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.نمايندبيانراخودشناسيقدرعظيم،خرمناينچينانخوشهيعنيانسانها
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.افتدمقبولوچهآيدنظردرچهتانمودنگاهراستا

گندمي را زير خاك انداختند                                   پس زخاكش خوشه ها برساختند
قيمتش افزون و نان شد جانفزازآسيابار ديگر كوفتندش 

باز نان را زير دندان كوفتند                                      گشت عقل و جان و فهم سودمند
مثنوي معنوي



تاريخچه كشت غالت و ساختمان كلي آنها: فصل اول.
غالت قوت غالب((staple food بشرميان تمامي انواع مواد غذايي در.
قابليت كشت در تمام نقاط دنيا و مصرف فراوان.

 روزانهدرصد جيره 20-30و در آمريكاي شمالي 45-55، در اروپا 60-70، در آمريكاي جنوبي80در آسيا و آفريقا  .
 كممنبع مناسب امالح و عناصر.

 خانوادهنازك برگان، راستهتك لپه اي ها، زير ردهگياهان گلدار نهان دانه، ردهدر غالت قرار داشتن
.گونه10000و باالخره حدود جنس600الي 500گرامينه يا پواسه، 

جو(Hordeu vulgre)  مصرسال قبل از ميالد در بابل و 5000در شناخته شده.

 وحشي تالقي گندم هاي حاصل گندم گونه هاي(Triticum monoccum) Einkorn و(T.dicoccum) Emmer به
.(تتراپلوئيد)جفت كروموزوم 14و ( ديپلوئيد)جفت كروموزوم 7ترتيب داراي 

 ارقام ديگر گندم مانند اسپلت(Spelt) با نام علميT. aestivum spp.spelta، امر(Emmer) با نام علمي
T.turgidum spp.dicoccum،كاموت(Kamut) با نام علميT.turgidum spp. Turanicum.

 دو نوع گندمEinkorn  وEmmer از بين رفتهdurum

از گندمنوعي وجود در حال حاضرEmmer، (.  مناسب براي تهيه پاستا)به نام

 مخصوص تهيه نان همگي از خانواده يا و نرم نوع ( جفت كروموزوم21)گندم هاي هگزاپلوئيدT. aestivum L.

 جهاندر شكل گسترده كشت به  .

برنج(Oryza sativa) و ذرت((Zea mays، جنوب شرقي ،استواييگرم نواحي سال قبل، در 5000كشت از
.مركزيآسيا و سپس آمريكاي جنوبي و 



 ارزن از زير خانوادهpanicoideaeEragostoideae

دورهاي بسيار زمان ازسابقه كشت
 و مناطق خشك و گرم ايرانآفريقااستوايي آسيا و يآن در نواحكشت معمول بودن.

وم گسور((Surghum bicolor از زير خانوادهAndropogonideae

چاودارSecale cereale و جو دو سرAvena sativa ، ثانويهغالت به مشهور
 روئيدهبه طور خودرو همراه با ساير غالت ابتدا
 شمالينواحي مناسب در آب و هواي با سازگاري زمانمرور به.
 تريتيكاله غله دست ساز انسان
حاصل تالقي گندم بدليل دارا بودن خواص نانوايي و چاودار .



(.دانه هاي غالت)، اعضاي خانواده گرامنيهيساختماناز نظر

 كاريوپسيسبه نام توليد ميوه هاي تك دانه و خشك(cariopsis) ،grain و ياkernel

 شامل پوشش ميوهكاريوپسيس((fruit coat نمودهيا پري كارپ است كه دانه را احاطه.

 كامالً به پوشش دانه((seed coatچسبيده.

 جوانه دانه مشتمل بر يك(embryo) و اندوسپرم((endosperm

 به وسيله ي اپيدرميس و پوشش دانهاحاطه شده

 هاي گياه چه شكل يافته برگتغيير هايكاريوپسيس تمامي غالت در درون بخش قرار داشتن
اصطالحا ًبه آن ها كال يا پوشال گفته مي شود  .

 گرفتهلفاف و پوشش گل محكم كاريوپسيس را در بر ، (يوالف)سردر برنج و اكثر ارقام جو و جو دو.
پوسته تشكيل ماندهبعد از خرمن كوبي نيز بر روي آن باقي(hull) را مي دهند  .

 سورگوم دانه ايي و ارزنذرت، ، چاودارضمن خرمن كوبي در مورد گندم، در پوسته و دانه جدا شدن.

گندم:
گندمانواعژنتيكيبنديطبقهمورددر،(1933)روسيشناسزيستوايلوفنظريه:
لوئيدهگزاپوتتراپلوئيدديپلوئيد،هايگندمشاملنوعسهبهگندمتقسيمنظريهايناساسبر



عقيمهيبريدايجادABهايژنومباديپلوئيدوحشيگندمدوتالقيزا

AATriticum boeticum))وBB((Aegilops speltoids.

ژنومبابارورهيبريدبهپلوئيدينادرآمفيپديدهيكطيوزمانبمرورآنتبديلAABB.

تتراپلوئيديك.

تتراپلوئيدهايگندمتالقيAABBپلوئيدديگندميكباDD.(T. tauschii)

عقيمهيبريدتشكيلABD

بارورهيبريدآمدنبوجودAABBDDديگرپلوئيديآمفينادرپديدهيكحيندرژنومبا.
گندمهايT. aestivumهگزاپلوئيددستهاز.

ديپلوئيدزراعيگندمتنهاحاضرحالدرT.monoccumبهمعروفeinkornدانهتكگندميا.
وحشيگندمآناولنسلرودمياحتمالT. boeticumايرانمركزيفالتآنرويشمحلو

دمايينيازاساسبرگندممورددرديگربنديطبقه:
پائيزه-بهارهوپائيزهبهاره،دستهسهبهتقسيم

دستهسهبهفرآوردهاانواعبرايآنبودنمناسبومصرفنحوهاساسبرگندمتقسيم:
شيرينيونانعلوفه،توليدبرايمناسب(T. aestivum)پاستاو(T. durum)T. turgidum var. durum



شكلدرطوليوعرضيمقاطعباوشماتيكصورتبهگندمكاريوپسيسنماي.
گرمميلي35وزنومترميلي8حدوددرمتوسططوربهگندمدانهطول.
سنبلهبررويآنموقعيتورقمحسببردانهاندازهبودنمتغير.
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طوليشياريكدارايديگرسويدر(پشتماهي)پشتيقسمتدردانهبودنمدور(crease).
دانهمركزدرتقريباًودانهطولتماميگرفتنبردروجوانهمقابلنقطهدرشيارگرفتنقرار.
شيارعمقشدنپوشيدهباعث،رسيدهيكديگربهگاهيشيارلُبدو.

شياراينتوسطرمپاندوسازسبوسسازيجداضمندرمشكلايجاد.
رغباوگردوهاارگانيزمميكروشدنپنهانبرايمناسبيمحل.

رنگو(نرميياسختي)بافتنظرازگندمدانهتنوع.
اندوسپرمدرپيوندهاتشكيلنحوهباارتباطدربافتنرميوسختيتغييردر.
آبيياوارغوانيگاهي،قرمزياسفيدرنگ.

آلوروناليهدرآنتوسيانينوتستادرموجودكاروتنوئيدييهارنگيزهبا.
ژنتيكيعواملتاثيرتحتآنهاوجودعدمياوجودوهانگيزهرنوع

داخليوخارجيكارپپريشاملگندمدانهكارپپري.
يازنبوريبالقسمتهمانخارجيكارپپري((bees wing.

آلوروناليه((aleurone layerسلوليكضخامتبهبيشتر.
اندوسپرموجوانهبخشدوهرگرفتنبردر،كاملصورتبهدانهنمودناحاطه
اندوسپرماليهترينخارجيآلورون،شناسيگياهنظرنقطهاز.
سبوستشكيلكارپ،پريودانهپوششاپيدرميس،اليهباهمراهگندم،آسيابحيندر(bran).

كركوجود(hair)يا(brush)دانهانتهايدر(گلزايشيهايبخش)خامهوكاللهباقيماندهيا.



ميكرون اليه آلورون 50حدود ، داراي ضخامتنشاستهي شكل بدونسلول هاي آلورون داراي ديواره ضخيم مكعب
.آنزيمي زيادت فعاليو ريبوفالوينوداراي مقادير زيادي خاكستر، پروتئين، فسفر، فيتات، چربي، نياسين، تيامين

و شامل دو قسمتدرصد وزن دانه5/3تا 5/2جنين يا جوانه:.
يجنينيا محور سلول هاي اوليه((embryonic axis

 پوشش هاي فلس مانند ياscutellum يا برچه
همچون يك منبع ذخيره
رابط جنين و اندوسپرم، بر عهده داشتن انتقال مواد غذايي از جنين به اندوسپرم  .
 (.درصد5)خاكستر و( اسكوتلومدرصد 22هاي اوليه و سلول درصد16)چربي و( درصد88)قند (درصد25)پروتئين غني از جوانه
ويتامين هاي گروهاما غني از نظرجنين فاقد نشاستهBو برخي آنزيم ها.
 ويتامين زيادمقدارحاويE( پي پي ام500حدود.)
دهاي آن عمدتاً سوكروز و رافينوزقن.

آندوسپرم:
شامل اليه آلورون.
 سه نوع سلول ساخته شدهاز.
سلول هاي محيطي: الف.
سلول هاي منشوري شكل: ب.
سلول هاي مركزي: ج .
تفاوت سلول ها از نظر اندازه و موقعيت.
ديواره سلول هاي اندوسپرم، حاوي پنتوزان ها و ساير همي سلولزها،  فاقد سلولز.
تفاوت ضخامت ديواره سلول ها بر حسب موقعيت  قرار گرفتن آن ها در درون دانه.

سلول هاي نزديك به اليه آلورون ضخيم تر از بقيه .



اليه آلورون

تااليه تس

مآندوسپر



پروتئينتوسطشدهاحاطهنشاستههايگرانولبااندوسپرمهايسلولشدنپر
پروتئينيذخايربناممحليدرونرسيدنحالدرگندمدرپروتئينساخت(protein bodies)

(آنهمهنهالبتهواعظمقسمتگلوتن)اييذخيرهپروتئينياگندمپروتئين.
نشاسته-پروتئينماتريكستشكيل.

 نشاستههاي گرانول:
نميكرو40هاي بزرگ عدسي شكل با سطح جانبي تا رانول گ
 (ميكرون8تا 2به قطر)گرانول كوچك كروي شكل.
 دواين بين گرانول، با اندازه هايي انواع در عين حال مشاهده.
آلودگلظاهريايجادرفته،فروماتريكسدرونبهپروتئينيذخايررفتنفرودانه،رسيدنبا.

پروتئينيذخايررويتعدمبعدبهزمانايناز

خاصمصارفبراييكهرانتخابنرم،وسختهايدانهبينتفاوت.
زيادآبجذببهنيازمواقعدرنانمناسبهايگندمياسختهايگندمانتخاب.

هاآندرموجودسلولزهميتوسطآبزياديمقاديرجذب

(نانبجزفراوردهانواع)زيادآبجذببهنيازعدممواقعدرنرمگندمانتخاب.
هاآنشدنشكستهنحوهدرنرموسختهايدانهديگرتفاوت.

آنهامحتوايكمتروسلولهايديوارهشدنشكستهبيشترسختهايگندمدر.
سلولمحتوايدربيشترشكستگينرم،هايگندمدر.
اندوسپرمهايسلولديوارهنيزوسلولمحتوياتتوسطآردتشكيل.



 پروتئيننشاسته و بين وجود پيوند بسيار محكم در گندم هاي سخت.
 پروتئينپوشش سطح نشاسته توسط.
هاآن بين پيوندهاي قوي ايجاد.

 با پروتئينسطح نشاسته پيوند ضعيفپروتئينم نرگندم هاي در.
 هابين آن پيوند شكسته شدن راحتيبه.

 هابين آن قويپيوندعدم وجود.
 نشاستهو پروتئين ماتريكس اتصال زياد موجود بين قدرت حاصل دانهسختي.
 (شفافشاخي يا )اي شيشه سطح مقطع دارايگندم هاي سخت
 آرديمات و با سطح مقطعهاي نرم گندم
 زيادپروتئين و هاي با اندوسپرم شفاف، معروف به دانه هاي سخت دانه.
 پروتئينهاي مات معروف به دانه هاي نرم و كم دانه.

نکته:
 ندارندو سختي، ارتباط منطقي با يكديگر شفافيت.

 بالعكسهاي سختي داراي ظاهر مات باشند و گندم اين احتمال وجود دارد كه.



هادانهبودنماتياشفافعلت:
ماتهايدانهدر(هوا)خاليفضاهايوجود.
فضاهااينتوسطآنشدنپراكندهونورشدنشكسته.

دانهمقطعآمدنبنظرمات.
دانه(شدن)كردنخشكدورهدرهواحاويخاليفضاهايايجاد.
عكسبروكمترسختينتيجهروماتهايدانهبافتكمترتراكمباعثهواوجود.

شكستبدوندانهدرونازعبور،هواودانهفاصلحددرنورشدنشكسته،فضاينافاقدهايدانهدر.
ايشيشهمقطعايجاد.

شناسيگياهخصوصياتنظرازنهوخواصاساسبرگندمبنديطبقه،تجارتدر.
بودنزمستانهيابهارهپروتئين،ميزانرنگ،نرمي،ياسختيهمچونخصوصياتيشامل.
شيمياييهايوآزمونهكتوليتردانه،هزاروزنمانندهاييآزمونانجاماساسبراين.

راسرما،رطوبتازاستفادهضمنزمستانفصلدروشودميكشتپاييزاوايلدركهاستگندميزمستانهگندم
اوايليابهاراواخردرسرانجامودادهادامهخودرشدبهآفتابوآبوفوربابهارفصلدرسپسوهدونمسپري

.شودميبرداشتتابستان
دباشنمييخبندانوسردبسيارهايزمستاندارايكهمناطقيدرزمستاناواخروبهارفصلدربهارهگندم

.باشدميتابستاناواخرآنبرداشتموقعوشودميكشت



قرمزياسفيدگندمرنگ.
(سفيدگندم)وجودعدم،(قرمزگندم)تستااليهدركاروتنوئيديرنگيزهوجود.
رنگارغوانيياآبيگندمهايدرblue or purple wheat)).

(آبينوع)آلوروناليهدرياو(ارغوانينوع)كارپاپيدررنگيزهتجمع.
آنتوسيانيننوعازغالبرنگيزهحالتدوهردر.

سفيدهايگندمبهنسبتتربيشسختيدارايقرمزهايگندم.
دانهآننرميياسختياساسبردانهمصرفنوعبودنمعمول:

آنانندموشيرينيتهيهجهت(سفيد)نرمهايگندم.
نانتهيهمنظوربه(قرمز)سختهايگندم.

ذرت:
جهانسراسردرذرتانواعكشتبودنرايج.

اسبيدندانذرتنامبهآنازنوعي((dent corn

نامبهذرتازديگرينوعpop corn(بنديتهغذاهايبهمربوطفصلدرتوضيح).
هغليدانهبزرگترين،صافسطحدارايوبزرگ،اسبيدنداننوعذرت.
دشوديدهارغوانيياوتيرهايقهوهياسفيدهايرنگبهاستممكن،گندمازمتمايزذرتدانهرنگ.

زردرنگبههادانهبيشتر.



 پوستهقسمت چهار داراي ، گرمميلي 350در حدودهنداوزن(hull) و پوشش پريكارپ يا سبوس شامل
.  tip capباالخرهدانه، جوانه، اندوسپرم و 

بي مسمي بودن اطالق واژهhullتذردر مورد يا پوسته.
گندمشبيه به سبوس بيشتر ، سرجو و يا جو دو پوستهعدم شباهت به.

مرطوب هنگام آسياب در آن مقاومت دليل ناميده شدن پوشش بيروني به پوسته(wet milling)

tip cap  ، نقطه اتصال دانه به چوب ذرت(.(cob

 گندمدانهبهداراي بخش هايي شبيه ذرت دانه نظر بوتانيكي، كاريوپسيس از.
دانهدرصد وزن 6تا 5يا سبوس در حدود هپوست.
دانهدرصد وزن 12تا 10،جوانه بزرگ.
اندوسپرمباوزن دانهبقيه تشكيل .
 دانه ذرتدربا هم (آردي)و مات( شاخي)شفاف اندوسپرم ديده شدن .
 هافضاي خالي براي جايگزيني هوا بين آن گونه بدون فشرده اندوسپرم شفاف، سلول ها كامالً در.
پروتئين-نشاستهوسيله ماتريكس ه چند وجهي بودن و اتصال آنها به يكديگر ب.

 زئين(zein)پروتئين دانه ذرت  .

تنوع رنگ در دانه ذرت



االيه تست
اليه آلورون

اسكوتلوم محور جنيني

Tip cap

افآندوسپرم شاخي يا شفآندوسپرم آردي يا مات

hullسبوس يا 

ذرتمقاطع طولي و عرضي دانه
و قسمتهاي مختلف آن



 يا آرديماتاندوسپرم در كروي بودن گرانول هاي نشاسته.
 گرانولها و در نتيجه ايجاد ظاهر ماتبين در وجود فضاهاي حاوي هوا .

 سخت ترين دانه غلهدانه ذرتاستحكام باال و سخت بودن ،.
 نشاستهپروتئين و بين بسيار قوي پيوند.
 (برخالف گندم)براي جدا نمودن نشاسته از پروتئين تنهاييبه آب عدم توانايي  .

ذرتمات و شفاف دانه اندوسپرم 
پس از تاباندن نور از زير دانه

الف

نشاسته -پروتئينماتريکس 
(ب)و شفاف ( الف)در دانه ذرت مات  نيمه مات

شفاف يا شاخيمات يا آردي

ب



شفافدو نوع اندوسپرم مات و علت تشكيل
 از دست رفتن رطوبت دانه حين خشك شدن و جمع شدن آن
 ئين، كشيده شدن گرانولهاي داراي انعطاف بطرف پروتپروتئيننشاسته و بين قوي اتصال در صورت وجود.
 وجهيصورت سلول هاي چند به ، ديده شدن همكنار در ها گرانول قرار گرفتن.
 آمينهپروتئين و تركيب اسيدهاي توزيع تفاوت نوع و اندوسپرم مات، در
 شدندر دوره خشك ( پروتئين–پروتئين)موجود بين پروتئين ها پيوندهاي شكسته شدن.
 نشاستههاي گرانول ، كروي شكل شدن هوامناسب جهت تجمع گرانولي بين فضاهاي ايجاد.

برنج:
 بلندتردانه طويل تر و خوشه نموده، داراي تتراپلوئيد آن را هم بشر تهيه اما نوع ديپلوئيد دانه اي .
 محيطيرا بر اساس اندازه دانه، راندمان توليد و ميزان مقاومت به عوامل تقسيم دانه برنج ايران در:
 دانه )"دهگر"دانه متوسط، توليد زياد و مقاوم و "چمپا"، (دانه بلند، توليد كم و غير مقاوم)"صدري"سه گروه به

(.ريز، توليد خيلي زياد و مقاوم
 اُريزيناز وجود اسانس مهم ناشي بوي برنج نيز عامل عطر و.
 پوسته همراه با(كاريوپسيس)برداشت دانه يا ميوه برنجhull) يا.(husk

شلتوك(paddy) خامبرنج يا
 خامدرصد وزن برنج 20در حدود پوسته
 يعنيتغيير يافته دو پوشش گل فرمlemma وpalea

lemma عبارت است از برگچه هايي كه گل را مي پوشانند وpalea هاپوشش سبز فلس مانند روي گل.



21و خاكستر% 15، پنتوزان %30، ليگنين%25سلولز يبرنج داراي مقادير زيادپوسته%.
95 سيليسدرصد خاكستر آن.

 غلهاز نظر ساختمان شبيه به ساير دانه هاي( آن برداشته شده استپوستهبرنجي كه)برنج قهوه اي.
 گرمميلي 25وزن آن در حدود ،مترميلي 8تا 5طول آن ،شيارفاقد كاريوپسيس.
 اندوسپرم%89-94جوانه و %3تا 2اليه آلورون و پوشش دانه، %5پري كارپ، % 2قهوه اي شاملبرنج.
 اندوسپرمغالت خارجي ترين اليه ساير مانند اليه آلورون در برنج.

سبوسبا پري كارپ و پوشش دانه همراه تشكيل سبوس.

 اييو شفاف و شيشه سخت اندوسپرم  .
 سفيدشكم مات در اندوسپرم يانواحيداراي برخي ارقاممات و يا ارقام((white belly.
 . مركبنشاسته داراي گرانولهاي غالتبرنج و جو دو سر تنها

 كوچكترتعدادي گرانول از بزرگ هايگرانولتشكيل.
 ميكرون4تا 2هر يك از گرانول هاي كوچك برنج بين اندازه  .

 برنج وحشي(Zizania latifolia Griseb) برنجديگري از نوع.
 دوراز زمان هاي بسيار چين آن در برخي نواحي كشت.

 باريكرنگ آن سياه و دانه ها كامالً كشيده و.
 معموليهاي سختي  بيشتر در مقايسه با برنج.
 معمولياز نوع داري بيشتر مقدار اسيدهاي آمينه آن به شكل معني درصد، 15تا 12پروتئين آن بين ميزان.
اسيدهاي آمينه ضروري موجود درآن نيز نزديك به دو برابر مورد مشابه در برنج سفيد



 غذاييمادهانسان و بهبود كيفيت مفيد بر سالمت بسيار باال و در نتيجه اثرات داراي فعاليت آنتي اكسيداني  .
 لينولئيكاسيد آن درصد 30درصد، 8/0تا 5/0چربي آن بين مقدار.

 درصد24تا 22بين آميلوز ، چند وجهي، مقدار (ميكرون8تا 2)كوچك بسيار نشاسته گرانولهاي.

دانه هاي برنج وحشي



جو:
 ديپلوئيدجوهاي زراعي همگي.
 سنبلهبندي جو بر اساس شكل سنبله يا تعداد دانه در طبقه.

 شش رديفه جو مشهور به نامهاي(Hordeum vulgare) دو رديفه و(H. distichum)

 بيشترنشاسته داراي عملكرد كمتر ولي رديفه جو دو.
 هاي تخميري يا غير تخميريتهيه فرآورده مناسب براي .)

 بيشترپروتئين رديفه داراي عملكرد و شش جو.
 دامتغذيه انسان و مناسب براي.

 دارايبه هنگام برداشت همانند برنج ، وزنميلي گرم 35جو به طور متوسط دارايدانهhullياhusk

 مشتمل بر نيز در جو پوستهlemma وpalea

 اليه3تا2به صورت آندر هاي اليه آلورون سلول ، اندوسپرمجوانه و ،دانهپوشش جو شامل كاريوپسيس.
 سفيدآلورون در برخي ارقام، آبي و در بعضي اليه.

 پروتئين-نشاستهتشكيل ماتريكس، پروتئينبا احاطه شده نشاستههاي اندوسپرم حاوي سلول.

 كوچكداراي گرانول هاي بيضوي شكل بزرگ و كروي شكل نيزجونشاسته.





بخش هاي مختلف دانه جو

سه )اليه هاي آلورون 
(تايي

آندوسپرم حاوي 
نشاسته

اليه 
اتست

پري كارپ

ونيپوسته بير

هنشاست

paleaو lemma، جوترتيب از چپ به راست دانه به



 گندميا سياه چاودار
و داراي شيارميلي متر3تا 2ميليمتر و عرض 8تا 6طول ه كاريوپسيسي ب

 پوسته وبعد از خرمن كوبي فاقد كاه يا پوشال دانه(hull).
 خاكستريآن زرد متمايل به رنگ .
 اندوسپرمداراي كاريوپسيس مشتمل بر پري كارپ، پوشش دانه، اپيدرميس، جوانه و.
 اندوسپرم آن به وسيله يك اليه از سلول هاي آلوروناحاطه.
 نشاسته موجود در سلول هاي اندوسپرم توسط ماتريكس پروتئينياحاطه.
 داراي گرانول هاي بزرگ بيضوي وكوچك كروينيزنشاسته چاودار.

دانه چاودار



(يوالف)جودوسر
 هايبرنج و جو همراه با پوشش مانند يا يوالفجودوسربرداشتlmma وpalea.
 به نامكاريوپسيس جودوسرناميده شدنgroat.
groat چاودارجو دوسر از نظر ظاهر شبيه به دانه گندم و يا.
بي شماري كرك شبيه مو تعدادجودوسر توسطپوشيده شدن(trichoms).
جوانه در حدود يك سوم طول دانه، بزرگتر و باريكتر از جوانه دانه گندم.

groat در جودوسر شامل پري كارپ، پوشش دانه، اليه هيالين((hyaline layer ، ندوسپرمآجوانه و.
 بيشترچربي پروتئين و داراي مقداراندوسپرم جودوسر در مقايسه با ساير غالت.
 از جمله ليپازخوبي از انواع آنزيم ها منبع.

 (.  ايحاد طعم تلخ)آنزيمي فعال، باعث بروز مشكل در نگهداري و طعم و مزه دانه

 مركبداراي گرانول هاي بزرگ و برنج، مانند نشاسته يوالف نشاسته.
 هاي كوچكگرانولي زياديك حاوي تعدادهر.

 ميكرون10تا 3اندازه بينباچند وجهي كوچك گرانول هاي.



(پايين)و جو دوسر ( باال)دانه جو 



 سورگوم دانه اي
كوبياز خرمن بعد ه از پوستعاري ،گرمميلي 30تا 20دانه تقريبا كروي شكل و وزن آن بين.
 ايهاي سفيد، قرمز، زرد و يا قهوه رنگ.
 اندوكارپ، مزوكارپ و اپيكارپ:سه اليهو اندوسپرمجوانه و شامل ضخيمپريكارپداراي سورگوم.
 (ميانياليه )در مزوكارپ خاصطور به ، كارپدر پري ميكرون 4تا 1اندازه نشاسته با گرانول هاياستقرار

داخلي امكان وجود اليهinner integument))در برخي انواع سورگوم  .
 سورگومبالغ كاريوپسيس دردانهرنگ حاوي.

اليه تستا شدن آن بااشتباه(testa layer).
داخلياليهبه لبه خارجي متصلپوشش دانه بخشي ازتستا.

 تستادانه هاي بالغ و رسيده سورگوم داراي تمام.
و ظاهر رنگيداخلياليهدارايارقامبعضي از فقط.
 حاوي مقادير زيادي تانن فشردهبجز رنگدانه داخلي اليه  .

 سورگوم مقاوم به پرنده"به مشهورداخلياليهداراي ارقام سورگوم"((birds resistance.

 تانناز دانه بدليل مزه تلخ پرندگان دوري  .



ريز ساختار دانه سورگوم با يا بدون اليه رنگي  

قهوه ايي يا عنابي رنگدانه سورگوم 
(   اليه رنگيداراي )

دانه سورگوم سفيد رنگ 
(   بدون اليه رنگي)

خوشه  سورگوم 



 چون ساير غالت، اليه آلورون در سورگوم خارجي ترين اليه اندوسپرمهم.
نشاسته درست در زير اليه آلورونييسلول هاي اندوسپرم حاوي مقادير زيادي پروتئين و مقدار جز.
 ميكرون3تا2پروتئين بيشتر در ذخاير پروتئيني به قطر حضور.
 ماتدانه سورگوم مانند دانه ذرت داراي اندوسپرم شفاف و.
 واژه هاي سخت و نرم در ارتباط با شيشه اي يا مات بودن دانهبكار گيري.

ارزن
 كوبياز خرمن پس ، براحتي قابل جدا شدن ازخوشه مانندارزن دانه كوچك قطره.
 ايهاي زرد، سفيد و قهوه رنگ امكان بروز امابيشتر به رنگ خاكستري تيره متغير آن رنگ.
غالتكاريوپسيس شبيه ساير.

رنگدانه دارداخلي ش و فاقد اليه يا پوشسورگومبر خالف كارپ پري عدم وجود نشاسته در.
 وزن دانه% 17، دانهمقايسه با ساير قسمت هاي در بزرگ جوانهداراي  .
شفافدو بخش مات و داراي اندوسپرم.

