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   چكيده

دانه  بر اساس سيستم كربوهيدرات و پروتئين خالص پذيري ماده خشك و  بررسي بخشهاي پروتئيني كنجاله پنبهآزمايشي جهت بررسي روند تجزيه
ساعت پس از تغذيه و مرحله  72و 48، 24، 16، 8، 4، 2، 0دانه در كنجاله پنبهپذيري گيري تجزيهمرحله نخست اندازه. كرنل در دو مرحله انجام شد

براي %  31/21نتايج مرحله اول آزمايش بيانگر مقدار  . هاي پروتئين بر اساس سيستم كربوهيدرات و پروتئين خالص كرنلگيري فراسنجهدوم اندازه
ترتيب برابر به% 8و % 5، %2دانه در سرعتهاي عبور پذيري موثر كنجاله پنبهن تجزيهميزا. براي بخش كند تجزيه بود% 26/47بخش سريع تجزيه و 

هاي پروتئين بر اساس سيستم كربوهيدرات و پروتئين خالص كرنل گيري فراسنجهمرحله دوم آزمايش شامل اندازه. بود% 7/34و % 39/33، 3/50%
و  B1بخشهاي . بود%  65/1و % 85/2شوينده خنثي و نيتروژن محلول در شوينده اسيدي نتايج اين بخش نشان داد كه نيتروژن غيرمحلول در . بود
B2 پذيري و بخشهاي پروتئين آن، اين هاي تجزيهنتايج حاصل از آزمايش نشان داد كه با توجه به مقادير فراسنجه. بود% 07/75و % 69/23ترتيب به

  . د براي نشخواركنندگان معرفي كردتوان به عنوان يك منبع پروتئيني مفيكنجاله را مي
 CNCPSپذيري، پروتئين، دانه، تجزيهكنجاله پنبه: كلمات كليدي

  مقدمه
اهميت بخش . آيدبرآورد صحيح ارزش غذايي خوراكهاي مورد استفاده در تغذيه دام گام مهمي در تامين احتياجات غذايي آنها به شمار مي

هاي مورد استفاده در تغذيه دام به عنوان منبع اصلي براي تغذيه دام ضرورت برآورد ارزش غذايي كنجالههاي مورد استفاده پروتئيني در جيره
روغن استخراج شده از دانه فرآورده . شوددانه در درجه اول براي الياف آن كشت ميپنبه ).2(دهدتامين  احتياجات پروتئيني آنها را نشان مي

پذيري، يكي از روشهاي بيولوژيكي تعيين تجزيه. يمانده پس از استخراج روغن دومين فرآورده فرعي استدانه باقاصلي است و كنجاله پنبه
دن روش استفاده از كيسه هاي نايلوني در محيط شكمبه مي باشد كه به دليل ارزاني، ساده بودن، چند تكراره بودن، مقدار كم نمونه و قرار دا

 Cornell Net Carbohydrate and)استفاده از مدل . واد خوراكي استفاده وسيعي دارددر محل خاص محيط شكمبه، در ارزيابي م

Protein System)CNCPS اين سيستم طوري . در تحقيقات دانشمندان تغذيه مخصوصاً در آمريكاي شمالي و التين در حال رشد است
اين سيستم مدلي است كه مواد مغذي . استفاده قرار گيردطراحي شده است كه مي تواند براي تصحيح روزانه احتياجات مواد مغذي مورد 

با توجه به كمبود . كند و اين مواد را جهت استفاده دام اصالح مي كندبيني ميمورد نياز و ارزش بيولوژيكي خوراكها را براي دامها پيش
  . رسدنظر ميدانه انجام اين تحقيق ضروري بهاطالعات در مورد كنجاله پنبه

   ها وشمواد و ر
ميكرون  45متر و قطر منافذ سانتي 10×5هاي نايلوني پلي استر به ابعاد راس گوسفند نر نژاد داالق و كيسه 3مرحله اول آزمايش با استفاده از 

كنجاله گرم از  3متر آسياب شدند و ميلي 2ها ابتدا در اندازه كنجاله. انجام شد) 3( ويزبرگ و هوپلندمطابق با روش توصيه شده توسط 
ها به ساعت پس از تغذيه در شكمبه قرار داده شدند بعد از آن كيسه  72و  48، 24، 16، 8، 4، 2، 0ها به مدت تكرار بوسيله كيسه 3پنبهدانه با 

