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ات یت آرد، خصوصیفی کیزده روندم سنگ مختلف ی اثر درصدهایبررس
  یت پخت نان بربریفیر و کیک خمیرئولوژ

  رضای علی،منصور3 و اودی، دساالرباش2؛ نیمحمدحس، حداد خداپرست*1
   مشهدی دانشگاه فردوسی، دانشکده کشاورزیی،ع غذایصنا وگروه علوم3 و 1

   واحد سبزواری،دانشگاه آزاد اسالم2
1khodaparast@um.ac.ir 

  
  

 قرار یبررس مورد یر و نان بربریت آرد، خمیفی کیزده رو مختلف گندم سنیاثرات درصدها
 یهان دانهیا.  شدیآور جمع81ن در سال ی گندم زارعیهازده از از نمونه سنیهادانه. گرفت
ا، چمران و ینیبه چهار رقم گندم شامل الموت، ا) 6 و 5، 4، 3، 2، 1( مختلف یزده در درصدها سن
 مختلف یرصدهار فاکتور جذب آب که در دینوگراف نشان داد که غیج فارینتا. ار اضافه شدیشهر

س گلوتن با اضافه ی اندیمقدار گلوتن مرطوب ثابت بود ول. کندیر مییر موارد تغیثابت است سا
 یزدگ از سنی که درصد باالتریه شده از نومنه آردینان ته. افتیش یزده افزاشدن درصد گندم سن

ن آزمون یاصل ازج حی نتای آماریبررس. را دارد نسبت به نمونه شاهد وزن مخصوص باالتر دارد
 یداریطور معنر و نان ذر ارقام مختلف کندم بهیت آرد، خمیفی کینشان داد که اثر سن گندم رو

  .متفاوت است
  
   ری، آرد، خمیزده، نان بربرسنگندم: های کلیدی واژه
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زده روی کیفیت آرد، خصوصیات ندم سنگبررسی اثر درصدهای مختلف 
  رئولوژیک خمیر و کیفیت پخت نان بربری

  3علیرضا منصوری،  2داود ساالرباشی، *و1حمدحسین حداد خداپرستم

  صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد وعلوم  استادیار گروه -1

  م و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سبزواردانشجوی کارشناسی ارشد علو - 2

  آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهددانش -3

*E. mail: khodaparast@um.ac.ir 

  صنایع غذایی وگروه علوم  -دانشکده کشاورزی -مشهد،دانشگاه فردوسی: آدرس

  چکیده

های دانه.  کیفیت آرد، خمیر و نان بربری مورد بررسی قرار گرفتزده رویاثرات درصدهای مختلف گندم سن
، 2، 1(زده در درصدهای مختلف های سناین دانه. آوری شد جمع81های گندم زارعین در سال زده از از نمونهسن

غیر ن داد که نتایج فارینوگراف نشا. به چهار رقم گندم شامل الموت، اینیا، چمران و شهریار اضافه شد) 6 و 5، 4، 3
مقدار گلوتن مرطوب ثابت بود . کندفاکتور جذب آب که در درصدهای مختلف ثابت است سایر موارد تغییر می

نان تهیه شده از نومنه آردی که درصد باالتری . زده افزایش یافتولی اندیس گلوتن با اضافه شدن درصد گندم سن
بررسی آماری نتایج حاصل ازین آزمون نشان . ص باالتر داردزدگی را دارد نسبت به نمونه شاهد وزن مخصواز سن

  .داری متفاوت استطور معنیثر سن گندم روی کیفیت آرد، خمیر و نان ذر ارقام مختلف کندم بهداد که ا

 زده، نان بربری، آرد، خمیرسنگندم: کلیدواژگان
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   مقدمه-1

 و 1326(بنابر نظر الکساندروف . باشدراق و ترکیه میسن گندم یک آفت بومی در ایران و کشورهای همسایه مثل ع
های های کرمان وهرمزگان با تراکمجزء سیستان  قسمت کوچکی از استانآفت در تمامی مناطق ایران بهاین ) 1327

مناطق انتشار این آفت از باختر به مرزهای ایران با عراق و ترکیه و از طرف خاور به ). 1(کند مختلف فعالیت می
 Aeliaهای در مناطق اروپا، شمال آفریقا و خاورمیانه گونه). 2(شود مرزهای کشور افغانستان و پاکستان ختم می

