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و  فراوری شدهدئودنوم کنجاله سویا  درمقایسه پروتیئن قابل استفاده 

با استفاده از روش نوین مبتنی بر ازت آمونیاکی تولید شده در معمولی نوع 

 محیط برون تنی شکمبه

 4ولی زادهرضا  ،3محسن دانش مسگران،  *2سید هادی ابراهیمی، 1 یپریسا کیمیای

 (parisakimiyaee@gmail.comوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد )گروه عل دانشجوی کارشناسی ارشد -1

 (shebrahimi@um.ac.irگروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد ) استادیار -2

 (danesh@um.ac.irاستاد گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد ) -3

 (rvalizadh@yahoo.com) ، دانشگاه فردوسی مشهدیگروه علوم دام استاد -4

 چکیده:

کنجالهه سهویا تجهاری مظافشهه شهده      قابل استفاده در دئودنوم کنجاله سویا و  پروتئینز انجام این آزمایش اندازه گیری و مقایسه هدف ا

مایع  شکمبه از دو راس گاو نر فیستوله شهده قبهل از   اسه. در این تظقیق با استفاده از روش نوین برون تنی تسه گاز  (®)یاسمینومکس

و انهدازه گیهری ازآ آمونیهاکی  مقهدار      48و  24,  8دراین روش بعد از پایان انکوباسیون در زمهان ههای   د. خوراک دهی صبح بدسه آم

,  02/0,  1/0نهر  عبهور)   5برای تیمارهای آزمایشی  .تعیین شداسه MCP و   RUP که مجموعی از  قابل استفاده در دئودنوم پروتئین

بدسهه  برای ههر دو خهوراک دارای ا هر معنهی داری      48و 24,  8در زمان های  UCPر ادیمق و شد(در نشر گرفته  04/0, 06/0, 08/0

قابل استفاده  مو ر  پروتئینکنجاله سویای فراوری شده یاسمینو مکس با افزایش نر  عبور مقدار بررسی همچنین در  (.p˂0.0001).آمد

مو ر در دئودنوم را ارائهه  قابل استفاده  پروتئینین مناسبی از این تکنیک  تخم یبطور کل .یافهدر دئودنوم  نسبه به کنجاله سویا افزایش 

 می دهد.

 فراوری، شکمبه ،پروتئینتجریه پذیری  کلیدی: واژه های

 مقدمه : -1

استفاده می شهود.   کنجاله سویا حاوی درصد باالیی از اسیدهای آمینه ضروری اسه و به طور وسیعی در جیره گاو های شیری

ی غیر قابل تجزیهه ای دیگهر  بسهیار بهه     پروتئینپروفیل اسید های آمینه ضروری عبوری کنجاله سویا در مقایسه با سایر منابع 

 تجزیه پدیری کنجاله سویا در شکمبه باالسه بنابراین   ].1[میکروبی شکمبه نزدیک می باشد پروتئین

 

تجزیهه پهذیری   ]. 2[ددعبوری از شکمبه  موجب بهبود کیفیه آن می گر پروتئینن فراوری این کنجاله در جهه افزایش میزا

تجزیه نشده ی عبوری از شکمبه به روده باریک و  پروتئیندر شکمبه  فاکتور مهمی اسه که میتواند برای پیش بینی  پروتئین

تخمهین تجزیهه    .]3[سهتفاده قهرار بگیهرد   نندگان مهورد ا نشخوارک پروتئینو احتیاجاآ   پروتئینمظاسبه بهره وری استفاده از 
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یهک روش نهوین بهرون تنهی      پذیری با استفاده از روش کیسه گذاری دارای خطاهای  زیادی می باشد.

عبوری توسه  ادمونهد و    پروتئین( برای تخمین   In situو In vivoتسه گاز به عنوان جایگزین آزمایشاآ وابسته به حیوان )

اساس این روش مبتنی بر تخمیر برون تنی ماده مورد مطالعه و اندازه گیری ازآ .  ] 4[  اسه( پیشنهاد شده 2012همکاران )

با استفاده از مقادیر ازآ آمونیاکی بالنهک و نمونهه مهورد نشهر در      اسه. 48و  24, 8آمونیاکی در مظی   کشه در زمان های 

پروتئین غیر قابهل تجزیهه در شهکمبه و پهروتئین     وعی از ( بعنوان مجمuCPقابل استفاده در دئودنوم ) پروتئینزمانهای فوق ، 

قابل استفاده در کنجاله سویا و یک نهو    پروتئینهدف از انجام این ازمایش اندازه گیری و مقایسه  مظاسبه می شود.میکروبیی 

 ده از روش جدید برون تنی فوق می باشد.ا( با استف®کنجاله سویا تجاری مظافشه شده )یاسمینومکس

 

 :و روش ها مواد -2

  نمونه هاو تجزیه آماده سازی  -1-2

 Cyclotec1883آسیاب چکشهی مهدل   نمونه های کنجاله سویا  و مظصول تجاری  کنجاله سویا فراوری شده با استفاده 

