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بررسی عملکرد صمغ دانه شاهی ،در مقایسه با گزانتان ،بر خصوصیات بافتی و تصویری
کیک روغنی بدون گلوتن (برنج -ذرت)
بهاره صحرائیان ،*1مهدی کریمی 2و زهرا شیخ

االسالمی2

 -1دانش آموخته دکتری علوم و صنایع غذایی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
 -2دانشیار ،مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی ،سازمان
تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،مشهد ،ایران
تاریخ دریافت 1396/12/7 :؛ تاریخ پذیرش1397/5/18 :

چکیده
در این مطالعه ،تأثیر غلظتهای مختلف (صفر 0/6 ،0/3 ،و  1درصد) صمغ گزانتان و دانه شاهی بر رطوبت ،حجم مخومو

،

تخلخل ،رنگ پوسته و سفتی بافت کیک بدون گلوتن (برنج-ذرت) بررسی و خووصیات بافتی و تکنولوژیکی نمونههای تولیدی
با نمونه حاوی آرد گندم مقایسه شده است .نتایج به دست آمده به وضوح نشان میدهد افزودن صمغ گزانتمان و دانمه شماهی
باعث افزایش رطوبت و مؤلفههای رنگی * Lو * bپوسته کیک میشود .ضمن اینکه باالترین میزان تخلخمل و کمتمرین میمزان
سفتی بافت نمونههای تولیدی نیز در نمونه حاوی  1درصد صمغ دانه شاهی مشاهده شده است .نتایج همچنین نشان میدهمد
که نمونه حاوی  0/6و  1درصد صمغ دانه شاهی و  0/6درصد صمغ گزانتان دارای باالترین میمزان حجم مخومو
براساس نتایج به دست آمده مشخص شده است عملکرد مثبمت صممغ دانمه شماهی (بمه خومو

هسمتند.

در سمط  1درصمد) بمر

خووصیات تکنولوژیکی کیک بدون گلوتن بیش از عملکرد صمغ گزانتان است.

واژه های کلیدی
تخلخل ،رنگ پوسته ،خووصیات تکنولوژیکی ،صمغ بومی

مقدمه

در حفت رطوبتتت در متتدت زمتتان پختتت و نگهتتداری ،بتته

کیک یکی از محصوالت پر مصرف صنایع پخت استت و بته

سرعت بیات میشوند و بترای مصترف کننتده قابتل قبتول

لحاظ کالریزایی حد واسط نان و بیسکوئیت قترار دارد بته

نخواهند بود (Sahraiyan et al., 2012; Naghipour et al.,

طور معمول ایت محصتول بتا آرد منتدم تولیتد متیشتود

) 2012بنابرای  ،حضور ملوت در محصوالت صتنایع پختت

هرچند آرد مورد استفاده برای تهیه کیک ضتعی استت و

الزامی است اما بیماران سیلیاکی به بخش ملیادینی منتدم

در مقایسه بتا آرد مصترفی در فرموالستیون نتان ،پتروتیی

و پروالمی چاودار ،جو ،و یوالف حساسیت نشان میدهنتد

کمتری دارد ،اما حضور پروتیی ملوت در آرد مندم باعت

و مصتترف آن بتترای ای ت بیمتتاران ممنتتو استتت در واقتتع

تشکیل شبکهای بههم پیوسته متیشتود و اتاهر مناست

بیماری سیلیاک تحتت شترایط تنتیکتی ،ایمونولتوتیکی ،و

محصول را مهیا متیستازد از ایت رو ،چنانچته از آردهتای

محیطی ایجتاد متیشتود بته مونتهای کته در ارتر واکتنش

بسیار ضعی و حتتی بتدون ملتوت در تولیتد محصتوالت

ایمونولوتیکی ملیادی یا پروالمی  ،سلولهای پُرزهای روده

نانوایی استفاده شود ،نمونه تولیدی عالوه بر بافتت داخلتی

کوچک (ویلی) کته مستیول جتذم متواد م تذی هستتند،

ضعی تر ،حجم کم ،و پذیرش کلی پایی  ،به دلیتل ضتع

آسی میبیننتد ) (Lazaridou et al., 2007ایت بیمتاری
http://doi:10.22092/fooder.2018.120898.1111

*نگارنده مسیولbaharehsahraiyan@yahoo.com :
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فقط در کشورهای توسعه یافته شایع نیست ،بلکه بته طتور

