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اثر غنی سازي با آرد سویاي بدون چربی بر ویژگیهاي حسی و  
  نان تافتون رئولوژي

  

  3محمدحسن انتظاري ،2محمدرضا محمودي ،∗ 1مرتضی مشایخ
 

   مربی، هیات علمی دانشکده علوم تغذیه وصنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-1
 کرمان و دانشجوي دکترا تغذیهپزشکی  دانشگاه علوم بهداشت مربی، هیات علمی دانشکده -2

  اصفهاندانشگاه علوم پزشکی بهداشت ، هیات علمی دانشکده استادیار -3

  
  چکیده

سویاي بدون چربی بر روي ویژگیهاي شیمیایی، حسی و رئولوژي نان می آرد هدف این مطالعه بررسی و مقایسه اثرات نان هاي غنی شده با 
تأثیر . مورد ارزیابی حسی قرار گرفتندنانهاي حاصل  با آرد گندم مخلوط شده و 12 و 7 ، 3ا درصدهاي آردهاي سویاي بدون چربی ب    . باشد

.  خمیر بدست آمده با استفاده از دستگاه فارینوگراف و اکستنسوگراف مورد ارزیـابی قـرار گرفـت     کیغنی سازي بر روي ویژگیهاي رئولوژی     
 ). >p 05/0( درصد بدون چربی در مقایسه با نان شاهد افزایش معنی داري داشت 7 و 3یاي میزان خاکستر و پروتئین نانهاي غنی شده با سو

 درصـد  3بر طبق نتایج بدست آمده ویژگیهاي حسی از قبیل لقمه پذیري، شکل ظاهري، طعم و مزه، تردي و کیفیت کلی نان غنی شـده بـا               
که جذب داد  گندم در مقایسه با مخلوط هاي متفاوت آرد گندم و سویا نشان  فارینوگرام آرد.سویاي بدون چربی باالترین امتیاز را کسب کرد

نتیجه گیري کلی این مطالعه اهمیت  .آب، گسترش خمیر، مقاومت خمیر و عدد والوریمتري با افزایش میزان غنی سازي افزایش پیدا می کند   
  .یی، حسی و رئولوژي مطلوب تأیید کرد درصد سویاي بدون چربی را با ویژگیهاي شیمیا3-5تولید نان غنی شده با 

  
  رئولوژيویژگیهاي حسی، ویژگیهاي  نان تافتون، غنی سازي، آرد سویاي بدون چربی، :کلید واژگان

  

  مقدمه  -1
   محصوالت گوناگون  انواع  اهمیت فزاینده]. 2- 8[ باشند                جمله  از  انرژي  ناشی از کمبود پروتئین و تغذیه سوء   
   است که  بدین معنی  امروزه اي نانوایی در عادات تغذیه                 درحال  کشورهاي اغلب در ترین مشکالت موجودمهم  

  این محصوالت غذایی می توانند به عنوان وسیله اي براي                 قیمت ارزان راهبردي از منابع  استفاده .می باشد   توسعه
   سهولت توسط  به انتقال مواد مغذي اساسی عمل نموده،               الگوي  در مکمل   بعنوان   ندنتوا یم  غنی از پروتئین که 

  .گیرند مصرف کننده مورد پذیرش قرار                 ، بکار روند  تال غ حاوي  مواد غذایی   آمینه  اسیدهاي
  توسعه و  به اي  مالحظه  قابل  توجه تا بحال  گذشته  از                با توجه. شود می  توصیه اي تغذیه  وضعیت   بهبودجهت 
  سالم  اولیه  مواد  وسیله  به   شده  غنی  غذاهاي صرف          م      با آرد سویااین محصول غنی سازي  مصرف فراوان نان به

   نانوایی،  محصوالت به سویا  افزودن  .ذول گشته استمب                هزینه  افزایش  با تنها  صرفاً می تواند به طور شگرفی و 
  دهد می قرار  تأثیر تحت را  آن   وحسی بافتی  ویژگیهاي                سویا،لوبیاي  ].1[افزایش دهد ناچیز کیفیت پروتئین آن را 

