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مطالعه خصوصیات فیزیکی پیت نیشکر عمل آوری شده با بخار آب تحت فشار و اهمیت آنها در تغذیه 
 نشخوارکنندگان

  مرتضی چاجی، عباسعلی ناصریان، رضا ولی زاده و فریدون افتخاری شاهرودی
، دانشیار و اساتید گروه  طبیعی رامینعلوم دامی و صنایع غذایی دانشگاه کشاورزی و منابعگروه علوم دامی دانشکده  استادیاربه ترتیب 

 علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

  چکیده 

، آزمایـشی بـه منظـور       ) دقیقه 3 بار به مدت     19(برای مطالعه ویژه گیهای تغذیه ای پیت نیشکر خام و عمل آوری شده با بخار تحت فشار                  
 تحت فشار منجر به بهبود خواص فیزیکی پیت خام شد، بـه طوریکـه باعـث                 بخار .تعیین خصوصیات فیزیکی این محصوالت طراحی شد      

 و  30/0(، جـرم حجمـی لحظـه ای         ) درصد 8/12 و   2/8(، حل پذیری    ) میلی گرم بر میلی لیتر     31/0 و   20/0(افزایش جرم حجمی توده ای      
 شـد )  میلـی لیتـر در گـرم       1/2 و   5/2(آب  و کـاهش ظرفیـت نگهـداری        )  درصد 2/11 و   3/6(و ماده آلی محلول     )  گرم بر میلی لیتر    57/0

)05/0P<( .             به نظر می رسد عمل آوری مواد خشبی بویژه پیت نیشکر با بخار آب تحت فشار روش مناسبی جهت بهبود ارزش تغذیـه ای
  .آنها در تغذیه نشخوارکنندگان باشد

   پیت نیشکر، بخار آب تحت فشار، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی:واژه های کلیدی

  دمهمق 

 قرار این نکته پذیرفته شده است که اثر متقابل این خصوصیات در مورد استفادهو شیمیایی است؛ فیبر جیره دارای خصوصیات فیزیکی 
خصوصیات فیزیکی مواد خوراکی تعیین کننده نحوه تخمیر در شکمبه، فعالیت جویدن و نشخوار حیوان . گرفتن آن در جیره نقش دارد

 آنهاخوراک مقدار آب باقی مانده در مواد خشبی ظرفیت نگهداری آب . سالمتی حیوان می باشددر نهایت یر و و مقدار درصد چربی ش
ظرفیت نگهداری می تواند ترشح بزاق، سرعت خروج مایع شکمبه، راندمان تولید میکروبی . زمانی است که آب زیاد در دسترس باشد

 مدت زمان ماندگاری ذرات با .)1( ندازه تخمیر خوراک را تحت تاثیر قرار دهدشکمبه، انباشتگی شکمبه، سرعت عبور فاز جامد و ا
 انجام این آزمایش  ازهدف. )3 (است) 44/1( باال جرم حجمی برابر ذرات 3 تا 2حدود )  گرم بر میلی لیتر92/0( پایین جرم حجمی

  . تغذیه و رفتار آنها در شکمبه بودارتباط خصوصیات فیزیکی باو آگاهی از خصوصیات فیزیکی محصوالت فرعی نیشکر 
  

  مواد و روشها

 گرم 5/1 میلی لیتر حاوی 50به یک پیکنومتر به حجم ، ای اندازه گیری جرم حجمی لحظه ایبر: تعیین جرم حجمی لحظه ای
جرم حجمی لحظه ). 5( افزوده شد میلی لیتر از مایع آبگیری آماده شده با روش واتیوکس و همکاران 40مقدار ، نمونهماده خشک از هر 

تعیین ظرفیت نگهداری  ).5(محاسبه شد له اصالح شده هوپر و ولچ ای ماده خشک نامحلول در هریک از زمان های آبگیری با معاد
 میلی لیتر آب مقطر خیسانده شده سپس با 250 ساعت در 16-24 گرم نمونه به مدت 5/2مقدار . از روش فیلتر کردن  استفاده شد: 1آب

.  دقیقه که نمونه روی صافی قرار گرفت ثبت شد10وزن نمونه تر پس از گذشت .  نمونه صاف شد1ه از کاغذ واتمن شماره استفاد

                                                 
1 Water holding capacity 
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شده که پس از عبور از صافی جمع آوری شده بود صاف نمونه : 1قابلیت انحالل ).2 (شدسپس در آون قرار گرفته و محاسبات انجام 
 درجه سانتیگراد خاکستر 550 وزن آن اندازه گیری شد و سپس در دمای ، آون خشک شد درجه در103 ساعت در دمای 72به مدت 

 میلی لیتر پر و 100 با نمونه آون خشک تا حجم میلی لیتر 100 یک استوانه مدرج به حجم : 2جرم حجمی توده ای .)2 (آن تهیه شد
جرم حجمی . وزن و حجم آن یادداشت شد، سپس ارشد بار دیگر تکر2این عمل  شد و ثانیه بین دو کف دست چرخانده 15به مدت 
داده های : تجزیه و تحلیل آماری). جرم واحد حجم(است ) میلی لیتر(بر حجم اشغال شده ) میلی گرم( معادل با وزن نمونه توده ای

