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جیره های گلوکوژنیک و مقایسه  حاصل ازبر تولید پروتئین میکروبی  در مقابل آردیشده پرک  فراوری دانه جو تاثیر

 آن با جیره لیپوژنیک در شرایط برون تنی
 4، رضا ولی زاده3، سیدعلیرضا وکیلی2، محسن دانش مسگران*1بهناز عینی

.هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه  4و  2،3.دانشجوی دکتری تغذیه نشخوارکنندگان، گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد. 1

 فردوسی مشهد

 behnaz_eyni@yahoo.com ایمیل نویسنده مسئول:

 

 چکیده

و مقایسه آن با جیره  ،در جیره های گلوکوژنیک در مقابل آردی شده پرکفراوری دانه جو تاثیربه منظور بررسی 

 آزمایش انجام شد.یک ای و تولید پروتئین میکروبی در شرایط برون تنی  ، بر فراسنجه های تخمیرپذیری شکمبهلیپوژنیک

 شده جیره گلوکوژنیک حاوی جوپرک -2و آرد شده جیره گلوکوژنیک حاوی ج -1بدین منظور جیره های آزمایشی شامل:

در شرایط برون تنی  فراسنجه های تولید گازو  تولید شده وبید. پروتئین میکرشذرت تهیه  ژجیره لیپوژنیک بر مبنای سیال -3

به ازای ماده لیترمیلی 11/77) شده در جیره حاوی جو پرک تولید گاز از بخش قابل تخمیراندازه گیری شد. نتایج نشان داد 

 14/4این تیمار )کروبی در همچنین میزان پروتئین می .( >50/5p) بیشتر از بقیه تیمارها بود( به طور معنی داری خشک نمونه

. در حالی که میزان آمونیاک در جیره بر مبنای  ( >50/5pد )بیشتر از سایر تیمارها بو (به ازای ماده خشک نمونه گرممیلی

پرک د که دا. این نتایج نشان ( >50/5p) باالتراز باقی تیمارها بود (به ازای ماده خشک نمونه گرممیلی 10/3) ذرت ژسیال

 سبب بهبود تولید پروتئین میکروبی شده و جیره های گلوکوژنیک به میزان بیشتری سبب تحریک تولید جو انهکردن د

  .محیط کشت شدندپروتئین میکروبی 

  پروتئین میکروبی -جودانه  -فراوریکلمات کلیدی:

 مقدمه

ی که مواد گلوکوژنیک از نشاستهباشد، درحالیمنشأ مواد لیپوژنیک در نشخوارکنندگان الیاف، چربی و ذخایر بدنی می

باشند. این اثر (. کربوهیدراتها در انتقال پروتئین خوراک به شیر موثر می4شوند )عبوری از شکمبه و یا گلوکونئوژنز ناشی می

 هدان پریکارب اینکه به باتوجه .باشدترکیبات گلوکوژنیک، هنگام محدودیت عرضه نیتروژن از اهمیت بیشتری برخوردار می

 قبل غالت های دانهبنابراین گیرد،  نمی صورت کامل بطور هضم دانه و شود می آنها باکتریایی چسبندگی از مانع های غالت

آزمایش بررسی تاثیر فراوری دانه جو )آرد شده در مقابل پرک شده( هدف از . (2) گیرند می قرار آوری عمل مورد از تغذیه

تئین میکروبی و فراسنجه های تولیدگاز در مقایسه با یک جیره لیپوژنیک بر مبنای بر تولید پرودر جیره های گلوکوژنیک 

 سیالژ ذرت در شرایط برون تنی با استفاده از روش تولید گاز بود.