 75نانومتر است که نزدیک به شعا چرخش مزانتان (-90

روز افزونی در کشورهای در حال توسعه نیز متزارش شتده

 70نانومتر) با وزن مشابه است جزء متاکرومولکولی صتمغ

است در کشورهای در حال توسعه در دهه  80متیالدی بتا

دانه شاهی کنفورماسیون زنجیری نیمه ستخت بتا انعطتاف

استفاده از تستهای ساده سرولوتیکی به تتدریج مشتخ

پذیری بینابینی بی حلقه تصتادفی و میلتهای ستخت دارد

شد که سیلیاک در کشورهای خاورمیانه ،از جمله ایران ،به

کته ایت زنجیتتره ستفت ،قابتل مقایستته بتا مزانتتان استتت

همان اندازه شایع است که در کشتورهای اروپتایی متزارش

) (Karazhiyan et al., 2009با اینکه مشابهتهای زیتادی

شده است ،و شتیو آن در منتاطقی کته در معترط خطتر

به لحاظ ساختاری بی صمغ دانه شاهی و مزانتان متزارش

هستند 3-5 ،درصد است ) (Pouresmaeil et al., 2011از

شده ولی عملکرد و مقایسه ایت دو صتمغ بتر خصوصتیات

ای رو ،با توجه به تعداد باالی ای بیماران و اینکه تنهتا راه

تکنولتتوتیکی ،تصتتویری ،و حستتی در کیتتک بتتدون ملتتوت

درمان مورر ،در پیش مرفت رتیم غذایی بتدون ملتوت در

بررسی نشده است امتا محققتان زیتادی بته کتاربرد انتوا

تمام عمر است ،تقاضا برای ای دسته از محصوالت افزایش

صمغها در محصوالت صنایع پختت پرداختته انتد در ایت

یافته است بنابرای باید از آردهای بدون ملوت مانند برنج،

راستا صحرائیان و همکاران ) (Sahraiyan et al., 2013ارتر

ذرت ،ارزن ،ستتورموم ،انتتوا بُنشتت هتتا (حبتتوم) و غیتتره

صمغ شاهی و موار را در نان حاوی آرد مندم-برنج بررستی

استفاده کترد از طرفتی انتختام جتایگزی مناست بترای

کردند نتایج ای پژوهش بیانگر آن است که نمونته حتاوی

ملتتتوت در چنتتتی آردهتتتایی اهمیتتتت زیتتتادی دارد از

 0/3درصد صمغ موار و  0/3درصد صتمغ شتاهی و نمونته

هیدروکلوئیدها (بومی و غیر بومی) میتوان به منظور تقلید

حاوی  0/3درصد صتمغ متوار و  0/6درصتد صتمغ شتاهی

از ختتواگ ملتتوت و افتتزایش مانتتدماری محصتتوالت بتتدون

بیشتری امتیاز پذیرش کلی را داشتتهانتد عتالوه بتر ایت ،

ملوت صنایع پخت و به تأخیر انداخت بیاتی آنها استتفاده

مشخ

مردید نمونه حاوی  1درصد صمغ موار و  1درصد

کرد شاهی باغی 1میاهی علفی است کته دانتههتای آن بته

صمغ شاهی ،نمونه حاوی  0/6درصد صمغ موار و  1درصد

علت وجتود الیتههتای پلتیستاکاریدی ،زمتانی کته در آم

صمغ شاهی ،و نمونه حاوی  0/3درصتد صتمغ متوار و 0/3

خیسانده میشوند ،آم جذم میکنند و الیهای موستیالتی

درصد صمغ شاهی باالتری حجتم مخصتوگ و تخلختل را

چسبناک در اطراف آن تولید میشود صمغ دانه شاهی بتا

داشتهاند بهعتالوه ،افتزایش صتمغ ستب کتاهش بیتاتی و

رفتار جریتان تضتعی شتونده بتا بترش بترای استتفاده در

ستتفتی بافتتت نتتان در متتدت زمتتان نگهتتداری شتتده استتت

فرموالسیونهایی قابل کاربرد خواهد بود که بافتی با لزجی

اسکیارینی و همکتاران ) (Sciarini et al., 2012ارتر صتمغ

کمتتتر یتتا احستتاا دهتتانی مطلتتومتتتر متتورد نیتتاز استتت

(مزانتان ،کربوکسی متیتل ستلولز ،آلژینتات و کارامینتان)،

خصوصیات صمغهای دانهای بستتگی بته ترکیبتات قنتدی

امولستتیفایر (داتتتم و ستتدیم استتتیاروئیل الکتتتیالت) ،و

آنها دارد و میزان استخالفها باع ایجاد تفتاوت در رفتتار

آنزیمهای ملوکز اکسیداز و آلفتا آمتیالز را بتر ختواگ نتان

هیدروکلوئیدها میشود آنالیز ترکیبات قندی در صمغ دانه

بدون ملوت حاوی آرد بترنج ،آرد ستویا و نشاستته کاستاوا

شاهی نشتانگر نستبت بتاالی متانوز بته متاالکتوز استت از

بررسی کردند و نتیجه مرفتند که کاربرد ایت افزودنتیهتا

تقسیم مقدار مانوز بته متاالکتوز عتددی بیشتتر از  8/2بته

باع بهبود حجم و کاهش سفتی م ز نتان ،در مقایسته بتا

دستتت متتیآیتتد صتتمغ دانتته شتتاهی دارای متوستتط وزن

نمونه شاهد (فاقد افزودنی) ،شده است نقیپور و همکتاران

مولکولی معادل  540کیلودالتون و مقتدار شتعا چترخش

) (Naghipour et al., 2012در تولید کیتک بتدون ملتوت
1- Lepidum sativum

2

بررسی عملکرد صمغ دانه شاهی در...

حاوی آرد سورموم از سطوح متفاوت صمغ مزانتان (صتفر،

فروشگاه عرضه کننده مواد اولیه قنتادی خریتداری و تختم

 0/6 ،0/3و  1درصتتد) استتتفاده کردنتتد در ایتت تحقیتت ،

مرغ تازه نیتز یتک روز قبتل از تولیتد کیتکهتا تهیته و در

بهتری غلظت صتمغ  0/3درصتد متزارش شتده استت بته

یخچتتال نگهتتداری شتتد شتتربت اینتتورت نیتتز مطتتاب بتتا

طوری که بیشتری نرمی بافت ،حجم مخصوگ و تخلختل

دستورالعمل استاندارد ملی ایتران بته شتماره  2553تهیته

و بهتری رنگ و پذیرش کلی در ای غلظت صمغ به دست

شد صمغ مزانتان با نام تجتاری )Rhodigeltm (Xanthan

آمده است بتاقری و همکتاران ) (Bagheri et al., 2016بتا

) Gum (E415و وانیل با نام تجاری  Rhovanillaاز شرکت

بررستتی امکتتان تولیتتد نتتان بتتدون ملتتوت بتتا استتتفاده از

رودیا (فرانسه) خریداری شد

صمغهای قدومه شهری و مزانتان به وضوح نشان دادند هر

استخراج صمغ از دانه شاهی

دو صمغ مصرفی منجر به بهبود ساختار نان متیشتود کته

عصاره هیدروکلوئیدی دانته شتاهی بتا  15درصتد ارونیتک

ای عامل یکی از دالیل افتزایش پتذیرش حستی شتناخته

اسید که اشاره به طبیعت پلیالکترونیک عصاره دانه شاهی

شده است براساا نتتایج بته دستت آمتده ،صتمغ قدومته

دارد از مروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشتهد

شتهری از لحتاظ خصوصتیات عملکتتردی مشتابه بتا صتتمغ

تهیه شد صمغ دانه شاهی از دانه کامل بتا استتفاده از آم

مزانتان است بنابرای  ،با توجه به مطالعات صتورت مرفتته

مقطر با نسبت آم به دانته  30بته  1و  pHمعتادل ( 10بتا

در زمینه برخی مشابهتهای ساختاری صمغ دانه شاهی با

استفاده از محلول  0/1موالر سود) استخراج شد دمای آم

صمغ مزانتان و توجه کردن به صتمغهتای بتومی کشتور و

 35درجه سلسیوا تنظتیم شتد و مخلتوب آم و دانته در

مصرف آن در محصوالت صنعت نانوایی بدون ملوت  ،هدف

فرایند حرارتدهی (مدت زمتان استتخراج) کته  15دقیقته

از ای ت پتتژوهش بررستتی عملکتترد صتتمغ دانتته شتتاهی ،در

بود به طور مداوم همزده شد صمغ از دانتههتای متتورم بتا

مقایسه بتا صتمغ مزانتتان بتر خصوصتیات تکنولتوتیکی و

عبور دادن دانهها از یک جدا کننده (اکستراکتور) مجهز به

تصویری کیک بدون ملوت حاوی آرد برنج و ذرت است

صفحه چرخنده جدا شد محلتول بته دستت آمتده پتز از
عبور از صافی خأل ،به منظور حتذف ذرات اضتافی ،صتاف و

