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( <3p /30) دارییمعن آماری تفاوت دوره، پایان در که دهدنتایج نشان می. شد انجام BUN و NEFA ، BHBAبررسی منظوربه 213
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 مقدمه
 تصور سنتی صورتبه گوسفند پرورش ایران در جاکهآن از       

 رینتعمده و بوده بومی گوسفند هاینژاد تمامی تقریباً و گیردمی

 بر زیادی فشار ،است زراعی هایزمین و مراتع هاآن تغذیه منبع

 هر در دام پرورش کهاین به توجه با. شودمی وارد کشور مراتع

 آن زراعی هایزمین و مراتع طبیعی رویش به بستگی منطقه

  پایین موجود خوراک کیفیت خشک فصول در ،دارد منطقه

 که گاوهایی نمودند بیان( 8991) همکاران و Hornik. باشدمی

 نکردند دریافت ایکنسانتره مکمل خشک، فصل مدت طول در

 تریسریع رشد سالیخشک رفتن بین از با مرطوب فصل در

 برای گوسفند الزم سن مورد در قطعی مدارک اگرچه .داشتند

 تربیش ولی ندارد وجود تغذیه دوباره محدودیت برنامه آغاز

 سه سن از قبل نباید دیتومحد که اندعقیده این بر پژوهشگران

 شود اعمال است گوسفند در کیلوگرم 52 بدن وزن که ماهگی

(Hornik ؛8991، همکاران و Kamalzadeh 8991، همکاران و.) 

کارایی استفاده از  با اعمال محدودیت غذایی قبل از دوره پروار،

 شودیابد و باعث میخوراک افزایش و ضریب تبدیل بهبود می

مقدار چربی احشایی کاهش و مقدار گوشت لخم افزایش یابد 

 (.8814 )عزیزی و همکاران،

 اختیار در آزاد صورتبه غذا اگر حتی بالغ حیوانات اکثر در       

 ثابت بیش و کم طوالنی هایمدت طی بدن وزن ،گیرد قرار هاآن

 یزانم که شودمی استنباط طوراین فوق تفاصیل با ماندمی باقی

 شتهدا قرار بلندمدت کنترل و مدتکوتاه کنترل تحت غذا مصرف

 در دومی و غذا وعده یک مصرف اتمام و شروع به مربوط اولی که

 ان،همکار و است )مکدونالد بلندمدت در انرژی تعادل حفظ با ارتباط

 عمدتاً هستند موثر رشد در که خونی مهم هایشاخص ( .8839

 چربی و پروتئین متابولیسم نهایی محصول .هستند انرژی منابع از

 ،(NEFA) استریفهغیر چرب اسیدهای تولید به بدن در

( BUN) خون ایاوره نیتروژن و( BHB) بوتیرات بتاهیدروکسی

 وضعیت و هستند خون در مهمی هایمتابولیت که انجامدمی

 (.8891همکاران، و دهند )ذاکریمی نشان حیوانات در را انرژی

 رولگلیس سه ظرفیتی، الکل و چرب استراسیدهای ها،چربی       

 شودمی اطالق نیز گلیسرول آسیل یا گلیسرآلدئید هاآن به و بوده

 برای محل ترینمهم آدیپوز بافت .(8839 همکاران، و مکدونالد)