   که می دهند  نشان   خوبی  به  اطالعات  و   منابع ].9[               ها،  ویتامین تین،ی لس  از فیبر، بسیار خوبی منبع   همچنین 
  شیمیایی ویژگیهاي فیزیکو  آرد دانه هاي روغنی،  افزودن                از لحاظ می توانند که    است ها  فیتواستروژن  و  امالح 

  .دهد  می  تغییر  آرد گندم را اي ویژگیه  سایر  و مخلوط                مفید سرطان  و   عروقی  قلبی هاي  پیشگیري از بیماري

                                                   
 mortezamashayekh@yahoo.com :مسئول مکاتبات ∗
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  متفاوت و  میزانهاي اضافه کردن سویا به آرد گندم به 
  ویژگیهاي رئولوژي و نانوایی در چندین مطالعه مورد

  .بررسی قرار گرفته است
  چنین آرد ترکیبی را می توان براي تهیه نانها،

 ]. 12[ها و دیگر تنقالت مورد استفاده قرار داد بیسکویت
که ] 10[داد  و همکاران نشان (Matthews)ماتیو عه مطال

به آرد گندم، جذب ) آفتابگردان ( آرد دانه روغنیافزودن
داد  خمیر را کاهش مقاومت   و را افزایش فارینوگرافآب

 (Shiraldi)شیرالدي . و نان با حجم کمتري را تولید کرد
 وو همکاران گزارش کردند که تغییرات در ویژگیهاي فیزیک

دار  میایی نان غنی شده با آرد سویا منجر به کاهش معنیشی
  است که نانهمطالعات نشان داد. ]11[د نان می شویبیات

 ولف . پروتئین است درصد15 -20حاوي  شده غنیهاي 
(Wulf) 8، 6، 4، 2 و همکاران غنی سازي آرد گندم را با 

 )Phaseolus vulgaris( معمولی  درصد آرد لوبیا10و 
 توسطبرخمیر و نان تهیه شده را  آن ات اثروانجام 

ها نشان داد  آزمایش. فارینوگراف مورد بررسی قرار دادند
 درصد آرد لوبیا در مقایسه با نان 6 و 4، 2که اضافه کردن 

 زمان اختالط، ،شاهد هیچ تغییر معنی داري در جذب آب
حجم و وزن نان، بافت و رنگ نانهاي تولید شده نگذاشته 

بر معنی داري اثر  درصد آرد لوبیا 10 و 8فزودن  ا، امااست
 زمان تشکیل و  ویژگیهاي فارینوگراف از قبیل جذب آب،

 مطالعه نشان داد،  نتیجه کلی این.خمیر داشتگسترش 
به میزان آرد لوبیا  درصد 10 و 8 با شده غنی کیفیت نان

  .]13[داشتچشمگیري کاهش 
ره غنی سازي اطالعات دربابررسی منابع نشان داد که 

 DSF(1(آرد سویاي بدون چربی  از تلفیقیآرد گندم با 
 بنابراین تحقیق . استپراکندهبراي پخت نان مسطح بسیار 

غنی سازي آرد گندم بررسی و مقایسه اثرات حاضر براي 
چربی بر بدون  ي آرد سویا درصد12 و 7، 3با میزان هاي 

وژي  حسی و رئول روي ویژگیهاي عمل آوري، نانوایی،
  .نان قابل پذیرش انجام شدفرآورده نهایی و تعیین 

  

  مواد و روشها -2
  آماده سازي مخلوط آرد و تهیه نان -2-1

ــه شــده آرد  ــی گرفت ــه(ســویاي چرب از شــرکت ) کنجال
جـی  هاي پروتئینی ایران واقع در شهرك صـنعتی           فرآورده

                                                   
1. Defatted Soy Flour 

 درصد به مدت 12 و 7، 3سپس در مقادیر   وخریداري شد
 مخلـوط  82-84گندم با درصد اسـتخراج     دقیقه با آرد     10

