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 چکیده

هدف از این . شوداما سبب تغییر در خصوصیات رئولوژیکی خمیر و در نتیجه کیفیت نهایی نان می دهد میای نان را افزایش  فیبر رژیمی ارزش تغذیه 

. باشد میفراسودمند روی خصوصیات رئولوژیکی خمیر و ارزیابی کیفی نان % 15و % 11، %5تنبل در سطوح مختلف  تحقیق بررسی تأثیر افزودن پودر کدو

افزایش . میزان آب مورد نیاز برای هر تیمار توسط دستگاه فارینوگراف اندازه گیری شد. در مقادیر مختلف به آرد گندم افزوده شدتنبل  پودر کدو بدین منظور

پذیری خمیر و ارزیابی بافت  کشش. تنبل با اندازه گیری ارتفاع آن در استوانه مدرج درون فرمانتور ارزیابی شد درصدهای مختلف پودر کدوحجم خمیر حاوی 

با  .ارزیابی شد *bو  *L* ،aها با محاسبه پارامترهای  رنگ سطح نان .ساعت توسط دستگاه اینستران انجام شد 22نان به منظور بررسی بیاتی آنها طی 

کشش پذیری خمیر با افزایش میزان پودر کدوتنبل . حجم خمیر کاهش پیدا کرد و همچنینپودر کدوتنبل میزان آب مورد نیاز برای تهیه خمیر  افزودن

  .میزان بیاتی افزایش یافت با افزودن پودر کدوتنبل .افزایش یافت
 

 .خصوصیات رئولوژیکیپودر کدوتنبل، فیبر رژیمی، فراسودمند، : واژه های کلیدی

 مقدمه

بوده و از نظر مواد  Bهای گروه  ترین منبع غذایی در تغذیه مردم ایران و تعیین کننده قست عمده کالری، پروتئین و ویتامین نان و محصوالت آردی مهم

های عملکردگرا و انواع  افزودنی کردن اضافه همچنین. نگهداری و بهبود کیفیت نان برای سالمت افراد ضروری است. باشد ای می معدنی نیز دارای اهمیت ویژه

 ناقل مواد عنوان به توانند می محصوالت این که است این در مردم غذایی عادات در نانوایی محصوالت انواع اهمیت  .(1)جدیدی از مواد خام قابل توجه است 

 این ،شده توصیه فیبر مینتأ برای تا داشت آن بر را محققین روزانه، غذایی رژیم در فیبر مصرف اهمیت .(2) کنند عمل کننده مصرف قبول و قابل مهم مغذی

 .(3)باشد بیفزایند  مصرف می پر غذایی ماده که نان به را ماده

بحانه و در میان مواد غذایی غنی از فیبر غالت ص. های رژیمی به علت اثرات سودمند بر روی سالمتی نقش مهمی در غذاهای فراسودمند دارند فیبر 

های قلبی و  دهنده اثرات سودمند مصرف فیبر در محافظت از بیماری مطالعات زیادی نشان (.6) تر هستند محصوالت نانوایی مثل نان و شیرینی شناخته شده

افزودن فیبر به محصوالت نانوایی امروزه دو دلیل برای  .(11)باشد  میسرطان، تعدیل چربی خون، تنظیم جذب گلوکز و ترشح انسولین و جلوگیری از یبوست 

تنبل  تواند مورد استفاده قرار گیرد کدو سازی نان می یکی از منابع فیبر که در غنی(. 2) افزایش جذب فیبر رژیمی و کاهش میزان کالری محصول: وجود دارد

بافت،  اساسکه بر باشد  های خوراکی می ت شامل بیشترین گونهسبزیجا یها ترین خانواده یکی از بزرگ cucurbitaceaeتنبل متعلق به خانواده  کدو. باشد می

تنبل یکی از سبزیجات پر استفاده است که خواص تغذیه ای و تکنولوژیکی آن برابر یا حتی بیشتر از  کدو .(13و11) شوند هایشان طبقه بندی می شکل و ساقه

های اخیر بر روی  مطالعاتی که در دهه .(8)شود  منجمد و قوطی شده مصرف میکدوتنبل به صورت تازه، پخته شده، . باشد سبزیجات با کشت وسیع می

