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چکیده
کیچی یک نوع شیرینی محلی است که در استانهای غربی کشور بخصوص استان
چهارمحال بختیاری پخت میشود .این محصول عموماً بهصورت سنتی تهیهشده و دارای
ماندگاری پایین و بافت نامناسب میباشد .ازاینرو ،هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر
صمغ زانتان در  4سطح ( 0/3 ،0/1 ،0و  0/5درصد) بهمنظور بهبود خصوصیات کمی و
کیفی نان محلی کیچی بود .همچنین میانگین اندازۀ حفرهها ،تخلخل ،بُعد برخالی و
پارامترهای رنگی با استفاده از پردازش تصویر محاسبه گردید .نتایج حاصل نشان داد که با
افزودن صمغ زانتان ،ظرفیت نگهداری آب خمیر افزایش یافت .همچنین نتایج آزمون
بافتسنجی بیان کرد که در غلظتهای پایین صمغ زانتان ( 0/1درصد براساس آرد)
نمونههای نرمتر حاصل شد و میزان صمغیت در این نمونه بهطور معنیداری کمتر از سایر
نمونهها بود ( .)P<0/05عالوهبر این میزان تخلخل محصول در غلظتهای پایین زانتان
( 0/1درصد) ،مشابه نمونۀ شاهد بود اما غلظت بیش از  0/1درصد این صمغ سبب کاهش
تخلخل محصول شد .ازسویدیگر افزودن صمغ زانتان تأثیری بر میزان بُعد برخالی بافت
محصول نداشت .درمورد رنگ محصول افزودن زانتان تنها بر مقادیر * Lو * bبافت مغز
نمونهها دارای اثر معنیدار بود .درنهایت میتوان گفت که افزودن  0/1درصد صمغ زانتان
در فرموالسیون این نان محلی منجربهتولید محصولی با کیفیت از لحاظ رنگ و بافت شده
همچنین ازنظر ارزیابی حسی بافت و ویژگیهای حسی مطلوب داشت.

تاریخ دریافت1397/05/30 :
تاریخ پذیرش1397/11/23 :
واژههای کلیدی
ارزیابی حسی
تحلیل تصویر
نان شیرینی کیچی
هیدروکلوئید

1

مقدمه
پخت کاکولی یا کیچی ،یکی از سنتهای قدیمی است که
عموماً در استان چهارمحال و بختیاری انجام میشود.
مردم شهرکرد و فرخشهر به آن کیچی و مردم بروجن به
آن کپچی میگویند .ازنظر اندازه کیچی عموماً دارای قطر
 12تا  15سانتیمتر است و دارای قابلیت نگهداری تا 1
هفته در یخچال را دارد .کیفیت نهایی محصوالت پخت
متأثر از موادی است که در فرمول آنها بهکارمیرود.

بهمنظور بهبود کیفیت این محصوالت ،در بسیاری از موارد
از افزودنیهای مختلف مانند هیدروکلوئیدها استفاده
میشود ( .)Anderson & Andon, 1988افزودن
هیدروکلوئیدها به فرمول فراوردههای نانوایی باعث افزایش
ظرفیت نگهداری آب در آنها میشود .این آب باعث
افزایش حجم فراوردهها ،بدون تغییر در ویژگیهای اصلی
آنها میشود .هیدروکلوئیدها با تغییر ویژگیهای رئولوژیکی
خمیرها و محصوالت نانوایی باعث حفظ کیفیت محصوالت
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نهایی میشوند .این ترکیبات ظرفیت نگهداری آب باالیی
دارند ،بنابراین به حفظ آب در فراوردههای نانوایی کمک
کرده ،از مهاجرت آب به پوستۀ نان جلوگیری میکنند.
هیدروکلوئیدها ،مولکولهای آب را از دسترس
زنجیرههای نشاسته خارج میکنند و درنتیجه این
زنجیرهها نمیتوانند به یکدیگر متصل شوند ،درنتیجه
بیاتی محصوالت پختی به تعویق میافتد .مکانیسم دیگری
بهتعویقانداختن بیاتی که به هیدروکلوئیدها نسبت داده
میشود این است که این مواد از اتصال زنجیرههای
نشاسته به شبکۀ گلوتنی جلوگیریکرده ،مانع سفتشدن
بافت داخلی نان میشوند .دراینمیان زانتان در دستۀ این
ترکیبات هیدروفیل قرار دارد که یک پلیساکارید خارج
1
سلولی است که توسط باکتری زانتاموناس کمپستریس
تولید میشود .با استفاده از این صمغ میتوان حجم،
رطوبت و استحکام مغز فراوردههای پخت را باال برد
(.)Phillips & Williams, 2000
اساس ارزیابی کیفی عمدت ًا ذهنی بوده ،در بیشتر موارد
با خطاهای انسانی مواجه میشود .ازاینرو استفاده از
روشهای جدید مانند تحلیل تصویر میتواند
منجربهکاهش خطاهای انسانی شده ،هزینۀ کنترل کیفیت
را تا حد زیادی کاهش دهد .تحلیل تصویر تکنیکی است
که با استفاده از آن میتوان بسیاری از خصوصیات کمی و
کیفی نمونۀ موردنظر را استخراجکرده ،براساس آنها نمونه
را کنترل کرد .در محصوالت نانوایی ،ویژگیهایی مانند
رنگ و بافت از اهمیت زیادی در کنترل کیفیت
برخوردارند ،بنابراین ،در بیشتر تحقیقهای این دو پارامتر
موردبررسی و تحقیق قرارگرفتهاند (.)Du & Sun, 2004
در سالهای اخیر تحقیقهای گستردهای بهمنظور استفاده
از تحلیل تصویر برای ارزیابی کیفیت بافت انجام شده است
که نشان از موفقیت این روش برای ارزیابی بافت بدون
تخریب دارد ( Karim, Rahman, Pham, & Fawzia,
 .)2018درهمینراستا پژوهشگران زیادی از این روش برای
ارزیابی ویژگیهای محصوالتی مانند نان غنیشده با گلوتن
(شهیدی ،محبی و احتیاطی ،)1389 ،کیک فاقد گلوتن
(یانپی ،اعلمی ،محمدزاده ،صادقی و کشمیری )1396 ،نان
باگت (جهاندیده ،تقیزاده ،حدادخداپرست و کوچکی،
 ،)1394کیک شیفون (امیرآبادی ،کوچکی و محبی،
 ،)1393و غیره انجام شده است.

همچنین مطالعههای متعددی درزمینۀ افزودن
هیدروکلوئیدها به فرموالسیون محصوالت صنایع پخت
پرداخته شده است که درهمینراستا میتوان به
تحقیقهای  Rojas ،Rosellو  )2001( De Barberبه
بررسی تأثیر افزودن مقادیر  0/1و  0/5درصد از
هیدروکلوئیدهای مختلف (آلژینات سدیم ،کاپا کاراگینان،
زانتان و هیدروکسیپروپیلمتیل سلولز )2بر ویژگیهای
کیفی خمیر گندم پرداختند .باتوجهبه نتایج این محققان،
زانتان و آلژینات ،بیشترین تأثیر را بر بهبود ویژگیهای
رئولوژیکی خمیر داشتند بهطوریکه سبب افزایش
استحکام خمیر شدند .بهعالوه ،تمامی هیدروکلوئیدها
(بهجز آلژینات) سبب افزایش حجم ،افزایش ظرفیت
نگهداری و فعالیت آبی گردید،Duta ،Lazaridou .
 Belc ،Papageorgiouو  )2007( Biliaderisتأثیر افزودن
 1و  2درصد از هیدروکلوئیدهای مختلف (پکتین،
کربوکسیمتیل سلولز ،آگاروز ،زانتان و بتاگلوکان) را بر
ویژگیهای خمیر و خواص کیفی نانهای بدون گلوتن بر
پایۀ آرد برنج و ذرت بررسی کردند .باتوجهبه نتایج ،صمغ
زانتان بیشترین تأثیر را بر خواص ویسکواالستیک خمیر و
افزایش استحکام آن داشت .بهعالوه با افزایش میزان
مصرف هیدروکلوئیدها از  1به  2درصد ،حجم نانهای
تولیدی با کاهش همراه بود .اثر درصدهای مختلف صمغ
زانتان بر رنگ ،بافت و ساختار سلولی نانهای ترکیبی
حاصل از آرد گندم-کاساوا با استفاده از پردازش تصاویر
توسط  Aminu ،Shittuو  )2009( Abuludeموردمطالعه
قرار گرفت .براساس نتایج این پژوهش مشخص شد که
افزودن صمغ زانتان به فرمول نان باعث ایجاد نمونههای
نان با ساختار متخلخل شد .عالوهبر این مشخص شد که
تعداد سلولهای کوچک مغز نان پس از افزودن  1درصد
صمغ زانتان کاهش و در غلظت  2درصد ،افزایش نشان
داد .تعداد سلولهای بزرگ مغز نان در سطح  1درصد به
باالترین مقدار خود رسید .امیرآبادی و همکاران ()1393
اثر صمغهای زانتان و قدومهشهری را بر کیفیت و
ماندگاری کیک شیفون موردبررسی قراردادند .نتایج آنها
نشان داد که هر دو صمغ باعث بهبود ویژگیهای کیک
شیفون در روز تولید و طی زمان نگهداری گشتند.
همچنین استفاده از  0/1درصد صمغ زانتان باعث افزایش
حجم و پیوستگی ،کاهش سفتی و اُفت رطوبت طی

