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چکیده
در اين آزمايش به منظور بررسي اثر محدوديت غذايي و رشد جبراني در ميزان توليد پروتئين ميكروبي از  12راس بره نر افشاري
بعد از شيرگيري با متوسط وزن  12كيلوگرم استفاده شد .برهها به صورت تصادفي به سه گروه تقسيم شدند .به تيمار شاهد در كل دوره
جيره پروار (كاه ،يونجه و كنسانتره) داده شد .به تيمارهاي دوم و سوم بهترتيب بهمدت  03و 03روز جيره محدوديت شامل  03درصد
كاه و  03درصد يونجه داده شد و بعد از آن از جيره پروار داده شد .بهمنظور تخمين پروتئين ميكروبي توليد شده از طريق اندازهگيري
مشتقات بازهاي پوريني دفع شده از ادرار ،از هر تيمار سه بره هر دو هفته يكبار و در مجموع شش مرتبه نمونههاي ادرار گرفته شد .از
روش كروماتوگرافي مايع با كارايي باال ( )HPLCبراي اندازهگيري مشتقات بازهاي پوريني ادرار استفاده شد .نتايج حاصله نشان داد كه
در كليه تيمارها با طي مدت پروار و افزايش وزن برهها ،ماده خشك مصرفي افزايش يافت و افزايش ماده خشك مصرفي سبب افزايش توليد
پروتئين ميكروبي شد .در تيمار شاهد با طي مدت پروار ،وزن برهها و خوراك مصرفي افزايش يافت كه سبب افزايش توليد مشتقات بازهاي
پوريني و پروتئين ميكروبي شد .در تيمار  03و  03روز محدوديت توليد پروتئين ميكروبي با پايان محدوديت غذايي و شروع رشد جبراني
بر توليد آن افزوده شد كه علت آن كيفيت جيره پروار بود .ضمناً قابليت هضم بهتر جيره پروار باعث افزايش مصرف خوراك و افزايش
توليد مشتقات بازهاي پوريني (آالنتوئين و اسيد اوريك) و پروتئين ميكروبي شد .لذا اثر كيفيت جيره غذايي و همچنين افزايش مصرف
خوراك بر توليد پروتئين ميكروبي از لحاظ آماري معنيدار ( )p>3/30بود.
کلمات کلیدی :محدودیت غذایی ،رشد جبرانی ،پروتئین میکروبی ،بره نژاد افشاري
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مقدمه
پرواربندی در سن کم ممکن است از بروز پتانسیلهای
ژنتیکی بره نر افشاری از نظر افزایش و تولید گوشت هر رأس
جلوگیری کند ،لذا وزن دام به حداکثر نرسیده و راندمان الشه
کاهش مییابد و از طرف دیگر به تأخیر انداختن زمان شروع پروار
باعث تراکم چربی در بافتها و بزرگ شدن دنبه میگردد و از
کیفیت و بازارپسندی الشه میکاهد (فرزاد5731 ،؛ نیکخواه،
.)5721
نشخوارکنندگان در ابتدای دستگاه گوارش خود (در
شکمبه) تودهای متمرکز از میکروارگانیزمها دارند که عمل تخمیر
را انجام میدهند .بخشی از پروتئین مصرفی بهوسیله میکروبهای
شکمبه به آمونیاک ،انرژی و اسکلت کربنی شکسته میشود که
پروتئین قابل تجزیه در شکمبه (Rumen Degradable :RDP
 )Proteinنامیده میشود که به دو قسمت زود تجزیه (:QDP
 )Quickly Degradable Proteinو دیرتجزیه (Slowly :SDP
 )Degradable Proteinبخشبندی میشود .بخش کمتری از
پروتئین بهصورت دست نخورده وارد شیردان میشود که پروتئین
غیرقابلتجزیه در شکمبه ()UnDegraded Dietary Protein:UDP
نامیده میشود .لذا پروتئین وارد شده به شیردان شامل پروتئین
میکروبی (پروتئین پیکر میکروبها) و پروتئین جیره است (کریمی،
5736؛  .)5336 ،AFRCپروتئین میکروبی تولیدی حدوداً دارای
 31درصد پروتئین حقیقی و  61درصد اسیدنوکلئیک است.
بازهای حلقوی نیتروژندار که در ساختار اسیدهای نوکلئیک
شرکت میکنند دو نوع هستند ،پورینها و پیریمیدینها که مقدار
آن در خوراکهای نشخوارکنندگان کم است ،این مقدار کم
پورینها هم در شکمبه طی تخمیر باکتریایی تجزیه میشوند.
بخش مهمی از پورین ها جذب شده و پس از تجزیه به شکل
مشتقات پورین (هیپوگزانتین ،گزانتین ،اسیداوریک و آالنتو ین)
از طریق ادرار خارج میشوند .بنابراین اسیدهای نوکلئیکی که
شکمبه را ترک میکنند اکثر منشأ میکروبی دارند .دفع مشتقات
پورینی با جذب پورینها همبستگی دارد لذا برآورد پروتئین
میکروبی در دسترس حیوان از روی دفع مشتقات پورینی ممکن
میگردد .مزیت این روش این است که احتیاجی به حیوان کانوال
گذاری شده نیست (کریمی5736 ،؛ 5336 ،AFRC؛  Gomesو
 .)5336 ،Chenدر کلیه تحقیقات آالنتو ین مهمترین محصول
کاتابولیسم پورینها و مشتق اصلی دفع شده در ادرار بیان شده
است لذا میتوان با تخمین آن میزان پروتئین میکروبی وارد شده
به روده باریک را تعیین نمود ( kulasekو 5336 ،Puchala؛
62

