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 چکیده  

 یو بهازد   یلتبهد  یبوزن روزانهه، رهر   یشبر مصرف خوراک، افزا یرهدر ج RUPبه  RDPمختلف  یدر این آزمایش، اثرات نسبتها

 میهانگین  و کیلهوگرم  1/14 ± 4/0 یرأس بزغاله سانن با میانگین وزنه  11بررسی شد. بدین منظور  یرانیسانن ا یخوراک در بزغاله  ا

بهه   RDPمختلهف   یبها نسهبتها   یزونیتروژنیهک و ا یزوانرژتیکا یرهقرار گرفتند. سه ج تصادفی کامال طرح یک در روز 141 ± 2 یسن

RUP نسهبتها از   یهن بهه ا  یدن( تنظیم شدند. به منظهور رسه  02/4و  40/4، 41/1) 1/40:  1/11و  1/41:  1/14، 1/44:  1/11 یببه ترت

 یشهی سهه دوره آزما  طی روز 00 مدت به آزمایشی  ایاستفاده شد. جیره یرهدرصد پودر گوشت در ماده خشک ج 1و  1/2، 0سطوح 

نشان داد کهه وزن   یجتجزیه آماری شدند. نتا 1/1ویرایش  SAS( برنامه آماری GLM) رویه با  اشد. داده یهروزه به بزغاله  ا تغذ 20

ه به  یو ماده خشهک مصهرف   یمصرف خشکوزن روزانه در  ر دوره و کل دوره  ا، ماده  یشافزا یش، ر دوره آزما یبزغاله  ا در انتها

(، اما با P>01/0دار تحت تأثیر تیمار ای آزمایشی قرار نگرفتند ) یخوراک به طور معن یو بازد  یلتبد یبدرصد وزن بدن، رر یازا

 بهبهود  یهره در ج RDPبه  RUPنسبت  یشبا افزا ینرا نشان دادند. بنابرا یشیروند افزا ی مگ یرهدر ج RDPبه  RUPنسبت  یشافزا

 مشا ده شد. یتروژناستفاده بهتر از ن یلنن احتماال به دلسا یدر عملکرد بزغاله  ا

 سانن. یبزغاله  ا -یبازد  -یلتبد یبرر -افزایش وزن -جیره ینپروتئ: کلمات کلیدی

 مقدمه

 یبهرا  یسهم قابهل متابول  ینبه پروتئ یازنشخوارکنندگان است. رشد نشخوارکنندگان ن یرهمحدود کننده در ج یاز مواد مغذ یکی ینپروتئ

( RUP) یشهکمبه ا  یهقابل تجز یرغ ین( و پروتئRDP) یشکمبه ا یرپذ یهتجز یناز پروتئ یبیبه صورت ترک یندارد. پروتئ یتز بافتسن

کند،  یشکمبه را فرا م م یکروارگانیسمهایم یبرا ینیپروتئ یازنه تنها ن یرهدر ج RDPشود. وجود  ینشخوارکنندگان فرا م م یرهدر ج

 ینپهروتئ  یاجهات احت یستقادر ن یکروبیم ینوجود پروتئ ینکند. اما با ا یم ینتأم یزرا ن یزبانم یوانح یازمورد ن یکروبیم ینبلکه پروتئ

فرا م کنهد و مطالعهات نشهان داده انهد کهه       ییدر حال رشد را به تنها ی ا، بره  ا و بزغاله  ا لهگوسا یعرشد سر یبرا یسمقابل متابول

بهبود عملکهرد آنهها شهده     یجهو در نت یننشخوارکنندگان در حال رشد سبب بهبود استفاده از پروتئ یرهدر ج یعبور یناستفاده از پروتئ

خوراک شده اسهت و   یلتبد یبوزن روزانه و رر یش ا سبب بهبود افزا الهگوساله  ا و بزغ یرهدر ج RUPنسبت  یش(. افزا3است )

 یهت و قابل ی ضهم شهکمبه ا   یکروبهی، م ینتوانهد سهنتز پهروتئ    ینشخوارکنندگان در حال رشد مه  یرهدر ج RUPبه  RDPعدم توازن 

 یهره در ج RUPبهه   RDPمختلهف   ینسهبتها  یردرمورد تأث ی(. اطالعات محدود7را دچار اختالل کند ) یوانح یبرا ینپروتئ یدسترس
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بهر مصهرف    یهره در ج RUPبهه   RDPمختلهف   یاثرات نسبتها یمطالعه حارر به منظور بررس ینوجود دارد. بنابرا یرانیا یبزغاله  ا

 انجام شده است.   یرانیسانن ا یخوراک در بزغاله  ا یو بازد  یلتبد یبوزن روزانه، رر یشخوراک، افزا