دانه ارزن در رنگهاي متفاوت



يا چاودم کاله يتريت
تالقي بين گندمطريق يد ساخته دست بشر از جدكاله غله اي يتريت(triticum)   چاودار و(secale).
 خودبه اجداد شبيه بسيار نظر مرفولوژي اين غله از.
 پوستهپس از خرمن كوبي بدون دانهكاريوپسيس.

گرمميلي 40حدود وزن آن ،(ميلي متر عرض3متر طول و ميلي 10-12)گندماز دانه بزرگتر.
 آلوروناليه اندوسپرم،اليهترين خارجي ، اندوسپرمجوانه متصل به شامل.
در مقايسه با اليه آلورون گندم آلورون آنيهتفاوت ال

تفاوتميكديگربا اندازه نظر از ها سلول ونامنظم.

 داراي شكافي دانه(crease ) خوددر سراسر طول.
هدانچين خوردگي از ناشي خارجيغير از رنگ زرد مايل به قهوه اي، تا خوردگي پري كارپ ويژگي دانه.
 دانهمانع مهم در ارتباط با امكان استفاده از اين يك چين خوردگي دانه.
نامطلوب، ظاهر نامناسب و عمليات آسياب پايينكاله داراي هكتوليتر يتريت.
 در دانه هاي چروكيده ي طبيعهاي اليه آلورون از حالت سلول خارج شدن.

آلورونهاي اليه بخشدر تمام قابل مشاهده آسيب.

 (چين خوردگي)آلورون بدليل آسيب ديدگي هاي اندوسپرم متصل به سلول ديده نشدن.



 شبه غالت
 داراي كاربرد شبيه به غالتاز نظر گياه شناختي غله نبوده، اما محصوالت كه دسته از شامل آن.
از جمله آنها:
 سياه گندم(buckwheat)(Fagopyrum esculentum Minc).

 يا غازپاي  كينوا.(quinoa) (Chenopodium quinoa Wild

 خروسي تاج(amaranth (Amaranthus caudatus).
 اييگندم سياه نوعي دانه مثلثي شكل، زرد متمايل به قهوه.
 چينآن از گذشته دور به ويژه در برخي نواحي مرسوم بودن كشت.
 پوستهها دولپه اي و پس از برداشت داراي دانه.
 آلورونغالت احاطه شده با اليهنظر ساختماني و تركيب شيميايي، اندوسپرم آن شبيه به اندوسپرم از.
 درصد پروتئين 16تا 11داراي(6/25×N ) خوبغذايي و ارزش.
 ارزنپروتئين بيشتر نسبت به ذرت، برنج، گندم و  .
 ليزين و آرژنيننوع اسيد آمينه ضروري و سرشار از 8موجود در آن داراي پروتئين  .

 بدنحفظ سالمت قلب و سامانه دفاعي ضرورت وجود هر دو براي .

 گروهاز ويتامين هاي غنيBآهن، روي ، مس و منگنز منيزيم، ، فسفر.
 خونباال رفتن سريع قند داراي شاخص گاليسمي پايين، پيشگيري از.
 چربيدرصد 5/2حدود متمركز در اندوسپرم و داراي درصد نشاسته 75حاوي دانه  .



 بوليويدانه ايي بومي آمريكاي جنوبي بويژه كشورهاي پرو و كينوا.
 آنسال هاي اخير به دليل خواص بسيار مفيد پروتئين مورد توجه در ايران و در

 كشورنواحي كشت آن در برخي.
 تغالمقدار زيادي ميتونين و ليزين در مقايسه با بيشتر، حاوي پروتئين آن از گندم و ذرت ميزان.

 بويژه در ارقام خاكستري رنگ ( تركيب ضد تغذيه اينوعي )داراي مقاديري ساپونين.
 كيلوگرم75گرم و 28هزاردانه و هكتوليتر آن به ترتيب اي، وزن گندم سياه دولپه مانند.
 دانهقبل از مصرف بر روي آن موجود لزوم جدا نمودن پوسته.

 دانه وزدرصد 8حدود پوسته در
 مترميلي 1كوچك با قطر حدود آمريكا، بسيار خروس در اصل بومي قاره تاج.
 درصد چربي8تا 5پروتئين و درصد 18تا حدود 12حاوي.
 شدهاز آنچه در غالت گزارش باالتر غذايي پروتئين آن ارزش.
 كوچكصورت گرانول هاي بسيار درصد، به 66حدود در نشاسته آن مقدار.
 بيشترآميلوز آن از نشاسته گندم كمتر ولي قدرت جذب آب آن مقدار.
 باالتر از نشاسته گندمآن شدن نشاسته حرارت ژالتينه درجه.
 گندماسته آميلوز كمتر، ويسكوزيته خمير نشاسته آن پس از سرد شدن كمتر از مورد مشابه در نشداشتن.

مانع بيات شدن سريع.

 براقتا مشكي ( نوع خوراكي)دانه از سفيد گرم، رنگ 1/2تا 0/6هزاردانه آن وزن.
 كمي تيره شدن مغزنان(درصد جايگزيني با آرد گندم20حداكثر )دانه با تهيه شده طعم مناسب نان ،.



(گندم سياه)كينوا سفيد و قرمز، باكويت هاي چپ دانه به ترتيب از راست به 
و مشکيزرد ( تاج خروسي)آمارانتو 



غالت نگهداري داري و انبار : فصل دوم:
ابل ، قمدت طوالنيقابل نگهداري براي ، پايينصورت خشك و با رطوبت به شده دروي غالت محصوالت

.جوندگانمحل هايي به دور از هوا و حشرات و در انبار داري 
 اهسپر محافظ بشر به هنگام بروز قحطي همواره طول تاريخ در.
 نگهدارينامناسبشرايط در امكان بروز فساد.

 داريانواع روش هاي نگه
 سالو در بعضي مناطق دو بار در غالت يك برداشت.
 آنهاو انبار نمودن نگهداري ، اجتناب ناپذير بودنسالآن ها در تمام طول مصرف بدليل.
 ونيبتبر سطح زمين تا ذخيره سازي در سيلوهاي عظيم ريختن ساده ترين روش ها هم چون نگهداري از.

 بمدت كوتاهنقلبه دليل كمبود وسايل حمل و ودر فصل برداشت تنها انبار بر سطح زمين.
عدم آسيب جدي به توده غله، كاهش مقداري رطوبت.
 مرطوبشدن اين وضعيت و فرا رسيدن فصول باراني و طوالني افزايش رطوبت با.
 جوندگانحمله پرندگان، حشرات و خطر تهديد.
 دنيانقاط برخي نگهداري غله در زير زمين از ديرباز، رايج در.

سالغله از تغييرات درجه حرارت در فصول و روزهاي مختلف در امان بودن.
 در آنهاكربنيكگاز مقدار و زياد بودنميزان اكسيژن، كم بودن هاآن ساختمان ساده بودن.

 حشراتها و كپك عدم امكان رشد.



(ع)داستان مربوط به حضرت يوسفطي ، اشاره قران مجيد و ديگر روش نگهداري:

 باشدگذاردن دانه ها در خوشه يا سنبله مي باقي:
. تَزرعونَ سَبعَ سننينَ دابا،، فما حَصدتمم فَََرومهم في سمنبملنهن انال ّ قَليال، ممنا ّ تككلمون قالَ

را قيهبجز  آن مقداري كه هر بار مصرف مي كنيد، ه هفت سال زراعت نمائيد پس از برداشت ب: گفت( يوسف )
(.47سوره يوسف، آيه). (و به همان صورت انبار نمائيد)در خوشه به حال خود بگذاريد

 مختلفروش هاي جديد مبتني بر نگه داري و ذخيره سازي انبوه غله در مخازن با ظرفيت هاي.
فوالدها را از جنس چوب و يا فلز و آن ساخت مخازن، اين از استفاده در صورت.

 مسلحموجود در شهرها عموماً از بتون بزرگ بسيار مخازن ساخت.

 توده حاصلتوسطافقتشكيل زاويه اي با سطح ، مخازنغله در درون تخليههنگامبه.

 آن زاويه ريپوز بهangel of repose شودمي گفته.
 درجه27آن در شرايط مطلوب و براي اكثر غالت مقدار.
 انبوه شدنزاويه ريپوز زاويه تجمع يا زاويه  .
 سازندرا بوجود آورده، زاويه كوچك تري را مي تري پهنو يا بسيار كوچك و پوك، توده غالت مرطوب.
 زاويهگيرياندازه براي:

 آنبر شعاع قاعده تقسيم توده ارتفاع.

 اين حالتدرH  ارتفاع توده وR شكلشعاع قاعده غله مخروطي  .



tgα= H/R

tg-1 H/R=α:               را نيز مي توان از اين رابطه بدست آوردαبدين ترتيب كه 

غلهمخازنطراحيدرمهمنكته:
لهغارتفاعبامخازنكفبرخودشكلدليلبهغالتهايدانهتوسطشدهواردفشارنبودنمتناسب.
مخزنديوارهتوسطدانهوزنبيشترتحمل.
خودزيرواطرافهايدانهبهغلهدانههرتكيه.
مخزنديوارهبهكهرسيدننهايتدرتااطرافدرآنوزنازبخشيشدنپخش.
عموديفشاردرصد60تا30بينمخزنديوارهبرهادانهجانبيفشارترتيباينبه.
آنقطربرابرسهحدودبهمخزنارتفاعياعمقرسيدنازبعدحانبيفشارافزايشعدم.
اهدانهسازيذخيرهمدتدرهادانهشدنفشرده.

خوداوليهحجمدرصد28تاجودوسرمانندسبكهايدانهشدنفشرده.



ريپوز نشان دهنده زاويه توده غله مخروطي شکل با سطح افقزاويه 

ززاويه ريپو



 سنگينهاي دانه فرو افتادن سريعتر و مستقيم ، مخزنيا سيلو بهنگام تخليه غله در.
 مخزنسبك تر مانند كاه در كناره هاي ذرات جمع شدن.
 با يكديگربرخورددليل غله به حبس ذرات ريزتر در ميان دانه هاي درشتحالدرعين.

 خاكدانه هاي شكسته و ذرات ،هرزكوچك شامل تخم علف هاي ذرات.
هادانه بين درصد حجم توده در 30ي معادل فضاياِشغال.
 بنام اين حالت ناميده شدنspoutline.

 ،ستونابتدا به صورت يك غله خروج به هنگام تخليه مخزن.
 بيشترپهناي ،شكل گيرياز دهانهضمن فاصله گرفتن ستون اين پهن تر شدن.
 افقيتشكيل يك مخروط تو رفته را بر روي سطح،دانه ها در قسمت مركزيحركت سريعتر.
بر روي دامنه تودهفرو علتيدنتو رفتگي و سپسبهانه ابتداورود د.
 تشكيل زاويه ريپوزوارونهصورت يك قيف به تبديل شدن توده غاله ،.

نقش رطوبت در غله:
 مختلفاز جهات در غالترطوبتمقداراهميت.
 كيلوگرم27معادلداراي وزني ، ترطوبفاقد هر گونه گندمِ( ليتر36)يك بوشل مثال به عنوان.
 (ليتر41)بوشل 1/15حجمي معادل و كيلوگرم 31برابر با وزني داراي درصد رطوبت، 15با گندم.
 شدهدالر قيمت گذاري 5بين المللي كمي بيش از بازار در(كيلوگرم31)هر بوشل گندم 2020در سال.
 استسوددرصد 13به معنايو سنت ارزش داشته 17آب موجود در آن بنابراين.

نشان دهنده اهميت رطوبت به هنگم خريد غله.



 غلهدر حفظ و نگهداري رطوبت اهميت.
 آنهامهمترين عوامل فساد و تخريب به عنوانقارچهاارگانيزم ها بويژه انواع ميكرو نقش.
 قارچهاكنترل رشد در زمينهمهم عامل سه :

رطوبتاز همه مهم تر مقدار : حرارت، مدت زمان نگهداري و درجه رطوبت.

هارشد قارچ د، شروعدرص14حد ازرطوبت افزايشدر صورتي.
 هاسرعت رشد قارچ تغييرات وسيع در ايجاد درصد افزايش ناچيز رطوبت، 14-20دامنه در.
 است توزيع رطوبت در توده غله يكنواخت به نظر آيدممكن هنگام ورود غله از مزرعه به سيلو در  .

 كمتر اتفاق مي افتدنباشد،امر اگر محال اين.
 همگونناوارده از يك مزرعه به شكلي گسترده داراي رطوبت غله.

 هادليل تفاوت در ميزان رطوبت خاك و يا ميزان رسيدگي دانه به.

درصد70نسبي كمتر از رطوبت با هواي اطراف وجود تعادل رطوبت بين دانه ودر صورت  .
 رشد كپك امكان عدم.
 معمولرطوبت قابل قبول براي نگه داري غالت بطور حداكثر:

.درصد13تا12برنج، درصد13سورگوم، درصد13درصد، جو 14گندم، درصد13ذرت براي 
 هابرحسب درجه حرارت، يكنواختي توزيع رطوبت در دانه رطوبت مطلوب حداكثر بدليل متغير بودن اين موارد مطلق نبودن.

اهميت خشك نمودن دانه در صورت لزوم  .
كردنخشك به ، عدم نياز خشكفصل با توجه به برداشت محصول در.



 مزرعهكيفيت محصول در صورت باقي ماندن در كاهش امكان توجه به دگرگوني هاي هوا و با.
 ممكنكوتاه ترين زمان در درو و حمل و ذخيره سازي مراحل لزوم انجام.
سازيخشك كردن قبل از ذخيره عمليات ، نياز به مجازدانه بيش از حد رطوبت وجود در صورتي.

 كردننوع روش عمده خشك دو امكان استفاده از:
1-استفاده از درجه حرارت پايين
2-استفاده از درجه حرارت باال

 نحرارت داداز هوا بدون استفادهاولدر روش.
شاملمزايايي ، داراي دانههوا با فشار بسيار زياد به درون توده فرستادن:

صرفه جويي در انرژي: الف
سرد نمودن دانه و جلوگيري از بعضي واكنش هاي مضر: ب
جلوگيري از آسيب ديدن دانه تحت تاثير حرارت: ج

 رطوبتروش نياز به زمان طوالني جهت كاهش محسوس اين مهم ترين مشكل در.
 باال باشدخود حاوي رطوبت نسبي استفاده مورد هواي امكان افزايش رطوبت غله  اگر اين، بر عالوه.
 آنحرارت دادن هوا و باال بردن درجه حرارت با خشك نمودن فرايند سرعت بخشيدن به.
 هوارطوبتداري نگه ظرفيت ، باعث افزايشحرارتدرجه افزايش
زمانصرفه جويي در مزيت ، دارا بودن هاخروج رطوبت از دانه افزايش.

 دمالكنترصورت عدم در اضافي جهت گرم نمودن هوا و آسيب رسيدن به دانه هزينه تحميل آن، مضرات.



 هااز جمله اين آسيب:
 نيزاز دست دادن قدرت جوانه ،شدندانسيته، بد رنگ تغيير ، آنشدن شكننده ، دانهبرداشتن ترك.
 فرايندحين در و ظاهر شدن آنها مشاهدهكمتر قابل ديگر تغييرات بروز.
 ر صورت دذرتكارخانه هاي تهيه نشاسته از در پروتئين و نشاسته از يكديگر به سختي جدا شدن  شدن

.خشكاز ذرت هاي بسيار تفاده اس

هواخشك كردن غالت مقاومت دانه ها به جريان موردبسيار مهم در نكتهيك.
 شاملمقاومتاين بر موثر عوامل:

 رتفاع ا، (شدهبه تعداد دانه هاي شكسته وابستهكه خود )توزيع دانه ها از نظر اندازه ، آنسطح و شكل دانه،اندازه
.دانهتوده 

(ب)و دارای ترک های ریز( الف)دانه گندم سالم از Xاشعهبا تصویر 
و دانه برنج ترک خورده



 دانهگرماي مورد نياز به منظور خشك كردن حداقل محاسبه:
 از دانهمورد نياز جهت خروج ميزان آببراساس.
 آبنهان تبخير حرارت محاسبه.
 آنهواي مورد استفاده، درجه حرارت اوليه مقدار.
 و خروجيوروديحرارت غله درجه.

 همر صورت اليه هاي پشت سبه بعد رطوبت ابتدا در سطح دانه و تبخير ،خشك كردن دانه هاهنگام.
سطحفاصله رطوبت از عمق دانه به افزايش توجه به با كردنسرعت خشك كاهش مداوم.
 دانهسطحسرعت خشك كردن به سرعت حركت رطوبت از عمق به فرايند وابستگي.
 خشك كندانه در صورت خروج سريع رطوبت بدليل باال بودن دماي ايجاد حالت پف كرده در.

هادانه ين اشده از تهيه نامناسب نان .

هاوليتاثير حرارت خشك کن و رطوبت 
تهيه شده از آننان بر حجم 
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 ي گرم دو روش خشك كردن با هواشاملبراي خشك كردن غالت تركيبياز نوعي سيستماستفاده امروزه
.و سپس هواي سرد

 براي مدتي در اين درجه حرارتنگهداريدانه با هواي گرم و سپسحرارت دادن ، اولدر مرحله.
 اجازه پخش يکنواخت رطوبت باقيمانده در دانه.
يبا هواي معمولهبعد مرحله سرد كردن دانمرحله  .

 درجه 65با دماي كمتر ازگرمهواي با درصد رطوت دانه3تا 2ابتدا حذف آسيب، بروزكاهش منظور به
.هدقيق30تا 15مدت به د سانتيگرا

 (.ساعت10تا 4و ذرت 24تا 12برحسب نوع غله متفاوت، برنج )نمودن توده غله براي مدتي ( مشروط)رها
 درصد و كمتر12/5و رساندن رطوبت به جريان هواي سرد از ميان دانه هاعبور در مرحله بعد.

ي انبار شدهدانه هابه هم زدن گاه به گاهدر گذشته.
يا انتقال از مخزني به مخزن ديگر.

كنترل درجه حرارت دانهبراي ساده يروش.

نهروش هوا دهي تركيبي به منظور خشك كردن دا



 پايينهمچون اكثر مواد غذايي در درجه حرارت هاي غالت قابليت نگهداري بهتر.
 سانتيگراددرجه 17درجه حرارت هاي كمتر از در عدم امكان حمله حشرات به غالت.
 در اطراف آنهاشديديي دماتغييرات باغله در محل هايي توده ذخيره سازي هنگامي.
 شدههاتغييرات منجر به توزيع غير يكنواخت درجه حرارت در دانه اين.
 غلهدما در توده اختالف دليل ه بايجاد اختالف فشار.
 ديگرمحلي به محل ز ارطوبت شده، انتقال نوع جريان هوا يك باعث ايجاد.

مهاجرت رطوبت اين پديده نام((moisture migration، غلهباعث تراكم رطوبت در بخشي از  .
 متفاوتدر اين نوع انبارها بر حسب دماي بيروني مخازن رطوبتتراكم.
 غلهناحيه فوقاني توده تشکيل آن در هواي سرد در.
 نقطههواي گرم در زير اين در.
 رطوبتتراكم از جلوگيري و با انجام هوا دهي و يكنواخت نمودن دماي توده غله شرايط اصالح  .
 برداشتحتي پس از و انجام تنفسدانه هاادامه حيات  .
 مناسبصورت به در صورت نگهداري آن حتيكاهش وزن غله بدليل تنفس دانه.

 پرندگانجوندگان و يا ،ها، ميكرو ارگانيزم شراتحمله حدر صورتوزن شديدتركاهش.



غله درون مخزنتجمع رطوبت دردرجه حرارت محيط برمتفاوتاثر



 بهترين روش اندازه گيري شدت تنفس، سنجش ميزانCO2توليدي و يا اكسيژن مصرف شده و يا هردو.

 نسبت مقدار ناميدنCO2 بهر تنفسي"بهتوليد شده به مقدار اكسيژن مصرف شده".
 به عنوان سوبسترا متفاوتمصرفي حسب ماده بر مقدار بهر.

 0/7چربيها و براي 1كربوهيدراتها براي.

 دانه به شدت تحت تاثير ميزان رطوبت دانهتنفس.

 آغاز جوانه زني اسپور كپكهادرصد75دانه به رطوبت درون افزايش شديد سرعت تنفس با رسيدن ،.
تنفسدماي محيط بودن تحت تاثير.
سرعت تنفسافزايش باال، مايد،
 بدليل دماي بسيار باالفعال شدن آنزيم هاي تنفسي تا زمان غير  .
 شاملآيندهدر دانهنگهداريبيني وضعيت پيش ، دانهشرايط بررسي جهت آزمايشضرورت انجام:
 كدورتتغييرات فيزيكي و ظاهري دانه مانند كاهش درخشندگي طبيعي و بروز مشاهده.

 دانهميهناو يا نابودي قوه كاهش ،تارهاي تيره و جوانه ، مشاهده ترشيدگيتغيير در بو، مانند استشمام بوي بروز.
 مالتتهيه عصاره براي مورد استفاده جوآزمون جوانه زني بويژه در مورد دانه انجام ضرورت .
 انهجوبيوشيميايي براي تشخيص قوه ناميه دانه براساس خاصيت احيا كنندگي آنزيم دهيدروژنازآزمون انجام.

 كلرايدتري فنيل تترازوليوم 5و 3و 2استفاده از تركيب با.



 انبارهادر طول مدت ذخيره سازي در سيلوها و تحت تاثير عوامل مختلفغالتقرار گرفتن.
 عواملمهمترين اين از:

وبي و كنخرم، حرارت، تهويه، شرايط آب و هوايي، وضعيت سيلو يا انبار، كيفيت، نوع و سالمت دانه، نحوه رطوبت
.انباريآفات بوجاري 

 ايي شيشه مقطعزمينه نوع دانه، غالت سخت داراي در(viterus) در مقايسه با غالت نرم در شرايط
.كمتر، فساد ديرترتنفس،حرارتمساوي رطوبت و 

 له حم، مكانيكي مانند آسيب در حين خرمن كوبي يا بوجاريعامله علتبوارده به پوشش دانه صدمه
.آفات

 دفسابروز به كمك  .

 سالمهاي دانه در مقايسه با هاي شكسته دانه تنفس بيشتر .
 هاو قارچ ( جوندگان)، كنه ها، موش ها حشراتاهميت ارتباط با آفات انباري، در.
 شدهها از نظر كمي، كيفي و بهداشتي به غالت ذخيره آفت صدمه زدن.
 نگهداريترين ميكروفلور غالت در حين مهم قارچها.

 پايينرطوبت هاي در فعال بودن حتي.
 درصد68-85رطوبت نسبي و سانتيگراد درجه 26-30به دمايرشد و تكثير جهتقارچ آسپرژيلوس انواع نياز.
 سيليومرشد و تكثير انواع پني براي درصد 90-80نياز به رطوبت نسبي.
خطر آلوده شدن توده غله به رايزوپوس و فوزاريوم.



 65و رطوبت نسبي هوا كمتر از %13كمتر از بهرطوبت دانهكاهش قارچها با دانه غله بدون خطر حمله حفظ%
ن و سم حاصل از فعاليت فوزاريوم، آفالتوكسين، اُكراتوكسيتوليد سموم خطرناك توسط قارچها، مانند...
غالتمشكل بزرگ در نگهداري ديگرحشرات.
 گي توده غلهآلودباعث ، بلكهدانهبخشي ازمصرف تنها نه.
 طومي سر خرك شَپِشِدندانه دار، ك شَپِشِلَمبه گندم، شِپِشَك سرخرطومي برنج، مهم ترين،بين حشراتدر

.گندمو بيد ، كنه آردغالتگندم، سوسك جونده 

شكلبه دو آسيب رساندن حشرات به دانه ها:
آنهايي كه در درون دانه زندگي مي كنند: الف.
آن دسته كه در بيرون دانه زندگي مي كنند: ب.

 سوسكتخم حشرات تبديل به پروانه يا تبديلهنگامتا آلودگي عدم مشاهده آسيب نوع اول در.
 از دانهدانهتخريب عامل حشراتتغذيه از دانه هاي شكسته توسط.
 فاقد خواب زمستانيغالتبه آسيب رسانبيشتر حشراتمنشا نيمه استوايي ،.
 پاييناستفاده از درجه حرارت با بنابراين كاهش يا حذف آسيب و.

 گراددرجه سانتي 10كمتر از نگهداريدرجه حرارتمفيد بودن.

 آنهااز منبع اين و گرفتنكمتردرصد و 9رطوبت دانه به حدود كاهش راه حل ديگر  .



 . انسانهاجانور در زندگي مضرترين موشجوندگان و بويژه.
 ،راتوس نروژيكوسو راتوس راتوساز مهمترين جوندگان زيان آور موش هاي خانگي
 غذاييو به طور كلي تخريب ساالنه ميليون ها تن مواد نمودنآلودهو مصرف.
 كه آلوده مي نمايديمقداربه جز ،هر موشدر سال توسط كيلوگرم غذا 14بيش از مصرف  .
 كننددر سال توليد موش عدد 1500مي توانند تا يك جفت ، زيادبسيار مثل توليد قدرت.
شرايط مطلوببا تامين همه نابودي موش ها، حتي راي بي اثر بودن هر گونه تالش ب.
 بهداشتيايجاد ساختمان ها و انبارهاي ايزوله و رعايت موازين ،آنهاراه كنترل بهترين.



با تاسيسات ذخيره اي سيلوآشنايي : فصل سوم:
 و ذخيره سازي غالت از زمان هاي دور نگهداري متداول بودن.
 هنگهداري غلو مصر و يونان باستان براي در ايران استفاده از خمره سفالي.
 زميندر داخل گود يا دهليزهاي زيرزميني در اطاق هاي خمره نصب و چيدن
 غالتنگه داري و ذخيره سازي جهت سيلواز امروزه رايج بودن استفاده.

 معينمدت زمان براي بيروني مقابل عوامل در ذخيره شده حفاظت و نگهداري غله.
 آنو تاسيسات سيلو سازه مجموعه ه باكنندو مصرف بين توليد ايجاد ارتباط زنجيروار.

 راه آهن و يا راه هاي آبي،استفاده از جادهبا به سيلو غلهحمل.
آهن و يا كشتيراه ، (بونكر)كاميونكمك وسايل نقليه مانند ه ب.

 تنظيم رطوبت در حد مطلوبمزارعبرداشت شده از محصول انجام بوجاري ،.
 و نگهداري تا زمان مصرفكندوبه نام هايي محفظه ورود توده غله به درون .
 اساسيقسمتدو از سيلو سازه تشکيل:

كه در آن وسايل بوجاري نصب شدهبرج كار -الف.
مگندبه منظور نگه داري كندوها-ب.

خمره سفالي جهت
نگهداري انواع غله
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يمحل استقرار نقاله هاي افق-گالري فوقاني
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نماي بيروني و از روبروي يك سيلوي بتني و بخشهاي مختلف آن



 در سيلوگندمحفره هاي بتني تخليه روندبه ورود گندم:
 دستيكل ، مكنده هاي پنوماتيكي، جك هاي هيدروليكي و يا به ش(باز شدن كف واگن يا بونكر)بصورت كف ريز.

.توزينمرحله بوجاري اوليه و به برج كار جهت انجامايباالبرهاي كاسه قاز طريهدايت گندم 
 مسيرحين طيكاربرج از دستگاههاي بوجاري مستقر در عبوروكاسه ايي باالبرتوسط هدايت گندم به باال:
 ربا آهنو جوگير و سياه دانه گير ، شن گيرهايدستگاهشاملناخالصيها جهت جدا كردن انواع غربال استفاده از

..، رساندن كيفيت توده گندم به حد استاندارد مورد نيازفلزيجهت حذف ناخالصي هاي 

 كاربه وسيله باالبرها به باالي برج غله تميزدوبارهحمل.
 نگهداريكندوها جهت به درونزنجيريافقي ينقاله هاتميز توسطانتقال گندم.

 گندمهاي توزيع قرص يا ساشه فستاكسين به منظور ضد عفوني دستگاه نصب.

 ازگشتبمسير درصادراتكندوهايبه هدايت ي،اصلباالبربه از كندو، ورود توده گندمگندمبراي تخليه.
 كاميونيا و كندوي صادرات به واگن قطار از توزين و انتقال گندم.
 سيلوفضاي كاري در آن شبكه تهويه و جذب گرد و غبار جهت جلوگيري از انتشار نصب.

