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کنتیک شکمبه اي ناپدید شدن نیتروژن اوره پوشش دار در شرایط برون تنی
زاده، ر.مسگران، م.، ولی، ع.، دانشناصریانم.،مزینانی،

گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد
Mitra_mazinani@yahoo.com

چکیده
مایع شکمبه از سه گاو کانوال گذاري شده در این آزمایش براي اندازه گیري کنتیک آزادسازي نیتروژن در کشت ثابت انجام شد.

200گاوداري تحقیقاتی دانشکده کشاورزي بوسیله پمپ از شکمبه وکیوم شده، در فالسک جمع آوري و به آزمایشگاه منتقل شد. 
میلی لیتر از مایع 200میلی لیتري اضافه شد. به هر ظرف، 125اي از هر نمونه خوراکی در ظروف شیشهگرم معادل نیتروژن میلی

هاي مد نظر کشت داده شدند. افزودن مایع درجه سانتی گراد براي زمان39ها در دماي اضافه شد سپس ظرف3:1شکمبه بافري شده 
از دي اکسید کربن انجام شد. تیمارها(منابع نیتروژنی) شامل: بلنک(فاقد هوازي و تحت تزریق گشکمبه بافري شده تحت شرایط بی

هاي ها در مایع شکمبه بافري شده و مایع شکمبه بدون سلول در زماندار شده و اوره بود. نمونهمنبع نیتروژنی)، اپتی ژن، اوره پوشش
ها از کشت، نیتروژن باقیمانده با روش کردن نمونهدقیقه کشت داده شد. در هر زمان پس از خارج360و 240، 120، 60، 30، 10

پذیري  و اپتی ژن کندترین میزان تجزیه پذیري را دارد. کلدال اندازه گیري شد. نتایج این آزمون نشان داد اوره باالترین نرخ تجزیه
هاي شکمبه و بافر تاثیر وارگانیزمپذیري در مایع شکمبه بافري شده و مایع شکمبه بدون سلول نشان داد میکرمقایسه تفاوت تجزیه

.(p<0.001)اما تاثیر آنها بر روي اوره پوشش دار شده معنی دار بود(p>0.05)معنی داري بر تجزیه پذیري اوره نداشتند

اپتی ژن، کنتیک تجزیه پذیري  اوره، اوره پوشش دار شده،کلیدي: هايواژه

مقدمه
باشد و به همین دلیل استفاده از گاو شیري و یا گاو پرواري مهمترین هدف جیره نویسی میمروزه کاهش قیمت تمام شده در تغذیه ا

درصد کل 60تا 70از آنجا که خوراك حدود تر گسترش بیشتري پیدا کرده است.خوراك هاي کم قیمت و به دنبال آن کم کیفیت
صحیح اهمیت زیادي در سوددهی واحدهاي گاوداري دارد. یکی بنابراین تغذیه ، دهدهزینه هاي پرورش گاوهاي شیري را تشکیل می

) به جاي منبع پروتئین حقیقی می باشد (NPNهاي کاهش قیمت تمام شده جیره گاوها استفاده از منابع نیتروژن غیر پروتئینیاز راه
در NPNیریت صحیح مصرف منابعباشد. مدکه جایگزینی اوره به جاي منابع ارزشمند خوراکی مانند کنجاله ها از این موارد می

جیره گاو و فرموله کردن مناسب پروتئین و کربوهیدرات مصرفی براي کاهش غلظت نیتروژن آمونیاکی در شکمبه و به دنبال آن 
غلظت اوره در کبد و شیر می تواند کیفیت شیر تولیدي را افزایش داده و خطر افزایش سطح اوره شیر را براي مصرف کننده کاهش 

- اي به پروتئین و انرژي وابسته است. میکروارگانیسماي به طور عمده. در نشخوارکنندگان هضم مواد غذایی بوسیله تخمیر شکمبهدهد
اسید کافی براي رشد و فعالیت نیاز دارند. بسیاري از این میکروارگانیزم ها از آمونیاك به عنوان هاي شکمبه به انرژي ، پروتئین و آمینو

