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 Introduction: In order to investigate the effect of different levels of energy and protein on 

performance, digestibility, blood parameters and fertility of 18 females and three male rabbits were 

selected.  

Materials & Methods: Female rabbits were divided into three groups individually for two weeks 

and from the diet of treatments containing 1- low energy (2200 kcal) -low protein (14%) 2- 

medium energy (2400 kcal) -medium protein (16%) and 3- High energy (2600 kcal) -high protein 

(18%) was used in a completely randomized design. Female rabbits were weighed at the beginning 

of the period. The evaluation of performance, including daily weight gain, feed intake, and feed 

conversion ratio were measured in every 15 days. The apparent digestibility of dry matter, fecal 

sampling in the last 3 days of the experiment from 3 rabbits in each treatment measured using acid-

insoluble ash method. Blood samples were taken before morning feeding to determine the blood 

parameters including triglycerides, blood urea nitrogen and blood glucose. After this period, a 

male rabbit was placed in the group for mating and the next day it was replaced with another. The 

mating period was six days. Reproductive factors including fertility, offspring and multiple births 

were examined.  

Result: Results showed that there was no significant difference between initial weight, final 

weight, daily weight gains and daily feed intake, feed conversion ratio and dry matter digestibility. 

Blood glucose (125 mg/dl) had significant difference between treatments. The medium protein - 

energy treatment had the highest percentage (100%) of fertility. The offspring in low protein - 

energy showed the highest percentage. The longest gestation period and the most neonatal weight 

were observed in high protein -energy.  

Conclusion: In overall, moderate energy and moderate protein treatments are recommended for 

female rabbits ready for mating. 
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خرگوش  سر 3 ی،و بارور یخون یهاهضم، فراسنجه تی، قابلرشد بر عملکرد نیو پروتئ یمختلف انرژ سطوحاثر  یبررس منظوربه :مقدمه

 .انتخاب شدندخرگوش ماده سر  ۱۸نر و 

 نییپا یانرژ -۱ یحاو مارهایت رهیج از قرارگرفته و صورت انفرادیبه مدت دو هفته در سه گروهماده به یهارگوشخ ها:مواد و روش

 ۲۶۰۰) باال یانرژ -3و  %( ۱۶) متوسط نیپروتئ - کیلوکالری(۲۴۰۰) متوسط یانرژ -۲ ،%( ۱۴) نییپا نیپروتئ - کیلوکالری(۲۲۰۰)

 ۱۵دوره و هر  یماده در ابتدا یهاخرگوش یکش. وزننداستفاده کرد یدر قالب طرح کامالً تصادف %( ۱۸) باال نیپروتئ - کیلوکالری(

 تیقابل یریگاندازه یانجام شد. برا ییغذا لیتبد بیضر مصرف خوراک و وزن روزانه، شیعملکرد شامل افزا یابیارز یبار براکیروز 

استفاده  دیمحلول در اسنااز روش خاکستر  ماریخرگوش در هر ت 3از  شیروز آخر آزما 3از مدفوع در  یبردارخشک، نمونه هضم ماده

یک دوره  نیاز ا بعد انجام شد.و گلوکز  یااوره نیتروژن د،یسریگلیتر گیریمنظور اندازهبهصبح  هیخون قبل از تغذاز  یریگشد. نمونه

روز طول  دیگر تعویض شد. مدت جفتگیری شش خرگوش نر جای آن با و روز بعد گروه قرار دادهداخل  یریخرگوش نر را جهت جفتگ

  .مورد بررسی قرار گرفت ییو چندقلوزا  ییزا، بچهشیاشامل درصد ز یمثلدیتول ی. فاکتورهادیکش

داری بین وزن اولیه، وزن نهایی، افزایش وزن روزانه و مصرف خوراک روزانه، ضریب تبدیل نتایج این تحقیق نشان داد اختالف معنی نتایج:

 لیتر(گرم در دسیمیلی ۵۵/۱۲۸) خون زداری بین تیمارها در گلوکخشک وجود نداشت. اختالف معنی هضم ماده خوراک و قابلیت

ترین ( و بیشP<۰۵/۰) انرژی متوسط -درتیمار پروتئین  هاخرگوشدرصد( ۱۰۰) ترین درصد زایش(. بیشP<۰۵/۰) مشاهده شد

