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  چکیده 
جهت حذف ترکیبات الزم وري احاضر سبوس غالت در کشور بدون فر درحال

سوء  هاي واکنشکنندگان  تواند بر سالمت مصرف شود که می اي عرضه می ضدتغذیه
با  ماریمختلف (قدرت و مدت زمان) ت طیپژوهش، اثرات شرا نیدر ااشد. بداشته 

) و کیاگزال دیو اس کیتیف دی(اس يا هیضدتغذ باتیرطوبت، ترک زانیبر م ویکروویما
 ماریقرار گرفت. ت یابیدوسر و برنج موردارز يسبوس جو، جو اسیدهاي چرب زانیم

، 90، 60، 30مدت زمان  يبرا لوواتیک 10و  8، 6، 4، 2با توان  ویکروویها با ما نمونه
سبوس  يجهت کاهش رطوبت برا ماریت نیتر مطلوب انجام شد. هیثان 240و  180، 120

 يها در قدرت ماریت یبود. ط هیثان 120 يبرا لوواتیک 8 یرانیسر و برنج ادو يجو، جو
و  تاتیف يدرصد در محتوا 50 حدودفت اُ ه،یثان 120در  ویوکرویما لوواتیک 10و  8

و  تاتیجهت کاهش ف هیثان 120به مدت  لوواتیک 8در  ماریت اگزاالت مشاهده شد.
 يدارگهن ة. در دوردیگرد ییشناسا نهیبه ماریعنوان ت سبوس به يها اگزاالت در نمونه

رطوبت و  زانیم نیب يا مالحظه قابل يشده اختالف آمار عیتسر طیروزه در شرا 28
مشاهده  لوواتیک 10و  8شده با قدرت ماریت يها چرب آزاد نمونه يدهایدرصد اس

به مدت  لوواتیک 8 ویکروویبا قدرت ما ماریحاضر نشان داد که ت ۀمطالع جی. نتادینگرد
 يدر سبوس جو هیثان 120به مدت  لوواتیک 10در سبوس جو و برنج و  هیثان 120

 زانیرا به م کیاگزال دیو اس کیتیف دیاس يا هیضدتغذ يدوسر، مقدار رطوبت، فاکتورها
 دیو تول پازیل تیرطوبت، کاهش فعال زانیموجب کاهش م زیکاهش داد و ن یتوجه قابل

  .دیشده گرد عیتسر طیروزه در شرا 28 ينگهدار ةدور یچرب آزاد ط دیاس

  25/10/1400تاریخ دریافت: 
  24/01/1401تاریخ بازنگري: 
  27/01/1401تاریخ پذیرش: 

  29/01/1401تاریخ انتشار برخط: 
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1  
  مقدمه 

 بر،یف ن،یهمانند پروتئ دیمف يغالت، منابع مهم مواد مغذ
 دیهستند. فوا یو مواد معدن ها  نیتامیو ها،  دراتیکربوه
نسبت  بریبخش استفاده از غالت کامل، اساساً به ف یسالمت
که  دهند  ینشان م دیجد هاي قیاست. تحق شده    داده

 تیمسئول بر،یو فی مواد معدن ها،  نیتامیکامل و ۀمجموع
بدن را برعهده دارند و سبوس  یمنیو ا یسالمت نیمأت

. هاست يمغذزیو ر یمیرژ دیمف يبرهایاز ف یغالت غن
به محافظت در برابر  تواند  یمصرف منظم غالت کامل م

 ،یعروق کرونر قلب يها   يماریمانند ب ها   يماریاز ب يشمار
 یابتالبه برخ سکیر نیکمک کرده و همچن یو چاق ابتید

 ,Reynolds et al., 2019; Xu( ها را کاهش دهد سرطان

Yang, Du, Li, & Zhou, 2019(.  محصوالت غالت
بر  یتوجه قابل ریثأتنها سالم هستند بلکه ت  دار نه  سبوس
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و  عیسر يریدارند و به فرد احساس س يریس زانیم
 لیدل دار به   سبوس . محصوالت غالتدهند یم یطوالن

 اریمنظور بس نیا يبرا یمیرژ بریف ادیز ریداشتن مقاد
اجزا در جوانه و سبوس گندم، جو،  نیمناسب هستند. ا

 ,Wang( شوند یم افتی فراوانیدوسر و برنج به  يجو

Hou, Kweon, & Lee, 2016(با  دیآرد سف ینیگزی. جا
 شیافزا يبرا جیرا یاز سبوس غالت روش يدرصد
غله است.  ۀیپا محصوالت بر ییایمیتوشیف يمحتوا

 دینشده به آرد سفندیکردن سبوس فرا بیوجود، ترک نیباا
 ،ییمحصول نها تیفیو ک ندیفرا ییکاهش کارا منجربه

