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چکیده

مقاله پژوهشی

اثر فرایند تخمیر و امواج مایکروویو بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی
سبوس گندم
*2

زینب ایزدی ،1مصطفی مظاهری تهرانی

،

2

فخری شهیدی

 .1دانشجوی دکتری علوم و صنایع غذایی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد
 .2استاد ،گروه علوم و صنایع غذایی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد
(تاریخ ارسال ،1400/04/26 :تاریخ آخرین بازنگری ،1400/06/22 :تاریخ پذیرش)1400/06/24 :

چکیده
سبوس گندم منبعی غنی از فیبر رژیمی است و به این دلیل ،به کارگیری آن در صنعت غذا افزایش یافته است .میزان
اسید فیتیک و فیبر رژیمی نامحلول آن باال است و میتواند به طور معنیداری کیفیت تغذیهای و تکنولوژیکی فراوردههای
غذایی را کاهش دهد .هدف از این مطالعه بررسی اثر فرایند تخمیر و امواج مایکروویو بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی سبوس
گندم است .نتایج نشان داد میزان اسید فیتیک طی فرایندهای تخمیر و مایکروویو به ترتیب از  4805/67 mg/100gبه
 2756/67 mg/100gو  3023/33 mg/100gکاهش یافت ،اما در نتیجه استفاده ترکیبی این دو فرایند ،کاهش بیشتری در
میزان اسیدفیتیک مشاهده شد ( .)2205/94 mg/100gمیزان فیبر محلول نمونه شاهد ( )%3/63طی فرایند مایکروویو کاهش
( ،)%1/06اما در طی فرایند تخمیر ( )%9/30و همچنین در نتیجه فرایند ترکیبی تخمیر و مایکروویو افزایش ( )%6/46یافت.
نتایج اندازهگیری فاکتورهای * a* ،Lو * bنشان داد میزان * Lطی فرایند مایکروویو ،تخمیر و فرایند ترکیبی از  56/71به
ترتیب به  48/74 ،50/41و  46/69کاهش یافت .فاکتور * aاز  4/69طی فرایند مایکروویو به  5/90و طی فرایند ترکیبی به
 5/46افزایش یافت ،اما طی فرایند تخمیر تغییر معنیداری نشان نداد .فاکتور * bاز  26/73به  31/92طی تخمیر و 32/63
طی فرایند ترکیبی افزایش ،اما طی فرایند مایکروویو به  25/16کاهش یافت .تصاویر حاصل از میکروسکوپ الکترونی روبشی،
ایجاد سطوحی با لبه های هموار در فرایند تخمیر و ایجاد تخلخل در سطح ذرات سبوس طی فرایند مایکروویو نشان داد.
براساس نتایج فرایند مایکروویو پتانسیل کاهش میزان اسید فیتیک را دارد و عالوه بر این موجب خشک شدن سبوس تخمیر
شده نیز میشود ،و زمان نگهداری آن را افزایش میدهد .از این رو ،استفاده همزمان این دو فرایند ،جهت بهبود ویژگیهای
فیزیکوشیمیایی سبوس ،توصیه میشود.
واژههای کلیدی :سبوس گندم ،تخمیر ،مایکروویو ،اسید فیتیک ،فیبر رژیمی.

* نویسنده مسئولmmtehrani@um.ac.ir:
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 .1مقدمه
فراوردههای غذایی بر پایهی غالت ،به ویژه نان ،در بسیاری
از کشورها غذای اصلی به شمار میآیند و بخش زیادی از
کالری و پروتئین رژیم غذایی انسان را تأمین میکنند.
بنابراین طی چند سال اخیر ،تحقیقات گستردهای در زمینه
بهبود کیفیت تغذیهای و تکنولوژیکی آنها انجام شده است.
اهمیت تغذیهای فیبر رژیمی 1در مطالعات زیادی به اثبات
رسیده است .در رژیم های غذایی متداول ،کمتر از 20 g/day
فیبر رژیمی دریافت میشود ،در حالیکه مقدار توصیه شده
 25-30g/dayاست ].[1
با توجه به اثرات سالمتیبخش فیبر رژیمی بر کاهش
بیماریهای قلبی عروقی ،کلسترول خون ،بیماریهای
گوارشی و جلوگیری از سرطان و تفاوت در مقدار مورد نیاز و
مقدار دریافت روزانه فیبرهای رژیمی ،غنیکردن فراوردههای
غذایی با فیبر مورد توجه قرار گرفتهاست ].[2
سبوس گندم الیهی خارجی دانهی گندم است و بعد از
جداسازی آندوسپرم نشاستهای (شامل پریکارپ ،تستا،
هیالین و آلرون) در فرایند آسیاب به دست میآید ].[3
سبوس گندم منبع غنی از فیبر رژیمی شامل فیبر رژیمی
محلول و نامحلول است ] .[4میزان باالی فیبر رژیمی
نامحلول به طور قابل توجهی قابلیت فراوری و کیفیت
خوراکی فراورده های آردی را کاهش میدهد .میزان فیبر
رژیمی سبوس گندم %35-50 ،است .اما تنها  %2-3آن را،
فیبر رژیمی محلول تشکیل میدهد .فیبر رژیمی به طور
عمده شامل سلولز ،لیگنین و آرابینوگزیالن و بتاگلوکان است
] .[5همچنین شامل ترکیباتی نظیر نشاسته ،پروتئین ،چربی،
مواد معدنی (مانند آهن ،کلسیم و روی) و ویتامینها است
] [6و به همین دلیل جایگاه ویژهای در صنعت غذا پیدا
کردهاست که میتواند از طریق مواد غذایی بر پایهی غالت
نظیر نودلها  ،نانها و کوکیها مقادیر زیادی فیبر رژیمی را
وارد رژیم غذایی انسان کند ] .[7اما به دلیل وجود ساختار
فیبری ،افزودن سبوس گندم میتواند کیفیت حسی
فراوردهها را کاهش دهد ] [8و منجر به ایجاد تغییرات
نامطلوبی در کیفیت مواد غذایی حامل آن به ویژه نان شود.

