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ﺗارﻳخ پﺬﻳﺮش ﻣقاله1395/12/7 :

63
مقدمه :با ﺗوجه به ﻣیزان باالی اسید فیتیک در نان و نقش آن در ﺗشکیل کمپﻠکس با آهن و ﻋناﺻﺮ ﻣعدنی ،اﻳن ﺗحقیق با هدف  cبﺮرسی
شﺮاﻳط ﺗخمیﺮ در کاهش اسید فیتیک ﻣوجود در خمیﺮ و نان ﺗست انجام ﮔﺮفت.
مواد و روشها :ﺗأثیﺮ نوع ﻣاده ﻋمل آورنده (ﻣخمﺮ ساکاروﻣاﻳسس سﺮوزﻳه و خمیﺮ ﺗﺮش ﺣاوی ﻣخمﺮ ساکاروﻣاﻳسس سرﺮوزﻳه بره همرﺮاه
باکتﺮی اسید الکتیک) ،ﻣقدار ﻣاده ﻋمل آورنده ﻣخمﺮ ساکاروﻣاﻳسس سﺮوزﻳه با ﻣیزان  1/5و  2درﺻد ،خمیﺮ ﺗﺮش (ﺣاوی  1درﺻد ﻣخمﺮ به
همﺮاه باکتﺮی الکتوباسیﻠوس سانفﺮانسیسسنسیس  ،)103 cfu/gنوع آرد ( آرد چاودار به ﻣقدار  10و  %20جاﻳﮕزﻳن آرد ﮔندم ) بﺮ روی ﻣیزان
اسید فیتیک خمیﺮ و نان ﺗست سبوس دار ﻣورد بﺮرسی ﻗﺮار ﮔﺮفت .ﻣیزان اسید فیتیک در نمونههای خمیﺮ و نان اندازه ﮔیرﺮی شرد .ﺗحﻠیرل
نتاﻳج با استفاده از روش ﺗجزﻳه وارﻳانس و طﺮح کاﻣﻼً ﺗصادفی ،آزﻣون ﻣقاﻳسه ﻣیانﮕینها به روش LSDبا نﺮم افزار  SPSS 18انجرام شرد.
بﺮای ﻣقاﻳسه اسید فیتیک در خمیﺮ و نان ،از آزﻣون  tجفت شده بﺮای ﻣقاﻳسه اسید فیتیک ﻗبل و بعد از پخت استفاده شد.
يافتهها :نتاﻳج نشان داد با افزاﻳش آرد چاودار نسبت به آرد ﮔندم ( %20آرد چاودار ) ،افزاﻳش ﻣقدار ﻣخمﺮ ( 2درﺻد) و وجود خمیﺮ ﺗﺮش بره
ﻋنوان ﻳک ﻣاده ﻋمل آورنده ،کاهش ﻣعنا داری در ﻣقدار اسید فیتیک رخ ﻣیدهد ،ﺣجم ﻣخصوص افزاﻳش و سختی نان کاهش ﻣیﻳابرد .در
اثﺮ پخت کاهش ﻣعنا دار اسید فیتیک ﻣشاهده شد .نتاﻳج ارزﻳابی ﺣسی نشان داد که ﺗیمار ﺣاوی خمیﺮ ﺗﺮش با  %10آرد چاودار برا براالﺗﺮﻳن
اﻣتیاز را کسب نمود.
نتیجهگیری :استفاده از خمیﺮ ﺗﺮش و آرد چاودار سبب کاهش اسید فیتیک و بﻬبود وﻳژﮔیهای کیفی نان شد.

واژههای کلیدی :آرد چاودار ،اسید فیتیک ،ﻣواد ﻋمل آورنده ،نان ﺗست
* نوﻳسنده ﻣسئول ﻣکاﺗبات
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مقدمه

خمیﺮ ﻳا به ﻋبارﺗی ﺗخمیﺮ است زﻳرﺮا کیفیرت نﻬراﻳی ﺗحرت
ﺗأثیﺮ آن ﻗﺮار ﻣیﮔیﺮد (ﻣیﺮشﻬیدی و همکاران .)1389 ،ﻳکی
از ﻣﻬمتﺮﻳن ﻣزاﻳای ﺗخمیﺮ ،نابودی اسید فیتیک بره وسریﻠه
آنزﻳم فیتاز ﻣی باشد ،اﻳن آنزﻳم هم در آرد و هم در ﻣخمﺮها
به وﻳژه ﻣخمﺮ ساکاروﻣاﻳسس سرﺮوزﻳه وجرود دارد و سربب
دفسفﺮﻳﻠه شدن اسید فیتیک و آزاد شدن ﻋناﺻﺮی از جمﻠره
آهن ،کﻠسیم ،روی ،ﻣنیزﻳم و پتاسریم ﻣریشرود ( Osman,
 .)2004; Harland, 1980ﺗخمیر رﺮ در اثرررﺮ فعالیرررت
باکتﺮیهای اسید الکتیک و ﻳا ﻣخمﺮها که ﻳرا بره ﺻرورت
طبیعی وجود دارند و ﻳا به ﻣیزان ﻣشخصی به خمیرﺮ اضرافه
ﻣیشوند ،انجام ﻣیشود (.)Qarooni, 2004
با ﺗوجه به اﻳنکه ﻗوت ﻏالب ﻣﺮدم کشور ﻣا نان ﻣیباشد
شناخت راههای بﻬتﺮ و ﻣناسبﺗﺮ ﺗﻬیه نران بره ﻣنررور بره
ﺣداﻗل رساندن اثﺮات ﻣنفی اﻳن ﺗﺮکیب ضرﺮوری اسرت .در
اﻳن ﺗحقیق با به کار بﺮدن شﺮاﻳط ﻣختﻠف ﺗخمیرﺮ در ﺗﻬیره
نان ،راه های کاهش اسرید فیتیرک را بﺮرسری نمروده و در
نﻬاﻳت ﺗیمارهاﻳی را که از نررﺮ ﺗغﺬﻳره ای و ﺗکنولوژﻳرک و
اﻗتصادی ﻣناسب بروده و همننرین ﻗابﻠیرت اجرﺮا در سرطح
ﺗولید دارند ﻣعﺮفی ﻣی شوند.

