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چکيده:
بهمنظور مطالعه اثر پرتوتابی الکترون بر ترکیبات ،کریستالینیتی نشاسته و قابلیت هضم دانه گندم ،نمونههاا گنادم باا
دزها صفر (شاهد) 01 ،00 ،11 ،10 ،و  00کیلوگر پرتوتابی شدند .کریستالینیتی نشاسته با اساتفاد از رو

پارا

پرتو ایکس و قابلیت هضم با استفاد از خروس ها بالغ مورد مطالعه قرار گرفت .پرتوتابی اثر بر ترکیبات شیمیایی
نداشت ،ولیکن سبب کاهش کریستالینیتی نشاسته شد .با افزایش دز پرتوتابی ،قابلیت هضم دانه گندم بیشتر شد .نتاایج
نشان داد که دزها بیشتر از  00کیلوگر پرتو الکترون سبب بهبود کیفیت نشاسته و افزایش قابلیت هضم داناه گنادم
می شود.
کليد واژه :پرتو الکترون ،کریستالینیته نشاسته ،قابلیت هضم ،دانه گندم

مقدمه:
دانه گندم دارا پلی ساکاریدها غیرنشاسته ا با اثرات ضدتغذیه ا است .این ترکیبات عالو بار غیرقابا
هضم بودن سبب محبوس شدن سایر مواد قاب هضم نیز شد و از هضم شدن آنها ممانعات مای کنناد .پلای
ساکاریدها غیر نشاسته ا به همرا برخی گلیکوپروتئین ها قادرند ویسکوزیته محتویاات دساتها گاوار
محتویات دستها گوار
در دستها گوار

را زیاد و با ذخیر آب در دستها گوار

سبب ایجاد تود ها خمیر و چسبند

می شوند .تشکی این تود ها سبب کاهش جذب مواد غذایی و در موارد باروز اساها

می شود.
در مطالعها [ ]1پرتوتابی دانه گندم سیا با دز  1کیلوگر سبب افزایش ارز
بنابراین گزار
گوار

خالص پروتئین در طیور شد.

یکی از ترکیبات ضدتغذیه ا گندم به نام زایالن ،با ایجاد چسابندگی در محتویاات دساتها

نرخ عبور مواد هضمی و همچنین نرخ جذب مواد مغذ را در دستها گوار

جوجهها کاهش می-

دهد .قابلیت هضم پاروتئین و بعضای از اسایدها آمیناه در قسامتها انتهاایی ایلئاوم در موقا افازایش
محتویات پنتوزان جیر کاهش مییابد .تاکنون در زمینه اثرات پرتوتابی الکترون بر کیفیت نشاساته داناه گنادم
گزارشی منتشر نشد است .هدف از انجام پژوهش حاضر مطالعه اثر پرتوتابی الکترون بر کریستالینیتی نشاسته
گندم و قابلیت هضم آن می باشد.

روش کار:

821

پرتوتابی نمونهها -پرتوتابی نمونهها گندم در مرکز پرتو فرآیند یزد انجام شد .شتاب دهند الکترونی که در
این آزمایش مورد استفاد قرار گرفت ،رودوترون مد  TT 000بود .نمونه ها گندم با پرتو الکترونی  10مها
الکترون ولت و جریان باریکه الکترونی  6میلای آمرار باا دزهاا  01 ،00 ،11 ،10و  00کیلاوگر پرتوتاابی
شدند .به منظور دقت در دز داد شد به نمونه ها ،انداز گیر دز با استفاد از کالر متر پلیاستایرن که یا
دزیمتر مرج میباشد ،صورت گرفت.
تعيين ترکيبات شيميایی :ترکیبات شیمیایی نمونه ها مورد مطالعه شاام مااد خشا  ،خاکساتر ،پاروتئین
خام ،چربی خام و ترکیبات دیوار سلولی پس از آسیاب کردن با آسیاب دارا ال
طبق رو

با قطر منافذ  1میلای متار

 ]0[ AOACدر  0تکرار تعیین شد.

تعيين کریستالينيتی نشاسته -به ازا هر تیمار 000 ،گرم نموناه آسایاب شاد .مقادار از آن را از الا
مش عبور داد و حدود  10گرم نمونه جدا گردید .سرس سه گرم نمونه آرد شد به صورت قار

070

در آورد

شد .بدین منظور نمونه آرد در قالب پالستیکی به قطر  0سانتیمتر در دساتها پارس فشارد شاد و سارس
نمونه ها

قرصی شک در داخ دستها پرا

زیمنس ( )Simensماد  D8 Advanceقارار داد شاد.

