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تاریخ دریافت مقاله1394/12/26 :

تاریخ پذیرش مقاله1395/9/28 :

چکیده
مقدمه :سلیاك یک بیماری خودایمن گوارشی ناشی اختالل در هضم پروتئین گلوتن است .تاکنون مطالعات متعددی در خصوص درمان و
کنترل این بیماری صورت گرفته است که مطمئنترین آن استفاده از یک رژیم غذایی فاقد گلوتن است .هدف از پژوهش حاضر تهیه
فرموالسیون کیک بدون گلوتن با استفاده از اکارا (محصول جانبی صنعت شیر سویا) به عنوان یک پایه پروتئینی و فیبری مناسب و نشاسته
ذرت و اصالح ویژگیهای آن با بهکارگیری افزودنیهای مناسب است.
مواد و روشها :در این پژوهش اثر دو هیدروکلوئید (گوار و زانتان) ( )%0-3و امولسیفایر سدیم استئاریل الکتیالت ( )%0-1بر ویژگیهای
کیک بدون گلوتن بر پایه اکارا و نشاسته ذرت مورد ارزیابی قرار گرفت .در این راستا تأثیر متغیرهای ذکر شده بر ویژگیهای بافت ،رنگ،
دانسیته و میزان تخلخل نمونههای تهیه شده با استفاده از روش سطح پاسخ مدلسازی و بررسی گردید.
يافتهها :با افزایش امولسیفایر ،سختی ،مدول ظاهری و قابلیت جویدن نمونهها کاهش و فنریت آنها افزایش مییابد .افزایش
هیدروکلوئیدها تأثیری معکوس بر پارامترهای ذکر شده در مقایسه با امولسیفایر دارند و با همچنین با افزایش کمیت آنها دانسیته و سیری
رنگ پوسته نمونهها نیز افزایش مییابد .درنهایت با درنظرگرفتن مهمترین پارامترهای کیفی ،غلظت بهینه در فرموالسیون کیک بدون
گلوتن ،اختالط  %1/2زانتان %0 ،گوار و  %1امولسیفایر سدیم استئاریل الکتیالت تعیین گردید.
نتیجه گیری :استفاده از افزودنی مناسب در سطوح بهینه در بهبود ویژگیهای کیفی کیک تهیه شده بر پایه نشاسته و اکارا مؤثر است.
نمونه تهیه شده عالوه دارا بودن ارزش غذایی مناسب به واسطه وجود پروتئین و فیبر باالی موجود در اکارا ،سرعت بیات شدن کمتری در
طی زمان نگهداری در مقایسه با شاهد دارد .این خصوصیت به حفظ رطوبت مواد اولیه و افزودنیهای مورد استفاده در فرموالسیون و
کاهش سرعت رتروگراداسیون نشاسته مرتبط است .این نمونه در طی  14روز نگهداری ،به خوبی پیوستگی بافتی خود را حفظ میکند.

واژههای کلیدی :اکارا ،زانتان ،سدیم استئاریل الکتیالت ،کیک بدون گلوتن ،گوار ،نشاسته ذرت
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سلیاك نوعی بیماری خود ایمن گوارشی ناشی از
اختالل در هضم گلوتن است که عموما در افرادی که از
لحاظ ژنتیکی مستعد آن هستند ،مشاهده میشود .از عالئم
این بیماری میتوان به اسهال ،دردهای مکرر شکمی،
بیاشتهایی و کاهش وزن اشاره کرد (ملکزاده ،شاکری
1386؛ شهرکی و همکاران .)1388 ،تنها درمان کاربردی
برای این بیماری عالوه بر مراقبتهای دارویی و بالینی،
شامل یک رژیم غذایی فاقد گلوتن به طور مادامالعمر است.
البته درمانهای جایگزین همچون استفاده از دوزهای
خوراکی پپتیدازهای میکروبی تحت بررسی میباشد
(.)Chávez & Barca, 2010
گلوتن ساختار اصلی اسفنجی شکل اغلب محصوالت
نانوایی و قنادی را تشکیل میدهد .فرموله کردن این دست
از محصوالت بدون وجود گلوتن ،مشکالت متعدد
تکنولوژیکی در فرایند تولید و ویژگیهای کیفی محصوالت
ایجاد میکند .بسیاری از غذاهای فرموله شده فاقد گلوتن
به وسیلهی نشاستهها تولید میشوند که نتیجه آن کاهش
ارزش تغذیهای و تضعیف ویژگیهای بافتی محصول ناشی
 88از حذف حالت ویسکواالستیک گلوتن میباشد ( Aguado,
 .)2010پروتئینها ،هیدروکلوئیدها ،امولسیفایرها به منظور
بهبود محتوای تغذیهای و خواص فیزیکی محصوالت فاقد
گلوتن و تقلید از خواص ویسکواالستیک گلوتن مورد
استفاده قرار میگیرند .در همین راستا گزارشات  Turabiو
همکاران ( )2008نشان میدهند که افزودن صمغ،
امولسیفایر و اثر متقابل این دو پارامتر در حجم مخصوص
محصول موثر است و موجب افزایش حجم کیک میشود.
در این مطالعه باالترین حجم ویژه به مورد نمونهی حاوی
امولسیون و صمغ لوبیای خرنوب تعلق گرفت .در مطالعه
دیگری نیز اثر سینرژیستی صمغ گوار و زانتان در افزایش
ویسکوزیته ظاهری نمونهها در مقایسه با سایر صمغها
مشاهده شد و اختالط زانتان با امولسیفایر در تولید کیک با
حداکثر حجم و تخلخل مؤثر معرفی گردید ( Turabi et
 .)al., 2008نقی پور و همکاران ( )1392نیز در تولید کیک
فاقد گلوتن با استفاده از آرد سورگم و صمغهای گوار و
زانتان بدین نتیجه رسیدند که پذیرش مصرف کننده،
سفتی ،رنگ و تخلخل مناسب زمانی حاصل میشود که
ترکیبی از این دو صمغ در مقادیر 0/3زانتان و  0/6گوار به

