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 CNCPSپذيري، هاي سويا و كلزا، پرتودهی مايکروويو، خصوصیات فیزيکی، تجزيهفرآورده هاي كليدي:واژه

 29-922-92  طرح تحقیقاتی شماره شناسه منبع یافته:

 ا... مستانیسعید حسنی، روحنژاد، نورمحمد تربتی نویسنده)گان(:

هاي پروتئینی و فیبر اي فرآوردهات فیزيکی، شیمیايی و تغذيهمطالعه اثر پرتوتابی بر برخی از خصوصی عنوان:

 اي سويا و كلزااي و غیرعلوفهعلوفه

 29-922-92 شماره:

 92/3/9323  تاریخ:

های کوتاه یافته

 علمی
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 هاترین یافتهمهم

(. P>90/9هاي سويا و كلزا تغییري مشاهده نگرديد )ر تركیب شیمیايی فرآوردهدر اثر فرآوري با پرتو مايکروويو د -1

 (.P<90/9داري مشاهده شد )هاي سويا و كلزا تغییر معنیكه در اجزاي ديواره سلولی فرآوردهحالی در

اي دانه و تودهاي كاه و پوسته و كاهش دانسیته دار باعث افزايش دانسیته تودهطور معنیفرآوري با مايکروويو به  -9

هاي سويا شی مربوط به فرآورده(. همچنین ظرفیت نگهداري آب در تیمارهاي آزمايP<90/9كنجاله سويا گرديد )

به موازات افزايش زمان پرتوتابی دانسیته هاي كلزا (. در مورد فراوردهP<90/9داري كاهش يافت )طور معنیبه

(، اما از نظر ظرفیت نگهداري آب و ظرفیت P<90/9فزايش يافت )دار اطور معنیهاي آزمايشی بهاي مادهتوده

  داري بین تیمارها مشاهده نشد.بافري تفاوت معنی

اي ماده خشک، پذيري شکمبهآلی كاه و پوسته سويا افزايش و تجزيه اي ماده خشک و مادهتجزيه پذيري شکمبه -3

 .هی با مايکروويو كاهش يافتآلی و پروتئین خام دانه و كنجاله سويا در اثر پرتود ماده

طور قابل توجه باعث كاهش دار داشت و بههاي سويا اثر معنیپروتئین فرآورده 1Bو  Aهاي پرتوتابی بر بخش -4

كربوهیدرات  Cو  3Bهاي نکرد. بخش ( و ديگر اجزاي پروتئینی تغییرP<90/9شد ) 1Bو افزايش بخش  Aبخش 

 ( و بقیه اجزا تغییر پیدا نکردند.P<90/9دار قرار گرفت )اثیر معنیتهاي سويا در سیستم كرنل تحتفرآورده

هاي كلزا در فرآوردهCNCPS اساس مدل هاي پروتئین بردار بخشهمچنین پرتوتابی باعث تغییر كاهش معنی  -0

در دانه و پوسته كلزا مشاهده شد  Cدانه، كنجاله و كاه كلزا و بخش  Aداري در بخش شد و كاهش معنی

(90/9>P). 

هاي سويا و اي فرآوردهدهنده تاثیر مثبت پرتودهی با مايکروويو بر ارزش تغذيهبه طور كلی نتايج اين تحقیق نشان -2

له( از هاي سويا و كلزا )كاه، پوسته، دانه و كنجاوري فرآوردهشود جهت افزايش بهرهكلزا بود. بنابراين، پیشنهاد می

 .روش پرتوده
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 اهميت موضوع

اي مواد خوراكی مورد مطالعه قرار گرفته است. اگرچه ارزش تغذيه منظور بهبودآوري بههاي مختلف عملروش

حال اطالعات اندكی شوند در عینآوري شیمیايی، بیولوژيکی و فیزيکی اعمال میصورت عملها اكثراً بهاين روش

دارد. از  ها در استان گلستان به روش فیزيکی پرتوتابی وجودهاي آنآوري سويا و كلزا و فرآوردهدر زمینه عمل

هاي و كلزا و فرآوردهاي سويا منظور تعیین برخی از خصوصیات فیزيکی، شیمیايی و تغذيهرو تحقیق حاضر بهاين

آوري پرتوتابی با ترين دانه روغنی كشت شده در استان گلستان انجام و همچنین اثر عملعنوان عالیبه آن

