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بررسی اثر کاربرد ترکیبات نیتروژن غیر پروتئینی آهسته رهش ایزوبوتیرآلدئید منو
اوره و اپتیژن بر فراسنجههای شکمبهای و گوارشپذیری مواد مغذی در گوسفند
3

*علیرضا طالبیان مسعودی ،1محمد مهدی معینی ،2منوچهر سوری ،2هرمز منصوری
4

و معصومه عبدلی سنجانی

1مربي مرکز تحقیقات کشاورزی ،استان مرکزی2 ،دانشیار گروه علوم دامي ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه رازی کرمانشاه
3استادیار موسسه تحقیقات علوم دامي کشور4 ،استادیار گروه شیمي ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد اراک
تاریخ دریافت95/3/18 :؛ تاریخ پذیرش95/6/25 :
چکیده1

سابقه و هدف :کاهش نرخ تجزیه اوره یکي از راهبردهای بهبود مصرف آن در دامهای نشخوار کنندده اسدت و
فراوردههای متعدد آهسته رهش برای این منظور توسعه یافتهاند .این تحقیق بهمنظور بررسي اثرات استفاده از دو
ترکیب نیتروژن غیرپروتئیني آهستهرهش شامل ایزوبوتیرآلدئید منواوره و اپتیژن بدر فراسدنجههدای شدکمبهای و
گوارشپذیری مواد مغذی در گوسفند و مقایسه آنها با اوره معمولي انجام شد.
مواد و روشها :ایزوبوتیرآلدئیدمنواوره با روش متصل نمودن زنجیدره کدربن شداههدار بده ملکدوا اوره جهدت
کاهش درجه حلپذیری آن ساهته شد و نمونههای ساهته شده از نظر ساهتمان شیمیایي ،هصوصیات فیزیکدي
و شیمیایي مورد بررسي قرار گرفتند .اثرات استفاده از این ترکیب بر هصوصیات تخمیر شکمبه ،گوارشپذیری
هوراک ،تولید پروتئین میکروبي و تعادا نیتروژن در مقایسه با اوره معمولي و ترکیب وارداتدي اپتیدژن در ید
آزمایش درون تني مورد بررسي قرار گرفت .برای این منظور از چهار راس گوسفند بالغ نر تدوده ندژاد فراهداني
دارای فیستوالی شکمبهای در قالب طرح آزمایشي مربع التین استفاده شد.
یافتهها :آزمایشات طیف سنجي مادون قرمز و رزونانس مغناطیسي پروتون نمونههای ساهته شده نشدان دهندده
انجام صحیح واکنش ساهت ترکیب همچنین بررسي هصوصیات فیزیکي و شیمیایي ترکیب ساهته شده مویدد

*نویسنده مسئواarmasoudi@gmail.com :
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تشکیل ترکیب مورد نظر بود .استفاده از ترکیبات آهسته رهش مزبور در جیره باعث اهتالف معنيدار در غلظت
نیتروژن آمونیاکي شیرابه شکمبه شد به نحوی که در زمانهای نیم و ید

سداعت پدس از مصدرف هدوراک در

دامهای تغذیه شده با جیره حاوی اوره ،مقدار نیتروژن آمونیاکي شیرابه شکمبه بیشتر از جیرههای حاوی نیتروژن
آهسته رهش بود در حالي که تفاوتي بین این جیرهها مشاهده نگردید .در ساعت دو پدس از مصدرف هدوراک،
بیشترین مقدار نیتروژن آمونیاکي متعلق به جیره حاوی اوره به مقدار  10/77میليگدرم در دسديلیتدر و کمتدرین
مقدار آن متعلق به جیره حاوی ترکیب ایزوبوتیرآلدئید منو اوره به مقدار  4/80میليگرم در دسيلیتر بود و جیره
حاوی اپتیژن با  6/34میليگرم در دسي لیتر بین این دو قرار گرفت ( .)P>0/01گوارشپذیری ماده هش  ،ماده
آلي ،الیاف نامحلوا در شوینده هنثي و شوینده اسیدی و همچنین تولید پدروتئین میکروبدي تحدت تداثیر بکدار
گیری ترکیبات آهسته رهش قرار نگرفت ولي مصرف ماده هش

