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 مقدمه -1-1

روه عمده از میکروارگانیسم های موجود در شکمبه مطالعه و شناسایی شده اند، این تا کنون سه گ

 (.2684سه گروه شامل باکتری ها، تک یاخته ها و قارچ های بی هوازی هستند )جعفری، 

به توده خشک و مرده میکرو ارگانیسم های نظیر مخمر، باکتری، جلبک و قارچ که بر روی منابع 

 .(2222، 2تکثیر یابند، پروتئین میکروبی می گویند )آنوپاماکربنی متفاوت رشد و 

ها  پروتئین میکروبی یا پروتئین تک یاخته از سلول های خشک و مرده حاصل از رشد میکروارگانیسم

ود که منبع پروتئینی مناسبی برای جانوران محسوب ش میبر روی سوبستراهای آلی مناسب حاصل 

 (.2222ود )آنوپاما، ش می

رآیند میکروبی با باال بردن میزان پروتئین، افزایش قابلیت هضم و افزایش میزان اسید آمینه این ف

 (. 2688، 2ضروری در ضایعات کشاورزی همراه است )کامارا و زدرازیل

ی نشخوارکننده از اهمیت باالیی ها دامتعیین میزان سنتز پروتئین میکروبی در شکمبه، برای 

تم های جدید پروتئینی تعیین سهم پروتئین میکروبی در شکمبه برای برخوردار است و ایجاد سیس

ی نشخوارکننده از اهمیت باالیی برخوردار است و ایجاد سیستم های جدید پروتئینی تعیین سهم ها دام

پروتئین میکروبی برای تأمین پروتئین و اسید آمینه مورد نیاز دام نشخوارکننده اهمیت یافته است 

 (.2684)جعفری 

های مختلفی برای اندازه گیری کمی سنتز پروتئین میکروبی در شکمبه وجود دارد که  شاخص

(،  دی آمینو پمیلیک اسید 2682و همکاران،  6های داخلی شامل آالنین )گارت وان به شاخصت می

یک ( و اسید های نوکلئ 2686وهمکاران، 1(، آمینواتیل فسفونیک اسید ) آنکره 2686، 7)راهمانا و تئورر

است که  6های برآورد سنتز پروتئین میکروبی استفاده از روش پیشنهادی چن اشاره کرد. از دیگر روش

های دیگری برای  گیری میزان مشتقات پورینی از ادرار است. عالوه براین روش اساس این روش اندازه

اهی نظیرتولید گاز وجود های آزمایشگ بی با استفاده از تکنیکوبرآورد میزان سنتز و تولید پروتئین میکر

                                                             
1-Anupama 

Kamara & Zadrazil-2 
3-Garrett 

Rahmana & Theurer-4 
Ankrah-5 

6 -Chen 
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رگرسیونی خود ارتباط بین میزان ماده آلی قابل هضم تخمینی از گاز  در معادالت2دارد. چرتاوسکی

( نیز به صورت MPساعت انکوباسیون و پروتئین میکربی ارایه کردند. پروتئین میکروبی ) 27تولیدی 

، 2ل هضم محاسبه گردید )چرکاوسکیگرم نیتروژن میکروبی به ازای هر کیلوگرم ماده آلی قاب 6/26

(. همچنین از عبارت پروتئین قابل تجزیه موثر در شکمبه که همان مقداری از نیتروژن کل که 2686

توان برای برآورد پروتئین  های شکمبه دریافت کرده و در واقع برای رشد و تکثیر به کار رفته می میکروب

 کرد. ( استفادهAFRC،2666میکربی معادل در سیستم )

 ضرورت و اهمیت پژوهش-1-2

های  سطح تولید شیر گاوهای شیرده برای بهبود پتاسیل ژنتیکی و مدیریت عوامل محیطی در سال

های پروتئینی گاوهای شیرده  اخیر افزایش چشمگیری داشته است. همگام با این افزایش تولید، نیاز

باشد  وراکی پروتئینی با کیفیت در جیره دام میافزایش یافته و تأمین آن مستلزم استفاده مؤثر از مواد خ

 (.2662)خضری و همکاران، 

های اخیر با افزایش نیاز به مواد خوراکی و در نتیجه افزایش تولیدات دامی، به ویژه مواد  در سال

خوراکی پروتئینی نیز باال رفته است، بنابراین استفاده از مواد خوراکی جایگزین و ارزان، به ویژه 

های جانبی حاصل از محصوالت کشاورزی و کشتارگاهی در تغذیه اهمیت بسیار زیادی دارد.  دهفرآور

های جانبی حاصل از محصوالت کشاورزی دارای مواد آلی باالیی بوده که عمدتا مورد استفاده قرار  فرآورده

 (.2662نگرفته و به دلیل دفع در محیط زیست باعث آلودگی آن می گردند )خضری و همکاران 

ای برای تخمین سنتز  های پیچیده های جدید تنظیم جیره نشخوارکنندگان فراسنجه در سیستم

و 6های ریاضی شده است )تامینگا  پروتئین و تجزیه آن در شکمبه، وارد محاسبات و مدل

ها به منظور تعادل بین سنتز پروتئین  (. در حقیقت بکارگیری موفقیت آمیز این سیستم2667همکاران،

بی، پروتئین عبوری از شکمبه و در نتیجه کاهش دفع نیتروژن از بدن حیوان، مستلزم افزایش میکر

ای در تأمین  اشد. توده میکربی سهم عمدهب میها در این مواد خوراکی  اطالعات از خصوصیات پروتئین

ولید دارد های نگهداری، رشد و ت های نشخوار کننده برای تأمین نیاز های مورد نیاز دام اسید آمینه

 (.2667، 1و تودورو 7)دجویوونیو

                                                             
1-Czerkawski 

 
 

2-Taminaga 

3-Djouvinov 

Todorov -4 
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ها در تغذیه دام برای مشخص نمودن نوع مکمل غذایی و  بنابراین کسب اطالع از سهم میکروب

درصد پروتئین قابل دسترس  66تا  72واند از ت میبهبود عملکرد تولید ضروری است. پروتئین میکروبی 

 (.2667و، کند )دجویوونیو و تودور برای دام را تأمین می

باشد.  هدف از انجام این پژوهش، تعیین میزان سنتز پروتئین میکروبی، منابع پروتئینی مختلف می

واند بر روی میزان سنتز پروتئین میکروبی تأثیر ت میهای مختلف منابع پروتئینی  به عبارتی فراکسیون

 گذار باشد.