هوااز خاك ، تفكيك فيلترلون يا كبه داخل سيهواكش كمك ه بغبار گرد و هدايت.
ضايعاتحلزوني به كندوي مخصوص نقاله هاياز طريق انتقال خاك.

 گالري فوقانيفوقاني كندوها قسمت

 گالري تحتانيقسمت زيرين كندوها

 موردهر دو در افقيهاي نقاله نصب  .



بببببب

باالبر پليمري و فلزيكاسه هاي دو نمونه 

چند نما از باال برهاي كاسه ايي و نحوه عمل آنها



 ضلعيچند و مستطيل، مربع، دايرهبا مقطع به شكل كندوهاساخت.
 مجموعه متصل به يكديگر صورتبه كندوها شكل گيري.
 شاملدر داخل سيلو غلهبراي حمل و نقل نقالهانواع از استفاده:

 (پنوماتيك)يا دمشي مكشي سامانه ،(كمظرفيت )حلزوني نقاله كاسه اي، باالبر زنجيره اي، نقاله تسمه اي، نقاله.

 غالتروش هاي استاندارد ذخيره سازي فلزي از ديگر ( كندوهاي)سيلوها.
 تنهزار 7تا 5بصورت كندوهاي با ظرفيت حدود ، بيشتر .بزرگاز بسيار كوچك تا بسيار كندوها ظرفيت و اندازه.
 ساختهقطعات پيش تشكيل شده از.

 آسانترتر، مديريتدر مقايسه با انواع بتني نياز به نقشه هاي اجرايي ساده.

 باري و ،كنترل و مبارزه با آفات انرطوبت حرارت و درجه اختالط گندم، كنترل امكان انجام سيلوهاي بتني مانند
.انجام عمليات بوجاري

تصوير هوايي از يك سيلوي فلزي



تخليه گندم از سيلو
 تخليه استخري يا متقارن

 كندوهااز مهمترين مباحث تخليه گندم در يكي تخليه نحوه.
 كندوي بخش انتهايمركزي در توجه به وجود دريچه تخليه تفاوت سرعت حركت توده غله هنگام تخليه با.
 بخشها بيشتر از ديگر مركز به مراتب حركت گندم هاي قرار گرفته در سرعت.
 گندمسرعت تخليه ها كاهش محسوس شدن از مركز به سمت ديواره با دور.

 زدگيقيف "پديده كندو، ايجاد در جداره هاي خروجي سمت گندم به توده به سمت صفر ميل كردن حركت«.
 وارد شده به كندوتازه خروج بهتر گندم هاي
 كندونزديك به بدنه زيرين هاي زمانبر شدن تخليه گندم.
 گندم از كندوهاو خروج ايجاد اختالل در ورود.
باقيماندن بخشي از گندم در كف كندو و عدم تخليه كامل.

امكان بروز فساد، نياز به جاروهاي مكانيكي

 سمت اين دريچه هابه بندي شيب كندو، ايجاد دريچه هاي متعدد در كف روش جديد؛ احداث   .
امكان تخليه همه گندم از كندو به صورت يكنواخت.



پديده قيف زدگي، ايجاد Dمنطقه و انباشت مداوم گندم در ( دريچه مركزي)عادي به روش كندو نماي تخليه 

تشکيل قيف در توده غله هنگام خروج



نماي تخليه سيلوي گندم به روش تخليه استخري يا متقارن



 ندارداستاكمبود فضاي ذخيره سازي روباز، به علت انبارهاي در شرايط خاص گندم در ذخيره موقتدپو و.
 قارچذخيره شده در معرض خطر رشد و نمو در صورت افزايش رطوبت محيط، قرار گرفتن گندم.
رايطشمقابلدرباالپذيريآسيبگندم،كيفيوكميويژگيهايكنترلمحدوديتگندم،اختالطامكانعدم

وهوادهيوبوجاريامكانعدمحرارت،درجهكنترلامكانعدمانباري،آفاتوآلودگيكنترلامكانعدمجوي،
.روشاينهاينارسائيجملهازغباروگردجداسازيامكاننبود

افزايش احتمال بروز فساد در توده.

 يبتنكاهش هزينه هاي ساخت در مقايسه با سيلوهاي جهت نيمه مكانيزه -مكانيزهانبار از استفاده.
 فضاي نبودن ه بست، ايجاد سيستم اختالط گندم وكنترل گرد و غبار ناشي از تخليه گندم در اين تاسيساتمشكل

.  انبارينگهداري گندم براي مبارزه با آفات 

 گندمعوامل مهم در ذخيره سازي از حرارتدرجه كنترل.
 ميكروبي، تنفس دانه و فعاليت گندمتوده در ياضافرطوبت وجود :حرارتدرجه غير معمول افزايش.
 ندمگخطري براي بروز فساد، حمله آفات و انجام واكنشهاي شيميايي در زنگ افزايش دماي توده گندم.

 ذخيره شده( گندم)لزوم نظارت مستمر بر دماي غله.

 رهاي حرارتيحسگباكنترلthermal sensors) )  (رشتهسه )(كابل)سيمايي همجموعنصب شده بر روي.
 كندوهادر تا پايينباالاز (كابلها)آويزان بودن سيمها.
كندونقاط و ارتفاعات مختلف دردرجه حرارتثبت سامانه خودكار اتصال هر كابل به يك.

 گندمو شيوع آفت و فساد در بروز نشانه نقطه يكدرهر گونه افزايش دما.

 مختلفكمك تجهيزات و روش هاي ه كوتاه ترين زمان ممكن بدر لزوم جلوگيري از گسترش فساد.



 مختلفسامانه هاي حرارت سنجي كه براي اين منظور استفاده مي شود شامل قسمت هاي:
1-در فواصل معين روي كابل هاي مخصوص حرارت سنج در داخل كندونصب شدهرهاي حرارتي حسگ.
2-كابل هاي اصلي و كابل هاي ارتباطي، واسط بين وكندر سقف ي نصب شده دجعبه ترمينال ها.
3 سامانه خودكار نظارت و ثبت بر تغييرات دما در توده گندم.

الجعبه های ترمين

یحرارتمجموعه کابل ها و حسگر های

تسامانه کنترل درجه حرار

نماي شماتيك استقرار كابلها و حسگرهاي كندوها



 امفت(Besatz)

 سالمهاي توده گندم بجز دانه مواد موجود در تمام افت درگندم عبارت است از.
 گندممواد خارجي، دانه هاي آسيب ديده، چروكيده، شكسته و دانه هاي ساير ارقام شامل.

 استاندارد مطابقICC تقسيم ،besatz دستهخود به دو:

korn besatz ياgrain besatzوschwartz besatz ياblack besatz.

 اي هاي شكسته، دانه هاي چروكيده، دانه هدارند مانند دانه كه تا حدودي ارزش آسياباني آنهايي اول شامل دسته
.رنگساير ارقام و يا ساير غالت، دانه هاي جوانه زده، حشره زده، سرما زده و دانه هاي بد 

 انهسياه داي مانند غير غله ناخالصي كاه و كُلَك و بيمار، زده يا دانه كپك علف هاي هرز، دسته دوم شامل تخم.
gesamt besatz فوقدو دسته مجموع.

ضد عفوني سيلوها و توده گندم
 آفاتحملهضايعات وبروز كاهش و جلوگيري از جهت لزوم ضد عفوني گندم.
 كندوهاعفوني به موقع ضد كاهش و حتي حذف خسارت در صورت.

 (.افوميگانه)گاز با استفاده از عفونيپيشگيري از آلودگي، ضد آرد و و گندم روش هاي مهم در سالم سازي از
 آفات، تاثير كم بر مواد غذايي و انسانبر موثر و اثر سمي خوبقابليت نفوذمواد مورد استفاده داراي.
از آنهااستفادهجهتمناسبرعايت ضوابط و انارشناسلزوم نظارت مستمر ك.
 آنهااستفاده از هر بارپس ازلزوم هوادهي توده غله و محيط كندو.

 جهت ضد عفوني غله و كندو و انبارمختلفشيمياييمواداستفاده از  .



 برومايدمتيل:
 سازيبراي ضد عفوني كردن آرد، گندم، ساختمان، كيسه هاي آرد و ماشين هاي آرد سمي بسيار ماده اي.
عفونيضد كندو قبل از انجام فرايند/انبار/گرفتن درز هاي ساختمان.
محيطازاي هر يك صد متر مكعب فضاي به كيلوگرم از اين ماده 2تا 1/6بكارگيري.
گرم به ازاي هر تن كيسه50و متر مكعب فضا 100كيلوگرم متيل برومايد به ازاي هر 2با ي آردضد عفوني كيسه ها.
 هادرها و پنجره تمام ، باز گذاشتن روزاز يك يا دو پس انجام تهويه مناسب.
 هماداين از عدم استفاده .

اكسيد اتيلن:
 تهويهدر صورت عدم امكان انجام عفوني آرد ضد.
 كربندي اكسيد با تركيب گاز علت قابليت انفجار باالي آن، به.
 كربنكيلوگرم دي اكسيد 22كيلوگرم اكسيد اتيلن و 12/5استفاده از آردازاي هر يك صد متر مكعب به..

فوميگان هاي مايع:
 تترا كلريد كربن شاملCTC اتيلنو دي كلريدEDC اتيلندي برميد وEDB.

 مخلوط استفاده ازCTC وEDCشدهذخيره (مگند)غله تركيب براي ضد عفوني هترين ب.
 (.گندم)غله عمق توده ماده به تركيب اين دو نسبت وابسته بودن

 يكتوده هاي با عمق بيشتر نسبت يك به براي ، 1به3نسبتمتر 2ازكمترعمق.
به تنهاييتتراكلريدكربنامكان استفاده از متر 15از با عمق بيشتركندو.

 تن12ليتر به ازاي هر 4/5تنهاييتن گندم و مقدار مصرف تترا كلريد كربن به 5ليتر به ازاي 4/5دو ماده مخلوط.
 بو تهويه مناسها دريچه ، در نهايت باز كردن هاگندم روي مواد، پاشش هفتهدريچه فوقاني براي يك مسدود نمودن.



فمسفين يا فمستاكسين((PH3:
لومينيومآكارباماتوآلومينيومفسفيدحاوي(دمنوششبيهمانندكيسههايبسته)هساشياقرصصورتبه

.درصد10زابيشرطوبتداراي(گندم)غلهعفونيضدبراي
ساشه به ازاي هر تن گندم/قرص7تا 5ت، استفاده از رطوبدر اثر ساشه /موثر قرصهمادتبخير.
 غالتبين نگهداري اين فوميگان در ظرفيت تفاوت.

صورتدرجوشپيشبرنجوشدهگيريپوستبرنج،گندمدرفسفينگازازدرصد84و62،27ترتيببهباقيماندن
.محيطدرگاززياديمقداروجود

فسفينمقدارارتباط(PH3)يچربمقدارواريته،نوعدانه،فيزيكيساختارمانندمتعددعواملبهغلهتوسطشدهجذب.
.بكارگرفتهگازدُزوحرارتدرجه

 خطرناك بودنPH3 استفادهزمان ، دقت در عدم تماس مستقيم با آن در (پي پي بي300)ام پي پي 0/3آستانه حد با.

 غلهتوده باقيمانده فسفين پس از آزاد و رها شدن گاز در دو نوع .
فسفينفسفره غيرآلي ناشي از اكسيد شدن تركيبات :الف.
فيزيكيساختار دانه صورت متصل بهفسفين آزاد :ب  .

 كشندهاثر سمي و خود داراي ( آزاد)اصلي به شكل بي خطر بودن نوع اول، اما فسفين.
 فسفيناخير بويژه در دانه هاي مجاور قرص هاي اهميت مورد.

 روز220پس از و حتي مواردي ها، هرچند مشاهده باقيمانده فسفين در هوادهي كامل دانه ضرورت انجام  .

 درگندمجلوگيري از بروز فساد جهت كمپرسورهاي قوي توسط مستقيمهوادهي و تهويه لزوم انجام.
 آناز طريق لوله هاي تعبيه شده در كف كندوها به داخل و خارج كندو از فشار مناسبباهوا دميدن  .



فصل چهارم
 غالتتركيب شيميايي.
1-نشاسته:

غالتدانه هايبرايانرژيتوليدمنبعاوليننشاسته.

انساننيازموردانرژيدرصد70-80تامين،آنهاوزندرصد75تا60متفاوت،غالتدرآنمقدار.
يافتهغييرتوتعديلشكلدربويژهغذاييموادفيزيكيخواصبرتاثير،هاانسانتغذيهدرشنقبرعالوه.
بافتايجادرطوبت،حفظچسبندگي،قوام،وژلايجاد.
فيزيكيوشيميائيفردبهمنحصرساختارداراي،كاغذسازيونساجيصنايعدركاربرد.
بلوريننيمهساختارداراي.

گليكوزيديهايپيوندبا،گلوكزكربنه6واحدهايازريمپليα-1و4وα-16و.
نشاستهانتهائيبخشدرموجود(احيا)آلدئيديگروهبودنآزاد.

غيراحياصورتبهنشاستهديگرانتهاي.
جانبيشاخه هايعدادتشدنبيشترباهمگاماحياءكنندهقسمت هايتعدادافزايش.
نوعازگليكوزيديپيوندهايα،نشاستهدرمارپيچيارساختايجادعامل.
وآميلوپكتينآميلوزپليمرنوعدوشكل گيريبهمنجرگلوكزشدنپليمريزه.

انشعابدارايوبزرگپليمريآميلوپكتينوخطيبصورتبيشترآميلوز.
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خصوصيات آميلوز و آميلوپکتين

زنجيره ساده و مار يچی آمي وز

واحد گلوكز در هر 6
تاب خوردگي مارپيچ

انتهاي احيا
زنجيره واحدهاي گلوكز

انتهاي احيا
زنجيره



آميلوز:
 بيشتر داراي پيوندهاي گليكوزيدي خطي پليمريα-14و
 بر روي زنجيره خطي انشعاب محدودي تعداد امكان حضور.
 يزآب گرهيدروفوب يا حالت ايحاد درون مارپيچ، اتم هاي هيدروژن ، قرار گرفتن مارپيچيساختماني داراي.
 هادرچربيبا اسيدهاي چرب آزاد و يا اسيدهاي چرب موجود مانند نوعي كمپلكس قفس امكان تشكيل.
آميلوزيچ ، بويژه مونو و دي گليسريدها يك خاصيت بسيار مشخص در مارپچربيهابا ستشكيل كمپلك.

 (اسيدهاي چرب)چربيها هيدروفوب آميلوز با بخش هيدروفوب هسته (پيوند)واكنش.

ه با اسيد چربکمپ  س آمي وز نشاستتش يل 

زنجيره اسيد چرب

وزمار يچ آمي 

هانتهاي احيا زنجيردمنوگ يسيری



 درجه حرارت: تأثيركمپلكس تحت تشكيل،pH، چربيچرب و يا اسيد ارساختشدن، مخلوطزمان مدت.
 چربيهابا اسيدهاي چرب و يا آنكمپلكسدنبال تشكيل به نشاسته خواص تغيير.

 ويسكوزيته و تنزل كيفيتشدنحرارت ژالتينه درجه مانند تغيير ،.

 دادناز ديگر خصوصيات شناخته شده نشاسته تشكيل ژل به دنبال حرارت.
 (.نشاسته  ژل ساز)برنج، گندم،  ذرتنشاسته هايمانند ،آميلوزتحت تأثير بيشتر
 آميلوزبلند و خطي ،رهاي آزادمپليژل در درجه اول به دليل به هم پيوستن مجدد تشكيل.

آميلوپکتين:
 متصل به هم بصورت گلوكز آميلوز تشكيل شده از واحدهاي مانندα–1 4و.
 درصد پيوندهاي 5تا 4داراي بزرگتر، و شاخه هاي بر خالف آميلوز دارايα–1 6و.
 آندر هر واحد زنجيره گلوكز واحد 25الي 20آن وجود توجه به ميزان شاخه هاي با.
 گلوكواحد 595238، حاوي 108داراي وزن مولكولي بسيار باال و در حدود آميلوپكتين .
 بر وزن مولكولي يك واحد (108)نشاسته مولكولي بدست آوردن تعداد زنجيره ها با تقسيم وزن ،

.  زنجيرهعدد 29762، برابر با (168)گلوكز
 زنجيرهواحد گلوكز بطور متوسط در هر 20معني وجود به.

 نوع : زنجيرهداراي سه نوع آميلوپكتينA حاصل پيوندα–1 نوع ،  4وB حاصل پيوندهايα–1و 4وα–
. احياهمراه با يك گروه 6و α–1و 4وα–1حاصل پيوندهاي Cو نوع 6و 1



گرانول هاي نشاسته:
 طبيعتو آميلوپكتين به شكل آزاد در آميلوز عدم وجود.
 نشاستهگرانول هاي عنوان جزئي از تركيبات نيمه بلورين و جدا از هم يعني به ديده شدن.
 نشاسته، شكل و ساختمان اين گرانول ها بر حسب منبع اندازهتفاوت در.
 بي شكل،زاويه دار، بيضوي، كرويشكل، به ميكرومتر100ميكرومتر تا بيش از 1آنها از كمتر از قطر.

  ميكرومتر3قطر حدود با كروي وميكرومتر35قطر با گرانول بيضوي داراي دو نوع گندم، جو و چاودار نشاسته.

 برنجو ( يوالف)جو دو سر گرانول هاي نشاسته ساختمان متفاوت.
 گرانول هاي مركب، ايجاد به يكديگرمتصلبسيار ريز گرانول هاي.

نی نشان دهنده مي روس وپ ال تروباتهيه شده تصاویر 
:واندازهنظر ش ل از گرانول انواع 

a وbگندم ،c- اسبیدندان ذرت ،-d باا ذرت با آمي وز ،
e- ،سيب زمينیf- (نشاسته کاساوا)تا يوکا ،g-برنج.



 آنساختارريزبررسيتيمار گرانول نشاسته با اسيد يا آنزيم جهت.
 گرانول هادرون در بخش بلورين و بي  شكل دو مشاهده.

 بي شكلبخش  شكسته شدن سريعتر(amorph) بلوريناحيهنمقايسه با در تحت تاثير آنزيم گرانول.
 درختانتنه عرضيبرش شبيه پديده حلقوي شکل نوعي ظاهر شدن.
 اه به از دوره هاي رشد واستراحت گيناشي ، شكلبلورين و بدون بخش هاي دهنده يك در ميان بودن نشان

.نشاستههنگام ساخت گرانول هاي 
 بين خودپيوند قوي آميلوپكتين و برقراري كوچكتريا زنجيره هاي شاخه ها نگرفتكنار هم قرار.

 بلورينآن تشكيل نواحي نتيجه.

 ساكارزنشاسته و نه خود بصورت مازاد ذخيره انرژي از نظر انرژي، بهترين حالت براي گياه.
بدليل نامحلول و بسيار بزرگ بودن مولكول. 

آميالزنزیمآباشدهتيمارنشاستهگرانولعرضیمقطع

تهساختار ح قوی درون گرانول نشاس



 نشاستهگرانولاجزاء كم مقدار در:
گرانول درناچيزمقاديردرامالحوچربيپروتئين،وجود.
درصد0/35تا0/1بيننشاستهنوعحسببرپروتئينقدارم،درصد0/5ازكمترخاكسترميزان.
درصد0/8تا0/1بينچربيميزان.

نشاستهكليتركيب:
غالتدانهجوانهدرچربيهابيشترتمركز.
 اغلب از نوع قطبي( درصد1/0تا 0/5)نشاسته غالت حاوي مقادير كمي چربي.

ربيفاقد چ( غير غله اي)آب، برخي انواع نشاسته –براي استخراج نياز به حالل هاي قطبي مانند مخلوط متانول.

غيرنشاسته ايونشاسته ايهايچربيدستهدوبهاندوسپرمدرموجودهايچربيتقسيم.
فسفوليپيد%15وگليكوليپيد%25قطبي،غير%60شامل،غيرقطبيوتري گليسريدينوعربيشتنشاسته ايچربي.
فسفوليپيددرصد86وگيلكوليپيددرصد5،غيرقطبيدرصد9شاملايينشاستهغيرهايچربي.

لسيتينچونامولسيفايريتركيباتبهشبيه،فسفاتهايگروهدارايبيشتر.
آنهابهيفسفوليپيدليزوهايچربيناماطالق.

غالتنشاستهازكمترچربيدارايوكاساواسيب زمينيشاستهن.
آنشدنژالتينهنحوهبرنشاستهدرموجودچربيمهمتاثير.

طعمدونب(تاپيوكا)كاساواوسيب زمينينشاسته،طعمبرنآديگراثر .



نشاسته حاوي مقدار قابل مالحظه اي فسفر و نيتروژن.
صورت استريدر نشاسته غالت، فسفر بيشتر بصورت فسفوليپيد، در نشاسته سيب زميني، فسفر با گلوكز ب.

 درصد نيتروژن0/05تمام انواع نشاسته حاوي كمتر از.
باقيمانده آنزيم هاي موثر به هنگام سنتز نشاسته  .

دستهدوبهنشاستهگرانولازنمودنجدانحوهحسببرهنشاستدرموجودپروتئين هايتقسيم:
نمكيمحلولباشدنجداقابلگرانولسطحرويبرموجودپروتئين هاياول.
چوندترجنت هاييياقليائيمحلول هايبهنيازسختي،بهآنهاجداسازي،گرانولبهمتصلپروتئين هايSDS.

آميلوپكتينوآميلوزباپيوندكوواالنسيايجاددومنوعفرضيه،يكبنابر.
گرانول هاسطحبرجذبسطحي،پروتئين هاييااولنوع.

 فريابيلينپروتئين هائي مانند وجود(friabilin) پيوروايندوالينو(puroindoline) نشاستهبر روي.
 سختاز دانه هاي نرم گندم و كمتر از دانه هاي استخراج ، گندمآنها بر سختي يا نرمي اندوسپرم دانه تاثير.

(ومدُرُاز جمله گندم )گندم هاي سخت يا خيلي سخت ، عدم وجود درگندمدر تعيين سختي دانه هاي مهمي نقش داراي.
 كيلودالتون15مولكولي آنها حدود وزن.
يوروايندوالين هاپPIN))، تريپتوفانيك بخش غني از وسولفيديپل دي 5باهيدروفوب بازي و  پروتئين هاي.
به دو شكل يوروايندوالين هاپa(بخش عمده)وb.

 آمينهاسيدهاي تيب رتدرصد داراي ساختار يكسان در 60دو نوع تا هر.
 غني از تريتپوفان در نوع بخشb كمي كوتاه تر از نوعa.

دانهتعيين سختي و نرمي شاخص نيز پروتئين بازي و يابيلينرف.



 شدن، تشکيل خمير و تنزل كيفيت نشاستهژالتينه:
 گرانول هاي طبيعي نشاسته در آب سردنامحلول بودن.
 بروز دليل به ه ، بلكگرانول ساختارو يا ويژگيهادليل به نه منحصر به فرد نشاسته در مواد غذايي، ويژگيهاي

.گرمبا آب نشاستهتماسهنگام به تغييرات
هان زنجيرهپيوندهاي هيدروژنه بيته شدنشكسبدليلتضعيف گرانولعامل ز نظر ترموديناميكي، حرارت ا 

 پيوندهاي هيدروژنهكميتعدادباابتدا در نواحي بي شكل گرانول يعني نواحي تورم بروز.
 (.گرانولهابدليل تفاوت اندازه )هرچند نه همه به يك اندازه(تورم)اندازه گرانولافزايشدر ننيجه
 يسكوزيته محيطو افزايش وبيشترآبجذب بدليلهاگرانول تورم بيشتر تداوم حرارت دهي، با.

 به باالترين حد خودگرانوليتورمرسيدن هنگامبهويسكوزيتهبه حداكثر رسيدن :peak viscosity

 تحراره درجمقدار آب و .نوع گرانول،نشاستهدامنه پديدار شدن آن به غلظت و هر نوع تغيير نقطه آغاز وابستگي.

 محلول آبيآميلوز و آميلوپكتين در، رها شدن نيمه بلورين گرانوليشدن ناگهاني ساختار هم گسيختهاز.
 ويسكوزيته به دليل باز شدن گرانول ها و خروج مقدار زيادي آبكاهش.

نشاستهي يا پخته شده در  خميربروز حالت آنگاه ، گرانول هااكثر توسطاين فرآيند طي كردن.
بدنبال ژالتينه شدن نشاسته عبارت است از شكسته شدن نظم مولكولي موجود در گرانول هاي نشاسته

: ناپذير در خواص نشاستههمراه با ظهور تغييرات برگشتحرارت دهي نشاسته در محيط آبي
تغيير حالليتو ر نوشکست حَف ويژگي، تورم گرانولي.



درجه حرارت ژالتينه شدن»: اين گونه تغييرات در نشاستهايجاد كننده درجه حرارت»
 (تفاوت اندازه گرانولي)به عنوان درجه حرارت ژالتينه شدن نشاستهصاخماي يك دعدم امكان تعيين.

 از مرحله ژالتينه شدننشاسته مرحله خميري شدن تفكيك كاملدشواري.
 تداوم ژالتينه شدننظر گرفتن آن به صورت در.

 آميلوزهااتصالبدليلويسكوزيته سرد شدن محلول، افزايش مجدد با.
 مانندژلويسكواالستيك بلورينساختار جديد نوعي تشكيل.
 نشاستهو اوليه گرانول بسيار متفاوت با ساختار نيمه بلورين  .

و بر عكسبيشتراحتمال ايجاد ژل سفت و قابل برش ، هر چه مقدار آميلوز بيشتر.
تاپيوكا بدليل آميلوز كمتر، شل، نرم.
 (.شكل گرفتن حالت مومي پس از سرد شدن)در نشاسته مومي فاقد آميلوز عدم تشكيل ژل

 بافت، لزوجتمانند شكل گيرينشاسته براي ايجاد خواص عملكرديويژگي در همين استفاده از
.و نگهداري رطوبت در مواد غذايي( ويسكوزيته)
 تنزل كيفيتدر كنار آنها بروز پديده.
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مجدد واحدهاي آميلوز و آميلو پکتيناتصال ، آنشدن بازآب توسط گرانول، جَب 

تهحداكثر ويسکوزيكاهش شديد ويسکوزيته

گرانول در حال از هم پاشيدگي

نيمهساختار 
ولبلورين گران

صال تشکيل ژل با ات)تبلور مجدد 
(آميلوز ها به يکديگر

مرحله سرد كردن محلول



لوپكتينآميوآميلوز مقدار به حاصلخصوصيات رئولوژيكي و نحوه ژالتينه شدن خمير و يا ژل وابستگي.
 از آميلوپكتينه شدمومي ساخته مثال در نشاسته براي.

 كاهش سريع آن، هيادامه حرارت داما در . در ابتداويسكوزيتهافزايش.
 ،فقدان حالت ژلخميري چسبنده و ويسكواالستيكايجاد بعد از سرد شدن ،.
 در آغازويسكوزيته، افزايشآميلوز% 25نشاسته ذرت دندان اسبي حاوي در.
شدنبرش بعد از سرد ژلي قابل ، تشكيل ويسكوزيته با ثباتايجاد ا ادامه حرارت دهي، ب.

ومیویس وزیته نشاسته های سيب زمينی ذرت دندان اسبی و ذرت مآمي وگرام



تنزل كيفيت :Retrogradation

 (.آميلوز و آميلوپكتين)رهاي نشاستهمپليبعد از آزاد شدن
اتحاد مجدد در دوره سرد شدنبه آنهاتمايل.
 تشكيل نوعي مجموعه بلورين با ساختار ژل مانند،نتيجهدر.
 ر خطيساختابدليل مولكول هاي آميلوز به تركيب و اتحاد مجدد و تشكيل پيوندهاي هيدروژنهتمايل بيشتر
 ه اما با شدت كمترپديداينتشكيل در آميلوپكتين تاثير همزمان.

 ايجاد ساختار نيمه جامد، )آن و قابليت برش در ژلكدرمات و فزاينده حالت افزايش(semi solid.

 ژل حاصلافزايش سفتي در و زمانبمرور مانند، شدن آب و ايجاد بافت الستيك آزاد.
 كيفيت تنزل ظهور پديده(retrogradation)  شاستهسرد شدن نهنگام.
سينرسيسپديدهبروز(synersis)«نشدهتعديل نشاسته حاصل ازدر فراورده بويژه« نشت آب از بافت.

