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   سویا و کنجاله دانه آفتابگردانتجزیه پذیری شکمبه ای بخشهای نیتروژن دار کنجاله فراسنجه های  

   و حسن نصیری مقدم هروی موسویا علیرض،طاهره تشکری برآبادی، محسن دانش مسگران 
  وسی مشهد بخش علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فرد واستاد استاد یار،دانشجوی کارشناسی ارشد، استاد

  چکیده 

                ریغپروتئین حقیقی، پروتئین نامحلول در بافر، پروتئین        ( تجزیه پذیری شکمبه ای بخشهای نیتروژن دار        فراسنجه های   
 بـر   پـروتئین خـام  % 2/49( کنجالـه سـویا   )  در شـوینده اسـیدی    قابل هضم غیرپروتئینخنثی و   در شوینده قابل هضم 

نمونه های هـر    .  تعیین شد   ) پروتئین خام بر اساس ماده خشک      %1/29(کنجاله دانه آفتابگردان     و) اساس ماده خشک    
، 24،  8صـفر،   زمـان هـای      در)  میکرومتر   48 سانتیمتر، اندازه منافذ     17×12(  در کیسه های نایلونی      یک از کنجاله ها   

تجزیـه پـذیری پـروتئین    .  )In situروش  (  انکوبیـت شـدند   گوسـاله هـای نـر هلـشتاین     ساعت در شـکمبه 72 و 48
، پروتئین نامحلول در بافر، پروتئین غیر قابل هـضم در شـوینده خنثـی و پـروتئین غیـر قابـل هـضم در شـوینده                 حقیقی
در بخـش بـا پتانـسیل     و نسبت بـه کنجالـه سـویا کمتـر بـود      )a (کنجاله دانه آفتابگردان در بخش سریع تجزیه       اسیدی

  . باالتر بودکنجاله سویا، )b (تجزیه پذیری
  ، روش کیسه نایلونیجزیه پذیری، بخشهای نیتروژن دار ت فراسنجه های :کلمات کلیدی

  مقدمه 

بـا  .  داردز به شناسایی مواد مغذی و ترکیب بخشهای مختلف مواد خوراکی نیـا  نشخوارکنندگان تخمین احتیاجات غذایی  
مطالعـات در مـورد نیتـروژن بـه     . )1( گیری نـشده اسـت    اینحال، بخشهای نیتروژن دار در خوراک ها به طور کامل اندازه          

تخمــین  ) CP( و پــروتئین خــام  ) TP( ، پــروتئین حقیقــی )NPN (خــصوص تجزیــه پــذیری نیتــروژن غیــر پروتئینــی 
میـزان پـروتئین   ) 4( کریـشنا مـورتی و همکـاران    ).1(احتیاجات حقیقی مورد نیاز نشخوارکنندگان را بهبود بخشیده است       

. دنـد ل قابل توجهی را در کنجاله سویا، کنجالـه بـادام زمینـی و یـوالف در بـین مـواد کنـسانتره ای نـشان دا                          حقیقی محلو 
اریو و همکـاران  بـ . نثی در مکمل های پروتئینی کم اسـت  که میزان پروتئین نامحلول در شوینده خه شدهمچنین نشان داد 

 ساعت انکوباسـیون شـکمبه ای بـرای مکمـل           24 و   12،  4 همبستگی بین نیتروژن محلول و ناپدید شدن نیتروژن را در         ) 2(
که ناپدید شدن نیتروژن و ماده خشک کنجالـه  ند نشان داد  همچنین . بیان کرد  87/0 و   94/0،  82/0های پروتئینی به ترتیب     

ت بـه   کنـسانتره نـسب   % 40 ساعت انکوباسیون شکمبه ای برای جیره با         24 و   12سویا، کنجاله تخم پنبه و کنجاله منداب در         
نشان دادند که میزان پروتئین محلول در بافر و نیتروژن غیر پروتئینی در دانه سویای               ) 3( فتحی و همکاران     .بیشتر بود % 80

 نیتـروژن در سـویای      b و   a میـزان بخـش      . کمتـر بـود     )p> 01/0(حرارت دیده نسبت به سویای خام به طور معنی داری           
هـدف ایـن    .در دانه های حرارت دیـده کـاهش داشـت   ) c( نرخ تجزیه پذیری حرارت دیده و سویای خام مشابه بود، اما       

