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  اثر تزریق شیردانی منابع مختلف کربوهیدراتی و چربی بر توازن نیتروژن گوسفندان نر بلوچی

  2زاده، رضا ولی2، عباسعلی ناصریان*1عطیه بهلولی قائن

 استاد گروه علوم دامی دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد 2دانشجوي دکتري و 1
at_bohluli@yahoo.com* 

  چکیده

خـوراك  مصـرف  روز  5روزه شامل  21هاي در دوره 5×5پنج راس گوسفند نر بلوچی با کانوالي شیردانی در قالب طرح مربع التین 
 شـامل تیمارهـا  . تزریق شیردانی مورد آزمایش قـرار گرفتنـد  + روز محدودیت غذایی 2تزریق شیردانی، و + روز خوراك پایه 14پایه، 

، و روغـن  )گـرم در روز  58( ، پیـه )گرم در روز 120(، دکستروز )گرم در روز 120(ذرت  ، نشاسته)گروه شاهد(آب تزریق شیردانی 
قبـل و بعـد از   تزریـق شـیردانی تیمارهـا،    . بودنـد  ، قبل از مصـرف خـوراك پایـه   1400و  0800ر ساعات د )گرم در روز 58( ماهی

نیتروژن مصرفی در مقایسه با گروه شـاهد  به  نیتروژن مدفوعسهم نیتروژن مدفوع و مقدار دار موجب افزایش معنیمحدودیت غذایی، 
تزریق شیردانی منابع کربوهیدراتی در مقایسه با منابع چربی  ،همچنین. داد نیتروژن دفعی را کاهش به شد، از طرفی سهم نیتروژن ادرار

میـانگین غلظـت نیتـروژن    . نیتروژن دفعی شدبه  نیتروژن ادرارسهم نیتروژن مصرفی و کاهش  به نیتروژن مدفوعسهم موجب افزایش 
. یافـت ذرت نسبت به دکستروز کاهش یمار نشاستهآمونیاکی مایع شکمبه در تیمارهاي کربوهیدراتی نسبت به تیمارهاي چربی، و در ت

به طور کلـی، در ایـن   . بودسایر تیمارها  باالتر ازداري به طور نزدیک به معنیمحدودیت غذایی، ابقاي نیتروژن در گروه شاهد  پس از
نظـر  همچنین، بـه . شدفندان گوسآزمایش افزایش دریافت انرژي از شیردان، سبب افزایش دفع نیتروژن از مدفوع و کاهش آن از ادرار 

  . هاي غیرالیافی، سبب کاهش دفع نیتروژن از ادرار و آلودگی محیط زیست شوداي کربوهیدراترسد هضم پس از شکمبهمی

 .محیط زیست –نیتروژن مدفوع –نیتروژن ادرار –محدودیت غذایی -ابقاي نیتروژن :هاي کلیديواژه

  مقدمه

درصـد   78تـا   57بـین  . شـود یطی براي انسـان و حیوانـات مـی   سبب آلودگی هوا و خطرات زیست محها انتشار آمونیاك از بستر دام
دبوئر و همکاران، ( شودسرعت به آمونیاك تبدیل میهاي مدفوع بهآزي باکترينیتروژن ادرار به شکل اوره است، که در اثر فعالیت اوره

شود که تحت تاثیر مواد مغذي جیره نیز قـرار  مدفوع و نیمی از ادرار دفع میمعموال نیمی از نیتروژن دفعی گاوهاي شیرده از ). 2002
رایـت و  ( همـراه دارد را بـه از ادرار  ینیتـروژن دفعـ   سـهم افزایش  ،فزایش پروتئین خام مصرفینتایج آزمایشات نشان دادند که ا. دارد

هریستو و راپ، (اند سبب کاهش دفع نیتروژن ادراري شود توکه افزایش الیاف نامحلول در شوینده خنثی میدرحالی ،)1998همکاران، 
در و کـاهش دفـع نیتـروژن از مـدفوع     رسد مصرف چربـی موجـب بهبـود قابلیـت هضـم ظـاهري پـروتئین خـام         نظر میبه). 2003

جیره گاوهاي  هاي غیرالیافی درافزایش سهم کربوهیدرات. )1996، رومو و همکاران؛ 1992دراکلی و همکاران،(نشخوارکنندگان شود 
گراسـلی و  در آزمـایش  ). 2003برودریک،( شودموجب افزایش دفع نیتروژن از شیر و کاهش دفع نیتروژن از ادرار تواند نیز میشیرده 

آنهـا افـزایش   . شدافزایش نیتروژن مدفوع و کاهش دفع نیتروژن از ادرار گاوهاي شیرده  سبب تزریق شیردانی پکتین ،)2005(آرمنتانو 
و دار ه دلیل گران بودن منـابع نیتـروژن  امروزه ب. ربوهیدرات پس از شکمبه را سبب کاهش انتشار آمونیاك از بستر بیان کردندتخمیر ک

