روشهای عمل آوری خوراک دام
بسیاری از کنسانتره های قابل مصرف در نشخوارکنندگان برای اینکه بتوانند به گونه ای کامل به وسیله گاو
گوارش شوند ،نیاز به فرآوری دارند .یکی از دالیل مهم انجام فرآوری وجود پوسته بیرونی دانهه یها کوکیکهو
است که از دسترسی کامل آنزیم های گوارشی به درون دانه جلوگیری می کند .با فرآوری مواد خوراکی می
کوان قابلیت هضم آن را افزایش داد  .در فرآوری خوراک اهدافی دنبا می شود که مهی کهوان بهه مهوارد زیهر
اشاره نمود:
الف -کغییر و اصالح اندازه ذرات خوراک
ب -جلوگیری از کخریب و فساد خوراک
ج -بهبود بخشیدن به خوشخوراکی خوراک
د -غیر فعا نمودن سموم و از بین بردن مواد ضد کغذیه ای
ه -بهبود بخشیدن انبارداری و حمل و نقل آسان خوراک
و -کاهش بار میکروبی خوراک
ز -کاهش کغذیه انتخابی کوسط دام
ح -بهبود کیفیت مواد مغذی
ط -کاهش هزینه های کولید
ی -افزایش راندمان استفاده از مواد مغذی خوراک
زمانی که حداکثرکولید در دام مد نظر باشد ،فرآیند خوراک بسیار مهم می باشد .در نشهخوارکنندگان
زمانی که سطح مصرف افزایش می یابد ،راندمان و قابلیت هضم خوراک به خاطر افزایش سرعت عبور مواد از
شکمبه کاهش می یابد .در این حالت فرآیند مواد غذایی می کواند قابلیت هضهم خهوراک را بهبهود بخشهد  .از
طرف دیگر وجود کعاد بین افزایش میزان مصرف خوراک و سرعت عبور آن از دستگاه گوارش ضروری می
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باشد .در نشخوارکنندگان افزایش مصرف غذا باعث کاهش انهدکی در قابلیهت هضهم آن مهی گهردد .زیهرا بها
کاهش اندازه ذرات خوراک عبور آن از دستگاه گوارش کسریع شده و فرصت هضم محدود می گهردد .عمهل
آوری بیش از اندازه ارزش فیبری اندک کنسانتره را بیشتر میکاهد و موجب بروز ناهنجاریههای گوارشهی در
گاوهای شیری می گردد که جیره های دانه ای دریافت می کنند  .آنچه که مهم است حاصل فرآیند باید از نظر
اقتصادی و همچنین ارزش کغذیه ای قابل رقابت با غذای معمو دام باشد کها هزینهه انجهام فهرآوری در سیسهتم
کوجیه اقتصادی داشته باشد .مسئله ای که هنوز هم کم و بیش مد نظر پرورش دهندگان گهاو مهی باشهد ،هزینهه
زیاد پرداختی به خوراکهای فرآوری شده است که اغلب بیشتر از ارزش خوراک معمو می باشد .
روش های مختلف فرآوری که بر روی خوراک انجام می گیرد عبارکند از:
الف -فرآیندهای شیمیایی
ب -فرآیندهای میکروبیولوژی
ج -فرآیندهای فیزیکی– مکانیکی

الف  -فرآیند های شیمیایی
در فرآیندهای شیمیایی که عمدکاً به خاطر هضم پلی ساکاریدهای مهواد خهوراکی انجهام مهی گیهرد،
هدف اصلی شکستن پیوندها و اکصاالکی است که اجزای دیواره سلولی را به همدیگر مرکبط می نمایهد .پیونهد
ایجاد شده بین پلی ساکارید ها بخصوص همی سلولز ها و مواد فنلیک در کنظیم هضم آن کوسط حیوان دخالت
دارد.
مواد قلیایی
فرآوری با مواد قلیایی از روشهای شیمیایی می باشد .کرکیبات قلیهایی بها حهل همهی سهلولز ،لیگنهین و
سیلیس و هیدرولیز استرهای اسید یورونیک و اسید استیک و متورم نمودن سلولز باعث متالشهی شهدن دیهواره
سلولی می گردد .حدود کأثیر کرکیبات قلیایی بر هر نوع علوفه ،خاص آن علوفه می باشد .اسهتفاده از کرکیبهات
قلیا یی برای قسمت هایی نظیر ساقه و برگ سورگوم ،ساقه و برگ ذرت ،کاه گندم و کاه سایر غالت به بهبود
قابل مالحظه ای در ارزش غذایی آنها منجر شده اما در مورد کاه بقوالت کأثیر آن چشهمگیر نمهی باشهد .مهواد
قلیایی باعث افزایش فیزیکی ظرفیت نگهداری آب (نقطه اشهباع الیهافو و افهزایش سهطح داخلهی مهواد لیگنهو
سلولزی گردیده که باعث حساسیت بیشتر این مواد به اثر آنهزیم هها مهی شهود .از نظهر شهیمیایی مهواد قلیهایی
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موجب صابونی شدن استرهای اسید گلوکونیک و گروه استات از پلیمرزایالن می شود .مهواد قلیهایی از طریه
افزایش سطح کماس الیاف لیگنوسلولزی با آنزیم های میکروبی و محلهو نمهودن بعضهی از اجهزای الیهاف خهام
باعث افزایش قابلیت هضم دیواره سلولی می گردد .در جدو خال صهه ای از نتهایا اثهر مهواد قلیهایی بهر روی
قابلیت هضم آزمایشگاهی مواد خوراکی با الیاف زیاد در نشخوارکنندگان ذکر شده است:
جدو اثرسود سوز آور بر قابلیت هضم آزمایشگاهی ) (In vivoمواد خوراکی
نوع
علوفه

