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 و سلولز ليمت يزانتان،كربوكس هيپا با يخوراك يها پوشش ريتاث يبررس

باگت نان يماندگار شيافزا زانيم بر ميسد ناتيآلژ  

 

  3 يزيعز نيحس محمد ،∗2 نژاد صارم سولماز ، 1 يقادر اكبر يعل

  

 رانيا-تهران ،ياسالم آزاد ،دانشگاه ييدارو علوم واحد ن،ينو يها يآور فن و علوم دانشكده ،ييغذا عيناص و علوم گروه ارشد يكارشناس آموخته دانش -1

 رانيا-تهران ،ياسالم آزاد ،دانشگاه ييدارو علوم واحد ن،ينو يها يآور فن و علوم دانشكده ، ييغذا عيصنا علوم گروه اري استاد -2

 مدرس تيترب دانشگاه ، يكشاورز شكدهدان ،ييغذا عيصنا و علوم گروه اريدانش -3

)30/1/94: رشيپذ خيتار  6/9/93: افتيدر خيتار(  

 

  دهيچك
 سه يحاو ونيفرموالس نوع سه از باگت، نان ياتيب زانيم انداختن ريتاخ به در يخوراك يها پوشش از استفاده ريتاث يبررس منظور به قيتحق نيا در

 نان يده پوشش يبرا ميپتاس سوربات و نشاسته آب، ن،يسريگل گردان، آفتاب روغن همراه به زانتان و سلولز ليمت يكربوكس م،يسد ناتيآلژ ديدروكلوئيه

 اساس بر. گرفت قرار يبررس مورد پخت از پس سوم و دوم اول، يروزها در ياتيب شدن كند روند بر فوق يها پوشش ريتاث و شده استفاده باگت يها

 دو از پس .بودند] شاهد [شده پخته نان يتازگ حد به پخت از روز كي گذشت از پس نان يها نمونه يتازگ حفظ به قادر فوق يها پوشش حاصله جينتا

 هيكل ينگهدار روز سه از پس و نموده عمل گريكدي مشابه ياتيب انداختن ريتاخ به در زانتان و ميسد ناتيآلژ با شده داده پوشش يها نمونه ينگهدار روز

  .نداشتند يماندگار روز سه از پس شاهد نمونه با يدار يمعن تفاوت ياتيب انزيم نظر از ها پوشش

  

  .سلولز ليمت يكربوكس م،يسد ناتيآلژ زانتان، ،يخوراك پوشش ،ياتيب :واژگان ديكل

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
∗
  solmazsaremi@yahoo.com :مكاتبات مسئول  
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  مقدمه - 1
 زانيم كاهش جهان يكشورها مهم يها دغدغه از يكي  امروزه