  .شد مشاهدهانرژی باال  - ترین مقدار مدت زمان بارداری و وزن نوزادان در پروتئینانرژی کم و بیش -یی در پروتئین زابچه

 شود.های ماده آماده جفتگیری توصیه میبرای خرگوش ن متوسطو پروتئی متوسط یانرژطورکلی تیمار هب :گیری و بحثنتیجه
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 مقدمه

 یوحش خرگوش ینوع ،Oryctolagus cuniculus ،یخانگ خرگوش       

طول  .(Cruise ،1۹۹۴و  Brewerاست ) یشمال یقایجنوب اروپا و آفر

 یها منبع مهمسال است. خرگوش 5-10ش خرگو کیعمر متوسط 

 دیرا تول دیها گوشت سفهستند. خرگوش ایدر اروپا و آس ژهیواز غذا به

کم است  طعم، کلسترولخوش اری، بسیچرب، کمنیکه پرپروتئ کنندیم

 متحده، االتی. در اشود نیگزیجا ترشیمرغ در بجایگزین  تواندیو م

. از پوست ابندییپرورش م ییغذاریمقاصد غ یها عمدتاً براخرگوش

، ، کاله(پوشاک )پوشاک شودیباال در خز استفاده م تیفیخرگوش باک

 گرید یکیشود. میاستفاده  رهیو غ دوچرخه یهایپوشش صندل یبرا

 ی، پزشکیشیآرا قاتیتحق یهاشگاهیآزما در خرگوش مهم یکاربردها از

 هیدر ته یمهمها نقش که خرگوش رسدینظر مبه است. ییو دارو

چین  (.2000و همکاران،  Carabano) دارند انسان برای یوانیح نیپروتئ

کنندگان گوشت خرگوش ترین تولیدکنندگان و مصرفیکی از بزرگ

در سراسر جهان است و طی یک دهه گذشته، تولید گوشت خرگوش 

تن رسید  ۷2۳٫۹۷5به  201۳در چین دو برابر شده است و در سال 

گوشت خرگوش  داده است. خود اختصاصرا به ولید جهانیاز ت ٪۶/۴1و 

چربی، حساسیت کم و دلیل داشتن مواد مغذی و خواصی مانند کمبه

نشده یکی کلسترول، قابلیت هضم زیاد و میزان اسیدهای چرب اشباع

 یباردار .(201۶و همکاران، Dalle Zotte ) ها استترین گوشتاز سالم

چهار تا پنج  تواندیو م کشدیروز طول م 28-۳2در خرگوش حدود 

طور (. به1۹8۶و همکاران،  Rajadevanکند ) یدبستر در سال تول

تا  1/۳0از  یوزلندن یدسف یهادر خرگوش یطول دوره حاملگ سطمتو

(. 1۹8۶و همکاران،  Rajadevan) بود یرمصر متغ یطروز در شرا 1/۳2

انرژی قابل  کیلوکالری 2۴00-2۶00های شیرخوار نیاز به خرگوش

، Adukuخام دارند ) فیبر ٪۹-1۷و  خام پروتئین 15٪ (،ME) متابولیسم

ها تر از حیوانات تک معده است، زیرا خرگوش(. نیاز فیبر بیش2005

باال  هستند که به تجزیه فیبر یهای میکروبی مفیددارای ارگانیسم

فیبر خام را  ٪۳0های بالغ توانایی استفاده از خرگوشکند. کمک می

عنوان کنند که بهپروتئین مصرفی را به گوشت تبدیل می ٪20دارند و 

و همکاران،   Ashour) کم است چربی آن پروتئین و محتوای حیاتی منبع

غذای مناسب از  درست از ها و استفادهخرگوش رژیم غذایی در .(2018

غذایی سبب  باالیی برخوردار است چرا که کاهش هریک از مواد اهمیت

 عنوانبروز مشکالت در خرگوش و تولیدمثل خرگوش خواهد شد. به

 هایی غذایی سبب کاهش میزانکاهش میزان اسیدچرب در وعده مثال

های نر خرگوش در تولیدمثلی وزن اندام و شودمی هاخرگوش دمثلتولی

از طرفی هزینه خوراک . (Kholkute ،1۹۷۷) کندکاهش پیدا می

داری خرگوش است. لذا هزینه نگه ٪۶0-۷0ها حدود مصرفی خرگوش

