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از دو سازي بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی مالت حاصلر فرایند مالتبررسی تاثی
)صحرا و دشت(رقم جو 

2مهدي کدیورونژاد، مهدي کاشانی1آقاجانینرجس*

به ترتیب دانشجو و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان- 1
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان- 2

:یدهچک
مالت حاصل از جو داراي خواص تغذیه اي و دارویی . در بین غالت مختلف جو بهترین ماده اولیه براي تهیه محصول با ارزش مالت است             

ق می افتد لـذا ایـن   با توجه به اینکه در هر یکی از مراحل مالت سازي تغییرات زیادي در خواص فیزیکوشیمیایی جو اتفا   . متعددي است 
نتـایج  .دانجام ش) دشت و صحرا( مالت حاصل از دو رقم جو      فیزیکوشیمیاییطالعه تاثیر فرایند مالت سازي بر خواص        مبا هدف   تحقیق  

کاهش یافت و مقدار آن براي جو رقـم دشـت و مالـت آن بـه نرنیـب      در هر دو رقم اي در طی فرآیند  دانسیته توده ن داد که    حاصل نشا 
دانـسیته دانـه اي نیـز در    . بود430/517kg/m3و 670/620صحرا و مالت آن به ترتیب      و براي جو رقم   770/571kg/m3و   237/718

و 070/990، 170/1083مالت هر دو رقم بیشتر از جوهاي اولیه بود و مقادیر آن براي رقم دشت و صحرا در جو و مالت آنها بـه ترتیـب      
340/1182  ،770/901kg/m3مقـدار آن بـراي   هش یافت به طوریکه   ر مرحله خشک کردن کا    د )زدهجو جوانه (سبز  رطوبت مالت    .بود

میزان قند مالتوز به عنوان شاخص قنـد احیـاء مالـت       . رسید% 530/6به   357/46و براي رقم صحرا از      % 04/6به   407/45رقم دشت از    
ترونـی از بافـت گرفتـه شـد     عکسهایی که با اسـتفاده از میکروسـکوپ الک  . رسید500/101mg/g flourبه 600/11براي رقم دشت از 

به طوریکه در مالت اتصال شبکه پروتئینی بـه  می گیردحاکی از آن بود که تغییرات مشخص و بارزي پس از جوانه زنی در بافت صورت    
تی و دیواره هاي سلولی تا حدود زیادي هیدرولیز شده و سـاختار بـافتی یکنـواخ   است گرانولهاي نشاسته نسبت به جو اولیه بسیار کمتر     

. دوو رقم نسبت به ماده اولیه مشاهده می شددر مالت حاصل از هر 
کردن، خیساندن و مالت  زنی، خشکجوانهجو،: کلمات کلیدي

:مقدمه-1
گردد ولی با این حال از جمله غالتی است که مصارف فراوان آن بـه خـوبی شـناخته شـده      قبل باز می   سال 10000کشت جو به حدود     

امکان تهیه مالت از غالت دیگـر نیـز وجـود    هرچند.و خوراك دام استفاده کردمالت، غذاهاي صبحانه  توان در تهیه  ه می از این غل  . است
، تهیـه آیـد زنـی در آن بوجـود مـی   به علت وجود ترکیبات شیمیایی خاص، پوسته آن و تغییراتی که طی فرایند جوانـه دارد، با این حال  

. شودیمجو بیشتر ترجیح داده الت از ام
در هـر مرحلـه   و اسـت  3کـردن و خـشک 2زنـی ، جوانـه 1خیساندناي است که شامل سه مرحله اصلی پیچیدهفرایندتبدیل جو به مالت    

تواند تاثیر زیـادي در کیفیـت مالـت    هر یک از این مراحل میکهافتد تا نهایتا مالت تهیه گرددتغییرات خاصی روي دانه جو اتفاق می
.حاصله داشته باشد

عطر، طعم و رنگ، اسـتفاده در صـنایع   کننده، عامل ایجاد عامل شیرین: توان به مواردي چونمیغذایی از موارد استفاده مالت در صنایع    
.)4(اشاره کرد... الشعیر وء، تولید ما)سرکه مالت(تخمیري 

) B6بیـوتین و ویتـامین   اسید پنتاتونیـک، (ها مینهاي قابل تخمیر، دکسترین و ویتاوجود قند  توان ناشی از  را می اي مالت   خواص تغذیه 
.)1(دانست