مقدار سود

قابلیت هضم

قابلیت هضم

سوزآور

ماده خوراکی

ماده خوراکی

(درصد ماده

شاهد (%و

فرآیند شده(%و

میزان کغییر

منبع

خشکو
کاه گندم

4

23

55

32

(ویلسون و بیگدن4694 ،و

کاه گندم

2/2

55

14

49

(سینگ و جکسون4614 ،و

کاه گندم

43

49

94

41

(واکسون4644 ،و

کاه جو

4

21

53

45

(اوالدو همکاران4611 ،و

کاه جو

4/5

51

93

5

(جایاسوریا و همکاران،

کاه جو

43

49

91

44

(واکسون4644 ،و

کاه یوالف

4/5

44

91

34

(گوردن4631 ،و

کاه یوالف

43

52

91

45

(واکسون4644 ،و

سورگوم

4

44

53

1

(سامرز و همکاران،

4615و

4611و
ساقه و برگ
ذرت علوفه

(کلوپ فنستئین و
2

51

93

43

همکاران4616 ،و

ای
گراس
گرمسیری

4

45

54

9

(گیهاد4616 ،و

باگاس

4/5

49

94

45

(استون و همکاران،
4695و
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استفاده از مواد قلیایی برای فرآوری خوراک دارای معایبی می باشد .از جمله این معایب می کوان به خوردگی
فلزات و ماشین آالت ،افزایش قلیائیت خاک و بطور کلی آلودگی محهیط زیسهت اشهاره نمهود .بنهابراین مهواد
خوراکی عمل آوری شده با این مواد بایستی در جای محصور نگهداری شوند.
آمونیاک
استفاده از آمونیاک در فرآوری مواد خوراکی دارای الیاف زیاد یک پدیده جدید نیسهت .لهمهان در سها
 4615مواد خوراکی دارای پیوندهای قوی لیگنوسلولزی را آمونیاکی نمود .گازآمونیاک حهاوی  13/3درصهد
ازت است و کحت فشار بصورت مایع ذخیره می گردد و در هنگام خروج از کپسو به صورت گاز خارج مهی
شود .گاز آمونیاک با رطوبت موجود در مواد سلولزی کرکیب و کبدیل به هیدرواکسهید آمونیهوم )(NH4oH
شده  ،آمونیوم به شکل  NH4+به مواد غذایی مورد عمل می چسهبد و دیگهر آزاد نمهی شهود .مکانیسهم عمهل
آمونیاک در افزایش قابلیت هضم مواد سلولزی ظاهراً شبیه به سود سوزآور به شکل ایجاد کورم در الیاف مهواد
خشبی می باشد .به نظر می رسد افزایش قابلیت هضم مواد خشبی در اثر آمونیاک از طری محلو نمودن همی
سلولز و نیز افزایش قابلیت استفاده میکروبها از سلولز انجام می شود  .هورکون (4611و گهزارش نمهوده اسهت
که در اثر آمونیاکی کردن عالوه بر افزایش قابلیت هضم پروکئین خام ،خوشخوراکی مهواد خهوراکی بها الیهاف
زیاد افزایش می یابد.
همچنین آمونیاک موجب افزایش درصد ازت و درصد قابلیت هضم مواد سلولزی می گهردد .میکروبههای
شکمبه با استفاده از ازت قابل وصو مواد آمونیاکی شده ،کمتر به پروکئین های با ارزش بیولهوژیکی بهاال مهواد
خوراکی حمله می کنند .این امر باعث می شود که پهروکئین ههای مرغهوب دسهت نخهورده وارد روده باریهک
شوند  .از معایب استفاده از آمونیاک می کوان به اثر فرسایشی آن بر روی فلزات و بعضی از آلیاژها ،نرم کردن
چوب و اکالف بیش از حد آن از طری نشت گاز در حین عمل اشاره نمود.
اوره
فرآوری مواد خشب ی به ویژه کاه با مواد شیمیایی از جمله آمونیاک و اوره باعث افزایش قابلیت هضهم مهی
گردد  .سیلو کردن کاه حاوی  51درصد رطوبت با افزودن  2-4درصهد اوره یهک روش کهاربردی در منهاط
روستایی است که سبب بهبود قابلیت هضم کاه می شود .این روش اصطالحاً به غنهی سهازی کهاه مرسهوم مهی
باشد .استفاده از کاه غنی شده در مقایسه با کاه غنی نشده سبب افزایش کولید در حیوان می گردد .عمهل آوری
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کاه با استفاده از کرکیبات ازت غیر پروکئینی مانند اوره ،به مقهدار  4-9درصهد و نگههداری آن بهه مهدت چنهد
هفته به صورت محصور سبب افزایش قابلیت هضم و مقدار مصرف خوراک روزانه دام می شود .
به نظر می رسد فرآوری علوفه خشبی با اوره ،عالوه بر افزایش میزان اوره بهه خهوراک ،سهبب حهل شهدن
مقدار زیادی از همی سلولز موجود در خوراک و جدا شدن یا کاهش باندهای بین همی سهلولز و لیگنهین مهی
گردد.
فرآوری با اوره معمولترین و اقتصادکرین روش عمهل آوری مهواد خشهبی بهه ویهژه در منهاط روسهتایی و
دامداریهای نیمه صنعتی محسوب می شود.

ترکیبات کلرو اکسید کننده ها
در این روش ها معموالً میزان از دست رفتن سلولز و همی سلولز جزئی است (25و .سولیوان و هرشبرگ در
سا  4613گزارش نمودند که قابلیت هضم آزمایشگاهی کاه گنهدم خشهک بها آغشهته نمهودن آن بها گهاز دی
اکسید کلر از  33/1درصد به  53/3درصد افزایش یافت .گورینک و همکاران در سا  4613نشان دادند کهه 4
درصد کلریت سدیم ) (NaClo3باعث کاهش لیگنین کاه گندم از  41درصد به  1/4درصد گردید .کلهوپ
فنستئین در سا  4613چوب بال را با  4درصد پراکسید سدیم آغشته نمود.وی در این آزمایش مقدار لیگنهین
چوب بال را از  1/4درصد به 9/1درصد رساند .به نظر می رسد استفاده از آب اکسیژنه در بهبود قابلیت هضهم
مواد سلولزی با حل کردن مواد فیبری میتواند کأثیر زیادی داشته باشد.