اسید فیتیک ﻳک ﺗﺮکیب فسفﺮه است که به شکل نمک
پتاسیم ،ﻣنیزﻳم در سﻠولهای آلﺮون دانره ﮔنردم وجرود دارد
( .)Pomeranz, 1990اﻳن ﺗﺮکیب در واﻗﻊ شکل ذخیرﺮهای
فسفﺮ در دانه ﻏﻼت اسرت و دارای خاﺻریت ﻗروی شرﻼت
کنندﮔی برا کراﺗیونهرای دو و چنرد فﺮفیتری ﻣاننرد آهرن،
کﻠسرریم ،روی ،ﻣنیررزﻳم ،کررﺮوم ،ﻣررس و ﻏیررﺮه برروده (شرریخ
اإلسﻼﻣی و جمالیان )1382 ،در نتیجره در ﺗﺮکیرب برا اﻳرن
ﻋناﺻﺮ اﻳجاد کمپﻠکسهای نراﻣحﻠول ﻣریکنرد کره باﻋر
اختﻼل در جﺬب و دستﺮسی بیولوژﻳک بره اﻳرن ﻋناﺻرﺮ در
بدن انسان ﻣیشود (.)Paramitithiotis et al., 2006
ﻳکی از آردهاﻳی که در نان های سبوس دار ﻣی ﺗواند به
دلیل دارا بودن رنگ ﺗیﺮه استفاده شود آرد چاودار اسرت .در
چاودار ﺗﺮکیب اسید فیتیک و نمکهای آن هم ﻣوجودنرد و
به ﻋنوان ﻋواﻣل ضد ﻣغﺬی از طﺮﻳق شﻼﺗه نمودن کﻠسریم،
آهن ،ﻣنیرزﻳم و روی ﻋمرل ﻣرینماﻳرد ( Corsetti et al.,
.)2008
1
چاودار ﮔیاهی است از ﺗیﺮه ﻏﻼت و جنس سرکال کره
دارای چندﻳن ﮔونه ﻣختﻠف ﻣی باشد و در ﻣناطقی که فصل
رشد کوﺗاه است ﻣانند اروپای شﺮﻗی و شمالی رشد ﻣریکنرد
(ﻋزﻳررزی و هادﻳرران 1390 ،؛  .)Malakouti, 2011نرران
چاودار بسیار ﻣتﺮاکم و فشﺮده بوده و ﻣیرزان ﮔﻠروﺗن پراﻳین
دارد (ﻣوﺣد 1390 ،؛  .)Didar, 2011افزودن آرد چاودار بره
آرد ﮔندم ﻣصﺮفی در ﺗولید نان ،به لحرا دارا برودن ﻣیرزان
پنتوزان باال ،در کند نمودن روند فﺮآﻳند بیاﺗی در نان ﺗاثیﺮ به
سزاﻳی دارد ( نقی پور و همکاران .)1392 ،خمیرﺮ ﺣاﺻرل از
چاودار فاﻗد خاﺻیت انعطاف پﺬﻳﺮی بوده و ﻗابﻠیت نﮕﻬداری
ﮔاز کمتﺮ بﺮای ﺗولید نان نسبت به خمیرﺮ ﺗﻬیره شرده از آرد
ﮔنردم دارد (ﻋزﻳرزی و هادﻳران 1390 ،؛ Corsetti et al.,
 .)2008ﻋﻠرت اﻳنکره از آرد چراودار بره ﺗنﻬراﻳی نران ﺗﻬیره
نمیشود آن است که ﮔﻠوﺗن آن چه از لحا کمری و چره از
جنبه کیفی در سطح پاﻳینی ﻗﺮار دارد .پس در ﻋمل ﻣیﺗروان
با ﻣخﻠوط ﻣناسربی از اﻳرن دو نرانی ﺗولیرد کرﺮد کره ارزش
ﺗغﺬﻳهای باال و ﻣیزان اسرید فیتیرک کمترﺮی داشرته باشرد.
(.)Malakouti, 2011
ﻳکی از ﻣﻬمتﺮﻳن ﻣﺮاﺣل ﺗکنولروژی نران آﻣراده کرﺮدن

اندازهﮔیﺮی آنزﻳم فیتاز در آرد با استفاده از روش

1

1

Secale

مواد و روش ها

2

 -مواد اولیه

آرد ﮔندم از شﺮکت ﻏﻠه و خدﻣات بازرﮔانی و آرد چاودار
از شﺮکت نان سحﺮ ﺗﻬیه شد .ﻣخمﺮ خشک از شﺮکت
فﺮﻳمان و ﮔونه الکتوباسیﻠوس سانفﺮانسیسسنسیس از
ﻣﺮکزکﻠکسیون ﻗارچها و باکتﺮیهای ﺻنعتی و ﻋفونی ﺗﻬیه
ﮔﺮدﻳد .کﻠیه ﻣواد شیمیاﻳی از شﺮکت ﻣﺮک آلمان ﻣی باشد.
 -اندازهگیری خواص فیزيکوشیمیايي آرد

اندازهﮔیﺮی خواص فیزﻳکوشیمیاﻳی آرد شاﻣل رطوبت،
پﺮوﺗئین ،خاکستﺮ و  ،pHبا استفاده از روش ﻣصوب
 AACCبه ﺗﺮﺗیب به شماره های -01 ،46-12 ،44-154
 08و  02-52انجام شد (.)AACC, 1990
 -اندازهگیری فعالیت آنزيم فیتاز در آرد

Secale

 -اندازهگیری اسید فیتیک در آرد ،خمیر و نان

ﻣیزان اسید فیتیک در آرد ،خمیﺮ و نان بﺮ اساس
اندازهﮔیﺮی ﻣیزان فسفﺮ و با استفاده از روش
اسپکتﺮوفتوﻣتﺮی شﺮح داده شده ﺗوسط ﻣﻠکوﺗی ،اندازهﮔیﺮی
شد (.)Malakouti, 2011
 -تهیه خمیر ترش

نمونههای نان ﺣاوی خمیﺮ ﺗﺮش با افزودن ﻣقدار %15
خمیﺮ ﺗﺮش بﺮ ﻣبنای وزن آرد به خمیﺮ نان ﺗﻬیه شدند و در
هﺮ ﮔﺮم نان  103 cfu/grباکتﺮی الکتو باسیﻠوس
سانفﺮانسیسسنسیس وجود داشت .ﻋﻠت انتخاب اﻳن باکتﺮی
اﻳن بوده که باکتﺮی اﺻﻠی و کﻠیدی در خمیﺮ ﺗﺮش ﻣیباشد
(.)Gobbetti, 1997
ﺗﻬیه خمیﺮ نان و ﺗیمارهای ﻣورد بﺮرسی :بﺮای ﺗﻬیه
خمیﺮ از فﺮﻣوالسیون و روش کار ﻣتداول نانوا به استثنای
ﻣیزان ﻋمل آورنده ﻣصﺮفی که جزء ﻣتغیﺮهای آزﻣاﻳش بود
استفاده شد .در ﺗﻬیه خمیﺮ نان ﺗست از سه نسبت
( )%20،10،0آرد چاودار با ﻣخﻠوط آرد ﮔندم استفاده شد که
نمونه شاهد فاﻗد آرد چاودار بود .از ﻣخمﺮ خشک در دو
سطح  1/5و  2درﺻد ،خمیﺮ ﺗﺮش ﺣاوی ﻣخمﺮ خشک %1
و ﮔونه الکتوباسیﻠوس سانفﺮانسیسسنسیس در سطح
 103 cfu/grاستفاده شد.
جدول  -1تیمارهای مورد استفاده
1
2
3
4
5
6
7
8
9

آرد %80 :ﮔندم  %20 +چاودار و ﻣاده ﻋمل آورنده  %1ﻣخمﺮ +
الکتوباسیﻠوس
آرد %80 :ﮔندم  %20 +چاودار و ﻣاده ﻋمل آورنده  %1/5ﻣخمﺮ
آرد %80 :ﮔندم  %20 +چاودار و ﻣاده ﻋمل آورنده  %2ﻣخمﺮ
آرد %90 :ﮔندم  %10+چاودار و ﻣاده ﻋمل آورنده  %1ﻣخمﺮ +
الکتوباسیﻠوس
آرد %90 :ﮔندم  %10 +چاودار و ﻣاده ﻋمل آورنده  %1/5ﻣخمﺮ
آرد %90 :ﮔندم  %10 +چاودار و ﻣاده ﻋمل آورنده  %2ﻣخمﺮ
آرد %100 :ﮔندم +و ﻣاده ﻋمل آورنده  %1ﻣخمﺮ +الکتوباسیﻠوس
آرد %100 :ﮔندم  +و ﻣاده ﻋمل آورنده  %1/5ﻣخمﺮ
آرد %100 :ﮔندم  +و ﻣاده ﻋمل آورنده  %2ﻣخمﺮ

 -اندازه گیری حجم مخصوص نان

جﻬت اندازهﮔیﺮی ﺣجم ﻣخصوص نان از روش ﻣصوب
 AACCبه شماره  10-05استفاده ﮔﺮدﻳد ( AACC,
.)1990
 -اندازهگیری سختي بافت نان

بﺮای بﺮرسی وﻳژﮔیهای بافتی نان ﺗست از دستﮕاه
بافت سنج و روش ﻣصوب  AACCبه شماره  74-09در
روز اول استفاده شد (.)AACC, 1990
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 -ارزيابي حسي نان

