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   چکیده

منظور  پژوهشاین با توجه به ارزش تغذیه اي بیسکوئیت غنی شده با ویتامین و همچنین نقش آن در تغذیه افراد جامعه، 

استفاده از ریز مغذي ها براي غنی سازي بیسکوئیت که میان وعده بسیار رایجی در سبد غذایی  و بررسی امکان طراحی فرایند

میزان مجاز آنها در  با توجه به از ریز مغذي هاي مورد بررسی مقادیر الزم .جامعه به شمار می آید صورت گرفتافراد ه کلی

سپس در . روکش گردیدشکالت غنی شده بیسکوئیت پخت شده با  طراحی شده به شکالت اضافه و طی فرایندجیره غذایی 

ویتامین ها و سایر خواص شیمیایی و حسی محصول اندازه گیري و نتایج  باقی مانده ،روز 90و  60، 30دوره هاي قفسه مانی 

در برخی موارد نتایج نشان داد که در بیسکوئیت غنی شده با ویتامین ها بررسی  .گرفت قرار به روش فاکتوریل مورد بررسی

همچنین . استنی وجود داشته تفاوت معنی داري بین میزان باقی مانده ویتامین ها پس از گذشت زمان هاي متفاوت قفسه ما

خواص حسی اختالف معنی داري بین  گاهی در مورد خواص حسی محصوالت غنی شده در زمان هاي متفاوت مالحظه شد که

غنی شده با شکالت حاوي ریز اما در مورد محصول . روز بود 30باالترین میزان پذیرش مربوط به  ووجود داشت  نمونه ها

ه گردید که بین مقدار باقی مانده آن پس از گذشت زمان هاي متفاوت اختالف معنی داري وجود مالحظ و ید آهن هاي يمغذ

با توجه به نتایج حاصل از آزمون ها می  .از نظر پذیرش محصول تفاوت معنی دار بین زمان هاي مختلف دیده شد لینداشت و

امري امکان پذیر بوده و با توجه به اینکه مدت زمان  که استفاده از شکالت به عنوان حامل در غنی سازي بیسکوئیت گفتتوان 

روز می باشد لذا تغییرات عمده اي در ویتامین هاي موجود در آنها بوجود نخواهد  90استفاده از این نوع بیسکوئیت ها نهایتاً 

  .آمد

  .بیسکوئیت، غنی سازي، کیفیت، ویتامین، ید آهن، :کلیدي هاي واژه

  

   مقدمه

 ،C ،A ،B2  ،B6، B12  يها نیتامیشده با و یغن تیسکوئیمحصوالت بي و نگهدار يبسته بند، دیمناسب تول يها راه شنهادیپ

 انیم يغذا کیبیسکوئیت به عنوان ي باال تیبا توجه به اهم  .نمود یمهم تلق اریبس يتوان از جمله پروژه ها یرا م آهن و دی

 یهمگ ،است می شده دیکه با نام بیسکوئیت تول یمحصوالت هیه کلکه در گذشت نیبا توجه به ا و افراد نیدر ب يوعده ا

   ها وجود نیتامیشده با و یمحصوالت غن دیاست که امکان تول دهینکته باعث گرد نیا و باال بوده اند یمحصوالت با قفسه مان
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   رییمختلف تغ یائیمیش يهاو فرآیندی طیمح عواملمحصوالت در اثر  نیا ینداشته باشد چرا که در مدت زمان کوتاه

امکان بوجود آمده است که  نیا ،به روز عیو توز دیو امکان تول دیتول يها ستمیس رییکردند، اما در حال حاضر با توجه به تغ یم

مصرف کننده قرار داد و از  اریاخت رآنها را دي فور عیاضافه کرد و با توزبه بیسکوئیت ها را  نیتامیو نیا یبتوان در سطح کارگاه

محصوالت  دیبا هدف تولدر این پروژه، بیسکوئیت   .Sommer[1]دکر يریها جلوگ نیتامیاز کمبود و یناش يمارهایاز ب ياریبس

 نیتامیاز و يکه بتواند مقدار يکنندگان به نحو مصرف يبرا تیسکوئیب به روز نیمأو ت یصنعت مهین يها کارگاه در شده یغن

