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 چکیده

راس بره نر افشاري  12منظور بررسي اثر محدوديت غذايي و رشد جبراني در ميزان توليد پروتئين ميكروبي از در اين آزمايش به

صورت تصادفي به سه گروه تقسيم شدند. به تيمار شاهد در كل دوره ها بهكيلوگرم استفاده شد. بره 12بعد از شيرگيري با متوسط وزن 

درصد  03روز جيره محدوديت شامل  03و 03مدت ترتيب به)كاه، يونجه و كنسانتره( داده شد. به تيمارهاي دوم و سوم بهجيره پروار 

يري گمنظور تخمين پروتئين ميكروبي توليد شده از طريق اندازهدرصد يونجه داده شد و بعد از آن از جيره پروار داده شد. به 03كاه و 

هاي ادرار گرفته شد. از بار و در مجموع شش مرتبه نمونهسه بره هر دو هفته يك از هر تيمار شده از ادرار، مشتقات بازهاي پوريني دفع

گيري مشتقات بازهاي پوريني ادرار استفاده شد. نتايج حاصله نشان داد كه ( براي اندازهHPLCروش كروماتوگرافي مايع با كارايي باال )

وليد تها، ماده خشك مصرفي افزايش يافت و افزايش ماده خشك مصرفي سبب افزايش و افزايش وزن بره با طي مدت پرواردر كليه تيمارها 

تقات بازهاي توليد مشها و خوراك مصرفي افزايش يافت كه سبب افزايش شد. در تيمار شاهد با طي مدت پروار، وزن بره پروتئين ميكروبي

اني رشد جبرشروع  محدوديت غذايي وبا پايان  روز محدوديت توليد پروتئين ميكروبي 03و  03تيمار شد. در  پوريني و پروتئين ميكروبي

قابليت هضم بهتر جيره پروار باعث افزايش مصرف خوراك و افزايش  شد كه علت آن كيفيت جيره پروار بود. ضمناًافزوده  آنتوليد  بر

ن افزايش مصرف چنين ميكروبي شد. لذا اثر كيفيت جيره غذايي و هماسيد اوريك( و پروتئيو توليد مشتقات بازهاي پوريني )آالنتوئين 

  بود.( p<30/3)دار خوراك بر توليد پروتئين ميكروبي از لحاظ آماري معني
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 مقدمه
 هاییلپرواربندی در سن کم ممکن است از بروز پتانس       

نظر افزایش و تولید گوشت هر رأس  ژنتیکی بره نر افشاری از

راندمان الشه  حداکثر نرسیده ولذا وزن دام به  جلوگیری کند،

وار ع پروانداختن زمان شر یرو از طرف دیگر به تأخ یابدیکاهش م

از  و گرددیبزرگ شدن دنبه م ها وباعث تراکم چربی در بافت

؛ نیکخواه، 5731کاهد )فرزاد، یبازارپسندی الشه م کیفیت و

5721.)  

)در نشخوارکنندگان در ابتدای دستگاه گوارش خود        

ها دارند که عمل تخمیر یزمارگانیکروم متمرکز از ایتوده شکمبه(

 هاییکروبم وسیلهبه مصرفی پروتئین بخشی ازدهند. یم را انجام

که  ودشیو اسکلت کربنی شکسته م یشکمبه به آمونیاک، انرژ

RDP: Degradable Rumen) شکمبه در تجزیه قابل پروتئین

Protein) که به دو قسمت زود تجزیه )شود ینامیده مQDP: 

