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  )7/2/96تاریخ پذیرش:  - 6/9/95(تاریخ دریافت: 
  چکیده

منظور بررسی اثر فرآوري دانه جو و نوع منبع نیتروژن جیره غذایی بر قابلیت هضم، تولید پروتئین میکروبی و ابقاء به
) 1هاي آزمایشی شامل در قالب طرح کامالً تصادفی انجام شد. جیره 2×2صورت فاکتوریل یشی بهنیتروژن در گوسفند، آزما

) دانه جو پرك شده + کنجاله سویا 4) دانه جو پرك شده + اوره و 3) دانه جو کامل+ کنجاله سویا، 2دانه جو کامل+ اوره، 
و  1گیري در ساعات آوري شد و در روز آخر، خونن جمعهضم، کل ادرار دفعی گوسفندابودند. در طول دوره آزمایش قابلیت 

دهی صبح انجام گرفت. نتایج نشان داد دانه جو فرآوري شده سبب کاهش قابلیت هضم ماده خشک (از بعد از خوراك 7
اوره  ). مصرف کنجاله سویا در مقایسه با>05/0Pدرصد) جیره شد ( 84/72به  94/74درصد) و ماده آلی (از  58/71به  82/73

درصد)  13/82به  39/81درصد) و عصاره عاري از نیتروژن (از  84/32به  97/29سبب افزایش قابلیت هضم الیاف خام (از 
درصد  92/37به  64/19). کنجاله سویا در مقایسه با اوره سبب افزایش درصد نیتروژن ابقاء شده (از >05/0Pجیره گردید (

غلظت گلوکز و اوره پالسما نیز تحت تأثیر فرآوري . ي دانه جو تأثیري بر آن نداشت) اما فرآور>05/0Pازت مصرفی) گردید (
طور کلی، پرك کردن دانه جو موجب افزایش قابلیت هضم مواد دانه جو و نوع منبع نیتروژن جیره غذایی قرار نگرفتند. به

نجاله سویا در مقایسه با اوره باعث بهبود هضم مغذي جیره، ابقاء نیتروژن در بدن و تولید پروتئین میکروبی نشد. اما مصرف ک
  مواد مغذي جیره غذایی (شامل الیاف خام و عصاره عاري از نیتروزن) و ابقاء نیتروژن شد.
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  مقدمه
-تولید در بخش دامپروري، یکی از اولویتکاهش هزینه 

باشد. براي این منظور، استفاده هاي اصلی این صنعت می
-بهینه از منابع خوراکی مورد توجه اکثر دامپروران می

باشد. کاربرد محصوالت جانبی کشاورزي و ارزان قیمت و 
فرآوري این مواد، از راهکارهاي پیشنهاد شده براي این 

آیند کردن مواد خوراکی ممکن است باشد. فرمنظور می
باعث افزایش عملکرد در دام گردد. اما استفاده از این 

بر بودن، بایستی از نظر اقتصادي دلیل هزینهها بهروش
هاي پذیر باشد. در همین رابطه، برخی از روشتوجیه

فرآوري دانه غالت مورد توجه قرار گرفته است. فرآوري 
غالت باعث بهبود استفاده از (تغییر شکل فیزیکی) دانه 

نشاسته در شکمبه شده و بدین طریق سنتز پروتئین 
). Tothi et al., 2003یابد (میکروبی در شکمبه افزایش می

اما برخی گزارشات نشان دادند که فرآوري اثري بر بازده 
 Bengochea etغذایی دانه غالت در گاو پرواري ندارد (

al., 2005ترین مواد غذایی در مهم ). دانه غالت یکی از
جیره نشخوارکنندگان اهلی است. این دسته از مواد 
خوراکی به عنوان منبع انرژي در تغذیه گوسفند و بز 

شوند. ارزش غذایی دانه غالت با توجه به نوع استفاده می
-صورتکند. فرآوري دانه غالت امروزه بهفرآوري تغییر می

رم، خشک، مرطوب روش گهاي مختلفی مانند فرآوري به
ها، پرك کردن گیرد. یکی از این روشو سرد انجام می

است. پرك کردن دانه، شامل تغییر شکل فیزیکی و یا 
اندازه دانه از طریق عبور دادن آن از بین دو غلطک دوار 

). پرك کردن خشک، پرك Armstrong, 1972است (
هاي ترین روشکردن توأم با حرارت و یا بخار، معمول

باشند. روش استفاده از بخار و یا ك کردن دانه غالت میپر
آل براي کنترل اندازه و ضخامت حرارت یک روش ایده

ذرات دانه است. اما پرك کردن خشک با وجود اینکه 
کند، یک روش ساده و ارزان تولید اندازه ذرات ریزتر می

باشد که نتیجه آن افزایش سطح تماس قیمت نیز می
باشد اي تخمیر میکروبی در شکمبه میذرات نشاسته بر

)Yang et al., 2007 از آنجا که تخمیر نشاسته در .(
شکمبه در مقایسه با هضم آن در روده باریک، از نظر بازده 

شود تا هضم نشاسته تولید انرژي کمتر است. لذا سعی می
در روده باریک صورت بگیرد. اما کاهش هضم نشاسته در 

ي قابل دسترس براي رشد شکمبه، سبب کاهش انرژ
گردد. لذا عواملی که مرتبط هاي شکمبه نیز میبمیکرو

اي گونهباشند، بایست بهبا تخمیر نشاسته در شکمبه می
کار گرفته شوند که از یک سو، فعالیت میکروبی شکمبه به

-دچار اختالل نشود و از سوي دیگر، باالترین بازده انرژي
). برخی از Davies et al., 2013زایی نیز حاصل گردد (

هایی که در زمینه فرآوري (تغییر شکل فیزیکی پژوهش
دانه) غالت انجام شده است، عدم تأثیر پذیري ارزش 

اند. در غذایی دانه غالت را در اثر فرآوري آن گزارش کرده
آزمایشی که بر روي گوسفندان مهربان انجام گرفت، تغییر 

ر مقایسه با دانه جو شکل فیزیکی دانه جو (پرك کردن) د
معمولی اثري بر قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی 

). همچنین در 1394جیره نداشت (افشار و همکاران، 
تحقیقی دیگر، تغییر شکل فیزیکی دانه سورگوم (پرك 

هاي در حال کردن در مقابل ورقه شده توأم با بخار) در بره
ره و رشد رامبویه اثري بر قابلیت هضم ماده خشک جی

). پژوهش بر روي Matras et al., 1991ابقاء ازت نداشت (
گوسفندان نر سافوك نیز نشان داد که پرك کردن و پلت 

و تولید دفعی کردن دانه جو هیچکدام از مقادیر آالنتوئین 
ازت میکروبی در شکمبه، متابولیسم ازت و غلظت اوره 

