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 هاي خمير بيسكويت تاثير پودر هسته خرما بر برخي ويژگي
 سختو بيسكويت

a، عسگر فرحناكيb، سيد رضا فلسفيb، حسن منصوريa*مهسا مجذوبي

aايران شيراز، دانشگاه شيراز،دانشكده كشاورزي،و صنايع غذايي، دانشيار گروه علوم 
bو صنايع غذايي، دانشگاه شيراز، شيراز، ايران دانش  آموخته كارشناسي ارشد، گروه علوم

 6/3/1393تاريخ پذيرش مقاله: 6/9/1392تاريخ دريافت مقاله:

هچكيد
از ضايعات فرآوري خرما است كه داراي ارزش تغذيههسته مقدمه: مي خرما يكي و فيبر غذايي بااليي در كشور اي و به مقدار زياد باشد

سازي محصوالت غذايي مختلف است. هدف از انجام اين تحقيق تعيين تاثير كاربرد پودر توليد مي گردد. لذا داراي قابليت بسياري براي غني
بر ويژگي و بيسكويت حاصل بود.ها هسته خرما ي كيفي خمير

و روش در سطوح مختلف ها: مواد و ويژگي15و0،5،10پودر هسته خرما (بر اساس وزن آرد) به خمير بيسكويت افزوده شد يها%
و حسي بيسكويت و خصوصيات فيزيكي ي حاصل مورد بررسي قرار گرفت.ها رئولوژيكي خمير

كهنتايج فارينوگراف ها: يافته و سستي خمير نشان داد با افزايش درصد پودر هسته خرما درصد جذب آب خمير افزايش، قوام كاهش
باها افزايش يافت. همچنين دانسيته بيسكويت از دستگاه بافت سنج نشان داد كه و حجم آنها كاهش يافت. نتايج بدست آمده افزايش

در سطوح افزايش درصد پودر هسته خرما سفتي بافت بيسكويت افز به15و10ايش يافت. بيشتر اين تغييرات % پودر هسته خرما نسبت
( % داراي اختالف معني5و0هاي نمونه از >05/0pدار -ي حسيها % پودر هسته خرما محصولي با ويژگي15) بودند. افزودن مقادير كمتر

 چشايي مطلوبي توليد نمود.
و تركيبات تغذيهبا توجه به قيمت ارزان، در گيري: نتيجه (به ويژه كربوهيدرات، فيبر غذايي، دسترس بودن اي مطلوب هسته خرما

و روغن) مي از پروتئين، امالح از آن براي غني سازي بيسكويت استفاده نمود. بر اساس نتايج حاصل افزودن مقادير كمتر % پودر15توان
و فيبر و با حفظ ويژگي هسته خرما منجر به توليد بيسكويتي با ارزش غذايي از بيسكويت معمولي شدها باالتر .ي حسي چشايي آن

 بيسكويت، پودر هسته خرما، ضايعات خرما، فيبر غذايي:هاي كليديواژه

  :majzoobi@shirazu.ac.iremail مكاتبات مسئول نويسنده*
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 مقدمه
و نيمه خشك شامل خرما محصول مهم مناطق خشك

و شمال صحراي  كمربند پهني از شرق اقيانوس اطلس
مي بزرگ آفريقا تا عربستان،  و دره كشمير باشد ايران

را20ايران).1379(ايرانمنش،  % از كل توليد خرماي جهان
و چسبندگي باال داراي  در اختيار دارد. خرما به دليل رطوبت

ز و تنها در حدود ضايعات % از آن به عنوان30يادي است
را خرماي درجه يك مورد استفاده قرار مي و بقيه آن گيرد

و ضايعات تشكيل مي و سه از خرماي درجه دو دهد كه
مي آن آن توان براي توليد فراورده ها و به دنبال هاي جانبي

 ,.Entezari et al(محصوالت با ارزش افزوده استفاده كرد 
هاي جانبي خرما اين رو تحقيق در مورد فراورده . از 2003)

و امكان استفاده از آن در محصوالت مختلف، امري 
به ضروري مي و سه و با تبديل خرماي درجه دو باشد

مي فراورده و هاي با ارزش، توان به توليد كنندگان داخلي
و تنوع در  خارجي صنايع غذايي از طريق تأمين مواد اوليه

و همكاران، محصوال (احمدي ت توليدي كمك بسزايي كرد
و ). با توجه به وجود امالح، فيبر1989 هاي غذايي
مي ويتامين توان با افزودن آن به هاي مختلف در خرما

اين محصوالت را غني سازي محصوالت غذايي گوناگون،
و درجه كيفي ميوه در  كرد. هسته خرما بسته به نوع واريته

مي16-20مرحله خرما،  دهد. % وزن كل ميوه را تشكيل
لذا پيدا كردن روشي براي توليد محصوالت با ارزش افزوده 

و بهره هاي خرما كه عمدتاً وري از هستهو افزايش استفاده
و يا به مصرف به عنوان ضايعات دور ريخته مي شوند

و احشام مي مي حيوانات تواند كمك بزرگي به صنايع رسد
و.كشاورزي باشدتبديلي محصوالت  تركيبات آلي، غير آلي

و تركيبات تغذيه روغن هسته خرما توسط محققين اي
اين تحقيقات نشان بسياري مورد بررسي قرار گرفته است.

