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 چکیده

 یبند بخش و پروتوزوآ، شمارش ای، شکمبه هایفراسنجه برخی مغذی، مواد یپذیر تجزیه بر اتوکالو و کیاست دیاس با گاودانه فرآوری تأثیر
 روزه( 21 های )دوره 3 در 3 فاکتوریل آزمایش در ای شکمبه فیستوالی دارای گوسفند راس سه از استفاده با کرنل ستمیس اساس بر نیپروتئ
 (3 و درصد( 8 استیک )اسید شیمیایی روش به شدهفرآوری اودانهگ (2 خام؛ گاودانه (1 شامل؛ آزمایشی تیمار سه گرفت. قرار بررسی مورد

 منظور به ها کیسه انکوباسیون بود. کیلوپاسکال( 117 فشار و گرادسانتی درجه 121 دمای در )اتوکالو فیزیکی روش به شده فرآوری گاودانه
 پروتئین گذاریکیسه آزمایش در آمدهدستبه نتایج اساس بر گردید. انجام 48 و 24 ،11 ،8 ،4 ،2 های ساعت در پذیری تجزیه آزمایش انجام
 کاهش شکمبه در را گاودانه خام پروتئین و خشک ماده پذیری تجزیه قابلیت فرآوری نوع دو هر گردید. محاسبه نیز تیمارها متابولیسم قابل

 اتوکالو نداشتند. تأثیر متابولیسم قابل پروتئین محتوی بر اما گردیدند شکمبه در پذیریتجزیه روند تغییر سبب ها فرآوری کهاین علیرغم دادند.
 دو هر تأثیر تحت شکمبه آمونیاکی نیتروژن (.P<50/5) داد افزایش را تجزیه کند هایبخش و شد  B1و A پروتئینی هایبخش کاهش سبب
 مصرف شده اتوکالو گاودانه که هایی دام در شکمبه پروتوزوآی جمعیت (.P=51/5) بود کاهش به متمایل خام گاودانه به نسبت فرآوری روش
 سبب استیک( )اسید شیمیایی و )اتوکالو( فیزیکی هایفرآوری که داد نشان نتایج (.P=54/5) بود بیشتر تیمارها دیگر با مقایسه در بودند کرده

  است. بوده بیشتر شکمبه از پروتئین کردن عبوری بر اتوکالو فرآوری تأثیر میان این در که گرددمی شکمبه در پروتئین یپذیر تجزیه کاهش

 
 .گاودانه ،ای شکمبه های فراسنجه شیمیایی، فرآوری پروتئین، پذیریتجزیه :کلیدی هایواژه
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ABSTRACT 

The present study was evaluated the effects of acetic acid treating and autoclaving the bitter vetch (Vicia ervilia) on nutrients 
degradability, protozoa counts, some ruminal parameters, and metabolisable protein. Three Farahani permanent rumen-
canulated sheep were used in a 3×3 Latin square design with 21-d periods. Three experimental treatments were; 1) raw bitter 
vetch, 2) chemical processed bitter vetch, and 3) physical processed bitter vetch. Treating bitter vetch with 8% acid acetic 
and its autoclaving (121 ˚C, 117 Kpa, 20 min) were considered as chemical, and physical processing, respectively. The 
incubation times for in situ experiment were 2, 4, 8, 16, 24 and 48 h. Metabolisable protein was estimated based on in situ 
data as well. The results cleared that both processing methods (i.e. chemical and physical) reduced the degradation of dry 
matter and protein in the rumen which physical treating was more effective in this reduction. However the processing 
methods did not change metabolisable protein content of treatments. The results of protein fractionation showed that 
autoclaving caused to reduce the A and B1 fractions and increased the slow degradable fractions (P<0.05). Ruminal 
ammonia nitrogen concentration was tended to be significant (P=0.06). The protozoa count increased in rumen fluid of 
sheep fed autoclaved bitter vetch. The results of the current study showed that both chemical (treating with acetic acid) and 
physical processing (autoclaving) transferred the protein degradation from the rumen into small intestine and the effect of 
physical treating (autoclave) was more relevant.    
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 مقدمه

 39 حدود دارای Bitter vetch (Vicia ervilia) گاودانه

 که باشد می نشاسته درصد 94 و پروتئین درصد

 صورت به و دارد دام تغذیه در استفاده قابلیت

 پرواری های بره جیره در سویا کنجاله جایگزین

(Hadad, 2006)، طیور تغذیه در و (Sadeghi et al., 

 استفاده (Moini et al., 2010) شیری گاو و (2009

 این مغذی، ضد ترکیبات بودن دارا وجود با است. شده

 از ایمنی سیستم دهنده بهبود ترکیبات دارای خوراک

 Okba et) باشد می خود دارویی شبه ترکیبات طریق

al., 2017.) لگومینه هایدانه آمینه اسیدهای پروفایل 

 برخی به تنها و بوده کامل غالت هایدانه مانند عموما

 و الیزین مانند کننده محدود آمینه اسیدهای از

 خود ایآمینه اسید کمبودهای جبران جهت متیونین

 .(Petterson & Mackintosh, 1994) دارند نیاز

 از ها دام تغذیه در لگومینه های دانه از استفاده

 پایین نیز ها آن بازدهی و بوده برخوردار محدودیت

 از باالیی سهم که است این مهم دالیل از یکی است.

