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چکیده
بیماری سلیاک یک اختالل شایع مادام العمر با سوء جذب روده کوچک و عدم تحمل گلوتن است .تنها درمان مؤثر این
بیماری ،استفاده از یک رژیم غذایی فاقد گلوتن در تمام طول عمر بیمار است .یکی از چالشهای اصلی در رابطه با نان
بدون گلوتن به دست آوردن ساختار مناسب و با کیفیت است .نانهای بدون گلوتن به ترکیبات پلیمری و هیدروکلوئیدها
نیاز دارند تا ویژگی های ویسکواالستیک گلوتن را به منظور ایجاد ساختار مطلوب و نگهداری گاز ،تأمین نمایند .در این
پژوهش تأثیر صمغ کتیرا در سه سطح ( 1/25 ،0/5و  2درصد) و ترکیب پکتین-کتیرا در سطح  1/5درصد (با نسبت )1:1
بر روی ویژگیهای فیزیکیشیمیایی ،سفتی و حسی نان حجیم بدون گلوتن بر پایه آرد ذرت مورد ارزیابی قرار گرفت.
افزودن کتیرا و افزایش سطوح آن موجب افزایش حجم مخصوص در نانهای حاوی هیدروکلوئیدها در مقایسه با نان
شاهد گردید .کمترین میزان افت پخت نان متعلق به نان حاوی  2درصد کتیرا میباشد که با نان حاوی  1/25درصد کتیرا
تفاوت معنیداری نشان نداد .با افزودن سطوح مختلف کتیرا میزان رطوبت مغز نان در مقایسه با نان شاهد افزایش یافت.
میزان سفتی بافت در طی نگهداری در روزهای اول تا سوم افزایش یافت و تأثیر تیمار بر میزان سفتی نان ()p<0/01
معنیدار بود .کمترین میزان سفتی متعلق به نان حاوی  1/25درصد کتیرا بود که با سایر نانهای حاوی هیدروکلوئیدها و
نیز با نان شاهد تفاوت معنیداری نشان نداد .همچنین نتایج نشان داد تأثیر تیمار بر ویژگیهای حسی غیر معنیدار
( )p>0/05بود و افزودن نسبت های مختلف هیدروکلوئیدها موجب بهبود پذیرش کلی در ارزیابیهای حسی گردید .در
مجموع با توجه به نتایج حاصله از آزمایشات مختلف و نتایج آماری بررسی شده افزودن  1/25درصد کتیرا برای باال
بردن کیفیت نان بدون گلوتن توصیه میشود.
واژگان کلیدی :ذرت ،کتیرا ،سلیاک ،نان بدون گلوتن
مقدمه

یوالف در مکانیزم بیماری سلیاک درگیر هستند

بیماری سلیاک یک عدم تحمل دائمی به برخی پروالمین-

(پیغمبردوست و همکاران  .)2011این بیماری عارضهای

های غالت با توالی الیگوپپتیدی ویژه میباشد .بخش

است که در آن غشاء مخاطی روده کوچک فرد مبتال

گلیادین گندم ،سکالین چاودار ،هوردئین جو و آونین

توسط گلوتن آسیب میبیند (صالحی و همکاران .)1390
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این ناخوشی رودهای حساس به گلوتن میتواند به دلیل

برای نانهای فاقد گلوتن با کیفیت باال رو به افزایش

عوامل ژنتیکی یا ایمونولوژیکی یا شرایط زیست محیطی

است .در سالهای اخیر تحقیق و توسعه در راستای

باشد (مؤیدی و همکاران  .)1392تنها درمان مؤثر برای

بهبود نانهای فاقد گلوتن بطور چشمگیری افزایش یاقته

بیماری سلیاک پیروی جدی از رژیم غذایی بدون گلوتن

است (صالحی و همکاران  .)1390اثر بهبوددهندگی

در تمام طول عمر بیمار است (الزاریدو و همکاران

هیدروکلوئیدها در نان بدون گلوتن توسط محققان

پخت

متعددی گزارش شده است (الزاریدو و همکاران ،2007

(پیغمبردوست و همکاران  )2011و ضروریترین

گامبوس و همکاران  2001و سیارانی و همکاران .)2010

پروتئین سازنده بافت محصوالت آردی حاضر در آرد

در همین راستا سیارانی و همکاران ( )2010به بررسی

گندم است که در ساختار مغز و ظاهر بسیاری از

اثر هیدروکلوئیدهای کاراگینان ،زانتان ،کربوکسی متیل

محصوالت آردی تهیه شده از آرد گندم از جمله نان

سلولز ( (CMCو ژالتین روی ویژگیهای خمیر بدون

دخالت دارد (پور اسماعیل و همکاران  .)1390عدم وجود

گلوتن و کیفیت نان بر پایۀ برنج پرداختند و نتیجه گرفتند

پروتئین گلوتن در فرمول نان باعث میشود تا نانهای

که افزودن هیدروکلوئیدها به خمیر بخصوص زانتان

بدون گلوتن بافت داخلی ضعیفتری داشته باشند و

منجر به بهبود کیفیت نان بدون گلوتن با حجم بیشتر و

سریعتر بیات شوند و همچنین موجب مقاومت کمتر

سفتی مغزنان کمتر شده و موجب افزایش زمان

خمیر به عملیات مکانیکی و تغییرات انجام گرفته در

ماندگاری و کاهش بیاتی در طول نگهداری میگردد.

فرآیند تخمیر میشود .به منظور جبران اثر حذف گلوتن

ناجی طبسی و محبی ( )2015به بررسی تاثیر صمغهای

در کیفیت نان باید از ترکیبات هیدروکلوئیدی و پلیمری

دانه شاهی و زانتان بر روی نان بدون گلوتن (بر پایه

.)1390

آرد برنج ،ذرت و نشاسته ذرت) پرداختند و نتیجه گرفتند

هیدروکلوئیدهای غذایی یا صمغها ،بیوپلیمرهای آب-

که افزودن صمغها ،منجر به افزایش حجم و میزان

دوست با وزن مولکولی باال هستند که به عنوان ترکیبات

رطوبت مغز نان شده و موجب بهبود بافت و افزایش

عملگرا در صنعت غذا مورد استفاده قرار میگیرند.

