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 خالصه

خشک و پروتئین خام منابع مختلف پروتئین های گیاهی و حیوانی در سه  ناپدید شدن مادهاین آزمایش به منظور  بررسی میزان 

ای آنزیمی( صورت گرفت. منابع پروتئینی )روش هضم سه مرحله ای( و کل دستگاه گوارشای )رودهای، بعد شکمبهمرحله شکمبه

تکرار بودند. نتایج  ۳کشتارگاهی طیور، پودر ماهی و پودر خون دربقایای، کنجاله سویا، کنجاله کلزا ، کنجاله پنبه دانهآزمایشی شامل: 

درصد( بود  1۱/۱۶ای ) شدن پروتئین خام شکمبه میزان ناپدیدبیشترین  کشتارگاهی طیور دارایبقایایپودر نشان داد تیمار حاوی 

ویا با ای برای کنجاله سپروتئین خام بعد شکمبه بیشترین میزان ناپدید شدندر حالیکه کنجاله کلزا دارای کمترین میزان بود. 

دارای درصد کمترین میزان بود. بیشترین نسبت ناپدید شدن  1۶/1۱بقایای کشتارگاهی طیور با   گزارش گردید و پودر درصد۶۷/۷۱

اله پنبه دانه دارای کنج همچنیندرصد( بود.  ۱۱/۴۷کشتارگاهی طیور )پروتئین خام در کل دستگاه گوارش مربوط به پودر بقایای

خام در کل دستگاه گوارش بود. بنابراین کنجاله سویا منبع مناسبی از ترکیبات پروتئینی قابل کمترین میزان ناپدید شدن پروتئین

 استفاده در روده به ویژه برای دام های پرتولید خواهد بود.

 ای(، دستگاه گوارش)رودهای ای، بعد شکمبه: منابع پروتئین، ناپدید شدن شکمبهکلمات کلیدی

 

 مقدمه .1

خش بشیر ضروری است. از طرفی  روتئینی نشخوارکنندگان برای نگهداری، رشد، تولید مثل، شیردهی و سنتز پدر جیره روتئینپ

ا باعظم خوراک نشخوارکنندگان در کشورهای در حال توسعه را مواد خوراکی با پروتئین پایین، دیواره سلولی باال و مواد معدنی 

ای های پروتئین مواد خوراکی در این مناطق، دادهای و رودهدر ارتباط با قابلیت هضم شکمبه دهند.های مختلف تشکیل میغلظت

باشد. هرچندکه مشخص شده است پروتئین در این مواد خوراکی از قابلیت می محدود In vitroوIn situهای موجود بر اساس روش

 ای پروتئین خوراک در سیستمهای جدید ارزیابی خوراک استای پایینی برخوردار است. ناپدیدشدن شکمبهای و رودههضم شکمبه

نشخوارکنندگان، میزان بهره مند شدن از پروتئین خوراکی را توسط نشخوارکنندگان ی چگونگی هضم پروتئین خوراک در رودهو 

ی ابعد شکمبهای و پروتئین خام شکمبه و خشکناپدید شدن مادهاین آزمایش تخمین نسبت از  هدف بنابراین. نمایدبیان می

 باشد.برخی منابع پروتئین گیاهی حیوانی به روش برون تنی می و کل دستگاه گوارش ای()روده
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 ها روش و مواد .2

از بخش زراعت و منابع پروتئین حیوانی  وام آزمایش، منابع پروتئین گیاهی برای انج :تجزیه شیییمیایی و قابلیت هضییم ،تهیه نمونه

تعیین قابلیت هضم و  جام شدان AOAC [ 1 ] های مرسومکشتارگاه محلی تهیه شد. ترکیب مواد شیمیایی خوراکی مذبور با روش

داخل  ریختیم و۵×1۱گرم از نمونه را داخل کیسه با ابعاد 1ای در این روش برای هضم شکمبه انجام شد. [3]به روش آزمایشگاهی 

بطری قرار دادیم و محلول بافر بورات فسیفات و آنزیم پروتئاز را با هم مخلوط کرده داخل بطری ریختیم. سس  به مدت یک ساعت 

