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 چکیده

 و کالري از اعظمی قسمت که طوري به و داده تشکیل را جهان کشورهاي مردم از بسیاري پایه و اصلی غذاي نان

. گیرد می قرار استفاده مورد تولید از پس بالفاصله گندم آرد نان، به نیاز علت به. کند یم تآمین مردم روزانه پروتئین

 آن از حاصل نان که شود می سبب امر این و باشد نمی استفاده آماده سیالت علت به آرد گلوتن که است حالی در این

 1۱ آرد شامل گندم آرد نمونه دو روي بر هک پروژه این طی در. کند پیدا افزایش نان ضایعات و نداشته را الزم کیفیت

 پس روز ۵۷ مدت براي آرد نمونه دو این نگهداري که گردید مشخص گرفت انجام( نول) درصد ۱1 آرد و( ستاره) درصد

 آرد کیفی هاي شاخص در دار معنی بهبود باعث گراد سانتی درجه ۰۴ و گراد سانتی درجه ۱۷ دماي دو در تولید از

 اثر پروتئین درصد بر و  شود می آن از حاصل فارینوگراف و مرطوب گلوتن گلوتن، اندیس جمله از نان تولید جهت گندم

 میزان میان در و بوده تغییر بیشترین داراي فارینوگراف هاي شاخص که داد نشان پژوهش این نتایج و. ندارد داري معنی

 .است نکرده چندانی تغییر پروتئین درصد و گلوتن

         

 پروتئینی کیفیت ، گندم آرد رساندن ، گلوتن: واژه های کلیدی        
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Abstract 

The bread is the main course and formed the basis for most of the people in the world and so that 

supply the greater part of people's daily calories and protein. Due to the requirement of bread, wheat 

flour can be used immediately after the production. This is despite the fact that the gluten flour, 

because of flexibility is not ready for use, and this causes bread of it; do not have the necessary 

qualities and scrap of bread to rise. During this project, this is included on two samples of wheat flour 

(18%) (star) and flour 21% (Null) was conducted, it was determined Which of these two samples of 

flour for a period of 75 days after production at 25 ° C and 40 ° C causes a significant improvement on 

quality indicators of wheat flour to produce bread including gluten index, sure it gets wet gluten 

Farinograph and have no significant effect on protein percentage. And the results of this study 

showed that farinograph index, has been the greatest change in the amount of the gluten and 

protein percentage is largely unchanged. 

 

Key words: the gluten, wheat flour delivery, protein quality 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

-3- 

 

 

 مقدمه

 تغذیه و اقتصاد در مهمی بسیار نقش همواره تاکنون کهن بسیار هاي زمان از که بوده بشر شده شناخته غذاهاي اولین از غالت

 همواره آن از حاصل نان و گندم یعنی غالت سمبل جهت همین به و است داشته توسعه حال در کشورهاي ویژه به دنیا مردم

 اصلی اجزاي از آرد. داشت خواهد و است داشته اي ارزنده و واال مقام دنیا، مختلف هايکشور هاي فرهنگ و مذاهب میان در

 کاالي این ضایعات از تا یابد بهبود مصرفی آرد کیفیت است الزم نان کیفیت بهبود جهت لذا. باشد می نان دهنده تشکیل

 بهبود از یا شود هوادهی و نگهداري مدتی رايب آرد باید یا آرد، کیفیت بهبود منظور به. شود کاسته استراتژیک و اساسی

 کاالي این کیفیت به توجه با و نان توزیع و تولید وضعیت به عنایت با(. 13۳3 همکاران، و شهمیري) شود استفاده ها دهنده

 نان وضعیت بهبود به جدي توجه لذا رود، می بین از ملی سرمایه این از توجهی قابل ارقام متاسفانه آن ضایعات میزان و مهم

 و حساسیت به توجه با مهم این که نماید می طلب را دقیق و جامع شمول همه نگاهی ضرورت و بوده ناپذیر اجتناب کشور در

 کاهش جهت مختلفی روشهاي. باشد توجهی بی و انگاري سهل هرگونه از دور به بایست می مذکور کاالي بودن استراتژیک

