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   چكيده
با توجه به وضعيت اقليمي كشور و تغييرات زياد در ميزان و پراكنش بارندگي و دما و تنش هاي دمائي كه اجتناب ناپذير است 

 ها و روند افزايش جمعيت ، راهكار هاي عملي براي ثبات و پايداري بيشتري در و از طرفي كاهش سطح آبهاي زيرزميني دشت
حساسيت بيشتر گندم به تنش ها و متوقع تر بودن آن نسبت به ساير غالت موجب نوسانات بيشتر . توليد نان ضروري است

اي است كه سرشار از پلي ساكاريد ازطرفي اين غالت نظير جو از غني ترين منبع  تركيبات مفيد تغذيه . توليد آن شده است
همچنبن ميزان اسيد فيتيك دربعضي . در دنيا به عنوان منبع مناسبي جهت تامين فيبر شناخته شده است و هاي مفيد بوده

اى نان  تغذيه كيفي و افزايش ارزشو  آرد ساير غالت با هدف جايگزينى آرد گندم با تحقيقاين . غالت كمتر از گندم است
آرد آن تهيه و . جو بدون پوشينه به عنوان غله باارزش تغذيه اي باال انتخاب شد.انجام پذيرفتهش مصرف گندم  و كاحاصل

، عامل دوم ميزان افزودن آرد جو بدون ) 50و 40(تاثير افزودن مقادير مختلف آنها عامل اول اندازه مش آرد جو دردوسطح 
تيماربندي )  درصد5/1و 1و / 5 و 0(م افزودني گوار در چهار سطح  و عامل سو)   درصد20 و 10 ، 0(پوشينه در سه سطح 

  .نان بربري تهيه و خواص كيفي و تغذيه اي ان بررسي و با نمونه شاهد مقايسه شد. شد
از نظر بافت نيز بهترين .  بود40آرد جو بدون پوشينه مش % 20بهترين تيمار از نظر خصوصيات شيميايي تيمار تهيه شده از 

 بود، زيرا بهترين نتايج از لحاظ سفتي، االستيسيته و قابليت 40آرد جو بدون پوشينه مش %  20 تيمار تهيه شده از تيمار،
با توجه به . جويدن را دارا بودهمچنين اين تيمار  داراي ميزان فيبر باالتر و اسيد فيتيك كمتر نسبت به نمونه شاهد بود

 بود كه باعث بهبود كيفي و تغذيه اي نان 40آرد جو بدون پوشينه مش % 20شده از مجموع نتايج، بهترين تيمار، تيمار تهيه 
گرديد و ) استخراج% 82تيمار تهيه شده از آرد گندم (تركيبي در باالترين حد نسبت به ساير تيمارها و همچنين تيمار شاهد 

  .قابل استفاده در صنعت نان كشور مي باشد
  

  . ، خواص تغذيه اي، خواص حسي و كيفي ، نان بربريجو بدون پوشينه: كليدي هاي واژه
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   مقدمه
نظر به سازگار بودن جو بدون پوشينه جهت كشت در بخشهاي عمده اي از اراضي كشور،  بررسيهاي متعددي بر روي آن انجـام                         

جو از نظر سـطح زيـر       .برخي از محققين عقيده دارند جو لخت از نوع پوشش دار از  قدمت بيشتري برخوردار است                    . شده است   
كشت چهارمين غله مورد كشت در دنيا است و نسبت به ساير گياهان زراعي در محدوده وسيع تري از شـرايط محيطـي رشـد و       

 بعد از گندم     جو  در ايران  .نمو مي نمايد و كشت آن بيشتر در مناطقي بوده كه غالت ديگر از رشد مناسبي برخوردار نمي باشند                    
 دارد و علت آن هم نياز آبي كـم و مقاومـت بـسيار خـوب در سـرما و مقاومـت در برابـر شـوري          رار كشت    سطح زي   دوم در مقام 

چون كه جو لخـت  ) الف: جو لخت داراي فوايد بيشتري نسبت به جو پوشينه دار مي باشد ، داليل آن به قرار زير است   .) 1(است
درصـد  14تا 7ميانگين ارزش غذايي آن ) ب. كند   اشغال ميدرصد حجم كمتري در هنگام انبار15تا 10داراي پوشينه نيست ، 

