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وحيد جمالی ماربينی ،*1مریم جوكار ،2مرضيه بلندی ،2ابوالفضل اصالنی چقيورتی

1دانش آموخته کارشناسی ارشد تکنولوژی مواد غذایی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان،
 2عضو هیئت علمی گروه علوم و صنایع غذایی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان،
 3دانش آموخته کارشناسی علوم و صنایع غذایی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر،

تاریخ دریافت 49/1/22 :

تاریخ پذیرش 49/11/11 :

چکيده
بیماری سلیاک ،ناهنجاری ژنتیکی مادام العمر رودهای است ،افراد مبتال به این بیماری نمیتوانند گلوتن را مصرف نمایند این بیماری به سبب
خوردن گلوتن تشدید میشود ،این در حالی است که گلوتن از مهمترین ترکیبات تشکیل دهنده پاستا میباشد .از اینرو هدف از تحقیق
تولید پاستای بدون گلوتن حاوی آرد برنج ،نشاسته ذرت و صمغ گزانتان در سطوح  1 ،2/5 ،2و  1/5درصد بود .نتایج آزمون فارینوگراف
نشان داد با افزایش میزان صمغ گزانتان ،جذب آب و زمان گسترش خمیر افزایش یافت ،پایداری خمیر روند مشخصی نداشت و افزایش صمغ
سبب کاهش درجه نرم شدن خمیر نسبت به خمیر شاهد شد .همچنین نتایج آزمون رئومتر نشان داد ،افزودن صمغ گزانتان باعث افزایش
االستیسیته و کاهش ویسکوزیته خمیر میگردد .وزن بعد از پخت و کاهش لعاب برای پاستای تولیدی در سطح  1درصد صمغ گزانتان به
ترتیب برابر با  59/94و  5/13درصد بود .نتایج برتری خواص رئولوژیکی خمیر ،تکنولوژیکی و حسی پاستای بدون گلوتن حاوی  1درصد
صمغ گزانتان را نسبت به سایر نمونههای تولیدی نشان داد.
واژه های كليدی :پاستای فاقد گلوتن ،سلیاک ،رئولوژی ،صمغ گزانتان ،فارینوگراف.

* مسوول مکاتبات vahidjamali86@gmail.com :
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 -1مقدمه

مسلماً به منبع هیدروکلوئید ،ساختمان شیمیایی ،روش استخراج،

بیماری سیلیاک یک ناهنجاری مادام العمر رودهای است که به

اصالحات شیمیایی و مقدار استفاده از هیدروکلوئیدها در

سبب خوردن گلوتن در افراد حساس ایجاد میشود .این بیماری

فرموالسیون خمیر و برهم کنش با دیگر ترکیبات تشکیل دهنده

یکی از رایجترین ناهنجاریهای ژنتیکی در جهان است .گندم،

خمیر و محصوالت بدون گلوتن بستگی دارد (.)25

چاودار و جو سبب تشدید عالیم بیماری سیلیاک میشوند و این

صمغ گزانتان یک پلیساکارید خارج سلولی است که به وسیلهی

شرایط با حذف این مواد از رژیم غذایی عالئم آن مشاهده

انواعی گزانتاموناس کمپستریس 1تولید میشود ( .)12واحدهای

نمیگردد .مصرف پروتئین گلوتن توسط بیماران سیلیاکی سبب

اصلی سازنده آن گلوکز ،مانوز و اسیدگاالکتورونیک میباشند.