 Kiran andپالسما را تحت تأثیر قرار نداد (

Mutsvangwa, 2007.( کار رفته در نوع منبع پروتئین به
اي بر الگوي تخمیر جیره نشخوارکنندگان نیز تأثیر عمده

عبارت دیگر، ). به1394شکمبه دارد (افشار و همکاران، 
همزمانی تخمیر نشاسته با تجزیه منبع نیتروژن براي 

هاي شکمبه الزم و ضروري حداکثر رشد میکروارگانیسم
ت تولید آمونیاك در شکمبه بیشتر از است و اگر سرع

هاي شکمبه باشد، باعث سرعت مصرف آن توسط میکروب
). Sinclair et al., 1993شود (هدر روي نیتروژن می

گزارش شده است که سرعت تجزیه شدن منبع نیتروژن 
 Khalid etبر میزان هضم مواد مغذي جیره موثر است (

al., 2012نابع مختلف ). در یک مطالعه اثر مصرف م
هاي نر پروتئین (اوره و گلوتن ذرت) در جیره غذایی بره

سافوك نشان داد که مصرف گلوتن ذرت در مقایسه با اوره 
 Kiranدار قابلیت هضم پروتئین شد (سبب افزایش معنی

and Mutsvangwa, 2007 همچنین، مصرف همزمان .(
 دانه جو با کنجاله سویا و در مقابل مصرف همزمان دانه

دلیل همزمانی و عدم همزمانی در ترتیب بهجو با اوره به
تأمین انرژي و نیتروژن، سبب افزایش و کاهش ابقاء 

 ,.Sinclair et alهاي در حال رشد شد (نیتروژن در بره

هاي در حال رشد ). در آزمایشی که بر روي بره1993
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رامبویه صورت گرفت، نیز مصرف اوره در مقایسه با پودر 
همراه گلوتن ذرت سبب ابقاء کمتر نیتروژن در خون به

  ). Matras et al., 1991بدن شد (
در تغذیه نشخوارکنندگان، از انواع منابع نیتروژن در 

شود. استفاده از منابع نیتروژنه با کیفیت جیره استفاده می
توجیه دلیل گران قیمت بودن، از نظر اقتصادي قابلباال به

فاده از منابع نیتروژنه غیر پروتئینی نیست و لذا امروزه است
تحت شرایط خاص مورد توجه دامداران قرار گرفته است. 

رسد نوع منبع نیتروژنه مصرف شده در جیره به نظر می
غذایی ممکن است بازده غذایی دانه جو فرآوري شده را 
تغییر دهد. با توجه به اینکه تاکنون تحقیقی در زمینه اثر 

و (پرك کردن دانه در مقابل دانه فرآیند کردن دانه ج
کامل) و نیز نوع منبع نیتروژنه (اوره در مقابل کنجاله 
سویا) بر قابلیت هضم، سنتز پروتئین میکروبی و ابقاء 
نیتروژن در گوسفند مهربان انجام نشده بود، لذا بر این 

  اساس تحقیق حاضر انجام گرفت.
  

  مواد و روش ها
گوسفند نر مهربان با  رأس 24در این تحقیق از تعداد 

-کیلوگرم در داخل قفس 98/52 ± 15/6میانگین وزن 
هاي متابولیکی استفاده گردید. قبل از شروع آزمایش، 

ها کامالً تمیز و ضدعفونی شد و اقدامات جایگاه و قفس
ها صورت بهداشتی و خوراندن داروي ضد انگل بر روي دام

 60علوفه و درصد  40هاي آزمایشی با نسبت گرفت. جیره
، NRCدرصد کنسانتره مطابق توصیه انجمن ملی آمریکا (

) با استفاده از مواد خوراکی شامل ساقه یونجه، دانه 1989
جو کامل، دانه جو پرك شده، اوره، کنجاله سویا و مکمل 

تنظیم شد. ساقه  1معدنی و ویتامینی مطابق جدول 
رتیب ارقام تکار رفته در این آزمایش بهیونجه و دانه جو به

همدانی و والفجر بودند. ترکیب شیمیایی اقالم خوراکی 
ارایه شده  2استفاده شده در آزمایش، در جدول شماره 

کننده منظور پرك کردن دانه جو از دستگاه پركاست. به
ایستاده که مجهز به دو غلطک دوار و قابل تنظیم بود، 

  استفاده گردید.
  

  نده تیمارهاي آزمایشی و ترکیب شیمیایی تیمارها (بر حسب درصد)خوراکی تشکیل ده مواد - 1جدول 
Table 2- Feed ingredients of the experimental treatments and their chemical composition (based on DM)   

Experimental treatments Ingredients of the ration 
Treatment 4 Treatment 3 Treatment 2 Treatment 

1 
 

40 40 40 40 Alfalfa stem 
- - 52.45 56.91 Whole barley grain 

52.11 56.72 - - Cracked barley grain 
- 0.74 - 0.74 Urea 

5.50 - 5.37 - Soybean meal 
2.39 2.52 2.18 2.35 Mineral and vitamin premix* 

    Chemical composition of experimental treatments 
94.65 94.78 93.69 93.77 Dry matter (%) 
93.23 92.51 93.87 93.16 Organic matter (based on DM) 
11.13 11.70 11.51 12.14 Crude protein (based on DM) 
20.92 20.83 21.04 20.96 Crude fiber (based on DM) 
1.84 1.53 1.79 1.48 Ether extract (based on DM) 

59.67 60.58 59.84 60.70 Nitrogen free extract (based on DM) 
2.38 2.41 2.44 2.40 Metabolizable energy1 (Mcal/kg DM) 

*: Premix composition per kg: vitamin A, 500,000 IU; vitamin D, 300,000 IU; vitamin E, 100 IU; Ca, 190,000; P, 90,000; Na, 
50,000; Cu, 300; Fe, 3000; Mn, 2000; I, 100; Co, 100; Se, 1; Mg and Zn 3000 mg/ kg 

2- Metabolizable Energy (Mcal/kg) was calculated based on NRC (1989). 
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  ترکیب شیمیایی مواد خوراکی مورد استفاده در آزمایش (بر حسب ماده خشک) - 2جدول 
Table 2- Chemical composition of the feed stuffs used in the experiment (based on DM) 

Soybean 
meal 

Urea Cracked barley 
grain 

Whole barley 
grain 

Alfalfa 
stem 

Chemical composition 

92.00 100 93.80 92.00 95.80 Dry matter (%) 
94.10 - 96.63 97.45 94.25 Organic matter (based on DM) 
37.09 287.5

0 
10.37 11.12 9.22 Crude protein (based on DM) 

6.84 - 6.20 6.41 43.28 Crude fiber (based on DM) 
7.01 - 1.70 1.61 1.42 Ether extract (based on DM) 

49.10 - 78.36 78.31 40.33 Nitrogen free extract (based on DM) 
 

هاي آزمایشی به روش مستقیم قابلیت هضم جیره
ین گردید. براي این منظور، گوسفندان به تنی) تعی(درون
پذیري را سپري کردند و پس از هفته دوره سازش 2مدت 

روز انجام  5آوري مدفوع (دوره اصلی) به مدت آن جمع
 16و   8نوبت در ساعات  روزانه در دو گوسفندان گرفت.

