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یکیالکت ذرت ترش ریخم یریکارگ به با یاکیسل نان دیتول امکان و یبررس  
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 چکیده

ولی  حضور  این  پروتئین  کیفیت نان  تهیه  شده از  آرد  گندم  به کیفیت  و کمیت  پروتئین  های  گلوتن  وابسته است  . 

ممکن است  از یک  رژیم  غذایی  فاقد  گلوتن  در تمام  طول  عمر  فرد  بیمار مبتال به سلیاک باشد  . هدف  از این  

پژوهش  ، تولید  نان   بدون  گلوتن  با کیفیت  مطلوب  و ارزش  تغذیه ای  باال  با استفاده  از   خمیر  ترش  ذرت الکتیکی  

 بود.

خمیر  ترش  به عنوان   عامل  حجیم  کننده  نان  از دوران  باستان   مورد استفاده  قرار  می گرفت . امروزه  هم به دلیل  

اثرات   اعجاز  انگیز  آن  در  باال بردن  کیفیت  وحجم نان  ، افزایش  خواص   تغذیه ای   نان، افزایش  زمان  ماندگاری  نان   

 بیاتی ، استفاده  از آن  دوباره  رایج یافته است.  و به تعویق  انداختن 

 الکتوباسیلوس فرمنتوم و (DSM20179الکتوباسیلوس پالنتاروم ) در این پژوهش  کاربرد  میکروارگانیسم های

(ATCC9338  به عنوان  کشت آغاز گر  در تهیه  خمیر ترش ذرت الکتیکی  و به کارگیری آن در  نان  بدون گلوتن  در  )

ساعت به روش بافت سنجی اندازه گیری   24،  24،  42درصد  بررسی  شد  . میزان  بیاتی  نان ها  پس از  01و5سطح  دو

شد. نتایج نشان  دادند  که الکتوباسیلوس  پالنتاروم   و الکتوباسیلوس  فرمنتوم در  کاهش  میزان  سفتی  نان   موثر  بودند. 

درصد  خمیر  ترش   ذرت  الکتیکی   نسبت  به نمونه شاهد  افزایش   01شامل   همچنین  مشاهده  شد  که نان  های  

  ماندگاری  و کاهش  میزان  بیاتی  داشتند  . 

خاصیت  ضد  قارچی  خمیر   ترش  های  تلقیح  شده با این  دو  باکتری  هم  مورد  بررسی  قرار  گرفت  و مشاهده  شد  

هیه شده با الکتوباسیلوس   پالنتاروم والکتوباسیلوس  فرمنتوم در  برابر   آسپرژیلوس که نان  های  حاوی  خمیر  ترش  ت

 نایجر ،  پنی  سیلیوم  ایتالیکوم  و ریزوپوس  استولونیفر  مقاوم تر از نان های   تهیه شده  بدون  خمیر  ترش  بودند .

سبب  خوردن  گلوتن  در افراد  حساس  ایجاد  میشود  بیماری  سلیاک   یک ناهنجاری  مادام  العمر  روده ای است  که  به

. این بیماری  یکی از  رایجترین  ناهنجاری  های  ژنتیکی  در جهان  است   .  بیماری  سلیاک  ، یک بیماری  خاموش  است  

م  میشود و در بیش تر  حاالت  تشخیص  داده نمی شود  و معموالً  تشخیص  این بیماری  در سنین  بزرگسالی  انجا

(FASANO AND  CATSSI ,2001 .) 

 

 : نان  سلیاکی  ، خمیر ترش  الکتیکی  ، بیاتی  ،  عمرانبارمانی  کلمات  کلیدی
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 :مقدمه 1 

هر حال   برای  بیماری  سلیاک  است  ،  به رژیم  غذایی  تنها  راه درمان  موثر  زحذف  دائمی  گلوتن  ا

نسبت  به خمیر  آرد  گندم  در   سست ترحذف   گلوتن  از فرموالسیون   نان  سبب   ایجاد  خمیری  

خالل  مراحل  قبل از  پخت  میشود  و میتواند  موجب  نان  پخته شده  با مغزی   از هم  پاشیده  ، رنگی  

در  ضمن  محصوالت  آردی  بدون   (gallagher et al .,2004نامناسب  و دیگر   معایب  کیفیتی شود )

گلوتن  که در  مغازه ها  موجود هستند  دارای  کیفیت  نامناسب ، احساس  دهانی  ضعیف  و طعمی  

 . (Arendt et al., 2002نامناسب  هستند )

پایه آرد  از %011نان های   بدون گلوتن  ، سریع  بیات   میشوند   که اساساً   به علت  مقادیر  زیاد  )تقریباً

در دسترس  است  و سبب   ه علت  فقدان  گلوتن  ، آب بیشتری( نشاسته  در فرموالسیون  آنها  است، ب

این  مشکالت  ، چالش های  ( Gallagher et al ., 2004)افزایش  در نرمی   مغز  و پوسته  میشود   .

