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  چکیده

ـ    غذایی وتئین گیاهی بوده و استفاده از این مادهکنجاله کانوال یکی از منابع مهم پر  اتدر تغذیه انسـان یـا حیوان

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

ايتغذیـه و ضـد مغـذي  آوري تخمیر جامد بر ترکیبـات  جهت بررسی تاثیر فن. گلوکوسینوالت محدود می باشد

رایزوپـوس میکروسـپروس واریتـه    اسـپور   107و  106، 105کم تلقـیح  سـه تـرا  کنجاله کانوالي فرآوري شده، از 

تخمیــر کنجالــه کــانوالي فــرآوري شــده بــا رایزوپــوس میکروســپروس واریتــه  .داســتفاده شــاولیگوســپروس 

درصـدي مقـدار    7/88و  P(1/69>05/0(معنـی دار  اولیگوسپروس به طور متوسط به ترتیـب موجـب افـزایش   

درصدي فیتات، گلوکوسـینوالت   61و  P(4/86 ،86>05/0(قی و کاهش معنی دار پروتئین خام و پروتئین حقی

پـروتئین محصـوالت تخمیـر     In vitroزان قابلیت هضم یم. و تانن و ترکیبات فنلی نسبت به تیمار شاهد گردید

  .یافتافزایش  )درصد 73/51(نسبت به شاهد )P>05/0(به طور معنی داري )درصد 31/78تا06/78از (شده

  

  :کلمات کلیدي

ايتغذیهترکیبات ضدرایزوپوس میکروسپروس واریته اولیگوسپروس، ،، 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 

بـه دلیـل ارتبـاط بـا بیمـاري       دیگر هاي حیوانیاستفاده از پروتئینمورد رانی هایی در همچنین نگ. ]14[ه استدبوتن

برون رفت از چـالش مـذکور، اسـتفاده از    یکی از راهکارهاي. ]17[المللی ایجاد شده استجنون گاوي در بازارهاي بین

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

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

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

انسان و ر جیره غذایی را داز این پروتئین گیاهی میزان استفاده ، حداکثر و ترکیبات فنلی و تاننفیتات، گلوکوسینوالت 

تغلـیظ همزمـان    ،کنسـانتره هـاي گیـاهی   در فرآینـد تولیـد   یکی از مشکالت عمـده  . ]16[محدود کرده استحیوانات 

که این ترکیبات به نوبـه خـود موجـب     ]14[همچون فیتات و گلوکوسینوالت می باشداي تغذیهضدپروتئین و ترکیبات

  . گرددهاي  غذایی میکاهش خوشخوراکی جیره

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

، ايتغذیـه رکیبـات ضـد  حذف ت. ]36و 29[از طریق فناوري تخمیر با گونه هاي قارچی و باکتریایی می باشدتمام شده 

 ،اولیگوسـپروس  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 شرایط تخمیر جامد کاربرد گسترده اي توده پروتئینی، در تولید زیو موثر

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

. ]18[حمایت می نماید نوعیروش هاي شیمیایی و استفاده از افزودنی هاي طبیعی نسبت به انواع مصدر 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  . ]21و 18[ستگی داردبکربن به نیتروژن سوبسترا 

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

، ]17[ذي از جمله پـروتئین و افزایش قابلیت هضم ترکیبات مغ تخمیر از طریق کاهش اندازه پپتیدهاي منابع پروتئینی

تخصیص کاهش انرژي  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]19[یافته به متابولیسم 

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

  .اشتدبه همراه خواهد به صنعت تولید غذااي نزدیک آینده را در]20[هاپروبیوتیک 

 ي هم چون تمپـه و توفـو  در تولید غذاهاي فراسودمندرایزوپوس میکروسپروس واریته اولیگوسپروس استفاده از 

بـاط بـا توانـایی اسـتفاده از     ولـی در ارت  ]15[گـزارش شـده اسـت    )بادام زمینی(واد غذایی دیگر و برخی م از دانه سویا

بـه همـین   .تئینی کانوال اطالعاتی یافت نشـد ارگانیسم مذکور در تولید محصوالت جدیدي هم چون کنسانتره پرومیکرو

بـر کنجالـه کـانوالي    لیگوسـپروس  رایزوپـوس میکروسـپروس واریتـه او   هاي مختلـف   راکمتدر مطالعه حاضر تاثیر  علت

کـاهش  و  )و چربـی خـام   پروتئین خام، پروتئین حقیقی، اسیدهاي آمینه(افزایش ترکیبات مغذي با هدف فرآوري شده 

