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غیر قابل تجزیه در شکمبه پروتئین بهسطوح مختلف پروتئین قابل تجزیه تاثیر
نر آمیختههاي برههاي الشهویژگیعملکرد وبر

3دلدارحمیدو3، اسداهللا تیموري یانسري2یداهللا چاشنی دل،1محمدعلی رمضانی

چکیده
به 70هاي اثرات سه سطح مختلف پروتئین قابل تجزیه و غیر قابل تجزیه در شکمبه به ترتیب در نسبت

حاصل راس بره نر 24روي توان پرواري و خصوصیات الشه ) درصد پروتئین خام(40به 60و 35به 65، 30
کیلوگرم 29±5/2ماه و میانگین وزن زنده 7تا 6سنگسري، با سن تقریبی -گري تجاري نژاد زلاز آمیخته

روز در 95ها به مدت بره. تیمارها یکسان بودهمهدرو پروتئین خام سطح انرژي . مورد بررسی قرار گرفت
قالب طرح کامالً تصادفی با سه تیمار این پژوهش در . هاي انفرادي مورد تغذیه دستی قرار گرفتندقفس

اضافه وزن و میزان خوراك مصرفی به . آزمایشی انجام شدهايتکرار روي دام8و هر تیمار با ) جیره(
ها جهت تعیین وزن درصد از بره50در پایان دوره . شدگیري بار و روزانه اندازهترتیب هر دو هفته یک

نتایج آزمایش نشان داد که میانگین افزایش وزن روزانه، . ردیدندالشه، درصد گوشت و درصد چربی ذبح گ
به ترتیب آزمایشی هاي هاي تغذیه شده با جیرهخشک مصرفی روزانه و ضریب تبدیل غذایی برهماده

جیره اثر نوع . بود58/7و 39/7، 54/8و کیلوگرم50/1و 51/1، 48/1گرم، 4/200و 8/210، 2/173
جیره بر وزن نوع اثر .خشک مصرفی، افزایش وزن روزانه، ضریب تبدیل غذایی داشتادهداري  بر ممعنی

نتایج . دار نبودهاي آزمایشی معنیهاي حاصل از الشه برهالشه گرم، درصد گوشت و درصد چربی در نمونه
درصد پروتئین قابل تجزیه 65و قابل تجزیه درصد پروتئین غیر35این آزمایش نشان داد که جیره حاوي 

.رودبه شمار میآزمایشیهاي ترین جیره براي برهدر شکمبه به عنوان مطلوب

هاي نربرههاي الشه،توان پرواري، ویژگی: هاي کلیديواژه

مقدمه
پروتئین مورد نیاز حیوان نشخوار کننده 
با توجه به ماهیت و ترکیب آن به دو بخش 
پروتئین قابل و غیر قابل تجزیه در شکمبه 

سال گذشته 25در طی . شودتقسیم می
هاي زیادي توسط متخصصین تغذیه به تالش

تولید با دستکاري منظور رسیدن به حد بهینه
ردن راندمان جیره نشخوارکنندگان براي باال ب

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري،و استادیاردانشجوي کارشناسی ارشد-3و 1
)ychashnidel2002@yahoo.com:ولومسنویسنده(دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري،استادیار-2

11/9/91:تاریخ پذیرش26/6/90: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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از پروتئین استفاده از نیتروژن و تعادل بهینه
قابل تجزیه و غیرقابل تجزیه در شکمبه

ازعدم تعادل بهینه. صورت گرفته است
بهRDP(1(قابل تجزیه در شکمبهپروتئین
RUP(2(غیر قابل تجزیه در شکمبهپروتئین

تواند تولید در جیره نشخوارکنندگان می
میکروبی، راندمان استفاده از نیتروژن پروتئین 

چنین قابلیت و میزان هضم فیبر و هم
ي از اسیدهاي آمینه در دسترسی سطح بهینه

مکمل سازي . روده باریک را محدود سازد
پذیري کم در شکمبه، منابع پروتئینی با تجزیه

یی استفاده از نیتروژن و الگوي اسید آمینه آکار
را بهبود و سبب بهینه در سطح روده باریک

