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  چکیده

ـ   در تغذیه انسـان  وتئین گیاهی بوده و استفاده از این ماده غذاییکنجاله کانوال یکی از منابع مهم پر  اتیـا حیوان

علیرغم ترکیب پروتئینی مناسب آن به دلیل وجود ترکیبات ضد تغذیـه اي متنـوع ماننـد فیبـر خـام، فیتـات و       

و ضـد تغذیـه اي  مغذي جهت بررسی تاثیر فن آوري تخمیر جامد بر ترکیبات . گلوکوسینوالت محدود می باشد

.داسـتفاده شـ  نوروسـپورا سـیتوفیال   اسـپور   107و  106، 105سه تراکم تلقـیح  کنجاله کانوالي فرآوري شده، از 

معنـی دار  موجـب افـزایش  به ترتیب به طور متوسط نوروسپورا سیتوفیال تخمیر کنجاله کانوالي فرآوري شده با 

)05/0<P(4/65 شـاخص  .دشـاهد گردیـ  تیمـار  نسبت به و پروتئین حقیقی  مقدار پروتئین خامدرصدي 83و

کلیـه  )درصـد  32/79(بر حسـب پـروتئین کامـل تخـم مـرغ       نمره شیمیاییو )94/4(هاي آمینه ضرورياسید

و  53/4به ترتیـب  (شاهدتیمار نسبت به کنجاله کانوالي ) P>05/0(به طور معنی داري محصوالت تخمیر شده 

  .بهبود یافت )درصد 92/33

  

  :کلمات کلیدي

غربالگريضد تغذیه اي،  ترکیباتدر شرایط جامد، ، تخمیرپروتئینی کانوال، کنسانترهکنجاله 
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  مقدمه- 1

میلیـون   3/1و  5/6معـادل  به ترتیبو  باقی مانده ثابتدر بیست سال گذشته ماهی تولید جهانی پودر و روغن 

به دلیـل ارتبـاط بـا بیمـاري      دیگر استفاده از پروتئین هاي حیوانیمورد همچنین نگرانی هایی در . ]14[ه استدبوتن

برون رفت از چـالش مـذکور، اسـتفاده از    یکی از راهکارهاي. ]16[هاي بین المللی ایجاد شده استجنون گاوي در بازار

کنجالـه کـانوال   . می باشـد ) کنسانتره(با پروتئین تغلیظ شده ) ...کنجاله هاي سویا، کانوال و (تجدید شونده منابع گیاهی 

درصد از تولید جهانی کنجالـه پروتئینـی    13که وددومین فرآورده پروتئینی گیاهی بعد از کنجاله سویا محسوب می ش

ترکیبـاتی همچـون فیبـر،    . ]38[ه اسـت ددابه خـود اختصـاص   را 2010-2011در سال زراعی ) میلیون تن 27/253(

محدود حیوانات انسان و ر جیره غذایی را داز این پروتئین گیاهی میزان استفاده فیتات، گلوکوسینوالت و تانن، حداکثر 

    تغلـیظ همزمـان پـروتئین و ترکیبـات     ،کنسانتره هاي گیـاهی در فرآیند تولید یکی از مشکالت عمده . ]15[تکرده اس

کـه ایـن ترکیبـات بـه نوبـه خـود موجـب کـاهش          ]14[همچـون فیتـات و گلوکوسـینوالت مـی باشـد     ضد تغذیه اي 

  . خوشخوراکی جیره هاي  غذایی می گردد

قیمت و حداقل تاثیرات سوء زیستی با  با کیفیت غذایی مناسب و وتئینیپرجدید محصوالت دیگر، تولیدراهکار 

، حذف ترکیبات ضد تغذیـه اي . ]36و 29[از طریق فناوري تخمیر با گونه هاي قارچی و باکتریایی می باشدتمام شده 

 ،گوسـپروس اولی سپـو همچـون رایزو (گونـه هـاي قـارچی    به کمـک  بهبود ساختار، طعم و مزه غذاهاي با منشاء گیاهی 

ترشح آنـزیم هـاي   ، از طریق مصرف ترکیبات کربوهیدراتی سوبستراعمدتا ) ...و  سیتوفیال وروسپورا، ناوریزه آسپرژیلوس

مـورد مصـرف در تغذیـه     ییغـذا تهیه مواد در توده پروتئینی، در شرایط تخمیر جامد کاربرد گسترده اي تولید زیو موثر

از روش هاي زیسـت   ،جدید در فرآوري اقالم غذایی گزینه ايتخمیر به عنوان  فناوري. ]11و 1[انسان پیدا کرده است

. ]17[حمایت می نماید روش هاي شیمیایی و استفاده از افزودنی هاي طبیعی نسبت به انواع مصنوعیدر برابر فناوري 

، گرمخانـه گـذاري   الزمنوع گونه، تراکم تلقیح، سن کشت، مدت زمان عوامل متعددي همچون کارآیی فرآیند تخمیر به 

نسـبت  و ه فـرآوري قبلـی  نوع، اندازه ذرات، سـابق ، )...، مقیاس کشت و مقدار رطوبت،  pHدما،(شرایط مطلوب پرورش 

رد گیري عملکرد فرآیند تخمیر از طریق روش هاي غیر مسـتقیمی  . ]20و 17[بستگی داردکربن به نیتروژن سوبسترا 

ینـد  فرآهمچنین . ]36[آمین و کاهش ماده خشک محصول تولیدي انجام می گرددهمچون مقدار پروتئین خام، گلوکز 

