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 چکيده

ه         حجم عظيمي از ضايعات نان درکشور توليد ميشود که تبد          يل آن به خوراک واحد هاي تخميري ميتواند از مصرف آن در خوراک دام و آلودگي شير ب
راي                          . مايکوتوکسين ها بکاهد   ه يک خوراک مناسب ب ديل آن ب ه اول تب وان مرحل آزمايشات نشان داد که هيدروليز ضايعات نان توسط آلفا آميالز به عن

اي       .  پذيراست فرايند هاي تخميري بدون نياز به آسيا کردن امکان         ائينتراز دم اي پ بدليل ژالسيون نسبي نشاسته نان، هيدروليز آن درمقايسه با آرد در دم
 . ژالسيون کاملتر بوده ولي در دماي باالتر بداليلي از جمله محصور بودن نشاسته نان در شبکه گلوتني کندتر است

 ضايعات نان، آلفا آميالز، نشاسته، هيدروليز :  کلمات کليدي
 

Abstract 
Huge amounts of bread are wasted in our country. A major part of it is consumed as cattle feed and acts as a possible 
source for pollution of milk with mycotoxins.  Conversion of wasted bread to a suitable raw material for fermentation 
plants could reduce this health problem. Experimental results confirmed feasibility of enzymatic liquefaction of waste 
bread by α-amylase as the first step for conversion of it to fermentation feed. Dried waste bread could be prepared for 
liquefaction by milling or soaking. However, the latter seems to be a chipper way. Compared with wheat flour, bread 
liquefaction is more complete at temperatures below the starch gelatinization point. This fact may be resulted from 
bread starch gelatinization during the baking process. On the other hand, flour hydrolysis is significantly faster than 
bread at temperatures above gelatinization. This is presumably due to entrapment of starch within gluten network of 
the bread. Such network is absent in flour and all of the gelatinized starch granules are available for enzyme attack.  
Research is in progress to destroy gluten via protease treatment.          
Keywords: waste bread, liquefaction, starch, alpha amylase.  

 
 

دم ساالنه                        . ضايعات نان يکي از معضالت کشور ماست      : مقدمه   ا ضايعات گن ده در رابطه ب ه ش ه آمارهاي ارائ ا توجه ب ب
دار       درحال حاضر بخش ع   .  حداقل يک ميليون تن ضايعات نان بصورت نان خشک در کشور توليد ميشود             ن مق مده اي از اي

ود   ال وج اي ضايعاتي و احتم ان ه ودن درصدي از ن ه کپک زده ب ه ب ا توج ر ب ن ام ه اي د ک ه مصرف خوراک دام ميرس ب
رود  . مايکوتوکسين ها در آن از نظر بهداشتي نامطلوب است         ن  .  بخش ديگري از نان ضايعاتي نيز به همراه زباله هدر مي اي

ي ن   % ٨٠درحالي است که حدود      واع شربت هاي                           وزن ه ان ده و ب دروليز ش د هي ه ميتوان ده ک ته تشکيل ش ان خشک از نشاس
ذايي        . گلوکز تبديل گردد  ان از عدم وجود مايکوتوکسين در صنايع غ اين شربت ها را ميتوان پس از خالص سازي و اطمين

ات                              اير ترکيب روژن و س ابع نتي راه من ه هم دون خالص سازي و ب ا ب وده و ي تفاده نم وان         مختلف اس مغذي موجود در آن  بعن
 . خوراک فرايند هاي تخميري بکار برد

نسبت وزن مالس به شکر توليدي توسط کارخانجات          . خوراک عمده فرايند هاي تخميري کشور در حال حاضر مالس است          
ر   است بنابراين با فرض توليد ساالنه دوميليون تن شکر در کشور در سالهاي آينده ظرفيت تو       ۵/٠قند کمتر از     ليد مالس کمت