 طور به . است ييغذا عيصنا و يشاورزك محصوالت عاتيضا

 كسيماتر به مربوط يكيزيف راتييتغ جهينت نان ياتيب عمده

 انجام اديز اريبس قاتيتحق به توجه با. باشد يم نيپروتئ و نشاسته

 هر يارتباط كه است نيا بر نيمحقق اكثر توافق نهيزم نيا در شده

 دهيپد و نيلوپكتيآم ونيرتروگراداس نيب اندك چند

 ونيرتروگراداس. دارد وجود شدن اتيب و ونيزاسيستاليرك

 مسئول ييتنها به اما است ياتيب نديفرآ از يبخش نيلوپكتيآم

  ].  11[ باشد ينم نان بافت در شده جاديا راتييتغ

 يرو مايمستق محافظ هيال كي عنوان به يخوراك يها پوشش 

 بوده اغذ از يبخش بيترت نيبد و رنديگ يم قرار ييغذا ماده كي

 عنوان به يخوراك يها پوشش. شوند يم مصرف غذا با همراه و

 و طعم و عطر مولد مواد ژن،ياكس رطوبت، عبور برابر در يمانع

 شيافزا و تيفيك بهبود سبب قيطر نيبد و نموده عمل روغن

 مورد يعيطب مواد]. 10 [گردند يم ييغذا محصوالت يماندگار

 يپل ها، نيپروتئ شامل يخوراك يها پوشش هيته يبرا استفاده

  ].1 [باشند يم مواد نيا از يبيترك اي ها نيرز دها،يپيل ها، ديساكار

ون يرتروگراداس] 1981 [يانسون و هودگيستيبر اساس نظر كر

 باشد، چرا كه در مطالعات ي نان مياتيل بي نشاسته دليمرهايپل

ه  نان تازه مشابه نمونيكس نمونه هاي تفرق اشعه ايآنان الگوها

 ي كه الگوهاي در حال،نه شده تازه بودندي نشاسته گندم ژالتيها

.  نشاسته رتروگراده بودندي نمونه هايات مشابه الگوهاينان ب

 ي در اجزايجيرات تدريين گذاشته شد كه تغيجه فرض بر ايدرنت

ار حائز ي بسياتيند بي در فرايستالينشاسته از حالت آمورف به كر

شتر كندتر ي رطوبت بي حاوينان هامعموال ]. 7[ت است ياهم

زان رطوبت و سرعت ين مين ارتباط معكوس بيا.  شونديات ميب

د قرار گرفته است ين مورد تائي از محققياري توسط بسياتيب

 ي روي داري پخت به طور معنيمحققان نشان داده اند كه دما.

ن تر با يي پاينان پخته شده در دماها.  گذاردير مي نان تاثياتيب

ون ي، سفت شدن مغز و رتراگراداسياتي دچار بيرعت كمترس

ون يش دناتوراسي باالتر پخت سبب افزايدماها.  شودينشاسته م

  ].6[ شودي نشاسته مين و شكست گرانول هايپروتئ

 ي نان باگت با پوشش هايش ماندگاريز امكان افزايران نيدر ا

فته  قرار گريم مورد بررسي سوربات پتاسي حاويدي ساكاريپل

ل سلولز يل متي پروپيدروكسين منظور از هين بدين محققيا. است

و نشاسته ذرت و روغن آفتابگردان استفاده كردند و توانستند 

  ].1[اندازند ير بي نان را به تاخياتيب

عات نان يزان ضايبا توجه  به مطالب مذكور و به منظور كاهش م

 يها پوشش هيته حاضرق يات شدن هدف از انجام تحقيدر اثر ب

 و سلولز ليمت يزانتان،كربوكس هيپا با يديساكار يپل يخوراك

 يبررس و باگت يها نان يرو آنها بردن كار به و ميسد ناتيآلژ

 شدن اتيب زمان كردن كند و يماندگار زمان شيافزا بر آنها ريتاث

  .باشد يم ها نان نيا

  

  ها روش و مواد - 2

  باگت نان ونيفرموالس - 2-1

  . شد هيته 1 جدول مطابق فرمول اب باگت نان 

  ه نان باگتي تهياز برايرد نمو هياول مواد نوع و مقدار 1 جدول

 هياول ماده نوع فيرد
 حسب بر مصرف زانيم

 آرد درصد

 100 آرد 1

 2 يفور خشك هيما ريخم 2

 1،5 نمك 3

 0،5 باگت نان دهنده بهبود 4

 0،1 روغن 5

 50 آب 6

  يخوراك ياه پوشش هيته روش - 2-2

 يدما در و نيتوز ذرت نشاسته گرم 3,2 ابتدا كي شماره بشر در

 دستگاه توسط مقطر آب يس يس 100 با قهيدق 5 مدت به اتاق

 گرم 1,16 سپس شد، مخلوط] rpm500 [دار همزن كن گرم

 مين مدت به مجددا و نموده اضافه فوق ونيسوسپانس به سروليگل

 دار همزن كن گرم يرو گراد يسانت درجه 90 يدما در ساعت

]rpm500 [مقدار مرحله نيهم در ضمنا. گرفت قرار 

   . ديگرد اضافه محلول به ميپتاس سوربات0,123

 مقطر آب يس يس 100 در CMC گرم 1,44 دو شماره بشر در

 قرار] rpm500 [دار همزن كن گرم يرو قهيدق 10 مدت به
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 ميسد تنايآلژ يبرا جداگانه يبشرها در كار نيهم مانند. گرفت