و در طول دوره اصلی  تغذیه شدنددر حد نیاز نگهداري 
صرفی، باقیمانده احتمالی خوراك آزمایش، مقدار خوراك م

طور روزانه ثبت ساعت به 24و مدفوع تولید شده در طول 
  برداري صورت گرفت.شد و از آنها نمونه

-گیري نیتروژن، آالنتوئین و نیتروژن اورهمنظور اندازهبه
ساعت) در طول دوره  24اي ادرار، کل ادرار دفعی (در 

 5ظروف هاي مخصوص در اصلی آزمایش توسط قیف
آوري شد و براي طور جداگانه براي هر دام جمعلیتري به

حفظ مشتقات پورینی و سایر ترکیبات نیتروژنه و نیز 
آوري ادرار جلوگیري از فعالیت میکروبی، به ظروف جمع

اي اضافه درصد به اندازه 10طور روزانه اسید سولفوریک به
ز کاهش یابد. پس ا 5/2- 3آن به حدود  pHگردید که 

عنوان درصد آن به 20ثبت حجم ادرار دفعی روزانه، مقدار 
هاي ادرار نمونه برداشت و به آزمایشگاه منتقل شد. نمونه

مربوط به هر دام در روزهاي مختلف بر روي هم ریخته 
درجه  4شد و براي آزمایشات بعدي در یخچال و در دماي 

  سانتیگراد نگهداري گردید.
ت گلوکز و اوره پالسما، در روز گیري غلظمنظور اندازهبه

دهی پایان آزمایش در یک و هفت ساعت پس از خوراك
براي . گیري انجام شدصبح، از طریق سیاهرگ وداج خون

دور در  3000جداسازي پالسما، نمونه خون سانتریفوژ (با 
درجه سانتیگراد) شد  4دقیقه و دماي  15دقیقه، به مدت 

-میلی 2اخل میکروتیوب و مقدار مشخصی از پالسما به د
  -20لیتري منتقل شده و براي آزمایشات بعدي در دماي 

درجه سانتیگراد نگهداري گردید. غلظت گلوکز و اوره 
هاي آزمایشگاهی دستی (شرکت پالسما با استفاده از کیت

العمل شرکت سازنده پارس آزمون، ایران) و مطابق دستور
میایی خوراك و گیري ترکیب شیبراي اندازه تعیین شد.

مدفوع (ماده خشک، خاکستر خام، پروتئین خام، الیاف 
خام و چربی خام) و نیز مقدار نیتروژن موجود در ادرار از 

). مقدار AOAC, 1990هاي استاندارد استفاده شد (روش
  محاسبه گردید : 1نیتروژن ابقاء شده (درصد) نیز از رابطه 

درصد نیتروژن ابقاء =  ])C /(])B +A( × 100:      1رابطه 
  شده

نیتروژن  Bنیتروژن مدفوع بر حسب گرم،  A، 1در رابطه 
نیتروژن خورده شده بر حسب گرم  Cادرار بر حسب گرم و 

  .است
گیري میزان پروتئین میکروبی سنتز شده از طریق اندازه

مقدار آالنتوئین موجود در ادرار با استفاده از دستگاه 
، استرالیا) Varian Cary 100 concاسپکتوفتومتر (مدل 

 Puchala andنانومتر تعیین شد ( 522در طول موج 

Kulasek, 1992.(  
 SASافزار ها با استفاده از نرمتجزیه و تحلیل داده

صورت آزمایش به GLM) با استفاده از رویه 1999(
در قالب طرح کامالً تصادفی انجام شد و  2×2فاکتوریل 

 5دانکن در سطح خطاي ها به روش مقایسه میانگین
  درصد صورت گرفت.

  نتایج و بحث 
نتایج مربوط به اثر فرآیند کردن دانه جو و نوع منبع 
نیتروژن بر قابلیت هضم ماده خشک و مواد مغذي جیره 

آورده شده است. پرك کردن دانه جو  3غذایی در جدول 
موجب کاهش قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی جیره 

 ). >05/0Pشد (
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قابلیت هضم مواد مغذي در کل دستگاه گوارش (درصد) در گوسفندان تغذیه شده با جیره غذایی حاوي دانه جو  - 3جدول 
  کامل یا پرك شده و منبع متفاوت نیتروژن

Table 3- Total tract nutrient digestibility (%) in sheep fed diet with cracked or whole barley grain and 
containing different source of dietary nitrogen 

Nitrogen free extract Crude fiber Crude protein Organic matter Dry matter  
     Processing 

82.54 ± 2.00 30.42 ± 2.50 65.08 ± 5.60 74.94 a ± 2.41 73.82 a  ± 2.30 Whole barley grain 
80.90 ± 2.91 29.02 ± 2.11 64.42 ± 5.89 72.84 b ± 2.31 71.58 b ± 2.34 Cracked barley grain 

0.2131 0.8108 0.5634 0.0225 0.0202 P-value 
     Nitrogen source 

81.39 b ± 2.30 29.97 b ± 3.10 64.19 ± 3.79 73.64 ± 2.30 72.51 ± 2.30 Urea 
82.13 a ± 2.41 32.48 a ± 2.72 65.33 ± 5.23 74.16 ± 2.82 72.88 ± 2.89 Soybean meal 

0.0412 0.0311 0.5723 0.4406 0.5732 P -value 
     Treatments 

82.36 ± 1.88 28.13 ab ± 3.03 62.26 b ± 4.51 74.16 ± 2.41 72.17 ± 2.40 Whole barley grain + urea  
82.71 ± 2.33 32.71 a ± 5.62 67.91 a ± 5.34 75.71 ± 2.28 73.47 ± 2.20 Whole barley grain+ Soybean meal  
80.06 ± 2.96 26.24 b ± 3.92 62.76 b ± 4.24 73.12 ± 2.33 71.86 ± 2.18 Cracked barley grain + urea 
81.90 ± 2.78 31.80 a ± 4.98 66.12 a ± 1.50 74.61 ± 2.49 73.30 ± 2.50 Cracked barley grain + Soybean 

meal 
0.3708 0.0132 0.0052 0.5701 0.6200 P -value 

a-bMeans with different superscript letters in columns are significantly different (P<0.05). 
   

