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 چکیده
 

 

 زنیا ردمو تئینوپر و بطوريكه بخش زيادی از كالری ،ستا هاركشو بیشتر در يياغذ مصرف ترين مواد پر از يكي ننا

برای تولید نان مناسب حضور آردی با ويژگي های مشخص ضروری است از اين رو در اين . كند تأمین را دممر نهروزا

پژوهش اثر رسانیدن آرد بر روی شاخص زلني و میكروبیولوژيكي آردهای تولیدی در كارخانه رضايي نكا )مازندران( مورد 

روز در دو  ۵۷درصد( بالفاصله پس از تولید به مدت 1۱آرد ستاره )درصد( و ۱1دو نمونه آرد نول ). لذا ارزيابي قرار گرفت

روز يک بار ويژگي های میكروبي و شاخص زلني  1۷بدين منظور هر درجه سانتي گراد نگهداری شدند  ۰۴و  ۱۷دمای 

ف منني حاكي از اختال بررسي شاخص زلنيآردها با استفاده از روش های استاندارد بررسي شدند. يافته های حاصل از 

 .و از كیفیت خوبي برای نانوايي برخوردار بودندانواع آرد بود با اين حال مقدار زلني در حد قابل قبول بود ( p<۴۷/۴دار )

بررسي ويژگي های میكروبي انواع آرد نشان داد كه مقدار میانگین آلودگي آردها به كپک و مخمر و شمارش كلي آنها 

 ن بود. مطابق با استانداردهای ملي ايرا

 

 کیفیت نانوایی ، میکروبیولوژیکی شاخص ، گندم آرد های کلیدی : واژه       
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Abstract 

 

Bread is one of the most popular food in most countries, so that a large part of people's daily 

calories and protein they need to meet. The two samples of flour (21%) and flour-star (18%) 

immediately after production for 75 days at 25 and 40 degrees centigrade in order every 15 days 

once the characteristics of microbial index and Zeleny flours using standard methods were 

evaluated. Findings from the study indicate significant differences Zeleny index (05/0> p) of the 

flour was acceptable, however Zeleny value and good quality bread was good. Study of biological 

characteristics showed that the average value of the flour, yeast and mold contamination of flours 

to count them in accordance with the national standards. 
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 مقدمه

 چنین از شده تهیه نان و باشد شده تهیه گندم كامل آرد از كه است ناني تغذيه برای نان بهترين باشد مي اصلي قوت نان

 و هضم قابل غیر بخش ينني فیبر منابع از يكي نان. بود خواهد برخوردار بیشتری ويتامین و آهن كلسیم، وتئین،پر از آردی

 گلوتن و نشاسته مقادير حاوی نان. است شده شناخته خوبي به گوارش دستگاه فیزيولوژی در آن نقش كه باشد مي غذا جذب

 آرد نگهداری مدت طول در(. 13۱۱ غذا، و آرد صننت ماهنامه) رددا مي نگه پايین را خون كلسترول سطح نان مصرف. است

 اين مجموع. يابد مي بهبود ها آنزيم و گلوتن ها، چربي خصوص به آرد دهنده تشكیل اجزاء تغییر دلیل به آن پخت و كیفیت

 با را آرد است ممكن رديگ سوی از. گردد مي نان كیفیت بهبود و خمیر در گلوتن میزان افزايش آرد، رسیدن باعث تغییرات

 خواص اصالح و بهبود پخت، كیفیت بهبود آرد، رنگبری جمله از مفیدی اثرات امر اين كه كرد تیمار مختلف های افزودني انواع

 (.13۱۴ همكاران، و اسالمي شیخ) دارد آرد آمیالزی فنالیت افزايش و گلوتن

 مبانی نظری پژوهش

 سريع عمل اين گیرد قرار هوا منرض در آرد اگر يابد مي بهبود ماه ۱ تا 1 طول در شده آسیاب تازه كه آردی نانوايي كیفیت

 ها میكروارگانیسم كلي شمارش بنابراين يابد مي كاهش آن رطوبت آرد نگهداری زمان مدت افزايش با افتد مي اتقاق تر

 نگهداری، زمان افزايش با كنند رشد نندتوا مي هم كمتر رطوبت با شرايط در مخمر، و كپک اينكه به توجه با يابد مي كاهش

 آرد بندی بسته شود، مي  استفاده گندم آرد ماندگاری مدت افزايش برای كه جديدی های تكنولوژی از. يافت خواهند افزايش

 آرد خصوصیات. (Dickey et al.,2004) كند مي جلوگیری ها میكروارگانیسم فنالیت از كه باشد مي اكسیژن غیاب در گندم