نمونهها مورد استفاد در این مطالعه با ولتاژ  00کیلو ولت و شدت جریاان  00میلایآمرار در مقابا اشاعه
ایکس با طو موج  1/1آنهستروم قرار گرفته و زاویه  0өبرا این نمونه ها بین  0تا  80درجه بود.
تعيين قابليت هضم -آزمایشات قابلیت هضم با استفاد از  10قطعه خروسها باالغ ناژاد ردایلنادرد انجاام
شد .تعداد تکرار (خروس) برا هر تیمار  0و مقدار ماد خوراکی استفاد شد برا هار خاروس  000گارم
بود .در شروع آزمایش ،برا انداز گیر مقدار فضوالت متابولیکی و اندوژنوس ،خاروس هاا باه مادت 00
ساعت در شرایط محروم از غذا نههدار شدند .سرس مراح اصلی آزمایش انجام شد .در هر مرحله پاس از
 0روز عادت دهی و  00ساعت گرسنهی ،فقط ی

ماد خوراکی طی  0روز ( 70ساعت) باهصاورت آزاد در

اختیار پرند قرار گرفت و در این  0روز و  00ساعت گرسنهی بعد از آن ،فضوالت به صورت انفراد جما
آور و مقدار مادةخش  ،انرژ خام ،پروتئین خام و پروتئین حقیقی[ ]0آنها در آزمایشها تعیین شد.
ال تصادفی انجام شد .مد آمار
تجزیه و تحليل آماري داده ها -آنالیز واریانس داد ها در قالب طرح کام ً
مورد استفاد در این پژوهش بهصورت  Yij= μ + Ti + eijبود .در این مد  Yijمقدار هر مشاهد μ ،
میانهین صفت مورد مطالعه Ti ،اثر پرتوتابی و  eijخطا آزمایشی است .تجزیه و تحلی آمار داد ها در
این مطالعه با استفاد از نسخه  9/1بسته نرم افزار

 Proc GLM ، SASصورت گرفت .پس از تجزیه

واریانس ،میانهین ها با آزمون چند دامنه ا دانکن مقایسه شدند.

نتایج و بحث:
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شد است .عم آور با پرتو

اثرات پرتوتابی الکترون بر ترکیبات شیمیایی دانه گندم در جدو  1گزار

الکترون اثر معنیدار بر ترکیبات شیمیایی مواد خوراکی نداشت ( .)P >0/01نتایج مطالعه حاضر با گزار -
ها سایر محققان [ 1و  ]6مطابقت داشت .این محققین نیز گزار

کردند که پرتوتابی در دزها کمتر از 10

کیلوگر تغییر در ترکیب شیمیایی مواد خوراکی ایجاد نمیکند .پرتوها یونساز بدون ایجاد حرارت و با
تشکی اتصاالت عرضی در مواد پرتوتابی شد سبب ایجاد تغییراتی در ویژگی و خوا

مواد مورد پرتوتابی

شد و تأثیر بر مقدار ترکیبات ندارد [.]7
جدو  : 1ترکیبات شیمیایی دانه گندم (اعداد به درصد ماد خش )
ماد خش

خاکستر

پروتئین

چربی

ترکیبات دیوار سلولی

دانه گندم

90/1

1/7

11/1

1/0

0/1

دانه گندم  10کیلوگر

91/0

1/6

10/1

0/9

0/0

دانه گندم  11کیلوگر

91/0

1/1

10/0

1/1

0/9

دانه گندم  00کیلوگر

91/7

1/6

10/6

0/7

0/7

دانه گندم  01کیلوگر

91/1

1/7

11/0

0/8

0/1

دانه گندم  00کیلوگر

91/7

1/6

10/7

1/0

0/1

اشتبا معیار

1/10

0/91

1/07

1/10

1/00

عدم درج حروف در هر ستون نشانه غیرمعنی دار ( )P>0/01تفاوت میانهین ها میباشد.

نمودار دیفراکتوگرام نشاسته دانه گندم شاهد و پرتوتابی شد در شک  1نشان داد شد است .پی
نشاسته گندم شاهد  00/0و  00/0بود .الهو

دیفراکشن

دیفراکشن نمونهها نشان داد که پرتوتابی سبب کاهش

کریستالینیتی نشاسته گندم شد .کریستالینیتی نشاسته گندم شاهد و پرتوتابی شد با دزها  01 ،00 ،11 ،10و
 00کیلوگر به ترتیب  19/8 ،00/6 ،01/1 ،01/7 ،06/8و  19/1درصد بود .کاهش کریستالینیتی در دزها
باال بیشتر از دزها پایین بود که با گزار

بائو [ ]8و سسال [ ]9مطابقت دارد .کاهش در کریستالینیتی

نشاسته میتواند به دلی شکستن اتصاالت بین آمیالز و آمیلوپکتین و داخ زنجیر آمیلوپکتین و شکافته شدن
پیوندها گلیکوزی که سبب دپلیمریز شدن زنجیر می شود باشد [.]10
اثرات پرتوتابی الکترون بر قابلیت هضم دانه گندم در جدو  0گزار

شد است .پرتوتابی الکترون در

دزها بیش از  11کیلوگر اثر معنیدار بر قابلیت هضم مواد مغذ دانه گندم داشت ( .)P <0/01و با
افزایش دز پرتوها قابلیت هضم فراسنجه ها مختلف به صورت خطی افزایش یافت .افزایش قابلیت هضم
می تواند به دلی اثر پرتوها بر واسرشتی پروتئین ها ،تغییر ساختار پلی ساکاریدها نشاستها و غیرنشاسته-
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ا

باشد .نتیجه این تغییرات افزایش دسترسی آنزیم ها

به محتویات درون سلولی مواد

دستها گوار

خوراکی است.

