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فلی اوجز وؾبٍرس ّدایتی ،1هْزاى افلوی ،2فلی هقتودسادگبى ،3یحیی همقَدلَ ،4هحود لزثبًی ، 5اهیز دارائی گزهِ خبًی

1داًؾدَی وبرؽٌبعی ارؽد داًؾگبُ فلَم وؾبٍرسی ٍ هٌبثـ عجیقی گزگبى ،داًؾىدُی فلَم ٍ فٌبیـ غذایی،گزگبى ،ایزاى
 5ٍ2اعتبدیبر داًؾگبُ فلَم وؾبٍرسی ٍ هٌبثـ عجیقی گزگبى ،داًؾىدُی فلَم ٍ فٌبیـ غذایی،گزگبى ،ایزاى
 3داًؾیبر داًؾىدُی وؾبٍرسی ٍ هٌبثـ عجیقی عبری ،گزٍُ فلَم ٍ فٌبیـ غذایی ،عبری ،ایزاى

4داًؾیبر داًؾگبُ فلَم وؾبٍرسی ٍ هٌبثـ عجیقی گزگبى ،داًؾىدُی فلَم ٍ فٌبیـ غذایی ،گزگبى ،ایزاى
 6هزثی داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحد آسادؽْز ،گزٍُ فلَم ٍ فٌبیـ غذایی ،آسادؽْز ،ایزاى
تبریخ دریبفت 90/5/9 :تبریخ پذیزػ:

90/11/20

چىیدُ
در ایي تحمیكً ،وًَِّبی عجَط حبفل اس  4رلن ثزًح (ًدا ،عبرم ،فدز ٍ ؽیزٍدی) اس ًؾز تزویت ؽیویبیی ٍ
ٍیضگیّبی فیشیىَؽیویبیی هَرد تدشیِ ٍ تحلیل لزارگزفتٌد .ثز اعبط ًتبیح حبفل ،ونتزیي همدار رعَثتت،
چزثی ٍ خبوغتز هزثَط ثتتِ ًوًَِی فدز ٍ ونتزیي همدار پزٍتئیي هتقلك ثِ ًوًَِی ًدا ثَد .ثیؼتتزیي همتدار
رعَثت ٍ پزٍتئیي ثِ تزتیت در ًوًَِّبی عبرم ٍ ؽیزٍدی ٍ ثیؼتزیي همدار چزثی ٍ خبوغتز در ًوًَِی ًتدا
هؾبّدُ ؽد در حبلی وِ ثیؼتزیي همدار وزثَّیدرات ٍ فیجز هزثَط ثِ ًوًَِی فدز ثتَد ٍ وتنتتزیي همتبدیز
وزثَّیدرات ٍ فیجز در ًوًَِّبی عتبرم ٍ ؽتیزٍدی هؾتبّدُ ؽتد( .)p>0/05داًغتیتِی تتَدُای ًوًَتِّتبی
عجَط اس  0/42گزم ثز هیلیلیتز ثزای ًوًَِی ًدا تب  0/48گزم ثز هیلی لیتز هتغیتز ثتَد وتِ ثتِ لحتبػ آهتبری
هقٌیدار ثَد(ً .)p>0/05وًَِی فدز ،ثیؼتزیي اًدیظ خذة آة را ثب همدار ( 3/70گزم ثزگزم) ٍ ًوًَِی
ؽیزٍدی ،وتنتتزیي هیتشاى ختذة آة را ثتب همتدار ( 3/48گتزم ثتز گتزم) ًؾتبى دادً .وًَتِی ًتدا اختتال
هقٌیداری ثب عبیز ًوًَِّب در اًدیظ حاللیت آة داؽت .اًدیظّبی رًگی * ∆E ٍ Lدر ًوًَِّتبی عتجَط
ثزًح ،اختال

هقٌیداری ثب یىدیگز داؽتٌد(ً .)p>0/05تبیح ایي تحمیكً ،ؾبى داد وِ عتجَط ثتزًح پتبًغتیل

هٌبعجی ثزای اعتفبدُ در فزآٍردُّبی غذایی دارد.

ٍاصُّبی ولیدی :عجَط ثزًحٍ ،یضگیّبی فیشیىَؽیویبیی ،داًغیتِی تتَدُای ،اًتدیظ ختذة آة ،اًتدیظ
حاللیت آة.

* هغٍَل هىبتجِamirdaraey@yahoo.com :
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 -1همدهِ

اعبط ،ؽٌبخت ٍیضگیّبی فیشیىَؽیویبیی ٍ تغذیِای عجَط ثزًح

غالت ثتیؼ اس ًیوتی اس پتزٍتئیي هتَرد ًیتبس هتزدم خْتبى را تتبهیي

تَلیدی در وؾَر ،ضتزٍری اعتت .حتبل ایتي ایتي آسهتبیؼّتب در

هبًٌتتد

ثزرعتی تزویتت

هتتیوٌٌتتد .ثتتزًح ،گیتتبّی ثتتب تزویجتتبت غتتذایی هنتلتت

تىویل ثزرعی ٍیضگیّبی فولىزدی ٍ ثتب ّتد

وزثَّیدرات ،چزثی ،پزٍتئیي ،فیجز ،خبوغتز ٍ هتَاد هقتدًی اعتت

ؽیویبیی ٍ ٍیضگیّتبی فیشیىَؽتیویبیی عتجَط حبفتل اس  4رلتن

وِ ًمؼ لبثل تَخْی در رفـ ًیبس ثدى اًغبى ثِ هتَاد هغتذی دارًتد.

