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  چكيده

 ،AOACهاي  اي دانه جو، پس از تعيين تركيبات شيميايي آن طبق روش به منظور بررسي توانايي اسيد تانيك در محافظت از تخمير شكمبه
درصد اسيد تانيك در  5و فرآوري شده با ) كنترل(نه تيمار  شامل دانه جو فرآوري نشده . هاي جو  با  استفاده از اسيد تانيك فرآوري گرديد نمونه

 48 گراد به مدت درجه سانتي 65هاي جو در دماي  پس از فرآوري، دانه. بود) ساعت 48و  24(آب و دو زمان ) 2و  1، 5/0، 25/0(چهار نسبت 
ميلي  200. هاي جو با استفاده از  تكنيك توليد گاز ارزيابي شد پتانسيل تخمير پذيري دانه. ميلي متر آسياب شدند 1ساعت خشك و سپس در اندازه 

ميلي ليتري  120اي  هاي شيشه با مايع شكمبه كه از سه راس گوسفند بلوچي فيستوله شده تهيه شده بود در داخل ويال ،هاي تهيه شده گرم از  نمونه
نتايج ارزيابي . ساعت ثبت گرديد 96و  72،  48 ،36 ،24 ،12 ،8، 6 ،4 ،2هاي  كشت داده شد و توليد گاز توسط دستگاه فشارسنج در زمان

رخ توليد ثابت ن( cو ) حجم گاز توليدي( bداري بر ميزان بخش  هاي مختلف فرآوري دانه جو نشان داد  كه فرآوري با اسيد تانيك اثر معني روش
دانه جو فرآوري شده . هاي فرآوري نسبت به فرآوري نشده كمتر بود بطوريكه ثابت نرخ توليد گاز دانه جو در تمامي روش.  دانه جو داشت) گاز 

نسبت به ساعت كمترين ثايت نرخ توليد گاز و بيشترين حجم تجمعي گاز را داشت كه  48درصد اسيد تانيك همراه با دو برابر آب به مدت  5با 
  ).  >05/0P(دار بود  هاي فرآوري اختالف معني گروه كنترل و ساير روش

  فرآورياسيد تانيك، توليد گاز، دانه جو و  :واژگان كليدي
  

   مقدمه
بدليل اينكه هضم سريع نشاسته در شكمبه، اثر معكوسي بر عملكرد و سالمتي حيوان دارد، لذا روشهاي زيادي براي ماليم كـردن نـرخ هضـم    

ها شامل روشهاي مختلف فرآوري فيزيكي و شيميايي، افـزودن   اين روش. نشاسته و يا كاهش اثرات معكوس آن مورد ارزيابي واقع شده است
اثرات فرآوري شيميايي جو با  مواد قليايي و آلدئيدي در چند مطالعه بررسـي شـده اسـت، امـا     . باشد يونفر، آنتي بيوتيك و يا بافر به جيره مي

از اسـيد  ).  et al. 1977 Ørskov(هـاي محيطـي محـدود شـده اسـت       عملي آنها بدليل نگراني ها در مورد سالمتي انسان و آلودگيكاربرد 
اي بكـار   و كمتر براي فرآوري مواد دانـه ) Getachew et al. 2008(اي و منابع پروتئيني استفاده شده  تانيك عمدتاً براي فرآوري موادعلوفه

هدف از اجراي اين پژوهش، استفاده از اسيد تانيك براي فرآوري دانه جو و ارزيابي پتانسـيل آن در محافظـت از تخميـر    برده شده است، لذا 
  . اي با استفاده از تكنيك توليد گاز بود شكمبه

 
  ها مواد و روش

نجـام  ا AOAC   طبق روشهاي آنتجزيه شيميايي . از مركز تحقيقات كشاورزي استان خراسان رضوي تهيه گرديد D5مقداري دانه جو رقم 
درصد اسـيد تانيـك تجـاري     20سپس محلول حاوي . هاي نايلوني توزين گرديد براي فرآوري ابتدا يك كيلوگرم دانه جو در داخل كيسه. دش

، 25/0 هاي حاوي جو اضافه گرديد بطوريكه نسبت آب به جـو بـه ترتيـب    تهيه شد و حجم مشخصي از آن همراه با آب مقطر به داخل كيسه
ها بـاز و محتويـات آنهـا در     ساعت در كيسه 48و  24پس از . ها بسته شد  ها كامالً مخلوط شده و در كيسه محتويات كيسه. گرديد 2و  1، 5/0

متري آسياب شدند و در آزمـايش توليـد گـاز مـورد اسـتفاده قـرار        ميلي 1گراد خشك گرديد و سپس در اندازه  درجه سانتي 65آون در دماي 
  .تندگرف
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حيوانات بر اساس ماده خشك  با . استفاده شد  آوري مايع شكمبه كيلوگرم براي جمع 5/49±5/2از سه راس گوسفند نژاد بلوچي به وزن زنده 
قبـل  مايع شكمبه . شدند گرم پروتئين در هر كيلوگرم ماده خشك تغذيه  165كيلوگرم مواد متراكم  حاوي  5/0كيلوگرم يونجه خشك و  8/0

مـاري   يه صبح تهيه شد و بالفاصله با چهار اليه پارچه نازك كتان صاف گرديد و پس از وارد نمودن گاز دي اكسيد كربن در حمـام بـن  از تغذ
درجـه سـانتي گـراد     39هـوازي ايجـاد گرديـد و در دمـاي      در بزاق مصنوعي نيز، پس از تهيه، شـرايط بـي  . درجه سانتي گراد قرار گرفت 39

