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چکیده

نان غذای اصلی مردم بسیاری از کشورهای جهان را تشکیل میدهد .با توجه به اینکه پروتئین گندم از نظر اسیدهای آمینه خصوصا
لیزین و همچنین اسیدهای چرب غیر اشباع (امگا 3-و امگا )6-فقیر میباشد .اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب برای فعالیتهای زیستی
ضروری بوده و کمبود آنها موجب اختالالت فیزیولوژیکی متعدد در انسان میگردد .کنسانتره پروتئین ماهی منبع غنی از پروتئین
خصوصا اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب مورد نیاز بدن میباشد که برای تامین رفع این نیازها مناسب میباشد .در این پژوهش اثر
استفاده از سطوح مختلف کنسانتره پروتئینی ماهی کپور نقرهای (( ،)Silver Carp Protein Concentrate; SCPCتیمار شاهد) 3 ،2 ،و
 4درصد (به ترتیب تیمارهای  C ،B ،Aو  )Dبر شاخصهای شیمیایی و فیزیکوشیمیایی نانهای تولیدی با استفاده از یک طرح کامال
تصادفی مورد بررسی قرار گرفت .براساس نتایج در تمام تیمارها میزان پروتئین ،چربی ،رطوبت pH ،WHC ،افزایش یافت و از لحاظ
آماری بین تیمارها تفاوت معنیدار وجود داشت ( .)P>0/05نتایج نشان داد اسیدهای آمینه ضروری بدن (لیزین و متیونین) و همچنین
اسیدهای چرب (خصوصا  EPAو  )DHAدر تیمار  Dنسبت به تیمار شاهد افزایش و از نظر آماری تفاوت معنیدار وجود داشت
( .)P>0/05با افزایش سهم  SCPCمیزان شاخصهای مغذی مورد آزمایش افزایش چشمگیر داشته و از نظر آماری دادهها دارای تفاوت
معنیدار بودند .تیمار  Dبا دارا بودن میزان باالی این مواد مغذی ،برای غنیسازی نان و سایر محصوالت نظیر ماکارونی ،بیسکوئیت و غیره
پیشنهاد میگردد.
واژگان کلیدی :کپور نقرهای ،ارزش غذایی ،پودر پروتئینه ماهی ،نان تست.

مقدمه
با توجه به ویژگیهای فرهنگی و اقتصادی کشور ،نان
از منابع اصلی الگوی غذایی افراد ،ارزانترین منبع
پروتئین و انرژی در تغذیه اکثر مردم جهان است.
امروزه میل به استفاده از نانهای صنعتی به دلیل
پایین بودن ضایعات ،آمادهسازی سریع ،پذیرش
عمومی باال و سهولت دسترسی به نان تازه افزایش
یافته است (ناصحی و همکاران1388 ،؛ توان و
همکاران .)1396 ،یکی از مشکالت نانهای صنعتی
کمبود پروتئین خصوصا اسیدهای آمینه ضروری بدن
و اسیدهای چرب غیراشباع میباشد .استفاده از
فرموالسیون مناسب در تهیه نان میتواند تامینکننده
بسیاری از مواد مورد نیاز بدن باشد و از ایجاد بسیاری

از بیماریها نظیر سو تغذیه و دیابت پیشگیری نماید
( .)Movahed, 2014پروتئین گندم فاقد برخی از
اسیدهای آمینه ضروری بدن (لیزین و متیونین) بوده
که باید از منابع دیگری برای رفع نیازهای مصرف-
کنندگان تامین شود (کالنتر مهدوی و همکاران،
 .)1395روشهای گوناگونی برای باال بردن ارزش
تغذیهای نان و سایر محصوالت مشابه آن صورت
گرفته است .در این زمینه ،غنیسازی غذا با مواد
مغذی از اواسط قرن بیستم میالدی یک عمل
پذیرفته شده توسط صنایع غذایی بوده و هدف آن
افزایش ارزش غذایی از طریق پیشگیری یا اصالح
کمبودهای یک یا چند ماده مغذی است .نان ماده
غذایی بسیار مناسبی برای غنیسازی میباشد ،زیرا
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آمینه را تامین ،همچنین در فعالیتهای فیزیولوژیک
و ترمیمی بدن نقش مهمی ایفا میکند .آمینواسیدها
براساس اهمیت آنها در سنتز پروتئین به دو دسته،
اسیدهای آمینه ضروری (لیزین ،متیونین ،هیستیدین،
ایزولوسین ،لوسین ،ترئونین ،فنیل آالنین و والین) و
اسیدهای آمینه غیرضروری (آالنین ،اسید آسپارتیک،
اسید گلوتامیک ،گالیسین ،پرولین و سرین) تقسیم
میشوند .کیفیت پروتئین بستگی به غلظت و نسبت
اسیدهای آمینه تشکیل دهنده آن دارد .هرچه نسبت
آمینواسیدهای ضروری در یک پروتئین بیشتر باشد،
ارزش زیستی و کیفیت آن بیشتر خواهد بود (طاهری
و همکاران.)2018 ،
چربی ماهی منبع مهمی از اسیدهای چرب بلند
زنجیره چند اشباعی امگا 3-مانند ایکوزاپنتانوئیک
اسید ( )EPAو دوکوزاهگزانوئیک اسید ()DHA
است .ارزش غذایی چربی ماهی به اسیدهای چرب
غیراشباع )امگا 3-و امگا (6 -و ضرورت آن در جیره
غذایی انسان میباشد (.)Gogus et al., 2010
انجمن بینالمللی با مطالعه روی اسیدهای چرب
توصیه میکند که برای جلوگیری از بیماریهای قلبی
و عروقی EPA ،و  DHAحداقل به میزان  0/5گرم
در روز مصرف شود .افزایش این اسیدهای چرب در
غذا باعث کاهش بیماریهای قلبی عروقی و تورم
مفاصل روماتوئیدی میگردد ( Cleland et al.,
 .)2003; Wang et al., 2006اسید لینولنیک طی
متابولیزه شدن در بدن تبدیل به  EPAو  DHAو در
نهایت به پروستاسیکلین میشوند .پروستاسیکلین از
ایجاد لخته در عروق جلوگیری و منجر به انبساط
عروق میشود .همچنین از تولید ترومبوکسان  A2که
منقبض کننده عروق و جمعکننده پالکتها است نیز
جلوگیری میکنند .بیماران دیابتی توانایی کمی برای
تبدیل اسید لینولنیک به  EPAو  DHAدارند.
عوارض ناشی از آترواسکلروز که شامل بیماریهای
عروق کرونر ،مغز و اندام ها است که در بیماران
دیابتی شایعتر از امراض دیگر است ( Gogus et al.,
 .)2010; Devi et al., 2013همچنین چربی آبزیان

