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چکیده
نان یکی از مهمترین مواد غذایی مورد استفاده انسان بوده كه میبایست از ارزش و خواص تغذیهاي الزم برخوردار
باشد .در این تحقیق تاثیر افزودن آرد برنج قهوهاي در مقادیر ( 01 ،5و  05درصد) بههمراه امولسیفایر منو و دي
گلیسیرید (در دو غلظت  1/5و  0درصد) بر ویژگیهاي كیفی نان سنگک مورد بررسی قرار گرفت .براساس نتایج،
بیشترین مقدار حجم نان براي تیمار شاهد و كمترین آن براي تیمار ( B1داراي  5درصد آرد برنج قهوهاي و  1/5درصد
امولسیفایر منو و دي گلیسیرید) بهدست آمد .همچنین تیمار شاهد حاوي بیشترین و تیمار  B1حاوي كمترین میزان
رطوبت بودند .از سوي دیگر تیمارهاي ( B6داراي  05درصد آرد برنج قهوهاي و  0درصد امولسیفایر منو و دي
گلیسیرید) و شاهد بهترتیب از بیشترین و كمترین مقادیر خاكستر ،فیبر و چربی برخوردار بودند .قابل توجه اینكه
بیشترین مقدار پروتئین در تیمارهاي شاهد و ( B4داراي  5درصد آرد برنج قهوهاي و  0درصد امولسیفایر منو و دي
گلیسیرید) و كمترین آن در تیمارهاي ( B3داراي  05درصد آرد برنج قهوهاي و  1/5درصد امولسیفایر منو و دي
گلیسیرید) و  B6مشاهده شد .بر اساس نتایج ارزیابی ویژگی هاي ارگانولپتیکی ،به جز قابلیت جویدن ،بو ،طعم و مزه،
تیمار  B6نسبت به شاهد مطلوبتر بود .همچنین نظر به نتایج آزمون میزان بیاتی به روش حسی 42 ،ساعت پس از پخت،
بین نمونه هاي نان سنگک حاوي آرد برنج قهوهاي و امولسیفایر منو و دي گلیسیرید اختالف معنیدار مشاهده نگردید اما
در  24و  24ساعت پس از پخت ،بیشترین امتیاز تازگی به تیمار  B6و كمترین آن به شاهد تعلق گرفت .در سنجش میزان
بیاتی به روش دستگاهی 42 ،ساعت پس از پخت ،بیشترین میزان بیاتی در تیمار شاهد و كمترین آن در تیمار  B3اما 24
و  24ساعت پس از پخت ،بیشترین و كمترین میزان بیاتی بهترتیب در تیمارهاي شاهد و  B6مشاهده شد.
واژگان کلیدی :نان سنگک ،آرد برنج قهوهاي ،امولسیفایر منو و دي گلیسیرید
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مقدمه