. بنابراین ترکیبات (Hungate, 1966 )کنندپروتئین میکروبی براي حیوان میزبان استفاده میسنتزی براي رشد و منبع نیتروژن
توان در جیره که میNPNتوانند به عنوان منبع نیتروژن در جیره نشخوارکنندگان استفاده شوند. میزان نیتروژن غیر پروتئینی می

تر آزاد سازي به آمونیاك، محدود است. این سرعت تجزیه آمونیاك موجب نرخ سریعNPNاستفاده کرد بدلیل سرعت تجزیه منابع
و عمدتا منجر به انباشتگی آمونیاك (Satter and Roffler, 1975)هاي شکمبه شدهآمونیاك نسبت به مصرف آن توسط میکروب

شود. بدلیل اینکه اوره وارکنندگان استفاده میدر جیره نشخNPNشود. اوره به طور وسیعی به عنوان منبع متداولو مسمومیت می
همگام شده با تخمیر کربوهیدرات محلول شده و تولید آهسته آمونیاك و یااست و آزادسازي کنترلNPNتري از منبع ارزان قیمت

,Nocek and Tamminga, 1991; NRC)شود.کند، براي نشخوارکنندگان استفاده میدر شکمبه را فراهم می 2001)

، زمانی که نیتروژن جیره ناکافی باشد، یک منبع نیتروژن براي ساخت پروتئین 3NHشکلاین انتقال اوره و بازیافت نیتروژن به
ها را قادر توان برتري تکاملی نشخوارکنندگان را مشاهده کرد؛ که آنکند. زمانی که نیتروژن جیره ناکافی است میمیکروبی فراهم می
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سازد تا در ی که منابع پروتئین پراکنده یا ناکافی است، به زندگی ادامه دهند. این توانایی نشخوار کنندگان را قادر میسازد زمانمی
,.Reynolds, C. K(پروتئینی زنده بمانند و شیر وگوشت تولید کنندزمان کمبود پروتئین جیره، با مصرف نیتروژن غیر

Kristenesen(. مناسب تعادل نیتروژن جهت رشد، آبستنی و تولید شیر به عنوان یک کلید مهم در نشخوار کنندگان ابقاي
هاي مختلف ي نیتروژن متابولیسمی ضروري براي حالتهاي سازگار شده براي عرضهاقتصادي، نیازمند میزان وسیعی از پاسخ

اهم سازي آمونیاك بیش از حد ظرفیت اوره معموال به سرعت توسط اوره آز در شکمبه تجزیه شده و موجب فرفیزیولوژیکی است.
سازي آمونیاك ممکن است افزایش سرعت آزاد(Huber and Kung, 1981).شودهاي شکمبه براي استفاده از آن میباکتري

همچنین آزادسازي آمونیاك همزمان با شکمبه کنترل نرخ رهایش اوره در، موجب نقصان استفاده از نیتروژن در شکمبه شود. بنابراین
.  (Rodriguez et al., 2010)هضم کربوهیدرات می تواند به عنوان یک راهکار مورد استفاده قرار گیرد

مواد و روش ها
از دستگاه پن کوتینگ ساخت داخلی از تیمار اوره پوشش دار شدهدهی اوره پوشش دهی اوره در دستگاه پن کوتینگ: براي پوشش

گوگرد) ذوب شده و -انجام شد. در این روش پوشش مورد نظر (پارافینrpm12سانتی متر و دور چرخش 50جنس استیل با قطر 
دار شدن اوره چرخش دستگاهبر روي گرانول هاي اوره که درون دستگاه پن کوتینگ در حال چرخش بود افشانده شد. پس از پوشش

.کشی شد تا کمیت پوشش تعیین گرددسانتی گراد سرد و وزن5˚دار شده را خارج کرده و در دمايرا متوقف کرده، اوره پوشش
گوگرد، محصول تجاري اپتی ژن و نمونه شاهد بود که براي حذف خطاي نیتروژن -اوره، اوره پوشش دار شده با پارافینتیمار ها شامل

