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چکیده
زمینه مطالعاتی :ضایعات سیبزمینی محصول شرایط محیطی و برداشت نامناسب ،تغییرات فیزیولوژیکی ،آسیب توسط
آفات و غیره است .ضایعات تازه سیبزمینی یک سوبسترای ایدهآل برای تولیدات بیوهیدروژن بوده و طی روند تخمیر
ساده با مایع شکمبه صافشده حاصل از ضایعات کشتارگاهی و افزودن منبعی از نیتروژن غیر پروتئینی آهسته رهش،
میتواند یک محصول فرعی باارزش پروتئینه استفاده شود .هدف :بخش اول این مطالعه تولید ماده زیستی با استفاده از
پتانسیل میکروارگانسیم های مایع شکمبه به همراه منبع نیتروژن غیرپروتئینی آهسته رهش برای تبدیل زیستی ضایعات
سیبزمینی بوده و بخش دوم آزمایشها روند تولید گاز ،قابلیت هضم پروتئین خام و کل دستگاه گوارش بخش جامد
حاصل از محیط کشت تخمیری به روش آزمایشگاهی هولدن را ارزیابی نمود .روش کار :مایع شکمبه از کشتارگاه تهیهشده
و پس از صاف کردن با مقدار ثابت  400میلیلیتر عاری از بافر به ضایعات سیبزمینی با مقدار ثابت  200گرم همراه با
سطوح مختلف ( 3 ،1/5و  )4/5گرم نیتروژن از منبع نیتروژن غیرپروتئینی آهسته رهش داخل مخزنهای  2لیتری دستگاه
 Daisyدر چهار تکرار اضافهشده و به مدت  24ساعت در دمای  39درجه سلسیوس انکوبه شد .بعد از اتمام انکوباسیون
 pHمحتویات اندازهگیری و جهت جداسازی بخش جامد از مایع ،با توری چهار الیه صاف گردید .دادهها با طرح کامالً
تصادفی آنالیز شد .نتایج :عصاره اتری و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی محصول در سطح  1/5گرم نیتروژن
غیرپروتئینی آهسته رهش باالترین میزان را نشان داد .میزان پروتئین بخش جامد حاصل از انکوباسیون در گروههای
آزمایشی بیشتر از گروه کنترل بود ( )P>0/05و بیشترین میزان مربوط به سطح  3گرم نیتروژن از منبع نیتروژن غیر
پروتئینی آهسته رهش ( )%27/23بود .در حضور میکروارگانسیمهای شکمبه پس از تخمیر ،ضایعات سیبزمینی همراه با
 1/5گرم نیتروژن از منبع نیتروژن غیرپروتئینی آهسته رهش بیشترین تجزیهپذیری ( )%81/33را طی  24ساعت انکوباسیون
داشتند ( pH .)P>0/05محیط کشت تخمیری گروههای آزمایشی از  4/60گروه ضایعات سیبزمینی به همراه
میکروارگانسیمهای شکمبه تا  7/43سطح  4/5گرم نیتروژن از منبع نیتروزا نوسان داشت ( .)P>0/05نتیجهگیری نهایی:

46

نشریه پژوهشهاي علوم دامی /جلد  32شماره  /1سال1401

نریمانی قراجه ،سیف دواتی و ...

بر اساس نتایج مطالعه حاضر ،میکروارگانسیمهای مایع شکمبه به همراه یک منبع نیتروژن غیر پروتئینی میتواند در تبدیل
زیستی ضایعات سیبزمینی جهت افزایش ارزش غذایی و تولید ماده خوراکی جدید پروتئینی مورداستفاده قرار گیرد.
واژگان کلیدی :اکوسیستم شکمبه ،ضایعات سیبزمینی ،مایع شکمبه ،نیتروزا
مقدمه

