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چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی امکان تولید نان بربری غنیشده با آرد کامل کینوا بوده است .بدین منظور آرد
گندم با نسبتهای  15 ،10 ،0و  20درصد با آرد کامل کینوا جایگزین شد .سپس ویژگیهای فارینوگرافی خمیر شامل
میزان جذب آب ،زمان گسترش ،زمان پایداری و درجه نرم شدن مورد بررسی قرار گرفت .همچنین تخلخل ،سفتی ،رنگ
و خصوصیات حسی نان بربری نیز ارزیابی شد .نتایج به دست آمده نشان داد که میزان جذب آب و زمان گسترش
خمیر به صورت معنیداری ( )P>0/05در نمونههای خمیر حاوی آرد کامل کینوا افزایش پیدا کرد ،ولی زمان مقاومت
خمیرنمونههای حاوی آرد کامل کینوا کاهش معنیداری ( )P>0/05داشت و درجه نرم شدگی خمیر افزایش پیدا کرد .نتایج
بررسی تخلخل نان و سفتی نانها مشخص کرد که نان شاهد و نان حاوی  10درصد کینوا باالترین تخلخل و کمترین
سفتی را داشتند .بررسی رنگ نانها نشان داد که میزان * aپوسته نان در نانهای حاوی کینوا به صورت معنیداری
افزایش داشته و شاخصهای * bو* Lنیز به صورت معنیداری کاهش یافته است ( .)P>0/05همچنین از نظر ارزیابی
حسی ،نان حاوی  10درصد آرد کامل کینوا و نمونه شاهد بیشترین امتیاز را کسب کردند .بنابراین میتوان آرد گندم را
تا میزان  10درصد آرد با کامل کینوا ،بدون تغییر نامطلوب در ویژگیهای حسی و کیفی نان بربری ،غنیسازی کرد.
واژگان کلیدی :آرد کامل کینوا ،غنیسازی ،نان بربری ،ویژگیهای فارینوگرافی ،ویژگیهای کیفی
مقدمه

فروانی دارد ،اما بسیاری از مواد تغذیهای آن در طی

در بسیاری از کشورهای جهان به خصوص کشور ما،

فرآیند آسیاب کردن از بین میرود .از آنجایی که

نان غذای اصلی محسوب میشود و روزانه قسمت

اکثریت افراد جامعه بدون توجه به وضعیت اجتماعی و

اعظم انرژی ،پروتئین ،امالح معدنی و ویتامینهای گروه

اقتصادی ،نان را مصرف میکنند وتقریبا غذای اصلی

ب مورد نیاز بدن را تأمین میکند (رجبزاده .)1386

مورد مصرف بخش عمدهای از افراد جامعه میباشد،

ماده غذایی ممکن است به طور طبیعی کمبود ویتامین یا

بنابراین میتواند برای غنیسازی ،ماده غذایی مناسبی

ماده معدنی داشته باشد ،یا در اثر فرآیند اعمالشده

میباشد (اعالیی و همکاران  ،1395پورافشار و همکاران

روی آن حداقل قسمتی از این مواد را از دست بدهد .در

 .)2011به همین دلیل در سالهای اخیر به غنیسازی

این مورد اگرچه دانه گندم کامل مزیتهای تغذیهای

آرد گندم توسط سایر غالت توجه بسیاری شده است
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(ایگلسیاسو همکاران  ،2015استیکیک و همکاران ،2012