، ]16[و افزایش قابلیت هضم ترکیبات مغذي از جمله پـروتئین  تخمیر از طریق کاهش اندازه پپتیدهاي منابع پروتئینی

تخصیص اهش انرژي ک آن و به تبع کاهش ظرفیت ترشحی آنزیم هاي گوارشی از طریق تولید ترکیبات زیست فراهم تر

آمینـه ضـروري و   اسـیدهاي  (عوامـل محـرك رشـد    تولیـد  ،]9و 1[، کاهش حساسیت غذایی]18[یافته به متابولیسم 

 يحـاو  محصـوالت تخمیـر شـده جدیـد     عرضه]40[و تولید مواد محرك ایمنی) شده توسط قارچ ویتامین هاي تولید

  .اشتدبه همراه خواهد ولید غذابه صنعت تاي نزدیک آینده را در]19[هاپروبیوتیک 

استفاده از نوروسپورا سیتوفیال در تولید غذاهاي فراسودمند از دانه سویا و کنجاله هاي نارگیـل و بـادام زمینـی    

ولی در ارتباط با توانایی استفاده از میکرو ارگانیسم مذکور در تولیـد محصـوالت جدیـدي هـم     ]24[گزارش شده است

وروسـپورا  نهاي مختلف  راکمتدر مطالعه حاضر تاثیر  به همین علت. ی کانوال اطالعاتی یافت نشدتئینچون کنسانتره پرو

پروتئین خـام، پـروتئین حقیقـی، اسـیدهاي     (افزایش ترکیبات مغذي با هدف بر کنجاله کانوالي فرآوري شده سیتوفیال

فیبرهـاي  (، فیبـري  )ترکیبات فنلی و تاننفیتات، گلوکوسینوالت، (کاهش ترکیبات ضد تغذیه اي و  )و چربی خام آمینه

و افـزایش   )و فیبـر خـام   پلی ساکاریدهاي غیر نشاسـته اي بخش کل و نامحلول  ،با محلول خنثی و اسیدي شسته شده

Inقابلیت هضم  vitroمورد بررسی قرار گرفتپروتئین .  
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  مواد و روش ها-2

  مواد  -2-1

شرکت دانه هاي روغنی بهپاك واقـع در شهرسـتان بهشـهر اسـتان     ) ناپوسبراسیکا (از کنجاله کانوالي دو صفر 

غربـال   16ه کنجاله مذکور در طرحی غربالگري با الک استاندارد آزمایشگاهی شمار. گلستان، ایران استفاده به عمل آمد

) وگرم کنجالـه واحـد در کیلـ   5000در غلظـت  (و فیتـاز  ) درصد کنجالـه  15/0(پکتیناز با آنزیم هاي و سپس به ترتیب 

وروسـپورا  نقـارچ ذخیـره از در ایـن مطالعـه   .گردیـد سه بار با محلول متانول آمونیـاکی شستشـو    و در نهایتهیدرولیز 

محـیط  از )PTCC(طبق توصیه مرکز کلسیون قارچ هـا و بـاکتري هـاي ایـران    . داستفاده ش ) :5291PTCC(سیتوفیال

اسـتفاده بـه عمـل    قـارچ مـذکور   کشت پرورش جهت) MerkوSigmaهاي  ساخت شرکت()PDA, PDB(کشت هاي 

  .آمد

  

  روش ها -2-2

  نوروسپورا سیتوفیالباکنجاله کانوالي فرآوري شده و شرایط تخمیر  فعال سازي، تلقیح-2-2-1

وروسـپورا  ن بـراي PTCCطبـق توصـیه   ) نوع محیط کشت و درجـه حـرارت  بر حسب (قارچ شرایط فعال سازي 

روز  5تمـام کشـت هـا بـه مـدت      .آمپول هاي لیوفیلیزه در زیر هود بـاز شـدند  .بود)C °24وPDBو  PDA(سیتوفیال

 پلیت هاي حاوي اسپورهاي قارچ بـا محلـول آب  . روزه به تعداد الزم تهیه شد 5سپس زیرکشت هاي وگذاري گرمخانه 

و سپس تراکم اسـپورها بـا کمـک    ، محلول هاي حاوي اسپور هموژن شستشو و در ادامه 80درصد توئین  5/0استریل و 

جهت انجام تجزیه زیستی و خنثی سازي مایروزیناز موجود در کنجاله کانوالي فرآوري .تعیین گردید) n=15(الم نئوبار 

تـوکالو  اC°121در دمـاي  دقیقه 15به مدت ) n=3(گرم فرآورده 40حاوي میلی لیتري  250، ارلن هايمنتخب شده

 بـراي  درصـد  51هـاي  با رطوبت به ترتیب (با آب استریل در زیر هود کنجاله فرآوري شده سپس .]28و 25[گردیدند

اسـپور بـه ازاي هـر گـرم کنجالـه      107و  106، 105مرطوب و با تراکم هاي )درصد براي سه قارچ دیگر 65و رایزوپوس

 .خانـه گـذاري گردیدنـد   گرمدر درجـه حـرارت هـاي مـذکور     ]و داده هاي منتشـر نشـده   22[  روز 3به مدت و تلقیح 

  . ندشدخشک ) -C°100(و در نهایت در شرایط انجماد  نگهداري -C°70محصوالت تخمیر شده در فریزر 

  