بﺮای ارزﻳابی ﺣسی از  15نفﺮ آﻣوزش دﻳده استفاده شد
و طبق فﺮم طﺮاﺣی شده ،وﻳژﮔیهای خارجی و داخﻠی نان
به ﺗفکیک ﻣورد ارزﻳابی ﻗﺮار ﮔﺮفتند و اﻣتیاز داده شد.
نمونهها به شکل کدﮔﺬاری شده در اختیار افﺮاد ﻗﺮار ﮔﺮفتند
و پس از بﺮرسی وﻳژﮔیهای فاهﺮی و داخﻠی و ﻣزه و ﻋطﺮ
نان طبق جدول  1به آن ها اﻣتیاز داده شد به طوری که
ﺣداکثﺮ اﻣتیاز خارجی  30و ﺣداکثﺮ اﻣتیاز داخﻠی  70بود و
پس از جمﻊ کﺮدن اﻣتیازها به هﺮ نان نمﺮهای از  100داده
شد .وﻳژﮔیهای داخﻠی شاﻣل :ﺣفﺮه و دانه بندی ﻣغز نان،
رنگ ﻣغز نان ،ﻋطﺮ و بو ،ﻣزه ،ﻗابﻠیت جوﻳدن و بافت بوده و
وﻳژﮔیهای خارجی شاﻣل :ﺣجم ،رنگ پوسته ،ﺗناسب
شکل ،ﻳکنواختی پخت ،خصوﺻیات پوسته و شکستﮕی و
پارﮔی نان بود (.)Matz, 1960
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اسپکتﺮوفتوﻣتﺮی طبق روش ﻣوسز و همکاران ،انجام شد
(.)Mahgoub & Elhang, 2008

بﺮای ﺗﻬیه خمیﺮ از روش ﻣستقیم استفاده ﮔﺮدﻳد .در اﻳن
روش ﺗماﻣی ﻣواد اولیه به طور همزﻣان به ﻣخﻠوطکن
ﻣنتقل شده و به ﻣدت  10دﻗیقه ﻣخﻠوط ﮔﺮدﻳد.سپس خمیﺮ
ﺗﻬیه شده در دﻣای  37درجه سانتیﮔﺮاد و زﻣان  1/5ساﻋت
جﻬت ﻋمل ﺗخمیﺮ ﻗﺮار داده شدند .نمونه های خمیﺮ و نان
پس از طی ﻣﺮﺣﻠه ﺗخمیﺮ ﺗوسط خشککن انجمادی
 Vaco5ساخت شﺮکت  Zirbus Technologyخشک
ﮔﺮدﻳده و سپس به ﺻورت پودر نﺮﻣی آسیاب شدند
( .)Fretzdorff & Brummer, 1992بقیه ﻣﺮاﺣل
اندازهﮔیﺮی اسید فیتیک ﻣطابق روش ﮔفته شده در ﻣورد
آرد بود.

Food Technology & Nutrition / Spring 2018 / Vol. 15 / No. 2

منا خراسانی و همکاران

Food Technology & Nutrition / Spring 2018 / Vol. 15 / No. 2
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جدول  1آﻣده است.
با ﺗوجه به جدول  2نتاﻳج ﻣقاﻳسه ﻣیانﮕین آرد ﻣصﺮفی نشان
داد که ﻣیزان پﺮوﺗئین و خاکستﺮ در آرد چاودار بیشرتﺮ از آرد
ﮔندم بود و آرد چاودار ﻣیزان رطوبت باالﺗﺮی در ﻣقاﻳسه برا
آرد ﮔندم داشت .ﺗفاوت ﻣعنیداری در ﻣیزان  pHآرد ﮔنردم
و آرد چاودار وجود نداشت .ﻣیزان آنزﻳم فیتاز در آرد چراودار
بیشتﺮ از آرد ﮔندم بود .آرد ﮔندم دارای اسرید فیتیرک کمترﺮ
نسبت به آرد چاودار ﻣیباشد.

 -تجزيه و تحلیل آماری

بﺮای ﺗحﻠیل داده های به دسرت آﻣرده از روش ﺗجزﻳره
وارﻳانس و طﺮح کاﻣﻼً ﺗصادفی استفاده شرد .برﺮای آزﻣرون
ﻣقاﻳسه ﻣیانﮕینها از روش LSDو بﺮای ﺗجزﻳره و ﺗحﻠیرل
دادهها از نﺮم افزار  SPSS 18استفاده شرد .برﺮای ﻣقاﻳسره
اسید فیتیک در خمیﺮ و نان با ﺗوجه به اﻳن که نمونرههرا از
ﻳکدﻳﮕﺮ ﻣستقل نیستند و وابسته ﻣیباشند ،از آزﻣون  tجفت
شده بﺮای ﻣقاﻳسه اسید فیتیک ﻗبل و بعد از پخرت اسرتفاده
ﻣیشود.

 -اندازه گیری اسید فیتیک خمیر

يافتهها

جﻬت ﺗعیین ﻣیزان کاهش اسید فیتیک در طی ﺗخمیﺮ،
ﺗیمارهای ﻣختﻠف خمیﺮ نان ﻣورد بﺮرسی ﻗﺮار ﮔﺮفت .در
اﻳن بﺮرسی اثﺮ ﻣقدار و نوع ﻣاده ﻋمل آورنده ،نوع آرد بﺮ
ﻣیزان کاهش اسید فیتیک اندازهﮔیﺮی شد.

 -آزمون های آرد

نتاﻳج انردازه ﮔیرﺮی رطوبرت ،خاکسرتﺮ ،پرﺮوﺗئین،pH ،
آنزﻳم فیتاز و اسید فیتیک نمونه آرد ﮔنردم و آرد چراودار در

جدول  -2مقايسه خواص فیزيکوشیمیايي آرد گندم و آرد چاودار مورد آزمون
پروتئین

آزمونها/
نوع آرد
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آرد ﮔندم
آرد چاودار

رطوبت

()%

خاکستر

()%

11/56±0/12
12/155±0/155a
b

a

3/635±0/165
1/35±0/09 b

pH

()%

0/745±0/005
2/495±/155a

اسید فیتیک (میلي

آنزيم فیتاز (میلي

گرم در صد گرم)

گرم در صد گرم)

305±5
365±5a

1272/72±0/012
1908/756±0/018a

6/3±0/1
6/125±0/125a
a

b

b

b

ﺣﺮوف الﺗین ﻣتفاوت نشان دهنده ﺗفاوت ﻣعنی دار در سطح اﺣتمال  5درﺻد بین ﺗیمارها ﻣی باشد  -اﻋداد ارائه شده ﻣیانﮕین سه ﺗکﺮار هستند.

b

b

b
c

d
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e

e

اسید فیتیک خمیر ( میلي گرم در  100گرم )

a

a

نوع آرد و مقدار و نوع ماده عمل آورنده

نمودار  -1مقايسه میانگین های اثرات متقابل نوع آرد و مقدار و نوع ماده عمل آورنده بر میزان اسید فیتیک در خمیر
(تیمارها مطابق جدول )1
ﺣﺮوف الﺗین ﻣتفاوت نشان دهنده ﺗفاوت ﻣعنیدار در سطح  5درﺻد بین ﺗیمارها ﻣیباشد .اﻋداد ارائه شده ﻣیانﮕین سه ﺗکﺮار هستند.