اکثریت افراد جامعه از آن استفاده کرده و افزایش
مصرف آن بیخطر بوده است .در گذشته مطالعات
محدودی در زمینه غنیسازی نان و محصوالتی نظیر
ماکارونی ،بیسکوئیت و غیره صورت گرفته است .در
همین راستا در اواخر دهه  1960میالدی ،نانواییهای
دولتی در هندوستان اقدام به تولید "نان نوین" غنی
شده با استفاده از اسیدهای آمینه و مواد معدنی
کردند (برنجی اردستانی و همکاران1388 ،؛ معینی و
همکاران.(Bastos et al., 2014;1388 ،
یکی از روشهای غنیسازی استفاده از کنسانتره
پروتئین ماهی ) )SCPCمیباشد SCPC .به عنوان
یک محصول برای مصارف انسانی بوده که از طریق
حذف چربی و رطوبت گوشت ماهی به دست میآید،
این محصول منبع خوبی از پروتئین ،سرشار از
اسیدهای آمینه ضروری و سایر مواد مغذی میباشد و
برخالف غذاهای خام و غیر عملآوری ( 20درصد
پروتئین) ،حدود  80درصد پروتئین در خود جای
میدهد ( Adelek, 2010; Tahergorabi et al.,
 .)2012ماهیان به دلیل دارا بودن پروتئینهایی با
ارزش غذایی باال ،سطح باالی آمینه ضروری بدن
(لیزین و متیونین) نسبت به پروتئینهای گیاهی،
چربیهای غیراشباع امگا 3-و ویتامین اهمیت زیادی
در رژیم غذایی انسان دارند ،از این رو مصرف آبزیان
در دهههای اخیر به دنبال اهمیت طبی و درمان
بسیاری از بیماریهای صعب العالج در حال افزایش
است ( Haliloglu et al., 2004; Khoshkhoo et
 .)al., 2012; Bastos et al., 2014این ماده مغذی
همچنین دارای خصوصیات عملکردی منحصر به فرد
نظیر توانایی تولید ژل ،ظرفیت امولسیون کنندگی،
ظرفیت نگهداری آب و غیره میباشد که از این
خصوصیات میتوان در صنایع مختلف بهرهگیری
نمود .ترکیبات شیمیایی ماهی با توجه به گونه،
منطقه صید ،فصل ،جنسیت و سن ماهی تغییر می-
کند ( Khoshkhoo et al., 2012; Mohamed et
.)al., 2014; dan Syahrul, 2015
اسیدهای آمینه ماهی نیازهای انسان به اسیدهای
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غنیسازی نان با کنسانتره پروتئین ماهی کپور نقرهای

پژوهش ،غنیسازی نان تست با  SCPCو بررسی اثر
آن بر شاخصهای شیمیایی و بیوشیمیایی نانهای
است.

در پیشگیری از بیماریهایی نظیر ام اس ،کاهش
سطح کلسترول و تری گلیسیرید ،فشار خون باال،
افسردگی و سرطان نقش مهمی دارد .اسیدهای چرب
غیر اشباع  PUFAبه طور گسترده به عنوان یکی از
پایههای اصلی در سبک زندگی سالم و تغذیه پذیرفته
شده است (شعبانپور و همکاران1394 ،؛ اشرفی و
;Gogus et al., 2010
همکاران1399 ،؛
 .)Harlioglu, 2012; Bastos al et., 2014در
جهان میزان مصرف سرانه آبزیان در سال 2013
حدود  19/7کیلوگرم بود ،این در حالی است که در
سال  2016مقدار آن به حدود  20کیلوگرم رسیده و
پیشبینی میشود در سال  2020به  23کیلوگرم
افزایش یابد ( .)FAO, 2017میزان مصرف آبزیان در
دهههای اخیر به دلیل رویکرد عمومی جوامع مختلف
به مصرف غذاهای دریایی و نقش آن در پیشگیری و
درمان بسیاری از بیماریها در حال افزایش است
(.)Haliloglu, 2004
در این تحقیق از سوریمی برای تهیه SCPC
استفاده شد .سوریمی یکی از مهمترین فرآوردههای
دریایی است که از طریق شستشوی چند باره گوشت
چرخ شده ماهی و استفاده از مواد محافظتکننده در
برابر سرما نظیر ساکارز یا سوربیتول تهیه میشود
( )Park and Lin, 2005و به عنوان ماده اولیه در
تولید طیفی از فرآوردههای غذایی نظیر سوسیس،
کالباس ،برگر و غیره مورد استفاده قرار میگیرد
( .)Park and Morrissey, 2000تحقیقات
محدودی در زمینه غنی سازی نان و محصوالت مشابه
آن به وسیله کنسانتره پروتئین ماهی و تاثیرات آن در
رژیم غذایی انسان مورد مطالعه واقع شده است
(آزادیان و همکاران1391 ،؛ کالنتر مهدوی و
همکاران1395 ،؛ ;dan Bastos et al., 2014
 .)Syahrul, 2015; Goes et al., 2016با توجه به
کمبود مواد پروتئینی در رژیم غذایی افراد خصوصا
اطفال ،سالمندان و زنان باردار استفاده از محصوالت
غنی شده با  SCPCمیتواند راهکار مناسبی برای
رفع این نیاز به حساب آید .از این رو هدف از این

مواد و روشها
تهیه کنسانتره پروتئین ماهی کپور نقرهای به
روش شستشو :ماهی کپور نقرهای در اوزان بازاری
(با میانگین وزن  1000±100گرم) از بازار عرضه
محصوالت پروتئینی خریداری و به آزمایشگاه فرآوری
آبزیان منتقل گردید و پس از شستشو با آب تمیز،
مراحل اولیه فرآوری شامل سرزنی ،تخلیه شکمی،
پوستکنی و فیلهسازی ماهیان در حضور مقادیر کافی
از یخ انجام گرفت .فیله ماهیان با استفاده از چرخ
گوشت خانگی (پارس خزر مدل  ،1200ایران؛ قطر
منفذ  3میلیمتر) چرخ گردید .جهت تولید کنسانتره-
ی پروتئین ماهی کپور نقرهای ،گوشت چرخ شده طی
 3مرحله و هر مرحله به مدت  5دقیقه با آب مقطر (با
نسبت  )1:4در درجه حرارت  4درجه سانتیگراد
درون ظرف همزده شد و آبگیری به طور دستی
صورت گرفت .مرحله سوم شستشو با آب نمک 0/3
درصد ،جهت آبگیری بهتر از گوشت انجام گردید.
پس از هر مرحله شستشو ،فرآیند آبگیری توسط
پارچه تنظیف به صورت دستی انجام گرفت
( .)Shimizu et al., 1992محصول نهایی در آون
) DZF-6050حجم  50لیتری) با دمای 60درجه
سانتیگراد قرار گرفت تا محصول کامال خشک شود.
در نهایت محصول خشک شده پس از آسیاب
(مدل )GR-123Pبستهبندی و تا زمان استفاده در
یخچال نگهداری شد.
تهیه نان تست غنی شده با کنسانتره پروتئین
ماهی کپور نقرهای :جهت غنیسازی نان تست،
 SCPCجایگزین آرد گندم مصرفی گردید .مقادیر
جایگزینی شامل صفر (شاهد)  3 ،2و  4درصد بود.
عملیات تولید نان در کارخانه کیان گرم نان (زنجان،
ایران) انجام گرفت .مواد اولیه پس از توزین با باسکول
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جدول  - 1فرموالسیون  3تیمار نانهای تست غنی شده با پودر پروتئینه ماهی کپور نقرهای بر حسب درصد.
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ترکیبات
آرد گندم
بهبود دهنده شرکت کیان گرم نان
مایه خمیر
مارگارین
روغن مایع
پودر پروتئینه ماهی
پرپیونات
آب شهری
نمک

A
54/61
5/45
1/09
2/72
2/72
0
0/27
32/74
0/40

B
53/52
5/45
1/09
2/72
2/72
1/09
0/27
32/74
0/40

C
52/98
5/45
1/09
2/72
2/72
1/63
0/27
32/74
0/40

D
52/43
5/45
1/09
2/72
2/72
2/18
0/27
32/74
0/40

( Aنمونه شاهد)( B ،نمونه  2درصد) ( C ،نمونه  3درصد) و  ( Dنمونه  4درصد)

نانومتر به کمک دستگاه Perkin-Elmer ( HPLC

اعتماد (مدل  - 501WIایران) به داخل دستگاه
میکسر ( )Enkomak, Turkeyمنتقل شد .پس از
تهیه خمیر ،چانهگیری (مرشد گوهر  -ایران) و قالب-
بندی انجام و خمیر به مدت  15الی  20دقیقه
استراحت داده شد .سپس قالبها به داخل گرمخانه
(مدل بهداد  -ایران) با دمای  37°Cو به مدت 1/5-2
ساعت انتقال داده شدند تا حجمگیری صورت گیرد.
سپس از گرمخانه قالبهای حاوی خمیر به آون
(مرشد گوهر -ایران) با دمای  20( 200°Cدقیقه
مشعل روشن 20 ،دقیقه مشعل خاموش) منتقل
شدند تا نانها کامال پخته شوند .نانهای پخته شده از
آون خارج و به منظور خنکسازی در مقابل فن
( )PFC1212DE, Chinaقرار گرفتند .پس از بسته-
بندی (مسائلی -ایران) جهت آنالیز شاخصهای مغذی
به آزمایشگاه فرآوری انتقال داده شدند .میزان و نوع
مواد پایهی تشکیل دهندهی نانها در جدول  1ارائه
شده است.

