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مقاله پژوهشی
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نامناسب آردهاي موجود در کشور و پدیده بیاتی نان اشاره کرد .در این پژوهش اثر دو صمغ
کربوکسی متیل سلولز ( )CMCو هیدروکسی پروپیل متیل سلولز ( )HPMCدر سه سطح مقداري
 0/3 ،0/1و  %0/5روي دو نوع آرد تهیه شده از دو رقم گندم سرداري و سرخه کشت شده در
استان خراسان مورد بررسی قرار گرفت .آزمایشات شیمیایی (شامل مقدار رطوبت ،خاکستر،
پروتئین ،گلوتن مرطوب و  )pHو رئولوژیكی روي دو نوع آرد تهیه شده صورت گرفت و پس از
تهیه نان ،آزمایش بیاتی (بالفاصله پس از پخت 24 ،ساعت و  48ساعت پس از پخت) نیز انجام
گردید.
روشها :این تحقیق روي نان تافتون است .نتایج حاصل براساس آزمایشهاي اسپلیت پالت در
قالب طرح کامالً تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفت و جهت مقایسه میانگینها از آزمون دانكن در
سطح آماري یك درصد ( )α=0/01استفاده گردید.
نتایج :نتایج نشان داد که هر دو صمغ  HPMCو  CMCبر ضریب تحمل خمیر و مقاومت خمیر
اثر قابل مالحظهاي و مثبت دارد .همچنین این دو هیدروکلوئید در بهتعویق انداختن بیاتی نان
نقش دارند بطوریكه  HPMCاز  CMCکارآمدتر عمل مینماید .بهعالوه ،نتایج این آزمون نشان
میدهد که آرد سرداري از کیفیت نانوایی مناسبی برخوردار نیست اما آرد سرخه کیفیت نانوایی
خوبی (بهدلیل پروتئین و گلوتن مرطوب باال) دارد.
نتيجهگيری :با توجه به یافتههاي این پژوهش پیشنهاد میشود صمغهاي  CMCو  HPMCدر
سطح مقداري  %0/5براي آرد سرداري و  %0/3براي آرد سرخه جهت بهبود کیفیت نانهاي
حاصله و بهتعویق انداختن بیاتی استفاده شود.

استناد (ونكوور) :توکلیپور ح،عبداهللزاده ق ،مختاریان م  .بررسی اثر برخی هیدروکلوئیدها بر کیفیت نان تافتون .مجله پژوهشنامه حالل .بهار1401؛:)1(5
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مقدمه
غالت از نخستین غذاهاي شناخته شده بشر بوده که از

در یك تقسیمبندي کلی میتوان نانها را به دو گروه

زمانهاي بسیار کهن تاکنون همواره نقش بسیار مهمی در

نانهاي مسطح و نانهاي حجیم تقسیمبندي نمود .نانهاي

اقتصاد و تغذیه مردم جهان بهویژه کشورهاي در حال توسعه

ایرانی معموالً در دسته نانهاي مسطح قرار میگیرند .از

داشته است؛ بهطوري که روزانه بخشی از انرژي ،پروتئین،

نانهاي مسطح ایرانی میتوان به نان تافتون ،سنگك ،بربري

نمك و ویتامینهاي گروه  Bاز نان تأمین میشود.

و لواش اشاره نمود(.)1
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طی بررسیهاي انجام شده در مورد میزان ضایعات نان

بكارگیري ترکیبی  %0/5اینولین و  %0/05اسانس مرزه

در خانوادهها و نانواییهاي شهر تهران توسط انستیتو

بهعنوان تیمار مطلوب پیشنهاد میشود( .)7قنبري و

تحقیقات تغذیهاي و صنایع غذایی کشور ،باالترین میزان

همكاران ( )1400تأثیر عصاره هیدروالكلی چاي سبز بر

ضایعات مربوط به نانهاي مسطح است( .)4-2در شرایط

خواص رئولوژیكی خمیر و بیاتی نان بربري را مطالعه نمودند.

