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 )1-9 ص( 1395 بهار، 1 ةشمار ،47 ة، دورایران مهندسی بیوسیستم

  

  مقدمه

 تا 15 حاوي که بوده نانوایی جمله محصوالت از اسفنجی یکک

 . ازاستهفته  4چربی و عمر ماندگاري حدود  درصد 25

 فقدان و رطوبت، بیاتی محصول مهاجرت این عمده در مشکالت

 قابل غیر تغییرات باعث که بوده کیک آرد در موجود فیبرهاي

ماندگاري  عمر و شده محصول در خصوصیات کیفی برگشتی

 .)Matsakidou et al., 2010( دهندمی کاهش محصول را

 بندي وبسته ت پخت،یفیک بهبود استفاده از مواد افزودنی،

از جمله دماي مشخص  در محصوالت نانوایی نگهداري

 ,.Azizi et alهستند (خیر انداختن بیاتی أهاي به تکارراه

هاي غذایی اي از افزودنیها دستهدها یا صمغیدروکلوئیه. )2003

 مولکولی وزن با هیدروفیلیک بیوپلیمرهايهستند. این ترکیبات 

 بهبود نتیجه در و آب جذب کنترل منظور به که باشندمی باال

 محتوي حفظ واسطهه ب ماندگاري زمان بهبود خمیر، رئولوژي

 اضافه پخت محصوالت به بیاتی انداختن تأخیر به و رطوبت

. با توجه به )Kohajdova & Karovicova, 2009( گردند می

                                                                                             
  samira.beikzadeh@yahoo.com :نویسنده مسئول *

  عی در ییه 

 تأثیر موسیالژ دانه ریحان بر ویژگیهاي فیزیکی، حسی و بیاتی کیک اسفنجی 

 سیدهادي پیغمبردوست1، عزیز همایونیراد2، سمیرا بیکزاده3٭، محمد اصغري جعفرآبادي4، مهدي بیک زاده5 
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 4. دانشیار مرکز تحقیقات پیشگیري از آسیبهاي ترافیکی جادهاي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

5. دانشجوي کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

(تاریخ دریافت: 1394/3/12 – تاریخ تصویب: 1394/10/5)  

چکیده    

به  تأخیر انداختن بیاتی یکی از مسائل مهم صنایع پخت بوده و از جنبه تغذیهاي و اقتصادي حائز اهمیت است. یکی از 

راههاي  به  تعویق  انداختن  بیاتی،  استفاده  از  هیدروکلوئیدها  بهویژه  موسیالژ  گیاهان  و  دانههاي  بومی  است  که  از  نظر 

داشتن  خواص دارویی، تغذیهاي  و  ارزان قیمت  بودن حائز  اهمیت  هستند.  از  اینرو  در  این  مطالعه  به  تأثیر  درصدهاي 

مختلف (0،  0/25،  0/5، 0/75 و  1 درصد)  موسیالژ  دانه  ریحان  بر  وزن  مخصوص  خمیر  و  نیز خواص فیزیکی  (حجم، 

دانسیته ظاهري، تقارن، رطوبت)، سفتی بافت، ویژگیهاي حسی و بیاتی نمونههاي کیک پرداخته شد. نتایج نشان داد که 

 باالترین وزن مخصوص مربوط به نمونه حاوي 1 درصد موسیالژ بود. نمونه حاوي 0/25 و 0/5 درصد موسیالژ با نمونه 

کنترل  از نظر حجم، دانسیته ظاهري و  تقارن اختالف معنیداري نداشتند.  این در حالی بود که در روزهاي 1، 7 و 14 

بیشترین درصد  رطوبت مربوط  به  نمونههایی  با 0/25 و 0/5 درصد  موسیالژ  و  نرمترین بافت مربوط  به  محصول  داراي 

0/25 موسیالژ  بود.  نمونه  0/5 درصد  موسیالژ  به  طور  معنیداري  (p<0/05) مقبولیت  حسی  باالتري  نسبت  به  نمونه 

 کنترل داشت. 

واژههاي کلیدي: موسیالژ دانه ریحان، کیک اسفنجی، خواص فیزیکی، حسی، بیاتی 

 اینکه مصرف دروکلوئ دها صنا غذایی افزایش چشمگیري 
وارداتی هستند.  تجاري هايپایدار کننده اکثر این یافته است و

 تعیین ها از منابع جدید،به این منظور استخراج صمغ

شان در مواد کاربرد امکان و بررسی کاربردي آنها خصوصیات

 et al., Bahramparvar 2008(رسد می نظر به ضروريغذایی 

Renard et al., 2006;( مطالعات متعددي در زمینه استفاده از .