و بافت فشرده و  رهیت ۀعنوان مثال حجم کمتر، پوست به
در  گرید ی. نگران)Bagdi et al., 2016( گردد یچگال م
نشده احتمال ندیبا سبوس فرا دیآرد سف ینیگزیمورد جا

 ,.Liu et al(است  يپازیل تیدر اثر فعال ونیداسیاکس

محصوالت  دیها در تول چالش نیتر از بزرگ یکی. )2018
 زیو ن یمنف هاي واکنش نیرساندن ا حداقل غله به ۀیپا بر

  است. یحس يها یژگیبهبود و
 ياز اجزا یغن 1آلورون ژهیو سبوس به یداخل يها هیال

نسبت به  يبوده و عملکرد بهتر يفراسودمند و عملکرد
 يکه حاو یاز سبوس ن،یسبوس کامل دارند. بنابرا

مواد  دیتول يتوان برا یاز آلورون باشد م یغن يها بخش
مشابه غالت کامل  يو سالم و واجد مواد مغذ منیا ییغذا

 Bagdi(د استفاده کر ،دارند زین يبهتر ةکه رنگ، طعم و مز

et al., 2016; Brouns, Hemery, Price, & Anson, 2012(. 
و  بیتخر ز،یدرولیه لیدل از آلورون به یغن ياجزاحال،  نیباا

به سرعت  یکروبیآلورون و فساد م يدهایپیل ونیداسیاکس
رو،  نی. ازا)Xu et al., 2013; 2019( شوند یدچار فساد م
ارزشمند سبوس  ياجزا يداریپا شیافزا يالزم است برا

 ينمودن ماندگار یمناسب جهت طوالن يها روش قیازطر
  اقدام نمود.  يا هیتغذ يها یژگیبه و بیآنها بدون آس

 یده روش حرارت کیکه  و،یکروویبا ما یده حرارت در
را  ویکروویما يانرژ ییمواد غذا ياست، اجزا کیالکتر يد

 قیازطر بیشترکنند، که  یبه حرارت م لیجذب و آن را تبد
. دهد یرخ م یونیو  یدوقطب- یدوقطب يها سمیمکان

در  يا گستردهطور  به ویکروویبا ما ماریگذشته، ت ۀدرچندده

                                                             
1 Aleurone 

کردن،  عنوان مثال در خشک به ،ییمواد غذا ندیافر
بافت و  لیتعد ،ییانجمادزدا ،يبر میآنز ون،یزاسیپاستور

. در )Xu et al., 2013(استفاده شده است  ییپخت مواد غذا
 ویکروویبا ما یده حرارت ،یحرارت يها روش ریبا سا سهیمقا
 ندیبوده و زمان فرا تر يباالتر و اقتصاد ییکارا يدارا

 & ,Chandrasekaran, Ramanathan(دارد  يتر کوتاه

Basak, 2013(يبرا ویکروویبا ما یده . از حرارت 
 اگزاالت اي مانند فیتات و ترکیبات ضدتغذیه يساز رفعالیغ

 ;Garcia, Benassi, & Soares Júnior, 2012( در سبوس

Suhag et al., 2021(، از  ياریدر بس 2ژنازیپوکسیو ل پازیل
 ,Boukid, Folloni(غالت  ۀمحصوالت غالت، مانند جوان

Ranieri, & Vittadini, 2018(ارزن  يها ، دانه)Yadav, 

Anand, Kaur, & Singh, 2012(  سبوس انواعو )J. Liu, 

Zhang, Wang, & Hou, 2021; Patil, Kar, & 
Mohapatra, 2016; Ramezanzadeh, Rao, 
Prinyawiwatkul, Marshall, & Windhauser, 2000( 

 بات،یترک زیآنال ،ياستفاده شده است. اگرچه جداساز
از  یغن ییبالقوه از مواد غذا ةو استفاد یمنیا يها جنبه

قرار  یمختلف موردبررس هاي هآلورون سبوس در مطالع
 يها درخصوص روش یاطالعات اندکاما گرفته است، 

  وجود دارد.  تسبوس غال يدارسازیپا
مختلف (قدرت و مدت  طیمطالعه، اثرات شرا نیا در

 باتیرطوبت، ترک زانیبر م ویکروویبا ما ماریزمان) ت
که مانع جذب  کیاگزال دیو اس کیتیف دی(اس يا هیضدتغذ

) و گردند عناصر ضروري چون کلسیم و آهن در بدن می
دوسر و برنج که امروزه  يسبوس جو، جو يماندگار زانیم
 یمعرف يفراسودمند و عملکرد ییغذا يعنوان اجزا به