 هاي روش از استفاده و مجاز افزودنی مواد از استفاده مثال عنوان به است، شده گزارش نآ کیفیت بهبود طریق از نان ضایعات

 ایران در همچنین. باشد داشته بسزایی تاثیر آن ضایعات کاهش و نان کیفیت بهبود در تواند می نان و خمیر تولید صحیح

 بسیاري توجه مورد اخیرا که باشد موثر آن یفیتک افزایش و نان ریز دور کاهش در تواند می صنعتی به سنتی واحدهاي تبدیل

 (.Barcenas et al., 2003) است گرفته قرار

 مبانی نظری پژوهش

 این در که گویند می رساندن زمان یا رساندن  را شده آرد کیفیت بهبود موجب که تولید از پس بالفاصله آرد سازي ذخیره

 عمل به الزم اقدامات باید منظور، بدین گردد می تغییراتی دستخوش رينگهدا طی در آردشود  می اصالح آرد پروتئین مرحله

 اجزاء ها، آنزیم فعالیت اثر در نگهداري مدت درطول. گردد جلوگیري آن از ناشی عواقب و خسارت احتمالی، صدمات از تا آید

 می آرد رسیدن باعث تغییرات  این عمجمو و کنند می تغییر گلوتن ویژه به  ها پروتئین و لیپیدها جمله از آرد دهنده تشکیل

 و اقتصادي لحاظ از گندم آرد ترکیب در تنوع. یابد می بهبود آن از حاصل خمیر آوري عمل و کیفیت نتیجه در که شود

 زمان مدت رفتن باال با. (Duyvejonck et al.,2011) است مهم نهایی محصوالت نتیجه در و تولید فرایندهاي براي عملکرد

 جمله از آرد اجزاي اکسیداسیون به مربوط آن اصلی مکانیسم دهد می رخ گندم آرد در طبیعی رسیدگی یک ردآ نگهداري

 است وابسته آن نگهداري شرایط و آرد هاي ویژگی به آرد بهینه رسیدگی زمان باشد می پروتئین و چرب اسیدهاي

(hruskova et al,. 2003).  

 توسعه آرد رسیدن دوره در. است مربوط گلوتن تغییرات به که کند می تغییر نرسید دوره طول در خمیر رئولوژیکی خواص

 کمتر خمیر آرد نگهداري با قاعده یک عنوان به (Cenkowski et al.,2000). یابد می کاهش آن ارتجاعی خاصیت و گلوتن

 نیز آب جذب آرد رسیدگی ولدرط و یابد می افزایش تخمیر از حاصل گازهاي داشتن نگه در آن توانایی شود، می چسبناک

 Linfeng et)  دهد می افزایش را نشاسته شدن ژالتینه حرارت درجه و آمده تر پایین آمیلولیتیک فعالیت و یابد می افزایش

al.,1999.) 
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 پیشینه پژوهش 

 از پس زمان طول در آزاد سولفیدریل گروه محتواي در تغییرات( ۱۴13) شد انجام همکاران و Tomic توسط که پژوهشی در

 روز ۷۴ از بیش مرطوب گلوتن از عاري سولفیدریل گروه محتواي. دادند قرار مطالعه مورد را آرد رسیدگی و گندم برداشت

 سانتی درجه 3۴-3۵ حرارت درجه در انکوباتور که تغییراتی با آرد رسیدگی روز1۰ طول در و گندم برداشت از پس رسیدگی

 طول در و گندم برداشت از پس سولفیدریل گروه مقدار که داد نشان نتایج. شد مشخص قهدقی 13۷، ۳۴، ۰۷، ۴ زمان و گراد

 گروه محتواي میان ارتباط یافتن مقاله این از هدف. یافت افزایش گلوتن انکوباسیون زمان مدت و دما افزایش با آرد رسیدگی

 .بود اساسی اجزاي آنالیز وسیله به آوري فن کیفیت با شده انتخاب پارامترهاي و آزاد سولفیدریل

