0

نشریه ی نوآوری در علوم و فناوری غذایی /سال هشتم /شماره ی چهارم /زمستان 59

تاثیر فرایند مالتسازی بر برخی از خصوصیات فیزیکوشیمیایی دانههای غالت (گندم و
جو) استان خراسان رضوی
الهه رازقندی ،1امیرحسین الهامی راد ،2علیرضا قدس ولی ،3سید حسین استیری ،4سارا آقاجانزاده سورکی ،5حمید بخش
آبادی

6

1دانش آموخته کارشناسی ارشد ،گروه علوم و صنایع غذایی  ،واحد سبزوار ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،سبزوار  ،ایران
 2دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی  ،واحد سبزوار  ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،سبزوار  ،ایران
 3دانشیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی ،مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی گلستان ،گرگان  ،ایران
 4مربی گروه علوم و صنایع غذایی  ،واحد سبزوار  ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،سبزوار  ،ایران.
 5دانشجوي دکتري مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی ،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان
 6عضو باشگاه پژوهشگران جوان ،واحد گرگان  ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گرگان  ،ایران

تاریخ دریافت مقاله  44/5/5 :تاریخ پذیرش مقاله 44/11/13 :
چکیده
در این تحقیق ،تاثیر فرایند مالتسازي بر برخی از خواص فیزیکوشیمیایی پنج دانه غله از استان خراسان رضوي (دو واریته جو با پوشینه به
نامهاي ریحان و کویر ،دو رقم گندم به نامهاي الوند و روشن و جو بدون پوشینه الین  )11از قبیل وزن هزاردانه ،دانسیتهي ذرهاي ،میزان
خاکستر ،چربی و پروتئین در قالب طرح کامالً تصادفی در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که در بین مالتهاي به دست
آمده ،مالت حاصل از جو بدون پوشینه و واریته کویر به ترتیب بیشترین ( 32/52گرم) و کمترین ( 26/52گرم) مقدار وزن هزار دانه را به
خود اختصاص دادند .فرایند مالتسازي منجر به کاهش دانسیتهي ذرهاي ،خاکستر ،چربی و پروتئین شد ،به گونهاي که دانسیته ذرهاي جو
بدون پوشینه پس از فرایند مالتسازي  8/45درصد کاهش یافت .بیشترین( 2/42درصد) و کمترین ( 1/3درصد) میزان خاکستر به ترتیب
مربوط به مالت حاصل از دانه جو ریحان و گندم روشن بود .همچنین مشاهده شد که طی فرآیند مالتسازي میزان پروتئین مالت نسبت به دانه
اولیه کاهش یافت و بیشینه میزان پروتئین ( 13/18درصد) مربوط به جو واریته ریحان و کمینه میزان پروتئین ( 4/31درصد) مربوط به مالت
حاصل از جو واریته کویر بود .وزن هزار دانه در گندم الوند به ترتیب  21/12 ،16/84 ،14/14و  28/41درصد بیشتر از جو ریحان ،جو کویر،
جو بدون پوشینه و گندم روشن بود.
واژههای کلیدی :مالتسازي ،خصوصیات فیزیکوشیمایی ،گندم ،جو

 مسوول مکاتبات h.bakhshabadi@yahoo.com :
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 -1مقدمه