)1. Dietary Fibre (DF

در واقع فیبر رژیمی نامحلول در زمان آمادهسازی فراورده
های آردی ،به سلولهای گاز آسیب میرساند و در نتیجه
کیفیت محصول را کاهش میدهد ] .[4این تغییرات شامل
ضعیفشدن ساختار نان ،کاهش کیفیت پخت ،کاهش حجم
نان و نیز کاهش االستیسیته پوسته نان میباشد ] [9عالوه بر
این ،سبوس گندم حاوی درصد باالیی از اسید فیتیک است.
این ترکیب از یک حلقه اینوزیتول و شش گروه فسفات
تشکیل شدهاست که میتواند با مواد معدنی و پروتئینها
کمپلکس تشکیل دهد و دسترسی زیستی آنها را کاهش
دهد .درنتیجه استفاده از سبوس فراوری نشده در تهیه
فراوردههای غذایی ،مشکالت قابل توجهی از جمله کمخونی
ناشی از فقر آهن ،پوکی استخوان و کاهش رشد و نمو بدن را
به دنبال خواهد داشت ].[2
به منظور بهبود کیفیت خوراکی و تغذیهای سبوس ،تعدادی
از محققان بر اصالح ویژگیهای سبوس گندم تمرکز کردهاند
] .[14 -10تاکنون مطالعات زیادی در زمینه کاهش اثرات
منفی سبوس انجام شده است ،این مطالعات شامل بررسی
تأثیر کاهش اندازه ذرات ،خیساندن سبوس ،فرایند
هیدروترمال ،تخمیر و تیمار آنزیمی میباشد که موجب
کاهش اسید فیتیک و بهبود ویژگیهای فیزیکوشیمیایی
سبوس گندم میشوند .همیسلولز و لیگنین حدود  %90فیبر
رژیمی نامحلول سبوس را تشکیل میدهند ] .[15لیگنین و
همیسلولز در سبوس با هم پیوند برقرار میکنند و همراه با
سلولز ساختار محکم و متراکمی را تشکیل میدهند ].[16
وجود این ساختار از اصالح کافی سبوس گندم توسط
روشهای رایج جلوگیری میکند و به مقدار قابل توجهی
کیفیت خوراکی و ارزش تغذیهای سبوس گندم و محصوالت
غذایی سبوسدار را کاهش میدهد ] .[11یکی از روشهای
اصالح سبوس ،استفاده از تخمیر قبل از افزودن آن به آرد
است .کاتینا و همکاران در سال  ،2012گزارش کردند که نان
حاوی سبوس تخمیر شده (به مدت  ،)20 hحجم مخصوص
باالتر و مغز نان نرمتر از نانهای حاوی سبوس تخمیر نشده
داشت .محققان پیشنهاد کردند که دلیل این بهبود ،به طور
عمده میتواند به افزایش حاللیت آرابینوگزیالن در اثر تخمیر
و اصالح ساختار دیواره سلولی سبوس ،نسبت داده شده شود.
بر اساس نتایج این مطالعه ،زمانی که مخمر در زمان افزودن

اثر تخمیر و مایکروویو بر سبوس گندم

زینب ایزدی و همکاران

سبوس تخمیر شده ،در خمیر وجود دارد ،موجب بهبود
ویژگیهای نان میشود ].[12
کودا و همکاران در سال  ،2014سبوس گندم را به مدت 8 h
توسط باکتریهای اسیدالکتیک و سویههای مخمر در ترکیب
با آنزیمهای هیدرولیتیک  ،تخمیر کردند و گزارش کردند که
فعالیت الکتوباسیلوس برویس 1جهت بهبود حجم نان
ضروری است .در واقع تغییرات قابل توجهی در زمان تخمیر
ایجاد میشود که میتواند به دلیل اصالح سبوس یا حضور
میکروارگانیسمها و آنزیمها در خمیر باشد ] .[13
در پژوهش انجام شده در سال  ،1995گوبتی و همکاران
گزارش کردند که باکتریهای اسیدالکتیک هتروفرمنتاتیو
فعالیت متابولیکی مخمر را افزایش میدهند ،در نتیجه حجم
خمیر تهیه شده با سبوس تخمیر شده ،به دلیل افزایش تولید
دیاکسید کربن ،بهبود مییابد ،همچنین اسیدیشدن،
قابلیت نگهداری گاز را در گلوتن افزایش میدهد .بنابراین
فرایند تخمیر میتواند موجب بهبود شبکه گلوتنی جهت
نگهداری گاز دیاکسید کربن شود ].[14
استفاده از امواج مایکروویو ،روش جدید حرارتدهی است که
امروزه استفاده از آن در صنعت غذا به دلیل اقتصادی بودن و
مؤثر بودن در زمان کوتاه ،گسترش یافته است .در مطالعهی
انجام شده در سال  ،2012کائور و همکاران کاهش ترکیبات
ضدتغذیهای سبوس غالت را توسط فرایندهای مختلف
(مایکروویو ،حرارتدهی خشک و حرارتدهی مرطوب) مورد
بررسی قرار دادند .حرارتدهی مایکروویو در  2450 Hzبه
مدت  2/5 minمیزان اسید فیتیک را به میزان %53/85
کاهش داد .بر اساس این مطالعه ،فرایند مایکروویو مؤثرترین
فرایند در کاهش ترکیبات ضدتغذیهای سبوس بوده و
میتواند جهت تهیه سبوس فراوری شده جهت کاربرد در
فرموالسیون مواد غذایی مورد استفاده قرار گیرد ].[17
با توجه به نتایج مطالعات انجام شده ،تنها به کارگیری یک
تیمار موجب بهبود ویژگیهای کیفی مورد نظر نخواهد شد،
در نتیجه با توجه به اهمیت غنینمودن رژیمهای غذایی با
فیبر ،به ویژه غنیسازی نان ،الزم است جهت افزایش کارایی
فرایندها و کاهش اثرات منفی افزودن سبوس بر ویژگیهای

1. Lactobacillus brevis
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تکنولوژیکی نان ،از ترکیب تیمارها استفاده نمود تا شدت و
میزان هر تیمار کاهش یابد .با توجه به اینکه معموالً از فرایند
تخمیر جهت کاهش اسید فیتیک سبوس استفاده میشود و
این فرایند زمانبر است ،الزم است از فرایندهای دیگر جهت
کاهش زمان و هزینهی فراوری سبوس استفاده شود .تاکنون
اثر ترکیبی فرایند تخمیر و مایکروویو بررسی نشده است،
هدف از انجام این پژوهش ،بررسی اثر فرایندهای تخمیر و
مایکروویو به تنهایی و در ترکیب با یکدیگر ،بر کاهش میزان
اسید فیتیک سبوس گندم و بهبود ویژگیهای
فیزیکوشیمیایی سبوس بوده است.
 .2مواد و روشها
 .1.2مواد
آرد گندم  %10/76( %77رطوبت %0/49 ،خاکستر و
 %14/61پروتئین) از شرکت آرد آستان قدس رضوی تهیه
گردید .سبوس گندم تهیه شده از کارخانه آرد توسط آسیاب
چکشی آسیاب و با الک با مش  )300 μ( 50الک گردید.
پودر فوری مخمر از شرکت خمیرمایه رضوی تهیه گردید.
کیت آنزیمی اندازهگیری فیبر رژیمی از شرکت مگازیم
ایرلند2خریداری شد .اسید سولفوریک  ،%98اسید نیتریک
 ،%65پتاسیم دی هیدروژن فسفات ،منووانادات آمونیوم،
هپتامولبیدات آمونیوم ،اسیدپرکلریک ،اسیدکلریدریک %35
از شرکت مرک و اتانول  %95از شرکت سینا طب تهیه شدند.
بررسی ریز ساختار با استفاده از میکروسکوپ الکترونی
روبشی( 3فیلیپس ،هلند ،مدل  )XL30و دستگاه الیه نشانی
طال ) ،Bal-Tecسوئیس) انجام شد.
 .2.2روشها
 .1.2.2فراوری سبوس با روش تخمیر ،مایکروویو و
فرایند ترکیبی تخمیر  -مایکروویو
 تخمیر :در فراوری به روش تخمیر 100 g ،سبوس گندمبا  350 gآب و  1/25 gمخمر در ظرفی مخلوط شد و با
فویل آلومینیومی پوشانده شد ،سپس در انکوباتور با دمای
 25 ◦Cبه مدت  12 ،8 ،4و  16 hقرار داده شد ].[1
2. Megazyme International Ireland
)3. Scanning Electron Microscopy (SEM
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 مایکروویو :در فراوری به روش مایکروویو 10 g ،سبوس درپلیتهای شیشه ای تحت امواج مایکروویو با توانهای ،600
 750و  900 Wو زمانهای  5 ،3 ،1و  7 minقرار گرفت.
 فرایند ترکیبی تخمیر و مایکروویو :ابتدا نمونهها درزمانهای کمتر ( 4و  )8 hتخمیر شدند و سپس فرایند
مایکروویو در توانهای  750 ،600و  900 Wو زمانهای ،1
 5 ،3و  7 minبر روی نمونههای سبوس تخمیر شده انجام
شد .در نهایت نمونهها در دمای اتاق خنک و در بستههای
پلی اتیلنی بستهبندی شدند.

