
 
اي و صفات  رهش و مالس، بر عملکرد رشد، قابلیت هضم، تخمیر شکمبه اثرات اوره آهسته 

 الشه گوسفندان پرواري
 

  4، مرتضی رضایی3، نعیم عرفانی مجد*2، محسن ساري1محمدرضا مشایخی
 17/11/1396 : افتیدر خیتار

  20/03/1397 :رشیپذ خیتار
  

  چکیده
اوره آهسته رهش (با نام تجاري نیتروزا) در مقایسه با اوره معمولی، با یا بدون افزودن مالس، بر عملکرد،  هدف از انجام این آزمایش بررسی اثرات

تیمار شامل کنترل، دو منبع  5هاي پرواري بود. آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی با  هاي خونی بره اي و فراسنجه خصوصیات الشه، تخمیر شکمبه
راس  35تکرار با استفاده از  7درصد) و  20درصد) با یا بدون مالس (صفر و  8/1درصد) و اوره آهسته رهش ( 6/1ه معمولی (نیتروژن غیر پروتیینی اور

ه، در مقایسه با گروه کنترل، موجـب   روز انجام شد. جایگزینی اوره معمولی با اوره آهسته رهش و نیز افزودن مالس به جیر 105بره نر عربی، به مدت 
هاي رنگ سنجی گوشـت و قابلیـت    ر در افزایش وزن روزانه، ضریب تبدیل خوراك، وزن نهایی پروار، صفات و وزن قطعات الشه، فراسنجهایجاد تغیی

هاي حاوي اوره غلظت پروپیونات و نیتروژن آمونیاکی شکمبه، نسبت به جیره کنترل، باالتر بود. افزودن مالس به جیره  مواد مغذي نشد. در جیره  هضم
هاي حاوي منابع  شکمبه نسبت به تیمار pHکنترل،  افزایش غلظت بوتیرات و کل اسیدهاي چرب فرار شکمبه نسبت به جیره کنترل شد. در تیمار  موجب

 اي خون شد. در کـل نتـایج آزمـایش نشـان داد کـه اگرچـه       تر بود. همراه شدن مالس با اوره، باعث کاهش نیتروژن اوره نیتروژن غیر پروتیینی پایین
هـاي تخمیـري شـکمبه و     هـاي پرکنسـانتره برخـی فراسـنجه     جایگزینی اوره معمولی با اوره آهسته رهش و نیز همراه شدن مـالس بـا آن، در جیـره   

 جاد نماید.اي نبود که بتواند بهبودي در عملکرد پروار و قابلیت هضم مواد مغذي ای هاي خونی را تحت تاثیر قرار داد ولی این تغییرات به اندازه متابولیت
 

   .مالس ،تخمیر شکمبه، عملکرد پروار، قابلیت هضماوره آهسته رهش،  :هاي کلیديواژه
  

    4 3  2  1 مقدمه
استفاده از نیتروژن غیر پروتیینی و بطـور عمـده اوره، بـه دلیـل     

تر در مقایسه با منابع پروتیین گیاهی، همواره بـه عنـوان    قیمت پایین
حقیقی مورد توجه بوده است. با این حال یک جایگزین براي پروتیین 

شده، در  سریع اوره منجر به افزایش غلظت آمونیاك شکمبه  5آبکافت
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5- Hydrolysis 

حالی که روند تجزیه کربوهیدرات در شکمبه و رشد میکروبی، نسبت 
بــه ســرعت آزاد ســازي آمونیــاك، کندتراســت و بنــابراین اوره      

سـتفاده قـرار   هاي شـکمبه مـورد ا   بطورکارآمدي توسط میکروارگانیزم
) و منجر به تجمع و عبور آمونیاك از جدار دیواره شـکمبه  47نگرفته (

توانـد موجـب    شود. افزایش بیش از حد غلظت آمونیاك خون، مـی  می
کاهش مصرف خوراك، اُفت عملکرد، دفع نیتروژن به محیط زیست و 

). برآیند چنـین  28در برخی شرایط مسمومیت آمونیاکی حیوان شود (
اي از نیتروژن حاصل از منـابع نیتـروژن    اتالف بخش عمدهرخدادي، 

  ). 29( غیر پروتیینی خواهد بود
هـاي   هاي اخیر به علت نگرانـی  موضوع کارایی نیتروژن در سال

هاي ناشـی از آن و   زیست محیطی در مورد انتشار نیتروژن و آلودگی
تـه  لزوم وضع مقررات دولتی در این ارتباط بسیار مورد توجه قرار گرف

است. دفع نیتروژن به محیط از طریق ادرار و مدفوع، باعـث آلـودگی   
بـه  6 هاي سطحی شده و با تولید و انتشار اکسـید نیتـروس   هوا و آب

                                                        
6- N2O 
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هاي تنفسی را بـه دنبـال    محیط، شکل گیري باران اسیدي و بیماري
راهبرد استفاده از منابع نیتروژن غیـر پروتیینـی، برقـراري    ). 56دارد (

اي از نیتروژن، براي حفـظ سـطح بهینـه آمونیـاك در      هجریان پیوست
 1تـر اوره، بـا آزاد سـازي کُنـد اوره     ). انواع جدیـد 40باشد ( شکمبه می

تواننـد   کننـد و مـی   نسبت به اوره معمولی نیتروژن را کُنـدتر آزاد مـی  
). در عین حال ممکـن اسـت   50(جایگزینی براي اوره معمولی باشند 

ر پروتیینی این ترکیبات، بـدون هیـدرولیز   بخشی از منابع نیتروژن غی
شدن و تبدیل شدن به آمونیاك، شکمبه را ترك کرده و باعث کاهش 
مشارکت آنها در تشکیل پروتیین میکروبی شده و به همین دلیل بـه  

   ).26ي معمولی مفید واقع نشوند ( ي اوره اندازه
راندمان تواند  ها می هم زمانی هیدورلیز اوره با تجزیه کربوهیدرات

استفاده از نیتروژن غیر پروتیینی در تولید پروتیین میکروبی را بهبـود  
). همراه کردن اوره با یک منبع کربوهیدرات قابل حل یـک  22دهد (

هـاي شـکمبه اسـت     عامل مهم در استفاده آمونیاك توسط میکـروب 
هاي حاوي مقادیر زیاد اوره،  ). تحقیقات نشان داده است که جیره27(

 با افزودن منابع کربوهیدرات با تخمیر پذیري زیاد همراه شوند بایستی
توانــد  ). مـالس یـک خـوراك مــایع حـاوي قنـد بــوده کـه مـی       31(

هـاي جیـره را افـزایش داده و     اي کربوهیـدرات  تخمیرپذیري شـکمبه 
هـاي   ). خـوراك 22محرکی براي افزایش ماده خشک مصرفی باشد (

تراکم انرژي جیره و تحریک  توانند موجب افزایش مایع حاوي قند می
مصرف ماده خشک شده و بـه عنـوان حـاملی بـراي نیتـروژن غیـر       

توانند  پروتیینی و سایر مواد مغذي مورد استفاده قرار گیرند. قندها می
اي، غلظت آمونیاك شـکمبه را کـاهش    با تغییر الگوي تخمیر شکمبه

ل قنـد  ). مکمـ 20داده و غلظت بوتیرات در شکمبه را افزایش دهنـد ( 
تواند تاثیر مثبتی بر رشد میکروبی شکمبه و بـه دنبـال آن هضـم     می

ــیش از حــد    ــا ایــن حــال، افــزایش ب ــر داشــته باشــد. ب ــذیري فیب پ
شـکمبه و   pHهاي در دسترس شکمبه، منجر به کاهش  کربوهیدرات

هـاي   ). بـر اسـاس بررسـی   38کاهش قابلیت هضم فیبر خواهد شـد ( 
رسی اثرات اوره آهسته رهش بـا یـا   اي که به بر صورت گرفته مطالعه

هاي پر  بدون مالس، بر عملکرد گوسفندان پرواري تغذیه شده با جیره
کنسانتره پرداخته باشد، در دسترس نیسـت. ایـن آزمـایش بـا هـدف      
بررسی اثرات استفاده از اوره آهسته رهش در مقایسه با اوره معمولی، 

فـه کـم کیفیـت    هـاي حـاوي علو   همراه با افزودن مـالس، در جیـره  
سرشاخه نیشکر، بر عملکرد رشد، قابلیت هضم مـواد مغـذي، صـفات    

هاي در حال رشـد انجـام    اي بره کمی و کیفی الشه و تخمیر شکمبه
   شد.

  

                                                        
1- Slow Release Urea  

  ها مواد و روش
  هاي آزمایشی ها و جیره محل اجراي آزمایش، دام

ــایش در تابســتان ســال   ــات  1395ایــن آزم در ایســتگاه تحقیق
د وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشـاورزي و  دامپروري صفی آبا

دزفول انجام شـد. بـه منظـور اجـراي ایـن       -منابع طبیعی صفی آباد
کیلوگرم 8/17±7/2ماهه با وزن  4رأس بره نر عربی 35تحقیق، تعداد 

مورد اسـتفاده قـرار گرفـت. در ابتـداي دوره عـادت پـذیري، نصـب        
تی، مایـه کـوبی برعلیـه    هاي بهداش ها، انجام مراقبت گوش بره شماره

هاي آنتروتوکسمی و تب برفکی (شرکت رازي، کرج، تهران) و  بیماري
خوراندن داروي ضد انگل آلبندازول (شـرکت رازك، بروجـرد، ایـران)    

تکرار در  7گروه آزمایشی با  5ها توزین و در  انجام شد و در ادامه بره
هـاي   . جیـره هاي با ابعاد یکسان، بطور تصادفی مستقر شـدند  جایگاه

آزمایشی (پنج تیمار) شامل دو نوع منبع نیتروژن غیر پروتیینـی (اوره  
معمولی و اوره آهسته رهش) با و بدون مالس و گروه شـاهد (بـدون   

اوره آهسـته   ).1بودنـد (جـدول   افزودن منبع نیتروژن غیر پروتیینی) 
ساخت شرکت دانش بهـاور  2 رهش استفاده شده با نام تجاري نیتروزا

