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 مقدمه

 فروتنی و غرور است. از آن هنگام كه دانه در پناه دست ،داشت و برداشت غالت داستان تواضع ،داستان كشت

با قامتی راست در برابر باد می ايستد و زيباايی   های نوازشگر كشتگر پیر متواضعانه سر بر خاك می سپارد تا آن هنگام كه

مسحور كننده خود را به رخ می كشد تا دگر بار به سراغ او آيند و اين زمان پاك تر از همیشه دل باه آسایابی بساپرد و باا     

باوده  همه بخش هايی از اين داستان زيبا هستند. همین زيباايی   ،در نهايت قوت غالب سفره ايی گردد ،تحمل زخم و آتش

است كه بشر را سالیان دراز است به سوی او كشانده تا هر چه بیشتر عظمت و شكوه خداوند را در تك تك دانه ها نظااره  

تالشی بوده است تا بواساهه   "كارد راستی می افشاند كسی كه گندم می "و   "نان زندگی است "گر باشد. تعابیری چون 

قدر شناسی خود را بیان نمايند. در اين مجموعاه نیاس ساعی بار آن باوده تاا        ،مآن انسانها يعنی خوشه چینان اين خرمن عظی

در ها به تصوير كشیده شده و بايد بدان در همین راستا نگاه نمود تا چه در نظر آيد وچه مقباول افتاد.    بخشی از اين زيبايی

و نیس فاطمه سادات ناظری  سمهند ،مهسا چاووشیخانمها مهندس  اين آخرين نگارش، از ياری دانشجويان سخت كوش،

آقای مهندس علی فروهر بهره مند شدم كه بدينوسایله مراتاب تقادير و تشاكر خاود را تقاديم آنهاا مای          بیدريغ هایكمك

 نمايم.

 وریکد يمهد

 

 گندمی را زیر خاك انداختند                                   پس زخاکش خوشه ها برساختند

 قيمتش افزون و نان شد جانفزا                                              زآسيابار دیگر کوفتندش 

 باز نان را زیر دندان کوفتند                                      گشت عقل و جان و فهم سودمند

 مثنوي معنوي                                                                                                                 
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 فصل اول

 ساختمان غالت 

مهرح می باشد. در كشاورهای   Staple food)) غالت در میان تمامی انواع مواد غذايی بشر بعنوان قوت غالب

تاامین  از طريق مصرف نان   Bدرصد ويتامین های گروه  68تا  28پروتئین و  3/1، درصد كربوهیدرات 28صنعتی بالغ بر 

درصادكالری و پاروتئین    72-  85شود. در كشورهای در حال توسعه، اين نسبت ها بیشتر می باشد و در بعضی موارد  می

دانه های غالت در سراسر دنیا بوفور مصرف می شوند بهوری كه در آسایا و   كشورها را نان تامین می نمايد. مردم در اين

درصد جیره روزانه غاذايی   28-38و در آمريكای شمالی  42-22در اروپا  ، 68-78، در آمريكای جنوبی 08آفريقا حدود

گیاهان گلادار   ردهغالت در  شمار می آيند.ه غالت منبع مناسب امالح و عناصر كم مقدار نیس ب مردم را تشكیل می دهد.

و بااالخره   جننس  688الای   288گرامیناه ياا پواساه،     خانوادهنازك برگاان،   راستهتك لپه ای ها،  زیر ردهنهان دانه، 

 گردد.  غالت به علف های وحشی باز می وجود ،منشأاز نظر قرار می گیرد. گونه 18888حدود 

صر شناخته شده سال قبل از میالد در بابل و م 2888از جمله اولین غالتی است كه در  (Hordeu vulgre)جو 

و در نواحی دارای آب و هاوای معتادل مانناد اوراسایا، گوناه هاای حاصال از          (Neolitic)نئولیتیكه بوده است. از دور

كه باه ترتیاب دارای    Emmer (T.dicoccum)و  Einkorn (Triticum monoccum)  تالقی گندم های وحشی

ناوعی داناه    Einkornجفات كروماوزوم )تتراپلوئیاد( هساتند بدسات آماده اسات.         14جفت كروموزوم )ديپلوئید( و  7

ی تواناد بسایار   نرم حاوی مقدار قابل توجهی پروتئین و رنگیسه زرد است و بارای اناواع محصاوالت ناانوايی ما      كوچك و

ايان داناه دارای مقادار زياادی      .آن اسات پاايین  كه مشكل عمده در ارتباط با اين نوع گندم راندمان مناسب باشد، هرچند

بر اهمیات داناه مای     (bioactive)نوعی ماده زيست فعال  كه نوعی كاروتنوئید است بوده كه به عنوان (lutein)لوتئین 

، امار  T. aestivum spp.speltaباا ناام علمای     (Spelt)افسايد. صرف نظر از اين دانه، ارقام ديگر گندم مانند اساپلت  

(Emmer)  با نام علمیT. turgidum spp.dicoccum   كااموت،(Kamut)     باا ناام علمایT.turgidum spp. 

turanicum هر دو نوع گندم  نوعی مورد توجه قرار گرفته اند.ه نیس از ديگر انواع گندم هستند كه هر يك بEinkorn 

در حال حاضر وجود داشته  durumی نعي،  Emmerد. تنها نوعی از گندمناز بین رفته و امروزه وجود ندار Emmerو  
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جفت كروموزوم( خواه گندم  21خود اختصاص داده است. گندم های هگساپلوئید )ه درصد تولید جهان را ب 18 بیش از و

شاكل  ه شامار مای آيناد و اماروزه با     ه با   T.aestivum Lهای نرم و يا گندم های مخصوص تهیه نان همگی از خانواده 

  .گسترده ای در جهان كشت می شوند

، نخست در نواحی گرم استوايی جنوب شرقی آسایا و ساپ     Zea mays))و ذرت   (Oryza sativa)برنج

های بسایار دور   به زمان سابقه كشت ارزن سال قبل می رسد. 2888آمريكای جنوبی و مركسی كشت شده و سابقه آنها به 

 panicoideaeاز زيار خاانواده    و اساتوايی آسایا و آفريقاا معماول باوده اسات.       یباز مای گاردد و كشات آن در ناواح    

Eragostoideae  می باشد و در بعضی نواحی گونه هايی از آن مانندEragrostis tof  اهمیات خاصای برخاوردار    از

و  Secale cereale. چااودار  اسات  Andropogonideaeاز زير خانواده  Surghum bicolor))وم گسور هستند.

ه خودرو همراه با ساير غاالت روئیاده و با   طور ه به غالت ثانويه مشهور می باشند كه ابتدا ب،  Avena sativaجو دو سر 

منظاور  ه مرور زمان توانستند در نواحی شمالی، با آب و هوای نامناسب سازگاری پیدا نمايند. متخصصاین اصاالح نباات با    

نام تريتیكاله را بوجود بیاورناد كاه در واقاع اولاین     ه ب غله توانسته اند نوعی و سختی چاودار، تركیب خواص نانوايی گندم

  ساخت بشر می باشد. غله

اعضای خانواده گرامنیه كه دانه های غالت را نیس در برمی گیرند، تولید میوه های تك داناه و  ، یساختمان از نظر

نیاس   grain و  kernel هاا   نامیده می شود. هر چند كه بادان  (cariopsis)خشك می نمايند كه اصهالحاً كاريوپسی  

كاار  اسات كاه داناه را احاطاه نماوده و كاامالً باه          يا پری fruit coat)) میوه كاريوپسی  شامل پوششمی شود. گفته

ه است و ب endosperm))و اندوسپرم  (embryo) وانهجچسبیده است. دانه مشتمل بر يك  seed coat))پوشش دانه 

واقع فرم تغییار  كاريوپسی  تمامی غالت در درون بخش هايی كه در  اپیدرمی  و پوشش دانه احاطه شده است. ی وسیله

ها كال يا پوشال گفته می شاود.   ًبه آن ها هستند كه اصهالحا شكل يافته برگه های گیاه می باشند، قرار دارد. همین بخش

فتاه  چنان محكم كاريوپسی  را در بار گر  آن م جو و جو دو سر، لفاف و پوشش گلدر محصوالتی مانند برنج و اكثر ارقا

در ماورد گنادم، چااو دار،     را می دهند.  (hull) پوسته بر روی آن باقی می مانند و تشكیل اند كه بعد از خرمن كوبی نیس

 .راحتی و در ضمن خرمن كوبی از يكديگر جدا می شونده ، پوسته و دانه بگوم دانه ايی و ارزن، سور ذرت
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 (Wheat) گندم: الف

خود در ماورد طبقاه بنادی ینتیكای     زيست شناس مشهور روسی، واويلوف نظريه  1333الی  1323طی سال های 

های ديپلوئیاد، تتراپلوئیاد    انواع گندم را ارائه نمود. بر اساس اين نظريه وی گندم را به سه نوع تقسیم نمود كه شامل گندم

 BBو ( (AA Triticum boeticumو هگساپلوئیااد ماای باشااند. از تالقاای دو گناادم وحشاای ديپلوئیااد بااا ینااوم هااای 

آمفی پلوئیدی تبديل آمده كه بعدها طی يك پديده نادر بوجود ABهیبريد عقیم  يكAegilops speltoids)احتماال)

باا ياك     AABBهای تتراپلوئیاد  پلوئید می باشد. از تالقی گندمشده است كه يك تترا AABBبه هیبريد بارور با ینوم 

آمفای   ،در حین يك پديده ناادر بوجود آمده كه بعدها   ABDيك هیبريد عقیم DD (T. tauschii)گندم دی پلوئید 

يعنی يك هگساپلوئید را ايجاد نموده است. در حال حاضر تنها گنادم    AABBDD پلوئیدی ديگر، هیبريد بارور با ینوم

يا گندم تك دانه معروف می باشد. احتمال مای رود نسال اول    Einkorn است كه به  T.monoccumزراعی ديپلوئید 

گنادم   ناوعی   Emmerده كه محل رويش آن را فاالت مركاسی اياران مای دانناد.      بو T. boeticum آن گندم وحشی

اشاره نمود. طبقه بندی ديگر در ماورد گنادم بار     Dinkelتتراپلوئید می باشد و باالخره از جمله هگساپلوئیدها می توان به 

پاائیسه تقسایم مای گاردد. در تقسایم بنادی       -اساس نیاز دمايی آن است كا در اين حالت به سه دسته بهااره، پاائیسه و بهااره   

 ن وردها به سه دسته مناسب برای تولید علوفه، ناآبرای انواع فر آن بر اساس نحوه مصرف و مناسب بودن را ديگری گندم

(T. aestivum)  و پاستا(T. durum)   تقسیم شده است. از مورد آخر بصاورت T. turgidum var. durum   نیاس

 نیس وجود دارد كه دارای كیفیت بااليی نیست.  T. compactumنوع ديگری بنام  نام برده می شود.

ه مالحظاه مای شاود. داناه گنادم با       1صورت شماتیك و با مقاطع عرضی و طولی در شكله كاريوپسی  گندم ب

وی سانبله  رها بر میلی گرم وزن دارد. اندازه دانه بر حسب رقم و موقعیت آن 32میلی متر طول و   0طور متوسط در حدود 

 طاولی  دارای ياك شایار   ساوی ديگار   باوده و در  )مااهی پشات(   صورت مادور ه متغیر است. دانه گندم در قسمت پشتی ب

(crease)   است. اين شیار كه در نقهه مقابل جوانه قرار دارد. تمامی طول دانه را در برمی گیرد، تقريباً در مركس دانه قارار

دارد. دو لُب شیار گاهی به يكديگر رسیده و عمق شیار را می پوشانند. اين شیار نه تنها در آسیاب، جادا ساازی سابوس از    

داناه گنادم از    ها و گرد و غبار می باشاد.  برای پنهان شدن میكرو ارگانیسم رم را مشكل می كند، بلكه محل مناسبیپاندوس
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پیونادها در  تشاكیل  نظر بافت )سختی يا نرمی( و رنگ دارای گستردگی بسیار است. تغییرات در بافت در ارتباط باا نحاوه   

اسات   و يا آبی هی نیس ارغوانیگاو، معموالً سفید يا قرمس  اندوسپرم می باشد و بعداً در مورد آن صحبت خواهد شد. رنگ

هاا تحات    نگیسه ها و وجود يا عادم وجاود آن  رمی باشد. نوع  تستا و يا اليه آلورون نگیسه های موجود دررو در ارتباط با 

هاا را تغییار داد تاا رناگ مهلاوب       ، آناتباتا های اصالح ن تاثیر عوامل ینتیكی بوده و بنابراين می توان با استفاده از روش

كار  خارجی همان قسمتی است كاه   كار  خارجی و داخلی است و پری شامل پری دانه گندم پری كار  آيد.بدست 

كه عموماً به ضخامت يك  aleurone layer) ) اليه آلورون .می گويند bees wing))اصهالحاً به آن بال زنبوری يا 

هار دو بخاش جواناه و اندوساپرم را در بار مای        صورت كامل ، دانه را احاطه نماوده اسات و  ه ب( 2 شكل)باشد،  سلول می

آلورون، خارجی ترين اليه اندوسپرم است. هر چند كه در حین آسایاب گنادم،    )گیاه شناسی(گیرد. از نقهه نظر بوتانیكی

 كاار ، تشاكیل چیاسی را مای دهناد كاه اصاهالحًا باه آن سابوس          پوشش داناه و پاری   اين اليه همراه با اليه اپیدرمی ،

(bran) عااری از نشاساته    ،دنشكل مكعاب مای باشا   ه دارای ديواره ضخیم بوده و ب كه های آلورون سلول. شود ه میگفت

میكارون مای باشاد. الياه آلاورون دارای مقاادير نسابتاً زياادی خاكساتر،           28ها در حادود   های آن و ضخامت سلول بوده

 2/2 جنین يا جواناه است. بسیار باال   ريبوفالوين است و فعالیت آنسيمی آن و پروتئین، فسفر، فیتات، چربی، نیاسین، تیامین

محاور  تشاكیل   ،هاای اولیاه   درصد وزن دانه را تشكیل می دهد. جنین عمدتاً از سه قسمت تشكیل شده است. سلول 2/3تا 

را  ،مای نمايناد   ذخیره عمل منبع كه همچون يك scutellumو پوشش های فل  مانند يا  embryonic axis)) یجنین

 در درصاد  16)، چربای  (درصاد  00)قناد   دارای و (درصاد 22)جوانه از نظر پروتئین نسبتاً غنی است اپی بالستمی دهند. 

اسكوتلوم ياا برچاه راباط جناین و اندوساپرم مای        است. (درصد 2)خاكستر  و (اسكوتلوم ردرصد د 22های اولیه و  سلول

باقیمانده كاللاه و خاماه    (brush) يا (hair) ندوسپرم را بر عهده دارد. كرك اباشد و كار انتقال مواد غذايی از جنین به 

 )بخش های زايشی گل( بوده كه در انتهای دانه ديده می شوند.

هاا غنای مای باشاد. همچناین مقادار        و نیاس برخای آناسيم    Bفاقد نشاسته بوده، اما از نظر ويتامین های گروه جنین

رافیناوز   و دهای آن عمادتاً ساوكروز  قنا قسمت در میلیون نیس می رسد.   288آن باال بوده و مقدار آن به حدود  E ويتامین

هاای   ب: سلول های محیهی سلول ساخته شده است. الف: سلول، خود از سه نوع  اندوسپرم شامل اليه آلورون د.نمی باش
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های  ها از نظر اندازه و موقعیت با يكديگر متفاوت می باشند. ديواره سلول سلول. های مركسی ج: سلولو  منشوری شكل

  حساب موقعیات  ها بر  ضخامت ديواره سلول ، اما فاقد سلولس است.بودهها و ساير همی سلولسها توزان پن، حاوی  اندوسپرم

اليه آلورون ضاخیم تار از بقیاه مای     های نسديك به  ، بدين ترتیب كه سلولاستها در درون دانه متفاوت  قرار گرفتن آن

تفااوت ماابین داناه هاای      .هساتند نیس متفاوت  آننرم  ها، برحسب رقم گندم و انواع سخت يا د. ضخامت ديواره سلولنباش

گندم های سخت يا گنادم هاای    ها برای مصارف خاصی می شود. ب هر يك از آنسخت و نرم دانه گندم، منجر به انتخا

هاا، مقاادير    همای سالولس موجاود در آن    زيارا  مناسب نان در مواقعی كه نیاز به جذب آب زيادی است، انتخاب می شوند

تفاوت ديگار   ند.گندم های نرم انتخاب می شو،در مواقعی كه نیاز به جذب آب زيادی نباشد .زيادی آب جذب می نمايد

هاست. در گندم های سخت، بیشتر ديواره های سلول و كمتار محتوياات    دانه های سخت و نرم در نحوه شكسته شدن آن

 ،كه در گندم های نرم، شكستگی بیشتر در محتويات سلول، اتفاق می افتد. حاالت فاوق  ها شكسته می شوند، در حالی آن

های سخت، محكم به هم پیوند خورده و در نتیجه ديواره سالولی   سلول در گندمكه محتويات  ی هستند بر اينشاهدخود 

 ضعیف تر از محتويات سلول می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 اليه آلورون گندم همراه با نمايش برش طولی و عرضی دانه گندم -1شكل

 

هاای   اندوساپرم باا گراناول    هاای  های اندوسپرم، آرد را تشكیل می دهناد. سالول   محتويات سلول و نیس ديواره های سلول

نشاسته كه توسط پروتئین احاطه شده اند و تشكیل ماتريك  را می دهند، پر شده است. پروتئین گندم كه گلاوتن قسامت   

 و در شامار مای آياد و در گنادم در حاال رسایدن      ه گندم ب ايی ذخیره پروتئیننه همه آن را تشكیل می دهد،  البته اعظم و
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ه با ذخااير پروتئینای    باا رسایدن داناه گنادم     ساخته می شود. (protein bodies)خاير پروتئینی نام ذه درون محل هايی ب

ذخااير   ايان  را پديد می آورند. از اين زمان باه بعاد   اتريك  فرو رفته و ظاهری گل آلودصورت كامالً فشرده، به درون م

 48های بسرگ عدسی شكل با سهح جانبی تا گرانول  گرانول های نشاسته، بصورتديگر قابل رويت نمی باشند.پروتئینی 

باا   ،میكرون( ديده می شوند، هر چند كه می توان اناواع گراناول   0تا  2میكرون و يا گرانول كوچك كروی شكل )به قهر

در گنادم هاای ساخت ،     ها دارای اين دو شكل و اندازه می باشد. اندازه هايی مابین اين دو نیس مشاهده نمود. اما غالب آن

خاوبی پوشاش مای دهاد،     ه بین نشاسته و پروتئین بسیار محكم است. در اين حالت پروتئین نه تنها سهح نشاساته را با   پیوند

گونه ای ديگار اسات. بادين ترتیاب كاه      ه ها پیوندهای قوی نیس برقرار می باشد. در گندم های نرم، وضعیت ب بلكه بین آن

مای تاوان دريافات     ،شاود  راحتی شكسته مای ه ها ب وند بین آنكه پی جا پروتئین سهح نشاسته را در بر نگرفته است و از آن

پروتئین و نشاسته، همان چیسی است كه از آن به سختی  موجود بین اتصال زيادقدرت  ها قوی نمی باشد. كه پیوند بین آن

را می توان باه راحتای و باا    نشاسته هنوز ناشناخته است، اما اين واقعیت كه اين دو – دانه ياد می شود. ماهیت پیوند پروتئین

كاه   استفاده از آب جدا نمود، نشان دهنده آن است كه اين پیوندها با آب ضعیف شده و يا شكسته می گردناد. ضامن آن  

 ها مای باشاند.   فاقد آن سخت خاصی هستند كه گندم های دارای پروتئین های نرم مهالعات نشان می دهند كه گندم های

 هاای ساخت   سختی، از نظر ظاهر نیس دارای موقعیت مهم و قابل توجهی مای باشاد. گنادم    نظر از موضوع ندوسپرم صرفا

طاور سانتی،   ه ب ، ظاهر مات و آردی دارند.نرم  گندم هایكه  دارای ظاهر شیشه ای )شاخی يا شفاف( می باشند. در حالی

دانه های مات معروف به دانه های نرم  ا پروتئین زياد هستند وب، معروف به دانه های سخت و  دانه های با اندوسپرم شفاف

هر حال، شفافیت و سختی، ارتباط منهقی با يكديگر ندارند و كاامالً متحمال اسات كاه گنادم      ه و كم پروتئین می باشند. ب

كه در دانه هاای   ها نظر بر آن است يا مات بودن دانه ند و بالعك . در زمینه علت شفافهای سختی دارای ظاهر مات باش

اهای خالی هوا وجود دارد كه اين فضاها، نور را شكسته و آن را پراكنده می نمايند و بنابراين باعث می شوند تاا  مات، فض

نظر رسد. در دانه هايی كه اين فضا وجود ندارد، نور در حاد فاصال داناه و هاوا شكساته شاده و ساپ  از        ه كه دانه مات ب

دانه ظاهر شیشه ای می يابد. وجود هوا باعث می شود كه داناه هاای    درون دانه بدون شكسته شدن عبور می كند و بنابراين

تر متراكم باشند. اين فضاهای خالی حاوی هوا ظاهراً در دوره خشك كردن )شدن( ايجاد می شوند. با از دسات   مات، كم
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ه هاای شیشاه   دادن آب، پروتئین جمع می شود و سپ  شكسته می شود )ترك بر می دارد( و فضا ايجاد می شاود. در دانا  

اگر داناه ناارس برداشات شاود و باه روش تصاعیدی        ای، پروتئین هر چند جمع می شود ولی دست نخورده باقی می ماند.

نظر می آيد. اين امر نشان می دهد كه ظاهر شیشه ای در دوره نهايی خشك كاردن اسات كاه    ه خشك شود، كامالً مات ب

  حاصل می گردد.

شناسی، طبقه بندی می شود. خصوصایاتی مانناد    نه از نظر خصوصیات گیاهگندم بر اساس خواص و در تجارت،

هاايی   آزماون  سسختی يا نرمی، رنگ، میسان پروتئین، بهاره يا زمستانه بودن از جمله اين خواص مای باشاند و باراين اساا    

گفت بايد  ، زمستانه بودن گندمآزمون های شیمیايی انجام می گیرند. در ارتباط با بهاره و ، هكتولیتر ومانند وزن هسار دانه

ساتفاده از رطوبات، سارما را    در فصال زمساتان ضامن ا    و گندمی است كه در اوايل پايیس كشت می شود كه گندم زمستانه

و سپ  در فصل بهار با وفور آب و آفتاب به رشد خود ادامه داده و سرانجام در اواخر بهار يا اوايال تابساتان    هدونم سپری

های بسایار سارد و يخبنادان مای      ندم بهاره در فصل بهار و اواخر زمستان در مناطقی كه دارای زمستانگشود. برداشت می

گونه كه قبالً ذكر شاد سافید ياا قرماس      باشند كشت می شود و موقع برداشت آن اواخر تابستان می باشد. رنگ گندم همان

بر خالف انواع قرمس و ياا سافید كاه درآن     ((blue or purple wheat  يا ارغوانی رنگ8 درگندم های آبیمی باشد. 

ها رنگیسه در اليه تستا قرار دارد، پیگمان يا در اپی كار  تجمع يافته )نوع ارغوانی( و يا در اليه آلاورون دياده مای شاود     

ی تار  معموالً گندم هاای قرماس دارای ساختی بایش    .)نوع آبی( و در هر دو حالت رنگیسه غالب از نوع آنتوسیانین می باشد

سختی يا نرمی دانه، نوع مصرف آن را مشخص می نمايد. گندم های نرم جهات تهیاه    نسبت به گندم های سفید می باشند.

 گیرند. منظور تهیه نان مورد استفاده قرار میه آن و گندم های سخت بانند شیرينی و م

 (Corn) ذرتب:

 dent corn) ) ذرت دندان اسابی نام به نوعی از آن به  جا شود. اما در اينجهان كشت میانواع ذرت در سراسر 

توضایح  (  (snack foodsدر فصل مربوط باه غاذاهای تاه بنادی     pop cornنامه از ذرت ب یاشاره می شود. نوع ديگر

شامار مای آياد.    ه غاالت با   یصاف است و بسرگترين دانه  دارای سهح بسرگ و ،دندان اسبیذرت نوع  داده خواهد شد.

هاای سافید ياا قهاوه ای تیاره و ياا ارغاوانی دياده          ذرت از گندم كامالً متمايس می باشد و ممكن است به رناگ رنگ دانه 
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دارای  باوده میلی گرم  328در حدود هنداوزن . هر چند كه غالباً دانه ها به رنگ های سفید و زرد می باشند. (2)شكل شود

 tipی كار  و پوشش داناه، جواناه، اندوساپرم و بااالخره    يا سبوس شامل پر پوسته .(3)شكل  چهار قسمت مهم می باشد

cap. كار بردن لفظ ه ب در مورد ذرتhull  باشاد   باوده جو و يا جو دو سر ن پوستهيك نام بی مسمی است زيرا كه شبیه به

خوانده شود مقاومتی اسات كاه در هنگاام     پوستهنام ه آنچه باعث شده تا پوشش ذرت بو بیشتر شبیه به سبوس گندم است.

مای باشاد و    cob))نقهه اتصال دانه به چوب ذرت  ، tip cap از خود نشان می دهد. (wet milling) آسیاب مرطوب

هنگام پوست كنی همراه پوست جدا شود. از نظر بوتانیكی، كاريوپسی  ذرت دارای بخش هايی شابیه باه   ه ممكن است ب

 گندم می باشد.

 

 

 

 

 

 

 تنوع رنگ در دانه ذرت-2شكل                                                                                                  

 

        تمقاطع طولی و عرضی دانه ذر -3شكل                 

درصد وزن دانه  12تا  18و جوانه نسبتاً بسرگ بوده  درصد وزن دانه را تشكیل می دهد، 6تا  2يا سبوس در حدود  هپوست. 

دانه ذرت از اين جهت كه اندوساپرم شافاف   . خود اختصاص داده است. مابقی وزن دانه را اندوسپرم تشكیل می دهده را ب

در اين تصوير كه با عبور نور از شیشه مات و تاباندن . (4)شكل و مات با هم در آن ديده می شود با دانه گندم تفاوت دارد

 در اندوساپرم شافاف، سالول    خوبی مشاهده نمود.ه های شفاف دانه را می توان ب از زير به دانه، تهیه شده است. قسمت نآ
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ها وجاود نادارد. گراناول هاای نشاساته از نظار        ها كامالً فشرده بوده و هیچ گونه فضای خالی برای جايگسينی هوا بین آن

   (.2شكل) به يكديگر متصل هستند یوسیله ماتريك  پروتئینه شكل چند وجهی بوده و ب

اسات  ر يذخاا واسهه همین ه زئین جای گرفته است. بر يذخايا  zein bodiesنام دارد و در zeinپروتئین ذرت 

مااتريك   ا با در اندوساپرم ماات، گراناول هاای نشاساته كاروی باوده و         نظر می رسد.ه دندانه دار ب یكه نشاسته تا حدود

ن در بای ی فضااهاي  آن اسات كاه   وجود ندارد. دلیل مات بودن protein bodiesنام ه محلی بپروتئین پوشانده شده اند و 

 . ها توسط هوا اشغال شده اند سلول

 

 

 

 

 

 

        

 نشاسته در دانه مات وشفاف-ماتريك  پروتئین -2شكل                          اندوسپرم مات و شفاف دانه ذرت-4شكل      

تجسيه شیمیايی اندوسپرم های شفاف و ماات نشاان مای دهاد كاه هار دو ناوع اندوساپرم دارای مقاادير مسااوی           

طور كلی داناه ذرت از اساتحكام باااليی برخاوردار     ه ب .استها با يكديگر متفاوت  ولی نوع پروتئین آن ندباشپروتئین می 

كامالً قوی می باشد. اين حقیقت كه آب به تنهايی نمای   ندر آ است و بسیار سخت می باشد و پیوند بین پروتئین و نشاسته

انجام دهد، مويد تفاوت دانه ذرت با گندم از اين جهت مای   wet milling تواند عمل جداسازی از پروتئین را در فرايند

اندوسپرم نرم نیس می نامند. اندازه ذرات در آرد حاصل از ذرت های با اندوسپرم مات   اغلب را اندوسپرم مات ذرت باشد.

 دو علات تشاكیل   در زمیناه  اين مدعا می باشد. انواع شفاف خود می شوند. تايید ديگری بر از كه در شرايط مساوی ريستر

ور طبیعای در حاال خشاك    طا ه ه دانه بآخرين نظريه براين اساس استوار است كه در زمانی ك نوع اندوسپرم مات و شفاف
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 واتصاال باین نشاساته     جاا كاه   از آنپروتئین ذرت آب خود را از دسات داده و مقاداری جماع مای شاود.       شدن می باشد

كه گرانول هاای نشاساته در    با توجه به اينو  كشیده خودنشاسته را به طرف  های گرانول،استقدر كافی قوی ه پروتئین ب

 صورت سالول ه پذيری خاصی برخوردار هستند. بنابراين گرانول ها كامالً در كنار هم قرار گرفته و باين مرحله از انعهاف 

دلیل ذخاير پروتئینای ايجااد شاده    ه های چند وجهی در می آيند. وجود حالت دندانه دار بر روی گرانول های نشاسته كه ب

در اندوسپرم مات، توزيع پروتئین و تركیاب   می باشد.است. دلیل ديگری بر قابلیت انعهاف گرانول های اندوسپرم شفاف 

پاروتئین(  –ی موجود بین پاروتئین هاا )پاروتئین   اسیدهای آمینه وضعیت كامالً متفاوتی دارد. در دوره خشك شدن پیوندها

گردناد و گراناول هاای     مای  ،شكسته شده و باعث بوجود آمدن فضاهای بین گرانولی كه مناسب جهت تجمع هوا هساتند 

در صورتی كه ذرت قبل از خشك شدن كامل برداشت شود گرانول های نشاساته   ه نیس حالت كروی پیدا می نمايند.نشاست

 .خواهند بود  همگی كروی شكل

 (Rice) برنج: پ

دارای داناه طويال تار و خوشاه      ديپلوئید است ولی نوع تتراپلوئید آن را هام بشار تهیاه نماوده كاه      دانه ايیبرنج 

را بر اساس اندازه داناه، رانادمان تولیاد و میاسان مقاومات باه عوامال محیهای باه ساه گاروه             جبرن در ايران تری است.بلند

)دانه ريس، تولیاد   "گرده"دانه متوسط، تولید زياد و مقاوم و باالخره  "چمپا")دانه بلند، تولید كم و غیر مقاوم(،  "صدری"

 اسان  اُريسين است.  وجود ناشی از نیس عامل مهمی است كه  جخیلی زياد و مقاوم( تقسیم می نمايند.عهر و بوی برن

ياا   (paddy)برداشت می شود و اصاهالحا باه آن شالتوك    husk)  يا (hullپوسته  كاريوپسی  برنج همراه با

درصد وزن بارنج خاام را تشاكیل مای دهاد و در واقاع فارم تغییار يافتاه دو           28در حدود  پوستهگفته می شود. ،برنج خام 

 paleaعبارت است از برگچه هايی كه گال را مای پوشاانند و     Lemmaمی باشد.  paleaو  lemmaپوشش گل يعنی

% و 12تاوزان  پن ،%38لیگناین  ،%22سالولس   یبارنج دارای مقاادير زيااد    پوسته ها می باشد. پوشش سبس فل  مانند روی گل

آن برداشته شده  پوسته برنج قهوه ای )برنجی كه درصد خاكستر آن را سیلی  تشكیل می دهد. 32باشد.  % می21خاكستر

متار مای    میلای  0تاا   2است( از نظر ساختمان شبیه به ساير دانه های غله می باشد. كاريوپسی  فاقد شیار اسات و طاول آن   

 2درصد اليه آلورون و پوشش داناه،   2 ،% پری كار 2گرم است. برنج قهوه ای شامل میلی 22باشد و وزن آن در حدود 
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 الياه  چاون سااير غاالت خاارجی تارين      اليه آلورون در بارنج هام   درصد اندوسپرم می باشد. 03-34درصد جوانه و  3تا 

 ساخت و شافاف و   اندوساپرم اصاوالً   كار  و پوشش دانه سبوس را تشاكیل مای دهاد.    اندوسپرم است ولی همراه با پری

شیشه ايی است. هر چند كه ارقام مات و يا ارقامی كه در بعضی نواحی اندوسپرم مات مای باشاد نیاس شاناخته شاده اسات.       

ماات   د.نمای باشا   yellow bellyهاای  می گويند كه شبیه به گنادم  white belly))ارقام اخیر را اصهالحاً شكم سفید

هاای اندوساپرم از طرياق     فضاهای حاوی هوا در درون اندوساپرم مای باشاد. سالول    واسهه وجود ه بودن در دانه برنج نیس ب

شامار باوده و    ديواره های نازك خود كامالً در كنار هم قرار داشته و شكل چند وجهی دارند. ذخاير پروتئینی در برنج بی

حالت چند وجهی گرانول های تر از قسمت های مركسی اندوسپرم ديده می شوند. تشكیل  در مجاورت اليه آلورون بیش

. برنج و جاو دو سار تنهاا غالتای هساتند كاه دارای       می باشدها  نشاسته مربوط به دوره رشد و نمو دانه و فشار وارده بر آن

گرانول كاوچكتر تشاكیل شاده اسات( مای       یطوری كه هر گرانول بسرگ خود از تعداده ب گرانول های نشاسته مركب )

  .است میكرون  4 تا 2كوچك برنج بین  های انولهر يك از گر اندازه باشند.

هاای بسایار دور كشات     برنج است كه از زماان  ی ازديگر نوع  (Zizania latifolia Griseb)برنج وحشی 

آن در برخی نواحی چین معمول بوده است ولی اكنون در آمريكای شمالی نیس می توان آن را يافت. در فرهناگ چینای از   

 هاای قلاب و ديابات يااد     مربوط به معده و روده و نیس درماان بیمااری   های موثر در درمان بیماری عنوان يك غذایه آن ب

 معماولی بایش  و میسان سختی آن از برنج های  (6)شكل  باريك هستند و آن سیاه و دانه ها كامالً كشیده شده است. رنگ

تر  شكل معنی داری از نوع معمولی بیشه بینه آن درصد بوده، مقدار اسیدهای آم 12تا  12تر است. میسان پروتئین آن بین 

گارم بارنج    188در هار  درصاد   2/14تا كمی بایش از  گرم  2/11طوری كه مجموع اسیدهای آمینه آن از حدود ه ، باست

اسایدهای آمیناه    درصاد اسات.   7لی كمای فراتار از   كه ايان مقادار در بارنج سافید معماو      وحشی متغیر می باشد، حال آن

برنج وحشای دارای فعالیات آنتای اكسایدانی      مشابه در برنج سفید است. برابر مورد 2نسديك به  نیس رآنضروری موجود د

بااليی است كه می تواند اثرات بسیار مفیدی را در زمینه سالمتی انسان و بهبود كیفیت مواد غذايی باه دنباال داشاته باشاد.     

ا اسید لینولئیك تشكیل می دهد. اندازه گرانول های نشاساته  درصد آن ر 38درصد بوده و  0/8تا  2/8مقدار چربی آن بین 

درصاد متغیار اسات، هرچناد      24تا  22میكرون( بوده و چندوجهی است و مقدار آمیلوز آن بین  0تا  2آن بسیار كوچك )
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مای   درجه سانتی گاراد قارار   63تا  21درجه حرارت یالتینه شدن آن در دامنه  درصد نیس گسارش شده است. 2كه در حد 

 گیرد. فرآيند خاصی بر روی برنج وحشی صورت نمی گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 دانه های برنج وحشی -6شكل

 (Barley) جو: ت

جوهای زراعی همگی ديپلوئید هستند. طبقه بندی جو بر اساس شكل سنبله يا تعداد دانه در سنبله است كه به ناام  

مشاهور هساتند. عملكارد ناوع دو رديفاه       (H. distichum)و دو رديفه  (Hordeum vulgare)های جو شش رديفه 

كمتر بوده ولی دارای نشاسته بیشتری است و از اين رو برای تهیه فرآورده های تخمیری مناسب تر است. جو شاش رديفاه   

 و میلی گرم وزن می باشد 32 طور متوسط دارایه دانه جو بپروتئین بیشتری داشته و برای تغذيه انسان و دام مناسب است. 

 lemmaمشتمل بر نیس در جو  پوسته. متصل به دانه می باشد huskيا  hullهنگام برداشت دارایه ب يوالفرنج و همانند ب

 آنهای اليه آلاورون در   سلول و استجوانه و اندوسپرم  ،كار  پوشش دانه است. كاريوپسی  جو شامل پری paleaو 

هاای اندوساپرم    . سلولاستسفید  بعضیآبی و در  ،آلورون در برخی ارقاماليه  (.7اليه می باشند. )شكل 3تا 2صورت ه ب

دارای گراناول هاای بیضاوی     نیاس  نشاسته جاو  و تشكیل ماتريك  را می دهند.حاوی نشاسته بوده و با پروتئین احاطه شده 

 شكل بسرگ و كروی شكل كوچك می باشد.

 (Rye) چاودار: ث

می باشد. دانه  و شیار دار میلی متر  3تا  2میلیمتر و عرض   0 تا 6طول ه كاريوپسیسی بيا سیاه گندم دانه چاودار 

است. رنگ آن زرد متمايل به خاكستری می باشد. همانناد سااير    (hull) پوسته كوبی فاقد كاه يا پوشال و يا بعد از خرمن

 اندوسپرم است.  ، پوشش دانه، اپیدرمی ، جوانه وكار غالت، چاودار دارای كاريوپسی  مشتمل بر پری
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 بخش های مختلف دانه جو -7شكل

هاای اندوساپرم توساط     های آلورون احاطه شده است. نشاسته موجاود در سالول   وسیله يك اليه از سلوله اندوسپرم آن ب

 كوچك كروی است.دارای گرانول های بسرگ بیضوی و همنشاسته چاودار ماتريك  پروتئینی احاطه شده است. 

 (Oat)سرجودو: ج

سار  دو خود برداشات مای شاود. كاريوپسای  جاو     نیس مانند برنج و جو همراه با پوشش های  يا يوالف سردو جو

كاه جاو دو    جس آنه سر از نظر ظاهر شبیه به دانه گندم و يا چاودار است بدو جو groatنامیده می شود.  groatاصهالحاً 

جواناه در حادود   .شده است پوشیده (trichoms) شبیه موشماری كرك  بی تعداد سر توسط
3

خاود  ه طاول داناه را با    1

 پوشاش  ،كاار   سار شاامل پاری   در جودو groatتر از جوانه گندم می باشاد.   تر و باريك اختصاص داده است و بسرگ

ت از مقادار  سار در مقايساه باا سااير غاال     دوجو ندوسپرم است. اندوسپرمآجوانه و ، hyaline layer) ) اليه هیالین ،دانه

مشاكالتی را   و تار باوده   كه لیپااز از هماه فعاال    استبع خوبی از انواع آنسيم ها من بودهو روغن برخوردار  بیشتری پروتئین

ی گراناول  زيااد  هار ياك حااوی تعاداد     كاه  اسات گرانول های باسرگ و مركاب    دارای يوالفنشاسته . فراهم می آورد

 میكرون می باشد. 18تا  3چند وجهی بوده و اندازه آنها بین می باشند. گرانول های كوچك از نظر شكلكوچك 

 (Sorghum) م دانه ايوسورگ:چ

كاروی شاكل و    تقريباا  داناه  اين و كاه و پوشال خواهد بود. هپوست م نیس بعد از خرمن كوبی عاری ازودانه سورگ

م ود. ساورگ ای دياده شاو   قهاوه  های سافید، قرماس، زرد و ياا    نگمیلی گرم است و ممكن است به ر 38تا  28بین وزن آن
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. اساتفاده از  اسات درصد اندوسپرم  3/02درصد جوانه و  0/3كار  )احتماالً همراه با پوشش دانه(  درصد پری 3/7دارای 

كاار ،   اپای كار  ضاخیمی اسات كاه خاود از ساه الياه        پری آنكه اليه خارجی  نشان دادهمیكروسكو  الكترونیكی 

آن قارار   پاری كاار   گرانول های نشاسته ساورگوم در   ،برخالف ساير غالت است.تشكیل شده مسوكار  و اندوكار  

 پاری )الياه میاانی   طور مشاخص در مسوكاار    ه شند و بمیكرون می با 4تا  1دارد. اين گرانول ها دارای اندازه های مابین 

حااوی رناگ   ( (inner integument داخلای  اليه دارای كاريوپسی  بالغ سورگوم ممكن است .شده اند واقع (كار 

همان پوشش داناه اسات باه لباه خاارجی       كه تستا .می گويند (testa layer)باشد كه گاهی به اشتباه به آن اليه تستا  دانه

 فقاط  كاه  در حاالی  ا مای باشاند  تمامی دانه های بالغ و رسایده ساورگوم دارای تسات    پوشش داخلی متصل می باشد.يا  اليه

می باشاد. ارقاامی    نیس پوشش داخلی غالباً حاوی مقادير زيادی تانن فشرده بعضی از ارقام آن حاوی پوشش داخلی هستند.

مای گويناد    birds resistance)) "سورگوم مقااوم باه پرناده   "هستند را اصهالحاً  كه دارای پوشش داخلیاز سورگوم 

ساير غالت، اليه آلورون در سورگوم خارجی ترين اليه اندوساپرم   چون . همزيرا پرندگان تانن تلخ مسه را دوست ندارند

نشاساته درسات در زيار الياه      يیشمار می آيد. سلول های اندوسپرم حاوی مقادير زيادی پروتئین می باشند و مقدار جسه ب

اناه ساورگوم مانناد    د میكرون ديده مای شاوند.   3تا 2آلورون وجود دارد. پروتئین موجود بیشتر در ذخاير پروتئینی به قهر 

صورت توأم می باشد. اندوسپرم مات آن دارای فضااهای باین گراناولی اسات     ه دانه ذرت دارای اندوسپرم شفاف و مات ب

 .ندشاو مای  برده  ها هوا جای گرفته است. وایه های سخت و نرم را در ارتباط با شیشه ای يا مات بودن دانه بكار كه در آن

آن مای باشاند باا يكاديگر      عواملی كه تعیین كننده شفافیت داناه و ساختی   وضیح داده شده كه در مورد گندم تگون همان

   دانه های نرم طبقه بندی شوند. هوممكن است با دارا بودن ظاهر شفاف جس ها و از اين رو بعضی از دانه ودهب متفاوت

 (Pearl millet) ارزنح: 

راحتی از پوسته خاود جادا مای شاوند. رناگ آن      ه كه پ  از خرمن كوبی باست قهره مانند ارزن دانه كوچك 

های زرد، سفید و قهوه ای نیاس دياده    هر چند كه ارزن با رنگ به رنگ خاكستری تیره ديده می شود امتغیر بوده ولی اكثر

كار  آن بار خاالف ساورگوم حااوی نشاساته نباوده و دارای        كاريوپسی  آن شبیه به ساير غالت است. پری شده است.

% آن را 17هاای داناه باسرگ باوده و      با ساير قسامت  مقايسهدانه دار نیس نمی باشد. جوانه در ارزن در  داخلی رنگپوشش 
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گراناول هاای نشاساته كاروی      دارایماات   ناوع  بوده،دارای هر دو بخش مات و شفاف  نیس تشكیل می دهد. اندوسپرم آن

ف عاری از هوا است و دارای گرانول های نشاساته چناد   د. اندوسپرم شفانمی باش خودهوا در بین  حاوی شكل و فضاهای

باین   ای انادازه  یذخاير پروتئینی موجود در ماتريك  دارا وجهی كه توسط ماتريك  پروتئینی احاطه شده اند، می باشد.

 هستند. يكسان برخوردارساختمان داخلی كامالً  و از هبودمیكرون  4تا  3/8

  (Triticale)كالهيتریت: خ

بدسات   (secale)و چااودار   (triticum)تالقی باین گنادم   مجانكاله غله ای جديد می باشد كه از طريق ایتريت

كاريوپسای  آن پا  از خارمن كاوبی عااری از      مالً شبیه به اجداد خود می باشد.آمده است. از نظر مرفولویی اين غله كا

میلی متر عرض( و وزن آن به حدود  3میلی متر طول و 18-12)كاله از دانه گندم بسرگتر بوده یپوشال خواهد شد. دانه تريت

الياه آلاورون مای     ،اندوسپرمی كه خارجی تارين الياه آن   ،شامل جوانه متصل به اندوسپرم است و گرم می رسد میلی 48

اوت داشاته و  از نظر اندازه با يكديگر تف آنهای  سلول و اليه در مقايسه با اليه آلورون گندم نامنظم است اين شكلباشد. 

اپیادرمی  قارار دارناد و بناابراين      و كاار   پاری  ،روی آلاورون پوشاش داناه    .داردها نیس با يكاديگر فارق    ضخامت آن

سراسار طاول خاود اسات و      داناه دارای شاكافی در   كامالً شبیه ديگار اناواع غاالت مای باشاد.      یكاله از نظر ساختمانیتريت

دلیل چاین خاوردگی   ه ب اكار  خارجی است كه ظاهر ی تا خوردگی پریمشخصه آن به غیر از رنگ زرد مايل به قهوه ا

كالاه  یآن می باشد. تريت امكان استفاده از كاله يك مشكل مهم در ارتباط بایچین خوردگی دانه تريت دانه حاصل شده است.

های اليه آلاورون   سلولدر دانه های چروكیده  ، ظاهر نامناسب و عملیات آسیاب نامهلوب می باشد.پايیندارای هكتولیتر 

طاوری كاه   ه با  ،های اليه آلورون می توان مشاهده نمود را در تمامی قسمت آسیباز حالت طبیعی خود خارج شده اند و 

 سلول های اندوسپرم متصل به آن ديده نمی شوند.

 : شبه غالت

 شامار نمای آيناد، اماا هام     ه با  غلهد كه از نظر گیاه شناختی نشبه غالت آن دسته از محصوالتی را شامل می گرد

مای تاوان    آنهاا تهیه نمود. از جمله  ،می آيددست ه چه از غالت ب با آن مشابه فراورده هايیها  چون غالت می توان از آن
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 (quinoa)  غازپاااایكیناااوا ياااا  ،(Fagopyrum esculentum Minc) (buckwheat)گنااادم سااایاه باااه 

(Chenopodium quinoa Wild  تاج خروسیو ((amaranth (Amaranthus caudatus)  .اشاره نمود 

ناواحی   برخای  در وياهه ه با  گذشاته دور است كه كشات آن از   زرد متمايل به قهوه ايی ،نوعی دانه مثلثی شكل گندم سیاه

 تركیاب  چین مرسوم بوده است. دانه ها ازنوع دولپه ای بوده و پ  از برداشت دارای پوسته می باشند. از نظر سااختمانی و 

شیمیايی، اندوسپرم آن شبیه به اندوسپرم غالت است كه توسط يك اليه آلورون فاقد نشاسته احاطه شده است. دانه دارای 

 0پاروتئین موجاود در آن دارای    خوبی برخوردار می باشاد.  غذايی ارزش از ( است وN×22/6درصد پروتئین ) 16تا  11

، ما  و منگناس    ، آهان، روی  ، فسافر، منیاسيم   Bز ويتامین هاای گاروه   غنی ا وين سنوع اسید آمینه ضروری و سرشار از لی

افسايش وزن می شود، پیشاگیری  باعث پايین است و در نتیجه از باال رفتن سريع قند خون كه  آن شاخص گاليسمی است.

اسات  « آرینین»و  «ينسلی»نسبت به ذرت، برنج، گندم و ارزن دارای پروتئین بیشتری است و سرشار از اسید آمینه  می كند.

درصد نشاسته كاه عمادتاً در اندوساپرم     72دانه حاوی  كه هر دو برای حفظ سالمت قلب و سیستم دفاعی بدن الزم است.

  .درصد چربی دارد 2/2چون اكثر غالت در حدود  هم و بودهمتمركس است 

دلیال  ه هاای اخیار با    اسات كاه در ساال    كشورهای پرو و بولیاوی ايی بومی آمريكای جنوبی خصوصاً دانه  كینوا

مورد توجه قرار گرفته است. میسان پاروتئین آن از گنادم و ذرت بیشاتر باوده و      در ايران يس خواص بسیار مفید پروتئین آن

 (تغذياه ای  نوعی تركیاب ضاد   )حاوی مقادير زيادی میتونین و لیسين در مقايسه با غالت است، هرچند كه دارای ساپونین 

 2/4درصاد نشاساته و    20ی وحا ه و در ضمن( گسارش شد N×22/6درصد ) 16. مقدار پروتئین آن تا حدود شدمی با نیس

 72گارم و   20وزن هسارداناه و هكتاولیتر آن باه ترتیاب     و  باوده س مانند گندم سیاه دولپاه ای  . اين دانه نیاستدرصد چربی 

درصد وزن دانه  0رف دانه بايد جداگردد، در حدود مص كیلوگرم گسارش شده است. پوسته موجود برروی آن كه قبل از

 را تشكیل می دهد.

مای   میلی متر 1با قهر حدود  كوچك. دانه تاج خروسی كامالًاست بومی قاره آمريكا در اصل تاج خروسیدانه  

ارزش غاذايی  است.  شده درصد گسارش 0تا  2بین  آن درصد و مقدار چربی 10تا حدود  12میسان پروتئین آن بین  .باشد

درصد بالغ می گاردد كاه    66پروتئین آن را باالتر از آنچه در غالت گسارش شده می دانند. مقدار نشاسته آن نیس به حدود 
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و  تر ولی حاللیات آن در آب  مقدار آمیلوز آن از نشاسته گندم كم صورت گرانول های بسیار كوچك ديده می شوند.ه ب

دلیال دارا باودن آمیلاوز    ه و طبیعی است كه ب آن باالتر است رجه حرارت یالتینه شدنقدرت جذب آب آن بیشتر بوده، د

تاا   6/8وزن هسارداناه آن   سته گندم باشد.كمتر، ويسكوزيته خمیر نشاسته آن پ  از سرد شدن كمتر از مورد مشابه در نشا

درصاد جاايگسينی باا     28متغیر است. نان تهیه شده با اين دانه )حاداكثر   مشكی براقرنگ دانه از سفید تا  گرم بوده و 2/1

اين سه ناوع داناه را نشاان     0شكل  آرد گندم( اثر مناسبی را بر طعم دارد هرچند كه بافت مغسنان كمی تیره تر خواهد شد.

 می دهد.  

 

 

 

 

 )به ترتیب از راست به چپ( زرد باكويت، و آمارانت ،دانه های كینوا -0شكل 
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 فصل دوم

 : داري غالت انبار داري و نگه

صاورت  ه ها را معموالً ب داری می باشند. آن هستند كه برای مدت های نسبتاً طوالنی قابل نگه یغالت محصوالت

در  جوندگان انبار مای نمايناد.  دور از هوا و حشرات و ه خشك و با رطوبت نسبتاً پايین درو نموده و سپ  در محل هايی ب

حفظ محصول با شارايط و كیفیات مناساب     ،ها( داری )درجه حرارت پايین، اتمسفر بی اثر و مانند آن شرايط مهلوب نگه

غالت همواره سپر محافظ بشر باه هنگاام باروز قحهای هاا      دانه های در طول تاريخ  را تا چند دهه نیس می توان افسايش داد.

هاا بسایار آساان مای      تازه نگهاداری آن  های ات، گوشت و سبسیلبنی مانند فراورده هايیدر مقايسه با چرا كه  ،بوده است

در گذشاته و حاال و در    طاوری كاه  ه با  ها نیس دچار فساد خواهند شد بايد توجه نمود كه در شرايط نامناسب آنپباشد. اما 

 بروز قحهی شده و می شود.داری غالت منجر به  بعضی از نقاط دنیا عدم توجه به شرايط نگه

  :داري هاي نگه انواع روش

هاا در   جاا كاه مصارف آن    غالت عموماً يك بار و در بعضی مناطق دو بار در سال برداشت می شوند. اماا از آن 

داری محصاول ممكان اسات از     ها اجتناب ناپذير است. نگاه  داری و انبار نمودن آن نگه تمام طول سال صورت می گیرد

چون ريختن آن بر سهح زمین تا ذخیره سازی در سیلوهای عظیم بتاونی و مجهاس باه مباادی ورود      ها هم روشساده ترين 

دلیال  ه معماوالً تنهاا در فصال برداشات اسات كاه با        متغیر باشاد.  راحتی تخلیه می نماينده كامیون و واگن كه بار خود را ب

سار مای بارد    ه مدت كوتاهی كه گندم در اين حالت بكمبود وسايل حمل و نقل غالت بر روی زمین ريخته می شوند. در 

آسیب چندانی نديده و فقط مقداری رطوبت از دست می دهد. البته در صورت طوالنی شدن اين وضاعیت و فارا رسایدن    

، رطوبت افسايش يافته و ضمناً خهر حمله پرنادگان، حشارات و جونادگان نیاس آن را تهدياد مای        فصول بارانی و مرطوب

داری می كرده اند كه ايان عمال هناوز هام در برخای       اولیه، اغلب غله مازاد بر مصرف خود را زير زمین نگهجوامع  كند.

نقاط دنیا رايج است. در اين شرايط غله از تغییرات درجه حرارت در فصول و روزهای مختلاف ساال در اماان مای باشاد.      