%3/2-4/6% رطوبت،3-7داده اند كه هسته خرما حاوي 
-2/80% خاكستر،9/0-8/1% چربي،5-2/13پروتئين،

هسته خرما همچنين حاوي باشد.مي% فيبر غذايي5/22
( تركيبات مفيد ديگري شامل سيتوسترول 03/0ها

( گرم)، فالوونوئيد گرم/ميلي و گرم/ميلي7/0ها گرم)
( كاروتنوئيد مي گرم/ميلي07/0ها باشد. تركيبات گرم)

ديگري مانند تركيبات ضد سرطاني، ضد ميكروبي، ضد 
خ و آنتي اكسيداني نيز در هسته رما مشاهده شده اند قارچي

)Baliga et al., 2011; Alvash et al., 1982; 

Besbes et al., 2005; Hamada et al., 2002اسيد .(
و اسيد  چرب غير اشباع عمده در هسته خرما، اولئيك اسيد

باشد كه مقدار اولئيك چرب اشباع عمده، لوريك اسيد مي
ديگر شامل هاي چرب باشد. اسيد اسيد چند برابر لوريك مي

كاپريك اسيد، سيتريك اسيد، استئاريك اسيد، لينولئيك 
و لينولنيك اسيد نيز در هسته وجود دارند. پايداري در  اسيد
برابر اكسيداسيون روغن هسته خرما بيشتر از پايداري روغن 

مي بسياري از ميوه و سبزيجات با ها باشد كه قابل مقايسه
ت مربوط به محتواي روغن زيتون است. اين امر ممكن اس

و يا محتواي پايين اسيد هاي چرب غير اشباع چند ظرفيتي
باالي تركيبات فنوليكي در روغن هسته خرما باشد 

(Nehdi et al., 2010) . 
تحقيقات مختلفي در خصوص استفاده از مشتقات خرما
و شيره خرما در تهيه  از جمله پودر ميوه خرما، قند

 2008ه است. در سال محصوالت نانوايي انجام شد
Elleuch در و همكاران به بررسي فيبر موجود در خرما

و نشان دادند كه ميزان مقايسه با ساير منابع فيبر پرداختند
به هاي غذايي در فراورده فيبر هاي جانبي خرما نسبت

و غالت ها، دانه بسياري از ميوه هاي روغني، سبزيجات
و همكاران در سا قند مايع خرما 2009ل بيشتر بود. احمدي

و50را در سه سطح شاهد،  اينورت % جايگزين قند %100
اي كردند كه نتايج حاكي از افزايش در فرمول كيك اليه

و  و كيك بود pHمحتواي رطوبتي، كاهش حجم در.خمير
پودر خرما را در مقاديرو همكاران Fahloul 2010سال

و%40،%20،0 در تهيه % جايگزين ساكارز%60
و بيسكويت هاي حاصل را از لحاظ بيسكويت كردند

و سفتي ارزيابي  محتواي رطوبت، فعاليت آبي نهايي، رنگ
كردند. نتايج نشان داد كه جايگزيني پودر خرما اثري بر 
محتواي رطوبت نداشت اما باعث كاهش ميزان سفتي 

آن بيسكويت و افزايش رنگ در  EL-Sharnoubyها شد. ها

يك 2012ن در سالو همكارا اثر جايگزيني آرد گندم را با
و پودر ميوه خرما، بر  مخلوط يك به يك سبوس گندم

هاي رئولوژيكي خمير بيسكويت بررسي كردند، نتايج ويژگي
نشان داد با افزايش سطوح جايگزيني، جذب آب به تدريج 
و پايداري خمير  افزايش، شاخص تحمل به مخلوط شدن

 كاهش يافت. 
ن تحقيقي در خصوص كاربرد پودر هسته خرما در تاكنو

 تهيه بيسكويت مشاهده نشده است. هدف اصلي از انجام
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اين پژوهش استفاده از سطوح مختلف پودر هسته خرما در
و بررسي اثر پودر هسته خرما بر  فرموالسيون بيسكويت

و ويژگي هاي خصوصيات رئولوژيكي خمير بيسكويت
و در نهايت تعيين بهترين سطح فيزيكوشيميايي بيسكويت

 پودر هسته خرما براي استفاده در بيسكويت بود.

