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هاي  بر ویژگی) الکتوباسیلوس پالنتاروم(بررسی اثر تخمیر الکتیکی 
حجیم   نان نیمه و خصوصیات پوستهبیاتی، طعم و فیزیکوشیمیایی، عطر

  )باگت(
  

مجید  و 3موحد ، غالمعلی گلی2، محمد حسین حدادخداپرست٭1شادي بلوریان
  4افشاري

  

   هاي غذایی جهاددانشگاهی واحد مشهد دنیگروه پژوهشی افزوکارشناسی ارشد، مربی پژوهشی،  - 1 
   گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد،دانشیاردکتري تخصصی،  -2

  عضو گروه پژوهشی فراوري مواد غذایی جهاددانشگاهی واحد مشهدکارشناسی ارشد، مربی پژوهشی،  - 3    
  مشاور پارك صنعتی مهتاب مربی، کارشناسی ارشد، -4
 )24/7/88:  تاریخ پذیرش26/4/87: افتتاریخ دری(

  
  چکیده

به این منظور الکتوباسیلوس پالنتاروم در محیطی شامل آرد . استفاده شد) باگت(در این پژوهش از تخمیر الکتیکی براي بهبود خصوصیات نان حجیم 
پس از پخت نان، میزان بیاتی . استفاده گردید)  درصد15 و 10، 5صفر، (در مراحل تهیه خمیر در چهار سطح از خمیر ترش حاصل  و  شدو آب کشت

نتایج نشان داد با افزایش . محصول تعیین گردید) ، و عطر و طعمخصوصیات پوسته(و ارگانولپتیکی )  و اسیدیتهpH(و خصوصیات فیزیکوشیمیایی 
 87/4  آن بهpH درصد و 5/6خمیرترش به  درصد 15 اسیدیته نان افزایش یافت به طوري که در نمونه حاوي  در فرمول خمیر،درصد خمیرترش

این نمونه در طول دوره نگهداري کمترین میزان . ها بود  درصد خمیرترش کمتر از سایر نمونه15نتایج نشان داد میزان بیاتی در نان حاوي .رسید
از لحاظ بو و عطر و  خمیر ترش تعلق گرفت اما  درصد5نتایج آزمون حسی نشان داد بیشترین امتیاز طعم به نان حاوي . تغییرات را از خود بروز داد

  . درصد خمیرترش باالترین امتیاز را کسب کرد15، نان حاوي خصوصیات پوسته
  

 هاي حسی، ماندگاري  نان باگت، خمیرترش، الکتوباسیلوس پالنتاروم، بیاتی، ویژگی: واژگانکلید

 

  مقدمه -1
  شکل  حجیم تغییر   تقریبا  بصورت در برخی مناطق سپس                    حسب  بر که   است  گندم  فرآورده  ترین  مصرف  پر نان 

  شکل   به   کشورها  از بسیاري   بطوري که امروزه در  داد،                    .شود می   تهیه   مختلف  انواع در سلیقه، شرایط و امکانات
  گروه   به  فرانسوي نان باگت یا . شود می    کامال حجیم تهیه                     حجم با   هاي  نان   گروه  سه به  جهان    در   نان  انواع 

   در    بخصوص ، کشور ما در.   دارد  تعلق  حجیم هاي نان                    حجم    با   هاي  نان  اي، تابه هاي  نان  مخصوص زیاد مثل
  حجیم هاي  ترین نان مصرف  از پر  نان این  ،هاي اخیر سال                      با هاي ان ن  و هاي فرانسوي نان   مثل متوسط مخصوص 

   نظر   مورد  آرد تهیه نان حجیم به قابلیت پخت. است بوده                      بندي    تقسیم   مسطح هاي   نان  حجم مخصوص کم مثل
   عمده  بطور  پخت قابلیت  . و عوامل مختلف بستگی دارد                      شد، ید میصورت مسطح تول هدر ابتدا نان ب  .]1[ شوند می
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  تهیه روش اقدامات صنعتی،   و  عوامل   هاي آرد، تابع ویژگی
  .]2[ سازي است و مراحل آماده

