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  پژوهشیمقاله 

استخراج آنزیمی پروتئین سبوس برنج رقم طارم و بررسی خواص عملکردي آن بر 
  چربهاي فیزیکوشیمیایی ماست کمویژگی

 
 3رضا صفري ، *2 ، زینب رفتنی امیري1نایب غالمی

 

  دانشجوي کارشناسی ارشد علوم وصنایع غذایی. 1

  علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساريدانشیار گروه .  2
  استادیار پژوهشکده اکولوژي دریاي خزر ساري .3

  
  )14/8/98: پذیرش تاریخ ،29/4/98: بازنگري آخرین تاریخ ،11/3/98: دریافت تاریخ( 

  

  
  

  چکیده
هاي بررسی خواص کارکردي پروتئین سبوس برنج رقم طارم با استفاده از آنزیم فالورزایم و تاثیر آن بر ویژگیهدف از این مطالعه،    

)، پروتئین استخراج شده از نظر خواص عملکردي مورد h 2براي مدت  pH=8کیفی ماست بوده است. پس از انجام فرایند هیدرولیز ( 
به ماست کم چرب اضافه و خصوصیات فیزیکوشیمیایی آن بررسی گردید. درصد  % 2و  5/1، 1، 0ارزیابی قرار گرفته و در سطوح 

 ml/g 0/1±48/5و  56/2±9/0ترتیب و میزان جذب آب پروتئین سبوس برنج و هیدرولیز شده به %53/18پروتئین اولیه سبوس 
بوده است. ظرفیت امولسیون  % 17/65±5/4و  09/84±2/3ترتیب محاسبه شد. مقدار حاللیت پروتئین هیدرولیز شده و خام به

ترتیب و براي پروتئین هیدرولیز نشده به min 38/71و  g2m 12/9/ترتیب کنندگی و پایداري امولسیون پروتئین استخراج شده به
/g2m 55/1  وmin 77/29  محاسبه شد. افزایش غلظت پروتئین در فرموالسیون ماست منجر به افزایش ویسکوزیته شد. با افزایش

چنین آب اندازي به میزان جزئی کاهش یافت. هم pHداري افزایش و طور معنیدرصد پروتئین در فرموالسیون ماست، اسیدیته به
ونه ها از لحاظ رنگ و طعم باهم اختالف معنی داري نداشتند. با توجه به کاهش و موجب بهبود و تقویت ژل ماست شد. همچنین نم

  .  شودچرب توصیه میپروتئین هیدرولیز شده سبوس برنج در فرموالسیون ماست کم % 5/1نتایج حاصله، استفاده از 
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  مقدمه  .1
دهد و حدود از دانه برنج را تشکیل می %8تا  3سبوس برنج    
 برنج سبوس زیادي مقادیر پروتئین دارد. ساالنه %15تا  12

 که گرددمی تولید کشور برنج در تولید جانبی فراورده عنوانبه

 جیره در اندکی بسیار مقدار و رسیده خوراك دام مصرف اغلب به

 گیرد. سبوسمی قرار استفاده مورد صنعت بخش و انسان غذایی

باال با  اکسیدانی آنتی خواص چنینهم و داشتن فیبر دلیلبه برنج
 مانند مغذي ترکیبات فنول و سایر اوریزانول، داشتن توکوفرول،

 در کاربرد براي خوبی پتانسیل Bو  Eهاي ویتامین ها،پروتئین

 برنج سبوس پروتئینی چنین کیفیت. هم]1،2[دارد  غذا صنعت

باشد. از لحاظ ترکیب اسید آمینه می ذرت و گندم از باالتر
-پروتئین سبوس برنج که لیزین و ترئونین باالتري دارد و هم

که قابل مقایسه با کازئین شیر  9/1تا  6/1چنین نرخ پروتئینی 
 ]3[باشد و خاصیت آنتی اکسیدانی باالتري نیز دارد می 5/2که 
 برپایه مبتنی ضد آلرژي قیمت ارزان منبع یک عنوانبه که

. از ]2[باشد می جایگزینی قابل پروتئین باالي کیفیت با گیاهی
ردي مانند خاصیت عملک و شیمیایی سوي دیگر خواص

امولسیفایري مناسب، کف کنندگی و پایداري کف مناسب، 
 گردیده سبب آن باالي افزایش ویسکوزیته و کاهش آب اندازي

 کنجاله باالتر از و شود معرفی غالت برتر پروتئین عنوانبه که

 قرار زمینی بادام و گردو سورگوم، زمینی،سیب نشاسته سویا،

 باشدمی هاپروتئین خواص ترینمهم از یکی . حاللیت]4[ گیرد

 کف امولسیفایري، مانند هاپروتئین خواص سایر روي که

 پروتئین چنین. هم]5[باشد می گذار تاثیر آب و جذب کنندگی

 داراي زایالناز و فیتاز مانند هاییآنزیم توسط هیدرولیز شده

 برنج . پروتئین سبوس]6[هستند  مناسبی کنندگی کف خاصیت

 عنوانبه توانمی که باشدمی مناسبی امولسیفایري خواص داراي

 . با]3[استفاده گردد  غذایی مواد سازيآماده در امولسیفایر یک

 هايروش برنج سبوس پروتئین عملکردي خواص به توجه

 از آن که است شده یافت هاپروتئین این استخراج جهت مختلفی

کردن و اولتراسوند،  هموژنفیزیکی  هايروش به توانمی جمله
 در موجود هايچالش به توجه نمود. با اشاره آنزیمی و قلیایی

-دي پیوندهاي وجود و کم حاللیت مانند پروتئین این از استفاده
-دست جهت را استخراج مناسب روش ، بایستی]7[سولفیدي 

 عملکرد ادامه در و باال خلوص و حاللیت بازدهی، حداکثر به یابی

. ]8[برد  کاربه را غذایی مواد در بهینه جهت استفاده مناسب

باشدکه می پروتئین استخراج هايروش از یکی آنزیمی استخراج
عملکردي   ها و بهبود خواصموجب افزایش حاللیت پروتئین

چنین سرعت انجام روش آنزیمی باال و قابل کنترل ها و همآن
شود ثبات تولید میهاي خاص و با باشد و محصولی با ویژگیمی
استفاده  پروتئین هیدرولیز جهت مختلف هايآنزیم از آن در که
 نمودکه اشاره کربوهیدروالزها به توانمی جمله این از شود،می

