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  چکيده
  

 دارای سـه نـوع کـشت آغـازگر          های خميرترشاز   تاثير اسيديته قابل تيتر خميرترش بر زمان ماندگاری نان بربری            ارزيابی به منظور     در اين پژوهش،    
ــامل   ــصاصی ش ــويه  plantarum Lactobacillus، (ATCC 14917) sanfransicencis Lactobacillus (ATCC 43332)اخت ــوط دو س  و مخل
بـه  هـا   پس از فرآوری يکسان نمونه .دشاستفاده  )  ساعت ٢٤ و ١٦،  ٨(و سه زمان تخمير خميرترش      ) گراد   درجه سانتي  ٣٦ و ٣٢،  ٢٨(الکتوباسيل، سه دما    

 و برای بررسی ميزان بياتی از آزمون کشت ميکروبیاز آزمون  متوالی طی هفت روزها و عوامل ايجادکننده روپينس  منظور بررسی ميزان آلودگی به کپک  
ها در قالب طـرح پايـه کـامال تـصادفی، بـه روش                  زمايش اين آ  . ساعت پس از پخت استفاده گرديد      ۷۲ و ۴۸،  ۲۴های زمانی يک،      بافت سنجی در تناوب   

در   آنو بهبود زمان مانـدگاری ميکروبـی     بياتی نان بربری  دهند تاثير خميرترش در کاهش        نتايج حاصل نشان می   . فاکتوريل و با چهار تکرار انجام شدند      
بيشترين زمان مانـدگاری ميکروبـی در نمونـه فـرآوری           همچنين  ). p ≥۰۵/۰(در مقايسه با نمونه شاهد، معنی دار است         های زمانی مورد  ارزيابی       تناوب

 در فاصـله  مـذکور عالوه بر اين نمونـه   . ساعت مشاهده شد۲۴تخمير گراد و زمان   درجه سانتی۳۲در دمای تخمير الکتوباسيلوس پالنتاروم   شده توسط   
  .دارای کمترين ميزان بياتی بود   ساعت پس از پخت،۷۲زمانی 

  

  باکتری اسيد الکتيک، تخمير، بياتی، زمان ماندگاری ميکروبی: کلمات کليدی
 
 
 
 
 
  

  مقدمه
اسـت کـه     سيستم بيولوژيکی بسيار پيچيده      ای نانوايي، يک  ه به عنوان جايگزينی مناسب برای بسياری از افزودنی       خميرترش     
انتخـاب   .)٢(آيـد    بـه وجـود مـی     هـای آغـازگر اختـصاصی الکتوباسـيل           اساس همزيستی بين فلور ميکروبی آرد و کـشت        بر  

ـ           را در جلوگيري از فساد ميکروبی تقويت مي        خميرترشآغازگرهايي با توانايي ضد ميکروبي، نقش        ا کنـد و ترکيـب اسـيدها ب
امروزه استفاده از   . )١٢( در اين مورد اهميت دارد       خميرترشهاي داراي خاصيت ضد ميکروبي در نان حاصل از            ديگر متابوليت 

 چـرا کـه فلـور ميکروبـی آن نـه تنهـا مـانع از فعاليـت                    زيـستی رو بـه افـزايش اسـت          هدارنـده خميرترش به عنـوان يـک نگ      
 از سـوی    .بخـش را نيـز دارنـد        اد خواص سالمتی  ای و ايج     بهبود ارزش تغذيه   های مولد فساد شده بلکه قابليت       ميکروارگانيسم
  ).٢و١( توانايي بالقوه ممانعت و تاخير بياتی را نيز دارا هستند های آغازگر الکتوباسيل کشت های توليدی توسط ديگر متابوليت

 جهت رسـيدن بـه سـطح        آنشرايط به کارگيری    استفاده از خميرترش در فرايند صنعتی توليد نان گندم، نيازمند کنترل دقيق                
کنترل شرايط تخميـر خميرتـرش بـا انتخـاب کـشت             . و نان حاصل از آن است      خميرترش قابل تيتر در       و اسيديته  pHمناسب  

  .)٧ (گردد  استخراج آرد، ممکن مي  آغازگر اختصاصي، تنظيم شرايط تخمير نظير زمان، دما و نيز تنظيم درجه
تا کنون محققان مختلفی تاثير   و)٧و١(د نآي ترين عوامل کاهش زمان ماندگاری نان به حساب می   ميکروبی، مهم فساد  و  بياتی     

دال بلـو    ،)٩و٨(کاتينا و همکاران     برای نمونه . اند استفاده از خميرترش را بر بهبود زمان ماندگاری نان مورد ارزيابی قرار داده            
  .اند ادهای در اين زمينه انجام د تحقيقات گسترده) ۴ (و همکاران کرستی و )۱۱(منتس و همکاران ، )٥(و همکاران 