به حداکثر رساندن استفاده از موادمغذی برای سودآوری و پایداری 

دنبال موادافزودنی نتیجه، الزم است بهتولید خرگوش ضروری است. در

تواند به کاهش ای مناسب که میموجود در بازار، ارزان و تغذیه خوراکی

 ،و همکارانGado ) های تولید و بهبود کارایی تولید کمک کندهزینه

چنین تنها بر رشد جنین، بلکه همتغذیه در دوران بارداری نه .(201۶

گذارد. ناکارآمدی ناشی از عدم تعادل بین پس از زایمان نیز تأثیر می

اختالالت  علتتواند بهمصرف غذا و موادمغذی در حیوانات باردار می

تواند باشد. تأمین انرژی کم می اشتهاییمانند بی خوردن خوردن یا عدم

دوران بارداری و شیردهی حیوان را تحت تأثیر قرار دهد که این امر 

جنین یا زایمان زودرس، ناهنجاری، باعث، کاهش رشد جنین، سقط

وزن کم هنگام تولد و کاهش تولید شیر شود. عالوه بر این، کمبود 

چنین ممکن است باعث کاهش بافت چربی در بدن غذیه مادر همت

جنین شود که این امر در زمان تولید سبب خارج شدن شکل بدن از 

آسیب به ناحیه  ومیر و ایجادشود و درنتیجه سبب مرگنرمال می حالت

تواند شود. عالوه بر این، کمبود انرژی در دوران بارداری میتناسلی می

 Menchetti ) های را در جنین افزایش دهدنواع بیماریخطر ابتال به ا

 ریاز رشد بلوغ، به تأخ یریجلوگ یبرا هی. سوءتغذ(2015، و همکاران

تخمدان  کولی، کاهش رشد فولآبستن زانیم آمدن نییپا انداختن بلوغ،

/  ینیرقابت جن قیاز طر نیرشد مادر و جن یعقب ماندگ تیو درنها

 و Armstrong؛ Cury ،1۹8۹ و Mello) شد افتیرشد  یبرا یمادر

با توجه به پرورش خرگوش برای گوشت، پوست و  (.2001 ،همکاران

خز در خیلی از کشورها و تاثیر موادمغذی بر زادآوری، هدف این 

تحقیق تأثیر سطوح مختلف انرژی و پروتئین بر عملکرد، قابلیت هضم، 

 باشد.می های خونی و باروری خرگوش مادهفراسنجه

 ها و روشمواد 
 یعلوم کشاورز دانشگاه یو پژوهش یمزرعه آموزش در قیتحق نیا        

 18از  شیآزما نیانجام شد. در ا 1۳۹8 گرگان در سال یعیطبو منابع

 5/1-2وزن زنده  نیانگیآبستن با مریغسفید چشم قرمز  سر خرگوش

شش تکرار استفاده  سال در سه تیمار وبا سن در حدود یک کلیوگرم و

صورت انفرادی هب هایی مورد آزمایش در فضای بسته وخرگوش شد.

تیمار اول شامل پروتئین  :از بودند عبارتند آزمایشی و در تیمارهای

تیمار دوم پروتئین  کیلوکالری، 2200 انرژی پایین - درصد 1۴ پایین

تیمار سوم پروتئین  کیلوکالری، 2۴00 متوسط انرژی - درصد 1۶ متوسط

تصادفی  امالًکیلوکالری در قالب طرح ک 2۶00 باال انرژی - درصد 18 باال

 آزمایش، های موردخرگوش سنی میانگین به توجه قرار گرفتند. با

، Hallsتهیه شدند ) NRC (1۹۷۷) استاندارد براساس غذایی هایجیره

گرم در  200مقدار به و شدند مخلوط کامل طوربه هاجیره .(2010

مانده خوراک باقی ها قرار گرفت ویک وعده صبح در اختیار خرگوش

آوری روز صبح قبل از دادن خوراک جدید از داخل دانخوری جمعهر 

 وتوزین شد.
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 استفاده مورد آزمایشی هایجيره شيميایی ترکيب و اجزاء: 1جدول