با محلول خنثـی و   شسته شدهفیبرهاي (، فیبري )فیتات، گلوکوسینوالت، ترکیبات فنلی و تانن(ترکیبات ضد تغذیه اي 

Inیش قابلیت هضم و افزا )و فیبر خاماسیدي 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     ) براسیکا ناپوس(از کنجاله کانوالي دو صفر 

غربـال   16ه ستاندارد آزمایشگاهی شمارکنجاله مذکور در طرحی غربالگري با الک ا. گلستان، ایران استفاده به عمل آمد

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

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

طبق توصیه مرکز کلسیون قارچ هـا و بـاکتري هـاي    . داستفاده ش ) :5287PTCC(اولیگوسپروسمیکروسپروس واریته 

قـارچ  کشـت  پـرورش  جهـت ) MerkوSigmaهاي  ساخت شرکت()PDA, PDB(کشت محیط هاي از )PTCC(ایران

  .استفاده به عمل آمدمذکور 

  

  روش ها -2-2

رایزوپوس میکرسـپروس واریتـه   بانوالي فرآوري شده کنجاله کاو شرایط تخمیر  فعال سازي، تلقیح-2-2-1

  اولیگوسپروس

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

وگـذاري  روز گرمخانـه   5تمام کشت هـا بـه مـدت    .بود)C °30وPDBو  PDA(میکروسپروس واریته اولیگوسپروس 

 5/0اسـتریل و   پلیت هاي حـاوي اسـپورهاي قـارچ بـا محلـول آب     . روزه به تعداد الزم تهیه شد5سپس زیرکشت هاي 

، محلول هاي حاوي اسپور همـوژن و سـپس تـراکم اسـپورها بـا کمـک الم نئوبـار        شستشو و در ادامه 80درصد توئین 

)15=n (لـه کـانوالي فـرآوري شـده    جهت انجام تجزیه زیستی و خنثی سازي مایروزیناز موجـود در کنجا .تعیین گردید 

تـوکالو  اC°121در دمـاي  دقیقـه  15بـه مـدت   ) n=3(گـرم فـرآورده   40حاوي میلی لیتري  250، ارلن هايمنتخب

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

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

 .گرمخانـه گـذاري گردیدنـد   در درجـه حـرارت هـاي مـذکور     ]و داده هاي منتشـر نشـده   23[  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

  رایزوپوس میکرسپروس واریته اولیگوسپروسبا کنجاله کانوالي تخمیر شده ترکیبات شیمیایی -2-2-2-1

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

با  شسته شدهفیبرهاي  بات فیبري مانندترکی.]2[ین گردیدتعیآنها 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 

ومتر نان 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[

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

گلوکزآمین محصوالت تخمیر شده از طریق هضم با اسید .یدتعیین گرد]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 



  

٤

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

C°115  آمینه  هايتجزیه کننده اسیداتوماتیک  و با استفاده از دستگاه]2[طبق روش استاندارد ساعت 24به مدت

مان هاي قبل و بعد از تخمیر نمونه اوت وزن نمونه و ارلن در زماده خشک از طریق تف کاهشدرصد .اندازه گیري شد

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

  

رایزوپوس میکرسپروس واریته با در کنجاله کانوالي تخمیر شده In vitroمقدار قابلیت هضم  - 2- 2-2-2

سپروساولیگو

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

  

  آنالیز آماري -2-2-3

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

از ، ]41[)تیب با استفاده از آزمون هاي لیونز و کولموگروف اسـیمرنوف به تر 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 (اختالف معنی دار بین تیمارها 

  .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  (دماي گرمخانه گذاري و رطوبت سوبسترا هاي عه سعی شد تا با ثابت نمودن شاخص مطال

ترکیـب شـیمیایی کنجالـه    بر رایزوپوس میکروسپروس واریته اولیگوسپروس االیی زیست پتاثیر رسی نسبت به بر ،)اولیه

  . در راستاي تولید کنسانتره پروتئینی اقدام شود ي شده منتخبکانوالي فرآور

  

در کنجاله کانوالي تخمیر شـده بـا   ) فیتات، گلوکوسینوالت، ترکیبات فنلی و تانن(ترکیبات ضد تغذیه اي  -3-1

  روس واریته اولیگوسپروسرایزوپوس میکرسپ

) P>05/0(به طور متوسـط موجـب کـاهش معنـی دار     رایزوپوس میکروسپروس واریته اولیگوسپروس تخمیر با 

