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 ارزیابی ارزش پروتئین برخی از مواد خوراکی غنی از نیتروژن با استفاده از روش نوین

 DVE/OEB 
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 چکیده  

این تحقیق به منظور ارزیابی ارزش پروتئین سه ماده خوراکی غنی از نیتروزن شامل پودر ماهی، دانه سویای فراوری شده با زایلوز و 

ن حقیقی قابل جذب/توازن پروتئین تجزیه درجه سانتیگراد با استفاده از روش نوین پروتئی 121دانه سویای اکسترود شده در دمای 

(، DVEFOM)ماده آلی قابل تخمیربا استفاده از پارامترهای  OEBو   DVE( انجام شد. میزان DVE/OEBپذیر در شکمبه)

(، پروتئین میکروبی سنتز شده در شکمبه بر اساس MREE)شکمبه بر اساس انرژی قابل دسترس پروتئین میکروبی سنتز شده در

 (،(DVME (، پروتئین میکروبی سنتز شده در شکمبه و قابل هضم و جذب در روده باریک MREEN)قابل دسترس نیتروژن

DVEپروتئین میکروبی جذب شده بر اساس متیونین)
MET(AMCP پروتئین میکروبی جذب شده بر اساس ،

DVEلیزین)
LYS(AMCP و پروتئین اندوژنوس(DVMFE) ت آمده دانه سویای فراوری شده محاسبه گردید. بر اساس نتایج به دس

را دارند. همچنین دانه سویای  DVE(131) ( و دانه سویای اکسترود شده کمترین میزان 222)DVEبه روش شیمیایی بیشترین میزان 

 را دارند. بر اساس نتایج به دست آمده فراوری شیمیایی با OEBو پودر ماهی کمترین میزان  OEB اکسترود شده بیشترین میزان 

 را بهبود بخشیده است. DVEزایلوز میزان 

پروتئین میکروبی سنتز شده از روده کوچک و پروتئین میکروبی جذب  -توازن پروتئین تجزیه پذیر در شکمبه  -پروتئین حقیقی قابل جذب  :یکلیدکلمات 

 شده

   مقدمه

پروتئین  .ینه قابل هضم و جذب در روده باریک دارندگاوهای شیرده پر تولید جهت بیشینه تولید شیر، نیاز به مقادیر زیاد اسیدهای آم

یکی از مدل های توسعه یافته برای تخمین مقدار پروتئین  ،(DVE/OEB)هحقیقی قابل جذب/توازن پروتئین تجزیه پذیر در شکمب

تشکیل  DVE، واقعی قابل هضم و جذب در روده باریک و توازن پروتئین میکروبی در شکمبه نشخوارکنندگان است. در این مدل

پروتئین میکروبی سنتز  -2( DVBEپروتئین خوراک قابل جذب در روده باریک که از تجزیه شکمبه عبور کرده ) -1شده است از: 

مقدار پروتئین اندوژنوس از دست رفته در طی فرایند  -3 (DVME)ابل هضم و جذب در روده باریک استشده در شکمبه که ق

گان میزان و نسبت اسید آمینه وارد شده به روده کوچک به سنتز پروتئین میکروبی و خروج (. در نشخوار کنندDVMFEهضم )

(. دانه سویا به دلیل دارا بودن میزان پروتئین باال در سالهای اخیر به عنوان منبع 2پروتئین خوراک از تجزیه شکمبه ای بستگی دارد )

دانه سویا با حرارت )اکسترود کردن، برشته شدن و ...( و فراوری  پروتئین مناسب در گاوهای شیری استفاده می شود. فرآوری

(. هدف از این تحقیق ارزیابی ارزش پروتئین مواد 1و  3، 1شیمیایی باعث افزایش پروتئین غیر قابل تجزیه در شکمبه می شود )
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درجه  121ی اکسترود شده در دمای خوراکی غنی از نیتروژن شامل پودر ماهی، دانه سویای فراوری شده با زایلوز و دانه سویا

