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چکیده
امروزه ،تمایل به تولید و مصرف غذاهای فراسودمند به دلیل نتایج نامطلوب ناشی از عدم توازن و به هم خوردن رژیم-
های غذایی در جوامع بشری ،به طور چشمگیری افزایش یافته است .جوانه گندم منبع منحصر به فردی از ترکیبات مغذی
میباشد که آن را به عنوان یک افزودنی فراسودمند برای غنیسازی محصوالت غذایی ،جهت بهبود سالمت انسان و
جلوگیری یا کاهش ابتال به بیماری ها ،ارزشمند ساخته است .هدف این مطالعه بررسی تاثیر فرآیند حرارتی خشک بر
خصوصیات تغذیهای و فیزیکوشیمیایی جوانه گندم است .به این منظور ،جوانه گندم خام و فرآیند شده ( 160Cبه مدت
 20دقیقه) از نظر ترکیب شیمیایی ،پروفایل اسیدهای چرب ،پروفایل مواد معدنی ،محتوی کل فنول ،فالوونوئید و فعالیت
آنتی اکسیدانی بررسی شدند .نتایج نشان داد که جوانه گندم خام و فرآیند شده به ترتیب محتوی پروتئین (،29/5
 ،)30%/58چربی ( ،)9%/16 ،9/03فیبر ( ،)7%/44 ،7/21اسیدهای چرب غیر اشباع شامل اولئیک ( ،)15%/88 ،15/86لینولئیک
( ،)56%/13 ،55/75لینولنیک ( )8%/03 ،8/13و پالمیتیک اسید ( )20%/22 ،20/26میباشند .آنالیز مواد معدنی نیز مشخص
کرد که جوانه خام و فرآیند شده به ترتیب دارای آهن ( ،)164/08 ،166/82 ppmپتاسیم (،)10750 ،11083/33 ppm
کلسیم ( ،)2441/67 ،2450 ppmفسفر ( ،)8333/33 ،8316/67 ppmمنیزیم ( )2011 ،1977 ppmو روی (،203 ppm
 )204/5میباشند .همچنین نشان داده شد که طی فرآیند حرارتی میزان ترکیبات فنولیکی و فالوونوییدی کاهش در حالیکه
فعالیت آنتی اکسیدانی به طور معنی داری افزایش مییابد .براساس نتایج حاصل شده میتوان نتیجه گرفت که استفاده از
این محصول جانبی مغذی در صنایع غذایی میتواند در افزایش سالمت عمومی موثر باشد.
واژگان کلیدی :اسیدهای چرب ،آنتی اکسیدان ،جوانه گندم ،فراسودمند ،مواد معدنی
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مقدمه

میتواند پس از طی فرایندهای اولیه آماده سازی به

در حال حاضر بیش از  40درصد از جمعیت جهان

منظور افزایش ارزش غذایی بسیاری از فراوردههای

دچار سوء تغذیه ریز مغذیها (گرسنگی پنهان) می-

غذایی به کار رود (سرامکووا و همکاران  .)2009به طور

باشند که متاسفانه در حال افزایش نیز است .امروزه در

کلی جوانه گندم به نسبت سایر بخش های دانه گندم

بسیاری از کشورهای در حال توسعه ،کمبود آهن و ید

دارای باالترین ارزش تغذیه ای است (ژو و همکاران

نگرانیهای فراوانی را به وجود آورده است ،هر چند

 .)2006در بررسیهای صورت گرفته توسط کرک و

کمبود سایر مواد مغذی ،از جمله روی ،سلنیوم ،کلسیم

همکاران ( )1962نشان داده شد که فرآوری جوانه گندم

و منیزیم نیز در برخی از کشورها مشاهده میشود.