 .شد تكرار زانتان و

 يسانت درجه 75 يدما در دو و كي شماره بشر بعد مرجله در

 قرار] rpm500 [دار همزن كن گرم يرو قهيدق ده مدت به گراد

 يينها محلول به گردان آفتاب روغن گرم 1,44 سپس گرفت،

 يرو قهيدق 2 مدت به درجه 75 يدما در "مجددا و اضافه فوق

 همگن تينها در. شد داده قرار] rpm500 [دار همزن كن گرم

 و گرفته انجام قهيدق دو مدت به يخانگ يبرق همزن با يساز

 عبور هيال سه فيتنظ از هوا يها حباب خروج يبرا فوق محلول

  ]. 1[شد داده

  يده پوشش روش - 2-3
 ختهير مدرج استوانه در يس يس 20 زانيم به شده آماده يها لميف

 انتقال كردن ياسپر جهت فشرده يهوا كمپرسور مخزن به و شده

 نوك به كه يمتر يسانت 20 يا شهيش لهيم كي توسط.شد داده

 سطح تا كننده ياسپر نازل نوك فاصله شد نصب ياسپر تفنگ

 به كردن ياسپر. شد كنترل كردن ياسپر زمان طول در كامال نان

 خنك از بعد باگت يها نان سطح كل يرو كنواختي كامال شكل

 شدن خشك يبرا ها نان مجددا و شد اعمال ها نان لكام شدن

 يبيتقر رفتن نيب از بعد. گرفتند قرار طيمح يدما در يقيدقا

 ضخامت باopp1 يها يبند بسته داخل ها نان ،يسطح رطوبت

 يبرا سپس شدند، يحرارت دوخت و شده گذاشته كرونيم 40

 فتندگر قرار يابيارز مورد و ينگهدار اتاق يدما در روز 3 مدت

]1 .[  

  نان يرو شده انجام شاتيآزما - 2-4

  رطوبت آزمون -4-1- 2

 استاندارد 14,004 شماره روش اساس بر رطوبت يريگ اندازه

AOAC  گرمخانه در ييغذا مواد رطوبت يريگ اندازه يبرا 

 شد انجام تكرار 3 در و ساعت 24 مدت به  گراديدرجه سانت105

]4.[  

 زانيم يريگ اندازه يبرا يكيرئولوژ شاتيآزما -4-2- 2

   نان مغزياتيب

 يبرا الزم يروين زانيم يريگ اندازه آزمون نيا انجام از هدف

. باشد يم% 40 حد تا نان مغز از خورده برش نمونه كردن فشرده

 نان و شاهد نان[شده هيته باگت يها نان نمونه از منظور نيبد

 cm 3 × 2,5 × 2,5 نمونه كي يا اره يچاقو با] دار پوشش يها

 فشرده يبرا. گرفت قرار دستگاه ثابت فك يرو و شده دهيبر

 استفاده ييروين لوگرميك 500 يبارگذار سل از ها نمونه يساز

 ميتنظ قهيدق در متر يليم 60 يرو متحرك فك سرعت و شده

 و شده فشرده بار كي نان نمونه هر استاندارد اساس بر. شد

 اي يسفت عنوان تحت كه آن كردن فشرده يبرا الزم يروين

hardness نمونه يرو از روين سپس. شد ثبت شود يم شناخته 

. شد انجام نمونه همان يرو آزمون "مجددا و شده برداشته

 آزمون مرحله دو در نمونه كردن فشرده يبرا الزم يروين نيانگيم

 است ذكر به الزم. ديگرد گزارش نان نمونه يينها يسفت عنوان به

 ].3 [شد انجام] تكرار 4 [نان نمونه 4 حداقل يرو مونآز نيا كه

 زانيم يريگ اندازه يبرا يكيرئولوژ شاتيآزما -4-3- 2

  نان پوسته ياتيب

 سوراخ يبرا الزم يروين يريگ اندازه آزمون نيا انجام از هدف

 با نيمحقق نظر اساس بر كه چرا. باشد يم نان پوسته كردن