Hruskovan و نمودند نگهداري مختلف شرایط تحت ماه 3 مدت به را قوي و ضعیف گندم آرد دو نمونه( ۱۴۴۱) همکاران و 

 نتایج نمودند، گیري اندازه منظم فواصل در...  و فالینگ عدد پذیري، کشش مرطوب، گلوتن رطوبت، جمله از آرد هاي ویژگی

 بهبود آردها کیفیت و تغییرکرده تر قوي آرد از بیش نگهداري، طی در تر ضعیف آرد ویسکواالستیک خواص نشان داد که

 می مطلوبشان مشخصات به سریعتر باالتر، خاکستر با آردهاي اما دارند نیاز تري طوالنی زمان به تر ضعیف آردهاي. یافت

 . رسند

Mis (۱۴۴3) هفته نگهداري  3۱ مدت به گراد سانتی درجه ۷/۱۱ دماي در درصد را ۷/11 رطوبت با گندم آرد در پژوهشی

 ایندکس مقدار افزایش همچنین و گلوتن مقدار تدریجی کاهش موجب آرد، نگهداري زمان مدت افزایش نتایج نشان داد .نمود

 شرایط در. ندتغییر میک زیادي میزان به آن نگهداري زمان مدت و شرایط تأثیر تحت گندم، آرد پخت کیفیت. شود می گلوتن

 نتیجه در و گاز نگهداري براي آن توانایی و اصالح خمیر رئولوژیکی خواص افزایش، آن آب جذب و آرد پخت خواص مطلوب،

 . یابد می بهبود نان حجم افزایش

 به محیط شرایط گرفته را در سبوس و ستاره نول، آرد نمونه انجام دادند سه (13۳۱) همکاران و در تحقیقی که شهمیري

 خصوصیات بار یک ماه هر فاصله به ماه، شش این طی در سپس نگهداري، پاییز و تابستان فصل دو در ماه شش مدت

 از شده استفاده آردهاي گرفت نتایج نشان داد از روي اندازه گیري میزان گلوتن قرار بررسی مورد آردها میکروبی و شیمیایی

 سبوس آرد براي و است یافته کاهش ستاره و نول آرد براي ماه شش یط مخمر در و کپک باشند. مقدار می قوي آرد نوع

 ها میکروارگانیسم کلی شمارش بنابراین یابد می کاهش رطوبت نگهداري زمان مدت افزایش است با یافته افزایش گرفته

 ها، میکروب بر آن حفاظتی اثر سبوس و پوسته در بیشتر چربی وجود علت به گرفته سبوس آرد در ولی یابد می کاهش

 یافت. خواهد افزایش ها میکروارگانیسم کلی شمارش

 ”روش ها“و  ”مواد“

درصد( می باشد که از کارخانه آرد رضایی در  1۱درصد( و آرد ستاره ) ۱1نوع آرد نول ) ۱آرد مورد استفاده در این پژوهش 

 داده انتقال کشور ۱منطقه  بازرگانی خدمات و غله شرکت آزمایشگاهی واحد به آرد هاي شهرستان نکا تهیه شده است. نمونه

 دو روز در ۵۷ مدت به را آرد هاي نمونه و شده بندي بسته در کیسه هاي پالستیکی از جنس پلی پروپیلن آردها سپس .شد

 قرارداده شد جهت(  انکوباتور در)  گراد سانتی درجه ۰۴و (  محیط دماي)  گراد سانتی درجه ۱۷ حرارت با درجه محیط

 ۵۷ مدت به بار یک روز1۷ هر آن نانوایی خواص و پروتئین کیفیت بر آن اثر و پخت مرحله تا آرد نگهداري دماي تاثیر رسیبر
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 Noort et)مرطوب  درصدگلوتن (،۰1-11 به شماره AACCپروتئین ) درصد شامل فیزیکوشیمیایی هاي روز آزمون

al,.2010)، اندیس ( 3۱-1۱گلوتن  AACC ،)  فارینوگراف(  Niu et al.,2014 )شده است انجام آرد هاي نمونه روي بر. 

