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چکیده
مطالعهای بهمنظور تعیین ترکیب شیمیایی و تجزیهپذیری ماده خشک در قالب طرح کامالً تصادفی با  6تیمار شامل )۱ :دانه ذرت بدون عمللآوری
(شاهد) )۲ ،دانهی ذرت فلیک شده با بخار )۳ ،فلیک+مخمر )۴ ،دانهی ذرت مایکروویو شده )۵ ،فلیک +مایکروویو )6 ،فلیک+مخمر+ملایکروویو انجلا
شد .اندازهگیری ترکیب شیمیایی نمونهها با استفاده از روش استاندارد تجزیه تقریبی انجا شد .تجزیهپذیری شکمبهای این تیمارها با روش کیسلههلای
نایلونی با استفاده از سه رأس قوچ بالغ داالق تعیین شد .نتایج این آزمایش نشان داد که فرآیند مایکروویو به تنهایی و یا همراه با سایر روشهای عملل-
آوری منجر به افزایش مقادیر ماده خشک ،ماده آلی ،پروتئین خا  ،الیاف نامحلول در شویندهی خنثی ،الیاف نامحلول در شلویندهی اسلیدی ،کلل ملواد
مغذی قابلهضم ،انرژی خالص رشد و انرژی خالص شیردهی شد و بیشترین مقادیر در تیمار  6مشاهده شد .مقایسه خصوصلیات تجزیلهپلذیری تفلاوت
معنیداری را بین تیمارهای مختلف نشان نداد ،هرچند بخش سریعالتجزیه و کند تجزیه در تیمار  6تفاوت قابل توجه غیر معنلیداری نسلب بله سلایر
تیمارها داش بدین ترتیب که پایینترین مقدار بخش سریعالتجزیه و و باالترین مقدار بخش کند تجزیه در این تیمار مشاهده شد .نتایج حاصلل از ایلن
پژوهش نشان داد که روشهای مختلف عملآوری بر ترکیب شیمیایی دانه ذرت مؤثر هستند؛ هر چند بر فراسنجههای تجزیهپلذیری تلیثیر معنلیداری
نداشتند و ترکیب روشهای عملآوری فلیک+مخمر+مایکروویو میتواند در بهبود ارزش تغذیهای دانه ذرت مؤثرتر از روشهای دیگر باشد.
واژههای کلیدی :تجزیهپذیری شکمبهای ،دانهی ذرت ،ساکارومایسس سرویزیه ،عملآوری ،مایکروویو.

مقدمه
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دانهی ذرت یکی از مهمترین غالت اس که بلهواسلطه فراوانلی
نشاسته ( ۷۳درصد) ،منبع عالی انرژی قابلهضم بهشلمار ملیآیلد .بلا
اینکه نشاسته موجود در غالت ،در دستگاه گوارش نشخوارکنندگان از
قابلی هضم کاملی برخوردار نیس  ،ولی مهمترین کربوهیدراتی اس
که بهعنوان منبع انرژی برای نشخوارکنندگان شناخته شده اس (.)۵
در تغذیهی نشلخوارکنندگان ،فلرآوردههلای تخمیلری حاصلل از
هضم دانههای غالت ،شاخص مهمی در شناخ ارزش تغذیهای آنها
به شمار میرود ،عملآوری فیزیکی یا شلیمیایی آنهلا ملیتوانلد بلر
مکان هضم نشاسته در دستگاه گوارش و تیمین پروتئین میکروبی اثلر
 -۱دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه عللو داملی ،دانشلکده کشلاورزی و منلابع
طبیعی ،دانشگاه گنبدکاووس
 -۲اسللتادیار گللروه علللو دامللی ،دانشللکده کشللاورزی و منللابع طبیعللی ،دانشللگاه
گنبدکاووس
)fariba_farivar@yahoo.com
(*-ایمیل نویسنده مسئول:
DOI:10.22067/ijasr.v12i1.78492

گذاشته و تیثیر مهمی بر شرایط تخمیر در شکمبه داشته باشد .این امر
از طریق اثر بر  ،pHتولید اسیدهای چلر فلرار و فرآینلد تجزیلهی
سلولز در شکمبه میتوانلد بلر مصلرف خلورات و تولیلد دا تلیثیری
بسزایی داشته باشد ( .)۲۱قابلی هضم دانههای غلالت در شلکمبه و
روده ،متغیر اس  .نشاستهی موجود در ذرت نسب به دیگر دانهها ،در
شکمبه بهآرامی هضم شده و اگر در سطوح باالیی به حیوان خورانلده
شود ،مقداری از نشاسته به روده کوچک منتقل و در آنجا هضم شده و
به شکل گلوکز جذ میشود (.)۲۷
در مقایسه با دانهی جو ،ذرت از نرخ تجزیهپذیری پلایینتلری در
شکمبه برخوردار ملیباشلد ( .)۳۲رینوللدز و همکلاران ( )۳۷گلزارش
کردند که افزایش عبور نشاسته به رودهی باریک باعث بهبود عملکرد
گاو میشود .در سالهای اخیلر ،عمللآوریهلای مختلفلی بلهمنظلور
تعدیل نرخ تجزیهپلذیری نشاسلتهی ذرت در شلکمبه پیشلنهاد شلده
اس  .هدف از عملآوری غالت بهینله نمللودن فرآینلللد تخمیلللر،
تجزیلهپلذیری و هضلللم نشاسلللته در بخلشهللای مختلف دستگاه
گوارش ،کاهش خطر ابلتال به اسیدوز شکمبهای و افزایش میزان ورود

36

نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران جلد  ،12شماره  1بهار 1399