خام با اتوکالو به طور معناداری سبب افزایش حفظ و

سوء تغذیه هزینههای بسیار زیاد اقتصادی و اجتماعی

نگهداری نیتروژن و مصرف چربی توسط جوجه پرنده-

را به کشورهای در حال توسعه تحمیل میکند ،و تا حد

ها میشود .جوانه گندم غنی از اسیدآمینههای ضروری

زیادی باعث افزایش نرخ مرگ و میر ،کاهش تواناییهای

همچون لیزین ،متیونین و ترئونین هستند که در بسیاری

ذهنی و پیشرفت تحصیلی کودکان و توسعه ملی می-

از غالت کمبود آنها دیده میشود و در بین اسید آمینه-

شود و کیفیت زندگی تمام افراد جامعه را تحت تاثیر

ها ،لیزین غیر قابل دسترسترین آمینو اسید برای قشر

قرار میدهد (ولچ و گراهام  .)1999برای درک بهتر

کم درآمد جامعه محسوب میشود .با توجه به افزایش

غذاهای فراسودمند باید تغییرات علم تغذیه را به طور

سریع نیاز جهانی به مصرف پروتئین ،جوانه گندم می-

مفصل مورد تجزیه و تحلیل قرار داد .در واقع علم تغذیه

تواند به عنوان یکی از پر جاذبهترین و ارزانترین منابع

با پیشگیری از کمبود در رژیم غذایی ،ارائه

پروتئینی گیاهی مورد استفاده قرار گیرد (ژو و همکاران

استانداردهای تغذیه ،دستورالعملهای رژیمی و

 .)2006به عالوه جوانه گندم حاوی ویتامینهای مهم

راهنماییهای پیشرفته غذایی به ارتقاء سطح سالمت و

گروه  Bهمچون فولیت B1 ،و  B6میباشد که این گروه

کاهش خطر ابتال به بیماریها کمک میکند (سارال

از ویتامینها برای سالمت قلب و مهیا کردن شرایط

 .)2011به همین دلیل تقاضای مصرف کنندگان برای

برای فعالیت مغز ضروری هستند .به طور کلی جوانه

غذاهای فراسودمند رو به افزایش است .یکی از موارد با

گندم سرشار از اسیدهای آمینه ضروری ،چربیهای

اهمیت در ارتباط با انتخاب و تولید غذاهای فراسودمند،

غیر اشباع ،فیبر و مواد معدنی است و به عنوان یکی از

ایمنبودن و بی خطر بودن مصرف آنها است

مهمترین منابع ترکیبات عملگرا و فراسودمند گیاهی

(مرحمتی و همکاران  .)1390جوانه گندم یکی از

شناخته میشود (ریزلو و همکاران .)2010

محصوالت جانبی کارخانه آرد سازی است که به عنوان

پلیفنولها انواعی از آنتی اکسیدانها هستند که در

یکی از مهمترین منابع ترکیبات عملگرا و فراسودمند

جلوگیری از بسیاری بیماریها از جمله سرطان نقش

گیاهی شناخته میشود و به عنوان یک غذای معجزه گر

دارند ،این ترکیبات بسیار متنوع هستند و اثرات متفاوتی

در دنیا شهرت دارد .جوانه یک بخش مجزا و مشخص

دارند .ترکیبات فنولی شامل ویتامینها ،رنگدانهها و

در داخل اندوسپرم دانه گندم میباشد (شورپالکار و

فالونوئیدها ،ویژگیهای ضد جهشی و در نتیجه ضد

راو  )1976و در مطالعات صورت گرفته توسط محققین

سرطانی و همچنین فعالیت کاهش قند خون را بر عهده

ثابت شده است که با داشتن ویتامینها ،مواد معدنی،

دارند .به طور کلی ترکیبات فنلی با داشتن خاصیت

فیبرهای رژیمی ،پروتئینها ،عناصر کمیاب ضروری،

آنتیاکسیدانی و آنتیرادیکالی میتوانند نقش مهمی در

جوانه گندم یک منبع بسیار مغذی محسوب میشود و

نگهداری محصوالت غذایی و حفظ سالمتی انسان ایفا

بررسي تاثیر فرآیند حرارتي خشک بر ویژگيهاي تغذیهاي و فیزیکي شیمیایي جوانه گندم به عنوان یک مکمل غذایي فراسودمند
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نمایند .ترکیبات فنولیکی موجود در روغن جوانه گندم

نامطلوب در فریزر  -18 Cنگهداری شد .جوانه گندم

نیز دارای این اثرات آنتیاکسیدانی است (نیو و همکاران

مورد آزمایش به دو صورت خام و بو داده شده مورد

.)2013

استفاده قرار گرفت .فرایند بو دادن جوانه گندم در دمای

با وجود مزایای مذکور ،استفاده از جوانه گندم همچنان

 160 Cبه مدت  20دقیقه در فر مخصوص با کنترل

با چالشهایی روبروست زیرا جوانه گندم پایداری کمی

دمایی انجام شد.