 ها بوسيله نرم افزارداده. پذيري محاسبه گرديده استدرجه سانتيگراد منتقل شده و سپس مقدار تجزيه 105ساعت به آون  24مدت 
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FITCURVE به اين منظور از معادله . تجزيه و تحليل شدندP=a+b(1-e-ct)  استفاده شد كه در آنa  ،بخش سريع تجزيهb  بخش كند
سيستم كربوهيدرات هاي پروتئين بر پايه گيري فراسنجهاندازهدر مرحله دوم براي . باشدپذيري ميزمان تجزيه tپذيري و نرخ تجزيه cتجزيه، 

، A=NPNدر اين مرحله بخشهاي مختلف به صورت . استفاده شد) 2(از روش ليسيترا و همكاران) CNCPS(لص كرنل و پروتئين خا
C=ADIN ،B3=NDIN-ADIN ، B1=CP-(SP+B3+C)  وB2=100-(B1+B3) محاسبه شد.  

 
  نتايج و بحث

و  %  53/23دانه را كنجاله پنبه bو  aنتايج مقادير . پذيري در جدول شماره يك نشان داده شده استهاي تجزينتايج مربوط به فراسنجه
% 8و % 5، %2پذيري موثر در سرعتهاي عبور مقادير تجزيه. بدست آمد% 023/0دانه برابر ثابت نرخ تجزيه كنجاله پنبه. دهدنشان مي% 7/50

- به %2دانه را در گوسفند قزل در سرعت عبور پذيري موثر كنجاله پنبهتجزيه) 1(يدري و همكارانححاج. بود% 7/34و % 33/39، %3/50برابر 

- به  %65/1و % 85/2مقادير  . باشددانه ميهاي پروتئين كنجاله پنبهنشان دهنده فراسنجه 2گزارش كردند جدول شماره % 1/71، و %50ترتيب 

از . بود % 07/75و % 69/23ترتيب به B2و  B1بخشهاي . دانه بودثي و اسيدي كنجاله پنبهترتيب مربوط به نيتروژن محلول در شوينده خن
عنوان پروتئين محلول در نظر گرفته ميشود مقدار پروتئين محلول كنجاله به B1و  Aو مجموع بخشهاي % 37/10برابر  Aآنحايي كه بخش 

چون اين بخش از طريق . برآورد كردند%  8/38دانه بخش را در كنجاله پنبهين ا) 2(ميرزايي الموتي و همكاران. دانه قابل توجه استپنبه
شود كه احتماال يكي از علل اصلي اختالف مقادير گيري در اين بخش جمع ميشود لذا تمامي اشتباهات ناشي از اندازهاختالفات محاسبه مي

  باشدگزارش شده توسط محققين مختلف مي
  گيري كلي  نتيجه
براي داشتن اطالعات با دقت و صحت . دانه استپذيري مناسب و تركيب مناسب بخشهاي پرتئين كنجاله پنبهنشان دهنده تجزيهنتايج 

 . شودبيشتر تكرار آزمايش توصيه مي

  دانهپذيري كنجاله پنبههاي تجزيهفراسنجه -1جدول 
در سرعت عبور(%) پذيري موثرتجزيه  c a+b b a 

8%  5%  2%  
7/34  33/39  3/50  023/0 23/74 7/50 53/23 دانهپنبه 

  
  دانهكنجاله پنبه CNCPSهاي فراسنجه -2جدول 

B3 B2 B1 A NDIN CP 
14/0±603/0  9/0±703/75  92/0±697/23  55/0±37/10  09/0±85/2  7/0±423/42 دانهپنبه   
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 Abstrac  
The test in order to consideration of procedure of dry matter degradation of cottonseed meal and the 
protein segments based on the Cornell net carbohydrate and protein system was performed in two steps. 
First phase measure degradability parameter of cottonseed meal at 0, 2, 4, 8, 16, 24, 48 and 72 hours after 
feeding and the second phase protein measurement parameters based on Cornell net carbohydrate and 
protein system. Test results represent the first stage amounts to 31/21% 26/47% parts and a fast break for 
the part to break down. Effective rate of degradation in cottonseed meal pass rates 2%, 5% and 8% 
respectively to 73 / 53%, 63/43% and 25/43% respectively. Second test protein measurement parameters 
based on Cornell net carbohydrate and protein system was. This results showed that the neutral detergent 
insoluble nitrogen and nitrogen in acid detergent solution 35 / 2% and 95 / 1% respectively. Sections B1 
and B2 was 69/23% and 73/75% respectively. Test results showed that according to the values of 
degradation parameters and parts of the protein, this meal can be useful as a protein source for ruminants 
introduced. 
 

  


