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چکیده
از جمله مراحل تولید آرد ،میتوان به مشروطکردن یا نمزنی اشاره کرد که نقش تعیین کنندهای در کیفیت نهایی آرد
تولیدی خواهد داشت .میزان نمک مصرفی جهت تولید خمیر 0/5 -2درصد میباشد وبا توجه به عوارض مصرف نمک بر
سالمتی ،کاهش هرچه بیشتر آن توصیه شده است .در این پژوهش ابتدا گندم به جای آب معمولی ،با محلول آبنمک
درسه غلظت  1/5 ،1 ،0/5درصد به مدت 24ساعت در دمای اتاق مشروط شد .سپس گندم تا  88درصد استخراج آسیاب
شده و اثر این تیمار بر خواص رئولوژیکی خمیر بررسی شد .نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از محلول آبنمک
سبب کاهش جذبآب شده و درجه نرمشدن خمیر نیز کاهش پیدا کرد .نتایج حاکی از آنست که با افزودن نمک به گندم
در زمان مشروط کردن ،زمان گسترش خمیر و مقاومت خمیر افزایش یافته و سبب میشود کیفیت آرد افزایش یافته و
قابلیت خمیر به حفظ گازهای تولید شده در حین تخمیر افزایش یابد .داده های حاصل از اکستنسوگرام نشان داد که
نسبت مقاومت خمیر به کشش به قابلیت کشش آن در سه زمان تخمیر  90 ،45و  135دقیقه در اثر افزودن نمک در هر
سه زمان افزایش یافته وانرژی ( سطح زیر منحنی) در دو زمان  45و  90دقیقه ،افزایش ولی پس از آن کاهش مییابد.
واژگان کلیدی :اکستنسوگراف ،فارینوگراف ،گندم ،مشروط کردن
مقدمه

میشود و این امر سبب میشود که ذرات پوسته به

مشروطکردن در درجه اول برای تعدیل مقدار رطوبت و

راحتی از ذرات آندوسپرم جدا شده وآرد با رنگ

پخش یکنواخت آن در تمام سطح دانه صورت میپذیرد

سفیدتر و خاکستر کمتر حاصل گردد (اندرس وهمکاران

اما همزمان با این کار ،گاهی ویژگیهای پخت محصول

 .)2012رئولوژی خمیر به فعل وانفعاالت شیمیایی

هم بهبود مییابد (حسنی .)1986هنگامی که مشروط

وفیزیکی بین مولکولهای پروتئین شامل پیوندهای

کردن در شرایط مطلوب انجام گیرد پوسته گندم سفت،

دیسولفیدی ،هیدروژنی و یونی ،فعل وانفعاالت

محکم و االستیک میشود ولی اتصال آن به آندوسپرم

هیدروفوبیکی و واندروالسی که مسئولگسترش شبکه

سست شده که در نهایت موجب کاهش شکنندگی آن

گلوتن میباشند ،وابسته است و نمک از جمله ترکیباتی
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است که توانایی بهبود خصوصیات رئولوژیکی خمیر را
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آب (نمک) اضافه شد ( .)AACC, 2012عملیات