مختلف امکان اضافه کردن مواد مورد نظر به  يروش هادر این تحقیق   .شود یم دیتول ،کند نیمأت را بدن آنها  ازیمورد ن

از آنجا   .Tsoyrides[2]،Quail[3]  شده است هیاز آنها روش مورد نظر توص کیهر يقرار گرفته و برا یبیسکوئیت مورد بررس

ها در مدت کوتاه مورد  نیتامیدر و راتییغت هیلذا کل ،شوند یم یمصارف کوتاه مدت طراح يها برا تئیسکوینوع ب نیکه ا

 نیه و بهترشد نییتع ها در صنعت بیسکوئیت نیتامیو شیمختلف افزا يها روش، با انجام مطالعاتو  گرفته اندقرار  یبررس

  .شد هیشده در محصول توص ینیب شیپ راتییتغر و محصوالت در کشو نیبا توجه به بازار ا روش

  :يا هیو تغذ یپزشک يها جنبه

جوامع مختلف در کل  یاز مشکالت عموم یکیمختلف به عنوان  يها نیتامیو و دیاز آهن، یناش يکه کمبودها نیتوجه به ا با

درصد از  33حدود  یجنوب يقایفرآدر کشور  یمل قاتیبر اساس تحق.   Ramalingaswami et al.[4]ودش یدر نظر گرفته م ایدن

 دیاگر چه در مورد   .برند یاز آن رنج م یو عوارض ناش یدرصد از کم خون 21و  Aنیتامیسال از کمبود و 6سن  ریکودکان ز

 گزارش شده است اریآن بس زهم مر يو کشور ها یجنوب يقایمشکل در کشور آفر نیا یدر دست است ول ياطالعات کمتر

Benadé et al.[5]. در  یرا تا حد باالئ يریادگیو توان  کودکان اثر گذاشته يرشد فکر يتواند بر رو یم همو آهن با  دیکمبود

آهن می تواند احتمال ابتال به بیماري هاي  کمبودet al.[7]  .Soemantriو  Pollitt et al.[6] کاهش دهد يکودکان مدرسه ا

ه با در صورتی که بکار بردن ریز مغذي آهن در رژیم غذایی به عنوان مکمل همرا. et al.[8] Baynesعفونی را نیز افزایش دهد 

بهتر  Cنیتامیآهن در حضور وریز مغذي که  ه استنشان داد شاتیآزما جینتاهمچنین . باشد، بسیار مؤثرتر است Aویتامین 

ذکر  دیدر انتها با. کند یافراد به جذب و فرآیند آهن کمک م یغذائ میهم در رژ Cنیتامیگردد و لذا حضور و یجذب بدن م

 است دهیگرد نییانتقال به بدن تع يبرا ها ذيزمغیر يحامل ها نیبهتر زا یکینوان بیسکوئیت به ع ،مختلف قاتیکرد درتحق

Pinedao et al.[9].  

روش هاي متفاوتی براي درمان کمبود ریز مغذي ها وجود دارد، راه حل هاي طوالنی مدت مختلفی براي مرتفع نمودن  

.  ت چندین دهه طول بکشد تا کارایی خود را نشان دهندمشکالت ناشی از کمبود ریز مغذي ها وجود دارد که البته ممکن اس

 Van استفاده از مکمل ها بعنوان راه حل کوتاه مدت براي کمبودهاي حاد مواد غذایی، روشی میان مدت و طوالنی مدت است

Stuijvenberg[10]  .فاده قرار براي اینکه غنی سازي مؤثر باشد، می بایست حامل مناسبی براي تجویز ریزمغذي مورد است

  .روش غنی سازي را میتوان براي قشر خاصی از یک جامعه یا براي کل جمعیت، بکار برد.  گیرد

  :ها مواد و روش

تهیه و ابتدا خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آرد و بهبود ه و شکالت ود دهندبهب ،نگیشورتن آرد،مواد اولیه شامل  پروژه نیدر ا

ستاندارد ملی ایران  و ویژگی هاي شورتنینگ بر اساس ا ICCده از روش هاي استاندارد دهنده براي پخت بیسکوئیت  با استفا

مواد مغذي نیز از شرکت . یید قرار گرفتت کیفی بر روي آن انجام و مورد تأبعد از پخت بیسکوئیت آزمایشا. بررسی گردید

