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  یک نمونه غذای خانگی بر  ی پروتئینارزشتعیین 
 پایه مخلوط برنج و عدس

 
   (.M.Sc)** محسن تقی زاده   (.M.Sc) *+ ذات اهللا عاصمی

 

  چکیده
به همین علت . ای برخوردار است ارزیابی کیفیت پروتئین مواد غذائی به دالیل بیولوژیک و اقتصادی از اهمیت ویژه            :سابقه و هدف  

ـین روش   . ها معرفی و بکار گرفته شده است        وژیک، میکروبیولوژیک، شیمیائی و تلفیقی برای تعیین کیفیت پروتئین        های بیول  روش ـای   در ب ه
ـای   عنـوان روش  ه   ب )(TPD قابلیت حقیقی هضم پروتئین        و )RNPR( ، نسبت خالص نسبی پروتئین    )NPR(موجود، نسبت خالص پروتئین      ه

 این مطالعه   ویژه در خانوارهای کم درآمد    ه  با توجه به اهمیت کیفیت پروتئین غذاها ب       . پیشنهاد شده است  ها   مناسب برای تعیین کیفیت پروتئین    
ـا روشی پروتئینتعیین ارزشبا هدف  ) یک واریته از برنج مازندران(یک نمونه غذای خانگی بر پایه مخلوط برنج های فوق روی   ب

  .انجام گرفتو عدس 
 6تحت  ائی ت8ی اه ه در گروwistar  روز، از نژاد21ی تجربی روی موش صحرائی نر در سن تحقیق با طراح :ها مواد و روش

 3  وRNPR و NPR برای مطالعه )بدون پروتئین(و پایه ) متیونین +کازئین (استاندارد، )خانگیغذای ( مورد  رژیم3:شاملرژیم غذایی 
، NPRمنظور محاسبه ه ب.  روز بودNPR ،14 طول دوره مطالعه برای. دقرار داده شدن TPD و پایه برای مطالعه استاندارد ،رژیم مورد

منظور محاسبۀ ه ب.  روز بودTPD،9 مطالعه برای مدتطول . مقدار پروتئین دریافتی و افزایش وزن حیوانات تعیین گردید
TPDمیزان  .، مقدار ازت دریافتی و ازت دفعی حیوانات تعیین گردیدNPR ،RNPRو  TPDغذای متیونین با  +ن گروه کازئی

  .قرار گرفت تجزیه و تحلیل مورد t زموناز طریق آخانگی 
بود که از نظر     6/3 ± 6/0 و   3/4 ±4/0به ترتیب برابر با      و غذای خانگی     متیونین +پروتئیـن کـازئین برای   NPRشـاخص   :ها  یافته

 و  8/92±4  بـه ترتیـب برابـر بـا        خـانگی غـذای   و   کــازئین  +متیـونین  پروتئیــن بـرای    TPD شـاخص . )=02/0P(آماری معنی دار بود   
ر   RNPRشـاخص  همچنین   .)P>0001/0(بود که از نظر آماری معنی دار بود        8/5±8/75 راـب غذای خانگی بـه     TPDو نسبت    6/83 ـب

ود 6/81متیونین + کازئین    .ـب
کازئین ه با ـدر مقایسدس ـج و عـه مخلوط برنـبر پای یـخانگذای ـغ TPDو  NPR هـد کـدهن ان میـها نش هـیافت :استنتاج

  .استپایین 
  

  مخلوط برنج و عدس بر پایه خانگیغذای  ، NPR ،RNPR،TPD کیفیت پروتئینی، :های کلیدی واژه
  
  
  

  علوی، سایت مسکونی درمانگاه سلطان میراحمدخیابان  -کاشان :ولئمولف مس  +    دانشگاه علوم پزشکی کاشان ،کارشناس ارشد تغذیه *
                      E-mail: asemi_z@yahoo.com 

