ارزیابی خصوصیات عملکردی ایزوله پروتئینی تولیدی ازکنجالهکانوال به روش
فراپاالیش در مقیاس نیمهصنعتی
2

علیرضا قدس ولی ،*1حمید بخش آبادی

 -1دانشیار پژوهشی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان ،سازمان
تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،گرگان ،ایران.
 -2گروه صنایع غذایی ،واحد گنبد کاووس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گنبد کاووس ،ایران
تاریخ دریافت49/8/22 :

تاریخ پذیرش42/3/ 22:

چکیده
هدف از انجام این تحقیق مقایسه کنجالههای کانوالی تولیدی سه شرکت روغنکشی سویابین و یگانه خزر استان گلستان و بهپاک
بهشهر به منظور تولید ایزوله پروتئینی با استفاده از فرایند فراپاالیش و بررسی خصوصیات عملکردی آن ایزوله بود .بدین منظور سه
نوع کنجاله ی صنعتی کانوال از سه شرکت مذکور جهت ظرفیت استخراج پروتئین و ظرفیت ترسیب پروتئین با استفاده از طرح
کامالً تصادفی مورد آزمون قرار گرفتند .نتایج نشان داد که ظرفیت استخراج پروتئین کنجالهی صنعتی بهپاک ( 32/1درصد) به
ترتیب  92/4درصد و  39/4درصد از موارد مشابه خود در کنجالههای صنعتی یگانه خزر و سویا بین بیشتر است .همچنین ظرفیت
ترسیب پروتئین کنجالهی صنعتی یگانه خزر بیشتر از سایر شرکتها بود .بر این اساس کنجالهی صنعتی بهپاک برای عملیات تولید
نیمهصنعتی انتخاب گردید و بررسی خصوصیات عملکردی روی ایزوله پروتئینی تولیدی از آن انجام گرفت .شاخص حاللیت
نیتروژن ،جذب آب ،جذب روغن ،فعالیت امولسیون و ظرفیت کفزایی ایزولهی پروتئینی رسوبی به ترتیب  3/12درصد122/2 ،
درصد 222 ،درصد 93/8 ،درصد و  121درصد بود .شاخص حاللیت نیتروژن ،جذب روغن ،فعالیت امولسیونکنندگی و ظرفیت
کفزایی ایزوله پروتئینی محلول بهترتیب  41/3درصد 924 ،درصد 168 ،درصد و  212درصد بود.نتایج نشان داد که میتوان از
ایزولههای پروتئینی کانوال به عنوان امولسیفایر ،عامل کفزایی ،اتّصال دهنده و یا حجمدهنده در صنایع مختلف استفاده نمود.
واژه های کلیدی :ایزوله پروتئینی ،تولید نیمهصنعتی ،فرآیند فراپاالیش ،کانوال

*مسوول مکاتباتqodsevali@yahoo.com :
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-1مقدمه

بسیار خوبی از اسیدهای آمینه ضروری بوده که با مقرّرات

تغییر الگوی زندگی در کشورهای توسعه یافته و در حال

بهداشتی جهانی در خصوص نیاز انسان به اسیدهای آمینه

توسعه تأثیر فراوانی بر عادات غذایی مصرفکنندگان و

مطابقت دارد که دارای ارزش بیولوژیکی باالیی است (.)12

ترغیب به استفاده از غذاهای آماده و کم حجم داشته است

دانهی کانوال حاوی پروتئینهای بسـیار با دامنهی وسیع،

و آگاهی عمومی در مورد مزایای تغذیه با محصوالت بر

ایزوالکتریکی و اوزان مولکولی است؛ بنابراین ترسیب

پایهی پروتئین گیاهی نظیر محصوالت کم کالری و حاوی

ایزوالکتریکی آن منجر به اتالف جدّی پروتئینها میگردد.