دارد و حاوی ترکیب ضد تغذیهای آگلوتینین 1است که

روش انجام آزمونها

مسئول رشد فزاینده روده کوچک و پانکراس است

اندازه گیری مقدار رطوبت نمونهها طبق روش

(ماتوسی و همکاران  .)2004این ترکیبات عموما سمی

استاندارد ) (AACCبه شماره  ،16-44مقدار چربی با

بوده و در مورد جوانه گندم موجب عقیمی در برخی

استفاده از روش سوکسله طبق روش استاندارد

پستانداران میگردند (شورپالکار و راو  .)1976با این

 AACCبه شماره  ،30-25اندازه گیری پروتئین از

حال پخت و حتی تیمارهای حرارتی مالیم میتواند به

روش میکروکلدال طبق استاندارد ( )AACCبه شماره

طور کامل باعث حذف آگلوتینین در جوانه گندم شود

 ،10-46و خاکستر با استفاده از روش استاندارد

(ماتوسی و همکاران  .)2004به دلیل وجود درصد باالی

( )AACCبه شماره  08-01انجام شد.

چربی و آنزیمهای موثر بر آن ،امکان نگهداری جوانه به

برای اندازه گیری پروفایل اسیدهای چرب ،از دستگاه

صورت خام در دمای محیط بسیار اندک است و الزم

گاز کروماتوگرافی مدل  BPX 70ساخت شرکت SGE

است فرایند حرارتی به منظور غیر فعال نمودن آنزیمها

استرالیا مجهز به ستون با طول  30متر و قطر 0/25

و برخی ترکیبات ضد تغذیهای موجود در آن مانند

میکرومتر و ضخامت  0/25میکرومتر و شناساگر FID

مهارکنندگان تریپسین ،فیتیک اسید و هم اگلوتینین

 1075 systemاستفاده شد .ابتدا  200 mgاز نمونه

اعمال گردد .بدین منظور در این مطالعه ،از فرآیند

روغن خالص با  10 mlاز محلول  %5استیل کلراید در

حرارتی خشک جهت تثبیت جوانه گندم و افزایش ارزش

متانول مخلوط کرده و یک ساعت در آون  85 Cقرار

تغدیه ای آن استفاده شد .هدف از این پژوهش بررسی

داده سپس  5 mlآب مقطر به آن اضافه کرده  5دقیقه

ویژگیهای

خوب هم زده میشود بعد به مدت  5دقیقه در  25 Cو

فیزیکوشیمیایی ،مواد معدنی ،ترکیبات آنتی اکسیدانی،

 4000 gسانتریفیوژ میشود .دمای اولیه شروع کار C

فنولی ،فالونوئیدی و پروفایل اسیدهای چرب موجود در

 80بود و با افزایش  15 Cدر دقیقه به  200 Cرسید

جوانه گندم خام و فرآیند شده است که نقش موثری در

و در این دما  10دقیقه نگهداری شد ،سپس با افزایش

سالمتی انسان و جلوگیری یا کاهش ابتال به بیماریها

 30Cدر دقیقه به  220 Cرسید و در این دما  5دقیقه

دارند.

نگهداری شد .دمای دریچه تزریق  210 Cو دمای

تاثیر

فرایند

حرارتی

خشک

بر

آشکارساز  210 Cو سرعت جریان گاز حامل (هلیم)
مواد و روشها

 1 ml/minبود .روش تزریق به  GCبه صورت Split

تهیه جوانه گندم

بود (سجووال و همکاران .)2000

جوانه گندم رقم شیراز از کارخانه آرد سپیدان واقع در

اندازگیری آهن ،کلسیم ،منیزیم و روی به روش

کیلومتر  12جاده زرقان ،استان فارس تهیه شده و به

اسپکتروفتومتر اتمی و فسفر و پتاسیم به روش فلیم-

منظور جلوگیری از اکسیده شدن مواد مغذی و تغییرات

فتومتری مطابق با روش استاندارد  AACC 2000انجام

Agglutinin

1

گرفت.
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در این تحقیق جهت اندازه گیری کل محتوای فنول،

