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تعيين تجزيه پذيرى دانه كامل گلرنگ رقم IL-111 با روش كيسه هاى نايلونى
حامد امينى پور*1، رامين سالمت دوست نوبر2، ناصر ماهري سيس2، سعيد نجف يار1، محمد سالمت آذر 1

چكيده
اين آزمايش با هدف تعيين تركيبات شيميايى و مطالعه روند تجزيه پذيرى ماده خشك دانه كامل گلرنگ با روش 
كيسه هاى نايلونى در سه رأس گوسفند نر از توده قزل انجام گرفت. تجزيه شيميايى شامل تعيين ماده خشك، 
پروتئين خام، عصارة اترى، الياف خام، عصارة عارى از ازت، خاكستر، ADF و NDF بود. محاسبه درصد 
 c و a، b، a+b ناپديد شدن (ماده خشك) با استفاده از روش كيسه هاى نايلونى انجام گرفت. فراسنجه هاى
به  توجه  با  شد.  محاسبه  و 0/216  درصد  ترتيب 8/3، 39/6، 47/83  به  ماده خشك  تجزيه پذيرى  از  حاصل 
درصد باالى روغن در دانه گلرنگ، نتايج اين آزمايش نشان داد حداكثر تجزيه پذيرى ماده خشك دانه گلرنگ 

50/74درصد مى باشد.
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مقدمه
پرورش  صنعت  در  تكنولوژى  پيشرفت  به  توجه  با 
و  پروتئينى  تأثير  بيشتر  چه  هر  آگاهى  طيور،  و  دام 
بهره گيرى هر چه بيشتر از توان توليدى آن ها، بسيار 
مورد نظر است. لزوم به كار گيرى اين منابع پروتئينى، 
و  مى باشد  روغنى  دانه هاى  كنجاله هاى  از  بيشتر  كه 
رقابت  روغنى،  دانه هاى  فوق العادة  غذايى  ارزش 
شديدى در توليد و عرضة اين محصوالت، در بين 
مهمترين  است.  نموده  حاصل  پيشرفته  كشور هاى 
كشور هاى توليد كنندة دانه هاى روغنى، اياالت متحده 
 ،56/55 با  چين   ،58/36 با  برزيل   ،97/3 با  امريكا 
ميليون   ،30/55 با  هندوستان  و   46/79 با  آرژانتين 
تن هستند و ساير كشورهاى جهان نيز، در مجموع 
106/23 ميليون تن دانه روغنى در سال 2007 توليد 

.2007 ,USDA)) كرده اند
زمين هاى  و  كشت  قابل  اراضى  وسعت  با  نيز  ايران 
مناسب براى توليد دانه هاى روغنى، پويا بوده است. 
كنجاله  توليد  ميزان   ،1374 سال  در  مثال  عنوان  به 
درصد  با 8/4  معادل  و  تن  كشور 65هزار  در  سويا 
وزارت  اخير،  سال هاى  در  است.  بوده  داخل  نياز 
در  را  روغنى  دانه هاى  كشت  زير  سطح  كشاورزى 
كشور افزايش داده است. در همين راستا، كشت دانه 
روغنى گلرنگ نيز، از 700هكتار در سال 1374 به 
10000هكتار در سال 1387 رسيده بود. در اين ميان، 
گلرنگ  كامل  دانه  مثل  جايگزين،  منابع  از  استفاده 
كه   است  گزينه هايى  از  يكى  طيور  و  دام  تغذيه  در 
مى تواند در راستاى توسعه بخش دامدارى و ايجاد 

اشتغال پايدار مد نظر باشد، چرا كه با استفاده از اين 
منابع، مى توان پروتئين مورد نياز را تأمين كرد و منجر 
به توسعه بخش دامپرورى از طريق كاهش هزينه هاى 
مصرفى شد، همچنين استفاده از اين منابع، مى تواند 
منجر به كاهش وابستگى كشورهاى در حال توسعه  
گردد  كشورها  ساير  از  روغنى  دانه هاى  واردات  به 

(خسروى فر، 1387).
احتياج پروتئينى گاوهاى شيرده پرتوليد و گوساله هاى 
پروارى بيشتر از مقدار پروتئين ميكروبى توليد شده 
در شكمبه است، به همين دليل وارد كردن پروتئين 
ضرورى  حيوانات  اين  شكمبه  در  تجزيه  قابل  غير 

است (والتز و استرن،  1989).
رقم IL-111 يكى از ارقام اصالح شده گلرنگ است 
كه عالوه بر مقاومت به آفات و خشكى و شورى، 
به  نسبت   (٪19/44) باالترى  پروتئين  درصد  داراى 
ساير ارقام بومى گلرنگ است (عليزاده و همكاران، 
2008). با توجه به باال بودن پروتئين اين رقم گلرنگ، 
دام هاى  جيره  در  آن  از  مى توان  مى رسد  نظر  به 