تنها راه ). 12(شودافزایش تولیدات دامی می
هاي با تولید و تامین کافی پروتئین براي دام

سرعت رشد باال، بدون تنش آمونیاك اضافی، 
هاي اي پروتئینپذیري شکمبهکاهش تجزیه

پروتئین قدارم). 7،9(باشد جیره روزانه می
خوراك با مقدار جریان آن در روده باریک 

هاي مناسب، در تنظیم جیره. مساوي نیست
عبور پروتئین از قداردانستن عوامل موثر بر م

قدارکه مبه طوري. شکمبه به روده مهم است
تواند آمینه در روده باریک نمیجذب اسیدهاي

از مقادیر پروتئین خام یا پروتئین خام قابل 
د، زیرا که پروتئین شوآورد خوراك برهضم 

نوع و مقدار پروتئین بیان کنندهخوراك 
).4(نیستجریان یافته به روده باریک 

آمینه با منشا میکروبی در اسیدهاي 
سازند که صورتی نیاز حیوان را بر طرف می

حیوان در حالت نگهداري و یا داراي حداقل 
حداکثر برايدر صورتی که . میزان رشد باشد

راهاز د، این نیاز بایزیادرشد و یا تولید قدارم

د شوتامین غیر قابل تجزیه در شکمبهپروتئین
کاهش به منظورهاي متفاوتی فعالیت). 13(

پذیري پروتئین مصرفی و اسیدهاي تجزیه
آمینه در جیره صورت گرفته است که 
محافظت از منابع پروتئینی و اسیدهاي آمینه 

هاي فیزیکی و شیمیایی و ه روشوسیلبه
چنین استفاده از منابع پروتئینی که به طور هم

آوري آنها وضعیت خوبی عملطبیعی و در طی
اند از قبیل از نظر عبور از شکمبه پیدا کرده

گوشت، پودرگلوتن ذرت، پودر ماهی، پودر
در همین خون، پودر پر هیدرولیز شده و

). 11،12(باشد راستا می
هاي وسیله روشها به محافظت پروتئین

در . شیمیایی، احتیاج به هزینه داردفیزیکی و
هاي پذیري پروتئینضمن قابلیت تجزیه

محافظت شده بسته به شرایط و شدت اعمال 
باشد و ممکن است قابلیت روش، متغیر می

هضم پروتئین در رودة کوچک را نیز کاهش 
ابع در جیره دسته از منکاربرد آن). 10(دهد 

پذیري کمی در که به طور طبیعی تجزیه
شکمبه دارند و در عین حال از قابلیت 

و نسبت اسیدهاي باریکهضم باال در رودة 
ترین، باشند، سادهبرخودار میآمینه بهینه

ترین روش در شرایط ترین و عملیهزینهکم
.باشدمیایران فعلی 

ترین منابع پودر ماهی یکی از غنی
پروتئینی محافظت شده طبیعی است که 

40الی 30(پذیري کمی پروتئین آن تجزیه
عالوه، پروتئین به.)7(در شکمبه دارد ) درصد

بوري پودر ماهی از شکمبه داراي قابلیت ع
در رودة ) درصد97الی 95(هضم بسیار باال 

و از تعادل بسیار مناسبی ) 7،12(بوده باریک
1- Rumen Degradable Protein                                                 2- Rumen Undegradable Protein

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

ap
.s

an
ru

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             2 / 11

https://rap.sanru.ac.ir/article-1-286-en.html


37.........................................................................................................................1392زمستانو پاییز/ 8شماره / مچهارسال / پژوهشهاي تولیدات دامی

از نظر اسیدهاي آمینه محدود کننده تولید 
برخوردار ) متیونین و لیزین(شیر و گوشت

جهت کاهش تواند به طور بهینهو میاست
هاي پرتولید و تجزیه پذیري پروتئین جیره دام

).1(با رشد سریع مورد استفاده قرار گیرد 
ها در شکمبه را پذیري پروتئینمقدار تجزیه

ها از شکمبه توان با افزایش نرخ عبور آنمی
.)8(کاهش داد
میلیون راس گوسفند با بیش از 51حدود 

