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 پذیری جو، ذرت، نورفور، تجزیه هاي كليدي:واژه

 49-113-13  طرح تحقيقاتي با شماره شناسه منبع يافته:

 زفرقندی  ، فاطمه کاظمي، محسن سميعيرودباری تقي قورچي، آمنه جمشيدی نويسنده)گان(:

 شده با سيستم نورفورآوریو نشاسته جو و ذرت فرپذیری پروتئين های تجزیهبررسي فراسنجه عنوان:

 49-113-13 شماره:

 31/٦/314٦    تاريخ:

 های کوتاهیافته

 علمی
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 اهميت موضوع

وراك سيستم نورفور، که تاکنون در چهار کشور هدف از این تحقيق آشنایي بيان جزئيات ارزیابي نيم مكانيكي خ

ضيه این تحقيق مقایسه اجزاء پروتئين و نشاسته براساس سيستم نورفور شد. فردانمارك، ایسلند، نوروژ و سوئد اجرا مي

 های مختلف دانه ذرت و جو متفاوت خواهد بود.که در فرآوری

 مقدمه )شرح مساله(

دار و بدون پذیری پروتئين و نشاسته جو پوشينههای تجزیهآوری بر فراسنجهبي اثرات عملارزیا منظوراین پژوهش به

ترتيب بود. دو رقم جو با استفاده از سود، فرمالدهيد و اوره به( NorFor) پوشينه و دانه ذرت با استفاده از سيستم نورفور

کردن کردن و ورقهکردن، پلتهای ذرت با روش آسيابخشک عمل آوری شدند. دانهکيلوگرم ماده 13و  13، 9به مقدار 

ای پذیری شكمبهگيری تجزیههای آزمایش حاصل از اندازهاستفاده از داده آوری قرار گرفتند. بابا بخار مورد عمل

پذیری با پتانسيل تجزیهپروتئين ، (sCP) خام و نشاسته دانه جو، اجزای پروتئين شامل پروتئين محلولپروتئين

(pdCP)نرخ ثابت تجزیه ، (kdCP )پارامترهای نشاسته شامل نشاسته محلول و (sST)پذیری، نشاسته با پتانسيل تجزیه 

(pdST ).و ثابت تجزیه نشاسته در سيستم نورفور برآورد گردید  

 هاترين يافتهمهم

گرم در  363( را )sCPشده با اوره بيشترین مقدار پروتئين محلول )آورین داد که جو بدون پوشينه عملنتایج نشا ◄

دار نيز آوری با اوره در جو پوشينهداری داشته است. عمل( داشته، که با بقيه تيمارها تفاوت معنيپروتئين خام کيلوگرم

 پروتئين خامگرم در کيلوگرم  636ميزان ( بهpdCPپذیری )سبب مشاهده بيشترین مقدار پروتئين با پتانسيل تجزیه

بدون  ينهبدون پوش جو( sST) در بخش نشاسته محلول داری داشت.که با بقيه تيمارها اختالف معنيشد در حالي

  اختالف داشت. يمارهات یگربا د یداريطور معنبه مقدار ینبا باالتر یفرآور

(، افزایش مجموع پروتئين محلول و sCPافزایش بخش پروتئين محلول )ورقه کردن با بخار دانه ذرت موجب 

درصد در ساعت( گردید که با تيمار ذرت ) (kdCP( و کاهش نرخ تجزیه پروتئين )pdCP+sCPپروتئين کند تجزیه )

 . داری داشت( اختالف معني636/6در مقابل 143/6) شدهپلت
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 دات(ها، جداول و ساير مستنر شکلاطالعات تکميلی )مشتمل ب

 . نورفور یستمجو در سنشاسته مختلف  یهابخش -3-1 جدول

 تيمار )جو(
 ترکيب شيميایي )گرم / کيلوگرم نشاسته(

 نرخ ثابت تجزیه )درصد در ساعت( پذیرینشاسته با پتانسيل تجزیه ته محلولنشاس نشاسته

 c6/333 b3/836 a6/388 9/63 دار بدون فرآوریپوشينه

 c6/366 c3/868 a3/313 3/61 دار با اورهپوشينه

 c3/339 c3/833 a4/389 6/63 دار با فرمالدهيدپوشينه

 c3/386 c4/868 a3/333 3/69 دار با سودپوشينه

 a6/363 a3/168 c9/613 4/61 بدون پوشينه بدون فرآوری

 b3/393 b3/133 b3/666 3/63 بدون پوشينه با اوره

 ab3/363 c9/113 b6/668 8/66 بدون پوشينه با فرمالدهيد

 a6/334 c3/138 bc3/693 3/69 بدون پوشينه با سود

SEM 643/3  16/3  668/6  66/6  

  .(>63/6P) باشددار بين تيمارها ميمشابه در هر ستون بيانگر تفاوت معنيحروف غير

SEM، هاخطای استاندارد بين ميانگين 

 