ثزًح ایزاًی ،اًدبم ؽد.

ثیي ٍاریتِّتبی گًَتبگَى ایتي گیتبُ ،تفتبٍت سیتبدی در تزویجتبت
غذایی آى هثل پتزٍتئیي ،فیجتز ٍ خبوغتتز ٍختَد دارد( .)1عتجَط

 -2هَاد ٍ رٍػّب

ثزًح ،هحقَل خبًجی حبفل اس آعیبة ثتزًح ٍ هتبدُ ای پتَدری ٍ

ً -1-2وًَِّب

ًزم اعت وِ اس چٌتدیي ختش ؽتبهل پَؽتؼ داًتِ ،یتِی آلتَرٍى،

در ایي تحمیكً 4 ،وًَِ عجَط رٍغيگیزی ًؾتدُ حبفتل اس ارلتبم

لغوتی اس یِی سیتزیي آلتَرٍى تؾتىیل ؽتدُ اعتت ( .)9عتجَط

ثزًح ایزاًی ؽبهل ًوًَِّبی فدز ،ؽیزٍدیً ،تدا ٍ عتبرمّبؽتوی اس

ثزًح  3تب  8درفد اس داًِی ثزًح را تؾىیل هی دّد ٍ حدٍد -12

یىی اس وبرخبًِّبی ؽبلیىَثی ؽْزعتبى ثبثل تْیِ ٍ در ویغتِّتبی

 15درفد پزٍتئیي دارد( .)6فالٍُ ثز ایي ،عتجَط ثتزًح ثتِ فٌتَاى

پالعتتتیىی همتتبٍم ثتتِ ًفتتَ رعَثتتت ٍ ّتتَا ثغتتتِثٌتتدی ٍ تتتب اًدتتبم

هٌجـ هْن فیجز رصیوی هَرد تَخِ لتزار گزفتتِ اعتت (ّ .)4وچٌتیي

آسهتتبیؼّتتب در یتته فزیتتشر ثتتب دهتتبی  -10درخ تِی عتتبًتیگتتزاد

دارای تزویجبت گیبّی ثغتیبری اعتت وتِ اتتزات هفیتدی ثتز رٍی

ًگِداری ؽد.

عتتالهتی اًغتتبى دارًتتد ،هبًٌتتد تَوتتَفزٍل ،1تَوتتَتتتزیاًتتَلٍ 2
گبهباریبساًَل .)7( 3عجَط ثزًح ًیش فالٍُ ثز دارا ثتَدى پتزٍتئیي ٍ

 -2-2آهبدُ عبسی ًوًَِ

فیجز ،همبدیز لبثل تَخْی ولغین ،پتبعتین ٍ فغتفز دارد( .)1عتجَط

ثِ هٌؾَر آهبدُعبسی ًوًَِ اس رٍػ تزاوَلىبیت ٍ ّوىبراى ()19

ثزًح ،ؽبهل حدالل  78درفتد تیتبهیي 47 ،درفتد ریجتَفالٍیي ٍ

ثب اًتدوی تغییتزات اعتتفبدُ ؽتد .خداعتبسی پَعتتِ ،عتجَط ثتزًح

 67درفد ًیبعیي ثزًح اعتّ .وچٌیي غٌی اس عبیتتز ٍیتتبهیيّتبی

رٍغتتيگیتتزی ًؾتتدُ اس التته هتتؼ  80فجتتَر دادُ ؽتتد ٍ عت ظ ثتتب

گزٍُ  ٍ Bهٌجـ هٌبعجی اس هَاد هقدًی هثتل ولغتین ،هٌیتشین ،رٍی،

اعتفبدُ اس حالل ّ -nگشاى [دٍ هزتجِ ّز ثبر ثتِ هتدت  45دلیمتِ ٍ

فغفز ٍ هٌگٌز اعت .فالٍُ ثز آى ،ؽبهل حدٍد  60درفتد اس آّتي

ًغجت عجَط ثِ حالل  1ثِ ٍ( 3سًی ت حدوی)] رٍغيگیتزی ؽتد.

ثزًح هی ثبؽد (.)7

عجَط ثزًح رٍغيگیزی ؽدُ حبفل ثِ هتدت  24عتبفت در سیتز

هبّیت ٍ تزویت ؽیویبیی عجَط ثزًح ثِ ًَؿ عیغتتن آعتیبة،

َّد لزار دادُ ؽد تتب حتالل ثتبلی هبًتدُ در ًوًَتِ ختدا ؽتَد ٍ در

درخِی آعیبة وتزدى ،اختتالط ثتب پَعتتِ ٍ  ...ثغتتگی دارد (.)1

ًْبیت خْت خؾه ؽدى ثِ هدت  24عبفت در آٍى ثب دهبی 50

تزویتتت ؽتتیویبیی ٍ ویفیتتت غتتذایی داً تِی ثتتزًح ثتتِ عتتَر لبثتتل

درخِی عبًتیگزاد لزار دادُ ؽد.