ب -فرآوری میکروبیولوژی
استفاده از کخمیر میکروبی برای حفظ و ذخیره خوراک دام یک روش معمو می باشد .کولید سیالژ ذرت،
سورگوم ،یونجه و سایر مواد خوراکی بستگی به کخمیر غیر هوازی کربوهیهدراکهای محلهو و کبهدیل آنهها بهه
اسهیدهای چهرب فهرار و اسههیدهای دی کربوکسهیل دارد .بهرای افهزایش ارزش غههذایی خهوراک حهاوی مههواد
لیگنوسلولزی کوسط آنزیم های قارچی ،میکروبی و مخمرها آزمایشات متعهددی انجهام شهده اسهت کهه نتهایا
حاصل از آنها متفاوت میباشد .اغلب میکروارگانیسم هایی که باعهث متالشهی شهدن بخهش لیفهی گیاههان مهی
شوند ،قارچها هستند .افزایش قابلیت هضم مواد خوراکی کوسهط روشههای بیولهوژیکی بسهتگی بهه نهوع آنهزیم
سلولوکیک ،مدت کشت ،دما ،رطوبت محیط نحوه آماده سازی ،وزن مخصوص و کرکیب مهواد دارد .در حها
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حاضر بجز روش کخمیر میکروبی متداو در سیلو سازی ذرت علوفه ای و سورگوم اسهتفاده از سهایر روشههای
عمل آوری بیولوژیکی در کشور ما کوجیه اقتصادی ندارند.
ج -فرآوری فیزیکی– مکانیکی
میزان هضم خوراک به منظور کحت کأثیر قرار گرفتن کوسط میکروارگانیسم ها بستگی به مدت زمان کوقف
آن در شکمبه و نگاری دارد .مدت زمان کوقف غذا در دستگاه گوارش نیز بهه انهدازه ذرات و وزن مخصهوص
خوراک بستگی دارد .اعما فیزیولوژیکی جویدن و کخمیر میکروبی کعیین کننده میزان مصرف و قابلیت هضم
علوفه بلند هستند .سرعت عبور مواد خوراکی مهمترین عاملی است که سهبب محهدودیت مصهرف بسهیاری از
علوفه ها می شود.
فرآوری فیزیکی و مکانیکی نقش بسیار مهمی در کغذیه دام دارد .اثر این نوع فرآوری بر خوراک خشبی و
متراکم از سالیان قبل مورد کوجه محققین بوده است .بخصوص طی سالیان اخیر با ابداع روشهای متعدد این نوع
فرآوریها کوانسته اند کأثیر مطلوبی بر روند کأمین مواد مغذی مورد نیاز از خوراک قابل دسترس نشخوارکنندگان
داشته باشند.
معموالً فرآوری فیزیکی– مکانیکی به طرق مختلف انجام می گیرد .اکثر محققان این روش هها را عمهل آوری
گرم و عمل آوری سرد اعالم نموده اند .
عمل آوری سرد
در عمل آوری سرد معموالً حرارت به طور معنی داری افزایش پیدا نمی کنهد .مهمتهرین روش ههای عمهل
آوری سرد عبارکند از:
الف -آسیاب کردن
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ب -شکستن یا کرک انداختن

3

ج  -اضافه کردن اسیدهای آلی یا قلیا
د -پلت کردن در حرارت معمولیً
ه -غلطک زدن

2

4

1 . grinding
2 . cracking
3
. Pelleting
4
. Rolling
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و -خیساندن