زمان ماندگاری نان بدون گلوتن نسبت به نمونه شاهد

هیدروکلوئیدها در فرموالسیون نان بدون گلوتن به

گردید .باقری و همکاران ( )1395تاثیر دو صمغ قدومه

عنوان اجزاء پلیمری عمل کرده و در آب متورم شده و

شهری و زانتان را بر خصوصیات رئولوژیکی ،کیفی و

ساختاری معادل شبکه گلوتن در خمیر ایجاد میکنند

حسی نان بدون گلوتن حاصل از آرد سورگوم مورد

.)2007

استفاده

گلوتن

نمود

پروتئین

(مجذوبی

ساختاری

و

برای

همکاران

(پیغمبردوست و همکاران  )2011و معموالً برای تقلید

مطالعه قرار دادند و نتیجه گرفتند که افزودن صمغها به-

خواص ویسکواالستیکی گلوتن (موریرا و همکاران

طور معنیداری منجر به بهبود کیفیت و ساختار مغز نان

 ،)2013کنترل جذب آب و در نتیجه بهبود ویژگیهای

بدون گلوتن گردید .ادوآردوو همکاران ( )2014اثر

رئولوژیکی خمیر ،بهبود زمان ماندگاری بهواسطه حفظ

صمغهای  CMCو پکتین با متوکسیل باال و امولسیفایر

محتوای رطوبت و به تأخیر انداختن بیاتی به محصوالت

(داتم ،سدیم استئاروئیل -2الکتات و لیسین) بر روی

پخت اضافه میگردند (عطای صالحی و همکاران .)1390

کیفیت پخت نان ترکیبی از کاساوا ،ذرت و گندم با نسبت

در حال حاضر ،آمار مبتالیان به بیماری سلیاک در حال

به ترتیب ( )50:10:40مورد مطالعه قرار دادند و نتایج این

افزایش است که عمدتاً به دلیل بهبود روشهای تشخیص

مطالعه نشان داد که افزودن هر یک از صمغهای CMC

و تغییر در عادات غذایی افراد به سمت غذاهای آماده

و پکتین با متوکسیل باال بهعنوان بهبوددهندههای پخت

است (عطای صالحی و همکاران  )1390و با توجه به

در ترکیب نان ،پارامترهای کیفی نان از جمله حجم

دادههای سازمان بهداشت جهانی حدود  5درصد از افراد

مخصوص ،رنگ پوسته و بافت مغز نان را بهبود داده

جامعه جهانی ممکن است این سندرم را نشان دهند

است .موحد و همکاران ( )1396تاثیر صمغ هیدروکسی

(پیغمبردوست و همکاران  .)2011بر این اساس ،تقاضا

پروپیل متیل سلولز ) (HPMCرا بر خواص کیفی نان

تأثیر افزودن صمغ کتیرا بر ویژگيهاي فیزیکيشیمیایي ،بافتي و حسي نان بدون گلوتن بر پایه ذرت

113

باگت بدون گلوتن بر پایه مخلوط مساوی آرد ذرت و

است و سطح پروتئین ،انرژی و محتوای تغذیهای باالیی

آرد سیب زمینی مورد بررسی قرار دادند و نتایج نشان

دارد  ،برای تولید نان فاقد گلوتن مناسب بوده و به دلیل

داد که افزودن  HPMCبه نان بدون گلوتن منجر به

دارا بودن پروتئین باال باعث کاهش نرخ بیاتی و سفتی

بهبود کیفیت با حجم و تخلخل بیشتر شده و با کاهش

مغز نان میشود (عطای صالحی و همکاران  .)1390با

بیاتی و افزایش زمان ماندگاری تاثیر مطلوبی بر بافت

توجه به آنکه افراد مبتال به بیماری سلیاک قادر به

نان را موجب میگردد .محمدی و همکاران ()2014 a

استفاده از بسیاری محصوالت موجود در فروشگاهها

تأثیر صمغ گوار در ترکیب با ترانسگلوتامیناز میکروبی

مانند نانهای معمولی و دیگر محصوالت حاوی آرد

را بر روی ویژگیهای کیفی نان بدون گلوتن بر پایه آرد

گندم نمیباشند و با توجه به عدم تولید محصوالت بدون

برنج مورد بررسی قرار دادند و نتایج این پژوهش نشان

گلوتن با کیفیت در ایران ،هدف از این پژوهش تولید نان

داد که افزودن صمغ گوار و آنزیم ترانسگلوتامیناز

بدون گلوتن با کیفیت باال ،ارائه ترکیب مناسبی از آرد

میکروبی موجب پایداری بافت آن گردید و شبکه

ذرت و هیدروکلوئید کتیرا و تأثیر ترکیب  1/5درصد

پروتئینی تشکیل شده مشابه ساختار گلوتن بود .ترکیب

پکتین-کتیرا بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و حسی نان

صمغ گوار بهطور قابل توجهی حجم مخصوص را

بدون گلوتن میباشد.

افزایش داد و در نتیجه موجب کمتر شدن سفتی مغز نان
در مقایسه با نان شاهد شد .ابراهیمپور و همکاران

مواد و روش ها

( 1389ب) اثر صمغ های پکتین و گوار و کاراگینان را در

آرد ذرت مورد استفاده برای تهیه نان بدون گلوتن از

سه سطح (2،1و 3درصد) و ترکیبی از آنها را در دو

یکی از فروشگاههای لوازم قنادی در تبریز خریداری

سطح 2و 3درصد بر روی ویژگیهای کیفی نان بدون

شد .صمغ کتیرا به صورت پودر از شرکت پارسآنالیز

گلوتن بر پایه نشاسته گندم مورد بررسی قرار دادند و

در تبریز تهیه گردید .کازئینات سدیم (از شرکت بهین

نتیجه گرفتند که پکتین در سطح  3درصد و ترکیب گوار-

آزمای شیراز) ،شیرخشک پس چرخ (از شرکت پگاه

پکتین درسطوح 2و 3درصد موجب افزایش حجم و

چهار محال بختیاری) ،مخمر نانوایی (از شرکت دکتر

ارتفاع نان بدون گلوتن گردید .همچنین ابراهیمپور و

اوتکر ترکیه) ،روغن گیاهی (از شرکت نینا) ،شکر (از

همکاران ( 1389الف) اثر صمغهای مذکور را در همان

شرکت آنیل یا بلوچ سابق) ،نمک طعام (از شرکت تابان

سطوح و ترکیب بر روی ویژگیهای حسی و قابلیت

گرمسار) ،تخممرغ (تهیه شده از بازار محلی) و آب از آب

ماندگاری نان بدون گلوتن حاصل از نشاسته گندم مورد

لوله کشی شهری مورد استفاده قرار گرفت.

مطالعه قرار دادند و بر اساس نتایج این پژوهش گوار-

آزمونهای شیمیایی آرد ذرت

پکتین در سطوح 2و 3درصد منجر به تولید نانهای

نمونه آرد با استفاده از روشهای متداول  AACCمورد

بدون گلوتن با ویژگیهای حسی خوب و با ماندگاری

آزمون قرار گرفت (قریشیراد و همکاران  .)1390به

باال گردید .مؤیدی و همکاران ( )1392تأثیر سطوح

گونهای که درصد رطوبت با روش مصوب شمارۀ -16

مختلف ( 1/5 ،1 ،0/5و  2درصد) صمغ کتیرا را روی

 ،44درصد پروتئین با روش  ،46-1درصد چربی موجود

ویژگیهای کیفی نان حجیم حاصل از آرد گندم مورد

در آرد به روش  ،30-10میزان خاکستر با روش 8-7

بررسی قرار دادند و نتایج نشان داد که افزودن کتیرا و

اندازهگیری گردید.

افزایش سطوح آن باعث کاهش سفتی و به تأخیر افتادن
بیاتی نان در مقایسه با نان شاهد میشود .آردی که
برای تولید نان فاقد گلوتن استفاده میشود باید آردی
غیر از آرد گندم باشد .آرد ذرت از آنجا که فاقد گلوتن

114

نشریه پژوهشهاي صنایع غذایي /جلد  28شماره  /3سال 1397

عبدالعلي زاده و قرهخاني

فرموالسیون نان بدون گلوتن

شده و در کیسههای پلیپروپیلنی بسته بندی شده و تا

برای تهیه نمونههای نان بدون گلوتن حجیم از آرد ذرت

زمان انجام آزمونهای مربوطه در دمای اتاق نگهداری

استفاده گردید .فرموالسیون نان بدون گلوتن در جدول

شد (صالحی و همکاران .)1390

 1نشان داده شده است.