درصد پروتیین خام بود.  250درصد نیتروژن، معادل  40ا و حاوي شای
اي (سرشاخه نیشـکر) و   درصد بخش علوفه 30ها شامل  ترکیب جیره

روز،  105اي بـود. طـول دوره پرواربنـدي     درصد بخش کنسانتره 70
روز دوره  90هاي غـذایی و   روز دوره عادت پذیري به جیره 15شامل 

اي دورة اصلی پرواربندي و سـپس هرمـاه   اصلی آزمایش بود. در ابتد
ها  ها انجام شد. برّه ساعت گرسنگی توزین بره 14 -16یکبار با رعایت 

هاي غـذایی   در طول دوره آزمایش دسترسی آزاد به آب داشته و جیره
 16صـبح و   8هاي مختلف آزمایشی پس از تهیه، در دو نوبـت   گروه

کـامالً مخلـوط، بـه     عصر، بصورت انفرادي، در حد اشتها و بصـورت 
)، 3درصد باقیمانده خوراك داشته باشند ( 10مقداري که صبح روز بعد 

گرفـت. باقیمانـدة خـوراك، صـبح روز بعـد       ها قرار مـی  در اختیار برّه
  آوري و توزین و میزان خوراك مصرفی بصورت روزانه ثبت شد.  جمع

 
  هاي شیمیایی ها و تجزیه گیري نمونه
قبـل از خـوراك دهـی صـبح تـوزین شـدند.       ها هر ماه یکبار  بره

افزایش وزن، ماده خشک مصرفی و راندمان مصرف خوراك، بصورت 
گیري قابلیت هضـم مـواد مغـذي بـه روش      اندازهروزانه محاسبه شد. 

 × 7/0هاي انفرادي با ابعاد جمع آوري کامل مدفوع، با استفاده از قفس
  متر انجام شد.  5/1

 
 

 

                                                        
2- Nitroza 
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 هاي آزمایشی ترکیب شیمیایی جیرهاجزاي خوراك و  -1جدول
Table1- Ingredients and chemical composition of experimental diets 

  
  (درصد)مورد

Item(%) 

 1تیمار

Treatment1 

 کنترل
CT 

 اوره معمولی بدون مالس
UM0 

 اوره آهسته رهش بدون مالس
SM0 

 درصد 20اوره معمولی با مالس 
UM20 

 درصد 20الس اوره آهسته رهش با م
SM20 

      هاي آزمایشی بر اساس درصد ماده خشک اجزاي جیره
Ingredients of experimental diets, % DM      
      سرشاخه نیشکر
Sugar cane tops 30 30 30 30 30 
      دانه ذرت
Corn grain 30 44 44 24 24 
       سبوس گندم
Wheat bran 21.3 17.4 17.2 15 14.8 
      کنجاله سویا
Soybean meal 17 5 5 7.4 7.4 
      مالس نیشکر
Cane molasses 0 0 0 20 20 
      اوره
Urea 0 1.6 0 1.6 0 
      2اوره آهسته رهش (نیتروزا)

Slow Release urea (Nitroza)2 0 0 1.8 0 1.8 
      کربنات کلسیم
Ca carbonate 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 
      سولفات سدیم
Sodium sulfate 0 0.26 0.26 0.26 0.26 
       نمک
Salt 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
      3مکمل مواد معدنی و ویتامینی

Mineral and vitamin permix3 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 
      ها (بر اساس ماده خشک) ترکیبات مواد مغذي جیره

Nutrient composition of diets (DM)      
      4انرژي قابل متابولیسم (مگاکالري در کیلوگرم)

Metabolizable Energy (Mcal/kg)4 2.51 2.45 2.45 2.43 2.43 
      پروتیین خام (درصد)
Crude Protein (%) 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 
      ظرفیت تخمیر پذیري اوره
UFP5 (g/kg) 1.93 7.00 6.69 5.40 5.35 
       پروتیین قابل تجزیه در شکمبه (درصد)
Rumen Degradable Protein (%) 6.7 9.1 9.1 9.5 9.5 
      پروتیین قابل تجزیه در شکمبه (درصد پروتیین خام)
Rumen Degradable Protein (% CP) 44.4 60.3 60.3 62.9 62.9 
      الیاف نامحلول در شوینده اسیدي (درصد)
Neutral Detergent Fiber (%) 40.78 38.13 38.03 35.38 35.28 
      الیاف نامحلول در شوینده خنثی (درصد)
Acid Detergent Fiber (%) 20.23 18.77 18.74 17.90 17.87 
       کربوهیدرات غیر الیافی (درصد)
Non Fiber Carbohydrate6   (%) 40.8 43.2 43.2 44.1 44.1 
      همی سلولز (درصد)
Hemicellulose (%) 20.55 19.36 19.29 17.48 17.42 
      عصاره اتري (درصد)
Ether Extract (%) 3.78 3.95 3.94 3.02 3.01 
      کلسیم (درصد)
Calcium (%) 0.8 0.7 0.7 0.9 0.9 
      فسفر (درصد)
Phosphor (%)  0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 

1 CT - ،کنترل  UM0- لی بدون مالس،اوره معمو  UM20-  درصد، 20اوره معمولی با مالس  SM0- ،اوره آهسته رهش بدون مالس  SM20-  درصد. 20اوره آهسته رهش با مالس  
  درصد پروتیین خام، ساخته شده توسط شرکت دانش بهاور شایا. 250درصد نیتروژن و معادل  40اوره آهسته رهش حاوي  2

  گرم منگنز،  2 گرم روي، 3گرم آهن، 3گرم منیزیم،  20گرم کلسیم،  180گرم پتاسیم،  90گرم سدیم،  60تهران، ایران. مکمل (در هر کیلوگرم) حاوي ساخته شده توسط شرکت ساینس،  3 
   باشد. می D3واحد ویتامین  A ،100000واحد  ویتامین  E  ،500000میلی گرم ویتامین  100میلی گرم ید،  100میلی گرم کبالت،  100میلی گرم مس،  300میلی گرم سلنیم،  1

1 CT-Control, UM0- Urea Without Molasses, UM20- Urea With 20% Molasses, SM0- Slow Release Urea Without Molasses, SM20- Slow Release Urea With20% 
Molasses, SEM-standard error of the means.   
2 Slow release urea, contained 40% nitrogen and 250% equivalent crude protein, manufactured by Danesh Bahavar Shaya Co. www.parsa78.ir.   
3 Manufactured by Science Supplement, Tehran, Iran. The premix contained (per kg): 60 g Na,90 g P, 180g Ca, 20 g Mg, 3 g Fe, 3 g Zn, 2 g Mn, 1 mg Se, 300 mg Cu, 100 
mg Co, 100 mg I2, 100 mg vitamin E, 500000 IU vitamin A, 100000 IU vitamin D3. 
4 Nutrient requirements of small ruminants 2007.  
5Urea fermentation potential (Burroughs et al, 1975).  
6Non fiber carbohydrate (NFC)= 100-(NDF+CP+EE+Ash). 
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 5گیري قابلیت هضم در پایان دوره پرواربندي، طـی   براي اندازه

روز متوالی روزانه قبل از خوراك دهی صبح، کل مدفوع روز قبـل، از  
هـاي انفـرادي جمـع     طریق سینی تعبیه شده در قسمت پایین قفـس 

گرمی  100هاي  آوري، توزین و جهت تعیین ترکیبات شیمیایی، نمونه
هاي گرفته شده بالفاصـله بـه آون    د. نمونهاز مدفوع هر دام گرفته ش

ساعت خشـک   24درجه سانتی گراد به مدت  100منتقل و در دماي 
هاي گرفته شده  شدند. در پایان مرحله نمونه برداري (روز پنجم) نمونه

گرمی اخذ شده  50و خشک شده از هر دام با هم مخلوط، ویک نمونه 
درجـه سـانتی    -20فریـزر   هاي شیمیایی، در و تا هنگام انجام تجزیه

  گراد نگهداري شدند. 
پس از طی دورة پرواربندي و توزین نهایی، به منظور بررسی اثر 

هاي غذایی متفاوت بر صفات کمی و کیفی و قطعات الشـه، از   جیره
ترین وزن نهایی را نسبت به  رأس برّه که نزدیک 4هر گروه آزمایشی 

ها،  ذبح شدند. وزن کله، پاچه میانگین گروه خود نشان دادند انتخاب و
پوست، معدة پر، معـدة خـالی، رودة کوچـک بـا محتویـات و بـدون       

هـا،   محتویات، رودة بزرگ با محتویات و بدون محتویات، قلب، شش
شد. وزن الشه پس از   گیري ها، چربی داخلی، اندازه جگر، طحال، کلیه

ها  الشه کشتار به عنوان وزن الشه گرم ثبت شده و پس از نگهداري
گراد، توزین شده  + درجه سانتی 5ساعت در درجۀ حرارت  24به مدت 

و به عنوان وزن الشه سرد در نظر گرفته شد. الشۀ سرد بـه دو نـیم   
ها توزین و طول و عمق الشـه   الشۀ راست و چپ تقسیم و نیم الشه

گیري شد. در ادامه نیم الشۀ راست به قطعات گردن، سردسـت،   اندازه
گاه، راسته، ران و دنبه تقسیم و توزین شد. سطح مقطع  قلوه سرسینه و

و قـرار دادن کاغـذ    13و  12هـاي   راسته نیز پس از برش بین دنـده 
کالک ترسیم و سپس شکل مورد نظر اسکن و با استفاده از نرم افـزار  

محاسبه شد. همچنین ضخامت چربی پشـتی بـا    2009اتوکد نسخه 
گیري شد. جهت انـدازه گیـري    اندازه 12استفاده از کولیس روي دندة 

pH  و  12گرم نمونه گوشت عضله بین دنده هـاي   10گوشت، حدود
گرم آب دوبار تقطیر قرار داده  100جدا شده و بخوبی کوبیده و در  13

ساعت مخلوط مذکور از کاغذ صافی مخصـوص زبـر    24شد. پس از 
 pH). سـپس 45میلی متر) عبور داده شد ( 150(واتمن متوسط با قطر 

ساخت کشور  315i/SET,WTWمتر پورتابل (مدل  pHبا استفاده از 
  آلمان) اندازگیري شد. 