 خشک( ماده خرگوش ماده )درصد

 اجزای خوراک

 صد()در

پروتئين 

 انرژی کم

پروتئين 

 متوسطانرژی

پروتئين 

 انرژی باال

 ۳ 20 ۳1 سبوس گندم

 ۳0 ۳0 ۳0 یونجه

 50 ۳5 20 جو

 ----- 5 1۴ پاگاس

 15 8 ۳ کنجاله سویا

 1 1 1 )پودر صدف( آهک

 5/0 5/0 5/0 نمک
 5/0 5/0 5/0 مکمل موادمعدنی و ویتامینی

 ترکيب مواد مغذی جيره
)کالری  انرژی قابل متابولیسم

 برکیلوگرم(
2200 2۴00 2۶00 

 18 1۶ 1۴ )در صد( پروتئین خام

NDF )1۳ 22 ۳2 )درصد 

ADF )5 ۹ 1۴ )درصد 

 8۷/0 ۹0/0 ۹8/0 کلسیم )درصد(

 ۴0/0 5۴/0 ۶۳/0 فسفر )درصد(
 

 ، آخورها وهاخرگوش یدارسالن نگه شیقبل از شروع آزما       

ف سالن و ک وارهایو بعد د شد آبشخورها با استفاده از آب کامالً شسته

 به همه یاخلد یهاشد. جهت مبارزه با انگل یبا آب آهک ضدعفون

صورت بهسر خرگوش  به هر نیآکورمکتسی سی 5/0 ها وخرگوش

 تصورآبشخورها به شیدوره آزما شروع یشد. در ابتدا قیتزر یجلدریز

ه ماده ب یهاابتدا خرگوش .شدندپر  زیروزانه شستشو شده و آب تم

ند دکر استفاده مارهایت رهیجاز در سه گروه قرار گرفته و  مدت دو هفته

 یهاصبح انجام شد و فراسنجه هیاز خون قبل از تغذ یریگنمونهو 

رد خون و گلوکز خون مو یااوره نیتروژن د،یسریگلیشامل تر یخون

هت جخرگوش نر را داخل گروه  1دوره  نیاز ا قرار گرفت. بعد یبررس

نر عوض خواهد شد و  یهاخرگوش یو روز بعد جا انداخته یریجفتگ

 یاهها به قفساز آن ماده و بعد دیخواهد کشدوره طول  نیروز ا ۶

 ودوره  یماده در ابتدا یهاخرگوش یکش. وزنندمنتقل شد یانفراد

 ،روزانه وزن شیعملکرد پروار شامل افزا یابیارز یبار براکیروز  15هر 

 تیقابل یریگاندازه یانجام شد. برا ییغذا لیتبد بیضر خوراک و مصرف

 یااستفاده شد. بر دیمحلول در اسناستر خشک، روش خاک هضم ماده

وش خرگ سهاز  شیآزما روز آخر سهدر  از مدفوع یبردارمنظور نمونه نیا

داد )تع شیشامل درصد زا دیتول یانجام گرفت. فاکتورها ماریدر هر ت

زایی )تعداد (، بچه100×خرگوش جفتگیری کرده نسبت به تعداد زایش

ی ( و چندقلوزای100 ×ی کرده نوزاد نسبت به تعداد خرگوش جفتگیر

 (.100 ×)تعداد چندقلو نسبت به تعداد خرگوش جفتگیری کرده 

 تیمار هر از خونگیری، برای خون: هایمتابوليت و خونگيری       

 از غذادهی قبل خونگیری عمل شدند. انتخاب تصادفی طوربه خرگوش ۴

 هایکیت زا آزمایش این خونی در هاینمونه شد. انجام صبح )ناشتا(

 ،LDL ، HDL، VLDLکلسترول، گیریاندازه برای آزما پارت آزمایشگاهی

از تقسیم  VLDLبرای محاسبه  شد. استفاده گلوگزخون و گلیسریدتری

برای محاسبه  شد. استفاده 5 عدد به خون سرم نمونه گلیسیریدتری میزان

LDLهای سرم خون. نمونه (Bovera 200۷ ،و همکاران). یره زاز رابط 

 :استفاده شد

 LDL=)نمونهVLDLنمونه+میزان HDL)میزان-میزان کلسترول نمونه

ا شد. تکرار اجر ششو یماربا سه ت یطرح کامالً تصادف یهبر پا آزمایش

دانکن با کمک  یادامنهبا استفاده از آزمون چند  هایانگینم یسهمقا

 :انجام شد یرز یهاطبق مدل 1/۹نسخه  SASافزارنرم
            Yij=μ+Ti +eij                                                                                                              

اثر  Ti مشاهدات، یانگینم µ مقدار هر مشاهده، Yijرابطه،  ینا در

 .باشندیم یشخطای آزما eij یشی،آزما یمارت

 