  گرفت. رارق یابیموردارز ،اند شده
  

  ها و روشمواد 
  غالت موردمطالعه يها دانه ۀیته
 ينصرت، جو یرانیا ۀتیوار 3جو يها مطالعه دانه نیا در

 یکیخزر (تحت اصالح ژنت یرانیا ۀتیوار 5و برنج 4دوسر
نهال  ۀیاصالح و ته قاتیسسه تحقؤقرار گرفته است) از م

                                                             
2 Lipoxygenase 
3 Hordeum vulgare L. 
4 Avena sativa 
5 Oryza sativa 
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  شد. هی) تهرانیو بذر (کرج، ا
  
  سبوس ۀیته

 یزن شده، برسزیدوسر و برنج تم يجو، جو يها دانه
 يبرا یشگاهیآزما ابیو سپس با استفاده از آس دهیگرد

سبوس و ذرات  زیذرات ر د،یآوردن آرد سف دست به
سه جزء با  نیشد. سپس، ا ابیدرشت سبوس آس
مختلف به ذرات  يها ها با مش الک ۀاستفاده از مجموع

 کیتفک دیسبوس و آرد سف زیدرشت سبوس، ذرات ر
و انجام  ویکروویبا ما ماریت يشد. ذرات درشت سبوس برا

  مورد استفاده قرار گرفت. ها شیآزما
  
  ویکروویبا ما ماریت

 EMS 820 model ،Electron( ویکروویما دستگاه
Microscopy Sciences Co.ي) برا، ساخت انگلستان 

 يسبوس رو ۀکاررفت. هر نمون سبوس به يها نمونه ماریت
سبوس در حدود  ۀیدستگاه قرارگرفته و ضخامت ال ینیس
 ماری. تدیگرد میتنظ کنواختیطور  و به متر یسانت 3/0

مدت  يبرا لوواتیک 10 و 8، 6، 4، 2ها با توان  نمونه
انجام و  هیثان 240و  180، 120، 90، 60، 30 زمان

شده  ابیها آس نمونه ،يساز و خنک ماریبالفاصله پس از ت
) عبور کرومتریم 180(قطر منافذ  80و از الک با مش 

 ۀدرج -18 يدر دما زریها در فر نمونه تمامداده شد. 
عنوان  به مارنشدهیت ۀو نمون هشد ينگهدار گراد یسانت

  .)Liu et al., 2021(شاهد استفاده شد 
  

  رطوبت زانیم يریگ اندازه
شاهد به  يها شده و نمونهماریت يها رطوبت نمونه زانیم

با استفاده  )2021و همکاران ( Bai شده توسط روش ارائه
  :شد نییتع )1ۀ (گذاري و مطابق رابط از روش آون

  )1رابطۀ (
[(W1-W2)/W1]×100درصد( = میزان رطوبت(  

  
از  (قبلنمونه  ۀاولیوزن  W1 )،1در رابطۀ (

  ي است.گذار وزن نمونه بعد از آون W2و  ي)گذار آون
  
  

  يا هیغذدتض باتیترک
  اگزاالت يریاندازگ

کاررفته  به ونیتراسیاگزاالت با استفاده از روش ت زانیم
ابتدا  .شد نییتع )Afolayan )2019و  Oyeyinkaتوسط 

 3 کیسولفور دیاس تریل یلیم 75سبوس به  ۀگرم نمون 1
 کریدستگاه ش يساعت رو 1شده و به مدت  موالر افزوده
با  سپسقرار گرفت و  قهیدور در دق 150با سرعت 

بعد،  ۀصاف شد. در مرحل یمعمول یفاده از کاغذ صافتاس
 ۀدرج 70 يشده در دما صافمحلول از  تریل یلیم 25

 تریموالر ت 05/0 میگرم و با پرمنگنات پتاس گراد یسانت
 هیثان 10حدود  يداریکمرنگ با پا یتا حصول رنگ صورت

محاسبه و  )2( ۀرابطشد. مقدار اگزاالت طبق  تریت
  شد: انیب خشکبراساس وزن 

  )2رابطۀ (
گرم)100گرم در  یلی(م اگزاالت=میپرمنگنات پتاس یحجم مصرف×33/1  
  

  تاتیف يریگ هانداز
و  Irakli ،Lazaridouمطابق روش  تاتیف زانیم

Biliaderis )2021( گرم  1ابتدا،  .قرار گرفت یابیموردارز
 دیاس کیکلرواست يتر تریل یلیم 50سبوس با  ۀنمون

)1TCA( 3  يرو قهیدق 30درصد مخلوط و به مدت 
مدل (شده وژیفیداده شد. سپس، سانتر قرار کریش