 هامواد و روش

 کامال طرح یک قالب در روز 141 ± 2 یسن میانگین و کیلوگرم 1/14 ± 4/0 یرأس بزغاله سانن با میانگین وزن 11در این آزمایش از 

 1/41:  1/14، 1/44:  1/11 یهب به ترت RUPبه  RDPمختلف  یبا نسبتها یزونیتروژنیکو ا یزوانرژتیکا یرهده شد. سه جاستفا تصادفی

 یهن بهه ا  یدن( تنظیم شدند. به منظور رس1141( براساس جداول احتیاجات غذایی گوسفند و بز )02/4و  40/4، 41/1) 1/40:  1/11و 

سهه دوره   طهی  روز 00 مدت به آزمایشی  ایاستفاده شد. جیره یرهگوشت در ماده خشک جدرصد پودر  1و  1/2، 0نسبتها از سطوح 

شهب(   4صهب  و   4شهده و دو بهار در روز )   ینگههدار  یانفهراد  یگاه ا در جا هبزغال یشد. تمام یهروزه به بزغاله  ا تغذ 20 یشیآزما

و پس مانهده خهوراک بهه     یشنهادیخوراک پ یزانداشت. م بزغاله  ا وجود یبه آب به صورت آزاد برا یدسترس ینشدند.  مچن یهتغذ

شهده   یوزن کش یواناتتمام ح یشی ر دوره آزما یشد. در انتها ییندو تع یناز کسر ا یو ماده خشک مصرف یصورت روزانه وزن کش

و  یلتبد یبرر یند.  مچنش یینتع یشیوزن روزانه در  ر دوره آزما یشافزا یزانو م یری ر دوره اندازه گ یدر انتها یواناتو وزن ح

 مهورد  1/1ویهرایش   SAS( برنامهه آمهاری   GLMآزمایش بها رویهه )   این از حاصل  ایزده شد. داده ینتخم یخوراک مصرف یبازد 

 تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.

 نتایج و بحث

 وزن بدن و افزایش وزن روزانه

و افزایش وزن روزانهه در دوره  های وزن کشهی     00و  20،40کشی وزن حیوانات در دوره  ای وزن  RUPبه  RDPبا کا ش نسبت 

(. مطالعات زیادی وجود دارد که افزایش کل وزن <01/0P( روند افزایشی نشان داد )0-00و کل دوره ) (40-00(، سوم )20-40دوم )

مشها ده کردنهد    RDPبه  RUPی باالی بدن، افزایش وزن روزانه و بازد ی استفاده از خوراک را  نگام استفاده از جیره حاوی نسبتها

( و دلیل این افزایش را به بهبود استفاده از نیتروژن جیره و افزایش نرخ رشد حیوان نسبت داده انهد. در راسهتای نتهایج مطالعهه     1و  4)

رشد  نگام مصهرف  حارر برخی محققین  م عدم تأثیر معنی دار اما روند افزایشی را در افزایش وزن روزانه در گوساله  ای در حال 

RUP ( بر اساس مطالعات تئوری بهبود افهزایش وزن در نهوزاد نشهخوارکنندگان  نگهام مصهرف      4و  0باال در جیره مشا ده کردند .)

در جیره این است که با افزایش فرا می پروتئین عبوری در جیره، جریان اسید ای آمینه رروری به روده باریک و  RUPنسبت باالی 

 فزایش یافته و لذا منجر به افزایش رشد بدن حیوان به خصوص در سنین پایین که رشد سریعتر است، می شود.جذب از روده ا

 مصرف خوراک و ماده خشک مصرفی به ازاء درصد وزن بدن

  ماده خشک مصرفی و ماده خشک مصرفی به ازای درصد وزن بدن به طور معنی دار تحت تأثیر جیهره  های آزمایشهی قهرار نگرفتنهد        

(01/0P> اما مصرف ماده خشک توسط بزغاله  ای تغذیه شده با جیره حاوی نسبتهای بیشتر .)RUP  بهRDP  روند افزایشی را نشان

 00( در روز 3آزمایش به خهوبی قابهل مشها ده اسهت. بهر اسهاس جهدول )        00دادند. این افزایش در انتهای دوره آزمایشی یعنی روز 

 1/41:  1/14) 2در جیهره   417/0( بهه   ,1/44RDP:RUP:  1/11) 1کیلهوگرم در جیهره    414/0ز آزمایش میزان ماده خشک مصرفی ا

RDP:RUP, 3در جیره  111/0( و (1/40:  1/11 RDP:RUP,      افزایش یافت. چنهین رونهدی در مهاده خشهک مصهرفی در روز )40 