دارد .تاناکا و همکاران ( ،)1967هلینکا و همکاران

مشروطکردن به این صورت انجام میگیرد که ابتدا

( )1962نشان دادند که افزایش غلظت نمک سدیم کلرید

میزان رطوبت گندم ورودی را اندازهگیری شد (10/43

با کاهش  pHدر آرد موجب کاهش ظرفیت آبگیری

درصد) .سپس با افزودن آب نمک در  3غلظت متفاوت،

خمیر و افزایش مقاومت آن خواهد شد .پریستون و

عملیات مشروطسازی انجام شده و پس از طی 24

همکاران در سال ( )1989بیان کردند که غلظت های( 10

ساعت خواب گندم گندم مشروطشده با استفاده از

–  )0/5موالر نمک های مختلف ( Cl, Br, I,SCN,
 )ClO4کاهش جذب آب خمیر را به دنبال دارد .سیپوش
و همکاران ( )2014نشان دادند که افزایش سدیمکلرید
در آرد مصرفی موجب افزایش زمان گسترش و
مقاومت خمیر شده و درجهی سستی خمیر را کاهش
میدهد .در جدیدترین تحقیق انجام شده آندرس و
همکاران ( )2013بر روی دو رقم گندم سخت سفید
بهاره وسخت قرمز زمستانه فرآیند مشروط کردن ودر
پی آن آسیابکردن را انجام دادند .آنها در این تحقیق
ابتدا گندم رابا آب دارای نمک 1درصد و آب حاوی
یونهای فلزی مختلف با غلظتهای مختلف واجد شرایط
کردند و اثر این تیمار بر فعالیت آنزیم لیپاز ،بر
ویژگیهای رئولوژیکی خمیر و حجم نان تولیدی مورد
بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد که در گندم قرمز
زمستانه غلظت درصد نمک ( )NaClموجب افزایش در
حجم و کاهش سفتی خمیر پس از  24هفته نگهداری

آسیاب غلتکی آزمایشگاهی جهت تهیه آرد با درصد

استخراج  %88آسیاب گردید (.)AACC, 2012
تجزیه دستگاهی
ویژگیهای شیمیایی آرد شامل مقدار رطوبت مطلق
نمونه ها با روش مصوب  ،)16-44( AACCخاکستر
( ،)01-08پروتئین ( ،)12-46چربی ( )25-30مشخص
شد .اندیس گلوتن نیز با روش  )12-38( AACCوبا
دستگاه  NITAnalyserانجام گردید (گیل وهمکاران،
.)2011
اندازهگیری ویژگیهای ریولوژیکی خمیر :
آزمون فارینوگراف براساس میزان جذب آب و ویژگی
های رئولوژیکی آن با استفاده از روش  AACCبه
شماره  54-21و توسط دستگاه فارینوگراف برابندر
تعیین شد .تعیین میزان درصد جذب آب آرد ،زمان
گسترش و مقاومت خمیر بر حسب دقیقه و درجه سست
شدن خمیر بر حسب واحد برابندر آرد از روی منحنی

میشود.

فارینوگرام و بر اساس استانداردهای موجود محاسبه

هدف از تحقیق حاضر پیبردن به بررسی احتمالی تاثیر

شد .برای تعیین خواص کششی خمیر از آزمون

نحوه مشروط کردن بر خواص رئولوژیکی خمیر

اکستنسوگراف در قالب دستگاه اینستران استفاده شد.

حاصل و اثر تیمارهای آب نمکی بر خواصی مانند جذب

دستگاه اینستران برای این امر باید در حالت کششی

آب ،مقاومت به کشش و قابلیت خمیر به حفظ گازهای

تنظیم گردد .برای انجام آزمایش خمیر به شکل لوله ای

تولید شده در حین تخمیر در سه زمان  90 ،45و 135

درآمده بر روی قالب مخصوص دستگاه اینستران قرار

دقیقه میباشد.

داده شد .با روشن شدن اینستران قالب به سمت باال
حرکت کرده و تغییرات خمیر در اثر کشش ،به صورت

مواد و روش ها

منحنی رسم گردید و آزمون با کامل شدن کشش خمیر

در این تحقیق گندم سپاهان (کاشت  )1391از مرکز

پایان یافت ( .)2012 AACCمقاومت به کشش ،حداکثر

تحقیقات جهاد کشاورزی استان اصفهان) خریداری و

ارتفاع ،قابلیت کشش ،ضریب مقاومت به قابلیت کشش و

مطابق روش استاندارد تا رسیدن به  %15رطوبت به آن
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انرژی شاخصهای اندازهگیری شده در این آزمون می-

نتایج و بجث

باشد.