نـان  . شد تا از ترکیب یکنواخت آرد اطمینان حاصل شـود         
 نمونه هاي آرد با  با استفاده از     تافتون به عنوان نمونه شاهد    

 10 گــرم بـه ازاي هــر  100(، نمـک    آرد نمــودنمخلـوط 
و خمیر ترش به عنوان عامل تخمیـر کننـده          ) کیلوگرم آرد 

صورت سنتی تهیه گردید و تخمیر خمیر ترش به . تهیه شد
تخمیر اولیه به .  درصد خمیر ترش انجام شد3با استفاده از 

خمیر بدست آمده به چانه     .  دقیقه صورت گرفت   90مدت  
 دقیقه بـه حـال خـود        10 گرمی تقسیم و سپس      450هاي  

سـپس خمیـر بـه      . گذاشته شد تا تخمیر ثانویه انجام گیرد      
متر و ضخامت حدود     تی سان 40وسیله وردنه به قطر حدود      

متر پهن گردید و براي پخت به تنور چسبانده و در   سانتی1
مطابق آئین کار تولید نـان  ( پخته شد 0C 300دماي حدود  

  ). 1،16،17)(5808تافتون، استاندارد 
 کمترین امتیاز را در DSF درصد 12نان غنی شده با 

ارزیابی حسی کسب کرد و بنابراین از تیمارهاي مورد 
 DSF درصد 7ررسی حذف شد و به جاي آن نان داراي ب

  . درصد شکر اضافه شد3توأم با 
  هاي شیمیایی آزمون -2-2

 چربی ،بدست آمده از لحاظ میزان رطوبتنان هاي  نمونه
و ] AACC (2003) ]17و خاکستر بر اساس روش 

 AOAC روشنیتروژن با روش میکروکلدال بر اساس 

 به 7/5تفاده از فاکتور گیري و با اس اندازه] 18[ (1995)
 التا و اسید فیتیک مطابق روش. ارزش پروتئین تبدیل شد

  .] 19[شددازه گیري  ان(Latta  & Eskin)اسکین 
  ارزیابی حسی -2-3

 نفر ارزیاب متشکل 145 ،بر اساس فراخوان انجام گرفته
 کارمندان و اعضاء هیأت علمی دانشکده  از دانشجویان،

اصفهان در ارزیابی حسی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 
 هر یک از داوران به صورت جداگانه پشت .شرکت کردند

 هر یک و یک میز در غذا خوري دانشجویان نشسته بودند
از نانها را براي ویژگیهاي لقمه پذیري، شکل ظاهري، طعم 

افراد ارزیاب . ت کلی ارزیابی کردندیو مزه، تردي و کیف
در را نانها  از  برش داده شده از هر یکچهار نمونه

 شماره سه رقمی بر روي تصادفیظرفهایی که به صورت 
آن درج شده بود به همراه یک برگ پرسشنامه که داراي 
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 5 عالی، 9(یافت کردند در ،بود 1-9ویژگیهاي امتیاز دهی 
براي شستشوي . ]20[) به شدت ضعیف1قابل قبول و 

نه یک ها و به منظور قضاوت بهی دهان بین هر یک از نمونه
  .قرار داشتها  لیوان آب نیز در کنار نمونه

  کارزیابی رئولوژی -2-4
هاي رئولوژي در پژوهشکده غله و نان  تمامی آزمون

  .تهران و زیر نظر کارشناسان آن مرکز انجام گرفت
گیري گلوتن مرطوب طبق روش  اندازه: گلوتن مرطوب

11-AACC 38  و با دستگاه گلوتن فوژ
(Glutenfuge) 21[انجام شد 2012 مدل[.  

