ارزیابی اثر همافزایی آرد دانه کینوآ و پروتئین آب پنیر بهعنوان جایگزین گلوتن
در تولید کیک یزدی بر پایه آرد برنج
شیرین پیروتی ،1علیرضا فرجی ،2فریبا نقیپور

3

-1دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی ،دانشکده علوم وفن آوریهای نوین ،واحدعلوم
دارویی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 -2گروه آموزشی علوم و صنایع غذایی ،دانشکده علوم و فن آوریهای نوین ،واحد علوم دارویی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران،
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 -3مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج ،ایران

تاریخ دریافت1396/11/07 :

تاریخ پذیرش1397/03/22 :

چکیده
گلوتن ،پروتئین ساختاری مهم در فرموالسیون کیک استکه فقدان آن ،سبب تولید فرآوردهای با بافت شکننده ،رنگ ضعیف،
حجم و تخلخل کم میشود .بنابراین استفاده از جایگزینهای مناسب گلوتن در تهیه این دسته از محصوالت امری ضروری است.
از اینرو هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر همافزایی آرد دانه کینوآ و پروتئین آب پنیر بهعنوان جایگزین گلوتن در
فرموالسیون کیک بر پایه آرد برنج بود .بدین منظور آرد دانه کینوآ در سطوح صفر 10 ،و  20درصد جایگزین آرد برنج شد و
پودر آب پنیر نیز در سطوح صفر 2 ،و  4درصد به فرموالسیون افزوده و خصوصیات کمی و کیفی نمونههای کیک بدون گلوتن
تولیدی در قالب طرح فاکتوریل مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که آرد کینوآ در تمامی سطوح سبب افزایش میزان
رطوبت گردید این در حالی بود که در سطح  10درصد جایگزینی ،بیشترین تأثیر را در بهبود حجم مخصوص ،تخلخل و میزان
سفتی بافت طی بازه زمانی یک روز پس از پخت نشان داد .از سوی دیگر جایگزینی این ترکیب تا سطح  20درصد ،سبب کاهش
میزان سفتی بافت طی بازه های زمانی یک و دو هفته پس از پخت گردید .همچنین نتایج گویای آن بود که افزودن پروتئین آب
پنیر ،در تمامی سطوح ،سبب افزایش رطوبت ،بهبود حجم مخصوص و تخلخل و کاهش سفتی محصول نهایی گردید .با ارزیابی
رنگ پوسته نیز مشاهده گردید که با افزایش میزان آرد دانه کینوآ در فرموالسیون کیک یزدی بدون گلوتن و افزودن پروتئین آب
پنیر تا سطح  4درصد ،میزان مؤلفه * Lو * aبه ترتیب کاهش و افزایش یافت ،این در حالی بود که در میزان مؤلفه * bپوسته
نمونههای تولیدی،در تمامی سطوح مورد بررسی آرد دانه کینوآ و پروتئین آبپنیر ،اختالف معنیداری مالحظه نگردید .در
نهایت ،ارزیابان حسیبیان کردند داشتند که نمونه حاوی  10درصد آرد دانه کینوآ و  4درصد پروتئین آب پنیر از بیشترین میزان
پذیرشکلی برخوردار بود.
واژه های کلیدی :آرد برنج ،پروتئین آب پنیر ،کیک بدون گلوتن ،کینوآ ،ویژگیهای کیفی

*مسوول مکاتباتalireza_ch57@yahoo.com :
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 -1مقدمه

باالیی برخودار است .خمیر کیک یک سیستم امولسیونی

گلوتن مهمترین جز ساختمانی گندم به لحاظ تکنولوژیکی

روغن در آب است که حبابهای هوا در فاز روغنی آن به

میباشد که برای برخی از افراد ایجاد حساسیت مینماید.

دام افتادهاند ( .)3مواد اصلی فرموالسیون انواع مختلف

درواقع این عدم تحمل گلوتن به دو شکل در افراد مشاهده

کیکها عموماً آرد ،روغن ،شکر و تخممرغ میباشند .از

میگردد .دسته اول افراد مبتال به بیماری سلیاک میباشند

اینرو به نظر میرسد روش متفاوت تولید ،عامل اصلی

که در این بیماری مزمن بدن به پرزهای روده کوچک حمله

دستهبندی کیکها به انواع مختلفی از جمله کیک

پوند4،

میکند و با آسیب به آنها ،عملکرد دستگاه گوارش را

کیک موفین 5،آنژل 6،اسفنجی 7،چیفن 8،الیهای9و روغنی

مختل میکند .این امر در حضور زیرواحد گلیادین موجود

میباشد ( .)4کیک یزدی یا فنجانی10از دسته کیکهای

در گلوتن گندم و پروالمین چاودار (سکالین) ،جو

روغنی میباشد .کیک یزدی به کیکهایی گفته میشود که

(هوردئین) و احتماالً یوالف (آویدین) که دارای ترکیب

در فویلها یا ظروف کاغذی فنجانشکل پخته میشوند .به

آمینواسیدی مشابه گلیادین میباشند ،تشدید میگردد .دسته

مانند دیگر کیکها ،گلوتن یکی از عوامل اصلی شکل-

دوم نیز افراد مبتال به عدم تحمل به گلوتن غیرسلیاکی

گیری ساختار این نوع کیک پس از فرآبند پخت میباشد

میباشند که گلوتن در دستگاه گوارش بهخوبی هضم

( .)4یکی از این منابع پروتئینی مورد استفاده در تولید

نمیشود و وارد جریان خون میگردند .بدن ،گلوتن را به

محصوالت خمیری  ،پروتئین آب پنبر میباشد .آب پنیر

عنوان عامل خارجی شناخته و سیستم ایمنی بدن علیه خود

زیرفرآورده فرآیند پنیرسازی و تقریباً حاوی نیمی از مواد

بدن فعال میشود ( .)19از اینرو بازار مصرف محصوالت

جامد موجود در شیر کامل میباشد .دو نوع پروتئین آب

فاقد گلوتن در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه

پنیر به لحاظ نوع فرآیند تولید پنیر وجود دارد که عبارتاند

مورد توجه قرار گرفته است .این در حالی است که حذف

از پروتئین آب پنیر شیرین ،با  pHحداقل  5/6که در فرآیند

گلوتن از محصوالت صنایع پخت ،همراه با افت کیفیت

تولید پنیر با آنزیم رنت مانند پنیر چدار تولید میشود و

میباشد ( .)7بهطور کلی ،ماتریکس پروتئینی گلوتن در

پروتئین آب پنیر اسیدی با  pHکمتر از  ،5/1که در تولید

محصوالت صنایع پخت عامل اصلی خواص مهم خمیر نظیر

پنیر به روش اسیدی نظیرانواع پنیر دلمهای تولید میگردد

اتساع2،

(.)28در واقع پروتئین آب پنیر به عنوان یک محصول جانبی

تحمل در حین اختالط 3و توانایی نگهداری گاز میباشد.