در دامهای تغذیده شدده بدا اپتیدژن بیشدتر از

دامهای تغذیه شده با اوره یا ترکیب ایزوبوتیرآلدئیدمنواوره بود ( .)P>0/05بیشترین میدانگین مصدرف نیتدروژن
روزانه در این آزمایش متعلق به جیره حاوی اپتیژن به مقدار  18/33گرم در روز و کمترین مقدار آن مربدو بده
جیره حاوی ترکیب ایزوبوتیرآلدئیدمنواوره به مقدار  13/39گرم در روز بود و بین جیرههدای آزمایشدي از نظدر
مقدار دفع نیتروژن اهتالف معنيداری مشاهد گردید .بیشترین مقدار دفع نیتروژن مدفوع مربو به جیره حاوی
اپتیژن به مقدار 6/95گرم در روز و کمترین مقدار دفع نیتروژن ادرار به مقدار  4/12گرم در روز متعلق به دامهای
تغذیه شده با جیره حاوی ترکیب ایزوبوتیرآلدئیدمنواوره بود (.)P>0/01
نتیجهگیری :نتایج نشان داد که ترکیبات مورد نظر قابلیت جایگزیني با اوره را دارند و استفاده از آنهدا در جیدره
نشخوارکنندگان مي تواند شرایط ایمن تری را از لحاظ به کارگیری نیتروژن غیر پروتئیني فدراهم نمایدد اگرچده
ممکن است بکارگیری آنها در همه حاالت منجر به بهبود عملکرد در مقایسه با اوره نشود.
واژههای کلیدی :اوره ،گوارشپذیری ،ایزوبوتیرآلدئید منو اوره ،اپتیژن
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مقدمه
اگرچه زمدان نسدبتا زیدادی از شدناهت مزیدت اسدتفاده از نیتدروژن غیدر پروتئیندي در تغذیده دام
نشخوارکننده و استفاده از آن مي گذرد لیکن در بیشتر مناطق جهان بهویژه هاورمیانه ،آفریقا و مکزی
با وجود جمعیت دامي قابل توجه ،مقادیر نسبتا کمي از نیتروژن غیدر پروتئیندي در جیدره دامهدا مدورد
استفاده قرار ميگیرد (.)18
روند افزایشي ارزش بازار و مقدار استفاده از ترکیبات نیتروژن غیر پروتئیندي نشداندهندده اهمیدت
موضوع و مسیری است که در دنیا برای توسعه ساهت و استفاده از آن در تغذیه دام دنباا مديشدود و
در بین این ترکیبات ،اوره ،آمونیاک و بیورت بیشترین مقدار مصرف را داشته و کشورهای چین و هندد
روند فزاینده ای را در این بازار به هود اهتصاص دادهاند (.)24
در کشور ما از طرفي با توجه به افزایش جمعیت و تغییر الگوی مصرف غذا ،تقاضای روز افزوندي
برای تولیدات دامي وجود دارد و از طرف دیگر کمبود منابع هوراک دام ،مهمترین چدالش پدیش روی
توسعه صنعت دامپروری است و با وجود ذهایر غني گاز طبیعي بهعنوان پدیش سداز و فرفیدت نسدبتا
زیاد تولید اوره و امکان ساهت ترکیبات نیتروژن دار آهسته رهش برای دام ،اسدتفاده از نیتدروژن غیدر
پروتئیني در تغذیه دام به شایستگي مورد توجه و استفاده قرار نگرفته و واردات این ترکیبات از هدار
از کشور نیز انجام ميپذیرد .یکي از مهمترین دالیل این موضوع ميتواند مربو بده مشدکالت تغذیده
اوره در جیره همچنین کارایي کمتر آن در مقایسه با منابع حاوی پروتئین حقیقي باشد( )6کده بدهدلیدل
سریع تر بودن ندرخ تجزیده در شدکمبه در مقایسده بدا ندرخ مصدرف آمونیداک حاصدل از آن توسدط
باکتریهای شکمبه است که باعث تجمع شکمبه ای و جذب آمونیاک ،ایجاد مسمومیت و یا دفع آن به
شکل اوره در ادرار مي شود ( 19و  . )20کاهش دفع نیتروژن از عملیات پرورش دام در دهه اهیدر بده
اولویت رو به افزایش متخصصین تغذیه دام تبدیل شده است ( .)34از طرفي همزمان کردن انرژی قابل
تخمیر و فراهمي آمونیاک در شکمبه ،ی

راهبرد برای بهبود مصرف اوره بوسیله نشخوارکنندگان است

( )23این موضوع بوسیله افزایش قابلیت تجزیه کربوهیدراتها در جیره یدا کداهش ندرخ تجزیده اوره
انجام ميشود که منجر به توسعه فراوردههای آهسته رهش اوره شده است که استفاده از آنها بهدلیل کم
بودن قابلیت حل و آزاد سازی آمونیاک در محدیط شدکمبه ه در مسدمومیت کمتدری دارد ( .)12ایدن
تحقیق با هدف افزایش و سهولت کاربری و اسدتفاده بهینده از نیتدروژن غیدر پروتئیندي از طریدق سداهت و
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ارزیابي کارایي ی

ترکیب آهستهرهش نیتروژن غیرپروتئیني در داهل کشدور و مقایسده آن بدا ید

ترکیدب

تجارتي وارداتي بهمنظور جایگزیني با اوره برای استفاده در تغذیه دام نشخوار کننده انجام شد.
مواد و روشها
در این تحقیق ،ساهت ترکیب آهسته رهش مورد نظر از طریق اتصاا زنجیره کربندي بده ملکدوا
اوره که به کاهش درجه حل پذیری آن مي انجامد طبق واکنش فرموا ی
O
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با تعداد  3یا  4اتم کربن تحت شرایط غیر هیدروژنه است

یعني شرای ي که هیدروژن و دمای باال یا فشار به محیط واکنش وارد نمي شود.
ترکیب مورد نظر برای ساهت و استفاده در این تحقیق با فرموا شیمیایي دو ،ایزوبوتیر آلدئید مونو
اوره یا پروپاناا -2-متیل -منو اوره ميباشد.
فرموا )2
در این تحقیق مواد اولیه برای ساهت ترکیب مورد نظر شامل اوره (تولید مجتمع پتروشدیمي رازی
کرمانشاه) و ایزوبوتیرآلدئید (تولید مجتمع پتروشیمي شازند) بود .بررسي سداهتمان شدیمیایي ترکیدب
ساهته شده توسط طیف سنجي مادون قرمز و رزونانس مغناطیسدي پروتدون انجدام شدد .بدرای طیدف
مادون قرمزترکیب ساهته شده از دستگاه ( FT-IRشرکت سما میکرو ،ایران) و با تکنی

قرص پتاسدیم

بروماید و برای طیف رزونانس مغناطیسي از دستگاه  ،Ultra shield-400 MHz( NMRشرکت بروکر،2
آلمان ) در حالا دی متیل سولفوکسید با شاهد داهلي تترا متیل سیالن و در دمای محیط اسدتفاده شدد.
انرژی هام ترکیب بوسیله بمب کالریمتر ( 1261شدرکت  ،PARRآمریکدا) انددازهگیدری شدد .ترکیدب
نیتروژن دار آهسته رهش وارداتي انتخاب شده در این آزمایش با نام تجارتي اپتیدژن 3سداهت شدرکت
آلت  4کشور ایاالت متحده بود.
1. Alkyl group
2. Bruker
3. Optigen
4. Alltech
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آزمایش های درون تني با استفاده از چهار راس گوسفند نر بالغ توده نژاد فراهاني با میانگین وزندي
 53/5 ± 4/5مجهز به فیستوالی شکمبه طي سه دوره  22روزه شامل  14روز عدادتپدذیری و هشدت
روز نمونهبرداری در قالب ی

