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  مهنازنام:                                                     حقی جماديدانشجو:  خانوادگی نام

اي اي و بعد شکمبهتأثیر نانو اکسید مس بر بخش هاي مختلف پروتئین و تخمیر شکمبه :نامهپایان عنوان

  برخی منابع پروتئینی

  ر حسین عبدي بنماردکتر جمال سیف دواتی و دکتراهنما:  اساتید 

  دکتر فرزاد میرزایی آقجه قشالق و دکتر رضا سید شریفی: د مشاورتیاسا 

                    علوم دامی -مهندسی کشاورزي رشته:                                    کارشناسی ارشد :تحصیلی مقطع 

    اردبیلی محقق دانشگاه:                                     یه نشخوارکنندگانذتغ:  گرایش

  73 صفحات: تعداد       21/6/96  دفاع: تاریخ       کشاورزي و منابع طبیعی دانشکده: 

   چکیده:

اي و بعد تخمیر شکمبه ،هاي مختلف پروتئینتأثیر نانو اکسید مس بر بخشاین آزمایش به منظور بررسی     

و به صورت طرح کامالً به روش آزمایشگاهی ، ه از روش تکنیک تولید گازبا استفاداي برخی منابع پروتئینی شکمبه

شامل ماده خشک، اقالم خوراکی انجام گرفت. ترکیبات شیمیایی  تکرار انجام گرفت. 3تیمار و  3تصادفی و با 

، 6، 4، 2هاي گیري گردید. مقادیر تولید گاز در ساعتاندازه ADFو  NDFپروتئین خام، چربی خام، خاکستر خام، 

 200لیتر به ازاي هر هاي تخمیر (میلیمیانگین فراسنجه .ساعت بعد از انکوباسیون ثبت گردید 72و  48، 24، 12

هاي چرب مگاژول بر کیلوگرم)، اسید((درصد)، انرژي قابل متابولیسم  گرم ماده خشک)، قابلیت هضم ماده آلیمیلی

نتایج  (گرم بر کیلوگرم) محاسبه گردید. پروتئین میکروبی ) وه خشکگرم مادمیلی 200(میلی مول بر  کوتاه زنجیر

ساعت انکوباسیون بیشترین حجم گاز تولیدي در بین منابع پروتئین گیاهی و حیوانی به  72نشان داد که بعد از 

) گزارش گردید. بیشترین ml/200ml DM 7/36) و پودر ماهی (ml/200ml DM 3/55ترتیب از کنجاله سویا (

در هر  MEمربوط به کنجاله سویا و پودر خون بود. همچنین بیشترین مقدار  SCFAو  DOMکمترین مقدار و 

) از پودر ماهی گزارش شد و کمترین 9/47 و 94/43، 94/43قسمت در میلیون به ترتیب  60و  30همه سطوح (صفر،

 MPودند. بیشترین و کمترین مقدار ) مربوط به پودر خون بMJ/kg DM( 06/3و  09/3، 01/4مقادیر به ترتیب با 

در  تنهاافزودن نانو اکسید مس در هر سه سطوح نتایج نشان داد که  سویا و پودر ماهی گزارش گردید. از کنجاله

قابلیت هضم منابع مختلف پروتئین گیاهی و  داشت.نداري اي، تاثیر معنیتغذیهگاز و  هاي تولیدبرخی فراسنجه

شدن  میزان ناپدیدبیشترین  کشتارگاهی طیور دارايبقایايپودر نتایج نشان داد تیمار حاوي  .حیوانی نیز محاسبه شد

بیشترین میزان ناپدید درصد) بود در حالیکه کنجاله کلزا داراي کمترین میزان بود.  16/67اي ( پروتئین خام شکمبه

بقایاي کشتارگاهی طیور  گزارش گردید و پودر درصد)74/46 (اي براي کنجاله سویا با شدن پروتئین خام بعد شکمبه

درصد داراي درصد کمترین میزان بود. بیشترین نسبت ناپدید شدن پروتئین خام در کل دستگاه گوارش  19 /17با  

کنجاله پنبه دانه داراي کمترین میزان ناپدید  همچنیندرصد) بود.  96/84کشتارگاهی طیور (مربوط به پودر بقایاي

خام در کل دستگاه گوارش بود. بنابراین کنجاله سویا منبع مناسبی از ترکیبات پروتئینی قابل استفاده نشدن پروتئی

  در روده به ویژه براي دام هاي پرتولید خواهد بود.

  .آزمون گاز، ، قابلیت هضم، منابع پروتئینی، نانو اکسید مس: هاواژه کلید
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  فصل اول

  و مروري بر تحقیقات گذشته مقدمه
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  مقدمه - 1- 1

تواند تنها پروتئین سنتز شده میکروبی در پروتئین مورد نیاز براي رشد باال در نشخوارکنندگان نمی      

باشد ضروري می، اي تجزیه ناپذیر با کیفیتنشخوارکنندگان باشد. بنابراین افزودن پروتئین شکمبه

ها و ابزارهاي ، روشپروتئینیهاي . به دلیل هزینه باالي افزودنی)2002، مک نیون، 1978(پرستون و لنج 

ها یک اولویت ضروري پذیري باال درآنشدن پروتئین در شکمبه با حفظ تجزیه جلوگیري از تجزیه

ا را درکاهش تجزیه پروتئین تکنیکی غذاه بسیاري اثرات مفید فرآوريهاي آزمایش ).1991(لنج  باشدمی

و  ه(آفر اندي کوچک در نشخوارکنندگان بررسی کردهخام بدون کاهش قابلیت هضم در روده

). بویژه تکنیک تیمار حرارتی غذا براي نشخوارکنندگان با تولید باال جهت افزایش مقدار  2001،همکاران

و افزایش منبع آمینو اسیدي که وارد اي افزودنی پروتئین از تجزیه در شکمبه خروج پروتئین جیره

). رویکردهاي بسیاري 1999، همکاران و شود تیمار حرارتی استفاده شده است. (فالدتي کوچک میروده

اي پروتئین وجود پذیري شکمبهبراي ارزیابی تجزیه In- vitro و In- vivo، In- saco هايشامل روش

برد فرایندهاي نرمال تجزیه را به کار می In-vivoاینکه روش ). به دلیل 2006 ،همکاران (الواکیل و دارد

شود با روش ارزیابی الزم است ال براي ارزیابی منابع پروتئینی در نظر گرفته میبه عنوان یک روش ایده

نیتروژن اندوژنوس (ساخته شده در بدن) و میکروبی از نیتروژن جیره شناخته شود که این امر موجب 

). از آن مهمتر 1996، شود (ونزانت و همکارانپذیري پروتئین روده میر تخمین تجزیهبروز مشکالتی د

به دلیل هزینه، زمان و نیاز به  In- vivoاي پروتئین به روش پذیري شکمبهاینکه ارزیابی تجزیه

ودن و به دلیل کم هزینه ب   In- sacoها در ارزیابی روتین غذاها عملی نیست. روش کانوالگذاري در دام

پذیري باشد پرکاربرد ترین روش براي ارزیابی تجزیهمی In- vivoتر از روش به این دلیل که ساده

توانند از طریق منافذ و هایی با ذرات کوچک میاما پروتئین محلول و پروتئین .باشدپروتئین شکمبه می

شخوارکنندگان براي نگهداري، ن يدر جیره پروتئینها خارج شوند. همچنین بدون تجزیه کامل از کیسه

رشد، تولید مثل، شیردهی و سنتز پروتئین شیر ضروري است. نشخوارکنندگان پرتولید به مقادیر کافی 

هاي شکمبه، هضم الیاف در شکمبه و مقادیر کافی اسیدهاي بدر جیره براي رشد مطلوب میکرو پروتئین

(موسسه  جات شیردهی و متابولیکی نیاز دارندکوچک براي احتیا يآمینه حیاتی قابل دسترس در روده



٣ 
 

گاوهاي شیرده پرتولید به خصوص در  پروتئین احتیاجات ).2003، همکاران کانت و،2001 ،تحقیقات ملی