 سرعت با محلول پروتئین را ها دانه این پروتئین کل

 55 لگومینه، های دانه در دهد. می تشکیل باال تجزیه

 ها آلبومین را دانه پروتئین از درصد 744 تا

 )پروتئین ها گلوبولین آب(، در محلول های )پروتئین

 ها نگلوتلی را درصد 75 تا صفر بین و نمک( در محلول

 دهند می تشکیل ضعیف( قلیاهای در محلول )پروتئین

 )بخش ها پروالمین فاقد ها دانه این پروتئینی بخش و

 ,Van Straalen & Tamminga) است الکل( در محلول

 تجزیه نرخ یک که است شده اثبات طرفی از .(1990

 تجزیه میان توازن ریختن بهم به منجر باال ای شکمبه

 در و شده میکروبی وتئینپر زسنت نرخ و پروتئین

 شکمبه از نیتروژن هدرروی موجب تواند می نتیجه

 & Tamminga et al., 1990; Van Straalen) گردد

Tamminga, 1990). نسبتاً محتوای دلیل به همچنین 

 های فرآوری انجام لگومینه هایدانه در نشاسته باالی

 تأثیر نیز نشاسته دسترسی بر شیمیایی و فیزیکی

 باشد. داشته متقابل اثر نپروتئی با تواند می که ذاشتهگ

 & Robinson) دادن حرارت نظیر متفاوتی های فرآوری

McNiven, 1993)، کردن پلت (Goelema et al., 

 اتوکالو و (Cros et al., 1991) کردن اکسترود ،(1999

 های دانه مورد در ،(Aguilera et al., 1992) کردن

 شده داده نشان نیز اخیرا است. گرفته صورت لگومینه

 ضد وضعیت بهبود سبب هافرآوری انواع انجام که است

 ,.Olawoye et al) گردد می ها دانه از دسته این در مغذی

 روند بر گاودانه فیزیکی فرآوری تأثیر (.2017

 گرفته قرار بررسی مورد تر پیش مغذی مواد یپذیر تجزیه

 با نتایج مقایسه اما ((Aguilera et al., 1992 است

 انجام اینکه لحاظ به است. نیاز مورد نیز شیمیایی فرآوری

 مواد دسترسی قابلیت تواند می متفاوت های فرآوری

 تأثیر تحت را شکمبه های باکتری و پروتوزوآ برای مغذی

 انواع انجام زمان در پروتوزوآ شمارش بنابراین دهد قرار

 به کمتر تر پیش هک باشد بحث قابل تواند می نیز فرآوری

 انجام ترپیش کهاین به توجه با است. شده توجه آن

 هم است توانسته غالت در فیزیکی و شیمیایی فرآوری

 شکمبه در نشاسته هم و پروتئین یپذیر تجزیه قابلیت

 Kazemi-Bonchenari et) دهد قرار تأثیر تحت را ها دام

al., 2017) فرآوری تأثیر مقایسه مورد در رسد می نظر به 

 پذیری تجزیه و دسترسی قابلیت بر شیمیایی و فیزیکی

 نیاز مورد بیشتری تحقیقات لگومینه دانه در مغذی مواد

 )فیزیکی ها فرآوری انواع تأثیر است ممکن بنابراین است.

 در متابولیسم قابل پروتئین محتوی بر شیمیایی( و

 یها خوراک جزو که گاودانه ویژه به و لگومینه های دانه

 پژوهش به نیاز باشد می دسترس قابل نیز ایران در بومی

 فرآوری تأثیر حاضر پژوهش در باشد. داشته بیشتر

 بر )اتوکالو( فیزیکی و استیک( )اسید شیمیایی

 های فراسنجه برخی مغذی، مواد یپذیر تجزیه

 قابل پروتیئن سطح پروتوزوآ، شمارش ای، شکمبه

 و گذاری، کیسه روش اساس بر شدهمحاسبه متابولیسم

 کرنل سیستم براساس پروتئین بندی بخش همچنین

(CNCPS) است. گرفته قرار مطالعه مورد گاودانه روی بر  

 

 هاروش و مواد
 مدیریت و آزمایشی تیمارهای و آزمایش انجام محل

 آزمایشی های دام

 گروه تحقیقاتی ایستگاه در حاضر پژوهش انجام محل

 دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی دانشکده دامی علوم
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 مقایسه و بررسی منظور به است. گرفته انجام اراک

 سه گاودانه بر یکیفیز و شیمیایی فرآوری انواع تأثیر

 تیمار (7 شد. گرفت نظر در زیر های صورت به تیمار

 گرفت. قرار آزمایش مورد خام گاودانه آن در که شاهد

 با آن تیمار شامل که گاودانه شیمیایی تیمار (3

 فیزیکی تیمار (9 و بود درصد 5 استیک اسید محلول

 737 دمای در گاودانه کردن اتوکالو شامل که گاودانه

 مدت به و کیلوپاسکال 771 فشار و سانتیگراد درجه

 رطوبت تغییر به توجه با گرفت. صورت دقیقه 34

 44 حصول زمان تا ها دانه تمامی فرآوری، از بعد ها دانه

 قرار استفاده مورد ها دام تغذیه رایب خشک ماده درصد

 سپس و فرآوری هفتگی صورت به ها دانه گرفتند. می

 بافت تا شدند می آسیاب غلتکی آسیاب وسیله به

 فرآوری انجام برای .نباشد گذارتأثیر پاسخ بر ها  دانه

 نسبت با گاودانه استیک( اسید با )فرآوری شیمیایی

 از پس و شده خیسانده درصد 5 استیک اسید در 7:7

 فرآوری برای .شد آسیاب اتاق دمای در شدن خشک

 737 دمای در کامل دانه کردن( )اتوکالو فیزیکی

 کیلوپاسکال 771 فشار تحت و گراد سانتی درجه

(kpa) تحت اتوکالو، دستگاه در دقیقه 34 مدت برای 

 44 تا شدن خشک از پس و شده پخته بخار فشار

 شدن هآماد از عدب شدند. آسیاب خشک ماده درصد

 های بره به مربوط های جیره در آزمایشی، تیمارهای

 منظور این به گرفتند. قرار آزمایش مورد شده فیستوال

 فیستوالدار فراهانی نژاد نر گوسفند راس سه از

 شد. استفاده کیلوگرم 95 وزن میانگین با و ای شکمبه

 و شد اجرا 9 در 9 چرخشی طرح قالب در آزمایش

 روز 79 دوره هر در که بود آزمایشی ورهد 9 شامل

 روز 1 و آزمایشی شرایط به سازگاری دوره ابتدایی

 از یک هر .یافت اختصاص گیری نمونه به بعدی

 از یک هر به تصادفی صورت به آزمایشی تیمارهای

 کامالً صورت به ها جیره شد. داده اختصاص ها دام

 3 و (TMR; Total mixed ration) شده تهیه مخلوط

 74 حد در و عصر 75 و صبح 5 ساعات در روز در بار

 داده قرار حیوان اختیار در نگهداری حد از باالتر درصد

 آزمایش طول در آزمایش محیط دمای میانگین شد.

 آزادانه صورت به آب چنینه بود. سانتیگراد درجه 39

 روزانه مصرفی خوراک شد. داده قرار هاآن اختیار در

 مصرف مقدار اینکه به توجه با گردید. ثبت دوره هر در

 هر در گرم 754) بود برابر تیمار سه هر در گاودانه

 پروتئین و متابولیسم قابل انرژی محتوای کیلوگرم(

 .بود هم مشابه نسبتاً آزمایشی های جیره در خام

 احتیاجات اساس رب آزمایشی های جیره فرموالسیون

 ملی اتتحقیق انجمن توسط شده توصیه مغذی مواد

(National Research Council, 2007) گرفت. صورت 

 تنها و بوده یکسان تیمار سه هر در مصرفی پایه جیره

 به شده اضافه گاودانه نوع در جیره سه این تفاوت

 زیر تیمارهای شامل آزمایشی های جیره بود. جیره

 کیلوگرم در گرم 754 همراه به پایه جیره (7 :بودند

 در گرم 754 همراه به پایه جیره (3 ،خام گاودانه

 5 استیک اسید محلول با شده فرآوری گاودانه کیلوگرم

 کیلوگرم در گرم 754 همراه به پایه جیره (9 ،درصد

  .شده اتوکالو گاودانه

 

