
1

بررسی تاثیر پروتئاز سن بر زیر واحدهاي گلوتن و چگونگی بهبود آرد حاصل از این 
نوع گندم

3محمد شاهدي،2مهدي کدیور،1عالمه*آمنه 

بترتیب دانشجوي کارشناسی ارشد، استاد یار و استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

: خالصه
انجام شد و امکان بهبود گندم سن زده توسط SDS-PAGEن با ابزار در مقاله حاضر تاثیر پروتئاز تزریق شده در دانه توسط س

و مهدوي به ترتیب با درصد سن زدگی بک کراس روشنگندم هاي مورد مطالعه سه رقم الوند،. اسید آسکوربیک بررسی شد
، ر شرایط انکوبه و غیر انکوبهدمقایسه الکتروفورگرام انواع سالم و سن زده ارقام مورد مطالعه. درصد بودند86/11و 23/9، 92/4

در اثر سن زدگی میزان گلوتن مرطوب و . هیدرولیز عمده زیرواحدهاي با وزن مولکولی باال را در گندم سن زده مشخص کرد
گروههاي سولفیدریل و کل درجه هیدرولیز گلوتن، و پیوندهاي دي سولفید کاهش و میزانو عدد زلنیخشک و شاخص گلوتن

درصد نسبت به 8/43، گلوتن مرطوب نمونه مخلوط، میزان میانگین در رقم بک کراس روشن.ننده افزایش یافتمواد احیا ک
در مورد گلوتن ودرصد بوده است7/32و 9/38این کاهش در ارقام مهدوي و الوند به ترتیب . نمونه سالم کاهش یافته است

میزان شاخص گلوتن به ترتیب در .بوده است1/38و 1/38، 5/45، بک کراس روشن به ترتیبالوند و خشک در ارقام مهدوي ،
درصد نسبت به نوع سالم در همان رقم کاهش یافته 2/32و 4/35، 3/29، مهدوي و الوند بک کراس روشنانواع مخلوط ارقام 

برابر انواع سالم خود 52/2و 78/2، 65/2بک کراس روشن درجه هیدرولیز گلوتن انواع سن زده ارقام الوند،  مهدوي و .است
برابر انواع 5/3و 1/3، 71/2الوند به ترتیب بک کراس روشن، مهدوي و میزان گروههاي سولفیدریل در انواع سن زده ارقام . باشد

،3/2مهدوي و بک کراس روشن به ترتیب ،میانگین هاي کل مواد احیاکننده در انواع سن زده ارقام الوند.سالم خود بوده است
و به نمونه ها اضافه شد 200ppmو 100اسید آسکوربیک در دو سطح . برابر انواع سالم این ارقام می باشد08/2و 2/2

پی پی ام اسید آسکوربیک به ترتیب به ارقام بک کراس 100افزودن . ذکر اثبات شدبهبوددهندگی آن توسط آزمایشهاي فوق ال
درصد افزایش در 36و 1/20، 1/24میزان گلوتن مرطوب و درصد افزایش در 1/20و5/16، 4/16، الوند و مهدوي،روشن

و 1/32، 1/39پی پی ام این مقادیر به ترنیب 200با افزایش سطح  اسید آسکوربیک به . میزان گلوتن خشک ایجاد کرده است
. میزان گلوتن خشک ایجاد کرده استدرصد افزایش در2/55و 2/35، 7/45میزان گلوتن مرطوب و درصد افزایش در 7/39

با نمونه سالم % 1پی پی ام موجب شده میزان گلوتن مرطوب در سطح احتمال 200الوند مخلوط در سطحبهبوددهندگی نمونه 
الوند و مهدوي در پی پی ام باعث شده ارقام 200در مورد گلوتن خشک بهبود در سطح . این رقم تفاوت معنی دار نداشته باشد

پی پی ام اسید آسکوربیک به نمونه مخلوط 100افزودن . با نمونه سالم خود تفاوت معنی دار نداشته باشند% 1/0احتمال سطح 
، 1/29پی پی ام اسید آسکوربیک 200درصد و افزودن 7/16و 2/16، 14، الوند و مهدوي به ترتیب ارقام بک کراس روشن

پی پی ام اسید آسکوربیک باعث 200در نتیجه بهبود در سطح . زایش داده استدرصد میزان شاخص گلوتن را اف3/31و 6/43
. است.درصد با نمونه سالم خود تفاوت معنی دار نداشته باشند1/0و 1الوند و مهدوي به ترتیب در سطوح شده ارقام مخلوط 

درصد 9/54و 5/29، 1/36لوند موجبابک کراس روشن ، مهدوي و پی پی ام اسید آسکوربیک به ترتیب در ارقام 100افزودن 
8/49پی پی ام به ترتیب ارقام فوق 200با افزایش این میزان به . سولفیدریل نسبت به نمونه مخلوط این ارقام شده استکاهش 
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نه درصد ، با نمو1و 1/0، 1/0سولفیدریل مشاهده شده و باعث شده این ارقام به ترتیب در سطح درصد کاهش 9/54و 3/52، 
اسید آسکوربیک افزایش یافته است به طوریکه میزان گروههاي دي سولفید با افزودن. سالم خود تفاوت معنی دار نداشته باشند

الوند به ترتیب باعث شده میزان بک کراس روشن ، مهدوي و پی پی ام اسید آسکوربیک به انواع مخلوط ارقام 200افزودن 
طی آزمون فارینوگرافی که براي بررسی تاثیر اسید . درصد افزایش یابد1/27و6/35، 4/62گروههاي دي سولفید در این ارقام 

آسکوربیک انجام گرفت، جذب آب خمیر، زمان گسترش خمیر، زمان مقاومت خمیر، زمان رسیدن، عدد والریمتري و زمان افت
. افزایش و شاخص تحمل به مخلوط شدن و درجه نرم شدن خمیر کاهش یافتخمیر،

SDS-PAGE ،گروههاي سولفیدریل و دي سولفید،اسید آسکوربیک،گلوتن،گندم سن زده : کلمات کلیدي 

:مقدمه
. از نظر سطح زیر کشت مقدار محصول و موارد مصرف، در درجه ي اول اهمیت قرار دارد» گندم«، در میان انواع غالت

627، تولید جهانی گندم به 2004در سال FAOاساس آمار تولید جهانی گندم رشد چشمگیري داشته است به طوریکه بر 
، سهمی را در افزایش جهانی تولید گندم به خود 1383میلیون تن گندم در سال 5/14کشور ایران با . میلیون تن رسیده است

سن . خ بوده انددر طول تاریبراي تغذیه از این منبع غذاییدر این میان حشرات جدي ترین رقیب انسان. اختصاص داده است
در منطقه خاورمیانه، . گندم یکی از قدیمی ترین و مهمترین آفات گندم موجود در ایران و بسیاري دیگر از کشورها می باشد

سطح مناطق آلوده به سن گندم در خاورمیانه حدود . سطح آلودگی سن گندم در ایران به مراتب بیشتر از کشورهاي دیگر است
خشک کردن (سن گندم هم به صورت کمی . میلیون هکتار آن مربوط به ایران است3که متاسفانه میلیون هکتار است 4/5