ضییایعات ،یک تجدیدنظر در مدیریت محصییوالت جانبی

کمبود مواد خوراکی و همچنین تخصییییی بیش از 75

کشییی تار گاهی را ن یاز دارد (ریوس ریکون و هم کاران

درصیییید از هزی نه های پرورشیییی دام در ت غذ یه آن،

 )2010ازای ینرو تییبییدیییل ضییییایییعییات بییه خییورا

چییالشهییایی را در راسیییتییای تییئمین پروتئین حیوانی

نشیییخوارکن ند گان ام کان تنظیم کردن جیره های غذایی

موردن یاز جام عه به وجود آورده اسییییت لذا برآورد

جدید را فراهم نموده و آلودگی محیطی را کاهش میدهد

صیییحیح ارزش ت غذ یهای مواد خوراکی دامی بهویژه

(چردتانگ و همکاران .)2014

ا ستفاده از ضایعات ک شاورزی بهعنوان منبع جدیدی از

پروتئین از مهمترین عوامل محدودکننده مصرف خورا

تییئمین مییاده خوراکی میتوانیید گییام مهمی در تییئمین

برای نشییخوارکنندگان اسییت (ماپاتو و همکاران .)2010

احتیاجات دام و کاهش هزینههای پرورشی به شمار آید

امروزه از منابع گیاهی مختلف (کنجاله دانههای روغنی)،

(قربانی و همکاران . )1395

م نابع حیوانی (پودر گوشییییت) و فرآورده های در یایی

گیاه سیبزمینی با سطح زیر کشت در حدود بیش از 22

(پودر مییاهی) و نیتروژن غیر پروتئینی (اوره و اوره

میلیون هک تار در ج هان و تول ید 376میلیون تن در رده

آهسییی ته رهش) برای تئمین پروتئین موردن یاز دام ها

اول محصیییوالت غدهای قرار دارد (فائو  .)2016در حال

اسیییتفاده میشیییود (سییییف دواتی و همکاران .)1399

حاضیییر در سیییطح جهانی مقدار زیادی از محصیییول

بهرهگیری از منابع نیتروژن غیر پروتئینی سیییبب کاهش

سیبزمینی به تغذیه دام اختصاص داده می شود ،تقریباً

هزینه خورا

مصیییرفی در تغذیه دام و بهبود راندمان

 35در صد از کل مح صول سیبزمینی در طی فرآوری

تولید در نشیییخوارکنندگان میشیییود (هورن و همکاران

بهعنوان ضیییایعات به هدر میرود (گزارش کشیییاورزی

1979؛ هییری سییییالییدنییا و هییابییر 1989؛ ,گییادو و

 .)1388این ضییایعات اگر بهدرسییتی مصییرف نشییود به

همکییاران1998؛ هولییدن 1999؛ وانییگ وو و همکییاران

م شکالت زی ستمحیطی افزوده می شود .تبدیل زی ستی

.)2010

ضییایعات و پسییماندههای کشییاورزی نسییبت به سییایر

برای بهبود اسییتفاده از آمونیا آزادشییده  ،جهت ارتقا

روشهییای فرآوری ،میزان ارزش غییذایی ترکیبییات را

دسیییترسیییی مداوم به آمون یا  ،م نابعی که در طول

افزایش داده و کمترین آلودگی را برای انسییییان ،دام و

مدتزمان طوالنی بهآرامی آزاد می شود ،طراحی شدهاند

محیطزی ست به همراه دارد .از سوی دیگر هزینه کمتری

(تایلور ادوارد و همکاران  .)2009محصیییوالت نیتروژن

نسبت به سایر روشها دارد (نیکخواه و امانلو .)1371

غیر پروتئینی آهسییته رهش سییبب بهبود بازده سییاخت

روزا نه م قادیر ز یادی محتو یات شیییکم به بهعنوان

پروتئین میکروبی میشییوند (تیکافوسییکی و هاریسییون

ضیییایعات در کشیییتارگاهها تولید میشیییوند (فتح اله و

 .)2006از مزایییای اسیییتفییاده از منییابع نیتروژن غیر

همکاران  )2015و بهعنوان مواد آلودهکننده محیطزیست

پروتئینی آهسیییته رهش در جیره میتوان مواردی مانند

در نظر گرفته میشیییوند (صیییادقی و همکاران 1395؛

افزایش زمان حضییور نیتروژن در شییکمبه برای افزایش

ابوحیف و همکاران  )1999که هزینه باال جهت حذف این

بهرهوری میکروبی ،کاهش قیمت جیره ،افزایش هضیییم

اندازهگیري ترکیبات شیمیایی ،پارامترهاي تجزیهپذیري و تولید گاز ماده حاصل از تبدیل زیستی ضایعات سیبزمینی توسط میکروارگانسیمهاي...
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الیاف ،افزایش جذب نیتروژن در شییکمبه ،کاهش انتشییار

آزمایشگاه منتقل شد .بعد از صاف نمودن مایع شکمبه،

نیتروژن آمونیاکی ،کاهش خطر ابتال به مسیییمومیت و

مایع حاصل بر روی مقدار ثابت ضایعات سیبزمینی و

بهبود خوشخوراکی را نام برد (کرتر .)2010

سیییطوح مختلف نیتروزا که قبالً داخل مخزن های  2لیتر

نیتروژن به شکل نیتروژن آمونیاکی جهت سنتز پروتئین

ش ییشییهای ریخته شییده بودند اضییافه گردید و به کمک

میکروبی به مصیییرف باکتری های شیییکمبه میرسییید.

CO2بیا ایجیاد محیط کیامالً بیهوازی در مخزن های

بهعنوان یک م تابول یت بسییی یار مهم برای

دسییتگاه دیزی سییریعاً به دسییتگاه انتقال و به مدت 24

نشییخوارکنندگان اسییت .نیتروزا با آزادسییازی آهسییته

سیییاعت در دمای  39درجه سیییلسییییوس انکوبه شییید.

آمونیا محیط شیییکمبه را برای هماهنگ نمودن و تولید

قابلذکر ا ست که مایع شکمبه ک شتارگاهی بدون ترکیب

همز مان پروتئین و انرژی ج هت افزایش تول ید پروتئین

با بافر موردا ستفاده قرار گرفت .ضمن اینکه سعی شد

میکروبی مهیا میسییازد .با اسییتفاده از نیتروزا و بهبود

میزان ماده خ شک سیبزمینی ضایعاتی موردا ستفاده

مصرف کل نیتروژن در شکمبه میتوان نسبت به کاهش

در مخزنها با همگن ساختن توسط رنده نمودن و انجام

م نابع تئمینکن نده پروتئین تجز یه پذیر ( ) RDPم ثل

تسییتهای اندازهگیری ماده خشییک قبل از انکوباس ییون،

کن جا له سیییو یا ،کن جا له کلزا و ...در جیره ا قدام نمود.

یک سان بوده یا اختالف معنیداری ندا شته با شند .میزان

نیتروزا میتواند در تبدیل مقادیر بیشتری از نیتروژن به

ماده خشیییک سییی یبزمینی ضیییای عاتی آبپز شیییده

پروتئین میکروبی کمک کند .هدف از اجرای تحقیق در

مورداستفاده  20/20درصد بود.

آمون یا

کردن محیط از آالی نده های زیسیییتی

منبع نیتروژن غیرپروتئینی آهسییته رهش مورداسییتفاده

راسییی تای پا

( ضایعات سیبزمینی ،مایع شکمبه) و ا ستفاده بهینه و

در این آزمایش بانام تجاری نیتروزا حاوی  40درصییید

تبدیل زیسییتی آنها به ماده باارزش غذایی باال و معرفی

ازت معادل  250درصد پروتئین خام میباشد.