کیک افزوده شود Ziobro .و همکاران در سال  2013به
بررسی اثرات رئولوژیکی انواع پروتئینها بر ویژگیهای
کیفی نانهای فاقد گلوتن پرداختند و بدین نتیجه رسیدند
که افزودن آلبومین موجب کاهش خواص ویسکواالستیک
خمیر و افزودن پروتئین لوپئین یا آلبومین باعث افزایش
قابل توجهی در حجم نان میشود .این پژوهشگران اعالم
نمودند که افزودن پروتئینها به طور اساسی بر خواص
رئولوژیکی خمیر اثرگذار است و در این محصوالت استفاده
از عوامل ایجاد کننده بافت همچون هیدروکلوئیدها ازجمله
صمغ گوار و پکتین بسیار مؤثر است ( Ziobro et al.,
 .)2013طبق گزارشات ابراهیم پور و همکاران ( )1388در
بررسی روند بیاتی نان بدون گلوتن ،بهترین نمونه از لحاظ
ویژگیهای حسی و ماندگاری باال ،نمونه حاوی ترکیب
گوار-پکتین در غلظت  %2و  %3معرفی گردید که علت،
اتصال نشاسته به صمغ گوار هیدراته شده و ممانعت از
رتروگراداسیون آمیلوپکتین و ممانعت از بیاتی محصول
مطرح شد.
اکارا محصول جانبی فراوری کارخانه شیر سویا است
که حاوی مقادیر فراوان عناصر و ترکیبات مغذی از جمله
پروتئین و فیبر است ( .)Sengupta et al., 2012این ماده
حاوی حدود  25الی  28درصد پروتئین 10 ،درصد روغن،
 42درصد فیبرهای نامحلول  13،درصد فیبرهای محلول و
 3/8الی  5/3درصد کربوهیدرات محلول میباشد ( Lu,
 .)2013; Aguado, 2010ارزش غذایی پروتئین سویا از
لحاظ وجود اسیدهای آمینه ضروری خصوصا لیزین که
اولین آمینواسید محدود کننده گندم است در آرد سویا بیش
از آرد گندم است ( .)Kumar, 2011اکارا از لحاظ برخی
ویتامینها بسیار غنی است .کمیت تیامین در آرد آکارا در
حدود  2برابر بیش از آرد گندم می باشد .بهعالوه اکارا به
صورت طبیعی حاوی مقادیر فراوانی فیبرهای رژیمی است
که با فعالیت پریبیوتیکی باعث کاهش کلسترول خون،
فعالیت ضد التهابی ،ضد سرطانی دستگاه گوارش میشود
( .)Aguado, 2010در نتیجه با استفاده از اکارا به عنوان
یک پایه پروتئینی و فیبری مناسب در فراوردههای فاقد
گلوتن می توان یک محصول فراسودمند تولید نمود .با
توجه به نیاز بیماران سلیاکی در کشور به فرآوردههای بدون
گلوتن ،هدف از این پژوهش تهیه کیک بدون گلوتن بر پایه
نشاسته ذرت و اکارا و دستیابی به فرموالسیون بهینه آن با

بهکار بردن افزودنیهای است .که در این شرایط عالوه بر
استفاده از محصوالت جانبی صنعت شیر سویا که در حال
حاضر کاربردی در صنعت غذا ندارد ،در افزایش ارزش
تغذیهای و ویژگیهای کیفی محصول مؤثر خواهد بود.

سانتیگراد نگهداری و پس از حدود  18ساعت برای انجام
آزمایشات مورد نظر مورد استفاده قرار گرفتند.
جدول  -1کمیت و نوع مواد اولیه مورد استفاده در
فرموالسیون کیک بدون گلوتن

مواد و روشها

مواد اولیه

درصد (وزني/وزني)

به منظور فرموله کردن کیکهای فنجانی بدون گلوتن
در این پژوهش مواد اولیه همچون اکارای مرطوب (شرکت
مکسوی اصفهان) ،نشاسته ذرت از شرکت (فرآیند صنعت
آروند) ،وانیل (نسترن) ،شکر (الدن) و بکینگ پودر (بهاره)،
پودر آب پنیر و شیر خشک (زرین شاد سپاهان) و تخم مرغ
(تالونگ) از سطح شهر خریداری گردید .همچنین صمغ
گوار از شرکت عبدالقادر (سازنده کشور پاکستان)  ،صمغ
زانتان از شرکت فوفنگ (سازنده کشور چین) و امولسیفایر
سدیم استئاریل الکتیالت از شرکت پارس بهبود آسیا
خریداری شدند.