با ﺗوجه به نمودار  ،1اثﺮ نوع و ﻣقدار ﻣاده ﻋمل آورنده و
نوع آرد بﺮ ﻣیزان اسید فیتیک خمیﺮ ﻣعنیدار ()p < 0/05
بوده است .نتاﻳج ارائه شده نشان ﻣیدهند در ﺗیمارهاﻳی که
از باکتﺮی الکتوباسیﻠوس سانفﺮانسیسسنسیس همﺮاه با
ﻣقدار کمتﺮ ﻣخمﺮ استفاده ﮔﺮدﻳد ،ﻣقدار اسید فیتیک کمتﺮ
بود که اﻳن اﻣﺮ خود نشان دهنده ﺗاثیﺮ الکتوباسیل ها بﺮ
کاهش ﻣیزان اسید فیتیک بوده است .با افزاﻳش ﻣقدار آرد
چاودار نسبت به آرد ﮔندم و همننین افزاﻳش ﻣقدار ﻣخمﺮ
از  1/5درﺻد به  2درﺻد ﻣیزان اسید فیتیک کاهش
ﻣیﻳابد .ﻣطالعات نشان داد که آرد چاودار ﻋﻼوه بﺮ اﻳنکه
اسید فیتیک باالﺗﺮی دارد ،ﺣاوی فیتاز باالﺗﺮی نیز ﻣیباشد.
از اﻳن رو ﺗیماری که  10درﺻد آرد چاودار داشت نسبت به
ﺗیمار شاهد در شﺮاﻳط ﻳکسان دارای اسید فیتیک کمتﺮی
بوده است.
 اندازه گیری اسید فیتیک نانa
abc

cd

cd

e

d

ef
f

اسید فیتیک نان ( میلي گرم در  100گرم )

ab

نوع آرد و مقدار و نوع ماده عمل آورنده
نمودار  -2مقايسه میانگین های اثرات متقابل نوع آرد ،مقدار و نوع ماده عمل آورنده بر میزان اسید فیتیک در نان

ﺣﺮوف الﺗین ﻣتفاوت نشان دهنده ﺗفاوت ﻣعنیدار در سطح  5درﺻد بین ﺗیمارها ﻣی باشد .اﻋداد ارائه شده ﻣیانﮕین سه ﺗکﺮار هستند.

67

علوم غذايي و تغذيه /بهار  / 1397سال پانزدهم  /شماره 2

نتاﻳج اندازهﮔیﺮی اسیدفیتیک نان نیز همانند اندازهﮔیﺮی
اسید فیتیک در خمیﺮ ﻣیباشد.
با ﺗوجه به نمودار  ،2بین ﺗیمارها از نرﺮ اثﺮ ﻣقدار ﻣخمﺮ
بﺮ ﻣیزان اسید فیتیک در نان اختﻼف ﻣعنیدار آﻣاری
( )p<0/05وجود دارد .نتاﻳج ارائه شده نشان ﻣی دهند که
در ﺗیمارهاﻳی که از ﻣخمﺮ به همﺮاه الکتوباسیل استفاده شد
در ﻣقاﻳسه با ﺗیمارهاﻳی که دارای ﻣخمﺮ به ﺗنﻬاﻳی بودند،
اسید فیتیک کمتﺮی اندازهﮔیﺮی شد .با در نرﺮ ﮔﺮفتن
افزاﻳش آرد چاودار و ﻣقدار ﻣخمﺮ و همننین باکتﺮی اسید
الکتیک ،همزﻣان ﻣقدار بیشتﺮی آنزﻳم فیتاز ﺗولید شده و
شﺮاﻳط بﻬینه بﺮای فعالیت فﺮاهم ﻣیشود در نتیجه اسید
فیتیک بیشتﺮی از بین ﻣیرود .بﻬتﺮﻳن ﺗیمار از نرﺮ
بیشتﺮﻳن کاهش در ﻣیزان اسید فیتیک ،ﺗیمار با آرد چاودار
 %20و نوع ﻣاده ﻋمل آورنده خمیﺮ ﺗﺮش بود .نتاﻳج با
ﻳافتههای  )2004 ( Andlidو  Arendtو )2005( Clarke
ﻣطابقت داشت.
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جدول  -3آزمون  tجفت شده مقايسه اسید فیتیک قبل و بعد از پخت برای تیمارها
تیمارها

آرد ﮔندم  % 100ﻣخمﺮ % 1/5
آرد ﮔندم  % 100ﻣخمﺮ % 2
آرد ﮔندم  % 100خمیرﺮ ﺗرﺮش ( %1ﻣخمرﺮ+
 103الکتوباسیﻠوس سانفﺮانسیسسنسیس)
آرد چاودار  %10ﻣخمﺮ % 1/5
آرد چاودار  %10ﻣخمﺮ % 2
3
آرد چاودار  %10خمیﺮ ﺗﺮش ( %1ﻣخمﺮ10 +
الکتوباسیﻠوس سانفﺮانسیسسنسیس)
آرد چاودار  %20ﻣخمﺮ % 1/5
آرد چاودار  %20ﻣخمﺮ % 2
آرد چاودار  %20خمیﺮ ﺗﺮش( %1ﻣخمرﺮ103 +
الکتوباسیﻠوس سانفﺮانسیسسنسیس)

اسید فیتیک نان

میانگین اسید فیتیک

(میلي گرم در 100

خمیر (میلي گرم در

گرم)

 100گرم)

میانگین تفاوت اسید فیتیک
قبل و بعد از پخت

tvalue

|Pr > |t

239/9±15/442
200/35±9/747

112/02±6/747
89/94±2/085

127/9±21/654
110/4±10/428

10/23
18/34

0/009
0/003

69/73±2/358

47/37±8/322

22/357±9/221

4/20

0/052

219/72±17/994
195/90±11/133

104/00±12/343
89/60±1/665

115/7±26/522
106/3±12/759

7/56
14/43

0/017
0/004

63/39±2/044

34/56±7/566

28/833±9/611

5/20

0/035

204/54±23/389
186/90±42/351

83/92
80/24±1/717

120/6±23/389
106/7±40/651

8/93
4/54

0/012
0/045

37/83±7/157

28/22±5/316

9/611±12/474

1/33

0/313

| Pr> |tبین ﺻفﺮ ﺗا ﻳک ﻣی باشد اﮔﺮ کوچکتﺮ از  0/05باشد اﺻطﻼﺣاً آن اثﺮ ﻣعنی دار است ﻳعنی بین ﮔﺮوههای آن اثﺮ اختﻼف ﻣعنیدار وجود دارد.

68

با ﺗوجه به جدول  ،3در جدول آزﻣون  tجفت شده
ﻣقاﻳسه اسید فیتیک ﻗبل و بعد از پخت در ﺗماﻣی ﺗیمارها
اختﻼف ﻣعنیدار آﻣاری ( )p<0/05وجود دارد .ولی بین
ﺗیمار آرد چاودار  %20ﺣاوی خمیﺮ ﺗﺮش اختﻼف ﻣعنیدار
آﻣاری وجود ندارد .در همه ﻣوارد افزاﻳش اسید فیتیک در اثﺮ
فﺮاﻳند پخت ﻣشاهده ﮔﺮدﻳد که دلیل اﻳن اﻣﺮ ﺗبخیﺮ رطوبت
در ﺣین پخت بوده که سبب افزاﻳش ﻏﻠرت اسید فیتیک در
واﺣد وزن نان (ﻣیﻠیﮔﺮم در  100ﮔﺮم) ﮔﺮدﻳده است

علوم غذايي و تغذيه  /بهار  / 1397سال پانزدهم  /شماره 2

 -حجم مخصوص

ﻳکی از وﻳژﮔیهای نان ،ﺣجم ﻣخصوص آن ﻳعنی
نسبت ﺣجم بﺮ واﺣد جﺮم ﻣاده است .در کل با افزاﻳش
ﻣقدار ﻣخمﺮ و زﻣان ﺗخمیﺮ ،فعالیت باکتﺮیهای اسید
الکتیک ،ﺣجم ﻣخصوص افزاﻳش ﻣیﻳابد که دالﻳل
افزاﻳش ﺣجم را ﻣیﺗوان به فعالیت ﻣخمﺮ و ﺗولید ﮔاز بیشتﺮ
و همننین کاهش  pHنسبت داد.
با ﺗوجه به نمودار  ،3بین ﺗیمارها اختﻼف ﻣعنیدار
آﻣاری ( )p<0/05وجود دارد و با کاهش نسبت آرد ﮔندم،
ﻣیزان ﺣجم ﻣخصوص افزاﻳش ﻳافته است .با افزاﻳش آرد
چاودار و ﻣقدار ﻣخمﺮ و همننین وجود باکتﺮیهای اسید
الکتیک سبب ﺗحﺮﻳک ﻣخمﺮ و فعالیت آن شده و ﮔاز
بیشتﺮی در ﻣحصول اﻳجاد ﻣیکنند که سبب افزاﻳش ﺣجم