هـا، افـزایش رانـدمان تولیـد پـروتئین      محیطی، راهکارهاي کاهش مقدار دفع نیتروژن از بسـتر دام هاي زیستنیز جلوگیري از آلودگی
در این آزمایش بـا تزریـق شـیردانی دو    لذا، . اندقرار گرفته از ادرار به شکل آمونیاك بسیار مورد توجه میکروبی و کاهش دفع نیتروژن



   1393شهریور  6و  5 –دانشگاه تبریز  –ششمین کنگره علوم دامی ایران 
 

، اثـر  )روغن مـاهی (و غیراشباع ) پیه(و دو منبع چربی اشباع ) نشاسته ذرت(و کند ) دکستروز(منبع کربوهیدراتی با سرعت هضم باال 
  .گرفتاي منابع مختلف انرژي را بر توازن نیتروژن و غلظت نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه مورد بررسی قرار هضم پس از شکمبه

  مواد و روشها
 5 × 5در قالب طرح مربع التـین  ، 45 ±2/1پنج راس گوسفند نر بالغ مجهز به فیستوالي شکمبه و کانوالي شیردانی با میانگین وزن  

هـاي متـابولیکی   در قفـس پس از جراحی به مدت یک ماه از جیره پایه اسـتفاده نمـوده، سـپس    گوسفندان . ر گرفتندمورد استفاده قرا
یونجـه و   گرم 300گرم کاه،  200، شامل )ARC ،1991(درصد احتیاجات نگهداري  90انفرادي با جیره پایه کامال مخلوط بر اساس 

، دکستروز )گرم در روز 120(ذرت  ، نشاسته)گروه شاهد(تزریق شیردانی آب  امل،شتیمارها . گرم کنسانتره در روز تغذیه شدند 350
پس از وزن کشی، با آب  مواد تزریقی مورد استفاده. بودند )گرم در روز 58( ، و روغن ماهی)گرم در روز 58( ، پیه)گرم در روز 120(

C. 37   لیتر متصل بـه  میلی 60مصرف خوراك، با استفاده از سرنگ ، قبل از 1400و  0800لیتر رسیده و در ساعات میلی 60به حجم
. ذوب شده، سپس با آب امولسـیه شـدند   C. 55 مقادیر پیه قبل از تزریق در دماي . شدندکتتر، به آهستگی به داخل شیردان تزریق می

گرم کاه  200مصرف (دیت غذایی روز محدو 2روز خوراك پایه و تزریق شیردانی، و  14روز خوراك پایه،  5هر دوره آزمایشی شامل 
هاي ادرار در بطري. گیري از مدفوع و ادرار انجام شدکشی و نمونههر دوره، وزن 21تا  15در روزهاي . و تزریق شیردانی بود) در روز

. شـدند جداگانه با هم مخلـوط   21و  20روزهاي  و نمونه 19تا  15نمونه روزهاي . آوري شددرصد جمع 10حاوي اسیدسولفوریک 
. دقیقه پس از تزریـق شـیردانی انجـام شـد     360و  240، 120، 60، -15هاي  هر دوره در زمان 18گیري از مایع شکمبه در روز نمونه

نرم  MIXEDهاي توازن نیتروژن با استفاده رویه آنالیز آماري داده. گیري شدها با استفاده از روش کجلدال اندازهغلظت نیتروژن نمونه
و غلظت نیتـروژن آمونیـاکی مـایع شـکمبه در زمـان هـاي         pHهايو داده 5 × 5در قالب طرح مربع التین ) 1/9نسخه ( SASافزار 

اخـتالف بـین تیمارهـا بـا اسـتفاده از      . انجـام شـدند   5 × 5مختلف با استفاده از مقادیر تکرار شده در زمان در قالب طرح مربع التین 
تیمـار نشاسـته   ) 3هـا،  ها در مقایسه با چربـی کربوهیدرات) 2شاهد در مقایسه با سایر تیمارها، ) 1: رتاگنال زیر انجام شداومقایسات 

 . تیمار پیه در مقایسه با روغن ماهی) 4ذرت در مقایسه با دکستروز، و 

  نتایج و بحث
مـدفوع و نسـبت   از ژن نیتـرو دفـع  ، تزریق شیردانی تیمارها، قبل و پس از اعمال محدودیت غذایی، موجب افـزایش  1جدول  مطابق

