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چکیده
این مطالعه بهمنظور تعیین میزان انرژی متابولیسمی و روند تولید گاز ضایعات نانهای ،بربری ،لواش ،سنگک ،تافتون و مقایسه آن با گندم
و جو انجام شد .انرژی متابولیسمی برای گندم ،جو ،بربری ،لواش ،سنگک و تافتون بهترتیب  13/9 ،13/53 ،13/76 ،12/11 ،13/23و
 13/59بود .باالترین میزان انرژی متابولیسمی مربوط به سنگک و کمترین مربوط به جو بود .گندم با جو همچنین گندم و جو با انواع نان خشک
در انرژی متابولیسمی دارای اختالف معنی دار بودند .میزان تولید گاز گندم ،جو ،بربری ،لواش ،سنگک و تافتون بهترتیب ،86/433 ،94/033
 93/767 ،96/767 ،92/033 ،94/900میلیلیتر در  200میلیگرم ماده خشک بود .در تولید گاز جو با گندم و کلیه نانهای مورد آزمایش
دارای اختالف معنیدار بود .بیشترین میزان تولید گاز مربوط به نان سنگک و کمترین آن برای جو بود .نتایج این تحقیق نشان داد که میتوان از
ضایعات انواع نان خشک بهعنوان ماده خوراکی با انرژی متابولیسمی باال در جیره دام بهخصوص دامهای پرواری استفاده کرد.
کلمات کلیدی :تکنیک گاز ،ضایعات نانوایی ،نان خشک ،نشاسته و انرژی قابل متابولیسم
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

naser.karimi@hotmail.com
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مقدمه
نیاز روزافزون جمعیت دنیا به غالت ایجاب میکند که انسان در
فکر راههای بهتری برای کاشت ،داشت ،برداشت و جلوگیری از ضایعات
برای جوابگوئی به نیاز پایانناپذیر جهان به غالت باشد .آمارها نشان
میدهد که ایران با سرانه مصرف  140تا  162کیلوگرم نان ،ازجمله
کشورهائی است که باالترین مصرف نان را بهخود اختصاص داده است
(رجبزاده .)1389 ،البته با توجه به فرهنگ مصرف نان و ضایعات
فراوان آن در کشور ،مصرف سرانه واقعی نان بسیار پائینتر از مقدار
ذکر شده میباشد .اهمیت این مسئله زمانی مشخص میگردد که در
بسیاری از موارد تا  30درصد از نان تولیدی در طی مسیر تولید از
نانوایی تا مصرف به ضایعات تبدیل شده و از دسترس انسان خارج
میگردد (نریمانی .)1388 ،ضایعات نانوایی به کلیه ضایعات انواع نانهای
بربری ،لواش ،سنگک ،تافتون ،باگت ،ساندویچی ،بیسکوییتها ،کیکهای
کوچک و بزرگ ،انواع نان شیرینی و ماکارونیهای مختلف گفته میشود
(افضلزاده .)1382 ،کیفیت نان خشکها گرچه از نظر نوع آرد مورد
استفاده تفاوت زیادی ندارند ولی مراحل و شیوه پخت نانها و همچنین
نحوه نگهداری میتواند بر کیفیت و ارزش غذایی آنها تاثیر داشته باشد،
برای مثال بخشی از انرژی و پروتئین و اسیدهای آمینه ضروری نانهای
سوخته بهعلت واکنش میالرد از بین میرود .مشکالت مربوط به مصرف
نان خشک در جیره دامها را غیربهداشتی بودن آنها ،کپکزدگی و
احتمال وجود آفالتوکسین و وجود اجسام خارجی (تکههای استخوان،
شیشه ،میخ ،سوزن،گیره ،فلزات و شن و ماسه) میدانند (مقدسی1391 ،؛
قدردان و همکاران .)1386 ،آلودگی نانهای خشک به آفالتوکسین در
دامهای شیری میتواند باعث سقط جنین گردد (وجگانی .)1385 ،مصرف
زیاد و ناگهانی نان خشک بهعلت تجزیهپذیری سریع کربوهیدراتهای
زود هضم آن در شکمبه سبب بروز اسیدوز میگردد .کاهش درصد
چربی شیر از دیگر عوارض مصرف زیاد نان خشک در جیره دامهای
شیری است (هاشمی1370،؛ 1998 ،Stokes؛ ،)1999 ،Schroeder
لذا بهنظر میرسد انجام چنین تحقیقی الزم باشد.