نشخواركننده استفاده كرد.
در  پروتئين  متابولسيم  و  هضم  اينكه،  به  علم  با 
و  ميكروبى  هضم  وجود  علت  به  نشخواركنندگان 
پيچيدگى  از  گوارش،  دستگاه  در  آن  زياد  تغييرات 
دامى  تغذيه  متخصصين  است،  برخوردار  خاصى 
بيشترين  هزينه،  كمترين  با  حيوان  تا  مى كنند  تالش 
پروتئين مورد نياز خود را از لحاظ پروتئين ميكروبى 

و چه پروتئين حقيقى دريافت كند.
تجزيه پذيرى  مقدار  تعيين  هدف  با  تحقيق  اين 
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اولين  جزو  و  بوده  گلرنگ  كامل  دانه  ماده خشك 
اقدامات در شناسايى تجزيه پذيرى اين دانه مى باشد.

مواد و روش ها
حيوانات مورد استفاده و جيره غذايى: آزمايش هاى 
سه  با  ماده خشك،  تجزيه پذيرى  مطالعه  به  مربوط 
رأس گوسفند نر بالغ از توده قزل، مجهز به فيستوالى 
شكمبه كه در قفس هاى متابوليكى نگه دارى مى شدند، 
دوره  طى  و  قبل  هفته  دو  از  حيوانات  شد.  انجام 
آزمايش با توجه به اقالم غذايى موجود در دامدارى 
و با بهره گيرى از نرم افزار UFFDA اقدام به تعادل 
جيره در حد احتياجات نگهدارى و با نسبت 80درصد 
علوفه و 20درصد كنسانتره، تنظيم شد و به صورت 
2بار در روز (در ساعت هاى 7صبح و 4عصر)، تغذيه 
گلرنگ،  كامل  دانه  تجزيه پذيرى  تعيين  براى  شدند. 
كيسه گذارى با تكرار زمانى به فاصله يك ماه انجام 

شد (حسن زاده برادران، 1387).
و  گلرنگ  كامل  دانه  تقريبى  آناليز  آناليز:  روش هاى 
نمونه هاى جمع آورى شده از روش كيسه هاى نايلونى 
با استفاده از روش AOAC (1990) و ون سوئست 
(1991) انجام شد. (AOAC, 1990؛ ون سوئست و 

همكاران، 1991).
مربوط  تجزيه پذيرى  فراسنجه هاى  محاسبه  براى 
 Neway و  Fit curve نرم افزار از  ماده خشك،  به 
(1995)، با استفاده از رابطة 1 محاسبه گرديد (جعفرى 

و نويد شاد، 1380).
                                  (e-ct-1)P= a+b                                     :1رابطه

t درصد مواد ناپديد شده در زمان :P

مى شود  تجزيه  سريعاً  كه  آب  در  محلول  بخش   :a
(درصد)

b: بخش نامحلول در آب كه به آرامى تجزيه مى شود 
(درصد)

c: نرخ ثابت تجزيه پذيرى (بخش در ساعت)
t: زمان مربوط به انكوباسيون (ساعت)

e: عدد نپرين 2/718
اين  در   :(In situ) نايلونى   كيسه هاى  روش 
ماده خشك)  گرم نمونه (براساس  مقدار 4  پژوهش، 
زمان هاى  در  2ميلى متر)  ذرات  (اندازه  گلرنگ  دانه 
تكرار   2 در  ساعت   48 و   24 صفر، 2، 4، 8، 16، 
شدند.  انكوباسيون  كيسه،   4 گوسفند  هر  براى  و 
كيسه هاى مورد استفاده از جنس داكرون و در ابعاد
16 * 8 سانتى متر و قطر منافذ 45 ميكرون بود. براى 
هر تيمار در هر ساعت، 8 تكرار براى هر حيوان در نظر 
گرفته شد كه 4 تكرار مربوط به دورة اول و 4 تكرار 
مربوط به دورة دوم بود.پس از انكوباسيون، كيسه هاى 
حاوى نمونه از شكمبه خارج شده و بالفاصله داخل 
آب سرد قرار داده شد تا ميكروارگانيسم ها با ايجاد 
شوك حرارتى از بين رفته و فعاليت نكنندو سپس 
ماليم  جريان  زير  45-30دقيقه  مدت  به  كيسه ها 
آب سرد قرار داده شده و شسته شد تا رنگ آب از 
سبز لجنى به رنگ آب آشاميدنى تغيير كند و سپس 
مدت  به  سلسيوس،  درجه  دماى 55  در  آون  داخل 
48ساعت قرار داده شد تا كامًال خشك شوند. بعد از 
48ساعت، كيسه ها از آون برداشته شده و ماده خشك 
باقيمانده هاى درون آن ها تعيين شد و تجزيه پذيرى 
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ماده خشك از اختالف بين درصد ماده خشك در نمونه 
و باقيمانده هاى بعد از انكوباسيون محاسبه گرديد. در 
مورد زمان صفر، كيسه ها به همراه كيسه هاى خارج 
شده از زمان 2ساعت شسته مى شدند و سپس به آون 

منتقل شد.

