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های نوین وریفنااولین همایش ملی   

زیداشت و پس از برداشت محصوالت کشاوربر  
ویمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رض  

3020آبان ماه  93-99مشهد مقدس،   

 بهبود خواص رئولوژیکی اثر صمغ های بومی بر

 کیک روغنی
 

 
 سمیه شرفی1- اکرم آریان فر2 *- زهرا شیخ االسالمی3

 

 نارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسالمی، قوچان، ایرا کارشناسی دانشجوی -1

 گروه علوم و صنایع غذایی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسالمی، قوچان، ایران -2

 رضوی خراسان طبیعی منابع و کشاورزی تحقیقات مرکز علمی هیئت عضو -3

 

Emill:sharafi_hasti@yahoo.com 

 

 چکیده
ال درمحصوالت  پخت برای بهبود هیدروکلوئیدها  یا صمغ ها گروه بزرگی ازپلی ساکاریدها و مشتقات آنها هستند که معو

هدف از انجام این تحقیق   بافت، تقویت شبکه گلوتنی، ایجاد نرمی، یکنواختی وبه تعویق انداختن بیاتی استفاده می شوند. 

درصد( و ترکیب  72/2و  12/2، 01/2، 2بررسی اثر افزودن صمغ های بومی) قدومه شهری و قدومه شیرازی( در چهار سطح )

ه سطح بر میزان سفتی بافت کیک روغنی و ویسکوزیته خمیرابه بود. نتایج به وضوح نشان داد که افزودن صمغ آنها در س

درصدسبب کاهش سفتی بافت شدند. درحالت ترکیبی بهترین نتیجه 12/2قدمه شهری وقدومه  شیرازی به خصوص درسطح

 (.>21/2pغ قدومه شیرازی مشاهده شد )درصد درنمونه حاوی دوسوم صمغ قدومه شهری  و یک سوم صم12/2درسطح 
ویسکوزیته خمیرابه به طور معنی داری  ،همچنین مشخص گردید با افزایش درصد هردونوع صمغ درفرموالسیون

 (.P<0.05 افزایش یافت)

  

 کلید واژه: صمغ قدومه شهری، صمغ قدومه شیرازی، سفتی بافت، ویسکوزیته خمیرابه، کیک روغنی

 

 مقدمه -1

دستخوش تغییرات فیزیکو شیمیایی مختلفی می شوند که ،والت صنایع پخت پس از طی فرآیندپختنان ومحص

درمفهوم کلی آن رابیاتی می نامند.به تاخیر انداختن بیاتی ازمسائل مهم صنایع پخت بوده واز جنبه اقتصادی 

راههایی وجود دارد از (. برای به تاخیر انداختن بیاتی محصوالت نانوایی 0222،حائز اهمیت می باشد)ریوی

نگهداری دردمای مشخص واستفاده ازمواد افزودنی)ایزیز  ،بسته بندی مناسب،جمله؛ بهبود کیفیت پخت 

 دمحققین به این نتیجه رسیدن(.ازجمله این افزودنی ها هیدروکلوئیدها می باشند.1931،؛هرتز 0223،وهمکاران 

نگهداری نان ومحصوالتی همچون کیک و کلوچه و  توانند افت رطوبت حین هیدروکلوئیدها می که تمامی

این ترکیبات می  سرعت از دست رفتن آب از مغز را کاهش دهند و رطوبت مغزنان ومحصوالت را افزایش دهند.

