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بر قابلیت هضم،خوراك مصرفیسطحتأثیر
در گوسفندتعادل نیتروژن و میزان سنتز پروتئین میکروبی

4امین خضريو 3، امید دیانی2رضا طهماسبی، 1علی خطیبی بردسیري

دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشیارواستاد، ي کارشناسی ارشدآموختهدانش-4و 3، 1
)rtahmasb@uk.ac.irنویسنده مسوول: ، (اه شهید باهنر کرماندانشگ،استادیار-2

9/4/94تاریخ پذیرش: 8/9/93تاریخ دریافت: 

چکیده
درصد مصرف اختیاري خوراك بر قابلیت هضم و میزان تولید پروتئین 100و 85، 70در این تحقیق اثرات سطوح مختلف 

در کیلوگرم) 42±5/1یانگین وزنی مبا (س بره نر نژاد کرمانی أرششازبا استفاده این آزمایش بررسی شد.شکمبهدرمیکروبی
روز 25به مدت پیش از شروع آزمایش، یک دوره روزه انجام شد. 21دوره آزمایشی سهتکرار شده درقالب طرح مربع التین 

لی آزمایش میزان پروتئین میکروبی با استفاده از دوره اصآن در از پسوي میزان مصرف خوراك اختیاري اجرا شدگیراندازهبراي
مورد تجزیه و تحلیل SASافزار آماري نرمبا استفاده ازاطالعات حاصل .شدتعیین گوسفنداندفع مشتقات پورینی در ادرار روش 

پروتئین ، کاهش میزان دفع آالنتوئین، کل مشتقات پورینیسببقرار گرفت. نتایج نشان داد کاهش سطح مصرف خوراك 
پورینی به غلظت کراتینین) (نسبت غلظت مشتقاتPDCپارامترهاي تعادل نیتروژن و شاخص ،میکروبی تولید شده در شکمبه

در مجموع، با توجه به .)p>05/0(اما قابلیت هضم ظاهري ماده خشک و ماده آلی افزایش پیدا کردند).p>05/0(کاهش یافت
توان سنتز با افزایش مصرف خوراك می،خوراك دام یا علوفه مراتعدر مناطق با کیفیت پایین شودمینتایج به دست آمده، توصیه 

دام را بهبود  بخشید.عملکردپروتئین میکروبی و 

سطح مصرف خوراكپروتئین میکروبی، مشتقات پورینی، هاي کلیدي:واژه

مقدمه
سوء تغذیه و عرضه نامتعادل مواد مغذي مشکل اصلی 

حیوانی در کشورهاي در حال توسعه است. پروتئین تولید اي بر
هادامو مستعد شدن تولیدمثلتغذیه ضعیف سبب نرخ پایین 

این در حالی است که وشودمیي مختلف هابیماريبه 
بسیاريجانبیهايفرآوردهازاستفادهتوانایینشخوارکنندگان

داران در دامو دارندخوراکیموادعنوانبهراصنایعاز
کشورهاي در حال توسعه منابع محدودي براي تغذیه دام 

وري از منابع و فراهم آوردن شرایط بنابراین بهره،دارند
نمودنمطلوب براي رشد میکروبی در شکمبه براي حداکثر 

نیاز پروتئینی حیوان .باشد.ضروري میاستفاده از مواد مغذي 
کهتقسیم نمودتوان به دو بخش عمده نشخوارکننده را می

باهاي خوراكاز طریق تجزیه پروتئینبخشی از آن
بخش دیگر تولید پروتئین میکروبی و هاي شکمبه و میکروب

در . )11(شودمیتأمینعبورين یآن هم به صورت پروتئ
نشخوارکنندگان تخمین تولید روزانه پروتئین میکروبی شکمبه 

ري است. اگر جیره به منظور ارزیابی مقدار پروتئین جیره ضرو
را براي مصرف یتوانایی تامین مقادیر کافی انرژي متابولیسم

هاي شکمبه داشته باشد، کارایی و تکثیر میکروارگانیسم
شودمیبیشترسنتز پروتئین میکروبی برايمصرف پروتئین 

مقدار پروتئین سنتز شده به وسیله ).52(
میزان انرژي طور اساسی با ه بهاي شکمبه معموالًمیکروب

شود. اگر به اندازه کافی قابل تخمیر خوراك محدود می
پروتئینی قابل استفاده و ئین قابل تخمیر و یا نیتروژن غیرپروت

مواد معدنی ضروري و سایر عوامل رشد وجود داشته باشد، 
درصد کل 4/10میزان سنتز پروتئین میکروبی در شکمبه، 
.)91شود (زده میمواد مغذي قابل هضم در خوراك تخمین 
بهبود تولید سببلذا به طور کلی افزایش در میزان تغذیه 

به دلیل افزایش نرخ شود که احتماالًپروتئین میکروبی می

جریان خروجی شکمبه، نرخ تخمیر سوبسترا، نرخ رقت و نرخ 
سطح ). احتماال3ًتقسیم سلولی میکرو فلور شکمبه است (

یزان پروتئین میکروبی دهی نقش مهمی در تعیین مخوراك
نشان داده شده است که با افزایش سطح و کندبازي می

مصرف خوراك میزان تولید پروتئین خام میکروبی افزایش 
). افزایش سطح مصرف خوراك همواره نسبت 11یابد (می

دهد که جریان خروجی شکمبه را به صورت ثابت افزایش می
نتز پروتئین میکروبی ها و سبهبود فعالیت میکروارگانیسمسبب