 65/1درصـد و   57/1بـه ترتیـب   (نسـبت بـه شـاهد    ) میکرو مول در گرم 58/0(و گلوکوسینوالت ) درصد 21/0(فیتات 

) لـه اسپور در هر گـرم کنجا  107به 105از (اسپور  تلقیح تراکم هر چند که با افزایش) 1جدول(شد ) میکرومول در گرم

) P>05/0(مقدار تانن و ترکیبات فنلی به طور معنی داري . ضد تغذیه اي مذکور مشاهده نشدکاهش معنی دار دو ماده 

  ).  1جدول(کاهش یافت ) درصد 62/1(نسبت به شاهد ) درصد 84/0(با افزایش تراکم هاي تلقیح اسپور 

  

در کنجاله کانوالي تخمیر شده پروتئین   In vitroو قابلیت هضم مقادیر کاهش ماده خشک، گلوکز آمین  - 2- 3

  رایزوپوس میکرسپروس واریته اولیگوسپروسبا 

بـه   34/11از (مقدار کاهش ماده خشـک   )اسپور در هر گرم کنجاله 107به 105از (با افزایش تراکم تلقیح اسپور         

). 1جـدول (افـزایش یافـت    )P>05/0(بـه طـور معنـی داري    ) درصـد  28/19به  29/17(و گلوکز آمین  )درصد 56/12

. 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 



  

٥

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 ). 1جدول(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 .

  

 Inو قابلیت هضم )میلی گرم در گرم کنجاله(، گلوکزآمین )درصد(مقایسه میانگین ترکیبات ضد تغذیه اي  :1جدول

vitro ته رایزوپوس میکرسپروس واریکنجاله کانوالي فرآوري شده با تراکم هاي تلقیح )درصد(پروتئین

اولیگوسپروس

تعداد اسپور رایزوپوس میکروسپروس   شاهد     
  واریته اولیگوسپروس در گرم کنجاله

خطاي 
  استاندارد

سطح معنی 
داري

105  106  107  
  a57/1  b32/0  bc21/0c11/0145/0  0001/0  فیتات

  a65/1  b96/0  b55/0  c23/0  130/0  0001/0  )میکرو مول در گرم(گلوکوسینوالت 
  a62/1  b00/1  c88/0d63/0  016/0  0001/0  انن و ترکیبات فنلیت

a85/28  b73/7  b43/7  c97/5  145/00001/0  با محلول اسیدي شسته شدهفیبر 
  a26/32  b43/7  c13/6  d98/4  136/0  0001/0  با محلول خنثی شسته شدهفیبر 

  a34/11  b87/11  c56/12167/0  0001/0  -  )درصد(ماده خشک کاهش
  a29/17b95/18c28/19067/0  0001/0-  )میلی گرم در گرم کنجاله(آمینگلوکز 

Inقابلیت هضم  vitro درصد(پروتئین(  a73/51b06/76c90/76d31/78456/0  0001/0  

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

  

، عصاره عاري از نیتروژن و فیبر خـام در  )فیبرهاي شسته شده با محلول خنثی و اسیدي(ري ترکیبات فیب -3-3

  رایزوپوس میکرسپروس واریته اولیگوسپروسکنجاله کانوالي تخمیر شده با 

مقادیر فیبرهـاي شسـته شـده بـا محلـول اسـیدي و خنثـی در کنجالـه کـانوالي تخمیـر شـده بـا رایزوپـوس              

با افزایش تـراکم  ). 1جدول(کمتر از تیمار شاهد بود ) P>05/0(وسپروس به طور معنی داري میکروسپروس واریته اولیگ

 97/5بـه   73/7از (مقدار فیبرهاي شسته شده با محلول اسیدي  )اسپور در هر گرم کنجاله 107به 105از (تلقیح اسپور 

در همـین ارتبـاط بـا    ). 1جدول(فت کاهش یا) P>05/0(به طور معنی داري ) درصد 98/4به  43/7از (و خنثی ) درصد

و عصـاره  ) درصـد  12/3به  07/4از (در مقدار فیبر خام ) P>05/0(افزایش تراکم تلقیح اسپور روند کاهشی معنی داري 

مشـاهده گردیـد   ) درصـد  97/39و  10/5بـه ترتیـب   (نیز نسبت به شـاهد  ) درصد 92/2به  07/16از (عاري از نیتروژن 

).2جدول(

  

وتئین خام، پروتئین حقیقی، چربی خام و پروفیل اسیدهاي آمینه در کنجاله کانوالي تخمیر شده مقدار پر -3-4