به گندم خسارت وارد می کند ) سن زدگی دانه ها(و هم به صورت کیفی ) جوانه مرکزي، خشک کردن و سفید کردن سنبله ها
میلیون هکتار اراضی آلوده کشور، در صورت عدم 3طبق یک برآورد نظري، در . که مورد اخیر از اهمیت بیشتري برخوردار است

.)1(هزارتن خسارت کیفی ایجاد خواهد شد900هزارتن خسارت کمی و 90مبارزه با سن گندم، حدود 
در موقع تغذیه حشره ).29(آفت سن از غالت و علفهاي زمستانه تغذیه می کند و در ساقه ها و برگها سوراخ ایجاد می کند 

طعات دهانی خود را در دانه نابالغ وارد می کند، قطعات دهانی شامل استایلت هاي باریکی است که شامل دو از دانه، حشره ق
براي تغذیه، حشره دانه در حال رشد را با استایلت سوراخ می کند و از یک کانال بزاق را تزریق می کند و از . کانال می باشد

.)16(نها یک پروتئیناز بسیار قوي استمل مخلوطی از آنزیمهاست که یکی از آبزاق حشره شا. کانال دیگر مواد مغذي را می مکد
دانه هاي گندم بالغ منتج، به طور جزئی در ناحیه بزرگی زیر قسمت سوراخ خالی اند و در اطراف سوراخ ماتریکس پروتئینی 

این دانه هاي آسیب ). 10(در اطراف دارد از نظر ظاهري دانه آسیب دیده نقطه تیره با یک ناحیه کمرنگ). 10و 3(وجود ندارد 
این کاهش کیفیت ناشی از تزریق . دیده، خمیر چسبنده  ونان ضعیفی با حجم کم و بافت غیرقابل قبول تولید می کنند

رد این آنزیم در دانه باقی می ماند و آ). 29(آنزیمهاي پروتئولیتیکی حشره در دانه است که موجب تجزیه ساختار گلوتن می شود 
این آنزیمها در آرد فعالیت پایینی دارند اما هنگام تشکیل خمیر این ). 19(منتج به طور یکنواخت با پروتئازد آلوده می شود 

اثر هیدرولیزکنندگی آنزیمهاي سن بر تجزیه ترکیبات گلیادین و گلوتنین کامالً به اثبات رسیده و ). 20(فعالیت افزایش می یابد 
اثر تخریبی گندم سن زده بر کیفیت ). 3(گندم سن زده، ساختار بهم ریخته پروتئینی آن می باشد خصوصیت منحصر به فرد 

.)29(افزایش می یابد% 10یر باالتر از دانه هاي آسیب دیده واضح است و به طور نمایشی براي مقاد% 3-5پخت حتی در حضور 
به . ول و دوم پروتئین گلوتن می باشده در ساختار ااز دست دادن عملکرد گلوتن گندم سن زده ناشی از تغییرات پیچید

. را هیدرولیز کندHMW-GSطوریکه در مرحله اول، پروتئازسن ممکن است ساختار اول سازمان پروتئین گلوتن یعنی اسکلت 
، بر ساختار دوم پروتئین نیز که توسط باندهاي دي سولفید بین زنجیري بینLMW-GSبا پیشرفت هیدرولیز و تجزیه 

HMW-GS وLMW-GS20(تشکیل شده، اثر می گذارد(.
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این بهبود . بهبود دهنده هاي شیمیایی خواص گلوتن را اصالح می کنند به نحوي که نانی با کیفیت بهتر حاصل می شود
، به )دهویژگی آردهایی که قابلیت پخت نامطلوبی دارند مثل آرد گندمهاي سن ز(کیفیت در اثر تبدیل گلوتن نرم با کشش زیاد 

خمیرهاي . ، حاصل می شود)ویژگی آردهایی که قابلیت پخت مناسب و مطلوي دارند(گلوتن نوع سفت با االستیسیته مطلوب 
حاصل در آردهایی که در آنها مواد بهبوددهنده به کار رفته، االستیسیته خوبی را نشان داده و داراي قدرت نگهداري گاز بیشتري 

ل بیشتري در مقابل تخمیر برخوردار بوده و نهایتا از چنین خمیرهایی نان پر حجم و متخلخل در نتیجه از تحم. می باشند
در حجم قرص اسید آسکوربیک به عنوان بهبوددهنده آرد استفاده شده و افزودن آن به خمیر موجب افزایشی ). 2(بدست می آید

ت که شبکه گلوتن را با ایجاد اتصاالت دي سولفید قوي این بهبود دهنده یک عامل اکسیدکننده اس. )13(و ساختار مغز می شود
اثرات . باندهاي دي سولفید نقشی کلیدي در تعیین ساختار و خواص پروتئین هاي گلوتن گندم بازي می کنند. )23(می کند

دي /ر تیولشناخته شده عوامل اکسید یا احیا کننده بر خواص رئولوژیکی خمیر و گلوتن، بدون شک نتیجه تغییرات در ساختا
.)5(سولفید پروتئین هاي گلوتن است

:واکنش هاي زیر، عمل بهبود دهندگی اسید آسکوربیک را توضیح می دهند

OHDAthreoLO
2
1AAthreoL 2

AAO
2 +--¾¾ ®¾+--

GSSGAAthreoLGSH2DAthreoL DHGSH +--¾¾¾ ®¾+-- - GSHPSSGPSHGSSG +®-
PSHPSSGGSHPSS +®+

که این واکنش موجب ) 1واکنش (اکسید می شود L-threo-DAتوسط اکسیژن به L-threo-AAحین ورز دادن خمیر، 
SHبا گروههاي SH/SSواکنش تبادل GSSG، فریتر و هردبر طبق نظر ) 2واکنش(می شود GSSGبه GSHتبدیل 

، که بعداً می توانند خمیر را توسط دپلیمریزاسیون )3واکنش (تشکیل می شوند GSHو PSSGپروتئین انجام می دهد و 
-GSHکه توسط L-threo-DAو GSHولی این واکنش در مقایسه با واکنش ) 4واکنش (تنین نرم کنند مولکولهاي گلو

DHدر نتیجه پلیمریزاسیون مولکولهاي گلوتنین کاهش یافته اما . کاتالیز می شود، آهسته استPSSG تشکیل شده توسط
. )13(در گلوتنین ها افزایش می یابد3واکنش 

موجب جلوگیري از شکسته شدن پیوندهاي دي سولفید GSSGبه GSHیل شدن ، این تبدطبق نظر گروسچ
با تیولهاي پروتئین حین مخلوط کردن خمیر GSSG. در خمیر و ایجاد خمیر ضعیف می شودGSHمخصوصاض توسط 

نیز گ و هوسنیدان. به نظر می رسد که بلوکه کردن این تیولهاي پروتئین اثر منفی بر رئولوژي خمیر ندارد. واکنش می دهد
-Lاز طریق همان سیستم رمخرب خمیGSHپیشنهاد کردند که اعمال بهبود دهنده اسید آسکوربیک شامل اکسیداسیون 