ویژگیهای شیمیایی

دادههای آماری بوسیله آنالیز واریانس  ANOVAدر

نتایج به دست آمده از آزمایشهای شیمیایی انجام

قالب طرح بلوک کامال تصادفی وکمترین اختالف معنی

گرفته برروی نمونههای آرد در جدول 1ارایه شده

داری ( )LSDدر سطح  5درصد استفاده گردید .تجزیه

است.

و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار  SASرسم
نمودار ها با نرم افزار  Excelانجام شد.
جدول -1ویژگیهای شیمیایی نمونهها (بر حسب گرم در صدگرم)
تیمارآرد
آرد شاهد

رطوبت ()%

خاکستر()%

پروتئین ()%

a

b

0/89

b

0/92

a

12

13/3

11/9

a

چربی()%
a

82/6

c

a

83/3

c

1/1

a

1

آرد مشروط شده با  1درصد آب نمک

13

b

0/92

a

12

a

a

آرد مشروط شده با  1/5درصد آب نمک

13

b

0/93

a

12

a

آردمشروط شده با  0/5درصد آب نمک

13/1

1

شاخص گلوتن

88/46
a

1

91/6

b

a

* اعدادجدول ،حروف غیر مشابه نشان دهندهی تفاوت معنیدار در سطح  5درصدمیباشد.

نتایج حاصل از اندازهگیری رطوبت نشان میدهد که

کامال مثبتی بر کیفیت خمیر داشته و میتوان نتیجه

رطوبت آرد نمونه در وضعیت مناسبی میباشد و

گرفت که آب نمک سبب باال رفتن بازده استخراج و

عملیات نمزنی به شکل مطلوب انجام شده است .آرد

عملکرد آرد در حین تهیه خمیر میشود بطوری که نان

شاهد دارای رطوبت نسبتا باالتری نسبت به تیمارها

حاصل از این آرد هم دارای کیفیت باالتریخواهدبود.

میباشد( ،)13/3که میتواند به دلیل وجود نمک و ایجاد

ویژگی های رثولوژیکی نمونه ها

فشار اسمزی باشد که سبب جذب آب خمیر و کاهش

نتایج حاصل از آزمون فارینوگراف

جزئی رطوبت آرد شده است و در کنار آن میتواند اثر

نتایج حاصل از بررسی شاخصهای بدست آمده از

ضدمیکروبی نیز به دنبال داشته باشد (آندرس و

منحنی فارینوگرام در جدول  2ارایه شده است.

همکاران  .)2013به سبب استفاده از نمک ،میزان
خاکستر در تیمارها نسبت به نمونه شاهد افزایش معنی-
داری داشته است .باتوجه به جدول  1مشخص میشود
که در بین آردها ،آرد مشروطشده با آب نمک
1/5درصد دارای باالترین شاخص گلوتن است که اثر
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جدول  -2ویژگی های خمیر نمونه ها در فارینوگراف
میزان جذب

زمان گسترش

زمان مقاومت

درجه سست

درجه سست

آب

خمیر

خمیر

شدن خمیر

شدن خمیر

()%

(دقیقه)

(دقیقه)

(پس از  10دقیقه)

(پس از 20

)(BU

دقیقه))(BU

نمونه شاهد

62/81±0/16a

d

1/0±8/15

3/73±0/45 c

89±3a

127±2a

نمونه مشروط شده با 0/5

59/7±0/42b

c

2/0±15/32

4±0/1

87±1a

121±4b

متغیرها

bc

درصد آب نمک
نمونه مشروط شده با 1

59/5±0/21b

b

3/83±0/14

4/11±0/40 b

74±3b

108±5c

درصد آب نمک
نمونه مشروط شده با 1/5

59/17±0/21b

a

4/41±0/3

5/85±0/20 a

63±2c

91±4d

درصد آب نمک
*حروف غیر مشابه نشان دهندهی تفاوت معنیدار در سطح  5درصدمیباشد.