   دانشگاه علوم پزشکی کاشان عضو هیئت علمی،کارشناس ارشد تغذیه **
  10/5/86:              تاریخ تصویب23/2/86:             تاریخ ارجاع جهت اصالحات25/1/86: ریافت تاریخ د
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 تعیین ارزش پروتئینی یک نمونه غذای خانگی
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  مهمقد
کودک با غذاهای کمکی زمانی که شیر مادر  تغذیه

ای را تامین نماید آغاز  تواند نیازهای تغذیه ایی نمیبه تنه
ای در دوران کودکی منجر  کمبودهای تغذیه. )1(شود می

ای در دوران  اختالل تغذیه. گردد به کاهش رشد می
کور و ماراسموس رکودکی عامل اصلی ایجاد کواشیو

 ، وارـرخـع شیـدرت بلـل قـل تکامـدلی هـب. )2(دـباش می
 4-6 ،ان جهت ارائه غذاهای نیمه جامدترین زم مناسب

که بعد از سن  صورتی بنابراین در. )3(ماهگی است
 رشد کودک کاهش ،مذکور تغذیه کمکی شروع نشود

ای ـه ه رژیمـال توسعـای در حـدر کشوره. )2(دـیاب می
راه ـه همـات بـالت و حبوبـل غـا شامـ عمدت،یـتکمیل

االی ـ قیمت بلـلیدبه . دـباش ی میـای حیوانـه پروتئین
 در جهت یافتن سایر منابع اقداماتی ،های حیوانی نیپروتئ

 از قبیل منابع گیاهی صورت گرفته ،جایگزین پروتئین
عنوان غذای اصلی ه در مناطقی که غالت ب. )1(است

 ،در تهیه غذاهای کمکی سنتی ،باشد مورد مصرف می
ه  برنج و غیره استفاد، جو، گندم،طور عمده از ذرته ب

 )منبع غذایی اصلی پروتئین و کالری درکودکان(شود می
های  نیاین ترکیبات درمقایسه با پروتئ کیفیت پروتئینی که

   بهینـه  استفـادهاز طرف دیگر. )4( استتر  پایین،حیوانی
 قابلیت هضم و الگوی   تابع  مـورد نیـاز بـدن از پروتئیـن
  ن رو تعییناز ای. )5(باشد می   ضروری  آمینه اسیدهای
،   مـورد مصرف  مـواد غذائی  و ارزیابی  پروتئیـن کیفیت

  الزم بیولوژیک لحاظ   بـه ای  تغذیـه های ریزی در برنامه
 بر الگو و   مواد غذائیفرآوری همچنین. )6(باشد مـی

  بر  و در نهایت  ضـروری  آمینـه  اسیدهـایزیست فراهمی
،  بنابراین. )7(گذارد ی تأثیر م  محصـول  پروتئیـن کیفیت

 و  ، سریع ، حساس  دقیق های  از روش  استفاده ضرورت
. شود  می  احساس  پروتئین  کیفیت  تعیین  اجرا جهت قابل
   و کارآئی  پروتئین حقیقی   هضم قابلیتها باید   روش این

طور ه ب. )1،8،9(دکن گیری  را اندازه  مورد استفاده پروتئین

های  ها شامل روش یت پروتئینکلی، ارزیابی کیف
. باشد میبیولوژیک، میکروبیولوژیک، شیمیایی وتلفیقی 

  نــ پروتئی صـ خال ود، نسبتــ موج ایــه  روش نــدر بی
)Net protein ratio( ن ـروتئیـی پـص نسبـنسبت خال
)Relative NPR(ارزیابی قابلیت حقیقی هضم   و

  وانـعنه ـب) True protein digestibility( نـپروتئی
 پیشنهاد   پروتئین  کیفیت  تعیین  برای  مناسب های روش
  ها در ایران  روش  این ، تاکنون  همه با این. )5،10(شوند می