میکروبی تولید شده در شکمبه  پروتئینتوسط  ي شیردهی نشخوارکنندگان با سرعت رشد باالاوایل دوره

ي کوچک نیز یفیت و غیرقابل تجزیه در شکمبه و قابل هضم در رودهپروتئین با ک شود بلکه بهتامین نمی

کشورهاي در بخش اعظم خوراك نشخوارکنندگان دراز طرفی  ).2001  ،نیاز دارند (موسسه تحقیقات ملی

 هاي مختلف تشکیلحال توسعه را خوراکی با پروتئین پایین، دیواره سلولی باال و مواد معدنی با غلظت

نشخوارکنندگان در این کشورها، نیاز به ارزیابی مواد  این جهت مطلوب نمودن جیرهدهند. بنابرمی

اي خوراکی از جهات کمی و کیفی (انرژي، نیتروژن قابل دسترس) است. در ارتباط با قابلیت هضم شکمبه

 vitro In و  Insituهاي هاي موجود بر اساس روشاي پروتئین مواد خوراکی در این مناطق، دادهو روده

اي و مشخص شده است پروتئین در این مواد خوراکی از قابلیت هضم شکمبه که باشد. هرچندمحدود می

هاي جدید ارزیابی اي پروتئین خوراك در سیستماي پایینی برخوردار است. ناپدیدشدن شکمبهروده

مند شدن از ي نشخوارکنندگان، میزان بهرهخوراك است. چگونگی هضم پروتئین خوراك در روده

هاي نایلونی متحرك تخمین روش کیسه نماید.پروتئین خوراکی را توسط نشخوارکنندگان بیان می

د که نتیجه آن همبستگی خوبی با قابلیت کنهاي پروتئینی فراهم میشدن تمام بخشمناسبی را از ناپدید

بع پروتئین گیاهی مورد استفاده از منا .)1394(دانش مسگران،  دارد  In vivoاي پروتئین در هضم روده

بقایاي  نشخوارکنندگان کنجاله سویا و کنجاله پنبه دانه و کلزا و از منابع پروتئین حیوانی پودر درجیره

   .باشدمیکشتارگاهی طیور، پودر ماهی و پودر خون 

   :نانو -  1- 1- 1

هاي با کنترل شکل و اندازه و سیستم هاي تولید و کاربرد مواد، ابزار آالت وبه طراحی، تعیین ویژگی       

گویند. نانو یک ماده است نه یک جسم. نانو یک مقیاس است کوچک شدن یک مقیاس. مقیاس نانو می

شود. به طور خالصه نانو تکنولوژي به معنی اي کوچک که دیده نمینانو یک میلیاردم متر است. به اندازه

و ساخت موادي با خواص کامال متفاوت در ابعاد نانو است.  لکولیوانجام مهندسی مواد در ابعاد اتمی م

توانند در هاي اخیر در زمینه نانو تکنولوژي بیان کننده آن است که نانو ذرات اکسید فلزات میپیشرفت

گرفته تا محیط و زیست پزشکی مورد استفاده قرار  هاي مختلف از کاتالیز و مواد نوري و الکترونیکیزمینه

هاي خاص شیمیایی و فیزیکی از نانومتر داراي ویژگی 100تا 1و ذرات طبقه اي از مواد با ابعاد گیرند. نان

نظر اندازه، شکل، نسبت باالي سطح به حجم، انحالل پذیري و فعالیت بیشتر و توانایی نفوذ به غشاي 

یا یک ژن  وتئین وي آنها کوچکتر و یا در حد ساختارهاي سلولی، ویروس، پرباشد.گاهی اندازهسلولی می

هاي خاص از آن به شکل نانو ذرات متاثر از رفتار بیولوژیکی آن است. مثال کروي، برخی از نمونهباشد. می

 اي براي ویسکوزیته و ضخامت مواد استفادههاي مستطیلی، مخروط، عصا شکل، بیضوي، دایرهدیسک
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ها و عوامل ضد میکروبی مرسوم، تحقیقات ها نسبت به آنتی بیوتیکبا توجه به مقاومت باکتري شود.می

تکنولوژي اولین بار توسط  نانوبسیاري براي یافتن انواع جدید عوامل ضد میکروبی موثر انجام شد. 

توسط  1980سال  مطرح شد و در 1952فیزیکدانی به نام ریچارد فاینمن در کالیفرنیا جنوبی در سال 

  .اریک درکسلر به شهرت رسید

  : مس - 2- 1- 1

 هیدروکربنها و تبادل فتوسنتز فرایندهاي و کننده احیا و اکسید هايآنزیم از بسیاري در مس عنصر      

آسکوربیک اسید،  نظیرآنزیم اکسیدکننده، آنزیم چندین از بخشی همچنین و دارد شرکت هاپروتئین و

ر در زمینه نانو هاي اخیپیشرفت ). 1982کرکباي، و منجل( باشدمی اکسیداز پلی فنول و اکسیداز

هاي مختلف از کاتالیز و مواد توانند در زمینهتکنولوژي بیان کننده آن است که نانو ذرات اکسید فلزات می

باشد. گاهی اندازه آنها کوچکتر و یا در حد نوري و الکترونیکی گرفته تا حسگرها، پاکسازي محیط می

مس در پزشکی، مکمل هاي غذایی  اکسیدنانو .دیا یک ژن می باش ساختارهاي سلولی، ویروس، پروتئین و

شوند اما سمیت بالقوه آنها براي سالمتی انسان، دام  و محیط زیست و زمینه هاي صنعتی استفاده می

 روي و نقره جیوه، کادمیوم، مس، آرسنیک،). 1394( سید علیپور و همکاران،  همچنان نا مشخص است

 و محیطی زیست لحاظ به مس عنصر میان، این در.هستند قوي میکروبی ضد هايویژگی با عناصري

 )2010(لی و همکاران،  دارد بیشتري اهمیت ویروسی ضد حتی و باکتریایی قارچی، ضد ضدهاي ویژگی

 در هاي موثرآنزیم از بسیاري براي کوفاکتور یک عنوان به و است ضروري کمیاب معدنی ماده یک مس

 یا آلی مس شده، منتشر شهاي گزار براساس  .)2003(گاتک و چو،  است ضروري بدن زیستی فرآیندهاي

؛ 2014گریچ و همکاران،  دارد ( بیشتري فراهمی زیست مس سولفات با مقایسه در نانوذرات فرم به مس

 ).2012؛ وو و همکاران،  2009گونزالس و همکاران،  

  ضرورت و اهمیت پژوهش -2- 1

ز به مواد خوراکی دامی و در نتیجه افزایش تولیدات دامی قیمت مواد هاي اخیر با افزایش نیادر سال      

خوراکی دامی بویژه مواد خوراکی پروتئینی نیز زیاد شده است. بنابراین استفاده از مواد خوراکی جایگزین 

هاي جانبی حاصل از محصوالت کشاورزي داراي مواد آلی زیاد بوده که عمدتا و ارزان به ویژه فرآورده

گردد. بازده استفاده از استفاده قرار نگرفته و به دلیل دفع در محیط زیست باعث آلودگی آن می مورد

پروتئین خام جیره در نشخوارکنندگان نسبتا پائین بوده و به این دلیل افزایش مقدار پروتئین خام به 

هاي زیست آلودگیمنظور تامین نیازهاي تولید حیوان با افزایش دفع نیتروژن از بدن دام و افزایش 

محیطی همراه است. در حقیقت مطلوب نمودن بازده استفاده دام از پروتئین خام جیره به عوامل مختلفی 
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پذیري آن بستگی دارد. بین سنتز پروتئین از جمله نوع ماده خوراکی داراي پروتئین و سرعت تجزیه

ن از بدن حیوان مستلزم افزایش میکروبی و پروتئین عبوري از شکمبه و در نتیجه کاهش دفع نیتروژ

باشد. به دلیل تولید پروتئین میکروبی در ها در این مواد خوراکی میاطالعات از خصوصیات پروتئین

شکمبه، حیوان نشخوارکننده قادر است بدون یک منبع پروتئین در جیره زنده بماند و مقداري شیر تولید 

رپروتئینی (عمدتا آمونیاك) را براي تولید پروتئین هاي شکمبه قادر هستند نیتروژن غیکند. میکروب

هاي آمینه ها به وسیله حیوان هضم شده و اسیدمیکروبی مورد استفاده قرار دهند. در مرحله بعد میکروب

اي حیوان براي اهداف تولیدي مختلف به کار رود. حضور تولید شده براي منبع احتیاجات اسید آمینه

سازد تا از منابع نیتروژن غیر پروتئینی از انات نشخوارکنندگان را قادر میاي حیوهاي شکمبهمیکروب

  قبیل اوره براي تولید پروتئین میکروبی با کیفیت باال استفاده کند. 