جو لخت داراي ارزش بيشتري براي مصارف انساني است ، زيرا ويتـامين هـا و مـواد معـدني     )  ج. بيشتر از جو پوشينه دار است 
 هنگـام فـرآوري و      جـو لخـت در    ) ه. از هزينه زياد سبوس گيري براي غذا و ديگر مصارف جو اجتناب ميشود              ) د. بيشتري دارد   

 جو بدون پوشينه خـواص تغذيـه اي        .]2[ و ]1[قابليت هضم  بهتري دارد      ) حمل و نقل توليد دانه هاي شكسته كمتري ميكند  و          
فيبر محلول شامل بتـا گلوكـان هـا         . است) بويژه فيبر محلول    (اين غله  داراي مقدار زيادي  فيبر رژيمي          . منحصر به فردي دارد     
همچنين فيبر يك ماده هيدروسكوپي است و قابليت نگهداري آب را دارد كه كمك به .ون را پايين مي آورد است كه كلسترول خ

جو بخاطر داشتن  توكوترينولها و توكو فرولهـا اهميـت دارد چراكـه در كـاهش توليـد كلـسترول بـد                       .گوارش روده اي مي نمايد    
)LDL  (   بيعي است كه مي تواند  سبب كاهش خطر ابـتال بـه سـرطان و                همچنين داراي آنتي اكسيدانهاي ط    . در بدن موثر است

تحقيقـات در  . ]3[ و موادمعدني اسـت Bمنبع بسيار خوبي براي كربوهيدراتهاي مختلف، ويتامينهاي گروه      . بيماريهاي قلبي باشد  
 مناسب است چرا كه  در       IIدانشگاه آلبرتا كانادا نشان مي دهد كه مصرف جو بدون پوشينه براي مبتاليان به بيماري ديابت نوع                  

همچنين بدليل  . جو  چربي پاييني دارد    . اين رژيم غذايي جو  جايگزين گندم شده و سبب كاهش ميزان گلوكز در رژيم مي شود                
اثر استفاده   )2004( تروق و همكاران     .]4[ميزان پايين گلوتن در جو براي كساني كه به مصرف گندم آلرژي دارند مناسب است                

دون پوشينه را همراه آنزيم زايالناز بعنوان راهكاري براي توليد نان مركب از آرد گندم و جـو بـدون پوشـينه بررسـي                        از آرد جو ب   
آرد جـو بـدون پوشـينه    % 40آرد گنـدم  و % 60كردند و نتيجه تحقيـق آنهـا نـشان داد كـه تهيـه نـان بـا آرد تركيبـي شـامل                

ه هاي خمير و نان افزايش داده امـا حجـم مخـصوص قـرص نـان توليـدي                   آرابينوكسيالن كل وآرابينوكسيالن محلول را در نمون      
اثر آرد جو بدون پوشينه روي تركيبات تغذيه اي وخـصوصيات حـسي نـان را مـورد                  ) 2009(بيلجانا وهمكاران .]5[كاهش داشت 

نان حاصل را . اضافه نمودندآنها آرد جو بدون پوشينه را را به آرد سفيد گندم وآرد كامل گندم جهت تهيه نان . بررسي قرار دادند
نان حاصـل   . از نظر خصوصيات تغذيه اي وحسي مورد بررسي قرار دادند و با محصول استاندارد به عنوان شاهد  مقايسه نمودند                     

 % 70-75سـلنيوم و  % 40 -گرم پروتئين مورد نياز روزانـه 300اين محصول حدود . داراي ميزان بااليي فيبر، روي و سلنيوم بود       
B-glucan  و از نظر خصوصيات حسي نان حاصل طعم بهتر ،حجم كمتـر . مورد نياز روزانه را تامين مي كند crumb-elasticity  

آرد جو بدونـه پوشـينه غنـي از     خواص فيزيكيوشيميايي)2009(همكاران  و ايزيدورزيچ.]6[كمتري نسبت به نمونه شاهد داشت
آنهـا  .  به عنوان يك افزودني عملگر درنان مسطح دواليه مورد بررسي قرار دادنـد         وپتانسيل آن را  ) متفاوت از نظرسايز ذرات   (فيبر  

