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اثرات نوع ماده خوراکی و ترکیبات کنسانتره بر استحکام و ماندگاری پلت
Effects of feed type and concentrate constituents on strength and durability of pellet
خالصه
پلت کردن عالوه بر کاهش اتالف خوراک و حمل و نقل آسان آن ،میتواند باعث افزایش در قابلیت هضم ،مصرف
خوراک و در نتیجه رشد بهتر حیوان گردد .بهدلیل اختالفات در خصوصیات فیزیکو-شیمیایی مواد خام ،تأثیر اجزاء مختلف
خوراک روی استحکام و ماندگاری پلت متفاوت است .نشاسته پیش ژالتینه شده منجر به تولید پلتهایی با سختی و
ماندگاری بیشتر نسبت به نشاسته خام میشود .پروتئین تحت شرایط گرما ،نرم و قالبپذیر شده و به عنوان یک بایندر سبب
افزایش استحکام پلت میشود .فیبر محلول درآب ویسکوزیته خوراک و استحکام پلت را افزایش میدهد .وجود چربی در
خوراک منجر به کاهش ماندگاری پلت میشود.
مقدمه
روشهای فرآوری متعددی جهت مواد خورا کی مورد استفاده دام و طیور بکار گرفته می شوند .برخی از این روشها ممکن
است ارزش غذایی مواد خوراکی را بهطور قابل توجهی تغییر دهند .پلت کردن یکی از روش های فرآوری مواد خوراکی
است که عالوه بر کاهش اتالف خوراک و حمل و نقل آسان آن ،می تواند باعث افزایش در قابلیت هضم و مصرف
خوراک و در نتیجه رشد بهتر حیوان گردد .همچنین حرارت دادن در فرآیند پلت کردن مواد خوراکی میتواند باعث
کاهش آلودگی آن گشته و قابلیت هضم آن را بهبود بخشد .این فرآیند باعث میشود حیوان مصرف خوراک را در جیره-
های کمانرژی افزایش دهد یا انرژی مصرف شده جهت مصرف خوراک را کاهش دهد .این فرآیند شانس حیوان برای
انتخاب اجزای خوراکی جیره که ممکن است منجر به عدم تعادل مواد مغذی شود را کاهش میدهد .در نتیجه پلتهای
تولیدی باید تا حد ممکن محکم باشند بطوریکه در مقابل تکانهای شدید و حمل و نقل مقاوم باشند (بهنک.)4991 ،
بنابراین کیفیت پلت اغلب به صورت شاخص پایداری پلت ارزیابی می شود که عبارت است از نسبت پلتهایی که پس از
تکان دادن فیزیکی پلت در طی یک زمان معین ،سالم باقی میمانند.
عوامل موثر بر کیفیت پلت
عوامل متعددی کیفیت پلت را تحت تاثیر قرار می دهند(شکل  .)4از بین این عوامل فرموالسیون و نوع و مقدار مواد
خوراکی در کنسانتره بیشترین تاثیر را بر کیفیت پلت دارد .حدود  14درصد از کیفیت پلت تابع این عامل میباشد(شکل .)4
به دلیل اختالفات در خصوصیات فیزیکو-شیمیایی مواد خام ،تأثیر اجزاء مختلف خوراک روی استحکام و ماندگاری پلت
ممکن است به صورت تأثیر ترکیبات خوراک مثل نشاسته ،پروتئین ،فیبر و چربی مورد بررسی قرار گیرد .به دلیل اینکه
رفتارهای باند شدن اجزاء خوراک ،علی رغم نوع ماده خام اغلب مشابه است ،بنابراین خصوصیات باند شدن اجزاء خوراک
تابع ژالتینه شدن نشاسته ،دناتوره شدن پروتئین و انحالل و دوباره کریستاله شدن بعدی قندها و نمکها میباشد (توماس و
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همکاران .)4991 ،در این مقاله به برخی از اثرات ترکیبات مواد خوراکی بر کیفیت کنسانتره اشاره شده است .در شماره
های بعدی ،جزئیات بیشتری در این خصوص ذکر خواهد شد.