 ،خوک بز، گوسفند، گاو، در اسیدچرب( نوسازی) بافتی سنتز

 دکب پرندگان و انسان در کهدرحالی است گربه و سگ خرگوش،

 در(. 8895 )کریمی، باشدمی چرب اسید بافتی سنتز اصلی محل

 در اسیداستیک از درصد دو سیری حالت در شده تغذیه حیوان

 لحاص بوتیریک اسیدبتاهیدروکسی از درصد پنج و چرخش حال

 در اما باشدمی اسیدپالمیتیک صورتبه کبدی ساز و سوخت

 59 و اسیداستیک برای درصد 83 به میزان این گرسنه حیوانات

 چون .یابدمی افزایش بوتیریک اسیدبتاهیدروکسی برای درصد

 پالسما( NEFA) غیراستریفه چرب اسیدهای از نیمی بیش کما

 چرب یاسیدها تربیش پراکنش. دهدمی تشکیل اسیدپالمیتیک را

 غلظت. کرد خواهد برابر دو حدود را میزان این غیراستریفه

NEFA (.8895 شود )کریمی،می زیاد انرژی منفی توازن با 

 راه از غیرمستقیم و مستقیم طوربه NEFA اکسیداسیون       

 رد گرسنگی و تغذیه وضعیت در کتونی اجسام اکسیداسیون

 نیازهای به( درصد 41-11) شدیدی طوربه شده دنبهبی گوسفندان

 بدن در چرباسید اکسیداسیون. شودمی مربوط ماهیچه انرژی

 در NEFA پالسمایی غلظت. است پایین شیرده نشخوارکنندگان

 میلی 811-811 خوردمی غذا دارینگه اندازه در کهزمانی انسان

 در مولمیلی 211-311 به جذب از پس اما است لیتر در مول

 نیپایی سطوح نشخوارکنندگان که دهدمی نشان و رسدمی لیتر

 در ندرتبه هاآن زیرا دارند خون در گردش حال در NEFA از

 رد متابولیکی مانع یک که گیرندمی قرار جذب از پس وضعیت

 . (8895 باشند )کریمی، داشته NEFA اکسیداسیون برابر

 نشخوارکنندگان وسیلهبه شده مصرف اضافی پروتئین       

 در شده جذب آمونیاک چون شودمی تجزیه آمونیاک به معموالً

 دیلتب اوره به کبد توسط سرعتبه و است سمی حیوان برای خون

 پروتئین درصد 518 و نیتروژن درصد 42 دارای اوره. شودمی

 عموالًم غیرپروتئینی نیتروژن منابع کهجائیآن از. باشدمی معادل

 احدو هر برابر در غذایی پروتئین منابع از ترارزان برابر چهار تا دو

 تاهمی نشخوارکنندگان غذاییجیره در بنابراین است نیتروژن

 به گیبست غیرپروتئینی نیتروژن و اوره میزان بودن سودمند. دارد

 منبع یک به مواد این تبدیل برای شکمبه هایمیکروب توان

 کمبهش در میکروبی جمعیت استقرار با دارد. میکروبی پروتئینی

 زایشاف ایشکمبه آمونیاک میزان خوراک، پروتئینی بخش تجزیه و

 یزاناوره، م به کبدی تبدیل و شکمبه دیواره از آن جذب یا و یافته

 با غذاییجیره. کندمی پیدا افزایش( BUN) خون ایاوره ازت

 خان) دهدمی افزایش را خون ایاوره نیتروژن مقدار باال پروتئین

  (5111 همکاران، و

 یدهااستروئ استفاده به پاسخ در پروتئین انباشت افزایش       

 طوربه حیوانات که است هنگامی تنها( هاآندروژن و استروژن)

 ی،ضرور آمینه اسیدهای بودن فرآهم صورت در و شوند تغذیه کافی

 بسب ترکیبات این. گیردمی صورت پروتئین ذخیره افزایش

 .(8895 شوند )کریمی،می لخم گوشت افزایش
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 در غذا کربوهیدرات اعظم قسمت نشخوارکنندگان، در        