Spp و Eurygaster Sppباشند و در نیوزلند گونه های وارده به مزارع گندم می مسئول آسیبNysuis huttoni از 
های دوروم و نانی  است که که در مزرعه به گندمسن گندم یک حشره مکنده). 3(اهمیت بیشتری برخوردار است 

اطراف آنرا هاله شفافی وجود یک نقطه سیاه که . البته مزارع جو نیز از تهاجم این آفت در امان نیستند. کندحمله می
منظور تسهیل در خروج مواد مغذی موجود در آندوسپرم به. باشداحاطه کرده نشان دهنده محل گزش این آفت می

ها در این آنزیم. کندباشد را به داخل دانه تزریق میهای پروتئولیک میاین حشره بزاق خود را که حاوی آنزیمدانه 
گردد تحت تاثیر بقایای انزیم از کیفیت نانوایی مناسبی ماند و آردی که از این دانه تهیه میداخل دانه باقی می

در . شودشکند و در اثر آن خمیر نرم میاز ساختمان گلوتن میدر اثر فعالیت آنزیم پروتئ). 4(باشد برخوردار نمی
، 6، 5(نان تهیه شده از آن بافتی فشرده و نامناسب دارد . نتیجه خمیر تهیه شده از چنین آردی سیال و چسبنده است

  ).9 و 8، 7

برخی . ده استزدگی برروی نشاسته نتایج واحدی حاصل نشاز تحقیقات انجام شده در زمینه آسیب حاصل از سن
این فعالیت را در دانه در حالیکه سایرین ). 6(زدگی را گزارش دادند محققین افزایش فعالیت دیاستاتیک در اثر سن

های مختلفی باشد که در علت این امر ممکن است مربوط به اختالف گون). 10. (اندزده نرمال ارزیابی کردهسن
صورت جدی کاهش تواند کیفیت نانوائی را بهزدگی که میل درصد سندر مورد تعیین حداق. اندآسیب نقش داشته

دالیل مختلفی برای ). 13 و 12، 11، 3(دهد تحقیقات زیادی موجود است که نتایج آنها کامال باهم متفاوت است 
یب های مختلف آفت باشد که در آسیکی از این دالیل ممکن است مربوط به گونه. استاین عدم انطباق ذکر شده
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احتمالی تفاوت حساسیت گلوتن در ارقام مختلف گندم نسبت به هیدرولیز توسط از دیگر دالیل ). 4(اند نقش داشته
های نانی که دارای کیفیت خوبی هیتند نسبت به ارقامی که کیفیت پایینی دارند در گندم. آنزیم پروتئاز گنئدم است

از مهمترین ترکیبات ساختمانی آرد گندم ). 16 و 15، 14(مقابل اثرات شدید پروتئاز سن حساسیت کمتری دارن 
در طی تحقیقات انجام شده روی محتوی پروتئینی ). 17(ها هستند که تعیین کننده کیفیت نانوایی است پروتئین

ها اثرگذار باشد روی زدگی بیش از آنکه روی کمیت این پروتئیناست که سنزده مشاهده شدههای سنگندم
  ). 20 و 19، 18( موثر است کیفیت آنها

با ). 21(گلوتن مهمترین ترکیب ساختمانی گندم است که در تعیین خصوصیات ویسکواالستیک خمیر نقش دارد 
های آسیب دیده کاهش مشخصی در محتوی گلوتن و نتایج فارینوگراف شامل زمان گسترش افزایش نسبت گندم

در طی نتایج متفاوتی که از ). 4(شود ل اختالط مشاهده میخمیر، مقاومت خمیر و پایداری خمیر در برابر عم
زده حاصل شده هدف از این مطالعه تعیین خسارات تحقیقات انجام شده در کشورهای مختلف برروی گندم سن

زده در ارقام های نانی ایران و تعیین حداکثر مجاز گندم سنحاصل از سن گندم برروی فاکتورهای کیفی گندم
  .باشدمیگندم مختلف 

  

   مواد و روشها-2

  های آردسازی نمونههای گندم و آماده نمونه-2-1

آوری شده و با استفاده از آسیاب چکشی مدل معج 81های زارعین در سال های گندمزده از نمونههای سندانه
قام شامل الموت، این ار. های نانوایی مختلف انتخاب شدندچهر رقم گندم با کیفیت.  کامل آرد شدطور به3100