طرح مربع التین با تکرار جزئي 1اجدرا گردیدد .دامهدا درجایگداه بسدته

درون قفس های متابولیکي نگهداری شدند و در تمام مددت دسترسدي آزاد بده آب داشدتند.جیرههدای
آزمایشي شامل -1 :جیره حاوی ترکیب ایزوبوتیرآلدئیدمنواوره ساهته شده -2 ،جیدره حداوی ترکیدب
آهسته رهش وارداتي اپتیژن و  -3جیره حاوی اوره با انرژی قابل متابولیسم  1/9مگاکالری در کیلوگرم
و پروتئین هام  10درصد و نسبت علوفه به کنسانتره  30 : 70به نحوی طراحي شدند که از نظر مقددار
انرژی و نیتروژن مشابه باشند .پس از تعیین حداکثر مصرف اهتیاری هوراک در دوره عدادتپدذیری ،
در دوره نمونهبرداری روزانه مقدار هوراکي معادا  90درصد آن در دو نوبت صبح و عصدر در اهتیدار
دامها قرار داده شد .نسبت مواد هوراکي جیرههای آزمایشي و ترکیب شیمیایي آنها( گدرم در کیلدوگرم
ماده هش ) در جدوا  1نشان داده شده است.
جمع آوری کل مدفوع و ادرار در  7روز آهر هر دوره انجام شد .نموندههدای هدوراک ،باقیماندده
هوراک و مدفوع با استفاده از روشهای استاندارد برای تعیین ماده هش  ،مداده آلدي و نیتدروژن مدورد
تجزیه قرار گرفدت ( .)3الیداف ندامحلوا در شدوینده هنثدي و اسدیدی بده روش ون سسدت ( ) 33و
گوارشپذیری فاهری و کل مواد مغذی قابل هضم نمونهها با روش جمدعآوری کامدل مددفوع ()17
همچنین تعادا نیتروژن در دامها بوسیله جمع آوری ادرار  24ساعته تعیین گردید (.)14
نمونه شیرابه شکمبه برای تعیین غلظت نیتروژن آمونیاکي و  pHدر ساعتهای صفر ،نیم،3 ،2 ،1 ،
 4و  6ساعت بعد از هوراک دهي در روز  22هر دوره بوسیله پمپ دسدتي از شدکمبه برداشدت شدد.
مقدار تولید پروتئین میکروبي در دامهای آزمایشي با استفاده از روش انددازه گیدری مشدتقات پدوریني
ادرارشامل آالنتوئین ،گزانتین ،هیپوگزانتین و اسید اوری ( )9و مقدار ماده آلي قابل هضم قابدل تخمیدر
در شکمبه نیز با توجه به روش موجود ( )4برآورد شد.

1. Partially Replicated Latin Squares
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جدول  -1نسبت مواد خوراکی و ترکیب شیمیایی جیرههای آزمایشی
)Table 1. Ingredients and chemical composition of diets (DM basis

جیرههای آزمایشي

اجزای جیره (گرم در کیلوگرم ماده هش )
)Diets ingredients (g/Kg DM

ایزوبوتیرآلدئید
منو اوره

اپتیژن

اوره

Optigen

Urea

IBAMU
Alfalfa

87

87

87

Wheat straw

599

586

603

Barley

232

240

240

Wheat bran

30

30

30

-

-

15

ایزوبوتیرآلدئیدمنواوره Isobutyraldehyde mono urea

27

-

-

Optigen

-

16.5

-

یونجه
کاه گندم
جو
سبوس

Urea

اوره
اپتیژن
*

مخلو معدني -ویتامیني

Mineral, vitamin premix

25

25

25

ترکیب شیمیایي (گرم در کیلوگرم ماده هش )
)Chemical composition (g/Kg DM
Dry matter

983.4

962.6

953.9

Organic matter

844.6

864.7

842.5

Protein

102.33

103.97

104

1.9

1.9

1.9

)Metabolizable Energy (Mcal Kg-1
NDF
الیاف نامحلوا در شوینده هنثي

544.7

545.1

545.9

ADF

287.4

287.7

288.2

ماده هش
ماده آلي
پروتئین هام

انرژی قابل متابولیسم(مگاکالری در کیلوگرم)

الیاف نامحلوا در شوینده اسیدی

*ترکیب در کیلوگرم مکمل شامل  500000 :واحد بینالمللی ویتامین  500000 ،Aواحد بین المللی ویتامین  0/2 ،D3گرم ویتامین 196 ،E
گرم کلسیم 96 ،گرم فسفر 20،گرم منیزیم 54 ،گرم سدیم 3000 ،میلیگرم آهن 300 ،میلیگرم مس 2500 ،میلیگرم منگنز 100 ،میلیگرم
کبالت 6000،میلیگرم روی 100 ،میلیگرم ید و  25میلیگرم سلنیم
;One kilogram of mineral+ vitamin premix contained the following: VA 500000 IU; VD3 500000 IU
VE 0.2 g, Ca 196g, P 96g, Mg 20g, Na 54g, Fe 3000 mg, Cu 300 mg; Mn 2500 mg; Co 100 mg; Zn
6000 mg; I 100 mg; Se 25 mg; One kilogram of vitamin premix contained the following:

دادهها در قالب طرح مربع التین با تکرار جزئي با استفاده از رویه  GLMو بدرای تجزیده دادههدای
مربو به نیتروژن آمونیاکي و  pHشکمبه از رویده  MIXEDتوسدط ندرمافدزار  )2002( ،SASاسدتفاده
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گردید .مدا شامل اثر جیرههای آزمایشي و دوره بهعنوان اثرات ثابت و دام به عنوان اثر تصدادفي بدود.
تفاوت بین جیرههای آزمایشي با استفاده از آزمون دانکن در س ح  5درصد مورد بررسي قرار گرفت.
 :Yijkمشاهدات :µ ،میانگین کل : Ti ،اثر تیمار : Pj ،اثدر دوره :Ak ،اثدر

Yijk=µ+Ti+Pj+Ak+eijk
حیدوان و  : eijkاثدر ه دای

آزمایشي ميباشد.
نتايج
ترکیب بهدست آمده با نام ایزوبوتیر آلدئید مونو اوره ،مادهای جامد ،سفید رنگ و بلوری بود که در
اتانوا قابل حل بوده لیکن در آب با دمای  25درجه سانتيگراد به مقددار  0/7درصدد در سداعت حدل
ميشود .انرژی هام ترکیب ساهته شده  6/19مگا کالری در کیلوگرم و مقدار نیتروژن آن  25درصدد و
میزان نیتروژن ترکیب آهسته رهش اپتیژن نیز  41درصد بود.
طیفسنجي مادون قرمز ترکیب ساهته شده در شکل  1نشان داده شده است که من بق بدر طیدف
گرفته شده توسط محققین دیگر بود ( )25که نشاندهنده انجدام صدحیح واکدنش و تشدکیل ایزوبدوتیر
آلدئید مونو اوره است .همچنین تفسیر طیف مزبور بهشدرح ذیدل تاییدکنندده سداهتمان شدیمیایي ایدن
ترکیب ميباشد:
FT-IR (KBr): 3435cm-1(OH), 3306 (NH stretch), 2977 (C-H),1597 (NH bend),1660 (CO),
)1383 (C-N

شکل  -1طیف سنجی مادون قرمز ترکیب ساخته شده
Figure 1. Infrared spectrum of prepared compound.
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همچنین طیف سنجي رزونانس مغناطیسي پروتون گرفته شده در شکل  2نشان داده شده است .تفسدیر
ذیل نشان دهنده تشکیل ترکیب مورد نظراست.
HNMR (400MHz , DMSO): δ= 0.84 ppm (6H, AB-quarted, 2CH3), 1.69 (1H, m,
CH(CH3)2 , 3.50 (1H, m, CH-OH), 4.61 (1H, brs, OH), 5.54 (2H, brs,NH2), 6.20 (1H, brd,
NH).

بهدلیل اینکه در طیف رزونانس مغناطیسي پروتون در ناحیه  9/5تا  9/6هیچ پیکي دیده نميشود
ميتوان نتیجه گرفت که آلدئید اولیه در ترکیب نهایي وجود ندارد.

شکل -2طیف سنجی رزونانس مغناطیسی پروتون ترکیب ساخته شده
Figure 2. NMR spectmm of prepared compound.

نیتروژن آمونیاکی شیرابه شکمبه :نیتروژن آمونیاکي شیرابه شکمبه در زمانهای نمونه برداری در شکل
 3نشان داده شده است .در زمانهای نیم ،ی

و دو ساعت پس از مصرف هوراک اهتالف معنيداری

در غلظت نیتروژن آمونیاکي شیرابه شکمبه مشاهده گردید به صورتي که ندیم سداعت پدس از مصدرف
هددوراک در دامهددای تغذیدده شددده بددا جیددره حدداوی اوره بیشددترین مقدددار و پددس از آن جیددره
ایزوبوتیرآلدئیدمنواوره و در آهر جیره حاوی اپتیژن قرار داشت .ی

ساعت پدس از مصدرف هدوراک

بیشددترین نیتددروژن آمونیدداکي متعلددق بدده دامهددای جیددره اوره بددود کدده اهددتالف معندديداری بددا جیددره
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ایزوبوتیرآلدئید منواوره و اپتیدژن داشدت .در سداعت  2پدس از مصدرف هدوراک ،بیشدترین نیتدروژن
آمونیاکي متعلق بده دامهدای تغذیده شدده بدا جیدره اوره و پدس از آن جیدره اپتیدژن و در آهدر جیدره
ایزوبوتیرآلدئیدمنواوره بود .اگرچه این روند در ساعت  3پس از مصرف هوراک نیدز مشداهده گردیدد
لیکن این اهتالفات معنيدار نبود .در ساعت  4و  6پس از مصرف هوراک نیز مقدار نیتروژن آمونیاکي
شیرابه شکمبه بین دامهای تغذیه شده با جیرههای آزمایشي اهتالف معنيداری را نشان نداد.
همچنین دامنه تغییرات غلظت نیتروژن آمونیاکي شیرابه شکمبه در زمانهای نموندهبدرداری پدس از
مصرف هوراک در شکل  3نشان داده شده است .این غلظت درجیره اوره حاوی پی

نسبتا بلنددی در

محدوده  2-3ساعت پس از مصرف هوراک بود در حالي که افزایش نسدبتا کمتدر و تددریجي غلظدت
نیتروژن آمونیاکي به دنباا مصرف جیرههای حاوی ترکیبات نیتروژن آهستهرهش طي نیم تا سه ساعت
پس از مصرف هوراک مشاهده گردید .در این جیرهها همچنین دامنه تغییرات غلظت نیتروژن آمونیاکي
بسیار کمتر از جیره حاوی اوره بود.