آزمونهای مورد استفاده در ارزیابی نان
ارزیابی رطوبت

جدول  -1فرموالسیون نان بدون گلوتن
ترکیبات فرمول نان

این آزمون مطابق با روش  AACCشماره  44-16انجام

مقدار در فرموالسیون (بر پایه

گرفت (قریشیراد و همکاران .)1390

 100گرم آرد)

ارزیابی پارامترهای کیفی نان

آرد ذرت

100

شکر

5

نمک

2

شماره  10-05و توسط روش جابجایی دانه کلزا بدست

مخمر

3

شیرخشک

5

آمد .سپس با تقسیم حجم نان به وزن آن ،حجم

کازئینات سدیم

2

حجم نانهای تولید شده با استفاده از روش AACC

مخصوص نانها محاسبه شد (مؤیدی و همکاران 1392
و قریشیراد و همکاران  .)1390ابعاد نان با استفاده از

روغن

5

تخممرغ

10

خط کش اندازهگیری شد (ابراهیم پور و همکاران 1389

صمغ کتیرا

( 1/25 ،0/5و  2درصد)

ب) .برای ارزیابی تغییرات رنگ نمونهها از روش

آب

110

پردازش تصویر توسط عکسبرداری با دوربین دیجیتال

برای تهیۀ نان ابتدا تمامی ترکیبات خشک (به غیر از
شکر) پس از توزین با استفاده از الک با مش  80غربال
گردیدند تا موقع اختالط آبگیری مناسبی داشته باشند.
در شروع کار آرد ذرت با بخشی از آب جوش و نمک به
مدت سه دقیقه مخلوط گردید تا ژالتینه شدن نشاسته
بهتر صورت گیرد .سپس سوسپانسیون مخمر فعال شده
طی  15دقیقه در آب ولرم حاوی شکر و بعد از آن سایر
ترکیبات توزین شده به مواد فوق اضافه شدند و در
نهایت آب جوش باقیمانده اضافه گردید .خمیر مورد
نیاز

در

مخلوطکن

خانگی

(PHILIPS

مدل

 HRI1459/70ساخت کشور چین) به مدت شش دقیقه
تهیه شد .مدت زمان مخلوط شدن با ارزیابی تجربی قوام
خمیر حاصله ،معین گردید .سپس خمیر در یک قالب از
جنس گالوانیزه که دیوارهی آنها چرب شده بود ریخته
شد و خمیر به مدت  20دقیقه و در دمای  30°Cو
رطوبت نسبی  70درصد در اتاقک تخمیر گرمخانهگذاری
شد تا عمل تخمیر در آن انجام گردد .سپس ،پخت در
دمای  250°Cبه مدت  15دقیقه در دستگاه فر (صنایع
پخت مشهد ،ایران) صورت گرفت .پس از پخت ،نانها از
قالب خارج شده و در دمای اتاق به مدت یک ساعت خنک

 12مگاپیکسل و آنالیز با نرمافزار فتوشاپ  CCاستفاده
شد (داودی و همکاران  .)1392برای ارزیابی درصد
تخلخل نمونهها از روش پردازش تصویر توسط عکس-
برداری با دوربین دیجیتال  12مگاپیکسل و آنالیز با نرم-
افزار  Image Jاستفاده شد (شهیدی و همکاران .)1389
برای تعیین درصد افت پخت نان وزن چانههای خمیر و
وزن نمونههای نان مربوطه پس از پخت و سرد کردن به
مدت  2-3ساعت ،اندازهگیری شده و از طریق رابطه (،)1
درصد افت پخت نان محاسبه شد (سلیمانیفرد و
همکاران .)1391
رابطه ]:[1
 × 100وزن چانه نان( /وزن نان پس از پخت  -وزن چانه نان) = افت پخت%

ارزیابی بافت
بررسی بافت مغز نمونهها ،با استفاده از دستگاه بافت-
سنج بروکفیلد مدل  CT3 10Kساخت کشور  ،U.S.Aپس
از اینکه پوسته رویی جدا شد در مغز نان انجام پذیرفت
و نمونههای نان در ساعات مختلف پس از پخت (بعد از
 24و  72ساعت) که همگی در دمای  25 °Cنگهداری
شده بودند برای اندازهگیری تغییرات سفتی بافت مورد
بررسی قرار گرفتند .برای این کار از پروپ استوانهای20
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میلیمتری استفاده شد که با سرعت یک میلیمتر بر ثانیه

نتایج و بحث

به طرف پایین حرکت کرده و پس از برخورد به قسمت

آزمونهای شیمیایی آرد ذرت

مغز نمونههای نان با ابعاد 2*2*2cm3

تا درصد

فشردگی  50درصد به آن فشار وارد کرده و سپس
پروپ به سمت باال حرکت نمود .پس از  10ثانیه دوباره
با همان سرعت به نمونه فشار وارد کرد .در این لحظه
نیروی ثبت شده توسط دستگاه بر حسب گرم ،به عنوان
معیاری از سفتی بافت نمونههای نان ثبت شد (الزاریدو
و همکاران .)2007
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در جدول  ،2ویژگیهای شیمیایی آرد ذرت مورد
استفاده در پخت نان بدون گلوتن بر پایه ذرت آورده
شده است .ترکیب شیمیایی آرد بهویژه میزان آندوسپرم،
جوانه و پوسته بر حسب نوع سیستم آسیاب مورد
استفاده متفاوت است که بر رنگ و سایر ویژگیهای
نانوایی آرد نیز اثر میگذارد (شاکری بروجنی و
همکاران .)1392

ارزیابی ویژگیهای حسی نان
در این مطالعه به منظور مقایسه تیمارهای مختلف،

جدول  -2ویژگیهای شیمیایی آرد ذرت

ویژگیهای حسی (فرم و شکل نان ( ،)2رنگ پوسته (،)1

عنوان آزمون

نتیجه آزمون

رنگ مغز نان ( ،)1پوکی و تخلخل ( ،)2االستیسیته یا

رطوبت

% 8/14

pH

6/35

پروتئین بر مبنای وزن خشک

% 5/68

چربی بر مبنای وزن خشک

% 2/44

خاکستر بر مبنای وزن خشک

% 0/34

خاصیت ارتجاعی ( ،)1طعم و مزه ( ،)3قابلیت جویدن ()3
و نرمی بافت نان ( )4توسط ده نفر از دانشجویان
خوابگاه شماره  5دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز به
روش هدونیک پنج نقطه ای ( =1خیلی ضعیف =5 ،خیلی
خوب) مورد ارزیابی قرار قرار گرفت که این افراد پس از
توجیه شدن ،جداول مربوطه را تکمیل نمودند .در نهایت
ارزیابی کلی با توجه به شاخصهای مذکور و ضرایب
آنها محاسبه گردید ارزیابیهای حسی طی یک روز پس
از پخت و نگهداری آنها در بستهبندیهای مناسب در
دمای اتاق ،انجام گردید (ابراهیم پور و همکاران 1389
الف).
تجزیه و تحلیل آماری
در این تحقیق برای بررسی اثر صمغ کتیرا در سطوح
( 1/25 ،0/5و  2درصد) و در ترکیب با پکتین در سطح
 1/5درصد بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و حسی نان
بدون گلوتن بر پایه ذرت از طرح کامالً تصادفی استفاده
گردید .نتایج به دست آمده با استفاده از روش آنالیز
واریانس ( )ANOVAو مقایسه میانگینها با استفاده از
آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال  %5مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت .آزمایشات در سه تکرار
انجام شد .آنالیزهای آماری با استفاده از نرم افزار SAS

و رسم نمودارها با نرم افزار  EXCELصورت گرفت.