پرورش داده ایرانگروه ژنتیکی در 20
درصد از سهم 33طوري که شوند، بهمی

گوشت مصرفی در کل کشور را گوشت 
هدف اصلی در . دهدگوسفند تشکیل می

دست آوردن هاي گوشتی بهپرورش دام
حداکثر رشد بافت عضالنی با حداقل هزینه 
خوراك و اجتناب از ذخیره چربی اضافی در 

د پایین تغذیه نامناسب و تولی. باشدالشه می
نژادهاي بومی از عوامل کمبود تولید گوشت 

هاي زیادي سال. باشدگوسفند در ایران می
است که از پروتئین خام مواد خوراکی جیره 
جهت تعیین نیازهاي پروتئینی دام استفاده 

هاي جدید ارزیابی مواد شود، اما روشمی
دهد که پروتئین خام به خوراکی نشان می

عمل پروتئین بر رشد و تنهایی جهت تشریح 
عملکرد دام کافی نبوده و پروتئین مورد نیاز 

طور دقیق برآورد هاي نشخوارکننده را بهدام
بهبود تغذیه پروتئین به منظور). 15(کند نمی

در خوراك دام، باید پروتئین خام به اجزاي آن 
که چه مقدار از شودتفکیک شده و مشخص 

و چه مقدار ) RDP(آن در شکمبه تجزیه شده 
رسد میباریکو به روده نشدهاز آن تجزیه 

)RUP .(رسیدن به توان بالقوه به منظور

پروتئین ) گوشت و پشم(هاي با تولید باال دام
قابل تجزیه در شکمبه جوابگوي تامین نیاز 

بنابراین پروتئین غیر . باشدها نمیپروتئینی آن
قابل تجزیه در شکمبه براي تامین نیاز 

رشد بالقوه این گونه به منظورسیدهاي آمینه ا
).17(باشد ها ضروري میدام

بر اساس موارد فوق اطالعاتی درباره نیاز 
پروتئینی این گونه دام به صورت تفکیک شده 

)RDP: RUP (این پژوهش به . موجود نیست
ترین سطح پروتئین منظور شناسایی مطلوب

بر ر آن و اثقابل و غیر قابل تجزیه در شکمبه 
نر آمیخته هاي عملکرد پرواري بره

.انجام گرفتسنگسري - زل

هامواد و روش
راس بره نر 24این پژوهش با استفاده از 

-گري تجاري نژاد زلحاصل از آمیخته
ماه و میانگین 7تا 6سنگسري، با سن تقریبی 

در . کیلوگرم انجام گرفت29±5/2وزن زنده 
این آزمایش از سه سطح پروتئین قابل تجزیه و 

ده درصد غیر قابل تجزیه در شکمبه معادل
، مقدار )Aجیره (کمتر از مقدار توصیه شده

و ده درصد بیشتر از آن ) Bجیره (توصیه شده 
AFRC، 1998در جداول استاندارد ) Cجیره (

65، 30به 70هاي ترتیب در نسبتکه به) 2(
قابل تجزیه به پروتئین (40به 60و 35به 

چنین از یک سطح هم. بود) غیر قابل تجزیه
مگاژول در هر 5/10(انرژي قابل متابولیسم 

بر اساس جداول ) ي خشککیلوگرم ماده
استفاده ) 2(غذایی گوسفند نیاز هاي استاندارد 

.شد

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

ap
.s

an
ru

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             3 / 11

https://rap.sanru.ac.ir/article-1-286-en.html


38....................................................................................... عملکرد برتاثیر سطوح مختلف پروتئین قابل تجزیه به پروتئین غیر قابل تجزیه در شکمبه 

در این آزمایش براي تنظیم مواد مغذي در 
براي گروه شاهد، بر اساس میانگین وزن جیره

افزایش مقدارها در شروع آزمایش، حداکثربره
وزن روزانه مورد انتظار و با استفاده از جداول 