  شاخص هاي مورد مطالعه -2-2-2

  نوروسپورا سیتوفیالبا کنجاله کانوالي تخمیر شده ترکیبات شیمیایی -2-2-2-1

فیبر خام، ، چربی خام ،پروتئین خامده و در ادامهش خشکساعت 6به مدت  C˚105نمونه ها در دماي

با  شسته شدهفیبرهاي  بات فیبري مانندترکی.]2[تعیین گردیدآنها و انرژي خام، عصاره عاري از نیتروژن خاکستر

مقدار . ]39[نداندازه گیري شدده از تجزیه کننده اتوماتیک فیبر با استفامحلول اسیدي و خنثی به صورت مرحله اي 

نانومتر  660در طول موج جذب نوري عصاره فیتات از طریق عصاره گیري با اسید کلریدریک و سولفات سدیم و قرائت

و ]26[نانومتر 500در طول موج جذب نوري و قرائتاسید کلریدریک  -ریق روش وانیلینتانن از ط،]5[

و بر اساس اندازه گیري گلوکز حاصل از شکسته شدن گلوکوسینوالت با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی با کارآئی باال 

گلوکزآمین محصوالت تخمیر شده از طریق هضم با اسید .تعیین گردید]27[گلوکوسینوالت بوسیله آنزیم مایروزیناز 

در  جذب نوري ، خنثی سازي با سود و در نهایت قرائت)ساعت 1به مدت  C°121(، اتوکالو )درصد 98(سولفوریک 

مقدار اسید هاي آمینه کنجاله کانوال و محصوالت فرآوري شده ناشی . ]42[اندازه گیري گردیدنانومتر  650طول موج 

گرم در لیتر فنول در دماي  2/0گرم در لیتر و   5/0موالر، مرکاپتو اتانول  6از آن بعد از هیدرولیز با اسید کلریدریک 

C°115  آمینه  هايتجزیه کننده اسیداتوماتیک  ستفاده از دستگاهو با ا]2[طبق روش استاندارد ساعت 24به مدت



  

٤

مان هاي قبل و بعد از تخمیر نمونه ماده خشک از طریق تفاوت وزن نمونه و ارلن در ز کاهشدرصد .اندازه گیري شد

  .]13[یددمحاسبه گرهر یک از محصوالت نیز نمره شیمیاییوهاي آمینه ضروريشاخص اسید. شداندازه گیري ها 

  

با نوروسپورا سیتوفیالدر کنجاله کانوالي تخمیر شده In vitroمقدار قابلیت هضم  - 2- 2-2-2

Inقابلیت هضم  vitro 35[تعیین شدپانکراتین -پپسینپروتئین با استفاده از[ .  

  

  آنالیز آماري -2-2-3

از تحقـق دو شـرط اصـلی تجزیـه واریـانس      بعـد  . دیل شدندتبxarcsinکلیه داده هاي درصدي به صورت

از ، ]41[)به ترتیب با استفاده از آزمون هاي لیونز و کولموگروف اسـیمرنوف  همگن بودن واریانس و نرمال بودن داده ها(

براي مقایسه واریانس بین تیمارها و از آزمون دانکن براي بررسی وجود یـا عـدم وجـود    طرفه یکآزمون تجزیه واریانس 

اسـتفاده بـه عمـل     18نسخه  SPSSنرم افزار آماري طریق از ) درصد 5در سطح اعتماد (معنی دار بین تیمارها اختالف 

  .دآم

  

  نتایج- 3

در ایـن  . مـی شـود  رکیب ساختار اقالم غـذایی  که موجب بهبود ت زیستی مهمی استهاي  تخمیر یکی از روش

از طریق پیش آزمایش هـاي  (ذاري و رطوبت سوبسترا دماي گرمخانه گهاي عه سعی شد تا با ثابت نمودن شاخص مطال

ي شـده  ترکیـب شـیمیایی کنجالـه کـانوالي فـرآور     بـر  نوروسپورا سیتوفیال زیست پاالیی تاثیر رسی نسبت به بر ،)اولیه

. در راستاي تولید کنسانتره پروتئینی اقدام شود منتخب

  

در کنجاله کانوالي تخمیر شده ل اسیدهاي آمینهو پروفی چربی خامپروتئین حقیقی، پروتئین خام، مقدار -3-1

  با نوروسپورا سیتوفیال

مشـاهده مـی گـردد اسـتفاده از فـن آوري تخمیـر موجـب افـزایش معنـی دار          2و 1همان گونه که در جـدول 

)05/0<P (پروتئین خامر ادیمق) کنجالـه هـاي    )درصـد  30/81بـه   53/68از (و حقیقـی  )درصـد  90/83بـه   86/72از

تخمیـر کنجالـه کـانوالي    .دگردیـ  )درصـد  52/41و  08/48بـه ترتیـب   (شاهد در مقایسه با تیماري تخمیر شدهکانوال

د گردیـ شـاهد  تیمـار  نسبت به درمقدار پروتئین خام درصدي  4/65موجب افزایش نوروسپورا سیتوفیال فرآوري شده با

نوروسـپورا  در تمامی محصوالت تخمیر شده بـا   )رممگا ژول در کیلوگ 70/21به  20/21از (ممقدار انرژي خا).1جدول(

تخمیـر  .افـزایش یافـت  )P>05/0(يمعنی داربه صورت )مگا ژول در کیلوگرم98/19(شاهدتیمار نسبت به  سیتوفیال

