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 چکیده 

 

 سبوس  .کنند می  توجه هاان  ایتغذیه  ارزش  و غذایی مواد  سالمت  با مرتبط  هایویژگی به کنندگانمصرف  امروزه 

 طریق  از هاویژگی  این .است غذایی  فیبر  و  B های  ویتامین معدنی،  مواد  چربی،  پروتئین، زیادی  مقادیر  حاوی  برنج

 افزایش  به  توانند می  هیپرلیپیدمی، و  کلیوی  هایسنگ عروقی، و قلبی هایبیماری سرطان، به  ابتال  نرخ  کاهش

 هایویژگی  بر درصد  ۱۰ و ۵ ، ۰ سطوح در گوار و زانتان ژالتین، تاثیر مطالعه  این در  .کنند  کمک جامعه سالمت

 افزودن  که دهد می  نشان امده دست به نتایج .گرفت قرار بررسی مورد حسی و ماندگاری ، نان شیمیایی و فیزیکی

 پراکسید  عدد  و اسیدیته .شودمی هاقرص  شیمیایی خواص  تغییر به منجر ایمالحظه  قابل طور به  هاصمغ

 در رطوبت  و سختی واپاشی، زمان  بیشترین .بود کمتر شاهد  نمونه  از  داریمعنی  طور  به صمغ حاوی هاینمونه 

 که داد نشان حسی انالیز نتایج .شد  مشاهده نگهداری ۳۰ و اول  روزهای در زانتان درصد  ۱۰ حاوی هاینمونه 

 حسی هایارزیاب .نداشت برنج سبوس  قرصهای مزه و طعم عطر،  رنگ، بر داریمعنی تاثیر  گوار و زانتان ژالتین،

 .پسندیدند  عالی غذایی مکمل یک  عنوان به را کلی پذیرش  و بافت نظر از را زانتان درصد  ۱۰ حاوی هاینمونه 

 و  حسی هایداده  بین ارتباط یافتن برای  .داد را ها تخصص  بندی  طبقه  اجازه (PCA) اصلی های  مؤلفه  تحلیل

 .شد  استفاده (PLSR) جزئی  مربعات حداقل با رگرسیون هایمدل  از دستگاهی

 

  زانتان,سبوس برنج , برنج ,قرص سبوس گوار ,   ژالتین کلمات کلیدی : 

 

 مقدمه

 تواند  می .شود می محسوب غالت مهمترین از یکی  گریمینئان، خانواده  اعضای  از یکی عنوان  به  (ساتیوا اریزا) برنج

 خوراک ان، با مرتبط  محصوالت و  برنج غالت  .شود تقسیم افریقایی و اسیایی های گروه به و باشد  سالیانه یا ساالنه

 .بود شده احاطه شل ایپوسته  یا بدنه  با که  شالیزار یا زبر برنج .است جهان سراسر مردم از درصد  ۴۰ از بیش اصلی

 از قبل ها برنج تمامی .است جوانه و دار سبوس  یدانه درون برنج، سفید  یستاره ریز یدانه  یدانه  ریزدرون  یدانه 

 برنج اسیاب کارخانجات ضایعات از  یکی برنج سبوس  .شوند  می اسیاب سفید  برنج و جوانه سبوس، پوست، مصرف، 

 پروتئین نظر از برنج سبوس  .شود می  استفاده جهان سرتاسر در کود یا سوخت ,دام خوراک عنوان  به ان از .است

 مواد و  ها ویتامین از غنی  منبع  این  .است غنی (درصد ۱۲) خام  فیبر و (درصد  ۲۲-۱۶) چربی  ،(درصد  ۱۶-۱۲)

 .باشد  می روی و سدیم سیلیسیم، پتاسیم، فسفر، منیزیم،  اهن، کلر، الومینیوم، نیاسین، تیامین، مانند  معدنی

 در توانند می  ترکیبات این  .است (گاما و  سیگما بتا، الفا، ) هاتوکوفرول  مانند  E ویتامین از  مناسبی منبع همچنین