ای، ضد التهاب و ضد درد این  ضد باکتری، ضد کلسترول، ضد انگل رودهتنبل انجام شده نشان دهنده خصوصیات ضد دیابت، ضد فشار خون، ضد تومور،  کدو

پودر  (.13) باشد و مواد معدنی همچون پتاسیم، فسفر، منیزیم، آهن و سلنیم می C ،B، B6 ،Kین ، ویتامفیبرغنی از کاروتن،  کدوتنبل(. 4) باشد محصول می

تواند  استفاده از فیبر در غذاها می .(12) باشد میگرم  111در هر لیگنین  mg3/4سلولز و  همی mg3/4 ، سلولز mg4/41 پکتین،  mg8/28  کدوتنبل حاوی

  .(6) جریانی و خصوصیات محصول نهایی گرددباعث تغییر پایداری، بافت، خواص 

پودر کدوتنبل به عنوان یک ماده طی گزارشات آنها . تنبل به آرد گندم مطالعاتی انجام دادند در زمینه افزودن پودر کدو 1992در سال و همکاران  1ناتالیا

های آرد  هبود خواص ارگانولپتیکی نان گندم تولید شده با استفاده از نمونهای نان، افزایش زیاد و غیر قابل انتظار حجم نان و ب مغذی سبب بهبود ارزش تغذیه

به نان بهبود مقبولیت ارگانولپتیکی . رطوبت نان شد میزانآرد سبب افزایش  gr/kg11افزودن پودر کدو در غلظت باالتر از . با خصوصیات نانوایی ضعیف شد
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تنبل به آرد و بررسی  مطالعاتی در زمینه افزودن پودر کدو 2112و همکاران نیز در سال  1کوندو (12. )تنبل بود در کدورنگ زرد جذاب پو و علت طعم دلپذیر

سازی گلوتن بوده، افزایش مقاومت،  به علت رقیق افزودن پودر کدوتنبل به آرد سبب کاهش جذب آب که احتماالً. خصوصیات رئولوژیکی خمیر انجام دادند

برابندر به  511ثبات خمیر بر روی خط  .ه کشش شد در حالیکه زمان گسترش خمیر افزایش یافت و گاهی بدون تغییر بودافزایش کشش پذیری و مقاومت ب

نتایج نشان . تر شد که نشان دهنده مقاومت بیشتر خمیر در برابر مخلوط کردن مکانیکی بود تنبل برای جذب آب طوالنی علت رقابت بین نشاسته و فیبر کدو

و همکاران در سال  2سی .(8) شود میتنبل در فرموالسیون، کاهش قابل توجهی در شاخص تحمل به مخلوط شدن مشاهده  ایش غلظت پودر کدوداد که با افز

سبب افزایش % 15به % 5تنبل از  افزودن سطح کدو. تنبل مطالعاتی انجام دادند های غنی شده با پودر کدو خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی نان روی 2112

ل توجهی های تیمار شده به طور قاب حجم قرص نان و حجم ویژه نان. قابل توجهی در خاکستر و فیبر خام شد در حالیکه میزان پروتئین و چربی کاهش یافت

و  3راکجوا .(14) دارندتنبل نسبت به بقیه تیمارها پذیرش بهتری  پودر کدو% 5های با  برآورد خصوصیات حسی نشان داد که نان. های کنترل متفاوت بود با نان

کننده،  ءزان کاروتنوئید، قند احیاخصوصیات مختلف نان را از جمله میزان رطوبت، می مایکروویو خشک کرده و تنبل را تحت خأل کدو 2111همکاران در سال 

کننده و  ءدر این محصوالت قند احیا. تنبل باعث ایجاد خصوصیات بهینه در نان شد پودر کدو% 11افزودن . تغییر رنگ و میزان چربی کل بررسی کردند

، قسمت (فرم نامنظم منافذ)به دلیل تخلخل بد  (درصد میزان کل آرد11بیش از )کیفیت نان گندم با میزان باالی کدوتنبل . کاروتنوئید افزایش یافت

درصد در مقایسه با نمونه کنترل  95/1تنبل تقریبا  میزان افت پخت نان با افزودن پودر کدو. چسبناک نرم نان و مزه شیرین غیر دلپذیر نان غیر قابل قبول شد

