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سال های اخیر به احتمام موسسه علوم شیالتی ایران، در 
مطالعه وتالش های فرآوانی در زمینه تولید محصوالت 
متنوع به ثمر رسیده است که عالوه برایجاد تنوع هرچه 
بیشتر در انواع فرآورده های دریایی و باالتر بردن میزان 
مصرف سرانه آبزیان از طریق بهبود الگوهای تغذیه ای 

، زمینه برای صدور این محصوالت به سایر هموطنان
(. 1388کشورها نیز فراهم گردیده است )خوشخو، 

کنسانتره پروتئین ماهی پودر پروتئینی پایدار و سالمی 
تواند به عنوان یك مكمل غذایی ارزان بكار  است که می

(. ولی از آنجایی که Kvitka and Chen, 1982رود )
FPC

باشد، مصرف آن به  فاقد بو و مزه می Aنوعی  1
تنهایی مطبوع نیست. بنابراین، مسئله اصلی در حقیقت 

را  FPCباشد.  هایی برای افزایش مصرف آن می یافتن راه
همراه مواد غذایی دیگر از قبیل نان، بیسكوئیت،  باید به

انواع سوپ ها، بستنی، پفك و .......  به مصرف رساند و 
افزوده شده  FPC نكته مهم آن است که توجه شود مقدار

ها و خصوصیات معمول  ای باشد که ویژگی به غذا، به اندازه
آن غذا را تحت تأثیر قرار ندهد. تاکنون نتایج خوبی از 

                                                           
1
 Fish protein concentration   

های تهیه شده از  با انواع ماکارونی، نوشیدنی FPCترکیب 
شیر )میلك شیك(، سس، غذای نوزاد، غذاهای رژیمی و 

مطابق  .(FAO, 2006)صبحانه کودك بدست آمده است 
( که بر کیفیت 2015) Syahrulهای تحقیق  یافته

( Cat fishکنسانتره پروتئین از گوشت گربه ماهی )
صورت گرفت، پروتئین ماهی به عنوان منبعی بسیار 

تواند به عنوان  مناسب با پروتئین باال بوده است که می
های غذایی استفاده  ماده غنی ساز، برای سایر فرآورده

( که بر غنی 2016و همكاران ) Góesپژوهش  یجگردد. نتا
سازی ماکارونی با کنسانتره ماهی تیالپیا صورت گرفت، 
نشان داد که این محصول با هدف توسعه و توصیف 

ای دارای چربی کل، کربوهیدرات، کالری و  های تغذیه جنبه
ارزش غذایی باالیی بوده است که با افزایش مقدار 

 ر ماکارونی، افزایش یافته است.کنسانتره ماهی تیالپیا د

Alagarsamy (2014 )و  Abulhasanهای  طبق گزارش
اسیدهای چرب  شده با یغن و تولید ماکارونی توسعهکه بر 

از گوشت ماهی و روغن ماهی ارائه گردید،  این  3 امگا
 3محصول از نظر میزان پروتئین و اسیدهای چرب امگا 

گزارش  Rocky(2000) بسیار خوب بوده است. همچنین
داد که این محصوالت از نظر مواد معدنی و خاکستر نیز در 
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سطح باالیی قرار دارند. در موسسه تحقیقات علوم شیالتی 
صورت  FPCکشور، تحقیقاتی به منظور تولید و استفاده از 

از  FPCتوان به تولید  گرفته است که از آن جمله می
ستنی، سوسیس، ای و استفاده از آن در ب ماهی کپور نقره

 ,.Devi et al)کوفته، پفك ماهی و ... اشاره نمود  

در این تحقیق کنسانتره پروتئین ماهی کپور  (.2013
ای که از گوشت ماهی بدست آمده است، محصولی با  نقره

سازی ماکارونی با  پروتئین باال می باشدکه در غنی
ای سبب افزایش  کنسانتره پروتئین ماهی کپور نقره

ن در این محصول شده است. محصوالت ماکارونی پروتئی
به دلیل کم هزینه بودن و سهولت استفاده از آنها بسیار 

باشد.  محبوب جوامع امروزی بخصوص در کودکان می
ای آنها که  حمل و نقل آسان، ماندگاری باال و خواص تغذیه

شامل مقدار قابل توجهی از کربوهیدرات، پروتئین و 
آید  از مزایای آن بشمار می می باشند Bهای گروه  ویتامین

(Fradique et al., 2013). 
 

