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چکیده
در حال حاضر سبوس غالت در کشور ما بدون فرآوری الزم جهت حذف ترکیبات
ضدتغذیهای عرضه میشود که میتواند بر سالمت مصرف کنندگان تاثیرات سوء داشته
یاشد .در این پژوهش ،اثرات شرایط مختلف (قدرت و مدت زمان) تیمار با مایکروویو بر
میزان رطوبت ،ترکیبات ضدتغذیهای (اسید فیتیک و اسید اگزالیک) و میزان اسیدهای
چرب سبوس جو ،جوی دو سر و برنج مورد ارزیابی قرار گرفت .تیمار نمونهها با
مایکروویو با توان  8 ،6 ،4 ،2و  10کیلووات برای مدت زمان ،120 ، 90 ، 60 ، 30
 180و  240ثانیه انجام شد .مطلوب ترین تیمار جهت کاهش رطوبت برای سبوس جو،
جوی دو سر و برنج ایرانی  8کیلووات برای  120ثانیه بوده است .طی تیمار در
قدرتهای  8و  10کیلووات مایکرویو در  120ثانیه ،افت حدود  50درصد در محتوای
فیتات و اگزاالت مشاهده شد .تیمار در  8کیلووات به مدت  120ثانیه جهت کاهش
فیتات و اگزاالت در نمونههای سبوس به عنوان تیمار بهینه شناسایی گردید .در دوره
نگداری  28روزه در شرایط تسریع شده اختالف آماری قابل مالحظهای بین میزان
رطوبت و درصد اسیدهای چرب آزاد نمونههای تیمار شده با قدرت  8و  10کیلووات
مشاهده نگردید .نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تیمار با قدرت مایکروویو  8کیلووات
به مدت  120ثانیه در سبوس جو و برنج و  10کیلووات به مدت  120ثانیه در سبوس
جوی دوسر ،مقدار رطوبت ،فاکتورهای ضدتغذیهای اسید فیتیک و اسید اگزالیک را به
میزان قابل توجهی کاهش داد و نیز موجب کاهش میزان رطوبت ،کاهش فعالیت لیپاز و
تولید اسید چرب آزاد طی دوره نگهداری  28روزه در شرایط تسریع شده گردید.
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مقدمه
غالت ،منابع مهم مواد مغذی مفید همانند پروتئین ،فیبر،
کربوهیدراتها ،ویتامینها و مواد معدنی هستند .فواید
سالمتی بخش استفاده از غالت کامل ،اساساً به فیبر
نسبت داده شده است .تحقیقات جدید نشان میدهند که
مجموعه کامل ویتامینها ،مواد معدنی و فیبر ،مسئولیت

تامین سالمتی و ایمنی بدن را برعهده دارند و سبوس
غالت غنی از فیبرهای مفید رژیمی و ریز مغذیهاست.
مصرف منظم غالت کامل میتواند به محافظت در برابر
شماری از بیماریها مانند بیماریهای عروق کرونر قلبی،
دیابت و چاقی کمک کرده و همچنین ریسک ابتال به
برخی سرطانها را کاهش دهد Reynolds et al., 2019; (.