کارخانجات تولید پنیر و با دارا بودن ترکیبات پروتئین و

در واقع از گلوتن تحت عنوان پروتئین ساختمانی جهت

قندی یک آالینده قوی با تمایل به جذب اکسیژن باال به

تولید نان ،کیک ،کلوچه و بیسکوئیت یاد میشود و فقدان

میزان  35-45کیلوگرم بر لیتر است که عدم کنترل صحیح

آن در محصوالت بدون گلوتن سبب تولید فرآوردهای با

آن میتواند مشکالت زیست محیطی به وجود آورد .از

بافت شکننده ،رنگ ضعیف ،حجم و تخلخل کم میشود

اینرو ،امروزه بازیابی این پروتئین و استفاده از آن در

( .)23بنابراین استفاده از جایگزینهای مناسب گلوتن نظیر

فرموالسیون مواد غذایی یکی از زمینههای مورد توجه

پروتئینها در تهیه این دسته از محصوالت امری ضروری

کارخانههای صنایع غذایی میباشد .پروتئینهای آب پنیر به

است .کیک ،یک نوع شیرینی با بافت و نرمی به خصوص

دلیل خواص تغذیهای و عملکرد خود به خوبی شناخته

کششپذیری ،مقاومت در برابر کشش 1،قابلیت

میباشد و در میان گروههای سنی مختلف ،از محبوبیت

1-Resistance to extension
2-Dough extensibility
3-Resistance of dough during mixing

4-Pound cake
5-Muffin cake
6-Angle cake
7-Sponge cake
8-Chiffon cake
9-Layer cake
10-Cup cake
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شدهاند .این پروتئینها دارای قابلیت حل شدن ،کف کردن،

در نان بدون گلوتن استفاده نمودند .نتایج نشان داد که آرد

خواص باند شدن ،ژلهای شدن و امولسیفایری هستند و به

کینوآ ضمن بهبود حجم ،ایجاد بافت داخلی نرمتر و پخش

دلیل میزان باالی اسیدهای آمینه ضروری یک منبع بسیار

یکنواخت سلولهای گازی ،اثر مثبتی در افزایش میزان

مهم تغذیهای میباشند ( .)2عالوه بر این ،شبه غالت نیز از

رطوبت نمونههای تولیدی داشت در نتیجه آن بیاتی

منایع غذایی میباشند که قابلیت استفاده در محصوالت

نمونههای حاوی آرد کینوآ به تأخیر افتاد ( .)18همچنین

صنایع

پخت

علمی

لیک 2و همکاران ( )2011در تولید نان بدون گلوتن ،از

willd

 Chenopodaumguinoaاز زیر خانواده

نشاسته گندم و پروتئینهای آب پنیر استفاده نمودند

 Chenopodiaceaeوخانواده  maranthaceaeیکی از

(.)28طی نتایج این محققین مشخص گردید که کاربرد

شبه غالتهای مهمی میباشدکه به دلیل ارزش غذایی باال و

پروتئینهای آب پنیر در فرموالسیون نان بدون گلوتن سبب

اسید آمینههای موجود در آن توسط سازمان

بهبود حجم مخصوص و ایجاد سلولهای گازی مشابه با

خواروبار جهانی با شیر خشک مقایسه شده است .برای

آنچه در نان گندم وجود دارد ،شد.کارآمدی پروتئین آب-

معرفی نقش و ارزش این گیاه در امنیت غذایی ،توسعه

پنیر در بهبود ویژگیهای کیفی محصوالت خمیری بدون

مصرف و تولید آن ،مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال

گلوتن بوسیله پژوهشگران دیگری نیز گزارش شده است

 2013را بهنام سال بین المللی کینوآ نام گذاری کرد (.)21

( 30 ،29و  .)33هدف از انجام این پژوهش بررسی امکان

کنیوآ از نظر میزان پروتئین ،تعادل اسیدهای آمینهضروری

جایگزینی آرد گندم موجود در فرموالسیون کیک یزدی با

مانند لیزین و تریپتوفان در سطح مطلوبی میباشد و همچنین

ترکیبی از آرد برنج و آرد دانه کینوآ و همچنین افزودن

از نظر ویتامینهایی مانند تیامین ،ویتامین  Cو امالح معدنی

پروتئین آب پنیر به منظور بهبود خصوصیات کیفی و حسی

نیز از کمیت و کیفیت باالیی برخوردار است ( .)20کینوآ

محصول نهایی بود.

تعادل

را

دارند.کینوآ

با

نام

در ایران گیاهی جدید به شمار میرود که در چند سال اخیر
امکان کشت این محصول و سازگاری آن با اقلیمهای
مختلف جغرافیایی ایران مورد پژوهش قرار گرفته
است.تولید این محصول مناسب در مناطقی از جمله کرج،
خوزستان ،بلوچستان ،جیرفت و کهنوج،مطلوب ارزیابی
شده است ( .)35از سوی دیگر ،این گیاه مقاومت زیادی در
برابر طیف گستردهای از تنش های غیر زنده مانند سرما،
شوری و خشکی ،از خودنشان میدهد و همچنین به خوبی
قابلیت رشد در خاکهای حاشیهای را دارد ( .)32کشت
ارقام کنیوآدر طیف گستردهای از شرایط اقلیمی مانند
نواحی با بارندگی باال یا خشک ،نواحی سرد یا گرم و
نواحی باارتفاع بیش از  4000متر از سطح دریا،که شامل
بیشتر نواحی آمریکا وآسیا میباشد امکانپذیر است .در
همین راستا ،الگتی 1و همکاران ( )2014از آرد کینوآ در
سطوح  40-100درصد به عنوان جایگزین آرد برنج و ذرت
1-Elgeti