5

ز -عبور دادن با فشار از یک صفحه مشبک
ح -کجدید ساختمان کردن
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آسیاب کردن
فرآیند آسیاب کردن خرد کردن علوفه به اندازه کقریبی  4/5کا  9میلی متر به وسیله انواع آسیابها مهی باشهد.
سرعت خروج خوراک از شکمبه یکی از مهمترین سازه هایی است که سهبب محهدودیت مصهرف بسهیاری از
علوفه می شود .اگر آسیاب کردن باعث کاهش بیش از حد اندازه ذرات علوفه گردد کأثیر قابل کوجه بر میهزان
مصرف خوراک می گذارد .آسیاب کردن در شرایط مناسب باعث می گردد که خوراک کم ارزشی مانند کاه
غالت که معموالً به عنوان کنها غذای گاو بسنده نیست پس از آسیاب کردن به خوراکی کبدیل شود که نه کنهها
نیازهای نگهداری را کأ مین می کند بلکه موجب مقداری افزایش وزن نیز می شود .آسیاب کردن روش بسیار
معمو برای عمل آوری خوراک می باشد.
با استفاده از درجات متفاوت آسیاب می کوان دانه های غالت را به شهکل هها و فرمههای مختلهف فیزیکهی
کبدیل نمود .این در حالی است که گاو شیری عموماً غالکی که با ذرات درشت کر آسیاب شده اند را نسبت بهه
همان غالت که آرد شده اند ،کرجیح می دهد.
اندازه ذرات بر روی سرعت عبور از شکمبه کأثیر دارد و ذرات کوچکتر سریعتر از ذرات بزرگتر از شکمبه
عبور می کنند  .باقی ماندن ماده خوراکی در دستگاه گوارش جهت افزایش بازده آن اهمیت دارد .بنهابراین در
آسیاب کردن علوفه اعم از مواد خشبی و غالت بایستی به این نکته کوجه نمود .ریز آسهیاب کهردن کهل جیهره
موجب کوقف نشخوار و حذف نسبی کوده شناور فیبر بین مایع و گاز شکمبه می شود  .در واقع کاهش بیش از
اندازه ذرات علوفه در جیره در اثر آسیاب کردن باعث می گردد گاو زمان کمتری را صهرف نشهخوار نمهوده،
میزان مواد هضمی شناور در مایع شکمبه کاهش یابد و باعهث کهاهش میهزان نشهخوار گهردد .ایهن امهر باعهث
کاهش کولید بزاق شده و کاهش کولید بهزاق شهرایط را بهرای افهت  pHشهکمبه فهراهم مهی نمایهد .افهت pH
شکمبه نیز باعث کاهش فعالیت باکتریهای سلوالیتیک می گردد .
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غلطک زدن
یکی از روش های متداو برای افزایش قابلیت دسترسی بیولوژیکی کرکیبات دانه های غالت ،غلطک زدن آنها
می باشد .غلطک زدن ساختمان درونی هسته را برای میکروبهای شکمبه و اثرات آنزیمهی بیشهتر قابهل دسهترس
می کند .به خاطر پوسته ضخیم و غیر قابل نفوذ دانه های جو غلطک زدن جو ممکن است بیشتر از سایر غالت
مفید باشد .اورسکف و همکاران (4611و قابلیت هضم ماده آلی را بهرای جهو کامهل  91/3درصهد و بهرای جهو
غلطک خورده به صورت خشک 12/4 ،درصد گزارش گردیده است .روش غلطک زدن معموالً در جیره های
دامهای پرورای بیشتر کاربرد دارد .قابلیت هضم ماده خشک جیره ههای پهرواری بهر پایهه جهو ،بها جهو غلطهک
خورده خشک  11/5درصد و با جو غلطک خورده به همراه بخار  14/5درصد گزارش شده است .
خیساندن
عمل خیساندن  49کا  34ساعت قبل از غلطک زدن به منظور رسهاندن رطوبهت دانهه هها بهه  31- 35درصهد
انجام می شود .کریستین و همکاران (4669و گزارش نمودند که خیس کردن دانهه غهالت نهوعی عمهل آوری
است که موجب می شود بذر متورم شده ،سیستمهای مختلف آنزیمی فعا شوند که این آنزیم ها باعث کبهدیل
مواد مغذی در دانه ها به مواد ساده کر می شود.از دیگر مزایای خیساندن دانه های جو می کوان به کولیهد گهرد و
خاک کمتر ،یکنواختی بیشتر اندازه ذرت نسبت به عمل غلطک خوردن ،رطوبت مناسب جیره و کأثیر بر ارزش
کغذیه ای جیره اشاره نمود.
کریستین و همکاران (4669و در یک آزمایش جو خیسهانده و غلطهک خهورده را بها جهو بهه صهورت
خشک غلطک خورده در یک جیره کامالً مخلوط ) (TMRگاو شیری و حهاوی  45درصهد سهیالژ علوفهه و
 21/4درصد جو براساس ماده خشک جایگزین نمودند .این محققین مشاهده نمودند که  4/1کیلهوگرم در روز
کولید شیر افزایش یافت ،ولی چربی و مقدار پروکئین شیر کحت کأثیر قرار نگرفت .اگرچه مصرف مهاده خشهک
در گاوهایی که با جو به صورت خشک غلطک خورده کغذیه می شدند ،انهدکی بیشهتر بهود .امها  5/1درصهد
افزایش در قابلیت هضم ماده خشک جیره حاوی جو خیسانده و غلطک خورده ،نتیجه اش بهبود در کولید شهیر
بود.
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عمل آوری گرم
مهمترین این روشها عبارکند از:
پلت کردن خوراک
پلت کردن خوراک فرآیند چند مرحله ای است که شامل در معرض بخار قراردادن خوراک آسیاب شهده
و سپس خروج خوراک داغ و مرطوب از داخل دستگاه پلت با فشار و خشک نمودن خوراک با جریان هوا می
شود.
پلت ها در طو ها ،قطرها و یا سختی های متفاوکی ساخته می شوند کهه از سهالهای گذشهته بطهور کجهاری
مورد استفاده قرار گرفته اند .معموالً کمام حیوانات اهلی بافت فیزیکی پلت ها را به ویژه در مقایسهه بها آرد هها
دوست دارند .امروزه درصد زیادی از خوراک به خصوص در طیور به صورت پلهت مصهرف مهی شهود (24و.
فرآیند پلت کردن همانند فرآیند آسیاب کردن سبب شکسته شدن فیزیکی بیشتر مواد شهده و همچنهین موجهب
متراکم شدن مواد بسیار خرد شده به شکل بسته های متراکمی میشود که به آسانی خورده شده و از ایجاد گهرد
و غبار جلوگیری می نماید .از طرف دیگر به دلیل افزایش سرعت مواد پلت شده در دستگاه گوارش ،مصرف