Z206A ،Hermle Co.تر از یل یلیم 10و ) ، ساخت آلمان
 کیفر ونیگرم  یلیم FeCl3 ،2( تریل یلیم 4با  ییرو عیما

 قهیدق 45) مخلوط و به مدت TCA تریل یلیم 1در 
مخلوط، رسوب آن با  وژیفیجوشانده شد. پس از سانتر

 قهیدق 10 درصد) شسته و TCA )3 تریل یلیم 25-20
تکرار و  گریشو بار دو شست ۀجوشانده شد. مرحل گرید

 NaOH )5/1 تریل یلیم 3آب و  تریل یلیم 5رسوب با 
 ،تریل یلیم 30حجم  رسیدن بهنرمال) مخلوط و سپس تا 

جوشانده  قهیدق 30به مدت  ونیآب اضافه شد. سوسپانس
 40 شو و درو و صاف شد. رسوب حاصل با آب گرم شست

 100بالن ژوژه  کیداغ حل و به  HNO3 تریل یلیم
مقطر به حجم رسانده شد.  و با آب قلمنت يتریل یلیم

بالن  کیآمده به  دست از محلول به تریل یلیم 5مقدار 

                                                             
1 Trichloroacetic acid 
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آب منتقل شد  تریل یلیم 70 يحاو يتریل یلیم 100ژوژه 
 1KSCN( 5/1(( تیوسیانات پتاسیم تریل یلیم 20و 

مقطر به حجم رسانده شد.  به آن اضافه و با آب نرمال)
نانومتر قرائت شد.  480در  ییجذب محلول نها زانیم
استاندارد  یمنحن قیازطر Fe(NO3)3آهن در فرم  زانیم

آهن با  جیاز نتا تاتیفسفر ف زانیشد و م يریگ اندازه
آهن به فسفر محاسبه و  6به  4 یفرض نسبت مولکول

 انیگرم وزن خشک ب 100گرم در  یلیبراساس م جینتا
  شد.

  
  شده عیتسر ينگهدار طیدر شرا يداریآزمون پا

در  )2016و همکاران ( Patilمطابق روش  آزمون نیا
 4آون به مدت  کیدر  گراد یسانت ۀدرج 45 ثابت يدما

سبوس و  مارشدهیگرم از سبوس ت 50هفته انجام شد. 
شده و در  يبند بسته یومینیآلوم يها سهیکنترل در ک

چرب  يدهایاس يرطوبت و محتوا زانی. مگرفتآون قرار 
قرار گرفت  سنجشمورد يا هفته 1 یآزاد در فواصل زمان

)Patil et al., 2016(.  
  

  يآمار زیآنال
آمده  دست به يها ها در سه تکرار انجام و داده آزمون ۀیکل

انحراف استاندارد ارائه ±نیانگیصورت م مطالعه بهاین در 
ها با استفاده از آزمون  داده يآمار لیوتحل هیتجز .شد
 نانیدر سطح اطم )ANOVAدوطرفه ( انسیوار زیآنال
و  05/0 ب،یترت معادل، به pو ارزش  درصد 99و  95
  انجام شد. 22نسخۀ  SPSSافزار  با استفاده از نرم 01/0
  

  و بحث نتایج
  رطوبت يمحتوا

توان  شی، افزا)1(شکل شده در  ارائه جیبه نتا توجهبا
باعث کاهش رطوبت تمام  ماریو زمان ت ویکروویما

 لووات،یک 2 ویکروویسبوس شد. در توان ما يها نمونه
سبوس  يها رطوبت نمونه زانیم نیب يدار یتفاوت معن

) اما در P>05/0وجود نداشت ( هیثان 60و  30، صفردر 
درصد) کاهش  3(حدود  یتوجه قابل زانیبه م هیثان 120

                                                             
1 Potassium thiocyanate 

ادامه  هیثان 240 ماریت انیروند همچنان تا پا نیو ا افتی
برنج و سبوس جو، اثر سبوس درمورد  ).P>05/0داشت (

 10رطوبت مشابه  زانیوات بر ملویک 8در  ویکروویما
که  ی). درحالP>05/0بود ( هیثان 240تا  صفروات از لویک

 يبرا ویکروویقدرت ما ،سبوس جو دوسر ينمونه ها يبرا
مشابه بود  لوواتیک 8و  6 يکاهش رطوبت محتوا

)05/0<Pمشاهده شد  یتوجه رطوبت زمان ). کاهش قابل
به مدت  لوواتیک 10و  8 ویکروویها در توان ما که نمونه

 تیماردرصد تحت  2حدود  ییبا رطوبت نها هیثان 120
رطوبت در  زانیم نیب يدار یقرار گرفتند و تفاوت معن