 1نشاسته
نشاسته به صورت یک بایندر عمل میکند (توماس و همکاران .)4991 ،نشاسته طبیعی توانایی باند شدن کمتری نسبت به
نشاسته ژالتینه شده دارد .در حضور رطوبت و حرارت ،ژالتیناسیون نشاسته اتفاق میافتد .سایش مکانیکی در طی فرآیند
متراکم سازی ،نیز ژالتیناسیون نشاسته را بهبود میبخشد .ژالتیناسیون نشاسته با دو مکانیسم اتفاق میافتد:
 )4هیدراسیون (آبگیری) و متورم شدن گرانولهای نشاسته و نهایتاً تخریب ساختار کریستالی آن به دلیل اثرات
همزمان دما و رطوبت.
 )2تخریب گرانولهای نشاسته توسط سایش کنسانتره مش به هنگام خروج از دای.
ژالتیناسیون بیشتر نشاسته ،سبب افزایش ماندگاری پلت خواهد شد (هفنر و فاست .)4991 ،وود ( )4919اثرات افزودن
نشاسته خام یا نشاسته پیش ژالتینه شده را روی سختی و ماندگاری پلت بررسی کرد و نتیجه گرفت که نشاسته پیش ژالتینه
شده منجر به تولید پلتهایی با سختی و ماندگاری بیشتر نسبت به نشاسته خام میشود.
 2پروتئین
پروتئین تحت شرایط گرما نرم و قالبپذیر خواهد شد و بهعنوان یک بایندر عمل میکند .این ویژگی ها به افزایش استحکام
پلت کمک خواهد کرد (وینوویسکی .)4911 ،در طی پلت کردن خوراک ،ترکیبی از اثرات حرارت ،رطوبت و سایش
منجر به دناتوره شدن پروتئین می شود که سبب ایجاد خاصیت چسبانندگی پروتئین میگردد (وود .)4919 ،پروتئین دانه-
های غالت با قابلیت تشکیل خمیر مثل گندم (وینوویسکی )4911 ،چاودار و جو (موران )4919 ،و کنجاله سویا
(کاوالکانتی )2441 ،به بهبود ماندگاری پلت کمک میکنند .کاوالکانتی ( )2441گزارش کرد که پروتئینی که از ذرت
منشأ میگیرد (به عبارتی پودر گلوتن ذرت) اثرات منفی بر روی ماندگاری دارد.
وود ( )4919هنگام افزودن پروتئین دناتوره شده سختی و ماندگاری پلت بیشتری را مشاهده کرد .نشاسته (خام یا پیش
ژالتینه شده) هنگامیکه با پروتئین خام پلت شده بود ،اثرات کمی روی ماندگاری پلت داشت .میانگین ماندگاری پلت اندازه
گیری شده توسط دستگاه هولمن برای جیرههای حاوی  %14نشاسته خام و  %04پروتئین خام %18 ،بود و برای جیره های
حاوی  %14نشاسته پیشژالتینه شده و  %04پروتئین خام %90 ،بود .با این وجود ،وود ( )4919مشاهده کرد که اثر نشاسته
پیشژالتینه شده برجستهتر بود ،هنگامی که با پروتئین دناتوره شده پلت شد .میانگین ماندگاری پلت اندازهگیری شده توسط
دستگاه هولمن برای جیرههای حاوی  %14نشاسته خام و  %04پروتئین دناتوره شده  %49بود و برای جیرههای حاوی %14
نشاسته پیشژالتینه شده و  %04پروتئین دناتوره شده %94 ،بود .مخلوط مواد خوراکی حاوی نشاسته خام و پروتئین دناتوره
شده بدترین کیفیت را داشتند و چسبندگی بسیار کمی را ایجاد کردند و پلتهای تولیدی در این شرایط بسیار ضعیف بودند.