مورد برنج و عدس مخلوط  بر پایه خانگیغذای   بر روی
  رو، نظر به از این.   است  قرار نگرفته  و ارزیابی بررسی
خصوصاً در    در مواد غذائی ن پروتئی  کیفی  ارزش اهمیت
  های  روش ارزیابی  و درآمد، مطالعه   کم های خانواده

 آنها در  بودن اجرا  و قابل  دقت  بـه  با توجـه پیشنهادی
تواند از   می رسد و در آینده نظر میه  ب کشور ضروری
بنابراین .  بشمار آید  محصوالت  کیفی موارد کنترل

 پروتئینی یک نمونه ارزشن تحقیق حاضر با هدف تعیی
طارم هاشمی برنج (غذای خانگی بر پایه مخلوط برنج 

 ایـه آزمون اده از زیستـا استفـ، بدسـو ع) مازندران
NPR ،RNPR و TPD در 1385ال ــاه سـ مدی در 

  .دانشگاه علوم پزشکی کاشان مورد اجرا گذاشته شد
  

  مواد و روش ها
   صحرائی  شمو 48بر روی   تجربی تحقیق به روش

 21 (  از شیرگیری محدودۀ سن  درWistar از نژاد ratنر 
 شده  خریداری) شعبه کرج( از انستیتو پاستور  که) روزه

 از نظـر خانگیغذای   در ابتدا، نمونه .گرفتبود انجام 
برای  (پروتئینو ، فیبر، خاکستر  ، چـربی  رطـوبت میـزان
ا روش ـر ازت را بداـدا مقـن ابتـری پروتئیـگی اندازه

 بدین ترتیب که ابتدا ،آزمایشگاهی کجلدال تعیین کرده
 سپس ازت را ،مقدار مشخصی از نمونه را هضم نموده
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   و همکارات اهللا عاصمیذ                              پژوهشی  
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 تقطیر استخراج و از طریق فرمول مربوطه مقدار به روش
 ، در نهایت برای محاسبه پروتئینگردید وازت محاسبه 
  )شد ضرب 25/6دست آمده در ضریب ه مقدار ازت ب

 مورد آنالیز قرار گرفت )11(های آزمایشگاهـی با روش
   غذایی های  رژیم  تهیه ، برای  مواد موجود تا بر اساس

  آزمون در زیست.  شد کار گرفتهه  ب  مربوطه تجربی
NPR و RNPR بر خانگیغذای ( مورد   تجربی  رژیم سه 

 استاندارد، )درصد عدس30 درصد برنج و70پایه مخلوط
و در )  پروتئین بدون(پایه   و رژیم)  متیونین + کازئین(

پایه   و رژیم استاندارد مورد،  رژیم   سهTPDآزمون زیست
غذای    ترکیب  به با توجه.  قرار گرفت  مورد استفادهدیگر

   بـرای  اصلـی  و مواد مغـذی ، مقادیر مواد غذاییخانگی
بات ترکی. )1 شمارهجدول(گردید   تنظیم  پایه  تجربی رژیم

 70عدس و برنج پس از پختن و خشک شدن در دمای 
ه  را ب ،) ساعت2مدت ه ب(گراد انکوباتور  درجه سانتی

صورت پودر در آورده و بعد از مخلوط کردن با تمامی 
در ) از قبیل ویتامین، امالح، شکر و غیره(اجزای رژیم 

ای مخصوص ریخته و در اختیار  داخل ظروف شیشه
ها از نظر   رژیم  همه در ضمن. دها قرار داده ش موش

های   و خاکستر با روش ، چربی ، پروتئین مقدار رطوبت
. )5،10،12(گیری و سپس آنالیزگردید آزمایشگاهی اندازه

  و Cْ2±22   حرارت ، درجه  آزمایش  انجامطولدر 
درصد ثابت نگهداشته  70-50 حیوانخانهرطوبت نسبی 

