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 .1دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 .2استادیار دانشکدۀ علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 3و  .5دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی تهران
 .4دانشیار مؤسسۀ تحقیقات اصالح و تهیۀ نهال و بذر
(تاریخ دریافت1392/6/1 :ـ تاریخ تصویب)1393/5/12 :

چکيده
در صنعت پخت ،هیدروکلوئیدها بهمنظور بهبود ویژگیهای عملآوری و افزایش تحمل خمیر بـه شـرایت تخمیـر ،بهبـود
کیفیت نان تازه ،و افزایش ماندگاری نانهای نگهداریشده ،کاربرد زیادی دارند .ازاینرو این پژوهش بهمنظور بررسی تأثیر
ژل آلژینات سدیم بر ویژگیهای رئولوژیکی خمیر و پارامترهای کیفی (حجم ،حجم مخصوص ،افت پخت ،و فعالیت آبـی)،
ویژگیهای حسی ،و بیاتی نان بربری انجام شد .هیدروکلوئید آلژینات سـدیم در سـووح گونـاگون  ،1 ،0/5و  1/5درصـد
(وزنی/وزنی) به آرد گندم اضافه شد .ویژگیهای رئولوژیکی خمیر و بافتسنجی نان بهترتیب با دستگاههای فـارینوگرا و
اینستران ارزیابی شد .نتایج حاصل از رئولوژیکی خمیر نشان داد با افزودن ژل ،ظرفیت جـذ آ  ،زمـان ورود خمیـر بـه
خت  500واحد برابندر ،زمان گسترش ،زمان پایداری خمیر ،زمان ترک خمیر از خت  500واحد برابندر ،و زمان شکسـت
افزایش یافت ،درحالیکه سستشدن بعد از  10و  20دقیقه و شاخص تحمل به اختالط در مقایسه با خمیر شاهد کاهش
یافت .نتایج حاصل از ارزیابی فعالیت آبی نان نشان داد ،افزودن هیدروکلوئید ،فعالیـت آبـی نـانهـا را کـاهش داد .نتـایج
حاصل از ارزیابی ویژگیهای تکنولوژیکی ،نشان داد که افـزودن ژل در سـو  1/5درصـد باعـا افـزایش حجـم و حجـم
مخصوص نانهای حاصل شد .نتایج آزمون بافتسنجی که در  3زمان  ،48 ،24و  72ساعت انجام شد ،نشان داد با افزودن
آلژینات سدیم ( 0/5درصد 1 ،درصد 1/5 ،درصد) ،بیاتی مغز نان بهطور معنـیداری ( )p<0/05کـاهش یافـت .همینـین،
نمونههای حاوی آلژینات سدیم در مقایسه با نمونۀ شاهد روند بیاتی کندتری داشتند ،بهطـوریکـه کمتـرین و بیشـترین
میزان بیاتی بهترتیب مربوط به تیمار  1/5درصد و نان شاهد بود .نتایج حاصل از ارزیابی ویژگیهای حسی نان ،نشـان داد
افزودن هیدروکلوئید در سو  1/5درصد بهترین نتایج را دربر داشت.
کليدواژگان :بهبود کیفیت ،بیاتی ،رئولوژی خمیر ،ژل آلژینات سدیم ،نان بربری.

مقدمه

1

نان غذای اصلی مردم ایران است ،بـهطـوریکـه مصـر سـرانۀ
گندم حدود  200کیلوگرم برای هر شخص در سال است ( (Iran
 .StatisticsLetter, 2009نــان قســمت اعظــم انــرژی ،پــروت ین،
امــالح ،و ویتــامینهــای گــروه  Bرا روزانــه تــأمین مــیکنــد
) .(Aminpour, 2006; Rajabzade, 1993نـانهـای مسـو از
شکلهای اصلی مصر گندم در بسیاری از کشورهای خاورمیانه
و شمال آفریقا هستند ( .)Jooyande, 2009در زمینـۀ نـانهـای
مسو  ،میتوان به نان بربری اشاره کرد که از انواع متداول نـان
مسو در ایران است و مانند دیگر نانهـای مسـو  ،مانـدگاری
*نویسندۀ مس ولkhodaiyan@ut.ac.ir :

پایینی دارد ،با وجود بررسیهای فراوان در زمینۀ ماندگاری نان،
عامل اصلی ضایعات صنعت نان ،پدیدۀ بیاتی بهشمار میآیـد .در
صنعت پخـت و نـانوایی ،بـرای بهبـود ویژگـیهـای عمـلآوری،
افزایش تحمل خمیر نسبت به شرایت تخمیر ،بهبود کیفیت نان،
ماندگاری ،و بافـت تـازۀ نـان ازطریـظ حفـب رطوبـت بیشـتر و
بهتأخیرانـداختن بیـاتی ،از هیدروکلوئیـدها اسـتفاده مـیشـود
;.(Anton Alex et al, 2009; Ghodke & Laxmi, 2007
.)Mohamed & Sing, 2010