مقـدار  بـه طـور متوسـط   . باعث کاهش نسبت مقدار اسیدهاي آمینه غیر ضروري به مقدار کل اسیدهاي آمینـه گردیـد  

اسـپور   107بـه   106با افزایش تراکم اسپور از () درصد 23/4(وروسپورا سیتوفیال کانوالي تخمیر شده با ناله آرژنین کنج

  ). 2جدول(افزایش یافت ) درصد 57/2(تیمار شاهد نسبت به ) P>05/0(به طور معنی داري ) در گرم

  

 جاله کانوالي تخمیر شـده بـا   در کن) فیتات، گلوکوسینوالت، ترکیبات فنلی و تانن(ترکیبات ضد تغذیه اي  -3-2

  نوروسپورا سیتوفیال

و ) درصـد  56/0(فیتـات  ) P>05/0(تخمیر با نوروسپورا سیتوفیال به طـور متوسـط موجـب کـاهش معنـی دار      

شـد  ) میکرومـول در گـرم   65/1درصـد و   57/1بـه ترتیـب   (نسبت به شاهد ) میکرو مول در گرم 69/0(گلوکوسینوالت 

کاهش معنی دار دو مـاده        ) اسپور در هر گرم کنجاله 107به 105از (اسپور  تلقیح زایش تراکمهر چند که با اف) 3جدول(



  

٥

بـا افـزایش تـراکم هـاي     ) P>05/0(مقدار تانن و ترکیبات فنلی به طور معنی داري . ضد تغذیه اي مذکور مشاهده نشد

  ).  3جدول(کاهش یافت ) درصد 62/1(نسبت به شاهد ) درصد 91/0(تلقیح اسپور 

  

مقایسه میانگین ترکیب شیمیایی محصوالت تخمیر شده کنجاله کانوال با تراکم هاي مختلف اسپور  :1جدول

  )در گرم با تیمار شاهد درصد از ماده خشک نوروسپورا سیتوفیالقارچ 

  

خطاي   نوروسپورا سیتوفیال  شاهد  

  استاندارد

سطح معنی داري

105  106  107  

  -  -  0/952/93  9/91  6/95  ماده خشک

  a08/48  b86/72  c78/81  d90/83  156/0  0001/0  پروتئین خام

  a26/3  a27/3  چربی خام
a24/3a46/3  148/0  12/0  

d10/5  c20/4  ab78/3  a57/3  103/00001/0  فیبر خام

  d97/39  c15/15  b77/6  a35/4  181/0  0001/0  عصاره عاري از نیتروژن

  bc58/3  gh52/4  fg43/4  خاکستر
h72/4063/0  0001/0  

  انرژي 

  )در کیلوگرممگا ژول (

a98/19b20/21c07/21
d70/21377/4  0001/0  

  .درصد دارند 5ستون هاي با حداقل یک حرف غیر مشترك تفاوت آماري معنی داري با یکدیگر در سطح *      

  

پلی سـاکاریدهاي  ولفیبرهاي شسته شده با محلول خنثی و اسیدي و بخش کل و نامحل(ترکیبات فیبري  -3-3

  با نوروسپورا سیتوفیال، عصاره عاري از نیتروژن و فیبر خام در کنجاله کانوالي تخمیر شده با )غیر نشاسته اي

مقادیر فیبرهاي شسته شده با محلول اسیدي و خنثی در کنجاله کانوالي تخمیر شده با نوروسپورا سیتوفیال بـه  

اسـپور در   107به 105از (با افزایش تراکم تلقیح اسپور ). 3جدول(شاهد بود کمتر از تیمار ) P>05/0(طور معنی داري 

 51/6بـه   34/10از (و خنثـی  ) درصد 79/8به  92/10از (مقدار فیبرهاي شسته شده با محلول اسیدي  )هر گرم کنجاله

قـیح اسـپور رونـد    در همین ارتباط بـا افـزایش تـراکم تل   ). 3جدول(کاهش یافت ) P>05/0(به طور معنی داري ) درصد

بـه   15/15از (و عصاره عـاري از نیتـروژن   ) درصد 57/3به  20/4از (در مقدار فیبر خام ) P>05/0(کاهشی معنی داري 

  ).1جدول(مشاهده گردید ) درصد 97/39و  10/5به ترتیب (نیز نسبت به شاهد ) درصد 35/4

  

در کنجاله کانوالي تخمیر شده پروتئین   In vitroو قابلیت هضم مقادیر کاهش ماده خشک، گلوکز آمین  - 4- 3

  با نوروسپورا سیتوفیال

بـه   75/10از (مقدار کاهش ماده خشـک   )اسپور در هر گرم کنجاله 107به 105از (با افزایش تراکم تلقیح اسپور         

). 3جـدول (افـزایش یافـت    )P>05/0(بـه طـور معنـی داري    ) درصـد  43/18به  10/17(و گلوکز آمین ) درصد 27/11

. مشـاهده شـد  ) درصـد  1/92(مقادیر گلوکز آمین و کاهش مـاده خشـک   بین ) P>05/0(همبستگی مثبت معنی داري 

. پروتئین گردیـد  In vitroمقدار قابلیت هضم  ) P>05/0(تخمیر کنجاله کانوالي تخمیر شده موجب افزایش معنی دار 

در کنجالـه  (درصـد   17/76بـه  ) در تیمـار شـاهد  (درصد  73/51پروتئین از  In vitroبه طوري که مقدار قابلیت هضم 

و معنی داري ) درصد 4/72(همبستگی مثبت ). 3جدول(افزایش یافت ) اسپور کنجاله کانوال در گرم 107تخمیر شده با 

)05/0<P (قابلیت هضم بین میزانIn vitroو مقدار پروتئین خام محصوالت تخمیر شده مشاهده شد پروتئین .  