گیري عدد رسوبی یا عدد زلنی طبق  اندازه: عدد زلنی
  .]22[ انجام شدICC 116روش 

 ICCگیري عدد فالینگ طبق روش  اندازه: نگیعدد فال

  .]22[ انجام شد1600ر مدل مبگاه فالینگ نات و با دس107
 گیري فارینوگراف طبق روش  دازهان: آزمون فارینوگراف

AACC 54-21  هاي   با توجه به منحنی و]21[دانجام ش
 مقاومت خمیر، درجه  رسم شده زمان گسترش خمیر،

 دقیقه، درجه سست شدن 10سست شدن خمیر بعد از 
  . تعیین گردید دقیقه و ارزش والوریمتري20خمیر بعد از 
گیري اکستنسوگراف طبق  اندازه: ستنسوگرافکآزمون ا

انجام ] 22[ ICC 114 و ]AACC 54-10]21  روش
مقاومت به کشش، هاي رسم شده  با استفاده از منحنی  وشد

 انرژي در  وارتفاع، ضریب ارتفاعحداکثر قابلیت کشش، 
  . بدست آمد دقیقه تخمیر135 و 90، 45سه زمان 

 آماريتجزیه و تحلیل  -2-5
 گزارش شدندداده ها به صورت میانگین و انحراف معیار 

داده ها .  شدهسبامحدار   معنی>05/0pاختالف در سطح و 
 به وسیله تصادفیبه صورت آماري و در یک مدل کامالً 

هاي   و با استفاده از روش(ANOVA)تحلیل واریانس 
 مورد تحلیل 11 نسخه SPSSافزار  و نرم] 23[استاندارد 
  .قرار گرفت

  

  نتایج و بحث -3
و نانهاي غنی ) شاهد( تافتون ترکیب شیمیایی کلی نان 

 نشان 1 در جدولDSF درصد 12 و 7، 3شده با مقادیر 
میزان چربی بین نمونه ها تفاوت چندانی  .داده شده است

 سویاي افزوده آرد آن این بود که  و علتشتبا یکدیگر ندا
  .بودچربی شده بدون 

 در DSF درصد 7 و 3هاي  محتواي خاکستر مخلوط نان
 ) >p 05/0( تفاوت معنی داري داشتمقایسه با نان شاهد

 این ود ا درصد افزایش نشان د33 و 15به ترتیب که 
  آرد گندم، تفاوت خاکسترناشی ازافزایش میزان خاکستر 

 نشان از می باشد، که ) درصد6( DSFو ) درصد7/1(
نتیجه آن نان و  است DSF درباالتر بودن میزان خاکستر

  .باشد شده با امالح بیشتر میغنی 
یار بسDSF میزان پروتئین نانهاي تهیه شده از مخلوط

باشد به صورتی که میزان پروتئین در  باالتر از نان تافتون می
 1/29 و 4/21 به ترتیب DSF درصد 7 و  درصد3مخلوط 

لیزین یک .  )>p 05/0(باشد درصد بیش از نان شاهد می
با اضافه که  استآرد گندم در اسید آمینه محدود کننده 

د  به آر درصد9/48 با پروتئین DSFنمودن مقدار جزئی 
  .)1(شود  مییت برطرف محدوداینگندم 

 به DSF درصد 3میزان اسید فیتیک نان غنی شده با 
 درصد 2/50 به میزان DSF  درصد7 و با 7/47میزان 

کاهش اسید . نسبت به نان شاهد کاهش نشان می دهد
در بهبود کیفیت غذایی نان غنی شده با می تواند فیتیک 

.  مفید باشداصربرخی عن  دسترسیزیستسویا از لحاظ 
 و همکاران اثرات مشتقات پروتئین بدست (Khan)خان 

 و بادام زمینی را بر روي پخت نان  دانهآمده از سویا، پنبه
بیشترین میزان پروتئین اضافه شده براي  .گزارش کردند

 درصد و براي پنبه دانه و 4تهیه نان قابل قبول براي سویا 
در مطالعه دیگري . ]24[ت درصد بوده اس8بادام زمینی 

 & Sahni) ساهنی و کریشنامورتیتوسط 

Krishnamurthy)هاي آسیاب شده  میزان مطلوب دانه
(ground nuts) 10 درصد را 10 درصد و آرد سویا 

براي اضافه کردن در تهیه نان مخصوص هندي گزارش 
درصد  12 و  8در یک مطالعه، آرد گندم با . ]25[کردند