فعلی نانهاي تولید شده از کیفیت مناسبی برخوردار نیستند

نتایج آزمونهاي رئولوژیكی خمیر نشان داد عصاره

و بههمین دلیل ضایعات نان در کشور و هزینههاي پرداختی

هیدروالكلی چاي سبز باعث افزایش کیفیت آرد و بهبود

بابت آن بسیار زیاد است .کیفیت نامطلوب نانهاي ایرانی

خواص رئولوژیكی خمیر گردید (احتماالً بهدلیل خاصیت

دالیل بسیاري دارد که یكی از مهمترین دالیل آن نامناسب

اکسیدکنندگی) و در تمام سطوح درصد رطوبت و میزان پلی

بودن کیفیت آردهاي مصرفی میباشد که الزم است با مواد

فنل کلرا در نان افزایش داد( .)8حسینی اصفهانی و فدوي

بهبوددهنده اصالح شوند( .)5از جمله این بهبود دهندهها

( )1397تأثیر افزودن صمغهاي کتیرا و گوار بر ویژگیهاي

میتوان به هیدروکلوئیدها اشاره نمود و از گروه

فارینوگرافی خمیر و خصوصیات فیزیكوشیمیایی و حسی نان

هیدروکلوئیدها میتوان صمغهاي کربوکسی متیل سلولز

تافتون را بررسی نمودند .نتایج نشان داد که افزایش

( )CMCو هیدروکسی پروپیل متیل سلولز ( )HPMCرا نام

صمغهاي کتیرا و گوار ،باعث افزایش جذب آب و عدد

برد.

والوریمتري خمیر و رطوبت نان حاصله شد .افزایش مدت
علل عمده استفاده از  HPMCدر صنایع مختلف غذایی

زمان نگهداري نان منجر به کاهش معنیدار مقدار رطوبت

دو خاصیت عمده فعالکننده سطحی (سورفاکتانی) و ژلهاي

شد .عدد والوریمتري خمیر در حضور صمغها و افزایش مقدار

شده حرارتی میباشد HPMC .میتواند بهعنوان قوامدهنده،

آنها بهطور معنیداري روند افزایشی از خود نشان داد .افزودن

امولسیفایر ،استابیالیزر (پایدارکننده) و سوسپانسیونکننده

صمغها ،بهطور معكوس ،شاخص * Lو بهطور مستقیم

بهکار رود .همچنین افزودن  HPMCبه نان باعث نگهداري

شاخصهاي * aو * bنان را تحت تأثیر قرار دادند .اگرچه

گاز در داخل بافت خمیر و نگهداري رطوبت میشودCMC .

افزایش میزان صمغها ،شاخص سفتی نان را کاهش دادند،

نیز یك پلیمر آبدوست (هیدروفیل) است که در محصوالت

افزایش مدت زمان نگهداري موجب سفتی بیشتر محصول

نانوایی بهدلیل خاصیت نگهداري رطوبت از آن استفاده

شد .افزودن صمغها بهطور معنیداري منجر به افزایش امتیاز

میشود و در نتیجه بیاتی محصول را بهتعویق میاندازد.

پارامترهاي حسی شد( .)9قرایی و همكاران ()1392

افزودن صمغها بهدلیل اینكه آب را براي نشاسته غیرقابل

ویژگیهاي رئولوژیكی و حسی نان بربري تولید شده از خمیر

دسترس میسازد ،میتواند در بهتعویق انداختن واکنش

منجمد حاوي صمغهاي کتیرا و ثعلب را بررسی نمودند.