ویژگیهاي فیزیکوشیمیایی دو رقم جو (دشت و صحرا) را طی

غالت ،مهمترین منبع تامینکنندهي انرژي بدن که حدود 61

فرآیند مالتسازي مشخص شد که در اثر فرآیند مالتسازي

درصد مساحت زیر کشت مزارع جهان را به خود اختصاص داده

عرض ،ضخامت ،محتواي قند احیاءکننده و قدرت دیاستاتیك

است .در بین غالت ،گندم بیشترین سطح زیر کشت را

افزایش و از طرفی دانسیته دانهاي ،دانسیته حجمی و ازت کل

داراست .در سال زراعی ،1384-41سهم غالت از  12میلیون

کاهش مییابد ( .)1در بررسی انجام شده روي تغییرات محتواي

هکتار سطح برداشت محصوالت زراعی ،حدود  8/8میلیون هکتار

پروتئین گندم و جو طی فرآیند مالتسازي مشاهده شد که میزان

(معادل  13/1درصد) گزارش شد که  45درصد آن مربوط به

پروتئین مالت جو و مالت گندم در مقایسه با دانههاي اولیه کاهش

اراضی با کشت آبی و  55درصد بقیه به صورت کشت دیم بود،

مییابد .همچنین مقایسه ویژگیهاي عصاره مالت جو و تریتیکاله

که سهم برداشت گندم ،جو ،شلتوک و ذرت دانهاي به ترتیب

نشان داد که راندمان عصارهي آب گرم تریتیکاله بیشتر از مالت

برابر  6/5 ،18 ،12/4و  3درصد بود .استان خراسان رضوي با 4/1

جو است اما مدت زمان الزم براي فیلتراسیون عصارهي مالت جو

درصد تولید داراي رتبهي هفتم در بین تولیدکنندگان غالت

کمتر از مالت تریتیکاله گزارش شد ( .)13طی فرآیند مالتسازي

کشور میباشند ( .)2مالتسازي از قدیمیترین عملیات زیست

ارقام جو صحرا و ترکمن ،قدرت دیاستاتیك و بازده استخراج

فناوري محسوب میشود .این فرآیند شامل جوانهزنی محدود و

عصاره آب سرد افزایش و وزن هزاردانه ،خاکستر ،پروتئین و عدد

کنترل شده غالت است که پس از خشكکردن ،محصول

فالینگ کاهش یافت ( .)5نتایج بررسی دیگر روي ویژگیهاي

تولیدي داراي خواص تغذیهاي تولید خواهد بود ( .)21در صنعت

مالت حاصل از گندم ،جو ،تریتیکاله و سورگوم نشان داد که

مالتسازي از غالت مختلفی استفاده میگردد اما جو نسبت به

میزان راندمان عصارهي آب گرم و شدت رنگ عصاره حاصل از

سایر غالت به دلیل دارا بودن ترکیبات شیمیایی خاص ،وقوع

تریتیکاله بیشتر از گندم و گندم نیز بیشتر از جو و سورگوم بود

تغییرات مطلوب طی جوانهزنی و وجود پوسته که نقش حفاظت

( .)16محققان بیان نمودند که هر چه مقدار پروتئین دانهي اولیه

از جوانه را طی حمل و نقل بر عهده دارد ،بسیار مورد توجه قرار

بیشتر باشد سرعت جوانهزنی ،رشد ریشهچه و جوانه و در نتیجه

گرفته است ( .)11جو با نام علمی  Hordeum vulgareیکی از

اتالف مالتسازي باالتر و راندمان استخراج عصارهي آب گرم

قدیمیترین گیاهان زراعی است که قدمت آن به بیش از 5111

آن کمتر خواهد بود ( .)14هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر

سال پیش میرسد .جو از نظر سطح زیر کشت ،چهارمین غله مهم

فرایند مالتسازي بر برخی از خصوصیات فیزیکوشیمیایی

جهان محسوب میشود و به طور عمده در خوراک دام و صنعت

دانههاي غالت مختلف شامل وزن هزاردانه ،دانسیته ذرهاي ،میزان

مالتسازي مورد استفاده قرار میگیرد ( .)13طی فرآیند

خاکستر ،چربی و میزان پروتئین میباشد.

مالتسازي بسته به نوع غله ،رقم و شرایط فراوري ،تغییرات کمی
و کیفی متعددي در ساختار قندها به وجود میآید( .)11فرایند

 -2مواد و روشها

مالتسازي منجر به کاهش وزن هزار دانه ،سرعت حد و همچنین

 -1-2مواد اولیه مورد نیاز

افزایش فعالیت آنزیم بتاگلوکاناز و راندمان عصارهي آب سرد

نمونههاي مورد آزمایش (دو واریته جو با پوشینه به نامهاي ریحان

میشود ( 3و  .)4در فرایند مالتسازي ترکیبات ازتدار که طی

و کویر ،دو رقم گندم به نامهاي الوند و روشن و جو بدون پوشینه

مرحلهي خیساندن دانهها وارد آب شدهاند ،در مرحلهي جوانهزنی

الین  )11از جهاد کشاورزي سبزوار تهیه و جهت انجام

به عنوان تقویتکنندهي رشد آکروسپایر و ریشهچه مصرف

آزمایشات به آزمایشگاه بخش صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسالمی

میگردند .با حذف ریشهچه از دانه ،میزان ترکیبات ازتدار در

واحد سبزوار منتقل شد .مواد شیمیایی تولوئن ،اسید سولفوریك،

انتهاي فرآیند تولید مالت خشكشده کاهش مییابند .همچنین در

هیدروکسیدسدیم و سولفات مس از شرکت مرک آلمان تهیه

مرحلهي خشكکردن با غیرفعال شدن بعضی از آنزیمها و ترکیب

شد.

