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A review on the application of some nutrients, corn 

biopolymers and pseudocreals in the formulation of flour, 

bread and functional products 

 

 

Abstract 

 

Wheat is a main source of energy for humans, but it is poor in terms of amino acids such as 

lysine .The antioxidant activity of whole grain wheat kernelsis very low andthe whole grain has 

a minimum antioxidant activity .Meanwhile, its bran has also a little antioxidant activity. GI or 

pureor white wheatand their products’ Glysemic index are higher than that of whole grains 

oats, rice, maize and flour, which is dangrerous for human health .In natural conditions , wheat 

is a good source of vitaminsB, iron and zinc, but the accumulation of these substances is in its 

bran and are not found in white flour. The main amino acidsof Gluten are glutamic acid and 

proline which are both unnecessary. White and soft wheat flour, if used every day, creates 

binding agents in the bowel and cause constipation in humans.According to recent studies, the 

consumption of bread and rice has been a source of malnutrition in Iran. The consumption of 

foods, with refined carbohydrates and without fibres, is alsohigh in Iran.While we test Iranians 

blood fat we recognize that they have high Triglycerid, despite people in Western countries  

and that is because of the consumption of these foods.Fatty liver is one result of refined 

carbohydrates consumption. Indiscriminate use of refined wheat and wheat white flour in food 

products in addition to being poor in terms of some micronutrients and antioxidants has 

brought numerous problems toprotect human health. By increase in population, especially in 

poor countries of the world, the needs to produce more wheat and flour has 

increased.According to studies, many yielding biotech crops that have been produced to meet 

human needs , as well as increased production by chemical fertilizers and pests are not safe for 

human health. So one of the best ways to increase the quality and quantity of wheat flour and 

bakery products, will be adding more nutritious crops like cereals or grains that are known as 

functional. 
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 در غالت شبه و غالت بیوپلیمرهای و ها کننده مغذی برخی کاربرد مروری بر

 ودمندفراس محصوالت و ،نان ارد فرموالسیون

 1اقاجانی عبدالرضا ،1کرمانی مهدی

 غذایی،محالت،ایران صنایع مهندسی و علوم واحدمحالت،گروه اسالمی ازاد دانشگاه-1

 

 چکیده

 انتی فعالیت.است فقیر الیزین مانند هایی امینه اسید نظر از اما .باشد می انسان برای انرژی تولید اصلی منبع یک عنوان به گندم

 انهم سبوس اینکه ضمن.است اکسیدانی انتی فعالیت حداقل دارای ان کامل دانه و بوده پایین بسیار،گندم هدان مغز اکسیدانی

 های دانه از بیشتر مراتب به انها محصوالت و سفید یا خالص گندم گلیسیمی شاخص یا GI .دارد کمی اکسیدانی انتی فعالیت

 خوب منبع طبیعی شرایط در گندم.باشد می خطرساز انسان سالمت ایبر این که باشد می ان ارد و ذرت، ،برنج دوسر جو کامل

 امینه اسید. گردند نمی یافت سفید ارد در و بوده ان سبوس در بیشتر مواد این تجمع اما است روی و اهن و ب گروه های ویتامین

 هر ی استفاده صورت در گندم منر و سفید ارد. هستند ضروری غیر دو هر که باشد می پرولین و گلوتامیک اسید گلوتن عمده

 بروز عامل ،سفید برنج و نان مصرف اخیر تحقیقات طبق. گردد می انسان در یبوست و روده در چسبنده مواد ایجاد موجب،روز

 مصرف. است شده تصفیه های کربوهیدرات مصرف نیز چرب کبد به ابتال ازدیاد علل از یکی.و تریگلسریدباال،می باشد سوءتغذیه

 انتی و ها ریزمغذی برخی نظر از آن ارد و گندم بودن فقیر کنار در غذایی محصوالت در سفید ارد و سبوس بدون گندم از هروی بی

 کشورهای در خصوصا جمعیت افزایش طرفی از.است اورده ارمغان به بشر سالمتی حفظ برای را ای عدیده مشکالت ها اکسیدان

 که پرمحصول تراریخته غالت از بسیاری تحقیقات طبق. است داده افزایش را آن آرد و مگند بیشتر تولید به مردم نیاز جهان فقیر

 بی انسان سالمت برای نیز شیمیایی افات و کودها توسط محصول تولید ازدیاد همچنین و اند شده تولید بشر نیاز رفع منظور به

 اضافه نانوایی محصوالت نمودن تر مغذی و گندم ردا کمیت و کیفیت افزایش برای ها راه بهترین از یکی پس.باشند نمی خطر

 .اند شده شناخته فراسودمند عنوان به که است غالتی شبه و غالت ارد یا دانه نمودن

 فراسودمند غالت،غذاهای کننده،بیوپلیمر،غالت،شبه گندم،مغذی ارد: کلیدی کلمات
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 قدمهم

 فلورا گلومی راسته در و دارد قرار ای لپه تک گیاهان رده در،دانگان نهان شاخه زیر،گلدار گیاهان جزو،رسمی گندم

 بیسکویت و نان برای،ولگار تریتیکوم :از عبارتست ان تجاری گونه سه.دارد قرار تریتیکوم جنس و آ گرامینه تیره،

-6 بین،گندم نپروتئی مقدار.بیسکویت و قنادی های فراورده برای کمپکتوم تریتیکوم و ماکارونی برای دوروم تریتیکوم،

 و گلوتلین دوقسمت از،گندم گلوتن.دارد وجود ان سبوس در بیشتر،خاکستر و خام فیبر.است متفاوت درصد 22

در  عامل مهمترین،گلوتن.بود خواهد بهتر گلوتن کیفیت،باشد بیشتر اولی مقدار هرچه که ،است شده تشکیل پروالمین

 میزان باالبردن و مزه و نگهداری،طعم قابلیت زمان و گاز هدارینگ اب،قابلیت جذب و بافت،بازدهی و حجم یکنواختی

 بوده قوی که است خمیر در گلوتن شبکه چسبنده و االستیک بخش گلوتنین.است ارد کیفیت بهبود برای افزودنی مواد

 و بوده منر. دارد کمتری مولکولی وزن،گلیادین.بخشد می قوام و سفتی حالت خمیر به و دارد باالیی مولکولی وزن و

 گندم.باشد می خمیر اتساع قابلیت و چسبندگی کال و چسبنده مواد حاللیت و تورم در ان نقش.دارد کمی االستیسیته

 و پیوندند می بهم پروالمین یا گلیادین و گلوتنین ارد به اب کردن اضافه با.دارد بهتری گلوتن ،باشد تر سخت هرچه

 فیتیک اسید زیادی مقدار گندم پوسته در.دهند می تشکیل پروتئین سوم یک  و اب دوسوم حدود با را گلوتنی شبکه

 به ابتال علت به افراد از برخی(1331همکاران، و جناب.)دارد منفی اثر کلسیم و روی اهن جذب در که دارد وجود

 پروتئین با ستما بیماران این در.دارد نتیکژ منشا بیماری این.دارند حساسیت غالت و گندم گلوتن به سلیاک بیماری

 شکمی، درد با که شود می غذایی مواد و کالری جذب کاهش و روده پوششی های سلول التهابی واکنش باعث،گلوتن

 این از دیگری شکل.است همراه متناوب یبوست و اسهال و باد،ورم،گرفتگی :مانند پذیر تحریک روده سندرم عالیم

 نداشته وجود بارزی عالیم هیچ ها سال تا ممکنست،بیماری فرم این به مبتال افراد در.دارد نام خاموش سلیاک،بیماری

 به تدریج به را شخص که باشد داشته وجود ای روده عالیم از شکایت بدون الودگی خواب و خونی کم فقط و باشد

 می تف و ارزن،ذرت،برنج،میلو سیاه،کینوا، امارانت،گندم :شامل گلوتن بدون رژیم یک.برد می پیش تغذیه سوء سمت

 پادتن ازمایش با.نماید جلوگیری روده به بیشتر صدمه از و ببخشد بهبود را سلیاک انواع عالیم دوسال تا ماه3 طی تواند

 مانند هایی امینه اسید نظر از گندم( 1331هارک، و دین.)شد مطمئن سلیاک به ابتال از توان می،خون گالدین انتی

 انتی فعالیت حداقل دارای ان کامل دانه و بوده پایین بسیار گندم دانه مغز اکسیدانی انتی فعالیت.است فقیر،الیزین

 شاخص یا GI (1331عسکری، و الهامی.)دارد کمی اکسیدانی انتی فعالیت انهم سبوس اینکه ضمن.است اکسیدانی

 هاان ارد و ذرت  و ،برنج دوسر جو کامل های دانه از بیشتر مراتب به انها محصوالت و سفید یا خالص گندم گلیسیمی

 های ویتامین خوب منبع طبیعی شرایط در گندم(1333، کارپر)باشد می خطرساز انسان سالمت برای این که باشد می

 نمی یافت،سفید ارد در و بوده ان سبوس در بیشتر مواد این تجمع اما .است روی و اهن ، ب گروه

 ضروری غیر،دو هر که باشد می پرولین و گلوتامیک اسید،گلوتن عمده امینه اسید( 1313گلسپی،.)گردند

 ایجاد ، روده در چسبنده مواد ایجاد موجب،روز هر ی استفاده صورت در گندم نرم و سفید ارد( 1311کریمی،.)هستند

 برنج و نان مصرف،اخیر تحقیقات طبق(1332فرزاد،.)گردد می انسان در دیورتیکول بیماری سپس و مکرر یبوست

 بدون و شده تصفیه های کربوهیدرات با هایی خوراکی مصرف همچنین .است بوده کشور در ذیهسوءتغ بروز عامل سفید

 جای به افراد غربی کشورهای خالف بر میکنیم بررسی را افراد خون چربی وقتی و است زیاد بسیار ما جامعه در فیبر

 غذایی مواد این مصرف از ناشی امر این که ،دارند باالیی تریگلسرید معموال ،باشند داشته باالیی کلسترول اینکه
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 و گندم(1334زاده، اسماعیل.)است شده تصفیه های کربوهیدرات مصرف نیز چرب کبد به ابتال ازدیاد علل از یکی.است

 کنار در غذایی محصوالت در سفید ارد و سبوس بدون گندم از رویه بی مصرف اما،باشد می دنیا مردم اصلی قوت ان ارد