این مقاله برای انتشار پذیرفتهشده و موردبررسی کامل داوران قرار گرفته است و در فرایند صفحهآرایی و حروفچینی
میباشد .لطفاً مقاله را با کد  DOIذکر نمایید.
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 )Y. Xu, Yang, Du, Li, & Zhou, 2019محصوالت
غالت سبوسدار نه تنها سالم هستند بلکه تاثیر
قابلتوجهی بر میزان سیری دارند و به فرد احساس سیری
سریع و طوالنی میدهند .محصوالت غالت سبوسدار به
دلیل داشتن مقادیر زیاد فیبر رژیمی برای این منظور
بسیار مناسب هستند .این اجزا در جوانه و سبوس گندم،
جو ،جوی دو سر و برنج به وفور یافت میشوند ( Wang,
 .)Hou, Kweon, & Lee, 2016جایگزینی آرد سفید با
درصدی از سبوس غالت روشی رایج برای افزایش محتوای
فیتوشیمیایی محصوالت برپایه غله است .با این وجود،
ترکیب کردن سبوس فرایند نشده به آرد سفید منجر به
کاهش کارایی فرایند و کیفیت محصول نهایی ،به عنوان
مثال حجم کمتر ،پوسته تیره و بافت فشرده و چگال
میگردد ( .)Bagdi et al., 2016نگرانی دیگر در مورد
جایگزینی آرد سفید با سبوس فرایند نشده احتمال
اکسیداسیون در اثر فعالیت لیپازی است ( L. Liu et al.,
 .)2018یکی از بزرگترین چالشها در تولید محصوالت
برپایه غله به حداقل رساندن این تأثیرات منفی و نیز
بهبود ویژگیهای حسی است.
الیههای داخلی سبوس مانند به ویژه آلورون غنی از اجزای
فراسودمند و عملکردی بوده و عملکرد بهتری نسبت به
سبوس کامل دارند .بنابراین ،از سبوسی که حاوی
بخشهای غنی از آلورون باشد می توان برای تولید مواد
غذایی ایمن و سالم و واجد مواد مغذی مشابه غالت کامل
که رنگ ،طعم و مزه بهتری نیز دارند استفاده کرد ( Bagdi
et al., 2016; Brouns, Hemery, Price, & Anson,
 .)2012با این حال ،اجزای غنی از آلورون به دلیل

هیدرولیز ،تخریب و اکسیداسیون لیپیدهای آلورون و فساد
میکروبی به سرعت دچار فساد میشوند ( B. Xu et al.,
 .)2013; Y. Xu et al., 2019از این رو ،الزم است برای
افزایش پایداری اجزای ارزشمند سبوس از طریق
روشهای مناسب جهت طوالنی نمودن ماندگاری آنها
بدون آسیب به ویژگیهای تغذیهای اقدام نمود.
در حرارتدهی با مایکروویو ،که یک روش حرارتدهی دی
الکتریک است ،اجزای مواد غذایی انرژی مایکروویو را
جذب و آن را تبدیل به حرارت می کنند ،که عمدتا از
طریق مکانیسمهای دو قطبی-دوقطبی و یونی رخ میدهد.
در چند دهه گذشته ،تیمار با مایکروویو به طور گستردهای
در فرایند مواد غذایی ،به عنوان مثال در خشک کردن،

پاستوریزاسیون ،آنزیمبری ،انجمادزدایی ،تعدیل بافت و
پخت مواد غذایی استفاده شده است ( B. Xu et al.,
 .)2013در مقایسه با سایر روشهای حرارتی ،حرارتدهی
با مایکروویو دارای کارایی باالتر و اقتصادیتر بوده و زمان
فرایند کوتاهتری دارد ( Chandrasekaran, Ramanathan,
 .)& Basak, 2013از حرارتدهی با مایکروویو برای
غیرفعالسازی ترکیبات ضد تغذیهای مانند فیتات
واگزاالت در سبوس ( Garcia, Benassi, & Soares
 ،)Júnior, 2012; Suhag et al., 2021لیپاز و لیپوکسیژناز
در بسیاری از محصوالت غالت ،مانند جوانه غالت
( ،)Boukid, Folloni, Ranieri, & Vittadini, 2018دانه
های ارزن ( )Yadav, Anand, Kaur, & Singh, 2012و
انواع سبوس ( Liu, Zhang, Wang, & Hou, 2021; Patil,
Kar, & Mohapatra, 2016; Ramezanzadeh, Rao,
)Prinyawiwatkul, Marshall, & Windhauser, 2000

