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اهمیت ژالتیناسیون در فرآیند پلت کردن خوراک
Importance of gelatinization in pellet processing feed

خالصه
اهمیت نشاسته به عنوان مهمترین منبع انرژی کامال مشخص است .یکی از روشهای استفاده حداکثر از اینن منبنع
انرژی ،استفاده از فرآیند ژالتیناسیون است .ژالتیناسیون سبب تورم گرانول هنای نشاسنته منیشنود و اینن مهن ،
سبب افزایش قابلیت هض آن می شود .آشنایی با این فرآیند و چگونگی اسنتفاده حنداکثری از آن ،از مباحن
این مقاله است.
مقدمه
یکی از مهمترین منابع تأمین انرژی برای حیوانات اهلی ،نشاسته می باشد .جهنت حنداکثر اسنتفاده از اینن منبنع
انرژی ،باید مقدار زیست فراهمی آن افزایش یابد تا که انرژی بیشتری از نشاسنته آزاد شنود(دونالد .)1002،در
حیوانات نشخوارکننده نیز ،نشاسته یکی از منابع مه تنامین اننرژی جهنت رشند میکروبنی در دسنتگاه گنوار
است .امروزه پلت نمودن یکی از روشهای متداول در صن ایع خوراک دام منی باشند کنه البتنه پنیش نیناز پلنت،
استفاده از فرآیند پخت و سیست پیش پخنت ) (Conditioningمنیباشند(لی و همکناران .)1002 ،یکنی از
مه ترین مزایای سیست پلت در کارخانجات خوراک دام ،استفاده از مزاینای ژالتیننه شندن کربوهیندراتها در
فرآیند پلت میباشد که امروزه نظر بسیاری از متخصصین را به خود جلب نموده است.
تعریف ژالتیناسیون و اندازهگیري آن
ژالتینه شدن نشاسته بدین مفهنوم اسنت کنه در درون کربوهیندراتها و بنویهه در سناختار مولکنولی نشاسنته کنه
مولکول های خطی آمیلوز و مولکول های نشاستهای آمیلو پکتین قرار دارند ،ایجناد تنورم شنود و در نی اینن
تورم  ،مولکول های خطی آمیلوز از گرانول ها فاصله بیشتری میگیرند .این تورم مولکولهنای نشاسنته و فاصنله
گرفتن مولکولهای خطی آمیلوز و آمیلوپکتین از هسته مرکزی سناختمان نشاسنته ،سنبب ایجناد سنطت بیشنتر از
کربوهیدراتها شده که متعاقب آن سهولت در افزایش هض و جذب دستگاه گوار

حیوانات فراه منی شنود

(ابدل و همکاران .)1001،جهت اندازهگیری میزان ژالتیناسیون در صنعت خنوراک دام دو رو
رو

اول بر مبنای روشهای آنزیمی است .در این رو

با انکوباسیون نشاسته با آنزی آمیلوگلوکوزینداز بنرای

مدت مشخص ،میزان تخریب نشاسته اندازهگیری منی شنود .در رو
استفاده میشود (آکراه و همکاران.)2111،

وجنود دارد.
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شکل  :2نحوه وقوع عمل ژالتیناسیون و آزادشدن محتویات سلولی
اندازه گرانولهاي نشاسته و اثر آن بر ژالتیناسیون
عمده نشاسته در آندوسپرم دانهها به صورت گرانول وجود دارد .برخی از محققان قطر گرانول هنای موجنود در
بعضی از مواد خوراکی را ذکر نمودهاند که بطور مثال برای دانه برنج  8میکرومتر ،داننه گنندم  11میکرومتنر،
ذرت  33میکرومتر و سیب زمینی  38گزار

شده است(چویتلی و موسنته .)1001،حضنور آمیلنوز بیشنتر در

نشاسته سبب افزایش گرانول های متوسط میشود و آمیلوز در گرانول های درشت تنر ،بیشنتر یافنت منیشنود.
حضور برخی از مواد مانند چربیها و پروتئین در گرانول هنای نشاسنته سنبب منیشنود کنه قابلینت هضن منواد
نشاستهای ک میشود و همچنین مشخص شده است که با افزایش قابلیت ژالتیناسیون ،بهبود قابلیت هضن منواد
غذایی نیز ایجاد میشود (کرو و همکاران.)1000،
دما از مهمترین عوامل موثر بر فرآیند ژالتیناسیون است .هر چند فشار موجود نیز عامل مهمی است .ژالتیناسیون
در دمای  00-80درجه و البته با فشار معین ،در حداکثر ممکن اتفاق میافتد .در ی ژالتیناسنیون ،ویسنکوزیته
افزایش مییابد و سبب افزایش میزان آمیلوز منیشنوند(وود .)2181،یکنی از اصنلیتنرین مشنکالت فنرآوری
خوراک دام و یور ،استفاده از حداکثر میزان ژالتیناسیون است که این مه با توجه دقیق به زمان پخت ،مینزان
حرارت در زمان پخت و مقدار فشار موجود در محیط پخت بدست میآید .جدول شماره  2برخنی از دماهنای
ژالتیناسیون تعدادی از مواد را نشان می دهد.
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 دامنهی دمای ژالتیناسیون برخی از دانهها:2 جدول

. موجب بهبود این فرآیندها میشود، استفاده از فرآیندهای تکمیلی،در سیست های نوین کارخانجات
در شمارهی آتی ابعاد دیگری از این فرآیند مه و رو های به حنداکثر رسناندن آن بنهوینهه در کارخانجنات
.خوراک دام و یور ذکر میگردد
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