 بشر سالمتی حفظ برای را ای عدیده مشکالت ها اکسیدان انتی و ها ریزمغذی برخی نظر از،آن ارد و گندم بودن فقیر

 آرد و گندم بیشتر تولید به مردم نیاز،جهان فقیر کشورهای در خصوصا،جمعیت افزایش طرفی از.است اورده ارمغان به

 شده تولید بشر نیاز رفع منظور به که محصولپر ی تراریخته غالت از بسیاری،تحقیقات طبق. است داده افزایش را آن

 پس باشند نمی خطر بی،انسان سالمت برای نیز شیمیایی افات و کودها توسط،محصول تولید ازدیاد همچنین و اند

 دانه نمودن اضافه ،نانوایی محصوالت نمودن تر مغذی و گندم ارد کمیت و کیفیت افزایش برای ها راه بهترین از یکی

 رعایت الگوی که ص اکرم پیامبر احوال در.اند شده شناخته فراسودمند عنوان به که،است غالتی شبه و غالت ارد یا

 استفاده روز سه از بیش و پیاپی طور به گندم نان از هیچگاه ایشان که است امده نیز هستند ما برای تغذیه سالمت

 گندم کنار در ،آن سبوس و جو برای و نمودند می استفاده ،جو و گندم نان از متناوب طور به معموال کردندو نمی

 نمی استفاده پیاپی دوروز از بیش و تنهایی به هرگز نیز را جو نان ما.ابودند قایل ای کننده تکمیل خواص

 انها توان می و اند شده شناخته  دارو غذا عنوان به که فراسودمند های دانه و غالت شبه و غالت(1333کرمانی،.)کردند

 :عبارتنداز نمود پاستا و قنادی اردگندم،نان،محصوالت رموالسیونف وارد را

 کنجد دانه ارد حتی و سمولینا، ای،تف،کاموت قهوه یاه،جوسیاه،برنجس جو،یوالف،کینوا،امارانت،ذرت،سورگوم،ارزن،گندم

 .برد بهره پاستا صنعت در ان از توان می که

 

 فراسودمند غذاهای فرموالسیون در،غالت شبه بیوپلیمرهای و ها کننده مغذی کاربرد مروری بر -1

 اینکا برنج یا کینواه بذر-1-1

 خانواده و چنوپودیوم  4جنس ،3چینوپودیاسه خانواده به متعلق که باشد می 2وایلد کینوا چنوپودیوم1،کینوا علمی نام

 و سلیمانی ارباب)شود نمی،محسوب حقیقی غالت جزو و بوده ای نشاسته ای دولپه ای دانه دارای که.باشد می 5 کینوا

 رشد،دریا سطح از متر 4222-2 ارتفاع در گیاه این.است یکساله گیاهی و اسفناج خانواده از،کینوا( 1332عزتی

 و کلمبیا در امروزه،ان وسیع کشت و شود می مصرف  پرو و ،شیلی اکوادر در که است سال 5222،غله شبه این.میکند

 شده کشت الکل و غذا تولید برای،تجاری صورت به امریکا کلرادوی در 1331 سال از کینوا.گیرد می صورت ارژانتین

 قوم اصلی غذای  کینواه(.1333سپهوند، و طاووسی.)است بوده مناسب،شمالی امریکای هوای و اب در ان رشد و است

                                                           
1
- chenopodium quinova wild 

2
- chenopodiaceae 

3 
- chenopodium 

4-
 quinova 

5
 -quinoa 
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 ایاالت و شیلی٬ادوراکو٬بولیوی آن های کننده تولید بزرگترین که ،است جنوبی آمریکای بومی غله و اینکا باستانی

 غله ترین سالم،سالمتی بهبود برای که اینست متخصصین از برخی نظر.باشد می کلورادو ایالت خصوصا،امریکا متحده

 ،غله این ی بهاره کشت روی بر تحقیقات قبل سال چند از(. 1331هارک، و دین.)دارد مطبوعی و مالیم طعم و دنیاست

 و شده غذایی صنایع وارد اکنون و گردید شروع،ایران ای حاشیه اراضی سازی دارپای جهت همچنین ،جایگزین عنوان به

 برنج خود برای خوبی جایگزین٬ برنج به شبیه ی غله این،دانشمندان نظر به.گردد می نیز ایرانی سفره وارد کم کم

 تحقیقات زایستگاها که3نشهرایرا وساجاما1،سانتاماریا6ساجاما یعنی گیاه بذر از ژنوتیپ سه بین که بررسی یک در.است

 زنی،تیپ جوانه جهت از گیاه این که شد مشخص،گرفت بودصورت شده تهیه ،بولیوی کشور زمینی سیب و کینوا

 های برگ عرض و طول و آن،شکل رنگ و ساقه روی اصلی،نوار ساقه زاویه و ساقه،انشعاب رنگ و رشد،ارتفاع،قطر

 رسیدگی دوره و سنبله رنگ و دانه شکل و ،رنگ اذین گل رنگ و وضعیتگلدهی، دمبرگ،تاریخ باالیی،طول و پایینی

 تیمار سه میان از و دارد کشورها سایر به نسبت،ایران خوزستان در قبولی قابل و مناسب عملکرد تنوع،

 (1333سپهوند، و طاووسی،م.)است داشته را هکتار در تن 265/1 محصول یعنی عملکرد باالترین،سانتاماریا

 

 (1332سپهوند،ن،سرهنگی،م) تجزیه واریانس عملکرد و برخی از ویژگی های سه ژنوتیپ بذر کینوا و مقایسه انها با هم-2و 1جدول 

                                                           
6
- sajama  

7
- santamaria 

8
- Sajama iranshahr 
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 هر های مورفوتیپ شد مشخص ماهواره ریز نشانگر ده توسط،کینوا مورفوتیپ 45 ژنتیکی تنوع روی بر بررسی یک در

 امر این که بود بررسی مورد جمعیت درون و بین در باال نسبتا تنوع وجود بیانگر این و دارند مشابه ژنتیکی منشا گروه

 در تواند می فوق تنوع ،ایران در گیاه بودن جدید به توجه با.است محیط تاثیر و فیزیکی اختالط و دگرگشنی از ناشی

 دیگر بررسی یک در(1332همکاران، و سرهنگی.)گیرد قرار استفاده مورد کینوا ژنتیکی های بررسی و سازگاری اصالح

 به ساعت 43 بعد سپس و انجام گلخانه در بذرها کشت ابتدا .شد تحقیق  کینوا مرداد و اردیبهشت کشت روی ،کرج در

 زیاد احتمال به که نشد تولید محصولی اردیبهشت کشت در.شد انجام زنی جوانه،روز سه طی شدندکه منتقل مزرعه

. امد بدست خوبی محصول،مرداد کشت در اما است بوده گرم و طوالنی روزهای با گلدهی شدن مصادف ان علت

 (1333سپهوند، و طاووسی)

 

 (1332و طاووسی،سپهوند) تنوع رنگ سنبه و زمان رسیدن و تنوع رنگ بذر در سه نمونه کینوا بر مبنای درصد-2و1شکل 

 مدور و صاف دوسطح ان بذر.گردد می تشکیل ایست دانه سورگوم مشابه که پانیکل روی بزرگ های دسته در،کینوا بذر

 مناطق در زمستان مناسب هوای و اب و کوتاه روزهای در کینوا.شود می دیده سفید و سیاه،نارنجی،زرد برنگ و دارد

 ها بررسی در نماید می محصول تولید و نموده رشد خوبی به گندم مشابه ابیاری و دهی کود شرایط با ایران جنوبی

 ی مزرعه در ازمایش یک در همچنین.نشد مشاهده افات نظر از جدی الودگی یا کننده هدیدت بیماری به ابتال مورد

. نگردید ایجاد خطری ،محک سلمه خود خانواده هم گیاه مانند مزرعه هرز علف عنوان به طغیان جهت از،شده ایزوله

 سیاه و تیره،ارغوانی ورتی،قرمزسفید،زرد،ص های رنگ در و بوده خشکی به مقاوم،کینوا بوته(1332سرهنگی، و سپهوند)

 در کیلوگرم 2222-1122 با برابر محصولی و داشته رشد دوره روز 125-32 ،کلرادو در کینوا رقم هشت. شود می دیده

 در یشتر،ب c0407 رقم اما.است داشته را عملکرد بهترین،کم ارتفاع با3،کاهولی رقم میان این در که اند داشته هکتار

 داشته را عملکرد ترین مطلوب درصد 13-5/16 میزان به پروتئین بیشترین و کشت دوره  روز صد با و بوده دسترس

 (1333سپهوند، و طاووسی.)است

 دانه تولید و رشد برای روزکوتاه و خنک هوای نیازمند و دارد تره سلمه یا سلمک هرز علف با ظاهری شباهت گیاه این

 حساس روز طول و باال حرارت به و کند می رشد فقیر خاک در، ایست حاشیه گیاهی جنوبی امریکای در.است

 یک در.زند می جوانه ساعت 24 طی مطلوب شرایط تامین با و دارد نیاز خنک هوای و آب،زنی جوانه برای.است

 ازمایشگاه در کرده ورس های بوته بررسی با اما داشته تری مناسب برداشت شاخص و عملکرد،سانتامارینا رقم،تحقیق
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 و سپهوند. )است شده تایید12فیزوکتونیا قارچ به آن الودگی،آگار زمینی،دکستروز سیب اسیدی محیط در

 با های خاک در توقع کم گیاه این.است مناسب اهواز،ایرانشهر،برازجان،دزفول در گیاه این رشد(.1333همکاران،

 مرحله در.دارد نیاز روشنایی ساعت 12 و روز در درجه 25 دمای به ،رشد اوایل در و نماید می رشد،کم حاصلخیزی

 تحقیق در(1332سرهنگی، و سپهوند. )است مناسب آن برای پایین دمای و  ساعت 3 حدود کوتاه روز طول،زایشی

 و بولیور از ها گلچه جداشدن و بذر خلوص برای و شده خشک و رسیده های سنبله کردن خرد و کوبیدن از بعد،دیگر

. است بوده مطلوب،ایرانشهر در کینوا تکثیر و کشت بررسی این طبق شد کشت و هاستفاد بوجاری 14 شماره الک

 (1333 سپهوند، و طاووسی)

