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 چکیده  

بررسیی   یرانیی سانن ا یبر وزن بدن و اندازه های بدنی در بزغاله ها یرهدر ج RDPبه  RUPمختلف  یتهادر این آزمایش، اثرات نسب

 کیامال  طیرح  ییک  در روز 141 ± 2 یسین  مییانگین  و کیلیوگرم  1/14 ± 4/0 یرأس بزغاله سانن با میانگین وزنی  11شد. بدین منظور 

 1/14:  1/41، 1/11:  1/44 یی  به ترت RDPبه  RUPمختلف  یبا نسبتها کیزونیتروژنیو ا یکزوانرژتیا یرهقرار گرفتند. سه ج تصادفی

درصد پودر گوشی  در میاده    0و  1/2، 1نسبتها از سطوح  ینبه ا یدن( تنظیم شدند. به منظور رس41/1و  40/4، 02/4) 1/11:  1/40و 

 روییه  با ها¬شد. داده یهوزه به بزغاله ها تغذر 20 یشیسه دوره آزما طی روز 00 مدت به آزمایشی هایاستفاده شد. جیره یرهخشک ج

(GLM برنامه آماری )SAS  آزمیایش بیه    40و  20نشان داد که قد از جدوگاه در انتهیای روز   یجتجزیه آماری شدند. نتا 1/1ویرایش

ن تا پین و فاصله هیپ تا هیپ تا هیپ، فاصله پی صلهفادور سینه،  (. اما وزن بدن، قد از لگن،P<01/0طور معنی داری افزایش یاف  )

 یش(. با نزدیک شدن به انتهای دوره آزمیایش اثیرات افیزا   P>01/0ان دادند )روند افزایشی را نش RDPبه  RUPنسب   یشپین با افزا

RUP نسیب   یشافیزا  ینبود. بنیابرا  یشتردوره ب یبر وزن بدن و شاخص های اندازه بدنی نسب  به ابتدا یرهدر ج RUP   بیهRDP  در

 جذب بیشتر پروتئین از روده باشد. یلسانن شد که احتماال به دل یسب  بهبود در رشد و اسكور بدنی در بزغاله ها یرهج

 سانن. یهابزغاله -های رشد بدنیشاخص -وزن بدن -جیره ینپروتئ کلمات کلیدی:

 مقدمه

ارد که این پروتئین یا از منبع سنتز میكروبیی فیراهم   رشد سریع نشخوارکنندگان بعد از ازشیرگیری با تأمین پروتئین برای آنها ارتباط د

شده و یا از منابع حاوی سطح باالی پروتئین با تجزیه پذیری کم در شكمبه و یا پروتئین های محافظ  شده فراهم می گردد. افیزایش  

در نتیجیه بهبیود در رشید و    عبور پروتئین به روده نشان داده شده اس  که سب  افزایش جذب نیتروژن و اسیدهای آمینه ضیروری و  

در جییره بیه خصیور در سینین اولییه       RDPبیه   RUP(. استفاده از جیره هیای بیا نسیب  مناسی      1و  4عملكرد حیوان می گردد )

نشخوارکننگان که به سرع  در حال رشد هستند می تواند تأثیر بسزایی بر عملكرد داشته باشد. بره های تغذیه شده بیا جییره حیاوی    

 یش(. افیزا 3در مقایسه با نسب  پایین، مصرف خوراك بیشتر و افزایش وزن بیشیتری را نشیان داده انید )    RDPبه  RUPنسب  باالی 

بیه صیورت    یشیتر (. در گذشیته رشید ب  7 و 1، 4گوساله ها و بزغاله ها نیز سب  بهبود در رشد آنها شده اس  ) یرهدر ج RUPنسب  

فاصیله   ینه،اندازه بدنی از جمله قد از جدوگاه، قد از لگن، دور سی  یشاخص ها یراخوزن بدن در روز گزارش شده اس ، اما ا یشافزا

 یین ا یدآ یم رشود و به نظ یم یفرشد نشخوارکننده جوان تعر یزانم یینتع یبرا ینتا پ یپو فاصله ه ینتا پ ینفاصله پ یپ،تا ه یپه
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(. 10هر روز مناسبتر باشند ) یوزن بدن به ازا یشن بدن و افزانسب  به وز یواننشان دادن عملكرد و سالم  ح یبرا یبدن یاندازه ها

اطالعات روشنی وجود ندارد.  یرانیا یبر اندازه های بدنی به خصور در بزغاله ها یرهدر ج RDPبه  RUPدر ارتباط با تأثیر نسب  

 یدر بزغاله هیا  یبدن و اندازه های بدن بر وزن یرهدر ج RDPبه  RUPمطالعه حاضر به منظور بررسی تأثیر نسبتهای مختلف  ینبنابرا

 انجام شده اس .     یرانیسانن ا

 هامواد و روش

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

( بیه  RUP) یشیكمبه ا  ییه غییر قابیل تجز   ینمختلیف پیروتئ   یا نسبتهاب یزونیتروژنیکو ا یزوانرژتیکا یرهاستفاده شد. سه ج تصادفی