 نتایج

ها خرگوش رشد عملکرد از حاصل نتایج 2 جدول در :عملکرد بررسی     

انرژی مختلف نشان داده شده است. براساس نتایج  - در سطوح پروتئین

وزن روزانه،  نهایی، افزایش اولیه، وزن ها وزنداده دست آمده از تحلیلهب

خشک  ماده هضم خوراک و قابلیت تبدیل خوراک روزانه، ضریب مصرف

(. وزن نهایی خرگوش با افزایش سطح P>05/0) دار نشده استمعنی

انرژی از کم به متوسط افزایش یافت ولی با افزایش سطح  پروتئین و

های آزمایش کاهش پروتئین انرژی به باال مقدار وزن نهایی خرگوش

گیری شده شامل گلوکز، های خونی اندازهنتایج فراسنجه پیدا کرد.

نشان داده  ۳در جدول VLDLو  HDL ،LDLگلیسرید،کلسترول، تری

توان بیان دست آمده برای گلوکز میهشده است. با توجه به نتایج ب

داری را بر روی کرد که استفاده از سطوح پروتئین مختلف تاثیر معنی

لیتر( خرگوش داشته گرم در دسیمیلی 55/128میزان گلوکزخون )

سط ترین مقدار در سطح پروتئین انرژی متو( و کمP<05/0) است

ترین مقدار گلوکز را مشاهده شده است و پروتئین انرژی باال نیز بیش

داری مشاهده معنی سایر فاکتورها تفاوت در است. خود اختصاص داده به

حاصل از فاکتورهای تولیدمثل خرگوش  نتایج ۴جدول  (.P>05/0) نشد

زایی، مدت زمان بارداری و وزن نوزاد در بدو ماده، درصد زایش، بچه

 100) آمده درصد زایش دستهلد را نشان داده است. براساس نتایج بتو

( و P<05/0) دار شده استدرصد( برای فاکتورهای تولیدمثل معنی

زایی، مدت زمان بارداری و وزن نوزاد بدو تولد تفاوت فاکتورهای بچه

داری را در پروتئین انرژی کم، پروتئین انرژی متوسط و پروتئین معنی

  (.P>05/0)  نداشتانرژی باال



 .Alrajab et al                                                                                                                                         و همکاران  الرجب

 

 خشک خرگوش مادههضم مادهتاثير سطوح مختلف انرژی و پروتئين بر عملکرد و قابليت: ۲جدول 

 

 ليتر(گرم بر دسیهای خونی خرگوش ماده )ميلیتاثير سطوح مختلف انرژی و پروتئين بر فراسنجه: ۳ول جد

 a,bباشددرصد می 5در سطح  داردهنده اختالف معنیحروف غیرمشابه در هر ردیف نشان. 
 

 تاثير سطوح مختلف انرژی و پروتئين بر توليدمثل خرگوش ماده )برحسب درصد(: ۴جدول 

a,bباشددرصد می 5دار در سطح دهنده اختالف معنیحروف غیرمشابه در هر ردیف نشان. 
 

 بحث
ها در تیمار خرگوش وزن روزانه ترین افزایشبیش عملکرد رشد:       