 )Co, Series 200, USAمورد سنجش قرار
گرفتند .جهت تهیه منحنی استاندارد ،برای تمامی
اسیدهای آمینه مورد بررسی ،از پنج غلظت مختلف
استفاده شد .آنالیز پیکها با استفاده از نرمافزار
Version 3.200, Waters, Milford, ( Breeze
 )MA, USAانجام گردید ( Matloub et al.,
.)2004
اندازهگیری پروتئین خام :سنجش پروتئین به
روش کلدال با استفاده از دستگاه کلدال صورت
پذیرفت با استفاده از رفرنس ()AOAC, 2005
استفاده شد .میزان نیتروژن نمونه از طریق فرمول زیر
محاسبه و در پایان جهت تبدیل میزان نیتروژن به
پروتئین از ضریب  ( 6/25ضریب پذیرفته شده برای
تعیین پروتئین خام نمونههای غذایی براساس میزان
نیتروژن موجود در هر نمونه) استفاده گردید:
× نرمالیته اسید× حجم اسید ) =}(mLدرصد نیتروژن
 }×100وزن اولیه نمونه ) 4/1 / (gمصرفی
 × 6/25درصد نیتروژن = درصد پروتئین خام

آنالیزهای شیمیایی
تعیین پروفیل اسید آمینه :روش  Pico Tagبا

تعیین پروفیل اسید چرب :چربی نانهای تولیدی،

تغییرات جزئی برای تعیین پروفیل اسیدهای آمینه
( )AAمورد استفاده قرار گرفت .برای تعیین پروفیل
اسیدآمینه از روش هضم اسیدی و شناسایی آن با
روش ایزوکراتیک استفاده گردید .نمونهها با بافر
استات سیدم و سولفات مس (در  pHبرابر  )5/6با
ستون پانزده سانتیمتری ( C18شرکت فنومونکس،
آمریکا) و به روش ایزوکراتیک در طول موج 235

با کلروفرم /متانول استخراج ()Folch et al., 1957
و آنگاه با  BF3در حضور سود متانولی متیله شدند.
اسیدهای چرب متیل استر به وسیله -nهگزان
استخراج و برای بررسی و شناسایی اسیدهای چرب
موجود در نمونه از دستگاه گاز کروماتوگراف ( )GCو
آشکار ساز نوع  FIDiاستفاده شد .از گاز هلیم به
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×] 100وزن اولیه نمونه ) / (gنمونه

عنوان گاز حامل استفاده شد .نظر به آنکه آشکارساز
دستگاه به گونهای به اسیدهای چرب حساس است
که در ازای هر اسید چرب که از ستون خارج میشود،
یک منحنی برابر با مقدار آن در کامپیوتر دستگاه
ثبت میشود ،با مقایسه زمانهای خروج هر اسید
چرب نمونه با زمانهای خروج اسیدهای چرب
استاندارد و همچنین مقایسه سطح زیر منحنی
نمودارها رسم شده ،تک تک اسیدهای چرب
شناسایی و مقدار آن محاسبه شد.

ظرفیت نگهداری آب :ابتدا کاغذی روی ترازو وزن
شد ،سپس  2گرم از نمونه بین کاغذ قرار گرفت و به
مدت  5دقیقه وزنه  2کیلوگرمی بر روی آن به منظور
تراوش آب موجود در نمونه قرار داده شد ،کاغذ
مرطوب و نمونه اندازهگیری شدند .از طریق فرمول
زیر ظرفیت نگهداری آب نمونه اندازهگیری شد
(رادمهر.)1392 ،
وزن نمونه بعد  -وزن نمونه اولیه = میزان تراوش آب
 × 100وزن نمونه اولیه  /از فشار
 ×100رطوبت اولیه نمونه  /میزان WHC = 1
آب تراوش شده-

اندازهگیری چربی خام :چربی خام از طریق روش
سوکسله ( )AOAC, 2002بر روی حالل اتر تعیین
گردید .نمونهها در محفظه قرار گرفت و عملیات
استخراج چربی از طریق تبخیر و تبرید اتر و عبور آن
از سطح نمونهها در بازه زمانی  24ساعته انجام
گردید .آب سرد در تمام مدت عملیات حرارتدهی
بالنها در دستگاه جریان یافت .جهت تبخیر باقیمانده
حالل ،نمونهها به مدت  6ساعت در آون دمای 105
درجه سانتیگراد قرار گرفتند .میزان چربی نمونهها بر
حسب درصد از فرمول زیر محاسبه گردید:
وزن  -وزن اولیه نمونه ) = } (gدرصد چربی خام
 } × 100وزن اولیه نمونه ) / (gنمونه پس از سوکسله

تعیین میزان  5 :pHگرم از نمونه میکس شده در
 45سی سی آب مقطر به مدت چند دقیقه مخلوط و
سپس از صافی عبور داده شد .بعد از طی  5الی 10
دقیقه به وسیله قرار دادن سر الکترود دستگاه pH
متر (مدل  )HL2211در مایع صاف شده  pHاندازه
گرفته شد (اصغرزاده کانی.)1387 ،
آنالیز آماری :دادهها توسط آزمون کولموگروف-
اسمیرنوف نرمال سنجی شد .بعد از تحقق دو شرط
اصلی آزمونهای پارامتریک تجزیه واریانس (همگن
بودن واریانس و نرمال بودن دادهها) ( ،)Zar, 1999از
آزمون تجزیه واریانس دو طرفه ( Tow Way
 )ANOVAبرای مقایسه واریانس بین تیمارها و از
آزمون دانکن برای بررسی وجود یا عدم وجود اختالف
معنیدار بین تیمارها (در سطح احتمال  5درصد) با
کمک نرمافزار آماری تحت ویندوز  SPSSو SAS
استفاده و رسم نمودارها نیز با استفاده از نرمافزار
 Excelصورت گرفت.