الیاف زیاد و اجتناب از چربیهای حیوانی ،روندی فزاینده

به همین لحاظ این فرآیند توجیه اقتصادی ندارد و همچنین

دارد ( .)18منابع متداول تأمین پروتئین شامل :گوشت قرمز،

قادر به جداسازی کامل این ترکیبات نمیباشد و بنابراین از

مرغ ،تخممرغ ،فرآوردههای لبنی و شیالتی میباشند .رشد

روش فرآیند غشایی برای تولید ایزولههای پروتئینی با

سریع جمعیّت ،محدودیّت منابع تاًمین مواد غذایی و افزایش

کیفیت باال استفاده میگردد .فرآیند غشایی شامل  2مرحلة

تقاضا برای منابع پروتئینی جدید و ارزان با خصوصیّات

کلیدی :استخراج قلیایی ،ترسیب ایزوالکتریکی ،فراپاالیش،

عملکردی مطلوب ،توجّه دانشمندان را به منابع پروتئینی

دیافیلتراسیون و خشكکردن است ( .)22از فناوری

گیاهی خصوصاً دانههای روغنی (از جمله کلزا/کانوال)،

فراپاالیش برای خالصسازی پروتئینهای مختلفی مانند:

سبوس برنج ،یونجه ،نخود فرنگی ،گردو و ...معطوف داشته

سویا ( ،)12نارگیل ( )12و حبوبات (نخودفرنگی و باقال)

است ( .)19کلزا/کانوال یکی از دانههای روغنی مهم است

( )4استفاده شده است .محققان بیان داشتند که استفاده از

که با تولید متجاوز از  62میلیون تن در سال ،مقام دوّم را از

این فناوری منجر به بهبود خاصیت امولسیفایری و همچنین

نظر تولید جهانی به خود اختصاص داده است ( .)26چین و

قدرت تولید کف ایزولههای پروتئینی میشود؛ هرچند

کانادا به ترتیب به عنوان بزرگترین تولید کننده و صادر

روشهای آمادهسازی ماده نیز روی این خصوصیات تاثیر

کننده شناخته شدهاند .کانادا پیشگام و راهبر در تولید انبوه

میگذارد ( .)22یکی از مهمترین مراحلی که تاثیر بهسزایی

واریتههای مدرن و تراریخته است .واریتههای جدید دارای

بر کیفیت کنجاله حاصل از روغنکشی دانههای روغنی

کیفیّتی باال و حاوی مقادیر بسیار پایین اسید اروسیك (کمتر

دارد ،سیستم حاللزدایی ،خشك و خنكکردن کنجالهها

از  2درصد) و گلوکزینوالت (کمتر از  32میکرومول در

میباشد؛ بازیابی حالل از کنجاله ،تحت فرایند حرارتی

گرم کنجاله) میباشند (.)22

انجام میگیرد ،سیستم حاللزدا -برشته کن ( )3DTیکی از
کلمیان2

این دستگاههاست که در آن از بخار زنده و بخار غیرمستقیم

کانوال گیاهی است از خانوادهی چلیپائیان 1وجنس

که یك دانهی روغنی جدید در ایران محسوب میگردد

برای خارج کردن حالل از کنجاله استفاده میشود .یکی

که اخیراً مورد توجّه مسئوالن و سیاستگذاران کشاورزی

دیگر از روشهای حاللزدایی از کنجاله ،روش سریع

کشور و در زمرهی سیاستهای کالن بخش کشاورزی قرار

(فلش) است که در درجه حرارتهای پایین انجام میشود و

گرفته است ( .)19عمدهی مصرف کانوالدر تولید روغن و

از دناتوره شدن پروتئینها ممانعت بهعمل میآورد ،در این

در مرتبهی بعدی تولید کنجاله و محصوالت پروتئینی از آن

روش ،کنجاله در معرض بخار آب بسیار گرم که با شدت

است .پسمان کنجالهی آن پس از روغنکشی حاوی92-22

در حال حرکت است ،قرار میگیرد و معموالً زمانی که باال

درصد پروتئین ،با ترکیب خوب و متوازنی از اسیدهای

بودن حاللیت زیاد پروتئین در آب مدنظر باشد ،از این

آمینه و مقادیر زیادی از اسیدهای آمینه ضروری لیزین و

روش استفاده میگردد ( .)2هدف از این مطالعه بررسی و

متیونین (  2و  )23میباشد .کنجالهی این ماده دارای ترکیب

مقایسه کنجالهی روغنکشی شده کانوالی شرکتهای

Cruciferae
Brassica

1
2

Desolventizer- Toaster

3
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مختلف به منظور تولید ایزولههای پروتئینی به روش

منظور کاهش گرفتگی در غشای سیستم فراپاالیش ،ابتدا

فراپاالیش بود.