Quickly Degradable Protein) ( و دیرتجزیهSDP: Slowly 

Degradable Proteinتری از بخش کمشود. یمبندی ( بخش

ین که پروتئ شودیشیردان م نخورده وارد صورت دستپروتئین به

( UDP:UnDegraded Dietary Protein) شکمبه در تجزیهغیرقابل

شده به شیردان شامل پروتئین  . لذا پروتئین واردشودینامیده م

کریمی، ) است جیره پروتئین و ها(میکروب پیکر )پروتئین میکروبی

 دارای میکروبی تولیدی حدوداً . پروتئین(AFRC ،5336؛ 5736

. اسیدنوکلئیک است درصد 61و درصد پروتئین حقیقی  31

دار که در ساختار اسیدهای نوکلئیک بازهای حلقوی نیتروژن

قدار ها که مپیریمیدین و هاپورین ،کنند دو نوع هستندیمشرکت 

 ی نشخوارکنندگان کم است، این مقدار کمهاخوراکآن در 

د. شونیمباکتریایی تجزیه  تخمیر ها هم در شکمبه طیپورین

شده و پس از تجزیه به شکل ها جذب  ینپوربخش مهمی از 

ین( نتو آالیداوریک و اس یپوگزانتین، گزانتین،ه) قات پورینمشت

شوند. بنابراین اسیدهای نوکلئیکی که یماز طریق ادرار خارج 

 میکروبی دارند. دفع مشتقات منشأکنند اکثر یم شکمبه را ترک

برآورد پروتئین  ها همبستگی دارد لذاپورینی با جذب پورین

دفع مشتقات پورینی ممکن میکروبی در دسترس حیوان از روی 

 گردد. مزیت این روش این است که احتیاجی به حیوان کانوالیم

 وGomes ؛ AFRC ،5336؛ 5736)کریمی،  نیست شده گذاری

Chen ، 5336 ین محصولترمهم(. در کلیه تحقیقات آالنتو ین 

 دهش ها و مشتق اصلی دفع شده در ادرار بیانکاتابولیسم پورین

شده  وارد یکروبیم ینپروتئ یزانآن م ینبا تخم توانیلذا م است

؛ Puchala   ،5336و kulasek) نمود یینرا تع یکبه روده بار

Gomes  و Chen ، 5336 Rys ; ،تربیش در (.5331و همکاران 

 ندگاننشخوارکن شکمبه در شده سنتز پروتئین ای،تغذیه شرایط

 کوچک روده به شدهوارد  آمینه اسیدهای کل از درصد 51تا  26

(. Orskov ،5356؛ AFRC ،5336دهد )یم اختصاص خودبه را

که این موضوع اهمیت بررسی درخصوص پروتئین میکروبی تولید 

نماید. از جمله عوامل تاثیرگذار بر شده در شکمبه را ضروری می

 ،آن نیتروژن و منابعتولید و بازده پروتئین میکروبی در شکمبه 

نظر نوع و مقدار  فراهم شدن نیتروژن و انرژی از زمانیهم ،انرژی

و ، افزایش سطح تغذیه نرخ رقت، شکمبه هاییکروببرای م

خوراک دادن، مواد معدنی و دیگر مواد مغذی)مثل  دفعات

باشد شکمبه می pH گوگرد(، دگرگونی جمعیت میکروبی و

 (.5736)کریمی، 

 از استفاده شامل میکروبی پروتئین برآورد یهاروش       

ک پیمیلی استفاده از دی آمینو ،غذایی بدون پروتئین هاییرهج

استفاده ، اسیدهای نوکلئیک موجود در دوازدهه ،(DAPA) یداس

های پس از از ترکیب اسیدهای آمینه مواد هضم شده در قسمت

استفاده از و  76S، 51N، 76P داراستفاده از مواد نشان ،شکمبه

 (.5755باشد )فتاح نیا، می ادرار قات بازهای پورینیتمش

اثر سن شروع پروار بر عملکرد  (5736) موسوی و همکاران       

رأس بره نر در چهار گروه  61نر افشاری با استفاده از  یهابره

و  557/66روزگی با میانگین وزن  516و  26،36،566سنی 

 رم(چهاترتیب تیمار اول تا کیلوگرم )به 11/16و  76/72و  37/63

 روی ع پروار برواثر سن شرو گزارش نمودند که  بررسی نمودند

تر محققان معتقدند که بیش. دار بودها معنیافزایش وزن بره

محدودیت غذایی نباید قبل از سن سه ماهگی که وزن بدن به 

و Kamalzadeh د )کیلوگرم در گوسفند است اعمال شو 61

