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  اهمیت موضوع
نظـر گـرفتن نقـش    اي و عملکردي آرد بـدون چربـی و پـروتئین جوانـه گنـدم و بـا در           با توجه به خواص تغذیه    

نظـر   ، بـه هاي جوانه گندم و گندم تکنولوژیکی مفید آنزیم ترانس گلوتومیناز میکروبی در برقراري اتصال میان پروتئین    
کننـده یـا جـایگزین آرد، بتـوان      عنوان ترکیب غنـی  برد آنها در فرموالسیون کیک اسفنجی و نان به    ررسد که با کا    می

 . اي، کیفی و بافتی مطلوبی تولید نمود اي تغذیهه هاي فراسودمند با ویژگی فراورده

  )شرح مساله(مقدمه 
منظور جـایگزینی   این مطالعه با هدف کاربرد آرد بدون چربی جوانه گندم در فرموالسیون کیک اسفنجی و نان به  

 خـواص  هـاي جوانـه گنـدم و    هاي عملکردي پروتئین گیري از ویژگی سازي ترکیب حاصل با بهره بخشی از آرد و غنی   
و ایزولـه  )  درصـد 30 و 20، 15، 10، 5، 0(سطوح مختلف آرد جوانـه گنـدم    . اي منحصر به فرد آن انجام شد       تغذیه

 15، 10، 5عنوان جایگزین آرد سـفید و سـطوح    در فرموالسیون کیک اسفنجی به)  درصد10 و   5،  0(پروتئین سویا   
 درصـد  3 درصد ترانس گلوتومینـاز بـه همـراه    2 و 1، 5/0 درصد آرد جوانه گندم در فرموالسیون نان حجیم و  20و  

شـیمیایی، رئولـوژیکی و حـسی    هـاي فیزیکو  ویژگـی . ایزوله پروتئین سـویا در سـایر تیمارهـاي نـان اسـتفاده شـدند       
   .هاي حاصل مورد بررسی قرار گرفتند فراورده

  

  ها ترین یافته مهم
    عنوان جایگزین بخشی از آرد سفید مورد استفاده در فرموالسـیون   آرد بدون چربی جوانه گندم قابلیت استفاده به

 . کیک اسفنجی را دارد

       نـدم پیونـد داده   هاي گ هاي جوانه گندم را به پروتئین توان پروتئین  با کاربرد آنزیم ترانس گلوتومیناز میکروبی می
 .اي مطلوب تولید نمود هاي تغذیه و نان حجیم با بافت و ویژگی

 15    درصد ایزوله پروتئینی سویا، ترکیـب مناسـبی بـراي جـایگزینی آرد      5جوانه گندم و    بدون چربی    درصد آرد 
 .باشند کیک اسفنجی و تولید محصولی فراسودمند می

   درصد آنزیم ترانس گلوتومیناز میکروبی بهترین    5/0با ترکیب    درصد آرد بدون چربی جوانه گندم        10 و   5سطوح
 .نتیجه را در تولید نان با کیفیت مطلوب فیزیکی و حسی به دنبال دارد
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  )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 
بـی مقاومـت بـه کـشش افـزایش یافتـه و       نتایج بدست آمده نشان داد که با افزایش درصد اختالط آرد جوانه گندم بدون چر             

. توان نتیجه گرفته که افزودن آرد جوانه گندم باعث تضعیف ماتریکس گلوتن شـده اسـت            بنابراین، می . پذیري کاهش یافت   کشش
آرد جوانه گنـدم و کمتـرین   % 20پذیري مربوط به نمونه حاوي   بیشترین مقاومت به کشش و کمترین کشش 1با توجه به جدول     

   .پذیري به نمونه فاقد آرد جوانه گندم تعلق داشت و بیشترین کششمقاومت 
  

 2هاي بـافتی کیـک در جـدول     تأثیر افزایش درصدهاي مختلف آرد بدون چربی جوانه گندم و ایزوله پروتئینی سویا بر ویژگی 
ربـی جوانـه گنـدم و نمونـه      درصـد آرد بـدون چ     5هاي حاوي    دست آمده به استثناي نمونه     هاي به  بر طبق داده  . شود مشاهده می 

رسـد افـزایش میـزان پـروتئین آرد کیـک در نتیجـه        نظر مـی  به. شود هاي مختلف مشاهده می  داري بین نمونه   شاهد، تفاوت معنی  
افزودن آرد بدون چربی جوانه گندم و ایزوله پروتئین سویا سبب تولید آردي قوي شده که ایـن آرد رطوبـت بیـشتري را در خـود         

   .شود و موجب سفتی بافت میحفظ کرده 
  

 .*پذیري آرد گندم و اختالط آن با آرد جوانه گندم بدون چربی مقایسه میانگین نتایج آزمون کشش -1جدول 

 )متر میلی( پذیري کشش )گرم( مقاومت به کشش نمونه

W 
b33/162 b753/26 

WG5 
b33/165 a901/26 

WG10 
ab196 b915/18 

WG15 
ab33/192 b125/17 

WG20 
a227 b957/15 

 .باشند دار نمی  درصد معنی5حروف مشترك در سطح اطمینان *

WG5 : آرد جوانه گندم بدون چربی% 5آرد گندم و  %100نمونه حاوي  
WG10 : آرد جوانه گندم بدون چربی% 10آرد گندم و % 100نمونه حاوي  
WG15 : آرد جوانه گندم بدون چربی% 15آرد گندم و % 100نمونه حاوي  
WG20 : آرد جوانه گندم بدون چربی% 20آرد گندم و % 100نمونه حاوي  

 
 .*هاي کیک  میزان سفتی بافت نمونه-2جدول 

 10%ایزوله  5%ایزوله  ایزوله صفر نمونه

40/17±231/0 آرد جوانه گندم صفر Aa 451/0±86/19 Ba 741/0±68/21 Ca 

55/17±331/0 5%آرد جوانه گندم  Aa 355/0±61/17 Ba 604/0±46/23 Ca 

66/17±330/0 10%آرد جوانه گندم  Ab 531/0±53/23 Bb 327/0±85/24 Cb 

43/18±593/0 15%آرد جوانه گندم  Ac 170/0±55/25 Bc 466/0±11/26 Cc 

29/19±545/0 20%آرد جوانه گندم  Ad 735/0±27 Bd 378/0±53/28 Cd 

79/19±272/0 30%آرد جوانه گندم  Ae 403/0±87/28 Be 304/0±89/29 Ce 

  .باشد  درصد می5دار در سطح دهنده عدم وجود اختالف معنا روف مشترك نشانح *
   .دهد ها را نشان می حروف بزرگ مقایسه بین ستون *
   .دهد ها را نشان می حروف کوچک مقایسه بین ردیف *


