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 Introduction: This study was conducted to investigate the effect of oscillating dietary protein 

concentration on nitrogen balance and daily weight gain in fattening male lambs. Oscillating 

crude protein in the diet and feeding it intermittently at intervals of one to several days is one 

of the ways to use crude protein optimally.  

Materials & Methods: Three diets were adjusted with 14, 12 and 16% crude protein but with 

the same energy. 8 male lambs were used in metabolic cages in a 4x4 Latin square design (four 

treatments with 2 replications). The first treatment received a diet with a crude protein level of 

14% constantly. The second to fourth treatments received diets with 12 and 16% crude protein 

at intervals of 24, 48 and 72 hours, respectively. Nitrogen balance, feed consumption, 

digestibility and some rumen and blood parameters were measured. 

Results: No significant difference was observed in terms of nitrogen consumption and 

excretion through urine or feces among the treatments. The lowest total excreted nitrogen (urine 

and feces) was observed in the treatment with 48-hour consumption interval (P=0.031). The 

retained nitrogen showed a significant increase in this treatment compared to the treatment with 

constant feeding (P=0.055). The experimental treatments did not show any significant 

difference in terms of dry matter consumption and daily weight gain. The highest digestibility 

of dry matter was observed in the treatment with 48-hour consumption interval (P=0.027) but, 

digestibility of crude protein and neutral detergent fiber did not show a significant difference 

between the experimental treatments. The highest rumen ammonia nitrogen and blood urea 

nitrogen were in the treatment with 48-hour crude protein consumption interval (P<0.05). 

Conclusion: The data indicate that the use of oscillating dietary crude protein concentration 

strategy in the diet of growing male lambs improves nitrogen retention and digestibility of dry 

matter. 
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ای نر پرواری انجام هه در برهزن روزانومنظور بررسی تأثیر تغذیه متناوب پروتئین خام جیره بر تعادل نیتروژن و افزایش این پژوهش به :مقدمه 

ینه از پروتئین خام ستفاده بهارهای ز راهکاشد. ایجاد نوسان در پروتئین خام جیره و تغذیه متناوب آن در فواصل زمانی یک تا چند روز یکی ا

 .شودمحسوب می

های رأس بره نر در قفس 8 درصد اما با انرژی یکسان تنظیم شدند. از 16و  12، 14سه جیره غذایی با پروتئین خام  ها:مواد و روش

ه بدرصد را  14ح پروتئین خام ای با سطجیرهتکرار( استفاده شد. تیمار اول  2)چهار تیمار با  4×4صورت طرح مربع التین متابولیک به

ساعت  72و  48، 24با تناوب  ترتیبدرصد را به 16و  12های با پروتئین خام کرد. تیمارهای دوم تا چهارم جیرهصورت ثابت دریافت می

 د. گیری شهازای و خونی اندهای شکمبهکردند. تعادل نیتروژن، مصرف خوراک، قابلیت هضم و برخی فراسنجهدریافت می

تروژن دفع شده ترین نیمکده نشد. داری از نظر مصرف نیتروژن و دفع آن از طریق ادرار یا مدفوع در بین تیمارها مشاهتفاوت معنی: نتایج

 یمار بار این تیمار نسبت به تد(. نیتروژن ابقاء شده نیز P=031/0ساعته مشاهده شد ) 48کل )ادرار و مدفوع( در تیمار با تناوب مصرف 

شک و افزایش وزن روزانه خ(. تیمارهای آزمایشی از نظر مصرف ماده P=055/0داری را نشان داد )تغذیه ثابت افزایش تمایل به معنی

( اما قابلیت P=027/0ده شد )ساعته مشاه 48هضم ماده خشک در تیمار با تناوب مصرف  ترین قابلیتداری نشان ندادند. بیشتفاوت معنی

وژن آمونیاکی رترین نیتبیش ندادند. داری را در بین تیمارهای آزمایشی نشانخام و الیاف نامحلول در شوینده خنثی تفاوت معنی ینهضم پروتئ

 (.>05/0Pساعته بود ) 48ای خون در تیمار با تناوب مصرف پروتئین خام شکمبه و نیتروژن اوره

هبود ابقای برشد سبب  ر در حالنهای برد تغدیه متناوب پروتئین خام در جیره برهنتایج نشان داد که استفاده از راه گیری:بحث و نتیجه

 .شودنیتروژن و قابلیت هضم ماده خشک خوراک می
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 قدمهم
اي و انتشار گلخانه گازهاي نقش مهمي در توليد خوراك مديريت       