رتروگرادسیون نشاسته و بیاتی نان مؤثر باشند(.)6

نتایج ارزشیابی ویژگیهاي کیفی نشان داد تمامی تیمارهاي

شفیعیجم و لكزاده ( )1400تأثیر توام اسانس مرزه

انجام شده ،سفتی و نرمی بافت نان و قابلیت جویدن را نسبت

( 0/03تا  )%0/07و اینولین ( 0/5تا  )%1/5در افزایش

به نمونه کنترل ،بهبود بخشیدند .نمونههاي حاوي کتیرا از

ماندگاري و کیفیت نان تافتون را بررسی نمودند .نتایج نشان

نظر بو و طعم ،با نمونه کنترل تفاوت معنیداري نداشتند ،اما

داد که با افزایش غلظت اسانس مرزه ،ماندگاري میكروبی نان

نمونههاي حاوي ثعلب از این نظر ،بهطور معنیداري امتیاز

افزایش یافت و در غلظت  %0/07اسانس مرزه کمترین

کمتري نسبت به نمونه کنترل داشتند .عالوه بر این افزودن

تغییرات  pHمشاهده شد .همچنین با افزایش غلظت

 1%کتیرا و یا  %0/5ثعلب در فرموالسیون خمیر منجمد،

اینولین ،بهدلیل حفظ رطوبت ،سفتی بافت نان کمتر و بیاتی

منجر بهتعویق بیاتی نان تا روز سوم نگهداري گردید(.)10

بهتعویق افتاد .بهطورکلی ،نتایج این مطالعه نشان داد که

برزگر و همكاران ( )1388تأثیر هیدروکلوئیدهاي مختلف
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(گوار ،پكتین و زانتان) بر خواص رئولوژیك خمیر و بیاتی نان
باگت را مطالعه نمودند .نتایج نشان داد که افزودن
هیدروکلوئید گوار باعث ایجاد بیشترین حجم مخصوص در
نمونهها شد .بررسی نانهاي نگهداري شده پس از  24و 48
ساعت نشان داد که هیدروکلوئیدها تأثیر مثبتی بر جلوگیري
از بیاتی نمونهها داشتند و در این بین گوار بیشترین تأثیر را
در جلوگیري از بیاتی نمونهها و افزایش سفتی بافت نان
داشت .در مجموع با توجه به نتایج حاصله از آزمایشات
مختلف و نیز نظر داوران چشایی ،هیدروکلوئید گوار بهعنوان
مناسبترین افزودنی در مقایسه با دو هیدروکلوئید دیگر
پیشنهاد میگردد( .)11درحالیکه تحقیقات گستردهاي روي
اثر هیدروکلوئیدها روي ویژگیهاي رئولوژیكی نانهاي
حجیم صورت گرفته است ،تاکنون تحقیقات اندکی روي
تأثیر افزودن صمغها بر ویژگیهاي بافتی خمیر و اثر آن بر
کیفیت نهایی نانهاي مسطح (بهویژه نان تافتون) در دست
میباشد.
با توجه به اهمیت پدیده بیاتی ،در این پژوهش تأثیر افزودن
دو صمغ  CMCو  HPMCروي کیفیت نان تافتون از دو
نوع گندم سرداري و سرخه استان خراسان بررسی گردید.
عالوهبر آن میزان تأثیر این هیدروکلوئیدها در بهتعویق
انداختن بیاتی نیز بررسی شده است.

 مخمر مورد استفاده از شرکت ایران مالس تهیه گردید.تهيه ارقام گندم و روش آسياب كردن آن

دو رقم گندم سرداري و گندم سرخه تولیدي استان
خراسان بهطور جداگانه با آسیاب دیسكی ،آسیاب گردید و
از یك الك با مش  40گذرانده شد ،بدین ترتیب آردي با
درصد استخراج  88-85درصد بدست آمد.
روش تهيه خمير و نان

در این تحقیق خمیر به روش مستقیم تهیه شد .در این
روش مخمر در آب حل شد و سپس نمك و آرد در ظرف
مخلوطکن ریخته شد و در یك مرحله خمیر آماده گردید.
مراحل آماده شدن خمیر شامل آمیختن اجزاء ( 4دقیقه)،
استراحت اولیه ( 5دقیقه) ،ورز دادن ( 2دقیقه) ،تخمیر اولیه
در دماي  1/5( 30oCساعت) ،چانه کردن و تخمیر میانی
( 10دقیقه) ،فرم دادن و تخمیر نهایی ( 5دقیقه) و پخت نان
در تنور خانگی در دماي حدود  300oCبود .فرمول کلی تهیه
خمیر بر مبناي  100 kgآرد 60 ،تا  %65آب %2 ،نمك و %1
مخمر بود(.)12
ویژگيهای نان تافتون
فرم و شكل نان تافتون غالب ًا گرد و در برخی مواقع
کموبیش بیضوي شكل است .قسمت اعظم این نان ضخامتی

مواد و روشها
این پژوهش در آزمایشگاههاي گروه علوم و صنایع غذایی
دانشگاه آزاد واحد سبزوار ،آزمایشگاه غالت دانشكده
کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد و سازمان تحقیقات
کشاورزي خراسان انجام گرفته است.