التهاب و تورم روده کوچک شده که در نتیجه موجب جذب

کل ساختار مولکول ،به وسیلهی پیوندهای غیرکوواالنسی (پیوند

ناقص مواد ضروری از قبیل :آهن ،کلسیم و ویتامینهای محلول

هیدروژنی) پایدار شده است ( .)12بطور کلی صمغ گزانتان بعلت

در چربی و گاهی اوقات سبب کاهش وزن ،اسهال ،کم خونی،

داشتن ویسکوزیته باال در غلظت و سرعت برش کم ،مدول

خستگی ،نفخ شکم و کمبود فوالت میشود ( .)22،5از عوارض

االستیک باال ،رفتار رئولوژی پسود پالستیک ،حساس نبودن به

دیگر سیلیاک میتوان به پوکی استخوان ( )11مشکالت عصبی و

حرارت و سازگاری با نمک ،پایداری در اسید قلیل و آنزیمها در

روحی ،بیماری صرع و افسردگی اشاره کرد ( .)6از سوی دیگر

تولید محصوالت بدون گلوتن کاربرد زیادی دارد (.)22

تنها راه درمان بیماری سیلیاک استفاده از یک رژیم غذایی فاقد

در همین راستا اثر صمغ گزانتان در قدرت تورم ،شاخص حاللیت

پروتئینهای پروالمین یا اصطالحاً فاقد گلوتن در تمام طول عمر

و وضیعیت پراکندگی گرانولهای نشاسته گندم مورد بررسی قرار

بیمار است (.)21

گرفت .نتایج نشان داد ویسکوزیته در مخلوط نشاسته– گزانتان در

گلوتن اصلیترین پروتئین سازنده ساختمان حاضر در آرد گندم

سرعت برشی متفاوت ،ویسکوزیته و رفتار پسودو پالستیک

است و نقش عمدهای در عملکرد محصوالت پخت ایفا میکند

متفاوت را نشان میدهد ( .)12همچنین بررسی ویژگیهای

( .)4،1پاستا به عنوان یکی از فرآوردههای مهم و پر مصرف،

رئولوژیکی مخلوط نشاسته برنج و صمغ گزانتان نشان داد در

محصولی از آرد گندم دوروم میباشد .یکی از اساسیترین مسئله

دمای  25درجهی سانتیگراد با افزایش میزان صمغ گزانتان

برای محققان علوم غذایی ،تولید پاستای بدون گلوتن و جایگزین

ویسکوزیته ظاهری ،شاخص غلظت ،جریان برشی– رقیقسازی

کردن پروتئین گلوتن با ترکیبات دیگر است .زیرا فقدان گلوتن،

افزایش یافت و در دامنهی دمایی  45–25درجهی سانتیگراد

تاثیر شگرفی بر بسیاری از شاخصهای کیفی پاستا مانند کیفیت

مخلوط از رابطه آرنیوس پیروی کرد با افزایش غلظت صمغ

پخت و میزان لعاب بر جای میگذارد .افزایش وزن در اثر پخت

انرژی فعال سازی کاهش و مدول ' Gو " Gافزایش یافت (.)13

و افت پخت (لعاب) دو صفت بسیار مهم در تعیین خصوصیات

محققین امکان استفاده از آرد برنج ،نشاسته ذرت و نشاسته کاساوا

پاستا میباشند .این دو خصوصیت بسیار تحت تأثیر میزان پروتئین

را برای جایگزینی آرد گندم در تولید نان سفید بدون گلوتن

و کیفیت پروتئین هستند .پاستای بدون گلوتن به یک سوبسترای

مورد ارزیابی قرار دادند .نان تولیدی از آرد برنج ،بافتی نرمتر با

پلیمری مانند نشاستهها و هیدروکلوئیدها نیاز دارد که

استحکام بهتر و توزیع سلولهای گازی همگنتر نسبت به نمونه

خصوصیات ویسکواالستیک گلوتن در خمیر را تقلید کند و

های حاوی نشاسته ذرت و نشاسته کاساوا داشت ( .)15نتایج

موجب بهبود بافت ،احساس دهانی مطلوب و قابلیت پذیرش

خصوصیات رئولوژیکی خمیر برنج حاوی صمغهای گزانتان،

باالتر این محصوالت شود ( .)14به دنبال تالش برای جایگزین

گزانتان – گوآر و گزانتان – خرنوب با امولسیفایر داتم رفتار

نمودن گلوتن در محصوالت فاقد گلوتن ،از هیدروکلوئیدها مانند

ضعیف شوندگی در اثر استرس از خودش نشان دادند .بیشترین

گزانتان ،گوار ،کربوکسی متیل سلولز ،هیدروکسی متیل سلولز،

مقادیر

برای خمیر برنج دارای صمغهای گزانتان ،گزانتان

پکتین و غیره در سطوح متفاوت در فرموالسیون حاوی آرد برنج،

– گوآر و گزانتان – خرنوب با امولسیفایر داتم بود (.)2

آرد ذرت و گندم سیاه استفاده شده است ( .)24اثرات کلی
هیدروکلوئیدها روی خمیر گندم و محصوالت بدون گلوتن
Xanthamonas Campestris
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 -2مواد و روشها

نظر بود که به مدت  3ساعت زمان برای این منظور سپری شد.

