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 چکیذُ

، درصذ ّیذرٍکسیذسذین 5/1درصذ اٍرُ ٍ  5/0هحلَل ذُ بب آٍری ض ایي هطبلعِ بزای تعییي پزٍتئیي قببل هتببَلیسن کٌجبلِ کبًَال عول

درصذ  1هحلَل آٍری ضذُ بب  ٍ کٌجبلِ کبًَال عول درصذ فزهبلذئیذ 4/0درصذ اٍرُ ٍ  5/0هحلَل آٍری ضذُ بب  کٌجبلِ کبًَال عول

بی ّ زی بِ رٍش کیسِپذی تجشیِ. م ضذّبی ًبیلًَی در گَسفٌذ قشل اًجب بب استفبدُ اس رٍش کیسِ درصذ فزهبلذئیذ 4/0ّیذرٍکسیذسذین ٍ 

 A ،B  ٍCپزٍتئیي قببل هتببَلیسن تیوبرّبی . گیزی گزدیذ سبعت اًذاسُ 96ٍ  72، 48، 36، 24، 16، 12، 8، 6، 4، 2، 0بی ّ ًبیلًَی در سهبى

grkg 98/290ٍ  49/353، 52/332بِ تزتیب 
-1

 DM ب اٍرُ ٍ فزهبلذئیذ ببعث افشایص آٍری کٌجبلِ کبًَال ب ًتبیج ًطبى دادًذ کِ عول. بَدًذ

 .پزٍتئیي قببل هتببَلیسن ضذ

 .، کٌجبلِ کبًَال، ّیذرٍکسیذسذیناٍرُ، پزٍتئیي قببل هتببَلیسن، فزهبلذئیذ :کلیذ ٍاصُ

 

 هقذهِ

 کبًَال ِبلپزٍتئیي کٌد(. 1995کیٌَى ٍ ّوکبراى،  هک)دّذ  هیّضن را تحت تأثیز قزار  قبثلیت ّضن، ًزخ ٍ هحلّب  کٌدبلِآٍری ػول

. ؽَد افشایؼ پزٍتئیي ػجَری اس ؽکوجِ بػثث الکبًَ ِفزآٍری کٌدبل رعذ ثِ ًظز هی ؽَد ثٌبثزایي ثِ عزػت در ؽکوجِ تدشیِ هی

 .تاًدبم گزف ثب هَاد ؽیویبیی آٍری ؽذُ ػولکبًَال  ِپذیزی ٍ ضزایت ّضوی کٌدبل در خصَؿ ؽٌبعبیی هیشاى تدشیِتحقیق حبضز 

 

 ّب رٍشهَاد ٍ 

ّب، هحلَل  آٍری ًوًَِ ثزای ػول. گزدیذ ّبی ؽْزعتبى هیبًذٍآة تْیِّ فبرمکٌدبلِ کبًَال هَرد آسهبیؼ ثِ عَر تصبدفی اس  ّبی ًًِوَ

درصذ  4/0درصذ اٍرُ ٍ  5/0هحلَل ، (Aتیوبر )درصذ ّیذرٍکغیذعذین  5/1درصذ اٍرُ ٍ  5/0هحلَل : ؽیویبیی هَرد ًیبس کِ ؽبهل

ثَدًذ در آسهبیؾگبُ تْیِ گزدیذ ٍ کٌدبلِ ( Cتیوبر )درصذ فزهبلذئیذ  4/0درصذ ّیذرٍکغیذعذین ٍ  1حلَل هٍ ( Bتیوبر ) فزهبلذئیذ
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. دار هحکن هخلَط گزدیذ قغوت کٌدبلِ کبًَال در ظزٍف پالعتیکی درة 1قغوت هحلَل ٍ  3یؼٌی  1ثِ  3کبًَال تْیِ ؽذُ ثِ ًغجت 

ّب اس ظزف خبرج ٍ در هقبثل ًَر خَرؽیذ  رٍس ًگْذاری ؽذًذ عپظ ًوًَِ 60ظزٍف در دهبی هحیظ ٍ دٍر اس ًَر خَرؽیذ ثِ هذت 