محلول صاف شده تحت فرآیند میکروفیلتراسیون قرار
گرفت .به علت  pHباالی محلول و وجود ذرات با

 -2مواد و روشها

اندازههای مختلف در آن ،غشای میکروفیلتراسیون سرامیکی

 -1-2مواد

 2/2میکرومتر دچار گرفتگی شدید شد و بعد از خروج 3

با توجه به تأکید این تحقیق مبنی بر استفاده از کنجالهی

لیتر تراوه (پرمیت) از غشاء ،شار خروجی به سرعت کاهش

صنعتی کانوال ،نمونهی مورد نیاز برای انجام فاز اول تحقیق

یافته و به صفر رسید .در ضمن شستشوی غشا برای برطرف

از سه شرکت عمدهی روغنکشی استانهای گلستان و

کردن گرفتگی تنها با استفاده از شویندههای مختلف تحت

مازندران یعنی یگانه خزر گرگان ،سویابین گرگان و بهپاک

شرایط اسیدی و قلیایی با دمای حدود  22درجه طی چندین

بهشهر تهیه گردید .دلیل استفاده از کنجالهی صنعتی

ساعت فرآیند امکان پذیر بود .این آزمایشات چندین مرتبه

کارخانههای مختلف ،استفاده از فرآیندهای متفاوت در

تحت شرایط مختلف  pHتکرار شد ،اما با گرفتگی بسیار

استخراج حالل و یا حاللزدایی کنجاله به عنوان مهمترین

شدید امکان ادامه عملیات میکروفیلتراسیون و انجام فرآیند

عامل در کیفیت کنجالهی تولیدی چه به لحاظ تغذیه دام و

فراپاالیش مقدور نبود .به همین دلیل مقدار محلول مورد نیاز

چه از نظر راندمان استخراج و ترسیب و خصوصیات

برای فرایند فراپاالیش با استفاده از سانتریفوژ آزمایشگاهی

عملکردی پروتئینهای موجود در آن بود .شرکتهای

( 22لیتر در مدت  29ساعت) تهیه گردید و با فشار  2بار از

یگانه خزر و سویابین واقع در استان گلستان از سیستم

میکروفیلتراسیون عبور داده شد .نتیجهی عمل عدم گرفتگی

حاللزدا -برشتهکن ( ،)DTکه کنجاله با دمایی حدود 112

میکروفیلتر و جمعآوری حدود  12لیتر تراوه یا پرمیت با

درجهی سانتیگراد مواجه میشود برای حاللزدایی استفاده

بریکس حدود  2بود .میزان تراوهی تهیه شده از میکروفیلتر

مینمایند ،این درحالی است که شرکت بهپاک بهشهر از

از فراغشاء عبور داده شد و حدود  2لیتر پرمیت به دست

روش فلش با تغییرات بسیار جزئی برای حاللزدایی از

آمد که پس از خشك کردن انجمادی آن ،حدود  113گرم

کنجاله استفاده مینمود که در این روش دمایی معادل

ایزولهی پروتئینی محلول حاصل گردید .که البته این را

حدود  62-22درجهی سانتیگراد ،روی کنجاله اعمال

نمیتوان به عنوان راندمان ایزولهی محلول به شمار آورد

میکرد.

زیرا نتیجهی تعیین مشخصات فنی و حجم دستگاههای خط

 -2-2روشها

پایلوت بوده است (.)9

این بخش را میتوان به  3مرحله تقسیم نمود .در ابتدا آزمون
اندازهگیری ظرفیت استخراج و ترسیب پروتئین کنجالههای

 -2-2-2اندازهگیری پروتئین

شرکت مذکور صورت گرفت .در مرحله دوم مقایسهایی

تعیین میزان پروتئین کل و نیتروژن محلول ( )N ×6/22با

میان کنجاله و ایزوله پروتئینی تولیدی به روش فراپاالیش

دستگاه کجلدال تمام اتوماتیك انجام شد (.)6

صورت پذیرفت و در نهایت خصوصیات عملکردی ایزوله
تولیدی مورد بررسی قرار گرفت.