تأثیر هیدروکلوئیدها بر روی پارامترهای کیفی نان
بدون گلوتن
در جدول  ،3تأثیر سطوح مختلف صمغ کتیرا و ترکیب
 1/5درصد پکتین-کتیرا بر روی ارتفاع ،پهنا ،حجم
مخصوص ،درصد افت پخت و تخلخل نان بدون گلوتن
مورد بررسی قرار گرفته است.
با توجه به نتایج جدول  ،3تأثیر مثبت صمغها بر روی
میزان ارتفاع نان نسبت به نمونه شاهد مشاهده گردید.
در بین تیمارها بیشترین میزان ارتفاع متعلق به نان
حاوی  1/5درصد صمغ ترکیبی پکتین-کتیرا بود که با
نان حاوی  2درصد کتیرا تفاوت معنیداری نشان نداد.
افزایش سطوح صمغ کتیرا باعث افزایش ارتفاع نانهای
بدون گلوتن ذرت گردید .کمترین ارتفاع نان نیز مربوط
به  0/5درصد کتیرا میباشد که با نان شاهد و نان حاوی
 1/25درصد کتیرا تفاوت معنیداری نداشت .نتایج
مشابهی از اثر افزودن پکتین ،گوار در نان بدون گلوتن
توسط پیغمبردوست و همکاران  2011و ابراهیمپور و
همکاران  1389ب) گزارش شده است .در بین تیمارهای
نان بدون گلوتن بر پایه ذرت ،نان حاوی  2درصد کتیرا
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ترکیبی پکتین-کتیرا تفاوت معنیداری نشان نداد.

بیشترین میزان پهنا را داشت و با نان حاوی  1/5صمغ

جدول  -3تاثیر افزودن کتیرا بر ابعاد ،حجم مخصوص ،درصد افت پخت و تخلخل نانهای بدون گلوتن بر پایه آرد ذرت
حجم مخصوص()cm3/gr

افت پخت نان()%

تخلخل()%

12/0±887/285b

41/0±750/964a

ارتفاع()cm

پهنا()cm

نان شاهد

4/100 ± 0/53bc

7/0±467/208ab

1/0±716/258bc

 0%/5کتیرا

c

4/067 ± 0/058

7/400 ± 0/100

b

±740/1 0/049

 1%/25کتیرا

4/267 ± 0/115bc

c

7/300 ± 0/173

تیمار

12/643 ± 0/264

b

±000/37/1/407

1/730 ± 0/018

11/807 ± 0/639

ab

38/2±100/951

 2%کتیرا

4/600 ± 0/173ab

7/800 ± 0a

1/872 ± 0/122ab

±490/11 0/279c

35/3±400/298b

 1%/5پکتین-کتیرا

4/967 ± 0/153a

7/667 ± 0/06ab

2/126 ± 0/190a

±580/13 0/205a

38/0±115/400 a

c

b

b
c

حروف غیر مشابه در هر ستون ،نشاندهنده معنیدار بودن اختالف میانگینها در سطح ( )P>0/01میباشد.

درمورد تغییرات حجم مخصوص نانها ،نتایج بیانگر

( )2007می باشد که به تأثیر هیدروکلوئیدهای پکتین،

تأثیر مثبت صمغها بر روی میزان حجم مخصوص نان

 ،CMCآگارز ،زانتان و بتاگلوکان یوالف بر میزان حجم

بدون گلوتن بر پایه ذرت نسبت به نان شاهد بود که این

مخصوص نان بدون گلوتن بر پایه آرد برنج پرداختند و

یافته مشابه نتایج مطالعات بدست آمده توسط

گزارش کردند که افزودن هیدروکلوئیدهای مورد مطالعه

پیغمبردوست و همکاران ( )2011است .این محققین اثر

به جز زانتان موجب افزایش حجم نانها گردید و با

سه نوع هیدروکلوئید پکتین ،گوار و کاراگینان را در سه

افزایش غلظت هیدروکلوئیدها ار  1تا  2درصد به استثناء

غلظت  2 ،1و  3درصد و ترکیبی از آنها را در دو غلظت

پکتین ،حجم مخصوص نانها کاهش یافت.

 2و  3درصد بر ویژگیهای کیفی نان حجیم بدون گلوتن

درصد افت پخت نمایانگر کاهش وزن در اثر پخت یا به

مورد ارزیابی قرار دادند و گزارش کردند با افزودن

عبارتی تبخیر آب در نان میباشد ،که این فاکتور از نظر

هیدروکلوئیدها به استثناء پکتین در غلظت  1درصد و

اقتصادی دارای اهمیت میباشد .با افزایش میزان صمغ،

کاراگینان در همه غلظتهای مورد استفاده ،افزایش قابل

میزان افت کاهش یافت و به همان نسبت ،وزن نهایی نان

توجهی در حجم نان مشاهده گردید .همچنین نتیجه فوق

بیشتر شد که این امر به دلیل جذب بیشتر آب توسط

با نتایج مطالعات بدست آمده توسط ،محمدی و همکاران

هیدروکلوئید مورد نظر ،کاهش فعالیت آبی ،کاهش تبخیر

( )2014aو قریشیراد و همکاران ( )1388مطابقت داشت.

آب در حین پخت و افزایش رطوبت نهایی در نمونههای

علت افزایش حجم نان در اثر افزودن هیدروکلوئیدها

حاوی صمغ بود .افزودن صمغهای کتیرا موجب کاهش

بدینصورت قابل توجیه است که هیدروکلوئیدها به

درصد افت پخت نان در مقایسه با نان شاهد گردید .در

وسیله افزایش ویسکوزیته خمیر ،توسعه خمیر و قابلیت

بین تیمارهای نان ذرت کمترین درصد افت پخت نان

نگهداری گازها توسط خمیر را بهبود میدهند (ابراهیم

مربوط به نان حاوی  2درصد کتیرا بود که با نان حاوی

پور و همکاران  1389ب) .در بین تیمارها بیشترین میزان

 1/25کتیرا تفاوت معنیداری نداشت .سلیمانی فرد و

حجم مخصوص متعلق به نان بدون گلوتن حاوی 1/5

همکاران ( 1392و  )1393با بررسی تأثیر صمغ عربی و

درصد صمغ ترکیبی پکتین-کتیرا بود که با نان حاوی 2

آلژینات سدیم در سطوح مختلف ( 1 ،0/5و  1/5درصد)

درصد کتیرا تفاوت معنیداری نشان نداد .افزایش سطوح

بر ویژگیهای نان بربری حاصل از آرد گندم گزارش

کتیرا از  0/5تا  1/25درصد موجب کاهش غیر معنیدار

کردند که افزودن این صمغها و افزایش سطوح آنها

و افزایش غلظت آن تا  2درصد موجب افزایش غیر

موجب کاهش درصد افت پخت نان بربری حاصل از آرد

معنیدار در میزان حجم مخصوص نان بدون گلوتن

گندم گردید .بیشترین درصد افت پخت نان مربوط به نان

نتایج الزاریدو و همکاران

حاوی  1/5درصد صمغ ترکیبی پکتین-کتیرا بود که با

گردید .این یافته مشابه

تأثیر افزودن صمغ کتیرا بر ویژگيهاي فیزیکيشیمیایي ،بافتي و حسي نان بدون گلوتن بر پایه ذرت
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نانهای حاوی صمغ کتیرا و نان شاهد اختالف معنی-

در ارتباط با رنگ پوسته مشاهده گردید که با افزودن

داری ( )P<0/01داشت .این نتیجهگیری در تناقض با

صمغهای کتیرا و ترکیب  1/5درصد پکتین-کتیرا مؤلفه

نتایج گامبوس و همکاران ( )2001بود که این محققین اثر

* Lدر تمامی تیمارها افزایش یافته است که نتیجه فوق با

استفاده از صمغ گوار و پکتین و مخلوط  1:1آنها را در

نتایج بدست آمده توسط مؤیدی و همکاران ( )1392در

کیفیت نان بدون گلوتن بر پایه آرد ذرت ،نشاسته ذرت و

مطالعه افزودن کتیرا در سطوح  1/5 ،1 ،0/5و  2درصد

نشاسته سیب زمینی مورد بررسی قرار دادند و گزارش

بر نان حجیم حاصل از آرد گندم متناقض بود .همچنین

کردند که استفاده از صمغ گوار و پکتین در مقایسه با

نتیجه فوق در تطابق با نتایج بدست آمده توسط اداردوو

مخلوط  1:1آنها دارای درصد افت پخت نان بیشتری

همکاران ( )2014در بررسی اثر افزودن پکتین با

بود.