DHAA/GSH-DH پیشنهاد کردند که نیشیاما و همکاراناز طرف دیگر . می باشدگروسچپیشنهاد شده توسطGSSG
از راه واکنشهاي تبادل ) ´P-SS-P(دي سولفید بین پروتئین موجب پیشرفت تشکیل باندهاي2تولید شده در واکنش 

SH/SS12: (با واکنش کلی زیر می شود(

´PSSPGSH2P´-SHSH-PGSSG --+®++
شامل روشهاي فیزیکی، استفاده از آنزیم و استفاده از مواد کهزده پیشنهاد شده است روشهاي مختلفی براي بهبود آرد گندم سن

استفاده از رطوبت و سطوح دماي باالتر حین تعدیل ،کاربرد نور خورشید برآرد ، ي فیزیکیله روشهااز جم. بهبود دهنده می باشد
در آلمان وسیعاً براي بهبود پخت گندمهاي ضعیف و ) (Hot Conditioning(تیمارهاي هیدروترمال ).27(می باشد،گندم

تیمار . یز به منظور بهبود آرد گندم سن زده به کار رفته اندقبل از آسیاب ن) 16(و مایکروویو ) 19) (سن زده استفاده شده است
دقیقه، 3تا 5/1دانه آسیب دیده، با بخار براي % 32با تیمار گندم شامل . دانه هاي سن زده، با بخار نیز می تواند انجام شود

).17(گلوتن نرمال بدست می آید
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کاربرد . تغییر ساختار پروتئین و در نتیجه تغییر خواص عملکردي شدمی توان موجبنیزبا استفاده از آنزیم تراسن گلوتامنیاز
این آنزیم در تهیه نان، موجب بهبود مغزنان گندم، خصوصیات پوسته و خواص رئولوژیکی و فیزیکوشیمیایی خمیر آرد گندم شده 

ب بهبود خواص خمیر و کیفیت نان اثر ترانس گلوتامیناز مشابه اکسیدانهاست و وقتی در مقادیر مناسب اضافه شود، موج. است
، توانایی ترانس گلوتامیناز در ایجاد اتصاالت )1996(بابیکر. می شود هر چند مقادیر اضافی ممکن است موجب اثر مخرب شود

ترانس گلوتامیناز همچنین گلوتن . عرضی بین باقیمانده هاي گلوتامیل و الیزیل بعد از هضم گلوتن با پروتأز را گزارش کرد
عمل ترانس گلوتامیناز موجب تبدیل پروتئین هاي محلول . یف را با تأثیر برخواص رئولوژیکی، به گلوتن قوي تبدیل می کندضع

در این رابطه . به پلیمرهاي پروتئینی با وزن باالي نامحلول از راه تشکیل اتصاالت بین باقیمانده هاي گلوتامیل والیزیل می شود
. )8(ند عرضی پلیمرهاي گلوتنین را تحریک می کندترانس گلوتامیناز اساسًا پیو

. بهبود دهنده گزارشاتی از استفاده از برومات، نمک و اسیدهاي آلی شده استیمار آرد گندمهاي سن زده با مواد در مورد ت
ه شده نمک، براي بهبود گندمهاي ضعیف و سن زده استفادg/kg20-15اسیدهاي آلی در حضور )g/kg2-1(مقادیر پایین 

پایین تر ) pH= 7/5-9/5(، نسبت به خمیرهاي تیمار نشده )PH)2/5-9/4در خمیرهایی که اسیدهاي آلی اضافه شده، . است
وجود سطوح باالي به هر حال این تیمار در صورت . دکاهش می یابpH=6است و فعالیت پروتئاز براق سن گندم سریعاً زیر 

االي نمک در نان، بر مزه آن اثر معکوس دارد و در کشور آلمان، این میزان نباید از مقادیر ب. آسیب دانه، بدون تأثیر است
g/kg15طی مطالعات و تحقیقاتی که بر بهبود گندمهاي سن زده انجام داده، راههایی را ) 1364(رجب زاده .)19.(تجاوز کند

-NH4)تحت حرارت باال توأم با افزودن Conditioningاز جمله این راهها، . جهت بهبود کیفیت این گندمها بیان کرده است

)2S2O8 درصد 08/0درصد، افزودن 08/0به میزان(NH4)S2O8 درصد اسید آسکوربیک به آرد و تنظیم 02/0همراه باpH
در . می باشدCH3CH(OH)COOHدرصد 03/0در صد توأم با 3/0به میزان Ca(H2Po4)خمیر از طریق اضافه کردن 

نشان داده است که اختالف چندانی بین ارقام مختلف از لحاظ حد نهایی قابل انجام داده) 1377(عسگر یانزاده مطالعه اي که
همچنین بررسی اثر . قبول سن زدگی وجود ندارد و قبول بیش از دو درصد سن زدگی براي ارقام مختلف گندم مجاز نمی باشد

ان داده است که اثر بهبود دهندگی اسید آسکوربیک بر روي تیمارهاي سن مواد بهبود دهنده بر آرد در بررسی عسگریانزاده نش
زده نسبت به ارقام مختلف متفاوتست و نیز با افزایش درصد سن زدگی، مقدار بیشتري از اسید آسکوربیک جهت بهبود کیفیت 

برگندمهاي سن زده بیشتر از در این تحقیق در مجموع نتیجه گرفته شده که اثر بهبود دهندگی اسید آسکوربیک . نیاز است
).2(گلوتن می باشد 

اثر سن زدگی بر خصوصیات گندم بررسی می شود و بهبود دهندگی اسید آسکوربیک توسط آزمایشات مطالعه حاضر، در 
و کل مواد احیا کننده اثبات می شود و در نهایت تاثیر پروتئاز سن برشاخص گلوتن،گلوتن،دي سولفید-گروههاي سولفیدریل
.بررسی می شودSDS-PAGEتوسط ،زیر واحدهاي گلوتن

:مواد و روشها
رقم گندم الوند از مزارع کشاورزان و ارقام گندم مهدوي و بک کراس روشن از مزرعه تحقیقاتی دانشگاه : نمونه هاي گندم

انواع سن زده و سالم جدا شده و نوع از هر رقم. صنعتی اصفهان که به منظور بررسی تاثیر سن گندم کاشته شده بودند تهیه شد
.مخلوط هم از همان محموله نمونه برداري شد

اورتو فتال دي آلدهید از شرکت سیگماي آمریکا خریداري شد و بقیه مواد از شرکت مرك آلمان تهیه : مواد شیمیایی
.شدند
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:آزمونهاي فیزیکی و شیمیایی
گرمی گندم به طور کامالً 50از هر واریته، سه نمونه . انجام شد) 2007(طبق روش ورتکر و همکاران:درصد سن زدگی-

تصادفی و بعد از مخلوط کردن کامل محموله، برداشته شد و گندمهاي سن زده که داراي نشان سوراخ احاطه شده با منطقه اي 
.)30(سبه شدانها محصد آو درگرم به صورت بازرسی دیداري جدا و سپس توزین شدند50رنگ پریده بودند، در این 

