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 چکیده

این آزمایش به منظور بررسی اثرات استفاده ازاوره کندرهش بعنوان جایگزین منابع نیتروژن غیر پروتئینی در جیرره بزهرای رریری 

و تولیرد رریر  73ای رریردهی کیلوگرم، روزهر 38.85رأس بز ریری سانن با میانگین وزن 16در این آزمایش، از سانن انجام رد. 

درصرد  0.5( تیمار اوره )دارای 2( تیمار راهد )کلزا(، 1گرم استفاده رد. بزها بطور تصادفی در چهار تیمار آزمایشی رامل:  1979

درصرد اوره کنرد رهرش( دسرته بنردی  0.7( تیمار اوره کند رهش )دارای 4درصد اپتی ژن(،  0.55ژن )دارای ( تیمار اپتی3اوره(، 

دار نبرود های ررکمبه و سرنتز پرروتئین میکروبری معنریتیمارها روی ترکیب ریر، فراسنجه اثربر اساس نتایج این آزمایش ردند. 

(p>0.05) های خون بجز اوره، کلسترول و و تاثیر بر روی اکثر متابولیتALT معنی برود نیز بی(p>0.05)   در نتیجره اخرت .

تروان از ایرن منرابع بره آزاد رونده با تیمار راهد )کلزا( در آزمایشات حیوانی مشاهده نشرد و مریچندانی بین تیمارهای اوره کند 

 عنوان جایگزین بخشی از منابع پروتئین حقیقی استفاده کرد بدون اینکه تولید ریر یا مصر  خوراک کاهش یابد. 

 کروبیسنتز پروتئین می -نیتروژن، تخمیر رکمبه -واژه های کلیدی: اوره کند رهش

 دمهمق

کره  NPNتوانند به عنوان بخشی از منبع نیتروژن در جیره نشخوارکنندگان استفاده روند. میرزان ترکیبات نیتروژن غیر پروتئینی می

به آمونیاک، محدود است. ایرن سررعت تجزیره اوره موجرب نرر   NPNتوان در جیره استفاده کرد بدلیل سرعت تجزیه منابع می

( و عمردتا منجرر بره انباررتگی آمونیراک و 10های رکمبه ررده )آمونیاک نسبت به مصر  آن توسط میکروبتر آزادسازی سریع

دهی اوره در کاهش سرعت تجزیه پذیری اوره در ررکمبه مرورد بررسری رررار رود. در این پژوهش کارایی پورشمسمومیت می

 پروتئین میکروبی و افزایش بازدهی آن بهره برد.ریمت برای سنتز  گرفت تا بتوان از این منبع غیر پروتئینی ارزان

 مواد و روش ها

برای تامین اوره کندرهشی که تامین کننده اهدا  مورد نظر ما بعنوان یک منبع نیتروژنی در رکمبه بارد، اوره کند رهش به رماره 

 38.85رأس برز رریری سرانن برا میرانگین وزن  16ساخته و ثبت اختراع رد. در این آزمرایش، از  A01K 5/00ثبت بین المللی 

گرم استفاده رد. این طرح در رالب طرح کام  تصادفی یک طرفه انجرام ررد و  1979و تولید ریر  73کیلوگرم، روزهای ریردهی 

درصرد  0.55ژن )دارای ( تیمار اپتی3درصد اوره(،  0.5ه )دارای ( تیمار اور2جیره آزمایشی عبارت بود از: ( تیمار راهد )کلزا(،  4

های مرواد ها از نظر درصد پروتئین و سایر کمیتدرصد اوره کند رهش(. تمام جیره 0.7( تیمار اوره کند رهش )دارای 4اپتی ژن(، 
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)تدسرکی و  1.9.4468ش ویررایSRNS ها برر اسراس احتیاجرات غرذایی بزهرای رریری مغذی معادل سازی رده بودند و جیره

 ( نورته رد. 2010همکاران، 

روز دوره جمع آوری، نمونه گیری و رکورد بررداری( برود.  7روز دوره عادت پذیری و  14روزه )رامل  21آزمایش در یک دوره 

آزمرایش در در روز رروع دوره آزمایشی، ربل از خوراک دهی صبح و آخرین روز آزمایش حیوانات توزین ردند. نتایج حاصل از 

 تجزیه و تحلیل آماری رد. SAS (9.1برنامه ) GLMرالب طرح کام  تصادفی یک طرفه با استفاده از رویه 

 نتایج:

داری ندارت اما اخت   بین رابلیت هضم پروتئین سایر رابلیت هضم پروتئین در تیمار اوره و اوره کندرهش اخت   معنی

ژن بود. در آزمایشی که توسط زین و همکاران ترین رابلیت هضم پروتئین مربوط به اپتی. بیشP < 0.01)دار بود )تیمارها معنی

داری مشابه بود که با نتایج بطور معنی ADFو DM ،OM، NDFرابلیت هضم  FGUو  PCU( تیمار 2010انجام رد )

 (. >0.05p(آزمایش فوق مطابقت دارد 

دهد تحت تأثیر تیمارها )پیش از مصر  تیمارها( تصحیح رد و نتایج نشان میکوواریانس تولید ریر نسبت به تولید ریر اولیه 

-داری وجود دارد اما این اخت   بین سایر تیمارها معنیتولید ریر تغییر یافته است و بین تیمار اوره با تیمار راهد اخت   معنی

و سپس اوره کندرهش و اوره معمولی بود. ترکیبات ریر  ژن بیشتر از سایر تیمارها(. تولید ریر در تیمار اپتی<0.05pدار نشد )

( 1993تاثیر جیره ررار نگرفت. ساهو و همکاران ))چربی، الکتوز، پروتئین، مواد جامد، دانسیته و کل مواد جامد بجز چربی( تحت 

 (. 9ما همخوانی دارد)گزارش کردند ترکیب ریر بزها تحت تاثیر سطح پروتئین خام جیره ررار نگرفت که با نتایج آزمایش 

نیتروژن میکروبی در تیمار اوره پورش دار بیشتر از سایر تیمارها بود و این تفاوت در دیگر راخص های سنتز نیتروژن میکروبی 

 NPNدهد وجود مکمل های هم مشاهده رد، پس از آن اوره، اپتی ژن و راهد به ترتیب بیشترین مقدار را دارتند که نشان می

 (.<0.05Pدار نبود )رود، اگرچه این اخت فات معنیش سنتز پروتئین میکروبی میباعث افزای

های مربوط به های آزمایشی نشان داد در فراسنجههای خونی بزهای تغذیه رده با جیرهنتایج مربوط به میانگین کل فراسنجه

وی متابولیت های کلسترول و اوره معنی دار بود. (. اثر تیمارها ر<0.05Pداری بین تیمارها مشاهده نشد)پروتئین اخت   معنی

. اوره خون اپتی ژن نیز با اخت   (>0.05p)کلسترول خون بزهای تیمار اوره کندرهش بطور معنی داری از تیمار راهد بیشتر بود 

 داری  کمتر از راهد بود. معنی

. در مجموع در (>0.05p)ژن اخ   معنی داری دارتند تیمار راهد و اپتی ALTدر مقایسه اثر تیمارها بر روی آنزیم های خونی 

این آزمایش صر  نظر از ابقاء نیتروژن و میزان مصر  و دفع نیتروژن و سایر فاکتورها، مشاهده کردیم که بین این تیمارها از نظر 

و با توجه به اینکه نتیجه داری مشاهده نشد ای و ترکیبات ریر اخت   معنیتولید ریر، اکثر فاکتورهای خونی، تخمیر رکمبه

جایگزین پروتئین تاثیر معنی داری بر  NPNتوان نتیجه گرفت استفاده از منابعنهایی مورد ما تولید و حفظ س مت دام است می

تولید ریر و س مت دام ندارد و به سهولت می توان از این منابع در راستای کاهش ریمت جیره و ریمت تمام رده ریر استفاده 

  کرد.
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Slow release urea, prepare nitrogen in rumen 

Abstract 

In order to investigate the effect of coated urea as nitrogen source to replace part of the 

protein ration, 16 dairy Sannen goats with an average weight of 38.85kg, 73days of lactation 

and 1979kg milk production, were used in completely randomized design. The experiment 

period was 21 days. The experimental rations were: 1) control (canola), 2) urea (urea%0.5), 3) 

Optigen (Optigen  % 0.55), 4) slow release urea (%0.7 slow release urea), respectively. The 

results showed the effect of treatments on milk compositions, rumen fermentations and 

synthesis of microbial protein had no significant effect (p> 0.05). The impact on the most 

blood metabolites except BUN, Cholesterol and ALT was also no significant (p> 0.05). As a 

result, no significant differences between treatments for SRUs with control (canola) were 

seen, and also these resources can be used to replace part of true protein without reduced in 

milk production or feed intake. 

Key words:slow release urea- nitrogen- rumen fermentation- synthesis of microbial protein  

 

 