هــاي رنـگ گوشــت بــر اســاس ســامانه   گیــري فراســنجه انـدازه 
هـاي عضـله    روي نمونـه  b 3، و (زردي)a 2، (قرمزي) L 1(روشنایی)

                                                        
1- Lightness 
2- Redness 
3- Yellowness 

 Konicaبا استفاده از دسـتگاه رنـگ سـنج (    10و  6راسته بین دنده 
Minolta  مدلCR 400   گیـري   بـار انـدازه   3ساخت کشور ژاپن) بـا

براي هر نمونه انجام شد. متوسط مقادیر جهـت آنـالیز اسـتفاده شـد.     
و زاویه هیو  )  a2+ b2(1/2(کروما) از طریق فرمول 4اشباع شدگی رنگ

  ).13محاسبه شدند ( Arctag(a / b)از طریق فرمول 
هـاي خـونی، در    فراسـنجه  گیري گیري از خون جهت اندازه نمونه

ــا اســتفاده از   ــدي از ناحیــه ســیاهرگ گــردن ب انتهــاي دوره پرواربن
هاي ونوجکت سه ساعت پس از خوراك دهی صبح، انجام شد.  سرنگ

 -25هاي خون پس از جدا سازي، تا زمان آنالیز، در دماي  سرم نمونه
  ند.گراد نگهداري شد درجه سانتی

 pHکی، اسیدهاي چرب فـرار و  گیري نیتروژن آمونیا جهت اندازه
گیـري از   مایع شکمبه، سه ساعت پس از خوراك دهی صـبح، نمونـه  

مایع شکمبه با استفاده از سـوند دهـانی و پمـپ خـالء، انجـام شـد.       
بـه   3500شده و با دور صاف  متقال چهار الیهپارچه  ها توسط نمونه
شده دقیقه سانتریفوژ شدند. یک نمونه از مایع شکمبه صاف  15مدت 

نرمـال مخلـوط    2/7 سولفوریکمیلی لیتراسید  1/0میلی لیتر) با  10(
درجـه   -25گیري اسیدهاي چرب فرار در دماي  شده و تا هنگام اندازه

گیـري نیتـروژن    ). همچنین جهت اندازه8گراد نگهداري شدند ( سانتی
میلی  10یک نمونه از مایع شکمبه صاف شده ( آمونیاکی مایع شکمبه،

تـا  و نرمال مخلـوط شـده    2/0میلی لیتر اسیدکلریدریک  10لیتر) با 
  ند. گراد نگهداري شد درجه سانتی -25در دماي هنگام انجام آزمایش 

  
  تعیین ترکیبات شیمیایی

، )Ash(، خاکسـتر  )CP( پـروتیین خـام  )، DM( خشک تعیین ماده
ــی خــام  ــی  )، EE(چرب ــی و  ،)OM(مــاده آل ــا روش تجزیــه تقریب ب

 و فیبر نامحلول در شوینده اسـیدي  )NDF(واره سلولی گیري دی اندازه
)ADF( و فن آوري آنکوم انجـام شـد.    5ها با روش ون سوست نمونه

تصحیح مقادیر دیواره سلولی و فیبر نامحلول در شوینده اسیدي براي 
سلولز، از تفاضل بین دیواره سلولی  خاکستر صورت گرفت. مقدار همی

دي محاسبه شد. غلظت آمونیاك مایع و فیبر نامحلول در شوینده اسی
بـراي   ) تعیـین شـد.  16هیپوکلریت ( -شکمبه با استفاده از روش فنل

) 41ش توصـیه شـده (  از رومایع شـکمبه  اسیدهاي چرب  فرار تعیین 
دستگاه گـاز  اسیدهاي چرب فرار با استفاده از گیري  . اندازهاستفاده شد

ستون  باآمریکا) ساخت کشور 4410Philips PU(مدل  کروماتوگرافی
میلی متر) و  45(طول دو متر و قطر  10 6 ي پلی اتیلن گلیکولا شیشه

                                                        
4- Measure of colour vividness 
5- Van Soest 
6- PEG 



  277     اي و صفات الشه گوسفندان پرواري رهش و مالس، بر عملکرد رشد، قابلیت هضم، تخمیر شکمبه اثرات اوره آهسته 

  گیري شد.  متیل والریک اسید، اندازه-4نوع استاندارد 
  

  هاي آماري مدل
هاي عملکردي شامل خوراك مصرفی روزانه،  تجزیه و تحلیل داده

مغذي افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی و قابلیت هضم مواد 
 Mixedهاي تکراري و رویه  گیري بر پایه طرح کامالً تصادفی با اندازه

) انجـام شـد. در مـدل آمـاري از     2003،  1/9(نسخه  SASنرم افزار 
ها به عنوان اثر تصادفی و از وزن اولیه به عنوان کوواریت و مدل  بره

هاي صفات  ). تجزیه و تحلیل داده1استفاده شد (مدل  1متقارن مرکب
زیه الشه بر اساس طرح کامالً تصادفی با در نظر گرفتن وزن زنده تج

هـاي   تجزیه و تحلیـل داده شکم خالی به عنوان کوواریت انجام شد. 
 pHمربوط به اسیدهاي چرب فرار مایع شکمبه، نیتروژن آمونیـاکی و  

مایع شکمبه بر اساس طرح کامالً تصادفی انجام شد. تمام مقایسـات  
  درصد صورت گرفت.  95با سطح اطمینان  وتوسط آزمون توکی 

)1(     Yijk = µ + Tj + ij+ tk + (T×t)ik + B(Xij- X ..) + eijk    
)2(                            Yij = µ + Tj + B(Xij- X ..)  + eij  

  
صفت مـورد   = میانگین µمتغیر وابسته،  =  Yijk)، 1که در مدل (

شامل دو منبع نیتروژن غیـر پروتیینـی اوره   تیمار (اثر =  Tjآزمایش، 
=  ijمعمولی و اوره آهسته رهش، با و بدون مالس و گروه کنترل)، 

اثـر   = ik(T×t)دوره (زمـان)،  اثـر   = tk اشتباه تصـادفی درون تیمـار،  
-B(Xijمتقابل تیمار در زمان،  X متغیر کمکـی (وزن اولیـه   اثر =  (..

اشـتباه تصـادفی    = eijkو  یا وزن زنده شکم خالی به عنوان کوواریت)
اثر خطاي آزمایشی و بقیه همانند =  eij) 2درون حیوانات و در مدل (

  باشند.  ) می1مدل (
  

  نتایج و بحث
  اي عملکرد رشد، قابلیت هضم و تخمیر شکمبه

ار، ماده خشک مصرفی و هاي آزمایشی بر وزن نهایی پرو اثر جیره
در  هـا  افزایش وزن روزانه و همچنین رانـدمان مصـرف خـوراك بـره    

نشان داده شده است. خوراك مصرفی و افزایش وزن روزانه،  2جدول
راندمان مصرف خوراك و وزن نهایی پروار تحت تاثیر جایگزینی اوره 
معمولی با اوره آهسـته رهـش و نیـز افـزودن مـالس قـرار نگرفـت        

)05/0P> همچنین در بررسی مقایسات گروهی تیمارها، بهبودي در .(
هــاي غـذایی مشـاهده نشــد    صـفات عملکـردي ناشــی از اثـر جیـره    

)05/0P> ( جدول)2 .(  

                                                        
1- Compound symmetry 

) نشان داد که متعادل کـردن و  14بورگ و همکاران ( هاي یافته
ها و آزاد سازي منابع نیتروژن غیـر   هماهنگی بین تجزیه کربوهیدرات

اند کارائی استفاده از نیتروژن در دسترس و در نتیجـه  تو پروتیینی می
عملکرد حیوان را بهبود دهد در عین حال استفاده از یک منبع پوشش 

درصـد   2/1دار اوره آهسته رهش در مقایسه با اوره معمولی (سـطوح  
درصد اُپتـی ژن)، و نیـز جـایگزین نمـودن      1/3و  3/1اوره و سطوح 

داري بر وزن  ته رهش در جیره، اثر معنیکنجاله پنبه دانه با اوره آهس
نهایی، افزایش وزن روزانه، ماده خشک مصـرفی و رانـدمان غـذایی    

هاي در حال رشد نداشت. در آزمایش چردتونـگ و همکـاران    گوساله
) استفاده از اوره آهسته رهش (اوره کلسـیمی) درجیـره گاوهـاي    19(

). نتـایج  <05/0Pشیرده، اثري بر خوراك مصـرفی روزانـه نداشـت (   
) بدست 23مشابهی نیز با استفاده از اُپتی ژن توسط گالو و همکاران (

درصد اُپتـی ژن   1/1هاي حاوي  آمده است. همچنین، استفاده از جیره
درصد اوره، جایگزین کنجاله سویا در خوراك مصـرفی   6/0به همراه 

داري را از نظر مـاده خشـک    هاي نر در حال رشد،تفاوت معنی گوساله
درصـد   6/0هاي بدون اُپتی ژن و حـاوي   رفی در مقایسه با جیرهمص

). بـر خـالف ایـن نتیجـه، اسـتفاده از اوره      43اوره، به دنبال نداشت (
هاي در حال رشد باعث کاهش انـدکی   آهسته رهش در تغذیه گوساله
). همچنین استفاده از اُپتی ژن بـراي  50در ماده خشک مصرفی شد (

ها، در  ز شکمبه به نیتروژن، در تغذیه گوسالهدرصد نیا 50دست یابی به
مقایسه با مصرف اوره معمولی باعث کاهش ماده خشک مصرفی شد 

)51 .(  
هاي متعادل، جـایگزینی کنجالـه    فرض بر این است که در جیره

سویا با اوره آهسته رهش، هم زمانی آزاد سازي نیتروژن و انرژي، در 
لیـد پـروتیین میکروبـی را در    وري پروتیین و تو محیط شکمبه و بهره

). در نتیجـه،  14هاي پرواري، تحت تـاثیر قـرار نخواهـد داد (    گوساله
جایگزینی کنجاله سویا با اوره آهسته رهش، قابلیت هضم جیره و به 
همین ترتیب مصرف حیوان را حفظ خواهد کرد. چندین سازوکار براي 

مصرف خـوراك  توجیه چگونگی تاثیر منابع نیتروژن غیر پروتیینی بر 
پیشنهادشده است. آبکافت سریع اوره در شکمبه و افـزایش نیتـروژن   

تلیوم شکمبه، ممکن است سبب مسمومیت  آمونیاکی جذب شده از اپی
) افزایش مصرف ماده خشـک  39). همچنین اولدهام (28حیوان شود (

هاي حاوي کنجاله سویا در مقایسه با اوره را به بهبود عرضه  در جیره
آمینه ناشی از کنجاله سویا مطرح کرده بود. بـا ایـن حـال     اسیدهاي

مطالعات بیشتري براي بررسی عملکرد حیوان در توجیه چگونگی اثـر  
  اوره آهسته رهش بر مصرف و افزایش وزن حیوان الزم است.