ههای  نمونه هها بها اسهتفاده از روش    , خاکستر و چربی خام خام  پروتئینماده خشک،  .ب شدنداآسیمیلی متر  1توری  دارای 

 ند.اندازه گیری شد AOAC (2006)اندارد است

 برون تنی  آزمایش -2-2

راس گهاو   دومهایع شهکمبه از   .] 5 [( استفاده شهد 1988آزمایش برون تنی از روش پیشنهادی منک و استینگاس )برای 

قبهل از   دو سهاعه  ند(در دو وعهده تذذیهه میشهد   کهه  )کنسهانتره   %40علوفه و %60فیستوله که با جیره نگهداری شامل اخته 

تکهرار بهرای زمهان     4تکرار ) 12ا ب خوراکینمونه های میلی گرم از  200 .استفاده از پمپ خال بدسه آمدبا خوراک دهی صبح

در ( 2:1بهافر )بهه نسهبه     و مهایع شهکمبه   مخلوطسی سی  30با استفاده از سی سی  120( در بطری های 48و  24, 8های 

)خریداری ستاندارد ا پروتئینمزمان با خوراک  های مورد مطالعه تعداد یکسانی از درجه کشه داده شد. ه 39بنماری با دمای 

مهورد   بهود قابهل اسهتفاده آن قهبال  در آزمایشهگاه مرجهع انهدازه گیهری شهده          پهروتئین که از دانشگاه هوهنهیم، آلمان( شده 

 شدفته در نشر گرنیز د ماده خوراکی )بالنک( بطری فاق 4انکوباسیون قرار گرفه.عالوه بر این برای هر ساعه انکوباسیون تعداد 

به منشور بررسی روند طبیعهی تخمیهر در   . ی تکرار شدپروتئینو آزمایش در سه ران جداگانه در روزهای متفاوآ برای هر منبع 

ایشگاه مرجع بطری حاوی علوفه استاندارد )خریداری شده از دانشگاه هوهنهیم، آلمان( که مقدار گاز آن قبال  در آزم 4هر ران 

اندازه گیری شده بود کشه داده شد و چنانچه نسبه گاز تولیدی استاندارد در آزمایشهگاه مرجهع بهه میهزان گهاز تولیهدی در       

 .گردیداستفاده آمونیاکی و سایر مظاسباآ آن ران برای اندازه گیری ازآ اشه,قرار د 95/0-1/1آزمایش جاری در مظدوده 

 گاز: اندازه گیری مقدار تولید -3-2

م اتوماتیک اندازه گیری گاز )طراحی و ساخه در ونه ها و بالنک توس  یک سیستم تما برون تنی نم حاصل از تخمیر گاز

دقیقه اندازه گیری  2( در فواصل 139450140003002284 ) ارهدانشگاه فردوسی مشهد، اظهار نامه  به اخترا  به شم

از بنماری خارج  48و  24, 8فاصله پس از اندازه گیری گازدر پایان زمان های بطری های مربوط به هر ران انکوباسیون بالشد.

 (rpm) 3000منتقل شده در دور  درجه سانتی گراد سرد شدند.سپس مظتویاآ مربوط به لوله های سانتریفیوژ 4و تا دمای 

حاوی حجم مساوی اسید سی سی از سوپرناتانه به داخل ظروف شیشه ای  10دقیقه سانتریفیوژ شد.سپس  10به مدآ 

ازآ آمونیاکی .شددرجه نگهداری  4آنالیز در دمای زمان نرمال منتقل و درب ها به شکل مناسب بسته شد و تا  2/0کلردریک 

با استفاده از قابل استفاده  پروتئینمیزان  با دستگاه میکرو کلدال اندازه گیری شده و 48, 24, 8به زمان های مربوط 

 ( تعیین شد.1)رابطه

 (1معادله    (
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uCP   قابل استفاده در دوازدهه براساس گرم در کیلوگرم ماده خشک. پروتئینعبارآ اسه از 

blank N3NH  اسه بیانگر مقدار ازآ آمونیاکی )میلی گرم( در بالنک 

sampleN     موجود در نمونه کل ازآبیانگر. 

sampleN 3NH نمونه بطری حاوی ی گرم( دربیانگر مقدار ازآ آمونیاکی )میل. 

