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اثر نوع فرایند حرارتی بر ترکیب شیمیایی ،تجزیهپذیری و تخمیرپذیری برونتنی
پسماندهای لپهپاککنی
فاطمه شمعی ،1رسول پیر محمدی 2و حامد خلیل وندی بهروزیار

*3

 2 ،1و  .3کارشناس ارشد تغذیۀ دام ،دانشیار و استادیار ،دانشگاه ارومیه
(تاریخ دریافت - 1333/6/22 :تاریخ تصویب)1331/6/11 :

چکیده
پژوهش حاضر بهمنظور ارزیابی اثر روشهای مختلف فراوریهای حرارتی شامل اتوکالو ،تفتدادن،
پولکیکردن با بخار و ریزموج ،بر ترکیب شیمیایی ،غلظت مواد ضد مغذی (تانن و ترکیبات فنولیک)،
تجزیهپذیری مادۀ خشک و پروتئین خام انجام گرفت .در این آزمایش از سه رأس گاو نر بالغ
فیستولهگذاریشدۀ نژاد هلشتاین (طرح بلوک کامل تصادفی) و میزان گاز تولیدی در شرایط
آزمایشگاهی (طرح کامالً تصادفی ،با پنج تیمار ،سه دورۀ مجزا و سه تکرار به ازای هر تیمار در هر
دوره) و پسماندهای کارخانههای لپهپاککنی استفاده شد .غلظت مادۀ خشک ،پروتئین خام (درصد
مادۀ خشک) ،خاکستر (درصد مادۀ خشک) ،مقدار تجزیهپذیری مؤثر مادۀ خشک (گرم در  111گرم
مادۀ خشک) و پروتئین خام (گرم در  111گرم پروتئین خام) در نرخ عبور  ،1/12غلظت مادۀ آلی
قابلهضم (گرم بر  111گرم مادۀ آلی) و تولید پروتئین میکروبی (گرم به ازای هر کیلوگرم مادۀ آلی
قابلهضم) در پسماند فراورینشده به ترتیب برابر  22 ،93/2 ،62 ،2/26 ،26/1 ،93/2و  62/91بود.
فراوریهای حرارتی در مقایسه با گروه شاهد بهصورت معناداری ( (P< 1/12با کاهش بخش محلول
پروتئین ،به کاهش پروتئین قابلتجزیۀ سریع در شکمبه ،کاهش سنتز پروتئین میکروبی و در مقابل
افزایش عبور پروتئین تجزیهنشده به رودۀ باریک انجامید .بیشترین کاهش در غلظت تانن و ترکیبات
فنولیک ،به فراوری با امواج ریزموج مربوط بود و کمترین غلظت پروتئین قابلتجزیۀ مؤثر در شکمبه،
به گروه فراوریشده با اتوکالو متعلق بود .تفتدادن سبب بیشترین کاهش در پروتئین قابلتجزیۀ سریع
در شکمبه شد ،ولی بر مادۀ آلی قابلهضم و مقدار انرژی قابل متابولیسم تأثیر نامطلوبی نداشت؛
بنابراین با توجه به نتایج ،در دسترسبودن فرایندها و هزینۀ فراوری ،تفتدادن بهعنوان فراوری مناسب
بهمنظور کاهش پروتئین قابلتجزیه در شکمبه توصیه میشود .اجرای آزمایشهای تکمیلی در شرایط
درونتنی بهمنظور بررسی بیشتر بازده فراوری و ارزش اقتصادی پسماندهای لپهپاککنی در تغذیۀ
نشخوارکنندگان ضروری است.
واژههای کلیدی :پولکیکردن با بخار ،تانن ،تجزیهپذیری ،ریزموج.
مقدمه
یکی از بزرگترین مشکالت بشر در دهههای گذشته،
افزایش روزافزون جمعیت جهان بوده که همزمان با آن
* تلفن43466444696 :

تالشهای گستردهای برای تأمین نیازهای روزافزون به
مواد غذایی سالم با ارزش غذایی زیاد انجام گرفته
است ( .)FAO, 2013برای تأمین نیاز جوامع بشری به
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مصرف پروتئین حیوانی ،تولید محصوالت دامی بیشتر
شده است که این امر به افزایش مصرف غالت و
مکملهای پروتئینی برای تأمین نیازهای انرژی و
پروتئین دام و درنتیجه افزایش رقابت میان انسان و
دام در مصرف غالت و افزایش هزینۀ تولید محصوالت
دامی انجامیده است ( .)Givens, 2000در این میان،
فعالیتهای معمول کشاورزی و صنایع تبدیلی مرتبط
با آن ،به تولید انواع پسماندهای حاوی مقادیر
قابلتوجهی از مواد مغذی منجر میشوند که کاربرد
آنها در جیرههای غذایی دامهای مزرعهای ،میتواند
عالوه بر کاهش قیمت تمامشدة فراوردههای دامی ،در
رفع مشکالت زیستمحیطی ناشی از دفع پسماندهای
کشاورزی ایفا نقش مهمی کند .پسماندهای لپه
پاککنی 4یکی از فراوردههای فرعی کارخانههای
صنایع تبدیلی کشاورزی است که طی فرایند تبدیل
دانۀ نخود سیاه به لپه به دست میآید .بر اساس آمار،
تولید لپه در ایران بیش از  344هزار تن در سال است
( )FAO, 2013که فرایند تولید لپه از نخود داخلی و
وارداتی ،ساالنه دستکم  2044تن پسماند قابل
کاربرد ایجاد میکند (.)Abdi Gezeljeh, 2008
گزارشهای منتشرشده نشاندهندة باالبودن غلظت
پروتئین خام ( 34/1درصد مادة خشک) و انرژی قابل
متابولیسم ( 1444کیلوکالری در کیلوگرم مادة خشک)
پسماندهای لپهپاککنی است ( Abdi Gezeljeh,
 .)2008با اینحال ،وجود مقادیر متفاوتی مواد ضد
مغذی از جمله ترکیبات فنولیک ،شامل تاننها و
مهارکنندههای تریپسین را میتوان از جمله
محدودیتهای مصرف نخود در تغذیۀ دام دانست.
عالوه بر این ،وجود مقادیر زیاد آلبومین و گلوبولین
( 90-444درصد پروتئین خام) در ترکیب پروتئین
دانۀ لگومها و تجزیهپذیری وسیع (تا  20درصد) و
سریع آنها در شکمبه ( & Van Straalen
& Tamminga, 1990; Van Soest, 1994; Pfeffr
 ،)Hirstov, 2005نیاز حیوانات پرتولیدی (بهخصوص

گاوهای شیری) که از این پسماندها تغذیه میکنند را
به خوراکهای دارای پروتئین عبوری قابلهضم
افزایش میدهد ).(NRC, 2001
1. Chick pea pre-cleanings

تغییر در مقدار و سرعت تجزیهپذیری شکمبهای
پروتئین مواد خوراکی با هدف رساندن بخش بیشتری از
پروتئین با کیفیت خوب به رودة باریک و کاهش ثابت
نرخ تجزیۀ مواد خوراکی و پیشگیری از هدررفت نیتروژن
در شکمبه ،با استفاده از روشهای مختلف فیزیکی و
شیمیایی ازجمله دناتورهکردن و ایجاد واکنش میالرد
امکانپذیر است ( .)Pena, 1986بااینحال در مقایسه با
سایر مکملهای پروتئینی در این زمینه به دانههای
لگومینه در تغذیۀ نشخوارکنندگان توجه کمتری شده
است و در زمینۀ ارزش تغذیهای پروتئین این خوراکها و
پسماندهای حاصل از فراوری آنها بهمنظور استفاده در
تغذیۀ دام ،اطالعات اندکی وجود دارد.
با توجه به فراوانبودن مقدار پروتئین خام در
ضایعات لپه پاککنی و پتانسیل مناسب آن برای
استفاده در جیرههای غذایی دام و طیور ،بهخصوص
پس از فراوری ،بهمنظور بهینهکردن هضم و
تجزیهپذیری در بخشهای مختلف دستگاه گوارش
نشخوارکنندگان و نبود اطالعات مناسب در این زمینه،
پژوهش حاضر ،با هدف تعیین اثر روشهای مختلف
فراوریهای حرارتی بر ارزش غذایی پسماندهای لپه
برونتنی 1و با استفاده از روش