در این پژوهش ،به نتایج برخی از پژوهشهای انجـامشـده
در زمینۀ کاربرد هیدروکلوئیدها در نان اشاره میشود:
 )2008( Smitha et al.تأثیر هیدروکلوئیـدهای گونـاگونی
چــون عرب ـی ،گــوار ،زانتــان ،کاراگینــان ،و هیدروکس ـیپروپی ـل
متیلسلولز در سووح  0/5درصد را ،بر ویژگیهـای رئولـوژیکی،
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ساختار ،و ویژگیهای کیفی نان پاروتـا بررسـی کردنـد .افـزودن
هیدروکلوئیدها ،جذ آ را در فارینوگرا افزایش داد .در میان
هیدروکلوئیــدها ،صــم گــوار بیشــترین اثــر بهبوددهنــدگی را
درکیفیـــت نـــان پاروتـــا داشـــت و بعـــد از آن بـــهترتیـــب،
هیدروکسیپروپیل متیلسلولز ،زانتان ،کاراگینان ،و صم عربـی
خاصــیت بهبوددهنــدگی داشــتند .نتــایج Shalini & Laxmi
( )2007نشان داد که افزودن هیدروکلوئیدها ،به افـزایش قـدرت
نگهــداری آ در خمیــر ،بــه پایــداری خمیــر در حــین تخمیــر،
افزایش حجم مخصوص نان ،و کاهش سفتی مغز نان میانجامـد.
 ،)2007( Lazaridou et al.تــأثیر هیدروکلوئیــدهای پکتــین،
کربوکسی متیلسلولز ،آگارز ،1زانتان ،و بتاگلوکان را بر تغییـرات
رنگ و فعالیت آبی نان فاقد گلوتن در دو حالت تـازه و در طـول
دورۀ نگهداری بررسـی کردنـد ،)2009( Barcenas et al .تـأثیر
هیدروکلوئیدهایی چون صـم عربـی ،پکتـین ،و د هیدروکسـی
متیلسلولز را بر اجزای مهم خمیر آرد گندم (گلوتن و نشاسـته)
با استفاده از مدل هیدراته شده بررسی کردنـد .نتـایج نشـان داد
میزان تأثیر هیدروکلوئیدها روی نشاسته و گلوتن ،بستگی به نوع
و غلظت آنها (هیدروکلوئیـدها) دارد .تمـام هیدروکلوئیـدها بـه
استثنای صـم عربـی مـدول ویسکواالسـتیک را در طـول دورۀ
حرارتدهی و خنککردن کاهش دادند و تأثیر تضعیفکننـدگی
بر گلوتن داشتند .آلـژین از اجـزای دیـوارۀ سـلولی جلبـکهـای
قهوهای است کـه از واحـدهای مانورونیـکاسـید متصـل بـههـم
تشــکیل مــیشــود ،همینــین گلوکورونیــکاســید نیــز دارد .از
رایجترین اشکال استفادهشده آلژینها ،آلژینات سدیم محلول در
آ است و قابلیت جذ آ باالیی دارد ،ویسکوزیتۀ ایـن صـم
با افزایش دما کاهش مییابد با این وجود هم در آ سرد و هـم
در آ گرم محلول است ).(Morris, 1977
با توجه به آنیـه در قبـل ذکـر شـد و بررسـی مقـاالت و
پژوهشهای انجامشده در این زمینه ،به نظـر مـیرسـد تـاکنون
هیچگونه کار تحقیقی بر تأثیر ژل آلژینات سدیم بر نـان بربـری
صورت نگرفته است ،ازاینرو این پژوهش با هد  ،تولید خمیری
بــا ویژگــیهــای رئولــوژیکی مناســب ،بهبــود ویژگــیهــای
فیزیکوشیمیایی ،کاهش شدت بیاتی ،و افزایش عمر انبـاری نـان
بربری شکل گرفت.

مواد و روشها
مواد اوليه

آرد گندم استفادهشده بـرای تهیـۀ نـان بربـری از آرد سـتاره بـا
درجۀ استخراج  80-70درصد ،از کارخانـۀ آرد زاهـدی واقـع در
1. Agarose

استان گلستان ،شهرستان گرگان تهیه شد .صم اسـتفادهشـده
در این تحقیظ ،آلژینات سدیم (شرکت مـرک ،آلمـان) بـود کـه
بهصورت پودری زردرنگ متمایل به قهوهای در بستهبنـدیهـای
 100گرمــی از یکــی از شــرکتهــای پخــش مــواد و وســایل
آزمایشگاهی شهرستان گرگان تهیه شد .آلژینات سدیم (با منشأ
 )Ascophyllumاز دو واحـــــــد مونـــــــومری
rodosum
 -Dمانورونیکاسید و -Lگلوکورونیکاسید با نسبتهـای -1/85
 1/29تشکیل شده است .خمیرمایۀ خشک فعـال فـوری بـا نـام
تجــاری دزمایــه ،ســاخت شــرکت خمیرمایــۀ خوزســتان ،در
بستهبندیهای  500گرمی در بستههای چندالیه از جنس فویل
آلومینیوم ،از یکی از سوپرمارکتهای شهرستان گرگان خریداری
شد.
آزمونهای شيميايی برای آرد

