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 چکیده  

ای کاه جو در شرایط بررون تنری برا    های تخمیر شکمبهمنظور بررسی اثر افزودن آنزیم خارج سلولی زایالناز بر ویژگی ین پژوهش بها

بره   گرم برر کیلروگرم مراده خشرک کراه جرو        5/7و  0/5،  5/2،  0)  استفاده از تکنیک تولید گاز انجام شد. چهارسطح آنزیم زایالناز

های  مربوط به تولید گاز ساعت انکوباسیون شد. افزودن آنزیم زایالناز، فراسنجه 69های کشت حاوی کاه جو افزوده و به مدت محیط

  در کلیه IVDMDاده خشک )  را افزایش داد. ناپدید شدن مL)   وفاز تاخیریc)  ، نرخ جزیی تولید گازb) شامل پتانسیل تولید گاز

داری افزایش پیدا کرد، همچنین افزودن آنزیم به کاه جو سبب افزایش میرانگین نررخ تخمیرر    طور معنیسطوح آنزیم نسبت به شاهد به

(AFRداری نداشت. نتایج این آزمایش تفاوت معنی ساعت با افزودن آنزیم زایالناز به کاه جو 69هر حال، میزان تولید گاز در   شد. به

 شود.های تولید گاز و همچنین ناپدید شدن ماده خشک میفراسنجهنشان داد که افزودن آنزیم زایالناز به کاه جو سبب بهبود 

 

  تولید گاز  -زایالناز  -ترکیب شیمیایی -کاه جو: کلمات کلیدی

 مقدمه

زایالناز ترشرح شرده    های فیبرولیتیکی سلوالز ووسیله آنزیمiباشد که بسلولز میقابل هضم هرعلوفه، سلولز و همی مواد اصلی فیبری

ای اسرت کره سرلولز و    گونره هاما ساختار مواد فیبری موجود در کاه غالت، ب   ،2شوند )های شکمبه هضم میآاز باکتری ها و پروتوزو

های فیبرولیتیک با منشاء خارج سلولی باعث از برین  فاده از آنزیم . است11دارد )های شکمبه دور نگه میسلولز را از دسترس آنزیمهمی

شود و میزان دسترسی آنزیم به ماتریکس سلولز  میهای دیواره سلولی)سلولز و همیرفتن پیوندهای استری بین لیگنین و پلی ساکارید

تررین جرزء   هرای گیراهی عمرده   زایالن در بیشتر گونره  . 4یابد )دهد، در نتیجه قابلیت هضم فیبر بهبود میدیواره سلولی را افزایش می

 .  از 1باشرد ) های فیبرولیتیک مربوط به سلوالز و زایالناز مییشتر مطالعات در زمینه اثر آنزیمباشد و بسلولز در دیواره سلولی میهمی

یرا شررایط آزمایشرگاهی درهنگرام م رر       شود زیرا پاسخ حیوان میها همیشه باعث بهبود قابلیت هضم فیبر نطرفی استفاده از آنزیم

، مقردار آنرزیم و رو    نوع آنرزیم، میرزان فعالیرت آنزیمری     ترکیب جیره، زمان کشت، عوامل مختلفی از قبیلآنزیم یکسان نیست و به

 بود. هد  از تحقیق حاضر بررسی اثرآنزیم زایالناز بر تولید گاز وخ وصیات تخمیری برای کاه جو . 6کاربرد آن بستگی دارد )

 

 هامواد و روش

هرای  هرا طبرق رو   از کاه جو خشک شده نمونه ت ادفی برای انجام آزمایش های برون تنی گرفته شد که ترکیبرات شریمیایی نمونره   

 . 14) در قالب طررح کرامال ت رادفی آنرالیز شردند      1/6ویرایش  SASافزار آماری توسط نرم ها توسطگیری شد. دادهاستاندارد اندازه

 ، کاه جو بره همرراه   2)تیمار گرم در کیلوگرم ماده خشک زایالناز 5/2)تیمارشاهد ، کاه جو به همراه  ارهای آزمایشی شامل کاه جوتیم

   بودند.4)تیمار گرم در کیلوگرم ماده خشک زایالناز 5/7  و کاه جو به همراه 3)تیمار گرم در کیلوگرم ماده خشک زایالناز 5
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محاسربه گردیرد    cو  bفراسنجه های و و حجم گاز تولیدی در هر زمان   8نقطه زمانی انجام شد ) 6آزمون تولید گاز در دو مرحله و 

-میزان اسرید   استفاده شد. 8) های پیشنهادی منک و استینگاس  از فرمولIVDMD. برای تخمین ناپدید شدن ماده خشک ) 13و11)

تولید گراز مقردار    GPکه  محاسبه گردید = GP 0222/0 SCFA (mmol) -00425/0استفاده از رابطه های چرب کوتاه زنجیر نیز با 

  9و همکراران )  کطبق معادله پیشنهادی فراننیز   AFR) رمتوسط نرخ تخمی باشد.ساعت می 24رم نمونة خوراك پس از گمیلی 200

برای محاسبه ناپدید شردن  باشند. نرخ جزئی تولید گاز می cخشک  و  میلی گرم در ماده 200پتانسیل تولید گاز ) bکه  محاسبه گردید

 48بره مردت    گرراد سرانتی  درجره  90میکرومتر صا  شد و باقیمانده آن در دمرای   42محتوی بطری ها با پارچه با منافذ  ،ماده خشک

 . در مرحلره بعرد،   7سربه شرد )  محابازدهی تخمیر خروراك   و های تخمیری شکمبه در شرایط برون تنی. ویژگیگردیدساعت خشک 