 با عنوانو سبب  انجام  تحقیقات    ایجاد میکندتکنولوژیکی  عمده  برای تکنولوژیست ها  و نانواها  

 گلوتن  در تولید  محصوالت  آردی  بدون  گلوتن  میشوند.  برایجایگزینی 

(lazaridou  et al ., 2007 ; moore et al ., 2006 ) 

نان های   بدون گلوتن  به یک  سوبسترای  پلی مری  مانند  نشاسته ها ،  ترکیبات بر پایه پروتئین  مثل  

یسکواالستیک  گلوتن  در خمیر    یدها  نیاز  دارند  که خصوصیات  وپروتئین های  لبنیات  و هیدروکلوئ

نان   را تقلید  کند  . وموجب  ایجاد  بهبود  در بافت  ، احساس  دهانی  ، قابلیت  پذیرش  ومدت  زمان  

مالحظه ای   با تولید  نان  گندم  نگهداری  این محصوالت  شود. تولید  نان بدون گلوتن  به طور  قابل 

نشان داده شده است  ، بیشتر  نان های  بدون  گلوتن   0استاندارد  تفاوت  دارد  همانطور  که در  شکل

دارند  ، به عالوه  این خمیرها    شل و آبکیحاوی  مقدار  بیشتری  از آب  هستند  و ساختمان  خمیری  

ر  و زمان  پخت   کمتر  در مقایسه  با نان  گندم  نیاز  به مخلوط  کردن  کمتر ، تخمیر  کمت

 .(Arendt  et  al ., 2008دارند.)

  روش ها مواد و 2

 تکثیر میکروبی: 2-1

آگار  کشت  میدهند  وبعد از  آن  در محیط مایع  که    MRSشده رادر محیط  لیفوریزهابتدا   باکتریهای 

نام  دارد  کشت  میدهند   و بعد از آن  سانتریفیوژ میکنند  و در   MRS BROTHشیر ریخته  شده  که 

باقی  مانده   در داخل  شیر  تزریق  میشود  و تمامی  کشتها   BIOMMUASون ریخته  میشود  و از  کالف

بستگی  دارد    های مورد نظر به باکتریقدار این محیط کشت ها در داخل  انکوباتور  گذاشته میشود  و م

 استفاده میشود . % 01درمورد  الکتوباسیلوس   پالنتاروم و الکتوباسیلوس  فرمنتوم  به میزان    که

 این محیط کشت ها استفاده می شود در %01ش ها به میزان سوبنابراین از هر کدام از 
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ظور  تکثیر  یافتند  . برای  این  من  MRSباکتری های  اسید  الکتیک  خالص  در محیط  کشت  مایع   

گرم از  محیط  کشت  را در یک لیتر  آب  مقطر  حل  کرده  وپس از  استریلیزه کردن   4/54مقدار  

ساعت   42درجه  به مدت    32باتور  وباکتری  های  مذکور  را در آن  تلقیح  کرده  و سپس  در انک

 .می گرددگرمخانه گذاری  

شیرها استریل هستند  و منظور  از   .صورت  گرفت 01و در    پلیت های   PDA تکثیر  کپک ها  از محیط

شده و از هر   دونوع    ریخته  میشود. که فعالیت   بار  پاساژ داده 4ن است که هرکدام  یا A,Bپالنتاروم  

بیوتیک   باالیی  داشته  باشند  و در یخچال  نگهداری  شده تا  رسیده  شوند  این باکتری  ها تماماً پرو

 هستند.

  :تهیه مایه ترش الکتیکی 2-2

میلی لیتر  آب مخلوط  کرده  و سپس دربن  451گرم  آرد برنج   رابا  051زگر میکروبی   ابرای  تهیه  آغ

دقیقه  حرارت  داده شوند  تا کامالً به صورت  ژالتینه  درآمده   01درجه سانتی  گراد  به مدت   55ماری  

میلی لیتر آب   451گرم آرد ذرت  رابا  051خنک  شوند. به همین  ترتیب   C 32و سپس  تا دمای 

دقیقه  قرار میدهیم   تا کامالً  01درجه سانتی  گراد  به مدت   55مخلوط   کرده  وسپس  در بن ماری  

