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 واریته هاي برنج ایرانیبرخی بررسی ویژگی هاي عملکردي سبوس حاصل از 
  

  ،3، علی معتمدزادگان2، مهران اعلمی1علی اکبر کشاورز هدایتی
  2یمحمد قربانو  4یحیی مقصودلو 

استادیار دانشگاه 2، دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، گروه علوم و صنایع غذایی1
دانشیار دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري، 3، غذایی علوم و کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، گروه علوم و صنایع

  ر دانشگاه علوم و کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، گروه علوم و صنایع غذاییدانشیا4، گروه علوم و صنایع غذایی
   4/6/90  ؛ تاریخ پذیرش:         11/11/89تاریخ دریافت:

  
  1چکیده

 حاوي مقادیر قابل توجهیجانبی حاصل از آسیاب برنج است که  هاي فرآوردهسبوس برنج یکی از 
نظر  . با توجه به ترکیب شیمیایی سبوس برنج بهباشد یم مواد معدنیپروتئین، چربی، کربوهیدرات و 

ترکیب  پژوهشدر این  هاي عملکردي مطلوبی برخوردار باشد. رسد که این فرآورده از ویژگی می
پس از رقم برنج ایرانی (ندا، طارم، فجر و شیرودي)  4هاي عملکردي سبوس  شیمیایی و ویژگی

ترین حجم  و بیشترین مقدار رطوبت، چربی و خاکستر  منشان داد که ک نتایجبررسی شد. گیري  روغن
ترین مقدار  ترین مقدار پروتئین و بیش نمونه ندا کم متعلق به نمونه فجر است. فیبر و کربوهیدرات
باشند.  وبت و پروتئین را دارا میترین حجم رط هاي طارم و شیرودي بیش نمونه وچربی و خاکستر 

گرم بر  63/2(ترین  ترتیب بیش هاي شیرودي و طارم به داد که نمونههاي عملکردي نشان  ویژگی ایجنت
ظرفیت جذب روغن ظرفیت جذب آب را داشتند.  )گرم بر گرم نمونه 04/2ترین ( و کمگرم نمونه) 

گرم بر  68/2( ترتیب از مقدار طوري که به داري را نشان داد به نمونه سبوس برنج اختالف معنیچهار 
نمونه سبوس برنج به لحاظ  چهار ندا متغییر بود.و براي نمونه شیرودي  )بر گرمگرم ( 52/3تا  )گرم

این مطالعه  ایجنت). >05/0P( داري داشتند و پایداري کف با یکدیگر تفاوت معنیکف کنندگی ظرفیت 
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