ﻣیﮔﺮدد .بیشتﺮﻳن ﺣجم ﻣخصوص ﻣﺮبوط به نمونه %20
آرد چاودار دارای خمیﺮ ﺗﺮش بود.
 -بافت

با ﺗوجه به نتاﻳج بدست آﻣده ،با افزاﻳش ﻣقدار ﻣخمﺮ،
افزاﻳش ﻣیزان آرد چاودار و همننین وجود خمیﺮ ﺗﺮش ،نانی
نﺮم ﺗﺮ ﺣاﺻل ﻣیشود در واﻗﻊ سختی کاهش ﻣیﻳابد.
با ﺗوجه به نمودار  ،4بین ﺗیمارها از نرﺮ اثﺮ ﻣقدار و نوع
ﻣاده ﻋمل آورنده بﺮ ﻣیزان سختی بافت اختﻼف ﻣعنیدار
آﻣاری ( )p<0/05وجود دارد .نتاﻳج ارائه شده نشان ﻣیدهند
که اثﺮ باکتﺮیهای اسید الکتیک نسبت به ﻣخمﺮ در اﻳجاد
بافتی نﺮمﺗﺮ در نان بیشتﺮ است .از نرﺮ وﻳژﮔی سختی بافت
در انواع آرد اختﻼف ﻣعنیدار آﻣاری ( )p < 0/05وجود دارد.
با افزاﻳش ﻣقدار آرد چاودار نسبت به آرد ﮔندم ،سبب نﺮﻣی
بافت شد .با افزاﻳش ﻣیزان آرد چاودار نسبت به آرد ﮔندم و
افزاﻳش ﻣقدار ﻣخمﺮ و وجود باکتﺮیهای اسید الکتیک
سبب اﻳجاد بافت نﺮم ﺗﺮ شده است ( .پاﻳان 1389 ،؛ ﻋزﻳزی
و هادﻳان.)1390 ،
 -ارزيابي حسي نان

همانطور که ﻗبﻼً اشاره شد ارزﻳابی ﺣسی نان در دو
ﻗالب ارزﻳابی داخﻠی و ارزﻳابی خارجی ﻣطﺮح شد و اﻣتیاز اﻳن

دو ارزﻳابی ،اﻣتیاز نﻬاﻳی نان ﺗست در نرﺮ ﮔﺮفته شد.
a

ed

e

f

e

cd

حجم مخصوص ( ) cm2/gr

b

c

g
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نمودار  -3مقايسه میانگین های اثرات متقابل نوع آرد و مقدار و نوع ماده عمل آورنده بر میزان حجم مخصوص در نان
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a

f
g

سختی بافت (نیوتون )

d

de
ef

نوع آرد و مقدار و نوع ماده عمل آورنده
نمودار  -4مقايسه میانگینهای اثرات متقابل نوع آرد و مقدار و نوع ماده عمل آورنده بر میزان سختي بافت در نان
ﺣﺮوف الﺗین ﻣتفاوت نشان دهنده ﺗفاوت ﻣعنی دار در سطح اﺣتمال  5درﺻد بین ﺗیمارها ﻣی باشد  -اﻋداد ارائه شده ﻣیانﮕین سه ﺗکﺮار هستند.
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b

bc

cd
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a
b

c
e
f

f

g

h

امتیاز نهایی نان ()%

d

نوع آرد و مقدار و نوع ماده عمل آورنده
نمودار  -5مقايسه میانگین های اثرات متقابل نوع آرد و مقدار و نوع ماده عمل آورنده بر میزان امتیاز نهايي در نان
ﺣﺮوف الﺗین ﻣتفاوت نشان دهنده ﺗفاوت ﻣعنی دار در سطح اﺣتمال  5درﺻد بین ﺗیمارها ﻣی باشد -اﻋداد ارائه شده ﻣیانﮕین سه ﺗکﺮار هستند.
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با ﺗوجه به نمودار  ،5بین ﺗیمارها از نرﺮ اثﺮ نوع و ﻣقدار
ﻣاده ﻋمل آورنده و نوع آرد بﺮ ﻣیزان ارزﻳابی نﻬاﻳی نان ها،
 70اختﻼف ﻣعنی دار آﻣاری ( )p<0/05وجود دارد .برا افرزاﻳش
ﻣقدار ﻣخمﺮ و همننین وجود باکتﺮیهرای اسرید الکتیرک
سبب بﻬبود طعم ،بو ،رنگ ،بافت و کیفیت نﻬاﻳی نانها شد
ولی با افزاﻳش بیش از ﺣد آرد چاودار نسربت بره آرد ﮔنردم
( %20به  )%80طعم و رنگ ناﻣطﻠوب اﻳجاد شد که به طرور
کﻠی با افزاﻳش ﻣیزان ﻣتعرادل آرد چراودار  ،افرزودن خمیرﺮ
ﺗﺮش ،افرزاﻳش ﻣقردار ﻣخمرﺮ ،اﻣتیراز نﻬراﻳی نران افرزاﻳش
ﻣیﻳابد .بﻬتﺮﻳن نان از نرﺮ اﻣتیراز ﺣسری نﻬراﻳی بره ﺗیمرار
ﺣاوی خمیﺮ ﺗﺮش دارای آرد چاودار  %10ﺗعﻠق ﮔﺮفت.

بحث
 -تأثیر نوع آرد بر میزان آنزيم فیتاز و اسید فیتیک

آرد ﮔندم نسبت به آرد چاودار دارای آنزﻳم فیتاز بیشتﺮ و
اسید فیتیک کمتﺮ ﻣی باشد .نتاﻳج با ﻳافترههرای  Feblesو
همکرراران ( )2002و  Mosaddeghو همکرراران ()2014
که نشان دادند که ﻏﻠرت اسید فیتیک در آرد کاﻣل بیشتﺮ از
آردهای سبوس ﮔﺮفته است ،ﻣطابقت دارد .از آنجرا کره آرد
ﮔندم بﺮای ﺗﻬیه نان ﺗست از نوع آرد نول بوده اسرت و بره

طبﻊ سبوس ﮔیﺮی بﺮ روی آن انجرام شرده ،اسرید فیتیرک
کمتﺮی داشته است.
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ﮔونه الکتوباسیﻠوس ﺗواناﻳی ﺗولید اسید الکتیک از
ﻗندها در طی ﺗخمیﺮ را دارا ﻣی باشد؛ اسید الکتیک ﺗولیدی
باﻋ کاهش  pHو در نتیجه افزاﻳش فعالیت فیتاز ﻣیشود؛
اﻳن باکتﺮی سبب کاهش اسید فیتیک خمیﺮ و نان ﺗولیدی
ﻣیشود .ﺣضور ﻣخمﺮ ﺗأثیﺮ بسزاﻳی در کاهش ﻣیزان اسید
فیتیک دارد؛ ﻣخمﺮ به دلیل دارا بودن آنزﻳم فیتاز اﻳن
خاﺻیت را دارا ﻣی باشد .ﺣضور الکتو باسیل اثﺮ ﻣخمﺮ را در
ﺗخﺮﻳب اسید فیتیک ﺗشدﻳد ﻣیکند که اﻳن اﻣﺮ به دلیل
کاهش  pHﻣحیط ﺗوسط الکتو باسیل و در نتیجه رسیدن
فیتاز به  pHبﻬینه بﺮای فعالیت ﻣیباشد ( Lopez et al.,
.)2003
همننین آنزﻳمهای فیتاز ﺗولیدی ﺗوسط استارﺗﺮ
الکتوباسیﻠوس سانفﺮانسیسسنسیس همﺮاه با آنزﻳم فیتاز
آندوژن ﻣوجود در ﻏﻠه همپوشانی ﻣناسبی بﺮای ﺗخﺮﻳب
فیتیک اسید دارند .در نتیجه با افزودن خمیﺮ ﺗﺮش نسبت به
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آرد چاودار به دلیل داشتن آنرزﻳم فیتراز براالﺗﺮ ﺗوانراﻳی
بیشتﺮی در ﺗجزﻳه و ﺗخﺮﻳرب اسرید فیتیرک نسربت بره آرد
ﮔندم دارد همننین افزاﻳش ﻣیرزان ﻣخمرﺮ در ﺗیمارهرا ،بره
دلیل ﺗولید بیشتﺮ آنرزﻳم فیتراز سربب ﺗجزﻳره بیشرتﺮ اسرید