 ريخچال و يا فريزدر نگهداري شده هايدر فراورده سينرسيس ديده شدن.

 از آنشدهزاد نشاسته بعد از باز شدن يخ فراورده با اندازه گيري مقدار آب آثبات تعيين.
 نشاستهمناسبي براي تشخيص كيفيت شاخص.
 مختلفحاصل از منابع نشاسته و در نتيجه سينرسيس دركيفيتو شدت تنزل سرعت تفاوت.

 ژل  نرمتشكيل درصد آميلوز 19حاوي تاپيوكا.

 سفتژل ، ايجاد%(40بيش از )باالداراي آميلوزذرت نشاسته.
 شدنسرد هنگام وقوع تنزل كيفيت و نشت آب شديدتر در آن به.



 اثرpH نشاستهبر به هم زدنو:
 دامنه وسيعبهتوجه باpH نشاستهاين عامل بر اثر لزوم توجه به غذايي مواد در.
 تحت تأثير محسوس يشكلبه ويسكوزيته تغييرpH.

 نشاسته تعديل شده يادر نشاسته معمولي و چهحالت اين ديده شدن(modified starch).
pH دادنباعث تسريع ژالتينه شدن در مراحل اوليه حرارت پائين بسيار باال يا.

.ويسكوزيتهمنفي بر اثر داراي مراحل بعدي در 
 گرانول هاواسطه هيدروليز شدن پيوندها و از بين رفتن ساختار يك دست به.

 نشاستهبر رفتار هم زدن ه بتاثير زياد و محسوس.
 هم زدنه بدرجه حرارت و همزمانعمال اِه بدليل نشاستخوب شدننژالتينه.

خودبه حداكثر ويسكوزيته نرسيدن.
 نشدهتعديل نشاسته هاي آسيب پذيري بيشتر.

 فرآيندهارهموژنايزر دو پمپ  با سرعت زياد، كن  استفاده از مخلوط با توجه بهوضعيت اين اهميت توجه به.
 نشاستهشدنبر ژالتينه امالح ها، قندها، پروتئين ها و چربي تاثير.
 آنكامل دارا بودن تمايل به انجام واكنش با گرانول نشاسته و جلوگيري از هيدراته شدندليلبه چربي ها.

كمترويسكوزيته با تهيه  فراورده باعث  .
 آباز طريق رقابت با نشاسته براي جذب قندها.

 نشاستهمحدود شدن ژالتينه و خميري شدن  باعث.



نتاثير شدت به هم زدن مح ول نشاسته در حال حرارت دادن بر ویس وزیته آ

زمان و درجه حرارت

بدون هم زدن
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 تعديل يا تغيير خواص نشاسته(Starch Modification):

 تلف قابل استفاده در انواع فراورده هامخطبيعي حاصل از منابع نشاسته خواص منحصر به فرد.
 غذائيويژگي الزم جهت بكارگيري در دامنه وسيعي از مواد فاقد در عين حال.
 نمودتوليد ها فرآيندنشاسته اي با توانايي تحمل دامنه گسترده اي از بايد مواد غذايي توليدي تنوع به دليل.
 ورفتار نشاسته به كار رفته در فراورده به هنگام توزيع، انبارداري نحوه در كنار آن اهميت….
نشاستهو تغيير خواص تعديل ها ضرورت توجه و انجام انواع نيازاين بدليل  .

1- نشاستهو تعديل شيمياييتغيير  :
 مجازمرسوم ترين تعديل و تغيير در خواص نشاسته از طريق تيمار آن با مواد شيميايي.

 عملكرد نشاستهايجاد تغيير در.
 نشاستهساده و شامل واكنش مواد شيميايي با گروههاي هيدروكسيل پليمر تعديل.
 آبينشاسته به روش شيميايي در محيط تعديل انجام.
 تحت شرايط مناسب از نظر (درصد مواد جامد45تا 30)نشاسته در آب سوسپانسيون تركيب ،pH و

.شيمياييدرجه حرارت با مواد 
 تنظيمواكنشاز اتمام بعدpHو شستشوي آن و تبديل به پودر خشكمطلوبتا حد حصول م.
 تعديل شيميايي بر حسب درجه جايگزينيو شدتميزانبيان(degree of substitution).

 هاي هيدروكسيل واحدهاي گلوكز گروه شده با هاي استات يا فسفات جايگزين گروه نشان دهنده تعداد.
 عرضيلاتصاتعديل شده از طريق انجام نشاسته توليد تجارت، در(cross-linking) و يا واكنش هاي

.  روشجايگزيني و يا هر دو 



عرضي( پيوند)ايجاد اتصال : الف:
 نشاستهايجاد اتصال عرضي معمول ترين روش تعديل شيميايي.
 نشاستهمواد شيميايي براي انجام واكنش با دو يا چند گروه هيدروكسيل از استفاده.

 نقاط جوش ياپيوندهاي عرضي تشکيل(weld spots)

 ساختمان گرانوليمستحكم نمودن .

ی ساختمان گرانول نشاسته دارای  يوندهای عرض-26ش ل

 يوندهای
عرضی 

گرانول 
متورم
هنشاست

 يوند های
هيدرو نی



 آمدهعرضي بوجود پيوندهاي توسط گرانول ها تورم كنترل شدت.
اسيديحرارت باال، بهم زدن شديد و شرايط درجه قادر به تحمل نشاسته اي توليد.
مراحل توليد اين نوع نشاسته:

نشاسته درصد 45تا 30قلياييمحلول توليد(pH 12تا 7/5برابر با).
عرضيقادر به ايجاد پيوند مجاز با يك ماده شيميايي انجام واكنش.

 آنهيدريداكسي كلرايد، سديم تري متا  فسفات و مخلوط آديپيك و استيك فسفر جمله اين مواد شيميايي از.

 ساعت24دقيقه تا 30انجام واكنش بين زمان ، سانتي گراددرجه 25–50واكنشحرارت درجه.
 در پايان تنظيمpH ،كردن محصولخشكوشستشونشاسته را تا حد خنثي بعد از اتمام واكنش.
به منظور تهيه استرهاي ( بر حسب وزن نشاسته)درصد0/25تا 0/005از فسفر اكسي كلرايد در محدوده استفاده

.عرضينشاسته اي داراي اتصال هاي 
 نشاستهاتصال عرضي در ايجاد براي درصد 0/00025ميزان به فسفاتتري  متا سديم امكان استفاده از.
 واكنش تكميل براي طوالني تري نياز به زمان.

 ه طوالني از استفاد)به شرايط فرآيندخوبتحملو داراي ويسكوزيته بهتر و باثبات تر نشاستههر دو نوع
.نسبت به نشاسته عادي( حرارت، شرايط اسيدي و يا بهم زدن شديد 

 بدليل جلوگيري از تورم شديد گرانولي حين حرارت دادنعرضيايجاد اتصال چشمگير تأثير.
 نشاسته بازدارنده»به تعديل شده نشاسته ناميدن اين نوع»



شيمياییاتصال عرضی بين نشاسته و ترکيبات ایجاد 
استيك آنهيدرید-به ترتيب  سفراکسی ک راید، تری متا سفات و آدیپيك

       کنش    فس    کس  ک

         ک    -  کنش       پ ک

  ت  کنش            فس



هرگونه فقدانpeak (درصد سديم تري متافسفات0/08)با اتصال عرضي باال نشاسته در ويسكوزيته،
 ويسكوزيتهافزايش تدريجي بابه صورت منحني بيشتر.

 بازارنشاسته تعديل شده با تعداد اتصال عرضي بسيار متفاوت در انواع وجود.
نتيجهدستيابي به بهترين اي ت انتخاب مناسب ترين نوع آن بر حسب نوع فراورده برضرور.
 ا به هنگام فرايند در شرايط اسيدي و يانجاممواقعدر غذا صنعت در نشاستهمورد مصرف اين نوع بيشترين

.باالاستفاده از همزن هاي پر قدرت همراه با درجه حرارت هاي 
 در صورت ايجاد اتصال زياد  و فقدان حرارت كافيعدم عملكرد مناسب اين نوع نشاسته.
 شدهايي كه بطور كامل در آن اتصال عرضي ايجاد نشاسته عدم تشكيل ژل در.

نازكويژه جراحي بصورت يك اليه هاي عنوان پوشش درون دستكش به و امكان استفاده استريلقابل.

جايگزيني: ب
 آنخمير نشاسته به دنبال سرد شدن ويسكوزيته افزايش.
 نزل كيفيتبروز ت)بيشتر، مقدار آميلوزنشاسته داراي در شديدتر بودن اين افزايش
 مانند ياييشيممواديبا نشاسته لزوم تيمار،منظور جلوگيري از بروز پديده فوق و به حداقل رساندن آنبه

.نشاستهنمودن آنها به ساختار اصلي و وارد پروپيلهاي استيل يا هيدروكسي گروه 
« بلوك كنندههاي گروه.».



 عملحرارت ژالتينه شدن نشاسته با انجام اين درجه كاهش.
 كيفيتتنزل بروز آن و دراز اتصال مجدد پليمرها جلوگيري كمك به ثبات نشاسته با.

 نجمدبصورت ميا پاييندر درجه حرارت  قابل نگهداريفراوردهدر نشاسته نوع اين مناسب بودن استفاده از  .

در نشاسته(بلوك كننده)بازدارندههايگروه جايگزيني 

           کنن  

     گ               
  گ    /       



(A (:استات نشاسته)نشاسته استرهاي
 آنويژگيهاياستيله كردن نشاسته يكي از روش هاي معمول در صنعت به منظور تثبيت.

قابل كاربرد در مواد غذايياستيلدرصد گروه هاي 2/5تا 0/5نشاسته حاوي ستات اتهيه.
استهنشنشاسته استيله شده از طريق افزودن آرام استيك اسيدآنهيدريد و يا وينيل استات به محلول تهيه.

 خنثي نمودنpHنشاستهو شستشوي واكنشاز اتمام عد ب.

 كنندهاستيله شده در درجه اول به عنوان تغليظ نشاسته استفاده از.
 صورت سرد و يا منجمد ه ه قابل نگهداري بدر فراورد، امكان استفاده خوبثبات و شفافيت داراي
 لبنيكردن آن به فراورده هاي اضافه امكان بروز لخته در صورت.

 در حضور مقدار باالي پروتييناستاتيدليل بي ثبات شدن پيوند به .

شاستهگروه های استات بر روی نجایگزینی 



(Bآنهيدريد كنش نشاسته با اكتنيل سوكسينيواك(OSA):
 باتي با تركيروي آنگروه هاي موجود بر يجايگزيندر نشاسته بدليل ( هيدروفوب)ايجاد حالت آبگريز

.آنهيدريدو يا سوكسينيك OSAمانند 
 امولسيونيعنوان تثبيت كننده به كاربرد.

استاتيشبيه به واكنش تهيه نشاسته نشاسته تهيه اين نوع جهتواكنش شيميايي.
 گرفتهمورد استفاده قرار باز شده وآنهيدريداين تفاوت كه در اين روش حلقه هيدروفوب با.

 سوكسنيكيك نيمه استر از اسيد محصول .

روي نشاستهبر OSAواكنش جايگزيني 

هيدروفوبحلقه 



 در واكنش انجامpH 7 نشاستهو در سوسپانسيون 9تا.
(درصد0/02جايگزيني مجازحداكثر).

 جايگزينيافزايش ميزان با حرارت ژالتينه شدن درجه كاهش.
 فراوانداراي آميلوز نشاسته درحتيتمايل نه چندان زياد به تشكيل ژل.
 ساالدعنوان تثبيت كننده در نوشابه ها و سُس هاي به كاربرد.
 در نوشيدنيهااَبري كنندهبه عنوان ماده ومعطرهآن به عنوان ماده پوشينه كننده مواد از استفاده.

(Cنشاسته فسفاته:
 ديمسفات سُلي فُپُسديم و تري رتوفسفات اُفسفاته از طريق ايجاد واكنش با تركيباتي چون نشاسته تهيه.

 و در ساعت 6دقيقه تا 30بمدت درجه سانتي گراد 120-160حرارت درجه در رتوفسفاتبا اُانجام واكنشpH5 5/6تا.

 پاييندر درجه حرارت هاي مناسب ثبات وخوبنوع فسفاته داراي شفافيت نشاسته.
 ساالدتهيه سُس هاي راي ، قابل استفاده بامولسيون كنندگيخاصيت داراي.

 سركهثبات امولسيون حاصل از روغن و به كمك.



وي نشاستهجايگزيني بترتيب امرتو فسفات و تري پملي فمسفات بر ر



D)نشاسته اتري:
 شدهتهيه نشاسته هيدروكسي پروپيله شده گامي بلند در تهيه نشاسته هاي تعديل.
 انجمادرفع -هنگام فرآيند انجمادثبات خوب ، كمشفافيت بسيار خوب، ويسكوزيته باال، سينرسيس داراي.
عرضياتصال يمار بيشتر شدن اين ويژگيها، در صورت انجام همزمان ت.
سُسگريوي ، پودينگ  و مانند انواع ها فراورده ازدر طيف وسيعي استفاده از آن.

 قلياييدر شرايط ( درصد10تا 6)از طريق انجام واكنش بين محلول نشاسته با پروپيلن اكسايد اين نشاسته تهيه،
.ساعت24درجه سانتي گراد به مدت 45تحراردرجه 

 پروپيلدرصد گروههاي هيدروكسي 7حداكثر در اين شرايط ايجاد.

 د خود به خوتورم امكان وقوع بودن حالت قليائي زياد، دارا و شدنحرارت ژالتينه درجه به دليل كاهش
.(درصد بر حسب وزن نشاسته10تا 5)افزودن سولفات سديم ، ضرورت گرانول ها

هنشاستهيدروکسی  رو يل بر روی جایگزینی 



 هنشاستبر روي ويسكوزيته واكنش ها اينانجامشگرف و محسوستأثيردر همه موارد جايگزيني.
 ،حداكثر ويسكوزيتهافزايش در مقايسه با نشاسته طبيعي.
 هاانجام اين واكنش با درجه حرارت و زمان ژالتينه شدن كاهش.

 مرحله كاهشset back تتنزل كيفيدر مقابل ، ثبات خوبآميلوزدر نشاسته هاي حاوي بويژه  .

ته نشاستهبر روی ویس وزی( کردناستي ه مانند )جایگزینی تأثير 
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2-هيدروليز نشاسته:
 خوبتغليظ كنندگي بسيارخاصيت ، داراي باالنشاسته داراي قسمت هايي با وزن مولكولي.

 پايينته ويسكوزي،كماجزايي با وزن مولكولي حاوينشاسته ايتوليد ، (هيدروليز)اين تعديلانجام با.
 يدروليز هيدروليز اسيدي، اكسيد كردن، دكسترينه كردن و ه:ديلعتاين نوع روش هاي مهم ترين

.آنزيمي
هيدروليز اسيدي نشاسته: الف

هيدروليز بيشتر در نواحي بي شكل گرانولتوسط اسيد، 6و1و 4و1هر دو نوع پيوند هيدروليز.
55)درجه سانتي گراد تا كمي كمتر از درجه حرارت ژالتينه شدن نشاسته 25درجه حرارت بين افزودن اسيد در

.(درجه سانتي گراد
 مورد نظر و مطلوبهيدروليز تا حدانجام.
 و خشك نمودن فراوردهنشاسته، شستن سيدخنثي كردن امرحله بعد در.

 گرمعمده از انجام هيدروليز اسيدي، كاهش ويسكوزيته خمير نشاسته هدف.
 نشاستهغلظت هاي بيشترامكان استفاده از.
 به نامرانوع فراورده ها اين نامگذاريthin boiling.
 ژلتشكيل قدرت داراي ضمن دارا بودن ويسكوزيته پايين، زيرا.
 آنهاتشكيل ژل در بدليل اهميتقناديهاي فراورده آنها در تهيه از استفاده.
 ژله اينبات هاي حاوي اين نوع نشاسته داراي بافت نرم و آب.



اكسيد نمودن و رنگبري:ب
 استفاده از مواد اكسيدكننده با تعديل نشاسته.

 رنگبرياكسيد نمودن و يا بهعديل ناميدن تبه نوع و مقدار ماده مصرفي بسته.
سديمم وكلريت كلسيم، پرمنگنات پتاسييا پراكسيد هيدروژن، آمونيوم پرسولفات، هيپوكلريت سديم :مواد رنگبر.

 نشاستهمورد در تنها ماده مجاز هيپوكلريت سديم.
 (گرم براي هر كيلو نشاسته55)نمودناكسيدمجاز اين ماده براي حد ،
 (. گرم به ازاي هر كيلوگرم نشاسته2/8)براي رنگبري

 ي هايي اساسي از انجام عمل رنگ بري، بهبود رنگ سفيد پودر نشاسته از طريق اكسيد نمودن ناخالصهدف
.هاچون كاروتن، زانتوفيل و ساير رنگيزه 

 هيپوكلريتتحت تأثير هيدروكسيل تعدادي از گروه هاي اكسيد شدن.

 راي رنگبريحد مورد نياز باز باالتر از مواد اكسيد كننده استفاده.
پاييننشاسته با ويسكوزيته وليد باعث ت.
 عامل اكسيد شدن بقيه درصد 75، كربن-كربندرصد از ماده اكسيدكننده باعث شكسته شدن پيوندهاي 25حدود

.هيدروكسيلهاي گروه 

 پايينمايدو پايدار در عاليبسيار شفافيت ، شدهاكسيد نشاسته ويسكوزيته كم.
 سبزيهابه منظور پوشش فراورده هايي مانند انواع گوشت و يا ل شُتهيه خميرهاي نرم و در استفاده.

پس از سرخ كردنمانندنوعي بافت برشته ي، ايجادغذايماده به خميرچسبيدن كامل.



غالب در حين اكسيد شدن نشاسته واكنش هاي 



دكسترينه كردن : پ(Pyroconversion)

 خشكنشاسته اسيدي شده با حرارت تيمارروشدر اين.

 قند قدار ، مرنگانواع از نظر ميزان ويسكوزيته، قابليت حل شدن در آب سرد، توليد انواع فراورده با تفاوت
.حرارت دهيمدت زمان ،حرارت، رطوبت، درجه pHحسب شرايط واكنش از جمله بر و ثبات متفاوتاحيا
 سفيددر دو رنگ زرد و يا توليد فراوردهرفتهبه شرايط به كار بسته.

 كوزيديگليهيدروليز پيوندهاي منظور به بر روي نشاستهاسيد(اسپري)پاشش ابتداآن توليد براي.
 آنزدنهمراه با بهم حرارت خشك اِعمال.

 پليمرسپس تشكيل مجدد ، اين فرآيندانجام در حينهيدروليز نشاسته.

 آبحاصل داراي ويسكوزيته كم، قابليت تشكيل خوب اليه و حالليت خوب در فرآورده.
 قيمتگران يصمغ هاي باجايگزينو يا فراورده هاي گوشتيدهيپوشش براي بكار گيري آن.

 لبنيدر فراورده هاي قنادي و جايگزين چربي به عنوان باال با ويسكوزيته دكسترين  استفاده از.



هيدروليز آنزيمي: ت:
 توسط آميالزهاتخميرنشاسته به قندهاي ساده از طريق انجام تبديل سابقه طوالني.
 نشاسته طبيعيامكان استفاده از.
 نشاستهاز خمير ژالتينه شده ه داستفاآنزيمي با تعديل.

 به آنزيمآن بااليبسيار حساسيت بدليل.

آميلوپکتينآنزيمي آميلوز و هضم 
آميالز و يك آنزيم شاخه شکنβو αتوسط



 روزستقندهاي ساده دكو بيشترين تعديل آنزيمي نشاسته، به منظور تبديل آن به مالتودكسترين، شربت.
 تشكيل دهندهبر اساس اندازه مولكولي مواد ،آنزيميپايان تعديل در متنوعفراورده هاي بدست آمدن.

 داراي معادل دكستروز ،شيرين ترمخلوط كوچكتر، مولكول ها هرچهDextrose Equivalent))باالتر.
 100كاملدكستروزدكستروز براي نشاسته صفر و براي معادل.

براي توليد مالتودكسترين و شربت هاي با آميالز استفاده ازDEپائين.
افزودنα  همراه باآميالزβ- شربت با توليد ، براي شكنآميالز، گلوكوآميالز و آنزيم هاي شاخهDEباال.

تغييرDE سكوزيته، ، شيريني، ويحالليتمانندعملكردي فراورده تغيير خواص ،پيشرفت واكنشهمگام با
.  ژلجذب آب و تشكيل قابليت 

3-تعديل فيزيکي نشاسته:
نشاسته پيش ژالتينه: الف:

 پيش ژل يا نشاستهپيش ژالتينه نشاسته(pregel) فوريو يا نشاسته(instant starch)

خشك كندرصد ماده جامد روي غلطك 40تا 30محلول نشاسته حداكثر با ريختن.
 خشك كن غلطکياز آن با رپودتهيه سپس از بين رفتن ساختار گرانولي،نشاسته بدونژالتينه شدن.
 گرانولينشاسته طبيعي داراي ساختار مانند حاصل فراورده.

 كودكغذاي مانند با دماي پايين، هاي در فراورده به عنوان قوام دهندهنشاستهاين نوع از استفاده.



  ک کن 
 غ      

      خ  

 خ  

تك و دو غلطکي و بخشهاي مختلف آنهاخشك كن هاي 

 ج    
 غذ  

ک   ک

ک   ک ک   ک

  ک کن  خ  
 غ    ک 

   ع      

ص ح  
     ک

غ  ک           کنن  

 خ  

 خ  



پودر، تبديل به كاردكتوسط داغ شده بر روي غلطك هاي تشكيل خشك يه جدا شدن ال.

غلطكخشك كن داراي يك از ويسكوزيته اندكي باالتر غلطك از دو صورت استفادهدر.
 غلطكدو استفاده از امكان تهيه اليه هاي نازكتر با.

نيروي بليل وارد آمدنshearكمتر.
 كمترحاصل، حالت دانه اي و كلوخه اي فراورده.

پختت اليه و درجه حرارت خامدليل كاهش مقدارگرانول هاي شكسته شده، ضه ب.

 روش  شيمياييبه تعديل شدهنشاسته هاياين نوع نشاسته ها با تفاوت مهم.
تشكيل سريعتر ويسكوزيته.
 عيسرآبجذباسفنج،بهگرانول ها شباهت ژالتينه،پيش نوع در.

 ذراتفرآيند آسياب و در نتيجه اندازه كنترل امكان خشك شده، فراورده آسياب بهتوجه با.
 حاصل از آنبافتنوع و نشاسته پيش ژالتينهحل شدنامكان تغيير نحوه.

 كندقابليت حل شدن باولينرم  بافت ايجاد باعث پيش ژل آسياب كامل.
 و قابليت حل شدن سريعتربافت كلوخه ايداراي ژل تهيه شده به صورت زبر، پيش.

نشاستهتيمار حرارتي : ب:
 رطوبتدو تيمار حرارت دهي در حضور ازتركيبي ، جالبفيزيكي فرآيند.

 گرانولينشاسته تعديل شده پس از حرارت دادن به همان صورت توليد.



 شدنهنگام ژالتينه به از قبل بهترو ويسكوزيته پايداري ، دارايفراوردهويژگيهاي اوليه حفظ.
 انكسار نورگين ويژرفتبين از آسيب رسيدن به ساختار گرانولي و ونبدفيزيكي در نشاسته تغيير ايجاد.
شدننشاسته در معرض درجه حرارت باالتر از دماي ژالتينه قرار دادن.
 ژالتينه نشودنشاسته كه گونه ايرطوبت به مقدار كاهش.
 درصد15-35بين ( نشاسته كاساوا)رطوبت تاپيوكا تنظيممثالعنوان به.
 ساعت1درجه سانتي گراد به مدت 130تا آن حرارت دادن سپس.

 فراورده اي باحاصل داراي ويسكوزيته با ثبات خوب در نشاستهpH 4/5از كمتر.

زدايياسترس تيمار : پ.
 طوالنيبراي مدت امانياز براي ژالتينه شدن مورد ماي دنشاسته تا حد كمتر از محلول حرارت دادن.



2-پروتئين:
حاصلِ اتصال آمينو اسيدها با پيوند پپتيديپروتئين، پليمر طبيعيي ساختماناز نظر.

 يك گروه جانبي آمينياسيدهاي آمينه داراي گروه هاي اسيدي و تمام ،R .
گروه جانبي عامل تفاوت آمينو اسيدها از يكديگر.

 آنهاساختمان اول يا ترتيب آمينو اسيدها پروتئين ها بين عامل تفاوت نخستين.
 و در مواردي چهارم پروتئينسومساختمان هاي دوم و به مربوط هاي بيشتر تفاوت.
 پيچ خوردهحدوديتا ، داراي ساختار قابل انعطافپروتئين اسكلت.
 فعالاز جمله گروه هاي سيستئين اسيدآمينو سولفيدريل موجود در گروه.

 آمينوا ديگر يآمينو اسيد همانروي موجود برسيستئين(تيول)سولفيدريلديگر گروه هاي با امكان انجام واكنش
.سولفيددي ندهاي ، تشكيل پيواسيدها

پيوندهايزنجيره هاي پروتئيني و 
آنهادرسولفيد دي 

دي سولفيدد پيون



 غالتي بندي پروتئين هاطبقه:
 فردي به نام تجريبات تقسيم آنها بر اساسT.B.Osborne چهاردستهبه:

ي محلول در آبآلبومين ها.
 نمكيدر محلول هاي رقيق قابل حل شدنخالصدر آب نامحلول ها گلوبولين.

نامحلولنمك بسيار زياد غلظت در(.salting out وsalting in.)
 درصد70ها پروتئين هاي محلول در اتانول يا ايزو پروپانل پروالمين.
 رقيقدر اسيدها و بازهاي نامحلول در الكل اما قابل حل شدنها گلوتلين.

 فعالها و گلبولين ها از نظر فيزيولوژيك آلبومين.
 اندوسپرمكمي نيز در رداو مقجوانه سلول هاي اليه آلورون، سبوس و در متمركز.
 آمينهتوازن مناسبي از نظر اسيدهاي داراي.
 (مقدارغالت كم در. )متيونيننسبي داراي مقادير زيادي ليزين، تريپتوفان و بطور.

 ها و گلوتلين ها پروتئين هاي ذخيره اي پروالمين(storage proteins)غالت.
زنيبراي استفاده به هنگام جوانه ذخيره گياه.
 جوانهپري كارپ و در ، عدم وجود اندوسپرمدر بيشتر.
 سبكي نانوايفرآورده توليد ، امكانگازنگهداري جهتتشكيل خمير بهدراق،فعاليت آنزيميفاقد.



 غالتمقدار پروتئين در
داراي اهميت از دو نظر:

 (بويژه از جهت نوع و مقدار پروتئين)از نظر ارزش غذايي اول.
 و حمير و نانآردپروتئين در نقش ديگر از نظر و.
 آنتركيب ، ايجاد تغيير درپروتئينبا تغيير مقدار همگام.
پروتئينكل از و گلوبولين آلبومين ، سهم قابل توجهگندمپروتئين كمريدامقرد.
 پروتئينكل بهجزءدو ايناز درصد كمياختصاص ، باالداراي پروتئين گندم در.

وتئينسهم بيشتر پروالمين و گلوتلين در گندم هاي پر پر.

 پروتئيندرصد 16تا 8واريته ها، داراي اكثر ، درصد27تا 6پروتئين گندم بين مقدار.
يا عوامل ژنتيكي و عوامل محيطي از قبيل مقدار ازت موجود در خاك، خشكساليشامل پروتئين غله ميزان موثر برعوامل

.هاو برخي بيماري ( انواع اِستِرسها)زدگيسرما 

 متغيرمقدار هر يك اما همگي داراي چهار دسته پروتثين غالت.

 گندمپروتئين هاي:
 قويتشكيل خمير چسبنده و توانايي با در ميان انواع آرد حاصل از غالت، تنها آرد گندم
 متخلخلسبك و توليد فراورده ، در خودداراي قدرت نگهداري گاز.

عامل مهم منحصر بفرد بودن گندم در ميان تمام دانه هاي غله.

 گلوتن، غير محلول در آب، به راحتي امكان جداكردن از نشاسته، ايذخيره يپروتئين هادسته از .