اندازهگیری خاکستر :یک گرم از نمونه داخل هر
بوته قرار گرفت و به داخل کوره الکتریکی (تهران
گدازهساز) منتقل گردید .نمونهها پس از طی مدت
زمان  3ساعت در دمای  550درجه سانتیگراد در
کوره ،از آن خارج و توزین شدند .درصد آن از فرمول
زیر تعیین شد (:)AOAC, 2002
وزن ) - (gوزن اولیه نمونه ) = { (gدرصد خاکستر
 { × 100وزن اولیه نمونه ) / (gنمونه بعد از کوره
اندازهگیری میزان رطوبت :وزن  5گرم از هر نمونه
و در آون ( ،DZF-6050حجم  50لیتری) با دمای
 105درجه سانتیگراد به مدت  24ساعت قرار
گرفتند .سپس نمونهها از آون خارج و توزین
گردیدند .مقدار رطوبت نمونهها (بر حسب درصد)
براساس فرمول زیر تعیین شد (:)AOAC, 2002
وزن نهایی ) – (gوزن اولیه نمونه ) = [(gرطوبت ()%

نتایج
پروفیل اسید آمینه :جدول  2نشان میدهد که با
افزایش سهم پروتئین ماهی در تیمارها ،اسیدهای
آمینه غیرضروری افزایش یافته بود .دادههای مربوط
به اسیدهای آمینه معنیدار بودند .اسیدهای آمینه
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جدول - 2ترکیب اسیدهای آمینه موجود در تیمارهای نان تولید شده بر حسب گرم بر  100گرم.
نام اسیدآمینه
اسید آسپارتیک3
اسید گلوتامیک3
سرین3
گالیسین3
هیستیدین3
آرژنین3
ترئونین2
آالنین3
پرولین3
تیروزین2
والین2
متیونین2
سیستئین2
ایزولوسین2
لوسین2
فنیل آالنین2
لیزین2
مجموعه اسیدهای آمینه ضروری
مجموعه اسیدهای آمینه غیر ضروری

اختصار
Asp
Glu
ser
Gly
His
Arg
Thr
Ala
pro
Tyr
Val
Met
Cys
lleu
Leu
Phe
Lys
-

( Aشاهد)
22/39
261/98
37/74
30/61
15/23
35/21
19/95
21/61
83/44
23/46
37/68
10/3
1/52
43/35
27/89
37/22
19/1
220/47
508/21

B
27/93
267/28
39/59
69/56
17/74
38/42
22/13
25/02
81/27
20/9
29/12
8/35
1/21
50/27
28/96
35/62
24/67
221/24
566/81

C
39/16
305/72
44/7
75/94
20/99
44/31
23/94
31/51
81/13
27/3
36/33
11/74
1/7
32/03
61/98
41/18
33/38
269/58
643/46

D
49/5
302/28
35/92
91/17
32/85
50/39
32/56
29/6
71/98
25/82
39/24
9/55
1/42
53/71
34/46
30/25
32/68
259/69
663/69

( Aنمونه شاهد)( B ،نمونه  2درصد) ( C ،نمونه  3درصد) و  ( Dنمونه  4درصد) 1 ،میزان تریپتوفان در این تست اندازه گرفته نشد 2 ،اسیدهای آمینه
ضروری برای بدن 3 ،اسیدهای آمینه غیر ضروری

پروتئین خام :نتایج نشان داد که بین تیمارهای ،A
 Bو  Cتفاوت معنیداری وجود نداشت .بیشترین
میزان پروتئین مربوط به تیمار  14/73( Dدرصد) و
کمترین میزان پروتئین در تیمار  12/92( Bدرصد)
بود .میتوان بیان داشت که با افزایش  SCPCدر
نانهای تولید شده میزان پروتئین خام در آنها
افزایش مییابد (شکل .)1
پروفیل اسید چرب :براساس جدول  3اسیدهای
چرب در تیمارهای با سهم بیشتر جایگزینی آرد گندم
با  SCPCافزایش یافت .میزان اسیدهای چرب در
تیمارهای  Bو  Cتفاوت چندانی نداشتند .میزان
لینولئیک اسید در تیمار  Dافزایش یافته بود .میزان
آراشیدیک اسید در تیمارهای مختلف یکسان بود.
میزان اسید پالماتیک ( )30/47گرم بر  100گرم
چربی ،هپتا دسنوئیک اسید  0/03گرم بر  100گرم
چربی ،اسید استئاریک  10/18گرم بر  100گرم
چربی و اکوزاهگزانوئیک اسید (امگا  0/02 )3گرم بر
 100گرم چربی در تیمار  Dافزایش یافته بود.

شکل  - 1میانگین پروتئین در تیمارهای مختلف نانهای تولید
شده برحسب وزن خشک (حروف انگلیسی کوچک ،بیانگر وجود
اختالف معنیدار در سطح احتمال  5درصد است) ( Aنمونه
شاهد)( B ،نمونه  2درصد) ( C ،نمونه  3درصد) و ( Dنمونه 4
درصد) (حروف مشابه نشان دهنده عدم اختالف معنیدار بین
تیمارها میباشد).

ضروری مانند متیونین ،سیستئین ،لوسین ،ایزولوسین
و غیره میزان آنها در تیمارهای  Cو  Dافزایش یافته
بودند و بیشترین میزان در تیمار  Cمشاهده شده
است .مجموع اسیدهای آمینه ضروری بدن میزان آن
در تیمار  Dنسبت به تیمار  Aافزایش یافته بود.
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جدول  - 3ترکیب اسیدهای چرب موجود در تیمارهای نان تولید شده (بر حسب گرم بر  100گرم چربی).
اسید چرب
لوریک اسید
مریستیک اسید
پنتا دکانوئیک اسید
پالماتیک اسید
پالمیتولئیک اسید
هپتا دکانوئیک اسید
هپتا دسنوئیک اسید
استئاریک اسید
اولئیک اسید
لینولئیک اسید
لینولنیک اسید
آراشیدیک اسید
ایکوسنوئیک اسید
آراشیدونیک اسید
ایکوزاپنتانوئیک اسید
دکوزاهگزانوئیک اسید
مجوع اسیدهای چرب غیر اشباع دارای یک پیوند دوگانه

اسید چرب
C12:0
C14:0
C15:0
C16:0
C16:1
C17:0
C17:1
C18:0
C18:1(n-6)C
C18:2(n-6)C
C18:3(n-3)C
C20:0
C20:1
C20:4(n-6)ARA
C20:5(n-3)EPA
C22:6(n-3)DHA
∑MUFA

( Aشاهد)
0/04
0/64
0/06
28/08
1/15
0/10
0/02
8/70
32/84
25/77
1/7
0/35
0/26
0/11
0/01
0/11
34/27

B
0/08
0/67
0/04
29/27
0/81
0/09
0/02
9/28
34/31
22/78
1/71
0/36
0/21
0/20
0/01
0/06
35/35

C
0/08
0/68
0/05
31/33
0/44
0/09
0/01
9/97
33/36
21/82
1/36
0/32
0/20
0/15
0
0/06
34/01

مجوع اسیدهای چرب غیر اشباع دارای یک پیوند دوگانه
مجموع اسیدهای چرب اشباع
شاخص آنتروژنیک
شاخص ترومبوژنیک
مجموع اسیدهای چرب امگا 3باچند پیوند دو گانه
مجموع اسیدهای چرب امگا 6با چند پیوند دو گانه

∑PUFA
∑SFA
TI
AI
∑n3-PUFA
∑n6-PUFA

0/07
0/65
0/05
30/47
0/45
0/09
0/03
10/18
33/45
24/21
1/68
0/35
0/23
0/18
0/02
0/05
34/16

27/7
38/33
1/05
0/49
1/82
25/88

24/76
39/79
1/13
0/53
1/78
22/98

23/39
42/52
1/07
0/59
1/42
21/97

26/14
41/86
1/19
0/54
1/75
24/39

∑n3/ n6

0/070

0/077

0/064

0/071

مجموع اسیدهای امگا  3به امگا 6
( Aنمونه شاهد)( B ،نمونه  2درصد) ( C ،نمونه  3درصد) و  ( Dنمونه  4درصد)

D

چربی خام :نتایج نشان داد که تفاوت معنیداری بین
تیمارهای  C ،Bو Dوجود ندارد .باالترین درصد
چربی مربوط به تیمار  3/36 Dدرصد و کمترین
میزان آن در تیمار  Aبا  2/46درصد بود (شکل .)2
خاکستر :نتایج نشان داد که بین تیمارها تفاوت
معنیداری وجود ندارد .بیشترین درصد خاکستر برای
تیمار  1/53( Aدرصد) و کمترین میزان آن در تیمار
 1/23( Dدرصد) بود .نتایج همچنین نشان داد که با
افزایش سهم  SCPCدر نان ،میزان خاکستر کاهش
پیدا میکند (شکل .)3

شکل  - 2میانگین چربی در تیمارهای مختلف نان¬های تولید
شده بر حسب وزن خشک (حروف انگلیسی کوچک ،بیانگر
وجود اختالف معنیدار در سطح احتمال  5درصد است) A
(نمونه شاهد)( B ،نمونه  2درصد) ( C ،نمونه  3درصد) و D
(نمونه  4درصد) (حروف مشابه نشان دهنده عدم اختالف معنی-
دار بین تیمارها میباشد).