و روش ها مواد
 مواد-

% از شركت آرد سپيدان72آرد گندم با درجه استخراج
(واقع در مرودشت فارس) تهيه شد. اين آرد داراي رطوبت 

و4/18% خاكستر،%10/1،80/11 % گلوتن مرطوب
بر10/6 (همگي هاي استاندارد اساس روش % گلوتن خشك

-44هاي ) به ترتيب با شمارهAACC )2000بين المللي 
) تعيين گرديدند. روغن جامد گياهي08-01،10-38، 19

(از شركت آرين  (از شركت نرگس شيراز)، شربت گلوكز
و سديم اسيد پيرو فسفات گلوكز زنجان)، بيكربنات سديم

ف ود تهران)،(وارداتي از كشور چين توسط شركت فخري
(از شركت روغن نباتي جهان زنجان)، نشاسته گندم  لسيتين
و نمك طعام  (از شركت فارس گلوكوزين مرودشت فارس)
و تخم مرغ از (از شركت دردانه شيراز) تهيه گرديد. شكر
و شير خشك كم چربي از فروشگاه محلي خريداري شد
يد شركت شير پگاه فارس تهيه گرديد. پودر هسته خرما تول

% از شركت2/1شده از خرماي واريته شاهاني با رطوبت 
قند خرماي مينو واقع در شهرك صنعتي بزرگ شيراز تهيه 
شد. پودر هسته خرما در آزمايشگاه توسط دستگاه آسياب 

(مدل اس سوانتك ساخت آلمان) 500جي-آزمايشگاهي
و سپس تا رسيدن به اندازه ذرات در محدوده  - 300آسياب

% فيبر0/21پودر حاصل داراي ومتر الك شد.ميكر 500
و2/8% خاكستر،5/1% رطوبت،0/8خام،  %3/61% چربي

(همگي بر پايه وزن خشك). تركيبات پودر كربوهيدرات بود
) ) 2000هسته خرما توسط روش هاي استاندارد بين المللي

AACC 44،01-32،15-10به ترتيب به شماره هاي-
ت از تفاضل مقدار تركيباتو كربوهيدرا25-30، 08

 بدست آمد. 100شيميايي از عدد

ها روش-
 تهيه خمير-

از 100براي تهيه خمير بر حسب %29گرم آرد گندم

% آب،17% تخم مرغ،3% شير خشك،4% شكر،27،روغن
%2/0% شربت گلوكز،4/2% نمك،3/0% نشاسته،4/2

و بيكربنات سديم نيز هر كدام لسيتين، سديم پيرو فسفات
،0% استفاده شد. پودر هسته خرما در مقادير4/0به مقدار 

(وزني/وزني) با آرد گندم جايگزين شد.15و5،10 %
و شكر ابتدا به خوبي به مدت جهت تهيه خمير، روغن

(مدل5  Moulinex HMدقيقه توسط همزن بيسكويت

ساخت چين) با دور متوسط مخلوط شدند. سپس ,1010
بقيه تركيبات از جمله آب، شير خشك، نمك، سديم اسيد 
و لسيتين به فرموالسيون  پيرو فسفات، بيكربنات سديم

و مجدداً به مدت  ط شدند. دقيقه مخلو5اضافه شدند
و در سه مرحله و نشاسته به صورت تدريجي مخلوط آرد
به مخلوط قبلي اضافه شد به طوري كه بعد از هر بار 

دقيقه2افزودن، مخلوط توسط دستگاه مخلوط كن به مدت 
 اينكه خمير بيسكويت يكنواختي تهيه گرديد. مخلوط شد تا

با اندازه- گيري خواص رئولوژيك خمير بيسكويت
 ده از دستگاه فارينوگراف استفا

بعد از تهيه خمير بيسكويت به منظور ارزيابي
از ويژگي هاي رئولوژيكي خمير در حين مخلوط كردن

ساخت آلمان) F22-NKدستگاه فارينوگراف برابندر(مدل 
(مطابق با روش استاندارد بين المللي( ) 2000استفاده شد

AACC با اندكي تغييرات).54-21به شماره 

 تهيه بيسكويت-
به8مقداري از خمير بيسكويت به ضخامت ميلي متر

و  كمك وردنه روي سطح صاف داخل سيني فر پهن شد
60/3×60/1هاي فلزي مستطيل شكل با ابعاد توسط قالب

و درون فر پخت الكتريكي80/4× سانتي متر برش خورد
دقيقه قرار22به مدت C˚180در دماي FC110eمدل 

ها تا رسيدن به دماي محيط داده شد. بعد از پخت بيسكويت
دقيقه در داخل سيني باقي ماندند تا خنك20به مدت 

و سپس نمونه هاي پلي اتيلني بسته ها درون كيسه شوند
و به منظور بررسي ساير آزمايشات در انكوباتور با  بندي شد

