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تعیین اثرات تفاله چغندرقند آمونیاکی شده توسط سطوح باالي آمونیاك با افزودن آنزیم و آب بر پارامترهاي  
 رایط آزمایشگاهیش تولید گاز در

  2، عبدالمنصور طهماسبی 2 ، رضا ولی زاده2، عباسعلی ناصریان1*بهنام صدیقیان
  ده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهداعضاء هیات علمی دانشک 2دانشجوي دوره کارشناسی ارشد و  1

Behnamsadighian@yahoo.com*  

  چکیده 
، آب )درصد وزن خشک تفاله 5و  4(هدف از این تحقیق بررسی خصوصیات تخمیري تفاله چغندر قند آمونیاکی شده توسط آمونیاك 

آنـزیم یـک مـولتی آنـزیم شـامل      . شته بودتیمار گ) گرم در کیلوگرم 5/0(می باشد که با یا بدون آنزیم ) درصد وزن خشک تفاله 60(
 روش تولیـد . .تکرار بسته بندي شـدند  3هفته و در  2تیمارها به مدت .آمیالز بود -کلوکوناز، پکتیناز، فیتاز و آلفا -سلوالز، زایالناز، بتا

تفاوتهاي معنـی داري  . انجام گشتآزمایش فاکتوریل و بر پایه طرح کامال تصادفی . انجام شد P = b (1-e-ct) گاز با استفاده از فرمول
 200میلی لیتر بـر   35/59( 4بیشترین تولید گاز تجمعی مربوط به تیمار آمونیاك سطح . درصد مورد ارزیابی قرار گرفتند 5تیمارها در 

نتـایج  . بـود  A5Eتخمین زده شدند و بهترین آنها مربوط به تیمـار   NELو  OMD ،ME ،SCFAپارامترهاي . بود) میلی گرم نمونه
  .با افزایش سطح آمونیاك و وجود آنزیم کاهش یافتند cو  bنشان می دهند که پارامترهاي 

  .تولید گاز -آنزیم -تفاله چغندر قند -ونیاکی کردنآم :واژه هاي کلیدي

   مقدمه
ش هاي بسـیاري در  در صنعت دام پروري پژوه. تأمین پروتئین در صنایع اصل مهم اقتصادي عرضه محصول بهتر با هزینه کمتر است

بـه صـورت شـاخص    (بدین منظور استفاده از منابع نیتـروژن غیـر پروتئینـی    زمینه جیره هاي دامی با منابع ارزان تر صورت گرفته است
یکی از مشکالت استفاده از اوره به عنوان جایگزین براي پروتئین تجزیه سریع آن به  .می تواند نقش اقتصادي مهمی داشته باشد)اوره
در . آمونیاك به وجود آمده  توسط باکتري ها استفاده نشده و از طریق دیواره شکمبه به خون منتقل می شود. اك در شکمبه استآمونی

این از دست دادن اوره ارزش پایین اوره و همچنـین  . مصرف نیتروژن بیشتر حیوان تمایل به دفع آمونیاك به صورت اوره از ادرار دارد
روشهایی را براي محصوالتی که آمونیاك به آنها القا  )1952(و استیلز ) 1942(میلر . ز مطالعات بیان می دارداثرات سمی آن در برخی ا

شده را توسعه دادند که این ترکیبات نیتروژن آمونیاك را آهسته تر از اوره آزاد کرده و ممکن است از اثرات سمی آن جلوگیري نموده 
هریسـتو و  (ت آمونیاك شکمبه رابطه عکسی با نرخ انرژي تخمیر دارد و پژوهش هاي مختلـف  غلظ. و سنتز نیتروژن را بهبود ببخشد

همزمانی تخمیر پروتئین و کربوهیدرات در شکمبه اتفاق می  زمانی کهنشان دادند که بازده استفاده از نیتروژن جیره اي  )2005جانی، 
کربوهیدرات باالیی دارند می تواند باعث تولید پروتئین میکروبی بهتـر  یک همزمانی خوب در خوراکهایی که  .بهبود پیدا می کند ،افتد