 -3-2-2ظرفیت ترسیب پروتئین

ظرفیت ترسیب پروتئین طبق روش کائور و سینگ ()2222
 -1-2-2عملیات فراپاالیش و تولید ایزولهی پروتئینی
کانوال

به منظور انجام مرحله فیلتراسیون غشایی ،محلول استخراج
شده ابتدا از  9الیه پارچه متقال عبور داده شد و سپس به

اندازهگیری گردید

(16
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 -4-2-2تعیین گلوکزینوالت

 -3-2تجزیه و تحلیل آماری

اندازهگیری میزان گلوکزینوالت بر اساس جذب ویژهی نور

این تحقیق در قالب طرح کامالً تصادفی ساده با سه تکرار

فوق بنفش ترکیبات تیواوره و اگزازولیدین -2-تیون و طبق

انجام شد و نتایج حاصل با استفاده از نرم افزار آماری SAS

روش وتر و یانگ صورت پذیرفت (.)22

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مقایسه میانگین دادهها با
استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن در سطح آماری 2

 -5-2-2تعیین میزان اسید فیتیك

درصد انجام گردید.

تعیین میزان اسید فیتیك طبق روش فبلز و همکاران ()2221
صورت پذیرفت (.)13

 -3نتایج و بحث
 -1-3ظرفیت استخراج پروتئین کنجالههای صنعتی

 -6-2-2شاخص حالّلیّت نیتروژن

1

کانوال

در تعیین شاخص حالّلیّت نیتروژن از روش شماره 96 -23

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین میزان ظرفیت

( )AACC ،2222استفاده شد (.)6

استخراج پروتئین کنجالههای مورد آزمایش اختالف
معنیدار ( )p>2/21وجود دارد و کنجالهی صنعتی بهپاک

 -7-2-2جذب آب

2

بیشینهی میزان میزان ظرفیت استخراج پروتئین را به خود

برای تعیین خصوصیّت جذب آب از روش پیشنهادی مور و

اختصاص داد (جدول .)1

همکاران ( )2221استفاده گردید (.)14

نتایج مربوط به میزان استخراج پروتئین از کنجالههای مورد
آزمایش که در جدول  1نشان داده شده است ،حاکی از آن

 -8-2-2جذب روغن

3

است که ظرفیت استخراج پروتئین کنجالهی صنعتی بهپاک

تعیین خصوصیت جذب روغن بوسیلة روش روش دف و

با  32/1درصد و با اختالف معنیدار ( )p>2/21به ترتیب

موخرجی ( )1486انجام شد (.)11

 92/4درصد و  39/4درصد از موارد مشابه خود در

 -9-2-2فعالیّت امولسیونکنندگی

برای

مشخص

نمودن

میزان

کنجالههای صنعتی یگانه خزر و سویابین بیشتر است .با

4

خصوصیّت

فعالیّت

امولسیونکنندگی طبق روش کائور و سینگ ( )2222عمل
گردید (.)16

توجه به وجود تفاوت در روشهای مورد استفاده در فرآیند
حاللزدایی کنجاله در سه شرکت مورد نظر ،نزدیك بودن
میزان استخراج پروتئین از کنجالهی دو شرکت یگانه خزر و
سویا بین و تفاوت معنیدار آن دو با مشابه خود از شرکت

 -11-2-2خصوصیت کفزایی

بهپاک قابل توجیه میباشد .نتایج مطالعات مختلف نشان داد

5

تعیین این خصوصیّت عملکردی با روش پیشنهادی مور و
همکاران ( )2221صورت پذیرفت (.)14

1

)Nitrogen Solubility Index (NSI
Water Absorption
3
Fat absorption
4
Emulsifying Activity
5
Whippability
2