 از ان پروتئین.دارد مصرف،آش مانند غذاهایی در پخته یا و تازه سبزی عنوان به اسفناج مانند،کینوا جوان های برگ

 در موجود تعادل و است گندم از بیشتر آن یزینل امینه اسید.است متداول غالت دانه از بهتر،کیفی و کمی نظر

 فسفر ، کلسیم واست  ذرت ، گندم،جو از کمتر ان سدیم.باشد می دام و انسان مناسب آن در موجود امینه اسیدهای

 کم،کینوا دانه(.1333سپهوند، و طاووسی.)باشد می غله سه این از بیشتر آن رویو  ،مس،منگنز ،آهن ،پتاسیم ،منیزیوم

 سرعت و ندارد گلوتن،دانه این(1332سرهنگی، و سپهوند)باشد می B2 ویتامین غنی منبع و بوده هضم خوش و حجم

 دارای و است باالتر،گندم های پروتئین هیدرولیز به نسبت،ها باکتری الکتیک اسید توسط آن های پروتئین هیدرولیز

 الیه در ماده این .شود جدا مصرف از قبل باید اکینو ساپونین مزه تلخ و گلیکوزیدی ترکیب.باشد می نیز E ویتامین

 دانه درصد 5-1/2 که هستند گیاهی گلیکوزیدهای از ای گسترده گروه ها ساپونین.است سمی و بوده دانه خارجی

 ساختار باشد می، ابی محلول در کف ایجاد و تلخ طعم باعث ماده این.دارد وجود پریکارپ یا بذر پوسته قسمت در کینوا

 سطحی کشش دارای،کینوا ساپونین.است دومی نوع از کینوا در که است تریترپنوئیدی و استروئیدی دونوع ها نساپونی

 می تولید افات برابر در دفاع برای گیاه خود در ماده این.گردد می خون قرمز های گلبول همولیز موجب و بوده پایین

 صد و دارد B6 و B2 باالیی مقدار کینوا.دارد اهمیت،بونصا تهیه در کاربرد دلیل به صنعتی و تجاری بخش در و گردد

 ان نیاسین محتوای اما بوده ریبوفالوین دارای همچنین.نماید می تامین را نوجوانان و کودکان نیاز مورد فوالت،ان گرم

  B6 ، بوفالوین،ری نیاسین ولی است دوسر جو از کمتر ان تیامین.باشد می مفید اما نبوده کافی روزانه نیاز تامین برای

 نیز گیاهی خاویار یا گیاهی ویتامین مولتی را کینوا منابع برخی طبق(عزتی، و سلیمانی ارباب.)است باالتر ان فوالت و

 لیزین که غالت به نسبت و کم نسبتا،حبوبات دانه به کینوا پروتئینی محتوی( 1333سپهوند، و طاووسی.)اند نامیده

 و باشد می کازئین و شیر های پروتئین ترکیب مانند ان در موجود ضروری امینه اسیدهای.باشد می غنی،دارند کمی

 (1332عزتی، و سلیمانی ارباب.)است مناسب،کنند نمی استفاده مادر شیر از که نوزادانی جهت

 رد کینواه.دارد کوهستانی بنیه کم و سست های خاک در باالیی رشد توانایی ، داشته زیادی ژنتیکی تنوع،گیاه این

 ارغوانی٬قرمز تا زرد رنگ به و داشته پهن شکل،بذر این.است چغندر و اسفناج خانواده به وابسته و است سبزی بذر،واقع

 و پاستا آن از و ندارد گلوتن غله این.باشد می شفاف زرد،آن خوراکی گونه ترین گسترده که شود می دیده سیاه و

 میزان به،گندم شده تصفیه آرد برای،حجم خوب دهنده ایشافز یک آن آرد.گردد می تهیه پاستا مخصوص سسهای

 می نرم و خوشمزه ان نان و کیک و دارد بیشتری چربی،گندم آرد به نسبت کینواه آرد.باشد می نصف به نصف

 به کینوا ارد در دارموجود کش نشاسته.شود می طبخ برنج با مخلوط کینوا ،امریکا در(.1331هارک، و دین.)گردد
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 امینه اسید اولین(1333سپهوند، و طاووسی.)دارد کاربرد بیسکویت و نان تولید در ذرت و گندم ارد با ترکیب صورت

 اسید.باشد می سیستئین و متیونین دار گوگرد اسیدامینه و لیزین آن از بعد و االنین فنیل و تیروزین،ان کننده محدود

 بوده درصد 1-4/2 متیونینو درصد 1/5-4/6 آن لیزین.است حبوبات و غالت از تر گسترده کینوا در موجود های امینه

 مناسب نوجوانان و کودکان برای کینوا متیونین و سیستئین میزان است. جو،سویا،گندم از باالتر آن هیستیدین و

 مکمل عنوان به درصد شانزده میزان به بذر این پروتئین از.باشد می،غالت سایر و گندم شبیه دانه این تریپتوفان.است

 امده بدست بیوپپتیدهای و بوده گلوبولین و البومین،دانه این ای ذخیره پروتئین.شود می استفاده،ارد صنعت در غذایی

 ،ازاد های رادیکال کاهنده یا خون فشار ضد عامل کم مولکولی وزن با پپتیدهای مانند،آنزیمی هیدرولیز بروش آن از

 (1332عزتی، و سلیمانی ارباب.)هستند

 ان حلیم.دارد کاربرد شیر همراه به ،گرم و سرد صبحانه غالت در و اید می بدست آن شده پهن های دانه از کینواه پرک

 ماده دارای ،کینواه های دانه.نمایند می اضافه هم آبگوشت و سوپ به آنرا پرک. است تر خوشمزه دوسر جو حلیم از

 به سرد آب در باید ،پخت قبل علت همین به است گوارش دستگاه محرک و تند بوی دارای که است ساپونین صابونی

 ،دقیقه5 است بهتر،غذا کشیدن از قبل.شود پخته،دقیقه ده در آب برابر دو با باید آن بعد.شود خیس کامل طور

 می استفاده هم لوبیا انواع و سبزیجات درکنار و مرغ های تودلی ، گیاهی همبرگر٬ساالد ٬پلو کینوادر از.بخارکند

 مثال .دارد را ضروری امینه اسیدهای تمامی و دارد شیر حد در باالیی کیفیت،کینوا پروتئین WHO الماع طبق.شود

 و ای ویتامین پتاسیم ، منیزیوم،کلسیم،آهن خوب منبع ضمنا ٬گردد نمی یافت ذرت و گندم در آن در موجود الیزین

 ، خونی عروق ریلکسیشن و میگرن سردرد تدفعا کاهش برای ،منیزیوم بودن دارا علت به غله این.است اسیدفولیک

 خون گلوگز و کلسترول و فشارخون کنترل برای آنهم فیبر.خوبست عضالنی و مغزی های سلول متابولیسم بهبود

 نیز ان استروژن فیتو٬نماید می ایجاد مدت طوالنی سیری حس و کاسته را مثانه سنگ و قلبی بیماری خطر و خوبست

 (1331هارک، و دین.)خوبست استخوان پوکی و سینه سرطان از پیشگیری برای

 

 (1332،و طاووسیمقایسه اسید امینه های ضروری کینوا با گندم ،ذرت،برنج،لوبیا و شیر)سپهوند-3جدول 

 و غالت شبیه،ان در موجود فیبر.باشد می درصد 2/62-32 آن میزان و است کینوا کربوهیدرات اعظم بخش،نشاسته

 کلسترول،بهبود کاهش در آن فیبرهای.باشد می محلول فیبر دارای،دانه این.باشد می،ددرص 1/6-1/3 آن میزان
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 قندهای آن در همچنین .باشد می مالتوز کینوا دانه در موجود قند درصد سه.دارند نقش خون قند شاخص هضم،کاهش

 کربوهیدرات.باشد می استفاده ابلق ،مالتی نوشیدنی تولید در دانه این.دارد وجود ان در گاالکتوز،ریبوز،گلوکز،فروکتوز

 خانواده هم بومی نام(1332عزتی، و سلیمانی ارباب. )گردد می ازاد چرب اسیدهای کاهش موجب، دانه در موجود های

 بذر عرضه های محل و مدرن های عطاری از را کینوا بذر توان می. است محک سلمه ،ما کشور در بذر یا غله این ی

 شده شناخته خیلی ما کشور در کینوا نام. نمود تهیه پایتخت در خصوصا خاص های رکتما سوپر یا معتبر گیاهی

 و سیرکننده و پرکننده مواد استفاده با رابطه در غذایی صنایع و دولت های سیاست راستای در تواند می آن آرد.نیست

 جمعیت افزایش نیازهای به ییگو پاسخ برای و معمول قیمت افزایش بدون،(گندم ارد)اصلی ماده حجم دهنده افزایش

 بهبود برای گفتیم که همانطور و نیست گندم آرد جایگزین زایی انرژی لحاظ از اما .گردد غذایی صنایع وارد انسانی

 تهیه برای،سالم فودهای فست در و صنعتی نان پخت برای صنایع در غله این.گردد غذایی سبد وارد باید سالمتی

 ای ویتامین درصد 26 آن فنجان یک همچنین گردد می طبخ ها لوبیا سبزیجات با منازل در و گیاهی ویژه همبرگرهای

 (1332کرمانی،. )کند می تامین روز در را بدن فولیک اسید و ب های ویتامین درصد 12 تقریبا و

 گرانول.است رباالت جو ارقام برخی به نسبت اما است برنج ارقام برخی مشابه و کم امیلوز میزان شامل کینوا نشاسته

 شیمیایی شده اصالح نشاسته جایگزین تواند می ان ی نشاسته.است کوچک خیلی و  میکرومتر 2 حدود ان در نشاسته

 های مزیت از.دارد وجود کمی بسیار میزان به ان در ازاد قند و است پنتوزان،درصد 4-3 حدود دارای کینوا.باشد

 ارباب.)برد نام را حرارت به مقاوم رتروگراداسیون و انجماد فرایند تحت ان باالی بسیار ثبات توان می ان نشاسته

 (1332عزتی، و سلیمانی

 که شده رنده پیاز کمی مقدار سیر، پیازچه، یا موسیر شده، رنده هویج کدوسبز، قارچ، کردن اضافه با: کینواه همبرگر

 فلفل و نمک و میخک کمی مقدار سیر، کمی مقدار سوخاری، آرد کمی مقدار ذرت، آرد مرغ، تخم شده، گرفه آن آب