توانند باعث بهبود بافت، به تعویق انداختن رتروگرداسیون نشاسته، حفظ رطوبت و افزایش کیفیت محصوالت 

 (. 1992ر،درطی نگهداری شوند)استاف

هیدروکلوئیدها  ویژگی های  خمیرنشاسته ودمای ژالتیناسیون ، ویسکوزیته خمیر و رتروگراداسیون  نشاسته 

(  . این  ویژگی 0221؛ راسل وهمکاران ، 1999؛  راجس و همکاران، 1 190رابهبود می بخشند )کریستینس ،

 (.0223 ،ست)کالرها بر پخت کیک ، کیفیت نهایی  محصول وبیاتی فراورده موثر ا
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3020آبان ماه  93-99مشهد مقدس،   

شود. تجزیه شیمیایی صمغ نشان داد این استخراج می Lepidium perfoliatumصمغ قدومه شهری از دانه گیاه 

درصد خاکستر و فاقد چربی است.  10/2درصد رطوبت،  3/2درصد پروتئین،  3/2درصد قند،  03/00صمغ حاوی

)کوچکی و باشد. و حاللیت آن کمتر از این صمغ می ویسکوزیته و قابلیت جذب آب صمغ قدومه مشابه صمغ زانتان

 (.0211 ،همکاران

 از و جنس دارد122-172ازخانواده کروسیرا درحدود Alyssum homolocarpufmی با نام علمی قدومه شیراز

ه به رنگ اکند گلهای این گیدوره به طور وسیعی گلدهی می طی سال طی دو بوده که در گونه گیاهان گلدار

 ایران و عربستان، عراق، این گیاه بومی مصر، متر طول دارد.میلی1/1-1/0 هایی به اندازهدانه روشن وصورتی 

 قدومه ایران شناخته شده است . در نام محلی قدومه شیرازی یا تودری هآلیسوم هومولوکارپوم ب باشد.پاکستان می

(.با توجه به اهمیت 1307،)قنبرزاده ودشبندی میطبقه ها(ای )گاالکتوماناندانه هایجزصمغ شیرازی

هیدروکلوئیدها درصنایع غذایی وقیمت باالی این ترکیبات توجه به صمغ های بومی به شدت گسترش یافته است . 

ترکیبات پلی ساکاریدی جدید فراوان یافت می شود که با توجه به عدم وجود ،درایران به دلیل وفور منابع گیاهی 

شیمیایی  ،تعیین ویژگی های فیزیکی ، ضرورت فرایند استخراج،عات این صمغ های بومیاطالعات کافی از اطال

)قدمه شهری و  های بومی هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثر صمغوعملکردی آن ها بیش از بیش احساس می گردد.

دستگاه خمیرابه با استفاده  قدومه شیرازی( در چهار سطح بر میزان سفتی بافت کیک روغنی وهمچنین ارزیابی ویسکوزیته

 بود. بوستویک سنج قوام

 

 مواد و روشها -2

 مواد -2-1

گلوتن مرطوب  ،01/10پروتئین  ،99/2خاکستر، 12/10رطوبت درصد،07( با درجه استخراج کاللهآرد گندم )

ام آزمایشات یک بدین منظور، آرد مورد نیاز برای انج تهیه گردید. کارخانه آرد کالله از 07/2و گلوتن خشک 0/11

همچنین سایر مواد مصرفی )براساس درصد آرد( در تولید جا تهیه و در مکان دور از نور و گرما نگهداری گردید. 

، وانیل و تخم مرغ از فروشگاه (tiara)نسترن، بکینگ پودر روغن نباتی مایعالدن، کیک شامل پودر شکر

ها تهیه و در یخچال زه نیز یک روز قبل از تولید روزانه کیکمرغ تاخریداری و تخم کننده مواد اولیه قنادیعرضه

  نگهداری شد.