غالت قابل تخمیر هضلم نشلده بله بخشهلای انتهللایی دسللتگاه
گوارش اس ( .)۲۵برای عملآوری دانهی غالت روشهای مختلفلی
وجود دارد که ازجمله میتوان روشهای فیزیکی (مانند پلل کلردن،
برشته کردن ،حرارت دادن ،فلیک کردن) ،روشهای شلیمیایی (ماننلد
تیمار با هیدروکسلید سلدیم ،فرمالدییلد ،آمونیلات ،اوره) و روشهلای
بیولوژیکی (مانند اسلتفاده از آنلزیمهلای فیبروالیتیلک) اشلاره کلرد.
ترکیبات شیمیایی که برای عملآوری غالت استفاده میشوند ،عموملاً
برای انسان و حیوان سمی بوده و در بسلیاری از کشلورها اسلتفاده از
آنها ممنوع شده اس (.)۱۱
در ارتباط با اسلتفاده از روشهلای مختللف عمللآوری فیزیکلی
مطالعات زیادی انجا شده اس  .کرونا و همکاران ( )۷گزارش کردنلد
که درصد نشاسته در مدفوع گوسالههایی که با دانهی ذرت فلیک شده
تغذیه شدند ،نسب بله دانلهی ذرت کاملل ،دانلهی خشلک غلطلک
زدهشده و دانهی آسیا شده حدوداً  ۹۵درصلد کمتلر بلود و رانلدمان
استفاده از خورات برای افزایش وزن نیز بهطور معنیداری نسلب بله
گروههای دیگر باالتر بود .میزان انرژی خالص ذرت برای نگهلداری و
رشد نیز در تیمار فوق نسب به سایر گروهها افزایش یاف .
اخیراً ،از امواج مایکروویو بهعنوان یک روش فیزیکی برای عمل-
آوری دانللهی غللالت اسللتفاده شللده اس ل  .امواج مللایکروویو از نللوع
الکترومغناطیسللی غیر یونیزه بللوده کلله انللرژی آنهللا بللهسللرع بلله
مولکولهای ماده خوراکی منتقل شده و با تولید حرارت باعث عملل-
آوری نمونه میشود ( .)۲۲بهنظر ملیرسلد پرتوتللابی مایکروویو می-
تواند در عملآوری غالت ،نقش بسلزایی ایفا نماید ،چون از یلکسلو
فرآوری یکنواخ و قابلکنترلی را ارایه میدهلد و از سللویی دیگللر
در مقایسلله بلللا روشهلای متلللداول عمللآوری غلالت ،موجلب
صرفهجویی در وق نیز میشود (.)۱۴
کروکا و واگنر ( )8با پرتوتابی دانهی سورگو با اسلتفاده از املواج
مایکروویو ،بهبود راندمان خورات ،افزایش وزن و مصرف خورات را در
گاوهای پرواری مشاهده نمودند .گزارش شلده اسل کله ملایکروویو
کردن دانهی کانوالی پرچر به مدت یک دقیقه و سی ثانیله منجلر
به کاهش تجزیهپلذیری ملؤثر پلروتئین دانلهی کلانوال در شلکمبه و
افزایش تجزیهی آن در روده شد (.)۴6
از روشهای عملآوری بیولوژیکی متداول میتوان به عمللآوری
با انواع مخمرها اشاره کرد .مخمرها دستهای از یوکلاریوتهلای تلک
سلولی و جز پروبیوتیکها میباشند .پروبیوتیکها ارگانیسمهای زنلده
ای هستند که باعث ایجاد تعادل در جمعی میکروبی دستگاه گوارش
ملللیشلللوند ،معلللروفتلللرین آنهلللا ساکارومایسلللس سلللرویزیه
( )Saccharomyces cerevisiaeنلا دارد کله بله مخملر نلان نیلز
معروف اس ( .)۱۹دادور و همکاران ( )۹نشان دادند کله عملل آوری
با مخمر ساکارومایسس سرویزیه باعث افزایش مقلدار پلروتئین خلا ،
الیاف نامحلول در شوینده خنثی ،الیاف نلامحلول در شلوینده اسلیدی،

خاکستر خا و تجزیهپذیری موثر تفاله لیمو و پرتقال شلد و همننلین
باعث کاهش مقدار ماده خشک ،ماده آلی و قابلی هضم شد.
اگرچه که تاکنون مطالعات زیلادی در خصلوع عمللآوری دانله
غالت بهروشهای مختلف انجا شده اس  ،ولیمطالعلات انلدکی در
خصوع مقایسه روشهای مختلف عملآوری بر ارزش تغذیهای دانله
ذرت انجا شده اس  .از اینرو هدف از انجا این مطالعه مقایسه تیثیر
روشهای مختلف عملآوری بلر ترکیلب شلیمیایی و فراسلنجههلای
تجزیهپذیری دانهی ذرت بود.