ها در مورد سهم (. نگراني1هاي دامپروري دارد )نيتروژن در سيستم

هاي زيست محيطي ناشي از توليد محصوالت دامي ازجمله يندهآال

(. بنابراين 2است ) حال افزايش نشخواركننده در هايدام شير و گوشت

مغذي براي به حداقل  استفاده قرارگيري مواد بازدهي در مورد افزايش

ها از بدن حيوان بايد مورد توجه قرار گيرد. وقتي رساندن دفع آن

يتروژن در محيط وجود داشته باشد سبب رشد دفع بيش از حد ن

سطحي، آلودگي  هايدر آب شناختيبوم تعادل خوردن همو به هاجلبك

هاي زير زميني و آسيب ناشي از اسيدي شدن محصوالت زراعي آب

كننده پروتئين خام يك ماده عنوان مشخص(. نيتروژن به3شود )مي

بخش مورد نياز دام است.  ترينگران عنوانخوراكي يا جيره غذايي به

دفع آن در  كاهش عالوه بر استفاده از پروتئين رو افزايش بازدهياز اين

 هايتواند در كاهش هزينهمي محيطيمحيط و ايجاد مشكالت زيست

هاي محيط كه نيتروژن يكي از آاليندهجاييآن موثر باشد. از نيز تغذيه

يندگي محيط زيست رود و سهم اين عنصر در آالشمار ميزيست به

شود از طرفي صرفه هاي سطحي و زيرزميني و هوا مياعم از آب

تواند سبب كاهش جويي در استفاده از پروتئين خام خوراك مي

( لذا استفاده بهينه از اين ماده مغذي در 4هاي توليد شود )هزينه

 برخوردار است. خاصي اهميت نشخواركننده از هايدام غذايي هايجيره

كردهاي مختلفي را در مزرعه براي بهبود كارايي استفاده از روي

توان اجرا كرد. يكي از اين راهكارها نيتروژن در نشخواركنندگان مي

كاهش سطح پروتئين جيره است اما اين روش بر توليد حيوان اثر 

سازي نرخ تخمير زمان(. از راهكارهاي ديگر هم5گذارد )منفي مي

هاي محدودي جيره است كه منجر به موفقيت پروتئين و انرژي منابع

هاي پروتئين (. راهكار ديگر ايجاد نوسان در غلظت7و  6شده است )

خام جيره و تغذيه متناوب آن در فواصل زماني يك تا چند روز است 

كه اين روش نسبت به خوراندن مقادير ثابتي از پروتئين خام به 

ابقاي نيتروژن و مورد صورت روزانه در گوسفند و گاو سبب بهبود 

( 9و همكاران ) Doranalli (.8شود )مي در بدن استفاده قرارگيري آن

هايي با نوسان در غلظت هاي تغذيه شده با جيرهكه بره كردند گزارش

ساعته نسبت به  48درصد( با تناوب  1/16و  3/10پروتئين خام )

وژن درصد( ابقاي نيتر 7/12هايي با سطح پروتئين ثابت )جيره

درصد از نيتروژن  6/23در مقابل  1/32تري در بدن داشته )بيش

 276در مقابل  340تري نيز )چنين رشد روزانه بيشمصرفي( و هم

( گزارش كردند كه 10و همكاران ) Menezes گرم در روز( داشتند.

هاي داراي نوسان در پروتئين خام هاي نر با جيرهتغذيه گوساله

هاي جيره ساعته نسبت به 48زماني  فواصل ردرصد( د 5/14و  5/10)

يابد ( هر چند ابقاي نيتروژن افزايش مي5/12با پروتئين خام ثابت )

اما مصرف ماده خشك، قابليت هضم پروتئين خام و عملكرد رشد 

هاي پيشين كه پژوهشبا توجه به اين گيرد.تحت تأثير قرار نمي

سطح پروتئين خام جيره هاي مختلفي را براي ايجاد نوسان در زمان

در نظر گرفته بودند لذا هدف از اين پژوهش تعيين بهترين فاصله 

 72و  48 ،24هاي زماني در تغذيه متناوب پروتئين خام جيره )زمان

ساعت( در تعادل نيتروژن، قابليت هضم، مصرف خوراك و افزايش 

 باشد. هاي نر پرواري ميوزن روزانه در بره
 

 هامواد و روش

با متوسط  هاي پرواريبره با فرض مصرف در سه جيره غذايي       

بر اساس نيازهاي  گرم 250كيلوگرم و افزايش وزن روزانه  30وزن 

( و با استفاده از 11غذايي توصيه شده توسط انجمن ملي تحقيقات )