 نگهداري شد.C˚25دماي 

و دانسيته بيسكويتا-  رزيابي حجم
بر حجم بيسكويت از روش جابجايي با دانه هاي كلزا

-10به شماره AACC(2000) طبق روش تصويب شده

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 هاي خمير بيسكويت تاثير پودر هسته خرما بر برخي ويژگي

8

غذاييوتغذيه/
علوم

بهار
1394

سال
/

دوازده
شماره

م/
2

Food
Technology

&
N

utrition
/Spring

2015
/V

ol.12
/N

o.2

شد 72 و تقسيم آن.تعيين سپس با دانستن جرم نمونه ها
 بر حجم نمونه دانسيته تعيين شد. 

گيري افزايش ارتفاع بيسكويت در حين اندازه-
 پخت
ارتفاع بيسكويت از طريق محاسبه اختالف افزايش

و بيسكويت، بعد از خروج بيسكويت فر ارتفاع خمير ها از
و سرد شدن براي هر كدام از بيسكويت هاي نمونه پخت

و بيسكويت هاي حاوي سطوح مختلف هسته خرما شاهد
 اندازه گيري شد.

رنگ-  ارزيابي
(مدل  ,Sonyابتدا با استفاده از دوربين ديجيتال

WX50 هايي با كيفيت باال از سطح ساخت چين) عكس
افزار فتوشاپ ها گرفته شد. اين تصاوير توسط نرم بيسكويت

و مقادير پارامتر8 (روشنايي)،Lهاي مورد آناليز قرار گرفت
aقرمزي)-،(سبزيbآبي)-هاي شاهد سبزي) بيسكويت

 گيري هاي حاوي پودر هسته خرما اندازهو بيسكويت
م به نمونه)∆(Eقدار تغييرات رنگ شد.  ها نسبت

 نمونه كنترل با استفاده از فرمول زير محاسبه شد
)2011 .(Afshari-Joibari & Farahnaky, 

∆� � ���2 � �1
� � �2 � 1
� � ��2 � �1
�

روشنايي نمونه مورد  L1تغييرات رنگ،∆Eكه در آن
زردي-مقدار آبي b2روشنايي نمونه كنترل، L2مطالعه، 

 a2زردي نمونه كنترل،-مقدار آبي b1نمونه مورد مطالعه، 
و-مقدار قرمزي مقدار a1سبزي نمونه مورد مطالعه

 كنترل مي باشد. سبزي نمونه-قرمزي

به كمك- تعيين مدول يانگ يا سفتي بيسكويت
 دستگاه بافت سنج

ها از دستگاه بافت سنج براي تعيين سفتي بيسكويت
)TA-TX2, Stable Microsystem LTD, Surrey, 

UK و آزمون خمش سه نقطه استفاده شد. ابتدا پروب (
الزم جهت انجام آزمايش به بازوي دستگاه متصل شد،

دو سپس هر كدام از نمونه ها با ارتفاع مشخص به روي
ميلي متر از هم قرار داشتند، قرار24خرك كه با فاصله 

به سمت نمونهmm/s  5تگرفت. سپس پروب با سرع

و به نمونه برخورد نمود. نيروي الزم جهت  حركت كرد
ها توسط دستگاه ثبت شد. سفتي بافت شكستن بيسكويت

و نرم افزار بيسكويت ها با استفاده از نمودار بدست آمده
Texture Expert و در نهايت مدول يانگ اندازه گيري

شد براي بيسكويت   (Bourne, 1989).ها محاسبه

 ارزيابي حسي-
ها با استفاده از تست هدونيك خواص حسي بيسكويت

(14نقطه با تعداد5 سن7زن،7ارزياب مرد، با ميانگين
هاي توليدي از نظر سال) ارزيابي شد. بيسكويت40تا 20

و پذيرش كلي مورد ارزيابي قرار  رنگ، عطر، طعم، بافت
ح گرفته شدند. فرم و در هاي مربوط به ارزيابي سي تهيه

و از پنليست ها اختيار گروه ارزيابي چشايي قرار گرفت
و بين خواسته شد كه نمونه (بدترين1ها را ارزيابي كرده

ها نمره دهند. انجام(بهترين حالت) به نمونه5حالت) تا
و ارزيابي ديگر خواص حسي -آزمون رنگ در زير نور سفيد

.چشايي زير نور قرمز صورت گرفت

و تحليل آماري-  تجزيه
و بررسي اطالعات به دست براي انجام آناليز داده ها

هاي مختلف، از طرح كامال تصادفي استفاده آمده از آزمون
اي شد. پس از آناليز واريانس يك طرفه از آزمون چند دامنه