مقدار رطوبت ،با روش  AACCشمارۀ ( 44-16دمای محـیت و
آون بهترتیب  25و  105درجۀ سلسـیو)) ،تعیـین خاکسـتر از
روش  AACCشـــمارۀ  ،08-01خاکســـتر غیـ ـر محلـــول بـــا
روش  AACCشمارۀ  ،08-01تعیـین مقـدار پـروت ین بـا روش
 AACCشمـارۀ  ،46-16مقدار گلوتن مرطو بـا روش AACC
شــمارۀ  ،38-12Aشــاخص گلــوتن بــا روش  AACCشــمارۀ
 ،38-12اسیدیته بـا روش  ،Kent Jonesعـدد فالینـگ بـا روش
 AACCشمارۀ  Hp ،56–81 Bبا استفاده از استاندارد ،AACC
شمارۀ  02-52اندازهگیری شد ).(AACC, 2000
آزمون فارينوگراف خمير

ویژگــیهــای فــارینوگرا آرد گنــدم و مخلــوط آرد گنــدم و
هیدروکلوئید آلژینات سدیم با روش  AACCشـمارۀ  54-21بـا
دستگاه فارینوگرا ()Brabender, Duisburg, Model 820501
ساخت شرکت برابندر آلمان اندازهگیری شد).(AACC, 2000
پخت نان

نمونههای نان از آرد گندم و ژل آلژینات سـدیم ،بـهروش خمیـر
مستقیم ( ،1 ،0/5و  1/5درصد) تهیه شدند .بدین صورت که ،بر
مبنای فرموالسیون 300 ،گرم آرد گندم 1/5 ،درصد نمـک1/5 ،
درصــد مخمــر ،و بــهمقــدار الزم آ (تعیــینشــده بــا دســتگاه
فارینوگرا ) ،برای تهیۀ خمیر ،همراه با مقـادیر گونـاگونی از ژل
آلژینات سدیم در سووح  ،1 ،0/5و  1/5درصد بهکار بـرده شـد.
تمام ترکیبـات در مخلـوطکـن (مـدل  ،pHهلنـد) بـا سـرعت
 60mHrبهمدت  4دقیقه با هم مخلوط و سپس خمیـر حاصـل،
بهمنظور انجام عمل تخمیر ،بهمـدت  30دقیقـه در دمـای اتـا
( 25درجۀ سلسیو)) قرار داده شد ،بعد از عمل تخمیـر ،خمیـر
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حاصل بهصورت چونههای  400گرمی تقسیم و بهشکل کرههایی
با دو انتهای مسو درآمد و گرمخانهگذاری در اتاقک تخمیر ،در
دمای  38درجۀ سلسیو) ،بهمدت  40دقیقه انجام گرفـت .بعـد
از آن ،عملیات پخت در فر ،حدود  15دقیقه در دمای 220درجۀ
سلسیو) صورت گرفت ،نان حاصـل بـهمـدت یـک سـاعت ،در
دمای اتا ( 25درجۀ سلسیو)) خنک و سپس در کیسـههـای
پلیاتیلنی بستهبندی شد.
آزمونهای نان

شکل ظاهری ،حجم ،رنگ پوسته ،ویژگیهای پخت ،ویژگیهـای
پوسته ،و ترکخوردگی و شکستگی و ویژگیهای داخلـی چـون
رنگ مغز نان ،آرومـا ،بافـت مغـز نـان ،و پـوکی و تخلخـل نـان
سنجیده شد .هر کدام از ویژگیهای مذکور  10درصـد از امتیـاز
 100را بهخود اختصاص میدهند .سپس تیمارها و نمونۀ شـاهد
بــا امتی ـازدهی آزمــوده شــدند .ســرانجام بیشــترین امتی ـاز بــه
نمونههایی ،که حاوی بهترین ویژگیهای داخلی و خـارجی بـود،
تعلظ گرفت (.)AACC, 2000
آناليز آماری

اندازهگيری ويژگیهای تکنولوژيکی نان

حجم نان بربری با روش  AACCشمارۀ  10-05بـا جابـهجـایی
دانۀ کلزا انجام شـد ،حجـم مخصـوص نـانهـا بـا روش AACC
شمارۀ  55-50محاسبه شـد .ضـخامت نـان بـا کـولیس و قوـر
خارجی و قور داخلی نان با کمک پرگار و ختکش اندازهگیـری
شد .فعالیت آبی با دستگاه سنجش واتراکتیویتـه (مـدل TH500
سوئیس) تعیین شد ).(AACC, 2000
تعيين افت پخت نان

به منظور تعیین افت پخت ،وزن چانهها ( 400گرم) و وزن نانها،
پس از پخت و سردکردن بهمدت یک ساعت ،اندازهگیری شـد و
ازطریظ رابوۀ  ،1افت پخت نان محاسبه شد ( Phimolsiripol et
.)al, 2008

در این تحقیظ برای تحلیل نتایج ،از طرح کامالً تصادفی استفاده
شد .تجزیـه و تحلیـل سـایر دادههـا بـا روش آنـالیز واریـانس ،و
مقایسۀ میانگین دادهها ،با آزمون دانکن در سو احتمـال 0/05
انجام گرفت و همۀ آزمونهـا در  3تکـرار و بـا نـرمافـزار SPSS
تجزیه و تحلیل شدند.

