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چكیده
معموال در تولید کیک از آرد گندم که حاوي گلوتن است استفاده میشود اما باتوجه به بیماري سلیاک که نوعی حساسیت به
گلوتن است ،تولید کیک هاي فاقد گلوتن در اکثر مناطق جهان رو به گسترش است .پوست انار بخش غیرخوراکی و از محصوالت
جانبی کارخانههاي آب انارگیري است و غنی از فیبر رژیمی و مواد آنتیاکسیدانی است .هدف از این پژوهش ،بررسی تاثیر پوست
انار ( ، )%8-12صمغ زانتان ( )%8-1/9و آنزیم همیسلوالز ( )8-09 ppmبر خصوصیات فیزیکوشیمیایی ،حسی و بافتی کیک
اسفنجی فاقد گلوتن بر پایه آرد برنج است .بدین منظور از طرح آماري روش سطح پاسخ استفاده گردید .نتایج نشان داد که با
افزایش درصد پوست انار دانسیته توده ،رطوبت ،قدرت بازدارندگی رادیکالهاي آزاد ( ،)DPPHسفتی و شاخصهاي رنگی *a
پوسته و مغز افزایش ،در حالیکه شاخصهاي * Lو * bپوسته و مغز کاهش یافت .افزایش میزان صمغ باعث افزایش دانسیته توده،
رطوبت ،شاخصهاي رنگی* b* ،a*، Lپوسته شده ولی قدرت بازدارندگی رادیکالهاي آزاد ( )DPPHو سفتی کاهش یافت.
افزایش سطح آنزیم هم باعث افزایش رطوبت a* ،و * bپوسته شده و بر فاکتور سفتی اثر کاهشی داشت .در ادامه کیک بهینه با در
نظر گرفتن پارامترهاي سفتی و دانسیته که در محدوده کیک شاهد (تهیه شده با آرد گندم) و حاوي درصدهاي مناسب از پوست
انار ،صمغ و آنزیم بود توسط نرم افزار تعیین و خصوصیات حسی آن با کیک شاهد مقایسه گردید .در این نقطه مقدار پوست انار،
صمغ و آنزیم به ترتیب  1/4 ،1/77درصد و  90 ppmبود .در پایان رطوبت و سفتی کیک شاهد و بهینه در طی  14روز نگهداري
بررسی شد .نتایج نشان داد در روز اول تولید ،پارامتر هاي رطوبت و سفتی نمونه بهینه بیشتر از شاهد بوده و با گذشت زمان هم در
نمونه بهینه میزان رطوبت و سفتی افزایش یافتند .نتایج آنالیز حسی هم نشان داد ،نمونه بهینه با نمونه شاهد به جز مطلوبیت بافت
ظاهري و رنگ ،تفاوت معنیداري داشت.
واژههای کلیدی :آنزیم همیسلوالز ،پوست انار ،کیک فاقد گلوتن ،صمغ زانتان

*

مسئول مکاتباتmfazeln@yahoo.com :
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-1مقدمه

مشابه گلوتن را نشان میدهند اجتناب ناپذیر است .از

بیماري سلیاک عامل ایجاد نوعی ناراحتی مزمن رودهاي

میان هیدروکلوئیدها ،زانتان به طور گسترده در صنایع

است که با سوءجذب ناشی از عدم تحمل گلوتن همراه

غذایی به عنوان قوام دهنده و تثبیت کننده براي طیف

میباشد بدین معنی که بیمار نمیتواند گلوتن که پروتئین

گستردهاي از فرآوردهها استفاده میشود ( .)13از طرفی

موجود در گندم ،چاودار یا جو است را مصرف نماید.

کیک یکی از فرآوردههایی است که بیاتی ،مهاجرت

بنابراین اساس درمان آن ،استفاده از رژیم غذایی فاقد

رطوبت و فقدان فیبرهاي رژیمی در آرد آن به چشم می-

آرد گندم و سایر غالت حاوي گلوتن میباشد و به جاي

خورد .بنابراین غنیسازي کیک با درصدهاي مختلف

آنها باید از آرد سیب زمینی ،برنج ،ذرت ،سویا و...

