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 های کیفی خمیر و کیکتاثیر ضایعات فرآوری خرما بر ویژگی

 

  2گلسا کرم بخش، 1مهسا مجذوبی
  majzoobi@shirazu.ac.ir ،دانشیار بخش علوم و صنایع غذایی دانشگاه شیراز -1

  golsa.karambakhsh@gmail.com ،علوم و صنایع غذایی دانشگاه شیرازدانشجوی کارشناسی ارشد بخش  -2

 

 

 چکیده

محصوالت نانوایی در بین فرآورده های غذایی بیشترین مصرف را دارند، بنابراین می توانند بهترین راه برای رساندن مواد  :هدف

ترین فرآورده های حاصل از غالت پرطرفدارترین و پرمصرفاز میان این محصوالت کیک یکی از . مغذی به رژیم غذایی انسان باشند

توان با اگر چه می. زا اشاره نمودتوان به نقش اصلی آن  به عنوان یک غذای انرژیبا توجه به ترکیبات سازنده کیک می. باشدمی

در این پژوهش با استفاده . فزایش داداستفاده از سایر ترکیبات غذایی از جمله فیبر غذایی، پروتئین و امالح ارزش غذایی کیک را ا

سازی شده شوند شامل پوسته و هسته خرما ، کیک اسفنجی غنیشیره و قند خرما حاصل میکه در تولید  از ضایعات فرآوری خرما

 .است

اوت آن پس از آماده سازی پودر ضایعات فرآوری خرما، به روش آزمون و خطا درصدهای مختلف از اندازه ذرات متف :روش پژوهش

. جدا شد... هایی همچون دانسیته، قوام، بافت و بخشی از خمیر تولید شده به منظور انجام آزمون. در فرموالسیون استفاده گردید

دقیقه  01دقیقه قرار داده و پس از پخت، به مدت  01به مدت  C °081خمیر کیک حاصل در قالب ریخته و در فر پخت در دمای

ها پس از سرد شدن ارزیابی شده و اطالعاتی راجع به سفتی و نرمی خصوصیات فیزیکی کیک. شدتا رسیدن به دمای محیط خنک 

ترین درصد و گردید و مناسبهای حاصل ارزیابی حسی انجام سپس بر روی نمونه. بافت، رنگ، حجم، دانسیته و ارتفاع بدست آمد

 .اندازه ذرات از لحاظ طعم و مزه و سایر خصوصیات چشایی معین شد
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نتایج آزمون های به عمل آمده، حاکی از آن بودند که با کاهش اندازه ذرات و افزایش درصد پودر ضایعات فرآوری  :نتایج و بحث

-کمبافت کیک نیز  سفتیحجم کیک ها کاهش یافته و. کاهش می یابد خرما در فرموالسیون، قوام خمیر حاصل افزایش و دانسیته

 .شودتر می

بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، استفاده از پودر ضایعات فرآوری خرما به عنوان بخشی از فرموالسیون : نتیجه گیری کلی

 .حجم اثرگذار باشدهای کیفی خمیر و کیک نظیر بافت، دانسیته، قوام و تواند بر برخی از ویژگیمی

 کیک، پودر ضایعات فرآوری خرما، فیبر  :واژه های کلیدی

 

 مقدمه

محصوالت نانوایی در بین فرآورده های غذایی بیشترین مصرف را دارند، بنابراین می توانند بهترین راه برای رساندن مواد مغذی به  

-ترین فرآورده های حاصل از غالت میکیک یکی از پرطرفدارترین و پرمصرف ،از میان این محصوالت. رژیم غذایی انسان باشند

-اگر چه می. زا اشاره نمودتوان به نقش اصلی کیک به عنوان یک غذای انرژیبا توجه به ترکیبات سازنده کیک می .]01، 00[باشد

در این تحقیق با . ارزش غذایی کیک را افزایش داد توان با استفاده از سایر ترکیبات غذایی از جمله فیبر غذایی، پروتئین و امالح