میلری لیترری از    10. در پایان انکوباسریون یرک نمونره     3شد ) آزمایشگاهی تعیین 1کشت بستهدر قالب سیستم آزمایش تخمیرپذیری 

  .5نرمال مخلوط و میزان نیتروژن آمونیاکی اندازه گیری شد ) 2/0میلی لیتر اسید کلریدریک  10محیط کشت با 

 نتایج و بحث

 3و 2های مربوط به تولید گاز کاه جو در جدول هرای  فراسنجهو همچنین  1ن مطالعه در جدولترکیب شیمیایی کاه مورد استفاده در ای

میلری   200لیترر در میلری  67/34و  33/37، 30/37، 72/39به ترتیب  4و  3، 2شده است. مقادیر پتانسیل تولید گاز در تیمارشاهد،  ارائه

. بیشرترین فراز تررخیر     p > 0005) داری در پتانسیل تولید گاز تیمارهرا مشراهده نشرد     و اختال  معنی2)جدولگرم ماده خشک بود 

داری برین  و اخرتال  معنری    p < 0005)برود   2)حداکثر آنزیم زایالناز  و کمترین آن مربوط به تیمار شاهد و تیمرار  4مربوط به تیمار 

-نتایج نشان دادند که افزودن آنزیم زایالناز به کاه جو سبب افزایش فاز ترخیر آنها مری  . p > 0005) مشاهده نشد  2تیمارهای شاهد و 

لذا می توان نتیجه گرفت  .  مغایرت دارد15اما با نتایج یانگ و همکاران در سال ) ،کندراتایید می  12)شود که نتایج تانگ و همکاران 

باشرد.  کار گرفته شرده متفراوت مری   ، نوع، سطح، مقاومت ورو  بهبسته به ترکیبو  های فیبرولیتیک همیشه یکسان نبودهاثرات آنزیم

  گزار  کردند که فاز تاخیر منفی به دلیل تولید گاز سریع در مراحل اولیه تخمیر قبرل از زمران صرفر    1661کریشنامورفی وهمکاران )

طوری که بیشترین مقدار نررخ  به  p < 0005)ش خطی نشان داد می باشد. نرخ ثابت تولید گاز با افزایش میزان زایالناز به کاه جو افزای

 . میرزان  022/0و  022/0در مقابرل   031/0برود )  2و کمترین مقدار آن مربوط به تیمارهای شراهد و   4ثابت تولید گاز مربوط به تیمار 

بیشرتر از سرایر    3ایرن میرزان در تیمرار     اگرچره   p < 0005)داری را در بین تیمارها نشان نرداد  ساعت اختال  معنی 69تولید گاز در 

 تیمارها بود. 

طور عمده تحت ترثیر ترکیب شیمیایی گیاه قرار دارد و از آنجا که ترکیب شیمیایی تیمارها بر پایه یرک علوفره بروده    همیزان تولید گاز ب

ماده خشک نیز با افرزایش مقردار زایالنراز در    پذیر خواهد بود. میزان ناپدید شدن عدم اختال  در بین تیمارها در تولید گاز نیز توجیه

داری افرزایش  تیمارها افزایش خطی نشان داد لذا میزان ناپدید شدن ماده خشک در کلیه تیمارها نسبت به تیمار شراهد بره طرور معنری    

  در بررسری  12اختالفی مشاهده نشد. تانرگ و همکراران )   3و2بود که بین تیمار  4بیشترین مقدار مربوط به تیمار . p < 0005)داشت 

تواند به سبب اثرات های فیبرولیتیک نیز نتایج مشابهی را گزار  کردند. این افزایش میمشابه بر روی کاه گندم و برنج و افزودن آنزیم

های فیبرولیتیک و پروتوزوآ در شکمبه باشد. از سویی دیگر مطالعات نشان دادند که افرزودن  نیسممثبت در افزایش جمعیت میکروارگا

  .  12های فیبرولیتیکی قبل از انجام کشت سبب افزایش میزان ناپدید شدن ماده خشک و دیواره سلولی شده است )آنزیم
 

 

                                                      
Batch cultures 
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 ترکیب شیمیایی کاه جو -1جدول 

 ماده خشک درصد ترکیب شیمیایی

 3/79 ماده خشک

 2/3 پروتئین خام
NDF 7/79 
ADF 1/52 

 2/5 خاکستر

bمیلی گرم ماده خشک ؛ 200، پتانسیل تولید گاز )میلی لیتر درc نرخ جزئی تولید گاز در هر ساعت؛ ،L فاز ترخیر )ساعت ؛ ،AFR میانگین نرخ ،

 تخمیر )میلی لیتر در ساعت .
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Abstract  
In vitro gas production technique was used to evaluate the effects of exogenous xylanase on fermentation 

characteristics of barley straw. Four levels of the enzyme (000, 205, 500 and 705 g/kg DM of barley straw) were 

added to barley straw as substrate and subsequently incubated in rumen batch cultures. The gas production 

parameters including potential of gas production (b), partial gas production rate (c) and lag time were 
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increased by enzyme supplementation of barely straw. Moreover, exogenous xylanase improved in vitro dry 

matter degradability (IVDMD) and average fermentation rate of barley straw (AFR). However, no difference 

was observed among treatments for total gas production. The results showed that exogenous xylanase have a 

positive effect on fermentation characteristics as well as dry matter degradability of barley straw. 

KEYWORDS: BARELY STRAW, CHEMICAL COMPOSITION, XYLANASE, GAS PRODUCTION 

 