غذا افزایش یافته و موجب کاهش زمان کخمیر شکمبه ای می گردد که بهه میهزان قابهل کهوجهی سهبب کهاهش
گوارش پذیری خوراک می شود .بنابراین کاهش گوارش پذیری خوراک ،کأثیر مثبت پلهت سهازی بهر میهزان
مصرف غذا را اندکی کاهش می دهد  .در عمل آوری برای کهیه پلت ،مواد خوراکی مهورد نظهر در رطوبهت
مناسب همراه با درجه حرارت بین  91-11درجه سلسهیوس قهرار مهی گیرنهد .در حهین عملیهات پلهت کهردن،
نیروهای برشی و نیروی مقاومت در حین خرد و پرس کردن سبب افزایش درجه حرارت و کغییرات سهاختمانی
در کرکیبات خوراک می شوند .این مراحل خصوصاً کاثیرات قابل کوجهی بر نشاسته موجود در خوراک دارند.
در صورکیکه درجه حرارت و فشار زیاد باشد ،گرانولهای نشاسته موجود در خوراک شکسته شده و ژالکینه می
شود (مولکولهای آمیالز و آمیلو پکتین از نظر ساختمانی کغییر ناپذیرندو .در طی مراحل هضم ،مراحل ذکر شده
باعث نفوذ بهتر و بیشتر آمیالز در نشاسته گردیده و در نتیجه قابلیت هضم خوراک افزایش می یابد .
همچنین پلت کردن خوراک موجب افزایش بازده کبدیل غذایی مهی گهردد  .بسهیاری از کولیهد کننهدگان
خوراک دام و طیو ر ،دامپروران و مرغداران معتقدند که پلت کردن خوراک حیوانهات کهأثیر قابهل کهوجهی در
بازده غذایی حیوانات داشته و در نتیجه در افزایش سودمندی پرورش دام و طیور موثر می باشد .استفاده از پلت
کردن کقریباً از سا  4631در دنیا مرسوم شده و در کشور ما در دهه اخیر مورد کوجه قهرار گرفتهه اسهت .ایهن
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روش فرآوری امروزه بطور وسیعی در مهورد خهوراک نشهخوارکنندگان مهورد کأییهد سیاسهت گهذاران کولیهد
خوراک دام در کشور قرار گرفته است.
پلت کردن مواد خوراکی در کولید حیوانات که به روش بسته پرورش داده مهی شهوند بخصهوص در مهورد
آنهایی که کولید زیادی دارند ،اثرات بیشتری دارد .از مزایای عمده پلت کردن خوراک دام و طیور می کوان به
موارد زیر اشاره نمود.
الف -کاهش اکالف ذرات ریز در حمل و نقل خوراک
ب  -کاهش مصرف انتخابی و اکالف غذا
ج -کاهش فضای نگهداری و ذخیره علوفه
د -افزایش مصرف بخشهای خشبی غذا
ه -سهولت کغذیه حیوانات کوسط وسایل مکانیکی
و -کاهش ماهیت گهرد و خهاکی غهذا و افهزایش خوشهخوراکی آن و در نتیجهه افهزایش مصهرف کوسهط
حیوانات
ز -ژله ای کردن نسبی نشاسته در غالت و افزایش فعالیت آنزیمی یا میکروبی وهضم سریع.
ح -بهبود ضریب کبدیل غذایی
ط -کخریب بعضی از موادسمی یا سایر موادی که مانع رشد حیوان می شوند.
ی -یکنواخت نمودن مواد غذایی در جیره
ک -سهولت وارد نمودن بعضی مواد غذایی مایع در مراحل پلت نمودن
 سهولت کغذیه دام وطیورم -از بین بردن بعضی از باکتریها و ویروسها در طی مراحل فرآیند پلت کردن
ن -جلوگیری از اکسیده شدن بعضی از ویتامینهای محلو در چربی.
الف -انواع پلت
خوراک پلت را به دو فرم کهیه می کنند:
 -4خوراک پلت حبه ای یا خرد شده )(Granules or Crumble
 -3پلت های مکعبی یا  cubbedکه معموالً برای خوراک با الیاف خشبی زیاد بکار می رود.
ب -فاکتورهای موثر بر کیفیت پلت
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کیفیت پلت به فاکتورهای زیر بستگی دارد:
الف -جیره فرموله شده
ب -اندازه ذرات
ج -شرایط کهیه پلت
د -ویژگی های قالب پلت
ه -خنک سازی و خشک کردن پلت
کیفیت پلت معموالً با بکار بردن شاخص دوام پلت کعیین می گردد .شاخص دوام پلت کستی است کهه
در آن جیره پلت به صورت معل در جعبه ای مخصوص در زمان معین قرار مهی گیهرد کهه در طهی ایهن دوره،
خوراک کحریک شده و انتقا می یابد و مهورد بررسهی قهرار مهی گیهرد ،بعهد از پایهان حرکهت نسهبت خاکهه
باقیمانده به پلت در آغاز به عنوان شاخص پلت در نظر گرفته می شود .بنابراین هر چه خوراک با شاخص دوام
پلت باالکری باشد نشان دهنده این است که پلت بیشهتر مهی کوانهد قبهل از کغذیهه سهالم بهاقی بمانهد .بسهیاری از
خوراک های پلت در هنگام بارگیری ،ذخیره کردن و مته نمونه برداری و زمان انتقا به دامداری کخریهب مهی
شوند.
کرکیب اجزای جیره یکی از عوامل بسیار مهم در کعیین کیفیت پلت می باشد .دانه های غهالت اسهتفاده
شده و درصد آنها در جیره نیز می کواند کأثیر زیادی بر کیفیت پلت داشته باشند .استفاده از چربیها و روغنهها در
صورکیکه بیش از  4درصد در جیره باشند می کواند باعث کاهش کیفیت پلهت گهردد .بها کهاهش انهدازه ذرات
مواد خوراکی سطح کماس آنها با همدیگر افزایش یافته و باعث چسبیدن بهتر اجزای خوراک به همدیگر شهده
که منجر به افزایش کیفیت پلت می گردد .
مقدار و نوع نشاسته و پروکئین موجود در خوراک در کعیهین کیفیهت پلهت نقهش مهمهی دارد .ژالکینهه
کردن نشاسته قبل از پلت کردن در مقایسه با نشاسته معمهولی باعهث افهزایش کیفیهت پلهت مهی گهردد .میهزان
پروکئین خوراک نسبت به نشاسته نقش بیشتری در کیفیت پلت دارد  .نشاسته ژالکینهی شهده در سهطح خهارجی
خوراک با پروکئین کرکیب شده و نفوذ پلیمرهای نشاسته به مولکولهای پروکئین باعث چسبیدن ذرات غذایی بهه
یکدیگر می گردد.
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آماده کردن مواد خوراکی قبل از پلت کردن می کواند کأثیر زیادی بر کیفیت پلت داشهته باشهد .زمهان
مخلوط کردن ،نوع مخلوط کن 1و خصوصیات دستگاه برش دهنهده پلهت 6مهی کوانهد بهر افهزایش یها کهاهش
پایداری پلت موثر باشد .