از  (FPCمراحل تولید كنسانتره پروتئین ماهی )
 ای ماهی كپور نقره

کیلو گرم( یخ پوشی 11ماهی بالفاصله پس از صید )
دار به مرکز ملی تحقیقات  گردید و توسط ماشین یخچال

از توزین تا فرآوری آبزیان بندر انزلی منتقل شد و پس 
درجه سانتیگراد(  4شروع عملیات در دمای پائین )

بعد از سر زنی، تخلیه احشاء، فیله شده، .نگهداری گردید 
شستشو، لیزابه ، خون و بقایای احشاء ماهی با برس زدن 

گیری  حذف گردید. فیله ها با استفاده از دستگاه،  گوشت
 5/5سپس گوشت خالص تهیه شده به وزن  .گردید

دقیقه در دمای  50به مدت  1به  2لوگرم را  به نسبت کی
گراد( در ایزوپروپانول قرار داده شد  / درجه سانتی8محیط )

)دو قسمت الكل و یك قسمت گوشت(. پس از زمان 
 Press) مذکور، پرس اولیه انجام گردید که کیك فشرده

Cake) لید کنسانتره منتقل گردید. در اولیه به فاز دوم تو
( تهیه Press Cakeمرحله دوم استخراج، کیك فشرده )

در ایزوپروپانول قرار  1به  2شده از مرحله قبل به نسبت 
درجه  75دقیقه در دمای  90داده شد و به مدت 

گراد داخل بن ماری قرار گرفت. پس از گذشت زمان  سانتی

 1به  2نسبت  مذکور، محصول پرس شده بدست آمده، به
در ایزوپروپانول قرار داده شد و به منظور مرحله سوم 

گراد  درجه سانتی 75دقیقه در دمای  70استخراج به مدت 
ماری قرار گرفت. پس از سپری شدن زمان  داخل بن

مذکور، محصول پرس گردید و بالفاصله پس از توزین به 
گراد به  درجه سانتی 125دستگاه خشك کن با دمای 

ساعت منتقل شد، محصول تولیدی آسیاب گردید  3مدت 
  (FAO, 2006).میكرون عبور داده شد  100و از غربال 

مواد اولیه اصلی مورد استفاده جهت تهیه ماکارونی غنی 
و  ٪5تیمار شاهد،  3شده با کنسانتره پروتئین ماهی در 

( . بدین منظور، 1391تهیه گردید )عبد موسوی ،  15٪
، آرد سمولینا، گلوتن (FPC)ن ماهیکنسانتره پروتئی

دقیقه داخل دستگاه  3خشك و آب به مدت حداقل 
ساخت  La mongeringشرکت  Pilot Plant 1همزن

درصد  20کشور ایتالیا مخلوط گردید. سپس آب به نسبت 
دقیقه عمل  10وزن آرد به فرموالسیون اضافه شد و مدت 

در نهایت زدن ادامه یافت تا شبكه گلوتن شكل گیرد. هم
گراد با قالب برنزی  درجه سانتی 45مخلوط تحت دمای 

 میلیمتر جیوه از قالب خارج 6/0پیكولی و تحت فشار 

گردید. در طول فرآیند خروجی، دمای خمیر خارج شده از 
گراد قرار  درجه سانتی 20قالب تحت جریان دمای آب 

های خارج شده از قالب بهم نچسبد و داشت تا ماکارونی
های پیكولی خارج خود را از دست ندهند. ماکارونیشكل 

های پالستیكی ریخته شد و شده از قالب، ابتدا بر سینی
فن موجود در زیر سینی جهت جلوگیری از بهم چسبیدن 

-ها طی فرآیند به طور مداوم روشن بود. ماکارونیماکارونی

های چوبی با ها سپس برای انتقال به خشك کن بر سینی
تیكی قرار گرفت و داخل خشك کن اتوماتیك توری پالس

 2ها در خشك گردید. فرآیند خشك کردن ماکارونی
مرحله انجام گرفت، مرحله ابتدایی خشك کردن در دمای 