 بود. DVE/OEBسانتیگراد با استفاده از روش نوین 

 هامواد و روش

جهت انجام این آزمایش از سه ماده خوراکی غنی از نیتروژن شامل پودر ماهی، دانه سویای فراوری شده با زایلوز و دانه سویای 

ید. به منظور تعیین فراسنجه های تجزیه پذیری ماده خشک و پروتئین نمونه درجه سانتیگراد استفاده گرد 121اکسترود شده در دمای 

راس گاو شیری هلشتاین دارای فیستوالی شکمبه ای استفاده  4های ازمایشی از روش درون کیسه ای استفاده شد.برای این منظور از 

خته شد سپس سر کیسه ها با بست پالستیکی مسدود گرم از هر نمونه آزمایشی به درون کیسه هایی از جنس پلی استر ری 1شد. مقدار 

میکرون بود. برای هر نمونه مورد نظر سه کیسه تهیه  41سانتی متر و قطر منافذ آنها  12×12و کیسه ها توزین شدند. ابعاد کیسه ها 

ط به زمان صفر با آب سرد با ساعت. کیسه های مربو 61و  22، 48، 24، 11، 8، 4، 2شد.زمان های انکوباسیون عبارت بودند از: صفر، 

استفاده زا ماشین لباس شویی شسته شدند، به گونه ای که آب خارج شده از آنها کامال زالل شد. پس از سپری شدن مدت زمان 

انکوباسیون در شکمبه، کیسه ها به طور همزمان از شکمبه خارج شدند و به منظور توقف فعالیت باکتریایی فریز شدند.سپس با 

درجه  16ه از ماشین لباسشویی با آب سرد شسته شدند به گونه ای که آب خارج شده از آنها کامال زالل شد. کیسه ها به آون استفاد

ساعت خشک گردیدند،کیسه ها پس از خروج از آون در دسیکاتور گذاشته شدند و پس از سرد  48سانتیگراد منتقل شدند و به مدت 

ها در کیسه ها برای تعیین پروتئین خام، نشاسته و خاکستر مورد ارزیابی قرار گرفت. پروتئین  شدن توزین شدند. باقی مانده نمونه

درجه سانتیگراد به  446خام با استفاده از روش کجلدال اندازه گیری شد، برای اندازه گیری خاکستر نمونه ها در داخل کوره با دمای 

 ( اندازه گیری شد.1646از روش پرکلریک اسید )ویلز و سیلورمن ساعت قرار گرفته شدند. و نشاسته با استفاده  4مدت 

 DVE/OEBمدل 

ون دوین کرکن و ( و با تکیه بر به روز رسانی این مدل توسط 4) تامینگا و همکارانکلیه مراحل این آزمایش بر طبق مدل پیشنهادی 

( و نشاسته غیر BREوش پروتئین غیر قایل تجزیه )( انجام گرفت. در این ر2663) CVBهای درا( و هماهنگ با استاند1)همکاران

( نیز همانند فراسنجه های تجزیه پذیری با استفاده از روش درون کیسه ای تخمین زده شد. با استفاده از BSTقابل تجزیه در شکمبه )

 محاسبه شده است. OEBو  DVEفرمول های زیر پارامترهای 

 نتایج و بحث

دانه سویای اکسترود شده، دانه سویای فراوری شده با زایلوز و  OEBنشان داده شده است. میزان  1نتایج به دست آمده در جدول 

مثبت به دست آمد که نشان دهنده بیشتر بودن  OEBمحاسبه شد، در هر سه نمونه خوراکی مقدار  12و62، 113پودر ماهی به ترتیب 

به صفر نزدیکتر باشد، از لحاظ  OEB. با توجه به اینکه هر چه مقدار منبع نیتروژن نسبت به منبع انرژی در نمونه های خوراکی است

(، پودر ماهی نسبت به 1و  4در دسترس بودن همزمان منبع نیتروزن و انرژی جهت سنتز پروتئین میکروبی توازن بهتری برقرار است)

اظ در دسترس بودن همزمان منبع نیتروزن و انرژی دانه سویای فراوری شده با زایلوز، دانه سویای اکسترود شده از توازن بهتری از لح

