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 مقدمه -3
درصد  01 ثيرگذار بر کيفيت پخت برنج مربوط به خواص نشاسته است کهترين عامل تا مهم

نشاسته ترکيبي از دو همو پليمر (. Sasaki et al., 2000) دهد مي تشكيل را وزن خشك برنج سفيد

برنج است  ي ي دانهيترين پارامتر شيميا محتواي آميلوز مهم. باشد هاي آميلوز و آميلوپكتين مي به نام

 در بازارهاي مختلف براي انتخاب هر رقم. خواص حسي برنج پخته شده ارتباط دارد که با بافت و

حبيبي، ) کننده استوار است مصرف ي قهيذا ي شود که بر پايه معيارهاي خاصي در نظر گرفته مي

هاي تحقيقاتي و اصالحي برنج نياز است روشي روشن و بدون ابهام براي  بنابراين در برنامه(. 1302

که  ه گردد به طوريو معرفي ارقام جديد در بازار ارايهاي کيفيت به منظور اصالح  گيري شاخص اندازه

 مورد قبل از معرفي ارقام جديد اين اطمينان وجود داشته باشد که ارقام جديد توسط کشاورزان

تعيين درصد آميلوز در مراحل اول . شود کننده پذيرفته مي و توسط مصرف قرار گرفتهاستقبال 

اي با  سازد تا در طول روند معرفي رقم، از ابتدا دانه گران را قادر مي برنج، اصالح ي هاي توسعه نامهبر

گيري و درک آميلوز،  هر نوع اصالح و بهبود در اندازه. گذاري کنند کيفيت قابل پذيرش را پايه

يني و درک بهتر ب گران برنج را قادر خواهد ساخت که از ميزان آميلوز براي پيش محققين و اصالح

 .فاده کنندکيفيت پخت برنج است

تواند ماهيت بافت برنج پخته شده را  بيش از نيم قرن اعتقاد بر اين است که ميزان آميلوز مي

جدا از هم  خشك و به نسبت( درصد 25بيشتر از )هاي پخته شده با آميلوز باال  برنج. توضيح دهد

 با هاي شوند و برنج در هنگام پخت چسبنده مي( درصد 21از تر  کم) هاي با آميلوز پايين برنج. هستند

 ,Kumar & Khush) مانند ها پس از پخت نرم باقي مي تا مدت( درصد 21-25) آميلوز متوسط

تر، داراي  آميلوز بيشتر باشد برنج پخته شده در هنگام پخت خشك ميزان چه به طور کلي هر(. 1986

با اين حال با گذشت زمان و توليد انواع بيشتري از برنج با . ر استت قابليت جويدن باالتر و دانه دانه

بيني  صفات مختلف و افزايش جهاني تبادل ژرم پالسم، مشخص شده است که آميلوز هميشه در پيش

خواص پخت موثر نيست به طوري که ارقامي با محتواي آميلوز مشابه ميزان خشكي يا نرمي متفاوتي 

لي است که محققين را به فكر فرو برده و منجر ياين تنها برخي از دال. اند را پس از پخت نشان داده

 بيني کيفيت پخت انجام دهند شده است که مطالعات متعددي را در ارتباط با نقش آميلوز در پيش

(Fitzgerald et al., 2009 .) هاي ارزيابي کيفيت برنج در سراسر جهان،  ، در برنامهمشكلبا وجود اين

ها از نظر خواص  الين ي ترين معيار براي انتخاب و توسعه عنوان مهم  به ميزان آميلوز بههمچنان 

 هاي  ، تعداد نمونه1المللي برنج تحقيقات بين ي در موسسه. کنند ميحسي مورد پذيرش در بازار تكيه 

 

                                                 

1- International Rice Research Institute (IRRI) 
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 افزايش پيدا کرده است 2111نمونه در سال  21111به  2117نمونه در سال  0111برنج از 

(Jimenez et al., 2010.) 