 سه سطح باSRNS (Small Ruminant Nutrition System )افزار نرم

تنظيم  (1)جدول  يكسان انرژي درصد و 16و  12، 14 ين خامئپروت

صورت ثابت درصد پروتئين خام كه به 14ند. جيره شماره يك با شد

گرفته شد.  عنوان تيمار يك يا شاهد درنظررسيد بهها ميتغذيه بره به

درصد  12ترتيب جيره شماره دو )با تيمارهاي دوم، سوم و چهارم به

درصد پروتئين خام( را با  16ا پروتئين خام( و جيره شماره سه )ب

رأس بره  8از  كردند.ساعت دريافت مي 72و  48 ،24تناوب زماني 

كيلوگرم در قالب طرح مربع  44/24±64/0نر قزل با ميانگين وزن 

بره خورانده شد.  2استفاده شد. هر تيمار در هر دوره به  4×4التين 

گيري مصرف اندازهها در يك قفس متابوليك با امكان هر كدام از بره

عمليات  آوري جداگانه مدفوع و ادرار قرار داشتند.خوراك و جمع

بهداشتي نظير كنترل سالمت عمومي، انجام واكسيناسيون با واكسن 

ها . برهآنتروتوكسمي و خوراندن داروي ضدانگل آلبندازول انجام شد

ها يكسان آزاد به آب داشته و شرايط محيطي براي همه آن دسترسي

روز عادت  18تا  16روزه شامل  24بود. كل آزمايش در چهار دوره 

اي با كه جيره 3گيري انجام شد )در تيمار روز اندازه 8تا  6پذيري و 

كرد براي يكسان شدن تناوب دريافت ساعته دريافت مي 48تناوب 

هاي ها با جيرهروز انجام شد(. بره 8مدت گيري بهغذايي، اندازه جيره

صبح و  8درصد وزن بدن خود در دو وعده  3و در حدود  آزمايشي

مانده خوراك دهي روز بعد باقيقبل از خوراك عصر تغذيه شدند. 17

روز )براي  6مدت هر دوره به 18شد. از روز آوري و توزين ميجمع

طور دام به روز( ادرار و مدفوع هر 8مدت هر دوره به 16 از روز 3 تيمار

ليتر ميلي 100آوري ادرار هاي جمعدر ظرف شد.آوري جمع جداگانه

درصد ريخته شده كه به هنگام ثبت حجم روزانه  10 اسيدسولفوريك

ليتر ميلي 70شد. حدود ادرار دفعي اين ميزان حجم از آن كسر مي
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ظروف پالستيكي  شده و در برداشت روزانه طوربه شده آوريجمع ادرار از

  داري شد.گراد نگهسانتي درجه -20 مخصوص ادرار در ليتريميلي 90
 

درصد ماده خشك بر  100هاي آزمايشي براساس جيره :1جدول 

 حسب درصد به همراه تركيبات شيميايي

 

نيتروژن از كسر مجموع نيتروژن دفعي از ادرار و مدفوع،  تعادل       

تركيبات شيميايي شامل  از نيتروژن دريافتي از خوراك محاسبه شد.

ماده خشك، ماده آلي، نيتروژن، پروتئين خام، چربي خام، خاكستر 

ينده خنثي با روش ( و الياف نامحلول در شو12هاي معمول )با روش

Van Soest آوري جمع روش با هضم قابليت شدند. تعيين (13) همكاران و

ليتر ميلي 50حدود  آخر هر دورهدر روز گيري شد. كل مدفوع اندازه

ساعت بعد از مصرف خوراك  معدي سه شكمبه با استفاده از لوله مايع

و  صاف شده هها اخذ شد. مايع اخذ شده با پارچه متقال دو الياز دام

با دقت  PB-11Sartoriusمتر مدل  pHآن با دستگاه  pHبالفاصله 

گيري مايع شكمبه تا زمان اندازه داريشد. براي نگه گيرياندازه 01/0

ميكروليتر اسيد  20ليتر مايع شكمبه نيتروژن آمونياكي به هر ميلي

ري ليتميلي 50 پالستيكي ظروف شده و در درصد اضافه 50 سولفوريك

(. نيتروژن آمونياكي 14داري شد )گراد نگهدرجه سانتي -20در 

خونگيري از  ( انجام شد.15و همكاران ) Souza مايع شكمبه با روش

صبح از سياهرگ  دهي وعدهقبل از خوراكدوره  روز آخر هرها در بره

درجه  -20در  بعد از جدا شدن سرمخون  هاينمونه گردن انجام شد.