مواد ازتدار با کربوهیدراتها طی واکنش میالرد ،محتواي
ترکیبات ازتدار کاهش مییابد ( 11و  .)14با بررسی تغییرات
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 -2-2روشها

 -6-2-2تعیین میزان پروتئین

-1-2-2تهیه مالت

مقدار ازت در دانه اولیه و مالت با استفاده از دستگاه کجلدال تمام

پس از تمیز نمودن و بوجاري دانهها به صورت دستی و با استفاده

اتوماتیك ( )Auto Analyser 130 Tecator COاندازهگیري

از الك ،دانهها به طور جداگانه به مدت  48ساعت تا رسیدن به

شد .پس از تیتراسیون مقدار ازت با استفاده از معادله ( )2محاسبه

میزان رطوبت نهایی  42-46درصد تحت فرآیند خیساندن قرار

شد .در نهایت با استفاده از میزان ازت محاسبه شده و ضریب تبدیل

گرفتند (آب با دماي حدود  21درجه سانتیگراد و سختی حدود

 ،6 /25میزان پروتئین نمونهها محاسبه گردید (.)12

 251پی.پی.ام) .در مرحلهي بعد جهت طی شدن مدت زمان الزم

) ( X  14 / 008
معادله)2
)( w
در معادلهي فوق N ،نشانگر درصد ازت X ،عدد تیتر و  Wوزن

حدود  11-21درجه سانتیگراد انتقال یافتند ( .)3سپس نمونهها

نمونه نمونه خشك شده میباشد.

براي جوانهزنی ( 1روز) ،دانههاي خیسانده شده به داخل انکوباتور
یخچالدار (ساخت ایران ،تولید شرکت فن آزما گستر) با دماي
در دماي  55-65درجه سانتیگراد طی مدت زمان  24-48ساعت
خشك شدند و سپس ریشهچههاي آنها به روش سایشی و با
الك کردن جدا گردید ( .)15در انتها آزمایشات مورد نظر روي
دانهها و مالتهاي حاصل انجام گرفت.

N (%) 

 -3-2تجزیه و تحلیل آماری

در این تحقیق اثر فرایند مالتسازي بر برخی از خواص
فیزیکوشیمیایی دانههاي غالت در قالب طرح کامالً تصادفی در
سه تکرار بررسی شد .جهت آنالیز نتایج به دست آمده از از نرم

 -2-2-2تعیین وزن هزار دانه

افزار  SAS: 9.1استفاده شد .مقایسه میانگین دادهها با استفاده از

براي اندازهگیري وزن هزار دانه ،تعداد  1111دانه به صورت

آزمون چند دامنهاي دانکن در سطح اطمینان  45درصد انجام

تصادفی انتخاب و نتیجهي توزین این میزان دانه بر حسب گرم

گرفت.

گزارش شد (.)4
 -3نتایج و بحث
 -3-2-2اندازهگیری دانسیته ذرهای

با استفاده از پیکنومتر و بر اساس قانون جابهجایی سیال (تولوئن)
حجم  11دانه توزین شده ( )mkدر دماي  21درجه سانتیگراد
محاسبه و دانسیته ذرهاي ( ) با استفاده از معادله ( )1تعیین شد (.)1
معادله)1
 -4-2-2اندازهگیری میزان خاکستر

 -1-3تاثیر فرایند مالتسازی بر وزن هزار دانه

شکل ( )1نشاندهندهي نتایج حاصل از تاثیر فرایند مالتسازي
بر وزن هزاردانهي غالت مورد آزمایش است .همانطور که
مشخص است ،در این بررسی نیز مانند نتایج گزارش شده
توسط دیگر محققین ،مشاهده شد که وزن هزار دانهي غالت
بیشتر از مالت حاصل از آنها است ( 5و  .)11نتایج نشان داد
که در بین مالتهاي به دست آمده ،مالت حاصل از جو بدون