بینالمللی کینوا نامگذاری گردیده است (ایگلسیاس و

ابراهیمزاده .)1394

همکاران .)2015

کینوا ( )Chenopodium quinoa willdاز خانواده

به دلیل ویژگیهای تغذیهای فراوان ،در سالهای اخیر

 Chenopodiaceaeشبه غلهی بومی مناطق کوههای

از این دانه برای تولید محصوالت نانوایی ازجمله نان،

آند در آمریکای جنوبی است که بهطور سنتی از 5000

استفاده شده است .جانکرو و همکاران در سال 2009

سال پیش در این مناطق کشت میشده و برای تغذیه

طی مطالعهای بیان کردند که پروتئین کینوا ازنظر کمی

انسان و حیوانات کاربرد داشته است (تورکوت و

و کیفی بهتر از دانههای غالت متداول مورد مصرف

همکاران 2016؛ نواک و همکاران  .)2016این گیاه از نظر

است .دانه کینوا مقدار لیزین بیشتری از دانه گندم دارد

ژنتیکی تنوع بسیار باالیی دارد که امکان انتخاب و کشت

و ازنظر ترکیب اسیدهای آمینه نسبت بهتری برای تغذیه

آن را در مناطق مختلف آب و هوایی مانند ایاالت متحده

انسان و دام در مقایسه با گندم و سایر غالت دارد

آمریکا ،کانادا ،هند ،انگلیس ،دانمارک ،یونان ،ایتالیا و

(جانکرو و همکاران .)2009

سایر کشورهای اروپایی امکانپذیر نموده است .درطی

استیکیک و همکاران در سال  ،2012در فرمول تهیه نان

سالهای  1992تا  2010سطح زیرکشت کینوا به دو

حجیم از آرد کینوا بهجای آرد گندم در چهار سطح

برابر و تولید آن به سه برابردر کشورهای اصلی تولید

صفر (نمونه شاهد) 15 ،10 ،و  20درصد استفاده کردند.

کننده آن از قبیل اکوادور ،پرو و بولیوی افزایش یافته

نتایج بهدستآمده نشان داد که نانهای دارای کینوا،

ایگلسیاسوهمکاران

ازنظر اسیدآمینه بهویژه اسیدآمینههای ضروری مانند

 .)2015همچنین امروزه کشت این دانه در اروپا،

لیزین غنیتر هستند و همچنین مقدار پروتئین آنها

آمریکای شمالی ،آفریقا و آسیا از جمله کشور ایران

نسبت به نمونه شاهد 2 ،درصد افزایش داشته است.

انجام میگیرد (جلدانی و همکاران .)1396

همچنین در بین نمونههای تولید شده ،نانهای حاوی 20

به دلیل باال بودن کمیت و کیفیت پروتئین کینوا ،ناسا در

درصد کینوا ،از نظر خواص رئولوژیکی و حسی مطلوب

دهه نود میالدی کینوا را بهعنوان یک محصول نوظهور

گزارش شدند (استیکیک و همکاران .)2012

است

با

(ریزلووهمکاران

ویژگیهای

تغذیهای

2016؛

استفاده

ایگلسیاسو و همکاران نیز در سال  ،2015از آرد کینوا

مناسب

برای

درمأموریتهای طوالنیمدت ،طبقهبندی کرد (ناسیمنتو

جهت جایگزینی با آرد گندم در سطوح  25و  50درصد

و همکاران  .)2014پروتئین کینوا غنی از اسیدهای آمینه

در نان استفاده کردند .نتایج نشان داد که مقدار فیبر و

لیزین ،متیونین و ترئونین است که این اسیدهای آمینه،

مواد معدنی مانند کلسیم ،آهن و روی نسبت به نمونه

در بسیاری از غالت از جمله گندم به عنوان مهمترین

شاهد افزایش یافت .همچنین مقدار فیتات که از جذب

غله در تولید محصوالت نانوایی ،محدود کننده هستند

فلزات ضروری نظیر روی و آهن ممانعت میکند ،کاهش

(ریزلو و همکاران  .)2016همچنین کینوا منبعی سرشار

پیدا کرد (ایگلسیاسو و همکاران .)2015

از فیبر ،مواد معدنی نظیر کلسیم ،آهن ،روی و منیزیم

با توجه به ویژگیهای کشت مناسب و ارزش تغذیهای

است و غنی از ویتامین ای و ترکیبات ضد اکسایشی

باال ،دانه کینوا در سالهای اخیر در سراسر جهان

میباشد .به دلیل ارزش غذایی باالی این دانه ،سال

بسیار مورد توجه قرارگرفته است ،اما متأسفانه در

 2013توسط سازمان غذا و کشاورزی 1بهعنوان سال

کشور ما ،به کشت دانه کینوا و تولید محصوالت حاوی
آن توجه کمی شده است .در پژوهشی جلدانی و

