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 چکیده
درصد آرد بززر  بزر بیزانی نزان  اصز  در  01و  25، 21، 15، 11، 5ر مطالعه اثرات افزودن مقادیر در این پژوهش به منظو

نان پز  از پتزت مزورد بررسزی  pHقالب طرح فاکتوری  با طرح پایه کامال نصادفی در سه نکرار انجام گرفت. جذب آب، و 

(. P<0/05اری نان ناثیر معنزی داری را نشزان دادنزد  قرار گرفت. در این مطالعه پارامترهای مورد استفاده در افزایش ماندگ

مقادیر باالنر آرد بزر  نوانست از افت رطوبت نان را در زمان نگهداری بعد از پتت کاهش دهد.  در این مطالعزه بزا افززایش 

گیری از بیانی نان نان کاهش معنی داری را نشان داد. بطور کلی این مطالعه استفاده از آرد بزر  را برای جلو pHمیزان آرد 

 مناسب می داند. 

 pHجذب آب، بیانی، بزر ، نان،  کلمات کلیدی: 

 

 مقدمه

نان غذای اصلی مردم بسیاری از کشورهای جهان را نشکی  می دهد و روزانه قسمت اعظم انرژی، پرونئین، 

اع متتلف نان، نان های امالح معدنی و و یتامین های گروه ب مورد نیاز آنها را نامین می نماید. در میان انو

مسطح از قدیمی نرین و ساده نرین نان ها هستند که به شک  های متتلف در کشزورمان نهیزه و مصزر  

 . [1] می شوند

بیانی نان از جمله عواملی است که در ایجاد ضایعات نان نقش مهمی را ایفا می کند. بیان   اکی از نغییر 

در ظاهر، طعم مزه و بافت نان و در نهایت کاهش پذیرش مصر  کننده است. بزه عازارت دیگزر نغییزرات 

. نغییزرات مولکزولی [0, 2] اهش کیفیت نان می شوند را بیات شدن می نامنزدفیزیکوشیمیایی که باعث ک

پیچیده ای ساب ایجاد پدیده هزای سزفتی و بیزانی در ایزن متصزوالت مزی گزردد. بسزیاری از متققزان 

کریستالیزاسیون مجدد مولکولهای نشاسته بتصوص آمیلوپکتین کونزاه زنجیزره را عامز  اصزلی و کلیزدی 

ای نشاسته به ننهایی برای نوصیف وقایع بیانی کافی نیسزت . اما نجمع دوباره مولکول ه[4] بیانی دانستند

زیرا پدیده سفتی در نان های نهیه شده نوسط مایکروویو که امکان کریستالیزاسیون مجدد مولکزول هزای 

. به همین دلی  متققان مهاجرت رطوبزت [5] نشاسته در این نوع پتت وجود ندارد نیز مشاهده نمی شود

 . [4] را پ  از کریستالیزاسیون نشاسته از دیگر عوام  مهم در ایجاد سفتی و به دناال آن بیانی دانستند
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کزه  Linaceaeله از نیره کتان گیاهی است یکسا Linum usitatissimumبزر  یا کتان با نام علمی 

کند و ننهزا گونزه ای رشد میقادر به رشد در شرایط آب و هوایی گرم و خشک ایران بوده و به صورت بونه

شناسی یک گونه این خانواده است که از لتاظ نجارنی اهمیت فراوانی یافته است. بزر  و کتان از نظر گیاه

. دانزه [7, 6]بوده و از نظر خصوصیات رشد، با هم فزر  دارنزد  ها متفاوتشوند ولی واریته آنمتسوب می

باشزد و همچنزین منازع از نوع آلفا لینولنیک اسید می 0 –های چرب ضروری امگا دبزر  مناع خوب اسی

باشزد. بعزالوه هزا میخوب لیگنان  اجزای فیتو استروژنیک(، فیار رژیمی، پرونئینی، مواد معدنی و ویتامین

ی گیری شده( خود یک مناع پرونئینزی مناسزب بزرای نغذیزه  یوانزات اهلزکنجال دانه بزر   دانه روغن

 . [9, 8]شود های نوسعه یافته از آن استفاده میباشد که در کشورمی

( ناثیر کنجاله بزر  و روغن دانه بزر  را در آرد کام  و خمیر  به جزای روغزن 2115آدرینه و همکاران  