آن برای اسییتفاده از ماده زیسییتی تولیدشییده در جیره

گروههای آزمایشی شامل:

ن شخوارکنندگان بود .بنابراین آزمایش حا ضر بهمنظور

 400 )1میلیلیتر مایع شیییکمبه  200گرم سییییبزمینی

اندازهگیری ترکیبات ش ییمیایی ،پارامترهای تجزیهپذیری

ضایعاتی (شاهد) ()Rf+pw

و تولید گاز ماده حاصیییل از تبدیل زیسیییتی ضیییایعات

 400 )2میلیلیتر مایع شیییکمبه  200گرم سییییبزمینی

سیییبزمینی توسییط میکروارگانسیییمهای شییکمبهای با

ضایعاتی  1/5گرم نیتروژن از منبع نیتروزا ()N1.5

مکملسازی سطوح مختلف نیتروژن غیرپروتئینی آهسته

 400 )3میلیلیتر مایع شیییکمبه  200گرم سییییبزمینی

رهش طراحی و اجرا شد.

ضایعاتی  3گرم نیتروژن از منبع نیتروزا ()N3
 400 )4میلیلیتر مایع شیییکمبه  200گرم سییییبزمینی

مواد و روشها

ضایعاتی  4/5گرم نیتروژن از منبع نیتروزا ()N4.5

تهیه ضایعات سیبزمینی و گروههای آزمایشی

بعد از اتمام زمان انکوباسیون ،نمونهها از دستگاه خارج

پس از جمعآوری سییی یبزمینی ضییییای عاتی تازه (غیر

و پس از صاف کردن نمونهها توسط توری چهار الیه و

قابلا ستفاده برای م صرف ان سانی ) و پا سازی مواد

جدا کردن بخش های جا مد و مایع از ی کدیگر ج هت

زائد (گل و سیینگریزه) موجود در میان آنها ،ضییایعات

آنالیزهای بعدی مورداسیییتفاده قرار گرفت .بخش جامد

سیییبزمینی جمعآوریشییده آبپز و بعد از آبپزشییدن

حاصیییلشیییده که بهعنوان ماده زیسیییتی حاصیییل از

رنده گردید .مایع شییکمبه موردنیاز از کشییتارگاه تهیه و

انکوباسییییون که فرض و هدف آزمایش ،تولید این ماده

در فالسییک آب گرم در دمای  39درجه سییلسیییوس به

جهییت معرفی جییایگزینی در جیره نشیییخوارکننییدگییان
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می باشیییید ،پس از قرار گرفتن ت حت د مای  60در جه

دا شت ،بردا شته و داخل ویالهای شی شهای ریخته شد.

سییلسیییوس به مدت  72سییاعت در آون جهت محاسییبه

ویالهای شی شهای جهت جلوگیری از شو دمایی قبالً

میزان تجز یه پذیری ضییییای عات سییی یبزمینی ب عد از

به دمای موردنظر ر سانده شده بودند .پس از بیهوازی

انکو باسییییون 24سیییاع ته در گروه های آز مایشیییی و

نمودن ویالهای شیییشییهای حاوی گروههای آزمایشییی

آ نالیز های تقریبی شیییا مل پروتئین خام ،چربی خام و

توسیییط گییاز  ،CO2درپوش پالسیییتیکی و درپوش

خاکسییتر خام بر اسییاس روشهای  )1990( AOACو

آلومینیومی به صییورتی محکم و غیرقابل نفوذ توسییط

دیواره سلولی با روش ون سو ست و همکاران ()1991

هوا پرچ شیید .جهت تصییحیح گاز تولیدی با منشییئ مایع

برای ت مامی گروه های آز مایشیییی از ا لک  1میلیمتری

شکمبه تعداد پنج عدد شی شه بدون ماده خوراکی و فقط

عبور داده شد.

حاوی مایع شیییکمبه و بافر در نظر گرفته شییید .تمامی

گاز تولیدی ضایعات سیبزمینی و گروههای آزمایشی

ویالهای آماده شده ،به داخل دستگاه انکوباتور شیکر با

به منظور تعیین قابل یت هضیییم ماده آلی و انرژی قابل

 120دور در دقیقه و دمای  39درجه سییلسیییوس انتقال

متابولیسییم ،گاز تولیدی و فراسیینجههای تخمیری بخش

داده شد .ثبت میزان گاز تولیدی در ساعتهای ،6 ،4 ،2

جامد حاصیییل (ماده تولیدشیییده) از تکنیک تولید گاز در

 96 ،72 ،48 ،24 ،12 ،8و  120بعد از انکوباسیییون انجام

و هرودی ()1983

شیید .بهمنظور تعیین فراسیینجههای تولید گاز از معادله

آزمییایشیییگییاه طبق روش فییدورا

اسیییتفاده گردید .در این روش جابجایی مایع در داخل

ارسکف و مکدونالد ( )1979استفاده شد.

لولههای آزمایش مدرج که تو سط ف شار گاز تولیدی در

بدینجهت از معادله ) P=A (1-e-ctبرای تطبیق دادههای

صورت

حاصییل از تولید گاز اسییتفاده شیید ،که  Pتولید گاز در

میگیرد ،معرف میزان تولید گاز در نظر گرفته میشییود.

زمان  tو  Aتولید گاز ،نرخ تولید گاز و  tزمان تخمیر

برای انجام این آزمایش مقدار  300میلیگرم از هر ماده

است .به گزارش گتاچیو و همکاران ( )2002میزان انرژی

خوراکی که از قبل با آسییییابی دارای منافذی به قطر 2

متابولیسییمی خورا ها با اسییتفاده از میزان گاز تولیدی

میلیمتر ،آسییییاب شیییده بود را بهدقت توزین و درون

در آزمایشیییگاه و ترکیب شییییمیایی هرکدام میتوان به

ویالهای شییشیهای اسیتریل  50میلیلیتری ریخته شید.