مواد و روشها

پتتز از آن در آون تنظتتیم شتتده در دمتتای  60درجتته

آرد بتترنج بتتا  10درصتتد رطوبتتت 0/55 ،درصتتد خاکستتتر،

سلسیوا خشک شد ماده به دست آمده آسیام و با متش

 12/26درصتتد پتتروتیی  9/5 ،درصتتد فیبتتر ختتام ،و 3/21

 18الک شد پودر تولیدی در کیسه پلیاتیلنی زیپدار قرار

درصد چربی از شرکت پودینته شتمال؛ و آرد ذرت بتا 7/9

داده شد و در شرایط خشک و خنک ( 4درجته سلستیوا

درصتتد رطوبتتت 0/42 ،درصتتد خاکستتتر 0/87 ،درصتتد

معادل بتا دمتای یخچتال آزمایشتگاهی) نگهتداری مردیتد

پروتیی  0/15 ،درصد فیبر ختام ،و  0/33درصتد چربتی از

) (Karazhiyan et al., 2009رانتتدمان استتتخراج صتتمغ

شرکت ترخینه؛ و دانه شتاهی بتا  7/1درصتد رطوبتت11 ،

دانههای شاهی در حدود  8درصد بود

درصد خاکستر 2/09 ،درصد پروتیی  2/2 ،درصد چربی ،و

تهیه خمیر و تولید کیک

 77/5درصد کربوهیدرات از بازار محلی تهیته شتد هتر دو

مخلتوب آرد حتاوی  70درصتد آرد بترنج و  30درصتد آرد

آرد در سردخانه با دمای  3-4درجه سلسیوا باالی صتفر

ذرت تهیه شد سایر مواد موجود در فرموالستیون براستاا

نگهداری شدند سایر مواد شامل مواد شتیمیایی از شترکت

مجمو وزن دو آرد انتخام شد  25درصد پودر شتکر36 ،

مرک (آلمان) ،شکر ،روغ نباتی متایع ،و پتودر قنتادی 1از

درصد روغ  36 ،درصد تخممرغ 12 ،درصد شربت اینورت،
1- Baking powder
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 2درصد پودر قنادی 0/2 ،درصتد وانیتل ،ستطوح متفتاوت

در دمای  170درجه سلسیوا و به مدت  20دقیقه طتول

صمغ دانه شاهی و مزانتان (صفر 0/6 ،0/3 ،و  1درصتد) ،و

کشید نمونهها پز از سرد شدن ،در کیسههای پلیاتیلنتی

آم به میزان الزم مفتنی است در ایت پتژوهش دو نمونته

بستتتهبنتتدی و در دمتتای محتتیط ( 25درجتته سلستتیوا)

شاهد در نظر مرفته شد؛ شاهد اول حاوی  100درصتد آرد

نگهداری شدند تا خصوصیات کمتی و کیفتی آنهتا ارزیتابی

مندم و شاهد دوم حاوی  70درصد آرد بترنج و  30درصتد

شود )(Sahraiyan et al., 2016

آرد ذرت و هر دو نمونه فاقد هتر مونته صتمغ بترای تهیته

رطوبت کیک

خمیر کیک ،در ابتتدا روغت  ،پتودر شتکر و تختم مترغ بتا

ای آزمایش ،از استتاندارد  2000 ،AACCشتماره 44-16

استفاده از یک همزن برقی ) ،Electra EK-230Mتاپ ( بتا

استفاده شد برای ای منظور نمونههتا در فاصتله زمتانی 2

سرعت  128دور در دقیقه و در  6دقیقه مخلوب شتدند تتا

ساعت و یک هفته پز از پخت در آون (مارک ،Jeto Tech

کرم حاوی حبام های هوا ایجاد شود آم و شربت اینتورت

مدل  ،OF-O2Gساخت کشور کره جنوبی) با دمتای -105

به ای کرم اضافه شد و همزدن بته متدت  4دقیقته ادامته

 100درجه سلسیوا قرار داده شدند تا رطوبت ختود را از

یافت در مرحله بعتد پتودر قنتادی و وانیتل بته آرد اضتافه

دست دادند بدی صورت پلیت مخصوگ به مدت حتداقل

مردید و مخلوب حاصل به تدریج به کرم افزوده شد صتمغ

نیم ساعت در آون  103درجته سلستیوا قترار داده شتد،

طبت

پز از آن در دسیکاتور در دمای آزمایشگاه سرد شتد و بتا

دانه شاهی و مزانتان (جدامانه) در ستطوح مختلت

جدول ( )1به مخلوب اضافه مردید با استفاده از یک قیت

دقت یک میلیمرم توزی مردید ستسز  10مترم از تمتام

پارچتهای 55 ،متترم از خمیتر تهیتته شتده درون کاغتتذهای

قسمتهای نمونه (پوسته و بافت داخلی) به ارف منتقل و

مخصوگ کیک درون قالت هتا ریختته شتد پختت در فتر

مجدداً به دقت وزن شد پلیت در آون با دمای  105درجته

آزمایشگاهی مردان با هوای داغ ( ،ZuccihelliForniایتالیا)

سلسیوا قرار داده شد

جدول -1تیماربندی نمونههای تولیدی
ترکیبات
آرد مندم
آرد برنج
آرد ذرت
شکر
روغ
تخم مرغ
شربت اینورت
پودر قنادی
وانیل
صمغ مزانتان
صمغ شاهی
آم

تیمارها
( 1شاهد)

( 2شاهد)

3

4

5

6

7

8

100
25
36
36
12
2
0/2
-

70
30
25
36
36
12
2
0/2
-

70
30
25
36
36
12
2
0/2
0/3
-

70
30
25
36
36
12
2
0/2
0/6
-

70
30
25
36
36
12
2
0/2
1
-

70
30
25
36
36
12
2
0/2
0/3

70
30
25
36
36
12
2
0/2
0/6

70
30
25
36
36
12
2
0/2
1

مقدار الزم (براساا جذم آم فارینومراف)
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بعد از  24ساعت پلیت از آون خارج و پز از سترد کتردن