استفاده شده است .اگرچه جداسازی ،آنالیز ترکیبات ،جنبه
های ایمنی و استفاده بالقوه از مواد غذایی غنی از آلورون
سبوس در مطالعات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است،
اطالعات اندکی در خصوص روشهای پایدارسازی سبوس
غالت وجود دارد.
در این مطالعه ،اثرات شرایط مختلف (قدرت و مدت
زمان) تیمار با مایکروویو بر میزان رطوبت ،ترکیبات
ضدتغذیهای (اسید فیتیک و اسید اگزالیک که مانع جذب
عناصر ضروری چون کلسیم و آهن در بدن می گردند) و
میزان ماندگاری سبوس جو ،جوی دو سر و برنج که امروزه
به عنوان اجزای غذایی فراسودمند و عملکردی معرفی
شدهاند مورد ارزیابی قرار گرفت.
مواد و روشها
تهیه دانههای غالت مورد مطالعه
در این مطالعه دانههای جو ().Hordeum vulgare L
واریته ایرانی نصرت ،جوی دوسر ( )Avena sativaو برنج
( )Oryza sativaواریته ایرانی خزر (تحت اصالح ژنتیکی
قرار گرفته است) از موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و
بذر (کرج ،ایران) تهیه شد.
تهیه سبوس
دانههای جو ،جوی دو سر و برنج تمیز شده ،برس زنی
گردیده و سپس با استفاده از آسیاب آزمایشگاهی برای به
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دست آوردن آرد سفید ،ذرات ریز سبوس و ذرات درشت
سبوس آسیاب شد .سپس ،این سه جزء با استفاده از
مجموعه الکها با مشهای مختلف به ذرات درشت
سبوس ،ذرات ریز سبوس و آرد سفید تفکیک شد .ذرات
درشت سبوس برای تیمار با مایکروویو و انجام آزمایشات
مورد استفاده قرار گرفت.
تیمار با مایکروویو
دستگاه مایکروویو (

EMS 820 model, Electron

 )Microscopy Sciences Co., UKبرای تیمار نمونههای
سبوس به کار رفت .هر نمونه سبوس بر روی سینی
دستگاه قرار گرفته و ضخامت الیه سبوس در حدود 0/3
سانتیمتر و به طور یکنواخت تنظیم گردید .تیمار نمونهها
با توان  8 ،6 ،4 ،2و  10کیلووات برای مدت زمان ، 30
 180 ،120 ، 90 ، 60و  240ثانیه انجام و بالفاصله پس از
تیمار و خنک سازی ،نمونه ها آسیاب شده و از الک با
مش ( 80قطر منافذ  180میکرومتر) عبور داده شد .همه
نمونهها در فریزر در دمای  -18درجه سانتیگراد نگهداری
شده و نمونه تیمار نشده به عنوان شاهد استفاده شد ( J.
.)Liu, Zhang, Wang, & Hou, 2021
اندازه گیری میزان رطوبت
میزان رطوبت نمونههای تیمار شده و نمونههای شاهد به
روش ارائه شده توسط  Baiو همکاران ( )2021با استفاده
از روش آون گذاری و مطابق رابطه زیر تعیین شد ( Bai et
:)al., 2021
 =[(W1-W2)/W1]×100میزان رطوبت()%

که  W1وزن اولیه نمونه (قبل از آون گذاری) و  W2وزن
نمونه بعد از آون گذاری است.
ترکیبات ضدتغذیهای
اندازگیری اگزاالت
میزان اگزاالت با استفاده از روش تیتراسیون به کار رفته
توسط اویینکا و همکاران تعیین شد ( & Oyeyinka
 .)Afolayan, 2019ابتدا  1گرم نمونه سبوس به  75میلی
لیتر اسید سولفوریک  3موالر افزوده شده و به مدت 1
ساعت روی دستگاه شیکر با سرعت  150دور در دقیقه
قرار گرفت و سپس با اسنفاده از کاغذ صافی معمولی صاف
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شد .در مرحله بعد 25 ،میلی لیتر از صاف شده در دمای
 70درجه سانتیگراد گرم و با پرمنگنات پتاسیم 0/05
موالر تیتر تا حصول رنگ صورتی کمرنگ با پایداری حدود
 10ثانیه تیتر شد .مقدار اگزاالت طبق معادله زیر محاسبه
و بر اساس وزن خشک بیان شد:
اگزاالت (میلی گرم در 100گرم)= حجم مصرفی پرمنگنات پتاسیم ×
1/33