1

2
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Hydroxypropylmethyl cellulose
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نگهداری شد .موحد ،خلعتبریمحسنی و احمدیچناربن
( )1393اثر صمغ زانتان و آرد سیبزمینی بر خصوصیات
کیفی نان تست را موردارزیابی قراردادند .نتایج آنها نشان
داد غلظت  0/5درصد صمغ زانتان نسبت به  1درصد
میزان نرمی کمتر ،حجم بیشتر و بیاتی کمتری را در
نمونهها ایجاد میکند.
تاکنون مطالعههای زیادی درمورد اثر هیدروکلوئیدها
بر بهبود بافت و بیاتی و حتی استفاده از آنها بهعنوان
جایگزین گلوتن در نان انجام شده است ،اما بررسی اثر
هیدروکلوئیدها بر سایر فراوردههای نانوایی مانند کلوچه و
محصوالت بومی بسیار محدود بوده است .ازآنجاکه صمغ
زانتان قادر به ایجاد ویسکوزیتۀ باال در غلظت پایین ،دارای
مقاومت باال در برابر حرارت ،سازگار در مقابل نمک و
انجماد بوده و همچنین در یکنواختی ،بهدامانداختن و
حفظ هوای خمیرابههای کیکها و بیسکویتها اهمیت
دارد ،استفاده از این صمغ باعث افزایش حجم ،رطوبت و
استحکام بافت این فراوردهها میشود ( & Phillips
 .)Williams, 2000لذا هدف از این تحقیق بهبود
خصوصیات کیفی نان شیرینی کیچی در اثر استفاده از
بهبوددهندههایی مثل زانتان میباشد .همچنین با استفاده
از تحلیل تصویر رقمی که روشی غیرمخرب و سریع
میباشد ،اثر غلظتهای مختلف صمغ زانتان بر خصوصیات
رنگ پوسته و مغز نان ،تخلخل ،ویژگیهای بافتی ،میزان
حفرههاُ ،بعد برخالی مغز و ضخامت پوستۀ نان شیرین
غیرتخمیری کیچی بررسی شد تا نمونۀ بهینه تولید شود.

تهیۀ خمیر نان کیچی

برای فرموالسیون خمیر طبق روش سنتی عمل گردید که
برای بهبود آن از صمغ زانتان استفاده شد .این
فرموالسیون شامل  52درصد آرد گندم 7/3 ،درصد آب،
 5/5درصد شورتنینگ 15 ،درصد شکر 5/5 ،درصد روغن،
 11درصد شربت اینورت 2/5 ،درصد تخممرغ 0/2 ،درصد
بیکینگپودر 0/5 ،درصد شیرخشک 0/2 ،درصد
امولسیفایر مونو و دیگلیسیرید و اندکی وانیل بود .صمغ
زانتان در سطوح مختلف ( 0/3 ،0/1 ،0و  0/5درصد) به
فرموالسیون خمیر اضافه شد .تمام ترکیبات خمیر در یک
مخلوطکن ( ،Berjayaساخت مالزی) ابتدا با سرعت 475
دور در دقیقه به مدت  8دقیقه و سپس با سرعت 950
دور در دقیقه به مدت  2دقیقه مخلوط شدند.
در ادامه خمیر به مدت  150دقیقه در دمای 30-25
درجۀ سانتیگراد (دمای اتاق) بهعنوان زمان استراحت قرار
داده شد .سپس خمیر را به ابعاد  5×6سانتیمتر و ضخامت
 1سانتیمتر تهیهکرده و در فر (28-Eure-et- ،ABRIQUE
 ،Loirساخت فرانسه) با دمای  175درجۀ سانتیگراد به
مدت  20دقیقه قرار گرفت .بعد از کاملشدن پخت ،نان
حاصل در دمای اتاق قرار داده شد ،تا سرد گردد (شکل )1
و پس از آن در بستههای پالستیکی بهمنظور انجام
آزمونهای کمی و کیفی به مدت  24ساعت نگهداری شد
(.)Shi, Yu, & Lee, 2013

مواد و روشها
مواد اولیه

مواد اولیۀ مورداستفاده شامل آرد گندم (شرکت کالله،
ساخت ایران؛ درجۀ استخراج  77درصد ،دارای 14/2
درصد رطوبت 0/48 ،درصد خاکستر 10 ،درصد پروتئین و
 25درصد گلوتن مرطوب) ،شورتنینگ (،Elais S.A.,
ساخت یونان) ،شکر (شرکت شیرین ،ساخت ایران)،
شیرخشک (پگاه خراسان) ،صمغ زانتان ( Sigma St.
1
 ،MO ،Louisساخت آمریکا) ،مونو و دیگلیسیرید
(شرکت آذر نوش ،ساخت ایران) ،شربت اینورت ،تخممرغ،
بیکینگپودر و وانیل میباشد.

Mono and Diglycerides

1

شکل  -1تصویر نان شیرینی محلی کیچی

آزمونهای خمیر
2

ظرفیت نگهداری آب خمیر ( )WHC

 10گرم از خمیر تولیدی به دقت وزن شد و به لولههای
سانتریفیوژ  20میلیلیتری از قبل وزنشده ،اضافه و سپس
در  5000دور در دقیقه ( 2880دور در دقیقه) برای مدت
Water Holding Capacity

2
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 60دقیقه سانتریفیوژ شد .مایع سانتریفیوژشده روشن،
بهصورت قطرهقطره ریختهشده و باقیماندۀ آن وزن شد.
نسبت وزن بعد و قبل از سانتریفیوژ برای مشخصکردن
 WHCخمیر استفاده شد ( & Xu, Huang, Jia, Kim,
.)Liu, 2009
آزمونهای کمّی و کیفی نان
آنالیز پروفیل بافت ( )TPA1مغز نان
(،TA-XT PlusTM

با استفاده از دستگاه بافتسنج
 ،Stable Micro Systems ،Texture Analyzerساخت
انگلستان) قطعۀ مکعبی از قسمت مرکزی بافت نمونهها با
ارتفاع ،طول و عرض  25میلیمتری نان با استفاده از
پروب  40میلیمتری استوانهایشکل با سرعت 1/7
میلیمتر بر ثانیه تا  10میلیمتر ( 40درصد تغییر شکل)
فشرده ،در همان سرعت رها شد .پارامترهای بافتی حاصل
از منحنی نیرو-مسافت (سفتی ،پیوستگی ،صمغیت و
ارتجاعیت) اندازهگیری شد (.)Shi et al., 2013
حجم مخصوص

