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چکیده
زمینه مطالعاتی :فرآوری اکسیداتیو با آهک میتواند روش مناسبی برای فرآوری پسماندهای لیگنوسلولزی در تغذیه
نشخوارکنندگان باشد .هدف :در این مطالعه تأثیر فرآوری اکسیداتیو با آهک بر گوارشپذیری برگ خشک خرما مورد
بررسی قرار گرفته است .روش کار :این آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی با چینش فاکتوریل  3×3با  9تیمار در
دماهای  80 ،40و  100درجهسانتیگراد و زمانهای  160 ،80و  240دقیقه به همراه  6/9بار فشار اکسیژن و 600
میلیلیتر آب در راکتور دو جداره فرآوری کننده انجام شد .نتایج :افزایش دما و زمان فرآوری سبب کاهش لیگنین برگ
خام از  13/3درصد به  3/6درصد در برگ فرآوری شده در دمای  100درجه سانتیگراد به مدت  240دقیقه شد
( .)P<0/01بیشترین درصد دیواره سلولی و دیواره سلولی بجز همیسلولز در نمونههای فرآوری شده در دمای 40
درجه سانتیگراد و زمان 80دقیقه به ترتیب برابر با  84/9درصد و  60/5درصد بود .با افزایش دما و زمان فرآوری،
پتانسیل تولید گاز از بخش قابل تخمیر افزایش یافت ( .)P<0/01گوارشپذیری ماده آلی برگ خام  21/9درصد بود و با
فرآوری در دمای  100درجه سانتیگراد و برای  240دقیقه ،به  40/1درصد رسید .فرآوری برگ خرما موجب افزایش
انرژی قابل متابولیسم و تولید اسیدهای چرب کوتاه زنجیر شد .نتیجهگیری نهایی :یافتهها نشان دادند که فرآوری
اکسیداتیو همراه با گرمادهی ،بهبود ارزش تغذیهای برگ خرما را در پی داشت.
واژگان کلیدی :آهک ،برگ خرما ،فرآوری اکسیداتیو ،گوارشپذیری برون تنی
مقدمه

قابل هرس دارد (پسکاوال و همکاران  )2000و به دلیل

پسماندهای لیگنوسلولزی بیشترین منابع تجدید شدنی را

تعداد قابل توجه درخت خرما در مناطق جنوبی ایران ،هر

در طبیعت تشکیل میدهند (رایدهولم  .)1967هر درخت

سال حجم باالیی از این پسماند تولید میشود که ارزش

خرما سالیانه به طور میانگین  20کیلوگرم پسماند فیبری

غذایی چندانی برای نشخوارکنندگان ندارد .گوارش
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پذیری مواد لیگنوسلولزی در نشخوارکنندگان به علت

نمیتواند بهبود قابل توجهی را در گوارشپذیری موجب

آرایش منظم سلولز و پیوند های فیزیکی نیرومند بین

شود و از این رو ،استفاده از یک یا چند ماده اکسید

کربوهیدراتهای ساختاری و لیگنین ،پایین است (گاندی

کننده میتواند به عنوان یک راه حل مورد توجه باشد.

و همکاران  .)1997فزون بر این ،گروههای استیل همی-

اکسیژن ،به دلیل فراوانی و ارزان بودن ،مناسبترین

سلولز ،هیدرولیز آنزیمی کربوهیدراتها را کاهش

اکسید کننده است .واکنش اکسیژن با لیگنین نیازمند دما

میدهند (موزیر و همکاران  .)2010روشهای مکانیکی،

و فشار باالی اکسیژن است که حاللیت و واکنشپذیری

فیزیکی ،شیمیایی و زیستی برای بهبود ارزش غذایی

آهک و اکسیژن را چندین برابر میکند (سیرارامیرز و

پسماندهای لیگنوسلولزی بررسی شدهاند (وانگ و

همکاران .)2011

همکاران  .)2004فرآوری با مواد قلیایی موجب کاهش

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر فرآوری اکسیداتیو

انتخابی لیگنین و پخش کردن فیزیکی دوباره آن و نیز

برگ خشک خرما با آهک در دماهای مختلف بر ترکیب

بهبود گوارشپذیری برونتنی ترکیبات لیگنوسلولزی

شیمیایی و گوارش پذیری برونتنی با استفاده از روش

شده است (گاندی و همکاران  .)1997این در حالی است

تولید گاز میباشد.

که با تغذیه پسماندهای فرآوری شده با مواد قلیایی ،به
دلیل باقی ماندن این ترکیبات در آنها ،محیط شکمبه

مواد و روشها

هیپوتونیک میشود ،نرخ رقت افزایش مییابد و درنتیجه

ساخت

گوارشپذیری نیز کاهش مییابد (ونسوست .)2006

لیگنوسلولزی

استفاده از فرآوری مرطوب برای تولید سوختهای

برای این که همزمان شرایط دمایی ،فشار اکسیژن،

زیستی ،رو به گسترش است (یو و همکاران  2008و

حضور آهک و عمل همزدن پسماندهای هرس درخت

یانگ و ویمان  .)2008در فرآوری مرطوب ،پسماند در

خرما اعمال شود ،نیاز به شرایط قابل کنترلی است که

غلظت مناسبی از آب و ماده شیمیایی ،فرآوری شده و

ایمن و اقتصادی باشد .راکتور فرآوریکننده از یک

سپس باقیمانده قلیایی به همراه آب از فرآوری حذف

مخزن دو لیتری دو جداره فوالد زنگ نزن (قطر جداره

میشود و فرآوردهای بر جای میماند که مقدار اندکی

داخلی10 :میلی متر و قطر جداره بیرونی 5 :میلی متر)

مواد قلیایی دارد (یو و همکاران .)2008

ساخته شد (احمدی و همکاران  .)1391شرایط سراسر

آهک (کلسیم هیدروکساید) ترکیب بازی ضعیفی است ،با

اکسیداتیو به کمک یک کپسول اکسیژن  15لیتری مجهز

این وجود به دلیل ارزانی ،ایمن بودن و قابلیت بازیافت،

به نشانگر کنترل فشار درون کپسول و راکتور تأمین

حجم زیادی از پژوهشها را در صنعت تولید سوختهای

گردید .دمای مورد نیاز درون راکتور ،با به کارگیری یک

زیستی از پسماندهای لیگنوسلولزی به خود اختصاص

فنر گرمشونده ،نشانگر حساس به دما و تنظیم کننده

داده است (کیومر و همکاران  .)2009پیش فرآوری با

دیجیتال ،فراهم شد .زمان خالص واکنش از زمان رسیدن

آهک ،در مقایسه با اسید ،قندهای مواد لیگنوسلولزی را

دمای مورد نیاز واکنش محاسبه و آمیختن مواد درون

کمتر تجزیه میکند و به شیوه گزینشی موجب حذف

مخزن به کمک دو میله ثابت و متحرک و یک موتور

لیگنین میشود )آلویرا و همکاران  .)2010آهک با تأثیر

گیربکس صورت پذیرفت .برای کاهش فرسودگی موتور،

بر لیگنین و گروههای استیل همیسلولز ،گوارشپذیری

به کمک مولتیتایمر دیجیتال ،زمان روشن بودن رآکتور

توده آلی را افزایش میدهد )کیند و هولتزاپل  .)2005در

پنج دقیقه و زمان استراحت آن ،یک دقیقه برنامهریزی

مواد دارای لیگنین باال مانند برگ خرما ،آهک بهتنهایی

شد .برای کاهش هدرروی گرما ،دور مخزن با یک الیه

راکتور

دوجداره

برای

فرآوری

مواد
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پشم شیشه پوشانیده شد .با نصب یک پمپ ،گرما بین دو