فیبرها پیشنهاد میگردد ( 19و  .)22پوست انار یکی از

استفاده کنند .آرد برنج یکی از مهمترین غالت مناسب

محصوالت جانبی و بخش غیر خوراکی کارخانههاي

جهت تهیه رژیمهاي غذایی فاقد گلوتن براي بیماران

آب انارگیري است و منبع غنی از فیبر رژیمی ،مواد

مبتال به سلیاک میباشد و داراي بسیاري از ویژگیهاي

زیست فعال ،فنلها و خاصیت آنتیاکسیدانی میباشد

منحصر به فرد ،مانند طعم شیرین و مطلوب ،رنگ سفید،

( .)11آنزیمها را هم میتوان به محصوالت غالت با

سهل الهضم و داراي سطح بسیار پایین از گلوتن ،سدیم،

هدف افزایش ظرفیت نگهداري آب و و بهبود نرمی و

پروتئین ،چربی ،فیبر و میزان باالیی از کربوهیدرات قابل

انعطافپذیري خمیر و بهبود بافت و حجم محصول نهایی

هضم و یکی از غالتی است که اغلب به عنوان جایگزین

اضافه کرد ( .)10آنزیم همیسلوالز جهت هیدرولیز

گندم در تولید موادغذایی فاقد گلوتن استفاده میشود،

اتصالت پنتوزانهاي موجود در آرد استفاده میشود و

چرا که برنج داراي خواص ضد حساسیت با توجه به عدم

ظرفیت اتصال آب پنتوزانهاي آرد گندم را کاهش

وجود گلیادین است ( .)13با این حال ،با وجود مزایاي

میدهد ،در نتیجه آب میتواند میان سایر مواد تشکیل

متعدد از آرد برنج ،کمبود پروتئین گلوتن باعث میشود

دهنده فرموالسیون پخش شده و ویسکوزیته خمیر را

که شکلدهی آن دشوار باشد ( .)29مطالعات پیرامون

کاهش دهد ( 11و  .)20این آنزیم به ایجاد یک شبکه

تولید مواد غذایی بدون گلوتن از اهمیت زیادي

گلوتن قوي کمک میکند که حجم بیشتري را در

برخوردار است .کیک نوعی شیرینی با بافت نرم

محصول ایجاد میکند ( 17و  .)23در سال2814

مخصوصی میباشد که جزء دسته غذاهاي پخته

اسریواستاوا و همکاران روي اثر پودر پوست انار خشک

طبقهبندي میشود و مواد اصلی آن را آرد ،روغن  ،شکر

شده و امولسیفایرها بر خواص رئولوژیکی ،تغذیهاي و

و تخم مرغ تشکیل میدهد .این محصول بایستی داراي

کیفیت بیسکویت ،مطالعاتی انجام دادند و مشاهده کردند

بافتی متخلخل ،حفرههاي ریز با دیواره نازک و حالت

که ترکیب پودر پوست انار خشک شده از  8تا %18

اسفنجی باشد که حفظ حالت اسفنجی به عهده شبکه

منجر به افزایش جذب آب فارینوگراف ،افزایش دماي

گلوتن است ،بنابراین در تولید محصوالت بدون گلوتن

چسباندن آمیلوگراف 1و قوام خمیر ،کاهش ثبات خمیر،

به دلیل فقدان پروتئینهاي تشکیل دهنده شبکه

افزایش سختی و کاهش انسجام خمیر بیسکویت می-

ویسکواالستیک گلوتن ،کیفیت تکنولوژیکی پایینتر

گردد .ارزیابیهاي حسی هم نشان داد که بیسکویت

است و برخی از مشکالت کیفی در محصول مانند حجم

ترکیب شده با  %7/9پودر پوست انار قابل قبول بوده و

پایین و بافت ضعیف بروز میکند ،استفاده از مواد
پلیمري مانند هیدروکلوئیدها که خواص ویسکواالستیکی

1. Amiloograph
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افزودن  %7/9پودر خشک شده پوست انار میزان پروتئین،

معرض هوا قرار گرفت تا کامال خشک شوند .در نهایت

فیبر رژیمی ،مواد معدنی ،فعالیت آنتیاکسیدانی و بتا-

با دستگاه آسیاب به پودر تبدیل شده و پس از الک

کاروتن بیسکویت را افزایش داده و امکان استفاده از این

کردن در نمونههاي کیک مطابق فرموالسیون به کار برده

پودر براي بهبود ویژگیهاي تغذیهاي بیسکویت وجود

شد .صمغ زانتان با نام تجاري (Xanthan Gum, E

دارد ( .)27درسال  1313عوضصوفیان و همکاران تاثیر

 415) Rhodia Gelاز شرکت  Rhodia foodو آنزیم

کنجاله بادام شیرین و صمغ زانتان را بر ویژگیهاي

همیسلوالز قارچی با نام تجاري Bakemyl XSP6

فیزیکوشیمیایی نمونههاي خمیر وکیک فاقد گلوتن

BGاز شرکت کیمیا آنزیم خریداري شد.

حاصل از آرد برنج بررسی کردند .نتایج نشان داد با
افزودن صمغ زانتان میزان سفتی ،رطوبت و ویسکوزیته

 -2-2روش تهیه خمیر و تولید کیک

تمام نمونهها افزایش یافته و نتایج آنالیز حسی نشان داده

مواد الزم براي تهیه خمیرکیک شامل آرد برنج ،تخم-

نمونههاي حاوي صمغ زانتان و کنجاله بادام نسبت به

مرغ ،شکر ،آب ،روغن مایع ،وانیل ،بیکینگ پودر ،پودر

نمونه شاهد ،از مطلوبیت بیشتري برخوردار بودند ( .)2در

پوست انار ،صمغ و آنزیم طبق جدول شماره  1تهیه شد.

پژوهشی ترابی و همکاران ساختمان داخلی کیک برنجی

تخممرغ ،وانیل و شکر با همزن زده و روغن مایع و آب

بدون گلوتن را در حضور صمغهاي گزانتان ،گوار،

اضافه گردید و در آخر مطابق فرموالسیون مورد نظر

لوبیاي لوکاست ،کاراگینان و ترکیبی از گوار و گزانتان

مابقی مواد شامل آنزیم ،پودر پوست انار ،آرد ،بیکینگ

مورد بررسی قرار دادند و مشاهده نمودند که افزودن

پودر و صمغ اضافه شد .خمیر آماده شده در قالبهاي با

انواع صمغها بر خلل و فرج تاثیر معنیداري دارد و

اندازه مشخص ریخته و به مدت  49دقیقه داخل فر با

بیشترین آن متعلق به گزانتان و ترکیب گزانتان و گوار

دماي  118درجه سانتیگراد پخته شد و پس ازسرد شدن،

میباشد ( .)21گزارشی در سال  2884توسط پاپر و

هریک از نمونهها در بستهبندي کیسههاي پلیاتیلنی به

همکاران در خصوص اثر مثبت پروتئازها و همیسلوالزها

ضخامت  188میکرون و در دماي محیط براي انجام

در خمیر نان ویفر ارائه شد و نتایج حاکی از آن بود که

آزمونها ،نگهداري گردید .الزم به ذکر است که در این

استفاده از این دو آنزیم باعث افت شدید ویسکوزیته

پژوهش دو نمونه شاهد آردگندم و آرد برنج (بدون

خمیر میگردد ( .)23هدف از این پژوهش ،بررسی تاثیر

صمغ و آنزیم) تولید شد.