آرد گندم كامل با درجه استخراج  32-35درصد ،آب،

در اكثر كشورهاي جهان ،غالت تأمین كننده بیشترین

خمیر ترش ( مخمر ) و نمک بوده كه با هم مخلوط شده

مقدار كالري ،پروتئین ،فیبر ،ویتامینها و مواد معدنی

و خمیر حاصل به مدت  4ساعت جهت تخمیر به حالت

مورد نیاز انسان میباشند .در میان غالت ،گندم به دلیل

استراحت قرار داده می شود و سپس قطعاتی از خمیر

خواص تغذیهاي و تکنولوژیکی ویژه ،بیشتر مورد توجه

( 511گرم ) روي پاروي محدب مخصوص ،پهن و پس

میباشد .از مهمترین فرآوردههاي پرمصرفی كه از این

از پنجه زنی به روي ریگ هاي داغ تنور جهت پخت

ماده غذایی باارزش تهیه میشود ،میتوان به نان اشاره

فرستاده میشود .دماي ریگ هاي تنور بین 951-511

كرد .قابل توجه اینكه آرد گندم از خصوصیات

درجه سلسیوس متغیر و زمان پخت نان حدود  4الی 2

ویسکواالستیک بیهمتایی برخوردار است كه نتیجهي

دقیقه می باشد .البته در تنورهاي امروزي ،خمیر نان

آن قابلیت باالي نگهداري گاز در خمیر نانوایی ،به

روي قالبهاي ریگ مانند ،داخل فرهاي كابینتی كه

واسطه حضور پروتئین گلوتن میباشد .اما با این وجود

حداكثر دماي آن  411درجه سلسیوس است،

آرد گندم از لحاظ اسیدآمینه ضروري لیزین فقیر

عبورمیكند (موحد .)0931بهدلیل اینكه در نانهاي

است(موحد .)0931پس از گندم ،برنج یکی دیگر از

مسطح ازجمله سنگک ،غیر از چهار جزء اصلی آرد،آب،

مهمترین غالت مصرفی میباشد كه در مقایسه با گندم،

نمک و در بعضی موارد عملآورندهها ،از افزودنیهاي

ارزش صنعتی آن به مراتب كمتر ولی مصارف خوراكی

دیگر نظیر شیر ،روغن یا بهبود دهندهها استفاده

آن بیشتر است (جان و همکاران  .)4111آندوسپرم،

نمیشود لذا زمان ماندگاري آنها كوتاه میباشد .اگرچه

داخلیترین بخش دانۀ برنج ،توسط الیه آلرون احاطه

در دسترس بودن فریزرها مقدمه اي براي منجمد كردن

شده است .از لحاظ گیاه شناسی ،این الیه جزئی از

نان هاي مسطح و كاهش ضایعات ناشی از بیات شدن

آندوسپرم بوده كه به همراه دو الیه پریکارپ و تستا

است ولی بخش چشمگیري از این محصول ضایع

(موجود در پوسته) سبوس را تشکیل میدهند كه حدود

میشود .به همین منظور استفاده از امولسیفایرها در

 9درصد وزن دانه برنج قهوهاي را شامل میشوند .در

تولید محصوالت نانوایی در سال هاي اخیر مورد توجه

حقیقت در فرآیند تولید برنج قهوهاي ،فقط پوشش

قرارگرفته است (آقاپور مقدم  .)0942امولسیفایرها

خارجی دانه (گلومل) حذف شده و مابقی پوشش و

افزودنیهایی هستند كه با توجه به ویژگیهاي متعدد و

غشاها به همراه دانه باقی میماند ،بنابراین از نظر

مفید ،كاربرد آنها در صنایع نانوایی رو به گسترش

كیفیت تغذیهاي ،برنج قهوهاي در مقایسه با برنج سفید

میباشد .منو و دي گلیسیریدها بطور مستقیم تحت

(فاقد آلرون و پوسته) از مواد مغذي ،بخصوص ویتامین

شرایط قلیایی از گلیسرول و اسیدهاي چرب سنتز

ها (تیامین ،ریبوفالوین و نیاسین) ،امالح (منگنز ،سلنیوم

میگردند .از امولسیفایر منو و دي گلیسیرید به عنوان

و منیزیم) پروتئین ،چربی و فیبر بیشتري برخوردار

تقویت كننده خمیر ،روان كننده ،نرم كننده ،پایدار كننده،

است(پیغمبردوست  .)0944یکی از رایجترین نانهاي

فعال كننده سطح ،بافت دهنده ،تغلیظ كننده در

سنتی در ایران ،نان سنگک میباشد كه نام آن از لغت

محصوالت نانوائی استفاده میشود(ضیائیان  .)0940در

فارسی به معناي سنگ كوچک گرفته شده است .شکل

تحقیقی امکان جایگزینی آرد گندم با آرد برنج در

این نان ،سه گوش و به صورت مسطح بوده و 21-41

سطوح  05 ،01 ،5و  41درصد را به همراه مالت جو و

سانتیمتر درازا 21-51 ،سانتیمتر عرض و 9-5

آنزیم آمیالز قارچی ،بررسی و نشان دادند كه تفاوت

میلیمتر ضخامت دارد .مواد تشکیل دهنده آن شامل

معنیداري بین نمونهها ،از نظر بازدهی نان ،حجم
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مخصوص و قابلیت پذیرش دیده میشود(نوم هورم و

كیفیت خـمیر نان سنگک گردید .ضمن آنـکه

همکاران  .)0332سینگ و همکاران ( )0335زمان

مشروطسازي سبوس بـرنج سبب هیدرولیز فیتاتهاي

ورآمدن و پایداري خمیر را در مخلوط آرد گندم و

موجود و در نتیجه ارتقاء كیفیت تغذیهاي نانهاي

سبوس برنج (با چربی و چربیگیري شده) بررسی

مذكور شد (مشرف و همکاران  .)4113بهطور كلی در

نمودند .بر اساس نتایج ،افزودن  41درصد سبوس برنج

صنایع نانوایی از امولسیفایر منو و دي گلیسرید

چربیدار و  01درصد سبوس برنج فاقد چربی ،سبب

بهعنوان تركیباتی در جهت تقویت خمیر ،كاهش دهنده

تسریع ورآمدن و افزایش پایداري خمیرهاي تولیدي

بیاتی ،پایدار كننده و ایجاد یکنواختی در بافت نان

گردید(سینگ و همکاران  .)0335لوپز و همکاران ()4112

استفاده میگردد .هدف از تحقیق حاضر استفاده از

آرد برنج ،نشاسته ذرت و نشاسته كاساوا را بهمنظور

تركیبات فوق بهمنظور بهبود ویژگیهاي ارگانولپتیکی و

جایگزینی آرد گندم ،در تولید نان سفید بدون گلوتن

كاهش میزان بیاتی نانهاي سنگک سنتی بود.

مورد ارزیابی قرار دادند .نان تولید شده از آرد برنج،
داراي بافتی نرمتر با استحکام بهتر و توزیع سلولهاي
هواي همگنتر بود .قابل توجه اینكه مطلوبترین نان
فاقد گلوتن از تركیب آرد برنج ( 25درصد) ،نشاسته
ذرت ( 95درصد) ،نشاسته كاساوا ( 41درصد) و آرد
برنج قهوهاي و امولسیفایر مونو و دي گلیسیرید زانتان
( 1/5درصد) حاصل گردید كه از بافت یکنواخت ،عطر و
طعمی خوشایند و ظاهر مطلوب برخوردار بود(لوپز و
همکاران  .)4112كاتو و همکاران ( )4112نشان دادند
كه در فرموالسیون نانهاي بدون گلوتن بر پایه آرد
برنج ،افزودن  1/9درصد آرد برنج قهوهاي و
امولسیفایر مونو و دي گلیسیرید سبب بهبود كیفیت آن
میگردد(كاتو و همکاران  .)4112الزاریدو و همکاران
( )4112تأثیر آرد برنج قهوهاي و امولسیفایر مونو و
دي گلیسیرید را بر خواص رئولوژي خمیر و كیفیت
نانهاي تست فاقد گلوتن بررسی نمودند .بر اساس نتایج،
افزودن آرد برنج قهوهاي و امولسیفایر مونو و دي
گلیسیرید ،زانتان ،كربوكسی متیل سلولز و همچنین
امولسیفایرهاي لیستین در مقایسه با سایر تركیبات
سبب بهبود شاخصهاي ذكر شده گردید (الزاریدو و
همکاران  .)4112در تحقیقی دیگر تأثیر افزودن سبوس
برنج مشروط شده بر ویژگیهاي شیمیایی ،فیزیکی،
رئولوژیکی و بافت نانهاي سنگک مورد بررسی قرار
گرفت .بر اساس نتایج ،افزودن سبوس سبب بهبود