تخلخل) بیشتر استت بتا فعتال کتردن قستمت Analysis

در دسیکاتور توزی شد وزن کردن نمونته تتا رستیدن بته

نرمافزار ،ای نستبت محاستبه و درصتد تخلختل نمونتههتا

وزن رابت ادامه یافت در انتها درصد رطوبت بتا استتفاده از

اندازهمیری شد )(Haralik et al., 1973

رابطه ( )1محاسبه شد

رنگ پوسته

()1

) (m1  m2
 100
m0

آنالیز رنگ پوسته کیک در فاصله زمتانی  2ستاعت پتز از
MC 

پخت ،با تعیی سه شاخ
شاخ

* a* ، Lو * bصورت پتذیرفت

* Lمعرف میزان روشنی نمونه و دامنه آن از صتفر

در آن m0 ،وزن نمونه  m1 ،وزن پلیت و نمونه قبتل از قترار

(سیاه خال ) تا ( 100سفید خال ) مت یر است شتاخ

دادن در آون ،و  m2وزن پلیت و نمونه بعتد از آون متذاری

* aمیزان نزدیکی رنتگ نمونته بته ستبز و قرمتز را نشتان

است

میدهد و دامنه آن از ( -120سبز خال ) تا ( +120قرمتز

حجم مخصوص

خال ) مت یر است شاخ

برای اندازه میری حجم مخصوگ از روش جایگزینی حجتم

به آبی و زرد را نشان متیدهتد و دامنته آن از ( -120آبتی

با دانه کلزا 1مطتاب بتا استتاندارد  2000 ،AACCشتماره

ختتال ) تتتا ( + 120زرد ختتال ) مت یتتر استتت بتترای

 10-72استفاده شد برای ای منظتور در فاصتله زمتانی 2

اندازهمیتری ایت شتاخ

هتا ابتتدا برشتی بته ابعتاد 2×2

ساعت پز از پخت ،قطعهای بته ابعتاد  2×2ستانتیمتتر از

ستتانتیمتتتر از پوستتته کیتتک تهیتته و ب ته وستتیله استتکنر

مرکز هندسی کیک تهیه و حجم مخصتوگ آن بتر حست

(مدل )HP Scanjet G3010:با وضوح  300پیکسل تصتویر

میلیلیتر بر مرم تعیی شد

برداری شد تصاویر در اختیار نرمافزار  Image Jقرار مرفت

تخلخل

با فعال کردن فضای  LABدر بخش  ،Pluginsشاخ های

برای ارزیابی میزان تخلخل م ز کیتک در فاصتله زمتانی 2

فوق محاسبه شد )(Sun, 2008

ساعت پز از پخت ،از تکنیک پردازش تصویر استفاده شد

بافت

بدی منظور برشی به ابعاد  2×2ستانتیمتتر از م تز کیتک

بافت کیک در فاصله زمانی  2ساعت با استفاده از دستتگاه

تهیه مردید و به وسیله اسکنر (مدل)HP Scanjet G3010:

بافتستنج  QTSمتدل CNS Farnell, UKستاخت کشتور

با وضوح  300پیکسل تصویر برداری شد تصویر تهیه شده

انگلستان ارزیابی شد حداکثر نیروی مورد نیاز بترای نفتوذ

در اختیتتار نتترمافتتزار ( 2Image Jستتاخت مؤسستته ملتتی

یک پروم با انتهتای استتوانه ( 2ستانتی متتر قطتر در 2/3

بهداشت ،3ایاالت متحده آمریکا) قرار مرفت با فعال کتردن

سانتیمتر ارتفا ) با سرعت  60میلیمتر در دقیقه از مرکتز

قسمت  8بیت ،4تصاویر سطح خاکستری 5ایجاد شد بترای

کیک ،به عنتوان شتاخ

ستفتی 7محاستبه مردیتد نقطته

تبدیل تصتاویر خاکستتری بته تصتاویر دودویتی ،6قستمت

شرو 8و نقطه هدف 9به ترتی  0/05نیوت و  25میلیمتتر

دودویی نرمافزار فعال مردید ایت تصتاویر ،مجموعتهای از

بود )(Ronda et al., 2005

نقاب روش و تاریک است محاسبه نسبت نقاب روشت بته

تجزیه و تحلیل آماری

تاریک شاخصی از میزان تخلخل نمونه ها بر آورد میشتود

نتایج به دست آمده در قال یک طترح کتامالً تصتادفی بتا

بدیهی استت هتر چقتدر ایت نستبت بیشتتر باشتد بتدی

استفاده از نرمافزار  Mstat-cنسخه  1/42تجزیته و تحلیتل

معناست که میزان حفرههای موجود در بافت کیک (میزان

آماری شدند بدی ترتی میانگی سه تکرار بتا استتفاده از

2- Image processing and analysis in Java
4- Bit
6- Binary images
8- Trigger point

5

* bمیزان نزدیکی رنگ نمونته

1- Rape seed displacement
3- National Institutes of Health
5- Gray level images
7- Hardness
9- Target value
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آزمون دانک در سطح  5درصد ( )p<0/05مقایسه و بترای

کند ،و عملکردی مشابه با محصول حاوی آرد مندم داشتته

رسم نمودارها از نرمافزار  Excelاستفاده شد

باشد در ای تحقی  ،براساا نتایج موجود میتوان حتدا
زد صمغ موجود در برخی از نمونههای تولیدی ضم ایجاد