) ) براي تعيين اختالف بين  >05/0Pدانكن در سطح
(حداقل سه تكرار براي هر آزمايش)، استفاده  ميانگين اعداد

و تحليل آماري داده با گرديد. در تمام مراحل، تجزيه ها
 صورت گرفت. SAS 9.1استفاده از نرم افزار 

ها يافته
هاي فارينوگرافي تأثير پودر هسته خرما بر ويژگي-

 خمير بيسكويت
(جدول هاي بررسي ويژگي فارينوگرافي خمير بيسكويت

) نشان داد كه قوام خمير با افزايش ميزان پودر هسته1
از15خرما از صفر تا  برابندر به صورت 120تا %370،

) ) كاهش يافت. همچنين با افزايش  >05/0Pمعني داري
دقيقه5/3ميزان پودر هسته خرما، مدت پايداري خمير از 

مع9/0به  (دقيقه به طور ) كاهش يافت.  >05/0Pني داري
به50سست شدن خمير، از  20برابندر براي نمونه شاهد

% پودر هسته خرما كاهش15برابندر براي خمير حاوي
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% پودر هسته خرما15يافت كه تنها در مورد نمونه حاوي
 دار بود. معني

و دانسيته بيسكويت-  حجم
و دانسيته بيسكو يت در نتايج مربوط به ارزيابي حجم

نشان داده شده است. با افزايش ميزان پودر هسته2جدول 
( ها به طور معني خرما از حجم بيسكويت )  >05/0Pداري

اي كه كمترين حجم مربوط به نمونه كاسته شد به گونه
(15بيسكويت با  )cm315/24% جايگزيني پودر هسته خرما

و بيشترين حجم مربوط به نمونه بيسكويت شاهد
)cm300/24بود. با افزايش سطح جايگزيني پودر هسته (

% دانسيته نمونه بيسكويت شاهد15خرما با آرد از صفر تا 
( به طور معني(g/cm3)71/0به51/0از  )  >05/0Pداري

 افزايش يافت. 

 رنگ بيسكويت-

3ها در جدول نتايج حاصل از رنگ سنجي بيسكويت
(روشنايي)Lهاي ارزيابي پارامتر نشان داده شده است.

در اثر افزودن پودر هستهها نشان داد كه رنگ بيسكويت

و كاهش مقدار خرما تيره  زردي) بيانگر-(آبيbتر شد

-(قرمزيa بود. مقدارها زردتر شدن رنگ بيسكويت
با افزايش درصد پودر هسته خرما تغييرها سبزي) نمونه

( معني ن >05/0Pداري داشت. تعيين اختالف ميان رنگ)
( نمونه ) نسبت به نمونه كنترل نشان داد كه باE∆ها

افزايش درصد پودر هسته خرما اين اختالف رنگ به طور 
از معني و  رسيد.89/38به74/20داري افزايش يافت

 مدول يانگ يا سفتي بيسكويت-
و مدول يانگ نتايج مربوط به نيرو در نقطه شكست

نشان داده شده است. با افزايش4ها در جدول بيسكويت
درصد پودر هسته خرما نيرو نيروي الزم براي شكستن 

ها افزايش يافت. اين افزايش نيرو با بررسي روند بيسكويت
و مدول  افزايشي اعداد مربوط به نيرو در نقطه شكست

ها قابل مشاهده يانگ به عنوان شاخص سفتي بيسكويت
ا مي هاي فزايش اين دو پارامتر به ويژه در مورد نمونهباشد.

داري % پودر هسته خرما به طور معني15و10حاوي 
)05/0P< .بيشتر از نمونه شاهد بود ( 

*ي فارينوگرافي خمير بيسكويت حاوي پودر هسته خرماها ويژگي-1جدول

پودر هسته
 خرما (%)

 قوام
(برابندر)

 پايداري
(دقيقه)

سست شدن
(برابندر)

030±370 a5/0±5/3 a10±50 a

520±275  b5/0±0/2 b10±50 a

1035±260  c5/0±2/1 c12±40 a

1520±120  d5/0±9/0 d10±20 b

مي±تكرار3اعداد ميانگين*  باشد.ميها بين داده >P)05/0دار( در هر ستون نشان دهنده وجود اختالف معنيتومتفاباشند. حروف انحراف معيار

و دانسيته بيسكويت-2جدول * تاثير جايگزيني پودر هسته خرما بر حجم

پودر هسته خرما
(%) 

حجم
)cm3(

دانسيته
)g/cm3(

0a70/0±00/24d026/0±510/0

5b65/0±75/22c048/0±540/0

10c31/0±74/18b070/0±600/0

15d67/0±24/15a016/0±710/0

مي±تكرار3ميانگين اعداد* ( انحراف معيار .باشد ) مي>05/0Pباشند. حروف كوچك متفاوت در هر ستون نشان دهنده اختالف معني دار
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*تاثير جايگزيني پودر هسته خرما بر رنگ بيسكويت-3جدول