برود .محلول به بالن  100 mlمنتقل و با آب مقطر به حجم
رساندهشد .در مرحلهی بعد  5 mlاز محلول حاصل به بالن
حجمی  100 mlمنتقل 50 ml ،آب مقطر و  25 mlمحلول
کمپلکس رنگی اضافه گردید .سپس محلول با آب مقطر به
حجم رسانده و همگن شد .بعد از  15 minاستراحت دادن
به محلولها جذب نمونهها در طول موج  420 nmقرائت
گردید.
 .4.2.2فیبر رژیمی محلول ،فیبر رژیمی نامحلول و
فیبر رژیمی کل

 .2.2.2اندازهگیری ترکیبات سبوس
میزان رطوبت ،چربی ،پروتئین ،خاکستر و نمونه سبوس بر
اساس روشهای  AACCبه ترتیب با شماره های (،)44-19
( ، )08-01( ،)46-10( ،)30-25اندازهگیری شد ].[18
 .3.2.2اسید فیتیک
اندازهگیری اسید فیتیک بر اساس روش اسپکتروسکوپی
مطابق استاندارد شماره  17028استاندارد ملی ایران انجام
شد ] .[19در این روش ،جهت انجام آزمون  5 gاز نمونه را
وزن کرده 100 ml ،محلول اسیدکلریدریک  %1/2حاوی
 %10سولفات سدیم به آن اضافه شد و به مدت  24 hدر
دمای اتاق بر روی شیکر قرار گرفت .سپس به مدت 40 min
در سانتریفوژ  5000 rpmقرار داده 10 ml ،از محلول رویی
را که شامل اسید فیتیک استخراج شده است را برداشته و
 5 mlمحلول حاوی اسید کلریدریک  %5 ،%0/6سولفات
سدیم و  %0/4کلرید آهن  IIIبه آن اضافه گردید .محلول را
به مدت  40 minدر حمام آب جوش قرار دادهشد تا رسوب
تشکیل شود .رسوب فیتات آهن با استفاده از سانتریفوژ
 5000 rpmدر مدت  30 minاز محلول جدا گردید .به
رسوب حاصل 6 ml ،محلول  1:1حجمی اسیدسولفوریک و
اسید نیتریک غلیظ اضافه و محلول به بالن هضم کلدال
منتقل شد و تا زمانی که بخارات سفید باالی مایع ظاهر
گردید ،هضم ادامه یافت .به محلول هضم شده ،به آرامی ml
 10آب مقطر اضافه و مخلوط به مدت  30 minدر حمام آب
جوش حرارت دادهشد تا یپروفسفات به طور کامل از بین

اندازهگیری فیبر رژیمی با استفاده از روش پروسکی و
همکاران ( ،)1988انجام شد .مراحل این روش جهت
اندازهگیری فیبر رژیمی نامحلول ،به ترتیب ذیل انجام
پذیرفت :نمونه سبوس در دمای  70◦Cبه مدت 8-9 h
خشک شد ،کراسیبل به مدت  5 hدر آون با دمای 105 ◦C
قرار گرفت و توزین گردید 1 g .نمونه سبوس با  50 mlبافر
فسفات با

 pH = 6در داخل بشر ریخته شد و 100 μL

آنزیم آلفاآمیالز به آن اضافه و به مدت  15 minدر بن ماری
 100 ◦Cقرارگرفت و سپس در دمای محیط
با دمای
خنک شد و با استفاه از سود  0/275نرمال  pHبه 7/5
رسید 100 μL .آنزیم پروتئاز اضافه گردید و به مدت
 30 minدر بن ماری شیکردار با دمای  60 ◦Cقرار گرفت و
با استفاده از اسیدکلریدریک  0/325نرمال  pHبه 4/5
رسید،
 200 μLآنزیم آمیلوگلوکوزیداز اضافه و مدت  30 minدر بن
ماری شیکردار با دمای  60 ◦Cقرار گرفت و سپس در دمای
محیط سرد شد .فیلتراسیون مخلوط با کراسیبل انجام
پذیرفت ،فیبر باقیمانده روی کراسیبل دو مرتبه با 10 mL
آب دیونیزه ،دو مرتبه با  10 mLاتانول  %95و دو مرتبه با
 10 mLاستون شستشو گردید ،کراسیبل به مدت  5 hدر
آون با دمای  105 ◦Cقرار گرفت و سپس توزین شد .تمام این
فرایندها برای دو کراسیبل انجام پذیرفت .محتویات یک
ظرف برای اندازهگیری پروتئین و محتویات کراسیبل دیگر
برای اندازهگیری خاکستر مورد استفاده قرار گرفت .مقادیر به
دست آمده ،جهت تصحیح میزان فیبر رژیمی نامحلول به کار
گرفته شد ].[20
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اندازهگیری میزان فیبر محلول بر اساس مراحل زیر انجام
پذیرفت:
جمعآوری فاز عبوری از کراسیبل ،افزودن اتانول  %95به
مایع جمعآوری شده (مقدار اتانول  4برابر حجم مایع است)،
فیلتراسیون مخلوط با کراسیبل (یک ساعت بعد از افزودن
الکل) ،قرار دادن کراسیبل در آون با دمای  105 ◦Cبه مدت
 5 hو توزین آن ،شستشوی فیبر روی کراسیبل سه مرتبه با
 20mlاتانول  ،%78دو مرتبه با اتانول  %95و دو مرتبه با
استون ،قرار دادن کراسیبل در آون با دمای  105 ◦Cبه مدت
 5 hو توزین آن .مانند فیبر رژیمی نامحلول ،تمام این
فرایندها برای دو ظرف ،یکی برای اندازهگیری پروتئین و
دیگری جهت تعیین میزان خاکستر ،انجام شد .فیبر رژیمی
کل از مجموع فیبر رژیمی محلول و نامحلول به دست آمد.
 .5.2.2تصویربرداری با SEM

مقداری از نمونه خشک با استفاده از چسب روی یک پایه
فلزی قرار داده شد .سپس نمونهها در خالء قرار گرفتند تا
کامالً خشک شوند .در مرحله بعدی ،نمونهها با طال پوشش
داده شد و توسط میکروسکوپ با بزرگنمایی×100 - ×2500
تصویربرداری انجام شد .این آزمون جهت بررسی اثر فرایند
تخمیر و مایکروویو بر سطح ریزساختار سبوس گندم ،مورد
استفاده قرار گرفت.

 .6.2.2رنگ
رنگ سبوس خام و نمونههای سبوس فراوریشده توسط
دستگاه رنگ سنج هانترلب )(color slex, American, 45.0
اندازه گیری شد .شدت رنگ برحسب روشنای )* ،)Lقرمزی -
سبزی )* )aو زردی  -آبی )* ،)bبیان گردید .این آزمون با
چهار تکرار انجام شد.
 .7.2.2آنالیز آماری
جهت بررسی اثر فرایند تخمیر و امواج مایکروویو بر
ویژگیهای فیزیکوشیمیایی سبوس گندم ،آنالیز واریانس
) (ANOVAدر سطح  P < 0.05مورد استفاده قرار گرفت و
مقایسه بین میانگینها با استفاده از آزمون دانکن و از
نرمافزار آماری  Minitab 17صورت گرفت .آزمونها به طور
عمده در سه تکرار انجام شد و سپس میانگین و انحراف
معیار به دست آمد.
 .3نتایج و بحث
 .1.3ترکیبات سبوس
درصد ترکیبات سبوس گندم مورد استفاده در این مطالعه،
در جدول ( )1آورده شده است.