پاککنی در شرایط
کیسههای نایلونی 3انجام گرفت.
مواد و روشها
محل ،زمان اجرا و حیوانات استفادهشده در آزمایش

این پژوهش از مهرماه  4334به مدت شش ماه در
ایستگاه آموزشی و تحقیقاتی و آزمایشگاه تغذیۀ دام
گروه علوم دامی دانشکدة کشاورزی دانشگاه ارومیه
صورت گرفت .برای اجرای آزمایشهای مربوط به
تجزیهپذیری و نمونهگیری از شیرابۀ شکمبه برای
آزمون تولید گاز در شرایط برونتنی ،از سه رأس گاو
نر بالغ هلشتاین استفاده شد که به فیستوالی
شکمبهای مجهز بودند.
تهیۀ نمونۀ آزمایشی

نمونههای پسماندهای لپهپاککنی با مراجعه به 46
2. In vitro
3. In situ Nylon bag technique

شمعی و همکاران :اثر نوع فرایند حرارتی بر ترکیب شیمیایی ،تجزیهپذیری و ...

واحد از مجموع  413کارخانۀ لپهپاککنی موجود در
شهرستان آذرشهر در استان آذربایجان شرقی و بر
اساس روش نمونهبرداری تصادفی طبقهبندیشده،
تهیه شدند .از هر کارخانه حدود  44کیلوگرم نمونه،
پس از مخلوطکردن کل پسماند موجود گرفته شد.
پس از هر نمونهگیری ،نمونۀ اولیه کامل مخلوط شد.
در همۀ نمونهبرداریها ،نمونۀ کل حداقل  44برابر
زیرنمونههای تهیهشده بود .نمونۀ نهایی از
مخلوطکردن همۀ نمونههای جمعآوریشده ،تهیه
گردید .بهمنظور فراوریهای مختلف ،سه زیر نمونه از
نمونۀ کلی به ازای هر روش فراوری تهیه و بهعنوان
تکرار آزمایشی استفاده شد.
روش فراوری پسماندها

روشهای فراوری در این پژوهش شامل پولکیکردن
با بخار ،تفتدادن ،اتوکالوکردن و پرتوتابی با اشعۀ
ریزموج 4بود .بهمنظور پولکیکردن ،نمونهها  64دقیقه
در معرض بخار قرار گرفتند و بالفاصله از بین
غلتکهای یک دستگاه غلتک صنعتی که هر دو غلتک
آن با سرعت یکسانی در حال چرخش بودند ،عبور
داده شدند (.)Parand & Taghizadeh, 2011
تفتدادن در یک ظرف دوار چدنی در دمای 414
درجۀ سانتیگراد به مدت  44دقیقه انجام گرفت .برای
اتوکالوکردن ،از اتوکالو در دمای  414درجۀ
سانتیگراد به مدت  14دقیقه در فشار  4/3کیلوگرم
بر سانتیمتر مربع استفاده شد ( Canbolat et al.,
 .)2005برای پرتوتابی ،رطوبت نمونههای آسیابشده
(با احتساب مادة خشک نمونهها) با افزودن آب
دیونیزه ،به  34درصد افزایشیافت و به مدت  0دقیقه
در محفظۀ ریزموج با قدرت  344وات و فرکانس
 1604مگاهرتز پرتوتابی شدند ( & Parand
.)Taghizadeh, 2011
تعیین ترکیب شیمیایی

همۀ نمونهها با آسیاب آزمایشگاهی با الک 4
میلیمتری آسیاب گردید و غلظت مادة خشک ،مادة

1. Microwave

163

آلی ،پروتئین خام (دستگاههای کجلدال )1و عصارة
اتری با استفاده از روشهای استاندارد )2000( AOAC
و الیاف نامحلول در شویندة خنثی (فایبرتک )3با روش
 )1991( Van Soest et al.اندازهگیری (سه تکرار) شد.
کل ترکیبات فنولیک و کل تانن قابلاستخراج نمونهها،
پیش و پس از فراوری (ده تکرار) با استفاده از روش
 )2000( Makkarو پس از استخراج ترکیبات فنولیک
با استفاده از محلول استون  24درصد ،از نمونههای
ریز آسیابشده به مدت  34دقیقه با استفاده از حمام
آبی اولتراسونیک به قدرت  30کیلوهرتز ،تعیین شد.
تجزیهپذیری مادۀ خشک و پروتئین خام

تعیین تجزیهپذیری مادة خشک و پروتئین خام
نمونهها ،قبل و پس از فراوری بر اساس روش
استانداردشده  )1998( Vanzant et al.و با استفاده از
سه رأس گاو نر بالغ اختۀ فیستولهگذاریشدة نژاد
هلشتاین که در سطح  44درصد باالتر از نیاز انرژی
نگهداری ( 6)AFRC, 1995تغذیه شدند ،انجام گرفت.
جیرة مصرفی (یونجۀ خردشده ،ذرت سیلوشده و دانۀ
جوِ آسیابشده به نسبت  4به  4علوفه به کنسانتره)
حیوانات مورد آزمایش به روش پیشنهادی AFRC
( )1992تهیه شد و در دو وعدة صبح و بعدازظهر در
ساعات  49:44و  49:44در اختیار حیوانات قرار
گرفت .حیوانات در جایگاه انفرادی نگهداری شدند و
آب و سنگ نمک در طول شبانهروز بهصورت اختیاری
در دسترس آنها قرار گرفت .برای تعیین مقدار
تجزیهپذیری از کیسههای پلیاستر با ابعاد 49×9
سانتیمتر ،با قطر منافذ  04میکرومتر استفاده شد0 .
گرم از نمونههای آسیابشده (با قطر توری 1
میلیمتر) در کیسههای نایلونی ریخته شد تا نسبت
اندازة نمونه به سطح کیسهها ،برابر با  41/0میلیگرم
به ازای هر سانتیمتر مربع شود .نمونهها پیش از
توزین ،بهمنظور زدودن ذرات کمتر از  04میکرون با
استفاده از الک با توری  04میکرون الک شدند .زمان
قراردادن نمونهها در شکمبه بالفاصله قبل از
2. Foss Auto analyzer 1030
3. Fibertech 1010Foss
4. AFRC (Agriculture and Fisheries Research
)Council