. ا قرار گرفتندهای مجز ها در قفس موشهمچنین . شد
ها با کف قفس، به کمک  موشمحل استقرار فاصله 
 حفظ گردید ه ساخته شدمطالعههایی که برای این  توری

سلب  حیوانات ازخواری  امکان مدفوعبدین ترتیب تا 
عالوه در کف قفس کاغـذ صافـی با قابلیت ه  ب.شود

از حداکثر ممانعت قرار گرفته تا باال جذب آب 
هـا با  شده و مدفـوع مـوش غذائی ریختهآغشتگـی مواد 

ها پس از انتقال به  موش .)5،10،12(فتصورت گرادرار 
  : خوگیری دوره( روز 6  مدته  ب آزمایشگاه، آزادانه

Acclimation period (تحت تغذیه با غذای تجارتی  
طور ه هـا ب موشپس از مدت مزبور  . شدند قرار داده
 و   بلوک2   شامل هـر گـروه ،ی تای8  گروه6   بـه تصـادفی
)   موش اولیه48از مجموع  (  موش4   شامل هر بلوک

بدون پروتئین و ،  متیونین+ گروه کازئین 3(  شدند تقسیم
گروه  3 و NPRبرنج برای زیست آزمون + عدس
برنج برای + بدون پروتئین و عدس،  متیونین+ کازئین

  هـا به ها در بلوک  موش تقسیم .TPD)زیست آزمون 
   وزنی های  میانگین  بین ، تفاوت  درنهایت  کهبود  ای گونـه
  . قرار داشتg 5/0ها با یکدیگر، در محدودۀ  بلوک
  
ی ـی تجربـهای غذای مـه رژیـرای تهیـه بــمواد اولی :1  شمارهجدول

  )گرم/100(
  

  گروه غذایی  متیونین +کازئین  بدون پروتئین  برنج+ عدس
  اجزاء رژیم

  کازئین  3/9  2/0 0
  عدس  0  0 25
  برنج طارم مازندران  0  0 25
  شکر  5  5  5
   1روغن ذرت  10  10 4/9

   هاویتامین  1  1 1
  امالح  4  4 4
  2)سلولز(فیبر  5  5 7/3

0 0  3/0  L-متیونین   
  کولین کلراید  2/0  2/0 2/0
  نشاسته ذرت  2/65  6/74 7/26

  

برای دستیابی به سطح  ،و نشاستهی منابع پروتئین موجودی چربی شده براساس  تنظیم-1
  . در رژیم نهایی درصد چربی10

موجـودی فیبر غیرمحلول منابع پروتئینـی و نشاسته، بـرای  تنظیم شده بر اساس -2
  . درصد در رژیم نهایی5 سطح فیبر دستیابی بـه

  

   مدت  و غذا بـه  آب،RNPR  وNPR  تعیینبرای 
 قرار داده  ر حیوانات در اختیا  آزادانهصورت  به روز 14

   به آوری  ازجمع ، پس  درهرقفس  شده  ریخته شد وغذای
   نگهداری  اتاق در دمای   پالستیکی طور مجزا در ظروف

     توسط هر موش  دریافتی  مقدار پروتئین در پایان. شد
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،  استانداردمورد و  پروتئینی ازمنابع   هریکNPRمحاسبه و

  .)10،12،13،14(  شد گزارش   هر موش برای
  

NPR = 
 
 
RNPR = 
 
 

  TPD  تعیین
 انجامید   روز به طول9  مدت  به آزمون این زیست

) Preliminary period( دورۀ مقدماتی  آن  روز اول4  که
. است) Balance period ( تعادلی ، دوره  روز پایانی5و 

   گرم15  مقدار  به  حیوانات ، غذای  آزمون  دوره در طول
   به  شد اما آب محدود)   خشک  ماده بر اساس(ر روز د

   از پایان  پس.گرفتها قرار   در اختیار موش طور آزادانه
 روز در 3   مدت  به  شده  ریخته ، غذاهای  تعادلی دوره