). به نظر P>05/0( وجود نداشت هیثان 240و  180، 120
دوسر  يسبوس جو، جو يبرا ماریت نیتر مطلوب رسد یم

بوده است.  هیثان 120 يبرا لوواتیک 8 یرانیو برنج ا
و  ویکروویقدرت ما شیحال افزا نینشان داد که درع جینتا

رطوبت دارد. در  زانیبر م یتوجه قابل ریتأثتیمار زمان 
 10و  5/7، 5، 5/2( ویکروویاثرات توان ما يا مطالعه

و  90، 60، 30، 15( ماریمختلف ت يها وات) و زمانلویک
و نشان  یرطوبت سبوس گندم بررس زانی) بر مهیثان 120

کاهش رطوبت، توان  يبرا ماریت نیثرترؤداده شد که م
 Liu et(بود  هیثان 120وات به مدت لویک 10 ویکروویما

al., 2018(توسط  یمشابه حی. نتاPatil  و همکاران
 ریتأث ویکروویما يمارهایاعالم شد که تمام ت )2016(

سبوس برنج  يها رطوبت نمونه زانیبر م یتوجه قابل
سبوس بالفاصله  يها نمونه ییرطوبت نها زانیداشتند. م
 6در  ماریو ت ابدی یکاهش م ویکروویبا ما ماریپس از ت

 56/1رطوبت ( زانیم نیکمتر هیثان 300 يبرا لوواتیک
. ازآنجاکه )Patil et al., 2016(همراه داشت  درصد) را به

 انرژي، هستند یقطب يها ل آب مولکو يها ل مولکو
از  یجنبش يانرژ افزایش باو  کرده را جذب ویکروویما

 ,Abbaspour-Gilandeh, Kaveh( دنشو یم رینمونه تبخ

Fatemi, & Aziz, 2021(10و  8 يمارهای. در مجموع، ت 
 يها رطوبت نمونه زانی، مهیثان 120به مدت  لوواتیک

از  تر نییکه پا دهد یدرصد کاهش م 3-2سبوس را به 
 است. یمیآنز تیو فعال یکروبیرشد م يرطوبت الزم برا
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هندة انحراف استاندارد  شده روي نقاط، نشان هاي ترسیم تیرك( ویکروویبا م ماریت یسبوس ط يها رطوبت در نمونه يمحتوا راتییتغ -1 شکل

  )گیري شده است. هاي اندازه داده
  

  يا هیضدتغذ باتیترک
  تاتیف

مختلف  يها در قدرت ماریت یط تاتیف زانیدر م راتییتغ
آورده شده  )2(شکل متفاوت در  يها در زمان ویووکریما

هر سه  کیتیف دیاس زانیم ویکروویبا حرارت ما ماریاست. ت
کاهش داد  یتوجه قابل زانیسبوس را به م ۀنمون

)05/0<Pبر  يزیناچ ریثأت لوواتیک 2در قدرت  ماری). ت
در  کیتیف دیها داشت. اس نمونه کیتیف دیاس يمحتوا

 120به مدت  لوواتیک 10دوسر در قدرت  يسبوس جو
 نیشتری. بافتیدرصد کاهش  50حدود  زانیبه م هیثان
دوسر پس از  يجو ۀدر نمون کیتیف دیکاهش اس زانیم

وات مشاهده شد که لویک 10در قدرت  ماریت هیثان 240
گرم کاهش  100گرم در  یلیم 324به  5/901آن از  زانیم
 دیاس زانیدر م يدرصد 64کاهش حدود  انگریکه ب افتی
سبوس  ۀنمون کیتیف دیاس زانیم نی. بباشد یم کیتیف

 دیاس ۀیاول زانیدرصد کاهش در م 62حدود ( دوسر يجو
لووات در یک 10و  8 ویکروویبا قدرت ما ماری) در تکیتیف

 شاهدهم يتفاوت معنادار هیثان 240و  180 يها زمان
 لوواتیک 10در  ماریت نکهیبه ا ). باتوجهP<05/0( دینگرد

 شیب زانیرا به م کیتیف دیاس يمحتوا هیثان 120به مدت 
 ماریعنوان ت آن را به توان یدرصد کاهش داد، لذا م 50از 
 يدر سبوس جو کیتیف دیاس زانیکاهش م يبرا نهیبه

فت اُ نیشتریسبوس جو، ب يها نمود. در نمونه یدوسر معرف
وات پس لویک 10در قدرت  ماریت یط کیتیف دیمقدار اس

 3/27 هبآن را  زانی) که مP>05/0رخ داد ( هیثان 240از 
 ویووکریمختلف ما يها در قدرت ماریدرصد کاهش داد. ت

 30 یال 4 نیرا ب کیتیف دیاس زانیم هیثان 60و  30در 
 افتدرصد  53 ،هیثان 120در  کهیدرصد کاهش داد، درحال