هاي اصالح برنج  نياز است مواردي که  پالسم در برنامه کيفيت ژرم ي است براي مطالعه بديهي

المللي کيفيت  بين ي با همكاري ايزو و شبكه 2112در سال . شوند رفع گردند موجب سردرگمي مي

در اين روش (. 6647ايزو ) رديدبرنج منتشر گ ي گيري ميزان آميلوز در دانه برنج روشي براي اندازه

در . د به حداقل برسدنشو گيري ميزان آميلوز مي سعي شده است عواملي که باعث ايجاد خطا در اندازه

تحقيقات برنج کشور  ي پالسم برنج ايراني کشت شده در موسسه نمونه ار ژرم 36اين راستا تعداد 

و روش ( Juliano, 1971) زمايشگاه کيفيتاساس روش قديمي و معمول آ انتخاب و ميزان آميلوز بر

 .آورده شده است 1در جدول نتايج . گيري و مقايسه گرديد اندازه ،جديد

 
 (6647ايزو ) و روش جديد( Juliano, 1971) دست آمده از روش قديميه محتواي آميلوز ب ي مقايسه -3جدول

 

 (روش قدیمي)درصد آميلوز  (روش جدید)درصد آميلوز  نام رقم ردیف

 0/26 7/22 سپيدرود 1

 1/10 0/12 غريب سياه ريحاني 2

 7/21 1/14 هاشمي 3

 4/10 3/12 کاظمي علي 4

 4/22 0/15 سياه دم 5

 3/21 5/14 طارم محلي 6

 5/21 3/15 ساالري 7

 20 1/23 نعمت 0

 3/22 0/15 طارم اميري 0

 0/23 5/10 خزر 11

 20 6/23 دشت 11

 0/21 6/15 موسي طارم 12

 0/25 3/10 ندا 13

 0/21 4/17 درفك 14

 0/22 2/17 کادوس 15

 1/21 4/14 دم سفيد 16

 21 5/14 سرائي حسن 17
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 (6647ايزو )و روش جديد ( Juliano, 1971)ي محتواي آميلوز به دست آمده از روش قديمي  مقايسه -(ادامه) 3جدول

 

 (روش قدیمي)درصد آميلوز  (روش جدید)درصد آميلوز  نام رقم ردیف

 0/21 4/15 سنگ جو 10

 21 2/15 دم زرد 10

 0/21 2/14 طارم منطقه 21

 1/21 6/14 ديلماني 21

 4/21 0/14 نام بي 22

 0/21 4/15 اهلمي طارم 23

 1/27 21 بجار 24

 2/21 3/14 غريب 25

 0/26 3/22 محمدي 26

 5/21 5/15 حسني 27

 20 23 صالح 20

 0/22 5/16 گرده 20

 27 5/21 چمپا بودار 31

 0/26 21 2آمل  31

 0/21 4/15 صدري 32

 0/21 1/14 موسي طارم 33

 0/20 3/25 3آمل  34

 4/23 10 (خريداري از بازار)خزر  35

 4/25 3/21 گوهر 36

 

تر از روش  يناست مقدار آميلوز در روش جديد پايمشخص  1گونه که در نتايج جدول  همان

اي ه در برنامه. برنج متشكل از دو جزء آميلوز و آميلوپكتين است ي تهنشاس. باشد قديمي مي

 در. گيرند ها از نظر کيفيت پخت مطلوب فقط ميزان آميلوز را در نظر مي تحقيقاتي براي انتخاب الين

گيري ميزان آميلوز با استفاده از دستگاه اسپكتروفتومتر از خاصيت تغيير رنگ نشاسته در  اندازه

آميلوپكتين که . گردد مي محاسبهنانومتر  621استفاده شده و ميزان جذب در طول موج مجاورت يد 

 .تواند با يد کمپلكس رنگي توليد نمايد دهد نيز مي برنج را تشكيل مي ي اي از نشاسته بخش عمده