 55گراد( و رطوبت باال ) درجه سانتی 50پایین )حدود 
ساعت انجام گرفت. این امر جهت  2درصد( به مدت 

نتیجه  جلوگیری از خشك شدن سریع سطح و در
ها صورت پذیرفت. در  خوردگی ماکارونی پیشگیری از ترك

                                                           
1
 Mixer 
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درجه  75مرحله دوم خشك کردن، از دمای باال )
درصد( استفاده  20-30گراد( و رطوبت پایین ) سانتی

گردید. در انتهای فرآیند خشك کردن، رسیدن به رطوبت 
ساعت، سپری  3درصد مورد نظر بود که به مدت  10

های خشك شده پس از سرد شدن در گردید. ماکارونی
درجه  25بندی معمولی و تحت دمای محیط  )بسته

های  کنترل کیفیت نمونه گراد( نگهداری شدند. سانتی
پروفایل  های آوری شده با استفاده از آزمایش عمل

شامل پروتئین، چربی، اسیدهای آمینه و ارزش غذایی 
وز پس ر 90و  60، 30رطوبت و خاکستر در فواصل زمانی 

 تولید انجام شد.   از
های شیمیایی  کیفی محصول نهایی )آزمایشهای  آزمایش

و پروفایل اسید های آمینه( در زمان نگهداری در دمای 
محیط خشك انجام و نتایج پس از آنالیز آماری با استفاده 

، آنالیز واریانس و تست  17با ورژن   SPSSاز نرم افزار 
آماری قرارگرفت. با توجه به دانكن مورد تجزیه و تحلیل 

میانگین ترکیبات تقریبی  ،1جدول نتایج آماری 
سازی در تیمار  گیری درصد پروتئین، پس از غنی اندازه

باالتر و دارای تفاوت  ٪5تیمار شاهد و  2، نسبت به 15٪
. با توجه به نتایج آماری (p<05/0)آماری معنی دار بود 

گیری پروفایل  ندازهمیانگین ترکیبات تقریبی ا ،2جدول 
 6غنی سازی برای  ٪15با  3اسیدهای آمینه در تیمار 

اسید آمینه آسپارتیك، گلوتامیك، آرژنین، سرین، 
هیستدین و گالیسین باالتر از سایر تیمارها بود و تیمار 

در مرحله بعدی قرار گرفت و دارای تفاوت آماری  5٪
جدول ری با توجه به نتایج آما  .(p<05/0)دار بود  معنی

گیری پروفایل اسیدهای  میانگین ترکیبات تقریبی اندازه ،3
اسید آمینه  6غنی سازی برای  ٪15با  3آمینه در تیمار 

تریونین، آالنین، تیروزین، سیستئین، والین و میتیونین 
در مرحله بعدی قرار  ٪5باالتر از سایر تیمارها بود و تیمار 

. با (p<05/0)بود دار  گرفت و دارای تفاوت آماری معنی
میانگین ترکیبات تقریبی  ،4جدول توجه به نتایج آماری 

 ٪15با  3گیری پروفایل اسید های آمینه در تیمار  اندازه
اسید آمینه تریپتوفان، فنیل آالنین،  6سازی برای  غنی

سایر تیمارها  ایزولوسین، لوسین، لیزین و پرولین باالتر از

قرار گرفت و دارای تفاوت  در مرحله بعدی ٪5بود و تیمار 
 . (p<05/0)دار بود  آماری معنی

های فیزیولوژیك بدن ترکیبات  در متابولیسم و فعالیت
 ,Hussکنند ) اسیدهای آمینه وظایف متفاوتی ایفاء می

تغییرات کاهشی یا افزایشی در پروفایل اسیدهای  (.1988
ای که در این تحقیق مشاهده گردید، به علت آمینه
 زنجیره، تعداد نظر از ها آمینه اسید ساختار یپایدار

 آمینه اسید نوع 18 تحقیق این باشد. در آنها می حلقوی
 آرژنین،) ضروری آمینه اسیدهای گروه از شده گیری اندازه

لوسین،  آالنین، فنیل والین، متیونین، اونین، تره لیزین،
 گروه از همچنین و( هیستیدین تریپتوفان، ایزولوسین و

 سرین، آالنین، گلیسین،) ضروری غیر آمینه هایاسید
( تیروزین و گلوتامیك پرولین، اسید، آسپارتیك سیستئین،

سازی شده با کنسانتره  ماکارونی غنی شدند. شناسایی
پروتئین ماهی حاوی درصد باالیی پروتئین و اسیدهای 
آمینه مختلف بخصوص اسیدهای آمینه ضروری می باشد. 