جدول ( )1درصد ترکیبات سبوس گندم
Table 1. Composition percentage of wheat bran

ترکیبات

درصد ترکیبات (گرم در  100گرم)

Composition

Composition percentage
11.67±0.23

رطوبت (بر اساس وزن مرطوب)
(Based on wet weight) Moisture

پروتئین

14.79± 0.31

فیبر رژیمی کل

48.32±0.98

فیبر رژیمی نامحلول

44.69±0.93

Protein
Total dietary fiber
Insoluble Dietary Fiber

فیبر رژیمی محلول
Soluble dietary fiber

چربی

3.63±0.21
4.68±0.06

Fat

خاکستر
Ash

اسید فیتیک
Phytic acid

67

6.85±0.12
4.805±0.15
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 .2.3آزمون اسید فیتیک
 .1.2.3اثر فرایند تخمیر بر کاهش میزان اسید فیتیک
فرایند تخمیر ،یکی از فرایندهای مؤثر بر کاهش اسید
فیتیک است ،در نتیجه میتواند در افزایش دسترسی زیستی
ترکیبات معدنی مؤثر باشد .همانطور که در شکل ( )1نشان
داده شده است ،با افزایش زمان تخمیر از  0تا ( 8 hدر دمای
 ،)30◦Cمیزان اسید فیتیک با سرعت قابل توجهی کاهش
یافتهاست ،اما از  8-12و  ،12-16 hمیزان اسید فیتیک
کاهش معنیداری را نشان نداد .علت این روند تغییر را
میتوان بدین صورت بیان کرد که در زمان تخمیر سبوس
گندم ،به دلیل تولید دی اکسید کربن و اسیدهای آلی توسط

مخمر و کاهش  ،pHحاللیت اسید فیتیک افزایش مییابد ،در
نتیجه قابلیت دسترسی آنزیم فیتاز به اسید فیتیک افزایش
یافته ،همچنین به دلیل مناسب بودن شرایط فعالیت آنزیم
فیتاز ( ،)pH = 5/5میزان اسید فیتیک کاهش مییابد ].[21
اما با افزایش زمان تخمیر (از  8-12و  ،)12-16 hاز یک سو
به دلیل تشکیل کمپلکسهای اسیدی نامحلول اسید فیتیک
و غیر فعال شدن آنزیم فیتاز در اثر تجمع با کلسیم و فسفات
معدنی آزاد شده از سویی دیگر ،میزان اسید فیتیک تقریباً
ثابت میماند ].[22

5000

3000

)Phytic Acid (mg/100g

4000

2000
16

12

4

8

0

)Fermentation time (h

شکل ( )1میزان اسید فیتیک نمونه شاهد و نمونههای تخمیر شده در زمانهای  12 ،8 ،4و .16 h
Fig 1. Phytic acid content of control sample and fermented samples in times of 4, 8, 12 and 16 h.

در سال  ،2008دِفیتینیزاسیون 1سبوس گندم به وسیله
تخمیر در زمانهای  6 ،4 ،2و  ،8 hمورد مطالعه قرار گرفت.
براساس نتایج این مطالعه ،با افزایش زمان تخمیر کاهش قابل
توجهی در مقدار اسید فیتیک سبوس گندم مشاهده شد
].[21
اثر اندازه ذرات ،فرایند هیدروترمال و تخمیر (استفاده از
1. Dephytinization

مخمر در دمای  ،30°Cبه مدت  ،)8 hبر میزان اسید فیتیک
و ویژگیهای فیزیکوشیمیایی سبوس گندم در سال ،2014
توسط مجذوبی و همکاران ،مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.
در اندازه ذرات  ،280 μمیزان اسید فیتیک نمونه شاهد
( ،)5010 mg/100gبا استفاده از فرایند تخمیر %35/9
کاهش یافت و به ) (3210 mg/100gرسید ].[23

زینب ایزدی و همکاران

 .2.2.3اثر امواج مایکروویو بر کاهش میزان اسید
فیتیک
در این پژوهش ،اثر فرایند مایکروویو بر میزان اسید فیتیک،
در توانهای مختلف  750 ،600و  900 Wو در زمان های
 5 ،3 ،1و  7 minمورد بررسی قرار گرفت .براساس نتایج
اندازهگیری اسید فیتیک ،مشخص گردید این فرایند تأثیر
قابل توجهی بر کاهش میزان اسید فیتیک دارد .با توجه به
اینکه اسید فیتیک ترکیبی نسبتاً پایدار به حرارت است،
جهت تجزیهی آن به دمای باال نیاز است .همانطور که در
شکل ( )2مشاهده میشود در زمان ثابت با افزایش توان از
 600به  750و  ،900 Wبه دلیل زیاد شدن سرعت افزایش
دما ،میزان اسید فیتیک به میزان بیشتری کاهش یافتهاست.
همچنین در توان ثابت با افزایش زمان به دلیل افزایش دما،
میزان اسید فیتیک کاهش مییابد و بیشترین کاهش
معنیدار در توان  900 Wو زمان  5 minمشاهده شد .علت
این کاهش ،بیشتر بودن حرارت در این شرایط است ،اما به
نظر میرسد دلیل مهمتر اثر مایکروویو در کاهش سطح اسید
فیتیک ،وجود خاصیت آنتیاکسیدانی در اسید فیتیک است.
در زمان استفاده از مایکروویو ،اسید فیتیک به دلیل داشتن
خاصیت آنتیاکسیدانی ،رادیکالهای آزاد را کاهش میدهد،
در نتیجه ساختار آن شکسته شده و تجزیه
میگردد .بنابراین در زمان به کارگیری فرایند مایکروویو ،دو
عامل حرارت و اثر آنتیاکسیدانی اسید فیتیک ،موجب
کاهش میزان این ترکیب میشوند .مطالعهای در سال ،2006
کاهش میزان اسید فیتیک دانههای  Cicer arietinumرا
تحت تأثیر فرایند مایکروویو نشان داد ].[24
دِمیر و الگان ،در سال  ،2014اثر چهار فرایند اتوکالو،
مایکروویو ،اشعه مادون قرمز و اشعه فرابنفش را بر سبوس
آرد کامل گندم جهت بهبود ویژگیهای تغذیهای نان کامل
گندم مورد بررسی قرار دادند .براساس نتایج این مطالعه
مشخص گردید کاهش معنیداری در میزان اسید فیتیک
نانهای تهیه شده با آرد حاوی سبوس فراوریشده ،ایجاد
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میشود .اندازهگیری اسید فیتیک نمونههای فراوریشده
نشان داد ،بیشترین کاهش در میزان اسید فیتیک در زمان
به کارگیری فرایندهای اتوکالو و مایکروویو مشاهده میشود.
در واقع به دلیل اینکه اسید فیتیک نسبت به حرارت ،ترکیب
نسبتاً پایداری است و فرایندهای حرارتی نظیر مایکروویو و
اتوکالو به طور مؤثری موجب تخریب آن میشوند .مقدار
اسید فیتیک نمونههای نان ،توسط این فرایندها از
 566/5mg/100gبه ترتیب به  454/8 mg/100gو
 461 mg/100gکاهش یافت که به ترتیب موجب  19/71و
 %18/6کاهش در میزان اسید فیتیک نمونههای نان شدند.
این تغییر نشاندهندهی نقش قابل توجه این فرایندها در
کاهش میزان اسید فیتیک است ].[25
در سال  ،2012میزان اسید فیتیک ،سیانید هیدروژن و
اگزاالت دانههای خام و خیسانده شده Mucuna pruriens
اندازهگیری شد .نتایج این مطالعه کاهش وابسته به زمان این
ترکیبات را تحت فرایند مایکروویو نشان داد .با افزایش زمان،
میزان این فاکتورها به طور معنی داری کاهش یافت ].[26
همچنین مطالعات نشان دادهاست که فرایند مایکروویو در
کاهش سطح اسید فیتیک مؤثر است ،در واقع رادیکالهای
آزاد موجب میشوند تا اسید فیتیک به عنوان آنتیاکسیدان
در حضور رادیکالهای آزاد تخریب شود و مانع اکسیدشدن
سایر ترکیبات گردد ،زیرا این ترکیب ،فعالیت آنتیاکسیدانی
باالیی دارد ].[27
ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و حسی سبوس برنج برشته شده
با مایکروویو در سال  ،2012توسط گارسیا و همکاران ،مورد
بررسی قرار گرفت .بر اساس این مطالعه مشخص گردید
فاکتورهای ضدتغذیهای موجود در سبوس برنج نظیر
بازدارنده تریپسین و اسید فیتیک به وسیله حرارت غیرفعال
میشوند و کمپلکسهای نامحلول تشکیل میدهند ،این امر
موجب محتوای اسید فیتیک کمتر در سبوس برشته شده
نسبت به سبوس خام میشود ].[28
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شکل ( )2میزان اسید فیتیک نمونههای فراوریشده با مایکروویو.
Fig 2. Phytic acid content of processed by microwave samples.