 -1-2مواد اوليه

پاستای تولیدی خشک شده پس از سرد شدن در سلوفانهای

نشاستهی ذرت از کارخانه نشاسته البرز ،آرد برنج ( 4/25درصد

 5OPPبستهبندی و تحت دمای  12درجه سلسیوس انبارداری

رطوبت 2/1 ،درصد پروتئین و  2/51درصد خاکستر) از کارخانه

شدند .پس از دو ساعت آزمایشات تکنولوژیکی و حسی بر روی

پودرینه شمال و صمغ گزانتان محصول شرکت پرویسکو،1

نمونهها انجام پذیرفت.

ساخت کشور سوئیس تهیه شد .صمغ گزانتان در سطوح ،2/5 ،2
 1و  1/5درصد وزنی /وزنی با آرد برنج و نشاته ذرت مخلوط

 -3-2ارزیابی خصوصيات رئولوژیکی خمير و كيفيت

گردید.

پاستای بدون گلوتن
 -1-3-2آزمون رئولوژیکی خمير

 -2-2روش توليد پاستای بدون گلوتن

آزمون فارینوگراف براساس استاندارد ملی ایران به شمارهی -1

ابتدا مواد اولیه نشاسته ذرت ( 32درصد) ،آرد برنج ( 42درصد) و

 3296انجام شد .همچنین آزمون تعیین قابلیت ارتجاعی خمیر

صمغ گزانتان در سطوح ( 1 ،2/5 ،2و  1/5درصد وزنی/وزنی) به

(رئومتر) نیز براساس استاندارد شماره ( )11595در دامنه فرکانس

مدت  3دقیقه داخل دستگاه همزن Pilot Plant (2شرکت

 2/1تا  122هرتز و کرنش ثابت  2/6درصد انجام شد.

انسلمو 3ساخت کشور ایتالیا) مخلوط گردید سپس آب به نسبت
 22درصد وزن آرد به فرموالسیون اضافه شد و به مدت  12دقیقه

 -2-3-2وزن بعد از پخت و افت پخت پاستا

عمل همزدن ادامه یافت در نهایت مخلوط تحت دمای  95درجه

وزن بعد از پخت و افت پخت (عدد لعاب) براساس استاندارد

سلسیوس با قالب فرم پیکولی و تحت فشار  2/6میلیمتر جیوه

شماره ( )213انجام شد.

اکسترود 9گردید .در طول فرآیند اکسترود ،دمای خمیر خارج
شده از قالب تحت جریان دمای آب  22درجه سلسیوس قرار
داشت تا پاستای خارج شده از قالب به هم نچسبد و شکل خود را
از دست ندهد .پاستای خارج شده از قالب ابتدا بر روی سینیهای
پالستیکی ریخته شد و فن موجود در زیر سینی جهت جلوگیری
از بهم چسبیدن پاستای در طول فرآیند به طور مداوم روشن بود.
سپس پاستای تولیدی برای انتقال به خشک کن بر روی سینیهای
چوبی با توری پالستیکی قرار گرفت و داخل خشک کن
اتوماتیک (خشک کن کابینتی ،شرکت انسلمو -ساخت کشور
ایتالیا) خشک گردید .فرآیند خشک کردن پاستا در  2مرحله
انجام گرفت ،مرحله ابتدایی خشک کردن در دمای پایین (52
درجه سلسیوس) و رطوبت باال ( 55درصد) به مدت  2ساعت
انجام گرفت که این امر جهت جلوگیری از خشک شدن سریع
سطح و در نتیجه پیشگیری از ترک خوردگی پاستا صورت
پذیرفت .در مرحله دوم خشک کردن از دمای باال ( 45درجه
سلسیوس) و رطوبت پایین ( 22تا  32درصد) استفاده شد .در
انتهای فرآیند خشک کردن ،رسیدن به رطوبت  12درصد مورد
Provisco