میزان جذب آب آرد یک فاکتور مهم در تولید نان به

آمده درتمام نمونه ها کمیت و کیفیت باالیی دارد.

دالیل اقتصادی و کیفی بوده بر نگهداری نان وموثر

زمانگسترش خمیر ومقاومت خمیر نشاندهنده قدرت

میباشد .نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که با

آردهستند .مطابق نتایج میلر و همکاران ()2008

افزایش مقدار نمک ،میزان جذب آب نمونهها به طور

زمانگسترشخمیر و زمان مقاومت خمیر با یکدیگر

معنیداری کاهش یافته است  ،به طوریکه آرد شاهد

رابطه مثبتومعنیداری دارند .ازاین رو آردهـایی

دارای باالترین میزان جذب آب ( )62/81بوده و دارای

کـهزمان گسترش خمیرباالیی دارند ،مقاومت خمیر

تفاوت معنیداری ( )P<0/05با سایر نمونهها است

خوبی نیزاز خود نشان میدهند ،این مطلب درنتایج

درحالیکه بین تیمارها اختالف معنیداری وجود ندارد

تحقیق حاضر نیزمـشاهده گردیده است ،بطوری که آرد

(جدول  .)2نمک سدیم کلرید در آب یونیزه میشود،

حاوی 1/5درصد نمک عـالوه بـر بـاالبـودن زمـان

یونهای ایجاد شده قادرند با اسیدهای آمینه باردار

گـسترش خمیـر ،بـاالترین زمـان مقاومـت ( 5/85دقیقه)

پروتئینهای گلوتن پیوند یونی برقرار کنند و از

را در بین نمونهها دارد (جدول.) 2

آبگریزی زیاد پروتئینها در ابتدای هیدراته شدن آرد

زمان گسترش خمیر عبارتست از مدت زمان الزم برای

بکاهند و به این ترتیب باعث نزدیکشدن رشته های

عملآوری خمیر از لحظهی رسیدن منحنی به خط 500

پروتئینی و شکلگیری پیوندهای هیدروژنه و دی

برابندر تا رسیدن به حداکثر ارتفاع را زمان گسترش

سولفید و تشکیل شبکه گلوتنی منسجم شوند و در

خمیر می گویند .در نمونه با افزایش میزان نمک افزایش

نتیجه خمیر با جذب آب کمتر به قوام  500برابندر می

معنیداری از لحاظ آماری در سطح  5درصد مشاهده

رسد .همﭽنین دراثرافزودن نمک ،زمان مقاومت خمیر

شد (جدول .)2سهولت شکل گیری خمیر و عدم ایجاد

افزایش یافتهاست ( .(P<0/01با توجه به باال بودن

فشار به قالب پرس از مزایای کاهش زمان گسترش

زمان گسترش خمیر میتوان دریافت که خمیر بدست

خمیر میباشد که کاربرد مهم آن در تولید برخی
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فراوردههای نانوایی مانند بیسکوئیت میباشد که به

درجه نرمشدن و شاخص تحمل به اختالط میتوان

دلیل تحمل فشارکم در حین شکلگیری ،امکان ترک

نتیجه گرفت که گلوتن ساختار قوی داشته که به خوبی

خوردگی و شکنندگی پس از فرآیند خشکشدن ،کاهش

توانسته گازها را به دام انداخته و نگهداری کند و این

مییابد.