1

)-Food and Agriculture Organization (FAO

همکاران ( )1395ویژگیهای کیفی نان بربری غنیشده
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با آرد کامل کینوا را مورد بررسی قرار دادند .آنها در
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آزمونهای شیمیایی آرد

این پژوهش به این نتیجه رسیدند که افزودن آرد کینوا

روشهای

سبب بهبود ویژگیهای کیفی و حسی نان بربری

،(AACC,44–15A(2±102˚C

ارزیابی

با

روش

آون

رطوبت

چربی

روش

مرجع

با

روش

کوره

میشود .ابراهیمزاده و همکاران ( )1394اثر آرد کینوا را

)30–10

بر خواص رئولوژیکی خمیر نان بربری در سطوح

الکتریکی ،600–550˚Cپروتئین مطابق با استاندارد ملی

جایگزینی  20 ،10و  30درصد ارزیابی کردند .نتایج

ایران به شماره  ،19052مقدار مواد معدنی (کلسیم،

حاصل تفاوت معنیداری بین نمونههای شاهد و سایر

منیزیم ،روی و آهن) آرد کینوا با دستگاه

تیمارها نداشت اما در آزمون رنگ سنجی این اختالف

اسپکتروفتومتری جذب اتمی (ساخت استرالیا)(الهرا و

معنیدار بود.

همکاران  )2014و مقدار فیبر کل با دستگاه

در پژوهشهای قبلی انجام شده در ارتباط با اثر

 Fiber Analyser(Fibertakمدل  FA–100ساخت

جایگزینی آرد گندم با آرد کینوا در نان بربری،

ایران)(استیکیک  )2012انجام شد .میزان کربوهیدرات

ویژگیهای رنگ سنجی مغز و پوسته و همچنین بعضی

نیز از روش تفریقی محاسبه شد (ریزلو و همکاران

ویژگیهای کیفی مانند افت وزنی و خواص حسی نان

.)2016

بربری مورد بررسی قرار گرفتهاند.اما تاکنون

آزمون فارینوگرافی خمیر

ویژگیهای فارینوگرافی خمیر و ویژگیهای کیفی نان

این آزمون جهت ارزیابی ویژگیهای رئولوژیکی خمیر

حاصل مورد توجه قرار نگرفته است .بنابراین هدف از

شامل میزان جذب آب ،زمان گسترش خمیر ،ثبات و

پژوهش حاضر بررسی اثر غنیسازی آرد کامل کینوا با

درجه نرم شدن آن طبق روش  ،AACC–5421توسط

آرد گندم در سطوح  15 ،0،10و  20درصد در فرمول

دستگاه

شد

خمیر نان بربری و بررسی ویژگیهای فارینوگرافی

(.(AACC, 2000

خمیر و خواص کیفی و حسی نانهای بربری به دست

روش تهیه خمیرو پخت نان

آمده بوده است.

نمونههای نان بربری در یکی از نانوایی محلی شهر

،(AACC,

فارینوگراف

خاکستر

(برابندر،آلمان)

انجام

زنجان با فرمواسیون آرد کامل کینوا در سه سطح ،10

مواد و روشها

 15و  20درصد جایگزین آرد گندم گردید .نان شاهد،

مواداولیه
دانههای کینوا ( )Chenopodium quinoa Willdاز شهر
کالیفرنیا در کشور آمریکا تهیه شد و پس از آرد کردن
توسط آسیاب ( Pertenمدل  ،3100سوئد) از الکهای
0/4میلیمتر عبور داده شد .آرد گندم مورداستفاده در
این پژوهش از یکی ازنانواییهای محلی پخت نان بربری
در زنجان تهیه شد .مخمر ساکارومایسس سرویزیه1به
صورت خشک فعال از شرکت آستان قدس رضوی
(فریمان ،مشهد) ،تهیه شد .صمغ زانتان با درجه خوراکی
از شرکت گام تک تبریز خریداری گردید.