نتایج و بحث

بافت مشابه با بافت نمونه حتاوی آرد منتدم ،مقتداری نیتز

رطوبت

برای نگهداری و پیوند یافت (باند شدن) بتا آم موجتود در

نتایج نشان میدهد ،تمام نمونههای تولیدی حتاوی صتمغ

فرموالسیون کیک به کار رفتته و نستبت بته نمونته شتاهد

نسبت به نمونه شاهد (برنج-ذرت) دارای رطوبتت بتاالتری

حاوی آرد مندم رطوبت را حفت و از مهتاجرت آن از م تز

در سطح آماری  5درصتد هستتند (شتکل  ،)1کته در ایت

کیک به پوسته جلومیری کرده است در ای میان به نظتر

میان میزان رطوبت نمونههای حاوی صمغ مزانتان بیش از

میرسد نمونه  1درصتد صتمغ مزانتتان و نمونته حتاوی 1

میزان رطوبت نمونههای حاوی صمغ دانه شاهی است باید

درصد صمغ شاهی در دستیابی به ای موضتو بته شتکلی

مفت هرچند میزان آم در فرموالسیون نمونههای تولیتدی

موفقیت آمیز عمل کردهاند زیرا ایت دو نمونته نستبت بته

متفتتاوت بتتود و ایتت میتتزان آم بتتر استتاا جتتذم آم

نمونه شاهد دارای آرد مندم ،رطوبت بیشتری دارند سورن

مردید اما نمیتوان از حضور صتمغ در

) (Sworn, 2000متیمویتد صتمغ مزانتتان وزن مولکتتولی

فرموالسیون غافل شد و آن را عتاملی بتر افتزایش رطوبتت

باالیی دارد؛ ای صمغ به عنوان یک پلیمر از طری پیونتد-

ندانست به طور مثال ،نمونه شتاهد حتاوی آرد بترنج-ذرت

های هیدروتنی فراوان و واکنشهای بتی مولکتولی ،تتوان

دارای  80درصد آم اما نمونه شاهد حاوی آرد مندم دارای

نگهداری آم و افزایش رطوبت محصول نهایی را نسبت بته

 55درصد آم براساا وزن آرد بوده ولتی میتزان رطوبتت

نمونتتههتتای فاقتتد ای ت صتتمغ دارد کاراتیتتان و همکتتاران

شاهد حاوی آرد برنج-ذرت به طتور معنتیداری در ستطح

) (Karazhiyan et al., 2009تأیید متیکننتد کته ستاختار

اطمینان  95درصد بستیار کمتتر از میتزان رطوبتت نمونته

زنجیره میلهای صمغ دانه شاهی باع افزایش واکنشهتای

شاهد آرد مندم است نمونه شاهد حتاوی آرد بترنج-ذرت،

ماکرومولکولی محلول حاوی ای صمغ میشود که ای امتر

به دلیل مقدار کربوهیتدرات بتاال ،در وهلته اول آم بستیار

میتواند در افزایش جذم آم ارر داشته باشد بنتابرای  ،بتا

زیادی جذم کرده است اما نتوانسته ایت میتزان آم را در

توجه به باال بودن تعتداد پیونتدهتای هیتدروتنی در صتمغ

فرآیند پختت در ختود نگته دارد تتا نمونته تولیتدی دارای

مزانتان ،بیشتر بودن میزان رطوبتت در نمونتههتای حتاوی

میزان مطلوبی از رطوبت باشد از ایت رو شتاید نتتوان بته

ای صمغ ،در مقایسه بتا صتمغ دانته شتاهی ،امتری استت

طور واضح مفتت کته افتزایش میتزان رطوبتت نمونتههتای

بدیهی در کل ،بترای افتزایش میتزان رطوبتت محصتوالت

تولیدی تنها تحت تأریر صمغ بوده استت امتا ایت نکتته را

صنایع پخت حتاوی انتوا مختلت صتمغ بایتد مفتت کته

بایتتد در نظتتر داشتتت کتته هتتدف از افتتزودن صتتمغ بتته

صمغها به دلیل طبیعت آبدوستی خود بتا آم بترهمکنش

فرموالسیون کیک بدون ملتوت تشتکیل ستاختاری ماننتد

میدهند ،سب

کاهش انتشار آم میشوند و حضتور آم را

ساختار ملوتنی در نمونه شاهد (آرد مندم) است که بتوانتد

در سیستم پایدار میکنند و از ای طری در افزایش جذم

رطوبت موجود در محصول را در فرآیند پخت در خود نگته

آم و حف رطوبت نمونتههتای تولیتدی در حتی فرآینتد

دارد ،از مهاجرت آم از بافت درونی بته پوستته جلتومیری

پخت و نگهداری مؤررند

فارینومراف مشخ
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a

b

ab

c
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d

e
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5
0

رطوبت (درصد)

d

25

نمونههای حاوی درصد متفاوت صمغ
شکل  -1اثر صمغ گزانتان یا دانه شاهی بر رطوبت کیک بدون گلوتن (برنج-ذرت)
(حروف مشترک بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن در سط  5درصد اختالف معنیداری ندارد).

در اینجا پیشنهاد میشود کته از ترکیت دو صتمغ نیتز در

خمیر کیتک در فرآینتد بهتمزدن ،استتحکام بخشتیدن بته

فرموالسیون محصوالت نانوایی استتفاده و بترهمکنش ایت

دیواره آنها ،و جلومیری از پاره شدن ستلولهتای متازی در

صمغها بر میزان رطوبت نیز بررسی شود

هنگام انبساب ناشی از افزایش دمای پخت شده استت امتا

در واقع هدف از پژوهش پیش رو مقایسه ارر صمغ مزانتان

به نظر میرستد استتحکام بخشتی صتمغ مزانتتان (کته از

یا صمغ دانه شاهی بر ویژمیهای کیک بدون ملوت است

ویسکوزیته باالی ای صمغ نشیت میمیرد) بیشتر است تتا

حجم مخصوص

صتتمغ دانتته شتتاهی و همتتی امتتر در کمتتتر شتتدن حجتتم

نتایج بررسیها نشان میدهد ،نمونه حاوی  1درصد صتمغ

مخصوگ نمونههای حاوی صتمغ مزانتتان ،در مقایسته بتا

مزانتان به لحاظ حجم مخصوگ با نمونه شاهد (آرد مندم)

نمونههای حاوی صمغ دانه شاهی ،ارتر مذاشتته استت بته

برابر است (شکل  )2نمونته حتاوی  0/6و  1درصتد صتمغ

عبارتی استحکام دیواره حبامهای هتوای ورودی در نمونته

دانه شاهی ،در مقایسه بتا کیتک حتاوی آرد منتدم ،حجتم

حاوی صمغ مزانتان چنان بوده کته در ارتر افتزایش دمتای

باالتری داشته استت مفتنتی استت کته تمتام نمونتههتای

پخت حبابچهها کمتتر منبستط شتدهانتد (یعنتی در برابتر

تولیدی حاوی ستطوح متفتاوت صتمغ (مزانتتان و شتاهی)

انبساب مقاومت ایجتاد شتده استت) علتت کتاهش حجتم

میزان حجم مخصوگ بیشتتری نستبت بته شتاهد (بترنج-

مخصوگ نمونه شاهد برنج-ذرت ،در مقایسه با نمونتههتای

پایتداری صتمغ مزانتتان کته نشتانگر

حاوی صتمغ ،مقاومتت نکتردن دیتوارههتای حبتام هتوای

ویسکوزیته محلول صمغ است ،در مقایسته بتا صتمغ دانته

ورودی ،پاره شدن آنها ،و ملح شدن حبتامهتای هتوا بته

شاهی ،بیشتر است ) (Naji et al., 2012از ای رو به نظتر

یکدیگر در ای نمونه است پز از برش نمونه شاهد حاوی

میرسد همی افزایش ویسکوزیته صمغ مزانتان نسبت بته

آرد برنج-ذرت برای اندازهمیری حجتم نمونته تولیتدی ،در

صتتمغ دانتته شتتاهی منجتتر بتته کتتاهش حجتتم مخصتتوگ

بافت داخلی نمونه بهکرات پدیده الحاق حفترات 1مشتاهده

نمونههای تولیدی حاوی صمغ مزانتان در مقایسه با صتمغ

شده که ناشی از مستحکم نبودن دیواره حبامهتای هتوای

دانه شاهی شده استت مشتاهده متیشتود صتمغ مزانتتان

موجود در خمیر کیک و ملح شدن چندی سلول متازی

ذرت) دارند ضتری

موج

به یکدیگر در فرآیند پخت است

بهبود قابلیت نگهداری حبامهای هتوای ورودی در

1- Tunneling

7
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شتیتو و ابولتود) (Shittu & Abulud, 2009بیتان کردنتد