 Gomesو  Rys ;5336 ، Chenو همکاران .)5331 ،در بیشتر
شرایط تغذیهای ،پروتئین سنتز شده در شکمبه نشخوارکنندگان
 26تا  51درصد از کل اسیدهای آمینه وارد شده به روده کوچک
را بهخود اختصاص میدهد (5336 ،AFRC؛ .)5356 ،Orskov
که این موضوع اهمیت بررسی درخصوص پروتئین میکروبی تولید
شده در شکمبه را ضروری مینماید .از جمله عوامل تاثیرگذار بر
تولید و بازده پروتئین میکروبی در شکمبه نیتروژن و منابع آن،
انرژی ،همزمانی فراهم شدن نیتروژن و انرژی از نظر نوع و مقدار
برای میکروبهای شکمبه ،نرخ رقت ،افزایش سطح تغذیه و
دفعات خوراک دادن ،مواد معدنی و دیگر مواد مغذی(مثل
گوگرد) ،دگرگونی جمعیت میکروبی و  pHشکمبه میباشد
(کریمی.)5736 ،
روشهای برآورد پروتئین میکروبی شامل استفاده از
جیرههای غذایی بدون پروتئین ،استفاده از دی آمینو پیمیلیک
اسید ( ،)DAPAاسیدهای نوکلئیک موجود در دوازدهه ،استفاده
از ترکیب اسیدهای آمینه مواد هضم شده در قسمتهای پس از
شکمبه ،استفاده از مواد نشاندار  P76 ،N51 ،S76و استفاده از
مشتقات بازهای پورینی ادرار میباشد (فتاح نیا.)5755 ،
موسوی و همکاران ( )5736اثر سن شروع پروار بر عملکرد
برههای نر افشاری با استفاده از  61رأس بره نر در چهار گروه
سنی  26،36،566و  516روزگی با میانگین وزن  66/557و
 63/37و  72/76و  16/11کیلوگرم (بهترتیب تیمار اول تا چهارم)
بررسی نمودند و گزارش نمودند که اثر سن شروع پروار بر روی
افزایش وزن برهها معنیدار بود .بیشتر محققان معتقدند که
محدودیت غذایی نباید قبل از سن سه ماهگی که وزن بدن به
 61کیلوگرم در گوسفند است اعمال شود ( Kamalzadehو
همکاران .)5333 ،تقریباً در بیشتر حیوانات جوان بخشی از وزن
بدن را چربی تشکیل میدهد اما در حیوانات مسنتر بهویژه در
مراحل آخر رشد ،وزن افزوده شده منحصراً از چربی تشکیل
میشود لذا بهتر است دامهای پرواری قبل از رسیدن به سنی که
وزن افزوده آنها را چربی تشکیل دهد کشتار شوند (قورچی و
صفرزادهطرقبه .)5751 ،موسوی و همکاران ( )5736اثر طول
دوره پروار را بر خصوصیات الشه  72رأس بره نر افشاری بررسی
نمودند و بهترین طول دوره پروار از نظر خصوصیات الشه و مقرون
به صرفه بودن ،مدت پروار  566روز بود.
 Chenو همکاران ( )5336عنوان نمودند که بازده تولید
پروتئین میکروبی با افزایش سرعت عبور مواد هضمی از شکمبه
افزایش مییابد .جعفریخورشیدی ( )5753آزمایشی جهت بررسی
سطوح مختلف کنسانتره در جیرهٔ غذایی بر میزان
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سنتز پروتئین میکروبی بر روی گوسفند و بز انجام داد .اثر سه
نوع جیره غذایی شامل :جیره تمام علوفهای ،جیره حاوی 66
درصد کنسانتره و جیره حاوی  26درصد کنسانتره را در شکمبه
بررسی نمود و نشان داد که اثر جیرههای غذایی روی میزان و
دفع میزان پروتئین میکروبی سنتز شده در شکمبه معنیدار نبود.
وکیلفرجی و همکاران ( )5755اثر استفاده از سطوح مختلف
کنسانتره در جیره غذایی بر میزان سنتز پروتئین میکروبی در
شکمبة گاومیش بومی استان مازندران بررسی و گزارش نمودند
که پروتئین میکروبی تولید شده با افزایش نسبت کنسانتره (تغییر
کیفیت جیره) افزایش یافت .در آزمایشی خطیبیبردسیری و
همکاران ( )5736تأثیر سطوح مختلف مصرف خوراک بر میزان
تولید پروتئین میکروبی شکمبهای با استفاده از روش تعیین دفع
مشتقات پورینی در ادرار برههای نژاد کرمانی را بررسی نمودند.
در این تحقیق از شش رأس بره نر نژاد کرمانی در قالب طرح
مربع التین مکرر در سه گروه تیمار با سطوح مختلف  566و 51
و  36درصد از مصرف خوراک اختیاری ،در سه دوره آزمایشی
مورد آزمایش قرار گرفتند .نتایج نشان داد که کاهش سطح
مصرف خوراک باعث کاهش معنیدار ( )p>6/61میزان دفع
آالنتو ین و همچنین میزان کل مشتقات پورینی از طریق ادرار
شد و با افزایش سطح مصرف خوراک بر میزان تولید پروتئین
میکروبی در شکمبه گوسفندان افزوده شد ( .)p>6/61شاکری و
همکاران ( )5736اثر تغذیه سیلوی محصول فرعی پسته بر سنتز
پروتئین میکروبی و عملکرد کلیهها را در گوسالههای نر پرواری
هلشتاین (با میانگین وزن  511/5±57/1کیلوگرم) را بررسی
نمودند .نتایج حاصله نشان داد که میزان آالنتو ین دفعی تحت
تأثیر جیرههای آزمایشی قرار گرفت و تفاوتهای مشاهده شده
معنیدار ( )P<6/65بود و افزایش آالنتو ین را میتوان به افزایش
خوراک و سنتز بیشتر پروتئین میکروبی نسبت داد.
در این آزمایش برای اندازهگیری مشتقات پورینی از روش
کروماتوگرافی مایع با بازدهی باال (High Performance :HPLC
 )Liquid Chromatographyاستفاده شد.

