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 چکیده
آهسته رهش( با و آزمايشات زير با هدف بررسي اثرات استفاده از دو منبع نيتروژن غير پروتييني )اوره معمولي و اوره 

اي، قابليت هضم مواد مغذي، عملکرد، مصرف خوراك، رفتارمصرف خوراك، صفات الشه و  بدون مالس، بر تخمير شکمبه

نوع و سطح هاي در حال رشد انجام شد. در آزمايش اول اثرات هاي هيستومورفومتري شکمبه، شيردان، روده و كبد برهشاخص

هاي توليد گاز بررسي درصد( بر فراسنجه 70هاي پُر كنسانتره )ز سطح مالس افزوده شده به جيرهمنبع نيتروژن غير پروتييني و ني

تکرار استفاده شد. فاكتورها شامل  5تيمار و  12با  2×2× 3شد. براي انجام آزمايش از طرح كامالً تصادفي بصورت فاكتوريل 

درصد اوره  6/1و  8/0سته رهش هر كدام در دو سطح )سطوح دو نوع منبع نيتروژن غير پروتييني، اوره معمولي و اوره آه

درصد( بر اساس ماده خشک  20و  10درصد اوره آهسته رهش( و مالس در سه سطح )صفر،  8/1و  9/0معمولي و سطوح 

قابل انکوباسيون، انرژي متابوليسمي، ماده آلي  24جيره بودند. با افزايش سطح مالس، مقدار گاز توليدي تجمعي تا ساعت 

( در مقابل اثرات نوع و >05/0Pهضم واقعي، درصد قابليت هضم ماده آلي و اسيدهاي چرب كوتاه زنجير افزايش يافت )

دار نبود. ماده آلي قابل هضم واقعي در سطح منبع نيتروژن غير پروتييني بر توليد گاز تجمعي، طي مدت انکوباسيون، معني

گيري شده، تفاوتي بين هاي اندازهاوره معمولي باالتر بود ولي از نظر ساير فراسنجه هاي حاوي اوره آهسته رهش نسبت بهجيره

آنها مشاهده نشد. بطور كلي نتايج نشان داد كه به نظر نمي رسد منبع نيتروژن تاثير قابل توجهي بر تخمير ميکروبي در محيط 

با استفاده هاي آزمايش توليد گاز شد. آزمايش دوم جهدرصد مالس سبب بهبود فراسن 20آزمايشگاهي داشته باشد، ولي افزودن 

 4×4كيلوگرم( در قالب طرح مربع التين  7/27±9/0گذاري شده )با وزن زندهبختياري فيستوله-راس گوسفند نر لري 4از 

سطح مالس با هدف ارزيابي اثر دو فاكتور منبع اوره )اوره معمولي در مقابل اوره آهسته رهش( و  2×2بصورت فاكتوريل 

اي و توليد پروتيين ميکروبي انجام شد. افزون ( بر قابليت هضم موادمغذي، تعادل نيتروژن، تخمير شکمبه%20)صفر در مقابل 

اي نيتروژن حاصل از اوره معمولي و دو نوع اوره آهسته رهش )نيتروزا و پذيري شکمبهبرآن، براي ارزيابي و مقايسه تجزيه

گذاري شده روزانه دو بار به هاي فيستولههاي نايلوني نيز انجام شد. در طول آزمايش، برهروش كيسه ژن( يک آزمايش بهاُپتي

درصد علوفه، تغذيه شدند. تيمارها شامل اوره  30درصد كنسانتره و  70ي متوازن شده، حاوي نسبت مساوي، با چهار جيره

 8/1درصد(، اوره آهسته رهش ) 20رصد( با افزودن مالس )د 6/1درصد( بدون افزودن مالس، اوره معمولي ) 6/1معمولي )

هاي آزمايشي درصد( بودند. بين گروه 20درصد( با افزودن مالس ) 8/1درصد( بدون افزودن مالس و اوره آهسته رهش )

بي تخمين داري از نظر قابليت هضم مواد مغذي، تعادل نيتروژن، مجموع مشتقات پوريني و مقدار پروتيين ميکروتفاوت معني

درصد مالس، تمايل به  20هاي حاوي زده شده بر اساس مشتقات پوريني مشاهده نشد ولي قابليت هضم ماده آلي در جيره

( و افزايش غلظت بوتيرات P=016/0ها باعث كاهش غلظت پروپيونات )(. افزودن مالس به جيرهP=057/0افزايش نشان داد )

(024/0=P .مايع شکمبه شد )pH هاي پالسماي خون تحت تاثير افزودن اوره ژن آمونياكي مايع شکمبه و نيز متابوليتو نيترو

ها قرار نگرفتند. بطور كلي نتايج آزمايش نشان داد كه افزودن مالس يا جايگزيني اوره معمولي آهسته رهش يا مالس به جيره