هالحؾِای تحت تتبتیز فبوتَرّتبی صًتیىتی ،اتتزات هحیغتیً ،تَؿ
وَد ،درخِی آعیبة ٍ ؽزایظ اًجبرداری لتزار هتیگیتزد( .)10در

 -3-2تقییي تزویت ؽیویبیی

اس ًؾتز تزویتت

هیشاى رعَثت ،فیجز ،پتزٍتئیي ( ،)N × 5/95چزثتی ٍ خبوغتتز ثتز

تغذیِ ای ٍ ٍیضگیّبی فیشیىَؽیویبیی ثب یىدیگز هتفتبٍت ثبؽتٌد.

اعتتتبط رٍػ اعتتتتبًدارد  )3( AOACتقیتتتیي ؽتتتد .همتتتدار

در ایزاى ،هغبلقِی چٌداًی رٍی عجَط ثزًح اًدبم ًؾتدُ ٍ فوتدتب

وزثَّیدرات ًیش اس حبفل تفبٍت همتبدیز عتبیز تزویجتبت اس 100

عجَط در وبرخبًدبت آعیبة ثزًح یب دٍر رینتِ هیؽًَد ٍ یتب ثتِ

هحبعجِ ؽد.

ًتیدِ ،اًتؾبر هیرٍد وِ عجَط ثزًحّتبی هنتلت

همدار ووی ثِ فٌَاى خَران حیَاًتبت اعتتفبدُ هتیؽتَد .ثتز ایتي
 -4-2هَاد هقدًی ٍ اًزصی
1-Tocopherol
2- Tocotrienols
3- Gamma-oryzanol

خْت ثِ دعت آٍردى هیشاى هَاد هقدًی ،خبوغتز ثتِ دعتت آهتدُ
اس آسهتتَى تقیتتیي خبوغتتتز را ثتتب اعتتتفبدُ اس  20هیلتتی لیتتتز اعتتید
ولزیدریه یه ًزهبل ثِ درٍى ؽزفی اًتمبل دادُ ٍ ع ظ در یته

ثزرعی تزویت ؽیویبیی ٍ خَاؿ فیشیىَؽیویبیی عجَط ثزًح ایزاًی

3

حوبم آة خَػ (هوزت عبخت وؾَر آلوتبى) لتزار دادُ ٍ ثتزای

فَرت یىٌَاختت لتزار گیزًتد .عت ظ ثتِ لتدری ًوًَتِ ثتِ درٍى

هدت  30دلیمِ ّضن ؽد .ع ظ ،عَع بًغیَى حبفل ثب اعتتفبدُ اس

اعتَاًِ رینتِ تب ثِ ختظ دُ هیلتی لیتتزی ثزعتد .در اًتْتب داًغتیتِی

وبغتتذ فتتبفی  whatmanؽتتوبرُی  42در یتته ؽتتز
هیلی لیتزی فتب

100

ؽتدُ ٍ ثتب ووته آة همغتز ثتِ حدتن رعتید ٍ

تَدُای( )g/mlاس راثغِی سیز ،هحبعجِ ؽد:
()1

 ×100حدن ًوًَِ(ٍ / )mlسى ًوًَِ( = )gداًغیتِ ی تَدُ
ای

هحلَل ًْبیی ثزای تقیتیي همتبدیز ولغتین ٍ پتبعتین ثتِ وتبر رفتت.
همبدیز پتبعین ،ولغین ثز اعتبط رٍػ پیزعتَى ( )14ثتب اعتتفبدُ اس
یه ( flame photometerخي ٍی پی ا

پی  ،7عبخت وؾَر

اًگلغتبى) تقییي ؽد ٍ ًتبیح آى در ّز ًوًَِ ثِ فَرت هیلیگزم در
فد گزم ،گشارػ ؽد.
هیشاى اًزصی ًوًَِّب ًیش ثب اعتفبدُ اس دعتگبُ ثوت وبلزیوتز (پبر
 ،1356عبخت وؾَر آهزیىب) اًداسُ گیزی ٍ ثز حغت
ویلَوبلزی ثز  100گزم گشارػ ؽد.

اعتفبدُ اس رٍػ اًدرعَى ٍ ّوىبراى ( )2ثب اًدوی تغییتزات تقیتیي
ؽد 2/5 .گزم ًوًَِ در  30هیلی لیتز آة همغز ثتب اعتتفبدُ اس یته
هیلِی ؽیؾِ ای ّن سدُ ٍ در دهبی  90درخِی عتبًتیگتزاد ثتزای
هدت  15دلیمِ در یه حوبم آة حزارت دادُ ؽد .عت ظ ،خویتز
تتتَسیي ؽتتدُ اًتمتتبل دادُ ؽتتد ٍ ثتتِ هتتدت  10دلیمتتِ عتتبًتزیفَص
(عتتٌتَریَى 3هتتدل وتتب  )2042گزدیتتد ( .)3000× gدر اداهتتِ،

ٍ -1-5-2یضگیّبی رًگی
ثِ هٌؾَر اًداسُ گیزی ٍیضگیّبی رًگی ًوًَتِّتبی عتجَط ثتزًح
اله ؽدُ اس دعتگبُ رًگ عٌح ( ٍیجبًتد عیغتتن –  500عتبخت
ؽیؾِ ای حبٍی ًوًَِ در