مواد و روشها
این آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی با  6تیملار انجلا شلد.
تیمارهای آزمایشی شامل )۱ :دانهی ذرت بدون عملآوری (شاهد))۲ ،
دانهی ذرت فلیک شده با بخار (غالت برای  ۱۵دقیقه یا کمتر جهل
افزایش رطوب در حدود  ۱۵درصد ،بخار داده میشوند و سپس از بین
غلطکها عبلور ملیکننلد) )۳ ،دانلهی ذرت تخمیلر شلده بلا مخملر
ساکارومایسس سرویزیه و فلیک شده  )۴دانهی ذرت مایکروویو شده
(باقللدرت 8۵۰وات و بللهمللدت  ۳دقیقلله ) )۵ ،دانللهی ذرت فلیللک و
مایکروویو شده و  )6دانهی ذرت فلیک+مخمر+مایکروویو شده بودند.
دانهی ذرت دندان اسبی (شاهد) از شرک شادزی پاسارگاد تهیله
شد و فلیک کردن (در روش های معمول فلیلک تحل فشلار بلاال از
سیستم پخ تح فشار همراه با بخار مرطلو اسلتفاده ملیشلود .
فشار وارده به دانهی غالت در حدود  ۳تا  ۴کیلو گلر در هلر سلانتی
متر مربع و به مدت  ۳دقیقه می باشد) نمونله هلا نیلز توسلط هملین
شرک انجا گرف  .بهمنظور آمادهسازی شرایط بهینهی رشد مخملر
ساکارومایسللس سللرویزیه (در ایللن پللژوهش مخمللر ساکارومایسللس
سرویزیه با عنوان  PTCC 5269از سازمان پژوهش هلای علملی و
صنعتی ایلران در ویلالهلای سلترون تهیله شلد بلود اسلتفاده شلد)،
تیمارهای آزمایشی بهمدت  ۲۴ساع و به نسب  ۱به  ۲با آ حاوی
 ۴درصد مخمر مخلوط شدند تا رطوب نسبی معادل  8۵درصد بلرای
رشد مخمر فراهم گردد .در نهای نمونهها در دمای  ۳۵درجه سانتی-
گراد در آون قرار داده شدند تا مخمر رشد کند ( .)۹بعد از عمللآوری،
نمونهها در آون خشک و ماده خشک آنها تعیین گردید .بعد از آسیا
کردن نمونههای عملآوری شده ،درصد ترکیبلات شلیمیایی و میلزان
تجزیهپذیری آنها تعیین شد.
اندازهگیری ماده خشک ،ماده آلی ،پروتئین خا  ،چربلی خلا بله-
روش  )۱( AOACو اندازهگیری الیاف نامحلول در شویندهی خنثی و
الیاف نامحلول در شلویندهی اسلیدی مطلابق بلا روش ونسوسل و
همکاران ( )۴۴انجا شد .مقادیر کل مواد مغذی قابلل هضلم ،انلرژی
خالص شیردهی ،انرژی خالص رشد ،کربوهیلدراتهلای غیلر فیبلری،
بخش محلول در شویندهی خنثی و کل کربوهیدراتهلای محللول در
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شویندهی خنثی به ترتیب با استفاده از روابلط  ۴ ،۳ ،۲ ،۱و  ۵بلرآورد
شدند (.)۳۱
)TDN= (81.38+CP× (0.36-ADF) ×0.77
رابطهی ()۱
NEL=0.0024+TDN-0.12
رابطله ی ()۲
NEg=0.0029+TDN-1.01
رابطهی ()۳
)NFC=100-(CP+EE+NDF+ASH
رابطهی ()۴
NDS=100-NDF
رابطهی ()۵
):TDN (MJ/Kgکل مواد مغذی قابلهضم : CP (%) ،پروتئین
خلللا  : ADF (%) ،الیلللاف نلللامحلول در شلللویندهی اسلللیدی،
) : NEL(MJ/Kgانرژی خلالص شلیردهی : NEG (MJ/Kg) ،انلرژی
خالص رشلد : NFC (%) ،کربوهیلدراتهلای غیرالیلافی: EE(%) ،
چربی خا  : NDF (%) ،الیاف نامحلول در شویندهی خنثلی ASH ،
) : (%خاکستر و ) : NDS (%بخش محلول در شویندهی خنثی.
اندازهگیری تجزیهپذیری شلکمبهای ملاده خشلک دانله ذرت ،بلا
استفاده از تکنیک کیسههای نایلونی (قطر منافلذ آنهلا  ۴۰میکلرون)
انجا شد ( .)۲۹بدین منظور از سه رأس قلوچ بلالغ نلژاد داالق دارای
فیستوالی شکمبهای با میانگین وزن ( ۴۵±۲کیلوگر ) اسلتفاده شلد.
دا ها بهمنظور کنترل شلرایط آزملایش در قفلسهلای انفلرادی قلرار
گرفتنللد .دا هللا در سللطه نگهللداری و در دو وعللدهی غللذایی تغذیلله
میشدند .آ بهصورت آزاد در اختیار دا ها قلرار گرفل  .کیسلههلای
حاوی  ۵گر نمونه در زمانهای صلفر،۴8 ،۳6 ،۲۴ ،۱۲ ،8 ،6 ،۴ ،۲ ،
 ۷۲و  ۹6ساع در شکمبه قرار داده شدند .شروع کیسهگذاری تمامی
زمانها  8صبه بود .بعد از گذش زملانهلای ملوردنظر کیسلههلا از
شکمبه خارج و بهمنظور توقف فعالی میکروارگانیسمهلا در آ سلرد
قرارداده شدند .سپس کیسهها با استفاده از ماشین لباسشویی شسلته
شدند .کیسهها در آون در دمای  ۷۰درجله سلانتیگلراد بلهملدت ۴8
ساع خشک و بالفاصله وزن شد .درصلد تجزیلهپلذیری شلکمبهای
ماده خشک بقایای دانه ذرت در زملانهلای مختللف انکوباسلیون بلا
استفاده از رابطه  6تعیین شد:
رابطهی ()6

برآورد فراسنجههای مختلف تجزیهپذیری ماده خشک با اسلتفاده
از نلر افللزار ( SAS )۹/۱انجللا شلد ( .)۳۹بللدین منظللور از رابطللهی
ارسکوف و مکدونالد برای پردازش دادهها استفاده شد (.)۳۳
(P=b )1–e-ct
رابطهی ()۷
در این معادله :P ،پتانسیل تجزیهپذیری؛  :aبخش سریع تجزیله؛
 :bبخش کند تجزیه؛  :eثاب نرخ تجزیه و  :tمدتزملان انکوباسلیون
شکمبهای میباشد.
برآورد مقدار تجزیهپذیری مؤثر ماده خشک دانه ذرت با استفاده از
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رابطهی پیشنهادی ارسکوف و مکدونالد محاسبه شد (.)۳۳
رابطهی ()8
در این رابطه :ERD ،تجزیهپلذیری ملؤثر و  :Kنلرخ عبلور ۰/۵
درصد در ساع میباشد ،فراسنجههای  b ،aو  cدر رابطله  ۷معرفلی
شدند.
تجزیه واریانس دادههای مربوط به آزمایش ترکیلب شلیمیایی بلا
استفاده از طرح کامالً تصادفی ،و دادههای حاصل از آزمایش تجزیله-
پذیری با اسلتفاده از نلر افلزار آملاری ( SASنسلخهی SAS )۹/۱و
رویهی  GLMانجا شد ( .)۴۰بلرای مقایسله میلانگینهلا از آزملون
 )P>۰/۰۵( LSDاستفاده شد.

