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  تولید محصوالت پروتئینی کانوال به روش فرا غشایی
عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزي مرکز ، دکتر علیرضا قدس ولی: محقق

  کشاورزي و منابع طبیعی استان گلستان تحقیقات

  

تواند گامی در جهت تأمین مواد  هایی با هدف تولید محصوالت پروتئینی می اجراي پروژه
طراحی و ساخت خط تولید نیمه هدف این پروژه،  .ي صنعت غذا باشد و مواد اولیه فراسودمندغذایی 

درصد  85حاوي باالتر از هاي پروتئینی  تولید ایزولهکارگاهی تولید محصوالت پروتئینی کانوال، 
و داراي خصوصیات عملکردي  پروتئین و اسید فیتیک بسیار پایین، فاقد ترکیب سمی گلوکزینوالت

مطلوب و قابل رقابت با ) زایی ذب روغن، خصوصیات امولسیون کنندگی، خصوصیات کفجذب آب، ج(
کشی کانوال با استفاده از فرآیند  صنایع روغن داز پسمان محصول رقیب خود در بازار یعنی ایزوله سویا، 

، ماده اولیه مورد استفاده در سایر صنایع غذایی به عنوان امولسیفایرنوین فراغشایی جهت تأمین 
، ویتامین Eها حاوي ویتامین  ایزولهباشد و نیز چون  زایی، اکستندر، جاذب آب، جاذب روغن می کف
B1 فراسودمندتوانند به عنوان یک غذاي  باشند، پس می و منیزیم می )Functional food ( مطرح

وطه مورد در صنایع مرب هاي غذایی و غذاهاي رژیمی بوده و به صورت یکی از اجزاء فرموالسیون مکمل
 .ار گیرنداستفاده قر

روغن و افزایش تقاضا براي منابع پروتئینی جدید با خصوصیات عملکردي مطلوب مورد  ینتأم
رفت از  برون يخروج ارز مواجه نموده است که برا يکشور را با چالش جد یی،غذا یعاستفاده در صنا

 يراهبرد ياز جمله راهکارها تواند یي روغنی کانوال م آن توجه به منابع پروتئینی گیاهی خصوصاً دانه
مواد  یندر جهت تأم یگام تواند یم ینیمحصوالت پروتئ یدبا هدف تول ییها پروژه يلذا اجرا. باشد
. خوبی از پروتئین با کیفیت باال است کانوال منبع ي دانه .صنعت غذا باشد ي یهعملگر و مواد اول ییغذا

اي از جمله  البته استفاده از آن براي مصارف انسانی و خوراك دام به دالیل وجود فاکتورهاي ضد تغذیه
هاي شیمیایی معمول قادر به جداسازي  روش. باشد ها و اسید فیتیک محدود می فنل گلوکزینوالت، پلی

هاي پروتئینی با  غشایی براي تولید ایزوله ن از روش فرآیند فراو بنابرای باشند میکامل این ترکیبات ن
فرآیند استخراج قلیایی، : فرآیند فراغشایی شامل مراحل کلیدي. گردد کیفیت باال استفاده می

مورد استفاده  یهبه عنوان ماده اول توان یکانوال م ینیپروتئ هاي یزولهاز ا. و خشک کردن است غشاییفرا
به عنوان  یزاکستندر، جذب آب، جذب روغن و ن یی،زا کف یفایر،به عنوان امولس ییغذا یعصنا یردر سا
  .استفاده نمود یمیرژ يو غذاها ییغذا يها مکمل یوناز اجزاء فرموالس یکی
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 یدتول ینی،پروتئ هاي یزولها یددر تول ییفراغشا یندکاربرد فرآ :طرح شامل ينوآور يها جنبه
 يکاربرد فناور یی،شرکت کانادا یکو در جهان تنها توسط  یرانبار در ا یناول يبرا یمحصوالت

، کاهش )یاهیگ يها پروتئین( زا يانرژ یدمنابع جد یدتول يبرا یصنعت یمهن یاسدر مق ییفراغشا
 ي ارزش افزوده یجادو ا يکشاورزصنایع بخش  یعاتکاهش ضا ،غذا عتصن یازمورد ن یهمواد اول واردات

  .باشد یم یدتول یکلارد کردن پسماندها در سو یقاز طر یشترب
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