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 چکیده 

مایع شکمبه از سه رأس گاو کانوال گذاری شده  این آزمایش برای اندازه گیری کنتیک آزادسازی نیتروژن در کشت ثابت انجام شد.

دانشکده کشاورزی بوسیله پمپ از شکمبه وکیوم شده، در فالسک جمع آوری و به آزمایشگاه منتقل شد. در گاوداری تحقیقاتی 

میلی لیتر از  022میلی لیتری اضافه شد. به هر ظرف،  501ای گرم معادل نیتروژن از هر نمونه خوراکی در ظروف شیشهمیلی 022

های مد نظر کشت داده شدند. افزودن درجه سانتی گراد برای زمان 13ی ها در دمااضافه شد سپس ظرف 1:5مایع شکمبه بافری شده 

هوازی و تحت تزریق گاز دی اکسید کربن انجام شد. تیمارها )منابع نیتروژنی( شامل: بلنک مایع شکمبه بافری شده تحت شرایط بی

ع شکمبه بافری شده و مایع شکمبه بدون سلول در ها در مایدار شده و اوره بود. نمونه)فاقد منبع نیتروژنی(، اپتی ژن، اوره پوشش

ها از کشت، نیتروژن باقیمانده دقیقه کشت داده شد. در هر زمان پس از خارج کردن نمونه 102و 042، 502، 02، 12، 52های زمان

ندترین میزان تجزیه پذیری پذیری  و اپتی ژن کبا روش کلدال اندازه گیری شد. نتایج این آزمون نشان داد اوره باالترین نرخ تجزیه

های شکمبه و پذیری در مایع شکمبه بافری شده و مایع شکمبه بدون سلول نشان داد میکروارگانیزمرا دارد. مقایسه تفاوت تجزیه

 .(P<0.001)اما تأثیر آنها بر روی اوره پوشش دار شده معنی دار بود  (P>0.05)بافر تأثیر معنی داری بر تجزیه پذیری اوره نداشتند 

 کنتیک تجزیه پذیری  -اپتی ژن -اوره پوشش دار شده -اوره کلیدی: کلمات

  مقدمه

 باشد و به همین دلیل استفادهامروزه کاهش قیمت تمام شده در تغذیه گاو شیری و یا گاو پرواری مهمترین هدف جیره نویسی می

درصد  02تا  02از آنجا که خوراک حدود  پیدا کرده است.تر گسترش بیشتری از خوراک های کم قیمت و به دنبال آن کم کیفیت

دهد، بنابراین تغذیه صحیح اهمیت زیادی در سوددهی واحدهای گاوداری دارد. کل هزینه های پرورش گاوهای شیری را تشکیل می

ی منبع پروتئین حقیقی می ( به جا(NPNهای کاهش قیمت تمام شده جیره گاوها استفاده از منابع نیتروژن غیر پروتئینییکی از راه

 NPN باشد. مدیریت صحیح مصرف منابعباشد که جایگزینی اوره به جای منابع ارزشمند خوراکی مانند کنجاله ها از این موارد می

در جیره گاو و فرموله کردن مناسب پروتئین و کربوهیدرات مصرفی برای کاهش غلظت نیتروژن آمونیاکی در شکمبه و به دنبال آن 

ت اوره در کبد و شیر می تواند کیفیت شیر تولیدی را افزایش داده و خطر افزایش سطح اوره شیر را برای مصرف کننده کاهش غلظ
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-مای به پروتئین و انرژی وابسته است. میکروارگانیسای به طور عمدهدهد. در نشخوارکنندگان هضم مواد غذایی بوسیله تخمیر شکمبه

اسید کافی برای رشد و فعالیت نیاز دارند. بسیاری از این میکروارگانیزم ها از آمونیاک به ین و آمینوهای شکمبه به انرژی ، پروتئ

(. بنابراین ترکیبات نیتروژن غیر 0کنند )عنوان منبع نیتروژنی برای رشد و سنتز پروتئین میکروبی برای حیوان میزبان استفاده می

توان در جیره استفاده کرد بدلیل که می NPNدر جیره نشخوارکنندگان استفاده شوند. میزان  توانند به عنوان منبع نیتروژنپروتئینی می

تر آزاد سازی آمونیاک نسبت به به آمونیاک، محدود است. این سرعت تجزیه آمونیاک موجب نرخ سریع NPN سرعت تجزیه منابع

شود. اوره به طور وسیعی به آمونیاک و مسمومیت می ( و عمدتا منجر به انباشتگی8های شکمبه شده )مصرف آن توسط میکروب

است و آزادسازی  NPNتری از شود. بدلیل اینکه اوره منبع ارزان قیمتدر جیره نشخوارکنندگان استفاده می NPNعنوان منبع متداول

نندگان کند، برای نشخوارکمی کنترل شده و تولید آهسته آمونیاک و یا همگام شده با تخمیر کربوهیدرات محلول در شکمبه را فراهم

 . (3)  شوداستفاده می

، زمانی که نیتروژن جیره ناکافی باشد، یک منبع نیتروژن برای ساخت پروتئین 1NH شکل این انتقال اوره و بازیافت نیتروژن به