  .شودشود که در ادامه به بررسی خرما و ضایعات آن پرداخته میسازی میاستفاده از ضایعات فرآوری خرما، کیک اسفنجی غنی

 از بیش تقریباً حاضر حال در .دباش می 0ها پالم خانواده از 1ای لپه گیاه تک یک .Phoenix dactylifera Lالتین  نام با 0خرما 

 گرفته قرار بررسی مورد عملکردشان و کارائی نظر از آنها از کمی تعداد اما است شده شناسایی جهان سراسر در خرما واریته 1111

 فیبری، پاراشمنت شبه اندوکارپ یک توسط که است تنها هسته یک شامل  سته یک خرما میوه شناسی گیاه لحاظ از .اند

 و واریته به وابسته بسیار وزن و اندازه شکل، لحاظ از آن میوه. است شده احاطه کارپ پری یا میوه پوست و گوشتی مزوکارپ

 .]1[ است رشد شرایط

 بسیاری بقاء در موثری نقش و کندمی رشد خاورمیانه کشورهای بیابانی نواحی بویژه دنیا از نقاط بسیاری در که است گیاهی خرما

 از پیش سال هزار شش به ارزش با غذایی ماده یک عنوان به خرما میوه بشر از  استفاده قدمت .است داشته قدیمی هایتمدن از

تا  12در حالیکه قدمت رویش این گیاه به دوران قبل از تاریخ برگشته و مناطق اصلی رویش آن در ناحیه . گرددمی بر مسیح میالد

  ،کارشناس برجسته خرما و مدارک مستدل  اصلی درخت خرما بر اساس نظریه داوسونزادگاه . درجه عرض شمالی بوده است 02

                                                           
1
 Date fruit 

2
 Monocolytedon 

3
 Palmacea 

4
 Berry 

5
 Dowson 
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عراق و ناحیه غربی و جنوبی ایران است، بطوریکه هم اکنون بیش از نیمی از تولید جهانی خرما در جلگه خوزستان و بین النهرین، 

 . ] [ت اسسواحل کارون و اروندرود در کشورهای ایران و عراق متمرکز 

شود که ایران با تولید یک میلیون تن پس از کشور مصر، رتبه دوم تولید و  میلیون تن خرما در جهان تولید می  ساالنه بیش از هفت

های سنتی در رده هفتم صادرات  بندی بازارهای جدید و بسته   درصد خرمای جهان را به خود اختصاص داده اما به دلیل نداشتن  0

 دارد قرار کرمان استان در خرما تولید میزان بیشترین .دکن می    هزار تن خرما صادر 1 0 ازساالنه کمتر    واین محصول قرار گرفته 

 بلوچستان و سیستان ،%  0 فارس استان ،% 0 هرمزگان بعدی، هایرتبه. دهدمی اختصاص خود به را کشور تولید از% 0۱ که

 دارند اختیار در را کشور خرمای لید تو میزان از% 1 استانها سایر و %01 کدام هر خوزستان و بوشهر ،%  0 وکهنوج جیرفت ،% 0

] [. 

 .درصد تولید خرمای جهان را در دست دارند 10چهار کشور مصر، ایران، عربستان و امارات بیش از 

ضایعات آن بدون شد و برای سال های طوالنی میوه های خرما در کشورهای تولید کننده تنها به صورت مستقیم مصرف می

های جانبی خرما و امکان استفاده از آن در محصوالت مختلف به دالیل از این رو تحقیق در مورد فراورده. شداستفاده دور ریخته می

 :باشدزیر ضروری می

خلی و خارجی توان به تولیدکنندگان داهای با ارزش، میبه فراورده 0و1با استفاده از صنایع تبدیلی و تبدیل خرماهای درجه  