در آزمایش حاضر استفاده از مالس به همراه اوره معمولی ویا اوره 
د تـأثیري بـر عملکـرد پـرواري     آهسته رهش در مقایسه با گروه شاه

) ولی از نظر عددي مقادیر مصرف ماده خشک <05/0Pها نداشت( بره
روزانه با افزودن مالس به اوره و اوره آهسته رهـش افـزایش یافـت    

)11/0P= 2) (جدول.( 
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توانـد باعـث    مالس یک خوراك مایع حاوي قنـد بـوده کـه مـی    
) 32روزو و همکـاران ( ). لیـزا 20افزایش ماده خشک مصـرفی شـود (  

تیمارهاي اوره معمولی، اوره پوشش داده  هاي غذایی شامل اثرات جیره
شده با اتیل سلولز، اوره پوشش داده شده بـا اتیـل سـلولز بـه همـراه      

هاي  ژن به همراه مالس را در جیره غذایی بره و اُپتی 1ژن مالس، اُپتی
ررسـی کردنـد.   هاي کـم کیفیـت، ب   در حال رشد، تغذیه شده با علوفه

گرم به ازاي یک کیلوگرم وزن زنده استفاده شد.  2/1 مالس به مقدار
بهبودي در خوراك مصرفی حیوان، ناشـی از مصـرف نیتـروژن غیـر     
پروتیینی و اثرات هم افزایی ناشی از افزودن مالس در ترکیب با اوره 

هاي آزمایش حاضر، استفاده  آهسته رهش دیده نشد. در تطابق با یافته
درصد مالس، در تغذیه گاوهاي شیرده با نسبت  12ز کنسانتره حاوي ا

، مـاده خشـک مصـرفی روزانـه     30به  70مصرف علوفه به کنسانتره 
). در آزمایش چردتونگ و همکاران 15حیوان را تحت تاثیر قرار نداد (

) استفاده از اوره کلسیمی در گاوهاي شیرده تغذیه شـده بـا کـاه    19(
اي جیره، بـه همـراه کاسـاوا،     ه عنوان منبع علوفهگندم بصورت آزاد ب

ماده خشک مصرفی روزانه را تغییر نداد ولی مصرف ماده آلی و قابلیت 
هضم ماده آلی و دیواره سلولی افزایش یافت. احتمـاالً اوره کلسـیمی   
نسبت به اوره معمولی با سرعت کمتري آبکافت شده، و با همراه شدن 

هـاي سـاده هماننـد     از کربوهیـدرات منبع انرژي در دسترس حاصـل  
هاي شکمبه  کاساوا، آمونیاك بصورت کارآمدتري توسط میکروارگانیزم

مورد استفاده قرار گرفته است. چنانکه در همین راستا، قابلیـت هضـم   
  ). 19ي اوره کلسیمی به همراه کاساوا، باالتر بود( مواد مغذي در جیره

اده خشـک، مـاده آلـی،    داري بر قابلیت هضم م تیمارها اثر معنی
پروتیین خام، چربی خام، دیواره سلولی و دیواره سلولی بـدون همـی   

). هم راستا با نتایج آزمایش حاضر، 3) (جدول <05/0Pسلولز ندشتند (
جایگزینی کنجاله سویا با اوره آهسته رهش در سطوح کنسانتره کـم  

در حال هاي  ي غذایی گوساله درصد)، در جیره 80درصد) و زیاد ( 40(
). امکـان تـامین   11رشد، تاثیري برقابلیت هضم مواد مغذي نداشت (

کل نیاز پروتیین قابل متابولیسم در گاوهاي گوشتی از منبع پـروتیین  
ي عدم تاثیر  تواند توجیه کننده ) می37میکروبی تولید شده در شکمبه (

وارد کردن اوره آهسته رهش در جیـره روي قابلیـت هضـم ظـاهري     
). بر خالف نتایج آزمایش حاضـر در آزمـایش   11خام باشد (پروتیین 

دیگري با استفاده از گاوهاي شیرده، استفاده از اوره کلسیمی قابلیـت  
هضم ماده آلی و دیواره سلولی را افزایش داد. احتماالً قابلیـت هضـم   
باالتر، ناشی از بهبود نامتعادلی مواد مغذي، از طریق افزایش فراهمی 

هاي ساده نظیر کاساوا، براي  منابع غنی از کربوهیدرات انرژي ناشی از
). 19اي بوده است ( هاي شکمبه و فعالیت بهتر تخمیر شکمبه باکتري

ي پاسـخ متفـاوت اوره    توانـد توضـیح دهنـده    از جمله دالیلی که می
                                                        
1- Optigen 

) 19آهسته رهش در این مطالعه، با آزمایش چردتونـگ و همکـاران (  
علوفه در مطالعـه مـذکور اشـاره کـرد     توان به سطح باالي  باشد، می
درصد علوفه در جیره) که متفاوت با آزمـایش حاضـر    8/77(میانگین 

  باشد.  می
در آزمایش حاضر اوره آهسته رهش و مـالس بـر مقـادیر مـاده     
خشک مصرفی ونیز قابلیت هضم مواد مغذي، اثر معنی داري نداشتند 

)05/0P>تماالً سرعت آبکافت ) و با توجه به ساز و کار بیان شده، اح
هـاي   اوره آهسته رهش، به میزانی که بتواند کارآمدي میکروارگـانیزم 

شکمبه در استفاده از منبع انرژي در دسترس حاصل از مالس را بهبود 
  دهد، کاهش نیافته است. 

  
  هاي خون اي و متابولیت تخمیر شکمبه

ه و هاي شکمب هاي آزمایشی بر فراسنجه نتایج مربوط به اثر جیره
نشان داده شده است. غلظت استات در  4هاي خون در جدول متابولیت

هاي حاوي منابع نیتروژن غیر پروتیینی نسبت بـه جیـره شـاهد     جیره
)043/0P=هاي حاوي اوره آهسته رهش نسـبت بـه    ) و نیز در جیره

تر بود. استفاده از اوره آهسته رهش در  ) پایین>001/0Pاوره معمولی (
ایش غلظت پروپیونات در مقایسه با جیره شـاهد شـد   جیره موجب افز

)024/0P=هاي حاوي  ). غلظت مجموع اسیدهاي چرب فرار در جیره
)، و نیز نسبت به =005/0Pاوره آهسته رهش نسبت به جیره کنترل (

  ) باالتر بود. >001/0Pهاي حاوي اوره معمولی ( جیره
شان دادند که هاي این آزمایش، برخی محققین ن هم راستا با یافته

که اوره آهسته رهش باعث کاهش نسبت اسـتات و افـزایش نسـبت    
). 2شود ( پروپیونات و در نتیجه کاهش نسبت استات به پروپیونات می

 ژن) افزودن توام اوره آهسته رهش (اُپتی همین نتایج در بررسی اثرات
. ) نیـز مشـاهده شـد   18(توسط چگنی و همکـاران   سدیم، بنتونیت و

هاي حـاوي اوره   وع اسیدهاي چرب فرار تحت تاثیر جیرهغلظت مجم
آهسته رهش (اوره کلسیمی) و اوره معمولی، قرار نگرفت ولی نسـبت  

). کاهش 19پروپیونات، تحت تاثیر اوره آهسته رهش، افزایش یافت (
هاي حاوي منابع نیتروژن غیر پروتیینی نسبت به  تولید استات در جیره

از استفاده از استات براي تولید بـوتیرات در   جیره کنترل احتماالً ناشی
). همچنین آزمایش انجام شده توسط سـونگ و  58ها باشد ( این جیره

) نشان داد که وارد کردن کلرید آمونیوم به شـکمبه باعـث   49کنلی (
افزایش غلظت آمونیـاك شـکمبه و بـه دنبـال آن کـاهش اسـتات و       

پیونات می شـود. در  افزایش پروپیونات و کاهش نسبت استات به پرو
هاي حـاوي اوره   آزمایش حاضر نیز غلظت نیتروژن آمونیاکی در جیره

 )4(جدول ) =099/0Pآهسته رهش نسبت به گروه کنترل باالتر بود (
توانـد توجیـه کننـده تغییـرات غلظـت       و احتماالً سازوکار یاد شده می

  استات، پروپیونات و نسبت آنها باشد. 
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هاي حـاوي   افزایش غلظت پروپیونات در جیره در آزمایش حاضر

منابع نیتروژن غیر پروتیینی نسبت به گروه شـاهد احتمـاالً ناشـی از    
ها نسبت بـه گـروه    هاي غیر فیبري در این جیره افزایش کربوهیدرات

ها از نظـر پـروتیین خـام، بـه      باشد. براي متعادل کرن جیره شاهد می
هـا، سـطوح    پروتیینـی در جیـره   دنبال وارد کردن منابع نیتروژن غیر

ها  کنجاله سویا کاهش و دانه ذرت افزایش یافته و در نتیجه، این جیره
داشـتند  مقادیر کربوهیدرات غیر فیبري باالتري نسبت به گروه شاهد 

ایـن امـر    )17هاي کالومنی و همکـاران (  با توجه به یافته ).1(جدول 
  شود.  موجب افزایش تولید پروپیونات می

ــزارازو و همکــاران (در م ــل لی ــرات 32قاب ــایش خــود، اث ) در آزم
داري را از نظــر غلظــت اســتات، پروپیونــات، بــوتیرات، و کــل  معنـی 

اسیدهاي چرب فرار شکمبه، ناشـی از افـزودن دو منبـع اوره آهسـته     
ژن و یک نوع اوره پوشش داده شده با اتیل سلولز) و اوره  رهش (اُپتی

هـاي در حـال رشـد،     ه غـذایی بـره  معمولی مخلوط با مالس، درجیـر 
 مشاهده نکردند.

