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  چکیده  
 یـب خوراك ترک یآل یدهايبا اس یاك. آمونیردگ یآن انجام م یتروژنن يمحتو یشبه منظور افزا یاكخوراك با استفاده از آمون يفرآور 

 ینگردد.ا یاستفاده م یکروبیم ینپروتئ یدجهت تولشکمبه  يها یکروارگانیسمکه توسط م یدهدم یلرا تشک یومآمون يشده و نمک ها
منظـور تفالـه    ینانجـام گشـت. بـد    یـاك شده توسط گاز آمون یاکیتخمیري تفاله چغندر قند آمون صوصیاتوهش به منظور تعیین خ پژ

بـا   ینو همچن درصد وزن تفاله چغندر قند خشک) 30درصد وزن تفاله چغندر خشک)، آب ( 3و 2، 1( یاكگاز آمون یلهچغندر به وس
 یالزآمـ  -و آلفـا  یتـاز ف ینـاز، کلوکونـاز، پکت  -بتـا  یالنـاز، سـلوالز، زا  لشـام  یمآنز یمولت یک یمگشت. آنز یمارت یمبدون افزودن آنز یا

 یـزان انجـام شـد. م   P = b (1-e-ct)گاز با استفاده از فرمـول   یدشدند. .روش تول يتکرار بسته بند 3هفته و در  2به مدت  یمارهابود.ت
بـا   SAS 9.2شد. داده ها با استفاده از نرم افزار  یرياندازه گ 96،72،48،24،16،12،8،4،2يتیمارها در زمان ها یکهر  يگاز برا یدولت

گاز  یزانگاز نشان داد که م یدحاصل از تول یجبا استفده از فاکتوریل بر پایه طرح کامال تصادفی انجام گردید. نتا GLMاستفاده از رویه 
همچنین پارامترهاي مربوط به تولید  بد؛ساعت با افزودن آنزیم و و افزایش سطح آمونیک، کاهش می یا 96 یدر ط یتجمعبه صورت 

  ) کاهش یافتند.p<0.05) با افزایش سطح آمونیاك به طور معنی داري (cو  bگاز (

  تولید گاز -آنزیم -گاز آمونیاك -تفاله چغندر قند کلمات کلیدي:

  مقدمه 

 یتکـه از محـدود   ییدر کشورها یژهگردد؛ کابرد آنها به و ینشخوارکنندگان استفاده م یهعموما در تغذ ینیپروتئ یرغ تروژنین یباتترک
نشخوارکنندگان که در وهلـه اول اوره   یهدر تغذ NPNمختلف  یباتمقرون به صرفه است. ترک يدارند از لحاظ اقتصاد ینیمنابع پروتئ

توسـط   NPNاسـتفاده از   یرعوامـل تـاث   يگسترده بر رو ياستفاده شده است. با وجود پژوهش ها باشد، یم میوو مشتقات نمک آمون
عمدتا وابسـته   NPNمرتبط باشد ارائه نشده است. دامنه استفاده از  يتاکنون که شامل تمام پارامترها یقیمدل دق یچنشخوارکنندگان، ه
استفاده شده،  یبترک  یتروژنتوسط سطح ن ینقش مهم ینباشد. همچن یدسترس م بلقا يو سوبستراها یکروبیم ینبه نرخ سنتز پروتئ

 يسـازگار  یـوان، ح يباور یوان،ح یازمورد ن ینپروتئ یره،ج یدراتکربوه یتماه یره،ج ینپروتئ یتو محلول یفیتک یزان،م یات،خصوص
 باشـد.  یمـ  یـره در جانـدار  و غ  یگشـت  بـاز  یتروژننرخ ن یی،غذا یمرژ یره،ج یمواد معدن يمحتو یره،ج يمؤلفه ها یرو سا NPNبه 

 یشده آهسته تـر از اوره آزاد مـ   یاکیآمون يدر خوراکها یاكاست. آمون یتروژنخوراك با ن يساز یغن يروش برا یککردن  یاکیآمون
در  یـدي مآ یباتترک یوم،آمون يبه صورت نمکها یاکیآمون يدر خوراك ها آمونیاكمناسبتر است.  یکروبیم ینسنتز پروتئ يشود و برا

باال انجام شود،  يدر فشار و دما یندباند شود. اگر فرا یگنینتواند با قندها و ل یم ینشود، و همچن یم یدارها پد یمیدازولها و ا ینپکت
اسـت   ییضعفتر از خوراك ها یارگونه خوراك ها بس یناز ا فادهمورد است یتروژنن یشود ول یدر محصول مشاهده م یشتريب یاكآمون