  رایزوپوس میکرسپروس واریته اولیگوسپروسبا 

مشاهده می گردد استفاده از فن آوري تخمیر کنجاله کانوالي فـرآوري شـده بـا     3و  2ولاهمان گونه که در جد

بـه   10/73از (مقادیر پروتئین خـام  ) P>05/0(سپروس موجب افزایش معنی دار رایزوپوس میکروسپروس واریته اولیگو

بـه  (کنجاله هاي کانوالي تخمیر شده در مقایسه با تیمـار شـاهد   ) درصد 76/84به  97/68از (و حقیقی ) درصد 67/86

در ) ول در کیلـوگرم مگا ژ 86/21به  26/21از (مقدار انرژي خام ). 3و  2ولاجد(دگردی) درصد 52/41و  08/48ترتیب 

مگـا ژول   98/19(تمامی محصوالت تخمیر شده با رایزوپوس میکروسپروس واریته اولیگوسپروس نسبت به تیمار شـاهد  

تخمیـر باعـث کـاهش نسـبت مقـدار اسـیدهاي آمینـه                . افـزایش یافـت  ) P>05/0(به صورت معنی داري ) در کیلوگرم

به طور متوسط مقدار لیزین و متیونین کنجاله کانوالي تخمیر شده بـا  . ردیدغیر ضروري به مقدار کل اسیدهاي آمینه گ



  

٦

 107بـه   106با افزایش تراکم اسـپور از  ) (درصد 48/4و  02/6به ترتیب (رایزوپوس میکروسپروس واریته اولیگوسپروس 

افـزایش یافـت   ) صـد در 92/0و  48/2بـه ترتیـب  (نسبت به تیمار شاهد ) P>05/0(به طور معنی داري ) اسپور در گرم

). 2جدول(

  

مقایسه میانگین ترکیب شیمیایی محصوالت تخمیر شده کنجاله کانوال با تراکم هاي مختلف اسپور قارچ : 2جدول

)در گرم با تیمار شاهد درصد از ماده خشکرایزوپوس میکرسپروس واریته اولیگوسپروس

اسپور رایزوپوس میکرسپروس واریته   شاهد  

  گرماولیگوسپروس در 

خطاي 

  استاندارد

سطح معنی داري

105  106  107  

  -  -  6/949/93  9/93  6/95  ماده خشک

  a08/48  b10/73  c14/84  d67/86  157/0  0001/0  پروتئین خام

  a26/3  a12/3  چربی خام
a20/3a23/3  136/0  12/0  

bc10/5  b07/4  b93/3  a12/3  107/00001/0  فیبر خام

  d97/39  c07/16  b81/4  a92/2  149/0  0001/0  عصاره عاري از نیتروژن

  a58/3  a64/3  b92/3  خاکستر
bc06/4125/0  0001/0  

  انرژي 

  )در کیلوگرممگا ژول (

a98/19b26/21c74/21
d86/21983/3  0001/0  

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

  

مقایسه میانگین مقدار پروفیل اسیدهاي آمینه ضروري محصوالت تخمیر شده کنجاله کـانوال بـا تـراکم هـاي مختلـف       :3جدول

در گرم با تیمار شاهد رایزوپوس میکرسپروس واریته اولیگوسپروساسپور قارچ 

اسپور رایزوپوس میکرسپروس واریته شاهد
اولیگوسپروس در گرم

خطاي 
استاندارد

سطح معنی  
ريدا

105106107

    اسیدهاي آمینه ضروري

a57/2b91/3b35/4b58/4187/00001/0آرژنین
a39/1b27/3c06/4c18/4185/00001/0هیستیدین
a93/1b32/3b71/3b88/3182/00001/0ایزولوسین

a14/3b34/4c16/5c20/5132/00001/0لوسین
a48/2b49/5c25/6c32/6134/00001/0لیزین

a92/0b48/3c84/4c12/5094/00001/0متیونین
a06/1b07/3c66/3d67/4145/00001/0سیستین

a7/1b21/2c97/2c07/3135/00001/0فنیل آالنین
a4/1b13/2b96/2b00/3256/0001/0تیروزین
a96/1b49/3b03/4b05/4277/00001/0ترئونین
a59/0b84/2c62/3c67/3166/00001/0انتریپتوف

a44/2b45/3c88/3c90/3194/00001/0والین

    اسیدهاي آمینه غیر ضروري 

a94/1b61/3c35/4c65/4156/00001/0آالنین
a23/3b44/4c38/5c67/5164/00001/0اسید آسپاراتیک 