دسییییت آورد .راب طه پیشییین هادی برای مواد خوراکی

برای هر نمونه  5تکرار در نظر گرفته شیید .مایع شییکمبه

بهصورت زیر است:

شی شههای حاوی مایع شکمبه و نمونه خورا

دو سییاعت بعد از وعده خورا صییبحگاهی از دو ر س
گوسیییفند دارای فیسیییتوله که به مدت دو هفته با جیره
حاوی کنسیانتره و یونجه تغذیهشیده بودند ،تهیه گردید.
مایع شکمبه بهد ستآمده پس از صاف شدن با توری
چهار الیه در داخل فال سک حاوی  CO2و درجه حرارت
 39درجه سل سیوس به آزمای شگاه منتقل شد .مقدار20
میلیلیتر از مخلوط مایع شیییکم به و بافر مکدو گال
( )1948به ن سبت یکبهدو (یک ق سمت مایع شکمبه و دو
قسییی مت بافر) از ارلنی که بر روی ا جا قک  39در جه
سیییلسییییوس بوده و تحت جریان مداوم گاز  CO2قرار
)- Digestible Organic Matter (DOM

1

×ME(MJ/kgDM)=1.06+(0.157×GP)+(0.084
CP)+(0.22×CF)-0.081×CA
همچنین میزان ماده آلی قابل تخمیر )DOM( 1از طریق
فرمول پیشنهادی منک و استینگس(:)1988
DOM (g/100 g DM) = (0.9991 × GP) + (0.0595
× CP) + (0.0181×CA+9
میزان اسیدهای چرب کوتاه زنجیر با استفاده از رابطه
SCFA=0.0222×GP-0.00425
و انرژی خالی شیردهی با استفاده از رابطه

اندازهگیري ترکیبات شیمیایی ،پارامترهاي تجزیهپذیري و تولید گاز ماده حاصل از تبدیل زیستی ضایعات سیبزمینی توسط میکروارگانسیمهاي...
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NEL (MJ / kgDM) = -0.36 + (0.1149 × GP) +

انکوبه گردید .در انتها کیسههای حاوی نمونه خوراکی و

× (0.0054 × CP) + (0.0139 × CF) + (0.0054
)CA
محاسبه شد.

کی سههای خالی (جهت تخمین آلودگی میکروبی) در آون

در این معییادالت  GPم ی لی ل ی تر گییاز تولیییدی از 200
میلیگرم ماده خشیییک ماده خوراکی  CPمقدار پروتئین
خام برح سب در صد ماده خ شک  CFمیزان چربی خام
به صورت در صد ماده خ شک و CAمقدار خاک ستر خام
بهصورت درصد ماده خشک است.

اندازهگیری میزان قابلیت ه ضم ضایعات سیبزمینی و
گروههای آزمایشی به روش هولدن
آزمایش دیگری که روی ماده جامد حاصییلشییده بعد از
انکوباسیییون بهمنظور شییبیهسییازی مقدار ناپدید شییدن
رودهای ماده زیسیییتی تول یدی بود ،ا ندازهگیری میزان
قابلیت هضییم کل دسییتگاه گوارش ،مطابق روش هولدن
( )1999و با استفاده از دستگاه شبیهساز هضم Daisy
بود .ج هت ان جام این آز مایش اب تدا مواد خوراکی مورد
آزمییایش کییه قبالً توسیییط آون در دمییای  55درجییه
سل سیوس به مدت  72ساعت خ شک شده بود ،با الک 2

 100درجه سییلسیییوس خشییک و محاسییبات الزم جهت
تعیین قابل یت هضیییم آز مایشییی گاهی به روش هولدنی
صورت گرفت.
تجزیه تحلیل آماری دادهها
دادههای حاصییل از روش تولید گاز در قالب طرح کامالً
تصیییادفی به روش اندازهگیری مکرر و قابل یت هضیییم
هولدنی در قالب طرح کامالً تصیییادفی با اسیییتفاده از
نرمافزار  )2003( SASبا رو یه  Mixedموردبررسیییی
قرار گر فت .مدل مورداسیییت فاده در این رو یه یک مدل
مختلط شییییا مل اثر تی مار ( ماده خوراکی) ،اثر ز مان
انکوباسییییون و اثر مت قابل بین تی مار و ز مان بهعنوان
اثرات ثا بت و اثر تکرار درون هر تی مار بهعنوان اثر
تصیییادفی بود .م یانگین ها بهصیییورت حداقل مرب عات
( )LSMEANبه همراه خطای اسیییتاندارد و مقایسیییات
م یانگین در سیییطح معنیداری ( )P>0/05ن مایش داده
شدند .مدلهای آماری بهصورت زیر:

میلیمتری آسیییاب شیید .خورا ها در کیسییههای بدون

Yijk = µ + αi + βj +αβij + eijk
Yij = μ + αi + eij
میباشد ،که در آن  = µمیانگین = αi ،اثر تیمار iام=βj ،

دوخته شد .در این روش برای تهیه بافر موردنیاز از دو

اثر ز مان jام =αβij ،اثر مت قا بل تی مار و ز مان ،و eijk

محلول  10( Aگرم  0/5 ،KH2PO4گرم 7 MgSO4

خطای باقیمانده میباشد.

