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 چكيده

و پروتئيستم كربوهيساستفاده از هاي در تنظيم جيره)CNCPS(ن خالص كورنليدرات

فقدان اطالعات، حالهربه. غذايي براي پرورش گاو شيري در ايران رو به گسترش است

اي موجود در داخل كشورب مواد خوراكي ترك در موردمناسب سي كاربرد را با ستمين

يخوراكمواد ارزيابي پروتئين برخي حاضر،ه موضوع مطالع.محدوديت همراه ساخته است

سبوس گندم، تفاله چغندرقند، كنجاله سويا، كنجاله تخم پنبه، تخم پنبه كامل، كنجاله گلوتن(

استفاده در جيره گاو در ايران مورد)و باگاسمندابله طيور، كنجابقاياي كشتارگاهي ذرت، 

به. بودCNCPS برايياطالعاتعنوانهب آنها مشخصات مورد نياز در نظر گرفتنبا نتايج

دست آمده در اين پژوهش نشان داد كه بين ميانگين غلظت الياف نامحلول در شوينده خنثي، 

، پروتئين حقيقي محلولتروژن غير پروتئيني، عصاره اتري، پروتئين خام، پروتئين محلول، ني

و پروتئين نامحلول در شوينده اسيدي نمونه هاي خوراكي پروتئين نامحلول در شوينده خنثي

و مقادير جداول   از نظر عددي اختالف زيادي وجود دارد كه CNCPSمورد ارزيابي در ايران

و  شرايط نگهداري پس از توليد علت اين اختالف ممكن است شرايط اقليمي، مديريت زراعي

مين،يبنابرا. باشد جا توصيه ازيشود به استفادهياطالعات، ازCNCPSولاجدريمقاداستفاده

در خوراك مواديبا بررس ماًيگردد كه مستق تاهب كشور داخلي موجود دست آمده است

. حاصل گردديتر با اتالف كمتر مواد مغذ متعادلييهارهيج

.خوراكي ايرانمواد،يپروتئينيها بخش، CNCPS:ليديكهاي واژه

 مقدمه
شيت منابع آب موجب افزايو محدوديميط اقليشرا

بسينه تغذيهز ، از جمله ايران، از كشورهاياريه دام در
دريتقاضا. شده است و شير هاي بين سالجهان گوشت

بديامي افزايش درصد2/3و9/2 ساالنه 2020 تا 1993
(Bradford, 1999; Delgado et al., 1999) . و مهمترين

 توليدي عملكرد افزايش،ترين راه تأمين اين تقاضا عملي
كه براي اين تغذيه است مديريت بهبود توسطها دام

و جيره هاي تغذيه منظور مدل نويسي مختلفي نيز اي
 CNCPSها يكي از اين مدل. توسعه يافته است

(Chalupa et al., 1991; Sniffen et al., 1992)باشد مي
روهب كه  گاو هاي غذايي تنظيم جيرهفزوني برايزاطور

و گوشتي در ايران مورد استفاده قرار در.رديگيمشيري
CوA،Bي، پروتئين به سه بخش كلCNCPSستميس

،Aبخش . (Sniffen et al.,1992)شود تقسيم مي
ب) NPN(نيتروژن غير پروتئيني وه است كه سرعت
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مي به ،Bبخش. شود طور كامل در شكمبه تجزيه
 نرخ است كه بر اساس قابل تجزيهپروتئين حقيقي

 تقسيمB3وB1،B2تجزيه در شكمبه به سه بخش
 در بافر، پروتئين حقيقي محلولB1بخش.دشو مي

زهباشد كه سرعت تجزييمفسفات-بورات وي آن اد است
ميطور كامل در شكمبه تقريباً به اين بخش. شود تجزيه

و پروتئين نامحلول  از اختالف پروتئين نامحلول در بافر
مي) NDIP(در شوينده خنثي  ،B2بخش. شود محاسبه

 با سرعت تجزيه متوسط در شكمبهيقيپروتئين حق
كم استز پروتئين با سرعت تجزيهينB3بخش. است

كه با كسر كردن مقدار پروتئين نامحلول در شوينده 
بخش. شود برآورد ميNDIP از مقدار)ADIP(سيديا

C،همان ADIPدليل اتصال به الياف است كه به
و غيرقابلنامحلول در شوينده اسيدي براي دام   دسترس