خوني شامل  هايفراسنجه غلظت گيرياري شد. اندازهدهگراد نگسانتي

اتوآنااليزر )شركت روچ، مدل  خون با دستگاه ايگلوكز و نيتروژن اوره

 هاي شركت پارس آزمون انجام شد. كوباس، ساخت آلمان( و كيت

ويه ربا  شده تكرار التين مربعطرح  در قالب آمده دستبه هايداده

اري افزار آمهاي متعامد با نرممقايسه مدل خطي عمومي به همراه

(SAS)  (. در اين16مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت ) 1/9نسخه 

 طرح از مدل آماري زير استفاده شد.
Ylikj=μ+Ll+Ri+Ck+Tj+Elikj 

ين : ميانگμدهنده هر مشاهده در آزمايش، نشان Ylikjدر اين مدل 

ر ورد بررسي قراها با فرض صفر مكل جمعيتي كه از طريق نمونه

ر تيمار و : اثTj : اثر ستون،Ck: اثر رديف، Ri: اثر مربع، Ll گيرد،مي

Elikjزمون آها از : اثر اشتباه آزمايش است. براي مقايسه ميانگين

 استفاده شد. 05/0داري دانكن و سطح معني

 

 نتایج
همراه ابقاء و نتايج مربوط به تعادل )مصرف و دفع( نيتروژن به       

شده است.  داده نشان 2 هاي در حال رشد در جدولبازدهي آن در بره

داري از نظر مصرف نيتروژن در بين تيمارها مشاهده تفاوت معني

(. نيتروژن دفع شده از ادرار و مدفوع تفاوت آماري P=553/0نشد )

داري را بين تيمارها نشان نداد اما كل نيتروژن دفع شده )ادرار معني

دار شده هاي با سطح پروتئين نوسانهايي كه جيرهبرهو مدفوع( در 

ترين مقدار كم كردنددريافت مي ساعت 48 درصد( با تناوب 16و  12)

هايي كه با سطح ثابت پروتئين و با كه با مقدار دفع برهطوريبود به

(. P= 031/0) داشت داريمعني تفاوت شدندتغذيه مي ساعته 24 تناوب

درصد( تغذيه  14ه با سطح ثابت پروتئين خام )هايي كمقايسه بره

و  12هايي كه تناوب مصرف در پروتئين خام )شدند نسبت به برهمي

ساعت( داشتند، تمايل به  72و  48، 24درصد در فواصل زماني  16

شده در تيمار با تناوب  (. نيتروژن ابقاءP= 059/0كاهش را نشان داد )

داري معني تمايل به و درصدي 31 شافزاي ساعته 48 خام پروتئين مصرف

(055/0=Pرا در مقايسه با تيمار تغذيه )  ثابت پروتئين خام نشان داد

پروتئين خام  تيمار با تناوب مصرف چنين بازدهي ابقاء نيتروژن درهم

( را P=066/0داري )درصدي و تمايل به معني 30ساعته افزايش  48

 %14) 1جيره  
 پروتئين خام(

 %12) 2جيره 
 پروتئين خام(

 %16) 3جيره 
 پروتئين خام(

    اقالم جيره
 5 5 5 يونجه

 10 10 10 ذرت سيلو شده
 10 10 10 ندمكاه گ

 9/11 15 1/12 پوسته بادام
 25 25 25 دانه جو

 9 10 5/9 دانه ذرت
 4 4 4 تفاله چغندرقند

 14 14 16 سبوس گندم
 1/8 5 9/5 كنجاله سويا

 06/1 06/0 56/0 اوره
 70/0 70/0 70/0 كلسيم فسفاتدي
 24/0 24/0 24/0 كربنات سديمبي

 -مكمل معدني
 1ويتامينه

1 1 1 

    كيبات شيمياييتر
 98/15 98/11 99/13 پروتئين خام )درصد(

انرژي متابوليسمي 
)مگاكالري در هر 

 كيلوگرم(

67/2 67/2 67/2 

متابوليسم  پروتئين قابل
 )گرم در روز(

100 97 103 

الياف نامحلول در 
 شوينده خنثي )درصد(

56/35 20/35 71/34 

 70/2 76/2 80/2 چربي خام
 70/6 69/6 70/6 خاكستر

واحد  A ،100000المللي ويتامين واحد بين 500000يلوگرم از مكمل شامل كهر -1
 20ديم، سگرم  50گرم فسفر،  E ،20گرم ويتامين ميلي 3D ،100المللي ويتامين بين

 100گرم مس، ميلي 280گرم روي،  3گرم منگنز،  2گرم آهن،  3گرم منيزيوم، 
 گرم سلنيوم بود.ميلي 4د و گرم يميلي 100گرم كبالت، ميلي
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خام نشان داد. مقايسه تيمار  در مقايسه با تيمار تغذيه ثابت پروتئين