نتایج و بحث
نتایج مربوطه به تیثیر روشهای مختللف عمللآوری بلر ترکیلب
شیمیایی دانهی ذرت در جدول  ۱نشلان داده شلده اسل  .روشهلای
مختلف عملآوری تیثیر معنیداری بر مقدار ماده خشلک و ملاده آللی
داش ( .)P>۰/۰۵مقدار ماده خشک تیملار ( ۱شلاهد)  ۹۱/۲۱درصلد
بود .تیمارهای  ۵ ،۴ ،۳و  6باعث افزایش درصد ماده خشک (بهترتیب:
 ۹۷/۴۹ ،۹8/۷۰ ،۹۲/۹۳و  ۹۹/۳۵درصد) شدند .در مقابل مقلدار ملاده
خشک تیمار  8۷/6۷ ( ۲درصد) ،بهدلیلل بخلار دادن در حلین فلیلک
کاهش یاف  .کادلک و همکاران ( )۲۳افزایش میزان ملاده خشلک در
اثر پرتوتابی را بهعل خشک شدن اولیه نمونه آزمایشی دانستهاند.
تیثیر حرارت دادن در میزان پروتئین خا بستگی به میزان رطوب
دانه و دمای مورد استفاده و مدت زمان عملآوری دارد .حرارت باعلث
تشکیل کمپلکس پروتئینی بلا سلایر ترکیبلات دانله ملیشلود ( .)۳در
مقایسه با تیمار  ،۱درصد ماده آللی در تیملارهلای  ۳ ،۲و  6افلزایش
یاف (بهترتیب  ۹8/۷8 ،۹8/6۷و  ۹۹/۱۱در مقابل با  ۹8/۴۴درصلد).
در تیمارهای  ۴و  ۵ملاده آللی (بلهترتیلب  ۹8/۳۳و  )۹8/۳۳کلاهش
یاف .
مقللدار پللروتئین خللا تیمارهللای عملللآوری شللده بللهخصللوع
تیمارهای عملآوری شده با مایکروویو در مقایسه با تیملار  ۱بلهطلور
معنیداری افزایش یافل ( )P>۰/۰۵بیشلترین مقلدار پلروتئین خلا
مربوط به تیمار  6بود (۱۲/۲6درصد) .عنوان شلده اسل کله احتملاالً
حرارت از طریق دناتوره کردن و تغییلر در سلاختمان پلروتئین ،باعلث
ایجاد اتصاالت عرضی بین اسیدهای آمینه و قندها ملیشلود و بلدین
ترتیب محتوی پروتئین خا نمونه افزایش پیدا میکند ( .)۱۵گرانلول-
هللای نشاسللته در بخللش آندوسللپر شللاخی و مللاتریکس پروتئینللی
محصور شدهاند .به همین عل  ،عملآوری حرارتی در دمای باال باعث
افزایش پروتئین میشود ،چرا که باعث گسسلتن آندوسلپر ملیشلود
( .)۳8سپهری و همکاران ( )۴۲بیان کردند که عملآوری حرارتی دانه
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ی سویای خا  ،باعث افزایش درصد پروتئین خا آن میشود .فلیمس
و همکاران ( )۱6مشاهده کردند که عملآوری با بخار باعلث کلاهش
میزان پروتئین خا جو و گند میشود .افزایش در پروتئین خا ممکن
اس بلهدلیلل سلاخ پلروتئین میکروبلی ،ترشله آنلزیمهلا و سلایر
محصلللوالت بیوللللوژیکی و همننلللین فعالیللل پروتئلللولیتیکی
میکروارگانیسمها بلر دانلهی ذرت باشلد ( .)۴۹دای و همکلاران ()۱۰
نشان دادند که میزان پروتئین خا دانهی سورگو عمل آوری شده بلا
مخمر ساکرومایسس سرویزیه از  ۹به  ۲۷درصلد افلزایش پیلدا کلرد.
عل این افزایش را میتوان رشد و تکثیر مخملر دانسل کله باعلث
افزایش بار پروتئینی دانهها شده اس  .مخمرهلا بیشلتر ملواد سلهل-
الهضم و لیگنوسلولزی موجلود در تفالله را توسلط آنلزیمهلای خلارج
سلولی تجزیه کرده و مورد مصرف قرار میدهند و به دنبال آن انرژی،
پروتئین و دی اکسید کربن تولید میکنند (.)۴۳
چربی خا در تیمارهای عملآوری بهطور معنیداری ()P>۰/۰۵
کاهش یاف  .مهربان و همکاران گزارش کردند که عملآوری حرارتی
میزان چربی خا دانهی جو را افزایش میدهد اما در هیچ یک از منابع
دلیلی مبنی بر افزایش یا کاهش میزان چربی خلا در اثلر عمللآوری
حرارتی مطرح نشده اسل ( .)۲8بلر اسلاس نتلایج بلهدسل آملده در
تیمارهای  ۲و  ۳مقدار الیاف نامحلول در شویندهی خنثلی نسلب بله
شلاهد کلاهش و در تیمارهللای  ۵ ،۴و  6افلزایش یافل  .افللزایش در
مقادیر الیاف نامحلول در شویندهی خنثی در اثلر عمللآوری حرارتلی
توسط سایر محققین گلزارششلده اسل ( ۱۷و  .)۴۱افلزایش الیلاف
نامحلول در شویندهی خنثی و اسیدی میتواند بهعلل علد اسلتفاده
مخمر از کربوهیدراتهای ساختمانی و اسلتفاده از کربوهیلدراتهلای
سهلالهضم و غیر ساختمانی باشد .ایلن نتلایج بلا آزملایش اسلکرا و
همکاران ( )۴۱مطابق دارد .قلیزاده و همکاران ( )۱۷گزارش کردند
مرحله برداش و بوجاری کردن غالت نیلز ملیتوانلد میلزان دیلواره
سلولی را تح تیثیر قرار دهد .عملآوری در تما تیمارهلا بلهغیلر از
تیمار فلیک شده ،سبب افزایش الیاف نامحلول در شلویندهی اسلیدی
شد .غلطک زدن با بخار باعث افزایش نیتروژن نامحلول در شویندهی
اسیدی ( )ADINو الیاف نامحلول در شلویندهی اسلیدی دانلهی جلو
میشود که نشان دهنده تشکیل محصوالت میالرد اس ( .)۱۳مخمر
ساکارومایسس سرویزیه میتواند رشد قارچ را بر دیوارهی سللولهلای
گیاهی افزایش داده و با تشکیل کلنلیهلای قلارچی بلر روی دیلواره
سلولی گیاهی منجر به افزایش هضم ماده خشک و الیاف نامحلول در
شوینده اسیدی شود و همننین باعث افلزایش هضلم فیبلر ،افلزایش
میزان پروتئین خا و تجزیه الیاف نامحلول در شویندهی خنثی گلردد
(.)۴۷