مطلب بیانگر بهبود شبکهگلوتنی میباشد که در تمام

زمان مقاومت خمیر نشان دهنده کیفیت و قدرت خمیر

تیمارها قابل توجیه است .نتایج حاکیازآن است که با

میباشد .آرد مشروط شده با  1/5درصد نمک اختالف

افزودن نمک به آرد ،قوت آرد افزایش یافته است .خمیر

معنیداری با سایر نمونهها داشت .آرد مشروط شده با

هر قدر که شبکه گلوتنی قویتری داشته باشد ،درجه

 1درصد نمک با نمونه ی  0/5درصد نمک اختالف

نرم شدن آن هم کمتر خواهد بود (لوری ،2000عزیزی

معنیداری ندارد ولی با نمونه شاهد دارای اختالف در

و همکاران  .)2001با توجه به بهبود شبکه گلوتنی در

سطح آماری  5درصد است (جدول.)2

اثر افزودن نمک در حین مشروطکردن ،درجه نرم شدن

درجهنرم شدنخمیر :دادههای این تحقیق نشان داد که

خمیر بهبود (کاهش) یافت .نتایج این تحقیق نشاندهنده

با افزایش میزان نمک  ،درجه نرم شدن خمیر پساز 10و

قویتر شدن بافت خمیر نسبت به نمونه شاهد در اثر

 20دقیقه کاهش یافته و همگام با آن ارزش نانوایی آرد

افزودن نمک به گندم در حین مشروط کردن میباشد.

افزایش یافته است (جدول .) 2با توجه به پایینبودن
جدول  -3نتایج حاصل از اکستنسوگرام نمونه ها پس از  45دقیقه
متغیرها

مقاومت به کشش

قابلیت کشش

حداکثر ارتفاع

ضریب (نسبت

انرژی(مساحت سطح

خمیر

خمیر

()BU

مقاومت به کشش بر

زیر منحنی)

(واحد برابندر)

2

Cm

قابلیت کشش))(BU

(میلی متر)

نمونه شاهد

87/64±0/33d

125/15±0/80

122/19

0/7±0/11

24/0±6/41

نمونه مشروط شده

151/3±0/15c

133/90±0/88c

227c

1/13±0/2bc

31±0/22b

d

d

c

c

با  0/5درصد آب
نمک
نمونه مشروط شده

240/4±0/44b

141/40±0/75b

309b

1/7±0/10b

39±0/55a

با  1درصد آب نمک
نمونه مشروط شده

408±0/65a

170/82±0/95a

315a

با  1/5درصد آب
نمک
*حروف غیر مشابه نشان دهندهی تفاوت معنیدار در سطح  5درصدمیباشد.

2/4±0/13a

43/0±15/37a
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جدول -4نتایج حاصل از اکستنسوگرام نمونه ها پس از  90دقیقه
مقاومت به کشش

قابلیت کشش

حداکثر ارتفاع

ضریب (نسبت

انرژی(مساحت

خمیر

خمیر

()BU

مقاومت به کشش بر

سطح زیر منحنی)

متغیرها

(واحد برابندر)

نمونه شاهد

104/7±0/13d

127/7±0/80

نمونه مشروطشده

167/1±0/21c

128/60±0/18c

Cm

قابلیت کشش))(BU

(میلی متر)
c

2

c

d

c

112

0/82±0/12

32/0±3/1

190b

1/3±0/04bc

36/6±0/2c

با  0/5درصد آب
نمک
نمونه مشروط شده

219/17±0/11b

141/40±0/15b

238ab

a

a

43/3±0/55b

1/55±0/40bc

با  1درصد آب نمک
نمونه مشروط شده

a

173/85±0/25

417/6±0/6

a

a

2/4±0/3

254

0±49/33

با  1/5درصد آب
نمک
*حروف غیر مشابه نشان دهندهی تفاوت معنیدار در سطح  5درصدمیباشد.
جدول  -5نتایج حاصل از اکستنسوگرام نمونه ها پس از 135دقیقه
متغیرها

مقاومت به کشش

قابلیت کشش

حداکثر ارتفاع

ضریب (نسبت

انرژی(مساحت

خمیر

خمیر

()BU

مقاومت به کشش بر

سطح زیر منحنی)

(واحد برابندر)