 شده گیری اندازه صفات

 آزمایشی، های نمونه خشک ماده تعیین جهت

 در شد، گرفته هفتگی صورت هب خوراک های نمونه

 ساعت 95 مدت برای گراد سانتی درجه 55 دمای

 متری میلی 7 توری از استفاده با و شدند خشک

 ماده شده، تعیین کخش ماده اساس بر شدند. آسیاب

 به آزمایش اجرای طول در ها دام مصرفی خشک

 محتوی همچنین شد. گیری اندازه روزانه رتصو

 گیری اندازه نیز خوراک هاینمونه در موجود پروتئین

 مقایسه و بررسی منظوربه .(AOAC, 2000) شد

 خام پروتئین و آلی ماده خشک، ماده یپذیر تجزیه

 نایلون هایکیسه روش ذکرشده تیمار سه به مربوط

bags)  (in sacco منظور بدین شد. گرفته کاربه 

 سانتی 1 ×77 اندازه با داکرون جنس با هایی کیسه

 هر برای شد. تهیه میکرومتر 99 منافذ قطر با متر

 تیمارشده و شیمیایی تیمارشده خام، )گاودانه تیمار

 ،9 ،3 صفر، زمان شامل انکوباسیون های زمان فیزیکی(

 نظر در زمان هر برای تکرار دو با 95 و 39 ،75 ،5

 از قبل گاودانه شده فرآوری و خام هایدانه شد. گرفته

 آزمایشگاهی آسیاب با هاکیسه داخل در دادن قرار

 های دانه از گرم 5 مقدار کیسه هر در شدند. آسیاب

 متری میلی 3 غربال از شده داده عبور و شده آسیاب
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 داخل به همگانی صورتبه ها کیسه ورود شد. ریخته

 های کیسه اسیون،انکوب از پس و گرفت صورت شکمبه

 شکمبه از شده مشخص های زمان در نمونه حاوی

 ساعت، نیم مدت به سرد آب با شستشو از پس و خارج

 آزمایشگاه به یپذیر تجزیه میزان تعیین منظور به

 نمونه دو نیز صفر زمان گیری اندازه برای یافتند. انتقال

 همه سپس شده، داده شستشو دقیقه 94 مدت به

 گراد سانتی درجه 55 دمای با آون داخل در های کیسه

 درصد سپس شدند. خشک ساعت 95 مدت به

 و متوسط کم، عبور های سرعت در مؤثر پذیری تجزیه

 ماده خشک، ماده برای c و a، b های فراسنجه و زیاد

 غیر معادله از استفاده با نشاسته و خام پروتئین آلی،

 از استفاده با Ørskov & McDonald (1979) خطی

 زیر معادله طریق از و NEWAY (1992) افزار نرم

 گردید: محاسبه

p = a + b (1 – e
-ct

). 

 بخش b )درصد(، تجزیه تند بخش a فوق رابطه در

 t زمان، واحد در تجزیه نرخ ثابت c )درصد(، تجزیه کند

 بررسی منظور به باشد.می شدن ناپدید درصد p و زمان

 جمعیت و آمونیاکی نیتروژن بر آزمایشی تیمارهای اثر

 صبح دهی خوراک از بعد ساعت 9 در شکمبه پروتوزوآی

 با مایع و شد رفتهگ شکمبه مایع خأل پمپ وسیله به

 غلظت گردید. صاف الیه چهار متقال پارچه از استفاده

 هیپوکلریت -فنل روش از استفاده با آمونیاکی نیتروژن

 شمارش (.Broderick & Kang, 1980) گردید تعیین

 روش با و هموسیتومتر مخصوص الم توسط پروتوزوآ

Dehority (2003) ثابت منظوربه گرفت. صورت 

 محلول از لیترمیلی 5 تا 9 میزان ها، یاخته تک داشتن نگه

 از 3 به 7 نسبت )با نمک -فرمالین کننده تثبیت

 به درصد( 4/4 مرک نمک و درصد 5/91 فرمالدهید

 اضافه شدهصاف شکمبه مایع از لیتر میلی 35 مقدار

 و شده منتقل آزمایشگاه به بالفاصله ها نمونه و گردید

 از قطره یک آزمایشگاه، در گرفتند. قرار شمارش مورد

 مدرج الم روی بر درصد 91 فرمالین کنندهتثبیت مایع

 پروتوزوآ تعداد و ریخته پروتوزوآ شمارش مخصوص

 شمارش 94 بزرگنمایی با و نوری میکروسکوپ توسط

 و گرفت صورت شمارش بار 9 مونهن هر برای شد.

 شدهشمارش های یاختهتک تعداد میان که صورتیدر

  شد.می تکرار شمارش داشت، وجود الییبا اختالف

  جیره شیمیایی ترکیب و خوراکی مواد اقالم .7 جدول

 (خشک ماده کیلوگرم در گرم اساس )بر پایه آزمایشی

Table 1. The percentages of feed ingredients (DM 

basis) and nutritive value of the basal diet 
Diet Basal diet 

Composition (g/kg)  

Alfalfa Hay 490 

Wheat Straw 210 
Barely grain 100 

Bitter vetch (Raw or treated) 150 

Wheat bran 40 
Salt 3 

Vit-Min Premix1 7 

Chemical analysis (g/kg DM)  
Dry matter  892.1 

Metabolizable Energy (Mcal/kg DM) 2.3 

Crude protein 128 
Ca 6.5 

P 2.2 

 ؛Tc برای؛ کیلوگرم هر در گرم 754 مصرف شامل آزمایشی تیمارهای .7

 تیمار گاودانه ؛T2 استیک، اسید با شده تیمار گاودانه ؛T1 خام، گاودانه

 اتوکالو. با شده
Basal diet was contained 150 g/kg of bitter vetch as raw (Tc), treated 

with acetic acid (T1) and autoclaved (T2).  

1. Contained per kilogram of supplement: 250,000 IU vitamin A, 

40,000 IU vitamin D, 1,000 IU vitamin E, 110 g Ca, 45 g P, 20 g 

Mg, 15 g Na, 1000 mg Fe, 2000 mg Zn, 500 mg Cu, 750 mg Mn, 20 

mg I, 10 mg Se and 8 mg Co. 
   