 مشهد شهر در های قدومه شهری وقدومه شیرازی از فروشگاهیدانه صمغ قدومه شهری وشیرازی: سازیآماده

 زتمی دستی شیوه به کاه و شکسته های سنگ، دانه خاشاک، و خار نظیر خارجی مواد حذف و جهت شده خریداری

 فرآیند استخراج شد. در (0229همکاران) و کوچکی به روش شیرازی و شهری قدومه تحقیق صمغ شدند. در این

 در و شدمی تنظیم HCLیا  NaoHموالر 1/2 محلول بوسیله دیونیزه آب pHابتدا  ها،نمونه کلیه صمغ استخراج

 تکمیل جهت مجدداً، و افزوده شده آن به هادانه سپس و دیده حرارت نظر دمای مورد به رسیدن تا گرم آب حمام

 هیدروکلوئیدی عصاره نهایت در .شدمی زده هم متناوب طور به و گرفته قرار گرم حمام آب در آب، جذب فرآیند

 خشک گرادسانتی درجه 72 دمای در در آون و شد استخراج ایران( خزر، پارس(اکستراکتور آزمایشگاهی توسط

انجام  منظور به خشک مکان در و بسته در ظروف درها صمغ پودر و شد (10مش )با الک و آسیاب و سپس گردیده

 .نگهداری شدند نظر مورد آزمایشات

درصد در فرموالسیون کیک الزم بود، مطابق با دستورالعمل موجود در 10همچنین شربت اینورت که به میزان 

 مورد استفاده قرار گرفت. 1303تدوین شده در سال  0201استاندارد ملی ایران به شماره 
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 روش ها -2-2

 روش تهیه کیک روغنی -2-2-1

 32پودر شکر، درصد  12فرمول، با درصد آرد گندم  122به منظور تهیه خمیر کیک، مواد خمیر کیک حاوی 

درصد شربت  10و  تخم مرغدرصد  33وانیل و درصد  0/2، (tiara)پودر بیکینگدرصد  0روغن نباتی مایع، درصد 

( ساخت ژاپن طبق فرموالسیون در نظر گرفته توزین  AND EK-200iورت بود. با استفاده از ترازو دیجیتال ) این

گردید سپس طبق روش کرم کردن، در ابتدا مخلوط شدن روغن، پودر شکر، و تخم مرغ با استفاده از یک هم زن 

دقیقه انجام شد تا  3در مدت زمان  دور در دقیقه و 100ساخت فرانسه با سرعت  (Moulinex 150W 727)برقی 

 3های هوا ایجاد گردد. سپس شربت اینورت به این کرم اضافه شد و عمل هم زدن به مدت یک کرم حاوی حباب

، 2دقیقه ادامه یافت. در مرحله بعدارد، بکینگ پودر، وانیل و صمغ قدومه شهری و صمغ قدومه شیرازی )در سطوح 

گردید و مخلوط حاصل به صورت تدریجی به کرم افزوده گردید. در ادامه با  درصد( اضافه72/2و 12/2، 01/2

گرم از خمیر تهیه شده، درون کاغذهای مخصوص 22، آلمان( Lebensmittelechtای )استفاده از یک قیف پارچه

ها قرار گرفته بودند، ریخته شد. عمل پخت در فر آزمایشگاهی گردان با هوای داغ کیک که درون قالب

(Zuccihelli Forni در دمای )دقیقه انجام گردید. پس از سرد  02گراد و به مدت زمان درجه سانتی 172، ایتالیا

اتیلنی به منظور ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی، بسته بندی و در های پلیها در کیسهشدن، هر یک از نمونه

 درجه سانتی گراد ( نگهداری شدند. 01دمای محیط )

 

  یابی بافت کیک روغنیارز -2-2-2

ساعت پس از پخت، با استفاده از دستگاه بافت سنج بر اساس روش پورفرزاد و  0ارزیابی بافت کیک در فاصله زمانی 

سانتی متر قطر در  0( ، انجام گرفت. حداکثر نیروی مورد نیاز برای نفوذ یک پروب با انتهای استوانه ای )0221همکاران )

میلی متر در دقیقه از مرکز کیک، به عنوان شاخص سفتی محاسبه گردید. نقطه شروع  32( با سرعت سانتی متر ارتفاع  3/0

 میلی متر بود. 01نیوتن و  21/2و نقطه هدف به ترتیب 

 