برای اندازهگیری حجم از روش جایگزینی حجم با دانۀ
کلزا استفاده شد .وزن نان به دقت تعیینشده و حجم
مخصوص با استفاده از رابطۀ ( )1محاسبه گردید ( Xu,
:)Hall III, & Manthey, 2014
رابطۀ ()1
حجم نان
جرم نان

= حجم مخصوص

در رابطۀ ( )1حجم نان برحسب سانتیمترمکعب و
وزن نان برحسب گرم بود.
تصویربرداری

از هر مرحلۀ پخت ،تعدادی نمونه انتخابشده ،سپس در
اتاقکی که دیوارهای آن مشکی بود ،تصویربرداری صورت
گرفت .علت مشکیبودن دیوارها ،عدم بازتاب نور و
جلوگیری از ایجاد نوسان در تصویربرداری بود .برای ایجاد
نور در اتاقک از  4ردیف المپ فلورسنت (هر ردیف حاوی
 4المپ) و یک المپ فلورسنت مرکزی در سقف اتاقک
استفاده شد .تصویرگری با استفاده از دوربین (،1000D

 ،Canonساخت ژاپن) انجام شد که با پورت  USBبه رایانه
متصل بود .دوربین در فاصلۀ  20سانتیمتری نمونهها و
موازی با آنها روی پایه ثابت بود .تصویرگیری با نرمافزار
 EOS Utilityانجام گرفت .ویژگیهای دوربین بدینصورت
بود که فالش دوربین روی حالت خاموش ،زوم اتومات
روشن ،تراز سفیدی 2روی فلورسنت ،سرعت ایزو 100 3و
دیافراگم F5.6 4تنظیم شد (خوشاخالق ،محبی و موحد،
.)1395
تصویرگری در حالت  Mانجام گرفت .در این حالت
امکان تنظیم پارامترهای سرعت ایزو و دیافراگم وجود
داشت و تصاویر با فرمت  JPEGذخیره شد.
ارزیابی رنگ پوسته و مغز نان

بهمنظور بررسی و تحلیل رنگ پوسته و مغز نان ،ابتدا از
تصاویر گرفتهشده قطعههای  100×100پیکسلی
تهیهشده ،سپس با استفاده از نرمافزار  ImageJنسخۀ
 ،1.47تصاویر به فضای * L* a* bتبدیل شدند (*L
شاخص روشنایی a* ،جزء رنگی دارای طیف رنگی سبز تا
قرمز و * bدارای طیف رنگی آبی تا زرد) .برایاینمنظور در
فضای برنامه  ImageJاز منوی  pluginگزینۀ Color
 Space Convertterانتخابشده ،گزینههای تبدیل به
فضای رنگی * L* a* bتنظیم و نقطۀ مرجع  D56انتخاب
شد (.)Naji-Tabasi & Mohebbi, 2015
ارزیابی تخلخل مغز نان

برای بررسی تخلخل مغز نمونههای نان حاصل ،تصاویر
رنگی گرفتهشده از فرمت  32بیتی به فرمت  8تبدیل
شدند .برای تقطیع تصاویر از روش آستانهگیری بر مبنای
رنگ قرمز استفاده شد .بهاینمنظور ،از الگوریتم
آستانهگیری  Otsuدر نرمافزار  ImageJاستفاده شد.
از نتایج مستخرج از پردازش تصاویر در این بخش
میتوان به میزان تخلخل دست یافت که عبارت است از
نسبت مجموع سطح حفرههای هوا به سطح کل نان و از
رابطۀ ( )2محاسبه میشود (شهیدی و همکاران.)1389 ،
رابطۀ ()2
مجموع سطح حفرههای هوا
سطح کل نان

= تخلخل
2

White balance
Iso velocity
4
Aperture AV
3

)Texture profile analysis (TPA

1

اکبریان و همکاران
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ارزیابی اندازه و شکل حفرهها

برای بررسی حفرههای بافت نمونههای نان ،بعد از حذف
نویز ،تصاویر رنگی گرفتهشده از فرمت  32بیتی به فرمت
 8تبدیل شدند .سپس تصویر دوتایی شده و توسط منوی
 Analyze particleحفرههای موجود در بافت نان،
موردآنالیز قرار گرفت.
پارامترهای موردبررسی برای ارزیابی حفرهها عبارتاند
از فراکسیون سطح حفرهها ،1سطح کلی ،2اندازۀ میانگین،3
محیط ،نسبت سطح به سلولهای کلی ،دانسیتۀ سلولی،4
سطح سلولی میانگین و همچنین کرویت ،5نسبت تصویر،6
گردی ،7یکپارچگی 8که طبق رابطههای ( )3تا ( )6بهدست
میآیند:
مقدار عددی  1برای پارامتر کرویت نشاندهندۀ دایرۀ
کامل است .درحالیکه مقادیر نزدیک صفر نشاندهندۀ
کشیدگی شکل است .پارامتر کرویت طبق رابطۀ ()3
بهدست میآید:
رابطۀ ()3
]سطح[
2

]محیط[

× 𝜋 = 4کرویت

]محور کوچک[

]سطح[
]مساحت تحدب[

= یکپارچگی

ضخامت پوسته

اندازهگیری ضخامت پوستۀ نمونهها با استفاده از روش
پردازش تصویر و از نرمافزار  ImageJبا تعیین مقیاس
نرمافزار براساس سانتیمتر انجام شد (قیطران پور ،تقی
زاده ،مهدویان مهر و عبدالهی مقدم.)1393 ،
اندازهگیری بُعد برخالی

برای بررسی بُعد برخالی مغز نمونههای نان حاصل ،از
نرمافزار  ImageJاستفاده شد .در این روش ،فاکتور بُعد
برخالی با روش شمارش جعبه از رابطۀ ( )7محاسبه
گردید:
رابطۀ ()7
log N
log1/r

نسبت تصویر ،نسبت طول محور بزرگتر به طول
محور کوچکتر میباشد و طبق رابطۀ ( )4بهدست میآید:
رابطۀ ()4
]محور بزرگ[

پارامتر یکپارچگی یا استحکام توصیف میکند که تا
چه اندازه شکل محدب یا مقعر است و طبق رابطۀ ()6
بهدست میآید (:)Naji-Tabasi & Mohebbi, 2015
رابطۀ ()6

= نسبت تصویر

= 𝐷𝐹

در رابطۀ ( N ،)7تعداد جعبهها و  rارتفاع جعبهها
میباشد ( Pourfarzad, Mohebbi, & Mazaheri‐Tehrani,
.)2012
ارزیابی حسی نان

پارامتر گردی عکس پارامتر نسبت تصویر میباشد و
نشاندهندۀ این است که تا چه اندازه شکل حفره از حفره
دور است و طبق رابطۀ ( )5بهدست میآید:
رابطۀ ()5
]سطح[
2

]محور بزرگ[ × 𝜋

×  = 4گردی

1

Pore area fraction
Total area
3
Average size
4
Cell Density
5
Circularity
6
Aspect ratio
7
Roundness
8
Solidity
2