ترکیبات شیمیایی نمونههای خام و فرایند شده فقط

فالوونوئید و فعالیت آنتیاکسیدانی از متانول %99/5

میزان رطوبت دارای تفاوت معنیدار است .پروتئین

برای استخراج این ترکیبات و تهیه عصاره اولیه استفاده

جوانه گندم عمدتا شامل آلبومین و گلوبولین (حدود%50

شده است .اندازه گیری محتوای کل فنول با اندکی تغییر

کل پروتئین) و فیبر موجود در آن نیز شامل سلولز و

بر طبق روش سلین کارد و سینگ لتون انجام گرفت

همی سلولز میباشد و خاکستر آن عمدتا از فسفر،

(سلینکارد و سینگلتون  )1977و میزان تام مواد فنولیک

پتاسیم و منیزیم تشکیل شده است .ترکیب عمده

بر اساس میزان معادل میلیگرم گالیکاسید در گرم

کربوهیدرات محلول جوانه را قندها (حدود  )%16و پس

نمونه گزارش گردید .محتوای تام فالوونوئیدی با

از آن نشاسته (حدود  )%14تشکیل میدهند که قندهای

استفاده از روش رنگسنجی کلرید آلومینیم اندازهگیری

موجود در جوانه کامل شامل ساکارز ( )58%/5و

شد و میزان آن بر اساس معادل میلیگرم کوئرستین

رافینوز ( )41%/5و به مقدار بسیار جزئی گلوکز میباشد

درگرم نمونه گزارش گردید (چانگ و همکاران .)2002

(شورپالکار و راو  .)1976ترکیبات نشاسته از طریق

فعالیت آنتیاکسیدانی عصاره جوانه گندم نیز با استفاده

آندوسپرم و بخش اعظم سلولز از طریق سبوس وارد

از روش اندازهگیری کاهش ظرفیت رادیکالی )RSC(1به

جوانه میشوند .همچنین جوانه گندم محتوی فیبر باالیی

کمک  -2،2دی فنیل -1 -پیکریل هیدرازیل ()DPPH

است که برای تعادل قند خون ،کنترل کلسترول ،سالمت

مورد ارزیابی قرار گرفت و میزان آن برحسب نسبت

روده و سم زدایی از بدن ضروری است.

 IC 50نمونه به  IC50محلول  TBHQگزارش شد.
جدول  -1ترکیبات شیمیایی اصلی نمونهی جوانه گندم

تجزیه و تحلیل آماری دادهها

خام و فرایند شده

کلیه آزمایشها در قالب طرح بلوکهای کامال تصادفی
و در سه تکرار انجام گرفته و مقایسه میانگینها با

ترکیب

آزمون دانکن در سطح ( )α= 0/05انجام گرفت .برای

شیمیایی

تجزیه و تحلیل آماری دادههای کمی از نرم افزار SAS

چربی

 V 9.1استفاده شد.

فرایند شده

خام ))g/100g

))g/100g
a

9/03±0/25

a

a

9/16±0/22

a

پروتئین

29/50±1/24

30/58±0/59

فیبر

a

7/36±0/43

a

7/44±0/21

نتایج و بحث

خاکستر

4/31±0/31a

4/36±0/18a

ترکیب شیمیایی نمونه جوانه گندم

رطوبت

a

b

ترکیبات شیمیایی اصلی نمونه جوانه گندم خام و فرایند
شده استفاده شده حاوی میانگین  9/03و  %9/16چربی،
 29/5و  %30/58پروتئین 7/36 ،و  %7/44فیبر 4/31 ،و
 4%/36خاکستر و  5/15و  %1/49رطوبت بوده است
(جدول  .)1که با توجه به مقادیر گزارش شده پروتئین
( ،)21%/35-7/3چربی ( ،)8%/10-27/8رطوبت (،)9%
فیبر خام ( ،)1%/4-8خاکستر ( )4%/5و کربوهیدرات
( )43%/8منطقی میباشد (شورپالکار و راو  .)1976در
1

Radical scavenging activity

5/15±0/31

1/49±0/17

 :a, bحروف التین متفااوت در هار ردیاش نشااندهنادهی اخاتالف
آماری معنیدار در سطح احتمال  %5است.

پروفایل اسیدهای چرب روغن جوانه گندم
پروفایل اسیدهای چرب روغن جوانه گندم به کمک
دستگاه کروماتوگرافی گازی اندازه گیری شده که
نمودار آن را در شکل  1آورده شده است .جدول 2
محتوای اسیدهای چرب نمونه جوانه گندم خام و فرایند
شدهی مورد استفاده در آزمایش را نشان میدهد.
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میزان اسیدهای چرب غیر اشباع اولئیک ،لینولئیک و