یک لیتری سانتریفیوژی ریختهشد ،برای  10دقیقه در

دیواره راکتور جریان یافت تا گرمای اضافی در راکتور

دور  4000در دقیقه سانتریفیوژ شد و در ادامه با قیف

محبوس شود .در این زمان ،منبع تولید گرما برای

بوخنر و کاغذ صافی ،صاف گردید .این کار تا شفاف

صرفهجویی در مصرف انرژی خاموش شد .پس از

شدن رنگ ماده فیلترشده تکرار شد .هدرروی ماده

پایان یافتن زمان واکنش ،موتور و کنترل کننده دیجیتال

خشک با فرمول زیر تعیین شد (کیم و لی .)2006

دما ،خاموش و دریچه تخلیه فشار که روی در مخزن
قرار داشت به آرامی باز شد تا فشار  6/9بار درون
مخزن به آرامی کاهش یابد.
آماده سازی برگ خرما
برگهای هرس شده درخت خرما از سه نخلستان رقم
خاصویی ،از شهرستان جم در استان بوشهر جمع آوری
و به آزمایشگاه تغذیه دام دانشگاه شیراز برده شد.
برگها ،پس از جدا کردن دمبرگها و شستن با آب ،در
آون  45درجهسانتیگراد خشک و با الک  1میلیمتری
آسیا شدند (فالس و همکاران .)2011
فرآوری برگ خرما در راکتور
مقدار  60گرم برگ خشک درخت خرما با  600میلی لیتر
آب و  18گرم آهک به راکتور افزوده شد .تیمارها
آزمایشی (فاکتوریل  )3 × 3در دماها ( 80 ،40و 100
درجه سانتیگراد) و زمانهای ( 160 ،80و  240دقیقه)
مختلف فرآوری عبارت بودند از برگ فرآوری شده در
 -1دمای  40درجه سانتیگراد و زمان  80دقیقه-2 ،
دمای 40درجه سانتیگراد و زمان 160دقیقه -3 ،دمای
 40درجه سانتیگراد و زمان 240دقیقه -4 ،دمای 80
درجه سانتیگراد و زمان  80دقیقه -5 ،دمای  80درجه
سانتیگراد و زمان  160دقیقه -6 ،دمای  80درجه
سانتیگراد و زمان  240دقیقه -7 ،دمای  100درجه
سانتیگراد و زمان 80دقیقه -8 ،دمای  100درجه
سانتیگراد و زمان  160دقیقه و  -9دمای 100درجه
سانتیگراد و زمان  240دقیقه .فشار اکسیژن در همهی
تیمارها  6/9بار بود .برگ شسته شده و فرآوری نشده
به عنوان تیمارهای کنترل در نظر گرفته شد.
برای تعیین هدرروی ماده خشک در اثر شسته شدن20 ،
گرم برگ خشک همراه با  500میلیلیتر آب در یک بطری

)W 1 (1  X 1)  W 2  (1  X 2
 100
)W 1 (1  X 1
که  ،Lمقدار اتالف در اثر شسته شدن؛  ،W1وزن توده
L

خام در دمای  45درجه سانتیگراد؛ ،W2وزن توده خام
شسته و خشک شده در دمای  45درجه سانتیگراد؛ ،X1
درصد رطوبت توده خام خشک شده در دمای  45درجه
سانتیگراد و  ، X2درصد رطوبت توده خام شسته و
خشک شده در دمای  45درجهسانتیگراد است.
 pHشیرابه (توده و آهک) پیش از فرآوری و پس از آن،
اندازهگیری شد .در پایان زمان فرآوری pH ،شیرابه و
تفاله با دمیدن دیاکسید کربن و رسوب آهک ،به 7
رسانیده شد وآنگاه ،کل نمونه از فیلتر خال با قیف
بوخنرعبور داده شد تا مقدار ماده جامد هدر رفته تعیین
شود .باقیمانده تفاله ،روی یک ورق آلومینیوم ریخته
شد و در دمای  60درجه سانتیگراد برای  72ساعت
خشک و در کیسههای پالستیکی زیپدار در دمای اتاق
نگهداری گردید.
تجزیه شیمیایی
اندازهگیری ماده خشک (روش شماره  ،)952/08خاکستر
(روش شماره  )942/05و پروتئین خام با دستگاه
میکروکلدال (روش شماره  ،)981/10چربی خام با
دستگاه سوکسله (روش شماره  )920/39انجام شد.
بخشهای فیبری ( NDFو  )ADFنمونهها در کیسههای
داکرونی و به کمک محلولهای شوینده خنثی و اسیدی
اندازهگیری شده و برای تعیین  ADLکیسهها پس از
جوشاندن در محلول اسیدی برای  3ساعت در اسید 72
درصد قرار داده شدند (ونسوست و همکاران .)1991
برای آنالیز بخش فیبری ،به دلیل ویژگیهای مواد

80

نشریه پژوهشهاي علوم دامی /جلد  26شماره  /1سال1395

رجائیراد ،ساري و ...

لیگنینی سلولزی ،آنزیم آلفا آمیالز مقاوم به گرما افزوده

میلیلیتر گاز تجمعی تولیدی تا  24ساعت انکوباسیون

نشد.

به عنوان شاخصی از راندمان پروتئین میکروبی (فاکتور
جزءبندی )PF ،در نظر گرفته شد (بلومول و همکارن

تعیین گوارش پذیری با روش تولید گاز

 .)1997انرژی قابل متابولیسم ،گوارش پذیری ماده آلی

پیش از افزودن مایع شکمبه ،جریان گرمی از دی اکسید

و اسیدهای چرب کوتاه زنجیر با فرمول های زیر به

کربن روی محیط کشت برقرار شد (تیلی و تری  1963و

دست آمدند (منک و استینگاس .)1988

وَن سوست و همکاران  .)1996مایع شکمبه از  4گوسفند
یک ساله و  3ساعت پیش از خوراکدهی صبحگاهی

(= 2/20+ 0/136 GP + 0/057 CPمگاژول در کیلوگرم

گرفته شد و با پارچه ململ  2الیه ،صاف و به محلول بی

ماده خشک) انرژی قابل متابولیسم

هوازی شده (دمای  39درجه سانتیگراد) افزوده شد.