 پیشینه ی پژوهش - 1-9

نوان برآورد ذخیره پروتئین میکروبی در گاو و گوسفند بر ( در پژوهشی با ع2662)2و گومز 2چن 

اساس دفع مشتقات پورینی به این نتایج رسیدند که ذخیره پروتئین میکروبی به عنوان گرم در روز بیان 

ود. همچنین عنوان کردند که نیتروژن تولیدی حاصل از هضم مواد آلی به طور موثر باعث بهره وری ش می

در 6ود. این پژوهش بر اساس جمع آوری ادرار انجام شده است. گلن ش میبی عرضه پروتئین میکرو

های مختلف نیتروژن برای بهبود سنتز میکروبی شکمبه به این  ای تحت عنوان دستکاری فراکسیون مقاله

نتیجه رسید که ترکیبات حاوی نیتروژن مناسب در شکمبه باعث بهبود تشکیل پروتئین میکروبی و سایر 

جیره با سرکوب تخریب پروتئین در سیلو باعث بهبود در بهره NPNود. کاهش ش میندگان نشخوارکن

های پروتئینی حقیقی باعث رشد  به عنوان مکمل RDPود. تهیه ش میوری تشکیل پروتئین میکروبی 

 ود.ش میمیکروبی کارآمدتر در نشخوار کنندگان 

میلی گرم هیچ  12ونیاک بیش از ( پژوهشی تحت عنوان اثر غلظت آم2647) 1و استیلر 7ساتر

یابد اما  تاثیری بر تولید پروتئین میکروبی ندارد. تولید اسید در شرایط محدود کردن نیتروژن کاهش می

ای تحت عنوان پروتئین جیره و  در مقاله6این کاهش به اندازه کاهش پروتئین میکروبی نیست. پوالن 

جه رسید که آمونیاک منبع نیتروژنی بسیار خوبی برای سهم آن در میزان پروتئین میکروبی به این نتی

ود. منابع ش میها است. اوره معموال باعث تحریک تولید پروتئین میکروبی  رشد شکمبه در اکثر گونه

ود، ش میهای شکمبه  پروتئینی مانند کنجاله سویا دارای خواصی است که باعث رشد بهینه میکروب

 8/26های حاوی علوفه با پروتئین  ث کاهش رشد میکروبی در جیرهواند باعت میکنجاله سویا همچنین 

                                                             
1- Chen 

2- Gomes 

Glen -3 

4- Satter 

5- Slyter 

Polan -6 



01 

( اثر سود اوره، پرتو و پلی اتیلن گلیکول در پوسته پسته بر  2662ود. قاسمی و همکاران )ش میدرصد 

تولید گاز و برآورد سنتز پروتئین میکروبی در شرایط آزمایشگاهی را بررسی کردند، آنان به این نتیجه 

گاز تولیدی و قابلیت هضم ظاهری ماده خشک تحت تأثیرتیمارهای اوره، سود و پرتو در  میزانرسیدند 

تنها بوسیله  21 –مقایسه با تیمار کنترل به طور معنی داری کاهش پیدا کرد، اما میزان الحاق نیتروژن 

ه خشک و تیمارهای سود، اوره و پرتو کاهش یافت. بیشترین میزان گاز تولیدی، قابلیت هضم ظاهری ماد

درصد  7مشاهده شد و کمترین مقدار آن در تیمار سود  پلی اتیلن گلیکولدر تیمار  21 –الحاق نیتروژن 

بوده است. راندمان سنتز پروتیئن میکروبی تحت تأثیر تیمار سود به طور معنی دار افزایش و تحت تأثیر 

تغذیه سیالژ محصول فرعی پسته ( اثر 2662شاکری و همکاران )کاهش یافت.  پلی اتیلن گلیکولتیمار 

بر سنتز پروتئین میکروبی و عملکرد کلیه ها در گوساله های نر پرواری هلشتاین را بررسی کردند، آنان به 

این نتیجه رسیدند که سیالژ محصول فرعی پسته باعث کاهش غلظت نیتروژن آمونیاکی و سنتز پروتئین 

ها در ماه ششم  نتوئین و کراتینین دفعی در تمام گروهود. همچنین میانگین آالش میمیکروبی در شکمبه 

توان به افزایش مصرف خوراک و سنتز بیشتر  نسبت به ماه چهارم افزایش یافت. افزایش آالنتوئین را می

درصد،  6پروتئین میکروبی نسبت داد. با افزایش سهم سیالژ محصول فرعی پسته در جیره ها به بیش از 

( اثر استفاده از 2688به طور معنی داری کاهش یافت. خورشیدی و حسن پور )سنتز پروتئین میکروبی 

سطوح مختلف آب پنیر تخمیر و تغلیظ شده در جیره غذایی بر میزان سنتز پروتئین میکروبی و تغییر 

جمعیت تک یاخته ها در شکمبه گوسفند را بررسی کردند، آنان به این نتیجه رسیدند که سطوح مختلف 

ود زیرا ش میها از شکمبه می گردد که به تراکم جمعیت باکتری افزوده  جب حذف تک یاختهآب پنیر مو

ود و میزان سنتز پروتئین میکروبی افزایش ش میها توسط تک یاخته کاسته  از فعالیت شکار باکتری

 ( تأثیر سطوح مختلف پیه در جیره غذایی بر مقدار سنتز پروتئین2688یابد. جعفری و همکاران ) می

میکروبی و تغییر جمعیت تک یاخته ها در شکمبه گوسفند را بررسی کردند، آنان به این نتیجه رسیدند 

درصدی تعداد تک یاخته ها بواسطه افزایش سطح پیه در جیره اختالف معنی داری در  71که با کاهش 

غذایی به طور  مقدار سنتز پروتئین میکروبی مشاهده نشد و بطور معکوس با افزایش سطح پیه در جیره

عددی دفع هر یک از مشتقات پورینی و مقدار تولید نیتروژن و پروتئین میکروبی کاسته شده است. وکیل 

( اثر استفاده از سطوح مختلف کنسانتره در جیره غذایی بر میزان سنتز پروتئین 2688فرجی و همکاران )

تایج نشان داد که میزان نیتروژن بومی مازندران را بررسی کردند، ن ش میمیکروبی در شکمبه گاو 

میکروبی و پروتئین میکروبی تولید شده با افزایش نسبت کنسانتره در جیره غذایی افزایش یافتند. این 

توان انتظار  توان با افزایش نسبت و افزایش ماده خشک مصرفی مرتبط دانست. از طرفی می افزایش را می
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اده آلی قابل هضم مصرفی روزانه نیز افزایش یابد و این داشت که قابلیت هضم جیره غذایی و مقدار م

( اثر سطوح 2684تواند سبب افزایش میزان پروتئین میکروبی در شکمبه شود. جعفری ) مسائل می

مختلف کنسانتره در جیره غذایی و حذف تک یاخته از شکمبه بر میزان سنتز پروتئین میکروبی در 

ان دادند که سنتز پروتئین میکروبی در حالت عدم حضور تک گوسفند و بز را بررسی کرد، ایشان نش

درصد افزایش همراه است، همچنین  21/26و  6/77یاخته پروتوزوا در شکمبه گوسفند و بز به ترتیب با 

به این نتیجه رسید که اثر جیره غذایی روی میزان دفع مشتقات پورینی و میزان سنتز پروتئین میکروبی 

( مقایسه اثرات شیر 2684ظر آماری معنی دار نبوده است. قره باش و همکاران )در گوسفند و بز از ن

های تخمیری شکمبه،  ، جایگزین شیر و سه نوع جیره آغازین بر سنتز پروتئین میکروبی، فراسنجهش می

ه های شیرخوار نژاد داالق را بررسی کردند، آنان به این نتیجه رسیدند ک های خونی و ادرار بره متابولیت

، هیچ تأثیری بر ش میهای تغذیه شده با شیر  های شیرخوار با جایگزین شیر در مقایسه با بره تغذیه بره

های تخمیری شکمبه، سرم خون و سنتز پروتئین میکروبی نداشت و میتوان از جایگزین شیر در  فراسنجه