در حدود  1/5تا  3میلی متر دارد .گاهی اوقات دور و
کنارههاي نان ضخیم شده که ضخامت آن نباید از  5میلی
متر تجاوز کند .وجود هرگونه عیب و پارگی در سطح و
کنارههاي نان جزء عیوب بهشمار میآید.
آزمایشهای شيميایي

مواد مورد استفاده

 -مواد شیمیایی از جمله اسید سولفوریك ،اسید کلریدریك،

دو نوع آرد سرداري و سرخه با استفاده از روشهاي

اسید الکتیك ،سود و غیره از شرکتهاي مرک و سیگما

متداول  AACCمورد آزمون قرار گرفتند .بهطوريکه

آلدریچ تهیه شد.

رطوبت با روش شماره  ،A15-24خاکستر با روش شماره -8

 HPMC -مورد استفاده ساخت شرکت شین اتسو ژاپن بوده

 ،10گلوتن مرطوب با روش شماره  ،38-10پروتئین با روش

و  CMCساخت شرکت سان رُز ژاپن بود که در زمان تحقیق

شماره  46-12و  pHبا روش  52-2اندازهگیري شد(.)13

در شرایط خشك و خنك نگهداري گردید.
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F
 DT
که در این فرمول S ،حداکثر تنش برشی (D ،)g/cm2
S 

آزمایشهای رئولوژیکي خمير

آزمایشات رئولوژیكی خمیر توسط دستگاههاي
فارینوگراف و اکستنوگراف (برابندر ،آلمان) انجام گرفتند .با

قطر پروب ( F ،)cmنیرویی که اعمال شده ( )gو  Tضخامت
نمونه ( )cmاست.

استفاده از فارینوگرامهاي بدست آمده از دستگاه فارینوگراف

هر چقدر نان به سمت بیاتی (سفت و سخت شدن) پیش

پارامترهایی مانند میزان جذب آب آرد ،مقاومت خمیر در

رفته باشد ،این عدد بیشتر میشود .در این تحقیق بیاتی نان

برابر زدن ،مدت زمان مخلوط کردن ،عدد  FQNو عدد

در سه مرحلۀ زمانی بهترتیب بالفاصله پس از پخت24 ،

والریمتري حاصل شد و از منحنیهاي حاصل از دستگاه

ساعت و  48ساعت پس از پخت ارزیابی گردید(.)14

اکستنسوگراف میزان کشش خمیر و مدت زمان مناسب
تخمیر بدست آمد .روش آزمایش مطابق با روشهاي متداول

تجزیهوتحليل آماری
تجزیهوتحلیل نتایج براساس آزمایشات اسپلیت پالت در

 AACCبهشماره  54-21انجام گردید (.)13

قالب طرح کامالً تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفت و براي

روش آزمون بياتي

مقایسه میانگینها (سه تكرار) و بررسی اختالفات معنیدار

آزمون بیاتی توسط دستگاه بافتسنج تحلیلگر بافت
انجام گردید .در این روش ابتدا پرو ب 1مخصوص روي
دستگاه نصب و سپس دستگاه کالیبره گردید .نمونه مورد

بین تیمارها از آزمون چند دامنهاي دانكن استفاده شد.
نتایج و بحث

آزمایش یك قطعه نان مستطیل شكل است که در جایگاه

جدول  1نتایج آزمونهاي شیمیایی دو نوع آرد سرخه و

مخصوص دستگاه قرار میگیرد .با روشن کردن دستگاه،

سرداري را نشان میدهد .همانگونه که در این جدول آمده

پروب (قطر  ،12/7 mmارتفاع  35 mmو با سرعت پیشروي

است میزان پروتئین و میزان گلوتن مربوط آرد سرخه باالتر

 )0/9 mm/sدرون نمونه نفوذ میکند و با توجه به میزان

از آرد سرداري میباشد .همچنین با توجه به مقادیر  ،pHهر

نیرویی که پروب بر قطعه نان وارد میکند ،میزان بیاتی با

دو آرد سرخه و سرداري ،آرد سالم و تازه محسوب میشوند.