  اي هاي شکمبهنگاري توسط میکروب -تخمیر در شکمبه  -1

  ي کوچک هیدرولیز آنزیمی در روده - 2

  ي کوچک دهقابل هضم در رو فع پروتئین غیرد - 3

کنند. شود تجزیه میاي را که وارد شکمبه میها اکثرا پروتئین جیرههاي شکمبه خصوصا باکتريمیکروب

کند که مقداري از این پروتئین غیر قابل هضم اي فرار میالبته مقداري از پروتئین جیره از تجزیه شکمبه

ي کوچک هضم شده و ده در پانکراس رودههاي پروتئولیتیکی تولید شاي توسط آنزیماي شکمبهتجزیه

شود. محصول نهایی تجزیه پروتئین جیره در شکمبه آمونیاك و مقداري از آن نیز از طریق مدفوع دفع می

اي و پروتئین پروتئین میکروبی است. حال آنکه محصول نهایی هضم پروتئین غیرقابل تجزیه شکمبه

  ي کوچک اسید آمینه است.میکروبی در روده

  ي پژوهشپیشینه - 3- 1

به منظوربررسی تأثیر ورمی کمپوست حاوي نانو ذرات اکسید مس و اکسید روي بر لوبیا چیتی       

آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوك هاي کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. تیمارهاي آزمایش 

درصد  7٫5و  2٫5سطح ( 3در ورمی کمپوست  ) 1٫20و 0٫80، 0٫40، 0سطح ( 4شامل نانو ذرات در 

بودند. پس از آماده سازي بسترها به هریک  و اکسید روي) وزنی بستر) و نوع نانو ذرات (اکسید مس 

اضافه و پس از یک هفته نانو ذرات به صورت محلول به بسترها   Eisenia fetidaي تعدادي کرم بالغ گونه

ده با توجه به وزن بسترهاي کشت با خاك مخلوط ماه ورمی کمپوست آماده ش 3اضافه گردیدند. پس از 

و لوبیا چیتی به صورت هیرم کاري کشت گردید. نتایج نشان داد با افزایش میزان نانو ذرات اکسید مس 

طول غالف، تعداد غالف در بوته، عملکرد زیست توده، عملکرد دانه، شاخص برداشت و پروتئین دانه 
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) در بررسی اثر نانو ذرات مس 2008 ،ت. همچنین (لی و همکارانکاهش و غلظت مس در دانه افزایش یاف

توانند از غشا بر لوبیا و گندم در محیط کشت تهیه شده از آگار مشاهده نمودند که نانو ذرات مس می

ها در ها تجمع یابند. همچنین نانو ذرات مس سبب کاهش رشد ریشه و جوانهعبورکرده و در سلول

) در بررسی سمیت مس بر لوبیا مشاهده نمودند در 2006 ،یورکلی و پورگالیهاي باالتر شد. (غلظت

یافت.  ) کاهشaوb(هاي ریشه، ساقه و برگ افزایش ولی مقدار کلروفیل غلظت باال میزان مس در بافت

هاي ) در بررسی اثر سمیت مس بر لوبیا چشم بلبلی مشاهده نمودند در غلظت2006، (کوپیک و مینس

اي و کوتاه ها قهوههاي باالي عنصر مس ریشهها کاهش یافت. همچنین در غلظتها و ساقههباال رشد ریش

و الغر گردیدند. در کل نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد با افزایش میزان نانو ذرات اکسید مس روي 

ها تجمع نهرشد و عملکرد گیاه کاهش یافت و همچنین این نانو ذرات توسط گیاه جذب گردیده و در دا

اي به روش شان داده شد که تخمیر شکمبهن )2014 ،همکاران و(مائو  دیگر توسط یافتند. در تحقیقی

آزمایشگاهی با سطوح نانو اکسید مس روي اسیدهاي چرب فرار تولیدي در شکمبه گوسفند در سطح 

ب فرار تولیدي هاي چرمیکروگرم در لیتر بیش از سایر سطوح اسید استیک و کل اسید 400تا  100

در آزمایش  کند.تحریک می را ايداشت و نتیجه گرفتند که مقدار مناسب نانو اکسید مس تخمیر شکمبه

میلی  30و 20، 10، 0گزارش گردید که اثرات نانو مس در سطوح   )2013، همکاران و هونقمی ( دیگر از

داشت. همچنین ایشان نشان دادند که داري نروي قابلیت هضمی علوفه تاثیر معنی علوفه گرم در کیلوگرم

یونجه با سطوح مختلف نانو مس و یک علوفه محلی  NAFو  ADFقابلیت هضمی ماده خشک، ماده آلی، 

گرم میلی 30دیگر تحت تاثیر قرار نگرفت. در کل ایشان نتیجه گرفتند که اضافه کردن کمتر از 

بهبودي و  ( هاي شکمبه نداشتروبگرم نانو مس تاثیري روي هضم مواد خشبی توسط میکدرکیلو

  ).1392همکاران،

  

  هاي پژوهشفرضیه -4- 1

  دار نیست.اي معنیاي و بعد شکمبهتاثیر نانو اکسید مس بر تخمیر شکمبه – 1

  دار است.اي معنیاي و بعد شکمبهتاثیر نانو اکسید مس بر تخمیر شکمبه –2
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  نظري پژوهش مبانی
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  پروتئین - 1- 2

 دارپروتئین غذایی مواد نیست تماما از الزم نشخوارکننده حیوانات پروتئینی احتیاجات براي تامین       

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

 در مواد موجود نیتروژن شکمبه هايوارگانیسممیکر بسازند. پروتئینی مواد ، NPN)١ (پروتئین غیر دار

 این و کنندمی تبدیل خود نیاز مورد آمینه اسیدهاي به را غیرپروتئینی دارنیتروژن غذایی

 پروتئین گیرند. مقدارمی قرار حیوان مورد استفاده و شده تجزیه کوچک يروده در هامیکروارگانیسم

 و خوراك پروتئین مقدار و نوع آلی، مواد هضم قابلیت ،مصرفی غذاي مقدار به شکمبه در شده ساخته

 در منفی باشد اثرات حیوان نیاز مقدار از بیش پروتئین مقدار اگر .دارد بستگی دهی خوراك روش

 مقادیر حاوي پروتئینی، ترکیبات بر عالوه خوراکی مواد .دهدمی کاهش را آبستنی نرخ و دارد تولیدمثل

 پپتیدها، شامل ترکیبات این هستند پایین مولکولی وزن با پروتئینی غیر ننیتروژ ترکیبات از متغیري

 نیتروژن ترکیبات هستند. آمونیاك و هاآمین آمیدها، ،نوکلئیک اسیدهاي آزاد، آمینه اسیدهاي

 با پروتئین حقیقی رسوب از بعد کردن فیلتر موقع در مانده باقی نیتروژن بصورت غیرپروتئینی معموال

   .شوندمی معین کلرواستیک تري اسید یا تیکاسید تانگس

  پروتئین انواع پروتئین و اهمیت -2-2

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

 ههمرا به مثل تولید و باروري پایین نرخ تولید، کاهش باعث که است نامناسب و ناکافی غذایی منابع