 .3.2.3اثر فرایند ترکیبی تخمیر ( 8 hو  )4و
مایکروویو (توان  )900 Wبر کاهش اسید فیتیک
در این مطالعه مشخص گردید ،فرایند تخمیر بعد از ،8 h
بیشترین کاهش مؤثر را در میزان اسید فیتک ایجاد میکند
و استفاده از توانهای مختلف مایکروویو در زمانهای مختلف
نشان داد بیشترین کاهش در میزان اسید فیتیک در توان
 900 Wو زمان  7 minایجاد میشود .جهت بررسی اثر
ترکیب فرایندهای تخمیر و مایکروویو در کاهش اسید
فیتیک ،شرایط مناسب جهت کاهش اسید فیتیک به وسیله
این دو فرایند با یکدیگر تلفیق شد و به منظور بررسی
دقیقتر ،عالوه بر زمان  8 hتخمیر ،زمان  4 hو در مورد
فرایند مایکروویو ،زمانهای 1و  3و  5 minعالوه بر زمان
 ،7 minمورد مورد بررسی قرار گرفتند .همانطور که در
جدول ( )2مشاهده میشود ،استفاده از فرایند ترکیبی
میتواند تأثیر قابل توجهی بر کاهش
تخمیر و مایکروویو
اسید فیتیک داشته باشد و همچنین زمان فرایند تخمیر را
کاهش دهد .علت این کاهش ،میتواند به دلیل کاهش اسید
فیتیک در فرایند تخمیر و ادامه روند کاهش آن توسط فرایند
مایکروویو به عنوان فرایند تکمیلی باشد .در واقع آنزیم فیتاز
مخمر و آنزیمهای فیتاز موجود در سبوس به تنهایی قادر به

تجزیه تمام محتوای اسید فیتیک موجود در سبوس نیستند
و جهت تجزیه اسید فیتیک محبوس در ساختار کمپلکسها،
نیاز به فرایندهایی است که بتوانند از طریقی دیگر اسید
فیتیک را تجزیه کنند و مقدار آن را کاهش دهند .فرایند
مایکروویو میتواند مکمل مناسبی جهت تجزیه بیشتر اسید
فیتیک نمونههای سبوس تخمیر شده باشد و به بهبود
ویژگیهای تغذیهای سبوس کمک کند .در این فرایند
ترکیبی ،به دلیل وجود آب و مکانیسم چرخش دو قطبی،
انتقال حرارت با استفاده از امواج مایکروویو بهتر صورت
گرفته و در زمان کمتر نسبت به فرایند تخمیر به تنهایی،
میزان بیشتری از اسید فیتیک تجزیه خواهد شد .عالوه بر
این به دلیل کاهش رطوبت سبوس تخمیر شده ،این فرایند
میتواند موجب خشک شدن نمونههای تخمیر شده سبوس
شود و شرایط نگهداری نمونههای سبوس را بهبود دهد.
همانطور که در جدول ( )2مشاهده میشود در زمان تخمیر
( )4 hبین میزان اسید فیتیک نمونههای مایکروویو شده در
زمان  3 ،1و  5 minاختالف معنیدار وجود دارد اما بین
میزان اسید فیتیک این نمونهها در زمانهای  5و 7 min
مایکروویو اختالف معنیدار مشاهده نشد ،زیرا بعد از تخمیر
 4 hهنوز مقداری اسید فیتیک تجزیه نشده وجود دارد که با

اثر تخمیر و مایکروویو بر سبوس گندم

زینب ایزدی و همکاران

فرایند تکمیلی مایکروویو تجزیه میشوند اما در زمان تخمیر
 8 hبه دلیل کاهش قابل توجه اسید فیتیک ،مایکروویو تا
زمان  3 minاثر معنیداری بر میزان اسید فیتیک ندارد ،اما
بعد از  3 minمیزان اسید فیتیک را کاهش میدهد ،هرچند
این اثر کاهشی به میزان اثر آن بر نمونههای تخمیر شده به
مدت  4 hنیست ،زیرا قسمت اعظم اسید فیتیک در مدت
 8 hتخمیر تجزیه شده است .همچنین همانطور که در
جدول ( )2قابل مشاهده است در زمان به کارگیری توان W
 900مایکروویو و زمان تخمیر  4و  ،8 hبا افزایش زمان
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مایکروویو (از  1 minبه  )5 minمیزان اسید فیتیک کاهش
مییابد .به طوریکه در زمان تخمیر  4 hو فرایند مایکروویو
به مدت  ،5 minمیزان اسید فیتیک تقریباً مشابهی با شرایط
طوالنیتر تخمیر (زمان  8 hتخمیر و زمان  1 minفرایند
مایکرویو) به دست آمد .بنابراین در این فرایند ترکیبی ،با
افزایش زمان اعمال مایکروویو از  1 minبه  ،5 minزمان
فرایند تخمیر به میزان  4 hکاهش یافت ،بر اساس این نتایج،
نشان داده شد فرایند مایکروویو میتواند به عنوان فرایند
تکمیلی تخمیر در کاهش اسید فیتیک کاربرد داشته باشد.