داوران از بین دانشجویان کارشناسی ارشد گروه صنایع
غذایی دانشگاه فردوسی مشهد انتخاب شدند .خصوصیات
حسی نان ازنظر فرم و شکل ظاهری (وجود پارگی و
حفره) ،وضع سطح فوقانی و زیرین (سوختگی و رنگ)،
سفتی و نرمی بافت (خمیریبودن ،سفتبودن ،تردی
غیرعادی و شکنندگی) ،قابلیت جویدن ،عطروطعم ،مزه و
پذیرش کلی توسط  10داور بررسی شد .طی آزمون از
داوران خواسته شد تا ضمن بررسی نمونهها به تیماری که
ازنظر معیار موردبررسی بهترین است امتیاز  5و به بدترین
تیمار امتیاز  1بدهند (.)Rajabzadeh, 1991
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آنالیز دادهها یا روش آماری تحلیل نتایج

b

b

نتایج و بحث
اثر صمغ زانتان بر ظرفیت نگهداری آب ( )WHCخمیر
شیرین

ظرفیت نگهداری آب ( )WHCتوانایی یک ماده برای
نگهداری آب میباشد .هیدروکلوئیدها ازطریق افزایش
ظرفیت نگهداری باعث بهبود بافت در مواد غذایی میشوند
( ;Moreira, Chenlo, Prieto, & Torres, 2012
WHC .)Tabatabaee Amid & Mirhosseini, 2012
بهطور معکوس با درصد آب خارجشده در حین سانتریفیوژ
مرتبط است ( & Das, Anjaneyulu, Gadekar, Singh,
.)Pragati, 2008
با افزودن صمغ زانتان WHC ،خمیر نسبت به نمونۀ
شاهد افزایش یافت (شکل  )2اما تفاوت معنیداری
( )P>0/05بین  WHCنمونههای حاوی غلظتهای
مختلف صمغ زانتان دیده نشد .این موضوع بهدلیل توانایی
زانتان در حفظ آب در خمیر میباشد و درنتیجه آب
کمتری پس از سانتریفیوژ از خمیر تراوش خواهد کرد
(.)Xu et al., 2009
داوریکتیلته ،عزیزی و فاضلی ( )1391بیان کردند که
هیدروکلوئیدهای زانتان و کتیرا باعث افزایش جذب آب در
خمیر منجمد مربوط به نان شدند Rosell .و همکاران
( )2001نیز گزارش کردند که وجود هیدروکلوئیدها در
خمیر ،جذب آب را افزایش میدهند و حضور صمغها در
خمیر منجمد باعث تثبیت آب جذبشده میشود.
هیدروکلوئیدها به علت دارابودن گروههای هیدروکسیل،
پیوند هیدروژنی با آب تشکیلداده و جذب آب را افزایش
میدهند.

b

99/5
99

a

98/5
98
97/5

0/5

0/3

0/1

ظرفیت نگهداری آب (درصد)

تجزیهوتحلیل نتایج در چارچوب طرح کامالً تصادفی با سه
تکرار و مقایسۀ میانگینها در سطح اطمینان  95درصد با
استفاده از آزمون چنددامنهای دانکن انجام شد .آنالیز
دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخۀ  18و رسم
نمودارها با استفاده از نرمافزار  Microsoft Excelنسخۀ
 2010انجام شد.

100

97
شاهد

صمغ زانتان (درصد)
شکل  -2اثر مقدار مختلف صمغ زانتان بر ظرفیت نگهداری آب
خمیر شیرین
حروف متفاوت نشاندهندۀ اختالف معنیدار در آزمون دانکن
( )P<0/05میباشد.

اثر صمغ زانتان بر حجم مخصوص نمونههای پختهشده

یکی از فاکتورهای مهم در ظاهر و بازارپسندی محصول و
ارزیابی کیفیت ،حجم محصول پخته شده است
( Phimolsiripol, Siripatrawan, Tulyathan, & Cleland,

 .)2008; Sharadanant & Khan, 2003همانطورکه در
شکل ( )3مشاهده میشود ،نمونههای دارای  0/1درصد
زانتان ،بیشترین مقدار حجم مخصوص را دارند (1/82
سانتیمترمکعب/گرم) .افزایش بیشتر غلظت زانتان،
منجربهکاهش حجم مخصوص در نمونهها گردید.
کاهش حجم مخصوص با افزایش غلظت در سطح
بیش از  0/1درصد صمغ احتماالً بهدلیل افزایش قابلتوجه
ویسکوزیته است که منجربه عدم گسترش مناسب خمیر و
نگهداری گاز میشود (کوچکی ،شهیدی ،مرتضوی ،کریمی
و میالنی .)1390 ،نتایج تحقیق برزگر ،حجتی و جوینده
( )1388نیز حاکی از کاهش حجم مخصوص نان در اثر
افزودن صمغ زانتان بود .ازطرفی  Shouk ،Yaseenو
 )2010( Ramadanنیز بیان کردند که افزودن صمغهای
پکتین و صمغ عربی منجربهکاهش حجم مخصوص در
نمونههای حاوی  100درصد آرد گندم شد .تفاوت موجود
در حجم مخصوص نان در اثر افزودن صمغ زانتان در
پژوهشهای مختلف احتماالً بهدلیل اختالف در نوع آرد
مورداستفاده (کمّیت و کیفیت گلوتن موجود در آن ،میزان
فعالیت آمیالزی) ،خصوصیات صمغ مورداستفاده (میزان
ویسکوزیتۀ ناشی از آن ،میزان افزایش جذب آب خمیر) و
شرایط تخمیر میباشد .نتایج امیرآبادی و همکاران

اکبریان و همکاران

ارزیابی اثر صمغ زانتان بر ویژگیهای کیفی نان شیرینی محلی کیچی و استفاده ...

( )1393نیز نشان دادند افزودن  0/1درصد صمغ زانتان
باعث افزایش حجم مخصوص کیک شیفون شد و با
افزایش درصد زانتان بهدلیل افزایش زیاد ویسکوزیته،
خمیرابه توانایی نگهداری هوا حین مخلوطکردن را نداشته
و گازهای تولیدشده حین پخت و یا بخار آب توان تغییر
در حجم را نداشته و حجم مخصوص کاهش یافت .بهعالوه
در تحقیقهایی که  Rosellو همکاران ( )2001و ،Guarda
 Benedito ،Rosellو  )2004( Galottoانجام دادند ،زانتان
باعث افزایش معنیداری در حجم مخصوص نمونهها شد
که تطابق زیادی با نتایج تحقیق حاضر ندارد .الزم به ذکر
است فاکتور حجم مخصوص نان تحتتأثیر عواملی ازقبیل
مقدار پروتئین ،میزان آلفا-آمیالز و شرایط تخمیر نیز
میباشد؛ بنابراین جهت تهیۀ یک نان با حجم خوب،
استفاده از هیدروکلوئید مناسب و آردی با پروتئین کافی
مطلوب است (برزگر و همکاران.)1388 ،

b
a

a

3

a

2/5
2
1/5
1
0/5

0/5

0/1
0/3
صمغ زانتان (درصد)

0

حجم مخصوص (سانتیمترمکعب/گرم)

3/5

شاهد

شکل  -3اثر غلظتهای مختلف صمغ زانتان بر حجم مخصوص
نمونههای پختهشده
حروف متفاوت نشاندهندۀ اختالف معنیدار در آزمون دانکن
( )P<0/05میباشد.

ویژگیهای بافتی

اثرات صمغ زانتان در سطوح مختلف بر تحلیل دستگاهی
بافت نمونههای پختهشده در شکل ( )4نشان داده شده
است .در این پژوهش ،سفتی ،پیوستگی ،صمغیت و قابلیت
ارتجاع مغز نمونههای پختهشده بررسی شد .سفتی
نمونههای دارای  0/5و  0/3درصد زانتان ،تفاوت
معنیداری با نمونۀ شاهد نداشت (شکل -4الف)؛ اما
نمونههای دارای  0/1درصد زانتان تفاوت معنیداری با
شاهد و سایر نمونهها داشته و دارای سفتی کمتری بودند؛
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این امر احتماالً بهدلیل توانایی زانتان در باندشدن با آب و
حفظ رطوبت است که منجربه نرمترشدن بافت محصول
میشود Rosell .و همکاران ( )2001گزارش کردند که
افزودن صمغ زانتان به فرموالسیون خمیر میتواند سبب
افزایش جذب آب و افزایش فعالیت آبی نمونهها و
منجربهتولید محصولی با بافت نرمتر شود .نتایج این
تحقیق تطابق خوبی با نتایج  Hagerو )2013( Arendt
دارد ،آنها به این نتیجه رسیدند که با افزودن زانتان ،سفتی
مغز نانهای تهیهشده از ذرت کاهش یافت.
همانطورکه در شکل (-4الف) مشاهده میشود ،با
افزایش غلظت زانتان از  0/1به  0/3یا  ،0/5سفتی نمونهها
افزایش یافت .این نتایج تطابق خوبی با نتایج ،Crockett
 Ieو  )2011( Vodovotzداشت؛ آنها نتایج مشابهی را
برای هیدروکسیپروپیل متیلسلولز در نان بدون گلوتن
بهدست آوردند .همچنین  )2005( Mandalaبه این نتیجه
رسید که فقط در غلظتهای پایین صمغ زانتان (0/16
درصد براساس آرد) میتوان به نمونههای نرمتر دست
یافت.
پیوستگی بیانگر مقاومت درونی ساختار مواد غذایی
است ( Gómez, Ronda, Caballero, Blanco, & Rosell,
 .)2007براساس نتایج شکل (-4ب) استفاده از غلظتهای
مختلف زانتان ،باعث افزایش پیوستگی نمونهها شد؛ اما
اختالف آنها با نمونۀ شاهد معنیدار نبود ،بهطوریکه
نمونۀ دارای  0/1درصد زانتان ،بیشترین پیوستگی را
داشت اما افزودن بیشتر صمغ زانتان ( 0/3و  0/5درصد)
باعث کاهش این پارامتر شد.
 Gómezو همکاران ( )2007در بررسی اثر صمغها
(زانتان ،آلژینات ،کاراجینان ،لوبیای خرنوب ،گوار ،پکتین و
هیدروکسیپروپیل متیلسلولز) بر کیک الیهای زرد تفاوت
معنیداری در پیوستگی نمونهها در مقایسه با نمونۀ شاهد
مشاهده نکردند .نتایج تحقیق آنها نشان داد در روز دوم،
تمام هیدروکلوئیدهای مورداستفاده بهجز زانتان پیوستگی
بافت کیک را کاهش دادند.
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b
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(ب)
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a