نتايج و بحث
ویژگیهای شیمیایی آرد گنـدم در جـدول  1ارائـه شـده اسـت.
باتوجه بـه ویژگـیهـای شـیمیایی ارزیـابیشـده در آرد گنـدم،
مشــخص شــد کــه پارامترهــای انــدازهگی ـریشــده در محــدودۀ
استاندارد و مولوبی قرار دارند.
جدول  .1ويژگیهای شيميايی آرد گندم

(رابوۀ )1
× 100
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وزن نان پس از پخت – وزن چانۀ خمیر نان
وزن چانۀ خمیر

= افت پخت درصد

آزمون بياتی نان
بهمنظور تعیین سفتی بافت نان ،نمونهها در زمانهـای ،48 ،24
و  72ساعت نگهداری تحت آزمون فشردگی با دستگاه اینستران
(مدل  ،TESTO 405-V1آلمان) بهروش  AACCشـمارۀ 74-9
تعیــین شــد .آزمــون فشــردگی بــا فــک  3/6ســانتیمتری ،وزنــۀ
فشارندۀ  100نیوتن ،سرعت آزمون ( 30میلیمتـر بـر دقیقـه) ،و
نقوۀ انتهای آزمون  6میلیمتـر در دمـای  25درجـۀ سلسـیو)
انجام گرفت و باالترین نقوه روی منحنیهای حاصل خوانده شد

(.)AACC, 2000
آزمون ارزيابی حسی

سنجش حسی نان با روش  AACCشمارۀ  ،33-50 Aتوست ده
نفر ( 5نفر زن و  5نفر مرد) آموزشدیده ،در مقایسه با نان شاهد
سنجیده شد و در زمانهای  ،48 ،24و  72ساعت پس از پخـت
در اختیار ارزیا ها قرار گرفتند .ویژگـیهـای ظـاهری همیـون

ویژگیها

آرد گندم

رطوبت (درصد)
پروت ین (درصد)
خاکستر (درصد)
خاکستر غیر محلول (درصد)
گلوتن مرطو (درصد)
شاخص گلوتن

13/7±0/30
12/5±0/10
0/7±0/02
0/3±0/01
32±1
62±1
6±0/60
2/1±0/10
351±0/4

pH

اسیدیته
عدد فالینگ ()s
آزمون فارينوگراف خمير

نتایج آزمونهای فارینوگرا خمیر گنـدم (جـدول  )2مشـخص
کــرد کــه افــزودن آلژینــات ســدیم باعــا افــزایش معنــیداری
( )p>0/05در میزان جـذ آ خمیرها در مقایسـه بـا خــمیر
شاهد میشود ،که بهعلـت خاصیت آ دوستبودن هیدروکلوئید
است .با افزودن ژل آلژینات سـدیم بـه آرد ،در غلظـتهـای 0/5
درصد و  1درصد زمان الزم برای اینکه خمیر بـه حـداکثر قـوام
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خود برسد ،در مقایسه با خمیـر فاقـد آلژینـات سـدیم تغییـری
نیافــت ،ولــی در ســو  1/5درصــد در مقایســه بــا تیمارهــای
0/5درصــد1 ،درصــد ،و نمونــۀ شــاهد ،زمــان گســترش بــهطــور
معنیداری  p>0/05افزایش یافـت .پهنـای منحنـی بـا افـزایش
سو هیدروکلوئید ،افزایش یافت .پهنـای منحنـی فـارینوگرافی
نمایانگر دو فاکتور چسـبندگی و االستیسـیته اسـت ( & Hanh
 .)Rasper, 1974موالـب ذکرشـده و منحنـیهـای ذیـل نشـان
میدهند که سو  1/5درصد ژل آلژینات سدیم ،بیشـترین اثـر
مثبت را بر منحنی فارینوگرافی داشـته اسـت .نتـایج حاصـل بـا
نتـــایج بـــهدســـتآمـــده در ســـال  2007از تـــأثیر افـــزودن