 محدود حیوانات تغذیه دسترس در منابع همچنین .شودمی میر و مرگ و هابیماري احتمال افزایش

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

 از اطمینان جهت را يمغذ مواد توانمی نیاز صورت در و است شکمبه در هامیکروب رشد بهینه شرایط

 بخش دو به توانمی را نشخوارکننده حیوان پروتئینی گنجاند نیاز جیره در نیاز مورد مغذي مواد تامین

 به شکمبه در فیبر و هاکربوهیدرات کارآمد هضم حفظ براي شکمبه هايمیکروب الف): نمود تقسیم

 .ددارن نیاز پروتئین تجزیه از حاصل دیگر محصوالت یا آمونیاك

                                                
1- Non protein nitrogen 
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 منابع از برخی یا و شکمبه میکروبی نیپروتئ از ايآمینه اسید منبع یک نیازمند حیوانی هايبافت ب)

 .هستند دیگر پروتئینی

 :است شکل دو به خوراك در موجود خام پروتئین

 براي و شده تجزیه شکمبه در که است خام پروتئین از قسمتی : شکمبه در تجزیه قابل خام ) پروتئین1

 .شودمی واقع استفاده مورد میکروبی پروتئین تولید

 لذا و نشده تجزیه شکمبه در که است خام پروتئین از قسمتی  :شکمبه در تجزیه غیرقابل خام پروتئین )2

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

 به بعد و است رسدمی شکمبه هايمیکروب مصرف به SDP)٢ (شونده تجزیه کند هايپروتئین معموال

 انرژي کافی مقدار مصرف خوراك با که درصورتی این شود البتهمی تبدیل )٣MCP (میکروبی خام پروتئین

 ترکیبات بودن دسترس در. بگیرد قرار هامیکروارگانیسم اختیار در )٤FME(متابولیسمی قابل تخمیر

 توانایی جیره اگر است. مورداحتیاج دار غیرپروتئینینیتروژن مواد زا پروتئین سنتز براي هیدروکربنی

 باشد، داشته شکمبه هايمیکروارگانیسم تکثیر و مصرف براي را متابولیسم قابل انرژي کافی مقادیر تامین

 باشد، زیاد بسیار پذیر تجزیه پروتئین مقدار چنانچه .شودمی بیشتر پذیرتجزیه پروتئین مصرف کارایی

 کمی مقدار باشد، کم بسیار آن مقدار اگر و آیدمی در کننده آلوده بصورت و نشده مصرف پروتئین امتم

  .شودمی ساخته میکروبی پروتئین

  شکمبه هايمیکروب - 2-3

استفاده  تغذیه براي هوازي بی شرایط در هاکربوهیدرات ايشکمبه تجزیه از که میکروبی هايسلول       

 حیوان نیاز مورد آمینه اسیدهاي اکثر و هستند نشخوارکنندگان براي پروتئین منبع ینمهمتر کنند،می

 ها،باکتری پیکره شامل میکروبی پروتئین کنند.می فراهم را تولید و رشد نگهداري، نیازهاي جهت میزبان

 علوفه از اتنه که نشخوارکنندگانی در شوند.می وارد کوچک روده به که است شکمبه هاي قارچ و پرتوزوآ

 سهم از آگاهی بنابراین هستند. پروتئین منبع تنها عمال شکمبه هايمیکروارگانیسم کنندمی استفاده

 سازي مکمل رشد حال در فرآیندهاي تدوین در اهمیت دلیل به نشخوارکنندگان تغذیه در میکروبی

 است. ضروري نشخوارکنندگان تولید بهبود در خوراك

                                                
2 - Slowly Degradable Protein 
3 - Microbial Crude Protein 
4 - Fermentable Metabolisable Protein 
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توانند از       و می کنندمی تأمین را شکمبه کننده ترك میکروبی پروتئین بخش بیشترین هاباکتري

 براي آمونیاك با ترکیب در را ها آن کربنی اسکلت و کرده استفاده انرژي منبع عنوان به هاکربوهیدرات

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

 فعالیت هاي پیچیدگی مورد در کمی خیلی مطالب  است. وابسته پیتیدي باندهاي سنتز براي انرژي منبع

 دلیل به هوازي غیر هايقارچ اکنون هم است. شده شناخته ايشکمبه پروتئین کاتابولیسم در ها قارچ

 شودمی برداشت طور این ،)لیتر میلی هر در ١٠³_10⁴(  ايشکمبه هضمی مواد شان در پایین غلظت

  باشند. داشته ايشکمبه پروتئین بر هضم جزئی اثرات که

  

 یمیکروب پروتئین سنتز - 2-4

هاي موجود در شکمبه مطالعه و شناسایی شده اند، این سه تاکنون سه گروه عمده از میکروارگانیسم      

  ).1387هاي بی هوازي هستند (جعفري، ها و قارچها، تک یاختهگروه شامل باکتري

هاي نظیر مخمر، باکتري، جلبک و قارچ که بر روي منابع کربنی به توده خشک و مرده میکرو ارگانیسم

  .)2000گویند (آنوپاما، متفاوت رشد و تکثیر یابند، پروتئین میکروبی می

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

شود شود که منبع پروتئینی مناسبی براي جانوران محسوب میوي سوبستراهاي آلی مناسب حاصل میر

  ).2000(آنوپاما، 

این فرآیند میکروبی با باال بردن میزان پروتئین، افزایش قابلیت هضم و افزایش میزان اسید آمینه ضروري 

  ). 1988در ضایعات کشاورزي همراه است (کامارا و زدرازیل، 

 نیازهاي هاآن از کدام هر که باشدمی میکروبی مختلف هايگونه داراي که است ايپیچیده محیط کمبهش

 هضم براي شکمبه هايمیکروارگانیسم غذایی نیازهاي به توجه بنابراین دارند. متفاوتی متابولیسم و غذایی

 .است الزم نیتروژن متابولیسم و

 و کنندمی تبدیل میکروبی پروتئین به را خود نیاز مورد پیتیدهاي درصد 80 هاباکتري اینکه به توجه با

 پیتیدها ساخت براي دسترس قابل نیتروژن از فیبري غیر هايکربوهیدرات يکننده تخمیر هايباکتري

 گرم 2/1به  میکروبی پروتئین حداکثر براي سنتز گرفت نتیجه توانمی بنابراین کنند،می استفاده

 پروتئین از بعضی اگرچه دارند. نیاز شکمبه در شده  تخمیر آلی ماده کیلوگرم هر ازاء هب پیتیدي نیتروژن

 به هامیکروب توسط نگاري  -  شکمبه  در غذایی جیره پروتئینی مواد اکثر ولی هستند هضم غیرقابل ها

 شدن ادآز سرعت اگر شوند.می تجزیه آمونیاك ویژه به ساده دار نیتروژن ترکیبات و آمینه اسیدهاي
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 توسط شده آزاد آمونیاك بیشتر باشند دسترس قابل نیز نیاز مورد مواد سایر و باشد آهسته آمونیاك

 گیرد.می قرار استفاده مورد هاآن خود پیکره تولید براي هاپروتئین و آمینه اسیدهاي سنتز در هامیکروب

 باشد. بطورمی شکمبه هايبمیکرو توسط پروتئین سنتز براي محلول نیتروژن عمده منبع آمونیاك

 داراي نسبت این اما دهد،می تشکیل هاپروتئین را شکمبه هايمیکروب خشک وزن از درصد 65 متوسط

 هامیکروب این .  باشند می ضروري آمینه اسیدهاي تمام حاوي هاپروتئین این. است توجهی قابل نوسان

 جذب آمینه، اسیدهاي جمله از هاآن مغذيمواد و شده هضم کوچک روده و شیردان از عبور حین در

 که میکروبی خام پروتئین که شودمی فوق مالحظه مطالب به توجه با .گیرندمی قرار استفاده مورد و شده