نیتروژن و بدون خاک ستر ریخته و سپس درب کی سهها

آبه 0/5 ،گرم  CaCl2 0/1 ،NaClیک آبه و  1گرم اوره
که به حجم یک لیتر رسییده اسیت) و محلول  15( Bگرم
 Na2CO3و  1گرم  9 Na2Sآبییه کییه بییه حجم 100
میلیلیتر ر سیده ا ست) ا ستفاده شد که  20میلیلیتر از
محلول  Bبه  1لیتر محلول  Aاضییافه شیید به دمای 39
درجه سیییلسییییوس رسیییید .از  4تکرار برای هر نمونه
خوراکی ا ستفاده شد .کی سهها به همراه  1400میلیلیتر
بافر و  400میلیلیتر مایع شییکمبه در داخل مخازن قرار
گر فت و برای مدت  48سییییا عت در د مای  38در جه
سل سیوس انکوبه گردید .پس از  48ساعت  40میلیلیتر
ا سیدکلریدریک  6نرمال به همراه  8گرم پپ سین به داخل
مخازن ا ضافه شد و برای  24ساعت دیگر در همان دما

نتایج
ترکیبات شیمیایی ماده تولیدی (بخش جامد) بعد از
انکوباسیون گروههای آزمایشی در جدول شماره 1
گزارششده است .الزم به ذکر است که در مورد ()Pw
ترکیبات شیمیایی ضایعات سیبزمینی بدون انکوباسیون
میباشد .آنگونه که از نتایج مشخی است اعمال
تیمارهای مختلف تئثیر معنیداری بر میزان پروتئین خام،
عصاره اتری ،خاکستر خام و الیاف نامحلول در شوینده
اسیدی داشت .عصاره اتری و فیبر غیرمحلول در شوینده
اسیدی ماده حاصلشده تحت تئثیر سطح نیتروژن
نیتروزا قرار گرفت و در سطح  1/5گرم نیتروژن نیتروزا
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نریمانی قراجه ،سیف دواتی و ...

( )N1.5باالترین میزان عصاره اتری و فیبر غیرمحلول

تولیدکننده الکتیک اسید و مخمر سبب افزایش محتوای

در شوینده اسیدی را نشان داد ( .)P>0/05میزان پروتئین

ال این افزایش
پروتئین خام و چربی میگردد .احتما ً

خام ضایعات سیبزمینی ( )Pwانکوبه شده با

پروتئین سوبسترا نتیجه سنتز پروتئین از مواد ساده

میکروارگانیسمهای شکمبه در سطوح مختلف نیتروژن از

توسط میکروارگانیسمها و از طرفی همزمانی تخمیر

منبع نیتروزا نسبت به خود ضایعات سیبزمینی افزایش

منابع کربوهیدراته و منابع نیتروژن غیرپروتئینه سبب

قابلتوجهی نشان داد ( ،)P>0/05و سطح  3گرم نیتروژن

افزایش رشد و فعالیت میکروارگانیسمها بر روی

از نیتروزا ( )N3افزایش حدود  3برابری میزان پروتئین

ضایعات کشاورزی شده و تولید پروتئین میکروبی

خام نسبت به ضایعات سیبزمینی نشان داد (جدول.)1

بنماید (عزیز  .)2000البته کم بودن میزان پروتئین خام

در تائید نتایج تحقیق حاضر اونی ایمبا و همکاران ()2014

در ماده حاصلشده از انکوباسیون در گروه آزمایشی

گزارش کردهاند که تیمار کردن میکروبی سیبزمینی

مکمل شده با  4/5گرم نیتروژن نسبت به سطح  3گرم

شیرین با آسپرژیلوس ساکارومایسس سرویسیا نتایج

نیتروژن احتمال میرود درنتیجه بیشبود نیتروزا بیش

چشمگیری در افزایش مقدار پروتئین خام چربی و انرژی

از سطح تحمل میکروارگانیسمهای موجود باشد که سبب

حاصل شد .همچنین وانگ و همکاران ( )2010در

کاهش کلنیهای میکروبی گردیده و میزان فعالیت

مطالعهای روی پالپ سیبزمینی تخمیر شده در فاز جامد

میکروبی کاهشیافته و بهتبع آن میزان پروتئین خام ماده

طیور نتیجه گرفتند که تخمیر پالپ

تولیدی از انکوباسیون سطح  4/5گرم نیتروژن نسبت به

بهعنوان خورا

سطح  3گرم کاهش عددی نشان داد.

سیبزمینی با باکتری زئوتریکوم کندیدوم ،باکتریهای

Table 1- Chemical composition of feed resulting from incubation of experimental groups
CP
EE
ASH
ADF

4.37c
11.27b
15.47a
13.97a
13.60a
1.100
<0.01

5.15e
8.40d
8.80c
9.77b
10.36a
0.021
<0.01

1.67e
1.76d
3.27a
2.47c
2.97b
0.109
<0.01

10.46e
20.93d
24.99c
27.23a
25.84b
0.069
<0.01

Experimental groups
Pw
Rf+pw
Rf+pw+N1.5
Rf+pw+N3
Rf+pw+N4.5
SEM
P-value

)1) Fresh potato waste (Pw
)2) 400 ml of ruminal fluid + 200 g of waste potatoes (control) (Rf + pw
)3) 400 ml of ruminal fluid + 200 g of waste potatoes + 1.5 g of nitrogen from nitrogen source (Rf + pw + N1.5
)4) 400 ml of ruminal fluid + 200 g of waste potatoes + 3 g of nitrogen from nitrogen source (Rf + pw + N3
)5) 400 ml of ruminal fluid + 200 g of waste potatoes + 4.5 g of nitrogen from nitrogen source (Rf + pw + N4.5
a,b,c
Means in a same row with different superscripts are significantly different (P <0.05).