گاه بطری را از دسیتگاه خار  کرده با آ  سیرد شییستشو دادیم. برای هضم درجه داخل دسیتگاه دیزی قرار دادیم. آن ۳۱در دمای 

های حاوی نمونه را به گرم نمونه داخل کیسه ریختیم. سس  این کیسه1تا ۱٫۵. استفاده کردیم ۱×۷بعاد هایی در اشیردان از کیسه

کلریدریک مخلوط کرده و داخل بطری نرمال اسید1/.ی بطری قرار دادیم و آنزیم پسسین را با محلول طور مسیاوی دو طرف صفحه

ها را از داخل دستگاه درجه بطری ۳۱ز یک ساعت هضم شیردان در دمای ریختیم و بطری را داخل دسیتگاه دیزی قرار دادیم. بعد ا

ها را با آ  سرد شستشو دادیم. دیزی خار  کردیم. در بطری را باز کرده محلول داخل بطری را در فاضیب  ریختیم و سس  کیسه

کراتین )غلظت آن سه گرم در لیتر( را ای دوباره داخل بطری قرار دادیم. سس  آنزیم پانهای شستشو شده را جهت هضم رودهکیسه

لیتر اسیییت. غلظت پانکراتین   1٫۴و حدود  2مول مخلوط کردیم. برای بطری ایرانی حجم آن ها کمتر از ۱٫۵و  KH2PO4با بافر 

درجه قرار دادیم.  ۳۱ساعت در دمای 2۷گرم در لیتر می شود را به بطری اضافه کردیم سس  در بطری را محکم بستیم به مدت۴/۵

ها را با آ  سرد شستشو ها را از دسیتگاه خار  کردیم، محلول داخل آن را به فاضیب  ریخته سیس  کیسیهبعد از این مدت بطری

ها را به داخل آون انتقال گیری قرار دادیم. بعد از هوا خشک، کیسهدقیقه داخل استون جهت رطوبت1۱ها به مدت دادیم. بعد کیسه

ها را از داخل آون درجه در داخل آون قرار گرفتند تا خشک شوند. سس  کیسه۱۵سیاعت در دمای  12ها به مدت کیسیه دادیم که

ی حاوی نمونه را که از آون خار  کردیم ی خالی را که در ابتدای آزمایش انجام دادیم و وزن کیسهکیسیهیوزن اولیهخار  کردیم. 

ای به دسیت آمد. سس  با استفاده از داخل آون را از وزن اولیه کم کردیم و بقایای هضیم رودهی ی حاوی نمونه. وزن کیسیهداریم.

خشک و پروتئین  میزان ناپدید شدن ماده (2002)مک نیون و همکاراناطبعات مورد نیاز و با اسیتفاده از فرمول اراهه شیده توسط

 خام را محاسبه کردیم.

تجزیه و تحلیل  SASافزار آماری تیمار با استفاده از نرم ۱تکرار و  ۳طرح کامب تصادفی با  های حاصل از قابلیت هضم در قالبداده

درصد انجام شد. مدل آماری طرح تحقیق عبارت از   ۵ها با استفاده از آزمون دانکن در سطح احتمال ی میانگین آنشدند و مقایسه

ij+ ei= µ+AiY  که بودiYمقدار هر مشاهده برابر با،µ  میانگین کلی هر یک از مشاهداتبرابر با، iA های آزمایشثر تیماربرابر با ا 

 بود. اثر اشتباه آزمایش برابر با ijeو 

 بحث و نتایج .3

خام، چربی  پروتئین ماده خشک،و کمترین شده است. بیشترین  ههارا 1ترکیبات شیمیایی مواد خوراکی مورد آزمایش در جدول 

نسبت ناپدید شدن ماده خشک  باشد.می 1مطابق جدول  منابع پروتئین گیاهی و حیوانیدر هر  ADFو  NDF، خام، خاکستر خام

گزارش شده است. همان طوری  2درجدول منابع پروتئین گیاهی و حیوانیو کل دستگاه گوارش  ای()روده ایای، بعد شکمبهشکمبه

ی و کل اای و بعد شکمبهبه لحاظ قابلیت هضم ماده خشک شکمبهدهد بین منابع پروتئینی گیاهی و حیوانی که نتایج نشان می