 خاكستردرصد ليپيد و مقداري كربوهيدرات و 8درصد پروتئين، 80داراي ( برحسب ماده خشك)گلوتن.
درصد پرولين14و -گلوتامين-آميديبه فرم ( درصد35)مقادير زيادي گلوتاميك اسيد حاوي از نظر تركيب.

 (يك نوع گلوتلين)و گلوتنين ( يك نوع پروالمين)گليادين ؛عمدهاز دو گروه گلوتن تشكيل.
 گلوتنين، باقيمانده %70حل نمودن گلوتن در اتانول يا ايزوپروپانول گليادين با تهيه.
 شدنبه هنگام مرطوب ، چسبناكباالمولكولي نه چندان وزن باگروه بزرگي از پروتئين ها گليادين.
 خميرعامل كشساني و چسبندگي ،كششمقابل در عدم مقاومت.
 ميليونتا چند 1000000بين وزن مولكولي ، دارايهتروژنها از دسته پروتئين هاي گلوتنين.
ايجاد مقاومت به كشش و انبساط در خميرارتجاعيخاصيت اراي فقدان چسبندگي اما د ،.

وتنگلگليادينگلوتنين



 غالتپروتئين ها در ساير:
 خميرتشكيل خواص فاقد پروتئين هاي موجود در ساير غالت.
 خاصيتاين دارايحدوديكاله تا يچاودار و تريتتنها.

 و (آمريكاي جنوبي)التيمانند تورفراورده هاييتهيه جهتيا ارزن ذرت سورگوم، هاياز دانهاستفادهroti(هند.)
 و كمتر آبنيروي سطحي دليلبهخمير بيشتر چسبندگي ، آرد گندمخمير با داراي تفاوت بسيار خمير حاصل

.غالتپروتئين هاي موجود در اين گونه تحت تاثير

 ذرتپروتئين هاي:
زئين ها يعني پروتئين هاي ذرت بيشتر از دسته پروالمين(Zein) ،
 گلوتليندرصد 28درصد زئين و حدود 44درصد آلبومين وگلوبولين، حدود 5حدود شامل.

 نوسيلمقدار بااليي داراي ، گندممقدار اين اسيد آمينه در اسيد اما نصف مقادير زيادي گلوتاميك داراي.

 سورگومپروتئين هاي:
 ذرتپروتئين هاي سورگوم بسيار شبيه به پروتئين هاي.

سورگوم يا روالمين پKafirin زئيننظر تركيب اسيدهاي آمينه شبيه از.
 عرضيان حالليت پروالمين ها و مقدار پروالمين داراي پيوندهاي زعمده اين دو، در ميتفاوت.
 (گراددرجه سانتي 60)لزوم گرم كردن الكل.درصد70در درجه حرارت اتاق در اتانول كافيرين محلول نبودن

 اتاقدر درجه حرارت درصد 60در بوتيل الكلكافيرين محلول بودن.



 ارزنپروتئين هاي:
 سورگوماسيدهاي آمينه آن با غالت بويژه ذرت و تركيب تفاوت.

 سورگومنسبت لوسين به ايزولوسين در آن كمتر از اما ، لوسينمقدار زيادي داراي.

 (:يوالف)جودوسرهاي پروتئين
 ،ممتازو بفرد موقعيت منحصر داراي از ديدگاه تغذيه اي.

 تمام غالتميان در پروتئين بيشترين مقدار.
 غالتپروتئين در جو دو سر با ساير توزيع تفاوت

 پروالمين آن ، (درصد55)گلوبولين آن پروتئين عمده(Avenin)10 (درصد25تا 20)گلوتلين ، درصد15تا.

 برنجپروتئين هاي:
 غالتاز ساير كمتربرنجميزان پروتئين.
 و غالتاز فاكتور ساير وچكترك)5/95تبديل ازت به پروتئين پروتئين برنج بر اساس فاكتور ميزان تعيين

(گندماز فاكتور بزرگتر
 پروتئيندرصد كل 5/3ليزين آن ، مقدارمتوازنآمينو اسيديتركيب داراي.

 آن يا گلوتلينOryzenin (.پروتئيندرصد كل 80حدود در )بودهمهم ترين بخش آن
 (درصد5/3حدود)پروالمين در برنج بسيار كم مقدار.



 چاودارپروتئين هاي:
 جودوسربه جز بهتر از ساير غالت كمي پروتئين چاودارآمينو اسيدي تركيب.
 (.  درصد كل پروتئين5/3حدود )گندممقايسه با ليزين در داراي بيشترين مقدار
 درصد25در حدود اسيد قدار گلوتاميك، مآنكننده محدود آمينو اسيد ناوليترپيتوفان.
 چاودارمقادير زياد آلبومين و گلوبولين در آن وجود اسيدي آمينو تركيب توازن خوبدليل.

 پروتئيندرصد20حدوددر پروالمين و درصد10گلوبولين،درصد35آلبومين.

 جوپروتئين هاي:
 ونيناُترِو سپس ليزينغالت بيشترجو همانند محدود كننده آمينو اسيد.

 پوستهارقام جو با اكثر برداشت(lemma وpalea) ، دانهدرصد وزن 10حدود تشكيل.
 ليزينجهي جوانه نيز داراي مقدار قابل تو.غنياز نظر ليزين بسيار ، اماكم پروتئينمقادير داراي پوسته.
. ليزيندرصد 2/3.(درصد12)پرولين و ( درصد35)از نظر اسيد گلوتاميك اندوسپرم غني بودن.

 جوموجود در پروالمينHordein ، به خوددرصد پروتئين جو 40اختصاص حدود..

 (:چاودم)تريتيکالهپروتئين هاي
 چاودارتركيب پروتئين در اين گونه حاصل از تالقي گندم و چاودار، شبيه به.
از چاوداري بيشتر كمنپروالمي، اما چاودارداراي گلوبولين كمتر در مقايسه با.



اجزا كم مقدار در غالت:
 بسيار كمتر اما داراي اهميت و نقش بسيار مهمدر مقايسه با نشاسته و پروئتين مقدارشان.

سلولز:
 ساختماني گياهان و غالتمهم ترين پلي ساركايد.
 واحدهاي ساخته شده ازD- طريق پيوند هاي متصل به هم از گلوكزβ-1 4و.
 انشعاب و داراي پيوندهاي محكمساختمان فضايي خطي بوده و فاقد داراي.
 ميكروارگانيزمهابسياري از آنزيم ها و آب و در كنار آن مقاومت خوب به در نامحلول بودن سلولز.
 (.درصد50تا 40)سبوس، عمده كاه، علوفه و تشكيل بخش
 غالت داراي پوسته(hull )در اندوسپرمسلولز مقدار كم  . حاوي سلولز بيشتر.

همي سلولز و پنتوزانها:
 لزي دو در برگيرنده بخش هاي غير نشاسته اي و غيرسلويكديگر، اما هر جاي بكار رفتن دو واژه به

.گياهان
 آنهابين چسبناك ديواره سلولي و ماده حضور آنها در ساختمان.
 نتوزها، پليمري حاوي پيا قند ساده شيميايي، امكان دارا بودن يك نظر ساختمان داراي تنوع بسيار از

.هاهگزوزها، پروتئين ها و فنوليك 
 سلولزهمي قندهاي موجود در جمله از :D- ،گزيلوزL-آرابينوز ،D ،گاالكتوزD– ،گلوكزD- گلوكورونيك

.اسيدگلوكورونيك -D-متيل-4اسيد و 



 از واحدهاي ها اصلي پنتوزان در گندم تشكيل زنجيرهD- با پيوندهاي زايلوپيرانوزيلβ-14و.
 زنجيره جانبي دارايL-آرابينوز .
 قندهاي جانبي به طور مشخص فقط شامل يك زنجيره.
 2امكان جايگزيني در موقعيت . زايلوز3به موقعيت اتصال آرابينوز صورت وجود اين زنجيره جانبي، در .
 زايلوزهادرصد 60حدود شاخه دار بودن در پنتوزان هاي نامحلول در آب، در.
 3و 2درصد آرابينوزها در موقعيت توام 30حدود.

 قند اتصالL- درآبدر پنتوزان هاي محلول ، بيشتر 3آرابينوزفورانوزيل به زنجيره اصلي در موقعيت.

 پنتوزان در آبعامل حالليت وجود زنجيره جانبي.
 هاسازي آن، منجر به نامحلول شدن ساير قسمت جدا.

آرابينوز

ززنجيره زايلو



پنتوزان هاي محلول در آب قادر به ايجاد محلول هاي چسبنده و ويسكوز در آب.
در مورد ساير دانه هاي غالت، اهميت بسيار زياد همي سلولز موجود در دانه جو.
بدليل اثر آنها در تهيه عصاره مالت و آبجو.
 مانع در هنگام صاف نمودن عصارهايجاد.

 (.درصد8)انواع پنتوزان در چاودار در مقايسه با ساير انواع غالت مقدار بيشتر

 مهم ترين همي سلولز موجود در جو دوسرβ– (.درصد6تا 4بين )گلوكان
β– قابليت كاهش كلسترول(يوالف)موجود در جو دوسر گلوكان ،  .

 اليگوساكاريدهاو قندها:
 اليگوساكاريدهادرصد قند از جمله 2/8در حدود گندم حاوي يك دانه سالم.

 0/33)رافينوز و ( درصد0/84)ساكارز ، (درصد0/06)، فروكتوز (درصد0/09)گلوكز كم مقادير شامل
(.درصد1/45)و مقاديري گلوكوفروكتوزان ها ( درصد

 فاقد گلوكوفروكتوزان(درصد و بيشترساكارز و رافينوز24)زيادي قند جوانه گندم داراي مقدار ،.
 (.درصد6تا 4)رافينوز داراي بيشترين سهم قند ساكارز و دو در سبوس
 ترين قند آن ساكارز و داراي مقادير كمي گلوكز، فروكتوزقند، مهم درصد 1/3اي داراي حدود قهواه برنج

.رافينوزو 
 قند، بيشترآن ساكارزدرصد 0/5سفيد فقط برنج  .



 دهاگليكوليپيدرصد چربي قطبي شامل فسفوليپيدها و 70چربي موجود در يك دانه كامل گندم، حاوي.
 فسفوليپيداعظم آن چربي و بخش داراي بيشترين مقدار جوانه.

 فسفوليپيدهاچربي هاي قطبي اغلب از دسته سبوس داراي.
 جوانهچربي در يك سومآن، حدود درصد وزن 3/3چربي جو، در حدود.

 فسفوليپيددرصد 21درصد گليكوليپيد و 10درصد غير قطبي،72دانه كامل، شامل چربي.
 درصد 9درصد گليكوليپيد، 20درصد غير قطبي، 71شامل درصد، 2حدود مقدار چربي چاودار

.فسفوليپيد
 كولينفسفاتيديل آن ترين چربي، مهم درصد 12جوانه آن داراي.

 درصد9تا 5غالت و بين يوالف از نظر مقدار بيشتر از ساير انواع چربي.
80 زياداولئيك اسيد دراندوسپرم، حاوي درصد آن .

 دانهدر سبوس چربي، بيشتر درصد 2-3برنج داراي
 (.سفيد كردن)دانه كاهش مقدار آن حين فرايند آسياب

 با ارزش تجارتيغله اي است ذرت  .
 نسبت جوانه به دانه كامل و مقدار روغن موجود در جوانه به روغن آن وابسته بودن ميزان



آنزيم ها:
 هاي پيچيده بيولوژيك موجود، وجود انواع آن در دانه هاي غالتسيستم.

آميالزها:
 آميالز،  غالت داراي دو نوعα پيوندهاي گليكوزيدي آميالز، يك اِندوآنزيم قادر به شكستنα-1 4و.
 محلولكاهش اندازه مولكول هاي نشاسته و كاهش ويسكوزيته باعث.

 شدهبر نشاسته ژالتينه تاثير سريعتر آن.
 نشاسته در زمان اثر بيشتربر گرانول هاي تا حدودي موثر .

 به منظور ( ه نسبيتعيين كننده ويسكوزيتبنوعي هر يك )آميلوگراف و فالينگ نامبر بكار گيري دو دستگاه
.ويسكوزيتهدليل اثر سريع آن بر آنزيم به تعيين فعاليت 

 زدن دانه افزايش شديد فعاليتجوانه غالت،پس از اين آنزيم در دانه هاي سالم فعاليت كم.
β– احيا آنانتهاي غير غالت، حمله به نشاسته از ديگر آميالز موجود در آميالز.
 مالتوزتوليد ميان و به صورت يك در 4و1گليكوزيديشكستن پيوندهاي.
 مالتوزبه امكان تبديل تمامي آن به صورت كامل خطي باشد، اگر آميلوز.

 مالتوز، نشان دهنده وجود شاخه در آميلوزدرصد آميلوز تبديل به 70فقط در حدود در عمل تبديل.
 مولكول بزرگ و سنگين به نام درصد، بقيه يك 50مالتوز فقط در حدود نرخ تبديل آميلوپكتين بهβ-از . دكسترين

آميالزβو αتاثير سريعتر و كامل تر فعاليت مشترك دو آنزيم 
 اثر گذاري بار با هرα- مناسب براي حملهاحيا مولكول جديد با انتهاي غير نشاسته، توليد يك بر آميالزβ-آميالز .



 شكستن كامل نشاستهبه آنزيم دو عدم توانايي مخلوط.
6و 1-به شكستن پيوندهاي آلفاادر نبودن هيچ يك از دو آنزيم ق
 6و1نزديك به پيوندهاي 4و1شكستگي پيوندهايناچيز بودن ميزان.
 قندبه نشاسته درصد 85تبديل حدود فعاليت دو آنزيم، در نتيجه اثر.

pH مناسب براي فعاليتα– بيشترآميالز كمي -اين شاخص در مورد بتااست، 4/5آميالز در حدود.
 حساسيت بيشترβ– آلفامقايسه با نوع در نسبت به حرارت آميالز  .
فعاليت بيشتر آنزيم در گندم، جو و چاودار  .

β–آميالز

α–آميالز
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پروتئازها:
 غالتآنزيم ها در دانه هاي سالم و رسيده فعاليت اين.

pH نانكراكر و خمير مايه مانند هاي تخميري ، داراي اهميت باال در تهيه فراورده 4/1نزديكمطلوب.
 تخميردر حين مورد نياز مخمر به دليل توليد ازت آلي محلول اهميت پيتيدازها.

ليپاز:
حضور آن در تمام غالت، با تفاوت در ميزان فعاليت.
 جودر مقايسه با گندم و بيشتر و ارزن داراي فعاليت در جو دوسر.

تاثير آن بر چربي، رها شدن اسيدهاي چرب آزاد و امكان اكسايش آنها.
 شرايطيتحت محصول در طعم و مزه صابوني امكان بروز.

فيتاز:
 اسيدعامل هيدروليز فيتيك استراز است يك.

 فسفريكاز هيدروليز تبديل به اينوزيتول و اسيد هگزافسفريك، پس اسيد يك اينوزيتول فيتيك.
70 فيتيكدرصد فسفر موجود در غالت به صورت اسيد 75تا.
 آهن و ممانعت از جذب آنها توسط بدناتصال به يونهاي دو ظرفيتي مانند روي، كلسيم و امكان  .

اهميت فعال بودن آنزيم در حين تخمير و هيدروليز فيتيك اسيد و فراهم نمودن زمينه جذب امالح  .



ليپواكسيژناز:
 اكسيژنشدن چربي هاي اشباع توسط آنزيم كاتاليز كننده پراكسيد.
 ارزنبويژه سويا و قابل توجه در غالت آن در لوبيا و مقدار زياد.
 مقدار فعاليت مختلفبا داراي انواع ايزوآنزيم.

 گليسريدتري بر موجود در سويا تاثير ليپواكسيژناز  .
 آزادگندم بر اسيدهاي چرب اثر گذاري ليپو اكسيژناز.

 ،ررنگببه عنوان يك ماده رنگيزه گذاري بر جمله اثر از اثرات مختلف آنزيم بر آرد گندم و خمير آن.
مثبت تلقي شدن اين تاثير در خمير نان و نامطلوب بودن در تهيه انواع پاستا(pasta) ،.

 (.ي و ماكاروني، ورميشل، اسپاگتي، الزانيا، فتوچيني، مانيكوت)آنها رنگ زرد در در مورد اخير تالش براي حفظ...
 پاستااز داليل استفاده از گندم دروم براي تهيه فراورده هاي يكي كم بودن فعاليت اين آنزيم.
افزايش مقاومت خمير به مخلوط شدن در پي فعاليت اين آنزيم .

(چپ)و متصل به كاتيون ها( راست)ساختمان اسيد فيتيك به صورت آزاد 



امالح و ويتامين ها:
 وكسين، تيامين، نياسين، ريبوفالوين، پيريدمانند از منابع بسيار غني ويتامين ها انواع دانه هاي غله

.امالحپنتوتنيك اسيد، و توكوفرول و 

دودرصد امالح در اليه آلورون و ويتامين ها در اليه آلورون و يا اسكوتلوم جوانه و يا هر 61حضور.

 

 ذ ت           ج          ن     ک  
       ویتامينها

 44/0 33/0 70/0 56/0 /.44 /.55      ن
 13/0 09/0 18/0 22/0 18/0 13/0      ف   ن
 6/2 9/4 8/1 4/6 5/1 4/6      ن

 70/0 2/1 4/1 73/0 77/0 36/1 پن   ن ک     
 57/0 79/0 13/0 33/0 33/0 53/0 پ     کس ن

       امال 
 310 285 340 470 380 410 فس  
 330 340 460 630 520 580 پ     
 30 68 95 90 70 60 ک س  
 140 90 140 140 130 180  نگن 
 2 - 7 6 9 6   ن
   8/0 9/0 9/0 4 3/0 2/0 
 6/0 6 5 8/1 5/7 5/5  ن    

(ميلي گرم در هر گرم)مقدار امالح و ويتامين هاي موجود در غالت 



فصل پنجم
فرآوري برنج، جو دوسر، جو و ذرت

 داراي پوسته غالت و جو ( يوالف)جو دوسر ، برنجسه دانه(hull ) برداشتهنگام به چسبيده به دانه.
 پوستهگام در فرآوري آنها، جدا نمودن اولين.
ديگردانه كارپ در مقايسه با دو پوسته به اليه هاي خارجي پري اتصال محكم تر اين ، در دانه جو.
 دانهو بيش احاطه كم برنج و جودوسر، در دانه هاي پوسته ساختماني واحد و يكدست.

فرآوري برنج:
 خشنيا برنج به نام شلتوك برنج همراه با پوسته خود.
 ايحاصل از جدا سازي پوسته، برنج قهوه شلتوك توسط پوسته، دانه درصد 20تشكيل حدود.
(.2)%و چربي %( 3)درصد ليگنين و مقدار كمي پروتئين 20درصد پنتوزان، 30در صد خاكستر، 20داراي

 درصد سيليس96تا 94خاكستر حاوي   .

 الستيكيترين انواع پوست گير برنج، نوعي پوست گير داراي غلطك هاي رايج.
 متفاوتهايو با سرعت جهت عكس يكديگر الستيكي داراي حركت در پوشش با از ميان دو غلطك عبور شلتوك.
 بدليل تفاوت در انواع رقم هاي برنجبين دو غلطك متفير بودن فشار وارده .
 و كاهش عمر مفيد غلطك هابد رنگ شدن دانه باعث فشار بيش از حد اعمال.

 درصد، بروز كمتر شكستگي در دانه حين پوست گيري90بيش از نوع پوست گير راندمان اين  .



 ير يك ديسك سايشي و افقي قابل چرخش در زاي، قرار داشتن يك ديگر انواع پوست گير، نوع صفحه از
.تثابدر مركز و باالي ديسك اي از ميان دريچه عمودي، ورود شلتوك محور افقي و يك ديسك ثابت و 

 پايينياثر حركت چرخشي ديسك جدا شدن پوسته و آزاد شدن برنج قهوه ايي بر.
 دانهاز دانسيته پوسته توسط جريان باد و به واسطه اختالف مرحله بعد جدا نمودن است.

 برنجخرده همراه با مقاديري قهوه اي تهيه برنج.

(چپ)پوست گيرصفحه ايي و ( راست)پوست گير غلطکي-



 باال، اما مصرف مستقيم كمارزش برنج قهوه ايي داراي  .
 دانهبرنج قهوه اي، شامل خارج نمودن سبوس، با استفاده از روش هاي نيم كوب كردن آسياب.
 به منظور ايجاد زبري و كمك ( گرم به ازاي هر كيلوگرم برنج3/3در حدود )كلسيم خشك افزودن كربنات

.سبوسبه جداسازي 
 نرم برايجزيي آب افزودن مقدار بعضي ارقام برنج، به دليل چسبندگي بيش از حد سبوس به دانه، در

.سبوساليه هاي شدن 
 (.نمودنمرحله سفيد ) لزوم دقت زياد در اين مرحله از فرآوري برنج
كاهش شكستگي دانه ضمن جدا كردن مناسب سبوس.
وسيله تبديل برنج قهوه ايي به نوع سفيد شامل يك محفظه و مارپيچ درون آن.

رانده شدن برنج به جلو پس از ورود به محفظه و با حركت مارپيچ.
 يكديگر و سطج داخلي زبر محفظهها ضمن تماس با سائيده شدن دانه.

 از شبكه پائين محفظه و دانه سفيد شده از قسمت جلو دستگاهساييده شده خروج سبوس.
 محفظهانتهاي خروجي وجود يك وزنه در.
 محفظهدرون برنج به متفاوت فشار وزنه، ايجاد موقعيت براساس.
 وزنهاز طريق همين امكان كنترل درجه سفيدي برنج و ميزان شكستگي .

 بيشتر قيمت به مراتب به با توجهhead rice شدهآسياب سالم يا دانه برنج.
شكستگي حتي در سطح يك درصد، باعث تفاوت سود و زيان بسيار



سبوس يك منبع روغن خوراكي با خواص فراسودمند.

 مسن كردن برنج((Aging

 خشكه سالم و بيوشيميايي در دانبرداشت، ايجاد تغييرات بعد از رسيدن برنج نيز مانند ساير غالت داراي نوعي فرآيند.
 و چسبندهحالت خميري برنج تازه برداشت شده پس از پخت.
 بافت كاهش چسبندگي، خشك تر شدن سطح، افزايش حجم به هنگام پخت وانبار ماني دانه بمدت چند هفته باعث

.دانهمحكم تر 
 بريبري به كمبود ويتامين هاي گروه ب بويژه تيامين و بروز بيماري منجر مصرف زياد برنج سفيد.
 برنج با افزودن مواد مغذي بصورت پودربا اين كمبود غني سازي راه مقابله  .

محل خروج سبوس

يكننده سايشي برنج قهوه ايسفيد 



 سريعتهيه برنج با قابليت پخت:
دانهسختيبدليلدانهدرونبهآبآهستهنفوذبرنجپختهنگامبه.
برنجنشاستهشدنژالتينهبرايحرارتدرجهافزايشباهمراهدانهمركزبهآبنفوذلزوم.
دانهدرونبهآبنفوذتسهيلروشازاستفادهسريعپختقابليتبابرنجتهيهبراي.
درصد60بهبرنجرطوبترساندناوليهپختانجامروشهااينجملهاز.
درصد8بهرطوبترسانيدنوكردنخشكسپس.
تاهكوزمانمدتدرشدنژالتينهوآبسريعجذبنهاييمصرفمرحلهدر،متخلخلساختارنوعيايجاد.

 جوشتهيه برنج پيش:
 خشك كردن آنسپس آب و همراه با حرارت دادن شلتوك.
 دانهدر جدا سازي پوسته از روشي موثر.
 غذاييترين مزيت آن باال بردن ارزش مهم.

 كارپو ويتامين هاي برنج در اليه هاي خارجي پري وجود بخش قابل توجهي امالح.
 دانهجوش برنج باعث انتقال اين مواد مغذي به درون پيش.
 كردنفرآيند خود شامل سه مرحله خيساندن، بخار دهي و خشك اين  .
 درجه، بخار دهي و ژالتينه كردن نشاسته جهت به دام انداختن امالح و ويتامينها، خشك 60خيساندن در دماي

. كردن تا رطوبت مطلوب



فرآوري جودوسر  :
 وزن دانهدرصد 25اوليه، تشكيل حدود با پوسته برداشت جودوسر همراه.

 ناميدن جودوسر بهgroat پوستهاز جداسازي بعد.
 اما اندازه عاديداراي )سوزني شكل و سبك بهم چسبيده، دوسر مرحله اول بوجاري دانه و تفكيك جوهاي ،

.سالمانواع از ( groatفاقد 
 درصد4تا 3به رطوبت سانتيگراد بمدت يكساعت، رساندن درجه 93حرارت دادن دانه تميز شده تا.
 بودادهعطر و طعم در دانه حرارت باعث ايجاد  .
 هاجدا سازي پوسته اوليه از ساير قسمت كمك به.
 دانهتلخ شدن ليپوليتيك و جلوگيري از و غير فعال شدن آنزيم هاي واسرشتي.
 يار طعم بسدر صورت غير فعال نشدن ليپاز، دانه داراي عمر نگهداري كوتاه، پس از پوست گيري ظهور

.آنشديد تلخ در 
 دوسرگير مخصوص جو دانه با استفاده از پوست كردن پوسته از پس از آنزيم بري مرحله بعد جدا.
 چرخشي محفظه حول يك  حركت شده، جدا شدن پوسته آن بر اثر از مركز پوست گير وارد جودوسر

. گيرپوشش الستيكي دروني پوست دانه ها با برخورد محور و 

جدا كردن دانه سالم از پوسته با كمك جريان هواي ماليم.





 سريعتهيه فرآورده هايي با قابليت پخت جو دوسر جمله مصارف از.

 به صورت ورقه و پرك و بعد به چند تكه بزرگ،  سپس بخاردهيها ابتدا تبديل دانه(flake )درآمدن.
 آنزيم شكنندگي آنها و نيز غيرفعال كردنو كاهش از انجام بخاردهي افزايش قابليت انعطاف تكه ها هدف

.شدنهاي عامل تند 

 در بسته هايي موسوم به خنك و خشك كردن پرك ها در دماي اتاق، نگهداريbreather–type.
 يكليپوليتبوي تند، حاصل از فعاليت باقيمانده آنزيم هاي در اين بسته ها كمك به ورود هوا و خروج.

 وست گير جو دو سر



فرآوري جو:
 جو نيم كوبPearled barley))

 مالتمصرفي براي تهيه نيم كوب در مقايسه با استفاده از آن براي تهيه ناچيز بودن مقدار جو.
 كارپبه پري اوليه پوسته ازجو بدليل اتصال بسيار محكم پوست گيري دشواري.
 خارجيهاي ساينده جهت حذف اليه ازسطوح استفاده.

 سوپاز آن در تهيه انواع استفاده .

 جوتهيه مالت از:
 سورگومو چاودار، و در بعضي نقاط آفريقا، بيشترين استفاده در تهيه مالت، گاهي همراه با گندم.
 مالت شاملانتخاب جو به عنوان ماده اوليه مناسب جهت تهيه داليل:
 فراوان آنزيم ها، ارزان بودن و باالخره نقش محافظتي وجودhull فيلترعنوان كمك اثر آن به از دانه و.
 آنتهيه مالت عبارت است از جوانه زدن دانه تحت شرايط كنترل شده و سپس خشك كردن فرآيند.

 خاصاز انجام اين كار، تهيه محصولي با فعاليت آنزيمي باال و عطر و بوي هدف.
 خارجياز مواد خوب، عاري بايد سالم و با قدرت جوانه زني دانه هاي مناسب براي اين بخش از فرآيند .
 دانه يا مشكل در اين مرحله خواب.dormancy

 دانهجوانه زني پيش از موعد گاهي مشكل . فاقد قدرت جوانه زنيشرايطيدر چنين دانه هاي.

 مواد جامد و پروتئينمقاديري عصاره حاصل حاوي جو، پس از برداشت صورت تهيه مالت بالفاصله در
.بوده، ايجاد كدورت در ظاهر عصارهمحلول 



 ماهحداقل زمان الزم براي تهيه مالت از جو پس از برداشت آن، سه.
 دوره -بهبود كيفيت آنجو باعث در بيوشيميايي وقوع فرآيندهاي طي اين مدت، درafter–ripening .