. شداقدام ) 2(استاندارد مواد مغذي گوسفند 
جو، دانه ذرت، ژسپس با مواد خوراکی سیال

ي سویا و پودر ماهی، سه سبوس گندم، کنجاله
هاي پروتئین یره متفاوت براي نسبتنوع ج

قابل تجزیه و غیر قابل تجزیه در شکمبه 
)RDP بهRUP ( هاي مورد جیره. شدتنظیم

رژي ـاظ انــه لحـایش بـــتفاده در آزمـاس
روژن ـتـواي نیـتـمحو) کـریـالــزوکـای(
. بودندمشابهبا یکدیگر ) ایزونیتروژنوس(

هاي آزمایشی با استفاده از نرم افزار جیره
تنظیم شد )CNCP)2001نویسی جیره

خوراك روزانه به صورت ). 1جدول (
صورت آزاد و تا به هاي کامالً مخلوط و جیره

مساوي در دو وعده)ad-libitum(حد اشتها 
در اختیار ) 18ساعت (و عصر ) 6ساعت (صبح 

. ها قرار داده شددام
حیوانات مورد آزمایش در محلی مسقف و 

جایگاه انفرادي فلزي با ابعاد محصور، در داخل 
صورت انفرادي نگهداري به1×1/1×45/0
ها طوري طراحی شده این جایگاه. شدندمی

بودند که دام در آنها به راحتی به منظور 
شد و در ضمن از آزادي آزمایش مهار می

در ابتداي آزمایش و . نسبی نیز برخوردار بود
هاي انفرادي  ها، تمامی جایگاهقبل از انتقال بره

و تجهیزات آنها کامالً تمیز و بعد از سمپاشی 
کلیه موارد بهداشتی .با آهک ضدعفونی شد

در ) چینیچینی و سماعم از پشم(متداول 
روز بر 20ها در مدت ها انجام و داممورد دام

برفکی هاي آنتروتوکسمی و تبعلیه بیماري
منظور بر طرف کردن به. واکسینه شدند

هاي مذکور داروهاي هاي انگلی به برهگیآلود
.خورانده شد) آلبندازول(ضد انگل داخلی 

روز بود که 95دوره اصلی آزمایش شامل 
ها روز یکبار بره14در این مدت به فاصله هر 

ساعت محرومیت از 14تا 12پس از اعمال 
در ابتداي هر روز قبل از غذا . غذا توزین شدند

آوري و وراك روز قبل جمعمانده خدادن، پس
توزین و بر اساس آن مقدار خوراك مصرفی 

اي یک بار معموال هفته. شدمیروز بعد تعیین 
ها تمیز و با آهک ضدعفونی تمامی جایگاهکف 
.شدندمی 

در پایان آزمایش و پس از آخرین 
ساعت 15کشی، با رعایت حداقل وزن

درصد 50محرومیت از آب و غذا، از هر تیمار 
. شدندها، به طور تصادفی انتخاب و کشتار بره

گیري وزن الشه گرم درصد پس از اندازه
. گوشت و درصد چربی تعیین شد

این پژوهش در قالب یک طرح کامالً 
8و هر تیمار با ) جیره(تصادفی با سه تیمار 

تجزیه . تکرار روي دام آزمایشی انجام شد
نرم افزار GLMي واریانس با استفاده از رویه

.انجام شد)SAS)14آماري
تجزیه و تحلیل اطالعات پس از انجام کلیه 

صورت برداري و ثبت اطالعات بهمراحل نمونه
ها به عنوان تیمار جیره(تجزیه کوواریانس 

) آزمایشی و وزن اولیه به عنوان متغییر کمکی
افزار با استفاده از مدل فوق به کمک نرم

مقایسه انجام و ) SAS)14کامپیوتري 
داري در سطح معنیآزمون دانکن باها میانگین

.انجام  گرفت05/0
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نتایج و بحث
ماده خشک مصرفی