 ها  داده آماری تحلیل و تجزیه ابزار و آماری طرح

 کیفیت هاي ویژگی بین روابط تغییرات ارزیابی براي فواصل بار روز یک 1۷هر  متوسط طور به آمده دست به نتایج به توجه با

 1 واریانس آنالیز ابتدا گیرد، می صورت دستگاهی هاي روش در تکرار ۱ در تیمار 11 با تصادفی کامال طرح براساس که آرد

. گیرد می صورت حاصله نتایج داربودن معنی بررسی منظور به% ۷ داري معنی سطح در میانگین مقایسه آزمون سپس و طرفه

 .شود می انجام SPSS18 فزارا نرم چنین هم و  Microsoft OfficeExcel افزار نرم از استفاده با آماري تحلیل و تجزیه

 تجزیه و تحلیل داده ها 

 اندازه گیری گلوتن مرطوب 

می باشد میزان گلوتن بعد از گذشت  ۱۰و  ۷/۱۰درصد به ترتیب ۱1درصد و 1۱درصد گلوتن مرطوب در نمونه شاهد در آرد 

 باندهاي اکسیداسیون، علت به آرد، نگهداري طی درصد در هر دو دما افزایش یافته است چون در1۱درصد و ۱1روز در آرد 1۷

 با سولفیدریل دي گروه هاي آنکه یا و آیند می وجود به ها پروتئین مختلف هاي زنجیره میان جدیدي سولفیدي دي

 می تشکیل. آورند می وجود به را جدیدي سولفیدي دي پیوندهاي و گردند می واکنش وارد موجود سولفیدي دي پیوندهاي

روز میزان گلوتن در هر دو نمونه آرد  ۰۷و بعد از  یابد می بهبود آن کیفیت و رسد می اصطالح به و دهش تر قوي آرد و شوند

روز با افزایش دما گلوتن مرطوب  ۵۷روز میزان گلوتن زیاد شده اما با گذشت زمان بعد از  ۰۷کاهش پیدا کرده و مجددا بعد از 

و کیفیت کلوتن کاهش می یابد که این نتیجه با نتایج بدست آمده درصد کاهش یافته است 1۱درصد و ۱1در در هر دو آرد 

 ( مطابقت دارد. 13۱۳ در مطالعه )دمان،
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 تغییرات میانگین گلوتن مرطوب در درصدهاي مختلف آرد و زمان هاي متفاوت و دماهاي متغیر -1نمودار

 

 گیری اندیس گلوتن اندازه 

بوده است که با گذشت زمان بعد از  ۳1، 3۷/۳۱درصد به ترتیب برابر با ۱1 درصد و1۱( آرد اندیس گلوتن در )نمونه شاهد

روز کاهش یافته ۵۷درصد به حداکثر میزان رسیده است و مجداد پس 1۱درصد و ۱1روز میزان اندیس در هر دو نمونه آرد 3۴

 ایندکس گلوتن  عدد . اگردرجه سانتی گراد بوده است۰۴ درجه سانتی گراد بیشتر از دماي۱۷است و این کاهش در دماي 

باشد گلوتن خیلی سخت است و براي نانوایی مناسب نمی باشد. و  ۱۴باشد گلوتن مطلوب است و اگر باالتر از  ۷۴از  باالتر

 باز شود می ایجاد خمیر تخلخل ایجاد براي کربن اکسید دي گاز که زمانی که است باال گلوتن آنقدر سخت است که کیفیت

 .(13۱۳ کند ) دمان، ایجاد را پوکی و ترد نان تواند نمی و دارد کمی االستیسیته و کند باد تواند نمی هم
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 تغییرات میانگین اندیس گلوتن در درصدهاي مختلف آرد و زمان هاي متفاوت و دماهاي متغیر -۱نمودار

 

 اندازه گیری پروتئین 

 گیري اندازه مقدار بوده است چون 3۱/11، 1۷/1۱ب برابر با درصد به ترتی1۱درصد و ۱1میزان پروتئین در نمونه شاهد آرد 

می باشد بنابراین آردهاي استفاده شده از نوع کیفیت از نوع آرد قوي به حساب می آید. مشاهده  11-13در محدود  شده

 میکنید که درصد پروتئین در نمونه ها تغییر معنی داري نداشته است. و از قائده خاصی پیروي نمیکند. 