 -2مواد و روشها
 -2-1مواد

آرد برنج با  9/3درصد رطوبت 7/5 ،درصد پروتئین1/22 ،
درصد چربی و  0/9درصد خاکستر از شرکت خضر خوشه
(بابل ،ایران) و دانه کینوآ با  36درصد کربوهیدرات16 ،
درصد پروتئین 10 ،درصد چربی و  25درصد فیبررژیمی از
شرکت ماگنولیا (ساوه ،ایران) خریداری گردید .شایان ذکر
است که دانه کینوآ توسط آسیاب غلطکی (مدل
 ،Brabenderساخت کشور آلمان) ،آسیاب گردید و تمام
آرد مورد نیاز برای انجام آزمایشات به صورت یکجا تهیه و
در سردخانه با دمای  4درجهی سانتیگراد نگهداری شد.
پودر آب پنیر نیز از شرکت پگاه تهران تهیه گردید .سایر
مواد مورد نیاز در آزمایشات شامل شکر ،روغن نباتی مایع،
شیر خشک ،تخممرغ و بیکینگپودر از یک فروشگاه
عرضهکننده مواد اولیه قنادی خریداری شد.
2-Lieke

 50نشریه ی نوآوری در علوم وفناوری غذایی /سال دوازدهم  /شماره ی اول  /بهار99
 -2-2روشها

کرم حاصله ،افزوده شدوبه مدت یک دقیقه عمل همزدن

 -2-2-1تهیه خمیر و تولید کیک بدون گلوتن

ادامه یافت .درادامه بااستفاده ازیک قیف پارچه

فرموالسیون خمیر نمونه شاهدکیک یزدی شامل آرد برنج،
شکر ( 25درصد) ،تخممرغ ( 36درصد) ،روغن (36
درصد) ،بیکینگ پودر ( 2درصد) ،وانیل ( 1درصد) و آب
( 40درصد) بود ( .)11شایان ذکر است که درصد مور نیاز
از اجزای یادشده بر حسب وزن آرد برنج مصرفی محاسبه
شد .ابتداتمام مواداولیه بااستفاده ازترازوی دقیق دیجیتال
()AND GF-300, Japanبا دقت 0/001گرم توزین
شدندوسپس شکروتخممرغ درداخل مخزن همزن ( CLA

)Tronic, Germanyمخلوط شدند .بعدازآن روغن
وبیکینگ پودربه مخزن همزن اضافه و به مدت  2دقیقه
بادورتندهمزده شدند .درمرحله آخر ،پس از افزودن
آب،آردبرنج مخلوط شده با وانیل به صورت تدریجی به

ای،خمیرحاصله درقالبهای کیک فنجانی ریخته شد و
فرآیند پخت به مدت  20دقیقه در داخل فر برقی ( Miwe

 )Back Combi, Germanyبا دمای  180درجه
سانتیگراد صورت پذیرفت .نمونهها پس از پخت به مدت
 40دقیقه در دمای محیط ،خنک شده و سپس در کیسه های
پلی اتیلنی بستهبندی شدند.تولید سایر تیمارها نیز با روش
یکسانی صورت گرفت با این تفاوت که،بر حسب طرح
آزمایش (جدول  ،)1آرد برنج با مقادیر مختلفی از آرد دانه
کینوآ(صفر 10 ،و  20درصد) جایگزین شد .پودر پروتئین
آب پنیر نیز در سطوح تعریف شده بوسیله طرح آزمایش
(صفر 2 ،و  4درصد نسبت به وزن آرد برنج مصرفی) به
همراه آرد برنج به مخلوط خمیر کیک افزوده شد.

جدول  -1فرموالسیون تیمارهای مورد بررسی
آرد برنج

آرد دانه کینوآ

پروتئین آبپنیر

(درصد)

(درصد)

(درصد)

( 1شاهد)

100

0

0

2

100

0

2

3

100

0

4

4

90

10

0

5

90

10

2

6

90

10

4

7

80

20

0

8

80

20

2

9

80

20

4

تیمار

 -2-2-2ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی کیک

برای اندازهگیری حجم مخصوص از روش جایگزینی

 -2-2-2-1رطوبت

حجم با دانه کلزا مطابق با استاندارد  2000 ،AACCشماره

جهت انجام این آزمایش از استاندارد  AACCشماره -16
 44استفاده گردید(.)12

 10-72استفاده شد(.)12
 -2-2-2-3تخلخل

 -2-2-2-2حجم مخصوص

بدین منظور بهوسیله چاقوی ارهای برش عرضی از کیک
تهیه و عکس آن بهوسیله اسکنر ( HP Scanjet G3010,

 )Chinaگرفته شد .در ادامه تخلخل با استفاده از نرمافزار
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 ImageJو محاسبه نسبت نقاط روشن به نقاط تیره که

سینگ )1984(3انتخاب گردیدند ( )22و سپس خصوصیات

شاخصی از میزان تخلخل بود ،اندازهگیری گردید (.)26

حسی کیک از نظر طعم و مزه ،آروما ،رنگ پوسته ،سفتی و
نرمی بافت و قابلیت جویدن مورد ارزیابی قرار گرفتند.

 -2-2-2-4سفتی بافت

ارزیابی بافت کیک در فاصله زمانی یک ،هفت و چهارده
روز پس از پخت ،با استفاده از دستگاه بافتسنج ( Texture

 )Pro CT r1.8 Build31, USAبراساس روش روندا1و
همکاران ( )2005انجام گرفت ( .)31حداکثر نیروی مورد
نیاز برای نفوذ یک پروب با انتهای استوانهای ( 2سانتیمتر
قطر در  2/3سانتیمتر ارتفاع) با سرعت  30میلیمتر،
بهعنوان شاخص سفتی محاسبه گردید.

برای نمرهدهی به صفات مختلف از یک طرح هدونیک پنج
نمرهای استفاده شدکه رتبهبندی آن شامل بسیار خوب (،)5
خوب ( ،)4متوسط ( ،)3ضعیف ( )2و بسیار ضعیف ( )1بود.
با توجه به اهمیت صفات مورد اشاره ،برای هر یک ضریبی
در نظر گرفته شد (طعم و مزه ،3:آروما ،1:رنگ پوسته،2 :
سفتی و نرمی بافت 2:و قابلیت جویدن )2:و نمره پذیرشکلی
هر نمونه از میانگین مجموع نمرات کسب شده برای صفات
مختلف آن محاسبه شد.