 به هفته 3 حدود و شده آغاز آسیاب از پس روز ۷ يا ۰ بیوشیمیايي پیچیده تغییرات. كند مي تغییر رسیدگي پروسه طول در

 دوره اين چند هر. است مهم سازی نان برای مطلوب كیفیت با آرد به دستیابي برای آرد رسیدگي زمان. انجامد مي طول

 بهینه های ويژگي به رسیدن برای تر طوالني زمان به نیاز تر ضنیف آرد .گیرد مي قرار تاثیر تحت عوامل از بسیاری توسط

 و رسد مي كوتاهتری زمان در آرد باالتر، دمای در .میكند پیدا دست بهینه های ويژگي به زودتر باالتر خاكستر با آرد اما دارد

 از را خود خاص مشخصات باال، دمای در شده ینگهدار آرد. دارد نیاز تری طوالني زمان به رسیدن برای آرد تر، پايین دمای در

 .(Khetarpaul et al.,2005)  داشت خواهد ضنیفي پخت كارايي بنابراين و دهد مي دست

 كیفي خواص از نارس آرد طرفي از ندارد وجود آرد رسیدن برای فرصتي  منموال كنندگان مصرف زياد تقاضای دلیل به

 از توان مي كوتاه زمان مدت در مناسب كیفیتي با و رسیده آردی عرضه و مشكل ناي رفع برای باشد نمي برخوردار مناسب

 به توان مي را دهد مي رخ ماه 1-۱ مدت طول در آرد رسیدن درطي كه تغییراتي كه ترتیب اين به گرفت كمک سازی غني

 اصالح تخمیر طول در را گلوتن فیزيكي خواص شیمیايي دهندهای بهبود كرد تسريع شیمیايي دهنده بهبود مواد وسیله

 (.13۳1 سلطاني، شفیع) میشود حاصل بهتر كیفیت با ناني كه نحوی به میكند

 پیشینه پژوهش

 در  سانسافت و سانكو ينني استیوم تريتیكوم گندم واريته دو كه( ۱۴۴۱) شد انجام همكاران و Wilkes توسط كه پژوهشي در

 تغییر هیچ و شد آنالیز و استخراج ها دانه از كامل آرد كه هنگامي شدند ارینگهد روز ۱۵۴ مدت به گراد سانتي درجه 3۴و  ۰
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 واريته، دو هر در. نشد مشاهده درجه ۰ با مقايسه در درجه 3۴ در شده نگهداری های نمونه در پروتئین مقدار در ای عمده

 مشاهده درجه 3۴در نگهداری طي در یا عمده تغییر و يافت افزايش درجه ۰ با درمقايسه درجه 3۴در محلول پروتئین مقدار

 .شد

 شامل شده برداشت تازه نظر مورد گندم ارقام از يک هر (13۱۰) شد انجام همكاران و اسدی بني توسط كه پژوهشي در

 ۱۴ دمای با هوا در سپس باشند، مي گرمسیری ارقام كه  شوا دز، های رقم و استار و هستند ديم ارقام از كه  آذر سرداری،

 عدد كه گرديد مالحظه دز و آذر سرداری، رقم در داد نشان نتايج شد نگهداری درصد ۱۷ نسبي رطوبت و گراد سانتي درجه

 عدد نظیر كیفیتي های است. وشاخص رسیده خود حداكثر به ماه دو از پس حاصل نان حجم و گلوتن انديس آب، جذب زلني،

 افزايش آن دلیل روز به حداكثر منني داری رسیده و ۰۷ از پس حاصل نان حجم و گلوتن انديس آب، جذب میزان زلني،

 .است ذكرگرديده سولفیدی دی پیوندهای ايجاد و اكسیداسیون علت به باال وزن با مولكولي پلیمرهای میزان

 در سازی ذخیره طول در را گندم رقم 3 كیفیت در تغییرات( ۱۴1۴) شد انجام همكاران و Strelec توسط كه پژوهشي در

 در بذرگندم كیفیت در نامطلوبي اثرات شده اعمال نگهداری شرايط. قراردادند ارزيابي مورد را نگهداری مختلف شرايط ارچه

و  T=40C در شده داشته نگه گندم های دانه برای شده ايجاد تغیرات بیشترين. است داشته سازی ذخیره سال1 طول

RH=45% در شده نگهداری های دانه در آن از پس و  T=25C  وRH=45%  های دانه در كه درحالي. است شده مشاهده 

 توجهي قابل كاهش باعث دانه سازی ذخیره دمای افزايش. شد مشاهده اندكي تغییرات  RH=45%و  T=4C در شده نگهداری