اما قابلیت هضم سایر اجزاي جیره تحت تأثیر قرار 
نگرفتند. اثر نوع منبع نیتروژنه فقط در قابلیت هضم الیاف 

دار شد و مصرف معنی خام و عصاره عاري از نیتروژن جیره
دار کنجاله سویا در مقایسه با اوره موجب افزایش معنی

قابلیت هضم الیاف خام و عصاره عاري از نیتروژن شد 
)05/0P< فرآیند کردن دانه جو به همراه مصرف منبع .(

نیتروژنه بر قابلیت هضم پروتئین خام و الیاف خام جیره 
یت هضم پروتئین ). بر این اساس، قابل>05/0Pموثر بود (

خام در تیمارهاي حاوي کنجاله سویا به ترتیب با مقادیر 
درصد بیشتر از تیمارهاي حاوي اوره به  12/66و  91/67

  درصد بود.  76/62و  26/62ترتیب با مقادیر 
پرك کردن دانه جو در گوسفندان پرواري سبب شد تا 
درصد قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی، پروتئین خام، 

اف خام و عصاره عاري از نیتروژن جیره غذایی در موقع الی
، 70/71، 40/70، 48/68ترتیب مصرف دانه جو معمولی به

ترتیب درصد و در دانه جو پرك شده به 06/82و  37/26
دست درصد به 04/82و  11/25، 81/68، 74/69، 29/67

آید که تا حدودي مشابه نتایج ما بود (افشار و همکاران، 
همچنین، گزارش گردید که دانه جو فرآوري شده ). 1394

سبب کاهش قابلیت هضم ماده آلی و دیواره سلولی جیره 
). علت این پدیده Zinn and Borques, 1993شود (می

  شکمبه بیان شده است. pHکاهش 

عبارت دیگر، فرآوري دانه جو ممکن است از طریق به
یر افزایش سطح تماس ذرات نشاسته باعث افزایش تخم

رود که در چنین نشاسته در شکمبه گردد. لذا انتظار می
هاي آمیلوالیتیک (تجزیه کننده نشاسته) شرایطی باکتري

عنوان جمعیت غالب میکروبی شکمبه باشند. با افزایش به
هاي تولید کننده ترین باکتريها که مهمرشد این باکتري

شوند، تولید اسید اسید الکتیک در شکمبه محسوب می
الکتیک در شکمبه افزایش یافته و از آنجا که قدرت 
اسیدیته اسید الکتیک در مقایسه با سایر اسیدهاي چرب 

شکمبه ممکن است از حد نرمال  pHفرار باالتر است، لذا 
  آن کمتر شود.

هاي شکمبه، شرایط براي فعالیت باکتري pHبا افت 
سلولولیتیک سخت شده و متعاقب آن هضم فیبر در 

). Khalesizadeh et al., 2011یابد (کاهش میشکمبه 
کمتر از  pHهاي سلوالیتیک در کاهش فعالیت باکتري

و متعاقب آن کاهش هضم الیاف خام توسط سایر  6عدد 
  ).Davies et al., 2013محققین نیز گزارش شده است (

هاي در اما بر خالف نتایج فوق، در آزمایشی که با بره
ص گردید که قابلیت هضم ماده حال رشد انجام شد، مشخ

خشک و پروتئین خام جیره غذایی در موقع مصرف 
درصد و در  03/50و  33/67ترتیب سورگوم پرك شده به

 53/45و  03/65ترتیب سورگوم ورقه شده با بخار به
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درصد شد و دانه سورگوم فرآوري شده اثري بر قابلیت 
هضم ماده خشک و پروتئین خام جیره غذایی نداشت 

)Matras et al., 1991 .(  
در رابطه با اثر مصرف منابع مختلف نیتروژن بر قابلیت 
هضم مواد مغذي جیره نیز گزارش متعددي ارایه شده 
است. در یک آزمایش مشابه، قابلیت هضم عصاره عاري از 

درصد و جیره حاوي  73/80نیتروژن جیره حاوي اوره 
شابه نتایج درصد گزارش گردید که م 56/83کنجاله سویا 

). در یک 1394آزمایش حاضر بود (افشار و همکاران، 
تحقیق دیگر نیز، قابلیت هضم ماده خشک و پروتئین خام 

و  97/66ترتیب جیره غذایی در موقع استفاده از اوره به
-همراه گلوتن ذرت بهدرصد و در پودر خون به 86/51

دست آمد و تفاوتی بین درصد به 80/48و  83/65ترتیب 
). همچنین، Matras et al., 1991تیمارها مشاهده نشد (

در یک مطالعه اثر مصرف منابع مختلف پروتئین (اوره و 
هاي نر سافوك نشان داد که گلوتن ذرت) در جیره بره

-مصرف گلوتن ذرت در مقایسه با اوره سبب افزایش معنی
 ,Kiran and Mutsvangwaدار قابلیت هضم پروتئین شد (

2007.(  
خصوص اثر همزمان فرآیند کردن دانه غالت و نوع در 

منبع نیتروژنه نیز گزارش شد گوسفندانی که از دانه ذرت 
همراه  کنجاله سویا استفاده کرده بودند، خرد شده به

قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی و پروتئین خام جیره 
درصد بود. اما  80/67و  40/75، 80/74ترتیب در آنها به

همراه اوره استفاده کرده انی که از دانه ذرت بهدر گوسفند
بودند، قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی و پروتئین خام 

 Knaus etدرصد بود ( 30/69و  50/71، 10/71ترتیب به

al., 2001 .(  
منابع پروتئینی مختلف اثرات متفاوتی بر قابلیت هضم 
 مواد مغذي در حیوانات دارند و سرعت تجزیه شدن منبع
نیتروژنه بر میزان هضم مواد مغذي جیره موثر است 

)Khalid et al., 2012 کنجاله سویا در مقایسه با اوره .(
تري در شکمبه دارد و لذا مصرف سرعت هضم آهسته

شود که سرعت آزاد شدن آمونیاك کنجاله سویا سبب می
طور پیوسته و در حد مناسب باشد. این امر بر فعالیت و به

هاي شکمبه و نیز شرایط محیطی  شکمبه رشد میکروب
شود که قابلیت هضم مواد مغذي اثر گذاشته و سبب می
  تحت تأثیر قرار بگیرد. 