 و نموده مهاجرت پوسته هب مغز از رطوبت نان ياتيب شرفتيپ

 در. گردد يم نان پوسته در يكيالست و يچرم حالت جاديا سبب

. است الزم پوسته كردن سوراخ يبرا يشتريب يروين ينان نيچن

 بسته دستگاه به ييروين لوگرميك 50 يبارگذار سل آزمون نيا در

 يريجلوگ يبرا محدب سر با متر يليم 8 قطر با پروب از و شده

 نفوذ عمق. شد استفاده نان يها كناره شدن سوراخ و پاره از

 نان  يها نمونه كار نيا يبرا.شد فيتعر متر يليم 20 پروب

 مذكور پروب با سپس و گرفته قرار دستگاه ثابت فك يرو باگت

 ثبت نان پوسته شدن سوراخ يبرا الزم يروين و شد فشرده

  ].2[ شد انجام تكرار 3 حداقل در زين آزمون نيا. ديگرد

 FTIR آزمون-4-4- 2

 مخصوص هاون داخل  KBr پودر با نظر مورد نان نمونه ابتدا

FTIR و دهيكوب "كامال باشد يم سيتيآم سنگ جنس از كه 

 ختهير سيماتر و سمبه داخل شده آماده پودر سپس و شد مخلوط

 البته.شد هيته قرص قهيدق 1 زمان در فشار بار 60 جاديا با و شده

 گراد يسانت درجه 70 آون داخل ساعت 24 مدت به  KBr پودر

. بود گرفته قرار اختالط انجام از قبل رطوبت بردن نيب از يبرا

 ، باشد % 40 يباال دينبا دستگاه از استفاده هنگام طيمح رطوبت
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 ساعت 24 حدود FTIR دستگاه كردن روشن از قبل نيبنابرا

 گاهدست داخل رطوبت تا شد داده قرار دستگاه داخل كاژليسل

 در ها نمونه از شده هيته يها قرص سپس. شود گرفته كامال

 محدوده در نمونه هر به مربوط نمودار و شد داده قرار دستگاه

 ].10 [آمد بدست Cm-1 1300-800 يموج عدد

  ها نمونه يحس يابيارز آزمون -4-5- 2

 ،]طعم و عطر [آروما نظر از يكم يبند اسيمق روش با ها نان

 يكم ات،يب تازه، يكم تازه، تازه، يليخ يفرمها در رنگ و بافت

 مورد دهيد آموزش افراد از نفر 10 توسط اتيب اريبس و اتيب

 5 ازيامت تازه، يليخ يها نان يبرا 6 ازيامت. گرفتند قرار يابيارز

 يبرا 3 ازيامت تازه، يكم يها نان يبرا 4 ازيامت تازه، يها نان يبرا

 يبرا 1 ازيامت و اتيب يكم يها انن يبرا 2 ازيامت ات،يب يها نان

   .شد گرفته نظر در اتيب اريبس يها نان

  ها نان ساختار زير يبررس آزمون -4-6- 2

 يالكترون كروسكوپيم از ها نمونه ساختار زير يبررس يبرا

 مورد ها كروسكوپيم نيا توسط كه يولتاژ حداكثر. شد استفاده

 از پس ها نمونه. دباش يملوولت يك20حدود رديگ يم قرار استفاده

 زير يبررس آماده و شده يطالكوب ژه،يو يها هيپا يرو تيتثب

  ].6 [شدند يالكترون كروسكوپيم با مقطع وسطح سطح ساختار

  يآمار ليوتحل هيتجز - 2-5
 داده و شده استفاده يتصادف كامال يشيآزما طرح از قيتحق نيا در

 به% 95 نانيماط سطح در انسيوار هيتجز آزمون از استفاده با ها

 سهيمقا. گرفت قرار ليتحل و هيتجز موردSPSSافزار نرم كمك

  .شد انجام دانكن آزمون از استفاده با ها نيانگيم

  