 مطلوب هایویژگی  از برنج سبوس  که اند داده  نشان مختلف  مطالعات .باشند  مؤثر هابیماری  از پیشگیری و کنترل

 سرطان، ،۲ نوع دیابت جمله  از مختلف هایبیماری  به ابتال خطر کاهش به تحقیقات اعظم بخش .است برخوردار

 ایمنی پاسخ بر برنج سبوس  اجزای اثرات اخیر هایسال در .دارد اختصاص الرژی و الزایمر عروقی، قلبی  هایبیماری

 عنوان  به تواند می برنج سبوس  که انجا از .است شده گزارش  بیماریزا هایباکتری  از محافظت در خصوص به

 فراسودمند  غذاهای تولید  در  ان از توانمی  باشد، پروبیوتیک هایمیکروارگانیسم  رشد  برای  تخمیر قابل سوبسترای

 .کرد استفاده

 عوارض  زیرا .یابد  می گسترش  جهان سراسر در سرعت به  دارویی های مکمل و گیاهی داروهای از استفاده امروزه،

 سالمتی به جدی اسیب موجب مدت طوالنی  مصرف در که است شده ثابت شیمیایی داروهای برای زیادی جانبی

 عنوان  به  شیمیایی، داروهای به  نسبت  ترکم  جانبی اثرات دلیل  به  گیاهی  داروهای  اخیر هایسال در  .شود می  انسان

 عوارض دارای دهنده فشار ضد  داروهای مثال، برای .اند یافته  بیشتری شیوع مرسوم داروسازان برای جایگزینی

 .هستند  خون پتاسیم افزایش  و  خواب  مشکالت کلیه، نارسایی خستگی، سرگیجه، یبوست، قبیل از جانبی

 عصبی اسیب و کبدی بیماری کلیه، نارسایی مانند  برگشت قابل غیر جانبی اثرات ورزشی ایتغذیه  هایمکمل

 برنج سبوس  .دهد  می کاهش را ضایعات این ارزش  با دارویی و ای تغذیه خاصیت با دارویی گیاهان از استفاده .دارند 

 ارزان، غذایی مکمل عنوان به تواند می و دارد جانبی اثرات این بدون خون فشار کاهش  بر  توجهی قابل تاثیر

 باال ایتغذیه  ترکیبات بودن  دارا  دلیل  به  برنج سبوس  .گیرد قرار استفاده مورد ورزشکاران برای ایمن و مناسب

 اصالحات برخی  وجود، این با .گیرد قرار استفاده مورد طبیعی ترکیبات تهیه در افزودنی  یک عنوان  به تواند می 

 شگرپژوه های ویژگی از گسترده دانش مستلزم لوح یک برای مناسب کننده متصل یک انتخاب که چرا است الزم

 مواد به تولید، فرایند  تسریع منظور به بندی  فرمول یک در  معموال  .یابد  افزایش تولیدی  لوح  استحکام تا است

 خواص شده تولید  پلیمرهای که این از اطمینان همچنین و بزرگ سیستم دو از  استفاده منظور به و روانکار

 ترتیب بدین و  شود می اضافه (پالستیسیته هزینه تامین منظور به) قرص فرموالسیون به .است نیاز دارند، مناسبی

 هاگرانول  جریان کیفیت بهبود باعث کار این .یابد  می افزایش ایصفحه  اتصاالت میان  در پیوستگی و استحکام

 رنگ،  بی شفاف، نیمه ماده یک  ژالتین .ماند می  باقی سالم  شدن فشرده  از پس  و کند می  محافظت قرص  از  و شده

 اغلب هافراورده  این .است شده گرفته حیوان استخوان و پوست در موجود  کالژن  از  که  است مزهبی  تقریبا و  ترد 

 زاییدرون  به زانتان صمغ .شوند می  گرفته کار به ارایش لوازم  و دارویی محصوالت غذایی، صنایع در زنژل  عنوان به