دانسیته توده اي با روش ،)83(وزن هزار دانه با توزین هزار دانه از گندم،)6(برآورد طول و عرض دانه توسط کولیس-
.)4(انجام گرفت) 2007(و همکارانالمهسنهداشتن ظرف با حجم مشخص طبق مقاله 

.گیري شداندازه46-12و 08-44،01-16ه به شماربه ترتیبAACCخاکسترو پروتئین طبق روش ،رطوبت-
درجه 30خمیر مربوطه با آب . با شستشوي دستی گلوتن انجام شد38-10به شماره AACCطبق روش : گلوتن-

. سانتیگراد درست شد و به مدت یک ساعت در همین دما استراحت کرد
براي اندازه گیري شاخص . ام گرفتانجA12-38به شماره AACCگلوتن خشک و شاخص گلوتن طبق روش مصوب -
.درجه سانتیگراد به مدت نیم ساعت قرار داده شد37گلوتن در حمام شیکر دار ،گلوتن

.انجام شدA61-65به شماره AACCاندازه گیري عدد زلنی طبق روش مصوب -
گندم در روز آزمایش آرد . دانجام ش) 1995(10-01به شماره AACCبا استفاده از روش مصوب : کل مواد احیا کننده-

باید ،چون به تعدادي نمونه ها اسید آسکوربیک زده می شود(درجه سانتیگراد قرار داده شد 30شد و خمیر آن یک ساعت در 
رواستیک تري کلml25در ارلن توزین شد و ) بر اساس وزن خشک(گرم نمونه خمیر 2سپس ). شرایط براي همه یکسان باشد

دقیقه در دماي اتاق انجام شد و هر از گاهی محتویات ارلن هم زده می 15عمل استخراج به مدت . اضافه شدبه آن % 10اسید 
سانتریفوژ شد و آن گاه مایع rpm1500دقیقه در 10سپس محتویات ارلن به لوله سانتریفوژ انتقال داده شد و به مدت . شد

تیتر شد و N005/0دقیقه محتویات ارلن، با تیوسولفات 5بعد از .افزوده شدN005/0محلول استاندارد ید ml3فوقانی به 
). پیدایش رنگ کرمی تا بی رنگ(هنگام پیدایش رنگ زردکاهی، چسب نشاسته اضافه شد و تیتراسیون تا نقطه پایان ادامه یافت 

:میزان کل مواد احیا کننده با میزان یدي که مصرف شده برابر است لذا
)]mlتیوسولفات سدیمN005/0میزان کل مواد احیا کننده]= 3-) مصرف شده

براي اندازه گیري گروه هاي ). 7(انجام شد) 1974(طبق روش بوریدج و همکاران : گروههاي سولفیدریل و دي سولفید -
ماده آC30°سولفیدریل، گندم در همان روز آزمایش آرد شد و طبق آزمایشات قبلی، ماده مورد آزمون خمیري بود که با آب 

ml10در یک بالن ) بر اساس وزن خشک(از این خمیر mg75سپس . ساعت در این دما نگه داشته شده بود1شده و به مدت 
سپس . به صورت سوسپانسیون در آمدبافر بر روي آن ریخته شد و در این) pH= 8(گالیسین -بافرتریسml1. توزین شد

g7/4بعد از اینکه ذرات خمیر . د و در بافر کامالً حمل شد و با بافر به حجم رسانده شدگوانیدین هیدروکلراید به بالن افزوده ش
موالربه آن 5موالر و گوانیدین هیدروکلراید 8محلول حاوي اوره ml4برداشته و ml1کامالً رسوب کردند، از محلول روئی، 

در اسپکتروفتومتر خوانده nm412محلول در معرف المان افزوده شد و بالفاصله جذب µl50سپس . اضافه شد و هم زده شد
یعنی همه مراحل بدون نمونه (شاهد این آزمایش تمام مراحل فوق به جز توزین نمونه در بالن را شامل می شود . خوانده شد

).انجام می شود
ml50منتقل شد و ، به لوله سانتریفوژ )ml10محلول بالن (از محلول نمونه ml1براي اندازه گیري گروه هاي دي سولفید 

موالربه آن اضافه شد و هم زده شد، در لوله بسته 5موالر و گوانیدین هیدروکلراید 8محلول حاوي اوره ml4بتامرکاپتواتانول و 
به محلول درون لوله افزوده % 12تري کلرواستیک اسید ml10بعد از این زمان، . قرار داده شدC25°ساعت در 1شد و به مدت 

دقیقه در 10سپس لوله سانتریفوژ به مدت . قرار داده شدC25°ساعت در 1این مخلوط به مدت . تی تشکیل شدشد و رسوبا
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g5000 سانتریفوژ شد و رسوب دوبار با محلولTCA12 %این شستن به . شسته و در هر بار در همین دور زمان سانتریفوژ شد
معرف المان µl40موالر حل شد و سپس 8محلول اوره ml10در سپس رسوب. منظور حذف بتامرکاپتو اتانول انجام می گیرد

معرف µl40موالر به عالوه 8محلول اوره ml10شاهد در این مرحله، . خوانده شدnm412به آن اضافه شد و دوباره جذب در 
.المان می باشد

:به این ترتیب محاسبه میزان گروه هاي سولفیدریل و دي سولفید به صورت زیر می باشد

C
DA

g
SHM ´´

= 41253/73
m

412A = جذب درnm412
C = غلظت نمونه بر حسبmg ماده جامد درml
D = فاکتور رقت که برايSH ،02/5 و برايSH قسمت دوم آزمایش، یعنی بعد از احیاء دي سولفید با بتامرکاپتو اتانول(کل (
.می باشد10

به دست  آمد، از مرحله اول را از SHکل، باید میزان SHه دست آوردن لذا بعد از قرار دادن جذب مرحله دوم در فرمول و ب
.نمونه به دست آیدSSاین میزان کم کرد تا میزان گروه هاي 

OPAبر این اساس ابتدا واکنشگر ). 8(انجام گرفت) 2005(براساس روش بونت و همکاران : درجه هیدرولیز پروتئین-
در آب SDSمیلی گرم 200گرم دي سدیم تترا بورات دکاهیدرات و 62/7ه این صورت که تهیه شد ب) اورتو فتال دي آلدهید(

اتانول حل شد و مابقی با آب دیونیزه انتقال ml4در% 97اورتو فتال دي آلدهید میلی گرم160سپس . دیونیزه کامال حل شد
این محلول در . رسانده شدml200آب دیونیزه به بتا مرکاپتواتانول به این محلول اضافه شد و حجم محلول باml5/0. یافت

معلق شد و به pH= 1باموالرKCl1/0محلول ml1میلی گرم گلوتن خشک در 25براي انجام آزمون . روز آزمایش نهیه شد
ع رویی از مایµl50آن گاه . دقیقه سانتریفوژ شد5به مدت g15700دقیقه در دستگاه ورتکس مخلوط شد و سپس در 5مدت 

. نانومتر در اسپکتروفتومتر خوانده شد340دقیقه بعد در طول موج 2افزوده شد و میزان جذب OPAواکنشگرµl250به 
، 20حاوي استانداردمحلول هايبدین صورت که جذب. محاسبه شدنتایج گروههاي آمین آزاد در برابر منحنی استاندارد سرین

نانومتر قرائت شد و منحنی استاندارد رسم شد، جذب نمونه در معادله 340م سرین، در میکروگر120و 100، 80، 60، 40
حال درصد . در کل نمونه محاسبه می شود) Serine-NH2(منحنی گذاشته شد و با اعمال ضریب، غلظت گروههاي آمین آزاد

:پیوندهاي پپتیدي شکافته شده برابر است با
h = [(Serine-NH2 )- β] /a

.می باشد4/0و 1آلفا وبتا براي گلوتن به ترتیب مقادیر

در صد پیوندهاي پپتیدي شکافته شده=   h×100/ htot

htot است3/8براي گلوتن معادل کل پیوندهاي پپتیدي می باشد که.