ترین مقدار در پروتئین انرژی انرژی متوسط بوده است و کم-نپروتئی

 ییهاخرگوش کردند گزارش (200۶) همکاران و Hasanat داشت. وجود باال

داری مشاهده شدند، تفاوت معنی تر تغذیهانرژی بیش غذاییجیرهکه با 

گزارش کردند  (200۳)  و همکاران Biobaku اخیر،نشد. مشابه با نتایج 

داری ها تفاوت معنیغذایی خرگوشتلف پروتئین در جیرهسطوح مخ

بر روی تاثیر کاهش  (2011) و همکاران Xiccatoچنین نداشت. هم

غذایی خرگوش تحقیقی را انجام دادند که در این  پروتئین در جیره

دست آمد. برخالف هتغییرات وزن ب دار درغیرمعنی نیز افزایش گزارش

( با افزایش سطح پروتئین 2011)  نامکارو ه Yassein اخیر،نتایج 

ها افزایش یافت. مصرف خوراک روزانه با مقدار وزن نهایی خرگوش

افزایش سطوح پروتئین و انرژی، مقدار مصرف خوراک روزانه کاهش 

پیدا کرد که درجیره پروتئین و انرژی باال مقدار مصرف خوراک روزانه 

تری داشته محسوسنسبت به پروتئین انرژی کم و متوسط کاهش 

کمبود اسیدهای آمینه سبب باال رفتن مصرف  کهاست. مشخص شده 

داری ( به نتایج غیرمعنی201۹و همکاران ) Hadizaشود. خوراک می

بر روی خوراک بر روی افزایش مصرف وزن روزانه خرگوش دست 

دست آمده در این تحقیق بوده است. با هیافتند که مشابه گزارشات ب

های دار پروتئین روزانه مقدار انرژی مورد نیاز برای فعالیتافزایش مق

رو مقدار خوراک مقدار کافی تامین شده و از اینروزانه خرگوش به

 Hamedگزارش  دست آمده مشابههکه نتایج ب یافته است کاهش مصرفی

 و همکاران Tazzoli و (2012)  همکاران و Wang ( بود.201۶) همکاران و

بر روی تاثیر سطوح مختلف انرژی و پروتئین در  ( پژوهشی201۳)

داری در تفاوت معنی اخیرو مشابه با نتایج  ها انجام دادندخرگوش

دست نیامد. با توجه به هبین سطوح مختلف برای مصرف خوراک ب

ترین مقدار ضریب تبدیل خوراک در پروتئین انرژی کم کم 2جدول 

ترین مقدار ضریب تبدیل خوراک را و در پروتئین انرژی باال بیش

داشته است و برای پروتئین انرژی باال مقدار ضریب تبدیل خوراک 

تر از حالت پروتئین انرژی کم بوده است درصد بیش 50بیش از  تقریباً

و پروتئین انرژی متوسط نیز مقدار ضریب تبدیل خوراک نزدیک به 

نتایج آمده مشابه  دستهپروتئین انرژی باال داشته است که نتایج ب

Kaur چنینهم بود. (200۶) و همکاران Dias بیان  (2000) و همکاران

تری را به همراه تر پروتئین، مقدار ضریب خوراک کمکردند میزان کم

دار با افزایش ( نیز تاثیر غیرمعنی201۳) و همکاران Trocinoدارد. 

در انرژی خشک هضم مادهترین قابلیتپروتئین گزارش کردند. بیش

تری نسبت باال و کم مشاهده شد و پروتیئن انرژی متوسط مقدار کم

اند و مقدار قابلیت هضم ماده به این دو سطح پروتئین انرژی داشته

هم بوده است که نزدیک به حشک در پروتئین انرژی کم و زیاد تقریباً

 .( بود200۷) و همکاران Chamorro تحقیق مشابه

 سطح احتمال ميانگين خطای استاندارد پروتئين  انرژی باال پروتئين انرژی متوسط پروتئين انرژی کم عملکرد

 ۳8۹/0 1۹/105 ۳۳/1۶۳۹ ۳۳/182۶ ۳۳/1۶۴8 )گرم( وزن اولیه
 8۶۷/0 ۶۴/12۴ 1۶۶1 1۹8۶ 1۷01 )گرم( وزن نهایی

 258/0 2۴/1 5۴/1 ۶/۴ ۷5/۳ )گرم( افزایش وزن روزانه
 12۶0/0 ۶۷/11 ۹1 1۳0 115 )گرم( مصرف خوراک روزانه
 ۶۷۹8/0 ۷۳/2۴ ۷۹ ۷1  ۴۹ )درصد( ضریب تبدیل خوراک

 1۳۷۶/0 1۶8۴/۴ ۳۴/5۹ ۹۹/۴۶ 1۷/55 )درصد( قابلیت هضم ماده خشک

 سطح احتمال ميانگين خطای استاندارد پروتئين انرژی باال پروتئين انرژی متوسط پروتئين انرژی کم پارامترهای خونی

ab 10۳/22 b 128/55a ۶1/5 11۷/20 گلوکز  0۳/0  
۴۷/۴۹1 کلسترول  ۶۷/۹5  ۴2/۹5  ۴8/2۷  ۳2/0  