اين درحالي است که گلوکز قابل توليد از    .  هزارتن است  ۵٠٠از يک ميليون تن خواهد بود که وزن قند قابل تخمير آن حدود              
ري            .  هزار تن خواهد بود    ٨٠٠نانهاي ضايعاتي بيش از      بنابراين استفاده ازاين منبع ميتواند درصورت گسترش صنايع تخمي

دم و       .   ازنظر قيمت نيز ايندو منبع قابل مقايسه هستند. نمايدکمبود خوراک آنها رابرطرف   ته گن ه نشاس ه ذکر است ک الزم ب
 .ذرت در حال حاضر يکي از منابع اصلي تامين خوراک واحد هاي تخميري در سطح جهان بويژه در آمريکا و اروپا ست

وده و تحقيق        ده ب ناخته ش امال ش ه است      هيدروليز آنزيمي نشاسته خالص يک فرايند ک ام گرفت ا آن انج .  ات وسيعي در رابطه ب
وده                                    دود  ب دن آن مح نعتي ش رغم ص دم علي ي آرد گن دروليز آنزيم ورد هي ده در م ر ش اي منتش ژوهش ه پ

(Koutinas et al 2004);(Wang et al 2002); (Montesinos and Navarro 2000)    دروليز ا هي  و در رابطه ب
 .ات نان گزارشي منتشر نشده استآنزيمي ضايع

ه منظور         دراين مقاله قسمتي از نتايج پژوهش در حال انجام در جهت کسب دانش فني هيدروليز آنزيمي نان هاي ضايعاتي ب
ردد       ه ميگ ري ارائ اي تخمي د ه وراک واح د خ ازي         . تولي ول س د محل ي فراين دروليز يعن ه هي ين مرحل ه اول ايج ب ن نت ( اي

Liquefaction (کمک آنزيم آلفا آميالز انجام ميگيرد اختصاص داردکه به  . 
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 مواد و روشها 

ان پس از خشک کردن،               :ماده اوليه  ده ون ه ش انوائي تهي  بطور همزمان مقدار کافي آرد و نان براي تمام آزمايشات از يک ن
داري شد       ان مصرف در يخچال نگه ا زم زيم .  خرد کردن و اختالط کامل ت يالز   :آن ا آم  از طرف  Thermamyl 120L آلف

يم               : مواد شيميائي .  شرکت نووزايم هديه شده بود     ديم و پتاس ارات مضاعف س معرف دي نيتروساليسيليک اسيد، سود، و تارت
 . داراي خلوص آزمايشگاهي بودند

ت                          : دستگاه ه آن مس ل تنظيم  و يک دماسنج در دودهان ا دور قاب ه يک همزن ب ود ک ري ب قر شامل يک بالن سه دهانه يک ليت
ده               . گرديده بودند و از دهانه سوم براي نمونه برداري استفاده ميشد           رار داده ش رم ق ام آب گ ا در يک حم راي تنظيم دم بالن ب

 . بود
ده        :  روش آزمايش  يا ش ابتدا دانه بندي آرد بروش غربال کردن تعيين شده و سپس نان خشک در يک آسياب آزمايشگاهي آس

اي  دازه ه ردن ان ال ک د و پس از غرب ابه آرد بدست آي دي مش ه بن ه دان دند ک وط  ميش بتي مخل ه نس متي از .  مختلف ب در قس
وان   ٢۴آزمايشات نيزقطعات نان بجاي آسيا کردن مستقيما با آب مخلوط شده ودر يخچال به مدت                  ساعت خيس خورده و بعن

رار ميگرفت          تفاده ق ورد اس ين رطوبت در آون سوسپانسيون        . خوراک هيدروليز م ه     % ٢٠ پس از تعي ا آرد تهي ان ي ي ن وزن
ه سوسپانسيون حاصل     ميلي ليتر به ازاي هر کيلوگرم وزن خشک نان يا آرد          ٨/٠محلول آنزيم آلفا آميالز به نسبت       . ميشد   ب