و در تلفات و بیماری های دوقلو و چند قلوزا  ش میشرایطی مانند زود از شیرگیری، کمبود شیر در 

( اثر سطوح مختلف مکمل اوره و گوگرد بر سنتز 2686مادر استفاده نمود. زمانی و همکاران ) ش می

های خونی و گوارش پذیری مواد مغذی در گوسفند  پروتئین میکروبی، ابقای ازت و برخی فراسنجه

د گوگرد به علت اینکه تولید درص 26مهربان را بررسی کردند آنان به این نتیجه رسیدند که در سطح 

پروتئین میکروبی کم بوده است در نتیجه دفع مشتقات پورینی و متعاقب آن پورین های جذب شده نیز 

کاهش یافته است همچنین نتایج نشان داد که با افزایش سطح اوره و گوگرد فعالیت میکروارگانیسم ها 

آن سنتز پروتئین میکروبی نیز افزایش می یابد. ها افزایش یافته که متعاقب  ها و قارچ بویژه باکتری

( تأثیر سطوح مختلف گوگرد و ویتامین پیریدوکسین روی سنتز پروتئین 2681حیدرنژاد و همکاران )

میکروبی در بره قزل تحت شرایط طبیعی و آزمایشگاهی را بررسی کردند. آنان به این نتیجه رسیدند که 

ر مایع شکمبه جهت بهبود بازده سنتز پروتئین میکروبی در شرایط ترین سطح نیتروژن آمونیاکی د مناسب

تا  6/26( و منبع گوگرد معدنی )سولفات سدیم( در محدوده  استفاده از منبع نیتروژنی غیر پروتئینی )اوره

 اشد.ب میمیلی گرم در دسی لیتر  6/22
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 های پژوهش فرضیه -1-4

 تئین میکروبی اختالف معنی داری وجود ندارد.بین منابع مختلف پروتئینی و میزان سنتز پرو-2

تغییر منبع پروتئینی از پروتئین حیوانی به گیاهی تأثیر معنی داری بر میزان سنتز پروتئین -2

 میکروبی ندارد.

تغییر منبع پروتئینی از گیاهی به منابع نیتروژنی غیر یروتئینی تأثیر معنی داری بر میزان سنتز  -6

 رد.پروتئین میکروبی ندا
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 پروتئین -2-1

 دار پروتئین موادغذایی از انیست تمام الزم نشخوارکننده حیوانات پروتئینی احتیاجات برای تامین

 مواد و شکمبه میکروبی تخمیر فرآیندهای از استفاده با هستند قادر حیوانات این زیرا شود، تأمین

NPN)،  پروتئینی یرغ نیتروژن دار
1
 موجود نیتروژن شکمبه های بسازند. میکروارگانیسم پروتئینی مواد (

 این و کنند می تبدیل خود نیاز مورد آمینه اسیدهای به را غیرپروتئینی دار نیتروژن در، موادغذایی

 ولیدت گیرند. مقدار می قرار حیوان مورد استفاده و شده تجزیه کوچک روده در ها میکروارگانیسم

 شده هضم آلی ماده کیلوگرم هر ازای به گرم 262 تا 62 از روزانه و بوده متغیر میکروبی های پروتئین

 مصرفی، غذای مقدار به شکمبه در شده ساخته پروتئین مقدار (2662است) خطیبی  گردیده تعیین

 پروتئین مقدار اگر .دارد بستگی دهی خوراک روش و خوراک پروتئین مقدار و نوع آلی، مواد هضم قابلیت

 این علت .دهد می کاهش را آبستنی نرخ و دارد تولیدمثل در منفی باشد اثرات حیوان نیاز مقدار از بیش

 است. اضافی نیتروژن بودن باال بعلت انرژی منفی وضعیت و پالسما پروژسترون غلظت کاهش امر

 وزن با پروتئینی غیر نیتروژن ترکیبات از متغیری مقادیر حاوی پروتئینی، ترکیبات بر عالوه موادخوراکی

 آمیدها، نوکلئیک اسیدهای آزاد، آمینه اسیدهای پپتیدها، شامل ترکیبات این هستند پایین مولکولی

 موقع در مانده باقی نیتروژن بصورت غیرپروتئینی معموال نیتروژن ترکیبات هستند. آمونیاک و ها آمین

 شوند. می معین کلرواستیک تری اسید یا اسید تانگستیک با پروتئین حقیقی رسوب از بعد کردن فیلتر

 پروتئین انواع و اهمیت -2-2

 نتیجه در تغذیه سوء دلیل به توسعه حال در کشورهای در حیوانات تولید در محدودیت مهمترین

 همراه به مثل تولید و باروری پایین نرخ تولید، کاهش باعث که است نامناسب و ناکافی غذایی منابع

 می محدود حیوانات تغذیه دسترس در منابع همچنین .شود می میر و مرگ و ها بیماری احتمال افزایش

 آوری فراهم طریق از خوراکی منابع از استفاده بازده و تولید بهبود در راهکار بهترین بنابراین باشد.

 از اطمینان جهت را  مغذی مواد توان می نیاز صورت در و است شکمبه در ها میکروب رشد بهینه شرایط

 بخش دو به توان می را نشخوارکننده حیوان پروتئینی گنجاند نیاز جیره در نیاز مورد مغذی مواد تامین

 :نمود تقسیم عمده

                                                             
 (NPN)  Non protein nitrogen1-   

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj03ra39MrOAhXGjCwKHeuRCEYQFgghMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.aftabir.com%2Fdictionaries%2Fword%2F95317%2F%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25AF-%25D8%25A7%25D8%25B2%25D8%25AA%25D9%2587-%25D8%25BA%25DB%258C%25D8%25B1%25D9%25BE%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25AA%25D8%25A6%25DB%258C%25D9%2586%25DB%258C-%25D8%25A7%25D8%25B2%25D8%25AA-%25D8%25BA%25DB%258C%25D8%25B1-%25D9%25BE%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25AA%25D8%25A6%25DB%258C%25D9%2586%25DB%258C-non-protein&usg=AFQjCNESq6YO1CgCxllRH0iqWw39M5-Bjw
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 یا آمونیاک به شکمبه در فیبر و ها کربوهیدرات کارآمد هضم حفظ برای شکمبه های میکروب الف(

 .دارند نیاز پروتئین تجزیه از حاصل دیگر محصوالت

 از برخی یا و شکمبه میکروبی پروتئن از ای اسیدآمینه منبع یک نیازمند حیوانی های بافت ب(

 .هستند دیگر پروتئینی منابع

 :است دوشکل به خوراک در موجود خام پروتئین

 و شده تجزیه شکمبه در که است خام پروتئین از قسمتی : شکمبه در تجزیه قابل خام ( پروتئین2

 .شود می واقع مورداستفاده میکروبی پروتئین تولید برای

 نشده تجزیه شکمبه در که است خام پروتئین از قسمتی :شکمبه در تجزیه غیرقابل خام (پروتئین2

 .گردد دفع مدفوع طریق از یا و گرفته قرار جذب و هضم مورد حیوان روده در است ممکن لذا و

SDP)شونده تجزیه کند های پروتئین معموال
1
 و است رسد می شکمبه های میکروب مصرف به (

MCP)میکروبی خام پروتئین به بعد
2
 مقدار مصرف خوراک با که درصورتی این شود البته می تبدیل (