1

mixer

2

Anselmo

3

Extrusion

4

 -4-2ارزیابی حسی

جهت انجام این آزمون از یک تیم  2نفره که آشنایی و مهارت
کافی در ارزیابی و شناسایی کیفی محصوالت غذایی را داشتند
استفاده گردید .آزمون ارزیابی حسی (طعم و مزه ،قابلیت
جویدن ،بافت ،رنگ ،چسبندگی و پذیرش کلی) طبق روش پنج
نقطهای هدونیک مورد امتیازدهی قرار گرفت (.)16
 -5-2آناليز آماری

این آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار انجام شد.
نتایج به دست آمده با نرم افزار  SPSS16آنالیز و مقایسه میانگین
تیمارها با استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن انجام شد.
دادههای حاصل از ارزیابی حسی با استفاده از آزمون ناپارامتری
فریدمن مورد ارزیابی قرار گرفتند ،در تمامی آنالیزها ،سطح معنی
داری  2/25درصد در نظر گرفته شد.
 -3نتایج و بحث
 -1-3تأثير افزودن گزانتان بر ویژگیهای فارینوگرافی
خمير
Oriented Poly Propylene

5
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جدول -1تأثير افزودن صمغ گزانتان بر خواص فارینوگرافی خمير پاستا
شاخص

جذب آب

زمان گسترش

پایداری

درجه نرم شدن

تیمار

(درصد)

(دقیقه)

(دقیقه)

(واحد برابندر)

05/62±1/78c

1/61±5/11c

1/62±5/17b

146/24±12/52 a

b

b

ab

شاهد ()A0
5/0درصد گزانتان ()A1
 1درصد گزانتان ()A2
1/0درصد گزانتان ()A3

08/82±5/20

1/07±5/66

1/22±5/12

b

155/72±11/2

07/04±1/12ab

1/11±5/10ab

1/76±5/26a

15/21±0/27c

a

a

a

c

07/10±1/62

6/46±5/67

1/80±5/14

77/24±2/47

حروف متفاوت در هر ستون نشاندهنده وجود اختالف آماری معنیدار در  p< 5/50میباشد.

نتایج آزمون فارینوگراف برای تیمارهای مختلف در جدول

تحمل فشار کم در حین شکلگیری ،امکان ترک خوردگی و

شماره  1آورده شده است.

شکنندگی پس از فرآیند خشک شدن ،کاهش مییابد اما
خمیرهای دارای زمان گسترش خیلی پایین باعث تغییر شکل

 -2-3جذب آب

جذب آب یک فاکتور مهم در تولید پاستا محسوب میشود .از
طرفی هرچه میزان مصرف آب کمتر باشد زمان فرآیند
خشککردن کاهش مییابد ( .)2همانگونه که در جدول 1
مشاهده میشود درصد جذب آب نمونهها در محدوده -52/45
 52/26درصد متغیر بود و روندی صعودی مشاهده شد .نتایج نشان
داد افزودن صمغ گزانتان به تیمارها سبب افزایش معنیدار میزان
جذب آب خمیرها نسبت به خمیر شاهد در فارینوگراف شد ،که
به علت طبیعت آب دوست هیدروکلوئیدها است .الزارید و
همکاران ( )2224نیز در اثر افزودن صمغ گزانتان به نان بدون
گلوتن ،نتایج مشابهی را بدست آوردند .افزایش میزان صمغ
گزانتان از  2/5به 1درصد سبب افزایش جذب آب در خمیرها شد
اما از نظر آماری تفاوت معنیداری در سطح  45درصد نداشتند
ولی با افزایش صمغ از  2/5درصد به  1/5درصد با افزایش جذب
آب در سطح اطمینان  45درصد تفاوت معنی داری مشاهده شد
(.)19
 -3-3زمان گسترش خمير

شاخص زمان گسترش خمیر بیانگر قدرت نسبی گلوتن آرد
میباشد ،به این معنی که زمانهای گسترش کوتاه نشان دهندهی
ضعیف بودن پروتئین گلوتن است ( .)3گسترش سریعتر خمیر
آرد تا حدی در تولید پاستا یک مزیت بهحساب میآید .سهولت
شکلگیری خمیر و عدم ایجاد فشار به قالب پرس از مزایای دیگر
کاهش زمان گسترش خمیر میباشد که کاربرد مهم آن در تولید
انواع مختلفی از پاستا که از نظر طولی کوتاه میباشند به دلیل

