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چکیده
امروزه صنعت غذا به محصوالت کم شکر و با ارزش افزوده عالقه بسیاری را نشان می دهد .در این راستا ،در این مطالعه به
منظور جایگزینی شکر با قند مایع خرما در فرمول بیسکویت ،پس از ارزیابی ترکیبات شیمیایی و ارزش تغذیه ای قند مایع
خرما ،شکر مصرفی در سطوح  00 ،00 ،00 ،00 ،0و  ،% 100بوسیله قند مایع خرما ،جایگزین شد .سپس ویژگی های
رئولوژیکی و بافتی خمیر و همچنین مشخصات فیزیکوشیمیایی بیسکویت ها مورد مطالعه قرار گرفت .برای تعیین بهترین
سطوح جایگزینی قند مایع خرما در فرمول بیسکویت ،ارزیابی حسی با استفاده از آزمون هدونیک  5نقطه انجام شد .اندازه
گیری محتوای امالح با استفاده از دستگاه طیف سنج جذب اتمی نشان داد که قند مایع خرما در مقایسه با ساکارز ،حاوی مواد
معدنی با ارزشی می باشد .جهت ارزیابی ویژگی های رئولوژیکی خمیر در حین مخلوط کردن ،پایداری خمیر و قوام خمیر بعد
از  5و  0دقیقه از زمان مخلوط کردن بوسیله دستگاه فارینوگراف اندازه گیری شد .اندازه گیری ویژگی های بافتی خمیر با
استفاده از دستگاه بافت سنج نشان داد ،با افزایش در سطوح جایگزینی ،سفتی ،صمغیت ،انرژی کمپرس و پیوستگی خمیر
کاهش و چسبندگی افزایش یافت که افزایش در سطوح جایگزینی ،موجب افزایش این تغییرات می شد .طبق نتایج حاصل از
ارزیابی حسی ،سطح بیشینه برای جایگزینی قند مایع خرما ،جهت تولید بیسکویت هایی با کیفیت مطلوب ،سطح  %00بود.
واژه های کلیدی :ارزش افزوده -قند مایع خرما -بیسکویت -جایگزینی شکر

مقدمه
قند مایع خرما از شیره خرما پس از مراحل استخراج ،خالص سازی و همچنین حذف ترکیبات پکتینی ،پروتئین ،فیبر و رنگ
تولید می شود .رنگ آن از قهوه ای تا زرد روشن متغیر است .قند مایع خرما با بریکس  % 00-40دارای  % 43ماده قندی می
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باشد .قندهای اصلی تشکیل دهنده آن فروکتوز و گلوگز است که دارای نسبت تقریباً مساوی هستند و از نظر ترکیب قندی
مشابه عسل کندو و شربت ذرت با فروکتوز باالست ] .[3با در نظر گرفتن هزینه تولید و مواد خام ،قند مایع خرما می تواند از
جایگاه مناسبی در بازار داخلی و خارجی برخوردار شود و از آنجا که از میوه های درجه  0و  3تولید می شود ،قابل رقابت با
فراورده های مشابه خود از قبیل عسل کندو و قند مایع حاصل از ساکارز می باشد ] .[2ترکیبات شیمیایی و ارزش تغذیه ای
میوه خرما و فراورده های جانبی آن (از جمله قند مایع خرما) در سال  0002توسط  El-Sharnoubyو همکاران ] [8و در سال
 0011توسط  Baligaو همکاران ] [6مورد مطالعه قرار گرفت .طبق گزارشات این محققین ،میزان خاکستر کل ،درصد مواد
جامد محلول ،محتوای رطوبت ،میزان پروتئین و مقدار  pHبرای قند مایع خرما به ترتیب (-30 ،%00-40 ،0/0-0/05 (mg/kg
 %00و  %0/0-0/2و  3/0-0/0می باشد .استفاده از فراورده های جانبی خرما و کاربرد آن در محصوالت مختلف از جمله
محصو الت نانوایی که در آن ها از میزان قند باالیی استفاده می شود به عنوان جایگزین های قند مناسب ،عالوه بر تولید
محصوالت با ارزش افزوده ،هم به تولیدکنندگان داخلی و خارجی صنایع غذایی از طریق تأمین مواد اولیه و تنوع در محصوالت
تولیدی کمک خواهد کرد ] [2و هم با توجه به وجود فیبرها ،ویتامین ها و امالح موجود در میوه خرما ] ،[6می توان با اضافه
کردن آن در محصوالت مختلف ،این محصوالت را با امالح ،فیبرهای غذایی و ویتامین های موجود در خرما غنی سازی کرد.