 و پروپیونیک استیک، اسیدهای و شده واقع تجزیه مورد شکمبه

 و رتسنگین فرار چرب اسیدهای کمی مقدار چنینهم و بوتیریک

 یوارهد از عبور حین در اسیدبوتیریک. شوندمی تولید منشعب یا

 ریکبوتی اسیدبتاهیدروکسی شکل به و نموده تغییر شکمبه

(BHBA )اًتقریب اسیداستیک. گرددمی وارد کبدی سیاهرگ به 

 طریق از BHBA همراهبه و گذشته شکمبه دیواره از تغییری بدون

 کبد از BHBA و اسیداستیک. رسدمی کبد به کبدی سیاهرگ

 رد و شده برده مختلف هایبافت و اعضا به خون جریان وسیلهبه

 چرب هایاسید صورتبه چنینهم و انرژی منابع عنوانبه جاآن

 یبتاهیدروکس غلظت که شده مشخص .گیرندمی قرار استفاده مورد

  محدود را لیپولیز( لیتر در مولمیلی 5-4) کتوز در بوتیرات

 .است هنشد ثابت استواستیک برای ویژگی این کهدرحالی کندمی

 مبهشک داخلبه پروپیونات و استات تزریق با که شده داده نشان

 داسی رسدمی نظربه یابدمی کاهش متراکم غذاهای مصرف میزان

 تریکم راث پروپیونیک و استیک اسیدهای با مقایسه در بوتیریک

 در اسیدبوتیریک چون دارد غذا مصرف مقدار دادن کاهش در

 به و شده واقع متابولیسم مورد شکمبه جدار توسط طبیعی حالت

 شودمی تبدیل بوتیریک اسیدبتاهیدروکسی و اسیداستواستیک

 (.8839 همکاران، و )مکدونالد

 علتهب نشخوارکنندگان کبد در میتوکندری کتوز، عارضه در       

 NADH تواندنمی( دهیدروژناز بوتیریک هیدروکسی) HBD نبود

 سیتوزول در. کند استفاده بوتیریک اسیدبتاهیدروکسی صورتبه را

 اسیدبتاهیدروکسی تبدیل تواندمی و است کم HBD فعالیت

 شافزای با فرآیند این نماید محدود استواستیک به را بوتریک

 اهشک برابر در پروپیونات به الکتات نسبت سیتوزولی غلظت

 گاوهای رد اسیداستواستیک به بوتیریک اسیدبتاهیدروکسی نسبت

 )کریمی، شودمی دوچندان زایش ابتدای در غذایی کمبود دچار

8895.) 

 

 هامواد و روش
 در واقع دامداری واحد یک در 8898در سال  حاضر تحقیق       

 فاصله به و خشک و گرم اقلیم با جوادآباد بخش ورامین، جنوب

 نورامی اسالمی آزاد دانشگاه کشاورزی دانشکده از کیلومتری ده

 گوسفندان دارینگه جایگاه. شد انجام آسفالت دسترسی راه با

 سقف مشخصات با متر 2/1×2 ابعاد به باز اصطبل یک شامل

  که بود پالسترسیمان هادیواره و بتون کف سیمانی، تیرچه

 مساوی قسمت سه به داربستی نوع از فلزی هایلوله وسیلهبه

 وسفندانگ جایگاه، ضدعفونی و افکنی شعله از بعد. تقسیم گردید

 . شدند منتقل دارینگه محل به آزمایش مورد

 میانگین با افشاری نژاد بره راس 58 آزمایش مورد حیوانات       

 اول روز در هابره بودند، کیلوگرم51 وزن متوسط و ماه سه سن

 .دندش کشیوزن تشنگی، و گرسنگی ساعت 83 مدت از پس ورود

 کاره ضد دو شربت بعد روز در انگلی هایآلودگی رفع منظوربه

 و سیسی 82 میزانبه تریکالبندازول و آلبندازول خوراکی انگل

 افتدری زیرپوستی صورتبه آیورمکتین آمپول لیترمیلی یک

 ساعت 41 از پس. شد تکرار روز 84 از بعد شربت مصرف کردند،

 آنتروتوکسمی هایواکسن انگل، با برنامه مبارزه اول فاز اجرای از

  کشی،وزن ورود از پس هابره .شدند تزریق هم برفکی تب و

 محدودیت روز 21 و 81شاهد، گروه سه به تصادفی صورتبه

 را آزمایشی هایجیره پذیریعادت روز 84 از پس و شدند تقسیم

 :کردند دریافت زیر شرحبه

  NRC استاندارد جدول برپایه پروار جیره :(شاهد) یک تیمار       

 روز 81 مدتبه تیمار این(: محدودیت روز 81) دو تیمار ،(8991)