مواد و روشها
مواد اولیه جهت انجام فرآیند پخت نانهاي سنگک
سنتی ،شامل آرد گندم كامل (تهیه شده از شركت شمس
آذر در شهرستان قزوین ) ،آرد برنج قهوهاي (تهیه شده
از شركت آریانا در شهرستان رشت) ،امولسیفایر منو و
دي گلیسیرید (تهیه شده از شركت آلمانی ،)Distld
مخمر نانوایی (تهیه شده از شركت ایران مالس مشهد)،
نمک(تهیه شده از شركت هدیه) و كیسههاي پلیاتیلنی به
منظور بستهبندي بودند .تیمارهاي مورد استفاده در
تحقیق ،نمونههایی حاوي  01 ،5و  05درصد وزنی–
وزنی بر پایهي آرد گندم از آرد برنج قهوهاي به همراه
مقادیر  1/5و  0درصد وزنی– وزنی امولسیفایر منو و
ديگلیسیرید در نظر گرفته شدند .در كلیه آزمونها،
نمونهي شاهد (فاقد آرد برنج قهوهاي و امولسیفایر منو
و دي گلیسیرید) با كد  Cو نمونههاي داراي مقادیر ،5
 01و  05درصد آرد برنج قهوه اي به همراه  1/5درصد
امولسیفایر منو و دي گلیسیرید به ترتیب با كدهاي ،B1
 B2و  B3و نمونه هاي حاوي مقادیر  01 ،5و  05درصد
آرد برنج قهوهاي به همراه  0درصد امولسیفایر منو و
دي گلیسیرید به ترتیب با كدهاي  B5 ،B4و  B6مشخص
شدند .آزمون هاي شیمیایی انجام شده در تحقیق
شامل ،تعیین درصد رطوبت ( AACCبه شماره -01
 ،)22تعیین میزان خاكستر (  AACCبه شماره ،)14-10
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محاسبه درصد پروتئین ( AACCبه شماره )04 – 21

نشان از كم بودن میزان بیاتی تیمار مذكور در مقایسه

محاسبه درصد فیبر ( AACCبه شماره  )94 – 01و

با تیمار شاهد داشت .این آزمون در فاصله زمانی ، 42

تعیین درصد چربی ( AACCبه شماره  )91 – 01بودند

 24و  24ساعت پس از پخت انجام شد(بینام .)4119

كه روي نمونههاي آرد گندم كامل ،آرد برنج قهوهاي و

همچنین به منظور ارزیابی بافت یا میزان بیاتی

نمونههاي نان سنگک ودر سه تکرار انجام گردیدند.

نمونههاي نان به روش دستگاهی ،از دستگاه بافت سنج

براي اندازهگیري حجم نمونههاي نان از دستگاه حجم

یا ( Instronمدل  M350-10CTكشور آلمان) استفاده

سنج ،مطابق روش شركت هنري سایمون انگلستان و با

شد و مطابق استاندارد  ،AACCشماره  22-13عمل

استفاده از دانه هاي كلزا صورت گرفت (بی نام .)4111

شد .این آزمون نیز در فواصل زمانی  24 ،42و 24

از سوي دیگر براي ارزیابی ویژگیهاي ارگانولپتیکی

ساعت پس از پخت روي نمونههاي نان انجام شد (بی

نمونههاي نان سنگک سنتی ،از تجزیه و تحلیل

نام .)4119

خصوصیات نان با كاربرد حواس پنجگانه استفاده شد.

آنالیزهای آماری

مالک عمل ،نظر و تمایل شخصی افراد متخصص و

به منظور تجزیه و تحلیل دادههاي حاصل از آزمایش ،از

آموزش دیده نسبت به محصول بود .در این تحقیق،

طرح كامالً تصادفی و در سه تکرار استفاده و مقایسه

نمونههاي نان پس از خنک شدن ،كد گذاري گردیدند و

میانگینها توسط آزمون چند دامنه اي دانکن ()P<1/15

توسط  01ارزیاب آموزش دیده بررسی شدند .دامنه

و توسط نرم افزار  ، MSTATCانجام شد.

انتخاب امتیازها براي هر صفت شامل بو ،طعم و مزه
( ،)1-1قابلیت جویدن( ،)1-5فرم و شکل( ،)1-4ویژگی و
خصوصیات سطح زیرین نان( ،)1-9ویژگی و
خصوصیات پوسته و سطح رویی نان( ،)1-2بودند .باال
بودن عدد براي هر صفت ،نشان از مناسب بودن تیمار
مذكور در مقایسه با سایر تیمارها داشت(رجب زاده
 .)0924در ارزیابی بافت نمونههاي نان به روش حسی،
مطابق استاندارد ،AACC

شماره  22 – 91عمل

گردید .بر اساس استاندارد ،دامنه انتخاب امتیاز براي
صفت مذكور ( )0-1در نظر گرفتهشد .باال بودن عدد،

نتایج و بحث
جدول  0ویژگیهاي شیمیایی آرد گندم كامل و آرد
برنج قهوهاي مصرفی ،جدول  4نتایج صفت حجم در
نمونههاي نان سنگک تولید شده ،جدول  9نتایج
آزمونهاي شیمیایی نمونههاي نان سنگک ،جدول 2
نتایج آزمونهاي ارگانولپتیکی ،جدول  5نتایج ارزیابی
میزان بیاتی به روش حسی و جدول  1نتایج ارزیابی
میزان بیاتی به روش دستگاهی نمونههاي نان سنگک
سنتی تولید شده را نشان میدهند.

جدول  -1ویژگیهای شیمیایی آرد گندم کامل و آرد برنج قهوهای مورد استفاده در تولید نان سنگک
ماده

چربی()%

فیبر()%

پروتئین()%

خاكستر()%

رطوبت()%

آردگندم كامل

4/22

0/90

04/55

1/33

01/00

آرد برنج قهوهاي

9/41

0/22

04/02

0/52

4/24
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تاثیر آرد برنج قهوهاي و امولسیفایر منو و دي گلیسیرید بر برخي ویژگيهاي کیفي نان سنگک سنتي
جدول  -2مقایسه میانگین دادههای صفت حجم درنمونههای نان سنگک ( برحسب) cm3
ویژگی
حجم

B6

C

B4

B5

B3

B1

B2

0424±2/0g 0444±2/4f 0445±9/2e 0434±1/0d 0902±5/4c 0942±2/0b 0925±2/0a

درهر ردیف میانگینهایی كه حداقل در یک حرف مشترک هستند براساس آزمون دانکن در سطح احتمال 5درصد اختالف معنیدار ندارند.
(Cفاقد آرد برنج قهوه اي و امولسیفایر)( B1 ،حاوي  5درصد آرد برنج قهوه اي و  1/5درصد امولسـیفایر منـو و دي گلیسـرید)( B2 ،حـاوي 01
درصد آرد برنج قهوه اي و  1/5درصد امولسیفایر منو و دي گلیسرید)( B3 ،حاوي  05درصد آرد برنج قهوه اي و  1/5درصد امولسیفایر منـو و
دي گلیسرید)( B4 ،حاوي  5درصد آرد برنج قهوه اي و  0درصد امولسیفایر منو و دي گلیسرید)( B5 ،حاوي  01درصـد آرد بـرنج قهـوه اي و 0
درصد امولسیفایر منو و دي گلیسرید)( B6 ،حاوي  05درصد آرد برنج قهوه اي و  0درصد امولسیفایر منو و دي گلیسرید).