 -اثر پخت بر میزان اسید فیتیک در نان

ﻣطالعات نشان ﻣیدهد که اسید فیتیک در ﺣرین پخرت
افزاﻳش ﻣیﻳابد .دلیل اﺻﻠی اﻳن اﻣﺮ ﺗبخیﺮ رطوبت در ﺣرین
فﺮاﻳند پخت است که البتره در ارﺗبراط ﻣسرتقیم برا شرﺮاﻳط
دﻣاﻳی و زﻣانی پخت و نوع فﺮ پخرت ﻣریباشرد .بره دنبرال
پخت و ﺗبخیﺮ رطوبرت از ﻣحصرول ،افرزاﻳش ﻣیرزان اسرید
فیتیک در واﺣد خشک ﻣحصول ﻣشاهده ﻣریﮔرﺮدد .در اثرﺮ
فﺮاﻳند پخت و ﺣﺮارت اﻋمال شده ،ﻏیﺮ فعرال شردن آنرزﻳم
فیتاز و از طﺮف دﻳﮕﺮ ﺗبخیﺮ رطوبرت سربب افرزاﻳش اسرید
فیتیک (ﻣیﻠری ﮔرﺮم در  100ﮔرﺮم) در ﻣحصرول ﻣریﮔرﺮدد
(.)Karkle et al., 2010
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با افزاﻳش ﻣقدار ﻣخمﺮ به سبب افزاﻳش ﮔاز ﺗولیدی
ﺗوسط ﻣخمﺮ ،ﻣیزان ﺣجم ﻣخصوص افزاﻳش ﻣیﻳابد .با
ﺗوجه به نوع ﻣاده ﻋمل آورنده در ﺗحقیق نمونههای ﺣاوی
خمیﺮ ﺗﺮش نسبت به نمونههای ﻣخمﺮی دارای ﺣجم
ﻣخصوص بیشتﺮی بودند زﻳﺮا باکتﺮیها با ﺗولید اسید
الکتیک ﻣحیط را اسیدی کﺮدند که همین کاهش pH
سبب ﺗحﺮﻳک ﻣخمﺮ و الکتوباسیﻠوسها شده و ﮔاز بیشتﺮی
ﺗولید ﻣیشود.
 -تأثیر نوع آرد بر میزان حجم مخصوص

با ﻏنی کﺮدن آرد ﮔندم با آرد چاودار و افزاﻳش نسبت
آرد چاودار در نمونهها ،ﺣجم ﻣخصوص افزاﻳش ﻣیﻳابد .آرد
چاودار نسبت به آرد ﮔندم ﮔﻠوﺗن کمی دارد و با ﻏنیسازی،
ﮔﻠوﺗن ﮔندم کمتﺮ شده ولی به دلیل وجود آنزﻳم آﻣیﻼز و
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ﻣخمﺮ ،ﻣیزان ﺗخﺮﻳب اسید فیتیک به طور ﻣعنیداری
افزاﻳش ﻣیﻳابد ،ﻳعنی با اسیدی کﺮدن ﻣحیط ،سﺮﻋت
ﺗخﺮﻳب فیتات افزاﻳش ﻳافته و دستﺮسی زﻳستی بدن به
اﻣﻼح ﻣعدنی ﻣانند کﻠسیم و ﻣنیزﻳم را فﺮاهم ﻣیکند
) .)Sanz-Penella et al., 2009در فﺮآﻳند ﺗخمیﺮ چه
ﻣیکﺮوارﮔانیسمهاﻳی که جزء فﻠور ﻣیکﺮوبی طبیعی هستند و
چه ﻣیکﺮوارﮔانیسمهاﻳی که به ﻋنوان استارﺗﺮ اضافه
ﻣیشوند ،ﻣیﺗوانند ﻣیزان اسید فیتیک را کاهش دهند ولی
با اﻳن ﺣال استارﺗﺮ از فﻠور ﻣیکﺮوبی ﺗواناﻳی بیشتﺮی در ﻏیﺮ
فعال کﺮدن اسید فیتیک دارد (  .)Connely, 2011نتاﻳج
ﺗحقیق با ﻳافته های )Fretzdorff & Brummer (1992
و ) Chaoui (2003که نشان دادند خمیﺮ ﺗﺮش در کاهش
ﻣیزان اسید فیتیک ﻣؤثﺮ است ﻣطابقت داشت.
ﻣقدار ﻣخمﺮ نیز ﺗأثیﺮ بسزاﻳی در کاهش ﻣیزان اسید
فیتیک دارد به طورﻳکه با افزاﻳش ﻣیزان ﻣخمﺮ ،به دلیل
ﺗولید بیشتﺮ آنزﻳم فیتاز ،اسید فیتیک بیشتﺮی ﺗجزﻳه ﻣیشود
که باﻋ از بین رفتن اسید فیتیک ﻣیشود در نتیجه ﻣقدار
اسید فیتیک کاهش ﻣیﻳابد .نتاﻳج ﺗحقیق با ﻳافتههای
 Turkو همکاران ( )2000و  )2004( Andlidﻣطابقت
داشت.
نتاﻳج نشان داد که ﺣضور الکتوباسیلها بﺮ کاهش
ﻣیزان اسید فیتیک ﻣؤثﺮ است (;Oura et al., 1982
 .)Lopez et al., 2003با افزاﻳش ﻣیزان ﻣخمﺮ ،ﻣیزان
اسید فیتیک کاهش ﻣیﻳابد .ﻣقدار ﻣخمﺮ ﺗأثیﺮ بسزاﻳی در
کاهش ﻣیزان اسید فیتیک دارد به طورﻳکه با افزاﻳش ﻣیزان
ﻣخمﺮ ،به دلیل ﺗولید بیشتﺮ آنزﻳم فیتاز ،اسید فیتیک
بیشتﺮی ﺗجزﻳه ﻣیشود که باﻋ از بین رفتن اسید فیتیک
ﻣی شود در نتیجه ﻣقدار اسید فیتیک کاهش ﻣیﻳابد .نتاﻳج
با ﻳافتههای ) ،Andlid (2004ﺣجتی و همکاران (،)1394
 Urbanoو همکاران ( )2000و  Arendtو همکاران
( )2007ﻣطابقت داشت.

