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چکیده
زمینه مطالعاتی  :پسماندهای کشاورزی اغلب به دلیل پتانسیل باالی خود ارزش تبدیل به مواد خوراکی مفید برای تغذیه
دام را دارند .هدف :پژوهش حاضر جهت ارزیابی اثر پرتوتابی ریزموج در زمانهای مختلف بر ترکیب شیمیایی ،میزان
ترکیبات فنولیک و تانن ،قابلیت هضم ماده خشک ،پروتئین خام و ماده آلی ،تجزیهپذیری شکمبهای ماده خشک و پروتئین
خام و میزان گاز تولیدی در شرایط آزمایشگاهی انجام شد .روش کار :ضایعات لپه پاککنی پس از نمونهگیری به مدت
سه ،پنج و هفت دقیقه با استفاده از ریزموج پرتودهی شدند .نتایج :نتایج بهدستآمده از این مطالعه نشان داد که
پرتوتابی ریزموج توانایی کاهش مواد ضد تغذیهای ضایعات لپه پاککنی را دارا است بیشترین کاهش در میزان ترکیبات
فنولی و تانن به ترتیب با  51/67و  53/31درصد کاهش مربوط به تیمار پرتودهی شده به مدت هفت دقیقه بود .با افزایش
زمان پرتوتابی در مقایسه با شاهد بهصورت معنیداری ( (P>0/05میزان بخش محلول پروتئین خام کاهش مییابد که
باعث کاهش پروتئین قابلتجزیه سریع در شکمبه میگردد .پرتوتابی به مدت پنج و هفت دقیقه در مقایسه با گروه شاهد
به ترتیب باعث کاهش  12/87و  17/81درصدی در میزان پروتئین باقابلیت تجزیه سریع در شکمبه میگردند .نتیجه
گیری نهایی :بهطورکلی نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که پرتوتابی توانایی حفاظت پروتئین خام از تجزیهپذیری
شکمبهای را دارا است.
واژگان کلیدی :تانن ،ترکیبات فنولیک ،تجزیهپذیری ،ضایعات کشاورزی،لپه پاک کنی

مقدمه

ازجمله خوراک دام باعث عدم سودمندی تولید در برخی

بهرهبرداری بیرویه و غیر صحیح از مراتع در سالهای

از واحدهای پرورش دام گشته است؛ بنابراین برای

اخیر باعث افت کمی و کاهش کیفیت تولیدات دامی شده و

رقابت در این شرایط قیمت جیره و تالش در جهت

خسارات جبرانناپذیری را به مراتع کشور وارد نموده

اقتصادی نمودن آن حائز اهمیت است .استفاده از

است .همچنین با توجه به سهم اساسی تغذیه در

محصوالت فرعی و خوراکهای فرآوری شده در

هزینههای پرورش دام ،افزایش نرخ نهادههای دامی

تغذیهی دام قدمت زیادی داشته و دارای دو مزیت مهم
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است .اوالً تغذیهی این محصوالت باعث وابستگی کمتر

پروتئین میکروبی میگردد .با توجه به عدمکفایت

چهارپایان به غالت شده دوم اینکه نیاز به هزینههای

پروتئین میکروبی در تأمین نیازهای پروتئین و اسیدهای

اضافی جهت برنامههای مدیریتی را حذف میکند (افشار

آمینه در نشخوارکنندگان پر تولید (ابراهیمی محمودآباد

حمیدی  .)1389عالوه بر این مصرف فرآوردههای فرعی

 ،)2011روشهای فرآوری متعددی در ارتباط با کاهش

و ضایعات کشاورزی و صنایع تبدیلی میتواند گام

تجزیهپذیری شکمبهای پروتئین و افزایش پروتئین

مهمی در کاهش اثرات مخرب زیستمحیطی فعالیتهای

عبوری از طریق دناتوره شدن و واکنش میالرد

کشاورزی و صنعتی باشد .هرساله حجم زیادی از

موردتوجه قرارگرفته است (پنا و همکاران  .)1986امواج

محصوالت فرعی کشاورزی و صنعتی در کشورهای

ریزموج2انرژی غیر یونیزهای است که بهواسطه نفوذ

درحالتوسعه تولید میشود (واستا و همکاران  )2008که

در مواد و تغییرات سریع درزمینهی الکترومغناطیسی در

میتوان با برنامهریزی صحیح بخشی از کمبود مواد

فرکانس باال ،با ایجاد دوقطبیهای لحظهای آب ،باعث

خوراکی درزمینه پرورش دام را با استفاده از این مواد

افزایش دما از درون مواد میگردند( .کاسووا و همکاران

در جیرههای غذایی حیوانات مزرعهای ،بهخصوص

 .)2002هدف این آزمایش تعیین تأثیر زمانهای مختلف

نشخوارکنندگان را جبران نمود .یکی از فراوردههای

ریزموج بر ارزش غذایی ضایعات لپه پاککنی در تغذیه

فرعی کارخانهها صنایع تبدیلی کشاورزی در ایران

نشخوارکنندگان با استفاده از روش کیسههای نایلونی و

ضایعات لپه پاککنی است که فراوردهی فرعی حاصل از

شرایط برونتنی3بود.

تبدیل دانه نخود سیاه به لپه است .ظرفیت اسمی
واحدهای فعال کارخانهها تولید لپه  14003تن در سال

مواد و روشها

است؛ که بهطور متوسط  7500تن ضایعات در سال

محل و زمان اجرا

تولید میکنند .گزارشهای پیشین نشاندهندهی باال بودن

این پژوهش از مهرماه سال  1391به مدت  6ماه در

میزان پروتئین خام ( 30/2درصد) و انرژی متابولیسمی

ایستگاه آموزشی و تحقیقاتی و آزمایشی گروه علوم

( 2600کیلوکالری بر کیلوگرم) ضایعات لپه پاککنی است

دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه و آزمایشگاه

(عبدی و همکاران  .)2008نخود خام منبع مناسبی از

تغذیه دام گروه علوم دامی صورت گرفت.

انرژی و پروتئین خام برای گاوهای شیرده و پرواری

حیوانات مورداستفاده در آزمایشها

است ولی حاوی مقادیر متفاوتی مواد ضد تغذیهای

در این پژوهش بهمنظور انجام آزمایشهای مربوط به

ازجمله ترکیبات فنولیک ازجمله تاننها و مهارکننده-های

تجزیهپذیری و نمونهگیری از مایع شکمبه بهمنظور انجام

تریپسین میباشند که باعث محدودیت مصرف نخود در

آزمون تولید گاز در شرایط برونتنی ،از سه رأس گاو

تغذیه دام میشود .عالوه بر وجود مواد ضد تغذیهای،

نر بالغ هلشتاین با میانگین وزن  540کیلوگرم که مجهز

پروتئین نخود حاوی  85 -100درصد آلبومین و

به فیستوالی شکمبهای بودند ،استفاده شد .کلیه حیوانات

گلوبولین است (ون استرلن و تامینگا  )1990که به مقدار

مورداستفاده در این آزمایش بر اساس راهنمای نگهداری

زیاد (تا  75درصد) و بهسرعت در شکمبه توسط

و استفاده از حیوانات مزرعهای در تحقیقات علوم دامی

ریزاندامگانها1تجزیه میشود .این عمل عالوه بر کاهش

(مجمع جوامع علوم دامی

کیفیت پروتئین مصرفشده ،در برخی موارد باعث

شدهاند.