داري بین میانگین خوراك تفاوت معنی
هاي مختلف آزمایشی تیمارمصرفی در بین 

که بیشترین ، به طوري)2جدول (وجود داشت
B)510/1خوراك مصرفی مربوط به جیره 

به جیره و کمترین آن مربوط) کیلوگرم در روز

A)480/1با کاهش .باشدمی) کیلوگرم در روز
خشک مادهجیره، RUPبه RDPنسبت 

ها افزایش یافت و بیشترین مادهمصرفی بره
بود که Bخشک مصرفی مربوط به جیره 

با افزایش . باشدمیRUPدرصد 35حاوي 
راك ، مقدار خوCجیره RUPبیشتر سطح 

. مصرفی کاهش یافت

هاي کامالً مخلوط آزمایشاقالم خوراکی و ترکیبات شیمیایی جیره- 1جدول 
تیمار

ABC†

)درصد ماده خشک(خوراکی مواد 
25/4603/4703/47جودانه

91/3349/3449/34سیلوي ذرت
28/1045/1045/10سبوس گندم

23/659/159/1سویاکنجاله
02/313/613/6پودر ماهی

21/021/021/0نمک
10/010/010/0مواد معدنی                                    -مکمل ویتامین

ترکیبات شیمیایی 
60/1661/1661/16)درصد(پروتئین خام

50/1050/1050/10)       خشکمگا ژول در کیلوگرم ماده(aانرژي قابل متابولیسم
706560)درصد پروتئین خام(bپروتئین قابل تجزیه در شکمبه

303540)درصد پروتئین خام(bقابل تجزیه در شکمبهپروتئین غیر
قابل تجزیه در شکمبهنسبت پروتئین قابل تجزیه به غیر

)RDP:RUP(
33/286/150/1

74/3560/3560/35خنثیالیاف نامحلول در شوینده
.خشک کنسانتره تیمار شده استدرصد ماده3آلدئید با فرمCتیمار: †

a,b :پذیر بر اساس جداول انرژي و پروتئین تجزیهAFRC)2( ه استشدمحاسبه.

باالتر بودن مقدار خوراك مصرفی در جیره 
Bعلت فراهم شدن شرایط مطلوب تواند به می

بهینه شدن انرژي و پروتئین (تخمیر
باشد که ممکن است در شکمبه ) پذیرتجزیه

سبب افزایش قابلیت هضم و نهایتاً  عبور 
شودتر مواد خوراکی از شکمبه به روده سریع

که ییهاافزایش خوراك مصرفی در بره. )17(
تواند انعکاسی از تغذیه شدند، میBبا جیره 

ها در نتیجه فراهم شدن بهبود عملکرد باکتري
هاي مواد ازتی قابل هضم مورد نیاز باکتري

از سویی افزایش  بهینه. )16(شکمبه باشد
، شاید با بهبود راندمان Bه در جیرRUPسطح 

استفاده انرژي در سطح سلولی و افزایش 
زیست فراهمی اسیدهاي آمینه در سطح 

خشک را افزایش جذبی، مصرف ماده
).10(دهدمی
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افزایش وزن روزانه
هاي مربوط به افزایش وزن روزانه نتایج داده

ارائه شده 2ها در کل دوره پروار در جدول بره
میانگین وزن بره در شروع آزمایش، بین . است
در صورتی که . دار نبودمعنیهاي غذاییجیره
ها ـهایی آنـوط به وزن نـهاي مربگینـمیان
در بین).2دول ـج(داري داشت اوت معنیـتف

هاي غذایی باالترین میانگین وزن نهایی جیره
و ) کیلوگرمC)4/49مربوط به جیره

Aترین میانگین وزن مربوط به جیره پایین

Bهاي غذایی بین جیره. بود) کیلوگرم2/45(

. داري دیده نشداختالف معنیCو 
نتایج نشان داد که تفاوت بین میانگین 

هاي مختلف تیمارافزایش وزن روزانه در 
طوري که بیشترین به). 2جدول (دار بود معنی

هاي زایش وزن روزانه مربوط به برهمیانگین اف
و کمترین ) گرمB)8/210تغذیه شده با جیره 
بود و بین ) گرمA)2/173آن مربوط به جیره 