میزان رطوبت :نتایج نشان داد که بین تیمارهای ،B
 Cو  Dتفاوت معنیداری وجود ندارد .بیشترین
میزان رطوبت مربوط به تیمار  36/34( Cدرصد)
درصد و کمترین میزان مربوط به تیمار 34/06( A
درصد) بود .براساس نتایج بین تیمارهای مختلف

پروتئین و زمان تفاوت معنیداری وجود ندارد (شکل
.)4
تعیین ظرفیت نگهداری آب :براساس نتایج بین
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تیمارهای  Bو  Dاز لحاظ آماری تفاوت معنیداری
وجود نداشت .بیشترین میزان  pHمربوط به تیمار D
( )5/91و کمترین میزان مربوط به تیمار )5/82( A
بود .براساس نتایج آنالیز واریانس ،بین تیمارهای
مختلف پروتئین و زمانهای مورد بررسی از لحاظ
آماری تفاوت معنیداری وجود داشت (.)P>0/05
بحث
یکی از مشکالت اصلی تغذیه در اغلب کشورهای در
حال توسعه ،سو تغذیه انرژی -پروتئین است .بنابراین،
مصرف غذاهایی غنی از پروتئین باعث بهبود کیفیت
تغذیهای غذاهای اصلی و ارتقای سطح سالمت مردم
خواهد شد .در ایران علیرغم اثبات اثرات سودمند
متعدد آبزیان ،سرانه مصرف آن (حدود  9کیلوگرم)
فاصله زیادی با میانگین مصرف جهانی (بیش از 19/5
کیلوگرم) دارد (سالنامه آماری سازمان شیالت ایران،
 .)1394با توجه به این موضوع که امروزه میل
مصرفکننده به استفاده از نانهای صنعتی به دلیل
سهولت دسترسی افزایش پیدا کرده است ،از این رو
نیاز به رفع کمبودهای تغذیهای (کمبود میزان
پروتئین ،اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب غیر
اشباع) موجود در نانها برای کاهش سوءتغذیه و
غنیسازی آن با منابعی با منشاء پروتئینی احساس
میشود .برای مثال غنیسازی نان به وسیله SCPC
میتواند میزان سرانه مصرف آبزیان را افزایش دهد و
موجب رفع کمبودهای تغذیهای موجود در نان از
جمله افزایش میزان پروتئین ،اسیدهای چرب
غیراشباع مورد نیاز بدن و افزایش مواد معدنی گردد.
درصورتی که نانهای امروزی از نظر اسیدهای آمینه
ضروری و خصوصا اسیدهای چرب غیر اشباع بلند
زنجیره فقیر میباشند.
با توجه به نتایج با افزایش  SCPCدر نانهای
تولید شده ،میزان اسیدهای آمینه ضروری و
غیرضروری نیز افزایش یافت .نتایج حاصله با نتایج
مطالعه  Mohamedو همکاران ( )2014بر روی
غنیسازی بیسکویت با پودر پروتئینه ماهی مطابقت

شکل  - 3میانگین خاکستر در تیمارهای مختلف نانهای تولید
شده (حروف انگلیسی کوچک ،بیانگر وجود اختالف معنیدار در
سطح احتمال  5درصد است) ( Aنمونه شاهد)( B ،نمونه 2
درصد) ( C ،نمونه  3درصد) و ( Dنمونه  4درصد) (حروف مشابه
نشان دهنده عدم اختالف معنیدار بین تیمارها میباشد).

شکل  - 4میانگین رطوبت در تیمارهای نانهای تولید شده در
طی  8روز نگهداری در دمای محیط (حروف انگلیسی کوچک،
بیانگر وجود اختالف معنیدار در سطح احتمال  5درصد است)
( Aنمونه شاهد)( B ،نمونه  2درصد) ( C ،نمونه  3درصد) و D
(نمونه  4درصد) (حروف مشابه نشان دهنده عدم اختالف معنی-
دار بین تیمارها میباشد).

تیمارهای  B ،Aو  Cتفاوت معنیداری وجود نداشت.
بیشترین میزان ظرفیت نگهداری آب مربوط به تیمار
 96/34( Aدرصد) و کمترین میزان مربوط به تیمار
 94/83( Dدرصد) بود .همچنین به مرور زمان بعد از
 8روز ماندگاری ظرفیت نگهداری در تیمارها کاهش
یافت .براساس نتایج بین تیمارهای مختلف پروتئین و
زمانهای مورد تفاوت معنیداری وجود داشت
(( )P>0/05شکل .)5
اندازهگیری میزان :pHمیزان  pHنانهای تولیدی
در مدت زمان  8روز نگهداری در دمای محیط در
شکل  6ارائه شده است .نتایج نشان داد که بین
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افزودن این ماده مغذی به نان که دارای مقادیر کمی
پروتئین است ،ارزش تغذیهای آن از نظر تامین اسید-
های آمینه مورد نیاز بدن نیز افزایش مییابد
(.)Movahed, 2014
نتایج اندازهگیری پروتئین خام نشان داد که با
افزایش سهم پروتئین در نانهای تولید شده ،میزان
پروتئین خام نیز افزایش مییابد .به گونهای که در
تیمار کمترین  Aمیزان ( )12/92و در تیمار D
( )14/73بیشترین میزان رسیده بود .این نتیجه با
نتایج معینی و همکاران ( )1388و  Tahaو همکاران
( )1982مطابقت داشت .این مطالعات نشان داد که
میزان پروتئین نان گندم حدود  11/83درصد بود که
این مقدار با افزودن پودر پروتئینه ماهی به نان
افزایش یافته است .همچنین  Adelekeو همکاران
( )2010بعد از غنیسازی نان با پودر پروتئینه ماهی
تیالپیا نتیجه گرفتند که با افزایش مقدار این ماده،
میزان پروتئین نیز افزایش می یابد .کالنتر مهدوی و
همکارن ( )1395نیز مطالعهای بر روی غنی سازی
پاستا به وسیله سوریمی ماهی انجام دادند و نشان
دادند که هرچه میزان سوریمی افزایش مییابد ،مقدار
پروتئین پاستا نیز افزایش مییابد .در تحقیق دیگر که
 Goesو همکاران ( )2016بر روی غنی سازی پاستا
توسط کنسانتره پروتئین تیالپیا انجام دادند به این
نتیجه رسیدند که مقدار پروتئین خام در تیمار شاهد
آن حدود  9/77درصد و در تیمار  30درصد به میزان
 18/28درصد افزایش یافته است .با توجه به نتایج
میتوان بیان داشت که با افزایش سهم پودر پروتئینه
ماهی کپور نقرهای در نانهای تولید شده ،میزان
پروتئین در آنها افزایش مییابد .بدیهی است که
سوریمی حاوی مقادیر باالیی از پروتئین بوده و هرچه
سهم سوریمی در نانهای تولیدی افزایش یابد ،مقدار
پروتئین در تیمارها افزایش مییابد .همچنین این
افزایش مقدار پروتئین به گونه ماهی ،فصل صید،
شرایط بیلوژیکی ماهی در زمان صید بستگی دارد که
حاوی چه مقداری پروتئین در ساختار خود باشد.