 ،A، B1، B2) پروتئین مختلف های بخش تعیین

B3، و C) منظور به شد. انجام کرنل سیستم اساس بر 

 از پروتئینی( غیر )نیتروژن A پروتئین بخش تعیین

 از همچنین و شد استفاده اسید تانگستیک روش

 بافر بوراتو بافر )حاوی کرنل سیستم های شوینده

 اساس بر دیگر های بخش گیری اندازه برای فسفات(

Licitra et al. (1996) از استفاده با گرفت. مانجا 

 (c و a، b) خام پروتئین یپذیر تجزیه ضرایب

 همچنین و نایلونی های کیسه روش از آمده دست به

 آمده دست به اسیدی شوینده در نامحلول نیتروژن میزان

 قابل پروتئین برآورد به مربوط های فراسنجه گاودانه، از

 از هاستفاد با آن به مربوط های فراسنجه و متابولیسم

 (.,AFRC 1992) شد زده تخمین زیر روابط

1) QDP = a × CP  

2) SDP = (bc/c+k) × CP 

3) ERDP = 0.8 (QDP) + (SDP) 

4) UDP = CP – (QDP + SDP) 
5) DUP = 0.9 (UDP – (6.25 × (ADIN) 

6) MP = 0.6375 × (ERDP) + DUP 
 

 نظر در زیر صورت به ها فراسنجه هایمعادله این در

 پذیری تجزیه با پروتئین =QDP بودند: شده گرفته

 کند یپذیر تجزیه با پروتئین =SDP شکمبه، در سریع
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 در مؤثر تجزیه قابل پروتئین =ERD شکمبه، در

 شکمبه، در تجزیه قابل غیر پروتئین =UDP شکمبه،

DUP= هضم، قابل تجزیه قابل غیر پروتئین MP= 

 هضمی. مواد عبور نرخ =k متابولیسم، قابل پروتئین

 

  آماری تجزیه

 تجزیه مورد متعادل چرخشی طرح قالب در در ها داده

 زیر صورت به طرح این آماری مدل گرفتند. قرار آماری

 است:

Yijklm = µ+Ti+Cj+Pk+Rl+eijklm. 

 میانگین =µ مشاهده، هر مقدار =Yijklm آن در که

 =Rl و دوره اثر =Pk حیوان، اثر =Cj تیمار، اثر =Ti کل،

 و زمان( )اثر داشتند تکرار که بود هایی داده دمور در

eijklm= هایی داده مورد در باشد. می آزمایشی خطای اثر 

 گیری نمونه زمان اثر داشتند زمان واحد در تکرار که

 واریانس تجزیه نهایت در (.Rl) شد گرفته نظر در نیز

 تجزیه افزارنرم شده GLM رویه از استفاده با ها داده

 آزمون روش به ها میانگین مقایسه گرفت. صورت آماری

 به مربوط های داده گرفت. صورت دانکن ای دامنه چند

 قرار تجزیه مورد گیری لگاریتم از بعد پروتوزوآ شمارش

 ترتیب به >7/4P و >45/4P احتمال سطح گرفتند.

 در دار معنی به متمایل و دار معنی آماری اختالف مبین

 .شدند گرفته نظر

 

 بحث و نتایج

 این در استفاده مورد خام گاودانه پروتئین سطح

 که بود خشک( ماده اساس )بر درصد 54/39 آزمایش

 و استیک اسید با شدهارتیم )خام، تیمار سه قالب در

 در همچنین و پذیری زیهتج آزمایش در و شده( اتوکالو

 اتری، عصاره سلولی، دیواره شد. استفاده ها دام تغذیه

 به مربوط (NFC) الیافی غیر راتکربوهید و خاکستر

 و 3/9 ،5/7 ،1/74 ترتیب به هم آزمایش مورد گاودانه

 در گوسفندان روزانه مصرفی خوراک بود. درصد 1/57

 کیلوگرم 97/7 و 93/7 ،95/7 برابر 9 و 3 و 7 تیمار

 نداشت. وجود نیز داری معنی تفاوت که بود روز در

 با شده آوریفر های گاودانه به مربوط شیمیایی ترکیب

 عصاره خام، نیپروتئ) نداشت تفاوتی خام گاودانه

 ،45/3 ،54/39 برابر ترتیب به خاکستر و NDF ،اتری

 ها دانه رطوبت تنها بود(. درصد 19/5 و 17/79

 برابر ترتیب به 9 و 3 ،7 تیمارهای )برای بود متفاوت

 توسط مصرف از قبل البته که دبو درصد 55 و 15 ،54

 رطوبت تا گردید می خشک درصد 44 وبترط تا ها دام

 که ازآنجایی حال، هر به باشد(. نداشته نتایج بر یتأثیر

 برای خشک ماده درصد 44 با تیمار سه هر در ها دانه

 استفاده گذاری کیسه آزمایش برای یا و ها دام تغذیه

 .Moini et al نداشت. نتایج در یتأثیر شدند می

 درصد، 54/33 را انهگاود خام پروتئین غلظت (2010)

 گزارش درصد Arabestani et al. (2011) 53/31 اما

 یپذیر تجزیه های مولفه بر فرآوری روش تأثیر کردند.

 در گاودانه شده فرآوری و خام های دانه خشک ماده

 اسید با گاودانه فراوری است. شده آورده 3جدول

 بخش در دار معنی کاهش سبب اتوکالو و استیک

 روش دو هر (.P<47/4) شد شوندهتجزیه سریع

 افزایش موجب شاهد، تیمار به نسبت فراوری

 نرخ و تجزیه قابل بالقوه بخش در داری معنی

 در مؤثر یپذیر تجزیه و (P<47/4) یپذیر تجزیه

 (.P<45/4) بودند شده متفاوت عبور های سرعت

 ممکن شونده، تجزیه سریع بخش دار معنی کاهش

 بخش حاللیت حاللیت کاهش ی دهنده نشان است

 داد. نسبت دانه کربوهیدراتی بخش یا و پروتئینی

 یپذیر تجزیه میزان که است شده داده نشان تر پیش

 ساعت 95 مدت در شده اتوکالو گاودانه خشک ماده

 درصد 3/5 میزان به شکمبه، داخل در انکوباسیون

 در که (Aguilera et al., 1992) است یافته کاهش

 به نشد. مشاهده رابطه این در اوتیتف حاضر آزمایش

 ها فرآوری تأثیر متفاوت عبور های نرخ در رسد می نظر

 نیز مؤثر یپذیر تجزیه بخش در که است بوده یکسان

  شود. می مشاهده

 شده اتوکالو گاودانه به مربوط پذیری تجزیه روند

 است. بوده دیگر تیمار دو با مقایسه در مقدار کمترین

 است. شده ارائه 9 جدول در مؤثر یرپذی تجزیه بررسی

 موجب خام دانه به نسبت اتوکالو و اسید با فراوری

 (P<45/4) شونده تجزیه سریع بخش دار معنی کاهش

 تیمار به نسبت فرآوری روش دو هر همچنین شد.