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بریگس و همکاران با افزایش درصد پروتئین خام جیره طیور از  %40/1به  %24مشاهده کردند ماندگاری پلت از  %90به
 %19درصد افزایش یافت.
 3فیبر
فیبر ،به فیبر محلول در آب و فیبر نامحلول در آب طبقهبندی میشود .فیبرهای محلول درآب ویسکوزیته خوراک را افزایش
داده و اثرات مثبت روی استحکام ساختاری پلتها دارند .فیبرهای نامحلول در آب ممکن است در بین ذرات یا فیبرها
محصور و بهدام بیافتند (راف .)4902 ،بهدلیل خصوصیات کشسانی آنها (به عبارتی سختی و ارتجاعی) فیبرها ممکن است
به خوبی بین ذرات و فیبرها باند نشوند (توماس و همکاران .)4991 ،همچنین وجود فیبرهای بزرگ در مواد اولیه پلت منجر
به ایجاد نقاط ضعیفی در پلتها میشود .آنگولو و همکارن ( )4998گزارش کردند که خوراکهای حاوی  9 ،1/1و %41
فیبر ،به ترتیب منجر به ماندگاری پلت  90/4 ،99/1و  %91/1شد.
 4چربی یا روغن
وجود چربی یا روغن (حیوانی یا گیاهی) در خوراک منجر به کاهش ماندگاری پلت می شود (ریچاردسون و دی 4990 ،و
آنگولو و همکاران .)4990 ،به ایندلیل که چربی به صورت گریس (ماده روان سازنده) بین ذرات و خوراک و بین
خوراک و دیواره دای پلت میشود .به دلیل سایش کمتر در دای ،فشار در دای کمتر شده که این خود منجر به کاهش
ماندگاری در پلت های تولیدی خواهد شد .به دلیل طبیعت هیدروفوبیک چربی ،چربی اضافه شده به خوراک از باند شدن
ترکیبات محلول در آب موجود در خوراک مثل نشاسته ،پروتئین و فیبر جلوگیری میکند (توماس و همکاران .)4991 ،در
صورت عدم افزودن چربی ،گاهی اوقات چربی دیواره سلولی (طبیعی) ممکن است از سلول خارج شده و به صورت یک
ترکیب باند کننده بین ذرات عمل کرده و ایجاد پلهایی بنماید که ممکن است اثرات مثبتی روی ماندگاری پلت بگذارد
(توماس و همکاران .)4991 ،برای بدست آوردن حداکثر کیفیت پلت ،افزودن چربی قبل از پلت کردن نباید بیشتر از %4/8
باشد (وست .)4991 ،برطبق مطالعات بریگس و همکاران ( ،)4999میزان روغن نباید از  %8/0در جیرههای حاوی ذرت با
روغن باال و کنجاله سویا تجاوز نماید .کاوالکانتی ( )2441باند شدن مناسب نشاسته ،پروتئین و چربی را در  41نوع
خوراک مختلف بررسی کرد که از مخلوط درصدهای مختلفی از ذرت ،کنجاله سویا و روغن سویا بدست آمده بود .این
محقق متوجه شد که سطوح چربی بیش از  %0/8ماندگاری پلت را کاهش میدهد .بهعالوه ،سطوح زیاد چربی بیش از
 %0/8روی باند شدن مناسب نشاسته و پروتئین تأثیر گذاشته و در این شرایط میزان چربی یک فاکتور غالب تعیین کننده
ماندگاری پلت است.
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شکل  1عوامل موثر بر کیفیت پلت

کاندیشنینگ()Conditioning
آسیاب کردن()Grind
فرموالسیون کنسانتره()Formulation
ویژگیهای دای()Die
سردکردن و خشک کردن()Dry/Cooling
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