 از . استفاده]8[ کندمی آزاد را هافیتات حصار تحت هايپروتئین

 باال % 93 تا را هیدرولیز راندمان فالورزایم و آلکاالز پروتئازهاي

 به پروتئین نیز تبدیل و طعم افزایش سبب همچنین و بردمی

 و شده حاللیت افزایش و کمتر مولکولی وزن با کوچک پپتیدهاي
 و مغذي مواد مانند کاهش قلیا از استفاده سوء اثرات طرفی از

. در روش آنزیمی، ساختمان اسیدهاي ]9[ ندارد را رنگ تغییر
که در حفظ گردیده در حالی آمینه در پروتئین هیدرولیز شده

هاي اسیدي و یا قلیایی برخی از اسیدهاي آمینه از جمله روش
گیرند. هر چند که قیمت لیزین و متیونین تحت تاثیر قرار می

باشد ولی باید هاي تجاري بیشتر از انواع اسیدها و بازها میآنزیم
 هاي دوستدارهاي آنزیمی روشبه این نکته توجه نمود که روش

باشند. محیط زیست بوده و فاقد آلودگی زیست محیطی می
دلیل دارا بودن فعالیت آنزیمی در دامنه وسیعی از ها بهآنزیم

pHها دارند. تري نسبت به سایر روش، کارآیی و کاربرد گسترده  
 دراثر فعالیت که باشدمی پروتئینی بعدي سه شبکه ماست 

 کازئینی پروتئینی رسوبات پیوستن بهم با الکتیکی هايباکتري

شده  دناتوره هايپروتئین و چربی هايگلبول گیرد.می شکل
 ساختار، در مهمی نقش شبکه این در پرکننده عنوانبه

 حذف یا کاهش کنند. بامی ایفا آن اندازي آب و ویسکوزیته

 آن حسی و خصوصیات محصول بافت در اثرات نامطلوبی چربی

 این نقیصه، رفع جهت .]10[ شودمی ایجاد کننده مصرف نزد

-پروتئین افزودن با خشک ماده افزایش مانند متعددي هايروش
 و آب اندازي از جلوگیري پروتئینی، ماتریکس تقویت جهت ها

 چنین. هم]11[ گرددمی استفاده آب دارينگه ظرفیت افزایش

 و تقویت پروتئینی موجب افزایش ویسکوزیته، باندهاي افزایش
. با توجه به ]12[ شودمی ماست ژل ماتریکس االستیک افزایش

مطالب بیان شده در این پژوهش به منظور استفاده بهینه از 
ضایعات برنج، استخراج آنزیمی پروتئین هیدرولیز شده از 
سبوس برنج رقم طارم با آنزیم فالورزایم انجام شد و بعد از 

ه تعیین برخی خصوصیات عملکردي پروتئین هیدرولیز شد
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حاصله، تاثیر آن بر بهبود خصوصیات فیزیکوشیمیایی ماست کم 
  چرب مورد بررسی قرار گرفت.

  
  ها . مواد و روش2
  مواد اولیه .2.1
 شهرستان شالیکوبی هايکارخانه از یکی از طارم رقم سبوس   

شرکت پگاه  از چربی) %5/1شیر خام ( .شد تهیه آباد محمود
شرکت هانس کریستیان ، YC-X11کشت آغازگر ، گیالن

 یدلبروکزیرگونه  کوسیبولگار لوسیالکتوباسمحتوي  دانمارك،
 از يواحد 50 يهابسته در لوسیترموف استرپتوکوکوسو 
شرکت آنزیم فالورزایم از و  هنسنکریستین  شرکت یندگینما

 ظروف تهیه شدند. L 1000با فعالیت آنزیمی   نووزایم دانمارك
 یلنپروپ پلیاز جنس  ماست يبند بسته جهت استفاده مورد
 یمحل بازار از که هبود  mm 85 با قطر g 500 و 100 داردرب

سایر مواد شیمیایی با درجه آزمایشگاهی مرك  .خریداري شد
   استفاده شد.

  
  هاروش .2.2
  برنج سبوس شده هیدرولیز پروتئین تهیه  .2.2.1

 با زداییچربی و غربال 80 مش با الک با طارم رقم سبوس   

 روش مطابق سپس و ]6[شد  انجام هگزان از استفاده

 شرح به پروتئینی کنسانتره ]13[و هیتشراچی  گناسامبادوم

 و شده زداییچربی سبوس که صورت بدین آمد، دستبه ذیل
 جهت  5به  m/v1 شده به نسبت  با آب دیونیزه شده و خشک

با سانتریفوژ یخچال دار شرکت  مخلوط و سپس pHتنظیم 
 و شد سانتریفیوژ min 15 به مدت g 7000کوکوسان ژاپن با 

 اسید وسیلهبه مرحله بعد شد. طی آوريجمع حاصله سوپرناتانت

 قسمت سپس و سانتریفیوژ دوباره و رسانده 5/4تا  pH 4 به 

 2درایر واکو  فریز ادامه با  و در کرده جداسازي را حاصله جامد
 از مشخصی مقدار بعد  مرحله منجمد شد. در  زیربوس آلمان

 pH  به  molar 1با سود  و مخلوط مقطر آب حاصل با کنسانتره
و اضافه نمودن  Cº50بعد از رساندن دما به  رسانده شد. 8برابر 

میزان پروتئین سبوس برنج،  %5/1آنزیم فالورزایم به مقدار 
 نگه داشتن  ثابت جهت شد. انجام h 2به مدت  فرایند هیدرولیز

pHسود ، molar 1   و داده شد قرار بخار حمام در و اضافه 

  ذـکاغ با دست آمد کهبه سوپرناتانت کردن ریقیوژــسانت با سپس

   .]6[شد  صاف 4شماره  واتمن
  
  برنج و بازده استخراج سبوس شیمیایی ترکیب .2.2.2

 به شده هیدرولیز ترکیب شیمیایی سبوس برنج و پروتئین   
 محاسبه شد. نیتروژن کل بر اساس روش ]AOAC ]14روش 
 فاکتور از استفاده با خام پروتئین سپس و گیرياندازه کجدال

) محاسبه 1از معادله ( محاسبه شد و بازده استخراج 95/5
  گردید:

  = درصد بازده                                                        )1( 
  (گرم سبوس برنج/گرم کنسانتره پروتئینی) استخراج× 100      

  
  هاي پروتئین هیدرولیز شدهآزمون .2.2.3

تامنارات هیب و همکاران  روش پروتئین به هیدرولیز درجه   
تواند نشان دهنده شد. درجه هیدرولیز پروتئین می انجام ]15[

واحد وزن باندهاي کوواالنتی پپتیدي بر تعداد کل باندها در 
درجه هیدرولیز پروتئین میتواند نشان دهنده باندهاي  باشد.