تفاوت بین مقدار مجاز در ( ه میزان الزمپس از غنی سازي شکالت با استفاده از مواد مغذي ب. روشه سوئیس خریداري شد

نمونه هاي جداگانه با شکالت غنی شده با هر یک از ) واد مغذي در شکالت مورد استفادهجیره غذایی روزانه افراد و مقدار این م

و  دیا پس از تولشده در آنه یمواد غن زاندر مرحله بعد، می.  آهن و ید روکش داده شدند و A ،C،B2 ،B6 ،B12انواع ویتامین هاي 

از  مورد نظر ينمونه ها هیکل .گرفتندقرار  یابیمورد ارزروز، به شکل زیر  90و  60، 30نگهداري در سه سطح  پس از مدت زمان

  قرار  شیبه تعداد سه تکرار مورد آزما ) 5تا  1امتیاز بندي (نظر میزان باقی مانده ریز مغذي مربوطه و مقبولیت خواص حسی
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به روش دانکن  نیانگیم سهیمختلف بر اساس مقا يشده و نمونه ها انسیوار هیتجز اکتوریلفطرح  کیدر قالب  گرفته و سپس

بر روي داده ها نشانه قرار گرفتن در یک گروه در آزمون دانکن و حروف متفاوت ..  و A ،Bحروف مشابه ( نددیگرد يدرجه بند

  .).نشان دهنده قرار گرفتن در گروه هاي متفاوت است

  

   بحث و نتایج

در سه زمان مختلف از تفاوت معنی دار  Aبررسی نتایج آزمایشات نشان داد که تفاوت در باقی مانده ویتامین: Aویتامین 

  .  این نکته بیانگر این مطلب است که زمان قفسه گذاري بر روي میزان این ویتامین تأثیر گذاشته است.  برخوردار بوده است

أثیر گذشت زمان در ت نشان داده شده مشخص می شود که  1شکل که در  ینکن انجام شده روي نتایجبا توجه به مقایسه دا

با .  تفاوت معنی دار داشتند Aدرصد با یکدیگر از لحاظ صفت باقی مانده ویتامین  5روز در سطح  90و  60، 30سه سطح 

و با توجه به میانگین هاي آنها محصول پس از ) تلفباماندگاري هاي مخ(در محصول  Aمقایسه میانگین باقی مانده ویتامین 

همچنین نتایج نشان داد که مقبولیت حسی نمونه غنی شده با این ویتامین در  .داراي باقی مانده ویتامین باالتري بود روز 30

اري بر روي خواص این نکته بیانگر این مطلب است که زمان قفسه گذ. سه زمان مختلف از تفاوت معنی دار برخوردار بوده است

  .حسی تأثیر گذاشته است

با یکدیگر از لحاظ  نمونه ها درصد 5روز در سطح  90و  30دو سطح  گذشت زمان در با مقایسه دانکن انجام شده نشان داد که

روزه در گروه بندي جداگانه  60همچنین نمونه هاي مربوط به دوره . صفت مقبولیت خواص حسی تفاوت معنی دار داشتند

  ).2شکل (قرار نگرفتند 90و  30ت به گروه نسب

                     

  2شکل                                                                                                        1شکل                  

در سه زمان مختلف از تفاوت معنی دار  Cویتامین بررسی نتایج آزمایشات نشان داد که تفاوت در باقی مانده:  Cویتامین 

این نکته بیانگر این مطلب است که زمان قفسه گذاري بر روي میزان این ویتامین تأثیر گذاشته .  برخوردار بوده است

 و در سهدرسه تکرار  Cمقبولیت حسی محصول غنی شده با ویتامین نتایج حاصل از تجزیه واریانس در مورد . )3شکل (است

نی دار برخوردار نبوده مقبولیت حسی در سه زمان مختلف از تفاوت مع نشان داد که  روز 90و  60، 30زمان قفسه گذاري 

 5این نکته بیانگر این مطلب است که زمان قفسه گذاري بر روي خواص حسی تأثیر نداشته است و نمونه ها در سطح .  است

  .)4شکل (درصد در آزمون دانکن در یک گروه قرار گرفتند
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  4شکل                                                                                                       3شکل               

این در محصول غنی شده با  B2میزان باقی مانده این ویتامین ویتامین نتایج حاصل از تجزیه واریانس در مورد : B2ویتامین 