 سرخ کنجد روغن در را همبرگر است بهتر البته. باشیم داشته متفاوت و خوشمزه العاده فوق همبرگر یک توان می

 نیم تا ربع یک بذر نوع به نسبت آن پخت برای معموال.پخت خوب بندی بسته روی دستور طبق باید را کینوا. کنید

 آرام گذاریم می و ریخته ولرم آب را ان روی و ریزیم می قابلمه در را ها خیساندن،دانه از بعد کافیست زمان ساعت

 تابه ماهی در باید هم را دیگر مواد ریزیم می بزرگ ی کاسه یک در و کنیم می آبکش را ان شد کامل پخت وقتی. بپزد

 یک به بعد و بشود نرم و بماند تابه یماه توی هم با مواد دقیقه 5 بدهیم اجازه بعد و بدهیم تفت مقداری جدا ی

 دادن، ورز و فلفل و نمک و سوخاری و ذرت آرد و مرغ تخم کردن اضافه از بعد کنیم می اضافه پخته کینوای فنجان

 نان یا) پاکتی نان در همبرگر این فودها فست در معموال.کنیم سرخ و بیاوریم در همبرگز شکل به را آن تونیم می

 (1332کرمانی،.)گردد می سرو( شده دونیم وسط از بزرگ همبرگر

 کمتر درصد 3/22 سویا به و باالتر درصد 3/4 ذرت به نسبت که.باشد می خشک وزن بر روغن درصد هفت دارای کینوا

 اثرات که ،است لینولئیک اسید ان  چرب اسید فراوانترین.است سویا و ذرت روغن مشابه آن چرب اسید مشخصات.است

 صد بر گرم میلی 6/2-2/53 ان در توکوفرول الفا حضور.دارد انسولین به حساسیت بهبود و قلبی های ریبیما در مثبتی

 و اسید پالمتیک و است اسید لینولنیک درصد پنج و  اسید اولئیک درصد پنجاه دارای کینوا دانه.است دانه گرم

 فیتواسترول بتا و است موجود،ان چربی بخش در اسکوالن استروئید.شود می یافت کم مقدار به ان در اسید استئاریک
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 انتی ظرفیت و فالونوئیدها حضور نظر از.است کمتر نخود و کنجد به نسبت و بیشتر ذرت و جو و کدو به نسبت ان

 (1332عزتی، و سلیمانی ارباب. )دارد سیاه گندم و برنج به نسبت باالتری فعالیت اکسیدانی

. باشد می خشک شیر با مقایسه قابل کینوا دانه باالی غذایی ارزش،جهانی ربا و خوار سازمان توسط بررسی یک طبق

 خواص و هستند مهم انها تولید و غذایی مواد فرموالسیون در غذایی بیوپلیمرهای( 1333سپهوند، و طاووسی)

 ،ظرفیتاب نگهداری اب،ظرفیت با واکنش به وابسته خود تکنولوژیکی خواص.انهاست به وابسته محصول تکنولوژیکی

 محیط در ابگیری،تغییرات و ابدوستی بار،نسبت چگالی و دما،اندازه ،PHیونی، ویسکوزیته،قدرت و اب،حاللیت جذب

 در امولسیونی ظرفیت و کف و ژل تولید قدرت و اب نگهداری ظرفیت و حاللیت میان این از که باشد می... و زیست

 PH به وابسته  کینوا ارد عملکردی خواص و ها پروتئین حاللیت(1332عزتی، و سلیمانی ارباب.)است مهم بسیار کینوا

 به نشاسته و نان تولید مانند غذایی کاربردهای برای و بوده زیستی فعال مواد حاوی ان ی زده جوانه ارد از استفاده.است

 و اکسترود های فراورده و ارد با پخت،ترکیب های فراورده در کینوا.باشد می نظر مد،جدید غذایی منبع یک عنوان

 و فنلی ترکیبات پروتئین افزایش برای تلخ شکالت تولید و حیوانی پروتئین و گوشت جایگزین عنوان به همچنین

 کاربرد کودک غذای و بیسکویت و نان برنج،تولید صبحانه،جایگزین ای،مافین،پاستا،اسنک،نوشیدنی،غالت ویتامین

 پخت در کینوا های ویژگی.است شده انجام کینوا همراه به گلوتن ونبد ماکارونی تولید برای تحقیقاتی همچنین.دارد

 (همان.)گردد می اضافه گندم ارد به درصد ده میزان به معموال و نیست گلوتن دارای غالت شبیه

 چینی اسفناج بذر یا امارانت-1-2

 وحشی و بومی و گرما و کسالیخش به مقاوم بسیار،چینی اسفناج یا روباه دم گیاه یا خروس تاج گل نوعی یا11 آمارانت

 و زیبا های گل از استفاده برای آنرا و داشتند اعتقاد آن طبیعی مافوق قدرت به آمریکا بومی اقوام که است آمریکا قاره

 دارای و است سیاه تا کرم برنگ و ریز بسیار آن های دانه.کردند می کشت قربانی مراسم و بوداده غله و نان پخت

 تولید پتانسیل با جدید زراعی گیاه یک امارانت(1331هارک، و دین. )است خوش طعمی و ای یهتغذ عالی خصوصیات

 طوالنی رشد دوره با منطق در دوم کشت تا زودهنگام کشت از محیطی متغیر شرایط در باال روغن تولید توان و مناسب

 عملکرد و است افات حمله و خشکی و گرما به مقاوم گیاه این.باشد می اب به محدود دسترسی با مناطقی همچنین و

 (1331همکاران، و یارنیا.)است داشته را هکتار در تن 1-6

 می سفت کمی آن پز آب.کرد درست فیل پف یا کرد برشته ٬کرد تهیه جوانه آن از٬کرد آرد توان می را آمارانت بذر

 22 ظرف،آب برابر سه با بذرها.گردد می نگهداری محافظ ای حلقه توسط بذر مرکزی بخش.است شیرین کمی و گردد

 ،است گلوتن بدون چون و گردد می استفاده پاستاها در آمارانت آرد از.شوند می چسبناک و ترد و پزند می دقیقه

 مخلوط به نیازی پهن سنتی های نان و کیک پن تهیه در اما.شود مخلوط گندم آرد کمی با باید آن با نان پخت هنگام

 می را آن جوانه.گردند می استفاده دهنده قوام عنوان به پز آب غذاهای و سوپ در انتآمار های بذر.نیست کردن

 به ان آهنو پروتئین،کلسیم میزان.دارد کاربرد نان تولید در بذر این(1331هارک، و دین. )بکاربرد ساالدها در،توان

 فقیر های زمین در و است شتک قابل هوایی و آب شرایط از ای گسترده محدوده در و است گندم از بیشتر مراتب

 بر تحقیق،بررسی یک در  .است مهم،منطقه در مناسب کشت تاریخ از اگاهی،ان کشت برای.دارد را وسیع کشت قابلیت
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 پایینی عملکرد دارای اخر تشسال،کا تمام در خشک نیمه مناطق در که شد مشخص و  شد انجام ان بذر رقم سه روی

 آن صفات بر ابیاری سطوح و کاشت تاریخ تاثیر.است بوده دسامبر پایان تا نوامبر دوم هنیم برای نتایج بهترین.باشد می

 این توجه که گردد می روغن درصد دار معنی افزایش باعث،آب به دسترسی کاهش و کاشت در تاخیر و است دار معنی

 (1331همکاران، و یارنیا.)باشد می مهم بسیار امر

 

 (1331همکاران، و یارنیایخ کشت بر تعداد دانه در بوته امارانت)تاثیر سطوح ابیاری و تار-3شکل

 در.است غنی،است یاب کم دیگر غالت در که الیزین نظر از خصوصا می باشد کلسیم و فسفر،فوالت حاوی بذرها

 ناسبم منبع،آمارانت.است فیبر خوب منبع و دارد آهن،گندم دوبرابر و دارد بیشتری کلسیم ازشیر،وزن به وزن مقایسه

 غیر روغن خود درونی الیه در همچنین.دارد نقش کلسترول کاهش در که است ترئنول کو تو ای،بنام ویتامین از شکلی

. است مفید قلب برایبوده و  خون لخته و التهاب ضد که دارد،لینولئیک اسید حاویی  گانه چند پیوند دارای اشباع

 مناسبی بسیار گزینه،غله این. است پتاسیم و آ ویتامین از غنی و تاس اسفناج شبیه طعم با خوراکی گیاه این های برگ

 سال از،خوزستان در است خاک اصالح و فرعی محصولی عنوان با اصلی محصول کشت دوفاصله بین زراعت برای

 (1332کرمانی،)دارد کاربرد... و صنعتی ونان گندم آرد حجم افزایش برای غذایی صنایع در و گردد می کشت1334
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 (1331همکاران، و یارنیا)مقایسه میانگین صفات وزن خشک ساقه،برگ و پانیکول در تیمارهای مختلف امارانت -4جدول

 ترشک نوعی بذر یا سیاه گندم-1-3

 از ارتفاع کم دار گل ، علفی گیاهی و گردد نمی محسوب واقعی غله و گندم اصال ،نامش رغم علی 12 سیاه گندم

 و داران زنبور،نانوایان اولیه ماده و دام خوراک عنوان به امروزه بذر بگوییم بهتر یا دانه این.است گوناسیا پلی خانواده

 و15 کراکر و  14مافین نان  13کیک پن و سوبا نام به فرنگی رشته و ماکارونی از انواعی.دارد کاربرد سالم های آشپزی

 می کشت هم آمریکا و اروپا قاره در لیو .است منچوری و سیبری بومی گیاه این.شود می تهیه آن از16 ترتیال

 و ریواس بذر شبیه آن بذر.است مطبوع و لذیذ آن از آمده بدست عسل که دارد دلپذیری رایحه گیاه این شهد.گردد

 ازبین ان تلخی ،شود داده تف روغن در وقتی اما است تلخ کمی و مالیم طعم با ای قهوه آن11 خام بلغور.است نامنظم

 مغز شبیه طعم و تند عطر دارای تیره ای قهوه برنگ کاشا یا ی آن داده بو بلغور.آید می در تیره زقرم برنگ و رفته