در  يا مالحظه مشاهده شد. کاهش قابل تاتیف در میزان
 يها سبوس برنج در قدرت يها نمونه کیتیف دیاس يمحتوا

 یده اشعه هیثان 240و  180، 120 یط لوواتیک 10و  8
 جینتا نیب يمعنادار ي). تفاوت آمارP>05/0شد ( افتی

وجود  لوواتیک 10و  8 یده درت اشعهق يآمده برا دست به
 120به مدت  لوواتیک 8در  ماری). لذا، تP>05/0( اشتند
 ماریعنوان ت در سبوس برنج به تاتیجهت کاهش ف هیثان
حاضر،  ۀمطالع يها . مطابق دادهدیگرد ییشناسا نهیبه

 دیموجب کاهش اس ویکروویبا ما ماریدادن و ت حرارت
و همکاران  Irakli. گردد یدر سبوس غالت م کیتیف
 5/5در  ویکروویبا ما ماریکه ت دندگزارش نمو )2021(
سبوس  ۀنمون کیتیف دیاس زانی) مهیثان 120( لوواتیک

  . درصد کاهش داده است 25برنج را 
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هندة انحراف  شده روي نقاط، نشان هاي ترسیم تیرك( ویکروویبا ما ماریت یسبوس ط يها در نمونه کیتیف دیاس يمحتوا راتییتغ - 2 شکل

  )گیري شده است. هاي اندازه استاندارد داده
  

Kaur ،Sharma ،Dar  وSingh )2012(  70کاهش -
سبوس انواع  کیتیف دیاس يرا در محتوا يدرصد 62

 اسیمق ویووکریبا ما ماریت یدوسر ط يغالت، جو و جو
 هیثان 150و  120قدرت در مدت زمان  ۀنیشیدر ب یخانگ

. در باشد یمطالعه م نیا جیگزارش نمودند که مشابه نتا
در  نیهمچن ،)2012و همکاران ( Kaur هاي قیتحق

کاهش  )Jamil )2009و  Khan ،Butt ،Anjumپژوهش 
شده ماری) در سبوس برنج تيدرصد 85( يا مالحظه قابل
و حساس به حرارت  داریناپا تیماه لیدل به ویکروویبا ما

ل کاهش یدال نیتر از مهم یکیمشاهده شد.  کیتیف دیاس
با  ماریدادن و ت حرارت یط کیتیف دیاس يمحتوا

 دیمرطوب (بخار) بر ساختار اس شیگرما ریتأث ویکروویما
 یقطب يها مولکول یجنبش يانرژ شیبه علت افزا کیتیف

 Khan et( باشد یم ویکروویاامواج م يانرژ بجذ یآب ط

al., 2009( .  
  

  اگزاالت
تواند موجب  یم يا هیضدتغذ بیترک کیعنوان  به اگزاالت

 میکلس م،یسد يها ونیجذب با  قابلریغ يها نمک لیتشک
را  یمواد معدن نیبدن به ا یگردد و دسترس ومیو آمون

اگزاالت محلول ممکن است  ادیکاهش دهد. مصرف ز

 هیسنگ کل لیو تشک میتبلور اگزاالت کلسباعث 
 & Morozumi(شود  يادرار ير) در مجا1سیازیتی(نفرول

Ogawa, 2000(ماریاگزاالت پس از ت زانیدر م راتیی. تغ 
در مدت  ویوکرویمختلف ما يها با استفاده از قدرت

ارائه شده است. مواجهه  )3(شکل متفاوت در  يها زمان
 زانیمالحظه م موجب کاهش قابل ویکروویبا امواج ما

). P>05/0( دیدر هر سه گروه سبوس گرد کیاگزال دیاس
 ماریت یدوسر ط يدر سبوس جو کیاگزال دیاس يمحتوا

 56حدود  هیثان 120به مدت  لوواتیک 10با قدرت 
قدرت تا  نیدر هم ماریو تداوم ت افتیدرصد کاهش 

درصد کاهش داد.  70را  کیاگزال دیاس زانیم هیثان 240
 نیب يمعنادار يالبته الزم به ذکر است که تفاوت آمار

 10 ه،یثان 240به مدت  لوواتیک 8 يمارهایت جینتا
 10و  هیثان 180 لوواتیک 10 ه،یثان 120 لوواتیک
 نی). بنابراP<05/0وجود نداشت ( هیثان 240 لوواتیک
را  هیثان 120به مدت  لوواتیک 10در  ماریت توان یم

در  کیاگزال دیاس زانیکاهش م يبرا نهیبه ماریعنوان ت به
 جیو مطابق نتا ودنم یدوسر معرف يسبوس جو