 حين كمتر در جامد كمتر از دست دادن مواد )برنج مسن شده مانند در ساير غالت بروز آن پديده منحصر به جو نبوده اين
.بيشتر دانه ها، و گندم، بهبود خواص نانوايي پس از انبار ماني براي دو تا سه ماهحجم و افزايش ( جوشيدن

 مالتفرآيند توليد:
 خارجيهاي شكسته و جو و حذف دانه تهيه مالت با تميز كردن دانه هاي آغاز فرآيند.
 فربهها به سه دسته نازك، فربه و بسيار تقسيم دانه.
 مالتبراي تهيه ديگر از دو نوع دام، استفاده هاي نازك به مصرف خوراك اختصاص دانه.

مراحل تهيه مالت:
خيساندن:

 درصد40-42رطوبت دانه ها به تا رسيدن هاي جو در آب خيساندن دانه.
 در دانه هي فربه تا حدودي طوالني. هامركز دانه مهم نفوذ رطوبت تا بسيار نكته.
 خيساندنديگر عوامل موثر بر مدت زمان تاثير درجه حرارت آب از.
 الزميا بيشتر از حد و به ميزان كمتر بروز مشكل در صورت خيساندن.
 حالت دوم ضمن به تاخير افتادن شروع جوانه زني، امكان رشدكپك ها و محصول، در راندمان اول كاهش حالت در

.نامطبوعمخمرها و در نتيجه توليد بوهاي 
 دادن گاه به گاه مخزن، هوادهي لزوم تكان( گاز به منظور خارج نمودنCO2 ) تنظيم ،pH تعويض مداوم و يا هر چند يك بار ،

.آب



جوانه زدن:
 اي  بسترهايي برروي از جذب آب به مقدار كافي توسط دانه ها، خارج نمودن آب و قرار دادن دانه ها بر بعد

.جوانه زدن
 جهت شكل گيري يك گياه جديدنظر فيزيولوژيك، جوانه زدن فرآيندي از.
 روز5الي 4عادي طي جوانه زدن دانه بطور.
 هاميان بستر دانه از طول اين مدت، هواي عبور هواي مرطوب در.
 مصرفيمقدار آب . هادانه سانتيگراد و مرطوب نگهداشتن بستر درجه 12-16حرارت در حد تنظيم درجه .

.آنزيميبيشترين فعاليت همگام با به حداقل رساندن رشد جوانه از كنترل همه موارد، هدف 
 دانهطول سوم يك جوانه به حدود زمان رسيدن طول اين مرحله پايان.

 كردن حرارت دهي و خشكkilning))

 رطوبتدرصد 45بعد از جوانه زدن دانه جو، مالت حاصله داراي.
 اص افزايش قابليت نگهداري و نيز ايجاد عطر و طعم خبه منظور فرآيند حرارت دهي و خشك كردن انجام

.آنمالت در 
 دانه از جمله زني فعال شدن انواع آنزيمها در دوره جوانهαوβآميالز ،و آنزيمهاي ديگر.
 حرارت، لزوم توجه كافي به نحوه فرايند خشك كردنبه با توجه به حسس  بودن آنزيمها.
ابتدا استفاده از دماي پائين و سپس دماي باالتر براي انجام واكنشهاي قهوه اي شدن.



 مالتآنزيم و عطر و طعم در وجود رابطه عكس بين فعاليت.
 براي بيرنگ نمودن آناستفاده از گاز دي اكسيد سولفور امكان.

 آنزيمهاپروتئين هاي محلول و فعاليت پروتئوليتيك باعث افزايش مقدار گاز اين.

 مهم مالت توليد شده، تهيه عصاره مصرف(wort.)
 قوطيبطري يا شدن، پر شدن در درون از صاف و پاستوريزه پس.
 طعمكننده عطر و و ايجاد آنزيم عنوان منبع از مالت در تهيه نان به استفاده.

 ذرتفرآوري:
 ،متا بي سولفيتدرصد 0/2تا 0/1آب حاوي در مخازن حاوي خيساندن آنها بعد از تميز كردن دانه هاي ذرت.

 سانتيگراددرجه 48–52در حدتنظيم درجه حرارت.
 ساعت50تا30انجام مرحله بين زمان.
 نرماندازه كافي درصد، داراي بافت به 45دانه به حدود رسيدن رطوبت پايان اين مرحله، در.

 شوندكه از افزودن گاز دنبال مي اهدافي:
.مضربه توقف ميكرو ارگانيزم هاي كمك -1

.وندهاافزايش حالليت پروتئين بدنبال انجام واكنش پيوندهاي دي سولفيد با يون بي سولفيت و احيا پي-2
.  جلوگيري از رشد ميكروارگانيزمه و ايجاد بوي نامطبوع-3



درشتدانه هاي نرم ذرت توسط آسياب خراش دهنده به ذرات ، تبديل بعد از پايان اين مرحله.
 آناز انجام اين عمل، آزاد سازي جوانه بدون آسيب ديدن و يا خرد شدن هدف.
 انهشده داراي حالت الستيكي، براحتي قابل جدا شدن از دمرحله خيساندن دانه ذرت جوانه آن متورم در.
 دانهاز ساير قسمت هاي جوانه جدا نمودن استفاده از نوعي سيكلون به نام هيدرو سيكلون براي.
 مخصوصجدا سازي براساس وزن وسيله اين در.

 دليل محتواي روغن خود داراي دانسيته كمتر، خروج از باالي باالي هيدروسيكلونبه جوانه.
جوانه جدا شده پس از خشك شدن تحويل كارخانه روغن كشي براي استخراج روعن ذرت از آن.



ورودی 
خرد شدهذرت 

خروج جوانه

وس ذرت خروج نشاسته،  روتئين و سب

جدا سازي جوانه ذرتجهت هيدروسيکلون مورد استفاده -



 يكديگرو سبوس از آسياب ذرات درشت براي جدا نمودن كامل نشاسته، پروتئين.
 دروسيكلونيا هيمداوم تر بودن نشاسته از پروتئين، امكان جدا نمودن آنها سانتريفيوژ توجه به سنگين با.
 خالص برايهيدروسيكلون يا پروتئين، لزوم استفاده از چند سانتريفيوژ داراي مقداري نشاسته حاصل

.درصد پروتئين0/3سازي آن، در نهايت حاوي كمتر از 
 سريعكن هاي جشك كردن نشاسته با استفاده از خشك.

 آنها جمع آوري و ها براي خشك نمودن سريع گرانول.

 مرطوب يا نامگذاري فرايند بنام آسيابwet milling مقابل آن آسياب خشك يا ، درdry millling و گندم
...برنج و 

 براي تهيه نشاسته و گلوتن از گندماز روش آسياب مرطوب امكان استفاده.
 گلوتناز آن و جدا نمودن نشاستهخمير سفت و شستشوي پايين و تهيه از آرد گندم با كيفيت استفاده.

 گندم بدليل اثر سوء آن بر گلوتنارتباط با آسياب مرطوب در دي اكسيد سولفور عدم استفاده از.
درصد هيدروكسيد 3/0در محلول برنج يا آرد ، لزوم خيساندن خرده در صورت استفاده از برنج براي تهيه نشاسته

.سانتريفوژكمك محلول، سپس جدا كردن نشاسته به هاي آن به صورت سديم و تبديل پروتئين 



 ششمفصل:
 گندمفرآيند تهيه آرد از:

گندمآرد نمودن غالت بويژه براي ، كارافزاري آسياب.
 (.آسمان)چرخان معني گوي لغت به جزء آس در ،  آبآس و تركيب دو بخشواژه اين

 (.آسباد)و يا باد ( دستاس)يا دست آب حركت آن با
 هاونآسياب مورد استفاده انسان، دو سنگ ناسفته، يكي برآمده و ديگري فرو رفته، شبيه نخستين.
 سال پيشهزار 75قدمت آن تا.

 ادي ، بآسياب آسياب ستوري، دستي يا دستاس، آسياب زميني، آسياب ديگر آسياب شامل ابداع انواع
.چرخيتنوره اي ، ناوي و آسياب شامل آسياب آبي 

 والسيچکشي و اكنون آسياب غلطکي يا ساخت آسياب پيشرفت تکنولوژي، با.

آنآسياب آبي تنوره اي و اجزاء 
همراه با چند نوع آسياب اوليه



مراحل توليد آرد در آسياب هاي غلطکي:
ا اين مراحل شامل گزينش و انتخاب گندم، بوجاري، واجد شرايط كردن، شكستن دانه، الك كردن، جد

.بنديسازي، خرد كردن و در نهايت ذخيره سازي و بسته 
انتخاب گندم-الف
 تهيه آردي امكانسالم با تميز و ، (هكتوليتر مناسب)گندم مصرفي براي تهيه آرد، بايد داراي بازده آرد باال

.خاصبا خواص فيزيكي مناسب جهت توليد فراورده ايي 
 بوجاري گندم –ب
 زياددر بدو ورود به كارخانه تهيه آرد، داراي ناخالصي هاي گندم.
 دانه گندممراحل مختلف بوجاري از طي ها لزوم جدا كردن ناخالصي.
 غربال جهت جدا كردنرديف دو گندم به اولين گام، ورود:

 گندمذرات درشت تر از گندم و ديگري ذرات ريزتر از يكي.
 رباهن دستگاه هاي سنگ گير، شن گير، جدا كننده صفحه اي، جدا كننده استوانه اي و آآن ورود گندم به از پس.

 استفاده از دستگاهgravity seperator هرزبراي جدا نمودن تخم علفهاي نيز.

واجد شرايط كردن گندم-ج
 ،به يك سري اهدافبه منظور نيل به گندم و به مقدار كنترل شده افزودن آب در اين مرحله:



1- ،شدندر مقابل پودر مقاوم ايجاد حالت نيمه پالستيكي در پوسته.
 هيچ يك ازمراحل آسيابدر شده پودر پوسته )عدم امكان جدا كردن.

2- (سبوس)تسهيل در جداسازي فيزيكي اندوسپرم از پوسته
3- و تبديل آسان آن به آردمرطوب نمودن اندوسپرم.
4- هاال شرايط براي ورود به غربكنند، داراي بهترين اطمينان از اين كه تمامي موادي كه آسياب را ترك مي .

.  ديده نشاستهمناسبي از گرانول هاي صدمه آسيب ديدن مقدار اطمينان از -5
 گندمتعيين ميزان رطوبت مناسب براي واجد شرايط كردن دانه عوامل موثر در:
1-نوع گندم
2- است% 15تا 14درصد و براي گندم نرم 16تا 15رطوبت مناسب براي گندم هاي سخت : گندمرطوبت.
3-باالتر نياز به آب كمتربراي تهيه آردهاي با درصد استحصال : درصد استحصال مورد نظر.
( شدهدرصد استحصال، نسبت وزني گندم توليد شده به گندم بوجاري.)
براي محاسبه مقدار آب مورد نياز مي توان از فرمول ذيل استفاده نمود:

:صورت مداومب

X =
D1

D2
− 1 ∗W1

D1 :درصد ماده خشك در نمونه اوليه
D2 :درصد ماده خشك در نمونه نهائي
W1 :وزن نمونه اوليه
X :مقدار آب مورد نياز



چقدر آب بايد به . كيلوگرم در هر دقيقه دارد230مقدار گندمي كه وارد آسياب مي شود، جرياني برابر با : مثال
درصد برسد؟6/15درصد به 11آن اضافه شود تا ميزان رطوبت از 

 100-11=89:    درصد ماده خشك اوليه=D1

 100-6/15= 6/84: درصد ماده خشك نهايي=D2 

(:غير مداوم)batchبه صورت 

𝑋 =
100−𝑀1

100−𝑀2

M1  :رطوبت اوليه گندم برحسب درصد
M2  :رطوبت ثانويه گندم بر حسب درصد
X :مقدار آب مورد نياز براي افزايش رطوبت يك كيلوگرم گندم برحسب ليتر
درصد، چه ميزان آب برحسب ليتر بايد اضافه 16درصد به 12براي افزايش رطوبت يك كيلوگرم گندم از : مثال

نمود؟ 

X =
100−12

100−16
∗ 1000 = 1047

 ساعت تحت شرايط 24ميلي ليتر آب اضافه شده و بمدت حداقل 47بدين ترتيب به يك كيلوگرم گندم بايد
. ، گندم بماند(خواب)بسته



 گندم و نگهداري گندم بمدتميلي ليتر آب به يك كيلوگرم 47افزودن  نياز به بدين ترتيب
(.  خواب)ساعت تحت شرايط بسته24حداقل 

 آب افزوده شده به صورت سرد، عمليات اگر..tempering

 عمليات صورت گرم باشد اگر بهconditioning.

 پوستهسر راه نفوذ آب در اليه هاي عدم وجود مانع بر.
 قه عنوان يك منطهاي زير آلورون به خارجي اندوسپرم و بويژه اندوسپرم و بويژه آن دسته از سلول اليه

.دريافتيكنترل كننده سرعت آب 
 كم گندم هاي نرم وبوده، براي زمان الزم براي توزيع يكنواخت رطوبت در انواع دانه هاي گندم متفاوت مدت

.ساعت24ساعت و براي گندم هاي سخت و شفاف و پر پروتئين بيش از 6پروتئين 
 امكان واسرشتي گلوتن و از دست رفتن قابليت كشش آنصورت استفاده از آب گرم يا بخار آب، در.



.  ينماي مراحل مختلف آسياب گندم به روش والس



 گندم توسط سيستم والسياصول آسياب:
اصول آسياب گندم در اين روش شامل هفت سيستم و هر يك داراي و ظايف خاص.

هفت سيستم به ترتيب عبارتند از:

 Break system

ورود گندم تميز به نخستين زوج غلطكهاي خردكن.
 انهبويژه زوج غلطكهاي اول داراي شيارهاي تيز و عميق و قادر به اعمال  نيروي قابل توجه به دها غلطك.
هدايت دانه خرد شده در غلطك اول ياbreak chop به غربالها.
در غربالها، جدا سازي ذرات براساس اندازه .
 ذرات بزرگ ياscalpشامل اندوسپرم و مقداري سبوس چسبيده به آن.
 ورود ذرات بهbreak rollدوم، آن هم شياردار اما با عمق و برندگي كمتر.

 بوسمراحل متوالي، جدا شدن اندوسپرم بيشتري از سطي ترتيب دوم و با اين غربال هاي ورود تكه ها به.

 Grading system

در ضمن عمل غربال ها، تقسيم ذرات به دو دسته عمده.

 بخش بزرگتر بنامbreak middling  و بخش ريزتر بنامbreak flour.
همبراي استفاده بهتر از فضاي كارخانه چيدن تعداد قابل توجهي غربال با قطر چشمه متفاوت بر روي



 Purfication system (purifier)

 و ( ساندوسپرم متصل به سبو)اندوسپرم خالص، اندوسپرم همراه با ذرات سبوس چسبيده به آن مخلوط
.break middlingيا سبوس 

 يكديگرسوم، تفكيك قسمت هاي مختلف اين مخلوط از اين مرحله از انجام هدف.

 دستگاه(purifier) تربزرگتا انتها به تدريج هاي از ابتدا چشمه ، غربالي شيبدار با قطر رپاكٌايران ، در.
دستهچند طبقه بندي ذرات در اين دستگاه در . لرزش مداوم دستگاه و جريان هوا بر فراز آن.

 وصتحت تاثير جريان هوا، جدا شدن دو بخش ديگر بر اساس وزن مخصسبك سبوس حركت سريع ذرات.
ارسال آندوسپرم همراه سبوس به غلطك خرد كن، سبوس به انبار.

 ندهبه غلطك كاه(بدليل زبري به آن سمولينا گفته ميشود)هدايت اندوسپرم خالص زبر  و با اندازه درشت.

 Sizing system

يكre- break ياmini break .
حاصل(آسياب مجدد ذرات درشت اندوسپرم و سبوس متصل به آن.(purification system 

هدف از انجام آن، خراشيدن اين ذرات به منظور آزاد سازي اندوسپرم و تفكيك از سبوس متصل به آن.

انجام اين عمل با خرد كردن ذرات روي غلطك هاي شيار دار چهارم.



 Sizing system
يكre- break ياmini break .

حاصل(آسياب مجدد ذرات درشت اندوسپرم و سبوس متصل به آن.(purification system 

هدف از انجام آن، خراشيدن اين ذرات به منظور آزاد سازي اندوسپرم و تفكيك از سبوس متصل به آن.

انجام اين عمل با خرد كردن ذرات روي غلطك هاي شيار دار چهارم.

 Reduction system
 و كاهش تدريجي اندازه سموليناmiddlingصافزوج غلطك هاي نسبتا توسط خالص.
 آردذرات تبديل شدن به.
 با سطح بتدريج صافترزوج غلطك 8-7بار و با استفاده از 8تا 7عمل تكرار اين.
 هاتوسط غربال جدا شدن آرد از هر بار خرد كردن، پس.
 حاصل از كار درشتجانبي و محصولbreak systemيا سبوسbran.

 حاصل از سيستم هاي ريز سبوس دارموادbreak وpurificationوreduction بنامshorts.





 Flour dressing system

 صورت مخلوط شدن همه جريانها، آرد حاصل، آرد كامل يادرrun straight flour 

 مختلف، توليد به نسبت هاي مخلوط نمودن جريانهاsplit run flour.
 مي نمايندرا  .

 Millfeed system

 سبوس، شامل جانبي آسياب آرد گندم همه محصوالتshorts جوانهو  .
مجموعه اي از مواد خارجي است بنام.screaning

 (.ارگوت)خود شامل هر چيز خارجي شامل فلزات، سنگ ها، كلوخه ها و دانه هاي سمي و خطرناك



.  ينماي مراحل مختلف اسياب گندم به روش والس



ماشين هاي آسياب:
 (والسها)غلطك ها

 خردكنرديف غلطك هاي سوي چند به شده شرايط حركت گندم واجد.
 يكديگرجهت مخالف با حركت در زوج غلطك والس شامل يك رديف هر.

 قطرسانتي متر 23سانتيمتر طول و 75تا 60جنس فوالد داراي هر غلطك از.
 بيشترآنها در غلطك هاي اوليه كم و به تدريج مورب، تعداد شيارهاي داراي آنها سطح.

 شيار در هر سانتي متر 13تا 11شيار در هر سانتي متر و در غلطك هاي بعدي، 5تا 4اولين رديف غلطك ها در.
 دقيقهدور در 200و سرعت غلطك كندتر حدود 1به 2/5سرعت دو غلطك اختالف.
 درجه45داراي زاويه يكديگر غلطكها با.
 هاي كاهنده غلطك(reduction roll ) از بكار گيري آنها، كاستن از صاف، هدف داراي سطوح

.نرم تبديل آنها به آرد و middlingsاندازه



غربالها:
 غربال هر((Sifter ،لرزشيداراي حركت قاب و در درون يك شامل تعدادي اليه.

 قاببه نايلوني، با اتصال محكم ها با پارچه هاي ابريشمين يا پوشيده شدن غربال.
 اليه26غربال با در شكل يك.
 يك توانايي تفكيك دانه خرد شده حاصل ازbreak roll قسمت5به.
 داراي قطر ورود ذرات عبور نكرده از  روي اليهm µ1000 كاناليك به.
 يك خروج توسطsleeve از مجموعه غربالهاقابل انعطاف.
 و تميز نمودن آنهاها از غربال لزوم بازديد زماني فواصل معين در.
استفاده از گلوله هاي الستيكي بر روي توريها.

جهت جلوگيري از مسدود شدن چشمه ها  .

داراي قطر ( اليه26)نماي مجموعه غربالهاي 
چشمه مختلف،  روي هم قرار گرفته



(.  رپاك)نماي از روبروي پيوريفاير يا خالص كننده 



مقدار خاكستر:
 خاكستر با توزيع نامتوازن در آندرصد 1/5داراي حدود يك دانه گندم.
 درصد6خاكستر، سبوس درصد 0/3تنها حاوي اندوسپرم.

 آردموجود در آرد، شاخص خوبي براي تعيين مقدار سبوس در خاكستر.
وجود رابطه مستقيم بين رنگ، خاكستر و سبوس آرد  .



ماستخراج با خاكستر آرد گند( درصد)رابطه تقريبي درجه 



تركيب آرد و ايجاد تغييرات در آن:
هر چه ذرات آرد ريزتر، داراي مقدار بيشتري پروتئين.

گرانول هاي كوچك نشاسته به صورت متصل با پروتئين.
همگام با افزايش اندازه ذرات، افزايش سهم گرانول هاي عاري از پروتئين نشاسته.
پرم بعضي ذرات بزرگ داراي مقدار زياد نشاسته احاطه شده با پروتئين و به همان شكل اندوس

.سالم
بنابراين مقدار پروتئين در اين قسمت ها برابر با مقدار پروتئين كل آرد اوليه  .
 اندازه  ذرات ) ، كم پروتئين (ميكرومتر17اندازه ذرات كوچكتر از ) امكان تهيه انواع آرد پر پروتئين

با جدا سازي ذرات ( ميكرومتر35تا 17اندازه ذرات ) و پروتئين برابر با آرد اوليه ( ميكرومتر35تا 17
.آرد از نظر اندازه توسط غربال هاي مناسب

آسيب نشاسته:
 آسيابهاي نشاسته در حين قابل توجه گرانول تعداد كم ولي آسيب.
 گندمبه شدت آسياب و سختي دانه وابستگي مقدار صدمه.
 رسيدن صدمه چنداني به گرانولهاهاي نرم بدون آسياب گندم.

 درصد5درصد و حداكثر 3تا 2حد در اين صدمه مقدار  .
 ديدهنشاسته آسيب خمير همگام با مقدار جذب آب افزايش.
لزوم كنترل آسيب نشاسته.

اسيب كمتر از حد الزم، تاثير كمتر آنزيم، حجم نان كمتر، آسيب زياد، تاثير شديد آنزيم و چسبنده شدن خمير.



ويژگي هاي عمومي آرد نانوايي
 درصد بر 5/8درصد، پروتئين حداقل 22درصد، ميزان گلوتن مرطوب حداقل 53قدرت جذب آب حداقل

ذرات آرد نانوائي ، ابعاد 3/5اسيديته الكلي حداكثر درصد، ميزان 2اساس ماده خشك، خاكستر حداكثر 
.  ميكرون200نبايد بيش از 

 ميكرون200درصد بيشتر از 5تا مجاز بودن حداكثر مورد نان سنگك در.

ويژگي هاي آرد بيسکويت
 درصد، خاكستر آرد بيسكويت باستثناي آرد 20درصد، ميزان گلوتن مرطوب 5/7حداقل مقدار پروتئين

15حداكثر بزرگتر، رطوبت ميكرون 400اندازه ذرات آرد بيسكويت نبايد از درصد، 0/06دايجستيو حداكثر 
.  5/3حدود pHدرصد، و 

ويژگي هاي آرد شيريني
 درصد ابعاد ذرات آرد شيريني بايد كمتر از 95درصد، 0/55درصد، خاكستر كمتر از 7پروتئين حداقل

.5/5آرد شيريني pHميكرون و 180



آرد مناسب براي تهيه محصوالت پاستا:
 دُروم يا سمولينابهترين ماده اوليه براي تهيه پاستا، آرد گندم.
 (.گريسبه نام در ايران )هاي ديگر امكان استفاده از گندم
 نانبراي تهيه آرد سمولينا با تهيه آرد گندم دُروم آسياب تفاوت روش.
 نرممعمولي محصول نهايي مورد نظر اندوسپرم درآردهاي.

 زبرآرد سمولينا اندوسپرم نرم نشده و به صورتدر،(coarse).
 دروماز گندم براي آرد حاصل سمولينا اصطالح.

 فارينا گندم سخت آرد بدست آمده از(farina)

 و مناسب براي توليد سمولينا گندم دروم براي مشخصاتي مورد نظرpastaشامل:
 درصد و 14، پروتئين % 75گرم يا بيشتر، درجه سختي دانه 40وزن هزار دانه كيلوگرم، 78حداقل هكتوليتر

درصد، 25گلوتن مرطوب حداقل ميزان . االستيكآن داراي كشش كم، ولي آرد . درصد25گلوتن مرطوب حداقل 
.درصد1حداكثر درصد، خاكستر 8ميزان گلوتن خشك حداقل 

90 ميكرون 200تا 140بايد بين پاستا درصد ابعاد ذرات آرد.pH درصد7/3و اسيديته حداكثر 3/5حداقل.



فصل هفتم
فرآيند و تکنولوژي توليد نان
تاريخچه و سير تکامل توليد نان:

 انانسآن با تاريخچه پيدايش نان، همراه بودن قدمت توليد و استفاده از براي مشخصي نبود تاريخ.
 دنيادر نواحي مختلف قبل سال هزار 12از بصورت روزانهاز نان شواهد تاريخي دال بر استفاده مردم.
 ان آن زمان با گندم، پخت نان، نوآشوريان نشان دهنده آشنايي مردم زمان بابليان مدارك بدست آمده از

.زدهتازه و بيات و حتي نان كپك 
استفاده بشر از بذر به شكل خام و با كشف آتش بصورت بو داده.

 پختن آن بر روي سنگآب و كردن دانه هاي سائيده شده غالت با با مخلوط تهيه خميردوره هاي بعد در
.خاكسترهاي داغ و يا زير 

 مختلف، اديان و مذاهب شناسي مقدس بشمار آوردن نان بين اقواماز نظر جامعه.
 ت با تاجي از سنبله گندم بر سر و يك داس و يا سبدي پر از ميوه در دسمزرعه، زني خداي اهدا نان به

.خوديونانيان در معابد توسط 
 داي خروم باستان به در معابد غالت در تاج هايي از سنبله گندم وگل دسته هاي تهيه شده از خوشه اهدا

Ceresبنام خود 



 نانبه گندم و توحيدي توحيدي و غير توجه اديان.

 كسي كه گندم مي كارد راستي مي افشاند"اعتقاد زرتشت بر اينكه".
 خاصمراسم و استفاد ه از آن در مسيحيان نان را چون حضرت عيسي گرامي داشته.
 غذادر زبان عبري خوردن نان به معني مصرف يك وعده يهود، قوم اهميت بسيار نان نزد.
 زندگيآن به عنوان بركت مسلمين، ياد كردن از ميان قداست نان در.

 آننان يافت شده در معابر و به كناري نهادن بوسيدن.

 مردمبيانگر تاثير شگرف نان بر فرهنگ و آداب و رسوم "نان زندگي است"زيبايتعبير.
 برنزآنها به عصر حجر و مسطح، قدمت ترين نان ها، نان هاي نازك و قديمي.
 خاكسترسنگ داغ و يا در زير و پختن روي اختالط آب و آرد حاصل.

 چاودار به نامنان از تهيه نوعيprod polimiki معني به نوزدهم اواخر قرن در دهقانان لهستانيتوسط
.خاكسترنان زير 

 شدن سريعو سفت مايه، سخت خمير نان در ابتدا فاقد.
 ميالدسال قبل از 2600مايه و تهيه نان سبك و نرم مديون مصريان در تنور و كشف خمير ابداع.



انواع نان در جهان و ايران:
 مختلفدر دنيا بسته به سليقه و فرهنگ مردم هر منطقه ، با روش ها و اشكال تهيه نان.
 حجيمانواع تخميري و غير تخميري و از نظر شكل به صورت مسطح و تقسيم بندي نان هابه.
 از مواد ديگري مانند روغن، نمك، گاهي استفاده مواد مورد نياز براي تهيه نان آب ، آرد، مخمر و حداقل

....قند، شير، مواد اكسيد كننده، مواد ضد كپك و

آرد
 كشش و عامل اساسي در تشكيل خمير چسبنده با قابليتنان، آرد گندم مهمترين جزء ساختماني خمير و

.  قادر به نگهداري گاز در خود
 ان بين گلوتن يا پروتئين آرد گندم ، كيفيت گلوتن ، مدت زمشامل مقدار بر كيفيت آرد عوامل موثر

.رنگآرد، درجه استخراج و pHآسياب نمودن گندم و تهيه خمير از آرد، 
 دانهآسياب و سختي نشاسته، خود وابسته به شدت بر موارد فوق ميزان آسيب ديدگي عالوه.