                                                           
12

 - Fagopyrum 
 آلود پف و زیاد مرغ تخم و کره دارای ضخیم و ساده کرپ نوعی -13
   میوه طعم با معموال و کم شکر و چربی با کوچک کیک نوعی-14
    شور بیسکویت-15
   محلی نان نوعی -16
 شده قطعه و کنده پوست بذر-11
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 گندم خامه آن به که ،شود می تهیه هم صبحانه آماده غالت ان از.شود می استفاده داغ غالت و ها نان،پلو در و هاست

 آرد با آنرا،آرد صنایع در گاهی.است تر مغذی آن تیره هک ،دارد تیره و روشن دونوع آن آرد.گویند می سیاه بلغور و سیاه

 زیادی منافذ دانه چون،پخت هنگام.شود خیسانده باید پختن از قبل بذر.کنند می مخلوط سه به یک نسبت به گندم

 آنتی نوعی حاوی و دارد نامحلول و محلول فیبر و است کم بذر این چربی.نماید می جذب بخود را آب سریع بسیار دارد

 را LDL باHDL نسبت،روز در ان گرم122 مصرف.ندارد گلوتن و بوده منگنز،تیامین،ریبوفالوین روتین، بنام اکسیدان

 جو با سیاه گندم کنیم دقت.دارد نقش رگها آرامش در و بخشد می بهبود را انسولین به پاسخ همچنین.نماید می اصالح

 پنج و هفتاد کاهش به منجر،متفاوت دماهای در سیاه دمگن گیری پوست(1331هارک، و دین. )نشود اشتباه سیاه

 عدم صورت در.باشد می درصد بیست حد در پوسته در کاهش این اینکه ضمن .شود می دانه فالونوئیدهای درصدی

 سیاه گندم خمیر(1331عسکری، و الهامی.)داشت مطلوبی اکسیدانی انتی فعالیت توان می حرارتی فرایند از استفاده

 گندم،یوالف،جو،چاودار،برنج مانند غالتی خمیر بین در را درصد 3/2 یعنی خشک ماده اساس بر فیتات یزانم کمترین

 (1334نیکمرام، و نژاد کریمی.)دارد را ای،ذرت قهوه

 تف-1-4

 را گندم یک معادل وزن ان ی دانه 152 .است جهان در موجود غله ریزترین و اتوپی بومی است علفی تف

 رشد سیالبی مناطق در و خشک هوایی و اب شرایط در تف.شود می درست تف خمیر با که است نان نوعی،اینجرا.دارد

 شاه شبیه روشن انواع در ان طعم و شود می دیده ،ارغوانی ای پررنگ،قهوه سفید،قرمز های برنگ ان های دانه.کند می

 در.است گلوتن فاقد و کم ان چربی مقادیر.است وج و گندم از باالتر،تف لیزین.است فندق شبیه تیره انواع در و  بلوط

 شناخته دیابت ضد ای ماده عنوان به ،غله شبه این.دارد وجود تامین و فیبر،کلسیم،فسفر،اهن،مس زیادی مقادیر تف

 فیبر و طعم افزایش برای نان و کیک،حلیم پن در ان ی پخته اما شود مصرف،کنجد مانند تواند می،خام تف.است شده

 کم را حرارت،امدن جوش از پس و  شود اضافه اب واحد سه ان واحد هر ازای به باید تف پختن برای.دارد کاربرد

 ظرف در ها تف دهیم اجازه باید اب جذب از بعد.پزند می دقیقه 22-15 مدت به دربسته ظرف در ها دانه.کرد

 (13313هارک، و دین. )بمانند دقیقه 5،دربسته

 

 فراسودمند غذاهای فرموالسیون در غالت بیوپلیمرهای و ها هکنند مغذی کاربرد بررسی-2

 یوالف یا دوسر جو-2-1

 می کشت آمریکا و آلمان روسیه در که ،است خشکی به مایل معتدل مزاج با رو خود علف و مقاوم غله یک دوسر جو

 در .است شده رایج انهصبح در غله این مصرف(1332فرزاد،.)شود می دیده وحشی صورت به بیشتر ایران در اما،گردد

 پوسته فرایند در که اینست دوسر جو مزایای از.داشت کاربرد اسب پرورش در زا انرژی غذایی عنوان به قبال صورتیکه

 قابل شکل معروفترین.ماند می باقی ان فرد به منحصر طعم و گردد نمی جدا آن از مغذی جوانه و سبوس ،گیری

 می پف ،پخت صورت در که است شده پهن و خرد،دادن بخار اثر در که.است شده خرد صورت به ،غله این استفاده

 مواد علت به آن عطر که دارد هم معطری های گونه،آماده دوسر جو البته.کرد درست توان می هم حلیم آن از که.کند
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 منبع .شود می سدفا زود و است تر چرب دیگر ی ها غله همه از غله این.کرد پرهیز آنها از باید و باشد می افزودنی

 زیادی گلوتن اما .است نامحلول و محلول فیبر، روی، مس،ای ویتامین،فوالت،سلنیوم، تیامین ،فسفر،منگنز خوب

 حجیم های نان در جو این استفاده.است سخت آن جویدن چون،شود پخته خوب زیاد آب با باید،کامل دوسر جو.دارد

 آرد،ها سس و سوپ در دهنده قوام عنوان به و مافین، کیک پن در دوسر جو آرد.است مطلوب ساالدها و صبحانه

 دستگاه در غله این.رسد می فروش به تنهایی به مفید فیبر منبع عنوان به آن سبوس.دارد کاربرد ماهی سوخاری

 و دین. )است موثر وزن حفظ و کلسترول و دو نوع دیابت کنترل قلب سالمت در .آید می در ژله شکل به گوارش

 سبوس(1311کریمی،.)است نگهداری قابل کوتاهی مدت برای و شود می فاسد زود خیلی دوسر جو ارد( 1331هارک،

 بتاگلوکان و پروتئاز های مهارکننده از غنی و بوده اسکوپولتین موثر و مفید بسیار ماده دارای آن

 (.1332صیونیت،.)است

 ،نشاسته ها، ا،کاروتن،گلوتن،فالنوئیدها،ساپونینالکالوئیده یوالف در.است روی گیاهی منبع ترین غنی،دوسر جو

 می معرق و دارد افسردگی ضد خاصیت یوالف.دارد وجود E وB1،B2،D های ویتامین و استروئیدی ترکیبات

 در خاص طور به و تقریبا که هستند ها اکسیدان انتی از فردی به منحصر گروه آونانترامیدها( 1331بالچ، و بالچ،.)باشد

 نظر از و است خشک ماده در پروتئین درصد 15-1 دارای یوالف(1331عسکری، و الهامی.)شوند می فتیا دوسر جو

 (1311کریمی،.)دارد کمبود تریپتوفان و متیونین،هیستیدین امینه اسید

    جوسیاه یا چاودار-2-2

 گندم رشد مزاحم بذر عنوان به ابتدا در که ،است زرد تا ای قهوه سبز برنگ و گندم شبیه،سرما به مقاوم گیاه13، چاودار

 آن های پرک و برنج برای جایگزینی، چاودار کامل دانه شرقی اروپای و اسکاندیناوی کشورهای در.شد می تلقی ،جو و

 این.گردد می پخته است خالی آن میان که پهنی دیسک شکل به آن سنتی نان.گردد می استفاده صبحانه غذای برای

 آن خمیر و دارد فرق گندم با چاودار گلوتن. گردد می استفاده شام برای و است معروف غروب نان به المان در نان

 مالس با شده رنگ آرد گاهی کنید دقت.باشد می فشرده و مرطوب ان نان نتیجه در .یابد می بیشتری انعطاف و چگالی

 به محکم چاودار سبوس و جوانه.کرد استفاده پلو در توان می آن های دانه از.میکنند معرفی چاودار آرد جای به را

 در خیساندن به دانه این پخت.کند می تولید سفتی و مغذی آرد و گردد نمی جدا آسیابانی با و است چسبیده اندوسپرم

 هضم درنتیجه و نشاسته متراکم های گرانول.است فیبرو  سلنیوم،منگنز خوب منبع چاودار.دارد نیاز فراوان آب و شب

 گرفتگی گر برای استروژن فیتو بودن دارا علت به همچنین.است کرده مناسب ها دیابتی مصرف یبرا آنرا،کند بسیار

 چاودار.دارد گندم از کمتری تریپتوفان و باالتر لیزین،چاودار پروتئین( 1331هارک، و دین. )است مناسب یائسه زنان

 (1311کریمی،.)هستند یسم الکالوئیدهای دارای ها قارچ این شود الوده ارگوت قارچ به تواند می
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  جو-2-3

 خشک به مایل و سرد ان مزاج و است میشده استفاده چینیان توسط که است غالت قدیمیترین از13جو

 جو جهانی کنندگان تولید بزرگترین از اسپانیا و فرانسه،آلمان،روسیه،آمریکا ،کانادا امروزه( 1332فرزاد،.)است

 مورد بسیار ،است آبجو اصلی ماده که مالت تولید و شدن سبز برای آن اناییتو دلیل به شمالی آمریکای در جو.هستند

 این.ندارد را مغذی مواد برخی اما .دارد فیبر دانه های قسمت تمام در جو،دیگر غالت خالف بر.است گرفته قرار استقبال

 های پوسته شود می آسیاب،جو دانه که زمانی.پوشاند می را اندوسپرم های سلول که است بیرونی پوسته دو دارای،غله

 52 هم باال بسیار فرایندهای در اینکه جالب.ماند می بجا است خوراکی بخش که آندوسپرم و شود می جدا بیرونی

 پرک بسیار و شده پرک،کنده پوست کمی،کوب نیم،کنده پوست صورت به بازار در جو.گردد می حفظ سبوس درصد

 نیم جو.دارد را مغذی مواد میزان باالترین و شود می کنده بیرونی پوسته فقط،کنده پوست جو در.شود می دیده شده

 نیم کمی به و دارد را دوم پوسته فقط کنده پوست کمی جو.است داده دست از سبوس کمی و ایست قهوه کمی کوب

 آن سبوس که است کنده پوست جو مرکزی قسمت شده پهن و نازک های برش شامل پرک جو.دارد نیاز شدن کوب

 ،جو های واریته اغلب در(1331هارک، و دین. )برد بکار صبحانه غالت صورت به آنرا توان می که فاست نخورده دست

 خشک ماده درصد دوازده حدود جو دانه پروتئین میانگین دهد می تشکیل را دانه وزن درصد چهارده تا ده پوشینه