مصرف پروتئین حقیقی در جیره عالوه بر تأمین پپتید 
هاي سلوالیتیک، باعث فراهم شدن مورد نیاز باکتري

شود. این دار در شکمبه میاسیدهاي چرب فرار شاخه
هاي هضم کننده سلولز مورد نیاز برخی از باکتري ترکیبات

-طریق رشد و فعالیت این دسته از باکتريباشد و بدینمی
کند ها با مصرف پروتئین حقیقی بهبود پیدا می

)Griswold et al., 2003 استفاده از منبع پروتئین .(
حقیقی (کنجاله سویا) در مقایسه با نیتروژن غیر پروتئینی 

ره ممکن است قابلیت هضم الیاف خام را (اوره) در جی
  افزایش دهد. 
 2اینکه قابلیت هضم الیاف خام در تیمارهاي با توجه به

داري هاي حاوي کنجاله سویا) تفاوت معنی(جیره 4و 
هم نشان ندادند و از طرف دیگر این مقادیر در نسبت به

هاي حاوي کنجاله سویا) به نسبت تیمارهاي فوق (جیره
هاي حاوي اوره) بود، (جیره 3و  1ز تیمارهاي بیشتر ا

دهد که تأثیر منبع نیتروژنه بر قابلیت بنابراین نشان می
هضم الیاف خام بیشتر از اثر دانه جو فرآوري شده بوده 

  است. 
نتایج مربوط به اثر فرآیند کردن دانه جو و نوع منبع 

ارایه شده  4نیتروژن بر متابولیسم نیتروژن در جدول 
. اثر فرآیند کردن دانه جو بر متابولیسم نیتروژن است
دار نشد و مقدار نیتروژن خورده شده، درصد معنی

نیتروژن موجود در مدفوع و نیتروژن ابقاء شده در دو 
حالت مصرف دانه جو معمولی و دانه جو پرك شده 
یکسان بودند. اثر نوع منبع نیتروژنه بر متابولیسم نیتروژن 

مصرف کنجاله سویا در مقایسه با اوره داري بود و معنی
دار درصد نیتروژن موجود در ادرار و سبب کاهش معنی

). در >05/0Pافزایش درصد نیتروژن ابقاء شده گردید (
رابطه با ترکیب تیمارها، مصرف دانه جو فرآوري شده به 

-همراه مصرف منبع نیتروژنه بر متابولیسم نیتروژن معنی
ادرار در تیمارهاي حاوي اوره  دار بود و درصد نیتروژن

داري بیشتر از تیمارهاي طور معنی) به3و  1(تیمارهاي 
). بر >05/0P) بود (4و  2حاوي کنجاله سویا (تیمارهاي 

این اساس، درصد نیتروژن ابقاء شده در بدن نیز در 
و  1داري بیشتر از تیمارهاي طور معنیبه 4و  2تیمارهاي 

  ). >05/0Pبود ( 3
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  نیتروژنو کامل یا پرك شده و منبع متفاوت نیتروژن در گوسفندان تغذیه شده با جیره غذایی حاوي دانه ج تعادل - 4 جدول
Table 4- Nitrogen balance in sheep fed diet with cracked or whole barley and containing different source of 

dietary nitrogen 
Nitrogen (% of N intake)   

Retention Urinary Fecal Nitrogen intake (g/d)  
    Processing 

24.38 ± 2.48 40.70 ± 2.83 34.92 ± 2.61 15.09 ± 1.98 Whole barley grain 
23.20 ± 2.49 41.25 ± 2.00 35.55 ± 1.98 14.35 ± 1.47 Cracked barley grain 

0.3859 0.3902 0.5636 0.2922 P -value 
    Nitrogen source 

19.64 b ± 1.90 44.56 a ± 2.20 35.80 ± 2.81 14.86 ± 2.13 Urea 
37.92 a ± 2.18 37.41 b ± 3.10 34.67 ± 2.21 14.58 ± 1.34 Soybean meal 

0.0482 0.0404 0.5787 0.8704 P -value 
    Treatments 

22.59 b ± 1.51 42.66 a ± 2.88 34.73 ± 2.51 15.40 ± 2.33 Whole barley grain + urea 
25.17 a ± 2.58 39.74 b ± 2.66 35.08 ± 2.34 14.77 ± 1.65 Whole barley grain+ Soybean meal 
21.69 b ± 1.27 43.42 a ± 2.63 34.87 ± 1.50 14.33 ± 1.90 Cracked barley grain + urea 
26.68 a ± 2.94 38.08 b ± 2.83 35.23 ± 2.24 14.38 ± 1.02 Cracked barley grain + Soybean meal 

0.0218 0.0352 0.3056 0.5125 P -value 
a-bMeans with different superscript letters in columns are significantly different (P<0.05). 

  
گیري مقدار نیتروژن خورده شده، نیتروژن موجود اندازه

ن ابقاء شده در بدن، ابزار در ادرار و مدفوع و مقدار نیتروژ
گیري براي متابولیسم و باالنس نیتروژن در بدن اندازه

). مقدار نیتروژن خورده Khalid et al., 2012هستند (
شده بستگی به مقدار ماده خشک مصرفی و درصد 

). با توجه Khalid et al., 2012پروتئین خام جیره دارد (
ي آزمایشی در یک اینکه درصد پروتئین خام در تیمارهابه

اندازه بود و مقدار ماده خشک مصرفی هم بر اساس وزن 
ها تنظیم شده بود و تا حدودي یکسان بودند. بنابراین دام

مقدار نیتروژن خورده شده در همه تیمارها تفاوتی با هم 
  ).1نشان ندادند (جدول 

مشابه نتایج آزمایش حاضر، در موقع مصرف دانه جو در 
وك، درصد نیتروژن مدفوع، نیتروژن ادرار و هاي نر سافبره

و در  77/17و  99/58، 23/23ترتیب نیتروژن ابقاء شده به
 09/20و  03/56، 88/23ترتیب دانه جو پلت شده به

درصد بود و دانه جو فرآوري شده اثري بر متابولیسم 
). Kiran and Mutsvangwa, 2007نیتروژن نداشت (

دانه سورگوم) فرآوري شده  مصرف دانه غالت (دانه جو و
هاي در حال رشد رامبویه نیز اثري بر ابقاء نیتروژن در بره

همراه نداشت. اما مصرف اوره در مقایسه با آرد خون به
گلوتن ذرت سبب ابقاء کمتر نیتروژن در بدن شد 

)Matras et al., 1991 بر خالف نتایج این تحقیق، در .(
(اوره و گلوتن ذرت) بر  یک آزمایش اثر نوع منبع نیتروژن

دار نبود و هاي نر سافوك معنیمتابولیسم نیتروژن در بره
درصد نیتروژن مدفوع و ادرار و نیتروژن ابقاء شده در 

درصد  08/16و  92/59، 24ترتیب تیمارهاي حاوي اوره به
 77/17و  99/58، 23/23ترتیب و در گلوتن ذرت نیز به

  ). Kiran and Mutsvangwa, 2007دست آمد (درصد به
عنوان هاي قابل تخمیر بههمزمانی تجزیه کربوهیدرات

منبع انرژي همراه با تجزیه منبع نیتروژن، براي حداکثر 
هاي شکمبه ضروري است و این همزمانی رشد میکروب

 ,.Sinclair et alشود (باعث استفاده بهینه از این منابع می

اگر سرعت  ر صورت در دسترس بودن انرژي،د). 1993
آزاد شدن آمونیاك در شکمبه بیشتر از سرعت مصرف آن 