:آدرس*
، گروه علوم و صنایع غذاییگرگان، دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، دانشکده کشاورزي-1
گروه علوم و صنایع غذاییاصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزي،-2

Email: N_aghajani@yahoo.com
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الزم ،اي آنخـواص تغذیـه  نیزدر صنعت به عنوان یک افزودنی کامال سالم و مفید، و        جهت استفاده   مالت   متعدد هايبا توجه به قابلیت   
طالعـه  ماین تحقیق بـا هـدف   ، بر این اساس است که اهتمام بیشتري براي باال بردن سطح تولید و مصرف این فراورده با ارزش قائل شد        

.انجام شدسازي پس از هر مرحله از مالت،تغییرات فیزیکوشیمیایی
:هامواد و روش-2
:محل انجام تحقیق-2-1

هـاي  عکـس . انجام شدغذایی دانشکده کشاورزي دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی گرگان  در آزمایشگاه گروه علوم و صنایع      این تحقیق 
در دانشکده مواد و رنگ نیز با اسـتفاده از دسـتگاه هانترلـب دانـشکده           ) SEM(گرفته شده از بافت با استفاده از میکروسکوپ الکترونی          

.گرفتگیري      قرارنساجی دانشگاه صنعتی اصفهان مورد ارزیابی و اندازه

:تهیه ارقام مورد آزمایش و آماده سازي آن-2-2
در تهیـه مالـت   مورد استفادهاز جمله ارقامکهمرکر تحقیقات گنبد تهیه شد،از )صحرا و دشت(م جو شش ردیفه   در این تحقیق دو رق    

دیده پاکسازي شده و در محل مناسـب  آسیبهاي نارس ویق دستی از هرگونه آلودگی، ناخالصی، دانه   راین ارقام بعد از تهیه از ط      .بودند
.و خنک نگهداري گردیدند

:هاي فیزیکیآزمون-2-3
.انجام شد2006در سال4نژادکاشانیها بر اساس روشاي و تخلخل نمونهاي، تودهگیري دانسیته دانهاندازه
هـاي خاصـی   هاي جو و مالت مورد ارزیـابی درون ظـرف     دانه بدین منظور  .صورت گرفت دستگاه هانترلب   گیري رنگ با استفاده از      اندازه

. متغیرند100-0هر یک از این پارامترها بین .تعیین شد,aLو b    پارامترسه دستگاهتوسط و شد ریخته 
:هاي شیمیاییازمون-2-4

.)2(د انجام شAACC 44-20گیري رطوبت بر طبق روش اندازه
.)2(د انجام شAACC 80-60گیري قند مالتوز با روش اندازه

:روش تهیه مالت-2-5
در طی این مـدت  .خیسانده شدC°17ساعت در اینکوباتور 48سپس به مدت ،ین و با آب شستشو شد    توز کیلوگرم 1از هر رقم مقدار     

.شدجهت تامین اکسیژن الزم به تناوب تعویض و همزده میها آب نمونه
دمـاي  بـراي تـامین   هـایی منتقـل شـدند و    به درون ظـرف جهت تامین رطوبت اشباع و شدهها آبکشی پس از گذراندن این مرحله دانه     

C°17   6روز و رقم دشت 5صحرا براي رقم  این مرحله   ،با توجه به بررسی روزانه میزان رشد جوانه       .استفاده شد  یخچال دار از اینکوباتور
).طول دانه رسید4/3طول جوانه به (کشیدطولروز 

20-24، این مرحلـه منتقل شدC°55به آون با دماي به منظور خشک شدن و رسیدن به رطوبت مطلوب      زده  هاي جو جوانه  دانهسپس  
.طول می کشیدساعت 

.ها انجام شدسازي روي نمونههاي ذکر شده روي دانه جو و پس از طی هر یک از مراحل مالتتمامی آزمون

:هاروش آماري تحلیل داده-2-6
بـه خـواص فیزیکـی و    طلیـل نتـایج مربـو   تجزیـه و تح  وسه تکرار انجـام شـد        این تحقیق با  تمامی آزمون،هاي فیزیکی و شیمیایی در     