a

b

b
a

ab

b

ab

b

شکل -3اثر اوره  ،ایزوبوتیرآلدئید منو اوره و اپتیژن بر نیتروژن آمونیاکی شیرابه شکمبه پس از مصرف خوراک
Figure 3. Effects of supplemental urea, Isobutyraldehyde mono urea and Optigen on rumen fluid
ammonia concentration post feeding
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تغییرات  pHشیرابه شکمبه pH :شیرابه شکمبه در ساعتهای مختلف نمونهبرداری (صفر ،نیم ،ید ،
دو ،سه ،چهار و شش) پس از هوراک دهي برای جیرههای آزمایشي در شکل 4نشان داده شدده اسدت.
قبل از هوراکدهي (ساعت صفر)  ،نیم ،ی

و دو ساعت پس از هوراکدهدي تفداوت معنديداری در

مقدار  pHمایع شکمبه دامهای آزمایشي مشاهده نشدد .در سداعت  3پدس از هدوراکدهدي  pHمدایع
شکمبه دامهای گروه جیره حاوی اپتیژن کمترین و پس از آن جیره اوره و برای دامهای مربو به جیره
ایزوبوتیرآلدئیدمنواوره بیشترین مقدار بود ( .)P>0/05در ساعت چهار پس از هوراکدهي ایدن روندد
ادامدده یافددت بدده نحددوی کدده بیشددترین مقدددار  pHمددایع شددکمبه همچنددان متعلددق بدده دامهددای جیددره
ایزوبوتیرآلدئیدمنواوره بود درساعت شش نیز  pHمایع شکمبه در دامهای این جیدره بداالتر از سدایرین
بود هرچند اهتالف آنها معنيدار نبود.

شکل -4اثر اوره ،ایزوبوتیرآلدئید منو اوره و اپتیژن بر  pHشیرابه شکمبه پس از مصرف خوراک
Figure 4. Effects of supplemental urea, Isobutyraldehyde mono urea and Optigen on rumen
pH post feeding

مصرف هوراک و گوارشپذیری فاهری مدواد مغدذی :دادههدای مربدو بده مصدرف هدوراک و
گوارشپذیری مواد مغذی در جدوا  3آورده شده است .مصرف ماده هش

در دامهای تغذیه شده بدا

اپتیژن بیشتر از دامهای تغذیه شده با اوره یا ایزوبدوتیرآلدئیددمندواوره بدود ( )P>0/05اگرچده تفداوت
معنيداری در مصرف ماده آلي توسط دامهای تغذیه شده با جیرههای آزمایشي وجود نداشت همچنین
گوارشپذیری ماده هش

و ماده آلي تحت تاثیر جیرههای آزمایشي قرار نگرفت.
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مقدار ماده آلي قابلهضم قابل تخمیر در شکمبه 1برآورد شده بدین جیدرههدای آزمایشدي اهدتالف
معنيداری داشت به نحوی که در جیره حاوی اپتیژن باالتر از جیره ایزوبدوتیرآلدئیددمندواوره و  3بدود
( )P>0/05همچنین روند مشابهي در گوارشپذیری نیتروژن بین جیرههدای آزمایشدي مشداهده شدد و
بیشترین مقدار گوارشپذیری نیتروژن در دامهای تغذیه شده با جیره حاوی اپتیژن ،و پس از آن جیدره
حاوی اوره و در آهر در جیره حاوی ایزوبوتیرآلدئیدمنواوره اندازهگیری شد لیکن گوارشپذیری الیاف
نامحلوا در شوینده هنثي و اسیدی تحت تاثیر جیرههای آزمایشي قرار نگرفت.
جدول  -3اثر استفاده از اوره  ،ایزوبوتیرآلدئید منو اوره و اپتیژن بر مصرف خوراک و گوارشپذیری ظاهری
Table 3. Effects of supplemental urea or Isobutyraldehyde mono urea and Optigen on feed intake and
apparent digestibility
جیرههای آزمایشي
Experimental diets

متغیر

ایزوبوتیرآلدئید

Variable

منو اوره

اپتیژن

اوره

Optigen

Urea

SEM

p-value

IBAMU

مصرف (گرم در روز)

)Intake(g/d

ماده هش

Dry matter

ماده آلي

956.07b

1248.06a

1021.28b

49.32

0.04

Organic matter

809.48

1036.8

795.26

86.5

0.12

ماده آلي قابل هضم قابل تخمیر در شکمبه*

295.26b

412.16a

304.37b

20.23

0.01

ماده هش

Dry matter

57.13

59.12

57.59

1.23

0.42

ماده آلي

Organic matter

56.14

58.94

58.87

4.18

0.84

نیتروژن

Nitrogen

55.18b

66.49a

62.92ab

1.68

0.02

الیاف نامحلوا در شوینده هنثي

NDF

44.86

43.86

46.77

0.90

0.19

الیاف نامحلوا در شوینده اسیدی

ADF

Rumen fermentable OM
گوارشپذیری فاهری (Apparent digestibility(%) )%

41.23

44.21

42.93

5.02

0.51a

0.45b

0.51a

0.009

0.86

نسبت الیاف نامحلوا در شوینده هنثي
گوارشپذیر به ماده آلي گوارشپذیر

0.01

DigestibleNDF/Digestible OM

*ماده آلي قابل هضم قابل تخمیر در شکمبه= ماده آلي قابل هضم مصرف شده × )1984 ،ARC(0 /65
 :a-bتفاوت میانگینها در هر ردیف با حروف غیر مشابه معنيدار است.
Means with different superscripts are significantly different.
 :SEMخطای استاندارد میانگینها.

