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 چکیده

تخمیرپذیری پروتئین و تولید تاثیر فرآوری فیزیکی و منبع پروتئین با تجزیه پذیری متفاوت، بر به منظور بررسی این آزمایش 

 جو حاوی گلوکوژنیک-1چهار جیره گلوکوژنیک بود. تیمارهای آزمایشی شامل  انجام شد. گلوکوژنیک  پروتئین میکروبی جیره های

 گلوکوژنیک-  4عبوری سویای کنجاله و جو حاوی گلوکوژنیک-3 سویا کنجاله و پرک جو حاوی گلوکوژنیک-2 سویا کنجاله و

ی اندازه گیری شد. نت ندر شرایط بروبی تولیدی و تولید گاز بدین منظور پروتئین میکروبود.  عبوری سویای کنجاله و جوپرک حاوی

و قابلیت هضم حقیقی  (لیتربر ساعتمیلی 55/11)، نیمه عمر تولید گاز(میلی لیتر 07/83)از بخش قابل تخمیر تولید گاز شان دادننتایج 

 1/0) . ثابت نرخ تولید گاز( >05/0p) تدر جیره حاوی کنجاله سویا و دانه جو بیشترین مقدار را داش (درصد65 /66) ماده خشک

 . میزان تولید پروتئین میکروبی( >05/0p) در جیره حاوی سویای عبوری و جو پرک بیشتر از سایر تیمارها بودلیتر بر ساعت( میلی

که منبع هنگامی .( >05/0p) بودبه طور معنی داری بیشتر از سایر تیمارها در جیره حاوی کنجاله سویا و جوپرک  گرم(میلی 14/4)

پروتئینی با تجزیه شکمبه ای باال همزمان با منبع نشاسته قابل دسترس در اختیار میکروارگانیسم های شکمبه قرار گیرد تولید پروتئین 

 میکروبی مطلوب خواهد بود.

 پروتئین میکروبی -جو پرک -کنجاله سویاکلمات کلیدی: 

 مقدمه

-شود. پرک کردن دانه با بخار سبب افزایش فراهمی انرژی دانه میهمی انرژی دانه میفراوری فیزیکی غالت سبب تغییر در فرا

(. 5این روش موجب ژالتینه شدن دانه غالت شده و تغییردر روند هضم دانه در دستگاه گوارش نشخواکنندگان می شود)شود. 

 در تجزیه غیرقابل پروتئین افزایش منظور به سویا جالهکن غیرآنزیمی برشته کردن از که است ایفراورده پروتئین عبوری برمبنای سویا

های این تحقیق بررسی اثر فراوری بر دانه جو مقایسه جیره از هدف. (3)شودمی و افزایش پروتئین ورودی به روده تولید شکمبه

 لید پروتئین میکروبی بود.گلوکوژنیک حاوی منابع پروتئینی با تجزیه پذیری شکمبه ای متفاوت بر فراسنجه های تولید گاز و تو

 مواد و روش ها

در این جیره ها منبع پروتئینی بر مبنای استفاده شد. در این آزمایش از یک جیره گلوکوژنیک غنی از )کربوهیدرات غیر الیافی( 

جزیه پذیری پروتئین کنچاله سویا )ت -1عبارت بودند از  2× 2استفاده شد که در قالب فاکتوریل  شکل فیزیکی دانه دو کنجاله سویا و

ترکیب جیره های آزمایشی در  دانه جو پرک شده. -4دانه جو آرد شده  -3کنجاله سویای عمل آوری شده شیمیایی با زایلوز  -2 باال(

 نشان داده شده است. 1جدول 

 

 

 
 
 

 

 



 

  انرژی قابل متابولیسمترکیب اقالم خوراکی )درصد بر اساس ماده خشک( جیره های آزمایشی، غلظت مواد مغذی و  -1جدول