توجه به فرمول ذیل مشخص میگردد(:)1
جدول  .1نتايج آزمايشات شيميايي بر روی دو آرد سرداری و سرخه.
نوع آرد

مقدار رطوبت ()%

خاكستر ()%

پروتئين ()%

گلوتن مرطوب ()%

pH

سرداري

10/53

1/30

9/90

22

6/1

سرخه

10/86

1/15

11/50

33

6/2

بررسي نتایج رئولوژیکي و تحليل نمودار فارینوگرام

آزمون فارینوگراف روي خمیر شاهد و خمیر حاوي

 0/3 ،0/1و  CMC %0/5و  HPMCبه آردهاي مورد آزمون،

مقادیر مختلف  CMCو  HPMCانجام شد .نتایج بهدست

میزان جذب آب آرد را نسبت به تیمار شاهد ،افزایش قابل

آمده از آزمون فارینوگراف در جداول  2و  3ارائه شده است.

توجهی داده است که این افزایش در آرد سرخه نسبت به آرد

نتایج ارائه شده در جدول  3نشان میدهد که افزودن مقادیر

سرداري بیشتر است .احتماالً این حالت بهدلیل میزان

1 - Probe
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پروتئین باالتر آرد سرخه و نیز گروههاي هیدروکسیل موجود

خمیر حاصله افزایش مییابد و در این حالت تفاوت معنیدار

در ساختار هیدروکلوئیدهاي بكار رفته میباشد که توانسته

بین تیمار  %0/5و آرد شاهد مشاهده میگردد .عدد

است پیوندهاي هیدروژنی بیشتري برقرار نماید(.)11 ،9

والریمتري در تمامی تیمارها بهجز تیمار  CMC %0/1براي

همچنین مقاومت خمیر با افزودن صمغها در تیمارهاي 0/1

هر دو صمغ نسبت به تیمار شاهد ،عدد باالتري را نشان

و  %0/3نسبت به شاهد تفاوت معنیداري را نشان نمیدهد

میدهد .البته تیمارهاي حاوي صمغ  HPMCعدد والریمتري

( .)p>0/01اما با افزودن  %0/5صمغ به هر دو آرد ،مقاومت

باالتري را نسبت به تیمارهاي صمغ  CMCداشتهاند.

جدول  .2نتایج تجزیه واریانس مربوط به صفات فارینوگراف آردهاي مختلف مورد مطالعه (آرد سرخه و آرد سرداري).
نوع آرد

زمان گسترش

پایداری

سست شدن

خمير ()min

()min

خمير ()BU

**0/0206

**135/806

**2/233

−
−

−
−

−
−

منبع خطا

درجه آزادی

جذب آب ()%

تیمار
خطا
کل

4
10
14

**10/278

**0/101

−
−

−
−

والریمتری

آرد سرخه

آرد سرداری
تیمار
خطا
کل

**

6
14
20

**

27/644
−
−

**

0/723
−
−

**

0/023

**

189/857

−
−

9/746
−
−

−
−

**معنيدار در سطح آماری * ،%1معنيدار در سطح آماری  %5و n.sغيرمعنيدار.

جدول  .3مقایسه میانگین صفات ارزیابی شده در آزمون فارینوگراف براي آردهاي مختلف مورد مطالعه (آرد سرخه و آرد سرداري).
نوع آرد

تيمارها

جذب آب

زمان گسترش

پایداری

سست شدن

()%

خمير ()min

()min

خمير ()BU

والریمتری

آرد سرخه
شاهد
CMC %0/1
CMC %0/3
HPMC %0/1
HPMC %0/3

62/27
63/50b
66/13a
63/43b
66/50a

4/133
4/33ab
4/43a
4/53a
4/60a

a

c

b

6/76
6/66ab
6/60ab
6/56ab
6/53b

c

d

a

a

97/50
87/47b
84/50c
84/40b
79/00d

c

64/33
65/00bc
65/67c
65/33b
−

آرد سرداری
شاهد
CMC %0/1
CMC %0/3
CMC %0/5
HPMC %0/1
HPMC %0/3
HPMC %0/5

55/80
58/87d
62/27c
63/57b
62/43c
63/13b
64/23a

3/10
3/37c
4/07b
4/34a
3/27cd
3/20cd
3/27cd

5/67
5/57ab
5/50ab
5/43b
5/53ab
5/50ab
5/40b

a

143/30
137/00b
130/70c
124/70d
134/00bc
125/00d
120/70e

d

57/67
59/00c
61/00b
62/00ab
59/33c
61/33b
62/67a

*در هر ستون ،ميانگينهای دارای حروف مشابه ،از لحاظ آماری اختالف معنيداری ( )p>0/05ندارد.