 .می شونددرجه  خنک   32ای  د  و سپس تا دمیبه صورت ژالتینه  درآ

گرم  411ا هبعد از  هرکدام  از خمیر .(هم خمیر  ذرت  و هم خمیر برنج  )گرم  میشود   011وزن خمیر  

 411و به همین  ترتیب   دوباره   . (گرم  خمیر   ذرت 411گرم  خمیر برنج .  411یعنی  )جدا میکنیم 

گرم  از  211 گرم  خمیر  ذرت  را به  صورت  جداگانه  ازهم جدا میکنیم  و بعد  411گرم خمیر  برنج و 

را که از هر  گرم خمیر برنج 411گرم خمیر ذرت و  411نیز جدا میکنیم  خمیر  برنج و خمیر  ذرت  را

که با هم  برنج و ذرت داریم گرم خمیر 211 می کنیم که در نهایتنمونه جدا کردیم با هم مخلوط  4کدام 

یرهای برنج و ذرت را به عنوان شاهد قسمت خم 4باقی مانده از هرکدام از گرم خمیر  011مخلوط شده و 

 .نگه میداریم 

بر پایه  وزن  گرم  A  (21 و Bهای  الکتیکی  از الکتوباسیلوس  پالنتاروم  به صورت  در این  حالت  سوش

به  (گرم بر پایه وزن خمیر 21)( LBBالکتوباسیلوس  فرمنتوم  )( و  Bگرم  41و   A گرم 41خمیر 

تلقیح  کرده  )البته  سوش  ها  از قبل تهیه  و آماده  و کشت   گرم211میزان به خمیرهای  آماده  شده 

 .(شده تا رسیده شودداده  شده  و تلقیح داده  شده ودر  یخچال نگهداری  

الکتوباسیلوس  پالنتاروم  و   51: 51که  به مخلوط  خمیر ذرت  و برنج  به نسبت  های  این صورتبه 

ه صورت جداگانه  تلقیح  شده  و به خمیر  ذرت  رندوم  الکتوباسیلوس  فرمنتوم  الکتوباسیلوس  فرمنتوم  ب

ت  ددرجه به م 31لقیح شده و همراه با خمیر شاهد در انکوباتورتم پالنتارو و به خمیر  برنج  الکتوباسیلوس

 ساعت  گرمخانه گذاری  میشود. 01
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  :شمارش میکروبی 3-2

برای شمارش  میکروبی  ، درآغاز  تلقیح  وانتهای  زمان  گرمخانه گذاری  ز مایه  ترش  الکتیکی  رقت  

آگار  کشت  داده شدند  . پلیت  براث   MRSحجمی  تهیه  شد و در  روی  محیط     001تا  101های   

ارش  میکروبی انجام مشساعت  گرمخانه گذاری   شده و سپس   24درجه  به مدت   32باتور  وها در انک

 شد.

 :آیند تخمیررتهیه خمیر وانجام ف 4-2

 21  شیر به میزان ،میلی لیتر 11به میزان   آب، %51برای تهیه  خمیرآرد  ذرت  و برنج به نسبت  های 

بر پایه وزن آرد( و  %01شکر) ،بر پایه وزن آرد(  %2نمک ) ،بر پایه وزن آرد  (%4)کره به میزان ومیلی لیتر 

بر پایه وزن آرد   طی یک مرحله  با  % 01و  5کتیکی در نسبتهای عدد  تخم مرغ  و  خمیر  ترش  ال یک

دقیقه  در دمای  اتاق  نگهداری  شد   نان  شاهد  هم نان سلیاکی   05یکدیگر  مخلوط  شدند  به مدت  

 کی   استفاده نشده است.است  که برای  تهیه  آن از خمیر  ترش الکتی

 :پخت نان 5-2

و در  کرده گرمی  تقسیم  411دقیقه  از زمان  تهیه  خمیر ، خمیر رابه  واحدهای   05    شتپس از گذ

 تفلون  روی  شعله  کم پخته میشوند.سطح  یک ماهی  تابه  

 :PHاندازه گیری   1-1-2

گرم  از خمیر  و یا نان  آسیاب  شده را  به کمک ترازوی  مارک  PH  ،01 برای اندازه گیری   

SORTORIUS  مدلGE412   میلی لیتر  آب مقطر  بویسله  یک  01ساخت کشور آلمان  توزین  و در

  فاز باالیی  با استفاده از  دستگاه  PHدقیقه  هم زده  میشوند  ، سپس   05به مدت   مگنت  و همزن 