 پخش،  نرخ  ، pH شدن، تر زمان  دما، تغییر  اثر در است ممکن  امر  این .تتراگونولوبوس  کیاموپسیس جنس از ایتوده 

 کننده تعلیق کننده، تجزیه کننده، متصل عنوانبه  اخیر هایسال در .باشد  متفاوت جذب رطوبت قابلیت و غلظت

 اطالع  به که جایی تا .است گرفته قرار استفاده مورد دارویی و غذایی صنایع در پایدارکننده و کننده ضخیم عامل و

 مطالعه ترتیب  بدین .است نشده  گزارش  دارویی  هایفراورده  فرموالسیون  در  برنج سبوس  از  استفاده  رسیده،  ما

 قرص  حسی  و فیزیکی  شیمیایی، هایویژگی  بر گوار و زانتان  ژالتین، هایصمغ  تاثیر بررسی  الف  :شد  طراحی حاضر

 تحلیل  و جزئی مربعات حداقل با رگرسیون تحلیل جمله از متغیره چند  اماری هایروش  از استفاده با برنج؛ سبوس 

 برای ساده  هایراه  عنوان به  را (PCA) ماندگاری  و  حسی  بافت،  هایویژگی  بین  رابطه  (PCA) اصلی  هایمؤلفه 

 .اورد دست به  (لوحی  رایانه ) ماندگاری زمان افزایش  و حسی بافت، هایویژگی  گیریاندازه

 



 هاروش  و مواد

 

 مواد 

 ازمایش انجام از پیش سبوس  سپس .شد  تامین (ایران گیالن، ،)لنگرود زاگیلت شرکت از شده پایدار برنج سبوس 

 مواد  تمامی  .شد  تهیه ( المان) مرک  شرکت  از  گوار  و  زانتان ژالتین، .شد  نگهداری C ۱۸دمای  در  فریزر  یک در

 .بودند  تحلیلی درجه با هاحالل  و گرواکنش  مواد شیمیایی،

 

 ها  روش 

 

 برنج سبوس  قرص  تهیه

 

 کننده شیرین عنوان به  شکر و  رفت کار  به  درصد  ۱۰ و  ۵ ، ۰ سطوح  در  نگهدارنده عنوان  به  گوار  و  زانتان  ژالتین،

 قرص  این .شد  استفاده دیلوتر  و  نگهدارنده عنوان  به  ترتیب به  اب و  کلسیم  کربنات  از  .(درصد  ۲۰ و  ۱۰ ، ۰) شد  اضافه

 مقدار با برنج سبوس  معمول، غیر  روش  در .گرفتند  قرار تلقیح مورد ۱ جدول طبق و  مرطوب بندی  دانه روش  با ها

 گراد سانتی درجه  ۶۰ دمای در  اب  در  شکر  و  گوار  و زانتان ژالتین،  مختلف  مقادیر .گردید  توزین  کلسیم کربنات  از

 مذکور  مخلوط کامل، اختالط از پس .شد  افزوده کلسیم سبوس  کربنات مخلوط به محلول این سپس .شدند  حل

 ۲ مدت به گراد سانتی درجه  ۱۰۵ دمای در سپس .شد  گیری قالب فلزی سینی روی میلیمتر ۲ ضخامت الیه در

 گرم  ۵/۰ .گرفتند  قرار کن  مخلوط  در و برداشته خراش  شده خشک های  نمونه سپس .شدند  گرم کوره در ساعت

 های  قرص قطر .اند شده فشرده دقیقه  ۳ مدتبه  پاسکال ۲۵۰۰ فشار در پرس  تجهیزات به امده دستبه  پودرهای

 .بود متر  میلی ۸ شده تولید 

 

 PLSR روش  از  استفاده  با برنج  سبوس  قرص حسی و ابزاری هایویژگی  همبستگی 

 

 بر موثر عوامل تبیین و  بررسی به معلولی، و علت روابط  وجود تبیین هدف با و است کاربردی نوع از حاضر پژوهش

 بین  ارتباط ایجاد برای سنجیشیمی  کاربردهای در اغلب PLSR از مثال عنوانبه  .است پرداخته ان موجودیت