a19/2b53/3b86/3bc18/4162/00001/0گالیسین
a08/8b23/9bc67/9cd97/9156/00001/0اسید گلوتامیک

a66/2b08/4c80/4c75/4595/00001/0پرولین
a78/1b08/3c70/3c90/3156/00001/0سرین

) پروتئینی حقیقی(مقدار کل اسیدهاي آمینه 
)درصد(

a52/41b97/68c25/81c76/84756/20001/0

a53/4b98/4b05/5b03/5164/00001/0ريشاخص اسید آمینه ضرو

a43/45b73/100c68/114c96/115856/10001/0)درصد(نمره شیمیایی 

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



  

٧

  بحث -4

از طریق کـاهش رشـد   ) با قارچ ها و باکتري ها(صنایع مرتبط و ) کنجاله ها(تخمیر محصوالت جانبی کشاورزي 

اسیدهاي آمینـه، ویتـامین هـا،    (زا، تولید ترکیبات غذا دارو، غنی سازي سوبسترا با متابولیت هاي مطلوب عوامل بیماري

ز، لیپاز، تانـاز، فیتـاز و   پکتیناز، سلوالز، همی سلوالز، گلوکاناز، زایالناز، پروتئا(اسیدهاي آلی، آنزیم هاي با منشاء داخلی 

مانند گلوکوسینوالت، فیتـات، تـانن   (تغذیه اي ، ایجاد ترکیبات معطر و کاهش ترکیبات ضد...)، اسیدهاي نوکلئیک و ...)

           در ایـن قسـمت تـاثیر    .]12و  10[به عنوان فن آوري زیستی تغذیه اي در صنعت تولید غـذا مطـرح مـی باشـند     ...) و 

کاهش ماده خشک، ترکیبـات مغـذي   بر اسپور رایزوپوس میکروسپروس واریته اولیگوسپروسختلف تلقیح تراکم هاي م

، فیبـري  )فیتـات، گلوکوسـینوالت، ترکیبـات فنلـی و تـانن     (، ضد تغذیه اي )پروتئین خام، چربی خام، اسیدهاي آمینه(

ئین و مقدار گلوکز آمین به تفکیک مـورد  پروتIn vitroو قابلیت هضم ) فیبرهاي شسته شده با محلول خنثی و اسیدي(

  .     بررسی قرار می گیرد

  

با در کنجاله کانوالي تخمیر شده  )فیتات، گلوکوسینوالت، ترکیبات فنلی و تانن(ترکیبات ضد تغذیه اي  -1- 4

رایزوپوس میکرسپروس واریته اولیگوسپروس

بـه طـور معنـی    روسپروس واریتـه اولیگوسـپروس   رایزوپوس میککنجاله کانوالي تخمیر شده با مقدار فیتات در 

در گـرم کنجالـه    5/7×106افزایش بیشتر در تراکم اسـپور رایزوپـوس اولیگوسـپروس تـا     .داري کمتر از تیمار شاهد بود

با افزایش تراکم اسپور به ازاي هر گرم کنجاله مقدار . ]23[روز گردید  3درصدي فیتات بعد از  60کانوال موجب کاهش 

. ]6[سـویا گردیـد  تمپه درصدي فیتات 30-33رایزوپوس اولیگوسپروس موجب کاهش  استفاده از. یافتفیتات کاهش

اونکـوم  هـر گـرم   در وروسـپورا سـیتوفیال   نورایزوپـوس اولیگوسـپروس   روزه 7اسپور  3/1×106با استفاده از نیز برخی 

کـاهش مقـدار   . ]8[نمـوده انـد  فیتـات را گـزارش  در میزان درصدي  58و  95کاهش به ترتیب ،)له بادام زمینیکنجا(

لـذا  .توسط این قارچ می باشـد توانایی تولید فیتاز  حاکی ازرایزوپوس میکروسپروس واریته اولیگوسپروس فیتات توسط 

در مطالعه حاضر مقدار کـاهش  .]20[یست را کاهش داد می توان با تخمیر اقالم غذایی مقدار آلودگی فسفر به محیط ز

رایزوپـوس میکروسـپروس واریتـه    از طریق تخمیر با ) درصد 8/43(و تانن و ترکیبات فنلی )درصد 58(گلوکوسینوالت 

 در گـرم کنجالـه   جـنس آسـپرژیلوس   اسـپور  106حذف کامل گلوکوسینوالت با اسـتفاده از  . حاصل شداولیگوسپروس 