 Bond LOVI   110   مدلSENSO DIREC   گیری  شد  ) اندازه آلمان ساخت کشور .et alKATINA  

 استفاده شد. 32از استاندارد ملی ایران  به شماره  PHبرای اندازه گیری      (2005,

 :(TTAاندازه گیری  اسیدیته کل ) 2-2-2

میلی لیتر  آب  مقطر   01اب  شده را با یگرم  نمونه خمیر  یا نان  آس 01برای اندازه گیری  اسیدیته هم  

تیتر  شد  و حجم    2/1معادل   PHنرمال  تا  0/1دقیقه  هم زده  شدند  و سپس  با سود    05به مدت 

  (KATINA  et al., ,2005گزارش  شد  TTAسود  مصرفی  به عنوان 

 :اندازه گیری  میزان رطوبت 3-2-2  

اندازه گیری   4111سال  AACCمندرج  در  22-01میزان  رطوبت    نان  براساس  دستورالعمل   شماره  

درجه سانتی گراد( تا رسیدن   به وزن   041گرم  از نمونه نان  در آون )دمای  5شد .  در این  روش   

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

مونه  تا  دمای  محیط  کاهش  ثابت  قرارداده  و سپس  به دسیکاتورمنتقل   گردید . پس  از آنکه  دمای  ن

 یافت  ، آن  را توزین  کرده  و از طریق  فرمول  زیر  درصد  رطوبت  محاسبه میشود :

میزان رطوبت )%(=
وزن نمونه  نان خشک شده−وزن نمونه  نان

وزن نمونه  نان
   011×  

 و بحث:نتایج  -3

   :در نمونه های  مایه ترش  الکتیکی pHتغییرات میزان  1-3

  شاهدنمونه های   pHبود   5/4-3/4  بیننمونه  ها   pHمشاهده  میشود  3-0در نمودار همان طور  که 

تلقیح  شده  با الکتوباسیلوس  پالنتاروم  )پالنتاروم  برنج(    ترشنمونه   خمیر    pHبود .   4/2-1/2بین  

فرمنتوم  ذرت ( و  و  51:51باسیلوس  فرمنتوم  )فرمنتوم الکتو به طور  معنی  داری  به ترتیب  بیشتر  از  

(  در پائین  51:51( بود  و الکتوباسیلوس  پالنتاروم)پالنتاروم   51:51الکتوباسیلوس  پالنتاروم) پالنتاروم  

به دلیل  نداشتن  سوش  الکتیکی     شاهد از بقیه  عمل  کرده است  و نمونه های  بهتر  pHآوردن  

 بودند.  pHاالترین  دارای  ب

 3-0نمودار 

 

 :درنمونه های  ترش الکتیکی TTAتغیرات  میزان   2-3

بود  و اسیدیته   4/3- 5/1شود  اسیدیتته   نمونه ها  بین   مشاهده  می 3-4ر در نمودا همان طور  که

الکتوباسیلوس   بود  اسیدیته  نمونه   خمیر  ترش  تلقیح  شده با  4/1-3/0نمونه های  شاهد  بین  

  پالنتاروم )پالنتاروم برنج( ( به طور  معنی  داری  بیشتر  از  الکتوباسیلوس51:51پالنتاروم  )پالنتاروم  

و الکتوباسیلوس فرمنتوم  )فرمنتوم ذرت ( بود (  ذرتو فرمنتوم  51:51فرمنتوم  )فرمنتوم الکتوباسیلوس 

 سوش ل  کرده است  و نمونه های  شاهد  به دلیل  نداشتن در پایین  آوردن  اسیدیته  بهتر از  بقیه  عم

 الکتیکی دارای   کمترین  اسیدیته  بودند.
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1

2

3

4

5

pH

pH
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 3-4نمودار 

 

  :در نمونه های   نانpHتغییرات میزان   3-3

نمونه های  بین   pHبود    23/1-22/1نمونه ها  بین    pHمشاهده میشود   3-3در نمودار همانطور  که 

( %5نمونه نان  با خمیر  ترش  تلقیح  شده  با الکتوباسیلوس  پالنتاروم  )پالنتاروم    pHبود   41/1-1/40

 %5و فرمنتوم   %5به طور   معنی داری  به ترتیب  بیشتر  از   الکتوباسیلوس  فرمنتوم  )فرمنتوم  ذرت  

 %5و پالنتاروم   %01باسیلوس   فرمنتوم  )پالنتاروم  برنج  ( و الکتو%01و فرمنتوم   %01وفرمنتوم  ذرت  

