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 موادموردنیاز:

 :تِ یک لیتز آب هقطز هَاد سیز را اضافِ کٌیذتزای عاخت ایي هحلَل ، NDFهحلَل  -1

 گزم عذین لَریل عَلفات 30 -

 (EDTAگزم دی عذین ّیذرٍصى اتیلي دی آهیي تتزا اعتات دٍ آتِ ) 61/18 -

 آتِ 8گزم تَرات عذین  81/6 -

 گزم دی عذین ّیذرٍصى فغفات 56/4 -

 هیلی لیتز تزی اتیلي گالیکَل 10 -

 

 (A3306)عیگوا  1آهیالس هقاٍم تِ حزارت-هحلَل آلفا -2

 

 اعتي -3

 

 541اتوي شوارُ کاغذ صافی ٍ -4

 

                                                           
1
تذعت آهذُ ( Bacillus licheniformis)فزهیظ  تاال تَدُ ٍ اس عَیِ دعتکاری شذُ صًتیکی تاعیلَط لیکٌی pHآلفا آهیالس تْیِ شذُ دارای هقاٍهت تِ دها ٍ   

کٌذ ٍ دکغتزیي  ًشاعتِ صالتیٌِ شذُ ّیذرٍلیش هیرا تِ هٌظَر کاّش ٍسکَسیتِ  4، 1 -آهیالسی اعت کِ تطَر تصادفی اتصاالت گلیکَسیذی آلفا-اعت ٍ اًذٍ

ای، حاللیت: هحلَل در آب،  ایع شفاف قَُْ، ظاّز: هLU/g 17400ًوایذ. خصَصیات ایي آًشین تِ شزح سیز اعت. فعالیت:  هحلَل ٍ الیگَ عاکاریذ تَلیذ هی

pH :5/5  گزاد. درجِ عاًتی 100، هحذٍدُ دهای هٌاعة: تا 7تا 
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روشکار:

 گزم ًوًَِ را در تالي تزیشیذ. 1تا  5/0حذٍد  -1

 هیلی لیتز اس هحلَل شَیٌذُ خٌثی تِ تالي اضافِ کٌیذ. 100تِ هقذار  -2

 دقیقِ جَشاًیذى را اداهِ دّیذ. 60دقیقِ تجَشاًیذ. عپظ حزارت را کن کٌیذ ٍ تِ هذت  10تا  5تِ هذت  -3

)کِ قثالً ٍرى شذُ اعت( تا اعتفادُ اس ارلي خالء  541َیات تالي را تز رٍی کاغذ صاقی ٍاتوي شوارُ دقیقِ هحت 60پظ اس  -4

 صاف کٌیذ.

 هحتَیات را تا آب داغ دٍ تار تشَییذ. -5

 شغتشَ را تا اعتي دٍ تار تکزار کٌیذ. -6

 گزاد قزار دّیذ. درجِ عاًتی 100صافی را تا کزدُ ٍ در تَتِ چیٌی در دهای  -7

 عاعت قزار دّیذ. 4درجِ عاًتی گزاد تِ هذت  500ّا را در دعیکاتَر خٌک ٍ عپظ ٍسى کزدُ ٍ در کَرُ در دهای  تَتِ -8

 

 

 ًَِآهیالس هقاٍم تِ حزارت را ّوزاُ تا هحلَل شَیٌذُ خٌثی -هیکزٍلیتز اس آلفا 50ّای حاٍی هقادیز تاالی ًشاعتِ:  تزای ًو

 اداهِ هزاحل را اًجام تذّیذ. تِ تالي اضافِ کٌیذ ٍ  2در هزحلِ 

 ًَِ50هَالر ٍ  8لیتز اس هحلَل اٍرُ  هیلی 30گزم ًوًَِ،  1ّایی کِ هقادیز تغیار تاالیی ًشاعتِ دارًذ اتتذا تز رٍی  تزای ًو 

دّین. در اداهِ  دقیقِ قزار هی 5گزاد تِ هذت  عاًتی 80-90آهیالس هقاٍم ریختِ ٍ در حوام آب گزم در دهای -هیکزٍلیتز آلفا

لیتز هحلَل شَیٌذُ خٌثی تز در  هیلی 100دّین. عپظ  عاعت )یا تا صثح رٍس تعذ( قزار هی 4ّا را در دهای اطاق تِ هذت  تالي

آهیالس هقاٍم تِ -هیکزٍلیتز اس آلفا 50تَاى  دّین. در ایي سهاى در صَرت ًیاس هی تالي ریختِ ٍ اداهِ هزاحل را اًجام هی

 حزارت را تِ تالٌْا اضافِ کزد.

 

منبع:

 

 

Goering and Van Soest (1970), as modified by Van Soest et al. (1991; J. Dairy Sci. 74:3583). 