مواد و روشها
این آزمایش در اواسط سال  5737در شهرستان ورامین
انجام شد .جایگاه نگهداری گوسفندان بهوسیله لولههای فلزی
(داربستی) به  7قسمت مساوی تقسیم گردید .بعد از شعلهافکنی
و ضدعفونی جایگاه ،گوسفندان مورد آزمایش به محل نگهداری
منتقل شدند 65 .راس بره نر نژاد افشاری با میانگین سن سه ماه
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و متوسط وزن  63کیلوگرم بودند ،برهها در روز اول ورود پس از
مدت  52ساعت گرسنگی و تشنگی ،وزنکشی شدند .به منظور
رفع آلودگیهای انگلی در روز بعد شربت دوکاره ضدانگل خوراکی
آلبندازول و تریکالبندازول بهمیزان  51سیسی و یک میلیلیتر
آمپول آیورمکتین بهصورت زیر پوستی دریافت کردند ،مصرف
شربت بعد از  51روز تکرار شد .پس از  15ساعت از اجرای فاز
اول برنامه مبارزه با انگل ،واکسنهای آنتروتوکسمی و تب برفکی
هم تزریق شدند .برهها پس از  51روز عادت پذیری جیرههای
آزمایشی را بهشرح زیر دریافت کردند :تیمار یک (شاهد) :جیره
پروار بر پایه جدول استاندارد  ،)5333( NRCتیمار دو ( 76روز
محدودیت) :این تیمار بهمدت  76روز با جیره کامالً علوفهای (جیره
محدودیت) شامل  16درصد یونجه خرد شده و  16درصد کاه
گندم و سپس تا پایان دوره با جیره پروار تغذیه شد .تیمار سه
( 16روز محدودیت) :تغذیه این تیمار مشابه تیمار دو بهمدت 16
روز با جیره علوفهای (جیره محدودیت) و سپس تا پایان دوره با
جیره پروار تغذیه شدند .جیره پروار بر پایه جداول استاندارد
 )5333( NRCبرای وزن  76کیلوگرم بر پایه ماده خشک (با نیاز
پروتئین خام  56درصد ،انرژی قابل متابولیسم  6/2مگاکالری بر
کیلوگرم ماده خشک) شامل  56درصد یونجه خشک 55 ،درصد
کاه گندم 11 ،درصد جو 2 ،درصد کنجاله تخم پنبه 3 ،درصد تفاله
چغندر قند 6/1 ،درصد مکمل ویتامین و مواد معدنی و  6/1درصد
نمک طعام بود و بهصورت آزاد تغذیه شدند .طول مدت آزمایش
بدون احتساب دوره عادتپذیری  566روز بود .آب مورد نیاز برای
شرب دامها از آب لولهکشی دامداری و با دسترسی آزاد تامین شد.
روش اندازهگیری ماده خشک ( ،)Dry Matterخاکستر
( ،)Ashچربی خام یا عصارۀ اتری ( ،)Eter Extractپروتئین خام
( ،)Crude Proteinبهوسیله روش تجزیه مواد خوراکی (انجمن
متخصصین شیمی تجزیه) انجام شد ( .(6666, AOACاز روش
آزمایشگاهی  Tilleyو  )5327( Teryجهت اندازه گیری قابلیت
هضم استفاده شد و از طریق محاسبات مربوطه ،قابلیت هضم ماده
خشک ( )DMD:Dry Matter Digestibilityمواد آلی قابل
هضم( )OMD:Organic Matter Digestibilityو نسبت مواد آلی
قابل هضم در ماده خشک ( Digestible Organic Matter
 DOMD:Digestibilityیا  )D Valueبرآرود شد (باغجری.)5753 ،
از هر تیمار بهصورت تصادفی سه بره جهت نمونهگیری ادرار