آرد جو بدونه پوشينه غني از فيبر به آرد گندم به طور چشم گيري جـذب آب خميـر را افـزايش مـي                        % 20دريافتند كه افزودن    
نان حاصل قابل مقايسه با نمونه شـاهد        ظاهر، قطر قرص نان،  طعم وبوي        . دهد وخصوصيات رئولوژيكي خمير را بهبود مي بخشد       

آرد جو بدون پوشينه غني از فيبر به آرد گندم به طور چشم گيـري فيبـر رژيمـي كـل و محلـول را افـزايش                           %  20افزودن  . بود
 و   در تحقيقات ياد شده عموما تاثير آرد جو بر نانهاي حجيم بوده است و افزودني هايي اضافه شده كه  اقتصادي نيستند                      .]7[داد

تحقيق حاضر با توجه  به اين مسايل با هدف جايگزيني ساير غالت به جاي گندم  با درصدهاي باالتر               . يا در كشور ما وجود ندارد     
  .از حد موجود در بازار و  بهبود خواص تغذيه اي  نان مسطح  انجام شد
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  مواد و روشها

وزن هزار دانه، وزن هكتوليتر و ظاهر دانه مورد بررسـي قـرار             ابتدا نمونه جو بدون پوشينه تهيه و خصوصيات فيزيكي آن نظير            
سپس توسط آسياب آزمايشگاهي تبديل به آرد شده و خصوصيات شيميايي آرد حاصل نظير خاكستر، رطوبت ، پروتيين       . گرفت

 -0( درصدهاي مختلف      آرد جو با  . ،  گلوتن و ميزان اسيد فيتيك نمونه ها ي آرد اندازه گيري و با نمونه آرد گندم مقايسه شد                   
در ايـن مرحلـه از  دو افزودنـي    . انجـام گرفـت  )  مـسطح (سپس مرحله پخت نان     . با آرد گندم جايگزين شد      )  درصد 20 -10

، فيزيكـي   ...) خاكستر ، پروتيين ، رطوبت ،       (خواص نان حاصل در چهار بخش شيميايي        . مناسب  در سه سطح استفاده گرديد        
رنگ پوسـته و    . و ارگانولپتيك  اندازه گيري و بررسي گرديد       ) اسيد فيتيك ، فيبر     (تغذيه اي    .....) بافت سنجي، حجم سنجي،   ( 

نتايج در قالب طرح فاكتوريل كامال تصادفي آناليز شده و بـراي بررسـي نتـايج و                 . رنگ نمونه به روش پردازش تصوير آناليز شد       
اي آناليز واريانس و مقايـسه ميـانگين اسـتفاده و مقايـسه ميـانگين هـا بـا                    بر  Mstatcتجزيه و تحليل داده ها ابتدا از نرم افزار          

  . درصد انجام شد5استفاده از آزمون دانكن در سطح 

  

  
 

   بحث و نتايج
 ميزان خاكستر آرد جو بدون پوشينه نسبت به آرد گندم باالتر بود،             نتايج اناليز آرد هاي مورد استفاده در آزمايش نشان داد كه          

كه اين به دليل باالتر بودن ميزان عناصر معدني آن مي باشد و در عين حال بيانگر ارزش تغذيه اي باالي آرد جو بدون پوشينه                         
 ميباشـد كـه   40اكـستر مـش    حاكي از باالتر بودن ميـزان خ   50 و مش    40همچنين مقايسه آرد جو بدون پوشينه مش        . است

از نظر گلوتن، آرد جو بدون پوشينه گلوتن بسيار نـاچيزي دارد و بـه   .  است50دليل آن دارا بودن سبوس بيشتر نسبت به مش         
در شرايط يكسان رطوبـت آرد جـو بـدون پوشـينه از آرد گنـدم                . توان بهره برد  همين دليل از آن به تنهايي براي تهيه نان نمي         

پروتئين آرد جو بدون پوشينه نيز بـاالتر        .  كه علت آن احتماال به دليل ميزان فيبر باال در جو بدون پوشينه است              پايين تر است،  
باالتر بودن ميزان پروتئين عالوه بر بهبود ارزش تغذيه اي نان هاي توليدي در بهبود كيفيـت                 . استخراج است % 82از آرد گندم    