تغذيه ثابت پروتئين خام با تيمارهاي داراي تناوب مصرف پروتئين 

داري را از نظر نيتروژن ابقاء شده و بازدهي ابقاء خام تفاوت معني

نيتروژن نشان ندادند. مصرف خوراك، افزايش وزن و قابليت هضم 

ت. تفاوت اسنشان داده شده 3هاي در حال رشد در جدول در بره

داري از نظر مصرف ماده خشك در بين تيمارها مشاهده نشد معني

(559/0=Pافزايش وزن روزانه در بره .) گرم در  146تا  129ها بين

(. P=581/0مشاهده نشد ) تيمارها بين داريمعني تفاوت و بود متغير روز

هاي با سطح پروتئين هايي كه جيرهقابليت هضم ماده خشك در بره

كردند مي دريافت ساعت 48درصد( با تناوب  16و  12) شده دارننوسا

هاي خشك جيره ماده كه با قابليت هضمطوريترين مقدار بود بهبيش

شدند مي تغذيه ساعته 24 پروتئين و با تناوب با سطح ثابت كه هاييبره

(. هرچند مقايسه تيمار تغذيه P=027/0داري داشت )تفاوت معني

خام با تيمارهاي داراي تناوب مصرف پروتئين خام در ثابت پروتئين 

داري را از نظر قابليت هضم ساعت تفاوت معني 72و  24هاي زمان

ترين قابليت هضم ماده آلي مربوط به ماده خشك نشان ندادند. بيش

ساعته بود كه نسبت به تيمارهاي ديگر  48تيمار با تناوب مصرف 

(. قابليت هضم P=091/0هد )دداري را نشان ميتمايل به معني

داري را پروتئين خام و الياف نامحلول در شوينده خنثي تفاوت معني

اي هاي شكمبهندادند. برخي فراسنجه نشان تيمارهاي آزمايشي بين در

نشان داده شده است.  4هاي نر در حال رشد در جدول و خوني بره

 35/6تا  20/6شكمبه در بين تيمارهاي آزمايشي بين  pHميانگين 

ترين ميزان نيتروژن آمونياكي دار بود. بيشمعني تفاوت متغير و بدون

ساعته بود كه  48شكمبه در تيمار با تناوب مصرف پروتئين خام 

( را با تيمارهاي تغذيه ثابت و تناوب P=037/0داري )اختالف معني

ساعته نشان داد هرچند كه با تيمار داراي تناوب مصرف  72مصرف 

دار نبود. مقايسه نيتروژن آمونياكي شكمبه تيمار عته معنيسا 24

، 24تغذيه ثابت با تيمارهاي داراي تناوب در مصرف پروتئين خام )

گلوكز خون  داري را نشان نداد. هرچندساعت( تفاوت معني 72و  48

داري را نشان آزمايشي تفاوت معني تيمارهاي شده در بين گيرياندازه

 48اي خون در تيماري كه داراي تناوب مصرف اورهنداد اما نيتروژن 

اي در (. نيتروژن اورهP=044/0ترين مقدار بود )ساعته بود، بيش

تيمارهايي كه داراي تناوب مصرف در سطح پروتئين خام مصرفي 

داري را بودند نسبت به تيمار با تغذيه ثابت افزايش تمايل به معني

 (. P=056/0نشان داد )

 

 

 

 

 

 

 

 هاي در حال رشددر برهابقاء نيتروژن  بر تعادل وپروتئين خام جيره  ر تغذيه ثابت و متناوباث :2جدول 

 موارد

 تيمارهاي آزمايشي

SEM  ارزش
P 

مقايسه 

 5متعامد 
تغذيه ثابت 

1 

 24تناوب 

 2ساعت 

 48تناوب 

 3ساعت 

 72تناوب 

 4ساعت 

 312/0 553/0 058/0 42/19 46/19 50/19 53/19 )گرم در روز( شده نيتروژن مصرف

 598/0 229/0 382/0 35/10 22/9 95/9 08/10 نيتروژن دفع شده از ادرار )گرم در روز(

 169/0 146/0 269/0 67/4 07/5 44/5 51/5 نيتروژن دفع شده از مدفوع )گرم در روز(

 a58/15 a39/15 b29/14 ab01/15 290/0 031/0 059/0 )گرم در روز( 6كل نيتروژن دفع شده

 102/0 055/0 305/0 41/4 18/5 12/4 95/3 نيتروژن ابقاء شده )گرم در روز(

 116/0 066/0 620/1 03/23 85/26 31/21 61/20 ابقاء نيتروژن )درصد( بازدهي
: مقايسه 5ساعت؛  72و  48 ،24ا تناوب درصد پروتئين خام ب 16و  12هاي حاوي : تغذيه جيره4تا  2صورت روزانه؛ درصد پروتئين خام به 14تغذيه ثابت جيره حاوي  :1