. جذب در يك طول موج مشخص دخالت کند ي محاسبهيد ممكن است در  -کمپلكس آميلوپكتين

 يد يك رنگ آبي تند  –چه کمپلكس آميلوز  اگر. واند به عنوان منبع مهمي از خطا باشدت بنابراين مي
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يد که رنگ  -نانومتر است، کمپلكس آميلوپكتين 621کند که حداکثر جذب آن در  و پايدار ايجاد مي

 تري دارد و ممكن است با گذشت زمان هاي باالتر جذب کم اي مايل به قرمز است و در طول موج قهوه

در روش جديد با به کار بردن طول . باشد نيز مي هاي باالتر ناپايدارتر و در طول موج از بين برود

 721) هاي مختلف در هنگام قرائت آميلوز با دستگاه اسپكتروفتومتر و انتخاب بهترين طول موج موج

 .پكتين به حداقل رسانده شده استآميلو ي مشارکت و مداخله( نانومتر

انجام شد مشخص گرديد  (Jimenez et al., 2011)يمنز و همكاران جتوسط  در تحقيقي که

شده در  محاسبهتر از درصد آميلوز  يننانومتر پاي 721محاسبه شده در طول موج که درصد آميلوز 

تواند  اين موضوع مي(. 1شكل )بوده است ( نانومتر 621) طول موج مورد استفاده در روش معمول

 .گيري ميزان آميلوز در روش قديمي باشد يلوپكتين در هنگام اندازهآم ي گر مداخله بيان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( آبي)  621و ( قرمز) 721دست آمده توسط روش جديد در دو طول موج ه مقادير آميلوز ب ي مقايسه -3شکل

 (Jimenez et al., 2011)نانومتر 
 

ر اساس روش جديد و همچنين گيري ميزان آميلوز ب با توجه به تفاوت مشاهده شده در اندازه

هاي  گيري آميلوز در آزمايشگاه لزوم هماهنگ بودن با روش استاندارد جهاني نياز است که روش اندازه

 .ايران نيز تجديد نظر گرددکيفيت 

و  1-6647جديدترين استاندارد جهاني در ارتباط با تعيين ميزان آميلوز برنج در استاندارد ايزو 

المللي کيفيت  بين ي شبكه يدست آمده از اعضاه که بر اساس نتايج ب ه استچاپ شد 2-6647ايزو 

يزان آميلوز توضيح داده خواهد گيري م در ادامه، روش جديد براي اندازه .برنج تجديد نظر شده است

 .شد
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 برنج ي گيري ميزان آميلوز در دانه روش جديد اندازه -2

 .تبر استفاده گرددي با مارک معاز مواد شيمياي: يمواد شيمياي -1

 %05اتانول  -1-1

 موالر 1سديم هيدروکسيد  -1-2

 موالر 1استيك اسيد  -1-3

 محلول يد -1-4

ليتري وزن کرده و با افزودن مقدار کافي از آب  ميلي 111دو گرم يديد پتاسيم را در بالن ژوژه 

گرم يد به آن اضافه کرده و با همزن  2/1 سپس .آيد ميدست ه مقطر، محلول اشباعي از آن ب

 دليلبه . شود رسانده ميليتر  ميلي 111تا کامال حل گردد و سپس به حجم  زدهسي هم مغناطي

و در جاي تاريك قرار  پوشاندهو يا با فويل آلومينيومي  دادهتيره قرار  ي ظت از نور آن را در شيشهاحف