 ساعت مرحله کاندیشنینگ را 24به مدت % 15های سالم تا رسیدن به رطوبت گندم. اینیا، چمران و شهریار بودند
در نهایت بسته به نوع . تبدیل شدند% 60ها در ادامه بوسیله آسیاب برابندر با درجه استخراج این نمونه. سپری کردند

  . های سالم اضافه شدر درصدهای مختلف به آرد گندمزده دآرد حاصل از گندم سنآزمون، 

  اندیس گلوتن.  روش اصالح شده جهت تعیین گلوتن مرطوب -2-2
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 -12، به شماره AACCهای آرد روش استاندارد روش مرجع جهت تعیین گلوتن مرطوب و اندیس گلوتن در نمونه
A3تواند اثر آنزیم پروتئاز کوتاه است لذا این روش نمیاز آنجا که زمان مورد استفاده در این روش استاندارد .  بود

همین دلیل به. گیرد نشان دهدتهیه نان مورد استفاده قرار میهای طوالنی تخمیر که در فرآیند سن گندم را در زمان
های زماناثرات این آنزیم را در وجود آمد تا بتوان این جهت بررسی اثرات این آنزیم تغییراتی در روش استاندارد به

به این منظور پس از تهیه خمیر به روش استاندارد مدت زمان نیم ساعت جهت استراحت آن . تر بررسی کردطوالنی
جهت . شد و پس از سپری شدن این زمان باقی مراحل طبق روش استاندارد انجام شددر دمای محیط در نظر گرفته

 که حد صفر 29نها نیم واحد تا رسیدن اندیس به زیر عدد زدگی در آهای تهیه شده که درصد سناین آزمون نمونه
  . شده برای گلوتن ضعیف بود اضافه شوددر نظر گرفته

   تعیین عدد فالینگ در آرد-2-3

 شماره AACCنامبر با استفاده از روش استاندارد جهت تعیین فعالیت آنزیمی آرد، دستگاه ساخت شرکت فالینگ
B81-561، 5/0، 0:زدگی در آنها به این قرار بودهایی استفاده شد که درصد سنار نمونهبرای اینک. کار رفت به ،
  .6و ...  و 5/1

   آزمون فارینوگراف-2-4

.  استفاده شد54-21 شماره AACCویسکواالستیک آرد از دستگاه فارینوگراف استاندارد جهت بررسی تغییرات 
ها با اختالف بیشتری زدگی در نومنهگردد تغییرات درصد سندار برای اینکه تغییرات در نتایج فارینوگراف معنی

  %).20 10، 6، 3(انتخاب شد 

  آزمون پخت -5-٢

-کار رفته جهت تهتیه نان بربری بهفرموالسیون به.  درصد انتخاب شد6 و 5، 4، 3، 2، 1ها زدگی در نمونهدرصد سن

 .تخاب شدزده ب اساس وزن آرد انکه درصد گندم سن. باشدصورت زیر می
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   گرم100  آرد

   سانتیمتر مکعب60  آب

   گرم5/1  نمک

   گرم5/1  شکر

   گرم3  مخمر خشک

  . جهت ارزیابی حسی نان از سه نفر از افراد آموزش دیده استفاده شد

طرح مورد استفاده طرح کامال .  استفاده شدSPSSافزار اماری ها از نرم جهت تجزیه و تحلیل آماری داده-2-6
  .  استفاده شدExcelافزار جهت رسم نمودارها نیز از نرم. دفی در نظر گرفته شدتصا

   نتایج و بحث-3

   نتایج مربوط به تغییرات گلوتن مرطوب و اندیس گلوتن-3-1

زدگی اندیس گلوتن که تعیین با افزایش درصد درصد سن. دار بودتغییرات در گلوتن مرطوب و خشک غیرمعنی
حساسیت ارقام مختلف گندم متفاوت بود و حد . داری کاهش یافتاست به صورت معنیکننده کیفیت گلوتن 

 تغییرات اندیس گلوتن را در ارقام مختلف گندم در 1شکل. زدگی در ارقام مختلف باهم تفاوت داشتبحرانی سن
کیفیت  است 29هایی که اندیس گلوتن آنها زیر نمونه. دهدزدگی نشان میزدگی سندرصدهای مختلف سن