 کنجاله سویای عبوری  کنجاله سویا 

 جو پرک شده جو آردی جو پرک شده جو آردی

 74/12 74/12  76/12 76/12 سیلوذرت

 4/26 4/26  45/26 45/26 یونجه

 4/14 4/14  42/14 42/14 دانه ذرت

 - 5/24  - 54/24 دانه جو

 5/24 -  54/24 - جو پرک شده

 65/7 65/7  62/7 62/7 سبوس گندم

 31/3 31/3  88/5 88/5 کنجاله سویا

 16/6 16/6  48/3 48/3 کنجاله سویای عبوری

 8/4 8/4  8/4 8/4 کنجاله کلزا

 5/17 5/17  5/17 5/17 پروتئین خام )درصد نسبت به ماده خشک(

 8/33 8/33  8/33 8/33 الیاف نامحلول در شوینده خنثی)درصد نسبت به ماده خشک(

 9/42 9/42  42 42 کربوهیدرات غیرالیافی)درصد نسبت به ماده خشک(

 5/2 5/2  51/2 51/2 انرژی قابل متابولیسم )مگاکالری بر کیلوگرم(

درجه سلسیوس خشک  65ر دمای ساعت د 24میلی لیتری آسیاب شدند و سپس در آون به مدت  2با الک  خوراکنمونه های 

استحصال شد. مایع فیلتر شده، بافر کربنات ، محلول ماکرومینرال و آب دیونیزه به  اس گاو شیرده هلشتاینرمایع شکمبه از دو  شدند.

میلی  7/41در هر لیتر اضافه شد. به محلول بافری آماده شده  میلی لیتر محلول میکرومینرال  1/0مخلوط و   5/1:  5/0:  1:  1نسبت 

میلی لیتر از محلول کشت به شیشه های مخصوص تولید گاز اضافه و بسته شد و در   20 سسپ لیتر در لیتر محلول کاهنده اضافه شد.

درجه سانتی گراد قرار گرفت. گاز تولید شده در هر شیشه با استفاده از فشار سنج به صورت دستی در زمان  39بن ماری در دمای 

ساعت اندازه گیری شد. اعداد به دست آمده در مدل نمایی  96و  72، 60، 54، 48، 36، 30، 24، 16، 14، 12، 10، 8، 6، 4، 2های 

)مدت زمان کشت الزم برای تولید حجمی از گاز که   1/2tساعت،  96پس از انجام مرحله تولید گاز به مدت  .قرار داده شدتولید گاز 

واد خوراکی انجام شد که هر معادل نصف حجم نهایی تولید گاز در قسمت اول آزمایش می باشد( محاسبه شد و کشت دیگری با م

میزان تولید نیتروژن میکروبی به طور غیرمستقیم به وسیله تعیین کمیت همه  .مخصوص به خود متوقف گردید  1/2t کشت در زمان

ن نمونه و از اطالعاتی مانند میزان محتوای نیتروژ (3تخمین زده شد) ی زیربا استفاده از رابطهمنابع نیتروژن به جز نیتروژن میکروبی 

(N diet( نیتروژن غیرقابل تجزیه حقیقی ،)NDFNدر زمان ) 1/2t  و تغییر در سطح نیتروژن آمونیاکی محلول انکوباسیون بین زمان

در  N–3NH: تفاضل   N –3∆NH 2/1NDFN at t –N –3= diet N + ∆NH 1/2tاستفاده شد: 1/2t N)–3(∆NH صفر و

داده های مربوط به آزمایش به صورت طرح کامالً تصادفی  .1/2tی کشت شده در زمان در جیره N–3NHبالنک در زمان صفر و 

بود. همچنین برای مقایسه میانگین ها از  P<0.05آنالیز شدند در این آزمایش اختالف ها معنی دار گزارش شدند در صورتی که 

 .استفاده شد چند دامنه ای دانکنآزمون 

 

 

 



 

 نتایج و بحث

نتایج حاصل از تولید گاز و تولید پروتئین میکروبی جیره ها میزان گاز تولیدی از جیره های آزمایشی را نشان می دهد.  1نمودار 

در جیره  درصد( 66/65) و قابلیت هضم حقیقی ماده خشک ساعت( 55/11) نیمه عمر تولید گاز نشان داده شده است.  2در جدول 