هاي شکمبه باشد، عدم همزمانی در آزاد توسط میکروب
شود و این شدن منابع فوق، باعث هدر روي نیتروژن می

-هدر روي با افزایش مقدار نیتروژن در ادرار و مدفوع و به
  ت.تبع آن کاهش ابقاء نیتروژن در بدن قابل مشاهده اس

افزایش نیتروژن ادرار ممکن است نتیجه افزایش جذب 
-اي اسیدهاي آمینه باشد که مازاد بر نیاز بافتبعد شکمبه

هاي بدن هستند و یا جذب آمونیاك بعد از شکمبه باشد. 
ها نیز ممکن است ناشی از ابقاء کمتر نیتروژن در بره
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قابلیت هضم کمتر پروتئین خام و یا ناشی از استفاده 
 ,.Khalid et alف از نیتروژن جذب شده باشد (ضعی

). زیرا در چنین شرایطی میزان تخمیر در انتهاي 2012
روده افزایش یافته و سبب تبدیل نیتروژن به پروتئین 

شود و چون این پروتئین میکروبی تولید شده میکروبی می
در انتهاي روده، قابل هضم و جذب نیست، لذا از طریق 

سبب کاهش ابقاء نیتروژن در بدن می مدفوع دفع شده و 
). در این رابطه، گزارش شده Davies et al., 2013گردد (

هاي در حال رشد، ترکیب جیره حاوي دانه است که در بره
ترتیب جو با کنجاله سویا و جیره حاوي دانه جو با اوره به

دلیل همزمانی و عدم همزمانی در تأمین انرژي و به
شود ش و کاهش ابقاء نیتروژن مینیتروژن، سبب افزای

)Sinclair et al., 1993.(  
نتایج مربوط به اثر فرآیند کردن دانه جو و نوع منبع 

اي ادرار نیتروژن بر سنتز پروتئین میکروبی و نیتروژن اوره
ارایه شده است. دانه جو فرآوري شده، نوع  5در جدول 

دفعی،  منبع نیتروژنه و ترکیب تیمارها، میزان آالنتوئین
نیتروژن میکروبی سنتز شده و مقدار نیتروژن میکروبی 

تولید شده به ازاي هر کیلوگرم ماده آلی قابل هضم خورده 
اي ادرار تحت شده را تحت تأثیر قرار نداد. اما نیتروژن اوره

تأثیر نوع منبع نیتروژنه و ترکیب تیمارها قرار گرفت و 
اي ادرار اوره دار نیتروژنمصرف اوره سبب افزایش معنی

). استفاده از مشتقات پورینی ادرار >05/0Pشد (
عنوان (آالنتوئین، اسید اوریک، گزانتین و هیپوگزانتین)، به

شاخص تولید پروتئین میکروبی پیشنهاد شده است. 
خوراك نشخواکنندگان حاوي مشتقات پورینی اندکی 

طور گسترده در شکمبه تجزیه است که اکثر آنها نیز به
شوند. لذا اسیدهاي نوکلئیک موجود در مواد هضم می

شده روده، ضرورتاً منشاء میکروبی دارند که در شکمبه 
اند. این اسیدهاي نوکلئیک از دیواره روده جذب سنتز شده

شوند و از شده و در بدن به مشتقات پورینی تجزیه می
گردند. لذا دفع مشتقات پورینی در طریق ادرار دفع می

-باط مستقیم با پورین میکروبی جذب شده و بهادرار ارت
تر پروتئین میکروبی سنتز شده در شکمبه عبارت ساده

  دارد.

  
اي دفعی ادرار در گوسفندان تغذیه شده با جیره غذایی حاوي دانه جو نیتروژن میکروبی سنتز شده و نیتروژن اوره - 5جدول 

  کامل یا پرك شده و منبع متفاوت نیتروژن
Table 5- Microbial nitrogen synthesis and urea nitrogen urinary excretion, in sheep fed diet with cracked or 

whole barley and containing different source of dietary nitrogen 
Urinary urea N 

(g/day) 
Microbial N/ DOMI# 

 (g/kg) 
Microbial N 

 (g/day) 
Allantoin 

 (g/dl) 
 

    Processing 
3.20 ± 0.25 9.50 ± 0.93 5.28 ± 0.09 0.27 ± 0.03 Whole barley grain 
2.63 ± 0.11 10.90 ± 0.91 5.69 ± 0.13 0.29 ± 0.02 Cracked barley grain 

0.1051 0.2231 0.1379 0.4418 P-value 
    Nitrogen source 

3.20 a ± 0. 40 10.14 ± 0.27 5.28 ± 0.14 0.28 ± 0.05 Urea 
2.64 b ± 0.17 10.27 ± 0.85 5.69 ± 0.32 0.27 ± 0.03 Soybean meal 

0.0380 0.7175 0.1542 0.6898 P -value 
    Treatments 

3.47 a ± 0.50 9.54 ± 0.90 5.16 ± 0.30 0.27 ± 0.03 Whole barley grain + urea 
2.93 ab ± 0.32 9.46 ± 0.60 5.39 ± 0.42 0.27 ± 0.07 Whole barley grain+ Soybean meal 
2.94 ab ± 0.20 10.17 ± 0.33 5.40 ± 0.34 0.30 ± 0.02 Cracked barley grain + urea 
2.33 b ± 0.19 10.27 ± 0.92 5.98 ± 0.37 0.28 ± 0.03 Cracked barley grain + Soybean meal 

0.0453 0.4996 0.7833 0.7211 P -value 
# DOMI : Digestible organic matter intake 
a-bMeans with different superscript letters in columns are significantly different (P<0.05). 
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همچنین، ترکیب جیره، شرایط فیزیولوژیکی دام، تفاوت 
فلور میکروبی شکمبه و انرژي مصرفی دام بر مقدار 

ار اثرگذار است و مشتقات پورینی دفع شده از طریق ادر
هاي احتماالً این اثرگذاري از طریق تغییر فعالیت میکروب

ها از شکمبه به شکمبه و یا تغییر جریان عبور میکروب
). در یک آزمایش مشابه، Yu et al., 2002باشد (روده می

گوسفندان به ازاي هر کیلوگرم ماده آلی قابل هضم خورده 
ولید کردند که تقریباً گرم نیتروژن میکروبی ت 8/12شده، 

). Tebot et al., 2002نزدیک به نتایج تحقیق حاضر بود (
در یک مطالعه دیگر بر روي گوسفندان نر سافوك 
هیچکدام از مقادیر آالنتوئین و نیتروژن میکروبی سنتز 
شده تحت تأثیر دانه غالت فرآوري شده و نوع پروتئین 