این نتیجه . زدگی باهم متفاوت استگردد که ارقام مختلف حد بحرانی سنبنابراین مشاهده می. نانوایی خوبی ندارند
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این نتایج حاصل از . زدگی باهم متفاوت است حساسیت ارقام مختلف نسبت به سننشان دهنده این است که
   ).14(تحقیقات انجام شده توسط دیگر محققین همخوانی دارد 

 

  

   نتایج آزمون فارینوگراف-3-2

دار غیراز جذب آب سایر تغییرات معنی. زدگی بررسی شددرصدهای مختلف سنتغییرات در نتایج فارینوگراف در 
. های خمیر استبرای ارزیابی کیفیت پروتئینمعیار خوبی ) زمان گسترش خمیر(زمان پیک فارینوگراف . بود

این بررسی . رسندتری به نقطه پیک منحنی خود میی ضعیف در زمان طوالنیآردهای قوی عموما نسبت به آردها
ترین زمان گسترش را نسبت به سایر ارقام به کار رفته در این آزمون دارا بود میزان مشاهده که رقم اینیا که طوالنی

زدگی زمان گسترش ندر تمامی ارقام با افزایش درصد س. کمتر بود ذقیقه در آن 30 و 20ضعیف شدن خمیر بعداز 
- نتایج به. یابد دقیقه افزایش می30 و 20خمیر، رسیدن خمیر و اندیس والمتریک کاهش و میزان سست شدن بعد از 

  . استدست آمده در آزمون فارینوگراف در زیر ارائه شده
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  زدگی نتایج آزمون فارینوگراف در درصدهای مختلف سن-1جدول

  زدهدرصد گندم  سن    
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  20  10  6  3  اهدش    

زمان گسترش 
  خمیر

500/2  300/2  100/2  900/1  500/1  

زمان رسیدن 
  خمیر

000/2  700/1  600/1  513/1  300/1  

  000/1  300/1  500/1  800/1  000/2 مقاومت خمیر

شدن سست
   دقیقه10

100  120  150  180  200  

شدن سست
   دقیقه20

140  160  180  220  250  

  الموت

اندیس 
  والریمتریک

00/39  00/38  00/35  00/32  00/26  

زمان گسترش 
  خمیر

000/4  00/35  000/3  800/2  500/2  

زمان رسیدن 
  خمیر

800/1  500/1  500/1  300/1  300/1  

  000/3  000/3  000/3  000/5  000/7 مقاومت خمیر

شدن سست
   دقیقه10

50  60  82  100  120  

  اینیا

شدن سست
   دقیقه20

80  100  140  150  160  
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اندیس 
  والریمتریک

00/54  00/50  00/42  00/38  00/34  

زمان گسترش 
  خمیر

000/2  400/1  500/1  400/1  300/1  

زمان رسیدن 
  خمیر

600/1 500/1 300/1 300/1 100/1 

  500/0  700/0  100/1  100/1  500/1 مقاومت خمیر

شدن سست
   دقیقه10

140  200  360  250  270  

شدن سست
   دقیقه20

160  240  250  250  270  

  شهریار

اندیس 
  والریمتریک

500/3  00/28  00/36  00/34  00/22  

زمان گسترش 
  خمیر

500/5  800/4  500/4  800/3  000/3  

زمان رسیدن 
  خمیر

700/1  
600/1 500/1 500/1 

300/1  

  500/3  000/5  800/5  900/5  500/7 مقاومت خمیر

شدن سست
   دقیقه10

40  60  80  1000  140  

  چمران

  230  180  120  100  80شدن سست
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  :یزدگ نتایج تعیین عدد فالینگ در درصدهای مختلف سن-3-3

 تغییرات ایجاد شده 2شکل . و عدد فالینگ آرد مشاهده نشدزده در این مطالعه ارتباط مشخصی بین درصد گندم سن
زدگی نشان های آمیالز در آرد است را در درصدهای مختلف سنر میزان فعالیت آنزیمدر عدد فالینگ که نشانگ

  ).10(این نتایج با گزارشات ارائه ارائه شده قبلی در این زمینه همخوانی دارد . داده است

 

 

 

  

 

  زدگی تغییرات ایجاد شده در فعالیت دیاستاتیک در درصدهای مختلف سن-2شکل

  

  