( به منظور بررسی شاخصه های فیزیکوشیمیایی مورد بررسی قرار دادند.  در ایزن muffinگیاهی( مافین  

مزورد بررسزی قزرار  44/1روز در دمای معمولی و در فشار بتار نسزای  5مطالعه ماندگاری مافین به مدت 

گرفت. نتایج  اصله نشان داد ویسکوزیته خمیر با افزودن بزر  افزایش داشزت. در  زالی کزه بزا افززایش 

بزر  میزان ماکزیمم نیروی الزم برای فشردن مافین نازه افزایش داشت؛ اندازه االستیسیته داخلی کزاهش 

کاهش داشت. پایزداری  L,aهای کنترل از لتاظ ونههای نیمار نسات به نمیافت. ارزیابی رنگی برای نمونه

( ناثیر جزایگزینی آرد 2112. خطاب و همکاران  [11]های نیمار نغییری نداشت به لتاظ ماندن در مافین

ی برز  به جای آرد گندم را  مورد مطالعه قرار دادند. نتایج نشان داد جایگزینی آرد گندم با آرد بزر  چرب

گرفته شده باعث افزایش کمی در پرونئین، چربی، فیار، خاکستر و مواد معدنی و کزاهش میززان از دسزت 

لذا هد  از این مطالعه نزاثیر افززودن آرد  .[11]دادن آب در نان و بهاود خصوصیات بافتی نان شده است 

 ی و جلوگیری از بیات شدن آن می باشد. بزرگ به نان جهت بهاود خواص کیف

 هامواد و روش

 تهیه نان 

 درون اولیزه مواد نمام و آرد روش این در .گردید استفاده مستقیم روش از خمیر نهیه برای نتقیق این در

 آرد از هزانمونزه سایر و شاهد گندم آرد از نمونه یک .گردید آماده مر له یک طی خمیر و شد ریتته نغار

. گردیزد آمزاده شزد، آرد جزایگزین درصد 01و  21، 15، 11، 5سطح  5 در که شده آسیاب بزر  و گندم

 بزه متمر درصد یک و نمک درصد یک (،فارینوگرا  جذب  سب بر  آب آرد، هاینمونه شام  اولیه مواد

 طنوسز آب بهتزر جزذب بزرای دقیقه، پنج مدت به اولیه استرا ت از پ  .گردید متلوط دقیقه پنج مدت

 درجه 01 دمای در ساعت یک مدت به خمیر .شد داده ورز دوباره دقیقه دو  دود خمیر بزر  و آرد ذرات

دقیقه انجام گرفت. پ  از شک   11نتمیر  گردید و پ  از چانه کردن، نتمیر میانی به مدت  گراد سانتی

درجه سانت یگراد پتته  271دقیقه در دمای  4دادن خمیر با استفاده از دستگاه پتت نان، خمیر به مدت 
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های پلی انیلن بسته بندی شدند و نزا زمزان انجزام ها پ  از خنک شدن، برای ارزشیابی در کیسهنانشد. 

 درجه سانتی گراد نگهداری شد. 25ها در دمای آزمایش

 pHاندازه گیری 

ودی است که برای (  که دارای الکترKL 04IIمتر دیجیتالی  مدل  pHاز دستگاه  pHبرای اندازه گیری 

گیری شزد. انزدازه pHاین کار ابتدا نان را در اب متلول کرده و بعد از چند ثانیه که ثابزت گردیزد میززان 

 .[12]استفاده شد  52-2شماره  AACCجهت انجام این روش از استاندارد 

 اندازه گیری جذب آب

 برابنزدر دستگاه فزارینوگرا  نوسط جذب آب خمیر میزان جمله از خمیر رئولوژیکی خصوصیات از برخی

 .[12]انجام شد  21-54از شماره  AACCمطابق روش و آلمان( کشور ساخت 827514  مدل

 نتایج و بتث

 pHارزیابی 

های نزان لزواش فراسزودمند مزورد بررسزی اسزیدیته را در نمونزه pHنتایج آنالیز واریان  میزان نغیزرات 

 pHدرصزد روغزن دارای کمتزرین میززان  01ی  زاوی نمونزه 4-0دار نشان داد. بر اسزا  نمزودار معنی