 = 14/88+ 0/889GP+ 0/45 CP + 0/0651 ASHدرصد

آمیزه محیط کشت و مایع شکمبه در دمای 39/0 ± 0/4

گوارش پذیری ماده آلی

درجه سانتیگراد برای  15دقیقه زیر جریان پیوستهای از

) = 0/0222 GP -میلیمول( اسیدهای چرب کوتاه زنجیر

دی اکسیدکربن گرم قرار گرفت .سپس 30 ،میلیلیتر این

0/00425

آمیزه به درون ویالهای دارای  300میلیگرم نمونه که

در این فرمول ها :GP ،گازتولیدی پس از 24ساعت

برای  1شبانه روز در دمای  39درجه سانتیگراد قرار

انکوباسیون به ازای  200میلیگرم ماده خشک:CP ،

داده شده بودند ،ریخته شد و برای  20ثانیه فضای باالی

پروتئین خام نمونه و  :ASHدرصد خاکستر نمونه است.

ویالها در معرض جریان دی اکسید کربن گرم قرار داده

برای اندازهگیری غلظت کلسیم ،منیزیم ،سدیم و پتاسیم،

شد .آنگاه ویالها در حمام آب گرم با دمای  39درجه

در آغاز  1گرم از نمونه خشک شده ،به مدت  3ساعت

سانتیگراد کشت داده شدند .ویالها با درپوشی از جنس

در یک کروسیبل خاکستر شد .سپس 5 ،میلیلیتر

بوتیل ( )14 mm butyl rubber stopperبسته شدند و یک

هیدروکلریک اسید  2نرمال به کروسیبل افزوده و با

درپوش آلومینیومی روی آن پرس گردید .حجم گاز با

کاغذ صافی شماره  42خاکستر درون کروسیبل صاف

فرو کردن سوزن (طول 2/54 :سانتی متر ،شماره )22

شد .برای اطمینان از حل شدن کامل خاکستر ،کاغذ

مجهز به سنسور فشار دیجیتال در درپوش بوتیلی ویال،

صافی چندین بار با آب مقطر ،شسته شد .آنگاه کل حجم

در زمانهای  48 ،24 ،12 ،8 ،6 ،4 ،2 ،0و  72ساعت پس

نمونه استخراج شده به  50میلیلیتر رسانیده شد .غلظت

از انکوباسیون اندازهگیری شد .حجم گاز تولیدی هر

کلسیم و منیزیم با روش جذب اتمی ( لی و کارلس

نمونه ،بر پایه میانگین حجم گاز تولیدی در ویالهای

 )1969و غلظت سدیم و پتاسیم به ترتیب با روشهای

شاهد (فقط دارای محیط کشت و مایع شکمبه) ( 5ویال)،

اسپکتروفتومتری و فلیم فتومتری اندازهگیری گردید

تصحیح شد .پس از  24ساعت انکوباسیون ،محتویات هر

(تسوگیو و سوزوکی  .)1964برای اندازهگیری غلظت

ویال پس از انتقال به درون یک بشر ،با افزودن 20

کلسیم ،نیترات کلسیم در غلظتهای  5تا  50بخش در

میلیلیتر محلول شوینده خنثی ،برای یک ساعت

میلیون به عنوان استاندارد به کار برده شد .با توجه به

جوشانیده و صاف شد .ماده باقیمانده در آون و سپس

باال بودن غلظت کلسیم و منیزیم نمونههای فرآوری

در کوره گذاشته شد و گوارش پذیری واقعی ماده آلی به

شده ،نمونهها به نسبت  1به  30برای اندازهگیری کلسیم

صورت وزنی تعیین گردید .نسبت گوارشپذیری

و به نسبت  1به  150برای اندازه گیری منیزیم ،رقیق

آزمایشگاهی ماده آلی (در  24ساعت انکوباسیون) به

شدند.
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آنالیز آماری

میدهد که حدود  10درصد از ماده خشک توده بر اثر

دادهها در قالب طرح آزمایشی کامالً تصادفی ،باا آرایاش

شسته شدن هدر رفته است .شستن برگ خام همچنین

فاکتوریل ( 3 × 3سه سطح دما و ساه ساطح زماان) و 3

کاهشی معنیدار در چربی خام ،پروتئین خام و مواد

تکرار با رویه  GLMنارم افازار آمااری )2009( SAS 9.2

جامد محلول در شوینده خنثی را از یک سو و افزایشی

واکاوی شدند مقایسه میانگینها با آزماون تاوکی انجاام

معنیدار در  NDFو  ADFرا از سوی دیگر به دنبال

شد .مدل آماری چنین بود:

داشت ( .)P<0/01کاهش معنیداری در درصد خاکستر،

Yijk    Ai  B j  ( AB )ij  eijk

کلسیم ،منیزیم ،پتاسیم و سدیم ،با شسته شدن مشاهده

که در این رابطه  ،Yijkمقدار هر مشاهده؛  ،µمیانگین کل؛

شد ( .)P<0/05هدر روی مواد محلول در تیمار شسته

 ،Aiاثر دما؛  ،Bjاثر زمان؛  ،(AB)ijاثر متقابل دما و زمان

شده سبب کاهش معنیدار تولید گاز در ابتدای

و  ،eijkخطای آزمایش است.

انکوباسیون و گوارش پذیری ،انرژی قابل متابولیسم و
تولید اسیدهای چرب کوتاه زنجیر نسبت به برگ خام

نتایج و بحث

شد ( .)P<0/01کاهش آثار منفی شستن در شیوهای جدید

اثر شرایط فرآوری بر هدر روی و ترکیبات شیمایی

با دمیدن دیاکسیدکربن به تیمارهای فرآوریشده و

هنگام فرآوری ،توده در آب و آهک غوطهور خواهد بود

رسوب آهک به کربنات کلسیم امکانپذیر است و در

و به دلیل افزایش بسیار زیاد  pHدر پایان فرآوری ،توده

آزمایش کنونی به کار برده شد .کربنات کلسیم بازیافت

فرآوری شده باید با آب شسسته شود .از این رو ،در

شده بعد از گرمادهی و تبدیل شدن به آهک میتواند

تیماری جداگانه ،برگ خام با آب شسته شد تا تاثیر

برای فرآوریهای پیآیند مورد استفاده قرار گیرد.