  : نتایج پخت-3-4

   دقیقه20

اندیس 
  والریمتریک

00/60  00/54  00/54  00/44  00/38  
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نسبت این تغییرات در ارقام مختلف گندم متفاوت . یابدزدگی وزن مخصوص نان افزایش میفازایش درصد سنبا 
گزارشات ارائه شده توسط . زدگی کاهش وزن مخصوص نان شدیدتر استهمچنین در درصدهای باالتر سن. است

  ).22(کند سایر محققین نتایج بدست آمده در این آزمون را تایید می

زدگی که توسط سه نفر تستگر آموزش دیده انجام شد نشان داد که با افزایش درصد سنزمون حسی نتایج آ
آزمون بیاتی نیز که مجددا توسط همین تستگران انجام شد نیز نشن داد که در . کندخصوصیات حسی نان افت می

  .کندزدگی بیاتی نیز سریعتر افت میدرصدهای باالتر سن

  گیری نتیجه-4

این تفاوت . حساسیت متفاوتی دارندزده ختلف گندم نسبت به اثرات گندم سنمنحقیق مشاهده شد که ارقام در این 
گزارش ) 1999( و گروه همکاران Siviriنتایج مشابهی توسط . زدگی بیشتر مشخص بوددر درصدهای باالی سن

گلوتنین ارقام مختلف باهم مقایسه است که در تحقیق بعمل آمده توسط آنها اثرات پروتئاز حشره سن برروی شده
  ).23(است شده

زدگی کیفیت پخت در تمامی ارقام سن% 6زدگی مشاهده شد که در همچنین در مقایسه درصدهای مختلف سن
  ). 24(است که نتایج مشابهی توسط دیگر محققین گزارش شده. ای داشته استافت قابل مالحظه
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Effect of wheat bug damaged on the physical dough properties and semi flat bread baking 
quality of different Iranian wheat cultivars 

Abstract 

Wheat bug an endemic problem in iran and its neighbor countries. The species responsible for 
wheat damage in Europe, Europe, middle east and North Africa consist of Aelia spp and 
Eurygaster Spp and Newzealand, Nysuis huttoni is considered responsible for the wheat damage. 

Sunni-bug is a sapsucking insect which attacks pre- harvest bread and durum wheat but barely is 
not immune from their attack. A small dark spot surrounded by opaque patch indicate the actual 
penetration point of the bug. To facilate removal of nutritive endosperm components of the Grain 
they inject, saliva containing proteolitic enzyme into the grain. The proteolitic enzymes persist in 
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the kernel and when the wheat is milled the flour made the from this wheat is not good for 
baking. 

Cotrovertial results have been reported in different studies about bug damaged wheat. These 
differences may be explained by the different insects (Eurygaster, Aelia and Nysis) founded to 
infest wheat cultivars investigated. Another possible important factor is that different wheat 

varieties have different gluten sensivity to bug proteinase. 

Due to these differences, susceptibility of four Iranian bread wheat variety (Alamoot, Inia, 
Shahriar, Chamran) to different properties of bug damaged wheat were investigated. The 
damaged kernels were collected from commercial varieties harvested from farmers area and 
whole grain were milled by laboratory hammer mill model 3100. Sound wheat were conditioned 
to 15% moisture content for 24 hours and milled using a Brabender Quardumat laboratory mill 
(flour yield 60%). Flour of bug damaged wheat were added to sound wheat flours, in different 

proportion. These proportions were selected base on different seneivity of each test.  

To determine changes in quality of bug damaged wheat Wet gluten, Dry gluten, Gluten index 
were evaluated and Farinograph and baking tests were carried on. Resulted of gluten tests 
showed that changes in gluten quality was more important than than gluten quantity. Changes in 
farinograph values in different percentage of damaged wheat evaluated. Subsequent reduction in 
dough physical properties (farinograph values except water absorption) were observed due to the 
increase of damaged kernels. There was no significant relation between α-amilase activity and 
percentage of damaged kernels. Specific weigh increased in all species as percentage of damaged 
wheat increased. Statistic program SPSS in a a completely randomized design was used to 
compare test results. The results of investigations suggested that there should be an intercultivar 
variation in susceptibility to different proportion of bug damaged wheat. Different wheat variety 

had different sensivity and their critical point of bug damaged was significantly different. 
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