مقدار کل مواد مغذی قابلهضم ،انرژی خالص شیردهی و انلرژی
خالص رشد در همه تیمارهای عملآوری شلده در مقایسله بلا شلاهد
به طور معنیداری افزایش یاف ( .)P>۰/۰۵همننلین عمللآوری بلا
مخمر ساکارومایسس سرویزیه باعث کاهش کربوهیدرات غیر الیافی و
بخش محلول در شویندهی خنثی شد.
نتایج مربوطه به تیثیر روشهای مختلف عمللآوری دانلهی ذرت
بر فراسنجههای تجزیهپذیری در جدول  ۲نشان داده شده اس  .تیمار
 6از درصد تجزیلهپلذیری ملؤثر پلایینتلری ( )۵۹/۲۰برخلوردار بلود
( )P<۰/۰۵باالترین و پایین ترین مقدار بخش کند تجزیله یلا بخلش
دارای پتانسیل تجزیه مربوط به تیمار  6۳/۲۱( 6درصلد) و )۵۲/8۳( ۲
بود .همسو با نتایج تحقیق حاضر ،صلادقی و شلورن ( )۳8گلزارش
کردند که استفاده از پرتوی مایکروویو در عملآوری دانهی جو ،منجلر
به کاهش تجزیهپذیری مؤثر ماده خشک گردید.
بخش دارای پتانسیل تجزیه تملا تیملارهلا بلهغیلر از تیملار ۴
نسب به تیمار  ۱از نظر عددی کاهش یاف  .عملآوری با ملایکروویو
باعث کاهش ثاب نرخ تجزیه و تجزیلهپلذیری ملؤثر شلد .فلیمس و
همکاران ( )۱6گزارش کردند که فلیک کردن باعث افلزایش تجزیله-
پذیری شکمبهای دانهی ذرت میشود ،اما در دانلهی جلو ایلن اتفلاق
نمیافتد .در واقع ،در گاو تغذیه شده با جو ورقه شده بلا بخلار ،میلزان
بروز آبسههای کبدی در مقایسه با گاوهای تغذیه شده با جوی غلطک
زدهی خشک پایینتر بود (.)۲۰
در این مطالعه عملآوری با حلرارت باعلث افلزایش بخلش کنلد
تجزیه ،کاهش بخش سریع التجزیه و تجزیهپذیری مؤثر شلد .همسلو
با نتایج این مطالعه ،پیور و هیرستو ( )۳6گزارش کردند که که عملل-
آوری حرارتی کنجالهی کلزا ،منجر به کاهش بخش سلریعالتجزیله و
نرخ تجزیهپذیری ماده خشک میشود .علل کلاهش تجزیلهپلذیری
شکمبهای ماده خشک در اثر عملآوریهای حرارتی را ملیتلوان بله
افزایش پیوندهای کربوهیدرات-پروتئین در اثر واکنش قهوهای شلدن،
کاهش حاللی پروتئین در شکمبه و از بین رفلتن محللهلای فعلال
اتصال باکتریهای پروتئولیتیک شکمبه مربوطه دانسل  .بلههرحلال،
سازوکار حفاظتی پروتئینها از تجزیه شکمبهای در خوراتهای عمل-
آوری شده توسط حرارت بسیار پینیده اس  .ممکن اس واکنشهای
شیمیایی (از قبیل واکنش ملیالرد) کله در طلول عمللآوری حرارتلی
ایجاد میشود ،مسئول کاهش تجزیلهپلذیری شلکمبهای باشلد .ایلن
واکنشها باعث تبدیل پروتئین خورات به ترکیباتی مقاو به تجزیه در
شکمبه میشوند (.)۳۹
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تأثیر روشهای مختلف عملآوری فیزیکی و بیولوژیکی بر ترکیب شیمیایی و تجزیهپذیری شکمبهای دانهی ذرت
۱)خشک

 تیثیر روشهای مختلف عملآوری بر ترکیب شیمیایی دانه ذرت (برحسب درصد ماده-1 جدول

Table 1- Effect of different methods of processing on the Chemical composition of corn grain (DM)1
۲آزمایشی