ی از ای در بین منابع گیاهشکمبه داری مشاهده می شود. لذا بیشترین نسبت ناپدید شدن ماده خشکدستگاه گوارش تفاوت معنی

و  باشدنه دارای باالترین میزان میکه در مقایسه با کنجاله کلزا و کنجاله پنبه دا درصد ۳۱٫۶کنجاله سویا گزارش گردید به میزان 
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درصد که  ۱۱٫۶  کشتارگاهی طیور گزارش شد به میزان بقایای پروتئین حیوانی از پودردر بین منابع  بیشترین میزان ناپدید شدن

 .باشددر مقایسه با پودر ماهی و پودر خون دارای باالترین مقدار می

ر با ای( مربوط به کنجاله سویا بود برابای )رودهشدن بعد شکمبه همچنین در بین منابع پروتئینی گیاهی بیشترین میزان ناپدید

درصد(. از طرفی بیشترین میزان ناپدید  2۶٫۶شد ) ماهی گزارشپودر درصد( و در بین منابع حیوانی هم بیشترین میزان از۳۳٫2۳)

درصد( بود و در بین منابع پروتئینی  ۱۱٫۱۳شدن کل دستگاه گوارش در بین منابع پروتئینی گیاهی هم مربوط به کنجاله سویا  )

 درصد( بود. ۴۳) طیور کشتارگاهیبقایای پودر ناپدید شدن مربوط به حیوانی هم بیشترین میزان

 برحسب منابع پروتئین گیاهی و حیوانی دستگاه گوارش کل ( وایرودهای )بعدشکمبهای، خشک شکمبه ماده  میزان ناپدید شدن–2جدول

 درصد

 منابع پروتئینی
DDMRUMEN DDMINT DCPTOTAL 

 ۳۱/۶c ۳۳/2۳a کنجاله سویا
۱۱/۱۳b 

 ۳۱/1d 2۵/۵۳b کنجاله کلزا
۵۵/63c 

 2۷/۱۳e 1۳/2c دانهکنجاله پنبه 

۳۶/2۳d 

 ۱۱/۶a 1۷/۴۵c پودر بقایای کشتارگاهی طیور

۴۳a 

 ۵۷/2۳b 2۶/۶b پودر ماهی

۴1/۱۳a 

 ۵۵/۱۵b 2۱/۴۵b پودر خون

۴2/۱۶a 

SEM ۱/۴11 1/۱۷۵ 
1/۱۱۷ 

P- value ۱۱1٫۱  ۱۱1٫۱  
۱۱1٫۱  

DDMRUMEN ای شییکمبهخشییک ماده  میزان ناپدید شییدن=DDMINT ای رودهخشییک ماده میزان ناپدید شییدنDDMTOTAL=  میزان ناپدید

 .(p<0.05)باشد دار می ی اختبف معنیغیر مشابه در هر ستون نشان دهنده حروف.خشک کلماده شدن

 ترکیبات شیمیایی پروتئین گیاهی و حیوانیترکیبات  شیمیایی برخی منابع – 1جدول 

 DM CP EE Ash NDF ADF منابع پروتئینی

       گیاهی

 ۳/۳۳ ۶/۷۵ 1/۱ ۱/1 ۵۱ ۱2٫۷ کنجاله سویا

 1/۷۱ ۵/۵1 ۴ 2/1 ۳۶ ۷/۱1 کنجاله کلزا

 ۷/۵۴ ۱/۶۱ ۶/۷ ۷/1 2۷ ۱۳ کنجاله پنبه دانه

       حیوانی

 ۴۴/۱۷ ۱/۷۴ ۳/۶ ۳/۳1 ۵۵ ۷/۱۷ طیور پودر بقایای کشتارگاهی

 ۱/۶۱ 2/۱1 2۱ 1/1۴ ۵۱ ۱/۱۳ پودر ماهی

 ۷/۳۳ ۳/۵۵ ۵ ۱/1 ۵۱ ۶۱//۱ پودر خون

= DM ی خشک )درصد( مادهCPی خشک(  = پروتئین خام )درصد ماده=EE ی خشک( چربی خام )درصد مادهAshی خشک( = خاکستر خام)درصد مادهNDF 