حیوانات جوان بخشی از وزن  تردر بیش یباًتقر (.5333 همکاران،

ویژه در تر بهاما در حیوانات مسن دهدیبدن را چربی تشکیل م

شده منحصراً از چربی تشکیل  وزن افزوده مراحل آخر رشد،

پرواری قبل از رسیدن به سنی که  یهالذا بهتر است دام شودیم

)قورچی و  ها را چربی تشکیل دهد کشتار شوندوزن افزوده آن

( اثر طول 5736موسوی و همکاران ) (.5751طرقبه، هصفرزاد

بره نر افشاری بررسی  رأس 72را بر خصوصیات الشه پروار دوره 

 و مقرون الشه خصوصیات از نظر پروار دوره طول و بهترین نمودند

 بود. روز 566پروار  بودن، مدت صرفه به

       Chen یدعنوان نمودند که بازده تول( 5336) ناهمکار و 

مبه از شک یسرعت عبور مواد هضم یشبا افزا یکروبیم ینپروتئ

 یبررس جهت یشیآزما (5753) یدیخورشجعفری یابد.یم یشافزا

 یزانم بر ییغذا ٔ  یرهسطوح مختلف کنسانتره در ج
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 هسگوسفند و بز انجام داد. اثر  یبر رو یکروبیم ینسنتز پروتئ

 66 یحاو یرهج، یاتمام علوفه یرهج شامل: ییغذا یرهنوع ج

در شکمبه را درصد کنسانتره  26 یحاو یرهجو  درصد کنسانتره

و  یزانم یرو ییغذا هاییرهاثر ج نشان داد که نمود و یبررس

. نبود داریسنتز شده در شکمبه معن یکروبیم ینپروتئ یزاندفع م

اثر استفاده از سطوح مختلف ( 5755فرجی و همکاران )وکیل

یی بر میزان سنتز پروتئین میکروبی در کنسانتره در جیره غذا

بررسی و گزارش نمودند  شکمبة گاومیش بومی استان مازندران

تغییر ) که پروتئین میکروبی تولید شده با افزایش نسبت کنسانتره

 و یریبردسیبیخط کیفیت جیره( افزایش یافت. در آزمایشی

 یزانسطوح مختلف مصرف خوراک بر م یرتأث( 5736)همکاران 

دفع  ینیبا استفاده از روش تع یاشکمبه یکروبیم ید پروتئینتول

. نمودند یرا بررس ینژاد کرمان یهاادرار بره در ینیمشتقات پور

در قالب طرح  ینر نژاد کرمان رأس بره ششاز  یقتحق یندر ا

  51و  566با سطوح مختلف  یمارمکرر در سه گروه ت التینمربع 

 یشیدر سه دوره آزما یاری،ختدرصد از مصرف خوراک ا 36و 

نشان داد که کاهش سطح  یجقرار گرفتند. نتا یشمورد آزما

دفع  یزان( مp<61/6) داریمصرف خوراک باعث کاهش معن

 راردا یقاز طر ینیکل مشتقات پور یزانم ینچنو هم ینآالنتو 

 نیپروتئ یدتول یزانسطح مصرف خوراک بر م یششد و با افزا

 و ی(. شاکرp<61/6در شکمبه گوسفندان افزوده شد ) یکروبیم

تز پسته بر سن یمحصول فرع یلویس یهاثر تغذ (5736) همکاران

 یوارنر پر یهارا در گوساله هایهو عملکرد کل یکروبیم ینپروتئ

 یرا بررس (کیلوگرم 5/511±1/57وزن  یانگین)با م ینهلشتا

حت ت یدفع ینآالنتو  یزانحاصله نشان داد که م یجنمودند. نتا

 هشد مشاهده یهاتفاوت و گرفت قرار یشیآزما هاییرهج یرتأث

 شیبه افزا توانیرا م ینآالنتو  یشافزا و ( بودP>65/6) داریمعن

 . نسبت داد یکروبیم ینپروتئ تریشخوراک و سنتز ب
گیری مشتقات پورینی از روش در این آزمایش برای اندازه

 HPLC: High Performanceباال ) بازدهیروماتوگرافی مایع با ک

Liquid Chromatography)  .استفاده شد 
 

 هاشمواد و رو
ورامین شهرستان در  5737در اواسط سال این آزمایش        

 های فلزیوسیله لولهداری گوسفندان بهجایگاه نگه .شدانجام 

نی افکگردید. بعد از شعله قسمت مساوی تقسیم 7به  )داربستی(

 داریو ضدعفونی جایگاه، گوسفندان مورد آزمایش به محل نگه

راس بره نر نژاد افشاری با میانگین سن سه ماه  65 منتقل شدند.