یره سبب افزایش مهاده خشهک مصهرفی و افهزایش     در ج RUPآزمایش نیز مشا ده شد. بسیاری از مطالعات نشان داده اند که افزایش 
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در  RUP(. اما سایر مطالعات  هی  تهأثیری از افهزودن نسهبتهای مختلهف      11و  1، 4وزن بدن در گوساله  ای در حال رشد می شود )

اند به در جیره می تو RUP(. افزایش مصرف خوراک با افزایش نسبت 0و  2جیره بر مصرف خوراک و افزایش وزن مشا ده نکردند )

( بها افهزودن   4دلیل پاسخ حیوان برای فرا می مقدار بیشتر نیتروژن برای میکروارگانیسمهای شکمبه باشد، چرا که در مطالعه  هاروی ) 

آزمهایش مهاده    20از منبع پودر خون مصرف خوراک کا ش یافت. در مطالعه حارر در روز  RUPاوره به جیره حاوی نسبتهای باالی 

( در مطالعات خود گزارش کردند کهه  7در جیره روند کا شی را نشان داد. سلطان و  مکاران ) RDPش نسبت خشک مصرفی با افزای

در جیره کا ش یافت. پروتئین تجزیه پهذیر در شهکمبه ا میهت     RDPماده خشک مصرفی در گوساله  ای  لشتاین با افزایش نسبت 

فاده از آن در جیره منجر به تغییهر قابلیهت  ضهم مهواد مغهذی و در نتیجهه       حیاتی را برای فعالیت و تکثیر میکروبی دارد و افزایش است

مصرف خوراک می شود. احتماال کا ش مصرف خوراک در ابتدای آزمایش به دلیل عدم وجود مقدار کهافی نیتهروژن قابهل تجزیهه در     

وره  های بعهدی دوم و سهوم بهه دلیهل      شکمبه برای رشد میکروبی جهت تخمیر ماده آلی باشد، اما  مانطور که مشا ده می شود در د

 عادت پذیری میکروارگانیسمهای شکمبه، مصرف خوراک روند افزایشی داشته است.  

 

در  مختلف یشیآزما یهاوزن روزانه در دوره یشبر وزن بدن و افزا یرهدر ج RUPبه  RDPمختلف  یتأثیر استفاده از نسبتها -1جدول 

 سانن یهابزغاله

  RDP : RUPیشی بر اساس نسبت  ای آزماجیره وزن 
P-value 41/1 40/4 02/4 SEM 

 وزن در دوره  ای مختلف آزمایش )کیلوگرم(
 141/0 401/0 11/1 14/2 14/2 وزن تولد 

 472/0 001/0 10/14 30/14 00/14 وزن روز صفر
 414/0 004/1 10/14 32/14 00/17 20وزن روز 
 141/0 171/0 20/22 43/21 71/20 40وزن روز 
 441/0 012/1 11/21 74/21 14/24 00وزن روز 

 افزایش وزن روزانه )کیلوگرم( 
 121/0 002/0 041/0 040/0 040/0 (0-20دوره اول )
 401/0 027/0 200/0 114/0 140/0 (20-40دوره دوم )
 174/0 001/0 111/0 141/0 100/0 (40-00دوره سوم )
 132/0 014/0 117/0 204/0 174/0 (0-00کل دوره )

 (.P<01/0دار وجود دارد ) ای با حروف متفاوت، اختالف معنیدر  ر ردیف بین میانگین
 

 وزنبر اساا  درصاد    و مصرف ماده خشک یبر ماده خشک مصرف یرهدر ج RUPبه  RDPمختلف  یتأثیر استفاده از نسبتها -2جدول 

 سانن یهابدن در بزغاله

  RDP : RUPاساس نسبت   ای آزمایشی برجیره مصرف خوراک
P-value 41/1 40/4 02/4 SEM 

 ماده خشک مصرفی )کیلوگرم(
 331/0 011/0 117/0 110/0 171/0 روز صفر

 411/0 031/0 010/0 044/0 710/0 20روز 
 700/0 040/0 712/0 704/0 721/0 40روز 
 241/0 010/0 111/0 417/0 414/0 00روز 

 رصد وزن بدنماده خشک مصرفی بر اساس د
 144/0 200/0 42/4 74/4 11/1 روز صفر

 111/0 100/0 04/4 14/4 14/4 20روز 
 121/0 172/0 27/4 11/4 10/3 40روز 
 123/0 247/0 71/3 10/3 47/3 00روز 

 114/0 110/0 17/4 20/4 11/4 کل دوره
 (.P<01/0رد )دار وجود دا ای با حروف متفاوت، اختالف معنیدر  ر ردیف بین میانگین
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 ضریب تبدیل و بازدهی خوراک