هاي بومی در محصوالت نانوایی انجام گرفته که  موسیالژ دانه

و  1/0، 05/0اسفرزه در سطوح  تأثیر موسیالژ بررسیشامل 

هاي حسی کیک اسفنجی بود که درصد بر بیاتی و ویژگی 15/0

مشخص شد افزودن موسیالژ روند بیاتی را طی مدت نگهداري 

 Dehghani)ش داده و خواص حسی را بهبود بخشید کاه

Firoozabadi et al., 2012). Sahraiyan بالنگوه تأثیر موسیالژ ب 

گلوتن  بدون حجیم نیمه بربري نانبر خصوصیات  شیرازي

 حجم میزان بیشترین نشان داد کهسورگوم پرداختند. نتایج 

 میزان کمترین و حسی در آزمون کلی پذیرش و امتیاز مخصوص

پخت در نمونه حاوي  از پس ساعت 2 زمانی بازه در بافت سفتی

 میزان کمترین و تخلخل میزان بیشترین و موسیالژ درصد 5/0

 هاينمونه در پخت از پس ساعت 72 زمانی بازه در بافت سفتی
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درصد موسیالژ بود. با بررسی اثر موسیالژ  5/1و  25/1حاوی 

قدومه شیرازی بر روی نان مشخص شد که افزایش غلظت 

موسیالژ باعث افزایش ویسکوزیته و جذب آب آرد شده و سفتی 

 .(Koocheki et al., 2011)نان را در مدت نگهداری کاهش داد 
یکی از اعضای  (.Ocimum basilicum L)گیاه ریحان 

 151تا  51شامل  Ocimumباشد. جنس می Ocimumجنس 
گونه گیاهی است که در سراسر جهان در مناطق گرمسیری 

شود. ریحان یکی از آسیا، آفریقا و آمریکای مرکزی یافت می
عنوان یک گیاه دارویی مورد گیاهان بومی ایران است که به

از سوی دیگر الیه  .(Paton et al., 1999) گیرداستفاده قرار می
خارجی )پریکارپ( دانه ریحان، وقتی در تماس با آب قرار 

 کندسرعت متورم شده و ماده ژالتینی ایجاد میگیرد به  می
(Azoma & Sakamoto, 2003). صورت تحقیقات بر طبق 

 دانه از شده استخراج هیدروکلوئید که شده است مشخص گرفته،

هسته  یا اصلی اسکلت: باشندمی اصلی ریحان دارای دو جزء
 درصد( و 43است ) پایدار اسید مقابل در که گلوکومانان اصلی

 در محلول قسمت و باشدمی 2 به 10 مانوز به گلوکز نسبت دارای

 دارای درصد( و 23/24) 4به  1با اتصاالت  زایالن دارای که اسید

 زایلوزیل از 3 و 2 شماره کربن روی بر جانبی اسیدی زنجیره

. در ارتباط با بررسی (Anjaneyalu & Channe, 1979) باشد می
 et al (2010)ریحان، دانه موسیالژ های رئولوژیکیویژگی

Hosseini-Parvar  ریحان دانه موسیالژ رفتار جریانی هایویژگی 

 سلسیوس درجه 85 تا 5 دمای ودرصد  2تا  5/1های غلظت در را

 در ریحان دانه موسیالژ که کردند بیان و دادند قرار مطالعه مورد
 و داشته برش با شوندهرقیق رفتاری دماها، و هاغلظت تمامی

یافت.  افزایش موسیالژ غلظت افزایش با سودوپالستیکی ویژگی
 دانه موسیالژ درصد یکغلظت  درهمچنین مشخص شد که 

 زانتان و کنجاك گوار، نظیر هایصمغ با مقایسه در ریحان
برخی از تحقیقاتی که پیرامون استفاده د. دار باالتری ویسکوزیته

از موسیالژ دانه ریحان در محصوالت غذایی انجام گرفته که 
، سس ماست کم چربشامل استفاده از موسیالژ دانه ریحان در 

که در کل فرموالسیون بستنی بوده است مایونز، همچنین در 
و حسی  های رئولوژیکی افزودن موسیالژ باعث بهبود ویژگی

 Amiri Aghdaei et al., 2011; Niknia etمحصول شده است )

al., 2011; Bahramparvar et al., 2013.)   