شکل  - 5تغییرات مربوط به شاخص  WHCدر تیمارهای نان
تولید شده در مدت  8روز نگهداری در دمای محیط (حروف
انگلیسی کوچک ،بیانگر وجود اختالف معنیدار در سطح
احتمال  5درصد است) ( Aنمونه شاهد)( B ،نمونه  2درصد)،
 (Cنمونه  3درصد) و ( Dنمونه  4درصد) (حروف مشابه نشان
دهنده عدم اختالف معنیدار بین تیمارها میباشد).

شکل  - 6تغییرات مربوط به شاخص  pHدر تیمارهای نان تولید
شده در مدت  8روز نگهداری در دمای محیط (حروف انگلیسی
کوچک ،بیانگر وجود اختالف معنیدار در سطح احتمال 5
درصد است) ( Aنمونه شاهد)( B ،نمونه  2درصد) ( C ،نمونه 3
درصد) و ( Dنمونه  4درصد) (حروف مشابه نشان دهنده عدم
اختالف معنیدار بین تیمارها میباشد).

داشت ،)2009( Ibrahim .مطالعهای بر روی غنی-
سازی بیسکوییتهای نمکی به وسیله پودر پروتئینه
ماهی انجام دادند ،که نتایج نشان داد ،مجموع اسید-
های آمینه ضروری در تیمار شاهد  3/59و تیمار 5
درصد به مقدار  3/66درصد و مجموع اسیدهای آمینه
غیرضروری نیز در تیمار شاهد حدود  6/48و در تیمار
 5درصد 8/85 ،درصد بوده است SCPC .منبع غنی
از اسیدهای آمینه ضروری (متیونین و لیزین) و
همچنین اسیدهای آمینه غیرضروری میباشد که با
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 0/01تا  1/18میباشد .در این تحقیق شاخص  AIدر
تیمار شاهد حدود  0/49و در تیمار  Dبه میزان 0/54
افزایش یافته بود .همچنین در شاخص  TIمیزان آن
در تیمار شاهد  1/05درصد و در تیمار  Dبه میزان
 1/19درصد رسیده بود .مقدار این دو شاخص با
افزایش میزان  SCPCدر تیمارها خصوصا در تیمار D
افزایش یافته بود .در نتیجه هر چقدر میزان پودر
پروتئینه ماهی کمتر باشد اسیدهای چرب از کیفیت
بهتری برخوردار هستند .نسبت  n3/n6شاخصی
مناسب برای مقایسه ارزش تغذیهای چربی ماهی
است .افزایش این نسبت در رژیم غذایی انسان با
کاهش لیپیدهای پالسما به پیشگیری از بیماریهای
قلبی و عروقی کمک نموده و خطر ابتال به سرطان را
نیز کاهش میدهد (جرجانی .)1392 ،در این تحقیق
مقدار این شاخص در تیمارهای  C ، B ،Aو  Dبه
ترتیب  0/064 ،0/077 ،0/070و  0/071بر حسب
گرم بر  100گرم چربی بود .این شاخص میتواند
نشان دهنده افزایش ارزش تغذیهای روغن ماهی در
تیمار  4درصد باشد .این نتایج با نتایج مطالعه Goes
و همکاران ( )2016که بر روی غنیسازی پاستا با
پودر پروتئینه ماهی انجام دادند ،مطابقت داشت .در
آن تحقیق میزان لینولئیک اسید  11/82درصد،
اولئیک اسید  35/15و پالماتیک اسید  27/4درصد
بود و در مقدار کمتر ،اکوزاپنتانوئیک اسید 0/08
درصد ،دکوزاهگزانوئیک اسید  0/59درصد ،آلفا-
لینولنیک اسید  0/88درصد بود .مقدار PUFA
 21/16درصد ،اسیدهای چرب امگا  3حدود 4/28
درصد و میزان امگا  6در حدود  12/26درصد بود.
میزان چربی خام نیز با افزایش پودر پروتئینه
ماهی در نانهای تولید شده افزایش یافته بود .مطالعه
معینی و همکاران ( )1388بر روی غنیسازی نان،
نشان داد در تیمارهای گوناگون با افزایش مقدار پودر
پروتئینه ماهی ،چربی به مقدار ناچیزی افزایش یافته
و از میزان  1/13درصد در نمونه شاهد به 1/15
درصد در تیمار  7درصد تغییر کرده بود .در مطالعه
 Goesو همکاران ( ،)2015به نتیجهای مشابه با

اسیدهای چرب ضروری بدن عبارتند از
آراشیدونیک ،لینولنیک ،لینولئیک و آلفالینولنیک
هستند .در این تحقیق دادههای اسیدهای چرب
ضروری و غیرضروری معنیدار بودند .میزان اسید
آراشیدونیک با افزایش میزان  SCPCدر نانهای
تولیدی در تیمارها افزایش یافته بود و میزان این
اسید چرب در تیمار  Aحدود  0/11و در تیمار  Dبه
 0/18بر حسب گرم بر  100گرم چربی افزایش یافته
بود .میزان لینولنیک اسید در تیمار  1/7 Aو در تیمار
 Dبه میزان  1/68بر حسب گرم بر  100گرم چربی
رسیده بود .مقدار اسید چرب لینولئیک اسید در تیمار
 Aحدود  25/77و در تیمار  Dبه میزان  24/21بر
حسب گرم بر  100گرم چربی رسیده بود .اسید
پالماتیک و استئاریک اسید جزو اسیدهای چرب
اشباع ( )SFAهستند که در این تحقیق میزان این
دو اسید چرب افزایش یافته بود .در تیمار  Aمیزان
پالماتیک اسید حدود  28/08و در تیمار  Dبه میزان
 30/47بر حسب گرم بر  100گرم چربی رسیده بود.
استئاریک اسید در تیمار  Aحدود  8/70و در تیمار
 Dبه میزان  10/18بر حسب گرم بر  100گرم چربی
افزایش یافته بود .مجموع اسیدهای چرب اشباع
(ایکوزاپنتانوئیک اسید ،دکوزاهگزانوئیک اسید و
لینولنیک اسید) در تیمار  Dنسبت به تیمار A
افزایش یافته بود .مجموع اسیدهای چرب غیراشباع
دارای یک پیوند دوگانه ( )MUFAدر تیمار شاهد
 34/27و مقدار آن در تیمار  Dبه میزان  34/16بر
حسب گرم بر  100گرم چربی افزایش یافته بود.
شاخص آنتروژنیک ( )AIو شاخص ترومبوژنیک ()TI
در واقع بیان کننده کیفیت چربی از دیدگاه ارزش
غذایی آنها برای سالمتی انسان است ،زیرا این دو
پارامتر میزان امکان رسوب چربی در رگها را نشان
میدهد که به وجود اسیدهای چرب اشباع شده
مربوط میشود (اوجیفرد .)1394 ،هر چه میزان
شاخص  AIو  TIکمتر باشد ،نشان دهنده کیفیت
بهتر اسیدهای چرب میباشد محدوده تعیین شده
برای شاخص  0/33 AIتا  2/37و برای شاخص TI
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( )1388بر روی غنیسازی نان بروتشن تفاوت دارد.
معینی اذعان داشت با افزایش درصد پودر پروتئینه
ماهی ،مقدار خاکستر نیز افزایش می یابد .میزان
خاکستر در تیمارهای  5و  7درصد نسبت به تیمار
شاهد دارای مقدار کمتری بود .در مطالعه  Adelekو
همکاران ( ،)2010میزان خاکستر با افزایش سهم
پروتئین در نان افزایش یافته بود .نتایج تحقیق
 Mohamedو همکاران ( )2014نیز با تحقیقات
دیگر مطابقت داشت .با افزایش سهم پودر پروتئینه
ماهی ،مقدار خاکستر در نمونههای بیسکوییت تولید
شده و از میزان  1/80درصد تیمار شاهد به 1/88
درصد در تیمار  3درصد افزایش یافته بود Goes .و
همکاران ( )2015در مطالعه خود بر روی غنیسازی
پاستا به وسیله پودر پروتئینه ماهی تیالپیا به این
نتیجه رسیدند ،میزان خاکستر تیمار شاهد از 1/20
درصد به  6/62درصد در تیمار  30درصد افزایش
یافته بود .این مطالعات افزایش خاکستر را به دلیل
افزایش یافتن مقدار مواد معدنی در محصوالت غنی
شده با  SCPCدانستهاند .نتایج تحقیق حاضر نشان
داد که بیشترین میزان خاکستر در تیمار  Aو
کمترین مقدار مربوط به تیمار  Dبوده است .دلیل
کاهش مقدار خاکستر میتواند به دلیل افزایش سهم
پروتئین در نانها باشد .پس با افزایش سهم پروتئین
در نان از میزان خاکستر کاسته میشود .هرچه میزان
پروتئین در نان افزایش یابد از سهم امالح موجود در
نان کاسته میشود .همچنین در سوریمی امالح نیز
همراه با سایر مواد بر اثر شستشوی گوشت ماهی
توسط آب حذف میشوند .در نتیجه با افزایش سهم
 SCPCدر نان میزان خاکستر کاهش مییابد.
میزان رطوبت با افزایش سهم پودر پروتئینه ماهی
افزایش یافته بود .نتایج مربوط به میزان رطوبت نان-
های تولید شده با نتایج مطالعه معینی و همکاران
( )1388مطابقت داشت .با افزایش میزان پودر
پروتئینه ماهی به نان ،میزان رطوبت در نانها افزایش
یافته بود .در این تحقیق میزان رطوبت نان شاهد