1. Digestible organic matter fermented in rumen

33

علیرضا طالبیان مسعودی و همکاران

تعادل نیتروژن :اطالعات مربو به تعدادا نیتدروژن در جددوا  4نشدان داده شدده اسدت .اسدتفاده از
جیرههای آزمایشي اهتالف معنديداری را در مصدرف نیتدروژن دامهدا نشدان داد( .)P>0/05بیشدترین
میانگین مصرف نیتروژن روزانه در این آزمایش متعلق به جیره اپتیژن و کمترین مقدار مربو بده جیدره
ایزوبوتیرآلدئیدمنواوره بود .بین جیرههای آزمایشي اهدتالف معنديداری از نظدر مقددار دفدع نیتدروژن
مدفوع مشاهد گردید .بیشترین مقدار دفع نیتروژن مدفوع مربو به جیره اپتیژن بود همچندین محاسدبه
نیتروژن دفع شده از طریق مدفوع به صورت درصد کل نیتروژن دفع شده ،اهتالف معنديداری را بدین
جیرههای آزمایشي نشان داد .به بیان دیگر در جیره ایزوبوتیرآلدئیدمنواوره در مقایسه با سایر جیدرههدا،
نسبت بیشتری از نیتروژن دفع شده در بخش مدفوع مشاهده شد.
جدول  -4اثر استفاده از اوره  ،ایزوبوتیرآلدئید منو اوره و اپتیژن برمصرف نیتروژن و دفع آن
Figure 4.Effect of supplemental urea or Isobutyraldehyde mono urea and Optigen on nitrogen balance
جیرههای آزمایشي Experimental diets
متغیر

ایزوبوتیرآلدئید

Variable

منو اوره
IBAMU

مصرف(گرم در روز)

Optigen

Urea

18.33a

15.59ab

)Intake(g/d

13.39b

نیتروژن

Nitrogen

گوارشپذیری فاهری()%

)Apparent digestibility(%
Nitrogen

نیتروژن

Fecal N

مدفوع

55.18b

66.49a

62.92ab

0.9
1.68

0.04
0.02

)Nitrogen excretion(g/d

دفع نیتروژن (گرم در روز)
مدفوع نسبت به مصرف شده

)Fecal N/N intake(%

مدفوع نسبت به کل دفع شده
ادرار

اپتیژن

اوره

SEM

p-value

)Fecal N/ N excretion(%
Urinary N

ادرار نسبت به مصرف شده
)Urinary N/N intake(%

ادرار نسبت به کل دفع شده
)Urinary N/N excretion(%

کل نیتروژن دفعي(گرم در روز)
)N excretion(g/d

5.87b

6.95a

5.70b

0.26

0.04

44.80

37.88

37.06

2.16

0.14

60.43a

50.63b

47.64b

2.19

0.02

4.12b

6.89a

6.42a

0.31

0.006
0.05

29.62

37.57

40.82

2.39

39.55b

49.36a

52.35a

2.19

0.02

9.99b

13.87a

12.13a

0.53

0.01

کل نیتروژن دفعي نسبت به نیتروژن
مصرفي()%

75.48

74.42

77.89

3.2

0.55

)N excretion/N intake(%

 :a-bتفاوت میانگینها در هر ردیف با حروف غیر مشابه معنيدار است.
Means with different superscripts are significantly different.

 :SEMه ای استاندارد میانگینها.
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بین جیره های آزمایشي از نظدر مقددار دفدع نیتدروژن روزانده از طریدق ادرار اهدتالف معنديداری
مشاهده گردید همچنین محاسبه دفع نیتروژن ادرار بهصورت درصد کل نیتدروژن دفدع شدده اهدتالف
معنيداری را بین جیرههای آزمایشي نشان داد .به بیان دیگر در جیره ایزوبوتیرآلدئیدمنواوره در مقایسده
با سایر جیرهها ،نسبت کمتری از نیتروژن دفع شده در بخش ادرار دیده شد .بین جیرههای آزمایشدي از
لحاظ کل نیتروژن دفع شده اهتالف معني داری مشاهده شد لیکن محاسبه کل نیتدروژن دفدع شدده بده
صورت درصدی از نیتروژن مصرف شده ،اهتالف معنيداری را بین جیرههای آزمایشي نشان نداد.
تولید پروتئین میکروبی :اطالعات مربو بده دفدع مشدتقات پدوریني ادرار و بدرآورد تولیدد پدروتئین
میکروبي در جدوا  5آمده است.بین گروههای آزمایشي از لحاظ تولید پروتئین میکروبي و کدارایي آن
اهتالف معنيداری مشاهده نشد (.)P>0/05
جدول  -5اثر کاربرد استفاده از اوره  ،ایزوبوتیرآلدئید منو اوره و اپتیژن بر دفع مشتقات پورینی ادرار و تولیدپروتئین
میکروبی
Table 5. Effects of supplemental urea or Isobutyraldehyde mono urea and Optigen on urinary purine
derivatives and MCP synthesis
جیرههای آزمایشي Experimental diets
متغیر
ایزوبوتیرآلدئید منو
p-value
SEM
اوره
اپتیژن
Variable
اوره IBAMU
Urea
Optigen
Allantoin

آالنتوئین
گزانتین +هیپوگزانتین
اسید اوری

Xanthine+hypoxanthine
Uric acid

کل مشتقات پوریني دفع شده
)Urinary PD (mmol/d

نیتروژن میکروبي(گرم در روز)
)Microbial N (g/d

پروتئین میکروبي(گرم در روز)
)Microbial protein (g/d

8.74

8.96

8.33

1.2

0.89

1.04

1.10

1.00

0.10

0.86

0.175

0.190

0.258

0.02

0.29

9.96

10.26

9.60

1.3

0.90

8.06

7.46

7.73

1.06

0.74

50.39

46.62

48.34

6.66

0.74

کددارایي سدداهت پددروتئین میکروبددي (گددرم
نیتروژن میکروبي به ازای کیلوگرم ماده آلي

17.13

26.64

25.35

2.61

0.07

گوارش پذیر قابل تخمیر در شکمبه*)
EMNS, gN/kg OMDR

*ماده آلي قابل هضم قابل تخمیر در شکمبه= ماده آلي قابل هضم مصرف شده × )1984 ،ARC(0/65
 :a-bتفاوت میانگینها در هر ردیف با حروف غیر مشابه معنيدار است.
Means with different superscripts are significantly different.