۹8/1۴1 گلسیریدتری  1825/18۶  2۶25/21۹  ۴2/۳۷  ۳8/0  
HDL 20/1۹کلسترول   ۳۳/2۶  ۳8/25  ۶5/۳  ۳۷/0  
LDL ۷۹/101کلسترول   11/۳2  1۹/2۶  12/2۴  ۹/0  
VLDL ۳۹/28کلسترول   2۴/۳۷  85/۴۳  ۴8/۷  ۳8/0  

 سطح احتمال ميانگين خطای استاندارد پروتئين انرژی باال پروتئين انرژی متوسط پروتئين انرژی کم فاکتور توليدمثل

<50b 100a ۳۳c  0001 درصد زایش  
۷/۶ زاییبچه  2/۶  5 ۳/1  ۷۷5/0  

۷/۳0 مدت زمان بارداری  8/۳0  5/۳1  ۴۷/0  ۶۷8/0  
۷/۳0 وزن نوزادان بدو تولد  ۳1 ۳۳ 2۴/1  52/0  
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و همکاران  Jang و (201۹) همکاران و Saidj خونی: هایفراسنجه

خرگوش با سطوح  خونی هایداری را در فراسنجه( تفاوت معنی201۴)

دست آمده برای کلسترول همختلف پروتئین گزارش کردند. نتایج ب

 یهایمرژ یاحتمال اثر( بر روی 2011) و همکاران Toussonنتایج  مشابه

 Thymus vulgaris)آویشن(و Nigella sativa  )سیاه دانه( یحاو ییغذا

ی خرگوش بوده است که این هااز اندام یخون و برخ پارامترهای در

محقق نیز بیان داشت استفاده از رژیم غذایی با سطوح مختلف 

پروتئین سبب کاهش میزان پارامترهای خونی در خرگوش شده است، 

حدوده چنین بیان کردند که افزایش پروتئین و باالتر رفتن از مهم

را نیز در حیوان به  طبیعی آن ممکن است افزایش عملکرد کبدی

طبیعی برای فرایندهای  که پروتئین در محدوده چرا همراه داشته باشد،

بدنی نیاز است که افزایش این مقدار ممکن است مقدار متابولیسم 

بدن را افزایش دهد و سبب تغییرات در میزان آلبومین در بدن حیوان 

مین امر سبب تغییر در عملکرد کبد در حیوان شده و وجود گردید و ه

و  Ovuruچنین گردد. هماسیدهای چربی نیز سبب سنتز پروتئین می

 یهاخرگوش در یوشیمیاییب خون یپارامترها روی بر نیز (200۴) همکاران

تحقیقی را صورت دادند روغن  افزودن آزمایشگاهی باطور بالغ به یمهن

نیز میزان کلسترول افزایش پیدا کرد و این محقق که در این تحقیق 

نیز بیان کرد که وجود اسیدهای چرب در میزان رژیم مصرفی سبب 

داری شده است. میزان کلسترول این خرگوش در طی دوره نگه افزایش

های تواند به فیبر موجود در جیرهچنین کاهش کلسترول خون میهم

های غذایی با فیبر باالتر مقدار غذایی ارتباط داشته باشد که در جیره

گلیسرید نیز افزایش پروتئین شود، برای تریتر میکلسترول بیش

های گلیسیرید در فراسنجهانرژی از کم به باال سبب افزایش میزان تری

پروتئین انرژی  های مورد آزمایش شده است و تقریباًخونی خرگوش

تری نسبت به پروتئین گلیسرید بیشدرصد مقدار تری 15باال مقدار 

انرژی متوسط داشته است و این مقدار برای پروتئین با انرژی کم 

و همکاران  Lei تر از پروتئین انرژی باال بوده است.درصد کم ۶0تقریبا 

ها ( بر روی تاثیر سطوح مختلف پروتئین بر روی رشد خرگوش200۴)