خمیر پس از اکسترودر میشود ( .)2دامنه زمانهای گسترش
خمیر برای رقمهای مختلف گندم دوروم بین  2/4-2/1دقیقه
گزارش شده است ،در حالی که آمارجت و همکاران ( )1443
دامنه باالتری را گزارش نمودند ( .)9همانطور که نتایج آزمون
فارینوگراف در جدول  1نشان میدهد زمان گسترش خمیر در
محدوده  1/21-2/32دقیقه میباشد .نتایج حاصل نشان داد که در
اثر افزودن صمغ گزانتان به آرد ،زمان گسترش خمیر افزایش پیدا
کرد که بیشترین زمان گسترش خمیر در تیمار  1/5درصد گزانتان
مشاهده شد و پایینترین زمان گسترش مربوط به نمونه شاهد بود
که نشان دهنده آن است که با افزایش درصد جذب آب ،زمان
گسترش خمیر افزایش مییابد .تمام تیمارها تفاوت معنیداری در
سطح اطمینان  45درصد با نمونه شاهد داشتند .نتایج مشابهی
توسط الزارید و همکاران ( )2224و همچنین کوریک و
همکاران ( )2224در اثر افزودن صمغ گزانتان و گوار به نان بدون
گلوتن ،بدست آمد ( .)4،19در مجموع این نتایج نشان میدهد
که افزودن صمغ گزانتان باعث تشکیل شبکهای مشابه شبکه
گلوتنی شده و قوام خمیر را افزایش داده است.
 -4-3پایداری خمير

نتایج این آزمون در جدول  1نشان میدهد که تیمار 1درصد
صمغ گزانتان باالترین زمان پایداری و تیمار شاهد کمترین زمان
پایداری خمیر را دارد .افزودن صمغ گزانتان به آرد تا سطح 1
درصد سبب افزایش تحمل خمیر به مخلوط کردن شد اما افزایش
میزان صمغ از 1درصد به  1/5درصد سبب کاهش پایداری خمیر
گردید .اما اختالف معنیداری در سطح اطمینان  45درصد بین
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آنها مشاهده نشد .فاکتورهای زمان گسترش و پایداری خمیر

 -6-3تأثير افزودن صمغ گزانتان بر ویژگیهای آزمون

نشاندهنده میزان قدرت آرد هستند و هر چه این مقادیر بیشتر

رئومتر خمير

باشد خمیرهای حاصل قویتر میباشند .بر طبق نتایج به دست
آمده بر روی خمیر آرد گندم توسط کوریک و همکاران ()2221
زمان گسترش خمیر و زمان مقاومت با یکدیگر رابطه مثبت و
معنیداری دارند .از این رو آردهایی که زمان گسترش خمیر
باالیی دارند ،قاعدتاً باید زمان مقاومت خمیر خوبی نیز داشته
باشند ( .)4این مطلب در نتایج تحقیق حاضر نیز مشاهده گردیده
است.

1

نتایج بصورت شکلهایی است که نشان دهنده مدول االستیک و
مدول ویسکوز 2به عنوان تابعی از فرکانس میباشد (شکل.)1-
نتایج نشان داد ویسکواالستیک خطی در محدوده کرنش 2/15
درصد بود و افت مدول االستیک )' (Gو مدول ویسکوز )"(G

در باالتر از کرنش  2/15درصد شروع میشود و در کرنش باالتر
از  1درصد بیشتر میشد ،که نشان دهنده شکست ساختمان
خمیرها در این سطح از کرنش است .به عبارت دیگر تا کرنش 1
درصد مدول های ' Gو " Gحالت خطی خود را حفظ کردند در