فیتیک ﻣیشود .همننین با افزودن ﮔونههای الکتوباسیلها
به دلیل اﻳجاد شرﺮاﻳط بﻬینره برﺮای فعالیرت آنرزﻳم فیتراز و
همننین ﺗشدﻳد نمودن اثﺮ ﻣخمﺮ در ﺗخﺮﻳب اسرید فیتیرک،
ﻣیزان اسید فیتیک کاهش بیشتﺮی ﻣیﻳابد .لﺬا برا افرزاﻳش
ﻣقدار آرد چاودار و ﻣقدار ﻣخمرﺮ و همننرین براکتﺮی اسرید
الکتیک ،همزﻣان ﻣقدار بیشتﺮی آنزﻳم فیتراز ﺗولیرد شرده و
شررﺮاﻳط بﻬینرره بررﺮای فعالیررت فررﺮاهم ﻣرریشررود در نتیجرره
اسید فیتیک بیشرتﺮی از برین ﻣریرود ) ;Andlid, 2004
.)Arendt et al., 2007
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دﻳﮕﺮ پﺮوﺗئینهای ﻣوجود در آرد چاودار ،ﺗضعیف ﮔﻠوﺗن در
ﺣدی نبوده است که پﺮوﺗئینها نتوانند ﮔاز را در خود نﮕه
دارند لﺬا آنزﻳم آﻣیﻼز با افزاﻳش آرد چاودار نسبت به آرد
ﮔندم ،بیشتﺮ شده و ﻗند بیشتﺮی ﺗولید ﻣی شود که سبب
افزاﻳش فعالیت ﻣخمﺮ شده و ﻣخمﺮ ﮔاز بیشتﺮی ﺗولید
ﻣیکند که ﮔاز ﺗولیدی سبب افزاﻳش ﺣجم ﻣیشود .نتاﻳج با
ﻳافته های Vogelو همکاران ( )1977و Huiو همکاران
( )2006ﻣطابقت داشت.
 تأثیر مقدار و نوع میاده عمیل آورنیده بیر مییزانسختي بافت
در اثﺮ فعالیت و رشد باکتﺮی های اسید الکتیکpH ،
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ﻣحیط کاهش ﻳافته و شﺮاﻳط اسیدی فﺮاهم ﻣیشود در
نتیجه سبب چسبنده شدن خمیﺮ ،کاهش ﺗحمل ﺗخمیﺮ،
کاهش زﻣان هم زدن و پارﮔی بافت ﻣیشود ( Lopez et
 .)al., 2003با اسیدی شدن ﻣحیط ،آنزﻳم پﺮوﺗئاز فعال
شده و سبب هیدرولیز ﮔﻠیادﻳن و ﮔﻠوﺗنین در طی زﻣان
ﺗخمیﺮ خمیﺮ ﺗﺮش ﻣیشود .ﻋﻼوه بﺮ اﻳن ﺗخمیﺮ ﺗوسط
خمیﺮ ﺗﺮش ﻣنجﺮ به ﺣل شدن و دپﻠیمﺮﻳزه شدن ﻣاکﺮو
 72پﻠیمﺮ ﮔﻠوﺗن ﻣیشود در نتیجه به ﻋﻠت هیدرولیز ﮔﻠوﺗن
بافتی نﺮم ﺣاﺻل ﻣیﮔﺮدد زﻳﺮا ﮔﻠوﺗن سبب سفتی بافت
ﻣیشود ( .)Loponen et al., 2003ﻣخمﺮ با ﺗولید
ﺗﺮکیبات اﮔزوپﻠی ساکارﻳدی سبب ﺣفظ آب و نﺮﻣی نان
ﻣیشود .همننین ﻣخمﺮ به دلیل داشتن آنزﻳم آﻣیﻼز و
پﺮوﺗئاز در نﺮﻣی بافت ﻣؤثﺮ است به طوری که آنزﻳم پﺮوﺗئاز
ﮔﻠوﺗن را که خود سبب سفتی بافت ﻣیشود ،ﺗجزﻳه کﺮده و
بافتی نﺮم ﺗﺮ ﺣاﺻل ﻣیکند و آنزﻳم آﻣیﻼز ،نشاسته بیشتﺮی
را ﺗجزﻳه کﺮده و دکستﺮﻳن اﻳجاد ﻣیشود .دکستﺮﻳن بین
آﻣیﻠوز و آﻣیﻠو پکتین ﻗﺮار ﻣیﮔیﺮد و از اﺗصال اﻳن دو
زنجیﺮه جﻠوﮔیﺮی ﻣیکند که بیاﺗی نان را به ﺗعوﻳق
ﻣیاندازد ،نان نﺮم ﺗﺮ ﻣیشود و همننین ﻗندهای بیشتﺮی
نریﺮ ﻣالتوز ،دکستﺮﻳن و پنتوزان اﻳجاد ﻣیشود .ﻗندها ،آب
بیشتﺮی را در خود ﺣفظ ﻣیکنند در نتیجه رطوبت افزاﻳش
ﻣیﻳابد که با ﺣفظ آب ﺗوسط ﻗندها و افزاﻳش رطوبت نﺮﻣی
بافت اﻳجاد ﻣیشود (ﻋزﻳزی و هادﻳان .)1390 ،نتاﻳج با
ﻳافته های  Huiو همکاران ( )2006ﻣطابقت داشت.
 -تأثیر نوع آرد بر میزان سختي بافت

ﻋﻠت سستﺗﺮ شدن بافت نان در اثﺮ اضافه کﺮدن آرد
چاودار ،رﻗیق شدن ﮔﻠوﺗن است چون چاودار ﮔﻠوﺗن کمی
دارد .در نتیجه شبکه خمیﺮ ﺗضعیف و بافت نان سست ﺗﺮ
ﻣیشود .همننین ﻋﻠت نﺮﻣی نان ﺣاوی آرد چاودار نسبت
به آرد ﮔندم اﻳن است که پﺮوﺗئین چاودار در ﺗشکیل
ساختمان شبکه ﮔﻠوﺗنی نقش نداشته و نقش آن در
نﮕﻬداری آب ﺗوسط پنتوزانها ﻣیباشد همننین در خمیﺮ
چاودار شبکه االستیکی همانند خمیﺮ ﮔندم وجود ندارد و در
خمیﺮ چاودار نشاسته و پنتوزانها به ﻣنرور جﺬب آب ،با هم
رﻗابت ﻣینماﻳند و هﺮ دو ژلهای بسیار ﻏﻠیظ ﺗشکیل
ﻣیدهند زﻳﺮا آب کافی بﺮای رﻗیق شدن بیشتﺮ ،در اختیار
ندارند .از اﻳن رو ساختار نﻬاﻳی ﻣغز نان چاودار بﺮ پاﻳه شبکه
پﺮوﺗئینی ﻗﺮار ندارد بﻠکه بﺮ اساس ژل سفتی از پﻠی
ساکارﻳدهاست که همین سبب نﺮﻣی بافت ﻣیشود .نتاﻳج
ﺗحقیق با ﻳافتههای پاﻳان و سیدﻳن اردبیﻠی ( ،)1390که
نشان دادند افزاﻳش آرد چاودار ﺗأثیﺮ چندانی بﺮ ﻣیزان سختی
نمونهها ندارد؛ ولی در ﺗحقیق پیشﺮو افزاﻳش آرد چاودار
سبب نﺮﻣی بافت شد ،ﻣغاﻳﺮت داشت.
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نمونه ﺣاوی خمیﺮ ﺗﺮش بﻬتﺮﻳن اﻣتیاز را از نرﺮ ﻋطﺮ و
طعم داشت زﻳﺮا الکتوباسیﻠوسها با ﺗولید ﻣواد آروﻣا ،دی
استیل ،استالدئید ،استﺮ ،الکل ﻋطﺮ و طعم بﻬتﺮی اﻳجاد
ﻣیکنند و از طﺮفی به دلیل داشتن آنزﻳم آﻣیﻼز ،نشاسته را
ﺗجزﻳه و ﻗند ﺗولید ﻣیکنند که اﻳن نیز دلیل دﻳﮕﺮی بﺮای
بﻬبود ﻋطﺮ و طعم ﻣی باشد (بﻠورﻳان و همکاران1387 ،؛
ﺣق پﺮست و همکاران .)1382 ،فعالیت پﺮوﺗئیناز ﻣیکﺮوبی
ﻳا پﺮوﺗئیناز ﮔندم هنﮕام ﺗخمیﺮ الکتیکی با آزاد شدن
آﻣینواسیدها همﺮاه است که ﺗوسط ﻣخمﺮ ﻣصﺮفشده ﻳا
اﻳنکه در طول پخت به ﺗﺮکیبات آروﻣا ﺗبدﻳل ﻣیﮔﺮدد
( .)Clarke &Arendt, 2005همننین با افزاﻳش ﻣخمﺮ و
طوالنی شدن ﺗخمیﺮ به دلیل فﺮﺻت فعالیت بیشتﺮ آنزﻳم ها
و ﻣخمﺮها ،ﻗند بیشتﺮی ﺗولید شده و ﻋطﺮ و طعم ﻣطﻠوب
اﻳجاد ﻣی شود ( .)Meignen et al., 2001کیفیت بافت با
افزاﻳش خمیﺮ ﺗﺮش بﻬبود ﻣیﻳابد زﻳﺮا الکتو باسیﻠوسها با
ﺗولید آنزﻳم پﺮوﺗئاز ،روی ﮔﻠوﺗن اثﺮ ﮔﺬاشته و خاﺻیت
االستیسیته ﮔﻠوﺗن اﺻﻼح و بﻬبود ﻣیﻳابد و بافتی ﻳکنواخت
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با وجود خمیﺮ ﺗﺮش رنگ پوسته ﺗیﺮه ﺗﺮ ﻣیشود زﻳﺮا
ﻗندهای بیشتﺮی ﺗولید شده و در اثﺮ پخت در اثﺮ واکنش
ﻣیﻼرد رنگ ﺗیﺮه ﺗﺮ اﻳجاد ﻣی شود .با افزاﻳش آرد چاودار به
دلیل ﺗیﺮﮔی رنگ آرد ،رنگ پوسته ﺗیﺮه ﺗﺮ خواهد شد
( .)Hui et al., 2006با افزاﻳش ﻣقدار ﻣخمﺮ ﺗﺮک و پارﮔی
نان افزاﻳش ﻣیﻳابد زﻳﺮا ﮔاز بیشتﺮی ﺗولید شده ،نان ﺗواناﻳی
نﮕﻬداری ﮔاز را در خود نداشته و ﮔاز ﺗولیدی به سبب خارج
شدن از نان پارﮔی و ﺗﺮک اﻳجاد ﻣیکند .با افزاﻳش ﻣقدار
آرد چاودار به دلیل افزاﻳش ﻗدرت کشش خمیﺮ ،نمیﺗواند
ﮔاز بیشتﺮی در خود نﮕه دارد و با خﺮوج ﮔاز ﺗﺮک اﻳجاد
ﻣیشود .الکتو باسیﻠوسها در خمیﺮ ﺗﺮش ﺗﺮکیباﺗی اﻳجاد
ﻣیکنند که باﻋ افزاﻳش کشش ﮔﻠوﺗن شده و
اجازه افزاﻳش بیش از ﺣد به نان را نمیدهند در نتیجه
ﺗﺮک و پارﮔی افزاﻳش ﻣیﻳابد (ﻋزﻳزی و هادﻳان1390 ،؛
.)Hui et al., 2006