انتخاب شدند ،هر دو هفته یکبار و در مجموع شش مرتبه از
برهها نمونهگیری ادرار در یک زمان مشخص گرفته شد .از آن
جاییکه در شرایط مزرعهای ،جمعآوری ادرار مشکل است لذا از
52
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روش شاکری و همکاران ( )5736استفاده شد ،بطریهای
پالستیکی  5/1لیتری را از وسط بریده و دو طرف آن را سیم بسته
و سر آنها را با کش گره زده و بعد از قرار دادن نیم بطری در زیر
شکم بره در محل خروج ادرار ،کش در باالی کمر گره زده شد.
پس از نصب وسیله ،در اثر تحریک ،ادرار در بطری جمع شده و
بالفاصله وسیله جدا میشد .ادرار را به نسبت مساوی با اسید
سولفوریک  56درصد (جهت پا ین نگهداشتن  ،pHحفظ مشتقات
بازهای پورینی و جلوگیری از رشد میکروب و قارچ) در ظروف
مخصوص نمونهبرداری (فالکن پلیت) که حدود  16سیسی ظرفیت
داشت ریخته و بعد از ثبت شماره بره و تاریخ نمونهگیری تا زمان
انجام آزمایش در دمای  -66درجه سانتیگراد نگهداری شد.
نمونهها به مرکز آزمایشگاهی مواد سمی و بیولوژیک سازمان
دامپزشکی استان تهران انتقال داده شد .در روز آزمایش ،نمونهها
از حالت انجماد خارج شده سپس براساس روش  Georgeو همکاران
( )6662استفاده شد ،بعد از همزدن هر نمونه ،از هر نمونه 6
سیسی بهوسیله میکروپیپت در لولههای با حجم  56سیسی
ریخته شد .با توجه به اینکه نمونهها در دامداری با اسیدسولفوریک
ده درصد مخلوط شده بودند و  pHآنها در زیر سه قرار داشت،
با اضافه نمودن ( NAOHسود)  5موالر و 6/5موالر pH ،نمونهها
را به هفت رسانده ( pHمناسب جهت انجام کار با دستگاه هفت
میباشد درغیر اینصورت ممکن است به ستون آسیب وارد شود).
بعد به نمونهها آب مقطر اضافه شد تا حجم آن به  56سیسی
برسد .پس از صاف نمودن ،نمونهها در ویالهای مخصوص ریخته
و بعد از بستن درب آن ،شمارههای مربوط به هر نمونه نیز بر
روی آن درج شد و در دستگاه  HPLCجهت اندازهگیری غلظت
آالنتو ین و اسیداوریک قرار داده شد (با توجه به شرایط موجود
از چهار مشتق پورینی تنها دو مورد اشاره شده اندازهگیری شد).
محاسبه انرژی قابل متابولیسم جیره پروار و محدودیت
براساس آزمون گاز تولید شده از طریق معادله ذیل انجام شد
( Menkeو :)5355 ،Steingass
ME=6/6+6/572 GP+6/613 CP+6/6663 CP 6
 :MEانرژی قابل متابولیسم (مگاژول بر کلیوگرم)
 :GPحجم گاز تولید شده برای  61ساعت (میلیلیتر)
 :CPپروتئین خام (گرم در کیلوگرم ماده خشک)
برای محاسبه پروتئین میکروبی طبق مراحل ذیل اقدام شد:
 -5ابتدا براساس فرمول زیر و با روش  Chenو )5331( Gomes
از مشتقات پورینی دفع شده (مجموع آالنتو ین و اسید اوریک)،
پورینهای جذب شده (میلیمول بر میلیلیتر) اندازهگیری شد:
(Y=6/51X+)6/51W31e -6/61X
65