 -2-2-2-5رنگ پوسته
آنالیز رنگ پوسته کیک از طریق تعیین سه شاخص*،L

*aو * bصورت پذیرفت .شاخص * Lمعرف میزان روشنی
نمونه میباشد و دامنه آن از صفر (سیاه خالص) تا 100
(سفید خالص) متغیر است .شاخص * aمیزان نزدیکی رنگ
نمونه به رنگهای سبز و قرمز را نشان میدهد و دامنه آن از
( -120سبز خالص) تا ( +120قرمز خالص) متغیر است.
شاخص * bمیزان نزدیکی رنگ نمونه به رنگ های آبی و
زرد را نشان میدهد و دامنه آن از ( -120آبی خالص) تا
( + 120زرد خالص) متغیر میباشد .جهت اندازهگیری این

 -2-2-3تجزیه و تحلیل آماری

نتایج بهدست آمده از این پژوهش با استفاده از نرمافزار
 Mstat cبر پایه طرح فاکتوریل دو عامله که عامل اول
میزان جایگزینی آرد برنج با آرد دانه کینوآ و عامل دوم نیز
میزان افزودن پروتئین آب پنیر بود ،مورد ارزیابی قرار
گرفت .هریک از آزمونها در سه تکرار انجام شد.
میانگینها با استفاده از آزمون دانکن در سطح معنیداری 5
درصد ( )P<0.05مورد مقایسه قرار گرفتند .در انتها برای
رسم نمودارها از نرم افزار  Excelاستفاده شد.

شاخصها ابتدا برشی به ابعاد  4در  4سانتیمتر از قسمت

 -3نتایج و بحث

داخلی کیک اسفنجی تهیه گردید و به وسیله اسکنر با

 -3-1رطوبت

وضوح  300پیکسل تصویربرداری شد ،سپس تصاویر در

در شکل  1تأثیر جایگزینی آرد برنج موجود در فرموالسیون

اختیار نرمافزار  Image Jقرار گرفت .با فعال کردن فضای

کیک بدون گلوتن با سطوح مختلف آرد دانه کینوآ و

 LABدر بخش  ،Pluginsشاخصهای فوق محاسبه شد

همچنین افزودن پروتئین آب پنیر بر میزان رطوبت محصول

(سان.)2008 ،

نهایییک روز پس از پخت ،نشان داده شده است .همانگونه
که مالحظه میگردد با افزایش سطح جایگزینی تا سطح 20

 -2-2-2-6آزمون خصوصیات حسی

آزمون حسی با استفاده از روش پیشنهادی رجبزاده
( )1370انجام شد ( .)6بدین منظور  10داور از بین افراد
آموزش دیده مطابق با آزمون مثلثی و روش گاسوال2و

درصد ،میزان رطوبت نمونههای کیک تولید به گونه معنی-
داریافزایش پیدا کرده است .از سوی دیگر ،افزودن پروتئین
آب پنیر نیز سبب افزایش معنیدار میزان این پارامتر را به
همراه داشته است ،بهطوری که نمونه حاوی  20درصد آرد
دانه کینوآ 80 ،درصد آرد برنج و  4درصد پروتئین آب پنیر

1-Ronda
2-Gacula

3-Singh

 52نشریه ی نوآوری در علوم وفناوری غذایی /سال دوازدهم  /شماره ی اول  /بهار99
دارای بیشترین میزان رطوبت در بین نمونههای تولیدی

هیدروژنی را میدهد ( .)25همچنین گزارش شده است که

بود.الزم به ذکر است که میزان رطوبت تمامی تیمارها نسبت

با استفاده از پودرهای لبنی میتوان ظرفیت نگهداری آب

به نمونه شاهد (نمونه فاقد آرد کینوآ و پروتئین آب پنیر) به

در محصوالت نانوایی را بهبود بخشید و با افزایش محتوای

گونه معنیداری بیشتر بوده است.در همین راستا حقایق

رطوبتی از بیاتی زودرس و افت این دسته از فرآوردهها

( )1396با بررسی خصوصیات تغذیهای ،تکنولوژیکی و

ممانعت نمود ( .)16در این راستا قربانخانی و همکارن

حسی نان برنجی بدون گلوتن حاوی آرد شبه غالت کینوآ،

( )1394با ارزیابی خواص فیزیکوشیمیایی ،بافتی و حسی

آمارانت و گندم سیاه مشاهده نمودند که افزایش میزان آرد

کیک غنی شده با کنسانتره پروتئین آب پنیر لیقوان نیز

دانه کینوآ در فرموالسیون سبب افزایش میزان رطوبت در

عنوان داشتند که با افزایش میزان پروتئین از سطح  3تا 9

بین نمونههای تولیدی گردید که این امر به احتمال زیاد به

درصد ،میزان رطوبت نمونههای تولیدی افزایش یافت که

دلیل وجود ترکیبات فیبری و پروتئین موجود در دانه کینوآ

این امر به دلیل محتوای پروتئینی باالی این ترکیب میباشد

میباشد ( .)5از دید تکنولوژیکی ،آرد کینوآ به دلیل

( .)10نقیپور و همکاران ( )1395با بررسی اثر پودر شیر

ظرفیت اتصال آب و اثرات تغلیظ کنندگی و بافتدهی

سویا به عنوان یک منبع پروتئینی بر بهبود خصوصیات

باعث اصالح و بهبود بافت ،خواص حسی و ماندگاری

تکنولوژیکی و حسی کیک روغنی بدون گلوتن بر پایه آرد

محصول نهایی میشود .این افزایش جذب آب به دلیل

سورگوم ،عنوان داشتند که پودر شیر سویا در تمام سطوح

تعداد زیاد گروههای هیدروکسیل موجود در مولکولهای

مصرف سبب افزایش میزان رطوبت نمونههای تولیدی

فیبر است که اجازه تعامل بیشتر به آب از طریق پیوندهای

گردید (.)11
2۰

a

b

پروتئین آب

e

e

f

g

پنیر (درصد)
4

2

0

1۰
5
۰

2۰

1۰

۰

آرد دانه کینوآ (درصد)
شکل  -1تأثیر سطوح مختلف جایگزینی آرد برنج با آرد دانه کینوآ و افزودن پروتئین آب پنیر
بر میزان رطوبت کیک یزدی بدون گلوتن یک روز پس از پخت.
(حروف مشابه از نظر آماری در  P<0.05تفاوت معنیداری ندارند)