 پروتئین درصد 20 و است حقیقی پروتئین درصد 80 شود حاويتأمین می پروتوزوآها و هاباکتري بوسیله

در  موجود پروتئین حقیقی شودمی فرض لذا شود،می فراهم نوکلئیک ياسیدها از باقیمانده میکروبی خام

 ٥MCP80  باشد. هضم قابل درصد  

 منابع پروتئینی - 2-5

  منابع پروتئینی گیاهی  - 1- 2-5

  کنجاله سویا - 1- 1- 2-5

ز کنجاله سویا از دانه سویا پس انشان داده شده است.  1-2جدول در  آنالیز خوراکی کنجاله سویا       

هاى ترین منابع تأمین پروتئین گیاهى در جیرهآید و یکى از بهترین و متداولدست مىگیرى بهروغن

هاى دسته هاى ضرورى و ویتامینآمینه باشد که عالوه بر پروتئین کافى داراى مقادیر الزم اسیدغذائى مى

B دست آمده به هاى آلى بهلباشد ترکیب شیمیائى کنجاله سویا که به طریق حرارت و فشار و حالمى

 .باشدقرار زیر مى

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

ADF 0/0 NDF0/0 ASH0/0 EE0/0 CP0/0 DM.0/0  خوراك 

  سویاکنجاله   4/92  50  6/1  1/6  7/45  1/33

   DM= (درصد) ماده خشکCP= خام (درصد ماده خشک) پروتئینEE = (درصد ماده خشک) چربی خامASH= خاکستر خام

 سیدي (درصد). اي یبر نامحلول در شویندهف =ADFي خنثی (درصد)  فیبر نامحلول در شوینده =NDFي خشک) (درصد ماده

                                                
1. Microbial Crude Protein 
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  کنجاله پنبه دانه- 2-5-1-2

دانه پنبه را پس از جداکردن  شده است.نشان داده  2-2جدول در آنالیز خوراکی کنجاله پنبه دانه        

هاى آلى، هاى آن (لینترگیرى) شکسته و از مغز دانه تحت اثر حرارت و فشار و حاللالیاف و گرفتن کرك

شود و یکى از منابع پروتئینى گیاهى کنجاله تخم پنبه در ایران تولید مى نمایند.روغن آن را استخراج مى

نوع تهیه آن  ترکیب شیمیائى کنجاله تخم پنبه بسته به طیور و ماهى است.ارزان قیمت براى تغذیه دام و 

  باشد:کند و به قرار زیر مىفرق مى

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

ADF 0/0 NDF0/0 ASH0/0 EE0/0 CP0/0 DM.0/0  خوراك 

  پنبه دانهکنجاله   93  24  4/1  7/4  6/70 4/58

   DM= (درصد) ماده خشکCP= (درصد ماده خشک) پروتئین خامEE = (درصد ماده خشک) چربی خامASH= خاکستر خام

 یهسیدي (درصد).  اي یبر نامحلول در شویندهف =ADFي خنثی (درصد)  فیبر نامحلول در شوینده =NDFي خشک) (درصد ماده

است که مصرف آن موجب مسمومیت پول گوسىداراى مقدار متفاوتى پیگماندانه چون کنجاله پنبه 

کار رود  هاى غذائى نباید بهعنوان تنها منبع پروتئینى گیاهى در جیره وقت به رو هیچگردد، از اینمى

  . )1395(عبدالهی نیا،  عنوان قسمتى از پروتئین گیاهى مصرف گردد بهتر است به

  کنجاله کلزا -2-5-1-3

هاي این کنجاله از جمله مکملنشان داده شده است.  3-2جدول ر د آنالیز خوراکی کنجاله کلزا      

   .باشداي نسبتا مناسبی میپروتئینی گیاهی است که داراي ترکیب اسید آمینه

 ) 2001NRC( جدول آنالیز خوراکی کنجاله کلزا -3-2جدول 

ADF 0/0 NDF0/0 ASH0/0 EE0/0 CP0/0 DM.0/0  خوراك 

 کلزااله کنج 4/91 37 2/1 8 5/51 1/46

   DM= (درصد) ماده خشکCP= (درصد ماده خشک) پروتئین خامEE = (درصد ماده خشک) چربی خامASH= خاکستر خام

   سیدي (درصد).اي یبر نامحلول در شویندهف =ADFي خنثی (درصد)  فیبر نامحلول در شوینده =NDFي خشک) (درصد ماده

دانند که آن را جایگزین پروتئینی آن را تا حدي می اي یا خصوصیاتدر بسیاري از موارد ارزش تغذیه

هاي دانه کلزا بستگی به میزان پوسته قابلیت هضم پروتئین کنجاله دانند.مناسبی براي کنجاله سویا می

آن دارد. از نظر اسیدهاي آمینه گوگرد دار غنی تر از سویا است ولی از لحاظ لیزین فقیرتر است. البته 
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تواند قابلیت دسترسی به اسیدهاي روغن گیري می ه حرارت بیش از حد در هنگامالزم به ذکر است ک

    ).1984 ،( بل آمینه را مخصوصا در مورد لیزین کاهش دهد

  منابع پروتئینی حیوانی -2-5-2

   پودر ماهی -2-1- 2-5

منبع  پودر ماهی با کیفیت، یکنشان داده شده است.  4-2در جدول آنالیز خوراکی پودر ماهی      

در منابع در جیره طیور و  ارود. پودر ماهی اغلب گران است و عمدتبسیار خوب پروتئینی بشمار می

رود. مقدار پروتئین پودر ماهی حیوانات جوان، که کمیت و کیفیت باالي پروتئینی مورد نیاز است بکار می

. این خوراك غنی از اسیدهاي درصد) بوده اما ترکیب پروتئین نسبتا ثابت است 75تا  50متغیر( بسیار

هاي بر پایه غالت آمینه بخصوص لیزین، سیستین، متیونین و تریپتوفان بوده و مکملی با ارزش براي جیره

  شود.ر کمبود هستند (بویژه ذرت) محسوب میچاکه از نظر لیزین د

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

ADF 0/0 NDF0/0 ASH0/0 EE0/0 CP0/0 DM.0/0  خوراك 

 پودر ماهی 6/93 50 1/18 20 6/70 2/61

      DM= (درصد) ماده خشکCP= (درصد ماده خشک) پروتئین خامEE = (درصد ماده خشک) چربی خامASH= خاکستر خام

 (درصد).  سیدياي یبر نامحلول در شویندهف =ADFي خنثی (درصد)  فیبر نامحلول در شوینده =NDFي خشک) (درصد ماده

منظور خارج نمودن روغن و آب از ه پودر ماهی از طریق پختن ماهی و فشرده نمودن توده پخته شده ب

آید. کیفیت پروتئین پودر ماهی به شرایط عمل آوري دست میه آن و خشک کردن توده حاصله ب

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

شود. پودر ماهی وب میسخوبی تهیه شده اند، جزو برترین منابع پروتئینی و اسیدهاي آمینه ضروري مح

درصد) و به دلیل 22تا  10عالوه بر کمیت و کیفیت پروتئین باال، حاوي میزان زیادي مواد معدنی بوده (

تواند نقش مهمی ز، آهن و ید میباال بودن سطح کلسیم، فسفر و برخی مواد معدنی کم نیاز از جمله منگن

بخصوص  Bدر تامین این مواد داشته باشد. پودر ماهی همچنین منبع خوبی از ویتامین هاي گروه 

است. انرژي پودر ماهی نیز به دلیل محتواي روغن زیاد آن عموما باال است و  B12کولین، ریبوفالوین و 

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

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

طریق ساخت میکروبی بوده و اهمیت پودر ماهی براي این حیوانات به عنوان منبعی از پروتئین غیر قابل 
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ویژه در مورد حیوانات آبستن، حیوانات در حال رشد و گاوهاي شیري پر ه ین بتجزیه در شکمبه است. ا

درصد است.  5تولید صادق است. مقادیر استفاده از پودر ماهی در جیره این حیوانات معموال در حدود 