ترکیب شیمیایی

SEM

P-Value

99.35a

1.012

<0.0001

98.33d

99.11a

0.078

<0.0001

1.67a

1.67c

0.89d

0.274

<0.0001

10.16d

11.38c

11.91b

12.26a

0.005

<0.0001

3.91b

3.80b

3.52c

2d

1.81e

0.030

<0.0001

14.40c

11.80d

14.20c

17.80b

19.60a

15.60c

0.333

<0.0001

3.2cd

3.8cdb

2.4d

5.8a

5ab

4.5cab

0.333

0.0143

70.27b

73.14a

70.62b

65.63c

64.82c

69.43b

0.356

<0.0001

85.60b

88.20a

85.80b

82.20c

80.40d

84.40b

0.333

<0.0001

79.28cab

79.17cb

80.61a

78.35c

79.33cab

80.08ab

0.256

0.0499

1.82ab

1.82ab

1.85a

1.80b

1.82ab

1.84a

0.006

0.0680

1.29cb

1.28cb

Chemical composition

ماده خشک
DM

ماده آلی
OM

خاکستر
Ash

پروتئین خا
CP

چربی خا
CF

الیاف نامحلول در شوینده خنثی
NDF

الیاف نامحلول در شوینده اسیدی
ADF

کربوهیدرات غیرفیبری
NFC

بخش محلول در شوینده خنثی
NDS

کل مواد مغذی قابلهضم
TDN (MJ/Kg)

انرژی خالص شیردهی
NEL (MJ/Kg)

انرژی خالص رشد

تیمارهای

Experimental treatments2
3
4

1

2

5

6

91.21d

87.67e

92.93c

98.70a

97.49b

98.44cd

98.67cb

98.78b

98.33d

1.56ab

1.33bc

1.22c

9.63f

9.80e

4.14a

1.33a
1.26c
1.29cb
1.31ab
0.007
0.0266
.)P>۰/۰۵(  در هر ردیف میانگینهای با حروف متفاوت از نظر آماری با یکدیگر تفاوت معنیداری دارند۱
1Means within same row with different superscripts differ (P<0.05).
) دانهی ذرت۴ ،) دانهی ذرت تخمیر شده با مخمر ساکارومایسس سرویزیه و فلیک شده۳ ،) دانهی ذرت فلیک شده با بخار۲ ،)) دانهی ذرت بدون عملآوری (شاهد۱ : تیمارهای آزمایشی شامل۲
.مایکروویو+مخمر+) دانهی ذرت فلیک6 ،) دانهی ذرت فلیک و مایکروویو شده۵ ،مایکروویو شده
2Experimental treatments were: 1) unprocessing corn grain (control), 2) Steam-flaked corn grain, 3) yeast and steam-flaked corn
grain, 4) microwaved corn grain, 5) yeast and microwaved corn grain 6) yeast, steam-flaked and microwaved corn grain.
NEg (MJ/Kg)

) تیثیر روشهای مختلف عملآوری دانه ذرت بر فراسنجههای تجزیهپذیری(درصد ماده خشک-۲جدول
Table 2- Effect of different methods of corn grain processing on degradability parameters (% of DM)

بخش سریع تجزیه

بخش کند تجزیه

quickly degradable
fraction (a)

Slowly degradable
fraction (b)

ثاب نرخ تجزیه

تجزیهپذیری مؤثر
a+b
constant rate of
Potential
Effective
Treatments
degradability of
Degradability
degradability
fraction b
41.66±4.44
56.77±8.66
0.027±0.012
98.43±3.15
68.48±4.03
1
40.58±2.38
52.83±3.75
0.034±0.007
93.41±4.9
68.63±4.08
2
35.23±4.30
59.76±7.08
0.032±0.012
94.99±6.01
66.15±3.10
3
42.17±3.66
60.42±12.42
0.015±0.011
102.60±5.12
62.08±3.01
4
40.06±4.18
53.099±10.07
0.023±0.013
93.16±4.3
63.52±3.5
5
31.42±6.09
63.21±11.83
0.023±0.016
94.63±4.8
59.20±2.9
6
.(p>0.05) عد درج حروف معنیداری بیانگر عد اختالف معنیداری بین تیمارها میباشد
.(p>0.05) The lack meaningful letters signify the absence of significant difference between treatments
)۴ ،) دانهی ذرت تخمیر شده با مخمر ساکارومایسس سرویزیه و فلیک شده۳ ،) دانهی ذرت فلیک شده با بخار۲ ،)) دانهی ذرت بدون عملآوری (شاهد۱ :تیمارهای آزمایشی شامل
.مایکروویو+مخمر+) دانهی ذرت فلیک6 ،) دانهی ذرت فلیک و مایکروویو شده۵ ،دانهی ذرت مایکروویو شده
Experimental treatments were: 1) unprocessing corn grain (control), 2) Steam-flaked corn grain, 3) yeast and steam-flaked
corn grain, 4) microwaved corn grain, 5) yeast and microwaved corn grain 6) yeast, steam-flaked and microwaved corn
grain.
تیمارها
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شکل -1درصد تجزیهپذیری ماده خشک دانه ذرت عملآوری به روشهای مختلف
Figure 1- Dry matter degradability (%) of corn grain processed by different methods
تیمارهای آزمایشی شامل )۱ :دانهی ذرت بدون عملآوری (شاهد) )۲ ،دانهی ذرت فلیک شده با بخار )۳ ،دانهی ذرت تخمیر شده با مخمر ساکارومایسلس سلرویزیه و فلیلک شلده )۴ ،دانلهی ذرت
مایکروویو شده )۵ ،دانهی ذرت فلیک و مایکروویو شده )6 ،دانهی ذرت فلیک+مخمر+مایکروویو.

Experimental treatments were: 1) unprocessing corn grain (control), 2) Steam-flaked corn grain, 3) yeast and steamflaked corn grain, 4) microwaved corn grain, 5) yeast and microwaved corn grain 6) yeast, steam-flaked and
microwaved corn grain.