FME) متابولیسمی قابل تخمیر انرژی کافی
3
 بودن دسترس در بگیرد.  قرار ها میکروارگانیسم اختیار در (

 است. مورداحتیاج دار غیرپروتئینی نیتروژن مواد از پروتئین سنتز برای هیدروکربنی ترکیبات

 میکروارگانیسم تکثیر و مصرف برای را متابولیسم قابل انرژی کافی مقادیر تامین توانایی جیره اگر

 .شود می بیشتر پذیر تجزیه پروتئین مصرف کارایی باشد، داشته شکمبه های

 آلوده بصورت و نشده مصرف پروتئین تمام باشد، زیاد بسیار پذیر تجزیه پروتئین مقدار چنانچه

 شود. می ساخته میکروبی پروتئین کمی مقدار باشد، کم بسیار آن مقدار اگر و آید درمی کننده

 شکمبه های میکروب -2-9

 تغذیه برای هوازی بی شرایط در ها کربوهیدرات ای شکمبه تجزیه از که میکروبی های سلول

 نیاز مورد آمینه اسیدهای اکثر و هستند نشخوارکنندگان برای ینپروتئ منبع مهمترین کنند، می استفاده

 پیکره شامل میکروبی پروتئین .کنند می فراهم را تولید و رشد نگهداری، نیازهای جهت میزبان حیوان

 که نشخوارکنندگانی در .شوند می وارد کوچک روده به که است شکمبه های قارچ و پرتوزوآ ها، باکتری

 بنابراین .هستند پروتئین منبع تنها عمال شکمبه های میکروارگانیسم کنند می ستفادها علوفه از تنها

 رشد حال در فرآیندهای تدوین در اهمیت دلیل به نشخوارکنندگان تغذیه در میکروبی سهم از آگاهی

 است. ضروری نشخوارکنندگان تولید بهبود در خوراک سازی مکمل

                                                             
1. Slowly Degradable Protein  

2. Microbial Crude Protein 

3. Fermentable Metabolisable Protein 



06 

 از توانند می و کنند می تأمین را شکمبه کننده ترک وبیمیکر پروتئین بخش بیشترین ها باکتری

 برای آمونیاک با ترکیب در را ها آن کربنی اسکلت و کرده استفاده انرژی منبع عنوان به ها کربوهیدرات

 عنوان به ها کربوهیدرات از کافی مقادیر تأمین با میکروبی پروتئین سنتز .کنند مصرف پروتئین سنتز

  .است وابسته پیتیدی باندهای نتزس برای انرژی منبع

 پروتئین هضم در و دهند، می تشکیل را شکمبه میکروبی زیستی توده درصد 72 حدود پروتوزوآها

 را فیبری غیر و فیبری های کربوهیدرات قادرند همچنین و هستند گیر در مستقیمًا ها کربوهیدرات و ها

 را شکمبه در میکروبی زیستی توده کل از توجهی قابل قسمت شان بزرگ اندازه علت به اما .کنند هضم

 خیلی مطالب .رسد( می هم درصد 12 تا اوقات بعضی ولی درصد 22 از کمتر دهند)معموال می تشکیل

 هم .است شده شناخته ای شکمبه پروتئین کاتابولیسم در ها قارچ فعالیت های پیچیدگی مورد در کمی

 هر در 01³_22⁴ای)  شکمبه هضمی مواد شان در پایین غلظت دلیل به هوازی غیر های قارچ اکنون،

 باشند. داشته ای شکمبه پروتئین بر هضم جزئی اثرات که شود می برداشت اینطور(، لیتر میلی

 یمیکروب پروتئین سنتز -2-4

 ها آن از کدام هر که باشد می میکروبی مختلف های گونه دارای که است ای پیچیده محیط شکمبه

 شکمبه های میکروارگانیسم غذایی نیازهای به توجه بنابراین .دارند متفاوتی متابولیسم و غذایی نیازهای

 .است الزم نیتروژن متابولیسم و هضم برای

 سرعت که زمانی برعکس و است مهم نیز ها آن بودن دسترس قابل غذایی، مواد میزان بر عالوه

 یابد)ناسک می کاهش میکروبی پروتئین نتزس شود پروتئین هضم سرعت از بیشتر ها تخمیر کربوهیدرات

 (.2688 راسل، و

 می تبدیل میکروبی پروتئین به را خود نیاز مورد پیتیدهای درصد 82 ها باکتری اینکه به توجه با

 نیتروژن از فیبری غیر های کربوهیدرات ی کننده تخمیر های باکتری و ( 2686 همکاران، و )راسل کنند

 حداکثر برای سنتز گرفت نتیجه توان می بنابراین کنند، می استفاده یتیدهاپ ساخت برای دسترس قابل

 نیاز شکمبه در شده  تخمیر آلی ماده کیلوگرم هر ازاء به پیتیدی نیتروژن گرم 2/2به  میکروبی پروتئین

 مورد نشخوارکنندگان در آمینه اسیدهای از حاصل های کربن و نیتروژن که شده داده نشان .دارند

 ندارند. آمینه هراسید به ، مطلق نیاز ها آن کلی طور به و گیرد می قرار ها میکروارگانیسم دهاستفا

 (2227همکاران  و )آتاسوگال

 - شکمبه  در غذایی جیره پروتئینی مواد اکثر ولی هستند هضم غیرقابل ها پروتئین از بعضی اگرچه

 می تجزیه آمونیاک ویژه به ساده دار ژننیترو ترکیبات و آمینه اسیدهای به ها میکروب توسط نگاری
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 بیشتر باشند دسترس قابل نیز نیاز مورد مواد سایر و باشد آهسته آمونیاک شدن آزاد سرعت اگر .شوند

 ها آن خود پیکره تولید برای ها پروتئین و آمینه اسیدهای سنتز در ها میکروب توسط شده آزاد آمونیاک

 هایمیکروب توسط پروتئین سنتز برای محلول نیتروژن عمده منبع کآمونیا .گیرد می قرار استفاده مورد

 باشد. می شکمبه

 این اما دهد، می تشکیل ها پروتئین را شکمبه های میکروب خشک وزن از درصد 61 متوسط بطور

 .باشند می ضروری آمینه اسیدهای تمام حاوی ها پروتئین این .است  توجهی قابل نوسان دارای نسبت

 اسیدهای جمله از ها آن موادمغذی و شده هضم کوچک روده و شیردان از عبور حین در ها بمیکرو این

 .گیرند می قرار استفاده مورد و شده جذب آمینه،

 و ها باکتری  بوسیله که میکروبی خام پروتئین که شود می مالحظه فوق مطالب به توجه با

 میکروبی خام پروتئین درصد 22 و است حقیقی پروتئین درصد 82 حاویشود  می تأمین پروتوزوآها

MCPدر  موجود پروتئین حقیقی شود می فرض لذا شود، می فراهم نوکلئیک اسیدهای از باقیمانده
1
 

 باشد. هضم قابل درصد  82

 منابع پروتئینی -2-9

 منابع پروتئینی گیاهی  - 1- 2-9

 کنجاله سویا -2-9-1-1

ترین منابع تأمین پروتئین  آید و یکى از بهترین و متداول دست مى گیرى به از دانه سویا پس از روغن