مقـدار   يدرصـد  43موجـب کـاهش   نیـز  رایزوپـوس اولیگوسـپروس   .]28[ساعت مشاهده شده است 48خردل بعد از 

در مطالعـه حاضـر   با توجه به اتوکالو کنجاله کانوالي فرآوري شـده  . ]25[دبعد از ده روز شگلوکوسینوالت کنجاله کلزا 

تجزیـه  .موجود در کنجالـه مـرتبط دانسـت   می توان کاهش گلوکوسینوالت را به فعالیت میکروبی و نه آنزیم مایروزیناز 

آن در زمـان  ناشـی از  کاهش گلوکوسینوالت و متابولیت هـاي  . بیشتر گلوکوسینوالت به زمان بیشتري نیاز داردزیستی 

هـر  . داد تبنسـ مـورد اسـتفاده    می توان به مصرف گلوکز و سولفور این ترکیبات توسط میکرو ارگانیسم هـاي را تخمیر 

رایزوپـوس  . ]28[ولیت هاي حاصل از گلوکوسـینوالت نیـز ممکـن اسـت حالـت فـرار داشـته باشـند        چند برخی از متاب

بات ضـد تغذیـه اي از خـود    پتانسیل خوبی به عنوان تجزیه کننده مناسب این ترکیمیکروسپروس واریته اولیگوسپروس 

احسـاس  رو ارگانیسم هـا نیـاز   مطالعات جامع تري جهت بهینه سازي شرایط پرورش این نوع میکبه هر چند . نشان داد

بررسی سرنوشـت نهـایی    با دیدگاه تغذیه اي، یکی از چالش هاي پیش روي فن آوري تخمیر در شرایط جامد. دوشمی 

  . در محصول فرآوري شده استضد تغذیه اي  مواد

  

  

  



  

٨

در  )یبر خـام ، عصاره عاري از نیتروژن و فبا محلول خنثی و اسیدي شسته شدهفیبرهاي (ترکیبات فیبري  -4-2

  رایزوپوس میکرسپروس واریته اولیگوسپروسبا کنجاله کانوالي تخمیر شده 

.دمشاهده شـ ترکیبات فیبري روند کاهش رایزوپوس میکروسپروس واریته اولیگوسپروس تراکم اسپور  با افزایش

ا در حـین هضـم و   در هنگام تغذیه موجودات تک معده اي، بخش محلول به عنوان ترکیب ضد تغذیـه اي، مشـکالتی ر  

بـه عنـوان مجمـوع کـل مقـدار      به همراه فیبـر خـام   عصاره عاري از نیتروژن .]37[جذب مواد غذایی ایجاد می نمایند 

مجموع نشاسته، قندها، موسیالژها، گـام  (عصاره عاري از نیتروژن .]2[اقالم غذایی در نظر گرفته می شودکربوهیدرات 

شسـته  هـاي  ، فیبـر  )بخش نامحلول همی سلولز، سلولز و لیگنین(، فیبر خام )زها، پکتین ها و بخش محلول همی سلول

       اطـالق ) بـه بخـش سـلولز، لیگنـین و همـی سـلولز نـامحلول       (خنثی و )بخش سلولز و لیگنین(اسیدي با محلول  شده

گـزارش  روسرایزوپـوس اولیگوسـپ   روز تخمیـر بـا   10و  5درصدي فیبر خـام بعـد از    25و  16کاهش .]39[می گردد

ساعت موجـب کـاهش    48به کنجاله کانوال بعد از  آسپرژیلوس فیکوم تودهمیلی گرم زی 390تلقیح .]25[گردیده است

درصـد مقـدار کربوهیـدرات هـاي بخـش       40سـاعت،   120درصدي کربوهیدرات هاي بخش محلول شـد و بعـد از    80

) سـبوس گنـدم  (5/54و ) تفالـه مرکبـات  (5/61، )قند تفاله چغندر(75برخی نیز تبدیل.]23[نامحلول را کاهش داد

سلولز به عنوان منبـع کـربن و   .]33[نده اتوده پروتئینی را گزارش نمودبه زی وروسپورا سیتوفیالن ي سلولز توسطدرصد

در هنگـام   هـا  کربوهیـدرات همچنـین . ]21[می شـود  ورد استفاده واقعانرژي توسط بسیاري از قارچ ها و باکتري ها م