بدون افزودن صمغ زانتان و آرد کامل کینوا تهیه شد.
مقدار آب مورداستفاده برای تهیه خمیر با توجه به
فارینوگرام تعیین شد .سوسپانسیون مخمر از مخلوط
کردن آب ولرم در حدود دمای  40˚Cو مقدار کمی قند تهیه

شد (پیغمبردوست . )1388خمیر طبق جدول یک در
مخلوطکن

خانگی

اسپیرال

2

کیلوگرمی

(مدل )ClatronicKM3067تهیه شد .بعد از سپری شدن
دورههای تخمیر اولیه ( 25دقیقه و  ،)33˚Cتخمیر میانی
( 8دقیقه و ،)30˚Cتخمیر نهایی ( 50دقیقه و  )35 ˚Cدر
دمای180˚Cبه مدت  25دقیقه در یکی از نانواییهای

S.Cervisiae

1

شهر زنجان پخته شد.
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جدول –1فرموالسیون نان

ترکیبات فرمول نان

ارزیابی حسی
نمونههای نان

به منظور ارزیابی حسی نمونههای نان ،ویژگیهای

(درصد)

شکل ظاهری نان ،رنگ پوسته ،ویژگیهای سطحرویی،

آرد گندم

100

90

85

80

آرد کامل کینوا

0

10

15

20

صمغ زانتان

0

1

1

1

مخمر

3

3

3

3

نمک

2

2

2

2

آب

60/6

74/2

72

68/8

سفتی و نرمی بافت ،پوکی و تخلخل ،قابلیت جویدن،
عطر و طعم و پذیرش کلی توسط ده نفر ارزیاب نیمه
آموزشدیده

به

روش

هدونیک

پنج

نقطهای

(=1غیرقابلقبول تا =5خیلی خوب) مورد ارزیابی قرار
گرفت (استاندارد ملی ایران .)2826
تجزیه و تحلیل آماری

آزمون ارزیابی رنگ پوسته و تخلخل مغز نان

آنالیز دادههای حاصل از آزمونها با  3بار تکرار با

رنگ پوسته نانها در فاصله زمانی  2ساعت پس از

استفاده از نرمافزار ) SPSS (version 16.0ارزیابی

پخت ،از طریق تعیین سه شاخص *( Lروشنی)a* ،

گردید .برای تعیین اختالف بین دادهها از آنالیز واریانس

(سبزی–قرمزی) و *( bزردی–آبی) مشخص شد .جهت

یکطرفه استفاده شد .تفاوت معنیدار بین دادهها با

اندازهگیری این شاخصها ،از نمونهها توسط دوربین

آزمون  LSDدر سطح اطمینان  5درصد تعیین گردید.

( D7000 Nikonساخت ژاپن) با فاصله 40
سانتیمتری و با اندازه  3264×4928پیکسل عکس

نتایج و بحث

گرفته شد .سپس شاخصهای موردنظر با استفاده از

ترکیبات شیمیایی و تغذیهای آرد کامل کینوا و آرد

نرمافزار Image Jتعیین شد.

گندم

تعیین سفتی بافت مغز نان

نتایج ارزیابی ویژگیهای شیمیایی و تغذیهای آرد کامل

سفتی بافت مغز نان  2ساعت بعد از پخت با دستگاه

کینوا و آرد گندم مورد استفاده ،در جدول  2آورده شده

اندازهگیری بافت اینسترون (Instron Corp., Norwood,

است .مطابق نتایج ،میزان رطوبت آرد کینوا

) MA, USAبا لود سل با حداکثر نیروی فشرش 500

 10/0±31/53درصد بود .گزارش شده است که مقدار

نیوتنی و پروب استوانهای با قطر  36میلیمتر ،انجام

پروتئین آرد کامل کینوا بیشتر از سایر غالت و در

گرفت .سرعت حرکت پروب  300میلیمتر در هر دقیقه

محدوده بین  14تا  18درصد میباشد (استیکیک )2012؛
که در این مطالعه نیز میزان پروتئین 14/25±0/15

بود .میزان فشردگی تا  75درصد ارتفاع اولیه نان تعیین

برآورد شد .میزان لیپید نیز  5/8±0/12و فیبر کل هم

گردید (کورک و همکاران .)2017

 11/0±43/15است که باالتر از بسیاری از غالت است.
جدول  –2دادههای حاصل از آنالیز ترکیبات شیمیایی و تغذیهای آرد کامل کینوا و گندم
پروتئین

