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هاي فیزیکوشیمیایی مالت حاصل از تریتیکاله و جو  مقایسه ویژگی

  ) صحرا(
  

  3، سید حسین حسینی2، مهدي کاشانی نژاد2 ∗، یحیی مقصودلو1محبوبه کشیري
  

  دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان دانشجوي کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی،-1
  ع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان هیات علمی گروه علوم و صنایياعضا-2

  دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان  کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی،-3

  
  چکیده

 در شرایط کنترل شده زده  مالت جوانهزنی و خشک کردن  جوانه،فرایند پیچیده بیوتکنولوژي است که شامل خیساندنیک  سازي مالت
در این تحقیق دو غله تریتیکاله و جو صحرا از سازمان جهاد کـشاورزي اسـتان گلـستان تهیـه و پـس از دو مـاه          . باشد   می طوبتدما و ر  

منظـور بررسـی    در آزمایشگاه، بـه   پس از تهیه مالت از دو غله مذکور  .  و رویشی آنها تعیین گردید     میایییشوکهاي فیزی   انبارداري، ویژگی 
 ازت ،شدت رنگ قند احیاءکننده،هاي فیزیکوشیمیایی مانند بازدهی استخراج عصاره آب گرم،  انجام شد و ویژگیگیري  کیفیت آنها عصاره
ها بـا    داده  و مقایسه میانگینSASآنالیز واریانس با استفاده از نرم افزار .  در عصاره حاصل بررسی گردیدنو آزادیآم -αکل محلول، ازت   

سازي قدرت دیاسـتاتیک و بـازدهی    نتایج این تحقیق نشان داد طی فرایند مالت    .  درصد انجام گرفت   5استفاده از آزمون دانکن در سطح       
همچنین مقدار چربی ). P>05/0(استخراج عصاره آب سرد جو صحرا و تریتیکاله افزایش اما درصد خاکستر و ازت کل آنها کاهش یافت 

مورد  همچنین ارزیابی کیفیت مالت حاصل از غالت . ایش و کاهش نشان دادسازي به ترتیب افز  تریتیکاله و جو طی فرایند مالتpHو 
، )ASBC034/4 ( شدت رنگ ،%)25/75(قند احیاءکننده ، %)14/72(مورد مطالعه حاکی از آن بود که بازدهی استخراج عصاره آب گرم 

ون ورت حاصـل از مالـت   یلتراسـ یت زمـان ف  و مـد )mg/l67/313 (نو آزاد ی آم-α، ازت )%148/1( ، ازت کل محلول %)87/8(بریکس 
  . )P>05/0(شتر از مالت جو صحرا بود یکاله بیتیتر

  
 استخراج عصاره آب گرم، تریتیکاله، جو، مالت:  واژگانکلید

 

مه مقد-1    

   و یوالف ارزن ، سورگوم ،  تریتیکاله ،   چاودار ، گندم            است که  بیوتکنولوژي پیچیده  فرایند  یک مالت سازي
  سازي  مالت صنعت  در  ترین غالت مورد استفاده عمده            در1 مالت سبززنی و خشک کردن جوانه, شامل خیساندن

   داراي   Hordeum vulgare با نام علمیجو .هستند           مهمترین . ]1[باشد  می شرایط کنترل شده دما و رطوبت 
  غالت است زیرا  نسبت به سایرتري هاي مطلوب ویژگی            دیواره و تجزیه یک  هیدرولیت هاي  آنزیم  آن سنتز هدف

  ترتیب سبب تسریع به وجود پوسته و الیه آلرون ضخیم            باشد که منجر به  و نشاسته آندوسپرم می سلولی، پروتئین
  عصاره وهمچنین افزایش قدرت آمیلولیتیکصاف شدن             جو،. ]2[گردد افزایش تردي وشکنندگی مطلوب دانه می
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