( خرما (%)پودر هسته (- ميزان زردي)Lميزان روشنايي (- ميزان قرمزي)bآبي a(∆Eسبزي

0a24/1±50/69a83/1±00/42a35/0±25/12-

5a95/1±00/65b06/1±75/21a17/0±12/12c35/1±74/20

10b06/1±25/48b77/1±25/19a35/0±00/12b45/0±13/31

15c02/1±00/42c71/0±50/14a71/0±50/12a75/0±89/38

مي±تكرار3ميانگين اعداد*  حروف كوچك متفاوت در هر ستون باشند. انحراف معيار
( نشان دهنده اختالف معني  باشد ) مي>05/0Pدار

* تاثير جايگزيني پودر هسته خرما بر سفتي بافت بيسكويت-4جدول

( پودر هسته خرما (%) )KgF/m2(مدول يانگ)kg.Fنيرو در نقطه شكست

0c281/0±019/2c21/133635 ±27/825375 

5bc542/0±580/2c00//11822 ±00/906907 

10b529/0±070/3b62/196896 ±99/1670355 

15a788/0±570/4a45/216106 ±92/2222380 

مي±تكرار3ميانگين اعداد*  حروف كوچك متفاوت در هر ستون باشند. انحراف معيار
( نشان دهنده اختالف معني  باشد. ) مي>05/0Pدار

 ارزيابي حسي-
راها چشايي بيسكويت-ي حسيها ويژگي1شكل
هاي توليد شده از لحاظ دهد. در بين بيسكويت نشان مي

% پودر10ها باالترين امتياز را به نمونه حاوي ارزيابرنگ، 
هسته خرما دادند. هر چند كه تفاوت معني داري بين سطوح 

ها با افزايش ميزان % مشاهده نشد. امتياز نمونه10و0،5
جايگزيني پودر هسته خرما، كمتر شد، به طوري كه كيفيت 

با بافت نمونه هس15هاي بيسكويت ته % جايگزيني پودر
داري كمتر از ساير سطوح بود. در مورد خرما به طور معني

%15ها از مزه نيز، سطح مندي ارزياب ميزان رضايت
جايگزيني پودر هسته خرما در مقايسه با ساير سطوح، امتياز

هاي با سطوح كمتري گرفت. از لحاظ بو در بيسكويت
مختلف جايگزيني پودر هسته خرما تفاوت معني داري 
مشاهده نشد. در نهايت از لحاظ پذيرش كلي سطوح 

خرما، به عنوان بهترين % پودر هسته10و0،5جايگزيني 
 سطوح جايگزيني انتخاب شدند. 

بر-1شكل تاثير درصدهاي مختلف پودر هسته خرما
ها هاي حسي بيسكويت ويژگي

 بحث
نتايج بدست آمده از تاثير پودر هسته خرما بر

درها ويژگي ي خمير بيسكويت با نتايج گزارش شده قبلي
م  ختلف مطابقت دارد.مورد كاربرد فيبرهاي حاصل از منابع
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تحقيقات نشان داده است كه با افزايش فيبر پوست ميوه
تا5پرتقال از  % در فرموالسيون خمير بيسكويت زمان%25

و قوام آن كاهش يافت. همچنين  گسترش خمير افزايش
به نتايج مشابه اي در رابطه با افزودن پالپ ميوه پرتقال

فرموالسيون خمير بيسكويت گزارش شده است، به طوري 
ا % زمان25فزايش پالپ ميوه پرتقال از صفر تا كه با

. (Nasser et al., 2008)گسترش خمير افزايش يافت 
تواند كاهش قوام خمير در اثر افزودن پودر هسته خرما مي

با هاي احتمالي هيدروكلوئيد مربوط به برهمكنش ها
هاي آرد باشد كه از تشكيل يك شبكه گلوتني قوي پروتئين

و قوام كند جلوگيري مي و منجر به كاهش پايداري خمير
آن گردد. از سويي در پودر هسته خرما درصد بااليي از انواع

و گلوكز نيز وجود دارد كه داراي  قندها از جمله فروكتوز
(ساكارز)  قدرت جذب آب باالتري نسبت به قند معمولي

و لذا مي توانند با جذب آب سريع از تشكيل شبكه مي باشند
و گلوتني مما و باعث كاهش قوام نعت به عمل آورند

 (& Mariottiپايداري در مراحل اوليه تهيه خمير گردند 
(Alamprese, 2012 . و زمان پايداري خمير كاهش قوام

توان به درصد باالي چربي در پودر هسته خرما نيز را مي
ها در حين تهيه خمير، نه تنها به عنوان ربط داد، زيرا چربي