تاکنون پژوهشی در خصوص براساس اطالعات موجود، 

استفاده از موسیالژ دانه ریحان در فرموالسیون کیک و بررسی 

 این خواص تکنولوژیکی محصول حاصله انجام نشده است. لذا در

ریحان بر موسیالژ دانه  مختلف درصدهای افزودن ثیرأت پژوهش،

حسی کیک اسفنجی  ، بیاتی وخواص خمیر، خواص فیزیکی

 قرار گرفت. بررسی مورد

 هامواد و روش

 مواد اوليه پايه کيک
 جامد، وانیل، نیمه هیدروژنه روغن شده، آسیاب شکر آرد نول،

عنوان مواد اولیه بهمرغ تخم شیرخشک، آب پنیر و بیکینگ پودر،

 ( آمده است.1های آرد مصرفی در جدول ). ویژگیاستفاده شدند
 

 خصوصيات آرد مصرفی  -1جدول 

 درصد ٭ویژگی

 44/14 ±33/1 رطوبت

 22/2 ±13/1 پروتئین

 23 ±22/1 گلوتن مرطوب

 44/1 ±13/1 خاکستر

 31/15 ±54/1 عدد زلنی

 معيار انحراف ± تکرار سه ميانگين، بر اساس وزن خشکداده ها  *
 

 حانير دانه الژيموس استخراج
 شده سازیبهینه روش از ریحان دانه موسیالژ استخراج جهت 

 دانه. شد استفاده تغییرات اندکی با Razavi et al. (2009) توسط

 pHو سلسیوس درجه  33 دمای در 35 به 1 نسبت به ریحان

 جداسازی منظور به سپسشد.  مخلوط دیونیزه آب با 2برابر با 

 به قبل، مرحله از حاصل ریحان، مخلوط هایدانه از موسیالژ

سانتریفوژ  دقیقه در دور 15111 سرعت با و دقیقه 11مدت 

، )ممرت آون از با استفاده قبل مرحله از حاصل گردید. موسیالژ

-در بسته و شده خشک سلسیوسدرجه  41در دمای  آلمان(

 .شد دارینگه رطوبت به نفوذ قابل غیر هایبندی

 وليد کيکت
 (2جدول ) دستورالعمل اساس بر خمیر-شکر روش با خمیر تهیه
های  . موسیالژ در نسبت((Peighambardoust, 2009  گرفت انجام

درصد بر وزن آرد به فرموالسیون افزوده  1و  55/1، 5/1، 25/1
شدند. با توجه با اینکه افزایش غلظت موسیالژ منجر به افزایش 

 آب مورد ، مقدارگرددیسکوزیته و سفت شدن خمیر حاصله میو
 خمیر قوام ارزیابی تجربی به توجه با فرموالسیون در استفاده
 درصد وزن آرد 25پخت برای نمونه کنترل حدود  جهت مناسب

 آب مقدار موسیالژ،درصد  افزایش غلظت باو  در نظر گرفته شده
 خمیر گرم 1511 تهیه از پسیافت.  افزایش درصد 35تا حدود 

 4×5×2ابعاد  به گالوانیزه هایقالب در خمیر گرم 41 کیک،
 وس،فدقیقه در فر ) 25تا  21متر ریخته شده و به مدت سانتی

پخته شد. پس از  سلسیوسدرجه  121-131آلمان( با دمای 
 دقیقه انجام 31-45پخت، خنک کردن در دمای محیط به مدت 

 دانسیته های پلی اتیلنیبندیبسته در هاکیک سپس گرفت.
 انجام تا اتاق دمای در و بندیبسته حرارتی درزبندی باسبک 

 شدند. نگهداری بعدی آنالیزهای
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 3  ...هاي  پیغمبردوست و همکاران: تاثیر موسیالژ دانه ریحان بر ویژگی  

  

  مراحل تهیه خمیر کیک اسفنجی به روش شکر خمیر - 2جدول 

  روش  درصد بر اساس وزن آرد  مواد اولیه

  روغن

  شکر

57  

72  

کردن تا تولید رنگ روشن انجام شد. (در کرم 

  دقیقه) 10حدود 

  قسمت اضافه گردید. 4- 5در   72  مرغتخم

  آرد

  بیکینگ پودر

  شیر خشک

  وانیل

  پودر آب پنیر

  موسیالژ دانه ریحان

100  

34/1  

2  

5/0  

4  

  1و  75/0، 5/0، 25/0

با هم الک شده و افزوده شد تا خمیر به صورت 

  نیمه صاف درآمد.

