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پذيري ماده خشك كنجاله آفتابگردان و  بررسي بخشهاي پروتئيني آن بر اساس سيستم كربوهيدرات و پروتئين آزمايشي جهت بررسي روند تجزيه
ساعت پس از  72و 48، 24، 16، 8، 4، 2، 0پذيري كنجاله آفتابگردان در تجزيهگيري مرحله نخست اندازه. خالص كرنل در دو مرحله انجام شد

نتايج مرحله اول آزمايش بيانگر مقدار  . هاي پروتئين بر اساس سيستم كربوهيدرات و پروتئين خالص كرنلگيري فراسنجهتغذيه و مرحله دوم اندازه
% 8و % 5، %2پذيري موثر كنجاله آفتابگردان در سرعتهاي عبور ميزان تجزيه. زيه بودبراي بخش كند تج% 26/47براي بخش سريع تجزيه و %  31/21
نتايج مرحله دوم نشان داد كه نيتروژن غيرمحلول در شوينده خنثي و نيتروژن محلول در شوينده . بود% 25/43و % 63/43، %73/53ترتيب برابر به

نتايج حاصل از آزمايش نشان داد كه با توجه به مقادير . بود% 73/75و % 69/23ب ترتيبه B2و  B1بخشهاي . بود%  95/1و % 35/2اسيدي 
  . توان به عنوان يك منبع پروتئيني مفيد براي نشخواركنندگان معرفي كردپذيري و بخشهاي پروتئين آن، اين كنجاله را ميهاي تجزيهفراسنجه

 CNCPS پذيري، پروتئين،كنجاله آفتابگردان، تجزيه :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

بع اصلي هاي مورد استفاده در تغذيه دام به عنوان منهاي مورد استفاده براي تغذيه دام ضرورت برآورد ارزش غذايي كنجالهپروتئيني در جيره
با توجه به اينكه در جريان . آيدكشي دانه آفتابگردان بدست ميكنجاله آفتابگردان  از روغن). 2(دهدتامين  احتياجات پروتئيني آنها را نشان مي

-ن تجزيهيكي از روشهاي بيولوژيكي تعيي. هاي دانه جدا شده باشند ارزش غذايي آن بسيار متفاوت خواهد بودكشي تا چه حد پوستهروغن

قرار پذيري، روش استفاده از كيسه هاي نايلوني در محيط شكمبه مي باشد كه به دليل ارزاني، ساده بودن، چند تكراره بودن، مقدار كم نمونه و 
 Cornell Net Carbohydrate and)استفاده از مدل . دادن در محل خاص محيط شكمبه، در ارزيابي مواد خوراكي استفاده وسيعي دارد

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 . طراحي شده است كه مي تواند براي تصحيح روزانه احتياجات مواد مغذي مورد استفاده قرار گيرد

با توجه به كمبود . كند و اين مواد را جهت استفاده دام اصالح مي كندبيني ميخوراكها را براي دامها پيشمورد نياز و ارزش بيولوژيكي 
 . رسدنظر مياطالعات در مورد كنجاله آفتابگردان انجام اين تحقيق ضروري به

  
   ها مواد و روش

ميكرون  45متر و قطر منافذ سانتي 10×5نايلوني پلي استر به ابعاد هاي راس گوسفند نر نژاد داالق و كيسه 3مرحله اول آزمايش با استفاده از 
گرم از كنجاله  3متر آسياب شدند و ميلي 2ها ابتدا در اندازه كنجاله. انجام شد) 3( ويزبرگ و هوپلندمطابق با روش توصيه شده توسط 

ها 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 3آفتابگردان با 
 ها بوسيله نرم افزارداده. پذيري محاسبه گرديده استدرجه سانتيگراد منتقل شده و سپس مقدار تجزيه 105ساعت به آون  24به مدت 
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FITCURVE به اين منظور از معادله . تجزيه و تحليل شدندP=a+b(1-e-ct)  شد كه در آن استفادهa  ،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=NPNمختلف به صورت  در اين مرحله بخشهاي. استفاده شد) 2(از روش ليسيترا و همكاران) CNCPS(و پروتئين خالص كرنل
C=ADIN ،B3=NDIN-ADIN ، B1=CP-(SP+B3+C)  وB2=100-(B1+B3) محاسبه شد. 