 .شود داده مي

 :ل مورد نيازها و وساي دستگاه -2

گيري جذب را  متري که قابليت اندازه انتيهاي مخصوص يك س سلولاسپكتروفتومتر با  -2-1

 .نانومتر داشته باشد 721در طول موج 

 ليتري ميلي 111بالن ژوژه  -2-2

 حمام آب جوش -2-3

 گرم 1111/1با دقت  وتراز -2-4

 ليتري ميلي 21هاي آزمايش  لوله -2-5

 ليتر ميلي 11و  5، 1، 2/1ي با گنجايش يها پيپت -2-6

 :روش کار -3

 .ها بايد از قبل آرد شوند نمونه: هاي آزمايش مونهن  تهيه -3-1

 :تهيه محلول هاي آزمون -3-2

ليتري وزن  ميلي 111هاي  گرم از نمونه را در سه تكرار در بالن ژوژه ميلي 111 -3-2-1

تا  دادهو آهسته تكان  کردهليتر اتانول را با پيپت به آن اضافه  ميلي يكو با دقت،  کرده

 .طوب شوندها کامال مر نمونه
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موالر را به آن اضافه کرده و خوب مخلوط  يك ليتر سديم هيدروکسيد ميلي نه -3-2-2

قرار دادن يك  دقيقه يا  11  با حرارت در حمام آب جوش به مدت نشاسته  تا نموده

پس از حرارت دادن در حمام آب جوش اجازه . شودشب در محيط آزمايشگاه کامال حل 

رسانده ميلي ليتر  111برسد و سپس با آب مقطر به حجم  تا به دماي محيط داده

 .شود مي

ليتري بدون نمونه  ميلي 111محلولي با استفاده از يك بالن ژوژه : محلول بالنك ي تهيه -3-3

 .شود ميآماده  2-2-3و مطابق بند 

 ي منحني کاليبراسيون تهيه -3-4

برنج استاندارد که  ي نمونه پنج ي ازيها محلول: هاي کاليبراسيون محلول ي تهيه -3-4-1

هاي استاندارد بر اساس روش  درصد دقيق آميلوز نمونه)ها مشخص است  ميزان آميلوز آن

 2-3را بر اساس روش توضيح داده شده در بند ( باشد ساس اندازه ميکروماتوگرافي بر ا

 (.نيست که در سه تكرار انجام شود  نياز) شودآماده 

صورت خطي با هم پيوند   واحد گلوگز هستند که به 211يلوز حاوي بيش از هاي آم مولكول :توضيح

واحد  6-111از  که حدوداً استي منشعب از واحدهاي گلوکز يها مولكول آميلوپكتين شاخه .دارند

اساس  زنجيرهاي خطي نشاسته بر ي در روش کروماتوگرافي بر اساس اندازه. است  گلوگز تشكيل يافته

برنج توسط  ي در عمل ابتدا آرد نمونه. شوند كي و وزن مولكولي از هم جدا ميحجم هيدرودينامي

 شوند ي ميتوسط آنزيم ايزوآميالز شاخه زداي هاي نشاسته هيدروکسيد سديم ژالتينه شده و مولكول

(Ward et al., 2006 .) درصد آميلوز توسط روش کروماتوگرافي بر اساس اندازه جدا شده و نسبت

 :شود لوز بر اساس سطح منحني زير پيك آميلوز محاسبه ميزنجيرهاي آمي

 
 

 

 

 

ليتر از هر محلول  ميلي 5/1: گيري ميزان جذب با دستگاه اسپكتروفتومتر اندازه -3-4-2

ليتر  ميلي 1/1ليتر آب مقطر،  ميلي پنجو  ريختهآزمايش  ي لوله دوکاليبراسيون را داخل 

 ليتر آب  ميلي 2/4در نهايت . شود ميبه آن اضافه ليتر محلول يد  ميلي 2/1اسيد استيك و 

111× 

 سطح زيرين پيك آميلوز

 مساحت کل پيك نشاسته
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سپس آن را به . ليتر برسد ميلي 11ي مخلوط واکنش به نموده تا حجم نهايمقطر اضافه 