 -5-3درجه نرم شدن خمير

صورتی که در کرنشهای باالتر این حالت خطی از بین رفت .به

شاخص درجه نرم شدن خمیر در آرد گندم به کیفیت گلوتن

این ترتیب این مقدار به عنوان انتهای ناحیه ویسکواالستیک خطی

مرتبط است .بررسیهای انجام شده توسط پترووا و همکاران

انتخاب شد .فان تاین و همکاران ( )1442نتایج مشابهی در خمیر

( )2224نشان دادند که خمیرهای حاصل از گندم دوروم قوی که

حاصل از آرد گندم و آب مشاهده نمودند ،که محدوده

زمان گسترش طوالنی دارند ،درجه نرم شدن کمتر را نشان

ویسکواالستیک خطی در سطح کرنش  2/1تا  2/15درصد قرار

میدهند ( .)22سیزن معتقد است که اگر درجه نرم شدن خمیر

داشت (.)23

برای گندمهای دوروم از  62برابندر کمتر باشد ،کیفیت نمونه

آزمون فرکانسی انجام شده (شکلهای 2الی  )5نشان داد ،در همه

عالی محسوب میشود ،اگر بین  42-62برابندر باشد کیفیت

تیمارها و نمونه شاهد ،مدول االستیک )' (Gبیشتر از مدول

خوب در نظر گرفته میشود و اگر درجه نرم شدن بیش از 62

ویسکوز )" (Gدر کل دامنه فرکانس است ،و هر دو مدول وابسته

برابندر باشد کیفیت ضعیف است و برای تهیه فرآوردههای

به فرکانس بوده و با افزایش فرکانس ،افزایش پیدا کردند ،که

خمیری مناسب نمیباشد ( .)26نتایج این آزمون در جدول  1نشان
میدهد درجه نرم شدن خمیر (بر حسب واحد برابندر) در

3

نشاندهنده یک رفتار شبه االستیک برای خمیرهای حاصل از
تیمارها و خمیر شاهد بود ،در نتیجه  tan δبرای فرموالسیونها
9

محدوده  22-132واحد برابندر میباشد که تیمار شاهد بیشترین و

کمتر از  1بود .نتایج مشابهی در اثر مطالعه رئولوژیکی دینامیک

تیمار  1/5درصد صمغ گزانتان کمترین میزان درجه نرم شدن

بر روی خمیر آرد برنج با و بدون صمغ هیدروکسی پروپیل متیل

خمیر را نشان میدهد .نتایج نشان داد ،افزودن صمغ گزانتان سبب

سلولز بدست آمد tan δ .در تمامی نمونه ها بیشتر از  2/1درصد

کاهش درجه سست شدن خمیر نسبت به نمونه شاهد میگردد و

بود که طبیعت ژلی ضعیف خمیرهای حاصل از تیمارهای

نشاندهنده قویتر شدن بافت خمیر نسبت به نمونه شاهد میباشد.

مختلف و خمیر شاهد را نشان میدهد .افزودن صمغ گزانتان بر

کوریک و همکاران ( )2224نتایج مشابهی را با اضافه کردن 3
درصد صمغ گوآر به مخلوط آرد برنج و نشاسته ذرت اکسترود
شده بدست آوردند (.)4
در مقایسه بین منحنیهای فارینوگرام ،شبیه ترین منحنی
فارینوگرام نسبت به منحنی فارینوگرام حاصل از خمیر آرد گندم،
در تیمار دارای  1درصد صمغ گزانتان مشاهده شد که میتوان آن

روی  tan δخمیرهای حاصل تأثیر داشت ،که این اثر به سطح
صمغ وابسته بود ،به طوری که افزایش گزانتان سبب کاهش tan

 δگردید و نشان دهنده آن بود که صمغ گزانتان سبب
االستیکتر شدن بافت خمیر به دلیل پیوند هیدروژنی میگردد.
نتایج مشابهی در اثر افزودن صمغهای گزانتان و -βگلوکان
بدست آمد ،که این دو صمغ موجب کاهش قابل مالحظه tanδ

را به عنوان جانشین گلوتن در سیستم های بدون گلوتن استفاده
نمود.

1

'Storage G
"Loss G
3
Elastic like
2

Loss tan

4
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شکل  -1مقایسه مقادیر ' Gو" Gتيمارهای  A1,A2,A3با نمونه شاهد

شکل  -2وابستگی ' Gو" Gبه فركانس در تيمار شاهد

شکل  -3وابستگی ' Gو" Gبه فركانس در تيمار حاوی  5/9درصد صمغ گزانتان
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شکل  -6وابستگی ' Gو" Gبه فركانس در تيمار حاوی  1درصد صمغ گزانتان

شکل  )9وابستگی ' Gو" Gبه فركانس در تيمار حاوی  1/9درصد صمغ گزانتان
نسبت به دیگر صمغهای به کار رفته مثل :آگاروز ،کربوکسی متیل