 ;Sniffen et al.,1992)باشد غيرقابل استفاده مي

Chamberlain & Wilkinson, 2000; Fox et al.,.
مواد تركيب بارهدراطالعات صحيحشيافزا.(2003

درخوراكي هاي توصيهارائه منظوربه ايران موجود
 دارد زيادي براي پرورش گاو اهميت مناسباي تغذيه

هاي استفاده از خوراكيسازنهيبهن امر موجبيارايز
و افزايش براي جيره.گردديمموجود  نويسي صحيح

، الزم است CNCPSها با استفاده از مدل بيني دقت پيش
بهخشب و پروتئين و با دقت هاي كربوهيدرات وضوح

و اندازه بهكهمشخص شده. گيري شوند توصيف يجا اگر
و كربوهيدرات خوراكيمحتوا درها پروتئين ي موجود

كهي از اطالعات،CNCPSولاجد در استفاده گردد
بيني عملكرد، پيش استشده گيري اندازهشگاهيآزما

دو (Tedeschi, 2001) هاي پرواري گوساله و گاوهاي
 ,.Lanna et al., 1996; Juarez Lagunes et al) منظوره

. بود خواهد خيلي صحيحترCNCPS توسط (1999
 نبود اما در ايران، CNCPSمدل روزافزون كاربرد

ويژهبه(يب مواد خوراكي در مورد تركياطالعات كاف
، موجب مدلاين بر اساس) هاي پروتئيني بخش

كيمحدود و به منظور شده استدر كشورآناربردت
هاي تنظيم شده با استفاده از مدل افزايش دقت جيره

و توسعه ثمربخش تر مدل، داشتن اطالعات جامع مذكور
. باشد مواد خوراكي بر اساس اين مدل ضروري مي

 هاي بخش ارزيابيدف پژوهش حاضرهبنابراين،

تف(ي خوراك مواد برخييپروتئين اله سبوس گندم،
چغندرقند، كنجاله سويا، كنجاله تخم پنبه، تخم پنبه 

طيور، بقاياي كشتارگاهي كامل، كنجاله گلوتن ذرت، 
در)و باگاسمندابپودر خون، كنجاله   مورد استفاده

. بود CNCPS مدل بر اساس گاو در ايرانهجير

و روش ها مواد
يخوراكمواد

،ر كشوي مواد خوراكمنظور پوشش دادن تنوع به
 قراري مورد بررسي از مواد خوراكي متعدديها نمونه

سبوس گندم اصفهان، مباركه،يها تعداد نمونه. گرفت
ب و نامشخص و8،3،2،1بيترتهخوزستان، مرودشت

تفاله چغندر قند اصفهان،. نمونه بود)25مجموع(11
بيراز،يش و نامشخص 11و3،1،1بيترتهاسوج
سويبرا. بودنمونه)17مجموع( بي كنجاله بيترتها

ينمونه برا)8مجموع(2و2،2،1،1تعداد
وي اصفهان، بوشهر، ازبكستان، آرژانتيها كنجاله ن

پنبه تعداد نمونه كنجاله تخم.ديز گردينامشخص آنال
ب و نامشخص ،2،1بيترتهبهشهر، ازبكستان، گرجستان

 مورديها نمونهتعداد. نمونه بود)6مجموع(2و1
بقاياي پنبه كامل، كنجاله گلوتن ذرت، تخميبررس

و باگاسمندابطيور، پودر خون، كنجاله كشتارگاهي 
بين يك. نمونه بود1و2،2،1،1،1بيترتهز براي هر

و در هر منطقه، به صورت كامالً تصادفي  از مواد خوراكي
و از بخش آن از داخل توده خوراك  هاي مختلف

هم نمونه و با مخلوط نمودن آنها با گيري به عمل آمد
اي واقعي كه مبين حقيقي خوراك مذكور باشد نمونه

و گاوداريهاي. تهيه شد سبوس گندم از كارخانجات آرد
متعدد مناطق مختلف كشور، تفاله چغندر قند از 
و گاوداريهاي متعدد مناطق  كارخانجات چغندر قند

شد مختلف كشور جمع  نمونه كنجاله5 تعداد. آوري
و  نمونه2سويا از كارخانجات روغنكشي مختلف داخلي

و ازبكستان بود پنبه نيز كنجاله تخم. سوياي آرژانتيني
و  همانگونه كه در قبل اشاره شد، شامل چند قلم وارداتي