تجزیهوتحليل نمودار اكستنسوگرام
نتایج تجزیه واریانس در جدول  4ارائه شده است.

اکستنسوگراف در سطح  %1معنیدار بوده است .همچنین

همانطورکه در این جداول مشاهده میشود اثر تیمار ،زمان

نتایج آزمون دانكن ارائه شده در جدول  5نشان میدهد که

تخمیر و اثر تیمار-زمان تخمیر بر صفات مورد بررسی در

افزودن صمغها در تمامی سطوح سبب افزایش حداکثر
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مقاومت خمیر در برابر کشش میشود و باالترین عدد بهدست

(جدول  .)5افزودن صمغ  CMCدر هر دو آرد سرخه و

آمده مربوط به افزودن صمغ  HPMCبه نسبت  %0/3در آرد

سرداري موجب افزایش ضریب مقاومت خمیر میشود ،هر

سرخه میباشد و در آرد سرداري تیمار  %0/5باالترین عدد

چند تفاوت معنیداري بین تیمارهاي حاوي  CMCو تیمار

را به خود اختصاص داده است .کمترین عدد بهدست آمده

شاهد مشاهده نمیگردد .بیشترین مقدار ضریب مقاومت

مربوط به تیمار شاهد در هر دو آرد سرخه و سرداري میباشد.

خمیر مربوط به تیمار  HPMC %0/3در آرد سرخه و در

یكی از مهمترین صفات مورد ارزیابی در اکستنسوگراف

زمان تخمیر  45 minمیباشد .ضمناً کلیه تیمارهاي مورد

ضریب مقاومت خمیر میباشد .نتایج نشان میدهد که

بررسی در زمان تخمیر  45 minاعداد باالتري را نسبت به

افزودن صمغ  HPMCدر تمامی سطوح در هر دو آرد سرخه

زمانهاي  90و  135 minنشان میدهند.

و سرداري سبب افزایش ضریب مقاومت خمیر میگردد
جدول  .4نتایج تجزیه واریانس مربوط به صفات اکستنسوگراف براي آردهاي مختلف مورد مطالعه (آرد سرخه و آرد سرداري).
منبع خطا

نوع آرد

درجه آزادی

R50

E

A

R50/E

آرد سرخه
تیمار
خطا
زمان استراحت
تیمار×زمان استراحت
خطا
کل

4
10
2
8
20
44

**

**

**

**

152/17
2/005
**1664/58
115/02
1/39

3736/83
1/45
**1283/63
**406/92
1/39

0/39
0/005
**0/39
**0/0 83
0/004

118/79
0/45
**335/86
**19/ 32
0/87

−

−

−

−

آرد
سرداری
تیمار
خطا
زمان استراحت
تیمار×زمان استراحت
خطا
کل

6
14
2
12
28
62

**

3153/10
0/631
**7784/97
**213/36
1/10

**

**

**

19890/877
1/74
**7746/52
**449/05
2/099

3/00
0/002
**0/35
**0/18
0/017

285/97
1/18
**1507/38
**13/ 95
0/85

−

−

−

−

**معنيدار در سطح آماری * ،%1معنيدار در سطح آماری  %5و غيرمعنيدار.
n.s

جدول  .5مقایسه میانگین صفات ارزیابی شده در آزمون اکستنسوگراف براي آردهاي مختلف مورد مطالعه (آرد سرخه و آرد سرداري).
نوع آرد

تيمار

)E (mm

(R50 )gf

(R50/E )gf/mm

)A (cm2

آرد سرخه
شاهد

b

132/70

e

264/50

c

1/99

d

50/33

CMC %0/1

132/70b

282/00d

2/10b

53/00c

CMC %0/3

136/70a

283/70c

2/07b

54/67b

HPMC %0/1

c

125/70

b

a

2/46

b

HPMC %0/3

c

124/30

a

2/53

a

309/30

315/00

a

55/00

61/00

آرد سرداری
150/30a

135/30f

0/90e

23/00d

CMC %0/1

b

e

d

1/32

d

CMC %0/3

c

d

1/30

شاهد

136/30

134/30

159/30

d

175/00
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131/70d

220/30b

1/66b

39/00a

HPMC %0/1

ef

c

c

1/43

c

26/33

HPMC %0/3

f

123/70

c

1/45

c

26/00

HPMC %0/5

f

123/30

a

2/00

CMC %0/5

126/00

180/70

b
a

221/00

240/30

b

33/00

*در هر ستون ،ميانگينهای دارای حروف مشابه ،از لحاظ آماری اختالف معنیداری ( )p>0/05ندارد.