 عمدتا فرایند  بررسی  های استراتژی  تکنیک،  این از استفاده  با  .شودمی  استفاده  حسی توصیفی و دستگاهی هایداده 

 .دهند  توضیح  بعدا را  اشتباه تشخیص های شاخص تا کنند  می  گیری  اندازه را  نشده داده  تشخیص  متغیر  های مدل

 بین  ارتباط مطالعه  برای PLSR از  .دارند  صنعتی  کاربردهای از  ای  العاده  فوق  پتانسیل راهبردهایی چنین  امروزه 

 برای  ابزاری ابعاد از استفاده با حسی هایویژگی  بینیپیش رو این از .شد  استفاده Y حسی و X دستگاهی هایداده 

 نهایی  محصول بودن مناسب و کیفیت مورد در  زیادی اطالعات زیرا  است،  برخوردار ایویژه  اهمیت از  غذایی صنایع

 تا اند کرده  تالش  مختلف محصوالت ماندگاری زمان و کیفیت بین ارتباط برای محققین از برخی .کند می  ارائه

 ابعاد  با برنج سبوس  کیفیت پروفایل  تعیین  عالوه، به  .کنند  بیان را هاان  حسی و  رئولوژیکی شیمیایی، هایویژگی 

 رو، این از .باشد می  حسی عناصر  ارزیابی با مقایسه  در باال  گیریجهت  و  تکرارپذیری راحتی،  مزایای  دارای  ابزاری



 .شدند  استفاده کننده گوییپیش  عنوان به داشت، هاویژگی  سایر با را ارتباط بیشترین که ابزاری هایویژگی 

 شاهدی باال ضرایب این .است شده ارائه  ۸ جدول در مهم  پارامترهای  بینی  پیش  برای رگرسیون  معادالت خروجی

  .باشد  می متغیرها محدوده بین رگرسیون مدل اجرای قابلیت بر

 

 نتیجه

 حائز دارویی و غذایی کاربردهای در ویژه به صنایع در محصول  این کاربرد برنج، سبوس  ایتغذیه  پتانسیل به  توجه با

 مختلف  مغذی مواد از غنی غذایی مکمل یک عنوان به برنج، سبوس  مانند  ارزش  با محصول یک تولید  .است اهمیت

 ژالتین،  دارمعنی  تاثیر  تحقیق  این  در .باشد  داشته  برنج فراوری کارخانجات اقتصادی  توجیه  در  مهمی  نقش  تواند می 

 شده انجام مطالعات .گرفت قرار بررسی مورد برنج سبوس  فیزیکی و حسی شیمیایی، هایویژگی  بر  گوار و زانتان

 برنج سبوس  قرص هایویژگی  بر  مختلف هایصمغ  تاثیر بینیپیش  جهت مناسب هایگزینه  از  یکی زمینه این  در

 PCA روش  که داد نشان نتایج .دهد می  ارائه مطلوب محصول یک به دستیابی برای را سودمندی اطالعات و باشد می 

 حسی هایویژگی  ماندگاری، زمان  کیفیت،  درک  برای را  اسان روشی  و  اورده  دست به  را مناسبی اطالعات تواند می 

 ابزاری  گیریاندازه  و حسی هایپاسخ تلفیق با پژوهش، این از حاصله نتایج به توجه با .کند  ارائه  برنج سبوس  تصویر و

  .شد  ارائه  لوحی کیفیت بر مختلف هایصمغ  تاثیر بینیپیش  و  درک در  ارزشمندی اطالعات ،PLSR روش  با

 

 تایید 

 

 همچنین، .کنیممی  تشکر تحقیق این از مالی حمایت تامین  خاطر به ( ایران و گیالن ، )لنگرود زاگیلت شرکت از ما 

 قرار تایید  مورد تحقیقاتی الزم تسهیالت کردن فراهم برای گرمیبه  گیالن دانشگاه غذایی صنایع و علوم دپارتمان

 .است گرفته