 21 و شده خرد یونجه درصد 21 شامل ایعلوفه کامالً جیره با

. دش تغذیه پروار جیره با دوره پایان تا سپس و گندم کاه درصد

 دو تیمار مشابه تیمار این تغذیه(: محدودیت روز 21) سه تیمار

 تا سپس و( غذایی محدودیت) ایعلوفه جیره با روز 21 مدتبه

 لجداو برپایه پروار جیره. شدند تغذیه پروار جیره با دوره پایان

 خشک ماده برپایه کیلوگرم 81 وزن برای NRC (8991) استاندارد

 مگاکالری 3/5 متابولیسم قابل انرژی درصد، 85 خام پروتئین نیاز با)

 درصد 81 خشک، یونجه درصد 85شامل( خشک ماده کیلوگرم بر

 درصد 1 پنبه،تخم کنجاله درصد 3 جو، درصد 22 گندم، کاه

 2/1 و معدنی مواد و ویتامین مکمل درصد 2/1 قند، چغندر تفاله

 مدت طول. شدند تغذیه آزاد صورتبه و بود طعام نمک درصد

 مورد آب. بود روز 851 پذیریعادت دوره احتساب بدون آزمایش

 ادآز دسترسی با و دامداری کشیلوله آب از هادام شرب برای نیاز

 هفته 5 هر آزمایش، روز 851 مدت در هابره کشیوزن .شد تامین

 .شد تکرار باریک

 خشک، ماده میزان مشخصات، ثبت و کدگذاری از بعد       

 دش گیریاندازه هانمونه خام پروتئین و اتریعصاره  خام، خاکستر

(AOAC، 5111.) خشک ماده هضم قابلیت (DMD=Dry Matter 

Digestibility،) آلی ماده (OMD= Organic Matter Digestibility )

 DOMD= Digestible) آلی موجود در ماده خشک و ماده

Organic Matter Digestibilityها با آزمون( نمونه Tilly و Tery  

 (.8811 گیری شد )باغجری،اندازه (8938)
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 ،42 ،81 روزهای در آزمایش مورد هایبره از گیریخون       

 و گردن سیاهرگ از گیریخون. شد انجام بندی پروار 851 و 91

 هک ترتیب این به گرفت صورت خوراک دریافت  از پس ساعت دو

 هب آغشته هایسرنگ در و شده گرفته خون لیترمیلی 81 میزان

 یریگاندازه برای یخ ظرف در قرارگرفتن از پس و شده ریخته هپارین

 نیتروژن غیراستریفه، چرب اسیدهای شامل خونی فاکتورهای

کی آزمایشگاه دامپزش به بوتیریک هیدروکسیاسیدبتا و خون ایاوره

 تصادفی کامالً طرح یک قالب در پژوهش این .شد ارسال )مبنا(

ری گیگیری وزن و نمونهبا اندازه. گرفت انجام تکرار 1 و تیمار 8 با

-های مورد نظر اندازهمقدار مشاهدات برای صفت خون از تیمارها،

 رارافنرم توسط پردازش از پس آزمایش نتایج سپس و گیری شد

EXCEL (5188) افزارنرم وسیلهبه SAS (5111) رویه با و 

GLM از هاستفاد با تیمارها میانگین و گردید کوواریانس آنالیز 

 . شدند مقایسه دانکن آزمون

 