سبب افزایش که افزایش پروتئین  خونی آن بیان کردند هایو فراسنجه

های مورد آزمایش شده است که گلیسرید خون خرگوشمیزان تری

چنین شاید علت دست آمده مشابه نتایج این تحقیق است. همهنتایج ب

گلیسرید خون با افزایش سطح انرژی جیره دار تریافزایش غیرمعنی

به این دلیل باشد که استفاده بهتر از موادمغذی جهت رشد صورت 

  نمانده است. شدن به چربی باقی و مازاد انرژی برای تبدیلاست  گرفته

HDL نیز دارای یک روند افزایشی با میزان پروتئین  کلسترول خوب

 HDL انرژی بوده و هرچه میزان پروتئین انرژی افزایش یافته مقدار

انرژی متوسط  پروتئین تفاوت بین نیز زیادتر شده است، خوب کلسترول

تری ما این دو سطح با انرژی پروتئین کم مقدار بیشو باال زیاد نبوده ا

چند که این مقدار تفاوت نیز هیچ  رهاند، را در مقدار تفاوت داشته

گلیسرید، کلسترول، داری را رقم نزده است از طرفی تریتفاوت معنی

HDL  وLDL های متابولیسم انرژی اطالعات بسیار عنوان واسطهبه

چنین دهد. همزیولوژیک بدن ارائه میمفیدی جهت بررسی شرایط فی

ایی که بر سطح مصرف خوراک مشخص شده که هریک از عوامل جیره

 دهد و تاثیرگذار است مقدار متفاوتی را در اختیار حیوان قرار می

تواند مقدار ترشحات آنزیمی دستگاه گوارش را نیز تحت تاثیر قرار می

 و همکاران Maynerisن چوداده و آن را تغییر دهد که محققینی هم

( 200۳همکاران ) و Kwon کردند. را اعالم اییمشابه را نیز نتایج (201۹)

  HDLبرای کلسترول مقدار را کردند و افزایش ایی را گزارشمشابه نتایج

چنین نتایج افزایش پروتئین انرژی نشان داد که گزارش نمودند. هم

ست و افزایش انرژی شدت کاهش یافته ابه کلسترول بد LDLمیزان 

های آزمایش شده در خون خرگوش کلسترول بد LDLشدت مقدار به

مشابه نتایج  LDLدست آمده برای هرا کاهش داده است، نتایج ب

Kurowska رول تکاهش مقدار را برای کلس (2000) و همکارانLDL 

 برای خرگوش گزارش کردند. 

که  د( بوددرص 100ترین درصد زایش )بیش بررسی توليدمثل:

( 2002) همکاران و Pascual شد. مشاهده متوسط انرژی پروتئین تیمار در

و  پژوهشی بر روی سطوح مختلف انرژی برای خرگوش انجام دادند

بیان داشتند که افزایش سطح انرژی تا سطحی سبب افزایش میزان 

زایی تفاوتی بین برای فاکتور بچه شود.های ماده میزایش خرگوش

زایی ترین بچههای مختلف وجود نداشت اما بیشها با انرژیپروتئین

ها برای زمانی بود که پروتئین با انرژی کم در جیره غذایی خرگوش

های متوسط و باال سبب کاهش و افزایش پروتئین با انرژی وجود داشت

سه سطح پروتئین  هر داری بینمعنی که البته تفاوت شده است زاییبچه

ختلف وجود نداشت. پروتئین با سطوح انرژی مختلف های مبا انرژی

داری را بر روی مدت زمان بارداری نداشت چرا که مدت تاثیر معنی

ها در هر سه میزان پروتیئن انرژی کم، متوسط زمان بارداری خرگوش

 .(200۶و همکاران،  Palomaresو باال نزدیک به یکدیگر بوده است )

ایی غذایی بر روی خرگوش نتایج مشابهبر روی تاثیر پروتئین در رژیم 

دار در را گزارش کردند که پروتئین باال سبب یک کاهش غیرمعنی

شود اما برای وزن نوزاد در بدو تولد ها میزایی خرگوشباروری و بچه

توان بیان کرد که افزایش پروتئین انرژی از کم به باال سبب زیاد می

در بدو تولد شده اشت و داری وزن نوزدان خرگوش شدن غیرمعنی

ترین مقدار وزن نوزادان در پروتئین انرژی باال مشاهده شده است بیش

گرم بین  1۴/0ترین مقدار نیز در پروتئین انرژی کم که فقط و کم

دار وجود داشته است، اما پروتئین انرژی کم و متوسط تفاوت معنی

سطوح  اند.داشتهدار گرم با پروتئین انرژی باال تفاوت معنی ۳این دو 

غیر از درصد زایش هگیری بمختلف پروتئین و انرژی بر صفات اندازه
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 .Alrajab et al                                                                                                                                         و همکاران  الرجب

 

 کیلوکالری( و 2۴00) متوسط یانرژدار نداشت. در نتیجه تاثیر معنی

های ماده، آماده برای جفتگیری %( برای خرگوش 1۶) متوسط نیپروتئ

 .شودتوصیه می
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