نتیجهگیری
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داد که استفاده از خمیﺮ ﺗﺮش ﺣراوی  %1ﻣخمرﺮ بره همرﺮاه
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سپاسگزاری
نﮕارندﮔان ﻣقالره از پﺮوردﮔرار ﻣتعرال کره ﺗمرام دسرت
آوردهاﻳشان ﺣاﺻرل لطرف و کرﺮم او ﻣری داننرد ،ﺗشرکﺮ و
ﻋاجزانه خواستار استمﺮار ﻣحبت بی پاﻳان آن خالق ﻳکتا ﻣی
باشند.
منابع
اﻋوانی ،م .)1390( .بﺮرسی راهکارهای ﻣؤثﺮ در کراهش
ﻣیزان اسید فیتیک در نان ها ،بیستمین کنﮕﺮه ﻣﻠی ﻋﻠروم و
ﺻناﻳﻊ ﻏﺬاﻳی ،ﺗﻬﺮان ،دانشﮕاه ﺻنعتی شﺮﻳف
آﻗررا ﻗﻠرری زاده ،ر ،.ﻋزﻳررزی ،م .و سررحﺮی ،م.)1396( .
بﻬبود شﺮاﻳط ﺗخمیﺮ نان لرواش ،فصرﻠناﻣه ﻋﻠروم و ﺻرناﻳﻊ
ﻏﺬاﻳی اﻳﺮان ،دوره  ،71شماره  ،10ﺻفحات .10-1
بﻠورﻳرران ،ش ،.ﺣررداد خداپﺮسررت ،م ،.ﮔﻠرری ﻣوﺣررد . ،و
افشاری ،م .)1387( .بﺮرسی اثﺮ ﺗخمیرﺮ الکتیکری ( الکترو
باسیﻠوس پﻼنتاروم ) بﺮ وﻳژﮔی های فیزﻳکوشیمیاﻳی ،ﻋطرﺮ
و طعم ،بیاﺗی و خصوﺻیات پوسته نان نیمه ﺣجیم (باﮔرت)،
هجدهمین کنﮕﺮه ﻣﻠی ﻋﻠوم و ﺻناﻳﻊ ﻏﺬاﻳی اﻳﺮان ،ﻣشﻬد
پاﻳران ،ر .)1377( .ﺗکنولرروژی ﻏررﻼت و فررﺮآورده هررای
ﻏﻼت .انتشارات نورپﺮدازان .ﺻفحات .135-120
جمالیان ،ج .و شیخ اإلسﻼﻣی ،ز .)1383( .ﺗأثیﺮ ﻋواﻣرل
ﺗخمیﺮ و درﺻد استخﺮاج آرد بﺮ ﻣیزان اسید فیتیک نان های
سنﮕگ و لواش ﻣاشینی شﻬﺮسرتان ﻣشرﻬد ،ﻋﻠروم و فنرون
کشاورزی و ﻣنابﻊ طبیعی ،سال هشتم ،شرماره  ،1ﺻرفحات
.183-194
ﺣق پﺮست ،ه ،.ﻋزﻳزی ،م ،.سرحﺮی ،م .و پیرﺮاﻳش فرﺮ،
ب .)1386( .اثﺮ ﻣواد ﻋمل آورنده و زﻣان ﺗخمیﺮ بﺮ کراهش
اسید فیتیک نان ﺣجریم ،فصرﻠناﻣه ﻋﻠروم و ﺻرناﻳﻊ ﻏرﺬاﻳی
اﻳﺮان ،دوره  ،4شماره  ،1ﺻفحات .34-27
سﺮافﺮاز ،م ،.ﻋزﻳزی ،م ،.ﺣمیدی اﺻرفﻬانی ،ز ،.کﺮﻳمری
ﺗﺮشررریزی ،م .و ففرررﺮی ،ع .)1387( .اثرررﺮات ﻣتقابرررل
باکتﺮیهای الکتیک اسید و ﻣخمﺮ نانواﻳی در ﺗخمیﺮ خمیرﺮ

73

علوم غذايي و تغذيه /بهار  / 1397سال پانزدهم  /شماره 2

و فشﺮده ﺗﺮ اﻳجاد ﻣیشود (.)Clarke & Arendt, 2005
در ﻣورد آرد چاودار با ﺗوجه به نتاﻳج ﺣاﺻﻠه با افزاﻳش بیش
از ﺣد چاودار رنگ ﻣغز نان ﺗیﺮه ﺗﺮ و ﻋطﺮ و طعم ناﻣطﻠوب
اﻳجاد ﻣی شود زﻳﺮا طعم ﺗﻠخ ناشی از آرد چاودار از نرﺮ
ارزﻳابها به نان ﻏیﺮﻗابل ﻗبول بود .همننین با افزاﻳش
ﻣقدار ﻣخمﺮ و آرد چاودار ،وجود خمیﺮ ﺗﺮش به دلیل ﻣصﺮف
ﻗند ،افزاﻳش فعالیت ﻣخمﺮ و افزاﻳش ﻣیزان آنزﻳم ،ﮔاز
بیشتﺮی ﺗولید شده در نتیجه وﻳژﮔی ﺣفﺮهای و دانهای بودن
ﻣغز نان بﻬبود ﻣیﻳابد (.)Didar, 2011

ﮔﺮفتند .نتاﻳج ﻣشابﻬی اﻋرم از اسرتفاده از خمیرﺮ ﺗرﺮش بره
ﻣنرور بﻬبود طعم و وﻳژﮔیهرای ﺣسری ﺗوسرط بﻠورﻳران و
همکاران ( ،)1387شمشیﺮساز و همکاران (Didar ، )1387
( )2011و سﺮافﺮاز و همکاران ( )1387ﮔزارش شده است.
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