 .]۱[ تنوع در محصوالت تولیدی کمک کرد صنایع غذایی از طریق تأمین مواد اولیه و

هزار تن قند و شکر  2  ، 0020ماه نخست سال   ای که در های اخیر افزایش یافته است، به گونهمیزان واردات شکر در سال 

شکر، به کاهش  الت مختلف از قبیل خرما به جای قند ودر این راستا می توان با قابلیت جایگزینی محصو. وارد کشور شد

 .]0[واردات شکر کمک کرد 

توان با اضافه کردن آن در محصوالت مختلف، این های موجود در خرما، میو ویتامین غذاییبا توجه به وجود امالح، فیبرهای  

 .سازی کردهای موجود در خرما غنی و ویتامین غذاییمحصوالت را با امالح، فیبرهای 

توان به شهد خرما، شیره خرما، عسل خرما، خمیر خرما، قند مایع خرما و کرم خرما اشاره کرد های جانبی خرما میاز انواع فراورده 

که در فراورده های لبنی، نوشیدنی هایی مانند نوشابه و فراورده های غله ای که ساکارز از اجزای اصلی آن ها می باشد، استفاده 

 .می شوند
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 هامواد و روش

 مواد مورد استفاده

، لستین مایع از شرکت گل (سلطان آباد)صنعتی بزرگ ضایعات فرآوری خرما از شرکت قند خرمای مینو واقع در شیراز، شهرک 

، تازه ، تخم مرغ(%1) تازه ، شیر نیم چربمناسب برای تولید کیک ، آرد گندمشهرک صنعتی آق قال، گرگانپودر گلستان واقع در 

 .تهیه گردید فروشگاه محلیشکر، روغن، وانیل و پودرنانوایی از 

 های مورد استفادهروش

 تهیه خمیر کیک 

، روغن مایع %(11/ )، شیر %(1 / 1)، تخم مرغ %(80/ 1)گرم، شکر  011مواد الزم برای تهیه خمیر کیک شامل آرد به میزان 

مخلوط آرد و پودر نانوایی به منظور هوادهی سه . است%( 1/ )و لسیتین مایع %( 1/ 11)، وانیل %(0/ 01)، پودر نانوایی %(00/ 1)

شود تا یک کف سفید مایل به کرم با هم زده می دقیقه 1با سرعت متوسط برای مدت شکر، تخم مرغ و وانیل . گرددبار الک می

سپس مخلوط آرد و پودر نانوایی کم کم . دشوهم زده می دقیقه 1به مدت شیر به کف حاصل اضافه و . نسبتا منسجم تولید گردد

بخشی از خمیر تولید شده به منظور . شوددر انتها روغن و لسیتین مایع به مخلوط فوق اضافه می. گردداضافه و خوب مخلوط می

 . شودجدا می... و  ونهایی همچون دانسیته، قوامانجام آزم

    کیکخمیر های آزمون 

 گیری قوام خمیراندازه

در گرم خمیر  011در این روش ابتدا مخزن دستگاه از . دشاستفاده  Bostwickگیری قوام خمیر از قوام سنج منظور اندازهبه 

پر شده و سپس با برداشتن تیغه دستگاه، کرنومتر را روشن کرده و مسافت طی شده در مدت  (C           دمای محیط 

  .]01[د یگردگیری ثانیه اندازه 01زمان 

 گیری دانسیته خمیراندازه

ابتدا یک استوانه مدرج خالی . شودگیری دانسیته خمیر با استفاده از تعیین وزن حجم مشخص از خمیر کیک انجام میاندازه

میلی لیتر خمیر با استفاده از یک قیف و بدون آنکه به دیواره  11سپس . شودمیلی لیتری وزن می 1 ( کالیبره شده با آب مقطر)

 :]2[ زیر دانسیته خمیر محاسبه می گردداستوانه بچسبد در آن ریخته و پس از توزین آن با استفاده از رابطه 

    
     

  
 

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 

 