نتایج حاصل از آزمون حجم نمونههای نان سنگک

دیگر تمامی امولسیفایرها از یـک قسـمت هیـدروفیلیک و

با افزایش مقدار آرد برنج قهوه اي و امولسیفایر مونو و

یک قسمت لیپوفیلیک تشکیل شـدهانـد لـذا علـت افـزایش

دي گلیســیرید ،حجــم نمونــههــاي نــان ســنگک افــزایش

نسبی حجم در نمونههاي نان حاوي امولسیفایر مونـو و

یافت(جدول  .)4بر اساس نتـایج ،تیمـار شـاهد و سـپس

دي گلیسیرید را میتوان به خاصـیت هیـدروفیلی آنهـا

تیمارهاي  B6و  B5داراي بیشترین میزان حجم و تیمـار

نسبت داد كه سبب بهبود نگهداري گاز در خمیـر و نـان

 B1از كمتــرین میــزان آن برخــوردار بودنــد (.)P<1/15

تولیدي میگردند .برخی محققین در تحقیقات خود نشان

علــت افــزایش میــزان حجــم در نمونــه شــاهد ،حضــور

دادند كه افزودن برخی چربی هـا و امولسـیفایرها سـبب

پروتئین گلوتن و تاثیر به سزاي آن در نگهداري گازهـا

افزایش حجم نان حاصل از آرد برنج میگردد(بوشـوک

در نان سنگک تولیدي میباشد (موحـد  .)0931از سـوي

و همکاران .)0332

جدول -3مقایسه میانگین آزمونهای شیمیایی در نمونههای نان سنگک
چربی()%

فیبر()%

پروتئین()%

خاكستر()%

رطوبت()%

تیمار
B1

4/32 ± 1/10b

0/49 ± 1/10b

04/11 ±1 /10b

0/42 ± 1/10b

45/42 ±1 /4f

B2

9/04 ± 1/14

a

0/2 ± 1/10

c

04/52 ±0 /14

ab

0/32 ± 1/14

42/10 ±1 /4

a

d

ab

b

a

e

B3

9/45 ± 1/14

0/24 ± 1/19

04/54 ± 1/00

0/31 ± 1/14

d

44/31 ± 1/4

B4

9 ± 1/10

0/44 ± 1/10

a

04/29 ±0 /14

0/43 ± 1/10

d

43/42 ±1 /0

0/35 ± 1/10

90/10 ± 1/4

94/40 ± 5/1b
92/21 ±1 /4

a

b

ab

B5

9/44 ± 1/10

a

0/24 ± 1/14

04/53 ± 0/00

B6

9/9 ± 1/10a

0/50 ± 1/10a

04/52 ± 1/10d

0/33 ± 1/10a

C

4/2 ± 1/14

0/13 ± 1/10

04/41 ±0/12

0/11 ± 1/14

a

c

c

c

a

ab

c

c

a

درهر ستون میانگین هایی كه حداقل در یک حرف مشترک هستند براساس آزمون دانکن در سطح احتمال 5درصد اختالف معنیدار ندارند.
(Cفاقد آرد برنج قهوه اي و امولسیفایر)( B1 ،حاوي  5درصد آرد برنج قهوه اي و  1/5درصد امولسیفایر منو و دي گلیسرید)( B2 ،حاوي 01
درصد آرد برنج قهوه اي و  1/5درصد امولسیفایر منو و دي گلیسرید)( B3 ،حاوي  05درصد آرد برنج قهوه اي و  1/5درصد امولسیفایر منو و
دي گلیسرید)( B4 ،حاوي  5درصد آرد برنج قهوه اي و  0درصد امولسیفایر منو و دي گلیسرید)( B5 ،حاوي  01درصد آرد برنج قهوه اي و 0
درصد امولسیفایر منو و دي گلیسرید)( B6 ،حاوي  05درصد آرد برنج قهوه اي و  0درصد امولسیفایر منو و دي گلیسرید).

نتایج حاصل از آزمونهای شیمیایی نمونههاای ناان

جدول  9تاثیر افزودن سطوح مختلف آرد برنج قهوهاي

سنگک

و امولسیفایر مونو و دي گلیسیرید را بر درصد رطوبت
نمونههاي نان سنگک نشان میدهد .بر اساس نتایج،

332

نشریه پژوهشهاي صنایع غذایي /جلد  42شماره  /4سال 3131

موحد ،حیدري و ...