) LSD(دار براي مقایسه میانگین تیمارها نیز از آزمون حـداقل تفـاوت معنـی   . شیمیایی ارقام جو در قالب طرح کامال تصادفی انجام شد     
.انجام گرفتSASافزار نرمها با استفاده از دادهتجزیه و تحللیل.گردیددرصد استفاده 5در سطح 

4 -kashaninejad
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:بحثوایجنت-3
گیـري  براي دو رقم دشت و صـحرا انـدازه  سازي که در طی عملیات مالت و شیمیایی  تعدادي از خواص فیزیکی    2و   1در جدول شماره    

.شد آمده است
یش به دلیل آنکـه احتمـاال افـزا   بطوریکه پس از مرحله خیساندن . استه شدکاي دانسیته تودهبا پیشرفت عملیات در هر دو رقم از مقدار    

هـا پـس از   دانـه افـزایش حجـم   . جذب آب بوده است، این کاهش در هر دو رقم مشاهده شـد   ناشی از ها بیش از افزایش وزن      حجم دانه 
انجـام و کـاهش آن   )مالت سبز(هاي جو جوانه زده  این آزمون در مورد دانه    .نیز بیان شده است    1998در سال    5بریگتوسط   خیساندن

و در رقـم  060/341kg/m3بـه  پس از مرحلـه خیـساندن  230/701در رقم دشت ازايدانسیته تودهمقدار. بطور بارزتري مشاهده شد 
در ایـن مرحلـه بـه دلیـل رشـد و      . تواند به علت کـاهش وزن باشـد  دلیل این اتفاق می.رسید089/467kg/m3به 041/615صحرا از 

علـت دیگـر   . یابـد گیرد کمتر و در نتیجه وزن کاهش مـی قرار میگیري زهاي که در ظرف مخصوص اندامقدار نمونه  ،هاچهریشهحضور  
هاي موجود در دانه مانند نشاسته، ها فعال شده و ماکرومولکولها آنزیمبه دلیل رطوبت باالي نمونه   کاهش وزن آنست که در این مرحله      

ي ژند، که مقداري از این مواد صرف تـامین انـر  گردمیتبدیل به مولکولهاي کوچکتر با وزن مولکولی کمتر    ...  و   ساکاریدها، پروتئین پلی
پس از مرحله خـشک کـردن هـم علـت     . گردید میاي و نهایتا این عوامل باعث کاهش دانسیته تودههشددانه، تنفس دانه و رشد جوانه     

ولـی بـه دلیـل جداشـدن     ش وزن بـود خروج رطوبت به مقدار زیادي از دانه و در نتیجه کـاه           به دانه جو  نسبت ايکاهش دانسیته توده  
اي نسبت به مرحله قبل در هر دو رقـم بیـشتر   دانسیته تودهها مقدار نمونه قرار گرفته در ظرف بیشتر و در نتیجه وزن بیشتر و     چهریشه

ولـی بـراي رقـم    داري وجود نداشـت  ف مالت سازي تفاوت معنی لها در مراحل مخت   اي نمونه تودهدر مورد رقم صحرا بین دانسیته       . شد
. زنی مشاهده شداي پس از جوانهدشت کاهش شدیدي در مقدار دانسیته توده

بسته به این که در حین فراینـد میـزان افـزایش      . سازي در جدول آمده است    تالها نیز تحت تاثیر مراحل م     اي نمونه مقادیر دانسیته دانه  
براي رقـم دشـت و صـحرا بیـشترین دانـسیته      . بیشتر از مرحله قبل شده استاي کمتر یادانسیته دانهکمترحجم از وزن بیشتر بوده یا      

بـه ترتیـب  (کـردن  و کمترین مقدار بعد از مرحلـه خـشک    ) 060/1199kg/m3و   91/1311به ترتیب (اي بعد از مرحله خیساندن      دانه
.بود) 770/901kg/m3و 07/990

ببـر هـر یـک از ایـن     غمربـوط بـه ت  نیز اي محاسبه شد و تغییرات آن اي و دانهبه دست آمده از دانسیته توده     تخلخل با استفاده از اعداد    
تـا  640/33%مقادیر آن براي رقم دشـت بـین   .آمده است2و 1که نتایج آن براي ارقام دشت و صحرا در جدول شماره        پارامترها است 

.در تغییر بودمالت سبزترتیب در مورد دانه جو و به 144/50%تا 325/47%و براي صحرا %560/70
سازيخواص فیزیکوشیمیایی رقم دشت تحت تاثیر فرایند مالت-1جدول 