 نتايج
 یموادخوراک آنالیز به مربوط نتایج: هاي غذاييآناليز جيره       

 اعداد از که گونههمان .است آمده 8 شکل در آزمایش جیره مورد و

 و کاه درصد 21 شامل که علوفه خشک ماده است مشخص نگاره

 و علوفه از که کامل خوراک خشک ماده از بوده یونجه درصد 21

. است تربیش درصد 85/8 میزانبه است یافته تشکیل کنسانتره

( >12/1p) داریمعنی طوربه مخلوط جیره خام پروتئین میزان

 یمعن طوربه علوفه نمونه خام خاکستر و علوفه جیره از تربیش

 درحالی این باشدمی مخلوط جیره از تربیش( >12/1p) داری

 .نداشت داریمعنی تفاوت هانمونه خام چربی میزان که است

 
  هاي غذايي: آناليز جيره 1شكل 

 (>12/1p)دار می باشند های با حروف التین غیرمشابه دارای تفاوت معنیمیانگین

 اسبراس: تري و تيلي روشبه آزمايشگاهي هضم قابليت       

 هک مصرفی خوراک هضم قابلیت آزمایشات از آمده دستبه نتایج

 شده گیریاندازه هایشاخص کلیه است مشاهده قابل 5 شکل در

 بایکدیگر (>12/1p) دارییمعن طورهب کامل خوراک و علوفه در

 جیره هضم قابلیت توجهقابل ایگونه به و باشندمی متفاوت

 ترپایین پرواری جیره از محدودیت تحت تیمارهای در ایعلوفه

 است. بوده

 
 هاي خوراك: قابليت هضم نمونه2شكل 

 .(>12/1p) باشنددار میدارای تفاوت معنی غیرمشابه التین حروف با هایمیانگین

 

 هایدام خونی هایمولفه به مربوط نتایج :خوني هايفراسنجه     

 ایاوره نیتروژن درخصوص. است آمده  8 جدول در آزمایش مورد

 جامان روزهای از یکهیچ در بوتیریک هیدروکسی اسیدبتا و خون

 تحت هایگروه و شاهد گروه بین دارییمعن تفاوت آزمایش

 .نشد مشاهده محدودیت

 غیراشباع اسیدچرب (:NEFA) خون اشباعغير اسيدچرب      

 میلی 842/1 دوره ابتدای در پرواربندی دوره طی شاهد گروه در

 گرممیلی 884/1 مقداربه دوره پایان تا که بوده لیتر در گرم

 ابتدا محدودیت روز 81 گروه در مذکور شاخص. یابدمی کاهش

. دنمایمی کاهش به شروع محدودیت رفع با سپس که بوده 549/1

 چرب اسیدهای مقدار 91 روز پایان تا محدودیت روز 21 گروه در

 است داریمعن تفاوت دارای شاهد گروه با و بوده باال غیراشباع

 تیمار با داریمعن تفاوت فاقد 828/1 رقم با دوره پایان در ولی

 پروار 81 روز در آماری تفاوت. شودمی محدودیت روز81 و شاهد

 دارد وجود محدودیت روز 21 و 81 هایگروه و شاهد گروه بین

 تفاوت محدودیت روز 81 و شاهد تیمار بین 91 و 42 روز در و

 تفاوت محدودیت روز 21 گروه با ولی ندارد وجود داریمعن آماری

 آماری داریمعن تفاوت 851 روز در. شودمی مشاهده داریمعن

 .شودنمی مشاهده تیمارها بین

 درصد

 درصد
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 هاي خوني مورد آزمون در تيمارها: فراسنجه 1جدول 

 زمان پروار صفت
 تيمار

SEM 
 روز محدوديت 03 روز محدوديت 03 شاهد

NEFA 

 مول/ لیترمیلی

 b842/1 185/1±a549/1 1219/1±a818/1 1158/1±142/1 روزگی 81

 b883/1 1883/1±b825/1 1412/1±a528/1 1188/1±111/1 روزگی 42

 b884/1 1193/1±b888/1 8115/1±a518/1 1184/1±111/1 روزگی 91

 a884/1 1311/1±a815/1 1188/1±a828/1 1184/1±158/1 روزگی 851

BUN 

 ترلیگرم/ دسیمیلی

 a218/89 412/5±a558/51 113/3±a811/58 9848/8±499/5 روزگی 81

 a448/81 218/8±a881/58 511/3±a811/55 3851/8±242/5 روزگی 42

 a481/81 512/5±a811/81 211/5±a231/83 1191/8±285/3 روزگی 91

 a141/88 182/8±a831/85 459/1±a551/85 8318/1±858/8 روزگی 851

BHB 

 مول/ لیترمیلی

 a548/1 1911/1±a882/1 8412/1±a531/1 859/1±1121/1 روزگی 81

 a811/1 1413/1±a511/1 1959/1±a818/1 1139/1±1914/1 روزگی 42

 a821/1 5419/1±a231/1 8595/1±a291/1 1811/1±8881/1 روزگی 91

 a893/1 1882/1±a884/1 1429/1±a514/1 1884/1±8111/1 روزگی 851
  .(>12/1p) باشنددار میمشابه دارای تفاوت معنیهای با حروف التین غیرمیانگین               