نتایج مربوط به تولید گاز در گروههای آزمایشی به همراه

سیبزمینی تا ساعت  36بعد از انکوباسیون میزان گاز

مشخصههای تولید گاز در جدول  2ارائهشده است .نتایج

تولیدی بیشتری داشتند و تولید گاز نیز در بقیه گروههای

ارائهشده نشان میدهد که تا ساعت  2انکوباسیون میزان

آزمایشی از روندی خاص تبعیت کرد و گروههای سطح

گاز تولیدی در همه گروههای آزمایشی بهجز گروه مکمل

( -)N1.5سطح ( – )Rf+pw( - )N3سطح ( )N4.5و

شده با  1/5گرم نیتروژن نیتروزا تفاوت معنیداری

ضایعات سیبزمینی ( )Pwبه ترتیب کمترین تا بیشترین

نداشتند .درحالیکه از ساعت  4بعد از انکوباسیون

میزان تولید گاز را داشتند .از ساعت  48تا آخر

تفاوتها در میزان گاز تولیدی ظاهر شدند که ضایعات

انکوباسیون شرایط دیگری حاکم شد ولی در مورد
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 مگاژول در کیلوگرم ماده خشک) و انرژی خالی،ME(

کمترین و بیشترین میزان گاز تولیدی رویه قبلی پابرجا

) مگاژول در کیلوگرم ماده خشک،NEL( شیردهی

 حجم گاز تولیدی که منعکسکننده تخمیر مواد.بود

 میلی مول) ماده آلی،SCFA( اسیدهای چرب کوتاه زنجیر

خوراکی به اسیدهای چرب فرار است میتواند برآوردی

 درصد ماده خشک) از تولید گاز،DOM( قابلهضم

 همانگونه که دادههای تولید.از قابلیت هضم ظاهری باشد

 ضایعات. ارائهشده است3 گروههای آزمایشی در جدول

 پتانسیل.گاز در ساعات مختلف انکوباسیون نشان داد

سیبزمینی در تمامی پارامترها بیشترین مقدار را نشان

تولید گاز در گروه آزمایشی دارای سیبزمینی ضایعاتی

داد و پارامترها تحت تئثیر مکمل سازیها قرار گرفت که

بیش از بقیه گروههای آزمایشی بود ولی با گروه مکمل

نتایج بیانگر متئثر شدن پارامترها از میزان نیتروزای

 گرم نیتروژن از منبع نیتروزا تفاوت4/5 شده با

 درصد ناپدیدشده ضایعات سیبزمینی.استفادهشده بود

 در مورد نرخ تولید گاز ازلحاظ.معنیداری نشان نداد

 ساعته با سطوح مختلف24 آبپزشده بعد از انکوباسیون

عددی نیز ضایعات سیبزمینی دارای بیشترین نرخ تولید

نیتروژن از منبع نیتروزا توسط و تحت تئثیر

گاز و تفاوت معنیداری با گروههای آزمایشی دیگر نشان

. ارائهشده است4 میکروارگانسیمهای شکمبه در جدول

 مقادیر برآورده شده برای انرژی قابل متابولیسم.داد

Table 2- Gas production amount (ml per gram of dry matter) and gas production characteristics of
experimental groups at different incubation hours
Treat

2h

4h

6h

8h

12h

24h

48h

72h

96h

120h

A

Pw
57a
97a
127a
149a
185a
241a
278a
294a
302a
308a
298.6a
a
b
b
b
bc
b
c
b
bc
c
Rf+pw
57
82
106
125
151
197
232
260
272
279
271.1c
N1.5
49b
72c
93c
108c
124d
156d
200d
237c
259c
272c
277.7bc
N3
56a
80b
104b
122b
145c
183c
235c
263b
277b
284bc
281.4abc
N4.5
57a
84b
109b
130b
160b
208b
257b
284a
295a
301ab
295.1ab
SEM
1.14
1.50
2.22
3.08
3.60
4.02
4.85
5.31
5.46
5.75
5.75
P-value
<0.01
<0.01
<0.01 <0.01
<0.01 <0.01
<0.01
<0.01 <0.01
<0.01 <0.01
1) Fresh potato waste (Pw)
2) 400 ml of ruminal fluid + 200 g of waste potatoes (control) (Rf + pw)
3) 400 ml of ruminal fluid + 200 g of waste potatoes + 1.5 g of nitrogen from nitrogen source (Rf + pw + N1.5)
4) 400 ml of ruminal fluid + 200 g of waste potatoes + 3 g of nitrogen from nitrogen source (Rf + pw + N3)
5) 400 ml of ruminal fluid + 200 g of waste potatoes + 4.5 g of nitrogen from nitrogen source (Rf + pw + N4.5)
a,b,c Means in a same row with different superscripts are significantly different (P <0.05).

C
0.074a
0.053b
0.032d
0.043c
0.054b
0.001
<0.01

Table 3- Estimated nutritional parameters of gas production (percent of dry matter)

Treat
Pw
Rf+pw
Rf+pw+N 1.5
Rf+pw+N 3
Rf+pw+N 4.5
SEM
P-value

ME
9.50a
8.70b
8.08c
8.87b
9.60a
0.126
<0.01

NEL
5.25a
4.26c
3.37d
3.99c
4.57b
0.092
<0.01

DOM
58.06a
49.81c
41.90d
47.50c
52.48b
0.804
<0.01

SCFA
1.08a
0.87b
0.69d
0.81c
0.92b
0.017
<0.01

1) Fresh potato waste (Pw)
2) 400 ml of ruminal fluid + 200 g of waste potatoes (control) (Rf + pw)
3) 400 ml of ruminal fluid + 200 g of waste potatoes + 1.5 g of nitrogen from nitrogen source (Rf + pw + N1.5)
4) 400 ml of ruminal fluid + 200 g of waste potatoes + 3 g of nitrogen from nitrogen source (Rf + pw + N3)
5) 400 ml of ruminal fluid + 200 g of waste potatoes + 4.5 g of nitrogen from nitrogen source (Rf + pw + N4.5)
a,b,c
Means in a same row with different superscripts are significantly different (P <0.05).
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سطح منبع نیتروزا بر میزان ناپدیدشدن ماده خشک