لیپید

خاکستر

فیبر کل

کربوهیدرات

ویژگیها

رطوبت
*

14/0±25/15a

5/0±80/12a

1/0±04/03b

11/0±43/15a

67/0±44/80b

آرد کامل کینوا

10/0±31/53b

11/0±70/02b

2/0±10/03b

1/0±40/04a

2/0±40/05b

82/0±40/65a

آرد گندم

12/0±20/03a

*دادهها میانگین سه تکرار±انحراف معیار و واحدها برحسب درصد و حروف متفاوت نشانگر معنیدار بودن تفاوت بین میانگینها
میباشد.
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مواد معدنی آرد کامل کینوا

میتوان نتیجه گرفت که میزان آهن درآرد کامل کینوا

نتایج اندازهگیری میزان مواد معدنی کلسیم ،منیزیم،

(46/1±36/65میلیگرم بر کیلوگرم) نسبت به غالتی

روی و آهن موجود در آرد کامل کینوا در مقایسه با

نظیر برنج ( 7میلیگرم بر کیلوگرم) ،یوالف (5/02

آرد گندم ،در جدول  3آورده شده است .مطابق نتایج به

میلیگرم بر کیلوگرم) و ذرت ( 3/77میلیگرم بر

دست آمده میزان این مواد معدنی بهویژه روی و آهن،

کیلوگرم) بسیاربیشترمیباشد .بنابراین آرد کامل کینوا

در آرد کامل کینوا نسبت به آرد گندم بسیار قابلتوجه

میتواند منبع طبیعی غنی از مواد معدنی مهم همچون

است .به عالوه مطابق نتایج تحقیق کوزیول (،)1992

آهن ،کلسیم ،روی و منیزیم باشد.

جدول  –3میزان مواد معدنی آرد کامل کینوا و آرد گندم
کلسیم

منیزیم

آهن

روی

))g/Kg

))g/Kg

))mg/Kg

))mg/Kg

آرد کامل کینوا

4/0±55/34*a

1/0±45/22a

19/0±22/56a

41/1±45/12a

آرد گندم

0/0±37/04b

0/0±98/09b

0/0±34/05b

0/0±06/01b

* دادهها میانگین سه تکرار±انحراف معیار و متفاوت بودن حروف نشانگر اختالف میانگینها میباشد.

آزمون رئولوژیکی خمیر

رقابت بین هیدروکلوئیدها و گلوتن در جذب آب نیز

نتایج آزمون فارینوگرافی برای نمونه شاهد و نمونههای

نسبت داد (مجذوبی و همکاران 1390؛ قرایی و همکاران

حاوی آرد کامل کینوا در جدول  4آورده شده است.

1393؛ دیویدوس و همکاران  .)1999قنبری و فرمانی

مطابق نتایج به دست آمده نمونههای حاوی آرد کامل

( )2013نیز که در پژوهشی اثر صمغهای زانتان ،کاپا–

کینوا در مقایسه با نمونه شاهد ،افزایش معنیداری

کاراگینان و هیدروکسی پروپیل متیل سلولز را بر

()P>0/05در میزان جذب آب خمیر داشتند .این در حالی

خصوصیات خمیر و کیفیت نان بربری مورد بررسی

است که نمونه حاوی  10درصد آرد کامل کینوا،

قرار دادند .گزارش کردند که تمام صمغهای مذکور،

بیشترین افزایش را در میزان جذب آب داشته است و

جذب آب را افزایش دادهاند.

کمترین میزان جذب آب مربوط به نمونه شاهد میباشد.