پوست انار ،صمغ زانتان و آنزیم همیسلوالز بر
خصوصیات فیزیکوشیمیایی ،حسی و بافتی کیک
اسفنجی فاقد گلوتن بر پایه آرد برنج است.
 -2مواد و روشها
 -1-2مواد

مواد اولیه پایه کیک شامل آرد برنج،آرد گندم ،تخم
مرغ ،شکر ،آب ،روغن مایع ،وانیل و بیکینگ پودر،
پوست انار ،صمغ زانتان و آنزیم همیسلوالز بود .پوست
انار از انارهاي شهرستان شهرضا واریته آلک شیرین تهیه
و با محلول هیپوکلریت ضدعفونی گردید .سپس در
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جدول ( )1مشخصات و میزان مواد اولیه
ساخت کیک براساس درصد آرد

مواد اولیه

میزان براساس میزات آرد

آرد برنج

188

تخم مرغ

98

شکر

03

آب

97

روغن مایع

20

وانیل

1

بیکینگ پودر

9

پودر پوست انار

8-12

صمغ زانتان

8-1/9

آنزیم

همی8-18 ppm -

سلوالز
 -3-2آزمونهای آرد و پوست انار

رطوبت آرد برنج طبق روش ) (AACC, 44-15مورد
ارزیابی قرار گرفت ( .)9پوست انار واریته آلک شیرین
مورد ارزیابی شیمیایی از نظر میزان جذب آب و جذب

 -4-2آزمونهای کیک
 -1-4-2رطوبت

رطوبت نمونههاي کیک طبق استاندارد ملی ایران شماره
 2789بررسی گردید (.)2
 -2-4-2اندازهگیری قدرت بازدارندگی رادیكال-
های آزاد )(1DPPH

به منظور بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی ،عصارهاي از
نمونههاي کیک و شاهد تهیه شد .بدین منظور  1گرم
نمونه کیک در  38میلیلیتر محلول  98-48متانول-آب
حل گردید و  98دقیقه در ارلن شیکر قرار داده شد تا
استخراج انجام شود .سپس با استفاده از سانتریفوژ (دور
 3888gبه مدت 18دقیقه) محلول عصاره شفاف گردید.
در پایان  188میکرولیتر عصاره شفاف با  3میلیلیتر
محلول  8/61( DPPHمیلیموالر) مخلوط و پس از 38
دقیقه نگهداري در تاریکی ،جذب نمونهها در طول موج
 917نانومتر با اسپکتوفتومتر مدل ()Cecil CE 2502

قرائت گردید .قدرت بازدارندگی رادیکال آزاد با
استفاده از فرمول زیر محاسبه شد (:)18

روغن قرار گرفت .به این صورت که یک گرم از نمونه
پودر پوست انار به فالکون  38میلی لیتري انتقال داده
شد 19 ،میلی لیتر آب مقطر به محتویات اضافه و پس از
مخلوط کردن به مدت 18دقیقه به حال خود رها شد.
بعد از این مدت ،نمونه سانتریفوژ (دور  3888 gبه مدت
 28دقیقه) شده و قسمت فوقانی (سوپرناتانت) دور ریخته
و فاز زیري توزین گردید .در نهایت میزان جذب آب به
صورت گرم آب در هر گرم از ماده خشک بیان شد (.)1
جذب روغن نیز طبق همین روش و به جاي آب مقطر،
روغن آفتابگردان اضافه شد.

 -3-4-2دانسیته توده

براي اندازه گیري دانسیته ،ابتدا حجم نمونهها به کمک
روش جایگزینی با دانه کلزا تعیین شد و سپس دانسیته
نمونهها محاسبه گردید (.)9
 -4-4-2ارزیابی بافت

در این پژوهش ارزیابی سفتی تیمارهاي اولیه کیک
اسفنجی در روز اول تولید و تیمارهاي بهینه در روز هاي
اول ،هفتم و چهاردهم تولید انجام گرفت .براي انجام این
آزمون از دستگاه بافت سنج مدل STM 200

1

. 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl
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) (BROOKFILDمطابق با روش ()AACC, 74-09

نمونهها را ارزیابی کرده و از مطلوبیت زیاد تا نامطلوبیت

استفاده شد .بدین منظور قطعه استوانهاي از بافت مغز

زیاد به ترتیب به نمونهها امتیاز  9تا 1دهند (.)24

کیک بدون پوسته و کف به قطر  29میلیمتر و ارتفاع 28
میلیمتر جدا شده و پروب دستگاه (قطر  48میلیمتر و

 -7-4-2آنالیز آماری

ارتفاع  28میلیمتر) با سرعت  98میلیمتر بر دقیقه تا 18

در این تحقیق ،آزمون بافت در  4تکرار و بقیه آزمونها

میلیمتر آن را فشرده کرد .بیشترین نیروي وارد شده به

در سه تکرار انجام گرفت .از طرح آماري روش سطح

نمونه در پایان عمل فشردن بر حسب گرم گزارش شد

پاسخ طرح مرکب مرکزي با  3متغیر پوست انار (-12

(.)7

 ،)%8صمغ زانتان ( )%8-1/9و آنزیم همیسلوالز (ppm

 )8-18و  4نقطه مرکزي استفاده شد .در ادامه براي تعیین

 -5-4-2ارزیابی رنگ
*

بررسی رنگ نمونههاي کیک با تعیین سه شاخص ،L

نقطه بهینه (نقطهاي که در آن میزان دانسیته و سفتی

* b*،aانجام گرفت .در روز اول تولید با استفاده از

حداقل و در محدوده کیک شاهد گندم باشد و فعالیت

دوربین دیجیتال کانن (مدل  )PC1339با حساسیت 19

آنتیاکسیدانی حداکثر باشد) یعنی تعیین درصدهاي

مگا پیکسل و جعبهي مخصوص رنگسنجی (محفظه

مناسب از پوست انار ،صمغ و آنزیم از نرم افزار 7.0.0

نوري) از نمونههاي کیک اسفنجی عکس برداري انجام

 Design -Expertاستفاده گردید .سپس ،از آزمون

شد و عکسهاي گرفته شده با فرمت  JPEGذخیره

اعتبارسنجی 1براي بررسی صحت آن استفاده شد .در

شدند .سپس توسط نرمافزار  Image Jشاخصهاي *،L

پایان رطوبت و سفتی کیک بهینه و شاهد در طی زمان (

* b*،aمحاسبه گردید .شاخص * Lبیانگر میزان روشنایی

 7 ،1و  14روز پس از تولید) بررسی گردید .براي این

نمونه بوده و دامنه آن از صفر (سیاه خالص) تا 188

منظور از طرح کامال تصادفی در سطح اطمینان  ،%19از

(سفید خالص) متغیر است .شاخص * aمیزان نزدیکی

آزمون دانکن جهت مقایسه میانگین دادهها و براي تجزیه

رنگ نمونه به رنگهاي سبز و قرمز را نشان میدهد و

دادهها از نرمافزار  SPSS 16استفاده شد.