مواد و روش ها
مواد
آرد گندم با درجه استخراج  40درصد ،روغن جامد ،شربت گلوگز ،بیکربنات سدیم (جوش شیرین) ،سدیم پیروفسفات ،لستین،
نشاسته گندم و کلرید سدیم از کارخانه بیسکویت تینا واقع در کیلومتر  0جاده مرودشت -تخت جمشید تهیه شد .شکر و تخم
مرغ از فروشگاه های محلی و شیر خشک از شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس خریداری گردید .قند مایع خرما و شیره خرما نیز
از شرکت قند خرمای مینو واقع در شیراز ،شهرک صنعتی بزرگ (سلطان آباد) تهیه شد .مواد شیمیایی مورد استفاده شامل
هگزان ،قرص کاتالیزورسولفات مس ،اسید سولفوریک غلیظ ،پودر سلنیم ،اسید بوریک اشباع ،اسید کلریدریک ،پارافین مایع ،و
معرف متیل رد از شرکت مرک آلمان تهیه شدند.
روش های انجام آزمایش
تهیه خمیر بیسکویت و آزمون های مربوط به آن
در این تحقیق مواد الزم برای تهیه خمیر بیسکویت شامل :بر حسب  100گرم آرد گندم %00 ،روغن جامد %00 ،شکر%14 ،
آب %0/40 ،تخم مرغ %3/0 ،نشاسته گندم %0/34،نمک %0/05 ،سدیم بیکربنات %0/05 ،سدیم پیروفسفات %3/0 ،شربت گلوگز
و  %0/05لستین بود .برای تهیه خمیر جهت نمونه کنترل ،ابتدا روغن و شکر به خوبی مخلوط شد تا به حالت کامالً یکنواخت و
شبیه عسل شوند ،سپس همه مواد به جزء نشاسته و آرد به فرمول اضافه شد و به خوبی به مدت  10-15دقیقه مخلوط گردید.
بعد از آن در سه مرحله ،آرد و نشاسته اضافه گردید و در هر مرحله به خوبی با میکسر به مدت  1-0دقیقه مخلوط شد .قند مایع
خرما و شیره خرما ،هر کدام در سطوح  00 ،00 ،00 ،00یا  %100جایگزین شکر مصرفی در فرموالسیون خمیر بیسکویت شدند.
اندازه گیری خواص رئولوژیک خمیر بیسکویت
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جهت بررسی خواص رئولوژیک هریک از خمیرهای بیسکویت نمونه کنترل و خمیر های بیسکویت حاوی سطوح مختلف قند مایع
خرما در حین مخلوط شدن از دستگاه فارینوگراف ( )Brabender Farinograf, model F.22-NK, Germanyاستفاده
شد .برای این منظور 50گرم از خمیرهای بیسکویت تولیدی به مدت  10دقیقه در مخزن دستگاه فارینوگراف مخلوط شدند و از
منحنی فارینوگرام بدست آمده برای محاسبه پایداری و قوام خمیر بعد از  5و  0دقیقه استفاده شد.
اندازه گیری ویژگی های بافتی خمیر بیسکویت
خواص بافتی خمیر بیسکویت با استفاده از دستگاه بافت سنج Stable Microsystems Ltd, Surrey,) TA-XT2
 (UKدر نرم افزار  Texture Expertاندازه گیری شد .نمونه ها تا  %05ارتفاع اولیه ،با سرعت پیش آزمون  5میلی متر بر
ثانیه ،سرعت آزمون  0/05میلی متر بر ثانیه و  10ثانیه فاصله زمانی بین فشردن اول و دوم ،فشرده شدند .پارامتر های سفتی،1
خاصیت صمغی ،0قابلیت جویدن ،3چسبندگی ،0پیوستگی 5و قابلیت ارتجاع 0از منحنی  TPAبر محاسبه شدند.