 شـامل پـروتئین حقیقـی، پـروتئین نـامحلول در بـافر،               تجزیه پذیری بخـشهای نیتـروژن دار       پژوهش تخمین فراسنجه های     
 inردان بـا روش  سویا و کنجاله آفتـابگ  کنجاله پروتئین نامحلول در شوینده خنثی و پروتئین نامحلول در شوینده اسیدی

situاست .   
  مواد و روشها

نمونه ها با اسـتفاده از  . نمونه های کنجاله سویا و کنجاله آفتابگردان با استفاده از روش های مناسب نمونه برداری تهیه شد 
 2همـه نمونـه هـا بـا آسـیاب      .  ساعت تا رسیدن به وزن ثابـت خـشک شـدند   48 درجه سانتیگراد به مدت 65آون با دمای    
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گوساله هـا   . گوساله هلشتاین دارای فیستوالی شکمبه ای استفاده شد       دو راس   از  در این آزمایش    . لیمتری آسیاب شدند  می
 کیلـوگرم کنـسانتره گـاو    7/2 کیلـوگرم سـیالژ ذرت و   2/1 کیلوگرم یونجه بر اسـاس مـاده خـشک و           1/5با جیره دارای    

وراک در دو نوبت صبح و عصر در اختیـار گوسـاله هـا قـرار          خ. تغذیه شدند )  گرم بر کیلوگرم پروتئین خام       170(شیری  
ریختـه   گرم نمونـه خـشک آسـیاب شـده         5 ) میکرومتر   48 سانتیمتر، اندازه منافذ     17×12( کیسه نایلونی   درون هر . گزفت

 و  24،48،  8درشکمبه برای زمان هـای صـفر،        )  تا برای هر گوساله      2(  تکرار   4هر نمونه خوراکی با     .  و با نخ بسته شد     شد
نمونـه هـا    . بعد از انکوباسیون، کیسه ها با دست شسته شدند تا آب خروجی از آنها زالل شـود                .  ساعت انکوبیت شدند   72

تمام نمونـه هـا بـرای    .  ساعت خشک شدند تا به وزن ثابت رسیدند48 درجه سانتیگراد به مدت      68سپس در آون با دمای      
، فیبر نامحلول در شوینده خنثی و الیاف نامحلول در          )روش سوکسله   ( م  ، خاکستر، چربی خا   )روش کلدال   (پروتئین خام   

و ) 5( بخشهای نیتروژن دار توسـط روش لـسیترا و همکـاران            . مورد آنالیز قرار گرفتند    )روش ون سوست  (شوینده اسیدی   
های نیتروژن دار  با      داده های مربوط به فراسنجه های تجزیه پذیری بخش         .اندازه گیری شد  ) 1( دانش مسگران و حیدریان     

 پتانـسیل   = P اسـتفاده شـد کـه    P = a + b ( 1 – e– ct )  تعیین شد به این منظور از معادلـه Fig pاستفاده از نرم افزار 
نرخ تجزیه   =c ،تجزیه میزان تجزیه پذیری بخش کند= b ، میزان تجزیه پذیری بخش سریع تجزیه=  a ، تجزیه پذیری

  . می باشدذیریزمان تجزیه پ = t، پذیری
  نتایج 

.  شـده اسـت    نـشان 1 در ایـن آزمـایش در جـدول           ارزیابی ترکیب شیمیایی و میزان بخشهای نیتروژن دار نمونه های مورد         
 نـشان  3و 2و کنجالـه آفتـابگردان در جـدول     فراسنجه های تجزیه پذیری هر یک از بخشهای نیتروژن دار کنجالـه سـویا    

 بیـشتر بـود      آفتـابگردان     از کنجالـه   a در بخـش      سویا  پروتئین حقیقی، کنجاله   ری پذی  تجزیه در خصوص . داده شده است  
 24/1(کنجالـه سـویا مقـدار بـاالتری را نـشان داد      هـم   و در بخـش کنـد تجزیـه         )67/0 ± 012/0 در مقابل  4/0 ± 044/0(