 
 خون اشباعغير اسيدچرب فراسنجه مقدار :0 شكل

 .(>12/1p) باشنددار میمعنی تفاوت دارای مشابهغیر التین حروف با هایمیانگین

        

های انجام گیریدر نمونه: (BUN) اي خوننيتروژن اوره       

آزمایش اختالف  851تا  81شده از تیمارهای آزمایشی از روز 

شود نمی دیده BUN در (NEFA الگوی تغییرات )مطابق داریمعنی

ام که تیمارهای سیخون تیمار شاهد در روز  BUNیعنی میزان 

روز محدودیت در توازن منفی انرژی قرار دارند با دو  21و 81

که تیمار  42چنین در روز دار ندارد همتیمار دیگر تفاوت معنی

چنان روز محدودیت از محدودیت غذایی خارج شده است هم 81

  مشاهده محدودیت روز 21 تیمار داری بامعنی آماری تفاوت

گیری که تیمارها از وضعیت شود و در سایر روزهای نمونهنمی

داری در این اند تفاوت آماری معنیمحدودیت غذایی خارج شده

 شود.شاخص مشاهده نمی

 خون اياوره نيتروژن فراسنجه : مقدار4 شكل

 

های گیرینمونه در (:BHB) بوتيريك هيدروكسيبتااسيد       

آزمایش اختالف  851تا  81مکرر از تیمارهای آزمایشی از روز 

شود دیده نمی BHB در (NEFA تغییرات الگوی )مطابق داریمعنی

که تیمارهای  امسیخون تیمار شاهد در روز  BHBیعنی میزان 

روز محدودیت در توازن منفی انرژی قرار دارند با دو  21و 81

که تیمار  42چنین در روز هم دار ندارد.تیمار دیگر تفاوت معنی

چنان شده است همروز محدودیت از محدودیت غذایی خارج  81

رد و در روز محدودیت ندا 21داری با تیمار تفاوت آماری معنی

گیری که تیمارها از وضعیت محدودیت غذایی سایر روزهای نمونه
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داری در این شاخص مشاهده اند تفاوت آماری معنیخارج شده

 شود.نمی

 
 خون بوتيريك هيدروكسي بتا اسيد فراسنجه مقدار: 0شكل 

 

 بحث
 رد غیراستریفه چرب اسیدهای مقدار حاصله نتایج براساس       

 21 و 81 گروه از ترپایین شاهد گروه برای پروار دوره روزگی 81

 818/1 و 549/1 برابر در 842/1 ترتیببه) است محدودیت روز

 است داریمعن آماری نظر از تفاوت این و( لیتر در گرممیلی

(12/1p<) تفاوت محدودیت روز 21 و 81 هایگروه بین کهدرحالی 

 دارمعنی افزایش آزمایش 42 روز در. ندارد وجود دارییمعن

(12/1p<) در محدودیت روز 21 درگروه چرب اسیدهای مقدار 

 نای تفاوت کهدرحالی شودمی مشاهده دیگر تیمار دو با مقایسه

 داریمعن یکدیگر با محدودیت روز 81و شاهد گروه دو بین مقدار

 91 روز در غیراستریفه چرب اسیدهای مقایسه مقادیر. نیست

 تفاوت آزمایش، 851 روز در. دارد 42 روز مشابه روند پروار دوره

 هک است درحالی این شودنمی دیده مقادیر این بین داریمعنی

 اما دهنکر تغییری نمونه قبل به نسبت اول تیمار در NEFA مقدار

 .است یافته کاهش و افزایش ترتیببه وسوم دوم تیمارهای در

  اصلی ترکیب خون( غیراستریفه) آزاد چرب اسیدهای       

 دمع و تغذیه حال در) سالم حیوان در. باشندمی گلیسریدهاتری

 گلیسریدهایتری شدنشکسته از اساساً NEFA( انرژی کمبود

 آیندمی دستبه هاکیلومیکرون طریق از و جیره در مصرفی

 هربه( کندمی جدا هاکیلومیکرون از را NEFA لیپاز لیپوپروتئین)