تفاوت در میزان باقی مانده ویتامین در سه د که روز نشان دا 90و  60، 30و در سه زمان قفسه گذاري درسه تکرار ویتامین 

این نکته بیانگر این مطلب است که زمان قفسه گذاري بر روي میزان . زمان مختلف از تفاوت معنی دار برخوردار بوده است

صفت باقی درصد با یکدیگر از لحاظ  5مقایسه دانکن انجام شده نشان داد که نمونه ها در سطح  .ویتامین تأثیر گذاشته است

 .)5شکل (. تفاوت معنی دار داشتند B2مانده ویتامین 

و در درسه تکرار  B2بیسکوئیت غنی شده با ویتامین براي مقبولیت حسی در محصول نتایج حاصل از تجزیه واریانس در مورد 

دار برخوردار بوده  ت حسی در سه زمان مختلف از تفاوت معنیمقبولینشان داد که روز  90و  60، 30سه زمان قفسه گذاري 

  .)6شکل (ر روي خواص حسی تأثیر گذاشته است این نکته بیانگر این مطلب است که زمان قفسه گذاري ب.  است

                     

  6شکل                                                                                                      5شکل              

درسه  B6میزان باقی مانده ویتامین در بیسکوئیت غنی شده با ویتامین نتایج حاصل از تجزیه واریانس در مورد : B6ویتامین 

 تفاوت در میزان باقی مانده در سه زمان مختلف از تفاوت نشان داد که 90و  60، 30و در سه زمان قفسه گذاري تکرار 

نکته بیانگر این مطلب است که زمان قفسه گذاري بر روي میزان این ویتامین تأثیر گذاشته  این.  معنی دار برخوردار بوده است

   90و 60، 30می توان مالحظه کرد که تأثیر گذشت زمان در سه سطح بر روي نتایج با توجه به مقایسه دانکن انجام شده  .است
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درصد با یکدیگر از لحاظ صفت  5ف قرار گرفتند و در سطح روز با یکدیگر تفاوت معنی دار داشته و در گروه بندي هاي مختل

  .) 5شکل(تفاوت معنی دار داشتند B6باقی مانده ویتامین 

و در درسه تکرار  B6بیسکوئیت غنی شده با ویتامین براي مقبولیت حسی در محصول نتایج حاصل از تجزیه واریانس در مورد 

اوت معنی دار برخوردار بوده مقبولیت حسی در سه زمان مختلف از تف که نشان داد که 90و  60، 30سه زمان قفسه گذاري 

روز  90و  30تأثیر گذشت زمان در دو سطح  بر روي نتایج مشخص شد که با توجه به مقایسه دانکن انجام شده .)7شکل(است 

درصد با یکدیگر از  5ر سطح د با یکدیگر تفاوت معنی دار داشته و در گروه بندي هاي مختلف قرار گرفتند و این نمونه ها

  .)8شکل (.  لحاظ صفت مقبولیت خواص حسی تفاوت معنی دار داشتند

                  

  8شکل                                                                                                  7شکل               

درسه  B12میزان باقی مانده ویتامین در محصول غنی شده با ویتامین یه واریانس در مورد نتایج حاصل از تجز: B12ویتامین 

  تفاوت در میزان باقی مانده در سه زمان مختلف از تفاوت  نشان داد که  90و  60، 30و در سه زمان قفسه گذاري تکرار 

فسه گذاري بر روي میزان ویتامین تأثیر گذاشته این نکته بیانگر این مطلب است که زمان ق.  معنی دار برخوردار بوده است

   .)9شکل (است

و در سه زمان قفسه سه تکرار  در B12مقبولیت حسی در محصول غنی شده با ویتامین نتایج حاصل از تجزیه واریانس در مورد 

این نکته .  بوده است مقبولیت حسی در سه زمان مختلف از تفاوت معنی دار برخوردار نشان داد کهروز  90و  60، 30گذاري 

با توجه به مقایسه دانکن انجام شده  .گذاشته است بیانگر این مطلب است که زمان قفسه گذاري بر روي خواص حسی تأثیر

روز با یکدیگر تفاوت معنی دار داشته و در گروه بندي هاي مختلف  90و 30،60تأثیر گذشت زمان درسه سطح  مالحظه شد که

کل ش(ت خواص حسی تفاوت معنی دار داشتنددرصد با یکدیگر از لحاظ صفت مقبولی 5در سطح  ونه هاقرار گرفتند و این نم

10(.  