کوواالنتی پپتیدي بر تعداد کل باندها در واحد وزن باشد و بر 
  شود.) محاسبه می2اساس معادله (

  
 )2(                 ×100tot×1/hP×1/a×1/MbDH=B×N  
 

   B  مقدار باز مصرف شده بر حسب میلی لیتر است که براي
 bNدر هنگام هیدرولیز آنزیمی استفاده شده است.  pHکنترل 

هاي میانگین درجه جداسازي گروه N1/0 ،(aنرمالیته باز (سود 
2NH- a )1/a=1.13 ،(PM   برابر است با جرم پروتئین
g/95/5N×   وtoth بستراکل باندهاي پپتیدي در پروتئین سو 

me/g 4/8 .پروتئین سبوس برنج است  
 و یاداو روش از استفاده با شده هیدرولیز جذب آب پروتئین   

 پروتئین از g 5/2ابتدا که صورت بدینانجام شد.  ]16[همکاران 

با استفاده از یک  مقطر آب ml30با  برنج سبوس شده هیدرولیز
 Cº 90شد. سپس دماي محلول تا  اي مخلوطمیله شیشه

در حمام آب  min 15افزایش و براي این منظور به مدت 
شرکت اختریان ایران حرارت داده شد. خمیر حرارت داده شده 

 g 3000در  min 10تا دماي اتاق سرد و سپس به مدت
جدا و در آون ممرت آلمان با دماي  رویی محلول شد. سانتریفوژ

Cº 110  به مدتh 24 د خشک گردید تا مقدار مواد جام
  بـبرحس شده جذب آب ري شود. ظرفیتــگیمحلول آن اندازه

130  



  ١٣٩٨زمستان  ،٢ شماره ،٧ دوره ،يغذاي نوين هافناور فصلنامه                 
  

  شد. محاسبه )3خشک مطابق معادله ( وزن
  
 )3(                                             =g/g اندیس جذب آب   

                             g /وزن نمونه اولیهg  وزن آب جذب شده  
  

مخرجی  و برا روش از استفاده با شده هیدرولیز پروتئین حاللیت
  .شد ) انجام4و مطابق معادله (  ]17[
  

)4(                                  =g/g اندیس حاللیت در آب       
         g /وزن نمونه اولیهg  وزن آب ماده جامد محلول در سوپرناتانت  

  
 امولسیون پروتئین پایداري و کنندگی امولسیون ظرفیت   

 انجام ]7[همکاران  و گوپتا روش به برنج سبوس شده هیدرولیز

ترات ـر سیــباف ml 50ره پروتئینی و ــکنسانت g5/0 شد.
molar 5/0  5-7-9در=pH  وml 10  روغن ذرت تصفیه شده به

کن پاناسونیک ایران اضافه شد. سوسپانسیون حاصل یک مخلوط
 درجـتوانه مــله به یک اســمخلوط و بالفاص min 2 به مدت

ml 100  انتقال داده شد. جهت تعیین پایداري امولسیون حجم
گیري و ظرفیت کل سوسپانسیون و ارتفاع امولسیون اندازه

  ) تعیین شد:5امولسیون کنندگی از معادله (
  
  = ظرفیت امولسیون کنندگی %                                  ) 5( 

  حجم کل مخوط/حجم الیه امولسیون ×  100                       
  
  تهیه ماست .2.2.4

 هیدرولیز پروتئین ، Cº 40تا  شیر مقدماتی کردن گرم از بعد   
اضافه شد.  %2و  5/1، 1، 0سطوح  در سبوس شده

رسانده  Cº 95هموژنیزاسیون شیر انجام شد و دماي شیر به 
  داري شد و سپس تا دمايدر این دما نگه min 5شد و به مدت 

Cº 43 زنی ماست با استفاده از استارتر خنک شد. مایهYC-

X11  انجام شد و در انکوباتور ممرت آلمان در  %2به مقدار
 7/4تا  5/4برابر  pHقرار گرفت. بعد از رسیدن به  Cº 42دماي 

  . داري شدنگه  h 24تا  18به یخچال منتقل شد و به مدت 
 
  هاي ماستآزمون .2.2.5
 pH  ماست کم چرب با استفاده ازpH  متر دیجیتال بوش آلمان

  N گیري شد. اسیدیته ماست به روش تیتراسیون با سوداندازه
و معرف فنل فتالئین انجام شد. ویسکوزیته ماست کم  1/0

ساخت  DVIIچرب با استفاده از ویسکومتر بروکفیلد مدل 
گیري اندازه 64کشور آمریکا و با استفاده از اسپیندل شماره 

در سرعت  Cº 4 سرد کردن در دماي h 18شد. نمونه ها پس از 
داري آب ظرفیت نگهو  ]s 60 ]18و زمان rpm 100  برشی

ماست کم چرب با استفاده از روش رفتنی امیري و همکاران 
داري آب ماست انجام شد. جهت اندازه گیري ظرفیت نگه ]18[

نمونه ماست در تیوب سانتریفوژ  g 5 واز سانتریفوژ استفاده 
 g 4500و  Cº 10در دماي   min 30 ها به مدتنمونه وتوزین 

سانتریفوژ شدند. سوپرناتانت دور ریخته و رسوب باقیمانده 
رسوب حاصله به داري آب از تقسیم وزن توزین شد. ظرفیت نگه

دست آمد. ارزیابی حسی با وزن اولیه ماست توزین شده به
اي  نقطه 5ارزیاب آموزش دیده و با روش هدونیک  10کمک 

قبل از مصرف شدن در  min 10هاي ماست انجام شد.  نمونه
دماي اتاق قرار گرفتند. از ارزیابان خواسته شد تا خصوصیات 