  . بافتي نان نيز اثر چشمگيري دارد
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مورد نتايج بدست آمده از آزمايش فيبر مي توان گفت كه ، ميزان فيبر آرد جو بدون پوشينه به مراتب بيشتر از آرد گنـدم                         در  
اثر افزودن آرد جو بدون پوشينه به آرد گندم روي تركيبات تغذيه اي و خصوصيات حسي بررسي                 . است% 82كامل و آرد گندم     

  . صوصيات شيميايي آرد جو بدون پوشينه نسبت به آرد گندم بودشد، نتايج آزمايشات حاكي از بهتر بودن خ

  :خواص نان

شود تفاوت بين داده هاي حاصل از سطح زير منحني در تست بافت سنجي كامال معنـي                  مشاهده مي  1همانطور كه در نمودار     
آرد جـو   %  10ار تهيه شـده از      ، و تيم  50آرد جو بدون پوشينه مش      %  10تفاوت بين تيمار تهيه شده از       ). P=0.001(دار بود   

 و تيمـار    40آرد جو بدون پوشـينه مـش        %  10همچنين تفاوت بين تيمار تهيه شده از        . ، معني دار نبود   40بدون پوشينه مش    
شاهد نيز معني دار نبوده و استفاده از اين درصد آرد جو بدون پوشينه و با اين مش تفاوت قابل توجهي در سفتي نان تركيبـي                          

ايجاد ننمود و اگر در جايي محدوديتي در استفاده از آرد جو وجود دارد مي تواند اين دو تيمـار را بـا هـم جـايگزين                           تهيه شده   
   .نمود

  

  

  

  

  

   تأثير افزودن آرد جو بدون پوشينه و مش بر سفتي بافت نان-1نمودار 

نان تهيه شده از آرد گندم      (ز تيمار شاهد     اسيد فيتيك نان در تيمارهاي مختلف را نشان مي دهد، به اين صورت كه ا               2نمودار  
 درصـد كـاهش     3/20آرد گندم، اسيد فيتيك به ميـزان        % 80 و   50آرد جو بدون پوشينه مش       %  20تا تيمار   ) استخراج% 82

و بـه ميـزان     ) اسـتخراج % 82نان تهيه شده از آرد گنـدم        (بيشترين ميزان اسيد فيتيك مربوط به تيمار شاهد         . پيدا كرده است  
)mg/100gr (79/51               و  50آرد جو بدون پوشينه مـش       % 20  بود و كمترين ميزان اسيد فيتيك مربوط به تيمار تهيه شده از 

اين امر نشان مي دهد كه با افزايش درصـد آرد جـو بـدون پوشـينه در                  .  بود mg/100gr (24/41(آرد گندم و به ميزان      % 80
همچنين .  آرد جو حاوي اسيد فيتيك كمتري نسبت به آرد گندم استتركيب نان ميزان اسيد فيتيك نان كاهش مي يابد چون

هرچه ميزان سبوس آرد جو اضافه شده به آرد گندم كمتر باشد، يعني مش آن باالتر باشد، ميزان اسيد فيتيك نان كاهش مـي                        
  . كه اين مسئله مي تواند به دليل تجمع اسيد فيتيك جو در اليه بيروني و سبوس آن باشد. يابد
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  تأثير تيمار هاي مختلف بر ميزان اسيد فيتيك نان هاي توليدي-2نمودار 

 مشاهده مي شود ، با افزايش درصد آرد جو بدون پوشينه و افزايش مش آن، ميزان آهن باند شده بـا                      3همانطور كه در نمودار     
ك مربـوط بـه تيمـار شـاهد و بـه مقـدار             بيشترين ميزان آهن بانـد شـده بـا اسـيد فيتيـ            . اسيد فيتيك كاهش پيدا كرده است     

)mg/100gr (233/1        آرد جو بدون پوشينه    % 20فيتيك مربوط به تيمار تهيه شده از        ، و كمترين ميزان آهن باند شده با اسيد
 آرد جو% 20با توجه به نمودار، تفاوت بين تيمار تهيه شده از .  بود5/0   (mg/100gr)آرد گندم و به مقدار     % 80 و   50مش  

 و همچنين تفاوت اين تيمار و تيمار تهيه شده 50آرد جو بدون پوشينه مش % 10، و تيمار تهيه شده از 40بدون پوشينه مش 
دار نسيت، يعني اگر در جايي محدوديت تكنولوژيك وجود داشته باشد اين تيمارها  معني50آرد جو بدون پوشينه مش % 20از 