   .و بهبود هضم مواد مغذي گردد

   مواد و روش ها
  ترکیب

 5و  4(تفاله چغندر قند بـه وسـیله آمونیـاك    . انجام شد) 1988(روش تولید گاز بر طبق روش توصیف شده توسط منک و استینگاس
هفته بسـته بنـدي    2و با و بدون استفاده از آنزیم تیمار گردید و به مدت ) صد وزن خشک تفالهدر 60(، آب )درصد وزن خشک تفاله
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میلـی گـرم از نمونـه     200.براي تهیه مایع شکمبه از  سه گوساله نر فیستوله دار اسـتفاده گردیـد  .  تکرار بود 3هر تیمار داراي . شدند
میلی لیتر محلول مایع شکمبه صاف شده حاوي  30اده شد و به این ویال ها میلی لیتري انتقال د 125آسیاب شده به داخل ویال هاي 

ساعت  اندازه گیري و  96، 72، 48، 24،36، 12، 8، 4، 2میزان تولید گاز براي هر یک از این گونه ها در زمان هاي . بافر اضافه گردید
  .تخمین زده شدند NELو  OMD ،ME ،SCFAاي پارامتره) 1988(همچنین با استفاده از معدالت منک و استینگاس . ثبت شد

OMD (%) = 14.88 + 0.889GP + 0.45CP +0.651XA 

ME (MJ kg-1 DM) = 2.20 + 0.136GP + 0.057CP + 0.0029CP2 

SCFA (mmol/200 mg DM) = 0.0222 × GP – 0.00425 
NEL (MJ/kg DM) = 0.096 × GP + 0.0038 × CP + 0.000173 × EE2 - 0.54  

  .عصاره اتري می باشد EE، و 24گاز تولیدي در ساعت  GPمیزان پروتئین خام،  CPدرصد خاکستر،  XAکه 

   نتایج و بحث
 NDFو همچنین  AOAC(1990)ترکیب شمیایی بر اساس روش . گزارش گردیده است 1ترکیب شیمیایی تیمارها در جدول شماره 

و خاکسـتر نیـز    NDF  ،ADFایش سطح آمونیاك میزان پروتئین خـام،  افز. انجام شد) 1991(استفاده از روش ون سست با  ADFو 
هرشبرگر، بنتلی . افزایش یافت که شاید دلیل آن باند شدن نیتروژن بر اثر واکنش میالرد و ساخت شدن تریکبات غیر قابل هضم باشد

آزاد در بـاقی مانـده فورفـورال، چـوب      با استفاده از روشهاي تخمیري آزمایشگاهی ثابت کردند که فقط آمونیـاك  )1959(و ماکسون 
نیتروژن باند شده مورد استفاده قرار نمی گیرد امـا  .  ذرت، تفاله نیشکر، و مالس توسط باکتریهاي شکمبه مورد استفاده قرار می گیرند

آمیـدهاي پلـی    می تواننـد بـه آسـانی آمونیـاك را بـا پتانسـیل شـکل گیـري         داراي پکتین باالترکیبات  .براي باکتري ها سمی نیست
گاالکتورونیک اسید و برخی ترکیبات آمونیومی محصور نمایند که بسیار آرامتر از اوره توسط میکروارگانیسم هاي شکمبه تجزیه شود 

  .)1971ومیژن و زیولکا، چ(

  ترکیب شیمیایی تیمارها -1جدول 
 سطح سطح

CP NDF ADF EE Ash آنزیم آمونیاك 

۴ ٠ 85/17  8/37  95/21  5/0  94/8  
۴ ١ 9/19  91/37  1/22  5/0  05/9  

۵ ٠ 05/19  83/37  87/21  5/0  9 

۵ ١ 15/21  95/37  93/21  5/0  08/9  

 1همچنین رونـد تولیـد گـاز در نمـودار     . گزارش گردیده اند 3و  2پارامترهاي تولید گاز و پارامترهاي تخمیري به ترتیب در جداول 
  .کاهش نشان دادند cو  bبخش  با افزایش سطح آمونیاك. نشان داده شده است