اي، شیرینی و پذیرش کلی رنگ، بو، بافت، طعم، حالت خامه
-هاي ماست را به دقت مورد بررسی قرار داده و به نمونهنمونه

  .]18[هاي ماست امتیاز دهند 
  
  هاتجزیه و تحلیل آماري داده .2.3
، 1، 0غلظت  در سطوح ماست هاينمونه آماري آنالیز جهت   
 فالورزایم، آنزیم با استفاده شده هیدرولیز پروتئین از % 2و  5/1

نسخه  SPSSافزار  نرم از استفاده با تصادفی کامال طرح در قالب
 از آزمون تیمارها میانگین براي مقایسه و شد و تحلیل تجزیه 18

 شد. کلیه استفاده % 5 احتمال سطح در دانکناي دامنه چند

  .شد تکرار انجام 3 در آزمون ها
  
  . نتایج و بحث3
پروتئین هیدرولیز برنج و  سبوس شیمیایی ترکیب .3.1

  شده
هاي سبوس برنج در نتایج مربوط به ترکیب شیمیایی نمونه   

شود طور که مشاهده مینشان داده شده است. همان )1(جدول 
بیشترین ترکیب شیمیایی سبوس برنج کربوهیدرات است و پس 

ترتیب پروتئین، چربی، رطوبت، خاکستر و فیبر خام از آن به
 ]19[قرار دارد. در یک مطالعه کشاورز هدایتی و همکاران 

ترکیب شیمیایی چهار نمونه سبوس برنج را بررسی نمودند و 
  یزان رطوبت،ــوس طارم مــم سبــص گردید که در رقــمشخ
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   .ترکیبات شیمیایی سبوس برنج و پروتئین هیدرولیز شده) 1( جدول
Table 1 Chemical composition of rice bran and hydrolyzed protein. 

Carbohydrate(%)  
  (%) کربوهیدرات

Crude fiber(%)  
  (%)فیبر خام

Ash(%)  
  (%)خاکستر

Fat(%)  
  (%)چربی

Protein(%)  
  (%)پروتئین

Moisture(%)  
  (%)رطوبت

Sample  
  نمونه

a0.2±35.05 a0.07±8.13 a0.04±11.43 a0.04±14.97 b0.07±18.28 a0.11±12.13 سبوس برنج   
Rice Bran  

b2.23±15.02 b0.39±1.63 b0.47±4.99 b0.12±1.26 a0.1.46±73.12 b0.18±3.96 پروتئین هیدرولیز شده   
Hydrolyzed Protein 

Different letters in each column indicated significant statistical different at P<0.05. 

پـــروتئین، چربـــی، خاکســـتر، فیبـــر خـــام و کربوهیـــدرات  
ــــــــه  % 71/34و  8/8، 44/11، 0/15، 02/18، 03/12ترتیب ب

دسـت آمـده از پـژوهش حاضـر مطابقـت است کـه بـا نتـایج به
ـــا  ـــرنج را  ]20[دارد. باتاچاری ـــی ســـبوس ب -23مقـــدار چرب

ـــر را 13% و خاکســـتر را  %14-17، پـــروتئین را %6-14، فیب
گـــزارش نمودنـــد. آمیســـاه و  %68/6-55/11در محـــدوده 

ــاران  ــدود  ]21[همک ــرنج را ح ــبوس ب ــدرات س ــدار کربوهی مق
ــی 34/46-41/26% ــد. ســبوس م ــزارش نمودن ــد یــک گ توان

ــا  ــذایی خصوص ــواد غ ــیون م ــراي فرموالس ــب ب ــب مناس ترکی
-. سـبوس هـم]22[غذاي کـودك مـورد اسـتفاده قـرار بگیـرد 

ــی ــین م ــهچن ــد ب ــوگتوان ــذا دارو در جل ــروز عنوان غ یري از ب
. ]23[هاي قلبـی، کبـدي و سـنگ کلیـه دخیـل باشـد بیماري

ــم ــبوس ه ــات س ــامین اي، ترکیب ــی از ویت ــع غن ــین منب چن
ــازانولی و الکل ــیاری ــه م ــی اســت ک ــاي ترپن ــهه ــد ب عنوان توان

ــورد  ــر م ــذاهاي عملگ ــی و غ ــوازم آرایش ــا، ل ــی از داروه جزئ
ـــرد  ـــرار بگی ـــتفاده ق ـــاران ]25، 24[اس ـــوم و همک  ]26[. یئ

ترکیبــات شــیمیایی پــروتئین هیــدرولیز شــده و ســبوس بــرنج 
ــالم  ــد و اع ــرار دادن ــی ق ــورد بررس ــده را م ــري ش ــی گی چرب
نمودنــد کــه میــزان پــروتئین افــزایش و کربوهیــدارت کــاهش 

چنـین یابد که با نتـایج پـژوهش حاضـر مطابقـت دارد. هـممی
مقـــدار رطوبـــت و خاکســـتر در پـــروتئین هیـــدرولیز شـــده 

ــه  ــت ک ــاهش یاف ــت دارد. ک ــژوهش حاضــر مطابق ــایج پ ــا نت ب
ــده  ــدرولیز ش ــروتئین هی ــروتئین در پ ــاالي پ ــادیر ب ــود مق وج

هــا در نشـان دهنـده ایـن مطلـب اسـت کـه حاللیـت پـروتئین
آب کـاهش یافتـه اســت و بـا سـایر ترکیبــات نظیـر نشاســته و 
ــن  ــیاري از ای ــال بس ــر ح ــت. در ه ــده اس ــب ش ــر ترکی فیب

ــه  ــر شــده ب ــی درگی ــدهاي پروتئین حســاس هســتند و  pHبان
ــوند  ــه ش ــایی تجزی ــرایط قلی ــت در ش ــن اس ــن ]27[ممک . ای

   مطابقت دارد ]17[تایج پژوهش برا و موخرجی ـنتایج با ن

ــه آن ــروتئین را در حــدود ک ــوي پ ــدار محت ــا مق ــالم  %75ه اع
  نمودند.