با افزایش میزان جذب آب ،زمان گسترش خمیر نیز به

از آنجایی که گلوتن نقش اساسی در میزان جذب آب

صورت معنیداری ( )P>0/05افزایش پیدا کرده است

دارد ،کاهش در میزان جذب آب در نمونههای حاوی

(جدول  )4که با نتایج پوراسماعیل و همکاران ()1390

ال به دلیل کم شدن
درصدهای باالتر از آرد کینوا ،احتما ا

مطابقت دارد .نتایج تحقیقات روجاس و همکاران ()1999

میزان گلوتن در خمیر میباشد که با افزایش درصد

نیز نشان داد که افزودن صمغهای گوار ،کاپا–

جایگزینی آن میزان جذب آب نیز کاهش مییابد .این

کاراگینان ،هیدروکسی پروپیل متیل سلولز ،آلژینات

نتایج با یافتههای استیکیک و همکاران ( )2012که اثر

سدیم و زانتان به فرموالسیون نان حجیم ،سبب افزایش

جایگزینی آرد کینوا با نسبتهای  15 ،10 ،0و 20

زمان گسترش خمیر میگردد،اما زمان مقاومت خمیر در

درصد با آرد گندم بر ویژگیهای فارینوگرافی خمیر

نمونههای حاوی کینوا به صورت معنیداری کاهش پیدا

نان حجیم را بررسی کردند ،مطابقت دارد .از طرفی

کرده است .پایداری خمیر که طبق تعریف زمانی است

افزایش میزان جذب آب در نمونه  10درصد را میتوان

که منحنی روی خط  500واحد برابرندر میماند و

به اثر حضور صمغ زانتان و ویژگی آبدوستی آن و

توانایی خمیر را در مقابل مخلوط کردن نشان میدهد،
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در نمونه حاوی  %10آرد کینوا کاهش معنی داری

در خمیر حاصل باشد (ریبوتا و همکاران.)2005 ،

( )P>0/05را نسبت به نمونه شاهد دارد .این امر می-

همانطور که در جدول  4مشخص است این امر در

تواند به دلیل کاهش میزان گلوتن و بر هم کنش اجزای

میزان درجه نرم شدن و سست شدن خمیر نیز تاثیر

آرد کینوا و آرد گندم به ویژه پروتئینها و کاهش

داشته است.

پیوندهای دی سولفیدی و پیوند بین نشاسته و پروتئین
جدول –4نتایج آزمون رئولوژیکی خمیر
تیمار
شاهد ( 0%کینوا)
 10%کینوا
 15 %کینوا

میزان جذب آب

زمان گسترش خمیر

زمان مقاومت خمیر

درجه نرم شدن بعد از

()%

((min

((min

ده دقیقه ))FU

*60/0±6/12b

2/0±0/05b

6/0±8/12a

3±69/12b

74/0±2/15a

3/0±9/07a

2/9 0±/04b

3±88/04a

0±72/22

**

68/0±8/3

 20%کینوا

6/0±2/12

4/0±5/05

0±24/23

6/0±0/15

3/0±9/08

0±13/11

*دادهها میانگین سه تکرار±انحرراف معیرار و همچنرین حرروف غیرمشابهنشراندهندهمعنیدار برودن تفراوت میانگینهرا در هرر سرتون میباشرد
(.)P>0/05
**دادههای به دست آمده برای نمونه حاوی  15درصد کینوا در خط  390برابندر و نمونه  20درصد کینوا  290برابندر محاسبه گردیرده اسرت .برا
توجه به اینکه نمونه های حاوی  15درصد آرد کینوا و همچنین  20درصد به خط برابندر  500نرسیده است.کاهش میزان درجه نرم شردن بعرد از
 10درصد قابل مقایسه نمی باشد.

آزمون رنگ سنجی پوسته نان

ترکیب آرد کینوا سبب میشود که در طی فرآیند پخت،

مطابق نتایجی که در جدول  5آورده شده ،میزان * bو

واکنش میالرد به مقدار بیشتری نسبت به نانهای

* Lدر نانهای حاوی آرد کامل کینوا نسبت به نان

حاوی آرد گندم رخ دهد که این مورد نیز میتواند باعث

شاهد کاهشیافته اما میزان *  aبه صورت

افزایش شدت قرمزی پوسته نانها شود .نتایج این

معنیداریافزایش داشته است ( .)P>0/05حضور

پژوهش با نتایج قاسمیزاده و همکاران ( ،)1396جلدانی

رنگدانه بتاالنین در آرد کامل کینواو همچنین وجود قند

و همکاران ( )1395و ابراهیمزاده ( )1394مطابقت دارد.