تهیه بیسکویت
خمیر بیسکویت حاصله ،بوسیله قالب از جنس استیل با ابعاد( 0/00×3/00×1/00بر حسب سانتی متر) قالب گیری شد و بعد از
نیم ساعت استراحت در فر پخت مدل  FC110eدر دمای

100به مدت  00دقیقه قرار داده شد و پس از پخت تا رسیدن به

دمای محیط ،به مدت  00دقیقه خنک گردید .بیسکویت های تولید شده در کیسه های پلی اتیلنی با دانسیته باال با ضخامت
 0/0میلی متر بسته بندی و با دستگاه دوخت حرارتی درب بندی شدند و سپس به منظور بررسی سایر آزمایشات از جمله
ارزیابی حسی ،در انکوباتور ( )General Electric, Model 805, United Stateدر دمای

 00نگهداری شدند.

ارزیابی رنگ بیسکویت
نمونه های بیسکویت به منظور ارزیابی رنگ و تعیین فاکتورهای رنگ سنجی ( a ،Lو  )bتهیه شدند .رنگ پوسته بیسکویت ها
با استفاده از روش توصیف شده توسط  [1] Afshari- Joibari and Farahnakyارزیابی شد .عکس هایی با کیفیت باال از
پوسته و مغز بیسکویت ها به صورت جداگانه با استفاده از دوربین دیجیتال ( Canon, Model ELPH,16 Megapixel,
 )Malaysiaگرفته شد .شرایط عکس برداری برای تمام نمونه ها یکسان و در یک جعبه بسته با ابعاد 50×50و غیر قابل نفوذ
به نور انجام شد .عکس ها توسط نرم افزار  Adobe Photoshop 11مورد بررسی قرار گرفتند و فاکتورهای  a ،Lو  bبرای
هر نقطه تعیین شد.
تعیین مدول یانگ یا سفتی بیسکویت به کمک دستگاه بافت سنج مدل TA- TX2
در این تحقیق از روش آزمون پروب خمش سه نقطه ( )Triple point bending testبرای ارزیابی ویژگی های بافتی
بیسکویت استفاده گردید .ابتدا تنظیمات الزم جهت انجام آزمون انحناءپذیری بیسکویت (نیروی شروع کننده آزمایش برابر با 5
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گرم  -نیرو ،سرعت حرکت پروب قبل از آزمایش  5میلی متر بر ثانیه و سرعت پروب در لحظه آزمایش  5میلی متر بر ثانیه) از
طریق کامپیوتر به دستگاه داده شد ،بعد از آن پروب الزم جهت آزمایش به بازوی دستگاه متصل گردید .سپس یکی از
بیسکویت ها با ابعاد مشخص بر روی دو خرک که به فاصله  05میلی متر از هم قرار داشتند ،قرار گرفت .بعد از آن پروب با
سرعت مشخص ،به سمت نمونه حرکت کرده و به نمونه فشار آورد تا زمانی که نمونه شکسته شد و نیرو در لحطه شکست
بوسیله دستگاه ثبت گردید .پارامترهای مدول یانگ ،تغییر انحناء در لحظه شکست و ماکزیمم نیروی الزم برای شکستن
بیسکویت محاسبه شد ].[7
ارزیابی حسی بیسکویت
خواص ارگانولپتیک بیسکویت ها با استفاده از آزمون هدونیک  5نقطه 4با تعداد  10پنلیست ارزیابی شد .تمامی بیسکویت ها
بعد از  00ساعت نگهداری در شرایط یکسان از نظر بسته بندی ،از لحاظ رنگ ،بافت ،طعم ،عطر و پذیرش کلی مورد ارزیابی
قرار گرفتند .از پنلیست ها خواسته شد که نمونه ها را ارزیابی کرده و بین ( 1بدترین حالت) تا ( 5بهترین حالت) به نمونه ها
امتیاز دهند .انجام آزمون در یک اتاق مناسب زیر نور عادی برای آزمون رنگ و زیر نور قرمز برای دیگر خواص ارگانولپتیک،
صورت گرفت ].[16
آنالیز آماری
طرح آزمایش به صورت کامالً تصادفی بود و کلیه آزمایشات در سه تکرار انجام شد .داده های حاصله با استفاده از نرم افزار 2.1
 SASمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .میانگین تیمار ها به وسیله آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال  %5مقایسه
شدند و برای رسم نمودار و جدول ها از برنامه گرافیکی Excel 0010استفاده گردید.