رطوبت (درصد)

c

c

d

15
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 -3-2حجم مخصوص

(.)27طالبی( )1395نیز در پژوهش خود که به بررسی تأثیر

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که میزان حجم مخصوص

امواج فراصوت و پروتئین ایزوله سویا بر بهبود خصوصیات

نمونههای تولیدی ،با افزایش میزان جایگزینی آرد برنج با

فیزیکوشیمیایی ،بافتی و حسی کیک اسفنجی بدون گلوتن

آرد دانه کینوآ تا سطح  10درصد ،شاهد یک افزایش و در

پرداخت ،بیان داشت که افزایش حجم در محصوالت

ادامه تا سطح  20درصد ،شاهد یک کاهش بود (شکل .)2

صنایع پخت تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله میزان

حجم مخصوص کیک توسط اندازهگیری نسبت حجم به

حبابهای هوای موجود در خمیر (چه به صورت فیزیکی و

وزن کیک بهدست میآید ( .)38در همین راستا

هوآنگ1

چه به صورت شیمیایی و یا بیولوژیکی) ،انبساط این

و همکاران ( )2008عنوان کردند که تولید و نگهداری گاز

سلولهای هوا در طی فرآیند پخت و یا تبخیر آب موجود

در محصول ،ناشی از ساختمان مناسب شبکه گلوتنی بوده و

در خمیر در اثر افزایش دما،میباشند (.)8

این شبکه گلوتنی مسئول حجم و بافت مطلوب نان میباشد
a

b
cd c

cd

پروتئین آب

4

d
e
f

پنیر (درصد)

3
2

4

2

0
1
۰
1۰

2۰

۰

آرد دانه کینوآ (درصد)
شکل  -2تأثیر سطوح مختلف جایگزینی آرد برنج با آرد دانه کینوآ و افزودن پروتئین آب پنیر
بر میزان حجم مخصوص کیک یزدی بدون گلوتن یک روز پس از پخت.
(حروف مشابه از نظر آماری در P<0.05تفاوت معنیداری ندارند)

1-Huang

حجم مخصوص (میلیلیتر\گرم)

b

5
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دلیل بیشتر بودن حجم نمونههای حاوی  10درصد آرد دانه

گلوتن افزایش یافت .در همین راستا،گاالگر 3و همکاران

کینوآ نسبت به نمونه شاهد ،ایجاد ویسکوزیته بیشتر توسط

( )2003با بررسی اثر هفت نوع پودر لبنی در چهار سطح (،0

آرد کینوآ به علت بهبود توزیع آب و گاز در خمیر و به دام

 6 ،3و  9درصد) بر خواص کمی نان بدون گلوتن به این

انداختن مقدار بیشتری حباب گاز وارد شده در حین فرایند

نکته اشاره نمودند که پودرهای لبنی با پروتئین باال و الکتوز

مخلوط کردن و در نتیجه افزایش حجم محصول نهایی

پایین (که پودر پنیر جزء این دسته است) از طریق استحکام

میباشد ( .)9در همین راستا فوسته1و همکاران ( )2014اثر

بخشیدن به شبکه تشکیل شده در بافت محصول و حفظ و

افزودن سبوس کینوآ را به خمیر و نانهای بدون گلوتن

نگهداری بیشتر سلول های گازی در حین فرآیند پخت،

مورد ارزیابی قرار دادند و گزارش کردند که جایگزینی 10

توانایی افزایش حجم محصول نهایی را دارند (.)24

درصد سبوس کینوآ ،میزان گاز دیاکسید کربن را در حین
تخمیر افزایش داد ( .)21الگتی 2و همکاران ( )2014نیز از
آرد کینوآ در سطوح  40-100درصد بهعنوان جایگزین آرد
برنج و ذرت در نان بدون گلوتن استفاده نمودند ( .)18نتایج
این پژوهشگران نشان دادند که آرد کینوآ با افزایش میزان
فعالیت آلفا گلیکوزیداز سبب بهبود حجم و پخش
یکنواخت سلولهای گازی شد که با نتایج حقایق ()1396
( )5مطابقت داشت .این امر خود میتواند در استحکام کافی
و مناسب بافت محصول در حفظ تعداد سلولهای گازی
مؤثر باشد .زیرا در حین فرآیند پخت ،دمای فر پخت
موجب انبساط سلولهای گازی میشود که چنانچه دیواره
سلولها و بافت محصول تولیدی انبساط کافی نداشته باشد،
انبساط حین فرآیند پخت موجب پاره شدن حبابچههای
گازی میشود و در نتیجه آن حجم مخصوص یا کاهش
مییابد و یا اینکه نسبت به نمونه شاهد تغییر قابل مالحظهای
نمیکند .این در حالی است که در سطوح باالی این
ترکیب،احتماال به دلیل ایجاد یک بافت سنگین و متراکم،
میزان حجم مخصوص نمونههای تولیدی کاهش پیدا کرد.
از سوی دیگر ،با افزایش میزان پروتئین آب پنیر تا سطح 4
درصد ،میزان حجم مخصوص نمونههای کیک یزدی بدون

1-Föste
2-Elgeti

 -3-3تخلخل
مطابق شکل ،3میزان حجم مخصوص نمونههای تولیدی با
افزایش جایگزینی آرد برنج با آرد دانه کینوآ تا سطح 10
درصد ،شاهد روند صعودی و در ادامه تا سطح  20درصد
شاهد روند نزولی بود .بهطور کلی ،میزان تخلخل مغز بافت
محصوالت صنایع پخت تحت تأثیر تعداد حفرات موجود
در مغز بافت و همچنین نحوه توزیع و پخش این حفرات
میباشد ،که هرچه تعداد حفرات و سلولهای گازی بیشتر
بوده و توزیع و پخش آنها یکنواختتر صورت گرفته
باشد ،میزان تخلخل محصول نهایی بیشتر خواهد شد (.)39
بنابرین این احتمال وجود دارد که حضور آرد شبه غلهای
نظیر کینوآ در فرموالسیون کیک بدون گلوتن با محتوای
پروتئینی باال ،موجبات استحکام دیواره سلولهای گازی
تشکبلشده در نتیجه فعالیت مخمر را مهیا نموده و از پاره
شدن آنها جلوگیری نماید .از طرفی به نظر میرسد که آرد
دانه کینوآ در پخش یکنواختتر سلولهای گازی مؤثر بوده
است که این امر میتواند به دلیل میزان چربی کافی در این
آرد دانه کینوآ و کمک در پخش یکنواختتر سلولهای
گازی باشد.