  بعد از افزودن خمیر به صورت صاف درآمد.  (بسته به مقدار موسیالژ) 35-25  آب

  هاي آرد آزمون

 AACC روش(هاي شیمیایی آرد مصرفی شامل رطوبت ویژگی

) 01-08شماره  AACC روش(خاکستر  )15-44شماره 

)، گلوتن مرطوب 12-46 شماره AACC روش(خام  پروتئین

 AACC روش) و عدد زلنی (10- 38 شماره AACC روش(

  .)AACC, 1999(گیري شدند ) اندازه56-60 شماره

  هاي خمیر و کیکآزمون

 240خمیر از طریق محاسبه نسبت وزن  2وزن مخصوص

گیري لیتر آب اندازهمیلی 240لیتر از خمیر کیک به وزن  میلی

 3استفاده از روش جابجایی دانه کلزاشد. حجم کیک با 

از طریق  4. دانسیته ظاهري)Lin et al., 2003(گیري شد  اندازه

 ,.Kocer et al( محاسبه نسبت جرم به حجم کیک محاسبه شد

و  10-91شماره    AACCبا استفاده از روش  5تقارن. )2006

 105با دماي در آون 15-44 شماره AACC روش رطوبت کیک

 ,AACC( گیري شدساعت اندازه 3مدت  گراد بهدرجه سانتی

1999.(  

موسیالژ بر  ثیر درصدهاي مختلفمنظور بررسی تأبه

پس از پخت  14و  7، 1سفتی، بافت کیک در روزهاي 

گیري شد. سفتی به عنوان حداکثر مقاومت در مقابل تغییر  اندازه

% فشردگی در بافت در نظر گرفته شد. به این 40شکل به میزان 

بافت با ماشین آزمون عمومی (اینستران)   6منظور میزان سفتی

  ، انگلیس) با اصالح روش پیشنهاد شده توسط1140(مدل 

Setser &Hess )1983کار قطعه براي این. گیري شد) اندازه

از بافت مغز کیک بدون  مکعبمترسانتی 54/2مکعبی به ابعاد 

                                                                                             
1. Specific gravity 
2. Seed displacement 
3. Apparent density 
4. Symmetry  
5. Firmness 

%)  40سانتیمتر ( اندازه یکپوسته جدا شده و پروب دستگاه به 

از بافت را فشرده کرد. نیروي وارد شده توسط سل بارگذاري 

متر بر میلی 50نیوتن، سرعت پروب دستگاه  50الی  5 7دستگاه

به متر بر دقیقه (نسبت چارت میلی 250دقیقه و سرعت چارت 

) در نظر گرفته شد. ماکزیمم نیروي فشاري وارد 1به  5پروب 

  گزارش شد. Fmaxنیوتن به صورت شده به نمونه بر حسب 

  ارزیابی حسی

هاي تازه و نگهداري شده در هاي حسی کیکمقبولیت ویژگی

نفر ارزیاب آموزش  10دماي اتاق در روزهاي مختلف توسط 

اي مورد مطالعه قرار نقطه 5روش ارزیابی هدونیک با دیده 

قسمتی براي بررسی   6این منظور یک فرم ارزیابی  رايب .گرفت

خلل و فرج کیک، نرمی و سفتی بافت، خشک یا خمیري بودن 

بافت کیک در حین جویدن، رنگ پوسته یا سطح فوقانی و 

رنگ مغز کیک و عطر و طعم کیک بر اساس  تحتانی کیک،

  .et alاصالح شده بر اساس روش 10-90شماره  AACC روش 

Ronda )2005 و (Lee et al. )2008براي هر ویژگی . ) تهیه شد

نماینده  5ترین کیفیت و امتیاز دهنده پائیننشان 1 امتیاز

- ی با مفاهیم ویژگیابتدا داوران براي آشنایبهترین کیفیت بود. 