پروتئین به داخل آب پخت جلوگیری میکند اما محصوالتی که

سلولز و پکتین شدند (  .)19بطور کلی افزایش سطح صمغ گزانتان از

دارای هیدروکلوئید بیشتری هستند به علت طبیعت آب دوستی

 %2/5به  %1/5سبب کاهش مقدار  tan δگشت ،که نشان میدهد با
افزایش میزان سطح صمغ ،میزان در برگیری ترکیبات االستیک در
خمیر بیشتر میشود.
 -7-3تأثير افزودن صمغ گزانتان بر وزن بعد از پخت و
افت پخت

آنها ،میزان جذب آب باالتری دارند .نتایج نشان داد افزودن صمغ
گزانتان به تیمارها ،سبب افزایش معنیدار میزان وزن پس از پخت
نمونهها نسبت به خمیر شاهد گردید .تفاوت معنیداری در سطح
 45درصد بین نمونههای  %1و  %1/5وجود نداشت اما بین
نمونههای  %2/5و  %1/5تفاوت معنیدار در سطح  45درصد

مقادیر آزمون وزن بعد از پخت در شکل  6نشان میدهد که وزن

وجود داشت .که به علت طبیعت آب دوست هیدروکلوئیدها

پس از پخت نمونهها در محدوده  92/43-54/12گرم میباشد.

است .نتایج مشابه ای توسط سوسانا و همکاران ( ،)2213بدست

تیمار حاوی  1/5درصد صمغ گزانتان باالترین وزن و تیمار شاهد

آمد .آنها در مقایسه بین پاستای گندم دروم و بدون گلوتن نشان

کمترین وزن پس از پخت را دارد .در محصوالت بدون گلوتن به

دادند که افزودن صمغ به پاستا باعث افزایش وزن در اثر پخت

دلیل عدم گلوتن تشکیل یک شبکه پایدار توسط هیدروکلوئیدها

شد و پاستا با صمغ گوار نسبت به دیگر صمغهای گزانتان و

ایجاد گشته ،به طوری که سفتی و خصوصیات سطحی پاستا بهبود

هیدروکسی پروپیل متیل سلولز افزایش وزن پخت باالتری داشت

مییابد .این شبکه گرانولهای نشاسته ژالتینه شده را به دام

(.)24

انداخته و از شکستگی سطحی پاستا ،خروج کربوهیدرات و
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شکل  -4تأثير افزودن صمغ گزانتان بر وزن بعد از پخت پاستای بدون گلوتن
 :A0نمونه شاهد :A1 ،نمونه  5/0درصد صمغ گزانتان :A2 ،نمونه  1درصد صمغ گزانتان :A3 ،نمونه  1/0درصد صمغ گزانتان