  
استخراج و درجه هیدرولیز پروتئین سبوس  بازده .3.2

  برنج
و براي  %85/23±7/0هیدرولیز نشده بازده استخراج پروتئین    

دهد بود که نشان می %47/33±24/1پروتئین هیدرولیز شده 
دهد که بازده استخراج افزایش یافته است. این نتایج نشان می

هیدرولیز منجر به استخراج پروتئین به همان اندازه ترکیبات 
شود. در یک پژوهش نشان داده شد که آنزیم محلول می
هاي سبوس برنج نسبت به ر هیدرولیز پروتئینفالورزایم د

که موجب  نماید بدین شکلمیهاي دیگر موثرتر عمل آنزیم
افزایش راندمان هیدرولیز و سبب افزایش طعم و موجب افزایش 

ها به پپتید هاي ها از طریق تبدیل پروتئینحاللیت پروتئین
استخراج . نتایج مشابهی در مورد بازده ]15[  شودکوچک می
دست آمده است هاي هیدرولیز شده کانوال و کلزا بهدر پروتئین

هاي هاي اندوپروتئازي باندهاي پپتیدي زنجیره. آنزیم]29، 28[
که فالورزایم یک آنزیم شکنند در حالیدرونی پروتئین را می

تواند اگزوپپتیداز است، بنابراین فعالیت ترکیبی فالورزایم می
. یئوم و ]30، 6[هیدرولیز پروتئین شود  باعث بهبود بازده

دست آمده از سبوس برنج هاي بهبازده پروتئین ]26[همکاران 
دست آمده از پژوهش گزارش نمودند که با نتایج به %39را 

بازده استخراج  ]31[حاضر مطابقت دارد. چاروئن و همکاران 
پروتئین هیدرولیز شده و محتوي پروتئین در دو واریته سبوس 

براي بازده و  %3/21و  0/23ترتیب را به PNPو  Maliبرنج 
براي محتوي پروتئین گزارش نمودند که کمتر  %8/30و  9/30

که وهش حاضر است. با توجه به ایندست آمده از پژاز نتایج به
در استخراج و هیدرولیز پروتئین عوامل مختلفی از جمله روش 
استخراج آنزیمی و زمان استخراج موثر هستند هر دو پارامتر در 
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تجزیه سوبستراي درون سبوس موثر بوده و موجب هیدرولیز 
. درجه هیدرولیز پروتئین سبوس ]32، 23[شوند پروتئین می
هاي محققین مطابق مطالعات و پژ.هش تیمار h 2برنج بعد از 

محاسبه گردید. در یک پژوهش سامنارات  %53/18،  ]23و15[
درجه هیدرولیز پروتیئن سبوس برنج را  ]15[هیب و همکاران 
هاي مختلف آلکاالز، فالورزایم و نئوتراس طی با استفاده از آنزیم

ص گردید طی دو گیري نمودند که مشخشش ساعت اندازه
ساعت تیمار با آنزیم فالورزایم درجه هیدرولیز پروتئین حدودا 

دست آمده از پژوهش حاضر است که کمتر از مقدار به 4/8
است. درجه هیدرولیز باالتر پروتئین نشان دهنده مقادیر باالتر 

. درجه ]33[اند باندهاي پپتیدي است که جدا و هیدرولیز شده
هاي هیدرولیز شده ر این مطالعه با پروتئینهیدرولیز پروتئین د

. ]34[دست آمد برابر است به %15آلبومین و گلوبولین که زیر 
پروتئین سبوس برنج را  ]35[در پژوهشی دیگر ژائو و همکاران 

هاي پروتئاز، فالورزایم، تریپسین، آلکاالز و با استفاده از آنزیم
هیدرولیز نمودند  min 240تا  0هاي مختلف از نئوتراز در زمان

درجه هیدرولیز  h 2و مشخص شد که آنزیم فالورزایم در مدت 
دست داشته است که کمتر از مقدار به % 38/2پروتئینی برابر 

درجه  ]31[آمده در پژوهش حاضر است. چاروئن و همکاران 
هاي فالورزایم و که با آنزیم PNPو  Maliهیدرولیز دو واریته 

و  92/19ترتیب بهینه استخراج شده بود را به آلکاالز در شرایط
دهنده این دست آمده نشانگزارش نمودند که مقدار به 05/21%

وسیله آنزیم هیدرولیز امر است که باندهاي پپتیدي پروتئین به
هاي هیدرولیز هاي آمین در پروتئینشده است و غلظت گروه

ست آمده دیابد. دلیل اختالف در مقادیر بهشده افزایش می
هاي استفاده شده به منظور هیدرولیز، نسبت مرتبط با نوع آنزیم

آنزیم به سوبسترا، شرایط هیدرولیز و نوع سوبستراي پروتئین 
درجه هیدرولیز پروتئین سبوس  ]26[است. یئوم و همکاران 

برنج را مرتبط با زمان هیدرولیز دانستند و اعالم نمودند که 
ان روند افزایشی دارد و به میزان درجه هیدرولیز با گذشت زم

    رسد.هیدرولیز می h 2در  %26حدود 
  
  شده هیدرولیز پروتئین جذب آب و حاللیت .3.3
داري آب ارتباط دارد و شامل ظرفیت جذب آب به توانایی نگه   

پیوند با آب، هیدرودینامیک آب، قدرت مویینگی آب و به دام 
انداختن فیزیکی آب است. اندیس جذب آب به خاصیت 

ها، نوع و تعداد ، دما، قدرت یونی، غلظت پروتئینpHآبگریزي، 
ذب آب باال . اندیس ج]36، 35[اسیدهاي آمینه ارتباط دارد 

هاي براي حفظ تازگی و احساس چشایی مطلوب در فراورده
غذایی الزم است و اندیس جذب آب به حفظ رطوبت و کاهش 

. حاللیت یکی از ]3[کند سینرسیس در فراورده کمک می
هاي هیدرولیز شده است که رابطه خصوصیات کاربردي پروتئین

. حاللیت ]37[بسیار نزدیکی با آمینواسیدهاي آبدوست دارد 
درصد قرار  75-90هاي هیدرولیز شده عموما در گستره پروتئین

و نوع آنزیم  pHدارد که بازهم بسته به شرایط هیدرولیز، 
. مقدار حاللیت پروتئین هیدرولیز شده و ]35[متفاوت است 