علوم دامی ایران ،دورة  ،64شمارة  ،3پاییز 4336

104

خوراکدهی صبح بود و کیسهها در زمانهای ،9 ،6 ،1
 16 ،41و  69ساعت از شکمبه خارج شدند .دو کیسه
برای هر زمان انکوباسیون در شکمبۀ هر گاو قرار
گرفت .کیسهها بالفاصله پس از خارجشدن از شکمبه
در آب سرد قرار گرفتند و با دست به روش پیشنهادی
 )1997( Coblentz et al.به مدت  14دقیقه و تا
صافشدن آب خروجی از سطل ،شستشو شدند .برای
تعیین تجزیهپذیری در زمان صفر ،کیسهها بدون
انکوباسیون در شکمبه ،با استفاده از آب  33درجۀ
سانتیگراد ،همانند کیسههای خارجشده از شکمبه
شسته شدند .کیسهها پس از شستشو 69 ،ساعت در
آون با دمای  44درجۀ سانتیگراد خشک شدند.
فراسنجههای تجزیهپذیری و مقدار تجزیهپذیری مؤثر
در سرعتهای مختلف عبور از شکمبه با استفاده از
معادالت غیرخطی  )1979( Orskov & McDonaldو
4
 )1981( McDonaldبا استفاده از نرمافزار نیوی
تعیین شدند .بهمنظور برآورد مقادیر پروتئین
قابلتجزیۀ سریع در شکمبه ،1پروتئین قابلتجزیۀ
آهسته در شکمبه ،3پروتئین قابلتجزیۀ مؤثر در
شکمبه ،6کل پروتئین قابلتجزیه در شکمبه 0و
4
پروتئین غیرقابلتجزیه در شکمبه از معادالت AFRC
( )1995استفاده شد.
تولید گاز در شرایط برونتنی

2

مقدار گاز تولیدی با استفاده از فشارسنج دیجیتالی
( )Theodorou et al., 1994در سه دور 9مجزا و سه
تکرار به ازای هر نمونه در هر دور ،تعیین شد .نمونۀ
شیرابۀ شکمبه از سه رأس گاو نر بالغ نژاد هلشتاین
فیستولهدار پیش از مصرف وعدة غذایی صبح
جمعآوری ،مخلوط و صاف گردید و در دمابان محتوی
گازکربنیک ،بهسرعت به آزمایشگاه منتقل شد.
حیوانات دو بار در روز و با جیرة حاوی  6کیلوگرم

1. Neway
)2. Quickly Degradable Protein (QDP
)3. Slowly Degradable Protein (SDO
)4. Effective Rumen Degradable Protein (ERDP
)5. Rumen Degradable Protein (RDP
)6. Rumen UnDegradable Protein (UDP
7. In vitro Gas Production Technique
8. Run

یونجه 3 ،کیلوگرم ذرت سیلوشده و  4/0کیلوگرم جوِ
خردشده تغذیه میشدند .پس از صافکردن شیرابۀ
شکمبه ،شیرابه و بافر (محلولهای ماکرومینرال،
میکرومینرال ،احیاکننده ،بافر و ریسازورین) مطابق
روش  )1979( Menke et al.و روش تصحیحشدة
 )1988( Menke & Steingassبه نسبت یک قسمت
شیرابه و دو قسمت بزاق مصنوعی به داخل بالن سه
دهانۀ مخصوص تحت جریان مداوم دیاکسید کربن
ریخته شد و تا زمان انتقال به شیشههای حاوی نمونه
در دمای  33درجۀ سانتیگراد قرار گرفت .برای
اندازهگیری مقدار گاز تولیدی در ساعات مختلف044 ،
میلیگرم از نمونههای آزمایشی آسیاب شد (آسیاب با
غربال  4میلیمتر ( )Tagliapietra et al., 2011و در
شیشههای مخصوص  410میلیلیتری ریخته شد .به
هر شیشه  04میلیلیتر از مخلوط شیرابۀ شکمبه و
بافر اضافهشد و پس از بستن درب ،شیشهها با درپوش
پالستیکی و پرس فلزی در آون با دمای  33درجۀ
سانتیگراد قرار گرفتند .شیشهها هر یک ساعت یکبار
تکان داده میشدند .مقدار گاز تولیدی در ،9 ،6 ،1
 16 ،41و  69ساعت پس از انکوباسیون قرائت و ثبت
شد .بهمنظور تصحیح گاز تولیدی توسط شیرابۀ
شکمبه ،در هر دور ،سه شیشۀ فاقد نمونه که تنها
حاوی  04میلیلیتر مخلوط شیرابۀ شکمبه و بزاق
مصنوعی بودند ،بهعنوان بالنک در نظر گرفته شد تا
مقدار گاز تولیدی آنها از کل گاز تولیدی توسط نمونه
مورد آزمایش کم شود و مقدار تولید گاز خالص از
تخمیر نمونه به دست آید.
محاسبات و مدل آماری

غلظت انرژی قابل متابولیسم و مادة آلی قابلهضم از
فرمولهای زیر محاسبه شدند ( Menke & Steingass,
 .)1988پروتئین میکروبی ( )MCPنیز بهصورت 43/3
گرم نیتروژن میکروبی به ازای هر کیلوگرم مادة آلی
قابلهضم محاسبه شد (.)Czerkawski, 1986
ME (MJ/Kg DM) = 1.06 +
– )(0.157×GP24/200mg) + (0.084×CP) + (0.22×CF
0.081×CA
)= (0.9991×GP24/200mg) + (0.0595×CPدرصدDOM
+ (0.0181×CA) + 9
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بهمنظور برآورد غلظت اسیدهای چرب کوتاهزنجیر
از فرمول پیشنهادی )2002( Getachew et al.
استفاده شد.
SCFA= (0.0222×GP24/500mg) - 0.00425
معادالت،CA ، CF،CP ،GP24200mg ،ME ،

در این
 DOM ،MCPو  SCFAبه ترتیب معادل با انرژی قابل
متابولیسم ،مقدار گاز تجمعی تولیدی در  16ساعت به
ازای  144میلیگرم مادة خشک نمونه ،پروتئین خام،
چربی خام ،خاکستر خام ،پروتئین خام میکروبی ،مادة
آلی قابلهضم و اسیدهای چرب کوتاهزنجیر است .در
ارتباط با معادلۀ تخمین اسیدهای چرب کوتاهزنجیر،
مقدار گاز تولیدی در  16ساعت به ازای هر 044
میلیگرم مادة خشک نمونه مبنای محاسبه قرار گرفته
( )Getachew et al., 2002و در سایر موارد گاز
تولیدی به ازای  144میلیگرم مادة خشک نمونه
تصحیح شده است.
دادههای مربوط به تأثیر روشهای مختلف فراوری
بر ترکیب شیمیایی و مواد ضد مغذی ،بخشهای
مختلف پروتئین خام با روش تجزیهپذیری و کینتیک
و فراسنجههای تولید گاز با استفاده از طرح کامالً
تصادفی ( )Yi=µ+Ti+eiارزیابی آماری شد .دادههای
مربوط به فراسنجههای تجزیهپذیری با استفاده از طرح
بلوکهای کامل تصادفی ( )Yij=µ+Ti+Bj+eijبا سه
تکرار آنالیز شد ( :µمیانگین جامعه؛  :Tiاثر تیمار؛ :Bj
اثر بلوک) اثر دام)؛  :eijاثر اشتباه آزمایشیLykos &. ،
 .)Varga, 1995بهمنظور ارزیابی آماری این دادهها
بهاستثنای دادههای کینتیک از رویۀ مدل خطی
تعمیمیافته )GLM( 4نرمافزار )2002( SAS9.1
استفاده شد .میانگین تیمارها در رویۀ  GLMبا
استفاده از آزمون چنددامنهای دانکن و در سطح
احتمال آماری  30درصد ( )P>4/40باهم مقایسه
شدند .برای تعیین تمایل میانگینها به تغییر در
صورت معنادارنبودن ،از سطح آماری  34درصد
( )P>4/4استفاده شد .در آنالیز کینتیکی آزمون تولید
گاز و تجزیهپذیری اثر زمان انکوباسیون (ساعت) به
عنوان عامل تکرارشونده و اثر متقابل زمان انکوباسیون
و نوع فراوری در مدل قرار گرفت (µ+Ti+Itj+ Titij+ eij
)1.Generalized Linear Model (GLM
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= .)Yiبهعالوه فراوری در مدل آماری قرار گرفت:µ( .
میانگین جامعه؛  :Tiاثر تیمار؛  :Itjاثر زمان انکوباسیون؛
 :Tit ijاثر متقابل زمان انکوباسیون و نوع فراوری؛ :eij
اثر اشتباه آزمایشی) .آنالیز آماری با استفاده از PROC
 MIXEDنرمافزار  SAS 9.1انجام گرفت و از ساختار
کوواریانس نوع اول 1استفاده شد .دادهها بهصورت
میانگین حداقل مربعات و خطای استاندارد 3در
جدولهای مربوطه گزارش شد و تصحیح دادهها با
استفاده از آزمون توکی و مقایسۀ میانگینها با گزینه
 PDIFFدر سطح احتمال آماری )P4/40( 4/30
صورت گرفت.
نتایج و بحث
ترکیب شیمیایی