هیدروکلوئیدهای آگاروز ،زانتان ،کربوکسیمتیلسلولز ،و پکتـین
به خمیر نان گندم ،موابقت و همخوانی داشت Lazaridou et al,
) .)2007افزودن ژل آلژینات سدیم در سووح بهکاررفتـه ،باعـا
افزایش معنیدار ( )p>0/05ثبات و قـوام خمیـر ،در مقایسـه بـا
خمیر شاهد شد؛ بنـابراین کمتـرین مقاومـت خمیـر ،در نمونـۀ
شاهد و بیشترین آن ،در نمونـۀ حـاوی  1/5درصـد ژل آلژینـات
ســدیم مشــاهده شــد .نتــایج حاصــل بــا تحقیقــات موابقــت و
هـمخـوانی داشـت (Lazaridou et al, 2007; Smitha et al,
.)2008; Moayedi, 2010

جدول  .2تأثير سطوح گوناگون آلژينات سديم بر ويژگیهای رئولوژيکی خمير آرد گندم

نمونهها
جذ آ (میلیلیتر)
زمان گسترش (دقیقه)
مقاومت (دقیقه)
زمان خروج خمیر از خت  500برابندر (دقیقه)
نرمشدن بعد از  10دقیقه (برابندر)
نرمشدن بعد از  20دقیقه (برابندر)
شاخص تحمل به اختالط (برابندر)
زمان شکست (دقیقه)
والریمتری

آرد شاهد
26 ±0/2d
1/5±0/1b
4±0/1b
4/8±0 /01c
22±1a
60±1 a
80±0/1a
2/8±0/01d
46±1c

 0/5درصد
27/5 ±0/2 c
1 ±0/1b
5/3±0/02B
6±0/1b
15±1b
25±2b
50±1b
6/3±0/02c
57±2b

 1درصد
29±0/3 b
1/8±0/1ab
6/6±0/4 ab
13/5 ±0/1b
10±0/2c
20±1c
40±1c
10/5±0/03b
58± 0/0b

 1/5درصد
30/5 ±0/1 a
2/5±0/1a
7±0/5a
14/5±0/2a
8±0/3d
8±1d
30±1d
14±1a
61± 0/0a

*

*حرو غیر یکسان در هر ردیف ،نشاندهندۀ اختال معنیدار ( )p>0/05هستند.

باالبودن مقـدار فـاکتور زمـان تـرک خمیـر از خـت  500واحـد
برابندر نمایانگر قویبودن آرد است .افـزودن آلژینـات سـدیم در
سووح ذکرشده ،باعا افـزایش معنـیداری ( )p>0/05در زمـان
ورود و به همان نسبت ثبات و قوام خمیر در مقایسـه بـا خمیـر
شاهد شد؛ بنابراین کمترین میزان زمان ترک خمیر از خت 500
واحد برابندر ،در نمونۀ شاهد و بیشترین آن در نمونۀ حاوی 1/5
درصــد ژل آلژینــات ســدیم مشــاهده شــد .شــاخص تحمــل بــه
اختالط ،با کیفیت آرد نسـبت عکـس دارد .بـا افـزودن آلژینـات
سدیم در سووح 0/5درصد1 ،درصد ،و 1/5درصد باعـا کـاهش
معنیداری ( )p>0/05در شاخص تحمل بـه اخـتالط خمیـر ،در
مقایسه با خمیر شاهد شد ،با افزایش سووح ژل آلژینات سـدیم،
میزان شـاخص تحمـل بـه اخـتالط خمیـر بـهطـور معنـیداری
( )p>0/05کاهش یافت.
درجۀ سستشدن ،بیانگر دو فاکتور میزان شکست و قوت
آرد است ،بهطوریکه افزایش ایـن فـاکتور رابوـۀ مسـتقیمی بـا
ضعیفبودن آرد دارد .افزودن آلژینات سدیم در سووح  ،1 ،0/5و
1/5درصد باعا افزایش معنیداری ( )p>0/05در مقاومت خمیر

در مقایسه با خمیر شاهد شد و درجـۀ سسـتشـدن خمیرهـای
حاوی ژل آلژینات سدیم ،بعد از  10و  20دقیقه ،در مقایسـه بـا
خمیــر شــاهد کــاهش معنــیداری ( )p>0/05داشــت .بنــابراین
بیشترین درجۀ سستی به نمونۀ شاهد و کمتـرین آن بـه نمونـۀ
حاوی 1/5درصد ژل آلژینات سدیم تعلظ گرفت .نتایج مشـابهی،
ناشــی از افــزودن هیدروکلوئیــدهای گــوار ،زانتــان ،عربــی ،و
هیدروکسیکربوکسـیلمتیـل سـلولز بـه نـان حجـیم ،در سـال
( )2008بهدست آمده است ( .)Smitha et al, 2008همینین در
این پژوهش ،با افزودن ژل آلژینات سدیم ،زمان شکست افـزایش
یافت .افزودن آلژینات سدیم ،بهدلیل افزایش مقاومت و پایـداری
خمیر و کاهش درجۀ سستشدن خمیر ،در بهبود کیفیت خمیر
نیز نقش داشت و باعا افزایش عدد کیفی فارینوگرا شـد؛ کـه
این افزایش در تمامی سووح بررسیشده ،در مقایسـه بـا خمیـر
شاهد معنیدار ( )p>0/05بود )2008( Smitha et al .نیز نتـایج
مشــــابهی از اثــــر افــــزودن زانتــــان ،عربــــی ،گــــوار ،و
هیدروکسیکربوکسیلمتیلسلولز به نان پاروتا و افزایش سـووح
آن در افزایش عدد کیفی فارینوگرا  ،گزارش دادند.
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نمونۀ شاهد