تحقیق حاضر رسیدند و مقدار چربی خام با افزایش
پودر پروتئینه ماهی تیالپیا در پاستاهای تولیدی
افزایش یافته بود .میزان چربی در پاستای غنی شده
نسبت به تیمار شاهد افزایش پیدا کرده بود .میزان
چربی از  1/11درصد در نمونه شاهد به میزان 1/43
درصد در نمونه  30درصد افزایش یافته بود .در
مطالعه  Adelekو همکاران ( ،)2010با افزایش سهم
پودر پروتئینه ماهی تیالپیا در نان ،میزان چربی آنها
تغییر کرده بود و از میزان  2/15درصد در نمونه
شاهد به  2/88درصد در تیمار  20درصد رسیده بود.
 Mohamedو همکاران ( ،)2016به نتایجی مشابه
دست یافتند و با افزایش سهم پودر پروتئینه ماهی
میزان چربی نیز افزایش یافت .میزان ترکیبات ماهیان
از جمله پروتئین ،چربی و رطوبت آن بستگی به
عوامل مختلفی از قبیل گونه ،سن ،نوع تغذیه و
شرایط محیطی دارد ( .)Huss, 1995دلیل افزایش
میزان چربی خام در این تحقیق میتواند به این دلیل
استفاده از روش سوریمی در تهیه  SCPCباشد ،زیرا
در سوریمی با شستشوی گوشت ماهی امکان حذف
چربی به صورت کامل نمیباشد و همچنین حذف
چربیهای فسفولیپیدی موجود در بافت گوشت ماهی
غیرممکن میباشد .در نتیجه دلیل افزایش چربی در
تیمارها میتواند به دلیل چربیهای باقی مانده در
 SCPCباشد .تحقیقات دیگر از روشهای دیگر برای
تهیه  SCPCاستفاده شده بود (روش تغییر  pHو
استفاده از حالل) چربی بیشتری حذف میشود .یکی
دیگر از دالیل نیز میتواند به فصل صید ماهی کپور
نقرهای مربوط باشد ،زیرا در فصل زمستان مقدار
چربی ماهی بیشتر از سایر فصول میباشد که منجر به
افزایش مقدار چربی کل محصول میشود .مقدار
افزایش چربی در نانهای تولیدی به دلیل باال بودن
چربی در  SCPCتولید شده بوده است.
میزان خاکستر نیز با افزایش پودر پروتئینه در
نانهای تولید شده کاهش یافته بود و این میزان در
تیمار  )1/53( Aبه میزان ( )1/23در تیمار  Dکاهش
یافته بود .این نتایج با نتایج مطالعه معینی و همکاران
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نانهای حاوی  SCPCتحت فشار قرار گرفته بودند،
مقدار آب بیشتری نسبت به نمونه شاهد از دست
دادند .معینی ( )1388بیان کرد که با افزایش سهم
پروتئین مقدار جذب آب افزایش مییابد که این خود
منجر به ایجاد خمیرهای سستتر و در نتیجه نان-
هایی با حجمی کمتر از نانهای شاهد میشود .با
توجه به این فرآیند ،کاهش ظرفیت نگهداری آب در
تیمار  Dمیتواند به دلیل سستی بافت نان نیز باشد
که در اثر ایجاد فشار مقدار آب بیشتری از دست داده
بود.
در این پژوهش با افزایش سهم پروتئین در نان،
مقدار  pHافزایش و دادهها از نظر آماری معنیدار
بودند .در تیمار  Dمیزان  pHبه حدود  5/91و تیمار
 Aبه مقدار  5/82بود .دلیل میتواند باال بودن pH
ماده اولیه ) )SCPCباشد که با افزایش سهم آن،
مقدار  pHنانهای تولیدی نیز افزایش یافته بود .این
نتیجه با مطالعه  )2009( Ibrahimمطابقت داشت .با
افزایش درصد پروتئین ،میزان  pHنیز افزایش پیدا
کرده بود .کالنتری و همکاران ( ،)1395مطالعهای
برروی غنیسازی ماکارونی به وسیله سوریمی انجام
دادند .نتایج تحقیق فوق نشان داد که میزان  pHدر
تیمار  7درصد حدود  5/5بود که این مقدار دقیقا
برابر با تیمار  25درصد بود و تغییری نداشت.
همچنین اذعان داشتند که  pHدر ماکارونیهای
تولید شده خنثی بوده و دلیل این امر خنثی بودن آب
و آرد استفاده شده در تهیه ماکارونی است .در این
تحقیق چون  pHپودر پروتئینه ماهی نسبتا باال بود با
اضافه کردن این ماده به نان موجب افزایش نسبی
 pHشده بود .در رابطه با شاخصهای حسی ،رنگ-
سنجی و بافت هیچ یک از نانهای غنی شده تحت
تاثیر قرار نگرفتند و نتایج این شاخصها در مقالهای
دیگر به طور مفصل بررسی خواهد شد.