که با افزایش دما ،میزان راندمان استخراج پروتئین از
کنجالهها کاهش مییابد (.)21
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جدول  -1ظرفيت استخراج پروتئين كنجالهي تجاري كانوال تهيه شده از سه شركت يگانه خزر ،سويا بين و بهپاك بهشهر
ظرفيت استخراج پروتئين(درصد)

نمونه
كنجالهي صنعتی يگانه خزر

12/7c

كنجالهي صنعتی سويا بين

12/8b

كنجالهي صنعتی بهپاك

21/2a

حروف مشترك در ستون ظرفيت استخراج نشاندهنده عدم اختالف معنیدار آماري ( )p>5/50بين ميانگينهاست

 -2-3ظرفیت ترسیب پروتئین کنجالهی صنعتی کانوال

ترسیب پروتئین کنجالهی صنعتی یگانه خزر با  64/2درصد

در این تحقیق روش ترسیب سه مرحلهای بکار گرفته شد و

و بدون اختالف معنیدار ( 2/4 ،)p>2/22درصد بیشتر از

ظرفیت ترسیب پروتئین عبارت از بیشترین مقدار ترسیب

مورد مشابه خود در کنجاله صنعتی بهپاک و با اختالف

پروتئین در  pHبهینهی اعمال شده در آزمایش (9/2-2/2

معنیدار ( 9/2 ،)p>2/22درصد بیشتر از مورد مشابه خود

 )pHمیباشد .نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین میزان

در کنجالهی صنعتی سویا بین بود .هر واریتهی کلزا/کانوال

ظرفیت ترسیب پروتئین کنجالههای مورد آزمایش اختالف

دارای ترکیب پروتئینی خاصّ خود میباشد و لذا وزن

معنیدار ( )p>2/22وجود دارد و کنجالهی صنعتی بهپاک

مولکولی پروتئین و دامنهی آن و نیز نقطهی ایزوالکتریك

و کنجالهی صنعتی یگانه خزر بدون اختالف معنیدار با هم

در ارقام مختلف ،متفاوت است.

بیشینهی میزان ظرفیت استخراج پروتئین را به خود اختصاص
دادند (جدول  .)2نتایج حاکی از آن است که ظرفیت

جدول  -2ظرفيت ترسيب پروتئين كنجالههاي صنعتی كانوال

نمونه

ظرفيت ترسيب پروتئين(درصد)

كنجالهي صنعتی يگانه خزر

96/1a ±5/7

كنجالهي صنعتی سويا بين

99/4b ±5/0

كنجالهي صنعتی بهپاك

98/9a ±5/4

در هر ستون اختالف معنیدار آمار ي ( )p>5/50بين ميانگينهاي با حروف يکسان وجود ندارد.

 -3-3ترکیب شیمیایی کنجاله و ایزوله پروتئینی کانوال

مقایسهی ترکیب شیمیایی کنجاله و ایزولهی پروتئینی

شرکت بهپاک

رسوبی حاصل از ترسیب پروتئینهای استخراج شده به

با توجه به مطالبی که در قسمت فوق آورده شد ،به منظور
ادامه این پژوهش کنجاله شرکت بهپاک انتخاب گردید و
باقی آزمایشات روی آن صورت پذیرفت .جدول 3

داخل محلول قلیایی که در  pH 12/2از کنجالهی صنعتی
کانوال تهیّه شد ،در جدول  3آورده شده است .همانطور که
مشخص است میزان پروتئین در ایزوله بیشتر ولی میزان
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گلوکزینوالت و اسید فیتیك آن کمتر از کنجاله بود .نتایج

پس از فرآیند سرد کردن ،تجمّع اجسام پروتئینی تودهای

این بخش با تحقیقات دیگران در مورد میزان پروتئین

منفرد را تشکیل داده که قابل تشخیص نمیباشد ،امّا اسید

ایزولهی رسوبی مطابقت داشت ( 28و  .)24فرآیند تجاری

فیتیك در داخل ساختمان پروتئینی به صورت دست نخورده

معمول جهت استخراج روغن از کلزا شامل مراحل :فلس یا

باقی میماند .به طور مشابه ،کنجاله پس از استخراج با حالّل

پرککردن ،عملیات پرس ،استخراج با حالّّل ،حالّل زدایی

و حالّل زدایی دارای پروتئینهای به هم پیوسته و ترکیب

و سرد کردن کنجالهی بدون روغن است .عبور دانهی کلزا

شده میباشد ،در حالیکه اسید فیتیك دست نخورده در آن

از غلطكهای تولید فلس یا پرک ،تأثیر کمی روی

باقی میماند(.)29

ساختمان شیمیایی پروتئینهای ذخیرهای و اسید فیتیك دارد.