 .است هبود همراه  زلني رسوب ارزش در نوسان و آرد اسیديته میزان افزايش باعث و مرطوب گلوتن و نشاسته محتوای در

 گندم آرد نگهداری مدت كه گرديد مشخص( ۱۴1۱) شد انجام همكاران و Doblado-maldonado توسط كه پژوهشي در

 كیفیت كاهش. است تر كوتاه ها، چربي كیفیت كاهنده های آنزيم و ها چربي حضور علت به سفید آرد با درمقايسه كامل

 .شود مي ای غذيهت خواص و مطبوعیت كارايي، كاهش به منجر لیپولیتیک

 مورد را سازی ذخیره و آرد تولید محل در گندم آرد های ويژگي از برخي( ۱۴13) شد انجام Adejumo توسط كه تحقیقي در

 خواص از برخي بر سازی ذخیره زمان مدت و شده انتخاب بندی بسته مواد اثر بررسي مطالنه اين از هدف .داد قرار بررسي

 مدت و بندی بسته انواع داد نشان اند. نتايج شده سازی ذخیره و بندی بسته تولید، محلي تصور به كه گندم آرد فیزيكي

 خام، پروتئین برروی و. است داشته pH و آب جذب ظرفیت ظرفیت، تورم رطوبت، روی بر توجهي قابل اثر سازی ذخیره زمان

 توجهي قابل اثر شد ذخیره محلي صورت به هك گندمي آرد از ژالتین غلظت حداقل كربوهیرات، فیبرخام، خاكستر، چربي،

 .ندارد

 “روش ها “و  ”مواد“

 در رضايي آرد كارخانه از كه باشد مي( درصد1۱) ستاره آرد و( درصد۱1) نول آرد نوع ۱ پژوهش اين در استفاده مورد آرد

 داده انتقال كشور ۱ منطقه نيبازرگا خدمات و غله شركت آزمايشگاهي واحد به آرد های نمونه. است شده تهیه نكا شهرستان

 درجه با محیط دو درروز  ۵۷ مدت به را آرد های نمونه و شده بندی بسته در كیسه های پلي پروپیلن آردها سپس. شد

 بررسي جهت شد داده قرار( انكوباتور در) گراد سانتي درجه ۰۴ حرارت درجه و( محیط دمای) گراد سانتي درجه ۱۷  حرارت

 روز ۵۷ مدت به بار يک روز 1۷ هر آن نانوايي خواص و پروتئین كیفیت بر آن اثر و پخت مرحله تا آرد رینگهدا دمای تاثیر
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ها  میكروارگانیزم كلي شمارش شامل میكروبي های آزمونو  (13۱۵ پايان،) زلني عدد شامل فیزيكوشیمیايي های آزمون

(total count،) است شده انجام آرد های هنمون روی بر( 13۱۵ پايان،) مخمر و كپک شمارش. 

  ها داده آماری تحلیل و تجزیه ابزار و آماری طرح

 كیفیت های ويژگي بین روابط تغییرات ارزيابي برای فواصل بار روز يک 1۷هر  متوسط طور به آمده دست به نتايج به توجه با

 1 واريانس آنالیز ابتدا گیرد، مي صورت دستگاهي های روش در تكرار ۱ در تیمار 1۱ با تصادفي كامال طرح براساس كه آرد

 مي صورت حاصله نتايج داربودن منني بررسي منظور به درصد ۷ داری منني سطح در میانگین مقايسه آزمون سپس و طرفه

 .شود مي انجام SPSS18 افزار نرم چنین هم و  Microsoft OfficeExcel افزار نرم از استفاده با آماری تحلیل و تجزيه. گیرد

  تجزیه و تحلیل داده ها 

 1پژوهش در جداول  درصد در دو دمای متفاوت در اين ۱1درصد و  1۱آرد  و زلني میكروبیولوژيكينتايج حاصل از آزمايشات 

 آمده است و تمامي اعداد به صورت درصد بیان شده است. ۰الي 

 عدد زلنی تعیین 

روز عدد زلني هر دو نمونه  1۷بوده است بند از  ۱۰و  ۱۷تیب برابر درصد به تر ۱1و  صددر 1۱عدد زلني در نمونه شاهد  آرد 

 نتیجه در نگهداری مدت طي آرد افزايش پیدا كرد میزان اين افزايش در دمای محیط بیشتر مشاهده شده است. در

 بهبود آرد یتكیف بنابراين ، رسد مي اصطالح به و شود مي قويتر آرد سولفیدی دی باندهای تشكیل و گلوتن اكسیداسیبون