متوکسیل باال و  CMCدر نان ترکیبی کاساوا ،ذرت و

مقادیر تخلخل ارزیابی شده در جدول  3نشان میدهد که

گندم و الزاریدوو همکاران ( )2007در بررسی اثر

در بین تیمارهای نان ذرت ،نمونه شاهد بیشترین میزان

افزودن پکتین CMC ،و زانتان در سطح  1و  2درصد در

تخلخل را داشت و با نانهای حاوی هیدروکلوئیدهای

نان بدون گلوتن بر پایه آرد برنج بود .با افزایش غلظت

 1/25درصد کتیرا و  1/5درصد پکتین-کتیرا اختالف

صمغ کتیرا مؤلفه * Lافزایش یافت .علت این امر را می-

غیرمعنیدار( )p<0/01بود .این نتیجهگیری با نتایج

توان به نگهداری متناسب رطوبت توسط صمغها و از

حاصل از تحقیقات محمدی و همکاران ( )2014bدر

دست ندادن آن در طی فرآیند پخت و در نتیجه کاهش

بررسی اثر افزودن زانتان و  CMCدر میزان تخلخل نان

تغییرات سطح پوسته نان نسبت داد (صحرائیان و

بدون گلوتن بر پایه آرد برنج متناقض میباشد .در

همکاران  .)1390صحرائیان و همکاران ( )1390در

پژوهش حاضر میزان باال بودن تخلخل در نان شاهد به

بررسی اثر غلظت صمغ بالنگوشیرازی در سطوح ،0/3

علت داشتن حفرههای بزرگ زیر سطح پوسته بود .شاید

 0/6و  1درصد در نان بدون گلوتن سورگوم ،محمدی و

علت تفاوت موجود را اختالل در فرآیند تخمیر و توزیع

همکاران ( )2014bدر بررسی اثر افزایش غلظت زانتان

غیر یکنواخت سلولهای گازی بتوان ذکر کرد

در نان مسطح بدون گلوتن بر پایه آرد برنج و الزاریدو

(صحرائیان و همکاران  .)1393نانهای بدون گلوتن به

و همکاران ( )2007نیز در بررسی اثر افزایش غلظت

علت فقدان شبکه گلوتنی منسجم و یکنواخت قادر نیستند

 ،CMCزانتان و پکتین از  1تا  2درصد در نان بدون

دیاکسید کربن تولید شده در طی فرآیند تخمیر را به

گلوتن ،نتایج مشابهی را بدست آوردند .مؤلفه * aدر

نحو مطلوب نگه دارند ،در نتیجه منجر به تولید محصول

تمامی تیمارها به استثناء نان حاوی  2درصد کتیرا

با ساختار مغز فشرده میگردند (آرندنت و همکاران

تفاوت معنیداری با یکدیگر نشان ندادند و با افزایش

 .)2008با افزودن درصدهای مختلف صمغ کتیرا اختالف

سطوح کتیرا مؤلفه * aروند نزولی داشت .نتیجه حاصل

معنیداری بین تیمارها مشاهده نگردید و بیشترین میزان

در تطابق با نتایج بدست آمده توسط صحرائیان و

تخلخل در بین تیمارهای حاوی صمغ کتیرا مربوط به

همکاران ( )1390و الزاریدو و همکاران ( )2007بود .در

نان حاوی  1/25درصد صمغ کتیرا میباشد.

ارتباط با مؤلفه * bنیز مشاهده گردید که بیشترین
مقادیر مؤلفه * bدر پوسته نان حاوی  2درصد کتیرا بود

ارزیابی آزمون رنگسنجی پوسته و مغز نان بدون
گلوتن
در جدول  4تأثیر سطوح مختلف کتیرا و ترکیب 1/5
درصد پکتین-کتیرا بر روی رنگ پوسته و مغز نمونه-
های نان آورده شده است.

که با نانهای حاوی  0/5و  1/25درصد کتیرا تفاوت
معنیداری نشان نداد .با افزودن کتیرا و ترکیب 1/5
درصد پکتین-کتیرا در تمامی تیمارها مؤلفه * bروند
افزایشی در مقایسه با نان شاهد از خود نشان داد و این
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شاهد معنیدار بود.

افزایش تنها در  2و  1/25درصد کتیرا نسبت به نان

جدول  -4اثر سطوح مختلف صمغ کتیرا و ترکیب  1/5درصد پکتین-کتیرا بر میزان رنگ پوسته و مغز نان بدون گلوتن
تیمار

رنگ پوسته نان
*L

رنگ مغز نان

*a

شاهد

64/2±874/472c

a

*L

*b

*b

*a

2/1±952/854

60/4±771/097

73/2±799/099

کتیرا %0/5

67/1±922/643abc

3/3±310/449a

64/1±844/957ab

77/0±500/653a

-15/1±289/073a

کتیرا %1/25

68/1±792/643ab

-0/1±267/073a

66/1±724/957

74/0±016/377b

-16/0±720/619ab

b

61/0±711/940

کتیرا %2

71/1±187/359a

-7/2±420/234b

a

68/1±291/628

75/0±322/997b

-18/1±150/239bc

ab

62/1±024/436

پکتین-کتیرا

65/1±963/508bc

1/2±164/234a

b

61/2±711/487

75/0±540/653ab

-19/0±581c

b

a

b

bc

-18/2±150/700

ab

63/1±904/436
64/0±531

a

64/1±218/957

ab

1%/5

* : b*,a*,Lبه ترتیب معرف روشنایی ،قرمزی و زردی میباشند.
حروف غیر مشابه در هر ستون ،نشاندهنده معنیدار بودن اختالف میانگینها در سطح ( )P>0/05میباشد.

درمقایسه با نان شاهد ،افزودن کتیرا و ترکیب 1/5

افزایش مؤلفه * aنسبت به نان شاهد گردید .با افزایش

درصد پکتین-کتیرا موجب افزایش روشنایی در مغز نان-

میزان سطوح کتیرا مؤلفه * aکاهش یافت و این نتیجه-

ها در مقایسه با نان شاهد گردید و در تمامی تیمارها

گیری در تطابق با نتایج بدست آمده توسط صحرائیان و

میزان روشنایی مغز نان نسبت به مغز نان شاهد بهبود

همکاران ( ،)1390الزاریدو و همکاران ( )2007و محمدی

یافت .این نتیجهگیری متناقض با نتایج حاصل از

و همکاران ( )2014 bبود .بیشترین میزان مؤلفه * bدر

مطالعات توسط مؤیدی و همکاران ( )1392بود .البته هم-

مغز نان متعلق به نان حاوی  0/5درصد کتیرا نسبت به

چنین نتیجه فوق مطابق با نتایج بدست آمده توسط

نان شاهد بود که با نانهای حاوی  2درصد کتیرا و 1/5

سیارانی و همکاران ( )2010در بررسی اثر افزودن

درصد ترکیب پکتین-کتیرا و نیز با نان شاهد تفاوت

آلژینات ،زانتان CMC ،و ژالتین در نان بدون گلوتن (بر

معنیداری نشان نداد.