 مواد و روش ها

 ژو یک جیره لیپوژنیک بر مبنای سیالو جوپرک شده  آرد شده تیمارهای آزمایشی شامل دو جیره گلوکوژنیک برپایه جو

  نشان داده شده است. 1ترکیب جیره های آزمایشی در جدول بود. ت ذر
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ترکیب اقالم خوراکی )درصد بر اساس ماده خشک( جیره های آزمایشی، غلظت مواد مغذی و انرژی قابل  -1جدول 

 متابولیسم

 لیپوژنیک  گلوکوژنیک  

 جو پرک شده جو آردشده

 88/11 67/21 67/21 سیلوذرت

 28/76 54/17 54/17 یونجه

 37/22 51/25 51/25 دانه ذرت

 12/22 - 45/15 دانه جو

 - 45/15 - جو پرک شده

 73/5 71/6 71/6 سبوس گندم

 72/4 88/4 88/4 کنجاله سویا

 8/7 58/7 58/7 کنجاله سویای عبوری

 37/7 8/5 8/5 کنجاله کلزا

 4/26 4/26 4/26 (درصد نسبت به ماده خشکپروتئین خام )

 73 8/77 8/77 (درصد نسبت به ماده خشکالیاف نامحلول در شوینده خنثی)

 8/74 51 51 (درصد نسبت به ماده خشککربوهیدرات غیرالیافی)

 58/1 42/1 42/1 انرژی قابل متابولیسم )مگاکالری بر کیلوگرم(

 

درجه سلسیوس  10ساعت در دمای  24میلی لیتری آسیاب شدند و سپس در آون به مدت  2با الک  خوراکنمونه های  

استحصال شد. مایع فیلتر شده، بافر کربنات ، محلول ماکرومینرال  راس گاو شیرده هلشتاینمایع شکمبه از دو  خشک شدند. 

در هر لیتر اضافه شد. به محلول  میلی لیتر محلول میکرومینرال   1/5مخلوط و   0/1:  0/5:  1:  1و آب دیونیزه به نسبت 

میلی لیتر از محلول کشت به شیشه های   25 سپس میلی لیتر در لیتر محلول کاهنده اضافه شد. 7/41آماده شده بافری 

درجه سانتی گراد قرار گرفت. گاز تولید شده در هر شیشه  33مخصوص تولید گاز اضافه و بسته شد و در بن ماری در دمای 

 31و  72، 15، 04، 48، 31، 35، 24، 11، 14، 12، 15، 8، 1، 4، 2با استفاده از فشار سنج به صورت دستی در زمان های 

 Y= b × (1 – exp قرار داده شد:تولید گاز ساعت اندازه گیری شد. اعداد به دست آمده در مدل نمایی 
–ct

 (y )که   (

پس از انجام  .ستثابت نرخ تولید گاز ا  (c)گاز تولید شده و  ( (b(، tزمان )حجم گاز تولید شده به صورت تجمعی در 

)مدت زمان کشت الزم برای تولید حجمی از گاز که معادل نصف حجم نهایی   t1/2ساعت،  31مرحله تولید گاز به مدت 

 t1/2 تولید گاز در قسمت اول آزمایش می باشد( محاسبه شد و کشت دیگری با مواد خوراکی انجام شد که هر کشت در زمان
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ن تولید نیتروژن میکروبی به طور غیرمستقیم به وسیله تعیین کمیت همه منابع نیتروژن میزا .مخصوص به خود متوقف گردید

 Nو از اطالعاتی مانند میزان محتوای نیتروژن نمونه ) (0)تخمین زده شد ی زیر با استفاده از رابطهبه جز نیتروژن میکروبی 

diet( نیتروژن غیرقابل تجزیه حقیقی ،)NDFNدر زمان )t1/2   در سطح نیتروژن آمونیاکی محلول انکوباسیون بین و تغییر

 Microbial N production at t1/2 = diet N + ∆NH3–N – NDFNاستفاده شد: t1/2  (∆NH3–N)زمان صفر و

at t1/2 ∆NH3–N   تفاضل :NH3–N  در بالنک در زمان صفر وNH3–N ی کشت شده در زمان  در جیرهt1/2.  داده های

صورت طرح کامالً تصادفی آنالیز شدند در این آزمایش اختالف ها معنی دار گزارش شدند در صورتی مربوط به آزمایش به 

 .استفاده شد چند دامنه ای دانکنبود. همچنین برای مقایسه میانگین ها از آزمون  P<5050که 

 

 نتایج و بحث

نتایج . داده شده استجیره های آزمایشی نشان شده در طی زمان کشنت برون تنی حاصل از میزان گاز تولید 1نمودار در 

 در نشان داد کهبدست آمده نتایج نشان داده شده است.  2 در جدول حاصل از تولید گاز و تولید پروتئین میکروبی جیره ها