بهتر   از بقیه    pH(( در پائین  آوردن  % 01( است.  الکتوباسیلوس  پالنتاروم  )پالنتاروم   01و پالنتاروم  

عمل  کرده  است  و نمونه های   مشاهده شده  به دلیل نداشتن   خمیر  ترش   تلقیح  شده  با سوش  

 بودند.  pHد  نظر  دارای  باالترین  مور

 3-3نمودار 
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 pHجدول تجزیه واریانس 

F MS SS df  

 تیمار 10 241.395 24.139 **25.41

 خطا 22 20.9 0.95 

 کل 32 262.295 - 

CV=8.41% 

 :درنمونه های  نان TTAتغیرات  میزان   4-3

بود   و اسیدیته  نمونه  4/1- 4/0نمونه ها بین     مشاهده   میشود  اسیدیته 3-2در نمودار همان طور  که 

بود  اسیدیته  نمونه نان   با خمیر  ترش  تلقیح  شده  با الکتوباسیلوس  15/1-4/1های  مشاهده شده بین  

( به طور معنی داری   به ترتیب   %5( و الکتوباسیلوس   فرمنتوم  )فرمنتوم%5پالنتاروم  ) پالنتاروم  برنج  

( %01( و الکتوباسیلوس  فرمنتوم  )فرمنتوم  ذرت %01از الکتوباسیلوس   پالنتاروم  ) پالنتاروم  بیشتر  

بود  اسیدیته  نمونه ی مشاهده به دلیل  نداشتن  خمیر ترش  تلقیح  شده با سوش  مورد  نظر   دارای  

 کمترین  اسیدیته  بودند.

 3-2نمودار 
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 جدول تجزیه واریانس اسیدیته

F MS SS df  

 تیمار 10 22.35 2.235 *8.25

 خطا 22 5.962 0.271 

 کل 32 28.312 - 

CV=9.11% 

درنمونه های  نان  با خمیر ترش  تلقیح  شده با   TTAو   pHتغیرات  میزان   1-3-4

 الکتوباسیلوس  پالنتاروم  و  الکتوباسیلوس   فرمنتوم  و نمونه های شاهد   

مشاهده  میشود  که الکتوباسیلوس   پالنتاروم   در مقایسه با  3-2نمودار باکتری  با هم  که در   4مقایسه  

بهترین  عمل  کرده  است همچنین  مشاهده شده است  که   Phالکتوباسیلوس  فرمنتوم  در پائین  آوردن 

اسیدیته  خمیر ترش  ها  از اسیدیته  خمیر ترش  های  آرد برنج  و آرد ذرت  در کارهای  بیشتر  است   

به هنگام   تقسیم کردن  pHکه این   به دلیل  نداشتن  سوش  الکتیکی  است  که از تغییرات  سریع  

 جلوگیری  میکند  

 :تغییرات  میزان  رطوبت  درنمونه های نان 4-4

بود  ورطوبت  نمونه های  24-34مشاهده  میشود   رطوبت   نمونه ها  بین    2-2در نمودار  همانطور  که

بود  رطوبت   نمونه نان  با خمیر  ترش  تلقیح  شده  با الکتوباسیلوس   پالنتاروم    35-34مشاهده  بین  

(  به طور   معنی داری  به ترتیب  بیشتر  از %01توباسیلوس  فرمنتوم )فرمنتوم( و الک%01)پالنتاروم

( والکتوباسیلوس   % 01و پالنتاروم  برنج   %5و پالنتاروم  بنج    %5الکتوباسیلوس  پالنتاروم  )پالنتاروم  

که مشاهده  میشود   (  بود  همان طور %01و  پالنتاروم  برنج   %01و فرمنتوم  ذرت  %5فرمنتوم )فرمنتوم  

تفاوت  نمونه های  نان  با  خمیر  ترش  تبقیح  شده  با  سوش  الکتیکی   تفاوت  معنی داری  با نمونه 

 های  شاهد ندارند.
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 2-2نمودار 

 

 جدول تجزیه واریانس رطوبت

F MS SS df  

 تیمار 10 449.7 44.97 **35.41

 خطا 22 27.94 1.27 

 کل 32 477.64 - 

CV=8.52% 

 :نتایج آزمون کپک 5-4

تمامی نمونه ها در روز اول تفاوت  سنجی و ارزیابی حسی نان گفته شد همان طور که در نتایج آزمون بافت

باکتری  4شاهد به دلیل نداشتن خمیر ترش تلقیح شده با  یمعنی داری با روز سوم نداشتند و نمونه ها