داري اختالف معنیCو Bهاي غذایی جیره
.ه نشدمشاهد

جیره غذایی اندازه RUPبا افزایش سطح 
علت این امر، . اضافه وزن روزانه افزایش یافت

به خاطر افزایش محتوي پروتئین عبوري قابل 
باشد که به دنبال آن افزایش غلظت هضم می

اسیدهاي آمینه در سطح جذبی روده باریک، 
. )6،10(شدباعث بهبود توان تولیدي حیوان 

به علت افزایش Bهاي تیمار از طرفی، بره
خوراك مصرفی انرژي قابل متابولیسم بیشتري 
دریافت نمودند و این امر همراه با تأمین 
مقادیر کافی پروتئین قابل تجزیه در شکمبه 

هاي سبب افزایش رشد و تکثیر میکروارگانیسم
رسد علت عدم به نظر می. )6(شد شکمبه 

در Cو Bهاي دار بین جیرهاختالف معنی
افزایش وزن روزانه حداکثر توان تولیدي 

AFRCهاي این نژاد در سطح توصیهبره

دست آمده از این نتایج به. باشدB)جیره(
) 6،9، 3(تحقیق با نتایج محققین دیگر 

این محققین نشان دادند که . مطابقت دارد
در تغذیه RUPاستفاده از سطوح مختلف 

افزایش وزن روزانه داري بر گوسفندان اثر معنی
RUPداشته است و گوسفندانی که با سطح

تري باالتري تغذیه شدند افزایش وزن مطلوب
.داشتند

هاي نرهاي مربوط به صفات عملکردي برهمیانگین- 2جدول
جیرهصفات مورد مطالعه

P-value
میانگین کل و انحراف 

معیار ABCMSE†

a5/28a2/29a4/29212/13021/03/1±04/29)کیلوگرم(وزن اولیه 
b2/45a3/48a4/49598/20241/05/3±61/47)کیلوگرم(وزن نهایی 

b2/173a8/210a4/200803/50210/03/34±4/195)روز/ گرم(افزایش وزن 
b1480a1510a1500018/20383/011/0±1520)روز/ گرم(ماده خشک مصرفی 
a54/8b39/7b58/7190/00332/012/1±83/7ضریب تبدیل غذایی 

,a(حروف مختلف  b, c(باشد دار بودن تفاوت بین تیمارها میدر هر سطح بیانگر معنی)05/0<P.(
میانگین واریانس اشتباه آزمایشی: †
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ضریب تبدیل غذایی
سطوح مختلف پروتئین قابل و غیر قابل 

داري بر تجزیه در شکمبه در جیره تأثیر معنی
هاي تغذیه شده با ضریب تبدیل غذایی بره

. )2جدول (هاي مختلف آزمایشی داشتجیره
ها مربوط به بهترین ضریب تبدیل غذایی بره

به ترین آن مربوطنامطلوب و ) B)39/7جیره 
داري بین تفاوت معنی. بود) A)54/8جیره
از لحاظ ضریب تبدیل دیده Cو Bهاي جیره
در RUPبه RDPبا کاهش نسبت . نشد

ها و یا افزایش سطح پروتئین غیر قابل جیره
درصد پروتئین خام 35به 30تجزیه جیره از 

ازي ـــینه سـب بهـــتماالً سبـــیره، احــج
ده و ـــکمبه شــــط تخمیر در شـشرای

ها تري براي رشد میکروارگانیسمزمینه مناسب
قابلیت هضم سلولز افزایش یافته ،فراهم آورده

و افزایش هضم دیواره سلولی همراه افزایش 
پروتئین عبوري از شکمبه سبب بهبود بازده 
استفاده از انرژي و پروتئین شده و 