شسته شدن نیز در نظر گرفته شود .جدول  1نشان
جدول  -1ترکیب شیمیایی برگ خرمای خام و شسته شده (درصد در ماده خشک)
هدر روی

چربی خام

پروتئین خام

NDF

ADF

ADL

NDS

-

1/03

2/52

76/60

54/79

13/38

9/24

10/1

0/61

1/76

88/54

65/12

13/18

6/24

P-value

0/0001

0/0001

0/0001

0/0001

0/008

0/0001

SEM

0/001

0/002

0/057

0/06

0/02

0/011

برگ خشک
برگ شسته شده

 :SEMخطای استاندارد میانگینها :NDF ،دیواره سلولی: ADF ،دیواره سلولی بدون همیسلولز : ADL ،لیگنین :NDS ،مواد محلول در
شوینده خنثی

جدول  -2درصد خاکستر و برخی عناصر برگ خرمای خام و شسته شده (درصد در ماده خشک)
خاکستر

کلسیم

منیزیم

پتاسیم

سدیم

برگ خشک

7/93

0/58

0

0/028

0/012

0/060

برگ شسته شده

4/74

0/38

0/013

0/008

0

0/003

0/00003

0/007

0/0001

0/0001

0/0001

0/18

0/004

0/003

0/001

0/001

P-value
SEM

 :SEMخطای استاندارد میانگینها.
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درصد هدر روی و ترکیب شیمیایی برگ فارآوری شاده

درجهسانتیگراد سرعت اکسیداسیون دو برابر میشود،

با آهک در جدول  3آمده است .با افازایش دماا و زماان،

در حالی که در دماهای باالتر از  60درجهسانتیگراد

هدر روی نیز افزایش یافت ،اما به دلیل یکنواخت نباودن

سرعت اکسیداسیون به ازای هر  11درجهسانتیگراد

میازان هادر روی در شاارایط مختلاف زماانی و دمااایی،

افزایش دما ،دو برابر شد (سوورن .)1979 ،شهیدی

برهمکنش بین دما و زمان نیز معنایدار شاد (.)P<0/01

( )2005نیز نشان داد که به ازای هر  10درجه

هم چنین ،با افزایش دما و زماان فارآوری درصاد هادر

سانتیگراد افزایش دما ،سرعت اکسیداسیون دو برابر

روی ماده خشک افزایش یافت به طوری که باا فارآوری

شد.

در دمای  100درجاه ساانتیگاراد و  240دقیقاه37/23 ،

با افزایش زمان و دمای فرآوری ،درصد  ADF ،NDFو

درصد ماده خشاک هادر رفات کاه مایتواناد در نتیجاه

 ADLکاهش یافت ( )P<0/01به طوری که کمترین میزان

شسته شادن ماواد محلاول ،حاذف لیگناین و هیادرولیز

 ADF ،NDFو  ADLدر نمونههای فرآوری شده در

هماایساالولز باشااد .تولیااد ترکیبااات فاارار از بخااش

بیشترین دما و زمان فرآوری دیده شد .درصد  NDFو

کربوهیدراتی دیواره سلولی ،باه ویاژه همایسالولز نیاز

 ADFبرگ شسته شده افزایش قابل توجهی نسبت به

میتواند از دیگر علتهای هدر روی ماده خشک باشد .با

برگ خام داشت (جدول  )1که به علت شسته شدن مواد

هیدرولیز همیسلولز ،اسایدهای آلای فارار مانناد اساید

محلول و در نتیجه افزایش درصد مواد فیبری است.

استیک و اسید فرمیک تولید میشاوند کاه باا بااز شادن

کاسترو ( )1990نیز با فرآوری کاه گندم درچندین دما،

دریچه راکتور ،متصاعد مایشاوند (بنگاالی و همکااران

زمان و فشار بخار ،افزایش در دیواره سلولی ماده

 .)2004هماهنگ با یافتههای آزماایش کناونی ،تاوکلی و

فرآوری شده گزارش کردند.

همکاااران ( )1387بیشااترین کاااهش ماااده خشااک (14

برای کاهش آثار منفی شستن ،آهک با دمیدن دیاکسید

درصااد) را در شاادید تاارین شاارایط فاارآوری گاازارش

کربن رسوب داده شد و در نتیجه نیاز به شستن کاهش

کردند .بیشتر بودن هادرروی مااده خشاک در پاژوهش

یافت .در ادامه موثر بودن این روش بخصوص در

کنونی میتواند ناشی از حجام بیشاتر آب (10میلایلیتار

افزایش تولید گاز در ابتدای انکوباسیون نشان داده شده

آب به ازای هر گارم تاوده خشاک) و شارایط دشاوارتر

است .تفسیر یافتهها درپی فرآوری با آهک به دلیل

فرآوری باشد .رانگنیگار و همکااران ( )1982نیاز نشاان

وجود آب هنگام فرآوری و اثر شسته شدن ،کمی

دادند که با افزایش فشار بخار از  5تا  9بار به مدت 30

پیچیده است .فرآوری با آهک به طور انتخابی سبب

دقیقاه اتااالف ماااده خشاک کاااه باارنج از  17/6بااه 39/5

حذف لیگنین و گروهای استیل همیسلولز میشود ،اما

درصد رسید.

درصد سلولز تغییر نمیکند (باینود و همکاران .)2010

جدول  3نشان میدهد که با افزایش دما و زمان

کریستالیتی باال و پیوندهای هیدروژنی بیشتر سلولز در

فرآوری درصد پروتئین و چربی خام برگ فرآوری

مقایسه با همیسلولز ،مقاومت بیشتر آن را در فرآوری

شده کاهش یافت ( .)P<0/01کمترین درصد پروتئین و

موجب میشود (تاباک  .)2009نشان داده شده است که

چربی خام در باالترین دما و زمان فرآوری دیده شد.

دیاکسیدکربن حاصلشده از تجزیه لیگنین و

افزایش دما و زمان فرآوری باعث سست شدن

کربوهیدراتها با کلسیم هیدروکساید واکنش داده و

پیوندهای فسفولیپیدی و اکسید شدن چربی خام

تشکیل کربنات کلسیم میدهد که میتوانند الیههای

میشود .در تحقیقی با استفاده از سویا مشخص گردید

محافظتی تشکیل دهند و از تخریب کربوهیدراتها

که با افزایش دما از  20درجه سانتیگراد به 60

پیشگیری کنند (گراندا .)2004

تأثیر فرآوري اکسیداتیو با آهک در راکتور فرآوريکننده ،برگوارشپذیري برگ خشک خرما به روش برونتنی

83

کاهش درصد لیگنین با افزایش دما و زمان فرآوری ،از

حضور اکسیژن ،به تولید رادیکالهای آزاد میانجامد که

دالیل دیگر کاهش درصد  NDFو  ADFبا افزایش دما و

میل واکنشپذیری باالیی دارند و با وارد کردن

زمان فرآوری است .آب  40درجه به مدت یک روز در

گروههای هیدروفیلیک به ساختار لیگنین ،پیوندهای

حضور آهک توانست  30درصد لیگنین کاه و کلش

درونی لیگنین را میشکنند و لیگنین آزاد میشود

تنباکو و  20درصد لیگنین باگاس نیشکر را حذف کند

(آگیروپولوس  .)2001افزایش دمای فرآوری سبب تولید

(چانک و همکاران  .)2001در آزمایشی دیگر با دمای

گونههای فعال بیشتری از اکسیژن میشود و درنتیجه

 120درجه سانتیگراد و زمان  180دقیقه و در حضور

سرعت لیگنین زدایی افزایش مییابد ( یو و همکان

آهک 50 ،درصد لیگنین باگاس نیشکر حذف شد (چانگ

 .)2010افزایش لیگنینزدایی با افزایش دما ،بویژه در

و همکاران  .)1998اما هنگامی که فرآوری باگاس نیشکر

دمای  100درجه در آزمایش کنونی ،نشان دهنده تاثیر

با آهک در  240دقیقه و دمای  140درجه سانتیگراد7 ،

این ساز و کار است .کاهش قابل توجه لیگنین ،حفظ

بار فشار اکسیژن به کار برده شد ،درصد لیگنین زدایی

درصد سلولز حتی در شرایط شدید فرآوری و

به  85درصد رسید (سیرارامیرز و همکاران .)2011

هیدرولیز همیسلولز از نکات مثبت فرآوری اکسیداتیو

لیانگ و همکاران ( )2010گزارش کردند که هنگام

با آهک است.