 درصد بلغور 8و یک نمونه با بلغور سویاي بدون چربی 
 درصد بلغور کنجد بدون 4 به همراه سویاي بدون چربی

چربی براي افزایش میزان پروتئین و اسیدهاي آمینه و باال 
درمطالعه ]. 26[بردن ارزش غذایی کلی نان، غنی سازي شد

هاي تهیه شده  همزمان با افزایش آرد سویا به مخلوطحاضر 
نانها افزایش پیدا کرد که به بهبود میزان پروتئین و خاکستر 

همراستا با سایر شود که می کیفیت غذایی نان منتهی 
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 با آرد سویا  نانغنی سازي. می باشدمطالعات انجام شده 
پروتئین و ( به لحاظ بهبود ارزش غذایی داراي مزیت نسبی

  .باالتر می باشد) امالح معدنی
  ارزیابی حسی -3-1

ز نظر لقمه پذیري، شکل هر یک از داوران نمونه ها را ا
. ظاهري، طعم و مزه، تردي و کیفیت کلی ارزیابی نمودند

 2نتایج بدست آمده در جدولمیانگین و انحراف معیار 
ارزیابی لقمه پذیري نانها نشان داد  .شده استنشان داده 

نمونه ها مشاهده نمی شود داري بین  اگرچه تفاوت معنی
 رضایت امتیازرین  باالتDSF  درصد3سازي با  ولی غنی

 12هد و نان غنی شده با باشد و نان شا مندي را دارا می
 . لقمه پذیري را کسب کردندامتیاز کمترین DSF درصد

هاي غنی شده در  در ارزیابی شکل ظاهري، امتیاز نمونه
سازي کاهش  مقایسه با نان شاهد، با افزایش سطح غنی

 3نی شده با نان غ. داد  را نشان )>p 0001/0 (داري معنی
 را داشت و امتیازترین   بهترین و قابل قبولDSF درصد

 DSF درصد 12 و 7با شاهد و نانهاي تفاوت معنی داري 
  .نشان داد

امتیاز طعم و مزه نانهاي تولید شده با افزایش سطح غنی 
  هاينان. داشت به شکل چشمگیري کاهش DSFسازي 

ي دار معنیتفاوت DSF  درصد12و  3غنی شده با 
)0001/0 p<(را به متیاز  باالترین ا درصد3  داشته و نمونه

 نان غنی شده با  و مزه پایین طعممتیاز ا.خود اختصاص داد
 نشأت گرفته از طعم لوبیایی آرد سویا DSF  درصد12

امتیاز حاصل از  . که به خوبی قابل استشمام بوداست
 باالتر از DSF  درصد3ارزیابی تردي نان غنی شده با 

 از نظر آماري تفاوت معنی داري هر چندها بود  یگر نمونهد
 دادکیفیت کلی نمونه ها نشان  .بین نمونه ها وجود نداشت

 05/0(داري  تفاوت معنیDSF درصد 3 باکه نان غنی شده 
p<( نان شاهد و در مقایسه با داشته و  درصد12 با نان 

.  باالتري کسب نموده استامتیاز درصد 7همچنین نان 
 ، با آرد گندمDSF   مقادیر مختلفخلوط کردنم

ویژگیهاي حسی نانهاي تولید شده را تغییر داد و از آنجایی 
در تمامی ویژگیهاي DSF  درصد12که نان غنی شده با 

 در دنباله را به خود اختصاص داده بود امتیازحسی کمترین 
  .پژوهش از آن نمونه صرف نظر شد

 طعم  یري، شکل ظاهري،بطور کلی داده ها براي لقمه پذ
 درصد 3و مزه، تردي و کیفیت کلی براي آرد مخلوط با 

DSF درصد 12 و 7 باالتر از شاهد و مخلوط هاي 
 که باالترین ارزیابی دهدمی نمودارها نشان . باشد می

 درصد 5 تا 3داوران از نمونه هاي با سطح غنی سازي 
  .باشد می

ه دادنشان  نتوسط سایر محققی انجام شده اتمطالعدر 
 که شکل ظاهري نان در بین ویژگیهاي حسی که قابل شد

