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بررسي ميزان تجزيه پذيري شکمبه اي اوره آهسته رهش در مقايسه با منابع نيتروژني  عنوان پروژه: -

 (In-Vitroديگر در شرايط شبيه سازي شده شکمبه )

 24-13-13-063-971106شماره مصوب پروژه:  -

 ها وطرحهاي ملي ومشترك دارد(:خانوادگي مجري مسئول) اختصاص به پروژهنام و نام -

 خانوداگي مجري/مجريان :عليرضا اقاشاهينام ونام -
 خانوادگي ناظران:و نامنام -

 خانوادگي مشاور)ان(:و نامنام -

، مهدي عليرضا غفاري، اسماعيل باغجري، مهدي افتخاري، اميررضا صفايي خانوادگي همکاران:نام و نام -

 امير صادقي

 محل اجرا : استان البرز -

 1/12/97تاريخ شروع : -

 ماه 14مدت اجرا :  -

 ناشر:  -
 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز           60734با شماره         16/9/1400اين اثر در مورخ  -

 اطالعات و مدارك علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

 حق چاپ محفوظ است. نقل مطالب، تصاوير، جداول، منحني ها و نمودارها با ذكر مأخذ  بالمانع است. -

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 چكيده 

و  اپتي ژن( در مقايسه  Aتوليد داخل جهت بررسي ميزان تجزيه پذيري دو شکل مختلف اوره فراوري شده)شکل

با اوره فراوري نشده و كنجاله سويا پژوهش حاضر اجرا شد. جهت اين بررسي، نمونه ها در شرايط شبيه سازي 

ميلي گرم از هر نمونه برداشته و پس از  200شده شکمبه، به روش تيلي و تري انکوباسيون شد. به اين منظور 

توصيه شده(، به محيط انکوباسيون اضافه شد. تيمارهاي آزمايشي به آماده شدن محلول انکوباسيون )مطابق روش 

تيمار كنجاله -A  4)تيمار اوره فراوري شده)شکل  -3تيمار اپتي ژن   -2تيمار اوره ساده)شاهد(    -1قرارذيل بود: 

کمبه، مطابق پس از قراردادن نمونه ها در ظروف حاوي مخلوط بافر و مايع ش تکرار بود. 5سويا. هر تيمار حاوي 

ساعت توام با حركت،  24درجه سانتي گراد به مدت  37روش كار، شرايط بيهوازي برقرار و در دماي 

ساعت پس از انکوباسيون  24و  12، 8، 6، 4، 2، 1هاي نگهداري)اينکوبيت( شدند. ميزان نيتروژن آمونياكي در زمان

سي سي از هر نمونه  5صاف شده و پس از برداشت اندازه گيري شد. به اين منظور محتوي هر ظرف توسط صافي 

درجه  4نرمال اضافه و تا زمان اندازه گيري در يخچال با  2/0سي سي محلول اسيد كلريدريک  5بالفاصله به آن 

سانتي گراد نگهداري شدند. داده هاي بدست آمده در هر زمان با استفاده از روش آماري داده هاي تکرار شونده 

ديگر مقايسه شدند تا روند تجزيه پذيري ها با يکديگر مقايسه شود. عالوه بر اين داده هاي بدست در زمان با يک

ها به روش دانکن نيز انجام  آمده از تيمارهاي مختلف با استفاده از طرح كامال تصادفي تجزيه، و مقايسه ميانگين

بر  .رها در محيط شکمبه مقايسه گرددگرفت تا ميزان كل نيتروژن آمونياكي توليدي در مدت انکوباسيون تيما

درصد  30ساعت پس از انکوباسيون در شرايط شکمبه، حدود  4تا  Aاساس نتايج پژوهش حاضر، ماده شکل 

تجزيه پذيري كمتري نسبت به اوره داشت و اين ميزان تقريبا بيش از دو برابر مقدار تجزيه پذيري ماده تجاري 

ور (. همچنين با توجه به تجزيه پذيري كم كنجاله سويا و همينط≥05/0Pاپتي ژن بوده و اين تفاوت معني دار بود)

با كنجاله سويا تواماً مصرف  Aاپتي ژن، جهت فراهم سازي يکنواخت نيتروژن در شکمبه توصيه مي شود كه شکل 

 شود.

 اوره، اپتي ژن، نيتروژن آمونياكي، آهسته رهش     كليد واژه ها:

 