دست به % 17/65±5/4و  09/84±2/3ترتیب هیدرولیز نشده به
دست آمده از پژوهش آمد. مقدار حاللیت پروتئین با مقدار به

هاي محققین مطابقت دارد. نتایج پژوهش ]35[ژائو و همکاران 
 % 60ها باالي دهد که معموال میزان حاللیت پروتئیننشان می

. با توجه به ]38[باشد که با نتایج این پژوهش مطابقت دارد می
ها ترین خصوصیات پروتئیندر آب یکی از مهماینکه حاللیت 

است، بر روي سایر خصوصیات یعنی امولسیون کنندگی، کف 
. ]39[کنندگی، پایداري و تشکیل ژل نیز نقش مهمی دارد 

اي که دارند بارهاي الکتریکی مثبت و  pHها وابسته به  پروتئین
کنند بنابراین دفع الکترواستاتیکی و منفی با خود حمل می

دهد ها را افزایش میها حاللیت آنهیدراتاسیون یونی پروتئین
حاللیت پروتئین بستگی به  ]31[. چاروئن و همکاران ]40[

طورکلی پپتیدهاي کوتاه اندازه پپتیدهاي پروتئین دارد. به
زنجیر نسبت به انواع بلند زنجیر حاللیت بیشتري دارند که 

سیل و آمینی هاي کربوکطور مستقیم بستگی به گروهبه
ها دارد. بنابراین حاللیت اسیدهاي اسیدهاي آمینه پروتئین

طور قوي بستگی ها، پپتیدها و اسیدهاي آمینه بهآمینه پروتئین
میزان  ]31[ها دارد. چاروئن و همکاران به بار منفی یون

هاي هیدرولیز شده سبوس برنج که در شرایط حاللیت پروتئین
گزارش  %28/27 -0/43ا در محدوده دست آمده بود رمختلف به

دست آمده از پژوهش حاضر مطابقت دارد. نمودند که با نتایج به
چنین میزان جذب آب پروتئین سبوس برنج و پروتئین هم

 ml/g 0/1±48/5و 56/2±9/0ترتیب هیدرولیز شده آن به
میزان  ]16[محاسبه شد. در یک پژوهش یادآو و همکاران 

 95/1هاي مختلف برنج را بین جذب آب پروتئین سبوس واریته
گزارش نمودند و میزان جذب آب را مرتبط با  ml/g 97/2 تا 
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ها و شرایط هیدرولیز دانستند. ژائو و درجه هیدرولیز پروتئین
هاي مختلف بر میزان ضمن بررسی تاثیر روش ]35[همکاران 

ان دادند که عملیات هاي سبوس برنج نشجذب آب پروتئین
شود ها میهیدرولیز منجر به افزایش خاصیت جذب آب پروتئین

  که با نتایج این پژوهش مطابقت دارد.
  
  امولسیون  پایداري و کنندگی امولسیون ظرفیت .3.4
توانایی تولید امولسیون در ترکیبات با ماهیت پروتئینی و    

روغن، در هاي ها در سطح قطرهپپتیدي مرتبط با جذب آن
چنین جلوگیري از اتصال مجدد ها و همبرگرفتن این قطره

سازي و هموژنیزاسیون تعریف ها بعد از فرایند امولسیونقطره
. حاللیت، خصوصیات هیدروفوبی و وزن مولکولی ]41[گردد می

ترین خصوصیت موثر بر قدرت ها و پپتیدها مهمپروتئین
طور کلی پپتیدهایی . بهباشدها میامولسیون کنندگی پروتئین

ها بیشتر از نوع آبگریز است و زنجیره که اسیدهاي آمینه آن
تري دارند داراي حاللیت و قدرت امولسیون کنندگی طویل

گیري ظرفیت امولسیون کنندگی و . اندازه]41[باالتري هستند 
تواند نتایج قابل اطمینانی در پایداري آن به صورت توام می

. ]42[تئینازي امولسیفایرها در اختیار قرار دهد مورد اثرات پرو
ظرفیت امولسیون کنندگی و پایداري امولسیون پروتئین 
هیدرولیز شده سبوس برنج با استفاده از آنزیم فالورزایم 

محاسبه شد. این  min 38/71و  g2m 12/9/ترتیب به
و  g2m 55/1/ترتیب رها براي پروتئین هیدرولیز نشده بهــپارامت
min 77/29  ظرفیت امولسیون  ]31[بود. چاروئن و همکاران

هاي هیدرولیز شده دو واریته سبوس برنج کنندگی پروتئین
پروتئین گزارش نمودند که  g2m 78/8/و  05/5کشور تایلند را 

طور کلی دست آمده از پژوهش حاضر کمتر است. بهاز نتایج به
یابد ها افزایش میدر هنگام عمل هیدرولیز میزان حاللیت پپتید

، 30[نمایند ها به فضاي میان آب و روغن مهاجرت میو آن
عنوان ترکیبات توانند بههاي هیدرولیز شده می. پروتئین]38

ها هر دو دسته فعال سطحی در نظر گرفته شوند چراکه آن
دوست را در کنار یکدیگر دارند اسیدهاي آمینه آبدوست و چربی

بخشد. با توجه به اینکه ها میت به آنکه خصوصیات سورفاکتان
هاي آبدوست و توانند بین بخشهاي هیدرولیز شده میپروتئین

آبگریز تعادل برقرار کنند در نهایت منجر به افزایش قدرت 
که زمان . در صورتی]41، 38[امولسیون کنندگی خواهند شد 

داري هیدرولیز طوالنی و یا هیدرولیز با شدت باال انجام شود، پای
هاي هیدرولیز شده کاهش خواهد امولسیون حاصل از پروتئین

. به عبارت دیگر پپتیدهایی که وزن مولکولی ]44، 43[یافت 
بسیار پائین دارند خواص آمفیفیل کافی ندارند. لی و همکاران 

نشان دادند که استفاده از آنزیم تریپسین در هیدرولیز  ]38[
پروتئین سبوس برنج باعث افزایش قدرت امولسیون کنندگی در 

   شود.هاي هیدرولیز شده میپروتئین در مقایسه با نمونه
بیشترین فعالیت امولسیون کنندگی و  ]26[یئوم و همکاران    

 min 50و  g2m 8/ ترتیب معادلپایداري امولسیون را به
دست آمده از پژوهش حاضر دست آوردند که کمتر از نتایج بهبه