جدول ( )2محتوای اسید فیتیک سبوس فراوری شده با فرایند ترکیبی تخمیر و مایکروویو
Table 2. Phytic acid content of processed bran with combined process of fermentation and microwave

نمونه

میزان اسید فیتیک (گرم /100میلی گرم)

Sample

)Phytic acid content (g/ 100mg

4805.67±82.05

شاهد
Control

توان ( 900وات)

زمان
تخمیر
Fermentation

)Power (900 W

تخمیر

زمان ماکروویو (دقیقه)

(ساعت)

)Microwave time (min

)Time (h

1

3

5

7

4

3214.31±36.34a

2837.63±12.54b

2502.47±13.62C

2391.18±98.77C

8

2583.24±43.71a

2461.64±25.89a

2237.90±57.47b

2205.94±52.75C

 .3.3محتوای فیبر رژیمی محلول و نامحلول
در این مطالعه میزان فیبر رژیمی محلول و نامحلول در
سبوس ،با استفاده از فرایندهای تخمیر ،مایکروویو و فرایند
ترکیبی تخمیر  -مایکروویو جهت بررسی اثر این فرایندها بر
فیبرهای رژیمی مورد بررسی قرار گرفت.
 .1.3.3میزان تغییر محتوای فیبر رژیمی محلول و
نامحلول با استفاده از فرایند تخمیر
سبوس گندم به عنوان یک منبع ارزانقیمت و غنی از فیبر
( )%36 - 52شناخته شدهاست ] .[29در این مطالعه اثر زمان
تخمیر بر میزان فیبر محلول ،فیبر نامحلول و فیبرکل مورد
بررسی قرار گرفت .بر اساس دادههای مندرج در جدول ()3

افزایش زمان تخمیر ،اثر معنیداری بر افزایش میزان فیبر کل
ندارد ) ،(P > 0.05به دلیل اینکه میزان فیبر کل ،از مجموع
فیبرهای محلول و نامحلول به دست میآید و در طی فرایند
تخمیر فیبرهای نامحلول به محلول تبدیل میشوند و در
نتیجه فیبر کل ثابت خواهد ماند .اما میزان فیبر محلول
نمونههای تخمیر شده افزایش و فیبر نامحلول کاهش یافت.
در واقع طی فرایند تخمیر به دلیل تولید اسید و افزایش
حاللیت فیبرها ،میزان فیبرهای محلول افزایش مییابد .نتایج
این مطالعه با نتایج گزارش شده توسط مجذوبی و همکاران
( ،)2014که اثر فرایند تخمیر را بر میزان فیبرهای محلول و
نامحلول سبوس گندم مورد مطالعه قرار دادند ،مطابقت دارد
].[23
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فیبر رژیمی محلول سبوس بیش از  %10باشد ،در غیر
اینصورت تنها به عنوان ترکیب کننده کاربرد خواهد داشت
].[30

نتایج نشان داد که میزان فیبرهای محلول نمونههای تخمیر
شده بیش از  %10است که میتواند اثر مفید بر سالمتی
داشته باشد ،اما این نسبت در نمونه شاهد کمتر از  %10است.
بر اساس مطالعه لی و همکاران ( ،)2018الزم است محتوای

جدول ( )3میزان فیبر کل ،فیبر محلول و فیبر نامحلول نمونههای شاهد و تخمیر شده
Table 3. Total fiber, soluble fiber and insoluble fiber content of control and fermented samples

فیبر کل ()%

نمونه

Total fiber

Samples

48.32±0.98a

شاهد

فیبر محلول ()%

فیبر نامحلول()%

Soluble fiber

Insoluble fiber

3.63±0.21a

44.69±0.93a

Control
4

49.63±0.24a

6.45±0.09b

43.18±0.05a

(ساعت)

8

a

b

b

Fermentation in different times
)(h

12

تخمیر در زمانهای مختلف

49.04±0.97

48.93±0.84a

 .2.3.3میزان فیبر رژیمی محلول و نامحلول تحت
امواج مایکروویو
همانطور که در جدول ( )4نشان داده شده است ،با اعمال
مایکروویو میزان فیبرهای نامحلول افزایش یافته ،به طوری
که در زمان  7 minبیشترین میزان فیبر نامحلول به دست
آمده است  ،علت این اثر کاهش میزان آب در اثر حرارت

8.83±0.34

9.30±0.33cd

40.21±0.73

39.63±0.54b

مایکروویو و نامحلول شدن بخشی از فیبرهای محلول است.
نتایج حاصل با نتایج مطالعه ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و
حسی سبوس برنج برشته شده در مایکروویو مطابقت دارد.
براساس این مطالعه نیز با افزایش زمان فرایند مایکروویو
میزان فیبرمحلول کاهش و فیبرنامحلول افزایش یافت.

جدول ( )4میزان فیبر کل ،فیبر محلول و فیبر نامحلول نمونههای شاهد و فراوریشده با مایکروویو
Table 4. Total fiber, soluble fiber and insoluble fiber content of control and processed by microwave samples

فیبر کل ()%

نمونه

Total fiber

Samples
a

شاهد

48.32±0.98

فیبر محلول ()%

فیبر نامحلول

Soluble fiber

(Insoluble fiber)%

a

a

3.63±0.21

44.69±0.93

Control

مایکروویو در زمانهای مختلف
(دقیقه)  -توان  900وات
)Microwave in different times (min

1

48.37±0.44a

2.64±0.24b

45.73±0.68a

3
5
7

49.57 ± 0.19a
49.13 ± 0.34a
48.72 ± 0.77a

2.08 ± 0.11c
1.59 ± 0.16c
1.06 ± 0.23d

47.49 ± 0.33b
47.54 ± 0.08b
47.66 ± 0.10b

Power 900 W

در مطالعه انجام شده در سال  2012توسط گارسیا و
همکاران نیز مشاهده شد میزان فیبر رژیمی نامحلول سبوس
برنج برشته شده بیشتر از سبوس خام است .علت افزایش
فیبر نامحلول در فرایند برشته کردن به تشکیل
کمپلکسهای نامحلول در اثر کاهش آب ایجاد شده در اثر

فرایند حرارتی نسبت داده شد ].[28
 .3.3.3میزان فیبر رژیمی محلول و نامحلول تحت
فرایند ترکیبی تخمیر  -مایکروویو
همانطور که در جدول ( )5نشان داده شده است ،در زمان

اثر تخمیر و مایکروویو بر سبوس گندم
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استفاده از دو فرایند تخمیر و مایکروویو ،میزان فیبر کل
تغییری نمیکند .اما تغییر میزان فیبر محلول بیشتر تحت
تأثیر فرایند تخمیر است ،به گونهای که در زمان تخمیر ،4 h
به دلیل اینکه هنوز مقدار فیبر محلول افزایش زیادی نیافته،
فرایند مایکروویو میتواند به دلیل تبخیر سریع آب سبوس
تخمیر شده ،موجب کاهش میزان فیبر محلول و افزایش فیبر
نامحلول شود ،اما در زمان تخمیر  ،8 hمیزان فیبر محلول به
میزان کمتری کاهش مییابد و به دلیل اینکه میزان فیبر
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محلول بیشتری تولید شده است ،فرایند مایکروویو اثر
کمتری بر میزان فیبر محلول میگذارد .بطورکلی در هر دو
زمان تخمیر  4و  ،8 hاثر مایکروویو در افزایش فیبر نامحلول
چندان قابل توجه نیست که موجب عدم استفاده از این
فرایند به عنوان مکمل فرایند تخمیر شود ،زیرا این فرایند اثر
قابل توجهی در کاهش میزان اسید فیتیک و کاهش زمان
تخمیر دارد که موجب پوشاندن اثر نامطلوب آن خواهد شد.