آرد گندم
نشاسته ذرت
اکارا
روغن

0
19/7
15/45
16/51

تخم مرغ

20/85

پودر آب پنیر
شیر خشک
شکر
پودر پخت
وانیل
آب

1/15
0/57
20/85
0/38
0/14
4/34

1

در جدول  1درصدهای مواد اولیه برای تهیه کیک بدون
گلوتن نشان داده شده است .در این پژوهش خمیر کیک به
روش کرم کردن تهیه و به قالبهای کیک فنجانی انتقال
یافت و در فر تحت دمای  200درجه سانتیگراد به مدت
 30دقیقه قرار داده شد .در نهایت ،نمونهها خنک شدند و
کیکهای فنجانی در جعبههای مقوایی در دمای  5درجه
1

اندازهگیری دانسیته با استفاده از روش جایگزینی حجم
با دانه کلزا مطابق با استاندارد  2000 AACCشماره -10
 72انجام شد.
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 -رنگ کیک

برای بررسی پارامترهای رنگی تصویرگیری از نمونهها
در اتاقکی ذوزنقه از جنس ام.دی.اف به رنگ سفید و برای
ایجاد نور از دو المپ فلوئورسنت با زاویه  45درجه استفاده
شد .تصویرگیری با استفاده از دوربین پاناسونیک مدل
 Lumix Dmc-TZ5انجام شد .دوربین با فاصلهی 34/5
سانتیمتر از نمونهها و موازی با آنها برای عکسبرداری
آماده شد .از کارتهای استاندارد رال و تصویربرداری از آنها
به منظور تعیین ظریب خطا استفاده شد و تصاویر به کمک
نرم افزار فتوشاپ در فضای رنگی  RGBمورد آنالیز قرار
گرفتند .سه پارامتر * Lکه نشان دهنده روشنی نمونهa* ،
نشان دهنده قرمزی-سبزی و * bمقیاس شدت زرد-آبی
به کمک این نرم افزار محاسبه شدند.
اندیس سیری رنگ (C*) 1مقیاسی از شدت رنگ است
کههه بههه کمههک تبههدیل مختصههات کههارتزین (* )b* ، aبههه
2

Chroma

1
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آزمونهای شیمیایی به عمل آمده بر مواد اولیه در این
تحقیق شامل رطوبت اکارا (استاندارد ملی شماره ،)8438
رطوبت نشاسته ذرت (استاندارد ملی شماره  ،)4797پروتئین
اکارا (استاندارد ملی شماره  ،)10703 -1پروتئین نشاسته
ذرت (استاندارد ملی شماره  ،) 4728چربی اکارا (استاندارد
ملی شماره  ،)7593چربی نشاسته ذرت (استاندارد ملی
شماره  ،) 4798فیبر خام اکارا (استاندارد ملی شماره  )520و
آزمون تعیین خاکستر اکارا (استاندارد ملی شماره  )11143و
خاکستر نشاسته ذرت (استاندارد ملی شماره  )4726انجام
شد.

Chroma

 آزمونهای ارزيابي کیفي کیک اکارای بدون گلوتن -دانسیته کیک

 -بررسي ويژگيهای کیفي اکارا و نشاسته ذرت

 -تولید کیک اکارای فاقد گلوتن
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مختصات قطبی بر اسهاس رابطهه ( )1محاسهبه مهیگهردد
(.)Pedreschi, 2006 ;Yam, 2004
(رابطه )1

 -ارزيابي حسي

 -بافت سنجي

یکی از روشهای متداول در آنالیز مکانیکی بافت مواد
غذایی ،آزمون آنالیز پروفایل بافت میباشد که همبستگی
خوبی با دادههای ارزیابی حسی دارند .آنالیز بافت نمونهها
توسط دستگاه (LFRA Texture )Brookfield
 Analyzerمطابق روش ( (AACC, 74-09انجام شد.
فشردن بافت نمونهها توسط پروبی با قطر  38/1میلیمتر،
طول  20میلیمتر و سرعت  0/8میلیمتر بر ثانیه ،تا 50
درصد ارتفاع اولیه (نقطه هدف  12/5میلیمتر) در دو مرحله
رفت و برگشت صورت گرفت .منحنی نیرو -زمان حاصل
برای تعیین خصوصیاتی مانند سختی ،پیوستگی ،چسبندگی،
فنریت ،مدول ظاهری و قابلیت جویدن مورد استفاده قرار
گرفت ).(Lin & Lee, 2005
 -اندازهگیری تخلخل

1

به منظور ارزیابی میزان تخلخل مغز کیک در فاصله
زمانی  12ساعت پس از پخت ،برشی به ابعاد  20 20از
مغز کیک تهیه گردید و توسط دستگاه اسکنر مدل
 Hp Laserjet 1536 BMF-MFTبا وضوح 1200
پیکسل اسکن شد و با استفاده از نرم افزار  Image Jدرصد
تخلخل بافتی نمونهها مورد بررسی قرار گرفت (نقی پور و
همکاران.)1390 ،
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(سختی ،پیوستگی ،قابلیت جویدن ،فنریت ،مدول ظاهری)
با استفاده از آزمون آنالیز پروفایل بافت و رطوبت محصول
طی  14روز ماندگاری در روزهای  7 ،1و  14پس از تولید
مورد بررسی قرار گرفت.

 -بررسي روند بیات شدن محصول

به منظور مطالعه روند بیاتی در نمونههای شاهد گندم
(دارای آرد گندم و فاقد اکارا ،نشاسته ذرت و افزودنیهای
متغیر پژوهش) ،شاهد ذرت (دارای نشاسته ذرت و اکارا و
فاقد افزودنیهای متغیر) و نمونه بهینه حاصل از مدلسازی
با روش سطح پاسخ ،که هر سه مطابق فرموالسیون ارائه
شده در جدول  1و دستورالعمل آورده شده در روش کار،
مشابه سایر تیمارها تهیه گردیدند ،ویژگیهای بافتی
Minitab

1

پس از گذشت  12ساعت از فرایند پخت نمونههای
شاهد و بهینه ،خواص ارگانولیپتیک آنها با استفاده از آزمون
هدونیک  5نقطهای  1در چهار پارامتر رنگ ،عطر و طعم،
مطلوبیت بافت دهانی و پذیرش کلی توسط  30ارزیاب
حسی مورد بررسی قرار گرفت.
2