تیمارهاي شاهد B6 ،و  B5از بیشترین میزان رطوبت و

و  ، B3كمترین مقدار بود ( .)P<1/15زیاد بودن مقدار

تیمار  B1از كمترین مقدار آن برخوردار بودند

پروتئین در تیمار شاهد بهدلیل حضور بیشتر پروتئین

( .)P<1/15علت زیاد بودن میزان رطوبت در تیمار

گلوتن در آن میباشد .از سوي دیگر از آنجا كه درصد

شاهد نسبت به دیگر تیمارها ،زیادتر بودن پروتئین

پروتئین در آرد برنج قهوهاي كمتر از آرد گندم است ،لذا

گلوتن در آن میباشد .بهطور كلی با افزودن آرد به آب

كاهش میزان پروتئین با افزایش سطوح آرد برنج

و اختالط آن ،تركیب امولسیفایر با پروتئینها ،چربیها

قهوهاي در سایر تیمارها توجیهپذیر است .تحقیقات

و نشاسته شروع میشود .این مرحله اهمیت زیادي در

نشانداده است كه استفاده از دانه برنج سبوسدار در

واكنش و تركیب چربیهاي قطبی و امولسیفایرها با

فرموالسیون نان سبب كاهش میزان پروتئین موجود در

پروتئینها دارد .امولسیفایرها اختالط پیوسته خمیر را

آن میشود(دندي و همکاران .)4110

امکان پذیر نموده و همچنین جذب آب را افزایش

تاثیر افزودن سطوح مختلف آرد برنج قهوهای و

میدهند (بوشوک و همکاران .)0332

امولسیفایر مونو و دیگلیسیرید بر درصد فیبر

تاثیر افزودن سطوح مختلف آرد برنج قهوهای و

نمونههای نان سنگک

امولسیفایر مونو و دی گلیسیرید بر درصد خاکستر

با افزودن سطوح بیشتر آرد برنج قهوهاي و امولسیفایر

نمونههای نان سنگک

مونو و ديگلیسیرید ،میزان فیبر نمونههاي حاوي آرد

با افزودن سطوح بیشتر آرد برنج قهوهاي و امولسیفایر

برنج قهوهاي و امولسیفایر مونو و ديگلیسیرید در

مونو و دي گلیسیرید ،میزان خاكستر در نمونهها نسبت

مقایسه با تیمار شاهد افزایش یافت(جدول  .)9بهگونهاي

به تیمار شاهد افزایش یافت (جدول  .)9بهگونهاي كه

كه تیمارهاي  B6سپس B3و  B5از بیشترین و تیمار

تیمار  B6سپس  B3داراي بیشترین مقادیر خاكستر و

شاهد از كمترین میزان فیبر برخوردار بودند(.)P<1/15

برخوردار

دلیل افزایش میزان فیبر در نمونههاي نان حاوي آرد

بودند( .)P<1/15دلیل افزایش میزان خاكستر ،باال بودن

برنج قهوهاي ،به تركیبات آن نسبت دادهمیشود كه

میزان امالح معدنی موجود در سبوس به ویژه سلیس

حاوي  39درصد آندوسپرم 2 ،درصد جوانه و  9درصد

میباشد .برخی محققین در تحقیقات خود نشان دادند كه

سبوس میباشند ،ضمن آنكه بخش اعظم چربی ،مواد

باال بودن میزان خاكستر نانهاي حاوي آرد برنج

معدنی و فیبر دانهي برنج در سبوس آن تجمع

قهوهاي و امولسیفایر در مقایسه با نان شاهد (فاقد آرد

یافتهاست .لذا با افزایش سطوح مصرف آرد برنج

برنج و امولسیفایر) ،به دلیل مقادیر بیشتر امالح معدنی

قهوهاي ،میزان درصد فیبر نمونههاي نان افزایش یافت.

آنها میباشد (هالن و همکاران .)4112

تاثیر افزودن سطوح مختلف آرد برنج قهوهای و

تاثیر افزودن سطوح مختلف آرد برنج قهوهای و

امولسیفایر مونو و دی گلیسیرید بر درصد چربی

امولسیفایر مونو و دی گلیسیرید بردرصد پروتئین

نمونههای نان سنگک

نمونههای نان سنگک

با توجه به جدول  ،9با افزودن سطوح مصرف آرد برنج

افزایش سطوح مصرفی آرد برنج قهوهاي و امولسیفایر

قهوهاي و امولسیفایر مونو و ديگلیسیرید ،میزان چربی

مونو و دي گلیسیرید سبب كاهش میزان پروتئین در

نمونههاي حاوي آرد برنج قهوهاي و امولسیفایر مونو و

نمونههاي مذكور در مقایسه با شاهد گردید(جدول .)9

ديگلیسیرید افزایش یافت ضمن آنكه در مقایسه با

میزان پروتئین در تیمارهاي شاهد و ( B4عدم تفاوت

نمونه شاهد نیز افزایش نشان داد به گونهاي كه تیمار

معنیدار با یکدیگر) ،بیشترین مقدار و در تیمارهاي B6

 B6به لحاظ كمی داراي بیشترین و تیمار شاهد داراي

تیمار

شاهد

از

كمترین

مقدار

آن
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تاثیر آرد برنج قهوهاي و امولسیفایر منو و دي گلیسیرید بر برخي ویژگيهاي کیفي نان سنگک سنتي

كمترین میزان چربی بودند ( .)P<1/15دلیل افزایش

سبوس آن تجمع یافته است ضمن آن كه میزان چربی

معنیدار میزان چربی نانهاي حاوي آرد برنج قهوهاي

موجود در آرد برنج قهوهاي از آرد گندم باالتر میباشد.

و امولسیفایر مونو و ديگلیسیرید در مقایسه با نان

قابل توجه اینكه امولسیفایر مونو و ديگلیسیرید نیز به

شاهد ،ماهیت آرد برنج قهوه اي مصرف شده میباشد.

علت ساختمانشان ،نقش مهمی را در افزایش میزان

زیرا بخش اعظم چربی ،مواد معدنی وفیبر دانه برنج در

چربی ،در نمونههاي نان سنگک ایفا نمودند.