 توسط هر   دریافتی  مقدار ازت  سپس.بود هوا  معرض
   نیز در ظروف  مدفوع های نمونه.  شد  محاسبه موش
 قرار Cْ50   حرارت  روز در درجه  سه  مدت  به ای شهشی

. )5،10،12،13،14( آنها تعیین شد   ازتمقدارداده شدند و 
  :فت  گر  انجامزیر   رابطه  کمک  بهTPD  محاسبه

  

Ni =10021    تست  گروه های  موش  ازت دریافت
×

−−
=

Ni
NFNFNiTPD  

= NF1ازت دفع شده در مدفوع گروه تست   
NF2 = زت دفع شده در مدفوع گروه بدون پروتئینا  

  
 TPD  وNPR ،RNPR زانــ می:ای آماریـه روش

بر پایه مخلوط  خانگیغذای متیونین با  +گروه کازئین
ها تعیین و فاصله اطمینان  برنج و عدس در داخل نمونه

 درصد در جامعه برآورد گردید و 95آن با احتمال 
 5/11 نسخه SPSSاز طریق نرم افزار t سپس با آزمون 

 آنالیزمورد ) متیونین +کازئین(نسبت به گروه استاندارد 
  .آماری قرار گرفت

  

  یافته ها
 6 موش صحرائـی نر در 48این تحقیق بر روی 

میزان غذا و پروتئین دریافتی  .تائی انجام گرفت 8گروه 
 RNPR و NPRهای مورد مطالعه برای تعیین  در گروه
 مالحظه می شود که .گردید، ارائه 2  شمارهدر جدول

گروه روزه و روزانه بین 14میزان غذا و پروتئین دریافتی 
دار   از نظر آماری معنیخانگی و غذای متیونین+ کازئین

  .)=0005/0P (دوب
 در خانگیغذای و متیونین  + کازئینNPR میانگین

غذای  NPR با توجه به میزان . شد ارائه3جدول شماره 
مورد بررسی، میزان واقعی در های   در نمونهخانگی

  .دی برآورد گرد1/4 تا 3محدودۀ 
های مورد  میزان غذا و پروتئین دریافتی در گروه

شده  ارائه 4  شماره در جدولTPDمطالعه برای تعیین 
شود که میزان غذا و پروتئین دریافتی   مالحظه می.است

 و غذای متیونین +  روزه و روزانه بین گروه کازئین5
به ترتیب  (باشد دار می  از نظر آماری معنیخانگی

001/0P= ، 001/0 P=، 001/0P= 0009/0 وP=( .   
  

وانات بر حسب ـذا و پروتئین دریافتی حیـ غمیزان  :2  شمارهدولـج
  RNPR و NPRبرای تعیین  -های مورد مطالعه گروه

  

  میزان دریافت   )g( یمیزان پروتئین دریافت   )g( میزان غذای دریافتی
  روزانه میانگین   روز14 میانگین  روزانه میانگین   روز14 میانگین  ها گروه

  008/0±002/0  1/0±02/0  3/4±9/0  63±4/12  1بدون پروتئین
  9/0±1/0  8/12±4/1  4/11±2/1  161±18  1متیونین+ کازئین 

  7/0± 1/0  8/9±2  8/8±8/1  5/117 ±2/20  1 غذای خانگی
P.value 2  0005/0   0005/0   0005/0  0005/0  

  

1-     8n=   
  خانگی و غذای متیونین+ گروه کازئین مقایسه بین دو -2

  
   منابع پروتئینی در حیواناتRNPR و NPR میانگین : 3  شمارهجدول

  