ّبی  اعیذی ثزعجق رٍػ غتز، پزٍتئیي خبم، الیبف ؽَیٌذُ خٌثی ٍ الیبف ؽَیٌذُتقزیجی هَاد غذایی ؽبهل خبک تدشیِ. خؾک ؽذًذ

کِ اس ًبحیِ ( kg 2±45)ؽذُ ًضاد قشل  رأط گَعفٌذ ًز اختِ 3خْت اًدبم ایي آسهبیؼ اس . اًدبم ؽذAOAC (1990 )اعتبًذارد 

عبػت  96ٍ  72، 48، 36، 24، 16، 12، 8، 6، 4، 2، 0ّبی اًکَثبعیَى ؽبهل  سهبى. گذاری ؽذُ ثَدًذ، اعتفبدُ گزدیذ ؽکوجِ فیغتَلِ

 P=a+b (1-e ی بدلِاس هؼ. ثَد
-ct

 t ،aپذیزی در سهبى  تدشیِ هیشاى Pپذیزی اعتفبدُ ؽذ کِ در ایي هؼبدلِ،  ّبی تدشیِ ثزای تغجیق دادُ (

ذد ػ eپذیزی ٍ  سهبى تدشیِ tپذیزی،  ت تدشیـًِزخ ثبث cَل، ثخؼ غیزهحلزی پذی هیشاى تدشیِ bپذیزی ثخؼ هحلَل،  هیشاى تدشیِ

ثبؽذ کِ در ایي  ًزخ ػجَر هی k. هحبعجِ گزدیذ ED=a+(b×c)/(c+k) ی ز اس عزیق هؼبدلِزی هؤثپذی تدشیِ. اعت( 718/2)ًپزیي 

 4تیوبر ٍ  3پذیزی در ّز عبػت اًکَثبعیَى در قبلت عزح کبهالً تصبدفی ثب  اعّالػبت حبصل اس تدش. در ًظز گزفتِ ؽذ 02/0بلؼِ هغ

 .هقبیغِ ؽذًذ 05/0داری  عغح هؼٌی داًکي در تکزار هَرد ثزرعی قزار گزفتٌذ ٍ هیبًگیي اثـزات هـَرد هغبلؼِ ثز اعبط آسهَى

 

 ًتبیج ٍ بحث 

ثبؽذ کِ اس لحبػ  هی Cٍ کوتزیي آى هتؼلق ثِ تیوبر  Bًتبیح ثذعت آهذُ ثیؾتزیي پزٍتئیي قبثل هتبثَلیغن هزثَط ثِ تیوبر  ثب تَخِّ ثِ

 NRCدر  هقبدیز پزٍتئیي قبثل هتبثَلیغن ٍ پزٍتئیي قبثل تدشیِ هؤثز در ؽکوجِ (.P<05/0)ثبؽٌذ  داری هی آهبری دارای اختالف هؼٌی

ٍ AFRC تَاًذ ًبؽی اس  ّبی هَرد آسهبیؼ هی تفبٍت هَخَد در پزٍتئیي قبثل هتبثَلیغن ًوًَِکِ  حبضز تفبٍت دارًذ هغبلؼِ ثب ًتبیح

 فز، پزٍتئیي غیزهحلَل در ؽَیٌذُّبی هختلف پزٍتئیي ثِ ٍیـضُ پزٍتئیي غیزهحلَل در ثب تفبٍت در تزکیت ؽیویبیی، تٌَع ثخؼ

 .اعیذی ثبؽذ

 

 (گزم در ّز کیلَگزم هبدُ خطک)کی اجشای پزٍتئیي قببل هتببَلیسن هَاد خَراٍ ( درصذ)تئیي خبم پذیزی پزٍ ّبی تجشیِ خصِهط -1جذٍل 

 

 تیوبرّب
 

CP 

  پذیزی پزٍتئیي خبم ّبی تدشیِ هؾخصِ

QDP 

 

SDP 

 

ERDP 

 

UDP 

 

DUP 

 

MP 
a b c ED 

A a34/45 a76/16 a63/49 b0746/0 a83/55 b98/75 a14/177 a92/237 b31/200 b25/180 b52/332 

B a73/47 a24/17 c01/38 b396/0 ab78/72 a18/82 b84/169 a58/235 a28/225 a72/202 a49/353 