 که شد، تجزیه قابل بالقوه بخش افزایش موجب شاهد،

 (.P =45/4) بود داری معنی به متمایل افزایش این



 ... یمغذ مواد یریپذ هیتجز بر اتوکالو و کیاست دیاس ریتأثشهبازی و همکاران:  554

 

 فرآوری های دانه خام پروتئین پذیری تجزیه نرخ

 (.P<47/4) یافت کاهش شاهد تیمار به نسبت شده

 دانه خام ینپروتئ مؤثر پذیری تجزیه میزان همچنین

 درصد 5 و 5 ،3 عبور های سرعت در شده اتوکالو

 کاهش اسید، با شده فراوری دانه و خام دانه به نسبت

 نشان تحقیق، این نتایج با راستا هم (.P<47/4) یافت

 پروتئینی، منابع مورد در ها فرآوری غالب که شده داده

 است داشته همراه به را پروتئین محلولیت کاهش

(Kirkpatrick & Kennely, 1987). شاید کاهش این 

 اسیدهای میان پیوندهای استحکام در افزایش یک به

 ساختار تغییر یا و گوگردی پیوندهای همچون آمینه

 محلولیت به منجر نهایت در که باشد مرتبط تئینپرو

 ;Moshtaghi nia & Ingalls, 1992) شود می آن کمتر

Aldrich et al., 1995.) 

 اسید با کانوال کنجاله کردن تیمار تأثیر بررسی در

 بخش ایشکمبه پذیری تجزیه حرارتی، فرآوری و استیک

 یداس تیمار تأثیر تحت باال تجزیه سرعت با پروتئینی

 میزان به شاهد گروه به نسبت و گرفت قرار استیک

 (درصد 55/35 مقابل در 43/57) یافت کاهش داریمعنی

 میزان به تجزیه پتانسیل دارای بخش مقابل در و

 .(Eghbali et al., 2011) بود یافته افزایش داری معنی

 نمودن فرآوری اگرچه که داد نشان محققین این نتایج

 پروتئین محلول های بخش کاهش بموج کانوال کنجاله

 میان داری معنی تفاوت نامحلول بخش مورد در اما شد،

 در نشد. مشاهده اسیدی و خشک حرارتی هایتیمار

 شاید پروتئینی منابع فرآوری که کردند پیشنهاد نتیجه

 بخش شدن حل قابلیت در (lag time) تأخیری فاز یک

 را هابخش این اما نموده، ایجاد آن پروتئینی یا و نیتروژنی

 غیرقابل یا و نامحلول ای، شکمبه های میکروب برای

 سطوح در تانیک اسید از استفاده نمود. نخواهد دسترس

 کاهش دهندهنشان هم سویا کنجاله برای درصد9 و 3 ،7

 باشدمی سویا کنجاله محلول بخش از حاصل تولیدی گاز

 در خوراک این محلول بخش کاهش دهندهنشان که

 (.El-Waziry et al., 2005باشد)می اسید از استفاده مانز

 
 هشدفرآوری و خام گاودانه خشک ماده پذیری تجزیه هایمؤلفه .3 جدول

Table 2. In situ degradation parameters of dry matter for untreated and treated bitter vetch 

Experimental Diets 
Item 

P-value SEM T2 T1 Tc  

< 0.01 0.96 12.02c 14.23b 14.81a a1 

Degradation parameters < 0.01 3.64 86.62a 85.04b 84.29c b2 

< 0.01 0.01 0.0631a 0.0593b 0.0569c c3 

0.01 2.12 77.93a 77.83ab 77.16b k = 0.02 

ED4 < 0.01 1.98 60.50a 60.36ab 59.70b k = 0.05 

0.06 3.08 50.40 50.46 49.86 k = 0.08 

  اتوکالو. با شده تیمار گاودانه ؛T2 استیک، اسید با شده تیمار گاودانه ؛T1 خام، گاودانه ؛Tc شامل؛ آزمایشی تیمارهای
1) a: Rapidly degradable fraction. 2) b: Potentially degradable fraction. 3) c: Fractional degradation rate of the potentially degadable fraction (1−a), 

expressed in h−1. 4ED: Effective degradability with k the passage rate from the rumen (0.02, 0.05 and 0.08 h−1). SEM: Standard error of means. Means 

with different letters in each column are significantly different (P<0.05). Tc: raw bitter vetch seed. T1: acetic acid treated bitter vetch seed.T2: 

autoclaved bitter vetch seed.  

  

 شدهفرآوری گاودانه و خام گاودانه به مربوط خام پروتئین پذیری تجزیه هایمؤلفه .9 جدول

Table 3. In situ degradation parameters of crude protein for untreated and treated bitter vetch 
Experimental Diets 

Item 
P-value SEM T2 T1 Tc  

0.02 0.72 3.07c 4.65b 7.71a a1 

Degradation parameters 0.06 2.34 94.03 93.06 91.21 b2 

< 0.01 0.01 0.069c 0.075b 0.082a c3 

< 0.01 2.78 76.05b 79.50a 79.90a k = 0.02 

ED4 < 0.01 1.89 57.65b 62.60a 62.70a k = 0.05 

< 0.01 1.65 46.65b 51.85a 52.10a k = 0.08 

 اتوکالو. با شده تیمار گاودانه ؛T2 استیک، اسید با شده تیمار گاودانه ؛T1 خام، گاودانه ؛Tc برای؛ کیلوگرم هر در گرم 754 مصرف شامل آزمایشی تیمارهای
1) a: Rapidly degradable fraction. 2) b: Potentially degradable fraction. 3) c: Fractional degradation rate of the potentially degradable fraction (1−a), expressed in h−1. 4ED: 

Effective degradability with k the passage rate from the rumen (0.02, 0.05 and 0.08 h−1). SEM: Standard error of means. Means with different letters in each column are 

significantly different (P<0.05). Tc: raw bitter vetch seed. T1: acetic acid treated bitter vetch seed.T2: autoclaved bitter vetch seed.  
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 فرآوری که شد داده نشان این بر عالوه

 استیک اسید با کانوال کنجاله مانند هایی کنجاله

 و پروتئین های بخش شدن تر مقاوم و سخت موجب

 کاهش پتانسیل و شده پروتئین ولیتمحل کاهش

 Khorasani) داراست را پروتئین یپذیر تجزیه قابلیت

et al., 1993.) حرارتی تیمار تأثیر ی نحوه با رابطه در 

 کنترل حرارت بردن بکار پذیری، تجزیه های مولفه بر

 های واکنش و دناتوریزاسیون فرآیندهای طریق از شده

 نرخ و حلولیتم کاهش آن نتیجه در و میالرد

 تجزیه کاهش موجب پروتئین، ای شکمبه پذیری تجزیه

 & Moshtaghi nia) شود می شکمبه در پروتئین

Ingalls, 1992). کارگیری هب که است ممکن همچنین 

 و فرآیندها کارایی بتواند رطوبت و حرارت توأم

 تأثیر با ارتباط در .دهد افزایش را ذکرشده های واکنش

 و منابع آلی های اسید با وتئینیپر منابع فرآوری

 پیشنهاد محققان برخی دارد. وجود اندکی های بررسی

 استیک اسید با کانوال کنجاله کردن فرآوری که اند کرده

 در موجود پروتئین گریختن و عبور نرخ افزایش در

 .است بوده مؤثر کوچک روده به شکمبه از کنجاله

 با ویاس و کانوال های کنجاله فرآوری حقیقت در

 خام پروتئین بخش اندازه کاهش طریق از آلی اسیدهای

 دارای خام پروتئین بخش تجزیه نرخ کاهش و محلول

 پروتئین ای شکمبه خالص یپذیر تجزیه تجزیه، پتانسیل

 ;Khorasani et al., 1989) است داده کاهش را خام

Khorasani et al., 1993; El-Waziry et al., 2005). 