در آزمــایش حاضــر، غلظــت مجمــوع اســیدهاي چــرب فــرار در 
دهد که اوره آهسته رهش و اوره معمولی  تیمارهاي مختلف نشان می

اند. با توجه به  در مقایسه با سویا، اثرات منفی بر تخمیر شکمبه نداشته
) =102/0Pب فرار ()، و مجموع اسیدهاي چر>pH  )001/0Pافزایش

تـوان   ناشی از وارد کردن منابع نیتروژن غیر پروتیینی به جیـره، مـی  
وري تخمیر بهبود یافته است. کاهش نسبت استات  فرض کرد که بهره

به پروپیونات از یک طرف باعث کاهش تولید متان ناشـی از اسـتات   
 شده واز طرف دیگر افزایش پروپیونات سبب افزایش ابقاي انرژي، در

زایـی دارد،   وري بیشتري از نظـر انـرژي   اثر تخمیر پروپیونات که بهره
  ). 18(شود  می

غلظت بوتیرات نسبت به جیره شاهد، با همراه شـدن مـالس در   
)، =005/0P) و اوره آهسته رهـش ( =102/0Pهاي حاوي اوره ( جیره

) در =082/0Pافزایش یافـت. افـزایش عـددي غلظـت پروپیونـات (     
هـاي بـدون مـالس، کـاهش      الس نسبت به جیرههاي حاوي م جیره

 ).3داشت(جدول ) را به دنبال =039/0Pنسبت استات به پروپیونات (
) 31در همین راستا آزمایشات انجام شده توسـط کامپـا و همکـاران (   

نشان داد که هم زمان با افزایش سطح اسـتفاده منـابع کربوهیـدرات    
ال رشد، غلظت پروپیونات هاي در ح ساده (کاساوا) در کنسانتره گوساله

میلی مـول در لیتـر افـزایش یافـت.      1/26به  5/17بصورت خطی از 
اي شـوند و بطـور    توانند موجب تغییر الگوي تخمیر شـکمبه  قندها می

مشخص غلظت آمونیاك شـکمبه را کـاهش داده و غلظـت بـوتیرات     
). نتایج آزمـایش انجـام شـده توسـط     20اي را افزایش دهند ( شکمبه

درصـد مـالس در    5) نشان داد که اسـتفاده از  34همکاران ( مارتل و
جیره گاوهاي شیرده، باعث افزایش مجموع اسـیدهاي چـرب فـرار و    
کاهش نسبت موالر پروپیونات و افزایش نسبت موالر بوتیرات مـایع  

) نشان دادند که در جیره 24شود. گولومبسکی و همکاران ( شکمبه می
ث افزایش نسـبت مـوالر بـوتیرات و    گاوهاي شیرده، افزایش قند باع

ــایر    ــري روي س ــی اث ــده، ول ــات ش ــوالر پروپیون ــاهش نســبت م ک
هاي تخمیري شکمبه ندارد. در مقابـل لیـزارازو و همکـاران     فراسنجه

داري را از نظـر غلظـت اسـتات،     ) در آزمایش خود، اثـرات معنـی  32(
راه پروپیونات، بوتیرات، و کل اسیدهاي چرب فرار شکمبه، ناشی از هم

ژن و یـک نـوع اوره    شدن مالس با منابع اوره آهسته رهـش ( اُپتـی  
 پوشش داده شده با اتیل سلولز) و اوره معمولی مشاهده نکردند. 

در آزمایش حاضر، افزایش غلظت بوتیرات ناشی از افزودن مالس 
) بوده و سـاز و کـار   6هاي آرابا و همکاران ( به جیره، منطبق با یافته

هـاي حـاوي مـالس     ایش جمعیت پروتوزوآها در جیرهاحتمالی آن افز
هاي شکمبه است. پروتوزوآها نسبت بـه   نسبت به سایر میکروارگانیزم

کننـد. بـه    هاي شکمبه بوتیرات بیشتري تولید می سایر میکروارگانیزم
همین دلیل پروتـوزوآزدائی شـکمبه باعـث کـاهش نسـبت بـوتیرات       

  ).35شود ( می
ر شکمبه، بطور عمده، ناشی از تخمیر تولید اسیدهاي چرب فرار د

) با توجه به کاهش مقدار نیتروژن 32باشد ( هاي جیره می کربوهیدرات
هاي حاوي مالس نسبت به بـدون مـالس    آمونیاکی شکمبه در جیره

)046/0P= و مقادیر (pH   مطلوب براي فعالیت بهینه محیط شـکمبه
اسـیدهاي چـرب    ) و نیز با توجه به تغییرات ایجاد شده در غلظت11(

رسـد افـزودن    فرار ناشی از همراه شدن مالس در جیره، به نظـر مـی  
  مالس در حفظ شرایط مطلوب شکمبه تاثیرات مثبتی داشته است. 

هاي حاوي منابع نیتروژن غیر پروتیینی، مقدار نیتـروژن   در جیره
) ولی مقـدار  <05/0Pداري با یکدیگر نداشتند ( آمونیاکی تفاوت معنی

به جیره شاهد باالتر بود. استفاده از اوره آهسـته رهـش در   آن نسبت 
مقایسه با اوره معمولی در کاهش نیتروژن آمونیاکی شکمبه در ساعت 

شـکمبه درجیـره     072/0P=.(pHبعد از خوراك دهی، موثر نبـود (  3
هاي حاوي منابع منابع نیتروژن غیـر پروتیینـی،    شاهد نسبت به جیره

افزودن مالس، کاهش در مقـدار نیتـروژن    ).=005/0Pتر بود ( پایین
) را به دنبال داشت. >001/0Pشکمبه ( pH) و =046/0Pآمونیاکی (

هـاي حـاوي منـابع     مقدار گلوکز خون در جیره شاهد نسبت به جیـره 
). هم راسـتا بـا افـزایش    =028/0Pنیتروژن غیر پروتیینی باالتر بود (

هاي حـاوي   در جیره اي خون نیتروژن آمونیاکی شکمبه، نیتروژن اوره
در مقابـل   4/22اوره معمولی نسبت به جیره شـاهد افـزایش یافـت (   

هـاي حـاوي اوره    ). در جیره>05/0Pمیلی گرم در دسی لیتر) ( 6/18
اي  معمولی، همراه شدن مالس با اوره، باعـث کـاهش نیتـروژن اوره   

  ). >05/0Pخون شد (
زو و همکـاران  هـاي لیـزارا   هم راستا با نتایج آزمایش حاضر یافته

و   pH) نشان داد که اوره آهسته رهش نسـبت بـه اوره معمـولی   32(
نیتروژن آمونیـاکی شـکمبه را در سـاعت سـه پـس از خـوراك دادن       
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شـکمبه در   pHکاهش داد. همچنین استفاده از مالس باعث کـاهش  
هاي آلمورا  ساعت سه پس از خوراك دادن شد. در همین ارتباط، یافته

ژن نسبت  هاي مصرف کننده اُپتی شان داد که گوساله) ن2و همکاران (
اي  تري داشته ولی نیتـروژن اوره  محتویات شکمبه پایین pHبه اوره، 

خون تحت تاثیر تیمارهاي آزمایشی قرار نگرفـت. در مقابـل، نتـایج    
توسـط چگنـی و    سدیم، بنتونیت و ژن افزودن توام اُپتی بررسی اثرات

آزمایشی قـرار   تحت تاثیر تیمارهاي pH) نشان داد که 18همکاران (
 8/1 حـاوي  هاي جیره مایع شکمبه، در آمونیاکی نگرفته ولی نیتروژن

). بر خـالف نتـایج آزمـایش    >05/0Pیافت ( افزایش ژن، درصد اُپتی
 اوره کـه  داد ) نشـان 28هاي هـانتینگتون و همکـاران (   حاضر، یافته

 خـون  گلـوکز  غلظـت  افزایش باعث، کلسیمی اوره به معمولی نسبت
 آزاد کُند باعث کلسیمی شود. نتایج همین محقق نشان داد که اوره می

 هـا  گوسـاله  در آن اي شکمبه کاهش جذب و آمونیاکی نیتروژن شدن
 شکمبه در آمونیاك سریع سازي آزاد کاهش در کلسیمی اوره. شود می

  موثر بود. 
تر درجیره شاهد نسـبت بـه    شکمبه پایین pHدر آزمایش حاضر، 

) >001/0Pهاي حاوي منـابع منـابع نیتـروژن غیـر پروتیینـی (      یرهج
) با توجه به این واقعیت که دانه ذرت نسبت به کنجاله سویا 4(جدول 

تـري دارد   اي سـریع  محتواي انرژي باالتري داشته و تخمیـر شـکمبه  
) همچنین افزایش غلظت آمونیاك 11تواند توجیه شود ( )، می1(جدول 

توسـط    +Hتواند از طریـق گـرفتن   افت اوره، میشکمبه، ناشی از آبک
NH4آمونیاك و تبدیل آن به 

  .)30شکمبه شود ( pHباعث افزایش  +
pH هاي حـاوي اوره آهسـته رهـش بـه همـراه       شکمبه در جیره

در مقابـل   08/6مالس، نسبت به جیره بدون مالس، کاهش یافـت ( 
صـیات  ). کاهش ترشح بزاق در حیوان، ناشی از خصو3) (جدول 84/6

فیزیکی و شیمیایی مالس و مقدار زیاد قندهاي قابل تخمیر ناشی از 
محتویات شکمبه  pHتواند دلیل کاهش  مالس در شکمبه احتماالً می

شکمبه  pHاظهارداشتند که  )6در مقابل آرابا و همکاران ( .)10باشد (
در اثر افزودن سطوح مختلف مالس جایگزین شده با دانه جو در جیره 