( براسیاس جیداول   41/1و  40/4، 02/4) 1/11:  1/40و  1/14:  1/41، 1/11:  1/44 ی ( به ترتRDP) ایپذیر شكمبه  یهتجز ینپروتئ

درصد پودر گوش  در ماده  0و  1/2، 1نسبتها از سطوح  ینبه ا یدن( تنظیم شدند. به منظور رس1141احتیاجات غذایی گوسفند و بز )

روزه بیه   20 یشیی سیه دوره آزما  یروز طی  00آزمایشی بیه میدت    های¬جیرهبه عنوان منبع پروتئین عبوری استفاده شد.  یرهخشک ج

 4روز ) داشته و دو بار در یشده، به صورت آزاد به خوراك دسترس ینگهدار یانفراد یگاهبزغاله ها در جا یشد. تمام یهبزغاله ها تغذ

هیر دوره   یتک تک بزغالیه هیا وجیود داشی . در انتهیا      یبه آب به صورت آزاد برا یدسترس ینشدند. همچن یهش ( تغذ 4صبح و 

تیا   ییپ فاصیله ه  ینه،اندازه بدنی از جمله طول بدن، دور سی  یشده و سپس وزن بدن و شاخص ها یوزن کش یواناتتمام ح یشیآزما

شید.   گییری انیدازه   یسبا استفاده از متر و قد از جدوگاه و قد از لگن با اسیتفاده از کیول   ینتا پ یپو فاصله ه ینتا پ ینفاصله پ یپ،ه

وییرایش   SAS( برنامه آماری mixedبه صورت تكرار در زمان با رویه ) یآزمایش در قال  طرح کامال تصادف این از حاصل هایداده

 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. 1/1

 بحثنتایج و 

(. >01/0Pآزمایش به طور معنی داری افزایش یاف  ) 40و  20در جیره قد از جدوگاه در انتهای روز  RDPبه  RUPبا افزایش نسب  

سایر اندازه های بدنی به طور معنی دار تح  تأثیر جیره های آزمایشی قرار نگرفتند. اما با افزایش پروتئین عبوری در جیره وزن بیدن،  

(. همانطوری <01/0Pفاصله هیپ تا هیپ، فاصله پین تا پین و فاصله هیپ تا پین روند افزایشی را نشان دادند )ر سینه، دو قد از لگن،

( اثرات تیمارهای آزمایشی بیر وزن بیدن و شیاخص هیای     40( و دوم )روز 20( مشاهده می شود در دوره اول )روز 1که در جدول )

( اثرات تیمارها بر وزن بدن و شاخص های اندازه 00زدیک شدن به انتهای دوره آزمایش )روز اندازه بدنی خیلی مشهود نیس ، اما با ن

به صورت روند افزایشی در رشد بدن قابل مشاهده اس . مطالعات در  RDPبه  RUPبدنی به طور قابل مالحظه ای با افزایش نسب  

( در 4گان کوچک بسیار محدود اس . اما اسیوارتز و همكیاران )  بر اندازه های بدنی در نشخوارکنند RDPبه  RUPزمینه تأثیر نسب  

در جیره گوساله های هلشتاین روند افزایشی را نشیان داد. بیر    RUPمطالعات خود نشان دادند که قد از لگن و عرض هیپ با افزایش 

به اسكور بدنی مناس  برای جف  گیری در جیره، بزغاله های ماده می توانند زودتر  RUPاساس این مطالعه به نظر می آید با افزایش 

در زمان بلوغ و اولین زایمان برسند. اما مطالعات زیادی وجود دارد که افزایش کل وزن بدن و افزایش وزن روزانه را هنگام اسیتفاده از  

یتروژن جییره و افیزایش   ( و دلیل این افزایش را به بهبود استفاده از ن1و  4مشاهده کردند ) RDPبه  RUPجیره حاوی نسبتهای باالی 

نرخ رشد حیوان نسب  داده اند. در راستای نتایج مطالعه حاضر برخی محققین هم عدم تأثیر معنیی دار امیا رونید افزایشیی را در وزن     

(. همچنیین مطالعیات واهیورا و همكیاران     1و  4باال در جیره مشاهده کردند ) RUPبدن در گوساله های در حال رشد هنگام مصرف 

شان می دهد که با افزایش نسب  پروتئین و چربی عبوری در جیره طول بدن، ارتفیا  بیدن و دور سیینه تلیسیه هیای هلشیتاین       ( ن10)

نسب  به جیره شاهد به طور معنی داری افزایش یاف . در مطالعه دیگری قد از جدوگاه و دور سینه در گوساله هیای تغذییه شیده بیا     
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( نییز افیزایش   0(. بر اساس گزارشات پاتل و همكیاران ) 1ی داری نسب  به شاهد بیشتر بود )جیره حاوی پروتئین عبوری به طور معن

( نییز  2گورانی  و همكیاران )  معنی دار در اندازه های بدنی به جز طول بدن هنگام تغذیه پروتئین عبوری به گوساله ها مشاهده شید.  