  . ]17[مصرف شوندد به عنوان سوبسترایی جهت تولید انرژي و اسیدهاي چربنمی توانخمیر ت

  

در کنجاله  پروتئین In vitroقابلیت هضم و کاهش ماده خشکین، ترکیبات مغذي، مقادیر گلوکز آم - 3- 4

رایزوپوس میکرسپروس واریته اولیگوسپروسبا کانوالي تخمیر شده 

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

 8/44به  1/27از (درصدي مقدار پروتئین خام  65افزایش . میکروسپروس واریته اولیگوسپروس و تولید زیتوده می باشد

روز گـزارش شـده    10مـدت  روزه رایزوپوس اولیگوسپروس بعـد از   5در کنجاله کلزا تخمیر شده با تلقیح کشت ) درصد

میلـی گـرم زیتـوده     390درصدي مقدار پروتئین خام کنجاله کانوالي تخمیر شده با  25برخی نیز افزایش . ]25[است

درصـدي   48محققین دیگري نیز افـزایش  . ]23[ساعت تخمیر گزارش نموده اند  72تا  48را بعد از آسپرژیلوس فیکوم

ساعت گـزارش کـرده    48در گرم را بعد از اسپور جنس آسپرژیلوس 106با تراکم مقدار پروتئین خام کنجاله خردل را 

در گـرم آسپرژیلوس اوریـزه   اسپور 104درصدي مقدار پروتیئن خام کنجاله سویاي تخمیر شده با  10افزایش. ]28[اند 

لیتـر محلـول حـاوي    درصدي تفاله هاي لیمو و پرتقال تخمیر شده با  یک میلـی   248و  298، ]20[) وزبه مدت دو ر(

درصدي کنجاله کنجد بـا   3/3و ]24[) روز 5(به ازاي هر گرم رایزوپوس میکروسپروس واریته اولیگوسپروس اسپورهاي

مصرف قنـدهاي قابـل   .گزارش گردیده است ]22[) به مدت دو روز(در هر گرم  الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس سلول106

یا مخمر به عنوان منابع مطلـوب غـذایی جهـت سـاخت زیتـوده پروتئینـی        تخمیر توسط گونه هاي قارچی، باکتریایی و

و افزایش درصد کاهش ماده خشک نیز تائید کننده متابولیسم مطلـوب ایـن گونـه هـا مـی       ]31و  25[مطرح می باشد 

د همچنین بخشی از سوبسترا نیز ممکن است در طی تبدیل و تجزیه زیستی به فرآورده هاي گـازي تبـدیل شـدن   . باشد

اندازه ذره و پیش تیمار مناسب سوبسترا به عنوان عوامل موثر بر فرآیند تخمیر در رشد مناسب میکـرو ارگانیسـم   . ]23[

در مطالعه حاضر از هیچ نوع منبع نیتروژنی به عنوان مکمل  .]21[و به تبع آن افزایش زیتوده پروتئینی موثر می باشند 

نوالي غربال شده با آنزیم هاي پکتیناز، فیتـاز و سـپس شستشـو بـا محلـول      استفاده نگردید ولی پیش تیمار کنجاله کا

نیتـروژن معـدنی از طریـق    . متانول آمونیاکی باعث گردید که مقدار نیتروژن معدنی محصول فرآوري شده افزایش یابـد 

آزاد سـازي   از طرفی نیز ممکن است هیدرولیز تانن و فیتات از طریـق تخمیـر باعـث   . روش کلدال قابل ردگیري نیست
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برخی نیز ساخت اندك پروتئین از طریق میکرو . و مصرف آن توسط میکرو ارگانیسم شده باشد) آلی و معدنی(نیتروژن 

  ارگانیسم هاي مورد استفاده، تولید آنزیم و تبدیل هاي زیستی توسـط آن هـا را دلیـل افـزایش میـزان پـروتئین اعـالم        

در مقیـاس   )درصـد  34/11-56/12(حاضر، درصد کاهش ماده خشـک پـایین    یکی از نقاط قوت مطالعه. ]3[نموده اند 

تولید انبوه آزمایشگاهی می باشد، هر چند که مطالعات تکمیلـی بیشـتري بایسـتی جهـت بهینـه سـازي شـرایط رشـد         

 درصدي سویاي تخمیر شـده بـا   8/12این مقادیر در مقایسه با درصد کاهش ماده خشک . میکروارگانیسم ها انجام شود

در مجموع، به نظر می رسـد کـه فـرآوري متـوالی انتخـاب      . ]32[کمتر می باشد  )ساعت 96بعد از (آسپرژیلوس اوریزه 