و موجود در گاوداري هاي داخلي جمع نمونه ها آوري شده
م. بود و از مناطق ساير اقالم خوراكي نيز به تعداد حدود

برداري در فصل بهار انجام نمونه. قابل دسترس تهيه شد
ازي هر براي حداكثر ساختن صحت تجزيه. شد ك
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 الياف نامحلول در شويندهريمقاد، گفته شدهيها نمونه
، الياف نامحلول در شوينده اسيدي)NDF(خنثي

)ADF(،عصاره اتري)EE(پروتئين خام ،)CP(پروتئين ،
در ADIPو SP(،NPN ،NDIP( در بافرمحلول

.ديگردنييتعبا سه تكرار مختلفيها نمونه
 شيمياييبيترك

 درجه سيلسيوس65 در دمايي مورد نظرها نمونه
شد48 به مدت  بر اساسCP غلظت.ند ساعت خشك

 با استفاده از دستگاه كلدالAOACروش استاندارد
اNDFغلظت . (AOAC, 1990)تعيين شد از با  ستفاده

و(Van Soest et al., 1991)محلول شوينده خنثي
ADFاسي با استفاده از محلول شو  ,Van Soest)يدينده

طر EEغلظت.شديريگ اندازه(1973 گيري عصارهقياز
از، اترحاللتوسط نمونه   سيستم سوكستكبا استفاده

(Gerhardt Soxtec) شدييتع  . (AOAC, 1990)ن
پييتع  CNCPSروتئين بر اساس مدلن كيفيت

حقين پروتئييتعيبرا كيها از تانگست نمونهيقين
بياس ش عنوان عامل رسوبهد ددهنده استفاده

(Greenberg & Shipe, 1979) نيو غلظت پروتئ
حقيپروتئ(يافته رسوب شدييتع)يقين Aبخش.ن

ن) نيتروژن غير پروتئيني( بهياز اختالف كل صورت تروژن
و مقدارنيپروتئ به رسوبنيتروژنخام صورت كرده
حقيپروتئ شديقين كل پروتئ. محاسبه نيغلظت

 فسفات- بورات نامحلول با استفاده از بافر
(Krishnamoorthy et al., 1982) شد اندازه .گيري

با كسر كردن مقدار)B1وAيها بخش(ن محلوليپروتئ
گرين نامحلول از كل پروتئيپروتئ وديدن خام محاسبه

با كم كردن بخش)B1بخش(پروتئين حقيقي محلول
كل پروتئ غير پروتئينينيتروژن شدي از ن محلول برآورد

(Licitra et al., 1996) .نييتعيبراNDIPبخش ،NDF 
شوتوسط  به اين.شدي جداسازينده خنثيمحلول

سديسولفمنظور، ويم حذف گرديت - اورهاز آنزيمد
سپس . (Van Soest et al., 1991) استفاده نشدالزيآم

 صورت54 واتمني با كاغذ صافعمل صاف كردن
و در نهايپذ نيرفت  توسط دستگاه ماندهقيابتروژنيت،

شدييكلدال تع نييتعي برا.(Licitra et al., 1996)ن
ندهي با استفاده از محلول شوC)ADIP(،ADFبخش

وي جداسازVan Soest (1973) بر اساس روشيدياس

م نيسپس آنيزان  با استفاده از دستگاه تروژن متصل به
تعك بB3بخش.ن گرديدييلدال ني پروتئين از اختالف

و در پاADIPو NDIPريمقاد ان، مقدار بخشي برآورد
B2ها از پروتئين خام پروتئين با كم كردن ساير بخش

.(Licitra et al., 1996) محاسبه شد
 آناليز آماري

ب ررسي آماري اختالف موجود بين اطالعات به منظور
به دست آمده در اين پژوهش با مقادير ذكر شده توسط 

CNCPS از آزمونtشدهن بر اساس مشاهدات جفت
و مقايسه آماري انجام گرفت  & Steel)استفاده شد

Torrie, 1980).