احیا کننده نظیر گلوکز و اسیدآمینههایی مانند لیزین در
جدول –5نتایج آزمون رنگ سنجی ،تخلخل و سفتی نانها

*L

تیمار

تخلخل (درصد)

43/0±14/2

20/0±88/16

18/0±85/15

نمونه  %10کینوا

49/0±88/13b

6/0±28/19a

32/0±59/11b

15/0±87/15b

21/0±01/27b

نمونه  15 %کینوا

48/0±76/12c

6/0±03/16a

31/0±48/18b

14/0±75/27bc

21/0±49/25b

نمونه  %20کینوا

48/0±09/11

5/0±87/17

31/0±13/25

14/0±33/24

22/0±04/11

نمونه شاهد

52/0±72/19

*a

a

d

b

1/0±01/04

*b

سفتی ()N

a

a

b

a

c

c

a

* دادهها میانگین سه تکرار±انحراف معیار و همچنین حروف غیرمشابه نشاندهنده معنیدار بودن تفاوت میانگینهرا در هرر سرتون
میباشد (.)P>0/05
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تخلخل و سفتی بافت نان

ارزیابی حسی

از ویژگیهای کیفی مهم مغز نان ،تخلخل و سفتی بافت

نتایج آنالیز دادههای مربوط به ارزیابی حسی نشان

آن است که در حالت کلی اشاره به ساختار منافذ در

دادکه امتیاز ارزیابی حسی نمونه دارای  10درصد آرد

مغز نان دارد و از عوامل تأثیرگذار در تعیین خواص

کامل کینوا در تمامی موارد به جز پوکی و تخلخل

کیفی بافت نان میباشد .مطابق نتایج جدول  ،5میزان

مشابه شاهد بوده و نسبت به سایر نمونهها امتیاز

تخلخل نمونههای حاوی آرد کامل کینوانسبت به نمونه

حسی بیشتری دارد (شکل  .)1از طرف دیگر ،نانهایی

شاهد به صورت معنیداری ( )P>0/05کاهش و سفتی

که در فرموالسیون آنها از آرد کامل کینوا استفاده

آنها افزایش یافته است .در پژوهشی ایگلسیاس و

شده بود ،به علت عطر و طعم خاص کینوا با نمونه

همکاران ( )2015جایگزینی آرد کینوا در سطوح  25و

شاهد تفاوت داشتند که این ویژگی عطر و طعم خاص،

 50درصد در نان را بررسی کردندو نتایج به دست

برای ارزیابها مطلوب بود .در مورد رنگ نیز ،رنگ

آمده نشان داد که با افزایش جایگزینی آرد کینوا در

پوسته نمونههای حاوی کینوا زرد مایل به قرمز و

نان ،میزان حجم مخصوص کاهش یافته وبافت

مشابه نمونه شاهد بود .نتایج پژوهش ایگلسیاس و

فشردهتری نسبت به نمونه شاهد حاصل میشود.

همکاران ( )2015در مورد ارزیابی حسی نان دارای 25

عالوه بر این کاهش تخلخل میتواند به دلیل افزودن

درصد کینواتفاوت معنیداری را با نمونه شاهد نشان

صمغ نیز باشد .باقری و همکاران ( )1393با افزودن

نداد .اما در سطح جایگزینی  50درصد ویژگیهای

صمغهای قدومهشهری و زانتان به نان بدون گلوتن به

حسی کاهش معنیداری پیدا کردند .نتایج ارزیابی حسی

این نتیجه رسیدند که هرچند تعداد سلولهای گازی

استیکیک و همکاران ( )2012نیز در مورد نانهای

افزایش مییابد ولی تخلخل به صورت معنیداری کاهش

حاوی کینوا نشان داد که نانهای دارای  15درصد کینوا

پیدا میکند.

باالترین امتیاز حسی را کسب کردند .البته نانهای
حاوی  10و  20درصد کینوا هم امتیاز قابل قبولی را
داشتند.