مواد و روشها
انواع نان خشک (بربری ،لواش ،سنگک و تافتون) و دانههای گندم
و جو بهصورت جداگانه تهیه و جهت جلوگیری از آلودگی نانها بهصورت
مجزا خشک شدند .ترکیب شیمیایی نمونهها شامل ماده خشک ،درصد
پروتئین خام ،خاکستر خام و عصاره اتری بهروش تجزیه تقریبی و مطابق
با استاندارد  ،)2000( AOACهمچنین میزان نشاسته (،Karkalas
 )1985و قند محلول ( Duboisو همکاران )1956 ،اندازهگیری شد.
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تعیین میزان گاز تولیدی حاصل از تخمیر نمونهها ،مطابق با روش Menke

و  )1987( Steingassانجام پذیرفت .قرائت حجم گاز تولیدی در زمانهای
 72 ،48 ،24 ،12 ،8 ،6 ،4 ،2و  96ساعت صورت پذیرفت .زمان
انکوباسیون برای تخمین قابلیت هضم 24 ،ساعت بود .برای قابلیت هضم
 24ساعت ،حجم گاز تولیدی ،باید براساس  200میلیگرم ماده خشک،
بیان گردد .برای برآورد حجم گاز تولیدی از فرمول زیر استفاده شد.
V=[(vt-vb) ×200]/W

که در این معادله :V :حجم گاز تصحیح شده برحسب میلیلیتر بهازاء
 200میلیگرم نمونه خشک :Vt ،حجم گاز تولیدی در سرنگهای حاوی
خوراک برحسب میلیلیتر :Vb ،حجم گاز تولیدی در سرنگهای فاقد
خوراک برحسب میلیلیتر :W ،وزن ماده خشک نمونه خوراک برحسب
میلیگرم
مقد ار انرژی قابل سوخت و ساز مواد مورد آزمایش با استفاده از
معادله زیر محاسبه شد ( Menkeو همکاران:)1979 ،
ME = 2/2 +0/1357 GP+0/0057 CP+0/0002859 Cp2
که در این رابطه :ME :انرژی قابل سوخت و ساز (مگاژول در کیلوگرم

ماده خشک) :GP ،حجم گاز تولیدی پس از  24ساعت تخمیر:CP ،
پروتئین خام (درصد در ماده خشک)
منحنی پتانسیل تخمیرپذیری ماده خشک بهوسیله نرمافزار
 FCURVE.6و با استفاده از مدل  Mehrezو  )1977( Ørskovطبق
)P= a + b (1-e-ct
رابطه زیر رسم گردید:
که در این رابطه :P :پتانسیل تخمیرپذیری پس از زمان  :a ،tگاز بخش
محلول در آب (افت شستشو) :b ،گاز بخش نامحلول و قابل تجزیه:T ،
زمان انکوباسیون :C ،نرخ تولیدگاز بخش b
این پژوهش در قالب یک طرح کامالً تصادفی با  6تیمار و  3تکرار
انجام گرفت .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SAS.V9و
با استفاده از رویه  GLMانجام گرفت .مدل آماری مورد استفاده در
Yij = µ + Ti + eij
قالب رابطه زیر بود:
که در این رابطه :Yij :مقدار هر مشاهده :µ ،میانگین کل :Ti ،امین
تیمار :eij ،اثر خطای آزمایش میباشد.