مقدار باقیمانده نشاسته در آب پخت و پز معموال به عنوان

داشتند .سوسانا و همکاران ( ،)2213نیز نتایج مشابهی گزارش

شاخص کیفیت پاستا استفاده میشود .مقدار کم باقیمانده نشاسته

نمودند .این محققین در مقایسه بین پاستای گندم دروم و بدون

نشاندهنده کیفیت باالتر پاستا را میباشد( .)24ماده اصلی موجود

گلوتن نشان دادن که از دست دادن لعاب در پاستای بدون گلوتن

در آب پخت پاستا نشاسته است و اصلیترین ترکیب نشاسته مؤثر

کمی باالتر از پاستای گندم دروم میباشد این امر به دلیل عاری

در لعاب آمیلوز میباشد و این ترکیب عامل اصلی چسبندگی در

بودن آرد از محتوای گلوتن میباشد .اما با افزودن صمغ های

محصوالت خمیری پخته باشد ( .)14همچنین کاهش میزان لعاب

گزانتان ،گوار ،هیدروکسی پروپیل متیل سلولز ،پروتئین آب پنیر

پاستا ناشی از باال بودن پروتئین به دلیل افزایش پیوندهای

باعث کاهش عدد لعاب میگردد و به نتایج پاستای گندم دروم

هیدروژنی ملکول آب و پروتئین در بافت محصول میباشد و

نزدیکتر میشود (.)24

میزان پروتئین باال نیز به علت خاصیت امولسیون کنندگی ،عامل
مؤثری در این امر خواهد بود ( .)29همانطور که در شکل 4
مالحظه میگردد میزان افت پخت نمونههای پاستا در محدوده
 6/41-6/13درصد میباشد که باالترین میزان افت پخت مربوط
به تیمار شاهد و کمترین میزان مربوط به تیمار 1درصد صمغ
گزانتان میباشد .در برخی از منابع گزارش شده است که افت
پخت کمتر از  6درصد بسیار خوب و باالتر از  2درصد نامناسب
میباشد .نتایج بررسیها نشان داد که با افزایش صمغ گزانتان از
سطح  2/5درصد به  1درصد میزان افت پخت کاهش مییابد اما با
افزایش صمغ از  1درصد به  1/5درصد افت پخت افزایش
مییابد ،که علت آن را میتوان به میزان جذب آب باالتر نسبت
داد که این افزایش جذب آب باعث ایجاد حالت خمیری و
وارفتگی محصول میگردد و باعث افزایش افت پخت میگردد.
تمام تیمارها در سطح  45درصد تفاوت معنی داری با نمونه شاهد

 -8-3ارزیابی حسی

تأثیر افزودن هیدروکلوئیدها بر خصوصیات حسی پاستای پخته
شده شامل رنگ ،طعم و مزه ،بافت قابلیت جویدن ،چسبندگی و
پذیرش کلی در شکل  2نشان داده شده است .نتایج نشان داد
تیمارهایی که حاوی سطوح پایینتر صمغ نسبت به سطوح باالتر
این افزودنی ( 1/5درصد) امتیاز بیشتری کسب نمودهاند .این امر
با توجه به اینکه تیمار حاوی صمغ باالتر آب بیشتری جذب نموده
و در ارزیابی رنگ ،طعم و مزه ،بافت ،قابلیت جویدن ،چسبندگی
و پذیرش کلی امتیاز کمتری نسبت به  2/5و  %1کسب کرده قابل
توجیه میباشد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که افزایش میزان
صمغ به طور معنیداری بر خواص حسی محصول نهایی موثر
میباشد .به طور کلی محصوالت تولیدی حاوی میزان صمغ کمتر
در مقایسه با محصوالت به دست آمده از میزان باالتری صمغ
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شکل  -4تأثير افزودن صمغ گزانتان بر افت پخت پاستای بدون گلوتن
 :A0نمونه شاهد :A1 ،نمونه  5/0درصد صمغ گزانتان :A2 ،نمونه  1درصد صمغ گزانتان :A3 ،نمونه  1/0درصد صمغ گزانتان

شکل  -4تأثير افزودن صمغ گزانتان بر خصوصيات حسی پاستای بدون گلوتن
 :A0نمونه شاهد :A1 ،نمونه  5/0درصد صمغ گزانتان :A2 ،نمونه  1درصد صمغ گزانتان :A3 ،نمونه  1/0درصد صمغ گزانتان

امتیاز بیشتری کسب نمودهاند ،این امر بیانگر این است که چنانچه

روی کیفیت محصول نهایی دارند و از نظر مصترف کننتده امتیتاز

میزان صمغ کنترل نگردد ،اثر نامطلوبی بر محصول نهایی داشتته و

کمتری را کسب نمود .در نهایت میتوان نتیجته گیتری کترد کته

میتواند منجر به کاهش مقبولیت محصول توسط مصترف کننتده

صتتمغ در ستتطح  %1دارای تتتأثیر مثبتتت بتتر شتتاخصهتتای کیفتتی

شود.

محصول نهایی دارند و از نظر مصرف کننده قابتل قبتول هستتند و
میتواند به عنوان جانشین گلوتن در افزایش کیفیت پاستای بدون

 -4نتيجه گيری
نتایج آزمون رئولوژیکی خمیر نشان داد ،با افزایش صمغ تا میتزان
 1درصد ،خواص رئولوژیکی خمیر بهبود مییابد اما افزایش بیش
از اندازه آن تاثیر منفی را نشان میدهد .همچنین افزودن صتمغ تتا
سطح  %1سبب کاهش افت پخت پاستا و میزان مواد جامد در آب
پخت میشود اما با افزایش آن به  %1/5افت پخت افزایش مییابد.
نتایج ارزیابی حسی نشان داد که سطح  %1/5صمغ تتأثیر منفتی بتر

گلوتن مورد استفاده قرار گیرد.
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