نتايج و بحث
تجزيه شيميايى

اترى،  عصارة  پروتئين خام،  ماده خشك،  درصد 
الياف خام، عصارة عارى از ازت، خاكستر، ADF و 
NDF، براى دانه كامل گلرنگ مورد استفاده در اين 

آزمايش، در جدول (1) آورده شده است.

گلرنگ استفاده شده در تحقيق (رقم IL-111 )تركيبات (درصد)
96/25ماده خشك 
17/63پروتئين خام 
30/32عصاره اترى
26/13الياف خام

23/19عصاره عارى از ازت
2/13خاكستر

الياف نامحلول در شوينده اسيدى 
الياف نامحلول در شوينده خنثى

40/8
63/8

جدول1: تركيب شيميايى دانه كامل گلرنگ مورد آزمايش

گزارش هاى زيادى در مورد تركيب شيميايى گلرنگ 
از جمله جداول استاندارد غذايى همانند NRC وجود 
دارد و هر كدام از ارقام ذكر شده در NRC حاصل از 
جمع بندى تعداد زيادى از گزارش مى باشد، كه در منابع 
آن بيان شده است، ولى در تجزيه اى كه توسط مافى 
(1386)، صورت گرفته است، ميزان پروتئين 24–12 
درصد در دانه كامل و 23 درصد در كنجاله گلرنگ 

گزارش شده است.
تجزيه پذيرى ماده خشك

كامل  دانه  ماده خشك  تجزيه پذيرى  از  حاصل  نتايج 
گلرنگ و فراسنجه هاى مربوط به آن در ساعت هاى 

مختلف انكوباسيون درون شكمبه اى در جداول (2 و 
كامل 3) ارايه شده است. دانه  ماده خشك  تجزيه پذيرى  درصد  جدول2: 

گلرنگ در ساعت هاى مختلف انكوباسيون
درصدزمان(ساعت)

9/16صفر
219/89
431/68
843/34
1644/22
2445/42
4850/74
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با توجه به داده هاى جدول (2)، مشاهده مى شود كه 
تجزيه پذيرى ماده خشك دانه گلرنگ در زمان صفر 
در  صعودى  روند  يك  با  و  شروع  درصد    9/16 با 
ساعت هاى 8، 16، 24 به ترتيب به 43/34، 44/22 و 
45/42 درصد رسيده، و با يك روند بطئى در ساعت 
آن،  علت  كه  است،  رسيده  درصد   50/74 به     48
افزايش كلنى شدن باكترى ها در فواصل 2 تا 8 ساعت 
مى باشد. پس از اين مدت، مقدار سوبستراى قابل 
در  و  يافته  كاهش  ميكروارگانيسم ها،  براى  دسترس 
نتيجه سرعت رشد باكترى هاى درون كيسه افت كرده 

و آهنگ تجزيه پذيرى ماده خشك، كاهش مى يابد.
برادران حسن زاده (1387) گزارش داد تجزيه پذيرى 

ماده خشك كنجاله آفتابگردان در ساعت هاى صفر، 2، 
4، 8، 12، 24 و 48 به ترتيب 26/3، 34/19، 38/62، 
45/81، 57/92، 65/44 و 68/19 درصد است. با مقايسه 
حاضر،  تحقيق  و   (1387) حسن زاده  برادران  نتايج 
مى توان گفت كه در تمامى ساعت هاى انكوباسيون، 
بيش تر  آفتابگردان  كنجاله  ماده خشك  تجزيه پذيرى 
به  از تجزيه پذيرى دانه گلرنگ مى باشد، كه احتماالً 
دليل باال بودن درصد پروتئين خام و پايين بودن درصد 
الياف خام كنجاله آفتابگردان است. نجف يار (1388) 
ماده خشك  ساعته  تجزيه پذيرى 16  كه  داد  گزارش 
گلرنگ 47/08 درصد مى باشد كه با نتايج بدست آمده 

در تحقيق حاضر مطابق است.