افزایش تولید آمونیاک در شکمبه و کاهش کارایی تولید
Microorganisms

1

آمریکا4

 )2010نگهداری

2

Microwave
3
In vitro
4
)Federation of Animal Science Societies (FASS
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تهیه نمونه آزمایشی

همکاران ( )1991اندازهگیری شد .برای اندازهگیری

بهمنظور تهیهی نمونههای قابلتعمیم جهت انجام این

پروتئین خام و دیواره سلولی به ترتیب از دستگاههای

آزمایش ،نمونههای ضایعات لپه پاککنی با مراجعه به

کجلدال 1و

حداقل ده درصد از کارخانهها لپه پاککنی موجود در

قابلاستخراج و کل تانن نمونهها قبل و پس از فرآوری با

شهرستان آذرشهر در استان آذربایجان شرقی و بر

استفاده از روش ماکار ( )2000و پس از استخراج

اساس روش نمونهبرداری تصادفی طبقهبندیشده ،تهیه

ترکیبات فنولیک با استفاده از محلول استون  70درصد

شدند .نمونهی نهایی از مخلوط نمودن کلیهی نمونههای

از نمونههای ریز آسیاب شده و به مدت  30دقیقه با

جمعآوریشده تهیه شد .بهمنظور انجام فرآوریهای

استفاده از حمام آبی اولتراسونیک به قدرت 35

مختلف ،سه زیر نمونه از نمونه کلی به ازای هر روش

کیلوهرتز ،تعیین شد .تجزیه شیمیایی برای تعیین اثر

فرآوری تهیه شد .پس از هر نمونهگیری ،نمونه اولیه

فرآوری بر عاملهای فوقالذکر بهغیراز ترکیبات فنولی

کامالً مخلوط شده و در کلیهی نمونهبرداریها میزان

در سه تکرار و تعیین میزان ترکیبات فنولی در ده تکرار

نمونه کل حداقل  10برابر زیر نمونههای تهیهشده بود90.

انجام شد.

درصد ساختار ضایعات شامل نخودهای سیاه شکسته و

تعیین قابلیت هضم ماده خشک ،پروتئین خام و ماده

لپههای خردشده و اندکی آرد نخود و بقایای زراعی بود.

آلی با روش آنکوم

در فرایند تهیه لپه ،پوستههای جداشده نخود توسط

مایع شکمبه هرروز قبل از مصرف خوراک وعده صبح

قسمتی از دستگاه از چرخه خارج میشوند و لذا با

از دو رأس گاو نر بالغ فیستوال گذاری شده گرفته شد.

ضایعات در یک محل انبار نمیشوند و در این مطالعه از

حیوانات در حد نگهداری و با جیره حاوی یونجه و ذرت

پوسته استفاده نشد.

سیلو شده با نسبت  1به  1تغذیه میشدند .مایع شکمبه

فرآوری ضایعات لپه پاککنی

توسط پارچه متقال دوالیه صاف و توسط دیاکسید

روش مورداستفاده در این پژوهش بهمنظور فرآوری

کربن گاز دهی شد .تیمارهای آزمایش بعد از آسیاب و

ضایعات لپه پاککنی ،پرتوتابی ریزموج در زمانهای

خشک شدن به میزان  5گرم داخل کیسههای نایلونی

متفاوت بود .جهت انجام فرآوری ،ابتدا رطوبت نمونهها

ریخته و توسط دستگاه دوخت پرس درب آنها بسته

محاسبهشده و سپس با اضافه نمودن آب دیونیزه،

شد .هر جار با  400سیسی مایع شکمبه و 1600

محتوای رطوبتی آنها با احتساب رطوبت خود نمونهها

سیسی بافر مک دوگال به نسبت  1به  4پر شد .درون

به  30درصد افزایش یافت .سپس نمونهها در سه مرحله

هر جار  3کیسه نایلونی حاوی نمونههای آزمایشی قرار

زمانی  5 ،3و  7دقیقه در داخل محفظه ریزموج باقدرت

داده شد .درنهایت درب جارها بسته و توسط گاز

 900وات و فرکانس  2450مگاهرتز ،تحت تأثیر پرتوتابی

دیاکسید کربن محیط داخل جارها بیهوازی شد.

قرار گرفتند (پرند و همکاران .)1389

انکوباسیون به مدت  24ساعت و در دمای  39درجه

تعیین ترکیبات شیمیایی

سانتیگراد انجام شد .بعد از پایان انکوباسیون کیسهها

بهمنظور تعیین اثر فرآوری بر ترکیبات شیمیایی

با آب مقطر شسته شده و در آون با دمای  60درجه

ضایعات لپه پاککنی ،نمونهها با آسیاب آزمایشگاهی با

سانتیگراد به مدت  48ساعت خشک شدند .سپس وزن

الک  1میلیمتری آسیاب شدند .میزان ماده خشک،

نمونههای باقیمانده داخل کیسهها اندازهگیری شد و با

فایبرتک2

استفاده گردید .کل ترکیبات فنولیک

پروتئین خام و چربی خام نمونهها با استفاده از روش
 )2000(AOACو دیواره سلولی با روش ون سوست و

Foss Auto analyzer 1030
Fibertech 1010Foss

1
2
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توجه به وزن اولیه نمونهها ،میزان قابلیت هضم ماده

خوراکدهی صبح بوده و کیسهها در زمانهای ،8 ،4 ،2

خشک محاسبه گردید .میزان پروتئین خام و ماده آلی

 24 ،12و  48ساعت از شکمبه خارج شدند .دو کیسه

نمونههای باقیمانده اندازهگیری شد و با توجه به میزان

برای هر زمان انکوباسیون در شکمبهی هر گاو قرار

پروتئین خام و ماده آلی اولیه نمونهها قابلیت هضم

گرفت .کیسهها بالفاصله پس از خارج شدن از شکمبه در

پروتئین خام و ماده آلی نمونهها محاسبه شد (آنکوم

آب سرد قرار دادهشده و با دست به روش پیشنهادی

.)1998

کوبالنتز و همکاران ( )1997به مدت  20دقیقه و تا صاف

تجزیهپذیری ماده خشک و پروتئین خام ضایعات خام

شدن آب خروجی از سطل شستشو شدند .برای تعیین

و فراوریشده

تجزیهپذیری در زمان صفر ،کیسهها بدون انکوباسیون

تجزیهپذیری مواد مغذی ضایعات لپه پاککنی ،قبل و بعد

در شکمبه ،با استفاده از آب  39درجه سانتیگراد ،همانند

از فرآوری بر اساس روش ونزانت و همکاران ( )1998و

کیسههای خارجشده از شکمبه شسته شدند .کیسهها پس

با استفاده از  3رأس گاو نر بالغ اخته فیستوال گذاری

از شستشو ،به مدت  48ساعت در آون با دمای  60درجه

شده نژاد هلشتاین که در سطح  10درصد باالتر از نیاز

سانتیگراد

و

انرژی نگهداری (موسسه تحقیقات کشاورزی و شیالت

فراسنجههای  a, bو  cبا استفاده از معادالت غیرخطی

بریتانیا )1995 1تغذیه شدند ،انجام گرفت .خوراک

ارسکوف و مکدونالد ( )1979و مکدونالد ( )1981با

مصرفی حیوانات مورد آزمایش به روش پیشنهادی

استفاده از نرمافزار نیوی2تعیین شدند.