نتایج
ترکیب شیمیایی :نتایج ترکیب شیمیایی نمونهها در جدول 1
ارائه شده است.
تولید گاز :حجم گاز تولیدی نمونههای مورد آزمون در ساعات
مختلف اندازهگیری و در جدول  2و فراسنجههای تولید گاز مواد خوراکی
در جدول  2ارائه شده است .روند تغییرات حجم گاز تولیدی حاصل
از تخمیر انواع نان خشک طی ساعات مختلف اندازهگیری مشابه بود
و در بیشتر موارد اختالف معنیداری با هم نداشتند.
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جدول  :1ترکیب شیمیایی نمونههای مورد آزمایش ترکیبات شیمیایی (درصد در ماده خشک)
مواد خوراکی

DM 1

CP2

ASH3

SCHO4

EE5

STARCH6

گندم
جو

93/3c 0±/68
93/51c 0±/45

12/33c 0±/20
12/53bc 0±/24

1/71c 0±/15
2/87a 0±/11

2/73c 0±/22

2/05a 0±/05
2/06a 0±/05

69/46a0±/69
61/60c0±/30

بربری
لواش
سنگک
تافتون

93/73bc 0±/42
94/74a 0±/11
94/42ba 0±/36
94/82a 0±/40

12/86ba 0±/12
12/57bc 0±/28
12/98a 0±/03
12/25c 0±/26

2/14b 0±/09
2/80a 0±/17
1/25d 0±/11
2/95a 0±/07

2/09d 0±/04
4/01a 0±/13
3/13b0±/04
1/98d 0±/06

0/72c 0±/06
0/75c 0±/03
0/32d 0±/04
0/97b0±/06

63/94b 0±/06
63/83b0±/05
59/79d1±/55
60/15d0±/08

SEM7

0/189

0/044

0/014

0/019

0/002

0/496

 -1ماده خشک -2 ،پروتئین خام -3 ،خاکستر خام -4 ،کربوهیدرات محلول -5 ،عصاره اتری -6 ،نشاسته -7 ،انحراف معیار از میانگین .اعداد دارای حروف متفاوت در هر ستون
نشاندهنده معنیدار بودن تفاوت بین تیمارها میباشد (.)P>0/05

جدول  : 2تولید گاز (میلیلیتر) نمونههای مورد مطالعه در ساعات مختلف انکوباسیون ساعات تجزیهپذیری مواد خوراکی
2

4

6

8

16

24

48

72

96

گندم

6/67

16/17

26/67

43/67

64/50

80/17

90/17

94/33

96/33

جو

8/33

21/17

30/84

42/13

57/00

72/67

82/67

87/17

89/17

بربری

7/00

23/83

47/34

59/84

74/00

84/84

93/67

97/00

98/34

لواش

6/67

50823

48/17

59/67

73/34

73/17

91/00

93/67

95/67

سنگک

7/00

24/33

48/84

61/00

74/50

85/84

95/00

99/17

101/17

تاقتون

6/50

22/83

45/84

58/17

73/84

83/67

92/67

0096

96/50

جدول  :3فراسنجههای تولید گاز مواد خوراکی مورد مطالعه
مواد خوراکی

فراسنجههای تولید گاز
3

( c1میلیلیتر در ساعت)

( b2میلیلیتر)

گندم
جو
بربری
لواش
سنگک
تافتون

0/093c ±0/0020
0/090c ±0/0036
0/143b ±0/0040
0/153a±0/0049
0/140b ±0/0023
0/143b ±0/0041

109/32b ±1/500
93/88c ±0/500
117/78a ±2/000
120/21a±1/607
118/54a ±0/866
117/88a ±1/258

94/033a ±2/402
86/433c ±0/611
94/900ba ±1/997
92/033b ±1/755
96/767a ±0/702
93/767ba ±1/069

SEM

0/00002

3/537

2/476

( TGPمیلیلیتر)

 -1نرخ تولید گاز -2 ،تولید گاز بخش کند تجزیه -3 ،کل تولید گاز هر نمونه -4 ،انحراف معیار از میانگین .اعداد دارای حروف متفاوت در هر
ستون نشاندهنده معنیدار بودن تفاوت بین تیمارها میباشد (.)P>0/05

انرژی قابل متابولیسم :میزان انرژی قابل متابولیسم برای گندم،
جو ،بربری ،لواش ،سنگک و تافتون بهترتیب ،13/76 ،12/11 ،12/23
 /9 ،13/53و  13/59مگاژول در گیلوگرم ماده خشک محاسبه گردید.
13

بحث
نتایج گزارش شده درباره ترکیبات شیمیایی (جدول  )1برحسب
نوع آن متفاوت و تا حدودی نیز با نتایج این مطالعه