و بحث  نتايج
 مورديخوراكمواد تركيب شيمياييريمقادنيانگيم

م1دولجدرشيآزما يها بخشغلظتنيانگيو
2در جدول)CوA،B1،B2،B3(ينيمختلف پروتئ

 به گندم سبوس CPنيانگيم.نشان داده شده است
 CNCPSيجدولمقداراز گرم در كيلوگرم11 زانيم

(Fox et al., 2003)انجمن تحقيقات ملي.د كمتر بو 
(NRC, 2001) زينCP سبوس گندم را مشابه با 

CNCPS )گرم در كيلوگرم ماده خشك 173يعني (
سبوس NDF غلظت. (NRC, 2001) گزارش كرده است

بايدر مقاگندم  مCNCPS جدولسه در80زاني به گرم
آن احتماالً امر اينعلتكه كمتر بودكيلوگرم به دليل

بهاست كه   باعثوهشدنطور كامل از سبوس جدا آرد
به علت(استگرديده سبوس گندم NDF غلظتكاهش
 براي جداسازي آردكار رفتهبههاي ماشين بودنقديمي

سبوس در بازار كه باعث شده قيمت زياديا،در كشور
مقداري از محتويات دانه نيز توسط فروشنده به آن 

شاضافه و سودده شود تا درصد سبوس بيشتري عرضه
 سبوس گندم با مقدار EE غلظت.) حاصل شودبيشتري

ت ذكر . نداشتيتوجه اختالف قابلCNCPSوسط شده
بايدر مقا سبوس گندمNPNو SPغلظت رديمقا سه

در ذكر  با مصرف SP غلظت. بيشتر بودCNCPS شده
و بايد تا حد امكان اختياري خوراك ارتباط عكس دارد

لذا در . (Chamberlain & Wilkinson, 2000) باشد كم
بايجمي در تنظي از سبوس داخلزمان استفاده ديره

تاك فراهم شوندهريتخمبه آسانيي انرژيمقدار كاف رد
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ميسنتز پروتئ بهبهيكروبين شونهيصورت د انجام
(Chamberlain & Wilkinson, 2000) و از بخشNPN 

سو. استفاده شوديخوبهب در سبوسC گر، بخشيدياز
باي در مقايداخل  ADIPبخش. كمتر بودCNCPSسه

نيبرآورد كم خوراك استگوارش غيرقابلتروژني از و
 استيت بهتر سبوس داخليفيكهدهند بودن آن نشان

(Chamberlain & Wilkinson, 2000).
سه با تفالهيدر مقا مورد آزمايش قند تفاله چغندر

شتريب CPيدارا CNCPSچغندر قند موجود در جداول 
ا.بودي كمترNDFو  حدي علت ين اختالف احتماالً تا

مدب نيت زراعيريه  مربوط استيتروژنيو مصرف كود
(McDonald et al., 1995).غلظت NDIP تفاله 

بايدر مقاچغندرقند داخلي در مقدار سه ارائه شده
ب CNCPS جدول بهنيشتر پروتئيكمتر بود اما متصل

ميتشك ADIP بخشرايواره سلوليد يعني؛داديل
ب دري از پروتئيشتريبخش  قنداله چغندرتفن موجود

ويرقابل تجزيغاستفاده در ايرانمورد  گوارش غيرقابله
و استفاده از ارقام جدول  موجب بروز خطا CNCPSاست

ج  هنگام استفاده از تفاله چغندر داخلييسينورهيدر
.خواهد شد

و پروتئين خالص كورنل سيستم جدوليمقاديرو (IR)خوراكي مورد استفاده در ايران مواد تركيب شيميايي-1جدول  كربوهيدرات
)CNCPS) )گرم در كيلوگرم ماده خشك)
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يهاي كنجاله سويا نمونهCPنيبچشمگيريتنوع
ايمورد بررس تا 396از(ن پژوهش وجود داشتي در

ك524 آن اما ميانگين)لوگرم ماده خشكي گرم در
ك458( با) لوگرم ماده خشكي گرم در  مقدار در مقايسه

به CNCPS (Fox et al., 2003)ذكر شده در جدول

،ي پژوهشيط. كمتر بود گرم در كيلوگرم40زانيم
Reynal et al. (2003) CPگرم در 553را اين خوراك 

و شرايمح.اند كردهگزارشلوگرميك گيط اه، رقميط رشد
و روشيگ ي موارد(McDonald et al., 1995) فرآورياه
درندسته  CP غلظت كه ممكن است موجب تفاوت
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يا اندكي كنجاله سوEE غلظت.ا گردنديكنجاله سو
نيانگيم. بودCNCPSشده توسط شتر از مقدار گزارشيب

شيمورد آزمايايسويها در كنجاله NDIP غلظتهاي
ايدل.دبو CNCPSي جدولرديمقاسه برابر بيشتر از نيل