باید در   است که این ترکیبات بوي ماهی دارند، این موضوع را "آمین"پودر ماهی حاوي مقدار زیادي 

  .)1395(عبدالهی نیا،  حیوانات تولید کننده شیر و تخم مرغ مورد توجه قرار داد مورد

   طیور پودر بقایاي کشتارگاهی - 2- 2-5- 2ي 

پودر بقایاي . نشان داده شده است 5- 2جدول در ضایعات کشتارگاهی طیور آنالیز خوراکی پودر       

درصد  60تا  55رود حاوي ها بکار میي تولید آناي که براکشتارگاهی طیور بسته به کیفیت و مواد اولیه

ور به یپودر ضایعات طیور از محصوالت فرعی طی مراحل فراهم نمودن گوشت طباشد. پروتئین خام می

است ترکیب پروتئینی آن  استفاده شده آید. به علت اینکه در این ضایعات همواره از منشاء طیوردست می

  ت کمتري دارد و به طور حتم کلسیم و فسفر آن کمتر خواهد بود.در مقایسه با پودر گوشت تغییرا

  ) 2001NRCجدول آنالیز خوراکی پودر ضایعات کشتارگاهی طیور ( - 5-2جدول 

ADF 0/0 NDF0/0 ASH0/0 EE0/0 CP0/0 DM.0/0  خوراك 

 پودر ضایعات کشتارگاهی طیور 4/94 55 1/33 3/7 9/48 8/46

   DM= (درصد) ماده خشکCP= وتئین خام (درصد ماده خشک)پرEE = (درصد ماده خشک) چربی خامASH= خاکستر خام

  سیدي (درصد).  اي یبر نامحلول در شویندهف =ADFي خنثی (درصد)  فیبر نامحلول در شوینده =NDFي خشک) (درصد ماده

رند و چون هاي کراتینی دادر مراحل فرآوري پرها نیاز به حرارت بیشتر جهت هیدرولیز شدن پروتئین

هاي دیگر پودر ضایعات سبب رنگ بسیار تیره پروتئین پرها قابل هیدرولیز نیستند پخت بیشتر پروتئین

ضایعات طیور در مقایسه با پودر گوشت بسیار بیشتر  هاي غیر اشباع پودرچربی شود.تر محصول می

ماند باید آنرا با یک آنتی درصد در محصول نهایی باقی ب 5/0باشد. چنانچه مقدار چربی بیشتر از می

باشد. از نظر میزان لیزین، تریپتوفان، لیزین، کلسیم، فسفر وکولین غنی می اکسیدان خوب تثبیت کرد.

کیفیت پروتئین این ماده کمتر از پودر ماهی ولی با  باشدمتیونین اسید آمینه محدود کننده آن می

نابع پروتئینی ارزان تر مثل پودر ضایعات کشتارگاه استفاده از م. پروتئین پودر گوشت قابل مقایسه است

 تواند باعث کاهش هزینه خوراك شود.طیور به جاي منابع گران قیمت مثل کنجاله سویا یا پودر ماهی می

ضایعات طیور  باشد.ضایعات کشتارگاهی طیور به عنوان یک منبع پروتئین حیوانی با کیفیت خوب می

   ي .باشد، کلسیم و فسفر فراهم اسیدهاي آمینه ضروري و مواد معدنی میمنبع خوبی براي پروتئین خام
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   پودر خون - 2-3- 2-5

پودر خون از خشک نمودن  نشان داده شده است. جدول آنالیز خوراکی پودر خون 6-2جدول در       

حتویات معده و آید. این فرآورده باید عاري از ادرار، مو، محیوان کشتار شده بدست می خون تمیز و تازه

غیره باشد. مقدار مواد معدنی پودر خون بسیار کم، اما از نظر پروتئین اسید آمینه الیزین غنی است. پودر 

شود آن در شکمبه تجزیه می ٪ 20پروتئین خام ( بر اساس ماده خشک ) است که  ٪ 87 خون حاوي

زین بوده، ارزش یل ٪ 9ي حدود این محصول حاو است هااز سایر خوراك  مقدار الیزین پودر خون بیش

پودر خون به ترتیب  محدودکننده  لذا اولین و دومین اسید آمینه .است ٪ 80بیولوژیکی آن حداقل 

  ایزولوسین و متیونین است.

  )2001NRC( جدول آنالیز خوراکی پودر خون - 6-2جدول 

ADF 0/0 NDF0/0 ASH0/0 EE0/0 CP0/0 DM.0/0  خوراك 

 پودر خون 6/70 59 6/1 5 3/55 4/33

   DM= (درصـــد) مـــاده خشـــکCP=(درصـــد مـــاده خشـــک) پـــروتیین خـــامEE = (درصـــد مـــاده خشـــک) چربـــی خـــام

ASH=ي خشــک) خاکســتر خــام (درصــد مــادهNDF= ي خنثــی (درصــد)  فیبــر نــامحلول در شــویندهADF= یبــر نــامحلول ف

  سیدي (درصد).  اي در شوینده

ترکیبات موجود در پودر . و مقدار انرژي آن بسیار متغیر است   فقیر بوده از نظر کلسیم و فسفر خونپودر

پودر خون سریع خشک شده، پودري  به روش تهیه و منبع مواد اولیه دارد.  ايهظخون به طور قابل مالح

گرفته و خشک  ي سانتی گراد، آب موجود در خون انعقاد یافته،درجه 550است که در درجه حرارت 

ر خون در جیره نشخوارکنندگان مطلوب است. زیرا حاوي مقدار زیادي پروتئین استفاده از پود شود.می

پودر خون حاصل از روش اسپري نسبت به پودر خون سریع خشک شده، حاوي مقدار . عبوري است

ي سانتی درجه 250قابل استفاده است زیرا در این روش از درجه حرارت پایین ( بیشتري اسیدهاي آمینه

کیفیت آن به خوبی حفظ   باشد ٪ 12تا  10اگر رطوبت پودر خون  .شودکمتر استفاده میگراد ) و زمان 

گیرد می شود. اگر رطوبت پودر خون زیاد باشد به هنگام نگهداري در انبار کپکی یا کلوخه به خود می

فقدان  حتی ممکن است در آن تخمیر انجام شود. از طرفی اگر رطوبت آن خیلی کم باشد در نتیجه

پودر  پروفیل اسید آمینه .آید دهد و گاهی به رنگ سیاه در میاز دست می طوبت رنگ قرمز خود رار

ست. پودر خون حاوي مقادیر ا ي منابع گیاهی مانند سویاهاي آمینهخون مکملی براي پروفیل اسید

دلیل آن که  پودر خون به .باشدضروري لیزین، لوسین و والین نسبت به سویا می بیشتري اسید آمینه

پودر خون را باید  چندان خوش خوراك نیست بهتر است در جیره هاي کامآل مخلو ط شده استفاده شود.
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هاي کامآل مخلوط شده به بتدریج وارد جیره نمود. مقدار استفاده از پودر خون در جیره در طی دو هفته و

گاوهاي  ودر خون بهتر است در جیرهاز پ .شودگرم در روز به ازاي هر راس گاو محدود می 450تا  225

هاي گاوهاي شیري به منظور تآمین اسید استفاده از پودر خون در جیره .شیري پر تولید استفاده شود

  محدود کننده تامین شیر است.  آمینه

  تاریخچه آنالیز مواد خوراکی - 6- 2 ي

 در آلمان پایه گذاري شد1860تجزیه تقریبی مواد خوراکی توسط هنبرگ و استاهمن در سال         

در آمریکا معرفی شد پس از  1874هاي غذایی توسط آتواتر در سالاستاندارد ).1374(نیکخواه و امانلو 

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

بخش  1946آمریکا تشکیل شد در سال  ) درNRCانجمن ملی تحقیقات ( 1916در سال . قرارگرفت

اي را تشکیل داد. کشاورزي وابسته به آکادمی آمریکا، جهت تهیه جداول ترکیبات مواد خوراکی، کمیته

ی در کاین کمیته، از بدو تشکیل اقدام به جمع آوري کلیه اطالعات موجود مربوط به تجزیه مواد خورا

 1960در سال  )ARC(  نیز شوراي تحقیقات کشاورزيسراسر آمریکا و کانادا نمود. در انگلستان 

اي تشکیل داد که وظیفه مرور منابع علمی و تحقیقات انجام شده پیرامون احتیاجات عذایی انواع کمیته

هاي موجود را برعهده داشت. اولین اي و ارزش غذایی مواد خوراکی و جمع آوري دادهحیوانات مزرعه

تهیه گردید که در آن علوفه خشک را براساس  1809اثر در سال جدول ارزش غذایی علوفه توسط ت

  میزان قابلیت حل در اسید و یا باز طبقه بندي نمود. 