استفاده از فرایند خمیرترش به عنوان یک عامـل ورآورنـده،            
نولـوژیکی اسـت کـه در       ترین فراینـدهاي بیوتک     یکی از قدیمی  

 نقـش   .]3[ تولید مواد غذایی مورد استفاده قـرار گرفتـه اسـت          
. اصلی خمیرترش ورآوردن خمیر و ایجاد گاز در خمیـر اسـت   

استفاده از فرایند سنتی خمیرترش در تهیه نان به دلیل تقاضاي           
 و   مـواد غـذایی طبیعـی   بـه مـصرف  کنندگان   روزافزون مصرف 

 تخمیـر   .]4[  قرار گرفته است   سیار ب  مورد توجه  مطبوع و سالم  
هـاي    اولیه خمیر احتماال توسط مخلوطی از مخمرها و بـاکتري         

 .]6 و 5[ گیـرد    صورت مـی    در آرد  اسید الکتیک طبیعی موجود   
عالوه بر مخمرهاي طبیعی موجـود در غـالت، اغلـب مخمـر             

 .]6 و3 ،5[ شود نانوایی نیز براي تسریع فرایند تخمیر اضافه می  
امترهاي فرایند شامل دما، بازده خمیـر و مقـدار و           نوسانات پار 

 .]7[ کنند  ترکیب کشت آغازگر کیفیت خمیرترش را تعیین می       
علت اصلی استفاده از خمیرترش در نان گندم بهبود طعم است       

اما افزودن خمیرترش تاثیر زیادي بر ساختار خمیـر و نـان      ]8[
خـت  در محصولی مانند نـان چـاودار کـه بـراي پ      . حاصل دارد 

 استفاده از مخمر نانوایی بـه   ضروري است،  pHمناسب کاهش   
در . ]10 و9 ، 6[ کنـد  تنهایی نیاز به خمیرترش را مرتفـع نمـی       

هـاي نـان شـامل افـزایش         مورد اثر مثبت خمیرترش بر ویژگی     
اي و ماندگاري توافق  حجم و ساختار پوسته، طعم، ارزش تغذیه

  .]11[ عمومی وجود دارد
هاي  رش تقریباً بدون استثناء از نوع باکتريهاي خمیرت باکتري

. باشند  می1اسید الکتیک هستند که جزو جنس الکتوباکتریوم
عالوه بر آن در خمیرمایه و یا خمیرترش پدیوکوکوس اسید 

رود، یافت   بشمار می3 که جزء جنس میکروکوکوس2الکتیکی
 .]13 و 12 [ این باکتري در آرد نیز وجود دارد. شود می
هاي خمیرترش نقش خود را در تهیه نان از طریق سه  يباکتر

اکسید کربن و ایجاد مواد  عمل اصلی تولید اسید، تولید گاز دي
هاي الکتیکی تولید  اسید توسط باکتري. کنند معطر اعمال می

آید، در  شود و پوکی بر اثر فعالیت مخمر خمیر بوجود می می
 و مخمر تواماً ها که در تشکیل مواد معطر نان باکتري حالی

توسط (کی یر الکتی در این پژوهش، اثر تخم.]14[دخالت دارند 

                                                   
1. Lactobacterium 

2. Pediococcus acidilactici 

3. Micrococcus 

ی و یایمیکوشیزیهاي ف ژگییبر و) لوس پالنتارومیالکتوباس
  . قرار گرفتیمورد بررس) باگت(م یمه حجیحسی نان ن

  

  ها مواد و روش -2
  آرد -2-1

) آرد ستاره(شده  گیري سبوس% 19آرد مورد استفاده، آرد 
هاي قالبی و حجیم و نان سفید بود که  پخت نانمخصوص 

دهنده مورد   بهبود.ازکارخانه آرد رضاي قوچان تهیه شد
  . گردیدارياستفاده از شرکت بهنان خرید

  کشت آغازگر -2-2
 1058کشت آغازگر الکتوباسیلوس پالنتاروم 

)ATCC8014 (پژوهشکده بیوتکنولوژي  از) مرکز کلکسیون
در این . تهیه شد) صنعتی و عفونی ایرانهاي  ها و باکتري قارچ