دامنهي آن از( -188سبز خالص) تا ( +188قرمز خالص)
متغیر است .شاخص * bمیزان نزدیکی رنگ نمونه به

 -3نتایج و بحث

رنگهاي آبی و زرد را نشان میدهد و دامنه آن از -188

نتایج آزمونهاي آرد و پوست انار نشان داد رطوبت آرد

(آبی خالص) تا ( +188زرد خالص) متغیر است (.)29

برنج  % 0/7و ظرفیت جذب آب و روغن پوست انار به
ترتیب  3/13و  % 1/49میباشد.

 -6-4-2ارزیابی حسی

خواص حسی کیکهاي بهینه توسط  38ارزیاب بررسی

 -1-3ارزیابی رطوبت کیک

شد .تمامی کیکها بعد از  24ساعت نگهداري در شرایط

نتایج نشان داد (جدولهاي  2و )4که رطوبت کیکها

یکسان از نظر مطلوبیت بافت دهانی ،بافت ظاهري ،عطر

تحت تاثیر پوست انار ،صمغ و آنزیم افزایش یافت.

و طعم ،رنگ ،پس طعم و پذیرش کلی مورد ارزیابی

باتوجه به اینکه مقدار فیبر در پوست انار باال است بنابر-

قرار گرفتند .فرمهاي مربوط به ارزیابی حسی تهیه و در

این مقادیر باالي رطوبت در نمونههاي حاوي پوست انار

اختیار ارزیابها قرار داده و از آنها خواسته شد که
2. Validation

26
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ناشی از قدرت جذب آب فیبر میباشد .صمغ زانتان هم

حاوي فیبر باالیی است بنابراین تاثیر فیبر در حجم و

از قدرت جذب آب باالیی برخوردار بوده که این

دانسیته کیک را میتوان با اثري که بر افزایش قوام و

ویژگی میتواند دلیل عمده این افزایش در رطوبت

دانسیته خمیر میگذارد بیان کرد .در واقع با افزایش میزان

کیک با افزایش سطح صمغ زانتان باشد ( .)2آنزیم

فیبر به دلیل قويتر شدن شبکه خمیر ،حجم حبابهاي

همیسلوالز به محصوالت غالت با هدف افزایش ظرفیت

هوا در طی پخت امکان افزایش ندارند و ظرفیت

نگهداري آب و بهبود نرمی خمیر اضافه شده درنتیجه

نگهداري هوا کاهش یافته و با کاهش میزان حبابهاي

میتواند رطوبت کیک را افزایش دهد ( .)10مشابه نتایج

هوا دانسیته افزایش مییابد .صمغها هم به دلیل قدرت

این تحقیق ،در مطالعهاي یوسال و همکاران اثر جایگزینی

جذب باالي آب ،باعث افزایش ویسکوزیته خمیر می-

جزئی آرد گندم با منابع مختلف فیبر رژیمی (سیب ،لیمو،

شوند و افزایش ویسکوزیته ،منجر به افزایش دانسیته

سبوس گندم) بدون استفاده از آنزیم همیسلوالز و با

میشود .مشابه این نتایج ،گومز در مطالعهایی به بررسی

استفاده از این آنزیم بر ویژگیهاي کیفی نوعی شیرینی

تاثیر میزان فیبر ،اندازه ذرات و نوع آن بر کیفیت کیک

مورد مطالعه قرار دادند و مشاهده کردند که افزایش

الیهاي پرداخت و گزارش کرد که اضافه کردن فیبرهاي

میزان فیبر باعث افزایش میزان رطوبت در محصول نهایی

نامحلول سبب افزایش دانسیته خمیر کیک میشود (.)14

میشود (.)38
 -4-3ارزیابی بافت
 -2-3قدرت بازدارندگی رادیكالهایآزاد )(DPPH

نتایج ارزیابی بافت نشان داد که پوست انار بر میزان

با بررسی نتایج به دست آمده در جدولهاي  2و 4

سفتی نمونههاي کیک اسفنجی اثر افزایشی داشته در

مشخص شد که افزایش میزان پوست انار ،باعث افزایش

حالیکه صمغ و آنزیم اثر کاهشی داشتند (جدولهاي 2

شدید درصد بازدارندگی میشود ،این در حالی است که

و  .)4علت افزایش سفتی بافت در اثر پوست انار ،می-

صمغ اثر کاهشی خفیف داشت و حضور آنزیم بیتاثیر

تواند به علت تقویت شبکه اسفنجی موجود در کیک

بود .پوست انار به دلیل مقادیر زیاد ترکیبات فنولیک و

باشد .صمغ زانتان با حفظ و نگهداري رطوبت در بافت

سطح باالي ظرفیت آنتیاکسیدانی کل ،قدرت زیادي در

کیک و جلوگیري از مهاجرت رطوبت و انتقال آن به

خنثی سازي رادیکال  DPPHداشت و با وجود اعمال

رشتههاي نشاسته و کریستاله شدن آنها ،باعث نرمتر شدن

حرارت پخت هنوز خاصیت آنتیاکسیدانی خود را حفظ

بافت کیک میشود .آنزیم هم باعث افزایش ظرفیت

کرد .مطابق نتایج این پژوهش ،نتایج مطالعه اسریواستاوا

نگهداري آب ،بهبود نرمی ،انعطافپذیري خمیر و بافت

و همکاران نشان داد که افزودن پودر پوست انار خشک

میشود .در همین راستا در مطالعهاي نقیپور و همکاران

شده به بیسکویت فعالیت آنتیاکسیدان بیسکویت را

بیان نمودند که با افزودن صمغهاي نظیر زانتان و گوار

افزایش میدهد (.)27

به فرموالسیون محصوالت خمیري حاوي آرد بدون
گلوتن  ،سفتی مغز نمونهها نسبت به نمونه فاقد صمغ