کاهش زمان ماندگاری و افزایش میزان بیاتی داشتند و سایر نمونه ها به دلیل دارا بودن خمیر ترش تلقیح 

درصد افزایش زمان ماندگاری و کاهش میزان بیاتی داشتند و نمونه  01و  5باکتری در سطوح  4شده با هر 

درصد افزایش زمان ماندگاری و  5درصد خمیر ترش بودند نسبت به نمونه های حاوی  01هایی که حاوی 

 01حاوی  یدرصد خمیر ترش نسبت به نمونه ها 5کاهش میزان بیاتی بهتری داشتند و نمونه های حاوی 

دلیل دارا بودن خمیر ترش است که باعث خاصیت  عم و مزه بهتری داشتند که به درصد خمیر ترش ط

می شود به همین دالیل  ی جذب آب و به تعویق انداختن میزان بیاتی و افزایش زمان ماندگارینگهدار

و با توجه به دالیل ذکر شده در باال نمونه های شاهد به دلیل دارا  شددر دمای محیط انجام  آزمون کپک

ها داشتند در  بودن خمیر ترش زودتر از سایر نمونه ها کپک زدند و تفاوت معنی داری با سایر نمونه
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درجه سانتیگراد یخچال است و اگر  2در دمای روز   2-5حقیقت عمر مفید برای نان های فاقد گلوتن بین 

 درجه سانتیگراد بماند عمر نگهداری متقابال افزایش پیدا می کند.  -04در فریزر 

روز  2 بعد از گذشتگراد قرار گرفتند هم درجه سانتی 45نان هایی که مورد آزمایش کپک در دمای محیط 

فساد اتفاق افتاد که همان طور که گفته شد نمونه های شاهد تفاوت معنی داری با سایر نمونه ها داشتند و 

به دلیل دارا نبودن خمیر ترش زودتر از سایر نمونه ها کپک زدند و فاسد شدند و سایر نمونه ها که دارای 

درصد  01رصد تفاوت معنی داری با نمونه های حاوی د 5باکتری در سطح  4خمیر ترش تلقیح شده با هر 

درصد خمیر ترش زودتر از نمونه های  5باکتری داشتند نمونه های حاوی  4خمیر ترش تلقیح شده با هر 

درصد خمیر ترش کپک زدند و فاسد شدند و این به دلیل کم بودن میزان درصد خمیر ترش  01حاوی 

درصد خمیر ترش  5ترش تفاوت معنی داری با نمونه حاوی درصد خمیر  01است و نمونه های حاوی 

دیرتر از سایر نمونه ها کپک زدند و فاسد شدند و این  ترشدرصد خمیر  01داشتند که نمونه های حاوی 

 افزایش درصد میزان خمیر ترش است.به دلیل  

 :بررسی نتایج آزمونهای شیمیایی  5

 درنمونه های  مایه  ترش  الکتیکی : TTAو  pHنتایج  آزمون های     1-5

نمونه های  شاهد داشتند   الکتوباسیلوس   پالنتاروم  و   Phنتایج  بدست  آمده  نشان  داد که  

نمونه های  خمیر  را به   pHالکتوباسیلوس  فرمنتوم  که با  آرد  ذرت  و آرد  برنج  مخلوط  شده  بودند  

لوس  پالنتاروم  و الکتوباسیلوس  فرمنتوم  که به ترتیب   با آرد  برنج  طور  موثرتری  نسبت  به الکتوباسی

 و آرد  ذرت  هر کدام  جداگانه  مخلوط    شده بودند  به ترتیب  کاهش  داده بود.

کاهش  پیدا  کرده  و   pHافزایش  درصد  سوش  الکتیکی  به همراه  مخلوط  آرد  ذرت  و برنج   میزان  

 افزایش  پیدا  کرد.  TTA متقابالً  میزان 

   :درنمونه های  نان  TTAوpHنتایج آزمون  2-5

 قرار  دارند.  23/1-40/1نمونه های  نان  در عدد     Phنتایج بدست  آمده   نشان  داد که  

تمامی  نمونه ها  تفاوت  معنی داری  با نمونه های  شاهد  داشتند  الکتوباسیلوس  پالنتاروم  و 

نمونه های  نان  و حتی    pHس  فرمنتوم  که با آرد  ذرت  و آرد   برنج  مخلوط  شده  بودند  الکتوباسیلو

مایه ترش  را به طور  موقتی  نسبت  به الکتوباسیلوس   پالنتاروم  و الکتوباسیلوس  فرمنتوم  که به ترتیب  

آرد   ذرت  مخلوط  شده بودند  به الکتوباسیلوس  پالنتاروم  با آرد  برنج  و الکتوباسیلوس  فرمنتوم  با 

 ترتیب   کاهش  داده  بود.