  ویسکوزیته خمیرابهارزیابی میزان  -2-2-3

 شکل یا مستطیل مکعب ای حفظهم دارای دستگاه این.استفاده گردید بوستویک سنج قوام خمیراز قوام گیری اندازه برای

 مخصوص کردن تیغه آزاد از بعد و ه شد ریخته کوچک خانه درون که خمیر است بزرگ و کوچک خانه دو با ای استوانه نیمه

 گردید. ثبت قوام به عنوان خمیر توسط شده طی مسافت و قرائت معین درزمان خمیر توسط شده طی مسیر خانه دو بین

 
 آماریتجزیه و تحلیل  -2-3

میانگین آنالیز  مقایسه و واریانس برای آنالیز 17نسخه  spss افزار تصادفی بوسیله نرم طرح کامالً ها در قالبداده

 گردید. ترسیم Excell 2007افزار نرم ها توسطو منحنی شد، انجام درصد 1 سطح درها میانگین مقایسه شدند.

  

  بحث و نتایج -3

 کیک روغنی فتسفتی باارزیابی نتایج  -3-1

اثر افزودن صمغ قدومه شهری وقدومه شیرازی وتاثیر ترکیب آنها در فاصله زمانی دو ساعت پس از  ،1در شکل

نشان داد با  صمغ ها همانگونه که نتایج اثر مقادیر مختلف .نشان داده شده استپخت بر سفتی کیک روغنی 

سفتی بافت کاهش یافت این روند تا سطح  ،سیونمیزان صمغ قدومه شهری و قدومه شیرازی در فرموالافزایش 
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،میزان سفتی  صمغ قدومه شهری وصمغ قدومه شیرازیدرصد  12/2بیش از درصد ادامه داشت اما با افزایش  12/2

(. همچنین در ارزیابی اثر دوصمغ میتوان گفت نمونه P<0.05)یافت افزایش داریهای تولیدی به طور معنینمونه

ه شهری نسبت به نمونه های حاوی صمغ قدومه شیرازی درتمام سطوح دارای کمترین های حاوی صمغ قدوم

میزان سفتی بافت می باشند که این امر درتاثیر ترکیب آنها نیزمشهوداست. ترکیب صمغ قدمه شهری وقدومه 

ونه ها شیرازی نیز در روند سفتی بافت کیک تاثیر گذار بوده است به طوری که  کمترین میزان سفتی بین نم

نتایج حاج محمدی و  دوساعت بعد از پخت مربوط به نمونه حاوی دوسوم شهری ویک سوم  شیرازی می باشد.

 افزایش با انبارداری، طی ( متناسب با نتایج پژوهش حاضر است آنها به این نتیجه رسیدند که در1393همکاران)

 افزایش با حالیکه در ،ر معنی داری نرمتر شدهبافت کیک نسبت به نمونه شاهد به طو،درصد  2/2تا کتیرا میزان

 به نسبت درصد 3/2سطح  در علی رغم اینکه تفاوت معنی داری مشاهده نشد، ،درصد 2/ 0کتیرا تا درصد بیشتر

 بارسناس و دیویدو وهمکاران، نتایج طبق  مغز، بافت  سفتی  کاهش .داشته است افزایش بافت سختی شاهد، نمونه

 خمیر، در محتوای رطوبتی یافتن افزایش دلیل به توان می را، افزودن هیدروکلوئیدها اثر کاران برهم راسل ،گواردا و

 (. همچنین1391،داد)حاج محمدی نسبت کتیرا هیدروکلوئید آب توسط نگهداری و جذب باالی قابلیت از ناشی

و یا عدم حضور صمغ در  درصد آرد سنگینک را کاهش میزان گلوتن 32حاوی  علت سفتی نمونه ، (1391صفا )

تر فرموالسیون این نمونه دانست که این امر سبب تسهیل مهاجرت رطوبت از مغز به پوسته و در نتیجه بیاتی سریع