اندازگیری فیتات
میزان فیتات مطابق روش ایراکلی و همکاران مورد ارزیابی
قرار گرفت (.)Irakli, Lazaridou, & Biliaderis, 2021
ابتدا 1 ،گرم نمونه سبوس با  50میلی لیتر تری
کلرواستیک اسید ) 3 (TCAدرصد مخلوط و به مدت 30
دقیقه روی شیکر تکان داده شد .سپس ،سانتریفیوژ شده و
 10میلی لیتر از مایع رویی با  4میلی لیتر FeCl3 (2
میلی گرم یون فریک در یک میلی لیتر  )TCAمخلوط و
به مدت  45دقیقه جوشانده شد .پس از سانتریفیوژ
مخلوط ،رسوب آن با  20-25میلی لیتر 3( TCAدرصد)
شسته و 10دقیقه دیگر جوشانده شد .مرحله شستشو بار
دیگر تکرار و رسوب با چند میلی لیتر آب و  3میلی لیتر
) 1/5NaOHنرمال) مخلوط و سپس تا رسیدن به حجم
 30میلی لیتر ،آب اضافه شد .سوسپانسیون به مدت 30
دقیقه جوشانده و صاف شد .رسوب حاصل با آب گرم
شستشو و در 40میلی لیتر  HNO3داغ حل و به یک بالن
ژوژه  100میلی لیتری منتقل و با آب مقطر به حجم
رسانده شد .مقدار  5میلی لیتر از محلول به دست آمده به
یک بالن ژوژه  100میلی لیتری حاوی  70میلی لیتر آب
منتقل شد و  20میلی لیتر ) 1/5 KSCNنرمال) به آن
اضافه و با آب مقطر به حجم رسانده شد .میزان جذب
محلول نهایی در  480نانومتر قرائت شد .میزان آهن در
فرم  Fe(NO3)3از طریق منحنی استاندارد اندازه گیری
شد و میزان فسفر فیتات از نتایج آهن با فرض نسبت
مولکولی  4به  6آهن به فسفر محاسبه و نتایج بر اساس
میلی گرم در  100گرم وزن خشک بیان شد.
آزمون پایداری در شرایط نگهداری تسریع شده
این آزمون مطابق روش  Patilو همکاران ( )2000در
دمای ثابت  45درجه سانتیگراد در یک آون به مدت 4
هفته انجام شد 50 .گرم از سبوس تیمارشده و سبوس
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کنترل در کیسههای فویل آلومینیومی بسته بندی شده و
در آون قرار میگیرد .میزان رطوبت و محتوای اسیدهای
چرب آزاد در فواصل زمانی  1هفتهای مورد سنجش قرار
گرفت (.)Patil et al., 2016
آنالیز آماری
کلیه آزمونها در سه تکرار انجام و داده های به دست
آمده در مطالعه به صورت میانگین ±انحراف استاندارد ارائه
خواهد شد تجزیه و تحلیل آماری دادهها با استفاده از
آزمون آنالیز واریانس دو طرفه ()two-way ANOVAدر
سطح اطمینان  95و  99درصد و ارزش  pمعادل ،به
ترتیب 0/05 ،و  0/01با استفاده از نرم افزار SPSS 22.0
انجام شد.
نتایج و بحث
محتوای رطوبت