هاا كام و در عاوض مقادار گااز كربنیاك زيااد         در آنكاه میاسان اكسایهن     دلیل آنه ها بسیار ساده بوده و ب ساختمان آن

 در داری در گذشاته كاه در قارآن مجیاد و     های نگه از ديگر روش د داشت.ناست،كپك ها و حشرات امكان رشد نخواه
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باقی گذاردن دانه ها در خوشه يا سنبله می باشد. در قرآن  ،است اشاره شده )ع( بدانطی داستان مربوط به حضرت يوسف

 كه: می خوانیم

 تَسرعونَ سَبعَ سِنینَ داباً، فما حَصدتُم فَذَروُهُ فی سُنبُلِهِ اِالّ قَلیالً ممِاّ تأكلُون . قالَ

حال ه آن مقداری كه هر بار مصرف می كنید، مابقی را در خوشه ب جس ه پ  از برداشت ب سال زراعت نمائید 7يعنی كه 

 (47سوره يوسف، آيه) .(و به همان صورت انبار نمائید) خود بگذاريد

ها در محل هاای نسابتاً محفاوس اسات. ايان       روش ديگر انبار داری غالت استفاده از كیسه و سپ  قرار دادن آن

 مگر در مواردی كه كارگر ارزان قیمات در دساترس باشاد.    ،دلیل هسينه های زياد خود مقرون به صرفه نمی باشده روش ب

سازی انبوه غله در مخازن با ظرفیت های مختلف اسات. در صاورتی كاه در     داری و ذخیره روش های جديد مبتنی بر نگه

ود در ها را از جن  چوب و يا فلس و فوالد می سازند و مخاازن باسرگ موجا    كنار مسارع از اين مخازن استفاده نمايند، آن

حاصله تشكیل زاويه ای باا   هنگامی كه غله در درون مخازن تخلیه شود. توده د.نساخته می شو شهرها عموماً از بتون مسلح

آن در شارايط مهلاوب و    گفته می شود و مقادار  angle of reposeسهح افق می دهد كه اصهالحاً به آن زاويه ريپوز 

غاالت مرطاوب و ياا بسایار      به زاويه ريپوز زاويه تجمع يا انبوه شدن نیاس مای گويناد.   درجه می باشد.  27برای اكثر غالت 

برای اندازه گیری تانهانت ايان زاوياه    .تری را می سازند زاويه كوچك ،توده پهن تری را بوجود آورده ،كوچك و پوك

كاه در ايان    (3ارتفاع توده را تقسیم بر شعاع قاعده آن نماوده و بادين ترتیاب مقادار زاوياه مشاخص مای گاردد. )شاكل         

 . شعاع قاعده می باشد Rارتفاع توده و  Hحالت

 =  H/R)      α(tg  

tg               بدست آورد: را نیس می توان از اين رابهه αكه بدين ترتیب 
 -1 

H/R)   =α( 

باه   غاالت  كاه داناه هاای    است فشاری ،داری غالت در مخازن بايد مورد توجه قرار گیرد از ديگر نكاتی كه به هنگام نگه

بیشاتر وزن داناه توساط دياواره      صوالارتفاع غله نمی باشد. ا با متناسب كه وارد می آورند بر كف مخازن دلیل شكل خود

هر دانه غله به دانه های اطراف و زير خود تكیه مای نماياد و از ايان رو بخشای از     . به اين ترتیب كه مخسن تحمل می شود

ا بار دياواره   فشاار جاانبی داناه ها     به ايان ترتیاب   .وزن آن در اطراف پخش می شود تا در نهايت كه به ديواره مخسن برسد

كه عمق يا ارتفاع مخسن به حدود ساه برابار قهار آن رساید،      بعد از آن لیدرصد فشار عمودی است و 68 تا 38 بین مخسن
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دانه هاای سابك مانناد جاو دو      به طوری كه در مدت ذخیره سازی دانه ها فشرده می شوند افسايش چندانی پیدا نمی كند.

 شوند. درصد حجم اولیه خود فشرده می 20سر تا 

 

 

 

 

 

 

 توده غله نشان دهنده زاويه ريپوز -3شكل 

كاه ذرات   به هنگام تخلیه غله در سیلو و يا انبار، دانه های سنگین سريع تر و مستقیم تار فارو مای افتناد در حاالی     

 يكاديگر ای غله به هنگام تخلیاه باا   هنگامی كه دانه ه درعین حال سبك تر مانند كاه در كناره های مخسن جمع می شوند.

برخورد می نمايند ذرات ريستر در میان دانه های درشت تر محبوس می شوند. اين ذرات كوچك شامل تخم علاف هاای   

غلاه  فضای مابین دانه هاای تاوده    به اين ترتیبهرز دانه های شكسته و ذرات خاك می باشند كه در مركس تجمع می يابند.

 spoutlineسط ذرات ريس پر شده اسات. باه ايان حالات اصاهالحاً      را تشكیل می دهد تو آن% از فضای 38در حدود كه 

   گفته می شود.

كاه از   چناان  صورت يك ستون شروع به خارج شدن می نمايد. اين ستون همه غله ابتدا ب ،به هنگام تخلیه مخسن

قسامت مركاسی    صورت يك قیف وارونه در می آياد. داناه هاا در   ه تری پیدا كرده و ب پهنای بیش ،دهانه فاصله می گیرد

تری داشته و تشكیل يك مخروط تو رفته را بر روی سهح می دهند. بدين ترتیب دانه ابتدا وارد تاو رفتگای    حركت سريع

همگای   اسات. غاالت   رطوبات  غاالت داری  از ديگر عوامل مهام در نگاه   شده و سپ  بر روی دامنه توده فرو می غلهد.

بت بستگی به عوامل متعددی داشته و از جهاات مختلاف حاائس اهمیات     مقدار اين رطوو دارای مقداری رطوبت می باشند 

وزن آن  گااه  آنكه فرضاً فاقد هر گونه رطوبتی اسات   در اختیار باشد( گندم لیتر 36)يك بوشل عنوان مثال اگر ه است. ب
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 41)بوشال   12/1 حجمی معاادل  كیلوگرم و يا 31 وزنی برابر با ،درصد رطوبت 12گندم دارای  .ستاكیلوگرم  27 معادل

دالر قیمات   22/18در بازار باین المللای   كیلوگرم( 31) گندم بوشلهر  میالدی( 2812) حاضرحال در  .داشت خواهد (لیتر

بناابراين   درصد سود می باشاد.  13دالر ارزش داشته و اين به معنای 32/1آب موجود در آن  گذاری شده است  و بنابراين

 زيادی داشته و دست اندركاران خريد و فروش غله بايد از اين امر كاامالً آگااه باشاند.   در معادالت گندم رطوبت اهمیت 

خصوصاً انواع قارچها مهمتارين   ها برخوردار است. میكرو ارگانیسمی يسساداری غله نیس از اهمیت ب رطوبت در حفظ و نگه

 :قارچهاا وجاود دارد كاه عبارتناداز     شمار می آيند. ساه فااكتور مهام جهات كنتارل رشاد      ه ها ب تخريب آن و عوامل فساد

درصاد و   14تر است. در صورتی كه رطوبات در حاد    رطوبت، زمان و درجه حرارت كه در اين میان رطوبت از همه مهم

تغییارات وسایعی را در سارعت     ،درصد افسايش ناچیس رطوبت14-28در دامنه  ها آغاز می گردد. يا بیشتر باشد. رشد قارچ

در هنگام ورود غله از مسرعه به سیلو و در يك نگاه ممكن است توزياع رطوبات در تاوده     آورد. ها بوجود می رشد قارچ

غلاه وارده از ياك مسرعاه     كمتر اتفاق می افتد. نباشد امامحال  عیت آن است كه اين امر اگرنظر آيد. واقه غله يكنواخت ب

در میسان رطوبت خاك و يا میسان رسیدگی داناه   دلیل تفاوته همگون است و اين امر بناشكلی گسترده دارای رطوبت ه ب

ها می باشد. بديهی است كه در صورت تهیه غله از منابع مختلف میسان رطوبت يقیناً با يكديگر متفااوت خواهناد باود. در    

و  ها در آن نقهه سريعاً رشد نماوده  ارگانیسموبت زيادی وجود داشته باشد میكروصورتی كه در يك ناحیه از توده غله رط

تارين   به هنگاام ذخیاره ساازی يكای از مهام      تولید حرارت و گرما می نمايند كه در نهايت منجر به بروز فساد خواهد شد.

درصاد   78رطوبات نسابی كمتار از     كه دانه با هوای اطراف خود كاه  د. در صورتینكپك ها می باش ،دانه فسادعوامل در 

 داری غاالت عبارتناداز:   حداكثر رطوبت قابل قبول برای نگه ندارد.مكان رشد كپك ها وجود ا دندارد در حال تعادل باش

ن كلی اين موارد را مانند هر قانو درصد. 13تا 12درصد، برنج13درصد، سورگوم13درصد، جو  14درصد، گندم13ذرت 

 ...يكنواختی توزيع رطوبت در دانه هاا و  ،قهعی دانست زيرا حداكثر رطوبت مهلوب برحسب درجه حرارت نیس نمی توان

منظاور  ه جواماع اولیاه با   از اهمیات بساسايی برخاوردار اسات.      خشك كاردن غاالت  با توجه به آنچه گفته شد  متغیر است.

در فصال خشاك    معماوال  از آنجاا كاه ايان محصاول     روش اساتفاده مای كردناد.    ايان  خشك نمودن مواد غذايی خود از

هاای هاوا و نیاس كااهش كیفیات محصاول در        با توجه به دگرگاونی  است اما خشك كردنه نیاز بكمتر  شود برداشت می
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تارين زماان ممكان انجاام      الزم است مراحل درو و حمل و ذخیره سازی مناسب در كوتااه  ،ماندن در مسرعه صورت باقی

یاره ساازی انجاام    الزم است عملیات خشك كاردن قبال از ذخ   رطوبت دانه بیش از حد مجاز باشد در صورتی كه و گیرد

 : گیرد. بهور كلی دو نوع روش عمده خشك كردن وجود دارد

 استفاده از درجه حرارت پايین -1

 استفاده از درجه حرارت باال -2

كه به آن حرارت داده شود، استفاده می گردد. اين هوا با فشار بسیار زياد به درون توده داناه   در روش اول از هوا بدون آن

 از: بر دارد كه عبارتندراين روش مسايايی د ستاده می شود.فر

 الف: صرفه جويی در انریی

 ب: سرد نمودن دانه و جلوگیری از بعضی واكنش های مضر

 ج: جلوگیری از آسیب ديدن دانه تحت تاثیر حرارت

 ، يان ا ترين مشكل در ارتباط با اين روش نیاز به زمان طوالنی جهت كاهش محسوس رطوبات مای باشاد. عاالوه بار      مهم

فرايناد   هوای مورد استفاده ممكن است خود حاوی رطوبت نسبی بااليی باشد كه در نتیجه بر میسان رطوبات غلاه بیفساياد.   

خشك نمودن را می توان با حرارت دادن هوا و باال بردن درجاه حارارت آن تساريع نماود. ايان افاسايش درجاه حارارت         

تارين مسيات آن    روج رطوبت از دانه هاا را افاسايش مای دهاد. مهام     داری رطوبت افسايش داده و خ ظرفیت هوا را در نگه

ترين مضرات آن، هسينه های اضافی جهات گارم نماودن هاوا و آسایب رسایدن باه داناه )در          صرفه جويی در زمان و مهم

، شاكننده شادن   (18)شاكل  اين آسیب ها، ترك برداشتن دانه  صورت عدم كنترل دقیق درجه حرارت( می باشد. از جمله

، بد رنگ شدن و از دست دادن قدرت جوانه زنی می باشند. تغییرات ديگری نیس بوجود می آيناد   ، تغییرات در دانسیتهآن

عنوان مثال در كارخانه های تهیه نشاساته از  ه كه البته كمتر قابل مشاهده می باشند و بیشتر در حین فرايند ظاهر می شوند. ب

زيرا جدا سازی پروتئین و نشاسته از يكديگر به سختی انجاام   ،مهلوب می باشدذرت، استفاده از ذرت های بسیار خشك نا

يك موضوع بسیار مهم در زمینه خشك كردن غالت مقاومت داناه هاا باه جرياان هاوا مای باشاد. عوامال          خواهد گرفت.

اندازه شكل، ساهح داناه هاا، توزياع داناه هاا از نظار         : به ها می توان گذارند كه از جمله آن چندی بر اين مقاومت اثر می

 و ارتفاع توده دانه ها اشاره نمود.  (اندازه )كه خود بستگی به تعداد دانه های شكسته شده دارد
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و نیس  شوداز طريق كنترل میسان آبی كه بايد از دانه خارج  ،نظور خشك كردن دانهه ممورد نیاز ب گرمایحداقل 

شاامل مقادار هاوای ماورد      ،ديگری كاه در ايان ماورد ماوثر مای باشاند       عوامل .محاسبه می شودان تبخیر آب حرارت نه

باه   .هساتند ن و بااالخره درجاه حارارت غلاه خروجای      درجه حرارت غله ورودی به مخس ،درجه حرارت اولیه آن ،استفاده

اتفااق مای افتاد. اگار     و به صورت اليه های پشات سار هام     ا، تبخیر رطوبت ابتدا در سهح دانههنگام خشك كردن دانه ه

صورت پف كارده در  ه طوری كه رطوبت درون نیس سريعاً خارج شود. دانه به درجه حرارت خشك كن بسیار زياد باشد ب

 يی دارای حجم مناسبی نخواهناد باود  حساب می آيد و نان تهیه شده از چنین دانه هاه حالتی كامالً نامهلوب ب د كهنمی آي

اندك زمانی پ  از شروع خشك كردن رطوبت سهح دانه كااهش يافتاه و عمال خشاك كاردن باا سارعت        . (11)شكل

ت از عمق به ساهح بساتگی پیادا مای     كمتری ادامه می يابد. در ادامه فرايند سرعت خشك كردن به سرعت حركت رطوب

ه سهح دائماً رو به افسايش است. سرعت خشك كردن نیاس با   بهعمق دانه  از كه فاصله رطوبت بنابراين با توجه به اين ،كند

 طور مداوم كاهش می يابد.

 

 

 

 

 

 تاثیر حرارت خشك كن و رطوبت اولیه بر حجم تان تهیه شده از آن -.11شكل

 ب

 

 های ريس)ب( سالم )الف( و دارای ترك ماز دانه گند Xتصوير با اشعه  -18شكل 



 و فناوری غالتیمی ش

 27 

تركیبای از دو روش خشاك كاردن باا      مای شاود كاه    برای خشك كردن غالت اساتفاده  امروزه از نوعی سیستم

با هوای گرم حرارت داده شده و سپ  بارای   دانه ،اولكه در مرحله  به اين شكل .هوای سرد می باشدهوای گرم و سپ  

طاور  ه مای شاود تاا با     ايان اجاازه داده   ماناده  باقی بدين ترتیب به رطوبت .داری می شود مدتی در اين درجه حرارت نگه

مای   كاه ايان عمال باا هاوای معماولی صاورت        يكنواخت در دانه پخش گردد. مرحله بعد مرحله سرد كاردن داناه اسات   

رنج كاه خشاك كاردن آن هماواره باا      . از اين روش برای خشك كردن غالتی مانند ذرت و خصوصااً با  (12گیرد.)شكل

دچار شكستگی، تارك و ياا شاكاف     كه سريعاً خشك شود در صورتی نیس برنج ، استفاده می شود. كالتی روبرو استمش

اسات   درجاه ساانتیگراد   62برنج ابتدا با هوای گرم كه حرارت آن كمتر از  ،منظور كاهش اين نوع آسیب هاه می گردد. ب

 24 تاا  12درصد رطوبت آن گرفته می شود. سپ  به مادت   3 تا 2در اين مدت  دقیقه خشك می شود، 38تا  12مدت ه ب

در مرحله بعد جريان هوای سرد از میان دانه ها عبور داده می شود بدين ترتیاب رطوبات    ساعت به حال خود رها می شود.

انبار می شدند را گاه به گااه باه هام     دانه هايی را كه برای مدت طوالنیدر گذشته درصد و يا كمتر می رسد.  2/12 آن به

ها از مخسنی به مخسن ديگر يك روش ساده كنترل درجه حارارت داناه باوده و     ل آنمی زدند. به هم زدن دانه ها و يا انتقا

 از ايجاد نقاط گرم در دانه جلوگیری می نمايد.

 

 

 

 

 

 كردن دانه خشك تركیبی به منظور روش هوا دهی-12شكل

كاه در   داری بهتاری دارناد. ضامن آن    های پايین قابلیت نگاه  غالت همچون اكثر مواد غذايی در درجه حرارت

هنگاامی كاه تاوده ای از غلاه      درجه سانتیگراد حشرات امكان حمله به غالت را نمی يابند. 17های كمتر از  درجه حرارت

هاا شاديد مای باشاد ذخیاره گردناد ايان تغییارات منجار باه توزياع غیار              در محل هايی كه تغییرات درجه حارارت در آن 
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كه اختالف دما در توده غله ايجااد اخاتالف فشاار نماوده و ياك      طوری ه يكنواخت درجه حرارت در دانه ها می گردد. ب

نوع جريان هوا را باعث می شود كه رطوبت را از محلی به محل ديگر منتقل مای نماياد. باه ايان امار اصاهالحاً مهااجرت        

در ايان   تراكم رطوبت می گويند و باعث تراكم رطوبت در بخشی از غله می شود. moisture migration) )رطوبت 

و در هاوای   غلاه طوری كه در هوای سرد در ناحیه فوقاانی تاوده   ه بنوع انبارها بر حسب دمای بیرونی مخازن متفاوت بوده 

دهی اين شرايط را اصالح می نمايد زيرا كه درجه حارارت   (. عمل هوا13)شكل گرم در زير اين نقهه تشكیل خواهد شد

از آنجا كه دانه ها حتی پا  از برداشات نیاس باه حیاات خاود        یری می نمايد.را يكنواخت نموده و از تراكم رطوبت جلوگ

صاورت مناساب   ه شمار می آيند. حتای اگار غلاه با    ه ادامه می دهند و دارای تنف  می باشند بنابراين موجودات زنده ای ب

سط حشارات، میكارو   ها توكه دانه  تدريج رو به كاهش می گذارد و در صورتیه دلیل تنف  وزن آن به داری شود ب نگه

بهتارين روش انادازه گیاری     جوندگان و يا پرندگان مورد حمله قرار گیرند اين كاهش شديد تر خواهاد باود.   ها ارگانیسم

تولید شاده باه    CO2تولیدی و يا اكسیهن مصرف شده و يا هردو می باشد. نسبت مقدار  CO2شدت تنف  سنجش میسان 

متفااوت   ،عنوان سوبسترا مصرف می شوده ای كه ب می نامند و بر حسب ماده "بهر تنفسی "مقدار اكسیهن مصرف شده را 

شدت تحت تاثیر میسان رطوبات داناه   ه است. تنف  دانه ب 7/8 ها و برای چربی 1ها  كه برای كربوهیدرات چنان .می باشد

ش يافتاه و اساپور كپاك هاا     % برسد. سرعت تنف  سريعاً افاساي 72گونه ای كه اگر رطوبت نسبی درون دانه به ه می باشد ب

 سرعت تنف  را تا زماانی  ،باالشروع به جوانه زدن می نمايد. تنف  تحت تاثیر درجه حرارت نیس می باشد. درجه حرارت 

باه منظاور بررسای     را آزمايشاات متعاددی   های تنفسی نشده است افسايش مای دهاد.   كه گرما باعث غیر فعال شدن آنسيم

ها مشاهده تغییارات فیسيكای و    داری آن در آينده می توان انجام داد كه از جمله آن شرايط دانه و پیش بینی وضعیت نگه

مام شا تغییرات در باو، مانناد است  بروز د. عالوه براين نظاهری دانه مانند كاهش درخشندگی طبیعی و بروز كدورت می باش

از اولاین   شناسايی نماود.  هم گندم های بیمار را می توان از طريق جوانه های تیره و تار ست.بوی ترشیدگی نیس قابل ذكر ا

كاهش و يا نابودی قوه نامیه آن می باشد و بنابراين انجام يك آزمون جوانه زنای خصوصااً در    ،م تخريب و فساد دانهيعال

ی اسات. انجاام ياك آزماون بیوشایمیايی بارای       كاار مای رود. بسایار ضارور    ه مورد دانه جو كه برای تهیه عصاره مالت با 
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تاری فنیال    2و  3و  2تشخیص قوه نامیه دانه براساس خاصیت احیا كنندگی آنسيم دهیدرویناز جوانه و با استفاده از تركیب

 اين آزمون معموال در مورد جو انجام می گیرد. كلرايد نیس امكان پذير می باشد. تترازولیوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غله درون مخسن تجمع رطوبت در درجه حرارت محیط براثر  -13شكل

غالت در طول مدت ذخیره سازی در سیلوها و انبارها تحت تاثیر عوامل مختلف قارار مای گردناد. از مهمتارين     

ساالمت   و ناوع  ،كیفیات  ،ی، وضعیت سیلو يا انبارياين عوامل می توان به نقش رطوبت، حرارت، تهويه، شرايط آب و هوا

الً غاالت ساخت دارای مقهاع    اصو ،خرم كوبی و بوجاری و باالخره آفات انباری اشاره نمود. در زمینه نوع دانه دانه، نحوه

در مقايسه با غالت نرم در شرايط مساوی رطوبت و حرارت تنف  كمتری داشاته و ديرتار    (viterus) يا شیشه ايی شفاف

كه علت آن مكانیكی باشاد مانناد آنچاه در خارمن كاوبی ياا        دچار فساد می شوند. صدمه وارده به پوشش دانه اعم از اين

مراتاب بیشاتر از   ه دانه های شكسته ب .به فساد كمك می نمايد ،كه در اثر حمله آفات باشد بوجاری اتفاق می افتد و يا اين

هاا از اهمیات    هاا )جونادگان( و قاارچ    دانه های سالم تنف  می نمايند. در ارتباط با آفات انباری، حشرات، كنه ها، موش

ترين  مهم و بهداشتی به غالت ذخیره شده، صدمه وارد می نمايند.  كیفی ،رند. اين آفات از جهات كمیويهه ای برخوردا

. قاارچ هاای   هام فعاال هساتند   ، ندكه در رطوبات هاای نسابتاً پاايین    هاا هسات   ، قاارچ داری میكروفلور غالت در حاین نگاه  
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درصاد   60-02 درجه سانتی گراد به رطوبت نسبی هوا در حدود 26-38حرارت  درجه آسپریيلوس برای رشد و تكثیر در

كاه   درصاد الزم مای باشاد. در صاورتی      08–38رطوبات نسابی در حاد     ، نیاز دارند. برای رشد و تكثیر انواع پنی سیلیوم

كاه ماورد حملاه     نمی توان غالت را بادون آ  صد باشددر 62درصد و رطوبت نسبی هوا كمتر از  13رطوبت دانه كمتر از 

 و (Rhizopus)هايی كه به غالت آسیب وارد می نمايند ريسوپاوس   از ديگر قارچ داری نمود. ، نگه ها قرار گیرند قارچ

بعضی از كپك ها قادر به تولید سمومی هستند كه حتای باه هنگاام تمااس باا پوسات نیاس باه          فوزاريوم را می توان نام برد.

ها را مای   فالتوكسین، اكراتوكسین و مانند آنآ،  مثال سم حاصل از فعالیت فوزاريوم عنوانه می باشند. ب خهرناكشدت 

را مصارف   زيرا نه تنهاا بخشای از غلاه    داری غالت و دانه ها می باشند نگهيك مشكل عمده در  هم حشرات توان نام برد.

بلكه آن را آلوده نیس می سازند و بنابراين يك مشكل عمده بهداشتی را نیس پديد می آورناد. در باین حشارات،     ،می نمايند

لمبه گندم، شپشك سرخرطومی برنج، شپشك دندانه دار، شپشك سر خرطومی گندم، سوسك جونده غالت، بیاد گنادم   

 : رسانددو شكل به دانه ها آسیب می ه حشرات ب و غیره را می توان نام برد.

 هايی كه در درون دانه زندگی می كنند. الف: آن

 دسته كه در بیرون دانه زندگی می كنند. ب: آن

در نوع اول آلودگی تا هنگامی تخم حشرات تبديل به پروانه يا سوسك نشود چیسی مشاهده نمی گاردد. حشاراتی كاه از    

می نمايناد. اكثار حشاراتی كاه باه غاالت آسایب مای          بیرون عامل تخريب دانه می باشند اغلب از دانه های شكسته تغذيه

رسانند، منشأ نیمه استوايی داشته و دارای خواب زمستانه نمی باشند و بنابراين می توان باا اساتفاده از درجاه حارارت هاای      

آنجا  درجه سانتی گراد، بدين منظور مفید می باشد. از 18طور كلی درجه حرارت كمتر از ه پايین، آسیب را كاهش داد. ب

ايان   ،درصاد و كمتار   3عنوان منبع آب استفاده می نمايند، كاهش رطوبت دانه به حادود  ه كه حشرات از رطوبت دانه ها ب

طاوری  ه د. با ها مای باشان   جوندگان و خصوصاً موش احتماالً مضرترين جانور در زندگی انسان ها می گیرد. منبع را از آن

طاور متوساط در   ه طور كلی تخريب می نمايند. هر ماوش با  ه مصرف و يا آلوده و بها تن مواد غذايی را  میلیون كه ساالنه

جس مقداری است كه آلوده می نماياد. قادرت تولیاد مثال ماوش      ه كیلوگرم غذا مصرف می نمايد و اين ب 14سال بیش از 

تاالش بارای ناابودی    عدد موش را در ساال تولیاد كنناد و از ايان رو      1288تا  بسیار زياد است و يك جفت آن می توانند

ل يوساا . كشاتن جونادگان باا     موش ها، حتی اگر تمامی شرايط مهلوب فراهم گردد عمالً ثمری در پای نخواهاد داشات   
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هاا و   هاا ايجااد سااختمان    ها موثر است و بناابراين بهتارين راه كنتارل آن    تنها در مورد جمعیت های كوچك آن ،مختلف

هاای خاانگی،    از مهمترين جوندگان زيان آور می تاوان ماوش   بهداشتی می باشد.انبارهای كامالً ايسوله و رعايت موازين 

كنه ها نیس به غالت آسیب می سارنند. از میان كنه هاا، كناه آرد نسابت باه      راتوس راتوس و راتوس نرویيكوس را نام برد.

 ساير كنه ها خسارت بیشتری به غالت وارد می كند.
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 فصل سوم

 :تاسيسات ذخيره اي سيلو آشنایی با

تاسیسات ذخیره ای و سیلو بايستی مواد ذخیره شاده را در مقابال عوامال جاوی محافظات كارده و تجهیاسات و        

داری اين مواد را برای مدت زمان معینی بدون فاسد و ضايع شدن داشته باشد. حمل ماواد باه سایلو و     نگه قابلیت تاسیسات

نقلیه مانند كامیون و راه آهن و يا كشتی ل يوساكمك ه های آبی ب راه آهن و يا راه ادهسات ذخیره ای با استفاده از جتاسی

داری توساط   هاای پیشاین متاداول باوده و چگاونگی نگاه       داری و ذخیره سازی غالت از زمان نگه می تواند انجام گیرد.

ت خاود از خماره هاای سافالی     غاال  داری باستانشاسان مشخص شده است. مردم در ايران و مصر و يونان باستان برای نگه

داخال زماین سااخته     زمینی و يا در دهلیسهای گودی كاه در های زير را در اطاق ها ها اين خمره آنمی كرده اند.  استفاده

مجموعاه ساازه سایلوها و    اساتفاده مای شاود.     داری و ذخیاره ساازی غاالت    نگاه جهات   سیلوامروزه از . بودند می چیدند

د. محصاول  نرتباط زنجیره ای مابین تولیاد كننادگان و مصارف كننادگان را امكاان پاذير سااز       تاسیسات آن بايستی يك ا

آن جادا ساازی شاده و رطوبات نسابی آن باه میاسان         زواثدهای مختلف گذشته  برداشت شده از مسارع بايستی از دستگاه

مجموعاه ساازه و    14شماره داری شوند. شكل مهلوب رسانده شده و سپ  در داخل محفظه هايی كه كندو نام دارند نگه

 : تشكیل شده است تاسیسات مشخصه يك سیلو را نشان می دهد. سازه سیلو معموالً از دو قسمت

 ين آالت مورد نياز نصب شده اندبرج کار یا برج ماشين آالت که در آن ماش -الف

 داري می شود کندوها که در آن گندم نگه-ب

بارج   قسمت تحتانی وسیله نقاله ها وارده جا گندم ب و از اين هريخته شدهای وارده در داخل محفظه هايی  گندم

جاا باه ماشاین آالت     وسیله باال برهای كاسه ای به باالترين قسامت بارج كاار بارده شاده و در آن     ه كار گرديده و سپ  ب

 وارد (ترازوچنین  دستگاه خشك كن و هم در صورت نیازو آهن ربا  ،كاه گیر ،جوگیر ،مختلف بوجاری )شامل شن گیر

به باالی برج كاار   هوسیله باالبرهای ثانويه و رساندن كیفیت آن به استاندارد مورد نیاز دوباره ب و پ  از انجام عملیاتشده 

  ند.شومی  منتقل داری نگه  جهت به داخل كندوها ها ی گندمينقاله ها و توسط دنحمل می گرد
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 مجموعه سازه كندو-14شكل
 مجموعه كندوها-ب ،برج كار-الف

 تاسیسات برج كار-0، نقاله های صدور-7، بونكرنقاله های -6، كف برج كار-2 ،نقاله های جمع كن -4، نقاله های توزيع-3 ،باالبر-2، كندو-1

 طارق مختلاف   گنادم از  ،باا هام   گردش گندم و ارتباط ماشین آالت مستقر در برج ماشاین آالت  نحوه در زمینه

های زمینای تاوزين گردناد تاا بادين طرياق وزن        توسط باسكول بايد وارد سیلو می شود. گندم وارد شده در اولین مرحله

 باه شاكل  های هیدرولیكی و يا  جكگندم به دست آيد.گندم وارد شده به سیلو توسط مكنده های پنوماتیكی و يا خالص 

گندم پ  از تخلیه از طريق نقاله ها باه باالبرهاای مسایر اولیاه هادايت مای       فره های تخلیه گندم وارد می شود.دستی در ح

مای رود تاا در مسایر برگشات از تجهیاسات       بااال  هاا گنادم توساط باالبر  .شود تا مرحله بوجاری اولیه و توزين انجام پذيرد

دساتگاه شان گیار جهات      از جمله جهت جدا كردن ساير ناخالصی ها انواع غربال ها كه شامل برج كار مستفر در بوجاری

دساتگاه   و جدا سازی دانه های شن و دستگاه جوگیر و سیاه دانه گیر جهت جدا كردن دانه های جو و سایاه داناه از گنادم   

ر عباور نمای   های خارجی را از اين مسای  گندم. معموالً شودانده رگذ می باشد،ناخالصی های فلسی  حذفجهت  آهن ربا

اصلی  باالبرهایمسیرهای فوق مجدداً به  از ندم پ  از عبورگ. مواردی خاص از اين مسیر استفاده می شود دردهند و تنها 

صادرات و يا ذخیره سازی هدايت شود. الزم به توضیح اسات كاه روی    كندوی به قسمت ،وارد شده تا در مسیر بازگشت

های قرص گذاری جهت پخش قرص فستاكسین به منظور ضاد عفاونی    تغذيه كننده كندوها می توان از دستگاه هاینقاله 

و در واقاع   مراحلای كاه گنادم جهات صاادرات      .)اكنون از ساشه يا كیسه های آن استفاده می گاردد(  گندم استفاده نمود

تحتانی كاه در زيار    نقاله هایهای ذخیره شده در كندو از طريق  طی می نمايد بدين ترتیب است كه گندم خروج از سیلو
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موجاود در   نقالاه هاای  باه   ،اصلی هدايت شده و پ  از انتقال آن به باال در مسیر برگشات  باالبرهایكندوها قرار گرفته به 

پا  از تاوزين    و از آنجاا  وارد مای شاوند   از اين طريق به يكی از كندوهای صاادرات  و تخلیهصادرات  )های( باالی برج

به غیر از موارد فوق جهت جلوگیری از انتشار گرد و غباار در سایلو    .يا كامیون از سیلو خارج می گردندراه آهن و  توسط

انشاعاباتی در   ،های ارتباطی برای كلیاه ماشاین آالت   شده و به كمك كانالتعبیه چندين شبكه تهويه و جذب گرد و غبار 

باه   هاواكش كمك ه ريسش گندم هستند گرد و غبار حاصله ب كلیه نقاطی كه محل ت دراست. در اين حالنظر گرفته شده

 نقالاه هاای  جا گرد و غبار و هوا از يكديگر جدا شده و خاك از طرياق   د و در آننون يا فیلتر هدايت می گردلكداخل سی

قسامت فوقاانی كنادوها باه گاالری فوقاانی و        .هدايت می شود ضايعات ر مخصوص به كندوی مخصوصباالبحلسونی و 

تاك كنادو ياا     صاورت مای توانناد باه     شاكل  از نظار  كنادوها  د.نگالری تحتانی معروف می باش هقسمت زيرين كندوها ب

 و اشاد مستهیلی شكل و يا چند ضلعی ب -مربعی -كل تك كندو می تواند دايره ایش .ساخته شوند هاكندو ای از مجموعه

برای حمل و نقل مواد در داخال سایلو    .همديگر باشند بهمجموعه كندوهای متصل  صورت توانند بهمجموعه كندوها می 

 برای ظرفیات  حلسونی های نقاله ،كاسه ای یهاباالبر ،ای زنجیره اینقاله ه ،تسمه ای هاینقاله شامل  از نقاله های مختلف

 .استفاده می شود متر در ثانیه 12-38های  با سرعت )پنوماتیك( قاله های مكشی يا دمشین و باالخره های كم

 ( Besatzافت)

گندم عبارت است از تمامی مواد موجود در محموله گندم به غیر از دانه های سالم يك واريته خاص بساتس در

گندم و شامل مواد خارجی، دانه های آسیب ديده، چروكیده، شكسته و دانه های ساير ارقام گندم می شود. مهابق 

تقسیم می شود.  Black besatz و Schwartz besatzو  Grain besatzيا  Korn besatz، بساتس خود به دو دسته  ICCاستاندارد 

دسته اول شامل دانه هايی است كه تا حدودی ارزش آسیابانی دارند و شامل دانه های شكسته، دانه های چروكیده، دانه 

ی رنگ مدانه های سرمازده و دانه های بد  های ساير ارقام و يا ساير غالت، دانه های جوانه زده، دانه های حشره زده،

شود. در دسته دوم دانه علف های هرز، كپك زده يا بیمار مانند سیاه دانه، كاه و كلك و ناخالصی های غیر غله ای قرار 

 مجموع دو دسته فوق را گويند. نحوه تعیین هر يك از دسته های فوق در مجموعه استاندارهای Gesamt besatzدارند. 

ICC .شرح داده شده است 
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 تخليه سيلوهاي گندم

   یا متقارن تخليه استخري

ترتیب تقدم و تاخر تخلیه می باشاد و ايان بادان     ،در حال حاضر يكی از مهمترين مباحث تخلیه گندم در سیلوها

ت گنادم هاای قارار گرفتاه در     معنی است كه با توجه به وجود دريچه تخلیه در مركس بخش انتهاايی سایلو، سارعت حركا    

می باشد و هر چه از مركس به سمت ديواره ها می رويم سارعت تخلیاه گنادم كمتار     بمراتب بیشتر از ديگر گندم ها مركس، 

تا جايی كه حركت گندم در جداره های سیلو فقط به سمت قائم بوده و سرعت حركت به سمت خروجی به سمت  ،است

ايط، گندم هاايی  در داخل سیلوها شده و با اين شر "قیف زدن"صفر میل می كند و اين سیكل حركتی باعث ايجاد پديده 

كه تازه وارد سیلو شده اند امكان بهتری برای حركت به سمت خروجی پیدا می كنند و گندم های زيرين كاه نسدياك باه    

بدنه سیلو هستند زمان طوالنی تری را جهت تخلیه سپری می نمايناد. بناابراين، ايان شارايط تخلیاه ورود و خاروج ترتیبای        

نمايد. ديگر مشكل سیلوها با دريچاه تخلیاه مركاسی ايان اسات كاه گنادم در مرحلاه         گندم در سیلوها را دچار نقصان می 

نهايی تخلیه در كف سیلو باقی می ماند و تخلیه كامل صورت نمی پاذيرد كاه در كارخاناه جاات جهات تخلیاه كامال از        

سیلوها گرديده و هسينه خرابی اين دستگاه های مكانیكی باعث تخلیه ناقص  كانیكی استفاده می نمايند كه گاهجاروهای م

تحمیل می نمايد. روش جديد شامل احداث گالری هاای فرعای و ارتبااط     ها های زيادی را جهت تخلیه كامل به كارخانه

دهی آن ها به گالری اصلی و هدايت گندم به گالری های اصلی و فرعای از طرياق دريچاه هاای متعادد در كاف سایلو و        

ت دريچه های مذكور می باشد. باا ايان روش هماه گنادم هاای ياك ساهح در        همچنین ايجاد شیب بندی در كف به سم

 (12الف-میسان امكان تخلیه پیدا می كنند.)شكلبه يك  ،سیلو
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 نمای تخلیه سیلوی گندم به روش تخلیه استخری يا متقارن)شركت فن آوران سازه گهر( -12شكل

 انواع سيلو ها: 

 فلزي عمودي سيلوهاي( 5

 دنیاا  در ساازی  صانعت فاوالد   پیشرفت به توجه با كه غالت سازی ذخیره استاندارد های روش از ديگر يكی

 بسایار  تاا  بسیار كوچك ظرفیت از تواند می سیلوها اين كندوهای ظرفیت . است فلسی سیلوهای گرديد، متداول بسیار
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 باا  امار  اين كه سازند می تن هسار7 تا 2 حدود ظرفیت با كندوهای در را ها آن معموالً اما شود، گرفته نظر در بسرگ

 پایش  قهعاات  از كاه  سایلوهای فلاسی   اجارای  .گردد می انتخاب بتنی سیلوهای مورد در شده ذكر مشخصات به توجه

 همانناد  فلاسی  سایلوهای . اسات  آساان  اجرايی مديريت و ساده نسبتا اجرايی های نقشه محتاج ،شده اند تشكیل ساخته

 عملیات همچنین و آفات انباری با مبارزه و ،كنترل گندم رطوبت و حرارت كنترل گندم، اختالط امكان بتنی سیلوهای

 .را فراهم می سازندبوجاري

 

 نمای هوايی از تاسیسات ذخیره سازی گندم در سیلوهای فلسی -ب12شكل

 مكانيزه انبارهاي( 2

 از اساتفاده  ،گرفتاه  قارار  بارداری  بهره مورد ازكشورها بعضی در كه غالت سازی ذخیره های روشديگر  از

مورد اساتفاده قارار    بتنی سیلوهای با در مقايسه ساخت های هسينه كاهش جهت كه است مكانیسه نیمه-مكانیسه انبارهای

بساته   عادم  و تاسیساات،  اين در گندم تخلیه از ناشی غبار و گرد وكنترل گندم اختالط سیستم ايجاد مشكل .می گیرند

 ..باشد می سازی ذخیره روش اين های یينارسا جمله از ،انباری آفات با مبارزه برای گندم نگهداری فضای بودن

 روباز انبار( 4

گیارد.   مای  صاورت  گندم استاندارد سازی ذخیره فضای كمبود بعلت و گندم موقت دپوی جهت روش اين

 نماو  و رشاد  خهر معرض در شده ذخیره گندم باشد، بیشتر معمول و متعارف حد از محیط در رطوبت كه در صورتی

 انجام مكانها اين در حرارت درجه كنترل همچنین و غبار و گرد جداسازی عملیات اينكه به توجه و با گرفته قرار قارچ

 پارامترهاای  كنتارل  محادوديت  گنادم،  اخاتالط  امكاان  عدم .دوش گندم ضايعات فساد و باعث ممكن استگیرد، نمی

 عادم  انباری، آفات و آلودگی كنترل امكان عدم شرايط جوی، مقابل در باال نسبتاً پذيری آسیب گندم، كیفی و كمی

بیاان   هاای قبال   كاه در قسامت   گونههمان .باشد می داری روش نگه اين های نارسائی جمله از هوادهی و بوجاری امكان
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در اثار وجاود    درجه حرارت است. باال رفتن درجاه حارارت نیاس   كنترل ذخیره سازی گندم  در گرديد يكی از عوامل مهم

كه افسايش درجه حارارت داخال گنادم     جايی رطوبت گندم و اختالف درجه حرارت آن با محیط خارج می باشد. از آن

اماری   سایلو  زنگ خهری برای فاسد شدن و بروز آفات و تحوالت شیمیايی در گندم می باشد. لذا كنترل درجاه حارارت  

 thermal رهای حرارتای حساگ ايد. اين كنتارل توساط تجهیاسات و    نظر می رسد تا خسارتی به گندم وارد نیه ضروری ب

sensors))  ،انجاام مای پاذيرد و باه     نصب شده بر روی كابلهايی )معموال سه كابل( كه از باال در كندو ها آويسان هستند

درجه  چنانچه ترتیبرا مشاهده نمود و بدين  كندومی توان درجه حرارت نقاط و ارتفاعات مختلف  سامانه خاصیكمك 

ه مركس بروز و شیوع آفت و فساد در گندم می باشد و می بايست بالفاصله با  نقهه احتماالً اين ،حرارت در نقهه ای باال بود

های حرارت سنجی كه برای ايان   سیستم های مختلف از ايجاد فساد در گندم جلوگیری نمود. كمك تجهیسات و يا روش

 از: ها عبارتند مختلفی می باشد كه اين قسمتهای  منظور استفاده می شود شامل قسمت

 د.ننصب می شو كندو مخصوص حرارت سنج در داخل های روی كابل رهای حرارتی كه در فواصل معینحسگ -1

 ..(16)شكلرا میسر می سازنددهنده  نمايش های مخصوص و حساسی كه ارتباط بین سنسورها و دستگاه كابل-2

 د نهای ارتباطی می باش های اصلی و كابل د و حد فاصل كابلنسیلو نصب می شو هايی كه در سقف جعبه ترمینال -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 كندوهاحسگرهای ها و نمای شماتیك استقرار كابل -16شكل

 

 جعبه های ترمینال

 حرارتی مجموعه كابل ها و حسگر های

 سامانه كنترل درجه حرارت
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ها را ضد عفاونی نماود و كوتااهی در     گندم می بايست گندم جهت كاهش و جلوگیری از ضايعات و آفات در

باشاند. باا   خسارات جبران ناپذيری به گندم شود زيرا آفات به سرعت قابال گساترش مای     ايجاداين خصوص شايد باعث 

خاطر بروز ضايعات خسارت می ببینند و ضد عفاونی  ه های كشور ب از گندم مقادير قابل توجهی توجه به آمارهای موجود

های مهام در ساالم ساازی     يكی از روش حتی از بین ببرد. يا خسارات وارده را كاهش و می تواند به موقع كندوهای تولید

يان  ه ابا موادی  می باشد. معموالً با استفاده از گاز ها و آردها و نیس پیشگیری از آلودگی، ضد عفونی كردن شیمیايی گندم

بر حشرات داشته و بر ماواد غاذايی و انساان تااثیر ساوش نداشاته        یثر سمی بیشترد كه قابلیت نفوذ و انكار می روه ب منظور

ها بسیار سمی هستند و بايد زيار نظار كارشاناس و باا رعايات       د. در استفاده از اين مواد بايد توجه داشت كه غالب آننباش

در ايان زمیناه از   د. نا مواد غذايی يا محیط در جريان هاوا قارار گیر   از آن ها د و پ  از استفادهنضوابط مناسب استفاده شو

 ها اشاره می گردد. مواد مختلفی استفاده می شود كه به برخی از آن

ماده ای است بسیار سمی كه برای ضد عفونی كردن آرد، گندم، سااختمان، كیساه هاای آرد و     متيل بروماید:

 6/1رای ضد عفونی كردن ساختمان بايد تمام بايد درزها را گرفات و ساپ    . بمی شود برده كاره های آرد سازی ب ماشین

كار برد و پ  از يك يا دو روز تماام درهاا و   ه صد متر مكعب فضای محیط ب كیلوگرم از اين ماده را به ازای هر يك 2تا 

ها، كیسه ها را  ز تمیس كردن آنپنجره ها را باز كرد تا تهويه مناسبی انجام شود. برای ضد عفونی كردن كیسه ها بايد پ  ا

گارم باه ازای هار تان      28متر مكعب فضا به اضاافه   188به ازای هر  يدابروم كیلوگرم متیل 2 استفاده ازدر اتاقی مناسب با 

را بايد به مقدار كافی در معرض هوا قارار داد تاا ايان    يد ابرومكیسه ضد عفونی كرد. آرد و گندم ضد عفونی شده با متیل 

  .امروزه از این ماده دیگر استفاده نمی شودآن خارج گردد. گاز از 

البتاه باه علات     .كار می رود كه امكان تهوياه آن وجاود نادارد   ه برای ضد عفونی كردن آردی ب اکسيد اتيلن:

متار  صاد   كار می برند كه معماوالً باه ازای هار ياك    ه قابلیت انفجار باالی آن، اين گاز را در تركیب با دی اكسید كربن ب

 كیلوگرم دی اكسید كربن استفاده می كنند. 22كیلوگرم اكسید اتیلن و  2/12مكعب آرد 

و دی  CTCمعموالً برای ضد عفونی گندم مصرف می شوند و شامل تترا كلريد كاربن   هاي مایع: فوميگان

 بهترين تركیب برای ضاد عفاونی گنادم     EDCو   CTCد. مخلوط نمی باش EDBو دی برمید اتیلن EDCكلريد اتیلن
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متار   2كاه عماق آن از   های ذخیره شده می باشد. نسبت تركیب اين دو ماده بستگی به عمق تاوده گنادم دارد. در صاورتی   

كاار  ه را استفاده می كنند و برای توده های با عمق بیشتر نسبت يك به ياك با   CTC و  EDCاز  1به  3كمتر باشد نسبت

متر بیشتر باشد می توان فقط از تتراكلريدكربن استفاده كارد. مقادار مصارفی مخلاوط دو      12كندو از می رود و اگر عمق 

تان مای باشاد. بارای      12لیتر باه ازای هار    2/4تن گندم و مقدار مصرف تترا كلريد كربن به تنهايی 2لیتر به ازای  2/4ماده 

هاا پاشاید و دريچاه     و ماواد را روی گنادم   هكامالً مسدود كرداين مواد بايد درب پايین كندو را  استفاده از فومیگاسیون با

 ها را در معرض تهويه هوا قرار می دهند. فوقانی را نیس برای يك هفته مسدود كرد. سپ  دريچه را باز می كنند و گندم

های حاوی فسفید آلومینیوم و كاربامات آلومینیوم برای ضاد عفاونی كاردن     به صورت قرص :PH3)) فسفين

د. بارای  نهاا تصاعید مای شاو     قارص  ه رود كه در اثر رطوبت ماواد ماوثر   كار میه % ب18های دارای رطوبت بیش از گندم

و باه ازای هار تان     منتقل مای كنناد   گندم ها را به يك سیلوی خالی كه دريچه پايینی آن كامالً مسدود شدهاستفاده از آن 

و در  نمايناد مای   روز مسادود  2 به مدتو طور كامل ه نیس ب را بااليی كندو بكار می برند. سپ  دره قرص ب 7تا  2گندم 

فساد درگندم  بروز جهت جلوگیری از .يندنماهای ضد عفونی را كامالً تهويه می  ها گندمب با باز گذاشتن در دورهپايان 

تعبیه شاده در  خارج كندو توسط لوله های  از فشار مناسب با هوا كه ترتیبعمل هوادهی و تهويه صورت می پذيرد بدين 

شارايط   وشاود   می ت داخل و خارج كندوها كاستهاختالف درجه حرار از بدين طريق و كف كندوها به داخل آن دمیده

از فسفین كه حاصال فسافید آلومینیاوم    يابد. می افسايش  داری نگه زمان هنتیج در د وگردمی يكنواخت و يكسانی حاصل 

مایالدی   1336طاوری كاه از ساال    ه با  ،سالهاسات كاه اساتفاده مای گاردد     است جهت ضدعفونی كردن دانه های غاالت  

گفات آن اسات كاه پا  از      مای تاوان   fumigantبكارگیری آن معمول بوده است. از جمله نكااتی كاه در ماورد ايان     

 بايد توجه داشت كه در بین غالت برحساب ظرفیات  حال هر ه ماند. ببهیچ اثری از آن در محصول باقی  نبايد هوادهی غله

، برنج پوست گیری شده و برنج پیش جوش به  عنوان مثال گندمه طوری كه به داری گاز ، تفاوت هايی وجود دارد ب نگه

درصد از گاز فسفین را می توانند در زمانی كه مقدار زيادی گاز در محایط موجاود باشاد      04و  27،  62ترتیب در حدود 

سااختار   :جذب شده توساط غلاه باه عوامال متعاددی مانناد       (PH3)فین دارند و به نظر می رسد كه مقدار فس در خود نگه

گاازی   PH3دارد.  ارتبااط  ، مقدارچربی، درجه حرارت و دوز گاز بكارگرفته شاده  ، نوع واريته )تاحدودی( فیسيكی دانه
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 آن قرار گرفت. پی پی ام می باشد و بنابراين نبايد در زمان استفاده در معرض 3/8بسیار خهرناك است كه حد آستانه آن 

ماناده آن ممكان اسات در محصاول وجاود داشاته باشاد.         هنگامی كه در توده غلاه ايان گااز رهاا گردياد، دو ناوع بااقی       

 وصال داناه   ارصورت فیسيكی باه سااخت  ه فسفین آزاد كه ب:بشدن فسفین و  تركیبات فسفره غیرآلی ناشی از اكسید:الف

سمیت از اهمیت خاصی برخوردار نمی باشد، اماا ماورد دوم را باياد كاامالً     مانده نوع اول از نظر مقدار و  شده است. باقی

كاه امكاان واكانش هاای      دنباال دارد ضامن آن  ه شكل اصلی خاود اثار سامی و كشانده را با     ه جدی گرفت زيرا فسفین ب

اهمیت بیشاتری   شیمیايی را نیس نبايد از نظر دور داشت كه اين مورد اخیر خصوصاً در دانه های مجاور قرص های فسفین از

روز  228انجام هوادهی كامل دانه ها بسیار ضروری اسات، هرچناد در ماواردی حتای پا  از      هر حال  . بهبرخوردار است

  مانده فسفین مشاهده شده است. هوادهی هم باقی
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 مچهارفصل 

 ترکيب شيميایی غالت

 :نشاسته -5

،  آيد.گرچه مقدار آن در غالت متفااوت اسات   حساب میه غالت بهای  نشاسته اولین منبع تولید انریی برای دانه

 نشاساته  نمايد. د نیاز انسان را تأمین میدرصد انریی مور 78-08ها را تشكیل داده و درصد وزن آن 72تا  68اما عموماً بین 

سيكای موادغاذايی ما ثر    برخاواص فی  نیاس  يافتاه آن  كند، شكل تعديل و تغییر ها ايفا می عالوه بر نقشی كه در تغذيه انسان

 منظور ايجااد یل ه توان ب زمینی و كاساوا )تاپیوكا( را می ، سیب ، برنج عنوان مثال نشاسته حاصل ازذرت، گندمه باشد. ب می

دهندگی چسبندگی، حفظ رطوبت، ايجاد بافت و ضد بیاتی شدن مورد استفاده قارار داد. نشاساته و مشاتقات آن در      ، قوام

غذسازی نیس كاربرد داشته و ساختار منحصار باه فارد شایمیائی و فیسيكای آن، باعاث شاده تاا از سااير          صنايع نساجی و كا

نشاسته دارای ساختار نیمه بلورين اسات.گرانول هاای ساالم نشاساته هنگاامی كاه در        ها كامالً متمايس گردد. كربوهیدرات

،  Aرا از خود نشان می دهناد. اكثار نشاساته هاای غاالت دارای طارح        CوB و Aقرار می گیرند سه طرح  Xمعرض پرتو 

را به نمايش می گذارند و بالخاره   Bنشاسته سیب زمینی و ساير غده های زير زمینی و در كنار آن نشاسته بیات شده طرح 

ال به ايان دلیال   بوده، احتماB و Aاز دو طرح  واسهیمی باشد كه شكل  Cدر مورد نشاسته حبوبات بصورت  Xطرح پرتو 

نشاساته یالتیناه شاده ياا باا چربای و تركیباات مشاابه آن تشاكیل           اگار را دارا هساتند.  B و Aكه تركیبی از دو نوع نشاسته 

 را مشاهده نمود. نمی توان آنديده می شود كه در مورد نشاسته های طبیعی  Vآن بصورت  Xكمپلك  دهد، طرح پرتو 

 :نشاستهشيميایی ساختمان 

 α -1واساهه اتصاال پیونادهای    ه كربنه گلوكس است. كه با  6مری از واحدهای  ، نشاسته پلی از منشاشنظر  صرف

جا كه گروه آلدئیدی موجود در بخش انتهاائی   از آن .دنشو اين واحدها پیوندهای گلیكوزيدی تشكیل می 6و α -1و  4و

كننده است. بديهی است انتهاای ديگار    احیاانتهايی  ، بنابراين نشاسته همواره دارای يك بخش باشد نشاسته همواره آزاد می

هاای احیاشكنناده متفااوت     های جاانبی، تعاداد قسامت    صورت غیراحیاش كننده خواهد بود. بر حسب تعداد شاخهه نشاسته ب

را باه  خصوصایت  ايان   αگلیكوزيادی نشاساته از ناوع     تها افسايش خواهد يافت. اتصااال  است و متناسب با افسايش شاخه

بیشاتر  در نشاساته   α(. در ادامه اين مبحث از اهمیت پیوناد  17ختمان مارپیچی پیدا نمايد )شكلدهد تا سا ر نشاسته میم پلی
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مری از گلاوكس اماا باا پیونادهای      توجه شود كه به هنگام مقايسه نشاسته با سلولس، كه آن نیس پلی بايد ، امابحث خواهد شد 

β-1  است، تفاوت پیوند نوع  4وα   بااβ   از نظار خاواص    زياادی  هاای  مار دارای تفااوت   شاود كاه ايان دو پلای     باعاث مای

دلیل وجود پیوناد  ه باشند. در سلولس، ب ها  ها بر هر يك از آن و باالخره اثر آنسيمفضايی ، ساختار و آرايش  فیسيكوشیمیايی

 . می باشدمارپیچی مر نشاسته دارای ساختمانی  كه پلی حال آن ای و نواری شكل است ، ساختار صفحهβنوع 

 

 

 

 

 

 

میلاوپكتین كاه آمیلاوز عمادتاً     آآمیلاوز و :  مر خواهد شد گیری دو نوع پلی شدن گلوكس در نشاسته منجر به شكل پلیمريسه

مر باعث ايجااد   پلیباشد. تفاوت در ساختار اين دو  مر بسرگ و دارای انشعاب می مر خهی و آمیلوپكتین يك پلی يك پلی

 (.1در خواص نشاسته خواهد شد)جدول های مهم تفاوت

 :آميلوز

ممكان  ، گرچاه   اسات  4وα –1گلیكوزيادی  صورت كامال دارای پیونادهای   ه مری خهی است كه تقريباً ب پلی

. آمیلوز دارای ساختمانی ماارپیچی اسات كاه در درون     تعداد محدودی انشعاب نیس بر روی زنجیره خهی ديده شوداست 

تاا   ناد ده مای گرياس دارناد و ايان امكاان را باه آمیلاوز        و حالت هیدروفوب يا آبگرفته اند های هیدروین قرار مارپیچ، اتم

 ها بدهد.  ها و چربی با اسیدهای چرب آزاد و يا اسیدهای چرب موجود در روغن را تشكیل نوعی كمپلك  قف  مانند

 آميلوپكتين آميلوز خصوصيت

 شاخه ای تقريبا خهی شكل
 6به  1و آلفا  4به  1آلفا  6به  1آلفا  و گاهی 4به  1آلفا  اتصاالت
 ملیون 288تا  28از  هسار 288بیشتر از  وزن مولكولی
 ضعیف قوی خصوصیت فیلم
 یل نرم تا عدم تشكیل یل سفت تشكیل یل

 قهوه ای متمايل به قرمس آبی رنگ در واكنش با يد

 خصوصیات آمیلوز و آمیلوپكتین -1جدول 

 زنجیره ساده و يا مارپیچی آمیلوز -17شكل 
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تشكیل كمپلك  آن با چربی ها، خصوصاًا موناو و دی گلیساريدها ياك خاصایت كااماًل مشاخص در ماارپیچ         

در اين حالت هسته هیدروفوب آمیلوز با بخش هیدروفوب چربای هاا )اسایدهای چارب( پیوناد       گردد محسوب می آمیلوز

 (.10نمايد )شكل برقرار می

 

 

 

 

، مدت زمان مخلوط نمودن و سااختمان اساید   pH تشكیل اين كمپلك  تحت تأثیر عوامل متعددی چون درجه حرارت، 

خاواص نشاساته نیاس     هاا،  اسیدهای چرب و ياا چربای  با دنبال تشكیل كمپلك  نشاسته ه . بمی گیرد چرب و يا چربی قرار 

درجه حرارت یالتینه شدن نشاسته تغییر كرده، ويسكوزيته خمیر تشكیل شاده دگرگاون شاده و     بهوری كهنمايد تغییر می

نباال حارارت دادن آن   ده شود. از ديگر خصوصیات شناخته شده نشاساته تشاكیل یل با    تنسل كیفیت در نشاسته محدود می

  را نشاساته ذرت، گنادم، بارنج    های حااوی آمیلاوز نظیار نشاساته     و معموالً تحت تأثیر آمیلوز می باشد. اصوالً نشاستهاست 

شاده نشاساته خصوصااً آمیلاوز      آزادمرهاای   هم پیوستن مجادد پلای  ه دلیل به گويند. تشكیل یل در درجه اول ب ساز می یل

بلند و خهی آمیلوز باعث شده است كه ويهگی های منحصر به فردی را داشاته باشاد. باه عناوان     ساختار گیرد.  صورت می

را  (clathrates)براحتی تشكیل كمپلك  دهد كه حاالتی شابكه مانناد    ، اسید ها و الكل هامثال، اين ساختار می تواند با يد

–nولفوكساايد حال نماوده و آنگااه باا اساتفاده از       داراست. آمیلوز را می توان ابتدا در هیدروكسید پتاسیم يا دی متیال س 

رنگ آبی حاصل از تركیب نشاسته و يد ناشی از حضاور و اتصاال تعاداد زيااد ياون هاای ياد در         بوتیل الكل رسوب داد.