(. اما <01/0Pدر جیره رریب تبدیل ظا ری خوراک بهبود یافت، اما تغییرات مشا ده شده معنی دار نبود ) RUPبا افزایش نسبت 

ی را نشان در جیره افزایش یافت، مقدار خوراک مصرفی به ازای افزایش وزن بدن بزغاله  ا روند کا ش RUP مانطوری که مقدار 

در جیره مشا ده کردند که راندمان تبدیل خوراک به وزن بدن  RDPبه  RUP( نیز با افزایش نسبت 10داد. توملینسون و  مکاران )

در گوساله  ای در حال رشد بهبود یافت. کا ش در رریب تبدیل و بهبود بازد ی مصرف خوراک در بسیاری از مطالعات  نگام 

( و دلیل آن را به افزایش رسیدن اسید ای آمینه رروری 11و  1، 4، 1مشا ده شده است ) RDPبه  RUPی استفاده از نسبتهای باال

از منشاء پروتئین عبوری به روده باریک دانسته اند.  مچنین محققان بر این عقیده اند که پروتئین میکروبی سنتز شده در شکمبه 

ره  ا و بزغاله  ای در حال رشد نباشد و بنابراین استفاده از نسبتهای مناسبی ممکن است پاسخگوی نیاز ای رشد سریع گوساله  ا، ب

از پروتئین غیر قابل تجزیه در جیره در افزایش بازد ی خوراک کمک خوا د کرد و در نتیجه حیوان به نقطه ای مطلوب به لحاظ رشد 

ت در جیره  ای آزمایشی به نوعی جریان بیشتری از اسید ای بهینه و اقتصادی خوا د رسید. بنابراین با افزایش استفاده از پودر گوش

آمینه رروری مثل متیونین و الیزین به روده فرا م شده و لذا بهبود در رریب تبدیل و بازد ی خوراک ایجاد شده است.  مچنین از 

 را نشان می د د.ابتدای آزمایش به سمت انتهای آن روند رریب تبدیل در  ر گروه از بزغاله  ا روند رو بهبود 
 

 سانن یدر بزغاله ها یخوراک مصرف یو بازده یلتبد یببر ضر یرهدر ج RUPبه  RDPمختلف  یاز نسبتها استفادهتأثیر  -3جدول 

  RDP : RUP ای آزمایشی بر اساس نسبت جیره رریب تبدیل و بازد ی
P-value 41/1 40/4 02/4 SEM 

 رریب تبدیل
 701/0 410/0 41/4 17/4 12/4 روز صفر

 040/0 740/0 12/3 04/4 40/4 20روز 
 174/0 311/0 40/4 11/4 10/4 40روز 
 132/0 303/0 00/1 10/1 20/1 00روز 

 020/0 230/0 31/4 32/4 00/4 کل دوره
 بازد ی خوراک مصرفی

 741/0 001/0 117/0 110/0 112/0 روز صفر
 102/0 030/0 202/0 214/0 244/0 20روز 
 117/0 014/0 207/0 200/0 200/0 40روز 
 434/0 011/0 202/0 204/0 112/0 00روز 

 071/0 011/0 232/0 234/0 220/0 کل دوره
 (.P<01/0دار وجود دارد ) ای با حروف متفاوت، اختالف معنیدر  ر ردیف بین میانگین
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Abstract 

In this study, we determined the effects of Effects of different rumen degradable protein (RDP) to rumen 

undegradable protein (RUP) ratio on performance and feed efficiency in Sannan dairy kids. Fifteen Sannan 

kids (5.41 ± 44. kg weight average) and (5.1 ± 2day, age average) were randomly assigned into a 

completely randomize design. Three isoenergetic and isonitrogenic dietary with different RDP: RUP ratio, 

5.41:5141, 5541:5541 and 5445:5141 (RDP:RUP = 14.1, .4.4 and .442) were formulated. In order to achieve 

these ratios, the levels of 4, 241 and 1 % meat meal was used. The experimental diet for 04 days during 3 

periods 24 d were fed. Statistical analysis was performed using the GLM procedure of SAS (P< 4441). 

Results showed that body weight at the end of the experimental period, daily weight gain per period and the 

total period, dry matter intake and dry matter intake based body weight percentage, feed conversion and feed 

efficiency were not significantly affected by treatments (P> 4441). But with increasing dietary RUP to RDP 

ratio all were showed increasing trends. Thus, an increase in dietary RUP: RDP to improve the performance 

of sannan kid that it was probably due to increase nitrogen utilization.   

Key words: Dietary protein- weight gain- feed conversion- feed efficiency- Sannan kids. 

 