 -3-3ارزیابی دانسیته توده

کاهش یافت ( .)4لو و همکاران مشاهده کردند که با

باتوجه به نتایج به دست آمده (جدولهاي  2و  )4دانسیته

افزایش میزان پودر چاي سبز در فرموالسیون کیک

کیک تحت تاثیر پوست انار و صمغ زانتان افزایش یافته و

اسفنجی ،حجم کیک کاهش و در نتیجه سفتی آن

آنزیم بر دانسیته کیک بیتاثیر بوده است .پوست انار

افزایش مییابد (.)28
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 -5-3ارزیابی مولفههای رنگ پوسته و مغز

پارامترهاي رنگ اثر میگذارد .در واقع این دسته از

مطابق نتایج بدست آمده در جدولهاي  3و  9پوست انار

افزودنیها با حفظ رطوبت و ممانعت از خروج آب در

باعث کاهش * b* ،Lو افزایش * aپوسته و مغز کیک

حین فرآیند پخت سبب تغییرات رنگی سطح پوسته

شده است .از طرفی افزایش صمغ و آنزیم باعث افزایش

محصول نهایی میشوند .به طورکلی افزودن

* aو * bپوسته کیک شده ولی روي خصوصیات رنگی

هیدروکلوئیدها موجب افزایش زردي پوسته شده که در

مغز ) (b*m, a*m, L*mکیک بیتاثیر است .همچنین

کیک مطلوب تلقی میشود .رنگ مغز تا حد زیادي به

صمغ L* ،پوسته را افزایش و آنزیم روي آن بیتاثیر بود.

مواد خام بستگی دارد ،زیرا افزایش درجه حرارت به

علت تغییر رنگ کیک مربوط به حضور رنگدانههاي

اندازه کافی باال نیست که به انجام واکنشهاي مایالرد و

طبیعی و قرمز پوست انار بوده و ساکارز نیز در طی فرایند

کاراملیزاسیون منجر شود .بنابراین توسط رنگدانههاي

پخت باعث کاراملیزاسیون میشود .به طور کلی رنگ

طبیعی موجود در فرموالسیون و واکنش بین آنها بوجود

پوسته تحت تاثیر واکنش میالرد و کاراملیزاسیون قرار

میآید ( .)28مطابق این نتایج ،در پژوهشی لو و همکارن

میگیرد .این واکنش تحت تاثیر  pHو میزان رطوبت

به بررسی اثرجایگزینی پودر چاي سبز به جاي آرد گندم

میباشد .فیبر به عنوان بافر عمل کرده و از کاهش

در کیک اسفنجی پرداخته و مشاهده کردند با افزایش

pHمحیط در پی انجام این واکنش جلوگیري کرده،

سطح پودر چاي سبز ،شاخص  Lو  bمغز کاهش یافته اما

همچنین به علت جاذبه الرطوبه بودن پوست انار،

شاخص  aافزایش یافته ،که علت تغییر رنگ در کیک-

رطوبت در حد مناسبی جهت این واکنش موجود بوده

هاي پخته شده را به واکنش اکسیداسیون بین رنگدانهها و

و میزان انجام این واکنش در حد باالیی باقی مانده ،که

ترکیبات پلیفنولی نسبت دادند (.)28

باعث تیرهتر شدن رنگ کیک میشود ( .)14با توجه به
اثر متقابل هیدروکلوئیدها با آب ،فعالیت آبی محصول
تحت تاثیر قرار میگیرد ،در نتیجه بر روند تغییرات
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جدول ( )2تاثیر مقدار پوست انار ،صمغ و آنزیم به روش سطح پاسخ بر خصوصیات شیمیایی و فیزیکی کیک اسفنجی در روز اول
تولید
تیمارها

پوست انار()%

صمغ ()%

آنزیم ()ppm

رطوبت ()%

)%( DPPH

3

دانسیته ( )g/ cm

سفتی ()g

شاهد گندم

0

0

0

99/2 ±0/9

—

0/22 ±0/00

961/2 ±99/2

شاهد برنج

0

0

0

91/6 ±2/0

—

0/12 ±0/09

9999/1 ±991/1

9

2

0/29

99

96/2 ±0/9

01/2 ±2/2

0/60 ±0/00

012/1 ±29/0

2

90

0/29

99

20/1 ±0/2

62/2 ±2/9

0/21 ±0/00

990/9 ±00/0

0

2

9/29

99

92/1 ±0/2

09/0 ±9/9

0/26 ±0/02

000/0 ±11/1

2

90

9/29

99

20/1 ±0/9

60/0 ±9/0

0/90 ±0/02

229/1 ±09/9

9

2

0/29

19

99/0 ±0/9

01/1 ±2/1

0/69 ±0/09

290/0 ±26/6

6

90

0/29

19

22/2 ±0/2

62/9 ±9/2

0/29 ±0/09

010/1 ±99/1

1

2

9/29

19

91/9 ±9/2

01/9 ±9/0

0/26 ±0/00

299/2 ±99/6

1

90

9/29

19

20/0 ±0/1

62/0 ±9/9

0/29 ±0/09

291/1 ±02/2

9

0

0/19

29

91/1 ±0/1

2/0 ±9/2

0/01 ±0/02

212/6 ±91/9

90

92

0/19

29

22/0 ±0/2

19/2 ±0/9

0/21 ±0/09

901/9 ±91/9

99

6

0

29

99/1 ±9/9

66/6 ±9/2

0/26 ±0/09

010/6 ±99/6

92

6

9/9

29

22/2 ±0/6

91/2 ±0/9

0/29 ±0/09

011/2 ±91/1

90

6

0/19

0

91/0 ±0/6

61/0 ±2/9

0/29 ±0/09

200/2 ±22/0

92

6

0/19

90

20/0 ±0/6

10/0 ±2/6

0/21 ±0/09

092/2 ±99/6

99

6

0/19

29

99/1 ±0/6

62/2 ±2/1

0/26 ±0/09

200/2 ±29/6

96

6

0/19

29

99/1 ±0/2

69/9 ±0/2

0/29 ±0/09

092/9 ±29/6

91

6

0/19

29

99/9 ±0/0

99/1 ±9/2

0/26 ±0/09

011/2 ±92/2

91

6

0/19

29

91/6 ±0/0

69/2 ±9/2

0/29 ±0/09

220/2 ±29/0

نتایج به صورت میانگین  ±انحراف معیار ذکر شده است.
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جدول ( )3تاثیر مقدار پوست انار ،صمغ و آنزیم به روش سطح پاسخ بر خصوصیات رنگی پوسته و مغز کیک اسفنجی در روز اول تولید
پوست انار