زنجیره بلند آمیلوز عامل مهمی برای تمايل آن به اتصال با خود و در نتیجه رساوب   هسته مركسی زنجیره آمیلوز می دانند.

می شود. اين وایه در اصل باه پدياده تبلاور     retrogradeبصورت بلورين در آمده و  گرم در يك محلول آمیلوزباشد.  می

بدلیل آنكه آمیلوز تمايل زيادی به اتصال با خود دارد، بارای آن هام اساتفاده شاده اسات.       امامی شود  گفتهدر یل نشاسته 

باا افاسودن قلیاا )ماثال پتااس ياك نرماال( افاسايش داده شاودآمیلوز           محلول در اين حالت و pHبايد توجه داشت كه اگر 

 تشكیل كمپلك  آمیلوز نشاسته با اسید چرب -10شكل
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بارهای مثبتی ايجاد می شوند كه اين بارهای مثبت موجاود بار    OHبصورت محلول باقی می ماند، زيرا بر روی گروه های 

 روی زنجیره های مجاور هم، يكديگر را دفع نموده و در نتیجه به محلول ماندن آمیلوز كمك می نمايند.

 :آميلوپكتين

به هم متصل شده اند تشكیل شده است با اين تفاوت كاه   4و  α–1مانند آمیلوز از واحدهای گلوكس كه بصورت 

می باشد. با توجه به میسان شااخه هاای آن مای     6و  α–1درصد پیوندهای  2تا  4دارای شاخه های بسرگتری است و دارای 

واحد گلوكس وجود دارد. آمیلوپكتین دارای وزن مولكولی بسایار   22الی  28توان دريافت كه در هر واحد زنجیره آن تنها 

آياد كاه در كال    میه شاده در طبیعات بشامار    تاست و در واقع يكی از بسرگترين مولكول هاای شاناخ   180باال و در حدود 

( تقسایم  160( ، بر وزن مولكولی ياك واحاد گلاوكس)   180واحد گلوكس است. اگر وزن مولكولی نشاسته) 232230حاوی 

واحد گلوكس بهور متوسط  28عدد خواهد بود و اين به معنی وجود  23762شود، تعداد زنجیره ها بدست می آيد كه برابر 

 در هر زنجیره است.  

و  4و α–1كه از پیوند  Bتشكیل شده، نوع  4و  α–1كه از پیوند  Aمیلوپكتین دارای سه نوع زنجیره است، نوع آ

α–1  شكل گرفته و نوع  6وC  كه دارای پیوندهایα–1 و  4وα–1  همراه با يك گروه احیا است. در اين حالت، ناوع   6و

A  فاقد شاخه است حال آنكه نوعB  دارای شاخه می باشد و نوعC      هم تنها شاخه ايی است كه ياك گاروه احیاا بار روی

تیمار شود، آنسيم از قسمت غیر احیا باه زنجیاره حملاه نماوده و     آمیالز –β آن ديده می شود. در صورتی كه آمیلوپكتین با

آمایالز نمای تواناد از    -βرا می شكند و تولید ماالتوز مای نماياد. باديهی اسات       4و  α–1بصورت يك در میان پیوندهای 

جیره فرد قسمت شاخه دار آمیلوپكتین عبور كند و به اين ترتیب بر حسب اينكه تعداد واحدهای گلوكس موجود بر روی زن

-βدرصد از آمیلاوپكتین را مای تاوان باا اساتفاده از       22واحد باقی می مانند. به اين ترتیب در حدود  3يا  2يا زوج باشند، 

گفته می شود كاه خاود    β–limit dextrinآمیالز تجسيه نمود. فرآورده حاصل مالتوز و باقی مانده بسرگی است كه به آن 

   است.( 184دارای وزن مولكولی زيادی)

دو آنسيم ديگر يعنی پولوالناز و ايسوآمیالز هم برای بررسی ساختار آمیلوپكتین بكار می روند كه هار دو شااخه   

. بناابراين  نمای باشاند   4و  α-1 ولی قادر به شكستن پیونادهای  را بشكنند 6و α–1شكن هستند و فقط می توانند پیوندهای 
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، تمامی شاخه ها شكسته شده و به اين ترتیب تعداد زياادی زنجیاره كوتااه    اگر آمیلوپكتین توسط اين دو آنسيم تیمار شود

بدست می آيد. حال اگر قدرت احیاكنندگی در واحدهای وزنی اين مخلوط تعیین گردد آنگاه براحتی می توان به تعاداد  

 22پكتینی دارای زنجیره ها دست پیدا كرد. بر همین اساس است كه گفته می شود كه بهاور متوساط زنجیاره هاای آمیلاو     

نحوه ی توزيع اين زنجیره ها را می تاوان باا اساتفاده از روش فیلتراسایون یلای تشاخیص داد. باراين         واحد گلوكس هستند.

در مورد اثر اين دو آناسيم تفااوتی   واحد تشكیل شده اند.  68واحد گلوكس و تعداد كمتری از  13اساس اكثر زنجیره ها از 

شاخه هايی كه از دو يا بیشتر واحد گلوكس تشكیل شده اند را می شكند، حاال آنكاه اياسوآمیالز    نیس وجود دارد. پولوالناز 

را  Bباه زنجیاره    Aنیاز به حداقل حضور سه واحد گلوكس در زنجیره جانبی دارد و به اين ترتیب می تاوان نسابت زنجیاره    

    (. A-chain to B-chain ratio)نشان داد

 :هاي نشاسته گرانول

عنوان جسئی از تركیبات نیمه بلاورين و جادا   ه و آمیلوپكتین به شكل آزاد در طبیعت وجود ندارند بلكه ب آمیلوز

 منبع نشاسته متفاوت است. ها بر حسب اندازه، شكل و ساختمان اين گرانول شوند. های نشاسته ديده می از هم يعنی گرانول

متار متغیار اسات و از نظار شاكل ممكان اسات بصاورت كاروی،          میكرو 188میكرومتر تا بیش از  1ها از كمتر از  قهر آن

های گندم، جو و چاودار دارای دو نوع گراناول كاامالً متماايس از     شوند. نشاسته  شكل ديده دار و يا كامالً بی بیضوی، زاويه

میكرومتار   3 ( با قهر حدودBهای كروی )نوع گرانولو میكرومتر 32( با قهر حدود A)نوع  های بیضوی گرانول .هم هستند

های موجاود در نشاساته جاو دو سار )ياوالف( و بارنج دارای سااختار متفااوتی          توان از آرد گندم جدا نمود.گرانول را می

وجااود ه هااای مركااب را باا  گرانااولو هااای بساایار ريااس بااه يكااديگر كااامالً متصاال شااده     هااا گرانااول  هسااتند و در آن

 (.13اند)شكل آورده

 :نشاسته هاي گرانول درونی ساختار

هاا در   باشد اما چیاده شادن آن   نحوه قرار گرفتن آمیلوز و آمیلوپكتین در درون گرانول نشاسته كامالً روشن نمی

باه هنگاام حارارت دادن    اماا   د،نباشا  برخوردار مای  بااليی، تصادفی نبوده و از نظم بسیار  كنار يكديگر و در درون گرانول

 های مختلف در درجه   شدت و نحوه اين كاهش نظم در نشاسته نشاسته در حضور آب از اين نظم كاسته خواهد شد.
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معماوالً آن را تاا حادودی     ،شود. برای بررسی ساختار میكروسكوپی ياك گراناول نشاساته    های متفاوتی ديده می حرارت

های درونی را مورد مهالعه قرار داد. در ايان حالات دو    ای كه بتوان بخش گونهه دهند ب  تحت تأثیر اسید و يا آنسيم قرار می

هااای  در مقايسااه بااا نااواحی بلااورين، بخااش هااا مشاااهده نمااود. انااولدر درون گر تااوان شااكل را ماای بخااش بلااورين و باای

ناوعی پدياده    شاوند. در ايان حالات    شكسته میو آنسيم واقع شده  اسید ياها زودتر تحت تأثیر  گرانول (amorph)شكل بی

دهد كاه   می( و نشان 28شود ظاهر خواهد شد )شكل حلقوی شكل نظیر آنچه كه به هنگام برش طولی تنه درختان ديده می

ه هاای رشاد واساتراحت گیااه با      باشند كه خاود ناشای از دوره   صورت يك در میان میه های بلورين و بدون شكل ب بخش

هاای كاوچكتر كاامالً در كناار هام       ها يا زنجیاره  آمیلوپكتین شاخهدر  از آنجا كه. استهنگام ساخت گرانول های نشاسته 

هرگاه گرانول هاای   .باشد نمايند نتیجه آن تشكیل نواحی كامالً بلورين می می قوی برقرار های قرار گرفته و بین خود پیوند

مضااعف در آن هاا    شكسات نشاسته تحت تاثیر نور پوالريسه قرار گیرند بدلیل آنكه از نظم بااليی برخوردار هستند ناوعی  

باا سااختار    سالولس )به عناوان مثاال   موادی ديده می شود)تقاطع يا صلیب مالتس(. اين نظم را نبايد با تبلور اشتباه گرفت، زيرا 

وجود دارند كه ساختار كامال منظمی دارند، اما متبلور نمی باشند و فقط بادلیل نظام بااال و تحات تااثیر ناور        نیمه بلورين(

 در آنها ديده می شودپوالريسه، شكست مضاعف نور 

 

تصاااوير تهیااه شااده توسااط میكروسااكو  الكتروناای    -13شااكل

 ها از نظر شكل واندازه دهنده انواع گرانول نشان

a  وb گندم- c ذرت دندان اسبی--d ذرت با آمیلوز فراوان 
-e زمینی سیب- f تاپیوكا- g- برنج 
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ی، بهترين حالت برای گیاه آن است كه انریی مازاد خود را بصورت نشاسته ذخیاره نماياد و ناه    ریاز نقهه نظر ان

سااختار گراناول   ساكارز، زيرا كه نامحلول بوده و مولكول بسیار بسرگی محسوب می شود. رشد نشاسته باه طارف بیارون    

است و اليه جديد برحسب مقدار كربوهیدراتی كه در زمان تولید اليه در اختیار گیاه بوده دارای ضخامت متفاوتی اسات.  

اين اليه ها را می توان بخوبی و هنگامی كه نشاسته با اسید ضعیف يا آنسيم تیمار شود، بخوبی دياده مای شاوند. در ماورد     

توان اين اليه ها را حتی در گرانول سالم نیس مشااهده نماود. نشاساته غاالت حااوی مقاادير        نشاسته سیب زمینی براحتی می

كمی چربی است كه اغلب از نوع قهبی می باشند و بنابراين برای استخراج آن ها نیاز به حالل هاای قهبای مانناد مخلاوط     

ديگر انواع نشاسته )حاصل از مناابع غیار   درصد است.  1يا  8.2آب می باشد. مقدار چربی در نشاسته غالت حدود –متانول

صرف نظر از وجود مقادير ناچیس امالح در نشاسته، اين تركیاب حااوی مقادار قابال      غله ای(، اصوال فاقد چربی می باشند.

در ماورد نشاساته    مالحظه ای فسفر و نیتروین است. در نشاسته غالت، فسفر عمدتا بصاورت فسافولیپید اسات، در حالیكاه    

با گلوكس بصورت استری ديده می شود كه اين حالت را نمی توان در ماورد نشاساته حاصال از غاالت      ، فسفرسیب زمینی

درصد نیتروین هستند كه از منابع چربای و پروتئینای نشاات گرفتاه      828/8مشاهده نمود. تمام انواع نشاسته حاوی كمتر از 

 سنتس نشاسته دخالت داشته اند.  اند و بنظر می رسد باقیمانده آنسيم هايی باشند كه به هنگام

 نشاسته هاي گرانول در مقدار کم اءزاج

رساد.   درصد مای  12وجود دارند. مقدار رطوبت به   پروتئین، چربی، رطوبت و امالح در مقادير ناچیس در گرانول

درصاد و میاسان    32/8تاا   1/8درصد است. مقدار پروتئین بر حساب ناوع نشاساته باین      2/8میسان خاكستر معموالً كمتر از 

 

 آنسيم آمیالز تیمار شده با مقهع عرضی گرانول نشاسته -28شكل



 و فناوری غالتیمی ش

 43 

كاسااوا دارای چربای كمتار از نشاساته     و  زمینای  های سیب درصد متغیر است. نشاسته حاصل از ريشه 0/8تا  1/8چربی بین 

هاا بار    گذارند اماا اثار مهام آن    میتاثیر غالت است. گرچه چربی و روغن موجود در نشاسته بر نحوه یالتینه شدن نشاسته 

رساند.   طعام باه نظار مای     زمینای و كاسااوا )تاپیوكاا( كاامالً بای      نشاساته حاصال از سایب   ای كه  گونهه ب ،طعم نشاسته است

اول  .تاوان تقسایم نماود    های موجود در نشاسته را بر حسب نحوه جدا نمودن آنها از گرانول نشاسته به دو دسته می پروتئین

های متصال باه    پروتئین ، و ديگردا نمودها را با محلول نمكی ج توان آن كه می  های موجود بر روی سهح گرانول پروتئین

نیااز   SDSچاون  هايی  دترجنتو يا  های قلیائی عنوان مثال به محلوله براحتی میسر نبوده و ه ها ب گرانول كه جداسازی آن

كاه   ، حاال آن  نمايناد  هاا باا آمیلاوز و آمیلاوپكتین پیوندكوواالنسای برقارار مای        ، ايان پاروتئین   باشد. بنابر يك فرضایه  می

و  (friabilin)هااائی ماننااد فريااابیلین  انااد. وجاود پااروتئین  هااا جااذب شااده ، صاارفاً باار روی گراناول  هااای سااهحی وتئینپار 

شده است. ايان   بررسیدر ارتباط با سختی يا نرمی اندوسپرم دانه گندم  وبر روی نشاسته  (puroindoline)پیوروايندوالين 

هاای ساخت    های نرم گنادم و كمتار از داناه    التون است به وفور از دانهكیلود 12حدود  ها ها كه وزن مولكولی آن پروتئین

نمايناد.   های گندم ايفاا مای   ها نقش مهمی را در تعیین سختی دانه پروتئین اين كهمی توان دريافت استخراج شده و بنابراين 

و دارای ياك بخاش غنای از     سولفیدی بودهدی پل  2های بازی و هیدروفوب هستند كه دارای  پروتئین ها، پیوروايندوالين

دهاد. هار    بخش عمده را تشكیل می aشوند كه نوع  ديده می bو a به دو شكل  ((PINها تريپتوفان هستند. پیوروايندوالين

 bدرصد دارای ساختار يكسان در ترتیب اسیدهای آمینه خود هستند و صرفاً بخش غنی از تريتپوفان در ناوع   68دو نوع تا 

هاای قهبای بار تولیاد كاف توساط        كاه از تاأثیر مخارب چربای     ضمن آن ها پوروايندواليناست.  aتر از نوع  كمی كوتاه

ه ها شاخصی جهت تعیاین ساختی و نرمای داناه با      يابیلینرد همچون ديگر پروتئین بازی يعنی فنكن ها جلوگیری می پروتئین

هاا در   شاوند ولای مقادار كمتاری از آن     ت ديده مای های نرم و سخ در اكثر گندم PINهای  . اگرچه پروتئین آيند شمار می

های سخت يا خیلی ساخت )از جملاه گنادم     همیشه گندم PIN-aهای عاری از  د. بنابراين رقمنهای سخت وجود دار گندم

 آيند. روم( بشمار میود

دو دساته  تاوان باه    های موجاود در اندوساپرم را مای    ها، عمدتاً در جوانه دانه غالت متمركس هستند. چربی چربی

گلیساريدی و غیار قهبای     ای عمادتاً از ناوع تاری    های غیرنشاساته  چربی. ای تقسیم نمود ای و غیرنشاسته های نشاسته چربی
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 باوده های فسفات  دارای گروه های نشاسته ايی حال آنكه چربیهای نشاسته جای دارند  آيند و در درون گرانول بشمار می

گويناد و   نیاس مای   لیسوفسافولیپیدی  های ها چربی و به آن باشند فايری چون لسیتین میو از اين نظر شبیه به تركیبات امولسی

دهند كه در اين حالت بخش اساید چارب چربای،     كمپلك  توانند با آمیلوز تشكیل ای است كه می گونهه ساختمان آنها ب

 شود.   باال ذوب يا شكسته میدمای گیرد. اين كمپلك  بسیار پايدار بوده و فقط در  در بخش درونی آمیلوز قرار می

 :خمير و تنزل کيفيت ذرت در نشاستهژالتينه شدن، تشكيل 

فاردی كاه در   ه باشاند و از ايان رو خصوصایات منحصار با      در آب سرد ناامحلول مای   های طبیعی نشاسته گرانول

دلیل تغییراتای اسات كاه    ه به كلباشد ب های نمی دلیل خصوصیات و يا رفتار گرانوله شود، ب ديده میغذايی بسیاری از مواد 

نشاساته   در شود. از جمله ايان تغییارات یالتیناه شادن و تشاكیل خمیار       هنگام مجاورت با آب گرم ايجاد میه در نشاسته  ب

است كه حالتی غیرقابل برگشت بوده و بستگی به مقدار آب و حرارت اعمال شده دارد. اين تغییرات در نتیجه حل نشادن  

شود و بنابراين قاادر اسات كاه خصوصایاتی همچاون ايجااد بافات،         ها ايجاد می موجود در گرانول همه و يا بخشی از مواد

در كنار یالتینه شادن و تشاكیل خمیار، تناسل      رد. ووجود آه بغذايی لسوجت)ويسكوزيته( و نگهداری رطوبت را در مواد 

آياد. گرچاه سارعت و     ت دادن بوجود مای دنبال حراره هاست و ب دلیل اتصال مجدد مولكوله كیفیت نیس وجود دارد كه ب

شادن و  مینه با تأثیر حرارت بار یالتیناه   شدت تنسل كیفیت نشاسته بستگی به درجه حرارت دارد، اما تأثیر حرارت در اين ز

 باشد. يا خمیری شدن نشاسته متفاوت می

  Gelatinization :ژالتينه شدن

های نشاسته كه همراه با ظهور  مولكولی موجود در گرانولیالتینه شدن نشاسته عبارت است از شكسته شدن نظم 

باشد.  ر و تغییر حاللیت مینوناپذير در خواص نشاسته نظیر تورم گرانولی، از دست دادن خاصیت انكسار تغییرات برگشت

در  نشاستهدارد. ، روش مشاهده و نوع گرانول  نقهه آغاز یالتینه شدن و دامنه پديدار شدن آن بستگی به غلظت نشاسته

شود كه از  تغییرات متعددی ظاهر می  . با اضافه شدن عامل حرارت،شود میحل ندر درجه حرارت اتاق و حتی آب سرد 

از بین رفتن خاصیت انكسارنور است از هم پاشیده شدن ساختار نیمه بلورين كه عالمت آن  توان به دو مورد مهم جمله می

ها ضمن جذب آب  دهی، گرانول با تداوم حرارت .اشاره نمود مه به يك اندازههرچند نه هافسايش اندازه گرانولی،  و
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شوند و آمیلوز و آمیلوپكتین در  ناگاه از هم گسیخته میه كه ب تا اين يابد ويسكوزيته محیط افسايش می و متورم شده

توان گفت كه  گاه می آن  نمودند،ها اين فرآيند را طی  هنگامی كه بخش اعظم گرانول شوند. سوسپانسیون آبی رها می

و يا پخته شده است. در اكثر اوقات همین خاصیت خمیری شكل شدن نشاسته است كه گرفته  یخمیر حالت  ، نشاسته

گونه تغییرات در  د. درجه حرارتی كه طی آن اينگردشود تا از نشاسته برای ايجاد خواص عملكردی استفاده  باعث می

های يك نشاسته  كه همه گرانول گويند. در عمل با توجه به اين درجه حرارت یالتینه شدن می شود را نشاسته ايجاد می

عنوان درجه حرارت ه را ب یصاخمای ، بنابراين نمی توان يك دشوند رجه حرارت معین یالتینه نمیخاص در يك د

الزم برای  درجه حرارت م ثر است.ارت یالتینه شدن یالتینه شدن نشاسته محسوب نمود. نوع نشاسته نیس بر درجه حر

زمینی و كاساوا كمی كمتر از درجه حرارت الزم برای یالتینه نمودن  ای مانند سیب غده محصوالت  یالتینه شدن نشاسته

های  نشاسته گندم و ذرت است. از نقهه نظر ترمودينامیكی، حرارت باعث شكسته شدن پیوندهای هیدروینه بین زنجیره

شكل گرانول يعنی نواحی كه  گردند. تورم اولیه ابتدا در نواحی بی ر نتیجه باعث تضعیف گرانول میمری شده و د پلی

ها گسترش  افتد و بعد به ساير قسمت پذيری بیشتری دارد، اتفاق می مر آسیب تعداد پیوندهای هیدروینه كم است و پلی

 مايد. ن يابد. با تضعیف ساختار گرانولی، گرانول شروع به جذب آب می می

 Pasting تشكيل خمير نشاسته:

يابد. ويسكوزيته خمیر هنگامی كاه   افسايش می باز هم ها كامالً متورم و ويسكوزيته دهی،گرانول با تداوم حرارت

صاورت  ه گويند. در ايان حالات نشاساته با     می peak viscosityتورم به باالترين حد خود برسد به حداكثر رسیده و به آن 

 و (21يابد)شاكل  ها كااهش مای   شدن گرانول بازدلیل ه دهی بیشتر ويسكوزيته ب  آيد. با حرارت شكل در می  كامالً خمیری

توجاه  بايد به اين نكته  شود. ها می شت اجساش موجود در گرانول و در نهايت پاره شدن كامل گرانولنشامل تورم گرانولی، 

مرحله یالتینه شدن تفكیك نمود و شايد بهتر باشد آن را ناوعی   توان كامالً از نمود كه مرحله خمیری شدن نشاسته را نمی

ه گاردد با   دنبال سرد شادن دچاار تغییار مای    ه خمیر حاصله بويسكوزيته ، طور معموله بتداوم یالتینه شدن در نظر گرفت. 

باشاد، احتماال   شود. در اين حالت هر چه مقدار آمیلوز بیشاتر   خمیر ويسكواالستیك و يا یل تشكیل میای كه نوعی  گونه

 وجود آيد بیشتر است. ه كه یل سفت و قابل برشی ب اين
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شدن خمیر و يا یل حاصله را تعیاین   مقدار آمیلوز وآمیلوپكتین موجود در نشاسته، خصوصیات رئولویيكی و نحوه یالتینه

ياباد   طور كامل از آمیلوپكتین ساخته شده ويسكوزيته سريعاً افاسايش مای  ه د. برای مثال در نشاسته مومی كه تقريباً بنكن می

خمیاری   ،و بعاد از سارد شادن   كااهش مای ياباد    سريعاً و ، ويسكوزيته شكسته شده ولی بعد از آن و با ادامه حرارت دادن

حااوی   كه نشاسته ذرت دندان اسبیدر  آمد. صورت یل در نخواهده شود كه البته ب چسبنده و ويسكواالستیك حاصل می

افسايش چندانی را نخواهاد داشات ولای در مقابال در حاین حارارت دادن،        در آغاز % آمیلوز است، ويسكوزيته22حدود 

 (.22)شكل تشكیل یل قابل برش خواهد داد شكسته شدن ويسكوزيته محدود بوده و بعد از سرد شدن

 Retrogradation:  تنزل کيفيت

هاای ناامحلول موجاود     هماراه باا بخاش    هاا  آندرآمدند،  كامالً آزادصورت ه های نشاسته بمر كه پلی بعد از آن

تاوان   نوعی تمايل به اتحاد مجدد را در دوره سرد شدن از خود نشان خواهناد داد. تناسل كیفیات نشاساته را مای       درگرانول

تواند پ  از سارد شادن    حساب آورد. گرچه آمیلوپكتین نیس میه یل مانند بساختار نتیجه تشكیل نوعی مجموعه بلورين با 

های آمیلوز تمايل بیشتری به تركیب و اتحاد مجدد و تشكیل پیوندهای هیدرویناه   پديده فوق شود، اما مولكولبروز باعث 

 دهند.   از خود نشان می

 

 

 

 

 جذب آب توسط گرانول، پاره شدن آن ها و اتصال مجدد واحدهای آمیلوز -21شكل

 

 زمینی ذرت دندان اسبی و ذرت مومی های سیب منحنی ويسكوزيته نشاسته -22شكل

 زمان )دقیقه(

 درجه حرارت )سلسیوس(

 زمان )دقیقه(

 درجه حرارت )سلسیوس(
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مارور  ه ياباد. با   صورت فساينده مات و كدر شده و قابلیت برش در یل آن افاسايش مای  ه با ايجاد اين پديده، خمیر نشاسته ب

كنااد كااه بااه پديااده اخیاار اصااهالحاً سینرساای   بافاات السااتیكی پیاادا نمااوده و آب از خااود آزاد ماای  حاصااله، زمااان، یل

(synersis) شاوند دياده    ها كه با نشاسته حاوی آمیلوز تعديل نشده ساخته مای  شود و در محصوالتی مانند س  گفته می

بناابراين   كناد  ، بروز می نشاسته در حال سرد شدن استهنگامی كه  (retrogradation)جا كه تنسل كیفیت  شود. از آن می

ثبات نشاسته بعد از باز  شود. اند بیشتر ديده می داری شده نگه رپديده سینرسی  نیس در محصوالتی كه در يخچال و يا فريس

شااخص مناسابی بارای تشاخیص كیفیات       و گاردد  مای   تعیین شده زاد گیری مقدار آب آ از طريق اندازه فراوردهشدن يخ 

هاای حاصال از مناابع مختلاف دارای سارعت و شادت تناسل كیفیات           كه نشاسته. همچنین بايد توجه نمودباشد نشاسته می

آورد. حاال   وجاود مای  ه نرمی ب  زمان یل رمروه درصد آمیلوز است، ب 13عنوان مثال، تاپیوكا كه حاوی ه متفاوت هستند. ب

كناد و بناابراين    % آمیلوز( یل سفتی را به هنگام سارد شادن تولیاد مای    48ارای مقادير باالی آمیلوز )كه نشاسته ذرت د آن

 افتد. تنسل كیفیت در آن شديدتر اتفاق می

 هم زدن نشاسته:ه ب و  pHاثر 

اياد ماورد   تواند دامنه وسیعی را در برگیرد بنابراين اثر اين عامل بر نشاساته ب  مواد غذايی می  pHبا توجه به اينكه 

كند و اين حالات هام در نشاساته معماولی و هام       تغییر می pH شكل محسوسی تحت تأثیره توجه قرار گیرد. ويسكوزيته ب

یه حرارت دادن تواند در مراحل اول بسیار باال يا پائین می pHشود. گرچه  ديده می (modified starch)نشاسته تعديل شده 

واسهه هیادرولیس شادن   ه اين امر ب گذارد و در مراحل بعدی اثر منفی بر ويسكوزيته می، اما  ه شدن شودباعث تسريع یالتین

باشد. بهم زدن نیس اثر زيادی بر رفتار نشاسته دارد. اعمال توام درجه  ها می دست گرانول پیوندها و از بین رفتن ساختار يك

گرفته، یل به حداكثر ويساكوزيته خاود دسات    خوبی صورت نه شود تا یالتینه شدن نشاسته ب حرارت و بهم زدن باعث می

(. ايان وضاعیت در بسایاری از فرآينادها و     23باشاند. )شاكل   های تعديل نشده آسیب پذيرتر مای  نیابد. در اين زمینه نشاسته

، هاا، قنادها   افتد. چربی ها و هموینايسرها اتفاق می با سرعت زياد، پمپهای  تجهیسات مثالً به هنگام استفاده از مخلوط كن

ها به واسهه دارا بودن تمايل به انجاام واكانش    توانند بر یالتینه شدن، نشاسته تاثیر بگذارند. چربی ها و امالح نیس می پروتئین
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شوند تا محصاول باا ويساكوزيته كمتاری بدسات آياد.        با گرانول نشاسته و جلوگیری از هیدراته شدن كامل آن باعث می

 شوند.   باعث محدود شدن یالتینه و خمیری شدن نشاسته می برای جذب آب ، قندها نیس از طريق رقابت با نشاسته 

 

 

 

 

 :(Starch Modification) نشاسته خواص تغيير یا تعدیل

باشاند و از ايان رو    فاردی مای  ه انواع نشاسته طبیعی حاصل از منابع مختلاف هار ياك دارای خاواص منحصار با      

كاه ايان   بايد توجه نمود آننمايند. در كنار ا استفاده میه تولیدی، از آن فراوردهمتناسب با نوع غذايی كنندگان مواد  تولید

تولیادی  يی اغاذ ماواد   تناوع الزم جهت بكارگیری آنها در دامنه وسیعی از مواد غذائی هساتند.   ويهگیها فاقد  نوع نشاسته

 ،تولیاد نماود   ،را داشته باشاد فرآيندها ای از  تحمل دامنه گستردهتوانايی ای كه  حدی است كه بايد بتوان نشاسته امروزه در

واسهه ايان  ه نیس بسیار مهم است. ب …به هنگام توزيع، انبارداری و  فراوردهكار رفته در ه كه نحوه رفتار نشاسته ب ضمن آن

 استه امروزه مورد توجه است.  نیاز است كه موضوع تعديل و تغییر خواص نش

  :تغيير و تعدیل شيميایی نشاسته -5

پاذيرد. تعاديل    ترين تعديل و تغییر در خواص نشاسته از طريق تیمار آن با مواد شیمیايی مجاز صورت می مرسوم

باا گروههاای   شایمیايی  دهاد. نحاوه تعاديل كااماًل سااده و شاامل واكانش ماواد          نشاسته عملكرد آن را تغییر مای شیمیايی 

پذيرد. سوسپانسایون   شود. تعديل نشاسته به روش شیمیايی معموالً در محیط آبی صورت می مر نشاسته می هیدروكسیل پلی

و درجه حرارت باا مااده ياا ماواد شایمیايی       pHدرصد مواد جامد( ، تحت شرايط مناسب از نظر  42تا  38نشاسته در آب )

شاود و در   تا حد مهلوب تنظیم شده و سپ  محصول با آب شسته مای محصول  pHشود. بعد از اتمام واكنش،  تركیب می

و  (degree of substitution)آيد. میسان تعديل شیمیايی بر حسب درجاه جاايگسينی   صورت پودر خشك در میه نهايت ب

گاردد.   ن مای شوند، بیاا  های هیدروكسیل واحدهای گلوكس می های استات يا فسفات جايگسين گروه در مواقعی كه گروه

 اثر هم زدن و حرارت بر ويسكوزيته نشاسته -23شكل



 و فناوری غالتیمی ش

 22 

هاای   كانش و ياا وا  (cross-linking)ای از نشاسته تعديل شاده از طرياق انجاام اتصااالت عرضای      در تجارت، بخش عمده

 شود.   تولید می جايگسينی و يا هر دو روش

 ایجاد اتصال عرضی:  الف

آيد. در اين روش از ماواد شایمیايی    می حسابه روش تعديل شیمیايی نشاسته بترين  معمولايجاد اتصال عرضی 

د. پیوندهای عرضی تشاكیل  گرد مر نشاسته هستند، استفاده می كه قادر به انجام واكنش با دو يا چند گروه هیدروكسیل پلی

(. پیونادهای  24)شاكل  بخشاند  ختمان گراناولی را اساتحكام  نامند زيرا قادرند كه سا می (weld spots) جوش نقاط را شده

تواناد درجاه حارارت     كه مای نشاسته ای را تولید خواهند نمود ها را كنترل نموده، عرضی بوجود آمده متورم شدن گرانول

درصد نشاسته را ابتدا قلیايی نماوده   42تا  38 در اين روش محلول د و شرايط اسیدی را تحمل نمايد. هم زدن شديه باال، ب

( pH   و سپ  در حضور نمك با يك ماده شایمیايی مجااز كاه قاادر باه ايجااد پیوناد عرضای اسات،           12تا   2/7برابر با )

 دهند.   واكنش می

 

 

 

فسافات و مخلاوط آديپیاك و اساتیك      متا  توان به فسفر اكسی كلرايد، سديم تری شیمیايی میاز جمله اين مواد 

گراد در نظر گرفته و زمان انجام واكنش  درجه سانتی 22–  28(. درجه حرارت واكنش را 22آنهیدرايد اشاره نمود)شكل 

حد خنثای تنظایم و پا  از صااف نماودن و       نشاسته را در pHساعت متغیر است. بعد از اتمام واكنش،  24دقیقه تا  38بین 

بار حساب   )درصاد  22/8تاا   882/8كلرايد در محادوده   گونه كه ذكر شد از فسفر اكسی  همان نمايند. شستشو، خشك می

بااال )تقريبااً    pHگاردد و واكانش در    اتصاالت عرضای اساتفاده مای    دارایای  منظور تهیه استرهای نشاستهه وزن نشاسته( ب

نیاس قاادر باه ايجااد     درصاد   88822/8باه میاسان    متاا فسافات    كلرايد، سديم تری شود. همچون فسفر اكسی ( انجام می2/11

هاا نیااز دارد و نظیار ماورد اول نشاساته       تری را برای تكمیال واكانش   طوالنیاما زمان  باشد اتصاالت عرضی در نشاسته می

تاأثیر ايجااد اتصااالت     حمل باه شارايط فرآيناد خواهاد باود.     تر همراه با افسايش ت ا ثباتحاصله دارای ويسكوزيته بهتر و ب

 ساختمان گرانول نشاسته دارای اتصاالت عرضی  -24شكل
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يط اشار چون استفاده طوالنی از حرارت، شرايهی عرضی در نشاسته بسیار چشمگیر است. ويسكوزيته نشاسته عادی كه در 

بود. گاهی از نشاساته تعاديل شاده    تر خواهد  در شكل تعديل شده خود با ثبات شود و يا بهم زدن شديد شكسته می اسیدی

 . نمايد دهی جلوگیری می حین حرارتاز تورم گرانولی در شود زيرا  ارنده ياد میبه روش فوق به عنوان نشاسته بازد

 

 

 

 

 

 

ن است كه بدين ترتیب ثبات گراناول و بافات خمیار    آعرضی   اتصاالت ترين مسيت مترتب بر ايجاد محدود مهم

نشاساته ماومی كاامال از باین خواهاد رفات. باا افاسايش         چسبنده نمايد و به عنوان مثال حالت مومی و  نشاسته بهبود پیدا می

ت بیشاتری  كناد، مقاوما   دوره پخت نشاسته و تشكیل خمیرآن بروز مای ، نشاسته نسبت به تغییراتی كه در  اتصاالت عرضی

در ويسكوزيته خاود   peakدرصد سديم تری متافسفات(، فاقد هرگونه  80/8. نشاسته با اتصاالت عرضی باال )پیدا می كند

اناواع نشاساته    شود. امروزه كشد، ديده می صورت منحنی كه افسايش تدريجی ويسكوزيته را به تصوير میه است و بیشتر ب

باه بهتارين    دستیابی د، بنابراين ضروری است براینوجود دار ضی كامالً متفاوت در بازاراتصاالت عر تعداد باتعديل شده 

بیشترين مورد مصرف اين نوع نشاسته در مواقعی است كاه فرايناد در    در صنعت غذاترين آنها انتخاب شود.  نتیجه، مناسب

 اگار مقادار  گیارد.   های باال، انجاام مای   های پر قدرت همراه با درجه حرارت زن شرايط اسیدی و يا به هنگام استفاده از هم

بیناد،   ت چنادانی نمای  كاه حارار   فاراورده ايای  در اين صورت اين نشاساته در    ای فراوان باشد، اتصاالت عرضی در نشاسته

در آن اتصال عرضی ايجاد شاده، باه هایچ روی     از سوی ديگر نشاسته ايی كه بهور كاملعملكرد مناسبی نخواهد داشت. 

دستكش های استريل مخصوص  به عنوان پوشش درونتشكیل یل نمی دهد و می توان آن را براحتی استريل نمود. از آن 

 ی گردد. جراحی بصورت يك اليه نازك استفاده م

ايجاد اتصال عرضی بین نشاسته و تركیبات شیمیايی به ترتیب  -22شكل 

 استیك آنهیدريد-فسفراكسی كلرايد، تری متافسفات و آديپیك
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 جایگزینی :  ب

ياباد كاه ايان تغییار      افاسايش مای    دنبال سارد شادن آن،  ه گونه كه قبالً ذكر شد، ويسكوزيته خمیر نشاسته ب همان

واساهه  ه باروز نماياد. در واقاع با    تواند شاديدتر   می  حالت در بافت نشاسته در مواردی كه مقدار آمیلوز نشاسته زياد است،

مرهاای نشاساته    های آمیلوز، یل سفتی ايجااد خواهاد شاد. باه ايان پدياده يعنای اتصاال مجادد پلای           اتصال مجدد مولكول

به حاداقل رسااندن آن،    و شود. به منظور جلوگیری از بروز پديده فوق گفته می (retrogradation) اصهالحاً تنسل كیفیت

كنناده   هاای بلاوك   عنوان گاروه ه ها ب های استیل يا هیدروكسی پروپیل كه از آن ايی همچون گروهنشاسته با موادی شیمی

 (.26)شكل .ها وارد ساختار اصلی نشاسته شوند گردد تا بدين ترتیب اين گروه شود، تیمار می ياد می

 

 

 

 

)تناسل   مرها در نشاسته اتصال مجدد پلیبا انجام اين عمل درجه حرارت یالتینه شدن نشاسته كاهش يافته و با جلوگیری از 

داری  نگاه پاايین  هاای   محصاوالتی كاه در درجاه حارارت     شاود. ايان ناوع نشاساته در     كیفیت( به ثبات نشاسته كمك می

 گردند بسیار مناسب است.  صورت منجمد تولید میه شوند و يا ب می

 (A)استرهاي نشاسته )استات نشاسته: 

باشاد. اساتات    منظاور تثبیات خصوصایات آن مای    ه های معماول در صانعت با    استیله كردن نشاسته يكی از روش

باشد. نشاسته استیله شاده از   كاربرد دارند میغذايی های استیل كه منحصراً در مواد  درصد گروه 2/2تا  2/8نشاسته حاوی 

(. بعاد از اتماام   27گردد)شاكل   آنهیدريد و يا وينیال اساتات باه محلاول نشاساته تهیاه مای       اسید طريق افسودن آرام استیك

عناوان تغلایظ   ه شود. نشاسته استیله شده در درجاه اول با   محصول خنثی شده و نشاسته حاصله شستشو داده می pHواكنش 

صورت سارد  ه ده در محصوالتی كه بگردد. زيرا از ثبات و شفافیت خوبی برخوردار است. از اين فرآور كننده استفاده می

 كننده در نشاسته جايگسينی گروه های بلوك -26شكل 
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شاود   شود. در صورت اضافه كردن آن به محصوالت لبنی، پديده لخته شادن دياده مای    اند استفاده می و يا منجمد در آمده

 افتد.   ثبات شدن پیوند استاتی است كه در مواقعی كه غلظت پروتئین زياد باشد، اتفاق می دلیل بیه كه احتماالً ب

 

 

 

 

 

 

 (Bآنهيدرید کاکتنيل سوکسيني نش نشاسته باواک (OSA) : 

و ياا سوكساینیك    OSAهاای موجاود بار روی نشاساته باا تركیبااتی مانناد         در صورت جايگسين نماودن گاروه  

در ايان   آياد كاه   دسات مای  ه از نشاسته ب یآنهیدريد، نوعی حالت هیدروفوبیك در نشاسته ايجاد خواهد شد و نوع جديد

كند. واكنش شیمیايی م ثر در تهیه اين نوع نشاسته بسیار شابیه باه واكانش     كننده امولسیونی عمل می عنوان تثبیته حالت ب

تهیه نشاسته استاتی است با اين تفاوت كه در اين روش حلقه هیدروفوب آنهیدريد مورد استفاده قرار گرفته و محصاول را  

و در سوسپانسایون   3تاا   pH 7(. واكانش معماوالً در   20)شاكل   شامار آورد ه توان يك نیمه استر از اسید سوكسنیك ب می

، درجه حرارت یالتینه  با افسايش میسان جايگسينی .جايگسينی مجاز است( درصد  82/8)حداكثر  گیرد نشاسته صورت می

، تمايال آن باه تشاكیل یل كام      ز فراوان باشد، بعد از تعديل شادن ای دارای آمیلو يابد و حتی اگر نشاسته شدن كاهش می

رود. از آن همچناین   كار مای ه های ساالد ب ها و س  كننده در نوشابه به عنوان تثبیت OSA نشاسته تیمار شده باخواهد شد. 

 شود. يند استفاده میعنوان كمك فرآه كننده و نیس ب عنوان ماده ابریه ، ب كننده مواد معهره عنوان ماده پوشینهه ب

(C :نشاسته فسفاته 

استر نشاسته با اسید فسفريك است. برخالف نشاسته تهیه شاده باه روش اتصاال عرضای كاه معماواًل باه واساهه         

(، نشاسته فسفاته از طرياق  23شوند)شكل كلرايد و يا تری متا فسفات سديم تهیه می واكنش مواد فسفريله چون فسفر اكسی

 سينی گروه های استات بر روی نشاستهجايگ -27شكل 
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در واكانش نشاساته باا     شاود.  لیاد مای  تركیبااتی چاون ارتوفسافات ساديم و تاری پلای فسافات ساديم تو        ايجاد واكنش با 

مای   ، اساتفاده 2/6تاا   pH 2ساعت ، و در  6دقیقه تا  38گراد به مدت  درجه سانتی 128-168ارتوفسفات از درجه حرارت 

 شود. 

 

 

 

 

 

برخاوردار  پاايین  هاای   ، از ثبات مناسبی در درجاه حارارت   دارای شفافیت خوبی بوده  نشاسته نوع فسفاته معموالً

ناد زيارا كاه باه ثباات      نماي هاای سااالد توصایه مای     كنندگی است و آن را برای تهیه س  امولسیون است و دارای خاصیت

 كند. امولسیون حاصل از روغن و سركه كمك می

 

 

 

 

 

 

 

D) نشاسته اتري: 

(. 38آيد)شاكل   شامار مای  ه هاای تعاديل شاده با     تهیه نشاسته هیدروكسی پروپیله شده گامی بلند در تهیه نشاسته

رفاع  -به هنگام فرآيناد انجمااد   خمیر اين نشاسته دارای شفافیت بسیار خوب، ويسكوزيته باال، سینرسی  كم و ثبات خوب

 جايگسينی به ترتیب ارتو فسفات و تری پلی فسفات بر روی نشاسته -23شكل 

 

 

 بر روی نشاسته OSAواكنش شیمیايی جايگسين شدن  -20شكل 
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ياباد. از ايان ناوع     باز هم افاسايش مای    انجماد دارد. اگر اين نشاسته تحت تیمار اتصال عرضی نیس قرار گیرد، خاصیت اخیر

گردد. ايان نشاساته را از طرياق     ها استفاده می ها و س  ها، پودينگ گريوی نشاسته در طیف وسیعی از محصوالت از جمله

هاای   و در درجاه حارارت  قلیاايی  درصد( و در شرايط كامالً  18تا  6بین محلول نشاسته با پروپیلن اكسايد )انجام واكنش 

از آنجاا  . نمايناد  تهیه می درصد گروههای هیدروكسی پروپیل( 7)حداكثر  ساعت 24مدت ه گراد ب درجه سانتی 42حدود 

دلیل دارا بودن قلیائیات نسابتاً بااال، ممكان اسات      ه نیس بدهد و  كه اين نوع نشاسته درجه حرارت یالتینه شدن را كاهش می

تاا   2). باشاد  هايی چون سولفات سديم ضروری می ، از اين رو افسودن نمكبروز نمايدها  خود گرانوله ب متورم شدن خود

 درصد بر حسب وزن نشاسته(   18

 

 

 

مشاهده نمود. باا انجاام    31توان در شكل  های جايگسينی بر روی ويسكوزيته نشاسته را در می تأثیر انجام واكنش

ياباد. در مقايساه باا نشاساته طبیعای، حاداكثر ويساكوزيته افاسايش          درجه حرارت یالتینه شدن كااهش مای   اين واكنش ها

خمیری كه نسبت به تناسل كیفیات از    . كند پیدا میهای حاوی آمیلوز كاهش  خصوصاً در نشاسته set backيابد. مرحله  می

 شود.   ثبات خوبی برخوردار است ايجاد می

 

 

 

 

 

 

 
 تأثیر جايگسينی )استیله كردن( بر روی ويسكوزيته نشاسته -31شكل 

 

 یل بر روی نشاستهجايگسينی هیدروكسی پروپ -38شكل 
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 :تههيدروليز نشاس -2

هايی با وزن مولكاولی بااال اسات بناابراين از خاصایت تغلایظ كننادگی بسایار          كه نشاسته دارای قسمت گفته شد

باا وزن  اجسايای  ای تولید خواهد شاد كاه دارای    . با انجام اين نوع فرآيند تعديل)هیدرولیس( ، نشاستهاستخوبی برخوردار 

شاود   های تبديل كه در صنعت تهیاه نشاساته اساتفاده مای     ترين روش مهمد. از ننداربااليی مولكول كم بوده و ويسكوزيته 

 ، دكسترينه كردن و هیدرولیس آنسيمی اشاره نمود.  توان به هیدرولیس اسیدی، اكسید كردن می

 نشاستههيدروليز اسيدي الف: 

در ناواحی   یشاتر بخواهد شاد و هیادرولیس    6و1و  4و1اسید باعث هیدرولیس شدن هر دو نوع پیوند   در اين روش،

صورت كنترل شده و در درجه حارارت  ه ، اسید ب )آمورف( گرانول اتفاق خواهد افتاد. برای تهیه اين نوع نشاسته شكل بی

شاود و   گاراد( اضاافه مای    درجاه ساانتی   22گراد تا كمی كمتر از درجه حرارت یالتینه شدن نشاساته )  درجه سانتی 22 بین

 صااف كاردن و   يابد. در مرحله بعد اسید خنثی شده و نشاساته پا  از   ب  برسد ادامه میهیدرولیس تا زمانی كه به حد مهلو

گردد. هدف عمده از انجام هیدرولیس اسیدی، كاهش ويساكوزيته خمیار نشاساته گارم اسات تاا بادين         ، خشك می شستن

ضامن دارا   زيارا  نامناد  مای  thin boiling را فراورده هاهای بیشتری از نشاسته استفاده نمود. اين نوع  ترتیب بتوان از غلظت

قنادی خصوصااً آن دساته كاه     فراورده هایدر تهیه  ها ز آننمايند. ا را حفظ می قدرت تشكیل یل ،پايینبودن ويسكوزيته 

 ای هستند.   های حاوی اين نوع نشاسته دارای بافت نرم و یله آب نبات شود. بسیار مهم است، استفاده می تشكیل یل در آنها

 بري   يد نمودن و رنگاکسب: 

توان با استفاده از مواد اكسیدكننده نیس تعديل نمود. بسته به نوع و مقدار ماده مصرفی اين تعاديل را   نشاسته را می

بار شاامل پراكسایدهیدروین، آمونیاوم پرساولفات،       گاذاری نماود. ماواد رناگ     بری ناام  توان اكسید نمودن و يا رنگ می

. در مورد اكساید نماودن نشاساته صارفاً اساتفاده از       كلريت سديم است، پرمنگنات پتاسیم وهیپوكلريت سديم و يا كلسیم

مراتب ه گرم برای هر كیلو نشاسته( ب 22) حد مجاز اين ماده برای اكسیداسیون هیپوكلريت سديم مجاز شناخته شده است.

هادف   گرم به ازای هر كیلاوگرم نشاساته (.   2/0) توان مورد استفاده قرار داد بری می االتر از مقداری است كه برای رنگب

چاون كااروتن،   هاايی   ناخالصای بری، بهبود رنگ سافید پاودر نشاساته از طرياق اكساید نماودن        عمده از انجام عمل رنگ
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های  ، اما تعدادی از گروه باشد كننده مصرفی بسیار زياد نمی اده اكسیدهر چند میسان م باشد. می رنگیسه هازانتوفیل و ساير 

كنناده در حادی بااالتر از آنچاه بارای       شاوند. اساتفاده از ماواد اكساید     هیدروكسیل نیس تحت تأثیر هیپوكلريت اكسید مای 

درصاد از مااده    22، حادود   در ايان حالات   گاردد.  مای پاايین  رود باعث تولید نشاساته باا ويساكوزيته     بری بكار می رنگ

نماياد   های هیدروكسیل را اكسید می درصد بقیه، گروه 72كربن شده و -شكسته شدن پیوندهای كربن باعثاكسیدكننده 

نشاسته اكسید شده معموالً ويسكوزيته كمی داشته ولی از شافافیت بسایار عاالی برخاوردار اسات و نسابت باه         (.32)شكل 

منظاور پوشاش دادن   ه باشد. از اين نوع نشاسته غالباً در تهیه خمیرهای نرم و شل كاه با   می پايدارپايین های  درجه حرارت 

هاا اوالً باعاث    گاردد. در ايان حالات آن    ، اساتفاده مای   روناد  محصوالتی همچون انواع گوشت و يا سابسيجات بكاار مای   

 ايجاد شود.   ،پ  از سرخ كردنشوند تا خمیر كامالً به ماده غذايی بچسبد و ثانیاً نوعی بافت برشته مانند  می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Pyroconversion)دکسترینه کردن ج: 

،  pH شاود. بار حساب شارايط واكانش از جملاه       خشاك تیماار مای   در اين روش نشاسته اسیدی شده با حرارت 

دهی، محصوالت مختلفی كه از نظر میسان ويسكوزيته، قابلیت حل شادن در   رطوبت، درجه حرارت و مدت زمان حرارت

كاار رفتاه در دو   ه ، تولید خواهد شد و بسته به شارايط با   آب سرد، رنگ، مقدار قندهای احیا و ثبات دارای تفاوت هستند

بارای تولیاد ايان ناوع نشاساته ابتادا اساید باه منظاور تساهیل هیادرولیس پیونادهای              د.نا گرد رنگ زرد و يا سفید تولید مای 

 افتد های عمده كه در حین اكسید شدن نشاسته اتفاق می واكنش -32شكل 
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گاردد. در حاین ايان     اعماال مای  حارارت خشاك    ،شود و سپ  همراه با بهام زدن  گلیكوزيدی بر روی نشاسته اسپری می

دارای  هورده حاصال آفار از آنجاا كاه    (.33شود)شاكل   مار دياده مای    فرآيند، هیدرولیس نشاسته و سپ  تشكیل مجادد پلای  

ه ، از آن عمدتاً بارای پوشاش دادن و ياا با     ويسكوزيته كم، قابلیت تشكیل اليه خوب و حاللیت بسیار خوب در آب است

هاای   توان به عنوان جاايگسين  های با ويسكوزيته باال را می شود. دكسترين گران قیمت استفاه می یها عنوان جايگسين صمغ

 در محصوالت قنادی و لبنی مورد استفاده قرار داد.   سین چربی

 هيدروليز آنزیمی د: 

شاكل  ه میالزها بتبديل نشاسته به قندهای ساده از طريق انجام تخمیر سابقه بسیار طوالنی دارد و در اين زمینه از آ

جا كه نشاسته یالتینه شده  توان از نشاسته طبیعی در اين مورد استفاده كرد، اما از آن شود. گرچه می ای استفاده می گسترده

، هیادرولیس آنسيمای و ياا تعاديل آنسيمای باا اساتفاه از خمیار          به آنسيم دارد، بنابراين در اكثر مواقعبااليی ت بسیار یحساس

 (.34)شكل  پذيرد استه صورت مییالتینه شده نش

 

 

 

 

 

 

روز سات ، شاربت ذرت و قنادهای سااده دك    دكساترين سته، به منظور تبديل آن به مالتوبیشترين تعديل آنسيمی نشا

، محصوالت متنوعی بدسات  نهايیدهنده مخلوط  باشد. در پايان تعديل آنسيمی و بر اساس اندازه مولكولی مواد تشكیل می

 ((Dextrose Equivalentتار باوده و دارای معاادل دكساتروز      ها كوچكتر باشند، مخلاوط شایرين   آيند. هرچه مولكول می

آمایالز بارای    αشاود. غالبااً از    در نظار گرفتاه مای    188باالتری است. معادل دكستروز برای نشاسته صفر و برای دكستروز 

باياد   بااال باشاد   DEگردد. در صورتی كه هدف تولید شربت باا   پائین استفاده می DEهای با  و شربت تولید مالتودكسترين

هضم آنسيمی آمیلوز و آمیلوپكتین  -34شكل 

 شكن آمیالز و يك آنسيم شاخه βو  α توسط
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تغییار   DEهای شاخه شكن نیس اساتفاده نماود. باا پیشارفت واكانش،       ز و آنسيمآمیالز، گلوكوآمیال-βآمیالز از  αعالوه بر 

تشاكیل یل نیاس تغییار     قابلیتشایرينی، ويساكوزيته،   ،قابلیت جذب آب، حاللیات فراورده مانند كرده و خواص عملكردی 

 خواهند نمود. 