، 15(، طول دوره عمل آوري متفاوت )درصد 5و  3(با سطوح متفاوت گازآمونیاك  انجام گردید، کاه کاه گندمکه بر روي  یدر آزمایش
در قیاس با کاه ). 2002چاباکا و همکاران، (عمل آوري شد ) درجه سانتی گراد 35و  15(دمایی مختلف  در شرایط) روز 75و  45، 30

درصـد   19و  25، 31ساعت و قابلیت هضم ظاهري ماده آلی به ترتیـب   48عمل آوري نشده و قابلیت هضم ماده آلی و تولید گاز در 
 6و همچنین آمونیاك هم نیتـروژن بـا اوره   ) صددر 6درصد و  4(و سطح اوره در  مطالعه دیگر بر روي کاه گندم، د .افزایش پیدا کرد

درجه  30هفته براي آمونیاك در دماي  3ماهه براي اوره و  3درصد و در دوره زمانی  30و  18و با دو سطح آب ) درصد 4/3(درصد 
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 OMDبرابر گردید و  3تا  2محتوي نیتروژن کاه ) درصد 18(در رطوبت پایین). 1989ساهان و همکاران،  (سانتی گراد با هم مقایسه 
افزودن سویا، نیتروژن کل را کاهش ولـی نیتـروژن تثبیـت شـده را افـزایش داد و همچنـین       . واحد درصد افزایش یافت 5/13متوسط 
OMD ولیهدرصد نیتروژن افزوده شده ا 6/39. (درصد، نیتروژن تثبیت شده بود 30در شرایط رطوبت . افزایش ناچیزي یافت.(  

  تخمین پارامترهاي تولید گاز -2جدول 
 b c آنزیم آمونیاك

4 0 36/0±35/59 a 007/0±066/0 b 

4 1 9/0±27/54 c 0076/0±07/0 a 

5 0 55/0±04/59 a 0069/0±06/0 c 

5 1 7/0±65/55 b 007/0±59/0 c 

  .اشنددرصد می ب 5دار در سطح روف غیرمشترك، داراي اختالف معنیهاي هر ستون با حمیانگین
  

 
  وجود آنزیم: E، سطح آمونیاك تزریقی: , Aروند تولید گاز- 1نمودار 

  تخمین پارامترهاي تخمیري -3جدول 
 سطح  سطح

OMD ME SCFA NEL 24ساعت ساعت96   
 آنزیم آمونیاك

4 0 8167/57  59082/8  726293/0  668601/2  71592/32  83025/55  

4 1 47953/59  034366/9  742988/0  748584/2  46792/33  78264/52  

5 0 13569/58  747817/8  719794/0  645056/2  42316/32  24583/56  

5 1 22924/60  280075/9  747175/0  771441/2  65654/33  21544/53  
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Abstract 

The objective of the present study was to evaluate the effect of ammoniated of moisture sugar beet pulp 
by ammonia and enzyme on in vitro gas production parameters. The samples were left treated with ammonia 
4 and 5 percent of beet pulp (BP), water (60 percent of BP) and untreated or treated with 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. The gas production 
data were fitted using an exponential equation of P = b (1-e-ct), where b is the volume of gas produced, c is 
the fractional rate constant of gas production (/h), t is the incubation time (h) and P is the volume of gas 
produced at time t. The most cumulative gas production was for A4 in time 98 h incubation (59.35 ml/200 
mg of sample incubated). The parameters of OMD, ME, SCFA and NEL were different among ammoniated 
sugar beet pulp used in this study. A significant difference of gas production parameters (p<0.05) was 
observed among the feed samples evaluated in the present study. Present results indicate increase level of 
ammonia caused a significant decrease (p<0.05) in both b and c fractions of ammoniated BP. The enzyme 
was also decreased in both parameters. The most important finding of the present study is the different 
response of the feed samples evaluated when treated with ammonia. 

KEYWORDS: SUGAR BEET PULP, AMMONIATED, ENZYME, GAS PRODUCTION. 

 
 