 کاهش روند  نیز حاضر آزمایش در درسمی نظرهب

 ها فرآوری انواع توسط ایجادشده پروتئین پذیری تجزیه

 بیشتر اتوکاالو مورد در کاهش این و است بوده مشهود

 در مغذی مواد هضم بر تواند می تغییر این است. بوده

 بازدهی بر نهایت در که داشته تأثیر نیز شکمبه از بعد

 نتایج (.Waghorn, 2008) بود خواهد گذارتأثیر دام

 قبیل از ای شکمبه های فراسنجه گیری اندازه به مربوط

pH، 9 جدول در پروتوزوآ تعداد و آمونیاکی نیتروژن 

 مایع pH آزمایشی، های جیره همه در است. شده ارائه

 در که داشت قرار 14/5 تا 95/5 محدوده در شکمبه

 بهینه فعالیت جهت (3/5-3/1) بهینه دامنه

 ,Van Soest) داشت قرار شکمبه های وارگانیسممیکر

 از یک هیچ تأثیر تحت شکمبه، مایع pH سطح .(1994

 های جیره تمام در (.P=75/4) نگرفت قرار تیمار سه

 بهینه دامنه در شکمبه مایع آمونیاک غلظت آزمایشی،

 گزارش لیتر( دسی بر گرم میلی 94 از بیش تا 5/5)

 نیتروژن غلظت .(McDonald et al., 2011) است شده

 خام گاودانه که هایی دام در ای شکمبه آمونیاکی

 غلظت از بیشتر عددی نظر از بودند کرده مصرف

 است بوده هایی دام ای شکمبه آمونیاکی نیتروژن

 با (.P=45/4) بودند نموده مصرف شده فرآوری گاودانه

 اتوکالو که شده داده نشان گاز تولید روش از استفاده

 غیر نیتروژن بخش کاهش به منجر کانوال نهدا کردن

 شد شاهد تیمار به نسبت (NPN) نیپروتئی

(Kafilzadeh et al., 2013). 

 مورد در را مشابهی های یافته دیگر، تحقیقات

 کانوال کنجاله بر متوسط حرارتی تیمار اعمال

(Moshtaghi nia & Ingalls, 1992) سویا کنجاله و 

(Demjanec et al., 1995) واقع در .اندکرده گزارش 

 میان میالرد واکنش وقوع تسهیل موجب حرارت

 اسید دارای های هگرو و قندها آلدئیدی های گروه

-آمینو کمپلکس تشکیل برای پروتئین آزاد های آمینه

 با مقایسه در کمپلکس این .شود می تشکیل قندی

 هیدرولیز برابر در بیشتری تممقاو طبیعی، پپتیدهای

 .(Lin & Kung, 1999) اردد آنزیمی

 
 آزمایشی هایجیره با شده تغذیه گوسفندان در پروتوزوآ تعداد و شکمبه مایع pH آمونیاکی، نیتروژن غلظت .9 جدول

Table 4. Ammonia nitrogen (NH3-N) concentration, pH value and protozoa counts in fistulated sheep fed 

experimental diets 
Experimental diets 

Parameters 
P-value SEM T2 T1 Tc 

0.06 1.09 13.57 12.34 14.14 NH3-N, mg/dL 
0.15 0.79 6.48 6.79 6.65 Rumen pH 
0.04 5.12 79.43a 74.43b 62.12c Protozoa counting (×104) 

 اتوکالو. با شده تیمار گاودانه ؛T2 استیک، اسید با شده تیمار گاودانه ؛T1 خام، گاودانه ؛Tc برای؛ کیلوگرم هر در گرم 754 مصرف شامل آزمایشی تیمارهای
SEM: standard error of means. Means with different letters in each column are significantly different (P<0.05). Tc: diet with 150 g/kg of raw bitter 

vetch seed. T1: diet with 150 g/kg of acetic acid treated bitter vetch seed.T2: diet with 150 g/kg of autoclaved bitter vetch seed.  
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 پروتئین محلول بخش همچنین فرآوری نوع این

 نیتروژن شدن کمتر موجب که داده کاهش را خوراک

 باعث نهایت در و شده شکمبه در تولیدی آمونیاکی

 چرب اسیدهای به ساختاری پروتئین تجزیه کاهش

 گردد می اسید والریک و استیک همچون یفرّار

(Seifdavati & Taghizadeh, 2012). ها خوراک فرآوری 

 و غلظت کاهش سبب گوسفند تغذیه در استیک اسید با

 که است گردیده شکمبه در آمونیاکی نیتروژن تجمع نرخ

 شکمبه داخل در پروتئین تجزیه تر پایین نرخ آن دلیل

 مشخص .(Atwal et al., 1974) است ردیدهگ گزارش

 تولید آلی اسیدهای با پروتئینی منابع فرآوری که شده

 فرآوری مثال، برای دهد. می کاهش را شکمبه آمونیاک

 به منجر استیک اسید مختلف سطوح با کانوال کنجاله

 شده تنی برون روش در آمونیاکی نیتروژن غلظت کاهش

 شده گزارش همچنین .(Khorasani et al., 1989) است

 فرمیک، و پروپیونیک اسید با سویا کنجاله فرآوری که

 & Waltz) است داده کاهش را آمونیاکی نیتروژن تجمع

Loerch, 1986). کردن فرآوری نتایج، این با مغایرت در 

 محلول پروتئین بخش استیک اسید با کانوال کنجاله

 99 حدود در را شیری گاوهای شکمبه مایع در موجود

 آمونیاکی، نیتروژن های غلظت بر اما داد کاهش درصد

 تفاوت .(Khorasani et al., 1993) است بوده تأثیر بی

 و خوراک در تفاوت به توان می را آمده دست به نتایج میان

داد. همچنین ممکن است بحث  نسبت فرآوری شرایط یا

 مطرح تواند می نیز انرژی و نیتروژن منبع سازی همزمان

 سبب است ممکن فرآوری انجام که این توضیح در د.باش

 که گردد می انرژی و نیتروژن منبع سازی همزمان تغییر

 غلظت ویژه به و شکمبه تخمیری پارامترهای بر نهایت در

 دام عملکرد بر نهایت در و ای شکمبه آمونیاکی نیتروژن

 گذاشت. خواهد تأثیر

 حتت شکمبه مایع در موجود های یاخته تک تعداد

 به (،=49/4P) گرفت قرار آزمایشی تیمارهای تأثیر

 اتوکالو و شاهد تیمار از حاصل شکمبه مایع که طوری

 پروتووزآ تعداد بیشترین و کمترین دارای ترتیب به

 جمعیت از کمتر پروتوزوآ جمعیت اگرچه بودند.