ه                         ٣٠٠افزوده شده و     الن نمون ات ب اني مشخص از محتوي  گرم از مخلوط حاصل در بالن سه دهانه بار شده و در فواصل زم
 . نمونه ها تا زمان آناليز در فريزر نگهداري مي گرديد. گيري به عمل مي آمد

ا آب مقطر در آون خشك      وزن مشخصي ازنمونه سانتريفوژ شده و رسوبات       :  آناليز نمونه ها   ار شستشو ب حاصل پس ازدوب
به ميشد     ه محاس ين       . شده و با توزين آن غلظت جامدات نامحلول در نمون راي تعي ه ب انتريفوژ نمون ول زالل حاصل از س محل

روش            ائي ب دهاي احي ا فرض اينکه                 DNSغلظت  کل قن ه و ب رار گرفت تفاده ق ورد اس ته          % ٨٠ م ان از نشاس ا ن ي آرد ي وزن
 .  محاسبه ميگرديد DE (Dextrose Equivalent) شده باشدتشکيل

 .تمام داده ها متوسط حداقل دو تكرار هستند
 

 نتايج و بحث
يش از  د % ٩٨آرد ب ان باش دو يكس ي اين دروليز آنزيم د هي رود فراين ار مي كيل داده و انتظ ان را تش ه ن اده اولي . وزن خشك م

 ١درشكل شماره    . يات تخمير و پخت مي تواند ايندو فرايند را متفاوت نمايد          بهرحال تغييرات فيزيكي و شيميايي ناشي ازعمل      
ان در     % ٢٠روند افزايش غلظت قند هاي احيائي و آاهش جامدات نامحلول در فرايند هيدروليز سوسپانسيون هاي                     آرد و ن

ن دما و يکسان بودن توزيع اندازه عليرغم ژالسيون کامل نشاسته در اي.  درجه سانتيگراد با يکديگر مقايسه شده اند     ٧۵دماي  
دتر از آرد است               د             .  ذرات آرد و نان خشک، هيدروليز نان بطور آشکاري کن ورد آرد رون د در م رات غلظت قن ي تغيي منحن

ا     نمائي داشته و ابتدا بسرعت افزايش يافته و سپس با سرعت کمتري ادامه مي يابد در حاليکه اين تغييرات درمورد نان تقريب
ن مشاهدات باشد                .  خطي است  ته در آرد        . تفاوت وضعيت نشاسته در آرد و نان ميتواند يک دليل براي اي ول هاي نشاس گران

د قسمتي       . بصورت ذرات آزاد هستند در حاليکه در نان داخل شبکه اي از زنجير هاي گلوتني قرار گرفته اند                  اين امر ميتوان
د    b -١  روند کاهش درصد جامدات نامحلول در شکل  .از نشاسته را از دسترس آلفا آميالز دور نگه دارد   ه را تائي ن توجي  اي

د يش از  . ميکن ه و ب اهش يافت دروليز بسرعت ک يون آرد طي هي امحلول سوسپانس دات ن ايش % ٨۵جام ام آزم ل از اتم آن قب
ه قسمتي      از جامدات او  % ٢٧در مورد نان    . بدين ترتيب تقريبا تمام نشاسته محلول شده است       . محلول گرديده اند   ليه و از جمل

ناخته در                .  از نشاسته درپايان آزمايش نامحلول باقي مانده اند        ده ناش ات بازدارن دن ترکيب تغيير ساختار نشاسته و يا بوجود آم
وتني و                    . اثر پخت ميتواند داليل ديگر کاهش فعاليت آنزيم باشد         راي شکستن شبکه گل از ب زيم هاي پروتئ تفاده از آن امکان اس

 . رعت هيدروليز دراين رابطه در دست تحقيق استافزايش س
تند                         ده هس ه ش ته ژالتين دروليز نشاس ه هي ادر ب ا ق ا تنه يالز تجاري عموم افي در    . آنزيم هاي آلفا آم ژالسيون درحضور آب ک