توان گفت آنزیم فالورزایم براي هیدرولیز بر روي است، پس می
خاصیت امولسیون کنندگی و پایداري امولسیون موثرتر از آنزیم 
پروتئاز و سرم آلبومین گاوي استفاده شده در پژوهش یئوم و 

ها در آب بوده است. بین میزان حاللیت پروتئین ]26[همکاران 
هاي هیدرولیز شده و خصوصیات امولسیون کنندگی پروتئین

رابطه مستقیم و منطقی وجود دارد. با افزایش هیدرولیز 
پروتئین میزان حاللیت آن افزایش می یابد و در نتیجه میزان 
خصوصیات امولسیون کنندگی و پایداري امولسیون پروتئین 

هاي درولیز شده افزایش می یابد. نتایج بررسی در پژوهشهی
دهد که خصوصیات امولسیون کنندگی مختلف نشان می

پروتئین ممکن است با درجه هیدرولیز پروتئین، اندازه و وزن 
مولکولی پروتئین هیدرولیز شده، کنفورماسیون پروتئین و بار 

هاي با ن. پپتیدها و پروتئی]45[منفی آن رابطه داشته باشد 
دلیل توانایی آرایش توانند بهخاصیت امولسیون کنندگی باال می

در ساختارهاي مناطق بین سطحی امولسیون کشش سطحی را 
  .]47، 46، 31[بین دو فاز آب و روغن را کاهش دهند 

 
  تاثیر پروتئین هیدرولیز شده برخصوصیات ماست .3.5
هاي مختلف ماست در و اسیدیته نمونه pHنتایج مربوط به    

شود ) نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می2جدول (
با افزایش میزان پروتئین هیدرولیز شده در فرموالسیون ماست 

به میزان جرئی کاهش  pHداري افزایش و طور معنیاسیدیته به
ت نشان دادند که استفاده از ترکیبا ]48[یافته است. دیو و شا 

پروتئینی مانند آب پنیر و یا کازئین در فرموالسیون ماست 
شود که با نتایج پژوهش منجر به افزایش اسیدیته ماست می

  حاضر مطابقت دارد.
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 هاي هیدرولیز شده و نشدهفعالیت امولسیون کنندگی و پایداري امولسیون پروتئین) 1شکل (

Fig. 1. Effect of flavourzyme enzyme on emulsifying activity and emulsifying stability index of hydrolyzed and non-hydrolyzed protein   
  

  .خصوصیات فیزیکوشیمیایی ماست حاوي پروتئین هیدرلیز شده )2( جدول
Table 2 Physicochemical properties of yogurt containing different levels of hydrolyzed protein. 

  (%) پروتئین هیدرولیز شده  0  1  1.5  2
Hydrolyzed Protein(%)  

a4.30±0.03 a4.33±0.03 b4.46±0.03 b4.53±0.04 pH  
a1.72±0.04  b1.61±0.03  c1.51±0.03  d1.35±0.04  (درصد اسید الکتیک)اسیدیته  

Acidity (% Lactic Acid)  
a172.96±2.5  b145.1±3.0  c122.9±2.7  d104.0±2.1  ویسکوزیته  

 )mPa.s at 100 rpm( Viscosity 
 

a46.10±1.79 
 

b41.75±0.89 
  

c36.21±0.75 
 

d31.7±1.08 
   داري آبظرفیت نگه

Water holding capacity(g/100g)  
Different letters in each row indicated significant statistical different at P<0.05.  

  
نیز مشخص نمودند که   ]49[مازتینز و همکاران  -گنزالز 

هاي آب پنیر افزوده شده به فرموالسیون استفاده از پروتئین
-داري میماست منجر به افزایش اسیدیته ماست طی دوره نگه

تاثیر استفاده از پروتئین کازئین  ]50[شود. شاکري و همکاران 
هیدرولیز شده در اسیدیته ماست را مورد بررسی قرار دادند که 

هاي هیدرولیز شده ها با افزایش غلظت پروتئیندر پژوهش آن
دست آمده از پژوهش اسیدیته افزایش یافت و مطابق با نتایج به

هاي تاثیر پروتئین ]51[حاضر است. روماناس و همکاران 
هاي مختلف ماست و اسیدیته نمونه pHدرولیز شده سویا بر هی

  داري را مورد بررسی قرار دادند و مشخص گردید طی دوره نگه

  
هاي حاوي نمونه فاقد پروتئین از نمونه pHداري که روز اول نگه

پروتئین هیدرولیز شده باالتر است که با نتایج پژوهش حاضر 
هاي داري بین نمونهاختالف معنیها، چنین آنمطابقت دارد. هم

هاي هیدرولیز شده سویا از هاي حاوي پروتئینشاهد و نمونه
  نظر اسیدیته نشان ندادند.

ها بر هاي تیول در پروتئیندر دسترس قرار گرفتن گروه   
. همانطور که ]52[گذارد خصوصیات ژل تشکیل شده تاثیر می

هاي پروتئین) نشان داده شد، افزایش غلظت 2در جدول (
هیدرولیز شده در فرموالسیون ماست منجر به افزایش 

اندازي ماست شد. در یک پژوهش ویسکوزیته و کاهش آب
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تاثیر آنزیم کیموترپسین بر  ]53[همایونی راد و همکاران 
چرب هاي شیر و اثر آن در بستنی کمهیدرولیز نسبی پروتئین

نشان داد که با افزایش سطوح را مورد بررسی قرار دادند. نتایج 
آنزیم مقدار هیدرولیز پروتئین افزایش و ویسکوزیته بستنی 

   دست آمده از پژوهش حاضریابد که مطابق با نتایج بهکاهش می
نیست که دلیل اختالف، اضافه کردن مستقیم آنزیم به 

که در این پژوهش در ابتدا باشد در حالیفرموالسیون بستنی می
رولیز شده توسط آنزیم فالورزایم تولید شد و پروتئین هید

هاي هیدرولیز شده به ماست اضافه شدند. نتایج سپس پروتئین
هاي مولکولی پروتئین هیدرولیز شده سبوس برنج نشان بررسی

هاي هیدرولیز شده سبوس برنج اندازه دهد که پروتئینمی
تیدها شوند که معموال پلی پپاي از پپتیدها را شامل میگسترده