جدول ( )5میزان فیبر کل ،فیبر محلول و فیبر نامحلول نمونههای شاهد و فراوری شده با فرایند ترکیبی تخمیر و مایکروویو
Table 5. Total fiber, soluble fiber and insoluble fiber content of control and processed with a combined process of fermentation and
microwave

نمونه
Sample

محتوای فیبر
Content fiber

شاهد
Control

تخمیر  4ساعت

تخمیر  8ساعت

مایکروویو (توان  900وات ،زمان

مایکروویو (توان  900وات ،زمان

 1تا  7دقیقه)

 1تا  7دقیقه)

1
فیبر کل ()%

48.32 ± 0.98a

Total fiber

فیبر محلول()%
Soluble fiber

3.63 ± 0.21a

فیبر نامحلول()%
Insoluble fiber

44.69 ± 0.93a

48.73 ± 0.05a

1

48.93 ± 0.26a
a

3

a

48.39 ± 0.40

3

5

49.12 ± 0.35a

5

48.47 ± 0.42a

7

48.96 ± 0.16a

7

49.16 ± 0.08a

1

5.59 ± 0.06b

1

7.91 ± 0.15b

3

c

4.98 ± 0.25

3

5

a

49.14 ± 0.22

b

7.68 ± 0.10

3.87 ± 0.13

5

c

7

3.75 ± 0.23a

7

6.46 ± 0.33c

1

43.13 ± 0.12b

1

41.01 ± 0.22b

3

c

5

a

45.03 ± 0.07

5

7

45.21 ± 0.14a

7

 .4.3رنگ
 .1.4.3تغییرات رنگ در نمونههای تخمیر شده
همانطور که در شکل ( )3مشاهده میشود ،در نمونههای
تخمیر شده ،روشنایی )* ،)Lنسبت به نمونه خام سبوس،
کاهش یافت و نمونهها تیرهتر از نمونه شاهد بودند ،همچنین
در نمونه های تخمیر شده فاکتور قرمزی  -سبزی )*،)a

43.41 ± 0.21

3

6.68 ± 0.08

bc
bc

41.45 ± 0.32

41.46 ± 0.50

42.70 ± 0.41c

تغییر معنیداری نشان نداد ،اما میزان فاکتور زردی  -آبی
)* ،)bافزایش یافت .نتایج بدست آمده با مطالعه مجذوبی و
همکاران در سال  ،2014که اثر فرایندهای هیدروترمال و
تخمیر بر رنگ نمونههای سبوس را مورد ارزیابی قرار دادند،
مطابقت دارد ].[23
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b

a

c

L

60

d

d

50

*a
b

b

*b

40

b

b

30

a

*L*, a*, b

d

c

b

20
10

a

a

a

a

a

16
16

12
12

88

44

00

0

)Fermentation time (h
شکل ( )3پارامترهای رنگ ( a* ،Lو *  )bدر نمونههای شاهد و تخمیرشده.
Fig 3. Color parameters (L*, a* and b*) in control and fermented samples.

 .2.4.3رنگ نمونههای سبوس تحت امواج مایکروویو
همانطور که در جدول ( )6مشاهده میشود در هریک از
توانهای به کار گرفته شدهی مایکروویو ،با افزایش زمان

فرایند ،به دلیل از دست دادن آب ،میزان روشنایی )* ،)Lبه
طور قابل توجهی کاهش یافت ،همچنین فاکتور زردی  -آبی
)* ،)bکاهش اما فاکتور قرمزی  -سبزی )* ،)aافزایش یافت.

جدول ( )6پارامترهای رنگ (* a* ،Lو * ) bدر نمونههای شاهد و فراوریشده با مایکروویو
Table 6. Color parameters (L, *a and b) in control and processed by microwave samples

فاکتور

نمونه شاهد

زمان (دقیقه)

Factor

Control sample

)Time (min

Aa

56.71 ± 0.22

*

L

4.69 ± 0.11Aa
*a

26.73 ± 0.21Aa

*b

مایکروویو ( 600وات)

مایکروویو( 750وات)

مایکروویو ( 900وات)

Microwave
)(600 W

Microwave
)(750 W

Microwave
)(900 W

*Aab

Bb

Bb

1
3
5
7
1
3
5
7
1

56.61 ± 0.25
55.58 ± 0.12 Bb
53.93 ± 0.68 cb
52.67 ± 0.17 Db
4.78 ± 0.05Aab
5.03 ± 0.14Bb
5.30 ± 0.07Cb
5.46 ± 0.11cb
26.51 ± 0.24 Aab

55.64 ± 0.30
54.54 ± 0.14Cc
53.26 ± 0.15 Dbc
51.54 ± 0.27Ec
4.88 ± 0.05 Ab
5.23 ± 0.13 Bb
5.54 ± 0.14cb
5.67 ± 0.04Cbc
26.34 ± 0.13Aab

55.24 ± 0.60
54.37 ± 0.18Cc
52.93 ± 0.23 Dc
50.41 ± 0.29 Ed
5.07 ± 0.03 ABc
5.33 ± 0.10Bcb
5.60 ± 0.19 cb
5.90 ± 0.07 Dc
26.21 ± 0.11 Bb

3
5
7

26.32 ± 0.06Ab
26.14 ± 0.04Ab
25.82 ± 0.56 Aab

26.12 ± 0.06 Abc
25.80 ± 0.04 Abc
25.37 ± 0.22 Ab

25.95 ± 0.06Bcd
25.77 ± 0.17 cd
25.16 ± 0.06Db

* حروف بزرگ متفاوت در هر ستون و حروف کوچک متفاوت در هر سطر ،تفاوت معنی دار بین نمونهها را نشان میدهد () p< 0/05
)* Different capital letters in each column and small letters in each row indicate the significant difference between the samples (p<0.05

زینب ایزدی و همکاران
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در این آزمون ،رنگ نمونههایی که ابتدا به مدت  4 hتخمیر
شده و سپس تحت فرایند مایکروویو با توان 900 W
(زمانهای  5 ،3 ،1و  ،)7 minقرار گرفتند ،اندازهگیری شد.
براساس نتایج این آزمون مشخص گردید که در این نمونهها
نیز با افزایش زمان فرایند مایکروویو به دلیل از دست دادن
آب ،میزان روشنایی )* ،(Lبه طور قابل توجهی کاهش یافت،
اما فاکتور زردی  -آبی( * ،)bو فاکتور قرمزی  -سبزی (*،)a
روند افزایشی نشان دادند.

در زمان به کارگیری این فرایند ،در زمانهای یکسان نیز با
افزایش توان این تغییرات قابل مشاهده هستند ،اما به نظر
می رسد اثر زمان نسبت به توان بیشتر است .نتایج این
مطالعه با نتایج مطالعه انجام شده توسط کائور و همکاران در
سال  ،2012که کاهش ترکیبات ضدتغذیهای را با استفاده از
فرایند مایکروویو مورد بررسی قرار دادند ،مطابقت داشت
].[17
 .3.4.3رنگ نمونههای سبوس تحت فرایند ترکیبی
تخمیر ( )4 hو مایکروویو (توان )900 W

a

a

*L

b

*a

b

b

c

d

60
50

b

c

*b

b

b

40

d

b

b

30

b

b

b

*L*, a*, b

c

c

b

a

20

c

ab

c

b

10

a

a

b

b

b

b

0

b

7

7

5

5

3

3
)Microwave time (min

1

1

0

0

شکل ( )4پارامترهای رنگ ( a* ،Lو * )bدر نمونههای تحت فرایند ترکیبی تخمیر ( )4 hو مایکروویو (توان .)900 W
Fig 4. Color parameters (L*, a* and b*) in the samples under the combined process of fermentation (4 h) and
microwave (power 900 W).