با توجه به نتایج ارائه شده در شکل  ،1افزایش توان
مایکروویو و زمان تیمار باعث کاهش رطوبت تمام نمونه
های سبوس شد .در توان مایکروویو  2کیلووات ،تفاوت
معنیداری بین میزان رطوبت نمونههای سبوس در 30 ، 0
و  60ثانیه وجود نداشت ( )p >0/05اما در  120ثانیه به
میزان قابل توجهی (حدود  3درصد) کاهش یافت و این
روند همچنان تا پایان تیمار  240ثانیه ادامه داشت
(.)p >0/05در مورد سبوس برنج و سبوس جو ،اثر
مایکروویو در  8کیلو وات بر میزان رطوبت مشابه  10کیلو
وات از  0تا  240ثانیه بود ( .)p >0/05در حالی که برای
نمونه های سبوس جو دو سر ،قدرت مایکروویو برای
کاهش رطوبت محتوای  6و  8کیلووات مشابه بود (>0/05
 .)pکاهش قابل توجه رطوبت زمانی مشاهده شد که
نمونهها در توان مایکروویو  8و  10کیلووات به مدت 120
ثانیه با رطوبت نهایی حدود  2درصد تحت تیمار قرار
گرفتند و تفاوت معنی داری بین میزان رطوبت در ، 120
 180و  240ثانیه وجود نداشت( .)p >0/05به نظر
میرسد مطلوب ترین تیمار برای سبوس جو ،جوی دو سر
و برنج ایرانی  8کیلووات برای  120ثانیه بوده است .نتایج
نشان داد که در عین حال افزایش قدرت مایکروویو و زمان
تیمار تأثیر قابل توجهی بر میزان رطوبت دارد .در
مطالعهای اثرات توان مایکروویو (7/5 ، 5 ،2/5و  10کیلو
وات) و زمانهای مختلف تیمار ( 90 ، 60 ، 30 ، 15و
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 120ثانیه) بر میزان رطوبت سبوس گندم بررسی و نشان
داده شد که موثرترین تیمار برای کاهش رطوبت  ،توان
مایکروویو  10کیلو وات به مدت  120ثانیه بود ( L. Liu et
 .)al., 2018نتایح مشابهی توسط پاتیل و همکاران
( )2016اعالم شد که تمام تیمارهای مایکروویو تأثیر قابل
توجهی بر میزان رطوبت نمونه های سبوس برنج داشتند.
میزان رطوبت نهایی نمونه های سبوس بالفاصله پس از
تیمار با مایکروویو کاهش می یابد و تیمار در  6کیلووات
برای  300ثانیه کمترین میزان رطوبت ( 1/56درصد) را به
همراه داشت ( .)Patil et al., 2016از آنجا که مولکولهای
آب مولکولهای قطبی هستند ،انرژی مایکروویو را جذب
کرده و با افزایش انرژی جنبشی از نمونه تبخیر میشوند
( Abbaspour-Gilandeh, Kaveh, Fatemi, & Aziz,
 .)2021در مجموع ،تیمارهای  8و  10کیلووات به مدت
 120ثانیه  ،میزان رطوبت نمونه های سبوس را به 3-2
درصد کاهش میدهد که پائینتر از رطوبت الزم برای رشد
میکروبی و فعالیت آنزیمی است.