نمونه شاهد

139/6±0/33d

107/44±0/10

نمونه مشروط شده

181/1±0/72c

124/90±0/86b

Cm

قابلیت کشش))(BU

(میلی متر)
c

2

c

c

a

148

1/3±0/71

65/0±5/42

174b

1/45±0/32bc

51/6±0/88bc

با  0/5درصد آب
نمک
نمونه مشروط شده

332/1±0/4b

138/40±0/5a

175b

2/4±0/10b

47/14±0/55c

با  1درصد آب نمک
نمونه مشروط شده

426/7±0/45a

140/85±0/25a

260a

3/03±0/19a

33/0±75/33d

با  1/5درصد آب
نمک
*حروف غیر مشابه نشان دهندهی تفاوت معنیدار در سطح  5درصد میباشد.

نتایج حاصل از آزمون اکستنسوگراف

و  135دقیقه توسط اکستنسوگراف تعیین شد (جداول

ویژگیهایخمیرشاملقابلیتکششخمیر ،مقاومت خمیر

 4،3و.)5

به کشش ،انرژی و ضریب (نسبت مقاومت خمیر به

مقاومت به کشش در زمان  45دقیقه درهـرسه تیمار با

کشش به قابلیت کشش آن) در سه زمان تخمیر 90 ،45

افزایش درصد نمک ،نـسبت بـه نمونـه شاهد افزایش
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معنیداری یافت و در سطح 1/5درصد بیشترین مقاومت

دقیقه درآرد های  0/5و  1درصد نمک ،اختالف معنی-

به کشش را ایجاد کرد و این اختالف در سطح آماری 5

داری مشاهده نشد ولی در سطح  1/5درصد نمک سبب

درصد معنیداربود (جدول .) 3قابلیت کشش خمیر پس

افزایش حـداکثر ارتفـاع نـسبت بـه نمونه شاهد شده

از  45دقیقه درخمیـر تهیه شده از آرد نمونهها ،در

است (جدول .) 5

مقایسه با نمونــه شــاهد افزایش یافت .نمونه 1/5

انرژی یا سطح زیر منحنی نشان دهنده میزان کل انرژی

درصد نمک ( )170/82بیشترین و نمونه شاهد

مصرفی جهت کشیدن خمیر میباشد .مطابق جداول ،3

( )125/15کمترین قابلیت کشش خمیر را دارد .تمامی

 4و 5در اثر افزون نمک ،در زمان های  45و 90دقیقه

نمونهها دارای اختالف معنیداری در سطح آماری 5

زمان تخمیر ،انرژی افزایش معنیداری یافته در حالیکه

درصد میباشند (جدول .) 3حداکثر ارتفاع پس از 45

پس از  135دقیقه تخمیر میزان انرژی نمونه ها کاهش

دقیقه باافزایشدرصـد نمک نـسبت بـه نمونـهشـاهد

معنیداری درسطح  5درصد مییابد .اثر فاکتورهای

افزایش معنیداری نشان داد .نمونه  1/5درصد نمک

مقاومت به کشش و قابلیتکشش خمیر با فاکتور

دارای باالترین ارتفاع و نمونه شاهد دارای پایینترین

ضریب (نسبت مقاومت خمیر به کـشش بـه قابلیت

ارتفاع میباشد و این افزایش در همه تیمارها افزایش

کشش آن) مشخص شده است .مطابق جداول (4 ،3و ،)5

معنیداری در سطح  5درصد دارد (جدول.)3

ضریب در اثر افزودن نمک در هر سه زمان تخمیر

مقاومت به کشش در هر سه زمان ،سطح  1/5درصد

افزایش یافت .نمونه های  1و  1/5درصد نمک افزایش

باالترین مقاومت به کشش را دارا میباشد و این

معنیداری نسبت به نمونه شاهد دارند.