 :Yمشتقات پورینی دفع شده (میلیمول در میلیلیتر ادرار)
 :Xپورینهای جذب شده (میلیمول در میلیلیتر ادرار)
 :Wوزن متابولیکی (کیلوگرم)
 :eعدد ثابت نپر()6/355
اگر کل دفع ادرای مشتقات پورینی بیشتر از  6/2میلیمول
به ازای هرکیلوگرم وزن متابولیکی در روز باشد ،سهم پورینهای
با منشاء درونی خیلی کم خواهد بود و ممکن است صفر باشد .در
اینصورت مقدار پورینهای جذب شده برحسب رابطه زیر
بهدست میآید ( Chenو همکاران5336 ،؛ :)5353 ،Chen
X=Y÷6/51
 :Yمشتقات پورینی دفع شده (میلیمول در میلیلیتر ادرار)
 :Xپورینهای جذب شده (میلیمول در میلیلیتر ادرار)
 -6براساس فرمول زیر نیتروژن میکروبی(گرم در میلیلیتر
ادرار) اندازهگیری شد (  Chenو :)5331 ،Gomes
( =36X ÷)6/57×6/552×5666نیتروژن میکروبی
 = 6/363 × Xنیتروژن میکروبی (خالصه فرمول فوق)
 :Xپورینهای جذب شده (بهدست آمده از فرمول اول)
 :36مقدار ازت موجود در پورینها (میلیگرم در میلیمول)
 :6/57قابلیت هضم پورین میکروبی
 :6/552نسبت ازتپورینی بهکل ازت موجود در میکروبهای شکمبه
 -7مقادیر بهدست آمده نیتروژن میکروبی را در عدد 2/61
ضرب نموده و مقدار پروتئین میکروبی (گرم در میلیلیتر ادرار)
محاسبه شد 2/61 .ثابتی است که برای تبدیل میزان نیتروژن به
معادل پروتئینی آن در آزمایشات تعیین پروتئین خام مورد
استفاده قرار میگیرد (وکیلفرجی و همکاران.)5755 ،
این پژوهش در قالب یک طرح کامالً تصادفی با  7تیمار و
 3تکرار انجام گرفت .با اندازهگیری وزن و نمونهگیری ادرار از
تیمارها ،مقدار مشاهدات برای صفتهای مورد نظر اندازهگیری شد
و سپس نتایج آزمایش پس از پردازش توسط نرمافزار ()6657
 EXCELبهوسیله نرمافزار ( SAS )6666و با رویه  GLMآنالیز
کوواریانس گردید و میانگین تیمارها با استفاده از آزمون دانکن
مقایسه شدند.