هاي و پپتیدهاي با وزن مولکولی پائین و باال هستند. پروتئین
هاي پروتئینی هیدورلیز شده بخش کوچکی از ماکرومولکول

خصوصیات  ]31[. چاروئن و همکاران ]9[بزرگ هستند 
هاي هیدرولیز شده سبوس برنج عملکردي و کاربردي پروتئین

دادند و نشان در امولسیون روغن در آب را مورد بررسی قرار 
داند که اسیدهاي آمینه گلوتامین، آالنین، والین و لوسین 
تشکیل داده است. این اسیدهاي آمینه با افزایش جذب آب و 
خصوصیات کف کنندگی منجر به افزایش ویسکوزیته ماست 

هايدست آمده از پژوهششوند. این نتایج مطابق با نتایج بهمی

؛ ژائو و  ]54[سودینی و همکاران ، ]51[روماناس و همکاران 
ها گزارش باشد. آنمی ]56[و تمیم و رابینسون  ]55[همکاران 

هاي هیدرولیز شده کازئین و آب پنیر کردند که افزودن پروتئین
به شیر منجر به کاهش زمان   g/100g 5/0-3/0  به میزان

تخمیر، افزایش ویسکوزیته ماست و کاهش آب اندازي ماست 
ها مشخص گردید که هاي آنچنین در پژوهشهمشود. می

هاي کازئین هیدرولیز شده منجر به رشد اضافه کردن پروتئین
دلیل افزایش شود و بهیکنواخت استرپتوکوکوس ترموفیلوس می

هاي پروبیوتیک  در ماست بسیار مطلوب است در تعداد باکتري
ت هاي مختلف ماسنتایج مربوط به پذیرش حسی نمونه .]57[

ها از نظر رنگ و طعم با هم دهد که نمونه) نشان می2در شکل (
 5/1هاي حاوي اند. در مورد بافت نمونهدار نداشتهاختالف معنی

پروتئین هیدرولیز شده سبوس برنج امتیاز باالتري  % 2و 
دست آمده از بخش ویسکوزیته نیز داشتند که با نتایج به

  مطابقت دارد. 
پروتئین هیدرولیز شده  %5/1نمونه حاوي از نظر پذیرش حسی، 

 %2باالترین امتیاز پذیرش حسی کلی را داشته و با نمونه حاوي 
هاي پروتئین اختالف معنی دار نداشتد. همانطور که در بخش

قبل نشان داده شد استفاده از پروتئین هیدرولیز شده سبوس 
 نبرنج بر روي خصوصیات کاري مانند ویسکوزیته اثر داشت و آ

  - د در پذیرش حسی و بافت توسط مصرفرا افزایش داد که خو
  

  
 هاي ماست حاوي پروتئین هیدرولیز شدهنتایج پذیرش حسی نمونه) 2شکل (

Fig. 2. Sensory properties of yogurt containing hydrolyzed protein
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هاي هیدرولیز کننده اثر دارد. از سوي دیگر استفاده از پروتئین
شده با افزایش جذب آب بر طعم نمونه ها و احساس دهانی 

هاي ، تاثیر مکمل]50[ها اثرگذار است. شاکري و همکاران آن
پروتئینی مختلف را بر خصوصیات حسی ماست غنی شده مورد 

ي غنی شده با هابررسی قرار دادند و مشخص شد که نمونه
پروتئین ها نسبت به نمونه شاهد امتیاز پذیرش حسی باالتري 

  داشتند که با نتایج این پژوهش نیز مطابقت دارد.
  
  گیري نتیجه .4
ترین ضایعات صنایع تبدیلی در سبوس برنج یکی از مهم   

هاي شالیکوبی است استان مازندران و محصول جانبی کارخانه
طور تواند بهاي نمیترکیبات ضد تغذیهدلیل وجود که به

مورد استفاده انسان قرار گیرد. پروتئین هیدرولیز شده مستقیم 
سبوس برنج که در این پژوهش با استفاده از آنزیم فالورزایم 

دلیل دارا بودن درجه هیدرولیز باال، بازده دست آمد، بهبه
استخراج مناسب، ظرفیت امولسیون کنندگی و پایداري  
امولسیون قابل رقابت با کنسانتره پروتئینی به منظور غنی 

چرب مورد استفاده قرار گرفت. نتایج بررسی سازي ماست کم
خصوصیات فیزیکوشیمیایی ماست نشان داد که تاثیر استفاده از 

، اسیدیته و ویسکوزیته pHهاي مختلف پروتئین بر غلظت
پروتئین  %5/1استفاده از دار بود. با توجه به نتایج، ماست معنی

تواند در صنعت مورد هیدرولیز شده در فرموالسیون ماست می
  استفاده قرار بگیرد.
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Abstract 
In this study hydrolyzed protein was obtained from rice bran of Tarom cultivar by using flavourzyme 
enzyme for 2 hours and at pH 8. The chemical composition of rice bran and hydrolyzed protein was 
measured. Degree of protein hydrolysis of rice bran was calculated to be 18.53% after 2 hours of 
treatment. The water absorption of rice bran and its hydrolyzed protein was calculated to be 2.56 ± 0.9 
ml/g and 5.48 ± 1.0 ml/g, respectively. The solubility of hydrolyzed and non-hydrolyzed proteins was 
84.09 ± 3.2 and 65.17 ± 4.5, respectively. The emulsifying capacity and emulsifying stability of 
hydrolyzed protein were calculated to be 9.12 m2 /g and 71.38 min, using the flavourzyme enzyme, 
respectively. These parameters for non-hydrolyzed protein were 1.55 m2/g and 29.77 min, respectively. 
Hydrolyzed protein was added to yoghurt at 0, 1, 1.5 and 2% levels, and the physicochemical properties of 
yogurt were measured. Increasing the concentration of hydrolyzed proteins in yogurt formulation resulted 
in increased viscosity. By increasing the amount of hydrolyzed protein in the formulation of yogurt, 
acidity significantly increased and the pH decreased to a significant extent. Using 1.5% of the hydrolyzed 
protein in low fat yogurt formulation is recommended. 
     
Keywords: Hydrolyzed protein, Tarom, Low fat yogurt, Flavourzyme.  
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