شي مورد آزمايها در نمونه NDF شتريبغلظت اختالف،
) تقريباً دو برابر( CNCPSسه با ارقام جداوليدر مقا

ن بياست كه موجب شده ديشتريتروژن يواره سلولي با
NRC (2001)،14 در جداولNDIP غلظت. وند شوديپ

ك سه با مقداريدر مقا كه شدهگزارش لوگرميگرم در
ا به جيدست آمده در و  كمتر CNCPS دولن پژوهش

در محلولپروتئينزانيم، پژوهشدر اين.است
سويها نمونه ي جدولمقدار تقريباً نصفاي كنجاله

CNCPS غلظتو بود NPN بايدر مقا  مقدار سه
CNCPSسو. كمتر بود ADIP 5/2 غلظتگر،يدياز

اكه بودCNCPS مقدارر از برابر بيشت  ممكنن امريعلت
 باشد، زيرا وريآفر حرارت بيش از حد در طول است

سمت بهBهاي حرارت بيش از حد موجب انحراف بخش
 ADIPمقدار . (Fox et al., 2003) شود ميCبخش 
كNRC (2001) 8توسط ن خاميلوگرم پروتئيگرم در

بهكهشدهگزارش اري شدهگي اندازهمقدارنسبت ني در
م CNCPS مقدارو پژوهش  كمتريزان قابل توجهيبه

سو ADIPمقداريشي آزمايط. است باايكنجاله مشابه
CNCPS شده است گزارش(Reynal et al., 2003).

يمورد بررسپنبه كنجاله تخميها نمونه CP غلظت
ك439 تا 292از(بود متنوعبسيار لوگرم مادهي گرم در

ك358(آننگين مياو)خشك لوگرم مادهي گرم در
بايدر مقااي طور قابل مالحظههب) خشك ولاجدسه

CNCPS وNRCغلظت. كمتر بود NDF كنجاله 
بايپنبه در مقا تخم و SP غلظت. شتر بوديبCNCPSسه

NPN شي مورد آزماپنبه تخمهكنجاليها در نمونه
 CNCPS شده توسطذكرمقدار بيشتر از تقريباً دو برابر

ا بود كه  كاربرد بيش از حد كودهاين امر احتماالًيعلت
 در NPN قابل مالحظه تجمعباعث كه استيتروژنين

همچنين، . (Juarez Lagunes, 1998) گردد گياهان مي
ممكن است باعث در طول توليد كنجاله فرآوريطيشرا

به تبديل پروتئين  ,.Fox et al)شده باشد NPNها

احتمال افزودن اوره به كنجاله خارجي نيز البته.(2003
 كنجاله NPN كه موجب خواهد شد غلظت وجود دارد

Aافزايش بخش. باشدCNCPSمذكور بيش از جدول

 بيشتري فراهم شده كه NPNبيانگر اين مسأله است كه
ب و لذا مقادير  از مواديشتريقابل تجزيه در شكمبه است

هاي شكمبه يزممغذي قابل دسترس براي ميكروارگان
 لذا در زمان.(Geron et al., 2007)موجود خواهد بود 
ز در نظر گرفتن مقدارينيپنبه داخل مصرف كنجاله تخم

 & Chamberlain) شوندهريخمت آساني انرژيكاف

Wilkinson, 2000)بسيي در بهبود كارا ار مهمي آن
با NDIP غلظت. است  بود ادتريز CNCPS در مقايسه

يبررس مورديها كنجالهشتريب NDFديشاآنليدلكه
،از طرف ديگر. باشد آسيب حرارتي طي فرآوريو

ADIP در مقايسهشيپنبه مورد آزما تخميها در كنجاله
ويكه كمتر بودCNCPS با  مثبتياهي تغذيژگيك

(Chamberlain & Wilkinson, 2000)اي برا ني كاربرد
. نوع كنجاله است

 گرم در 206(پنبه كامل تخمCP غلظتنيانگيم
بايدر مقا) لوگرم ماده خشكيك  شده ذكر مقدار سه

و مقاد(Fox et al., 2003) كمتر CNCPSتوسط ري،
NDF وEEدهنده شتر بود كه در كل نشانيبي آن اندك

ضعيفيك افيت بهيتر ينيك منبع پروتئيعنوانن كنجاله
بايپنبه كامل در مقا تخمSP غلظت. است  جدول سه