مطابقت داشت .افضلزاده ( ،)1382میزان پروتئین خام را برای نان-
های بربری ،لواش ،سنگک و تافتون بهترتیب ،12/9 ،12/3
 12/12،1/8و میزان خاکستر را  4/8 ،4/6 ،7/5 ،2/9و میزان چربی
خام را  0/6 ،0/8 ،0/5و  0/4گزارش نمودند .همچنین ماده خشک در
جداول  )1996( NRCبرای گندم و جو  86درصد و پروتئین خام
گندم  12/4درصد بیان شده است Chase .و )1988( Sniffen
پروتئین خام ضایعات نانوایی را  11/5تا  13درصدSchroeder ،
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( )1999و ضیابری و کوهی ( )1380میزان خاکستر ضایعات نانوایی را
بهترتیب  3/8و  4/3درصد گزارش نمودند .بهعالوه سمیعی زفرقندی
و همکاران ( ،)1389میزان خاکستر را برای گندم  2/67و برای جو
 2/25درصد گزارش نمودند .در مورد اختالف دادههای گندم و جو با
نتایج این تحقیق میتوان به نوع رقم و واریته ،شرایط اقلیمی و آب و
هوایی ،فصل و روش تهیه نمونهها را اشاره کرد .در مورد نان خشک
از دالیل اختالف دادههای داخل کشور میتوان به کیفیت بوجاری
گندم ،میزان جداسازی گرد و خاک ،شرایط تهیه خمیر ،پخت نان و
میزان افزودنیها ،ازجمله نمک و جوش شیرین اشاره کرد .در مورد
اختالف این دادهها با نتایج خارج از کشور نیز باید ماهیت ماده مورد
استفاده و افزودنیها مورد بررسی قرار گیرند.
براساس جدول  2روند تغییرات حجم گاز تولیدی حاصل از تخمیر
انواع نان خشک طی ساعات مختلف اندازهگیری مشابه بود و در بیشتر
موارد اختالف معنیداری باهم نداشتند که نشان از یکسان بودن ماهیت
فیزیک و شیمیایی و ظرفیت تولید گاز آنان است ،نتایج این مطالعه
با تحقیق افضلزاده ( ،)1382مطابقت دارد .میانگین حجم گاز تولیدی
انواع نان خشک مشابه و نسبت به گندم و جو باالتر بودند که میتواند
بهدلیل زیاد بودن کربوهیدرات های محلول در نان باشد .اختالف نرخ
تولید گاز بین گندم و جو با انواع نان خشک معنیدار بود ( )p>0/05که
نشان میدهد ظرفیت تولید گاز در گندم و جو بهعلت باال بودن میزان
الیاف نسبت به انواع نان خشک پائینتر است Menke .و Steingass
( )1987باال بودن کربوهیدراتهای محلول را دلیل بیشتر بودن میانگین
حجم گاز تولیدی انواع نان خشک در ساعات اولیه آزمایش در مقایسه
با سایر فرآوردههای فرعی غالت گزارش نمودند که دادههای این
مطالعه را تایید مینماید .عبدیقزلجه و همکاران ( ،)1389در تحقیقی
بر روی  16رقم جو ایرانی گزارش نمودند که اختالف معنیداری بین
ارقام مختلف جو کشور از لحاظ حجم گاز تولیدی ،نرخ ثابت تولید
گاز ،ماده آلی قابل هضم و انرژی قابل متابولیسم وجود دارد .حجم گاز
تولیدی انواع نان خشک در ساعات اولیه ( 8ساعت اول) ،بهسرعت
افزایش و سپس روند کندتری را دنبال کرد (شکل  )1که دلیل آن تجزیه
سریع کربوهیدراتهای سهلالهضم نان خشک و کاهش  pHداخل
سرنگهای مورد آزمایش بود Menke .و همکاران ( )1979ضمن تایید
نتیجه فوق گزارش نمودند که از این روش فقط میتوان برای مقایسه
تجزیه پذیری مواد مشابه و یا مواد خوراکی که کربوهیدرات ساختمانی
قابل تخمیر متوسطی دارند استفاده کرد Menke .و )1987( Steingass
و همچنین  Menkeو همکاران ( )1979بیان کردند که این روش برای
مواد خشبی با کیفیت پائین بهدلیل کمبود کربوهیدرات ساختمانی
قابل تخمیر ،مناسب نمیباشد .بهطور معمول برای مقایسه میزان حجم
گاز تولیدی مواد خوراکی مختلف با تجزیهپذیری متوسط از میزان گاز
30