 منفی توازن در حیوان که زمانی یا گرسنگی شرایط تحت حال

  بدن ذخیره چربی هیدرولیز NEFA اصلی منبع است انرژی

 سطتو چربی بافت ذخیره گلیسریدهایتری هیدرولیز. باشدمی

 اسیدچرب تولید که شودمی انجام هورمون به حساس لیپاز

 خون NEFA میزان بنابراین. کندمی گلیسرول و غیراستریفه

 ایهپ این بر. باشدمی بدن در انرژی توازن برآورد از خوبی شاخص

 21) سوم و( محدودیت روز 81) دوم تیمارهای در NEFA میزان

 اردمعنی ایگونه به ولی نداشته داریمعنی تفاوت( محدودیت روز

(12/1p<) باشندمی شاهد تیمار از تربیش.  

 کمبود که دهدمی نشان خوبیبه NEFAروند تغییرات 

 تاس برقرار محدودیت تیمارهای در انرژی منفی باالنس و نسبی

 رهدو وقتی. دارد قرار انرژی مثبت توازن در شاهد تیمار کهدرحالی

 گیرینمونه در) رسدمی پایان به محدودیت روز 81 تیمار محدودیت

 با ولی شده نزدیک شاهد به هانمونه خون NEFA میزان( دوم

 مارتی یعنی کندمی پیدا دارمعنی اختالف سوم محدودیت تیمار

 توازن در کماکان کندمی طی را محدودیت دوره هنوز که سوم

 همین محدودیت روز 81 و شاهد تیمارهای .است انرژی منفی

 روز 21 تیمار ولی کنندمی طی دوره پایان تا را NEFA دامنه

( 91 روز گیرینمونه) محدودیت رفع از روز 41 از بعد محدودیت

 که دارد قرار اول تیمار به نسبت انرژی ترمنفی توازن در هنوز

 رانیجب رشد هنگام در هاسلول نیاز رفتن باال به تواندمی آن علت

 851 روز گیرینمونه برای تیمار سه هر در NEFA میزان .برگردد

 .نداشت داریمعنی تفاوت

بیانگر آن است که گرچه ممکن است این  BUNتغییرات        

میزان از انرژی و پروتئین برای رفع نیاز حیوان کافی نباشد ولی 

 توان بهنسبت متوازنی در شکمبه ارائه شده است از طرفی می

نقش احتمالی چرخش نیتروژن در تیمارهای محدودیت اشاره 

شود ای خون میدار نیتروژن اورهکرد که مانع از افزایش معنی

ای شیر ( و نیتروژن اورهBUN)ای خون یزان نیتروژن اورهکنترل م

رژی پروتئین و انگیری وضعیت هایی برای اندازهعنوان تکنیکبه

 باشد. براساس نتایج کنندگان مطرح میدر شکمبه نشخوار

دست آمده در مورد این مولفه مشخص است که نبود تفاوت به

 دهنده کفایت نسبت انرژیدار بین تیمارهای گوناگون نشانمعنی

 باشد. نیتروژن در شکمبه میبه 

( گزارش نمودند که 8911)  RofflerوSattar در پژوهش        

جهت تولید بهینه پروتئین میکروبی در شکمبه، غلظت مناسب 

درصد باشد که با توجه به  88الی  88پروتئین جیره باید بین 

درصد( و خوراک کامل 22/81میزان پروتئین جیره محدودیت )

 با نتایج آزمایش حاضر تطبیق دارد.درصد( 28/88)

( اعالم نمودند 8891همکاران ) و نوروزیان دیگری پژوهش در       

ای خون در تیمارهای دارای که غلظت نیتروژن اوره
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جیره آغازین فاقد(تر از تیمار شاهد اي باالجیره آغازین علوفه
بود که با نتایج حاضر گرچه به لحاظ عددي مطابقت ) علوفه

اي خون در تیمارهاي تغذیه شده با دارد و مقدار نیتروژن اوره
اي افزایش یافته است ولی از نظر آماري تفاوت جیره علوفه

داري بین تیمارهاي شاهد و تحت محدودیت وجود نداشته معنی
)05/0p>(و مطابقت ندارد.