). >05/0P(یافتدفعی کاهش از کل نیتروژن  دفع نیتروژن ادرار سهممصرفی در مقایسه با گروه شاهد شد، از طرفی  به نیتروژن مدفوع
نیتروژن مصرفی و کاهش  به تزریق شیردانی منابع کربوهیدراتی در مقایسه با منابع چربی موجب افزایش دفع نیتروژن مدفوع ،همچنین

، گزارش کرد افزایش مصرف انرژي سبب کـاهش دفـع ادراري   )2003(برودریک ). >01/0P(نیتروژن دفعی شد  به دفع نیتروژن ادرار
م در روز، گـر  120تـا   ، با تزریق شیردانی پکتین به بزهاي شیرده سانن)2009(ساري و همکاران . شودنیتروژن در گاوهاي شیري می

بـر  . مصرفی و کاهش غلظت آمونیاك مدفوع را گزارش کردنـد  به مصرفی، افزایش سهم نیتروژن مدفوع م نیتروژن ادرار بهکاهش سه
، افزایش تخمیر پس از شکمبه، با تزریق شیردانی مالس یا پکتین، با افزایش بازچرخ نیتروژن )2005(اساس نتایج گراسلی و آرمنتانو 

. استد پروتئین میکروبی همراه بوده، موجب کاهش غلظت آمونیاك شکمبه و آمونیاك مدفوع شدهاي خون به روده در جهت تولیاوره
در آزمـایش رومـو و   . تواند سبب کاهش انتشـار آمونیـاك از بسـتر شـود    بنابراین، مصرف کربوهیدرات قابل تخمیر پس از شکمبه می

ریق شیردانی اسیدهاي چرب سیس یا ترانس در مقایسه با گروه ، بر روي گاوهاي شیرده، افزایش مصرف انرژي با تز)1996(همکاران 
. شاهد، سبب کاهش سهم دفع نیتروژن از مدفوع و ادرار و افزایش دفع نیتروژن از شیر شد و راندمان استفاده از نیتـروژن را بهبـود داد  

  .وتئین خام در گاوهاي شیرده شدنیز، مصرف چربی موجب بهبود قابلیت هضم ظاهري پر) 1992(در آزمایش دراکلی و همکاران 
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 .توازن نیتروژن در گوسفندان تزریق شیردانی شده با تیمارهاي مختلف در زمان سیري و محدودیت غذایی -1جدول 

P-Value* تیمارهاي آزمایشی    

Tal 
vs. 
FO4 

CS 
vs. 

Dex3 

CHO 
vs. 
Fat2 

WTR 
vs. 

others1 

خطاي 
  استاندارد

روغن 
 ماهی

روغن 
 پیه

 دکستروز

نشاس
ته 
 ذرت

 موارد  آب

  )گرم در روز(توازن نیتروژن در زمان سیري 
 نیتروژن مصرفی  4/16 4/16 4/16 4/16 0/16 07/0 62/0 28/0 00/1 13/0

 نیتروژن مدفوع 50/4 78/5 68/5 82/4 68/4 181/0 >01/0 >01/0 67/0 52/0

 ادرارنیتروژن  16/6 85/4 08/5 54/5 18/6 345/0 30/0 17/0 80/0 48/0

 کل نیتروژن دفعی 67/10 63/10 76/10 36/10 86/10 268/0 98/0 88/0 87/0 55/0

 ابقاء نیتروژن 79/5 83/5 69/5 10/6 21/5 268/0 90/0 85/0 87/0 28/0

  کل نیتروژن دفعی:نیتروژن ادرار 57/0 45/0 46/0 52/0 55/0 019/0 03/0 01/0 79/0 51/0
  نیتروژن مصرفی: نیتروژن ادرار 37/0 29/0 30/0 33/0 38/0 021/0 31/0 12/0 85/0 38/0
 نیتروژن مصرفی:نیتروژن مدفوع 27/0 35/0 34/0 29/0 29/0 010/0 >01/0 >01/0 60/0 89/0

  )گرم(توازن نیتروژن در دوره محدودیت غذایی 
  نیتروژن مصرفی  28/1 22/1 24/1 26/1 28/1 013/0 42/0 24/0 72/0 66/0
 نیتروژن مدفوع 84/4 73/7 99/6 73/5 35/6 315/0 >01/0 01/0 25/0 33/0

 نیتروژن ادرار 44/6 77/5 48/5 42/6 38/7 296/0 78/0 05/0 74/0 25/0

 کل نیتروژن دفعی 28/11 5/13 41/12 15/12 73/13 373/0 07/0 98/0 36/0 16/0

 ابقاء نیتروژن -0/10 -2/12 -1/11 -8/10 -45/12 374/0 06/0 94/0 36/0 17/0

  کل نیتروژن دفعی:نیتروژن ادرار 57/0 42/0 43/0 52/0 53/0 019/0 >01/0 >01/0 71/0 71/0
  نیتروژن مصرفی: نیتروژن ادرار 03/5 51/4 28/4 01/5 76/5 231/0 78/0 05/0 74/0 25/0
 مصرفینیتروژن :نیتروژن مدفوع 78/3 04/6 48/5 48/4 96/4 256/0 >01/0 01/0 33/0 36/0