پایه برنج ،ذرت و آرد سویا) ،محمدی و همکاران (b

ارزیابی میزان رطوبت پوسته و مغز نان بدون گلوتن

 )2014در اثر افزودن زانتان CMC ،و ترکیب -CMC

نتایج آزمون تعیین محتوی رطوبت پوسته و مغز نانها

زانتان در نان مسطح بدون گلوتن (بر پایه آرد برنج) و

در شکل  1و  2آورده شده است.

همچنین صحرائیان و همکاران ( )1390در بررسی اثر

کتیرا %1/25
ترکیبی 1/5

افزودن صمغ بالنگو شیرازی در نان سورگوم بدون

41

 0/5درصد کتیرا باالترین میزان روشنایی را در مغز نان

38

داشت و با نان حاوی  1/5درصد ترکیبی پکتین-کتیرا
تفاوت معنیداری نشان نداد .بیشترین میزان مؤلفه *a

35

در مغز نان مربوط به نان حاوی  0/5درصد کتیرا بود
که با نان حاوی  1/25درصد کتیرا تفاوت معنیداری
نداشت و کمترین میزان مؤلفه * aدر مغز نان حاوی 1/5
درصد ترکیب پکتین-کتیرا بود که با نانهای حاوی 2

رطوبت پوسته نان بدون گلوتن (درصد)

گلوتن بود .در بین درصدهای مختلف کتیرا ،نان حاوی

کتیرا %0/5
کتیرا %2

32
3

2
زمان (روز)

1

درصد کتیرا و نیز با نان شاهد تفاوت معنیداری نداشت.

شکل  -1اثر متقابل تیمار و زمان روی رطوبت پوسته نان

افزودن کتیرا به نان بدون گلوتن بر پایه ذرت موجب

بدون گلوتن بر پایه ذرت

تأثیر افزودن صمغ کتیرا بر ویژگيهاي فیزیکيشیمیایي ،بافتي و حسي نان بدون گلوتن بر پایه ذرت
 %1/25کتیرا
 %1/5پکتین-کتیرا

50.2
49.7
49.2
48.7
48.2
2

3

مغز نان نسبت به نمونه شاهد حفظ کنند به جزء نان
حاوی  1/25درصد کتیرا که در روز سوم نگهداری،
رطوبت مغز نان بدون گلوتن (درصد)

 %0/5کتیرا
 %2کتیرا
شاهد
50.7

1

زمان (روز)
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نسبت به نان شاهد رطوبت بیشتری از دست داد و
رطوبت به دام افتاده از طریق شکافهای سطحی نان در
این نمونه کمی بیشتر از سایر نمونهها خارج گردیده
است .علت افزایش رطوبت در مغز نان بدون گلوتن
حاوی هیدروکلوئیدها ،قابلیت باالی نگهداری آب به دلیل
حضور گروههای هیدروکسیل در ساختار کتیرا میباشد
(مجذوبی و همکاران  .)1390افزودن هیدروکلوئیدها
منجر به افزایش ظرفیت نگهداری رطوبت مغز نان در

شکل  -2اثر متقابل تیمار و زمان روی رطوبت مغز نان
بدون گلوتن بر پایه ذرت

مقایسه با نمونه شاهد گردید .این نتایج با نتایج حاصل
از ماغایدا و همکاران ( ،)2013محمدی و همکاران (b

 ،)2014موحد و همکاران ( ،)2014گوآردا و همکاران

دادههای حاصل از آزمون ،نشان داد محتوی رطوبت

( ،)2004راسل و همکاران ( )2001و ادوآردو و همکاران

مغز و پوسته نان در حین نگهداری در روزهای مختلف

( )2014مطابقت دارد .همچنین با توجه به نتایج حاصل با

مداوم در حال تغییر است .تفاوت در فشار بخار بین

افزایش میزان غلظت هیدروکلوئید ،میزان رطوبت مغز

پوسته و منطقه میانی نان ،منجر به مهاجرت رطوبت از

نان تغییرات غیر معنیداری داشت ،احتماالً با افزایش

مغز به سمت پوسته میشود و در نتیجه ،رطوبت مغز

غلظت صمغ حفظ رطوبت بیشتر شده ولی آب موجود از

کاهش و رطوبت پوسته افزایش مییابد (صالحی .)1390

حالت آزاد به صورت پیوسته در میآید که قابل اندازه-

سیارانی و همکاران ( )2012و محمدی و همکاران (b

گیری نیست و در نتیجه مقادیر کمتری بدست میآید

افزودن

(شاکری بروجنی  .)1392این نتایج مطابق با نتایج ملکی

هیدروکلوئیدهای  CMCو زانتان بدست آوردند .آب

و همکاران ( )1391در بررسی تأثیر هیدروکلوئیدهای

موجود در نان نسبتاً متحرک است که به عنوان

گوار ،زانتان CMC ،و  HPMCدر سه سطح  0/5 ،0/1و

پالستیسایزر عمل میکند و میتواند مهاجرت از مغز به

 1درصد در تولید نان بربری (حاوی آرد گندم) بود.

پوسته را تسریع کند ،این خشک شدن ناحیهای ،دیواره

ارزیابی سفتی بافت مغز نان بدون گلوتن

سلولهای مغز را سختتر میکند در حالیکه افزایش

نتایج مقایسه میانگین دادههای مربوط به سفتی بافت

رطوبت در پوسته با کاهش تردی و ایجاد حالت چرم

مغز نان بدون گلوتن در شکل  3نشان داده شده است.

مانند همراه است (الزاریدو و همکاران  .)2007در نتیجه

طبق این نتایج در روز اول و سوم ارزیابی تفاوت معنی-

مطابق شکل  1و  2میزان رطوبت پوسته نانهای بدون

داری ( )P>0/05در سفتی بافت مغز نمونههای نان وجود

گلوتن در طی نگهداری نانها در روزهای  2 ،1و 3

ندارد.

)2014

نیز

نتایج

مشابهی

حاصل

از

افزایش معنیدار و میزان رطوبت مغز نان کاهش معنی-

همانگونه که از این شکل مالحظه میشود در طی نگه-

داری داشت.

داری نان ،بافت مغز نان بدون گلوتن سفت میگردد .این

با افزودن هیدروکلوئیدها به فرموالسیون ،میزان رطوبت

نتیجه در تطابق با نتایج بسیاری از محققین در بررسی

مغز نانها در روز اول پس از پخت کمی کمتر از نان

تأثیر هیدروکلوئیدها در میزان سفتی نان بدون گلوتن

شاهد بود ولی در روز دوم و سوم پس از پخت ،نمونه-

میباشد (ابراهیم پور و همکاران  1389الف ،شاکری

های حاوی هیدروکلوئید توانستند رطوبت بیشتری را در

بروجنی و همکاران  ،1392پیغمبردوست و همکاران
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 ،2011گامبوس و همکاران  ،2001الزاریدو و همکاران

سفتی میگردد و روند صعودی سفتی مغز نان از 1/25

 2007وسبانیس و همکاران  .)2011بیلیادریس و

تا  2درصد صمغ ،به احتمال زیاد به دلیل افزایش بیش از

همکاران ( )1995گزارش کردهاند که سفت شدن بافت

حد ویسکوزیته و جذب آب توسط این صمغ است که این

مغز نان در طی نگهداری میتواند در نتیجه کاهش

امر خود منجر به غیر فعال شدن مخمر ،کاهش تعداد

رطوبت و همچنین پدیده واپسگرایی نشاسته باشد.