مال تصادفی با مربوط به خصوصیات فیزیکی شامل جرم حجمی توده ای، حل پذیری و ظرفیت نگهداری آب با استفاده از طرح کا
  .تجزیه آماری شد) SAS) 1999 نرم افزار آماری GLMاستفاده از رویه 

  
  نتایج و بحث

جرم حجمی لحظه ای ، ) میلی گرم بر میلی لیتر31/0 و 21/0(استفاده از بخار تحت فشار باعث افزایش معنی دار جرم حجمی توده ای 
) 4(سوآن و همکاران . )1جدول  ()>05/0P(کاهش ظرفیت نگهداری آب شد و )  گرم بر میلی لیتر570/0 برابر  در315/0(ویژه 

گزارش کردند که جرم حجمی توده ای  و ظرفیت نگهداری آب هر دو دارای ارتباط منفی با مصرف اختیاری خوراک بودند؛ علوفه 
: حل پذیری ).2(. مقدار مصرف شدندهایی که حجم بیشتری اشغال می کنند یا دارای ظرفیت نگهداری آب باالیی هستند به کمترین 

بخار دادن باعث افزایش معنی داری در مقدار ماده خشک قابل حل پیت عمل آوری نسبت به نوع خام آن شده است؛ که بیشتر آن 
 قابلیت دسترسی مواد مغذی باشد، اما بعضی از موادحل پذیری ممکن است تخمینی از ). 2جدول(مربوط به ماده آلی قابل حل است 

محلول مثل محصوالت واکنش میالرد، تانن محلول و دیگر مواد فنولیک، ممکن است قابل هضم نباشند، بنابراین توسط باکتریهای 
  .شکمبه استفاده نمی شوند

  
   محصوالت فرعی نیشکر4 و ظرفیت نگهداری آب3جرم حجمی توده ایتعیین  -1جدول 

    خصوصیات فیزیکی 
 جرم حجمی لحظه ای ویژه  )ml/g( ظرفیت نگهداری آبیجرم حجمی توده ا  ماده خوراکی

  c210/0 c44/2  a315/0  پیت خام
  b306/0 dc09/2  b570/0  پیت عمل آوری شده

  c210/0 a52/4  b572/0 باگاس
SEM  043/0 151/0  029/0  

 * * *  احتمال معنی دار شدن
SEM :05/0 میانگین خطای استاندارد؛ *P≤ نجه کشت شده در دو منطقه است یو2 و 1؛ یونجه  

  ردیف هایی که در یک ستون دارای حروف متفاوتی هستند دارای اختالف معنی دار می باشند
  
  
  

                                                 
1 Solubilisation 
2 Bulk density 
3 Bulk density (BD) 
4 Water holding capacity (WHC) 
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  نتیجه گیری کلی

با توجه به اهمیت این . عمل آوری با بخار تحت فشار باعث بهبود خصوصیات فیزیکی شد و تاثیر منفی بر این خصوصیات مالحظه نشد
ث تغذیه و سالمت دام و توجه به این نکته که این خصوصیات ممکن است در دستگاه گوارش رفتار متفاوتی را نشان خصوصیات در بح

  . بدهند انجام آزمایشات دامی و استفاده از نتایج حاصل در آن مفید خواهد بود
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   حل پذیری-سنجه های فیزیکی آر ف-3جدول 

  ماده خوراکی فیبری 
احتمال معنی   SEM  باگاسپیت عمل پیت خام 

  *  f20/8 e85/12 f00/7  45/0  حل پذیری ماده خشک 
 *  a8/91 b15/87 a00/93  45/0  ماده خشک نا محلول 

  *  dc75/10 b00/12 bc40/11  33/0  خاکستر ماده خوراکی 
 *  b90/8 a40/10 b90/8  18/0  خاکستر پس از خیساندن 

 *  c85/1 c60/1 c50/2  36/0  کل خاکستر محلول 
  *  dc20/17 d33/13 c93/21  49/2 خاکستر محلول به ازای خاکستر خوراک

 *  de25/89 f00/88 fe60/88  33/0 ماده آلی 
 *  a90/82 b75/76 a10/84  48/0  ماده آلی  پس از خیساندن 

  *  e35/6 d25/11 e50/4  59/0 کل ماده آلی محلول ماده خوراکی
 *  f11/7 e78/12 g08/5  59/0 ماده آلی محلول به ازای ماده آلی خوراک

SEM :؛ میانگین خطای استانداردNS : 05/0اختالف از نظرآماری معنی دار نمی باشد؛ *P<  
  وتی هستند از نظر آماری دارای اختالف معنی دارندستون هایی که در یک ردیف دارای حروف متفا

  
  
 