کلسترول کبد و پالسما در حیوانات میشود و تا حدی

لینولنیک روغن جوانه گندم خام و فرایند شده به ترتیب

در به تأخیر انداختن اثرات پیری کمک میکند .نقش

( 15/86و  55/75( ،)15/88و  )56/13و ( 8/13و )8/03

روغن جوانه گندم در کاهش کلسترول مربوط به وجود

 %است .از نظر آماری تفاوت معنی داری در میزان

توکوفرول و اکتاکوزانول در آن است .روغن جوانه

اسیدهای چرب نمونهها بعد از فرایند حرارتی وجود

گندم یکی از غنی ترین منابع طبیعی آلفا تکوفرول است

ندارد .ترکیب روغن جوانه گندم عمدتا چربیهای آسیل

که دارای بیشترین فعالیت ویتامینی میباشد (سرامکووا

غیرقطبی ( ،)25%چربیهای آسیل قطبی (،)4%/5

و همکاران  .)2009از لحاظ محتوای اسیدهای چرب نیز

توکوفرول ( ،)0%/07استرولها به همراه الکلهای با

جوانه گندم منبع بسیار خوبی از اسیدهای چرب امگا 3

زنجیره طوالنی ( )0%/3و هیدروکربنها ()0%/03

است که میتوانند به کاهش کلسترول ،التهابات و

گزارش شدهاند .از نظر ترکیب شیمیایی ،اسیدهای چرب

سالمت سیستم عصبی کمک کند.

موجود در روغن جوانه گندم شامل  %42 -59لینولئیک
اسید %12 -28 ،اولئیک اسید %11 -19 ،پالمتیک اسید،
 -α 2% -11لینولئیک اسید و  %1استئاریک اسید است.
این اسیدهای چرب نقش مهمی در متابولیسم ارگانیسم-
ها دارند و بدن قادر به سنتز آنها نیست .روغن جوانه
گندم حاوی  %81اسیدهای چرب غیراشباع و %19
اسیدهای چرب اشباع است (زاچی و همکاران .)2006
در بین این اسیدهای چرب ،آلفا -لینولنیک اسید سبب
کاهش تولید  O2و کاهش فعالیتهای اکسیدازی
 NADPHمیشود و بنابراین فعالیت آنتیاکسیدانی دارد
(آلساندری و همکاران  .)2012این ترکیبات پیش ماده
تولید پروستاگالندینها هستند که در انقباض ماهیچهها
و التیام سریع التهابات دخیل هستند .عالوه بر این
لینولئیک اسیدها سبب حذف کلسترول شده و به عنوان
پیش ماده دیواره سلولی فسفولیپیدی عمل میکنند

شکل  -1پروفایل اسیدهای چرب روغن جوانه گندم
جدول  -2محتوای اسیدهای چرب نمونه جوانه گندم خام و
فرایند شده

(زاچی و همکاران  .)2006جوانه گندم غنی از اسیدهای

خام ()%

فرایند شده ()%

پالمیتیک

20/26 ±1/05a

20/22 ± 1/61a

چرب غیر اشباع به ویژه اولئیک اسید ،لینولئیک و

اولئیک

15/86 ± 0/38a

15/88 ± 0/15a

آلفالینولئیک اسید است (سجووال و همکاران  .)2000و

لینولئیک

55/75 ± 1/05a

56/13 ± 1/44a

به خوبی ثابت شده است که اسیدهای چرب غیر اشباع

لینولنیک

8/13 ± 0/40a

8/03 ± 0/10a

به ویژه اسیدهای چرب چند غیر اشباع باعث کاهش

 :a, bحروف التین متفاوت در هر ردیش نشاندهندهی اختالف

بیماریهای قلبی و همچنین کلسترول خون میشوند.

آماری معنیدار در سطح احتمال  %5است.

همچنین گزارش شده ،روغن جوانه گندم 1سبب کاهش
1

Wheat Germ Oil

اسید چرب
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عناصر معدنی نمونههای جوانه گندم

رشد فکری در نوزادان شود .همچنین در زنان باردار

در جدول  3میزان مواد معدنی اندازهگیری شده با

باعث نارس بودن نوزاد و وزن کم هنگام تولد میشود.