برابر انبساب و افزایش حجم آنها در فرآیند پخت باشد ،امتا

میزان دقی مصرف صتمغ مزانتتان در محصتوالت نتانوایی

عکز ای قضیه مشاهده مردید ایت امتر را بتا توجته بته

ضروری است زیترا امتر بتا توجته بته فرموالستیون غلظتت

بررسیهای نتاجی و همکتاران) (Naji et al., 2012چنتی

درستی انتخام شود ،قابلیت نگهداری ماز از طری افزایش

میتوان توجیه کرد که تجمعات و اتصاالت قوی پلیمرهتای

پایتتداری و میتتزان نفوذپتتذیری دیتتواره ستتلولهتتای متتازی

ای صمغ منجر به ویسکوزیته پایدار آن طی حترارتدهتی

افزایش مییابد ولی چنانچه میزان مصرف ای صمغ بتیش

میشود و ایت افتزایش ویستکوزیته پتز از حترارتدهتی

از حد مورد نیاز باشد ،ارری عکز خواهد داشت از طرفتی،

نشانگر بازآرایی بی مولکولی برمشت پتذیر در صتمغ دانته

با توجه به اینکه ویسکوزیته محلتول دانته شتاهی کمتتر از

شاهی است از ای رو میتوان مفت صتمغ دانته شتاهی از

ویستتکوزیته محلتتول صتتمغ مزانتتتان استتت و ای ت امتتر در

طری افزایش ویسکوزیته بر ارر حترارت پختت (همچنتی

مطالعات صورت مرفته به اربات رسیده است ،ای احتمتال

افتتزایش پایتتداری ویستتکوزیته بتتر ارتتر حتترارتدهتتی) در

در پژوهش حاضر داده شد که کمتتر بتودن میتزان حجتم

استحکام بخشیدن مطلوم حبامهتای هتوا حتتی بتیش از

مخصوگ نمونههتای حتاوی صتمغ شتاهی ،در مقایسته بتا

صمغ مزانتان مؤرر است از ای رو ،حجم مخصتوگ کیتک

صمغ مزانتان ،ممک است ناپایتداری حبتام هتای هتوا در

بدون ملوت (برنج-ذرت) افزایش یافته است

a

a

b

c

c

d

e

حجم مخصوص (سانتی متر مکعب بر گرم)

b

6
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2
1
0

نمونههای حاوی درصد متفاوت صمغ
شکل  -2اثر صمغ گزانتان یا دانه شاهی بر حج مخوو

کیک بدون گلوتن (برنج-ذرت)

(حروف مشترک بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن در سط  5درصد اختالف معنیداری ندارد).

به نمونه شاهد (برنج-ذرت) دارنتد تخلختل از پارامترهتای

تخلخل
شده است که میزان تخلخل تنها دو نمونه حتاوی

مهم م ز محصوالت نانوایی ،است که به طور کلی اشاره بته

 0/6و  1درصد صمغ دانه شاهی نسبت به نمونه شاهد (آرد

ساختار منافذ در م ز ای دسته از مواد غذایی دارد و یکتی

مندم) بیشتر است (شتکل  )3تخلختل نمونته حتاوی 0/6

از عوامل تأریرمذار در خواگ کیفی م ز محصوالت صتنایع

درصد صمغ مزانتان با تخلختل نمونته شتاهد (آرد منتدم)

پختت محستوم متی شتود )(Armero & Collar, 1996

برابر است در حالی کته تمتام نمونتههتای حتاوی ستطوح

میزان تخلخل م ز بافت تحت تأریر تعداد حفرههای موجود

متفاوت صمغ مزانتان و دانه شاهی تخلخل بیشتری نسبت

در م ز بافت و نحوه توزیع و پخش ای حفترههاستت ،کته

مشخ

8

بررسی عملکرد صمغ دانه شاهی در...