صمغ

آنزیم

()%

()%

)(ppm

شاهدگندم

0

0

0

69/0 ±0/9

شاهدبرنج

0

0

0

62/9 ±0/2

9/1 ±2/2

9

2

0/29

99

22/0 ±9/0

99/9 ±9/0

91/0 ±9/9

2

90

0/29

99

29/1 ±9/9

99/2 ±0/6

1/0 ±0/1

29/9 ±0/1

0

2

9/29

99

92/9 ±9/2

92/6 ±9/2

96/9 ±0/9

92/9 ±2/9

92/1 ±9/1

2

90

9/29

99

22/9 ±0/1

99/9 ±0/2

92/9 ±0/2

29/1 ±9/2

90/2 ±0/9

90/9 ±0/9

9

2

0/29

19

29/0 ±9/9

99/0 ±9/1

99/0 ±9/2

29/9 ±0/1

0/9 ±0/0

99/0 ±0/1

6

90

0/29

19

22/9 ±0/9

99/9 ±9/6

92/1 ±9/1

26/0 ±2/0

99/0 ±0/9

92/0 ±0/1

1

2

9/29

19

21/0 ±0/9

92/2 ±9/2

91/6 ±0/1

92/1 ±9/9

0/1 ±0/9

91/2 ±9/0

1

90

9/29

19

26/2 ±0/9

96/2 ±0/0

9/0 ±0/2

21/9 ±0/9

90/1 ±0/2

99/6 ±0/1

9

0

0/19

29

96/2 ±9/9

92/9 ±0/6

00/2 ±0/9

10/6 ±9/9

-1/9 ±0/2

29/9 ±0/9

90

92

0/19

29

20/1 ±9/0

96/9 ±0/6

2/2 ±0/9

21/9 ±9/2

92/2 ±0/1

29/2 ±9/0

99

6

0

29

09/9 ±0/1

92/9 ±0/1

1/2 ±2/0

29/0 ±0/2

90/9 ±0/1

96/9 ±9/9

92

6

9/9

29

20/1 ±9/6

29/0 ±0/2

91/2 ±0/6

21/2 ±2/1

92/0 ±0/9

90/2 ±0/0

90

6

0/19

0

21/0 ±0/9

90/1 ±0/9

9/1 ±0/1

29/2 ±0/0

92/0 ±9/0

90/6 ±2/9

92

6

0/19

90

29/0 ±0/1

99/6 ±0/2

29/2 ±0/1

21/0 ±2/0

99/1 ±9/0

91/6 ±0/1

99

6

0/19

29

21/1 ±0/2

99/9 ±0/0

99/1 ±0/2

26/0 ±0/9

92/6 ±0/0

90/6 ±2/2

96

6

0/19

29

29/9 ±0/9

96/1 ±2/1

91/2 ±9/0

92/9 ±2/1

1/2 ±0/1

1/2 ±0/1

91

6

0/19

29

29/9 ±0/1

29/2 ±0/6

91/9 ±9/9

92/0 ±9/0

99/9 ±0/0

99/0 ±0/1

91

6

0/19

29

21/0 ±0/2

91/1 ±0/0

90/9 ±0/0

99/6 ±0/0

9/9 ±0/1

6/0 ±0/6

تیمارها

نتایج به صورت میانگین  ±انحراف معیار ذکر شده است

*L

*a

*b

L *m

a*m

b*m

9/1 ±0/0

20/1 ±9/1

12/2 ±9/1

-2/0 ±9/9

26/1 ±9/1

02/0 ±9/2

61/2 ±2/9

-2/2 ±9/2

00/9 ±0/2

26/9 ±2/9

1/9 ±9/9

91/6 ±0/9

1/2 ±0/2

6/9 ±9/2
99/0 ±9/0
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جدول( )4مقادیر ضرایب رگرسیون برازش شده برای پاسخهای مربوط به تاثیر پوست انار ،صمغ و آنزیم بر
خصوصیات فیزیکوشیمیایی و بافتی کیک اسفنجی
رطوبت ()%

)%( DPPH

دانسیته ()g/cm3

سفتی ()g

ثابت

*** +91/021

*** -90/192

*** 0/901

*** +210/1

انار

*** -9/606

*** +21/902

*** -0/099

- 6/9 ns

صمغ

***

ضریب

+1/662

***

+9/291

ns

-0/996

ns

+921/1

آنزیم

***-0/069

-0/001ns

-0/00291ns

*** +0/09

انار -صمغ

+0/221ns

* -90/120

***+0/911

*** -20/96

انار -آنزیم

*

+0/022

—

—

** +0/922

—

—

صمغ -آنزیم
انار

**

2

+0/200

***

-2/011

ns

+0/002202

**

-0/99

*-2/02
***

+2/2

2

-90/92ns

+26/66ns

*** +0/229

*** -209/9

2

* -0/000212

*** +0/00099

*** +0/0000219

* -0/096

—

—

انار -2صمغ

*** -0/911

*** +9/261

*** -0/009129

** -0/99

انار -2آنزیم

** -0/00902

—

—

—

*** +9/612

** -9/009

*** -0/091

*** +99/2

0/99

0/999

0/120

0/169

صمغ
آنزیم

انار-صمغ-آنزیم

2

انار -صمغ
R2

***

-0/096

***

+0/92

 ** ،* ،nsو *** به ترتیب نشان دهنده عدم اختالف معنیدار و اختالف معنیدار در سطوح اطمینان  %99 ،%90و  %99می-
باشند.
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جدول ()5مقادیر ضرایب رگرسیون برازش شده برای پاسخهای مربوط به تاثیر پوست انار ،صمغ و آنزیم بر خصوصیات رنگی
پوسته و مغز کیک اسفنجی
*L