 :تعدیل یا تغيير فيزیكی نشاسته  -3

 نشاسته پيش ژالتينه الف: 

هام اطاالق    (instant starch)و ياا نشاساته فاوری     (pregel)پیش یل  نشاسته به آن كه نشاسته پیش یالتینه منظور تولیده ب

شاود   ترتیاب تولیاد مای    هكاه با   فراورده ايای  .آيد صورت پودر خشك در میه و سپ  ب گردد ابتدا نشاسته یالتینه شده می

كمتارين فرآيناد حرارتای را    مانند نشاسته طبیعی دارای ساختار گرانولی خواهد بود. از اين نوع نشاسته در محصوالتی كاه  

 شود. بینند به عنوان قوام دهنده استفاده می می

 ا دو غلهكيك يهای غلهكی دارای  خشك كن– 32شكل 

 (. 33د )شاكل  گیار  ها قرار می درصد مواد جامد روی غلهك 48تا   38با حدود حداكثر در روش غلهكی محلول نشاسته 

آياد. معماوالً    صورت پودر در میه های داغ پ  از خشك شدن توسط تیغه جدا شده و ب اليه تشكیل شده بر روی غلهك

دارای ياك غلهاك    كن در حالتی كه از دو غلهك استفاده شود اوالً ويسكوزيته اندكی باالتر از موردی است كه خشك

تاری از   هاای ناازك   تاوان الياه   شاود مای   كمتاری وارد مای   shearباشد و ثانیاً در سیستم دو غلهكی، از آنجا كه نیروی  می

دلیال  ه تواناد با   ای كمتری را داراست كه اين امر مای  ای و كلوخه نشاسته را تهیه نمود. همچنین محصول حاصله حالت دانه

بساتگی باه ناوع    نهاايی  ت اليه و درجاه پخات باشاد. ويساكوزيته محصاول      خامض ،شدههای شكسته  كاهش مقدارگرانول
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های شیمیايی تعديل  كه به روشهايی  نشاستهها با  های مهمی كه اين نوع نشاسته نشاسته اولیه مصرفی دارد. از جمله تفاوت

اسافنج   مانناد هاا   گراناول كه  بهوریشد خواهد  جادياتر  اند دارند آن است كه در نوع پیش یالتینه ويسكوزيته سريع شده

ترين تغییری كه بعد از انجام اين فرآيندها در نشاساته ظااهر خواهاد شاد،      مهم .نمايند جذب می عايرا سر ، آبعمل نموده

خشاك   فاراورده كه  با توجه به اين باشند. از اندازه ذرات مینحوه پخش آن و نوع بافت خواهد بود كه هر دو مورد تابعی 

توان با كنترل فرآيند آسیاب و در نتیجه اندازه ذرات، قابلیت حل شدن و نوع بافات را تغییار داد.    می شود میب آسیاشده، 

تری را خواهند نمود ولی قابلیت حل شدن آنها كااهش   كه كامالً آسیاب شوند، ايجاد بافت نرمهايی  یلطوركلی، پیش ه ب

شاود. در خشاك    تر در آب حل می داشته ولی سريعای  كلوخهافتی صورت زبر، به يابد و بالعك  پیش یل تهیه شده ب می

ساپ  بار روی ناازل خشاك كان پماپ        های قوی پخته شده و زن پاششی، ابتدا نشاسته در ظروف تحت فشار و هم كردن

جاای اساتفاده از ظاروف تحات فشاار،      ه صورت ذرات ريس در آمد خشك شود. در صنعت به كه ب گردد تا پ  از آن می

ه پایش یالتیناه باوده و با     بهترين ناوع  نشاسته حاصل دهند. نشاسته را با استفاده از تسريق بخار آب از نازل عبور میمحلول 

با استفاده از حالل، نشاسته در الكل )معماوالً اتاانول(    فرآيند تولید نشاسته پیش یالتینهشود. در  خوبی در آب سرد حل می

 فاراورده حاصال  شود.  دقیقه حرارت داده می 2تا  2مدت ه گراد ب ه سانتیدرج 168-172درصد و درجه حرارت  08تا  78

 نامند.  را اصهالحاً نشاسته گرانوله قابل حل در آب سرد می

 تيمار حرارتی نشاسته ب: 

اسات   حرارت دهی در حضور رطوبتتركیبی از دو تیمار  گردد و اين روش فرآيند فیسيكی جالبی محسوب می

كنترل شده، نشاسته گراناولی پا  از حارارت دادن باه هماان صاورت و شاكل گراناولی تولیاد          تحت شرايط  و آنو طی 

نماياد بلكاه باه هنگاام یالتیناه شادن از پاياداری و         شود. محصول حاصله نه تنها خصوصایات اولیاه خاود را حفاظ مای      می

یالتینه شدن و يا آسیب رسایدن باه   تغییر فیسيكی در نشاسته بدون آن كه همراه با ويسكوزيته بهتری برخوردار خواهد بود. 

نشاساته در معارض    ،فرآيناد  ايان  ساختار گرانولی و يا از بین رفتن خاصیت انكسار نور آن باشد، پديادار خواهاد شاد. در   

ياباد تاا    ای كااهش مای   گیرد ولی مقادار رطوبات باه گوناه     درجه حرارتی باالتر از درجه حرارت یالتینه شدن آن قرار می

درصد تنظایم نماوده    12 -32توان بین  )نشاسته حاصل از كاساوا( را می نشاسته یالتینه نشود. به عنوان مثال رطوبت تاپیوكا
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ساعت حرارت داد. نشاسته حاصله دارای ويسكوزيته با ثباات خاوب در    1گراد به مدت  سانتیدرجه  138و سپ  آن را تا 

هم اساتفاده نماود كاه در     استرس زدايیين زمینه می توان از تیمار . در ااست 2/4آن ها كمتر از  pHمحصوالتی است كه 

 .داده میشود.ی برای مدت طوالنی حرارت محلول نشاسته تا حد كمتر از درجه حرارت مورد نیاز برای یالتینه شدن ولآن 

 :پروتئين -2

مرهای طبیعی هستند كه در تمام موجودات زنده يافت می شوند و از اسیدهای  پروتئین ها، پلیی ساختمان از نظر

اسایدی  ای ه تمامی اسیدهای آمینه دارای گروه. ، بوجود می آيند يگر متصل شده اندتیدی به يكدپآمینه كه با پیوندهای پ

ساختمان تماامی پاروتئین هاا ازجهتای باه يكاديگر شابیه اسات.          می باشد.  Rشان در گروه جانبیو آمینی هستند كه تفاوت

 ها می باشد. برای يافتن تفاوت نخستین عامل تفاوت مابین پروتئین ها نحوه قرار گرفتن اسیدهای آمینه يا ساختمان اول آن

سوم مراجعه نمود. اسكلت يك پروتئین تا حدودی قابل انعهاف است و مای تواناد    های دوم و های بیشتر بايد به ساختمان

د و مای  های فعاال مای باشا    به صورت پیچ خورده در آيد. گروه سولفیدريل موجود در اسیدآمینه سیستئین از جمله گروه

دی ساولفید  پیونادهای  كیل آمینه سیستئین واكنش داده، تش هایاسید روی ريل موجود برسولفید های گروه تواند با ديگر

 . (36را بدهند. )شكل

 

 پیوندهای دی سولفید در پروتئین ها-36شكل

در ارتباط با ساختمان چهارم پروتئین ها انواع پیوندها را می توان مشاهده نماود كاه برخای ضاعیف اماا اكثاراً از       

يونی و هیدروینی را می توان ناام بارد. از ديگار     یقدرت قابل مالحظه ای برخوردار هستند. از جمله اين پیوندها ، پیوندها

واساهه نیروهاای   ه را بايد ناام بارد كاه طای آن دو زنجیاره جاانبی هیادروفوب با         هیدروفوبی )واكنش( ، پیوند انواع پیوند

 هفعال می گردناد. با   یی كامالً به يكديگر متصل می شوند. با قرار گرفتن پروتئین در يك محلول نیروهای چندساندروالو

ی آمیناه مای باشاد.    عهده دارد، ترتیاب اسایدها  ه هر حال آنچه كه در تشكیل ساختمان سه بعدی پروتئین نقش اساسی را ب
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كه اين ساختمان سه بعدی پاروتئین اسات كاه تعیاین كنناده خاواص آن مای باشاد. چگاونگی حاللیات            بايد توجه داشت

های بسرگتر كمتر محلاول مای باشاند( و     مولكولی )مولكول عنوان مثال وزنه پروتئین در آب بستگی به چند عامل دارد. ب

های هیدروفیل در خارج از مولكول يعنی در مكانی كه می توانند با آب واكانش دهناد، و ياا در     كه آيا بارها و گروه اين

دنباال  ه با هنگامی كه ساختمان سه بعدی پروتئین تخريب گردد، پروتئین دناتوره می شاود و  . واقع شده اند درون مولكول

و قادرت ياونی    pHشادت تحات تااثیر   ه پروتئین های موجود در يك محلول ب آن خواص فیسيكی آن نیس تغییر می نمايد.

زماان   هام  .محلول قرار دارند. اين اثرات از طريق ايجاد تغییر در بار پروتئین و يا به اسارت در آوردن بارها ايجاد می شوند

نیس يا از جهت عالمت و يا از نظر مقدار تغییر می نمايند. با توجه باه ايجااد تغییارات در    محیط بارهای پروتئین  pH با تغییر 

،  دور مولكاول پاروتئین و احاطاه نماودن آن    ه بارها ساختمان سه بعدی پروتئین نیس تغییر می كند. نمك باا قارار گارفتن با    

ختمان پروتئین خنثی می نمايد و باعث نسدياك  همچون سپری در مقابل بارها عمل می كند. اين عمل اثر بار را بر روی سا

 ها می شوند. تر شدن مولكول های پروتئینی و در نتیجه جمع شدن آن

در  T.B.Osborne ناام ه ها را با توجاه باه تجريباات فاردی با      آنعموماً ی غالت ها طبقه بندی پروتئیندر مورد 

 مای شاوند و  تحت تاثیر حرارت منعقاد  و در آب محلولند  كه آلبومین ها .به چهاردسته تقسیم می نمايند بیستمابتدای قرن 

های رقیق نمكی محلاول   گلوبولین ها كه در آب خالص نامحلولند اما در محلول سفیده تخم مرغ يك نمونه آن می باشد.

و  salting out در صورتی كه غلظت نمك بسیار زياد باشد نامحلول خواهند بود. اين پروتئین ها پديده هاای  هر چندبوده 

salting in و بااالخره   درصاد هساتند   78پروالمین ها كه پروتئین های محلول در الكل اتیلیك  خوبی نشان می دهند.ه را ب

 دارای زيار گاروه  خاود  هاا   هر يك از اين گاروه  گلوتلین ها كه پروتئین های محلول در اسیدها و بازهای رقیق می باشند.

پروتئین های ديگری نیس وجود دارندكه در بین اين چهارگروه قارار مای گیرناد.     گفته شد كه به جس آنچه .هايی می باشند

 جو و چاودار دارای گلیكو پروتئین محلول در آب هستند كه توسط حرارت منقعد نمی شود.   ، گندم

ا و اكثر پروتئین هايی كه از نظر فیسيولویياك فعاال محساوب مای شاوند از دساته آلباومین ها         ،خواصدر زمینه 

سبوس و جواناه متمركاس مای     ، های اليه آلورون . در غالت آلبومین ها و گلوبولین ها در سلولآيند میشمار ب گلبولین ها

دارای تاوازن مناسابی از نظار اسایدهای آمیناه مای        نیساز نظر تغذيه ای  و دنكمی نیس در اندوسپرم وجود دار ردامق و باشند
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 . مای باشاند   ،غاالت نسابتاً كام مقادار هساتند      در تريپتوفاان و متیاونین كاه    ، االيی لیسينها دارای مقادير نسبتاً ب باشند. آن

هنگاام  گیاهان پروتئین را بادين شاكل بارای اساتفاده باه      و پروتئین های ذخیره ای غالت هستند ها و گلوتلین ها پروالمین

 كاار  و جواناه دياده نمای شاوند.      و در پاری عمدتاً در اندوسپرم وجود داشته پروالمین ها   .جوانه زنی ذخیره می نمايند

فاردی مای   ه ، دارای خصوصیات منحصار با   دلیل اثراتی كه در ساختار هر محصول دارنده بپروتئین های ذخیره ای گندم 

داری گاز را داشته و تولید فرآورده های ناانوايی   اما قدرت تشكیل خمیر برای نگه ودهبدارای فعالیت آنسيمی ن يعنی باشند

 ی نمايند.سبك م

اهمیت است. اول از جهات تغذيه ای )خصوصاً از جهات ناوع و مقادار    س يحامقدار پروتئین در غالت از دو نظر 

بايد توجه نمود كه همگام با تغییر مقدار پاروتئین تركیاب    پروتئین( و ديگر از نظر نقشی كه پروتئین در آرد ايفا می نمايد.

، آلبومین و گلوباولین درصاد    كه مقدار پروتئین گندم كم باشد در صورتی. (37آن نیس دچار تحوالتی خواهد شد. )شكل

كه در مواقعی كه گندم دارای پروتئین بااليی است. اين دو جاسش   از كل پروتئین را تشكیل می دهند. حال آن قابل توجهی

ا روتئین در مقايسه با انواع با های كم پ عبارت ديگر،گندمه بخود اختصاص خواهند داد. ه درصد كمی از كل پروتئین را ب

درصاد متغیار اسات گرچاه اكثار       27تاا   6پروتئین گندم باین  مقدار  كمتری هستند. پروتئین باال، دارای گلیادين وگلوتنین

عواملی كه بر میسان پروتئین غله موثرند شامل عوامل ینتیكی و عوامال   درصد پروتئین می باشند. 16تا  0، دارای  واريته ها

هار چناد غاالت     هاا مای باشاند.    مقدار ازت موجود در خاك، خشكسالی يا سرما زدگی و برخی بیماری : محیهی از قبیل

 همگی دارای چهار دسته پروتثین هستند اما مقدار هر يك متغیر می باشد.

 

 

 

 

 

 آن هر يك از اجسامقدار  در تغییرو  پروتئینتغییر مقدار  -37شكل 
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  پروتئين هاي گندم

كه توانايی تشكیل خمیر چسبنده و قاوی كاه گااز را در     حاصل از غالت تنها آرد گندم است در میان انواع آرد

دقیاق تار،   عباارت  ه پروتئین های گندم و ياا با   ، را دارد. خود نگه می دارد و تولید محصوالت سبك و متخلخل می نمايد

ذخیاره ای باوده و    ی. اين پروتئین ها از دسته پروتئین هاا می آيدشمار ه فرد بودن گندم به ، عامل مهم در منحصر ب گلوتن

باا   نماود.  ساازی شكل تقريباً خاالص از سااير اجساشگنادم جدا   ه ها را ب راحتی می توان آنه دلیل عدم حاللیت در آب به ب

 نشاسته و مواد محلول در آب خارج شده و گلوتن بااقی مای ماناد.    ، ان ماليم آبشستشوی يك گلوله خمیر در زير جري

 درصد لیپید و مقاديری كربوهیدرات و خاكساتر مای باشاد.    0 ، درصد پروتئین 08 : گلوتن )برحسب ماده خشك( دارای

ايان دو را مای    .اسات  تشكیل شاده  گلوتلین( نوع گلوتن از دو گروه عمده گلیادين )يك نوع پروالمین( و گلوتنین )يك

الكل و باالخره خنثای    %78منظور تهیه محلول ه راحتی با حل نمودن گلوتن در اسید رقیق و افسودن الكل اتیلیك به توان ب

درجاه ساانتی گاراد گلاوتنین       4سازی اسید با باز از يكديگر جدا نمود. بعد از گذشت يك شب و نگهاداری محلاول در   

رسوب نموده و گلیادين در محلول باقی می نماند. پروتئین های گلیادين گاروه بسرگای از پاروتئین هاا باا خاواص مشاابه        

طاوری كاه در   ه دارای وزن مولكولی باال بوده و به هنگام مرطوب شدن شديداً سفت و چسبناك مای شاوند، با    كه هستند

 از دساته پاروتئین   هاا  گلوتنین رسد عامل قوام و چسبندگی خمیر باشند. نظر میه ارند و بمقابل كشش مقاومت چندانی ند

تا چند میلیون متغیر است. از نظار خصوصایات فیسيكای چسابنده      188888ها بین  های هتروین هستند و وزن مولكولی آن

از نظار   دهناد.  انبسااط را مای  نبوده ولی دارای خاصیت ارتجاعی هستند و به خمیر خاصایت مقاومات در مقابال كشاش و     

درصاد پارولین    14آمیادی يعنای گلوتاامین و    رم فا درصد( باه   32گلوتن حاوی مقادير زيادی گلوتامیك اسید )،  تركیب

  (30شكل ) است.

 

 

 

 وتنگل                  گلیادين                                     گلوتنین                                                  
 هر يك از انهاو ويهگیهای گلوتن  مختلف خش هایب -30كلش
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  پروتئين ها در سایر غالت

كالاه تاا حادودی ايان     یخواص تشكیل خمیر را ندارناد. تنهاا چااودار و تريت    غالت پروتئین های موجود در ساير

 فاراورده هاای  خاصیت را دارا می باشند. در بعضی از نقاط دنیا، از دانه هايی مانناد ساورگوم، ذرت و ياا ارزن بارای تهیاه      

در هندوستان استفاده می شود. خمیر حاصاله از ايان ناوع داناه      rotiال در آمريكای جنوبی و مركسی و تینانوايی مانند تور

باوده و كمتار تحات     واسهه نیروی ساهحی آب ه ندم كامالً تفاوت داشته و چسبندگی خمیر عمدتاً بها، با خمیر آرد در گ

 قرار دارد. پروتئین های موجود در اين گونه غالت تاثیر

  ذرت پروتئين هاي

درصد آلباومین   2 شامل حدود، ، تشكیل شده (Zein)زئین ها يعنی  عمدتاً از دسته پروالمینپروتئین های ذرت  

دارای مقاادير زياادی گلوتامیاك اساید      آن. پاروتئین  استدرصد گلوتلین  20درصد زئین و حدود  44وگلوبولین حدود 

 پروتئین ذرت دارای مقدار بااليی لوسین است. می باشد. گندمدر  دار آن نصف مقدار اين اسید آمینهمق امااست 

  سورگومپروتئين هاي 

از نظار تركیاب    Kafirinو پاروالمین ساورگوم ياا     بودهپروتئین های سورگوم بسیار شبیه به پروتئین های ذرت 

ان حاللیات پاروالمین هاا و مقادار پاروالمین هاای دارای       س، در میا زئین اسات. تفااوت عماده ايان دو     اسیدهای آمینه شبیه

 درجاه حارارت  كه  مگر آن درصد محلول نمی باشد 78ر اتانول . كافیرين در درجه حرارت اتاق داستپیوندهای عرضی 

 درصد نیس در درجه حرارت اتاق محلول است. 68. كافیرين در بوتیل الكلبرسد درجه سانتی گراد 68به

  ارزنپروتئين هاي 

تركیب اسیدهای آمینه آن با غالت خصوصاً ذرت و سورگوم متفاوت اسات. ارزن دارای مقادار زياادی لوساین     

نظر می رسد كه ايان نسابت در بیمااری پالگار     ه ايسولوسین در آن كمتر از سورگوم می باشد. ب  لوسین به است، اما نسبت

 اهمیت باشد.س يحا( B)بیماری كمبود ويتامین

  جو دو سرپروتئين هاي 

فرد و ممتازی می باشد. میاسان پاروتئین در آن از تماامی    ه از ديدگاه تغذيه ای، اين دانه دارای موقعیت منحصر ب

 12تاا   18پروالمین های محلول در الكال آن  غالت بیشتر است. توزيع پروتئین در جو دو سر با ساير غالت متفاوت است. 



 و فناوری غالتیمی ش

 71 

(  22تا  28درصد( و گلوتلین ها ) 22درصد كل پروتئین ها را تشكیل می دهند و پروتئین عمده آن را گلوبولین ها )حدود

 خوانده می شود. Aveninسر تشكیل می دهند. پروالمین جو دو

 برنجپروتئين هاي  

كاه از   32/2فااكتور  برنج بر اسااس  طوركلی میسان پروتئین برنج از ساير غالت كمتر می باشد. میسان پروتئین ه ب

سایدهای آمیناه آن نسابتاً متاوازن     بدست می آياد. تركیاب ا   ، فاكتور ساير غالت كوچكتر و از فاكتور گندم بسرگتر است

جهت تفكیك پروتئین های بارنج   Osborneاستفاده از روش پايه  درصد كل پروتئین می باشد. 2/3بوده و میسان لیسين آن 

را تشكیل می  درصد كل پروتئین آن 08ترين بخش آن بوده و در حدود  مهم  Oryzeninنشان می دهد كه گلوتلین آن يا 

 درصد( می باشد. 2/3پروالمین در برنج كامالً كم )حدوددهد. مقدار 

   چاودارپروتئين هاي 

ه جو دو سر می باشد. لیاسين در چااودار با    جسه بچاوداركمی بهتر از ساير غالت  ب اسیدهای آمینه پروتئینتركی

اسید آمیناه محادود كنناده     نترپیتوفان اولی . درصد كل پروتئین( 2/3مقدار بیشتری در مقايسه با گندم وجود دارد )حدود 

كه تركیاب اسایدهای آمیناه آن از تاوازن خاوبی       % می باشد. دلیل آن22آن است و مقدار اسید گلوتامیك آن در حدود 

% 18و گلوباولین  %32ار مای دانناد. آلباومین    برخوردار می باشد را وجود مقادير نسبتاً زياد آلباومین و گلوباولین در چااود   

 % است.28دهند. مقدار پروالمین نیس در حدود پروتئین آن را تشكیل می

 پروتئين هاي جو 

آمنیاه  از ايان نظار مای     اساید   اسید آمینه محدود كننده در جو همانند ساير غالت لیسين است و تره اونین دومین

درصاد وزن داناه را تشاكیل     18در حادود   پوساته  .( برداشت می شوندpalea و lamma)يعنی  پوستهباشد. اكثر ارقام جو با 

می دهد و دارای مقادير كمی پروتئین است هر چند كه از نظر لیسين بسیار غنی می باشد. جوانه آن نیس از نظار لیاسين غنای    

غالت افسون تر مای باشاد.    از درصد لیسين است كه هر چند كم است اما از بسیاری 2/3است. اندوسپرم جو دارای حدود 

  Hordein%( غنی می باشد. پروالمین موجود در جو را 12% ( و پرولین )حدود32 م از نظر اسید گلوتامیك )حدوداندوسپر
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از نظر لیسين كامالٌ فقیر است. گلوتلین هاا و خصوصااٌ    و درصد پروتئین جو را تشكیل می دهند 48می نامند كه در حدود 

 می باشند. غنی های جو از نظر لیسين بسیار آلبومین

  تریتيكالهپروتئين هاي 

پاروتئین   طور كلی مقادار ه ، شبیه به چاودار است. بونه حاصل از تالقی گندم و چاودارتركیب پروتئین در اين گ

 ی بیشتر است.كم ر چاودار بوده ولی پروالمین آنكمتر از پروتئین مشابه د های محلول در نمك آن

 :مقدار در غالت کماجزا  -9

آنهاا  هر چند مقدارشان در مقايسه با نشاسته و پروئتین چندان قابل توجه نیست اما به هایچ وجاه اهمیات     اين اجسا

 عهده دارند.ر كمتر از بقیه نبوده و نقش های بسیار مهمی را ب

 سلولز -الف

 -Dواحادهای   زشیمیايی آن بسایار زيااد و ا  شمار می آيد. ساختمان ه ترين پلی ساركايد ساختمان گیاهان ب مهم

ار( بسایار باسرگ   پر )بسا یما . سالولس ياك پل  ه هم متصل شده اند ساخته شده استب 4و  β-1گلوكس كه از طريق پیوند های 

و فاقاد انشاعاب اسات. پلیمرهاای آن باا خاود پیونادهای         خهی باوده فضايی ده دارای ساختمان جا كه اين ما است. از آن

در آن  βعدم حاللیات هماراه باا پیونادهای ناوع       الٌ نامحلول در آب می باشد.محكمی برقرار نموده و در نتیجه سلولس كام

ها مقاوم باشد. بخش عمده ای از كاه علوفه و سابوس   نسبت به بسیاری از آنسيم ها و میكرو ارگانیسم باعث شده كه سلولس

برداشات    hullغالتای كاه باا    درصد می رسد. طبیعی است 28تا  48ها به را سلولس تشكیل داده و مقدار آن در اين قسمت

 درصد و يا كمتر می رسد. 3/8نیس هستند. مقدار سلولس موجود در اندوسپرم ناچیس بوده و به  یمی شوند دارای سلولس بیشتر

 همی سلولز و پنتوزان ها-ب

غیار نشاساته ای و غیار     هار دو در برگیرناده بخاش هاای     هر حاله جای يكديگر می روند. به اٌ باين دو وایه غالب

هاا   چسبناكی كه باین آن ها و ماده  ها در ساختمان ديواره سلول گیاهان بشمار می آيند. تصور می رود كه در آن یسلولس

ساختمان شایمیايی دارای تناوع بسایاری هساتند و ممكان      از نظر  ها و پنتوزان هاكار رفته باشند. همی سلولسه ب ،وجود دارد

باشند. از جمله قنادهايی   ها وتئین ها و فنولیكرپ ، هگسوزها ، حاوی پنتوزها مری ه بوده و يا پلیيك قند ساداست حاوی 

نیاك اساید و   گلوكورو-D ، گلوكس–D ، گاالكتوز D ،آرابینوز–L ،گسيلوز-Dبه  سلولس ديده می شوندكه غالباٌ در همی 
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جاا ريشاه مای     سالولس از آن  همای  ماهیت حقیقای گلوكورونیك اسید می توان اشاره نمود. مشكل در تعیین -D -متیل -4

در میاسان   ،با هم هاتفاوت ديگر همی سلولس گیرد كه دستیابی به يك ساختار شیمیايی خالص از آن بسیار دشوار می باشد.

عنوان مثال آرد گندم حاوی هر دو نوع همی سلولس محلول در آب و ناامحلول در آب  ه ها در آب می باشد. ب حاللیت آن

محلاول در   هاای  پنتاوزان  عنوان پنتوزان های محلول در آب و نامحلول در آب ياد می شود.ه ها ب باشد كه غالباٌ از آنمی 

درصد اندوسپرم گندم را تشكیل می دهند. از نظر ساختمانی هر دو نوع پنتوزان به يكديگر شبیه هستند  4/2آب در حدود 

-Dزنجیاره اصالی پنتاوزان هاا معماوالٌ از واحادهای        بیشاتری مای باشاد.   با اين تفاوت كه نوع ناامحلول دارای انشاعابات   

زنجیاره هاای    آرابیناوز مای باشاند.    - L نبیاجا  تشكیل شده است كه دارای زنجیره 4و β- 1 گسيلوپیرانوزيل با پیوندهای

باه  آرابیناوز  ، يكی از واحادهای  طور مشخص فقط شامل يك قند می باشند. در صورت وجود اين زنجیره جانبیه جانبی ب

نیس وجود دارد. در پنتاوزان هاای ناامحلول در آب،     2در موقعیت  سينیمتصل می شود، هر چند كه امكان جايگ 3موقعیت 

تاا   1مای باشاند.    3و  2در موقعیت تاوام   آرابینوزهادرصد  38درصد گسيلوزها ، شاخه دار هستند كه حدود  68در حدود 

توان توسط آب سرد از آرد گندم خارج نمود كه صارف نظار از گسيلاوز و آرا    محلول در آب را می  درصد پنتوزان 2/1

آرابینوزفورانوزيال باه زنجیاره اصالی     -Lنام ه ، اتصال يك قند ب33بینوز دارای گاالكتوز و پروتئین نیس می باشند. در شكل

دارد. همین زنجیره جاانبی اسات   پنتوزان های محلول درآب وجود  نشان داده شده است، حالتی كه بیشتر در 3در موقعیت 

 هاا خواهاد شاد.    ، منجار باه ناامحلول شادن سااير قسامت      شمار می آيد چرا كه جدا سازی آنكه عامل حاللیت پنتوزان ب

فرم استری اسید فنولیك )فرولیاك  جسيی ، حاوی مقادير الوه بر كربوهیدرات ها و پروتئین، عپنتوزان های محلول درآب

 فاٌ در پنتوزان های محلول در آب كه دارای زنجیره بلندی هستند ديده می شود.اسید( نیس می باشند كه صر

 

 

 

 

 موجود درگندم بساختمان آرابینوزايالن محلول در آ -33شكل



 و فناوری غالتیمی ش

 74 

 كه اين تركیبات قادر به ايجااد محلاول   به اين نكته نیس اشاره نمودبايد ،  در آب ان های محلولدر زمینه اثر پنتوز

عنوان مثال هیدروین پراكسید( قاادر باه   ه ب در آب هستند. عالوه برآن، بعضی مواد اكسید كننده ) های چسبنده و ويسكوز

 حتای  هاا  كه پنتوزان ين اكسید كننده ها، باعث می شوندباشند. در واقع ا افسايش شديد ويسكوزيته مخلوط آب و آرد می

فرد پنتوزان های موجاود در آرد  ه واص منحصر بهای اكسیداسیون، از خ تشكیل یل بدهند. تشكیل یل تحت تاثیر واكنش

 به ويهه در مورد جو صورت گرفته استدر ارتباط با همی سلولس موجود در ديگر غالت، مهالعات وسیعی . بشمار می آيد

 دياواره هاا در سااختمان    واساهه نقاش آن  ه اسات. )با   اهمیتحايس  بسیار ها در تهیه عصاره مالت و يا آبجو زيرا كه اثر آن

. مقادار  (قادر به شكستن سريع ديواره سالولی مای باشاند   كه  ، خصوصاٌ بعد از جوانه زنی دانهها های برخی از آنسيم ولسل

موجاود   ترين همی سلولس درصد است. مهم 0و مقدار معمول آن  ، از ساير انواع غالت بیشتر بودهانواع پنتوزان در چاودار

در اخیاراٌ  درصد گسارش شده است. از جمله موضوعات جالبی كه  6تا  4ن بین آكه مقدار گلوكان است –βدر جو دوسر 

 ، قابلیت كاهش كلسترول آن می باشد. جو دو سر )يوالف( مهرح است گلوكان موجود در–β رابهه با

 قندها و اليگوساکاریدها-پ

مقاادير   :قنادها شاامل   درصد قند از جمله الیگوسااكاريدها را داراسات. ايان    0/2 ديك دانه سالم گندم در حدو

و مقادير بیشاتری   (درصد 33/8 )و رافینوز (درصد 04/8 )، ساكارز درصد( 86/8درصد( ، فروكتوز ) 83/8جسئی گلوكس )

كاه عمادتاٌ سااكارز و     (درصاد  24 ) در جوانه گندم ، مقادير زيادی قناد  می باشند. (درصد 42/1 )از گلوكوفروكتوزان ها

اعظام قناد    بخاش  ن گلوكوفروكتوزان ديده نمی شود. دو قناد فاوق، در سابوس نیاس    لی در آو رافینوز هستند، وجود دارد

ترين قند آن سااكارز باوده    درصد قند دارد. مهم 3/1. برنج قهواه ای در حدود(درصد 6تا  4موجود را تشكیل می دهند ) 

را  خاش عماده آن  ب قناد دارد كاه  درصاد   2/8ید فقاط  و دارای مقادير كمی گلوكس، فروكتوز و رافیناوز اسات. بارنج ساف    

 د.ساكارز تشكیل می ده

 ها چربی-ت

دلیل آنكه از نظر خصوصیات شیمیايی در دسته های متعددی قرار گرفتاه و نیاس   ه در غالت، ب های موجود چربی

لكه ا در انواع غالت، بفردی هستند از پیچیدگی خاصی برخوردار می باشند. حاالت فوق نه تنهه حاوی تركیبات منحصر ب
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 غیار قهبای   ل هاای آلای  عنوان مواردی كه در حاال ه را ب ها مختلف يك غله نیس متفاوت است. اغلب چربی های در بخش

هاای   نیاز به حالل و به عنوان مثالچندان محكم و استواری نمی باشدكه البته تعريف  می نمايند تعريف ،محلول می باشند

درصاد   3/1 مای تاوان   . از يك دانه گندم خرد شدهمی باشدهای متصل به ساير اجساش  چربی جهت جدا سازیقهبی  بسیار

 ،ياك داناه كامال گنادم     چربی موجاود در (.2توزيع چربی در يك دانه گندم متفاوت است )جدول. چربی استخراج نمود

خاش  كاه ب  چربی اسات  بیشترين مقدار دارای . جوانهاستقهبی شامل فسفولیپیدها و گلیكولیپیدها  درصد چربی 78حاوی 

 . در چربای اسات لاب از دساته فسافولیپیدها    های قهبای اغ  چربیدارای سبوس هم  آن را فسفولیپید تشكیل می دهد.اعظم 

بی را مای  در آرد گندم چر گرم آرد كامل گندم(. 188میلی گرم در هر  3/3نیس وجود دارد )حدود  E، ويتامین های گندم

 هاای نشاساته ای   یتقسیم نماود. چربا   نیس نشاسته ای گرانول های نشاسته و چربی غیر متصل بههای  دو دسته چربیه توان ب

 ای هاای غیار نشاساته    چربای  كاه  در حالی درصد فسفولیپید هستند12و  درصد گلیكولیپید 22،  بیدرصد غیر قه 68شامل

 درصد فسفولیپید می باشند. 06درصد گیلكولیپید و  2درصد غیر قهبی،  3 شامل

دارد  ودوجا  چربی در جوانه يك سومآن را تشكیل می دهند. حدود درصد وزن  3/3و، در حدود های ج چربی

درصد مای   38حدود خود اختصاص داده، میسان چربی آن در ه كه جوانه سه درصد وزن دانه را ب و بنابراين با توجه به اين

 درصاد فسافولیپید مای باشاند. جواناه      21و درصد گلیكولیپید 18، درصد غیر قهبی 72نه كامل، شامل های دا باشد. چربی

 ن در مقايساه باا اسایدهای چارب گنادم     گرم آرد خود است. اسیدهای چرب آ188در هر Eمیلی گرم ويتامین  2/8دارای 

درصاد  28 درصاد غیار قهبای،    71درصاد اسات و شاامل     2حادود  مقدار چربای  تر هستند. در چاودار نیسكمی اشباع شده 

فسفاتیديل كاولین   ين چربی نشاسته ای آنتر همدرصد چربی دارد. م12یپید است. جوانه آن، درصد فسفول 3گلیكولیپید و 

 08و درصاد باوده   3تاا   2دو سر يا يوالف از نظر مقدار بیشتر از ساير انواع غاالت اسات و اغلاب باین     چربی جو می باشد.

میلای گارم ويتاامین     3/2يوالف دارای درصد آن دراندوسپرم می باشد. چربی جو دو سر بیشتر حاوی اولئیك اسید است. 

نیس بوده و خاصیت آنتی اكسیدانی آن مربوط به وجود تركیبات فنولی خصوصاٌ استرهای اسید فرولیك و اسایدكافئیك باا   

درصد چربی داشاته و چاون بیشاتر در سابوس داناه وجاود دارد مقادار آن باا          2-3برنج نیس  .كربنه می باشد 20الكل های 

می يابد. برنج قهوه ای بیشتر دارای چربی های قهبای اسات. ذرت غلاه ای اسات كاه از روغان آن در        آسیاب دانه كاهش
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مقیاس تجارتی استفاده می شود و میسان روغن آن متفاوت بوده و بستگی به نسابت جواناه باه داناه كامال و مقادار روغان        

 38-48درصاد( و حااوی   12تصااص داده اسات )   خاود اخ ه از داناه را با  باااليی  موجود در جوانه دارد. جوانه درصد نسبتاٌ 

 درصد چربی است.

 :آنزیم ها

سیستم های بیولویيكی در غالت از پیچیدگی خاصی برخوردار می باشند. حتی اگر بحث محدود باه میاوه و ياا    

 دانه گردد، باز هم تعداد بسیار زيادی آنسيم، هر چند در يك محدوده زمانی، وجود خواهند داشت.

 چربی در دانه گندم توزيع -2جدول

 درصد چربی سهم در دانه% جزء

 دانه كامل

 سبوس  

 اليه آلورون

 اندوسپرم

 جوانه

188 

12 

6 

02 

2/2 

0/1 

4/2 

0 

2/1 

2/20 

كاه   اشاره می شود. باا توجاه باه ايان    هستند بااليی كه دارای غلظت هايی در اين بخش تنها به آن دسته از آنسيم 

های  در رابهه با آنسيم جای تعجب نخواهد بود كه بیشتر ،نمايند ذخیره می  انریی خود را به صورت نشاسته عمده ،غالت

 موثر بر نشاسته بحث شود.

 آميالزها

آنسيم محسوب شاده و پیونادهای گلیكوزيادی    آلفا آمیالز كه يك آندو غالت دارای دو نوع آمیالز می باشند.

را می شكند و در نتیجه باعث كاهش اندازه مولكول های نشاسته و كاهش ويسكوزيته محلول می گاردد. ايان    4و  1-آلفا

تر عمل می نمايد، هر چند كه اگر به آن زمان كافی داده شود، بر گرانول هاای نشاساته    آنسيم بر نشاسته یالتینه شده سريع

ويساكوزيته  بناوعی  و فالینگ ناامبر )كاه هار دو     ته، از آمیلوگرافواسهه اثر سريع آن بر ويسكوزيه نیس موثر خواهد بود. ب

منظور تعیین فعالیت آنسيم، استفاده می شود. فعالیت اين آنسيم در دانه های سالم غاالت  ه نسبی را اندازه گیری می كنند( ب

آمیالز ديگر آمیالز موجود در غاالت اسات كاه از    –βچندين برابر افسايش می يابد.  آن ،دنبال جوانه زدنه كم است، اما ب
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را نیس باه صاورت ياك در میاان      4و 1گلیكوزيدی انتهای غیر احیا پلیمر نشاسته، به آن حمله می كند. اين آنسيم پیوندهای

صورت كامالٌ خهی باشد، می توان انتظاار داشات كاه تماامی آن     ه صورتی كه آمیلوز ب رشكسته ، تولید مالتوز می كند. د

دهاد كاه در    نشاان مای   امار  درصد آمیلوز تبديل به مالتوز می شود و اين 78عمالٌ فقط در حدود  اما تبديل به مالتوز شود.

درصاد   28وجود دارد. در ارتباط با آمیلاوپكتین، تباديل آن باه ماالتوز فقاط در حادود       هايی آمیلوز نیس انشعابات و شاخه 

ناد باه   آمیالز، تولید مالتوز می ك - βاز آنجا كه  دكسترين می باشد.-βام نه آن يك مولكول بسرگ و سنگین ب بقیهاست. 

مای   ه تنهاايی با تر از هر يك  تر و كامل نشاسته را سريع آمیالز مشتركا βو  αهای  آنسيم .گويند می آن آنسيم قند ساز نیس

غیر احیا تولیاد مای كناد كاه مناساب بارای        ل جديد با انتهایآمیالز بر نشاسته اثر نمايد، يك مولكو-αد. هر بار كه نشكن

الیت آن با اندازه گیری مقدار مالتوز تولید عآمیالز دشوار بوده و تعیین ف-βمیسان فعالیت آمیالز می باشد. سنجش -β حمله

صاورت  ه شكساتن نشاساته با   م قاادر باه   يآمیالز موجود، قرار می گیرد. مخلوط دو آنس-αشدت تحت تاثیر مقدار ه شده، ب

 1دهایشكساتگی پیونا  كه میاسان   نبوده، ضمن آن 6و 1-آلفا زيرا كه هیچ يك قادر به شكستن پیوندهای ندصدرصد نیست

 درصد نشاساته تباديل باه قناد     02نیس ناچیس می باشد و عمالٌ در نتیجه اثر دو آنسيم در حدود  6و 1نسديك به پیوندهای  4و

آمایالز كمای بیشاتر مای     -است. اين شاخص در ماورد بتاا   2/4دود آمیالز در ح–αمناسب برای فعالیت  pH  خواهد شد.

هاای   (. فعالیات آناسيم  48نسبت به حرارت حساس تار مای باشاد. )شاكل      آمیالز در مقايسه با نوع آلفا–β چنین باشد. هم

 مراتب بیشتر از ساير غالت است.ه آمیالز در گندم ، جو و چاودار ب

 

 

 

 

 آمیالز  βو  αاثر درجه حرارت بر  -48شكل 

 پروتئازها

هاای ماورد    م های پروتئیناز و پیتیداز، هر دو موجود هساتند. اكثار روش  ، آنسيغالت  و رسیده در دانه های سالم

محلول تولید شده استوار مای باشاد. آرد    ها براساس اندازه گیری نیتروین اين نوع آنسيم استفاده جهت تعیین میسان فعالیت
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می باشد و در محصاوالت تخمیاری و تارش     1/4مهلوب آن نسديك pHگندم حاوی نوعی آنسيم پروتئولیتیك است كه 

ازت آلی محلاول كاه در    تولیددلیل ه ازها بهمیت بسیاری برخوردار است. پیتید)اسیدی( مانند كراكر و خمیر مايه نان، از ا

 د.نمیت می باشحین تخمیر مورد استفاده مخمر قرار می گیرد، دارای اه

 ليپاز

طاوری كاه   ه با  تمامی غالت دارای اين آنسيم می باشند، اما میسان فعالیت آن در بین انواع غالت متفااوت اسات  

جا كه اسایدهای چارب آزاد نسابت باه تناد       سر و ارزن دارای فعالیت بیشتری در مقايسه با گندم و جو هستند. از آنجودو

آنسيم لیپاز  برخوردار هستند، به اهمیت بیشتری رب تری گلیسیريدها، از حساسیتشدن اكسايشی در مقايسه با اسیدهای چ

 طعم و مسه صابونی به آن می دهد. تحت شرايهی می توان بیشتر پی برد. وجود اسیدهای چرب آزاد در يك محصول

 فيتاز

فیتیاك اساید ياك اينوزيتاول      فیتاز در واقع يك استراز است كه می تواند باعث هیدرولیس اسید فیتیاك گاردد.   

 ( كه پ  از هیدرولیس تبديل به اينوزيتول و اسید فسفريك می شود. 41هگسافسفريك می باشد )شكل

  

 

 

 ساختمان اسید فیتیك به صورت آزاد )راست( و متصل به كاتیون ها )چپ( -41شكل 

مانناد روی،   باه يونهاای دو ظرفیتای    اتصال امكانصورت اسید فیتیك است كه ه درصد فسفر موجود در غالت ب 72تا  78

مای تواناد    زيرااست، بسسايی ها می شود و از اين رو فعالیت آنسيم دارای اهمیت  را داشته و مانع جذب آن كلسیم و آهن

 بخشی از اسید فیتیك در حین تخمیر، هیدرولیس می شود.اينوزيتول و امالح تبديل نمايد و  تركیب مضر را بهاين 

 ناز ليپواکسيژ

ساويا  لوبیاا و  های اشباع توسط اكسیهن را كاتالیس می نمايد. مقدار آن در  شدن چربی آنسيمی است كه پراكسید

وجود دارد كاه   مختلف بسیار زياد است ولی در غالت خصوصاً ارزن نیس ديده می شود. انواع ايسوآنسيم آن با فعالیت های

ه موجود بر روی تری گلیسريد و يا اسیدهای چرب آزاد، می باشاد. با   حمله به اسیدهای چرب نحوه تفاوت عمده آنها در
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كه لیپواكسیهناز گندم بر اسیدهای چرب  موجود در سويا به تری گلیسريد حمله می كند در حالی عنوان مثال لیپواكسیهناز

عناوان  ه با رنگیاسه كاه   ی بار  آزاد موثر است. اين آنسيم اثرات مختلفی را بر خمیر آرد گندم دارد. از جمله آنها، اثر گاذار 

، ياك   (pasta) پاساتا مانناد اناواع    ی. اين اثر در خمیر نان مهلوب بوده ولی در محصوالتعمل می كند يك ماده رنگبر 

، مهلوب می باشد. يكای از داليال اساتفاده از گنادم دروم     پاستادر  شمار می آيد زيرا كه حفظ رنگ زرده فاكتور منفی ب

كمی فعالیت اين آنسيم درآن می باشد. آنسيم مقاومت خمیر به مخلوط شدن را نیس باال می بارد   تاپاسبرای تهیه محصوالت 

نیس مای باشاند كاه هار دو آب     كاتاالز غالت حاوی پراكسیداز و  و گفته می شود كه توانايی ايجاد خمیر قوی را داراست.

 >بارنج   صاورت ه فعالیت اين آنسيم در غالت مختلاف با  عنوان سوبسترا مورد استفاده قرار می دهند. میسان ه اكسیهينه را ب

 است.گندم  >جو >>ذرت 

 امالح و ویتامين ها:

غالت از منابع بسیار غنی ويتامین هاا همچاون تیاامین، نیاساین، ريباوفالوين ، پیريدوكساین، پنتوتنیاك اساید، و         

موجود در انواع غالت ديده مای شاود.   مقادير امالح و ويتامین های  3. در جدول محسوب می گردندامالح  و توكوفرول

 ويتامین ها در اليه آلورون و يا اسكوتلوم جوانه و يا هر دو، وجود دارند. ودر اليه آلورون  درصد امالح 61

 غالت ح و ويتامین های موجود درمقدار امال -3جدول 

 

 

 ذرت برنج يوالف جو چاودار گندم تركیب
       ویتامينها

 44/8 33/8 78/8 26/8 /.44 /.22 تیامین
 13/8 83/8 10/8 22/8 10/8 13/8 ريبو فالوين
 6/2 3/4 0/1 4/6 2/1 4/6 نیاسین

 78/8 2/1 4/1 73/8 77/8 36/1 پنتوتنیك اسید
 27/8 73/8 13/8 33/8 33/8 23/8 پیريدوكسین

       امالح
 318 202 348 478 308 418 فسفر
 338 348 468 638 228 208 پتاسیم
 38 60 32 38 78 68 كلسیم
 148 38 148 148 138 108 منگنس
 2 - 7 6 3 6 آهن
 2/8 3/8 4 3/8 3/8 0/8 م 
 6/8 6 2 0/1 2/7 2/2 منیسيم
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 فصل پنجم

 و ذرت جو ،فرآوري برنج، جو دو سر

كه همگای باه هنگاام    دساته غاالت هساتند    آن بدانها پرداخته خواهد شد، ازدانه غله ای كه در اين فصل  سه نوع

. در باشاد  ها، جدا نمودن پوسته آنطبیعی است كه اولین گام در فرآوری  چسبیده به دانه می باشند. پوستهبرداشت دارای 

 پوساته  بارنج و جاو دو سار،   ار  محكام چسابیده اسات. در ماورد     كا  اليه های خاارجی پاری   ارتباط با جو، اين پوسته به

 كم و بیش دانه را احاطه نموده است.دست داشته و  يك احد وساختمانی و

 :برنجفرآوري 

درصاد شالتوك را هماین     28برنج همراه با پوسته خود را اصهالحاً شلتوك يا برنج خشن مای نامناد. در حادود    

، برنج قهوه ای نامیده می شود. از معمول ترين اناواع پوسات گیار     از جدا سازی پوسته دانه حاصل پوسته تشكیل می دهد.

(. در اين نوع پوست گیر شالتوك از میاان دو   الف-48 )شكل كی است.عی پوست گیر دارای غلهك های الستیبرنج، نو

هاای متفااوتی مای باشاند،      غلهك دارای پوشش الستیكی كه در جهت عك  يكديگر حركت می كنند و دارای سرعت

ممكن است متغیر باشد چرا كه اصوالً در پوست گیری از رقم های مختلف  كند. فشار موجود بین دو غلهك نیسعبور می 

رنگ شدن داناه مای شاود، بلكاه از عمار      بد برنج، نیاز به فشارهای متفاوتی می باشد. اعمال فشار بیش از حد نه تنها باعث 

 ا بايد تعويض گردناد. غلهك ه كار، ساعت 128تا  188هر ادی كوتاه است می كاهد. معموالً غلهك ها كه در شرايط ع

كه در مقايسه با پوست گیرهاای قاديمی    درصد برخوردار است. ضمن آن 38خوب باالی  اين نوع پوست گیر از راندمان

 ياك  تر، شكستگی كمتری تولید می كنند. از جملاه پوسات گیرهاای قاديمی، پوسات گیار صافحه ای اسات كاه در آن         

 از میاان  (. شلتوكب-48)شكل قرار دارد و افقی يك ديسك ثابتيك محور عمودی و  در زير،  ديسك سايشی و افقی

بر اثر حركت چرخشای ديساك پاايینی پوساته جادا و       ، دريچه ای كه در مركس و باالی ديسك ثابت قرار دارد وارد شده

اخاتالف  واساهه  ه بعد از اين مرحله است كه پوسته توسط جريان باد و با  برنج قهوه ای از میان دو ديسك خارج می شود.

دست خواهد آماد.  ه ، از دانه جدا می شود و بدين ترتیب برنج قهوه ای كه همراه خود مقاديری خرده برنج دارد، ب دانسیته

ندرت افرادی را مای تاوان   ه به مصرف نمی رسد و ب ، مستقیماَ برخوردار استبااليی رغم آنكه از ارزش  اما اين برنج علی
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هاای نایم    باا اساتفاده از روش   ،شامل خارج نمودن سابوس  ،هوه ایآسیاب برنج ق ه نمايد.يافت كه از اين نوع برنج استفاد

 هار كیلاوگرم بارنج(    گارم باه ازای   3/3كربنات كلسیم خشاك )در حادود    ، ابتداسمتكوب صورت می گیرد. در اين ق

دلیال  ه ارقاام بارنج، با   بعضای  در  كمك می نماياد.  سبوس زبری به جداسازی ی واسههه ب اضافه می شود. كربنات كلسیم

 ، به داناه افاسوده مای گاردد.    منظور نرم كردن اليه های سبوسه ب  آبجسيی دانه، مقادير  به چسبندگی بیش از حد سبوس

عهده دارد، ه فرآوری برنج در مرحله سفید نمودن، از حساسیت خاصی برخوردار می باشد. زيرا ماشینی كه اين وظیفه را ب

ها، وسیله  دد. از جمله اين دستگاهمی گره، عامل عمده بروز شكستگی در دانه هم محسوب ضمن جداسازی سبوس از دان

ای است كه در آن، برنج قهوه ای پ  از ورود، توسط يك مارپیچ در درون يك محفظه، به جلو راناده مای شاود. بادين     

دلیل تماس ه بخشی از سبوس نیس بشده و سبوس خود را از دست می دهند. سايیده ترتیب، دانه ها ضمن تماس با يكديگر 

كه براسااس موقعیات وزناه    يك وزنه مشااهده مای شاود،   دانه ها با بدنه محفظه جدا می گردد. در انتهای خروجی محفظه، 

درجه برنج را مای تاوان از   فشار متفاوتی به محفظه وارد شده و در نتیجه فشار متفاوتی به برنج درون محفظه وارد می شود. 