روغن پیه درمقابل  4 نشاسته ذرت درمقابل دکستروز، 3کربوهیدرات درمقابل چربی،  2آب درمقابل سایر تیمارها،  1: مقایسات مستقل تیمارها* 
  روغن ماهی

ابقـاي  و افزایش نسبی ) =07/0P(دار کل نیتروژن دفعی ، کاهش نزدیک به معنیدوره محدودیت غذاییدر ، 1با توجه به نتایج جدول 
. در گروه شاهد در مقایسه با سایر تیمارها، به علت کمتر بودن دفـع انـدوژنوس نیتـروژن در گـروه شـاهد باشـد      ) =06/0P(نیتروژن 

طور افزایشی با افزایش تزریق ایلئومی نشاسـته وسـلولز   ، گزارش کردند دفع نیتروژن مدفوع گوسفندان به)1990(اونکوئر و همکاران 
همچنین دریافتند افزایش تخمیر میکروبی در روده بزرگ، توزیع نیتروژن دفعی از ادرار را به سمت مدفوع هدایت  هاآن. افزایش یافت

   .شودگرم نیتروژن روزانه از مدفوع دفع می 7/1گرم ماده خشک تخمیر شده در روده بزرگ،  100کند و به ازاي می

داري بـر میـانگین اسـیدیته مـایع شـکمبه      چربی بـه شـیردان، اثـر معنـی    تزریق تیمارهاي مختلف کربوهیدراتی و ، 2بر اساس جدول 
میانگین غلظت نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه در تیمارهاي کربوهیدراتی نسبت به تیمارهاي چربی، و در تیمار اما، . گوسفندان نداشت

، کاهش غلظت آمونیاك مایع شـکمبه   )2005(گراسلی و آرمنتانو ). P>05/0(داري یافت ذرت نسبت به دکستروز کاهش معنینشاسته
گاوهاي شیرده پس از تزریق پکتین را به افزایش بازچرخ اوره و تخمیر میکروبی در روده نسبت دادند، که با افـزایش دفـع پـورین و    



   1393شهریور  6و  5 –دانشگاه تبریز  –ششمین کنگره علوم دامی ایران 
 

افزایش دفع نیتروژن با  ،شیردانطریق انرژي از  دریافته طور کلی، در این آزمایش افزایش ب. کاهش دفع آمونیاك از مدفوع همراه بود
از طرفی، دریافت تیمارهاي چربی نسبت به کربوهیدراتی سبب تغییر مسیر دفع . از طریق مدفوع و کاهش آن از طریق ادرار همراه بود

اي منابع کربوهیدرات غیر الیافی سـبب کـاهش دفـع  نیتـروژن از     رسد تزریق پس از شکمبهبه نظر می. نیتروژن از مدفوع به ادرار شد
  . ریق ادرار و آلودگی محیط زیست شودط

 .در روز هجدهم ساعت پس از تزریق شیردانی تیمارها 6و 4، 2، 0میانگین اسیدیته و غلظت نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه،  -2دولج

P-Value* 
    تیمارهاي آزمایشی

Tal 
vs. 
FO4 

CS 
vs. 

Dex3 
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Abstract 
Five abomasal fistulated Baloochi male sheep were used in a 5×5 latin square design with 21 d period 
consisted of: feeding basal food (5d), basal food+ abomasal infusion (14d), and feed restriction+ abomasal 
infusion (2d). Treatments were abomasal infusion of water (control), corn starch (120 g/d), dextrose (120 
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g/d), tallow (58 g/d), and fish oil (58 g/d), at 0800 and 1400, before feed intake. Infusion of treatments, 
before and after feed restriction, increased feces N and feces: intake N excretion, and decreased urine N: 
excreted N vs. control. Also, abomasal infusion of carbohydrates vs. fats increased feces N: intake N and 
decreased urine N: total excreted N. Ruminal N-NH3 average was lower in carbohydrate treatments vs. fats, 
and in corn starch vs. dextrose. After feed restriction, N retention was nearly improved in control vs. others. 
In conclusion, increasing the energy supply to abomasums in sheep in this experiment increased fecal N and 
declined N excretion via urine. And, it seems hindgut digestion of non fiber carbohydrates, can reduce 
urinary N wastage and environmental pollution. 

 Key words: nitrogen retention- feed restriction- urinary N- fecal N- environment.  


