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 چکیده

 هایعصاره یا قلیایی ترکیبات استفاده از با دانه جو یایییمش روش های مختلف فرآوری اثر بررسی منظور بهپژوهش حاضر 

. شد انجام تنی برون شرایط در خام پروتئین و نشاسته خشك، ماده پذیری گوارش  کینتیك بر باال کاتیونی تبادل خاصیت با گیاهی

خاصیت تبادل کاتیون  با گیاهی هایعصاره و )آلوم( سفید زاج ، آور سوز سود مایع، آمونیاک در این پژوهش دانه جو با استفاده از

 ،8 ،4 های زمان درثابت،  کشت محیط در آزمایشی تیمارهای. فرآوری شد دریاییجلبك  و چغندرقند تفاله یونجه، شامل باال

 محتویات و سپس  شدند داده کشت سلسیوس با استفاده از مایع شکمبه بافری شده درجه 39 دمای در ساعت 48 ،24 ،12،16

 از استفاده با شدن ناپدید نرخ ابت. ثشدند صاف ،خام پروتیئن، نشاسته و  خشك ماده گیریدر هر زمان جهت اندازه کشت ظروف

 .(P < 05/0) گرفت قرار فرآوری روش تاثیر تحتثابت نرخ ناپدید شدن  .شد گیری اندازه اول نوع خطی غیر مدل یك

شده با ترکیبات قلیایی وری آهای فرتیمار و باالتر ثابت نرخ ناپدید شدن پروتئین های گیاهیعصارهوری شده با آتیمارهای جو فر

وری دانه جو با زاج سفید و عصاره یونجه حاوی باالترین ثابت آفر. (P < 05/0) داشتند یباالتر نشاسته ثابت نرخ ناپدید شدن

پذیری دانه جو تحت تجزیهکینتیك  که دادآزمایش نشان  این نتایج(. در ساعت 09/0و  11/0به ترتیب  ) بودنرخ تجزیه نشاسته 

 های صورت گرفته وجود دارد. وریآگیرد و امکان تغییر محل هضم نشاسته با استفاده از فروری قرار میآنوع فرتاثیر 

 ترکیبات قلیایی- عصاره گیاهی - شیمیایی فرآوری -دانه جو :کلمات کلیدی

  مقدمه

نشاسته ترکیب اصلی ماده خشك آنها را تشکیل می دهد که عمدتا در  ،دانه های غالت دارای مواد متراکم کربوهیدراته می باشند 

بعنوان منبع انرژی و کربوهیدرات سهل الهضم در ای به صورت گستردهدانه جو  شرایط ایران،. در (1)آندوسپرم انباشته می شود 

 رپپریکا شتندا علت به جومل کا نهدا .(1) گیرد جیره های نشخوارکنندگان و به خصوص گاو شیری مورد استفاده قرار می

شکمبهای مقاوم بوده و عالوه بر آن بوسیله یك پوشش فیبری با قابلیت هضم پایین احاطه شده است )2(. اعمال  هضم به نسبت

فرآوری ها با توجه به تغییر در محل و کینتیك هضم، خصوصا در مورد دام های شیروار تاثیرات قابل توجهی بر تولید و همچنین 

خصوصیات خون، شیر و مایع شکمبه به جا می گذارد. فرآوری غالت ، نشاسته را برای میکروب ها قابل دسترس کرده و باعث 

از طرفی غلظت یون های موجود در خوراک های گیاهی بستگی به  افزایش نرخ و مقدار تجزیه پذیری نشاسته می شود )1 و 5(.
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ود در خاک و میزان و نرخ کود دهی و مرحله بلوغ گیاه دارد. نوع خوراک، محتوای منطقه جغرافیایی، فصل، مواد مغذی موج

 ییراکا تعیین. (4)کاتیون های آن و خاکستر کل، فاکتورهای مهمی هستند که ظرفیت بافری خوراک ها را تحت تأثیر قرار می دهند

بوده  راه گشا حتمالیا ییاامز و دموجو یطاباشر مناسب شیرو بنتخاا در می تواند بومی یطاشر در آوری غالتفر یشهارو

روشهای مختلف ارزیابی  هدف این آزمایش ومنجر به افزایش بهره وری خوراک و در نتیجه کاهش هزینه های تولید گردد.

از ترکیبات قلیایی یا عصاره گیاهی با خاصیت تبادل کاتیونی باال بر مقدار و کینتیك گوارش  استفادهفرآوری شیمایی دانه جو با 

 پذیری ماده خشك ،نشاسته و پروتئین خام دانه جو با استفاده از تکنیك کشت ثابت در شرایط آزمایشگاهی بود. 