ترکیب شیمیایی و تغییرات ترکیبات فنولیک در اثر
فراوری به ترتیب در جدولهای  4و  1نشان شده
است .پرتوتابی ریزموج و تیمارهای حرارتی سبب
افزایش معنادار غلظت مادة خشک در مقایسه با نمونۀ
شاهد شد که با نتایج سایر مطالعات مطابقت داشت
(.)Kadlec et al., 2002; Kaasova et al., 2002
بااینحال ،فراوری با استفاده از پرتوهای ریزموج در
مقایسه با سایر فراوریها سبب افزایش بیشتر مادة
خشک شد .پژوهشهای محققان دیگر نشاندهندة
کارایی مناسب امواج ریزموج در خارجکردن رطوبت
مواد خوراکی است و این امر را میتوان علت
بیشتربودن مقدار مادة خشک نمونههای فراوریشده با
امواج ریزموج در مقایسه با سایر فراوریها دانست .طی
پژوهشی  )2002( Kaasova et al.تأثیر پرتوتابی
ریزموج را روی خشککردن نخود جوانهزده مطالعه
کردند و به این نتیجه رسیدند که استفاده از ریزموج
در مقایسه با روشهای معمول خشککردن با سرعت
بیشتر و در مدتزمان کمتری نمونههای آزمایشی را
خشک میکند .محققان افزایش غلظت مادة خشک در
اثر پرتوتابی ریزموج را به علت خشکشدن اولیۀ مواد
آزمایشی در محفظۀ ریزموج دانستهاند ( Kadlec et
.)al., 2002
2.First order autoregressive
)3.Standard Error of Means (SEM

علوم دامی ایران ،دورة  ،64شمارة  ،3پاییز 4336

101

فراوری با انواع روشهای حرارتی تأثیر معناداری
بر غلظت پروتئین خام نداشت .بههرحال ،کمترین
پروتئین خام ازنظر عددی مربوط به نمونۀ اتوکالوشده
بود که در مقایسه با تیمار شاهد کاهش یافت .در
مغایرت با پژوهش حاضرKhalilvandi-Behroozyar ،
 )2009( et al.افزایش پروتئین خام علوفۀ اسپرس
فراوریشده با مواد اکسیدکننده و قلیایی را گزارش
کردند که دلیل آن را اکسیدشدن بخشی از مادة
خشک در اثر استفاده از مواد اکسیدکننده و در نتیجه
تغلیظ پروتئین خام در مادة خشک خوراک دانستند.
نتایج مشابه دیگری نیز در زمینۀ افزایش غلظت
پروتئین خام در مادة خشک مواد تانندار در اثر
فراوری با مواد اکسیدکننده گزارششده است ( Singh,

&  .)1992; Ben Salem et al., 2005 Makkarنبود
خاصیت اکسیدکنندگی در فراوریهای انجامگرفته در
این پژوهش را میتوان یکی از دالیل عدمتغییر در
غلظت پروتئین خام پسماندهای فراوریشده دانست.
استفاده از انواع روشهای فراوری تأثیر معناداری در
کاهش یا افزایش غلظت الیاف نامحلول در شویندة
خنثی نداشت .بااینحال ،بیشترین غلظت آن در
نمونههای فراوریشده با اتوکالو و تفتدادهشده بود که
با نتیجۀ  )1993( Bressaniمطابق بود .علت افزایش
الیاف نامحلول در شویندة خنثی و کاهش پروتئین
خام تشکیل کمپلکس پروتئین -الیاف در اثر تغییرات
شیمیایی ناشی از حرارت گزارششده است
(.)Bressani, 1993

جدول  .4تأثیر فرایندهای مختلف حرارتی بر ترکیب شیمیایی پسماند لپهپاککنی (گرم در  444گرم مادة خشک)
نوع فراوری

مادة خشک (گرم بر  444گرم)

پروتئین خام

عصارة اتری

خاکستر

الیاف غیرقابلحل
در شویندة خنثی

خام
ریزموج
اتوکالوکردن
تفتدادن
پولکیکردن با بخار
خطای استاندارد

93/14c
31/00b
33/14b
31/03b
36/41a
4/144

14/41
14/12
10/90
14/33
12/31
4/436

1/92
1/03
1/44
1/96
1/49
4/429

1/14
4/49
4/39
1/41
1/34
4/104

44/44
46/40
44/29
42/60
46/43
4/491

حروف غیرمشابه در هر ستون نشاندهندة وجود اختالف معنادار در سطح آماری  0درصد است (.)P<4/40

جدول  .1غلظت ترکیبات فنولیک و درصد کاهش آنها در مقایسه با تیمار شاهد در هر یک از روشهای فراوری
(برحسب گرم در  444گرم)
نوع فراوری
خام
اتوکالوکردن
ریزموج
پولکیکردن با بخار
تفتدادن
خطای استاندارد

کل ترکیبات فنولیک

کل تانن

درصد کاهش کل ترکیبات فنولیک

درصد کاهش کل تانن

3/160a
1/443c
4/943bc
1/414c
1/460b
4/443

1/120a
4/633bc
4/146c
4/402bc
4/941b
4/492

4/444
30/431b
63/366a
36/432b
49/693c
4/416

4/444
32/444b
64/432a
12/446c
14/304d
4/444

حروف غیرمشابه در هر ستون نشاندهندة وجود اختالف معنادار در سطح آماری  0درصد است (.)P<4/40

بر اساس جدول  ،1فراوری با پرتوهای ریزموج
بیشترین کارایی را در کاهش غلظت کل ترکیبات
فنولیک داشت ( 63/366درصد) .سایر فراوریها مانند
اتوکالوکردن ،تفتدادن و پولکیکردن با بخار به مقدار
کمتری توانستند کل ترکیبات فنولیک را کاهش دهند.

در پسماند خام 24/44 ،درصد از کل ترکیبات فنولیک را
تانن تشکیل میداد .بیشترین کاهش در مقدار تانن در اثر
فراوری با امواج ریزموج ( 64/432درصد) مشاهده شد.
نتایج این مطالعه در مورد تأثیر پرتودهی ریزموج بر
ترکیبات فنولیک و تانن مطابق با گزارشهای قبلی بود
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(