با کد فرضی در  هاي مورد ارزیابی آموزش داده شدند و هر نمونه

بررسی تأثیر فاکتور زمان  منظور اختیار داوران قرار داده شد. به

بر بافت و کیفیت محصول، ارزیابی حسی در روزهاي اول، هفتم 

و چهاردهم پس از پخت انجام گرفت و نمره نهایی کیک با 

  استفاده از رابطه زیر محاسبه شد.

                            نمره نهایی= مجموع ضرایب/ مجموع امتیازات           

  آنالیز آماري

 حسی شیمیایی و -فیزیکی صفات گیرياندازه از حاصل هايداده

 و تجزیه مورد Minitabنرم افزار  از استفاده با خمیر و کیک

                                                                                             
6. Load cell 
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ثیر تیمارها از تحلیل أگرفتند. برای بررسی ت قرار آماری تحلیل

 مورد اثرات بودن دارصورت معنی واریانس استفاده شد و در

 با تیمارها دو به دوی میانگین مقایسه تحلیل واریانس، در بررسی

شد. در  درصد انجام 5داری سطح معنی با Sidak آزمون تعقیبی

حسی،  هایگیری رطوبت و سفتی بافت کیک و در ویژگیاندازه

نگهداری و در  روز و اثرات متقابل درصدهای مختلف موسیالژ

 اثر درصدهای مختلف موسیالژ فیزیکی و شیمیایی سایر صفات

 .شد بررسی

 نتايج و بحث

 ارزيابی وزن مخصوص خمير

موسیالژ دانه  مختلف درصدهای تأثیر بررسی از حاصل نتایج

 شده داده نشان 1شکل  در بر وزن مخصوص خمیر کیک ریحان

های است. با افزایش درصد موسیالژها وزن مخصوص نمونه

کمترین وزن  درصد 25/1 نمونه دارای خمیر افزایش یافت.

باالترین وزن  موسیالژ درصد 1حاوی مخصوص و نمونه 

 وزن انیم معکوس رابطه به توجه با. شتمخصوص را دا

 و ریخم به هوا هایحباب ورود تیقابل و کیک ریخم مخصوص

 ,Baeva) کیک ریخم بافت در هوا هایحباب نگهداری زانیم

 درصد 25/1دارای  هایکه کیک گرفت جهینت توانیم (2000

 تیقابل بیشترین نیبنابرا و مخصوص صمغ کمترین وزن

که افزودن موسیالژ دانه خمیر بودند. درحالی در هوا نگهداری

کیک و کاهش قابلیت  ریخم ریحان باعث افزایش وزن مخصوص

 نگهداری هوا در خمیر گردید.

 حجم کيکارزيابی 

 حاوی موسیالژ و هایکیک حجم گیریاندازه از حاصل نتایج

حاوی  هایداده شده است. نمونه نشان 2در شکل  نمونه کنترل

 (<15/1p)داری % از نظر حجم اختالف معنی55/1و  5/1، 25/1

 حجم و کیک ریخم مخصوص وزن انیم .با نمونه کنترل نداشتند

. کمترین (DesRochers, 2005) است معکوس برقرار رابطه کیک

 نیا نیبنابرا درصد موسیالژ مشاهده شد. 1نمونه حاوی  حجم در

 حجم .بودند مارهایر تیسا انیم در حجم کمترین دارای هاکیک

 دی اکسید و شده تولید آب هوا، بخار میزان دهنده نشان کیک

باشد. می کیک خمیر در پخت در طول آن تغییرات میزان و کربن

موسیالژها با افزایش ویسکوزیته خمیر موجب کند شدن سرعت 

و با به دام  انتشار گاز و حفظ آن در مراحل اولیه پخت شده

-انداختن مقدار بیشتری حباب گاز حجم کیک را افزایش می

نشان دادند که بکارگیری صمغ  et al (2005)   Gomezدهند.

شود. با افزایش میزان ای میهای الیهباعث افزایش حجم کیک

درصد، به علت افزایش بیش از حد  1موسیالژ دانه ریحان 

یافته است. این نتایج های کیک کاهش گرانروی حجم نمونه

 et al (2014) Hajmohammadi  ،Shokriمشابه مطالعات

Busjin et al (2014)  و Sowmya et al (2009) .بود 

 آمده 3گیری دانسیته ظاهری کیک در شکل نتایج اندازه

بین دانسیته ظاهری و حجم کیک رابطه معکوس برقرار  .است

ی دانسیته است. هرچه حجم کیک بیشتر باشد کیک دارا

ظاهری کمتری خواهد بود. با توجه به ایجاد کمترین حجم در 

صمغ، ایجاد بیشترین دانسیته ظاهری در  درصد 1نمونه دارای 

 55/1و  5/1، 25/1دارای های نمونه این کیک طبیعی است.