روش های عمل آوری گرم و خشک
الف -برشته کردن : 41این روش در درجه حرارت  444درجه سانتی گهراد انجهام مهی شهود .در ایهن روش
محصو بدست آمده پف کرده و رطوبت آن کا  5درصد کاهش یافته و حجم آن کها  45درصهد افهزایش مهی
یابد .
ب -پف دادن :44این روش در درجه حرارت  321درجه سانتی گهراد و زمهان  1/5دقیقهه انجهام مهی شهود.
دراین روش حرارت موجب بخار شدن رطوبت و ژالکینی شهدن و انبسهاط دانهه ههای نشاسهته و غهالت شهده و
رطوبت آن معموالً  2درصد کاهش می یابد .
ج -منفجر کردن :43در این روش غالت خشک شده در هوا در ظروف بسیار مقاوم در معرض بخار آب و
کحت فشار  351پوند بر اینچ مربع (351Psiو قرار گرفته و پس از حدود  31ثانیه فشار آزاد گشته و دانهه ههای
غالت منبسط شده و پوسته خارجی آن جدا می شود.
د -پف دادن با میکروویو : 42در این روش غالت را کوسط امهواج کوکهاه مهایکروویو کهه از یهک ژنراکهور
مادون قرمز کولید می شود به میزان  62 – 446درجه سانتیگراد بهه مهدت  1/5 – 4دقیقهه حهرارت مهی دهنهد و
سپس غالت حرارت دیده در غلطک های نولینگ 44قرار می گیرد .در این روش دانه ها شهکاف نمهی خورنهد
ولی در اثر کبخیر رطوبت داخلی نشاسته منبسط گشته و ژالکینی می شود .همچنین یهک محصهو پولهک ماننهد
خرد شده پس از عبور از الی غلطک ها کولید می گردد.
عمل آوری گرم و مرطوب
شامل دو فرآیند ورقه ورقه کردن و غلطک زدن همراه با بخار مهی باشهد .در ایهن روش دانهه هها بهه مهدت
کوکاهی ( 2-5دقیقهو قبل از غلطک خوردن در معرض بخار آب قرار گرفته و سپس له می شوند .با بهره گیری
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از بخار می کوان ذرات بزرگتری را کولید نموده و یا ذرات ریز کمتری را ایجاد نمود (441و .دانه ها برای مدت
زمان کافی در معرض بخار غنی از رطوبت قرار گرفته کا درصد رطوبت آنها بهه  41-31درصهد افهزایش یابهد،
سپس از میان غلطک ها گذشته کا ورقه کاملی را کولید کنند .
یکی از فواید فرآوری به همراه بخار کاهش گرد و غبار یا آرد کولیدی می باشد که معموالً با فرآوری
خشک جو به وجود می آید .وجود گرد و خاک در جیره های حاوی غالت باال ،اغلب موجهب بهروز اسهیدوز
شکمبه ای شده که ممکن است منجر به کولید آسیب های کبدی شود.