نیاز از شرکت  پژوهش مخمر ساکارومیسس سرویسیه مورد
  .ایران مالس تهیه شد

  روش تهیه خمیرترش -2-3
 گرم آرد در ظرف ریخته 850به منظور تهیه خمیرترش ابتدا 

سپس .  آب به آرامی با آرد کامال مخلوط شدلیتر میلی 530و 
 cfu/ml ي نسیون باکتریایی حاولیتر از سوسپا  میلی70

 ساعت 24 سلول به مخلوط اضافه شد و به مدت 3,16*109
سوسپانسیون  . درجه سانتیگراد نگهداري شد35در دماي 

سازي و تکثیر کشت آغازگر در محیط  باکتریایی از طریق فعال
ها، از سانتریفوژ  پس از رشد باکتري. نوترینت براث تهیه گردید

براي استاندارد کردن تعداد . ها استفاده شد ولبراي استحصال سل
  . فارلند استفاده شد ها از روش مک سلول
  پخت نان -2-4

صنعتی و  هاي صنعتی، نیمه فرآیند تهیه نان با توجه به روش
شده و با استناد به منابع مطالعاتی و همچنین  سنتی شناخته

حل این عملیات شامل مرا. هاي رایج انتخاب و انجام شد روش
 ، دماي دقیقه20-25( ، استراحت اولیه)دقیقه10-12 (اختالط

C° 30-25(گیري، استراحت میانی ، چانه ،)دماي دقیقه10 ، C° 
 °C دماي ، دقیقه30-45( کردن، استراحت نهایی ، رول)30- 35
- C° 270 دماي(  و پخت%)70- 75 رطوبت نسبی ،35- 37

 تهیه خمیر مرحلهخمیرترش در  .بود ) دقیقه12-15 زمان ،220
.  اضافه شد به آن) درصد15 و 10، 5صفر، (در چهار سطح 

ها پس از پخت، به منظور تازه ماندن و جلوگیري از کاهش  نان
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شدید رطوبت، حفظ کیفیت و مواد معطر، جلوگیري از بروز 
 اتیلن هاي پلی هاي ثانویه شیمیایی و میکروبی در کیسه آلودگی
 .بندي گردید بسته

  سیدیتها تعیین -2-5
 TitroLine Alpha با استفاده از دستگاه خودکار اسیدیته

 100 گرم از نمونه در 10ابتدا . گیري شد اندازه 471217
کردن،  پس از همزدن و مخلوط.  آب مقطر مخلوط شدلیتر میلی

از . لیتر از محلول براي تعیین اسیدیته برداشته شد  میلی30
 ختم تیتراسیون pH. شدمحلول سود به عنوان تیترانت استفاده 

پس از . تنظیم گردید) 2/8(فتالئین  معادل نقطه تغییر رنگ فنل
تعیین حجم سود مصرفی براي رسیدن به نقطه ختم تیتراسیون، 

  .میزان اسیدیته با استفاده از فرمول زیر اسیدیته تعیین گردید

10090
×

××
W
NV =اسیدیته  

 حجم سود مصرفی، یبترت به W و V ،N فوق رابطهکه در 
 جرم نمونه . بود مورد استفاده نمونهجرمنرمالیته سود مصرفی و 

 10(شده  و رقت تهیه) لیتر  میلی30(از روي حجم مورد استفاده 
  .معادل سه گرم منظور گردید) لیتر  میلی100گرم در 

  pHگیري   اندازه-2-6
 .انجام شد) هاي بیسکویت ویژگی (37مطابق استاندارد شماره 

لیتر آب مقطر   میلی100 گرم نان با 10 ابتدا به این ترتیب که
 دقیقه 20تازه جوشیده شده کامال مخلوط شد و سپس به مدت 

سپس بدون صاف . نشین شدند زمان داده شد تا ذرات نان ته
 متر که قبال با استفاده pHمحلول فوقانی به وسیله  .pH کردن،

 . تعیین گردید کالیبره شده بود 7 و 4از بافرهاي 

  بیاتیآزمون  -2-7
 ارزیابی حسی و روشآزمون بیاتی نان با استفاده از 

 .AACC Method 74-30( روشمطابق اي  ه مشاهد

Staleness of Bread-Sensory perception test(  در
هاي ارزیابی  تست. انجام شد) یک هفته(طول دوره نگهداري 