CNCPSبس كمتر بود اما زيبخش راياديار  NPN از آن
ميتشك  برابر25تقريباً در پژوهش حاضر NPN(داديل

غلظت). بودCNCPS مقدار موجود در جدولاز بيشتر
و معناست كه پروتئين به اين NPNزياد  قابل تجزيه
 دسترس بيشتري براي ميكروارگانيزمهاي شكمبه قابل

مي فراهم خواهد شد در زمانكه شودو لذا توصيه
جيتنظ يكرهيم ي به انرژبا استفاده از اين خوراك

سرعت قابل دسترس فراهم شود تا از اتالف ناخواسته
 ,.Geron et al) در شكمبه ممانعت گرددنيپروتئ

موجود در پنبه تخمADIPو NDIPريمقاد. (2007
ن ول شده در جداذكرريسه با مقاديز در مقايداخل

CNCPSنيو همچنNRCشتريبيزان قابل توجهيم به
ب بيبود كه و دفع ميشتر پروتئيانگر عبور باشدين

(Chamberlain & Wilkinson, 2000).
 گرم در 703 گلوتن ذرته كنجالCP غلظت

بهلوگرم ماده خشكيك  شده ذكر مقدار بود كه نسبت
) خشك ماده لوگرميكدر گرم CNCPS)663 توسط
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و جدوليمقاديرو (IR)خوراكي مورد استفاده در ايران مواد پروتئين مختلفهاي ميانگين بخش-2جدول  سيستم كربوهيدرات
)CNCPS( پروتئين خالص كورنل

 خام پروتئين
(g/kg DM) 

 پروتئين حقيقي
(g/kg DM) 

 پروتئين محلول
(g/kg CP) تعداد نمونه ماده خوراكي 

IR CNCPS 
P-Value 

IR IRCNCPS 
P-Value 

04/0 294 371 007/0127 171 25162 سبوس گندم
 308-461 118- 132 155-165 دامنه
SD 9/31/69/56

37/0 270 9804/073330 17105 تفاله چغندرقند
 176- 65447-76 100- 109 دامنه
SD 36/43/3123 

002/0 93200 76/0430 499 8458 كنجاله سويا
60- 142 361-506 396- 524 دامنه
SD 5/61651/34

008/0 98200 06/0332 461 6358 كنجاله تخم پنبه
67- 143 260-369 292- 439 دامنه
SD 6/70815/32

02/0 400 260 03/0173 244 2206 تخم پنبه كامل
 256-264 171-176 204- 208 دامنه
SD 8/25/21/7

2240091/0 03/0693 663 2703 كنجاله گلوتن ذرت
18-28 691-696 701- 705 دامنه
SD 8/28/21/7

-- 141 585-- 1672 بقاياي كشتارگاهي طيور
50009/0 193 023/0724 938 1854 پودر خون

020/0 324 213 011/0289 409 1296 مندابكنجاله
003/0 200 1462603/04/20595 باگاس

2جدول ادامه
AB1

g/kg CP g/kg SP g/kg CP g/kg SP تعداد نمونه ماده خوراكي 
IR IRCNCPS 

P-Value 
IR IRCNCPS 

P-Value

04/0 550 412 04/0153 450 588 25218 سبوس گندم
224-480 154-201 520-776 188-260 دامنه
SD 31 103 6/50103 

16/029884004/0 960 912 17301 تفاله چغندرقند
20-6145-65 855-980 163-382 دامنه
SD 37 4/567/54/56

016/0 450 043/032344 550 861656 كنجاله سويا
202-17589-41 418-25798-101 دامنه
SD 34 182 5/9182 

024/0 600 024/022245 400 674755 كنجاله تخم پنبه
133-13494-35 506-34867-108 دامنه
SD 31 157 1/11157 

003/0 975 25005/098377 623 2162 تخم پنبه كامل
374-93380-104 616-625 156-168 دامنه
SD 0/64/65/52/4

039/0 250 033/00/8364 750 214636 كنجاله گلوتن ذرت
357-5/5371-11 630-10642-18 دامنه
SD 0/45/88/29/9

--1178-- 922 1130 بقاياي كشتارگاهي طيور
002/0 1000 00/00001/041212 788 1152 پودر خون