عزیزخانی و ابراهیم خاصی
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شکل  .1تغییرات محتوای رطوبت در نمونههای سبوس طی
تیمار با میکروویو .تیرکهای ترسیمشده روی نقاط ،نشانهندۀ
انحراف استاندارد دادههای اندازهگیری شده است.

ترکیبات ضدتغذیهای
فیتات
تغییرات در میزان فیتات طی تیمار در قدرتهای مختلف
مایکرویو در زمانهای متفاوت در شکل  2آورده شده
است .تیمار با حرارت مایکروویو میزان اسید فیتیک هر سه
نمونه سبوس را به میزان قابل توجهی کاهش داد (>0/05
 .)pتیمار در قدرت  2کیلووات تاثیر ناچیزی بر محتوای
اسید فیتیک نمونهها داشت .اسید فیتیک در سبوس جوی
دو سر در قدرت  10کیلووات به مدت  120ثانیه به میزان
حدود  50درصد کاهش یافت .بیشترین میزان کاهش
اسید فیتیک در نمونه جوی دو سر پس از  240ثانیه
تیمار در قدرت  10کیلو وات مشاهده شد که میزان آن از
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 901/5به  324میلی گرم در  100گرم کاهش یافت که
بیانگر کاهش حدود  64درصدی در میزان اسید فیتیک
میباشد .بین میزان اسید فیتیک نمونه سبوس جوی
دوسر (حدود  62درصد کاهش در میزان اولیه اسید
فیتیک) در تیمار با قدرت مایکروویو  8و  10کبلووات در
زمانهای  180و  240ثانیه تفاوت معناداری مشاهده
نگردید ( .)p <0/05با توجه به اینکه تیمار در 10
کیلووات به مدت  120ثانیه محتوای اسید فیتیک را به
میزان بیش از  50درصد کاهش داد ،لذا میتوان آن را به
عنوان تیمار بهینه برای کاهش میزان اسید فیتیک در
سبوس جوی دو سر معرفی نمود .در نمونه های سبوس
جو ،بیشترین افت مقدار اسید فیتیک طی تیمار در قدرت
 10کیلو وات پس از  240ثانیه رخ داد ( )p >0/05که
میزان آن را یه  27/3درصد کاهش داد .تیمار در
قدرتهای مختلف مایکرویو در  30و  60ثانیه میزان اسید
فیتیک را بین  4الی  30درصد کاهش داد ،درحالیکه در
 120ثانیه 53 ،درصد افت در میزان فیتات مشاهده شد.
کاهش قابل مالحظهای در محتوای اسید فیتیک نمونههای
سبوس برنج در قدرتهای  8و  10کیلووات طی ،120
 180و  240ثانیه اشعه دهی یافت شد ( .)p >0/05تفاوت
آماری معناداری بین نتایج به دست آمده برای قدرت اشعه
دهی  8و  10کیلووات وجود نداشت ( .)p >0/05لذا،
تیمار در  8کیلووات به مدت  120ثانیه جهت کاهش
فیتات در سبوس برنج به عنوان تیمار بهینه شناسایی
گردید .مطابق دادههای مطالعه حاضر ،حرارت دادن و
تیمار با مایکروویو موجب کاهش اسید فیتیک در سبوس
غالت میگردد Irakli .و همکاران ( )2021گزارش نمودند
که تیمار با مایکروویو در  5/5کیلووات ( 120ثانیه) میزان
اسید فیتیک نمونه سبوس برنج را  25درصد کاهش داده
است ( Irakli et al., 2021). Kaurو همکاران ()2012
کاهش  62-70درصدی را در محتوای اسید فیتیک
سبوس انواع غالت ،جو و جوی دو سر) طی تیمار با
مایکرویو مقیاس خانگی در بیشینه قدرت در مدت زمان
 120و  150ثانیه گزارش نمودند ( Kaur, Sharma, Dar,
 )& Singh, 2012که مشابه نتایج این مطالعه میباشد .در
تحقیقات ایشان ،همچنین در پژوهش  Khanو همکاران
( )2009کاهش قابل مالحظهای ( 85درصدی) در سبوس
برنج تیمار شده با مایکروویو به دلیل ماهیت ناپایدار و
حساس به حرارت اسید فیتیک مشاهده شد .یکی از

پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی

مهمترین دالئل کاهش محتوای اسید فیتیک طی حرارت
دادن و تیمار با مایکروویو تأثیر گرمایش مرطوب (بخار)
بر ساختار اسید فیتیک به علت افزایش انرژی جنبشی
مولکولهای قطبی آب طی جذب انرژی امواج مایکروویو
میباشد (.)Khan, Butt, Anjum, & Jamil, 2009

شکل  .2تغییرات محتوای اسید فیتیک در نمونههای سبوس
طی تیمار با مایکروویو .تیرکهای ترسیمشده روی نقاط ،نشانهندۀ
انحراف استاندارد دادههای اندازهگیری شده است.

اگزاالت
اگزاالت به عنوان یک ترکیب ضد تغذیهای می تواند
موجب تشکیل نمکهای غیر قابل جذب با یونهای
سدیم ،کلسیم و آمونیوم گردد و دسترسی بدن به این مواد
معدنی را کاهش دهد .مصرف زیاد اگزاالت محلول ممکن