حجـم بـزاق    2بـا   1فزودن مايع شكمبه به مخلوط فوق، محلول احياء كننده اضافه گرديد، سپس مايع شكمبه به نسبت قبل از ا. نگهداري شد
چهـار  (اي  ميلي ليتـري شيشـه   120هاي ميلي گرم از هر يك از جوهاي فرآوري شده توزين و در داخل ويال 200مقدار . مصنوعي مخلوط شد

داخل هـر  . ن مخلوط مايع شكمبه و بزاق مصنوعي به داخل اولين ويال به عنوان زمان صفر ثبت شدزمان شروع وارد كرد.  قرار گرفت) تكرار
ي بافر شده ا هاي مورد آزمايش در شرايط برون تني با مايع شكمبه نمونه. ميلي ليتر از اين مخلوط توسط پمپ اتوماتيك اضافه گرديد 30ويال 

، 36، 24، 12، 8، 4، 2هـاي   توليد گـاز در زمـان  . كشت داده شدند)  3(روش منك و استينگز  ميلي ليتري بر اساس 120اي  هاي شيشه در ويال
هاي  حجم خالص گاز با كم كردن ميانگين گاز توليدي در ويال. ساعت پس از كشت توسط دستگاه مبدل فشارسنج  ثبت گرديد 96و  72، 48

  .هاي مربوط به توليد گاز با مدل نمايي زير پرازش گرديد دهدا. هاي داراي نمونه بدست آمد از ويال) فاقد نمونه(بالنك 
Y = b (l-e-ct)  

b :توليد گاز از بخش محلول و  نا محلول بر حسب ميلي ليتر  
c : ثابت نرخ توليد گاز  
t :زمان انكوباسيون بر حسب ساعت  

Y  : گاز توليد شده از بخش با پتانسيل تخمير در زمانt   
هـا    مورد آناليز آماري قرار گرفت و مقايسه ميانگين SASدر محيط نرم افزار  GLMداده هاي مربوط به ضرايب توليد گاز، با استفاده از مدل 

  .با آزمون دانكن انجام شد
  

   نتايج و بحث
  . ارائه شده است 1هاي مختلف در نمودار  پارامترهاي توليد گاز دانه جو  فرآوري شده با روش

              
و  8، 7، 6ساعت،  48برابر آب به مدت 2و  1، 5/0، 25/0درصد اسيد تانيك همراه با نسبت  5به ترتيب دانه جو  فرآوري شده با  -5، و 4، 3، 2دانه جو فرآوري نشده،  -1
  ساعت،  24آب به مدت  برابر 2و  1، 5/0، 25/0درصد اسيد تانيك همراه با نسبت  5به ترتيب  دانه جو فرآوري شده با  -9
گرم ماده خشك جو  2/0ساعت انكوباسيون از  96در مدت )  انحراف معيار ±(در ساعت و  حجم گاز توليدي )  انحراف معيار ±(ثابت نرخ توليد گاز   -1نمودار

  بر حسب ميلي ليتر
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ظر ثابت نرخ توليد گاز و حجم تجمعي گاز وجـود  هاي فرآوري جو از ن داري بين روش شود اختالف معني همانطور كه در نمودار مشاهده مي
ساعت كمترين نرخ توليد گـاز و بيشـترين    48درصد اسيد تانيك همراه با دو برابر آب به مدت  5دانه جو فرآوري شده با ). >05/0P(داشت 

نقش محافظـت كننـدگي   ). >05/0P(هاي فرآوري داشت  داري با جو فرآوري نشده و ساير روش حجم گاز توليدي را داشت و اختالف معني
نيز گـزارش شـده اسـت كـه ناشـي از اثـر مسـتقيم آن بـر         ) et al., 2005) Martınez اسيد تانيك از هضم شكمبه اي نشاسته در آزمايش

سـاختاري در آن  هاي نشاسته نيست بلكه همانند فرمالدئيد بخاطر اثر متقابل آن با بخش پروتئيني ماتريكس آندوسپرم و ايجاد تغييرات  گرانول
  .باشد مي

   گيري كلي نتيجه 
هـاي مختلـف آب سـبب كـاهش ثابـت نـرخ تخميـر         درصد اسيد تانيك همراه با نسبت 5نتايج اين آزمايش نشان داد كه فرآوري دانه جو با  

از نظـر كـاهش نـرخ تخميـر و      ساعت بهترين كارايي را 48درصد اسيد تانيك همراه با دو برابر آب به مدت  5گردد با اينحال، فرآوري با  مي
  . حجم گاز توليدي دارد
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Abstract 
In order to evaluation tanic acid potential on protecting barley grain against ruminal fermentation, after 
determine chemical composition, barley grain was processed with tanic acid. Nine treatments were: 
control (unprocessed), soaked with 5% tanic acid and water at different ratio (0.25, 0.5, 1 and 2) for 24 
and 48. After that, barley grains were dried in a forced-air oven at 65 °C for 48 h. Dried Barley grains 
were milled to pass through a 1-mm mesh. Barley grain fermentability was evaluated with using gas 
production technique. Three ruminally fistulated sheep (body weight= 49.5±2.5 kg) were used as rumen 
liquor donor. Approximately, 200 mg of each sample was weighed into a 120 ml serum bottle (n=4). Gas 
production was recorded at 2, 4, 6, 8, 12, 24, 36, 48, 72 and 96 h after the incubation. The results of 
processing showed that effect of tanic acid on asymptotic gas volume (b) and gas production constant rate 
(c) was significant (P< 0.05). The amount of ‘c’ in all processed treatment was lower than unprocessed 
barley grain. Treatment contain processed barley grain with 5% tanic acid and twofold water for 48 h had 
the lowest ‘c’ and highest ‘b’ compare with control and other processing method. 
Key Words: tanic acid, gas production, barley grain and processing 


