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 چکیده

های تولید  جهیم( بر روی فراسناهای مختلف یک مخلوط آنزیمی )ناتوز غلظت اخیر بررسی اثر افزودن هدف از انجام مطالعه

. بودبا سطوح متفاوت فیبر نامحلول در شوینده خنثی مخلوط  پروتئین میکروبی در جیره های کامأل  گاز و توانایی سنتز

میلی گرم در گرم  3/33و  3/33حلول در شوینده خنثی )نامشامل دو سطح جیره با سطوح متفاوت فیبر های آزمایشی تیماری

های تولید گاز  میلی گرم در گرم ماده خشک( بود. برای تخمین فراسنجه 38/3و  86/1ماده خشک( و سه سطح آنزیم ) صفر، 

داد که افزودن تنی نشان  نتایج حاصل از روش برون تنی تولید گاز استفاده شد. های برون سنتز پروتئین میکروبی از روش و

سنتز پروتئین میکروبی ساعت کشت و ناپدید شدن ماده خشک و  68، تولید گاز در از بخش قابل تخمیرتولید گاز آنزیم

ودن آنزیم بر روی نرخ . از طرفی افز(>50/5p)ولی نیتروژن آمونیاکی با افزودن آنزیم کاهش یافت (>50/5p)افزایش داشت

به طور کلی نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که  (.<50/5p)تاثیر معنی داری نداشت و نیمه عمر تولید گازتولید گاز 

میکروبی و همچنین بهبود قابیلت هضم  سنتز پروتئین ،های تولید گاز یم( باعث بهبود فراسنجهاافزودن مخلوط آنزیمی )ناتوز

 مواد خوراکی می شود.

 ناپدید شدن ماده خشک -میکروبی سنتز پروتئین  -نیتروژن آمونیاکی -تولید گاز فراسنجه هایکلمات کلیدی: 

 مقدمه 

در سال های اخیر از آنزیم ها به عنوان افزودنی در جیره نشخوارکنندگان با هدف بهبود قابلیت هضم استفاده می کنند ولی 

به عوامل مختلفی از جمله ترکیب  گزارش کردند که این نتایج متناقض برخی از محققیننتایج متفاوتی مشاهده شده است. 

( بستگی 1و مقدار آنزیم افزوده شده ) (13(، روش کاربرد آنزیم )6(، ثبات آنزیم )15(، نوع آماده سازی آنزیم )13جیره )

شود. با همکاری بین این دو  باشد که به ترتیب سلولز و همی سلولز تجزیه می فعالیت اصلی شامل سلوالز و زایالناز میدارد. 

مشاهده کردند  که یک رابطه مثبت با اضافه کردن بین فعالیت  در آزمایشی دیگر محققین(. 2دهد ) آنزیم فعالیت هضم رخ می

شواهدی وجود . همچنین (3)در شرایط برون تنی از یونجه خشک و سیالژ ذرت داشت NDFاندوگلوکاناز و بهبود تجزیه 

 .(0و ) (12)ش قابلیت هضم ماده خوراکی می شودخوارکنندگان باعث افزایدارد که نشان می دهد افزودن آنزیم به جیره نش

های تولید گاز و  های مختلف یک مخلوط آنزیمی )ناتوزیم( بر روی فراسنجه هدف از انجام مطالعه اخیر تعیین اثرات غلظت

 .بودنامحلول در شوینده خنثی  فیبربا سطوح متفاوت مخلوط  در جیره های کامأل  میکروبی سنتز پروتئینتوانایی 
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 مواد و روش ها

، %15 ، سبوس گندم%18 ، دانه ذرت%22، دانه جو%13 ، سیلوی ذرت%23)یونجه خشک 1اقالم خوراکی تشکیل دهنده جیره 

کربوهیدرات و % 33، فیبر نامحلول در شوینده خنثی %8/10 با درصد پروتئین خام %5 ، کنجاله آفتابگردان%12 کنجاله سویا

، دانه %0/12، دانه جو%20 ، سیلوی ذرت%0/30 )یونجه خشک 2( و اقالم خوراکی تشکیل دهنده جیره %6/35های غیرفیبری

، فیبر نامحلول در %8/10 با درصد پروتئین خام %3 ، کنجاله آفتابگردان%0/6 ، کنجاله سویا%0 ، سبوس گندم%0/6 ذرت

گرم در ) 38/3و  86/1مخلوط آنزیمی با دو غلظت  ( می باشد.%1/33 یرفیبریو کربوهیدرات های غ% 33شوینده خنثی 

سازی به این صورت بود  ( و یک تیمار شاهد )بدون افزودن آنزیم( مورد استفاده قرار گرفت. نحوه آمادهکیلوگرم ماده خشک