مالتزدهجوجوانهجو خیساندهجودشت

ــوده ايدانــــسیته تــ
(kg/m3)

a237/718a292/701c060/341b770/571

kg/m3(c17/1083a91/1311b29/1160d07/990(اي دانسیته دانه

d640/33b532/46a560/70c229/42(%)تخلخل

d790/10b635/41a407/45d040/6(%)رطوبت 

mg/g flour(c600/11c900/9a667/119b500/101(قند مالتوز 

(P<0.5)اعداداي که داراي حروف مشترك هستند داراي اختالف معنی داري نمی باشند 
بـدلیل  زنـی  در مرحلـه جوانـه  . آمـده اسـت  2و 1ام هر مرحله از فرایند محاسبه شد و نتـایج در جـداول   ها نیز پس از اتم   رطوبت نمونه 

هیـدرولیز  و آب حاصـل از  ی ایـن مرحلـه   رطـوبت اشـباع  خیساندن و همچنـین بـدلیل شـرایط    یکنواخت شدن رطویت حاصل از مرحله 
.ها در هر دو رقم رطوبت افزایش یافتماکرومولکول

5 -Briggs
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حاللیـت و خـروج ایـن قنـد در آب مرحلـه      عنوان قند احیا در هر دو رقم پس از خیساندن کـاهش یافـت کـه دلیـل آن                 قند مالتوز به  
هـا در ایـن مرحلـه    داري افزایش یافت که این امر در نتیجه عمل آنـزیم       زنی به طور معنی   جوانهمقدار قند پس از مرحله    . خیساندن بود 

.صحرا بیش از رقم دشت بودمقدار قند در تمامی مراحل در رقم . بود
تواند به واکنش بین قنـد احیـا بـا    ها نسبت به مرحله قبل کاسته شد که دلیل آن میکردن مقداري از میزان قند نمونه  در مرحله خشک  

.زنی باشدجوانهآمینه حاصل از مرحلهاسیدهاي

سازيخواص فیزیکوشیمیایی رقم صحرا تحت تاثیر فرایند مالت-2جدول 
مالتزدهجوجوانهجو خیساندهجوصحرا

a670/620a040/615a090/467a430/517(kg/m3) ايدانسیته توده
kg/m3(a340/1182a060/1199b150/936b770/901(اي دانسیته دانه

a325/47a490/48a144/50a532/42(%)تخلخل

c777/10b987/43a357/46d530/6(%)رطوبت 

mg/g flour(c667/13c100/12a167/167b667/129(قند مالتوز

(P<0.5)اعداداي که داراي حروف مشترك هستند داراي اختالف معنی داري نمی باشند 

کنـد و داراي  میزان روشنی و تیرگی نمونه را بین مـی Lهانتر .گیري رنگ براي هر نمونه آمده است    سه مولفه اندازه  3در جدول شماره    
معـرف رنـگ قرمـز،    aهـانتر  مقادیر مثبت . مبین رنگ سیاه است 0بیان کننده رنگ سفید و مقدار        100مقدار  . است 0-100محدوده  

اگر مقدار مثبت باشد به معنـی رنـگ زرد و اگـر    bبراي هانتر . کننده رنگ خاکستري و منفی به معناي رنگ سبز است   مقدار صفر بیان    
).7و 6(منفی باشد معرف رنگ آبی است

بـین جـو و   bد داشت ولی در مورد مولفـه  وجوداري تفاوت معنیداري بین جو و مالت آن     تفاوت معنی aو  Lبراي رقم دشت در مولفه      
.دار نبودمالت دشت تفاوت معنی

.داري وجود داشتها بین جو و مالت آن تفاوت معنیسایر مولفهدر مورد در رقم صحرا Lمولفه به استثنا

هاگیري شده براي جو رقم دشت و صحرا و مالت آنولفه رنگ اندازهسه م-3جدول 

(P<0.5)داري نمی باشنداعداداي که داراي حروف مشترك هستند داراي اختالف معنی 

colorbaL

a793/28b694/5a739/64جو دشت

a701/28a655/6b727/58مالت دشت
a695/28b374/5b246/60جو صحرا

b816/27a259/6b257/60مالت صحرا
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از هر مرحله از عملیات خشک شـدند و بـا   عدبها  دانهبدین صورت که     ها از میکروسکوپ الکترونی استفاده شد     براي بررسی بافت نمونه   
.گرفتندقرار در دستگاهبراي گرفتن عکس،تهیه شد و پس از پوشش آنها با طالهاهاي عرضی از نمونهاستفاده از کاتر تیزي برش