فرآوری اکسیداتیو چوب نوعی درخت با آهک در دمای

تغییرات درصد خاکستر و برخی مواد معدنی در جدول-

 100درجه سانتیگراد و زمان  120دقیقه 60 ،درصد

های  2و  4آورده شده است .سنجش خاکستر و مواد

لیگنین و  45درصد همیسلولز کاهش یافت که 12

معدنی در همه فرآوریهای با مواد شیمیایی ،امری

درصد حذف همیسلولز مربوط به گروهای استیل و

ضروری است .فرآوریهای خشک همراه با مواد قلیایی

بقیه نیز به علت هیدرولیز همیسلولز به قندهای

سبب باقی ماندن این ترکیبات در بافت توده فرآوری

سازندهاش بود و هیچ اثر تخریبی بر سلولز دیده نشد.

شده و هیپوتونیک شدن شکمبه و افزایش نرخ عبور

با این وجود در بیشتر پژوهشها ،فرآوری خشک (بدون

مواد در شکمبه و کاهش گوارشپذیری میشوند

حضور آب و رطوبت) با افزایش درصد لیگنین همراه

(ونسوست  .)2006درصد خاکستر برگ شسته شده

بوده است (توکلی و همکاران  .)1387در شرایط دمایی

نسبت به برگ خام ،کاهش قابل توجهی یافت ()P<0/01

باال و نبود رطوبت ،فرآوردههای حاصل از تجزیه قندها،

و از  7/9درصد در برگ خام به  4/74درصد در برگ

به پلیمرهای شبیه لیگنین تبدیل میشوند و محتوای

شسته شده رسید .این یافته نشان داد که اگر در پایان

ظاهری لیگنین افزایش مییابد ( هورتن و همکاران

فرآوری برای کاهش  ،pHنمونه با آب شسته شود،

 .)1991این در حالی است که در فرآوری مرطوب با

درصد عناصر کاهش مییابد .با این وجود همچنان که

آب ،لیگنینی که آزاد میشود از محیط حذف میشود

جدول  4نشان میدهد همه تیمارهای فرآوری شده

(چانگ و هولتزاپل  .)2001گزارش شده است که در

درصد خاکستر بیشتری نسبت به برگ خام وشسته

دمای باال با افزایش حاللیت آهک pH ،محیط باال میرود

شده داشتند که میتواند ناشی از استفاده از آهک و

و در نتیجه حاللیت اکسیژن نیز افزایش مییابد و

حذف شستن مواد فرآوری شده باشد .آهک ،یون

گونههای فعال اکسیژن تولید میشوند که با حمله به

کلسیم به توده اضافه میکند .اثر دما ،زمان و برهمکنش

حلقههای فنلی لیگنین سبب باز شدن آنها و در نتیجه

دما و زمان بر درصد خاکستر ،کلسیم ،منیزیوم و سدیم

افزایش نرخ لیگنین زدایی میشوند (سیرارامیرز و

برگ فرآوری شده (جدول  )5معنیدار بود (.)P<0/01

همکاران  .)2011در واقع ،دمای باال همراه با آهک و در
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جدول  -3ترکیب شیمیایی و درصد هدروی برگ خرمای فرآوری شده با آهک در شرایط مختلف (درصد ماده خشک).
*

زمان

*

تیمار

دما

1

40

80

2

40

160

پروتئین خام
a

ab

2/41

چربی خام
a

1/02

ab

NDF
ab

84/92

bcd

ADF
a

60/46

ab

ADL
a

هدر روی

11/04

d

b

c

17/82

2/29

0/94

80/77

59/12

9/33

22/19

3

40

240

2/17bc

0/82c

82/55abcd

54/28cde

7/82cd

27/31b

4

80

80

a

2/31

b

ab

bc

cd

5

80

160

c

2/15

6

80

240

d

0/90

d

0/71

e

a

86/91

abc

84/31

d

59/82

bc

56/92

de

8/30

de

6/74

f

19/01

b

28/16

a

1/77

0/60

79/38

53/09

5/43

33/76

1/03e

0/66de

80/05cd

55/49cd

6/20ef

29/20b

d

ed

g

a

7

100

80

8

100

160

f

9

100

240

g

0/71

f

0/46

78/62

0/52

f

0/39

78/10

SEM

0/03

0/02

1/67

1/21

اثر زمان

0/001

0/001

0/001

0/001

0/001

اثر دما

0/001

0/001

0/003

0/001

0/001

0/001

برهمکنش زمان و دما

0/001

0/004

0/015

0/14

0/144

0/002

*

d

55/51

e

3/96

37/23

a

51/21

g

3/65

37/43

0/42

1/43
0/001

دما :درجه سانتیگراد و زمان به دقیقه : SEM ،خطای استاندارد میانگینها :NDF ،دیواره سلولی :ADF ،دیواره سلولی بدون همیسلولز،

 :ADLدرصد لیگنین .در هرستون میانگینهای دارای بندواژه (های) همانند ،تفاوت آماری معنیداری ندارند (.)P<0/05

با افزایش دما و زمان فرآوری ،غلظت کلسیم به غلظت

افزایش بسیار اندکی در کلسیم توده را موجب شد و

آن در برگ خام نزدیک شد ،اما غلظت منیزیم ،سدیم و

درصد خاکستر را حفظ کرد به نظر نمیرسد که افزودن

پتاسیم کاهش یافت .به طوری که برگ خام و برگ

برگ خشک فرآوری شده به جیره تأثیر نامطلوبی بر

فرآوری شده در دمای  100درجه سانتیگراد به مدت

محیط شکمبه داشته باشد.