مشتقی نیا و اینگالس ( )۳۰بیان کردند که حرارت دادن ،از طریق
فرآیند دناتوره شدن و واکنش میالرد (واکلنش ایجادشلده بلین گلروه
آلدییللد قنللد و گللروههللای آمینواس لید آزاد پللروتئین) سللبب کللاهش
تجزیهپذیری پروتئین مواد خلوراکی در شلکمبه ملیگردنلد .از سلوی
دیگر ،ووراگن و همکاران ( )۴۵عنوان کردند که پیچ خوردن و دناتوره
شدن پروتئین با حرارت موجب واسرشتگی پروتئین میشلود و از ایلن
طریق سطه آ گریزی پروتئین را افزایش و بنلابراین تجزیلهپلذیری
شکمبهای پروتئین خا را کلاهش ملیدهلد .در بسلیاری از مطالعلات
نشان دادهشده اس که حرارت دادن باعث کاهش تجزیهپذیری ملؤثر
پروتئین شکمبهای شده و عملآوریهای حرارتی منابع پروتئینی مثلل
کنجاله سلویا را روش ملؤثری بلرای تغییلر مقلدار هضلم شلکمبهای
پروتئین خا  ،از طریق افزایش بخلش غیلر قابلل هضلم پلروتئین در
شکمبه عنوان کردند ( .)۴در عملآوریهای حرارتی باید بله رطوبل
نمونهی مورد عملآوری ،دما و مدت زمان حرارتدهی توجه کرد؛ زیرا
حرارتدهی بیش از حد ،ممکن اس باعلث کلاهش هضلم پلروتئین
مادهی خوراکی در روده شده و آن را از دسلتگاه گلوارش خلارج کنلد
(.)۱۵
با افزایش مقدار تخمیر نشاسته در شکمبه ،مقدار اسیدهای چلر

فرار بیشتری در شکمبه تولید میگلردد کله ایلن عاملل باعلث بلروز
مشکالت گوارشی مانند اسیدوز تح بالینی ملیشلود ( .)۴۷گیلونز و
همکاران ( )۱8پیشنهاد کردند کله روشهلای عمللآوری کله باعلث
کاهش نرخ تجزیهپذیری دانهی جو در شکمبه ملیگردنلد ،در تغذیله
نشخوارکنندگان مناسبتر هستند .با کاهش نرخ تجزیهپذیری شکمبه
ای ،مقدار عبور نشاسته به رودهی باریک بیشتر خواهلد شلد ( .)۳۷در
این مطالعه ،تیمار  6باعث کلاهش بخلش سلریع التجزیله و افلزایش
بخش کند تجزیه شد .اوونز و همکاران ( )۳۵گزارش کردند که هضلم
نشاسللته در رودهی باریللک  ۴۲درصللد انللرژی بیشللتری بللرای دا در
مقایسه با هضم نشاسته در شکمبه فراهم میکند .با کلاهش تجزیله-
پذیری مؤثر ماده خشک جو ،امکان عبور نشاسلته بله رودهی باریلک
افزایش یافته و متعاقباً موجب بهبود بازده عملکرد یا تولیلد گلاو ملی-
گردد (.)۳۷
کویین و همکاران ( )۲۴گزارش کردند که تغییر اندازهی ذرات و
ساختار دانههای غالت بهواسطه عمللآوری ،ملیتوانلد سلبب تغییلر
دسترسی به نشاسته و پروتئین ،خصوصلیات تخمیلری شلکمبه ،نلرخ
ماندگاری در شکمبه ،دسترسی به منابع کربوهیلدراتی و تغییلر مکلان
هضم گردد .بنابراین ،نوع عمللآوری عاملل مهلم و تیثیرگلذاری بلر
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درصد ناپدید شدن ماده خشک و ملاده آللی دانلهی جلو و در نتیجله
فراسنجههای تجزیهپذیری این غله میباشد.
آریلی و همکاران ( )۲دریافتند که عملآوری حرارتی دانهی جلو،
تیثیری بر نرخ تجزیه شکمبهای ماده خشک نداشته اما نلرخ تجزیله-
پذیری نشاستهکاهش یاف  .کنه و همکاران ( )۵نیز گزارش کردند که
فلیک کردن دانهی جو نسب به ورقه کلردن خشلک ،تجزیلهپلذیری
شکمبهای ماده خشک و نشاسته را کاهش میدهد .در مقابل مالکو و
کیسلین ( )۲6گزارش کردنلد کله فلیلک کلردن دانلهی جو موجب
افزایش تجزیهپذیری شکمبهای ماده خشک میگردد.
پفر و همکاران ( )۱۲نشلان دادنلد کله اسلتفاده از ملایکروویو بلا
دماهای مختلف ،تجزیهپذیری ملاده خشلک را در شلکمبه کلاهش و
قابلی هضم شکمبهای را افزایش میدهد .صلادقی و همکلاران ()۳۹
اثرات پرتوتابی مایکروویو را بر تجزیهپذیری ماده خشلک ،پلروتئین و
نشاستهی دانهی جو مورد بررسی قلرار دادنلد و مشلاهده کردنلد کله
پرتوتابی با مایکروویو به مدت  ۳دقیقه باعث افلزایش تجزیلهپلذیری
نشاسته و بیشتر از  ۵دقیقله باعلث کلاهش نلرخ و میلزان تجزیلهی
پروتئین و نشاسته میشود.
تیمارهای عملآوری شده با مخمر ساکارومایسس سرویزیه باعث
کاهش بخش سریع التجزیه شد که ایلن کلاهش ملیتوانلد بلهدلیلل
استفادهی بیشتر مخمر از بخش محلول در آ دانهی ذرت بلهمنظلور
تیمین انرژی خود باشد .بخش کند تجزیه رونلدی مخلالف بلا بخلش
سریع تجزیه را نشان داد .به این صورت که بخش کند تجزیه کاهش
یاف  .دلیل این کاهش احتماال به خلاطر اسلتفادهی مخملر از بخلش
دیواره سلولی دانه ذرت کله تجزیلهپلذیری کنلدتری دارد ملیباشلد.
همننین بین نمونهها از نظلر ثابل نلرخ تجزیله تفلاوت معنلیداری
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مشاهده نشد .در موقع عملآوری ملواد خلوراکی بلا مخملر ،سیسلتم
آنزیمی این میکروارگانیسمها سبب شکسلتن پیونلدهای شلیمیایی در
مواد کربوهیدراتی ساختمان مواد خوراکی میگردد .لذا از یلک طلرف
مقدار الیاف خا در مواد خوراکی عملآوری شده کاهش مییابد ،اما از
طرف دیگر ،وجود دیواره سلولی مخمرها سبب میشلود کله در موقلع
تخمیر این مواد در شکمبه ،مقدار بخلش کنلد تجزیله را تلا حلدودی
افزایش دهند ( .)۳۳ضریب تجزیهپذیری مؤثر ماده خشک تح تلیثیر
عملآوری قرار نگرف  .نرخ عبور مواد از شلکمبه تحل تلیثیر مقلدار
خورات مصرفی اس  ،به طوریکه با افزایش سطه مصلرف خلورات،
این مقدار نیز افزایش مییابد .همننین ،افلزایش نلرخ عبلور ملواد از
شکمبه سبب میشود که مدت زمان دسترسلی میکروارگانیسلمهلای
شکمبه به مواد خوراکی نیز کاهش یافته و در نتیجله میلزان تجزیله-
پذیری مؤثر ماده خشک در مواد خوراکی کاهش یابد (.)۳۳