  NPR  RNPR  های مورد مطالعه گروه
  3/4±4/0  1متیونین+ کازئین 

  6/3 ± 6/0   1غذای خانگی 
6/83  

   =02/0P  نتیجۀ آزمون
  

1-     8n=   
  

NPR خانگیغذای منبع پروتئین
NPRمتیونین+ منبع پروتئین کازئین 

×  ١٠٠ 

 (g) + افزایش وزن گروه مورد یا استاندارد (g) میانگین کاهش وزن گروه بدون پروتئین 

میانگین مقدار پروتئین دریافتی گروه بدون پروتئین   (g) (g) استاندارد یا مورد وزن پروتئین مصرفی گروه - 
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های  میزان غذا وپروتئین دریافتی حیوانات در گروه : 4  شمارهجدول
  TPD  برای تعیین-مختلف

  

  میزان دریافت   )g( میزان پروتئین دریافتی   )g( میزان غذای دریافتی
  روزانه میانگین  3 روز5 میانگین  روزانه میانگین  3 روز5 میانگین  ها گروه

  009/0±002/0  04/0±01/0  6/4±2/1  2/23±2/6  1بدون پروتئین
  9/0±1/0  7/4±8/0  8/11±2  2/59±1/10  1متیونین+ کازئین

  6/0± 1/0  2/3±5/0  2/8±4/1  1/41 ±7  1غذای خانگی
P.value 2  001/0 001/0  001/0  0009/0 

  

1-     8 n=   
   خانگی و غذای متیونین+ گروه کازئین مقایسه بین دو -2
        period  Balance  دورۀ تعادلی  -3

  
 در غذای خانگیمتیونین و  + کازئینTPD میانگین
 شود مالحظه می . شده استگزارش  5 جدول شماره

روه ـد کمتر از گـ درص17ی ـغذای خانگ TPD زانـمی
 خانگیغذای  TPD و میزان واقعیاستمتیونین  +کازئین

 برآورد 95/70 تا 73/80 درصد درمحدودۀ 95با احتمال 
  .دش

  
   منابع پروتئینی در حیواناتTPD انگینمی  :5  شمارهجدول

  

  TPD(%)   های مورد مطالعه گروه
  8/92±4  1متیونین+ کازئین 

  8/75±8/5  1غذای خانگی 
P.value 0001/0P<  

  

1-     8 n=   

  
  بحث

طور کلی ه نشان داد که بهای این پژوهش  یافته
بر پایه مخلوط برنج و عدس  خانگیغذای  پروتئین نمونه

. باشد می برخوردار تری نسبت به کازئین پایینفی از ارزش کی
دست آمده برای ه  بNPRاین تحقیق نشان داد که میزان نتایج 

.  است6/3 بر پایه مخلوط برنج و عدسغذای خانگی پروتئین 
 روزه مخلوط غالت NPR 28محققان میزان سایر که  حالی رد

ای  نمونه غذرا در یک  روزه NPR  14 و)1( 52/2و حبوبات 
 میزان . گزارش کردند)12( 4 را کودک بر پایه شیر و گندم

NPRن در ـمتیونی +نـن کازئیـرای پروتئیـدست آمده به  ب
 )10( 65/3که محققان دیگر   در حالی.است 3/4مطالعه حاضر 

 به عبارت دیگر تفاوت مقدار . گزارش کردند)12( 94/3 و
NPR فت غذا، دریا مقدارربوط به کازئین و غذای خانگی م

فاکتورهای اصلی ( یکیفیت پروتئین مصرفو پروتئین دریافتی 
 اهش وزنـک ،روه تستـزایش وزن گـاف NPRه ـدر محاسب

و میزان دریافت پروتئین گروه تست  نـ پروتئیبدونگروه 
دست آمده برای پروتئین ه بTPD میزان  .بوده است) باشد می

سایر که  لی در حا. است8/75 در مطالعه حاضر خانگیغذای 
 )5( 77برنج هندوستان  ،)5( 75برای برنج ان میزان آن را ـمحقق

شود  یادآور می. گزارش کردند )5( 78و مخلوط برنج با لوبیا 
علت ه که در اثر ترکیب برنج و عدس قابلیت هضم آن باید ب