قبول بودن نان به آن بستگی دارد از اهمیت زیادي 
 که توسط در مطالعه دیگر. ]28 و27[رخوردار می باشدب

غنی سازي  در مورد) Dhingra & Jood(دینگرا و جود 
 15  ،)بدون چربی یا چرب(  درصد آرد سویا 10نان با 
 آرد جو به همراه آرد سویا بدون چربی یا چربدرصد 

 ارزیابی حسی نان  نشان داد که یاد شدهمطالعه. انجام شد
 درصد از 15با افزایش میزان آرد سویا بیش از تولید شده 

میزان افزایش . ویژگیهاي حسی قابل قبولی برخوردار نبود
 از سفید شیري به قهوه اي روشن  را نانآرد سویا رنگ

 با افزایش میزان آرد سویا   نانشکل ظاهريامتیاز . دادتغییر 
 درصد به طور چشمگیري کاهش پیدا کرد و با 20 و 15

 طعم و مزه نانها متیاز درصد ا10افزایش آرد سویا تا سطح 
 طعم نان غنی شده با عالوه بر این،. ]29[دافزایش نشان دا

 درصد آرد سویا ممکن است تحت تأثیر طعم لوبیایی 12
 نشان دادند که  و جوددینگرا. ]12[دد دانه سویا قرار گیرآر

بافت با شکل ظاهري سطح نان مرتبط کیفیت تردي و 
 غنی سازي نان با آرد میزانبا افزایش امتیاز تردي  واست 

بنابراین آنها . دداسویا در مقایسه با نان شاهد کاهش نشان 
 درصد به 10 میزانتوان آرد سویا را تا  نتیجه گرفتند که می

آرد گندم اضافه کرد بدون آنکه تغییر چشمگیري در 
مطالعه این در حالی که . ]29[دیویژگیهاي حسی آن پدید آ

 قابل DSF  درصد3-5نشان داد که اضافه نمودن 
 در. کند ترین نان را از لحاظ ارزیابی حسی ارائه می قبول

 & Hegazy)  که توسط حجازي و فهیدارزیابی

Faheid) که با افزودن آرد سویا  گردیدمشخص شد  انجام
توان فرآورده نانی   درصد به جاي آرد گندم می5 میزانتا 

  قابل قبول تولید کرد بدون اینکه تفاوت محسوسی در روند 
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   نان گندم و مخلوط هاي مختلف نان گندم و سویا* ترکیب شیمیایی1جدول 

  . مقادیر ارائه شده در جدول، متوسط سه تکرار هستند*
   و سایر مخلوط هاي نان براي نان گندم7/5 حاصل ضرب میزان ازت در ضریب ¶

  
  

   نان گندم و مخلوط هاي مختلف نان گندم و سویا در داوري چشایی*  امتیاز ویژگیهاي حسی2جدول 

  . صفتی است9انحراف معیار هستند، امتیاز بندي براساس معیار  ±مقادیر براساس میانگین  *
  

  ندم و سویا  ویژگیهاي فارینوگرام و اکستنسوگرام آرد گندم و مخلوط هاي مختلف آرد گ4جدول 
      زمان استراحت  

آرد و مخلوط هاي مختلف 
   آرد

جذب آب 
(%)   

عدد 
والوریمتري 

(BU) 

     دقیقه135     دقیقه90     دقیقه45

      E (cm2)a R50/Exb E (cm2) R50/Ex E (cm2) R50/Ex  
  17/1 ± 25/0  48 ± 15/1  14/1 ± 12/0  48 ± 39/0  94/0 ± 07/0  42 ± 02/1  49 ± 85/0  65 ± 25/1  )شاهد(گندم 

  +آرد گندم % 97
  آرد سویا% 3 

04/1 ± 5/65  11/1 ± 52  64/0 ± 45  08/0 ± 99/0  52/0 ± 50  06/0 ± 34/1  85/0 ± 55  15/0 ± 73/1  

  +آرد گندم % 93
  آرد سویا% 7 

44/1 ± 69  75/1 ± 56  90/0 ± 46  11/0 ± 34/1  31/0 ± 52  05/0 ± 91/1  90/0 ± 55  09/0 ± 52/2  

a .  انرژي(E) دقیقه در محفظه استراحت اکستنسوگراف135 و 90، 45 الزم به منظور شکستن توان خمیر پس از .  
b . خارج قسمت اندازه مقاومت (R) میلیمتر کاغذ ثبات بر قابلیت گسترش 50پس از جابجایی (Ex)خمیر برحسب میلیمتر  .  
  