نتایج و بحث
خصوصیات رئولوژیکی خمیر
نتایج جدول  1نشان می دهد ،نقطه آغاز منحنی که میزان سفتی خمیر بعد از تولید را نشان می دهد ،برای خمیر نمونه کنترل
که حاوی  100درصد ساکارز می باشد 344/3 )BU( ،بود .با افزایش سطح جایگزینی قند مایع خرما از میزان سفتی خمیر کاسته
شد به گونه ای که در نمونه خمیر حاوی 100درصد قند مایع خرما ،سفتی خمیر ( 050/3 )BUبود .بعد از گذشت  5دقیقه از
زمان مخلوط کردن ،قوام خمیر برای نمونه کنترل ( 00/3 )BUو برای نمونه حاوی  100درصد قند مایع خرما ( 31/0 )BUبود.
قوام خمیر بعد از  0دقیقه از زمان مخلوط کردن برای نمونه کنترل ( 55 )BUو برای نمونه خمیر حاوی 100درصد قند مایع
خرما ( 50/0 )BUبود .در نمونه های خمیر حاوی قند مایع خرما ،مقدار آب کمتری در فرموالسیون برای توسعه شبکه گلوتنی
وجود دارد ،همچنین وجود مقادیر زیاد امالح در قند مایع خرما در مقایسه با ساکارز ،احتماالً موجب اختالل در شکل گیری
شبکه گلوتن شده است ،در نتیجه خمیرهای تولیدی سفتی و قوام کمتری نسبت به خمیر نمونه کنترل داشتند و از طرفی در
حین مخلوط شدن در دستگاه فارینوگراف یک رفتار رئولوژیکی متفاوت را در مقایسه با خمیر حاوی  100درصد ساکارز نشان
دادند .این نتایج در تأیید نتایج  [12] Mariotti and Alampressدر بررسی اثر شیرین کننده های مختلف بر خصوصیات
رئولوژیکی و مکانیکی خمیر محصوالت نانوایی بود.

Five point hedonic test
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ویژگی های بافتی خمیر
نتایج مربوط به بافت خمیر در جدول  0آورده شده است .سفتی ،فنریت ،انرژی الزم برای فشردن اول و پیوستگی خمیر با
افزایش سطوح جایگزینی قند مایع خرما کاهش می یابد به گونه ای که سطوح جایگزینی  %00و  %100قند مایع خرما تفاوت
معنی داری با نمونه کنترل داشتند .چسبندگی خمیر با افزایش سطوح جایگزینی قند مایع خرما افزایش می یابد به گونه ای
که نمونه های خمیر حاوی سطوح  %00 ،%00و  %100قندمایع خرما به صورت معنی داری چسبندگی بیشتری نسبت به نمونه
کنترل داشتند .کاهش میزان سفتی و انرژی الزم برای فشردن خمیرهای حاوی قندمایع خرما در مقایسه با نمونه کنترل را می
توان به تشکیل بسیار کمتر شبکه گلوتن در خمیر بیسکویت های حاوی قند مایع خرما و همچنین خاصیت پالستیسایزری
بیشتر قندهای گلوگز و فروکتوز در مقایسه با ساکارز نسبت داد .پیوستگی خمیر نیز در راستای کاهش سفتی ،کاهش یافت .در
واقع خمیر ها با کاهش میزان سفتی و شل شدن بافت خود ،توانایی ذخیره نیرو و برگرداندن آن را تا حدودی از دست دادند
چسبندگی خمیر با توسعه شبکه گلوتن کاهش می یابد ] .[14این نتایج با نتایج  Gallagherو همکاران ] [11در جایگزینی
رفتیلوز با ساکارز در فرموالسیون بیسکویت و  [12] Mariotti and Alampresدر بررسی شیرین کننده های مختلف بر
ویژگی های رئولوژیکی خمیر کوکی مطابقت دارد.