داری از نظر دانسیته ظاهری اختالف معنی موسیالژ درصد

(15/1p<) اشتندبا نمونه کنترل ند. 

 
اثر افزودن درصدهای مختلف موسيالژ تخم ريحان بر ميانگين وزن مخصوص  -1شکل

بين تيمارها است.  (p<55/5)دار خمير. حروف التين متفاوت نشان دهنده اختالف معنی

 دهنده انحراف معيار مربوط به حداقل سه تکرار است.بازه های خطا نشان

 
تخم ريحان بر ميانگين حجم کيک. اثر افزودن درصدهای مختلف موسيالژ  -2شکل

بين تيمارها است. بازه  (p<55/5)دار حروف التين متفاوت نشان دهنده اختالف معنی

ت.سدهنده انحراف معيار مربوط به حداقل سه تکرار های خطا نشان

 
اثر افزودن درصدهای مختلف موسيالژ تخم ريحان بر ميانگين دانسيته  -1شکل

بين  (p<55/5)دار ن متفاوت نشان دهنده اختالف معنیظاهری کيک. حروف التي

دهنده انحراف معيار مربوط به حداقل سه تکرار تيمارها است. بازه های خطا نشان

 است.
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 ارزيابی تقارن

 4نتایج حاصل از افزودن موسیالژ بر ویژگی تقارن در شکل 

و نمونه کمترین موسیالژ % 1حاوی نمونه  نشان داده شده است.

توان گفت با طور کلی میرا داشت. بهکنترل بیشترین تقارن 

اثر افزودن ها کاهش یافت. افزایش درصد موسیالژ تقارن کیک

( با 3موسیالژ دانه ریحان بر تغییرات تقارن کیک )شکل 

هایی که کیک( تقریباً همراستا بود. 2تغییرات حجم آن )شکل 

 در هوا هایحباباند تر توانستهاحتماالً بهتقارن باالتری دارند 

 نگه خود در را کردن( )کرم ریخم یکیمکان کردن مخلوط انیجر

 جهت هیاول هایهسته عنوان به توانندیم هاحباب نیا رند.دا

و  ودهنم عمل کننده پوك ییایمیش مواد از حاصل گاز عیتوز

 کیک تقارن بهبود به منجر هوا هایحباب کنواختی عیتوز

گردد می

اثر افزودن درصدهای مختلف موسيالژ تخم ريحان بر ميانگين  -7شکل

 (p<55/5)دار متفاوت نشان دهنده اختالف معنیالتين حروف  تقارن کيک.

دهنده انحراف معيار مربوط به حداقل بازه های خطا نشان بين تيمارها است.

 سه تکرار است.