003/0 350 887 004/0189 650 124113 مندابكنجاله
15/0386450054/0 950 936 1557 باگاس
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2جدول ادامه
B2NDIP B3C (ADIP) 

g/kg CP g/kg DM g/kg CP g/kg CP g/kg DMg/kg CP ماده خوراكي 
تعداد
 IR IRIRCNCPS نمونه

P-
Value 

IR IRIRCNCPS 

P-
Value 

6/6417/63015/0 23/0194 219 38235 394 25سبوس گندم
26-4/559-542/9- 374 217- 35405-66 148- 458دامنه
SD124 9/123/77114 4/16/12

019/0 110 0002/0158/19189 530 21204 466 17تفاله چغندرقند
 162- 17241-024-59 179- 19241-24 409- 443دامنه
SD11 3/35/309/165/18/34

245320001/0 50001/0115 77168 8739كنجاله سويا
47-1967-30 100- 193 158- 71240-106 628- 774دامنه
SD57 2/13365/383/41/8

22618012/0 089/0105 100 59166 6738كنجاله تخم پنبه
46-1994-3127- 78178- 31272-79 585- 838دامنه
SD114 9/20815/609/36/22

0/60028/0197/178660081/0 6/21105 2635تخم پنبه كامل
84-5/1491-1521-23 103- 20107-3/23 629-641دامنه
SD0/67/18/20/43/39/4

7/26382017/0 030/0114 110 152 107 2826كنجاله گلوتن ذرت
32-4/2043-33 109- 120 150- 154 102- 112 822- 831 امنهد

SD5/40/58/25/53/61/7
--00/000/000/0--00/000/0 1859 طيوربقاياي كشتارگاهي

00/000/000/00/10001/0--00/000/0 1807پودر خون
042/0852/17588/6335/0 106 3/42143 1644 مندابكنجاله

005/0 650 003/0711/12263 750 1713/15333 اگاسب

ز مقدارين)2001(انجمن تحقيقات ملي. بودتراديز
ك650(يتقريباً مشابه كرده را گزارش) لوگرمي گرم در

باي كنجاله گلوتن ذرت در مقاNDF غلظت.است  سه

CNCPSويب ا. آن كمتر بودEEشتر وSPن،يعالوه بر
NPNبايدر مقا گلوتن ذرته كنجال ر كمت CNCPS سه

 پروتئينموجود در ايران كنجاله گلوتن ذرتيعني؛ بود
ميشتريبيعبور هكنجالنيا ADIP اما. كندي را فراهم

كه CNCPS مقدار ذكر شده توسط برابر2اًحدود است
 NDIP غلظت. باشدميآنترفيضعفيتيك دهنده نشان

در81(كمتر Reynal et al. (2003)توسط  گرم
ك64( بيشتر ADIN اما،)لوگرميك ) لوگرمي گرم در

.شده استگزارش
 در جداول طيوربقاياي كشتارگاهيدر مورد

CNCPSبقاياي به هر حال،. استنشدهي گزارشا داده
ري مقاديدر پژوهش حاضر داراكشتارگاهي طيور 

مقي بود كه در مقاEEو CPيتوجه قابل  ذكرريادسه با
سو. شتر استيبNRC (2001) در جدولشده ياز

ز گر،يد اي از پروتئياديبخش راين  NPNن فراورده

ميتشك ك 922(داديل  پروتئين قابل لوگرميگرم در
دلكه) حل آنياحتماالً و سازي ضعيف شرايط ذخيرهل

ژهيوهبآنهيتجزوپروتئينبه آسيب شديد وارد شدن
اب. باشديم NPN به نيه هر حال، در صورت مصرف

بايجيه نشخواركنندگان انرژيعات در تغذيضا ديره
اي گردد تا بهترمتوازنيخوبهب ن مقدارين استفاده از
 در ADIPو NDIP غلظت. حاصل گرددNPNاديز

صفر بود كه علت آن فقدان بقاياي كشتارگاهي طيور
NDF وADF)استبدن جانوراندر)1جدول .

