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 چکیده

 .باشد میوترکیب شیمیایی آن های تولیدگاز  فراسنجه بردانه خلر حرارتی هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر انواع فرآوری

درجه، 121کورهنمودیم که عبارتنداز:اتوکالو،برشته کردن،آون،اکسترود،دانه خلر رابه شش روش مختلف فرآوری  بدین منظور،

، 8، 6، 4، 2پس ازآن میزان گاز تولیدی در طی ساعات  وباخلرمعمولی هفت نمونه مقایسه ای داشتیم .     درجه.211کوره

متغیربودومقدارانرژی خام 25/25تا61/23مقدار پروتئین از    .گیری شدساعت پس از انکوباسیون اندازه 66و  22، 48، 24، 16

نمونه اکسترودشده وآون به ترتیب بهترین عملکرد را داشتند..در بین نمونه های آزمایشی متغیر بود4261تا3221نیز  

 

گازتولیدی،اکسترود،فرآوری شده،دانه خلر،آوننکات کلیدی:  

 

 مقدمه

زیادی ازپروتئین دانه های بقوالت را پروتئین درصد می باشد.بخش 3/88و61قابلیت هضم ماده خشک وآلی خلربه ترتیب 

قابل حل تشکیل می دهندکه درداخل شکمبه تجزیه میشوند.سرعت تجزیه پذیری پروتئین برخی ازدانه های بقوالت در داخل 
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درصد گزارش شده است.لذا این خصوصیت باعث محدود شدن مصرف دانه بقوالت درجیره 61شکمبه بسیار زیاد است وتا

 (.1386یری شده است)معینی وهمکارانگاوهای ش

کاربرد خلر در آزمایشات تغذیه ای انسان وحیوان،در ایران وسایر کشورها موفقیت آمیز بوده است.درحال حاضرتالشهای به 

منظور حذف مواد ضدتغذیه ای در این دانه بقوالت صورت می گیرد،تا امکان کاربرد آن در انسان فراهم گردد.خلر در جیره 

 رکنندگان وتک معده ایها مورد استفاده قرار گرفته است ونتایج نسبتا رضایت بخشی حاصل شده است.نشخوا

هدف ازانجام این تحقیق تعیین ومقایسه ترکیبات شیمیایی وتولیدگاز،قابلیت هضم وانرژی خام دانه های خلرمعمولی 

 وفرآوری شده با همدیگر می باشد.

 

 

 موادوروشها

خلررابه شش روش فرآوری نمودیم وآنهارا باخلربدون فرآوری شده وباهمدیگر مقایسه نمودیم.دانه دراین تحقیق دانه 

اکسترودشده بوسیله دستگاه دقیقه گذاشته شده است.و21درجه سانتی گرادو به مدت 121خلرداخل دستگاه اتوکالو در دمای 

است.درداخل آون به مدت  دفرآوری شدهدرجه سانتی گرا111اکسترودینگ)مخصوص کارخانه های چیپس وپفک(دردمای

درجه سانتی 211وساعت 1به مدت درجه  121درجه سانتی گرادفرآوری شد.داخل کوره دردمای111یک ساعت و دردمای 

.برشته شدن را داخل ظرف چدنی حرارت دادیم وحرارت را موقعی که دانه فرآوری انجام گرفتدقیقه  5به مدت گراد

گذاری شده گرفته  گیری تولید گاز مایع شکمبه از گاوهلشتاین فیستوله برای اندازه متوقف نمودیم.هاشروع به ترکیدن کردند، 

های مخصوص تولید گاز  قرار داده و مقدار  گرم ازهر نمونه خوراک فرآوری شده را، در سرنگ میلی 211سپس . شده است

مقدار تولید گاز . اضافه شد( 2:1)حاوی نمونه با نسبت های  لیتر مخلوط مایع شکمبه و بافر بزاق مصنوعی به سرنگ میلی 31

وتمام نمونه های فرآوری شده راموردآزمایش تعیین ترکیب .ثبت گردید 66و  22، 48، 24، 16، 8، 6، 4، 2های  در ساعت

 شیمیایی قرارگرفت.

 نتایج

 نکات ذیل اکتفا می نمایم: به،فقط به دلیل گستردگی کارانجام شده ونمونه آماری ومحدودیت نوشتاری مقاله کنگره

به طوری که انرژی خام دردانه خلر معمولی رآوری توسط حرارت دراین تحقیق برمیزان انرژی تاثیرگذاربوده است،عمل ف-1

 کیلوکالری افزایش را نشان می دهد.4261کیلو کالری بدست آمده،ولی درانواع فرآوری شده تا3221

 نشان نمی دهد،ولی افزایش را داشته است.برمیزان پروتئین تاثیر زیادی را  -2
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Determining the chemical composition of Lathyrus sativus seeds processed and 

digestibility and gas production capacity in vitro 

The aim of this study was to investigate the effects of thermal processing of lathyrus sativus seeds on 

the chemical composition and the gas production capacity. We lathyrus sativus to 6 processing 

methods that include: autoclave, roasting, oven, extrude, Furnace 120 °, Furnace 200 °. 7 samples 

were comparable with lathyrus sativus    No heated. The amount of gas production in the hours 2, 

4,6,8,16,24,48,72,92 after incubation measured, the amount of protein from 23.91 to 25.75 the varied. 

The raw energy of 3770 to 4290 varied kcal. The test specimens extruded sample and the oven had the 

best performance. 

Keywords: gas production- extrude- processing- lathyrus sativus seeds- oven. 

 