                     

  10شکل                                                                                                     9شکل                 
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و در سه زمان درسه تکرار  میزان باقی مانده آهن در محصول غنی شده با آهنل از تجزیه واریانس در مورد یج حاصنتا :آهن

تفاوت در میزان باقی مانده آهن در سه زمان مختلف از تفاوت معنی دار برخوردار  نشان داد که 90و  60، 30قفسه گذاري 

با توجه به مقایسه  .ه گذاري بر روي میزان آهن تأثیر نگذاشته استاین نکته بیانگر این مطلب است که زمان قفس. نبوده است

روز با یکدیگر تفاوت معنی دار نداشته ولی در  90و 30،60تأثیر گذشت زمان در سه سطح معلوم شد کهدانکن انجام شده 

بندي هاي مختلف قرار  وهدرصد با یکدیگر از لحاظ صفت باقی مانده آهن افزوده شده تفاوت معنی دار داشته و درگر 5سطح 

  .)11شکل (گرفتند

و در سه زمان قفسه گذاري سه تکرار  در مقبولیت حسی در محصول غنی شده با آهننتایج حاصل از تجزیه واریانس در مورد 

 این نکته بیانگر.  مقبولیت حسی در سه زمان مختلف از تفاوت معنی دار برخوردار نبوده است نشان داد کهروز  90و  60، 30

  .)12شکل ( .این مطلب است که زمان قفسه گذاري بر روي خواص حسی تأثیر نگذاشته است

  

                           

  12شکل                                                                                                     11شکل           

و در سه زمان قفسه درسه تکرار  میزان باقی مانده ید در محصول غنی شده با یدریانس در مورد نتایج حاصل از تجزیه وا :ید

  تفاوت در مقدار باقی مانده ید در سه زمان مختلف از تفاوت معنی دار برخوردار نبوده  که نشان دادروز  90و  60، 30گذاري 

  

با توجه به  .ر روي میزان ید در محصول تأثیر نگذاشته استاین نکته بیانگر این مطلب است که زمان قفسه گذاري ب.  است

ولی در گروه  از لحاظ صفت باقی مانده ید تفاوت معنی دار نداشتندمشاهده شد که درصد  5در سطح مقایسه دانکن انجام شده 

مان هاي ماندگاري با ز(بندي هاي مختلف قرار گرفتند و با مقایسه میانگین مقدار ید باقی مانده در محصوالت غنی شده 

  .)13شکل (داراي باقی مانده ویتامین باالتري بود روز 30مالحظه شدکه محصول پس از ) مختلف

و در سه زمان درسه تکرار  محصول غنی شده با ید برايمقبولیت حسی در محصول نتایج حاصل از تجزیه واریانس در مورد 

این .  ی در سه زمان مختلف از تفاوت معنی دار برخوردار نبوده استمقبولیت حسنشان داد که روز  90و  60، 30قفسه گذاري 

با توجه به مقایسه دانکن انجام  .گذاشته است نکته بیانگر این مطلب است که زمان قفسه گذاري بر روي خواص حسی تأثیر

و .  دار نداشتند با یکدیگر از لحاظ صفت مقبولیت خواص حسی تفاوت معنیمشخص شد که نمون ها درصد  5شده در سطح 

شکل (در یک گروه قرار گرفتند 90و 60همچنین نمونه هاي مربوط گروه  .بود روز داراي مقبولیت باالتر 30محصول پس از 

14(.  
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  14شکل                                                                                               13شکل                

  

  گیرينتیجه

، 2بث، آ، غنی شده با ویتامین هاي با توجه به نتایج حاصل از آزمون ها می توان به این نتیجه رسید که استفاده از شکالت 

به عنوان حامل در غنی سازي بیسکوئیت امري امکان پذیر بوده و با توجه به اینکه مدت زمان استفاده از ، ید و آهن 12، ب6ب

  .موجود در آنها بوجود نخواهد آمد میزان ریزمغذاي هايروز می باشد لذا تغییرات عمده اي در  90این نوع بیسکوئیت ها نهایتاً 
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