  

 رطوبت  مخلوط نان ها
)درصد(  

)درصد(خاکستر   ¶نیپروتئ 
)درصد(  

چربی 
)درصد(  

  اسید فیتیک
 درصدمیلی گرم (

  )گرم
0/1±04/0  9/48±20/1  0/6±04/0  -  ون چربیاي بدیآرد سو  -  

32/1±03/0  92/9±84/0  94/0±07/0  69/25±28/0  )شاهد(نان گندم   6/15±352  
37/1±03/0  75/11±95/0  11/1±08/0  94/26±45/0  آرد سویا% 3+ آرد گندم % 97  9/4±184  
4/1±06/0  99/13±15/1  41/1±07/0  70/23±71/0  آرد سویا% 7+ آرد گندم % 93  5/3±175  
39/1±07/0  20/14±45/1  42/1±07/0  97/22±34/0  شکر% 3+ آرد سویا % 7+ آرد گندم % 93  4/5±143  

  کیفیت کلی  تردي   طعم و مزه  شکل ظاهري  لقمه پذیري  مخلوط نان ها
  00/6 ± 60/1  60/5 ± 68/1  71/5 ± 72/1  38/6 ± 55/1  07/6 ± 79/1  )شاهد(نان گندم 

  28/6 ± 58/1  88/5 ± 69/1  16/6 ± 55/1  54/6 ± 47/1  46/6 ± 53/1  آرد سویا% 3+  گندم آرد% 97
  01/6 ± 73/1  80/5 ± 83/1  66/5 ± 73/1  79/5 ± 85/1  29/6 ± 80/1  آرد سویا% 7+ آرد گندم % 93
  65/5 ± 85/1  38/5 ± 85/1  18/5 ± 95/1  86/5 ± 79/1  06/6 ± 89/1  آرد سویا% 12+ آرد گندم % 88

F value  68/1  1031/7  4175/7  3652/2  2492/3  
P value 1702/0 <  0001/0 <  0001/0 <  0701/0 <  0216/0 <  
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ی ایجاد پخت یا ویژگیهاي فیزیکی محصول نهای
خوانی  با نتایج مطالعه حاضر همافته این ی که ]30[شود
  .دارد

  کرئولوژی ارزیابی -3-2
گلوتن نان    کم شدن مقدار جزئی گلوتن آرد،به علت

 DSFکند و هر چه میزان درصد اختالط  کاهش پیدا می
 عدد رسوبی و گلوتن مرطوب کاهش بیشتري بیشتر باشد

 به دلیل کم DSFمیزان همچنین با افزایش . کند پیدا می
فعالیت آنزیم دن مقدار آلفاآمیالز موجود در آرد گندم ش

 و در پی آن عدد فالینگ بزرگتري را نشان کاهش یافته 
   .)3جدول (دهد می

 ویژگیهاي رئولوژي آرد گندم و آرد هاي غنی 3جدول 
  شده با آرد سویاي بدون چربی

  
فارینوگراف در بررسی خمیر با دستگاه نتایج حاصل از 

 که با افزایش دادنتایج نشان  . نشان داده شده است1نمودار 
و کرد میزان اختالط آرد سویا میزان جذب آب افزایش پیدا 

 بیشترین میزان جذب DSF درصد 7آرد گندم غنی شده با 
آب را دارد زیرا مقدار پروتئین بیشتر در مخلوط، ظرفیت 

فارینوگراف نشان داد  نمودار .جذب آب را بیشتر می کند
افزایش ، DSFضافه کردن میزان  با اکه عدد والوریمتري