سلولهای گازی و در نتیجه افزایش فشردگی بافت

تمامی تیمارهای مورد استفاده در این پژوهش اختالف

محصول نهایی میگردد (صحرائیان و همکاران .)1390

معنیداری با نان شاهد بر میزان سفتی مغز نان بدون

استفاده از  1/5درصد ترکیب صمغ پکتین-کتیرا تفاوت

گلوتن نداشتند .مقایسه تیمارهای حاوی صمغ کتیرا با

معنیداری را با هر یک از این هیدروکلوئیدها به تنهایی

نان شاهد نشان داد که افزودن کتیرا در سطوح (1/25

نشان نداد و در روز اول و سوم ارزیابی بهطور غیر

درصد و  2درصد) در هر کدام از زمانهای مورد

معنیدار سفتی مغز نان بیشتری نسبت به نمونه شاهد

بررسی ( 24ساعت و  72ساعت) بعد از پخت ،موجب

ایجاد کرد .این یافته مطابق با نتایج ابراهیمپور و

کاهش غیر معنیدار سفتی مغز نانها نسبت به نان شاهد

همکاران ( 1388الف) بود .این محققان گزارش کردند که

گردیده است .مکانیسم تأثیر هیدروکلوئیدها در کاهش

در روز اول و سوم ارزیابی بافت مغز نان حاوی صمغ

سفتی بافت نان ،هنوز به درستی مشخص نیست ولی در

ترکیبی  3درصد پکتین-کاراگینان نسبت به نان شاهد و

این راستا فرضیاتی مطرح شده است از جمله تأثیر

نان حاوی  1و  2درصد پکتین سفتی بیشتری را ایجاد

هیدروکلوئیدها از طریق تأثیر بر ساختار نشاسته ،بدین

کرد .سفتی مغز نان حاوی صمغ ترکیبی پکتین-کتیرا

صورت که هیدروکلوئیدها باعث تغییر در ساختار

نسبت به نمونه شاهد بهطور غیرمعنیداری افزایش یافت.

نشاسته میشوند که در اثر آن پخش و نگهداری آب در

علت افزایش سفتی توسط پکتین را میتوان به توانایی

نشاسته و مقاومت بافت نان کاهش مییابد (برزگر و

پکتین در افزایش تعداد حفرات موجود در بافت نان و

همکاران  .)1388همچنین راسل و همکاران ( )2001علت

ریز و یکنواخت شدن این حفرات و در نتیجه جلوگیری از

کاهش سفتی بافت نان در اثر افزودن هیدروکلوئیدها را،

انبساط بیشتر هوای داخل حفرات نسبت داد که وجود

افزایش میزان آب نمونههای نان از طریق پیوندهای

این حفرات کوچک سبب میشود بافت نان در برابر

هیدروژنی برقرار شده بین مولکولهای آب و

نیروی وارده توسط دستگاه بافتسنج به راحتی تخریب

هیدروکلوئیدها بیان کردند .در بین تیمارهای مورد

نگردد .سفتی مغز نان تمامی تیمارهای مورد استفاده در

بررسی در روز اول و سوم ارزیابی بیشترین میزان

این پژوهش تفاوت معنیداری با نمونههای شاهد

سفتی را نان حاوی  0/5درصد کتیرا ایجاد کرد و

نداشتند.

کمترین میزان سفتی ایجاد شده متعلق به نان حاوی
 1/25درصد کتیرا میباشد .با افزایش سطوح کتیرا
تفاوت معنیداری در میزان سفتی مغز نانهای بدون
گلوتن مشاهده نگردید و ابتداء با افزایش غلظت کتیرا از
 0/5تا  1/25درصد سفتی مغز نان کاهش غیر معنیدار
یافت و سپس با افزایش غلظت آن از  1/25تا  2درصد
افزایش غیر معنیداری در میزان سفتی مغز نان مشاهده
گردید .علت روند نزولی سفتی مغز نان تا  1/25درصد
صمغ را میتوان به توانایی هیدروکلوئیدها در افزایش
ویسکوزیته و در نتیجه جذب آب و کاهش دمای
ژالتیناسیون نسبت داد که این امر خود باعث کاهش

تأثیر افزودن صمغ کتیرا بر ویژگيهاي فیزیکيشیمیایي ،بافتي و حسي نان بدون گلوتن بر پایه ذرت
روز اول
روز سوم
a

گلوتن حاوی درصدهای مختلف صمغها امتیاز باالی 3

2000

را (از حداکثر امتیاز  )5دریافت کردهاند و از نظر امتیاز

میزان سفتی (گرم)

ab
ab

همانگونه که مشاهده میگردد ،تمامی نانهای بدون

2500
ab

1500

ab
ab

1000

ab
ab

b ab
500
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حسی در محدوده خوب قرار دارند .الزاریدو و همکاران
( )2007و دمیرکسن و همکاران ( )2010به این نتیجه
رسیدند که استفاده از هیدروکلوئیدها در تولید
محصوالت بدون گلوتن ،خصوصیات حسی محصول را
ارتقاء میدهند و نسبت به نمونه شاهد دارای مقبولیت

0

بیشتری هستند .اگرچه اختالف معنیداری بین تیمارها
مشاهده نگردید اما طبق نظر ارزیابها ،در بین تیمارها
بیشترین امتیاز ارزیابی کلی مربوط به نان حاوی 1/25

تیمار

شکل  -3تأثیر افزودن هیدروکلوئیدهای کتیرا و ترکیب 1/5
درصد پکتین-کتیرا بر روی سفتی مغز نان بدون گلوتن
حروف غیر مشابه نشاندهنده معنیدار بودن تفاوت میانگین-
ها در سطح ( )P<0/05میباشد.

a

a

نتیجهگیری
با بررسی نتایج بدست آمده مشاهده گردید که استفاده
از هیدروکلوئیدها به عنوان جایگزین گلوتن در

a

a

کتیرا و کمترین امتیاز مربوط به نان شاهد بود.

a

فرموالسیون نان بدون گلوتن در سطح احتمال  %5اثر

5

3
2

نمره نهایی (امتیاز)

4

معنیداری بر روی پارامترهای کیفی نان بدون گلوتن

1

داشت .نتایج نشان دادند که در بین تیمارهای مورد
بررسی ،بیشترین میزان حجم مخصوص مربوط به
نمونههای نان بدون گلوتن حاوی صمغ ترکیبی 1/5
درصد پکتین-کتیرا بود که با نان حاوی  2درصد کتیرا
تفاوت معنیداری نداشت .کمترین درصد افت پخت نان
متعلق به نان حاوی  2درصد کتیرا بود که با نان حاوی
 1/25درصد کتیرا تفاوت معنیداری نداشت .بیشترین

تیمار

شکل -4تأثیر افزودن هیدروکلوئیدهای کتیرا و ترکیب 1/5
درصد پکتین -کتیرا بر روی امتیاز نمره نهایی نان بدون
گلوتن
حروف مشابه نشاندهنده غیر معنیدار بودن تفاوت میانگین-
ها در سطح ( )P>0/05میباشد.

میزان تخلخل مربوط به نان شاهد بود که علت آن وجود
حفرههای بزرگ در زیر سطح پوسته بود و با نانهای
حاوی  1/25درصد کتیرا و  1/5درصد صمغ ترکیبی
پکتین-کتیرا تفاوت معنیداری نداشت .در روزهای اول تا
سوم

نگهداری

نانهای

بدون

گلوتن،

افزودن

هیدروکلوئیدها تأثیر معنیداری در میزان رطوبت و
ارزیابی ویژگیهای حسی نان بدون گلوتن
نتایج مقایسه میانگین دادههای مربوط به نمره نهایی
ارزیابی حسی نمونههای نان در  24ساعت پس از پخت
در شکل  4نشان داده شده است.