 گیرد.ار میها مورد ارزيابی قرمايکروويو بر اين خصوصیات آن

 اف(مقدمه )فرضيه ها و اهد

هاي آن شامل كنجاله، پوسته و كاه و كلزا و فرآوردههاي سويا مواد خوراكی مورد آزمايش در اين تحقیق دانه

ی و كاهش يا از بین براي بهبود ارزش غذاي شود.طور سنتی در تغذيه نشخواركنندگان استفاده میباشد، كه بهمی

آوري هاي مناسب عملت هضم مواد لیگنوسلولزي از روشها و افزايش قابلیاي موجود در آنتغذيهبردن مواد ضد

نظر آوري آگاهی از شرايط مناسب نیز بسیار ضروري بههاي مختلف عمل. در میان روشكنندخوراک استفاده می

اي مواد خوراكی بتوان ارزش مواد خوراكی را نیز براي حیوانات تغذيهتا عالوه بر از بین بردن مواد ضدرسد. می

آوري فیزيکی خوراک كه از لحاظ موثر بودن و عدم اثرات جانبی بر محیط هاي عملبهبود بخشید. يکی از روش

 (.1330باشد فرآيند پرتوتابی است )شورنگ، زيست مورد نظر می

هاي ديگر فرآوري باشد. از جمله زاياي بیشتري نسبت به روشرسد كه استفاده از پرتوتابی داراي مبه نظر می

هاي غیر قابل هضم ها، عدم ايجاد فرآوردهويژه پروتئینتوان به آسیب كمتر به مواد مغذي بهمزاياي پرتوتابی می

و افزايش  ماندههاي میکروبی و قارچی از مواد خوراكی، نداشتن اثرات باقیهاي میالرد، حذف آلودگیمانند فرآورده

 (.1331 قابلیت هضم مواد مغذي اشاره كرد )شورنگ و همکاران،
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکميلی )مشتمل ب

 

 .هاي سویا)دقیقه( بر خصوصیات فیزیکی فرآورده اثر زمان پرتودهی با مایکروویو -3-3جدول 

  اجزاء

 تیمار

09BD 

 لیتر()گرم/ گرم میلی

199BD 

 لیتر(/گرم میلی)گرم

WHC 
 )گرم/گرم ماده خشک(

DMS 
 (گرم/گرم ماده خشک)

BC 
 (واالن/لیتراكیمیلی)

      كاه

 b30/9 b39/9 a09/0 43/9 2/2 )صفر( شاهد

 a31/9 b39/9 b22/4 41/9 3/2 دو دقیقه
 a31/9 a34/9 b23/4 40/9 41/19 چهار دقیقه

SEM 993/9 991/9 92/9 99/9 22/9 
 21/9 90/9 994/9 94/9 993/9 لسطح احتما

      پوسته
 b31/9 c34/9 92/2 b31/9 22/3 )صفر( شاهد

 a49/9 b32/9 13/2 b32/9 93/3 دو دقیقه
 a41/9 a31/9 92/2 a04/9 12/1 چهار دقیقه

SEM 91/9 991/9 14/9 99/9 49/9 
 92/9 91/9 29/9 9991/9 994/9 سطح احتمال

      كنجاله
 a13/9 a14/9 a09/3 c19/9 33/13 )صفر( شاهد

 b10/9 b19/9 a23/3 b12/9 03/14 دو دقیقه
 b10/9 c22/9 b12/3 a29/9 12/14 چهار دقیقه

SEM 91/9 993/9 90/9 91/9 41/9 
 99/9 9991/9 991/9 9991/9 993/9 سطح احتمال

      دانه
 a11/9 a21/9 a33/3 b24/9 b14/19 )صفر( شاهد

 a19/9 b22/9 b21/9 b22/9 a99/14 دو دقیقه
 b24/9 c21/9 b21/9 a29/9 a29/13 چهار دقیقه

SEM 993/9 993/9 92/9 94/9 99/9 
 991/9 999/9 913/9 9991/9 9991/9 سطح احتمال

09BD- 199، 09اي دانسیته تودهBD- 199اي دانسیته توده ،WHC-  ،ظرفیت نگهداري آبDMS-  ،ماده خشک محلول 

BC- ري.ظرفیت باف SEM– درصد  0سطح  دار دردهنده اختالف معنیمشابه در هر ستون نشانطاي استاندارد میانگین. حروف غیرخ

 .باشدمی

 

 