انجام گرفت و )1998(ي و همکارانو بر طبق مقاله اور) 1970(طبق روش تغییر یافته الملیSDS-PAGE: الکتروفورز -
تهیه تحت شرایط احیاو غیر انکوبه) =9/8pHبا HCl-ساعت در بافر تریس5/2( الکتروفورگرام نمونه ها در دو حالت انکوبه 

.درصد استفاده شد13درصد و ژل جدا کننده 5در این روش از ژل متراکم کننده . )11(شد
.انجام گرفت54-21به شماره AACCراف براي آرد طبق روش مصوب روش فارینوگ: آزمون فارینوگرافی 
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:نتایج و مباحث
. نشان داده شده است1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی گندمهاي مورد مطالعه در جدول 

خواص فیزیکی و شیمیایی گندمهاي مورد مطالعه-1جدول
بک کراس روشنمهدويالوندخواص

a35/0±92/478/0±86/1160/0±23/9درصد سن زدگی
a)g(43/0±99/3683/0±23/3499/0±29/37وزن هزار دانه

a)kg/m3(01/0±76001/0±73001/0±740دانسیته توده اي
طول-bابعاد دانه

عرض-
ضخامت-

25/0±75/6
23/0±08/3
23/0±84/2

44/0±07/7
22/0±2/3
34/0±92/2

2/0±07/7
18/0±39/3
26/0±73/2

a44/0±37/1266/0±90/1143/0±90/10درصد پروتئین
a15/0±00/830/0±07/615/0±03/6درصد رطوبت

a09/0±56/108/0±71/107/0±86/1در صد خاکستر
a :انحراف معیار می باشند±اعداد میانگین سه تکرار.
b :انحراف معیار می باشند±اعداد میانگین ده تکرار.

:گلوتن مرطوب و خشک
آرد گندم به علت دارا بودن گلوتن از سایر غالت متمایز می باشد و به سبب وجود همین ماده است که تهیه نان خوب تنها ار 

میر که در نتیجه موجب بدست آمدن نان متخلخل و سبک می شود بستگی آرد گندم عملی است زیرا قدرت نگهداري گاز در خ
. به مقدار و کیفیت گلوتن دارد

ول خود محموله گندم با درصد سن زدگی ذکر شده در جد(و مخلوطنتایج اندازه گیري این سه پارامتر در مورد انواع سالم
.نشان داده شده است2، در جدول ه مخلوطاسید آسکوربیک به نمونپی ام پی200و 100و بعد از افزودن 1

در رقم . گلوتن مرطوب و گلوتن خشک داشته استسن زدگی در همه ارقام اثر معنی داري بر میزان 2با توجه به جدول
این کاهش . درصد نسبت به نمونه سالم کاهش یافته است8/43، گلوتن مرطوب نمونه مخلوط، میزان میانگین بک کراس روشن

بک الوند و این کاهش در مورد گلوتن خشک در ارقام مهدوي ،. درصد بوده است7/32و 9/38م مهدوي و الوند به ترتیب در ارقا
نیز ) 1998(و کارابابا و همکاران )2007(در نتایج توربیکا و همکاران . بوده است1/38و 1/38، 5/45، کراس روشن به ترتیب

دلیل این کاهش فیالیت تجزیه کنندگی آنزیم تزریق ). 28و4(سالم کاهش یافته استمیزان گلوتن مرطوب و خشک نسبت به 
بهبوددهندگی در همه ارقام اثر معنی ).3(که ساختار پروتئینی دانه گندم را بهم ریخته است) 14و3(شده سن در دانه می باشد

کوربیک به ترتیب به ارقام بک کراس روشنپی پی ام اسید آس100افزودن . داري بر میزان گلوتن مرطوب و خشک داشته است
میزان درصد افزایش در 36و 1/20، 1/24میزان گلوتن مرطوب و درصد افزایش در 1/20و 5/16، 4/16، الوند و مهدوي،

7/39و 1/32، 1/39پی پی ام این مقادیر به ترنیب 200با افزایش سطح  اسید آسکوربیک به . گلوتن خشک ایجاد کرده است
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. میزان گلوتن خشک ایجاد کرده استدرصد افزایش در 2/55و 2/35، 7/45میزان گلوتن مرطوب و درصد افزایش در 
با نمونه سالم % 1پی پی ام موجب شده میزان گلوتن مرطوب در سطح احتمال 200الوند مخلوط در سطحبهبوددهندگی نمونه 

گلوتن مرطوب ،بهبوددهندگی معنی دار ، علیرغم اثر وي و بک کراس روشندر ارقام مهد. این رقم تفاوت معنی دار نداشته باشد
در مورد گلوتن خشک بهبود . با انواع سالم این ارقام تفاوت معنی دار دارد که به دلیل درجه هیدرولیز باالي این دو رقم می باشد

با نمونه سالم خود تفاوت معنی دار نداشته % 1/0الوند و مهدوي در سطح احتمال پی پی ام باعث شده ارقام 200در سطح 
. باشند

: شاخص گلوتن و عدد زلنی
آجا و . شاخص گلوتن نشان دهنده نسبت گلوتن مرغوب به گلوتن نا مرغوب و در واقع گویاي کیفیت گلوتن می باشد

شاخص گلوتن فقط می توانند از لوتن داده اند و بیان کرده اند مقادیرتغییراتی در روش معمول اندازه گیري گ) 2004(همکاران
انکوبه بدست آیند در غیر اینصورت تنوع زیادي در یک نمونه Cº37دقیقه بعد از شستن در30گلوتن مرطوب که حد اقل 

لوتن داشته است به طوریکه سن زدگی در همه ارقام اثر معنی داري بر میزان شاخص گ2با توجه به جدول ).3(بدست می آید
درصد نسبت به نوع سالم در 2/32و 4/35، 3/29، مهدوي و الوند بک کراس روشناین میزان به ترتیب در انواع مخلوط ارقام 

این مسئله بدلیل هیدرولیز پروتئین در گندم سن زده می باشد که سهم گلوتن باقیمانده بر الک را . همان رقم کاهش یافته است
کاهش یافته است به نیز با افزایش سن زدگی ، شاخص گلوتن)2007(در مطالعات توربیکا و همکاران ). 3(می دهدکاهش