ها را قادر را مشاهده کرد؛ که آنتوان برتری تکاملی نشخوارکنندگان کند. زمانی که نیتروژن جیره ناکافی است میمیکروبی فراهم می

ازد تا در سسازد زمانی که منابع پروتئین پراکنده یا ناکافی است، به زندگی ادامه دهند. این توانایی نشخوار کنندگان را قادر میمی

وار کنندگان ابقای در نشخ .(0) پروتئینی زنده بمانند و شیر وگوشت تولید کنندزمان کمبود پروتئین جیره، با مصرف نیتروژن غیر

های سازگار مناسب تعادل نیتروژن جهت رشد، آبستنی و تولید شیر به عنوان یک کلید مهم اقتصادی، نیازمند میزان وسیعی از پاسخ

ه آز اوره معموال به سرعت توسط اور های مختلف فیزیولوژیکی است.ی نیتروژن متابولیسمی ضروری برای حالتشده برای عرضه

 .(0) شودهای شکمبه برای استفاده از آن میجزیه شده و موجب فراهم سازی آمونیاک بیش از حد ظرفیت باکتریدر شکمبه ت

سازی آمونیاک ممکن است موجب نقصان استفاده از نیتروژن در شکمبه شود. بنابراین، کنترل نرخ رهایش اوره افزایش سرعت آزاد

 (. 1هضم کربوهیدرات می تواند به عنوان یک راهکار مورد استفاده قرار گیرد )در شکمبه همچنین آزادسازی آمونیاک همزمان با 

  مواد و روش ها

دهی اوره تیمار اوره پوشش دار شده از دستگاه پن کوتینگ ساخت داخلی از پوشش دهی اوره در دستگاه پن کوتینگ: برای پوشش

گوگرد( ذوب شده  -انجام شد. در این روش پوشش مورد نظر )پارافین rpm 50 سانتی متر و دور چرخش  12جنس استیل با قطر 

دار شدن اوره چرخش و بر روی گرانول های اوره که درون دستگاه پن کوتینگ در حال چرخش بود افشانده شد. پس از پوشش

کشی شد تا کمیت پوشش تعیین سانتی گراد سرد و وزن 1˚دار شده را خارج کرده و در دمایدستگاه را متوقف کرده، اوره پوشش

 گردد.

گوگرد، محصول تجاری اپتی ژن و نمونه شاهد بود که برای حذف خطای -اوره، اوره پوشش دار شده با پارافینتیمار ها شامل 

 نیتروژن موجود در مایع محیط کشت عدد نیتروژن بدست آمده از نمونه های شاهد از نمونه های دیگر تیمارها کسر شد.

( 5303زی محیط کشت برای انجام کشت ثابت: تکنیک کشت غیر هوازی که در این آزمایش مورد استفاده توسط دهوریتی )آماده سا

مایع شکمبه از سه رأس گاو کانوال گذاری شده در گاوداری ( آماده شد. 0221بود. محیط کشت بر اساس روش آروکوی و همکاران)
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از  وسیله پمپبهشدند، سیالژ ذرت، علف خشک یونجه، کاه گندم، .... تغذیه میاز جیره حاوی تحقیقاتی دانشکده کشاورزی که 

زدایی مایع شکمبه مورد استفاده در محیط کشت برای سلول آوری و به آزمایشگاه منتقل شد.شکمبه وکیوم شده، در فالسک جمع

دقیقه سانتریفیوژ گردید.  1در دقیقه به مدت  دور 1222الیه صاف شد، سپس در  4بدون سلول، ابتدا مایع شکمبه با پارچه متقال

میلی گرم  022 دقیقه سانتریفیوژ گردید. 51دور در دقیقه به مدت  51222هنگام آماده کردن محیط کشت، مایع شکمبه مجددا در 

لیتر مایع شکمبه  میلی 022میلی لیتری اضافه شد. هر تیمار یکبار در  501معادل نیتروژن از هر نمونه خوراکی در ظروف شیشه ای 

درجه سانتی گراد برای زمان های مد نظر کشت  13میلی لیتر مایع شکمبه بدون سلول در دمای  022و یکبار در  1:5بافری شده 

داده شدند. افزودن مایع شکمبه بافری شده و مایع شکمبه بدون سلول تحت شرایط بی هوازی و تحت تزریق گاز دی اکسید کربن 

ا )منابع نیتروژنی( شامل: بلنک )فاقد منبع نیتروژنی(، اپتی ژن، اوره پوشش دار شده و اوره بود. نمونه ها در مایع انجام شد. تیماره

دقیقه کشت داده شد. در هر زمان پس  102و 042، 502، 02، 12، 52شکمبه بافری شده و مایع شکمبه بدون سلول در زمان های 

باقیمانده با روش کلدال اندازه گیری شد. داده های حاصل از آزمایشات محیط کشت در از خارج کردن نمونه ها از کشت، نیتروژن 

 .آنالیز و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت SAS (9.01)  با استفاده از نرم افزار

