
 

 

 اهمیت اطالع از خواص رئولوژیکی ،گندم،آرد
 

 گندم سخت 

 انرژی بیشتر برای آسیاب کردن •

 نشاسته صدمه دیده بیشتر در حین آسیاب کردن •

 جذب آب باالتر در آرد  •

 باالتر گلوتن  االستیته •

 گندم نرم 

 انرژی کمتر جهت آسیاب کردن •

 نشاسته صدمه دیده کمتر در حین آسیاب کردن •

 جذب آب پایین تر آرد •

 االستیته کمتر گلوتن  •
 

خمیر حاصل  ا  گدلدب بله تدهلایا توانلایا نشلان دادن خلواژ ریوکلوژیاا کله بلرای توکیلد نلان ال ب اسلت را دارد              

بلله رللور م مللوئ پللررت ین گدللدب بلله  .سللیتا ر راتللار ریالاواالسللتی  خمیللر بالللتیا بلله مللاتریا  پللررت ین دارد

گلللوتن ترکیللی گلیللادین .ربقلله بدللدی مللا  للود%(52-51)گلللوتدا ر پللررت ین %( 51-02)پللررت ین ریللر گلللوتدا 

 .ما با د ر گلوتدین

جهللت ار یللابا دخیللی خ وصللیا  گدللدب ر آرد بللدرن اسللت اده ا  دسللتیاه اللای دخیللی آ مایشللیااا نمیتللوان در    

 .با ار رخابتا پیرر   د

آکمللان جهللت ار یللابا   Brabenderسللائ پللیس توسللن کم للانا  39تادوکللوژی ر رراحللا دسللتیاه اللاریدوگرا   

 خ وصللیا  ریوکللوژیاا آرد ر خمیللر بلله بللا ار م راللا  للد ر تللاکدون تادوکللوژی ایللن دسللتیاه در مراکلل  ت قیقللاتا 

 .دانشیااا ر توکیدی به عدوان برترین ررش مورد توجه متی  ین میبا د

کلله ا  ایللن دسللتیاه بدسللت مللا آیللد بالللیار کللاربردی ر دخیللی ا  ندللر ار یللابا کی للا آرد ر گدللدب   اللاکتور اللایا 

 .میبا د

 
 (مقدار آبا که نیا   است تا خمیر  ا  بییرد ر مقارمت مداسی دا ته با د)جذب آب آرد  -

 . می ان جذب آب بالتیا به کی یت گلوتن  دارد که ارچه گلوتن خویتر با د جذب آب بیشتر است  

 راتار خمیر به ادیاب  ا  گراتن داخ  میاالر  -

میلر    درجله نلرب  لدگا خ   میلر ب لدا   ملان مشلی  ا  ملیا   لدن        راتلار خ مقارمت خمیر به ملیا   لدن   -

 ف ر اخت اژ آرد به م ر  مشی  آنآرد خوی یا ض ی ت یین  ب دا   مان مشی  ا  میا   دن

  مقارملت بیشلتر در برابلر ملیا   لدن ی دلا       رای مجموعله تر بل رسیدن بله  جلذب آب بلاالتر ی دلا در آملد بیشل      

درجله نلرب  لدگا کله ارچله کمتلر با لد خمیلر ملا            وا ر نیلران نبلودن ا   ل   لدن خمیلر     راحت کار کردن نان

 .تواند برای نانوایا مداسی با د



 

 

مللا تللوان بلله ارمللوئ بهیدلله در آ مایشللیاه دسللت     Farinographبللا مجموعلله ار عللا  کللاربردی ر م یللد ا     

 .یاات  یا ا  رریی اخت ط گددب اای میتلف به   آرد با کی یت ثابت ر  مداسی ار صد ت دست یاات

 

بللرای تهیلله آرد مداسللی اللر صللد ت بللدرن ارلل و ا  خللواژ ریوکللوژیاا گدللدب   آرد ر راتللار خمیرحاصلل  ا  آن     

ا در پیلت ا  خلود   راتلار مشی ل    الر گدلدب براسلاص خ وصلیا      .رسلید نما تلوان بله نتیجله دخیلی ر کلاربردی      

گدللدب ر آرد بللرای م للر  مداسللی بللا آن بایللد ا  خللواژ ریوکللوژیاا ر  نشللان مللا داللد بدللابراین  بللرای اخت للاژ 

 ر آنل ی   ربرد مشلی  ر دخیلی بهبلود دادلده الا     اخلت ط صل یی یلا کلا     یا گددب ر آرد مطلع  لد ر بلا   خواژ نانوا

 .نهایا مشی  دست یاات به م  وئ اا 

 Extensograph     نشللان مللا داللد را   دخللواژ کشللس خمیللر ر مقللارمتا کلله خمیللر در برابللر کشللس ا  خللو

براسلاص سیاللت  کلامً  عمللا ر الراا  کلردن  لراین تیمیلر راخ لا            کام ً مشلابه راتلار راخ لا خمیلر در پیلت     

 .نشان ما داد

نیللا  بلله  مللان  اللابی    آنلل ی  اللا ر سللایر بهبوددادللده امللانطور کلله مللا دانیللد اا ردنللا اللا  م لل  اسیداسللاور 

  Extensographمشللی  جهللت تیمیللر ر تللاثیر راتللار بیوکوژیلل  در خمیللر دارنللد کلله ایللن  مللان در دسللتیاه  

 مللان  9بدللابراین تللاثیر اا ردنللا اللا در  .در اتللاه اللای تیمیللر ر بللا  للراین کللام ً مشللابه نللانوایا اللراا  مللا  للود

براسللاص  خابلل  بررسللا ر خابلل  اسللتداد  ر نتللای   قلله در اتللاه اللای تیمیللر بررسللا    دخی 31 32 591مشللی   

اخلت ط مشلی  ر کلاربردی گدلدب الا       اال ردن مشلی  ر صل یی اا ردنلا الا یلا      جهلت    استاندارد بلین اکملللا   

 . اع ب ما  ود
 

 خابلیت کشس خمیر                                                                                              •

 مقارمت به کشس خمیر حداک ر  •

 ی سطی  یر مد دا یا انرژ •

 ت یین نالبت مقارمت به کشس به خابلیت کشس که ا  ندر •

 .ت است راتار پیت بالیار خاب  اامی   

 

در ت یلین درصلد    ر کلاربردی  تالرار پلذیر   ر نتلای  دخیلی    دخیقله بررسلا  لده    31 32 591در  رالا ن ااکتوایل  کلیه

 .وددادده اا اع ب میشوداخت ط یا اا ردن ادامدد بهب

 

 
 
 