 ی اسیدی )درصد(ر نامحلول در شویندهفیبADF=ی خنثی )درصد(  =فیبر نامحلول در شوینده
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نشان  ۳گوارش منابع پروتئین گیاهی و حیوانی در جدول ای و کل دستگاهای، بعد شکمبهنسبت ناپدید شدن پروتئین خام شکمبه

 گیاهی و حیوانی به لحاظ میزان ناپدید شدن پروتئین خام پروتئینیشود بین منابع است. همان طوری که مشاهده میداده شده 

از  نی گیاهیپروتئیای بین منابع شکمبه پروتئین خام داری وجود داشت. لیکن بیشترین میزان ناپدید شدنای تفاوت معنیشکمبه

داری باالتر از کنجاله کلزا و کنجاله سویا بود و در بین منابع پروتئینی گردید که به طور معنی درصد( گزارش۳۱٫۶کنجاله پنبه دانه )

درصد( گزارش گردید. ۱۶٫1۱کشتارگاهی طیور )بقایای ای از پودرشکمبه حیوانی نیز بیشترین میزان ناپدید شدن پروتئین خام

ز کنجاله داری بیشتر امعنیبین منابع گیاهی در کنجاله سویا به طور ای در بعد شکمبه همچنین نسبت ناپدید شدن پروتئین خام

ی از ادرصد( بود. در بین منابع پروتئینی حیوانی نیز میزان ناپدید شدن پروتئین خام بعد شکمبه 2۱٫۱۱کلزا و کنجاله پنبه دانه )

کشتارگاهی طیور بود. همچنین بقایای و پودر داری بیشتر از پودر ماهیدرصد( که به طور معنی ۷2٫۱۱) پودر خون گزارش گردید

بین منابع پروتئینی گیاهی از لحاظ میزان ناپدید شدن پروتئین خام کل دستگاه گوارش بیشترین میزان ازکنجاله سویا دریافت شد 

در صد( ۴۷٫۱۱ر )کشتارگاهی طیودرصد( و در بین منابع حیوانی هم بیشترین میزان ناپدید شدن مربوط به پودر بقایای ۶۵٫۱۶)

دانه  کنجاله پنبهیا کلزا  های حاوی کنجالهجیره ااست که در نشخوارکنندگان تغذیه شده بشده اکثر تحقیقات نشان داده بود. در

لظت نیتروژن غتف داده شده دانه کلزای یا ، کنجاله سویا تف داده شدهتحت فشار،  شدهای رشته دانه سویای، حرارت داده شده

نقطه نظر تغذیه  از. [5]و [4]های مشابه حرارت داده نشده صورت گرفته استمبه کمتر از زمانی بوده که تغذیه با جیرهآمونیاکی شک

چرا که در این حیوانات عمدتا مشکل باال بودن سطح نیتروژن  ،تواند مفید واقع شودعملی گاوهای شیری پر تولید این نتایج می

 دهد.راندمان تولید مثلی را نیز کاهش می آمونیاکی در شکمبه وجود داردکه عبوه بر اتبف منابع با ارزش پروتئینی به شکل آمونیاک،

ه ک خام کنجاله کلزا مشابه کنجاله سویا استای پروتئین نشان داده شد که میزان ناپدید شدن شکمبه انجام داد [2]در تحقیقی که

 با این آزمایش مطابقت دارد.

 

 )%( انیگیاهی و حیومنابع پروتئینبرخی  دستگاه گوارش کلوای بعد شکمبه ،ایشکمبه خامپروتئین میزان ناپدید شدن –3جدول