هاى ضرورى  باشد که عالوه بر پروتئین کافى داراى مقادیر الزم اسیدآمینه هاى غذائى مى گیاهى در جیره

 باشد مى Bهاى دسته  و ویتامین

ه قرار دست آمده ب هاى آلى به ترکیب شیمیائى کنجاله سویا که به طریق حرارت و فشار و حالل

 باشد: زیر مى

 (NRC 2001جدول آنالیز خوراکی کنجاله سویا )  -1-2جدول 

DE ADF NDF Ash Fat CP خوراک 

 کنجاله سویا 22/78 22/2 72/6 82/6 22/6 28/7

 

DE)مگاکالری در کیلوگرم(انرژی قابل متابولیسمیADF   )فیبرنامحلول درشوینده اسیدی)درصد=NDF فیبر=

=چربی )درصد از ماده خشک(Fat=خاکستر خام )درصد از ماده خشک(  Ashخنثی)درصد(   نامحلول در شوینده

 CP)پروتئین خام )درصد از ماده خشک= 

                                                             
1. Microbial Crude Protein 
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 کنجاله پنبه دانه 2-9-1-2

هاى آن )لینترگیرى( شکسته و از مغز دانه تحت  دانه پنبه را پس از جداکردن الیاف و گرفتن کرک

 نمایند. روغن آن را استخراج مىهاى آلى،  اثر حرارت و فشار و حالل

شود و یکى از منابع پروتئینى گیاهى ارزان قیمت براى تغذیه  کنجاله تخم پنبه در ایران تولید مى

کند و به قرار  نوع تهیه آن فرق مى دام و طیور و ماهى است. ترکیب شیمیائى کنجاله تخم پنبه بسته به

 باشد: زیر مى

 (NRC 2001کنجاله پنبه دانه ) جدول آنالیز خوراکی  -2-2جدول 

DE ADF NDF Ash Fat CP خوراک 

 کلزاکنجاله  22/66 72/1 72/4 82/26 12/22 72/6

 

DE)مگاکالری در کیلوگرم(انرژی قابل متابولیسمی ADF   )فیبر نامحلول در شوینده اسیدی) درصد =

NDF  )فیبر نامحلول در شوینده خنثی)درصد=Ash ماده خشک(  =خاکستر خام )درصد ازFat چربی )درصد از ماده=

 =پروتئین خام )درصد از ماده خشک( CP خشک(

پول است که مصرف آن موجب  گوسى چون کنجاله تخم پنبه داراى مقدار متفاوتى پیگمان

هاى غذائى نباید  عنوان تنها منبع پروتئینى گیاهى در جیره وقت به رو هیچ گردد، از این مسمومیت مى

 عنوان قسمتى از پروتئین گیاهى مصرف گردد. تر است بهکار رود به به

 کنجاله کلزا 2-9-1-9

ست که دارای ترکیب اسید آمینه ای نسبتا ز جمله مکمل های پروتئینی گیاهی ااین کنجاله ا

دانند که  باشد. در بسیاری از موارد ارزش تغذیه ای یا خصوصیات پروتئینی آن را تا حدی می مناسبی می

(.قابلیت هضم پروتئین 2681دانند) کالیپول و همکاران  زین مناسبی برای کنجاله سویا میآن را جایگ

کنجاله کلزا بستگی به میزان پوسته های دانه آن دارد. از نظر اسیدهای آمینه گوگرد دار غنی تر از سویا 

هنگام روغن است ولی از لحاظ لیزین فقیرتر است. البته الزم به ذکر است که حرارت بیش از حد در 

 (.2687تواند قابلیت دسترسی به اسیدهای آمینه را مخصوصا در مورد لیزین کاهش دهد) بل  گیری می
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 (NRC 2001جدول آنالیز خوراکی کنجاله کلزا )  -9-2جدول 

DE ADF NDF Ash Fat CP خوراک 

 کنجاله پنبه دانه 22/61 62/2 42/6 82/62 62/26 26/6

 

DEمگاکالری در کیلوگرم(انرژی قابل متابولیس(میY ADF)؛= فیبر نامحلول در شوینده اسیدی) درصد 

NDF  )درصد(فیبر نامحلول در شوینده خنثی=Ash  )خاکستر خام )درصد از ماده خشک=Fat چربی )درصد از ماده=

 =پروتئین خام )درصد از ماده خشک( CP خشک(

 منابع پروتئینی حیوانی 2-9-2

 پودر ماهی 2-9-2-1

اهی با کیفیت، یک منبع بسیار خوب پروتئینی بشمار می رود. پودر ماهی اغلب گران است و پودر م

عمدتا در منابع در جیره طیور و حیوانات جوان، که کمیت و کیفیت باالی پروتئینی مورد نیاز است بکار 

ن نسبتا ثابت درصد( بوده اما ترکیب پروتئی 41تا  12متغیر) می رود. مقدار پروتئین پودر ماهی بسیار

است. این خوراک غنی از اسیدهای آمینه بخصوص لیزین، سیستین، متیونین و تریپتوفان بوده و مکملی 

با ارزش برای جیره های بر پایه غالت که از نظر لیزین دجار کمبود هستند )بویژه ذرت( محسوب می 

ظور خارج نمودن روغن و آب شود. پودر ماهی از طریق پختن ماهی و فشرده نمودن توده پخته شده بمن

از آن و خشک کردن توده حاصله بدست می آید. پودر ماهی حاوی روغن زیاد، ممکن است در طی 

ذخیره سازی در انبار، گرم شده و حتی خود به خود آتش بگیرند. بنابراین پودر ماهی هایی که روغن آنها 

ن پودر ماهی به شرایط عمل آوری خارج شده است از ارزش بیشتری برخوردار است. کیفیت پروتئی

)خشک کردن( بخصوص درجه حرارت و مدت زمان حرارت دهی بستگی دارد. پودر ماهی هایی که 

بخوبی تهیه شده اند، جزو برترین منابع پروتئینی و اسیدهای آمینه ضروری محصوب می شود. پودر 

درصد( و به  22تا  22اد معدنی بوده )ماهی عالوه بر کمیت و کیفیت پروتئین باال، حاوی میزان زیادی مو

دلیل باال بودن سطح کلسیم، فسفر و برخی مواد معدنی کم نیاز از جمله منگنز، آهن و ید می تواند نقش 

بخصوص  Bمهمی در تامین این مواد داشته باشد. پودر ماهی همچنین منبع خوبی از ویتامین های گروه 

در ماهی نیز به دلیل محتوای روغن زیاد آن عموما باال است و است. انرژی پو B12کولین، ریبوفالوین و 

استفاده از این خوراک در جیره می تواند در تامین بخشی از انرژی مورد نیاز دام و طیور نقش داشته 

مورد نیاز خود از  Bباشد. حیوانات نشخوارکننده بالغ قادر به تامین اسیدهای آمینه و ویتامین های گروه 

میکروبی بوده و اهمیت پودر ماهی برای این حیوانات به عنوان منبعی از پروتئین غیر قابل طریق ساخت 



11 

تجزیه در شکمبه است. این بویژه در مورد حیوانات آبستن، حیوانات در حال رشد و گاوهای شیری پر 

د است. درص 1تولید صادق است. مقادیر استفاده از پودر ماهی در جیره این حیوانات معموال در حدود 

است که این ترکیبات بوی ماهی دارند، این موضوع را باید در  "آمین"پودر ماهی حاوی مقدار زیادی 

 مورد حیوانات تولید کننده شیر و تخم مرغ مورد توجه قرار داد. 