( FOMجهت سنتز پروتئین میکروبی برخوردار است. با توجه به مقادیر به دست آمده پودر ماهی ماده آلی قابل تخمیر بیشتری )

انه سویای اکسترود دانه سویای فراوری شده با زایلوز، پودر ماهی و د DVEنسبت به دو نمونه مورد آزمایش دارا می باشد. میزان 

(. دانه 1و  4نشان دهنده بیشتر بودن پروتئین عبوری است) DVEمحاسبه شد. بیشتر بودن میزان  131و  228، 222شده به ترتیب 

برخوردار است که نشان دهنده  DVEسویای فراوری شده با زایلوز نسبت به دو نمونه خوراکی مورد آزمایش از بیشترین میزان 
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پروتئین عبوری است. در نتیجه فراوری دانه سویا با زایلوز باعث شده است که میزان پروتئین بیشتری از تخمیر شکمبه ای  بیشتر بودن

 فرار کرده و در روده کوچک مورد هضم و جذب قرار گیرد.

 

 DVE/OEBده از های آزمایشی با استفاای خوراکای و بعد شکمبهی محاسبه شده برای خصوصیات شکمبههافراسنجه -1جدول

 نمونه خوراکی

 خوراک

 *پارامترهای محاسبه شده

OEB DVE FOM MREE MREN DVMFE DVE
METAMCP DVE

LYSAMCP 

دانه سویای فراوری شده با 

 زایلوز
62.46 222.24 16.31 16.46 162.86 21.61 24.28 21.33 

 

 دانه سویای

 اکسترود  شده 
113.32 131.11 11.26 6.18 122.16 21.61 24.26 21.61 

 11.12 21.42 133.11 146.81 82.41 23.146 228.63 12.36 پودر ماهی
* 

 DVE                                                                                                                                                پروتئین حقیقی قابل جذب در روده کوچک

   OEB                                                                                                                                                           توازن پروتئین تجزیه پذیر در شکمبه

        FOM                                                                                                                                                                              ماده آلی قابل تخمیر

  MCP                                                                                                                                                                                  پروتئین میکروبی

                            DVME                                                                                                       پروتئین میکروبی سنتز شده در شکمبه و قابل هضم و جذب در روده باریک

  AMCP                                                                                                                                                                  پروتئین میکروبی جذب شده

DVE                                                                                                                                  بر اساس متیونینپروتئین میکروبی جذب شده 
METAMCP 

DVE                                                                                                                                   پروتئین میکروبی جذب شده بر اساس لیزین
LYSAMCP    

                                                                                                                 MREE پروتئین میکروبی سنتز شده در شکمبه بر اساس انرژی قابل دسترس 

                                                                                                             MREN پروتئین میکروبی سنتز شده در شکمبه بر اساس نیتروژن قابل دسترس   
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Abstract: 
This study was conducted to evaluate protein value of three high nitrogen feeds such as fish meal, processed 

soybean with xylose and extruded soybean by using DVE/OEB (truly digested protein in the small intestine / 

degraded protein balance) model. The items assessed in this experiment for determining DVE (truly digested 

protein in the small intestine) and OEB (degraded protein balance) were fermented organic matter 

(FOMDVE), microbial protein synthesized in the rumen based on available energy (MREE), microbial protein 

synthesized in the rumen based on available nitrogen (MREEN), truly digested and absorbed rumen 

synthesized microbial protein in the small intestine (DVME), absorbed rumen synthesized microbial protein 

based on methionine(AMCPMET
DVE), absorbed rumen synthesized microbial protein based on lysine 

(AMCPLYS
DVE) and endogenous protein (DVMFE). Result showed that highly and lowly DVE content was 

for processed soybean with chemical method and extruded soybean (844 vs. 1:8 respectively). Extruded 

soybean also had highly OEB content and fishmeal had lowly OEB content (18: vs. 84 respectively). Result 

indicated that chemical processing with xylose improved DVE content. 

 

Key words: DVE, OEB- microbial protein synthesized in small intestine- absorbed microbial protein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