تیمار  1درصد

تیمار  0/5درصد

تیمار  1/5درصد
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شکل  .1تأثير ژل آلژينات سديم بر ويژگیهای فارينوگرافی خمير آرد گندم

نتايج تعيين افت پخت نان

افت پخت ،نمایانگر کاهش وزن در اثر پخت یا به عبارتی تبخیـر
آ در نان است که این فاکتور از نظر اقتصادی ،بهدلیل کـاهش
وزن نهایی نان ،اهمیت دارد .با توجه به نتایج جدول  ،3مشخص
شد با افزایش میزان ژل آلژینات سدیم ،میزان افت کاهش یافت
و وزن نهایی نان بیشتر شد ،که این امر به دلیل جذ بیشتر آ
توست هیدروکلوئید مورد نظر و کاهش تبخیر آ در حین پخت
یا به عبارتی افـزایش رطوبـت نهـایی در نمونـههـای حـاوی ژل
آلژینات بود.
جدول  .3نتايج تعيين افت پخت نان

نمونه

وزن اولیه
(گرم)

اختال وزن چانۀ خمیر و افت پخت
(درصد)
نان حاصل (گرم)

شاهد

*294± 16 c

*106±13 a

26±2 a

تیمار  0/5درصد

334± 29 b

66±11 b

16±1 b

تیمار  1درصد

349±34 a

51±13b

13 ±2 c

تیمار  1/5درصد

357± 46 a

43±9C

11±2 d

*حرو غیر یکسان در هر ستون ،نشاندهندۀ اختال معنیدار ( )p>0/05هستند.

نتايج اندازهگيری ويژگیهای تکنولوژيکی نان

تــأثیر ژل آلژینــات ســدیم در ســووح 0/5درصــد1 ،درصــد ،و
1/5درصد ،بر ویژگیهای تکنولوژیکی نان بربری مانند :ضـخامت

لبه و میانی نانهـا ،وزن ،قورهـای داخلـی و خـارجی ،حجـم و
حجم مخصوص نانها ،و فعالیت آبی نانها ،بهترتیب در جـداول
 4و  5و شکل  2آورده شده است .با توجـه بـه نتـایج حاصـل از
اندازهگیری حجم و حجـم مخصـوص نـانهـا مشـخص شـد ،بـا
افزودن ژل آلژینات سدیم ،حجم و حجـم مخصـوص نـانهـا در
مقایســه بــا نــان شــاهد افــزایش معنــیداری ( )p>0/05یافــت،
احتماالً این افزایش حجم و حجم مخصـوص ،بـه دلیـل افـزایش
پایداری در سو مشترک مجموعه سـلولهـای گـازی در طـی
پخت است که توانایی نگهداری گاز را در آنها افزایش میدهـد و
درپایان به بهبـود و افـزایش حجـم و حجـم مخصـوص نـانهـا
میانجامد .همینین در سال ( ،)1993نتایج مشابهی بـا افـزودن
یک مخلوط از افزودنیها (شـامل امولسـیفایرها و صـم هـا) بـه
فرموالســیون نــان حجــیم ،گــزارش شــد (& Seible, 1993
.)Mettler
نتایج مربوط به تأثیر ژل آلژینات سدیم در سووح ،1 ،0/5
و  1/5درصد بر فعالیـت آبـی ،خصوصـیات کیفـی ،و مانـدگاری
نانهای بربری و نمونۀ شاهد در شکل  2بررسی شد .همانطـور
که مشاهده میشود بـا افـزودن هیدروکلوئیـد بـه فرموالسـیون
خمیر نان بربری ،بهدلیل افزایش قـدرت جـذ و نگهـداری آ
توست هیدروکلوئید ،فعالیت آبی نانهای حاصل کـاهش یافـت،
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که این عملکرد هیدروکلوئید ،به افزایش طول عمـر نمونـههـای
نان منتهی شد .درپایان ،نان شاهد و تیمـار 1/5درصـد آلژینـات
سدیم ،بهترتیب ،بیشترین و کمترین میزان فعالیت آبی را بهخود

اختصاص دادند .نتایج حاصل از این تحقیظ ،بـا نتـایج برخـی از
محققان هـمخـوانی داشـت ( ;Soleimani fard & alami, 2012
.)Smitha et al, 2008

جدول  .4تأثير سطوح گوناگون ژل آلژينات سديم بر ابعاد نان

ویژگیها
نمونه

ضخامت لبه
(سانتیمتر)