در هر حال سعی می شود كه ضمن كسب يك خروجی قابل قبول هماراه باا يكناواختی در    . ه كنترل نمودطريق همین وزن

يا دانه بارنج   head riceبا توجه به اينكه (. ج - 42داشته شود. )شكل ، درصد شكستگی دانه ها نیس پايین نگه كار آسیاب

مراتاب بیشاتری در مقايساه باا بارنج شكساته برخاوردار اسات، باروز تغییارات در میاسان            ه سالم و آسیاب شده از قیمت با 

توساط   ، سابوس  بعاد از ايان مرحلاه   و زيان بسیاری خواهد شاد.  شكستگی حتی در سهح يك درصد، باعث تفاوت سود 

.در ايان   ته شودمانده سبوس آن گرف جريان هوا خارج می شود و برنج آسیاب شده وارد قسمت ديگری می گردد تا باقی

اين وسیله از يك استوانه عمودی كه به دور خود می چرخاد   استفاده می شود. polisher)قسمت از دستگاه براق كننده )

 و رشته هايی پر مانند به آن متصل اند، تشكیل يافته است.

 

 

 پوست گیر غلهكی-الف-42شكل                                  
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 پوست گیر صفحه ای  -ب-42شكل                                                                                                                                   

 سفید كننده سايشی برنج قهوه ايی -ج -42شكل

اطاراف آن مای گاردد. و ضامن     برنج آسیاب شده از باال وارد فضای موجود بین استوانه در حال چرخش و شابكه سایمی   

دن، دانه های سالم از شكسته جدا می شوند. گاهی برنج شبراق بعد از  حركت به پايین، سبوس اضافی آن گرفته می شود.

بارنج  )باا ظااهر باراق     غشاته مای نمايناد، بادين ترتیاب بارنج      آ( را به مخلوطی از آب، گلوكس و تالك )سایلیكات منیاسيم  

، مواد حاصال  ، سبوسپوسته اولیه، ، دانه شكستهدانه سالم ،پايان مراحل مختلف آسیاب برنجدر  .آيدبدست می  (درخشان

درصاد ماواد    2درصاد سابوس و حادود     0، درصد پوساته اولیاه  28شلتوك دارای  ، بدست می آيد. هر دانهبراق كنندهاز 

مقدار دانه شكسته بر حساب ناوع    درصد آن را دانه های سالم و شكسته تشكیل می دهد. 78است و براق كننده حاصل از 

 .درصد باشد 4و نبايد بیش از  و رقم برنج، وضعیت آسیاب و مهارت افراد دست اندركار، متفاوت و متغیر می باشد

 ((hull بر نج پوسته

زبر و باا  ،خشن  ،شمار می آيد زيرا ماده ای است سخته اين تركیب از جمله مواد مساحم در حین آسیاب برنج ب

بوجاود   ناام پالئاا هساتند،   ه نام لما و ديگری كاوچكتر با  ه از دو پوسته تو در تو كه يكی بسرگتر ب hull .غذائی ناچیسارزش 
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ی ر كما درصاد لیگناین و مقادا    28، پنتاوزان درصاد   38در صاد خاكساتر،    28از نظر تركیاب شایمیايی دارای   آمده است.

در صد( خاكساتر حاصال   36تا  34ويتامین نیس است. جسش غالب )جسيی  رمقداحاوی  ( می باشد2%و چربی ) (%3پروتئین )

   ها محسوب می شود. بودن آن در برابر برخی بیماری مقاوم از پوسته برنج، سیلی  است. سیلی  موجود در برنج، عامل

 ((Rice branسبوس برنج

 یخاارجی پار   هاای  الياه  آمده و منشاش آنحساب ه ب محصول جانبی آسیاب اين دانهعنوان يك ه برنج ب سبوس

نشاسته دياده   آلورون و مقادير كمیاليه  های نها سلولاليه های داخلی آن هستند و همراه آ ،منشاش پولیش است و كار 

و  383، نیاساین   7/2، ريباوفالمین  6/18آن كه مقدار تیاامین   استويتامین های گروه ب عالی  د. سبوس يك منبعنمی شو

ه شاده و با  فارآوری  روغن است كه اساتخراج و   سبوس برنج دارای مقداری در گرم است. گرممیكرو 2/13یريدوكسین پ

 دارو مصرف می شود. -عنوان غذا

 کيفيت برنج

نهاايی  آن در ارائاه محصاول   تواناايی  ،كیفیت برنج براساس غذايیفرآورده های  همانند بسیاری از محصوالت و

د نسالم و كامل به مصرف می رس صورت دانه هایه ر برنج تولیدی بجا كه اكث ، ارزيابی می شود. از آنبا كیفیت مهلوب

اين نوع دانه، از عوامل مهم كیفی بشمار می آيد. مقبول طبع واقع شدن برنج از كشوری به كشور  راندمان آسیاب درتولید

خشاك و   نسبتا صورته شده را ب پخته برنج كه در بعضی نقاط متفاوت است چنانديگر و حتی از ناحیه ای به ناحیه ديگر 

 ها به سه دساته  ه و شكل آناندازه دان توجه به ارقام برنج را با ترجیح می دهند. كرده و در بعضی  نقاط ديگر مرطوب پف

بارای تهیاه اناواع     )دم كارده( دو رقام ديگار    كارده  پاف  م بلند، برای تهیه بارنج ارقامی كنند.  تقسیم كوتاه، متوسط و بلند

دارد، در مناطقی ارقام  یشفافظاهر  لیآمريكا، برنج تولیدی فاقد طعم و مسه مشخصی بوده ودر  .دشومرطوب استفاده می 

 .دناشبمی نبااليی برنج كشت می شود كه البته دارای راندمان معهر 

 Aging)) مسن کردن برنج

هنگاام ذخیاره   برنج نیس همانند ساير غالت دارای نوعی فرآيند رسیدگی بعد از برداشت است كاه طای آن و باه    

پختاه شاود، حالات     . برنجی كه بالفاصاله بعاد از برداشات   ر دانه سالم و خشك اتفاق می افتدسازی تغییرات بیوشیمیايی د
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دانه هاا تمايال    ،مدت چند هفته انبار شود، به هنگام پخته و بدر شرايط مناسب  شلتوكاگر  ولیخمیری وچسبنده دارد، 

اثراتای را در پای    ای آسیاب شده برنج هم عینااً چناین  . ذخیره نمودن دانه هداشت هم چسبیدگی خواهنده از نظر ب كمتری

محكام تار مای گاردد. در      افات بباعث كاهش چسبندگی، خشك تر شدن سهح، افسايش حجم باه هنگاام پخات و     داشته

ور زماان كااهش   مار ه ارتباط با مسن كردن برنج، بروز برخی تغییرات در خواص بیو شیمیايی و فعالیت های آنسيمی كه با 

 د، مهرح می باشد.نمی ياب

 غنی سازي برنج

ب خصوصاً تیامین و باروز بیمااری    برنج سفید ممكن است منجر به كمبود ويتامین های گروه مصرف بسیار زياد

افاسوده  صورت پودر ه های مقابله با اين كمبود غنی سازی برنج می باشد. البته مواد مغذی كه ب بری بری شود. از جمله راه

د. باه هماین دلیال    نا دور ريخاتن آب، از دسات مای رو   ه دلیل شستشوی برنج و جوشاندن آن و سپ  با ه د غالباً بنمی گرد

ضايعات كمتری دارند، بهره گرفته می شود. گااهی نیاس   بافت دلیل نفوذ در ه كه بهايی امروزه برای غنی سازی از مخلوط 

 تیامین دی سولفید استفاده می گردد. يلاز مشتقات نامحلول در آب تیامین مانند بنسو

 تهيه برنج با قابليت پخت سریع

كاه اكثار ارقاام بارنج از ناوع       درون دانه نفوذ می نمايد. با توجاه باه ايان   ه پخت برنج آب به آهستگی ب به هنگام

را بهتاری مای   های هوا در بافت آن وجود ندارد، علت كندی نفاوذ آب   شفاف بوده و هیچ گونه فضای خالی مانند سلول

توان دريافت. برای پخت برنج الزم است كه اوالً آب تا مركس دانه نفوذ كند و ثانیاً حرارت به اندازه كافی تامین گاردد تاا   

ها و در ضمن پخت ،  كه از طريق آنهايی نشاسته یالتینه شود. برای تهیه محصولی با قابلیت پخت سريع الزم است كانال 

از پخات   :كار گرفت می شوده كه در اين زمینه بهايی  نه نفوذ كند، فراهم گردند. از جمله روشراحتی به درون داه آب ب

  0د و سپ  خشك كاردن و رساانیدن رطوبات باه     گرددرصد رطوبت  68رای گونه ای كه در نهايت محصول داه اولیه ب

د. روش ديگار گارم   وشا  ار متخلخال درصد می توان نام برد. اين فرآيند باعث می شود كه داناه بارنج دارای ناوعی سااخت    

درصد رطوبت ( است كه ايجاد شكاف داخلی در دانه می نمايد. می توان به روشی كه ابتادا   18كردن سريع دانه خشك )
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ذكر شد نشاسته را یالتینه و سپ  دانه را با استفاده از غلهك، پهان و صااف نماود، بادين ترتیاب فاصاله مركاس باا ساهح          

 تر در دانه نفوذ می كنند. ايجاد تغییرات سريع در فشار نیس باعث پف كردن دانه خواهد شد. كاهش يافته و آب سريع

 تهيه برنج پيش جوش

در اين فرآيند، شلتوك همراه با آب حرارت ديده و سپ  خشك می گردد. هر چند اين روش در جادا ساازی   

ذكار گردياد   پیشاتر  گوناه كاه    هماان  مای باشاد.  ی غاذاي مسيت آن باال بردن ارزش  ترين پوسته از دانه موثر است، اما مهم

پیش جاوش بارنج باعاث انتقاال     . كار  تجمع يافته اند قسمت اعظم امالح و ويتامین های برنج در اليه های خارجی پری

. اسات  ، بخاار دهای و خشاك كاردن    خیسااندن  فرآيند خود شاامل ساه مرحلاه    می شود. ايناين مواد مغذی به درون دانه 

درجه سانتیگراد انجام می شود. بعد از اين قسمت آب اضافی گرفته شده و شالتوك   68خیساندن در درجه حرارت حدود 

 ه شادن نشاساته ويتاامین هاا در درون    كه نشاسته آن یالتینه شود، توسط بخار حرارت مای بیناد. هماراه باا یالتینا     اين برای 

ه سريعاً خشك مای شاود كاه در دنبالاه آن، با      10 -28تا رسیدن به رطوبت  د. در مرحله بعد ، برنجناندوسپرم به دام می افت

هاايی  روش مسيت  اين منظور اجتناب از ايجاد شكستگی و شكاف در دانه ، سرعت خشك كردن الزم است كاهش يابد.

سابت باه حشارات،    از: دستیابی به راندمان باالتر در هنگام آسایاب شالتوك، مقاومات بیشاتر ن     ه عبارتنددنبال دارد كه را ب

مغذی تر بودن و باالخره تمايل كمتر به ايجاد حالت خمیری و چسبنده در حین پخت. از معايب آن نیس مای تاوان باه تیاره     

 شدن رنگ ، تغییر در مسه و ايجاد زمینه مناسب برای تند شدن اشاره نمود.

  :جو دو سرفرآوري 

درصد وزن آن  22اولیه خود برداشت می شود كه در حدود گونه كه گفته شد، جو دو سر همراه با پوسته  همان

ب جاو دو  ااول آسای مرحلاه   گفتاه مای شاود.    groatرا تشكیل می دهد. بعد از جداسازی اين پوسته به جو دو سر اصهالحاً

اما فاقاد   ،اندازه عادی زنی شكل و سبك )كه دارای، سو هم چسبیدهه دو سر ب هایآن است و طی آن جو كردنسر، تمیس

groat حرارت . ها را حرارت داده و خشك می نمايند انواع سالم تفكیك می گردند. بعد از تمیس كردن، آن از د(نمی باش

درجه ساانتیگراد   33ها به  ساعت می باشد و طی آن درجه حرارت آن مدت يكه دهی شامل فرآيند گرم كردن دانه ها ب

پوساته   ، به جدا سازی دادهدر دانه بو اين عمل ضمن ايجاد عهر و طعمدرصد می رسد.  4تا  3ها به كمتر از  و رطوبت آن
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هاای   آناسيم شادن و غیار فعاال گرديادن      هها نیس كمك مای نماياد. همچناین حارارت باعاث دنااتور       اولیه از ساير قسمت

شاود محصاول   عمل می آورد. اصوال در صورتی كه آنسيم لیپااز دنااتوره ن  ه از تلخ شدن دانه جلوگیری ب و لیپولیتیك شده

، جادا كاردن پوساته از داناه اسات كاه در پوسات گیار         كاار بعادی   آسیاب شده عمر نگهداری كوتااهی خواهاد داشات.   

چرخشای   حركات  ( صورت می پذيرد. جو دو سر از مركس پوست گیار وارد شاده و براثار   43مخصوص جو دو سر)شكل

   شود.محور و برخورد با پوشش الستیكی درونی پوست گیر، پوسته آن جدا می 

با قابلیت پخت سريع است و بدين منظور دانه ها تكه تكه شده و هايی از جمله مصارف جو دو سر تهیه فرآورده 

افسايش قابلیت انعهاف تكه هاا وكااهش    بخار دهی انجام صورت ورقه و پولك درمی آيند. هدف ازه ، بپ  از بخاردهی

صاورت ورقاه   ه كه تكه های دانه ب غیرفعال كردن آنسيم های عامل تند شدن، می باشد. پ  از آن و نیس  ها شكنندگی آن

بسته بندی می كنناد. هادف    breather–typeموسوم به هايی خنك نموده و در بسته ها را در هوای آزاد  ، آننددرآمد

آناسيم   حاصال از فعالیات باقیماناده    ،وی تناد با  بسته ها و خارج كردندرون از بسته بندی در اين نوع بسته ها، دادن هوا به 

 های لیپولیتیك است.

 

 

 

 

 پوست گیر جو دو سر-43شكل

 

 

 :فرآوري جو

 ((Pearled barley جو نيم کوب

جا كه  استفاده از آن برای تهیه مالت بسیار ناچیس است. از آن برای تهیه نیم كوب در مقايسه با مقدارجو مصرفی

مشكل بوده و غالباً با استفاده  كار  چسبیده است پوست گیری ازجو بسیار پوسته اولیه به صورت كامالً محكم به پری

  می كنند. استفاده در تهیه انواع سو  آناز و  هدونم ساينده، اليه های خارجی را جدا ازسهوح 

 يوالف يا جو دو سر

 دانه پخش كن

 

 محور

 پوشش الستیكی

 يوالف پوست گیری شده

 قیف
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 ه مالت از جوتهي

وجهی گنادم و چااودار، و در بعضای نقااط     قابل ت كه مقدار غالباً از جو برای تهیه مالت استفاده می شود هر چند

عنوان مااده اولیاه مناساب جهات     ه داليل چندی ، باعث انتخاب جو ب اختصاص می يابد. رهم بدين منظو آفريقا، سورگوم

از داناه و   hullها، ارزان بودن و بااالخره نقاش محاافظتی     آنسيم فراران وجود ها مالت بشمار می آيند كه از جمله آن تهیه

سات از جواناه زدن داناه    ا زباان سااده عباارت   ه ، بفرآيند تهیه مالت عنوان كمك فیلتر دارد را می توان نام برد.ه اثری كه ب

ا فعالیت آنسيمی باال و عهر و ب ف از انجام اين كار، تهیه محصولیهد. تحت شرايط كنترل شده و سپ  خشك كردن آن

كه برای اين فرآيند انتخاب می شوند بايد سالم و با قدرت جواناه زنای خاوب و عااری از     هايی بوی خاص می باشد. دانه 

است . دانه هاای   dormancyمسئله خواب دانه يا ، مواد خارجی باشند. از مشكالتی كه در ارتباط با تهیه مالت مهرح است

خاواب داناه از   ز برداشات محصاول   رض چند هفته پا  ا خوشبختانه در ع .د زدند، جوانه نخواهنكه در چنین شرايهی باش

هر حال ه فقدان اين خواب و در نتیجه جوانه زنی پیش از موعد دانه خواهد بود. بعمده  كلگاهی مشبین می رود، هر چند

محلول  مقادير كمی مواد جامدت جو اقدام به تهیه مالت شود، عصاره حاصله حاوی در صورتی كه بالفاصله پ  از برداش

برداشت آن، سه مااه  از پ  زمان الزم برای تهیه مالت از جو ظاهر كدری دارد. حداقل و  بودهكمی  و نیس پروتئین محلول

وضاعیت كیفای بهتاری را پیادا     طی اين مدت، فرآيندهای بیوشیمیايی درون جو باعث می شوند كه محصول  در می باشد.

گفته می شود. اين پديده منحصر به جو نبوده و در ساير غالت هام دياده مای     after–ripeningكند. به اين دوره اصهالحاً

افاسايش حجام    و ضامنا  مواد جامد كمتری را در حاین جوشایدن از دسات مای دهاد     عنوان مثال، برنج مسن شده ه شود. ب

منجر به بروز مشكالتی بارای   از آن تهیه نان ،می شود در ابتدای فصل برداشتكه  گندمدر مورد بیشتری پیدا می كند و يا

  ماه اين مشكل برطرف می گردد. 3الی  2نانوايان خواهد شد و معموالً پ  از 

 فرآیند توليد مالت

جدا مای شاوند. در مرحلاه     ای شكسته و خارجیو دانه ه هدبا تمیس كردن دانه های جو آغاز شفرآيند تهیه مالت 

. دانه های نازك به مصرف خوراك دام رسایده و از دو  و بسیار فربه : نازك، فربه می شوند تقسیمسه دسته  به ، دانه هابعد

 :شامل مراحل مختلفی است مالت هنوع بعد برای تهیه مالت استفاده می گردد. تهی
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 خيساندن

 -42و تا زمانی اين مرحله ادامه می يابد كه رطوبت دانه ها باه   هشد ساندهدر آب خی جو در اين مرحله، دانه های

دلیل سارعت كام   ه درصد برسد. نكته بسیار مهم آن است رطوبت حتماً تا مركس دانه ها نفوذ نمايد. اين مرحله معموالً ب 48

دت زماان خیسااندن، درجاه    در انواع فربه، طوالنی است. از ديگار عوامال ماوثر بار ما      به درون دانه ها، خصوصاً آب نفوذ

حرارت آب است. در صورتی كه خیساندن به میسان كمتر از حد مورد نیاز و يا بیشتر از حد الزم ، انجام گیرد، مشاكالتی  

جواناه زنای،    و در حالت دوم ضمن باه تااخیر افتاادن شاروع    فته يا محصول كاهش راندمان بروز می نمايند. در حالت اول

راه حال هاايی نیاس وجاود      . در اين زمیناه گردد ا و در نتیجه تولید بوهای نامهبوع، فراهم میكپك ها و مخمرهامكان رشد

تعاويض  ،  pH، تنظایم   (CO2منظاور خاارج نماودن گااز    ه گاه مخسن، هوادهی )ببه تكان دادن گاه جمله آن رد كه از دا

 بار آب را می توان نام برد. مداوم و يا هر چند يك

  جوانه زدن

قارار مای دهناد تاا     بسترهايی ها را از آب خارج نموده و بر روی  دانه ها به مقدار كافی آب جذب نمود، آن كه بعد از آن

شاروع باه شاكل گیاری مای نماياد       رآيندی است كه طی آن گیاه جديادی  ، جوانه زدن فد. از نظر فیسيولویيكنجوانه بسن

 (. 44)شكل

 

 

 جوانه زنی دانه-44شكل

 

روز جوانه می زند. در طول اين مدت، هوای مرطوب از میان بستر دانه ها عبور داده می  2الی  4دانه معموالً طی 

داشاته مای شاود.     صاورت مرطاوب نگاه   ه درجه سانتیگراد تنظیم شده و بستر دانه ها با  12-16شود. درجه حرارت در حد 

، از عاواملی مانناد   جوانه زنیمنظور كنترل شرايط ه ب است. جومقدار آب مصرفی در اين دوره يك گالن برای هر پوشش 

توان نام بارد. هادف    میرا  میسان رطوبت دانه ، درجه حرارت دانه و مقدار هوای مرطوب كه از میان دانه ها عبور می كند
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ا بیشترين فعالیت آنسيمی است، می باشد. پايان اين مرحله زماانی  بدف ا، به حداقل رساندن رشد جوانه كه متراز اين كنترل

ل جوانه به حدود است كه طو
3

 طول دانه برسد. 1

 ((kilningپختن حرارت دهی و خشک کردن و 

داری و  منظور افسايش قابلیات نگاه  ه درصد رطوبت است. ب 42جوانه زد، مالت حاصله دارای كه دانه  بعد از آن

حرارت دهی و خشك كردن انجام می گیرد. به هنگام جوانه زنی داناه ،   نیس ايجاد عهر و طعم خاص مالت در آن، فرآيند

ايان دوره،   هم در های مهم ديگری آمیالز هستند و آنسيمβو αها  آنسيم  های بسیاری فعال می شوند كه فقط دو مورد آن

مال آورد. ايان   عه ها به حرارت حساس هستند، در خشك كردن باياد دقات كاافی با     جا كه آنسيم فعال می گردند. ازآن

 ،حساسیت خصوصاً هنگامی كه رطوبت زياد باشد محسوس تر است. غالباً از رابهه میان پروتئین محلول و درجاه حارارت  

هاا، الزم اسات كاه از درجاه      برای حفاظت از آناسيم  و از اين رو ها استفاده می شود بر آنسيم حرارت برای بیان اثر درجه

كه از مقدار رطوبت كاسته شد، می توان درجه حرارت را تا حدی كه واكنش  د از آنحرارت های پايین استفاده نمود. بع

در هر حال بايد توجه نمود كه بین فعالیت آنسيم و عهار و طعام در مالات رابهاه      ن انجام گیرند، باال برد.دهای قهوه ای ش

كاه ايان    رنگ نماود. ضامن آن   ر نیس بیعك  برقرار است. می توان، مالت تولیدی را با استفاده از گاز دی اكسید سولفو

مصرف مهم مالت تولید شده، تهیه  می دهد. ها را نیس افسايش وتئولیتیك آنسيمگاز مقدار پروتئین های محلول و فعالیت پر

عصاره از آن است كه پ  از صاف و پاستوريسه شدن در درون بهری و يا قوطی پر می گردد. همچنین از مالات در تهیاه   

 عنوان آنسيم و يا تولید كننده عهر و طعم استفاده می شود.ه نان ب

 فرآوري ذرت

درصاد دی   2/8تا  1/8ها را در مخازن حاوی آب می خیسانند. آب حاوی بعد از تمیس كردن دانه های ذرت، آن

 38باین  درجه سانتیگراد كنترل مای گاردد. زماان انجاام مرحلاه        40 – 22اكسید سولفور بوده و درجه حرارت آن در حد

كافی نارم خواهاد   به اندازه درصد رسیده و در نتیجه  42، رطوبت دانه به حدود  ساعت می باشد. در پايان اين مرحله 28تا

 صورته درصد وزن دانه ب 6در حدود  ، راحتی له می شود. در ضمن فرآيند خیساندنه گونه ای كه با فشردن دانه به شد ب
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اهدافی كاه   دی اكسید سولفور را معموالً از طريق سوزاندن گوگرد تهیه می كنند.، محلول در آب در می آيد. در صنعت

 از: از افسودن گاز دنبال می شوند عبارتند

 مضر های كمك به توقف میكرو ارگانیسم-1

و باا كااهش وزن    داده موجود در مااتريك  پاروتئین هاای ذرت واكانش      یدی سولفید يون بی سولفیت با پیوندهای-2

(. 42دوستی بیشتری پیدا نموده و حاللیتشان افاسايش يابد.)شاكل   ها خاصیت آب روتئین ، باعث می شود كه آنمولكول پ

 بدين ترتیب آزاد شدن نشاسته از ماتريك  راحت تر انجام گرفته و راندمان استخراج بیشتر می شود.

 

 نحوه اثر تركیبات گوكردی احیا كننده بر پروتئین ذرت -42شكل

نقصان مای   دلیل واكنش يون بی سولفیت رو بهه اكسید سولفور موجود در آب ب دی خیساندن، مقداردر مرحله 

هنگام خشك كردن ذرت از درجه حرارت هاای بااال اساتفاده شاده باشاد از مقادار پاروتئین هاای         ه كه ب نهد. در صورتی

بعد از پاياان ايان مرحلاه، داناه هاای       ست.راحتی انجام پذير نیه محلول كاسته می شود و بدين ترتیب عملیات جدا سازی ب

ت درشت تبديل می شوند. هدف از انجام اين عمل، آزاد سازی جوانه بادون  انرم ذرت توسط آسیاب خراش دهنده به ذر

شاده و حالات الساتیكی  پیادا      اندن دانه ذرت ، جوانه آن، متورمآسیب ديدن و يا خرد شدن آن می باشد. در مرحله خیس

های داناه، معماوالً از ناوعی سایكلون موساوم باه هیدروسایكلون         نموده است. برای جدا نمودن جوانه فوق از ساير قسمت

كاه   دلیال آن ه ، جدا سازی براساس وزن مخصوص صورت می گیرد. جوانه با در اين وسیله(. 46استفاده می گردد )شكل



 و فناوری غالتیمی ش

 31 

پ  از جادا ساازی، جواناه را    و بنابراين از باالی هیدروسیكلون خارج می شود.   دارد حاوی روغن است، دانسیته كمتری

، ماابقی ماواد از   د. بعد از جدا نمودن جواناه نخانجات روغن كشی می فرسترخشك نموده و جهت استحصال روغن به كا

 الك عبور داده می شوند.

 

 ذرت جوانههیدروسیكلون جدا سازی -46شكل

ذرات درشت مجدداً آسیاب شده تا بدين ترتیب نشاسته، پروتئین و سبوس از يكديگر كامالً جدا شوند. پ  از جداسازی 

ماداوم و ياا   كه نشاسته سنگین تر از پروتئین است می توان اين دو را هام باا كماك ساانتريفویهای      سبوس، با توجه به اين

از يكديگر جدا نمود. نشاسته حاصله هنوز دارای مقاديری پروتئین به هماراه خاود مای باشاد و بناابراين       ها  هیدروسیكلون

برای خالص نمودن آن از چندين سانتريفوی و يا هیدروسیكلون استفاده می شود. نشاسته ای كه ايان مراحال را پشات سار     

معماوالً بارای    روتئین خواهد بود و بالفاصله وارد قسامت خشاك كان مای شاود.     پ درصد 3/8گذارد، حاوی كمتر از می 

گیاری شاده ساريعاً وارد     كاه نشاساته آب  ترتیاب  خشك كردن نشاسته از خشك كن های سريع استفاده می گردد بادين  

آوری گونه ای كه گرانول ها سريعاً خشك شده و ساپ  جماع آوری مای شاوند. باه فار      ه جريانی از هوای داغ می شود ب

 dry milllingآسایاب خشاك ياا     آن می گويند كه در مقابال  wet millingذرت به روش ذكر شده، آسیاب مرطوب يا 

هاای بوتاانیكی داناه از يكاديگر اسات، در       هدف جدا ساازی قسامت   ،آسیاب نوع دوم در مهرح است.گندم و برنج و ...

 خرد شدهذرت  ورودی

 جوانهخروج 

 نشاسته، پروتئین و سبوس ذرت  خروج



 و فناوری غالتیمی ش

 32 

از روش آسایاب   با اساتفاده  می شود. انجام شیمیايی نیسبخش ها و اجساش كه در آسیاب مرطوب عملیات جدا سازی  حالی

با كیفیت پاايین اساتفاده مای شاود و باا       می توان نشاسته و گلوتن تهیه نمود. بدين منظور از آرد گندم مرطوب از گندم نیس

ی اكساید  د ،تهیه يك خمیر سفت و شستشوی آن، نشاسته را از گلوتن جدا می نمايند. در ارتباط با آسیاب مرطوب گندم

 صورت استفاده از برنج برای تهیاه  كار گرفته نمی شود زيرا باعث كم ارزش شدن گلوتن گندم خواهد شد. دره سولفور ب

درصد هیدروكسید سديم خیساند تا پروتئین هاای آن باه صاورت     3/8نشاسته، خرده و يا آرد برنج را ابتدا بايد در محلول 

 ، نشاسته آن را جدا نمود. محلول در آيند و سپ  به كمك سانتريفوی

Tortilla: 

مای   masaبیشتر در كشورهای آمريكای التین و از ذرت تهیاه مای شاوند. در ابتادا ذرت تباديل باه       اين فراورده 

سااعت   باه مادت ياك    C°02درصد تا رسیدن باه دماای   2/8گردد، به اين ترتیب كه ذرت در حضور هیدروكسیدكلسیم 

خنك می نمايناد باه ايان ترتیاب محصاولی       (overnightبه آرامی و يك شب تا صبح )حرارت داده می شود. سپ  آن را 

كه در مرحله بعد توسط دست ياا دساتگاه آسایاب مای گاردد. در ايان        ،گفته می شود nixtamalبدست می آيد كه به آن 

ت را درصد رطوبت اسات و ناوعی خمیار كاه تاا حادودی دارای قاوام اسا         22حالت محصول آسیاب شده حاوی حدود 

نشاسته چندان یالتینه نمی شود زيرا آب به مقدار كافی در اختیاار آن قارار نمای     ، تشكیل می دهد. در حین حرارت ديدن

هاای غوطاه وری طاوالنی اسات.      بسایار ساخت باوده و رسایدن رطوبات باه مركاس آن مساتلسم زماان          ،و اصوال دانه گیرد

كه نوعی عهر و طعم خاص در آن بوجاود مای آورد و    اول آن: هیدروكسید كلسیم به دو دلیل به محصول اضافه می شود

راحتی توسط دست و باا  ه كه بعد از پخت دانه اين پوسته ب.كار  دانه ذرت می باشد  دوم تضعیف اليه های خارجی پری

باا  ناام دارد كاه مای تاوان آن را       masaحاصل خواهد شاد   كه چه آن،  nixtamalشستشو خارج می گردد. بعد از آسیاب 

صاورت قهعاات   ه را باا دساتگاه اكساترودر با     masaفشرده نموده تا بدست آيد و سپ  پختاه مای شاود. مای تاوان       ،پرس

 بدست آيد. corn chipsكوچك در آورده و سپ  در روغن سرخ نمود تا 
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 فصل ششم

 فرآیند تهيه آرد از گندم 

آب  و مااخوذ از آس  اين وایهگندم استفاده می شود.افساری است كه از آن برای آرد نمودن غالت خصوصاً كار ،بآسیا

مورد اساتفاده  ب از نظر تاريخچه ، نخستین آسیا های قديم ايرانی به معنی سنگ بوده است. می باشد كه جسش آس در زبان

ل هاسار ساا   72، بوده است كه برخی قادمت آن را تاا   مده و ديگری فرو رفته، شبیه هاونانسان، دو سنگ ناسفته، يكی برآ

،  ی ساتوری ب ها ی دستی يا دستاس، آسیاب هاهای زمینی ، آسیاب شامل آسیا بذكر نموده اند. بعدها انواع ديگر آسیا

در  ، ناوی و چرخی مای شاوند، اباداع گردياد.     ی آبی كه خود شامل آسیاب های تنوره ایب های بادی ، آسیاب هاآسیا

، آسایاب  با پیشرفت تكنولویی آبی تنوره ای و اجساش آن همراه با چند نوع آسیاب اولیه ديده می شوند. ب، آسیا47شكل 

. پیشرفته ترين و رايج ترين نوع آسیاب، آسیاب والسی اسات كاه   عرضه گرديدآسیاب غلهكی يا والسی  اكنون چكشی و

 اصول و مراحل آرد سازی در آن تشريح می شود.

 

 

 

 

 

 آبی تنوره ای و اجساش آن همراه با چند نوع آسیاب اولیه آسیاب -47شكل 

 :یغلطك يب هاايآس در آرد ديتول مراحل

 شكستن دانه، الك كردن، جدا سازی، ، بوجاری، واجد شرايط كردن ب گندماين مراحل شامل گسينش و انتخا

 می شود.و بسته بندی ، خرد كردن و در نهايت ذخیره سازی 

 انتخاب گندم -الف

باشد، تمیس و سالم بوده و امكاان تهیاه    )هكتولیتر مناسب( گندم مصرفی برای تهیه آرد، بايد دارای بازده آرد باال

 خاص از آن وجود داشته باشد. فراورده ايیآردی با خواص فیسيكی مناسب جهت تولید 
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 بوجاري گندم  –ب 

ی خالصا ناباشد كه معموالً اين  یدارای ناخالصی های زياد ،گندم ممكن است در بدو ورود به كارخانه تهیه آرد

اولین گام، ورود گندم به دستگاه بوجااری اسات كاه دارای دو    ند. می شو جدااز يكديگر  ها طی مراحل مختلف بوجاری

پا  از آن  . را جدا مای نماياد   از گندم ريستر ذرات رديف غربال فلسی است كه يكی ذرات درشت تر از گندم و ديگری

آهان رباا مای شاود تاا در       و یه اا كنناده اساتوان  ، جاد شن گیر، جدا كننده صفحه ایگندم وارد دستگاه های سنگ گیر، 

 هم استفاده می گردد. gravity seperatorنهايت گندمی تمیس بدست آيد. از دستگاه 

 واجد شرایط کردن گندم -ج

 : اهداف ذيل به گندم افسوده می گردددر اين مرحله، آب به مقدار كنترل شده و به منظور نیل به 

گونه ای كه در مقابل پودر شدن مقاومت نمايد )پوسته پودر شاده را در هایچ   ه ب ،ايجاد حالت نیمه پالستیكی در پوسته -1

 مرحله ای نمی توان از آرد جدا نمود(

 تسهیل در جداسازی فیسيكی اندوسپرم از پوسته )سبوس( -2

 راحتی تبديل به آرد شوده طوری كه به ب مرطوب نمودن اندوسپرم -3

 شرايط برای ورود به غربال ها را دارند. بهترين ، كه تمامی موادی كه آسیاب را ترك می كنند اطمینان از اين-4

 د. نكه در ضمن خردكردن گندم مقدار مناسبی از گرانول های صدمه ديده نشاسته ايجاد میشو اطمینان از اين -2

 دارند: دانه گندم عوامل ذيل دخالتكردن وبت مناسب برای واجد شرايط در تعیین میسان رط

 نوع گندم -1

 % است.12تا  14درصد و برای گندم نرم  16تا  12: رطوبت مناسب برای گندم های سخت رطوبت گندم -2

 درصد استحصال: برای تهیه آردهای با درصد استحصال باالتر به آب كمتری احتیاج می باشد. -3

 تولید شده به گندم بوجاری شده است(. گندم ، نسبت وزنی استحصال )درصد

 حالت مداوم(برای محاسبه مقدار آب مورد نیاز می توان از فرمول ذيل استفاده نمود(: 

  (
  

  
  )     

D1درصد ماده خشك در نمونه اولیه : 
D2درصد ماده خشك در نمونه نهائی : 
W1وزن نمونه اولیه : 

X نیاز: مقدار آب مورد 
گرم در هار دقیقاه دارد. چقادر آب باياد باه آن      كیلاو  238می شود، جريانی برابار باا   كه وارد آسیاب  یمثال: مقدار گندم

 درصد برسد؟ 6/12درصد به  11اضافه شود تا میسان رطوبت از 
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 D1=188-11=03    :درصد ماده خشك اولیه 
  D2=188-6/12= 6/04نهايی : درصد ماده خشك 

 

  صورت بهbatch :)غیر مداوم( 

  (
      

      
) 

M1 رطوبت اولیه گندم برحسب درصد : 

M2 رطوبت ثانويه گندم بر حسب درصد : 

X مقدار آب مورد نیاز برای افسايش رطوبت يك كیلوگرم گندم برحسب لیتر : 

 درصد، چه میسان آب برحسب لیتر بايد اضافه نمود؟  16درصد به  12برای افسايش رطوبت يك كیلوگرم گندم از مثال: 

  (
       

      
)            

سااعت تحات شارايط     24میلای لیتار آب اضاافه شاده و بمادت حاداقل        47بدين ترتیاب باه ياك كیلاوگرم گنادم باياد       

  )خواب(، گندم بماند.بسته

باه   كاه  گويناد و ياا آن   مای  temperingعملیاات   آن صورت سرد باشد كاه باه  ه ممكن است بآب افسوده شده 

آب در اليه های پوسته هیچ گونه ماانعی وجاود    راه نفوذ گفته می شود. بر سر conditioning آن گرم باشد كه به صورت

باه   كه در زيار آلاورون هساتند،   ايی سلول هندارد. اما، اليه خارجی اندوسپرم و خصوصاً اندوسپرم و خصوصاً آن دسته از 

 عنوان يك منهقه كنترل كننده سرعت آب دريافتی عمل می نمايند. مدت زمان الزم بارای توزياع يكنواخات رطوبات در    

ساعت و برای گندم های ساخت و شافاف و پار     6متفاوت بوده و برای گندم های نرم و كم پروتئین  های گندم دانه انواع

ت است. در صورت استفاده از آب گرم يا بخار آب، بخشی از گلاوتن دنااتوره مای شاود. چناین      ساع 24پروتئین بیش از 

 گلوتنی، قابلیت كشش خود را تا حدی از دست خواهد داد.

 :یوالس ستميس توسط گندم ابيآس

(. 40)شكل كه هر يك و ظايف خاصی را دارند است صورت هفت سیستمه روش ب اين اصول آسیاب گندم در

 سیستم به ترتیب عبارتند از:هفت 

1- Break system 
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گندم تمیس وارد اولین ماشین آسیاب و نخستین غلهك های خردكن می شود. اين غلهك ها دارای شیار باوده و  

نامیاده مای شاود و وارد      break chopنیرويی را به دانه اعمال می نمايند. ماده خرد شده كه غلهك را ترك می نمايد، 

 گردد. غربال ها می

 

 

 

 

 

  

 )سیستم های آسیاب والسی( مراحل مختلف آسیاب گندم -40شكل

شاامل   scalp جدا می نمايناد. بسرگتارين ذرات ياا   در اين قسمت غربال ها، ذرات را براساس اندازه از يكديگر 

اماا   دار اسات د كه آن هم شیارنمی شودوم  break roll وارد اندوسپرم و مقداری سبوس چسبیده به آن است. اين ذرات

بادين ترتیاب و در طای مراحال     د. ند و مجادداً غرباال مای شاو    نا غربال های دوم مای گرد  وارد و بعد تر هستندشیارها ريس

 ، اندوسپرم بیشتری از سبوس جدا می شود.متوالی

2- Grading system 

بسرگتار از ذرات آرد   ای تقسیم مای شاوند. بخشای كاه انادازه     عمده دو دسته ه ، ذرات بدر ضمن عمل غربال ها

باه  ، حت تااثیر عمال غلهاك هاای خارد كنناده      می گويند و بخشی از اندوسپرم كه ت break middling د و به آنندار

 می گويند. break flourبه آن صورت آرد در آمده و اصهالحاً 

3- Purfication system 

break middling، اندوساپرم   ذرات سبوس چسابیده باه آن  ، اندوسپرم همراه با مخلوطی از اندوسپرم خالص(

.  مختلف اين مخلوط از يكاديگر اسات   های ، تفكیك قسمت از انجام اين مرحلهو سبوس است. هدف  متصل به سبوس(

بادين ترتیاب سابوس از اندوساپرم     ( اندوسپرم متصل باه سابوس    و) تفكیك سه بخش : اندوسپرم خالص ، سبوس خالص 
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مای گاردد.    reduction( جادا شاده و اندوساپرم وارد سیساتم     نامیاده مای شاود    semolina ذرات درشتی دلیله بكه )

ه و سافیدتری با   تار  روشان  شاود، آرد  reduction systemوارد سیساتم   گردد هنگامی كاه  اندوسپرم هر چه خالص تر

كارگیری جريان بار كنترل شاده و غرباال هاای مناساب، مای تاوان باه نحاوی مناساب و مهلاوب           ه با ب دست خواهد آمد.

puifier  را تنظیم نمود تا سبوس ازmiddling .جدا شود 

4- Sizing system 

لینا درشات سامو   امیدكه در آن گرانول ها ، و ذراتن mini breakيا  re- breakاين قسمت را می توان يك 

می شوند. هدف عماده از انجاام    مجددا آسیاباست  purification systemفعالیت  كه حاصل با سبوس متصل به آن

صال باه آن اسات.    منظور آزاد سازی اندوسپرم و تفكیاك از سابوس مت  ه اين مرحله، خراشیدن و تراشیدن اين نوع ذرات ب

درشات تار جادا شاوند.      غلهك های شیار دار چهارم انجام شده تا به اين ترتیب ذرات دن ذرات رویاين عمل با خرد كر

جادا مای شاود. ولای      purification system آنچه جدا شده هنوز دارای سبوس متصل به اندوسپرم باشد كه باز توسط

 .گرددمنتقل می  reduction systemاگر كامالً خالص باشد به 

5- Reduction system 

صاف كاهش اندازه پیدا كارده   های نسبتا تدريج توسط غلهكه خالص ب middling، سمولینا و سیستمدر اين 

هاايی  بار تكرار می شود و پ  از هر بار خرد كاردن، آرد توساط غرباال     0تا  7و تبديل به ذرات آرد می شوند. اين عمل 

وی غربال ها باقی می ماناد. ايان ماواد هماراه     بر ر reductionجدا می شود. مقدار كمی مواد نرم، پ  از آخرين مرحله 

محصاول جاانبی و درشات حاصال از كاار       جريان را مای دهناد.   يك تشكیل purifierسبوس دار حاصل از كار  با مواد

break system  ًرا اصهالحاbran     می گويند. مواد سبوس دار ريس حاصل از سیساتم هاایbreak   وpurification  

دسات مای آياد. در تصاوير     ه می نامند. در هر مرحله از آسیاب، مقاداری آرد با   shortsرا نیس اصهالحاً   reductionو 

 دست می آيند.ه ب  reductionجريان آرد از قسمت 0و   break، چهار جريان آرد از قسمت 42شماتیك شماره 

6- Flour dressing system 

باه   اگار و آياد  دسات مای   ه با  flour  run straight  دنشوها با هم مخلوط  كه تمامی اين جريان در صورتی

آرد  Flour dressing systemدر  .مای نمايناد  را  split run flour، تولیاد  شاوند های مختلفی با هم مخلوط  نسبت



 و فناوری غالتیمی ش

 30 

قادر   كاه انادازه ذرات آن آن   آنچاه می گیرد.  قرار كه با پارچه های نايلونی يا ابريشمی پوشیده شده اندهايی روی غربال 

 با پارچه های بسیار ريس عبور نمايد، آرد نامید می شود.هايی ريس باشد كه از الك 

7- Millfeed system 

جواناه  و  shortsد شاامل سابوس،   ننامیده می شو millfeedمحصوالت جانبی آسیاب آرد گندم كه اصهالحاً 

ذرات سابوس   shortsمی باشد كه از اندوسپرم جدا شده اسات.   یهستند. سبوس درشت است و محصوالت پولك مانند

 از مواد خارجی است كاه اصاهالحاً باه آن    ای شامل مجموعه millfeedريستر است. عالوه بر سبوس های درشت و ريس 

و داناه هاای سامی و     هاا  هاا، كلوخاه   فلاسات، سانگ   شاامل می گويند. اين مواد شامل هر چیاس خاارجی    screaning ها

 خهرناك )ارگوت( هستند.

 :ماشين هاي آسياب

 (اوالس هغلطک ها )

گندم پ  از واجد شرايط شدن به سوی رديف غلهك های شكننده حركت می كند. هر رديف والا  از ياك   

 . (43)شكل كه در جهت مخالف يكديگر می چرخندرديف غلهك تشكیل شده 

 

 ها نحوه كار آنغلهك های آسیاب والسی و -43شكل
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هاا دارای   ساهح آن  ساانتی متار قهار باوده و از جان  فاوالد مای باشاند.         23سانتیمتر طاول و   72تا  68هر غلهك دارای 

گونه ای كه در اولین ردياف  ه ها در غلهك های اولیه كم و به تدريج بیشتر می شود ب مورب است كه تعداد آن شیارهای

شایار در هار ساانتی متار وجاود دارد.       13تاا   11و در غلهك های چهارم يا پنجم،  شیار در هر سانتی متر 2تا  4ها  غلهك

دور در دقیقه می باشد و با يكاديگر زاوياه    288است و سرعت غلهك كندتر حدود  1به  2/2اختالف سرعت دو غلهك 

ز بكاار گیاری   عموماً دارای سهوح صاف هستند و هدف ا( reduction rollكاهنده )غلهك های  درجه می سازند. 42

 .ها به آرد نرم می باشد و تبديل آن middlingsها، كاستن از اندازه آن

 غربال ها  

دارای  اسات و  صورت مكعاب و در درون ياك قااب تشاكیل شاده      از تعداد زيادی اليه به Sifter))ل هر غربا

اب متصل هستند. قابريشمین يا نايلونی پوشیده شده اند و از اطراف محكم به  یاست. غربال ها با پارچه ها حركت لرزشی

 break، حاصل از يك  chopاليه ديده می شود كه می تواند  26يك غربال با  صورت شماتیكه ب 28در شكل شماره 

Roll  قسمت تقسیم نمايد.  2را به 

 

 دهنده اندازه چشمه ها است( غربال های چند اليه و طرز عمل آنها )اعداد نشان -28شكل
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هاا باه درون    عبور ننماوده اناد از روی غرباال    mµ 1888 قهر  اليه های فوقانی دارای ذراتی كه از عنوان مثاله ب

قابل انعهاف ازغربال خارج می شوند. باه هماین ترتیاب ايان فرآيناد        sleeveيك كانال عمودی فرو افتاده و توسط يك 

ماش   قهار  چندين خروجی بدست آيد. عك  اين عمل هم قابل انجام است يعنی ابتدا اليه های باا كه  ادامه می يابد تا آن

 شاوند. علای   می در فواصل معین غربال ها بازديد و تمیس كم را باال قرار داد و بدين ترتیب فقط دو جريان بدست می آيد.

مسدود می شوند )توسط ذرات آرد و ياا   گاهی چشمه هاها، روی غربالبر گلوله های موجود رغم خاصیت تمیسكنندگی 

هاای احتماالی ناشای از     تعمیر ساوراخ  و پوشش ها برس زدن و بنابراين الیاف ريس( و بدين ترتیب راندمان كاهش می يابد

   ضروری است. غربال پاره شدن

 )خالص کننده(تفكيک کننده 

تاا   دار است كه قهر چشمه های آن ازابتادا  يك غربال شیبنامیده می شود. كرپا  يا كٌرپا (purifier) اين دستگاه

غربال دائماً در حال لسرش است و جريانی از هاوا بار فاراز غرباال حركات مای        (.21تدريج بسرگتر می شود )شكله ب انتها

 ساريع شكلی كه ذرات سبك سبوس توسط جريان هاوا  ه دسته طبقه بندی شوند، ب كند و باعث می شود كه ذرات در چند

 ندوسپرم ضمن دسته بندی به غلهك های خرد كننده فرستاده می شوند.آو تكه های  تر حركت نموده

 

 )كٌرپا( تفكیك كننده يا خالص كننده ذرات -21شكل

، درصادهای اساتخراج متفااوتی     ها جدا شده اسات  كه چه مقدار از سبوس )پوسته( از ساير قسمت برحسب اين

چند نوع آرد با درصدهای استحصال مختلف ديده می شوند. طرز عمل ايان روش را   22بدست می آيند. در شكل شماره
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سادگی چنین توضیح داد كه كه ابتدا انواع آرد با مقادير مختلف خاكستر انتخاب می شوند و سپ  بار حساب   ه می توان ب

د، از كامل تا سافید بدسات مای    با يكديگر مخلوط می نمايند. بدين ترتیب انواع آر Dتا  Aها را طی جريانهای  آن ،مورد

   نحوه تهیه انواع آرد را نشان می دهد. 23آيد. شكل شماره 

 

 رددرصد استخراج يا استحصال آ-22شكل

 

 نحوه اختالط جريانهای مختلف آرد حاصل از آسیاب گندم -23شكل
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درصاد   shorts 12درصد و 11هستند. سبوس  ((shorts ريس يعنی سبوس، millfeedآسیاب غلهكی  فراورده هایاز ديگر 

سات آوردن  درصاد اسات. بارای بد    2/8ازكل محصول را تشكیل می دهند. مقدار جوانه بازيابی شده می شود در حادود  

 د.گندم ورودی به آسیاب داربه كه بستگی می شود مختلفی استفاده های درصد استخراج از روش

 :مقدار خاکستر

طور يكنواخت در دانه توزيع نشده است. اندوساپرم تنهاا حااوی    ه درصد خاكستر دارد كه ب 2/1يك دانه گندم در حدود 

آرد،  دربناابراين خاكساتر موجاود     درصاد خاكساتر مای باشاد. و     6كه سبوس دارای  درصد خاكستر است، در حالی 3/8

 . (24شكل ) شمار می آيده سبوس در آرد ب قداری برای تعیین مشاخص خوب

 

 میان درصد استخراج، رنگ و خاكستر آرد رابهه -24شكل

 :آرد و ایجاد تغييرات در آن ترکيب

صاورت  ه مقادير بیشتری پروتئین بوده و يا گرانول های كوچك نشاسته با  دارای هر چه ذرات آرد ريستر باشند،

از پروتئین نشاسته، رو به افسايش  متصل با پروتئین ديده می شوند. همگام با افسايش اندازه ذرات ، سهم گرانول های عاری

می گذارد. بعضی ذرات بسرگ دارای مقادير زيادی نشاسته هستند كه توسط ماتريك  پروتئین احاطه شده اند، باه هماان   

ها با مقدار پروتئین كل آرد اولیه برابر  د و بنابراين مقدار پروتئین در اين قسمتنشكلی كه در اندوسپرم سالم ديده می شو

انادازه   ، اناواع آرد پار پاروتئین )   غربال های مناسب آرد از نظر اندازه توسط ذرات سازیبا جدا  رو می توان از ايناست. 

انادازه   میكرومتار( و پاروتئین برابار باا آرد اولیاه )      32تاا  17اندازه  ذرات  ، كم پروتئین )میكرومتر( 17ذرات كوچكتر از 

 میكرومتر( بدست آورد. 32تا  17ذرات 
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 :نشاسته بآسي

در حین آسیاب تعداد كم ولی نسبتاً قابل توجهی از گرانول های نشاسته دچار صدمه می شوند. مقدار اين صدمه 

هاا صادمه چنادانی     كاه نشاساته آن   هاای نارم بادون آن    به شدت آسیاب و سختی دانه گندم دارد. معماوالً گنادم  بستگی 

معمول برای اندازه  است و روش درصد 2و حداكثر  درصد 3تا  2 الً در حدببیند،آسیاب می شوند. مقدار اين صدمه معمو

اثر گذاری بر نشاسته ساالم  توانايی آمیالز قارچی است كه بر نشاسته صدمه ديده موثر بوده ولی -گیری آن استفاده از آلفا

در ايان حالات    یم می شود.عالوه بر اين به موضوع انواع آسیب نیس بايد توجه نمود. گاهی گرانول به دو تكه تقس را ندارد.

،گرانول هاا آسایب   هاای معماول آسایاب    نمای باشاد. در روش  نسبت به آناسيم حسااس   یب ديده هنوز آس هر چندگرانول

 ها تاثیر بگذارد. آمیالز می تواند بر آن-قرار گرفته و آلفا congo red) (رد بیشتری ديده به گونه ای كه تحت تاثیركنگو

خمیاری  باشد، ايجاد بافات   زيادآنسيم  فعالیت، جذب آب خمیر را افسايش می دهد و در صورتی كه  هنشاسته آسیب ديد

 د.نموو چسبنده خواهد 

 :آرد هاي تيمار

كه رنگ كردن می باشاد  ، بیها روی آرد انجام شود. از جمله آنپ  از آسیاب، عملیات چندی ممكن است بر 

ترتیب طی ياك دوره دو   خشك انجام می گیرد. بدينصورت پودر ه افسودن آن بمعموالً با استفاده از بنسوئیل پراكسید و 

هاای آرد   باعاث حاذف رنگیاسه    كهتاثیر گاز كلر قرار دهند تحت سفید می شود. همچنین آرد را ممكن است ، آرد روزه

حتماً با گاز كلار آن  يد شده و آرد را كامالً سفید می كند. در صورتی كه آرد برای تهیه بعضی انواع كیك استفاده شود با

رنگ می شود، كه احتمااالً ناشای از تااثیر اكسایهن      تدريج بیه داری نیس ب نمود. آرد در مدت ذخیره سازی و نگه را تیمار

منظاور تساريع در رسایدن و مسان     ه مای گويناد. با    agingدر همین مدت، آرد مسن نیس می گردد كه به آن . هوا می باشد

دی  و ناساتو  دی كربنامیاد، پراكساید   آزو،از جمله اين مواد مواد اكسید كننده استفاده نمود. شدن آرد می توان از بعضی

اكثر انواع آرد از نظر فعالیت آنسيمی در وضعیت مناسبی نیستند. برای حل اين مشاكل آرد گنادم ياا     می باشند. اكسیدكلر

كاساته   بود افسايش حجم، كاهش سفتی نان وبه درصد اضافه می شود. تیمار نمودن آرد باعث 22/8جو جوانه زده در حد 

مرسوم  خصوصا آهن ، غنی سازی آرد با انواع ويتامین ها و امالحسو به اين 1348از سال شدن از زبری مغس نان می گردد.



 و فناوری غالتیمی ش

 184 

عمال   يا آرد خود self-rising flourنام ه از ديگر تیمارها، افسودن مواد عمل آورنده به آرد و تهیه نوعی آرد ب می باشد.

 می باشد.یف عض نمك يك اسید و كربنات سديم بی آردی حاوی ینآورنده می باشد. چن

 :انواع آردها

مثالً آرد نان حاوی پروتئین زياد و با كیفیات خاوب   .  صی استادارای خواص خ ،هر محصول مناسب برای آرد

االستیسیته وسیع و  بايستی دارای كشش ونپروتئین كمتری داشته و گلوتن آن  ،و كیك و كراكر است ولی آرد بیسكويت

بلكه بستگی زيادی نیاس باه شارايط     ،ذكر گرديد كیفیت آرد نه تنها به نوع گندم بستگی دارد قبال طور كه همان زياد باشد.