جدول -4نتایج حاصل از آزمون ویژگیهای ارگانولپتیکی نمونههای نان سنگک سنتی
ویژگی و

ویژگی و خصوصیات

خصوصیات سطح

پوسته و سطح رویی

زیرین نان

نان

تیمار

فرم و شکل

B1

0/90 ±1/42c

4/4 ±1/20c

B2

b

b

B3

a

B4

b

B5

b

0/14 ±1/00

0/14 ±1/00

0/35 ±1/05
0/14 ±1/00

4/2 ±1/24

a

4/1 ±1/12

c

4/4 ±1/12

b

قابلیت جویدن

بو ،طعم و مزه
نان

امتیاز كلی

9/1 ±1/23c

2/2 ±0/10a

1/1 ±0/11a

02/43ab

b

b

c

ab

9/5 ±1/21

a

9/3 ±1/42

c

9/1 ±1/12

b

2/2 ±0/00

c

2/1 ±1/32

b

2/2 ±1/14

c

5/2 ±0/25

d

5/1 ±0/44

b

5/4 ±0/90

e

02/94

a

02/25

c

02/14

d

4/2 ±1/90

9/5 ±1/45

2/1 ±1/32

2/2 ±0/00

01/44

B6

0/35 ±1/49a

4/1 ±1/54a

9/3 ±1/52a

2/1 ±1/32c

2/2 ±0/00e

02/05b

C

d

d

d

a

e

0/10 ±1/02

0/5 ±1/02

4/1 ±1/29

a

2/21 ±0/10

5/3 ±0/11

05/00

در هر ستون میانگینهایی كه حداقل در یک حرف مشترک هستند براساس آزمون دانکن در سطح احتمال 5درصد اختالف معنیدار ندارند.
(Cفاقد آرد برنج قهوه اي و امولسیفایر)( B1 ،حاوي  5درصد آرد برنج قهوه اي و  1/5درصد امولسـیفایر منـو و دي گلیسـرید)( B2 ،حـاوي 01
درصد آرد برنج قهوه اي و  1/5درصد امولسیفایر منو و دي گلیسرید)( B3 ،حاوي  05درصد آرد برنج قهوه اي و  1/5درصد امولسیفایر منـو و
دي گلیسرید)( B4 ،حاوي  5درصد آرد برنج قهوه اي و  0درصد امولسیفایر منو و دي گلیسرید)( B5 ،حاوي  01درصـد آرد بـرنج قهـوه اي و 0
درصد امولسیفایر منو و دي گلیسرید)( B6 ،حاوي  05درصد آرد برنج قهوه اي و  0درصد امولسیفایر منو و دي گلیسرید).

ارزیابی ارگانولپتیکی ویژگیهای نان سنگک سنتی

دي گلیسیریدها و گلیسرول منو اسـتئارات سـبب بهبـود

ارزیابی فرم و شکل نمونههای نان سنگک

تناسب فرم و شکل نـان هـاي تسـت تولیـدي مـیگـردد

بـــا افـــزایش ســـطوح مصـــرف آرد بـــرنج قهـــوهاي و

(كاروویکوف و همکاران .)4113

امولسیفایر مونـو و ديگلیسـیرید ،امتیـاز صـفت فـرم و

ارزیابی ارگانولپتیکی ویژگای و خووصایاس ساط

شکل نمونه هاي نان سنگک حاوي آرد بـرنج قهـوهاي و

زیرین نمونههای نان سنگک

امولسیفایر مونو و ديگلیسیرید نسبت بـه تیمـار شـاهد

با افزایش سطوح مصرف آرد برنج قهوهاي و

افزایش یافت (جدول  .)2تیمارهاي  B6و ( B3عدم تفاوت

امولسیفایر مونو و ديگلیسیرید ،امتیاز صفت ویژگی و

معنــیدار بــا یکــدیگر ) از بیشــترین و تیمــار شــاهد از

خصوصیات سطح زیرین نمونههاي نان سنگک در

كمترین امتیاز در رابطه با صفت فوق برخـوردار بودنـد

مقایسه با تیمار شاهد افزایش یافت (جدول  .)2بهگونهاي

( .)P<1/15دلیــل بهبــود فــرم و شــکل نــانهــاي ســنگک

كه تیمارهاي  B6و ( B3عدم تفاوت معنیدار با یکدیگر)

تولیــدي ،حضــور امولســیفایر مونــو و ديگلیســیرید

از بیشترین و تیمار شاهد از كمترین امتیاز در رابطه با

میباشد .ضمن آن كه حضور آرد برنج قهـوهاي نیـز در

صفت مذكور برخوردار بودند( .)P<1/15برخی محققین

بهبود ساختار نانهـاي تولیـدي تـاثیر داشـت .تحقیقـات

در تحقیقات خود نشان دادند كه افزودن امولسیفایرها

نشانداده است كه افزودن امولسیفایرهایی نظیر مونو و
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سبب بهبود جزئی سطوح نان هاي تولیدي میگردد

( .)P<1/15علت افزایش امتیاز ویژگی ذكر شده در

(دمیركسن و همکاران .)4101

تیمارهاي شاهد و  B1حضور سطوح باالتر گلوتن در

ارزیابی ویژگی پوسته و سط رویی نمونههای نان

آنها است كه سبب افزایش جذب آب در نمونههاي

سنگک

مذكور شدهاست.

با افزایش سطوح مصرف آرد برنج قهوهاي و

ارزیابی بو ،طعم و مزه نمونههای نان سنگک

امولسیفایر مونو و ديگلیسیرید ،امتیاز ویژگی و

افزایش سطوح مصرف آرد برنج قهوهاي و امولسیفایر

خصوصیات پوسته و سطح رویی نمونههاي نان سنگک

مونو و ديگلیسیرید ،موجب كاهش امتیاز صفت بو،

در مقایسه با نمونه شاهد افزایش یافت بهگونهاي كه

طعم و مزه نمونههاي نان سنگک گردید .به گونهاي كه

تیمارهاي  B6و( B3عدم تفاوت معنیدار با یکدیگر) از

تیمارهاي  B5و ( B6عدم تفاوت معنیدار با یکدیگر)