  تاریخچه ارزیابی خوراك-2-7

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

را بر اساس ماده مغذي قابل هضم، طبقه بندي نمود که قسمت  هاتوان خوراكوي عنوان نمود که می

) براي انجام کار استفاده شده و MEبزرگی از این مواد مغذي قابل هضم به عنوان یک منبع انرژي ( 

این روش براي اولین بار دو ضرورت را براي هر سیستم  گردد.ت دیگري بعنوان حرارت تلف شده میمقس

  کند.یارزیابی خوراك تعیین م

  سازد.یک توصیفی از خوراك که تخمینی  از ارائه مواد مغذي قابل جذب آن را فراهم می - 1

     هاي        گیري ظرفیت مواد مغذي جذب شده براي برطرف کردن نیازروش هاي دقیق براي اندازه - 2

 متابولیکی حیوانات براي نگهداري و اعمال تولید مثلی، رشد و شیردهی.
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شدت متغیر است اگرچه ه هاي مختلف، حتی در بین اعضاي یک گونه نیز بد در علوفهمواد مغذي موجو

ها کم است. ولی در بین این مواد خوراکی نیز اختالفات زیادي ها و کنسانترهتنوع معموال در بین دانه

تلف وجود دارد به علت وجود همین تغییرات در مواد مغذي و اهمیت تامین مواد مغذي مورد نیاز بدون 

(نیکخواه و  باشدشدن مقادیر اضافی خوراکی گرانقیمت ارزیابی جهت تغذیه عملی دام کامال ضروري می

توانند بوسیله تجزیه شیمیایی یا ارزیابی بیولوژیکی ها با توجه به نوع آنها میاکثر خوراك ).1374 ،امانلو

جهت ارزیابی خوراك  باشد.ها الزم میویژه در کارهاي تحقیقاتی هر دو نوع این روشه ي شود. بطبقه بند

هاي مختلفی استفاده گردد ولی به هر طریق هدف آن مورد مصرف در تغذیه دام ممکن است از روش

بدست آوردن اطالعاتی درباره مصرف خوراك، قابلیت هضم، قابلیت متابولیسم، توان بازدهی تولید و 

شود.                                                                                               یولوژیکی استفاده میاز سه روش شیمیایی، بیولوژیکی و میکروب مصرف دام

  روش شیمیایی -2-8

  روش تجزیه تقریبی - 2-8-1

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

طور ضعیفی مورد ه گیرد و بخشی که بمورد استفاده قرار می سهولتها را به بخشی که به تکربوهیدرا

در روش تجزیه تقریبی، موارد زیر از خوراك مورد مطالعه اندازه  نماید.گیرد تقسیم میاستفاده قرار می

  شود:گیري می

  درصد پروتئین خام -     درصد ماده خشک یا رطوبت                                          -

  درصد چربی خام   -درصد فیبر خام                                                             -

  درصد خاکستر -درصد ان اف اي                                                            -

هاي مغذي خاص و واحدي در هریک از گروه که معرف مادهعلت آنه اطالعات حاصل از تجزیه تقریبی ب

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

جهت ارزیابی مواد خوراکی به تنهایی  کند.ها ارائه نمیها، اسید هاي چرب و کربوهیدراتمعدنی، ویتامین

ها تصادي است براي مقایسه اولیه و طبقه بندي کلی خوراكکافی نیست ولی چون روشی سریع و اق

به هرحال ارزیابی بیولوژیکی نیز نیازمند تجزیه شیمیایی خوراك مورد مطالعه  راهنماي خوبی است.

  باشد. می
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  اندازه گیري رطوبت و تعیین ماده خشک -  2-8-1-1

د. حتی برخی اجسام متبلور نیز که دهها را آب تشکیل میقسمت اعظم ترکیب مواد خوراکی دام       

   که توسط این اجسام جذب شده است. نسبتا خالص هستند شامل مقداري رطوبت هستند

  پروتئین خام -  2-8-1-2

ابتدا نمونه توسط اسید  .شودجهت تعیین پروتئین خام مواد خوراکی از روش کجلدال استفاده می      

سپس با اضافه . شودترات و نیتریت به آمونیاك تبدیل میگردد و ازت بجز شکل نیسولفوریک هضم می

شود آنگاه با محاسبه اسید مصرفی مقدار ازت کردن سود آمونیاك جدا و تقطیر شده و با اسید تیتر می

کنند و مقدار پروتئین ضرب می 25/6آید که در این حالت مقدار ازت بدست آمده را در عدد بدست می

  .)AOAC 2000( آیدخام بدست می

  خاکستر خام - 2-8-1-3

درجه سلسیوس سوزانده شود بطوري که باقیمانده  600- 550هرگاه ماده غذایی به وسیله حرارت       

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

   گویند.خاکستر می

  شود:گیري خاکستر مواد غذایی استفاده میدر حالت کلی از دو روش جهت اندازه 

  الف) سوزاندن خشک   ب ) سوزاندن مرطوب 

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

  ).AOAC 2000(گرددمی

  چربی خام -  2-8-1-4

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

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

هاي آلی وجه مشترك دارند هگزان، بنزول و سایر محلو - N متفاوت است که از نظر حاللیت در اتر ،

)2000 AOAC .(هاي آلی، دلیل و جود ترکیباتی مانند اسیده ح چربی خام نیز ببه کارگیري اصطال

ها و مواد رنگی ها، مومباشد. بسیاري از مواد از جمله صمغها میها، عالوه بر چربیها، رنگدانهالکل

  توانند بوسیله حیوان براي تولید انرژي مورد استفاده قرار گیرند. نمی
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  )6آزمون گازبیولوژیکی (روش  - 2-9

روش استفاده از  .باشدهاي مهم تعیین ارزش غذایی خوراك، تعیین قابلیت هضم مییکی از روش       

هاي نایلونی با هاي مرسوم بیولوژیکی هستند. روش کیسههاي نایلونی از روشحیوان زنده  و روش کیسه

گیر، د. این روش وقتباشداشتن برخی اشکاالت هنوز، در تعیین ارزش غذایی مواد خوراکی مورد قبول می

تري مانند هاي آزمایشگاهی سریعتر و کم هزینهپرزحمت و پرهزینه بوده و از این رو استفاده از روش

با  گاز ). روش تولید2005آوري جدید آزمون گاز مورد توجه قرار گرفته است (ساالم، استفاده از فن

 در دام به کم نسبی وابستگی همچنین و قیمت شیمیایی ارزان مواد و آزمایشگاهی ساده وسایل از استفاده

 اطالعات و دهد قرار سیربر مورد را زیادي نمونه تعداد و هاخوراك تخمیر  روند تواندمی کوتاه زمانی نسبتا

 میزان و نرخ کیفی و کمی براي تعیین تواندروش می این همچنین بگذارد محققین در اختیار را مفیدي

  ).2004زاده،  تقی(رود  ارکه خوراکی ب ماده یک هضم

 1939اولین بار از تکنیک تولید گاز براي ارزیابی ارزش غذایی مواد خوراکی استفاده شد. در اوایل سال 

هاي تولید شده به طور مستقیم از طریق کانوالها شکمبه در گوسفند صورت گیري گازتالشی جهت اندازه