هاي خون نداشت. نتايج آزمايش تجزيه ليتبا اوره آهسته رهش اثر قابل توجهي روي مصرف خوراك، قابليت هضم و متابو

تر و پذيري به روش كيسه گذاري نشان داد كه آزاد سازي و تشکيل آمونياك از نيتروزا در شکمبه از اوره معمولي آهسته



ن هدف بررسي اثرات اوره آهسته رهش در مقايسه با اوره معمولي، با يا بدوتر است. آزمايش سوم با ژن سريعنسبت به اُپتي

هاي پرواري بود. آزمايش در قالب هاي خوني برهاي و فراسنجهافزودن مالس، بر عملکرد، خصوصيات الشه، تخمير شکمبه

 8/1درصد( و اوره آهسته رهش ) 6/1تيمار شامل كنترل، دو منبع نيتروژن غير پروتييني اوره معمولي ) 5طرح كاماًل تصادفي با 

جايگزيني روز انجام شد.  105راس بره نر عربي، به مدت  35تکرار با استفاده از  7درصد( و  20درصد( با يا بدون مالس )صفر و 

ه، در مقايسه با گروه كنترل، موجب ايجاد تغيير در افزايش وزن اوره معمولي با اوره آهسته رهش و نيز افزودن مالس به جير

هاي مواد مغذي نشد. در جيره ت الشه و قابليت هضمروزانه، ضريب تبديل خوراك، وزن نهايي پروار، صفات و وزن قطعا

. افزودن مالس به جيره (>05/0P)، باالتر بودشاهدحاوي اوره غلظت پروپيونات و نيتروژن آمونياكي شکمبه، نسبت به جيره 

نسبت شکمبه  pH،  شاهد شد. در تيمار  شاهدموجب افزايش غلظت بوتيرات و كل اسيدهاي چرب فرار شکمبه نسبت به جيره 

اي خون شد. تر بود. همراه شدن مالس با اوره، باعث كاهش نيتروژن اورههاي حاوي منابع نيتروژن غير پروتييني پايينتيماربه 

در كل نتايج آزمايش نشان داد كه اگرچه جايگزيني اوره معمولي با اوره آهسته رهش و نيز همراه شدن مالس با آن، در 

هاي خوني را تحت تاثير قرار داد ولي اين تغييرات به هاي تخميري شکمبه و متابوليتبرخي فراسنجه هاي پُركنسانترهجيره

جهت بررسي اثرات  اي نبود كه بتواند بهبودي در عملکرد پروار و قابليت هضم مواد مغذي ايجاد نمايد. آزمايش چهارماندازه

افزودن مالس، بر شاخص هاي هيستومرفومتري و سلولي شکمبه، روده  اوره آهسته رهش در مقايسه با اوره معمولي، با يا بدون

تيمار شامل كنترل، دو منبع نيتروژن غير پروتييني  5و كبد گوسفندان پرواري انجام شد. آزمايش در قالب طرح كامالً تصادفي با 

 20تکرار با استفاده از  4صد( و در 20درصد( با يا بدون مالس )صفر و  8/1درصد( و اوره آهسته رهش ) 6/1اوره معمولي )

در مقايسه با اوره معمولي، استفاده ازمنبع اوره آهسته رهش با يا بدون مالس، در جيره غذايي، راس بره نر عربي، انجام شد. 

هاي شکمبه، دوازدهه هاي جامي بافت پوششي دوازدهه، بر ساير صفات مورد بررسي بافتبجز براي ارتفاع كرك و تعداد سلول

درصد ماده خشک جيره(، باعث كاهش قطر غدد ليبركوهن، كاهش تعداد  20داري نداشت. افزودن مالس )و كبد اثر معني

هاي پوششي و هاي جامي و ديواره پوششي غدد برونر دوازدهه شد. همچنين در مطالعات سلولي اثرات تخريبي سلولسلول

داري بين منابع نيتروژن غير الس مشاهده شد. بطور كلي تفاوت معنيغدد برونر و افزايش بافت لنفوئيدي منتشر ناشي از م

پروتييني بکار گرفته شده )اوره معمولي و اوره آهسته رهش( روي بافت دستگاه گوارش مشاهده نشد. با توجه به نتايج منفي 

)براساس ماده خشک جيره( قابل  درصد مالس 20رسد استفاده از استفاده از مالس بر ساختار بافتي دستگاه گوارش به نظر نمي

 توصيه باشد. 

هاي در حال رشد، اوره معمولي، اوره آهسته رهش، مالس، عملکرد، توليد پروتيين ميکروبي، برهکلمات کلیدی: 

 هاي هيستومورفومتري.صفات الشه، شاخص

 

 

 