دیده و برگزیده  وزشاي بیاتی توسط داوران آم حسی و مشاهده
  .شد  انجام 8 امتیازي و ضریب 0-5با دامنه 

  :ارزشیابی ارگانولپتیک -2-8
 از روش ارزشیابی چشایی توسط  جهت تعیین کیفیت نان،

 در این روش خصوصیات کیفی نان.  شد  استفاده حسیداوران

 امتیاز ارزیابی 0-5 در دامنه )عطر و طعم و خصوصیات پوسته(
  . شد
 

  یج و بحثنتا -3
اثر غلظت خمیرترش بر اسیدیته قابل  -3-1

  )نان(تیتر محصول نهائی 
ش در هاي مختلف خمیرتر رابطه بین اسیدیته نان با غلظت

شود،  همانطور که مالحظه می.  نشان داده شده است1شکل 
افزودن خمیرترش به فرموالسیون خمیر باعث افزایش اسیدیته 

به طوري که . شدبه صورت خطی ) نان(محصول نهائی 
اي مشاهده شد که  در نمونه)  درصد5/6(باالترین میزان اسیدیته 

 البته با مقایسه .ه بود درصد خمیرترش استفاده شد15در آن از 
شود اسیدیته بین  مشاهده می) 1شکل (اسیدیته محصول 

 درصد خمیرترش نیز اختالف 10 و 5هاي حاوي  نمونه
 درصد خمیرترش 15ونه حاوي داري ندارد اما اسیدیته نم معنی

  . ]15[ داري بیشتر بافري محصول باشد به طور معنی
  

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

6.5

0 5 10 15
درصد خمیرترش  (%)

صد  )
در

ه  (
دیت

اسی

4.6

4.8

5

5.2

5.4

5.6

5.8

pH

acidity pH

  
   نانpHاثر غلظت خمیرترش بر اسیدیته قابل تیتر و  1شکل 

  
توانند  هاي خمیرترش در این است که می اهمیت باکتري

هاي موجود در آرد و همچنین فرآورده تخمیر  کربوهیدرات
  به عنوان منبع کربن و ازتسم خودشده پروتئین را براي متابولی

د و بدین طریق اسید الکتیک و اسید استیک را که نمصرف نمای
پذیري و مراحل تهیه خمیر و پخت موثرند بوجود  براي فرم
هاي الکتیکی در تولید اسید به   توانایی باکتري.]16 و 14 [آورند
pH معموال تولید اسید در . محیط بستگی داردpH 4 متوقف 
 .ودش می
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هاي الکتیکی با  نشان داد در بین باکتري) 2004(کتی کاتینا 
تخمیر همگن الکتوباسیلوس پالنتاروم حداکثر میزان اسید را 

     ].14[ تولید کرد
 محصول pHاثر غلظت خمیرترش بر  -3-2 

  )نان(نهائی 
 نان نشان داده pH تاثیر غلظت خمیرترش بر 1 در شکل 
در . اچ. شود میزان پی  میهمانطور که مشاهده .شده است

داري کمتر از نمونه  هاي خمیرترش به طور معنی تمامی غلظت
هر چند این مقدار با افزایش غلظت خمیرترش روند . شاهد بود

ها مشاهده  داري در بین غلظت کاهشی داشت اما اختالف معنی
 . نگردید

  اثر خمیرترش بر شاخص بیاتی -3-3
ایی است که بر قابلیت ه بیاتی یکی از مهمترین ویژگی

اثر خمیرترش بر . گذارد مصرف و پذیرش محصول تاثیر می
هاي مختلف خمیرترش  شده با غلظت شاخص بیاتی در نان تهیه

.  نشان داده شده است2 در طول زمان ماندگاري در شکل
در طول زمان ماندگاري % 15شود تیمار  همانطور که مشاهده می

  .شتکمترین تغییرات کیفیتی را دا

0

1

2

3

4

5

6

0 1 2 3 4 5 6 7 8
زمان (روز)