 . هاي جدا شده از پوستبدون احتساب ريزش پشم و اليه: 6تغذيه ثابت با تيمارهاي داراي تناوب مصرف در پروتئين خام؛ 
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 نر هايدر بره مصرف ماده خشك، افزايش وزن روزانه و قابليت هضمبر پروتئين خام جيره  اثر تغذيه ثابت و متناوب :3جدول 

 موارد

 تيمارهاي آزمايشي

SEM  ارزشP 
مقايسه 

 5متعامد 
تغذيه ثابت 

1 

 24تناوب 

 2ساعت 

 48تناوب 

 3ساعت 

 72تناوب 

 4ساعت 

 - 705/0 508/0 200/24 750/24 750/24 075/24 وزن ابتداي دوره آزمايش )كيلوگرم(

 313/0 559/0 591/2 867 869 871 872 ماده خشك مصرفي )گرم در روز(

 278/0 581/0 522/9 135 145 146 129 افزايش وزن روزانه )گرم(

        قابليت هضم

 b28/64 b89/63 a17/69 ab96/66 226/1 027/0 111/0 ماده خشك )درصد(

 080/0 091/0 821/1 42/69 89/73 21/69 91/66 ماده آلي

 247/0 508/0 242/2 90/74 91/76 82/73 10/72 پروتئين خام

 982/0 878/0 286/2 87/52 35/55 28/53 90/53 ياف نامحلول در شوينده خنثيال
: مقايسه 5ساعت؛  72و  48 ،24درصد پروتئين خام با تناوب  16و  12: تغذيه جيره هاي حاوي 4تا  2درصد پروتئين خام به صورت روزانه؛  14تغذيه ثابت جيره حاوي  :1

  مصرف در پروتئين خام.تغذيه ثابت با تيمارهاي داراي تناوب 

 

 يتر(لگرم در دسي)ميليهاي نر در برهو خوني  ايهاي شكمبهفراسنجهبر پروتئين خام جيره  اثر تغذيه ثابت و متناوب :4جدول 

 موارد

 تيمارهاي آزمايشي

SEM 

 Pارزش 

تغذيه ثابت 
1 

 24تناوب 

 2ساعت 

 48تناوب 

 3ساعت 

 72تناوب 

 4ساعت 
 5متعامد  مدل

 ايهاي شكمبهسنجهفرا
pH 20/6 25/6 24/6 35/6 082/0 592/0 384/0 

 b87/11 ab24/13 a99/13 b63/11 594/0 037/0 134/0 نيتروژن آمونياكي

 هاي خونيفراسنجه

 339/0 680/0 494/1 82/80 33/82 16/81 13/83 گلوكز

 b62/15 ab31/16 a41/17 b08/16 412/0 044/0 056/0 اي خوننيتروژن اوره
: مقايسه 5ساعت؛  72و  48 ،24درصد پروتئين خام با تناوب  16و  12: تغذيه جيره هاي حاوي 4تا  2درصد پروتئين خام به صورت روزانه؛  14تغذيه ثابت جيره حاوي  :1

 دار هستند.درصد معني 5ح هاي با حروف غيرمشابه در سطميانگين سطر در هر تغذيه ثابت با تيمارهاي داراي تناوب مصرف در پروتئين خام.

 

 بحث
اي كه در مورد آلودگي محيط زيست ناشي هاي فزايندهنگراني       

از دفع بيش از حد نيتروژن از نشخواركنندگان وجود دارد سبب 

كارايي استفاده  بهبود براي راهكارهايي يافتن در پژوهشگران منديعالقه

كننده كل نيتروژن عييناز نيتروژن در دام شده است. عامل اصلي ت

در نشخواركنندگان، كل نيتروژن دريافتي از جيره غذايي است  دفعي

اند كه هاي پيشين در مورد عملكرد دام نشان داده(. پژوهش17)

كه جاييمحدود كردن پروتئين خام دريافتي از طريق خوراك از آن

بي دهد لذا راهكار مناسافزايش وزن بدن و توليد شير را كاهش مي

(. در نشخواركنندگاني كه 18براي كاهش دفع نيتروژن نيستند )