& Habiba, 2002; Thomas et al., 2012; Kala

 .)Mohan, 2012طی پژوهشی )2002( Habiba ،تأثیر
حرارتدهی ریزموج را در مقایسه با سایر فرایندهای
حرارتی در از بین بردن اسید فیتیک ،مهارکنندة
تریپسین و تانن نخود بررسی کرد و نتیجه گرفت که با
افزایش زمان حرارتدهی ،تخریب ترکیبات ضد مغذی
افزایش مییابد .با توجه به میانگینهای گزارششده در
جدول  ،1اتوکالوکردن در مقایسه با تیمار شاهد کاهش
معناداری ( )P<4/40را در غلظت ترکیبات فنولیک و تانن
ایجاد کرد .گزارشهایی مبنی بر کاهش غلظت تانن دانۀ
خلر در اثر اتوکالوکردن وجود دارد ( & Ramachndran
 )Ray, 2008ولی سایر عوامل ضد مغذی تحت تأثیر این
روش فراوری قرار نگرفتهاند .همچنینSaleh & El- ،
 )2006( Adawyبه تأثیر مثبت اتوکالو در کاهش تانن
دانۀ نخودفرنگی اشاره کردند .محققان این کاهش را به
تجزیۀ ترکیبات فنولیک در دماهای باال یا ایجاد
کمپلکسهای نامحلول در اثر واکنش با سایر ترکیبات
دانه از قبیل پروتئین نسبت دادهاند ( & Ramachndran
 .)Ray, 2008اندازهگیری ترکیبات فنولیک متصل به
پروتئین و اجزای دیوارة سلولی میتواند راهکار مناسبی
برای پاسخ به این سؤاالت باشد .با توجه به غلظت
نهچندان زیاد تانن در نمونههای موردبررسی و
گزارشهای متعدد مبنی بر مفیدبودن تاننها در سطوح
پایین بهمنظور انتقال بخشی از پروتئین از شکمبه ،عدم
تخریب کامل ترکیبات فنولیک در اثر فراوریها را
میتوان مثبت تلقی کرد .احتماالً بخشی از نتایج ارائهشده
در خصوص اثر فراوریها در کاهش تجزیهپذیری پروتئین
در شکمبه و تفاوتهای موجود در بین انواع فراوریها را
بتوان به کارایی آنها در حفظ ترکیبات فنولیک و تانن
نسبت داد.
تجزیهپذیری مادۀ خشک و پروتئین خام

تأثیر تیمارهای آزمایشی بر کینتیک و فراسنجههای
تجزیهپذیری مادة خشک و پروتئین خام به ترتیب در
جدولهای  3و  6گزارششده است .در ساعات اولیۀ
انکوباسیون بیشترین تجزیهپذیری مادة خشک ،به
نمونۀ پرتودهیشده با امواج ریزموج مربوط بود؛ اما با
افزایش زمان انکوباسیون (از  6ساعت به بعد)
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پولکیکردن با بخار بیشترین تأثیر را بر تجزیهپذیری
مادة خشک داشت و تجزیهپذیری مادة خشک را در
مقایسه با گروه شاهد افزایش معناداری ( )P<4/40داد.
محققان علت افزایش تجزیهپذیری مادة خشک در اثر
ریزموج را ژالتینهشدن نشاسته عنوان کردند
( .)Sadeghi & Shawrang, 2008تمامی تیمارهای
حرارتی باعث کاهش بخش سریع تجزیه و افزایش
بخش کند تجزیه شدند .بهاستثنای فرایند پولکیکردن
با بخار ،سایر فراوریها در مقایسه با گروه شاهد باعث
کاهش نرخ تجزیه شدند .با توجه به نتایج گزارششده
در جدول  ،6تفاوتهای مشاهدهشده در فراسنجههای
مختلف تجزیهپذیری پروتئین خام بین تیمارهای
مختلف آزمایشی معنادار بود ( .)P<4/40تمام
فراوریها با کاهش بخش سریع تجزیه در شکمبه ()a
و افزایش بخش کند تجزیه ( ،)bتجزیهپذیری مؤثر
پروتئین در شکمبه را کاهش دادند .علت کاهش
تجزیهپذیری شکمبهای پروتئین خام و بهدنبال آن
مادة خشک در اثر فراوریهای حرارتی را میتوان به
افزایش پیوندهای کربوهیدرات-پروتئین در اثر واکنش
قهوهایشدن غیرآنزیمی ،کاهش حاللیت پروتئین در
شکمبه و از بین رفتن برخی محلهای فعال اتصال
آنزیمهای پروتئولتیک میکروبی مربوط دانست
( Broderick & Craig, 1980; Pfeffer & Hirstov,
Eghbali
 .)2005نتایج مطالعۀ حاضر با نتایج
 )2007( Koozekanan et al.,مطابقت داشت .این
پژوهشگران تأثیر فراوری با فرمالدئید ،اسید استیک و
حرارت را بر تجزیهپذیری مادة خشک کلزا بررسی
کردند و نشان دادند که در کنجالۀ کلزای فراوریشده
با حرارت ،در مقایسه با گروه شاهد ،بخش سریع
تجزیه و نرخ تجزیۀ مادة خشک ،کاهش و بخش کند
تجزیه افزایشیافته است .در گزارش دیگری ،پرتودهی
ریزموج (بهمدت  4دقیقه) ،بخش سریع تجزیۀ مادة
خشک کنجالۀ کانوال را از  33گرم در کیلوگرم مادة
خشک در گروه شاهد به  16گرم در کیلوگرم مادة
خشک در گروه پرتودهیشده کاهش داد ( Ebrahimi
 .)et al., 2010محققان دیگری کاهش تجزیهپذیری
مادة خشک را در گندم پرتودهیشده با امواج ریزموج
گزارش کردهاند و علت آن را کاهش حاللیت پروتئین
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در اثر حرارت ناشی از پرتودهی ریزموج دانستهاند
( .)Aimone & Wagner, 1977با توجه به اینکه
تیمارهای حرارتی باعث کاهش غلظت ترکیبات
فنولیک و تانن شدهاند ،عدم افزایش در تجزیهپذیری
پروتئین خام را میتوان بهسبب دناتورهشدن پروتئین
در اثر حرارت دانست ) .(NRC, 2001عالوه بر این،
غلظتهای کم ترکیبات فنولیک در نمونههای
آزمایشی ،اهمیت آن را در کاهش تجزیهپذیری
پروتئین کمرنگ میکند .کاهش حاللیت پروتئین
درنتیجۀ حرارتدادن مکملهای پروتئینی ،توسط
محققان دیگر نیز گزارششده است ( McAllister et

 .)al., 1993; Mustafa et al., 2003افزون بر این،
گزارشها در ارتباط با فراوری دانه و کنجالۀ سویا با
اتوکالو و برشتهکردن ،نشاندهندة کاهش بخش
محلول و افزایش بخش نامحلول پروتئین خام است
(.)SahebiAla et al., 2012; Shannak et al., 2000
نتایج مطالعۀ حاضر در مورد تأثیر پرتودهی ریزموج بر
کاهش بخش سریع تجزیهشونده ،افزایش بخش بالقوه
قابلتجزیه و کاهش تجزیهپذیری مؤثر شکمبهای
پروتئین خام ،با گزارشهای پیشین در مورد تأثیر
پرتودهی ریزموج بر دانۀ جو و دانۀ کانوال موافق است
(.)Sadeghi & Shawrang, 2006; 2008

جدول  .3کنتیک و فراسنجههای تجزیهپذیری مادة خشک در پسماندهای لپهپاککنی خام و فراوریشده
(گرم در  444گرم مادة خشک)
ساعات انکوباسیون

شاهد

ریزموج

پولکیکردن با بخار

اتوکالوکردن

تفتدادن

خطای استاندارد

1
6
9
41
16
69

13/60 b
30/16 ab
60/46 c
03/42 b
24/33 b
29/33 bc

34/44a
32/41 a
64/69 b
04/33 c
49/44 c
23/36 b

13/14 b
30/43 ab
69/91 a
41/40 a
23/41 a
96/41 a

13/22 ab
36/43 b
64/99 d
04/06 d
4/39 d
24/32 c

12/41 c
30/09 ab
63/16 cd
00/19 cd
24/64 bc
23/00 b

4/426
4/903
4/621
4/466
4/214
1/424

A

19/30 a
06/03 c
91/99 b
4/4249 ab
40/4 b
09/4 ab
01/1

13/34b
09/43 b
94/40bc
4/449 b
43/3 bc
04/0 bc
63/2 bc

فراسنجههای تجزیهپذیری
B
a+b
C
K=0.02
k=0.05
k=0.08

11/44b
44/23a
93/93a
4/423a
44/9a
03/6a
04/9a

13/24b
06/44c
22/94c
4/402c
04/3c
04/3c
60/4c

13/31b
09/41b
94/36bc
4/442b
41/4bc
00/4bc
62/3bc

4/124
4/410
4/944
4/4444
4/314
4/636
4/394

حروف غیرمشابه در هر ردیف نشاندهندة وجود اختالف معنادار در سطح آماری  0درصد است (.)P<4/40