اختالف در سطح آماری  5درصد معنیدار بود (جدول

ازآنجا که نتایج اکستنسوگراف مستقیما مرتبط با

 .)4قابلیت کشش خمیر پس از  90دقیقه در سطح 1/5

ویژگـیهـای

پروتئین گلوتنآرد میباشد ،تغییردر

درصد سبب افزایش معنیدار نسبت به نمونه شاهد

مقاومت خمیر به کشش را میتوان با فعل و انفعال بین

شده است ولی سطح  0/5درصد و نمونه شاهد تفاوت

ساختار نمک و پـروتئین گلـوتن توجیه کرد .کاهش

معنیداری نشان ندادند (جدول .) 4حداکثر ارتفاع در

کششپذیری در خمیرها به دلیل تشکیل شبکه گلوتنی

زمان  90دقیقه در تیمارهای 1و 1/5درصد نمک اختالف

قویتر و ایجاد خمیر محکمتر میباشد که باعث تسریع

معنیداری نشان ندادند ولی با نمونهی شاهد و نمونهی

پاره شدن خمیر میشود (باتو و همکاران  ،)2002در

 0/5درصد در سطح آماری  5درصد معنیدار بودند

واقع در اثر شبکه قویتر ،خمیر بیشتر همانند یک جسم

(جدول.)4

نیمهجامد عمل میکند تا یک ماده ویسکواالستیک.

مقاومت به کشش در زمان  135دقیقه نشان میدهد آرد
 1/5درصد ،مقاومتبهکششبیـشتری را نسبت به سایر
تیمارها دارد و این اختالف در سطح آماری  5درصد
معنیدار میباشد (جدول .)5اضافه کردن نمک موجب
افزایش قابلیت کشش پس از  135دقیقه نسبت به نمونه
شاهد شده است و تیمار 1و 1/5درصد قابلیت کشش
مشابهی داشتند و در سطح آماری  5درصد اختالف
معنیدار نداشتند (جدول  .)5حداکثر ارتفاع پس از 135

همﭽنین در این حالت به دلیل کاهش ویژگیهای
ویسکوز خمیر ،کرنش غیرقابل بازگشت ،نسبت به
کرنش برگشتپذیر کاهش مییابد (بائر و همکاران
 ،2003فنما وهمکاران  .)2007افزایش مقاومت خمیرها
در مقابل کشش نشان دهنده کیفیت و قدرت خمیر می-
باشد و افزایش سطح زیر منحنی ناشی از قوی بودن
شبکه گلوتنی خمیر و افزایش استحکام آن است (راسل
و همکاران  .)2001به نظـر مـیرسد کـه افـزایش
معنـیدار شاخصهای مقاومت به کشش ،قابلیت کـشش
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و انـرژی الزم برای کشش با افزایش درصد نمک با

نتیجه گیری

کاهش مقدار جذب آب و گرانروی خمیر مرتبط باشد.

با توجه به مطالب ذکر شده میتوان نتیجه گرفت که

اضـافه کـردن نمک به آرد ،برهمکنشهای میان اجزای

افزودن نمک در مشروطکردن اثرات مثبتی بر خواص

خمیر را تحـت تﺄثیر قرار میدهد .مکانیزم اثرنمک بر

فیزیکیشیمیایی و رئولوژی خمیرنان دارد و با توجه به

کیفیت خمیـر را بر مبنای خواص الکتروستاتیکی آن

قوی ترشدن گلوتن اثر منفی برخمیر بیسکوئیت انتظار

توجیه میکنند .به این ترتیب که نمک موجب نزدیکی

میرود .نتایجکلی حاصل از آزمون اکستنسوگراف

مولکولهای پروتئین و سفت شدن آن میشود (تاناکا و

نشان میدهد که با افزایش میزان نمک ،مقاومت خمیرها

همکاران  .)1967خمیر در واقع ،شبکه پیوسـته ژل

نسبت بهکشش ،قابلیت کشش خمیرها و انرژی یا سطح

گلـوتن هیدراته است که گرانولهای نشاستهبهصـورت

زیر منحنی اکستنسوگرام افزایشمییابد.