c

a a b

c

a ab
c

a a

a a b

c

b
d

c

b

a

b

c

a a

bb

a a
c

b

a

a

5
4

2
1
0
پذیرش کلی

رنگ

عطر و طعم

 %20کینوا

خصوصیات

پوکی و

سفتی و

قابلیت

سطح

تخلخل

نرمی بافت

جویدن

ویژگی های حسی

 %15کینوا

 %10کینوا

نمونه شاهد

شکل  -1نتایج ارزیابی حسی

شکل ظاهری

امتیاز

3
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نتیجهگیری

جایگزینی تاثیر نامطلوبی بر ویژگیهای حسی نان نمی-

به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که غنی کردن

گذارد .به طوری که ویژگیهای حسی نمونه 10درصد

فرمول نان بربری با افزودن آرد کامل کینوا به میزان

آرد کینوا به نمونه شاهد بسیار نزدیک بوده و باالترین

10درصد سبب افزایش میزان جذب آب و زمان

امتیاز را در بین سایر نمونهها کسب کرد .بنابراین با

گسترش خمیر و کاهش پایداری و درنتیجه افزایش

توجه به ویژگیهای تغذیهای مناسب آرد کینوا از لحاظ

درجه نرم شدن خمیر میشود .اما این میزان جایگزینی

میزان مواد معدنی (کلسیم ،منیزیم ،روی و آهن) ،فیبر،

سبب بهبود ویژگیهای رنگی (شاخص * )aشده و از

لیپید و پروتئین ،افزودن  %10آرد کامل کینوا به فرمول

نظر ویژگیهای بافتی ( تخلخل و سفتی) نسبت به سایر

نان بربری به عنوان یک ماده فراسودمند ،جهت غنی-

نمونهها به نمونه نان شاهد نزدیکتر است و این میزان

سازی پیشنهاد میگردد.

منابع مورد استفاده
ابراهیمزاده آ .1394 ،مطالعه ویژگیهای شیمیایی ،فیزیکی و رئولوژیکی نان بربری غنیشده با آرد کینوا ،پایان نامه کارشناسی
ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی شهر قدس.
استاندارد ملی ایران شماره  .1393 ،19052غالت و حبوبات–اندازه گیری میزان نیتروژن و محاسبه مقدار پروتئین خام–روش
کجلدال.
استاندارد ملی ایران شماره  .1393 ،2628نانهای سنتی–ویژگیها و روشهای آزمون.
اعالیی م ،شیردلی م و حاجی محمدی ب .1395 ،مروری بر کاربرد روشهایغنیسازی در صنایع نان و غالت ،همایش ملی یافتههای
پژوهش و فناوری در اکوسیستمهای طبیعی و کشاورزی ،پژوهشگاه دانشگاه تهران ،پژوهشکده انرژیهای نو و محیط زیست،
تهران.
باقری ه ،محبی م و کوچکی آ .1395 ،بررسی امکان تولید نان بدون گلوتن با استفاده از آرد سورگوم و صمغهای قدومه شهری و
زانتان ،علوم غذایی و تغذیه.86–75 ،2 ،
پیغمبردوست ه .1388 ،تکنولوژی فرآوردههای غالت جلد اول .دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز.
پوراسماعیل ن ،عزیزی م ح ،عباسی س و محمدی م .1390 ،فرموالسیون نان بدون گلوتن با استفاده از گوآر و آنزیم ترانس
گلوتامیناز میکروبی ،مجله پژوهشهای صنایع غذایی.81–69 ،21 ،
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the possibility of producing Barbari bread enriched
with quinoa whole flour .For this purpose, wheat flour was replaced with 0, 10, 15 and 20% of
quinoa whole flour and dough farinograph characteristics including water absorption, dough
development time, stability time and degree of softening were evaluated. In addition, porosity,
texture, color and sensory properties of bread were also investigated. The results showed that the
water absorption and development time significantly (P<0.05) increased in the dough samples
containing 10% quinoa whole flour but, stability time significantly decreased (P<0.05) following
that degree of softening increased significantly (P<0.05) compared with control. Results of porosity
and hardness of breads showed that the control and 10% quinoa whole flour breads had the highest
porosity and the lowest hardness among other samples. Investigation the color of bread showed that
the bread crust a* in breads containing quinoa flour significantly increased and b* and L*
decreased. The bread sample containing 10% of quinoa whole flour and the control samples gained
the highest scores of sensory evaluations. So, it is possible to enrichment up to 10% of wheat flour
by quinoa whole flour without undesirable changes in the qualitative properties of the Barbari
bread.
Keywords: Barbari bread, Enrichment, Farinograph characteristics, Quality properties, Quinoa
whole flour