(Green  etal,. 1988 ; Macritchie etal,.1978). 
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 تغییرات میانگین درصد پروتئین در درصدهاي مختلف آرد و زمان هاي متفاوت و دماهاي متغیر -3نمودار

 

 میزان جذب آب 

بوده  درصد هم به این صورت ۱1درصد در هر دو دما میزان جذب آب نسبت به نمونه شاهد افزایش یافت و در آرد 1۱در آرد 

روز میزان جذب آب  3۴درجه سانتی گراد با افزایش بیشتري روبرو بوده است. بعد از  ۰۴است که میزان جذب آب در دماي 

 ۰۴درجه سانتی گراد به میزان ناچیز کاهش پیدا کرد و مجددا افزایش یافت. بعد از گذشت  ۰۷در این دو نمونه آرد در دماي 

 رـب ستقیمـم روـط به تصفا ینا یشافزا روز به مرور زمان کاهش یافت. و ۵۷ه و پس از روز میزان جذب آب به حداکثر رسید

ات صف بقیه یشافزا و تـمثب تاثیر باعث افزایش اي صفتصد در ۳۳ لحتماا به باشد  همچنینمی  موثر ییانانو کیفیت یشافزا

 ( مطابقت دارد. 13۱۰ دد که این نتیجه با نتایج بدست آمده از ) بنی اسدي و همکاران،گر می
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 در درصدهاي مختلف آرد و زمان هاي متفاوت و دماهاي متغیرجذب آب تغییرات میانگین  -۰نمودار

 

 زمان توسعه خمیر 

روز زمان توسعه در آرد ها با  1۷بوده است بعد از  ۰/1و  ۷/1درصد به ترنیب  ۱1 درصد و1۱زمان توسعه در نمونه شاهد آرد 

روز زمان توسعه  1۴درجه سانتی گراد بیشتر مشاهده شده است بعد از  ۰۴ایش یافت و این افزایش در دماي در هر دو دما افز

 روز در طی نگهداري کاهش یافت. ۵۷درجه به حداکثر میزان رسیده است  و بعد از  ۰۴و  ۱۷در هر دونمونه آرد در دو دماي 
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 متغیر دماهاي و متفاوت هاي زمان و آرد مختلف ايدرصده در خمیر توسعه زمان میانگین تغییرات -۷نمودار

 

 ثبات خمیر 

روز کاهش یافت نتایج نشان داد که  ۰۷روز میزان ثبات خمیر نسبت به نمونه شاهد افزایش یافت و بعد از  1۷بعد از گذشت 

شده خاصیت تشکیل  روز ثبات خمیر به صفر رسیده است در نتیجه آرد هاي نگهداري ۵۷نمونه آرد در هر دو دما بعد از 

درجه سانتی گراد زودتر  ۰۴خمیر خود را از دست داده و با کاهش کیفیت روبرو بوده است. و این کاهش کیفیت در دماي 

 مشاهده شده است.
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 متغیر دماهاي و متفاوت هاي زمان و آرد مختلف درصدهاي در خمیر ثبات میانگین تغییرات -1نمودار

 

 شده آورده ۰الی  1 جدول در درصد( 1۱ستاره )آرد  درصد( و آرد ۱1)آرد  نول آرد شیمیایی يآزمونها گیري اندازه نتایج

 داد برحسب درصد بیان شده است() اع .است

 درجه سانتی گراد 4۴و  2۲درصد در دماهای  1۱آرد  آزمایشات شیمیایی حاصل از تغییرات -1جدول 

 ازمون            

 