*a

*b

L *m

a*m

b*m

ثابت

*** +06/9

*** +20/20

*** +29/99

*** +00/022

*** +20/92

*** +96/11

انار

*** -2/91

*** -9/61

*** -9/01

*** -0/296

*** -9/216

** -0/192

ضریب

صمغ

***

آنزیم
انار -صمغ

***

+90/09

+9/29

*** -0/066

*** -0/96

*** -0/919

+0/266ns

* -0/291

-9/62ns

+2/22ns

-0/001ns

-9/62 ns

+0/14ns

*** -0/29

ns

انار -آنزیم
صمغ -آنزیم

*** -0/029

+0/900ns

***

***

+0/009

*

+0/999

0/990

—

***

+0/061

*** +0/010

—
*** +0/911

—
*** -0/010

2

*** -21/26

-1/12ns

*** -09/061

*** -21/61

+02/62ns

—

2

—

*** -0/00929

—

*** -0/00212

* +0/00011

—

صمغ

***

+0/029

-0/090

***

ns

+0/90

+0/109

***

-0/000

—

—

انار -2صمغ

—

*** -0/002

*** -0/260

—

انار -2آنزیم

—

*** -0/00129

*** -0/00119

—

—
** -0/0009

*** +9/99

*** +9/91

*** +2/112

*** +6/091

*** -9/220

0/961

0/129

0/922

0/129

0/190

انار-صمغ-آنزیم

2

انار -صمغ
R2

—
—
*** -0/002

2

آنزیم

+09/02

+16/062

-26/2

+2/92

*** +0/019

***

انار

***

***

***

ns

-0/099

—
** +0/010
—
—
0/990

 ** ،* ،nsو *** به ترتیب نشان دهنده عدم اختالف معنیدار و اختالف معنیدار در سطوح اطمینان  %99 ،%90و  %99میباشند.

 -6-3اعتبارسنجی و تعیین نقطه بهینه

میزان عدد اندازهگیري شده و محدود بودن دامنه تغییرات

پس از تعیین مدل ،بهینهسازي به منظور دستیابی به

مربوطه طبیعی است که خطاي مدل افزایش یابد و در نتیجه

سطوحی از متغییرهاي مستقل که در نتیجه بکـارگیري آنها

درصد خطاي پیش بینی شده زیاد میشود و نیز در بعضی از

بهترین فرموالسیون از لحاظ دانسیته ،رطوبت ،قدرت

پارامترها چون دامنه تغییرات زیاد است ،خطاي مدل و

بازدارندگی رادیکالهاي آزاد  DPPHو سـفتی کیک به

ضریب خطاي پیش بینی شده افزایش مییابد .در نهایت

دست آید ،انجام شد .نرم افـزار بـر اسـاس مـدل توصیفی و

کیک اسفنجی حاوي  %1/77پوست انار %1/4 ،صمغ و

همچنـین سـطوح تعیـین شـده ،نقـاطی را تعیین میکند که

 85 ppmآنزیم به عنوان نمونه بهینه تعیین و تهیه گردید و

در این شرایط بهترین دانسیته ،رطوبت DPPH ،و سفتی

همراه با نمونه شاهد مورد بررسی و آزمون قرار گرفت.

کیک حاصل گردد .نتایج نشان میدهد که ضریب خطاي
پیش بینی شده در اکثر موارد کمتر از  %18است .ولی در

 -7-3بررسی خصوصیات حسی کیک اسفنجی بهینه و

مورد برخی از پارامترها این ضریب افزایش مییابد .علت را

شاهد از لحاظ ویژگیهای حسی

میتوان این گونه توجیه و تفسیر کرد که در مواردي که

مطابق جدول  9نمونه بهینه با نمونه شاهد گندم به جز

ضریب همبستگی ( )R2پایین باشد احتمال اینکه ضریب

مطلوبیت بافت ظاهري و رنگ ،تفاوت معنیداري دارد و در

خطاي مدل افزایش یابد ،زیاد است .همچنین در برخی از

همه پارامترهاي حسی نمونه شاهد بهتر از نمونه بهینه است.

موارد مانند پارامترهاي رنگسنجی با توجه به کم بودن

علت را میتوان به حضور ترکیبات موجود در پوست انار و
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ایجاد طعم متفاوت نسبت داد که از لحاظ خصوصیات

بیشترین تفاوت نمونه شاهد با بهینه در طعم و پسطعم است

ارگانولپتیکی ضعیفتر از نمونه شاهد میباشد .به طور کلی

که با افزودن مواد طعم دهندهایی مانند کاکائو و غیره

هر محصول غذایی غنیسازي شده به علت ایجاد تغییر در

میتوان مشکل را رفع کرد .الزم به ذکر است که احساس

فرموالسیون پایه در ابتداي امر با ذائقه مصرفکننده

بافت دهانی کیک شاهد و بهینه تفاوت معنیداري با هم

هماهنگی ندارد و اکثرا از سوي ارزیابها امتیاز کمتري را

ندارند.

دریافت مینماید .با توجه به نتایج میتوان دریافت که
جدول ( )6نتایج بررسی ویژگیهای حسی کیک اسفنجی بهینه و شاهد
مطلوبیت بافت

مطلوبیت بافت

دهانی

ظاهری

نمونه بهینه

9/0 ±0/6b

2/9 ±0/6a

0/9 ±0/1b

نمونه شاهد

9/9 ±0/6

9/9 ±0/6

9/1 ±0/2

تیمار

a

a

a

پس طعم

عطر

طعم

رنگ

پذیرش کلی

2/9 ±0/9b

0/9 ±0/1b

2/1 ±0/9a

2/2 ±0/1b

9/1 ±0/6

9/6 ±0/9

9/0 ±0/1

9/6 ±0/6

a

a

a

a

حروف متفاوت بیانگر تفاوت معنیدار در سطح احتمال  % 9است .نتایج به صورت میانگین  ±انحراف معیار ذکر شده است.