 و نان ، ساالد ، سوپ در جو.گردد می مخلوط گندم ردآ با گاه و است کم بسیار ،آردجو گلوتن( 1311کریمی،.)انست

 می نیاز زمان دقیقه 32 تا 45 و  آب واحد نیم و سه واحد هر ازای به آن پخت برای و گردد می استفاده صبحانه غالت

 گرم22) جو واحد یک.است فسفر،منیزیوم،مس،روی،سلنیوم،آهن،نیاسین،تیامین،نامحلول و محلول فیبر دارای جو.باشد

 تقویت و تیروئید طبیعی متابولیسم جهت سلنیوم به انسان روزانه نیازهای از درصد 52 حاوی پخته(نان برش یک یا

 آنست نامحلول و محلول فیبرهای به مربوط بیشتر جو باالی بسیار فواید.باشد می سرطان از جلوگیری و ایمنی سیستم

 مفید ماده و پروتئاز های کننده مهار دارای جو.خوبست انسرط و قلبی بیماری از جلوگیری و دیابت یبوست برای که

 قلبی های بیماری با مبارزه برای را خود مفید اثرات  ها فروشگاه سبوس بدون جو(1332صیونیت،.)باشد می بتاگلوکان

 لتوکو مانند  ها انول توکوفرول،توکوتری مانند هایی اکسیدان انتی دارای جو( 1332قاسمی،م،. )نماید می حفظ

 (1331عسکری، و الهامی.)باشد می ها ها،انتوسیانین

  گاورس یا ارزن-2-4

 داشته خوراکی مصرف تاریخ ماقبل های زمان از که است مغذی غالت ترین قدیمی از یکی 21 پوآسیا خانواده از،22ارزن

 نمی اجد ان از براحتی که ،دارد باالیی هضم قابل غیر فیبر( 1332فرزاد،).است خشک و سرد آن طبع و

 کامل غله یک عنوان به اکنون ولی.میشد استفاده دام و طیور خوراک عنوان به بیشتر اروپا در(1311کریمی،.)گردد

 ها ها،هندی ژاپنی.شود می استفاده زینتی پرندگان غذای برای بیشتر آن ریز نوع ما کشور در.است انسان استفاده مورد

 کنندگان تولید اکنون.شد رایج اروپا در وسطی قرون از ارزن کاشای و حلیم.پزند می سنتی نان آن از ها آفریقایی و
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 می استفاده تغذیه برای آن درشت یا پیرل که داریم ارزن نوع 4 کنیم دقت.باشد می چین و هند جهان ارزن عمده

 جدا یدبا حتما که است هضم قابل غیر پوسته یک دارای ارزن های دانه.است دراز ذرت شبیه،ارزن علف گیاه.شود

 مغذی جوانه گیری پوسته هنگام و شود می دیده قرمز تا خاکستری و سفید زرد برنگ و مرواریدی گرد ارزن دانه.شود

 غذای پیش ،ها آبگوشت ،ها نان،صبحانه غالت در خوراکی ارزن از.است شیرین کمی و ماند می نخورده دست آن

 داخل تاخیر دقیقه ده و پخت زمان دقیقه 32 و آب واحد برابر سه ارزن پخت. شود می استفاده ساالد و سبزیجات

 ارزن آرد با شده پخته نان.دهند می تف آنرا پخت قبل هم برخی.دارد الزم ،شعله کردن خاموش از بعد بسته در ظرف

 ارزن.آید می بدست دانه کردن پهن از شده پرک ارزن.است گلوتن بدون آرد این.باشد می نرم بافت و روشن رنگ دارای

 ارزن.است سیلیکون و فسفر ،منیزیوم،منگنز،نیاسین،لیزین دارای و دارد پروتئین درصد 15 و است قلیایی ای دانه

 های کمیکال فیتو.دارد نقش آسم و میگرن درمان در و آورد می پایین را فشارخون.دهد می کاهش را قلبی حمالت

 و ناخن سالمت برای آنهم سیلیکون(1331هارک، و دین.)گردند می کلسترول کاهش و سرطان خطر کاهش باعث ارزن

 می شرایین تصلب و اوریک اسید مثانه،سقط،افزایش سنگ باعث ارزن مصرف در روی زیاده. است مفید مو

 و فیتات کاهش ممکنست.باشد می پاراکوماروئیل،سروتونین-ان ارزن اکسیدان انتی ترین فعال(.1333فرزاد،.)گردد

 (1331عسکری، و الهامی.)گردد گیرندگی رادیکال فعالیت کاهش به جرمن ان های تانن هیدرولیز

  مکزیکی گندم یا ذرت-2-5 

 دارای ذرت.شود می دیده قرمز یا سفید زرد های برنگ که است پروتئین  از سرشار غالت از یکی،22 ذرت

 و نصابیان.)دارد یینیپا کیفیت ان پروتئین ولی .باشد می است آ ویتامین ماده پیش نوع یک که گریپتوگزانتین

 آن پخته(.1334نژاد، کریمی)دارد مهمی نقش انسان تغذیه در که .دارد نام زئین ذرت پروتئین مهمترین(1311کریمی،

 کره.است فیبر غنی منبع و دارد نام( ایران در آن برند اولین)فیلد چستر یا فیل پف آن داده بو.است خوشمزه و شیرین

 اصلی محصول ذرت.گذرد می چین و آمریکا مانند کشورهایی از که است ذرت مربندک بنام کمربندی دارای زمین

 شیرین ذرت.آمریکاست متحده ایاالت به مربوط جهانی عمده تولیدات امروزه و است بوده مقدس گیاهی و سرخپوستان

 طور به اما.رود می اربک،ها کیک پن،ها نان در ذرت آرد.خورد خام سبزی صورت به آنرا توان می که است ذرت از نوعی

 زیادتر ان چرب مواد و است کم ذرت ارد گلوتن(.1331هارک، و دین. )کرد درست مرغوبی نان ان از توان نمی خالص

 (1311کریمی، و نصابیان.)گیرد می نامطبوعی بوی شده فاسد زود خیلی و است

 فقط و کنند می جدا را ها دانه خارجی تهپوس سپس.کنند می پز بخار بعد کرده تمیز آنرا ابتدا ذرت کردن آرد برای

 می ،جوانه دارای و درشت آردهای از تر فقیر ،جوانه بدون ذرت آرد.گردد می آسیاب و ماند می باقی اندوسپرم قسمت

 مشکلی سلیاک بیماری برای بوده گلوتن بدون ذرت آرد.سفید یا باشد زرد که دارد ذرت خود به بسته آرد رنگ.باشد

 بدون چربی بدون فراورده این٬است میشده استفاده آنجا بومیان توسط آمریکا کشف از قبل  فیل پف.دکن نمی ایجاد

 شکفتن و دانه دور انعطاف بدون سبوس با آن برخورد و دانه آب تبخیر از فیل پف.باشد می کم نسبتا کالری با قند

 موقع.شود می استفاده صبحانه در پارمسان پنیر اههمر پولنتا یا ذرت آرد پوره.آید می بوجود آن محتویات و دانه جوانه

 چربی و باال هیدرات کربو علت به ذرت.شوند می سفت چون ،داد حرارت خیلی را آنها نباید ذرت های دانه پخت
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 و دین. )است نامحلول و محلول های فیبر ، منگنز،فسفر،ث ویتامین خوب منبع و است ای نشاسته سبزی یک بسیارکم

 و سکته و قلبی بیماری پیشگیری و کلسترول افزایش در جلوگیری و خون قند سطوح تثبیت در رتذ(1331هارک،

 کار ذرت.باشد می Pویتامین فاقد ذرت.گردد می استفاده هم ذرت آرد از بربری نان پخت در.دارد نقش کولون سرطان

 اینست ذرت های اکسیدان انتی فرد هب منحصر های ویژگی از یکی(1332قاسمی،م،. )نماید می متعادل را تیروئید غده

 (1331عسکری، و الهامی.)دهند می تشکیل کاروتنوئیدها را انها از بخشی که

  سورگوم یا ای خوشه ذرت-2-6

 دارد ای دانه و ای علوفه دونوع و است گندم و ذرت مابین ای دانه و دنیا مصرف پر غله ،پنجمین 23 سورگوم یا  میلو

 دارد  کتابی شکل غله این دانه.برد نام را قندی نوع توان می آن ای دانه نوع از.دارد تلخی های هدان آن ای علوفه نوع که

 و گرمسیری علفی میلو.آید می بدست آن مغز از رنگی سفید آرد که دارد محکمی وپوسته است مقعر ان طرف یک که

 دلیل به.دانند می اتیوپی آنرا واستگاهخ و است میشده کشت آفریقا و(هند)آسیا در قبل سال6222 از که،است مقاوم

 کننده شیرین عنوان به اروپا در ابتدا در گیاه این مالس.است معروف هم غالت شتر به آبی کم به آن باالی مقاومت

 بی کمی آن آرد.دارد پیتزا نان حتی و فیل پف ، دلستر ، حلیم ، نان شکل به محصوالتی غله این.شد استفاده داروها

 و دارد آب واحد دو به نیاز غله این واحد هر.ندارد گلوتن و شود می مخلوط غالت برخی آرد با معموال و است مزه

 میلو.دارد کاربرد انسان و دام خوراک برای و گردد می کشت فراوان ایران در ای خوشه ذرت.بپزد دقیقه 42 تا بایدمالیم

 شرایط و نامناسب انبار صورت در غله این( 1331هارک، و دین. )است چربی کمی و پتاسیم ، کلسیم،باال فیبر دارای

 (1311کریمی، و نصابیان.)نماید می سمی نیتریت و هیدروسیانیک اکسید تولید باال دمای در و بد نگهداری

  برنج-2-7

 سراسر در را غله این بودایی طلب صلح آیین که است براین اعتقاد.است میشده کشت آسیا در قبل سال هزار شش از

 زیادی مقادیر،کردن سفید فرایند در متاسفانه.است برده اروپا به آنرا مقدونی الکساندر ارتش و است داده ترویج سیاآ

 درصد 15 شامل که آندوسپرم فقط و شود می جدا دانه از سبوس و جوانه همراه معدنی مواد و ویتامین،پروتئین،فیبر

 غیر پوسته فقط که باشد می کامل ای قهوه برنج آن شکل ترین خالص.ماند می باقی است نشاسته بیشتر و است دانه

