
 وزارت جهادكشاورزي 

 و آموزش كشاورزي ، ترویج سازمان تحقيقات

 

 

سویا و كلزا در شکمبه نشخواركنندگان با استفاده از عصاره محصول هاي عنوان پروژه: بررسی امکان محافظت از پروتئين كنجاله -

 فرعی پسته

 24-54-13-141-961096مصوب پروژه: شماره  -

 عنوان طرح: -

 شماره مصوب طرح:  -

 پيروز شاكريخانوادگی مجري مسئول: نام و نام -

 پيروز شاكري دگی مجري:اخانونام نام و -

ضائلی، مجتبی زاهدي خانوادگی همکاران:و نام نام - سن ف ضا فر، ح ضا قربانی كوهبنانی، نجمه ، غالمذرزمزمآمحمدر ضی ر كارگر، مرت

 حسينی غفاري

 خانوادگی مشاور)ان(:و نام نام -

آزمایشگگهاه تیهیه دام مركز تحقيقات و آموزش كشگگاورزي و منابی طبيسی اسگگتان كرمان و موسگگسگگه تحقيقات علوم دامی  محل اجرا: -

 كشور

 1396تاریخ شروع:  -

 سال  5/1مدت اجرا:  -

 منابی طبيسی استان كرمان: مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و ناشر -

 شمارگان)تيتراژ(: -

 1398 تاریخ انتشار: -

در مركز اطالعات و مدارك          56694 با شماره         1/10/98این اثر در مورخ  -

 علمی كشاورزي به ثبت رسيده است. 

 بالمانی است.حق چاپ محفوظ است. نقل مطالب، تصاویر، جداول، منحنی ها و نمودارها با ذكر مأخه   -

 مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابی طبيسی استان كرمان 



 چکیده

هاي سویا و كنجاله هايهدف بررسی تأثير عصاره محصول فرعی پسته در محافظت از تجزیه پروتئيناین آزمایش با

درصد و مخلوط  80درصد، متانول  70هاي آب، اتانول كلزا در شکمبه انجام شد. از محصول فرعی پسته با حالل

نتيجه افزودن ميزان توليد گاز، نيتروژن آمونياكی و غلظت اسيدهاي چرب فرار درگيري شد. كلروفرم و متانول عصاره

گرم یونجه ميلی 250ي هر به ازاگرم محصول فرعی پسته ميلی 375و  250، 125شده از صفر، مقدار عصاره استخراج

هاي دو كنجاله تجزیه پروتئينها در محافظت از عصاره تأثيریا دانه جو در شرایط آزمایشهاهی تسيين شد. براي تسيين 

ها اضافه شد تا ميزان تانن در مخلوط آبی، اتانولی و متانولی به كنجاله هايسویا و كلزا در شکمبه، مقادیري از عصاره

پهیري ماده خشک و اي و همچنين تجزیهاي، پس از شکمبهو یک درصد رسيد. ميزان ناپدیدشدن شکمبه 5/0به 

، 87/65، 96/36ترتيب هاي آب، اتانول، متانول و مخلوط كلروفرم و متانول بهعصارهتسيين شد.  هاپروتئين خام كنجاله

درصد از تانن موجود در محصول فرعی پسته  55/7و  87/56، 64/59، 11/37درصد از تركيبات فنلی و  85/8و  02/67

تانول به یونجه و یا دانه جو ميزان توليد در شرایط توليد گاز افزودن عصاره مخلوط كلروفرم و م را استخراج كردند.

هاي محصول فرعی پسته به دانه جو در مقایسه با یونجه سبب كاهش (. افزودن عصاره>01/0Pگاز را كاهش داد )

و یک درصد  5/0آبی،  (. فرآوري كنجاله سویا با یک درصد تانن از عصاره>01/0Pبيشتر نيتروژن آمونياكی گردید )

آبی و یک درصد تانن  درصد تانن عصاره 5/0كلزا با  اي اتانولی و متانولی و همچنين فرآوري كنجالههتانن از عصاره

ميزان ناپدیدشدن  كه(، بدون آنP<01/0اي پروتئين خام گردید )عصاره متانولی سبب كاهش ناپدیدشدن شکمبه

هاي هاي عصارههاي سویا با تمام غلظتلهقرار دهد. فرآوري كنجا تأثيرپروتئين خام در كل دستهاه گوارش را تحت 

 پهیريهاي با تجزیهدرصد تانن عصاره آبی به كنجاله كلزا پروتئين و یک 5/0محصول فرعی پسته و همچنين افزودن 

و یک درصد عصاره آبی و  5/0طور كلی نتایج این آزمایش نشان داد كه افزودن (. بهP<01/0سریی را كاهش داد )

 باشد. مؤثرها در شکمبه تواند در محافظت از تجزیه پروتئين آنهاي سویا و كلزا میبه كنجالهعصاره متانولی 

 

 شدن محصول فرعی پسته، ناپدید ،عصاره ،پهیريتجزیه ،تانن ،: پروتئينکلمات کلیدي

 