تحليل نتایج بياتي
نتایج آزمون بیاتی در جدول  6و شكلهاي  1و  2آورده

 HPMCمیباشد که البته تفاوت معنیداري بین این تیمار

شده است .با توجه به نتایج مقایسه میانگین که در جدول 6

با تیمارهاي  CMC 0%/5 ،CMC %0/3و HPMC %0/1

آمده است مشخص میگردد که تیمار شاهد در هر سه زمان

در سطح  5درصد مشاهده نمیگردد (.)p<0/05

(بالفاصله پس از پخت 24 ،و  48ساعت پس از پخت)

بهطورکلی بررسیهاي بعمل آمده نشان میدهد که دو

باالترین میزان بیاتی را به خود اختصاص داده است و کمترین

صمغ  CMCو  HPMCدر به تأخیر انداختن بیاتی نان

میزان بیاتی در تیمار  HPMC %0/5و در زمان بالفاصله پس

مؤثرند .در مورد مكانیسم به تأخیر انداختن بیاتی توسط

از پخت و  24ساعت پس از پخت مشاهده میگردد.

صمغهاي  CMCو  HPMCمیتوان نتیجه گرفت که این

با توجه به شكل  1مشخص میگردد که در آرد سرخه

هیدروکلوئیدها به علت اینكه سبب افزایش جذب آب خمیر

صمغ  HPMCنسبت به صمغ  ،CMCدر بهتعویق انداختن

میشوند و اینكه ظرفیت نگهداري آب ( )WHCبیشتري از

بیاتی نان حاصله مؤثرتر است .هر چند تیمارهاي %0/1

نشاسته دارند ،باعث بهتعویق افتادن رتروگرادسیون در

 HPMCو  HPMC %0/3بیشترین تأثیر را در بهتعویق

نشاسته میشوند و در نتیجه بافت نان نرمتر میشود .در

انداختن بیاتی داشتهاند و بین این دو تیمار تفاوت معنیداري

بهتعویق انداختن بیاتی نان ،صمغ  HPMCاز نقش مؤثرتري

مشاهده نمیشود .کلیه تیمارها بهجز تیمار CMC %0/1

نسبت به  CMCبرخوردار است ،به این دلیل که صمغ

نسبت به تیمار شاهد در به تأخیر انداختن بیاتی نقش مثبتی

 HPMCداراي خاصیت امولسیفایري نیز هست و میتواند

داشتهاند.

بهطور مستقیم با پروتئینها ،مولكولهاي نشاسته و ترکیبات

در آرد سرداري باالترین عدد بیاتی را تیمار شاهد کسب
نموده است و کمترین میزان بیاتی مربوط به تیمار %0/5

موجود در آرد کمپلكس تشكیل دهد و از این طریق سبب
بهتعویق انداختن بیاتی نان لواش شود (.)14

جدول  .6مقایسه میانگین تیمارهاي آزمایشی بر حداکثر تنش فشاري (نان تهیه شده از آرد سرداري).
تيمار

بالفاصله بعد از پخت

 24ساعت بعد از پخت

 48ساعت بعد از پخت

شاهد
a

448/7

a

a

481/3

576/3

CMC
0/1
0/3
0/5

343/7b
325/7c
255/7d

383b
322/7c
264/3d

449b
419/3bc
361bc

HPMC
0/1
0/3
0/5

27/6d
313/7c
224e

317/3c
314/3c
221/3e

380/3bc
441/3b
350e
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a

700

a
600

b

500

c

300

)shear force (max

c
400

200

100

0
)HPMC(0.1%

)HPMC(0.3%

)CMC(0.3%

control

)CMC(0.1%

Treatment

شکل  .1اثرات افزودن هیدروکلوئیدها در غلظتهاي مختلف روي فرایند بیاتی نان تافتون حا صل از آرد سرخه بعد از  48ساعت نگهداري [میانگینهاي
داراي حروف مشابه ،از لحاظ آماري اختالف معنیداري ( )p>0/05ندارد].