 زمان ) روز(

 )درصد( پروتئین ) درصد( اندیس گلوتن د()درص گلوتن مرطوب

 درجه۱۷

 سانتیگراد

 درجه۰۴

 سانتیگراد

 درجه۱۷

 سانتیگراد

 درجه۰۴

 ساتیگراد

 درجه۱۷

 سانتیگراد

 درجه۰۴

 سانتیگراد

 1۷/1۱ 3۷/۳۱ ۷/۱۰ ) شاهد ( 

 ۰/1۱ ۵/1۱ ۳۱/۳۵ ۳۳ ۱/31 ۱۵ روز بعد 1۷

 ۱1/1۱ ۷3/1۱ 1۴۴ 1۴۴ 3۱ 31 روز بعد 3۴

 ۷1/1۱ ۰/1۱ 1۴۴ 1۴۴ 3۱ 31 دروز بع ۰۷

 ۱۱/1۱ 3۳/1۱ ۳1/۱1 ۰۱/۱3 ۱/3۱ ۱/31 روز بعد 1۴

 ۰۰/1۱ 1۳/1۱ ۱۷/۱۱ 3/۱۴ 31 ۱۳ روز بعد ۵۷
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 درجه سانتی گراد 4۴و  2۲درصد در دماهای  21آرد  آزمایشات شیمیایی حاصل از تغییرات -2جدول 

 ازمون            

 

 زمان ) روز(

 پروتئین )درصد( دیس گلوتن ) درصد(ان گلوتن مرطوب )درصد(

 درجه ۱۷

 سانتیگراد

 درجه ۰۴

 سانتیگراد

 درجه ۱۷

 سانتیگراد

 درجه ۰۴

 سانتیگراد

 درجه ۱۷

 سانتیگراد

 درجه ۰۴

 سانتیگراد

 3۱/11 ۳1 ۱۰ )شاهد(

 ۷/11 ۱/11 ۱۷/۳۱ ۰/۳۷ ۱۱/۱1 3/۱1 روز بعد 1۷

 1۳/1۱ 1۰/11 ۱/۳۷ 1۴۴ 31 ۱۱ روز بعد 3۴

 3۷/11 11/11 ۳۷ 1۴۴ 31 ۱۱ دروز بع ۰۷

 ۷1/11 ۰1/11 ۱۰/۳3 ۱۳/۵۰ ۱۳/31 ۰/۱۱ روز بعد 1۴

 ۱۱/11 ۱۷/11 3۷/۳۴ ۱/۵۴ 3۴ ۱۵ روز بعد ۵۷

 

 

 درجه سانتی گراد 4۴و  2۲درصد در دماهای  1۱آزمون فارینوگراف آرد تغییرات حاصل از  -3جدول 

 ازمون        

 

 زمان )روز(

 ثبات خمیر یرزمان توسعه خم جذب آب خمیر

 درجه ۱۷

 سانتیگراد

 درجه ۰۴

 سانتیگراد

 درجه ۱۷

 سانتیگراد

 درجه ۰۴

 سانتیگراد

 درجه ۱۷

 سانتیگراد

 درجه ۰۴

 سانتیگراد

 ۷/1۴ ۷/1 ۷/۷1 (شاهد)

 ۷/13 1/1۱ 3/1 ۰/۷ 3/1۷ 3/۷۱ روز بعد 1۷

 ۱/1۱ ۱/1۴ ۷/1 1 ۷/۷۱ ۷۷ روز بعد 3۴

 ۱/11 ۰/۱ ۱/۵ ۷/1 ۱/13 ۷/۷۷ روز بعد ۰۷

 ۵/11 ۷/۵ 3/11 ۱ ۳/1۱ ۱/۷۳ روز بعد 1۴

 ۴ ۴ 3/۷ ۱/۰ 1/۰1 ۷1 روز بعد ۵۷

 

 

 درجه سانتی گراد 4۴و  2۲درصد در دماهای  21تغییرات حاصل از آزمون فارینوگراف آرد  -4جدول 

 ازمون     

 