سفتی بافت مغز نان در مقایسه با نان شاهد نداشت .اما
در طی نگهداری ،رطوبت مغز نان کاهش و سفتی بافت
مغز نان افزایش یافت .نوع تیمار و درصدهای مختلف
هیدروکلوئیدهای مورد مطالعه بر روی ارزیابیهای
حسی نان بدون گلوتن غیر معنیدار ( )P<0/05بود و
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ندادند.

قرار داشتند و تفاوت معنیداری با نان شاهد نشان
منابع مورد استفاده
ابراهیم پور ن ،پیغمبردوست س ه ،آزاد مرد دمیرچی ص و قنبرزاده ب 1389 ،الف .تأثیر افزودن هیدروکلوئیدهای مختلف روی
ویژگیهای حسی و بیاتی نان بدون گلوتن .مجله پژوهشهای صنایع غذایی ،جلد .99-115 ،1 ، 20/3
ابراهیم پور ن ،پیغمبردوست س ه و آزاد مرد دمیرچی ص1389 ،ب .تأثیر افزودن پکتین ،گوار و کاراگینان بر روی ویژگیهای کیفی
نان حجیم بدون گلوتن .مجله پژوهشهای صنایع غذایی ،جلد .85-98 ،2 ، 20/3
برزگر ح ،حجتی م و جوینده ح . 1388 ،اثر برخی هیدروکلوئیدها بر خواص رئولوژیک خمیر و بیاتی نان باگت .فصلنامه علوم و
صنایع غذایی.101-107 ،6)3( ،
باقری ه ،محبی م و کوچکی .1395 ،بررسی امکان تولیاد نان بدون گلوتن با استفاده از آرد سورگوم و صمغهای قدومه شهری و
زانتان .علوم غذایی و تغذیه.75-86 ،13)2( ،
پور اسماعیل ن ،عزیزی م ح ،عباسی س و محمدی م .1390 ،فرموالسیون نان بدون گلوتن با استفاده از گوار و آنزیم ترانس
گلوتامیناز میکروبی .مجله پژوهشهای صنایع غذایی.69-81 ،21)1( ،
داودی ز ،شاهدی باغ خندان م و کدیور م .1392 ،اثر پودر کدو تنبل بر خصوصیات رئولوژیکی خمیر و خواص فیزیکی نان تافتون،
 ،بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران ،دانشگاه شیراز.
سلیمانی فرد م ،خدائیان چگینی ف ،نجفیان گ ،صادقی ماهونک ع و خمیری م .1391 ،بررسی تأثیر کفیران بر کیفیت و ماندگاری
نان حجیم .مجله نوآوری در علوم و فناوری غذایی.53-65 ،5)4( ،
سلیمانیفرد م ،اعلمی م ،مقصودلو ی و نجفیان گ . 1392 ،تأثیر ژل عربی به عنوان بهبود دهنده ویژگیهای رئولوژیکی خمیر آرد
گندم و عامل ضد بیاتی نان بربری .مجله نوآوری در علوم و فناوری غذایی.1-11 ،5)3( ،
سلیمانیفرد ب ،اعلمی م ،خداییان ف ،نجفیان گ و خمیری م .1393 ،ارزیابی ویژگیهای رئولوژیکی خمیر و عمر انبارداری نان
بربری حاوی هیدروکلوئید آلژینات سدیم .مهندسی بیو سیستم ایران.169-177 ،45)2( ،
شاکری بروجنی ر ،شاهدی م ،کدیور م و وطن خواه ح .1392 ،تأثیر افزودن صمغ کتیرا بر ویژگیهای حسی و بیاتی نان بدون
گلوتن ،بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران ،دانشگاه شیراز.
شهیدی ف ،مهبی م و احتیاطی ا .1389 ،تحلیل تصاویر رقمی مغز نان بربری غنی شده با آرد سویا .نشریه پژوهشهای علوم و
صنایع غذایی ایران.247-253 ، 6)4( ،
صحرائیان ب ،حبیبی نجفی م ب ،کریمی م و حدادخداپرست م ح .1390 ،فرموالسیون نان سورگوم بدون گلوتن با استفاده از صمغ
کربوکسی متیل سلولز ( )CMCو بالنگوشیرازی .همایش ملی صنایع غذایی ،دانشگاه آزاد اسالمی قوچان.
صحرائیان ب ،کریمی م ،حبیبی نجفی م ب ،حدادخداپرست م ح ،قیافه داودی م ،شیخاالسالمی ز و نقیپور ف .1393 ،بررسی تأثیر
صمغ بومی بالنگوشیرازی ( )Lallemantia royleanaبر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی نان بربری نیمه حجیم بدون
گلوتن سورگوم .فصلنامه علوم و صنایع غذایی.129-139 ،11)42( ،
عطای صالحی ا ،رستمیان م و میالنی ج . 1390 ،ارزیابی بافتی و حرارتی بیاتی نان فاقد گلوتن تهیه شده از آرد ذرت و نخود .مجله
علمی پژوهشی علوم و فناوری غذایی ،سال سوم.35-40 ،4 ،
قریشیراد س م ،قنبرزاده ب و غیاثی طرزی ب .1390 ،تأثیر به کارگیری هیدروکلوئیدهای گوار و کاراگینان بر ویژگیهای فیزیکی و
حسی نان بربری .علوم غذایی و تغذیه.24-38 ،8)2( ،
ملکی گ و محمدزاده میالنی ج .1391 ،تأثیر گوار ،گزانتان ،کربوکسی متیل سلولز و هیدروکسی پروپیل متیل سلولز بر بیاتی نان
بربری .نشریه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی.1-10 ،1)1( ،
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Abstract
Celiac Disease (CD) is a common lifelong disorder with small bowel malabsorption and gluten
intolerance. The only effective treatment for CD is a strict adherence to a gluten free diet
throughout the patient’s lifetime. One of the main challenges in relation to the gluten free bread is to
obtain a proper structure and quality. Gluten free breads require polymeric substances that mimic
the viscoelastic properties of gluten to provide structure and retain gas. In this research effect of
tragacanth in three concentrations (0.5, 1.25 and 2%) and pectin-tragacanth in concentration of
1.5% (1:1) was evaluated on the physicochemical, textural and sensory properties of corn-based
gluten-free bread. Specific Volume of the breads was enlarged as the concentration of tragacanth
increased compared to the control sample. The lowest weight loss of samples was belonged to the
bread containing2% tragacanth that had not significant difference with the sample containing 1.25%
tragacanth. With increasing of tragacanth concentrations a significant )P<0.01) increase in moisture
content of the sample crumb was observed compared to the control bread. Crumb hardness
increased during storage from first to third day and the effect of treatment on crumb hardness was
significant )P<0.01). Bread containing 1.25% tragacanth had a softer texture compared with other
breads containing hydrocolloids and control bread. However, this difference was not significant
(P>0.05). Also the results showed that treatment effect on the sensory properties was not significant
(P>0.05), and addition of different concentration of hydrocolloids improved the overall score of
sensory evaluation. Generally, according to the results of different tests and statistical analysis
which carried out in the present study, it was suggested that the addition of tragacanth in
concentration of 1.25% can improve the gluten-free bread quality.
Keywords: Corn, Celiac, Gluten-free bread, Tragacanth