 .5.3بررسی ریزساختار سبوس گندم با استفاده از
SEM

در این مطالعه ،جهت بررسی اثر فرایندهای تخمیر،
مایکروویو و فرایند ترکیبی تخمیر  -مایکروویو بر ویژگیهای
سطحی سبوس ،از تصویربرداری با  SEMاستفاده شد .بر
اساس تصاویر به دست آمده مشخص گردید سبوس خام
دارای ساختار فشرده و متراکم و سطح صاف با لبههای تیز
است (شکل  .)a-5در نتیجه این ساختار ،موجب آسیب دیدن

ساختار خمیر در زمان استفاده از آن خواهد شد و ظرفیت
نگهداری گاز خمیر را کاهش خواهد داد .اما سبوس تخمیر
شده به دلیل تجزیه مؤثر فیبرهای سبوس توسط فرایند
تخمیر ،سطح متخلخل و ناهموار نشان داد (شکل  ،)b-5در
نتیجه به دلیل تخلخل ایجاد شده در سطح سبوس ،ویژگی-
های هیدراتاسیون و جذب آب مخلوطهای حاوی سبوس
تخمیرشده بهبود خواهد یافت .عالوهبر این ،عدم وجود لبه-
های تیز ،اثرات منفی افزودن سبوس (آسیب دیدن ساختار
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خمیر و کاهش ظرفیت نگهداری گاز) را کاهش خواهد داد.
نتایج تصویربرداری سبوس تخمیر شده ،با نتایج مطالعه انجام
شده در سال  ،2018توسط لی و همکاران مطابقت داشت
] .[30با استفاده از فرایند مایکروویو ،ساختار سبوس فشرده-
تر شده و حالت چروکیده پیدا میکند (شکل  ،)c-5زیرا
حرارت ایجاد شده در زمان فرایند موجب میشود پروتئینها
دناتوره شوند و ساختار سبوس حالت جمعشده پیدا کند ،اما
زمانیکه سبوس تخمیر شده تحت تیمار مایکروویو قرار

میگیرد ،موجب میشود منافذ ایجاد شده در زمان فرایند
تخمیر بزرگتر و گسترده تر گردند (شکل .)d-5افزایش
تخلخل در فرایند ترکیبی میتواند به دلیل تبخیر ناگهانی
آب موجود در منافذ ایجاد شده در زمان تخمیر باشد .از
تصاویر به دست آمده میتوان نتیجه گرفت استفاده ترکیبی
فرایندهای تخمیر و مایکروویو میتواند ظرفیت جذب آب و
نگهداری گاز را در فراوردههای حاوی سبوس ،بهبود بخشد و
مانع از اثرات نامطلوب سبوس خام بر ساختار خمیر شود.

b

a

d

c
x

شکل ( )5تصویر  SEMنمونه های  )aسبوس خام  )bسبوس تخمیر شده  )cسبوس مایکروویو شده
 )dسبوس فراوریشده با فرایند ترکیبی تخمیر – مایکروویو.
Fig 5. SEM image of samples a) raw bran b) fermented bran c) microwaved bran
d) Bran processed with a combined fermentation and microwave process.

 .4نتیجهگیری
این پژوهش ،امکان استفاده از سبوس فراوری شده با هدف
بهبود ویژگیهای تغدیهای و عملکردی را در فراوردههای
نانوایی و سایر فراوردههای غذایی نشان میدهد .براساس

نتایج آزمایشهای اسید فیتیک ،فیبر رژیمی محلول و
نامحلول ،تصویربرداری با  SEMو رنگ و همچنین مقایسه
فرایندهای مختلف از جمله تخمیر ،مایکروویو و فرایند
ترکیبی تخمیر و مایکروویو مشخص گردید که دو فرایند
تخمیر و مایکروویو ،میتوانند به طور معنیداری موجب
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فرایندهای تخمیر و مایکروویو میتوان میزان فیبرهای
نامحلول را کاهش داد و از این طریق اثرات نامطلوب افزودن
 در استفاده.سبوس به فراوردههای نانوایی کاهش مییابد
ترکیبی این دو فرایند به دلیل اثرات سینرژیستی میتوان
 به هدف جانبی افزایش قابلیت،عالوه بر اهداف اصلی
نگهداری سبوس نیز دست یافت که به دلیل اثر فرایند
 بنابراین.مایکروویو در خشک کردن نمونه تخمیرشده است
استفاده از روش فراوری سبوس با استفاده از فرایند تخمیر و
 کاربرد این ترکیب سالمتیبخش را در صنعت غذا،مایکروویو
افزایش میدهد و امکان استفاده از آن را در فرموالسیون مواد
.غذایی فراسودمند فراهم مینماید

زینب ایزدی و همکاران

.بهبود ویژگیهای تغدیهای و عملکردی سبوس گندم شوند
در صورت ترکیب این دو فرایند میتوان به نتایج مطلوبتری
 میزان اسید فیتیک در هریک از، به طوری که.دست یافت
 و37/5 فرایندهای تخمیر و مایکروویو به تنهایی به ترتیب
 اما در زمان استفاده ترکیب این دو، کاهش یافت%31/1
. کاهش نشان داد%47 فرایند میزان اسید فیتیک به میزان
همچنین با استفاده همزمان از این دو فرایند
میتوان زمان فرایند را جهت دستیابی به نتیجه یکسان به
 با توجه به اینکه فیبرهای نامحلول. کاهش داد%50 میزان
سبوس موجب آسیب به شبکه گلوتنی میشوند و قابلیت
 با استفاده از،نگهدای گاز را در خمیر کاهش میدهند
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Effect of fermentation and microwave radiation processes on physicochemical properties of wheat bran
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Abstract
Wheat bran is a rich source of dietary fiber and for this reason, its application in the food industry has increased.
However, the amount of phytic acid and its insoluble dietary fiber is high and can significantly reduce the nutritional and technological quality of food products. The aim of this study is to investigate the effect of fermentation process and microwave radiation on physicochemical properties of bran. The results showed that the
amount of phytic acid decreased from 4805.67mg/100g to 2756.67mg/100g and 3023.33 mg/100g, respectively,
but while combining these two processes, there was a significant decrease in the amount of phytic acid (2205.94
mg/100g). Amount of soluble in the control sample (3.63%) decreased during the microwave process (1.06%),
while increased during the fermentation process (9.30%) as well as the combined fermentation and microwave
process (6.46%). The results of measurement of L*, a* and b* factors showed that the amount of L* decreased
from 56.71 to 50.41, 48.74 and 46.69 during microwave, fermentation and combined process, respectively. Factor a* increased from 4.69 during the microwave process to 5.90 and to 5.46 during the combined process, but
there was no significant change during the fermentation process. Factor b * increased from 26.73 to 31.92 during
fermentation and 32.63 during the combined process, but decreased to 25.16 during the microwave process. The
images obtained from scanning microscopy showed the creation of surfaces with smooth edges in the fermentation process and also revealed the porosity on the surface of bran particles during the microwave process. Based
on the results, microwave process has a potential to reduce the amount of phytic acid and furthermore, it causes
the drying of fermented bran and increases its storage time accordingly. Therefore, simultaneous use of fermentation and microwave processes is recommended for bran processing and improving its physicochemical properties.
Keywords: Wheat bran; Phytic acid; Dietary fiber; Fermentation; Microwave
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