ساعت انکوبه کردن با مایع شکمبه بود .درحالیکه در

ضایعات سیبزمینی تئثیر گذاشته و مقادیر عددی مختلفی

سیبزمینی پختهشده بعد از  28ساعت انکوباسیون

از ناپدیدشدن ماده خشک در گروههای آزمایشی حاصل

تجزیهپذیری کاملی مشاهده کردند که تائید کننده نتایج

شد که سطح  1/5گرم نیتروژن از نیتروزا بیشترین تجزیه-

آزمایشگاهی ما میباشد .تاویال و همکاران ()2008

پذیری ماده خشک ضایعات سیبزمینی را نشان داد

گزارش کردند که ناپدید شدن آزمایشگاهی ماده خشک و

( .)P>0/05در مورد  pHنمونهها بعد از انکوباسیون 24

مواد آلی ضایعات پوست سیبزمینی  85/38و 88/70

ساعته میتوان گفت که با افزایش سطوح نیتروژن از منبع

درصد بود و محتمل است که این نتایج وابستگی کمی به

نیتروزا ،مقدار pHافزایش یافت که این افزایش مقدار pH

فیبر خام دارد (هورن و همکاران  )1979و نرخ هضم

بر مقدار تجزیهپذیری ماده خشک اثر گذاشت و رابطه

بیشتر مربوط به نشاسته میباشد (گادو و همکاران

معکوسی بین  pHو میزان تجزیهپذیری نشان داد.

 .)1998البته تجزیهپذیری بیشتر در سطح  1/5گرم

نتایج سوینبجرنسون و همکاران ( )2007حاکی از غیرقابل

نیتروژن از نیتروزا شاید مربوط به تئمین آمونیا

تجزیه ماندن بیش از نصف سیبزمینی خام بعد از 5

از نیتروزا باشد و قابلیت هضم را افزایش دهد.

کافی

Table 4- Degradability of dry matter after 24 hours of incubation of experimental groups

SEM
3.026
0.031

P-value
<0.01
<0.01

Rf+pw+N1.5 Rf+pw+N3 Rf+pw+N4.5
81.33a
74.16ab
68.34b
c
b
5.05
6.53
7.44b

Rf+pw
68.79b
4.60d

Experimental groups
24h DM deg %
pH

)1) Fresh potato waste (Pw
)2) 400 ml of ruminal fluid + 200 g of waste potatoes (control) (Rf + pw
)3) 400 ml of ruminal fluid + 200 g of waste potatoes + 1.5 g of nitrogen from nitrogen source (Rf + pw + N1.5
)4) 400 ml of ruminal fluid + 200 g of waste potatoes + 3 g of nitrogen from nitrogen source (Rf + pw + N3
)5) 400 ml of ruminal fluid + 200 g of waste potatoes + 4.5 g of nitrogen from nitrogen source (Rf + pw + N4.5
a,b,c
Means in a same row with different superscripts are significantly different (P <0.05).
Table 5- Digestibility of the total digestive tract of feed obtained from incubation using Holden method

P-value

SEM

Rf+pw+N4.5

Rf+pw+N3

Rf+pw+N1.5

Rf+pw

Pw

<0.01

1.94

79.90b

76.90bc

71.32c

70.90c

90.55a

Experimental
groups
Digestibility

)1) Fresh potato waste (Pw
)2) 400 ml of ruminal fluid + 200 g of waste potatoes (control) (Rf + pw
)3) 400 ml of ruminal fluid + 200 g of waste potatoes + 1.5 g of nitrogen from nitrogen source (Rf + pw + N1.5
)4) 400 ml of ruminal fluid + 200 g of waste potatoes + 3 g of nitrogen from nitrogen source (Rf + pw + N3
)5) 400 ml of ruminal fluid + 200 g of waste potatoes + 4.5 g of nitrogen from nitrogen source (Rf + pw + N4.5
a,b,c
Means in a same row with different superscripts are significantly different (P <0.05).

نتایج حاصل از بررسی میزان هضم ماده تولیدی (بخش

انکوباسیون  24ساعته مربوط شود .در انکوباسیون 24

جامد) از گروههای آزمایشی بعد انکوباسیون با استفاده

ساعته ،تجزیهپذیری ماده خشک رابطه عکسی با میزان

از روش هولدن ( )1999در جدول  5گزارششده است.

نیتروزای کاربردی داشت و با افزایش محتوای نیتروزا

بر اساس نتایج افزودن منابع مختلف نیتروژن

بخش بیشتری از کربوهیدراتهای ساختاری و غیر

غیرپروتئینی آهسته رهش بر قابلیت هضم ماده خوراکی

ساختاری و پروتئین مورد تجزیه میکروارگانیسمها قرار

تولیدی گروههای آزمایشی تئثیر معنیداری داشته است

نگرفته است که درروش هولدن به کار بردن کلریدریک

( .)P>0/05افزایش میزان هضم در فرآورده حاصل از

اسید سبب شکستن ساختار کربوهیدراتی شده و پپسین

ترکیب با سطح باالتر نیتروزا میتواند به میزان هضم در

باعث شکستن ساختار پروتئینی میگردد .درنتیجه در

53

... پارامترهاي تجزیهپذیري و تولید گاز ماده حاصل از تبدیل زیستی ضایعات سیبزمینی توسط میکروارگانسیمهاي،اندازهگیري ترکیبات شیمیایی