هرچه تعداد آنها و سلولهای مازی بیشتتر باشتد و هرچته

) et al., 2012با افزودن صمغ موار ،کربوکسی متیل ستلولز

توزیتع و پختش آنهتا یکنواختتتتر باشتد ،میتزان تخلختل

و بتتالنگو شتتیرازی بتته نتتان بتتدون ملتتوت و نقتتی پتتور و

محصول نهایی بیشتر خواهد بود حصول چنتی نتیجتهای

همکتتاران) (Naghipour et al., 2012بتتا افتتزودن صتتمغ

دور از انتظار نبود زیرا نمونتههتای حتاوی  0/6و  1درصتد

مزانتان به کیک بدون ملوت نتایجی مشابه متزارش داده-

صمغ شاهی دارای باالتری میزان حجم مخصوگ هستتند

اند

و ای نشاندهنده آن است که ای سه نمونته دارای تعتداد

بافت

بیشتری حبام هوای ورودی به خمیر کیک ،در مقایسه بتا

شکل ( )4به وضوح نشان میدهد که تمام نمونههای حاوی

سایر نمونههاست عالوه بر تعداد سلولهتای متازی ،نحتوه

صمغ نسبت به نمونه شاهد (بترنج-ذرت) ،ستفتی کمتتر و

توزیع و پخش یکنواخت آنها بر میزان تخلخل متؤرر استت

بافت نرمتری دارند اما نمونه حتاوی  1درصتد صتمغ دانته

که به نظر میرسد در پژوهش حاضر کاربرد صتمغ شتاهی

شاهی دارای سفتی و فشردمی کمتری ،در مقایسه با شاهد

در فرموالسیون اولیه کیک بتدون ملتوت (بترنج-ذرت) در

(آرد مندم) ،است و نمونه حاوی  0/6درصد از همی صمغ

افزایش میزان تخلختل از صتمغ مزانتتان موفقیتت آمیزتتر

(شاهی) میزان سفتی برابر و بافت مشابه با نمونه شاهد(آرد

عمل کرده است ای احتمال وجود دارد که صمغ مزانتتان

مندم) دارند میزان سفتی بافت محصوالت صنایع پخت در

بخصوگ در سطح  1درصد از طری پیوندهای هیتدروتنی

بازه زمانی بالفاصله پز از پخت بته عتواملی ماننتد حفت

و واکنشهای بی مولکولی ،شبکهای مشابهی با یک شبکه

رطوبت محصول در فرآینتد پختت و برختی از خصوصتیات

ملوتنی قوی ایجاد کرده که برای کیک مطلوم نیست (امتا

تکنولوتیکی آن مانند حجم و تخلخل بستتگی دارد حفت

ایت امکتتان وجتتود دارد کتته ایت شتتبکه در نتتان عملکترد

رطوبت از سفت شدن و حتی شکننده شدن نمونه تولیتدی

مناسبی از خود نشان دهد) و همی امر از پختش و توزیتع

پز از پخت جلومیری متیکنتد و بافتت محصتول نترمتتر

یکنواخت حبامهای هوا جلومیری کرده استت اوزکتوک و

میشود از سوی دیگر ،افزایش حجتم و تخلختل بته دلیتل

همکاران) (Ozkoc et al., 2009در تحقیقی به ایت نتیجته

حضور تعداد بیشتر حبامهای هوا در نمونه و پخش شتدن

رسیدند چنانچه صمغهتا در فرموالستیون متواد غتذایی در

یکنواخت آنها ،دو فاکتور اررمذار بتر میتزان نرمتی بافتت و

سطوح مناست استتفاده شتوند بته طتوری کته در پختش

کاهش فشردمی هستند از ای رو ،ای انتظار وجود داشت

حبامهای هوای موجود در نمونه اختاللی ایجاد نکننتد ،بتا

که نمونههایی با دارا بودن رطوبت مطلوم ،به دلیل حجم و

کاست از بههم پیوست سلولهای مازی ،به واسطه ایجتاد

تخلختل بتاال ،ستتفتی کمتتری داشتته باشتتند کته در بتتی

الیهای ضخیم در سطح سلولها ،موج پایداری سلولهای

نمونههای تولیدی ،نمونه حاوی  1درصد صمغ دانه شتاهی

مازی میشوند و بنابرای هر سلول به طور مجزا باقی متی-

باالتری حجتم مخصتوگ ،تخلختل ،و رطوبتت را بتهطتور

مانده و اندازه آن کوچکتر است که ایت موضتو ختود بتر

همزمان داشت که سرانجام بتافتی نترم و کمتتری میتزان

افزایش تخلخل تأریر چشتمگیری دارد بتاقری و همکتاران

سفتی را از آن ختود کترد در زمینته ارتبتاب بتی حجتم،

) (Bagheri et al., 2009با افزودن صمغ قدومته شتهری و

تخلخل و میتزان ستفتی بافتت محصتوالت نتانوایی بتدون

مزانتان به فرموالستیون نتان بتدون ملتوت آرد ستورموم،

ملوت در بازه زمانی بالفاصله پتز از پختت ،صتحرائیان و

افزایش تخلختل را متزارش کردنتد و دلیتل آن را پایتداری

همکاران ) (Sahraiyan et al., 2012در بررسی تأریر صمغ

حبامهای هوا دانستند صحرائیان و همکتاران (Sahraiyan

بتتومی بتتالنگو شتتیرازی بتتر خصوصتتیات فیزیکوشتتیمیایی و

9

1-14

تحقیقات مهندسی صنایع غذایی/جلد  /17شماره  /65تابستان /1397

حسی نان بربری نیمه حجیم بدون ملوت نتتایجی مشتابه

سلولهای هوا) بافت سفتتری نسبت بته نمونته بتا تعتداد

مزارش کردنتد ایت محققتان متیموینتد چنانچته تعتداد

سلولهای هوای بیشتر خواهد داشت امر تعداد حبامهتای

حبامهای هوا زیادتر ،اندازه آنهتا کوچتکتتر ،و توزیتع بته

مازی کاهش و اندازه آنها نیز افزایش یابتد ،بافتت محصتول

صورت یکنواخت باشد ،نرمی م ز نان بیشتر خواهد بتود ،و

نهایی در زیر پروم دستگاه بافتتستنج بته دلیتل نداشتت

امر تعداد سلولهای هتوا کتاهش یابتد (بتا انتدازه معمتول

استحکام کافی متالشی میشود

d

e

f
g

تخلخل (درصد)

a

b

c

c

30
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0

نمونههای حاوی درصد متفاوت صمغ
شکل  -3اثر صمغ گزانتان یا دانه شاهی بر تخلخل کیک بدون گلوتن (برنج-ذرت)
(حروف مشترک بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن در سط  5درصد اختالف معنیداری ندارد).

a
b
c
e

d

bc

bc

12
d
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0

سفتی  2ساعت پس از پخت (نیوتن)

15

نمونههای حاوی درصد متفاوت صمغ
شکل  -4اثر صمغ گزانتان یا دانه شاهی بر سفتی بافت کیک بدون گلوتن در بازه زمانی  2ساعت پس از پخت
(حروف مشترک بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن در سط  5درصد اختالف معنیداری ندارد).

کاربرد صتمغ مزانتتان و ارتر آن بتر افتزایش ستفتی بافتت

پختتت ،مطالعتتات مشتتابهی وجتتود دارد ایتتوبی و همکتتاران

محصوالت صتنایع پختت در بتازه زمتانی بالفاصتله پتز از

) (Ayubi et al., 2008در تحقیقی که ارر صمغ مزانتتان را
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بتتر خصوصتتیات کیفتتی و فیزیکوشتتیمیایی کیتتک روغنتتی