70

30

سفتی (نیوتن)

c

40

a

a

b

0/15
0/1

20

0/05

0

0

10

0/5

0/3

0/1

0/5

شاهد

a

a

0/3

0/1

شاهد

صمغ زانتان (درصد)

صمغ زانتان (درصد)
(ج)

16

8
6
4

b

a

b

2
1/5
1
0/5

2
0

0/5

0/3

شاهد

3
2/5

صمغیت (نیوتن)

10

c

(د)

a

قابلیت ارتجاع (میلیمتر)

b

3/5

14
12

0/1

0/2

پیوستگی

60
50

0/25

0

0/5

صمغ زانتان (درصد)

0/3

0/1

شاهد

صمغ زانتان (درصد)

شکل  -4اثر غلظتهای مختلف صمغ زانتان بر میزان الف :سفتی ،ب :پیوستگی ،ج :صمغیت و د :قابلیت ارتجاع نمونههای پختهشده
حروف متفاوت در هر شکل نشاندهندۀ اختالف معنیدار در آزمون دانکن ( )P<0/05میباشد.

صمغیت از دیگر پارامترهای بافتی است که انرژی الزم
برای هضم دهانی مادۀ غذایی و آمادهکردن آن برای بلع را
نشان میدهد .مطابق شکل (-4ج) با افزودن صمغ زانتان
در مقادیر  0/1و  0/3درصد ،صمغیت نمونهها نسبت به
نمونۀ شاهد کاهش یافت .کمترین مقدار صمغیت در نمونۀ
شامل  0/1درصد زانتان و بیشترین مقدار صمغیت در
نمونۀ با  0/5درصد زانتان مشاهده شد.
نمونههای دارای قابلیت ارتجاع پایین تمایل به شکست
و ازهمگسیختگی برگشتناپذیر دارند ( Esteller, Amaral,
 .)& Lannes, 2004شکل (-4د) نشان میدهد ازنظر
آماری افزودن صمغ زانتان باعث تغییرات معنیداری در
قابلیت ارتجاعی نمونههای مورد این تحقیق نشد
( )P<0/05ولی مقادیر  0/1و  0/3درصد صمغ زانتان تا
حدی قابلیت ارتجاعی را افزایش داد Gómez .و همکاران
( )2007گزارش کردند که افزودن صمغ زانتان به کیک
الیهای به حفظ این پارامتر طی نگهداری کمک میکند که
دلیل حفظ رطوبت در محصول میباشد.

بررسی ویژگیهای مربوط به تصاویر نان شیرینی کیچی با
استفاده از روشهای مبتنی بر تحلیل تصاویر رقمی
تخلخل

یکی از پارامترهای مهم مغز محصوالت پختهشده ،تخلخل
است که بهطورکلی اشاره به ساختار منافذ در مغز محصول
دارد و یکی از عوامل تأثیرگذار در تعیین ویژگیهای کیفی
مغز محصول محسوب میشود ( Armero & Collar,
 .)1996همانطورکه در جدول ( )1مشاهده میشود،
افزودن صمغ زانتان در غلظت پایین ( 0/1درصد) منجربه
تخلخل تقریباً مشابه نمونۀ شاهد شد .افزودن بیشتر صمغ
زانتان منجربهکاهش تخلخل در نمونهها گردید
( .)P>0/05بیشترین و کمترین مقادیر تخلخل بهترتیب
در نمونۀ شامل  0/1و  0/5درصد زانتان مشاهده شد .دلیل
افزایش تخلخل در غلظت پایین زانتان ،افزایش تعداد
سلولهای گازی و توزیع یکنواخت آنها در محصول بوده
که دلیل آن می تواند ایجاد قوام در خمیر در حضور صمغ
زانتان باشد .در غلظت باالی صمغ زانتان ویسکوزیتۀ خمیر
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ویژگیهای کیفی نظیر بافت ،حجم و غیره استفاده کرد.
دادههای مربوط به شکل حفرههای مغز محصول در جدول
( )1بهطورخالصه آمده است .ساختار حفرههای گازی در
مغز نمونهها با محاسبۀ اندازۀ سلولها (قطر میانگین و
سطح سلولی میانگین) ،دانسیتۀ حفرهها و نسبت سطح
حفرههای کل ارزیابی شد (جدول  .)1گردی پارامتری
است که برای حفرههای گرد برابر با  1است .طبق جدول
( )1مقادیر عددی این پارامتر برای نمونههای حاوی  0/3و
 0/5درصد زانتان ( 0/63و  )0/68بیشتر از نمونۀ شاهد بود
اما تفاوت معنیداری بین نمونهها وجود نداشت،Ozkoc .
 Sumnuو  )2009( Sahinدر پژوهشی تأثیر صمغهای
زانتان ،گوار و کاراگینان بر نانهای پختهشده به روشهای
حرارتی هوای داغ و تلفیق مایکروویو و مادونقرمز را
بررسی کردند .آنها مشاهده کردند که در نمونههای حاوی
صمغهای مختلف ،بیشتر حفرههای تشکیلشده به شکل
کروی بودند که دلیل آن را ایجاد الیۀ ضخیم صمغ روی
سطح حبابهای هوا و ممانعت از اتصال حبابها به
یکدیگر و درنتیجه ایجاد مرفولوژی پایدار ،اعالم نمودند.

زیاد میشود که درنتیجه از توسعۀ بافت گسترش
سلولهای هوایی در بافت خمیر ممانعت میکند که نتایج
حاصل از سفتی بافت هم این موضوع را تأیید میکند.
 )2005( Mandalaنیز ویژگیهای فیزیکی نانهای
تازه با دو نوع آرد با درصد استخراج متفاوت و صمغهای
گوار و زانتان را بهترتیب با غلظتهای  0/16و  0/65درصد
بررسی نمود و به این نتیجه رسید که افزایش تخلخل فقط
در غلظتهای پایین صمغ زانتان حاصلشده و افزایش
غلظت زانتان منجربهکاهش در تخلخل و حجم مخصوص
محصول در مقایسه با شاهد شد.
ارزیابی ویژگیهای حفرهها

یکی از مهمترین و جدیدترین روشهای ارزیابی کیفیت
محصوالت پختی؛ مطالعه و بررسی ساختار مغز و شکل
حفرههای این محصوالت است ( Kadir, Nugroho,
 .)Susanto, & Santosa, 2011نحوۀ توزیع ،یکنواختی،
تعداد و اندازۀ سلولها از عوامل مؤثر بر کیفیت محصول
نهایی بشمار میآیند .با بررسی و مطالعۀ ساختار این
محصوالت میتوان از اطالعات بهدستآمده در پیشبینی

جدول  -1اثر غلظتهای مختلف صمغ زانتان بر تخلخل و شکل حفرههای (حاصل از آنالیز تصویر) مغز محصول پختهشده
صمع زانتان (درصد)

پارامتر

صفر (شاهد)

تخلخل
تعداد
سطح کلی حفرهها
اندازۀ میانگین

b

29/13±2/13a

29/99±3/40a

22/72±3/62ab

a

a

a

a

کرویت

ab

یکپارچگی

ab

a

نسبت سطح حفرهها به سطح کل (درصد)
دانسیتۀ سلول (سانتیمترمربع)
فراکسیون سطح حفرهها

a

ab

22/00±1/00

a

0/8047±./075

1/891±0/167
a

a

0/094±0/012

a

84/502±3/15

0/0011±0/00091
9/50±1/60b

a

0/751±0/09

a

a

11/35±3/75ab

حروف متفاوت در هر ردیف نشاندهندۀ اختالف معنیدار در آزمون دانکن ( )P>0/05میباشد.