مينرم كننده عم هاي گلوتن كنند بلكه در اطراف پروتئينل
آن قرار مي و مانع ارتباط و تشكيل مناسب گيرند ها با آب

( يك شبكه گلوتني مي ,.Rosell et alگردند 2006; 

Clyde et al., 2005 ميزان سست شدن خمير در اثر .(
داري % تفاوت معني10افزودن پودر هسته خرما تا 

)05/0P< ن % پودر15داد. تنها در صورت افزودن ) را نشان
بود. كمترها هسته خرما اين پارامتر كمتر از ساير نمونه

% پودر15بودن درجه سست شدن خمير در نمونه حاوي 
به هسته خرما نشان مي دهد كه خمير تحمل بيشتري

. به نظر (Ahmed et al., 2013)مخلوط شدن دارد 
ه خرما سست شدن رسد بيشتر شدن درصد پودر هست مي

دهد. اين احتمال خمير در اثر مخلوط شدن را كاهش مي
وجود دارد كه هيدروكلوييدهاي موجود در پودر هسته خرما 

و پروتئين ها) با حفظ آب در شبكه خود باعث(مانند فيبرها
تر مخلوط شدن خمير گرديده تقويت خمير در زمان طوالني

وگيري نمايند.و از تضعيف آن در اثر مخلوط شدن جل
(زمان هاي كوتاه تر) احتماال در مراحل اوليه مخلوط شدن

و ايجاد شبكه اي اين تركيبات قادر به جذب آب كمتر

و برهمكنش هاي كمتري با ساير تركيبات بودند ضعيف تر
اند. ولي با افزايشو قادر به افزايش قوام در خمير نبوده

ايجاد ساختار سه زمان مخلوط كردن شرايط الزم از لحاظ 
و ساير مواد  و برهمكنش هاي الزم با آب موجود بعدي
و افزايش قوام مشاهده شد. لذا براي رسيدن  فراهم گرديده
به قوام مطلوب در خمير بيسكويت داراي پودر هسته خرما 

 تري است. نياز به زمان مخلوط كردن طوالني
ها در اثر افزودن پودر هسته كاهش حجم بيسكويت

ميخرم تواند ناشي از كاهش مقدار گلوتن باشد كه قابليتا
و نگهداري گاز مي خمير را براي حفظ كند. از طرفي ها كم

ي موجود در پودر هسته خرما براي تركيبات هيدروكلوئيد
اين امر كنند. جذب آب با نشاسته موجود در آرد رقابت مي
نش منتهي به افزايش دماي ژالتينه شدن گرانول استه هاي

آب مي شود، لذا پيش از ژالتينه شدن نشاسته مقدار زيادي
و حجم محصول كاهش مي  يابد از خمير خارج شده

(Ajila et al., و چربي در (2008 . باال رفتن مقدار قند
خمير در اثر افزودن پودر هسته خرما نيز مي تواند باعث 
و ايجاد بافت فشرده در  افزايش دماي ژالتينه شدن نشاسته

گردد كه نياز به مطالعات بيشتري دارد. در اين محصول
و چربي مصرفي اهميت بسياري  و نوع قند خصوص مقدار

) نشان دادند كه افزايش Hill )2012و Mamat دارد. 
درصد چربي جامد باعث افزايش سفتي بافت بيسكويت 

) تاثير Alamprese )2012و  Mariotti گرديد. همچنين
و نوع قند  هاي بيسكويت را بررسي مصرفي بر ويژگيدرصد

كردند. مطالعات نشان داده است كه افزودن فيبر به نان 
 ( ,.Wang et alسبب افت محسوس در حجم نان شد 

كه . قوام مناسب خمير جهت حفظ حباب2002) هاي هوا
مي در ضمن مخلوط كردن  و گاز دي اكسيد ايجاد شوند

يم در ضمن پخت كربن توليد شده توسط بيكربنات سد
و قوام زياد يا كم خمير محصوالت نانوايي  ضروري است

(Majzoobi etها شود ممكن است سبب كاهش حجم آن
(al., 2013a در اين تحقيق، افزايش سفتي خمير .

(جدول  مي1بيسكويت تواند يكي از داليل كاهش حجم)
به بيسكويت باشد كه نشان مي دهد گازهاي توليد شده قادر

ايجاد تخلخل الزم در خمير نبودند. كاهش حجم بيسكويت 
بيانگر آن است كه با افزايش پودر هسته خرما در 
و تخلخل  فرموالسيون بيسكويت فشردگي بافت افزايش

مي نمونه يابد كه منجر به افزايش دانسيته ها كاهش
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هسته خرما ها در سطوح باالي جايگزيني پودر بيسكويت
با مي گردد. نتايج ساير محققين بر روي كيك نشان داد كه

و دانسيته  و سبوس گندم حجم كاهش افزايش درصد فيبر
اين تحقيق افزايش داشت كه با نتايج به دست آمده در 

,.Sudha et alمشابهت دارد  2007; Majzoobi et al.,) 
(2013b.