به علت تفاوت تکمیل اسیدهای آمینه ضروری بهبود یابد ولی 
 شرایط ،ت پروتئینی تقریبا پایین برنجکیفی ،برنجنوع نمونه در 

 پایین ،مختلف تولید و پخت نمونه مورد مطالعه در ایران
این متیونین در  +  برای پروتئین کازئینTPDمیزان  .باشد می

 96محققان میزان آن را  سایر که  در حالی. است 8/92 تحقیق
گزارش کردند که مشابه با این تحقیق  )2( 92و  )5( 99 ،)15(
تفاوت فاکتورهای اصلی که موجب به عبارت دیگر . ودب

 مقدارربوط به شود م  میخانگیکازئین و غذای  TPDمقدار 
لیت ـقاب. دـباش می  ای تستـه گروه یـو دفعی ـن دریافتـپروتئی

هضم واقعی منابع پروتئینی تحت تاثیر عوامل متعددی 
  : ترین آنها عبارتند از قرار دارد که مهم

ر از ــی کمتـاهـای گیـه نـروتئیـپ: وتئینوع پرـ ن-1
 این امرهای حیوانی هضم و جذب می شوند که  پروتئین

ناشی از محصور بودن پروتئین در دیواره کربوهیدراتی 
  . سلول و دسترسی کمتر به آن است

ن است سبب ـممک ذاـد غـرآینـف: د غذاـرآینـ ف-2
سترس تخریب بیشتر اسیدهای آمینه وکاهش قابلیت در د

 عنوان مثال حرارت متوسط در فرآیند تولیده آنها شود ب
اسید ( سبب اتالف مقدار زیادی از اسیدآمینه لیزین ،شیر

  .)3(شود  می)آمینه ضروری جهت رشد
 غذایی قابلیت هضم پایین پروتئین در رژیم -3

 استفاده ازغالت بدلیلتواند  کشورهای درحال توسعه می
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 تعیین ارزش پروتئینی یک نمونه غذای خانگی
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ج ارزیابی کیفی نتای. )5(باشدو حبوبات کمتر تصفیه شده 
 و NPR، RNPRهای  بیولوژیکی کسب شده به روش

TPDخانگی و غذای  بر روی منبع پروتئین کازئین ،
که فرموالسیون  بخش بود و این نشانگر آن است رضایت
 نژاد مناسبی Wistar نژاد  ودرستی انجام شده رژیم به

  . برای مطالعه است
  

 پروتئین تحت تأثیر ای ت تغذیهطور کلی کیفیه ب
  :سه عامل است

  ه ترکیب اسیدهای آمین-1
  هضم پروتئینی -2
   .کنندۀ پروتئین  نیاز به اسیدهای آمینۀ گونۀ مصرف-3

  

های با کیفیت باال همراه با ترکیب  بنابراین پروتئین
 با نیاز ،ای که الگوی اسیدهای آمینه آن اسیدهای آمینه

شوند   کامل هضم میطوره انسان و حیوان یکسان باشد ب
بر  خانگیغذای کیفیت پروتئین محصول در مجموع . )16(

از نظر  مقایسه با کازئین درپایه مخلوط برنج و عدس 
NPR و TPD  استپایین.  

  
  :شود بنابراین پیشنهاد می

ی هضم ـت واقعـن قابلیـدار پاییـمق هـه بـتوج با -1
 است پروتئین غذای مورد استفاده در این مطالعه الزم

ن از جمله کنترل  اقدام اساسی جهت افزایش کیفیت آ
 به هنگام پختدما  کنترل زمان و ،شرایط تولید برنج

  .محصول به عمل آید
 تنظیم و تدوین استاندارد مقررات غذایی ،تهیه -2

 بر پایه غالت و خانگیبرای محصوالت پروتئینی غذای 
  حبوبات
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