3-Gallagher
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آرد دانه کینوآ (درصد)
شکل -3تأثیر سطوح مختلف جایگزینی آرد برنج با آرد دانه کینوآ و افزودن پروتئین آب پنیر
بر میزان تخلخل کیک یزدی بدون گلوتن یک روز پس از پخت
(حروف مشابه از نظر آماری در P<0.05تفاوت معنیداری ندارند)

دینی 1و همکاران ( )2010در مطالعه خود در زمینه دانه

گلوتنی در محصوالت صنایع پخت نسبت داد ( )36که این

کینوآ به این نتیجه دست یافتند که این دانه نسبت به بسیاری

امر سبب بهبود توزیع و پخش یکنواخت سلولهای گازی

از غالت حتی گندم میزان چربی بیشتری دارد (.)17

در خمیر و محصول نهایی و در نتیجه میزان تخلخل بافت

همچنین ،حقایق ( )1396نیز با بررسی خصوصیات

گردید .همچنین وجود الکتوز در ترکیبات موجود آب پنیر

تکنولوژیکی نان برنجی بدون گلوتن حاوی آرد شبه غله

سبب افزایش پایداری حرارتی پروتئینها شده و بهنظر

کینوآ ،افزایش میزان تخلخل بافت نمونهها را گزارش نمود

میرسد که این امر سبب بهبود امکان انبساط گاز داخل

( .)5اما به احتمال زیاد علت کاهش میزان تخلخل بافت در

حفرات ساختمان کیک در حین فرآیند پخت میشود (.)2

سطوح  20درصد جایگزینی ،جذب بیش از حد آب در

لیک و همکاران ()2011نیز در تولید نان بدون گلوتن از

خمیر و افزایش ضخامت دیواره سلولهای گازی و کاهش

پروتئینهای آب پنیر به میزان  2/4درصد استفاده نمودند

قابلت انبساط آنها در طی فرآیند پخت میباشد که به

( .)28طی نتایج این محققین مشخص گردید که با استفاده

موجب آن میزان تخلخل محصول نهایی کاهش یافته است.

از این افزودنی در فرموالسیون نان بدون گلوتن میزان

از سوی دیگر با افزایش میزان پروتئین آب پنیر در

تخلخل محصول نهایی بهبود یافت و سلول های گازی

فرموالسیون کیک یزدی ،میزان تخلخل بافت افزایش پیدا

مشابه با آنچه در نان گندم وجود داشت در محصول ایجاد

کرد ،بهطوری که نمونه حاوی  4درصد از این افزودنی

شد.

دارای بیشترین میزان تخلخل بافت در بین نمونههای تولیدی

 -3-4سفتی بافت

بود .علت افزایش میزان تخلخل نمونههای کیک بدون

همانگونه که نتایج ارزیابی میزان سفتی بافت نمونههای

گلوتن را میتوان به تشکیل فیلمهای بین سطحی شبکهای

کیک بدون گلوتن در بازه زمانی یک روز پس از پخت

توسط پروتئینهای موجود در پودر آب پنیر مشابه با شبکه

نشان داد (جدول  ،)2با افزایش میزان جایگزینی تا سطح 10
درصد ،میزان سفتی بافت کاهش یافت ،این در حالی بود که

1-Dini

در سطوح باالتر جایگزینی ،میزان سفتی بافت افزایش یپدا
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کرد .روند یاد شده برای تغییرات سفتی بافت ،در مقاطع

که قابلیت نگهداری رطوبت محصول تولیدی را در حین

زمانی یک و دو هفته پس از پخت نیز،به همین منوال بود.

پخت و پس از پخت داشته باشد ،میتواند تا حدودی از این

بهطور کلی در محصوالت نانوایی بدون گلوتن عدم حضور

فرآیند (سفت شدن بافت) جلوگیری نمود .با توجه به نتایج

پروتئین گلوتن در آرد مورد استفاده ،سبب تسهیل مهاجرت

بهدست آمده از بخش ارزیابی رطوبت محصول چنین

رطوبت از مغز به پوسته میشود و در نتیجه آن سفتی بافت

نتیجهای دور از انتظار نبود .زیرا آرد کینوآ در افزایش میزان

نان افزایش مییابد اما با کاربرد انواع مختلفی از ترکیبات

رطوبت محصول نهایی نقش داشت.

جدول  -2تأثیر سطوح مختلف جایگزینی آرد برنج با آرد دانه کینوآ و افزودن پروتئین آب پنیر
بر میزان سفتی بافت کیک یزدی بدون گلوتن طی سه بازه زمانی یک ،هفت و چهارده روز پس از پخت
آرد دانه کینوآ

پودر آب پنیر

(درصد)
0

10

20

سفتی بافت (نیوتن)

(درصد)

یک روز پس از پخت

هفت روز پس از پخت

چهارده روز پس از پخت

0

7/0±53/72aB

7/0±91/03aB

23/1±75/21aA

2

bB

abB

bA

6/0±25/21

6/0±80/33

20/0±12/23

4

4/0±85/22cC

6/0±00/52bB

17/0±84/40cA

0

5/0±41/23bcC

7/0±42/43aB

17/0±40/61cA

2

4/0±87/50cC

6/0±87/25abB

15/0±53/13dA

4

dC

cB

eA

3/0±81/08

5/0±05/22

14/0±22/28

0

5/0±90/73bC

7/0±91/03aB

17/0±92/36cA

2

cC

abB

cdA

4

4/0±07/02cdC

4/0±84/43

6/0±80/33

6/0±00/52bB

16/0±63/25

15/0±24/06dA

حروف کوچک انگلیسی متفاوت در هر ستون از نظر آماری در  P<0.05تفاوت معنیداری دارند
حروف بزرگ انگلیسی متفاوت در هر سطر از نظر آماری در  P<0.05تفاوت معنیداری دارند