روش اسپکتروسکوپی جذب اتمی و فتومتری شعله

و در بلند مدت باعث اختالالت سیستم ایمنی بدن و عدم

ارائه شده است .همانطور که مشاهده میشود در نمونه-

رشد میشود .و نهایتا بهرهوری و عملکرد فیزیکی را

های جوانهی گندم خام و فرایند شده تفاوت معنی داری

کاهش میدهد (پراساد  .)2007نرمی استخانها یا

بین مقادیر متوسط مواد معدنی وجود نداشته است .ولی

راشیتیسم ناشی از کمبود کلسیم و فسفر در بدن است

در فرآیند برشته کردن به دلیل خروج آب آزاد و متصل

(روت و دیاموند  .)2002روی از جمله عناصری است

و متالشی شدن جزئی ساختار ،مواد معدنی تغییر

که برای سالمت و استحکام استخوانها معرفی میشود

ساختار پیدا کرده و در نتیجهی افزایش سطح و تخلخل

و یکی از عناصر کمیاب ضروری برای عملکرد بیش از

ایجاد شده در نمونهی فرایند شده ،تمایل مواد معدنی به

 300آنزیم بوده و برای سنتز کالژن و معدنی شده

خروج از بافت مواد بیشتر میشود (االنپکون  .)2000به

استخوان مخصوصا در زمان ترمیم شکستگی ضروری

همین دلیل در تیمارهای جوانهی برشته شده میزان

است (چاشمن و فالین  .)1998بیماری سیتیک

متوسط مواد معدنی نسبت به تیمار جوانهی خام کاهش

فیبروزیس نوعی بیماری ژنتیکی چند سیستمی است و

یافته است .مقادیر بدست آمده برای میزان مواد معدنی،

به دلیل مشکالت گوارشی ،اختالل در جذب مواد غذایی

در محدودهی دادههای گزارش شده توسط سایر

از جمله ویتامینها و مواد معدنی ایجاد میشود و افراد

محققین میباشد (بیلگیسلی و همکاران  .)2006کمبود

مبتال به طور معمول با کمبود مواد مورد نیاز بدن مانند

روی در حال حاضر به عنوان یک عامل خطرناک برای

ویتامینهای  A ،D ،Eو مواد معدنی مانند سلنیوم ،روی

سالمتی انسان و علت مرگ در سطح جهان معرفی می-

و مس روبرو میباشند (خلیلی و همکاران .)1393

شود .به گزارش  WHOدر مورد عوامل موثر توسعه
بیماریها ،کمبود روی در میان  20عامل مهم در

جدول  -3میزان مواد معدنی آهن ،منیزم ،روی ،کلسیم،

کشورهای در حال توسعه جای دارد .هوتز و بروون

پتاسیم و فسفر در نمونه های جوانه گندم خام و فرایند

( )2004گزارش کردند به طور متوسط ،یک سوم

شده (میلی گرم و بر کیلوگرم)
خام

جمعیت جهان و  4تا  %73کشورهای مختلش با کمبود
روی روبرو هستند .کمبود روی عوارض شدیدی از
جمله اختالل در رشد جسمی ،سیستم ایمنی بدن و
توانایی یادگیری ،همراه با افزایش خطر عفونتها ،آسیب
به  DNAو توسعه سرطان را به دنبال دارد .کمبود آهن
با مواردی همچون مشکالت بافتی و نارسایی قلبی ،کم
خونی در مادران باردار ،از دست دادن شدید خون به
هنگام زایمان در ارتباط است .همچنین بچههایی که از
مادران با کمبود آهن متولد میشوند معموال دارای
مشکالت دهانی ،اختالل در مهارتهای حرکتی و حافظه
ضعیشتر هستند .فقر آهن در زنان باردار ممکن است
باعث آسیب غیر قابل برگشت به مغز جنین و کاهش

a

آهن
پتاسیم

a

166/82 ± 6/72

11083/33 ± 629/15

رست شده
a

164/08 ± 11/27

a

10750 ± 250/00

کلسیم

2450 ± 114/56 a

2441/67 ± 87/80a

فسفر

8316/67 ± 80/36a

8333/33 ± 62/92a

منیزیم

1977 ± 37/47 a

2011 ± 54/51 a

روی

203 ± 6/38 a

204/5 ± 9/66 a

 :a, bحروف التین متفاوت در هر ردیش نشاندهندهی
اختالف آماری معنیدار در سطح احتمال  %5است
میزان فنول
نتایج نهایی سنجش ترکیبات فنلی جوانهی گندم خام و
فرآیند شده در جدول  4ارائه شده است .همانطور که
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مشاهده میشود میزان ترکیبات فنولی در جوانهی گندم

میزان ترکیبات فالوونوئید

خام بیشتر از مقادیر آن در جوانهی گندم فرآیند شده

میزان فالونوئید بر اساس میزان معادل میلی گرم

است .گزارش شده است که ترکیبات فنولی در عصاره-

کوئرستین در گرم عصاره در جدول  4گزارش گردید.