 کيکارزيابی رطوبت  

نتایج حاصل از اثر متقابل روز نگهداری و تیمار بر رطوبت کیک 

است. در روز اول با بررسی اثر موسیالژ بر  آمده 5در شکل 

های کیک، باالترین درصد رطوبت مربوط به میزان رطوبت نمونه

های کنترل، بوده و نمونه موسیالژ درصد 5/1و  25/1تیمارهای 

. در شتنداری با یکدیگر نداداختالف معنی موسیالژ% 1و  55/1

دارای  درصد 5/1و  25/1های روز هفتم و چهاردهم نمونه

بیشترین درصد رطوبت بوده و نمونه کنترل کمترین درصد 

 تمام میزان رطوبت که از است ذکر به الزم. شترطوبت را دا

 در کاهش این که کاسته شد نگهداری مدت زمان طی در هانمونه

حضور  علت عدمکه به  ،ها بوداز سایر نمونهبیشتر  کنترل نمونه

 از رطوبت مهاجرت تسهیل و به تبع آن فرموالسیون در موسیالژ

 های هیدروفیلی،ویژگی بودن دارا دلیل به هاصمغ. بودکیک 

 دلیل به احتماالً امر این دهند.می افزایش را خمیر آب جذب

 آب با که است صمغ ساختار در هیدروکسیل هایگروه وجود

 ,.et al., 2001; Guarda et al کنندمی برقرار هیدروژنی پیوند

2004 Rosell) نظر بر اساس  Barcenas و Rosell (2006و )et 

al (2005) McCarthy موجب آب دوست موسیالژها طبیعت 

قابلیت  افزایش باعث و شده آرد آب جذب کنش وافزایش برهم

 آب هایمولکول کاهش و آب در حین پخت و نگهداری حفظ

 et al.شودمی آمیلوپکتین مجدد کریستالیزاسیون در نتیجه و آزاد

(2005)   Gomez Sidhu   و Bawa (2002،)et al (1999)

OnweluzoLaxmi و  Shalini (2007)، Tavakolipour و 

Kalbasi-Ashtari (2006 )هایصمغ برای را مشابهی نتایج نیز 

نمودند. گزارش مختلف

اثر افزودن درصدهای مختلف موسيالژ تخم ريحان بر ميانگين  -5شکل

التين حروف  .در روزهای اول، هفتم و چهاردهم پس از پخت رطوبت کيک

بازه های  بين تيمارها است. (p<55/5)دار متفاوت نشان دهنده اختالف معنی

 دهنده انحراف معيار مربوط به حداقل سه تکرار است.خطا نشان

 ارزيابی بافت

 5، 1 زمانی فاصله در موسیالژ دانه ریحان بر بافت کیک اثر نتایج

 است. سفتی نشان داده شده 3 شکل در پخت از روز پس 14و 

 که ایش یافتافز نگهداری مدت زمان طی در هانمونه تمامبافت 

درصد موسیالژ  1کنترل و نمونه حاوی  نمونه در افزایش این

 1به غیر از نمونه حاوی  1در روز بود. از بقیه تیمارها بیشتر 

نسبت به نمونه کنترل بافت ها درصد موسیالژ، بقیه نمونه

 میزان پس از پخت کمترین 14و  5 روزهای . درشتندتری دا نرم

درصد موسیالژ بوده و  25/1سفتی مربوط به نمونه حاوی 

د موسیالژ درص 1بیشترین میزان سفتی مربوط به نمونه حاوی 

در درصد باالی افزایش سفتی بافت کیک  و نمونه کنترل بود.

ها بوده در این نمونهخمیر زیاد دلیل گرانروی هب الًاحتماموسیالژ 

مشابهی گزارش  تایجنیز ن et al (2014 Hajmohammadi) .است

با ها صمغ  et al (1997) Biliaderis کردند. بر اساس مطالعه

مانع بهم پیوستن های نشاسته گرانولممانعت از تورم 

های آمیلوزی شده و در نتیجه باعث تضعیف ساختار  زنجیره

ها با برقراری پیوند گردند. از سوی دیگر صمغنشاسته می

هیدروژنی با آب و با حفظ رطوبت و نگهداری آن بیاتی را به 

b 
a a 

b b 
d 

a a 
c b 

c 

a a 
b b 

0

5

10

15

20

25

0 0.25 0.5 0.75 1

ت 
طوب

ر
(

صد
در

)

درصد موسیالژ

1 7

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  1195 بهار، 1 ۀ، شمار74 ۀ، دورايران مهندسی بيوسيستم 6

د به همین دلیل بین سفتی کیک و درص ؛ندازنداتاخیر می

 ;Fik & Surowka, 2002)بطه معکوس وجود دارد رطوبت آن را

Hug-Iten et al., 2003; Ribotta et al., 2003; Sharadanant 

& Khan, 2003) های کنترل که در این تحقیق نمونهطوریهب

 .بونددارای کمترین درصد رطوبت و بیشترین میزان سفتی 

Ayoubi et al (2003)  بهصمغ گوار و زانتان در خصوص اثر 

 . نتایج مشابهی دست یافتند

متفاوت التين حروف  .در روزهای اول، هفتم و چهاردهم پس از پخت کيکاثر افزودن درصدهای مختلف موسيالژ تخم ريحان بر ميانگين سفتی بافت  -6شکل 

 دهنده انحراف معيار مربوط به حداقل سه تکرار است.بازه های خطا نشان بين تيمارها است. (p<55/5)دار نشان دهنده اختالف معنی

 

 های حسی و بياتیارزيابی ويژگی

 روزدر  کیک حسی هایویژگی بر موسیالژ درصد اثر 5شکل 

 شود برایطور که مالحظه میهمان. دهدمینشان را  ارزیابی اول

در و % موسیالژ 55/1نمونه حاوی بافت کیک خلل و فرج ویژگی 

کسب باالترین امتیاز را  %5/1نمونه  ی حسیهابقیه شاخص

نمره نهایی ارزیابی حسی نشان دهنده میزان مقبولیت  کرد.