به خط خمیر   زمان رسیدنDSFاضافه کردن . پیدا کرد
 خمیر را کاهش دادمت وقامرا به تأخیر انداخت و  500

  .)4جدول(
  
 
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

مقایسه فارینوگرام آرد گندم در مقایسه با   1نمودار 
.مخلوط آرد گندم با سویا  

ه با مخلوط هاي متفاوت آرد گندم فارینوگرام آرد گندم در مقایس
و سویا نشان می دهد که جذب آب، گسترش خمیـر، مقاومـت             
خمیر و عدد والوریمتري با افزایش میزان غنی سازي افزایش پیدا 

 .می کند

توان به ویژگیهاي  با استفاده از اکستنسوگراف می
  و قدرت نگهداري گاز توسط خمیر آوري خمیر، عمل

سوگراف نیج اکستانت.  تخمیر پی بردتحمل خمیر در مقابل
 درصد 7 و 3حاصل از آرد گندم و آرد گندم غنی شده با 

DSF انرژي  نشان داد(E) یاز براي شکستن  نمورد
 دقیقه با افزایش میزان 135 و 90  ،45استحکام خمیر بعد از 

آرد و 
  مخلوطهاي

   مختلف آرد

  گلوتن مرطوب
  )درصد(

عدد 
  رسوبی

  )میلی لیتر(

  عدد فالینگ
  )ثانیه(

  520 ± 15  21 ± 75/0  3/27 ±85/0  آرد گندم
  +مآرد گند% 97
  آرد سویا% 3

42/0 ± 5/27  31/0 ± 21  19 ± 531  

  +آرد گندم93%
   آرد سویا% 7

69/0 ± 1/26  39/0 ± 20  31 ± 546  
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افزایش زمان و  درصد 7 تا 3 از DSF غنی سازي
نسبت . یش پیدا کرد دقیقه افزا135 تا 45استراحت از 

R50/Ex )خارج قسمت اندازه مقاومت (R) پس از جابجایی
 خمیر (Ex) میلیمتر کاغذ ثبات بر قابلیت گسترش 50

 افزایش DSFبا غنی سازي با افزایش ) برحسب میلیمتر
 دقیقه استراحت بیشتر 90بعد از این مسئله پیدا کرد و 
  .نمایان بود

که آرد دانه ان دادند در مطالعه اي نش ماتیو و همکاران
اضافه شده به آرد گندم میزان جذب ) آفتابگردان (روغنی

 سطح تحمل را کاهش  وآب فارینوگراف را افزایش
نتایج اکستنسوگراف نشان داد   در مطالعه دیگر.]10[داد

 درصد 15 و 10، 5هاي  هنگامی که آرد دانه سویا به میزان
 آرد د،ریار گبراي غنی سازي بیسکویت مورد استفاده قر

را  عدد نسبی و مقدار انرژي ،سویا مقاومت در برابر کشش
   .]30[ دهدمی افزایش و کشش پذیري را کاهش 

  

  گیرينتیجه  -4
 با DSFاین مطالعه اهمیت تولید نان غنی شده با 

رئولوژي و حسی را مورد تأیید قرار مطلوب ویژگیهاي 
زایش  به علت افDSFسازي آرد گندم با  غنی. دهد می

محتواي پروتئین و مواد ( نان تولید شده  ايارزش تغذیه
اسید آمینه محدود کننده نیاز شدن آورده معدنی باالتر و بر

نان غنی شده . باشد و جذب آب بیشتر سودمند می) لیزین
 حسی و رئولوژي امتیاز داراي DSFدرصد  5تا  3با 

  .مناسب تري نسبت به دیگر نانها بود
  

  سپاسگزاري-5
 معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به از

خاطر حمایت مالی این پروژه، کارشناسان آزمایشگاه مواد 
غذایی دانشکده بهداشت به خاطر همکاري در انجام آزمون 

به خاطر انجام تهران شیمیایی و پژوهشکده غله و نان 
  .می گرددآزمونهاي رئولوژي تشکر و قدردانی 
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