های طبیعی در اثر افزایش دما ،تخریب میشوند (فرانکل

همانطور که مشاهده میشود میزان فالوونوئیدها در

 .)1993فرآیند برشته کردن سبب ایجاد تغییراتی در

تیمارهای فرآیند شده به طور معنی داری کمتر از میزان

ساختار شیمیایی و فعالیت بیولوژیکی جوانه گندم می-

آن در تیمارهای جوانهی گندم خام است .محتوای

شود .به این ترتیب در ضمن برشته کردن ترکیبات

فالوونوئیدها در غالت بسته به واریته آنها بسیار

فنولیک طبیعی موجود در جوانه گندم تا حدی از دست

متفاوت است .طی تیمارهای حرارتی همچون برشته

میروند (وانگ و همکاران  .)2011ریزلو و همکاران

کردن و پخت محتوای فالوونوئیدها کاهش مییابد زیرا

( )2010نیز در پژوهش خود مقدار کل ترکیبات فنولیک

فالوونوئیدها ماهیت حساس به حرارت دارند (ژانگ و

موجود در جوانه گندم خام را ( 2/061میلی مول گالیک

همکاران  .)2010کاهش میزان فالوونوئیدها در نتیجه

اسید بر گرم) اندازهگیری کردند .کاهش محتوای

اعمال فرآیندهای حرارتی بر دانههای غالتی در

فنولیکی در مواد غذایی دیگر نیز ضمن حرارت دهی

پژوهشهای انجام گرفته توسط دیگر محققین همچون

توسط سایر محققین گزارش شده است .پرون و

شارما و همکاران ( )2011در نمونه جو ،ژانگ و

همکاران ( )2012نیز اعتقاد داشتند تحت شرایط شدید

همکاران ( )2010در گندم ،ژو و همکاران ( )2006در

برشته کردن ،کاهش بسیار زیاد اجزای فنولیکی رخ

برنج گزارش شده است.

خواهد داد .در پژوهش انجام شده توسط لموس و

ظرفیت آنتیاکسیدانی

همکاران ( )2012نیز کاهش محتوای فنولی در نوعی

ظرفیت آنتیاکسیدانی جوانهی گندم خام و فرآیند شده،

مغز خوراکی با نام  Baruگزارش شد .کاهش میزان

بر اساس نسبت  IC50نمونه به  IC50محلول استاندارد

محتوای فنولیک در این پژوهش نیز میتواند به دلیل

 TBHQدر جدول  4گزارش شد .همانطور که مشاهده

ماهیت حساس به حرارت این ترکیبات در جوانه گندم

میشود فعالیت آنتیاکسیدانی در جوانهی گندم فرآیند

باشد.

شده به طور معنیداری بیشتر از مقادیر آن در جوانهی
گندم خام است و گزارش شده است که عصارههای

جدول  -4میزان فنول ،فالوونوئید و ظرفیت آنتیاکسیدانی
جوانهی گندم خام و فرآیند شده
فرآیند

جوانه گندم فعالیت آنتیاکسیدانی بسیار باالتری را به
نسبت ویتامین  Eو  Cو آنتیاکسیدانهای معروف

ترکیب مورد آزمایش

خام

فنول (میلی گرم گالیک اسید

7/084 ±

5/844 ±

بر گرم نمونه)

0/716 a

0/417 a

فالوونوئید (میلی گرم

6/006 ±

5/315 ±

کورستین بر گرم نمونه)

0/038 a

0/119 b

ظرفیت آنتی اکسیدان (IC50

95/652 ±

54/348 ±

کردن یکی از روشهای فرآیند حرارتی است که در آن

نمونه بر ) IC50TBHQ

0/021 a

0/223 b

از تیمار حرارتی خشک استفاده میشود و بسته به

شده

 :a, bحروف التین متفاوت در هر ردیش نشااندهناده اخاتالف
آماری معنیدار در سطح احتمال  %5است.

سنتزی نشان میدهد (یو و همکاران  .)2002از طرفی
مطالعات زیادی نشان داده است که فرآیندهای حرارتی
میتواند اثرات سالمتیبخش مفیدی را به واسطه بهبود
فعالیت آنتیاکسیدانی در دانهها ،میوهها و سبزیجات
ایجاد کند (جارامیلو فلورس و همکاران  .)2003برشته

شرایط آن ،می تواند سبب افزایش فعالیت آنتی-

44

نشریه پژوهشهاي صنایع غذایي /جلد  26شماره  /1سال 1395

هاشمي گهرویي ،غیاثي و ...