 :SEMه ای استاندارد میانگینها.
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بحث
در این آزمایش مصرف ماده هش

تحت تاثیر جیرههای آزمایشي قرار گرفدت بده نحدوی کده در

جیره حاوی ایزوبوتیرآلدئیدمنواوره و جیره حاوی اوره کمتر از جیره حاوی اپتیژن بدود .در ایدن راب ده
دو موضوع هوشهوراکي جیره و س ح ترکیبات نیتروژن دار در شیرابه شکمبه و تاثیر آن بدر فعالیدت
میکروبي و در نتیجه مصرف هوراک ،موثر شناهته شده است ( )11گزارش شده که هوشهدوراکي و
مصرف مادههش

مي تواند تحت تاثیر استفاده از اوره و برهي ترکیبات آهسته رهش سداهته شدده از

آن که مزه تلخ دارند ،قرار گیرد ( )19و این موضوع ،بیشدتر در هصدوص ترکیبدات آهسدته رهدش بدا
فناوری تولید قدیميتر نظیر اوره ترکیب شده با کلرید کلسیم ( )19یا اوره ترکیب شده با آلدئیدد ()26
صادق است .درهصوص استفاده از اپتیژن گزارشات ضد و نقیضي مبني بر کاهش مصرف ماده هش
( )5یا عدم تاثیر بر آن ( 7و )16وجود دارد و به نظر ميرسد که س ح اسدتفاده و اثدر آن بدر فعالیدت
میکروبي شکمبه دلیل این اهتالفات باشد .عدم تغییر در گوارشپذیری ماده هش  ،ماده آلدي ،الیداف
نامحلوا در شوینده هنثي و اسیدی تحت تاثیر استفاده از نیتروژن غیرپروتئیني در این آزمایش ميتواند
به دلیل کافي بودن غلظت نیتروژن آمونیاکي در شکمبه (عليرغدم اهدتالف در غلظدت و الگدوی آزاد
شدن) برای فعالیت میکروبها و فرایند تخمیر باشد که در تمامي جیرهها و زمانهای نمونهبدرداری در
دامنه طبیعي قرار داشت ( .)34گزارش شده که بهبود گوارشپذیری هوراکهای پدر علوفده و غندي از
فیبر بواس ه نیتروژن غیر پروتئیني به هاطر فعالیت بهتر تخمیر یا تعادا مدواد مغدذی اسدت ( 15 ،10و
 )31که در توافق با نظریه بهبود گوارشپذیری فیبر بواس ه افزودن آمونیاک یا اوره است ( )26اگرچده
گزارشات دیگری مبني بر عدم تاثیر یا کاهش گوارشپذیری جیرههدا بواسد ه اسدتفاده از اوره یدا اوره
آهسته رهش وجود دارد ( .)34کاهش غلظت نیتروژن آمونیاکي در شکمبه کده از شدناهته شددهتدرین
اثرات کاربرد ترکیبات نیتروژنه آهسته رهش مي باشد ،در این آزمایش نیز مشاهده گردید و من بدق بدا
بسیاری از گزارشاتي است که با استفاده از انواع ترکیبات آهستهرهش مشاهده شده اسدت (،30 ،29 ،8
 31و .)35
در این آزمایش استفاده از ایزوبوتیرآلدئیدمنواوره باعث کاهش مصرف نیتروژن توسط دام در
مقایسه با جیره حاوی اپتیژن یا جیره حاوی اوره گردید .این موضوع به دلیل باقيماندن بخشي از این
ترکیب در آهور دامها بود که احتماال مي تواند نشاندهنده پذیرش پایین آن از سوی دام باشد و این
اثر توسط دیگر محققین نیزگزارش شده است (.)26
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در این آزمایش ضمن مشاهده تفاوت در مصرف نیتروژن بین جیرههای آزمایشي ،مشداهده گردیدد
که مقدار دفع نیتروژن از طریق مدفوع بین جیرههای آزمایشي نیز تغییر معنيداری پیددا کدرده اسدت و
مقدار دفع نیتروژن در مدفوع دامهای تغذیه شده با جیره اپتیژن بیشتر از جیره ایزوبوتیرآلدئیدمندواوره و
اوره است .گزارش شده که دفع نیتروژن مدفوع بیش از اینکه با مصرف نیتروژن ارتبا داشته باشد بده
مصرف ماده هش