 نتایج و بحث 

مبه بافری تری در کشت ثابت مایع شکپذیری کنددار شده کنتیک تجزیههای اپتی ژن و اوره پوششبر اساس نتایج این پژوهش نمونه

تواند باعث افزایش راندمان سنتز و این کاهش نرخ آزادسازی می (P<0.001)شده و مایع شکمبه بدون سلول نسبت به اوره داشتند

در جیره شود. چردنگ و همکاران مشاهده کردند تغذیه NPN پروتئین میکروبی، کاهش مسمومیت آمونیاکی و افزایش درصد مصرف

 گردد. همچنین شین و همکاران دریافتند که اورهگاوهای هلشتاین با جیره دارای اوره ساده سبب کاهش سنتز پروتئین میکروبی می

یه پذیری دهد. در این آزمایش نرخ تجزساده نسبت به اوره کند تجزیه شونده )پلی اورتان( بازده سنتز پروتئین میکروبی را کاهش می

و در 11/18±20/4ساعته در مایع شکمبه بافری شده  0بود، تجزیه پذیری اپتی ژن در انکوباسیون  %522شتاوره در هر دو محیط ک

ساعته در مایع شکمبه بافری شده  0بود. تجزیه پذیری اوره پوشش دار شده در انکوباسیون 10/52±00/5مایع شکمبه بدون سلول 

بر اساس این نتایج کنتیک تجزیه پذیری اپتی ژن کندتر از اوره پوشش  بود. 21/42±11/0و در مایع شکمبه بدون سلول  8/8±08/10

دار شده بود. تفاوت در تجزیه پذیری در دو محیط کشت تاثیر میکرو ارگانیزم های شکمبه بر افزایش تجزیه پذیری تیمارها را نشان 

ر پوشش دار شده است. و بخش تجزیه ناپذی دهد. اختالف تجزیه پذیری در دو محیط کشت برای اپتی ژن اندکی بیشتر از اورهمی

( باالتر است که نشان دهنده تجزیه 50/18±80/5( نسبت به اوره پوشش دار شده )4/88±00/2اپتی ژن در مایع شکمبه بدون سلول )

 باشد. ناپذیری باالی اپتی ژن نسبت به اوره پوشش دار شده می
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 گیری نتیجه 

شود اختالف معنی تجزیه پذیری تیمارها در دو محیط کشت آورده شده است، همانطور که مشاهده میکنتیک  0و  5در شکل شماره

. در بررسی ها و آزمایشات انجام شده استفاده (P<0.001)ژن وجود دارد دار شده و اپتیپذیری اوره با اوره پوششداری بین تجزیه

ئینی در تغذیه دام موجب کاهش قیمت تمام شده خوراک و بهبود سنتز پروتئین از اوره به عنوان تامین کننده منبع نیتروژن غیر پروت

 ) اوره کند تجزیه شونده( بر کنتیک  های فراوری شدهمیکروبی شده است. با توجه به مشاهده اثرات بهبود دهنده اوره

 بدون سلولپذیری در مایع شکمبه  . کنتیک تجزیه0شکل                       پذیری در مایع شکمبه بافری شده . کنتیک تجزیه5شکل

تجزیه پذیری با کاهش آزادسازی نیتروژن موجب کاهش مسمومیت آمونیاکی و هدر رفت نیتروژن می شود و از سوی دیگر با 

ات دار شده نیاز به مطالعهای پوششز اورهشود بنابراین امکان استفاده اکاهش هزینه تمام شده خوراک مصرفی دام کارآیی بهتر می

 بیشتری دارد.

 . نتایج آزمایشات با حذف اثر نوع سامانه در طرح بلوک کامال تصادفی1جدول شماره 
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Kinetics of disappearance urea and some slow release coated urea products in nitrogen release in 

ruminant 
Abstract 

This experiment was desingned to evaluate the kinetics of NH3-N  release in batch culture. Rumen fluid was collected 

from tree Holstein fitted with rumen cannula in dairy farm of Ferdowsi University of Mashhad with vacuum pump 

and store in flask and Transferred to Laboratory. 200 mg of each feed sample (iso nitrogenous) inserted to 125-ml 

bottle, each bottle inoculated with a 200ml 1:3 rumen fluid: buffered. Then bottles incubated for each times. Add 

buffered rumen fluid under anaerobic conditions and carbon dioxide gas was injected. Treatments (nitrogen source) 

includes: Blank (no nitrogen source), Optigen, coated urea and urea. samples were incubated in Buffered rumen fluid 

and free cell rumen fluid at 10, 30, 60, 120, 240 and 360 minutes. At each time samples taken from incubator and 

were analyzed for NH3-N by Kjeldahl. Results showed that urea has the highest rate of degradation and Optigen has 

the slowest rate of degradation. Comparison of different degradation in the free cell rumen fluid and buffered rumen 

fluid showed Buffer and rumen microorganisms don’t have significant influence on the degradation of urea (P>0.05) 

but their effects on coated urea were significant (P<0.001). 

Key words: Urea- Coated urea- Optigen- Kinetics of disappearance 

 

 

 

 

 

 

 

 