اثر افزودن صمغ قدومه شهری وقدومه شیرازی وتاثیر ،1(.همچنین درشکل 1391،گردد)صفا و سفتی بیشتر می

همانگونه که نتایج  .نشان داده شده استز پخت بر سفتی کیک روغنی ترکیب آنها در فاصله زمانی یک هفته پس ا

سفتی  ،میزان صمغ قدومه شهری وقدومه شیرازی در فرموالسیوننشان داد با افزایش صمغ ها اثر مقادیر مختلف

درصد صمغ قدمه شهری وصمغ قدومه شیرازی ادامه داشت اما با  12/2بافت کاهش یافت این روند تا سطح 

(. همچنین P<0.05)یافت افزایشداری های تولیدی به طور معنیدرصد ، میزان سفتی نمونه 12/2بیش از افزایش 

توان گفت نمونه های حاوی صمغ قدومه شهری نسبت به نمونه های حاوی صمغ قدومه  در ارزیابی اثر دوصمغ می

 .رتاثیر ترکیب آنها نیز مشهوداست شیرازی درتمام سطوح دارای کمترین میزان سفتی بافت می باشندکه این امر د

ترکیب صمغ قدومه شهری وقدومه شیرازی نیزدرروند سفتی بافت کیک تاثیر گذار بوده است به طوری که کمترین 

الزم به ذکر  میزان سفتی بافت پس از یک هفته مربوط به نمونه حاوی دوسوم شهری ویک سوم  شیرازی می باشد.

صمغ قدومه حضور افزایش یافت.البته های تولیدی در طی مدت زمان نگهداری است که میزان سفتی تمام نمونه

تسهیل مهاجرت رطوبت از مغز به پوسته و در عدم  سبب در فرموالسیون کیک روغنیشهری وقدومه شیرازی 

در همین راستا کناکل و همکاران صمغ ها شد. 12/2کمتر در نمونه های حاوی و سفتی  دیرترنتیجه بیاتی 

به بررسی جایگزینی آرد گندم با سطوح مختلف آرد جو بدون پوشینه بر خواص کمی و کیفی نان  ، (1997)

درصد آرد جو بدون پوشینه در فرموالسیون،  32پرداختند. نتایج این محققین نشان داد که با افزایش بیش از 

ها ها، صمغدهنده ، انواع بهبودمیزان سفتی محصول افزایش یافت که جهت رفع این مشکل استفاده از گلوتن فعال

. (1997 ،کناکل (و امولسیفایرها، متناسب با سطح جایگزینی آرد گندم با آرد جو بدون پوشینه پیشنهاد گردید

این نتیجه دست یافتند  در طی مطالعات خود به، (0222و گجرال و همکاران ) (0210)همچنین موریرا و همکاران

کم گلوتن یا بدون گلوتن را  پختو آنزیم مشکل افزایش سفتی محصوالت صنایع  رامولسیفای غ،از صم که استفاده

 .در طی مدت زمان نگهداری برطرف نمودند
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 کیک روغنیسفتی بافت براثرصمغ قدومه شهری وصمغ قدومه شیرازی و تاثیر ترکیب آنها  -1 شکل

 

 ویسکوزیته خمیرابهارزیابی نتایج  -3-1

آمده است با افزایش درصد صمغ قدومه شهری وصمغ قدومه شیرازی،  3و0که در شکلاضر نتایج پژوهش ح طبق

(.این افزایش P<0.05میزان ویسکوزیته خمیرابه خمیرابه نسبت به نمونه شاهد به طور معنی داری افزایش  یافت )

.و همچنین های حاوی صمغ قدومه شیرازی نسبت به صمغ قدومه شهری بیشتر بود ویسکوزیته،در خمیرابه

درنمونه های ترکیبی باالترین ویسکوزیته خمیرابه مربوط به نمونه حاوی دوسوم صمغ قدومه شیرازی ویک سوم 