 (NRC 2001جدول آنالیز خوراکی پودر ماهی )  -4-2جدول 

DE ADF NDF Ash Fat CP خوراک 

 پودر ماهی 22/61 62/7 22/26 2 2 26/7

DE)مگاکالری در کیلوگرم(انرژی قابل متابولیسمی ADF   )فیبر نامحلول در شوینده اسیدی)درصد =

NDF  )درصد(فیبر نامحلول در شوینده خنثی=Ash  )خاکستر خام )درصد از ماده خشک=Fat چربی )درصد از ماده=

 =پروتئین خام )درصد از ماده خشک(CP خشک(

 شتپودر گو 2-9-2-2

آرد یا پودر گوشت فرآورده ای است که از مازاد کشتار گاهی , کنسرو سازی )کنسرو گوشتی( ,  

های ضبطی حیواناتی که در کشتارگاه به علل مختلف برای انسان غیر قابل مصرف تشخیص  الشه و اندام

معده و روده که شه )ریه ها( و ضمائم سفید ال ،قلب  ،وند و همچنین ضمائم قرمز الشه )کبد ش میداده 

 آید. شده باشد( و دستها و پاها بدست می خالی و شسته

% پروتئین خام دارد و تجزیه کردن و داشتن آنالیز آن بدلیل متغیر بودن  11پودر گوشت در حدود 

اشد. میزان متیونین ، سیستئین و تریپتوفان آن کم و لیزین آن ب میماده اولیه بصورت موردی، نیاز 

ن انرژی پودر گوشت به میزان چربی موجود در آن بستگی دارد. وجود یک آنتی اکسیدان در باالست. میزا

یند و ب میپودر گوشت برای جلوگیری از فساد آن اهمیت دارد . پودر گوشت به این دلیل که حرارت 

ود آلودگی ندارد. ولی بزودی ممکن است آلودگی به آن منتقل گردد. پودر گوشت ش میرطوبتش گرفته 

تا  72اگر حاوی استخوان باشد باید با قیمت ارزانتری در اختیار مصرف کننده قرار گیرد و در این حالت 

اشد البته هر چه فسفر آن پائین تر باشد ب می% پروتئین خام دارد و منبع خوبی برای کلسیم و فسفر  12

 باشد. بهتر است چون ممکن است محدودکننده

 یادآوری:

استخوانی در آن زیادتر از حد معمول باشد آرد گوشت استخوان دار نامیده  آرد گوشتی که بافت -

 ود.ش می
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پشم و همچنین خون حاصله از کشتار در تهیه آرد گوشت  ،مو  ،پوست  ،شاخ  ،استفاده از سم  -

 باشد. مجاز نمی

 درصد کلسیم، 7درصد چربی، 22الی  8درصد خاکستر،  24درصد پروتئین،  11این محصول حاوی 

 اشد . ب میدرصد رطوبت  4الی  7درصد فسفر،  6

 (NRC 2001جدول آنالیز خوراکی پودر گوشت )  -9-2جدول 

DE ADF NDF Ash Fat CP خوراک 

 پودر گوشت 62/14 42/22 62/22 2 2 21/7

 

DE)مگاکالری در کیلوگرم(انرژی قابل متابولیسمی ADF   )فیبر نامحلول در شوینده اسیدی) درصد =

NDFدرصد(  =ف(یبر نامحلول در شوینده خنثیAsh  )خاکستر خام )درصد از ماده خشک=Fat چربی )درصد از ماده=

 =پروتئین خام )درصد از ماده خشک(CP خشک(

 منابع نیتروژنی غیر پروتئینی -2-6

 در دارندکه را اوره مانند  غیرپروتئینی دار نیتروژن ترکیبات از استفاده توانایی نشخوارکنندگان

 و گرفته قرار ها میکروب استفاده مورد تولیدی آمونیاک .میگردد تبدیل آمونیاک به و شده تجزیه کمبهش

 پروتئینی غیر نیتروژن دار (. ترکیبات2222) چرتدونگ و همکاران  شود می تبدیل میکروبی پروتئین به

 (.2222د) ریبیراو، آین می شمار به جیره پروتئین برای مناسبی جایگزین جیره هزینه کاهش دلیل به

اشد. زیرا بخش مهمی از ب میسنتز پروتئین میکروبی در نشخوارکنندگان از اهمیت ویژه ای برخوردار 

(. از نقطه نظر اقتصادی به 2221ند) بچ و همکاران، ک میاسید های آمینه ضروری مورد نیاز دام را تامین 

ئین با کیفیت پایین یا ازت غیر پروتئینی حداکثر رساندن سنتز پروتئین میکروبی در شکمبه از پروت

(. اوره نسبت به سایر منابع نیتروژن غیر 2682اشد) طباطبایی، ب می)مانند اوره ( مهم و قابل توجه 

واند جزء موثری از ازت جیره ت میرود  پروتئینی کاربرد بیشتری دارد و اگر به طور صحیح به کار

اشد، ب میر چند وجود اوره در جیره نشخوارکنندگان ضروری ن(. ه2224نشخوارکنندگان باشد)استانتون، 

اما به عنوان جایگزین بخشی از پروتئین جیره با توجه به اینکه مکمل های پروتئینی مثل کنجاله سویا 

 (.2224واند جایگزین شود)سول، ت میقیمت باالیی دارند، 
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2-6-2Optigen  چیست؟ 

Optigen برای نیتروژن شده کنترل سازی آزاد قابلیت با پروتئینی غیر نیتروژن منبع یک 

 با است ای آمیخته بلکه نیست شده دار پوشش ترکیب یک Optigenاشد.ب می نشخوارکنندگان

 سطح و نماید می تضمین شکمبه در را نیتروژن شده کنترل و سازی آهسته آزاد که ویژه ساختاری

 .دنک می حفظ ساعت 27طول در شکمبه در را آمونیاک مطلوب

 جمعیت نیازهای با مطابق و شکمبه محیط با سازگار های جیره توان می Optigen توسط

 :دارد را زیر مزایای که نمود تنظیم شکمبه میکروبی

 میکروبی پروتئین افزایش •

 فیبر هضم افزایش •

 شکمبه در نیتروژن جذب افزایش •

 که دهد می اطمینان و ودش یم شکمبه در نیتروژن شده کنترل سازی آزاد موجب تکنولوژی این

 .داشت خواهند دسترسی مغذی مواد ضروری منابع به مداوم بصورت شکمبه های باکتری

Optigenانرژی نتیجه در و دهد می افزایش را شکمبه در فیبر هضم میکروبی، جمعیت افزایش با 

 توجهی قابل زانمی به را میکروبی پروتئین تولید میزان Optigen همچنین .سازد می آزاد بیشتری

 در شیر تولید حفظ موجب بیشتر میکروبی پروتئین تولید میزان و انرژی سطح افزایش دهد، می افزایش