  بحث و جينتا - 3

 مغز بافت يسفت يكيرئولوژ يبررس جينتا - 3-1

 نان

 و] 1شكل [نان مغز كيرئولوژ زيآنال به مربوط جينتا يبررس

 روز سه مدت طول در بافت يتسف يها نيانگيم يآمار سهيمقا

 سه هر كه داد نشان شاهد و شده داده پوشش يها نان يماندگار

 از پس زانتان و سلولز ليمت يكربوكس م،يسد ناتيآلژ پوشش نوع

 به نان يتازگ حفظ به قادر نان ينگهدار از روز كي گذشت

 يآمار سهيمقا جينتا كه چرا. بودند شده پخته تازه نان اندازه

 وجود عدم دهنده نشان ها نان مغز بافت يسفت يها نيانگيم

 شاهد نمونه با مذكور شاخص مالحظه قابل دار يمعن تفاوت

 نيانگيم يآمار سهيمقا ]<P 0.05[ باشد يم] شده پخته تازه[

 روز 2 از پس شده داده پوشش يها نمونه در بافت يسفت

 نزانتا و ميسد ناتيآلژ پوشش مشابه عملكرد نشانگر يماندگار

 روز سه از پس نمونه سهيمقا. باشد يم ياتيب روند مهار در

 يماندگار روز 3 از پس پوشش بدون شاهد نمونه با ينگهدار

 نسبت ياتيب زانيم كاهش در ها پوشش دار يمعن ريتاث عدم انگريب

 ]<P 0.05 [].1 شكل[باشد يم سوم روز كنترل نمونه به

 باگت  ين ها ناي ماندگار2011 و همكاران در سال ياحمد

ل يل متي پروپيدروكسيه شده از هي تهي پوشش  خوراكيحاو

بر .  نمودنديسلولز، نشاسته ذرت و روغن آفتاب گردان را بررس

ل يل متي پروپيدروكسي هين محققان پوشش حاويج اياساس نتا

 يسلولز، نشاسته ذرت و روغن آفتاب گردان قادر به مهار نسب

 پس از سه ياتيزان بيش ميفزاعلت مشاهده ا. ات شدن بودنديب

سه با مهار يق حاضر در مقاي تحقي در نمونه هايروز ماندگار

ل ي و همكاران احتماال به دلي احمدي در نمونه هاياتي بينسب

ق از پوشش ين تحقي باشد كه در اي نان ها مينحوه پوشش ده

 و يق احمدي در تحقي كردن استفاده شد ولي به روش اسپريده

 يم روي از محلول پوشش به طور مستقيني معهمكاران حجم

ن ضخامت پوشش در نان ها يبنابرا. خته شدي نان رينمونه ها

  . باشديق حاضر ميادتر از تحقيز

  
  بافت مغز ناني سفتيكي رئولوژيج بررسينتا 1شكل

  .است α=0,05  سطح در دار يمعن اختالف دهنده نشان متفاوت حروف
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  نان پوسته يسفت يكيرئولوژ يبررس جينتا - 3-2
 گردد يم مشاهده 2 شكل در كه طور همان زين قيتحق نيا در  