 یبتفاله چغندر قند، تفاله مرکبات و تفاله سـ  آنها کمتر است. یتروژنن يشوند؛ گرچه محتو یم یمارت یاكمعمول با آمون یطراکه در ش
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 یتـروژن ن يشـود؛ محتـو   یثابت باند مـ  یبیفرم ترک یکبه صورت  یاكاست که به سرعت با آمون ینپکت از یینسبتا باال یرمقاد يحاو
  ).1943؛ فرگوسن و نیو، 1966؛ چومیژن و سوکول، 1952(دیویس و همکاران،  شود یم یشترب یاشده دوبرابر  یاکیمحصوالت آمون

  هامواد و روش
 3و 2، 1( یـاك آمون یله) انجام شد. تفاله چغندر قند به وس1988(ینگاسشده توسط منک و است یفگاز بر طبق روش توص یدروش تول

 يهفته بسته بنـد  2و به مدت  یدگرد یمارت یمبدون استفاده از آنز یا) و با درصد وزن خشک تفاله 30درصد وزن خشک تفاله)، آب (
گـرم از نمونـه    یلـی م 200.یـد دار اسـتفاده گرد  یستولهشکمبه از  سه گوساله نر ف یعما یهته ي.  براودتکرار ب 3 يدارا یمارشدند. هر ت

 يشکمبه صاف شده حاو یعمحلول ما یترل یلیم 30ها  یالو ینانتقال داده شد و به ا یتريل یلیم 125 يها یالشده به داخل و یابآس
و  یريساعت  اندازه گ 96، 72، 48، 24،36، 12، 8، 4، 2 يگونه ها در زمان ها ایناز  یکهر  يگاز برا یدتول یزان. میدبافر اضافه گرد

  ثبت شد. 

  نتایج و بحث

 1همچنین رونـد تولیـد گـاز در نمـودار      و 1 ون شکمبه در جدولگاز تیمارهاي آمونیاکی شده در محیط انکوباسی یدمقدار و نرخ تول
در بین تیمارها بیشترین وکمترین میزان تولید گاز در طول مدت انکوباسیون به ترتیب مربوط به تفاله چغندر قند نشان داده شده است. 

درصد آمونیاك و آنزیم می باشد. از لحاظ نرخ تخمیر  3شده به وسیله  اکیدرصد آمونیاك و تفاله چغندر قند آمونی 1آمونیاکی شده با 
 يها یمنحن یسهدرصد همراه آنزیم می باشد.مقا 3در صد آمونیاك و کمترین آن مربوط به آمونیاك  1بیشترین نرخ مربوط به تیمار با 

 يروند بعد از آن بـا شـدت کمتـر    ینکه که ا استساعت  24گاز تا زمان  یدشدت تول یشتریندهد که ب یگاز در شکل نشان م یدتول
  .یافتادامه 

  
 گاز یدتول يپارامترها ینتخم -1جدول 

 b c آنزیم آمونیاك
1 0 85/61 ± 49/1 a 055/0 ± 0041./  

1 1 99/57 ± 7/0 b 78/0 ± 0016/0  

2 0 85/56 ± 58/0 b 055/0 ± 0003/0  

2 1 6/54 ± 07/1 b 07/1 ± 0016/0  

3 0 97/54 ± 68/1 b 055/0 ± 0006/0  

3 1 28/53 ± 38/0 c 07/0 ± 00073/0  
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The treated of feed with ammonia in order to increase its nitrogen content. The ammonia combines with 
the organic acids in the feed to form ammonium salts; this nonprotein nitrogen is used by the microflora in 
the rumen of ruminants for the synthesis of microbic proteins which are a source of amino acids for the 
animals. In this experiment, the sugar beet pulp (BP) was used as treated with ammonia (1, 2 and 3 percent 
of BP), water (30 percent of BP) and treated or untreated enzyme 0.5 g/kg. The enzyme was a mix of several 
enzymes (Cellulase, Xylanase, Beta-glucanase, Pectinase, Phytase, and Alpha-amylase). Treatments were 
ensiled for 2 weeks. Each treatment had 3 replicates. In vitro gas production was carried out using the 
method as described by Menke and Steingass. Samples (200 mg) were weighed into 125 ml glass vials. 
Rumen fluid was collected after the morning feeding from two adult ruminally fistulated steer, strained 
through four layers of cheesecloth, and flushed with CO2. The vial was then filled with 30 ml of medium 
consisting of 10 ml rumen fluid and 20 ml buffer solution. The vials were placed in a water bath at 38.6°C. 
Gas production was measured at 2, 4, 6, 8, 12, 24, 36, 48, 72, and 96 h. Cumulative production were 
determined for each feed by fitting gas production data to the equation Y= b (1 - e-ct), where Y is the volume 
of gas produced at time t, b is the potential gas production (ml/g DM), and c is the fractional rate of gas 
production. The data was analyzed by SAS 9.2 program and Proc GLM in a factorial design on base 
completely randomizing. Data exhibited that both of ammonia and enzyme reduced b and c parameters. 

KEYWORDS: Sugar beet pulp, Anhydrous ammonia, Enzyme, Gas production 
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