 افزایش  پیدا کرد. TTAکاهش  پیدا کرده  و متقابالً میزان    pHبا افزایش  درصد  خمیر ترش  میزان  
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فاز  بیشتری  دارند  و مدل  کمپلکسی  آنها  کاهش  پیدا  میکند  که نشان   زاویه  خمیر های  دارای  اسید

 .(KOMLENIC etal ., 2010اختالط  بیش  از حد  آنها  است  )  دهنده

 pHاستفاده  متفاوت  است  ولی  در   نهایی  خمیر ترش  رسیده  با توجه  به نوع   فرآیند  و استارتر  مورد

 (.frederic  rovyts etal ., 2011) است3/2.5/3مورد  خمیر ترش  الکتیکی  بین  3

 نان: نتایج آزمون  رطوبت  3-5

قراردارند  تمامی  نمونه   34-24نتایج بدست  آمده  نشان  داد که  رطوبت  نمونه های نان  در محدوده  

ها  تفاوت  معنی داری  با نمونه های  شاهد نداشتند  الکتوباسیلوس  پالنتاروم  و الکتوباسیلوس  فرمنتوم  

رطوبت  نمونه های نان  را به  طور   %01  که هر دو  با  آرد  ذرت و  برنج  مخلوط  شدند   در سطوح 

موثرتری  نسبت  به الکتوباسیلوس  پالنتاروم  و الکتوباسیلوس  فرمنتوم  که هردو  با آرد  برنج  و آرد ذرت   

و الکتوباسیلوس   پالنتاروم  که با آرد  برنج مخلوط  شده در سطوح    %5مخلوط  شدند  در سطوح   

افزایش  داده   %  01و5فرمنتوم  که با آرد  ذرت  مخلوط  شده  در سطوح     و الکتوباسیلوس %  01و5

 بود.

با افزایش  درصد خمیر  ترش  میزان  رطوبت  افزایش  پیدا  کرده  و متقابالً  میزان  بیاتی   نان کاهش   و  

 زمان  ماندگاری  افزایش  پیدا کرد.

هستند  که به طور مداوم  شکسته  شده ومجدداً تشکیل   پیوندهای  بین مولکولی  در خمیر غیر کواالنسی 

میشوند  خاصیت جذب  آب  آرد  فاکتور  مهم  در تعیین  خواص  دست  است   و در ماشین  پذیری  

خمیر  به کارگیری  خمیر ترش  در تولید  خمیر منجر  به کاهش  معنی  داری  در جذب  آب  میشود  

یر  را نسبت  به نان  کنترل  و نا که به طریق  شیمیایی  اسیدی   شده  افزون  خمیر ترش  پایداری   خم

 است  کمتر  میکند.

(Meignen etal ., 2001 ;  vogel et al  ., 2002 ; meroth  et al .,2003 ; kati etal  ., 
2002 ; pepe et al ., 2004  hansen and  schieberle , 2005 ; paramithiotis etal  ., 
2005 ; robert etal ., 2006 ; leroy  etal ., 2007 ; edma and sanni , 2008 ; siragusa 
etal ., 2009 ; vogel mann etal ., 2009) 

 :بررسی نتایج آزمون کپک 4-5

تمامی نمونه ها در روز اول تفاوت  سنجی و ارزیابی حسی نان گفته شد همان طور که در نتایج آزمون بافت

باکتری  4شاهد به دلیل نداشتن خمیر ترش تلقیح شده با  یمعنی داری با روز سوم نداشتند و نمونه ها

کاهش زمان ماندگاری و افزایش میزان بیاتی داشتند و سایر نمونه ها به دلیل دارا بودن خمیر ترش تلقیح 

رصد افزایش زمان ماندگاری و کاهش میزان بیاتی داشتند و نمونه د 01و  5باکتری در سطوح  4شده با هر 

درصد افزایش زمان ماندگاری و  5درصد خمیر ترش بودند نسبت به نمونه های حاوی  01هایی که حاوی 

 01حاوی  یدرصد خمیر ترش نسبت به نمونه ها 5کاهش میزان بیاتی بهتری داشتند و نمونه های حاوی 
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مزه بهتری داشتند که به دلیل دارا بودن خمیر ترش است که باعث خاصیت  درصد خمیر ترش طعم و

می شود به همین دالیل  نگهداری جذب آب و به تعویق انداختن میزان بیاتی و افزایش زمان ماندگاری