مطابق استاندارد ملی ایران به شماره  ،2331میزان خاکستر با

پوشینه و واریته کویر به ترتیب بیشترین ( 32/52گرم) و کم-

سوزاندن دانهها در کوره الکتریکی (ساخت ایران ،شرکت شیمی

ترین ( 26/52گرم) مقدار وزن هزار دانه را به خود اختصاص

فن ،مدل ) F.69 :در دماي 511-551درجه سانتیگراد اندازهگیري

دادند .وزن هزار دانه در گندم الوند به ترتیب ،16/84 ،14/14

شد (.)8

 21/12و  28/41درصد بیشتر از جو ریحان ،جو کویر ،جو
بدون پوشینه و گندم روشن بود .از عوامل موثر بر کاهش وزن

 -5-2-2اندازه گیری چربی

هزاردانه غالت طی فرآیند مالتسازي میتوان به خروج

مقدار چربی دانهها بر اساس روش  AOAC 421 .34اندازهگیري

ترکیبات محلول در آب ،تنفس دانه در مرحلهي خیساندن،

شد (.)12

مصرف ترکیبات مغذي طی جوانهزنی ،خروج آکروسپایر و
ریشهچه در انتهاي فرآیند مالتسازي و نیز کاهش رطوبت
محصول نهایی در مقایسه با دانه غالت اشاره نمود ( 5و .)11
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شکل  -1تاثیر فرایند مالتسازی بر میزان وزن هزاردانه غالت مورد آزمایش
 -2-3تاثیر فرایند مالتسازی بر دانسیته ذرهای

شده است .آنالیز واریانس دادههاي به دست آمده نشان داد که

تعیین آن دسته از ویژگیهاي محصول ،که منجر به کسب

فرایند مالتسازي بر دانسیته ذرهاي دانههاي مورد آزمایش تاثیر

اطالعاتی از خصوصیات محصول نهایی گردد ،میتواند سبب

چشمگیري داشت ( .)P<1/11همانطور که مشخص است فرایند

افزایش کیفیت فرآورده نهایی آن محصول پس از فرآوري شود

مالتسازي منجر به کاهش دانسیته مالتسازي شد ،به گونهاي

که خود تاثیر عمدهاي بر کاهش ضایعات و افزایش ارزش

که دانسیته ذرهاي جو بدون پوشینه پس از فرایند مالتسازي 8/45

افزوده محصول خواهد داشت .در این رابطه ،استفاده از

درصد کاهش یافت که علت آن را میتوان به کاهش وزن و

ویژگیهاي فیزیکی ،بویژه در محصوالت دانهاي ،جهت

افزایش حجم دانه طی فراوري نسبت داد ،نتایج این بخش با موید

تشخیص کیفیت دانه و طبقهبندي آن میتواند بسیار مفید باشد

نتایج برخی از محققان بود ( .)6در بین نمونهها ،بیشترین دانسیته

( .)18خواص فیزیکی از قبیل دانسیته ذرهاي بر خصوصیات انتقال

ذرهاي به جو بدون پوشینه و کمترین آن به دانههاي مالت حاصل

هیدرودینامیکی و پنوماتیکی مواد جامد تاثیر میگذارد .در شکل

از جو واریته کویر تعلق داشت.

( )2تاثیر فرایند مالتسازي بر دانسیته ذرهاي نمونهها نمایش داده
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دانسیته ذره ای (کیلوگرم بر متر مکعب)
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 -3-3تاثیر فرایند مالتسازی بر میزان خاکستر

غله باشد .کمترین میزان خاکستر نیز به گندم روشن ( 1/3درصد)

نتایج به دست آمده از این تحقیق پیرامون میزان خاکستر

نسبت داده شد .علت کاهش میزان خاکستر در فرایند مالتسازي

مالتهاي حاصل از دانههاي غالت مورد بررسی نشان داد که طی

را میتوان به مصرف برخی از امالح توسط سلولهاي غالت

فرآیند مالتسازي میزان خاکستر کاهش معنیداري ()P< 1/15

مختلف در مرحله جوانهزنی نسبت داد .نتایج این بخش موید

یافت (شکل  .)3در بین دانههاي مالت بیشترین میزان خاکستر

نتایج برخی از محققین که بیان داشته بودند ،فرایند مالتسازي

( 2/42درصد) متعلق به مالت حاصل از دانه جو ریحان بود که

منجر به کاهش میزان خاکستر میشود ،بود ( 11و .)22

دلیل آن می تواند بیشتر بودن میزان خاکستر در دانه اولیه این
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شکل - 8تاثیر فرایند مالتسازی بر میزان خاکستر غالت مورد آزمایش
 -4-3تاثیر فرایند مالتسازی بر میزان چربی