دود   اي ح ر از    ۵۵دم ده و در کمت از ش ه آغ ردد   ٧۵ درج ي گ ل م ه تکمي از      .  درج ته درآغ نعت نشاس اس درص راين اس ب
ديد ويسکوزيته      .  از طريق افزايش دما ژالتينه ميشود هيدروليز زايش ش دليل  اف يظ ب اين فرايند درمورد سوسپانسيون هاي غل

راه دارد              . با صعوبت همراه است    ه هم ته را ب دار آب در          . از طرفي عمليات پخت نان ژالسيون نشاس ه مق درصد ژالسيون ب
داقل  وده و ح ته ب ت وابس اي پخ ان و دم ته و زم ترس نشاس ه  دس ته ژالتين ام نشاس ا تم ان ه ي از ن ورد برخ  در م

ه ژالسيون نباشد     ). Pomeranz 1988(ميگردد ازي ب ان ني  ٢در شکل  . براين اساس بنظر ميرسد براي هيدروليز آنزيمي ن
ا  a-١در مقايسه با شکل .   درجه سانتيگراد ارائه شده اند۵٠فرايند هيدروليز آرد و نان را در دماي   ه دردم ي  روشن است ک

ورد                      ٧۵ درجه درمقايسه با دماي      ۵٠ ن کاهش در م ي اي ه ول  درجه سانتيگراد سرعت هيدروليز آرد و نان هر دو کاهش يافت
املتر از آرد است               ا ک ن دم ان در اي دروليز ن وده بطوريکه هي ه مراتب بيشتر ب قسمتي از کاهش   . آرد بدليل عدم ژالسيون ب

ه طي آن               سرعت هيدروليز نان ناشي از کاهش فعا ليت آنز         اتي است ک د  بي ه فراين وط ب ز مرب ائين و قسمتي ني اي پ يم در دم
 .نشاسته نان تا حدي حالت ژالسيون را از دست ميدهد



 
ل         ٢ و   ١درآزمايشاتي که نتايج آنها در شکل هاي         ه قاب ه هزين ود ک  ارائه شده است نان خشک قبل از هيدروليز آسيا گرديده ب

دا  خيس خورده و               براي بررسي   . مالحظه اي دربر دارد    يا کردن ابت ان بجاي آس ايش ن د آزم امکان حذف اين عمليات درچن
د                دروليز گردي تقيما هي ده و مس ديل ش د               ٣شکل   . سپس با همزدن به سوسپانسيون تب ر فراين ان را ب اده سازي ن اثير روش آم  ت

د دروليز نشان ميده ه تنه. هي يا ن ن روش بجاي آس تفاده ازاي ده ميشود اس ه دي انطور ک ه سرعت هم ته بلک ي نداش اثير منف ا ت
 . هيدروليز را افزايش داده است
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ائي     -١شكل (a) روند تغييرات غلظت قند هاي احي
امحلول    دات ن دروليز(b)و  جام د هي  درفراين

اي  يون ه ك% ٢٠سوسپانس ان خش ي آرد و ن وزن
اي  انتيگراد٧۵در دم ه س ر٨/٠.  درج ي ليت  ميل

ل دات آ رم جام ه ازاي هرگ ا آميالزب ول آلف محل
 . بكار رفته است

flour

b

كل ائي-٢ش اي احي د ه ت قن رات غلظ د تغيي  رون
ي% ٢٠درفرايند هيدروليز سوسپانسيون هاي      وزن

اي     ك در دم ان خش انتيگراد ۵٠آرد و ن ه س . درج
ه  ٨/٠ ا آميالزب ول آلف ر محل ي ليت رم ميل ازاي هرگ

 . جامدات آل بكار رفته است
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كل ازي -٣ش اده س ر روش آم ا( اث وردن ي يس خ خ
ردن ياب ک اي) آس يون ه دروليز سوسپانس ر هي ب

ک   % ٢٠ ان خش ي ن اي وزن ه٧۵در دم  درج
انتيگراد ه٨/٠. س ا آميالزب ول آلف ر محل ي ليت  ميل

 . ازاي هرگرم جامدات آل بكار رفته است
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