و با توجه به دالیل ذکر شده در باال نمونه های شاهد به دلیل دارا  شددر دمای محیط انجام  آزمون کپک

خمیر ترش زودتر از سایر نمونه ها کپک زدند و تفاوت معنی داری با سایر نمونه ها داشتند در بودن 

درجه سانتیگراد یخچال است و اگر  2در دمای  روز  2-5حقیقت عمر مفید برای نان های فاقد گلوتن بین 

 درجه سانتیگراد بماند عمر نگهداری متقابال افزایش پیدا می کند.  -0 4در فریزر

روز  2 گراد قرار گرفتند هم بعد از گذشتدرجه سانتی 45ن هایی که مورد آزمایش کپک در دمای محیط نا

فساد اتفاق افتاد که همان طور که گفته شد نمونه های شاهد تفاوت معنی داری با سایر نمونه ها داشتند و 

ند و سایر نمونه ها که دارای به دلیل دارا نبودن خمیر ترش زودتر از سایر نمونه ها کپک زدند و فاسد شد

درصد  01درصد تفاوت معنی داری با نمونه های حاوی  5باکتری در سطح  4خمیر ترش تلقیح شده با هر 

درصد خمیر ترش زودتر از نمونه های  5باکتری داشتند نمونه های حاوی  4خمیر ترش تلقیح شده با هر 

ن به دلیل کم بودن میزان درصد خمیر ترش درصد خمیر ترش کپک زدند و فاسد شدند و ای 01حاوی 

درصد خمیر ترش  5درصد خمیر ترش تفاوت معنی داری با نمونه حاوی  01است و نمونه های حاوی 

دیرتر از سایر نمونه ها کپک زدند و فاسد شدند و این  ترشدرصد خمیر  01داشتند که نمونه های حاوی 

  افزایش درصد میزان خمیر ترش است.به دلیل  
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 نتیجه گیری 6

نتیجه   تحقیق فوق  حاکی از  این بود  که استفاده از خمیر  ترش  میتواند  کیفیت  نان  تولیدی  را -0

 بهبود  بخشیده  و فرآیند  بیات  شدن  را  نیز  به تأخیر  بیاندازد.

همچنین  استفاده  از باکتری های الکتیک اسید  میتواند  آرومای  نان  تولیدی  را بهبود  بخشیده  و  -4

 مشتری  پسند  واقع   گردد   

ذرت  به رنج  نیز  کامالً میتواند  در افزایش  کیفیت  نان  و کاهش  بیاتی   استفاده از مقادیر  باالتر  -3

 تاثیر  گذار  واقع  گردد.

در مقایسه  با نان های ،الکتیکی  تهیه  شده  در هنگام  پخت  میزان  رطوبت  باالتری   ،میر   ترشخ -2

سنتی  حفظ  میکند  ، رطوبت  در نان  تهیه  شده منجر  میشود  تا  دارای  ماندگاری  باالتر  و طوالنی  تر  

 روز  (باشد 2-5)

ش  با تولید  اسیدهای آلی  ومواد ضد میکروبی  باکتری  های  اسید  الکتیک  موجود در خمیر  تر -5

ا استفاده از خمیر  ترش  میتوان  نان دارند  در نتیجه  ب  ی  در به تعویق  انداختن  کپک زدگینقش  موثر

 ان  ضایعات  نان  که در نتیجه  فساد  به وجود  می آیداز میز

حت  تأثیر  تمام  جنبه های  مثبت  نان  از حمله کیفیت  ، عطر وطعم  و خواص  تخمیر  خمیر ترش  ت -1

مفید  دیگر  میشود اطالعات   جمع آوری شده  تاکنون  نشان دهنده  این  است  که میتواند  از این  

ضد میتواند  عوامل  خمیر که در  تخمیر   اعمال  مثبت  برای  تولیدات  بیشتر  نان  استفاده کرد  . 

 میکوبی  زیادی  را استخراج  کرد  و در  مراحل  دیگر  به کاربرد.

با سبوس  برنج باعث  بهبود نهایی  کیفیت  نان  که تاحدی  باعث  تیرگی  رنگ  پوسته   GFمکمل  نان -2

 وعمر  مفید  کمک میکند.  به کیفیت و  حجم  استحکام  نان  را باعث  میود. و با انتخاب  سبوس  برنج 

درصد  خمیر ترش   01و  5نتیجه گیری کلی  این  مطالعه  اهمیت  تولید  نان غنی  تهیه  شده با -4

 .کرد ائیدالکتیکی  را  با ویژگی  های  حسی  و رئولوژیکی  مطلوب  ت
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