 -تجزيه و تحلیل آماری

برای تعیین فرموالسیون تیمارها (جدول  )2و تجزیه و
تحلیل نتایج از روش آماری سطح پاسخ به کمک نرمافزار
مینیتب ،2با در نظر گرفتن  4نقطه مرکزی استفاده شد.
متغیرهای مستقل شامل صمغ زانتان و گوار در دامنه (0-3
درصد) و امولسیفایر سدیم استئاریل الکتیالت در دامنه (-1
 0درصد) و متغیرهای وابسته بررسی شده شامل دانسیته،
تخلخل ،رنگ و ارزیابی بافت در نظر گرفته شدند .به طور
کل در روش سطح پاسخ برای هر متغیر وابسته مدلی
تعریف و اثرات اصلی و متقابل متغیرهای مستقل بر آن
بررسی میشوند .بنابراین به منظور حصول مدلهای تجربی
برای پیشبینی پاسخ ،روابط خطی و چند جملهای درجه
دوم بر دادههای بهدست آمده از آزمایشها برازش شدند.
سپس این مدلها مورد آنالیز آماری قرار گرفته و مدل
مناسب گزینش گردید .مقادیر بهینه متغیرهای مستقل بر
مبنای پارامترهای کیفی مورد نظر مدلسازی گردید و
پارامترهای کیفی نمونه بهینه اندازهگیری شده با مقادیر
حاصل از معادالت پیشنهادی توسط رابطه  2مورد مقایسه
قرار گرفتند تا درصد خطای مدلسازی حاصل شود.
=درصد

(رابطه )2
خطا

مقایسه پارامترهای کیفی و روند بیاتی نمونه بهینه،
شاهد گندم و شاهد ذرت در غالب طرح کامال تصادفی و
Minitab

2

Six Point Hedonic Test

1

يافتهها
 نتايج آنالیز شیمیايي نشاسته ذرت و اکارا در کیکبدون گلوتن

خصوصیات شیمیایی نشاسته ذرت و اکارا مورد استفاده
در فرموالسیون کیک بدون گلوتن مطابق آزمون های
استاندارد انجام شد و نتایج آن در جدول  3گزارش شده
است.

 -دانسیته کیک

نتایج آنالیز آماری انجام شده بر این فاکتور مطابق
جدول  4نشان میدهد که در مدل بهینه امولسیفایر سدیم
استئاریل الکتیالت فقط به صورت درجه اول بر فاکتور
دانسیته تأثیر کاهشی معنی دار دارد .اثرات خطی و مجذور
صمغ زانتان و اثر خطی صمغ گوار و اثر متقابل بین صمغ
زانتان و گوار نیز بر دانسیته کیک معنی دار است .کانتور دو
بعدی اثر متقابل صمغ زانتان و گوار بر میزان دانسیته در
کیک اکارای فاقد گلوتن (شکل ( 1الف)) بیانگر این مطلب
است که با افزایش صمغ زانتان و گوار میزان دانسیته
افزایش مییابد.

جدول  -2تیمارهای بهکار گرفتهشده در فرموالسیون کیک بدون گلوتن برپايه نشاسته ذرت و اکارا
امولسیفاير
0/5
0/5
0/167
0/5
0/167
0/833
0/167
0/833
0/167
0/5
0/833
0/5
0/5
0/999
0/833
0/5
0/0005
0/5

تیمار
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

صمغ گوار
0
1/5
0/5
1/5
2/5
0/5
0/5
0/5
2/5
1/5
2/5
3
1/5
1/5
0/5
1/5
1/5
1/5

صمغ زانتان
1/5
3
0/5
1/5
0/5
2/5
2/5
0/5
2/5
1/5
2/5
1/5
1/5
1/5
0/5
0
1/5
1/5

91

جدول  -3خصوصیات شیمیايي نشاسته ذرت و اکارا مورد استفاده در تهیه کیک اسفنجي ( 100گرم ماده خشک/گرم)
نشاسته ذرت
اکارا

کربوهیدرات

پروتئین

چربي

رطوبت

خاکستر

79/4
43/4

8/5
41/3

4/3
11/7

7/47
72

1/3
3/6
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مقایسه میانگین آنها با استفاده از روش حداقل تفاوت
معنیدار ( )LSDتوسط نرم افزار  SASمورد ارزیابی قرار
گرفتند.

 -پارامترهای اندازهگیری شده در کیک بدون گلوتن
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 -تخلخل کیک

مطابق نتایج جدول  ،4تنها اثر صمغ زانتان و گوار در
حالت خطی بر میزان تخلخل کیک معنادار است .براساس
ضرایب و با توجه به شکل(1ب) ،با افزایش صمغ زانتان
درصد تخلخل کیک بدون گلوتن حاوی اکارا افزایش
مییابد و افزایش صمغ گوار موجب کاهش تخلخل
محصول میشود.
 -رنگ کیک