 Kiranتند (جیره غذایی (اوره و گلوتن ذرت) قرار نگرف

and Mutsvangwa, 2007 .(  
انرژي فاکتور محدود کننده براي تولید پروتئین 
میکروبی در شکمبه است و گزارش شده است که فرآیند 
کردن دانه غالت (غلطک زدن خشک و پلت کردن) از 
طریق افزایش بازده استفاده از نشاسته در شکمبه و 

هاي افزایش انرژي قابل دسترس براي رشد میکروب
گردد شکمبه، سبب افزایش سنتز پروتئین میکروبی می

)Kiran and Mutsvangwa, 2007; Davies et al., 

اي نشاسته در اثر ). همچنین، افزایش هضم شکمبه2013
فرآوري غالت، سبب بهبود مصرف نیتروژن آمونیاکی در 

صورت اوره در شکمبه و متعاقب آن کاهش دفع آن به
-). رشد میکروارگانیسمTothi et al., 2003شود (ادرار می

هاي شکمبه از طریق تغذیه جیره حاوي نیتروژن غیر 
-پذیر است. اما براي به) مانند اوره امکانNPNپروتئینی (

دست آوردن حداکثر بازده سنتز پروتئین میکروبی، وجود 
پپتیدها و اسیدهاي آمینه ضروري در جیره ضروري است. 

حاضر، مصرف کنجاله سویا در بر این اساس در تحقیق 
مقایسه با اوره سبب بهبود سنتز پروتئین میکروبی و 

صورت اوره شده است کاهش دفع نیتروژن ادرار به
)Beever and Cottrill, 1994( .  

همانطور که ذکر شد اثر ترکیب تیمارها فقط نیتروژن 
ها اي ادرار را تحت تأثیر قرار دادند و سایر شاخصاوره

) تحت تأثیر ترکیب (آالنتوئین و سنتز نیتروژن میکروبی
تیمارها قرار نگرفتند. سنتز پروتئین میکروبی در شکمبه 

طور قابل توجهی متأثر از قابلیت دسترسی به

سازي ها و نیتروژن در شکمبه است و همزمانکربوهیدرات
اي این دو سبب افزایش سنتز پروتئین هضم شکمبه
شود. مشخص شده است که تأمین میکروبی می
ابل تخمیر بیشتر که از طریق افزایش سطح کربوهیدرات ق

پذیر است، دانه جو در جیره غذایی و یا فرآوري آن امکان
اي به این موضوع سبب افزایش انتقال نیتروژن اوره

-شکمبه و افزایش تولید پروتئین میکروبی در شکمبه می
). وقتی مقدار کربوهیدرات Davies et al., 2013شود (

ذایی افزایش یابد، با افزایش قابل تخمیر در جیره غ
پروتئین قابل تجزیه در شکمبه، تخمیر در شکمبه بهبود 

کند. علت این وضعیت، همزمان شدن تولید انرژي پیدا می
دنبال آن سبب و نیتروژن آمونیاکی آزاد شده است که به

افزایش دریافت نیتروژن آمونیاکی براي سنتز پروتئین 
-نظر می). بهCruz Soto et al., 1994شود (میکروبی می

همراه دانه جو معمولی و یا پرك رسد که مصرف اوره به
دلیل عدم همزمانی بین هضم )، به3و  1شده (تیمارهاي 

کربوهیدرات و نیتروژن، سبب تولید آمونیاك مازاد در 
شکمبه شده باشد و این آمونیاك پس از جذب از دیواره 

از این طریق سبب شکمبه، در کبد به اوره تبدیل شده و 
 ,.Davies et alافزایش دفع ادراري اوره شده باشد (

نتایج مربوط به اثر فرآیند کردن دانه جو و نوع  ).2013
 1منبع نیتروژن بر غلظت گلوکز و اوره پالسما در ساعات 

 6دهی صبح در پایان دوره در جدول بعد از خوراك 7و 
منبع نیتروژنه و ارایه شده است. اثر فرآوري دانه جو، نوع 

ترکیب تیمارها در هیچکدام از ساعات فوق بر غلظت 
دار نشد. از نظر عددي، مصرف گلوکز و اوره پالسما معنی

دانه جو پرك شده سبب شد که غلظت گلوکز و اوره 
ترتیب دهی بهساعت بعد از خوراك 7و  1پالسما در 

بیشتر و کمتر از دانه جو معمولی باشد که این وضعیت 
دلیل استفاده بهینه از انرژي و نیتروژن در کن است بهمم

  موقع پرك کردن دانه جو بوده باشد.
ترتیب یک اي و گلوکز خون بهگیري نیتروژن اورهاندازه

شاخصی از وضعیت پروتئین و انرژي در بدن حیوانات 
). Khalid et al., 2012; Mohammadi et al., 2016است (

-65غلظت طبیعی گلوکز پالسما در گوسفند در محدوده 
گرم بر میلی  8- 20و غلظت اوره پالسما در محدوده  30

لیتر گزارش شده است که نتایج ما را در این خصوص دسی
  ). Blood and Studdert, 1999کند (تأیید می
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دهی صبح در گوسفندان تغذیه شده با جیره غذایی غلظت گلوکز و اوره پالسما در ساعات مختلف پس از خوراك -6جدول 
  حاوي دانه جو کامل یا پرك شده و منبع متفاوت نیتروژن

Table 6- Glucose and urea concentration in plasma at various hours after the morning feeding in sheep fed diet 
with cracked or whole barley and containing different source of dietary nitrogen 

Urea (mg/dl)  Glucose (mg/dl)  
Hour 7 Hour 1  Hour 7 Hour 1  

     Processing 
14.45 ± 0.96 18.30 ± 0.97  68.87 ± 3.89 59.75 ± 3.69 Whole barley grain 
14.15 ± 1.36 17.00 ± 1.24  70.73 ± 4.02 62.22 ± 3.90 Cracked barley grain 

0.7866 0.6379  0.5192 0.1990 P -value 
     Nitrogen source 

13.81 ± 0.72 18.51 ± 1.27  69.64 ± 4.76 59.34 ± 4.18 Urea 
14.08 ± 1.52 16.78 ± 1.08  69.66 ± 4.65 62.63 ± 4.32 Soybean meal 

0.6922 0.1178  0.8065 0.1382 P -value 
     Treatments 

13.96 ± 0.73 18.31 ± 1.02  70.08 ± 5.47 58.49 ± 5.37 Whole barley grain + urea 
14.94 ± 1.39 18.29 ± 0.97  67.66 ± 5.04 61.02 ± 4.36 Whole barley grain+ Soybean meal 
13.65 ± 0.97 18.72 ± 0.76  68.21 ± 5.00 60.20 ± 5.58 Cracked barley grain + urea 
14.65 ± 0.94 17.28 ± 0.93  70.26 ± 5.01 64.24 ± 4.71 Cracked barley grain + Soybean meal 

0.6674 0.1636  0.2921 0.2581 P -value 
* Treatments included: 1) Whole barley grain+ urea, 2) Whole barley grain + Soybean meal, 3) Cracked barley grain + 

urea and 4) Cracked barley grain+ Soybean meal. 
Means with different superscript letters in columns are significantly different (P<0.05). 