 ۱۴(. بند از دو ماه عدد زلني هر دو نمونه آرد به مروز زمان كاهش پیدا كرد و بنداز 13۱۷ يابد )علي اكبرنیا و همكاران، مي

درجه سانتي گراد تخريب  ۰۴روز در دمای  ۵۷روز تغییر چنداني در میزان عدد زلني مشاهد نشد در صورتي كه آردها بند از 

خمیر خود را از دست داده اند و جهت تولید نان مناسب نمي باشند چون خمیری تشكیل نمي شود.  شده و خاصیت تشكیل

نتايج نشان مي دهد نگهداری طوالني مدت آردها در دمای باال موجب تخرب شدن آن ها مي شود. در صورتي كه عدد زلني 

 ود رسیده است.همان میزان اولیه خ در آردها در دمای محیط تغییر چنداني نداشته و به
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 متغیر دماهای و متفاوت های زمان و آرد مختلف درصدهای در زلنی میانگین تغییرات -1نمودار

 

 شمارش کپک مخمر 

روز  1۷بوده است كه بند از  ۱۴۴۴و  3۴۴۴درصد به ترتیب برابر  ۱1درصد و  1۱میزان كپک و مخمر در نمونه شاهد آرد 

 ۷۴۴۴درجه سانتي گراد بیشتر مشاهده شده است از حد استاندارد كه  ۰۴در دمای  كپک و مخمر افزايش يافت اين افزايش

مي باشد گذشته است ولي آردی كه در دمای محیط نگهداری شد میزان كپک و مخمر آن از حد مجاز كمتر بوده است نتايج 

دو دما مشاهده نشد ولي به مرور زمان روز تغییر چنداني در میزان كپک و مخمر دو نمونه آرد در  ۰۷حاكي از آن است بند از 

روز میزان كپک و مخمر كاهش ناچیزی  يافت. طبیني است با توجه به اينكه كپک و مخمر در شرايط با رطوبت  ۱۴بند از 

 (.13۳۴ كمتر مي تواند رشد كنند با اقزايش زمان نگهداری افزايش خواهند يافت ) پیغمبردوست،
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 متغیر دماهای و متفاوت های زمان و آرد مختلف درصدهای در مخمر و ککپ میانگین تغییرات -2نموادر

 

 ها شمارش کلی میکروارگانیسم

درصد  در دو دمای متفاوت در طول نگهداری با گذشت زمان  ۱1درصد و  1۱تنداد میكروارگانیسم ها در هر دونمونه آرد 

 مدت افزايش با است پايین تر مي باشد چون 1۴۴۴۴۴ز كه نسبت به نمونه شاهد افزايش يافت و اين میزان افزايش از حد مجا

و شرايط جهت رشد  يابد افزايش مي ها میكروارگانیسم كلي شمارش بنابراين يابد مي كاهش رطوبت نگهداری زمان

 چربي وجود میكروارگانیسم ها فراهم بوده است. به عنوان مثال در آردهای سبوس گرفته شمارش كلي میكروارگانیسم بنلت

يافت كه نتیجه اين  خواهد افزايش ها میكروارگانیسم كلي شمارش ، میكروبها بر آن حفاظتي اثر سبوس و پوسته در بیشتر

 ( مطابقت دارد.13۳۴ پژوهش با نتايج بدست آمده از پژوهش )پیغمبردوست،
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 دماهای و متفاوت های نزما و آرد مختلف درصدهای در ها میکروارگانیسم کل تعداد میانگین تغییرات -3نمودار 

 متغیر

 

 درجه سانتی گراد 4۴و  2۲درصد در دماهای  1۱تغییرات شاخص زلنی حاصل از آرد  – 1جدول 

 دما                   

 زمان)روز(

 گراددرجه سانتی ۰۴ گراددرجه سانتی ۱۷

 ۱۷ شاهد

 ۱۱ ۱۱ روز بند 1۷

 ۱۱ ۱۱ روز بند 3۴

 ۱۱ ۱۱ روز بند ۰۷

 ۱۵ ۱۳ روز بند ۱۴

 تخريب شده ۱۳ روز بند ۵۷

 

 درجه سانتی گراد 4۴و  2۲درصد در دماهای  21آرد  حاصل از  تغییرات شاخص زلنی -2جدول

  دما                     

 زمان)روز(

 گراددرجه سانتی ۰۴ گراددرجه سانتی ۱۷

 ۱۰ شاهد

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

-۳- 

 