گوشتی افزایش یافت. این افزایش احتمـاالً بـه دلیـل وجـود      گاوهاي
) در مالس بوده که +Mg2و  +K+ ،Ca2ها (عمدتاً  مقادیر باالتر کاتیون

هاي حاوي مالس شـده   باعث افزایش ظرفیت بافري شکمبه در جیره
) افـزودن  9است. در آزمایش انجام شده توسـط بورهـو و مصـطفی (   

شـکمبه   pHیرده تـاثیري روي  ي گاوهاي شـ  مالس خشک به جیره
وغلظت نیتروژن آمونیاکی نداشت. در تحقیق بعمل آمده توسط بریتو 

) استفاده از مـالس مـایع در جیـره گاوهـاي شـیرده      15و همکاران (
 اي خون، و افزایش نسبت موالر بوتیرات دار نیتروژن اوره کاهش معنی

  مایع شکمبه را در پی داشت.   pHو
تا  84/6کمبه در تیمارهاي مختلف بین ش pHدر آزمایش حاضر 

مطلوب براي فعالیت بهینه محیط  pH) و در محدوده 4(جدول  89/5
 در نیتـروژن  مکمل کافی مقدار ). تامین11) بود (0/7تا  5/5شکمبه (

 هضم هاي باکتري مورد نیاز نیتروژن کمبود از جلوگیري براي شکمبه
ــاکتري اگــر بــویژه، فیبــر کننــده ــابع روي رشــد حــال در هــاي ب  من

مورد  را دسترس در نیتروژن سریع بطور، فیبري غیر هاي کربوهیدرات
 محدودیت عدم صورت در. است ضروري، باشند بهره برداري قرار داده

 روي اندکی اثر مکمل قند pH در شدید تغییرات وجود عدم و نیتروژن
  ).25( دارد سلولی دیواره پذیري تخمیر

هـاي حـاوي منـابع نیتـروژن غیـر       در آزمایش حاضـر، در جیـره  
پروتیینی نسبت به جیره شاهد، مقدار نیتروژن آمونیـاکی و نیتـروژن   

هاي آزمایش حاضر  ). یافته4اي خون باالتري مشاهده شد (جدول  اوره
بعد از خوراك دادن  3با نتایج نیتروژن آمونیاکی بدست آمده در ساعت 

. چگنـی و همکـاران   ) هم خـوانی دارد 32توسط لیزارازو و همکاران (
در نتایج آزمایش خود دریافتند که مقدار نیتـروژن آمونیـاکی در   ) 18(

باالتر بـود و   شاهدهاي حاوي اوره آهسته رهش نسبت به جیره  جیره
ــر در  45ي آن  بیشــینه ــی گــرم در دســی لیت ــس از  3میل ســاعت پ
) گزارش کرد که غلظت آمونیاك 12بالسکو (دهی بدست آمد.  خوراك

ي هضـم سـلولز    تجزیه فیبر را تحت تاثیر قرار داده و بیشینهشکمبه 
میلـی گـرم در    43شود که غلظت آمونیاك شـکمبه   وقتی حاصل می

) در گاوهاي شیرده تغذیـه  19دسی لیتر باشد. چردتونگ و همکاران (
اي، از اوره  شده با کاه برنج بصورت آزاد به عنوان تنهـا منبـع علوفـه   

در مقایسه بـا اوره معمـولی بـه همـراه      آهسته رهش (اوره کلسیمی)
کنسانتره استفاده کردند. اوره آهسته رهش سطح آمونیاك شـکمبه را  

میلـی گـرم در دسـی لیتـر حفـظ کـرد و        3/16تا  7/15در محدوده 
پـس از خـوراك دهـی     4ي غلظت آمونیاك شکمبه در ساعت  بیشینه

یره یک ) اظهار داشت که براي هر ج54بود. با این وجود ون سوست (
اي وجود دارد چرا که ظرفیت ساخت پروتیین و  غلظت آمونیاك بهینه

ها اسـت. بـا    استفاده از آمونیاك وابسته به سرعت تخمیر کربوهیدرات
توجه به این این سازو کار، اختالف در مقدار، ترکیبات و نـوع علوفـه   

تواند تفـاوت در مقـدار نیتـروژن آمونیـاکی را      هاي آزمایشی می جیره
  یه کند.توج

اي خـون و تولیـد    همبستگی زیـادي بـین غلظـت نیتـروژن اوره    
اي خون  آمونیاك در شکمبه وجود دارد. همچنین غلظت نیتروژن اوره

ي اتالف نیتروژن حاصل از تخمیر در شکمبه  تواند منعکس کننده می
اي خون با مقدار کربوهیـدرات   ). بعالوه غلظت نیتروژن اوره58باشد (

جیره، به دلیل اینکه به سرعت انرژي مورد نیاز براي هاي غیر فیبري 
کنند، مرتبط است. بـر   هاي شکمبه را فراهم می استفاده میکروارگانیزم

) وقتیکــه مقــدار  53هــاي واالدرس و همکــاران (  اســاس یافتــه 
درصد باشد، بـه دلیـل    35هاي غیر فیبري جیره کمتر از  کربوهیدرات

ز جدار شکمبه و باال رفتن غلظت افزایش در جذب نیتروژن آمونیاکی ا
وري استفاده از نیتروژن آمونیاکی کـاهش   اي خون، بهره نیتروژن اوره

هاي غیر  یابد. در آزمایش حاضر در تمام تیمارها، مقدار کربوهیدرات می
تواند  درصد بود و ساز و کار گفته شده نمی 35ها باالتر از  فیبري جیره
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اي پالسـما   ي غلظت نیتروژن اوره شینهها منطبق باشد. بی با این یافته
هاي حاوي اوره آهسته رهش  ) در جیره3در آزمایش آلوز و همکاران (

میلی گرم در دسی لیتر، در ساعت  2/23درصد علوفه،  50و با نسبت 
ي  پس از خوراك دهی بدست آمـد. در گاوهـاي گوشـتی محـدوده     4

وري  ي بهره نهاي خون براي دست یابی به بیشی مطلوب نیتروژن اوره
میلی گرم در دسی لیتر گـزارش شـده اسـت     2/15تا  5/13میکروبی 

تر از زمانی که پیش بینـی   ). اگر آبکافت اوره آهسته رهش سریع53(
دهد  هنگامی رخ می شده است انجام پذیرد، تجمع آمونیاك در شکمبه

هاي شکمبه فـراهم نیسـت، در نتیجـه     که انرژي براي میکروارگانیزم
آمونیاك از دیواره شکمبه به خون وارد شده و در نهایت بصورت اوره 

اي خـون   ). در آزمایش حاضر، مقـادیر نیتـروژن اوره  23شود ( دفع می
هاي حاوي اوره معمولی نسبت بـه اوره آهسـته رهـش، تفـاوت      جیره
دهنـد کـه    هـا نشـان مـی    ). این یافته=386/0Pداري نداشتند ( معنی

تر از زمانی که پیش بینی شده اسـت   آبکافت اوره آهسته رهش سریع
انجام پذیرفته و در عمل با زمان هیدرولیز اوره معمولی تفاوتی نداشته 

  اي خون نیز یکسان بوده است. و بالطبع انعکاس آن در نیتروژن اوره
  

  ی و کیفی الشهخصوصیات کم
هـاي   هاي تغذیه شده با جیـره  صفات مورد مطالعه روي الشه بره

داده شده اسـت. اسـتفاده از اوره آهسـته     نشان 5در جدول آزمایشی 
رهش در مقایسه با اوره معمولی و نیز افزودن مالس به جیـره هـاي   

هاي مورد مطالعه الشـه را تحـت تـاثیر قـرار نـداد       آزمایشی شاخص
)05/0P>مچنین رونـد مشـابهی در بررسـی مقایسـات گروهـی      ). ه

هاي آزمایشی اثري بـر مقـادیر    ). جیره<05/0Pتیمارها مشاهده شد (
وزن زنده زمان کشتار، وزن زنده شکم خالی و وزن الشه گرم و سرد 

). وزن زنده زمان کشتار و وزن زنده شـکم خـالی   <05/0Pنداشتند (
اوره معمولی و نیز افزودن تحت تاثیر جایگزینی اوره آهسته رهش با 

). 5) (جـدول  <05/0Pهاي آزمایشـی قـرار نگرفـت (    مالس در جیره
مطالعات اندکی در خصوص اثر اوره آهسته رهش بر خصوصیات الشه 

هاي مختلـف   ). در مطالعه نسبت14هاي پرواري انجام شده است ( دام
و  جایگزینی اوره آهسته رهش با اوره معمولی، انجام شده توسط آلوز

) وزن زمان کشتار و وزن زنده شکم خـالی تحـت تـاثیر    4همکاران (
تیمارهاي آزمایشی قرار نگرفت. همبستگی زیادي بین وزن زنده قبل 
از کشتار و وزن زنده شکم خالی وجود دارد و همـاهنگی بـین نتـایج    

هاي آزمایشی بر وزن زنده قبل از کشتار و وزن زنده شکم  اثرات جیره
ي یکسان بودن مقادیر محتویات دستگاه گـوارش   هخالی نشان دهند

هاي غذایی دریافتی اسـت. در آزمـایش    حیوانات بدون توجه به جیره
) میانگین وزن الشه گرم و سرد در کل تیمارها به 4آلوز و همکاران (

). در آزمـایش  <05/0Pکیلـوگرم بدسـت آمـد (    8/13و  7/16ترتیب 
و  6/15یمارها به ترتیـب  حاضر میانگین وزن الشه گرم و سرد کل ت

کیلوگرم و نزدیک به نتایج آزمایش یاد شده بود. احتمـاالً وزن   0/15
نزدیک حیوانات در زمان کشتار، به یکنواختی و عدم تنوع در مقـادیر  

  ).4وزن الشه گرم و سرد کمک کرده است (
 20و  10راندمان الشه گوسفند تحت تاثیر افزودن سطوح مالس 

نه ذرت جیره، در مقایسه با جیره هاي بدون مالس درصد، جایگزین دا
درصـد مـالس باعـث کـاهش      20قرار نگرفت، ولی سطوح باالتر از 