مطالعاتی در رابطه با کاربرد پودر کدوتنبل برای افزایش حجم قرص نان و مقبولیت ارگانولپتیکی نان گندم انجام  و همکاران 4اسکاالدا .(13) کاهش یافت

هدف از این  .(5) محصوالت غنی شده با فیبر کدوتنبل دارای خصوصیات هیدراتاسیون باالیی بودند و به عنوان یک ماده حجیم کننده کاربرد داشتند. دادند

 .باشد مینان حاصل  کیفیروی خصوصیات رئولوژیکی خمیر و ارزیابی % 15و % 11، %5ثیر افزودن پودر کدو تنبل در سطوح مختلف پژوهش بررسی تأ
 

 ها مواد و روش

کن با جریان  تنبل در خشک های کدو ورقه. های آن تهیه شد ورقه ازس ورقهپوست و تخم آن جدا شده و توسط دستگاه . خریداری شدبازار  کدوتنبل از

به آرد گندم افزوده % 15و  11، 5تنبل به میزان  پودر کدو. ها آسیاب و الک شدند برای تهیه پودر آن، نمونه. خشک شد% 9هوای گرم تا رسیدن به رطوبت 

کر شده، در مقادیر ذ تنبل پودر کدونان تافتون از مخلوط آرد گندم و . شاهد در نظر گرفته شدبه عنوان نمونه ( تنبل پودر کدو بدون افزودنی)نان تافتون . شد

پس . در این تحقیق برای تهیه خمیر از روش مستقیم استفاده گردید. تهیه شد%( 1)و شورتنینگ %( 1)، مخمر %(1)، نمک (فارینوگراف بر حسب جذب)آب 

پس از چانه . گراد تخمیر گردید درجه سانتی 31دقیقه در دمای  91خمیر به مدت . دقیقه ورز داده شد 2حدود  دقیقه، خمیر 5از استراحت اولیه به مدت 

درجه  221دقیقه در دمای  4پس از شکل دادن خمیر با استفاده از دستگاه پخت نان، خمیر به مدت . دقیقه انجام گرفت 11کردن، تخمیر میانی به مدت 

 .گراد پخته شد سانتی

مقدار . و توسط دستگاه فارینوگراف برابندر انجام پذیرفت AACC 54-21استاندارد بر اساس  فارینوگرافآزمون : های رئولوژیکی خمیر گیری ویژگی زهاندا

 از دستگاه اینستران استفاده شد، برای  اکستنسوگراف برای انجام آزمون .جذب آب آرد از روی منحنی فارینوگرام بر اساس استانداردهای موجود محاسبه شد

 و هدرآمدای  به شکل لوله ،(ب فارینوگرافمطابق جذب آ)برای انجام آزمایش، خمیر تهیه شده . این امر ابتدا باید دستگاه را برای حالت کششی تنظیم کرد

باال حرکت کرد و تغییرات خمیر در اثر کشش، بر روی منحنی با روشن شدن اینستران، قالب به طرف . روی قالب مخصوص دستگاه اینستران قرار داده شد

بر روند تخمیر و افزایش حجم خمیر، از تنبل  أثیر اضافه کردن پودر کدوت برای ارزیابی .آزمایش با پاره شدن خمیر پایان یافت. اکستنسوگرام رسم گردید

 15و  11، 5خمیر تهیه شد، نمونه ای از خمیر شاهد و سایر تیمارها که در سه سطح  ابتدا. اختالف ارتفاع ناشی از ورآمدن خمیر در طول زمان استفاده شد

نمونه خمیر در استوانه مدرج قرار داده شد و بعد از یکنواخت کردن سطح آن، ارتفاع آن خوانده شد، . جایگزین آرد شده بود، آماده شد تنبل پودر کدو ،درصد

به عنوان  ،این اختالف ارتفاع. گراد قرار داده شد و پس از این مدت ارتفاع خمیر خوانده شد درجه سانتی 31در دمای دقیقه در انکوباتور  91ها به مدت  نمونه

 .افزایش حجم در نظر گرفته شد

که ابتدا یک پروب نحوه این آزمایش بدین صورت بود . انجام شداینستران آزمون بیاتی با استفاده از آزمایش پانچر به کمک دستگاه : ارزیابی کیفیت نان

