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 چکیده 

 خالص پروتئین و کربوهیدرات سیستم در عبوری پروتئین از غنی خوراکی مواد برخی دارنیتروژن هایبخش ارزش تعیین منظور به

 گندم گلوتن و سویا فت فول سویا، پلت شامل مطالعه این در آزمایش مورد خوراکی مواد. گرفت صورت آزمایشی( CNCPS)کرنل

 شکمبه محیط در شده تجزیه سریع حقیقی پروتئین ،(A بخش)پروتئینی غیر نیتروژن ،(CP)خام پروتئین آزمایش این در. بودند

 و( 3B بخش)کند پذیری تجزیه قابلیت اب حقیقی پروتئین ،(2B بخش)شکمبه در متوسط تجزیه قابلیت با حقیقی پروتئین ،(1B بخش)

 دهنده نشانCNCPS  اساس بر پروتئین مختلف هایبخش نتایج.شدند محاسبه( C بخش) اسیدی شوینده در نامحلول پروتئین

. بود( >50/5P) گندم گلوتن و سویا فت فول سویا، پلت بین در خام پروتئین حسب بر نیتروژنی هایبخش بین دار معنی اختالف

 گندمکمترین گلوتن در پروتئین A بخش. بود دارا را درصد میزان کمترین سویا فت فول در و باالترین گندم گلوتن در خام ئینپروت

 سویا فت فول و سویا پلت. بود سویا فت فول و سویا پلت از بیشتر توجهی قابل مقدار به گندم گلوتن در 1B بخش. بود دارا را مقدار

 از بیشتر نیز فت فول و سویا فت فول به نسبت را میزان باالترین گندم گلوتن در 3B بخش. بودند 2B بخش باالتری میزان دارای

 انجام یهاارزیابی براساس .بود سویا فت فول و سویا پلت به نسبت C بخش کمتری میزان دارای گندم گلوتن. داشت سویا، پلت

 .است بوده سویا فت فول و سویا پلت از بهتر نیتروژن بازدهی لحاظ به گندم گلوتن که دهدمی نشان نتایج هاخوراک بین در شده

 سویا فت فول -گندم گلوتن -سویا پلت -CNCPS: کلیدی کلمات

   مقدمه

 اثرات بررسی برای تجربی و آزمایشگاهی هاییافته از که است کاربردی مدل یک( CNCPS) خالص پروتئین و کربوهیدرات سیستم

 که گرفت صورت دام تغزیه در هاییپیشرفت هاسال طی در(. 2)کندمی استفاده دام عملکرد بر کربوهیدراتی و پروتئینی هایبخش

 که شد مشخص هابعد که بود تجربی های یافته اساس بر( NRC)ملی تحقیقات انجمن سیستم قبیل از شده طراحی های مدل اساس

 سیستم در .باشدمی NRC مدل خالف بر مکانیستیک و تجربی های مدل ساسا بر سیستم این طراحی. نیستند کافی تجربی هاییافته

 و حقیقی پروتئین ،(NPN) پروتئینی غیر نیتروژن. شودمی تقسیم بخش سه به خوراک پروتئین کرنل خالص پروتئین و کربوهیدرات

 به شکمبه در سرعت به NPN یا A بخش(. 6 و 4)باشدمی C و A ،B بخش شامل بترتیب که است( 6)دسترس قابل غیر پروتئین

 که 1B بخش. شودمی تقسیم 3B و 1B، 2B گروه زیر سه به شکمبه در تجزیه نرخ اساس بر حقیقی پروتئین. شودمی تبدیل آمونیاک

 شدن رسوب صورت به 1B بخش(.4) شودمی حل فسفات بورات بافر محلول در A بخش همراه به شودمی تجزیه شکمبه در سریعا

 شوینده در محلول و خنثی شوینده در محلول نا دار نیتروژن ترکیبات 3B بخش(. 3)شودمی گیری اندازه اسید استیک کلرو تری در