  



  

٦

مقایسه میانگین مقدار پروفیل اسیدهاي آمینه ضروري محصوالت تخمیر شده کنجاله کانوال با تراکم هـاي   :2جدول

  در گرم با تیمار شاهد  نوروسپورا سیتوفیالمختلف اسپور قارچ 

خطاي در گرم کنجاله نوروسپورا سیتوفیالاسپور شاهد

استاندارد

سطح 

معنی  

داري

105106107

    ینه ضرورياسیدهاي آم
a57/2b91/3bc32/4c45/4201/00001/0آرژنین

a39/1b27/3b49/3c71/3181/00001/0هیستیدین
a93/1b30/3bc78/3c99/3162/00001/0ایزولوسین

a14/3bc27/4bc60/4cd75/4172/00001/0لوسین
a48/2b29/5c98/5c10/6134/00001/0لیزین

a92/0b29/3c68/4cd76/4090/00001/0متیونین
a06/1b79/2c64/3c98/3116/00001/0سیستین

a7/1ab21/2bc41/2c79/2162/00001/0فنیل آالنین
a4/1ab29/2bc59/2bc78/2269/0001/0تیروزین
a96/1b49/3b88/3b00/4246/00001/0ترئونین

a59/0b79/2bc17/3bc32/3172/00001/0تریپتوفان
a44/2b45/3c74/3c88/3090/00001/0والین

    اسیدهاي آمینه غیر ضروري 
a94/1b60/3b82/3bc98/3125/00001/0آالنین

a23/3b63/4bc95/4c09/5134/00001/0اسید آسپاراتیک 
a19/2b65/3b81/3b94/3162/00001/0گالیسین

a08/8b37/9c00/10cd20/10136/00001/0یکاسید گلوتام
a66/2b98/3c47/5g68/5090/00001/0پرولین
a78/1b95/2c84/3c90/3144/00001/0سرین

پروتئینی (مقدار کل اسیدهاي آمینه 
)درصد() حقیقی

a52/41b53/68c17/78c30/81769/20001/0

a53/4b94/4b91/4b96/4050/00001/0شاخص اسید آمینه ضروري
a43/45b06/97c73/109c93/111465/20001/0)درصد(نمره شیمیایی 

  .درصد تفاوت آماري معنی داري با یکدیگر دارند 5ردیف هاي با حداقل یک حرف غیر مشترك در سطح *           

  

و قابلیت هضم )میلی گرم در گرم کنجاله(، گلوکزآمین)درصد(مقایسه میانگین ترکیبات ضد تغذیه اي -3جدول    

In vitro تلقیح نوروسپورا سیتوفیال کنجاله کانوالي فرآوري شده با تراکم هاي )درصد(پروتئین

         

 نوروسپورا سیتوفیالتعداد اسپور   شاهد  
  در گرم کنجاله

خطاي 
  استاندارد

سطح معنی 
داري

105  106  107  
  a57/1  b68/0  b55/0b44/0  128/0  0001/0  فیتات

  a65/1  b98/0  b65/0  bc44/0  170/0  0001/0  )میکرو مول در گرم(گلوکوسینوالت 
  a62/1  b08/1  c95/0d71/0  015/0  0001/0  تانن و ترکیبات فنلی

a85/28  b92/10  c32/10  d79/8  181/00001/0  با محلول اسیدي شسته شدهفیبر 
  a26/32  b34/10  c38/7  d51/6  191/0  0001/0  با محلول خنثی شسته شدهفیبر 

  a75/10  b94/10  c27/11134/0  0001/0  -  )درصد(ماده خشک کاهش
  c10/17b83/17a43/18021/0  0001/0-  )میلی گرم در گرم کنجاله(گلوکز آمین

Inقابلیت هضم  vitro درصد(پروتئین(  a73/51b46/73c92/74d17/76147/0  0001/0  

  .درصد دارند 5قل یک حرف غیر مشترك تفاوت آماري معنی داري با یکدیگر در سطح ستون هاي با حدا* 

  

  



  

٧

  بحث -4

نیز از طریق ترشح آنزیم هاي خارج سـلولی  ) آسپرژیلوس، نوروسپورا، رایزوپوس، تریکودرما(قارچ هاي رشته اي 

، سوبسترا را مـورد تجزیـه زیسـتی قـرار        ...)یتاز و پکتیناز، سلوالز، همی سلوالز، گلوکاناز، زایالناز، پروتئاز، لیپاز، تاناز، ف(

کـاهش مـاده   در این قسمت تاثیر تراکم هاي مختلف تلقیح سلول هـاي قـارچی و باکتریـایی بـر    . ]12و  10[می دهند 

فیتـات، گلوکوسـینوالت، ترکیبـات    (، ضد تغذیه اي )پروتئین خام، چربی خام، اسیدهاي آمینه(خشک، ترکیبات مغذي 

پروتئین و مقـدار گلـوکز   In vitroو قابلیت هضم ) فیبرهاي شسته شده با محلول خنثی و اسیدي(، فیبري )اننفنلی و ت