بیشترین و تیمار شاهد از كمترین میزان آن برخوردار

داراي كمترین امتیاز و تیمارهاي شاهد و ( B1عدم

بودند (جدول  .)2تحقیقات نشان داده است كه افزایش

تفاوت معنیدار با یکدیگر) از بیشترین امتیاز در مورد

برخی امولسیفایرها در بهبود ویژگی پوسته محصوالت

صفت مذكور برخوردار بودند ( .)P<1/15به نظر

پخت تأثیرگذار است(دمیركسن و همکاران .)4101

میرسد افزایش درصد آرد برنج قهوهاي در تركیب نان

ارزیابی قابلیت جویدن نمونههای نان سنگک

سبب ایجاد طعم تلخ در آن شدهباشد .برخی محققین در

با توجه به جدول  ،2با افزایش سطوح مصرف آرد برنج

تحقیقات خود نشان دادهاند كه در نانهاي تولید شده

قهوهاي و امولسیفایر مونو و ديگلیسیرید ،امتیاز صفت

از آرد گندم خالص ،گازهاي تولید شده طی تخمیر ،خلل

قابلیت جویدن نمونههاي نان سنگک در مقایسه با شاهد

و فرج مطلوبی را در بافت نان ایجاد می نمایند لذا سبب

كاهش یافت .به گونهاي كه تیمارهاي شاهد و ( B1عدم

باقی گذاردن مواد فرار بیشتر در بافت نان میگردند .لذا

اختالف معنیدار با یکدیگر) از لحاظ صفت فوق از

در ایجاد عطر و طعم مطلوب محصول تولیدشده نقش

بیشترین و تیمار  B6ازكمترین امتیاز برخوردار بودند

اساسی ایفا میكنند (مواي داالي و همکاران .)4101

جدول  -5مقایسه میانگین میزان بیاتی به روش حسی در نانهای سنگک
زمان()h

B1

B2

42

5/11 ±1/24a

5/11±1/24a

24

5/11 ±1/42a 5/11 ±1/42a 5/11 ±1/42a 5/99 ±1/29a 5/11 ±1/15a 5/11 ±1/15a

24

2/13
±1/95b

2/13
b

±1/95

B3

B4

B5

5/33 ±1/54a 5/33 ±1/54a 5/33 ±1/54a

5/91 ±1/42a

5/91±1/42a

B6

C

5/33±1/54a

5/11 ±1/24a

5/11 ±1/42a 5/51 ±1/42a

2/00
±1/20b
2/00
b

±1/95

در هر ردیف میانگین هایی كه حداقل در یک حرف مشترک هستند براساس آزمون دانکن در سطح احتمال 5درصد اختالف معنیدار ندارند.
(Cفاقد آرد برنج قهوه اي و امولسیفایر)( B1 ،حاوي  5درصد آرد برنج قهوه اي و  1/5درصد امولسـیفایر منـو و دي گلیسـرید)( B2 ،حـاوي 01
درصد آرد برنج قهوه اي و  1/5درصد امولسیفایر منو و دي گلیسرید)( B3 ،حاوي  05درصد آرد برنج قهوه اي و  1/5درصد امولسیفایر منـو و
دي گلیسرید)( B4 ،حاوي  5درصد آرد برنج قهوه اي و  0درصد امولسیفایر منو و دي گلیسرید)( B5 ،حاوي  01درصـد آرد بـرنج قهـوه اي و 0
درصد امولسیفایر منو و دي گلیسرید)( B6 ،حاوي  05درصد آرد برنج قهوه اي و  0درصد امولسیفایر منو و دي گلیسرید).
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ارزیابی امتیاز کلی ویژگیهای نمونههای نان سنگک

حاوي تركیبات مذكور ،تفاوت معنیداري مشاهده

با توجه به جدول  ،2تیمارهاي حاوي آرد برنج قهوهاي

نگردید( .)P<1/15به عبارتی استفاده از آرد برنج قهوه

و امولسیفایر مونو و ديگلیسیرید ،از امتیاز كلی

اي و امولسیفایر مونو و دي گلیسیرید سبب كاهش

بیشتري در مقایسه با نمونه شاهد برخوردار بودند.

میزان بیاتی نان هاي تولیدي شد .همچنین  24ساعت

بهگونهاي كه تیمار  B3از بیشترین و تیمار شاهد از

پس از پخت ،تیمارهاي شاهد B1 ،و  ( B2عدم تفاوت

كمترین امتیاز برخوردار بودند( .)P<1/15دلیل این

معنی دار با یکدیگر ) داراي بیشترین و تیمارهاي ،B6

افزایش ،مصرف تركیبات مذكور در مقایسه با عدم

 B4 ،B5و  ( B3عدم تفاوت معنیدار با یکدیگر ) داراي

مصرف آنها در نمونه شاهد بود كه روي اكثر

كمترین میزان بیاتی بودند( .)P<1/15در مجموع میتوان

ویژگیهاي حسی تاثیري مثبت داشتند.

گفت با افزایش میزان آرد برنج قهوهاي در تركیب

ارزیابی میزان بیاتی به روش حسی در نمونههای

نانهاي تولیدي و در نتیجه افزایش میزان چربی و فیبر

نان سنگک

در تركیب نانهاي حاصل ،میزان بیاتی كاهش یافت

با توجه به نتایج 42 ،ساعت پس از پخت ،تمامی

ضمن آن كه امولسیفایرهاي مونو و ديگلیسیرید نیز در

نمونههاي نان سنگک از كیفیت بسیار تازه برخوردار

بهبود نرمی و حفظ تازگی مغز نان نقش موثري داشتند.

بودند به گونهاي كه بین نمونههاي حاوي آرد برنج

به عبارتی این تركیبات روي برخی از اجزاء آرد به

قهوهاي و امولسیفایر مونو و ديگلیسیرید هیچگونه

ویژه نشاسته آن تاثیر گذاشته و در نتیجه سبب كاهش

اختالف معنیداري مشاهده نگردید (جدول  .)5ضمن

میزان سفت شدن مغز فراورده هاي نانوایی گردیدند.

آنکه بین تیمارهاي مذكور با نمونه شاهد نیز تفاوتی

تحقیقات نشان داد كه افزودن آرد برنج قهوهاي به علت

مشاهده نشد( .)P<1/15دلیل آن حضور امولسیفایرها و

افزایش میزان چربی و فیبر ( پنتوزان ) در تركیب

تركیبات شیمیایی موجود در آرد برنج قهوهاي میباشد.

نانهاي تولیدي ،سبب كاهش میزان بیاتی نمونهها

 24ساعت پس از پخت ،كیفیت نانهاي سنگک تولیدي

میگردد(وانگ  .)4119همچنین در تحقیقی دیگر ،افزودن

قدري كاهش یافت ،به طوري كه تیمار شاهد داراي

امولسیفایرها در نانهاي تست ،سبب كاهش میزان

بیشترین میزان بیاتی (كمترین میزان تازگی) در بین

بیاتی نمونهها گردید (دمیركسن و همکاران .)4101

كلیه تیمارها بود .قابل توجه این كه بین سایر تیمارهاي
جدول  -6مقایسه میانگین میزان سفتی بافت نمونه های نان سنگک به روش دستگاهی ( برحسب نیوتن )
زمان()h