جدول  -3تركيب شيميايی كنجاله و ايزولههاي پروتئينی رسوبی تهيّه شده از كنجالهي صنعتی بهپاك
پروتئين

گلوكزينوالت

اسيد فيتيك

نوع نمونه

(()N × 9/10درصد)

(ميلیگرم بر گرم ايزوله)

(درصد)

كنجالهي صنعتی

21/2± 5/02b

5/84± 5/22a

2/98± 5/1a

ايزوله پروتئينی

81/1± 2/6a

5/28± 5/51b

1/99± 5/52b

نتايج عبارت است از :ميانگين  2تکرار SD ±

 -4-3خصوصیّات عملکردی ایزولههای پروتئینی

محقّقین دیگر نشان میدهد که شاخص حالّلیت نیتروژن

رسوبی

ایزولههای رسوبی تهیّه شده از کنجالة دوفازی کلزا بسیار

نتایج خصوصیات عملکردی ایزولههای پروتئینی رسوبی
تهیّه شده از کنجالهی تجاری کانوال در جدول  9نشان داده
شده است .مصرفکنندگان محصوالت پروتئینی بیشتر از
شاخصهای پراکنش پروتئین 1و حالّلیت نیتروژن 2به عنوان
یك تست سریع برای سنجش کیفیّت خصوصیّات
عملکردی پروتئینها استفاده مینمایند ،زیرا پروتئینهای با
حالّلیّت کم دارای خصوصیّات عملکردی محدودی بوده و
محدودیّتهای زیادی برای استفاده از آنها در فرموالسیون
موادّ غذایی وجود دارد ( .)1شاخص حالّلیت نیتروژن
ایزولهی رسوبی مورد آزمایش پایین بود .احتماالً به این
دلیل که ایزولهی رسوبی تقریباً در  pHنزدیك به pH
طبیعی مخلوط آبی نمونهی مربوطه ،تهیّه شده است .نتایج
1

)Protein Dispersibility Index (PDI
)Nitrogen Solubility Index (NSI

2

پایین میباشد ( .)28جذب آب را باید مهمترین خصوصیت
فیزیکی پروتئینها دانست .جذب آب ساختمان فیزیکی،
خصوصیّات فرآیندی و میزان فعّالیّت آبی مادّة غذایی را
تحت تأثیر قرار میدهد .موضوع جذب آب پروتئینها به
دنبال خود مقولهی حالّلیّت را مطرح میسازد و جذب آب
زیاد ،لزوماً به معنای بهتر بودن آن نیست ،زیرا جذب آب
نامتناسب یك مادّه موجب بیآب شدن سایر اجزاء تشکیل
دهندهی سیستم میگردد ( .)1میزان جذب آب کنجالهی
صنعتی کانوالی مورد آزمایش معادل  122/2درصد بود.
نتایج این تحقیق مبنی بر باال بودن جذب آب و مطلوب
بودن خصوصیات آب پیوندی نمونهی مورد مطالعه بود که
با نتایج محققین دیگر هم خوانی دارد ( .)2ساز و کار جذب
روغن طبق نظریهی کینسال ،عمدتاً ناشی از محبوس شدن
فیزیکی روغن به وسیلهی جذب مویینهای است ( .)12جذب
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روغن ایزولهی پروتئینی رسوبی تهیّه شده از کنجالهی