 تجزیه در پروتوزوآ اما باشند، می شکمبه باکتریایی

 ,Ørskov & Miller) ندهست مؤثر بسیار پروتئین

 با پروتوزوآ تأثیر و ارتباط مطالعه یک در .(1988

 پروتئینی منابع خام پروتئین ای شکمبه پذیری تجزیه

 مورد گوسفند در لوبیا و ماهی پودر سویا، کنجاله مانند

 تجزیه بر پروتوزوآ شد مشخص و گرفت قرار بررسی

 نپروتئی محلول بخش همان یا شونده تجزیه تند بخش

(a) بالقوه بخش یپذیر تجزیه نرخ بر اما بوده تأثیر بی 

 به را ها فراسنجه این و داشته تأثیر (b) تجزیه قابل

 که شد بیان و است داده افزایش داری عنیم میزان

 b بخش یپذیر تجزیه نرخ و مقدار و پروتوزوآ میان

 افزایش و است داشته وجود مثبت تأثیر و همبستگی

 b بخش یپذیر تجزیه نرخ افزایش ببس پروتوزوآ تعداد

 باالترین ثبت (.Ushida & Jouany, 1985) شد خواهد

 آزمایش در اتوکالو تیمار در تجزیه قابل بالقوه بخش

 تیمار آن از پس و اتوکالو تیمار داد نشان حاضر

 بیشتری زمانی بازه در خام تیمار به نسبت اسیدی

 یبرا را سوبسترا b بخش خوراک، مصرف از پس

  اند.آورده فراهم پروتوزوآ فعالیت

 خام گاودانه در پروتئین بندی تقسیم به مربوط نتایج

 ارائه 5 جدول در کرنل سیستم اساس بر شده فرآوری و

 محاسبه هایبخش تمامی داد نشان نتایج است. شده

 فرآوری و خام گاودانه در کرنل سیستم اساس بر شده

 در A بخش که ای گونه به اندداده نشان تفاوت شده

 دیگر های فراسنجه مورد در و بوده بیشتر خام گاودانه

 تجزیه قابل غیر بخش یا و شونده تجزیه کند های بخش

 مشخص تر پیش بود. بیشتر شده فرآوری های گاودانه در

 دانه در موجود NIDP بخش افزایش که است گردیده

 است شده گزارش اتوکالو تیمار اثر در آفتابگردان

(Mustafa et al., 2000 .)های یافته دیگر، تحقیقات 

 کانوال کنجاله روی بر حرارتی تیمار مورد در را مشابهی

(Moshtaghi nia & Ingalls, 1992) سویا کنجاله و 

(Demjanec et al., 1995) پیشنهاد .اند کرده گزارش 

 را محلول پروتئین غلظت بهینه، حرارتی تیمار که شده

 بدون رساند، خواهد حداکثر به را NDIP و حداقل به

 گردد ADIP غلظت در توجه قابل افزایش موجب اینکه

(Van Soest, 1989). تسهیل موجب حرارت واقع در 

 شدن ایقهوه غیرآنزیمی واکنش یا میالرد واکنش وقوع

 اسید دارای گروهای و قندها آلدئیدی های گروه میان

 -آمینو سکمپلک یک تا شده پروتئین آزاد های آمینه

 پپتیدهای با مقایسه در کمپلکس این .دهد تشکیل قندی
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 داشته آنزیمی هیدرولیز برابر در بیشتری مقاومت طبیعی،

 در گرفتن قرار مدت طول و دما به واکنش این برگشت و

 تأثیر(. Lin & Kung, 1999) دارد بستگی حرارت معرض

 بخش بر حرارت و استیک اسید با کانوال کنجاله تیمار

 میزان بر تأثیری CNCPS روش در پروتئین بندی

NDIN و ADIN ،سرعت با پروتئینی بخش اما نداشته 

 قرار استیک اسید تیمار تأثیر تحت (A+B1) باال تجزیه

 کاهش داریمعنی میزان به شاهد گروه به نسبت و گرفت

 یافت افزایش داری معنی میزان به 3B بخش مقابل در و

(Eghbali et al., 2011) قابلیت تواندمی مطلب این که 

 بگذارد تأثیر نهایت در نیز را گوارش دستگاه کل هضم

(Waghorn, 2008.) 

دهد  آمده توسط این محققین نشان می دست نتایج به

اگرچه فرآوری نمودن کنجاله کانوال موجب کاهش 

های محلول پروتئین شده، اما در مورد بخش  بخش

تیمارهای حرارتی  داری میان نامحلول تفاوت معنی

خشک و اسیدی مشاهده نشد، در نتیجه پیشنهاد کردند 

در  (lag time)که فرآوری کنجاله کانوال یک فاز تأخیری 

شدن بخش نیتروژنی و یا پروتئینی کنجاله  قابلیت حل

های  ها را برای میکروب کانوال ایجاد نموده، اما این بخش

ننموده است. ای، نامحلول و یا غیر قابل دسترس  شکمبه

راستا با نتایج این تحقیق، نشان داده شده که هر  هم

نوع فرآوری منابع پروتئینی پتانسیل کاهش محلولیت 

 .(Kirkpatrick & Kennely, 1987)پروتئین را دارد 

این کاهش حاللیت شاید به یک افزایش در استحکام 

پیوندهای میان اسیدهای آمینه همچون پیوندهای 

غییر ساختار پروتئین مرتبط باشد که گوگردی و یا ت

شود  در نهایت منجر به محلولیت کمتر آن می

(Aldrich et al., 1995.)  