B1

B2

B3

B4

B5

B6

C

42

1/34±0/10c

1/49±1/35c

9/53±1/35a

1/34±0/10c

1/49±1/35c

2/04±1/34b

2/44±0/01d

24

4/99±0/41c

1/39±0/91ab

1/51±4/21ab

2/21±0/01b

2/04±0/41b

5/90±4/41a

01/44±0/01d

c

b

b

a

d

24

c

04/59±0/41

04/11±4/90

2/20±4/10

c

04/90±0/21

2/13±0/51

1/09±0/94

09/22±0/01

در هر ردیف میانگین هایی كه حداقل در یک حرف مشترک هستند براساس آزمون دانکن در سطح احتمال 5درصد اختالف معنیدار ندارند.
(Cفاقد آرد برنج قهوه اي و امولسیفایر)( B1 ،حاوي  5درصد آرد برنج قهوه اي و  1/5درصد امولسـیفایر منـو و دي گلیسـرید)( B2 ،حـاوي 01
درصد آرد برنج قهوه اي و  1/5درصد امولسیفایر منو و دي گلیسرید)( B3 ،حاوي  05درصد آرد برنج قهوه اي و  1/5درصد امولسیفایر منـو و
دي گلیسرید)( B4 ،حاوي  5درصد آرد برنج قهوه اي و  0درصد امولسیفایر منو و دي گلیسرید)( B5 ،حاوي  01درصـد آرد بـرنج قهـوه اي و 0
درصد امولسیفایر منو و دي گلیسرید)( B6 ،حاوي  05درصد آرد برنج قهوه اي و  0درصد امولسیفایر منو و دي گلیسرید).
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ارزیابی میزان بیاتی نمونههای نان سنگک به روش

نتیجهگیری

دستگاهی

براساس نتایج ،بیشترین مقدار حجم نان براي تیمار

افزودن آرد برنج قهوهاي و امولسیفایر مونو و

شاهد و كمترین آن براي تیمار  B1محاسبه شد.

ديگلیسیرید در هر سه بازه زمانی  24 ، 42و 24

براساس نتایج آزمونهاي شیمیایی ،تیمار شاهد از

ساعت پس از پخت ،سبب كاهش میزان بیاتی نمونههاي

بیشترین و تیمار  B1از كمترین میزان رطوبت برخوردار

نان سنگک حاوي آرد برنج قهوهاي و امولسیفایر مونو

بودند .از سوي دیگر بیشترین مقادیر خاكستر ،چربی و

و ديگلیسیرید در مقایسه با تیمار شاهد گردید (جدول

فیبر در تیمار  B6مشاهده شد .به عالوه تیمارهاي شاهد

 .)1از سوي دیگر 42ساعت پس از پخت ،تیمار  B3و

و  B4از بیشترین و تیمارهاي  B3و  B6از كمترین

سپس  B6از كمترین و تیمار شاهد از بیشترین میزان

مقادیر پروتئین برخوردار بودند .با توجه به نتایج

بیاتی برخوردار بودند ( .)P<1/15همچنین  24ساعت

ارزیابی ویژگیهاي ارگانولپتیکی ،غیر از قابلیت جویدن،

پس از پخت  ،تیمار  B6و سپس  B3و  ( B2عدم تفاوت

بو ،طعم و مزه ،نمونه هاي حاوي آرد برنج قهوهاي و

معنیدار با یکدیگر ) كمترین و تیمار شاهد (داراي

امولسیفایر منو و ديگلیسیرید نسبت به تیمار شاهد

تفاوت معنیدار با سایر تیمارها) بیشترین میزان بیاتی

مطلوبتر بودند .به گونهاي كه تیمار  B3به عنوان

را داشتند( .)P<1/15از سوي دیگر  24ساعت پس از

بهترین تیمار معرفی گردید .براساس نتایج آزمون

پخت ،تیمار  B6داراي كمترین و تیمار شاهد داراي

میزان بیاتی به روش حسی 42 ،ساعت پس از پخت ،بین

بیشترین میزان بیاتی بودند( .)P<1/15دلیل كاهش

نمونههاي نان سنگک حاوي آرد برنج قهوهاي و

میزان بیاتی در هر سه بازه زمانی پس از پخت ،تركیبات

امولسیفایر منو و ديگلیسیرید و نمونه شاهد اختالف

موجود در آرد برنج قهوهاي و امولسیفایرهاي مصرفی

معنیدار مشاهده نگردید اما  24و  24ساعت پس از

میباشند .چربی ،فیبر و امولسیفایرها به دلیل برقراري

پخت ،بیشترین امتیاز تازگی (تأخیر در بیاتی) براي

ارتباط موثر و قويتر با جزء آمیلوز نشاسته آردهاي

تیمارهاي  B4 ، B5 ،B6و  B3و كمترین آن براي تیمار

مصرفی ،در حفظ تازگی محصوالت تولیدي موثر

شاهد بهدست آمد .همچنین بر اساس نتایج حاصل از

میباشند.

آزمون میزان بیاتی به روش دستگاهی درفواصل زمانی
 24 ،42و  24ساعت پس از پخت ،تیمار  B3از كمترین
اما تیمار شاهد از بیشترین میزان بیاتی برخوردار
بودند.
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Abstract
Bread is one of the most important food products that should have necessary nutritional properties
and value. In this research, effect of brown rice flour (in levels of 5, 10 and 15%) with adding of
mono and diglyceride emulsifier (in levels of 0.5 and 1%) was studied on some of qualitative
properties of Sangak bread. Based on the results, the highest volume of bread was for control and
the lowest was for B1 (having 5% brown rice flour and 0.5 % mono and diglyceride emulsifier).
Also control treatment had the highest and B1 had the lowest amount of moisture. On the other
hand, B6 (having 15% brown rice flour and 1% mono and diglyceride emulsifier) had the highest
and control had the lowest amounts of ash, fiber and fat, respectively. Control and B4 (having 5%
brown rice flour and 1% mono and diglyceride emulsifier) had the highest and B3 (having 15%
brown rice flour and 0.5% mono and diglyceride emulsifier) and B6 had the lowest amounts of
protein. Based on the results of organoleptic properties, all of considered characteristics except of
chewing ability, smell and taste, B6 treatment was satisfying than control. Staling results based on
sensory method showed that 24 hour after cooking, there were not any significant difference
between samples of Sangak bread including brown rice flour and mono and diglyceride emulsifier
but 48 and 72 hours after cooking, B6 was the most fresh one and the lowest freshness related to
control. In measuring by Instron and 24 hour after cooking, the highest and the lowest staling was
measured in control and B3, respectively. But 48 and 72 hours after cooking, the highest and the
lowest staling were in control and B6.
Key words: Sangak bread, Brown rice flour, Mono and diglyceride emulsifier