گردد،  مالحظه می 4و  3، 2های  لهمانطوریكه در جداو
گیری شده در ماکارونی غنی  اکثر اسیدهای آمینه اندازه

%( و 5) 1%(، نسبت به تیمار 15) 2سازی شده در تیمار 
با   ماه نگهداری در دمای محیط 3تیمار شاهد طی 

گذشت زمان افزایش چشمگیری داشت و دارای اختالف 
  (.p<05/0)دار بود  معنی

Góes ( غنی سازی پاستا با کنسانتره 2016اران )و همك
را از نظر میزان ارزش غذایی و  (FPCپروتئین تیالپیا )

ارزیابی حسی مورد بررسی قرار دادند. در این تحقیق 
 30و  20، 10، 0کنسانتره پروتئین تیالپیا با درصدهای 

ها نشان داد  درصد به ماکارونی اضافه گردید. نتایج آزمایش
ی، با افزایش درصدهای کنسانتره میزان که به طور کل

پروفایل اسیدهای آمینه و پروتئین، چربی کل، خاکستر، 
کربوهیدرات و میزان انرژی در ماکارونی افزایش یافته 
است. آنالیز حسی، سنجش بافت و پذیرش کلی درصدهای 
مختلف کنسانتره پروتئین تیالپیا در مقایسه با ماکارونی 

پروتئین تیالپیا از نظر آماری  بدون افزودن کنسانتره
داری نشان نداد و نهایتاً از نظر پذیرش کلی  اختالف معنی

 منتخب دید.درصد، تیمار  20تیمار 
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اندازه گیری درصد تركیبات تقریبی در تیمار شاهد و مقایسه آن با دو تیمار ماكارو نی غنی سازی شده با كنسانتره پروتئین  :1جدول 

 نگهداری در دمای محیط ماهی پس از سه ماه
Table 1: Measurement percentage of approximate compounds in control treatments compare with enriched fish 

protein concentrate after 3 months storage at ambient temperature. 

 (شده سازی غنی ٪15) 3تیمار  (شده سازی غنی ٪5)  2تیمار  )شاهد( 1تیمار  فاكتورها

 a5 /0±4/11 a   6/0± 5/15 a2/1± 2/52 نیپروتئ

 b 11/0±2/3 b    12/0 ± 6/3 b11/0±4 یچرب

 b  14/0 ± 7 b13/0±2/7 b14/0±35/7 رطوبت

 c007/0 ±18/1 c008/0±18/1 c008/0±29/1 خاکستر

 (.p<05/0) صد می باشددر 5حروف غیر هم نام در هر ردیف نشاندهنده ی اختالف معنی داری در سطح 

 

اندازه گیری درصد پروفایل اسید های آمینه تیمار شاهد و مقایسه آن با دو تیمار غنی سازی شده با كنسانتره پروتئین ماهی  :2جدول 

 پس از سه ماه نگهداری در دمای محیط
Table 2: Measurement percentage of amino acid compounds in control treatments compare with enriched fish protein 

concentrate after 3 months storage at ambient temperature. 

 تیمار ها گالیسین هیستیدین سرین آرژنین گلوتامیک آسپارتیک تیمار ها

 )شاهد(1تیمار  b04/0±12/0 c04/0±63/2 c09/0±11/0 b06/0±81/0 c03/0±41/0 c04/0±6/0 )شاهد(1تیمار 

 (٪5)2تیمار  a03/0±36/1 b03/0±33/3 b01/0±92/0 a27/64±55/4 b1/0±3/1 b26/0±02/1 (٪5)2ار تیم

 (٪15) 3تیمار  a07/0±46/1 a06 /0±75/5 a4/0±31/4 a4/0±55/4 a2/0±155 a73/0±44/0 (٪15) 3تیمار 

 (.p<05/0) درصد می باشد 5حروف غیر هم نام در هر ردیف نشاندهنده اختالف معنی داری در سطح 

 

اندازه گیری درصد پروفایل اسید های آمینه تیمار شاهد و مقایسه آن با دو تیمار غنی سازی شده با كنسانتره پروتئین ماهی  :3جدول 

 پس از سه ماه نگهداری در دمای محیط

Table 3:  Measurement of the percentage of amino acid profiles in the control treatment and compare it with two fish 

protein concentrate enriched treatments after three months of storage at ambient temperature. 