 022/0(اله سویا بیـشتر بـود    تجزیه پذیری پروتئین نامحلول در بافر در کنجاله آفتابگردان نسبت به کنج aبخش   ). ±23/1
 413/0( پروتئینن نامحلول در بافر کنجاله سویا میزان باالتری را نشان داد             bدر بخش   . )27/0± 0049/0 در مقابل    64/0 ±
، کنجالـه آفتـابگردان دارای      aنـشان داد کـه در بخـش         در شوینده خنثی    غیر قابل هضم    تجزیه پذیری پروتئین     .  )±04/1

 تفـاوتی مـشاهده     b و در بخـش      ) 026/0± 061/0 و   14/0± 048/0 ترتیببه  ( بت به کنجاله سویا است      مقدار باالتری نس  
 در شوینده اسیدی نسبت بـه کنجالـه سـویا مقـدار بـاالتری را              غیر قابل هضم   پروتئین   aکنجاله آفتابگردان در بخش     . نشد

   . )05/1± 243/0 ( کنجاله سویا باالتر بود  درbو مقدار بخش )  05/0± 158/0  و20/0± 03/0به ترتیب ( نشان داد 
  

  نتیجه گیری 
تجزیه . نتایج این مطالعه نشان داد که بخشهای نیتروژن دار خوراک ها با کنتیک های متفاوتی در شکمبه تجزیه شدند
رار گرفت پذیری شکمبه ای بخشهای نیتروژن دار به طور معنی داری تحت تاثیر نوع کنجاله و سطح پروتئین خام آنها ق

 )01/0 <p.(   
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  )گرم بر کیلوگرم ماده خشک (  ترکیب شیمیایی و بخشهای نیتروژن دار کنجاله سویا و کنجاله آفتابگردان -1جدول 

  DM1   2 CP    3EE    4 ASH  5 NDF   6ADF    7 TP    8 BIP   9NDIP     10ADIP نمونه خوراکی  

  156           1/158        362       490        100           360         4/73         35       492      900  ا     کنجاله سوی

  62/20         62/40        200      205         300           380           65           75      291    930کنجاله آفتابگردان 

) 7الیاف نامحلول در شوینده اسیدی، ) 6الیاف نامحلول در شوینده خنثی، ) 5خاکستر خام، ) 4چربی خام، ) 3پروتئین خام، ) 2ماده خشک، ) 1
  .ر قابل هضم در شوینده اسیدیپروتئین غی) 10پروتئین غیر قابل هضم در شوینده خنثی، ) 9پروتئین نامحلول در بافر، ) 8پروتئین حقیقی، 

  
 inروش  ( کنجاله سویا وکنجاله آفتابگردان فراسنجه های تجزیه پذیری پروتئین حقیقی و پروتئین نامحلول در بافر-2جدول

situ(.  

 پروتئین نامحلول در بافر پروتئین حقیقی ماده خوراکی

  
  کنجاله سویا

  کنجاله آفتابگردان

b             a                            c                 2 r  
44/0 ± 4/0   24/1 ±23/1   017/0 ±01/0        86/0  
012/0 ± 67/0  015/0 ±29/0   008/0 ±06/0     97/0 

a                           b                    c                 2 r 

049/0 ±27/0  413/0 ±04/1   015/0 ± 02/0     89/0 
022/0 ± 64/0  047/0 ±36/0   014/0±03/0     91/0  

a = میزان تجزیه پذیری بخش سریع تجزیه ،b =میزان تجزیه پذیری بخش کند تجزیه ،c = نرخ تجزیه پذیری  
  

 فراسنجه های تجزیه پذیری پروتئین نامحلول در شوینده خنثی و پروتئین نامحلول در شوینده اسیدی کنجاله سویا و -3جدول 
   ).in situروش (نجاله آفتابگردان ک

 پروتئین غیر قابل هضم در شوینده اسیدی  پروتئین غیر قابل هضم در شوینده خنثی  ماده خوراکی

  
  کنجاله سویا

  کنجاله آفتابگردان

b               a                          c              2 r  
061/0 ±026/0  192/0 ±82/0  02/0 ±04/0      91/0  
048/0 ±14/0   542/0 ±82/0  015/0 ±01/0    88/0  

b                a                          c         2 r  
158/0 ±05/0  243/0 ±05/1   03/0 ±062/0 82/0  

03/0 ±20/0    998/0 ±96/0  011/0 ±008/0   9/0 
a = میزان تجزیه پذیری بخش سریع تجزیه ،b = یری بخش کند تجزیهمیزان تجزیه پذ ،c = نرخ تجزیه پذیری  

 