 .اشندب می گرمایی استرس شرایط

 Optigenهای ویژگی

 نیتروژن درصد 72 حاوی •

 درصد 216 خام پروتئین میزان •

 سویا کنجاله مشابه الگوی با نیتروژن میزان سازی آزاد •

 ناپدید میزان و است دسترسی قابل سرعت به Optigenدر پروتئینی غیر نیتروژن از درصد 6/6• 

 )ساعت هر در درصد 8/26 ( است متغیر ساعت یک تا ساعت 268/2 از آن شدن

 تاریخچه آنالیز مواد خوراکی 2-7

ی در آلمان پایه گذار2862تجزیه تقریبی مواد خوراکی توسط هنبرگ و استاهمن در سال 

در آمریکا معرفی شد پس از  2847(.استاندارد های غذایی توسط آتواتر در سال2647شد)نیکخواه و امانلو 

آن اصالحاتی که لهمن بر روی آن انجام داد طی چندین سال به طور وسیعی در آمریکا مورد استفاده قرار 

(. در 2642)فضائلی ، ( را تشکیل داد TDNگرفت و اساس سیستم غذایی کل مواد غذایی قابل هضم )
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بخش کشاورزی وابسته  2676در آمریکا تشکیل شد در سال  (NRCانجمن ملی تحقیقات ) 2626سال 

به آکادمی آمریکا، جهت تهیه جداول ترکیبات مواد خوراکی، کمیته ای را تشکیل داد. این کمیته ، از بدو 

مواد خورامی در سراسر آمریکا و کانادا  تشکیل اقدام به جمع آوری کلیه اطالعات موجود مربوط به تجزیه

نمود. پس از تبدیل واحد های اندازه گیری به سیستم متریک همزمان با ایجاد سیستم نامگذاری بین 

المللی مواد خوراکی بار دیگر جداول تجزیه خوراک ها توسط کامپتون و هریس مورد تجدید نظر قرار 

منتشر گردید  NRCمین افراد اصالح و در نشریه توسط ه 2666گرفت و پس از آن مجددا در سال 

 (.2642()فضائلی 

کمیته ای تشکیل داد که  2662در سال  (ARC) در انگلستان نیز شورای تحقیقات کشاورزی

وظیفه مرور منابع علمی و تحقیقات انجام شده پیرامون احتیاجات عذایی انواع حیوانات مزرعه ای و ارزش 

آوری داده های موجود را برعهده داشت.اولین جدول ارزش غذایی علوفه غذایی مواد خوراکی و جمع 

تهیه گردید که در آن علوفه خشک را براساس میزان قابلیت حل در اسید و یا  2826توسط تاثر در سال 

توان چیزی شبیه به طبقه بندی رایج کنونی علوفه بر اساس  باز طبقه بندی نمود.این طبقه بندی را می

توسط بوسینگالت در سال « معادل های علوفه ای» دانست بعدها جداول دیگری تحت عنوان الیاف خام 

 (.2687نمود) قورچی  منتشر گردید که خوراک را بر اساس مقدار ازت مقایسه می2867

 تاریخچه ارزیابی خوراک 2-8

( مورد 2682( و ون سوست) 2686تاریخچه سیستم های ارزیابی خوراک به وسیله بالکستر)

های  معادل»بازنگری قرار گرفته است.این کوشش ها فقط جنبه آزمایشی داشتو خوراک ها را تحت عنوان 

 (.2668نمود) وبستر و  همکاران  طبقه بندی می« علوفه ای

اساس علمی ارزیابی خوراک در اواسط قرن نوزدهم بوسیله لبیبگ و در مدرسه او طراحی گردید. وی 

اک ها را بر اساس ماده مغذی قابل هضم، طبقه بندی نمود. که قسمت بزرگی توان خور عنوان نمود که می

برای انجام کار استفاده شده و قسنت  (ME) از این مواد مغذی قابل هضم به عنوان یک منبع انرژی 

گردد.این روش برای اولین بار دو ضرورت را برای هر سیستم ارزیابی  دیگری بعنوان حرارت تلف شده می

 کند. یین میخوراک تع

 یک توصیفی از خوراک که تخمینی از از ارائه مواد مغذی قابل جذب آن را فراهم می سازد. -2

روش های دقیق برای اندازهگیری ظرفیت مواد مغذی جذب شده برای برطرف کردن نیاز های  -2

 متابولیکی حیوانات برای نگهداری و اعمال تولید مثلی، رشد و شیردهی.
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لوفه های مختلف، حتی در بین اعضای یک گونه نیز بشدت متغیر است مواد مغذی موجود در ع

و کنسانتره ها کم است. ولی در بین این مواد خوراکی نیز اختالفات  ها دانهاگرچه تنوع معموال در بین 

زیادی وجود داردبه علت وجود همین تغییرات در مواد مغذی و اهمیت تامین مواد مغذی مورد نیاز بدون 

قادیر اضافی خوراکی گرانقیمت ارزیابی جهت تغذیه عملی دام کامال ضروری تلف شدن م

توانند بوسیله تجزیه  (.اکثر خوراک ها با توجه به نوع ئضعیت آنها می2647باشد)نیکخواه و امانلو  می

 شیمیایی یا ارزیابی بیولوژیکی طبقه بند ی شود. بویژه در کارهای تحقیقاتی هر دو نوع این روش ها الزم

اشد.جهت ارزیابی خوراک مورد مصرف در تغذیه دام ممکن است از روش های مختلفی استفاده گردد ب می

ولی به هر طریق هدف آن بدست آوردن اطالعاتی درباره مصرف خوراک، قابلیت هضم، قابلیت متابولیسم، 

 ود.ش میستفاده توان بازدهی تولیدو مصرف دام از سه روش شیمیایی، بیولوژیکی و میکروبیولوژیکی ا

 روش شیمیایی2-5

 روش تجزیه تقریبی 2-5-1

یکی از روش های تجزیه شیمیایی برای ارزیابی خوراک ها روش تجزیه تقریبی است.این روش طی 

آلمان بکار « ویند»سال تغییرات اندکی داشته است. این روش از یک قرن پیش در ایستگاه آزمایشی 272

 وسعه یافته است.گرفته شده و بطور قابل توجهی ت

هدف اصلی، تجزیه مواد خوراکی به ترکیبات مواد مغذی مورد نیاز حیوان است.این روش 

گیرد و بخشی که بطور ضعیفی مورد  کربووهیدرات ها را به بخشی که به سهلوت مورد استفاده قرار می

س این روش را بطور جزئی نماید.به علت اینکه یافته های تغذیه ای ، اسا گیرد تقسیم می استفاده قرار می

 (.2647رود) نیکخواه و امانلو  تغییر داده است. روش تجزیه تقریبی هنوز هم یطور گسترده بکار می

 ود:ش میدر روش تجزیه تقریبی ، موارد زیر از خوراک مورد مطالعه اندازه گیری 

 درصد پروتئین خام -درصد ماده خشک یا رطوبت                                               -

 درصد چربی خام   -درصد فیبر خام                                                             -

 درصد خاکستر -                        درصد ان اف ای                                    -

ص و واحدی در هریک از اطالعات حاصل از تجزیه تقریبی بعلت آنکه معرف ماده مغذی خا

باشد و اطالعاتی از تک تک مواد مغذی موجود در ماده خوراکی مثل اسید آمینه،  گروههای ذکر شده نمی

کند.جهت ارزیابی مواد خوراکی به  مواد معدنی، ویتامین ها، اسید های چرب و کربوهیدرات ها ارائه نمی

برای مقایسه اولیه و طبقه بندی کلی خوراک تنهایی کافی نیست ولی چون روشی سریع و اقتصادی است 
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ها راهنمای خوبی است.بهرحال ارزیابی بیولوژیکی نیز نیازمند تجزیه شیمیایی خوراکمورد مطالعه 

باشد.بنابراین برای شناخت واقعی مواد خوراکی و ارزش تولیدی آنها الزم است پس از تجزیه شیمیایی  می

لیت هضم و تجزیه پذیری آنها نیز مورد نظر قرار گیرد)فضائلی اقالم خوراکی ارزیابی بیولوژیکی قاب

2642.) 