ها در روز اول ورود پس از کیلوگرم بودند، بره 63و متوسط وزن 

ظور من کشی شدند. بهساعت گرسنگی و تشنگی، وزن 52مدت 

 ضدانگل خوراکی های انگلی در روز بعد شربت دوکارهودگیرفع آل

لیتر سی و یک میلیسی 51میزان آلبندازول و تریکالبندازول به

صورت زیر پوستی دریافت کردند، مصرف آمپول آیورمکتین به

 ساعت از اجرای فاز 15روز تکرار شد. پس از  51شربت بعد از 

ای آنتروتوکسمی و تب برفکی همبارزه با انگل، واکسن اول برنامه

های روز عادت پذیری جیره 51ها پس از بره هم تزریق شدند.

شرح زیر دریافت کردند: تیمار یک )شاهد(: جیره آزمایشی را به

روز  76(، تیمار دو )NRC (5333پروار بر پایه جدول استاندارد 

)جیره  ایعلوفه با جیره کامالً روز 76 مدتبه تیمار محدودیت(: این

درصد کاه  16درصد یونجه خرد شده و  16 محدودیت( شامل

گندم و سپس تا پایان دوره با جیره پروار تغذیه شد. تیمار سه 

 16مدت روز محدودیت(: تغذیه این تیمار مشابه تیمار دو به 16)

ای )جیره محدودیت( و سپس تا پایان دوره با روز با جیره علوفه

یره پروار بر پایه جداول استاندارد جیره پروار تغذیه شدند. ج

NRC (5333) با نیاز  خشک ماده پایه کیلوگرم بر 76 برای وزن(

مگاکالری بر  2/6درصد، انرژی قابل متابولیسم  56پروتئین خام 

درصد  55خشک،  درصد یونجه 56 شامل کیلوگرم ماده خشک(

تفاله درصد  3درصد کنجاله تخم پنبه،  2جو،  درصد 11کاه گندم، 

درصد  1/6درصد مکمل ویتامین و مواد معدنی و  1/6 چغندر قند،

صورت آزاد تغذیه شدند. طول مدت آزمایش نمک طعام بود و به

آب مورد نیاز برای  روز بود. 566 پذیریدوره عادت بدون احتساب

 و با دسترسی آزاد تامین شد. داریدام کشیها از آب لولهشرب دام

(، خاکستر Dry Matterگیری ماده خشک )روش اندازه       

(Ash ،)ی اتر ۀعصار یاخام  یچرب(Eter Extract) ،خام ینپروتئ 

(Crude Protein)وسیله روش تجزیه مواد خوراکی )انجمن ، به

از روش . AOAC ,6666)متخصصین شیمی تجزیه( انجام شد )

( جهت اندازه گیری قابلیت 5327) Teryو  Tilley آزمایشگاهی

قابلیت هضم ماده م استفاده شد و از طریق محاسبات مربوطه، هض

مواد آلی قابل  (Dry Matter Digestibility:DMD) خشک

آلی  نسبت موادو  (Organic Matter Digestibility:OMDهضم)

 Digestible Organic Matter) خشک ماده در هضم قابل

Digestibility:DOMD یا Value D) (.5753، اغجری)ب برآرود شد 

درار ا یریگبره جهت نمونه سه یصورت تصادفبه تیماراز هر        

از و در مجموع شش مرتبه بار هفته یکو هر د، انتخاب شدند

 آن از در یک زمان مشخص گرفته شد.ادرار  یریگها نمونهبره

ادرار مشکل است لذا از  یآورجمع ،یامزرعه یطدر شرا کهییجا
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 هاییبطر ،( استفاده شد5736) نهمکارا و یروش شاکر