 240دقیقه میزان کلسیم برابری داشتند .کاهش غلظت

تولید گاز

سدیم ،منیزیوم و پتاسیم ،به علت شسته شدن در

جدولهای  5و  6چگونگی تخمیر برگ خام ،شسته شده

حضور آب است (چانگ و همکاران  .)2001گاندی و

و فرآوری شده در زمانهای مختلف فرآوری را نشان

همکاران ( )1997در پی فرآوری چندین پسماند

میدهند .شستن برگ خام سبب کاهش تولید گاز تجمعی

کشاورزی با آهک ،نشان دادند که با افزایش دما و زمان

در  24 ،12و  48ساعت پس از انکوباسیون نسبت به

فرآوری ،درصد خاکستر و غلظت کلسیم کاهش یافت.

برگ شسته نشده شد ( .)P<0/01تولید گاز تجمعی برگ

افزایش درصد کلسیم در مواد فرآوری شده ،بویژه در

شسته شده در  12ساعت آغازین انکوباسیون 13/5

دما و زمان کمتر ،میتواند به دلیل نفوذ رسوب کربنات

میلیلیتر گاز به ازای هرگرم ماده آلی بود درحالی که

کلسیم حاصل از واکنش دیاکسیدکربن و آهک به بافت

تولیدگاز برگ خام در همان زمان ،به دو برابر رسید.

توده فرآوری شده باشد .دی اکسید کربن میتواند از

تولید تجمعی گاز برگ خام در همه زمانها کمتر از

تخریب سلولز ،همیسلولز و لیگنین به وجود آید (تاباک

برگهای فرآوری شده بود .تولید گاز تجمعی برگ خام

 )2009و به دلیل استفاده از اکسیژن خالص در داخل

در پایان انکوباسیون  65/26میلیلیتر به ازای گرم ماده

راکتور ،ورود دیاکسید کربن از هوا به داخل راکتور

خشک بود .در مقابل ،بیشترین تولید گاز تیمارهای

دور از انتظار است .از آنجا که فرآوری مرطوب با آهک،

فرآوری شده در مدت  72ساعت انکوباسیون (191/56
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میلیلیتر  /گرم ماده خشک) مربوط به تیمار  100درجه

افزایش تولید گاز در انکوباسیون ،نیاز به زمانهای

و  240دقیقه فرآوری بود که افزایش  193درصدی

طوالنی دارد که به علت مصرف باالی انرژی در زمان

نسبت به برگ خام نشان میدهد .یافتههای تولید گاز

طوالنی مناسب نیست.

(جدول  )6نشان دادند که دماهای پایین فرآوری برای
جدول  pH -4پایان فرآوری ،درصد خاکستر و برخی عناصر برگ خرمای فرآوری شده با آهک در شرایط مختلف (درصد ماده
خشک).

*

*

زمان

*

تیمار

دما

1

40

80

2

40

160

 pHپایان فرآوری

خاکستر

کلسیم

منیزیوم

سدیم

پتاسیم

12/17a

9/50a

0/75a

0/21a

0/036a

0/10a

ab

bc

ab

ab

b

bc

bcd

8/59

11/96

0/73

c

0/17

bc

cd

0/027

b

0/08

de

3

40

240

11/78

8/24

0/62

0/12

0/027

0/06

4

80

80

11/93bc

8/69bc

0/70abc

0/21a

0/022bc

0/09ab

5

80

160

11/74cd

8/49bc

0/63bcd

0/11c

0/036a

0/07cd

6

80

240

de

bc

c

bc

e

de

11/65

d

8/53

b

0/11

0/52

abc

abc

0/15

0/022

cd

0/05

bc

0/018

0/08

7

100

80

11/69

8/97

0/67

0/016cd

0/05e

8

100

160

11/50ef

8/55bc

0/60cd

0/10c

0/05e

9

100

240

11/39f

8/31c

0/54d

0/12bc

0/011d

SEM

0/007

0/18

0/003

0/020

0/00013

0/006

اثر زمان

0/001

0/061

0/001

0/02

0/001

0/001

اثر دما

0/001

0/001

0/001

0/002

0/001

0/001

برهمکنش دما و زمان

0/73

0/015

0/47

0/012

0/001

0/021

دما :درجه سانتیگراد و زمان به دقیقه : SEM ،خطای استاندارد میانگینها .در هرستون میانگینهای دارای بندواژه (های) همانند ،تفاوت

آماری معنیداری ندارند (.)P<0/05

جدول  -5فرآسنجههای تولید گاز برگ خرمای خام و شسته شده
برگ خشک
برگ شسته
شده
P-value
SEM

B

C

 12ساعت

 24ساعت

 48ساعت

 72ساعت

OMD

ME

SCFA

34/76

0/004

26/44

37/34

54/04

65/26

21/94

3/22

0/015

37/46

0/002

13/48

23/21

38/12

49/78

19/51

2/92

0/010

0/018

0/0075

0/001

0/0001

0/001

0/001

0/013

0/013

0/018

0/062

0/0002

0/077

0/085

0/100

0/120

0/037

0/005

0/007

 :SEMخطای استاندارد میانگینها : B ،تولید گاز از بخش قابل تخمیر (میلیلیتر) :C ،نرخ تولید گاز (میلیلیتر در ساعت) 48 ،24 ،12 ،و 72
ساعت :میلیلیتر گاز تجمعی در زمانهای  48 ،24 ،12و  72ساعت پس از انکوباسیون به ازای گرم ماده خشک :OMD ،درصد قابلیت هضم
ماده آلی :ME ،انرژی قابل متابولیسم (مگاژول بر کیلوگرم ماده خشک) :SCFA ،اسیدهای چرب کوتاه زنجیر (میلی مول).

با افزایش دما و زمان فرآوری ،افزایش معنیداری در

( .)P<0/01به دلیل متفاوت بودن شدت اثرگذاری دما در

تولید گاز از بخش قابل تخمیر و تولید گاز تجمعی در

زمانهای مختلف ،برهمکنش آنها نیز معنیدار بود

 24 ،12و  48ساعت پس از انکوباسیون مشاهده شد

( .)P<0/01اثر برهمکنش دما و زمان بر نرخ تولید گاز
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نیز معنیدار بود ( .)P<0/01دماهای باال در مقابل زمان،

ساعت رسید (محمدآبادی و همکاران  .)1391کریمی و

الگوی مشخصی در ارتباط با نرخ تولید گاز مشاهده

همکاران ( )2008نیز افزایش توانایی تولید گاز برگ

نگردید .روی هم رفته ،بررسی دادهها نشان داد که

خرمای فرآوری شده با بخار آب تحت فشار را گزارش

زمانهای طوالنیتر در مقایسه با دما ،افزایش بیشتر

کردند .دما و زمان در حضور آهک سبب حذف لیگنین،

نرخ تولید گاز را موجب شدند.