دارد. از طرفی درصد استخراج در يك رقم گندم ارتباط مستقیم با درصد خاكساتر آرد دارد و   و درصد استخراج آسیاب

باا توجاه باه     ها را طبقه بنادی مای نمايناد.    آن ،ای تقسیم بندی آرد غالباً با توجه به میسان خاكستر و درصد استخراجلذا بر

 :ندينما یم میتقس ريز شرح به دسته شش به را رانيا یآردها گفته شیمهالب پ

اماا آسایاب    و تولیاد مای شاود   چكشی تهیاه  و سنگی هایالباً توسط آسیابكه غ: دمآرد كامل گندم يا آرد تمام دانه گن -1

شده مای   ردسبوس خو معموالً تیره رنگ و حاوی ذرات  والسی هم با در نظر گرفتن تمهیداتی می تواند آن را تولید نمايد

 درصد استخراج نامیده می شود. 188تا  32از اين نوع آرد درتهیه نان سنگك استفاده می شود و اصهالحاً آرد  .باشد

 و درصاد  07تا  02اين آرد در كارخانجات آسیاب غلهكی تهیه شده و درصد استخراج آن حدوداً  آرد سبوس گرفته: -2

درصاد مای باشاد از ايان      38/1تاا   728/8میسان خاكستر آن با توجه به ضوابط در نظر گرفته شده توسط موسسه استاندارد 

 های لواش و تافتون استفاده می شود. نوع آرد برای تهیه نان

 01تاا   77حدود استخراج آرد ساتاره   .غلهكی تولید می شود آسیابهای توسطاين نوع آرد نیس  :ه يا آرد سفیدآرد ستار -3

 ،نانهاای فاانتسی   ، درصد است. از اين نوع آرد برای تولید نان بربری 728/8تا  228/8درصد بوده و خاكستر آن در حدود 

 ده می شود.های ماشینی استفا نان قندی و غالب نان  ،نان ساندويچی

بوده و غالباً در تولید ین يپااين گروه آرد جسو آردهای سفید و با درجه استخراج  :آرد يك صفر و دو صفر و سه صفر -4

ترتیاب  ه حادود اساتخراج ايان گوناه آردهاا با       .كیك و بیسكويت و ساير مصارف صنعتی كاربرد دارد ، های شیرينی نان

درصاد   78-68آرد دو صافر   ،درصاد  228/8تاا   288/8اساتخراج و خاكساتر   درصاد   72-78آرد ياك صافر    عبارتند از:
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بار   درصاد.  428/8خاكستر حاداكثر   ودرصد استخراج  68آرد سه صفر كمتر از  ،درصد 2/8تا  42/8خاكستر  واستخراج 

 :در ايران در جدول ذيل ديده می شوداساس بررسی های انجام شده مشخصات عمومی و كیفی آردهای تولیدی 

 در ايرانمشخصات آردهای تولیدی برخی  -4ول جد

 سه صفر دوصفر ستاره سبوس گرفته آرد كامل 
 68 60 76 38 30 )درصد( درجه استخراج

 23 27 20 66 66-67 )درصد( آرد آب جذب
 28/8 22/8 62/8 28/1 62/1 )درصد( خاكستر

 10 22 26 26 22 )درصد( گلوتن مرطوب
 0 3/3 2/18 3/11 6/11 )درصد( پروتئین

 :پاستاتهيه محصوالت آرد مناسب براي 

های ديگر نیاس بارای تهیاه     ولی از گندم می باشد يعنی سمولینا روم، آرد گندم دپاستابرای تهیه  بهترين ماده اولیه

 سامولینا برای تهیه آرد  ه می شود. روش آسیاب كردن گندم درومنام گري  نامیده ب درايران كهاستفاده می كنند آنآرد 

ی ينهاا ايان معنای كاه درآردهاای معماولی محصاول       ه با تهیه آرد برای نان و بیسكويت و ديگر محصوالت فرق می كند ب

. مورد نظر می باشد(coarse)  ،زبر صورته ب و اندوسپرم نرم نشده سمولینامورد نظر اندوسپرم نرم شده است ولی در آرد 

روم تهیه شده باشد و چنانچه آرد از گنادم ساخت ديگاری تهیاه     كه آرد از گندم د به كار می رود اصهالح سمولینا زمانی

ولینا و متولیاد سا  كه برای گندم مناساب بارای    طور كلی مشخصاتیه ب كار برده می شود.ه ب (farina)فارينا شود اصهالح 

pasta  72درجاه ساختی داناه     ،يا بیشترگرم  48وزن هسار دانه  ، كیلوگرم 70هكتولیتر حداقل  : شاملدر نظر می گیرند% ، 

دارای وده و ولای االساتیك با    ، آرد آن دارای كشاش كام   بوده و درصد 22درصد و گلوتن مرطوب حداقل  14پروتئین 

 ديده می شود. سمولینا  آرد proximate analysis. در جدول ذيل باشد بايد داری گاز  نگه كم برای  قدرت

 متوسط آنالیس تركیب آرد سمولینا -2جدول                                    

 

 

 

 

 درصد 
 2/12 رطوبت
 2/12 (حداقل)پروتئین 

 32 گلوتن مرطوب
 6/8 خاكستر

 31-32 درصد جذب آب
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یاه شاده كاه بار اسااس      برای انواع آردهای ايران ضوابط و استاندارد توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صانعتی اياران ته  

 .ه می شودالزم االجرا خواهد بود كه در ذيل به ذكر برخی از مفاد آن پرداخت ،مورد استفاده گندم

 ییآرد نانوا یعموم يها یژگیو

درصاد بار    2/0پاروتئین حاداقل    ،درصد 22میسان گلوتن مرطوب حداقل  ،درصد 23قدرت جذب آب حداقل 

میاسان اسایديته الكلای حاداكثر      ،كه برای انواع آردها متفاوت خواهد باود  ،درصد 2خاكستر حداكثر  ،اساس ماده خشك

میكرون باشد كه در مورد ناان سانگك    288ابعاد ذرات آرد نانوائی نبايد بیش از  برای انواع آردها متفاوت است. كه 3/2

 میكرون مجاز خواهد بود. 288درصد بیشتر از  2حداكثر تا 

 تیسكويآرد ب يها یژگیو

 68/8خاكساتر آرد بیساكويت حاداكثر     ،درصاد  28میاسان گلاوتن مرطاوب     درصد، 2/7مقدار پروتئین حداقل 

میكارون بسرگتار باشاد رطوبات      488اندازه ذرات آرد بیساكويت نباياد از   . digestive،باستثنای آرد بیسكويت  ،درصد

 باشد. 3/6تا  3/2بین  pHو  ،درصد 12حداكثر 

 ینیريآرد ش يها یژگیو

 108درصد ابعااد ذرات آرد شایرينی باياد كمتار از      32 ،درصد 22/8خاكستر كمتر از  ،درصد 7حداقل پروتئین 

 باشد. 3/6تا  3/2آرد شیرينی  pH و میكرون

 سموليناآرد  يها یژگیو

 ،درصاد  0میاسان گلاوتن خشاك حاداقل      ،درصد 22حداقل  میسان گلوتن مرطوب ،درصد 2/3پروتئین حداقل 

میكارون باشاد    288تاا   148درصد ابعاد ذرات آرد ماكارونی بايد بین  38درصد باشد.  1و حداكثر  28/8خاكستر حداقل 

pH  درصد باشد. 7/3و اسیديته حداكثر  3/2حداقل 

 

 



 و فناوری غالتیمی ش

 187 

 فصل هفتم

 فرآیند و تكنولوژي توليد نان

 :تاریخچه و سير تكامل توليد نان

جارات مای تاوان گفات قادمت آن باا       ه با  تولید و استفاده از نان نمی تواند تاريخ مشخصی تعیین نمود، اما برای

شاواهد   بوده اسات.  به يقین بشر قبل از اختراع خط با آن آشناقريب است، و با احتمال  شده پیدايش انسان عجین تاريخچه

ه مای داد  مختلف دنیا، ناان غاذای روزاناه ماردم را تشاكیل      ، در نواحیدهند كه از دوازده هسار سال قبل نشان می تاريخی

آشوريان، مداركی بدست آمده است كه نشان می دهد مردم آن زمان با گندم، پخت ناان،  . همچنین از زمان بابلیان واست

برروی آنهاا و باه   گونه عملیات  بشر در ابتدا بذور را بدون انجام هیچ نان تازه و بیات و حتی نان كپك زده آشناه بوده اند.

د قارار دادن سانبله غاالت بار روی آن باود، ماور       ه، كه حاصل، دانه بو دادخام می نمود، ولی پ  از كشف آتش صورت

خمیری  ،از مخلوط كردن دانه های سائیده شده غالت با آبو در دوره های بعد نیس احتماالً است،  استفاده قرار می گرفته

اقاوام،  از نظر جامعه شناسی نیس . اند دهمصرف می رسانه داغ و يا زير خاكستر بگ های تهیه و پ  از پختن آن بر روی سن

ند. يونانیان در معابد خاود، ناان را   ده اآور شماره سمبلی مقدس ب ، نان را از گذشته های بسیار دوراديان و مذاهب مختلف

، هدياه مای كارده    ی پر از میوه در دسات باوده  و يا سبد سو يك دا به خدای مسرعه كه زنی با تاجی از سنبله گندم بر سر

شاده از خوشاه غاالت     دسته های تهیه گلاز سنبله گندم وهايی  های سفید تاج های رومی با لباس در روم باستان، زن اند.

نیاس توجاه خاصای باه      اديان توحیدی و غیار توحیادی   می نمودند. نام داشت، هديه Ceresبه خدای خود كه  درا در معاب

 حضارت  مسایحیان ناان را چاون    ."گندم می كارد راستی مای افشااند   كه كسی"گندم و نان داشته اند. زرتشت معتقد بود 

در نسد قوم يهاود نیاس ناان از اهمیات بسایاری برخاوردار        و عیسی گرامی داشته و از آن در مراسم خاص استفاده می نمايند

برخاوردار   سات نان به معنی مصرف يك وعده غذاست. نان در میاان مسالمین از ناوعی قدا    ناست و در زبان عبری خورد

شده در معابر و باه كنااری نهاادن آن هناوز هام در       گی ياد می شود و بوسیدن نان يافتبركت زند عنوانه است و از آن ب

شگرف ناان بار فرهناگ و آداب و    بیانگر تاثیر  "است یزندگ نان "هر روی تعبیر زيبایه جوامع اسالمی رايج است. ب

و قادمت   ، قديمی ترين نان ها، نان های نازك و مسهح مای باشاند  صورت گرفتهبراساس تحقیقات  رسوم مردم می باشد.
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گونه كه گفتاه شاد    به عصر حجر و برنس می رسد كه در واقع حاصل اختالط آب و آرد بوده است. اين مخلوط همان آنها

معروف بوده است. حتی در اواخر قرن ناوزدهم   نان زير خاكسترنام ه خاكستر پخته می شد و بروی سنگ داغ و يا در زير 

تهیاه مای    كه به معنای ناان زيار خاكساتر اسات      prod plomiki نامه نیس دهقانان لهستانی با استفاده از چاودار نوعی نان ب

 و تننور  ابداع بشر سخت و سفت می شده اناد.  ريعاًكه اينگونه نان ها، فاقد خمیر مايه بوده اند، س اين علته كرده اند. ب

از میالد توانستند نان سبك و نرم را به بشار   سال قبل 2688كه در  است میقد انیمصر ونیمد را هیما ريخم کشف

قديمی  روش های را به همان ارزانی نمايند. با گذشت چند سال، مردم در خاور میانه و مناطق نسديك به آن، هنوزهم، نان

 د.نبه آن پخت می كنو يا بسیار شبیه 

 :انواع نان در جهان و ایران

 طور كلای ناان  ه بها و اشكال مختلف تهیه می شود.  و فرهنگ مردم هر منهقه ، با روش در دنیا بسته به سلیقهنان 

و از نظار شاكل باه صاورت مساهح و       را از نظر نوع می توان به انواع تخمیاری و غیار تخمیاری    های مورد مصرف كنونی

گرچه امروزه نان به صورت غیر تخمیری كمتر تولید می شود، اما نان های مسهح و يا حجیم هر  حجیم تقسیم بندی نمود.

عمادتاً در خاورمیاناه قارار     شكل گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرند. كشورهای تولید كننده نان های مساهح،  ه دو ب

 قناد،  . گاهی از مواد ديگری مانناد روغان،  و نمك می باشند ، آرد، مخمرآب  مواد مورد نیاز برای تهیه نانحداقل . دارند

 .كه هر يك نقش و اثر خاصی را در نان ايفا می نمايند نیس استفاده می شود اكسید كننده، مواد ضد كپك و...مواد شیر، 

  آرد

كششای   بلیات چسبنده باا قا  عامل اساسی در تشكیل خمیر وجسش ساختمانی خمیر و نان است  مهمترينگندم آرد 

 كه از جملاه آن  آرد می باشد. بر كیفیت آرد چند عامل اثر می گذارند همین داری نمايد، گاز را در خود  نگه كه بتواند

 pH، درنماودن گنادم و تهیاه خمیار از آ     ها مقدار گلوتن يا پروتئین آرد گندم ، كیفیت گلوتن ، مدت زماان باین آسایاب   

آسیب ديدگی نشاسته نیس يكی از عوامال مهام    م برد. عالوه بر موارد فوق میسانرا می توان نا آرد، درجه استخراج و رنگ

شدت آسیاب و سختی داناه بساتگی دارد. آسایب ديادن بخشای از گراناول هاای نشاساته در          ، در كیفیت آرد است كه به

ه گاز در خمیار زمیناه مناسابی را با     مراحل استحصال آرد برای اثر آنسيم ها و تولید قندهای ساده و در نهايت قدرت تولید
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كه آسیب ديدگی نشاساته بایش از    را نیس افسايش می دهد. در صورتی وجود می آورد. عالوه بر آن میسان جذب آب آرد

حد باشد از چنین آردی خمیری چسبنده بدست می آيد كه بار كیفیات ناان اثار منفای خواهاد گاذارد. در ماورد درصاد          

هر چناد كیفیات رناگ آرد بهتار خواهاد شاد و از        ،استخراج آرد از گندم بايد توجه نمود كه در استخراج با درصد پايین

 آرد كاهش می يابد.غذايی ديگر بخشی از ارزش  می شود. اما از سوی یك نیس كاستهمقدار اسید فیت

 آب

ر از آنچاه تصاور مای شاود را     مراتاب بیشات  ه با  اثار نیسات بلكاه اثراتای    در تهیه نان آب تنها يك رقیق كننده بی 

شادت تاورم و    ، ، رنگ و خصوصایات فیسيكای   و امالح محلول در آب می تواند بر طعممقدار و نوع مواد آلی . داراست

ر مای  آن ظااه  موجود در آب بر خصوصایات مكاانیكی خمیار، و بافات     اثر امالح تخمیر و... در آرد اثر بگذارد. مهمترين

 كربناات  ، كلارور منیاسيم و بای   ناات كلسایم  كرب ،ی مانند اكسید كلسیممی دهند كه امالح مهالعات انجام شده نشان .شود

ته حاصال از انجاام فرآيناد    اسایدي  موجاود در آب، قلیاايی  ترتیب كاه اماالح    بدينند بر تخمیر اثر بگذارند، سديم می توان

فرآيناد تخمیار را تحات تااثیر      ها اثر نهاده و كل فعالیت آنسيمنوبه خود بر سرعت ه را كاهش می دهند. اين عمل ب تخمیر

تاا حادودی    از گوناه هاای مخمار   ارد زيرا بعضی د نیس اثرات جانبی در خمیر بر مخمرهاقلیايی قرار می دهد. وجود حالت 

حالت چسبندگی بیش از حاد   ،استفاده از آب های فاقد امالح كافی به خمیر حاصله قرار می گیرند. تحت تاثیر اين حالت

با افسودن امالح مناسب مانند كلسیم منوفسفات در آب می توان بر اين حالت غلبه نماود. از ساوی ديگار     می دهد. را مزال

باا كااتیون    ، منجر به سفت تر شدن خمیر می گردد كه آن را ناشی از واكنش گلوتنم به آبیم و منیسيافسودن امالح كلس

باشاد   PPM))پی پای ام   1888كربنات سديم، مهالعات نشان داده است كه اگر مقدار آن تا حد  بی ها می دانند. در مورد

ساوئی نخواهاد    اثار  پای پای ام باشاد    288كمتار از   كهتاثیری بر تخمیر نخواهد داشت. همچنین اكسید منیسيم در صورتی 

هاای   داشت اما اگر مقدار آن از اين حد فراتر رود، باعث كاهش حجام ناان خواهاد شاد. در ماورد كلرورهاا و ساولفات       

می  كه می توانند گلوتن را سفت تر نمايند ها به دلیل آن ، اعتقاد براين است كه وجود آنخصوصاً سولفات كلسیمقلیايی 

فلوئورها نیس اثر كمی برخمیار ناان دارناد. كلار موجاود در آب تاا حادی زماان         د تا حدود مفید واقع شود. كلرورها و توان

در بعضای ماوارد    تخمیر را كاهش می دهد و حتی در صورتی كه آرد ضعیف باشد می تواند كیفیت آن را بهباود بخشاد.  
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، مای تواناد    د. وجاود كمتار از ياك پای پای ام وانااديوم      مقادير ناچیس امالح آب می تواناد بار كیفیات خمیار اثار بگاذار      

خصوصیات خمیر را تغییر دهد. كادمیوم نیس از اثر قابل توجهی برخوردار است. ورود مقدار كمی كادمیوم از تیغه های باه  

نهاايی  شادن محصاول    وجود آهن و منیسيم در آب، باعث بد رنگ همسن جهت ايجاد تاخیر در تخمیر، كافی خواهد بود.

 د.نو يا نان داشته باش بر بافت خمیر د اثراتینزياد نیست كه بتوانآنقدر ها در آب  مقدار آن كه  می گردد. هر چند

 مواد ور آورنده یا پوك کننده

پوك در  .يا پوك نمود ه وور آورد مكانیكی و بیولویيكی، پوك نمودن شیمیايی خمیر را می توان به سه طريق

گازهای پوك كننده ) دی اكسید كربن( در اثر حرارت يا رطوبت يا اسید از مواد شیمیايی آزاد می شوند.  كردن شیمیايی

 ،پوك كاردن مكاانیكی  در  ، بی كربنات سديم يا جوش شیرين را می توان نام برد.مترين مواد شیمیايی مورد استفادهاز مه

ارد و ،ا بخار آب( از طريق به همسدن سريع و شديد خمیار ي كربن و اكسید دی )در مواردی گاز مثال هواكننده  گاز پوك

كان   شكستگی ناشی از سرعت باالی مخلاوط خمیر دچار  اول آنكه بايد به دو نكته توجه نمود،اين روش  آن می شود. در

پاوك  بااالخره در ماورد    گازهاا خاارج مای شاوند.     ،كه در غیر اين صورتاً خمیر فوراً به نان تبديل شود، چرانشود و ثانی

 انجام می شود. در خمیر ترش، بااكتری  و يا توسط مخمرها توسط خمیر ترش )خمیر شب مانده( تخمیر كردن بیولویيكی

 می نمايند. طور همسيست فعالیته سید و مخمرها بهای مولد ا

 از: ترش عبارتند خمیر های سه عمل عمده میكروارگارنیسم

 ریخم كردن پوك منظور به  كربن دیاكس ید گاز لیتشك -5

 دارد ریخم در مضر مواد ینابود در مثبت اثر كه دیاس لیتشك -2

 نديآ یم شمار به نان مهبوع یبو عامل كه معهره مواد لیتشك -3

دياده مای    4ها در جادول   حال گونه های بسیاری باكتری از خمیر ترش جدا شده اند كه نام تعدادی از آنه تا ب

يا نیاس در  پاديوكوكوس ساروز   و مانناد لوكونوساتوك مسنتروئیاد   هاايی  ها، استرپتوكوك  نظر از اين باكتری. صرف شود

مای  اساتفاده قارار    يسيا ماورد ورو معموالً از گوناه ساكارومیسا  سا    صورت خالصه مخمر يا ب ند.ده اخمیر ترش ديده ش

 آوری خمیر كمك می نمايناد.  در خمیر ترش به عمل های موجود همراه با باكتری هامخمر ی ازكه انواع گیرد و يا از آن

والیری، ساكارومیسا   كاا ساكارومیسا   جدا شده اناد، مای تاوان باه      آمده كه معموالً از خمیر عملمخمرهايی  ديگر از
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كارومیس  كلوری، اتگورومی ، ساركارومیس  پرتورينس ، س ساركارومیس  روزئی، ساركارومیس  الیپسوئیدوس،

و ماواد معهاره    اشاره نمود. مخمرها انریی الزم برای تولید گازساكارومیس  اگسيكوس و ساكارومیس  اينكونسپیكوس 

صاورت خشاك و   ه واسهه تخمیر كسب می كنند و بیشتر با ه در شرايط بی هوازی ب و از طريق تنف  را در شرايط هوازی

 يا فشرده به بازار عرضه می گردند.

 طعامنمک 

ر ساديم ، خمیار را سافت    كمای كلارو   كاار مای رود. درصاد   ه نمك طعام يكی از موادی است كه در تهیه نان ب

نشاان مای دهاد كاه      Extensigraphشده باا دساتگاه    را كاهش می دهد. بررسی های انجام نموده و حالت چسبندگی آن

كاه ماواد    ، در حاالی نیاس زيااد مای كناد     را افسودن نمك نه تنها مقاومت خمیر را افسايش می دهد، بلكه قابلیت كشش آن

اكسید كننده مقاومت را زياد ولی قابلیت كشش را كم می كنند. مكانیسم اثر نمك بر كیفیات خمیار را بار مبناای خاواص      

 pHايسوالكترياك )كاه در آن    pHخمیار بااالتر ياا پاايین تار از       pHدر حالتی كه اثر  الكترواستاتیكی آن توجیه می كنند.

، مولكول های پروتئین دارای بارهای الكتريكی همنام می باشند. و دافعه متقابال  بارهاا،   سوب می كنند( باشدپروتئین ها ر

اگر از يك الكترولیت مناساب مانناد نماك     حالسفت شدن آن جلوگیری می نمايند.  از از رسوب پروتئین ها و در نتیجه

بین بارهای همنام قرار گیرد، استفاده شود، مولكول های پروتئین تاا حادی باه هام نسدياك شاده و        سپركه بتواند همچون 

تركیاب   باه  دو درصاد  حاداكثر  همین جهت در حاد ياك تاا   ه و بپروتئین سفت می شود. نمك بر طعم نان نیس موثر است 

 ی شود.نان اضافه م خمیر

 ها افزودنی

اما در جهت بهباود كیفای و    لی تهیه يك فرآورده محسوب نشدهصكه جسش ا افسودنی به ماده ای اطالق می شود

 ها معمول می باشد.  جای می گذارد. در مورد نان نیس استفاده از افسودنیه يا كمی محصول اثر مشخصی از خود ب

 غذاییباال بردن ارزش 

آن مای تواناد    مادت  و طاوالنی  فقیار مای باشاد و مصارف زيااد     نظر  چند از ،از آن شدهه آرد گندم و خمیر تهی

فقیار اسات. همچناین     و متیاونین  عنوان مثال نان از نظر بعضی اسیدهای آمینه خصوصاً لیاسين ه را ايجاد نمايد. بكمبودهايی 
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ه ايان كمبودهاا با   كاه   الزم استو برخی امالح مانند آهن نیس در آن كم است و بنابراين  12B مقدار بعضی ويتامین ها مانند

، داناه هاای   حبوباات  ت خوب مانناد اساتفاده از  با كیفی منابع پروتئینی ارزان قیمت واستفاده از  امروزه نحوی جبران شوند.

 نان مورد توجه می باشد.غذايی منظور باال بردن ارزش ه بها  ( و ويتامینفرو سولفات  روغنی، و يا امالح )

 تكنولوژیک بهبود خواص

ه معماوالً بساتگی باه كیفیات آرد مصارفی دارد. با       كیویيلا استفاده از مواد افسودنی به منظور بهبود خواص تكنو

 بار در خشاانی نتاايج در  می تواناد مانند اسید اسكوربیك  كنندههای ضعیف استفاده از مواد اكسید عنوان مثال در انواع آرد

، اثارات   جواناه گنادم  آرد افسودن مستقیم آنسيم و يا  لیت آنسيمی كمی دارندكه فعاآردهايی داشته باشد. عالوه براين در 

مواد احیاشكنناده مانناد    در اين گونه مواقع افسودن الستیك استاگاهی خمیر بیش از حد  دنبال خواهد داشت.ه مثبتی را ب

در حالت اخیر استفاده از پروتئازها هم امكان پذير است اماا باياد باه مقادار آناسيم اضاافه شاده         باشد.مناسب می  سیستئین

 داری تلخ مسه شود. صورت ممكن است نان بالفاصله يا كمی پ  از نگه توجه كافی شود زيرا در غیر اين

 بهبود رنگ عطر و طعم نان

مثالً كلر با رنگ آن نیس تاثیر مثبتی می نهند مواد اكسید كننده، نه تنها برخواص تكنولویيك آرد موثرند بلكه بر 

در نهايات بافات ناان     و ئیدها باعث روشن تر شدن رناگ آرد و)رنگیسه های( آرد يعنی كاروتن های اكسید نمودن پیگمان

. ناان  است و باعث بهبود طعم و مسه نان می گرددمرسوم آن بسیار است كه كاربرد هايی  یمی شود. نمك از جمله افسودن

 بی مسه به نظر می رسد. و ، مهبوع نبودهبی نمك

 به تاخير انداختن بياتی 

 را و شكر به خمیر ناان مای تواناد كیفیات آن     ن، منوگلسیريد، روغدی مانند لیسیتین، سورفاكتانت هاافسودن موا

 داری نمود. چند روز نگه تا طوری كه نان را می توانه نمايد، ب را بیشتر  آن داری نموده و قابلیت نگه بهتر

 افزایش عمر نگهداري

در میان مهام  استفاده می گردد كه نانوايی داری محصوالت  منظور طوالنی تر كردن عمر نگهه از مواد مختلفی ب

برای مصرف در ناان و فارآورده    ها . پروپیوناتبردسوربات ها و دی استات ها را می توان نام  ، ها ها پروپیونات آن ترين

گوناه   ها بیشتر بر روی قاارچ هاسات و عماالً هایچ     اثر آن وهستند دارنده كامالً مناسب  عنوان نگهه های تخمیری شیرين ب
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 ،اسات  2هاا تاا حادود     آن pHكاه   فراورده هاايی بوده و معموالً در  pHوابسته به ها  فعالیت آن تاثیری بر مخمرها ندارند.

را  ها توصیه می شود. میسان مصرف آن تابع ضوابط و مقررات هر كشور است ولی معموالً نمك كلسیم آن آن استفاده از

سديم استفاده می شاود و علات آن جلاوگیری    پروپیونات در كیك بیشتر از  درصد به آرد می افسايند. 2/8تا  1/8مقدار ه ب

 مای باشاد.   شاده در فرماول كیاك   اساتفاده   (baking powder)ناانوايی  ر از مساحمت احتمالی نمك كلسیم بر روی پاود 

ها در تهیه انواع  مخمر موثرند هر چند كه بر باكتری ها نیس بی تاثیر نمی باشند. از آن و ضمناٌ  سوربات ها نیس بیشتر بر قارچ

محصاوالت تخمیاری مناساب نمای     ، بارای   كیك استفاده می گردد. با توجه به اثری كه سوربات ها روی مخمرها دارناد 

هاا و   پروپیوناات هاا روی قاارچ    دی استات ساديم نیاس مانناد    ها استفاده نمود. از آن باشند و نمی توان مانند پروپیونات ها

بوده ولی فعالیت مخمرها را متوقف نمی نمايد. برای تهیه كیك نیس از آن می توان استفاده نماود هار چناد     باكتری ها موثر

 ه آن مانع بسرگی خواهد بود.بوی تند سرك

  :فرآیندهاي فيزیكو شيميایی انجام شده در خمير

 قبل از پخت نانتغييرات  -الف

 پدیده مخلوط شدن

در واقع خمیر چیاسی   مخلوط می كنند تا خمیر بدست آيد اما تهیه نان،آرد و اجساش ديگر را با يكديگر در هنگام

بادين ترتیاب كاه     .تغییرات زيادی مشاهده می شاود دو  جريان مخلوط كردن اين در فراتر از مخلوط آرد و آب می باشد.

آرد بسیار زيااد  مقدار كه  گیرد. )در صورتیمی خود ه ب حالت سفت ابتدا يك مخلوط آبكی بدست می آيد كه رفته رفته

را  خاود  شاكل اولیاه  و آرد  با ادامه بهم زدن تغییرات قابل مالحظه ديگری اتفاق خواهد افتاد. مجموعه مخلوط آب باشد(.

بدين ترتیب يك خمیر چسبنده بدسات مای    و كلی ناپديد شده استه نظر می رسد كه آب در سیستم به و ب ادهاز دست د

افاسايش مای ياباد.     ،آيد. در اين مرحله خمیر نسبت به كشش مقاومت می نمايد و اين مقاومت با به هام زدن بیشاتر خمیار   

وسیله آب به سرعت احاطه می شود، ه كه به هنگام افسودن آب به آرد، سهح ذرات آرد ب مكانیسم عمل بدين ترتیب است

آبكای داشاته و باه كشاش نیاس      سیستم حالات كاامالً ماايع و     مقدارآب بیش از سهح ذرات است، جا كه در ابتدا اما از آن

انجام  به طور كامل عمل اختالطكه  در صورتی سرعت توده تشكیل شده از هم متالشی می شود.ه نمی نمايد و بمقاومت 
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آب به درون ذرات اصوال نفوذ ناچیس خواهد بود. خصوصاً اگر دانه گندم از نوع سخت باشد رنشود، بروز تغییرات در خمی

درون ه ديفوزيون صورت می پذيرد. با بهم زدن خمیر سرعت نفوذ آب ب سخت به كندی و صرفا به روش گندمحاصل از 

مقاومت باه كشاش نیاس     درون ذرات نفوذ می نمايده كه آب ب نهمچنا را كامالً هیدراته می نمايند. ذرات بیشتر شده و آن

تدريج كه بهم چسبندگی خمیر ه ب .تدريج افسايش می يابد. جنبه مهم ديگر در پديده مخلوط شدن، مشاركت هوا استه ب

 ص خمیر را كاهش می دهد.  بیشتر می شود هوا در درون بافت بیشتر محبوس شده و در نتیجه وزن مخصو

 تشكيل شبكه سه بعدي

بر حجم خود می افساياد. باا جاذب آب،     و گلوتن موجود در آرد نیس شروع به جذب آب نموده،در كنار نشاسته

هام زدن كاه   ه داری گاز نمی باشد. با كمای با   گلوتن ابتدا تشكیل يك شبكه دو بعدی را می دهد كه قادر به حفظ و نگه

 گفته می شود، كار تبديل شبكه دو بعدی به سه بعدی انجام خواهد شد. kneading)) ورز دادن اصهالحاً به آن

 اثر آنزیم بر نشاسته

را  ها، نشاسته را شكساته و آن  آمیالز هستند. اين آنسيم βو  αآنسيم های آرد كه بر نشاسته اثر می گذارند شامل 

شیرين شادن تادريجی ناان در روی     مالتوز و در نهايت گلوكس می كند.تبديل به قندهای ساده يعنی دكستروز، دكسترين، 

. درسیده كه تولید گاز مای نمايا   مصرف مخمر به قند تولیدی .باشدی در بساق مموجود  یها زبان ناشی از اثر همین آنسيم

سهح نان ناوعی رناگ   نیس تحت تاثیر حرارت كاراملیسه می گردند. اين واكنش خصوصاً در  از قندها مقداری عالوه براين

گنادم، اندوساپرم كاه قسامت      شته به نان می دهد. بايد توجه داشت كه به هنگام آسیابمناسب ايجاد می نمايد و حالت بر

صورت آسیب ديدگی در نشاسته كاه وجاود آن    زيرا در اين ،نگیرد قرار وامل آسیابنشاسته است تحت تاثیر ع اعظم آن

مقادير زيادی قناد تولیاد خواهاد شاد      ،مورد نظر شده و در نهايت به هنگام اثر آنسيمتا حدی ضروری است، بیشتر از حد 

 د.نبكی در خمیر ايجاد نموده و باعث تشكیل بافت كامالً فشرده در نان می شوآكه اين قندها حالت چسبناك و 

 تشكيل مواد معطر در خمير

حاصل فرآيندهای تخمیر و متعاقب آن پخات   عهر و طعم در نان از موضوعات بسیار پیچیده ای است كه عمدتاً

 مای رود  ، از دسات ار مواد معهرتی به دلیل ماهیت فرّعهر بسیار مهبوعی است كه پ  از مد و می باشد. نان تازه دارای بو
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 ، از نشاسته موجود در نان محبوس و در اثر گرم نمودن نانهايی ، در بخش . معموالً قسمتی از مواد معهرناپديد می شود و

وجود ه نحوه تشكیل مواد معهر در نان بدين ترتیب است كه در دوره تخمیر، انواع الكل در خمیر ب مجدداً آزاد می شوند.

هاا در   اعظام آن  زيارا بخاش   نان متاثر از الكل ها باشد ، خود جای بحاث دارد، نهايی كه طعم و مسه  می آيند. البته در اين

ناام هماه    آلی نیس تشكیل می شاوند كاه ذكار   تركیبات زيادی  مقدار بر الكل ها،عالوه  ضمن پخت نان از دست می روند.

وجاود مای   ه یل ها را نام برد كه معماوالً در دوره پخات با   نها، می توان كربو ولی از بین آن نظر نمی رسده آنها ضروری ب

و حتی تا كنون موفق باه شناساايی    د،نمحققین متعقدند كه اين تركیبات مهمترين اجساش ايجاد كننده طعم نان می باش آيند.

وفاور در ناان دياده مای شاوند      ه كاه با  هاايی  یال  نطعم نان موثرند نیس شاده اناد. از جملاه كربو    بر كتون كه 6آلدئید و  14

 باه  غیرآنسيمی موساوم  شدن یل فورفورال است. عامل مهم در تشكیل اين مواد، انجام واكنش های قهوه اتیهیدروكسی م

دار خصوصاً ، فورفورال ، هیدروكسی متیل فورفاورال  كربونیل اين واكنش انواع تركیبات  طی است. مايالردواكنش های 

وجود می آيند. نحوه عمل بدين شكل است كه اسیدهای آمینه با از دست دادن يك اتم كربن تباديل  ه و ساير آلدئید ها ب

نیاس   6. در جادول  (22شاكل  ) خاصی را تشكیل می دهند به آلدئید می شوند. و بسته به نوع اسید آمینه ، كربونیل )آلدئید(

شاد، عوامال    گفتاه  گذشته از آنچاه  د.نشو ها مشاهده می آمینه و آلدئیدهای حاصل از تبديل آن تعدادی از اين اسیدهای

 كوتاه تار باشاد، مقادار آن    تخمیر عنوان مثال هر چه زمانه نان تاثیر می گذارند. ب در ديگری نیس برنوع و مقدار مواد معهر

 وجود درجه  مواد معهر می توان به  و پايداری در ايجادموثر عوامل  از ديگرها نیس كمتر خواهد بود. 

 

 نحوه تشكیل مواد معهره در خمیر نان -22شكل 
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نیاس   ناوع گنادم   .اشااره كارد    ،زيادی مواد معهر شاود  مقدار به از دست رفتن د منجرنمی توا كه،شديد و ناگهانی حرارت

هاای نارم    سخت عهر و طعام بهتاری را در مقايساه باا گنادم      های سخت و نیمه زيرا عموماً گندم ديگری است مهم عامل

ساوش مای    بر طعم اثار  كه يا تخم بعضی دانه ها،هرز و  های مانند تخم علف ،ها در آردی خالصوجود ناو  ايجاد می نمايند

 . می باشد حايس اهمیت و از اين رو دقت در عملیات بوجاری بسیار ، می تواند موثر باشد.دنگذار

 توليد گاز در خمير

ه اختصاار و با  ه مانند گاز كربنیك و الكال را مای تاوان با     یفرآيند بی هوازی تخمیر قندها توسط مخمر و تولید محصوالت

 شكل زير نشان داد:

-----------------2C2H5OH + 2Co2 مخمرC6H12O6+ 

 

 بر طعم نانها و موثر  اسیدهای آمینه و آلدئیدهای حاصل از تبديل آن -6جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي گازتوليد و رشد سلول

هاای هاوا در داخال    ی گلوتنی منجار باه ورود حبااب   ی اختالط در ضمن تركیب مواد اولیه و رشد شبكهمرحله

-تعاداد سالول  گاردد.  ی گاز دی اكسید كربن و نیس اكسیهن برای اكسیداسیون و فعالیت مخمر میخمیر جهت ايجاد هسته

 ینبا  تعاداد  يان د؛ انباسرگ باشا   یكاف یبه اندازه يدباها سلولبالفاصله بعد از مخلوط كردن قابل توجه بوده و  یگاز یها

 یاد تول یار خم یدر فاز آبا  ،مخمر فعالیت ییجهدر نتاكسید كربن دیشود. گاز یزده م ینبر متر مكعب تخم 1813 یال 1811

-یهاا راه ما  گاز حركت كرده و به درون آن یهاپخش شده، به سمت حباب یگاز در سرتاسر فاز آب يند. سپ  اگردیم

 ي توليد شدهآلدئيدها آمينهاسيدهاي 

 آالنین

 گاليسین

 ايسولوسین

 لوسین

 متیونین

 فنیل آالنین

 ترونین

 سرين

 استالدئیك

 فرمالدئید

 متیل بوتانال-2

 ايسووالرآلدئید

 متیونال

 فنیل استالدئید

 هیدروكسی پروپانال-2

 گاليوكسال
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را  یار انبسااط خم  یبارا  یااز موردن یرانشا  یمحركاه  یرویشود كه نیم يادید فشار زیمنجر به تول يتعمل در نها ين. ايابد

هاا  سالول  يان ا یكنناده هاحاطا  یفاز آب يرارا ندارد ز یگاز یهاامكان خروج از سلولاكسید كربن دیكند. گاز یم ینتام

پا  از  اسات.   اربرقار  ،دهدیادامه ماكسید كربن دی یشترب يرمقاد یدكه مخمر به تول یمادام یفاز آب یتاشباع است. اشباع

 یط ين حالباشد، با اینم یردر خم يدجد یگاز یهاسلول یدقادر به تولديگر مخمر گذشت مدت زمانی از شروع تخمیر، 

تواناد باه   یاز گااز ما   یمقادار كما  در هر حاال  دهد. یها رخ ممجدد سلول یمتقس یر،مراحل مشت دادن و چانه كردن خم

گااز از   یآهساته  يشرهاا  ياك  یجاه آن منتشر شاود، در نت  یكنندهبه اتمسفر احاطه یرخم یاز سهح قهعه یرتبخ یواسهه 

كاه در   يعیناازك ماا   یياه موجاود در ال  یو مواد فعاال ساهح   یگلوتنی هنگام ورآمدن، شبكهدر  شود.یحاصل م یرخم

 یهاا سالول  یات ( باه تثب یبیترك یهاو سورفاكتانت یقهب یهایچرب ین،پروتئ ملواقع شده است )شا خمیر –حدفاصل گاز 

-یگاز در مدت ورآمدن و به خصوص در هنگام پخت كمك ما  یبه نگهدار یچرب هایيستالكنند. كریكمك م یگاز

 ییلهباه وسا  اكساید  كاربن دی گاز  یدسرعت تول(1 :یردگ یعامل قرار م 4 یرحباب در طول ورآمدن، تحت تاث . رشدكنند

)اشباع( نسبت به يعاز داخل فاز مااكسید كربن دیسرعت انتشار ( 3یر در خم یماندهباقاكسید كربن دیگاز  یسانم(2 مخمر

 هاحباب یختگیسرعت بهم آم(4یتروین ن یهاهسته

 هاي گازداري سلول نگهتثبيت و 

از افت  یریجلوگ یبرا يیبسسا یتسالم، اهم یگاز یهانان، نگه داشتن سلول یرخم آيندفر ییشرفتهدر مراحل پ

معمول پخت ناان،   يط. در شرایردگیروشن و هموار صورت م یبا بافت درون ینان یدكه به موجب آن تول؛ دارد یرگاز خم

 حجیم شادن  ياندر سرعت افت نسبت به پا يعسر يشافسا يكحال  یندر ع یرد،گیصورت م یگاز به آهستگ ییهافت اول

-یلهبه وسا  یر،خم یانتشار آن به سهح خارج یگاز به واسهه ییهدر طول پخت، قابل مشاهده است. افت اول یرخم یناگهان

را احاطاه كارده    یگااز  یهاكه سلول پروتئین - نشاستهی گاز به شكست شبكه يعكه افت سر ی. درحاليابدادامه  یرتبخ ی

 يطشرا ی،گاز یهاسلول یاتصال داخل یبا رخداد برگردان یراست كه در مورد اخ ينشود. تصور بر ایاست، نسبت داده م

 ی. شكسات شابكه  ياباد یما  ییراسفنج باز تغ يكبه  یرساختار حبابدار خم يتفراهم شده و در نها یرگاز از خم تقیممس فرار

 یناه یالت ییجاه در نتً عمادتا  يشافسا يندهد؛ ایرخ م یرخم یيسكوزيتهو يادو ز يعسر يشافسا یرتحت تاث پروتئین - نشاسته

 ینگلاوتن  یهاا مولكاول  ید،ساولف  ید -یدريل ساولف  یوناد پ ییار تغ ییجهنت رد يگرد یاز سو .یردگیشدن نشاسته صورت م
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حرارت را به دنبال خواهد داشات كاه    یرو پروتئین - نشاسته یشبكه یاسترس كشش يعسر يشافسا نتیجتاشده و  یمريسهپل

 فسايشبه ارا پخت  ياندر پابرخی محققان تسريع افت شود. یگاز م یمنجر به شكست فاز توده و فقدان نگهدار يتدر نها

 - نشاساته  یكساته شادن شابكه   از ش یآن را ناشا  يگاران كه د یاند. در حالنسبت داده یرخم یسرعت پخش گاز در فاز آب

گارم قناد در سااعت     3تاا   77/8كه بازاش هر يك گرم مااده خشاك منحصار ،     ات نشان داده استمهالع دانند.یم ینپروتئ

و باا   ايای  دقیقاه  22 )تخمیار ثانوياه(   ساعته تخمیار و متعاقاب آن ياك پاروف     3می شود و بنابراين در يك دوره  مصرف

درصد وزن آرد به خمیر اضاافه شاده اسات، مقادار      2درصد ماده خشك( كه به میسان  23استفاده از مخمر فشرده )دارای 

ه گرم مورد نیاز است. و اين به معنی فعالیت مناسب آنسيمی در آرد می باشد، معماوالً با   188گرم قند در هر  02/6تا 72/1

د كاه برحساب روش   درصد قند مورد نیاز خواهد بود البته بايد توجاه نماو   2/3طور متوسط در هر يكصد گرم آرد حدود 

مخمرتاا   كاه  دلیال آن ه قیم استفاده شاود، با  كه از روش مست قند مصرفی نیس متفاوت است. در صورتی خمیر كردن، میسان

كاه   حاال در صاورتی  هار  ه ب د.ر و استرس قرار می گیرد، نمی تواند تمامی قند را به مصرف برسانحدودی تحت تاثیر فشا

ايان   مول خواهد داشت كه 44/4  ×18گرم يا  32/1با  حاصله وزنی برابر CO2گردد  تبديل به گاز قند فرض شود تمامی

 سانتی متر مكعب را اشغال می نمايد.1837، فضائی معادل با C°20مقدار گاز در درجه حرارت 

 فاز جای می گیرد: 2گازكربنیك تولید شده در خمیر در 

 های موجود در بافت خمیر در درون سلول الف(

 صورت محلول در فاز آبی خمیره ب ب(

مقدار گاز محلول در فاز آبی خمیر، به درجه حرارت آن بستگی دارد. با افسايش درجه حرارت، اين حاللیت كااهش مای   

 عناوان حاالل بارای   ه با  سانتیمتر مكعب آب است كه مای تواناد   71دارای  صد گرم خمیر بايد. فرض بر آن است كه يك

CO2  عمل نمايد. درpH   صاورت  ه خمیر، قسمت اعظم گاز كربنیاك باCO2   صاورت  ه و كمتار باCO3 H2   .وجاود دارد

كاه مسائول ايجااد خاواص      هساتند  هاا و الياه هاا    ايان سالول  می شاود.   محبوساليه ها و غشا سلول ها بخشی از گاز، در 

فرد پاروتئین آرد  ه ب دلیل خاصیت منحصره دن آب و آرد و بمخلوط نمو داری گاز می باشند. به هنگام رئولویيكی و نگه

ناان اثار   نهاايی  حجم و كیفیات   ،ايجاد تخلخل، پوكی ایگاز براين  وجود می آيد.ه سه بعدی ب شبكه ،يعنی گلوتن گندم

خاارج   و پهن نماودن ، چانه كردن مهمی دارد. بايد توجه نمود كه بخشی از گاز طی مراحل مختلف مانند ورز دادن ثانويه
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 فاوق،  قات در انجاام صاحیح هار ياك از مراحال      برسد. عدم د هم درصد 68است به حدود  شود كه مقدار آن ممكن می

 شود. گاز و در نتیجه كاهش حجم خمیر و نان می مقدار زيادیست دادن د از به منجر

 اثر تخمير بر فيتيک اسيد

زياادی   بسیاری قرار گرفته است. زيرا آرد كامل حاوی مقاادير تهیه نان آرد كامل مورد توجه های اخیر  در سال

را كااهش داده و نیاس جاذب     دساتگاه گاوارش  زماان توقاف ماواد در     نش خود می توانددلیل خاصیت راه فیبر است كه ب

فیبر موجود  بايد توجه نمود كه در عین حالشد. اببسیار مفید  می تواند ابتیاين امر برای بیماران دي كهگلوكس را كم نمايد 

 باعث كااهش  ی تواندمصرف زياد آن مقابل توجهی تركیبات فسفردار مانند فیتیك اسید است كه  مقدار در غالت حاوی

جیاره هاای حااوی     از بدن گردد. تحقیقات نشان می دهد كه فیتیك اسید موجاود در ها  و دفع آنبعضی كاتیون ها  جذب

د. فیتیك اسید با امالح و اسیدهای آمینه باازی و  می باشغذايی ی، آهن و كلسیم از مواد فراوان، عامل عدم جذب رو فیبر

ك اسید همچناین  . فیتیها را كم می كند سترسی به آناسیدی از طريق جذب الكترواستاتیكی پیوند برقراركرده و قابلیت د

سات كاردن   رود و حتی ثابت شده است كه تٌحرارت پخت نان از بین نمی و در درجه بوده  به حرارت مقاوم نسبتا تركیبی

امروزه به چناد روش، مای تاوان اساید فیتیاك را از جیاره        نان می تواند قابلیت برقراری اتصال آن را با عناصر بیشتر نمايد.

ها انجام تخمیر مناسب با استفاده از مخمر مای   اين روش را كاهش داد. از جمله حذف نمود. و يا حداقل مقدار آنغذايی 

آزمايشات نشان می دهد  شديدتر می گردد. ،فعالیت اسیددر اثر   pHفشرده كاهش اشد كه در صورت بكارگیری مخمرب

از آرد كامل مقادار فیتاات را در حاد قابال قباولی كااهش مای         ساعت بر روی خمیر تهیه شده 2مدت ه كه انجام تخمیر ب

فیتاز كه عامل هیدرولیس فیتیك اسید شناخته شده و در حین تخمیر عمل می كند، در مخمار و سابوس گنادم وجاود      دهد.

دارد. اين آنسيم فیتات را به ارتوفسفات و اينوزيتول تجسيه می نمايد و بدين ترتیب زمینه مساعد برقاراری پیونادهای مضار    

افسودن مالت گندم )آرد گندم جوانه زده (  گسارش شده است. 2/2تا  12/2مناسب برای اين فرآيند  pHرا از بین می برد. 

هاای كااهش    راه از ديگار  ،صورت مجسا و سپ  افسودن آن به تركیب خمیره سبوس ب سرد و گرمهیدراتاسیون  به خمیر،

فاسايش قابال   ساعت پ  از جوانه زدن گندم، فعالیات آناسيم فیتااز ا    40مهالعات نشان می دهد كه  د.ناسید فیتیك می باش

 بادن را ن قابال اساتفاده   ي، بلكه مقدار لیسدياد می بخشدزاتوجهی می يابد. استفاده از آرد جوانه زده نه تنها فعالیت فیتاز را 
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را كاهش می دهد. ايان امار خصوصااً    هم افسايش می دهد و با افسايش فعالیت دياستازی زمان مورد نیاز برای انجام تخمیر 

 ها نیس كوتاه است، قابل توجه می باشد. ايرانی كه دارای فعالیت دياستازی كمی بوده و زمان تخمیر آندر آرد گندم های 

 ضمن پخت نان تغييرات  -ب

 ژالتينه شدن نشاسته

ب سارد ناامحلول اسات اماا در محایط آبای       نشاسته است كه هر چناد در آ  ترين تركیب كربوهیدراتی آرد مهم

ايان عمال باا افاسايش درجاه       . مرور آب جذب نموده و شروع به ازدياد حجام و متاورم شادن مای نماياد      به بخشی از آن

حجم ناان را   حالت ارتجاعی و شدن نشاسته امكان افسايشمی شود. یالتینه نشاسته یالتینه  ،در نهايتتا حرارت بیشتر شده 

میسان آب جاذب   پ  از سرد شدن، محافظت می نمايد.داخلی نان را  ، ساختمانيجاد شبكه ای مقاومو با ا میسر می سازد

شده توسط نشاسته بستگی به میسان آسیب ديدگی نشاسته دارد. در هنگام آسیاب كردن گنادم، تعادادی از گراناول هاای     

میاسان ايان آسایب ديادگی متغیار      شوند كاه  طور فیسيكی دچار آسیب می ه ها، ب كروی شكل نشاسته، تحت تاثیر غلهك

عهاده دارد. ثابات   ه آب با  جذب ديده در حین پخت و يا به هنگام یالتینه شدن نقش مهمی در میسان آسیب است. نشاسته

مای نمايناد.   ب شاروع باه جاذب آ    ،ثانیه قرار گرفتن در مجاورت آب 2/8 پ  ازشده است كه گرانول های آسیب ديده 

و  ، قاوام خمیار كااهش مای ياباد     اری آبشدن مقد، و آزاد آمیالز برگرانول های آسیب ديده های آنسيم با تاثیرهمچنین 

 یزيرا وجود مقادير زياد .بنابراين ضروری است كه در صورت آسیب ديدگی شديد نشاسته، از آب كمتری استفاده شود

د. خواهاد شا  ن ناسل كیفیات آ  تبافت و نهايتااً   خرابی و نان ، و خرابی وضعیت مغسبب كاهش حجمنشاسته آسیب ديده، س

شادت  ه ه در اين زمینه آن است كه نشاسته شديداً آسیب ديده، بیش از حاد یالتیناه شاده و ساهح آن با     تئوری مهرح شد

، جهت پوشش نشاسته و انجام واكنش متقابل باا آن كفايات نخواهاد كارد.     رتیب گلوتن موجودافسايش می يابد و بدين ت

 سافت مای شاود    ،هنگاام پخات  ه ینه شدن و با هوا را در خود نگه می دارد، پ  از یالت ،نشاسته كه در حین مخلوط كردن

setting))  و با پیدا كردن حالت ثابت بخشی از هوا و گازCO2     را در خود محبوس می نمايد و بدين ترتیب باه سابك تار

از رطوبت، باعث نرمی و تازگی نان خواهد شاد كاه   با حفظ بخشی  شده شدن نان كمك می كند. همچنین نشاسته یالتینه

 زمان، اين وضعیت دچار تغییر می شود.مرور ه البته ب
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 انبساط گاز و بخار آب همگام با افزایش دما و افزایش حجم خمير و تشكيل بافت و پوسته

خمیر نسبتاً سرد، سريعاً وارد يك فر يا تنور گرم و داغ می گردد. سهح خمیر كه بدين ترتیاب در معارض گرماا    

تشكیل می شود كه ساهح خمیار    به اين دلیلقرارمی گیرد، تا حدودی خود را جمع كرده و تشكیل پوسته می دهد. پوسته 

تبخیر سريع رطوبت، سهح خمیر شاروع باه سارد شادن      سريعاً شروع به از دست دادن رطوبت و خشك شدن می نمايد. با

صورت شفاف باقی می ماند. در صورتی كاه هادف ايجااد    ه بنهايی ، می كند و بنابراين نشاسته موجود در پوسته محصول 

سرعت تبخیر رطوبت از سهح ناان را   ،بخار آب به درون فر الزم می باشد. اين بخار یپوسته ضخیم تر باشد، ترزيق مقدار

گردد. يكی از اتفاقاتی كه در درون خمیر و در حین پخت ديده می شاود   هش داده و باعث افسايش ضخامت پوسته میكا

 از: پديده موثرند كه عبارتند اين يا افسايش حجم خمیر می باشد. عوامل چندی در بروز oven- springپديده 

 آب و الكل و ديگر مواد فرار ها همراه با تبخیر شدن بخار گرم شدن گازها و افسايش حجم آن-1

 كمتر شدن حاللیت دی اكسید كربن همگام با افسايش حرارت-2

 با افسايش درجه حرارت )البته تا زمانی كه درجه حرارت زياد افسايش نیافته است(.همراه فعال تر شدن مخمر  -3

اطمیناان از آن اسات كاه درجاه     ماناده بارای    معموالً پديده اخیر خیلی سريع پايان می ياباد و زماان پخات بااقی    

درجه سانتیگراد برسد. توزيع حفرات در درون بافت نان، تاابع نظام خاصای اسات. بادين       188حرارت مركس نان به حدود 

و با سهح كم ديده مای شاوند.    كامالً گردصورت ه در صورتی كه به خمیر استرس وارد نشده باشد، حفرات ب ،ترتیب كه

هرحاال  ه هاسات. با   كه بیانگر اعمال نیرو بار آن  بیضوی باشندصورت ه ها و حفرات ب ولدر برخی شرايط ممكن است سل

طور كامال انجاام گیرناد. ظهاور رناگ قهاوه ای در       ه آخرين مرحله پخت هنگامی است كه واكنش های قهوه ای شدن ب

ر چناد سااركارز ياك قناد     است. البته بايد توجه نمود كاه ها  مايالرد دلیل واكنش قهوه ای غیرآنسيمی يا واكنش ه سهح ب

يك غیر احیاش است اما تحت تاثیر انورتاز مخمر قرار گرفته و تبديل به گلوكس و فروكتوز كه هر دو احیا كننده هستند مای  

در صورتی كه از مواد شیمیايی مانند جوش شیرين برای عمل آوری خمیر استفاده شده باشاد، سااكارز باه هایچ      ولی شود

كه قند ها تاا حادودی    واكنش های قهوه ای شدن هم چندان ديده نخواهد شد، مگر آن ،حیا نشدهوجه تبديل به قندهای ا

كاه بارای عمال    هاايی  كاراملیسه شوند. از اين رو بديهی است كه نقش كاراملیسه شدن در پیدايش رنگ قهاوه ای در ناان   

 باشد.جسيی ها از مخمر استفاده شده،  آوری آن
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 بعد از پخت نان تغييرات  -ج

 نان یتنزل کيفيت و بيات

مارور زماان، مهلوبیات    ه تدريج و به نان هر چند هنگام خروج از تنور و فر دارای كیفیت بسیار خوبی است، اما ب

نان می نامند و شامل سفت شدن و چرمینه شادن   (staling) بیاتی ،خود را از دست می دهد. اين نوع تغییرات را درمجموع

، افاسايش كادورت مغاس ناان و كااهش مقادار نشاساته         ان، از دست رفتن عهار و طعام  پوسته، خشك و سخت شدن مغس ن

وجود خواهند آمد، با تغییرات مغس  نان، متفاوت هستند. سفتی پوساته عمادتاً   ه ، می گردد . تغییراتی كه در پوسته ب محلول

 2تاا   2پوساته خشاك باوده و دارای    اصوال بعد از پخت نان،  بت از مغس نان به طرف پوسته است.در ارتباط با حركت رطو

مرور، رطوبت از مغس نان وارد آن می شود و به پوسته حالات سافتی و چارم مانناد مای دهاد.       ه درصد رطوبت است ولی ب

تغییرات در مغس نان بسیار پیچیده تر است. اكنون آشكار شده است كه سفتی مغس نان ناشای از خشاك شادن ايان قسامت      

مای   (retrogradation) دلیل تبلور مجادد نشاساته مای باشاد كاه باه آن تناسل كیفیات        ه واقع ب رنمی باشد. سفتی مغس نان د

در وياهه  ه ماورد اخیار با   آمیلوز و در مرحلاه بعاد آمیلاوپكتین هساتند )    رشته های  نظر می رسد كه در اين زمینه ه گويند. ب

بلاور  كه افسايش كدورت مغس ناان احتمااالً ناشای از رشاد هماین       نشاسته های مومی( كه مجددا متبلور می شوند ضمن آن

. سفتی مغس نان تحت تاثیر حرارت قرار گرفته و از مقدار آن كاسته می شاود بادين ترتیاب كاه بلورهاای آمیلاوز و       هاست

درجاه   188درجه سانتی گراد ذوب می شوند هر چند كاه نارم شادن تاا حادود درجاه حارارت         68آمیلوپكتین در حدود 

 .ولی بعد از آن با شدت بیشتری باز خواهد گشتانتیگراد تداوم می يابد س

 جملاه  هاا از  منظور به تاخیر انداختن بیاتی نان از عوامل و مواد مختلفی می تاوان اساتفاده نماود. ساورفاكتانت    ه ب

تمااالً بادين شاكل    ، باعث نرم شدن نان مای شاوند. مكاانیسم عمال اح    دلیل تشكیل كمپكل  با آمیلوزه كه بموادی هستند 

است كه نشاسته در حضور اين مواد كمتر متورم می شود. افسودن روغن به فرمول نان، نیس سرعت بیاتی را كم می كناد. از  

ان هام از  داری نا  ديگر عوامل موثر در اين زمینه اساتفاده از آمایالز نسابتًا مقااوم باه حارارت اسات. درجاه حارارت نگاه          

تاخیر انداختاه ولای درجاه حارارت پاايین      ه های باال، بیاتی را ب باشد. درجه حرارت نان می بیاتی فاكتورهای مهم در زمینه
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 ،محصاوالت نشاساته ای   از هر حال بیاتی نان و حتی برخی ديگره )باالتر از صفر(، سرعت سفت شدن را بیشتر می نمايد. ب

 عنوان يك مشكل پیچیده و الينحل باقی مانده است.ه هنوز هم ب

 زدگی بر پروتئين گندم اثر سن

را به آنسيم  آفت سن، دانه گندم را در حال تشكیل و زمانی كه حالت شیری دارد مورد حمله قرار می دهد و آن

، دارای فعالیات  كاه خمیار حاصال از آرد گنادم سان زده     پروتئاز موجاود در باساق خاود آلاوده مای نماياد، باه گوناه ای         

خاود را تاا حاد     كاسات، خاواص تكنولویيا    آردی چون تحت تاثیر پروتئاز پروتئولیتیك شديدی می شود. گلوتن چنین

 واريتاه هاای   از با آفت و ياا اساتفاده   مهم ترين كاری كه در اين زمینه می توان انجام داد، مبارزه زيادی از دست می دهد.