مطابق نتایج جدول  ،4اثر خطی صمغ زانتان و اثر
مجذور صمغ گوار و اثر متقابل صمغ زانتان و گوار بر سیری
رنگ کیک بدون گلوتن معنی دار است .شکل( 1ج) نشان
میدهد که هر چه صمغ زانتان و گوار افزایش یابد میزان
سیری پوسته کیک افزایش مییابد .امولسیفایر سدیم
استئاریل الکتیالت فقط به صورت درجه دوم و کاهشی بر
این فاکتور مؤثر است.
 -آنالیز پروفايل بافت
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سختی بافت ،بیانگرمقاومت ماده غذایی نسبت به اعمال
 92نیروی فشاری است .نتایج ارائه شده در جدول  4نشان
میدهد که اثر خطی صمغ زانتان و گوار و اثر درجه اول و
دوم امولسیفایر سدیم استئاریل الکتیالت بر میزان سختی
کیک اکارای فاقد گلوتن معنیجدار است ولی اثرات متقابل
بین این فاکتورها معنیدار نیست .با توجه به شکل ( 1د) هر
چه میزان صمغها افزایش یابد سختی کیک نیز رو به
افزایش و با افزایش میزان امولسیفایر مقدار سختی کیک
کاهش مییابد.
پیوستگی ،بیانگر مقاومت درونی ساختار ماده غذایی
است و میزان آن به برهمکنشهای درون مولکولی اجزاء
فرموالسیون بستگی دارد .اثرات خطی و مجذور صمغ گوار
بر میزان پیوستگی کیک فاقد گلوتن معنیدار و به صورت
افزایشی است ولی اثرات متقابل آن با سایر پارامترها
بیمعنی است .اثر خطی و مجذور صمغ زانتان و اثر خطی
امولسیفایر و اثر متقابل بین صمغ زانتان و امولسیفایر سدیم
استئاریل الکتیالت بر میزان پیوستگی کیک اکارای فاقد
گلوتن معنیدار شده است .مطابق شکل ( 1ه) ،با افزایش
مقدار صمغ زانتان پیوستگی کیک کاهش و با افزایش

امولسیفایر سدیم استئاریل الکتیالت پیوستگی کیک
افزایش مییابد.
مدول ظاهری شیب خط مماس بر منحنی سختی را
نشان میدهد و با پارامتر سختی کیک در ارتباط میباشد.
اثر خطی و درجه دوم صمغ زانتان بر میزان مدول ظاهری
کیک فاقد گلوتن معنیدار و اثر آن به صورت افزایشی است
ولی اثر متقابل آنها غیر معنیدار است .اثر خطی و مجذور
امولسیفایر و اثر خطی صمغ گوار و اثر متقابل بین صمغ
گوار و امولسیفایر سدیم استئاریل الکتیالت بر میزان مدول
ظاهری کیک اکارای فاقد گلوتن نیز معنیدار است .همان
طور که در شکل ( 1ز) مشاهده می شود ،با افزایش صمغ
گوار میزان مدول ظاهری رو به افزایش است و با افزایش
امولسیفایر سدیم استئاریل الکتیالت تا مقادیر متوسط،
مدول ظاهری افزایش و سپس روندی کاهشی را نشان
میدهد.
مقدار بازگشت ماده غذایی تغییر شکل یافته به شرایط
اولیه ،پس از حذف نیرو در آنالیز پروفایل بافت محصول را
با اصطالح فنریت توصیف میکنند که بیانگر میزان
خاصیت االستیک نمونه است .امولسیفایر سدیم استئاریل
الکتیالت به صورت مجذور و صمغ زانتان به صورت خطی
و اثر متقابل بین صمغ زانتان و امولسیفایر سدیم استئاریل
الکتیالت بر میزان فنریت کیک اکارای فاقد گلوتن معنی-
دار است .شکل ( 1و) نشان میدهد که هر چه صمغ زانتان
افزایش یابد فنریت کیک کاهش مییابد .با افزایش
امولسیفایر سدیم استئاریل الکتیالت در مقادیر بیش از 0/5
درصد افزایش معنیدار در فنریت کیک مشاهده میشود.
قابلیت جویدن ،نمایانگر انرژی الزم برای جویدن ماده
غذایی جامد تا دستیابی به محصولی آماده برای بلع است
که از حاصل ضرب کمیتهای سفتی در پیوستگی و فنریت
نمونه حاصل خواهد شد .اثرات خطی و مجذور صمغ زانتان
و اثر متقابل صمغ زانتان و امولسیفایر سدیم استئاریل
الکتیالت بر میزان قابلیت جویدن کیک اکارای فاقد گلوتن
معنیدار است .شکل ( 1ح) نشان میدهد که با افزایش
کمیت صمغ زانتان میزان قابلیت جویدن نمونهها افزایش
مییابد ولی افزایش امولسیفایر سدیم استئاریل الکتیالت
تغییرات چندانی در این پارامتر ایجاد نمیکند .تأثیر صمغ
گوار فقط به صورت درجه اول و افزایشی بر این فاکتور
معنیدار است.
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 تصاوير سطح پاسخ مربوط به تغییرات الف) دانسیته ب) تخلخل ج)سیری رنگ د) سختي ه) پیوستگي-1شکل
ز) مدول ظاهری و) فنريت ح) قابلیت جويدن در کیکهای اکارای بدون گلوتن
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جدول  -4مقادير ضرايب مدلهای رگرسیوني برازش شده برای پاسخهای مربوط به تاثیر مقدار صمغ زانتان و گوار و
امولسیفاير سديم استئاريل الکتیالت بر خصوصیات بافتي وفیزيکي کیک اسفنجي فاقد گلوتن
پاسخ
مدول
ضريب

سختي
(گرم نیرو)

β12

***+164/62
***+211/94
***+98/24
**+/423/30
-22/96 ns
-

β33

***

β0
β1
β2
β3
β13
β23
β11
β22

r
Lack of
fit

-518/16

پیوستگي
***+0/5
** -2/82×10-3
**+0/096
**-0/057
**+0/073
**-0/018
-0/00002

قابلیت جويدن

ظاهری

فنريت

دانسیته (گرم

تخلخل

سیری

(گرم میلي متر)

(میلي-

(میلي متر)

بر متر مکعب)