آزمايش توسط  ي که سر لوله خوبي توسط ورتكس هم زده و مخلوط کرده و يا اين

. شود ميخوبي مخلوط پارافيلم پوشانده و با چند بار معكوس کردن لوله، محتويات آن به 

نانومتر در برابر محلول شاهد و با استفاده از دستگاه  721جذب را در طول موج 

 .خوانده خواهد شدي ي شيمياي ن مادهاسپكتروفتومتر بالفاصله بعد از افزودن آخري

که ( 2شكل )  Amylose Calculatorي از برنامه: ترسيم منحني کاليبراسيون -3-4-3

در قسمت مربوط به  .شود المللي کيفيت ارايه شده استفاده مي بين ي توسط شبكه

هاي کاليبراسيون در ستون دوم اعداد آميلوز که  استاندارد پس از وارد کردن جذب محلول

 .شود به دست آمده و مشخص است وارد مي SECتوسط روش 

 

 
 

 خودکار ميزان آميلوز ي نرم افزار محاسبه -5شکل
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ليتر از هر محلول مورد آزمون که  ميلي 5/1: هاي آزمون تعيين ميزان آميلوز در نمونه -3-5

ليتر آب  ميلي پنج سپس. شود ريخته ميآزمايش  ي تهيه شده در دو لوله 2-2-3مطابق بند 

در نهايت . شود ميليتر محلول يد به آن اضافه  ميلي 2/1ليتر اسيد استيك و  ميلي 1/1مقطر، 

. ليتر برسد ميلي 11ي مخلوط واکنش به شده تا حجم نهايليتر آب مقطر اضافه  ميلي 2/4

آزمايش را  ي که سر لوله سپس آن را به خوبي توسط ورتكس هم زده و مخلوط کرده و يا اين

خواهد توسط پارافيلم پوشانده و با چند بار معكوس کردن لوله محتويات آن به خوبي مخلوط 

شاهد و با استفاده از دستگاه  ي نانومتر در برابر نمونه 721ل موججذب در طودر نهايت . شد

مقادير جذب  .شود خوانده ميي يشيميا ي اسپكتروفتومتر بالفاصله بعد از افزودن آخرين ماده

اين برنامه بر . شود ميوارد  Amylose Calculator ي براي هر نمونه و هر تكرار در برنامه

 .ه طور خودکار محاسبه خواهد نمودآميلوز را باساس منحني استاندارد ميزان 

 گيري آميلوز ي روش قديمی و جديد اندازه مقايسه -1
قل برسد و همچنين از آميلوپكتين به حدا ي در روش جديد سعي بر اين است که مداخله

هاي  ها توسط روش ي براي کاليبراسيون استفاده شود که مقادير واقعي آميلوز آناستانداردهاي

هاي گزارش شده از ميزان  داده. دست آمده باشده اي نظير کروماتوگرافي بر اساس اندازه ب فتهپيشر

از ( IR65, IR65/24, IR24, IR64, IR8) استاندارد ارسالي پنجآميلوز ارقام برنج ايراني بر اساس 

 .نشان داده شده است 1المللي تحقيقات برنج در جدول  بين ي موسسه

مختلف برنج مختلف بر  ي نمونه 111برنج ميزان آميلوز در  تحقيقات لليالم بين ي در موسسه

ميزان  ي مقايسه 3در شكل . شد و نتايج با روش قديمي مقايسه گرديدري گي اساس روش جديد اندازه

با توجه . برنج آورده شده است تحقيقات المللي بين ي رقم مختلف از بانك ژن موسسه 111آميلوز در 

بندي ارقام بر اساس ميزان آميلوز متفاوت خواهد  ودن مقادير آميلوز در روش جديد، طبقهتر ب ينپاي به

 .بود
 

 

رقم مختلف  111ميزان آميلوز در  ي مقايسه -1شکل 

برنج  تحقيقات المللي بين ي از بانك ژن موسسه

(Jimenez et al., 2011) 
 

 



 ... گيري ميزان آميلوز در زهاصالح روش اندا/  11   

 

 :معايب روش قديمی -6
هاي مختلف سراسر جهان به خاطر  ه گزارش شده از آزمايشگاههاي مشاب هاي آميلوز نمونه داده -1