Dd : (میلی لیتر/گرم)دانسیته خمیر 

W2 : (گرم)وزن استوانه مدرج با خمیر 

W1 : (گرم)وزن استوانه مدرج خالی 

 تهیه کیک 

ریخته شده و در آون ( mm 40×50×120)اک مخصوص کیک های غیر چسبنگرم درون قالب 1 0به میزان خمیر کیک 

ها از بعد از پخت، کیک. شوددقیقه تا زمان طالیی شدن رنگ پوسته قرار داده می 01سانتیگراد به مدت  درجه 081در  الکتریکی

-اتیلنی بستههای ضخیم پلیهای تولید شده در کیسهکیک. گیرندساعت قرار می 0ای محیط برای مدت خارج شده و در دمقالب 

   .گردندبندی میبندی و با دستگاه دوخت حرارتی درب

    های کیکآزمون

 گیری حجم کیکاندازه 

در این روش پس از توزین . شودهای ارزن استفاده میدانهجایی به منظور اندازه گیری حجم نمونه های مختلف کیک از روش جابه

های ارزن به طور کامل پر شده سپس ظرف مذکور، با استفاده از دانه. گرددگیری مییک ظرف خالی، حجم ظرف توسط آب اندازه

س از توزین، توسط و پ( شود، کامالً صاف گرددسطح دانه ها باید بوسیله یک خط کش بلند که بر روی سطح ظرف کشیده می)

 :شودهای ارزن محاسبه میرابطه زیر، وزن و دانسیته دانه

ρ =  
     

 
  

  ρ : (گرم بر سانتی متر مکعب)دانسیته ارزن 

W1 : (گرم)وزن ظرف همراه با ارزن 

W2:  (گرم)وزن ظرف خالی 

V : (سانتی متر مکعب)حجم  ظرف 

های آنگاه فضای خالی باقیمانده درون ظرف، توسط دانه(. w3)گردد توزین میسپس کیک در داخل ظرف مذکور قرار گرفته و 

بدین ترتیب از اختالف این دو مقدار، وزن دانه های (. w4)شود ارزن به طور کامل و دقیقاً تا سطح ظرف پر شده و مجدداً وزن می

 :]1[گردد ه میها محاسبارزن اضافه شده بدست آمده و با استفاده از روابط زیر، حجم کیک
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VB = v - vA 

VA = 
      

 
                                                                                                                   

W3 : (گرم)وزن ظرف همراه با کیک 

W4 : (گرم)وزن ظرف همراه با کیک و ارزن 

VA:  (سانتی متر مکعب)حجم ارزن 

VB : (سانتی متر مکعب)حجم کیک 

TPAارزیابی بافت کیک به وسیله آزمون دستگاهی  
  

در دستگاه . دشده از دستگاه بافت سنج ارزیابی با استفا پودر ضایعات فرآوری خرماهای کیک حاوی درصدهای مختلف بافت نمونه

TPA شود و متر انجام میمیلی 81استیل ضدزنگ با قطر ای از جنس استوانه 8ای با استفاده از پروبدو مرحله ۱تست کمپرس

از منحنی   0و قابلیت ارتجاع 00، پیوستگی01، چسبندگی00جویدن مقاومت به، 01، خاصیت صمغی2پارامترهای مختلفی چون سفتی

TPA 8[د گیرمورد بررسی قرار می[. 