 قابل پروتئین های شاخص به مربوط نتایج

 قابل پروتئین )نسبت پروتئین کیفیت و متابولیسم

 تیمارهای در موجود خام( پروتئین به متابولیسم

 در طورکه همان .است شده ارائه 5 جدول در آزمایشی

 نتایج بود گردیده اشاره پروتئین یپذیر تجزیه بخش

 پروتئین بودن عبوری و تجزیه قابلیت بررسی از حاصل

 شکمبه در شونده تجزیه تند بخش که داد نشان نیز

(QDP) شده فرآوری هایگاودانه در داری معنی طور به 

 دیگر طرف از و یافت کاهش خام گاودانه به نسبت

 خام گاودانه در (ERDP)مؤثر  تجزیه قابل پروتئین

 بود. باالتر شده فرآوری های گاودانه به نسبت

 
 (CNCPSخالص کرنل ) نیپروتئ ستمیشده بر اساس س یفرآوردانه گاودانه خام و  نیپروتئ بندی تقسیم .5جدول 

Table 5. Protein fractions (% crude protein) based on Cornell Net Carbohydrate and Protein System for untreated and 
treated bitter vetch 

                         Different treatments1                                         
Item 

P-value SEM T2 T1 Tc  
     Protein fractions2 (g/kg CP) 

  0.02 11.23 226.8b 224.5b 247.09a  A 
<0.01 17.19 207.2c 249.0b 265.55a  B1 
<0.01 20.91 376.1a 351.4b 329.41c  B2 

<0.01 5.89 143.2a 136b 119.68c  B3 
<0.01 1.45 46.1a 38.92b 38.28 c  C 

 ؛ گاودانه تیمار شده با اتوکالو.T2؛ گاودانه تیمارشده با اسید استیک، T1؛ گاودانه خام، Tcتیمارهای آزمایشی شامل؛ 

1) Treatments were; Tc: raw bitter vetch seed. T1: acetic acid treated bitter vetch seed. T2: autoclaved bitter vetch seed. 
2) Protein fractions; 1- A: Non-protein nitrogen. 2- B1: rapidly degradable protein. 3- B2: Intermediately degradable protein. 4- B3: Slowly degradable 
protein. 5- C: unavailable protein. SEM: standard error of means. Means with different letters in each row are significantly different (P<0.05).  

 
ثر، غیر قابل تجزیه، و غیر شونده، کند تجزیه شونده، قابل تجزیه مؤهای تجزیه پروتئین در شکمبه )تند تجزیهشاخص .5جدول 

پذیری پروتئین به  های کینتیک تجزیهشده بر اساس فراسنجهقابل تجزیه و قابل هضم( به همراه پروتئین قابل متابولیسم محاسبه
 گذاری )درصد از پروتئین خام(روش کیسه

Table 6. Ruminal protein degradation items (QDP, SDP, EDRP, UDP and DUP) and metabolisable protein estimated 
based on in situ degradation kinetics in rumen (% of crude protein) 

Items (based on total protein content; DM basis) 
Treatments 

MP/CP7 MP6 DUP5 UDP4 ERDP3 SDP2 QDP1 
55.92 13.19 1.29c 4.55c 18.67a 17.22 1.81a Tc 
57.26 13.51 2.06b 5.42b 17.95b 17.08 1.09b T1  
58.37 13.77 2.79a 6.23a 17.22b 16.64 0.72c T2 
0.89 0.20 0.19 0.18 0.20 0.19 0.21 SEM 
0.15 0.15 0.02 0.01 0.01 0.14 0.03 P-value 

 نه تیمار شده با اتوکالو.؛ گاوداT2؛ گاودانه تیمار شده با اسید استیک، T1؛ گاودانه خام، Tcتیمارهای آزمایشی شامل؛ 
Tc: raw bitter vetch seed. T1: acetic acid treated bitter vetch seed. T2: autoclaved bitter vetch seed. Items were 1) QDP; quickly degradable protein, 2) 
SDP; slowly degradable protein, 3) ERDP; effective rumen degradable protein, 4) UDP; un-degradable dietary protein, 5) DUP; digestible un-
degradable protein, 6) MP; metabolisable protein, 7) MP/CP; metabolisable protein to crude protein ratio. Means with different letters in each column 
are significantly different (P<0.05). 
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 محاسبات اساس بر هایافته این کهاین به توجه با 

 صورت گذاری کیسه هایداده مبنای بر هافراسنجه این

 وضعیت همانند تغییرات روند حال هر به است، گرفته

 بخش است. بوده شکمبه در پروتئین یپذیر تجزیه

 به اتوکالو با شدهفرآوری گاودانه در عبوری پروتئین

 نشان که بود بیشتر تیمار دو هر از داری معنی صورت

 موجود پروتئین کردن عبوری بر اتوکالو تأثیر دهنده

 پروتئین بخش بودن باال همچنین بود. خوراک این در

 این دهندهنشان نیز خوراک این در عبوری هضم قابل

 عبوری افزایش سبب صرفاً کردن اتوکالو که است

 نمی یداس در نامحلول نیتروژن افزایش طریق از کردن

 برای عبوری پروتئین دسترسی قابلیت کهاین و گردد

 عبوری پروتئین کهاین رغمعلی بود. خواهد باال نیز دام

 تحت حاضر آزمایش در هضم قابل عبوری پروتئین و

 قابل پروتئین اما است، گرفته قرار فرآوری تأثیر

 تیمارهای از پذیریتأثیر شدهمحاسبه متابولیسم

 فرآوری هم رسدمی نظربه ت.اس نداشته مختلف

 پذیری تجزیه روند تغییر سبب شیمیایی هم و فیزیکی

 پذیری تجزیه جایگاه تغییر و شکمبه در پروتئین

 قابل پروتئین محتوی بر نهایت در و گردند می

 مطالعات رسدمی نظر به ندارند. یتأثیر متابولیسم

 محتوی بر ها فرآوری انواع تأثیر مورد در بیشتری

 پذیری تجزیه روند و متابولیسم قابل تئینپرو

 به مربوط پروتئین ایروده چنینهم و ای شکمبه

 باشد. می نیاز لگومینه های دانه

 

 کلی گیری نتیجه

 های فرآوری که داد نشان حاضر پژوهش نتایج

 کردن( )اتوکالو فیزیکی و استیک( )اسید شیمیایی

 در پروتئین پذیری تجزیه کاهش سبب توانند می

 تأثیر شده، انجام فرآوری دو بین در که گردند گاودانه

 شکمبه در پروتئین یپذیر تجزیه کاهش بر اتوکالو

 ها فرآوری این دیگر طرف از بود. استیک اسید از بیشتر

 مایع در موجود آمونیاکی نیتروژن غلظت کاهش سبب

 پروتئین افزایش قابلیت دهنده نشان که گردید شکمبه

 باالترین که است بوده ها رآوریف از ناشی عبوری

 گاودانه تیمار در شکمبه از عبوری پروتئین شاخص

  داد. نشان را مطلب این نیز شده اتوکالو
 

 سپاسگزاری

 تحت شده انجام پژوهش از مستخرج حاضر پژوهش

 اراک دانشگاه فناوری و پژوهشی معاونت امتیاز و نظر

 انجام یمال های حمایت از ترتیب این به که است بوده

 گردد. می قدردانی ، تشکر ومعاونت این توسط شده
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