 اندازه گیری رطوبت و تعیین ماده خشک 2-5-1-1

دهد. حتی برخی اجسام متبلور نیز که  را آب تشکیل می ها دامقسمت اعظم ترکیب مواد خوراکی 

است.در تقسیم بندی  نسبتا خالص هستند شامل مقداری رطوبت هستندکه توسط این اجسام جذب شده

درصدماده خشک باشندرا کم آب و  88درصد رطوبت و  22مواد خوراکی دام و طیور ترکیباتی که دارای 

درصد رطوبت باشد جزء ترکیبات پرآب دسته بندی میکنند )نوریان و همکاران  22در صورتی که بیش از 

2686.) 

زن نمونه پس از گرما دادن میزان آب یا رطوبت در نمونه ی خوراکی برابر با کاهش و

 (2686باشد)دهقانی و ضمیری  می

روش های متعددی برای اندازه گیری رطوبت موجود در مواد خوراکی وجود دارد که کاربد کاربرد هر 

روش به عواملی همچون میزان رطوبت موجود در ماده خوراکی، نوع ماده خوراکی، نوع آب، موجود در 

، سرعت انجام آزمایش، و میزان دقت مورد نظر در انتخاب روش موثر ماده خوراکی، محل رویش گیاه

 (.2684است) طهمورث پور و طهماسبی 

 پروتئین خام 2-5-1-2

کلروفیل ، اسید های نوکلئیک و سایر پروتوپالسم سلولی  گیاهی   نیتروژن در ساختمان مولکول

ین چروتئین خام مواد خوراکی از (. جهت تعی2682، مندرزاگ  2648کتد)کوچکی و سرمد نیا شرکت می

گردد و نما ازت بجز شکل  ود ابتدا نمونه توسط اسید سولفوریک هضم میش میروش کجلدال استفاده 

ودسپس با اضافه کردن سود آمونیاک جدا و تقطیر شده وبا ش مینیترات و نیتریت به آمونیاک تبدیل 

آید که در این حالت مقدار ازت  ازت بدست میود آنگاه با محاسبه اسید مصرفی مقدار ش میاسید تیتر 

(. این AOAC 2000آید) کنند و مقدار پروتئین خام بدست می ضرب می 21/6بدست آمده را در عدد 

،  2688گیرد ) رزم آذر روش بطور گسترده در تعیین پروتئین خام مواد خوراکی مورد استفاده قرار می

 (.2647نیکخواه و امانلو 
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( انجام شده است این نتایج حاصل شد 2666( و لین و مارتین )2646توسط هدی)در تحقیقاتی که 

که مقدار پارامترهایی مانند پروتئین خام ، قابلیت هضم پذیری و مقدار الیاف خام در یک گونه کیفیت 

کند که این سه پارامتر، قابلیت هضم پذیری و پروتئین خام از مهمترین  ارزش غذایی علوفه را مشخص می

( پروتئین خام را راهنمای خوبی جهت 2684ارامترهایی تعیین کیفیت علوفه به شمار می رود.مینسون)پ

( آزمایشی بر روی گیاهان مرتعی 2682داند. هاتون) تامین اسید آمینه برای رشد نشخوارکنندگان می

ی مثبت و با فیبر نیوزیلند انجام داد به این نتیجه رسید که مقدار پروتئین خام با عصاره اتری همبستگ

( همبستگی پروتئین خام و الیاف خام در علوفه خشک مراتع 2642خام همبستگی منفی دارد.فضائلی)

( گزارش نمود که درصد پروتئین خام گیاه 2662وسبوس برنج گیالن را منفی گزارش کرد.آنجیل )

Agropyren desertroum متغیر است. و همچنین مراحل مختلف رشد گیاه 2684-2686در سالهای 

 خاکستر خام 2-5-1-9

درجه سلسیوس سوزانده شود بطوری که باقیمانده  622-112هرگاه ماده غذایی به وسیله حرارت 

خاکستری رنگی باقی بماند که حاوی کلیه امالح با مواد معدنی موجود در غذا باشد اصطالحا به آن 

نهیا مواد غیر آلی) کلسیم، فسفر، سدیم، گویند.خاکستر عموما حاوی تمام مینرال های نمو خاکستر می

باشد، همچنین برای بدست آوردن ماده آلی مقدار خاکستر  کلر، پتاسیم، منیزیم، گوگرد، آهن و غیره( می

 ( AOAC2000، 2681ود) نوریان و همکاران ش میکم  222از عدد 

ود: الف( سوزاندن ش میدر حالت کلی از دو روش جهت اندازه گیری خاکستر مواد غذایی استفاده 

 خشک   ب ( سوزاندن مرطوب

که از روش دوم در صورتیکه هدف از تعیین میزان خاکستر برآورد درصد کلسیم و فسفر باشد، 

 (.AOAC 2000 )گردد استفاده می

درجه  121( تعیین خاکستر خام از کوره الکتریکی با حرارت غیر مستقیم با دمای 2227کاماالک ) 

 درصد برآورد کرد. 86/1اعت استفاده کرد و مقدار خاکستر خام کاه گندم را س 8سلسیوس به مدت 

 چربی خام 2-5-1-4

نمایند. پس از حل مواد غذایی در حالل اتر، مقدار  چربی خام را جزء تجزیه شونده اتری تعریف می

مواد آلی  آورند. چربی شامل یک گروه چربی خام موجود در نمونه خوراکی حل شده را در بالن بدست می

هگزان، بنزول و سایر محلول های آلی وجه مشترک دارند  -Nمتفاوت است که از نظر حاللیت در اتر ، 

(AOAC 2000.) 

 



17 

Family name:Abdollahi Nia                                                                   Name:Khadijeh  

Title of Thesis  :  Evaluation of microbial protein synthesis of different protein sources in 

the productive diets of dairy cattle 

Supervisors:.Jamal Seif Davati (Ph.D) - Hossein Abdi Benamar (Ph.D)     

Advisors: Farzad Mirzaei Aghjeh Qeshlagh(Ph.D) -  Reza Seyed Sharifi(Ph.D) 

Graduate Degree:Master of Science (M.Sc)  

Major:   Animal Science                                                   Specialty:Animal Nutrition 

University: Mohaghegh Ardabili                Faculty: Faculty of Agriculture and Natural Resources  

Graduation date: 2016 /10 / 8                                          Number of pages: 74  

Abstract:  

This study was to investigate the effect of protein sources on microbial protein 

synthesis and fermentation parameters using in vitro gas production technique. After 

preparing food items and prepared experimental diet diet formulation using software 
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