 میالرد واکنش محصوالت یا و تانن-پروتئین کمپلکس ،ADF لیگنین، با ارتباط در که پروتئینی بخش همان C بخش. دارد اسیدی

 سویا، پلت نیتروژنی هایبخش ارزش تعیین مطالعه این از هدف(. ADIP)است محلول ان نیز اسیدی شوینده در بخش این(. 4)است
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 هستند، عبوری پروتئین از غنی  منابع که( CNCPS)کرنل خالص پروتئین و کربوهیدرات درسیستم سویا فت فول و گندم گلوتن

 .باشدمی

 هامواد و روش

 سویا، پلت شامل گرفت صورت CNCPS روش اساس بر دار نیتروژن هایبخش ارزیابی منظور به آزمایش این در که خوراکی مواد

 خشک ماده گیریاندازه از پس سپس و شدند پودر میلیمتر دو توری با آسیاب از استفاده با هانمونه. بود گندم گلوتن و سویا فت فول

 شامل خوراک نیتروژنی هایبخش تعیین منظور به. شد تعیین کجلدال روش با خام پروتئین( ساعت 24 مدت به درجه 150 دمای)

 و( NDIP) خنثی شوینده در محلول غیر پروتئین ،(BSP) فسفات-بورات بافر در محلول پروتئین ،(NPN)پروتئینی غیر نیتروژن

 اصالحاتی همکاران و لیسترا روش مبنای بر که حیدریان و مسگران دانش روش از( ADIP) اسیدی شوینده در محلول غیر پروتئین

 تانگستات موالر 3 محلول NPN گیریاندازه برای روش این اساس بر(. 3 و1)شد استفاده شده پیشنهاد دار نیتروژن هایبخش در

 اساس بر NPN میزان و شد تعیین مانده باقی رسوب در نیتروژن میزان محلول، کردن صاف از پس و شد ریخته نمونه روی بر سدیم

 نیتروژن میزان کردن صاف از پس و شد اضافه هانمونه به فسفات-بورات بافر محلول BSP یریگاندازه برای. آمد بدست تفاضل

 گیریاندازه برای .آمد بدست پروتئین به آن تبدیل و کل نیتروژن به رسوب نیتروزن تفاضل طریق از BSP و شد تعیین رسوب

NDIP و ADIP قرار محاسبه مورد هاآن در موجود نیتروژن میزان و شده جداسازی اسیدی و خنثی شوینده در محلول غیر الیاف 

 .گرفت

 نتایج و بحث

 شاده  داده نشاان  1 جدول در گندم گلوتن و سویا فت فول سویا، پلت در CNCPS روش اساس بر نیتروژن مختلف هایبخش نتایج

 کاه  باشاد مای  51/5 و 53/5 ،53/5 ببترتیا  گنادم  گلوتن و سویا فت فول سویا، پلت در( A بخش)پروتئینی غیر نیتروژن مقدار. است

 تجزیاه  جهت و است کمتر مقایسه مورد خوراکی مواد دو با مقایسه در گندم گلوتن در خام پروتئین تجزیه سریع بخش دهد می نشان

( 1Bبخاش ) شاکمبه  در سریع پذیری تجزیه قابلت با حقیقی پروتئین مقادیر همچنین. دارد نیاز بیشتری زمان مدت به شکمبه در شدن

 مقاادیر  و(50/5 و 54/5 مقابال  در 44/5بترتیاب ) بود بیشتر سویا پلت و سویا فت فول به نسبت توجهی قابل میزان به گندم گلوتن در

 پلات  و ساویا  فات  فول به نسبت توجهی قابل میزان به گندم گلوتن در( BIP)شکمبه در کند پذیری تجزیه قابلیت با حقیقی پروتئین

 مقایساه،  ماورد  خاوراکی  مواد دو با مقایسه در گندم گلوتن در BIP بودن کمتر(. 84/5 و 42/5 مقابل در 48/5 بترتیب)بود کمتر سویا

 فات  فاول  و سویا پلت حقیقی پروتئین بیشتر بخش اما است، شکمبه در گندم گلوتن حقیقی پروتئین باالی پذیری تجزیه دهنده نشان