نفوذ کرد و دستگاه با رسم یک  نان با روشن کردن دستگاه، پروب به درون نمونه. روی دستگاه نصب و سپس دستگاه کالیبره گردید ای به قطر مشخص استوانه
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نماید، میزان نیروی مورد نیاز برای نفوذ پروپ هر قدر نان به سمت بیاتی پیشرفت . نمودار، میزان نیروی مورد نیاز برای نفوذ پروپ به داخل نان را نشان داد

 :میزان بیاتی با استفاده از فرمول زیر ارزیابی شد. به داخل نان افزایش خواهد یافت

F
S

DT


 
S : (گرم بر سانتی متر مربع)حداکثر تنش برشی 

F : (گرم)نیروی وارد بر نمونه نان 

D : (سانتی متر)قطر پروب 
T : (سانتی متر)ضخامت نمونه نان 

 

 
برداری شد  در این روش با استفاده از دوربین دیجیتال از سطح نان عکس. استفاده شد افزار فتوشاپ نرمها از روش پردازش عکس با  برای آنالیز رنگ نمونه

تعیین شد و با استفاده از کالیبره کردن مقدار این پارامترها توسط افزار فتوشاپ ، با نرم*bو  *L* ،aو بعد از انتقال به کامپیوتر، پارامترهای رنگ به صورت 

 .، میزان واقعی این پارامترها تعیین شد(ضریب تصحیح) های رنگی کارت

انجاام    SASافزار آمااری  در قالب طرح آزمایشی فاکتوریل با سه تکرار و با استفاده از نرم 1ها در قالب طرح آماری بلوک کامال تصادفیتجزیه و تحلیل داده

افازار   نمودارها با استفاده از نرم. درصد انجام شد 5در سطح احتمال  دانکنها توسط آزمون دار بودن اختالف بین آنها و بررسی معنی داده مقایسه میانگین. شد

 .رسم شدند SASاکسل و 

 

 نتایج و بحث

کاهش جذب تنبل سبب  شود افزودن پودر کدو مشاهده می 1همانطور که در شکل . شود گیری می میزان جذب آب خمیر توسط دستگاه فارینوگراف اندازه

 .ندمشابه در همین زمینه دست یافت نیز به نتایجی( 2112)و همکاران کوندو  .(8)به علت رقیق سازی گلوتن بوده است  این اثر احتماالً. آب شد

 
 تنبل بر میزان جذب آب خمیر تاثیر مقادیر مختلف پودر کدو: 1شکل

 

تنبل  به علت واکنش بین اجزای آرد گندم و پودر کدو، تنبل به خمیر نان گندم سبب کاهش حجم خمیر طی تخمیر شد که احتماالً افزودن پودر کدو

2طبق گزارشات جینشوی( 2شکل . )باشد می
کاهش یافت که  شاهدهای  نیز ارتفاع خمیر حین تخمیر با افزودن فیبرها در مقایسه با نمونه (2112)و همکاران  

 .(16)کند  تنبل از گسترش خمیر طی تخمیر جلوگیری می های آرد و پودر کدو های بین پروتئین واکنش، احتماالً
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 تنبل بر افزایش حجم خمیر طی تخمیر تاثیر افزودن پودر کدو: 2شکل 

 

کشش پذیری خمیر را با افزودن مقادیر  3شکل . توان تا حدودی به خصوصیات خمیر پی برد پذیری یکی از فاکتورهایی است که توسط آن می کشش

داری  یتفاوت معن% 15افزودن بیشتر پودر تا سطح  .یافتکشش پذیری افزایش  ،با افزوده شدن پودر کدو تنبل به خمیر. دهد تنبل نشان می مختلف پودر کدو

آرد گندم  های های بین فیبر و پروتئین واکنشممکن است به علت پذیری خمیر با افزودن پودر کدو تنبل  افزایش کشش. نشان ندادپذیری خمیر  کشش در

نتایج این محققان نیز . تنبل به آرد و بررسی خصوصیات رئولوژیکی خمیر انجام دادند مطالعاتی در زمینه افزودن پودر کدو( 2112)و همکاران  کوندو .(8) باشد

خالف  بر( 2112)و همکاران  1سودهادر حالی که نتایج . شود افزودن پودر کدوتنبل به آرد سبب افزایش کشش پذیری و مقاومت به کشش می نشان داد که