 متیونین والین سیستئین تیروزین آالنین ترونین تیمارها

 c042/0±55/0 c2/0±60/0 c18/0±46/0 c04/0±35/0 c28/0±77/0 c007/0±275/0 )شاهد(1تیمار 
 b19/0±32/1 b3/0±54/1 b11/0±18/2 b43/0±41/2 b35/0±35/2 b002/0±008/3 (٪5)2تیمار 
 a38/0±65/5 a04 /0±13/6 a079/0±43/7 a06/0±50/8 a07/0±88/8 a05/0±25/9 (٪15) 3تیمار 

 
 

شده با كنسانتره پروتئین ماهی  اندازه گیری درصد پروفایل اسید های آمینه تیمار شاهد و مقایسه آن با دو تیمار غنی سازی :4جدول 

 پس از سه ماه نگهداری در دمای محیط

Table 4: Measurement of the percentage of amino acid profiles in the control treatment and compare it with two fish 

protein concentrate enriched treatments after three months of storage at ambient temperature 

 متیونین والین سیستئین تیروزین آالنین ترونین تیمارها
 c08/0±21/0 c2/0±93/0 c2/0±71/0 c41/0±41/1 c43/0±67/0 c24/0±63/1 )شاهد(1تیمار 
 b03/0±12/3 b5/0±5/2 b08/0±07/3 b19/0±8/2 b12/0±28/3 b07/0±01/4 ٪(5)2تیمار 
 a07/0±67/9 a07 /0±1/10 a07/0±3/10 a05/0±62/10 a04/0±06/11 a02/0±67/13 ٪(15) 3تیمار 

 .(p<05/0) درصد می باشد 5حروف غیر هم نام در هر ردیف نشاندهنده اختالف معنی داری در سطح    
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  Taha (1982 ( در تحقیقی، آنالیز شیمیایی )اسیدهای
آمینه و ارزش غذایی( و ارزیابی حسی آرد غنی سازی شده 

قرار  درصد را مورد بررسی 10و  5درصدهای با   FPC با
و چربی   FPC ،46/84داد. میزان پروتئین بدست آمده از 

درصدی آرد با  5سازی  گزارش گردید که با غنی 23/0آن 
FPC درصدی  10و با غنی سازی  7/16، پروتئین آن به

افزایش یافت. همچنین  5/22، پروتئین به FPCآرد با 
ی آمینه با افزایش درصدهای افزایش پروفایل اسیدها

FPC  در محصول نهایی انجام گردید که با تحقیق حاضر
 عضالت، بازسازی و ساخت برای مطابقت دارد. پروتئین

 ساخت برای و بدن های بافت سایر و مو قرمز، های گلبول
% 15 حدود. است ضروری و اساسی ماده یك هورمون،

 مثل پرپروتئین غذاهای از باید روزانه، نیاز مورد انرژی
سازمان  (.Huss, 2009) شود تأمین مرغ تخم و مرغ ماهی،

استفاده کنترل ( FDA)نظارت بر غذا و داروی آمریكا 
شده از کنسانتره پروتئین ماهی را به عنوان یك مكمل 
پروتئینی با ارزش در رژیم غذایی انسان مورد تأیید قرار 

از نظر  مورد استفاده FPCداده است، مشروط بر اینكه 
چربی، رطوبت، خاکستر و   عواملی نظیر میزان پروتئین،

. پروفایل اسیدهای آمینه و ... در وضع مطلوبی باشد
گیری ترکیبات غذایی میزان  درتحقیق حاضر از نظر اندازه

و شاهد بترتیب  ٪5، ٪15درصد پروتئین در تیمارهای 
 2/3و  6/3، 4و درصد چربی بترتیب  4/11و  5/15، 2/25
سازی، میزان پروتئین افزایش  وده است که با افزیش غنیب