0/9158±0/10

a

ab

0/0011±0/0002
11/80±1/90ab

0/8264±0/11

0/8578±0/034
1/739±0/49

a

0/680±0/052
41/454±2/70

0/1735±0/05

a

1/556±0/80

0/102±0/032

d

70/153±4/45

0/0015±0/0001

a

a

0/61±0/042

0/0385±0/012

0/151±0/071
0/916±0/13

17/00±2/00

0/0025±0/00032a
ab

a

0/111±0/032

b

0/032±0/021

a

a

a

1/752±0/76

0/57±0/13

a

a

0/7978±0/065
a

13/00±2/00

0/001±0/0007a

0/149±0/034

b
b

ab

0/035±0/0174

0/0015±0/00045a

0/115±0/04

0/8372±0/142

گردی

میانگین سطح سلولی (سانتیمترمربع)

26/00±2/00

0/0295±0/0084
a

نسبت تصویر ()AR

0/3

20/94±1/04b

0/000955±0/00042a

محیط (سانتیمتر)

0/1

0/5

0/63±0/084

a

0/122±0/042

c

54/209±3/40

a

0/002±0/0003
12/45±2/50a
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افزایش صمغ زانتان ازنظر آماری اثر معنیداری بر
تعداد کل سلولها نداشت (جدول  )1و مخالف نتایج
 Ozkocو همکاران ( )2009بود .آنها بیان کردند که تعداد
حفرهها با افزایش صمغ بهصورت جزئی افزایش مییابد که
میتواند بهدلیل تأثیر صمغها بر پایداری حفرههای گازی
باشد .حضور یک الیه از صمغ در سطح حفرهها باعث
کاهش بههمپیوستن حفرههای گازی میشود؛ بنابراین
نمونههای حاوی صمغ ،تعداد حفرههای بیشتری و اندازۀ
کوچکتری داشتند.
سطح کلی سلولهای گازی در نمونۀ شاهد حداقل
بود ،این در حالی است که با افزودن صمغ زانتان در
نمونهها ساختار سلول گازی بهبود یافت (جدول .)1
بهطورکلی ،نمونۀ حاوی  0/5درصد زانتان و نمونۀ شاهد
بهترتیب بیشترین و کمترین مقدار سطح کل سلولی را
داشتند .الزم به ذکر است بین میانگین سطح سلولی،
سطح کلی و محیط سلولهای گازی نمونههای تولیدی و
نمونۀ شاهد اختالف معنیداری در سطح آماری  5درصد
مشاهده نشد ،بهعالوه مقدار یکپارچگی نمونههای دارای
 0/3و  0/5درصد زانتان بیشتر از نمونههای شاهد و 0/1
درصد زانتان بود .علت این پدیده را شاید بتوان به افزایش
ویسکوزیتۀ خمیر با افزودن صمغ زانتان نسبت داد که
سبب افزایش میزان یکپارچهبودن حفرهها در نان حاصل
گردید.
یکپارچگی شاخصی است که نشان میدهد یک شکل
چه اندازه مقعر یا محدب است Naji-Tabasi .و Mohebbi
( )2015بیان کردند که وقتی مقادیر یکپارچگی نزدیک به
 1باشد ،یعنی ماده یکپارچه است .اما مقادیر کمتر از 1
نشاندهندۀ وجود حفرهها یا شکل محدب در ماده است؛
بنابراین نمونۀ شاهد حفرههایی با شکل محدب داشت و
هیدروکلوئیدها باعث شکلگیری حفرههای جامد و
منظمتر در نمونههای پخته شدند .صمغ ممکن است بر
پایداری سلولهای گازی (ازطریق تشکیل یک الیۀ ضخیم
بر سطح آنها و کاهش شانس درهمآمیختن سلولهای
گازی) اثر بگذارد و درنتیجه هر سلول گازی بهصورت مجزا
باقی میماند ( .)Ozkoc et al., 2009پارامتر گردی
برعکس پارامتر نسبت تصویر است و نشاندهندۀ این است
که تا چه اندازه شکل یک حفره با یک دایره تفاوت دارد.
این پارامتر برای حفرههای گرد معادل  1است و در
نمونههای حاوی زانتان بیشتر از شاهد است Ozkoc .و
همکاران ( )2009بیان کردند که حفرهها در نمونههای

حاوی صمغ زانتان بیشتر کروی و بیضیشکل بودند و
صمغ زانتان منجربه تشکیل شکل پایدار حفرهها گردید.
بهعالوه همانطورکه در جدول ( )1مشاهده میشود مقدار
نسبت تصویر در نمونۀ شاهد نسبت به نانهای شیرین
حاوی زانتان بیشتر بود .در ضمن ساختار سلولی حفرهها
بهوسیلۀ فراکسیون سطح حفرهها توصیف میشود و با
افزایش زانتان این پارامتر افزایش یافت .افزایش فراکسیون
سطح حفرهها تطابق خوبی با حجم مخصوص نمونهها
داشت که با افزودن زانتان افزایش پیدا کرد (شکل .)3
 Le Bail ،Chevallier ،Mezaizeو De Lamballerie
( )2009نیز بیان کردند که افزودن زانتان سبب افزایش
فراکسیون سطح حفرهها در نان بدون گلوتن میشود.
بهعالوه دانسیتۀ سلولی یا تعداد سلولها در سطح با
افزایش زانتان ،افزایش پیدا کرد (جدول .)1
بررسی ضخامت پوستۀ نمونۀ پختهشده

در جدول ( )2ضخامت پوستۀ نمونههای شاهد و حاوی
صمغ زانتان نشان داده شده است .همانطورکه مشاهده
شد نمونههای دارای صمغ زانتان پوستۀ ضخیمتری
داشتند (هم در سطح و هم کف) ( ،)P<0/05اما در اکثر
نمونهها (غیر از نمونه با  0/5درصد زانتان) تفاوت
معنیداری با نمونۀ شاهد وجود نداشت .ازسویدیگر نمونۀ
دارای  0/1درصد زانتان بیشترین ارتفاع را بین نمونهها
داشت.
جدول  -2اثر غلظتهای مختلف صمغ زانتان بر ضخامت
پوسته (سطح و کف) و ارتفاع محصول نهایی
ضخامت پوسته
(سطح رویی)
(سانتیمتر)

ضخامت پوسته
(سطح زیرین)
(سانتیمتر)

صمغ
زانتان
(درصد)
صفر
1/66±0/02c
0/09±0/07ab
0/11±0/007b
(شاهد)
a
b
b
1/90±0/05
0/06±0/01
0/12±0/01
0/1
1/77±0/01b
0/13±0/01a
0/13±0/007b
0/3
c
a
a
1/57±0/02
0/13±0/01
0/16±0/007
0/5
حروف متفاوت در هر ستون نشاندهندۀ اختالف معنیدار در آزمون
دانکن ( )P<0/05میباشد.
ارتفاع
(سانتیمتر)

 )2005( Mandalaدر پژوهشی خصوصیات فیزیکی
نانهای تهیهشده با دو نوع آرد با درصد استخراجهای
متفاوت و با دو صمغ زانتان و گوار (در غلظتهای  0/16و
 0/65درصد براساس آرد) را موردبررسی قرار دادند؛ آنها
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(.)Chanona-Pérez et al., 2008
همانطورکه در جدول ( )3مشاهده میشود ،بُعد
برخالی در نمونۀ شاهد کمترین مقدار بود که نشان
میدهد افزودن زانتان سبب کاهش صافی و نظم حفرهها
میشود .این نتایج نشان داد نمونۀ شاهد شکل منظمتری
نسبت به سایر نمونهها دارد .چروکیدگی باعث بینظمی
بیشتر مرزها میشود و بنابراین بُعد برخالی حفرهها با
افزودن صمغ زانتان افزایش مییابد ( & Naji-Tabasi
 ،)Mohebbi, 2015اما تفاوت معنیداری بین شاهد و
نمونههای دارای زانتان وجود ندارد.