 يسفت نظر از ينگهدار روز كي از پس دار پوشش نمونه سه هر

 يمعن تفاوت و بوده] صفر شاهد [شده پخت تازه نان مشابه پوسته

 ينگهدار روز 2 از پس. ]<P 0.05 [ ندارند گريكدي با يدار

 يا پوسته ينرم زانتان و ناتيآلژ با شده داده پوشش يها نمونه

 و ناتيآلژ با شده داده پوشش يها نمونه. داشتند گريكدي مشابه

 تفاوت پوسته ينرم نظر از زين ينگهدار روز سه از پس زانتان

 به حاصله جينتا كه. ندادند نشان سوم روز شاهد با يدار يمعن

 سه يط در نان مغز بافت يسفت آزمون از حاصل جينتا ديمو ينوع

  ]. 2 شكل [باشد يم ها نان ينگهدار روز

ك سخت شدن ينتي سي به بررس1998آرمرو و كالر در سال 

 مثل ياتيبات ضد بيپوسته نان در اثر افزودن ترك

م يدها، سديسريك استر منوگليل تارتاري استيدها،ديسريمنوگل

ل ي پروپيدروكسيل سلولز و هي متيت، كربوكساليل الكتياستئاروئ

دند كه يجه رسين نتيالز پرداختند و به اي آمαل سلولز و يمت

 فوق قادر به كند نمودن روند سخت شدن پوسته ي هايافزودن

  . باشندينان با گذشت زمان م

 
  ن پوسته ناي سفتيكي رئولوژيج بررسينتا 2شكل

  .است α=0,05  سطح در دار يمعن اختالف دهنده نشان متفاوت حروف

   FTIR آزمون جينتا - 3-3

 نيا در ژهيو به و بوده كمپلكس ستميس كي نان كه  ييآنجا از

 ونيفرموالس در يخوراك روغن و مرهايوپليب انواع از قيتحق

 يها كيپ يبررس لذا است شده استفاده ها نان يرو پوشش

 جاديا ونيرتروگراداس اثر در كه نشاسته يستاليكر طنقا به مربوط

 و داشته تداخل ها ستاليكر ريسا به مربوط يها كيپ با شوند يم

 نشاسته به مربوط يها كيپ ريتفس به بهتر يبررس منظور به

 در آمورف نشاسته درصد كه ييآنجا از. است شده اكتفا آمورف

 آن زانيم ياتيب زانيم شيافزا با و بوده شتريب شده پخته تازه نان

 با آمورف نشاسته به مربوط يها كيپ شدت ابدي يم كاهش

 يها كيپ يبررس در كه چنان. داشت خواهد كاهش ياتيب شيافزا

 شاهد نان پخت از پس بالفاصله شاهد نان يها نمونه به مربوط

 روز 3 از پس دار پوشش يها نان و يماندگار روز 3 از پس

 در كه همانطور. شود يم مشاهده دهش ذكر روند زين يماندگار

 نيشتريب گردد يم مشاهده] 6و5و4و3اشكال [FTIR يها شكل

 نان نمونه در] آمورف نشاسته به مربوط [1022cm-1 كيپ شدت

 به اي كيپ شدت نيكمتر و گردد يم مشاهده شده پخت تازه

 زانتان پوشش با نان نمونه به مربوط ياتيب زانيم نيشتريب يعبارت

 sodium باشد يم ينگهدار روز 3 از سپ CMC و

alginate, on extending of b يكيرئولوژ آزمون جينتا كه 

. باشد يم FTIR آزمون از حاصل جينتا ديمؤ زين بافت يسفت

 يم مشاهده 2003 سال در لريبم و يگر قاتيتحق در كه همانطور

افته و يزان نشاسته آمورف كاهش ي مياتيزان بيش مي با افزا شود

 ي رود در بررسي شود انتظار ميزه ميستالين مجددا كريلوپكتيمآ

ك ي مربوط به نشاسته رتروگراده شده شدت پFTIR يك هايپ

 ظاهر يك هايشتر از شدت پيبcm-1  1047 ظاهر شده در  يها

ق حاضر يج تحقيج با نتاين نتايباشد كه اcm-1 1022شده در

 ينه هادر نموcm-1 1022ك ين شدت پيسازگار است وكمتر

  . شودي مشاهده ميپس از سه روز ماندگار

  

   مربوط به نان شاهد روز صفرFTIR نمودار 3 شكل
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م ينات سدي مربوط به نان پوشش داده شده با آلژFTIR نمودار 4 شكل

  يپس از سه روز نگهدار

  

ل ي متي مربوط به نان پوشش داده شده با كربوكسFTIR نمودار 5 شكل

  يسلولز پس از سه روز نگهدار

 مربوط به نان پوشش داده شده با زانتان پس از FTIR نمودار 6 شكل 

  يسه روز نگهدار

  

  ها نان ساختار زير يبررس جيانت - 3-4
 گردد، يم مشاهده 11و10و9و8و7 يها شكل در كه همانطور