). منک و ارنس 1997مل و همکاران، وباشد (بلگرفت. این روش بسیار مشکل و نتایج آن ضعیف می

اي شروع کردند. هاي شیشهگیري گاز تولید شده با استفاده از سرنگ) تالش خود را براي اندازه1947(

هاي ) گزارش کردند که سیستم به کار گرفته شده شامل استفاده از سرنگ1988 ،منک و استیگانس(

ها نمونه خوراك و باشد. داخل این سرنگا جلوگیري کند میهاي هوابندي شده که از خروج گازشیشه

شود. اساس گیري میساعت اندازه 72شود و میزان تولید گاز تا مخلوط مایع شکمبه و بافر ریخته می

گیري ماده روش تولید گاز مشابه سیستم ابداعی تلی و تري است. تنها تفاوت در روش اخیر به جاي اندازه

تولید گاز آزمایشگاهی شود. گیري میحجم گاز تولیدي حاصل از تخمیر اندازه خشک از دست رفته،

میلی گرم) از  200±10شود. در این روش (گیري می) اندازه1988مطابق با روش منک و استیگانس (

شود. هاي داراي پیستون قرار داده میمواد خوراکی خشک شده در هوا و با دقت وزن شده، در سرنگ

شود هاي مواد خوراکی ریخته میهاي حاوي نمونهمیلی لیتر) با پیپت به سرنگ 30شکمبه ( مایع بافري

). گاز تولیدي از سوبستراي مورد آزمایش در حین تخمییر آزمایشگاهی، شامل 1988(منک و استیگانس، 

، 12،18، 8، 6، 4، 2).  تولید گاز بعد از 1998دي اکسید کربن، متان و هیدروژن است (هاگ و همکاران، 

) 1988). منک و استیگانس (1988شود ( منک و استیگانس، گیري میساعت اندازه 72، 48 ،36، 24

هاي چرب فرار تولیدي بر نشان دادند که گاز دي اکسید کربن یا از تخمیر مستقیم خوراك یا از اثر اسید

شود و در ات بیشتري تولید میشود. هر چه درصد کنسانتره بیشتر باشد پروپیونبافر بیکربنات ناشی می

                                                
1-Gas test & Gas production  
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) تحقیقاتی در مورد انکوباسیون 1993یابد. بلومل و ارسکوف (کربن کاهش مینتیجه تولید گاز دي اکسید

مواد خوراکی با مایع بافري شکمبه در شرایط آزمایشگاهی انجام دادند و گزارش کردند که در این روش 

ها که اساسا دي اکسید کربن، متان و بدیل شده و گازهاي چرب زنجیر کوتاه تها به اسیدکربوهیدرات

هاي چرب فرار حاصل شده از این روش واکنشی را با شوند. اسیدهاي میکروبی هستند، تخمیر میسلول

اي که همراه با هضم الیاف، توسط شود. به گونهبافر بیکربنات انجام داده و باالخره گاز کربنیک خارج می

) گزارش کردند که فصل رشد اثر 1998ماري و همکاران ( .شوداز تولید میهاي چرب فرار گاسید

) براي دستیابی به روشی سریع جهت 1979ها دارد. منک و همکاران (داري بر تولید گاز نمونهمعنی

 200تخمین ارزش غذایی، سیستم تولید گاز را ابداع کرده و نشان دادند که گاز تولیدي حاصل از تخمیر 

ساعت، با قابلیت هضم ماده آلی که با استفاده از گوسفند زنده  24ماده خشک علوفه در مدت  میلی گرم

هاي تجزیه تقریبی (پروتئین خام، الیاف خام، خاکستر خام تعیین شده همبستگی باالتري دارد. وقتی داده

ش با استفاده آزمای 159هاي حاوي سطوح مختلف پروتئین و آزمایش با جیره 30و چربی خام) حاصل از 

اي مورد تجزیه تابعیت چند متغیره قرار گرفت، معادالت پیش بینی انرژي قابل از ترکیبات کنسانتره

) سیستم 2005). ساالم (1979(منک و همکاران،  .)  بدست آمد 2R/.=98متابولیسم علوفه با دقت باال (

هاي کند و با آزمایشعنوان میتولید گاز را به عنوان روشی مناسب جهت ارزیابی کمیت مواد مغذي 

متعدد در روي حیوانات صحت آن را به اثبات رسانده است و مدل مناسبی براي منحنی تولید گاز گزارش 

اي به عنوان الگو جهت بررسی کیفیت کرده است. روش تولید گاز در شرایط آزمایشگاهی و تخمیر شکمبه

ارزش . شودس و ضایعات کشاورزي به کار گرفته میمرتعی مانند آتریپلک بقایاي مواد مصرفی، علوفه

ن مواد در شرایط آزمایشگاهی بستگی دارد. آگان به میزان گاز حاصله از دغذایی خوراك براي نشخوارکنن

هاي گیرد. دستگاه داراي یکسري بطريگیري گاز تولیدي به وسیله دستگاه نیمه اتوماتیک انجام میاندازه

شود در تمام دوره انکوباسیون به و کامال ایزوله بوده که تک تک حرکت داده می میلی لیتري در بسته 50

همچنین  ).1979گردد (منک و همکاران، می هاي مختلف ثبتکامپیوتر وصل شده و گاز تولیدي در زمان

تر پیش روش تولید گاز چگونگی هضم هر دو بخش محلول و غیر محلول خوراك را با هزینه کم و دقیق

تولید گاز ناشی از تخمیر پروتئین خام در  ). 2004؛ تقی زاده، 1387کند (بشارتی و همکاران، می بینی

الیاف  خام،باشد. ارتباط منفی تولید گاز با پروتئین) نسبتا کم می1960(وولین،  مقایسه با کربوهیدرات

ها با روند تخمیر و لگوم اسیدي محتوي هايمحلول در شوینده الیاف ناو  هاي خنثینامحلول در شوینده

اي ثابت شده است (آبریو و ها و حضور مواد ضد تغذیهانکوباسیون به علت کاهش فعالیت میکروارگانیسم

میلی لیتر گاز تولیدي  48/2). یک در صد افزایش در پروتئین خام خوراکی باعث کاهش 1998 ،سوارس

  هاي سنجهبینی فرا). در معادالت پیش1999 شود (کان و وان گلدر،به ازاي هر گرم ماده آلی آن می
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Abstract:  

This experiment was conducted to investigation the effect of copper nano oxide on different parts 

of protein and fermentation of ruminal, post-ruminal (intestinal) of some protein sources using the 

method of gas production by in vitro method. The chemical compounds of the food items including 

dry matter, crude protein, crude fat, crude ash, NDF and ADF were measured. The amounts of gas 

production were recorded at 2, 4, 6, 12, 24, 48 and 72 h after incubation. The average fermentation 

parameters (ml per 200 mg of dry matter), organic matter digestibility (%), metabolizable energy 

(MJ/ kg), short chain fatty acids (mm per 200 mg DM) and microbial protein (g / kg) were 

measured. The results showed that after 72 h of incubation, the highest volume of produced gas 

was reported among animal and plant protein sources of soybean meal (55.3 ml per 200 ml of DM) 

and of fish meal (36.7 ml per 200 ml of DM) respectively. The highest and lowest amounts of 

DOM and SCFA were found in soybean meal and blood meal. Also, the highest amount of ME at 

all levels of copper nano oxide (0, 30 and 60 ppm respectively 43.94, 43.94 and 47.9) was reported 

of fish meal, and the lowest value was related to blood meal respectively 4.01, 3.09 and 3.06 MJ / 

kg DM. The highest and lowest amount of MP were reported from soybean meal and fish meal. 

The results was showed that the addition of copper nano oxide at all levels to the amount gas 

produced just in some gas production and nutritional parameters, did have a significant effect, Also 

was calculated the amount of digestibility of plant and animal protein sources. 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 f or high- product animal.  

Keywords: Gas test, Digestibility, Protein sources, Copper nano- oxide.  
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