C b14/38 b93/5 b7/44 a043/1 b78/49 c59/22 b12/167 b19/185 b66/191 b46/172 c98/290 

SEM 75/0 83/0 669/0 174/0 184/1 67/1 24/2 9/3 84/2 066/6 19/3 

CP :ي خبم، پزٍتئیa:هبدُ خؾک هحلَل در سهبى صفز)%(، b: هَاد قبثل تدشیِ در سهبىt(درصذ در عبػت) ،ED:ِ02/0پذیزی عبػت  تدشی;r) ،QDP: ،پزٍتئیي ثب تدشیِ عزیغSDP: ،ِپزٍتئیي ثب تدشیِ آّغتERDP:ِهؤثز در  پزٍتئیي قبثل تدشی

 .بثل هتبثَلیغنپزٍتئیي ق:MPقبثل ّضن،  پزٍتئیي غیزقبثل تدشیِ:DUPؽکوجِ، 
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کِ ایي را در ؽکوجِ دارا ثَدًذ ( b)پذیزی ثخؼ غیزهحلَل  ثِ تزتیت ثیؾتزیي ٍ کوتزیي هیشاى ضزیت تدشیِ A  ٍBتیوبرّبی 

پذیزی ثیؾتز پزٍتئیي را عجت ؽذُ  ّب ؽذُ ٍ تدشیِ تَاًذ ًبؽی اس هیشاى پزٍتئیي خبم ثبال در آًْب ثبؽذ کِ عجت رؽذ هیکزٍارگبًیغن هی

ایي هَضَع دٍ ثَدًذ کِ ( a)ثِ تزتیت ثیؾتزیي ٍ کوتزیي هقذار ثخؼ پزٍتئیي خبم هحلَل در سهبى صفز  B  ٍCیوبرّبی ت. اعت

آلی آى کوتز اعت ثبًیبً هیشاى کل  ثیؾتز اعت ٍ ثزػکظ هبدُ Cالً هیشاى خبکغتز خبم در تیوبر تَاًذ داؽتِ ثبؽذ، اٍ ػلّت هی

تَاًذ  ثیؾتز اس عبیز تیوبرّب اعت ٍ ایي اهز هی Cای در تیوبر  پذیزی ایي هَاد ضذتغذیِ تدشیِگلَکَسیٌَالت ٍ اعیذ ارٍعیک ٍ هیشاى 

 .پذیزی پزٍتئیي ؽَد پزٍتئیي هوبًؼت ًوبیذ ٍ هبًغ تدشیِ ّبی تدشیِ کٌٌذُ هیکزٍارگبًیغن اس فؼبلیت

 

 گیزی کلی ًتیجِ
ّب، ثبسًگزی در  ِ سیبد فزآیٌذعبسی فیشیکی ٍ هکبًیکی کٌدبلِثب تَخِّ ثِ هحذٍدیت هٌبثغ اًزصی ٍ عَخت در خْبى، ّوچٌیي ّشیٌ

در فزآٍری ثٌبثزایي . رعذ ّب در تغذیِ ًؾخَارکٌٌذگبى ضزٍری ثِ ًظز هی ّبی ؽیویبیی هؤثز در ثْجَد کیفیت غذایی کٌدبلِرٍػ

 .ی ارائِ دادُ اعترٍػ ؽیویبیی ًتبیح قبثل قجَل، در ایي آسهبیؼ کبًَال ی  خْت افشایؼ پزٍتئیي ػجَری کٌدبلِ
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Abstract: 

The present study was carried out to determine the metabolizable protein (MP) of treated canola 

meal, using nylon bags technique. The experimental treatments were treatments A: canola meal 

treaeted with 0.5% urea and 1.5% sodium hydroxide, B: canola meal treated with 0.5% urea and 

0.4% formaldehyde and C: canola meal treated with 1% sodium hydroxide and 0.4% formaldehyde. 

The incubation times were 0, 2, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 36, 48, 72 and 96 h. The MP of treatments A, B 

and C were obtained 332.52, 353.49 and 290.98 gkg
-1

DM. It is concluded that the processing of 

canola meal with urea and formadehyde caused high MP. 

 Key words: Canola meal, Formaldehyde, Metabolizable protein, Sodium hydroxide, Urea. 