طی پژوهشی )2010( Ebrahimi et al. ،نشان
دادند که پرتوتابی ریزموج به مدت  6و  4دقیقه،
پروتئین خام دانۀ کانوال را از تجزیۀ شکمبهای
محافظت میکند .با بررسی تأثیر پرتودهی ریزموج بر
کنجالۀ کانوال گزارش شد که پرتودهی به مدت 4
دقیقه ،تجزیهپذیری مؤثر پروتئین خام را  13درصد
کاهش میدهد (.)Sadeghi & Shawrang, 2008
همچنین  )2010( Rezaei et al.گزارش کردند که
ریزموج کنجالۀ سویا به مدت  1و  6دقیقه باعث
کاهش بخش سریع تجزیۀ پروتئین ،از مقدار 40/1

گرم بر  444گرم در گروه شاهد به ترتیب به  3/40و
 9/14گرم بر  444گرم پروتئین خام در تیمارهای
فراوریشده گردید .بههرحال ،سازوکار حفاظتی
پروتئینها از تجزیۀ شکمبهای در خوراکهای
فراوریشده توسط حرارت بسیار پیچیده است .ممکن
است واکنشهای شیمیایی (از قبیل واکنش میالرد)
که در طول فراوری حرارتی ایجاد میشود ،مسئول
کاهش تجزیهپذیری شکمبهای باشد .این واکنشها
باعث تبدیل پروتئین خوراک به ترکیباتی مقاوم به
تجزیه ،در شکمبه میشوند ( Sadeghi & Shawrang,

شمعی و همکاران :اثر نوع فرایند حرارتی بر ترکیب شیمیایی ،تجزیهپذیری و ...

 .)2008همچنین  )2007( Zhao et al.گزارش کردند
که اگرچه پرتودهی ریزموج در مقایسه با روشهای
معمول پخت (مثل پختن در آب) آسیبهای حرارتی
کمتری به خوراک وارد میکند ،اما باعث وقوع
واکنشهای بیوشیمیایی و تغییر ساختارهای مولکولی
نشاسته و پروتئین در خوراکهای فراوریشده میشود.
فراوری ریزموج و تکنیک پولکیکردن با بخار،
سبب افزایش سرعت تجزیۀ بخش بالقوه قابلتجزیۀ
پروتئین در شکمبه در مقایسه با گروه شاهد شدند.
دالیل احتمالی این امر را میتوان کاهش ترکیبات
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فنولیک و تانن در اثر فراوری ریزموج دانست .با
اینحال ،افزایش سرعت تجزیۀ پروتئین در اثر فن
پولکیکردن با بخار ،با نتایج محققان دیگر در ارتباط با
پروتئین دانۀ غالت و انواع لگومها مغایر است ( Lykos
.&Varga, 1995; Goelema et al., 1998, Prestlùkken,
 .)1999تفاوت نتیجۀ این پژوهش با نتایج دیگران را
شاید بتوان در ساختار متفاوت و غلظت بیشتر پروتئین
موجود در نخود در مقایسه با سایر مواد خوراکی
ازجمله غالت دانست .با این حال آزمایشهای بیشتر
در این خصوص میتواند راهگشا باشد.

جدول  .6کنتیک و فراسنجههای تجزیهپذیری پروتئین خام در ضایعات لپهپاککنی خام و فراوریشده
(گرم در  444گرم پروتئین خام)
ساعات انکوباسیون

شاهد

ریزموج

پولکی کردن با بخار

اتوکالو کردن

تفتدادن

خطای استاندارد

1
6
9
41
16
69

64/91a
04/16a
44/49a
43/33a
91/44a
34/44a

34/41b
63/41bc
44/36a
42/34b
23/11bc
94/03e

34/90b
69/44c
03/64ab
24/42a
94/43b
93/44ab

34/69b
64/94d
02/16b
40/64c
26/36c
94/44c

36/90c
63/44bc
04/44c
44/14bc
94/66b
14/99b

4/46
4/34
4/20
4/33
4/09
4/94

A

23/43 a
03/46 c
34/22 a
4/4919ab
23/0 a
43/4a
43/0 a

31/40 b
00/20 b
99/44 b
4/4331 a
24/6c
44/9b
44/6b

فراسنجههای تجزیهپذیری
B
a+b
C
K=0.02
k=0.05
k=0.08

33/41 b
00/41 b
99/46 ab
4/4361 a
29/4b
42/2ab
03/3bc

31/14b
03/03 c
90/43 c
4/4946 b
26/4d
46/6c
09/4c

34/62 c
03/41 a
93/63 a
4/4269 c
29/6b
44/2b
09/4c

4/42
4/94
4/06
4/4499
4/63
4/43
4/21

حروف غیرمشابه در هر ردیف نشاندهندة وجود اختالف معنادار در سطح آماری  0درصد است (.)P<4/40

طی مطالعهای)1995( Moshtaghi Nia & Ingalls ،
بیان کردند که تیمارهای حرارتی از طریق فرایند
دناتورهشدن و واکنش میالرد (واکنش ایجادشده بین
گروه آلدئید قند و گروههای آمین و اسید آزاد پروتئین)
سبب کاهش تجزیهپذیری پروتئین مواد خوراکی در
شکمبه میگردند .از سوی دیگر)1995( Voragen et al. ،
عنوان کردند که تاخوردن و دناتورهشدن پروتئین با
حرارت موجب واسرشتگی پروتئین میشود و از این
طریق سطح آبگریزی پروتئین را افزایش و بنابراین
تجزیهپذیری شکمبهای پروتئین خام را کاهش میدهد
( .)Van Soest, 1994; NRC, 2001بر اساس مطالعات

بسیار دربارة تأثیر تیمارهای حرارتی بر بخشهای مختلف
پروتئین ،بیشتر محققان به این نتیجه رسیدهاند که
حرارتدادن باعث کاهش پروتئین قابلتجزیۀ مؤثر در
شکمبه میشود و فراوریهای حرارتی منابع پروتئینی
مثل کنجالۀ سویا را روش مؤثری برای تغییر مقدار هضم
شکمبهای پروتئین خام ،از طریق افزایش بخش
غیرقابلهضم پروتئین در شکمبه عنوان کردهاند
( .)Canbolat et al., 2005در پژوهشی دیگر Goelema
 )1998( et al.گزارش کردند که تفتدادن دانۀ نخود و
لوبیا به مدت  34دقیقه در دمای  431درجۀ سانتیگراد،
باعث کاهش پروتئین قابلتجزیه در شکمبه میشود.
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محققان مذکور عنوان کردند که تأثیر تفتدادن بر
مقدار پروتئین قابلتجزیه در شکمبه زمانی که دانهها
بهصورت شکسته باشد ،بیشتر میشود .بهعالوه
گزارشها حاکی از این است که پرتوتابی امواج ریزموج
از طریق کاهش اتصاالت عرضی و ایجاد تغییرات
فیزیکی و شیمیایی و همچنین واسرشتگی پروتئین
سبب کاهش حاللیت پروتئین ،کاهش بخش
سریعتجزیه شده است و با افزایش بخش کندتجزیه،
سبب افزایش پروتئین عبوری شده است ( Zhao et al.,
.2007; Sadeghi & Shawrang, 2006a, b; Sadeghi
 .)& Shawrang, 2008; Maheri – sis et al., 2011از
نظرگاه تغذیۀ عملی گاوهای شیری پر تولید ،این نتایج
میتواند مفید واقع شود؛ چراکه در این حیوانات،
مشکل باالبودن سطح نیتروژن آمونیاکی در شکمبه
وجود دارد ( )Pfeffer & hirstov, 2005که عالوه بر
اتالف منابع باارزش پروتئینی به شکل آمونیاک ،باعث