نتایج
آناليز جيرههاي غذايي :نتایج مربوط به آنالیز جیرههای
غذایی در جدول  5و اشکال  6 ،5و 7آورده شده است .پروتئین خام،
ثابت سرعت تجزیه ،قابلیت هضم و انرژی متابولیسمی در جیره
پروار بهصورت معنیداری ( )P<6/61باالتر از جیره محدودیت بود.
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جدول  :1نتايج آناليز نمونههاي خوراك (برحسب درصد)
مشخصات نمونه

ماده خشك

پروتئين خام

چربي خام

خاكستر

جیره محدودیت
جیره پروار

31/61
36/37
6/325

56/11
57/17a
6/6665

5/31
5/31
6/751

51/7
5/5b
6/6665

P-Value

b

a

میانگین هر ستون با حروف غیرمشترک دارای اختالف معنیدار در سطح ( )P<6/61میباشد.

شکل  :2نمودار انرژي متابوليسمي

شکل  :1نمودار ثابت سرعت تجزيه

شکل  :3نمودار قابليت هضم
ستونها با حروف غیرمشترک دارای اختالف معنیدار در سطح ( )P<6/61میباشد.

افزايش وزن :در انتهای آزمایش اختالف وزن تیمارها
معنیدار نشد ولی مصرف خوراک در تیمارهای  16و  76روز
محدودیت بهترتیب کمتر از تیمار شاهد بود که در شکل  1نمودار
افزایش وزن هر سه تیمار نشان داده شده است.
پروتئين ميکروبي :مقادیر بهدست آمده پروتئین میکروبی
با روش مذکور ممکن است مقدار واقعی تولید شده توسط دام
نباشد ،ولی عمالً روش مناسبی بهمنظور مقایسه جیرههای آزمایشی
از نظر پروتئین میکروبی تولید شده است.
در ابتدای آزمایش پروتئین میکروبی تولید شده در هر سه
تیمار در سطح پایینی بود .پروتئین میکروبی تولید شده در انتهای