 29/69درصد و در تیمارهای  5و  7درصد به ترتیب
 34/27و  36/15درصد افزایش یافته بود.
 )2009( Ibrahimمطالعهای در رابطه با بررسی
کیفیت بیسکویتهای نمکی به وسیله پودر پروتئینه
ماهی تیالپیا انجام داد .نتایج نشان داد که میزان
رطوبت در تیمارهایی با سهم بیشتر پروتئین نسبت به
نمونه شاهد افزایش یافته بود .در مطالعهای که کالنتر
مهدوی و همکاران ( ،)2016بر روی غنیسازی
ماکارونی با سوریمی انجام دادند ،به نتایج مشابه
تحقیقات دیگر رسیدند .با افزایش مقدار سوریمی در
تیمارها ،میزان رطوبت نیز افزایش پیدا کرده بود .آن-
ها این امر را به دلیل باال بودن رطوبت سوریمی می-
دانستند Mohamed .و همکاران ( )2014به نتایج
مشابه رسیدند و در بیسکوییتهای تولید شده با
افزایش مقدار پودر پروتئینه ماهی ،میزان رطوبت آن-
ها افزایش یافته بود .در آن تحقیق دلیل افزایش
مقدار رطوبت در نانهای تولید شده میتواند به دلیل
افزایش سهم پروتئین باشد .زیرا پودر پروتئینه ماهی
تمایل به جذب آب بیشتری دارد که خود منجر به
افزایش رطوبت موجود در نانهای تولید شده با سهم
بیشتر از پودر پروتئینه ماهی میباشد .افزایش جذب
آب سبب میشود تا شبکه گلوتنی که به دلیل وجود
پروتئین در ساختار نان دچار بینظمی شده بود،
نسبتا منظمتر تشکیل شود و شکل ظاهری نانهای
تولید شده کمتر دچار تغییر شوند .زیرا پودر پروتئینه
ماهی منجر به انسجام و متراکم شدن بیشتر خمیرها
میشود در نتیجه نانها به مقدار آب بیشتری نیاز
دارند تا به حجمی مشابه نانهای شاهد برسند
).(Goes et al., 2016
در رابطه با میزان ظرفیت نگهداری آب ،نتایج
نشان داد با افزایش مقدار پروتئین میزان ظرفیت
نگهداری آب کاهش یافته بود ،در صورتی که نتایج
دادههای رطوبت نشان داد که افزایش میزان پروتئین
منجر به افزایش رطوبت نان شده بود .کاهش میزان
ظرفیت نگهداری آب در تیمار  Dمیتواند به دلیل
تشکیل شبکه گلوتنی ضعیفتر بوده باشد و زمانی که

نتیجهگیری
امروزه میل به استفاده از نانهای صنعتی به دلیل
سهولت دسترسی افزایش یافته است .همچنین نیاز به
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غنیسازی نان با کنسانتره پروتئین ماهی کپور نقرهای

میزان جذب روغن و ارزش غذایی فیلهماهی کپور
نقرهای ) .)Hypophthalmicththys molitrixنشریه
شیالت .229-240 :)2(73
اصغرزاده کانی ا ،.شعبانپور ب ،.حسینی ه ،.عباسی م،.
غفاری ف .1387 .مقایسه برخی خواص شیمیایی
سوریمی و گوشت چرخ شده ماهی فیتوفاگ
) (Hypophthalmichthys molitrixبه عنوان ماده
اولیه فرآوردههای شیالتی .پژوهش و سازندگی در امور
دام و آبزیان .191-197 :)2(21
اوجیفرد ا ،.حسینی س ،.زمانی ع .1394 .اثر انجماد در
تغییرات ترکیب اسیدهای آمینه و برخی شاخص های
کیفی میگوی وانامی ()Litopenaeus vannamei
پرورشی طی نگهداری در سردخانه .نشریه شیالت
.25-13 :)1(68
برنجی اردستانی س ،.عزیزی م.ح ،.سحری م.ع .1386 .اثر
غنی سازی با آهن ،اسیدفولیک ،روی و کلسیم بر
ویژگی های رئولوژیکی و شیمیایی آرد ستاره .فصلنامه
علوم و صنایع غذایی ایران .33-43 :)4(4
توان ز ،.حجتی م ،.ناصحی ب ،.جوینده ح .1396 .تاثیر
کنجاله و پلیساکارید در آب سویا بر ویژگیهای نان
بربری .مجله مهندسی بیوسیستم ایران -333 :)2(48
.342
جرجانی س ،.قلیچی ،ا ،.جرجانی ح .1392 .مقایسه
ترکیب شیمیایی و پروفایل اسیدهای چرب عضله کپور
ماهیان پرورشی .نشریه پژوهشهای ماهیشناسی
کاربردی .98-85 :)3(1
رادمهر ا ،.معتمد زادگان ع .1392 .اثر آنزیم ترانس
گلوتامیناز میکروبی و نمک روی ویژگیهای فیزیکی
شیمیایی ناگت مرغ .نشریه پژوهش های صنایع غذایی
( .23 :)73
سالنامه آماری سازمان شیالت ایران .1394 ،سازمان
شیالت ایران 33 .ص.
شعبانپور ب ،.اصغرزاده کانی ا ،.حسینی ه ،.عباسی م.
 .1387تغییرات کیفیت چربی سوریمی ماهی فیتوفاگ
) (Hypophthalmichthys molitrixدر زمان
نگهداری به صورت منجمد .مجله علوم کشاورزی و
منابع طبیعی .)1(5
طاهری ع ،.ابراهیمزاده الهآباد اسحاق ،.زاهدی م.م.1397 .
تجزیه تقریبی و محتوای اسیدآمینه در فیله گوشت

رفع کمبودهای تغذیهای آن برای کاهش سوءتغذیه و
غنیسازی آن از طریق منبعی با منشاء پروتئینی
احساس میشود .درصورتی که نانهای امروزی از نظر
اسیدهای آمینه ضروری و اسیدهای چرب غیر اشباع
بلند زنجیره فقیر میباشند SCPC .حاوی مقادیر
باالیی از مواد مغذی مورد نیاز بدن میباشد و اضافه
کردن آن به مواد غذایی پرمصرف مانند نان و سایر
محصوالت مشابه ،منجر به افزایش ارزش غذایی و رفع
کمبودهای تغذیهای نظیر اسیدهای آمینه ،پروتئین و
اسیدهای چرب غیر اشباع مورد نیاز بدن میگردد .در
این تحقیق میزان شاخصهای تغذیهای مهم نظیر
اسیدهای آمینه ضروری بدن و همچنین اسیدهای
چرب غیر اشباع با افزایش سهم پودر پروتئینه ماهی
افزایش یافت .در نتیجهگیری کلی میتوان بیان
داشت ،افزایش مقدار پودر پروتئینه در نان تست
ارزش تغذیهای آن نسبت به تیمار شاهد افزایش یافت
و تیمار  Dمناسبترین تیمار از نظر باال بردن ارزش
غذایی نانهای تولید شده میباشد .با توجه به کمبود
مواد پروتئینی و همچنین اسیدهای چرب غیر اشباع
ضروری بدن در رژیم غذایی افراد خصوصا اطفال و
سالمندان استفاده از این محصوالت غنی شده می-
تواند راهکار مناسبی برای رفع این نیاز به حساب آید.
پیشنهاد میگردد که در آینده مطالعات مشابهی در
مورد غنیسازی محصوالتی نظیر ماکارونی ،انواع
نودل ،نانهای سبوسدار ،بیسکوئیت و غیره انجام
گردد.
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Abstract
Bread is the main food of people in many countries of the world. Due to the fact that wheat protein is poor in
amino acids, especially lysine, as well as unsaturated fatty acids (omega-3 and omega-6). Amino acids and fatty
acids are essential for biological activities and their deficiency causes many physiological disorders in humans.
Fish protein concentrate is a rich source of protein, especially amino acids and fatty acids required for body,
which is suitable to meet these needs. In this study, the effect of using different levels of Silver Carp Protein
Concentrate (SCPC), (control treatment), 2, 3 and 4% (treatments A, B, C and D, respectively) on chemical
indices and physicochemical nature of the produced breads were investigated using a completely randomized
design. Based on the results, in all treatments, the amount of protein, fat, moisture, WHC, pH increased and
there was a significant difference (P<0.05). The results showed that essential amino acids especially lysine and
methionine as well as fatty acids (especially EPA and DHA) in treatment D increased compared to the control
and there was a significant difference (P<0.05). With increasing the share of SCPC, the amount of nutrient
indicators tested increased significantly and the data were significant. Treatment D with high levels of these
nutrients is recommended for enriching bread and other products such as pasta, biscuits, etc.

Keywords: Silver carp, Nutritional value, Fish protein powder, Toast.
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