ثب ی هٌجـ ًَری لزار گزفت ٍ ثتب یته پلیتت ؽیؾتِ ای پَؽتبًدُ ٍ
اًدیظّبی* a* ٍ b* ٍ Lتجت ؽد .اختال

ولی رًتگّتب ًیتش ثتب

اعتفبدُ اس اًدیظ  ∆Eگشارػ ؽد .رًتگ عتٌدی اس عتِ ًمغتِی
هنتل

اًدیظ خذة آة ٍ اًدیظ حاللیت آة عجَط ثزًح اله ؽدُ ثتب

حزارت دیدُ ؽدُ تب دهبی اتبق عزد ٍ ثِیه لَلِ عبًتزیفَص اس لجل

ٍ -5-2یضگیّبی فیشیىَؽیویبیی

وؾَر اًگلغتبى) اعتفبدُ ؽد .یه ؽز

 3-5-2اًدیظ خذة آة ٍ 1اًدیظ حاللیت آة

2

اًدبم ٍ هیتبًگیي لزائتتّتب تجتت ؽتد .اًتدیظ * Lثیتبًگز

عَپزًبتبًت ثزای اًداسُگیزی هَاد خبهد هحلَل در آى در ؽزٍفتی
اس لجل تتَسیي ؽتدُ رینتتِ ؽتد ٍ در آٍى (هوتزت ، 800عتبخت
وؾَر آلوبى)  110درخِی عبًتیگزاد ثتِ هتدت یته ؽتت لتزار
گزفت .لَلِّب ًیش تَسیي ؽد .در اًتْب اًدیظ ختذة آة ()g/g()%
ٍ اًدیظ حاللیت آة ( )g/g()%اس رٍاثظ  ،3ٍ2هحبعجِ ؽدًد:
()2

 ×100هقدار گزم ًوًَِ ی اٍلیِ /هقدار گزم آة جذة
شدُ

رٍؽٌی ًوًَِ اس  0 -100اعت وِ فدد ففز ،ثیبًگز عتیبّی هغلتك
ٍ فددً ،100ؾبى دٌّدُی عفیدی هغلك اعت .اًتدیظ * aثیتبًگز

( ×100 )3گزم ًوًَِ ی اٍلیِ/گزم هبدُ جبهد هحلَل در

گزایؼ ثتِ رًتگ عتجش ٍ لزهتش اعتت ثتِ عتَری وتِ اًتدیظ*+ a

سَپزًبتبًت

گزایؼ ثتِ لزهتشی ٍ * -aگتزایؼ ثتِ عتجشی ًوًَتِّتب هتی ثبؽتد.
اًدیظ*ً bیش ثیبًگز گزایؼ ثِ رًگ آثتی ٍ سرد اعتت ثتِ عتَری
وِ اًدیظ * +bثیبًگز گزایؼ ثتِ سردی ٍ* -bثیتبًگز گتزایؼ ثتِ
آثی در ًوًَِّبعت.

 -4-5-2اًدیظ حاللیت ًیتزٍصى ()NSI
4

اًدیظ حاللیت ًیتزٍصى ثز اعبط هنلَط وزدى یه گزم ًوًَِ ثتب
 20هیلی لیتز آة همغز ٍ رعبًدى  pHعَع بًغیَى ثِ  7ثب اعتتفبدُ
اس اعیدولزیدریه یب ّیدرٍوغتید عتدین یته ًزهتبل تقیتیي ؽتد.

 -2-5-2داًغیتِی تَدُ ای

ع ظ ،عَع بًغیَى ثزای هدت یه عبفت در دهبی اتتبق ّتن سدُ

ثزای تقییي هیشاى داًغیتِی تَدُای اس رٍػ وتبئَر ٍ عتیٌگ ()13

ٍ ثِ هدت  20دلیمتِ در  5000 rpmعتبًتزیفَص ؽتد .عتَپزًبتبًت

اعتفبدُ ؽدً .وًَِی اله ؽدُی عتجَط ثتزًح را ثتِ آراهتی درٍى

ؽد .در اًتْب عتَپزًبتبًت

یه اعتَاًِ ی هدرج دُ هیلی لیتتزی اس لجتل تتَسیي ؽتدُ رینتتِ ٍ
اًتْبی اعتَاًِی هدرج را چٌدیي ثبر ثِ آراهی ثز رٍی هیش وتبر سدُ
تب فضبی خبلی ثیي ًوًَِّب اس ثیي رفتِ ٍ ًوًَِّب در درٍى اعتَاًِ ثِ

حبفل خداعبسی ٍ هَاد هقلك آى ،فب

1 - Water absorption index
2 -Water solubility index
3 - Nitrogen solubility index

4
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ؽتتفب

آى ثتتزای تنوتتیي ًیتتتزٍصى هحلتتَل در رٍػ ولتتدال (ثْتتز

ّوچٌیي عجَط ثزًح هی تَاًتد ثتِ فٌتَاى یته تزویتت هٌبعتت

عبخت وؾَر آلوبى) ثِ وبر رفت ٍ ثزحغت درفتدی اس ًیتتزٍصى

ثزای فزهَ عیَى غذای وَدن ثِ وبر رٍد ثِ عتَری وتِ افتشٍدى

ول ثیبى ؽد.