6

است باعث تبلور اگزاالت کلسیم و تشکیل سنگ کلیه
(نفرولیتازیس) در مجاری ادراری شود ( & Morozumi
 .)Ogawa, 2000تغییرات در میزان اگزاالت پس از تیمار با
استفاده از قدرتهای مختلف مایکرویو در مدت زمانهای
متفاوت در شکل  3ارائه شده است .مواجهه با امواج
مایکروویو موجب کاهش قابل مالحظه میزان اسید
اگزالیک در هر سه گروه سبوس گردید (.)p >0/05
محتوای اسید اگزالیک در سبوس جوی دو سر طی تیمار
با قدرت  10کیلووات به مدت  120ثانیه حدود  56درصد
کاهش یافت و تداوم تیمار در همین قدرت تا  240ثانیه
میزان اسید اگزالیک را  70درصد کاهش داد .البته الزم به
ذکر است که تفاوت آماری معناداری بین نتایج تیمارهای
 8کیلووات به مدت  240ثانیه 10 ،کیلووات  120ثانیه،
 10کیلووات  180ثانیه و  10کیلووات  240ثانیه وجود
نداشت ( .)p <0/05بنابراین میتوان تیمار در 10
کیلووات به مدت  120ثانیه را به عنوان تیمار بهینه برای
کاهش میزان اسید اگزالیک در سبوس جوی دو سر
معرفی نمود و مطابق نتایج بخش  1-2-3این تیمار برای
کاهش اسید فیتیک نیز مناسبترین تیمار اعالم گردید،
زیرا در این تیمار سبوس در مدت زمان کوتاهتری تحت
اشعهدهی قرار میگیرد .در نمونه های سبوس جو،
بیشترین افت مقدار اسید اگزالیک طی تیمار در قدرت 10
کیلو وات پس از  240ثانیه رخ داد که میزان آن را 32
درصد کاهش داد .تیمار در قدرتهای مختلف مایکرویو
( 8،6،4،2و  10کیلووات) در  30و  60ثانیه نیز میزان
اسید اگزالیک را بین  3الی  34درصد کاهش داد،
درحالیکه در  120ثانیه افت  50درصدی اگزاالت مشاهده
شد .کاهش قابل مالحظهای در محتوای اسید اگزالیک
نمونههای سبوس برنج در قدرتهای  8و  10کیلووات در
مدت زمان 120،180و  240ثانیه مواجهه با امواج به وجود
آمد ( .)p >0/05تفاوت آماری معناداری بین دادههای به
دست آمده برای قدرت اشعه دهی  8و  10کیلووات وجود
نداشت ( .)p >0/05لذا ،تبمار در  8کیلووات به مدت 120
ثانیه جهت کاهش اگزاالت در سبوس برنج به عنوان تیمار
بهینه معرفی میگردد Irakli .و همکاران ( )2021با
استفاده از اشعه دهی با ماکروویو در قدرت  6/5کیلووات
به مدت 120ثانیه میزان اسید اگزالیک موجود در سبوس
برنج را بین  30-35درصد کاهش دادند .در میان
روشهای مختلف حرارتی در مطالعه ایشان ،تیمار با

عزیزخانی و ابراهیم خاصی
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مایکروویو در کاهش میزان اگزاالت موجود در سبوس برنج
بیشتر از سایر روشها موثر بود (.)Irakli et al., 2021

میشود میتواند موجب کاهش اگزاالت گردد (
.)Ramashia, & Jideani, 2021

Onipe,

تغییرات نمونههای سبوس طی دوره نگهداری
تسریع شده

شکل  .3تغییرات محتوای اسید اگزالیک در نمونههای سبوس
طی تیمار با مایکروویو .تیرکهای ترسیمشده روی نقاط ،نشانهندۀ
انحراف استاندارد دادههای اندازهگیری شده است.

تاثیرگذاری قابل مالحظه امواج مایکرویو در کاهش اسید
اگزالیک و اسید فیتیک توسط  Onipeو همکاران ()2021
نیز تائید شده است .حرارت دهی خشک موجب تخریب
ساختار اسید اگزالیک میگردد ،لذا روشهایی مانند تیمار
مایکروویو که موجب خروج مولکولهای آب از سبوس