 زمان )روز(

 ات خمیرثب زمان توسعه خمیر جذب آب خمیر

 درجه۱۷

 سانتیگراد

 درجه۰۴

 گرادسانتی

 درجه۱۷

 سانتیگراد

 درجه۰۴

 سانتیگراد

 درجه۱۷

 سانتیگراد

 درجه۰۴

 سانتیگراد

 ۱/1۱ ۰/1 ۷/۷۴ شاهد

 ۱/1۱ ۱/1۱ ۷/1 ۱/۰ 1۶11 ۱/۷1 روز بعد 1۷

 ۳/1۰ ۷/۳ ۱/1 ۵/۰ 1/13 1/۷۰ روز بعد 3۴

 ۵/۳ 3/۵ ۵ ۷ 1۷ ۵/۷۷ روز بعد ۰۷

 ۷ 3/۰ ۷/۵ ۷/۷ 1/۵1 ۱/۷۱ روز بعد 1۴
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 ۴ ۴ ۱/3 ۷/۰ 1/۰1 ۵/۷۴ روز بعد ۵۷

 

 نتیجه گیری 

 و گراد سانتی درجه ۰۴ دماي تیمار به مربوط گلوتن میزان بیشترین و یافت افزایش مرطوب گلوتن مقدار گلوتن دما افزایش با

 بوده ۱۵ مرطوب گلوتن با گراد سانتی درجه ۱۷ دماي به مربوط نیز مرطوب گلوتن کمترین و 3۱ مرطوب گلوتن با %1۱ آرد

 دو هر در. است زیادتر شاهد نمونه به نسبت ولی است یافته کاهش آرد نمونه دو هر در مرطوب گلوتن زمان طی در .است

 دو هر در اندیس مقدار زمان و دما افزایش با. است نداشته داري معنی تغییر پروتئین مقدار زمان و دما افزایش با آرد نمونه

 ۱۴ از تر پایین گلوتن میزان چون است ۵۴ با برابر %۱1 آرد در گلوتن میزان .یافت کاهش شاهد نمونه به نسبت آرد نمونه

 دهد می نشان نتایج. کند ایجاد را پوکی و ترد نان تواند می و دارد زیادي االستیسیته و است مناسب نانوایی براي و است بوده

 خمیرافزایش ثبات و خمیر توسعه زمان ،آب جذب شامل فارینوگرافی هاي شاخص زمان و دما افزایش با زمان گذشت با که

 همین به و است نگهداري سوم ماه در گراد سانتی درجه ۰۴ دماي در %۱1 آرد به مربوط آب جذب میزان بیشترین. یافت

 %1۱ آرد به مربوط توسعه زمان بیشترین و گراد سانتی درجه ۰۴ دماي در %۱1 آرد به مربوط خمیر استقامت بیشترین صورت

 اثرگذاري نهایی مدل در بایست می ثابت مقدار که دهد می نشان واریانس آنالیز جدول .است گراد سانتی درجه ۰۴ دماي در

اثر معنی  مرطوب، اندیس گلوتن، جذب آب خمیر، زمان توسعه و ثبات خمیر گلوتن میزان بر دما و آزمایش زمان و آرد نوع

 متغیر میزان بر آزمایش دماي و زمان و آرد درصد اثرگذاري همچنین. ستداري دارد و بر درصد پروتئین تغییرات معنی دار نی

 آنها به مربوط آزمون تمامی زیرا است؛ شده تأیید مرطوب، اندیس گلوتن، میزان جذب آب، زمان توسعه، ثبات خمیر گلوتن

 متغیر تغییرات درصد ۱۱ تقریباً(. p>0.05) و بر درصد پروتئین تغییرات معنی دار نیست (p<0.05) است شده معنادار

درصد تغییرات متغیر  1۴۴درصد تغییرات متغیر درصد پروتئین، ۳۴گلوتن،  اندیس متغیر تغییرات درصد ۱۱مرطوب،  گلوتن

 و اصلی اثرهاي تغییرات خمیر توسط ثبات متغیر تغییرات درصد۳۳درصد تغییرات متغیر زمان توسعه خمیر،  ۳۳ جذب آب،

 .شودمی بیان آنها متقابل اثر
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