ه بست یمو دو طرف آن را س یدهرا از وسط بر یتریل 1/5 یکیپالست

 ریدر ز یزده و بعد از قرار دادن نیم بطر کش گرهبا ها را و سر آن

. ه شدزدگره ر کم یشکم بره در محل خروج ادرار، کش در باال

 وجمع شده  یادرار در بطر ،تحریک اثر پس از نصب وسیله، در

 دیبا اس یادرار را به نسبت مساو .شدیبالفاصله وسیله جدا م

حفظ مشتقات  ،pHداشتن نگه یندرصد )جهت پا  56 سولفوریک

 و قارچ( در ظروف یکروباز رشد م یریو جلوگ ینیپور یبازها

 یتظرف سییس 16 حدود که (یت)فالکن پل یبردارمخصوص نمونه

مان تا ز یریگنمونه یختار شماره بره و از ثبت ریخته و بعد داشت

 شد. یدارنگه گرادیدرجه سانت -66 یدر دما یشانجام آزما

 انسازم یولوژیکو ب یمواد سم یشگاهیبه مرکز آزما هانمونه       

ا هنمونه ،روز آزمایش در انتقال داده شد. استان تهران یدامپزشک

 همکاران و Georgeبراساس روش  سپس هشد خارج ادمانج حالت از

 6 نمونه از هرزدن هر نمونه، بعد از هم ،( استفاده شد6662)

سی سی 56های با حجم وسیله میکروپیپت در لولهسی بهسی

ریک سولفویدبا اس داریدامها در که نمونهبه این توجه با .شد ریخته

ها در زیر سه قرار داشت، آن pHدرصد مخلوط شده بودند و ده 

ها نمونه pH موالر، 5/6موالر  و 5)سود(  NAOHبا اضافه نمودن 

مناسب جهت انجام کار با دستگاه هفت  pH) هرا به هفت رساند

صورت ممکن است به ستون آسیب وارد شود(. باشد درغیر اینمی

سی سی 56آن به ها آب مقطر اضافه شد تا حجم بعد به نمونه

ریخته  مخصوص هایویال درها نمونه ،پس از صاف نمودنبرسد. 

نمونه نیز بر  مربوط به هر هایشماره بعد از بستن درب آن، و

گیری غلظت هجهت انداز HPLCدر دستگاه  روی آن درج شد و

)با توجه به شرایط موجود  اسیداوریک قرار داده شد آالنتو ین و

  گیری شد(.شده اندازه از چهار مشتق پورینی تنها دو مورد اشاره
 محاسبه انرژی قابل متابولیسم جیره پروار و محدودیت       

براساس آزمون گاز تولید شده از طریق معادله ذیل انجام شد 

(Menke  وSteingass ،5355): 

6 CP 6663/6+ CP613/6+GP 572/6+6/6=ME 

MEمگاژول بر کلیوگرم( : انرژی قابل متابولیسم( 

GP لیتر()میلی ساعت 61تولید شده برای : حجم گاز 

CPگرم در کیلوگرم ماده خشک( : پروتئین خام( 
 برای محاسبه پروتئین میکروبی طبق مراحل ذیل اقدام شد:

 Gomes (5331) و  Chenروش با و زیر فرمول براساس ابتدا -5 

از مشتقات پورینی دفع شده )مجموع آالنتو ین و اسید اوریک(، 

 :گیری شدلیتر( اندازهمول بر میلیشده )میلیهای جذب پورین

 (X61/6-e 31W51/6+)X51/6= Y 

Yلیتر ادرار(مول در میلی: مشتقات پورینی دفع شده )میلی 

Xلیتر ادرار(مول در میلیهای جذب شده )میلی: پورین 

W)وزن متابولیکی )کیلوگرم : 

e(355/6: عدد ثابت نپر) 