ذراتی در آن پراکنده شدهاند (پرستون وهمکاران ،1989

دادههای تحیق حاضـر نـشان دادکـهبـا افزودن نمک به

وانگ و همکاران  .)2002آب ممکن است درساختار

گندم در حین مشروطکردن آن ،سطح زیرمنحنی

خمیر به صـورت آب توده یا به صورت قطرههای

یامیزان انرژی به طورمعنیداری افزایش مییابد و

کوچک در شبکه پروتئین یـا اطراف گرانولهای

عملکرد پروتئینهای آردگندم بهبود مییابد .درنتیجه

نـشاسته حـﻀور داشـته باشـد .در چنـین ساختار

افزایش در زمان تخمیر امکان پذیر خواهد بود .در همه

فشردهای ،نمکها به همراه گلوتن و نشاسته بهجذب آب

تیمارهـا اضـافهکـردن نمک ،جذب آب خمیر ،زمان

تمایل دارند و بنابراین ،پراکندگیآب در سـاختار خمیر

مقاومت خمیر ،زمـان گـسترش خمیـر ،قابلیـت کشش،

را تغییر میدهند (کوئیلز وهمکاران  ،2012آندرس و

مقاومت به کشش و سطح زیـرمنحنـی را افـزایش

همکاران  .)2013انرژی همان سطح زیر منحنی میباشد

ومیزان افت خمیر را کاهش داد .سطح  1/5درصد

که نشاندهنده میزان کل انرژی بکار رفته جهت کشیدن

ویژگیهای رئولوژیکی بهتری ایجادکرد .با افزایش

خمیر میباشد .در اثر افزون نمک ،در زمان های  45و

زمان تخمیر ،خمیر مقاومت خود را در برابر تخمیر

 90دقیقه زمان تخمیر ،انرژی افزایش یافته و پس از

طوالنی مدت از دست داده و تحمل تخمیر طوالنی مدت

 135دقیقه تخمیر میزان انرژی نمونه ها کاهش مییابد.

را ندارد و باید زمان تخمیر را کاهش داد .با در

بنابراین دیده میشود که با افزایش زمان تخمیر ،خمیر

نظرگرفتن مجموع نتـایج حاصـل از آزمـایشهـای

مقاومت خود را در برابر تخمیر طوالنی مدت از دست

مختلـف شیمیایی و رئولوژیکی انجام گرفته برروی

داد ه و تحمل تخمیر طوالنی مدت را ندارد و باید زمان

گندم مشروط شده وآرد و در نهایت خمیر برای تولید

تخمیر را کاهش داد.

نان به نظر میرسد که اضافهکردن  1/5درصد نمک بـه
گندم در حین مشروط شدن ،سبب ایجاد بهترین تـﺄثیر
نـسبت بـه نمونه گندم مشروط شده با آبشده است.
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Abstract
Among the pretreatment process of wheat, conditioning has great important role on the final quality
of flour. The amount of salt used for dough production is usually between 0.5–2.0 percent, however,
due to health concern and its effects on blood pressure, it has been suggested to minimize salt daily
intake/consumption. In this study, wheat was conditioned with brine in concentrations of 0.5, 1.0,
and 1.5 percent instead of tap water and then was kept in this condition for 24 hours. The wheat
with about 15% moisture content was milled to obtain 88% extraction rate flour and the rheological
properties (Farinograph and Extensograph) of dough was then investigated. The results indicated
use of brine solution, reduces water absorption of dough and dough degree softening was reduced.
The results suggest that by adding salt to wheat conditioning water, the flour strength and dough
ability to keep the gas produced during fermentation will increased. The data resulting from
Extensograph showed that the ratio of dough resistance-to-extension to extensibility in three
fermentation times (45, 90 and 135 minutes) was increased and energy (the area under the curve) at
45 and 90 minutes was increased, however, not after 135 minutes.
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