هتٌبٍة آى ثِ غتذای وتَدن هتی تَاًتد ثبفتث وتبّؼ تزویجتبت

 6-2تدشیِ ٍ تحلیل آهبری

آلزصى در غذای وَدوبى ؽَد ( .)6عجَط ثزًح هی تَاًد ثِ فٌتَاى

ایي هغبلقِ ثزاعبط عزح پبیِی وبهال تقبدفی ٍ ثب اعتفبدُ اس ًتزم

یه غذا دارٍ در خلَگیزی اس ثتزٍس ثیوتبریّتبی للجتی ،وجتدی ٍ

افشار  )2001( SASدر عغح اعویٌبى  95درفد اًدبم ؽتد .ثتزای

عتٌگ ولیتِ ،دخیتل ثبؽتتد (ّ .)9وچٌتیي هٌجتـ غٌتی اس ٍیتتتبهیي،E
2

1

همبیغِی هیبًگیي تیوبرّب اس آسهَى چٌد داهٌتِ ای داًىتي اعتتفبدُ

تزویجبت اریبساًَلی ٍ الىلّبی تزی تزپٌی اعت وِ هی تَاًد ثتِ

ؽد .ولیِی تیوبرّب ٍ آسهبیؼّب در چْبر تىزار فَرت گزفت.

فٌَاى خشئی اس دارٍّب ،لَاسم آرایؾی ٍ غذاّبی فولگز ثِ وبر رٍد
(.)20ٍ 17

ً -3تبیح ٍ ثحث
 -2-3هَاد هقدًی ٍ اًزصی

 -1-3تزویت ؽیویبیی ًوًَِّبی عجَط ثزًح
تزویت ؽیویبیی ً 4وًَِ عجَط ثزًح هَرد اعتفبدُ در ایي تحمیك
در خدٍل ً 1ؾبى دادُ ؽدُ اعت.

هیشاى اًتزصی ٍ همتدار ولغتین ٍ پتبعتین ًوًَتِّتبی عتجَط هتَرد
هغبلقِ در خدٍل  2آٍردُ ؽدُ اعت.

جدول  -1تزکية شيميايي نمونههاي عثوط تزنج مورد مطالعه (تز حغة وسن تز)
ًوًَِ

درصد رطَبت

ًدا

9/67±0/47b

طبرم

/03±0/12a
12

درصد پزٍتئیي
17/33±0/05d
18/02±0/04c

شیزٍدی

8/64±0/11c

20/46±0/72a

فجز

7/34±0/84d

19/55±0/04b

درصد چزبي

درصد خبکستز

/53±0/14a

/81±0/10a

15

11
/44±0/11a

15±0/03b
±0/05c
13/08

11
10/45±0/2b

/57±0/18d

/38±0/55b

12

10

درصد فیبز خبم

درصد کزبَّیدرات

8/13 ±0/ c

37/53 ± 0/40c

8/8 ±0/2b

34/71 ±0/46d

7/43 ± 0/23d

39/94 ± 0/3b

9/18 ± 0/0a

40/98 ±0/46a

اًزصی.)pهَخَد در عجَط ثتزًح را
هیشاى
درصد()1
ّوىبراى
آهیغبُ ٍ
يکسبى همت
حزٍف تتتزیي
تَد وتتن
ستَى،هتتی
ّزتبّدُ
ّوتتبى عتتَر وتتِ اس ختتدٍل 1درهؾت
≤0/05
ًیستٌد (
سطح 5
تدارتفبٍت هعٌي داری در
دارای
ؽتبب
اعداد
رعَثت ،چزثی ٍ خبوغتز هزثَط ثِ عجَط ثتزًح ًوًَتتتِی فدتز ٍ

در حدٍد  1024تب  1590ویلَصٍل ثز فد گتزم گتشارػ وزدًتد

ونتزیي همدار پزٍتئیي ،هتقلك ثِ ًوًَِی ًدا ثَد .ثیؼتتزیي همتدار

وِ هیشاى اًزصی هَختَد در ًوًَتِّتبی ثتِ وتبر در ایتي تحمیتك در

رعَثتتت ٍ پتتزٍتئیي ثتتِ تزتیتتت در ًوًَتتِّتتبی عتتبرم ٍ ؽتتیزٍدی ٍ

همبیغِ ثب افداد فتَقالتذوز تفتبٍت لبثتل هالحؾتِای دارًتد .دلیتل

ثیؼتزیي همدار چزثی ٍ خبوغتز در ًوًَتِی ًتدا هؾتبّدُ ؽتد در

افتتتلی ایتتتي تفتتتبٍت هتتتیتَاًتتتد ثتتتِ ًمتتتـ در عیغتتتتن آعتتتیبة

حبلی وِ ثیؼتزیي همدار وزثَّیدرات ٍ فیجز هزثَط ثتتتِ ًوًَتِی

ؽبلیىَثیّبی وؾَر ٍ اختالط ًؾبعتِی حبفل اس ثزًح ثتب عتجَط

فدز هی ثبؽتدً .وًَتِّتبی عتجَط هتَرد هغبلقتِ ثتِ لحتبػ همتدار

هزتجظ ثبؽد.