هاي آندوسـپرم  در هر دو شکل دیواره سلول. دهدبرابر نشان    می126برش عرضی جو رقم دشت و صحرا را با بزرگنمایی          5و   1شکل  
.قابل مشاهده است

برش عرضی جو رقم دشت-1شکل 
هاي نشاسته به وضـوح  وتئینی به گرانولتراکم و اتصال محکم شبکه پر  . دهدبرابر همان ارقام را نشان می      1000بزرگنمایی   6و   2شکل  

.شوددر هر دو رقم دیده می

.ها به دلیل برش با کاتر به صورت نیمه استبرخی از پروتئین. جو رقم دشت-2شکل 
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.شودبه یکنواختی اندوسپرم توجه. برش عرضی مالت رقم دشت-3کل ش

..

.هاي نشاسته توجه شوده در گرانولبه شکاف ایجاد شد. آندوسپرم مالت رقم دشت-4شکل 

دهد یکنواختی بافت تر بافت را نشان میطور کلی بهکه 7و 3در شکل . مربوط به مالت ارقام دشت و صحرا است       8و   7،  4،  3اشکال  
بـه  شـبکه یکدسـت   شوند و کل بافت به صورت یکهاي سلولی بسیار کمتر دیده میدیواره 5و   1در مقایسه با اشکال     . تر است مشخص

.رسدمینظر 
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.هاي سلولی کامال مشخص استحضور دیواره. برش عرضی جو رقم صحرا-5شکل 

.قابل توجه استفشردگی آندوسپرم در محل اتصال دو سلول. عرضی جو رقم صحراشبر-6شکل 

.یکنواختی بافت کامال مشهود است. برش عرضی دانه مالت صحرا-7شکل 
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هـا بـر روي   به خوبی اثر فعالیـت آنـزیم  4در شکل . دهدبا بزرگنمایی بیشتري بافت مالت ارقام دشت و صحرا را نشان می           8و   4اشکال  
.گرانول نشاسته کاسته شده استهاي نشاسته مشهود است، همچنین در هر دو شکل از پیوستگی شبکه پروتئنی با گرانول

.هاي نشاسته کاسته شده استبه گرانولگی و اتصال شبکه پروتئینی فشرد. آندوسپرم مالت رقم صحرا-8شکل 
باشد نهایتا مالت مناسبی تولید خواهـد شـد، چراکـه حـضور      شده ادایجرنی الزم است در دانه      که در مرحله جوانه    یمطلوب تااگر تغییر 

ها و انتقال آن در سراسـر  ث فعال شدن آنزیمچون آب عاملی است که باع. کندلوگیري میسلولی از جذب آب توسط آندوسپرم ج دیواره
).  8(اي در آن ایجاد گرددشود تا ماکرومولکولهاي موجود در دانه هیدرولیز شده و مواد مفید تغذیهدانه می

:گیرينتیجه-4
.اي در مالت حاصل از دو رقم نسبت به جو اولیه کاهش یافتدانسیته توده-1
.حاصل از دو رقم نسبت به جو اولیه کاهش یافتدر مالت ايدانسیته دانه-2
.زنی به مقدار زیادي در هر دو رقم افزایش یافتمقدار قند مالتوز پس از فرایند جوانه-3
.دهدزنی روي میدهد تغییرات زیادي در بافت داته جو پس از جوانهشده از بافت نشان میهاي گرفتهنتایج عکس-4
سپاسگزاري-5

همچنـین از خـانم مهنـدس    . و صنعتی اصـفهان کمـال تـشکر را دارم   ز همکاري و راهنمایی اساتید گرامی در دانشگاه گرگان       در پایان ا  
که اینجانب را در کار انجام این    ) دانشگاه صنعتی (آقاي مهندس عطاییان کارشناس دانشکده نساجی       و  کارشناس دانشکده مواد    کرباسی  

.منهایت متشکرتحقیق یاري نمودند، بی
:منابع-6
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