  
در یک آزمایش استفاده از دو نوع دانه جو غلطک زده 

هاي پرواري زل آسیاب شده در جیره غذایی برهشده و 
 ,.Babaei et alغلظت گلوکز خون را تحت تأثیر قرار نداد (

). اما مصرف دانه ذرت کامل در مقابل دانه آسیاب 2016
هاي از شیر گرفته شده را شده مقدار گلوکز خون گوساله

در دانه کامل ذرت  4/85تحت تأثیر قرار داد و مقدار آن از 
لیتر در دانه آسیاب شده گرم در دسیمیلی 3/83به 

). در یک مطالعه دیگر، Shiasi et al., 2015کاهش داد (
عنوان پروتئین همراه پودر خون (بهمصرف گلوتن ذرت به

عنوان پروتئین عبوري زیاد) در مقایسه با کنجاله سویا (به
عبوري کم) سبب شد تا غلظت گلوکز خون افزایش 

). این Rusche et al., 1993ه باشد (داري داشتمعنی
دلیل عبور پروتئین دست نخورده افزایش ممکن است به

تر دستگاه گوارش و جذب در شکمبه به بخش هاي پایین
آن در روده باریک باشد که در نهایت سبب افزایش قابلیت 
دسترسی به اسیدهاي آمینه گلوکوژنیک براي سنتز گلوکز 

). همچنین، در یک مطالعه Sano et al., 2007بوده باشد (
هاي دیگر استفاده از منابع مختلف پروتئینی در تلیسه

گوشتی سبب شد که غلظت گلوکز پالسما تغییري نشان 
اي که بر روي ). در مطالعهDavies et al., 2013ندهد (

هاي نر سافوك صورت گرفت، فرآیند کردن دانه جو بره

پلت شده) غلظت  (دانه جو پرك شده در مقابل دانه جو
 Kiran andاوره پالسما را تحت تأثیر قرار نداد (

Mutsvangwa, 2007هایی که گلوتن ذرت ). اما در بره
مصرف کرده بودند، در مقایسه با مصرف اوره، میل به 

 ). Kiran and Mutsvangwa, 2007افزایش نشان داد (
آمونیاك تولید شده در شکمبه اگر بیش از ظرفیت توانایی 

هاي شکمبه باشد، از دیواره شکمبه جذب مصرف میکروب
شود و بر این اساس خون شده و در کبد تبدیل به اوره می

 ,.Khalid et alیابد (غلظت اوره در خون افزایش می

). انرژي فاکتور محدود کننده براي تولید پروتئین 2012
میکروبی در شکمبه است و فرآوري دانه غالت از طریق 

هاي رژي قابل دسترس براي رشد میکروبافزایش ان
شود. شکمبه، سبب افزایش تولید پروتئین میکروبی می

هاي شکمبه از عبارت دیگر، استفاده میکروارگانیسمبه
اي جهت سنتز پروتئین میکروبی بستگی به نیتروژن اوره

در دسترس بودن کربوهیدرات قابل تخمیر در شکمبه 
بودن کربوهیدرات قابل دارد و در صورت عدم در دسترس 

-اي مجدداً بهتخمیر، بخش بیشتري از این نیتروژن اوره
صورت آمونیاك جذب خون شده و مجدداً در کبد تبدیل 

گردد و در نتیجه سبب افزایش غلظت اوره در به اوره می
شود. همچنین، همبستگی مثبت و باالیی بین خون می
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ه ادرار غلظت آمونیاك شکمبه و غلظت اوره خون و اور
). یکی از فاکتورهاي اثر Davies et al., 2013وجود دارد (

کار گذار بر غلظت آمونیاك شکمبه، نوع منبع پروتئین به
باشد. به عبارت دیگر، اگر منبع نیتروژنه رفته در جیره می

استفاده شده از نوع سریع تجزیه شونده باشد (مانند اوره)، 
عات اولیه تغذیه بیشترین غلظت آمونیاك شکمبه در سا

آید. اما اگر منبع نیتروژنه از دست میساعت) به 2تا  1(
نوع پروتئین گیاهی باشد (مانند کنجاله سویا)، غلظت 

 7تا  5آمونیاك تمایل به افزایش با تأخیر چند ساعته (
تر دلیل تجزیه سریعساعت) خواهد داشت که علت آن به

یجه جذب و ورود اوره در مقایسه با کنجاله سویا و در نت
  باشد. داخل جریان خون میآن از دیواره شکمبه به

  گیري کلینتیجه
کلی پرك کردن دانه جو موجب افزایش قابلیت  طوربه

هضم مواد مغذي جیره، ابقاء نیتروژن در بدن و سنتز 
دلیل استفاده تواند بهپروتئین میکروبی نشد. این امر می
جو در گوسفند باشد. موثر گوسفند و جویدن کامل دانه 

اما مصرف کنجاله سویا در مقایسه با اوره باعث بهبود 
خصوص فیبر خام و عصاره هضم مواد مغذي جیره (به

  عاري از نیتروژن) و ابقاء نیتروژن شد.
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Abstract 
 

In order to evaluate the effect of barley grain processing and dietary nitrogen source on digestibility, microbial 
protein synthesis and nitrogen retention in sheep, an experiment was conducted as 2×2 factorial under a 
completely randomized design. The experimental diets included 1) whole barley grain + urea, 2) whole barley 
grain + soybean meal, 3) cracked barley grain + urea and 4) cracked barley grain + soybean meal. During the 
digestibility experiment, total urine of sheep was collected, and blood samples were taken at 1 and 7 hours after 
morning feeding at the last day. Results showed that barley grain processing decreased dry matter digestibility 
(from 73.82 to 71.58 percent) and organic matter digestibility (from 74.94 to 72.84 percent) of diet (P<0.05). 
Soybean meal intake compared to urea, increased crude fiber digestibility (from 29.97 to 32.84 percent) and 
nitrogen free extract digestibility (from 81.39 to 82.13 percent) of diet (P<0.05). Soybean meal compared to 
urea, increased nitrogen retention percentage from 19.64 to 37.92 percent of nitrogen intake (P<0.05). But 
barley grain processing had no effect. Also, concentration of plasma glucose and urea were not affected by 
barley grain processing and nitrogen source. Generally, barley grain cracking did not increase nutrient 
digestibility, nitrogen retention and microbial protein synthesis. But soybean meal intake compared to urea 
improved nutrient digestion (included crude fiber and nitrogen free extract) and nitrogen retention. 
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