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  خواص فيزيكوشيمياييسازي بر  بررسي اثر فرايند مالت
  مكملعنوان افزودني  نشده به  جو مالت و امكان استفاده از) رقم صحرا(جو 

  
  3، نرجس آقاجاني 2محبوبه كشيري ،∗1يحيي مقصودلو

  
  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان عضو هيات علمي گروه علوم و صنايع غذايي، -1

 غيرانتفاعي خزر محمودآباد موسسه  و هيات علمي گروه علوم و صنايع غذايي،عض -2

  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  دانش آموخته كارشناسي ارشد-3
  )1/11/89 :رشي پذخي  تار1/3/89: افتي درخيتار( 

  
 

  دهيچك
در . شود اي توليد مي ، محصولي ترد و داراي خواص تغذيهكردن   ه پس از خشكشده غالت ك زني كنترل سازي فرايندي است شامل خيساندن، جوانه مالت

 هدف از اين .گيرد ميقرار استفاده هاي توليد بدون تاثير نامطلوب بر كيفيت محصول نهايي مورد  كاهش هزينههدف هاي كمكي با  اكثر كشورها افزودني
 بازدهي استخراج عصاره آب قنداحياءكننده، قدرت دياستاتيك،حجمي، تخلخل  ، دانسيتهرات طول، عرض، ضخامت، دانسيته دانهايييتغ بررسي پژوهش

) رقم صحرا(نشده  به همراه جو مالت هاي تهيه شده از دانه جو  حاصل از مالت  عصارههمچنين.  بودسازي فرايند مالتطي و بافت   pH،سرد، ازت كل
نتايج تحقيق نشان داد  . تيمار مورد بررسي قرار گرفت4 در قالب طرح كامال تصادفي با درصد 50 و 40، 20هاي اختالط   در نسبتافزودني مكملعنوان  به

 مقدار ازت كل، وزن وبازدهي استخراج عصاره آب سرد افزايش   وقند احياءكنندهقدرت دياستاتيك، اي، دانسيته حجمي  دانسيته دانهسازي  طي فرايند مالت
ها  گرانول  نتايج بررسي تغييرات بافت با استفاده از ميكروسكوپ الكتروني نشان داد كه ديواره سلولي طي فرايند، تجزيه و.يافتكاهش   خاكستر وهزار دانه

با افزايش نسبت اختالط جو ، شدت رنگ قدرت دياستاتيك، بازدهي استخراج عصاره آب گرم نتايج اين تحقيق نشان داد .از شبكه پروتئيني جدا شدند
 كه بازدهي استخراج عصاره آب گرم ورت حاصل از نشان دادهاي اختالط   حاصل از نمونه شاهد و نسبت ورتمقايسهبررسي  .يافتهش كا نشده مالت

  .وجود نداشتداري   جو در مقايسه با نمونه شاهد كاهش معني درصد20نسبت اختالط 
  

   افزودني مكمل ، ميكروسكوپ الكترونيمالت، جو،: گان واژهكليد 
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