 منابع پروتئینی
DCPRUMEN   DCPINT DCPTOTAL    

 ۹۲/۹۲d ۶۴/۴۶a ۴۷/۲۴c کنجاله سویا

 ۹۴/۹۲d ۲۲/۹۲c ۴۴/۲۲d کنجاله کلزا

 ۲۴/۷۴c ۹۹/۷۹e ۷۲/۴۲e کنجاله پنبه دانه

 ۴۴/۹۴a ۹۲/۹۴f ۷۶/۲۴a پودر بقایای کشتارگاهی طیور

 ۶۲/۶۲b ۲۹/۲۹d ۷۹/۶۷b پودر ماهی

 ۲۶/۴۹c ۶۹/۴۲b ۴۴/۴۷c پودر خون

SEM ۲/۷۲ ۹/۹۹ ۹/۲۹۲ 

P- value ۲/۲۲۹ ۲/۲۲۹ ۲/۲۲۹ 

=DCPRUMENایشکمبه ناپدید شدن پروتئین خام میزان،=DDMINT  ایعد شکمبهبمیزان ناپدید شدن پروتئین خام ،

DDMTOTAL =دار می ی اختبف معنیغیر مشابه در هر ستون نشان دهنده حروف و دستگاه گوارش میزان ناپدید شدن پروتئین خام کل

 .(p<0.05)باشد 
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 : گیری نتیجه .4

یی باالیی از ارزش غذا باالو مواد مغذی پروتئین باال، به دلیل قابلیت هضم،  کنجاله سویا دهدمی نشان پژوهش این نتایج کلی طور به

استفاده  و دارای منبع مناسبی از ترکیبات پروتئینی قابل استفاده در روده به ویژه برای دام پرتولید خواهد بود بوده، بنابراین برخوردار

 قابل ئینپروت بیشتر عرضه به منجر و شده عبوری خام پروتئین ایروده هضم قابلیت افزایش سببپروتئینی گیاهی  منبعاین از 

  داشت. خواهد پی در را دام عملکرد و تولید افزایش نتیجه در که گرددمی باریک روده به هضم

 :منابع .۵
1. AOAC.(2005).official methods of analysis. 18th Ed Association of official Analytical chemisits . 

washilngton.DCVOL.1NO 

2. Hill, R. 1991. Rapeseed meal in the diet of ruminants. Nutr. Abstr. Rev. 61:139-155-9 

3. McNiven,MA.,Prestlokkn,E.,Mydland, LT., Mitchell, AW. 2002. Laboratory Procedure t Determine Protein Digestibility 

of Heat-Treated Feedstuffs for Dairy Cattle. Animal Feed Science and Technology, 96: 1- 13.  

4. Pena, F., Tagari, H., and. Satter, L. D.1986. The effect of heat treatment of whole cottonseed on siteand 
5. Plegge, S. D., Berger, L. L., and G. C, Fahey.,jr. 1985. effect of roasting temperature on the proporation 

 



 

6 
 

Estimation of disappearance ratio of crude protein of some of plant and animal protein 

sources in ruminal, post-ruminal and total of gastrointestinal tract using in vitro 

methods. 

Mahnaz Haghi Jamadi1, Jamal Seifdavati2, Hossein Abdi Benamar2, Farzad Mirzaee Aghchegheshlagh2,  

Reza Seyyed sharifi2. 

1. MS students of Animal nutrition of University of Mohaghegh Ardabili 2. Department of Animal 
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 Abstract 

This experiment was conducted to determine the disappearance of dry matter, crude protein of 

various sources of plant and animal proteins in three stages of ruminal, post-ruminal (intestinal) and 

total of gastrointestinal tract (enzymic three phases digestion method). Experimental protein sources 

included: soybean meal, rapeseed meal, cottonseed meal, poultry Slaughterhouse waste, fish meal 

and blood meal in three replicates. The results showed that the treatment containing poultry 

Slaughterhouse waste powders had the highest amount of ruminal crud protein disappearance 

(67.16%), while rapeseed meal had the lowest. The highest amount of post-ruminal crud protein 

disappearance was reported from soybean meal that was to 46.74% and poultry Slaughterhouse waste 

powders had the lowest rates with 19.17%. The highest of crud protein disappearance ratio of 

gastrointestinal tract was 84.96% for poultry Slaughterhouse waste. Also the lowest of crude protein 

disappearance ratio of gastrointestinal tract observed from cotton seed meal as 59.69%. So soybean 

meal will be adequate source from utilizable protein component (by pass protein) in intestine 

especially for high- product animal. 

Keywords: Protein sources, Ruminal disappear, Post- ruminal (intestinal), Gastrointestinal 

tract. 

 