 31 33 روز بند 1۷

 ۱۱ 3۱ روز بند 3۴

 3۴ 3۱ روز بند ۰۷

 3۱ 3۱ دروز بن ۱۴

 تخريب شده 31 روز بند ۵۷

 

 درجه سانتی گراد 4۴و  2۲درصد در دماهای  1۱تغییرات کپک و مخمر و تعداد کل حاصل از آرد  -3جدول

 آزمون                     

 زمان )روز(

 تنداد كل میكروارگانیسم ها  كپک و مخمر

 درجه ۱۷

 سانتیگراد

 درجه ۰۴

 ساتیگراد

 درجه ۱۷

 سانتیگراد

 درجه ۰۴

 سانتیگراد

 ۱۷۴۴۴ 3۴۴۴ شاهد

 ۱۴۴۴۴ 3۴۴۴۴ ۷۴۴۴ 3۴۴۴ روز بند 1۷

 ۱۱۴۴۴ 3۷۴۴۴ ۱۴۴۴ ۰۴۴۴ روز بند 3۴

 ۱۷۴۴۴ 3۱۴۴۴ ۱۴۴۴ ۰۴۴۴ روز بند ۰۷

 ۳۷۴۴۴ ۰۴۴۴۴ ۰۱۴۴ 3۱۴۴ روز بند ۱۴

 ۳۷۴۴۴ ۰۷۴۴۴ ۰۷۴۴ 3۷۴۴ روز بند ۵۷

 

 درجه سانتی گراد 4۴و  2۲درصد در دماهای  21 تغییرات کپک و مخمر و تعداد کل حاصل از آرد -4جدول

 آزمون           

 زمان ) روز(

 تنداد كل میكروارگانیسم ها كپک و مخمر

 درجه ۱۷

 سانتیگراد

 درجه ۰۴

 سانتیگراد

 درجه ۱۷

 سانتیگراد

 درجه ۰۴

 سانتیگراد

 ۰۴۴۴۴ ۱۴۴۴ شاهد

 ۱۴۴۴۴ ۰۷۴۴۴ ۰۴۴۴ ۱۷۴۴ روز بند 1۷

 ۱3۴۴۴ ۷۴۴۴۴ ۷۴۴۴ 3۴۴۴ روز بند 3۴

 ۱۷۴۴۴ ۷3۴۴۴ ۷۴۴۴ 3۴۴۴ روز بند ۰۷

 ۵۴۴۴۴ ۱۴۴۴۴ 3۷۴۴ ۱۳۴۴ روز بند ۱۴

 ۵۷۴۴۴ ۱۷۴۴۴ 3۴۴۴ ۱۱۴۴ روز بند ۵۷

 

    نتیجه گیری
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 و آمده بدست نتايج به توجه با پايان با افزايش دما و زمان تنداد كل میكروارگانیسم ها افزايش يافت دردر اين پژوهش 

 مجاز حد از كمتر وجود اين با اما است كرده پیدا افزايش آرد های نمونه میكروبي بار اينكه و ها نهنمو كیفیت افزايش

با افزايش دما و زمان در همه  باشد. مي آرد نگهداری برای مناسبي زمان ماه شش مدت به نگهداری باشد، بنابراين مي

ا افزايش مدت زمان طوالتي شاخص زلني كاهش يافت ی تیمارها مقدار عدد زلني نسبت به نمونه شاهد افزايش يافت ب

درجه سانتي گراد هر دو نمونه آرد تخريب شده و به عبارتي خاصیت تشكیل خمیر به دلیل  ۰۴تا جايي كه در دمای 

 نهايي مدل در بايست مي ثابت مقدار كه دهد مي نشان واريانس آنالیزی در دمای باال از دست رفته است. نگهدار

 داشته وجود زلني، شمارش كپک و مخمر، شمارش كلي میكروارگانیسم ها بر دما و آزمايش زمان و آرد نوع اثرگذاری

زلني، شمارش كپک و مخمر، شمارش كلي  متغیر میزان بر آزمايش دمای و زمان و آرد درصد اثرگذاری همچنین. باشد

در شمارش كپک و  (.p<0.05) است شده مننادار آنها به مربوط آزمون تمامي زيرا است؛ شده تأيید میكروازگانیسم ها

 ۱۳درصد و  ۳۱مي باشد كه تقريبا  ۱۱۱/۴و  ۳1۳/۴مخمر و شمارش كلي میكروارگانیسم ها ضريب تبیین به ترتیب 

 مي بیان آنها متقابل اثر و اصلي اثرهای تغییرات توسط total countشمارش كپک و مخمر ،  متغیر تغییرات درصد

 .شود
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