 اي ديدن بخشي از گرانول هاي نشاسته در مراحل استحصال آرد براي اثر آنزيم ها و توليد قندهضرورت آسيب
.گاز در خمير توليد ساده و در نهايت 



آب
نقش آب بيشتر از تنها يك رقيق كننده در تهيه نان>

تاثير مقدار و نوع مواد آلي و امالح محلول در آب بر طعم ، رنگ و خصوصيات فيزيكي ، شدت تورم و
... .تخمير و

مهمترين اثر امالح موجود در آب بر خصوصيات مكانيكي خمير، و بافت آن.
تخميرتاثير امالحي مانند اكسيد كلسيم، كربنات كلسيم، كلرور منيزيم و بي كربنات سديم بر.

 امالح قليايي موجود در آب، كاهش اسيديته حاصل از انجام فرآيند تخمير
تاثير اين عمل به نوبه خود بر سرعت فعاليت آنزيم ها.
ايجاد حالت چسبنده در خمير در صورت استفاده از آب هاي فاقد امالح كافي.

 به آبافزودن امالح مناسب مانند كلسيم منوفسفات رفع مشكل فوق با
 هاون گلوتن با كاتيخمير بدليل واكنش سوي ديگر افزودن امالح كلسيم و منيزيم به آب، منجر به سفت تر شدن از.

 نانحجم ام بدون اثر سوء فراتر اين حد كاهش پي پي 500از كمتر منيزيم وجود اكسيد.
 تا حدودي مفيدو سولفات هاي قليايي بويژه سولفات كلسيم، كلرورها

بدليل اثر سفت كنندگي بر گلوتن  .

 باعث كاهش زمان تخمير، اما در آرد ضعيف باعث بهبود كيفيت آنموجود در آب كلر.

وجود آهن و منيزيم در آب، باعث بد رنگ شدن محصول نهايي



مواد ور آورنده يا پوك كننده
 بيولوژيكي، مكانيكي و شيمياييبه سه طريق ور آوردن خمير.
 واكنش اسيد با مواد شيمياييدر اثر كربن دي اكسيد در روش شيميايي آزاد شدن گاز.
 شيرينمواد شيميايي مورد استفاده، بي كربنات سديم يا جوش مهمترين.
 خميرطريق به همزدن سريع و شديد از گاز پوك كننده مانند هوا ، ورود پوك كردن مكانيكيدر.

والزوم توجه به تضعيف خمير بدليل سرعت باالي همزن و ديگر تهيه نان بدون تاخير بدليل امكان خروج ه.
 مخمرهاو يا توسط ( خمير شب مانده)تخمير توسط خمير ترش بيولوژيكي انجام كردن در پوك.
 ،ترشخمير همزيست باكتري هاي مولد اسيد و مخمرها به طور اثر توام.
سه عمل مهم ميكروارگارنيزم هاي خمير ترش عبارتند از:

1- خميرتشكيل گاز دي اكسيد كربن  به منظور پوك كردن.
2- خميراثر مثبت در نابودي مواد مضر در داراي تشكيل اسيد.
3- نانبوي مطبوع عامل عطر و تشكيل مواد معطره.

 ترشخمير در هاي بسياري باكتري استفاده از گونه.
 سرويزياساكاروميسس و بطور معمول گونه يا به صورت خالص مخمر

 س ساكاروميسس كاواليري، ساكاروميسس روزئي، ساركاروميسس اليپسوئيدوس، ساركاروميسانواع مخمرها
س تگوروميس، ساركاروميسس پرتورينسس، ساكاروميسس كلوري، ساكاروميسس اگزيكوس و ساكاروميس

اينكونزپيكوس
 به و در شرايط بي هوازيبا تنفس شرايط هوازي معطر  توسط مخمر در الزم براي توليد گاز و مواد كسب انرژي

.فشرده و با ترصورت خشك و يا تخمير، عرضه به بازار به واسطه 



نمك طعام
 سديمكمي كلرور سفت شدن خمير و كاهش حالت چسبنده با افزودن درصد.

 هاي انجام شده با دستگاه بررسيextensigraph:
 آنقابليت كشش بلكه بيشتر نمودن خمير افزايش مقاومت نمك نه تنها افزودن
 كنندحالي كه مواد اكسيد كننده مقاومت را زياد ولي قابليت كشش را كم مي در.

 آناثر نمك بر كيفيت خمير را بر مبناي خواص الكترواستاتيكي توجيه مكانيزم.
 در حالتpH باالتر يا پايين تر از خميرpH ايزوالكتريك( كه در آنpHپروتئين ها رسوب مي كنند.)
 ن ها و در از رسوب پروتئي، جلوگيري دافعه متقابل بارهاهمنام، اثر هاي پروتئين داراي بارهاي الكتريكي مولكول

.آنشدن سفت نتيجه 
 زديك در نتيجه ن، همنامبين بارهاي سپرو قرار گرفتن آن همچون الكتروليت مناسب مانند نمك افزودن يك

.هم و سفت و جمع شدن پروتئينمولكول هاي پروتئين تا حدي به شدن  
 نانحداكثر دو درصد به تركيب خمير نان وافزودن آن در حد يك تا بر طعم اثر نمك.

 هاافزودني
 انند تكنولوژيك مبهبود خواص غذايي مانند برخي ويتامينها، امالح و اسيد هاي آمينه، باال بردن ارزش

نان مانند عم بهبود رنگ عطر و ط، (احيا كننده)يا سيستئين ( اكسيد كننده)استفاده از اسيد اسكوربيك 
مانند نگهداريافزايش عمر بياتي مانند لسيتين و سورفاكتانتها، به تاخير انداختن گاز كلر و نمك، 

. پروپيونات، سوربات و دي استات سديم



فرآيندهاي فيزيکو شيميايي انجام شده در خمير  :
تغييرات قبل از پخت نان-الف
پديده مخلوط شدن

هم و تهيه خميربا ديگر و اجزاء ، مخلوط نمودن آرد در هنگام تهيه نان.
 آب، ايجاد تفييرات زياد در مخلوطواقع خمير چيزي فراتر از مخلوط آرد و در.
 آبكي، سفت شدن تدريجي آنمخلوط در ابتدا تهيه يك.
 چسبندهخمير سيستم، بدست آمدن يك آب در ناپديد شدن.
 خميربه هم زدن بيشتر كشش و افزايش آن با نسبت به بروز پديده مقاومت خمير.
 عمل بشكل احاطه سريع ذرات آرد به وسيله آبمكانيزم.
 به آبكي و عدم مقاومتمايع و ذرات و در نتيجه وجود سيستم به حالت ابتدا مقدارآب بيش از سطح در

.كشش و عدم تشكيل توده با قوام
 (.ديفوزيون)به درون ذرات حاصل از گندم سخت به كندي و صرفا به روش نشر نفوذ آب
 و هيدراته شدن ذرات آردبهم زدن خمير ذرات با نفوذ آب به درون افزايش سرعت سرعت.
 كششبه افزايش تدريجي مقاومت به درون ذرات با ورود آب.
 مشاركت هوامهم ديگر در پديده مخلوط شدن، جنبه.

 خميروزن مخصوص بافت، كاهش درون ، حبس هوا چسبندگي خمير با افزايش تدريجي بهم  .



تشکيل شبکه سه بعدي
 حجم آنموجود در آرد و افزايش نشاسته،جذب آب توسط گلوتن در كنار.
 تشكيل شبكه دو بعدي توسط گلوتن، عدم امكان نگهداري گاز توسط آنابتدا جذب آب، با.

 دادن يا ورز كمي به هم زدن با((kneadingخمير
 بعديشبکه دو بعدي به سه تکميل تبديل.

اثر آنزيم بر نشاسته
 شامل موثر نشاسته آنزيم هاي آردα وβ سادهبه قندهاي شكسته، تبديل آن نشاسته را آميالز، كه

 دكستروز، دكسترين، مالتوز و در نهايت گلوكز يعني.

 توسط مخمر جهت توليد گازتوليدي مصرف قند.
 مناسب و حالت برشتهرنگ نان و ايجاد سطح حرارت در تحت تاثير قندها از كارامليزه شدن مقداري.
لزوم توجه به ميزان آسيب نشاسته در حين آسياب و در كنار آن سنجش ميزان فعاليت آنزيم  .

حجم خمير و آسيب شديد و فعاليت باالي آنزيم منجر به توليد قند فراوان و تشكيل خمير بشدت چسبنده، كاهش
.ايجاد رنگ تيره در نان

ار كافي در آسيب كم و فعاليت ناچيز آنزيم عامل توليد ناكافي قند، كاهش فعاليت مخمر و عدم توليد گاز به مقد
.   خمير و كاهش حجم خمير و نان، عدم تشكيل رنگ مناسب در نان



تشکيل شبکه سه بعدي در خمير ناشي 
از به هم پيوستن رشته هاي گلوتن به يکديگر

تنرشته هاي به هم پيوسته گلو



تشکيل مواد معطر در خمير
 پختحاصل فرآيندهاي تخمير و در مرحله بعد بيشتر بسيار پيچيده موضوعي از نان عطر و طعم.
 معطراز مدتي به دليل ماهيت فرّار مواد عطر و بوي مطبوع، كاهش آن پس تازه داراي نان.
 تخمير، حذف آنها در پختدوره شامل ايجاد انواع الكل در نان در خمير تشكيل مواد معطر نحوه.

 پختدوره تشكيل كربونيل ها در بين آنها تشكيل تركيبات آلي، از ، الكلهابر عالوه.
 ناناجزاء ايجاد كننده طعم مهمترين
 نانبر طعم موثر كتون 6آلدئيد و 14شناسايي كنون تا.
هيدروكسي متيل فورفورالاز جمله كربونيل هاي فراوان در نان
عامل مهم در تشكيل اين مواد، انجام واكنش هاي قهوه اي شدن غيرآنزيمي موسوم به واكنش هاي مايالرد.
 سته به نوع و سپس و ببا از دست دادن يك اتم كربن نحوه عمل بصورت تبديل اسيدهاي آمينه تبديل به آلدئيد

(. آلدئيد)اسيد آمينه، شگل گيري نوع خاصي كربونيل 



 ناگهانيدرجه حرارت شديد و معطر وجود از ديگر عوامل موثر در ايجاد و پايداري مواد.
 معطراز دست رفتن مقدار زيادي مواد منجر به.

 نرمدر مقايسه با گندم هاي سخت هاي سخت و نيمه بهتر توسط گندم و طعم نوع گندم، ايجاد عطر.
 طعمبر ها بعضي دانه تخم ناخالصي ها در آرد، مانند تخم علف هاي هرز و يا تاثير نامناسب وجود.

در خمير نانمعطر نحوه تشکيل مواد 



توليد گاز در خمير
 الكلكربنيك و گاز فرآيند بي هوازي تخمير قندها توسط مخمر و توليد:

-----------------2C2H5OH + 2Co2مخمرC6H12O6+

كربناكسيددييهستهايجادجهتخميربدرونگاز/هواهايحبابورود
درشواوليهموادتركيبضمناختالطيمرحلهدرمخمرفعاليتواكسيداسيونبراياكسيژنورود

.گلوتنييشبكه
هواسلولهايدرديگربخشحبسوخميردرموجودآبدرگازازبخشيشدنحل.
ناننهاييكيفيتوحجمپوكي،تخلخل،ايجادبرايگازايندارمعنيتاثير.
حالليتكاهشحرارت،درجهافزايشباآن،حرارتدرجهبهوابستهخمير،آبيفازدرمحلولگازمقدار.
رخميانبساطبراينيازموردرانشييمحركهنيرويوفشارايجادعاملمخمرتوسطشدهتوليدگاز.
عامل4تاثيرتحتورآمدن،طولدرحبابرشد:

1)مخمريوسيلهبهكربناكسيدديكربنگازتوليدسرعت.
2)خميردرباقيماندهاكسيدديكربنگازميزان.
3)(اشباع)مايعفازازاكسيدديكربنانتشارسرعت.
4)هاحبابآميختگيهمبهسرعت.



 اسيدفايتيك اثر تخمير بر
 اسيدموجود در غالت حاوي مقدار قابل توجهي تركيبات فسفردار مانند فيتيك فيبر.
 بدنجذب بعضي كاتيون ها و دفع آنها از منجر به كاهش زياد آن مصرف.
 غذايياسيد موجود در جيره هاي حاوي فيبر فراوان، عامل عدم جذب روي، آهن و كلسيم از مواد فايتيك.
 الكترواستاتيكياسيد با امالح و اسيدهاي آمينه بازي و اسيدي از طريق جذب پيوند فايتيك.
 آنهادسترسي به كاهش يا حذف قابليت.
 ناندرجه حرارت پخت حرارت، داراي فعاليت حتي در نسبتا مقاوم به تركيبي اسيد فايتيك.
 نانتٌست كردن با با عناصر آن قابليت برقراري اتصال افزايش.

 مخمرانجام تخمير مناسب با استفاده از امكان حذف آن به چند روش، از جمله.
 ل استفاده بدن قابمقدار ليزين باعث افزايش فعاليت فيتاز، بلكه عامل بيشتر شدن استفاده از آرد جوانه زده نه تنها

.دياستازيبا افزايش فعاليت و كاهش زمان تخمير 
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ساختار اسيد فايتيك قبل و 
بعد از شالته كردن كاتيون ها



تغييرات ضمن پخت نان -ب
 نشاستهژالتينه شدن

 آب و آبي جذب تدريجياما در محيط نامحلول، آب سرد آرد، در ترين تركيب كربوهيدراتي نشاسته مهم
.شدنو متورم ازدياد حجم 

 ژالتينهنشاسته و در نهايت ايجاد حرارت افزايش درجه تشديد اين پديده با.
 نانشدن نشاسته امكان افزايش حالت ارتجاعي و حجم ژالتينه.

 شدن از سرد مقاوم پس شبكه اي حفاظت از ساختار داخلي نان و فراورده با ايجاد(setting.)
 نشاستهميزان آسيب ديدگي به آب جذب شده توسط نشاسته وابستگي ميزان.

 نانو تازگي شده و در نتيجه نرمي ژالتينه رطوبت توسط نشاسته حفظ بخشي از.

 (بياتي نان)تغيير در اين وضعيت مرور زمان، به

 ستهپوافزايش حجم خمير و تشکيل بافت و دما، انبساط گاز و بخار آب همگام با افزايش
 پوستهتشكيل فر و /سرد به هنگام ورود به تنورخمير جمع شدن سطح.
 آن رطوبت و خشك شدن دادن سريع دست تشكيل پوسته به دليل از
 شفافصورت سرد شدن سطح خمير، باقي ماندن نشاسته پوسته به تبخير سريع رطوبت، با.
 طحفر براي كاهش سرعت تبخير آب از سترزيق مقداري بخار آب به درون تر، ايجاد پوسته ضخيم هدف.



 پديده پخت در درون خمير و در حين اتفاقات يكي ازoven- spring فر/خمير در تنوريا افزايش حجم.

 ازعبارتند بروز اين پديده عوامل موثر در:
1- فرارگرم شدن گازها و افزايش حجم آنها همراه با تبخير شدن بخار آب و الكل و ديگر مواد.
2-كمتر شدن حالليت دي اكسيد كربن همگام با افزايش حرارت
3- (.نيافتهزماني كه درجه حرارت زياد افزايش تا )فعال تر شدن مخمر همراه با افزايش درجه حرارت

 خاصيتوزيع حفرات در درون بافت نان، تابع نظم.
 كمو با سطح كامالً گردحفرات به صورت خمير به در صورتوارد نشدن استرس.
 آنهااعمال نيرو بر بيانگر بيضوي، ها و حفرات به صورت ديده شدن سلول برخي شرايط در.
 شدنهاي قهوه اي با انجام كامل واكنش مرحله پخت آخرين.
 مايالردرنگ قهوه اي در سطح به دليل واكنش قهوه اي غيرآنزيمي يا واكنش ظهور.
 واكنش هاي خمير، عدم انجام شيميايي مانند جوش شيرين براي عمل آوري در صورت استفاده از مواد

.  شدن قندهاحدودي كارامليزه شدن و فقط تا قهوه اي 



تغييرات بعد از پخت نان -پ
 نانتنزل كيفيت و بياتي

 از دست دادن مطلوبيت خودبه تدريج و به مرور زمان، فر، اما خروج از تنور و كيفيت خوب نان هنگام.

 بياتي درمجموعنوع تغييرات اين ،(staling) ،شامل سفت شدن و چرمينه شدن پوسته، خشك و نان
.لمحلوسخت شدن مغز نان، از دست رفتن عطر و طعم ، افزايش كدورت مغز نان و كاهش مقدار نشاسته 

 نانبا تغييرات مغز پوسته، در تفاوت تغييرات.
 انندمسفتي و چرم پوسته، ايجاد حالت ارتباط با حركت رطوبت از مغز نان به طرف سفتي پوسته در.

 كيفيت يا تنزل دليل تبلور مجدد نشاسته به مغز نان سفتي(retrogradation.)
 آميلوپكتينهاي آميلوز و در مرحله بعد تبلور مجدد رشته اين زمينه در.
 بلورهاكدورت مغز نان نيز ناشي از رشد همين افزايش.
 60حدود آميلوز و آميلوپكتين درحرارت بدليل ذوب بلورهاي مغز نان تحت تاثير كاسته شدن از سفتي

.و نرم شدن بافتدرجه سانتي گراد 

 بيشتريشدت و با سفتي بافت بعد از آن برگشت.



 مختلفو مواد نان با استفاده از عوامل تاخير انداختن بياتي به.
 ناندليل تشكيل كمپكلس با آميلوز، باعث نرم شدن به ها سورفاكتانت.
مكانيزم عمل كمك به كمتر متورم شدن نشاسته.
 نان باعث كاهش سرعت بياتيروغن به فرمول افزودن.
 حرارت، توليد قند ساده بيشتر و افزايش جذب آباز آميالز تا حدودي مقاوم به استفاده.
 ناناز فاكتورهاي مهم در زمينه بياتي نان حرارت نگه داري درجه
 ايس باعث افز، (باالتر از صفر)حرارت هاي باال، بياتي را به تاخير انداخته ولي درجه حرارت پايين درجه

.شدنسفت سرعت 

اثر سن زدگي بر پروتئين گندم
 و در زمان داراي حالت شيريدر حال تشكيل گندم دانه حمله آفت سن به.
 خودآنزيم پروتئاز موجود در بزاق آلوده نمودن دانه به.
 ناسبمخواص تكنولوژيك شديد، فاقد حاصل از آرد گندم سن زده، داراي فعاليت پروتئوليتيك خمير.
 تا 1/5درصد و نمك به ميزان 0/3تا 0/1از اسيدهاي آلي به ميزان امكان استفاده براي بهبود خمير و نان

.آرد گندم سن زدهدرصد در موقع خمير كردن 2
كاهش زمان تخمير  .




 فصل هشتم
ارزيابي آرد و خمير

مختلفوسايلوهاروشازاستفادهآنهاخصوصياتشناختونانخميروآردارزشيابيمنظوربه.
ارزيابيوآميالزآلفافعاليتميزان،(زلنيعدد)رسوبيعددتعيينياسديمانتاسيونهايروشجملهاز

.رئولوژيكخصوصيات

 موادو جريان پذيري در باره شكلرئولوژي علمي است.
خمير،باكردنكاروآميختنهمدرشكل،ووزنكنترلدركليدينقشيخمير،رئولوژيكيخواص

.نانكيفيتوپختطيدرآنگسترش

پختشروع مخلوط كردن خمير تا پايان از هاي رئولوژيكي خمير تغييرات ويژگيي دامنه.
.

 زلنيرسوبي يا عدد عدد:
مخلوط)زلنيمحلولدرآردذراترسوبميزانبرمبتنيگندمآردگلوتنكيفيتتعيينبرايروشي

.(الكتيكاسيدوايزوپرپانل
 بهترگلوتنباالتر، كيفيت ارتفاع بيشتر و چه درجه هيدراته شدن ذرات در محلول فوق هر.

 ايجاد اختاللبدليللزوم حذف سبوس قبل از انجام اين آزمون  .



فعاليت آنزيم:
 نهاييكيفيت محصول بر آنزيم تاثير شديد فعاليت.
 نامبراز دو وسيله به نام هاي آميلوگراف و فالينگ فعاليت با استفاده اين تعيين.
رارتححضوردرآردنشاستهشدنژالتينهازناشيآردوآبمخلوطويسكوزيتهافزايش:دوهركاراساس

.آنزيمفعاليتتاثيرتحتويسكوزيتهكاهشنحوهبررسيسپسو
 آنزيمفعاليت كمتر تر ، چه زمان كاهش ويسكوزيته طوالني آميلوگرام، هر شكل در.
 ثانيهزمان نرم شدن مخلوط آب و آرد بر حسب مدت : حاصل از آنكار فالينگ نامبر و عدد نحوه شكل در.
 نامبراستفاده از اعداد حاصله از فالينگ امكان اختالط انواع آرد با فعاليتهاي آنزيمي متفاوت با.

برايآنزيميفعاليتحاويفراوردهياآنزيممقداريافزودنلزومآنزيمي،فعاليتبودنپائينصورتدر
.آناصالح

 استفاده از پودر مالتاين حالت در .



نامبرفالينگمراحل انجام آزمون  گرام آميلومنحني 



تسممحوررویبرراآولآردآميالزیآلفا عاليت
رویربرادومآردآنزیمی عاليت.نمایيدمشخصچپ
بهارنقطهدواینسپس.دهيدنشانراستسمتمحور
،220خطباآنتقاطعمحلبراساسونمودهوصلهم

.شودمیمشخصآرددواختالطدرصد

آردهايكردننسبت مخلوط تعييننحوه 
مناسب آميالزيفعاليتبه نيلمختلف تا 



ویربررامالتبدونآردآميالزیآلفا عاليت
ت عاليسپس.نمایيدمشخصچپسمتمحور

محوررویبررامالتدرصد1حاویآردآنزیمی
همبهارنقطهدواینسپس.دهيدنشانراستسمت
،220خطباآنتقاطعمحلبراساسونمودهوصل
صمشخآردبها زودنجهتنيازموردمالتمقدار
.شودمی

نيازنحوه محاسبه مقدار مالت مورد 
جهت اصالح آنزيمي آرد



فارينوگراف
آردديناميكي-فيزيكيخصوصياتسنجشجهتكنمخلوطنوعيفارينوگراف.
زدنبهمتاثيرتحتخميرحركتنحوهثبتوگيرياندازهآنوظيفه.
ممتدصورتبهوآراميبهثابتحرارتدرجهيكدرخميرزدنهمبه.
دينامومترنامبهدستگاهازبخشيبههاتيغهحركتمقابلدرآنمقاومتانتقال.

منحنيرسمبهقادرثباتيكوسنجشسيستموبازوشاملخود.
سيستم،بازوها،دينامومتر،تيغهدودارايكنمخلوطكاسه:اساسيقسمت8شاملشكلمطابقدستگاه

.بورتوترموستات،dashoptثبات،گيري،اندازه
ازاستفادهdashpotبازوهاحركترساندنحداقلبهمنظوربه.
ترموستاتوآبجريانطريقازكن،مخلوطكاسهحرارتدرجهتنظيم.
خميرآبجذبدرصدتعيينكن،مخلوطكاسهبااليبردرستبورتداشتنقرار.
فارينوگرام،فارينوگرافدستگاهازحاصلمنحني.



فارينوگرافبخش هاي مختلف دستگاه 

و بخشهاي مختلف آنفارينوگرافمنحني 



1-زمان دستيابي(Arrival time)
(برابندر500)نظرموردخطبهمنحنيرسيدنزمانيمدت.
آردذراتدرآبنفوذسرعتدهندهنشان.
آردذراتتوسطآبسريعترجذبتر،كوتاهزماناينچههر.

پروتئينمقدارودستيابيزمانبينمستقيمرابطهگندم،خاصرقميكدر.

2- زمان عزيمت يا ترك(Departure time)
(برابندر500)نظرموردخطتركزمانتاآبافزودنلحظهازدقيقه،حسببرزمانمدت.

ترقويآردتر،طوالنيزماناينچههرخمير،مقاومتودستيابيهايزمانمجموع.

3-زمان گسترش خمير(Dough Development time)
تحرككمترينديگرعبارتبهياوخودقوامحداكثربهخميررسيدنزمانيمدت.

خميردرضعفعاليماولينمشاهده،آنازبعدبالفاصلهاينقطه.
كردنمخلوطزمانخمير،گسترشزمانmixing timeاوجزمانوpeak time.
(0/88حدودضريببا)يكديگرباگندمآردپروتئينوخميرگسترشزمانبينمثبتهمبستگي.

گسترشزمانافزايشآب،جذبدرصدافزايشباگسترش،زمانوخميرآبجذببينخطيرابطهوجود.



4- مقاومت((Stability

شدنمخلوطبهنسبتآردتحملبيانگر،(برابندر500)نظرموردخطرويمنحنيتوقفزمانمدت.
كمترآردمقاومتكمتر،شاخصايندرمنحنيعرضقدرهر.

5- درجه نرم شدن خميرDegree of softening) (Drop-off))

برابندرواحدبرحسبودقيقهبيستيادوازدهازنظربعدموردخطازمنحنيمركزفاصله.
ترضعيفآردبزرگتر،حاصلهعددچههر.

6-شاخص تحمل به مخلوط شدن(Mixing Tolerance Index) (MTI)

اوجنقطهازبعددقيقه5درستمنحنيبااليقسمتبااوجنقطهدرمنحنيبااليقسمتمابينتفاوت.
دارايشدن،مخلوطبهخوبتحملدارايهايآردMTIبرعكسوپايين.



7-زمان شکست ((Time to Breakdowm

فارينوگراممنحنيدرهاشاخصجديدترينجملهاز.
نظرموردخطازبرابندرواحد30اندازهبهمنحنيمركزگرفتنفاصلهزمانمدت.
نظرموردخطازترپايينبرابندرواحد30اندازهبهافقيخطيكرسمآنتعيينبراي.
منحنيمركزبااينقطهدرخطاينتماسوبرخورد.
شكستزمانآردوآبنمودنمخلوطشروعبانقطهاينفاصله.

اكستنسوگراف
شدنپارههنگامتاخميركشيدنبرايايوسيله.
خميركششبهمقاومتمانندخصوصياتيگيرياندازهوبررسي.
خميرتهاياتاقكسپسو(لوله)استوانهيكبهشدهچانهخميرتبديل:قسمتچندينشاملدستگاه.
خودطرفدودرگيرهداراينگهدارندهيكدراستوانهدادنقرار.
ثباتباالخرهوگيرياندازهسيستمبازوها،بهنيروانتقالپايين،بهدستگاهچنگكتوسطخميركشيدن.
وظيفهdashpotبازوهاحركترساندنحداقلبه.

اكستنسوگرامدستگاه،ازحاصلمنحني.



دقيقه135و 90، 45اكستنسوگرام در سه زمان منحني هاي 

اكستسوگرافبخش هاي مختلف دستگاه 



1- يا انرژي مساحت((Area 
منحنيزيرسطح.

پالنيمتروسيلهبهسنجشPlanimeterنكشيدبرايمصرفيانرژيكلدهندهنشانمربعمترسانتيحسببر
.خمير

باآننمايشA.

2- خمير به كشش مقاومت(Resistance)
مترسانتي5ازبعدمنحنيارتفاعR5منحنيارتفاعحداكثرياوRmax.برابندرواحدبرحسب

3- كشش خميرقابليت(Extensibility)
خميركششقابليتبابرابرمترسانتييامترميليحسببرمنحنيطولتمام.
باآننمايشE

نسبتDمختلفآردهايمقايسهجهت،كششقابليتبهمقاومتتقسيمبا.



اصول عمل آوري و توليد گاز در خمير توسط پودر نانواييBaking Powder (BP):

كيكخميردرگازتوليدوورآمدنفرآيندبهخميرآوريعملbatterمشابههايمخلوطياو.
(امدهنيور)فطيرمحصوالتبامقايسهدرمزهوطعموبافتچشمگيربهبودمتخلخل،ساختاريايجاد.

تركيبدراستفادهموردآورندهعملشيمياييموادBP،نمكوقلياييسديمبيكربناتواكنشبراساس
.CO2گازتوليدواسيديك

ولمحصپختهنگامدروحرارتتوسطآنتكميلخميرتهيههنگامبهرطوبتحضوردرواكنششروع.
بنامپخت،وخميركردنمخلوطبينفاصلهدرواكنشازبخشيbench actionاستراحتدورهدرفعاليتيا.