گروهای استیل همیسلولز و هیدرولیز همیسلولز

اثر دما ،زمان و اثر برهمکنش دما و زمان بر انرژی

میشود که بهرهوری استفاده از سلولز را نیز افزایش

قابل متابولیسم ،گوارشپذیری ماده آلی و اسیدهای

میدهد (متیو و همکاران  .)2011همه این عوامل با

چرب کوتاه زنجیر معنیدار بود ( .)P<0/01با افزایش

افزایش گوارشپذیری برگ فرآوریشده میتوانند

دما و زمان فرآوری ،افزایش در این فراسنجهها دیده

پتانسیل تولید گاز را افزایش دهند .درجه استیالسیون

شد .گوارشپذیری ماده آلی برگ خام  21/20درصد

همیسلولز عاملی اثر گذار بر راندمان هیدرولیز آنزیمی

بود و پس از فرآوری در دمای  100درجه سانتیگراد

است زیرا گروههای استیل به ماتریکس همیسلولز

به مدت  160و  240دقیقه به بیشینه مقدار خود (به

چسبیده و اثر بازدارندگی بر تجزیه این پلیساکارید

ترتیب  39/96و  40/15درصد) رسید.

دارند (چانگ و هولتزاپل  .)2000حذف گروهای استیل

دلیل اصلی کاهش تولید گاز برگ شسته شده در 12

همیسلولز را در دامنههای گوناگونی از زمان و دما در

ساعت آغازین انکوباسیون نسبت به برگ خام را

فرآوری با آهک گزارش شده است (وانگ و همکاران

میتوان به حذف بخشی از قندهای محلول و عناصر

 .)2004اگرچه باالترین نرخ تولید گاز در بیشترین دمای

نسبت داد .نمونههای فرآوری شده افزایش قابل توجهی

فرآوری دیده شد و در این دما ،نرخ تولید گاز در

در تولید گاز  12ساعت اولیه انکوباسیون نسبت به برگ

زمانهای  160و  240دقیقه بیشترین بود اما روند ثابتی

خام وشسته شده داشتند .از آنجا که در آزمایش کنونی

در این شاخص مشاهده نشد .ماهیت فیبری برگ

توده فرآوری شده با آب شسته نشد و با دمیدن

خرمای خام ،زمان طوالنی برای تجزیه شدن نیاز دارد

دیاکسید کربن و متعادل کردن  pHآهک اضافی رسوب

که در  12ساعت ابتدای انکوباسیون تولید گاز پایین

داده شد ،مواد محلول کمتری هدر رفتهاست .از سوی

است و سبب میشود ،نرخ ثابت تولید گاز برگ خام

دیگر با افزایش زمان و دمای فرآوری به علت حذف

کاهش یابد .در آزمایش محمد آبادی و همکاران ()1391

گروهای استیل همیسلولز و هیدرولیز همیسلولز،

ثابت تولید گاز پیت فرآوری شده با فشار بخار نسبت

افزایش تولید گاز در ابتدای انکوباسیون دور از انتظار

به پیت خام ،افزایش  25درصدی نشان داد ،درحالی که

نیست (کاسترو .)1990نتایج آزمایش کنونی با یافتههای

در پژوهش کنونی ثابت تولید گاز در تیمار 100

کاسترو و همکاران ( )1994که افزایش تولید گاز و نرخ

درجهسانتیگراد و  160دقیقه نسبت به برگ خام 200

تولید گاز در ساعت اولیه انکوباسیون را با افزایش دما

درصد افزایش یافت .دلیل احتمالی این افزایش چشمگیر،

و زمان فرآوری با بخار نشان دادند ،همخوانی دارند.

هیدرولیز همیسلولز و آزاد شدن قندهای آن است که

افزایش پتانسیل تولید گاز خوراکهای فیبری به علت

توانسته در ساعات اولیه انکوباسیون نیز گاز باالیی

افزایش تولید گاز در زمانهای پایانی انکوباسیون ،در

تولید کند .همچنین ،به نظر میرسد افزایش بهرهوری

دیگر پژوهشها نیز نشان داده شده است (چامیا وادی و

استفاده از سلولز به علت حذف لیگنین ،ثبات مطلوب

همکارن  .)2006پتانسیل تولید گاز در فرآوری پیت

تولید گاز در ساعتهای بعدی انکوباسیون را نیز

نیشکر با بخار آب از  88/6به  103/5میلیلیتر در

موجب شده باشد .در بررسی هیدرولیز آنزیمی کاغذ
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روزنامه برای تولید الکل که از فرآوری مرطوب

مگاژول در هر کیلوگرم ماده خشک بود که در نمونه

اکسیداتیو با آهک در دمای  120درجهسانتیگراد ،زمان

فرآوری شده در  100درجهسانتی گراد و زمان 240

 160دقیقه و فشار  7/1بار اکسیژن استفاده شده بود،

دقیقه ،به  5/5مگاژول رسید .گاندی و همکاران ()1997

بازده قند احیاء با استفاده از  5واحد سلوالز به ازای

گوارشپذیری شکمبهای نمونههای فرآوری شده چندین

هرگرم توده زنده ،از  240به  550میلیگرم اکیواالن

پسماند کشاورزی را با آهک در دمای محیط و زمان

گلوکز به ازای هر گرم توده افزایش یافت (چانگ و

طوالنی بررسی کردند .تراکم  10گرم آهک به ازای هر

همکاران )2001؛ به عبارتی درصد تولید قند محلول

100

100

کاغذ روزنامه فرآوری شده 130 ،درصد نسبت به کاغذ

درجهسانتیگراد برای یک تا دو ساعت در نظر گرفته

روزنامه خام ،افزایش یافت که میتواند افزایش ثابت

شد .گوارشپذیری باگاس نیشکر از  30/8به 52/7

نرخ تولید گاز نمونههای فرآوری شده را توجیه کند.

درصد و کاه و کلش تنباکو از  34/4به  57/9درصد

فاکتور جزءبندی ( ،)PFنسبت تجزیه واقعی سوبسترا به

رسید .این پژوهش نشان داد که فرآوری با آهک،

حجم گاز تولیدی است و نمایانگر تغییر در بازدهی

میتواند گوارشپذیری این مواد را در شکمبه به دو

پروتئین میکروبی میباشد (بلومل و همکاران .)1997

برابر افزایش دهد .برهمکنش دما و زمان بر  pHپایان

دما و زمان فرآوری تأثیر معنیداری بر فاکتور

انکوباسیون معنیدار بود ( .)P<0/05با افزایش دما و

جزءبندی داشت ( )P<0/01ولی برهمکنش آنها این

زمان فرآوری pH ،کاهش یافت .دادههای  pHمحیط

شاخص را تحت تأثیر قرار نداد (جدول .)7در یک دمای

کشت (جدول )7یافتههای تولید اسیدهای چرب کوتاه

ثابت با افزایش زمان ،روند فاکتور جزءبندی روبه

زنجیر را تایید میکنند؛ نمونههایی که اسیدهای چرب

کاهش بود .از دالیل احتمالی کاهش فاکتور جزءبندی با

کوتاه زنجیر بیشتری تولید کردند pH ،کمتری داشتند.

افزایش دما و زمان فرآوری میتوان به افزایش حجم

این یافتهها ،با یافتههای منک و استینگاس ( )1988و لیو

گاز تجمعی با افزایش دما و زمان فرآوری اشاره کرد.