 آنالیز آماری

ها آزمون. ، از طرح کامال تصادفی استفاده شدهای مختلفآزمونها و بررسی اطالعات بدست آمده از آماری داده به منظور آنالیز

جهت تعیین اختالف بین میانگین اعداد، پس از آنالیز . س میانگین و انحراف معیار بدست آمدو سپ بار تکرار شدند 0حداقل 

 .انجام گرفت SPSSنرم افزار ها با استفاده از و تجزیه و تحلیل داده استفاده شد 01ای دانکناز آزمون چند دامنه  0واریانس

 

                                                           
6
 Texture Profile Analyzer 

7
 Compression 

8
 Probe 

9
 Hardness 

10
 Gumminess 

11
 Chewiness 

12
 Adhesiveness 

13
 Cohesiveness 

14
 Springiness 

15
 Analysis of variance 

16
 Multiple range Duncan's test 
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 نتایج و بحث

 قوام خمیر

 0با توجه به جدول  .قوام خمیر افزایش می یابد این عدد خمیر دارد، به طوری که با کاهش عدد بوستویک ارتباط معکوس با قوام

کاهش و در نتیجه قوام خمیر با کاهش اندازه ذرات و افزایش درصد پودر ضایعات فرآوری خرما عدد بوستویک مشاهده می شود که 

 .افزایش می یابد

 دانسیته خمیر

نتایج نشان می دهند با کاهش  .مشاهده می شود 0دانسیته انواع خمیرهای کیک حاوی پودر ضایعات فرآوری خرما در جدول 

 .ه خمیر کاهش می یابددانسیتاندازه ذرات و افزایش درصد پودر ضایعات فرآوری خرما 

 کیک ارتفاع، دانسیته و حجم

با افزایش درصد و کاهش اندازه ذرات پودر ضایعات . آورده شده است 0حجم، دانسیته و ارتفاع کیک در جدول نتایج مربوط به 

افزایش قوام خمیر مانع از انبساط  .افزایش یابدکیک فرآوری خرما مشاهده می شود که حجم و ارتفاع کیک کاهش و دانسیته 

 .پخت و ایجاد حجم مطلوب در محصول می گرددمناسب خمیر کیک در حین 

 تاثیر پودر ضایعات فرآوری خرما بر ویژگیهای خمیر و کیک -1جدول 

 

 .انحراف معیار گزارش شده است ±اعداد میانگین سه تکرار و به صورت میانگین 

 

               آزمون

   نمونه
 ارتفاع کیک دانسیته کیک حجم کیک دانسیته خمیر عدد بوستویک

 61/5±  04/0 3061/0 ±  0024/0 6473/389±5672/3 2150/1±0438/0 6667/11±  1528/0 کنترل

mµ500 

10% 4637/0  ±8000/10 0503/0±1803/1 7586/2  ±8960/339 0041/0  ±3197/0 07/0  ±97/4 

20% 1732/0  ±1500/9 0234/0±1038/1 8390/1  ±3408/322 0049/0  ±3545/0 04/0  ±88/4 

30% 1643/0  ±0800/8 0291/0±0610/1 6023/6  ±7361/306 0  ±3831/0 09 /0 ±73/4 

40% 1528/0  ±7667/6 0385/0±9984/0 3467/4±3467/294 0216/0  ±4039/0 05/0  ±39/4 

µm210 

10% 1817/0  ±2600/7 0076/0±0845/1 3429/2±3647/355 0034/0  ±3317/0 06/0  ±86/4 

20% 1528/0  ±7333/4 0218/0±9372/0 6886/4±4435/331 0028/0  ±3650/0 04/0  ±75/4 

30% 3000/0  ±8000/1 0462/0±8475/0 0342/1±6373/310 0120/0  ±4010/0 07/0  ±61/4 

40% 0  ±0 0222/0±7731/0 5668/4±4621/282 0037/0  ±4496/0 05/0  ±20/4 

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 

 

 بافت کیک

ذرات و افزایش درصد پودر ضایعات فرآوری خرما مشاهده می شود که با کاهش اندازه  1با توجه به نتایج ارائه شده در جدول 

 .سفتی بافت، پیوستگی، ارتجاع پذیری، صمغی بودن و مقاومت به جویدن کاهش می یابد

 کیک پارامترهای بافتیتاثیر پودر ضایعات فرآوری خرما بر  -2جدول 

 .انحراف معیار گزارش شده است ±اعداد میانگین سه تکرار و به صورت میانگین 

 گیری کلینتیجه

تواند بر برخی از بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، استفاده از پودر ضایعات فرآوری خرما به عنوان بخشی از فرموالسیون می