شاهد آب دوبار تقطیر بدون آنزیم بود.  های لیتر آب دوبار تقطیر اضافه شد. بطری میلی 120گرم از آنزیم به  63/5و  32/5که 

مایع  قبل از انکوباسیون اضافه شد. ساعت 12های تولید گاز سوسپانسیون آب دوبار تقطیر و آنزیم به طور مستقیم به شیشه

(، بافر کربنات و 2550و همکاران ) فته و بر اساس روش ذکر شده گرینگزای گر دارای فیستوالی شکمبهی از گاو  شکمبه

های مربوط به تولید تجمعی گاز بر حسب زمان بر داده های ماکرو و میکرو تهیه و به محیط کشت اضافه گردید.محلول

P = b (1-eاساس رابطه 
-ct

در بخش قابل  گاز تولید شده  bساعت، tحجم گاز تولید شده به صورت تجمعی در  P که) (

پس از انجام مرحله تولید گاز به مدت برازش شدند.  SAS9.1با استفاده از نرم افزار  (نرخ تولید گاز استثابت   cو تخمیر

 = t1/2ی  با استفاده از رابطه t1/2 ساعت،  68
   

 
و انکوباسیون دیگری با مواد خوراکی به (  863/5برابر  ln 2) شدهمحاسبه  

غیرمستقیم  صورتبه  تولید نیتروژن میکروبی را  .گرفتانجام تعیین تولید پروتئین میکروبی عنوان سوبسترا برای دستیابی به 

 NDFN at t1/2 - ∆NH3-N + diet زده شد:به جز نیتروژن میکروبی تخمین  ،همه منابع نیتروژن به وسیله تعیین کمیت

N  که= نیتروژن میکروبی∆NH3-N  نیتروژن های تولید گازفراسنجه باشد.اختالف نیتروژن امونیاکی نمونه از بلنک می ،

 درپروتئین میکروبی، نسبت نیتروژن آمونیاکی به نیتروژن کل و نسبت تولید نیتروژن میکروبی به نیتروژن کل  تولید آمونیاکی،

مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و  SAS 9.1زار و با استفاده از نرم اف با آرایش فاکتوریل طرح کامال تصادفی غالب

                   استفاده شد. انکنها از آزمون دهمچنین جهت مقایسه میانگین

 نتایج و بحث

ساعت کشت، نیمه عمر تولید گاز، ناپدید شدن ماده خشک  68تولید گاز در  نرخ تولید گاز،، از بخش قابل تخمیر تولید گاز

میکروبی به نیتروژن  پروتئین سنتزنسبت ، نسبت نیتروژن آمونیاکی به نیتروژن کلمیکروبی، پروتئین  سنتزحقیقی، نیتروژن آمونیاکی، 

ساعت  68، نرخ تولید گاز، تولید گاز در از بخش قابل تخمیر نشان داده شده است. اثر جیره بر تولید گاز 1جدول در  کل

اثر جیره بر روی ناپدید شدن ماده خشک تاثیر داشت که با (. <50/5pکشت و نیمه عمر تولید گاز  تاثیر معنی داری نداشت)

، نسبت نیتروزژن کروبیمی پروتئینسنتز ولی نیتروژن آمونیاکی،  (<50/5pیافت) کاهشافزایش فیبر نامحلول در شوینده خنثی 

به نیتروژن کل با افزایش فیبر نامحلول در شوینده خنثی کاهش میکروبی  پروتئینسنتز آمونیاکی به نیتروژن کل و 

(. اثر افزودن مخلوط آنزیمی بر روی ثایت نرخ تولید گاز و نیمه عمر تولید گاز اثر معنی داری >50/5pیافت)

ساعت کشت،  68، تولید گاز در از بخش قابل تخمیر روی تولید گازط آنزیمی بر . همچنین افزودن مخلو(<50/5pنداشت)

به نیتروژن کل اثر معنی داری داشت که با افزودن میکروبی  پروتئینو نسبت  میکروبی پروتئین سنتزناپدید شدن ماده خشک ، 
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( ولی نیتروژن آمونیاکی و نسبت نیتروژن آمونیاکی با افزودن مخلوط >50/5pافزایش یافت) فراسنجه هامخلوط آنزیمی این 

در مطالعه حاضر ثابت نرخ تولید گاز و نیمه عمر تولید گاز تحت تاثیر مقدار . (>50/5pمی کاهش معنی داری داشت)یآنز

 پژوهشی در تایید می نماید.  ( را2552( و کانگ و همکاران)2555آنزیم قرار نگرفت که این نتایج یافته های یانگ و همکاران)