 مواد وروشها

و در داخل  ینگرم )ماده خشك( توز 100به مقدار  یكهر ،  تهیه شده بودرقم جو نصرت که از موسسه اصالح نهال و بذر کرج 

 یونجهقند، عصاره های گیاهی تفاله چغندر از محلول یترل یلیم 25 وشد  یختهر میلی لیتر 250پالستیکی با حجم  قوطی های

 یبر رواعف آلومینیوم پتاسیم( )سولفات مضزاج سفید آمونیوم و  ،حاوی سود درصد 5ی با غلظت محلول هایو  جلبك دریاییو

جو در  یهادانه و هپوشانده شد یلونتوسط نا یر،از تبخ یریشدن جهت جلوگ یسخ یدر ط قوطی ها بدر شدند. یدانه جو اسپر

در  سلسیوسدرجه  65 یها در داخل آون در دماسپس دانه داری شدند.ساعت نگه 48( به مدت گرادیدرجه سانت 25اتاق ) یدما

 برای اندازه گیری . گردیدندمیلی متری آسیاب  یكبا استفاده از آسیاب با الك دارای منافذ  و ندساعت خشك شد 48 یط

استفاده شد. برای انجام ( 3)ماده خشك، پروتئین خام و نشاسته از روش برون تنی آروکوی و همکاران  شکمبه ای پذیری گوارش

درصد آن را مایع شکمبه سانتریفیوژ شده )عاری از سلول( و مابقی را محلول بافر  40این آزمایش ابتدا محیط کشتی آماده شد که 

میلی لیتر محیط کشت استریل  45میلی گرم نمونه علوفه و  450مواد معدنی تشکیل می داد. سپس به هریك از قوطی های کشت 

 دی اکسید کربنلیتر مایع شکمبه تازه و صاف شده اضافه شد. به جهت حفظ شرایط بی هوازی از جریان مالیم گاز  میلی 5و 

 39ساعت پس از شروع کشت از دستگاه انکوباتور ) 48، 24، 16، 12، 8، 4استفاده شد. سپس قوطی های کشت در زمان های

باقیمانده در قوطی ها اندازه  مقدار ماده خشك، پروتئین و نشاسته( خارج و در آب سرد قرار گرفتند. آن گاه درجه سلسیوس

برازش   I kt-.ei= D tD +(،3آروکوی و همکاران ) مدل با استفاده از ی به دست آمده از روش کشت ثابتهاداده گیری شد.

زمان  :t  ،در هر زمان بخش با پتانسیل هضم :iD ،در هر زمان بخش با پتانسیل هضم ماندهیباق :tD که در این مدلشدند 

ی هاداده .(3) در هر زمان می باشد بخش غیر قابل هضم : I،)در هر ساعت( ثابت نرخ هضم : k،انکوباسیون بر حسب ساعت

 در GLMبا استفاده از مدل در قالب طرح کامال تصادفی ، هانمونههای کینتیك درجه اول گوارش پذیری مربوط به فراسنجه

 .ندگرفت( مورد آنالیز آماری قرار 2002) SASمحیط نرم افزار 

 و بحث یجنتا

 > 05/0) مشاهده نشد نشاستهین خام و ئپروت ماده خشك، شکمبه ای پذیریگوارش  در بین تیمارها از لحاظ داریتفاوت معنی

P) گرفت قرار فرآوری روش تاثیر تحتثابت نرخ ناپدید شدن  با این وجود .(1)جدول (05/0 > P). وری شده آتیمارهای جو فر
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وری شده با ترکیبات قلیایی ثابت نرخ ناپدید شدن آهای فرثابت نرخ ناپدید شدن پروتئین باالتر و تیمار های گیاهیبا عصاره

استه نسبت وری دانه جو با زاج سفید و عصاره یونجه حاوی باالترین ثابت نرخ تجزیه نشآفر. (P < 05/0)داشتند  یباالتر نشاسته

این نتایج پیشنهاد می کنند که (. در ساعت 09/0و  11/0به ترتیب  باشند )وری )شاهد( میآهای دیگر و تیمار بدون فروریآبه فر

تاثیر دقیق تغییر  .م را از شکمبه به روده تغییر دهدد محل هضنمی توانهای گیاهی یا عصاره ترکیبات قلیاییوری شده با آفر  جو

اول اینکه تغییر . چندین احتمال قابل بحث می باشد با این وجود .باشدهای ذکر شده پیچیده میوریآمحل هضم با استفاده از فر

وری ها در نظر گرفته شود آدر نسبت بتا گلوکان های محلول و غیر محلول می تواند برای کاهش هضم نشاسته با توجه به این فر