a

500

b

b

600

bc
bc
400

bc

c

)shear force (max

300

200

100

0
)HPMC(0.5%

)HPMC(0.3%

)HPMC(0.1%

)CMC(0.5%

)CMC(0.3%

)CMC(0.1%

control

Treatment

شکککل  .2اثرررات افررزودن هیدروکلوئیرردها در غلظتهرراي مختلررف روي فراینررد بیرراتی نرران تررافتون حاصررل از آرد سرررداري بعررد از  48سرراعت
نگهداري [میانگینهاي داراي حروف مشابه ،از لحاظ آماري اختالف معنیداري ( )p>0/05ندارد].

نتيجهگيری
با توجه به نتایج بدست آمده در این پژوهش میتوان اظهار

در بهتعویق انداختن بیاتی نان ،نقش مؤثري دارند .بهطورکلی

نظر نمود که در بین دو واریته گندم سرخه و سرداري ،آرد

پیشنهادات ذیل در این خصوص ارائه میگردد:

حاصله از گندم سرداري نسبت به سرخه ضعیفتر بوده و آرد

 .1پیشنهاد میشود صمغهاي  CMCو  HPMCدر

سرخ ه جهت نانوایی از کیفیت بهتري برخوردار است.

سطح مقداري  %0/5براي آرد سرداري و  %0/3براي

همچنین نتایج نشان میدهد که استفاده از دو بهبوددهنده

آرد سرخه جهت بهبود کیفیت نانهاي حاصله و

 CMCو  HPMCدر تقویت آرد و بهبود کیفیت نان و بویژه

بهتعویق انداختن بیاتی استفاده شود.
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 وCMC  با توجه به اینكه در این پژوهش اثر دو صمغ.5

 پیشنهاد میشود در صورت کاربرد دو صمغ مورد.2

، روي نانهاي مسطح صورت گرفته استHPMC

 زمان تخمیر،استفاده در این پژوهش در مقیاس تجاري

پیشنهاد میگردد اثر این دو صمغ روي کیفیت نانهاي

.به دقت کنترل شود

.حجیم نیز مورد بررسی قرار گیرد

HPMC  وCMC  با توجه به اثرات مثبت دو صمغ.3

تضاد منافع

پیشنهاد میشود صمغهاي دیگر نیز مورد بررسی قرار

نتایج حاصل از این مطالعه با منافع نویسندگان و محققان

.گیرند

.در تعارض نیست

 پیشنهاد میشود مخلوط این دو صمغ در نسبتهاي.4
.مختلف نیز مورد تحقیق قرار گیرند
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ABSTRACT
Introduction: In recent years, bread waste has increased, which can
be attributed to the poor quality of flour in the country and the
phenomenon of bread stale. In this study, the effects of separate
addition of two hydrocolloids carboxy methyl cellulose (CMC) and
hydroxyl propylmethyl cellulose (HPMC) at 0.1, 0.3 and 0.5% levels
with two flours made from two native wheat varieties (Sardary and
Sorkheh) in Khorasan provience were studied. Chemical (including
moisture content, ash, protein, wet gluten and pH) and rheological tests
were performed on both flour and after preparing bread, stale test was
performed (immediately after baking, 24 hours and 48 hours after
baking).
Methods: Present study is on Taftoon bread. The obtained data
evaluated in basis of split plots experiment in a complete random
design and by using the Duncan's multiple range tests, and the average
of replicates were compared at statistical level of 1% (=0.01).
Results: The results indicated that, the CMC and HPMC gums
enhanced mixing tolerance and raising dough resistance of their
resulting dough’s, but anti-staling and improving properties of HPMC
was better than CMC. In addition to, while Sardary flour didn't show
appropriate baking quality, the Sorkheh flour exhibited good baking
quality (due to high protein and wet-gluten).

Conclusion:According to the findings of this study, it is suggested that
CMC and HPMC gums at a level of 0.5% for Sardary flour and 0.3%
for Sorkheh flour to improve the quality of the resulting breads and
delay staleness.
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