و همکاران ( )2001هماهنگی دارند.

مقادیر باالی فاکتورجزءبندی نشان دهنده آن است که
بخش زیادی از ماده آلی حقیقی گوارشپذیر برای تولید
پروتئین میکروبی مورد استفاده قرار گرفته است
(جاسکسون  .)2010تولید گاز در منابع فیبری بیشتر به
صورت متان است و نشان داده شده است که با افزایش
میزان متان ،فاکتور جزءبندی کاهش مییابد (بلومل و
همکاران  .)1997در پژوهش کنونی نیز نمونههای دارای
بیشترین تولید گاز ،کمترین میزان فاکتور جزءبندی را
داشتند.
گوارش پذیری ماده آلی وابستگی زیادی به مقدار تولید
گاز دارد .در نمونههای دارای تولید گاز بیشتر ،گوارش-
پذیری ماده آلی نیز باالتر بود و همین روند برای انرژی
قابل متابولیسم و اسیدهای چرب کوتاه زنجیر نیز دیده
شد .انرژی قابل متابولیسم برگ خشک نزدیک به 3/2

گرم

توده

آلی

خشک

در

دمای
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جدول  -6اثر فرآوری اکسیداتیو برگ خرما با آهک در شرایط مختلف بر پتانسیل و نرخ تولید گاز و تولید گاز تجمعی
در زمانهای مختلف پس از آغاز انکوباسیون
*

زمان

B

C

 12ساعت

 24ساعت

 48ساعت

 72ساعت

79/60d

0/0087ab

27/82f

69/93f

87/77c

119/93h

116/52b

0/0060cd

30/56def

84/45de

94/43c

131/45efg

b

b

bc

cd

c

*

تیمار

دما

1

40

80

2

40

160

e

3

40

240

117/67

0/0080

41/04

93/10

99/46

140/10

4

80

80

89/93c

0/0077bc

29/52ef

77/24ef

89/43c

125/69f

5

80

160

115/98b

0/0060d

36/65bcd

98/68c

90/40c

147/12de

6

80

240

96/23c

0/0097a

42/37b

108/68b

115/57b

168/68bc

7

100

80

116/52b

0/0060cd

34/59 cde

94/44b

113/67b

154/44cd

8

100

160

122/18ab

0/0103a

52/41a

117/38a

147/53a

191/56a

9

100

240

125/95a

0/0097ab

50/31a

119/72a

148/57a

189/48a

SEM

3/21

0/0006

0/70

3/92

1/04

5/73

اثر زمان

0/001

0/007

0/001

0/001

0/001

0/001

اثر دما

0/001

0/001

0/001

0/01

0/001

0/001

برهمکنش دما و زمان

0/001

0/001

0/004

0/040

0/001

0/001

* دما :درجهسانتیگراد و زمان به دقیقه : SEM ،خطای استاندارد میانگینها :B ،تولید گاز از بخش قابل تخمیر (میلیلیتر)،
 :Cنرخ تولید گاز (میلیلیتر در ساعت) 48 ،24 ،12 .و  72ساعت :میلیلیتر گاز تجمعی در زمانهای  48 ،24 ،12و  72ساعت
پس از انکوباسیون به ازای گرم ماده خشک ،در هر ستون میانگینهای دارای بندواژه (های) همانند ،تفاوت آماری
معنیداری ندارند (.)P<0/05
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جدول  -7اثر فرآوری اکسیداتیو با آهک در شرایط مختلف بر برخی فرآسنجههای تولید گاز برگ خرما
تیمار

دما

*

زمان

1

40

80

*

pH
a

7/11

PF
a

ME

OMD

f

e

6/20

4/16

28/39

SCFA
e

1/54

2

40

160

6/91b

5/97ab

4/57de

31/07d

1/88d

3

40

240

6/88bc

5/04de

4/81cd

32/64c

2/08c

4

80

80

bcd

bc

ef

de

de

5

80

160

d

6/72

5/56

6/83

5/64

bcd

c

4/37

4/95

29/76

c

33/58

c

1/72

2/19

6

80

240

6/55e

4/81ef

5/23b

35/36b

2/41b

6/74cd

5/23cde

4/84c

32/84c

2/10c

a

5/47

a

a

2/61

f

4/39

a

5/50

40/15

a

2/64

SEM

0/05

0/19

0/08

0/54

0/06

اثر زمان

0/001

0/001

0/001

0/001

0/001

اثر دما

0/001

0/001

0/001

0/001

0/001

برهمکنش دما و زمان

0/003

0/49

0/040

0/001

0/040

*

7

100

80

8

100

160

e

6/42

9

100

240

e

6/53

e

5/00

39/96

a

دما :درجه سانتیگراد و زمان به دقیقه :SEM ،خطای استاندارد میانگینها pH :pH ،پایان انکوباسیون : PF ،پارتیشنینگ

فاکتور( نسبت مواد آلی هضم شده به میلیلیتر گاز تولید شده در  24ساعت بعد از انکوباسیون) :ME ،انرژی متابولیسمی
(مگاژول بر کیلوگرم ماده خشک) :OMD ،درصد قابلیت هضم ماده آلی :SCFA ،اسیدهای چرب کوتاه زنجیر (میلی مول) .در
هر ستون میانگینهای دارای بندواژه (های) همانند ،تفاوت آماری معنیداری ندارند (.)P<0/05
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فرآوری با آهک و نیز محدود بودن اطالعات در رابطه
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Abstract
BACKGROUND: Oxidative lime pretreatment can be an effective method for treatment of
lignocellulosic biomass in ruminant nutrition. OBJECTIVES: The aim of this experiment was to

investigate effect of oxidative lime pretreatment on in vitro digestibility of dried date palm leaves.
METHODS: A completely randomized experiment with a 3×3 factorial arrangement of treatments
was conducted using 3 levels of temperature (40, 80, and 100 oC) and 3 time periods (80, 160, and
240 minutes). Pretreatment of leaves was performed in a 2-walled reactor containing 600 ml water
and under an oxygen pressure of 6.9 Bars. RESULTS: Increasing the processing time and
temperature caused a significant decreased in lignin content from 13.3% in the unprocessed leaves
to 3.6% in date palm leaves pretreated at 100 oC for 240 min (P<0.01). Highest levels of cell wall
(84.9%) and cell wall without hemicellulose (60.5%) in the processed samples observed in dried
leaves pretreated at 40 oC for 80 min. Gas production potential increased with increasing
temperature and time of the processing. Organic matter digestibility was 21.9% in unprocessed
leaves and 40.1% in the leaves processed for 240 min at 100 oC. Oxidative lime pretreatment
increased the metabolizable energy content and short chain fatty acid production of the leaves in the
gas production experiment. CONCLUSIONS: The results showed that heating up during oxidative
lime pretreatment increased the nutritive value of dried date palm leaves.
Key words: Date palm leaves, In vitro digestibility, Lime, Oxidative treatment