به تغييرات رنگ بيسكويت در طول پخت مربوط
و كارامليزاسيون است واكنش (Fahloul etهاي مايالرد

(al., . نتايج مشابهي براي كاهش ميزان روشنايي 2010
و  و كيك در اثر افزودن پودر پوست انبه پوسته بيسكويت

و برنج كه غني از فيبر مي باشد گزارش شده سبوس گندم
)  Ajila et al., 2008; Majzoobi et al., 2013است

b,c .(كه خود داراي رنگ تيره پودر هسته خرما اي است
ي طبيعي موجود در هسته خرماها مربوط به رنگ دانه

مي مي تواند باعث تيرگي رنگ باشد. اين تيرگي رنگ خود
پوسته بيسكويت گردد. بعالوه در پودر هسته خرما مقداري 
و پروتئين وجود دارد كه عامل تشديد واكنش مايالرد  قند

و در نتيجه در محص را ول است تيرگي رنگ در محصول
 كند. تشديد مي

و حجم افزايش سفتي بافت رابطه مستقيمي با دانسيته
هاي هاي بيسكويت دارد كه مربوط به ميزان حباب نمونه

باشد. در واقع با افزايش مقدار حبس شده درون خمير مي
و ميزان سفتي بافت بيسكويت ها پودر هسته خرما دانسيته

نيز افزايش يافت. طي تحقيقي نشان داده شده است كه با
و جو بافت40تا10افزودن  % سبوس گندم، برنج
و دليل افزايش سفتي وجود ها سفت بيسكويت تر شد

و سفتي بافت بيان شده است.  همبستگي زياد ميان دانسيته
هاي با افزودن سبوس به فرموالسيون بيسكويت، حباب

ميهواي كمتري در  و طي مخلوط كردن خمير به دام افتد
و افزايش دانسيته، بيسكويت ها در نتيجه با كاهش حجم

( بافت سفت ,.Sudha et alتري را از خود نشان دادند
و افزايش دانسيته 2007 ). در اين تحقيق نيز كاهش حجم

(جدول  و2مشاهده گرديد ) كه بيانگر افزايش فشردگي
 اشد.ب سفتي بافت بيسكويت مي

هاي بيسكويت كمتر بودن امتيازات ارزيابي حسي نمونه
% جايگزيني پودر هسته خرما نسبت به ساير15حاوي 
مي نمونه تواند ناشي از سفت تر شدن بافت، كاهش ها

و در مواردي وجود پس مزه آن احساس دهاني ها اي تلخ در

ها باشد. الزم به ذكرو تيرگي بيش از حد سطح اين نمونه
ست كه افزودن پودر هسته خرما حتي در سطوح پايينا

باعث ايجاد رنگ قهوه اي ماليمي در بيسكويت گرديد كه 
 اين رنگ از نظر اعضاء گروه چشايي مطلوب ارزيابي گرديد. 

 گيري نتيجه
هسته خرما يكي از ضايعات بدست آمده در طي فراوري

في خرما مي هايبرباشد كه با توجه به دارا بودن امالح،
و اسيد مي غذايي توان از آن هاي چرب ضروري مختلف

و با ارزش تغذيه اي براي توليد محصوالت با ارزش افزوده
بيشتر استفاده نمود. نتايج اين تحقيق نشان داد كه از پودر

توان استفاده كرد. به اين هسته خرما در تهيه بيسكويت مي
در منظور الزم است مقدار مناسب از پودر هسته خرما

هاي مختلف تعيين گردد فرمول بيسكويت به كمك روش
و زيرا درصدهاي باالي آن بر ويژگي هاي مختلف خمير

و مشتري پسندي اثرات نامطلوبي  بيسكويت از نظر كيفي
حاصل مشخص شد كه افزودن پودر دارد. بر اساس نتايج 

تر كردن هسته خرما بيشترين تاثير خود را به صورت نرم
و تيرگي رنگ بافت خمير، افزايش دانسيته، سفتي

%15ها نشان داد. اين اثرات به ويژه در سطح بيسكويت
جايگزيني پودر هسته خرما به بيشترين مقدار خود رسيد.
اين اثرات نامطلوب در درصدهاي كمتر پودر هسته خرما 

و نمونه ها امتيازات توسط گروه ارزياب قابل احساس نبود
از مطلوبي دريافت %15نمودند. لذا استفاده از سطوح كمتر

تواند منجر به توليد محصولي با كيفيت پودر هسته خرما مي
و فيبر بيشتر نسبت به  و ارزش غذايي مطلوب

 هاي معمولي باشد. بيسكويت
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