 ٢

بـر زمـان    های آغازگر اختـصاصی      دارای کشت  تاثير اسيديته قابل تيتر خميرترش       ارزيابیهدف اصلی از انجام اين پژوهش،          
  . تاخير بياتی آن بود ونان بربریميکروبی ماندگاری 

 
 
  

  ها مواد و روش
، گلـوتن   %۷۲/۱، چربـی    %۷۵/۰، خاکـستر    %۵/۱۲، پروتئين   %۱۳سبوس گرفته شده دارای رطوبت      % ۵/۱۳گندم   آرد   :مواد خام 
 مخمـر خـشک     . صنعتی بينالود نيشابور تهيـه شـد        ثانيه از کارخانه آسه آرد واقع در شهرک        ۴۶۰و عدد فالينگ    % ۸/۲۸مرطوب  

 آلمـان بـه     DSMZ الکتوباسيل مورد استفاده از شرکت       هياز شرکت ايران مالس فريمان و دو سو       ساکارومايسس سرويزيه   فعال  
   .های مخصوص تحت خالء، خريداری گرديد صورت ليوفليزه در ويال

های   در محيطالکتوباسيلهای  يه خميرترش، ابتدا سو برای تهيه: های آغازگر اختصاصي  خميرترش با استفاده از کشت تهيه
در  ٥٠٠٠ g سانتريفوژ با ازهای تازه ميکروبی،  برای جداسازی سلول. ه شدند کشت دادcfu/gr١٠٧  ، تا ايجاداختصاصی کشت

0C وزنی از مخمر % ٢٥/٠ها و  آرد از اين سلولنسبت به وزنی  % ٥/١سپس معادل ). ١٤و١٣ (استفاده شد دقيقه، ١٥ به مدت ٤
، ٨ر فاکتور زمان تخمير در سه سطح  تاثي .خشک فعال ساکارومايسس سرويزيه با مقادير يکسانی از آب و آرد مخلوط گرديد

هر (گراد و تاثير سه نوع کشت آغازگر   درجه سانتي٣٦ و ٣٢ ، ٢٨ ساعت، تاثير فاکتور دمای تخمير در سه سطح ٢٤ و ١٦
  . بر تهيه خميرترش مورد ارزيابی قرار گرفت)دو الکتوباسيل به نسبت مساوی مخلوط  به تنهايي و الکتوباسيليهدو سوکدام از 

 به خـوبی مخلـوط    ليتر آب مقطر،       ميلي ٩٠ با   خميرترش گرم از    ١٠ معادل    برای اين منظور   :عيين اسيديته قابل تيتر خميرترش    ت
محاسـبه  مـصرفي    سودليتر     و اسيديته بر حسب ميلي      تيتر شد  ٥/٨ معادل   pH تا   نرمال ١/٠ سود توسط   مذکورده و محلول    گردي

  .)٧ (ديگرد 
% ٤/٠وزنی مخمر خشک فعال ساکارومايـسس سـرويزيه بـه همـراه            % ٥/١ منظور از مخلوط آرد و       ينبد : نمونه نان شاهد    تهيه

 شـاهد فاقـد    نمونـه . تعيـين گرديـد   فـارينوگرافی   مقدار آب مورد نياز و شرايط مخلوط کردن بـا اسـتفاده از             .نمک استفاده شد  
 و تخمير نهايي پس از تقسيم کـردن بـه قطعـات              دقيقه ٣٠ به مدت    ٣٠ 0Cتخمير ابتدايي اين مخلوط در دمای       . خميرترش بود 

 و بـه مـدت      ٥±۲۲۰ 0Cهای توليـدی در دمـای         بالفاصله نمونه .  دقيقه صورت پذيرفت   ٩٠ گرمی در دمای مشابه به مدت        ١٠٠
  ).١٥و١٠(شدند   دقيقه در فر پخت، پخته ١٥حدود 
ها با خمير مشابه نمونـه شـاهد     وزنی از خميرترش  % ٢٥برای اين منظور نسبت     : های توليدی    نان با استفاده از خميرترش      تهيه

، جهت تهيه نان در شرايط يکـسان تخميـر و پخـت بـا نمونـه                 )وزنی مخمر خشک فعال ساکارومايسس سرويزيه     % ٥/١فاقد  (
نان توليدی پس از پخـت حـدود نـيم          . مقدار خميرترش مذکور قبل از تخمير نهايي به خمير افزوده شد          . شاهد، استفاده گرديد  

  ).٧و٥( گرديد ساعت در شرايط بهداشتی، سرد شده و برای مراحل بعدی استفاده 
 بدين منظور ابتدا قطعـات مـستطيلی        :به عنوان معياری از بياتی     بافت سنج با استفاده از دستگاه      گيری سفتی بافت نان     اندازه