ضخامت وست
(سانتیمتر)

قور خارجی
(سانتیمتر)

قور داخلی
(سانتیمتر)

شاهد

*0/42±0/07b

1/40± 0/1 b

41±1 c

41±1 d

تیمار  0/5درصد

0/5±0/1 b

2/03± 0/2 a

52±2 b

45±1 c

تیمار  1درصد

0/7±0/2 b

2/30±0/1 a

52±1b

48 ±1 b

تیمار  1/5درصد

1/2±0/2 a

2/50± 0/2 a

56±1a

50±1 a

*حرو غیر یکسان در هر ستون ،نشاندهندۀ اختال معنیدار ( )p>0/05هستند.
جدول  .5تأثير سطوح گوناگون ژل آلژينات سديم بر برخی ويژگیهای فيزيکی نان

ویژگیها
نمونه

وزن
(گرم)

حجم
(سانتیمترمکعب)

حجم مخصوص
(سانتیمتر مکعب/گرم)

شاهد

294±1 d

541±1 d

2/26±0/02 d

تیمار  0/5درصد

334±4 c

836 ± 9c

2/50±0/30 c

تیمار  1درصد

349±6 b

995± 8 b

2/85±0/63 b

تیمار  1/5درصد

357±1a

1079± 9 a

3/01±0/04 a

*

*حرو غیر یکسان در هر ستون ،نشاندهندۀ اختال معنیدار ( )p>0/05هستند.

1.2

شاهد

1.5

1

0.5

0.8
0.6
0.4

فعاليت آبی

a

d

c

b

1

0.2
0

شکل  .2ارزيابی فعاليت آبی تيمارهای گوناگون آلژينات سديم و نان شاهد

نتايج تأثير آلژينات سديم بر بياتی نان بربری

بیاتی مجموعۀ تغییرات پیییدۀ فیزیکی ،شیمیایی ،و حسی نـان
در طول دورۀ نگهداری اسـت کـه درپایـان بـا کـاهش پـذیرش

مصر کننده همراه اسـت ( .) Gray & Bemiller, 2003باتوجـه
به نتایج بهدستآمده از آزمون بافتسنجی (جـدول  )6مشـخص
شد با افزودن آلژینات سدیم و افزایش سو آن ،پس از گذشـت
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زمان  ،48 ،24و  72ساعت ،میزان نیروی الزم برای فشـردگی و
تراکم نانهای حاوی صم در مقایسه با هم و نسـبت بـه نمونـۀ
شــاهد ،بــهطــور معنــیداری ( )p< 0/05کــاهش یافــت .باتوجــه
بهمیزان تغییرات بیاتی ،در نمونههـای نـان در روزهـای متـوالی،
مشخص شد با گذشت زمان ،شدت بیاتی در نمونـههـای حـاوی
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آلژینات سدیم ،روند کندتری در مقایسه با نمونههای نان شـاهد
داشتند .نتایج حاصل با نتایج برخـی محققـان موابقـت داشـت
( .)Rosell et al, 2007; Barcenas et al, 2009سرانجام از بـین
درصدهای گوناگون بهکاربردهشده ،تیمـار  1/5درصـد ،بـهدلیـل
کمترین میزان سفتی ،بهعنوان درصد بهینه انتخا شد.

جدول  .6تأثير آلژينات سديم بر بياتی نانهای بربری توسط آزمون مقاومت نسبت به فشردگی (گرم بر سانتیمتر مربع)

زمان (ساعت)

نوع نان

24

48

72

شاهد
تیمار  0/5درصد
تیمار  1درصد

40/4 ± 0/6 *a
37/4 ± 0/1 b
19/5 ± 0/6 c

84/8 ± 0/7 a
49/5 ± 0/6 b
29/1 ± 0/2 c

106 ± 0/2 a
69 ± 0/4 a
42 ± 0/4 b

تیمار  1/5درصد

14/70 ± 0/5 d

19/1 ± 0/4 d

37 ± 0/4 c

*حرو غیر یکسان در هر ستون ،نشاندهندۀ اختال معنیدار ( )p>0/05هستند.

نتايج ارزيابی حسی نان

ارزیابی حسـی نـانهـا ،شـامل بررسـی تـأثیر سـووح  ،1 ،0/5و
1/5درصد ژل آلژینات سدیم روی ویژگیهای خـارجی و داخلـی
نانهاست ،که در جدول  7ارائه شده است .بـا افـزودن آلژینـات
سدیم به خمیر آرد گندم ،ویژگیهای ظاهری و داخلی نانها بـه
نسبتهای گوناگونی تحت تأثیر قرار گرفت .بهطـورکلی افـزودن
صم  ،ضمن این که منجر به بهبود شکل ظاهری ،رنگ پوسـته،

قابلیت جویدهشدن ،عور و آروما ،طعم و مزه ،پـوکی ،و تخلخـل
نمونههای نان شد ،تیرهشدن مغز نان و ترکخـوردگی در سـو
نمونههای نان را بههمراه داشت .با افزایش غلظت آلژینات سدیم
تغییر معنیداری ( )p< 0/05در ابعاد نانها حاصل نشد ولـی در
مقایسه با نان شاهد بهبود یافت .سرانجام با مجمـوع امتیازهـای
خارجی و داخلی ،سو  1/5درصد بهعنوان سو بهینه از نظـر
ویژگیهای حسی انتخا شد.