درپودر خون CPغلظت باي در مقايرانا موجود سه
CNCPS وNRC غلظت كمتر، اما EEطور قابل آن به
درياNPN غلظت. شتر بوديبيا مالحظه ن فراورده

گيري اندازهمقداركه با صفر ذكر شده CNCPSجدول
ك788(پژوهششده در اين  نيلوگرم پروتئي گرم در

لت آن ممكنعو دارديا مالحظه قابلتفاوت) محلول
يعني.سازي باشد ذخيرهو توليدطياست اختالف در شرا

م  منبعيرسد پودر خون داخليبر خالف انتظار، به نظر
نيعبورپروتئين مناسب و بخش قابلي از شكمبه ست
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و توسط پروتئينازيتوجه ميكرو آن در شكمبه
مي تجزها يسمارگان بهيه و از شود منظور استفاده مناسب

ي برابه آساني قابل دسترسياز به منبع انرژين،آن
سو.ها كامالً ضرورت دارد كروبيم  گر، پودر خونيدياز

 بود ADIPي قابل توجهغلظتي حاوايران موجود در
،يواره سلوليديكه با توجه به صفر بودن غلظت اجزا

م آسيعلت آن احتماالً به واكنش و دريب حرارتيالرد
اسيطول فراور .(McDonald et al., 1995)ت مربوط
 ذكرريمقادابدر مقايسه منداب كنجاله CP غلظت

كCNCPS)409 شده در و) لوگرم ماده خشكي گرم در
NRC)378ك و كمتر) لوگرم ماده خشكي گرم در
بEEو NDF هاي غلظت و SP غلظت.شتر بودي آن
NPN سه با مقداري در مقاموجود در ايران كنجاله منداب

مCNCPSده توسطشذكر دهدي كمتر بود كه نشان
ايكنجاله منداب داخل دريت بهتريفيكلحاظني از

سو. داردي خارجيها سه با نمونهيمقا گر، كنجالهيدياز
ي داراCNCPSسه با جدولي در مقايمنداب داخل

NDIPشتر، امايبADIPني پروتئيعني است؛ي كمتر
گغيرقابل در تجزيه در شكمبه اما قابل  روده وارش
 فراهمي خارجيها سه با نمونهي را در مقايتر مطلوب

.(Chamberlain & Wilkinson, 2000)آورديم
بايدر مقاي داخل باگاسCP غلظت  CNCPS سه

ا. آن كمتر بودEEو NDFو غلظت بيشتر ن امري علت
و روشيت زراعيرياحتماالً به مد  متفاوتيها مزرعه

دريباگاس داخل. مربوط است پس از برداشتيفراور
بايمقا . بوديشتريبNPNو SPي داراCNCPSسه

گياصوالً هر چه شرا تر باشد، غلظت اه مناسبيط رشد
NPNب  ,.McDonald et al)شتر خواهد بودي در آن

باي در مقاينمونه باگاس داخل. (1995  CNCPSسه
صورت آن بهADIP بود، اما زيادييليخNDIPيدارا

مي توجهقابل يدهد فراورده داخلي كمتر بود كه نشان
 قابلين عبورين پروتئي جهت تأميترل مطلوبيپتانس

 ,Chamberlain & Wilkinson)گوارش در روده دارد

2000).
ب شين تركيهمانگونه كه مالحظه شد، ييايميب

و مقاديابي مورد ارزي خوراكيها نمونه ري در كشور
ازيوهب(CNCPSجداول )يني پروتئيها نظر بخشژه

ز و تنوع ا. وجود دارديادياختالف ن اختالفيعلت
گيميط اقليممكن است شرا اتياه، عملي منطقه رشد

و حاصلخي، شرايو كوددهيزراع  خاك،يزيط آب
ب ويط انبارداري كشت شده، شرايهان رقمياختالف

لذا در زمان كاربرد. پس از برداشت باشديهايفراور
درياه خوراك جي در تنظ كشورداخلموجود بايم ره

د موارد مذكور را در نظري باCNCPSافزار استفاده از نرم
و به جا  از CNCPS جدوليب خوراكي تركيداشت

.شگاه استفاده كردي شده در آزمايريگر اندازهيمقاد
 گيري نتيجه

بي تركبين نتايجموجود با توجه به اختالفات
ويراكخويها نمونهييايميش ذكرريمقاد اين آزمايش

 توصيه NRCو همچنين CNCPSولاجدشده در 
جا مي نيانگيماز مذكور، اولجدري مقاديشود به

 مواديبا بررس ماًياستفاده گردد كه مستقياطالعات
درخوراك ازي خوراكيها نمونه( كشور داخلي موجود

و مراحل رشديميط اقليمناطق مختلف، شرا  مختلف
جدست آمده استهب)مختلف باوتر متعادلييهارهي تا

. حاصل گرددياتالف كمتر مواد مغذ
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