 CNS  مـدل  بافـت سـنج  دسـتگاه   سـپس بـا اسـتفاده از    .متر از مرکـز هندسـی نـان بريـده شـد       ميلی۱۰±۲شکل با ضخامت

Farnell  سـرعت  . گيـری گرديـد   فشردگی در ضخامت اوليه به عنوان سفتی بافت مغز نـان انـدازه       % ۵۰الزم جهت ايجاد    نيروی
هـای    سفتی بافت مغـز نـان در تنـاوب        .  گرم بود  ۵۰متر در دقيقه و نقطه شروع          ميلی ۶۰پروب مورد استفاده در آزمون تراکمی       

  ).۸و۴( تخمين بياتی مغز نان مورد ارزيابی قرار گرفت برای ساعت پس از پخت به عنوان معياری ۷۲ و۴۸، ۲۴زمانی يک، 



 ٣

های نان تهيه شده، در طـول هفـت           نمونه : توليدی جهت بهبود زمان ماندگاری ميکروبی نان        ترين خميرترش   ارزيابی مناسب 
امل ايجادکننده روپينس به طور جداگانه در شرايط معـين          ها و عو    ان آلودگی به کپک   زروز متوالی پس از پخت جهت بررسی مي       

محـيط کـشت    (مورد کنترل بصری و کشت ميکروبی       ) ٢٨ 0Cاتيلنی درب دار و دمای اينکوباسيون         های سترون پلی    درون بسته (
Plate Count Agar0  در دمایC ١١و٩ (شدند قرار گرفته و با نمونه شاهد مقايسه )  ساعت٤٨ و به مدت ٣٠.(   

جهـت  . روش آماری مورد استفاده، روش فاکتوريل در قالب طرح پايه کامال تصادفی و با چهار تکرار بـود               :  نتايج ناليز آماری آ
از نـان و زمـان مانـدگاری ميکروبـی آن     با سفتی بافت    خميرترش   اسيديته قابل تيتر     ل موثر در تخمير و    بين عوام   بررسی رابطه 

  .ها و بررسی اثرات تيمارها از آزمون دانکن استفاده شد يسه ميانگينرگرسيون چند متغيره و به منظور مقا
  

  نتايج و بحث
 با افزايش زمان و دمای تخمير در هر سه نوع کـشت آغـازگر مـورد اسـتفاده،                   :اسيديته قابل تيتر خميرترش   ارزيابی تغييرات   

ش تهيه شده با الکتوباسـيلوس سانفرانـسيس از     در خميرتر ) شيب منحنی (يافت که روند اين افزايش      اسيديته قابل تيتر افزايش     
بيشترين اسيديته قابل تيتر در خميرترش تهيه شـده بـا الکتوباسـيلوس پالنتـاروم در دمـای               ). ۱شکل(دو مورد ديگر بيشتر بود      

يلوس  ساعت و کمترين اسيديته قابل تيتر در خميرترش تهيه شـده بـا الکتوباسـ               ۲۴گراد و زمان تخمير        درجه سانتی  ۳۶تخمير  
و ) ۷(کاتينـا  ، )٦( و همکـاران  گـل  . ساعت مشاهده گرديـد ۸گراد و زمان تخمير   درجه سانتی۲۸سانفرانسيس در دمای تخمير   

بر اساس گزارش محققان مذکور افزايش اسـيديته در         . اند  نيز نتايج مشابهی در اين مورد گزارش نموده        )١٠(ميگنن و همکاران    
  .بسياری از تغييرات مفيد بعدی عنوان شده استنان حاصل از خميرترش دليل اصلی 

 فرآوری شده توسط الکتوباسـيلوس  های در نمونهنان  های آغازگر، کمترين سفتی بافت         در بين کشت   : سفتی بافت نان   ارزيابی
های تهيه شـده      در نمونه  . فرآوری شده توسط الکتوباسيلوس سانفرانسيس مشاهده گرديد       های  در نمونه پالنتاروم و بيشترين آن     

 ٧٢(با الکتوباسيلوس پالنتاروم و الکتوباسيلوس سانفرانسيس به موازات افزايش دما و زمان تخمير خميرترش، سفتی بافت نان                  
اين  های تهيه شده با مخلوط دو الکتوباسيل به موازات افزايش زمان تخمير خميرترش              کاهش و در نمونه   ) ساعت پس از پخت   

در  ).٢شـکل  ( نان به مقدار کمـی افـزايش يافـت         گرديد ولی با افزايش دمای تخمير خميرترش، سفتی بافت        وضعيت مشاهده   
) ۷(ينـا    کات و) ۴(، کرستی و همکـاران      )۱(همکاران  خصوص تاثير دما و زمان تخمير خميرترش بر سفتی بافت نان، آرندت و              