گازتوليدوسديمكربناتبيباواكنشدراسيديهرازاستفادهامكان.
نزمامدتباالخرهومحصولباآنتناسب،گازشدنآزادسرعتمانندعوامليبهاسيدنهاييانتخاب

.محصولپختوآمدنوركردن،مخلوط
مانندمواردبعضيدرpancakeزماندروحرارتتاثيرتحتفقطكربناتبيباآنواكنشكهاسيديانتخاب

.استراحتدورهدرخميرسياليتحفظمنظوربهرطوبت،تاثيرتحتكمترواكنشوكوتاه

كيكخميرمورددربرعكسbatterتپخهنگامدراسيداثربيشتر،كميياوساعتنيمحدودپختبهتوجهبا
.(set)تثبيتوگيريشكلبرايكيكبافتبهفرصتدادنمنظوربهكنديبه



انتخاب اسيد و عوامل موثر بر اين انتخاب:
خنثيعددگاز،توليدسرعتگاز،توليد((neutralizing valueوpHمهمعواملازنهائيمحصول.
گازتوليدبهقادر(شيرينجوش)سديمبيكربناتباواكنشهنگامبهاسيدينوعهر.
اسيدهيدروكلريكتا(سركه)استيكاسيدماننداسيدهاانواعازاستفاده.
اجزاءعتطبي،(...وغلظتخلوص،)اسيدخصوصياتمانندپارامترچندبهخودگازتوليدسرعتوابستگي

...وpHرطوبت،مقدارخمير،دهندهتشكيل
گازدرصدصورتبهخميردرگازتوليدسرعتبيانCO22بمدتخميرنمودنمخلوطازپسشدهآزاد

doughيادقيقه rate reaction (DRR)

درگازليدتودراسيدتوانائيمهمتر،همهازوتهيهروشآن،تركيبمحصول،نوعبهبستگياسيد،انتخاب
.مناسبزمان

نمودنمخلوطهنگامبهگازتوليدنحوهبررسي(mixing)استراحتو((bench actionشناختبهكمك
.مختلفاسيدهاياثرچگونگي

تجارتينامباتركيبشكلبهتوجهباV90(فسفاتمنوكلسيم)گاززياديمقدارتوليداستراحتدورهدر.
SAPP4(پيروفسفاتاسيدسديم)مالحظهقابلگازتوليدعدمدورههميندر.

حرارتتاثيرتحتوپختحيندربيشترگازتوليداخير،تركيب.
مهمنکته:DRRيکسانتقريبا،دوهر.



ندهآورعمل اسيدهای مورد استفاده جهت تهيه مواد 
یك از آنهاهر و وی گيهای 

dough rate reaction (DRR)

(bench action)دقيقه استراحت 30

(ثانيه)زمان 
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رخمير و داکسيد کربن در گاز دی نحوه آزاد شدن 
دوره های زمانی متفاوت



نيازوردمكيلوگرمياگرمحسببرسديمكربناتبينسبتازاستعبارتكهخنثيعددبعديعامل
CO2گازبهآنتبديلواسيدكيلوگرمياگرم100باواكنشانجامجهت

خنثيعددباشد،نيازموردسديمكربناتبيكيلوگرم50نمودنخنثيجهتاسيدكيلوگرم100اگر
:.بابرابر

:ک       
a:   نث          ن ت    ک      
b :   ص ف ک          
     نج ش   ن  ق         ث   ج  (8  ج     خص نث      )        ق       ن    .

نوعينمودنفرمولههدفكهصورتيدر:مثالB.Pاستفادهشيرينجوشكيلوگرم12ازآنطيكهباشد
باشد؟مينيازموردCO2گازبهمخلوطكاملتبديلجهت80بابرابرخنثيعددبااسيدمقدارچهگردد

(NV):فرمولبهتوجهبا (b)= (a) (100)

80b=(12) (100)

b=15
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VN ..



pH محصول
نهايي

مقدار اسيد مورد 
(كيلوگرم)نياز 

عدد 
خنثي نام شيميايي (نام تجاري)فسفاتها 

7/6تا 7/3 125 80 هيدراتهمونوفسفاتمنوكلسيم Regent ® 12XX

7/6تا 7/3 125/5 83 آببدونمنوفسفاتمنوكلسيم VqO ®

8/3تا 7/7 138 72 پيروفسفاتاسيدسديم PERFECTION ®

8/3تا 7/7 138 72 پيروفسفاتاسيدسديم DONUT PYRO ®

8/1تا 7/5 138 72 پيروفسفاتاسيدسديم VICTOR CREAM

8/3تا 7/7 138 72 پيروفسفاتاسيدسديم B.Q.PYRO ®

8/3تا 7/5 138 72 پيروفسفاتاسيدسديم SAAPP#4

8/2تا 7/7 100 100 اسيدفسفاتآلومينيمسديم LEVAIR ®

7/4تا 7/2 100 100 آببدونسولفاتآلومينيومبااسيدفسفاتآلومينيمسديم BL-60 ®

7/2تا 7/0 125 80 آببدونمنوفسفاتمنوكلسيمبااسيدفسفاتآلومينيم.سديم Actif-B ®

ينانوايمورد استفاده در پودر هاياسيدانواع برخيدر خنثيعدد 



فصل دهم
 فرآورده هاي تهيه شده از آرد گندم هاي نرم

 ت وبيسكويشيريني، و ، كلوچه كيك براي فراورده هايي مانند كراكر، گندم هاي نرم استفاده از آرد  ...
 اين فراورده ها استفاده از مواد عمل آورنده شيمياييتهيه در.
 آمونياك، دي اكسيد كربن، بخار آب يا الكل، گاز شامل هواچهار نوع اين فراورده ها دخالت عمل آوري در.

 آوري محدودعمل باال با اثر بدليل نقط جوش ها اما تمام فرآورده در آب گاز، حضور مخلوطي از چهار هوا.
 كراكرتهيه با حرارت دهي سريع مانند آب تنها در مواردي تاثير بخار.

 تهيه شيريني هادر ولي كابرد كم مهمترين عمل آورنده نان مخمر.
 خمير اين دسته از فراورده هابر رئولوژي شديد نامطلوب اثرات داراي..

 شيمياييطريق واكنش هايي از اكسيد كربن تهيه دي.
 اسيدهاعنوان مثال از واكنش بي كربنات و يا كربنات با به.

 آمونيوممعمول براي توليد گاز دي اكسيد كربن، بي كربنات هاي سديم و بسيار از ديگر منابع.

 حرارتكربنات آمونيوم تحت تاثير گاز از بي توليد سه نوع.
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 در فراورده هاي تا حدودي خشككربنات آمونيوم تنها كاربرد بي.
 آمونياكنافذ محصول، به مشام رسيدن بوي كمي رطوبت در در صورت باقي ماندن درصد.
 نمكهرگونه توليد مهم استفاده از آن، عدم مزيت.

 خميرطعم و رئولوژي تاثير نامطلوب نمك بر.

 كربنتوليد دي اكسيد پتاسيم براي كربنات امكان استفاده از بي.
 تلخدليل خاصيت هيگروسكوپي آن و نيز ايجاد طعم كاربرد كم به.

 (.جوش شيرين)ماده شيميايي در اين زمينه، بي كربنات سديم بهترين
 ،تجاريباال حتي در نوع دسترسي، خلوص سهولت ارزان قيمت.

 نرمفراورده هاي تهيه شده از آرد گندم هاي                                           :Cookies

 آبنرم همراه با شكر به مقدار زياد، روغن و كمي آرد گندم از فرآورده ها نوع تهيه اين.
 سفتترد و آب، فاقد االستيسيته، درصد 20كمتر از داراي تا حدودي خشك خمير.
 روغنتيكي در آن بيشتر مربوط به حالت پالسعدم تشكيل شبكه سه بعدي توسط گلوتن در خمير، قوام.

 روش فرآورده هاي تهيه اين نوع از روشrotary-mold .
 توام با فشارنقش زني و قالب زني به صورت چرخشي و انجام عمليات.



 فراوردهدر ضمن تهيه اين بروز تغييرات متعدد.
 ياحالت خامه روغن تا ايجاد و شده با مخلوط نمودن شكر وارد هوا در آن يكنواخت كه مخلوط ابتدا تهيه.
 گلوتننياز به تشكيل سه بعدي توسط عدم.

 شده، پهن نشدن  و عدم شكل گيري مناسب خميرسفت محصول.

 دليل استفاده زياد از شكر و بهpH ،هشبكتشكيل عدم امكان جذب آب زياد توسط گلوتن و بنابراين عدم باال.

 تيكي پالسخمير و ايجاد ويژگي موجود در بروز چند پديده، نخست ذوب روغن فر، در قرار گرفتن خمير با
.خميرتوده روغن و بدنبال آن افزايش حجم دوم حل شدن باقي مانده شكر در در خمير، اثر 

ت قالب چرخشی مورد استفاده جه
(چهک و)ش ل دهی خمير کوکی 



كيك:
 وجود مقدار زياد آباين تفاوت كه در كيك شكر، با داراي مقادير زيادي كوكي كيك نيز مانند.

 ترسبك توليد محصولي همين دليل بعد از پخت به.

نرم شدن بافت كيك در اثر حرارت، ناشي از ژالتينه شدن نشاسته.
 روغنمانند تخم مرغ، شير و مختلف مواد استفاده از توليد كيك در.

 بافتاز افزودن تخم مرغ، ايجاد حالت هوادهي و كمك به حفظ گاز و هوا در هدف.
 رنگضمن باال بردن ارزش غذايي، تا حدودي باعث بهبود شير.
 بافتهوا در كمك به نگهداري عالوه براثر تردكنندگي، روغن.

استفاده زياد از شكر در فرمول كيك عالوه بر نقش شيرين كننده.

ايجاد تاخير در ژالتينه شدن نشاسته، باعث ايجاد تردي در بافت.

 اطالق نام داراي سياليت زياد،كيك خميرbatterبه آن.
 توليد سلول هاي گاز در بافت كيك عامل.baking powder

اجزاء تشکیل

دهنده

 Rich whiteآنجل کیکپاوند کیک

layer cake

100100100آرد

100500140شکر

55-50روغن

تخم مرغ

50076-سفیده

95-50کامل

95-50شیر

5/011/3پودر نانوايي



كراكر:
 كممقدار شكر در آن كراكر فراورده ايي بدون شكر يا
 آبدرصد 30تا20درصد، داراي 20تا 10چربي آن مقدار.
 آبعمل آورنده آن، مواد شيميايي و يا بخار ماده.
 طوالنيبه مدت است با انجام تخمير در آن نمكي، محصولي كراكر.
 اليه، تهيه آن به روش بافت سبك و اليه دارايSponge and dough.

 اول يا مرحله مرحله درsponge ساعت16در حدود انجام تخمير.

 دوره كاهش اين طيpH اطالق نام 4به حدود 6از ،buffer ماندهواقع همان خمير شب به آن، در.
 تخميرحين انجام از دست دادن خاصيت االستيك خمير در.
 خمير تا حدوديهاي پروتئوليتيك طبيعي موجود در موثر بودن آنزيم.
 تخمير بصورت خمير، انجام اجزاء به تخمير اول افزودن بقيه از انجام بعدdough ساعت6بمدت حدود.
 لزوم افزايشpH بافت مناسبطعم و براي تهيه فراورده ايي با 7/2به.
 توجه به باpH مخمرهاتوسط ها، انجام تخمير باكتري باالعدم امكان رشد.
 به صورت اليه اليه فرآيند، تبديل خمير ساعت، خمير آماده 24از حدود بعدlaminate).)
 غلطكميان چند متر و قرار دادن آنها روي هم و عبور از سانتي 0/3ضخامت هر يك با اليه 8تهيه.
 هابه هم چسبيدن كامل اليه انداختن، به منظورجلوگيري از بعد مرحله چين مرحله.
 مرحله آخرينdocking دوختن اليه ها به يكديگريا.



 ها و جدا نشئن آنها از هماليه مرحله، حفظ ساختار اين با انجام.
 پختسپس مرحله خمير و درصد وزن 2/5به ميزان افزودن نمك زبر.
 نزيرياز قسمت مشبك براي سهولت خروح رطوبت در فر به صورت طوالني، كف نقاله پخت داراي فر.

 كراكرگرفتن غير اين صورت، شكل فنجان به خود در.

 گراددرجه سانتي 230دقيقه و درجه حرارت پخت 2/5پخت حدود زمان
 آنكردن با حرارت دهي سريع، تبخير سريع رطوبت، پف.

 خنك كردن آن به آهستگياز پخت كراكر به منظور اجتناب از ترك برداشتنبعد ،.

پخ                    ک  ک               ک  ک  ح   
    ق ع             ن     ف       



بيسکويت:
 روغنو شكر و حاوي آرد فرآورده اي.
 استفاده از پودر نانواييمحصول به واسطه تخلخل.
 پختبه قسمت نظر، ورود در حد مورد ، پهن نمودن خمير نمودن اجزاءساده، مخلوط بسيار فرآيند..
يكسان نبودن رطوبت در تمامي قسمت ها بعد از خروج بيسكويت از فر.
 فراوردهمخلوط كردن نامناسب اجزا، بروز ترك در.
 به آراميكردن بيسكويت سرد.

و لبه هارطوبت زياد در وسط، كمتر در كناره ها، وارد آمدن فشار به بيسكويت با تبادل سريع رطوبت بين مركز.
 بيسکويتكردن سريع، باعث ترك برداشتن سرد.
 بازارپسنديحمل و نقل و افزايش ضايعات و كاهش فراورده حين خرد شدن ريز باعث هاي ترك.

 از ايجاد تركجلوگيري توجه به موارد زير براي:
1- هارطوبت مركز و لبه و كم بودن اختالف پخت انجام مناسب عمليات.
2- كنديرطوبت مركز و لبه به انجام تبادل.
3- خوب در  بيسكويتپذيري وجود انعطاف.



اهميت نقش مواد اوليه در جلوگيري از ايجاد ترك:
1- كافي در آرد، كيفيت پروتئيناالستيسيته وجود.
2- رطوبتاز تبادل سريع خود در جلوگيري انورت به واسطه خاصيت هيگروسكوپي اثر قند..
3- آنپالستيسيتهدرصد و اثر 5-20در حد استفاده از روغن.

 حروفنوع زدن، عالمت لزوم توجه به نحوه.
نواربر جهت حركت ها نوشته ، بويژه در حالت عمود بودن .امكان نازك شدن فراورده.

 تضعيف خميرباعث خمير، خرده تاثير مخرب افزودن.
 دقيقه20تا 10مدت لزوم به حال خود گذاردن آن به صورت استفاده از خرده خمير، در.

 بيسکويتو ميزان پهن شدن خمير اهميت نحوه.
 خميردر حين پهن كردن نامطلوب در صورت ايجاد استرس به خمير بروز اثرات.
 بجاي يك غلطكچند غلطك لزوم استفاده از.

موثر بودنpH آندر پهن شدن خمير.
 چه هرpH باالتر، پهن شدن بهتر خمير
 روغن، پهن شدن بهتر و بيشتر خميرو استفاده بيشتر از شكر.

ويفر:
 و با مقدار كم روغن، حاوي مقدار زياد آبشكر فراورده ايي فاقد.
 (.سفيدآرد )پايين، مصرفي داراي درصد استخراج آرد



 فتسو سخت ويفر نان قوي فشرده، آرد ويفرفراورده، آرد ضعيف، توليد كيفيت بر آرد تاثير قدرت.
 اطالق نامbatter ويفرنان به خمير .
 نمودنمخلوط مانند و لزوم توجه به نحوه تكه هاي درشت و كلوخه لزوم عاري بودن از.
 بيآآن به مدت طوالني، باعث جدا شدن رشته هاي گلوتن از فاز نگهداري زدن بيش از حد خمير و يا بهم.
 دليل تنظيم فراورده فقط به بي كربنات سديم در استفاده ازpH ، عنوان عامل توليد گاز نداشتن نقش به.

 كنندهعنوان ماده پوك بخار آب خروجي حين پخت به.
 اجزايي شبيه به اطو بخار سيستم بسته با پخت در يك انجام عمليات.

 حرارتيزوجي لوالدار به دنبال يكديگر و بر روي يك زنجيره بي پايان و در درون محفظه حركت صفحات.
 همبه صورت ورقه هايي بر روي چيده شدن نان حاصل از پخت ، بعد.
 هاپركننده بين اليه قرار دادن خامه.

 پر كننده شامل روغن، شكر پودر شده ماده(pulverized sugar) معطر، مواد.
 مناسببا استفاده از چند رديف سيم نازك به قطعات يخچال و برش  از يك تونل سرد يا عبور اليه ها.

 قيفيدر نان بستني توجه به شكننده بودن فراورده بويژه.

   گ                خ             ص ح ت         



 (                                                                چرهلب )فرآورده هاي ته بنديSnacks

 (پرك ذرت)فليككورن
از دسته فراورده هايready to eat استفاده از ذرت براي تهيه آن ، .
آسياب ذرت به صورت خشك و شكستن دانه به دو يا سه قسمت.

 به نام فراورده ايي درشت، مواد اوليه براي تهيه قطعاتcorn flak.

 درشت ذرت يا فرايند شامل پخت قطعاتgrits در ظروف تحت فشار و در محلول حاوي شكر، مالت و
.دقيقه120مدتبه18PSIپخت شامل فشار بخار نمك، شرايط 

 پختحالت نيمه شفاف و يكنواخت پس از پخت نمايانگر وضعيت مناسب ايجاد.
 قطعاتخوبي تا مركز نفوذ آب به.

 همسوبا جريان غير برجي خشك كن هاي پخت، خشك كردن فراورده در از پس.
مرحله عدم توزيع يكسان رطوبت، لزوم در نظر گرفتن بدليلtempering(24ساعت )تا رسيدن رطوبت به تعادل.

 تن40و فشار معادل يك تناز بزرگ به وزن بيش صاف و غلطكاز پرك كردن قطعات با استفاده.

گرادسانتي 300ثانيه و در 50كردن پرك ها به مدت تُست.
 زده بر روي آنتاول درصد و ايجاد حالت 3تا حد خشك نمودن نهايي فراورده

 امالح بر روي آنويتامين و شدن امكان اسپري محلول از سرد بعد.



 فراورده هاي پف كرده غالت(puffed cereals)
تهيه فرآورده هاي پف كرده با كاهش دانسيته ذرات زبر غله به روش هاي خاص.

 نوع فراورده ها شاملهاي عمده توليد اين روش:
1- فراوردهحجم و پف كردن اتمسفر، خروج سريع بخار و افزايش در فشار حرارت استفاده ناگهاني از.
2- ،هتبخير ناگهاني آب درون فراوردانتقال ناگهاني قطعه گرم و حاوي رطوبت به فضايي با فشار پايين.
3- حرارتفشار و درجه و استفاده همزمان از تغيير بكارگيري اكسترودر.

 سيتريكبا بخار آب و اسيد روش آخر مرطوب نمودن ذرات بلغور مانند ذرت در.
 آبتوسط بخار دستگاه درون اِكسترودر، تامين حرارت درون فرستادن مخلوط حاصل به.
 بااليك توده انعطاف پذير در درجه حرارت و فشار تبديل مخلوط به.

 در سر گراد، فشار درجه سانتي 177اكسترودر حرارت درجه(head ) مربعپاوند بر اينچ 500اكسترودر.

 خروج سريع رطوبت، محض خروج توده از دستگاه، به دليل آزاد شدن فشار، به
 محصولافزايش حجم، باعث سرد شدن خروج آب ضمن.





چوب شور:
 سطحاين دسته از غذاهاي لب چره، فرآورده هايي منحصر به فرد از نظر شكل و.

 خشكاستفاده از آب به مقدار كم، خمير تهيه شده سفت و تا حدودي.
 تركيبو بي كربنات آمونيوم در استفاده از مخمر.

 دقيقه30زمان تخمير آن كوتاه و حدود.

 (پرتزل)مارپيچ گره دار به صورت خمير، بافتن آن دراوردنبه شكل طناب
 پرس براي تثبيت گرهاز عبور آن.

 ثانويه تخمير دقيقه انجام از شكل گيري به مدت ده بعد(proof.)
 ثانيه25مدت ، توقف در آن به سديمهيدروكسيددرون حمام يك درصد ورود به.

 حرارت حمام درجهC°93 ،فراوردهموجود بر روي سطح شدن نشاسته ژالتينه.
 (.درصد2حدود در )حمام بالفاصله پس از خروج از درشت نمك دانه افزودن

 درسطحژالتينهنشاسته شدن باال،كارامليزهپخت فراورده در دماي.
 اي براققهوه ايجاد رنگ.
 حرارت به آرامي براي اجتناب از شكستن فراورده بويژه در نواحي گره هااز شدت كاستن.

 (.چوب شور)به شکل چوب آن امکان تهيه

چوب شور

پرتزل



فصل دوازدهم
 فراورده هاي گندم دروم و تهيهPastaاز آن:

 زاگرسمناطقي واقع در كوه هاي به درومگرامينه، اعم از گندم هاي معمولي و تعلق خانواده.
 سياهسه منطقه مصر، مديترانه و سواحل شمالي درياي عراق و همزمان در فاصل مرزهاي فعلي ايران و در حد.

فرآيند و آسياب گندم دروم
گندمبوجاري، ابتدا همانند گندم هاي معمولي.

  شاملوسايل مختلفي جهت جدا سازي انواع ناخالصي ها استفاده از :
 و، تخم علف هاي هرز، دانه هاي شكسته ذرت آهن، ذرات شن و ماسه ، سنگ، دانه هايي نظير جو و قطعات....

 مدتي معينبراي رطوبت و نگهداري برحسب ميزان سختي و گندم، افزودن آب به دانه مشروط نمودن.
 شدنبه مدت زمان بيشتري جهت مشروط تر هاي سخت و خشك دروم در مقايسه با انواع نرم نياز گندم.

 اندازهآسياب خود شامل چند بخش خرد كردن، جدا سازي و كاهش مرحله  .
 (.پاستاانواع )اهميت اندازه ذرات در فراورده هاي حاصل از گندم دورم



اهميت توزيع ذرات در سمولينا  .

75 انواع ميكرون، مناسب جهت تهيه 230درصد ذرات، اندازه ايي بزرگتر ازpasta.
 ازعبارت است به اين ترتيب سمولينا:
100شمارهدرصد ذرات آن از غربال 3از ، اما عدم عبور بيش 20شمارهاز غربال با عبور تمام ذرات آردي .
 تهيه نوعي پاستا بنامnoodle ميکرون140كمتر از با اندازه ذرات از آردي.

 انتخاب گندم دروم به منظور تهيه انواع داليلpastaشامل :
فرآيند دانه، فعاليت كم آنزيم، وجود رنگ زرد كهربايي و مقدار پروتئين مناسب جهت سختيpastaدر
 يا هكتوليترمفيد بودن انجام با سختي دانه رابطه(T.W.) test weight

درصد(ميکرون)قطر چشمه(مش)شماره غربال 

204800روي 

4038022/8روي 

6023051/6روي 

8018014/6روي

1001259/3روي 

1/7-100زير 

lit

kg



 پيگمانهاي كارتنوئيديدر گندم دروم به دليل وجود زرد كهربايي رنگ.
 مثبت، تالش براي حفظ آنهاگندم معمولي وجود اين رنگيزه ها برخالف.

 اسيد آسكوربيك به مقدار افزودنppm300 اياز بي رنگ شدن و يا ايجاد رنگ قهوه به منظور جلوگيري.

 فرآيندهوا در مراحل مختلف توصيه به حذف.
 بيشترتخريب رنگيزه ها و انجام واكنش هاي اكسيداسيون كوچكتر، چه اندازه ذرات هر.

 سادهتوليد بسيار فرآيند انجام.
 درصد31خمير به رسيدن رطوبت آب به سمولينا تا افزودن.
 و سپس ورود آن به اكسترودر تا رسيدن به يك خمير يكنواخت ورز دادن مخلوط.
 ايجادخالءحتي امكان يابدون امكان نفوذ هوا در آن و اكسترودرساخت.

حَف هوا به دليل امکان بروز دو مشکل:
1- اكسترودرهنگام خروج خمير از بافت به به فاز آبي خمير، ظاهر شدن به صورت حباب در  ورود هوا.
عالوه بر ايجاد ظاهر مات در فراورده، فراهم نمودن زمينه بروز شكستگي در فراورده خشك شده  .
2- ليپواكسيژنازآنزيم تاثير بر فعاليت.

 در مقايسه با ساير انواع گندم، داراي آنزيم كمتردرومگندم.
سمولينادر حضور اكسيژن و اسيدهاي چرب غير اشباع باعث رنگ بري كممقدار همين.

 گيرياز شكل خشك كردن و بسته بندي پس.



پ                        ج        ف            کس      خ      خ     خ  ط کن، 

يلمخ وط کن ساخته شده از است

مار يچ اص ی برای راندن خمير به طرف قالب

با جریان آب در آناکسترودرجدارهبدنه اص ی و دو 

ا  مپباکسترودرتخ يه هوا درون مار يچ 

و آبسموليناورود 

اص ی مار يچ تنظيم ورود مواد به بخ 
اکسترودر



 باالگرما تحت تاثير فشار توليد مقداري حركت خمير در طول اكسترودر، ضمن.
 و جريان آب سرد در آن ساخت بدنه اكسترودر به صورت دو جداره
 گراددرجه سانتي 45كمتر از خمير تا حرارت كاهش درجه ترتيب بدين.

 2800-3200اكسترودر در حدود تنظيم فشارPSI مترجيوهميلي 450و خالء.
 خميروظيفه شکل دهي به اكسترودر با در قسمت انتهايي قرار داشتن قالب.

 برنزآنها اغلب از اكسترودر، جنس سطح داخلي قالب ها بر ظاهر محصول و سرعت تاثير.

 درصد12حدودبه درصد رطوبت، لزوم كاهش آن 30خارج شده از قالب هنوز داراي محصول.

 ترك خوردگي محصولامكان بسيارسريع، خشك كردن در صورت(checking) .
 فراوردهكاهش استحكام محصول، باعث ها به صورت خطوط موئين در ايجاد ترك.
 هاپك رشد ميكروب ها و كخود، امكان تاثير وزن كند، تغيير شكل نامطلوب فراورده تحت كردن به صورت خشك.

 فراورده تركيبي براي خشك نمودن استفاده از روشpasta.
 درصد رطوبت40حدود ، خروج دميدن هواي گرمدقيقه 30عرض ابتدا در.

 هابه هم چسبيدن رشته جلوگيري از ترك خوردگي، ها، اجتناب از امكان رشد ميكروب كاهش(casehardening)
 آنهادرون ها، باقي مانده مقداري رطوبت در خارجي رشته خشك شدن سطح.

 بعد عرق كردن، قرار دادن فراورده در محيطي با رطوبت نسبي باالمرحله.
كمك به توزيع يكنواخت رطوبت در فراورده.

 درصد90ساعت در رطوبت نسبي 2-4زمان انجام اين مرحله.



 درصد12رطوبت به حدود ساعت، رساندن 16تا 10كردن، بين نهايي خشك مرحله .

 فرايند شاملتوليد شده با اين فراورده هاي:
اسپاگتي، ورميشل، الزانيا ماكاروني ،((Lasagna ،فِتّوچيني ،Fettuceine))ريگاتوني ،Rigatoni))-نوعي

انگشتي، Farfalle)پاپيوني، Orzo))، برنجي شكل Rotini))دار ، پيچ  (Shells)صدفي ، -زيادماكاروني با قطر 
(Manicotti.)

 مترميلي 6/8از و كمتر 2/8بيشتر از قطر با لوله اي شکل، توخالي، ماكاروني فراورده ايي.
مترميلي 2/0و كمتر از 1/2آن بيشتر از ، قطر توپر، نخي شكل و اسپاگتي.
 مترميلي 1/0ورميشل كمتر از قطر.
 (فتوچينيعرض كم )، نوارعرض در تفاوت داراي ضخامت نه چندان زياد، و فتوچيني نواري شكل و با الزانيا

 توليد فراورده هايpasta به صورت كالف، بر اشكال بلند و كوتاهعالوه(skeins)  گنجشكي ،النه(nest)

 فراورد هاي  ديگر نودل ازpasta

 تركيب آندر گاهي افزودن تخم مرغنمك، ، آب و (خواه سمولينا و يا فارينا)فراورده ايي تهيه شده از آرد.
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