عنوان شاخص به) BHBA(اسیدبتا هیدروکسی بوتیریک 
و اسیدهاي چرب NEFAترکیبات کتونی خون از متابولیسم 

ها منبع اصلی ترکیبات ايدر تک معده. شودفرار حاصل می
است که طی دوره گرسنگی یا توازن منفی انرژي NEFAکتونی

اسیداگزالو (علت کمبود گلوکز هاز بافت چربی آزاد شده ب
فرصت ورود به سیکل کربس و تولید انرژي را از دست ) استیک

ابتدا به اسیداگزالو استیک تبدیل (داده به ترکیبات کتونی 
علت سمی بودن به سرعت احیا شده به این ترکیب بهشود،می

شود ولی در تبدیل می) یابدتغییر میبتا هیدروکسی بوتیریک 
کنندگان منبع دومی نیز براي تولید ترکیبات کتونی نشخوار

وجود دارد و آن اسیدهاي چرب فرار تولیدي در شکمبه هستند 
همین تر است بهکه در مورد اخیر نقش اسید بوتیریک جدي

هاي مکرر از تیمارهاي آزمایشی از گیريعلت است که در نمونه
لگوي مطابق ا(آزمایش اختالف معنی داري 120تا 30روز 

BHBجا نقشدر این.شوددیده نمیBHBدر ) NEFAتغییرات

تولیدي در دیواره شکمبه حیوانات تیمار شاهد دخالت کرده و 
بوتیریک در شکمبه ، تولید اسیدمیزان این مولفه را افزایش داده

شود که بخش اي تحریک میتر توسط خوراك کنسانترهبیش
همین . کیل داده بودقابل توجهی از جیره تیمار شاهد را تش

. گیري قابل مشاهده استروند براي سایر روزهاي نمونه
تر استات نسبت به هاي بر پایه علوفه، منجر به تولید بیشجیره

شود بنابراین سهم سایر اسیدهاي سایر اسیدهاي چرب می
.یابدویژه بوتیرات و پروپیونات کاهش میچرب به

تیمار شاهد غلظت این متابولیت ها در با افزایش سن بره
)BHB (نوروزیان و هاي یابد که با یافتهدر خون افزایش می

محدودیت تحتتیمارهايدرلیکنداردمطابقت)1390(همکاران
رسد در این آزمایش،نظر میبا نوساناتی مواجه است که به

BHBغذایی قرار گرفته استتاثیر جیرهتر از سن تحتبیش.
آزمایشدرخونیهايفراسنجهبهمربوطآنالیزتایجن
آزمایشانجامدرمدتNEFAغلظتگرچهدهدمینشانحاضر
آماريتفاوتدورهپایاندرلیکنگرفتقرارتیمارهاتاثیرتحت

،NEFAخونیهايفراسنجهدرخصوص)p<05/0(داريمعنی 

BHBAوBUNهیادشدهايفراسنجهغلظتونگردیدمشاهده
. نگرفتقرارآزمایشیتیمارهايتاثیرتحتدورهپایاندر

تشکر و قدردانی
در تهیه این مقاله از همراهی آقایان مهندس مجید معزي 

ارشد مهندس حمید مسعودي دانشجویان دوره کارشناسیو
.شوددانی میپیشوا قدر- دانشگاه آزاد ورامین

منابع
هاي تجزیه تقریبی مواد مل روشدستورالع.1387،.اباغجري،.1

آزمایشگاه تغذیه دام و طیور موسسه . خوراکی دام و طیور
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