آزمایش (پایان دو هفته ششم) نسبت به ابتدای آن ،در تیمار شاهد
افزایش  16درصدی ،در تیمار  76روز محدودیت افزایش بیش از
 766درصدی و در تیمار  16روز محدودیت افزایش بیش از 666
درصدی نشان داد .پروتئین میکروبی تولید شده در دو هفته سوم
در تیمار  16روز محدودیت که در وضعیت محدودیت غذایی قرار
داشت بهطور معنیداری ( )P<6/61کمتر از دو تیمار دیگر که
جیره پروار را دریافت کردند بود و در دو هفته چهارم با پایان
محدودیت غذایی در تیمار  16روز محدودیت ،پروتئین میکروبی
افزایش نشان داد و اختالف بین تیمارها معنیدار ( )P<6/61نبود
(جدول .)6
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معزیدامغانفر و همکاران

شکل :4نمودار افزايش وزن تيمارها
جدول  :2پروتئين ميکروبي (برحسب گرم در ميليليتر ادرار دفع شده)
تيمار

صفت /زمان
پروتئين ميکروبي

شاهد

33روزمحدوديت

03روزمحدوديت

P-Value

دوهفته اول
دوهفته دوم
دوهفته سوم
دوهفته چهارم
دوهفته پنجم
دوهفته ششم

6/5677±6/6711
6/5512±6/6133
6/6133a±6/6176
6/5155±6/6563
6/6137±6/6673
6/5272±6/6252

6/6131±6/6612
6/6111±6/6662
6/5375a±6/6515
6/6155±6/6576
6/6631±6/6517
6/6561±6/6652

6/6532±6/6675
6/6512±6/6515
6/6115b±6/6563
6/6553±6/6736
6/5565±6/6113
6/6667±6/6256

6/6325
6/5531
6/6665
6/5633
6/5675
6/5631

میانگین هر ردیف با حروف غیرمشترک دارای اختالف معنیدار در سطح ( )P<6/61میباشد.

در اشکال  2 ،1و 3مقایسه روند مصرف خوراک ،متوسط
افزایش وزن روزانه و پروتئین میکروبی نشان داده شده است.
همانگونه که مشخص است در تیمار شاهد با افزایش مصرف ماده

شکل  :0نمودار روند مصرف خوراك ،متوسط افزايش وزن روزانه و
پروتئين ميکروبي توليد شده در تيمار شاهد

76

خشک ،پروتئین میکروبی افزایش نشان میدهد .در تیمار  76و
 16روز محدودیت با پایان محدودیت غذایی و استفاده از جیره
پروار با توجه به اینکه مصرف خوراک افزایش نداشت ولی تولید
پروتئین میکروبی افزایش نشان داد.

شکل  :6نمودار روند مصرف خوراك ،متوسط افزايش وزن روزانه
و پروتئين ميکروبي توليد شده در تيمار 33روز محدوديت
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شکل  :7نمودار روند مصرف خوراك ،متوسط افزايش وزن روزانه وپروتئين ميکروبي توليد شده در تيمار 03روز محدوديت