تاثیرات فرآیندسازی بر هضم و جذب خوراک
کامین میزان کافی از دو شکل فیزیکی و شیمیایی علوفه برای کضمین سالمت شکمبه ضروری مهیباشهد .در
شرایطی که میزان علوفه درجیره کاهش یابد( یا اندازۀ ذرات علوفه در جیره کاهش یابدو گاوها زمان کمتری را
صرف نشخوار نموده و میزان مواد هضمی شناور در مایع شکمبه کاهش مییابد .کهاهش میهزان نشهخوار کولیهد
بزاق را کاهش داده و کاهش کولید بزاق شرایط را برای افت  pHمایع شکمبه فراهم میآورد .افت  pHنیز در
نهایت فعالیت باکتریهای سلوالیتیک را کاهش میدهد(59و  15و .کاهش اندازه ذرات علوفهه در جیهره نسهبت
استات به پروپیونات کولیدی در شکمبه را نیز کاهش میدهد (9و .از این رو خصوصیات فیزیکهی فیبهردر جیهره
گاوهای شیری بسیارمهم است.
ضرورت فرآوری خوراک دانهای
افزایش نسبت کنسانتره در جیره که منجر به استفاده بیشتر از غالت به فرم دانه میشهود ،عمهل آوری را در
جیرۀ گاو شیری ضروری مینماید .هنگامی که دانه غالت به طور کامهل و دسهت نخهورده بهه گاوههای شهیری
خورانیده میشوند ،گاوهای شیری به غیر از گوسالهها ،دانه را به طور ناقص میجوند .به این جهت درصد قابل
کوجهی از آنها بدون اینکه هضم شوند از دستگاه گوارش حیوان رفع مهیشهوند .بنهابراین اکثهر دانهههها قبهل از
خورانیده شدن ،فرآیند میشوند.
اصوال فرآوری دانه غالت برای بهتر نمودن قابلیت هضهم و بهازده مصهرف آن انجهام مهیگیهرد .بعضهی از
روش ها ممکن است اندازه یا کراکم مطلهوبی از ذرات را کهامین کننهد کها ذرات عبهور مطلهوبکهر را از داخهل
شکمبه داشته باشند که ممکن است خوشخوراکی را نیز افزایش دهند .آسیاب یها بلغهور کهردن از فرآینهدهایی
است که در مورد اکثر غالت به کار میرود  .آسیاب کردن بیش از حد ممکن است به پودر شدن ماده فرآیند
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شده منجر شود و خوش خوراکی دانه را کاهش دهد .بعالوه اسهتفاده از غهالت بهه صهورت ذرات ریهز ممکهن
است درصد چربی شیر را کاهش داده و احتما بروز مشکالت گوارشی را افزایش دهد.
اندازه مطلوب ذرات کا اندازه ای به مقدار دانه خورانیده شده ،بستگی دارد .مواد آسهیاب شهده خیلهی ریهز،
مقدار زیادی از مواد خوراکی مرطوب از جمله مالسها را به خود میگیرد و ممکن است به طور خیلی موثری
به صورت پلت درآیند .معموال مقدار قابل کوجهی از کنسانترهها که به طور کجاری به فهروش مهیرسهند ،پلهت
میگردند .
روش دیگر فرآیند دانه غالت استفاده از غلطک میباشد .استفاده از یوالف غلطک خهورده در مقایسهه بها
سایر غالت سابقه طوالنیتری دارد .اغلب مراحل غلطک زدن مستلزم استفاده از بخهار آب مهیباشهد .عهالو بهر
فرآیندهای مکانیکی ،فرآیندهای حرارکی و رطوبتی نیز برای عمل آوری غالت الزم است .بسیاری از فرآیندها
شامل پختن ،حرارت دادن ،بودادن و ورقه ورقه کردن مورد بررسی قرارگرفتهاند .
معموال اگر فرآیند مستلزم پختن نشاسته باشد ،نوع کخمیر شکمبه ممکن است کغییر کند و منجر بهه افهزایش
کولید اسیدپروپیونیک شکمبه گردد  .اغلب این کغییرات با کاهش درصد چربهی شهیر همهراه اسهت .دلیهل ایهن
کاهش مربوط به کاهش قابل کوجه کولید استات نسبت به پروپیونهات مهیباشهد .ایهن کغییهر مهیکوانهد منجهر بهه
افزایش چربی ذخیره شده در بدن گردد و بازده افزایش وزن بهبهود یابهد .لهذا چنهین فرآینهدی بهرای گاوههای
پرواری و کشتاری سودمند میباشد.
همانطور که گفته شد دانههای غالت دارای پوشش غیر قابل نفوذی در مقابل میکروبها و هضم میباشند.
اغلب میکروبها به هیچ عنوان نمی کوانند از این الیه عبور کنند .بنابراین عمل آوری دانه غالت پیش از مصهرف
مفید است  .با افزایش سطح اندازۀ ذرات خوراک در اثر عمهل آوری امکهان فعالیهت باکتریهایی و یها آنزیمهی
بیشتر فراهم میشود .همچنین ساختمان خوراکها در اثر عمل آوری کغییر میکند ،در اثر این دو پدیده معموال
قابلیت هضم خوراک افزایش مییابد .
فقدان پوسته در دانه جو باعث افزایش قابلیت هضم دانه سالم جو بهدون پوسهته نمهیشهود بلکهه جهو بهدون
پوسته هم نیاز به عملآوری دارد کا پریکارپ آن شکسته شهود .در اثهر ایهن شکسهته شهدن باکتریهها مهیکواننهد
سریعتر به بافتهای غنی از مواد مغذی دسترسی پیدا کنند .
مک الیستر (4661و در آزمایشی نشان داد جو بدون پوسته نیز بایستی عمل آوری شود کا الیه خهارجی کهه
بذر را احاطه کرده است در اثر عمل آوری شکسته شود .یانک و همکاران (3114و نشان دادند که مادۀ خشک
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مصرفی با افزایش سطح فرآوری غالت درجیره افزایش مییابد .همچنین میانگین  pHشکمبه در گاوهایی کهه
از جو پوست کنده غلطک زده شده استفاده کرده بودند پایین کر از میانگین  pHشکمبه گاوهایی بود که با جو
با پوست کغذیه شده بودند.
سطح فرآوری غالت و مصرف نشاسته قابل دسترس شکمبهای یک فاکتور مههم و مهوثری بهر روی کولیهد
گاو شیری میباشد .افزایش قابلیت دسترسی نشاسته در شکمبه در اثهر فهرآوری کولیهد شهیر را بهبهود بخشهیده،
قابلیت هضم و مصرف مادۀ خشک را افزایش میدهد.
در کحقیقی که کوسط آقای بوچیمن و همکاران (3114و انجام گرفته مشاهده گردید کهه بها فرآینهد غهالت
هضم نشاسته در کل دستگاه گوارش به شکل خطی افزایش پیهدا کهرد .امها قابلیهت هضهم  NDFکحهت کهاثیر
فرآیند قرار نگرفت .قابلیت هضم پروکئین خام در شکمبه کفاوکی نکرد اما در محل دستگاه گهوارش بها افهزایش
فرآیند جو قابلیت هضم پروکئین خام افزایش پیدا کرد .همچنهین افهزایش فرآینهد غهالت باعهث کهاهش زمهان
نشخوار بدون کاثیرگذاری بر روی خوراک گردید .افزایش سرعت هضم نشاسته در شکمبه از راه فهرآوری یها
خوراندن انواع نشاستههای با سرعت هضم زیاد مانند جو یا گندم سبب کاهش بیشتر غلظت pHشکمبه و هضم
فیبر در مقایسه با خوراندن نشاستههای با سرعت هضم پایین کر مانند سورگوم و ذرت میشود .
فرآوری فیزیکی دانههای غالت سرعت هضم شکمبهای نشاسته را به وسیله شکستن پوشهش خهارجی دانهه
افزایش میدهد .زیرا دسترسی آنزیمها و میکروارگانیسمهای شکمبه را افهزایش مهیدههد .بهه کهاربردن گرمها،
رطوبت و فشار (به صورت غالت با رطوبت باال ،پولکی شده و غلطک خوردهو نیز قابلیت هضهم شهکمبهای را
افزایش میدهند .در نشخوارکنندگان که جیرهای با کنسانتره متوسط یا زیاد دریافت مینمایند حدود  21درصد
از کل گلوگز مورد نیازشان از طری جذب گلوگز از روده کامین میشود و  51درصهد گلهوکز آنهها از طریه
جذب اسیدهای آلی کامین میشود که اسیدهای آلی مواد اولیه برای گلوکونئوژنز کبدی مهیباشهد 31 .درصهد
گلوکز مورد نیاز آنها از دیگر منابع کامین میشود.
سرعت و میزان هضم نشاسته در شکمبه به چندین عامل از جمله منبع نشاسته جیهره ،کرکیهب جیهره ،مقهدار
خوراک مصرفی ،فرآیند کردن مکانیکی و شیمیایی خوراک و میزان عادت پذیری میکروبهای شکمبه به جیره
بستگی دارد .
کمام ناهنجاریهای متابولیکی مربوط به جیرههای با دانه غالت باال (نفخ ،اسیدوز ،آبسههای کبدی و لنگشو
نتیجهای از کخمیر نشاسته به اسیدهای آلی است .در بیشتر عمل آوری ههای خهوراک و ککنیهکههای مهدیریتی
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روی این مسئله متمرکز شده اند که سرعت کخمیر در شکمبه را آهسته نمایند و یا اسیدهای آلهی کولیهد شهده را
خنثی کنند .فرآیند کردن غالت کجزیه پذیری میکروبی نشاسهته را در شهکمبه افهزایش و میهزان نشاسهته هضهم
نشده را در بعد از شکمبه کاهش میدهد .بنابراین راندمان کخمیر شکمبه افزایش مییابد.
به طور متوسط  5-31درصد از نشاسته مصرفی در بعد از شکمبه هضم میشود و از این مقدار بیشهتر آن در
رودۀ کوچک هضم میشود .بنابراین اگر چهه بهه لحهائ کئهوری اسهتفاده از نشاسهته در بعهد از شهکمبه از نظهر
راندمان انرژی کارآمدکر است ولی محدودیت هضمی نشاسته در رودۀ باریک ازیک طهرف و نیهاز میکهروب
های شکمبه به یک منبع انرژی قابل کخمیربرای سنتز پروکئین میکروبی از طرف دیگر منجر به این شده است که
در کهیه خوراک برای گاو شیری با در نظر گرفتن کمام جنبههای کمی و کیفی کخمیر ،هضم و جهذب نشاسهته،
منابع نشاسته و غیره سعی گردد از روشهای مختلف فهرآوری غهالت کهه بتوانهد نشاسهته موجهود در آنهها را بهه
سهولت در اختیار میکروارگانیسمهای شکمبه جهت کامین نیازهای میکروبی و حیوان قرار دهد ،استفاده نماییم.
پروکئین یکی از اصلیکرین مواد مغذی مورد نیاز نشخوارکنندگان میباشد .کجزیه و سنتز پروکئین به مقهدار
قابل مالحظهای در شکمبه اکفاق میافتد به نحویکه مواد حاصله و آمهادۀ جهذب بها آنچهه کهه در ابتهدا در غهذا
موجود بود کفاوت زیادی دارد .به نظر می رسد که ارزش پروکئین برای نشخوارکنندگان به همان اندازهای کهه
به طبیعت خود پروکئین وابسته است به سایر اجزای جیره و همچنین فرآیند انجام شهده بهرروی آن بسهتگی دارد.
پروکئین موجود در مواد خوراکی و جیرهها ممکن است یا در شکمبه هضم شوند یا دستخوش کخمیر شکمبهای
قرار نگیرند .بخشی از پروکئین خوراک که در شکمبه هضم میشود پهروکئین قابهل کجزیهه در شهکمبه 45نامیهده
میشود .میکروارگانیسمهای شکمبه پروکئینهای قابل کجزیه در شهکمبه را هضهم و بهه اسهیدهای آمینهه و بعهد
آمونیاک کبدیل میکنند .سپس میکروارگانیسمها این اسیدهای آمینه یها آمونیهاک را جهذب نمهوده و کشهکیل
اسیدهای آمینه ،پپتیدها و پروکئینهای جدیدی را میدهند که به پروکئین میکروبی 49معروف میباشند .بخشی از
پروکئینهای خام موجود در مواد خوراکی و جیره که بدون کخمیر از شکمبه عبور میکند به پروکئین غیهر قابهل
کجزیه 41معروف میباشند .این بخش از پروکئین بدون کغییر از شکمبه مهیگهذرد و ممکهن اسهت در شهیردان و
روده کوچک کجزیه شده و منجر به جذب اسیدهای آمینه کشهکیل دهنهده آن شهود .پهروکئینههای موجهود در
علوفه و منابع کنسانتره مصرفی بخشی از پروکئینهای جیره هستند که از کخمیر شکمبه رهایی مییابند.