نیز به این نتیجه رسیدند که ضخامت پوستۀ نمونههای
دارای زانتان افزایش یافت.
بررسی بُعد برخالی حفرهها ()FD1

بُعد برخالی توصیف کمی مواد پیچیده است
( .)Juodeikiene et al., 2011مفهوم بُعد برخالی همچنین
برای بررسی اثرات چروکیدگی مورداستفاده قرار میگیرد.
مقادیر بُعد برخالی در دامنهای از اعداد بین  1تا 2
میباشد .مقادیر نزدیک به  1نشان میدهد که جسم
موردتحلیل دارای مرزهای صاف است و مقادیر نزدیک به
 2نشاندهندۀ درجۀ باالیی از پیچخوردگی 2یا زبری است

جدول  -3اثر غلظتهای مختلف صمغ زانتان بر بُعد فرکتال محصول پختهشده
پارامتر

صمغ زانتان (درصد)
صفر (شاهد)

0/1

0/3

0/5

1/8065±0/002a

1/819±0/001a

1/8045±0/002a

1/8025±0/017a

D
حروف متفاوت نشاندهندۀ اختالف معنیدار در آزمون دانکن ( )P<0/05میباشد.

رنگ تصاویر سطح محصول

رنگ بهعنوان یکی از ویژگیهای تأثیرگذار در محصوالت
نانوایی بشمار میآید .این ویژگی همراه با بافت و طعم از
عوامل مؤثر در جذب مشتری است (.)Fan et al., 2013
رنگ به عوامل مختلفی ازجمله خصوصیات
فیزیکوشیمیایی مواد خام موجود در خمیر ،شرایط
آمادهسازی و شرایط پخت وابسته است .بهدستآوردن
رنگ یکنواخت در طول پخت یکی از اهداف مهم پخت
بشمار میآید و رنگ بهعنوان یک شاخص بحرانی در
بررسی کیفیت محصول بشمار میآید ( Esteller et al.,
.)2004
نتایج مربوط به تحلیل رنگ تصاویر پوستۀ محصول در
جدول ( )4نشان داده شده است .افزودن صمغ زانتان
باعث افزایش جزئی مؤلفۀ * Lپوستۀ نمونهها شد ،اما
معنیدار نبود .علت احتمالی افزایش جزئی مقدار مؤلفۀ
* Lبا افزودن صمغ زانتان ،باالبودن ظرفیت نگهداری آب و
حفظ رطوبت و ممانعت از خروج آب در حین فرایند پخت
و کاهش تغییرات سطح پوستۀ محصول باشد .همچنین
این حالت ممکن است بهدلیل کاهش میزان واکنشهای
قهوهایشدن در سطح محصول بهدلیل حفظ رطوبت
توسط صمغ باشد (.)Shittu et al., 2009
Fractal dimension
Tortuosity

1
2

 Mezaizeو همکاران ( )2009نتایج مشابهی برای
صمغهای زانتان و گوار در نان بدون گلوتن بهدست
آوردند و گزارش کردند که تفاوت معنیداری بین
روشنایی نانهای دارای صمغ زانتان و شاهد وجود ندارد.
 León ،Ribotta ،Sciariniو  )2010( Pérezگزارش
کردند که نانهای دارای صمغ زانتان و کربوکسیمتیل
سلولز پوستۀ روشنتری نسبت به شاهد دارند .بهطورکلی
با افزودن هیدروکلوئید ،پوستۀ نانها روشنتر میشود
( ;Mahmoud, Yousif, Gadallah, & Alawneh, 2013
& Mohammadi, Sadeghnia, Azizi, Neyestani,
 Gómez .)Mortazavian, 2014و همکاران ()2007

گزارش کردند که رنگ پوستۀ کیک در روز تولید متأثر از
واکنشهای مولد رنگ میالرد و کاراملیزاسیون است.
ازآنجاکه رنگ کیکها در حضور صمغها روشنتر از نمونۀ
شاهد است ،شاید بتوان علت آن را کاهش احتمالی این
واکنشها بهدلیل افزایش ویسکوزیته دانست.
اثر افزودن صمغ زانتان بر مؤلفۀ * aپوستۀ سطح
نمونهها معنیدار نبود ( )P<0/05اما درمورد پوستۀ سطح
زیرین این پارامتر بهطور معنیداری در نمونۀ شاهد کمتر
بود .درمورد مؤلفۀ * bنیز در سطح رویی و در سطح زیرین
تفاوت معنیداری مشاهده نشد .این نتایج با نتایج Naji-
 Tabasiو  )2015( Mohebbiتطابق داشت.

248

پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی ،سال  ،1399جلد  ،9شماره 3

جدول  -4اثر غلظتهای مختلف صمغ زانتان بر پارامترهای رنگی پوستۀ محصول نهایی
سطح رویی

صمغ زانتان
(درصد)

*

سطح زیرین
*

*

*

*

*

صفر (شاهد)

b
90/570/73a

a
-12/130/03a

L
28/480/54a

b
80/350/39a

a
-8/900/36b

L
36/531/12a

28/130/224

81/641/17

36/031/83

81/721/24

0/1

90/711/42a

a

-11/350/03

0/3

90/450/37a

a

-11/210/24

a

27/450/72

0/5

91/230/08

a

-11/480/62

a

27/530/84

a

a

a
a

a

82/650/34

ab

-8/280/63

ab

-8/330/67

a

-7/090/80

a

a

a

35/110/87
33/651/50

حروف متفاوت در هر ستون نشاندهندۀ اختالف معنیدار در آزمون دانکن ( )P<0/05میباشد.

ویژگیهای رنگ مغز محصول

بررسی خصوصیات حسی محصول پختهشده حاوی

در جدول ( )5اثر غلظتهای مختلف صمغ زانتان بر
پارامترهای رنگی مغز محصول پخته نشان داده شده است.
همانطورکه مشاهده میشود با افزودن صمغ زانتان
روشنایی محصول افزایش و میزان زردی کاهش یافت.
 Jarnsuwanو  )2012( Thongngamگزارش کردند که
دلیل این پدیده احتماالً ویژگی حفظ آب در محصوالت
پختهشده با صمغ زانتان میباشد Naji-Tabasi .و
 )2015( Mohebbiدلیل این پدیده را اثر هیدروکلوئیدها
بر توزیع آب دانستند که احتماالً بر واکنش میالرد و
کاراملیزاسیون اثرگذار است .پارامتر * aبرای تمام نمونهها
منفی بود Jarnsuwan .و  )2012( Thongngamنتایج
مشابهی را درمورد استفاده از زانتان در فرموالسیون نودل
بهدست آوردند .این محققان اثر صمغهای گوار ،زانتان و
کربوکسیمتیل سلولز را بر خصوصیات نودل موردبررسی
قرار دادند .نتایج آنها نشان داد که با افزایش
هیدروکلوئیدها ،میزان پارامتر روشنایی نودلهای
پخته شده افزایش یافت ،اما میزان زردی و قرمزی نمونهها
در مقایسه با شاهد کمتر بود.