 -5-3تاثیر فرایند مالتسازی بر میزان پروتئین

گزارش شده است که طی فرآیند عصارهگیري بخش اعظم

کربوهیدرات و پروتئین دو فاکتور شیمیایی بسیار مهم در

لیپیدها در تفاله باقی میمانند که حضور اندک این ترکیبات ،به

مالتسازي است که داراي اثر متقابل بر یکدیگر میباشند .در

خصوص لیپیدهاي قطبی در عصاره ،سبب ثبات کف در صنعت

همین راستا برخی از محققین نشان دادند که افزایش مقدار

نوشابهسازي میگردد ( .)11آنالیز واریانس دادههاي حاصل از

پروتئین سبب کاهش بازدهی استخراج آب گرم میشود ( )21و

چربی دانههاي غله نشان داد که فرایند مالتسازي بر میزان چربی

گروهی دیگر بیان نمودهاند هر چه مقدار پروتئین دانه اولیه بیشتر

دانهها تاثیر معنیدار ( )P<1/15داشت .همان طور که در شکل

باشد سرعت جوانهزنی ،رشد ریشهچه و جوانه و در نتیجه اتالف

( )4مشاهده میشود فرایند مالتسازي منجر به کاهش میزان

مالتسازي باالتر و راندمان استخراج عصاره آب گرم آن کمتر

چربی دانههاي غله شد به طوري که پس از فرایند مالتسازي

خواهد بود ( .)14شکل ( )5نشاندهندهي تاثیر فرایند مالتسازي

میزان چربی دانههاي جو ریحان ،کویر ،جو بدون پوشینه ،گندم

بر میزان پروتئین کل نمونهها میباشد .طی فرآیند مالتسازي

روشن و الوند به ترتیب  34 ، 34/46 ،25/23 ،32/4و  41درصد

میزان پروتئین مالت نسبت به دانهي اولیه جو به طور معنیداري

کاهش یافت .یافتههاي حاصل از این تحقیق با نتایج گزارش شده

کاهش یافت ( .)P<1/15در این تحقیق بیشترین میزان پروتئین

توسط دیگر محققین مبنی بر کاهش میزان چربی در اثر فرآیند

(13/18درصد) مربوط به جو واریته ریحان و کمترین میزان

مالتسازي کامال مطابقت دارد (.)22

پروتئین ( 4/31درصد) مربوط به مالت حاصل از جو واریته کویر
بود .همچنین اختالف آماري معنیداري میان میزان پروتئین با
مالت حاصل از مالت حاصل از جو کویر ،ریحان و گندم الوند
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شکل  -0تاثیر فرایند مالتسازی بر میزان چربی غالت مورد آزمایش
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شکل  -9تاثیر فرایند مالتسازی بر میزان پروتئین کل غالت مورد آزمایش

مشاهده نشد ( .)P<1/15در مورد گندم روشن پروتئین دانهها در

اهمیت است .فرایند مالتسازي از جمله فرایندهاي مورد استفاده

طول فرایند مالتسازي به میزان ناچیزي کاهش یافت(.)P<1/15

جهت تولید این قبیل محصوالت به شمار میرود که طی آن

بیشترین کاهش میزان پروتئین متعلق به جو ریحان بود .علت

برخی از خواص محصول دچار تغییر میشود .در این تحقیق

کاهش پروتئین دانه در طول فرایند مالتسازي ،مصرف بیشتر

مشاهده شد که فرایند مالتسازي منجر به کاهش وزن هزار دانه،

ازت جهت رشد آکروسپایر و ریشهچه طی مرحله جوانهزنی و

دانسیته ذرهاي ،خاکستر ،چربی و پروتئین دانههاي غالت میشود.

جداسازي این بافتها پس از خشكکردن محصول میباشد

مشخص شد که جو بدون پوشینه داراي دانسیته ذرهاي بیشتري

(.)23

نسبت به گندم و جوهاي با پوشینه است .همچنین مشاهده شد که
میزان چربی در دانهها و مالتهاي جو بیشتر از گندم است.
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