دلیل دیگر می تواند مرتبط  .ان نیز وجود دارد که افزایش در بتا گلوکان های محلول می تواند باعث افزایش چگالی گرددامکو این 

به طور خالصه به نظر می رسد ثابت نرخ  هضم  .یافته است تغییر های مذکوروریآن با فرین باشد که میزان آئبا میزان هضم پروت

دانه جو  همبستگی مثبتی با میزان فرآوری شیمیایی دارد. تفاوت های موجود در کینتیك هضم در بین تیمارها می تواند با ساختار 

 تئیند که ماتریکس پرو(. بنابراین پیشنهاد می شو6ینی دانه جو ارتباط داشته باشد )ئمتفاوت گرانول های نشاسته و ماتریکس پروت

ت که اطراف گرانول های نشاسته دانه جو را فرا گرفته است، فاکتور مهمی برای تفاوت هایی در هضم نشاسته در دانه های غال

در دانه جو به کار  های نشاستهدر گرانول ئینهای فرآوری فوق برای شکستن ماتریکس پروتمی باشد که می تواند توسط روش

که فرآوری دانه جو با ترکیبات قلیایی در  را تایید کردند (2012یافته های عبدی و همکاران )نتایج این آزمایش  .(8و  7) رود

 .(1) ان هضم نشاسته تاثیر گذار می باشدمیز

ه با استفاد ، پروتئین و نشاستهماده خشكشکمبه ای  پذیری گوارش فراسنجه هایدانه جو بر  های مختلف تاثیر فرآوری :1جدول 

 کشت ثابت ن تنیوروش براز 

 اثرات 

 متقابل

 

SEM1 

عصاره  

 گیاهی

ترکیبات    

 قلیایی

 فراسنجه   

کنترل در مقابل فراوری

 ها

عصاره فرآوری قلیایی مقابل 

 گیاهی

  شاهد آمونیاک سود زاج سفید چغندرقند یونجه جلبك دریایی 

 ماده خشک            

45/0  68/0  14/0  62/0  62/0  56/0   62/0  54/0  64/0  38/0 پذیریپتانسیل تجزیه    

22/0  38/0  08/0  19/0  17/0  23/0   17/0  19/0  21/0  19/0  بخش غیر قابل هضم  

56/0  61/0  01/0  05/0  07/0  07/0   09/0  08/0  05/0  06/0  نرخ ثابت هضم  

 پروتئین خام            

88/0  72/0  05/0  69/0  69/0  70/0   62/0  66/0  60/0  61/0 پذیریپتانسیل تجزیه    

20/0  39/0  07/0  17/0  16/0  17/0   22/0  19/0  32/0  22/0  بخش غیر قابل هضم  

27/0  04/0  002/0  03/0  07/0  08/0   08/0  08/0  03/0  06/0  نرخ ثابت هضم  

 نشاسته            

74/0  69/0  03/0  66/0  70/0  67/0   68/0  67/0  70/0  69/0 پذیریپتانسیل تجزیه    

38/0  44/0  05/0  22/0  20/0  25/0   24/0  18/0  22/0  21/0  بخش غیر قابل هضم  

18/0  03/0  001/0  07/0  09/0  04/0   11/0  08/0  06/0  07/0  نرخ ثابت هضم  

 میانگین خطای استاندارد (1
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Effect of various chemical processing on the in vitro first-order ruminal disappearance kinetics of 

dry matter, crude protein and starch in barley grain 

The aim of this study was to evaluate the effect of various chemical processing by alkaline compounds or 

plant extracts with high cation exchange capacity on the kinetics of dry matter digestibility, starch and 

crude protein. Chemical compounds were used include liquid ammonia, sodium hydroxide and alum and 

herbal extracts with high cation exchange capacity, including alfalfa extract,  sugar beet pulp extract and 

seaweed extract. Processed barley samples for concentration of 5% were used. Treatments in medium 

containing buffering rumen fluid at 4, 8, 12, 16, 24 and 48 h at 39 ° C were cultured. Any time after the 

expiry of culture contents were flat culture dishes. Then, DM, starch and crude protein contents remained 

on the filter were measured. The disappearance rate constant by using a nonlinear model of the first order 

were measured. In this study, constant rate of digestion was affected by processing (P<0.05). Barley grain 

treated with herbal extract had higher constant rate of crude protein digestion and barley grain treated 

with chemical compound had higher constant rate of starch digestion (P<0.05). Barley treated with alum 

and alfalfa extract had higher constant rate of digestion than others processing (0.11 and 0.09/h 

respectively). Results shown that barley processing affect digestion kinetic and also may alter site of 

digestion in digestive tract. 
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