اتی 
 بی

تیاز
ام

15

10

5

0

  
شده با  ارزیابی اثر خمیرترش بر شاخص بیاتی در نان تهیه 2شکل 

  هاي مختلف خمیرترش در طول زمان غلظت
 نشان دهنده غلظت خمیرترش بر حسب درصد 15، 10، 5، 0(

  )باشد وزنی وزنی می
توانند با  هاي الکتیکی می با توجه به اینکه تعدادي از باکتري

دکستران، (از قبیل ) EPS (سلولی ساکارید خارج پلی تولید
جذب آب را افزایش دهند و ) گزانتان، گلوکان، فروکتان و لوان

این . کنند از انتقال رطوبت مغز نان به سمت پوسته جلوگیري 
ترکیبات اثر قابل توجهی بر روي حجم و زمان ماندگاري نان 

 بسته به میزان مصرفی خمیرترش در حدود .] 18 و 17[ دارند
سلولی  ساکارید خارج ر فرموالسیون خمیر مقدار پلید% 40 تا 5

  .باشد متغیر می
از طرف دیگر با توجه به تولید اسید الکتیک و افزایش 
فعالیت آنزیم آلفا آمیالز، نشاسته که برگشتن حالت کریستالی 

هایی با وزن  آن عامل اصلی بیاتی است تجزیه و از آن دکسترین
تواند در  وضوع خود میاین م. شود مولکولی کم ایجاد می

   .]22 و 21، 20، 19 [کاهش بیاتی نان مؤثر باشند
هاي مختلف خمیرترش بر شاخص   اثر غلظت3در شکل 

ها نشان داد  مقایسه میانگین. بیاتی نشان داده شده است
. داري با یکدیگر اختالف دارند هاي مختلف به طور معنی غلظت

  .اي نان بهبود یافته با افزایش غلظت خمیرترش امتیاز ویژگی

d

c

b

a

0

1

2

3

4

5

0 5 10 درصد خمیرترش15

تی 
 بیا

تیاز
ام

  
هاي مختلف خمیرترش بر شاخص   ارزیابی اثر غلظت 3شکل 

 بیاتی
  
مقایسه اثر افزودن درصدهاي مختلف  -3-4

  خمیرترش بر روي مطلوبیت طعم
 نشان داده شده 4نتایج ارزیابی حسی طعم محصول در شکل 

 5بیشترین امتیاز طعم به نانی تعلق گرفت که در آن از . است
امتیاز این تیمار به طور . یرترش استفاده شده بوددرصد خم

با افزایش غلظت . داري از سایر تیمارها بیشتر بود معنی
 درصد 10خمیرترش امتیاز طعم کاهش یافت اما امتیاز غلظت 

 درصد به 15رسد تیمار   ه نظر میب. از نمونه شاهد بیشتر بود
کننده نامطلوب بود و در  علت داشتن ته مزه ترشی براي مصرف

تحقیقات نشان . نتیجه امتیازي کمتر از شاهد بدان تعلق گرفت
داد اسید الکتیک و اسید استیک روي مزه و عطر تأثیر مثبتی 

  .]14[ اي وجود دارد داشته اما براي این تاثیر حد بهینه
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ه اسید استیک به میزان زیادي افزایش یابد، رشد  چنانچ
شود،  مهار و حتی متوقف می مخمرهاي موجود در خمیرترش 

  .شود  مزه نان نامطلوب می،در این شرایط
  

c
d

c

a

c

a

b

b b

d

a a

0

1

2

3

4

5

طعم عطر پوسته
ویژگی حسی

تیاز    
ام

0 5 10 15

 
هاي مختلف خمیرترش بر طعم، بو و   ارزیابی اثر غلظت 4شکل 

 عطر و خصوصیات پوسته نان
 

مقایسه اثر افزودن درصدهاي مختلف  -3-5
  یرترش بر روي بو و عطرخم

 نتایج ارزیابی حسی بدست آمده در مورد عطر و 4در شکل 
نتایج نشان داد با افزایش خمیرترش . بو نشان داده شده است

بطوریکه بیشترین امتیاز آروما . امتیاز آروما و طعم افزایش یافت
امتیاز این تیمار به طور .  درصد تعلق گرفت15و عطر به تیمار 