  .     آمین به تفکیک مورد بررسی قرار می گیرد

  

در کنجالـه   پـروتئین  In vitroقابلیـت هضـم   و ماده خشک کاهشین، مقادیر گلوکز آمترکیبات مغذي،  -4-1

وروسپورا سیتوفیالنبا کانوالي تخمیر شده 

نوروسـپورا  سوبسـترا توسـط   از ترکیبات افزایش مقادیر پروتئین خام و گلوکز آمین نشان دهنده مصرف مطلوب 

در کنجالـه کلـزا   ) درصـد  8/44به  1/27از (درصدي مقدار پروتئین خام 65افزایش . می باشدو تولید زیتوده سیتوفیال

برخـی نیـز   . ]25[روز گزارش شـده اسـت   10بعد از مدت اولیگوسپروس رایزوپوس روزه 5تخمیر شده با تلقیح کشت 

را بعد مآسپرژیلوس فیکو تودهمیلی گرم زی 390درصدي مقدار پروتئین خام کنجاله کانوالي تخمیر شده با 25افزایش 

خام کنجاله  درصدي مقدار پروتئین 48محققین دیگري نیز افزایش .]22[نده اساعت تخمیر گزارش نمود 72تا  48از 

قنـدهاي  مصـرف  .]28[نـد گزارش کرده اساعت  48در گرم را بعد از جنس آسپرژیلوس اسپور 106کم خردل را با ترا

توده پروتئینـی  خت زیجهت سا غذایی منابع مطلوبتوسط گونه هاي قارچی، باکتریایی و یا مخمر به عنوان قابل تخمیر 

ماده خشـک نیـز تائیـد کننـده متابولیسـم مطلـوب ایـن گونـه هـا                 و افزایش درصد کاهش]31و  25[د مطرح می باش

رآورده هـاي گـازي تبـدیل    بخشی از سوبسترا نیز ممکن است در طی تبدیل و تجزیه زیستی بـه فـ  همچنین. می باشد

        رشـد مناسـب    در فرآینـد تخمیـر   اسـب سوبسـترا بـه عنـوان عوامـل مـوثر بـر       اندازه ذره و پیش تیمار من .]22[ندشد

منبـع  نـوع  در مطالعـه حاضـر از هـیچ     .]20[مـوثر مـی باشـند   توده پروتئینـی  ش زیافزای آن میکرو ارگانیسم و به تبع

نیتروژنی به عنوان مکمل استفاده نگردید ولی پیش تیمار کنجاله کانوالي غربال شده بـا آنـزیم هـاي پکتینـاز، فیتـاز و      

. فـرآوري شـده افـزایش یابـد    دید که مقدار نیتروژن معدنی محصول سپس شستشو با محلول متانول آمونیاکی باعث گر

ن و فیتـات از طریـق   هیدرولیز تـان ممکن است از طرفی نیز . نیتروژن معدنی از طریق روش کلدال قابل ردگیري نیست

نـدك  ی نیز ساخت ابرخ. آن توسط میکرو ارگانیسم شده باشد مصرفو  )آلی و معدنی(سازي نیتروژن  تخمیر باعث آزاد

را دلیـل افـزایش    توسـط آن هـا   ه، تولید آنزیم و تبدیل هاي زیستیارگانیسم هاي مورد استفادمیکروپروتئین از طریق 

 اسـپور  104درصدي مقدار پروتیئن خام کنجاله سویاي تخمیر شده بـا   10افزایش .]3[ند ه ااعالم نمودپروتئین میزان 

بـا  یـک    تخمیر شده لیمو و پرتقالهاي درصدي تفاله  248و  298، ]19[)وزبه مدت دو ر(در گرمآسپرژیلوس اوریزه

درصدي کنجاله کنجـد بـا    3/3و]23[)روز 5(به ازاي هر گرم  وروسپورا سیتوفیالن محلول حاوي اسپورهايمیلی لیتر 

قـاط قـوت   نیکـی از  .گزارش گردیده اسـت ]21[) به مدت دو روز(در هر گرمالکتوباسیلوس اسیدوفیلوس سلول  106

مـی باشـد،   در مقیاس تولید انبوه آزمایشـگاهی )درصد 75/10-27/11(ماده خشک پایین  مطالعه حاضر، درصد کاهش

ـ .شـود  انجـام ارگانیسـم هـا   رشـد میکـرو  سازي شرایط  هینهبجهتبایستی هر چند که مطالعات تکمیلی بیشتري  ن ای

 96بعـد از  (آسـپرژیلوس اوریـزه   اي تخمیـر شـده بـا   درصدي سوی 8/12ماده خشک  مقادیر در مقایسه با درصد کاهش

غربـال  (فرآوري متوالی انتخـاب شـده در مطالعـه حاضـر     به نظر می رسد که در مجموع، . ]32[می باشدکمتر )ساعت

 را) کنجاله کانوال(وبسترا سترکیب و ساختار ، )ستشو با محلول متانول آمونیاکینمودن، تیمار با آنزیم پکتیناز، فیتاز و ش

نتـایج متناقضـی در   .ه اسـت دقارچی و باکتریایی بهبود بخشیرشد حداکثري میکرو ارگانیسم هاي  جهتموثري به طور



  

٨

برخی متابولیسم اختصاصی بر روي یک اسـید آمینـه   . مورد تاثیر فن آوري تخمیر بر پروفیل اسیدهاي آمینه وجود دارد