سطوح مختلف منابع نیتروژن غیرپروتئینی ازجمله

فرآورده حاصل از سطح باالتر نیتروزا قابلیت هضم

نیتروزا ارزش غذایی ضایعات سیبزمینی را بهبود

بیشتری نشان داد که میتواند به محتوای کربوهیدراتی

 که با چنین تحقیقاتی میتوان عالوه بر استفاده،بخشید

 ساعته24 و پروتئینی تجزیه نشده در انکوباسیون

از منابع مختلف نیتروژن غیرپروتئینی از ضایعات

.مربوط باشد

کشاورزی که هیچگونه بازارپسندی ندارد و دفع آن به
 و،محیطزیست مشکالت زیادی به وجود میآورد

نتایج نشان میدهد که میتوان با:نتیجهگیری کلی

ضایعات کشتارگاهی که آلودهکننده محیطزیست

استفاده از میکروارگانیسمهای شکمبه برای تبدیل

میباشند استفاده نموده و ماده حاصل را در تغذیه

زیستی ضایعات سیبزمینی به همراه مکمل سازی با

.نشخوارکنندگان توصیه نمود
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In-vitro bioconversion of potato byproduct by rumen microorganisms
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Introduction: Feed insecurity as well as high feed cost have directed many studies towards the reuse
of food process discards and/or agricultural waste rich in nutritious compounds. The byproducts have
been successfully utilized as feedstuff in order to meet the needs of livestock while reducing breeding
costs (Ghorbani et al. 2016). Potato with a cultivated area of more than 22 million hectares in the
world and production of 376 million tons is the number one tuber crop (FAO 2016). At present, a
large amount of potato crop is allocated to animal feed worldwide. Approximately 35% of the total
potato crop is wasted during processing and would be end up in landfills if not added value to
(Agricultural Report 2009). Biotransformation of agricultural wastes and process discards compared
to other processing methods increases the nutritional value of the compounds and causes the least
pollution to humans, livestock, and the environment. Biotransformation is a cost-efficient method
(Nikkhah and Amanloo1992). Large amounts of ruminal contents are produced daily as wastes in
slaughterhouses (Fathalla et al., 2015) and are considered environmental pollutants. Abouhief et al.
(1999) that the high cost of disposing of these wastes requires a revision of slaughterhouse by-product
management (Rincon, Bermudez-Hurtado et al. 2010). A decrease in protein (Cherdthong et al. 2014)
is one of the most important factors limiting feed intake for ruminants (Mapato et al. 2010). Today,
various plant sources (oilseed meal), animal sources (meat powder) and seafood (fish meal) and nonprotein nitrogen (urea and slow-release urea) are used to provide the protein needed by livestock.
Utilization of non-nitrogen protein sources reduces the cost of feed consumed in animal feed and
improves production efficiency in ruminants (Horn et al. 1979; Herrera-Saldana and Huber 1989;
Gado et al. 1998, Holden 1999; Wang et al. 2010). Nitroza is a slow-release non-protein nitrogen
source for ruminants containing 40% nitrogen, equivalent to 250% crude protein. Nitrogen is a
compound with a special structure that causes the slow release of ammonia in the rumen. Fiberdigesting bacteria need a constant amount of ammonia throughout the day (equivalent to 10-15
mg/dL) for their proper growth and function. This amount of ammonia could meet the nutritional
requirements of the ruminal flora plying important role in fiber digestion. In normal diets, ammonia
imbalance occurs in the rumen. Therefore, ammonia deficiency is observed in the rumen during
significant hours of the day, but sometimes excess ammonia is also seen. Improper environmental
conditions, improper harvesting, physiological changes, insect and pest damage, etc. are among the
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reasons for potato waste. Potato waste, an ideal substrate for biohydrogen products, could be treated
by simple fermentation using rumen fluid (a byproduct of slaughterhouse) and slow-release urea
(Nitroza) to produce a high protein value added product. This study aimed to investigate the potential
of using rumen liquid microorganisms with slow-release non-protein nitrogen source for
bioconversion of potato waste to value-added product. In this study we investigated the compositional
characteristics and nutritional value of the final product by measuring CP, N-NH3, VFA, pH,
digestibility, and nutrient composition.
Material and methods: Rumen fluid was obtained from the slaughterhouse (400 mL) and added to
potato waste (200 g) along with different levels (1.5, 3 and 4.5 g) of nitrogen from the Nitroza source
and incubated for 24 h at 39°C. Data was analyzed in a completely randomized design (CRD).
Results and discussion: Protein content in experimental treatments was significantly (P<0.05) higher
than the control group, and the highest level was related to 3 g nitrogen level (27.22). In the presence
of rumen microorganisms, potato waste with 1.5 g Nitroza had the highest digestibility (81.33) during
24 h incubation (P<0.05). The pH of fermentation medium of the experimental groups ranged from
4.60 to 7.43 for potato waste along with rumen microorganisms’ group to the added levels of 4.5 g
Nitroza, respectively (P<0.05). In general, based on our results, rumen liquid microorganisms along
with Nitroza as a non-protein nitrogen source can be used in bioconversion of potato waste to increase
nutritional value and nutrient composition. The results of Swingersren et al. (2007) showed that more
than half of the raw potatoes remained non-degradable after 5 h of incubation with ruminal fluid. Invitro disappearance of dry matter and organic matter of potato, skin lesions were reported to be 85.4%
and 88.7%. These results are probably slightly dependent on crude fiber (Horn et al. 1979) while
digestion rate depends on starch amount (Gado et al. 1998). One gram of nitrogen produced may be
associated with sufficient nitrogen-induced Nitroza ammonia origin and increase digestion. The
results of the study of the effect of various additives including nitrogen on the disappearance of dry
matter using the Holden method are reported in Table 5.
Conclusion: Based on the results, adding different sources of nitrogen had a significant effect on food
digestibility. According to the results of the present study, ruminal fluid microorganisms along with
a non-protein nitrogen source can be used in the bioconversion of potato waste to increase the
nutritional value and production of new protein nutrients.
Keywords: Nitroza, Potato waste, Rumen ecosystem, Rumen fluid