کهه در آزمهایش ههای پهیش رو     در آزمایشگاه مرجع بهر میهزان آن   هر زمان  استاندارد پروتئین ازقابل استفاده  پروتئینمیزان 

بین ران های مختلف قابل استفاده آن ماده خوراکی  پروتئینفاکتور تصظیح برای تصظیح  عنوان به گردید وتقسیم  آمدبدسه 

اسهتفاده از  )سهاعه/( مختلهف با  (در نهر  ههای عبور  Effective uCPپروتیئن قابهل اسهتفاده مهو ر در دوازههه)    .دشه استفاده 

 ( مظاسبه شد.2معادله)

(2معادله )     

 آماری تجزیه و تحلیل -4-2

 ماری قرار گرفتند.آمورد تجزیه  =α ,05/0 و   Tداده های حاصل از آزمایش در  قالب آزمون 

 :نتایج -3

قابل استفاده در دئودنوم  پروتئینمقادیر اسه.(ارائه شده 1در جدول شماره ی)ترکیب شیمیایی مواد خوراکی مورد استفاده 

(uCP) همانطوریکه مالحشه می اسه.( ارائه شده 2در شرای  برون تنی در جدول شماره)ساعه  48و 24, 8در زمان های

حداکثر بوده و بعد از آن به ترتیب در زمان هر دو ماده مورد مطالعه  8ساعه پروتیئن قابل استفاده در  شود به طور کلی

 48و 24, 8در زمان های  ®بدسه آمده از سویا و یاسمینومکس uCPهچنین در بین مقادیر ساعه کاهش می یابد. 48و24

 ( ˂0001/0pساعه اختالف معنی داری وجود دارد.)

 مورداستفاده در آزمایش  ®یاسمینومکس:ترکیبات شیمیایی کنجاله سویا و 1جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 .گرم در کیلوگرم براساس ماده خشکدوازدهه براساس در uCPبل استفاده قا پروتئینمقادیر  :2جدول

 پارامتر
 تیمار

t 
 ®یاسمینومکس کنجاله سویا

uCP  8ساعه(g/kg DM) 62/11±87/300 87/8± 33 /397 0001/0˂ 

uCP  24ساعه(g/kg DM) 45/4±41/180 51/12±774/220 0001/0˂ 

uCP  48ساعه(g/kg DM) 18/4±85/104 75/12 ±63/125 0001/0˂ 

 یاسمینومکس کنجاله سویا یاییترکیب شیم

 285/46 83/39 خام)درصد( پروتئین

 33/93 6/95 )درصد(ماده خشک

 11/6 9/5 )درصد(خاکستر

 75/7 72/6 چربی )درصد(
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نشان داده شده اسه کلیه نر  های عبورپروتیئن قابل استفاده مو ر در  1همانطوریکه در شکل

 این تفاوآ بیشتر می شود.)ساعه/(یاسمینومکس بیشتر از سویااسه لیکن با افزایش نر  عبور

 

 

برای سویا و نرخ های عبور)ساعت/(مختلف در    پروتیئن قابل استفاده موثر در دئودنوم Effective uCP :1شکل    

 ®یاسمینومکس

اسه.همانطور که مشاهده چقدر یئن خام در خوراک های مختلفستفاده از پروتائن قابل سهم پروتیکه  نشان می دهد 2شکل

ی گرددو مب عنوان پروتیئن قابل استفاده مظسوب  ®یاسمینومکسدرصد پروتیئن خام  80ساعه بالغ بر  8می شود در زمان 

درصد در خوراک رسیده و اختالف بین این دو فراورده از حیث  25و 45این سهم به حدود ساعه  48و24در زمان های 

عالوه بر این نشان می دهد با افزایش نر  عبور از شکمبه سهم بیشتری از پروتیئن خام به  2شکل  متذیر مذکور کم می گردد.

 هد بودو تفاوآ بین دو خوراک نیز در نر  های عبور باالتر مشهودتر اسه.عنوان پروتیئن قابل استفاده مو ر خوا

 

 سهم پروتیئن قابل استفاده از پروتیئن خام)درصد( :2شکل

 

 بحث:

در )سهاعه/( ورافزایش نر  عببا uCP)دئودنوم) ئن وارد شده بهنتایج بدسه امده از آزمایشاآ پیشین نشان داد که مقادیر پروتی

تجزیه پذیری خوراک ماندگاری و افزایش یافه.عله حاصل شدن چنین مقادیری کاهش  ®فراوری شده یاسمینومکس خوراک

می باشهد بنهابراین   در شهکمبه بهاال  اییکه تجزیهه پهذیری سهویا    ازانج(2)و همکاران Linها در شکمبه می باشد طبق گزارشاآ 

 مبه و بهبود کیفیه آن می گردد.فراوری این خوراک باعث افزایش میزان پروتیئن عبوری از شک
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روش نوین برون تنی تسه گهاز مبتنهی بهر انهدازه گیهری ازآ آمونیهاکی نتهایج        استفاده ازبا همچنین 

استفاده  گزارش شد (4)تخمین زد. نتایجی  که توس  ادموند و همکاران را مطلوبی از مقادیر پروتیئن قابل استفاده در دئودنوم

( بهرای تخمهین   In situو  In vivoآزمایشاآ وابسته بهه حیهوان)  گاز بعنوان روشی جایگزین درتسه  از روش نوین برون تنی

 در دئودنوم باشد. RUP وMCP تواند تخمین دقیقی از مجمو  با کاهش خطامی این روش عبوری می باشدپروتیئن 
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