()%

رنگ

***+1365/51
***+717/50
***+481/29
-931/01ns
**+595/51
**-202/039
-

متربرثانیه)
***+13/56
***+31/53
***+4/38
*+56/84
**+10/89
**-5/05
**

***

+9/11
***-0/58
+0/013ns
-2/87 ns
**+0/67
-

***

+0/53
***-0/020
***+0/59
*-0/47
*-0/17
***+0/027
-

**

***

+39/15
**+2/62
**-7/80
+1/80 ns

***

+27/82
**+9/47
+15/58 ns
+36/80 ns
***-4/52
*-2/45

رطوبت ()%

ns

+515/76
+3/45 ns
+5/17 ns
-6/11 ns
*-1/37
**+4/87
-1/06ns
-1/06 ns

***

-

-

-81/36

+1/87

-

-

0/93

0/74

0/86

0/94

0/7

0/78

0/55

0/87

0/78

-42/17

-

0/052

0/18

0/07

0/12

0/07

0/14

0/14

0/72

0/21

 :β1صمغ زانتان :β2 ،صمغ گوار :β3 ،امولسیفایر سدیم استئاریل الکتیالت :ns ،عدم معنیدار بودن
* ** ،و *** به ترتیب نشان دهنده معنیدار بودن در سطوح اطمینان  %95 ،%90و  %99میباشند
جدول  - 5بررسي صحت پیشبیني مدلهای حاصل شده با استفاده از روش سطح پاسخ بر فاکتورهای کیفي محصول
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94

پارامتر ها

سختی (گرم نیرو)
پیوستگی
قابلیت جویدن (گرم نیرو میلی متر)
مدول ظاهری (گرم نیرو بر ثانیه)
فنریت (میلی متر)
دانسیته (گرم بر سانتی متر مکعب)

واقعي

پیش بیني شده

درصد خطا

291/5± 9
0/63±0/01
1543/05±27/49
27/69±0/08
8/41±0/03
0/48±0/005

282/06
0/45
1699/10
19/84
8/23
0/5

3/2
20/96
10/17
28/35
2/18
1/14

 -بهینه سازی فرمول و اعتبارسنجي مدل

 -بررسي روند بیاتي کیک بهینه بدون گلوتن و

بهینهسازی براساس مهمترین پارامترهای کیفی کیک
شاهد (دانسیته ،سختی ،پیوستگی ،قابلیت جویدن ،مدول
ظاهری و فنریت) صورت گرفت و همچنین به منظور
اعتبارسنجی مدلهای حاصل ،نمونهای با سطوح بهینه
(1/2درصد صمغ زانتان و  0/00درصد صمغ گوار و  1درصد
امولسیفایر سدیم استئاریل الکتیالت) مورد نظر تولید
گردید .درصد خطای ارزیابی هر یک از مدلها محاسبه
گردید .نتایج ویژگیهای کیفی نمونه تهیه شده و پیشبینی
شده توسط مدل و درصد خطای برآورد هر ویژگی در جدول
 5آورده شده است .نتایج نشان میدهد که ،صحت عملکرد
مدلهای تعیین شده مناسب است.

شاهد گندم و ذرت

مطابق شکل( 2الف) ،میزان سختی نمونه بهینه و هر
دو شاهد در طی زمان روندی صعودی را طی می کند .در
روزهای اول و هفتم تولید ،تفاوت معنیداری بین نمونه
بهینه و شاهد گندم و ذرت مشاهده نمیشود .ولی پس از
 14روز ،افزایش سفتی بافت شاهد گندم به صورت
معنیداری بیش از دو نمونه دیگر بود.
کمیت پیوستگی کیک بهینه و هر دو شاهد در طی
زمان روندی نزولی را نمایش میدهد .در روز اول تولید،
تفاوت معنیداری بین نمونه بهینه و شاهد گندم مشاهده
نشد ولی شاهد ذرت به طور معناداری میزان پیوستگی

 -ارزيابي حسي

نتایج ارزیابی حسی دو نمونه شاهد و نمونه بهینه در
شکل  3نشان میدهد که در مورد فاکتور رنگ تفاوت
معناداری بین سه نمونه مشاهده نمیشود .در مورد فاکتور
عطر و طعم ،کیک بهینه با شاهد ذرت دارای تفاوت معنادار
است در حالیکه در مقایسه با کیک شاهد گندم اختالف
معنادار مشاهده نشد .نتایج در مورد دو فاکتور مطلوبیت
بافت دهانی و پذیرش کلی نشان دهنده وجود اختالف بین
هر سه نمونه است و نمونه بهینه بسیار به نمونه معمول
دارای گلوتن به واسطه وجود آرد گندم در فرموالسیون
مشابهت دارد .در مجموع تاثیر مثبت هیدروکلوئیدها و

بحث
 -دانسیته و تخلخل کیک

صمغها به علت سهولت در جذب آب ،باعث افزایش
ویسکوزیته خمیر میشوند که این افزایش در ویسکوزیته
خصوصا در غلظتهای باال مانع از اتساع و گسترش
مطلوب حبابهای هوای موجود در خمیر میشود .به همین
دلیل ،افزایش دانسیته ناشی از افزایش صمغ زانتان و گوار
را میتوان به ویسکوزیته باالی خمیر نسبت داد ( Gomez
 .)et al., 2007البته تفاوت در ویژگیهای ساختاری و
عملکردی هیدروکلوییدها و تاثیرات متفاوت آنها بر
ویژگیهای فیزیکی فاز سیال در خمیر کیک ،منجر به
عملکرد متفاوت آنها میشود .نتایج این پژوهش مؤید
ارجحیت عملکرد صمغ زانتان در مقایسه با صمغ گوار در
تخلخل کیک بدون گلوتن بر پایه نشاسته ذرت و اکارا
است.
 -رنگ کیک
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رنگ پوسته کیک از واکنش مایالرد تاثیر میپذیرد.
شدت این واکنش تحت تاثیر  ،pHرطوبت و ترکیبات اولیه
مورد استفاده در فرموالسیون محصول متفاوت است .تغییر
در قابلیت جذب و نگهداری رطوبت به واسطه وجود
هیدروکلوئیدها منجر به تغییر شدت واکنش مایالرد و بروز
میزان تیره رنگی بیشتر سطح کیک در اثر مصرف
هیدروکلوئیدها شده است (.)Gomez et al., 2007
 -آنالیز پروفايل بافت