سطوح منظم و صاف نستبت بته ستطوح چتی دار توانتایی

بررسی کردهاند ،به ای نتیجه دست یافتند که ایت صتمغ

بیشتری در افزایش میتزان مؤلفته رنگتی * Lپوستته دارد

ستتب افتتزایش ستتفتی بافتتت کیتتک متتیشتتود الزاریتتدو و

حصول چنتی نتیجتهای چنتدان دور از انتظتار نبتود زیترا

همکاران ) (Lazaridou et al., 2007متزارش دادهانتد کته

نمونههای حاوی صمغ (مزانتان و دانته شتاهی) نستبت بته

افتزایش

نمونه شاهد (برنج-ذرت) با حف رطوبت در حتی فرآینتد

سفتی محصول نهایی شده است ای محققان علت ای امر

پخت و جلومیری از مهاجرت سریع آن از م ز به پوسته در

را افزایش ویسکوزیته خمیر ناشتی از افتزایش جتذم آم و

ایجاد سطحی هموار و یکنواخت مؤرر بتودهانتد الزم استت

ایجاد چسبندمی بیش از حتد (حالتت آدامستی ماننتد) در

یادآوری شود که بهجز حف رطوبتت ،ویژمتیهتای بتافتی

م ز بافتت نمونته و از طرفتی افتزایش استتحکام نامناست

مانند حجم ،تخلختل و ستفتی بافتت متیتوانتد بتر ستطح

سلولهای مازی میدانند

محصول نهایی ارر بگذارد و هرچه تعداد حفترههتای متازی

رنگ پوسته

کمتر (نمونههای دارای حجم کمتر) ،اندازه حفرهها بزرگ-

همانگونه که جدول ( )2نشان میدهتد ،تمتام نمونتههتای

تر ،پخش آنها غیریکنواختتتر (نمونتههتای دارای تخلختل

حاوی صمغ (مزانتان و دانه شاهی) میزان مؤلفه رنگتی *L

کمتر) ،و سفتی بافت بیشتر باشد ،به دلیل فشردمی بتیش

بیشتری دارند تا نمونه شاهد (برنج-ذرت) امتا تنهتا میتزان

از حد سطح نمونته و وجتود حفترههتای بتزرگ در ستطح،

مؤلفه رنگی * Lنمونه حاوی  1درصتد صتمغ دانته شتاهی

انعکاا نور از سطح پوسته کمتر است و درخشندمی نمونه

بیش از نمونه شاهد (آرد مندم) دیده میشود و نمونههتای

یتتا همتتان مؤلفتته رنگتتی * Lکتتاهش متتییابتتد محمتتدی و

حاوی  0/6و  1درصد صتمغ مزانتتان و  0/6درصتد صتمغ

همکتاران ) (Mohammadi et al., 2013بتا افتزودن صتمغ

شاهی به لحاظ میزان مؤلفه رنگی * Lبا نمونته شتاهد (آرد

مزانتتتان بتته نتتان بتتدون ملتتوت و صتتحرائیان و همکتتاران

مندم) اختالف معنیداری در سطح آماری  5درصد ندارند

) (Sahraiyan et al., 2013با افزودن صمغ دانه شتاهی بته

بی مؤلفه رنگی * aنمونههای تولیتدی هیچگونته اختتالف

نان ترکیبتی حتاوی آرد بترنج و منتدم نتتایجی مشتابه در

معنیداری در سطح آماری  5درصتد مشتاهده نمتیشتود

زمینتته افتتزایش روشتتنایی ناشتتی از حضتتور صتتمغ در

به وضوح نشان میدهد که مؤلفه رنگتی *b

فرموالسیون مزارش دادهاند فاتاناکالکی متوری و همکتاران

تمام کیتکهتای بتدون ملتوت حتاوی هتر دو نتو صتمغ

) (Phattanakalkaewmorie et al., 2011میمویند فاکتور

(مزانتان و دانه شاهی) ،در مقایسه با هتر دو نمونته شتاهد،

* Lنشاندهنده روشنی رنگ استت و حضتور رنگدانتههتا و

بیشتر است در ای میان ،نمونه های حاوی صمغ (مزانتان

فیبر موجتود در آرد متورد استتفاده در محصتوالت غتذایی

و دانه شاهی) زردی بیشتری نسبت به نمونه شتاهد بتدون

عاملی مؤرر بر میزان مؤلفه رنگی * aو * bاست از ایت رو،

ملوت (برنج-ذرت) دارند در اینجا به نظر میرستد میتزان

افزایش میزان مؤلفه رنگتی * bنمونتههتای بتدون ملتوت ،

مؤلفتته رنگتتی * Lپوستتته تحتتت تتتأریر بافتتت ستتطحی و

نشتتتیت مرفتتتته از حضتتتور آرد ذرت در فرموالستتتیون و

خصوصیات سطح باالیی (به لحاظ میزان چروکیتدمی و یتا

رنگدانههای زرد آن است از سوی دیگر ،مشخ

شتد کته

یکنواختی سطح) نمونههای تولیدی باشتد در ایت زمینته،

میزان مؤلفه رنگی * bنمونههای حتاوی صتمغ (مزانتتان و

ستالوادوری و پتورلیز) (Salvadori & Purlis, 2009متی

دانه شاهی) نسبت به هر دو شاهد بیشتر استت صتوفیان و

مویند ت ییرات سطح پوسته ،مسیول روشتنایی آن استت و

همکاران) (Sufiyan et al., 2014در تحقی خود به نتتایج

افزودن صمغ مزانتان به نان بتدون ملتوت ستب

نتایج همچنی
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مشابهی دست یافتند و میموینتد صتمغ مزانتتان موجت

سرعت واکنش قهوهای شدن مایالرد ،نسبت به نمونه فاقتد

زردتر و روش تر شدن پوستته کیتک بته دلیتل کتاهش در

صمغ در الیه پوسته کیک شد

جدول  -2اثر صمغ گزانتان یا دانه شاهی بر رنگ پوسته کیک بدون گلوتن (برنج-ذرت)
مؤلفههای رنگی پوسته

نمونههای حاوی درصد متفاوت صمغ

*L
48/8b
29/8e
41/0d
48/6b
49/1b

)a*(ns
9/5
2/6
5/5
7/5
0/6

b
19/2c
20/5b
24/1a
23/8a
23/7a

 0/3شاهی

42/8c

1/6

24/5a

 0/6شاهی
 1شاهی

49/2b
54/7a

6/5
1/6

23/9a
24/1a

شاهد ( 1آرد مندم)
شاهد ( 2برنج-ذرت)
 0/3مزانتان
 0/6مزانتان
 1مزانتان

*

حروف مشابه در هر ستون از نظر آماری نشان دهنده نبود تفاوت معنیدار در سطح  p<0/05است
* nsنمونههای تولیدی که از نظر آماری در سطح  p<0/05تفاوت معنیداری ندارند

نتیجهگیری

افزایش درخشندمی و انعکاا نور از سطح محصول نهتایی

در ای تحقی  ،هدف اصلی بررسی و مقایسه عملکرد صمغ

دارد اما هر دو نو صمغ (مزانتان و دانه شاهی) ارر مشتابه

دانه شاهی و مزانتان بر کیفیت کیک بدون ملتوت حتاوی

و افزایشی بر میزان زردی رنگ پوسته کیک بتدون ملتوت
شده است وقتی حجتم و تخلختل محصتول

آرد برنج و ذرت است نتایج به وضوح بیتانگر آن استت کته

دارند مشخ

صمغ مزانتان و دانته شتاهی میتزان رطوبتت کیتک بتدون

مانند کیک اسفنجی ،نانهای حجیم و نیمهحجیم (بامتت،

ملوت را ،نسبت بته نمونته شتاهد حتاوی آرد بترنج-ذرت،

فرانسوی ،بروتش و غیره) ،انوا پیراشکی و دونات مدنظتر

افزایش میدهند بیشتری میزان تخلخل ،حجم مخصتوگ

باشد ،میتوان صمغ دانه شتاهی را بته عنتوان یتک صتمغ

و نرمی بافت در نمونه حاوی صمغ بتومی شتاهی مشتاهده

بومی در تولید محصتوالت بتدون ملتوت صتنایع پختت بتا

شده است همچنی  ،صمغ دانه شاهی توانایی بیشتتری در

عملکردی بهتر از صمغ مزانتان معرفی کرد
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In this research, the effect of different levels (0, 0.3, 0.6 and 1%) of xanthan and Lepidium Sativum gum
was evaluated on moisture, specific volume, porosity, crust color and crumb firmness of gluten free cake
(rice-corn). These samples were compared with wheat cake. Gums were increased moisture, L* and b*. The
highest porosity and the lowest crumb firmness were observed in the sample containing 1 % Lepidium
Sativum. Also the sample containing 0.6 and 1 % Lepidium Sativum and 0.6 % xanthan gum had the highest
specific volume. Finally, the positive function of Lepidium Sativum gum (especially in 1 %) on
technological properties of gluten free cake was more than xanthan gum and this sample was better than
wheat flour cake.
Keywords: Crust color, Local gum, Porosity, Technological properties
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