کاهش بازده تولیدمثلی و افزایش تأثیرات
زیستمحیطی بهواسطۀ افزایش دفع نیتروژن به محیط
و افزایش تولید گازهای گلخانهای میشود ( Fathi -
.)Nasri et al., 2006; Pfeffer & hirstov, 2005
بههرحال ،نکتۀ درخورتوجه این است که در
فراوریهای حرارتی باید به رطوبت نمونۀ مورد فراوری،
دما و مدتزمان حرارتدهی توجه کرد زیرا حرارت
دهی بیشازحد ممکن است باعث کاهش هضم
پروتئین مادة خوراکی در روده شده و آن را از دستگاه
گوارش خارج کند ( .)Fathi Nasri et al., 2006در بین
فراوریهای مختلف ،تفتدادن سبب بیشترین کاهش
در پروتئین قابل تجزیۀ سریع در شکمبه شد ولی تأثیر
نامطلوبی بر قابلیت هضم مادة آلی و مقدار انرژی قابل
متابولیسم نداشت .شاید بخشی از علتهای این نتیجه
را بتوان توانایی کمتر تفتدادن در کاهش ترکیبات
فنولیک در مقایسه با سایر تیمارها دانست.

جدول  .0بخشهای مختلف برآوردشدة پروتئین خام ضایعات لپه پاککنی فراوری شده و کنترل بهوسیلۀ سیستم
(برحسب )g/kg
نوع فراوری
خام
ریزموج
اتوکالو کردن
تفتدادن
پولکیکردن با بخار
خطای استاندارد

AFRC

پروتئین
قابلتجزیۀ سریع
در شکمبه

پروتئین
قابلتجزیۀ کند
در شکمبه

کل پروتئین
قابلتجزیه
در شکمبه

پروتئین
قابلتجزیۀ مؤثر
در شکمبه

پروتئین
تجزیهناپذیر
در شکمبه

93/00 a
29/41 c
24/91 c
26/43 d
93/44 b
4/63

96/29 a
91/64 b
24/04 c
90/66 a
91/66 b
4/91

423/43 a
444/63 c
403/36 d
403/09 cd
444/46 b
1/34

400/21 a
466/93 c
432/32 d
466/20 c
463/31 b
1/44

42/04 c
91/14 b
90/40 ab
93/24 b
92/40 a
4/26

حروف غیرمشابه در هر ردیف نشاندهندة وجود اختالف معنادار در سطح آماری  0درصد است (.)P<4/40

مقدار تولید گاز

نتایج مربوط به تولید و کنتیک گاز در جدول  4گزارش
شده است .در ساعات اولیۀ انکوباسیون بیشترین و
کمترین مقدار تولید گاز به ترتیب در پسماند
پرتودهیشده با امواج ریزموج و تفتداده مشاهده شد ،اما
با افزایش زمان انکوباسیون از  16ساعت به بعد تولید گاز
در گروه پولکیشده با بخار در مقایسه با گروه شاهد و
سایر فراوریها افزایش یافت .در حقیقت )1965( Leach
و  )1982( Williams & Bowlerعنوان کردند
حرارتدهی به همراه بخار برخی دانههای غالت ،به

تغییرات فیزیکی و شیمیایی ریزدانههای نشاسته منجر
میشود و با شکستن باندهای هیدروژنی و جذب آب
موجب ژالتینهشدن آنها شده و قابلیت دسترسی آنها
برای تجزیه و تخمیر توسط میکروارگانیسمهای شکمبه را
افزایش میدهد .کمترین گاز تولیدی در پسماند
فراوریشده با اتوکالو مشاهده شد .تأثیر تیمارهای
حرارتی در کاهش گاز تولیدی توسط سایر محققان نیز
گزارش شده است ( ;Parand & Taghizadeh, 2011
 .)Maheri et al., 2011طی پژوهش Maheri et al.
( ،)2011تأثیر زمانهای مختلف پرتودهی ریزموج بر

شمعی و همکاران :اثر نوع فرایند حرارتی بر ترکیب شیمیایی ،تجزیهپذیری و ...

ارزش غذایی و ویژگیهای تخمیری تفالۀ گوجهفرنگی،
مطالعه و گزارش شد که پرتوتابی ریزموج باعث کاهش
تولید گاز میگردد .علت کاهش تولید گاز در اثر افزایش
زمانهای پرتوتابی ریزموج ،کاهش حاللیت مادة خشک
خوراک در اثر حرارت عنوانزشده است ( & Sadeghi
 .)Shawrang, 2008نتایج این مطالعه در مورد تأثیر
فرایند تفتدادن بر مقدار گاز تولیدی با نتایج مطالعه
 )2011( Parand & Taghizadehمطابقت داشت .این
محققان علت کاهش گاز تولیدی در اثر تفتدادن دانۀ جو
را تغییر ساختار سهبعدی پروتئین دانۀ جو در اثر حرارت
و کاهش قابلیت هضم پروتئین دانستهاند .افزون بر این
 )2005( Canbolat et al.دربارة تأثیر اتوکالو دانۀ گلرنگ
و کنجالۀ سویا بر مقدار گاز تولیدی ،مطالعه و کاهش گاز
تولیدی را گزارش کردند.
انرژی قابل متابولیسم ،مادۀ آلی قابلهضم ،پروتئین
میکروبی و اسیدهای چرب کوتاهزنجیر

مقادیر برآوردشده برای انرژی قابل متابولیسم،
اسیدهای چرب کوتاهزنجیر ،پروتئین میکروبی و مادة
آلی قابلهضم در جدول  2ارائه شده است .فراوری با
اتوکالو باعث کاهش این فراسنجهها شد (.)P >4/40
دلیل این امر را میتوان کاهش حجم گاز تولیدی در
اثر این فراوری دانست ،زیرا این فراسنجهها از طریق
معادالت رگرسیونی بر اساس دادههای حاصل از تولید
گاز و تجزیۀ تقریبی مواد خوراکی به دست میآیند و
فراوری با اتوکالو باعث تولید کمترین حجم گاز شده
است .تأثیر اتوکالوکردن بر مقدار تولید پروتئین
میکروبی با نتایج بهدستآمده در بخش تجزیهپذیری
پروتئین خام موافق بود .با اتوکالوکردن پسماند ،در
مقایسه با گروه شاهد ،پروتئین میکروبی کاهش و
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پروتئین عبوری افزایش یافت (.(NRC, 2001
فراسنجههای گفتهشده در روش فراوری پولکیکردن
با بخار در مقایسه با گروه شاهد و سایر فراوریها
بیشتر بود .دلیل این امر را میتوان افزایش قابلیت
تخمیر نشاستۀ موجود در ترکیب پسمانده در اثر
پولکیکردن با بخار و درنتیجه افزایش گاز تولیدی
دانست ( & Dehghan Banadaky et al., 2007; Allen
 .)Piantoni, 2014بر اساس آزمایش اجراشدهLeach ،
( )1965گزارش کرد که پولکیکردن با بخار احتماالً از
طریق ژالتینهشدن نشاسته در اثر رطوبت ،باعث
افزایش قابلیت تجزیه و تخمیر و درنهایت تولید گاز
بیشتر شده است .جذب آب باعث ژالتینهشدن نشاسته
شده و قابلیت دسترسی آنها برای تجزیه و تخمیر
توسط میکروارگانیسمهای شکمبه را افزایش میدهد.
 )1996( Zinn et al.طی یک بررسی گزارش کردند که
ورقهکردن با بخار باعث افزایش  3/0-3/2درصدی
انرژی قابلهضم و  2-9درصدی انرژی خالص در دانۀ
جو شده است .در پژوهش دیگری Moore et al.
( )1992افزایش  12درصدی قابلیت هضم نشاسته را
در گاوهای دورة اوایل شیردهی تغذیهشده با ذرت
خوشهای ورقهشده با بخار ،مشاهده کردند .افزون بر
این ،افزایش اسیدهای چرب فرار در مدفوع اسبهای
تغذیهشده با سورگوم پولکیشده با بخار در مقایسه با
گروه شاهد گزارش شده است (.)Al Jassim, 2006
نتایج مشابهی در خصوص اثر فراوری دانۀ غالت
بهصورت مرطوب بر گوارشپذیری برونتنی نشاسته
گزارش شده است ( ;Theurer, 1986; Allen, 2012
 .)Fu-qiang et al, 2015با این حال ،مطالعات بسیار
اندکی در خصوص اثر فراوریهای حرارتی بر دانۀ
لگومها وجود دارد.