موسسه تحقیقات کشاورزی و شیالت بریتانیا ()1992

سیستم پروتئین متابولیسمی

در ارتباط با نسبت علوفه به کنسانتره و ارقام

معادالت (موسسه تحقیقات کشاورزی و شیالت بریتانیا

تشکیلدهنده جیره با استفاده از نرمافزار ،CNCPS V5

 )1995برای تعیین مقادیر پروتئین قابلتجزیه سریع در

تهیهشده و شامل یونجه خردشده ،ذرت سیلو شده و

شکمبه ،پروتئین قابلتجزیه آهسته در شکمبه ،پروتئین

دانه جو آسیاب شده به نسبت  1به ( 1علوفه به

قابلتجزیه مؤثر در شکمبه ،کل پروتئین قابلتجزیه در

کنسانتره) ،بود .خوراک در  2وعده برابر صبح و

شکمبه ،پروتئین غیر قابلتجزیه در شکمبه مورداستفاده

بعدازظهر در ساعات  0800و  1800به حیوانات داده

قرار گرفت.

شد .حیوانات در جایگاه انفرادی نگهداری شده و آب و

تولید گاز در شرایط برونتنی

سنگ نمک در طول شبانهروز در اختیار آنها قرار

بهمنظور تعیین اثر فرآوری بر میزان گاز تولیدی در

گرفت .برای تعیین میزان تجزیهپذیری از کیسههای با

آزمایشگاه از روش تعیین فشار گاز تولیدی بر اساس

ابعاد  18×8سانتیمتر ،با قطر منافذ  50میکرومتر

روش تئودور و همکاران ( )1994استفاده شد .نمونه مایع

استفاده شد .مقدار  5گرم از نمونههای آسیاب شده (با

شکمبه از  2رأس گاو نر بالغ نژاد هلشتاین فیستوالدار و

قطر توری  2میلیمتر) در داخل کیسههای نایلونی ریخته

قبل از مصرف وعده غذایی صبح جمعآوری و صاف

شد تا نسبت اندازه نمونه به سطح کیسهها ،برابر با 12/5

گردیده و در دمابان محتوی گازکربنیک سریعاً به

میلیگرم به ازای هر سانتیمتر مربع شود .نمونهها قبل

آزمایشگاه منتقل گردید .حیوانات دو بار در روز و با

از توزین ،بهمنظور زدودن ذرات کمتر از  50میکرون با

جیره حاوی  4کیلوگرم یونجه 3 ،کیلوگرم ذرت سیلو

استفاده از الک با توری  50میکرون الک شدند .زمان

شده و  1/5کیلوگرم جو خردشده تغذیه میشدند .پس از

قرار دادن نمونهها در شکمبه بالفاصله پس از

صاف نمودن مایع شکمبه ،مایع شکمبه و محیط کشت

1

2

)AFRC (Agriculture and Fisheries Research Council

قرار

گرفتند

.تجزیهپذیری

مؤثر

Neway

بررسی اثر زمانهاي مختلف پرتوتابی ریزموج بر ارزش تغذیهاي ضایعات لپه پاککنی با استفاده از روش کیسههاي نایلونی و شرایط برونتنی

(محلول ماکرومینرال ،محلول میکرومینرال ،محلول

=(0.9991×GP24/200mg) + (0.0595×CP) +درصد

و استینگس ( )1978به نسبت یک قسمت مایع شکمبه و

DOM

(0.0181×CA) + 9

احیاکننده ،محلول بافر و محلول ریسازورین) مطابق
روش منک و همکاران ( )1979و روش تصحیحشده منک
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بهمنظور برآورد غلظت اسیدهای چرب کوتاه زنجیر از
فرمول پیشنهادی گاتچیو و همکاران ( )2002استفاده

دو قسمت محیط کشت به داخل بالن سه دهانه

شد.

حاوی نمونه در دمای  39درجه سانتیگراد و در

در این معادالت،

مجاورت گاز دیاکسید کربن قرار گرفت .برای

 DOMو  SCFAبه ترتیب معادل با انرژی قابل

اندازهگیری میزان گاز تولیدی ،در ساعات مختلف

متابولیسم ،میزان گاز تجمعی تولیدی در  24ساعت به

انکوباسیون نمونههای آزمایشی با آسیاب دارای غربال

ازای  200میلیگرم ماده خشک نمونه ،پروتئین خام،

 1میلیمتر آسیاب شده و  500میلیگرم از نمونههای

چربی خام ،خاکستر خام ،پروتئین خام میکروبی ،ماده

آسیاب شده در شیشههای مخصوص  100میلیلیتری

آلی قابلهضم و اسیدهای چرب کوتاه زنجیر است .در

ریخته شد .سپس به هر شیشه  50میلیلیتر از مخلوط

ارتباط با معادله تخمین میزان اسیدهای چرب کوتاه

مایع شکمبه و محیط کشت اضافه گشته و درب شیشهها

زنجیر ،میزان گاز تولیدی در  24ساعت به ازای هر 500

با درپوش پالستیکی و پرس فلزی بهطور محکم بسته

میلیگرم ماده خشک نمونه مبنای محاسبه قرارگرفته

شد و در آون با دمای  39درجه سانتیگراد قرار داده

(گاتچیو و همکاران  )2002و در سایر موارد میزان گاز

شد و شیشهها هر  1ساعت یکبار تکان داده میشدند.

تولیدی به ازای  200میلیگرم ماده خشک نمونه

میزان گاز تولیدی در ساعات  24 ،12 ،8 ،4 ،2و 48

تصحیحشده است.

ساعت پس از انکوباسیون ،بر اساس تغییر درجه

دادههای مربوط به تأثیر روشهای مختلف فراوری بر

فشارسنج با تخلیه گاز محبوس قرائت و ثبت گردید.