 زین کیتیف دیکاهش اس يبرا ماریت نیا مدهآ دست به
، زیرا در این تیمار سبوس در شداعالم  ماریت نیتر مناسب

                                                             
1 Nephrolithiasis 
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در . گرفتدهی قرار  تري تحت اشعه مدت زمان کوتاه
 کیاگزال دیفت مقدار اساُ نیشتریسبوس جو، ب يها نمونه

رخ  هیثان 240وات پس از لویک 10در قدرت  ماریت یط
در  ماریدرصد کاهش داد. ت 32آن را  زانیداد که م

) لوواتیک 10و  8 ،6 ،4 ،2( ویووکریمختلف ما يها درتق
 یال 3 نیرا ب کیاگزال دیاس زانیم زین هیثان 60و  30در 
 50فت اُ هیثان 120در  که یدرصد کاهش داد، درحال 34

در  يا مالحظه اگزاالت مشاهده شد. کاهش قابل يدرصد
سبوس برنج در  يها نمونه کیاگزال دیاس يمحتوا
و  180، 120 در مدت زمان لوواتیک 10و  8 يها قدرت
). تفاوت P>05/0وجودآمد ( مواجهه با امواج به هیثان 240
درت ق يآمده برا دست به يها داده نیب يمعنادار يآمار

). لذا، P>05/0وجود نداشت ( لوواتیک 10و  8 یده اشعه
جهت کاهش  هیثان 120به مدت  لوواتیک 8مار در یت

. شد یمعرف نهیبه ماریعنوان ت اگزاالت در سبوس برنج به

Irakli ) با  یهد با استفاده از اشعه )2021و همکاران
 هیثان 120 به مدت لوواتیک 5/6قدرت  در ویکرووام
-35 نیموجود در سبوس برنج را ب کیاگزال دیاس زانیم

مختلف  يها روش انیدرصد کاهش دادند. در م 30
با  ماریت ،)2021و همکاران ( Irakli ۀدر مطالع یحرارت

اگزاالت موجود در سبوس  زانیدر کاهش م ویکروویما
 ثر بود. ؤم ،ها روش ریاز سا شتریبرنج ب
در کاهش  ویووکریامواج ما ۀمالحظ قابل يرگذاریثأت

 Onipe ،Ramashiaتوسط  کیتیف دیو اس کیاگزال دیاس
 یده شده است. حرارت دأییت زین )Jideani )2021و 

 گردد، یم کیاگزال دیسساختار ا بیخشک موجب تخر
که موجب خروج  ویکروویما ماریمانند ت ییها لذا روش

موجب  تواند یم ،شود یآب از سبوس م يها مولکول
 .)Onipe et al., 2021(کاهش اگزاالت گردد 

 

    

  
هندة انحراف  شده روي نقاط، نشان هاي ترسیم تیرك( ویکروویبا ما ماریت یسبوس ط يها در نمونه کیاگزال دیاس يمحتوا راتییتغ - 3 شکل

  )گیري شده است. هاي اندازه استاندارد داده
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 ينگهدار ةدور یسبوس ط يها نمونه راتییتغ
  شده عیتسر

، به نظر )5(و  )4(هاي  شکلشده در  ارائه جیاساس نتابر
 120مدت  يبرا لوواتیک 8 ویکروویقدرت ما رسد یم

 يساز جهت آماده ویکروویبا ما ماریت ۀنیبه طیشرا هیثان
 طیدر شرا يساز رهیسبوس قبل از آزمون ذخ يها نمونه
زیرا تغییرات مطلوب موردنظر در  باشد افتهی شتاب
دهی حاصل  تر اشعه ها طی مدت زمان کوتاه نمونه

چرب آزاد  دیاس يرطوبت و محتوا زانیم شود. می
و کنترل در طول  مارشدهیسبوس ت يها نمونه

نشان داده شده  )5(و  )4( هاي شکلدر  يساز رهیذخ
 يساز رهیزمان ذخ شیافزا با اریهر دو مع زانیاست. م

آمده  دست به ریمقاد نیب يو تفاوت معنادار افتی شیافزا
وجود داشت  ویکروویشده با ماماریکنترل و ت ۀنمون يبرا
)05/0<P( .ةمارشدیکنترل و ت يها رطوبت نمونه زانیم 

قبول و  قابل ةدوسر در محدود يسبوس برنج، جو و جو

چرب آزاد که  يدهایاس يدرصد بود. محتوا 12کمتر از 
 افتی شیافزا يساز رهیزمان ذخ شیطور مداوم با افزا به

شکل شده بود (ماریت يها کنترل باالتر از نمونه ۀدر نمون
با  مارشدهیت يها در نمونه پازیل تیحال، فعال نیباا .)5
چرب  دیاس زانی) و مP>05/0بود( نییپا اریبس ویکروویما