با افزایش سطح مصرف صمغهای مورد استفاده،
خصوصا در غلظتهای باال سختی کیک افزایش مییابد.
صمغها با افزایش ویسکوزیته فاز مایع خمیر موجب تقویت
استحکام دیواره سلولهای گازی موجود در محصول
میشوند .لذا به همین دلیل مقاومت کیک در برابر فشار وارد
شده از طرف پروب دستگاه افزایش مییابد که با یافتههای
تحقیق  Arozarenaو همکاران ( )2001مطابقت دارد.
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کمتری نسبت به آن دو نشان میدهد .در روز 7ام و14ام،
نمونه بهینه با دو شاهد دارای تفاوت معنادار است و میزان
پیوستگی آن بیش از دو نمونه دیگر است (شکل ( 2ب)).
میان قابلیت جویدن سه نمونه در روز اول تولید ،تفاوت
معنیداری مشاهده نمیشود .درحالیکه در روز 7ام و 14ام،
نمونه بهینه قابلیت جویدن بیشتر معنیداری در مقایسه با
دو شاهد دیگر دارد (شکل( 2ج)).
مدول ظاهری نمونه بهینه و هر دو شاهد در طی زمان
روندی صعودی را طی میکنند و روز  7ام اختالف
معناداری میان آنها وجود ندارد ولی در هفته دوم مدول
ظاهری نمونه بهینه از دو شاهد به صورت معنیداری کمتر
است (شکل( 2د)).
فنریت هر سه نمونه در طی زمان روندی نزولی را طی
میکند .در روز اول پس از تولید ،نمونه بهینه با شاهد گندم
تفاوت معنیداری از این حیث ندارند درحالیکه در روز 7ام و
14ام میزان فنریت نمونه بهینه ،به طور معنیداری از نمونه
شاهد ذرت و گندم بیشتر است (شکل( 2ه)).
در هفته اول نگهداری نمونه بهینه ،محتوی رطوبت
روندی نزولی را نشان میدهد ولی در هفته دوم نگهداری،
تغییر چمشگیری در این خصوص مشاهده نمیشود.
درحالیکه در هر دو نمونه شاهد ،در طی هفته دوم
نگهداری ،روند کاهشی چمشگیری در محتوی رطوبت
نمونهها مشاهده میگردد .بنابراین به جز روز اول پس از
تولید ،تفاوت معنیداری میان نمونه بهینه با هر نمونه دو
شاهد وجود دارد.

امولسیفایر موجب مشابهت بیشتر محصول از لحاظ
ویژگیهای حسی به نمونه دارای گلوتن شده است.
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امولسیفایرها از طریق پایین آوردن کشش سطحی فاز مایع
اطراف حبابهای گازی ،موجب سهولت در احتباس،
افزایش حجم حبابهای هوا ،بهبود امکان اتساع آنها و در

(الف)

نتیجه کاهش سختی محصول میشوند .امولسیفایرها با
سهولت در توزیع روغن یا شورتینگ به صورت ذرات ریز در
فاز آبی ،موجبات پایداری حبابهای هوا و جلوگیری از

( ب)
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( ج)

(د)

(ه)

(و)

شاهد ذرت کیک بهینه
شاهد گندم
شکل  -2مقايسه آنالیز پروفايل بافت کیک بهینه و نمونه شاهد گندم و شاهد ذرت
ستون های دارای حروف متفاوت از لحاظ آماری دارای میانگین متفاوتند ()P>0/05

شکل  -3مقايسه ويژگيهای حسي کیک بهینه بدون گلوتن و دو نمونه شاهد

به هم چسبیدن آنها را فراهم میکنند و به این صورت
پیوستگی در بافت کیک ایجاد میشود (ترابی زاده.)1381 ،
افزایش امولسیفایر سدیم استئاریل الکتیالت در پژوهش
فعلی نیز بهبود چشمگیری در پیوستگی بافت نمونهها ایجاد
نمود .بهعالوه در مقادیر باالی  %0/5این ترکیب ،با بهبود
لطافت بافت محصول موجب بهبود حالت اسفنجی ،افزایش
فنریت و خللوفرج و کاهش سختی و مدول ظاهری کیک
فراهم میشود.
افزودن هیدروکلوئیدها ازجمله صمغ گوار خصوصا در سطوح
باال موجب افزایش سختی و مدول ظاهری نمونهها
میشود .در حقیقت به علت سهولت جذب آب توسط این
ترکیبات و افزایش ویسکوزیته خمیر ،دانسیته نمونهها
افزایش و فنریت آنها کاهش مییابد ( Gomez et al.,
 .)2007به این سبب افزایش صمغ زانتان در سطوح باال
موجب افزایش فشردگی بافت ،سختی و قابلیت جویدن و
کاهش پیوستگی و فنریت محصول میشود.
 بررسي روند بیاتي کیک بهینه بدون گلوتن وشاهد گندم و ذرت