بحث
در این آزمایش از بین دو مشتق پورینی اندازهگیری شده،
آالنتو ین  56درصد و اسیداوریک 66درصد را شامل شد که با نتایج
کلیه تحقیقات که عنوان نمودند آالنتو ین مهمترین و بیشترین مشتق
پورینی است مطابقت دارد .با توجه به کیفیت جیره پروار (شامل:
قابلیت هضم ،پروتئین خام ،نرخ تولید گاز ،انرژی متابولیسمی) باالتر،
هم مواد مغذی و همچنین انرژی و پروتئین بیشتری را در اختیار
میکروب برای ساخت پروتئین میکروبی قرار داد .ضمناً قابلیت هضم
بهتر جیره پروار باعث افزایش مصرف ماده خشک شد ،عامل دیگر
افزایش مصرف ماده خشک ،افزایش وزن برهها در طول مدت آزمایش
بود که سبب افزایش ماده خشک مصرفی شد که کلیه این عوامل بر
افزایش تولید پروتئین میکروبی تاثیرگذار بود .در دو تیمار  76و 16
روز محدودیت ،پروتئین میکروبی تولید شده عالوه بر مقدار مصرف
خوراک تحت تاثیر جیره غذایی افزایش یافت .اثر جیره پروار بر روی
پروتئین میکروبی سریع بود که علت آن افزایش مواد مغذی برای
میکروبهای شکمبه بود ولی اثر آن بر افزایش مصرف خوراک (با توجه
به قابلیت هضم بهتر) کندتر بود که علت آن میتواند حجم شکمبه
باشد که از لحاظ فیزیکی مدتی زمان میبرد که ظرفیت آن افزایش
یابد .در تیمار شاهد پروتئین میکروبی تولید شده با توجه به اینکه
فقط از جیره پروار تغذیه شدند فقط تحت تاثیر مقدار مصرف خوراک
بود که با افزایش مصرف خوراک ،میزان پروتئین میکروبی تولید شده
افزایش یافت که به تبع آن نیز افزایش وزن نیز رشد نشان داد.
با توجه به نتایج این آزمایش ،با افزایش مصرف خوراک و سرعت
عبور مواد هضمی از شکمبه ،پروتئین میکروبی افزایش یافت که با نتایج
 Chenو همکاران ( )5336مطابقت دارد .وکیلفرجی و همکاران ()5755
بیان نمودند که پروتئین میکروبی تولید شده با افزایش نسبت
کنسانتره (تغییر کیفیت جیره) افزایش میباید که در این

آزمایش نیز با تغییر کیفیت جیره و استفاده از کنسانتره ،پروتئین
میکروبی افزایش یافت .خطیبیبردسیری و همکاران ( )5736نشان
دادند که کاهش سطح مصرف خوراک باعث کاهش معنیدار
( )p>6/61میزان دفع آالنتو ین و همچنین میزان کل مشتقات پورینی
از طریق ادرار میشود و با افزایش سطح مصرف خوراک بر میزان
تولید پروتئین میکروبی در شکمبه گوسفندان افزوده میشود که در
این آزمایش در کلیه تیمارها با افزایش وزن دام ،ماده خشک مصرفی
افزایش یافت و با افزایش ماده خشک مصرفی بر تولید پروتئین میکروبی
افزوده شد .شاکری و همکاران ( )5736علت افزایش پروتئین میکروبی
را افزایش مصرف خوراک بیان نمودند که با نتایج این آزمایش مطابقت
دارد .جعفریخورشیدی ( )5753بیان نمود که اثر جیرههای غذایی
روی میزان و دفع مشتقات پورینی و پروتئین میکروبی سنتز شده در
شکمبه معنیدار نیست که با نتایج این آزمایش مغایرت دارد.
نتایج آنالیز مربوط به پروتئین میکروبی درآزمایش حاضر نشان
میدهد افزایش مصرف خوراک و همچنین افزایش کیفیت جیره غذایی
(انرژی وپروتئین) موجب افزایش تولید پروتئین میکروبی میگردد،
لذا در دوره رشد جبرانی پروتئین میکروبی تولید شده نسبت به دوره
محدودیت غذایی در سطح باالتری قرار گرفت که این تفاوت از نظر
آماری معنیدار ( )P<6/61بود.

تشکر و قدرداني
این پژوهش با همکاری مرکز آزمایشگاهی مواد سمی و
بیولوژیک سازمان دامپزشکی استان تهران ،دکتر نادر پورقاسم،
دکتر عبداهلل توسلی و آقای حمید احمدی از مسئوالن مرکز یاد
شده انجام شد .ضمناً از همکاری آقای پرویز نجفی دانشجوی
کارشناسیارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین و آقای
مسعودی مالک دامداری محل اجرای آزمایش تشکر میگردد.
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