جدول  .7تأثير آلژينات سديم بر ويژگیهای حسی نانها طی ساعات گوناگون نگهداری

زمان (ساعت)

نوع نان

48

24

72

مجموع ویژگیهای داخلی (ابعاد نان ،شکل ظاهری ،رنگ پوسته ،و ترکخوردگی در سو نان)
شاهد
تیمار  0/5درصد
تیمار  1درصد
تیمار  1/5درصد

10/3 ± 0/6 *c
16/1 ± 0/7 b
20/4 ± 0/5 a
21/2 ± 0/6 a

10/4 ± 0/2 c
15/3 ± 0/2 b
19/8 ± 0/1 a
20/2 ± 0/4 a

9/7 ± 0/4 c
12/8 ± 0/7 b
18/0 ± 0/4 a
18/9 ± 0/8 a

مجموع ویژگیهای خارجی (قابلیت جویدهشدن ،عور و آروما ،طعم و مزه ،پوکی و تخلخل ،و رنگ مغز نان)
شاهد
تیمار  0/5درصد
تیمار  1درصد
تیمار  1/5درصد

12/5 ± 0/4 c
17/4 ± 0/0b
19/7 ± 0/6 b
23/5 ± 0/3 a

10/5 ± 0/7c
14/5 ± 0/5 b
18/5 ± 0/1 a
20/6 ± 0/5 a

7/9 ± 0/1 c
10/6 ± 0/5 c
15/1 ± 0/3 b
19/3 ± 0/5 a

*حرو غیر یکسان در هر ستون ،نشاندهندۀ اختال معنیدار ( )p>0/05هستند.

نتيجهگيری کلی
از راههــای صــحی و مناســب بــرای بهبــود کیفی ـت نــان و بــه
تأخیرانـــداختن بیـــاتی آن ،اســـتفاده از هیدروکلوئیـــدها در
فرموالسیون خمیر است .این مواد مس ول افزایش ظرفیت جذ

آ و نگهــداری آن در نــان ،و افــزایش عمــر انبــارداری نــانهــا
هستند .نتایج حاصل از آزمون فارینوگرا نشان داد که افـزودن
ژل آلژینات سدیم ،منجر به افزایش مقاومت خمیر بـه هـمزدن،
زمان شکست خمیر ،و زمان ترک خمیر از خـت  500برابنـدر و

1393  پاييز و زمستان،2  شمارة،45  دورة،مهندسی بيوسيستم ايران

 و ظاهری مناسـب تولیـد، عمر انبارداری باال، ویژگیهای مولو
.کرد

سپاسگزاری
انجام این تحقیظ بدون یاری مؤسسـۀ تحقیقـات اصـالح و تهیـۀ
 دانشـگاه،)نهال و بذر شهرستان کرج (آزمایشگاه شـیمی غـالت
 شــرکت،) آزمایشــگاه بیوفیزیــک،تهــران (گــروه صــنایع غــذایی
،)گلپودر استان گلستان (آقایان مهند) رفاهی و دکتر پاکـدل
 و دانشـگاه،)کارخانۀ آرد زاهدی استان گلستان (مهند) زاهدی
)علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (دانشکدۀ صـنایعغـذایی
. که از آنها بسیار متشکریم،امکان پذیر نبود
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همینین کاهش در شاخص تحمل بـه اخـتالط خمیـر و درجـۀ
 افـزودن ژل. دقیقـه گردیـد20  و10 سستشدن خمیر بعـد از
آلژینات سدیم در افزایش حجم و حجم مخصـوص نـان نیـز اثـر
 ارزیابی فعالیت آبی نانهای بربری نشان داد که.مثبتی نشان داد
صم آلژینات سـدیم بـهگونـهای موجـب کـاهش فعالیـت آبـی
درصد کمترین فعالیـت آبـی را1/5 نانهای حاصل شد که تیمار
 در ارتباط با بیاتی نانها مشـخص شـد افـزودن آلژینـات.داشت
 موجب کاهش معنیداری،سدیم به فرموالسیون خمیر آرد گندم
) در بیاتی نانهای بربری شـد بـهگونـهای کـه تیمـارp< 0/05(
 کمتـرین میـزان سـفتی را، در مقایسه با نمونۀ شاهد،درصد1/5
 درپایان اینکه آلژینات سدیم را میتوان بهعنوان ترکیبی.داشت
بهبوددهنده در نان هـای بربـری اسـتفاده کـرد و نـانهـایی بـا
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