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ویژگی های فیزیکوشیمیایی بیسکویت ها
طبق جدول  ،3دانسیته و محتوای رطوبتی بیسکویت ها با افزایش سطوح جایگزینی قند مایع خرما افزایش می یابد به گونه ای
که سطوح باالی جایگزینی ( %00و  )%100تفاوت معنی دار با نمونه کنترل ایجاد کردند .با افزایش سطوح جایگزینی میزان
خاکستر نمونه های بیسکویت نیز افزایش یافت ،اما تفاوت معنی داری مشاهده نشد .افزایش ارتفاع در حین پخت و حجم نمونه
های بیسکویت با افزایش سطوح جایگزینی قند مایع خرما افزایش یافت به گونه ای که از لحاظ افزایش ارتفاع در حین پخت،
سطوح جایگزینی  %00،%00 ،%00و  %100و از لحاظ حجم ،سطح جایگزینی %100در مقایسه با بیسکویت های نمونه کنترل
تفاوت معنی دار ایجاد کرد .در بحث مربوط به افزایش رطوبت بیسکویت ها ،قند مایع خرما به خاطر خاصیت هیگروسکوپی و
آب دوستی باالی خود مانع از خروج زیاد آب در حین پخت می شود .گلوگز و فروکتوز که به مقدار زیاد در قند مایع خرما
وجود دارند ،در دماهای پایین تری در مقایسه با ساکارز حل شده و سریعتر آب سیستم را جذب می کنند .قند مایع خرما در
مقایسه با ساکارز مقدار بیشتری آب را در ساختمان خود نگه می دارد ] .[10 , 13برای کاهش حجم بیسکویت با افزایش
سطح جایگزینی قند مایع خرما می توان گفت از آنجا که یکی از دالیل افزایش حجم بیسکویت در حین پخت ،تبخیر آب
موجود در سیستم می باشد در نتیجه با کاهش تبخیر آب از خمیر بیسکویت در حین پخت ،بیسکویت های تولیدی نیز حجم
کمتری خواهند داشت .از طرفی کاهش حجم را می توان به کاهش شبکه گلوتن نیز ربط داد که تشکیل کم شبکه گلوتن،
قابلیت خمیر برای نگهداری گازها را کاهش می دهد .نتایج مربوط به افزایش ارتفاع در حین پخت نیز در تأیید نتایج مربوط به
تغییرات حجم بیسکویت بود .این نتایج در تأیید نتایج  Marxو همکاران ] [13در جایگزینی شربت ذرت با فروکتوز باال با
ساکارز در فرموالسیون کیک Fahloul ،و همکاران ] [9در کاربرد پودر میوه خرما در فرموالسیون بیسکویت و  Ahmadiو
همکاران ] [2در جایگزینی قند مایع خرما با ساکارز در فرموالسیون کیک می باشد.
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ویژگی های بافتی بیسکویت
قندها با جلوگیری از توسعه شبگه گلوتن باعث ایجاد یک بافت نرم در بیسکویت می شوند ] .[14طبق شکل  ،1مدول یانگ یا
سفتی بیسکویت ها با افزایش سطوح جایگزینی قند مایع خرما کاهش یافت .همانطور که در قسمت قوام خمیر گفته شد،
قندمایع خرما در مقایسه با ساکارز اثر بیشتری در جلوگیری از تشکیل شبکه گلوتن دارند که در نهایت باعث ایجاد یک
بیسکویت با سفتی کمتر شدند .از دالیل دیگر برای نرم تر بودن بیسکویت های حاوی قند مایع خرما در مقایسه با بیسکویت
نمونه کنترل ،می توان به خاصیت پالستیسایزری بیشتر قندهای فروکتوز و گلوگز نسبت به ساکارز و همچنین محتوای
رطوبتی باالتر این بیسکویت ها اشاره کرد ] .[17این نتایج با نتایج  Gallagherو همکاران ] [11در جایگزینی رفتیلوز با
ساکارز در تولید بیسکویت های کوتاه خمیر و  Mariotti and Alampresو همکاران ] [12در استفاده از شیرین کننده
های مختلف در فرموالسیون کوکی مطابقت دارد.