تولیدی پس از  24ساعت استفاده میشود ولی برای انواع نان خشک
که دارای تجزیهپذیری باالیی هستند از حجم گاز تولیدی در ساعات
اولیه ( 4ساعت اول) ،استفاده میشود (افضلزاده .)1382 ،در شرایط
طبیعی شکمبه نیز تجزیه مواد خوراکی دارای تجزیهپذیری باال پس
از دو تا چهار ساعت به حداکثر خود میرسد که در این حالت غلظت
اسیدهای چرب فرار و فشار اسمزی شکمبه نیز افزایش مییابد (Menke
و همکاران1979 ،؛  1992 ،Orskovو .)1995

شکل  :1نمودار روند تولید گاز مواد خوراکی مورد مطالعه

بین انرژی قابل متابویسم انواع نان خشک اختالف قابل مالحظهای
وجود ندارد و این یعنی یکسان بودن ماهیت انواع نان خشک .بین
انواع نان خشک با گندم نیز اختالف اندکی وجود دارد که با توجه به
این که انواع نان خشک مورد مطالعه از گندم تهیه میشوند این امر
نیز توجیهپذیر است .کامیاب ( ،)1386انرژی قابل متابولیسم را برای
گندم ،جو و ضایعات نانوایی بهترتیب 2/13 ،8/13و  14گزارش نمود.
افضلزاده ( ،)1382این انرژی را برای نانهای بربری ،لواش ،سنگک
و تافتون بهترتیب 8/12 ،5/6،12/12و  9/12گزارش داد .عبدیقزلجه
و همکاران ( ،)1389انرژی قابل متابولیسم  16رقم جو ایرانی را دارای
اختالف معنیدار گزارش نمودند .برخی از اعداد گزارششده با این مطالعه
مطابقت دارد اما در بیشتر موارد اختالف وجود دارد .از مهمترین
دالیل اختالف ،عالوه بر نوع رقم ،ماهیت ماده اولیه مورد استفاده برای
تهیه انواع نان ،میزان خاکستر و مواد آلی ،چگونگی پخت نان و مواد
افزودنی به هنگام تهیه خمیر ،میتوان بهروشهای مختلف برآورد انرژی
متابولیسمی اشاره کرد.
بین نتایج جو و سایر مواد خوراکی اختالف وجود داشت که دلیل
آن الیاف بیشتر و نشاسته کمتر موجود در دانه جو است .مصرف نان
خشک میتواند سبب بهبود اکولوژیکی محیط شکمبه از طریق تامین
انرژی و مواد مغذی برای میکروارگانیزمهای موجود در شکمبه گردد.

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

که این امر موجب افزایش پروتئین میکروبی ،افزایش اسیدهای چرب
فرار و افزایش نرخ عبور مواد هضمی از شکمبه و دستگاه گوارش
میشود (1995 ،Forbs؛  1992 ،Orskovو .)1995
در مجموع با توجه به نتایج ترکیب شیمیایی ،حجم گاز تولیدی
و باال بودن انرژی متابولیسمی ضایعات انواع نان خشک در این مطالعه
و مناسب بودن قیمت این ضایعات نسبت به سایر منابع پرانرژی مشابه،
میتوان از آن بهمقدار مناسب و بهصورت مخلوط با سایر مواد خوراکی
خشبی ،جهت جایگزینی مواد خوراکی دانهای همراه با مکملهای
ویتامینی در جیره دام استفاده کرد.

تشکر و قدردانی:
نویسندگان این مقاله بر خود الزم میدانند از مساعدت و همکاری
ریاست و پرسنل محترم آزمایشگاههای موسسه تحقیقات علوم دامی
کرج نهایت تشکر و تقدیر را بهعمل آورند.
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