 زانتان و ميسد ناتيآلژ با شده داده پوشش يها نان سطح ريتصاو

 سطح به مربوط ريتصاو مشابه و وستهيپ بهم توده كي صورت به

 نان يكيرئولوژ يآزمونها جينتا كه باشد يم سوم روز شاهد نمونه

 يها نان سطح به مربوط ريتصاو. است مطلب نيا ديمو زين ها

 يماندگار روز 3 از پس سلولز ليمت يكربوكس با شده داده پوشش

 داده پوشش يها نمونه ريسا از تر متراكم اريبس و متفاوت يبافت

  يها آزمون جينتا چنانكه. دهديم  نشان شاهد و شده

 يبرا يشتريب يروين و بوده مطلب نيا ديمؤ زين] 9شكل[پوسته

 ليمت يكربوكس پوشش با نمونه [ نمونه نيا پوسته كردن سوراخ

 ليدل ديشا كه است الزم شاهد و ها نمونه ريسا به نسبت] سلولز

 با كنش هم بر جاديا در سلولز ليمت يكربوكس تيماه امر نيا

  باشد نان پوسته يرو موجود نشاسته و نيپروتئ

  

  
  صفر روز شاهد نان سطح ريتصو 7شكل

  
  ينگهدار روز3 از پس شاهد نان سطح ريتصو 8شكل 
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 يكربوكس با شده داده پوشش نان سطح ريصوت 9  شكل

  ينگهدار روز3 زا پس سلولز ليمت

  

  
 ناتيآلژ با شده داده پوشش نان سطح ريتصو 10شكل

  ينگهدار روز3 از پس ميسد

  
 از پس زانتان با شده داده پوشش نان سطح ريتصو 11شكل

  ينگهدار روز3

  يسح يها آزمون جينتا - 3-5
 شاخص يبرا ازيامت نيشتريب زين يحس يها آزمون جينتا براساس

 شده ينگهدار يها نان يبرا را وطعم بو رنگ، نان، يتازگ يها

 آزمون در زين همكاران و ياحمد. دهد يم نشان روز كي مدت به

 ليپروپ يدروكسيه با شده داده پوشش باگت يها نمونه يحس

 يها نمونه با يتفاوت ردانگ آفتاب روغن و نشاسته سلولز، ليمت

 ].1[نكرد گزارش شاهد

  

  
 سه در دار پوشش و شاهد يها نان ياتيب كيارگانولپت آزمون 12شكل

  ينگهدار روز

  

  يكل يريگ جهينت - 4
 م،يسد ناتيآلژ يها پوشش يكيرئولوژ يآزمونها جينتا  اساس بر

 از پس ها نان تيفيك حفظ به قادر سلولز ليمت يكربوكس و زانتان

 شده پخته تازه پوشش بدون نان نمونه مشابه ينگهدار روز كي

 با شده داده پوشش يها نان يماندگار روز 2 از پس. بودند

 ياتيب روند مهار در يمشابه عملكرد زانتان و ميسد ناتيآلژ

 نكاست به موفق سوم روز در ها پوشش از كي چيه كنيل داشتند

 يبررس در. نبودند پوشش بدون نان با سهيمقا در ياتيب زانيم از

 cm-11022 كيپ شدت نيشتريب زين ها نمونه FTIR يها فيط

 شده پخته نان نمونه در باشد يم آمورف نشاسته به مربوط كه

 ياتيب زانيم نيشتريب يعبارت به اي كيپ شدت نيكمتر و] شاهد[

 3 از پس سلولز ليمت يبوكسكر و زانتان پوشش با نان نمونه در
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 يكيرئولوژ يآزمونها جينتا كه شود، يم مشاهده ينگهدار روز
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Investigation on the effect of edible coatings based on 
xanthan,carboxy methyl cellulose and sodium alginate, on extending 

of baguette bread shelf life 
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To investigate the effect of edible coatings in retarding of bagutte bread staling, three types of coating 
formulations containing Sodium alginate, carboxymethyl cellulose and xanthan as hydrocolloids and 
sunflower oil, glycerol, water, starch and potassium sorbate were used for coating of baguette bread and 
The effect  of these coatings on retarding of staling after 1,2 and 3 days of storage was investigated. The 
obtained results revealed that after 1 day of storage the mentioned coatings presented bread with similar 
freshness to that of control [ fresh sample]. After 2 days of storage, sodium alginate and xanthan coated 
samples acted similar in retarding of staling and after 3 days of storage, all the coatings did not have any 
significant difference with each other and also with control sample from staling point of view. 
 
Keywords: Staling, Edible coating, Xanthan, Sodium alginate, Carboxymethyl cellulose. 
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