آنزیم اثر معنی  _که آغشته سازی خوراک با مخلوط آنزیمی پیش از شروع کشت به جهت تشکیل کمپلکسگزارش کردند 

گزارش کردند که افزودن آنزیم در شرایط برون  برخی دیگر از محققین در آزمایشی. (6)داری بر فراسنجه های تخمیری دارد

تولید گاز شد و همچنین ناپدید شدن ماده خشک با افزایش مقادیر آنزیم به صورت درجه دوم افزایش تنی باعث افزایش 

% کنسانتره موجب 35% علوفه و 85در آزمایشی با افزودن آنزیم های تجزیه کننده الیاف بر روی خوراکی حاوی . (8)داشت

نتایجی را  همچنین تعدادی دیگر از محققین. (3)شد% 33افزایش قابلیت هضم الیاف نامحلول در شوینده خنثی به میزان 

منتشر کردند که در آن بهبود ناپدید شدن الیاف نامحلول در شوینده خنثی در اثر استفاده از آنزیم های برون ساخت به همراه 

 .تایج آزمایش فوق را تایید می کندافزایش کمی باکتری ها و تولید پروتئین میکروبی بود که آزمایش آنها ن

ساعت  68(، تولید گاز در نسبت در ساعت(، نرخ تولید گاز)میلی گرم ماده خشک 052میلی لیتر به ازای پتانسیل تولید گاز)  -1جدول 

 (، تولیدمیلی گرم در محیط کشت(، ناپدید شدن ماده خشک حقیقی)%(، نیتروژن آمونیاکی)ساعت(، نیمه عمر تولید گاز)میلی لیترکشت)

 پروتئین(،نسبت تولید %(،نسبت نیتروژن آمونیاکی به نیتروژن کل)میلی گرم ماده خشک 205میلی گرم به ازای میکروبی) پروتئین

 میکروبی به نیتروژن کل)%(
      آنزیم    جیره  

خطای   38/3 86/1 صفر  2 1  فراسنجه ها

 استاندارد

P  
 جیره

P  

 آنزیم

 c3/33 a3/66 b3/66  10/3 10/5 551/5  8/65 0/68  پتانسیل تولید گاز

 50/5  11/5 552/5  158/5 563/5 158/5  155/5 150/5  نرخ تولید گاز

 b8/61 a152 a3/63  68/2 26/5 553/5  60 3/65  ساعت 68تولید گاز در 

 58/5 13/5 12/5  03/8 10/3 36/8  66/8 08/8  1نیمه عمر تولید گاز

 </a36/33 b13/33  c66/33 b63/36 a33/33  52/1 5551/> 5551  ناپدیدی شدن ماده خشک 

 </a33/3 b36/3 c86/1  33/5 1/5 5551  3 33/3  نیتروژن آمونیاکی

 </a02/1 b66/5  b23/1 c53/1 a36/1  56/5 5551/> 5551  تولید پروتئین میکروبی

 </a26/1 b86/5  a83/1 b80/5 b80/5  13/5 5551/> 5551  نسبت نیتروژن آمونیاکی به نیتروژن کل

میکروبی به  پروتئیننسبت تولید 

 نیتروژن کل

 a06/5 b36/5  b33/5 c35/5 a03/5  53/5 5551/> 5551/> 

 مدت زمانی که نصف حداکثر گاز تولیدی برای هر سوبسترا  تولید می شود1

 (.P<50/5) در هر ردیف بین اعداد با حروف متفاوت، اختالف معنی داری وجود دارد
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In Vitro effect of the adding of an exogenous blended enzyme (NATUZYME) on gas production, 

NH3-N and microbial protein synthesis of total mixed ration (TMR) 

The present study was designed to investigate effect of adding of different concentrations of an 

exogenous blended enzyme (Natuzyme) on gas production parameters, NH3-N and microbial protein 

synthesis on the basis of   TMR method   In Vitro condition. Treatments included two levels of dietary 

with different concentration of neutral detergent fiber (37.3 and 43.7 mg per g dry matter) and three 

levels of enzyme (0 , 1.68 and 3.36 mg per g dry matter). To estimate the parameters of gas 

production and microbial protein synthesis methods in vitro gas production was used. The results of 

the in vitro method showed that exogenous added enzyme not only increased potential of gas 

production, but also Significantly decreased NH3-N (p<0.05)whereas this treatment did not have 

significant effect on  Constant rate of gas production (c) and half-time of gas production. Therefore it 

seems using of exogenous added enzyme can improve disappearance of dry matter and microbial 

protein synthesis parameters. 
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