جدول3: فراسنجه هاى تجزيه پذيرى ماده خشك دانه گلرنگ پس از 16 ساعت انكوباسيون

ضرايب تجزيه پذيرى

دانه گلرنگ
aba+bc

3/86/3983/47216/0
a: بخش محلول در آب كه سريعًا تجزيه مى شود (درصد)

b: بخش نامحلول كه به آرامى در شكمبه تجزيه مى شود (درصد)
a+b: پتانسيل تجزيه پذيرى (درصد)

c: نرخ ثابت تجزيه (بخش در ساعت)

در  محلول  بخش  مقادير  جدول3،  به  توجه  با       
آب (a) و بخش كند تجزيه شونده (b) ماده خشك 
دانه گلرنك به ترتيب 8/3 و 39/6 درصد و نرخ ثابت 
تجزيه (c)، 0/216 به دست آمد، رقم فوق بيان گر اين 
 b است كه در هر ساعت تنها 0/216 درصد از قسمت

ماده خشك دانه گلرنگ در شكمبه تجزيه شده است.
 a، b، برادران حسن زاده (1387) گزارش كرد بخش
a+b و c حاصل از تجزيه پذيرى ماده خشك كنجاله 

 30/46  ،69/53  ،43/4  ،26/13 به ترتيب  آفتابگردان 
درصد و 0/092 قسمت در ساعت است.

با مقايسه نتايج برادران حسن زاده (1387) و تحقيق 
حاضر، مى توان نتيجه گرفت كه در كنجاله آفتابگردان 
به نسبت دانه گلرنگ، بخش هاى a، b و a+b بيش تر 
و c كمتر است، كه احتماالً به دليل باال بودن درصد 
پروتئين خام و پايين بودن درصد الياف خام در كنجاله 

آفتابگردان مى باشد.
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 a+b و a، b صادقى (1385) گزارش كرد، بخش هاى
منداب  كنجاله  ماده خشك  تجزيه پذيرى  از  حاصل 
مقايسه  با  است.  و 91/51  به ترتيب 31/62، 59/89 
نتايج صادقى (1385) و مطالعه حاضر، مشخص شد 

كه بخش هاى a، b و a+b حاصل از تجزيه پذيرى 
ماده خشك در كنجاله منداب بيش تر از دانه گلرنگ 
مى باشد كه احتماالً به دليل باال بودن درصد پروتيين خام 

در كنجاله منداب است.
(r) جدول4: درصد تجزيه پذيرى مؤثر ماده خشك دانه گلرنگ براى سرعت هاى متفاوت خروج مواد

دانه گلرنگ

سرعت خروج مواد (بخش در ساعت)
02/0 = r05/0 = r08/0 = r

درصد تجزيه پذيرى مؤثر ماده خشك
5/445/402/37

  در جدول4 درصد تجزيه پذيرى ماده خشك دانه گلرنگ براى سرعت هاى مختلف خروج مواد از شكمبه (r) نشان داده شده است كه با افزايش سرعت 
خروج مواد از شكمبه، درصد تجزيه پذيرى ماده خشك كاهش مى يابد.

شكل1: منحنى تجزيه پذيرى ماده خشك دانه گلرنگ
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تعيين تجزيه پذيرى دانه كامل گلرنگ رقم ...

منحنى تجزيه پذيرى ماده خشك در كيسه هاى نايلونى، 
مرحله  سه  داراى  و  بوده  مانند)،   S) سيگموئيدى 
اتصال  و  خوردن  خيس  شامل  اول  مرحله  مى باشد. 
خوراك،  ذرات  روى  كلنى  تشكيل  و  ميكروب ها 
آن،  در  كه  است  آنزيمى  هضم  بيان گر  دوم  مرحله 
منحنى شكل نمايى به خود گرفته و در مرحله سوم كه 
منحنى به خط مستقيم تبديل شده كه نشان دهنده اتمام 
سوبسترا براى ميكروب هاى شكمبه است (منصوري و 

همكاران، 1382).

نتيجه گيرى كلى
درصد  ماده خشك،  تجزيه پذيرى  نمودار  به  توجه  با 
سير  16ساعت،  تا  گلرنگ  كامل  دانه  تجزيه پذيرى 
صعودى را نشان داده و از آن به بعد، به حالت كفه اى 
نزديك شده است، كه اين نتيجه نشان دهنده آن است 
كه دست كم نيمى از ماده خشك اين دانه، به بخش هاى 
پايين تر دستگاه گوارش عبور كرده و در اختيار حيوان 

ميزبان قرار گرفته است.

سپاسگزارى
از همكارى و مساعدت مديريت محترم گروه دكترا و 
كارشناسى ارشد علوم دامى دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
كارشناس  ناظر عدل،  پروفسور  آقاى  جناب  شبستر 
آقاى  شبستر  واحد  بيوتكنولوژى  آزمايشگاه  ارشد 

مهندس دولگرى، تشكر و قدردانى مى شود.
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