هقٌی داری

تزویجتتبت تغذیتتِای ثتتزًح ثتتِ ٍاریتتتِ ،عجیقتتت ختتبن ،ؽتتزایظ

رعَثت ،پزٍتئیي ٍ چزثی ،فیجز ٍ وزثَّیدرات اختال

ثب یىدیگز دارًد ( .)p <0/05ثبتبچبریتب ( )5همتدار چزثتی عتجَط

هحیغی ٍ وَد ثتِ وتبر رفتتِ ٍاثغتتِ اعتت ( .)11ثٌتبثزایتي ،ایتتتي

ثتتزًح را  ،%13-%23فیجتتز را  ،%6-%14پتتزٍتئیي را ٍ %14- %17

فبوتَرّب هی تَاًٌد رٍی ویفیتت عتجَط ثتزًح ،تبتیزگتذار ثبؽتٌد.

خبوغتز را در هحدٍدُی  %6/68-%11/55گشارػ ًوَد .آهیغتبُ
ٍ ّوىتتبراى(ً )1یتتش همتتدار وزثَّیتتدرات عتتجَط ثتتزًح را حتتدٍد
 % 26/41 - %46/34گشارػ وزدًد.

1- Oryzanol
2- Triterpene alcohols

ثزرعی تزویت ؽیویبیی ٍ خَاؿ فیشیىَؽیویبیی عجَط ثزًح ایزاًی

5

فبوتَرّبی هحیغی وِ هیشاى خبوغتز را در عتجَط ثتزًح افتشایؼ

ًوًَِّبی عجَط ثزًح ثِ وبر رفتِ در ایي تحمیك ،همتدار هثجتت *a

هی دٌّد فجبرتٌد اسًَ :ؿ خبن ،دهبی رؽد ٍ دٍرُی رؽد (.)18

را ًؾبى دادًد وِ ثیبًگز تِ رًگ لزهتش هنتقتزی در عتجَط ثتزًح
اعت وِ دٍ ًوًَتِی ًتدا ٍ ؽتیزٍدی ثتب دٍ ًوًَتِی عتبرم ٍ فدتز،
اختال

هقٌیداری داؽتٌد .اًدیظ هٌفی *ً bؾبى دٌّتدُی آثتی ٍ

جدول  -2ميشان انزصي و مواد معدني نمونههاي عثوط تزنج
سبَس بزًج

پتبسین ( ) mg /100 g

کلسین ( ) mg /100 g

اًزژی()kj / 100 g

ًدا

59/46 ±0/38c

5/42 ±0/10b

1978/05 ±0/ 01a

طبرم

71/50±0/26

8/08±0/23

1929/61 ±0/23

a

a

d

شیزٍدی

65/57 ±0/33b

7/54 ±0/35a

1962/63 ±0/02 c

فجز

64/81 ±0/22

8/26 ±0/26

1962/62 ±0/02

bc

a

c

در ّز ستَى اعداد بب حزٍف يکسبى دارای تفبٍت هعٌي داری در سطح  5درصد ًیستٌد (.)p ≤0/05

جدول  -3ويضگيهاي رنگي نمونههاي عثوط تزنج
*a

*b

*L

∆E

ًدا

5/10 ±0/13 a

6/70 ±0/13 a

73/43±0/00 c

74/00 ±0/00d

طبرم

4/30 ±0/23

75/30 ±0/26

c

74/83 ±0/06

74/23 ±0/ 00

b

75/80 ±0/00

78/13 ±0/26

a

78/53 ±0/00

ًوًَِ

a

6/76 ±0/38

5/10±0/35

a

6/70 ±0/36

c

4/30 ±0/26

b

5/90 ±0/08

d

b
a

شیزٍدی

b

فدز

در ّز عتَى افداد ثب حزٍ

b

یىغبى دارای تفبٍت هقٌی داری در عغح  5درفد ًیغتٌد (.)p ≤0/05

هغبلقبتً ،ؾبى هی دٌّد وِ عْن لبثل هالحؾتِ ای اس خبوغتتز

اًدیظ هثجت *ً bؾبى دٌّدُ ی سرد اعت وِ در ًوًَِّبی عجَط

عجَط ثزًح را فغفز ،پتبعین ،هٌیشیَم ٍ عیلیغیَم تؾىیل هتی دّتد

ثزًح ثِ وبر رفتِ توبهی ایي ًوًَِّب همدار هثجت * bرا ًؾتبى دادًتد

( .)12هیشاى هَاد هقدًی ایتي هغبلقتِ تمزیجتب ثتب ثتَد وتِ ثتب ًتتبیح

وِ ًوًَِی عبرم ثب عبیز ًوًَِّب اس لحبػ اًدیظ * bاختال

حبفل اس تحمیك آهیغبُ ٍ ّوىبراى ( )1وبهال هغبثمت دارد .هیشاى

داری داؽتتت .تفتتبٍت در اًتتدیظّتتبی رًگتتی ًوًَتتِّتتب ٍاثغتتتِ ثتتِ

پتبعین در همبیغِ ثب ولغین ثیؼتز ثَدً .وًَِی ًدا ونتتزیي همتدار

رًگداًِّبی هَخَد در عجَط اعت وِ ثتِ هٌؾتب ثیَلتَصیىی گیتبُ

پتبعین ٍ ًوًَِی عبرم ثیؼتزیي همدار پتبعین را داؽت .ونتزیي

هزتجظ هیثبؽد(.)13

هقٌی

همدار ولغین در ًوًَِی ًدا ثب همدار ( 5/42هیلی گزم در فتد
گزم) ٍ ثیؼتزیي همدار در ًوًَِی فدز ثب همدار ( 8/26هیلی گزم
در فد گزم) هؾبّدُ ؽد.