Bدر نتیجه ضریب تبدیل غذایی در تیمارهاي 

).5،12(بهبود یافتCو 

، براي سه جیره )وزن الشه/قبل از کشتار
این جدول . شدارائه 3آزمایشی در جدول 

هاي ها از نظر ویژگیدهد بین جیرهنشان می
نتایج .داري وجود نداردالشه اختالف معنی

دهد حدود مربوط به وزن الشه گرم نشان می
ها به صورت نیمی از افزایش وزن روزانه بره

وزن محتویات شکمبه، آالیش خوراکی و 
Bحال جیره با این. باشدغیر خوراکی می

97/24(داراي بیشترین وزن الشه گرم 
داراي کمترین وزن الشه Aو جیره ) کیلوگرم

مقایسه . باشدمی) کیلوگرم12/23(گرم 
دهد جیره هاي درصد الشه نشان میمیانگین

اثر معنی داري بر درصد الشه ندارد و باالترین 
) درصدA)99/50درصد الشه مربوط به جیره 

Cترین درصد الشه مربوط به جیره و کم

بازده الشه از . باشدمی) درصد95/49(
هایی است که بین نژادها و مراحل شاخص

پرواربندي داراي تغییرات و مختلف رشد یا 
تنوع بوده و بهبود این نسبت به عنوان یک 

). 9(هدف مطلوب است 

هاي الشهویژگی
وزن زنده(میانگین وزن الشه گرم، درصد الشه 

هاي نرهاي مربوط به صفات وزن و درصد الشه برهمیانگین- 3جدول 
جیرهصفات

P-value
میانگین کل و 
انحراف معیار ABCMSE†

073/24±12/2397/2413/24435/13201/084/1)کیلوگرم(وزن الشه گرم 
55/50±99/5072/5095/49311/11243/031/11درصد الشه

میانگین واریانس اشتباه آزمایشی: †
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و 11، 10هاي فیزیکی و شیمیایی دندهترکیب 
12

چگونگی نسبت و وزن اجزاي عمومی 
گوشت، چربی و (تشکیل دهنده الشه 

تواند در تعیین ارزش اقتصادي می) استخوان
چون امروزه تقاضا براي .آن نقش داشته باشد

چربی کاهش یافته و استخوان نیز در تغذیه 
ارزش است لذا هر چه نسبت گوشت انسانی بی

در الشه بیشتر باشد، ارزش اقتصادي آن باالتر 
).6(است 
هاي تایج حاصل از تجزیه واریانس دادهن

ی مربوط به وزن و درصد اجزاي فیزیک
ها، گوشت، کل دنده(12و 11، 10هاي دنده

که به عنوان ) هاچربی و استخوان دنده
شاخصی از ترکیب و نسبت هاي بافتی الشه 

همان .شدارائه 4توجه است در جدول مورد
دهد بین وزن و گونه که این جدول نشان می

12و 11، 10هاي درصد قطعات فیزیکی دنده
. نداشتها وجود تیمارداري بین اختالف معنی
اي بره ها در موقع کشتار به درجهاحتماال همه 

از پروار رسیده بودند که قطعات فیزیکی 

نهایت رشد خود را 12و 11، 10هاي دنده
. داشتند

به طور کلی بیشتر بودن درصد چربی در 
هایی که از جیره هاي حاصل از الشه  برهنمونه

C تغذیه کرد، منجر به کاهش درصد گوشت و
زمایشی نسبت به استخوان در این تیمار آ

) 9(حداد و همکاران . تیمارهاي دیگر گردید
د که افزایش درصد چربی دننیز گزارش کر

الشه با کاهش درصد گوشت لخم و استخوان 
این محققین بیان نمودند ترکیب . همراه است

هاي بافتی الشه تحت تأثیر جنس، و نسبت
سن، سطح تغذیه، مدت پروار و نژاد قرار 

داري روي معموالً تأثیر معنینژاد . گیردمی
ترکیب الشه و کیفیت آن دارد، مثالً نژادهایی 

رسند داراي گوشت لخم که دیرتر به بلوغ می
بیشتري هستند و میزان چربی زیر جلدي آنها 

کن و همکاران ). 9(به طور نسبی کمتر است 
گزارش کردند که با افزایش وزن زنده دام، ) 6(