درصـد مـالس،    47). در مقابـل، اسـتفاده از   52راندمان الشـه شـد (  
جایگزین دانه ذرت در کنسانتره گوساله هاي پرواري، باعث افـزایش  

هاي بـدون   سه با جیرهوزن الشه گرم و وزن زنده شکم خالی در مقای
مالس شد ولی ضخامت چربی زیر جلدي و راندمان الشه تحت تاثیر 

). احتماالً تفاوت در نوع، مقدار و ارزش غـذایی علوفـه   7قرار نگرفت (
مصرفی، منجر به اختالف در عکس العمل ناشی از افزودن مالس به 

  ).42( جیره حیوانات در حال رشد شده است
ررسی اثر سطوح مختلف اوره آهسته رهش و هاي حاصل از ب یافته

هاي پرواري تغذیه شـده بـا دانـه ذرت عمـل      اوره معمولی در گوساله
) نشـان داد کـه   14آوري شده با بخار آب توسط بورگ و همکـاران ( 

وزن الشه گرم، راندمان الشه، ضخامت چربی زیـر جلـدي و سـطح    
ارتباط، استفاده مقطع راسته تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت. در همین 

درصد نیـاز نیتـروژن شـکمبه     100از اوره آهسته رهش، براي تامین 
هاي پرواري، تاثیري بر مقدار وزن الشه گرم، راندمان الشـه،   گوساله

  ). 51ضخامت چربی زیر جلدي و سطح مقطع راسته نداشت (
در آزمایش حاضر، راندمان الشه سرد، طول الشه، عمق الشـه و  

 69درصـد،   2/47هـاي  ، بـه ترتیـب بـا میـانگین    سطح مقطع راسـته 
متـر مربـع، تحـت تـاثیر      سـانتی  9/14متـر و   سانتی 8/28متر،  سانتی
). در همین راستا مطالعـات  5هاي آزمایشی قرار نگرفتند (جدول  جیره

) در اسـتفاده از ســطوح مختلــف اوره آهســته رهــش (اُپتــی ژن)  14(
ه گرم، راندمان الشـه،  جایگزین اوره معمولی، نشان داد که وزن الش

هـاي   سطح مقطع راسته، ماربلینـگ و درجـه کیفـی گوشـت گوسـاله     
پرواري تحت تاثیر جیره هاي آزمایشی قرار نگرفـت. ایـن نتـایج بـا     

توانـد توجیـه شـود.     هاي کشتار و الشـه مشـابه، مـی    عنایت به وزن
مشابهت در سطوح انرژي و مصرف مواد مغذي ممکن است بـا عـدم   

  ). 4یر سطح مقطع راسته مرتبط باشد (تنوع در مقاد
ضخامت چربـی زیـر جلـدي تحـت تـاثیر تیمارهـا قرارنگرفـت        

)05/0P> متــر بــود. در همــین ارتبــاط  میلــی 7/5) و میــانگین آنهــا
) نشـان داد کـه اسـتفاده از سـطوح     14هاي بورگ و همکاران ( یافته

هـاي   مختلف اوره آهسته رهش، ضخامت چربی زیر جلـدي گوسـاله  
نداده است. ضخامت چربی زیر جلدي بطور  ي را تحت تاثیر قرارپروار

مستقیم با درصد چربی الشه و وزن الشه سرد و کیفیت الشه ارتباط 
دارد، زیرا چربی زیر جلدي بصورت یک پوشـش بـراي الشـه عمـل     
کرده، اُفت الشه را در طی مدت زمان سرد کردن کاهش و به حفـظ  

) <05/0Pدار ( جود اختالف معنی). عدم و4کند ( کیفیت آن کمک می
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گاه و راسته، در  بین تیمارها، از نظر میانگین وزن گردن، سردست، قلوه
تواند ناشی از یکسان بودن وزن کشتار  )، می5آزمایش حاضر (جدول 

  ). 4ها باشد ( دام
افزودن اوره آهسته رهش در مقایسه با اوره معمولی و نیز افزودن 

هاي رنـگ گوشـت    ی تغییري در فراسنجههاي آزمایش مالس به جیره
یاگرایش به  bیاگرایش به قرمزي،  aیا گرایش به روشنایی،  Lشامل 

یا زاویه هیو الشـه ایجـاد نکـرد.     Hیا اشباع شدگی رنگ و  cزردي، 

همین روند در بررسی مقایسات گروهـی تیمارهـا نیـز مشـاهده شـد      
)05/0P> ( جدول)4و همکـاران (  هاي آلوز در همین راستا یافته ).6 (

گوشت در گوسفند تحـت تـاثیر    نشان داد که درجه ماربلینگ و رنگ
سطوح مختلف جایگزینی اوره آهسـته رهـش بـا اوره معمـولی قـرار      

 ).<05/0Pنگرفت (

ها هاي آزمایشی بر اجزاي الشه بره اثر جیره - 5جدول   
Table 5- Effect of experimental diets on carcass composition lambs  

                                                                                                                             
                                             

  مورد

Item 

  1هاي آزمایشی جیره
Experimental diets1 SEM2 Contrasts3  

CT UM0 UM20 SM0 SM20  C1 C2 C3 C4 C5 
            وزن زنده (کیلوگرم)
Live weight (kg) 32.5 33.1 33.5 32.7 32.9 0.70 0.866 0.823 0.716 0.950 0.806 
            وزن زنده شکم خالی (کیلوگرم)
Empty body weight (kg) 28.0 28.8 29.1 28.9 28.8 0.65 0.445 0.059 0.058 0.142 0.905 
            وزن الشه گرم (کیلوگرم)
Hot carcass weight (kg) 15.7 15.4 15.4 15.8 15.6 0.44 0.525 0.888 0.433 0.600 0.524 
            وزن الشه سرد (کیلوگرم)
Cold carcass weight (kg) 15.1 14.8 14.9 15.3 15.0 0.45 0.293 0.831 0.545 0.380 0.296 

ندمان الشه سردرا             
Cold carcass efficiency  46.6 46.7 47.2 48.2 47.1 0.49 0.209 0.578 0.944 0.174 0.352 

متر) طول الشه (سانتی             
Carcass length (cm) 68.3 68.9 70.7 68.3 68.5 0.50 0.478 0.364 0.201 0.786 0.312 

متر) عمق الشه (سانتی             
Carcass depth (cm) 29.3 28.7 29.0 27.9 29.0 0.29 0.085 0.987 0.588 0.114 0.112 

متر مربع) سطح مقطع الشه (سانتی             
Loin eye area (cm2) 17.2 14.3 12.7 14.9 15.5 0.93 0.976 0.407 0.168 0.709 0.750 

متر) ضخامت چربی زیر جلدي (میلی             
Subcutaneous fat (mm) 5.38 6.07 4.11 5.36 7.77 0.60 0.756 0.873 0.289 0.828 0.728 
            گردن (کیلوگرم)
Neck (kg) 0.65 0.58 0.57 0.58 0.65 0.02 0.536 0.929 0.072 0.548 0.597 
            سردست (کیلوگرم)
Shoulder (kg) 1.16 1.15 1.17 1.18 1.17 0.03 0.639 0.744 0.984 0.575 0.769 
            سرسینه و دنده ها (کیلوگرم)
Breast and ribs (kg) 1.27 1.27 1.22 1.36 1.33 0.04 0.111 0.972 0.282 0.147 0.140 
            راسته (کیلوگرم)
Loin (kg) 1.42 1.34 1.39 1.39 1.40 0.04 0.999 0.835 0.470 0.932 0.931 
            ران (کیلوگرم)
Leg (kg) 2.10 2.06 2.13 2.14 2.22 0.06 0.851 0.160 0.322 0.445 0.669 
            دنبه (کیلوگرم)
Fat tail (kg) 2.23 2.47 2.06 2.17 1.99 0.19 0.956 0.383 0.677 0.678 0.754 

 1CT - ،کنترل  UM0- ،اوره معمولی بدون مالس  UM20 -  درصد، 20اوره معمولی با مالس  SM0 - ،اوره آهسته رهش بدون مالس  SM20-  درصد،  20اوره آهسته رهش با مالس  
٢ SEMمیانگین خطاي معیار :  
 - C4س با جیره بدون مالس، مقایسه جیره با مال - C3مقایسه جیره اوره معمولی با جیره اوره آهسته رهش،  - C2 ،مقایسه جیره کنترل با جیره حاوي منابع نیتروژن غیر پروتیینی - C1مقایسات:  3

  .مقایسه جیره کنترل با جیره اوره معمولی -C5 مقایسه جیره کنترل با جیره اوره آهسته رهش،
1CT-Control, UM0- Urea Without Molasses, UM20- Urea With 20% Molasses, SM0- Slow Release Urea Without Molasses, SM20- 
Slow Release Urea With20% Molasses. SEM-standard error of the means. 
3 Contrasts: C1- (CT vs UM0, UM20, SM0, SM20), C2- (UM0, UM20 vs SM0, SM20), C3- (UM0, SM0 vs UM20, SM20), C4- (CT vs 
SM0, SM20), C5- (CT vs UM0, UM20). 
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   ها بره گوشت  pHهاي رنگ و هاي آزمایشی بر فراسنجه اثر جیره - 6جدول 
Table 6- Effect of experimental diets on meat colour and pH variables of lambs 

  مورد                                  هاي آزمایشی    جیره                                                                                                                                           
Item Experimental diets1 SEM2 Contrast3 

 CT UM0 UM20 SM0 SM20  C1 C2 C3 C4 C5 
pH 6.1 6.2 6.1 5.9 6.2 0.07 0.257 0.848 0.981 0.266 0.336 
L4 41.6 42.0 41.8 43.4 42.4 0.67 0.432 0.844 0.940 0.426 0.522 
a4 18.6 18.0 19.5 18.6 17.7 0.50 0.920 0.806 0.633 0.848 0.993 
b4 5.4 5.3 6.2 6.1 5.4 0.25 0.493 0.426 0.539 0.344 0.763 
c4 19.4 18.9 20.4 19.6 18.6 0.51 0.848 0.783 0.578 0.774 0.951 
H4 15.9 16.6 17.9 17.9 17.0 0.66 0.579 0.462 0.620 0.421 0.840 