، ترکیـب و  )غربال نمودن، تیمار با آنزیم پکتیناز، فیتاز و شستشـو بـا محلـول متـانول آمونیـاکی     (شده در مطالعه حاضر 

.هت رشد حداکثري میکرو ارگانیسم قارچی بهبـود بخشـیده اسـت   را به طور موثري ج) کنجاله کانوال(ساختار سوبسترا 

برخـی متابولیسـم اختصاصـی بـر     . نتایج متناقضی در مورد تاثیر فن آوري تخمیر بر پروفیل اسیدهاي آمینه وجود دارد

نیـز   برخی. ]9[و محققین دیگر نیز بهبود کلی در پروفیل مذکور را گزارش نموده اند  ]17[روي یک اسید آمینه خاص 

و لیـزین  ) درصد 2/5درصد در مقایسه با  9/4(کاهش مقدار لیزین کل با تخمیر کنجاله کلزا با رایزوپوس اولیگوسپروس

را گـزارش  ) درصـد  1/7درصد در مقایسـه بـا    3/9(و افزایش مقدار آالنین ) 3/2درصد در مقایسه با  2/2(قابل دسترس 

و تیروزین را می توان به متابولیسـم اختصاصـی میکـرو ارگانیسـم هـاي       کاهش در مقادیر فنیل آالنین. ]31[نموده اند 

برخی نیز افزایش بیش از دو برابري مقدار لیزین در پروفیل اسـید آمینـه پـروتئین هـاي     . باکتریایی و قارچی نسبت داد

یزین از طریق تخمیر با در مطالعه حاضر افزایش مقدار ل. ]7[تک یاخته اي الکتوباسیلوس پالنتاروم را گزارش نموده اند 

این نتیجه مطابق با گزارش موجود در مـورد مقـدار بـاالتر    . چشم گیر بودرایزوپوس میکروسپروس واریته اولیگوسپروس 

هـر چنـد مقـدار متیـونین     . ]29[می باشـد  ) درصد 5/4-8/5(نسبت به باکتري ها ) درصد 5/6-8/7(لیزین در قارچ ها  

فـن آوري تخمیـر در شـرایط    . ]29[گزارش شده است ) درصد 5/1-8/1(ر از قارچ ها بیشت) درصد 2/2-0/3(باکتري ها 

In vitroدرصـدي قابلیـت هضـم     40جامد از طریق فرآیند پیش هضم کنجاله کـانوالي فـرآوري شـده موجـب بهبـود      

. مـی گردنـد   غذاهاي تخمیر شده با قارچ هاي در گروه ایمن به افراد داراي مشـکالت گوارشـی توصـیه   . پروتئین گردید

را بهبـود بخشـید   ) درصـد  7-20(با گونه هاي باسیلوس قابلیت هضم مـاده خشـک   ) سویاي پخته شده(تخمیر بقوالت 

بـا الکتوباسـیلوس   ) حاوي آرد برنج، رسوب شیر، خمیر نخود سبز جوانه زده و پودر گوجه(تخمیر مخلوط غذایی . ]19[

درصـدي در   35ي و تخمیر متوالی با استرپتوکوکوس بوالردي بهبود درصد 30پالنتاروم و الکتوباسیلوس کازئی، بهبود 

اسـتفاده هدفمنـد از میکـرو ارگانیسـم     . ]34[پروتئین در مقایسه با تیمار شاهد ایجاد نمود In vitroمقدار قابلیت هضم 

پـروتئین از  In vitroبهبـود قابلیـت هضـم    . هاي تخمیر کننده به صورت متوالی نیز در مطالعات آینده توصیه می گردد

طریق تخمیر را می توان به تجزیه جزیی پروتئین هاي پیچیده به فرآورده هاي ساده و محلول تر و آنـزیم هـاي تجزیـه    

  . ]9و  1[کننده پروتئین نسبت داد 

  

تخمیر کنجاله کانوالي فرآوري شده با رایزوپوس میکروسپروس واریته اولیگوسپروس در شرایط جامد در درجـه  

درصدي فیتات، گلوکوسینوالت و تانن و ترکیبات فنلی موجب بهبـود ترکیـب شـیمیایی     61و  86، 4/86کاهش اول با 

در نهایت افزایش مقدار پروتئین حقیقی نقش سابقه قبلـی فـرآوري و انتخـاب سـویه  را بـه      . کنسانتره پروتئینی گردید

.   خوبی تائید نمود
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