 
  نتايج و بحث

و % 31/21كنجاله آفتابگردان را  bو  aنتايج مقادير . پذيري در جدول شماره يك نشان داده شده استهاي تجزيهنتايج مربوط به فراسنجه
و % 5، %2پذيري موثر در سرعتهاي عبور مقادير تجزيه. بدست آمد% 073/0تجزيه كنجاله آفتابگردان برابر ثابت نرخ . دهدنشان مي% 26/47
پذيري كنجاله آفتابگردان را در گوسفند مورد بررسي قرار داده و تجزيه) 2003(مولينا و همكاران. بود% 25/43و % 63/48، %73/53برابر % 8

كه موافق نتايج تحقيق . گزارش كردند% 7و % 4/46، %8/20ترتيب مقادير ه و ثابت نرخ تجزيه را بهبراي بخش سريع تجزيه، بخش كند تجزي
ترتيب مربوط به به%  95/1و % 35/2مقادير  . باشدهاي پروتئين كنجاله آفتابگردان مينشان دهنده فراسنجه 2جدول شماره . حاضر است

از آنحايي كه بخش . بود% 73/75و % 69/23ترتيب به B2و  B1بخشهاي . آفتابگردان بودنيتروژن محلول در شوينده خنثي و اسيدي كنجاله 
A  و مجموع بخشهاي % 317/6برابرA  وB1 عنوان پروتئين محلول در نظر گرفته ميشود مقدار پروتئين محلول كنجاله آفتابگردان قابل به

كنجاله   ADINو  NDINترتيب براي را  به% 62/2و % 62/40ن مقادير كنجاله آفتابگردا) 1387(برآبادي و همكارانتشكري. توجه است
  .توان اختالف در نوع واريته كنجاله و اختالف در روش روغنكشي عنوان كردعلت اختالف را مي. آفتابگردان گزارش كردند

  گيري كلي  نتيجه
براي داشتن اطالعات با دقت و صحت . آفتابگردان است پذيري مناسب و تركيب مناسب بخشهاي پرتئين كنجالهنتايج نشان دهنده تجزيه

 . شودبيشتر تكرار آزمايش توصيه مي

  
  پذيري كنجاله آفتابگردانهاي تجزيهفراسنجه - 1جدول 

 
  

  كنجاله آفتابگردان CNCPSهاي فراسنجه - 2جدول 

  
  

  منابع

 و سويا كنجاله دار نيتروژن بخشهاي اي شكمبه پذيري تجزيه هاي فراسنجه. 1387. مقدم، ح ، و نصيري.موسوي، ع ، هروي.مسگران، م ، دانش.برآبادي، ط تشكري - 1
  . 1387مشهد مهرماه  - سومين كنگره علوم دامي كشور. آفتابگردان دانه كنجاله

2- Licitra, C., T. N. Hernandez, & P. J. Van Soest. 1996. Standardization of procedures for nitrogen fractionation of ruminant 
feeds. Anim. Feed Sci, Technol. 57: 347-358. 

 ماده c a+b b a  در سرعت عبور(%) پذيري موثرتجزيه
8%  5% 2%  

25/43 63/48 73/57 073/0 58/68 26/47  آفتابگردان 31/21

B3 B2 B1 A NDIN CP  
 آفتابگردان ±103/38 83/0 12/0±356/2 31/0±317/6 52/1±187/26 37/1±407/73 16/0±406/0
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 Abstrac  
The test in order to consideration of procedure of dry matter degradation of sunflower 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 sunflower 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 
Ghyrmhlvl nitrogen and nitrogen in acid detergent solution 35 / 2% and 95 / 1% respectively. Sections B1 
and B2 respectively 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. 
Key words: sunflower meal, degradability, protein, CNCPS 

  


