوهان بهترین نمونه مربوط به تیمار
دارای  %100شربت ذرت با فروکتوز باال و در آخر کمترین
میزان قند کل را تیمار دارای  %100ساکارز دارا بود.
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