 آلفا آميالز آرد، ميزان هيدروليز نـشاسته را           فعاليت آنزيم  تنظيمخميرترش با   بر اين اساس     .اند  نيز نتايج مشابهی به دست آورده     
هاي اسـيد الکتيـک موجـود در          باکتري). ٣(شدن نشاسته و کاهش بياتي نان موثر است           دهد که در کاهش کريستاليزه         مي تغيير

نقـش دارنـد    ادی در تاخير بيـاتي نـان        هستند که به ميزان زي    ای    های ويژه   ها و متابوليت    توليد آنزيم  داراي توانايي نيز  خميرترش  
)٧.(  

های تهيه شده با الکتوباسيلوس پالنتاروم با افزايش زمان تخمير خميرترش،  در نمونه: زمان ماندگاری ميکروبی نان ارزيابی
لوس زمان ماندگاری ميکروبی ابتدا کاهش و سپس افزايش، در مورد مخلوط دو سويه الکتوباسيل برعکس و در مورد الکتوباسي

های تهيه  به موازات افزايش دمای تخمير خميرترش، زمان ماندگاری ميکروبی در نمونه .سانفرانسيس پيوسته افزايش يافت
. شده با الکتوباسيلوس پالنتاروم ابتدا کاهش و سپس افزايش و در دو کشت آغازگر ديگر ابتدا افزايش و سپس کاهش يافت

 های برخی از نمونه در .)٣شکل(  توسط مخلوط دو سويه الکتوباسيل مشهودتر بودروند اين تغييرات در نمونه فرآوری شده
توليد اسيد و  که دليل آن يافت خميرترش به طور موثری زمان ماندگاری ميکروبی نان بربری نسبت به نمونه شاهد افزايش 

  ).۱۲و۹( شود بينی می  آغازگر مورد استفاده پيشمواد دارای خاصيت ضد ميکروبي توسط کشت



 ٤

های آغازگر اختصاصی خميرترش در فرايند توليد نان گندم نيازمند کنترل دقيق شرايط استفاده از  استفاده از کشت :گيری نتيجه
های آغازگر  استفاده از خميرترش دارای کشت.  قابل تيتر در خميرترش است خميرترش جهت رسيدن به سطح مناسب اسيديته

بربری و کاهش بياتی نان ميکروبی ژوهش به طور معنی داری سبب بهبود زمان ماندگاری اختصاصی مورد استفاده در اين پ
  .گرديد
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Abstract 
   In order to determination sourdough TTA effect on Barbari bread shelf life, three specific starter culture (Lactobacillus 
sanfransicencis, Lactobacillus plantarum and a mixture of both LAB), three different fermentation time (8, 16 and 24 hours)  
and fermentation temperature (28, 32 and 36 ºC) were used. Microbiological shelf life of samples were determined by plating 
serial dilutions on to Plate Count Agar, at days 1 to 7 and their staling were determined by measuring crumb hardness in 1, 
24, 48 and 72 hours intervals after baking. For statistical analysis a completely randomized design with factorial experiment 
with 4 replications were utilized. The results showed that, sourdough had significant effect (p≤0.05) on reduction of Barbari 
bread staling and improvement its microbiological shelf life in comparison with control sample. Moreover the sample 
prepared with Lactobacillus plantarum (24 h fermentation time and 32 ºC fermentation temperature) had the best 
microbiological shelf life and the least staling, 72 hours after baking.    
Keywords: Lactic acid bacteria; Fermentation; Staling; Microbiological Shelf life 
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  )ج(                                        )   ب)                                             (الف(

الکتوباسـيلوس   -ر و نوع کـشت آغـازگر اختـصاصی شـامل الـف             تغييرات اسيديته قابل تيتر خميرترش تحت تاثير دما و زمان تخمي           -۱ شکل
  .) سطح عکس العمل برازش شده است که از طريق تجزيه( الکتوباسيلوس سانفرانسيس - مخلوط دو الکتوباسيل و ج-پالنتاروم، ب

  
  
  
  
 
  
  

  
  

                                                           )ب(                                                                         )الف(                         

  ای آغازگر متفاوت ه دارای کشت) ب(و دمای تخمير خميرترش ) الف( بررسی روند تغييرات سفتی بافت نان تحت تاثير زمان تخمير -٢شکل
 ).   الکتوباسيلوس سانفرانسيس مخلوط دو سويه الکتوباسيل و الکتوباسيلوس پالنتاروم،  (

                                                          )ب                 (                                                        ) الف(                       

دارای ) ب(و دمـای تخميـر خميرتـرش        ) الـف ( بررسی روند تغييرات زمان ماندگاری ميکروبی نان بربری تحت تـاثير زمـان تخميـر                 -٣شکل
  ).   الکتوباسيلوس سانفرانسيس مخلوط دو سويه الکتوباسيل و الکتوباسيلوس پالنتاروم،  (های آغازگر متفاوت  کشت