ترکیب شیمیایی و مواد ضد تغذیهای ،بخشهای مختلف

بهمنظور تصحیح گاز تولیدی توسط مایع شکمبه3 ،

پروتئین خام بر اساس سیستم پروتئین متابولیسمی و

شیشهی فاقد نمونه که تنها حاوی  50میلیلیتر مخلوط

فراسنجههای محاسبهشده با استفاده از دادههای تولید

مایع شکمبه و محیط کشت بودند در نظر گرفته شدند .تا

گاز ،با استفاده از طرح کامالً تصادفی ()Yi=µ+Ti+ei

میزان گاز تولید آنها از کل گاز تولیدی توسط نمونه

مورد ارزیابی آماری قرار گرفت .دادههای مربوط به

خوراک کم شده و مقدار گاز تولیدی ناشی از تخمیر

فراسنجههای تجزیهپذیری با استفاده از طرح بلوک کامالً

نمونه فرآوری شده به دست آید.

تصادفی ( )Yij=µ+Ti+Bj+eijمورد آنالیز قرار گرفت (:µ

محاسبات و مدل آماری

میانگین جامعه  :Tiاثر تیمار  :Bjاثر بلوک  :eijاثر اشتباه

غلظت انرژی قابل متابولیسم و ماده آلی قابلهضم

آزمایشی) .بهمنظور ارزیابی آماری این دادهها از رویهی

بهوسیله فرمولهای زیر محاسبه شدند (منک و

مدل خطی تعمیمیافته بسته نرمافزار آماری 9/1SAS

استینگاس .)1988 ،پروتئین میکروبی ( )MCPنیز

( )2002استفاده شد .میانگین تیمارها در رویه  GLMبا

بهصورت  19/3گرم نیتروژن میکروبی به ازای هر

استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن و در سطح احتمال

مخصوص ریخته شده و تا زمان انتقال به شیشههای

SCFA= (0.0222×GP24/500mg) - 0.00425
، MCP،،CA ، CF،CP ، GP24200mg،ME

کیلوگرم ماده آلی قابلهضم محاسبه گردید (زرکاوسکی

آماری  95درصد ( )P>0/05باهم مقایسه شدند .برای

.)1986

تعیین تمایل میانگینها به تغییر در صورت معنیدار

ME (MJ/Kg DM) = 1.06 + (0.157×GP24/200mg) +
(0.084×CP) + (0.22×CF) – 0.081×CA

نبودن ،از سطح آماری  90درصد ( ) P >0/1استفاده شد.
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طرح آماری مورداستفاده در تعیین میزان کینتیک تولید

افزایش میزان ماده خشک در اثر پرتوتابی ریزموج را به

ال تصادفی بود .اثر روزهای مختلف انجام
گاز طرح کام ً

علت خشک شدن اولیه مواد آزمایشی در محفظه ریزموج

آزمون بهعنوان یکی از عوامل وارد مدل آماری شد و اثر

دانستهاند.

زمان انکوباسیون (ساعت) بهعنوان عامل تکرارشونده

نتایج مندرج در جدول شماره  2نشان میدهد که میزان

در مدل قرار گرفت ( .) Yi=µ+Ti+Itj+ Tit ij eijبهعالوه اثر

کل ترکیبات فنولیک در ضایعات لپه پاککنی در حدود

متقابل زمان انکوباسیون و نوع فرآوری در مدل آماری

( 3/245گرم در  100گرم) بوده که پرتوتابی ریزموج به

قرار گرفت .اثر روزهای مختلف انجام آزمون معنیدار

مدت  7دقیقه سبب بیشترین کاهش در میزان ترکیبات

نبود ( )p≥ 57و از مدل آماری نهایی حذف شد (:µ

فنولیک ( 51/67درصد) شد .سایر زمانهای پرتودهی به

میانگین جامعه؛  :Tiاثر تیمار؛  :Itjاثر زمان انکوباسیون؛

میزان کمتری قادر به کاهش میزان کل ترکیبات فنولیک

 :Titاثر متقابل زمان انکوباسیون و نوع فرآوری؛ :eij

بودند .میزان کل تانن ضایعات لپه پاککنی فراوری نشده

PROC

( 2/275گرم در  100گرم) بوده و در حدود 70/10

 MIXEDنرمافزار آماری  SAS 9.1انجام و از ساختار

درصد از کل ترکیبات فنولیک را تشکیل میدهد.

کوواریانس نوع اول استفاده شد .دادهها بهصورت

بیشترین میزان کاهش در کل تانن ضایعات لپه پاککنی

میانگین حداقل مربعات و خطای استاندارد در جداول

در اثر فراوری با امواج ریزموج به مدت  7دقیقه

مربوطه گزارششده و تصحیح دادهها با استفاده از

( 53/318درصد) مشاهده شد .کاهش ترکیبات فنولیک و

آزمون توکی و مقایسه میانگینها با گزینه  PDIFFدر

تانن در اثر پرتوتابی ریزموج بهوسیله مطالعات حبیبا

سطح احتمال آماری  0/05انجام شد.

( ،)2002ویجی کومار و همکاران ( ،)1998کاال و موهان

ij

اثر اشتباه آزمایشی) .آنالیز آماری با استفاده از

( )2012و الجاجی و همکاران ( )2006تأیید میگردد.
نتیجه و بحث

حبیبا ( )2002در تحقیق خود اثر حرارت دهی ریزموج را

ترکیب شیمیایی

در نابودی اسید فایتیک ،مهارکننده تریپسین و تانن

میانگین ترکیب شیمیایی و ترکیبات فنولیک و میزان

موردبررسی قرار داده و به این نتیجه رسیدند که با

کاهش آنها در اثر فراوری به ترتیب در جداول  1و 2

افزایش زمان پرتودهی میزان نابودی ترکیبات ضد

گزارششده است .جدول  1نشاندهندهی اثر روشهای

تغذیهای افزایش مییابد .بقایی و حبیبی ( )1385نیز به

مختلف فرآوری بر ترکیب شیمیایی ضایعات لپه پاککنی

این نتیجه رسیدند که تأثیر پرتودهی ریزموج در از بین

است .نتایج بهدستآمده نشاندهندهی افزایش معنیدار

بردن عوامل ضد تغذیهای حبوبات بیشتر از اشعه گاما

میزان ماده خشک در تیمارهای فرآوری شده در مقایسه

است .همچنین توماس و همکاران ( )2012گزارش

با تیمار شاهد در اثر است .این نتایج با نتایج مطالعات

کردهاند که بین روشهای مختلف کاهش تانن پرتودهی

کاسووا و همکاران ( )2002و کادلک و همکاران ()2002

با امواج ریزموج تأثیر بیشتری داشته است .راماچاندران

مطابقت دارد .کاسووا و همکاران ( )2002تأثیر پرتوتابی

( )2008عنوان کرده است که کاهش مقدار تاننها در اثر

جوانهزده

پرتودهی با امواج ریزموج ممکن است در اثر تجزیه و یا

موردمطالعه قرار داده و به این نتیجه رسیدند که این نوع

از دست رفتن ترکیبات فنلی در دماهای باال ،یا در اثر

فرآوری در مقایسه با روشهای معمول خشککردن ،با

ایجاد کمپلکسهای نامحلول در اثر واکنش با سایر

سرعت بیشتر و در مدتزمان کمتری نمونههای

ترکیبات دانه از قبیل پروتئین باشد رندر و شتی ()2004

آزمایشی را خشک میکند .کادلک و همکاران ()2002

تأثیر پرتوتابی ریزموج را بر میزان مواد ضد تغذیههای

ریزموج

را

روی

خشککردن

نخود

بررسی اثر زمانهاي مختلف پرتوتابی ریزموج بر ارزش تغذیهاي ضایعات لپه پاککنی با استفاده از روش کیسههاي نایلونی و شرایط برونتنی

دو گونه لوبیا موردمطالعه قراردادند و به این نتیجه
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ترکیبات فنولیک میگردد.