 92/9درصد ( )3برای کنجالهی تجاری کانوال گزارش شده

صنعتی کانوال معادل  222درصد بود .مقایسهی نتایج این

است .نتایج تحقیقات نشان داده است که ایزولههای رسوبی

تحقیق در مورد فعالیت امولسیونکنندگی با نتایج محقّقین

دارای جذب آب باال ،فعّالیّت امولسیونکنندگی کمتری

دیگر نمیتواند ،مفید واقع گردد؛ زیرا در تعیین آن شرایط

دارند .تشکیل امولسیون زمانی که پروتئین تمایل دارد تا از

استاندارد خاصی به کار نمیرود .در تحقیق دیگری که در

فضای بین سطحی به داخل فاز پراکنده جذب شود ،بسیار

آن از روشی مشابه این آزمایش برای تعیین جذب روغن

مشکل است ( 2و  .)3ظرفیت کفزایی ایزولهی پروتئینی

استفاده شده بود ،میزان جذب روغن کنجالهی تجاری

رسوبی تهیه شده از کنجالهی صنعتی کانوالی مورد

کانوال  226/1درصد گزارش شده است ( .)2پروتئینها به

آزمایش معادل  121درصد بود .در تحقیقات دیگر ظرفیت

دلیل داشتن گروههای آبدوست و آبگریز در مولکول

کفزایی ایزولههای پروتئینی رسوبی تهیه شده از کنجالهی

خود طبیعتاً میتوانند به عنوان یك عامل پیوند دهنده یا

تجاری کانوال  48درصد ( )2گزارش شده است .با توجه به

امولسیون کننده میان دو جزء غذایی که هر کدام دارای

میزان شاخص حاللیت نیتروژن ،فعالیت امولسیون کنندگی و

یکی از این دو ویژگی هستند ،عمل نمایند ( .)1میزان

ظرفیت کفزایی باال ،میتوان این ماده را به عنوان موادی

فعالیت امولسیونکنندگی کنجالهی صنعتی کانوالی مورد

با خصوصیات عملکردی مطلوب و قابل مقایسه با ایزولههای

آزمایش معادل  93/8درصد بود که به خوبی قابل مقایسه با

پروتئینی موجود در بازار و حتی برتر از آنها به حساب

کنجالهی سویا به عنوان یك پروتئین مرجع میباشد .در

آورد.

مطالعات محقّقین دیگر فعّالیت امولسیون کنندگی معادل

جدول  -4خصوصيّات عملكردي ايزولههاي پروتئينی رسوبی تهيه شده از كنجالهي صنعتی كانوال

ايزولهي پروتئينی

شاخص حالليت

جذب آب

جذب روغن

فعاليت امولسيون

ظرفيت

نيتروژن (درصد)

(درصد)

(درصد)

كنندگی (درصد)

كفزايی
(درصد)

رسوبی
كنجالهي صنعتی

2/21± 5/28

270/0± 2/9

155± 0

42/8± 2/6

252± 4

نتايج عبارت است از :ميانگين  2تکرار .SD ±

 -4نتیجهگیری کلی

سویابین ،یگانهخزر و بهپاک صورت گرفت و نتایج نشان

با توجه به اینکه آگاهی عمومی در مورد مزایای تغذیه با

داد که کنجالهی صنعتی تولیدی در شرکت بهپاک به علت

محصوالت بر پایهی پروتئین گیاهی نظیر محصوالت

استفاده از سیستم حاللزدایی فلش در خط تولید خود،

کمکالری و حاوی الیاف زیاد و همچنین اجتناب از

کنجاله مرغوبتری داشت .در قسمت دوم به بررسی

چربیهای حیوانی ،روندی فزاینده دارد ،محققین در این

خصوصیات عملکردی ایزوله پروتئینی تولیدی از

تحقیق به منظور معرفی کنجاله ایزوله پروتئینی بر آمدند .در

کنجالههای صنعتی بهپاک پرداخته شد و با توجه به

پایان میتوان این پژوهش را از دو دیدگاه مورد ارزیابی

تحققیات صورت گرفته میتوان آن را به عنوان موادی با

قرار داد .ابتدا بررسی کنجاله کانوالی صنعتی  3شرکت

خصوصیات عملکردی مطلوب و قابل مقایسه با ایزولههای
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