همچنین امتیاز غلظت .  از تیمارهاي دیگر بیشتر بودداري معنی
  .داري بیشتر بود  درصد از نمونه شاهد به طور معنی10 و5

هاي پروتئولیتیکی در سیستم خمیرترش   حضور آنزیم
بر اثر پروتئولیز، . کند می هاي مختلف را تجزیه  پروتئین

آید که ازعوامل بوجودآورنده  اسیدهاي آمینه آزاد بوجود می
البته باالبودن اسید آمینه به تنهایی . باشند عطر و طعم می

نقش نیز ها  آلدئیدها و کتون.  خوب بوجود آوردطعمتواند  نمی
اي در مواد معطر نان دارند و به عنوان پایه اصلی  کننده تعیین

هاي الکتیکی  باکتري. شوند تولید مواد معطر شناخته می
استیل، استالدئید،  له ديتوانند مواد معطر متفاوتی از جم می

عطر و (هاي اصلی  ویژگی. استات تولید کنند هگزانال و اتیل
تابع گونۀ ) هاي مناسب طعم خمیرترش و تولید متابولیت

بودن کربوهیدرات و  میکروبی مورد استفاده، مواد خام و فراهم
اند ترکیب  محققان نشان داده. باشد چگونگی فرایند تولید می

 بیشتري عطر و طعمهاي الکتیکی باعث تولید  مخمر و باکتري
   ] 26 و 25، 24، 18،23 [گردد  می

محصوالت ناشی از تخمیر، اسید الکتیک و اسید استیک از 
رسد اسید  مواد معطر مهم در خمیرترش هستند و به نظر می

ترکیبات معطر نان . کند استیک اثر مواد معطر دیگر را تشدید می
استات با  اتانل و اتیل. باشد یر میبسته به سوش مصرفی متغی

هاي الکتیکی  هایی که باکتري بیشترین مقدار در خمیرترش
استفاده شده ) الکتوباسیلوس سانفرانسیسکو(هتروفرمنتاتیو 

هگزانول در کلیه - nهمچنین ترکیب . گردد تولید می
  .] 27 [ گردد هاي مختلف تولید می خمیرترش

 مختلف  مقایسه اثر افزودن درصدهاي-3-6
  هاي پوسته خمیرترش بر ویژگی

 نشان داده 4هاي پوسته در شکل  نتایج ارزیابی حسی ویژگی
هاي پوسته  ها نشان داد امتیاز ویژگی مقایسه میانگین. شده است

داري نسبت به نمونه  بر اثر استفاده از خمیرترش به طور معنی
هاي  البته روند مشخصی بین غلظت. شاهد بهبود یافت

ش و خصوصیات پوسته مشاهده نگردید بطوریکه خمیرتر
 درصد باالترین امتیاز را کسب کردند و 15 و 5هاي  غلظت
دار امتیاز کمتري نسبت به   درصد به طور معنی10نمونه 
  .  درصد کسب کرد15 و 5هاي  نمونه

هاي الکتیکی در خمیرترش  اسیدهاي حاصل از باکتري
رنگ . یت نان دارنداهمیت خاصی داشته و نقش مؤثري در کیف
  .یابد پوسته نان بر اثر افزودن خمیرترش بهبود می
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Effect of lactic fermentation (Lactobacillus plantarum) on 
physicochemical, flavor, staling and crust properties of semi 

volume bread (bagget) 
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In this study, lactic fermentation was used in order to improve the quality of loaf bread (baggett). 

Lactobacillus plantarium was cultivated in a medium composed of wheat flour and water and added in 
bread dough formulation at 0, 5, 10 and 15% concentrations. After baking, Staling, physicochemical 
(pH and acidity) and organoleptic properties (crust characteristics, taste and odor) were evaluated. 
Results showed that bread acidity as the concentration of sourdough increased in dough formulation. 
Acidity and pH of sample bread that contained 15% sourdough was 6.5 and 4.87 respectively. Also, in 
this sample staling and quality changes during storage were at least. Highest score of taste were 
belonged to sample contained 5% sourdough. Sample contained 15% sourdough gained highest score 
of odor and crust properties. 

 
Keywords: Baggett, Sourdough, Lactobacillus plantarium, Staling, Organoleptic properties, Shelf 

life 
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