 در بلند دانه ای قهوه برنج.شود می دیده هم رنگ ارغوانی و سیاه و قرمز های گونه که است شده جدا آن خوراکی

 بهم پخت موقع است نشاسته کمترین دارای چون و دارد سفت بافتی پخت بعد و دارد کاربرد غربی و هندی آشپزی

 غذاها پیش و ها سوپ صبحانه غالت و کیک در و است تر نرم و تر قلمبه،متوسط دانه ای قهوه برنج.چسبد ینم

 دریایی غذای در خصوصا ژاپن در چسبناک یا کوتاه دانه نوع.است رایج آسیا و التین امریکای در و شود می استفاده

 دارای و گردد می استفاده دسر برای ژاپن در که.است موکی یا شیرین ای قهوه برنج دیگر نوع.است مصرف پر سوشی

 خوش و بلند دانه بسیار جاسمین تای و هند باسماتی مانند ای قهوه معطر برنج.است پخت سریع و بوده باال پروتئین

 البته.است پخت سریع و است شده معروف نام این به یاسمن رایحه خاطر به و دارد شیرینی طعم جاسمین.است طعم

 که است معروف وحشی برنج به علف نوعی کنیم دقت.است شده پخته کمی قبل از که داریم پخت سریع برنج نوعی

 در آن تولیدات از شمالی امریکای و روید می وباتالقی خیس سواحل در رو خود صورت به و نیست ها برنج جزو
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 منبع برنج.رود می بین از آن مغذی دموا از بسیاری برنج آب ریختن دور هنگام شود دقت.کند می استفاده ویژه غذاهای

 سهل غالت از برنج.دارد نامحلول فیبر سفید برنج برابر 4 ای قهوه برنج.است ب ویتامین و منیزیوم،فسفر،سلنیوم،منگنز

 های سلول تکثیر ، کولون سرطان پیشگیری ٬کلسترول و دیابت کنترل برای ای قهوه برنج.است گلوتن بدون و الهضم

 اسید و کاهش را بد کلسترول برنج سبوس روغن(1331هارک، و دین. )دارد نقش مثانه سنگ لتشکی و سرطانی

 کامل برنج طبع.نماید می جلوگیری سرخرگها در پالک ایجاد از نیتریک اسید مولکول.دهد می افزایش را خون نیتریک

 به رو گردد تر سفید هرچه و ترند خشک هندی مانند آن انواع از برخی البته که است گندم از گرمتر و اعتدال به رو

 رفته گرمی روبه مزاجان گرم در و است القوی مرکب بدن به نسبت حدودی تا برنج البته.گردد می تر رطب رفته سردی

 و است شده تمجید ها وعده برخی در برنج و گوشت استفاده از روایات در. کند می ایجاد سردی مزاجان سرد در و

 روغن یا شیر با اگر.است کندی به بدن به برنج دادن سردی(1334تبریزیان،.)هاخوبست سهالا برخی برای آن بوداده

 یک مدت به خیساندن آن مصلح.خوبست باه قوه برای و شود می گرفته ان خشکی شود پخته بادام چون مرطوب های

 ارزیابی(1332قاسمی،م،.)شدبا می تازه برنج از کمتر مانده انبار در برنج های ویتامین.است گندم سبوس آب در شب

 و گلوتن( 1332همکاران، و جناب.)باشد می ژل قوام و شدن ژالتینه امیلوز،دمای مقدار اساس بر بیشتر رنجب شیمیایی

 (1311کریمی، و نصابیان.)است کم بسیار برنج چرب مواد

 

 فراسودمند ایغذاه فرموالسیون در گندم انواع بیوپلیمرهای و ها کننده مغذی کاربرد مروری بر-3

 شاهانه گندم یا کاموت-3-1

 و است آن برابر دو ولی گندم خویشاوند غله این ٬زمین روح معنی به است مصری لغت یک از برگرفته کاموت غله نام

 ٬کود به نیاز بدون و است گندم دوبرابر آن رشد.است معروف خراسان گندم به ایران در و شاهانه گندم بنام درآمریکا

 کاموت.دارد محبوبیت ارگانیک و سالم کشاورزی محصوالت طرفداران نزد و کند می رشد ها آفات ضد و اه کش حشره

 طعم و است چرب ای غله.دارد بیشتری پروتئین درصد 42 تا 22 دارد را پروتئین بیشترین که دیوروم گندم از حتی

 آرد با ترکیب صورت به صنعتی های نان در و اپاست انواع٬پز و پخت٬صبحانه غالت تولید برای و دارد ای کره و شیرین

 دارای گندم به نسبت کاموت. کنیم می استفاده دوساعت در آب واحد سه از کاموت پخت برای.شود می استفاده گندم

 منبع همچنین بوده بیشتری درصد با پتاسیم و کلسیم٬ آهن چون امالحی و الیزین مانند ضروری چرب اسیدهای

 دین. )باشد می کمتر گندم از آن گلوتن هرچند است گلوتن دارای اما. است ای ویتامین و روی زمنگن و سلنیوم خوب

 (1331هارک، و

 سمولینا و دیوروم-3-2

 بزرگ ای اندازه دانه خود و دارد کهربایی زرد رنگ دانه مرکزی قسمت.است گندم نوع ترین سفت بافت لحاظ از

 بحساب نامرغوب گندمی محصول این مدتها. است زیاد بسیار آن گلوتن و اردد درصد 16 تا 14 حدود باال پروتئین.دارد

 آن اندوسپرم شود می آسیاب گندم این وقتی.گردد می استفاده ماکارونی تولید برای محصول این از امروزه اما آمد می

 آرد در.است طالیی برنگ دانه دانه گندمی سمولینا شود می تبدیل سمولینا به و شده آسیاب درشت دانه صورت به
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 تیامین فوالت چون ها ویتامین از برخی با را آرد این شود می جدا مفید مواد از سرشار مغذی جوانه چون سمولینا

 و دین. )کنند می استفاده کامل دیوروم آرد از ماکارونی های کارخانه برخی البته.کنند می غنی نیاسین و ریبوفالوین

 (1331عسکری، و الهامی.)دارد معمولی گندم به نسبت باالتری اکسیدانی یانت فعالیت گندم این(1331هارک،

 اسپلتا-3-3

 کشت خاورمیانه و  رومانی اتریش و سوئیس المان در قبل سال 5222 از و است دورگه گندم یک،اسپلتا تریتیکوم

 انجیل در شده ردهب نام اصلی غله هفت از یکی گندم این.دارد روشنی بافت و است شیرین طعم دارای و میشده

 است مصون ها الودگی از بسیاری از همین خاطر به نیست شدن جدا قابل و سفت بسیار گندم این بیرونی پوسته.است

 گاه .کنند نمی پف ان های فراورده همین خاطر به.دارد گلوتن کمی بسیار مقادیر گندم این.ندارد هم کوددهی به نیاز و

 سه واحد هر ازای به سپس و بخورد خیس شب یک باید ان پخت برای.گردد می بترکی معمولی گندم ارد با ان ارد

 عالی منبع و دارد پروتئین درصد 25-12 گندم این.بپزد ساعت یک عرض در مالیم حرارت در تا گردد اضافه اب واحد

 (1331هارک، و دین)است مفید کلسترول افزایش از جلوگیری و  میگرن برای و است ب گروه های ویتامین و فیبر

 چاودم-3-4

 ان گلوتن و است گلوتن حاوی و دارد زیاد فیبر و کم چربی و است امده بوجود چاودار و گندم پیوند از غله این

 گندم که طقیامن در و دارد باالیی پروتئین غله این.شود می عرضه لهستان و المان توسط و. است گندم از تر خوشمزه

 و شود داده ورز ارامی به باید نان پخت در ان خمیر است گندم ارد خوب جانشین نا ارد.کند می رشد کند نمی رشد

 است بهتر و داریم نیاز اب واحد شش به ان های دانه پخت برای.زد بهم را ان تخمیر فرایند نباید و بیاید ور یکبار فقط

 و دین. )پخت خواهد مالیم حرارت با دقیقه 62-45 ظرف صورت این در شود خیسانده شب یک پخت از قبل

 (1331هارک،

 

 پیشنهادات و نتایج-5

 ان ندارد،سدیم گلوتن و دارد گندم از بیشتری لیزین امینه اسید کینوا-1: گردد می استفاده موارد این متن مطالب از

 ودموج دار کش نشاسته. باشد می ان از بیشتر آن ،پتاسیم،آهن،مس،منگنز،روی وکلسیم،فسفر،منیزیوم گندم از کمتر

 غله این نشاسته شباهت علت به.دارد کاربرد بیسکویت و نان تولید در ذرت و گندم ارد با ترکیب صورت به کینوا ارد در

 عامل کم مولکولی وزن با پپتیدهای مانند کینوا از امده بدست بیوپپتیدهای. نمود ترکیب برنج با را ان توان می برنج به

. کرد استفاده گلوتن بدون ماکارونی تولید برای توان می کینوا از.هستند ازاد های رادیکال کاهنده یا خون فشار ضد

 غنی الیزین نظر از گندم برخالف امارانت بذرهای-2.گردد می اضافه گندم ارد به درصد ده میزان به کینوا ارد معموال

 کلسترول کاهش در که است ای ویتامین از شکلی و کلسیم خوب منبع و دارد آهن گندم دوبرابر.ندارد گلوتن و است

 خون لخته و التهاب ضد که دارد لینولئیک اسید حاوی گانه چند پیوند دارای اشباع غیر روغن همچنین.دارد نقش

 و کیک پن تهیه در اما.شود مخلوط گندم آرد کمی با باید آن با نان پخت هنگام است گلوتن بدون چون امارانت.است

 عامل-3.نمود استفاده هم کشی روغن صنایع در توان می دانه این از.نیست کردن وطمخل به نیازی پهن سنتی های نان
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. ندارد گلوتن و بوده روتین بنام اکسیدان آنتی نوعی حاوی و است گندم از کمتر سیاه گندم بذر در فیتات مغذی ضد

 سه به یک نسبت به گندم آرد با آنرا آرد صنایع در گاهی.است تر مغذی آن تیره که دارد تیره و روشن دونوع آن آرد

 آن سبوس. است موثر کبد و قلب سالمت در آید می در ژله شکل به گوارش دستگاه در یوالف غله-4کنند می مخلوط