ثابت نرخ تولید گاز در جیره بیشترین میزان  (. >05/0pمعنی داری  بیشتر از سایر تیمارها بود)اوی کنجاله سویا و دانه جو به طور ح

در جیره حاوی کنجاله  تولیدی . پروتئین میکروبی( >05/0pمیلی لیتر بر ساعت( مشاهده شد) 1/0)حاوی سویای عبوری و جو پرک 

مقایسات مستقل  .( >05/0pنی داری بیشتر از سایر تیمارها بود )ه طور معبمیلی گرم به ازای ماده خشک(  14/4) سویا و جوپرک

، نیمه عمر  ثابت نرخ تولید گاز. گرفتندتحت تاثیر منبع پروتئینی قرار و پروتئین میکروبی  تولیدگاز از بخش قابل تخمیر نشان داد

فراوری سبب افزایش نشاسته در  قرار گرفت.تحت تاثیر فراوری بر دانه جو  ماده خشک و آمونیاک قابلیت هضم حقیقی ،تولید گاز 

. هنگامیکه منبع پروتئینی تجزیه پذیر در اختیار میکروبها قرار گیرد برداشت آمونیاک از (4)دسترس میکروارگانیسم های شکمبه میشود

 (.1شکمبه به میکروارگانیسم ها افزایش یافته و تولید پروتئین میکروبی را باال میبرد)

 t، میلی لیتر بر ساعت(، نیمه عمر تولید گاز )cبه ازای میلی لیتر(، ثابت نرخ تولید گاز ) bگاز از بخش قابل تخمیر )تولید   -2جدول 

، ساعت(، نیتروژن  میکروبی )میلی گرم(، نسبت نیتروژن میکروبی به نیتروژن کل، آمونیاک ) میلی گرم در محیط کشت( و قابلیت 1/2

 ای آزمایشیهضم حقیقی ماده خشک)%( جیره ه

 

 

 معنی داری SEM کنجاله سویای عبوری  کنجاله سویا

 2مقایسه  1مقایسه   جوپرک جو   جوپرک جو

 a07/83 b61/77  c31/67 b37/76 23/1 001/0> 54/0 تولید گاز از بخش قابل تخمیر

 d06/0 a1/0  c07/0 b09/0 00/0 62/0 01/0 ثابت نرخ تولید گاز

 a55/11 d72/6  b07/9 c7/7 23/0 95/0 01/0 نیمه عمر تولید گاز

 a66/65 c66/41  b33/51 b48 19/0 68/0 01/0 قابلیت هضم حقیقی ماده خشک

 b85/2 a14/4  b7/2 b04/3 16/0 02/0 08/0 نیتروژن میکروبی

 b4/0 a59/0  b38/0 b43/0 02/0 02/0 08/0 نسبت نیتروژن میکروبی به نیتروژن کل

 a15/3 c9/1  a01/3 b44/2 16/0 12/0 04/0 آمونیاک

 : جو در مقابل جو پرک2سویا در مقابل سویای عبوری، مقایسه : 1*: مقایسه 

 
 

 میلی گرم نمونه 200تولید گاز جیره های آزمایشی به ازای  -1نمودار 
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Microbial protein and gas production parameters in glucogenic diet with different protein 

and starch  sources on in vitro environment 

Abstract 

This experiment was don In order to investigate fermentability and microbial protein producton 

of experimental diet with different source of protein and starch. Microbial protein and gas 

production was determined.the result show that gas producttion from fermentable part, half time 

of gas production and true substrate digestability of dry matter was highest in diet containing 

soybean meal and barely corn. Gas production constant in diet containing soypass and steam 

flake barely was higher than other treatments. The highest amount of microbial protein 

production was in diet containing soybean meal and steam flake. When proteni source with high 

degredability and starch source are in same time accessible to micro orgaanisms microbial protein 

production will be desirable. 

Key words: soybean meal-steam flake barely- microbial cp 

 