بر اساس نتایج ارائه شده در شکلهای  4و  ،5به نظر
میرسد قدرت مایکروویو  8کیلووات برای مدت 120
ثانیه شرایط بهینه تیمار با مایکروویو جهت آماده سازی
نمونههای سبوس قبل از آزمون ذخیره سازی در شرایط
شتاب یافته باشد زیرا تغییرات مطلوب مورد نظر در
نمونهها طی مدت زمان کوتاهتر اشعهدهی حاصل میشود.
میزان رطوبت و محتوای اسید چرب آزاد نمونههای سبوس
تیمارشده و کنترل در طول ذخیره سازی در شکل زیر
نشان داده شده است .میزان هر دو معیار با افزایش زمان
ذخیره سازی افزایش یافت و تفاوت معناداری بین مقادیر
به دست آمده برای نمونه کنترل و تیمار شده با مایکروویو
وجود داشت ( .)p >0/05میزان رطوبت نمونههای کنترل
و تیمارشده سبوس برنج ،جو و جوی دوسر در محدوده
قابل قبول و کمتر از  12درصد بود .محتوای اسیدهای
چرب آزاد که به طور مداوم با افزایش زمان ذخیره سازی
افزایش یافت در نمونه کنترل باالتر از نمونه های تیمار
شده بود (شکل  .)5با این حال ،فعالیت لیپاز در نمونههای
تیمارشده با مایکروویو بسیار پائین بود( )p >0/05و میزان
اسید چرب آزاد تولید شده  2-2/7درصد برای همه انواع
سبوس در پایان دوره نگداری در شرایط تسریع شده به
دست آمد .علت این تفاوت محتوای رطوبت کمتر و
فعالیت لیپاز بسیار کمتر در نمونههای گروه تیمار در
مقایسه با کنترل میباشد .نتایج مشابهی توسط  Liuو
همکاران ( )2021در خصوص میزان رطوبت و محتوای
اسیدهای چرب آزاد در نمونههای سبوس گندم تیمار شده
در قدرت  7/5کیلووات مایکروویو گزارش شد ( J. Liu et
 .)al., 2021همچنین ،این نتایج با یافته های گزارش شده
توسط  Roseو همکاران ( )2008و  Patilو همکاران
( )2016در خصوص سبوس گندم و برنج مطابقت دارد
(.)Patil et al., 2016; Rose et al., 2008
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شکل  .4تغییرات در محتوای رطوبت در نمونههای سبوس

شکل  .5تغییرات در محتوای اسید چرب آزاد در نمونههای

کنترل و تیمار شده با مایکروویو طی دوره نگهداری  28روزه

سبوس کنترل و تیمار شده با مایکروویو طی دوره نگهداری 28

در شرایط تسریع شده .تیرکهای ترسیمشده روی نقاط،

روزه در شرایط تسریع شده .تیرکهای ترسیمشده روی نقاط،

نشانهندۀ انحراف استاندارد دادههای اندازهگیری شده است.

نشانهندۀ انحراف استاندارد دادههای اندازهگیری شده است.

نتیجهگیری
اثرات تیمار با مایکروویو بر کاهش ترکیبات ضد تغذیهای و
پایداری طی دوره نگهداری مورد بررسی قرار گرفت .تیمار
با قدرت مایکروویو  8کیلووات به مدت  120ثانیه مقدار
رطوبت ،فاکتورهای ضدتغذیهای اسید فیتیک و اسید
اگزالیک را به میزان قابل توجهی در نمونههای سبوس جو
و برنج و تیمار با  10توان کیلووات در  120ثانیه این
فاکتورها را در سبوس جوی دو سر کاهش داد و نیز
موجب کاهش میزان رطوبت ،کاهش فعالیت لیپاز و تولید
اسید چرب آزاد طی دوره نگهداری  28روزه در شرایط
تسریع شده گردید .نتایج این مطالعه نشان می دهد که
تیمار با قدرت مایکروویو میتواند باعث افزایش میزان
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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
seconds. The most optimum treatment to reduce moisture for barley, oat, and Iranian rice bran was 8
kW for 120 seconds. During the treatment at 8 and 10 kW microwave power for 120 seconds, 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
seconds to reduce phytate and oxalate in brans was identified as the optimal treatment. During the 28day 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 seconds 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