دار شده در فواصل هاي پركنسانتره با سطح پروتئين نوسانجيره

اي با كه جيرههاييكردند نسبت به آنساعت دريافت مي 48زماني 

تري در كردند، ابقاي نيتروژن بيشسطح پروتئين ثابت مصرف مي

( داشتند كه با 22و  21( و گوسفند )20و  19هاي پرواري )گوساله

( 23و همكاران ) Ludden نتايج اين پژوهش مطابقت دارد. هرچند

داراي نوسان در سطح پروتئين  هايهاي نر با جيرهبره هنگام تغذيه به

داري را نسبت به ساعته افزايش معني 48خام با تناوب مصرف 

داري را در ابقاي عنيهاي با سطح پروتئين خام ثابت افزايش مجيره

گزارش نكردند. در اين پژوهش هرچند نيتروژن مصرف شده  نيتروژن

در بين تيمارها مشابه بود اما كل نيتروژن دفع شده در تيمارهاي 

تر بود و اين نتيجه نشان داراي تناوب مصرف در پروتئين خام كم

افته دهد كه ابقاي نيتروژن و مورد استفاده قرارگيري آن بهبود يمي

شده است كه كارايي استفاده از نيتروژن در دام پايين  است. مشخص
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تري نيتروژن بعد از مصرف شود كه مقدار بيشاست و اين سبب مي

اي با هايي كه جيرهكه ابقاي نيتروژن در برهبا اين (.2دفع شود )

تر بود اما در افزايش كردند بيشساعته دريافت مي 48تناوب مصرف 

 22نداشت كه با نتايج پيشين مطابقت دارد ) ها تأثيريه برهروزان وزن

هاي پيشين افزايش وزن روزانه به (. هرچند در برخي پژوهش23و 

هايي با تناوب مصرف پروتئين خام نسبت به هنگام استفاده از جيره

(. گزارش 19و  9سطح ثابت پروتئين خام گزارش شده است ) مصرف

هايي جيره كه در نشخواركنندگاني يتروژنكه افزايش ابقاي ن است شده

علت افزايش كردند بهبا نوسان در سطح پروتئين خام دريافت مي

رسد كه انتقال اوره از نظر مي(. به21بازيافت اوره در شكمبه است )

هايي با سطح پروتئين خام مصرف جيره هايخون به شكمبه در زمان

هاي با مصرف متناوب هساعت( در جير 72و  48، 24هاي كم )زمان

تر شده و كمبود نيتروژن را در شكمبه جبران بيش پروتئين خام،

نمايد. در اين شرايط دفع نيتروژن از طريق ادرار نيز كاهش يافته مي

دار شود. عدم تفاوت معنيتر ميو بازدهي استفاده از نيتروژن بيش

ره در دليل محدود بودن جيها بهدر مصرف ماده خشك توسط بره

( نيز گزارش شده است كه با نتايج اين 24هاي پيشين )پژوهش

پژوهش مطابقت دارد. هرچند قابليت هضم ماده خشك در تيمار با 

داري داشته كه در تقابل با ساعته افزايش معني 48تناوب مصرف 

( است اما به هنگام 24و  23، 22، 21هاي پيشين )نتايج پژوهش

با تيمارهاي با تناوب مصرف در پروتئين  مقايسه تيمار تغذيه ثابت

داري در قابليت هضم ساعت( تفاوت معني 72و  24هاي خام )زمان

ماده خشك مشاهده نشد. اين نتيجه با نتايج گزارش شده توسط 

Cole (21به ) دار شده با سطح هاي نوسانها با جيرههنگام تغذيه بره

ساعت و  48يا  24درصد در فواصل زماني  15و  10پروتئين خام 

Ludden ( در تغذيه بره23و همكاران ) ساعته  48ها با تناوب مصرف

درصد  17و  13دار شده با سطح پروتئين خام هاي نوسانو جيره

( گزارش كردند 22) Mutsvangwaو  Kiranچنين مطابقت دارد. هم

دار شده با سطح پروتئين خام هاي نوسانها با جيرهكه تغذيه بره

هايي ساعته نسبت به جيره 48درصد و با تناوب مصرف  5/15و  5/9

درصد( داشتند تأثيري در قابليت  5/12خام ثابتي ) سطح پروتئين كه

و  Khattabسو با نتايج اين پژوهش هضم ماده خشك نداشت. هم

Wahed-Abdel (24به هنگام تغذيه ميش )هاي هاي شيرده با جيره

درصد( با  3/17و  2/11خام جيره )داراي نوسان در سطح پروتئين 

هاي با سطح پروتئين خام ساعت نسبت به جيره 72تناوب مصرف 

كردند كه قابليت هضم ماده خشك، ماده  درصد( گزارش 1/14ثابت )