يلوز با هاي استاندارد مورد استفاده، تفاوت طول موج مورد استفاده در هنگام قرائت آم تفاوت در نمونه

ي و قرائت جذب ي شيمياي تفاوت در زمان انتظار پس از افزودن آخرين مادهدستگاه اسپكتروفتومتر و 

هاي کنترل  آزمايشگاه ي بنابراين فقدان يك روش واحد و استاندارد براي کليه .بسيار متفاوت است

 . شد مي  کيفيت برنج در سراسر دنيا احساس

هاي کنترل کيفيت  آزمايشگاه ي هاي استاندارد مورد استفاده در کليه به خاطر يكسان نبودن نمونه -2

به طور کلي در . ها امكان پذير نبود داده ي برنج، رسم منحني کاليبراسيون يكسان براي مقايسه

آميلوز خالص ( 1: شد هاي گزارش شده از سه منحني کاليبراسيون متفاوت استفاده مي داده

بيشترين خطا در  .ارقام برنج کاليبره شده( 3 ،مخلوطي از آميلوز و آميلوپكتين خالص( 2 ،زميني سيب

شد چون تخمين ميزان آميلوز در  ني استفاده ميزمي از آميلوز خالص سيب ها در آن ي بود کههاي نمونه

گيري جذب را نشان  ديگر اجزا در اندازه ي تواند مداخله هاي برنج با استفاده از آميلوز خالص نمي نمونه

 . دهد

ها و به خاطر مناسب بودن  آزمايشگاه ي هاي مورد استفاده به خاطر مشكالت حاصل از روش

سبب شد که به عنوان يك روش جايگزين براي کاليبره نمودن و  1هروش کروماتوگرافي بر اساس انداز

تواند در آينده به  همچنين اين روش مي. هاي استاندارد استفاده شود تعيين مقدار واقعي آميلوز نمونه

در  2قابليت اتصال يد با آميلوز. هاي جهاني معرفي گردد عنوان يك مرجع استاندارد در برنامه

 "گيري ميزان آميلوز کامال تاثير اين تفاوت در اندازه. لوز خالص متفاوت استهاي مختلف آمي مارک

برنج  ي نمونه پنجبراي اجتناب از چنين موضوعي در روش استاندارد ايزو از . مشخص و مشهود است

 . که توسط روش کروماتوگرافي بر اساس اندازه کاليبره شده بودند به عنوان استاندارد استفاده شد

 

 گيري آميلوز با روش قديمی وت روش جديد اندازهتفا -5
هاي ارزيابي کيفيت برنج در سراسر جهان  واضح است که استانداردهاي جهاني بايد با برنامه

ها از ارقام بومي و  ها و الين هاي اصالحي برنج براي پيشبرد نسل اگرچه در برنامه. هماهنگ باشند

شود، هنوز هم نياز است معيار دقيقي  رجع استفاده ميمحبوب با صفات حسي خاص به عنوان ارقام م

 گيري ميزان آميلوز به روش اتصال با يد،  مدت زيادي است که در اندازه  .ه شوديبراي برنج مرجع ارا

                                                 

1- Size Exclusion Chromatography (SEC) 

2- Iodine Binding Capacity (IBC) 
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هاي  در مطالعات پايه مشخص شده که تعدادي از شاخه. آميلوپكتين مبهم مانده است ي مداخله

گيري ميزان آميلوز ايجاد  وتاه آميلوز با يد پيوند داده و در اندازهآميلوپكتين مشابه با زنجيرهاي ک

گيري آميلوز تغييراتي صورت  بنابراين بايد در روش اندازه. (Fitzgerald et al., 2009) کنند خطا مي

تواند با ايجاد  ها نشان داده که اين تغييرات مي بررسي. آميلوپكتين به حداقل برسد ي گيرد تا مداخله