نیتروژن بدست آمده از نمونه هاي شاهد از نمونه هاي دیگر تیمارها کسر شد.موجود در مایع محیط کشت عدد
) 1969تکنیک کشت غیر هوازي که در این آزمایش مورد استفاده توسط دهوریتی (: آماده سازي محیط کشت براي انجام کشت ثابت

ه گاو کانوال گذاري شده در گاوداري مایع شکمبه از س) آماده شد. 2005بود. محیط کشت بر اساس روش آروکوي و همکاران(
بوسیله پمپ از شکمبه از جیره حاوي سیالژ ذرت، علف خشک یونجه، کاه گندم، .... تغذیه می شدند،تحقیقاتی دانشکده کشاورزي که

بدون براي سلول زدایی مایع شکمبه مورد استفاده در محیط کشت وکیوم شده، در فالسک جمع آوري و به آزمایشگاه منتقل شد.
دقیقه سانتریفیوژ گردید. هنگام 5دور در دقیقه به مدت 3000الیه صاف شد، سپس در 4سلول، ابتدا مایع شکمبه با پارچه متقال

میلی گرم معادل 200دقیقه سانتریفیوژ گردید.15دور در دقیقه به مدت 15000آماده کردن محیط کشت، مایع شکمبه مجددا در 
میلی لیتر مایع شکمبه بافري 200میلی لیتري اضافه شد. هر تیمار یکبار در 125اکی در ظروف شیشه اي نیتروژن از هر نمونه خور

درجه سانتی گراد براي زمان هاي مد نظر کشت داده 39میلی لیتر مایع شکمبه بدون سلول در دماي 200و یکبار در 3:1شده 
سلول تحت شرایط بی هوازي و تحت تزریق گاز دي اکسید کربن انجام شدند. افزودن مایع شکمبه بافري شده و مایع شکمبه بدون

شد. تیمارها(منابع نیتروژنی) شامل: بلنک(فاقد منبع نیتروژنی)، اپتی ژن، اوره پوشش دار شده و اوره بود. نمونه ها در مایع شکمبه 
یقه کشت داده شد. در هر زمان پس از خارج دق360و 240، 120، 60، 30، 10بافري شده و مایع شکمبه بدون سلول در زمان هاي 

با استفاده از داده هاي حاصل از آزمایشات محیط کشت در کردن نمونه ها از کشت، نیتروژن باقیمانده با روش کلدال اندازه گیري شد.
.آنالیز و مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفتSAS (9.01)نرم افزار

نتایج و بحث
رزین- کربوکسی-ذرت-اوره(Waite and Wilson, 1968)در گذشته منابع متعدد کند آزاد کننده نیتروزن/ اوره نظیر بیورت 

(Huston et al., 1974)استاري ،(Bartley and Deyoe, 1975)فرمالدهید-، اوره(Prokop and Klopfenstein,

1977) ،Malik et al., 1978)Uromolن تالکروغن کتا-)، اوره(Forero et al., 1980)الکتوسیل اوره ،(Forman et al.,

,.Virk et al)،(Chahil et al., 1986)لیگنوسلولز-، ترکیب اوره(Sommer et al., 1985)، اوره پلی ونیل الکل(1982

1989) Uromalt ایزوبوتیر آلدهید مونو اوره ،(Mathison et al., 1994)مر. اوره پوشش دار شده با پلی(Edwards et al.,

،توسعه یافته و و براي مواد خوراکی نشخوارکنندگان ارزیابی شده است.(2009
,.Cherdthong et al)کلسیم سولفات- ، و اوره(Huntington et al., 2006)اخیرأ محصوالت اوره باند شده با کلسیم کلراید

مشاهده کردند اوره پوشش دار شده (2003)ده اند. گالو و همکارانتولید شده و اثرات سودمند بر تخمیر شکمبه اي نشان دا(2011
گزارش دادند (2006)با پلی مر نسبت به اوره پوشش دار نشده بسیار آهسته تر به آمونیاك تجزیه می شود. گولوم بسکی و همکاران