دست یافتند که پرتوتابی ریزموج باعث افزایش میزان
جدول  -1تأثیر روشهای مختلف فراوری بر میزان ترکیب شیمیایی ضایعات لپه پاککنی (گرم بر  100گرم ماده خشک)
چربی خام
پروتئین خام
ماده خشک
فراوری
2/87
26/12c
89/21d
خام
2/87
26/70c
91/48c
ریزموج  3دقیقه
2/53
26/27c
92/55b
ریزموج  5دقیقه
c
a
2/64
26/10
94/33
ریزموج  7دقیقه
0/0967
0/558
0/245
خطای استاندارد
حروف غیرمشابه در هر ستون نشاندهنده وجود اختالف معنیدار در سطح آماری  5درصد میباشند

خاکستر
2/26a
1/85b
1/68b
1/34c
0/119

دیواره سلولی
16/00a
15/44b
15./15b
15/76b
0/376

جدول  -2مقادیر ترکیبات فنولیک و درصد کاهش آنها در هر یک از فراوریها (برحسب گرم در  100گرم)
درصد کاهش کل ترکیبات فنولیک
کل تانن
کل ترکیبات فنولیک
فراوری
a
a
0.000
2/27
3/24
خام
34/32c
1/42b
2/13b
ریزموج  3دقیقه
43/94b
1/21b
1/81c
ریزموج  5دقیقه
a
b
51/67
1/06
1/56d
ریزموج  7دقیقه
0/174
0/113
0/025
خطای استاندارد
حروف غیرمشابه در هر ستون نشاندهنده وجود اختالف معنیدار در سطح آماری  5درصد میباشند

درصد کاهش کل تانن
0.000
37/23c
46/63b
53/31a
0/158

این محققین دلیل این امر را ایجاد تنش حرارتی در

مربوط به گروه شاهد بود .تیمارهای مختلف آزمایشی

سلولهای گیاهی در اثر پرتوتابی ریزموج را دانستند.

ازنظر میزان قابلیت هضم پروتئین خام نیز اختالف

ایجاد تنش در گیاه و تحریک متعاقب مسیر پنتوز

معنیداری با یکدیگر داشتند ( .)P<0/05بیشترین میزان

فسفات ،درنهایت سبب افزایش و تولید ترکیبات فنولیک

قابلیت هضم شکمبهای پروتئین خام و ماده آلی مربوط

میگردد .همچنین سامسوب و همکاران ( )2008گزارش

گروه شاهد و کمترین میزان قابلیت هضم مربوط به

کردهاند که فراوریهای حرارتی بهویژه آنهایی که در

گروه پرتودهی شده به مدت  7دقیقه بود.

محیط مرطوب صورت میپذیرد از طریق شکستن

گارسیا و همکاران ( )2011اظهار داشتند که عملآوری

دیواره سلولی باعث آزاد شدن هر چه بیشتر ترکیبات

با گرما باعث ازهمگسیختگی ساختار سلولی ،افزایش

فنولی میگردد.

عملکرد زیمایهها بر روی نشاسته و افزایش قابلیت

قابلیت هضم ماده خشک ،پروتئین خام و ماده آلی با

هضم ماده خشک میشود که با نتایج بهدستآمده از

استفاده از روش آنکوم

مطالعه حاضر مطابقت دارد .وانگ و همکاران ()1997

فراسنجههای مربوط به قابلیت هضم ماده خشک ،ماده

گزارش کردند که عملآوری با پرتودهی ریزموج قابلیت

آلی و پروتئین خام ضایعات لپه پاککنی خام و فرآوری

تجزیه پروتئین شکمبهای را کاهش میدهد که با نتایج

شده در جدول  3ارائهشده است .زمانهای مختلف

تحقیق حاضر مطابقت دارد.

پرتوتابی سبب ایجاد تغییرات معنیدار ( )P<0/05در
قابلیت هضم ماده خشک ضایعات لپه پاککنی شد.
بیشترین قابلیت هضم ماده خشک مربوط به پرتوتابی
ضایعات لپه پاککنی به مدت  3دقیقه و کمترین میزان
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جدول  -3قابلیت هضم ماده خشک ،پروتئین خام و ماده آلی انواع فراوریهای ضایعات لپه پاککنی (برحسب درصد ماده خشک)
فراوری

قابلیت هضم ماده خشک

قابلیت هضم پروتئین خام

قابلیت هضم ماده آلی

خام
ریزموج  3دقیقه

c

57/31
66/43a

a

51/40
50/26b

a

50/64
46/33c

ریزموج  5دقیقه

61/26b

48/51c

49/82b

ریزموج  7دقیقه

52/53d

43/31d

45/33d

SEM

1/862

0/945

1/086

حروف غیرمشابه در هر ستون نشاندهنده وجود اختالف معنیدار در سطح آماری  5درصد میباشند.

تجزیهپذیری ماده خشک ضایعات لپه پاککنی خام و

کاهشیافته و بخش کند تجزیه افزایشیافته است.

پرتودهی شده

ابراهیمی و همکاران ( )2010نیز گزارش کردهاند که با

دادههای مربوط به کینتیک و فراسنجههای تجزیهپذیری

افزایش مدتزمان پرتودهی ریزموج بخش سریع تجزیه

ماده خشک ضایعات لپه پاککنی در جدول  4ارائهشده

ماده خشک کنجاله کانوال از  39گرم بر کیلوگرم در

است .بیشترین میزان تجزیهپذیری ماده خشک در 48

گروه شاهد به  24گرم بر کیلوگرم در گروه پرتودهی

ساعت پایانی انکوباسیون در ضایعات لپه پاککنی

شده به مدت  6دقیقه کاهش مییابد .آیمون و واگنر

پرتوتابی شده به مدت  3دقیقه مشاهده گردید .صادقی

( )1977نیز کاهش تجزیهپذیری ماده خشک را در گندم

و شورنگ ( )2007عنوان کردند که پرتوتابی به مدت 3

پرتودهی شده با امواج ریزموج شده گزارش نموده و

دقیقه باعث ژالتینه شدن نشاسته شده و از این طریق

علت آن را کاهش حاللیت پروتئین در اثر حرارت ناشی

اندکی تجزیهپذیری ماده خشک را افزایش میدهد.

از پرتودهی ریزموج عنوان نمودند.