 منحصر گروه آونانترامیدها.است روی و بتاگلوکان و پروتئاز های مهارکننده از غنی و بوده مفیداسکوپولتین ماده دارای

 سس و سوپ در دهنده قوام عنوان به و مافین و کیک پن در دوسر جو آرد. هستند ان های اناکسید انتی از فردی به

 برای آن نشاسته متراکم های گرانول.است فیبر سلنیوم منگنز خوب منبع چاودار-5دارد کاربرد ماهی سوخاری آرد ها

 آن خمیر و دارد فرق گندم با چاودار گلوتن.دارد گندم از باالتری لیزین چاودار پروتئین.است مناسب ها دیابتی مصرف

 و محلول فیبر دارای جو-6.باشد می فشرده و مرطوب ان نان نتیجه در یابد می بیشتری انعطاف و چگالی

 و تیروئید طبیعی متابولیسم جهت جو سلنیوم.است فسفر،منیزیوم،مس،روی،سلنیوم،آهن،نیاسین ،تیامین،نامحلول

 می مخلوط گندم آرد با گاه و است کم بسیار،آردجو گلوتن.باشد می مفید سرطان از جلوگیری و ایمنی سیستم تقویت

 حمالت و است سیلیکون و نیاسین،لیزین دارای ارزن-1.گردد می استفاده صبحانه غالت و نان ساالد سوپ در جو.گردد

 آرد با شده پخته نان. گردند می کلسترول و سرطان خطر کاهش باعث ان های کمیکال فیتو.دهد می کاهش را قلبی

 را تیروئید غده کار و دارد کمی گلوتن ذرت-3.است گلوتن بدون آرد این.باشد می نرم بافت و روشن رنگ دارای ارزن

 بکار ها کیک پن ها نان در ذرت آرد. هستند کاروتنوئیدها اینست ذرت های اکسیدان انتی از بخشی.نماید می متعادل

 است زیادتر ان چرب مواد و است کم ذرت ارد گلوتن. کرد درست مرغوبی نان ان از توان نمی خالص طور به اما.رود می

 مزه بی کمی آن آرد. است گلوتن بدون و چربی کمی و پتاسیم،کلسیم،باال فیبر دارای میلو-3. شود می فاسد زود و

 گندم به نسبت و دارد یبیشتر پروتئین دیوروم گندم از کاموت-12.شود می مخلوط غالت برخی آرد با معموال و است

 طعم و است چرب ای غله کاموت.باشد میان  از کمتر گلوتن دارای و دارد بیشتری پتاسیم و کلسیم٬ آهن ،الیزین

 آرد با ترکیب صورت به صنعتی های نان در و پاستا انواع٬پز و پخت٬صبحانه غالت تولید برای و دارد ای کره و شیرین

 چون سمولینا آرد در. دارد معمولی گندم به نسبت باالتری اکسیدانی انتی فعالیت مدیورو-11.شود می استفاده گندم

 و ریبوفالوین،تیامین،فوالت چون ها ویتامین از برخی با را آرد این شود می جدا مفید مواد از سرشار مغذی جوانه

 پیوند از چاودم -12.کنند می هاستفاد کامل دیوروم آرد از ماکارونی های کارخانه برخی البته.کنند می غنی نیاسین

 گندم از تر خوشمزه ان گلوتن و است گلوتن حاوی و دارد زیاد فیبر و کم چربی و است امده بوجود چاودار و گندم

 و بیاید ور یکبار فقط و شود داده ورز ارامی به باید نان پخت در ان خمیر .است گندم ارد خوب جانشین ان ارد.است

 پف ان های فراورده همین خاطر به.دارد گلوتن کمی بسیار مقادیر،اسپلتا گندم -13.زد بهم را نا تخمیر فرایند نباید

 کم ان چربی مقادیر.است جو و گندم از باالتر،تف لیزین-14.گردد می ترکیب معمولی گندم ارد با ان ارد گاه کنند نمی

 کنجد مانند تواند می خام تف.دارد وجود یامینت و فیبر،کلسیم،فسفر،اهن،مس زیادی مقادیر تف در.است گلوتن فاقد و

 تف با که است نان نوعی اینجرا.دارد کاربرد فیبر و طعم افزایش برای نان و کیک،حلیم پن در ان پخته اما شود مصرف

 غالت از برنج.دارد نامحلول فیبر سفید برنج برابر 4 ای قهوه برنج. است کم بسیار برنج چرب مواد-15.شود می پخته

 .شود می استفاده شیرینی و نان پخت در ان ارد از.است گلوتن بدون و الهضم لسه

 به را زیر مفید موارد تواند می غالت و ،نان ارد صنعت در معمولی گندم کنار در مذکور غالت شبه و غالت از استفاده

 زیر سطح که حاصلخیز غیر و ،پرجمعیت فقیر کشورهای در مردم نیاز مورد نان و ارد تامین-1: باشد داشته دنبال
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 و باشند می مضر انسان سالمتی برای که تراریخته های گندم تولید از جلوگیری-2.دارند کمی گندم محصول یا کشت

 شبه و غالت خواص از استفاده و گندم محصوالت نمودن تر مغذی-3.دیگر غالت شبه و غالت با گندم کمبود جبران

 فیبرهای پرکننده خواص از استفاده-4.فودها فانکشنال تولید و واگیر غیر یها بیماری کنترل در فراسودمند غالت

 تولید-5.بیشتر کنندگی سیر خاصیت ایجاد و محصوالت حجم افزایش برای فراسودمند غالت شبه و غالت در موجود

 خواص حاصال-6.انها بیماری شدت نسبت به سلیاکی بیماران برای گلوتن کم یا گلوتن بدون و مناسب محصوالت

  .دیگر غالت و غالت شبه در موجود بیوپلیمرهای بوسیله  گندم محصوالت تکنولوژیکی

 مردم توسط ان مصرف و  غالت و ،نان ارد صنعت در فراسودمند غذایی مواد این بهینه و مناسب استفاده یاراست در

 های همکاری باید غذایی صنایع های پژوهشکده و بهداشت وزارت و کشاورزی جهاد وزارت تحقیقاتی مراکز-1: باید

 غالت این مفید خواص از مناسب استفاده های کار راه و مناسب کشت های روش روی بر و باشند داشته باهم نزدیکی

 در ترویج های بخش-2. کنند تحقیق مناسب مارکتینگ و بندی بسته همچنین و نیستند ایران بومی که انها خصوصا

 های اموزش باید سیما و صدا سازمان و پرورش و اموزش سالمت دفتر و بهداشت توزار در کشاورزی،اموزش وزارت

 راستای در غذایی صحیح عادات ایجاد و غالت با مناسب تغذیه مورد در درست رسانی اطالع برای را مناسب و صحیح

 در و دولت توسط محصوالت این تولید از حمایت-3باشند داشته خود کار دستور در فراسودمند غذاهای از استفاده

 برای نیز منزل درعادی  طبخ برای فراسودمند غالت شبه تهیه کشور در حاضر حال در که طوری به انها بودن دسترس

 .نیست راحت کسی هر
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 منابع و کشاورزی سراسری همایش کینوا،سومین غله شبه عملکردی و ای تغذیه حسینی،ع،عزتی،ط،ارزش ارباب-1

 1332پایدار، توسعه به دستیابی کارهای راه یدار،مرکزپا طبیعی

 ،4،1334 ،سال5و4 دارو،شماره و غذا زاده،دوماهنامه اسماعیل-2

 1331گستر، سخن غذایی،نشر مواد در ها اکسیدان الهامی،ا،عسکری،ب،انتی-3

 1331غذایی، های بالچ،ف،مکمل و بالچ،ج-4

 1331پیدورا، سپار کامل،نشر غالت غذایی دین،د،هارک،ل،رژیم-5

 1331میر، غذایی،نشر همکاران،صنایع و جناب-6

 ژنتیک ی کنگره دوازدهمین ایران، در مغذی محصولی باال ژنتیکی تنوع با نو گیاهی سپهوند،ن،سرهنگی،م،کینوا-1

 1332بهشتی شهید دانشگاه های همایش ایران،تهران،سالن

 علوم ی کنگره ایران،یازدهمین در پایدار کشاورزی و غذایی یتامن برای ارزشمند گیاهی همکاران،کینوا و سپهوند،ن-3

  1333بهشتی، شهید دانشگاه محیطی علوم ی ایران،پژوهشکده نباتات اصالح و زراعت

 مولکولی های نشانگر از استفاده با ایران در موجود کینوا های مورفوتیپ ژنتیکی تنوع همکاران،بررسی و سرهنگی-3

 زیستی،دانشگاه امنیت ملی همایش چهارمین و ایران اسالمی جمهوری بیوتکنولوژی ایشهم ماهواره،هشتمین ریز

 1332تهران،

 1332تهران، شادی شفابخش،نشر صیونیت،م،گیاهان-12

 فنولوژیکی های ویژگی سایر و عملکرد نظر از کینوا جدید گیاه مختلف های ژنوتیپ طاووسی،م،سپهوند،ن،بررسی-11

 1332بهشتی شهید انشگاهد های همایش ایران،تهران،سالن ژنتیک ی نگرهک خوزستان،دوازدهمین در

 1331تاک، معطر،نشر و دارویی گیاهان فرزاد،م،مرجع-12

 1332سبزیجات، و ها میوه دارویی قاسمی،م،خواص-13

 1333ارجمند، سالم،نشر تغذیه با مغز عملکرد کارپر،ج،بهبود-14

 www. behdashtmadares1پرورش و اموزش سالمت اداره پرمصرف،وبالگ غالت با کرمانی،م،آشنایی-15

 1333قم، نور پیام ارشد،دانشگاه کارشناسی نامه ع،پایان معصومین طبی سیره کرمانی،م،بررسی-16

 1334،فروردین65 غذا،شماره صنعت نژاد،م،نیکمرام،ن،ماهنامه کریمی--11

  1313ی،کشاورز علوم آهن،نشر فقر کنترل در اساسی گیلسپی،ا،مسایل-13

 1311تهران، طیور،دیباگران و دام تغذیه نصابیان،ش،کریمی،ا،-13
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 یازدهمین امارانت، جدید زراعی گیاه تولید توان بر ابیاری مختلف سطوح و کاشت تاریخ همکاران،اثر و یارنیا،م-22

 1331ایران،کرج، نباتات اصالح و زراعت علوم ی کنگره
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