ان كاهش اسيد فيتيـك در ايـن تيمارهـا كـامال معنـي دار اسـت، بهتـر اسـت همـين          ولي چون ميز. مي توانند جايگزين شوند   
تواند به عنوان يك فاكتور تغذيه اي مهم در نظر گرفته شود، زيرا كـم   اندازه گيري آهن باند شده مي. فرموالسيون رعايت شود

  . مي باشدخوني ناشي از فقر آهن يكي از مشكالت عمده جوامع بشري به خصوص كشور هاي آسيايي

  
   آهن باند شده توسط اسيد فيتيك در تيمار هاي مختلف-3نمودار 
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آناليز داده هاي بدست آمده از آزمايش فيبر نشان داد كه، با افزايش درصد آرد جو بدون پوشينه و كاهش مـش، ميـزان فيبـر                          
، بهتـرين تيمـار اسـت    40ون پوشينه مـش  آرد جو بد% 20نان هاي توليدي افزايش مي يابد و از اين حيث تيمار تهيه شده از             

هرچند كه از نظر ساير فاكتور هاي تغذيه اي تيمار . زيرا تفاوت چشمگيري از نظر محتواي فيبر با نمونه شاهد دارد ). 4نمودار (
ش آرد جو بدون پوشينه مـ     % 20 وضعيت بهتري دارد ولي تيمار تهيه شده از          50آرد جو بدون پوشينه مش      % 20تهيه شده از    

،  به دليل باال     40آرد جو بدون پوشينه، مش      % 20در نتيجه استفاده از تيمار تهيه شده از         . ، نيز رقابت تنگاتنگي با آن دارد      40
  .بودن ساير فاكتورها توصيه مي شود

  
   هاي توليدي محتواي فيبر تيمارهاي نان- 4نمودار

  

  

   گيرينتيجه
  

با افزايش درصد اختالط آرد جو بدون پوشينه با آرد گندم، درصد خاكستر، فيبـر  :  كهبررسي و مقايسه نتايج اين تحقيق نشان داد       
همچنين افزايش مش آرد جو بدون پوشينه نيز باعـث افـزايش درصـد خاكـستر،                . خام و پروتئين در نان تركيبي افزايش مي يابد        

بـا توجـه بـه ايـن مـوارد      . ي اسيد فيتيك داشت  ولي افزايش مش اثر منفي روي محتوا      . پروتئين و فيبر خام نان تركيبي مي شود       
از نظـر بافـت نيـز بهتـرين         .  بـود  40آرد جو بدون پوشينه مش      % 20بهترين تيمار از نظر خصوصيات شيمايي تيمار تهيه شده از           

ابليـت   بود، زيـرا بهتـرين نتـايج از لحـاظ سـفتي، االستيـسيته و ق      40آرد جو بدون پوشينه مش  %  20تيمار، تيمار تهيه شده از      
 40آرد جو بدون پوشينه مش      % 10از نظر خصوصيات حسي و ارگانولپتيكي بهترين تيمار، تيمار تهيه شده از             . جويدن را دارا بود   

 نيز قابل رقابت با آن بود و با توجه به امتياز            40آرد جو بدون پوشينه مش      % 20بود، ولي نتايج بدست آمده از تيمار تهيه شده از           
جو بدون در مورد خصوصيات تغذيه اي مي توان گفت كه افزودن آرد .  خصوصيات مي توان آن را جايگزين نمودباالي آن در ساير

در تيمار تهيه شده از      درصد   3/20 شود كه اسيد فيتيك به ميزان       بدون لطمه بر خواص كيفى نان، سبب مى        نان گندم پوشينه به   
 همچنـين در تيمـار   .ين تيمار از نظر كاهش ميزان اسيد فيتيـك اسـت   كه بهتركاهش يابد،  50آرد جو بدون پوشينه مش % 20
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ولـي تيمـار   .  درصد كاهش نشان داد كه از اين حيث نيز قابل توجه بود           44/59مذكور آهن باند شده با اسيد فيتيك نيز به ميزان           
  تهيه 

  
و مي توان به داليـل ذكـر شـده در بـاال آنـرا           از اين نظر قابل رقابت با اين تيمار بوده           40آرد جو بدون پوشينه مش      % 20شده از   

  .جايگزين نمود
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