جدول  .4تأثیر روشهای مختلف فراوری بر تولید گاز در ساعات انکوباسیون (میلیلیتر به ازای هر گرم مادة خشک نمونه)
فراوری
خام
ریزموج
اتوکالو
تفتدادن
پولکیکردن با بخار
خطای استاندارد

1
30/24 ab
30/26 a
33/64 b
34/64 c
31/03 b
4/43

6
63/44 b
01/41 a
62/93 b
62/33 b
62/24 b
4/14

9
94/64 bc
96 b 94/
22/93 bc
29/96 bc
90/34 a
4/93

41
414/91 b
442/03 cd
443/36 d
444/92 bc
411/43 a
4/09

حروف غیرمشابه در هر ردیف نشاندهندة وجود اختالف معنادار در سطح آماری  0درصد است (.)P<4/40

16
142/40 a
434/04 bc
41 d 421/
431/44 bc
143/34 a
4/46

69
190/22 b
121/ 43 bc
163/06 c
193/ 43 bc
194/44 a
4/04
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جدول  .2انرژی قابل متابولیسم ،مادة آلی قابلهضم و فراسنجههای تخمیری برای پسماندهای لپهپاککنی خام و فراوریشده
فراوری
خام
ریزموج
اتوکالو
پولکیکردن با بخار
تفتدادن
خطای استاندارد

انرژی قابل متابولیسم
(مگاژول در کیلوگرم
مادة خشک)

درصد
مادة آلی
قابلهضم

پروتئین میکروبی
(گرم بر کیلوگرم
مادة آلی قابلهضم)

اسیدهای چرب زنجیر کوتاه¥
(میلیمول ،به ازای  044میلیگرم نمونۀ
انکوبهشده در  64میلیلیتر مایع شکمبه)

44/14 a
3/24 ab
3/44 b
3/20 a
44/44 a
4/40

04/33 ab
69/94 b
66/32 c
69/32 a
04/01 ab
1/69

41/24 a
09/36 ab
06/16 b
03/42 ab
41/43 a
4/90

1/40 a
4/34ab
4/20b
1/ 43a
4/33ab
4/424

حروف غیرمشابه در هر ردیف نشاندهندة وجود اختالف معنادار در سطح آماری  0درصد است (.)P<4/40
¥در محاسبۀ این شاخص ،بر اساس مقالۀ مرجع ( )Gatachew, 2002از مقدار گاز تولیدی حاصل از  044میلیگرم خوراک استفادهشده است.

نتیجهگیری کلی

نتایج مطالعۀ حاضر نشاندهندة توانایی روشهای
مختلف فراوری حرارتی در تغییر ترکیب شیمیایی و
غیرفعالکردن مواد ضد تغذیهای ضایعات لپه پاککنی
بود و همۀ روشهای فراوری در مقایسه با گروه شاهد
قادر به افزایش پروتئین عبوری از شکمبه و کاهش
سرعت و مقدار تجزیهپذیری مؤثر پروتئین بودند.
بیشترین کاهش در مقدار ترکیبات فنولیک و تانن به
فراوری با امواج ریزموج ،مربوط و کمترین مقدار
پروتئین قابلتجزیۀ مؤثر در شکمبه ،به گروه
فراوریشده با اتوکالو متعلق بود .با این حال این
فراوریها در مقدار گاز تولیدی و فراسنجههای
محاسبهشده از این طریق شامل مقدار انرژی قابل
متابولیسم ،مقدار پروتئین میکروبی سنتزشده و درصد
مادة آلی قابلهضم ،بیشترین کاهش را داشتند .در
بین فراوریهای مختلف ،تفتدادن سبب بیشترین

کاهش در پروتئین قابلتجزیۀ سریع در شکمبه شد
ولی تأثیر نامطلوبی بر قابلیت هضم مادة آلی و مقدار
انرژی قابل متابولیسم نداشت .بنابراین با توجه به
نتایج ،در دسترسبودن فرایندها و هزینۀ فراوری،
تفتدادن بهعنوان فراوری مناسب بهمنظور کاهش
پروتئین قابلتجزیه در شکمبه و درعینحال حفظ
سایر ویژگیهای محصول ،توصیه میشود .آزمایشهای
تکمیلی در شرایط درونتنی بهمنظور ارزیابی پاسخ دام
به انواع فراوریها و اندازهگیری مقدار پروتئین رسیده
به رودة باریک و قابلیت هضم پروتئین عبوری از
شکمبه در بخشهای پایینتر دستگاه گوارش ،میتواند
در تصمیمگیری صحیح مؤثر واقع شود.
سپاسگزاری
از معاونت پژوهشی دانشگاه ارومیه برای تأمین
هزینههای این پژوهش تشکر و قدردانی میگردد.
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ABSTRACT
This study was conducted to evaluate the effects of different heating treatments (Autoclaving, roasting,
steam flaking and Microwave irradiation) on chemical composition, anti- nutritional compounds (tannin
and phenolic), in situ dry mater (DM) and crude prate in (CP) degradability. Three fistulated bull in a
complete randomized block design and in vitro gas production kinetics (complete randomized design, 3
different runs, 3 replication for each of treatments) pre cleaninig chick pea wastes were used.
Unprocessed and wastes (control) had DM (g/100 g), CP (%DM) and ash (%DM) content of 89.2, 26.1
and 2.26, respectively, in situ DM and CP effective degradability (g/100 DM & CP, respectively, k=0.02),
digestible OM (g/100 g) and microbial protein yield (g/kg DOM) was 65, 79.5, 52 and 62.7, respectively.
Heat treatments significantly (P<0.05) reduced soluble protein fraction, resulted in lower QDP, microbial
protein yield and the higher amount of protein passing into the small intestine in compare to control
group. Microwave irradiation had higher efficiency in reduction of tannins and phenolic compounds and
lowest effective protein degradability was belonged to autoclaved materials. Roasting had higher
efficiency in reducing QDP, without negative effects on OMD and ME estimates. According to the
obtained results, cost and availability of processing, roasting is the best of processing method to reduce
the rate of protein degradation in the rumen. In vivo experiments are needed for more evaluation of
processing efficiency and economical values of chick pea pre cleaninig wastes in ruminants’ nutrition.
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