دار  و میزان چربی کاهش یافته است و دارای اختالف معنی
، ٪15باشد. از نظر بررسی میزان رطوبت در تیمارهای  می
باشد که باالتر از حد مجاز  می 9/6و  1/7، 2/7و شاهد  5٪

 داری باشد و اختالف معنی نبوده است و قابل قبول می
دهند. در این تحقیق درصد خاکستر نیز در  نشان نمی
 17/1، 18/1، 28/1و شاهد بترتیب  ٪5، ٪15تیمارهای 

بوده است که تقریباً در یك دامنه قرار دارند و اختالف 
دهند. در تحقیق انجام گرفته توسط  داری نشان نمی معنی

Taha  (1982در رابطه با غنی )  سازی آرد گندم با سه
تئین گیاهی، پروتئین سویا و کنسانتره پروتئین منبع پرو

در نان انجام گرفت و نتایج  ٪10و  5های  ماهی با نسبت
نشان داد که نان غنی سازی شده با کنسانتره پروتئین 

پروتئین بیشتری نسبت به سایر تیمارها داشت  ٪10ماهی 
 ،Syahrul  (2015 برای تولید کنسانتره پروتئین ماهی )

ستفاده از بخار و بدون استفاده از بخار استفاده از دو روش ا
کرد و درصد رطوبت در کنسانتره پروتئین ماهی با بترتیب 

 20/7و در روش بدون بخار  39/6با استفاده از روش بخار 
و  79/2، درصد چربی  29/69و  31/75و درصد  پروتئین 

بوده است و میزان  54/2و  14/2و درصد خاکستر  90/2
 10و بدون بخار  12ت آمده در روش بخار محصول بدس

( برای تولید محصول 2016)  Góesدرصد بوده است. 
نوع فرموالسیون استفاده نمود که هر کدام دارای  4خود از 

 ٪ 10،  ٪ 0درصدی متفاوت از کنسانتره بودند که شامل: 
کنسانتره  ٪ 20بود و بكارگیری  ٪ 30و   ٪ 20،  

 ٪ 30ین امتیاز بود و استفاده از پروتئین ماهی، دارای بهتر
کنسانتره پروتئین ماهی سبب افزایش ارزش غذایی گردید  

درصد از  20و در نهایت از نظر نتایج حسی، استفاده از 
 هیتوص یدر ماکارون ایالپیت یماه نیکنسانتره پروتئ

که با نتایج این تحقیق مطابقت دارد.  گردیده است
Shogren (2006در رابطه با ت ) شیمیایی، )غییرات کیفی

ارزیابی حسی و پروفایل اسیدهای آمینه( در غنی سازی 
 ٪100های  اسپاگتی با استفاده از منابع پروتئینی با نسبت

آرد  ٪25آرد گندم،  ٪75آرد سویا+ ٪25آرد گندم، 
 ٪65آرد سویا+ ٪35آرد ذرت،  ٪5آرد گندم،  ٪ 70سویا+

شخص گردید آرد سویا م ٪50آرد گندم+ ٪50آرد گندم، 
آرد  ٪50) 6که بیشترین درصد پروتئین مربوط به تیمار 

آرد سویا( بود که با نتایج این تحقیق مطابقت  ٪50گندم+
 دارد.
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Abstract 

The protein concentrate of fish from minced carp meat was obtained during three stages of using the 

solvent (isopropanol), pressed and dried using a dry temperature (60°C), and this concentrate had 93% 

protein, which according to aquatic protein sources have a high nutritional value and are used to 

enrich other food products. Given that current pasta products are from carbohydrate sources and 

lacking in the lysine and threonine amino acids, this gives the opportunity to be used to enrich and 

enhance its nutritional quality. In this research, 5 and 15 percent of fish protein concentrates were 

used for enrichment of pasta and samples were prepared in three replicates and stored at ambient 

temperature for 3 months and tested for nutritional value and amino acids, with a control sample (no 

concentrate) were compared. According to the results of experiments, it was determined that in terms 

of nutritional value and amino acid profile, the treatment with fish protein concentrate was better and 

in the overall evaluation of concentrate-enriched treatment fish protein was 5% better than other 

samples and had a significant difference (p<0.05). 
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