 .(15)این نظر حاکی از کاهش قابلیت کشش خمیر با افزودن تفاله سیب به عنوان منبع فیبر بود 

 

 
 پذیری خمیر تنبل بر کشش تاثیر میزان پودر کدو: 3شکل 

 

یکی از . از اهمیت خاصی برخوردار است نیز شود و در ارزیابی کیفیت نان ای است که در طی نگهداری باعث کاهش کیفیت نان می ترین پدیده بیاتی مهم

اثر زمان نگهداری بر حداکثر تنش برشی مطابق . های تعیین میزان بیاتی نان، اندازه گیری مقدار سفتی با استفاده از نیروی الزم برای برش آن است روش

از ها، با استفاده  برای مقایسه روند افزایش بیاتی در نان. روند افزایشی داشته و علت سفت شدن نان طی نگهداری، خشک شدن آن و بیاتی است 4نمودار 

ساعت بعد از پخت، منحنی خطی رسم شد و با استفاده از فرمول خط، شیب آن محاسبه  22و  48، 24مقدار نیروی الزم برای برش در لحظه بعد از پخت، 

 تنبل شود با افزودن پودر کدو مشاهده می 4همانطور که در شکل .  تی استتر و بیشتر بیا هر چه مقدار شیب بیشتر باشد، نشان دهنده افزایش سریع. شد

 .(2) دوهای هوا در مغز نان ب های احاطه کننده حباب بدلیل ضخیم شدن دیواره این اثر احتماالً. بیاتی افزایش یافت
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 بود که تفاله سیب را به عنوان منبع فیبر رژیمی به نان گندم افزودند و مشاهده کردند که( 1998)و همکاران  1این نتایج مطابق با گزارشات مسعودی

( فیبر نخود سبز اینولین و خرنوب،حاصل از فیبر )از فیبرهای تجاری مختلف نیز ( 2112)و همکاران  جینشوی .(9) یابد میسفتی نان با افزودن فیبر افزایش 

 (2113)و همکاران  2طبق مشاهدات گومز .(16) حاکی از کاهش نرمی مغز نان بود برآورد نان حاصل. غنی از فیبر در تولید نان استفاده کردندبه عنوان مواد 

 .(2)نسبت به نان شاهد شد  تر با ساختار بسیار سفت یفزودن فیبر به نان سبب ایجاد مغزنیز ا

 
 روز نگهداری 3طی  ماکسیمم تنش برشی تیمارهای مختلف نان: 4شکل

 

در نمونه شاهد  39/81از  Lبه طوری که میزان . تنبل به نان سبب تیرگی سطح نان شد نشان داده شده است افزودن پودر کدو 5همان طور که در شکل 

% 15و  11، 5در سه تیمار  Lمقدار . بود تنبل نسبت به آرد تر بودن پودر کدو رنگ  به علت تیرهاین امر تنبل کاهش یافت که  پودر کدو% 5در نمونه  14/62به 

رنگ نان % 15سطح ایجاد نکرد در حالی که با افزایش این پودر تا  aتغییر معنی داری در میزان % 5افزودن پودر کدو تنبل تا سطح . داری نداشت تفاوت معنی

تنبل افزایش  طی افزودن پودر کدو bو پارامتر  زردتر بودندهد نسبت به نمونه شا های حاوی پودر کدوتنبل هم چنین نان. کرد پیدا به سمت قرمزی سوق

 .یافت

 
 تأثیر میزان پودر کدو تنبل بر رنگ نان: 5شکل 

 

 گیری کلی  نتیجه

در خصوصیات تغییراتی ای این محصول را بهبود دهد اما سبب  تواند ارزش تغذیه به عنوان منبعی غنی از فیبر میبه نان، افزودن پودر کدوتنبل که  حالی در

حجم خمیر کاهش میزان آب مورد نیاز برای تهیه خمیر و همچنین کاهش این تغییرات شامل . گردد کیفیت نهایی نان می رئولوژیکی خمیر و در نتیجه
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های حاوی پودر  نانمیزان بیاتی  .باشد دهد افزایش کشش پذیری خمیر می از جمله تغییرات دیگری که با افزوده شدن پودر کدوتنبل روی می. باشد می

 . یابد کدوتنبل نیز نسبت به نمونه شاهد افزایش می
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