در طی مدت زمان نگهداری نمونهها ،میزان افزایش

سختی نمونه بهینه نسبت به شاهد گندم در سطح
معنیداری کمتر است.
امولسیفایرها از بخش غیرقطبی مولکول خود به داخل
مارپیچ زنجیره آمیلوز وارد و با جلوگیری از ایجاد پیوندهای
هیدروژنی بین زنجیرهای مختلف آمیلوز ،از تجمع و تراکم
زنجیرهای آنها که نقش کلیدی در حفظ ژالتینه بودن و
جلوگیری از بیاتی نشاسته ایفا مینمایند دارد (ترابی زاده،
 .)1381بهعالوه کاهش سفتی و به تاخیر انداختن بیاتی
محصول در نمونه بهینه ،به وجود هیدروکلوییدها و تأثیر
آنها در افزایش و حفظ رطوبت در مدت زمان نگهداری
نمونهها وابسطه است ( .)McCarthy et al., 2005کمتر
بودن روند افزایشی مدول ظاهری نمونه بهینه نسبت به دو
شاهد نیز مؤید تأثیر مثبت متغیرها در مقادیر بهینه بر تعویق
این فرایند در محصول است.
کمتر بودن سختی نمونه بهینه نمایانگر وجود خلل و
فرج و حالت اسفنجی و فنریت مناسب در آن است که علت
اصلی به وجود نقش امولسیفایر در بهبود ایجاد و حفظ
حبابهای هوا در خمیر کیک وابسطه است .عموماً در
محصوالت فاقد گلوتن ،به دلیل عدم وجود شبکه
ویسکواالستیک گلوتن که قادر به حفظ و نگهداری مناسب
حبابهای هواست ،تخلخل و پیوستگی در حد مطلوب
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 :1نمونه بهینه

 :2شاهد ذرت

 :3شاهد گندم
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ایجاد نمیشود .با افزودن هیدروکلوییدها به کیک فاقد
گلوتن در کمیتهای مناسب ،با افزایش قوام و ویسکوزیته
نسبی خمیر ،افزایش قابل توجهی در پیوستگی بافتی
محصول ایجاد خواهد شد (ابراهیم پور و همکاران.)1388 ،
در طی دوره نگهداری ،به علت باالتر بودن کمیت دو
پارامتر پیوستگی و فنریت نمونه بهینه ،افزایش قابلیت
جویدن این نمونه بیش از دو نمونه شاهد است .در هر دو
نمونه شاهد در طی زمان نگهداری به علت از دست دادن
آب درون بافتی محصول ،پارامترهای فنریت ،پیوستگی و
قابلیت جویدن نمونهها کاهش چشمگیری مییابد .در نمونه
بهینه گروههای هیدروکسیل موجود در ساختار
هیدروکلوییدها تعامالت بیشتری از طریق ایجاد پیوند
هیدروژنی با آب برقرار میکنند و می توانند آب را در شبکه
شبه گلوتنی ایجاد شده محبوس و باعث حفظ رطوبت در
ساختار کیک شوند ).(McCarthy et al., 2005
 Guardaو همکاران نیز در سال  2003هیدروکلوئیدهای
مختلف را به عنوان بهبود دهنده و عامل ضد بیاتی در
محصوالت برپایه غالت معرفی کردند.
امولسیفایرها نیز به خاطر آمفی فیلیک خود باعث
کاهش کشش سطحی و ایجاد پراکندگی پایدار شده و
98
بهبود خللوفرج محصول شده و با اثر متقابل با
مولکولهای نشاسته و ثابت نگاهداشتن آب موجب تعویق
رتروگرادسیون میشوند ).)Stauffer et al., 2000
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نتیجهگیری
با توجه به وجود ارزش تغذیهای اکارا به عنوان محصول
جانبی کارخانجات شیر سویا ،در این پژوهش از آن به
عنوان یک پایه مناسب پروتئین و فیبر در کنار نشاسته ذرت
در تولید کیک بدون گلوتن استفاده گردید .تاثیر غلظتهای
مختلف صمغ زانتان و گوار و امولسیفایر سدیم استئاریل
الکتیالت بر ویژگیهای کیفی محصول با روش سطح
پاسخ ارزیابی شد و درنهایت سطوح بهینه غلظت متغیرها
جهت تولید کیک بدون گلوتن ،اختالط  %1/2صمغ زانتان
و  %1امولسیفایر سدیم استیاریل الکتیالت تعیین گردید.
مطالعات بافتسنجی در مدت زمان نگهداری کیک نشان
میدهد که نمونه بهینه از لحاظ بسیاری از پارامترهای
بافتسنجی مانند سفتی ،قابلیت جویدن و سرعت بیاتی

روند افزایشی کندتری را در مقایسه با دو نمونه شاهد بود.
در طی  14روز نگهداری ،کیک بهینه پیوستگی بافتی خود
را به خوبی حفظ نمود .به عالوه فنریت نمونه فوق نیز در
مدت نگهداری افزایش چشمگیری را نشان میدهد .نمونه
بهینه در مقایسه با دو نمونه شاهد (گندم و ذرت) در طی
دوره نگهداری ،رطوبت را در ساختار خود به خوبی حفظ
میکند .بنابراین با توجه به باال بودن ارزش غذایی اکارا و از
میان رفتن بسیاری از عناصر ضد تغذیهای آن طی مراحل
تولید ،و البته امکان تولید محصولی با ویژگیهای کیفی
مطلوب ،توصیه می شود از این محصول جانبی که در حال
حاضر کاربردی جز مصرف دام ندارد در صنایع مختلف
غذایی از جمله فرآوردههای غالت استفاده شود.
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