 .های کیفی خمیر و کیک نظیر بافت، دانسیته، قوام و حجم اثرگذار باشدویژگی

 منابع
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 آزمون

     کیک
 مقاومت به  جویدن صم ی بودن ارتجاع پذیری پیوستگی سفتی

 202/443±  886/2 319/508±  198/9 858/0±  037/0 562/0±  020/0 718/864±  113/1 کنترل

mµ500 

10% 399/2  ±535/447 005/0  ±649/0 016/0  ±921/0 239/3  ±169/279 605/6±911/256 

20% 626/8±010/442 020/0±642/0 010/0±914/0 217/3  ±798/273 974/8±288/250 

30% 878/9±615/357 014/0±629/0 004/0±911/0 066/1  ±994/231 557/3±436/210 

40% 959/10±775/341 014/0±618/0 026/0±894/0 226/1  ±103/215 068/10±869/195 

µm210 

10% 352/0±581/813 029/0±613/0 007/0±909/0 103/7±743/401 158/5±839/363 

20% 448/4±010/594 010/0±595/0 014/0±902/0 435/5±385/352 367/8±416/317 

30% 270/2±189/585 012/0±545/0 017/0±901/0 095/7±446/318 103/8±716/276 

40% 923/9±248/474 058/0±535/0 019/0±869/0 621/5±249/290 939/7±812/261 
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 . 00شماره . ماهنامه شکر. 0020. انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران .0

بررسی ترکیب شیمیایی و ". 0082. ، فاطمی، ح.ب.، حبیبی نجفی، م.، المع، ح.ح.، حدادخداپرست، م.عطای صالحی، ا . 

 . 8 -21، صفحات 1( ۱)شماره فصلنامه علوم و صنایع غذایی . "پروفایل اسیدهای چرب هسته خرما

 با خرما به کبکاب واریته رطب تبدیل در کیفی فاکتورهای بررسی". 008۱. ، عسکری، ح.مصباحی، غ ،.فرحناکی، ع . 

 .110 -10۱، صفحات 1 (01) شماره طبیعی منابع و کشاورزی فنون و علوم. "نازک الیه کن خشک از استفاده

6. AACC. 2000. Approved Methods of the AACC. American Association of Cereal Chemists, St. 

Paul, Minnesota. (Methods 10-10). 

7. Ahmadi, H., Azizi, M. H., Jahanian, L., Amirkaveei, S. 2011. “Evaluation of replacement of date 

liquid sugar as a replacement for invert syrup in a layer cake”. Food Technology, 8: 57-64.. 

8. Bourne, M. 2002. Food Texture and Viscosity: Concept and Measurement. Academic Press, UK. 

9. Gomez, M., Ronda, F., Caballero, P. A., Blanco, C. A., Rosell, C. M. 2007. “Functionality of 

different hydrocolloids on quality and shelf life of yellow layer cakes”. Food Hydrocolloid, 21: 

167-173. 

10. Majzoobi, M., Darabzadeh, N., Farahnaky, A. 2012. “Effects of percentage and particle size of 

wheat germ on some properties of batter and cake”. Journal of Agriculture Science and 

Technology, 14: 827-836. 

11. Majzoobi, M., Pashangeh, S., Farahnaky, A. 2013 a. “Effect of different particle sizes and levels 

of wheat bran on the physical and nutritional quality of sponge cake”. International Journal of 

Food Engineering, 1-9.  

12. Majzoobi, M., Sharifi, S., Imani, B., Farahnaky, A. 2013 b. “The effect of particle size and level 

of rice bran on the batter and sponge cake properties”. Journal of Agriculture Science and 

Technology, 15: 1175-1184. 

 

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