درصد کاهش یافته است ، هر چند در این مطالعه افزایش 8/45درصد سن زدگی میزان شاخص گلوتن 4/6طوریکه با افزایش 
).28(ستدرصد سن زدگی همزمان با افزایش استرس گرمایی بوده ا

مقادیر عدد زلنی-3جدول 

مهدويبک کراس روشنالوندنمونه

a67/2658/0±c67/2358/0±b33/25±58/0سالم

67/20±00/1758/0±00/2300/1±00/1مخلوط

.انحراف معیار می باشند±اعداد میانگین سه تکرار: 1
.دارند% 5نی دار در سطح احتمال اعداد داراي حروف غیرمشترك در هرردیف تفاوت مع: 2
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2و1مقایسه میانگین هاي گلوتن مرطوب و خشک و شاخص گلوتن-2جدول

ppm100+ مخلوطمخلوطسالمآزمایشاتارقام
اسید آسکوربیک

ppm200+ مخلوط
اسید آسکوربیک

a38/1±70/31d78/1±34/21c98/0±86/24b82/1±19/28گلوتن مرطوبالوند
a27/0±32/11d73/0±01/7c59/0±42/8b19/0±48/9گلوتن خشک

a29/1±70/33c60/0±84/22b39/1±55/26a23/1±81/32شاخص گلوتن

a20/0±96/28d16/0±68/17c18/1±23/21b56/0±70/24گلوتن مرطوبمهدوي
a07/0±03/10d12/0±47/5c22/0±44/7b44/0±94/8گلوتن خشک

a49/0±86/28d95/0±65/18c93/0±77/21b66/0±48/24شاخص گلوتن

a30/0±03/26d10/0±62/14c27/0±02/17b10/1±33/20گلوتن مرطوببک کراس روشن
a08/0±17/8d06/0±06/5c05/0±28/6b08/0±37/7گلوتن خشک

a07/0±21/26d18/0±53/18c36/0±13/21b40/0±92/23شاخص گلوتن

.انحراف معیار می باشند±اعداد میانگین سه تکرار: 1
. دارند% 5اعداد داراي حروف غیرمشترك در هر ردیف تفاوت معنی دار در سطح احتمال : 2
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7/16و 2/16، 14، الوند و مهدوي به ترتیب ام اسید آسکوربیک به نمونه مخلوط ارقام بک کراس روشنپی پی 100افزودن 
در نتیجه . درصد میزان شاخص گلوتن را افزایش داده است3/31و 6/43، 1/29پی پی ام اسید آسکوربیک 200درصد و افزودن 
درصد با نمونه 1/0و 1الوند و مهدوي به ترتیب در سطوح ام مخلوط پی پی ام اسید آسکوربیک باعث شده ارق200بهبود در سطح 

شاخص گلوتن به دلیل اتصال عرضی دي بهبوددهندگی اسید آسکوربیک بر میزان اثر . سالم خود تفاوت معنی دار نداشته باشند
ده و در نتیجه تجمعات می باشد که موجب پلیمریزاسیون پروتئین هاي گندم شاسید آسکوربیکسولفید کاتالیز شده توسط 

جدول طبق.شاخص گلوتن عبور کنندپروتئینی با وزن مولکولی باال ایجاد می شود که نمی توانند از الک استفاده شده براي تعیین 
و ماتسوکاس و ) 1998(این نتیجه با نتایج کارابابا و همکاران . مقادیر عدد زلنی در گندم سن زده نسبت به سالم کاهش می یابد3

.)19و14(هماهنگ است) 1990(موریسون

[:درجه هیدرولیز گلوتن 
درجه ). 8(پروتئاز سن گندم موجب تجزیه زنجیره پپتیدي گلوتن می شود و لذا غلظت گروههاي آمین آزاد افزایش می یابد

.نشان داده شده است3هیدرولیز محاسبه شده براي ارقام در جدول 

3و2و1ه هیدرولیز گلوتندرجمقایسه میانگین هاي-3جدول

مهدويبک کراس روشنبک کراس روشننمونه

c85/0B04/0±c24/1A09/0±c94/0B±05/0سالم

b49/110/0±b50/210/0±b89/1±09/0مخلوط

a25/2C09/0±a13/3A13/0±a61/2B±10/0سن زده

.انحراف معیار می باشند±اعداد میانگین سه تکرار: 1
.دارند% 5اعداد داراي حروف کوچک غیرمشترك در هر ستون تفاوت معنی دار در سطح احتمال : 2
.دارند% 5اعداد داراي حروف بزرگ غیر مشترك در هر ردیف تفاوت معنی دار در سطح احتمال : 3

، 65/2بک کراس روشن و سن زدگی باعث شده درجه هیدرولیز گلوتن انواع سن زده ارقام الوند،  مهدوي،با توجه به جدول
سن زده را نیز یک افزایش دو برابري درجه هیدرولیز گلوتن) 2005(بونت و همکاران. برابر انواع سالم خود باشد52/2و 78/2

در یک بررسی که تجزیه گلوتن حین انکوباسیون آن را تعیین کرده اند بیان کرده ) 2005(پرز و همکاران ). 8(نسبت به سالم یافتند
نوع رقم هم بر میزان درجه هیدرولیز اثر ).20(د میزان گروههاي آمین آزاد حین انکوباسیون گلوتن آسیب دیده افزایش یافتان

درجه هیدرولیز . الوند کمترین درجه هیدرولیز را داشتنددر بین انواع سالم ارقام ، بک کراس روشن بیشترین و . داشته است
). 8(ت در نتیجه پروتئازهاي طبیعی موجود در گلوتن باشدمالحظه شده در گلوتن سالم ممکن اس

:گروههاي سولفیدریل و دي سولفید
ناشی می ) SH(سولفیدریل، از واکنش آنها با گروههاي عموما در نظر گرفته شده عمل بهبوددهنده عوامل اکسیدکننده

اتریکس پروتئین خمیر آسیب پذیرند برداشته شده و بدین صورت که برخی گروههاي سولفیدریل غیر گلوتنی که براي م). 21(شود
سولفیدریل  گزارش گروههاي میزان ).26(می توانند به گروههاي دي سولفید اکسید شوند و بنابراین اثرات مفید ایجاد می شود



11

gدر مقاالت ازبراي آرد سالمشده
SHMm65/2 تا   )1974(در مقاله بوریدجg

SHMm3/1-66/0 در مقاله سوکول و

میکرومول بر گرم در آرد سالم 9/16تا 4/7بر اساس مطالعات مکام از SSو میزان )  25و 7(متغیر بوده است) 1959(همکاران 
).21(گزارش شده است

دار بوده است به طوریکه این میزان گروههاي سولفیدریل در همه ارقام در ارتباط با سن زدگی معنی 4با توجه به جدول 
بونت و . برابر انواع سالم خود بوده است5/3و 1/3، 71/2الوند به ترتیب بک کراس روشن، مهدوي و میزان در انواع سن زده ارقام 