( بزود. در ایزن مطالعزه بزا افززایش pH  141/1±10/6( و نمونه شاهد دارای باالنرین میزان 14/1±77/5 

( اثر جایگزینی پودر بزر  به جای 2114کاهش یافته است. لی و همکاران   pHمیزان روغن به نان میزان 

میززان  جزم کیزک  %41شورننینگ را در کیک مورد بررسی قرار دادند. نتزایج نشزان داد نزا جزایگزینی 

نر شد در  زالی کزه نر و  پوسته کیک روشنبافت کیک صفت %41نغییری پیدا نکرده است و در باالنر از 

نشان داد که با افزایش غلظزت عصزاره  pHمغز نان نیره نر شد، همچنین نتایج  اص  نغییرات اسیدیته و 

کاهش و اسیدیته افزایش یافته است که نتایج این مطالعه با نتایج مطالعه  اضر مطابقت داشت  pHبزر  

[10]. 

 
 در نان لواش فراسودمند تولید با غلظت های مختلف روغن بزرک pHتغییرات میزان  -1نمودار
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 جذب آّب

(. P<0/05دار نشزان داد  های مرد بررسی معنینتایج آنالیز واریان  میزان نغییران جذب آب را در نمونه

های نولیدی میزان جذب آب نمونه افزایش یافت. میزان درصد روغن بزر  در ناندر این مطالعه با افزایش 

ی ( و نمونزه9/59±15/1درصد روغن بزر  دارای باالنرین میزان جزذب آب   01ی  اوی بطوریکه نمونه

هزای ( ویژگی2117کوکزا و آنیز   میززان درصزد جزذب آب بودنزد.  ( 8/56±1/1شاهد دارای کمتزرین  

یر را با افزودن پودر دانه بزر  مورد مطالعه قرار دادند. نتایج نشان داد  میزان جزذب آب در رئولوژیکی خم

و  151فارینوگرا  افزایش، ثاات خمیر و قابلیت کشش کاهش،  جم ویژه مشابه، انرژی اکستنسوگرا  در 

. کوکزا و همکزاران [14]کاهش یافت که این نتایج با نتایج بدست آمده در این مطالعه مطابقزت دارد  211

های رئولوژیکی خمیر و نان نهیه شده از آرد متلوط بزر  و گنزدم را مزورد بررسزی قزرار ( ویژگی2117 

و  1دادند. مطالعات فارینوگرافی نشان داد که با افزایش جایگزینی میزان جزذب آب، میززان نوسزعه خمیزر

 211و 151، 111اندی  نولران  متلوط کردن افزایش داشت در  الی که پایداری خمیزر در جزایگزینی 

 .کاهش داشت

 
 تغییرات میزان جذب آب در نان لواش فراسودمند تولید با غلظت های مختلف روغن بزرک -نمودار

 نتیجه گیری 

ها، بیات شدن، خشک شدن، کپک زدگی و موارد دیگزر از نان بنا به دالی  متتلفی نظیر خمیر بودن کناره

نوان به عنوان یک ماده بی ثاات بیانی نان را به عنوان فرایندی کزه شود. نان را میمی چرخه مصر  خارج

دهد که بیات شدن نان ها نشان میبررسینظرگرفت. شود در شام  نغییرات فیزیکی، شیمیایی و  سی می

بزه نزاخیر بنابراین، نتقیق در مورد کاهش ضایعات و . دهداین عوام  را به خود اختصاص می % 01 دود 

ها با اضافه کردن مواد افزودنی، نغییر روش پتت انداختن بیانی، یکی از دغدغه های پژوهشگران است و آن

                                                           
1 Dough development 
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. لذا در این مطالعه اثر افزودن آرد بزر  بزر روی ویژگزی و نگهداری سعی در به ناخیر انداختن بیانی دارند

درصد آرد بزر  به نان ساب  01داد افزودن  های کمی و کیفی نان مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشان

بهاود پارامترهای کیفی نان شده است. لذا این مطالعه افزودن آرد بزر  به نان را برای جلوگیری از بیزانی 

 مناسب می داند. 
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