غلظتهای مختلف صمغ زانتان

جدول  -5اثر غلظتهای مختلف صمغ زانتان بر پارامترهای
رنگی مغز محصول نهایی
صمغ
زانتان
(درصد)

*

*

L

*

a

b

صفر
(شاهد)
0/1

92/150/13c

-11/010/004a

24/600/05a

92/520/50c

-10/910/14a

24/550/02a

0/3

93/040/08b

-11/440/28a

20/240/77b

0/5

93/370/27

-10/950/50

18/521/97

a

a

b

حروف متفاوت در هر ستون نشاندهندۀ اختالف معنیدار در آزمون
دانکن ( )P<0/05میباشد.

اثر افزودن غلظتهای مختلف صمغ زانتان بر ویژگیهای
حسی محصول بهطور خالصه در جدول ( )6آورده شده
است .همانطورکه در جدول ( )6مشاهده میشود تمام
ویژگیهای حسی در تمام نمونهها حاوی زانتان (بین 0/1
و  0/5درصد زانتان) امتیاز بیشتر از  3بهدست آوردند.
درمورد ویژگیهای مربوط به ظاهر محصول (فرم و شکل
ظاهری ،خصوصیات سطح رویی محصول ،خصوصیات
سطح زیریی محصول) ،نمونههای حاوی  0/1و  0/3درصد
صمغ زانتان بیشترین امتیاز حسی را کسب کردند.
قابلیت جویدن یکی دیگر از خصوصیات مهم در
ارزیابی کیفیت محصول است .نتایج حاصل از ارزیابی
داوران نشان داد که تفاوت معنیداری در قابلیت جویدن
بین نمونۀ شاهد و نمونههای حاوی  0/1درصد زانتان
وجود دارد و بیشترین امتیاز در میان نمونهها ،مربوط به
نمونۀ با  0/1درصد زانتان بود ( .)4/80همانطورکه در
جدول ( )6مشاهده میشود درمورد تخلخل محصول ،با
افزایش غلظت زانتان ،امتیاز داوران به تخلخل محصول
بیشتر شد و نمونۀ شامل  0/1درصد زانتان ،بیشترین
امتیاز را داشت ( .)P<0/05این نتایج با نتایج بهدستآمده
در پردازش تصویر ،تنها درمورد غلظتهای پایین زانتان
مطابقت دارد ،ولی درمورد غلظتهای باالتر زانتان ،تخلخل
نمونهها کم شد (جدول .)2
طعم و بو دو پارامتر مهم حسی در پذیرش مادۀ غذایی
هستند .مطابق جدول ( ،)6افزودن زانتان ( 0/1و 0/3
درصد) بهطور معنیداری امتیاز مربوط به مزۀ محصول را
نسبت به نمونۀ شاهد افزایش داد .بهطورکلی از بین
نمونهها ،نمونۀ شامل  0/1درصد زانتان بیشترین امتیاز
مربوط به طعم و آروما را کسب کرد اما تفاوت معنیداری
با نمونۀ شامل  0/3درصد زانتان نداشت .درنهایت درمورد
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یکنواختتر میشود ،افزایش امتیاز حسی نمونهها با
افزایش سطح صمغ دور از انتظار نمیباشد .نتایج
تحقیقهای ( )Armero & Collar, 1996نیز نشان داد که
هیدروکلوئیدها با تأثیر بر ساختار نشاسته سبب بهبود
توزیع آب و نگهداری آب و درنتیجه باعث بهبود بافت
فراوردههای پخت میشوند.

کیفیت کلی محصول از دید داوران ،ارزیابی حسی محصول
نشان داد که افزودن صمغ زانتان سبب بهبود خصوصیات
حسی محصول میشود اما نمونههای شامل  0/5درصد
زانتان ،امتیاز کمتری داشتند.
ازآنجاکه با افزایش سطح صمغ زانتان ،رطوبت محصول
افزایش مییابد و حفرههای مغز محصول ریزتر و

جدول  -6اثر غلظتهای مختلف صمغ زانتان بر خصوصیات حسی محصول نهایی
خصوصیات حسی

صمغ زانتان (درصد)
صفر (شاهد)

0/1

0/3

0/5

فرم و شکل ظاهری

3/500/52b

4/800/42a

4/100/87b

3/500/07b

قابلیت جویدن

3/600/69bc

4/800/42a

4/100/56b

3/300/67c

بافت

b

3/300/94

a

4/600/51

a

4/100/73

3/400/69

تخلخل

b

2/800/78

a

3/600/69

b

خصوصیات سطح رویی محصول

b

3/900/56

خصوصیات سطح زیریی محصول

b

3/600/69

a

2/400/56

b

2/900/56

b

3/600/84

b

3/200/63

4/600/51

b

3/500/52

4/700/48

b

3/400/51

a

b

طعم

3/300/82b

4/400/69a

4/200/63a

3/500/84b

بو

3/200/63

4/60±0/51

a

4/300/67

3/500/52

4/800/42

b

4/000/47

پذیرش کلی

a
c

3/300/48

a
a

b
c

3/400/51

حروف متفاوت در هر ردیف نشاندهندۀ اختالف معنیدار در آزمون دانکن ( )P<0/05میباشد.

نتیجهگیری
صمغ زانتان باعث افزایش ظرفیت نگهداری آب در خمیر و
همچنین بهبود حجم مخصوص ،نرمی ،پیوستگی و کاهش
نیروی الزم برای جویدن نان شیرین کیچی حاصل شد.
نتایج حاصل از پردازش تصویر نمونهها نشان داد که
استفاده از صمغ زانتان (با غلظت  0/1درصد براساس آرد)
در فرموالسیون خمیر شیرین کیچی منجربهتولید
محصولی با کیفیت مناسبتر از لحاظ رنگ و بافت شد .با
افزایش زانتان ،ضریب روشنایی محصول افزایش یافت اما
میزان زردی محصول ،کاهش یافت .در غلظتهای پایین

زانتان ( 0/1درصد براساس آرد) ،تخلخل محصول شبیه
شاهد بود اما در غلظتهای باالتر صمغ زانتان ،تخلخل
محصول کاهش یافت .در ارزیابی حسی ،نمونههای حاوی
صمغ زانتان ،امتیازی بیشتر از نمونۀ شاهد در روز تولید
دریافت کردند .نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از
 0/1درصد صمغ زانتان با بهبود چشمگیری در حجم،
ویژگیهای بافتی و پذیرش کلی توسط مصرفکننده،
میتواند بهعنوان یک بهبوددهندۀ مناسب در نان شیرین
کیچی استفاده شود.
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Abstract
Kichi is a local sweet bread that is cooked in the west of Iran, especially in Chaharmahal and Bakhtiari
Province. This product is traditionally produced and has a low shelf life and hard texture. Therefore,
the aim of this study was to investigate the effect of xanthan gum (0, 0.1, 0.3 and 0.5%) to improve the
quality of Kichi sweet bread. Also mean size area, porosity, fractal dimension, and color parameters of
Kichi bread were evaluated. The results showed that addition of xanthan led to improving WHC. The
results of the texture analysis showed that softer samples were obtained in the low concentrations of
xanthan gum (0.1% based on flour) and gumminess in this sample was significantly less than other
samples (P<0.050). Also, the porosity of the product in the low concentrations of xanthan (0.1%) was
similar to the control, but in the high concentration of xanthan gum, the porosity of the product
reduced. On the other hand, the results showed that the addition of xanthan gum did not affect the
fractal dimension of the product texture. In the case of product color, the xanthan had a significant
effect on the L* and b* values of the texture. Finally, it can be stated that using 0.1% of xanthan gum
in the formulation of this local bread led to the production of a quality product regarding color and
texture. The sensory evaluation results of the samples showed that the addition of xanthan improves
the sensory properties of the samples. In general, samples containing 0.1% xanthan had better texture
and sensory properties.
Keywords: Hydrocolloid, Image processing, Local sweet bread (Kichi), Sensory evaluation