تن ویژگی رهاسازي کند براي رژیم هاي به آهستگی نیتروژن را در شکمبه آزاد می کند، داش(SRU)افزودن اوره کند تجزیه شونده 
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در یک (1994)غذایی بلند مدت، سبب عملکرد یکسان براي مکمل هاي اوره بدون ایجاد خطر تجمع اوره می شود. کاس و همکاران
ی بین کلسیم، رهاسازي نیتروژن آمونیاکی منطم تري نسبت به اوره دارد و هماهنگ-مشاهده کردندکه ترکیب اورهin vitroمطالعه 

رهاسازي آمونیاك شکمبه اي و کربوهیدرات در دسترس را بهبود می بخشد و در نتیجه منجر به سنتز پروتئین میکروبی می شود.
تري در کشت ثابت مایع شکمبه بافري پذیري کنددار شده کنتیک تجزیههاي اپتی ژن و اوره پوششبر اساس نتایج این پژوهش نمونه

تواند باعث افزایش راندمان سنتز و این کاهش نرخ آزادسازي می(p<0.001)سلول نسبت به اوره داشتندشده و مایع شکمبه بدون
) Cherdthongچردنگ و همکاران (در جیره شود.NPNپروتئین میکروبی، کاهش مسمومیت آمونیاکی و افزایش درصد مصرف

گردد. همچنین شین و ب کاهش سنتز پروتئین میکروبی میمشاهده کردند تغذیه گاوهاي هلشتاین با جیره داراي اوره ساده سب
دهد. ) دریافتند که اوره ساده نسبت به اوره کند تجزیه شونده (پلی اورتان) بازده سنتز پروتئین میکروبی را کاهش میXinهمکاران (

ساعته در مایع 6انکوباسیون بود، تجزیه پذیري اپتی ژن در %100در این آزمایش نرخ تجزیه پذیري اوره در هر دو محیط کشت
بود. تجزیه پذیري اوره پوشش دار شده در انکوباسیون 10,57±1,22و در مایع شکمبه بدون سلول 38,53±4,02شکمبه بافري شده 

بود.  بر اساس این نتایج کنتیک 40,05±2,55و در مایع شکمبه بدون سلول 56,28±8,8ساعته در مایع شکمبه بافري شده 6
ذیري اپتی ژن کندتر از اوره پوشش دار شده بود. تفاوت در تجزیه پذیري در دو محیط کشت تاثیر میکرو ارگانیزم هاي تجزیه پ

شکمبه بر افزایش تجزیه پذیري تیمارها را نشان می دهد. اختالف تجزیه پذیري در دو محیط کشت براي اپتی ژن اندکی بیشتر از 
) نسبت به اوره پوشش دار 88,4±0,72اپذیر اپتی ژن در مایع شکمبه بدون سلول(اوره پوشش دار شده است. و بخش تجزیه ن

باشد.) باالتر است که نشان دهنده تجزیه ناپذیري باالي اپتی ژن نسبت به اوره پوشش دار شده می58,17±1,87شده(

گیرينتیجه
شود اختالف معنی شده است، همانطور که مشاهده میکنتیک تجزیه پذیري تیمارها در دو محیط کشت آورده 2و 1در شکل شماره

. با توجه به بررسی هاي انجام شده براي استفاده (p<0.001)ژن وجود دارددار شده و اپتیپذیري اوره با اوره پوششداري بین تجزیه
اوره کند تجزیه شونده) بر کنتیک تجزیه هاي فراوري شده( از اوره به عنوان منبع غیر پروتئینی در تغذیه دام و اثرات بهبود دهنده اوره

پذیري در کاهش آزادسازي نیتروژن موجب کاهش مسمومیت آمونیاکی و هدر رفت نیتروژن و از سوي دیگر کاهش هزینه تمام شده 
دار شده نیاز به مطالعات بیشتري دارد.هاي پوشششود بنابراین امکان استفاده از اورهخوراك مصرفی دام کارآیی می

بدون سلولپذیري در مایع شکمبه . کنتیک تجزیه2شکلپذیري در مایع شکمبه بافري شده. کنتیک تجزیه1شکل
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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
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