، برای بهبود خمیر فترمحصول تحت تاثیر سن قرار گ فوق باز هم انهزود رس می باشد، ولی اگر با انجام اقدامات پیشگیر

درصد و نمك باه   3/8تا  1/8میسان ه استفاده از اسیدهای آلی ب ها كار برد كه از جمله آنه ديگری ب های و نان بايد روش

 كااهش مای   3/4-2/2 خمیار را تاا حادود    pHزيرا اسیدهای ياد شده خمیر كردن آرد استدرصد در موقع  2تا 2/1میسان 

د. بايد توجه نمود كه اگر گنادم در مرحلاه   شوی مهلوب خود دور م pHپروتئاز در چنین محیهی از  آنسيم دهند و فعالیت

از تمهیدات ديگری كاه   بساق حشره قرار گرفته باشد عملیات فوق چندان موثر نخواهد بود. شديدخوشه دهی، تحت تاثیر 

خمیر است تا عمل پروتئولیس در كمترين حد انجام گیرد. در حالات اخیار   در اين زمینه، قابل اجراست، كوتاه كردن زمان ت

 استفاده نمود. اسید اسكوربیك خمیر بايد از مواد شیمیايی مانندبرای عمل آوری سريع 
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 فصل هشتم  

 ارزیابی آرد و خمير

ه مختلفای كاه هار ياك با     وسايل ها و  ها از روش منظور ارزشیابی آرد و خمیر نان و شناخت خصوصیات آنه ب

سديمانتاسایون   هاای  گونه ای وضعیت آرد و خمیر را مشخص می نمايند، استفاده می گردد كه از جمله می توان به روش

يك اشاره نمود. با توجه به اهمیات ايان   لوی، میسان فعالیت آلفا آمیالز و خصوصیات رئو يا تعیین عدد رسوبی )عدد زلنی(

 ها ذكر می شود. ها، نكاتی درباره آن روش

پردازد. خواص رئولویيكی خمیار، نقشای كلیادی در    پذيری و جريان مواد میرئولویی علمی است كه به شكل

ی كنناد. دامناه  آمیختن و كار كردن با خمیار، گساترش در طای پخات و كیفیات ناان ايفاا مای        همكنترل وزن و شكل، در

ی باشاد. در زمیناه  روع مخلوط كردن خمیار تاا پاياان پخات مای     های رئولویيكی خمیر به طور عمده از شتغییرات ويهگی

هااای متعااددی اعاام از فااارينوگراف، میكسااوگراف، ويسااكوگراف،   دسااتیابی بااه خااواص رئولااویيكی خمیاار دسااتگاه  

 اند. ( معرفی شدهDo-Corderآلوئوگراف، اكستنسوگراف، والوريگراف، رئوفرمنتومتر و دوكوردر)

 :عدد رسوبی

و مبتنی بر میسان رساوب ذرات آرد در   وسیله آن كیفیت گلوتن آرد گندم آشكار خواهد شده روشی است كه ب

محلول موسوم به محلولی زلنی )مخلوط ايسوپرپانل و اسید الكتیك ( است. بديهی است كه هر چاه درجاه هیدراتاه شادن     

  بهتری برخوردار می باشد.ذرات در محلول فوق بیشتر باشد و به ارتفاع باالتری دست يابند، گلوتن از كیفیت 

 :فعاليت آنزیم

 ناام ه اثر بگذارد. برای تعیین اين فعالیت از دو وسیله با نهايی می تواند بر كیفیت محصول شدت ه بفعالیت آنسيم 

ز شبیه به هام اسات و آن عباارت اسات ا    های آمیلوگراف و فالینگ نامبر استفاده می گردد كه اساس كار در هر دو مورد 

كوزيته مخلوط آب و آرد ناشی از یالتینه شدن نشاسته آرد در حضور حرارت و سپ  بررسی نحاوه كااهش   ويسافسايش 

 دياده مای شاود.   گرام به دست آمده از دستگاه آمیلوگراف آمیلو 26ويسكوزيته تحت تاثیر فعالیت آنسيم. در شكل شماره

نحوه كاار   27آنسيم خواهد داشت. در شكل شماره، نشان از فعالیت كمتر  هر چه زمان كاهش ويسكوزيته طوالنی تر باشد

باا   حسب ثانیاه اسات، دياده مای شاود.      بر آب و آرد مدت زمان نرم شدن مخلوط حاصله كه در واقع گ نامبر و عددفالین
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یات آنسيمای   تا نیل باه فعال  دو يا چند آرد می توان عمل اختالط ،استفاده از اعداد حاصله از فالینگ نامبر آرد های مختلف

 (20)شكل ناسب را محاسبه نمود.م

فعالیت آنسيمی آرد پايین باشد، الزم است برای اصالح آن مقاداری آناسيم باه آرد افاسوده شاود       در صورتی كه

گارم آرد   6.33گرم پودر مالت با  8.87درصد به آرد اضافه می شود.)يعنی  1كه در اين حالت معموال پودر مالت در حد 

مت چاپ و فالیناگ ناامبر آرد حااوی ياك      مخلوط شود(. در مرحله بعد فالینگ نامبر آرد بدون مالت بر روی محاور سا  

درصد پودر مالت بر روی محور سمت راست مشخص می شوند. از اتصال اين دو نقهه به يكديگر و محل تقاطع اين خط 

، براحتی می توان درصد استفاده از هر ياك از ايان دو آرد را بدسات آورد. باديهی اسات آرد جدياد دارای        228با خط 

 (23د بود.)شكلخواه 228فالینگ نامبر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مراحال مختلاف كاار باا دساتگاه فالیناگ        -27شكل                                    منحنی آمیلوگرام                     -26شكل    

         نامبر

 

 

 

آمیالزی آردها را بترتیب روی دو محاور چاپ و راسات    -آلفافعالیت 

ايید. نمتعیین نموده آن دو نقهه را توسط يك خط مستقیم به هم وصل 

را بار محاور افقای عماود      نقهاه را قهع كارد آن   228ر كجا كه خط ه

 نموده نسبت مخلوط كردن بدست می آيد. 
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 : مختلف تا نیل به فعالیت آمیالزی مناسب چارت تعیین نسبت مخلوط كردن آردهای -20شكل

 

آميالزي آردها را بترتيب روي دو محور -فعاليت آلفا

چپ و راست تعيين نموده آن دو نقطه را توسط یک 

 222خط مستقيم به هم وصل نمایيد. هر کجا که خط 

را قطع کرد آن نقطه را بر محور افقی عمنود نمنوده   

 نسبت مخلوط کردن بدست می آید. 
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 نحوه محاسبه مقدار مالت مورد نیاز جهت اصالح آنسيمی آرد-23شكل 

 

فعاليت آلفا آميالزي آرد بدون مالت را بر روي محور 

سمت چپ مشخص نمایيد. سپس فعاليت آنزیمی آرد 

درصد مالت را بر روي محور سمت راست  5حاوي 

نشان دهيد. سپس این دو نقطه را به هم وصل نموده و 

قدار مالت ، م222براساس محل تقاطع آن با خط 

 مورد نياز جهت افزودن به آرد مشخص می شود. 
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 :خصوصيات رئولوژیكی

 ،(Mixograph)میكساوگراف   ، (Maturograph)گراف وهای مختلفی مانناد مااچور   در اين زمینه از دستگاه

ه كااه هاار يااك باا( آAlveograph)آلوئااوگراف(، Extensisgraph)و اكستنسااوگراف  Farinograph)) فااارينوگراف

 استفاده می شود كه به دو مورد اخیر اشاره می شود. نوعی اين نوع خصوصیات را ارزيابی می نمايند

 آلوئوگراف -الف

خمیار حاصال از   های رئولویيكی باشد كه ويهگیهای رئولویيكی میآزمون آلوئوگرافی از انواع جديد آزمون

كند. در اين روش يك قهعه خمیر گِارد در معارض جرياان    نمك را طی تغییر شكل ارزيابی میمخلوط كردن آرد و آب

دهد و سپ  بر اساس قابلیت كشش و گسیختگی به صورت يك حباب گیرد؛ در ابتدا مقاومت نشان میثابت هوا قرار می

شاود. دساتگاه آلوئاوگراف در    نحنی رسم شده كه آلوئوگرام نامیده میشود. تغییرات در خمیر به صورت يك ممتورم می

گیری كیفیت آرد ابداع گشت. اساس كار اين دستگاه بار ايان اسات كاه     به عنوان يك ابسار تجربی برای اندازه 1328دهه 

محل مخصوصای از   شود و سپ  درای گرد و صاف )سكه مانند( از خمیر تهیه و مدتی به آن استراحت داده میابتدا ورقه

آورد. مقادار  گیرد. پ  از آن، دستگاه شروع به كار كرده و با فشار هوا ورقاه را باه شاكل حبااب در مای     دستگاه قرار می

-رسد كه ايده طراحای ايان دساتگاه، شابیه    شود. به نظر میگیری میفشار الزم برای باد كردن حباب توسط دستگاه اندازه

ر در طی فرايند تخمیر است. با در نظر گرفتن آلوئوگرام خمیر نان، در نگاه اول چنین به های گاز خمیسازی انبساط حباب

هاای حاصال از   كشاش اسات كاه مشاابه منحنای     -زماان و ياا بارگاذاری   -رسد كاه آلوئاوگرام ياك منحنای نیارو     نظر می

راف خمیار را در جهات ياك    باشد. اما واقعیت اين نیست، چرا كه اكستنسوگهای مشابه میاكستنسوگراف يا ساير دستگاه

ی خمیر را در دو جهات)دو محاور( عماود بار هام تحات       دهد، در حالی كه آلوئوگراف ورقهمحور تحت كشش قرار می

هاای موجاود   باشد، زيرا حبااب ی خمیر میی عمل دستگاه اين است كه مشابه سامانهدهد. مسيت اين نحوهكشش قرار می

 يابند. )دو محور( تحت فشار گاز قرار گرفته و اتساع میدر خمیر در هنگام تخمیر از دو جهت 
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ی ، میانگین طاول در نقهاه  (pressure)فشار  یشود مشتمل بر عدد بیشینهپارامترهايی كه از آزمون آلوئوگرافی حاصل می

. در ادامه باه  باشدمی (.l.e)و اندي  االستیسیته (P/L)، نسبت (W)انریی تغییر شكل  ،(G)، شاخص تورم (Length)پارگی 

 پردازيم.شرح هريك از اين پارامترها می

ی رابهاه  3ی فشار حباباست كه با بیشینه 2موردنیاز برای تركیدن حباب خمیر1اين عدد معادل بیشترين فشار P:پارامتر  -1

هاای  است. نموناه ی میسان مقاومت خمیر در برابر تغییر شكل دهندهمستقیم دارد. اين عدد شاخص سفتی خمیر بوده و نشان

تری از اين پارامتر هساتند بارای   ی نان بوده و آنهايی كه واجد مقدار پايینآرد با مقادير باالتر اين پارامتر مناسب برای تهیه

 شوند.ی بیسكويت انتخاب میتهیه

زمان ماورد نیااز بارای    گردد. در يكی از تعاريف برابر با مدت اين پارامتر در منابع به دو صورت تعريف می L:پارامتر  -2

باشاد.  تركیدن حباب خمیر است و در تعريف ديگر معادل بیشترين حجم هوايی است كه حباب قادر به نگهاداری آن مای  

متار روی خاط صافر    باشد و بر حسب میلیی پارگی میاين پارامتر بر روی منحنی آلوئوگرام، مقدار طول منحنی در نقهه

 پذيری خمیر است. معیاری از قابلیت كشش و توسعه شود. اين فاكتورگیری میاندازه

ی دوم حجم هوای الزم برای متورم شدن حباب خمیر تا زماان تركیادن   يا شاخص تورم، معادل مقدار ريشه G:پارامتر  -3

 باشد.ی حباب خمیر میشود. اين شاخص در ارتباط با اندازهلیتر بیان میبوده و بر حسب میلی

آياد و بار   ی سهح زير منحنی بدسات مای  دل انریی الزم برای تركاندن حباب خمیر است كه با محاسبهمعا W:پارامتر  -4

باشاد. مقاادير بااالی ايان     شود. اين شاخص معیاری از قوت آرد و نشانگر اساتقامت پخات خمیار مای    حسب یول بیان می

ی نان هستند. آردهاايی كاه اناریی تغییار     گردد كه مخصوص تهیهیول( در آردهای قوی مشاهده می 178پارامتر)بیشتر از 

 ی بیسكويت مناسب هستند.یول( برای تهیه 128تا  08ها بهور چشمگیری كم است)محدوده ی  شكل آن

                                                 
1 شود می دمیده خمیر درون به که هوایی فشار   

2 حباب ایجاد شده در اثر دمیدن هوا درون قطعه ی خمیر   
3 فشار داخلی حباب خمیر    
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شاود. ايان   اين عدد برابر با نسبت ارتفاع منحنی به طول آن است كه شكل يا تركیاب منحنای نامیاده مای     (:P/L)نسبت  -2

های االستیك و ويسكوز در خمیر است. مقادير پايین اين نسابت باه معناای خمیاری باا      ويهگیی تعادل دهندهپارامتر نشان

 پذيری بسیار زياد و مقاومت محدود است. كشش

ساانتی   4معاادل فشاار در    P200می باشد؛ كاه در آن   Pبه  P200اندي  االستیسیته برابر با حاصل تقسیم  .l.e:اندي   -6

 رام است. اين اندي  شاخصی از وضعیت االستیك خمیر است.  متر پ  از شروع منحنی آلوئوگ

 پروتكل آزمون آلوئوگرافی

كان  درصد افسوده گشته و در مخلاوط  2/2نمك گرم آرد توزين شده و بر حسب درصد رطوبت آرد، آب 228

ده و هار ياك از   گِرد تقسایم شا   یقهعه 2گراد همسده می شود. سپ  خمیر حاصله به ی سانتیدرجه 22دستگاه در دمای 

ی دستگاه قرار داده شده تا درون آن هاوا دمیاده شاود. باا روشان كاردن دساتگاه خمیار         قهعات بهور جداگانه در محفظه

 2دهاد. در نهايات   كند و تا تركیدن حباب خمیر، ثبت داده را ادامه میشود و مانومتر شروع به ثبت منحنی میهوادهی می

گاردد. آزماون آلوئاوگرافی باا تبعیات از اساتانداردهای       انواع غیرنرماال حاذف مای   شود كه منحنی آلوئوگرام حاصل می

AACC 54-30 ،AACC 54-50 ،ICC 121 و ICC 171 گیرد.صورت می 

 

 

 دستگاه آلوئوگراف -06 شکل
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  آلوئوگرام و پارامترهای مربوط به آن -06شکل 

 

 

 62شكل 

هاای اول و  مربوط به آلوئوگرام و پارامترهای آلوئوگرافی سه نموناه آرد اسات كاه نموناه     (62)شكل شكل فوق

ها، آرد سوم بدسات آماده كاه    آلی قرار ندارند؛ لذا با مخلوط كردن آندوم به لحاس پارامترهای مربوطه، در وضعیت ايده

ی آرد ی چناد نموناه  یابی به مخلاوط بهیناه  توان از اين دستگاه جهت دستآلوئوگرام آن تعديل شده است. بدين ترتیب می

ی رسام آلوئاوگرام باه    ی عملكرد دستگاه آلوئوگراف، اجسای آن و شیوه های ذيل نحوهنامهلوب استفاده كرد. در شكل

 صورت شماتیك نمايش داده شده است:

 

  (1)- 63شكل 
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  (2)- 64شكل 

 

  (9) -65شكل 

 

 

  (4) -00شکل 

 

 

  (5) -06شکل 
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 رئوفرمنتومتر -ب

ی خمیر و توانايی گاازدهی آن  آزمون رئوفرمنتومتر در باب نقش عملكردی خمیر با عهف به دو موضوع توسعه

و ظرفیت نگهداری گااز   CO2دهد. در حقیقت اين دستگاه به تعیین مقادير حجم نمونه و گاز درحین تخمیر اطالعات می

ی خمیار  كناد. در ايان روش نموناه   ی تخمیار را ارزياابی مای   در خمیر پرداخته و تالشی شبكه پروتئینای خمیار در پروساه   

شاود و در نهايات درب   گیارد و ساپ  روی آن ياك وزناه واقاع مای      بالفاصله پ  از فرآيند اختالط در دستگاه قرار مای 

گیاری  گاردد. اسااس كاار ايان روش بار مبناای انادازه       ها توسط دستگاه آغاز مای دستگاه بسته شده و رصد كردن ويهگی

شاود.  گیاری مای  رهاشده از خمیار نیاس انادازه    CO2تغییرات فشار هوای موجود در باالی خمیر است و از سويی فشار گاز 

-م نهاايی در فارآورده  گردد. حجا ی خمیر و رهايش گاز ارائه میگیری دستگاه به صورت دو نمودار توسعهحاصل اندازه

های رئولویيكی خود خمیر بساتگی دارد. رئوفرمنتاومتر   ی مخمر و ويهگیتولید شده بوسیله CO2شده به حجم های پخته

گیری نمايد. در حقیقت دستگاه رئوفرمنتومتر باا  را در حین تخمیر اندازه CO2قادر است تنها در يك تست، تولید و ابقای 

يابی زمان تخمیر، تعیین زمان حین فرآيند تخمیر ابداع شده است؛ كه برای كاربر امكان بهینههدف سنجش رفتار خمیر در 

توان ی آزمون با اين دستگاه میكند. بوسیلهبهینه برای شروع پخت در آون و انتخاب و تنظیم فعالیت مخمرها را ايجاد می

پذيری آن، تولید گاز به سبب فعالیات مخمار، و   نشت ی خمیر، تخلخل خمیر وبه چهار پارامتر اساسی دست يافت: توسعه

باشد كه از نظر دما كنترل ی غیر قابل نفوذ به هوا میقدرت تحمل خمیر در طول ورآمدن. رئوفرمنتومتر واجد يك محفظه

گیارد. ياك حساگر در بااالی بخاش      ثانیه يك بار فشار خمیر موجود در محفظاه را انادازه مای    42شده است؛ دستگاه هر 

 گردد. ی زمان پخت تعیین میدهد و از اين طريق بهینهرارگیری خمیر واقع شده، كه توسعه و پايداری خمیر را نشان میق

، حاداكثر رهاايش گااز    (Hm)پارامترهای بدست آمده از آزمون رئوفرمنتومتری شامل حداكثر ارتفاع )توسعه( خمیر         

 كال  ، حجام (Vr) ، حجم گاز حفظ شده(Vl)شده  رها گاز ، حجم(h)آزمون میسان توسعه در پايان زمان  (،'H)در لحظه 

-مای  ('T)به حداكثر رهايش گااز در لحظاه    رسیدن ، زمان(T)حداكثرتوسعه خمیر  به رسیدن ، زمان(Vt)شده  تولید گاز

لیتار و  اشااره دارناد میلای   متر، ماواردی كاه باه حجام     باشد. در میان پارامترها واحد مواردی كه به ارتفاع اشاره دارند میلی

 گردند.ی سهح زير نمودارها حاصل میباشد. مواردی كه به حجم گاز اشاره دارند از طريق محاسبهها دقیقه میزمان
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 آيند شامل:فاكتورهايی كه از نمودار توسعه خمیر بدست می

 : میسان توسعه در پايان زمان آزمون است.hفاكتور  -1

 باشد.ی خمیر( است كه در ارتباط با حجم نان میی توسعهارتفاع منحنی خمیر)معادل بیشینهی : بیشینهHmفاكتور  -2

رسد. اين فاكتور در ارتباط با فعالیات مخمار   : مدت زمانی است كه منحنی توسعه به ماكسيمم ارتفاع خود میTفاكتور  -3

 ی غیرمستقیم دارد. بوده و با آن رابهه

ی شاروع  بوده و در ارتباط با تحمل خمیر و زمان بهیناه T2-T'2ی زمان پايداری نسبی كه حاصل : يا بیشینهTΔفاكتور  -4

 به پخت است.  

 آيند:فاكتورهايی كه از نمودار رهايش گاز بدست می

 رسد.ای است كه نمودار در انتهای زمان آزمون به آن می: نقهه'Hفاكتور  -1

 ی ماكسيمم نمودار است. به نقهه: برابر با مدت زمان دستیابی 'Tفاكتور  -2

كند. هار قادر   : زمان پیدايش تخلخل در خمیر بوده و نشانگر زمانی است كه خمیر شروع به رهايش گاز می Txفاكتور-3

 اين فاكتور مقدار كمتری داشته باشد، خمیر مقاومت بیشتری داشته و قدرت نگهداری گاز آن باالتر است.

4- Hm-h/Hm ساعت بوده و با  3: اين فاكتور درصد افت توسعه پ  ازT1 گردد.مقايسه می 

(. A1شاود) ی سهح زير نمودار رهايش، حاصال مای  : حجم گاز حفظ شده درون خمیر است كه با محاسبهVrفاكتور  -5

بیشاتری خواهاد   هرقدر حجم گاز باقیمانده در خمیر بیشتر باشد، ناان حاصال از كیفیات بهتاری برخاوردار باوده و حجام        

 داشت.

(. اين فااكتور باه طاور مساتقیم باا طبیعات       A2شود)سهح : برابر با حجم گازی است كه از خمیر خارج میVlفاكتور  -6

 ی غیرمستقیم دارد.ی پروتئینی آن رابههمتخلخل خمیر در ارتباط است و با كیفیت شبكه

باشد؛ حجم كل گااز تولیاد شاده حاصال     فعالیت مخمر می : كل مقدار گاز تولید شده است كه در رابهه باVtفاكتور  -7

 (.A1+A2ی قبلی است )مجموع دو حجم نامبرده

توان درصد حجم گاز باقیمانده درون خمیر و حجم كل گاز : با بدست آوردن ضريب رگرسیون منحنی میRضريب  -8

 تولید شده در طول آزمون را مقايسه نمود.

 

 پروتكل آزمون رئوفرمنتومتري

درصاد   2درصاد مخمار،    2/1گاردد) توجه به دستورالعمل پیشنهادی دستگاه، از هر نمونه آرد، خمیر تهیاه مای   با

ی اخاتالط  گرمی از خمیر بالفاصله بعد از مرحله 312ی نمك و برحسب عدد جذب فارينوگراف، آب(. سپ  يك قهعه

گرمی)از اجسای دستگاه(  288ی تگاه، يك وزنهشود. پ  از قرارگیری خمیر در دسی دستگاه قرار داده میدرون محفظه

 3الای   2درجه و باه مادت    2/20شود. پ  از آن فرايند تخمیر در دمای بر روی خمیر قرار گرفته و درب دستگاه بسته می
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ی خمیار و ديگاری باا    گیرد. حاصل بررسی دستگاه دو نمودار است كه يكی مربوط به توسعهساعت مورد بررسی قرار می

گیاری فعالیات مخمار و    برای اندازه AACC 89-01.01و رهايش گاز در ارتباط است. رئوفرمنتومتر از استاندارد تولید 

 كند.تولید گاز تبعیت می

 

 دستگاه رئوفرمنتومتر -06شکل 

 

 

 

 06شکل 

دهد. بدین ترتیب که فشار سنج به طور ی عملکرد دستگاه رئوفرمنتومتر را نمایش میشکل فوق نحوه

کند و از سویی به طور غیر مستقیم و با عبور از یک واسط شیمیایی، مستقیم فشار هوای باالی خمیر را قرائت می

 نمایداکسید را ثبت میدیفشار گاز کربن
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  نمودارهای حاصل از دستگاه رئوفرمنتومتر و پارامترهای مربوطه -66شکل

 فارینوگراف -ج

ه آرد بوده و اساسااً ناوعی مخلاوط كان با      میكیدينا -جهت سنجش خصوصیات فیسيكی فارينوگراف وسیله ای

شمار می آيد كه وظیفه آن اندازه گیری و ثبت نحوه حركت خمیر تحت تاثیر بهم زن می باشد. بدين ترتیب كه خمیر در 

ت تیغه هاا باه بخشای از    هم زده شده و مقاومت آن در مقابل حركه صورت ممتد به و ببه آرامی يك درجه حرارت ثابت 

، منتقال مای گاردد.     نام دينامومتر كه خود به بازو و سیستم سنجش و يك ثبات كه قادر به رسام منحنای اسات   ه دستگاه ب

: كاساه مخلاوط كان ، ديناامومتر ،      قسمت اساسی شامل  0مالحظه می شود از  71گونه كه در شكل شماره  دستگاه همان

دارای دو تیغاه   رت تشكیل شده است. كاسه مخلاوط كان  ، ترموستات و بوdashopt  ،باتث ،، سیستم اندازه گیری بازوها

، از كاساه مخلاوط كان   منظور به حداقل رساندن حركت بازوها استفاده می شود و درجاه حارارت   ه ب  dashpotاست. از 

طريق جريان آب و ترموستات كنترل می شود. بورت نیس درست بر باالی كاسه مخلوط كن قرار دارد و توسط آن درصاد  

 جذب آب خمیر مشخص می گردد. 
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 بخش های مختلف دستگاه فارينوگراف-71شكل                 

تفسیر فارينوگرام، شااخص  رای ب .(72)شكل  نامیده می شود مفارينوگرامنحنی حاصل از دستگاه فارينوگراف ، 

 می شود. پرداخته ها شرح تعدادی از آنه رند كه بهای چندی مورد بررسی قرار می گی

 
 منحنی فارينوگرام -72شكل
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 (Arrival time)زمان دستيابی-5

می رسد و نشان دهنده سارعت نفاوذ آب    (برابندر 288 ن منحنی به خط مورد نظر )معموالًمدت زمانی كه طی آ

سريع تر جاذب نماوده اناد. معماوالً در ياك      آب را  ،آرد تر باشد ذرات در ذرات آرد است. يعنی هر چه اين زمان كوتاه

 و مقدار پروتئین وجود دارد.زمان دستیابی  خاص گندم، رابهه مستقیمی بینرقم 

 (Departure time)زمان عزیمت یا ترك -2

برابنادر( را   288 بر حسب دقیقه، از لحظه افسودن آب تا هنگامی كاه منحنای، خاط ماورد نظار )ماثالً      مدت زمان 

هر چه اين زمان طوالنی تار باشاد،    و و مقاومت خمیر دانست یابیهای دست زمان مجموع  را می توان آن و ترك می نمايد

 تر است. آرد قوی

 (Dough Development time)رگسترش خمي زمان -9

عبارت ديگر كمترين تحارك، مای رساد و مای     ه زمانی است كه طی آن خمیر به حداكثر قوام خود و يا بمدت 

ضعف در خمیر مشاهده خواهد شد نیس تعرياف نماود.   عاليم اولین  ، صورت نقهه ای كه بالفاصله بعد از آنه را ب توان آن

نیس گفته می شود. مهالعات نشان مای    peak timeو زمان اوج  mixing timeترش خمیر، زمان مخلوط كردن به زمان گس
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 مای باشاد.   00/8دهند كه زمان گسترش خمیر و پاروتئین آرد گنادم باا يكاديگر همبساتگی داشاته و ضاريب آن حادود         

طوری كه با افسايش درصاد جاذب   ه همچنین ما بین جذب آب خمیر و زمان گسترش يك رابهه خهی برقرار می باشد، ب

 سايش می يابد.آب، زمان گسترش نیس اف

 Stability))مقاومت -4

بیاانگر تحمال    برابندر ( توقف مای كناد و   288الً مث منحنی روی خط مورد نظر ) ،مدت زمانی است كه طی آن

 28قسمت ممكن اسات باین    اين آرد نسبت به مخلوط شدن است. مهالعات انجام شده نشان می دهند كه عرض منحنی در

عباارت ديگار   ه دقیقه متفاوت خواهد بود. ب 14تا  3مقاومت خمیر نیس بین ، در اين حاالت، واحد برابندر تغییر نمايد 228تا 

 د.خواهد بونیس كمتر  نحنی كمتر شود، مقاومت آردهر قدر، عرض م

 (Degree of softening) (Drop-off)درجه نرم شدن خمير -5

ت دقیقه را گويند و برحسب واحد برابنادر بیاان مای شاود.     سبعد نظر از ده يا بی مركس منحنی از خط موردفاصله 

با مركس منحنی در دقیقاه بیساتم . باديهی     فاصله مركس منحنی در نقهه اوج را بدين صورت تعريف می نمايد: گاهی نیس آن

 د.هر چه عدد حاصله بسرگتر باشد، آرد ضعیف تر خواهد بو است كه

 (MTI) (Mixing Tolerance Index)شاخص تحمل به مخلوط شدن-6

 MTIدقیقاه بعاد از نقهاه اوج را     2قسمت باالی منحنی در نقهه اوج با قسمت باالی منحنی درست مابین تفاوت 

 188 باه  28نیاس از   MTIواحد برابندر تغییر نماياد.   22به  28می گويند. مهالعات نشان می دهد كه هرگاه عرض منحنی از 

پاايینی داشاته    MTIكه دارای تحمل خوبی به مخلوط شدن هستند، آردهايی هر حال ه برابندر تغییر خواهد داشت. ب واحد

 باال نشان دهنده ضعف آرد خواهد بود. MTIو بالعك  

 Time to Breakdowm) )زمان شكست-7

بدست می آيد و آن عبارت است از زمانی كاه   است كه از منحنی فارينوگرامهايی از جمله جديدترين شاخص 

باه  . بارای تعیاین آن ياك خاط افقای      در از خط ماورد نظار فاصاله مای گیارد     واحد برابن 38اندازه ه منحنی ب طی آن مركس

واحد برابندر پايین تر از خط مورد نظر رسم می شود. اين خط در نقهه ای مركاس منحنای را قهاع خواهاد نماود.       38اندازه

 26حنی فارينوگرام كه در شكل شمارهمن در و آرد را زمان شكست می نامند. بنقهه با شروع مخلوط نمودن آ فاصله اين
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، درجه نارم   دقیقه 11، مقاومت  دقیقه 28/6اوج زمان  ، دقیقه2/2زمان دستیابیصورت ه بهر شاخص  ديده می شود مقادير

 . ، تعیین شده اندبرابندر MTI 38 ، دقیقه 14شكست ، زمان  دقیقه 2/13ترك واحد برابندر، زمان  08شدن خمیر 

 اکستنسوگراف-د

وسیله ای است كه با كشیدن خمیر تا هنگام پاره شدن، خصوصیاتی مانند مقاومت به كشش را اندازه گیاری مای   

ه با  ابتادا  دستگاه از چندين قسمت تشكیل شاده اسات. خمیار كاه     ديده می شود 73 گونه كه در شكل شماره نمايد. همان

نگاك  اين خمیار توساط چ   ثابت می شود.هايی صورت لوله در آمده در يك محفظه قرار گرفته و دو سر آن توسط گیره 

، سیستم اندازه گیری و باالخره ثبات منتقل می گردند و در نهايت منحنی به پايین كشیده شده و همسمان تغییرات به بازوها

، دساتگاه  ايان  به منحنی حاصل از به حداقل رساندن حركت بازوها می باشد. dashpotبدست می آيد. در اينجا نیس وظیفه 

ن و لولاه كان   شود دارای اتاقك های تخمیر، چانه كا اكستنسوگرام می گويند. دستگاه عالوه بر آنچه در تصوير ديده می 

  .)در شكل نشان داده نشده است( نیس می باشد

شاخص وجود دارد كه در ارزيابی وضعیت خمیر نقش مهمی داشته و  ( نیس چند74در زمینه تفسیر اكستنسوگرام )شكل

 حتی در مواردی تحت تاثیر مواد اضافه شده به خمیر و يا تیمار های انجام شده قرار می گیرند. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 منحنی اكستنسوگرام در سه زمان مختلف-74شكل                          بخش های مختلف دستگاه اكستسوگراف-73شكل            
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  Area))مساحت یا انرژي -5

مرباع   نتی متار اندازه گیری شده، بر حسب ساا  planimeterمتر  وسیله پالنیه سهح زير منحنی را می گويند و ب

 نمايش داده می شود. Aو با  بیان می گردد و نشان دهنده كل انریی مصرفی برای كشیدن خمیر است

 (Resistance)مقاومت خمير به کشش -2

 2بیان مای شاود. مقاومات در     برابندركه برحسب واحد ، داكثر ارتفاع منحنیدقیقه و يا ح 2ارتفاع منحنی بعد از 

 نشان می دهند. Rmaxو در نقهه حداكثر با  R5دقیقه را با 

 (Extensisbility)قابليت کشش خمير-9

نشاان مای دهناد. باا      E ا قابلیت كشش خمیر می گويند و باا بر حسب میلی متر يا سانتی متر ر منحنیتمامی طول 

 هاای استفاده از دو فاكتور اخیر و تقسیم مقاومت به قابلیت كشش، ضريبی بدست می آيد كه معموالً با اساتفاده از آن آرد 

اكستنساوگرام ياك    74ی دهند. در شاكل شاماره   نشان م Dمختلف، با يكديگر مقايسه می شوند. اين ضريب را با حرف 

 از: دقیقه تخمیر ، ديده می شوند. در اين منحنی مقادير هر شاخص عبارتند 132، 38، 42آرد در سه زمان 

 دقيقه45 دقيقه32 دقيقه595

BU668= Rmax BU208= Rmax BU248= Rmax 

 mm107=E  mm137=E  mm283=E 

 Cm
2164=A  Cm

2121=A  Cm
2123=A 

Cm
222/3=D 34/2=D 20/2=D 

 

 :Baking Powderاصول عمل آوري و توليد گاز در خمير توسط

و يا مخلوط های مشابه گفته می شاود   batterعمل آوری خمیر به فرآيند ورآمدن و تولید گاز در خمیر كیك 

و طی آن محصول نهائی ساختاری متخلخل پیدا نموده و بافت و طعم و مسه آن در مقايسه با محصوالت فهیار )ورنیاماده(   

مورد استفاده قارار مای گیرناد، براسااس      B.Pبهبود چشمگیری می يابد. مواد شیمیايی عمل آورنده كه امروزه در تركیب

، تهیه می شوند. واكنش در حضور رطوبات باه هنگاام    CO2بیكربنات سديم قلیايی و نمك يك اسید و تولید گازواكنش 

تهیه خمیر آغاز شده و توسط حرارت و در هنگام پخت محصول تكمیال مای گاردد. ايان واكانش ممكان اسات در حاد         
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يا فعالیات در دوره اساتراحت    bench actionفاصل مابین مخلوط كردن خمیر و پخت نیس انجام شود كه به آن اصهالحاً 

ی اساید باه   يكربنات سديم، تولید گاز بنمايد، اما انتخااب نهاا   گفته می شود. هر چند هر اسیدی می تواند در واكنش با بی

عواملی مانند سرعت آزاد شدن گاز ، تناسب آن باا محصاول و بااالخره مادت زماان مخلاوط كاردن، ور آمادن و پخات          

كربناات صارفاً    اسیدی انتخاب می شود كه واكنش آن با بی pancakeمین دلیل در بعضی موارد مانند محصول دارد. به ه

تحت تاثیر حرارت و در زمان نسبتاً كوتاه صورت گیرد و واكنش كمتر تحت تاثیر رطوبت باشدتا به اين ترتیاب خمیار در   

ه كه پخت آن نیم ساعت و يا بیشاتر با   batterكدوره  استراحت، سیالیت خود را حفظ نمايد. بالعك  در مورد خمیر كی

طول می انجامد اثر اسید در هنگام پخت بايد به كندی صورت گیرد تا بدين ترتیب بافت كیاك فرصات شاكل گیاری و     

 ( را پیدا نمايد.setتثبیت )

 :انتخاب اسيد و عوامل موثر بر این انتخاب

محصاول نهاائی از عاواملی هساتند كاه در ايان        pHو  neutralizing value))تولید گاز، سرعت تولید گاز، عدد خنثی 

رابهه قابل بحث و بررسی می باشند. قبالً ذكر شد كه هر نوع اسیدی به هنگام واكنش با بیكربنات سديم )جاوش شایرين(   

قادر به تولید گاز می باشد و از اين رو انواع اسیدها مانند اسید استیك )سركه( تا هیدروكلريك اسید، بدين منظاور ماورد   

استفاده واقع شده و می شود. سرعت تولید گاز خود به چند پارامتر مانند خصوصیات اسید )خلوص، غلظت و...(، طبیعات  

صاورت  ه و غیره بستگی دارد. سارعت تولیاد گااز در خمیار را معماوالً با       pHاجساش تشكیل دهنده خمیر، مقدار رطوبت، 

  dough rate reaction  (DRR)دقیقاه بیاان و باه آن     2آزاد شده پ  از مخلوط نمودن خمیار بمادت    CO2درصد گاز 

گفته می شود. بايد توجه نمود كه انتخاب اسید، بستگی به نوع محصول، تركیب آن، روش تهیه و از هماه مهمتار، تواناائی    

 benchو ياا اساتراحت    mixingاسید در تولید گاز در زمان مناسب دارد.بررسی نحوه تولید گاز به هنگام مخلوط نمودن

action        هماان گوناه كاه در    (. 72می تواند به شناخت چگونگی اثار اسایدهای مختلاف، كماك بسایاری بنماياد ) شاكل

)منوكلسیم فسفات( در دوره استراحت مقدار زيادی گاز تولید می  V90مشاهده می شود، تركیبی با نام تجارتی  72شكل

)سديم اسید پیروفسفات( در هماین دوره گازچنادانی تولیاد نخواهاد نماود. باه عباارت ديگار          SAPP4كند، حال آن كه
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تركیب اخیر، بیشتر در حین پخت و تحت تاثیر حرارت، گاز تولید می نمايد. نكته ای كه در اين میاان جالاب اسات، ايان     

 (. 11هر دو تقريباً يكسان است )جدول DRRمی باشد كه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اد شدن گاز دی اكسید كربن در خمیرنحوه آز-72شكل

فاكتور بعدی كه بايد بدان اشاره نمود، عادد خنثای اسات و آن عباارت اسات از عاددی كاه بیاانگر نسابت بای           

گرم يا كیلوگرم اسید و تباديل آن باه گااز     188كربنات سديم بر حسب گرم يا كیلوگرم مورد نیاز جهت انجام واكنش با 

CO2 كیلوگرم بی كربنات ساديم ماورد نیااز     28كیلوگرم اسید جهت خنثی نمودن  188می باشد. بنابراين در صورتی كه

 باشد، عدد خنثی بدين ترتیب محاسبه خواهد شد.

100
b

a
VN .. 

 كه در آن:

aكیلو گرم بیكربنات سديم خنثی شده: 

bكیلو گرم اسید مصرفی : 

( جهات  12ارزش عملی اين فرمول در آن است كه می توان بوسیله آن مقدار اسید الزم )با عدد خنثی مشاخص درجادول  

 بی اثر نمودن مقدار معینی جوش شیرين را تعیین نمود. 
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 تعدادی از مواد عمل آورنده و خصوصیات هر يك-11جدول
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 ر پودر نانوايیعدد خنثی در برخی انواع اسیدهای مورد استفاده د -12جدول

pH  محصول

 نهایی

مقدار اسيد 

مورد نياز 
 )کيلوگرم(

عدد 

 خنثی
 فسفاتها )نام تجاري( نام شيميایی

 Regent منوكلسیم مونوفسفات هیدراته 08 8/122 3/7تا  6/7
®
 12XX 

 VqO منوكلسیم منوفسفات بدون آب 03 2/128 3/7تا  6/7
®

 

 PERFECTION سديم اسید پیروفسفات 72 130 7/7تا  3/0
®

 

 DONUT PYRO سديم اسید پیروفسفات 72 130 7/7تا  3/0
®

 

 VICTOR سديم اسید پیروفسفات 72 130 7/7تا  3/0

CREAM 

 B.Q.PYRO سديم اسید پیروفسفات 72 130 7/7تا  3/0
®

 

 SAAPP#4 سديم اسید پیروفسفات 72 130 7/7تا  3/0

 LEVAIR اسیدسديم آلومینیم فسفات  188 188 7/7تا  3/0
®

 

 BL-60 سديم آلومینیم فسفات اسید با آلومینیوم سولفات بدون آب 188 188 2/7تا  4/7
®

 

 Actif-B سديم.آلومینیم فسفات اسید با منوكلسیم منوفسفات بدون آب 08 122 2/7-8/7
®

 

 

كیلاوگرم جاوش شایرين     12باشاد كاه طای آن از     B.Pعنوان مثال در صورتی كه هدف فرموله نمودن نوعیه ب

 مورد نیاز می باشد؟ CO2جهت تبديل كامل مخلوط به گاز  08استفاده گردد چه مقدار اسید با عدد خنثی برابر با 

 با توجه به فرمول می توان نوشت:

 (NV) (b)= (a) (100) 

80y=1200                                 b=15 

نمايد. در صاورتی   CO2كیلوگرم جوش شیرين را خنثی و تبديل به گاز  12، قادر است NV=08اسید باكیلوگرم  12يعنی 

ی باشاد، ايان عمال را مای تاوان باا افاسودن مقادار بیشاتری اساید و           يكه هدف ايجاد طعم و مسه تند و تیس در محصول نهاا 

، بافت pHد. از آنجا كه رنگ، طعم و مسه انجام داد كه بدين ترتیب مقداری اسید در محصول باقی خواهد مان NVكاهش

كاامالَ ضارورت دارد. اساتفاده بایش از حاد از اساید،        pHو...در ارتباط با مقدار اسید مصرفی خواهد بود، بنابراين كنترل 

كربناات ساديم را در مخلاوط     ی خواهد شاد و كام باودن مقادار آن ساهم بای      يمحصول نها ((tartnessباعث ترش شدن 

تركیاب و فرماول    13ايجاد حالت قلیايی نموده، محصول طعم و مسه صابونی پیادا خواهاد كارد. در جادول     افسايش داده، 

 ی ديده می شود.يچند نوع پودر نانوا
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 تركیب و فرمول چند نوع پودر نانوائی -13جدول 
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 نهمفصل 

 مورد نياز جهت تهيه و پخت نان ومواد ها دستگاه ،روش ها

 خمير هاي تهيه روش

جاوش   يا نات سديمبكر خمیر را می توان با استفاده از مخمر و يا ماده ای شیمیايی كه تولید گاز بنمايد )مانند بی

، مواد فرموله شده شامل آب، آرد، نماك و مخمار و ماواد ديگاری مانناد      روش تهیه خمیر با مخمرشیرين( تهیه نمود. در 

ده قرار می گیرند، توسط يك همسن با يكديگر مخلوط می شاوند. چناد   بعضی موارد استفا در كه ...روغن، شیر خشك و

تهیاه   خمیار. تر، مادت زماان   مخمحرارت، قوام خمیر، مقدار یر موثر می باشند كه عبار تنداز درجه عامل بر روش تهیه خم

 (spong and dough)و روش غیار مساتقیم    straight dough)) روش مساتقیم  خمیر با استفاده از مخمر مای تواناد باه دو   

هم مخلاوط مای شاوند.در تهیاه      باهمسن ريخته شده و رباره در درون تغا تمامی مواد يك ش مستقیمرودر صورت پذيرد. 

 خمیر به اين روش بايد به نكات ذيل توجه نمود:

 و درجه حرارت بايد اندكی افسايش يابد. مقدار مخمر ، درخمیر بیشتر الف( برای ايجاد پوكی

 آب مورد استفاده نسبتاً باال باشد.ب(درجه حرارت 

 شود. اجتناب گیری آرد با كیفیت و كمیت پروتئینی ضعیفه كارحتی االمكان از ب(ج

)در آرد  ئولیتیاك هاای پروت  از جمله مسايای فوق، جلوگیری از عمل آنسيماست اين روش دارای مسايا و معايبی 

علت كوتاه باودن  ه كاهش تاثیر عوامل خارجی بر روی خمیر بو و زمان، صرفه جويی در نیروی انسانی های نسبتا ضعیف(

 و در نتیجاه ناان عهار و باوی    اسات   خمیار  اسیدها و تركیبات آلای در  كمتر تشكیل از جمله معايب آن است. تخمیر زمان

اين ر در آن به مشام برسد. همچنین حجم نان تولیدی در یخمتطعم و بوی  خوبی نخواهد داشت و حتی ممكن است كامال

دو ناوع خمیار تحات     روش غیار مساتقیم  در  مراتب كمتر از حجم نان تهیه شده به روش غیر مستقیم خواهد باود. ه روش ب

احتمااالً غاذای    و عنوان خمیرهای اولیه و اصلی تولید می شود. بدين ترتیب كه ابتادا مقاداری از آب، آرد و تماام مخمار    

مدت زمانی كه بستگی به فعالیت مخمر و درجاه حارارت دارد مخمرهاا     ازمخمر و يا قند را با هم مخلوط می كنند و پ  

را به خمیر اصالی مای افسايناد. ايان روش نیاس دارای مساياا و        رشد تكثیر كافی نموده و خمیر اولیه تهیه می شود. سپ  آن

، باه تااخیر افتاادن    یير مصرف مخمر، كوتاه شدن مدت زمان تخمیر نهاا ی ديمسايای آن شامل صرفه جو می باشد.ی معايب
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معايب آن شامل افسوده شادن   ايجاد طعم و بوی مناسب در نان است. ت متورم شدن بهتر نشاسته و گلوتن وبیاتی نان به عل

های ديگری نیس برای تهیه خمیر وجاود دارد   روش .ل و فضای فیسيكی استيحجم كار و نیاز بیشتر به نیروی انسانی و وسا

میلای  12، سیساتئین ) میلی گرم( 12است كه در آن با مصرف اسید اسكوربیك ) تهیه خمیر اوممدروش  ها از جمله آن كه

در مادت   باوده و  Chorleywood)) وود ارلیكا باه روش  روش موساوم   ايان  مونیم خمیر تهیه مای شاود.  آو كلرور گرم (

كاار گرفتاه شاده    ه گرم( نیس با  2-3گرم( چربی ) 2/7ها موادی چون شكر ) در فرمول آنو  كوتاهی، خمیر مهیا می گردد

شاكل  ه ب ی شبیه به گیوتیندستگاهخوبی مخلوط شد، توسط ه كه خمیر ب پ  از آنكار رفته ه صرف نظر از روش باست. 

. در مرحله بعد يا خمیر مساتقیماً وارد قالاب مای    در می آيدمساوی و حجم های تقريباً برابر،  ا اندازه های نسبتاًی بيتوده ها

شكل گلوله در می آيد. هادف از  ه كه بالفاصله توسط چانه گیر ب های حجیم مرسوم است و يا آن كه در نان شود آنچنان

 )پهان كاردن خمیار(    بريده شده و سپ  تسهیل شرايط گاز از خمیر گلوله نمودن خمیر در درجه اول جلوگیری از خروج

آغاز می شود. يعنی مدتی باه   proofing)) ر ثانويهتخمی در مراحل بعدی است. پ  از قالب گیری و يا چانه كردن، مرحله

از دست رفته را جبران نمايد. در ارتبااط باا ناان هاای      ، گازخمیر اجازه داده می شود كه ساختمان خود را باز سازی كرده

  .ردهای مسهح، يك مرحله پهن نمودن نیس وجود دا ، خمیر آماده پخت می شود. در نانتخمیر ثانويهحجیم، بعد از 

 بهبود دهنده ها

          آمیالز نه تنها در خمیر با تاثیر بر گرانول هاای آسایب دياده نشاساته، باعاث تولیاد تولیاد قنادهای سااده و

افسايش میسان گاز دی اكسید كربن توسط مخمرها خواهد شد، بلكه در ابتدای دوره پخت يعنی زمانی كه گازهاا در حاال   

نیس اثر خود را بر جای می گذارد، بدين ترتیب كه با افسايش تدريجی درجه حارارت، ويساكوزيته    خروج و انبساط هستند

دلیل جذب آب، متورم شدن و تا حدودی یالتینه شدن بیشتر می گردد. كه اين امر مای تواناد از خاروج گااز و     ه نشاسته ب

می تواند با شكستن بخشی از اين نشاسته، ويسكوزيته را كم كارده باه   آمیالز در نتیجه انبساط خمیر جلوگیری نمايد. 

تولید شاده توساط    آمیالز بر رنگ پوسته هم موثر است زيرا قندهای ساده خروج گاز و افسايش حجم كمك نمايد.

و در نهايات آناسيم مای تواناد از      و دكسترين بدلیل كاراملیسه شدن، رنگ قهوه ای را در پوسته بوجاود مای آورناد    ها آن

 داری محصاول را افاسايش دهاد. زايالنااز، آناسيم      سرعت و شدت بیاتی شدن كاسته، آن را به تاخیر بیانادازد و عمار نگاه   



 و فناوری غالتیمی ش

 143 

ها را به مواد صامغ مانناد محلاول در آب     های نامحلول در آب را تجسيه كرده ، آناست كه می تواند همی سلولس ديگری

ه اين ترتیب قدرت خمیر را افسايش داده ديگار خاواص آن را بهباود بخشاد. پروتئازهاا هام باا تجسياه         تبديل می نمايد و ب

ناقص پروتئین ها، خواص مربوط به خمیرهای دارای پروتئین قوی و االستیسیته كم را بهتار مای كنناد. لیپواكسایهناز )ماثالً      

رود. امولسایفايرها و تثبیات كنناده نیاس مای       میكار ه بصورت آرد سويا حرارت نديده( جهت روشن تركردن رنگ آرد ب

د مفید خواهد بود. موناو  نسلولس در خمیرهايی كه حالت چسبنتده و لعاب مانند دارتواند خواص خمیر را بهتر نمايند. 