هنگام تغذیه کنجاله گلرن  تیمار شده با فرمالدئید در جیره گوساله ها افزایش معنی دار در دور سینه را مشاهده کردند، امیا اثیرات بیر    

 طول بدن بی معنی بود. در مطالعه حاضر نیز طول بدن تح  تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرف .

 

 سانن یدر بزغاله ها یبدن یبر اندازه ها یرهدر ج RUPه ب RDP یاستفاده از نسبتها تأثیر -1جدول 

  RUP : RDPهای آزمایشی بر اساس نسب  جیره مصرف خوراك
P-value 02/4 40/4 41/1 SEM 

 وزن بدن )کیلوگرم(
 417/0 077/0 11/14 30/14 00/14 روز صفر
 414/0 004/1 10/14 32/14 00/17 20روز 
 110/0 144/1 11/11 00/11 20/11 40روز 
 470/0 140/1 20/21 04/24 04/23 00روز 

 طول بدن
 340/0 713/0 12/47 10/40 70/47 روز صفر
 332/0 124/1 12/10 10/44 40/10 20روز 
 414/0 231/2 12/12 1/10 40/14 40روز 
 141/0 211/1 00/14 00/12 40/13 00روز 

 قد از جدوگاه
 110/0 021/1 70/12 40/41 40/41 روز صفر
 b 10/11 b 10/12 a 00/10 000/1 031/0 20روز 
 b 20/14 b 40/11 a 02/11 331/1 010/0 40روز 
 112/0 014/1 12/00 10/17 00/17 00روز 

 قد از لگن
 304/0 112/0 00/14 00/12 00/13 روز صفر
 024/0 212/0 71/10 10/14 70/11 20روز 
 073/0 201/0 47/14 20/17 00/17 40روز 
 417/0 443/1 12/01 10/11 10/11 00روز 

 دور سینه
 100/0 017/1 00/10 20/17 00/10 روز صفر
 101/0 432/1 02/11 20/00 40/11 20روز 
 420/0 471/1 34/03 10/11 40/02 40روز 
 774/0 104/1 10/00 40/01 10/04 00روز 

 فاصله هیپ تا هیپ
 370/0 144/1 00/11 44/11 42/1 روز صفر
 043/0 301/0 00/12 20/12 20/12 20روز 
 111/0 312/0 37/13 40/12 02/13 40روز 
 100/0 211/0 02/14 02/13 14/13 00روز 

 فاصله پین تا پین
 220/0 244/0 07/4 10/3 00/4 روز صفر
 417/0 327/0 10/1 40/4 10/4 20روز 
 413/0 300/0 00/1 10/4 10/1 40روز 
 410/0 314/0 17/0 42/1 44/1 00روز 

 فاصله هیپ تا پین
 311/0 371/0 71/11 14/14 30/11 روز صفر
 411/0 444/0 30/17 10/17 14/10 20روز 
 124/0 404/0 21/11 20/11 14/14 40روز 
 111/0 111/0 12/20 40/20 14/20 00روز 

 (.P<01/0د دارد )دار وجوهای با حروف متفاوت، اختالف معنیدر هر ردیف بین میانگین
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به طور کلی اندازه های بدنی شاخص های رشد دقیقتری نسب  به وزن بدن هستند و کمتر تح  تأثیر شرایط محیطی حیوان قرار میی  

در  RUPگیرند. بر اساس نتایج مطالعه حاضر بهبود افزایش وزن و رشد بدن در نوزاد نشخوارکنندگان هنگیام مصیرف نسیب  بیاالی     

به دلیل افزایش فراهمی پروتئین عبوری در جیره، جریان اسیدهای آمینه ضروری به روده بارییک و افیزایش جیذب از     جیره می تواند

 شود.نین پایین که رشد سریعتر اس ، میروده باشد و لذا منجر به افزایش رشد بدن حیوان به خصور در س
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Abstract 

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

degradable protein (RDP) ratio on body weight and body measurement in Sannan dairy kids. Fifteen Sannan 
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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 RUP: RDP ratio, 

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

achieve these ratios, the levels of 1, 241 and 4 % 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 wither height at the end of 24 and .4 d significantly was increased (P<4441). But, 

body weight, rump height, heart girth, hip-hip interval, pin-pin interval and hip-pin interval were not 

significantly affected by treatments (P> 4441). But with increasing dietary RUP to RDP ratio all were 

showed increasing trends. Also With the approaching end of the experimental period than the initial of 

experimental period the dietary effects on body weight and body measurement index increased. Thus, 

increasing dietary RUP to RDP ratio improved growth and body score of sannan kid that probably due to 

more absorption of protein from the intestine. 

Key words: Dietary protein - body weight- body growth parameters- Sannan kids. 

 