وزن روزانه فزایشانسبت پروتئین در مقدار 
.کاهش و نسبت چربی افزایش خواهد یافت

ها بر حسب کیلوگرمتمام وزن(12و11، 10هاي هاي وزن و درصد ترکیبات فیزیکی دندهمیانگین- 4جدول
.)باشدمی12و 11، 10هاي و درصد نسبت به وزن کل دنده

میانگین کل و جیرهصفات مورد مطالعه
انحراف معیار BC†MSEP-value

12و 11، 10هاي تفکیک فیزیکی دنده
5544/0±46/049/051/0113/02654/0055/0هاوزن دنده

074/0±08/008/006/0625/01123/0021/0هاوزن استخوان دنده
266/0±22/023/023/0117/02546/0029/0هاوزن گوشت دنده
192/0±18/019/020/0208/03654/0033/0هاوزن چربی دنده
53/15±40/1772/1625/12308/18547/0549/5درصد استخوان

48/39±82/4731/4526/45987/06589/0187/4درصد گوشت
48/39±99/3843/3903/40478/16325/027/6درصد چربی

674/84±99/8228/8375/87308/15698/054/5درصد گوشت و چربی
.واریانس اشتباه آزمایشی: †
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در مطالعه خود روي ) 6(کن و همکاران 
گوسفند گزارش نمودند که افزایش مصرف 

تواند پروتئین هاي غذایی میپروتئین در جیره
خام الشه را افزایش دهد ولی چربی ذخیره 

و یا دادهشده در الشه ممکن است کاهش 
.هیچ تغییري در آن ایجاد ننماید

دهد طور کلی نتایج فوق نشان میبه
ئین قابل به غیر قابل ترین سطح پروتمطلوب
هاي نر براي برهRUPدرصد 35تجزیه 

سنگسري است که باعث حداکثر -آمیخته زل

توان بالقوه این دام، و میانگین افزاش وزن 
.گرم در روز گردید250روزانه 

البته براي تنظیم جیره غذایی براي این دام 
ترین سطح عملکرد دام به باید عالوه بر مطلوب

که با کسر (ر به ازاي هر راس بره سود متغی
کردن هزینه خوراك مصرفی از درآمد ناخالص 

را نیز مد نظر قرار ) شودیک بره محاسبه می
هادر این تحقیق بررسی اقتصادي جیره. داد

، زیرا هدف اصلی تعیین توان بالقوه شدانجام ن
.رشد این دام بوده است
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Effect of Varying Ruminally Degradable to Ruminally Undegradable
Protein Ratios on Performance and Carcass Characteristics of

Crossbred Male Lambs

Mohamad Ali Ramezani1, Yadollah Chashnidel2, Asadollah Teimori Yansari3 and
Hamid Deldar3

Abstract
The influence of three levels of varying ruminally degradable to ruminally

undegradable protein ratio 60: 40 (A), 65:35 (B) and 70: 30(C) on performance and
carcass characteristics zel-sangssari male lambs was investigated. Twenty four lambs
aged 6-7 months with an initial live weight of 29±2.5 kg were used. The animals were
fed for a period of 95 days. The level of metabolisable energy was similar in all the
rations (10.5 MJ/KgDM). Dry matter intake (DMI) was measured daily and live weight
gain (LWG) was determined fortnightly. At the end of the trial, 50 percent of the animal
were slaughtered to determine carcass characteristics quality. The data were statistically
analyzed using completely randomized design with 3 diets (n=8). Mean values for the
performance of the lambs for A, B and C rations were determine as follows: DMI 1.480,
1.510 and 1.500 Kg/day, LWG 173.2, 200.8 and 210.4 g/day, feed conversion efficiency
8.54, 7.39 and 7.58. There was not significant difference for the whole carcass weight,
lean and fat percentage. In conclusion, the optimum performances of zel- sangssari male
lambs were met with the ration containing 35% RUP.
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