 ت، و اساتئاريل تارتاار  الكتایال  2استئاروئیل  / كلسیماسید سیتريك و دی استیل تار تاريك اسید، سديم ،و دی گلیسريدها

هاا و حبااب هااب     بكار می روند. امولسیفايرها با پوشااندن سالول   kg/mg2888امولسیفايرهايی هسنتد كه در حد  در زمره

هوا )گاز( از خروح گاز جلوگیری كرده، مانعی برای بیاتی شدن هستند. صمغ هاا ظرفیات جاذب آب خمیار را بهتار مای       

   كنند.

عنوان بهبود دهنده مواد مختلفی را شامل می شوند ولی در اكثر موارد از گااز كلار   ه باكسید كننده های مصرفی 

بمقدار حداكثر 
kg

mg 2288 برای آرد كیك(mg/kg 1088-1888        استفاده مای گاردد كاه ضامن رناگ باری، تواناايی ،)

باه   Dyoxهبود دهنده است كه با ناام تجااری   ، هم رنگ بر و هم بClO2تعديل خواص نشاسته را هم دارد. دی اكسید كلر 

اساتفاده مای    mg/kg 24-12درصد دی اكسید كلر اسات و در آرد ناان در محادوده    4بازار عرضه شده، حاوی حداكثر 

 ياا   2O2(C6H5CO)آن را از طريق عبور گاز كلر از محلول آبی كلريد سديم تهیه مای نمايناد. بنسوئیال پراكساید      و شود

BzO2 صورت مخلوط با مواد پر كننده بی اثر مانند كلسایم هیادروین فسافات    ه رنگبر جامد است كه معموالً بنوعی ماده

مشهور است. ايان مخلاوط    Novadeloxفسفات كلسیم و سديم آلومینیوم سولفات و يا گچ تهیه می گردد و به نام تجاری 

میلای گارم    42-28می باشاد. از آن در حاد   درصدی بیشتر معمول 16درصد بنسوئیل پراكسید است هر چند نوع 32حاوی 

ساعت ظاهر می شود و اثری در بهبود خاواص آرد نداشاته    40برای هر كیلو گرم آرد استفاده می كنید و اثر آن در عرض

مای   باه آرد اضاافه   اكسید كنندهبعنوان و  mg/kg 42برومات پتاسیم تا حد در گذشته  و تنها عمل رنگبری انجام می دهد.

( اكنون رايج است و هر Cاسید اسكوربیك )ويتامین افسودن و نون استفاده از آن در سراسر جهان منع شده استشد اما اك

چند اثرات مشابه با برومات را ندارد، اما خهری را متوجه انسان نمی كند. اسید اسكوربیك خود احیا كنناده اسات و فارم    
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ه . اثر آن در واقع با استر اكسید كنندگی بر پروتئین را داراست كه اث (DHA)دی هیدرواسكوربیك اسیديعنی اكسید آن 

صورت واكنش بسیار سريع با گلوتاتیون موجود در آرد خواهد بود و می تواند گروه تیول آن را در حین ورز دادن خمیار  

دلیل خاصیت احیا كنندگی اين تركیب پیوندهای ه ، بGSHبه پیوند دی سولفید تبديل نمايد. اصوالً در حضور گلوتاتیون

S-S     باز شده ، خمیر نرم تر می شود. با اضافه كردن اسید اسكوربیك بخشی از گلوتاتیون حذف شاده، گلاوتن و بادنبال

 .آن خمیر قوی تر می شوند

GssGSHprGSHprsspr  22 

تار   ی نخواهاد شاد و صارفاً میتواناد باا قاوی      بايد توجه نمود كه افسودن اسید اسكوربیك باعث افسايش سرعت عمل آور

 mg/kg388نمودن گلوتن، به حفظ گاز كمك كرده، حجم خمیار و ناان را بیشاتر نماياد. حاداكثر مقادار ماورد اساتفاده         

 و دی كربنامیاد یاب شایمیايی ديگار در ايان زمیناه آز     . تركمی شاود  توصیه mg/ kg288-188ولی معموال در حداست، 

ADA (1بااا فرمااول شاایمیايی 1و )آزو باای فورمامیاادNH2CONNCONH2   اساات كااه نااام هااای تجاااری مختلفاای ماننااد

Genitron ، Maturox  و ياADA 20%   درصاد   28تا  18دارد و معموالً حاویADA    اسات. البتاهGenitron  28دارای 

لسایم و كربناات منیاسم عرصاه مای      صورت مخلوط با ساولفات ك ه و دی كربنامید می باشد. اين محصول بدرصد آز 28تا

ثانیاه( ايان عمال را انجاام مای دهاد و       12را دارد و بسیارسريع )حدود -SHهای تیول گردد و توانايی اكسید كردن گروه

 -22است ولی در شرايط معماولی   mg/ kg 42صورت بیوره خواهد بود. حداكثر مقدار مجاز آن ه باقیمانده آن در آرد ب

صورت طبیعای و  ه سیستئین يك ماده احیا كننده است كه ب كار برده می شود.ه هر كیلوگرم آرد ب میلی گرم از آن برای 2

صورت سیستئین هیدروكلرايد و يا سیساتئین هیدروكلراياد منوهیادرات و    ه صورت يك اسید آمینه وجود دارد. از آن به ب

رآرد بیسكويت استفاده می گردد و با نرم كردن خمیر، زمان الزم د mg/kg 388در آرد نان و  mg/kg72به مقدار حداكثر

( ياك نموناه از تركیاب مجموعاه ا ی از بهباود      14برای عمل آوری كامل خمیر را كاهش می دهد. جدول ذيل )شاماره  

 دهنده ها را نشان می دهد....
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 بهبود دهنده های رايج به منظور بهبود خواص آرد -14جدول 

 ار )درصد( بر حسب وزن آردمقد بهبود دهنده

 1 هیدروكلوئید
 1/8-3/8 لسیتین

 2/8 مونوگلسیريد

 )پی پی ام(188-288 اسید اسكوربیك

 )پی پی ام( 28-72  سیستئین

 1 اسیدهای آلی

 1 شكر  
SSL 2/8 

 2 گلوتن

 2/8 آرد سويا حرارت نديده
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 دهم فصل

  نرم يها گندم آرد از شده هيته يها فرآورده

هاای نارم محصاوالت     سخت كه عمدتاً به مصرف تولید نان مای رساند، از آرد گنادم    های بر خالف آرد گندم

را وچه و شایرينی ، بیساكويت و...   ك ، انواع كلیتوان تهیه نمود. از جمله اين محصوالت كراكرها، انواع ك مختلفی را می

 اين نوع از آردها بايد بدان اشاره نمود آن است كه در تهیه محصاوالت آن می توان نام برد. از ديگر نكاتی كه در رابهه با 

در عمل آوری محصوالت حاصال   استفاده می گردد. (عمل آوری شیمیايی) جهت عمل آوری اً از مواد شیمیايیها عموم

خاار آب ياا الكال،    ، بدی اكساید كاربن   هاوا،  از: های نرم معموالً چهار نوع گاز دخالت دارناد كاه عبارتناد    از آرد گندم

هوا عمالً مخلوطی از چهار گاز است و در همه حال و در تمامی محصوالت وجود خواهاد داشات. آب نیاس در    . آمونیاك

نسابتاً باالسات و    آن جاوش  مالً محادود مای باشاد زيارا كاه نقهاه      تمام فرآورده ها وجود دارد، اما اثر عمل آوری آن كاا 

نقش عمال آوری و پاوك    ، مانند تهیه كراكر ،محصول سريعاً حرارت داده می شودبنابراين بخار آب تنها در مواردی كه 

كناد ولای در    مای  كاه تولیاد دی اكساید كاربن و اتاانول     شمار می آيد ه مخمر مهمترين عمل آورنده نان ب كنندگی دارد.

خمیار دارد، اثراتای كاه در محصاوالت آرد      كه اثرات شديدی بر رئولوییاستفاده می گردد، چرا  ها كمتر از آن شیرينی

عناوان مثاال از   ه ب .شیمیايی نیس تهیه نمودهايی دی اكسید كربن را می توان از طريق واكنش  گندم نرم، مهلوب نمی باشد.

از آن برای  كربنات و يا كربنات با اسیدها، گاز دی اكسید كربن تولید می شود. همین واكنش است كه عمدتاً واكنش بی

 از منابع بسیار معمول برای تولید گاز دی اكساید كاربن، بای    د.نل آوری محصوالت از آرد گندم نرم، استفاده می نمايعم

 می نمايد: كربنات آمونیوم تحت تاثیر حرارت تولید سه نوع گاز  بی می باشند.آمونیوم كربنات های سديم و 

OHCONHHCONH 22334  

می تاوان اساتفاده نماود. در صاورتی      ،خشكً تهیه می شوند محصوالتی كه به صورت نسبتاكربنات آمونیوم تنها در  از بی

وجاود مقاادير    طوری كاه ه ب ،درسیخواهد  به مشامنیس آمونیاك بوی نافذ  د كمی رطوبت در محصول باقی بماندكه درص

از آن بیشاتر بارای تهیاه     باه هماین دلیال اسات كاه      و ناچیس آمونیاك منجر به غیر قابل مصرف شدن فرآورده خواهاد شاد  

گوناه نماك مای    عدم تولیاد هر  ،نمايند. مسيت مهم استفاده از آن انواع كراكر استفاده میاز  شیرينی های خشك و برخی
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چناد مای تاوان بارای      نیس هر پتاسیم كربنات بیاز  سوئی می نهد. اثر طعم و رئولویی خمیربر باشد كه در صورت وجود، 

د طعم تلخ كمتار بهاره گرفتاه مای     روسكوپی آن و نیس ايجاگیهدلیل خاصیت ه تولید دی اكسید كربن استفاده كرد، ولی ب

قیمات   ( اسات. عوامال چنادی از جملاه ارزان    كربنات سديم )جاوش شایرين   بهترين ماده شیمیايی در اين زمینه، بی د.شو

در ماوارد متعادد اساتفاده     ز آنص باال حتی در نوع تجارتی باعث شده اسات تاا ا  ولبودن، سهولت دسترسی و استفاده و خ

منظور درك بهتر از نحوه اثر دی اكسیدكربن، كمی به شیمی دی اكسید كاربن باياد پرداخات. ايان گااز باا آب       ه ب شود.

 واكنش داده، تولید اسید كربنیك می نمايد.

3222 COHHCO  

صورت دی اكسید كربن آزاد و يا يون هایه تواند ببنابراين گاز می 
3

HCO و يا
3

HCO  ديده شود. مقدار هم

فاكتور بعدی كه بايد بدان اشاره نماود، عادد خنثای اسات و آن عباارت      در . تنظیم می شود pHسه، توسط  اين هر يك از

گرم ياا   188است از عددی كه بیانگر نسبت بی كربنات سديم بر حسب گرم يا كیلوگرم مورد نیاز جهت انجام واكنش با 

 28ماودن  كیلاوگرم اساید جهات خنثای ن     188می باشد. بنابراين در صاورتی كاه   CO2كیلوگرم اسید و تبديل آن به گاز 

 كیلوگرم بی كربنات سديم مورد نیاز باشد، عدد خنثی بدين ترتیب محاسبه خواهد شد.

100
b

a
VN .. 

 كه در آن:

 

aكیلو گرم بیكربنات سديم خنثی شده: 

bكیلو گرم اسید مصرفی : 

( جهات  12ارزش عملی اين فرمول در آن است كه می توان بوسیله آن مقدار اسید الزم )با عدد خنثی مشاخص درجادول  

، گاز دی اكسیدكربن ديگر وجود نخواهد داشت. بارای   0فراتر از بی اثر نمودن مقدار معینی جوش شیرين را تعیین نمود. 

 بای  ، مقداری اسید باه خمیار اضاافه مای شاود.     كربن  ر دی اكسیدحصول راندمان بهتر در تولید گاز و كنترل نمودن مقدا

 pH هنگام مخلوط نمودن خمیر سريعاً در آب حل مای شاود. بادين ترتیاب    ه كربنات سديم در آب كامالً محلول بوده و ب

خمیار   ياد با ،مقادير زياادی گااز تولیاد شاود    كه  برای آن خمیر تا نقهه ای كه گاز دی اكسید آزاد شود، افسايش می يابد.

صورت بايد از موادی كاه حااوی    در غیر اين د موجود در محصول خود دارای اسید هستنداحاوی اسید باشد. برخی از مو
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، ، مخلاوطی از جاوش شایرين   استفاده نمود. اين پودر baking powder)عنوان مثال ه ب جوش شیرين و يك اسید هستند )

درصاد   12 وطی كمتار از كننده است. طبق مقررات نبايد رانادمان چناین مخلا   يك يا چند اسید و يك رقیق كننده و يا پر 

ی اكسیدكربن باشد. تنظیم اين امر عمدتاً با كنترل مقدار جوش شیرين انجام می شود. ماده پركننده معماوالً نشاساته   گاز د

حاوی دو اسید است كه يكای  پودر  doubleتهیه می شوند. در نوع  doubleياا   single به دو صورت پودر های فوق است.

 baking powderمقادار اساید الزم در فرماول     در درجه حرارت اتاق و ديگری در درجه حرارت پخت واكنش می دهد.

 بدين ترتیب می توان محاسبه نمود: بستگی به مقدار جوش شیرين و عدد خنثی اسید دارد. عدد خنثی را

عدد خنثی گرم جوش شیرين=/گرم اسید 188  x 188 

pH اساید، جاوش شایرين    از مقدار مناسب  در صورت عدم استفاده .محصول نبايد تحت تاثیر واكنش های فوق قرار گیرد

اسایدهای   دارد. pHوجود مای آورد. رناگ محصاول نیاس بساتگی زياادی باه        ه اضافه نوعی طعم صابونی را در محصول ب

، سارعت واكانش متفااوتی را    حرارت های مختلاف  درجه، در نانوايیمصرفی در تهیه پودرهای مصرفی در تهیه پودرهای 

دلیل گران قیمت بودن بیشاتر از مناو   ه اسید تارتاريك است. اما ب از جمله اين اسیدها كرم تارتار يا نمك منو پتاسیم دارند.

از  یعناوان يكا  ه كلسیم فسفات استفاده می گردد. تركیبی كه در درجه حرارت اتاق با جوش شیرين واكنش می دهد و با 

از انواع سديم اسید پیروفسفات هم می تاوان اساتفاده نماود. مشاكل عماده در       كار می رود.ه ب doubleدو اسید پودرهای 

حا ها و در دهان باقی می گذارد. اين طعم كه اصهال است كه بر روی دندان after tasteرابهه با اين نوع اسید بروز پديده 

اسید ديگار   دلیل جايگسينی كلسیم سهح دندان با سديم موجود در اسید می باشد.ه ب گفته می شود ظاهراً pyroبه آن طعم 

آلومینیوم فسفات است كه جديدترين اسید مصرفی جهت تولید گاز می باشد و اسیدی است كه در درجاه حارارت    سديم

اماا در   كناد  كه در درجاه حارارت پخات عمال مای      استاسیدهايی پخت عمل می كند. سديم آلومینیوم سولفات هم از 

 .باعث ضعیف شدن بافت شده و كمی طعم تند و تیس ايجاد می نمايد ،ضمن

 :لف تهيه شده از آرد گندم هاي نرممحصوالت مخت

Cookies 

مای كنناد. خمیار    روغن و كمای آب تهیاه    ،مقدار نسبتاً زياده اين نوع فرآورده ها را از گندم نرم همراه با شكر ب

فاقد االستیسایته اسات و تارد و سافت مای باشاد. گلاوتن         ،درصد آب داشته 28و كمتر از  اين محصول نسبتاً خشك بوده 
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خمیر نبايد دردوره مخلوط كردن تشكیل شبكه سه بعدی بدهد و قاوام در آن بیشاتر مرباوط باه حالات پالساتیكی روغان        

لیات نقش زنی و قالاب  عم می باشد. در اين روش rotary-moldهای تهیه اين نوع فرآروده ها روش  است. از جمله روش

 (.76انجام می گیرد )شكل چرخشی و توام زنی به صورت

 

 غلهك نقش و قالب زنی -76شكل

يكنواختی اسات كاه در آن    تولید مخلوطنخستین مرحله  آيد. می پديدی شیرين اين در ضمن تهیه تغییرات متعددی          

هوا نیس وارد شده است. برای تهیه محصولی با كیفیت خوب الزم است ابتدا شكر و روغان باا يكاديگر مخلاوط شاوند تاا       

وجود آيد. در هر حال نیاز به تشكیل ساه بعادی توساط گلاوتن نمای باشاد زيارا در غیار ايان صاورت           ه حالت خامه ای ب

نسبتاً باال، گلاوتن نمای    pHدلیل استفاده زياد از شكر و ه ب نخواهد شد. همچنین خوبی پهنه ب خمیرمحصول سفت شده و 

ر، اتفاقااتی چناد باروز    تواند آب زيادی جذب نموده و بنابراين تشكیل شبكه نخواهد داد. با قرار گرفتن خمیر در درون فا 

 پالساتیكی را در خمیار ايجااد   صوصیت خست روغن موجود در خمیر ذوب می شود و بدين ترتیب بخشی از خن .می كند

شكر در روغن حجم محلول در سیساتم افاسايش    شدن مانده شكر در روغن است. با حل اثر دوم حل شدن باقی ،می نمايد

 می يابد.

Cakes 

كیك نیس مانند شیرينی دارای مقادير زيادی شكر است با اين تفاوت كه در كیك آب زيادی نیاس وجاود دارد و   

مارغ، شایر و   از مواد مختلفی مانناد تخام    تری را تولید می كند. در تولید كیك ز پخت محصول سبكبه همین دلیل بعد ا

ت. ، ايجاد حالت هوادهی و كمك به حفظ گاز و هاوا در بافات اسا   می كنند. هدف از افسودن تخم مرغ روغن نیس استفاده

 داری باه نگاه   و روغن عالوه براثر تردكننادگی،  تا حدودی باعث بهبود رنگ می شود ،غذايیشیر ضمن باال بردن ارزش 
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ناشای از یالتیناه شادن نشاساته اسات. خمیار كیاك         ،بافت كمك می نمايد. نرم شدن بافت كیك در اثر حارارت  هوا در

ه با  گونه كه ذكر شد، در فرمول كیك مقدار زيادی شكر می گويند. همان  batterسیالیت زيادی داشته و به آن اصهالحاً 

بافات مای    ، باعاث ايجااد تاردی در   جاد تاخیر در یالتینه شدن نشاساته اي ، باعالوه بر نقش شیرين كننده كه است كار رفته

فرمول چند نوع كیاك دياده    12 می باشد. در جدول baking powderهای گاز در بافت كیك  گردد. عامل تولید سلول

 می شود.

 )درصد آرد( سه نوع كیكتهیه  فرمول -12جدول

 Rich white layer cake آنجل کيک پاوند کيک تشكيل دهندهاجزاء 

 188 188 188 آرد
 148 288 188 شكر
 22 - 28 روغن

    تخم مرغ

 76 288 - سفیده

 32 - 28 كامل

 32 - 28 شیر

 3/1 1 2/8 پودر نانوايی

 
Crackers 

در آن كم مای باشاد. مقادار چربای     طور كلی كراكر محصولی است كه يا حاوی شكر نبوده و يا مقدار شكر ه ب

 شیمیايی و يا بخار آب اسات.  مواد ،درصد آب می باشد. ماده عمل آورنده آن 38تا 28درصد بوده و دارای  28تا  18آن 

مدت طوالنی انجام گرفته و دارای بافت سبك و اليه اليه می باشد. آن ه محصولی است كه در آن تخمیر ب ،یكراكر نمك

ه سااعت با   16 در حادود اسات تخمیار    spongeمرحله تهیه می نمايند. در مرحله اول كه  Sponge and doughروشرا به 

مای  گفته  buffer كه در صنعت به آن pHاين  خمیر باتنسل می يابد.  4به حدود  6از  pHاين دوره ،  طی طول می انجامد.

خمیر خاصیت االستیك خود را تا حدودی از دست مای   ،در حین انجام تخمیر .تمانده اس خمیر شب همان در واقعشود، 

هار چناد در تعاديل خصوصایات      ،فعال هستند 1/4حدود pHكه در طبیعی موجود در خمیر های پروتئولیتیك دهد. آنسيم

سااعت اول   2كمتر دارای اثر می باشند زيرا تغییر در خصوصیات االساتیك خمیار در   ،موثر هستند اما در اين زمینه خاص 

 هنوز باال می باشد.  pHبروز می نمايد و در اين مدت تخمیر
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 نقاط نشان دهنده دوخته شدن

 اليه ها به يكديگر 

 

 مقهع عرضی نشان دهنده

 بافت چند اليه 

 

 )درصد آرد( فرمول تهیه كراكر نمكی-16جدول

 Sponge Dough اجزاء

 32 62 آرد

 - 22 آب

 - 4/8 مخمر

 11 - چربی

 0/1 - نمك

 42/8 - جوش شیرين

 

كربناات ساديم    بای  از حااوی مقاديركاافی   ، خمیار د. در اين مرحلاه نمی شو اضافه اجساش به خمیر بقیه بعد از انجام تخمیر،

آن  pHكه محصولی از نظر طعم و بافت دارای وضاعیت مناسابی باشاد،     برساند. برای آن 7 خمیر را به حدود pHاست تا 

باكتری ها امكاان رشاد    باال  pHمی انجامد. با توجه به  طوله ب ساعت 6حدود  نیس doughتخمیر برسد. 2/7بايد به حدود

، خمیار آمااده فرآيناد    سااعت   24 بعد از حادود  داشت كه تخمیر غالباً توسط مخمرها انجام گیرد.نیافته و می توان انتظار 

الياه كاه    0معماوالً          .(77)شاكل   در مای آياد   E))مرحلاه   ((laminateالياه  صورت الياه  ه خمیر بكه طی آن  است

سانتی متر است روی هم قرار می گیرند. بعد از اين مرحلاه خمیار از میاان چناد غلهاك عباور مای         3/8ضخامت هر يك 

 G)میلی متر برسد. مرحله بعد مرحله چاین انداختن)مرحلاه    3/8سانتی متر به  2/2تا ضخامت آن از حدود  F)كند)مرحله 

است  H)يا دوختن)مرحله  dockingم چسبیدن كامل اليه ها جلوگیری شود. آخرين مرحله است تا بدين ترتیب از به ه

 (. 70)شكل

 

 

 

 

 

 نحوه شكل دهی خمیر كراكر-77شكل 

 كراكر پخته و دوخته شده همراه-70شكل        

 مقهع عرضی نشان دهنده بافت داخلیبا 
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، بعد از ايان قسامت   راحتی از يكديگر جدا نشوند.ه انجام اين مرحله باعث می شود كه اليه ها ضمن حفظ ساختار خود، ب

 188 فرهاای پخات كراكار،    درصد وزن خمیر اضافه شده و سپ  مرحله پخت انجام می شود. معماوالً  2/2نمك به میسان 

كراكر خارج شاود، در   اله ها در فر به صورت مشبك است تا رطوبت از قسمت زيرينقمتر پهنا دارند. كف ن 1متر طول و 

دقیقاه و درجاه حارارت پخات      2/2 خود می گیرد. زمان پخات حادود  ه ، كراكر جمع شده شكل فنجان بصورت غیر اين

باعاث پاف كاردن آن مای      و تبخیار نماوده   است. اعمال سريع حرارت، آب درون خمیر را سريعاً سانتی گراد  درجه 238

 آهستگی خنك نمود.ه ب بايد ،منظور اجتناب از ترك برداشتنه بگردد. بعد از پخت كراكر 

Biscuits 

می گیارد و تخلخال   ناست كه آن را از آرد و شكر و روغن تهیه می كنند. در آن عمل تبخیر انجام ای فرآورده 

یدهای مصارف شاده در   است. عهر و طعم آن بیشتر تحت تاثیر جوش شیرين و اسا واسهه وجود مواد شیمیايی ه محصول ب

خمیر را در حد مورد نظر پهان نماوده،    ،و بعد از مخلوط نمودن اجساش است. فرآيند بسیار ساده ای داشته تهیه پودر نانوايی

انجاام گیارد زيارا سارد كاردن      آرامی ه سرد كردن بیسكويت بايد ب ،بعد از پخت برش داده و وارد قسمت پخت می كنند.

های ريسی كه در مرحله حمل و نقل باعث خارد شادن محصاول و     باعث ترك برداشتن بیسكويت می شود. ترك ،سريع

هاای آن   بیسكويت از فر، رطوبت در تمامی قسمت ضايعات و كاهش بازارپسندی می شوند. اصوالً بعد از خروج افسايش

باین مركاس و لباه هاا،      تار اسات، در اثار تباادل ساريع رطوبات      و در كنااره هاا كم   يكسان نمی باشد. در وسط رطوبت زياد

ترك های ريسی در آن ايجااد خواهاد    كه االستیسیته مناسب نباشد صورتی بیسكويت تحت فشار قرار خواهد گرفت و در

 : شد. برای جلوگیری از آن بايد

 زياد نباشد. عملیات پخت طوری انجام شود كه اختالف رطوبت مركس و لبه ها -1

 گیرد. كندی صورته ل رطوبت مركس و لبه بتباد -2

 بیسكويت دارای انعهاف پذيری خوبی باشد. -3

اگار   ،گی نمی شود ولی پ  از خروج از فار تا زمانی كه بیسكويت داخل فر است انعهاف كافی دارد و دچار ترك خورد

امكان ترك خوردگی زيااد اسات. همچناین اگار رطوبات نسابی هاوای         اشدو يا سريع پخته شده ب باشد خوب پخته نشده

 ضباا قاز انو مركاس و لباه هاا كنادتر انجاام شاده        باین  اطراف محصول پ  از خروج از فر نسبتاً باال باشاد تباادل رطوبات   
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كاردن اسات. اگار مخلاوط كاردن خصوصااً در       نحاوه خمیر  ،از ديگر عوامل بیسكويت تا حد زيادی جلوگیری می شود.

 نقش   محصول ترك برخواهد داشت.، خوبی انجام نگیرده محصوالتی كه روغن كمی دارند ب

 : مواد اولیه هم مهم است بدين ترتیب كه

 آرد اگر دارای االستیسیته كافی باشد محصول ترك نمی خورد.-1
 واسهه خاصیت هیگروسكوپی خود از تبادل سريع رطوبت جلوگیری می كند.ه ب قند انورت -2
 درصد باعث كاهش ترك خوردگی می شود. 2 -28غن در حد رو -3

خصوصااً اگار نوشاته هاا      شوند بايد دقت نمود، و نوع حروف كه باعث نازكی محصول می به نحوه عالمت زدن همچنین

باعث شكستن آن می شود. در صورت استفاده از خرده خمیر،  ،رده خمیر همر جهت حركت نوار باشند. افسودن خعمود ب

در نیاس مهام مای باشاد.     میسان پهن شادن خمیار بیساكويت    نحوه و  حال خود گذارد.ه دقیقه ب 28تا  18مدت ه بايد آن را ب

 یال دلهماین  صورتی كه در حین پهن كردن خمیر به آن استرس وارد شود، اثرات نامهلوبی را باه جاای مای گاذارد و باه      

 بیشتر pHدر پهن شدن آن موثر است. هر چه  هم خمیر  pHجای يك غلهك از چند غلهك استفاده می نمايند.ه ب گاهی

رابهه با میسان مواد اولیه بايد گفت كه هر چه از شاكر و روغان بیشاتری اساتفاده شاود،       باشد، خمیر بهتر پهن می شود. در

 خمیر بیشتر پهن می شود.

Wafer 

هاا   های اساسای باا آن   شمار می آيد، اما دارای تفاوته ب cookiesعنوان يكی از انواع ه ول بهر چند اين محص

آن اساتفاده شاده اسات     میسان بسیار زياد در تهیهه ب بز آزيرا فاقد شكر بوده و مقدار روغن در آن كم است و ا ،می باشد

آرد مصرفی دارای درصد استخراج پايینی بوده )آرد كامالً سفید( و عموماً از گنادم هاای سافید تهیاه     . (17)جدول شماره

 باعث تنسل كیفیت آن می شود. ،نهايیمی گردد. وجود ذرات سبوس گندم های قرمس در محصول 

 فرمول تهیه نان ويفر يا نان بستنی -17جدول

 

 مقدار )براساس درصد آرد( اجزاء تشكيل دهنده
 188 آرد
 132 آب

 2/8 بیكربنات سديم
 2/8 نمك
 2/1 لیستین

 1 روغن )نارگیل(
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ه محصاول با  ، كه آرد بسیار ضعیف باشد ديگر عواملی است كه بر كیفیت محصول اثر می نهد. در صورتی از قدرت آرد 

حاصله كامالً سخت و سفت می گردد. خمیر نان ويفار كاه    ويفر شدت فشرده خواهد شد و اگر آرد بسیار قوی باشد، نان

گفته می شود بايد عاری از تكه های درشت و كلوخه مانند باشاد و از ايان رو در نحاوه مخلاوط نماودن       batter به آن هم

مادت  ه داری آن با  كه بايد توجه نمود كه بهم زدن بیش از حد خمیار و ياا نگاه    ضمن آن .ت پذيردبايد دقت كافی صور

و در  نماوده تهیه  مناسبمقدار ه از فاز آبی خواهد شد و بنابراين بايد خمیر را ب باعث جدا شدن رشته های گلوتن ،طوالنی

ه جا با  است و در اين pHدلیل تنظیم ه ر محصول صرفاً بكربنات سديم د وجود بی مصرف رسانید.ه مدت زمان كوتاهی ب

 عناوان مااده  ه محصول متصااعد مای شاود با    عنوان عامل تولید گاز مهرح نمی باشد. بلكه بخار آبی كه در ضمن پخت از 

. انجاام مای گیارد   ، شبیه به اطو بخار دارداجسايی عملیات پخت در يك سیستم كامالً بسته كه  پوك كننده عمل می نمايد.

حركت مای نمايناد.    نجیره بی پايان و در درون محفظه حرارتی،دنبال يكديگر و بر روی يك زه صفحات زوجی لوالدار ب

شده و خمیر نان ويفر بر روی سهح شیاردار صفحه پايینی ريخته می شود و پا  از بساته   باز طور خودكار ه اين صفحات ب

 شاود بار روی هام چیاده مای     هاايی  صورت ورقه ه كه ب ، نان حاصله ضمن آنبعد از پخت . شدن، وارد محفظه می شوند

ماواد   ، (pulverized sugar)كرم پركننده بین اليه های آن قرار می گیرد. ماده پر كننده ً شامل روغن، شكر پاودر شاده   ،

چند رديف سایم   با استفاده از يخچال يا های نان ويفر می باشد. اليه ها پ  از عبور از يك تونل سردمعهره و پودر خرده 

ال در اين محصول شكنندگی خصوصاً در نان بستنی قیفی كاام  می گردند. سته بندیبو  نازك به قهعات مناسب بريده شده

 مشهود و مشخص می باشد.

 رشته و انواع آن

خصوصیات رشته تولیدی با توجه به مورد استفاده آن متفاوت خواهد باود بارای مثاال رشاته آشای دارای رناگ       

سفید متمايل به شیری می باشد در صورتی كه رشته پلويی رنگی تیره تر نسبت باه رشاته آشای دارد و ناازك تار از رشاته       

آرد ساتاره مای باشاد كاه     ( 2810ملای اياران شاماره     آش هم می باشد. آرد مورد استفاده برای رشته آشی)طبق اساتاندارد 

% گرم مای باشاد.   72% از آن سبوس گرفته و بقیه بصورت آرد باشد و خاكستر اين نوع آرد در حدود  21آردی است كه 

% از آن سبوس گرفتاه شاده   16اما آرد مورد استفاده برای تهیه رشته پلويی آرد سبوس گرفته می باشد كه آردی است كه 
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گرم می باشد. عالوه بر آرد از نمك هم برای تولید رشته استفاده مای   188گرم در  2و خاكستر اين نوع آرد در حد باشد 

شود كه برای كمك به بهبود كیفیت بافت، حالت ارتجاعی و چسبندگی به آن اضافه می گردد. عالوه بر مواد اولیاه ذكار   

رد بادام زمینی و لیستین هم در تهیه رشته استفاده كرد. بارای تهیاه   شده می توان از گلوتن، اسید آسكوربیك، آرد سويا، آ

پا  از بارش، در   آن ابتدا آرد گندم، نمك و آب مخلوط و سپ  خمیر ورزيده می شود و وارد خاط تولیاد مای گاردد.     

ی، دقیقه مانده و در مسیر نوار آرد پاشی می شود و ناازك مای گاردد. ساپ  مراحال شاكل دها        28تونل خواب به مدت 

ساعت( و خنك كردن)توسط جريان هوا(، بارش دادن   12درجه سانتی گراد به مدت  68تا   28گرمخانه گذاری)با دمای 

رشته ها)متناسب با اندازه بسته های رشته آش( و بسته بندی انجام می گردد. رشاته باياد دارای ماسه و باوی مخصاوص باه       

دگی و ماندگی و ساير بوهای غیرطبیعی باشاد. رشاته هاا باياد تاا      خود)آرد و خمیر( و فاقد مسه و بوی ترشیدگی، كپك ز

باشند. رشته آشی بايد سفید مايل باه  سانتی متر و فاقد لك و مواد خارجی  12حد امكان يكنواخت، صاف به طول حداقل 

 كرم و رشته پلويی بايد قهوه ای روشن باشد. 
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 یازدهمفصل 

  Break fast and snack cerealورده هاي ته بندي )لب چره ها( آفر

Corn Flake 

صاورت خشاك   ه با  ت استفاده مای شاود. ذرت  از ذر برای تهیه آن و می باشد ready to eatاز دسته محصوالت

محصاولی  شود. قهعات درشت، مواد اولیه برای تهیه  معموالً اندوسپرم به دو قسمت شكسته می آنطی اين  شده وآسیاب 

شمار می آيند و تمامی مشخصه های خود را در طول فرآيند حفاظ نماوده و هار ياك تشاكیل ياك       ه ب corn flakeنام ه ب

 مالت و نمك پختاه مای   ،محلول حاوی شكر در ظروف تحت فشار و در gritsقهعات درشت ذرت يا  پرك را می دهند.

شفاف و يكنواخت پا  از پخات    هد حالت نیمدقیقه است. ايجا 128مدته ب PSI 10 د. شرايط پخت شامل فشار بخارنشو

پا  از پخات    خوبی تا مركس قهعاات نفاوذ كارده اسات.    ه ب آب كه می دهدمناسب پخت است و نشان  نمايانگر وضعیت

ه با جرياان  در خشك كن های برجی ك و معموالًرا از هم جدا و قهعات پخته شده را تا حدودی  هم چسبیدهه توده های ب

ارتفااع   و گاراد(  درجاه ساانتی   62از باال قهعات ذرت و از پايین هوای حادود   ) خشك می كنند همسو كار می كنند غیر

 طوری كاه باه يكاديگر نچسابند.    ه برج گاهی تا چندين متر می رسد. اين فرآيند قسمت خارجی قهعات را خشك كرده ب

جا كاه توزياع    از آن درصد می رسد. 28كن به  درصد رطوبت هستند كه در خشك 28قهعات دارای حدود  بعد از پخت

متعادل شود. پ  از ايان مرحلاه   ساعت( الزم است تا رطوبت 24د)در حدو temperingرطوبت يكسان نیست يك مرحله 

قهعات آماده پرك شدن هستند و به اين منظور از غلهك هاای صااف و بسرگای كاه وزن هار ياك بیشاتر از تان اسات،          

پارك   ،تن است. پ  از بیرون آمدن از غلهاك هاا   48فشار معادل  ، تماس گريت  با غلهك محلاستفاده می نمايند. در 

درصد خشك می كناد   3ست می نمايند. اين عمل نه تنها محصول را تا حد سانتی گراد تٌ 388ثانیه و در  28مدت ه ها را ب

 امین و امالح را روی آن اسپری نمود.بعد از سرد شدن می توان محلول ويت .بلكه حالت تاول زده نیس بدان می بخشد

Puffed cereal 

ها به روش های خاصی دانسیته  فرآورده های پف كرده می باشند. برای تهیه آن ،محصوالت در اين دسته از ديگر

 : از های عمده تولید اين محصوالت عبارتند كاهش می يابد. روش

 در فشار اتمسفری ،استفاده ناگهانی از حرارت -1
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تبخیار درونای منجار باه      كه فرصت پخش در ساهح ذرات را داشاته باشاد تبخیار مای شاود.       بخار قبل از آن روشدر اين 

 افسايش حجم و پف كردن می شود.

طاور  ه كه در نتیجه آب اين امكان را می ياباد كاه با   ،با فشار پايین فضايی انتقال ناگهانی قهعه گرم و حاوی رطوبت به  -2

 ناگهانی تبخیر شود.

 صورت همسمان استفاده می شود.ه در كه در آن از تغییرات فشار و درجه حرارت ببكارگیری اكسترو -3

 در فرستاده مای شاود.  و به درون اكسترو در اين روش ذرات نسبتاً درشت ذرت با بخار آب و اسید سیتريك مرطوب شده

ار باال محصول تبديل به يك توده انعهااف  می شود. در درجه حرارت و فشتامین  توسط بخار آب ،حرارت درون دستگاه

پاوناد بار ايانچ مرباع      288در به نتی گراد بوده و فشار در سراكستروسا درجه 177. درجه حرارت اكسترو در می شودپذير 

 ، ضامن افاسايش حجام   و  دلیل آزاد شدن فشار، رطوبت سريعاً خارج شاده ه ، باز دستگاه  محض خروج تودهه ب می رسد.

 باعث سرد شدن محصول می گردد.

                                                                                                        Pretzelچوب شور

 آن تركیاب و  فرد از نظر شكل و سهح پخت مای باشاند  ه منحصر ب یياهفرآورده  ی لب چره،اين دسته از غذاها

 ب از آنكار رفته است و مقدار آه آن ب فرمولمشاهده نمود كه مخمر و بی كربنات آمونیوم در  18را می توان در جدول 

شاكل  ه كار می رود كمتر است و از اين رو خمیر تهیه شده سفت و خشك است. خمیر پ  از تهیه با ه چه برای تهیه نان ب

كاامالً تشاكیل   هاا  شده و سپ  از پرس عبور داده می شود تاا گاره    صورت مارپیچ بافتهه گاه ب يك طناب در می آيد آن

انجام مای   (proof )دقیقه است. بعد از شكل گیری به مدت ده دقیقه تخمیر ثانويه 38زمان تخمیر آن كوتاه و حدود  .شوند

ی ماناد. درجاه   ثانیه در آن م 22مدت ه و بهیدروكسید سديم وارد می گردد  ه درون حمام يك درصدزآن بگیرد و پ  ا

نشاسته موجود بر روی سهح محصول را یالتینه مای كناد. بالفاصاله پا  از خاروج از       ،است. حمام C°33حرارت حمام 

درجه حرارت فار  می شود. درون فر پخته  درصد( و در مرحله بعد در 2حمام به آن نمك دانه درشت می زنند )در حدود 

كاه از   كاراملیسه گردد و رنگ قهوه ای در محصول ايجاد گاردد، ضامن آن  ،ابتدا باال بوده تا نشاسته یالتینه شده درسهح 

صورت محصول خصوصاً در ناواحی گاره هاا شاكننده شاده، در       شدت حرارت رفته رفته كاسته می شود زيرا در غیر اين

ه جاای تهیاه محصاول باه اشاكال ماارپیچی و بافتاه شاده، آن را با         ه د. اخیراً با حین حمل و نقل ضايعات را افسايش می ده
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صورت يك چوب )چوب شور( در می آورند كه در مرحله پخت می توان از درجه حرارت بااال و زماان كوتااه اساتفاده     

اكسایدكربن   سديم می افتد. هیدروكسید ساديم باا دی   اين سوال پیش می آيدكه چه اتفاقی برای هیدروكسید حال نمود.

استفاده نمود. در تهیه نیس جای هیدروكسید سديم از كربنات سديم ه واكنش داده تولید جوش شیرين می نمايد. می توان ب

Bagel مدت كوتاهی در آب جوش قرار گرفتاه و ساپ  و   ه ب ، كه آن هم از همین دسته است، خمیر پ  از شكل گیری

 2/3 حااوی  ،معماوالً از آرد نارم  آن ومحصاوالت مشاابه    pretzelی تهیاه  بعد از خروج از آب جوش، پخته می شاود. بارا  

 درصد پروتئین استفاده می گردد.
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 دوازدهم صلف

 :از آن Pastaگندم دروم و تهيه محصوالت 

كشاورهای  جا باه   می دانستند كه به مرور از آن فعلی رم را كشورهای اتیوپی و مصروتا اين اواخر منشاش گندم د

نشان می دهد كه خانواده گرامینه، اعم از گندم هاای معماولی    تر حوزه مديترانه منتقل شده است. اما اكنون مهالعات دقیق

 اق نشات گرفتاه و ساپ  در ساه منهقاه    س، حد فاصل مرزهای فعلی ايران و عرهای زاگر م از مناطقی واقع در كوهو درو

 اه، گسترش يافته است.مصر، مديترانه و سواحل شمالی دريای سی

 فرآیند و آسياب گندم دروم

وساايل  كاردن آن آغااز مای شاود كاه در ايان زمیناه از         سیا م، آسیاب گندم دروم با تهمانند گندم های معمولی

 نظیار جاو و ذرت   دانه هاايی قهعات آهن، ذرات شن و ماسه ، سنگ،  :  شامل ها زی انواع ناخالصیمختلفی جهت جدا سا

، همچون گندم هاای معماولی   ،كردنتمیس استفاده می شود. پ  از  و غیره علف های هرز، دانه های شكسته، تخم و غیره 

بارای مادت معینای در     ،به مرحله مرطوب نمودن گندم می رسد كه طی آن گندم برحسب میسان ساختی و رطوبات   نوبت

ندم های سخت گ انتقال می يابد. temperingبه مخازن  ،معرض مقداری آب قرار می گیرد و سپ  جهت تعديل رطوبت

مدت زمان بیشتری جهت مشروط شدن نیاز دارناد. اماروزه عمال مشاروط     ه و خشك دروم در مقايسه با انواع نرم تر آن ب

ه دروم سافید با   درصد رطوبت و برای گندم 2/17تا  17ساعت و در حد  24تا  16مدت ه كردن برای گندم دروم سخت ب

انجام می گیرد. بدين ترتیب با پايان اين مرحله گندم جهت خرد  ،رطوبت درصد 16 -2/16ساعت و در حد16تا 12مدت 

 ،در بخاش اول  .اسات  مرحله آسیاب خود شامل چند بخش خرد كردن، جدا ساازی و كااهش انادازه    شدن مهیا می شود.

هادف خاالص ساازی سامولینا و      ،وآرد می گردد. در بخش دوم ياا جداساازی   ، سمولیناو تبديل به سبوس هدانه خرد شد

 عمل نیس توسط تعدادی غلهك انجام مای  ها می باشد كه اين های خرد شده دانه و جدا سازی سبوس متصل به آن قسمت

خالص و اناواع آرد باا    اسمولین purifierدرمنتقل می شود.  purifierجا به  محصول حاصله به غربال ها رفته و از آن گیرد.

تاا سامولینای   حله بعد عباور سامولینا خاالص از غلهاك هاای كاهناده اسات        ست خواهد آمد. مرول های مختلف بدگران
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، توزيع ذرات باا انادازه هاای    1تبديل شود. در جدول  سيرذرات يكنواخت و البته تا حدودی  درشت به محصولی با اندازه

 ی با مش های متفاوت ديده می شود.يمختلف بر روی غربال ها

 pastaمناسب جهت تهیه انواع محصوالت  سمولینااندازه ذرات -10جدول

 درصد قطر چشمه)ميكرون( شماره غربال )مش(

 8 408 28روی 

 0/22 308 48روی 

 6/21 238 68روی 

 6/14 108 08روی

 3/3 108 188روی 

 7/1 - 188زير 

 

 pastaمیكرون دارند كاه مناساب جهات اناواع      308ی بسرگتر از ه ايانداز ،درصد ذرات 72 در حدود ين ترتیب چیسیبه ا

سمولینا عبارت اسات از آردی كاه باياد تماامی      .می باشد. اكنون با توجه به جدول می توان سمولینا را چنین تعريف نمود

عبور نماياد. معماوالً از    188درصد ذرات آن از غربال شماره 3ولی نبايد بیش از  عبور نموده 28غربال شمارهذرات آن از 

انتخاب گندم دروم داليل از  توصیه می شود. noodleنام ه ب  pastaمیكرون است نوعی  148آردی كه ذرات آن كمتر از 

و مقادار پاروتئین مناساب    كهرباايی   می توان به سختی دانه، فعالیت كم آنسيم، وجود رنگ زرد pastaمنظور تهیه انواع ه ب

می تواند مفید واقع شود. در  test weight (.T.W)اشاره نمود. در رابهه با سختی دانه انجام  pastaجهت فرآيندهای تهیه 

گندم دروم .T.Wكه  صورتی
lit

kg 70 چرا كه اصاوالً داناه هاای باا      ،اين گندم بهترين حالت را خواهد داشت باشدT.W. 

هاای    دلیال وجاود پیگماان   ه دروم با ی در گنادم  يو در نتیجه سختی بیشتری دارند. رناگ زردكهرباا  ای باال، حالت شیشه 

ها می باشاد. افاسودن    كارتنوئیدی است. برخالف گندم معمولی وجود اين رنگیسه ها مثبت تلقی شده و سعی در حفظ آن

جلوگیری نماياد. حاذف هاوا    ای، ايجاد رنگ قهوه  رنگ شدن و يا می تواند از بی PPM388به مقدار آسكوربیك اسید 

از ديگر مواردی است كه توصیه می شود. همچنین بايد توجه داشت كاه هار چاه انادازه ذرات     فرآيند در مراحل مختلف 

شاد و بناابراين در هنگاام آسایاب باياد       بیشتر خواهاد كوچكتر باشد، تخريب رنگیسه ها و انجام واكنش های اكسیداسیون 

نام اكسترودر تهیه شاده  ه به محصوالتی كه از گندم دروم و توسط دستگاهی ب Pastaمبذول شود.  به اين امر توجه خاصی
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اماروزه  ناوع   78محصوالت ، حتی تاا   ه حتی با اين تعريف، انواع مختلفی از اينبايد توجه داشت كاند، اطالق می گردد. 

درصد برساد باه سامولینا افاسوده مای       31فرآيند تولید بسیار ساده است. آب تا حدی كه رطوبت خمیر به  .شوند تولید می

گاردد. پا  از شاكل     یدر ما اكساترو  گردد. اين مخلوط تا رسیدن به يك خمیر يكنواخات ورز داده شاده و ساپ  وارد   

 شود كه امكان نفوذ هوا در آن وجاود نداشاته  گونه ای ساخته می ه در باكسترو گیری، خشك شده و بسته بندی می شود.

كاه در فااز آبای     كه خالش در آن ايجاد می شود. هوا به دو دلیل می تواند اثر سوش بر محصول داشته باشاد. اول آن  آن و يا

در درون بافات  هايی صورت حباب ه ب ،فشار شديداً كاهش می يابد كه درخمیر از اكسترو شده، هنگام خروج وارد خمیر

كه به محصول ظاهر مات می دهند، امكان بروز شكستگی در محصاول خشاك    ر می گردد. اين حباب ها عالوه برآنظاه

لیپواكسایهناز   مشكل دومی كه در ارتباط با وجود هوا مهرح است، مربوط به فعالیت آنسيم شده را نیس افسايش خواهند داد.

در حضاور اكسایهن و   همین مقدار كام  هر حال ه اما ب كمتری داردم، آنسيم گندم دروم در مقايسه با ساير انواع گند است.

مقاداری   ،خمیار در طاول اكساترودر    در ضمن حركت بری سمولینا شود. اسیدهای چرب غیر اشباع می تواند باعث رنگ

شاود كاه   صورت دو جداره ساخته می ه در ببرای گرفتن اين گرما بدنه اكسترو گرما تحت تاثیر فشار باال تولید می گردد.

داشته می شاود.   درجه سانتی گراد نگه 42كمتر از  دين ترتیب درجه حرارت خمیر در حددر آن آب سرد جريان دارد و ب

انتهاايی  ( در قسامت  73وه اسات. )شاكل   میلای مترجیا   428میاسان خاالش   و  PSI 2088-3288در در حادود  ار اكساترو فشا 

هاا بار ظااهر محصاول و سارعت       برا دارد. ساهح داخلای قالا   اكسترود، قالب قرار دارد كه وظیفه شكل دهای باه خمیار    

مرور زمان فرسوده شاده و باعاث تغییار شاكل محصاول مای       ه ها اغلب از برنس است كه ب آن در موثر بوده و جن اكسترو

 ها ضروری است.  بنابراين بازديد از آن ،دنشو
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 دياگرام نشان دهنده بخش های مختلف اكسترودر تك مارپیچ-73شكل

وشاانده مای شاود.    ها با تفلون پ كه سهح داخلی آن ساخته شده و يا آنزنگ ها يا از جن  استیل ضد  امروزه قالب         

كه خشك  درصد برسد. در صورتی12درصد رطوبت است كه بايد به حدود 38محصول خارج شده از قالب هنوز دارای 

صاورت  ه ايان تارك هاا با     (checking) خوردگی شاود كردن بسیارسريع انجام گیرد، محصول ممكن است دچار ترك 

صاورت كناد انجاام    ه د. اگار خشاك كاردن با    ن، باعث كاهش استحكام آن می شاو هخهوط موئین در محصول ايجاد شد

كه محصول تحت تاثیر وزن خود قرار گرفته و تغییر شكل می دهد، امكان رشد میكروب ها و كپاك هاا    گیرد، ضمن آن

توصیه می شاود. بادين ترتیاب كاه در      pastaخشك نمودن محصوالت  ، روشی تركیبی برایرو د. از ايننیس زياد می شو

هاا   در صد رطوبت را خارج می نمايند. بدين ترتیب امكان رشد میكروب 48گرم، حدود  یدقیقه با دمیدن هوا 38عرض 

ه از اين مرحله با  واهد شد.ل دچار ترك خوردگی نخعمل آمده، محصوه رشته ها جلوگیری بهم چسبیدن ه كم شده، از ب

هاا مرطاوب بااقی مای      ياد می شود و طی آن سهح خارجی رشته ها خشك شده ولی درون آن case hardeningعنوان 

ماند. مرحله بعد عرق كردن است كه در آن، محصول در محیهی با رطوبت نسبی باال قرار داده می شود و به اين ترتیب به 

 ورودی مواد خام اولیه

 مخلوط كنهای ساخته شده از فوالد ضد رنگ

 مارپیچ اصلی كه مخلوط را با فشار به قالب می راند

 
 بدنه مارپیچ اصلی كه در آن سرد جريان دارد

 تخلیه هوا و ايجاد خالش به كمك پمپ

تنظیم ورود مواد به مارپیچ  مارپیچ تنظیم كننده جهت

 اصلی
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 38ساعت در رطوبت نسبی  2-4صورت يكنواخت توزيع گردد. زمان انجام اين مرحله ه اجازه داده می شود كه ب رطوبت

طاول  ه ساعت ب 16تا  18كه بین  محصول می رسد كردن خشكنهايی مرحله  به نوبت درصد می باشد. بعد از اين مرحله،

   درصد خواهد رسید. 12بدين ترتیب رطوبت به حدود  و می انجامد

، Lasagna))از جمله محصوالت تولید شده با اين فرايند مای تاوان باه ماكاارونی، اساپاگتی، ورمیشال، الزانیاا        

پایچ دار  ، (Shells) ، صادفی  كه ناوعی ماكاارونی باا قهار زيااد اسات      ( (Rigatoniريگاتونی (،(Fettuceine ،فتوچینی

((Rotini، ( برنجی شكل(Orzo، ( پاپیونی (Farfalle  ( و انگشاتیManicotti )شااره نماود. ماكاارونی محصاولی     ا

میلی متر كمتر باشد. اسپاگتی، نخی شاكل   0/6میلی متر بیشتر از و از  0/2است لوله ای شكل، توخالی، كه قهر آن بايد از 

الزانیاا   میلی متر است. 2/1میلی متر است.قهر ورمیشل كمتر از  0/2و كمتر از  میلی متر 2/1ز و توپر بوده و قهر آن بیشتر ا

را عاالوه   pastaها در عرض نوار می باشاد. محصاوالت   و فتوچینی نواری شكل و با ضخامت نسبتاً كم بوده و تفاوت آن

از ديگار   نماود.  نیاس تهیاه   (nest) الناه گنجشاكی  و ياا    (skeins)صاورت كاالف  ه مای تاوان با    ،بر اشكال بلناد و كوتااه  

نودل محصولی است كه آن را از آرد )خواه سمولینا و يا فاريناا(،   .اشاره نمود noodleمی توان به انواع pastaمحصوالت 

باياد حاداقل   نهاايی  طوری كه محصول ه كار رفته است به تخم مرغ نیس ب آن در فرمول گاهی و آب و نمك تهیه می كنند

 صاول تهیاه و مصارف مای    درصد تخم مرغ باشد، اما در كشورهای چین و یاپن كه باه مقادار زيااد از ايان مح     2/2حاوی 

) در  نمی شود. از طريق تعیین مقدار مواد آلی آزاد شده در آب پ  از پخت محصول نمايند، تخم مرغ به محصول اضافه

صاد   ازای هار ياك  ه گرم ب 4/1در صورتی كه مقدار مواد آلی  ود.نمبررسی  را می توان ، كیفیت آننیس يك مدت معین(

 ، ضعیف می باشد.1/2، متوسط و باالتر از 1/2تا  4/1بین  و كیفیت خوبگرم محصول خام باشد نشان دهنده 

 