برخی نیز با تخمیر کنجاله کلـزا  . ]9[نده اور را گزارش نمودنیز بهبود کلی در پروفیل مذکو محققین دیگر  ]16[خاص

 2/2(لیـزین قابـل دسـترس    و )درصد 2/5در مقایسه با  درصد 9/4(کاهش مقدار لیزین کلبا رایزوپوس اولیگوسپروس

. ]31[را گـزارش   نمـوده انـد   )درصـد  1/7درصد در مقایسه بـا   3/9(آالنینمقدار و افزایش  )3/2درصد در مقایسه با 

 ارگانیسم هاي باکتریـایی و قـارچی  کاهش در مقادیر فنیل آالنین و تیروزین را می توان به متابولیسم اختصاصی میکرو

مقدار لیـزین در پروفیـل اسـید آمینـه پـروتئین هـاي تـک یاختـه اي         نیز افزایش بیش از دو برابري  برخی. نسبت داد

در مطالعه حاضر افزایش مقدار لیزین از طریـق تخمیـر بـا نوروسـپورا     . ]7[ند گزارش نموده ارا الکتوباسیلوس پالنتاروم 

) درصـد  5/6-8/7(مقدار باالتر لیزین در قارچ هـا   در مورد موجود  این نتیجه مطابق با گزارش. بودچشم گیر سیتوفیال 

بیشـتر از  ) درصـد  2/2-0/3(باکتري هـا هر چند مقدار متیونین . ]29[می باشد) درصد 5/4-8/5(نسبت به باکتري ها 

فن آوري تخمیـر در شـرایط جامـد از طریـق فرآینـد پـیش هضـم        .]29[گزارش شده است) درصد 5/1-8/1(قارچ ها 

غذاهاي تخمیـر شـده بـا    . پروتئین گردیدIn vitroدرصدي قابلیت هضم  40کنجاله کانوالي فرآوري شده موجب بهبود 

بـا گونـه   ) سویاي پخته شده(تخمیر بقوالت . گوارشی توصیه می گردند قارچ هاي در گروه ایمن به افراد داراي مشکالت

حـاوي آرد بـرنج،   (تخمیر مخلوط غذایی . ]18[را بهبود بخشید) درصد 7-20(هاي باسیلوس قابلیت هضم ماده خشک 

 30بهبـود  ئی، زبا الکتوباسـیلوس پالنتـاروم و الکتوباسـیلوس کـا    ) رسوب شیر، خمیر نخود سبز جوانه زده و پودر گوجه

پـروتئین در  In vitroدرصـدي در مقـدار قابلیـت هضـم      35درصدي و تخمیر متوالی با استرپتوکوکوس بوالردي بهبود 

استفاده هدفمند از میکرو ارگانیسم هاي تخمیر کننده به صورت متوالی نیـز در  . ]34[مقایسه با تیمار شاهد ایجاد نمود

پروتئین از طریق تخمیـر را مـی تـوان بـه تجزیـه جزیـی       In vitroلیت هضم بهبود قاب. مطالعات آینده توصیه می گردد

  . ]9و  1[پروتئین هاي پیچیده به فرآورده هاي ساده تر و محلول تر و آنزیم هاي تجزیه کننده پروتئین نسبت داد

  

بـا  خمیر شـده  در کنجاله کانوالي ت )فیتات، گلوکوسینوالت، ترکیبات فنلی و تانن(ترکیبات ضد تغذیه اي  -4-2

  میکروارگانیسم هاي قارچی و باکتریایی

.به طور معنی داري کمتر از تیمار شاهد بود نوروسپورا سیتوفیالکنجاله کانوالي تخمیر شده با مقدار فیتات در 

ب رایزوپوس اولیگوسپروس موجـ  استفاده از. می یابدبا افزایش تراکم اسپور به ازاي هر گرم کنجاله مقدار فیتات کاهش

رایزوپـوس   روزه 7اسـپور   3/1×106بـا اسـتفاده از   نیـز  برخـی  . ]6[سـویا گردیـد  تمپه درصدي فیتات 30-33کاهش 

در درصـدي   58و  95کـاهش  به ترتیـب  ،)کنجاله بادام زمینی(اونکوم هر گرم در وروسپورا سیتوفیال نواولیگوسپروس

ـ افزایش بیشتر در . ]8[نموده اندفیتات را گزارشمیزان  در گـرم  5/7×106تـا رایزوپـوس اولیگوسـپروس   اسـپور  اکمرت

کـاهش مقـدار فیتـات توسـط نوروسـپورا      .]22[روز گردیـد  3درصدي فیتات بعـد از   60کاهش کنجاله کانوال موجب

می توان با تخمیر اقالم غذایی مقدار آلودگی فسـفر  لذا .توسط این قارچ می باشدتوانایی تولید فیتاز  سیتوفیال حاکی از

و تانن و ترکیبات فنلی )درصد 58(در مطالعه حاضر مقدار کاهش گلوکوسینوالت .]19[به محیط زیست را کاهش داد 

 اسـپور  106حذف کامل گلوکوسینوالت بـا اسـتفاده از   . حاصل شدوروسپورا سیتوفیالناز طریق تخمیر با ) درصد 8/43(

 43نیـز   رایزوپوس اولیگوسـپروس  .]28[هده شده استساعت مشا 48خردل بعد از  در گرم کنجاله جنس آسپرژیلوس