شاهد

پرتوتابی شده

شکل :1دیفراکتوگرام پرتو ایکس دانه گندم قب و بعد از پرتوتابی ( 00کیلوگر )
جدول : 2قابلیت هضم دانه گندم عم آور نشد و عم آور شد با پرتو الکترون (درصد)
ماد خش

پروتئین خام

پروتئین حقیقی

دانه گندم

76/1 d

79/1 e

09/0 e

80/9 c

60/1 f

دانه گندم  10کیلوگر

d

dc

de

c

ef

76/7

ماد آلی
81/1

10/6

80/7

انرژ خام
60/1

دانه گندم  11کیلوگر

77/7 cd

80/0 cd

10/0 cde

80/6 b

67/0 cd

دانه گندم  00کیلوگر

79/0 ab

81/1 bc

10/0 bcd

80/9 b

68/0 bcd

دانه گندم  01کیلوگر

80/1 a

81/0 bc

16/0 abc

81/0 b

71/8 ab

دانه گندم  00کیلوگر

80/9 a

90/1 a

16/0 ab

81/0 a

70/0 a

اشتبا معیار

1/07

0/11

0/00

1/11

0/18

درج حروف غیرمشابه در هر ستون بیانهر اختالف معنی دار ( )P<0/01است.
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افزایش پرتوتابی از  11تا  00سبب افزایش قابلیت هضم پروتئین شد .این تغییرات ناشی از اثرات پرتو
الکترون بر ساختار پروتئین است .پرتوها یونساز سبب واشرستی ساختار پروتئینیها از طریق افزایش میزان
آبهریز

آنها است [ .]11پرتوها

یونساز با کاهش آنتالری واشرستی پروتئین و ایجاد تغییرات

فیزیکوشیمیایی ،محلولیت در دسترس بودن پروتئینها را کاهش داد و سبب گسستهی ساختار منظم مولکو
ها پروتئین میشوند [ .]10بنابر گزار ها [ ]11-10دزها بیش از  16کیلوگر پرتو گاما سبب واسرشتی
پروتئینها مواد خوراکی می شود .با واسرشت شدن پروتئین ،اسیدها آمینه آب گریز بویژ اسیدها آمینه
آروماتی

از درون مولکو به سطح آن منتق و آب گریز سطحی افزایش مییابد .جایها فعا آنزیمها

پرسین و تریرسین بر رو پیوندها پرتید مجاور این نوع اسیدها آمینه عم کرد سبب هضم پروتئین
میشوند [.]16

نتيجهگيري کلی:
با توجه به اهمیت دانه غالت در تغذیه طیور بهعنوان یکی از مناب عمد تأمین احتیاجات انرژ  ،استفاد از
رو ها عم آور با تکنولوژ ها نوین در جهت افزایش کیفیت نشاسته و قابلیت هضم آنها بسیار
ضرور است .نتایج این پژوهش اثرات مثبت پرتوتابی الکترون را رو کیفیت نشاسته دانه گندم نشان داد.
طبق نتایج ،دزها بیشتر از  00کیلوگر پرتو الکترون میتواند برا افزایش قابلیت هضم و بهبود کیفیت
نشاسته استفاد شود .با توسعه رو ها صنعتی مبتنی بر استفاد از پرتو الکترون به عنوان ی

رو

عم

آور مطمئن در صنعت خوراک طیور می توان از مواد خوراکی پرتوتابی شد به طور وسی تر در تغذیه
طیور استفاد نمود.
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The effects of electron beam irradiation on starch quality and digestibility of wheat
grain
Abstract
This study was conducted to assess the effect of electron beam irradiation at doses of 7,
17, 18, 27, 28 and 87 kGy on chemical composition, starch crystallinity and
digestibility of wheat straw. Starch crystallinity was measured using X ray diffraction
technique and digestibility was determined using in vivo method with cockerels.
Irradiation had no significant effect on chemical composition, but decreased
crystallinity of wheat starch digestibility of wheat grain increased as irradiation doses
increased. Based upon these results, electron beam irradiation at doses higher than 27
kGy resulted in improved of starch quality and enhance of digestibility of wheat grain.
Keywords: electron beam; starch crystallinity; digestibility; wheat grain
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