پرتوتابی ریزموج باعث کاهش بخش سریع تجزیه و

تجزیهپذیری پروتئین خام ضایعات لپه پاککنی

نرخ تجزیه بخش بالقوه قابلتجزیه شده و همزمان

فرآوری شده و نشده

مقدار بخش بالقوه قابلتجزیه را افزایش داد (.)P<0/05

در جدول  5و  6به ترتیب مقادیر مربوط به کینتیک و

کمترین بخش سریع تجزیه و بیشترین بخش کند تجزیه

مؤلفههای تجزیهپذیری پروتئین خام و بخشهای

به ترتیب در ضایعات لپه پاککنی پرتودهی شده به

مختلف برآورد شده پروتئین خام بر اساس سیستم

مدت  7و  5دقیقه گزارششده است .با توجه به نتایج

پروتئین متابولیسمی در تیمارهای فرآوری شده و

ارائهشده در جدول  4مقدار نرخ تجزیه از 0/0738

نشده ضایعات لپه پاککنی گزارششده است .تفاوت

درصد در ساعت در گروه شاهد به  0/0562درصد در

معنیداری بین فراسنجههای مختلف تجزیهپذیری بین

ساعت در تیمار  7دقیقه کاهشیافته است .نتایج مطالعه

تیمارهای مختلف آزمایشی مشاهده شد (.)P>0/05

حاضر موافق با نتایج بهدستآمده توسط اقبالی و
همکاران ( )1386است .اقبالی و همکاران ( )1386تأثیر
فراوریهای فیزیکی و شیمیایی را بر تجزیهپذیری ماده
خشک کنجالهی کلزا اندازهگیری نموده و نشان دادند که
در کنجاله کلزای فراوریشده با حرارت نسبت به گروه
شاهد بخش سریع تجزیه و نرخ تجزیه ماده خشک

بررسی اثر زمانهاي مختلف پرتوتابی ریزموج بر ارزش تغذیهاي ضایعات لپه پاککنی با استفاده از روش کیسههاي نایلونی و شرایط برونتنی

نوع فراوری

جدول  -4کینتیک و مؤلفههای تجزیهپذیری ماده خشک ضایعات لپه پاککنی خام و فراوریشده
خام

b

 5دقیقه ریزموج

 3دقیقه ریزموج
a

 7دقیقه ریزموج

a

73

خطای استاندارد

b

2

29/45

30/82

30/10

29/26

0/559

4

35/24c

36/44b

37/02a

35/10c

0/789

8

ab

45/14

b

44/73

a

46/68

c

39/64

0/845

12

59/07a

55/97b

56/99b

48/04c

1/564

24

71/99a

71/68a

68/60b

59/88c

1/843

48

78/93ab

80/82a

79/34ab

68/09b

2/012

A

a

26/35

b

bc

c

0/291

a

24/20

22/98

23/30

d

b

B

54/583c

60/20

58/03

49/54

0/346

a+b

80/88bc

84/53a

81/15b

72/53d

1/44

C

0/0783a

0/0619c

0/0681b

0/0562d

0/0079

k=0/02

64/0b

64/4ab

63/3b

55/2c

0/318

k=0/05

57/1a

57/0a

56/5a

49/4b

0/69

k=0/08

50/2a

49/8b

49/7b

44/0c

0/423

حروف غیرمشابه در هر ردیف نشاندهنده وجود اختالف معنیدار در سطح آماری  5درصد میباشند.

جدول  -5کینتیک و فراسنجههای تجزیهپذیری پروتئین خام در ضایعات لپه پاککنی فراوریشده و نشده
خام

ریزموج  3دقیقه

ریزموج  5دقیقه

ریزموج  7دقیقه

خطای استاندارد

2

40/82a

38/24b

36/62c

36/04c

0/623

نوع فراوری
4

a

50/24

b

48/44

ab

49/02

c

45/10

0/814

8

60/08b

61/57a

60/34b

56/64c

1/030

12

a

69/99

a

70/89

b

67/91

c

64/69

1/124

24

82/00b

84/03a

79/22c

73/88d

1/561

48

b

90/06

a

90/96

c

86/59

d

84/23

1/804

A

37/13a

33/62b

32/15b

30/54c

0/587

B

53/64b

57/48a

55/75ab

53/24b

0/470

a+b

90/77a

91/10a

88/00b

80/78c

0/831

C

0/082a

0/080b

0/073c

0/071d

0/0094

k=0/02

79/47a

80/06a

76/45b

64/21c

2/061

k=0/05

69/04a

67/81b

73/32c

61/40d

0/816

k=0/08

62/52a

60/73b

57/42c

6/54db

0/653

حروف غیرمشابه در هر ردیف نشاندهنده وجود اختالف معنیدار در سطح آماری  5درصد میباشند

جدول  -6بخشهای مختلف برآورد شده پروتئین خام ضایعات لپه پاکی فراوریشده و کنترل بهوسیله سیستم
نوع فراوری

QDP

SDP

RDP

ERDP

UDP

89/55a

84/78b

173/63a

155/72a

67/56d

ریزموج  3دقیقه

83/41b

87/53a

170/57b

153/97ab

76/42c

c

c

c

b

b

برحسب )g/kg
 ( AFRCخام
ریزموج  5دقیقه

78/02

82/41

160/43

144/83

82/26

ریزموج  7دقیقه

73/60d

72/95d

146/55d

131/83c

94/44a

خطای استاندارد

1/402

0/685

1/211

1/342

2/164

حروف غیرمشابه در هر ستون نشاندهنده وجود اختالف معنیدار در سطح آماری  5درصد است.

ضایعات لپه پاککنی فرآوری نشده به میزان زیادی

کیلوگرم ماده خشک بود .با افزایش مدتزمان پرتودهی،

قابلتجزیه در شکمبه بودند .میزان پروتئین کل

پرتوتابی با کاهش بخش سریع تجزیه در شکمبه ( )aو

قابلتجزیه در شکمبه برای تیمار شاهد  173/63گرم بر

افزایش بخش کند تجزیه ( )bمیزان پروتئین کل
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قابلتجزیه در شکمبه را کاهش داد و از این طریق باعث

حاللیت و دمای ژالتینه شدن در خوراکها میشود.

کاهش تجزیهپذیری ضایعات لپه پاککنی در زمانهای

عالوه بر این پرتوتابی از طریق افزایش حرارت نیز

مختلف انکوباسیون در شکمبه شد.