اکسیدانی ،ایجاد طعم و رنگ قهوهای به واسطه تولید

شده است که برخی از ترکیبات هتروسیلیک فرار تولید

محصوالت حاصل از واکنش میالرد در ضمن اعمال

شده در ضمن فرآیند برشته کردن نیز دارای خواص

حرارت میشود (نیکولی و همکاران  .)1999گزارش

آنتیاکسیدانی هستند .همچنین هیدروکسی متیل

رداکتونها،

فورفورال تشکیل شده در واکنشهای حد واسط میالرد

آمینورداکتونها و پلیمرهای ایجاد شده در ضمن

نیز خواص آنتیاکسیدانی مشابه آلفا توکوفرول و -6،2

میالرد ،پتانسیل آنتیاکسیدانی باالیی را نشان میدهند.

دی بوتیل -4 -متیل فنول از خود نشان میدهند.

شده

است

که

ترکیبات

آمادوری،

همچنین اثرات آنتیاکسیدانی ترکیبات قهوهای حاصل از
فسفولیپیدها و اسید آمینههای سولفوردار تشکیل شده

نتیجه گیری کلی

در طی واکنش میالرد نیز به اثبات رسیده است .فرآیند

نتایج حاصل از پژوهش فوق نشان میدهد که جوانه

برشته کردن سبب ایجاد تغییراتی در ساختار شیمیایی

گندم به دلیل داشتن میزان فراوانی آهن ،پتاسیم ،کلسیم،

و فعالیت بیولوژیکی جوانه گندم میشود .همانطور که

روی ،فسفر ،منیزیم ،فیبر ،پروتئین ،ترکیبات فنولی،

توضیح داده شد در ضمن برشته کردن در عین حال که

ترکیبات فالونوئیدی و ظرفیت آنتی اکسیدانی باال و

ترکیبات فنولیک طبیعی موجود در جوانه گندم تا حدی

همچنین اسیدهای چرب غیر اشباع اولئیک ،لینولئیک و

از دست میروند ،سایر ترکیباتی که خاصیت آنتی-

لینولنیک اسید ارزش فراوانی برای غنیسازی مواد

اکسیدانی دارند تولید میشوند (وانگ و همکاران )2011

غذایی دارد و میتواند به صورت موثری کمبودهای

که از مهمترین آنها میتوان به تولید ترکیبات مالنوئیدی

ناشی از این ترکیبات مغذی را در کشورهای در حال

در طی برشته کردن اشاره کرد (چاندراسکارا و شهیدی

توسعه جبران کند .انجام فرایند حرارتی تاثیر فراوانی

 .)2011حضور مالنوئیدین در محصول نهایی باعث

بر میزان این ترکیبات نداشته و ارزش تغذیهای آن حفظ

جبران کاهش ترکیبات فنولیکی در ضمن برشته کردن

میشود.

میشود )ویگنولی و همکاران  (2014به عالوه گزارش
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Abstract
Nowadays, trend of producing and consuming functional foods has increased dramatically due to the adverse
consequences of dietary imbalances and impaired in human societies. Wheat germ is unique source of highly
concentrated nutrients that makes it ideally functional additive for fortification of food products to improve
human health and prevent or reduce the risk of disease. The aim of this study was to investigate effect of
oven drying on physicochemical and nutritional properties of wheat germ. For this purpose, raw and
processed (160 ̊C for 20 min) wheat germ were evaluated for their proximate composition, mineral profile,
fatty acids profile, total phenols, flavonoids and antioxidant activity. Results indicated that the raw and
roasted wheat germ contain protein (29.5, 30.58%), fat (9.03, 9.16%), fiber (7.21, 7.44%), unsaturated fatty
acids consist of 15.86% oleic (15.86, 15.88%), linoleic (55.75, 56.13%), linolenic (8.13, 8.03%) and palmitic
acid (20.26, 20.22%), respectively. Minerals analysis was demonstrated that raw and roasted germ had
values of iron (166.82, 164.08 ppm), potassium (11083.33, 10750 ppm), calcium (2450, 2441.67 ppm),
phosphorus (8316.67, 8333.33 ppm), magnesium (1977, 2011ppm) zinc (203, 204.5 ppm). Besides, it has
been shown that during heat processing phenolic and flavonoid contents decreased while, antioxidant activity
increased significantly. Based on the obtained results, it can be concluded that application of this nutritious
by-product in food industry can be effective in increasing public health.
Keywords: Antioxidants, Fatty acids profile, Functional, Minerals, Wheat germ