( ، بیان نمودند که افزایش مواد جامد با تاثیر بر حرکت 0211صمغ قدومه شهری می باشد. کوچکی و همکاران )

این امر تفاوت ساختار  شیمیایی این دو صمغ و توانایی  شود. احتماال دلیل مولکولی باعث افزایش ویسکوزیته می

ها در جذب و نگهداری آب است. عالوه بر این مورد، هوای محبوس شده درخمیرابه نیز بهعنوان عامل آن

( بیان نمودند که خمیرابه با دانسیته کمتر، 0211و همکاران )باشدتان موثربرویسکوزیته ویسکوزیته مورد توجه می

( نیز نشان داد که ورود هوا به خمیرابه باعث افزایش 0223) نتایج االیس و همکاران ویسکوزیته باالتری داشت.

وارد (  حاکی از  این بود که  افزایش هوای 0222) در حالی که نتایج باسلین گاپ و همکاران شود .می ویسکوزیته

شود. نظرات متفاوتی  دررابطه با اثر هوا بر ویسکوزیته شده به خمیرابه باعث کاهش ویسکوزیته در امولسیون می

ها تقریبا یکسان بود،  گزارش شده است، اما از  آن جا که دراین پژوهش مقدارهوای وارد شده به تمام خمیرابه

ها به یک اندازه و اصلی ترین عامل تغییر ویسکوزیته ابهبنابراین نقش آن در افزایش  ویسکوزیته در تمام خمیر

 ها باشد.تواند حضور صمغمی
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 اثرصمغ قدومه شهری و قدومه شیرازی و تاثیرترکیب آنها بر ویسکوزیته خمیرابه پس ازیک دقیقه -2شکل 

 

 

 
 

 رابه پس ازدو دقیقهاثرصمغ قدومه شهری و قدومه شیرازی و تاثیرترکیب آنها بر ویسکوزیته خمی -3شکل 

 

 گیرینتیجه -4

 مشخص روغنی کیک در فرموالسیون صمغ قدومه شهری وقدومه شیرازی افزودن اثر بررسی با پژوهش این در

سفتی بافت کیک روغنی  کاهش میزان درصد باعث 12/2شیرازی در غلظت و قدومه شهری  هایصمغ که گردید

صمغ قدومه شهری ویک سوم صمغ  حاوی دوسوم ا هم، نمونهاند، همچنین در ترکیب همزمان دو صمغ بشده

قدومه شیرازی پایین ترین میزان سفتی بافت رانسبت به نمونه شاهدداشت و این نمونه بعنوان تیمار بهینه معرفی 

شد. همچنین مشخص گردید با افزایش درصد هردونوع صمغ ویسکوزیته خمیرابه به طور معنی داری افزایش یافت 

( P<0.05.) 

 تشکر و قدر دانی-5 

فر، سرکار خانم دکتر شیخ االسالمی و مرکز تحقیقات  در پایان الزم است از زحمات سرکار خانم دکتر آریان

کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی که در مراحل انجام این پژوهش مارا یاری نمودند، صمیمانه قدردانی 

 نمایم.
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 منابع -6

 

 کیک کیفی خواص بر کتیرا اثر (. بررسی1393. ،حجت االسالمی،م. ،مولوی،ه.).حاج محمدی،ا. ،کرامت،ج1

 .1-0 ، صفحات 20 ،شماره11غذایی،دوره صنایع و علوم اسفنجی. فصلنامه

بررسی تأثیر اختالط آرد گندم و دانه سنگینک بر خواص  .1391.صفا،ر.، عطای صالحی،ا و شیخ االسالمی، ز. 0

 نیمه حجیم. پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچان. ای نان بربریکیفی و تغذیه

 (. مبانی رئولوژی مواد و بیو پلیمرهای غذایی، انتشارات دانشگاه تهران.1300. قنبرزاده، ب.)3
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Food Engineering 77, 896-909. 
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