نتیجهگیری کلی
نتایج این تحقیق نشان داد که روشهای عملآوری مورد استفاده
در این پژوهش بر ترکیب شیمیایی دانهی ذرت مؤثر بودند .همننلین
با وجود عد معنیداری تفاوت فراسنجههای مختللف تجزیلهپلذیری،
کاهش بخش سریعالتجزیه و افزایش بخش کنلد تجزیله در تیملار 6
درخور توجه بود .با توجه به این نتایج میتوان گف که روش عملل-
آوری ترکیبی (فلیک+مخمر+مایکروویو) میتواند روش مناسلبتلری
نسب به روشهای فیزیکی برای عملآوری دانهی ذرت برای تغذیله
نشخوارکنندگان باشد.
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Introduction : Cereal gains are important source of energy in livestock diet due to high amount of starch they
store in their endosperm, but there is a paradox in grains nutrition in ruminants. Without processing, most of
grains, specially corn and sorghum, starch will not be effectively digested, but most of processing methods can
increase starch degradability in rumen and therefore increase acidosis risk. The dynamic of starch fermentation
in rumen is an important indicator of nutritional value of cereal grain in ruminants nutrition. Due to reduced loss
of methane and heat, available energy supply for the animal is greater when starch digested in the small intestine
compared to starch fermented in either the rumen or large intestine. Several chemical and physical methods are
commonly used for feed processing; however, chemical processing methods have been criticized recently
because of toxic chemical remnants. Physical methods such as grinding, rolling, steam flacking and newly
microwave irradiation are commonly used for grain processing. Among these, steam flacking and microwave
irradiation have been considered as the most favorite methods for horse and ruminants. Steam flacking can
increase starch availability and therefore the rate of degradation in rumen, but microwave irradiation has the
reverse effect, so that overall degradability and digestibility of starch will be decreased. Yeasts have been used in
human food processing for a long time, but recently it has been received considerable attention as a potential
method of animal feed processing method. Every processing method will affect the extent and location of starch
digestion in a different way, but for ruminant nutrition, the aim of all methods should be to optimize the place
and amount of starch digestion in the different parts of digestive tract, so that both the rumen fermentation and
intestinal digestion have optimum rate and host animal can achieve the most effective rumen microbial growth
and also high glucose absorption in small intestine. None of processing methods can show such a combined
effect itself. Therefore, this study was conducted to investigate the effects of different combinations of physical
and biological methods of processing on chemical composition and rumen degradability parameters of corn
grain.
Materials and Methods: This experiment was carried out in a completely randomized design with six
treatments, each with three replicates. Experimental treatments includes: 1) un-processing corn grain (control),
2) Steam-flaked corn grain, 3) yeast treated and then steam-flaked corn grain, 4) microwaved (850 W for 3
minutes) corn grain, 5) yeast treated and then microwaved corn grain 6) yeast treated, steam-flaked and then
microwaved corn grain. In order to treat with yeast, corn grains were mixed with solution of 4 percent yeast
(Saccharomyces cerevisiae) in a 2:1 ratio and then incubated in 35°C for 24 h. Dry matter, organic matter, crude
protein and crude fat were determined using AOAC standard methods, and NDF and ADF was determined. Dry
matter degradability of samples was determined using nylon bag technique. Samples were placed in the polyester
bags and incubated for 0, 3, 6, 12, 24, 36, 48, 72, and 96 h in the rumen of three mature Dalagh rams.
Degradability parameters were estimated using non-linear model and all data were finally analysed using SAS
(9.1) statistical software.
Results and Discussion: Results of this experiment showed that type of processing method had significantly
effects on chemical composition. Processing methods including microwave irradiation increased dry matter,
organic matter, crud protein, neutral detergent fiber, acid detergent fiber, total digestible nutrients, and decreased
the amounts of ether extract, non-fiber carbohydrates and neutral detergent soluble fraction of corn grain.
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treatment have no significant effect on dry matter degradability of corn grain, however, methods including yeast
treatment especially the combination of yeast, flaking and microwave methods caused a non-significant
reduction in the effective degradability and rapidly degradable fraction and also an increase in slowly degradable
fraction of corn grain. Both of non-combined methods (steam flacking or microwave irradiation) caused a
reduction in slowly degradable fraction of corn grain. The highest amounts of rapidly degradable fraction were
also observed in these two treatments.
Conclusion: The results of this study demonstrated a significant effect of different processing methods on
chemical composition of corn grain and had considerable effects on rumen dry matter degradability. Based on
these results, it can be concluded that wet or dry heat processing methods are not appropriate processing methods
of corn grain for ruminants nutrition, whereas combination of yeast treatment with steam flacking and
microwave irradiation can be considered as the most appropriate methods.
Keywords: Corn grain, Microwave, Processing, Ruminal degradability, Saccharomyces cerevisiae