پرز و). 8(برابري را در گلوتن گندم سن زده نسبت به سالم بدست آوردند2/1سولفیدریل یک میزان گروههاي ) 2005(همکاران
سولفیدریل را در گلوتن گندم سالم و سن زده در زمانهاي انکوباسیون مختلف بدست آوردند و میزان گروههاي ) 2005(همکاران 

Cº37یک میزان حدودا شش برابري سولفیدریل را در نمونه هاي سن زده نسبت به سالم بعد از یک ساعت انکوباسیون گلوتن در 
. سولفیدریل افزایش یافته استن کرده اند که با اینکه آنزیم سن ، پروتئاز است نه ردوکتاز ، میزان این نویسندگان بیا. بدست آوردند

این ). 30(، یک شکست مولکولی ساختار گلوتن را نشان می دهدسولفیدریل  مالحظه شده در گلوتن آسیب دیدهگروههاي افزایش 
یتیکی گلوتن سن زده نسبت داده شود که گروههاي مخفی را در دسترس سولفیدریل  می تواند به فعالیت پروتئولافزایش گروههاي 

).8(می کند یا میزان پروتئین هاي با وزن مولکولی پایین که اسیدهاي آمینه سیستئین بیشتري دارند را افزایش می دهد
اال بدلیل اثر مستقیم میزان گروههاي دي سولفید در همه ارقام در اثر سن زدگی کاهش یافت که احتم5با توجه به جدول 

، ولی به صورت غیر مستقیم در اثر تجزیه صورت گرفته بر روي خود آنزیم نمی باشد چون آنزیم سن یک پروتئاز است نه ردوکتاز
این پیوندها مورد حمله قرار گرفته و ،)20(وزن مولکولی پایین شامل اسیدهاي آمینه سیستئینپروتئین و ایجاد پپتیدهاي با 

بک کراس پی پی ام اسید آسکوربیک به ترتیب در ارقام 100همان طور که در جدول مشخص است افزودن .ده استشکسته ش
با افزایش . سولفیدریل نسبت به نمونه مخلوط این ارقام شده استدرصد کاهش 9/54و 5/29، 1/36الوند موجبروشن ، مهدوي و 

سولفیدریل مشاهده شده و باعث شده این درصد کاهش 9/54و 3/52، 8/49پی پی ام به ترتیب ارقام فوق 200این میزان به 
.درصد ، با نمونه سالم خود تفاوت معنی دار نداشته باشند1و 1/0، 1/0ارقام به ترتیب در سطح 

کوربیک پی پی ام اسید آس200اسید آسکوربیک افزایش یافته است به طوریکه افزودن میزان گروههاي دي سولفید با افزودن
6/35، 4/62الوند به ترتیب باعث شده میزان گروههاي دي سولفید در این ارقام بک کراس روشن ، مهدوي و به انواع مخلوط ارقام 

. درصد افزایش یابد1/27و

3و2و1مقایسه میانگین هاي گروههاي سولفیدریل-4جدول

مهدويبک کراس روشنالوندنمونه

e46/1C06/0±e48/2A01/0±e96/1B±06/0سالم

b24/406/0±b70/512/0±b22/5±15/0مخلوط

a11/5B12/0±a72/6A16/0±a09/6A±28/0سن زده

c57/211/0±c64/304/0±c68/3±11/0کاسید آسکوربیppm100+مخلوط

d91/107/0±d86/203/0±d49/2±03/0اسید آسکوربیکppm200+مخلوط

.انحراف معیار می باشند±اعداد میانگین دو تکرار: 1
.دارند% 5دار در سطح احتمال اعداد داراي حروف کوچک غیرمشترك در هر ستون تفاوت معنی: 2
.دارند% 5اعداد داراي حروف بزرگ غیر مشترك در هر سطر تفاوت معنی دار در سطح احتمال : 3
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3و2و1مقایسه میانگین هاي گروههاي دي سولفید-5جدول

مهدويبک کراس روشنالوندنمونه

a16/9A31/0±a71/7C09/0±a55/8B±01/0سالم

d78/604/0±d44/410/0±d39/5±08/0مخلوط

e22/5A06/0±e59/3C24/0±e50/4B±14/0سن زده

ppm10003/0±c89/706/0±c46/608/0±c41/6+مخلوط

ppm20006/0±b62/807/0±b21/708/0±b31/7+مخلوط

.انحراف معیار می باشند±اعداد میانگین دو تکرار: 1
.دارند% 5سطح احتمال اعداد داراي حروف کوچک غیرمشترك در هر ستون تفاوت معنی دار در : 2
.دارند% 5اعداد داراي حروف بزرگ غیر مشترك در هر سطر تفاوت معنی دار در سطح احتمال : 3

:میزان کل مواد احیاکننده
این دو ماده در فعل و انفعاالت اکسید و احیا به عنوان یک . آرد گندم گلوتاتیون و سیستئین می باشداین مواد دراز جمله

مواد احیاکننده پیوندهاي دي سولفید بین مولکولی پروتئین هاي گلوتن را می شکافند و . )22و15(کننده عمل می کنندماده احیا 
بدین سان بر

طی . خواص رئولوژیکی خمیر اثر می گذارند و در واقع تضعیف خمیر در اثر دپلیمریزاسیون پلیمرهاي گلوتن ایجاد می شود
به همین دلیل در این . کاهش یافته و موجب بهبود پخت و افزایش حجم نان حاصل می شودانبارداري آرد میزان این ترکیبات

طی مخلوط کردن خمیر گلوتاتیون کاهش و . تحقیق میزان کل مواد احیا کننده در گندمی که تازه آرد شده بود اندازه گرفته شد
ا تسریع می کند و جلوي افزایش میزان سیستئین را می افزئدن اسیدآسکوربیک ضایع شدن گلوتاتیون ر. سیستئین افزایش می یابد

مقایسه میانگین هاي کل مواد احیاکننده حاکی از افزایش میزان این مواد در 6با توجه به جدول).13(گیرد و آن را کاهش می دهد
برابر انواع 08/2و 3/2،2/2مهدوي و بک کراس روشن به ترتیب ،اثر سن زدگی می باشد به طوریکه در انواع سن زده ارقام الوند

طبق بررسی هاي آجا و . دلیل این امر می تواند ناشی از هیدرولیز آنزیمی گندم سن زده باشد. سالم این ارقام می باشد
این ترکیابت با ). 3(پپتیدها و اسیدهاي آمینه باشد،می تواند پپتونهاترکیبات آزاد شده در گندم آسیب دیده) 2004(همکاران
یک عامل احیا کننده در ساختار خود می توانند به عنوان احیاکننده عمل کنند مثال ممکن است یکی از اسیدهاي آمینه داشتن 

پی پی ام اسید آسکوربیک به انواع مخلوط ارقام 100افزودن . آزاد شده سیستئین باشد که نقش احیاکنندگی آن قبال بیان شد
پی پی ام اسید آسکوربیک 200درصد کاهش و افزودن 97/26و 03/24،21باعث مهدوي و بک کراس روشن به ترتیب ،الوند 