 1CT - ،کنترل  UM0- عمولی بدون مالس،اوره م  UM20 -  درصد، 20اوره معمولی با مالس  SM0 - ،اوره آهسته رهش بدون مالس  SM20-  درصد،  20اوره آهسته رهش با مالس  
٢ SEM :میانگین خطاي معیار  
مقایسه جیره با مالس با جیره بدون مالس،  -C3جیره اوره آهسته رهش، مقایسه جیره اوره معمولی با  - C2 ،مقایسه جیره کنترل با جیره حاوي منابع نیتروژن غیر پروتیینی -C1مقایسات:  3

C4 - ،مقایسه جیره کنترل با جیره اوره آهسته رهش C5- مقایسه جیره کنترل با جیره اوره معمولی  
 ند.باش زاویه هیو می –Hاشباع شدگی رنگ و  –cگرایش به زردي،  -b، گرایش به قرمزي، a گرایش به روشنایی، -Lشامل  4
  

1CT-Control, UM0- Urea Without Molasses, UM20- Urea With 20% Molasses, SM0- Slow Release Urea Without Molasses, SM20- 
Slow Release Urea With20% Molasses. SEM-standard error of the means. 
3 Contrasts: C1- (CT vs UM0, UM20, SM0, SM20), C2- (UM0, UM20 vs SM0, SM20), C3- (UM0, SM0 vs UM20, SM20), C4- (CT 
vs SM0, SM20), C5- (CT vs UM0, UM20). 
4 Included L= Lightness, a= Intensity of red colour, b= Intensity of yellow colour, c= Colour saturation (a2+ b2)1/2 and H= 
Colour tone of the meat Arctag(a/b) 

  
بـود و تحـت تـاثیر     1/6گوشـت   pHزمایش حاضر میانگین در آ

). بعد از 6هاي آزمایشی در تیمارهاي مختلف قرار نگرفت (جدول  جیره
گوشـت کـاهش    pHکشتار به دلیل تولید اسید الکتیک در عضالت، 

گذار بوده و در صورتی 'بر کیفیت گوشت اثر  pHیابد. روند کاهش  می
هـوازي   ل سوخت و ساز در شرایط بـی که دام از نظر ذخائر انرژي قاب

ي  هـا  ). بر اساس یافته44آید ( گوشت پایین می pHدچار کمبود باشد 
 8/5تـا   5/5طبیعی گوشت بین  pH) مقادیر 13بوگالمی و همکاران (

گوشـت بـاالتر    pHباشد. ولی در آزمایش حاضر میـانگین مقـدار    می
 pHتوانـد بـر   ) بود. دماي محیط، از جمله عواملی است که، مـی 1/6(

 pH ) مقدار13گوشت اثر گذار باشد. در آزمایش بوگالمی و همکاران (
درجه سانتی گراد افزایش یافت  38گوشت در میانگین دماي باالتر از 

گوشـت در آزمـایش حاضـر، بـه دلیـل       pH). احتماالً افزایش 02/6(
  گرماي محیط هنگام کشتار بوده است. 

ــاران (   ــکی و همک ــایش روزانس ــاالترین  )43در آزم و ) 7/5(ب
 5/0و  5/1هـاي بـا    گوشت به ترتیب در جیـره  pH) 5/5(ترین  پایین

درصد اوره بدست آمد. گلوکونئوژنز و چرخه اوره براي سوخت و سـاز  
حیوانات نشخوار کننده، حیاتی هستند. با این حال آمونیاك با کاهش 

. ساز و شود تبدیل پروپیونات به گلوکز، باعث کاهش گلوکونئوژنز می
کار این اثر آمونیاك کامالً شـناخته شـده نیسـت، ولـی اثـرات قابـل       
توجهی در رقابت بر سر انرژي مورد نیاز براي ساخت گلوکز و یا اوره، 

). پایین آمدن ذخیره 36ناشی از وجود آمونیاك، مشخص شده است (
گلیکوژن در عضالت سبب کاهش سطح گلوکز در عضالت شده کـه  

هش تولید اسید الکتیک از طریق مسیر غیر هوازي این امر موجب کا

 .اندك خواهـد بـود   pHشده و در نتیجه کاهش مورد انتظار در مقدار 
درصـد اوره در   5/1هاي تغذیه شـده بـا    تر در بره احتماالً گوشت تیره

آزمایش ذکر شده با غلظت باالتر آمونیاك در عضالت مرتبط باشد که 
رده و کـاهش دسترسـی بـه گلـوکز و     در مسیر گلوکونئوژنز مداخله ک

). در 45تشکیل و ذخیره گلیکوژن در عضالت را موجب شـده اسـت (  
هاي غذایی از نظـر مـواد مغـذي و     آزمایش حاضر نزدیک بودن جیره

تواند توجیه کننده  مشابهت از نظر وزن الشه و سایر صفات الشه، می
گوشـت تیمارهـاي مختلـف     pHعدم وجود تفاوت در صفات رنگ و 

  باشد.
  

  نتیجه گیري
در مقایسه با اوره معمولی، استفاده ازمنبع اوره آهسته رهش با یا 

هاي پرواري، ماده خشـک مصـرفی    بدون مالس، در جیره غذایی بره
روزانه، افزایش وزن روزانه، ضریب تبدیل خوراك و وزن نهایی پروار، 
خصوصیات کمی و کیفی الشه، قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی، 

یواره سلولی، دیواره سلولی بدون همی سلولز و چربی خـام را تغییـر   د
نداد. جایگزینی اوره آهسته رهش با اوره معمولی نتوانسـت نیتـروژن   
آمونیاکی شکمبه را در ساعات اولیه پس از خوراك دادن کاهش دهد. 

هاي حاوي  با توجه به کاهش مقدار نیتروژن آمونیاکی شکمبه در جیره
بدون مالس و نیز افزایش غلظـت بـوتیرات و کـل     مالس نسبت به

رسد  اسیدهاي چرب فرار ناشی از همراه شدن آن در جیره، به نظر می
که افزودن مالس در حفظ شرایط بهینه شکمبه نقش مثبتـی داشـته   
است. مطالعات بیشتري براي بررسی اثر اوره آهسته رهش بر عملکرد 
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Introduction One of the limitations of conventional urea usage in ruminant diet is rapid hydrolysis and 

increase in ruminal ammonia concentration and its lack of synchrony with carbohydrate degradation and 
microbial growth in the rumen. An alternative strategy is continuous supply of nitrogen using slow release urea 
(SRU) and gradual release of ammonia in the rumen. Sugar-containing liquid feeds can increase the energy 
density of the diet, stimulate dry matter intake (DMI), and serve as carriers for fat, non-protein nitrogen (NPN), 
and other ingredients. Sugars can change the ruminal fermentation pattern, typically decreasing ruminal NH3 
concentration and increasing ruminal butyrate concentration. The purpose of this study was to investigate the 
effects of SRU in comparison with conventional urea, with or without the addition of molasses on the growth 
performance and rumen fermentation of fattening lambs. 

 
Materials and Methods The experiment was conducted in a completely randomized design with 5 

treatments including control, two sources of non-protein nitrogen (conventional urea and SRU) with or without 
molasses (0 and 20 % of ration DM) and 7 replicates using 35 Arabian lambs. Forage to concentrate ratio was 30 
to 70. The length of the fattening period was 105 days, including 15 days for adaptation and 90 days of data 
collection. At the beginning of the main period of fattening and then once a month, weighing the lambs was 
carried out with 14 to 16 hours of starvation. The lambs had free access to water during the test period. The 
lambs were fed the total mixed ration ad libitum twice daily at 0800 and 1600 hours. The digestibility 
coefficients of dry matter (DM), organic matter (OM), crude protein (CP), neutral detergent fiber, (NDF), acid 
detergent fiber (ADF) and ether extract (EE) were determined by the total fecal collection method. Daily feed 
intake, daily weight gain, feed conversion ratio, carcass compositions, meat colour, rumen and blood parameters 
were recorded. Data were analyzed as a completely randomized design using the General Linear Model (GLM) 
procedure of SAS. 

 
Results and Discussion Replacement of urea with SRU and the addition of molasses did not affect dry 

matter intake, daily weight gain, feed conversion ratio, final body weight, cold and hot carcass weight, carcass 
efficiency and components, meat colorimetric parameters and nutrient digestibility. The lack of difference 
between control and treatment groups in the growth performance could be due to sufficient supply of the 
microbial protein production in the rumen. Addition of SRU and molasses did not have a significant effect on 
dry matter intake and digestibility of nutrients. The hydrolysis rate of SRU may not be reduced to the extent that 
it could improve the efficiency of rumen microorganisms in utilizing the available energy source of molasses. 
Propionate and NH3-N concentration in the rumen increased in animals provided with NPN in comparison with 
the control diet. The concentration of acetate in rumen of animals fed diets containing NPN sources was lower 
than those on the control diet. The concentration of total volatile fatty acids in SRU diets and also diets 
containing conventional urea was higher than control diet. Molasses addition in diets, increased butyrate and 
total volatile fatty acids and decreased blood urea nitrogen concentrations, compared to control diet. Animals fed 
NPN diets showed higher rumen pH than the control diet. The ruminal pH decreased in diets containing 
molasses. Reducing the saliva secretion, due to the physical and chemical properties of molasses and the high 
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amount of fermentable sugars supplied by molasses in the rumen, may possibly explain the decrease in the 
rumen pH. Animals that had received urea containing diets showed higher rumen pH presumably due to the 
buffering capacity of urea. An increase in ruminal ammonia concentration due to urea hydrolysis can increase 
the pH of the rumen by obtaining H+ by ammonia and turning it into NH4

+. However, it is likely that the result 
reflects the higher grain content of the control diet relative to NPN containing diets. 

 
Conclusion In general, the results of the present study showed that although replacement of soybean meal 

with conventional urea and/or SRU, with or without molasses, in high concentrate diets, influenced some rumen 
fermentation and blood metabolites, but these changes were not large enough to improve fattening performance, 
carcass characteristics and nutrient digestibility.  
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