البته افزایش میزان حجم مخصوص و تخلخل نمونههای

افزایش میزان سفتی بافت نان در طی مدت زمان نگهداری،

حاوی آرد این شبه غله در افزایش نرمی بافت بیتأثیر نبود

بیانگر فرآیند بیاتی است که عوامل متعددی نظیر

چون این امر به نوبه خود از فشردگی بیش از اندازه بافت

رتروگراداسیون 1آمیلوپکتین ،آرایش مجدد پلیمرها در

ممانعت میکند و در نتیجه آن نیروی الزم برای پاره شدن

ناحیه آمورف ،کاهش میزان رطوبت و یا توزیع رطوبت بین

محصول توسط پروب دستگاه بافتسنج کاهش مییابد .از

ناحیه آمورف و کریستالی در آن دخیل است ( )13 ،1و هر

طرفی به وضوح مشاهده گردید که تمام نمونههای تولیدی

عاملی که بتواند بر افزایش محتوای رطوبتی محصول نهایی

در بازه زمانی یک و دو هفته ،نسبت به بازه زمانی یک روز

مؤثر باشد ،بالطبع در طول مدت زمان نگهداری بر کند

پس از پخت از سفتی بیشتری برخوردار بودند .این در حالی

شدن روند بیاتی تأثیر خواهد داشت که نتایج پژوهش

بود که این روند افزایش سفتی در نمونههای حاوی آرد دانه

پیشرو این امر را ثابت نمود .در زمینه افزایش میزان نرمی

کینوآ و پروتئین آب پنیر به مراتب از شدت کمتری در

بافت محصوالت صنایع پخت حاوی آرد شبه غالت

مقایسه با نمونه شاهد (فاقد افزودنی) بر خوردار بودند.
1-Retrogradation
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مطالعات چندی صورت گرفته است .بهطور مثال ،الگتی1و

مقایسه با آرد برنج برخوردار بودند .در همین راستا،

همکاران ( )2014از آرد کینوآ در سطوح  40-100درصد

قاسمیزاده و همکاران ( )1396نیز با بررسی تغییرات رنگی

بهعنوان جایگزین آرد برنج و ذرت در نان بدون گلوتن

نمونههای نان بدون گلوتن حاوی آرد دانه کینوآ ،کاهش

استفاده نمودند ( .)18نتایج نشان داد که آرد کینوآ با

میزان مؤلفههای * Lو * bو افزایش میزان مؤلفه * aرا

افزایش میزان فعالیت آلفا گلیکوزیداز و میزان رطوبت

گزارش نمودند که این امر به دلیل حضور رنگدانه بتاالنین

محصول تولیدی سبب نرمتر شدن بافت گردید .همچنین

در دانه کینوآ میباشد ( .)9همچنین دانه کینوآ به صورت

آلوارز2و همکاران ( )2010با جایگزینی نشاسته سیبزمینی

کامل (همراه با سبوس) مورد استفاده قرار گرفت که این امر

با آرد شبه غالت ،عنوان داشتند که عالوه بر بهبود ارزش

خود باعث تیرگی رنگ محصول نهایی گردید .از سوی

تغذیهای نان در اثر افزودن آرد کینوآ ،میزان نرمی و

دیگر ،حضور قند احیاءکننده و اسید آمینهای نظیر لیزین در

مطلوبیت بافت نیز بهبود یافت ( .)14اسچوئنلچنر3و همکاران

کینوآ باعث میشود تا در طی فرایند پخت ،قهوهای شدن

( )2008نیز در تحقیقی که روی تولید فرآوردههای خمیری

غیرآنزیمی رخ دهد که خود سبب تیرگی رنگ نانها

بدون گلوتن با استفاده از شبه غالت انجام دادند ،گزارش

میشود ( .)9در پژوهش حاضر ،با افزایش میزان پودر آب

نموند که در محصول نهایی ثبات و استحکام بافت بهود

پنیر تا سطح  4درصد نیز ،میزان روشنایی پوسته کاهش

یافت و وزن مطلوب پخت مشاهده گردید و نمونههای

یافت .از طرفی ،این انتظار وجود داشت که میزان مؤلفه

حاوی آرد دانه کینوآ از چسبندگی خوبی برخوردار بودند

رنگی * aپوسته کیک بدون گلوتن با افزودن پودر پنیر به

( .)34از سوی دیگر در هر سه بازه زمانی مورد ارزیابی،

فرموالسیون اولیه افزایش یابد زیرا پودر آب پنیر به واسطه

میزان سفتی بافت نمونههای تولیدی با افزایش میزان پروتئین

مقادیر قابل توجه الکتوز و پروتئین در آن میتواند در

آب پنیر تا سطح  4درصد ،کاهش پیدا کرد .در این زمینه

واکنشهای قهوهای شدن شرکت نماید و از این رو سبب

آنتون 4و لوسیانو )2007( 5بیان نمود که پروتئینهای آب

تیرهتر شدن رنگ محصول شود.در همین راستا،گاالگر 6و

پنیر به علت تشکیل ژل ،قابلیت ایجاد شبکهای بههم پیوسته

همکاران ( )2003عنوان داشتند که نمونههای حاوی

را دارد و میتواند از وارفتگی و از هم پاشیدن محصول

پودرهای لبنی ،مغزی روشنتر و پوستهای تیرهتر تیرهتری

بهخصوص در محصوالت فاقد گلوتن جلوگیری نمود

نسبت به نمونه فاقد پودر لبنی داشتند ( .)24از سوی دیگر،

(.)15

در پژوهش حاضر مالحظه گردید که جایگزینی آرد برنج با
آرد دانه کینوآ و همچنین افزودن پروتئین آب پنیر تأثیری بر

 -3-5رنگ پوسته
همانگونه که در جدول  3ارائه شده است ،با افزایش میزان
جایگزینی آرد برنج با آرد دانه کینوآ ،مؤلفه *Lو* aپوسته
نمونههای کیک تولیدی به ترتیب کاهش و افزایش یافتند.
این امر به احتمال زیاد به دلیل وجود رنگدانههای موجود در
آرد دانه کینوآ میباشد که از شدت رنگ بیشتری در

1-Elgeti
2-Alvarez
3-Schoenlechner
4-Anton
5-Luciano

میزان مؤلفه *( bزردی) پوسته نمونههای کیک تولیدی
نداشت .در کل میتوان گفت که سطوح باالی جایگزینی
آرد برنج با آرد دانه کینوآ و افزودن پروتئین آب پنیر تأثیر
منفی بر رنگ ظاهری نمونهها داشته و سبب کدورت آنها
میگردد که از نظر بازارپسندی پارامتری منفی تلقی
میگردد.