مربو است ( )21از اینرو با توجه بهاینکه مصرف ماده هشد

بدین جیدرههدای

آزمایشي اهتالف معنيداری را نشان ميدهد ميتوان انتظار داشت کده دفدع نیتدروژن مددفوع تفداوت
معنيداری داشته باشد .از طرف دیگر از جایي که مقدار مصرف نیتروژن ،تعیین کننده اصدلي نیتدروژن
دفع شده از طریق ادرار بوده و کاهش مصرف نیتروژن باعث کداهش دفدع آن بدهویدژه از طریدق ادرار
ميگردد ( ،)13کاهش معنيدار دفع نیتروژن از ادرار در جیره ایزوبوتیرآلدئیدمنواوره ميتواندد بدهدلیدل
کاهش مصرف نیتروژن در دامهای تغذیه شده از این جیره باشد.
در این آزمایش با توجه به نسبت باالی علوفه به کنسانتره جیرههای آزمایشي به نظر مديرسدد کده
نیتروژن آمونیاکي محدودکننده گوارشپذیری یا تولید پروتئین میکروبي نبدوده و تفداوت موجدود بدین
جیرههای آزمایشي از نظر منبع نیتروژن و مقدار مصرف آن ،اثر معنيداری بر گدوارشپدذیری و تولیدد
پروتئین میکروبي نداشت .مشابه این اثر توسط دیگر محققین با بکارگیری اوره آهسته رهدش در جیدره
پر علوفه با کیفیت پایین گزارش گردیده است ( .)22اگرچه انتظار ميرود که با کاهش غلظت نیتدروژن
آمونیاکي در شکمبه که به دنباا آزادسازی تدریجي نیتروژن موجود در این ترکیدب و دیگدر ترکیبدات
نیتروژنه آهسته رهش رخ ميدهد ( )22بتوان طي تخمیر ،منبع نیتروژن را برای استفاده میکروبهدا در
مدت طوالنيتدری فدراهم نمدود و همزمداني بیشدتری بدین آزاد شددن نیتدروژن آمونیداکي و فراهمدي
کربوهیدرات بوجود آورد که باعث تولید بیشتر پروتئین میکروبدي شدود ( )10لدیکن در ایدن آزمدایش
تولید پروتئین میکروبي تحت تاثیر مثبت قرار نگرفت و کارایي تولید پدروتئین میکروبدي نیدز اهدتالف
معنيداری نشان نداد (جدوا .)5
به بیان دیگر ،عليرغم تفاوت در تامین مقدار ماده آلي قابل هضم قابل تخمیر در شکمبه و مصرف
نیتروژن ،اهتالف معنيداری از لحاظ مقدار پروتئین میکروبي تولید شده بین جیرههای آزمایشي وجود
نداشت .گزارش شده طي  40ساا گذشته که فناوریهای گونداگوني در هصدوص سداهت ترکیبدات
آهستهرهش نیتروژن دار غیر پروتئیني توسعه یافته ،در مورد حداکثر کردن ساهت پدروتئین میکروبدي،
مزیت بیشتر یا حتي یکساني با اوره در بکارگیری این ترکیبات حاصل نگردیده و پیشنهاد گردیدده کده
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علت این موضوع احتماال عبور بخشي از این ترکیبات از شکمبه بدون تبدیل شدن به آمونیاک است که
ساهت پروتئین میکروبي را کاهش ميدهد ( )7و اشکاا مختلف ترکیبات آهستهرهش در همه حاالت
منجر به بهبود مصرف نیتروژن نشدهاند (.)28
با توجه به نتایج اهذ شده انتظار ميرود که بتوان ترکیبدات آهسدته رهدش را در صدورت لدزوم و
داشتن توجیه اقتصادی به مقدار بیشتر و به شکل ایمن تری در مقایسه با اوره در جیره دامهای نشخوار
کننده مورد استفاده قرار داد و از مزایای استفاده از نیتروژن غیر پروتئیني با هاطری آسوده تر بهره بدرد
لیکن به نظر ميرسد که استفاده از این ترکیبات در همه حاالت لزوما منجر بده اهدذ نتدایج بهتدری در
مقایسه با اوره نخواهد شد همچنان که گزارش گردیدده کده مزیتدي در اسدتفاده از اوره آهسدته رهدش
(اپتیژن) به جای اوره معمولي در آزمایش بر روی گوسفندان مشاهده نگردیده و حتي توصیه شدده کده
از اوره معمولي در عملیات پرواربندی گوسفندان به جای اوره آهستهرهش استفاده شود ( .)2بده بیدان
دیگر ،توانایي نشخوارکنندگان برای ذهیره و بازچرخ نیتروژن باعث مديگدردد کده کدارایي اسدتفاده از
نیتروژن در برهي حاالت به دنباا استفاده از ترکیبات آهستهرهش در مقایسه با اورهای کده بده تنداوب
مورد مصرف دام قرار ميگیرد تفاوت چنداني نداشدته باشدد اگرچده ه در مسدمومیت در اسدتفاده از
ترکیبات آهسته رهش به دلیل کم بودن قابلیت حدل و آزاد سدازی آمونیداک در محدیط شدکمبه کمتدر
ميباشد.
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Abstract1
Background and objectives: Reducing the degradation rate of urea is one strategy
for improving the utilization of urea by ruminants and a number of slow release
urea products have been developed for this purpose. This study was conducted to
evaluate and comparison of two slow release non-protein nitrogen components,
Isobutyraldehyde mono urea and Optigen on ruminal parameters and nutrient
digestibility in sheep.
Materials and methods: Isobutyraldehyde mono urea made by connecting
branched carbon chain to the molecule of urea to reduce its degree of solubility and
chemical structure and physical and chemical characteristics of made samples
surveyed. The effects of this compound on rumen fermentation characteristics,
digestibility of feed, microbial protein production and nitrogen balance were
compared with Optigen and conventional use of urea in an in-vivo study. For this
purpose, four rumen fistulated adult Farahani sheep were used in change over Latin
square experimental design.
Results: Infrared and NMR spectrums also physical and chemical characteristics of
prepared sample showed that desired compound produced. Using Isobutyraldehyde
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and Optigen in the diet reduced rumen nitrogen concentration at 30 min and 1 hour
after feed intake in comparison to Urea while no difference between slow release
compounds were observed. At 2 hours after feed intake, urea diet has the highest
value of rumen ammonia nitrogen concentration (10.77 mg/dl) and IBAMU diet
has the lowest (4.80 mg/dl) and Optigen diet (6.34 mg/dl) placed between them
(p<0.01). Digestibility of dry matter, organic matter, NDF and ADF as well as
microbial protein production were not affected by the use of slow released products
but dry matter intake in Optigen diet increased significantly (p<0.05). Nitrogen
daily intake was highest for Optigen diet (18.33 g/d) and was lowest for IBAMU
diet (13.39 g/d) and nitrogen excretion was significantly difference between diets
(p<0.01). Fecal nitrogen was highest for Optigen diet (6.95 g/d) and urine nitrogen
was lowest for IBAMU diet (4.12 g/d).
Conclusion: The results showed that the slow release compounds of non-protein
nitrogen have the potential to substitute urea and usage of them in ruminant diets
compare to the traditional use of urea nitrogen provides safer conditions although
maybe haven’t better effects than urea nitrogen in all conditions.
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