 -8-3مقایسه خصوصیات کیک اسفنجی بهینه و شاهد

و توانایی آنها در جذب رطوبت و جلوگیري از

در طی نگهداری

کریستاله شدن نشاسته کیک بیان کرد .در واقع به دلیل

 -1-8-3رطوبت

مطابق نتایج بدست آمده (جدول  )7تغییرات رطوبت در
طی زمان نگهداري ،بین تیمار بهینه و شاهد تفاوت معنی-
داري داشته و رطوبت نمونه بهینه بیشتر از نمونه شاهد
است .رطوبت نمونه شاهد از روز  1تا روز  7کاهش و
پس از آن تغییري نکرده است .بیشتر بودن رطوبت در
کیک بهینه را میتوان به علت حضور پوست انار و صمغ

حضور فیبر باال در پوست انار و حفظ رطوبت و توانایی
صمغها در جذب و نگهداري باالي آب ،رطوبت در
شبکه شبه گلوتنی ایجاد شده حبس میشود و باعث
حفظ رطوبت در ساختار کیک میگردد و به همین دلیل
در طی زمان رطوبت کیک بهینه بهتر از شاهد حفظ
میشود.

جدول ( )7نتایج بررسی میزان رطوبت کیک اسفنجی بهینه و
شاهد در طی  14روز ماندگاری
زمان (روز)

تیمار
1

7

14

نمونه بهینه

21/3±8/1ab

21/9±8/2a

21/4 ±8/3a

نمونه شاهد

28/1±1/8b

17/1±8/9c

17/3 ±8/1c
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 -2-8-3سفتی

این حفرات میشود و در طی مدت زمان نگهداري حضور

نتایج نشان داد (جدول  )0که میزان سفتی نمونه بهینه بیشتر

صمغ سبب تقویت دیواره سلولهاي تشکیل دهنده این

از شاهد بوده ولی در هر دوره زمانی تفاوت معنیداري بین

حفرات شده ،در نتیجه مقاومت کیک در برابر فشار وارد

آنها وجود ندارد .به طور کلی دلیل سفت شدن بافت در طی

شده از طرف پروب دستگاه افزایش مییابد .این نتایج با

زمان نگهداري ،فرآیند پیچیدهاي است که عوامل متعددي

نتایج ایوبی و همکاران که به بررسی اثر صمغ زانتان بر

نظیر بلوري شدن آمیلوپکتین ،آرایش مجدد پلیمرها در

خصوصیات کیفی و فیزیکوشیمیایی کیک روغنی پرداختند،

ناحیه آمورف (بیشکل) ،کاهش مقدار رطوبت و یا توزیع

مطابقت داشت .آنها دریافتند افزودن صمغ زانتان در طی

رطوبت بین ناحیه آمورف و کریستالی در آن دخیل است (0

مدت نگهداري سبب افزایش سفتی بافت کیک میشود (.)1

و  .)12صمغ زانتان هم پس ازتولید سبب افزایش تعداد
حفرات موجود در ساختمان کیک و ریز و یکنواخت شدن
جدول( )8نتایج بررسی میزان سفتی (گرم) بافت کیک اسفنجی بهینه و
شاهد در طی  14روز ماندگاری
زمان (روز)

تیمار
1

7

14

نمونه بهینه

307/4± 93/1bc

921/9±91/7a

727/1±42/4a

نمونه شاهد

289/4±38/4c

932/8±03/1a

994/1±91/4ab

حروف متفاوت بیانگر تفاوت معنیدار در سطح احتمال  % 9است .نتایج به صورت
میانگین  ±انحراف معیار ذکر شده است.

 -4نتیجه گیری

فرموالسیون و بررسی تغییرات کیک اسفنجی بهینه و

این پژوهش با هدف تولید محصولی جدید با ارزش

شاهد در طی  14روز نگهداري مشخص شد که در روز

غذایی باال انجام گرفت .براساس نتایج بدست آمده می-

اول تولید ،پارامترهاي رطوبت و سفتی نمونه بهینه بیشتر

توان گفت افزایش درصد پوست انار در فرموالسیون

از شاهد بوده و با گذشت زمان هم در نمونه بهینه میزان

نمونهها ،سبب افزایش دانسیته ،رطوبت ،فعالیت

رطوبت و سفتی افزایش یافتند .از طرفی بر ویژگیهاي

بازدارندگی رادیکال  ،DPPHسفتی ،شاخصهاي رنگی

حسی محصول و پذیرش کلی آن اثر داشت و باعث

* aپوسته و مغز میشود در حالیکه شاخصهاي *b* ،L

کاهش مطلوبیت در کیک شد.

پوسته و مغز کاهش یافته است .افزایش میزان صمغ باعث
افزایش فاکتورهاي دانسیته ،رطوبت ،شاخصهاي رنگی
* ،b* ،a*،Lپوسته شده و پارامترهاي  ،DPPHسفتی

 -5منابع
 .9ایوبی ،ا ،.حبیبی نجفی ،م.ب .و کریمی ،م.

کاهش یافته است .افزایش سطح آنزیم هم باعث افزایش

 .9011تاثیر افزودن کنسانتره پروتئین آب پنیر

رطوبت b* ،a* ،پوسته شده و بر فاکتور سفتی اثر کاهشی

) (WPCصمغهای گوار و زانتان بر

داشته است .نتایج آزمونهاي فیزیکوشیمیایی و حسی

خصوصیات کیفی و فیزیکوشیمیایی کیک

کیک اسفنجی بهینه و شاهد نشان داد که با افزودن 1/77

روغنی .مجله پژوهشهای علوم و صنایع

 %پوست انار % 1/4 ،صمغ و  90 ppmآنزیم به

غذایی

ایران،

شماره

،2

.00-26
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