هاي جديد  آوري فن. منحني استاندارد جديد، طول موج متفاوت و زمان انتظار انجام شوديك 

ها  يكي از آن روش. کنند آميلوز و آميلوپكتين پيشنهاد مي يهاي معتبري را براي تعيين اجزا روش

تواند  اين روش مي(. Cuevas et al., 2010) استفاده از روش کروماتوگرافي بر اساس اندازه است

هاي بزرگ نشاسته را بر اساس اندازه يا ساير خصوصيات به ويژه حجم هيدروديناميكي جدا  ولكولم

کروماتوگرافي بر اساس اندازه هم اطالعات کيفي راجع به انتشار وزن مولكولي زنجيرهاي . کند

چند  هر. دهد آميلوز و آميلوپكتين در اختيار قرار مي ينشاسته و هم تخميني کمي در ارتباط با اجزا

تواند به پيشبرد درک واقعي از زنجيرهاي  دست آمده از کروماتوگرافي بر اساس اندازه ميه حقايق ب

گري معمول  هاي اصالحي و کارهاي معمول و براي غربال نشاسته کمك کند اما با اين حال در برنامه

المللي  بين ي شبكهاما در يك شبكه سازمان يافته مانند . به علت آهسته بودن روش، نامناسب است

گيري مقدار واقعي آميلوز  توان به عنوان يك ابزار کاليبراسيون براي اندازه از آن مي ،1برنج ياکيفيت 

 .هاي ارزيابي کيفيت استفاده نمود هاي استاندارد و مرجع در برنامه در نمونه

تري از  ارچوب بزرگهچ ايجاد آميلوپكتين پليمر منشعب از واحدهاي گلوگز است که باعث

درصد  31و آميلوز زنجيرهاي بلند خطي است که فقط حداکثر ( Witt et al., 2012) شود نشاسته مي

ش براي تال روش در روش جديد تعيين مقدار واقعي آميلوز، هدف. دهد کل نشاسته را تشكيل مي

ارهاي و کسب اطالعات بيشتر در مورد ساخت (آميلوز و آميلوپكتين) تمايز بين دو نوع نشاسته

هاي آميلوپكتين به خاطر انشعابات  مولكول ي اساس اندازه در کروماتوگرافي بر. شان بود مربوطه

: وزن مولكولي) شوند و زنجيرهاي خطي آميلوز تر، ديرتر از ستون کروماتوگرافي خارج مي گسترده

( 110ريبا تق: وزن مولكولي)هاي منشعب و سنگين آميلوپكتين  تر از مولكول کوچك( 115تقريبا 

 . هستند

در روش جديد تعيين مقدار واقعي ميزان آميلوز، براي بهينه کردن روش بهترين طول موج 

آميلوپكتين  -آميلوپكتين و تعيين طول موج مربوط به کمپلكس يد ي براي به حداقل رساندن مداخله

ظار پس از افزودن کثر تفكيك يد از آميلوپكتين، زمان انتابراي اطمينان از حد. صورت گرفته است

 .ررسي و تجديد نظر شده استي نيز بي شيمياي آخرين ماده

 

                                                 

1- International Network for Quality of Rice (INQR) 
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 محاسن روش جديد -4
گيري آميلوز با انتخاب طول موج  آميلوپكتين در هنگام اندازه ي به حداقل رساندن مداخله -1

 مناسب

آميلوز هاي جديد کروماتوگرافي ميزان  هاي استاندارد برنج که هم توسط روش استفاده از نمونه -2

زميني از نظر ترکيبات تشكيل دهنده،  دقيقشان مشخص و هم بر خالف آميلوز خالص سيب

 .باشند هاي مورد ارزيابي مي مشابه نمونه

استفاده از روش جديد براي تعيين آميلوز، هماهنگ بودن روش  ي فايدهترين  بزرگ -3

 .استا دني هاي کنترل کيفيت برنج در سراسر آميلوز در آزمايشگاهگيري  اندازه
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