6-Gallagher
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جدول  -3تأثیر سطوح مختلف جایگزینی آرد برنج با آرد دانه کینوآ و افزودن پروتئین آب پنیر
بر میزان مؤلفههای رنگی پوسته کیک یزدی بدون گلوتن یک روز پس از پخت
آرد دانه کینوآ

پودر آب پنیر

(درصد)

(درصد)

0

10

20

رنگ پوسته ()-
مؤلفه *L

مؤلفه *a

مؤلفه *b

0

50/1±24/82a

8/0±00/30f

27/0±23/51a

2

b

47/0±21/67

ef

10/0±10/21

a

26/0±62/66

4

45/0±35/56c

11/0±12/35de

27/0±12/47a

0

45/0±47/63c

10/0±31/20e

26/0±82/41a

2

41/0±52/65d

13/0±08/12d

26/0±92/53a

4

de

c

a

38/0±22/28

15/0±25/42

26/0±71/49

0

40/0±22/89d

14/0±33/15cd

27/0±42/62a

2

35/0±08/23e

17/0±28/12b

27/0±12/55a

4

32/0±11/17f

19/0±67/26a

26/0±84/56a

حروف مشابه در هر ستون از نظر آماری در  P<0.05تفاوت معنیداری ندارند

 -3-6پذیرشکلی در ارزیابی حسی

کنسانتره پروتئین آب پنیر در کیک نیز روند مشابهی را

همانگونه که در شکل  4میتوان دید ،با افزایش جایگزینی

گزارش نمودند و بیان کردند که افزودن این ترکیب تا

آرد برنج با آرد دانه کینوآ تا سطح  10درصد،میزان پذیرش

سطح  6درصد سبب افزایش مقبولیت کلی نمونههای کیک

کلی نمونههای کیک افزایش یافته است .این در حالی بود

تولیدی میگردد ( .)10این محققان عنوان داشتند که

که ارزیابان حسی ،امتیاز باالتری به خصوصیات حسی نمونه

کنسانتره پروتئینی آب پنیر در تهیه بسیاری از محصوالت

حاوی  4درصد پروتئین آب پنیر اختصاص دادند .در همین

غذایی مورد استفاده قرار میگیرد که سبب ایجاد بافت

راستا ،انریکوئیز1و همکاران ( )2003با بررسی تأثیر استفاده

دهانی مطلوب میشود و از مقبولیت باالتری نسبت به شیر

از آرد ترکیبی (گندم و کینوآ) بر خصوصیات خمیر و نان،

خشک برخوردار است .رستمیان و همکارن ( )1391در

عنوان داشتند که سطوح باالی جایگزینی سبب کاهش

پزوهشی در ارتباط با تولید نان بدون گلوتن با استفاده از

مقبولیت حسی نمونههای تولیدی گردید که به احتمال زیاد

آرد ذرت و نخودچی،عنوان داشتند که که با افزایش میزان

این امر در ارتباط با افت خصوصیات بافتی محصول نهایی

آرد نخودچی ،اندیس شکل (نسبت بیشترین ارتفاع به قطر)

میباشد .زیرا بافت در ایجاد طعم مطلوب در ماده غذایی و

افزایش مییابد که احتماال به دلیل باال بودن میزان پروتئین

قابلیت جویدن آن نقش مهمی دارد ( .)20همچنین

نخودچی و به دنبال آن ،ایجاد یک شبکه پروتئینی در نان

قربانخانی و همکاران ( )1394نیز با بررسی تأثیر افزودن

بدون گلوتن میباشد (.)7

1-Enriquez
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5
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آرد دانه کینوآ (درصد)

شکل  -4تأثیر سطوح مختلف جایگزینی آرد برنج با آرد دانه کینوآ و افزودن پروتئین آب پنیر
بر میزان امتیاز پذیرشکلی کیک یزدی بدون گلوتن یک روز پس از پخت
(حروف مشابه در هر ستون از نظر آماری در  P<0.05تفاوت معنیداری ندارند)

 -4نتیجهگیری

* bپوسته نمونههای تولیدی اختالف معنیداری مالحظه

در پژوهش حاضر ،امکان استفاده از آرد دانه کینوآ و

نگردید ( .)P≥0/05در واقع میتوان گفت که این ترکیبات

پروتئین آب پنیر بهعنوان جایگزین پروتئین گلوتن در

در کنار هم دارای اثر همافزایی در بهبود خصوصیات کمی

فرموالسیون کیک برنجی مورد مطالعه قرار گرفت .نتایج

و کیفی کیک بدون گلوتن میباشند.یافتههای این پژوهش

نشان داد که افزودن آرد دانه کینوآ در تمامی سطوح سبب

نشان داد که با جایگزینی  10درصد از آرد برنج با آرد دانه

افزایش میزان رطوبت گردید ،این در حالی بود که

کینوآ به همراه استفاده از  4درصد پروتئین آب پنیردر

جایگزینی  10درصد آرد برنج با آرد دانه کینوآ ،بیشترین

فرموالسیون کیک یزدی ،میتوان به محصولی بدون گلوتن

تأثیر را در بهبود حجم مخصوص ،تخلخل و میزان سفتی

با ویژگیهای مطلوب کیفی و حسی دست یافت.

بافت طی بازه زمانی یک روز پس از پخت داشت.
جایگزینی این ترکیب تا سطح  20درصد ،سبب کاهش
میزان سفتی بافت طی بازههای زمانی یک و دو هفته پس از
پخت گردید .از سوی دیگر ،نتایج گویای آن بود که
افزودن پروتئین آب پنیر در تمامی سطوح سبب بهبود
خصوصیات کیفی از جمله حجم مخصوص ،تخلخل و
سفتی گردید .از سوی دیگر با ارزیابی رنگ پوسته نیز
مشاهده گردید که با افزایش میزان آرد دانه کینوآ در
فرموالسیون کیک یزدی بدون گلوتن و افزودن پروتئین
آب پنیر تا سطح  4درصد ،میزان مؤلفه * Lکاهش و میزان
مؤلفه * aافزایش یافت ،این در حالی بود که در میزان مؤلفه
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