 در محلاول  پاروتئین . شاود  مای  تجزیه( کوچک روده)گوارش دستگاه پایین های قسمت در و نماید می عمل عبوری صورت به سویا

 پاروتئین  مقادار . باود  ساویا  پلت از بیشتر نیز آن و سویا فت فول به نسبت را میزان باالترین گندم درگلوتن( 3Bبخش)اسیدی شوینده

 نشاان  C بخاش .باود  کمتاری  مقدار رایدا سویا فت فول و سویا پلت به نسبت گندم گلوتن در( C بخش)اسیدی شوینده در نامحلول

 شاوینده  در محلاول  نیتاروژن  غلظت افزایش اینکه به توجه با است،(ADF) اسیدی شوینده در نامحلول فیبر به متصل پروتئین دهنده

 کاه  رساد  مای  نظار  باه  لحاظ بدین ،(0و3) گردد می نشخوارکنندگان گوارش دستگاه در نیتروژن هضم قابلیت کاهش موجب اسیدی

 .است سویا فت فول و سویا پلت از بهتر نیتروژن بازدهی لحاظ به گندم گلوتن مطالعه این در شده انجام هایارزیابی اسبراس
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 (پروتئین کل گرم بازاء پروتئین)گرم خوراکی مواد برخی دار نیتروژن هایبخش -1 جدول

 یمواد خوراک                                     

SE یاپلت سو یافول فت سو گلوتن گندم 

 

 یمیاییش یبترک

 15/5 68/02a 64/34c 04/ 40a CP 
 

558/5 51/5b 53/5b 53/5a NPN(A) 
 

56/5 48/5 46/5 46/5 TP 
 

53/5 44/5a 54/5b 50/5b )1BSP(B 

 51/5 48/5b 42/5a 84/5a BIP 
 

54/5 34/5b 06/5a 00/5a )2NDSP(B 

 52/5 14/5a 16/5a 11/5b NDIP 
 

51/5 11/5a 54/5b 50/5c )3ADSP(B 

 550/5 53/5b 56/5a 50/5a ADIP(C) 
 

CP: خام، ینپروتئNPN: ینی،پروتئ یرغ یتروژننTP: یقی،خق ینپروتئBSP: بورات فسفات یافر درمحلول  ینپروتئ،BIP : محلول در بافر بورات  یرغ ینپروتئ

 ینپروتئ :ADIPیدی،اس یندهمحلول در شو ینپروتئ :ADSPی،خنث یندهمحلول در شو یرغ ین:پروتئNDIPی،خنث یندهمحلول در شو ینپروتئ :NDSP،فسفات

 یدیاس یندهمحلول در شو یرغ
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Abstract: 
This study was conducted to determine nitrogen fraction of some feedstuff such as soybean pellet, full fat 

soybean meal and wheat gluten according to CNCPS method. Crude protein, non-protein nitrogen (A), 

rapidly degradable true protein (B1), moderately degradable true protein (B2), slowly degradable true protein 

(B3) and undegradable true protein fractions were determined. The results of protein fractions of soybean 

pellet, full fat soybean meal and wheat gluten according to CNCPS method showed a significant difference 

among nitrogen fractions (p<5050). Wheat gluten and full fat soybean meal had highly and lowly protein 

respectively. A fraction was lowest for wheat gluten. Wheat gluten contained a high quantity of rapidly 

degradable true protein (A fraction) compared soybean pellet and full fat soybean meal. Soybean pellet and 

full fat soybean meal had higher B2 fraction than wheat gluten. Wheat gluten contained highly B3 fraction 

than full fat soybean meal and full fat soybean meal was more than soybean pellet. C fraction was lowest for 

wheat gluten compared soybean pellet and full fat soybean meal. In conclusion among the tested feedstuffs, 

result showed that wheat gluten is the most favorable than soybean pellet and full fat soybean meal, due to 

highly nitrogen efficiency. 

 

Key words: CNCPS- soybean pellet- full fat soybean. 
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