مول میلی 2/6تر از مشتقات پورینی بیشدفع ادرای  کل اگر       

ای ههرکیلوگرم وزن متابولیکی در روز باشد، سهم پورین به ازای

با منشاء درونی خیلی کم خواهد بود و ممکن است صفر باشد. در 

 های جذب شده برحسب رابطه زیر صورت مقدار پوریناین

 (:Chen  ،5353؛ 5336و همکاران،  Chenآید )دست میهب

51/6 X=Y÷ 

Y(ادرار لیترمول در میلی)میلی : مشتقات پورینی دفع شده 

X(ادرار لیترمول در میلیهای جذب شده )میلی: پورین 

یتر لبراساس فرمول زیر نیتروژن میکروبی)گرم در میلی -6

 :(Gomes  ،5331و  Chenگیری شد )ادرار( اندازه

(5666×552/6×57/6)÷ X36 =نیتروژن میکروبی 
× X 363/6 خالصه فرمول فوق( = نیتروژن میکروبی( 

Xدست آمده از فرمول اول(های جذب شده )به: پورین 

 مول( گرم در میلیها )میلی: مقدار ازت موجود در پورین36

 : قابلیت هضم پورین میکروبی57/6

 هشکمب هایمیکروب در موجود ازت کلبه پورینیازت نسبت :552/6

 61/2آمده نیتروژن میکروبی را در عدد دست همقادیر ب -7

رار( لیتر ادضرب نموده و مقدار پروتئین میکروبی )گرم در میلی

ثابتی است که برای تبدیل میزان نیتروژن به  61/2محاسبه شد. 

معادل پروتئینی آن در آزمایشات تعیین پروتئین خام مورد 

 (.5755فرجی و همکاران، گیرد )وکیلاستفاده قرار می

تیمار و  7تصادفی با  این پژوهش در قالب یک طرح کامالً       

گیری ادرار از گیری وزن و نمونهتکرار انجام گرفت. با اندازه 3

 گیری شدنظر اندازه مورد هایصفت برای مشاهدات مقدار تیمارها،

 (6657) افزارنرم توسط پردازش از پس آزمایش نتایج سپس و

EXCEL (6666) افزارنرم وسیلهبهSAS  رویه با و GLM آنالیز 

 کندان آزمون از استفاده با تیمارها میانگین و گردید کوواریانس

 . شدند مقایسه
 

          نتایج

ی هانتایج مربوط به آنالیز جیره: هاي غذاييآناليز جيره       

پروتئین خام،  است. شده آورده 7و 6 ،5 اشکال و 5 جدول در غذایی

ره لیسمی در جیسرعت تجزیه، قابلیت هضم و انرژی متابوثابت 

 باالتر از جیره محدودیت بود. (>61/6P) داریصورت معنیپروار به
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هاي خوراك )برحسب درصد(نمونهآناليز : نتايج 1 جدول

 خاكستر چربي خام پروتئين خام ماده خشك مشخصات نمونه

 b11/56 31/5 a7/51 61/31 جیره محدودیت

 a17/57 31/5 b5/5 37/36 جیره پروار

P-Value 325/6 6665/6 751/6 6665/6 

 باشد.( می>61/6Pدار در سطح )میانگین هر ستون با حروف غیرمشترک دارای اختالف معنی          
   

 

 

 

 انرژي متابوليسمينمودار  :2شکل   : نمودار ثابت سرعت تجزيه1شکل 
   

 
 قابليت هضمنمودار  :3شکل 

 .باشدمی( >61/6P) سطح در دارمعنی اختالف دارای غیرمشترک حروف با هاستون

در انتهای آزمایش اختالف وزن تیمارها : افزايش وزن       

روز  76و  16دار نشد ولی مصرف خوراک در تیمارهای یمعن

نمودار  1شکل بود که در  شاهدتر از تیمار ترتیب کممحدودیت به

 افزایش وزن هر سه تیمار نشان داده شده است. 