در با توجه به اتوکالو کنجاله کانوالي فـرآوري شـده   . ]25[دبعد از ده روز شمقدار گلوکوسینوالت کنجاله کلزا  يدرصد

 می توان کاهش گلوکوسینوالت را به فعالیت میکروبی و نه آنـزیم مایروزینـاز موجـود در کنجالـه مـرتبط     مطالعه حاضر 

ناشی از کاهش گلوکوسینوالت و متابولیت هاي . بیشتر گلوکوسینوالت به زمان بیشتري نیاز داردزیستی تجزیه .دانست

 تبنسمورد استفاده  می توان به مصرف گلوکز و سولفور این ترکیبات توسط میکرو ارگانیسم هايرا آن در زمان تخمیر 

وروسـپورا  ن. ]28[وسینوالت نیز ممکن است حالت فرار داشته باشندهر چند برخی از متابولیت هاي حاصل از گلوک. داد

بـه  هـر چنـد   . بات ضـد تغذیـه اي از خـود نشـان داد    پتانسیل خوبی به عنوان تجزیه کننده مناسب این ترکیسیتوفیال



  

٩

چـالش  یکی از . دوشاحساس می مطالعات جامع تري جهت بهینه سازي شرایط پرورش این نوع میکرو ارگانیسم ها نیاز 

در ضـد تغذیـه اي    بررسی سرنوشت نهـایی مـواد   با دیدگاه تغذیه اي، هاي پیش روي فن آوري تخمیر در شرایط جامد

زیرا از این ار ارزشمند می باشدزیستی بسی هاي ن تبدیلبررسی متابولیت هاي حاصل از ای. محصول فرآوري شده است

          از ترکیبـات  مجـاز  اسـتفاده  سـطح  ایی بـا در نظـر گـرفتن   ي غـذ جیـره هـا  بهینـه  فرموله نمودن اطالعات می توان در 

  .  ضد تغذیه اي استفاده به عمل آورد

  

در  ، عصاره عاري از نیتروژن و فیبر خـام با محلول خنثی و اسیدي شسته شدهفیبرهاي (ترکیبات فیبري  -4-3

  نوروسپورا سیتوفیالبا کنجاله کانوالي تخمیر شده 

عصاره عـاري از نیتـروژن    .دمشاهده شترکیبات فیبري روند کاهش نوروسپورا سیتوفیال پور تراکم اس با افزایش

عصـاره عـاري از   .]2[اقالم غذایی در نظر گرفته مـی شـود  به عنوان مجموع کل مقدار کربوهیدرات به همراه فیبر خام 

بخش نـامحلول  (، فیبر خام )می سلولزمجموع نشاسته، قندها، موسیالژها، گام ها، پکتین ها و بخش محلول ه(نیتروژن 

بـه بخـش   (خنثـی  و )بخـش سـلولز و لیگنـین   (اسیدي با محلول  شسته شدههاي ، فیبر )همی سلولز، سلولز و لیگنین

 تغذیه موجودات تک معـده اي، بخـش محلـول    در هنگام.]39[اطالق می گردد) سلولز، لیگنین و همی سلولز نامحلول

 25و  16کاهش .]37[مشکالتی را در حین هضم و جذب مواد غذایی ایجاد می نمایند،به عنوان ترکیب ضد تغذیه اي

    390تلقـیح  .]25[گـزارش گردیـده اسـت   رایزوپـوس اولیگوسـپروس   روز تخمیـر بـا   10و  5درصدي فیبر خام بعد از 

دي کربوهیـدرات هـاي   درصـ  80ساعت موجب کاهش  48به کنجاله کانوال بعد از  آسپرژیلوس فیکوم تودهمیلی گرم زی

برخـی  .]22[درصد مقدار کربوهیدرات هاي بخش نـامحلول را کـاهش داد   40ساعت،  120بخش محلول شد و بعد از 

وروسـپورا  ن ي سـلولز توسـط  درصـد ) سـبوس گنـدم  (5/54و ) تفاله مرکبـات (5/61، )تفاله چغندر قند(75نیز تبدیل

سلولز به عنوان منبع کربن و انرژي توسط بسیاري از قارچ ها و .]33[نده اتوده پروتئینی را گزارش نمودبه زی سیتوفیال

د به عنوان سوبسترایی نمی تواندر هنگام تخمیر  ها کربوهیدراتهمچنین. ]20[می شود ورد استفاده واقعباکتري ها م

همـراه پکتینـاز بـا     بـه تریکودرمـا   موثرترین سلوالز مربـوط بـه  . ]16[مصرف شوندجهت تولید انرژي و اسیدهاي چرب

  .]20[توده هاي گیاهی مفید می باشد زیدر فرآیند مایع کردن و تبدیل به قندمنشاء قارچی 

  

و ) فیتـات، گلوکوسـینوالت و تـانن   (فن آوري تخمیر در شرایط جامد از طریق کاهش ترکیبات ضـد تغذیـه اي   

پـیش تیمـار   . مـی باشـد  مـوثر   تغلـیظ پـروتئین   در )با محلول اسیدي و خنثی شسته شدهفیبر خام، فیبرهاي (فیبري 

غربال نمودن، هیدرولیز بـا آنـزیم هـاي پکتینـاز و فیتـاز و شستشـو بـا محلـول متـانول          (کنجاله کانوال در مراحل قبلی 

. تبدیل نمودنوروسپورا مناسبی جهت کشت ) سوبسترا(، آن را به محیط کشت )آمونیاکی

  سپاسگزاري
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