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طبق جدول  0تغییر انحنای بیسکویت در لحظه شکستن با افزایش سطح جایگزینی قندمایع خرما افزایش می یابد ،که می
توان آن را به محتوای رطوبتی باالتر بیسکویت های حاوی شیره خرما یا قندمایع خرما و همچنین نرم تر بودن این بیسکویت
ها در مقایسه با بیسکویت نمونه کنترل نسبت داد.

نتایج مربوط به ارزیابی رنگ بیسکویت
طبق جدول  ،5مؤلفه رنگ سنجی روشنایی ( )L-valueرنگ پوسته با افزایش سطح جایگزینی قند مایع خرما در فرموالسیون
بیسکویت کاهش می یابد به گونه ای که برای نمونه بیسکویت کنترل  54و برای بیسکویت حاوی  100درصد قند مایع 01/0
بود ،دلیل این کاهش روشنایی به وجود مقادیر زیاد قندهای احیاءکننده مانند گلوگز و فروکتوز در قندمایع خرما ] [4برمی
گردد که در مقایسه با ساکارز بسیار فعا ل تر بوده ،در واکنش های قهوه ای شدن مایالرد شرکت کرده ] [5و باعث تولید
ترکیبات رنگی می گردند .مؤلفه رنگ سنجی قرمزی -سبزی ( )a-valueبا افزایش سطح جایگزینی قند مایع خرما افزایش
یافت .در تغییرات مؤلفه رنگ سنجی زردی -آبی نیز ( )b-valueروند مشخصی مشاهده نشد.
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ارزیابی حسی بیسکویت
طبق جدول  ، 0قند مایع خرما در سطوح باالی جایگزینی باعث افت کیفیت محصول در مقایسه با نمونه کنترل شد .در
جایگزینی قند مایع خرما با شکر ،از لحاظ بافت ،عطر ،طعم ،رنگ و ظاهر و پذیرش کلی ،سطوح  %00 ،%00و  %00بهترین
سطوح جایگزینی بودند و سطوح  %00و  %100جایگزینی باعث افت کیفیت معنی دار بیسکویت ها در مقایسه با بیسکویت
نمونه کنترل می شد .از لحاظ رنگ و ظاهر با افزایش سطح جایگزینی قند مایع خرما شکل و یکنواختی بیسکویت ها دچار افت
کیفیت شد زیرا در سطوح باالی جایگزینی ،خمیرهای تولیدی به خاطر چسبندگی باال به خوبی قالب نخورده ،شکل نگرفته و
در نتیجه بیسکویت های تولیدی شکل و ظاهر یکنواختی نداشتند و از طرفی بخاطر بافت خیلی نرم خمیر ،در حین مرحله
پخت ،افزایش حجم پایداری در بیسکوی ت ها اتفاق نمی افتاد و این باعث ایجاد یک سطح ناهموار در بیسکویت های تولیدی
می شد .سطوح باالی جایگزینی قند مایع خرما ،همچنین یک طعم رو به تلخی در بیسکویت ها ایجاد می کرد که این می تواند
مربوط به واکنش های قهواه ای شدن زیاد ،افت طعم فروکتوز در دماهای باال و همچنین ناخالصی ها و ترکیبات مؤثر بر طعم
در قند مایع خرما باشد ].[15
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قندها نقش زیادی را در محصوالت نانوایی ایفاء می کنند بنابراین زمانی که نوع قند در فرموالسیون تغییر می کند مشخصات
 بنابراین در جایگزینی شکر با قند مایع خرما پیدا کردن پیدا.فیزیکوشیمیایی و ویژگی های حسی محصول نیز تغییر می کند
، در سطوح باالی جایگزینی قند مایع خرما با شکر.کردن بهترین سطوح جایگزینی برای تولید محصول مناسب ضروری است
 قند مایع%100  بیسکویت های با سطوح جایگزینی.سفتی خمیر به طور قابل توجه ای کاهش و چسبندگی آن افزایش یافت
. جایگزینی قند مایع خرما یک اثر مثبت بر رنگ بیسکویت ها داشت.خرما باالترین محتوای رطوبتی و دانسیته را داشتند
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