هضم الياف نامحلول  قابليت نگرفت. تأثير قرار خام تحت آلي و پروتئين

و همكاران  denLud گزارش مطابق با حاضر در پژوهش خنثي شوينده در

( تحت تأثير تيمارهاي با سطح پروتئين خام ثابت و نوسان دار 23)

( گزارش كردند 24) Wahed-Abdelو  Khattabشده قرار نگرفت اما 

كه ايجاد نوسان در سطح پروتئين خام جيره نسبت به تغذيه ثابت 

شود. سبب افزايش قابليت هضم الياف نامحلول در شوينده خنثي مي

Menezes ( گزارش كردند كه تغذيه گوساله10و همكاران ) هاي نر

درصد( در  5/14و  5/10هاي داراي نوسان در پروتئين خام )با جيره

هاي با پروتئين خام ثابت ساعته نسبت به جيره 48فواصل زماني 

درصد( تأثيري در قابليت هضم ماده خشك، ماده آلي و الياف  5/12)

شت كه با نتايج اين پژوهش مطابقت نامحلول در شوينده خنثي ندا

 و اين پايداري( 25)شكمبه يك محيط با پايداري نسبي است دارد. 

 بين تيمارهاي آزمايشي شده است. pHدار سبب عدم تفاوت معني

هاي جيره هنگام مصرف كه به دهدهاي پيشين نشان ميپژوهش نتايج

تفاوت  شكمبه pHدار شده پروتئين خام با سطح ثابت يا نوسان

( 24هاي شيرده )( و ميش9هاي نر در حال رشد )داري در برهمعني

دار در افزايش معني نداشته است و اين در توافق با نتايج حاضر بود.

اي خون خون كه در محدوده نرمال قرار داشت غلظت نيتروژن اوره

( در تيمارهاي داراي نوسان در سطح پروتئين خام جيره نسبت 26)

با سطح ثابت پروتئين خام در پژوهش حاضر در تقابل با به تيمار 

Mutsvangwa (22 )و  Kiran( است. 21هاي پيشين )نتايج پژوهش

هاي داري نوسان در پروتئين ها با جيرهگزارش كردند كه تغذيه بره

ساعته نسبت به  48درصد( و با تناوب مصرف  5/15و  5/9خام )

درصد( داشتند تأثيري  5/12ي )ثابت پروتئين خام كه سطح هاييجيره

 Khattabمشابهي توسط  خون نداشت. نتايج ايغلظت نيتروژن اوره در

هاي با سطح ( به هنگام مقايسه مصرف جيره24) Wahed-Abdelو 

هاي شيرده گزارش دار شده در ميشپروتئين خام ثابت و نوسان

صرف هنگام مقايسه م ( به10) و همكاران Menezesچنين گرديد. هم

هاي گوساله دار شده درهاي با سطح پروتئين خام ثابت و نوسانجيره

اي خون در بين داري را از نظر غلظت نيتروژن اورهنر تفاوت معني

دنبال افزايش اي خون بهافزايش نيتروژن اورهنكردند.  مشاهده تيمارها

كه با نتايج اين  (27) گزارش شده استنيتروژن آمونياكي شكمبه 

پذيري پروتئين خام خوراك در قابليت تجزيه .ش مطابقت داردپژوه

(. 21اي خون تأثير داشته باشد )تواند در نيتروژن اورهشكمبه مي

Collins و Pritchard (28گزارش ) كه افزودن مكمل پروتئيني  كردند

پذيري پروتئين پايين به جيره مانند كنجاله گلوتن ذرت )با تجزيه

 اي خون نداشت اما زمانينيتروژن اوره ر افزايشد شكمبه( تأثيري در

سازي پروتئين خام جيره از كنجاله سويا )با تجزيه كه در مكمل

اي خون پذيري پروتئين باال در شكمبه( استفاده شد، نيتروژن اوره

داد كه استفاده از راهبرد تغذيه  نشان يافت. نتايج اين پژوهش افزايش

هاي غذايي سبب كاهش دفع نيتروژن، پروتئين خام در جيره متناوب
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بهبود ابقاي نيتروژن در بدن دام و بهبود قابليت هضم خوراك در 

 شود.هاي نر در حال رشد ميبره

 

 تشکر و قدرداني
مالي  از معاونت پژوهشي دانشگاه محقق اردبيلي بابت حمايت       

 شود.از اجراي اين پژوهش تشكر و قدرداني مي
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