 -4-3داًغیتِی تَدُ ای
هیشاى داًغیتِی تَدُ ای ًوًَِّبی عجَط ثزًح در خدٍل  4ارائِ
ؽدُ اعت.

ٍ -3-3یضگیّبی رًگی عجَط ثزًح

ّوبى عَر وِ اس خدٍل هؾبّدُ هیؽَد همتدار داًغتیتِی تتَدُای

اًدیظّبی رًگی( * ) ∆E ٍ a*ٍ b* ٍ Lعجَط ثزًحّتبی هتَرد

ثزای ًوًَِّب اس  0/42ثزای ًوًَتِی ًتدا تتب  0/48ثتتزای ًوًَتِی

هغبلقِ در خدٍل ً 3ؾبى دادُ ؽدُ اعت.

عبرم ،هتغیز اعت .اختال

هقٌی داری ّن ثیي ًوًَتِی ؽتیزٍدی ٍ

لبثل هالحؾتِ ای در اًتدیظّتبی رًگتی *∆E ٍ L

ًدا هؾبّدُ ًوی ؽَد( .(p >0/05داًغیتِی تَدُای ثتیؼتتز هجتیي

هؾبّدُ ؽد وِ ثِ تزتیت اس همتدار  73 /43تتب  ٍ 78/13اس همتدار

تزاون ثب ی ًوًَِّبعت .داًغیتِی تتَدُای یته فتبوتَر هْتن در

 74/00تب  78/53ثَد .ثیؼتزیي همدار اًدیظ * Lثتزای ًوًَتِی

ثغتِ ثٌتدی فتزآٍردُّتبی غتذایی اعتت ٍ ثتز رفتتبر یته ختش در

اختال

فدز ثَد وِ رٍؽيتزیي ًوًَِ ًغجت ثِ عتبیز ًوًَتِّبعتت .توتبهی

6
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فزآٍردُّبی پَدری د لت هی وٌد وِ ثغتِ ثِ ریتشی رات هتغیتز

آهیٌِ ،ارتجبط ثغتگی دارد( .)15اًدیظ خذة آة ثب ثزای حفتؼ

اعت (.)16

تبسگی ٍ احغبط چؾتبیی هغلتَة در فتزآٍردُّتبی ًتبًَایی سم
اعت ٍ اًدیظ خذة آة ثب ثِ حفتؼ رعَثتت در فتزآٍردُّتبی
ًبًَایی ووه هی وٌد(.)6
جدول  -4دانغيتهي توده اي نمونههاي عثوط تزنج (گزم تز ميلي ليتز)
شیزٍدی

سبَس بزًج
داًسیتِی تَدُ ای

c

طبرم

0/43±00/0

a

ًدا

0/48±0/00

c

فجز

0/42±0/00

b

0/47±0/00

در ّز ستَى ،اعداد بب حزٍف يکسبى دارای تفبٍت هعٌي داری در سطح  5درصد ًیستٌد ( .)p ≤0/05

جدول  -5انديظ حالليت نيتزوصن نمونههاي عثوط تزنج ()%
سبَس بزًج

ًدا

طبرم

شیزٍدی

فجز

اًديس حاللیت ًیتزٍژى

28/66 ±0/21ab

30/66 ±0/13a

24/33 ±0/02b

25/33 ± 0/12b

در ّز ستَى ،اعداد بب حزٍف يکسبى دارای تفبٍت هعٌي داری در سطح  5درصد ًیستٌد (.)p ≤0/05

 -5-3اًدیظ خذة آة ٍ اًدیظ حاللیت آة
همتتتتبدیز اًتتتتدیظ ختتتتذة آة ٍ اًتتتتدیظ حاللیتتتتت آة

اًدیظ حاللیت آة وِ ثِ حضَر هَلىَلّبی هحلَل در آة

ثتتتزای ًوًَتتتِّتتتبی عتتتجَط ثتتتزًح هتتتَرد هغبلقتتتِ در ختتتدٍل 6

هزتجظ اعت اس همدار ( 15/43گزم ثز گزم) ثزای ًوًَِ ًدا تب

ارائِ ؽدُ اعت.