ی دست آمده پروتئین میکروبمقادیر به :ميکروبي پروتئين       

با روش مذکور ممکن است مقدار واقعی تولید شده توسط دام 

ی های آزمایشمنظور مقایسه جیرهبه مناسبی روش عمالً ولی نباشد،

 .از نظر پروتئین میکروبی تولید شده است

ه شده در هر س در ابتدای آزمایش پروتئین میکروبی تولید       

 پروتئین میکروبی تولید شده در انتهای بود. پایینی سطح در تیمار

 اهدش نسبت به ابتدای آن، در تیمار دو هفته ششم( )پایان آزمایش

روز محدودیت افزایش بیش از  76 درصدی، در تیمار 16 افزایش

 666روز محدودیت افزایش بیش از  16درصدی و در تیمار  766

اد. پروتئین میکروبی تولید شده در دو هفته سوم درصدی نشان د

ودیت غذایی قرار روز محدودیت که در وضعیت محد 16در تیمار 

 تر از دو تیمار دیگر کهکم (>61/6P)داری طور معنیداشت به

 پایان با چهارم جیره پروار را دریافت کردند بود و در دو هفته

 میکروبی پروتئینروز محدودیت،  16 محدودیت غذایی در تیمار

نبود  (P>61/6) داربین تیمارها معنی اختالف و داد نشان افزایش

 .(6)جدول 



  ....میزان تولید پروتئین خام میکروبی برمحدودیت غذایی و رشد جبرانی  یرتأث                          فر و همکاران دامغانمعزی

76 
 

 
: نمودار افزايش وزن تيمارها4شکل  

 
 ليتر ادرار دفع شده(: پروتئين ميکروبي )برحسب گرم در ميلي2جدول 

   تيمار  صفت/ زمان

 P-Value روزمحدوديت03 روزمحدوديت33 شاهد پروتئين ميکروبي

 6325/6 6532/6±6675/6 6131/6±6612/6 5677/6±6711/6 دوهفته اول

 5531/6 6512/6±6515/6 6111/6±6662/6 5512/6±6133/6 دوهفته دوم

 a6133/6 6515/6±a5375/6 6563/6±b6115/6 6665/6±6176/6 دوهفته سوم

 5633/6 6553/6±6736/6 6155/6±6576/6 5155/6±6563/6 دوهفته چهارم

 5675/6 5565/6±6113/6 6631/6±6517/6 6137/6±6673/6 دوهفته پنجم

 5631/6 6667/6±6256/6 6561/6±6652/6 5272/6±6252/6 ششمدوهفته 

 باشد.می (>61/6P)دار در سطح یمیانگین هر ردیف با حروف غیرمشترک دارای اختالف معن

مصرف خوراک، متوسط  مقایسه روند 3و 2، 1در اشکال        

نشان داده شده است.  افزایش وزن روزانه و پروتئین میکروبی

  گونه که مشخص است در تیمار شاهد با افزایش مصرف مادههمان

و  76تیمار دهد. در خشک، پروتئین میکروبی افزایش نشان می

روز محدودیت با پایان محدودیت غذایی و استفاده از جیره  16

که مصرف خوراک افزایش نداشت ولی تولید پروار با توجه به این

 پروتئین میکروبی افزایش نشان داد.

   

 

 

 
روند مصرف خوراك، متوسط افزايش وزن روزانه و نمودار  :0شکل 

 پروتئين ميکروبي توليد شده در تيمار شاهد

: نمودار روند مصرف خوراك، متوسط افزايش وزن روزانه 6شکل  

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

  بحث

گیری شده، در این آزمایش از بین دو مشتق پورینی اندازه       

درصد را شامل شد که با نتایج 66درصد و اسیداوریک  56آالنتو ین 

رین مشتق تترین و بیشنمودند آالنتو ین مهمعنوان  که تحقیقات کلیه

توجه به کیفیت جیره پروار )شامل: با پورینی است مطابقت دارد. 