 و قابلیت هضم حقیقی ماده نیمه عمر تولید گاز ،تخمیرجیره حاوی جو پرک شده میزان تولید گاز از بخش دارای قابل 

میزان  .( >50/5p) ددر تیمار حاوی جوپرک شده به طور معنی داری بیشتربوثابت نرخ تولید  .( >50/5p) بیشتر بودخشک 

بیش از سایر تیمارها بود، همچنین  در جیره حاوی جوپرک (در محیط کشت گرممیلی 14/4ی )پروتئین میکروبی تولید

شرایط حرارت، . ( >50/5p)مشاهده شددر این جیره  به ازای محیط کشت(میلی گرم  3/1)  میزان نیتروژن  آمونیاکی کمترین

در اثر  رطوبت و فشار ایجاد شده  در پرک سازی سبب افزایش هیدرولیز آنزیمی نشاسته در شکمبه می شود، این افزایش

ه و در نتیجه میزان نه شدن نشاسته جو شدتیپرک کردن سبب ژال(.  7شکسته شدن ماتریکس پروتئینی اطراف دانه می باشد)

جیره گلوکوژنیک  .(1) بیشتری انرژی در اختیار میکروارگانیسم های شکمبه به منظور تولید پروتئین میکروبی قرار میدهد

 . (3)شودسبب بهبود توازن انرژی می

 

یلی لیتر بر ساعت(، م، cثابت نرخ تولید گاز ) (،ماده خشک به ازای میلی لیتر ،bگاز از بخش قابل تخمیر )تولید   -2جدول 

(، نسبت نیتروژن میکروبی به نیتروژن به ازای ماده خشک نیتروژن  میکروبی )میلی گرم ،ساعت(، t 1/2نیمه عمر تولید گاز )

 و قابلیت هضم حقیقی ماده خشک)%( جیره های آزمایشی( به ازای ماده خشککل، آمونیاک ) میلی گرم 

 *نمعنی دار شد SEM لیپوژنیک گلوکوژنیک 

 2مقایسه  1مقایسه    جوپرک آردیجو

 a57/83 b11/77 a54/73 24/1 52/5 08/5 تولید گاز از بخش قابل تخمیر

 c51/5 a1/5 b57/5 55/5 552/5 44/5 ثابت نرخ تولید گاز

 a00/11 c72/1 b3/3 12/5 551/5> 14/5 نیمه عمر تولید گاز

 a11/10 b11/41 b0/41 0/1 51/5 33/5 قابلیت هضم حقیقی ماده خشک

 b80/2 a14/4 c48/5 11/5 51/5 51/5 نیتروژن میکروبی

 نسبت نیتروژن میکروبی به نیتروژن کل
b4/5 a03/5 c51/5 52/5 51/5 51/5 

 a10/3 b3/1 a44/3 52/5 51/5 58/5 آمونیاک

*SEM : ،در مقابل جو پرک ردیآجو: 2، مقایسه گلوکوژنیک در مقابل لیپوژنیک: 1مقایسه اشتباه معیار میانگین 
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Effect of barely grain proccesing on in vitro  microbial protein production and gas production 

parameters in glucogenic diet and compare with lipogenic diet 

 

In order to evaluate the effect of proccesing on steam flake barely versus grind barely grain  in 

glucogenic diets and to compare with lipogenic diet on in vitro  ruminal fermentability factors and 

microbial protein production an experiment was done. For this purpose experimental diets involve: 1- 

glucogenic based on grind barely grain 2- glucogenic based on steam flake barelyand 3- lipogenic 

baesd on corn silage prepared. Microbial protein production and gas production parameters was 

determined. Result show that gas production from fermentable part (77.61 ml) in diet containing 

barely grain was higher than other treatments (p<0.05). Also microbial protein production (4.14 mg) 

was higher in this treatment (p<0.05). While amonia in diet based on corn silage (3.15 mg) was higher 
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than other (p<0.05). This result show that steam flakong of barely grain cause improvement in 

microbial protein production and glucogenic diet cause stimulation of  microbial protein production. 

Key word: proccesing-barely grain- microbial protein 

 