توانایی ایجاد تغییر در تجزیهپذیری پروتئین خام را دارا

علیرغم اینکه روشهای مختلف فراوری باعث کاهش

است نتایج بهدستآمده توسط مشتاقی نیا و همکاران

ترکیبات فنولیک و تانن شد ولی برخالف انتظار باعث

( )1995نیز نتایج بهدستآمده از مطالعه حاضر را تأیید

کاهش تجزیهپذیری پروتئین خام شدهاند دلیل این امر

مینماید .مشتاقی نیا و همکاران ( )1995بیان کردند که

احتماالً به خاطر شرایط فراوری بوده است همچنان که

تیمارهای حرارتی از طریق فرایند دناتوره شدن و

دشپنده ( )2002گزارش کرده است در مورد فرایندهای

واکنش میالرد باعث کاهش تجزیهپذیری پروتئین مواد

حرارتی باید این نکته را مدنظر داشت که حرارت دهی

خوراکی در شکمبه میگردند .وراژن و همکاران ()1995

بیشازحد بهمنظور کاهش هرچه بیشتر ترکیبات ضد

نیز عنوان کردند که تا خوردن و دناتوره شدن پروتئین

تغذیهای به دلیل کاهش کیفیت پروتئین پیشنهاد

با حرارت ،باعث واسرشتی پروتئین شده و از این طریق

نمیشود ،لذا زمان و دمای مناسب برای حذف بیشتر

ال
سطح آبگریزی پروتئین را افزایش میدهد .و اصو ً

این ترکیبات بهگونهای انتخاب شود که با حداقل آسیب

پروتئینهای آبگریز در شکمبه تجزیهپذیری کمی

حرارتی همراه باشد .نتایج مطالعه حاضر در رابطه با

دارند .با افزایش نرخ خروج مواد هضمی از شکمبه،

تأثیر پرتودهی ریزموج بر کاهش تجزیهپذیری پروتئین

تجزیهپذیری مؤثر ماده خشک و پروتئین خام ضایعات

با نتایج بهدستآمده توسط صادقی و شورنگ ()2007

لپه پاککنی پرتودهی کاهشیافته است .بهعنوانمثال در

و ( )2006در ارتباط با تأثیر پرتودهی ریزموج بر دانه

نرخ خروج  0/08در ساعت ،پرتودهی به مدت  5و 7

جو و کنجاله کانوال در ارتباط با اثر افزایندهی افزایش

دقیقه به ترتیب سبب  13/48و  12/32درصد کاهش در

زمان پرتوتابی بر کاهش تجزیهپذیری پروتئین خام

تجزیهپذیری مؤثر ماده خشک گردیدند .در این نرخ

مطابقت دارد .نتایج مطالعه حاضر همچنین موافق با

خروج ،کاهش تجزیهپذیری مؤثر پروتئین خام مربوط

نتایج ابراهیمی و همکاران ( )2010است که نشان دادند

به دو فراوری  5و  7دقیقه ریزموج به ترتیب ،8/17

پرتوتابی ریزموج به مدت  4و  6دقیقه ،پروتئین خام

 12/64درصد بود.

دانه کانوال را از تجزیه شکمبهای محافظت میکند.

میزان تولید گاز در ضایعات لپه پاککنی خام و

صادقی و شورنگ ( )2006با بررسی تأثیر پرتودهی

فراوریشده

ریزموج بر کنجاله کانوال گزارش کردند که پرتودهی به

نتایج مربوط به تأثیر زمانهای مختلف فراوری بر

مدت  6دقیقه تجزیهپذیری مؤثر پروتئین خام را 29

کینتیک تولید گاز بعد از  24 ،12 ،8 ،4 ،2و  48ساعت

درصد کاهش میدهد .اطالعات کمی در مورد دلیل تأثیر

انکوباسیون در جدول  7گزارششده است .بلومل و

پرتوهای ریزموج بر روی تجزیهپذیری پروتئین وجود

اورسکف ( )1993گزارش کردند که بهطورکلی تولید گاز

دارد .زائو و همکاران ( )2007گزارش کردند اگرچه

درنتیجه تخمیر کربوهیدرات به استات ،پروپیونات و

پرتودهی ریزموج در مقایسه با روشهای معمول

بوتیرات است .وولین ( )1960و منک و استینگس

حرارت دهی ،ازجمله پختن در آب صدمات حرارتی

( )1988نیز عنوان کردند که تولید گاز ناشی از تخمیر

کمتری به خوراک وارد میکند اما باعث وقوع

پروتئین و چربی در مقایسه با تخمیر کربوهیدرات

واکنشهای بیوشیمیایی ،تغییر ساختارهای مولکولی

نسبتاً کم است .با توجه به اینکه میزان نشاسته نخود

نشاسته و پروتئین و درنهایت سبب تأثیر بر قابلیت

بهطور میانگین با توجه به مطالعات متعدد  47/3درصد
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است میتوان گفت بخش اعظم تولید گاز ناشی از تخمیر

( )2011نیز گزارششده است .ماهری و همکاران

کربوهیدراتها بهویژه نشاسته موجود در ترکیب

( )2011تأثیر زمانهای مختلف پرتودهی ریزموج را بر

ضایعات لپه پاککنی است .در ساعات اولیه انکوباسیون

ارزش غذایی و ویژگیهای تخمیری تفاله گوجهفرنگی

میزان تولید گاز در گروه شاهد نسبت به گروههای

موردمطالعه قرار داده و به این نتیجه رسیدند که

پرتودهی شده کمتر است اما با افزایش زمان

پرتوتابی ریزموج باعث کاهش تولید گاز میگردد.

انکوباسیون از  8ساعت به بعد میزان تولید گاز در

صادقی و شورنگ ( )2007علت کاهش میزان تولید گاز

گروههای پرتودهی شده نسبت به گروه شاهد کاهش

در اثر افزایش زمانهای پرتوتابی ریزموج را ،کاهش

مییابد .تأثیر پرتوتابی ریزموج در کاهش میزان گاز

حاللیت ماده خشک خوراک عنوان نمودند.

تولیدی توسط سایر محققین ازجمله ماهری و همکاران
جدول  -7تأثیر روشهای مختلف فراوری بر تولید گاز در ساعات مختلف انکوباسیون (میلیلیتر به ازای هر گرم ماده خشک
فراوری

2

4

8

24

48

خام
ریزموج  3دقیقه

35/71 ab
36/47 a

44/66 b
52/82 a

81/18 a
80/67 a

120/82 a
107/91 b

207/15 a
201/01 a

281/29 a
279/23 a

نمونه)ریزموج  5دقیقه

35/74 a

52/12 a

81/84 a

107/53 b

191/51 b

272/13 a

ab

b

b

c

b

ریزموج  7دقیقه
خطای استاندارد

33/58

0/481

48/57

0/343

12

72/21

1/334

c

92/57

0/838

163/98
1/325

246/79
1/259

حروف غیرمشابه در هر ستون نشاندهنده وجود اختالف معنیدار در سطح آماری  5درصد است.