15 - Ruminal Degradable Crud Protein
16 - Microbial Protein
17 - Ruminal undgradalleCrud protein
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جهت کاهش کجزیه پذیری مواد خوراکی از روش های شیمیائی و فیزیکی فرآیند کردن خوراک استفاده
میشود .هدف استفاده از این روش ها اوال رساندن پروکئین غیر قابل کجزیه بیشتر از مواد خوراکی با کیفیت باال
به روده کوچک است کا با راندمان باالکری مورد استفاده قرار گیرد .ثانیا سرعتی که کرکیبات ازکه از پروکئین با
کجزیه پذیری سریع آزاد میشود کاهش یابد کا کخمیر شکمبه و رشد میکروارگانیسمههای شهکمبه بهبهود یابهد.
حرارت دادن معمو کرین روش فرآوری به فرم فیزیکی برای این منظور میباشد .حرارت دادن سبب میشهود
کا محلهای فعا برای آنزیمهای میکروبی کجزیه کننده از بین برود .حرارت دادن سهبب واکهنش شهیمیایی بهین
پروکئین و قندها میشود و در نتیجه کمپلکسهای قند – پروکئین به نام محصوالت میالرد بوجود میآید.
مولکولهای پروکئین از اسیدهای آمینه که با پیوند پپتیدی به هم متصل شدهاند ،ساخته شده اسهت .حهرارت
سبب میشود در محل پیوند پپتیدی شکاف ایجاد نموده و گروه آمین را آزاد نماید .همچنین بلوک و همکاران
(4614و و آریلی (4661و گزارش نمودند که فرآیند حرارکی دانههای روغنی میکوانند منجر بهه کولیهد کتونهها،
پراکسیدها و رادیکا های اسید چرب شوند که قابلیت هضم کمتری دارند و میکوانند کولید متان در شکمبه را
کاهش دهند .در نتیجه غلظت پروپیونات افزایش یافته و نسبت استات به پروپیونات کهاهش مهییابهد .بنهابراین
فرآیند کردن دانههای غالت و سایر دانههای کامین کننده انرژی و پروکئین برای گاوههای شهیری امهری الزم و
ضروری است.
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