( 17/21گزم ثز گزم) ثزای ًوًَِی عبرم تغییز هیوٌد وِ تٌْب
ًوًَِی ًدا اختال

جدول  -6ميشان انديظ جذب و حالليت آب عثوط تزنج

هقٌیداری را ثب عبیز ًوًَِّب داؽت

(.)p>0/05

(گزم تز گزم)
سبَس بزًج

اًديس جذة آة

اًديس حاللیت آة

ًدا

3/58 ±0/03 bc

15/43 ±0/01b

طبرم

3/59 ±0/04

a

17/21 ±0/01

3/48 ±0/00

a

16/96 ±0/00

b
c

شیزٍدی

3/70 ±0/05a

فجز
در ّز عتَى ،افداد ثب حزٍ

16/73 ±0/00 a

یىغبى دارای تفبٍت هقٌی داری در عغح 5

درفد ًیغتٌد (.)p ≤0/05

ونتزیي همدار اًدیظ خذة آة ثب همتدار ( 3/47گتزم ثتز گتزم)
ثزای ًوًَِی ؽیزٍدی ٍ ثیؼ تزیي همدار در ًوًَِی فدز ثب همتدار
( 3/70گزم ثز گزم) هؾبّدُ ؽد وتِ تٌْتب ًوًَتِی فدتز اختتال
هقٌی داری ثب عبیز ًوًَِّب داؽت .ؽزفیتت ختذة آة ثتِ تَاًتبیی
ًگِ داری آة ثز خال

خب ثِ ارتجبط دارد ٍ ؽتبهل پیًَتد ثتب آة،

 -6-3اًدیظ حاللیت ًیتزٍصى
دادُّبی حبفل اس اًدیظ حاللیت ًیتزٍصى ثزای ًوًَِّبی عجَط
ثزًح در خدٍل  5هؾبّدُ هی ؽَد.
همدار حاللیت ًیتزٍصى اس  %24/33تب  % 30/66هتغیز اعت
وِ ثیؼتزیي همدار در ًوًَِی عبرم ٍ ونتزیي همدار در ًوًَِی
ؽیزٍدی هؾبّدُ ؽد .حاللیت ثیؼ تز ًیتزٍصى در وٌغتبًتزُّبی
پزٍتئیٌی خْت اعتفبدُ در فزآٍردُّبیی هبًٌد ًَؽبثِّب ،چبؽٌیّب،
هزثبّب ،هقدَىّب ،ؽیزیٌیّب ٍ  ...ثغیبر حیبتی اعت (.)6
ً -4تیدِ گیزی
ًوًَِّبی عجَط هَرد هغبلقِ اس ًؾز ٍیضگیّبی فیشیىَؽیویبیی ٍ
تزویت ؽیویبیی اختال

هقٌیداری ( )p <0/05ثب یىدیگز

ّیتتدرٍدیٌبهیه آة  ،لتتدرت هتتَییٌگی آة ٍ ثتتِ دام اًتتداختي

داؽتٌد .تفبٍت در ٍیضگیّبی فیشیىَؽیویبیی هیتَاًد هزثَط ثِ

فیشیىی آة اعت .اًتدیظ ختذة آة ثتِ خبفتیت آة گزیتشی،

ًغجت پزٍتئیي ثِ ًؾبعتِ ٍ عبیز تزویجبت هَخَد در عجَط ثزًح

 ،pHدهب ،لدرت یًَی ،غلؾت پزٍتئیيّتبً ،تَؿ ٍ تقتداد اعتیدّبی

ثبؽدً .وًَِّبی عجَط ثِ لحبػ همدار رعَثت ،پزٍتئیي ٍ چزثی،
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هقٌیداری ثب یىدیگز هیثبؽٌد

فیجز ٍ وزثَّیدرات دارای اختال

. هیشاى پتبعین ًوًَِّب در همبیغِ ثب ولغین ثیؼتز ثَد.)p <0/05(
 ثب اعالؿ اس.ثیؼتزیي داًغیٌِی تَدُای در ًوًَِی ًدا دیدُ ؽد
ایي دادُ هیتَاى تداثیز سم در عزاحی اًجبرّب خْت خیزُعبسی
 ًوًَِّبی هَرد.ٍ ّویتتتي عَر ثغتِثٌدی ایي هبدُ را اًدیؾید
 اعتفبدُ اس. خذة ٍ حاللیت آة ثب یی داؽتٌد،اعتفبدُ اًدیظ
عجَط ثزًح ثب داؽتي اًدیظ خذة آة ثب خْت اعتفبدُ در
فزآٍردُّبی غذایی هبًٌد فزآٍردُّبی ًبًَایی وِ ًیبسهٌد ثِ حفؼ
هقٌیداری در

 اختال.رعَثت ّغتٌد تَفیِ ؽدُ اعت

 ًتبیح حبفل اس ایي.∆ هؾبّدُ ؽدE ٍ L* اًدیظّبی رًگی
 ًؾبى داد وِ عجَط ثزًح ثب داؽتي همدار چزثی ٍ پزٍتئیي،تحمیك
 هیتَاًد تزویت غذایی هٌبعجی ثزای،ثب ٍ هیشاى هٌبعت خبوغتز
ُاًغبى ثبؽد ٍ ّوچٌیي پتبًغیل ثبلمَُی هٌبعجی ثزای اعتفبد

هقز

.در فزهَ عیَىّبی غذایی خدید دارد
ع بط گشاری
 ًَیغٌدگبى ایي همبلِ ثز خَد ٍاخت هی داًٌد تب اس سحوبت،در اًتْب
 خْت در اختیبر گذاؽتي اهىبًبت ٍ ٍعبیل،پضٍّؾىدُی ثزًح
. ع بطگشاری ًوبیٌد،سم ثزای اًدبم ایي تحمیك
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