مقادیر برآورد شده انرژی ،ماده آلی قابلهضم،

ترکیب شیمیایی خوراک و میزان گاز تولیدی در 24

پروتئین میکروبی و اسیدهای چرب کوتاه زنجیر

ساعت محاسبهشده است .پرتودهی ریزموج سبب

مقادیر برآورد شده برای انرژی متابولیسمی ،اسیدهای

کاهش حجم گاز تولیدی و بهتبع آن باعث کاهش میزان

چرب کوتاه زنجیر ،پروتئین میکروبی و ماده آلی

فراسنجههای محاسبهشده میگردد .نتایج گزارششده

قابلهضم از تولید گاز ضایعات لپه پاککنی در جدول 8

در جدول  8در مورد تأثیر ریزموج بر میزان پروتئین

ارائهشده است .فراوری ضایعات لپه پاککنی با ریزموج

میکروبی موافق با نتایج بهدستآمده در بخش

به مدت  7دقیقه باعث کاهش ( )P>0/05فراسنجههای

تجزیهپذیری پروتئین خام است .با افزایش زمان

مذکور گردید .مقادیر گزارششده برای فراسنجههای

پرتودهی نسبت به گروه شاهد میزان پروتئین میکروبی

موجود در جدول از طریق روابط رگرسیونی بین

کاهش و میزان پروتئین عبوری افزایش مییابد.

جدول  -8فراسنجههای تخمینی برای ضایعات لپه پاککنی خام و فراوریشده
پروتئین میکروبی
(گرم بر کیلوگرم ماده آلی

اسیدهای چرب زنجیر کوتاه¥

(مگاژول در کیلوگرم ماده خشک)

درصد ماده آلی قابلهضم

قابلهضم)

(میلی مول ،به ازای  500میلیگرم نمونه انکوبه شده در  40میلیلیتر مایع شکمبه)

خام

10/21a

51/99a

62/71a

2/29a

ریزموج  3دقیقه

10/09a

50/79a

61/26a

2/23a

ریزموج  5دقیقه

9/70a

48/86a

58/94ab

2/12b

ریزموج  7دقیقه

8/87b

43/34b

52/28b

1/81c

خطای استاندارد

0/42

2/60

2/88

0/057

فراوری

انرژی قابل متابولیسم

حروف غیرمشابه در هر ردیف نشاندهنده وجود اختالف معنیدار در سطح آماری  5درصد است (.)(P 0/05
 ¥در محاسبه این شاخص ،بر اساس مقاله مرجع ( )Gatachew, 2002از میزان گاز تولیدی حاصل از  500میلیگرم خوراک استفادهشده است.
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شمعی ،پیرمحمدي و ...

بلومل و اورسکف ( )1993بیان کردند که میتوان بین

همبستگی بین میزان حجم گاز تولیدی ،تجزیهپذیری

روش تولید گاز و روش کیسههای نایلونی همبستگی

مؤثر و قابلیت هضم مواد مغذی است.

باالیی را مشاهده کرد .جدول  9نشاندهنده ضرایب
جدول  - 9ضرایب همبستگی (و سطح احتمال) بین حجم گاز تولیدی و تجزیهپذیری مؤثر و قابلیت هضم مواد مغذی
تجزیهپذیری مؤثر پروتئین خام

تجزیهپذیری مؤثر ماده خشک

0/95976

0/99943

()0/0402
0/96623

()0/0006

تولید گاز در  24ساعت
تجزیهپذیری مؤثر ماده خشک

()0/0338

تجزیهپذیری مؤثر پروتئین خام

نتیجهگیری کلی

دقیقه با تأثیر مثبت در کاهش میزان ترکیبات ضد

نتایج بهدستآمده از مطالعه حاضر نشان میدهد که

مغذی ،افزایش قابلیت هضم ماده خشک و پروتئین

زمانهای مختلف پرتوتابی ریزموج توانایی تغییر

غیرقابل تجزیه در شکمبه و با حداقل تأثیر منفی بر

ترکیبات شیمیایی و مواد ضد تغذیهای خوراک را دارا

قابلت هضم پروتئین خام بهترین تأثیرات را داشته است.

میباشند مؤثرترین زمان فراوری در کاهش میزان تانن

گرچه اثبات درستی یا نادرستی این نتایج به مطالعات

و ترکیبات فنولی پرتوتابی ریزموج به مدت  7دقیقه

دیگری نیازمند است.

است .علیرغم تأثیر پرتودهی به مدت  5و  7دقیقه در
کاهش تجزیهپذیری شکمبهای پروتئین خام و افزایش

تشکر و قدردانی

قابلتوجه مقدار پروتئین غیرقابل تجزیه در شکمبه

نویسندگان از معاونت پژوهشی دانشگاه ارومیه بابت

میگردند؛ باعث کاهش قابلیت هضم ماده خشک در

تأمین بخشی از هزینههای این پژوهش سپاسگزاری

شکمبه نیز میشوند .لذا از دادههای حاصل از این

مینمایند.

مطالعه میتوان نتیجه گرفت که پرتودهی به مدت 3
منابع مورد استفاده
افشار حمیدی ب و رازقی م ا  . 1389 ،تعیین انرژی قابل متابولیسم و قابلیت هضم ماده آلی برخی پس ماند های صـنایع
غـذایی بـه روش آزمـون گـاز  .همایش ملی مدیریت پس ماندها و پساب های کشاورزی
اقبالی کوزه کنانی م ،کفیل زاده ف و هژبری ف .1386 ،اثر فراوری های فیزیکی و شیمیایی کنجاله کلزا بر حاللیت ،تجزیه
پذیری و قابلیت هضم پروتئین خام .مجله پژوهش های کشاورزی .آب ،خاک و گیاه در کشاورزی ،شماره هفت،
صفحه های127-139 :
بقایی ه و حبیبی نجفی م .1385 ،تأثیر روش های مختلف فراوری بر عوامل ضد تغذیه ای .شانزدهمین کنگره ملی صنایع
غذایی .گرگان ایران.
پرند ا و تقی زاده ا .1389 ،بررسی قابلیت هضم دانه جو فرآوری شده با روشهای مختلف با استفاده از روش تولید گاز
و دو منبع آنزیم میکروبی .مجله پژوهش های علوم دامی ،شماره بیست ،صفحه های .1-13
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Abstract
BACKGROUND: Agricultural waste due to their high nutritive potential can be useful food for
animal nutrition. OBJECTIVE: The present study was designed to determine the effects of
different microwave irradiation time on chemical composition, content of phenolic compounds,
DM, CP and OM digestibilities, ruminal degradability parameters of DM, CP and in vitro gas
production kinetics and parameters. METHODS: Chick pea pre-cleaning was processed for 3, 5
and 7 minuts with microwave irradiation after sampling. RESULTS: Results showed effectiveness
of microwave irradiation in reduction of chick pea anti-nutritional factors. Greatest reduction in
contents of total phenolics and total tannine (51.67 and 53/31, respectively) was belong to
microwave irradiation for 7 minutes. Increasing irradiation time significantly decreased soluble
protein fraction which reduces rapidly degradable protein fraction (P 0.05). Microwave irradiation
for 5 and 7 minutes compared with control group reduced (P0.05) rapidly degradable protein
fraction by 12.87 and 17.81%, respectively. CONCLUTION: Results of present study confirmed
the ability of microwave irradiation in protection of CP form extensive ruminal degradation.
Keywords: Agri-Byproducts, Chick pea pre-cleanings, Degradability, Phenolic compounds, Tannin