های حسی نمونه کیک و رضایت کلی داوران از مجموع ویژگی

 ،نشان داده شده است 3گونه که در جدول . هماناستآن 

درصد موسیالژ  5/1متعلق به کیک حاوی ارزیابی مره باالترین ن

 (p<15/1داری )ها از نظر مقبولیت تفاوت معنیبقیه نمونه ،بود

 Bench ،et al (2014) (2007)طبق نتایج  .شتندندا

Hajmohammadi و et al (2009)  Sowmya  افزایش مقبولیت

و  دلیل حفظ رطوبت و نرمی و عطرههای حاوی موسیالژ بنمونه

ارزیابی بیاتی  3و  2 های. در شکلاستها طعم بوسیله صمغ

روند کاهشی در  .نشان داده شده است 14و  5کیک در روزهای 

در نمره نهایی ارزیابی حسی در طول روزهای نگهداری کیک 

ها تر شدن نمونهبه علت کاهش رطوبت و سفتها این شکل

-در این شکل بیاتی در طول مدت زمان نگهداری است.ناشی از 

درصد موسیالژ از نظر نرمی و سفتی بافت، قابلیت  5/1نمونه ها 

باالترین نمره و نمونه  14و  5جویدن و طعم و مزه در روزهای 

 ورد. آدست ه پایین ترین نمره را بدرصد موسیالژ  1

 های حسی کيک )روز اول ارزيابی(اثر درصد موسيالژ بر ويژگی -4شکل 

 

 ارزيابی حسی کيک نهايی اثر تيمارهای مختلف بر نمره -1جدول  

نمره ارزیابی حسی  درصد موسیالژ

1    13/4  ± 134/1  
a 

25/1  441/1 ± 513/4  ab 

5/1  233/1 ± 253/4  
bc

55/1  151/1 ± 213/4  
abd

 

1  144/1 ± 55/3  
ade

 

 میانگینبین تیمارهاست. )( p<15/1دار )حروف متفاوت نشان دهنده اختالف معنی

 (معیار انحراف ± تکرار سه
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 (هفتم پس از پخت)روز  کيکحسی ياتی باثر درصد موسيالژ بر  -8شکل 

 کيک در روز چهاردهم پس از پخت حسی بياتیاثر درصد موسيالژ بر  -9شکل 

 گيرینتيجه

درصدهای مختلف هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر 

 های فیزیکی و حسی و بیاتیویژگیموسیالژ دانه ریحان بر 

، وزن موسیالژکیک اسفنجی بود. نتایج نشان داد که با افزودن 

های در مورد حجم کیک نمونه. مخصوص خمیر افزایش یافت

داری با اختالف معنی درصد صمغ 55/1و  5/1، 25/1کنترل، 

یکدیگر نداشتند. بیشترین دانسیته ظاهری مربوط به نمونه 

های کیک رطوبت نمونه ،بود. افزودن موسیالژ موسیالژ% 1حاوی 

درصد در  5/1و  25/1های حاوی را افزایش داده که نمونه

. بوندهداری دارای بیشترین میزان رطوبت نگمختلف روزهای 

پس از پخت  14و  5، 1کمترین میزان سفتی بافت در روزهای 

موسیالژ و باالترین پذیرش کلی در  25/1مربوط به نمونه حاوی 

پس از  14و  5آزمون حسی و کمترین میزان بیاتی در روزهای 

 درصد موسیالژ بود که اختالف 5/1پخت مربوط به نمونه حاوی 

به طور کلی موسیالژ دانه داری با نمونه کنترل داشت. معنی

در ایران عنوان یک افزودنی طبیعی گیاهی و بومی هریحان ب

درصد کیفیت کیک اسفنجی را  5/1و  25/1تواند در سطوح می

 بخشد. ببهبود 

 سپاسگزاری
در معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  از حمایت مالی

  شود.ن این پژوهش قدردانی میبه انجام رسید
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