پی پی ام 200در اثر افزودن . درصد کاهش در میزان مواد احیاکننده نسبت به نوع سالم ایجاد کرده است18/36و 64/42،91/36
واع با نوع سالم در همان رقم در سطح احتمال به اسید آسکوربیک به ارقام الوند و بک کراس روشن میزان مواد احیا کننده این ان

به غیر از . در رقم مهدوي بدلیل درجه هیدرولیز زیاد این بهبود ایجاد نشده است. درصد تفاوت معنی دار نداشته است5و1ترتیب 
که مقایسه انواع سالم و نوع رقم نیز بر این میزان موثر بوده است به طوری،تاثیر سن زدگی و بهبود دهندگی توسط اسید آسکوربیک

.سن زده ارقام نشان می دهد رقم بک کراس روشن بیشترین و رقم الوند کمترین میزان مواد احیا کننده را دارد



13

3و2و1کل مواد احیا کنندهمقایسه میانگین هاي-6جدول 

مهدويبک کراس روشنالوندنمونه

e64/0C03/0±d87/0A02/0±e76/0B±03/0سالم

b29/105/0±b52/104/0±b49/1±04/0مخلوط

a47/1C04/0±a81/1A02/0±a67/1B±03/0سن زده

c98/006/0±c11/106/0±c18/1±04/0اسید آسکوربیکppm100+مخلوط

d74/012/0±d97/004/0±d94/0±07/0اسید آسکوربیکppm200+مخلوط

.انحراف معیار می باشند±داد میانگین سه تکراراع: 1
.دارند% 5اعداد داراي حروف کوچک غیرمشترك در هر ستون تفاوت معنی دار در سطح احتمال : 2
.دارند% 5اعداد داراي حروف بزرگ غیر مشترك در هر سطر تفاوت معنی دار در سطح احتمال : 3

SDS-PAGE : مقایسه نمونه هاي سن زده آرد در . می دهدواحدهاي گلوتن را نشانبررسی تاثیر سن زدکی بر زیر1شکل
در قسمت باالي الکتروفورزگلوتنینHMW، نشان می دهد هیدرولیز عمده بر زیرواحدهاي هر سه رقم با نمونه سالم آن رقم

، ) 2005(، پرز و همکاران ن متعدديمحققا. کیلودالتون می باشد80و اوزان مولکولی نوارهاي ناپدید شده حدود انجام گرفته است
، ) 2006(، واکسینو وهمکاران) 1998(، اوري و همکاران ) 1987(، کرسی و همکاران ) 1991(سوالو و همکاران ،) 1990(اوري 

گلوتنین ازHMWبیان کرده اند که در اثر پروتئاز سن گندم ، زیرواحدهاي ) 2005(و بونت و همکاران ) 2004(آجا وهمکاران
و پروتئاز سن اختصاصی بودن باالیی براي این زیر واحدها )2، 14، 13، 31، 15،32،92، 30(الکتروفورگرام ناپدید شده اند 

طی انکوباسیون ، نوارهایی با اوزان مولکولی پایینضمن تجزیه صورت گرفته در محدوده با وزن مولکولی باال.)92(داشته است
).14(شده اند که این نوارها محصوالت حاصل از هیدرولیز صورت گرفته می باشندنمونه هاي سن زده ایجاد

. براي بررسی تاثیر پروتئاز سن بر زیرواحدهاي گلوتنSDS-PAGEالکتروفورگرام -1شکل 
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ه ترتیب از چپ به نمونه ها ب. نوارها از چپ به راست ابتدا شرایط غیر انکوبه و سپس انکوبه براي هر نمونه قرار داده شده است
، مهدوي سن زده ، بک مهدوي سالم،)نوار سمت چپ غیر انکوبه و نوار سمت راست انکوبه شده می باشد(راست به صورت جفت 

45و 20، 6اوزان مولکولی مارکرها ، . کراس روشن سالم ، بک کراس روشن سن زده ، الوند سالم و الوند سن زده می باشند
.کیلودالتون می باشد

:فارینوگرافی
این نتایج به . پی پی ام اسید آسکوربیک بر خصوصیات فارینوگرافی آرد گندم سن زده بررسی شد200و 100اثر غلظتهاي 

طبق نتایج بدست آمده جذب آب خمیر، زمان گسترش خمیر، زمان مقاومت خمیر، زمان . آورده شده اند7صورت خالصه در جدول
مان افت خمیر، با افزودن اسید آسکوربیک، افزایش و شاخص تحمل به مخلوط شدن و درجه نرم شدن رسیدن، عدد والریمتري و ز

. خمیر کاهش یافت

: نتیجه گیري 
سن زدگی به طور معنی داري خصویات کیفی گندم را تخریب می کند به طوریکه میزان گلوتن خشک و مرطوب و شاخص 

حال آن که میزان گروههاي سولفیدریل و کل مواد احیا کننده . زدگی کاهش می یابدگلوتن را و پیوندهاي دي سولفید در اثر سن
الکتروفورگرام نمونه هاي سالم و سن زده نشان از تاثیر پروتئاز سن به طور . که ساختار خمیر را تضعیف می کنند افزایش یافته است

دارد و در واقع دلیل کاهش کیفیت گندم سن ،دارندگلوتنین که نقشی کلیدي در اجراي پخت نانHMWعمده بر زیرواحدهاي 
می تواند با ایجاد پیوندهاي دي سولفید این ساختار ppm200افزودن اسید آسکوربیک در حد .زده تجزیه این زیرواحدها می باشد

درصد با نمونه سالم 1یا 1/0بهم ریخته گلوتن را تا حدي بهبود بخشد به طوریکه همان طور که نشان داده شد در سطح احتمال 
اسید آسکوربیک معمول نیست چون ممکن است اثر منفی بر بافت نان ppm200افزودن بیشتر از . خود قابل مقایسه می شوند

. داشته باشد 
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آسکوربیک بر خصوصیات فارینوگرافیبررسی تاثیر اسید -7جدول 

درصد جذب 
آب

زمان 
)دقیقه(گسترش

زمان 
)دقیقه(رسیدن

مقاومت 
)دقیقه(

شاخص تحمل 
به مخلوط 

واحد (شدن 
)برابندر

درجه نرم 
شدن بعد از 

دقیقه 10
)واحد برابندر(

درجه نرم شدن 
20بعد از 

واحد (دقیقه
)برابندر

عدد والریمتري
زمان افت 

)دقیقه(

4/795/28/13/1220240330351/3الوند مخلوط
+ الوند مخلوط

ppm100
8/794/35/28/1140174274413/4

+ الوند مخلوط
ppm200

815/37/29/1100120259436/4

2/761/27/11/1200210304318/2مهدوي مخلوط
مهدوي 

+مخلوط
ppm100

5/778/23/22/2152170260395/4

مهدوي 
+مخلوط

ppm200
6/778/23/23/284110215456/4

بک کراس 
وشن مخلوطر

8/769/16/11240230300336/2

بک کراس 
روشن مخلوط 

+ ppm100
5/787/22/25/1155170250387/3

بک کراس 
روشن مخلوط 

 +ppm200
6/791/38/26/1100115210434/4
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