انواع سبوس در  تمام يدرصد برا 2-7/2شده دیآزاد تول
آمد.  دست شده به عیتسر طیدر شرا يدارهنگ ةدور انیپا

 پازیل تیرطوبت کمتر و فعال يتفاوت محتوا نیعلت ا
با کنترل  سهیدر مقا ماریگروه ت يها کمتر در نمونه اریبس
 )2021و همکاران ( Liuتوسط  یمشابه جی. نتاباشد یم

چرب آزاد  يدهایاس يرطوبت و محتوا زانیدرخصوص م
 5/7شده در قدرت ماریسبوس گندم ت يها نمونهدر 

با  جینتا نیا ن،یگزارش شد. همچن ویکروویما لوواتیک
و  Rose ،Ogden ،Dunnشده توسط  گزارش يها افتهی

Pike )2008(  وPatil ) درخصوص )2016و همکاران 
 برنج مطابقت دارد.سبوس گندم و 

  

    

  
 طیروزه در شرا 28 ينگهدار ةدور یط ویکروویشده با ماماریسبوس کنترل و ت يها رطوبت در نمونه يدر محتوا راتییتغ - 4 شکل
  )شده است.گیري  هاي اندازه هندة انحراف استاندارد داده شده روي نقاط، نشان هاي ترسیم تیرك( شده عیتسر
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روزه در  28 ينگهدار ةدور یط ویکروویشده با ماماریسبوس کنترل و ت يها چرب آزاد در نمونه دیاس يدر محتوا راتییتغ - 5 شکل

  )گیري شده است. هاي اندازه هندة انحراف استاندارد داده شده روي نقاط، نشان هاي ترسیم تیرك( شده عیتسر طیشرا
  
  يریگ جهینت

و  يا هیضدتغذ باتیبر کاهش ترک ویکروویبا ما ماریت اثرات
 ماریقرار گرفت. ت یموردبررس ينگهدار ةدور یط يداریپا

مقدار  هیثان 120به مدت  لوواتیک 8 ویکروویبا قدرت ما
 دیو اس کیتیف دیاس يا هیضدتغذ يرطوبت، فاکتورها

سبوس جو  يها در نمونه یتوجه قابل زانیرا به م کیاگزال
 نیا هیثان 120در  لوواتیتوان ک 10با  ماریبرنج و ت و

موجب  زیدوسر کاهش داد و ن يفاکتورها را در سبوس جو
 دیاس دیو تول پازیل تیرطوبت، کاهش فعال زانیکاهش م

 طیروزه در شرا 28 ينگهدار ةدور یچرب آزاد ط
دهد که  یمطالعه نشان م نیا جی. نتادیشده گرد عیتسر

 زانیم شیباعث افزا تواند یم ویکروویمابا قدرت  ماریت
 سسبو يا هیتغذ تیفیو بهبود ک يساز رهیذخ یط يداریپا

  دوسر گردد.  يبرنج، جو و جو
  

  مشارکت نویسندگان
 ،مطالعه طراحی و پژوهشی ةاید ئۀارا :مریم عزیزخانی
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Abstract 

At present, cereal bran is offered in our country without any processing to remove anti-nutritional 
compounds which can have adverse effects on consumers health. In this study, the effects of different 
conditions (power and time) of microwave treatment on the moisture content, anti-nutritional 
compounds (phytic acid and oxalic acid) and shelf life of barley, oat, and rice bran were evaluated. 
The samples were treated with microwave power of 2, 4, 6, 8 and 10 kW for 15, 30, 60, 90 and 120 s. 
The most optimum treatment to reduce moisture for barley, oat, and Iranian rice bran was 8 kW for 
120 s. During the treatment at 8 and 10 kW microwave power for 120 s, around 50% loss in phytate 
and oxalate content was observed. There was no statistically significant difference between the results 
obtained for 8 and 10 kW radiation power. Therefore, treatment at 8 kW for 120 s to reduce phytate 
and oxalate in brans was identified as the optimal treatment. During the 28-day storage period under 
accelerated conditions, no statistically significant difference was observed between the moisture 
content and the percentage of free fatty acids in the treated samples with power of 8 and 10 kW. The 
results of the present study showed that treatment with 8 kW microwave power for 120 s for barley 
and rice brans and 10 kW for oat bran significantly reduced the amount of moisture, anti-nutritional 
factors of phytic acid and oxalic acid in all three bran samples and also reduced the amount of 
moisture, reduced lipase activity and production of free fatty acid during the 28-day accelerated 
storage period. 
Keywords: Bran, Cereal, Microwave, Stability, Storage 
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