قابلیت هضم، پروتئین خام، نرخ تولید گاز، انرژی متابولیسمی( باالتر، 

تری را در اختیار چنین انرژی و پروتئین بیشهم مواد مغذی و هم

ضم قابلیت ه وبی قرار داد. ضمناًمیکروب برای ساخت پروتئین میکر

بهتر جیره پروار باعث افزایش مصرف ماده خشک شد، عامل دیگر 

ها در طول مدت آزمایش افزایش مصرف ماده خشک، افزایش وزن بره

بود که سبب افزایش ماده خشک مصرفی شد که کلیه این عوامل بر 

 16و   76 رافزایش تولید پروتئین میکروبی تاثیرگذار بود. در دو تیما

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 

ولی اثر آن بر افزایش مصرف خوراک )با توجه  های شکمبه بودمیکروب

ه تواند حجم شکمببلیت هضم بهتر( کندتر بود که علت آن میبه قا

برد که ظرفیت آن افزایش باشد که از لحاظ فیزیکی مدتی زمان می

ه کیابد. در تیمار شاهد پروتئین میکروبی تولید شده با توجه به این

فقط از جیره پروار تغذیه شدند فقط تحت تاثیر مقدار مصرف خوراک 

رف خوراک، میزان پروتئین میکروبی تولید شده بود که با افزایش مص

 افزایش یافت که به تبع آن نیز افزایش وزن نیز رشد نشان داد.

عت سر یش مصرف خوراک وبا افزا ،با توجه به نتایج این آزمایش       

ا نتایج یافت که ب افزایش میکروبی پروتئین ،از شکمبه یهضم عبور مواد

Chen ( 5755همکاران ) و فرجیوکیل دارد. مطابقت (5336) همکاران و

بیان نمودند که پروتئین میکروبی تولید شده با افزایش نسبت 

این  باید که درکنسانتره )تغییر کیفیت جیره( افزایش می

آزمایش نیز با تغییر کیفیت جیره و استفاده از کنسانتره، پروتئین 

نشان  (5736)بردسیری و همکاران میکروبی افزایش یافت. خطیبی

 داریکه کاهش سطح مصرف خوراک باعث کاهش معن ندداد

(61/6>pم )نییمشتقات پور کل یزانم ینچنو هم یندفع آالنتو  یزان 

 یزانسطح مصرف خوراک بر م یشو با افزا شودمی راراد یقاز طر

د که در شومیدر شکمبه گوسفندان افزوده  یکروبیم ینپروتئ یدتول

کلیه تیمارها با افزایش وزن دام، ماده خشک مصرفی این آزمایش در 

 ماده خشک مصرفی بر تولید پروتئین میکروبی افزایش با و یافت افزایش

( علت افزایش پروتئین میکروبی 5736شد. شاکری و همکاران ) افزوده

ابقت مط بیان نمودند که با نتایج این آزمایشخوراک مصرف  یشافزارا 

 ییغذا هاییرهاثر ج که ( بیان نمود5753خورشیدی )دارد. جعفری

ده در سنتز ش یکروبیم ینو پروتئ ینیو دفع مشتقات پور یزانم یرو

 یست که با نتایج این آزمایش مغایرت دارد.ن داریشکمبه معن

 نشان رحاض درآزمایش پروتئین میکروبی به مربوط آنالیز نتایج       

افزایش کیفیت جیره غذایی چنین خوراک و هم مصرف افزایش دهدمی

ردد، گ)انرژی وپروتئین( موجب افزایش تولید پروتئین میکروبی می

لذا در دوره رشد جبرانی پروتئین میکروبی تولید شده نسبت به دوره 

ر از نظ تفاوت محدودیت غذایی در سطح باالتری قرار گرفت که این

   ( بود.>61/6P) دارمعنی آماری
 

 تشکر و قدرداني

و  یمواد سم یشگاهیمرکز آزمااین پژوهش با همکاری        

 دکتر نادر پورقاسم، ،استان تهران یسازمان دامپزشک یولوژیکب

آقای حمید احمدی از مسئوالن مرکز یاد  دکتر عبداهلل توسلی و

از همکاری آقای پرویز نجفی دانشجوی  شده انجام شد. ضمناً

واحد ورامین و آقای ارشد دانشگاه آزاد اسالمی کارشناسی

 .گرددمسعودی مالک دامداری محل اجرای آزمایش تشکر می
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