،). افزایش نرخ جریان خروجی شکمبه6شود (شکمبه می
دهد را بهبود میتقسیم سلولی جمعیت میکروبی شکمبه 

اي کهنرخ عبور را تحت هاي تغذیه). بسیاري از فاکتور21،72(
قابل توجهی بر سنتز پروتئین تأثیردهند، قرار میتأثیر

و متعادل کردن آزادسازي زمانیمیکروبی شکمبه از طریق هم
زایی سنتز انرژيعملکرد)، بازده و 32انرژي و نیتروژن (

پروتئین و یا تغییر و اصالح نیازهاي ثابت نگهداري جمعیت 
). قابلیت هضم مواد مغذي را 5،21میکروبی شکمبه دارد (

اي وسیله افزایش غذاي دریافتی، تخمیر شکمبهتوان بهمی
هاي مواد مغذي عبوري جیره ملو استفاده از مکطبیعی

ي سطوح مختلف افزایش داد. این تحقیق با هدف مطالعه
خوراك مصرفی و اثر آن بر میزان سنتز پروتئین میکروبی و 

.هاي نژاد کرمانی انجام گرفتتعادل نیتروژن بره

هامواد و روش
نر نژاد کرمانی با سن برهس أرششدر این آزمایش از 

. شداستفادهکیلوگرم42±5/1و میانگین وزنی ماه16حدود 
هاي واگیردار و علیه بیماريهادامآزمایشابتدايدر

ها هاي داخلی و خارجی واکسینه و پشم چینی شدند. برهانگل
پذیري به شرایط محیطی و عادتبرايروز 16به مدت 

آوري هاي متابولیکی مخصوص مجهز به سیستم جمعقفس

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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ع به صورت جداگانه نگهداري شدند. این آزمایش ادرار و مدفو
خوراك و مصرف سطح سهدر قالب طرح مربع التین مکرر در

روز پنجپذیري و روز عادت16روزه (21دوره سه
) 1گیري) اجرا شد. جیره هاي آزمایشی شامل: نمونه

درصد سطح 85) 2،درصد سطح مصرف اختیاري خوراك010
درصد سطح مصرف اختیاري 70)3مصرف اختیاري خوراك و 

). پیش از شروع آزمایش، یک دوره 1خوراك بودند (جدول 
روز 30مدتي میزان مصرف خوراك اختیاري به گیراندازه

12نوبت با فاصله دودر هاداماجرا شد. در طول این دوره، 
عصر) با مقدار مشخص و توزین شده 7صبح و 7ساعت (

مخلوط و در سطح اشتها کامالًهاي آزمایشی به صورت جیره
درصد جیره در دهتا پنجتغذیه شدند، به صورتی که در حدود 

هاي خوراك روزانه در این مدت ماندهماند. باقیآخور باقی می
برايدست آمده هآوري، توزین و ثبت شدند. اطالعات بجمع

تعیین سطح مصرف اختیاري خوراك هر دام مورد استفاده قرار 
در طول شبانه روز دسترسی آزاد به آب داشتند. هادامگرفتند. 

سی قرار أردوگروه سهدر هادام،دوره اصلی آزمایشدر
از سطوح مصرف خوراك را ها یکی گرفتند و هر یک از گروه

باو حجم آن آوريجمعکل ادرار روزانه دریافت کردند. 
النتوئین ي میزان آگیراندازهبه منظور استوانه مدرج تعیین شد.

چن و از سويهاي ادرار از روش ارائه شده موجود در نمونه
باادرارهاينمونهابتداروشایندر) استفاده شد.4گومز (
40به1نسبتبهسپسوشدهسونیکیت، سونیکاتوردستگاه

سدیملیترمیلی25/0بعد،مرحلهدر. شدندرقیقمقطرآببا
ورتکسواضافههانمونهبهموالر5/0) سود(هیدروکسید

. شدنددادهقرارجوشآبدردقیقههفتمدتبهوشدند
لیترمیلی3/0یخ،پودردرهانمونهنمودنخنکازپس

هیدرازینفنیللیترمیلی25/0و) موالر5/0(اسیدکلریدریک
آبحمامبهدقیقه7مدتبهمجدداوشدمخلوطواضافه

لیترمیلی75/0شدن،سردازپس. شدندمنتقلگرم
مقدارنهایتشد. دراضافههاآنبهرقیقاسیدکلریدریک

بهوشدنمونه اضافهبهسیانیدفريپتاسیملیترمیلی25/0
آالنتوئین موجود در سپس میزان . شدورتکسثانیه12مدت
در ) 2150(مدل ها با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر نمونه

. متر مشخص شدنانو522طول موج 
倀䐀㴀　⸀㠀㐀صورت شده بهدفعپورینیمشتقاتکل

倀愀⬀⠀　⸀㔀圀　⸀㜀㔀攀ⴀ　⸀㈀㔀倀愀⤀که در آن )4(شدزدهتخمین倀愀
نیتروژن باشد. شده میجذباندوژنوسی هايمیزان پورین

اساس گرم نیتروژن در میکروبی تولید شده در گوسفندان بر
روز به صورت

䴀楣爀漀戀楡氠 一楴爀漀最攀渀  㴀  ⠀堀  ⠀洀洀漀氀⽤愀礀⤀耀㜀　⤀⼀
⠀　⸀㘀耀　⸀㠀㌀耀　㌀⤀د که در این معادله، ـین زده شـتخم堀

.)4(مول در روز) استها (میلیمیزان جذب پورین
گیري، مصرف خوراك هر روز نمونهپنجدر طی چنینهم

ظاهري قابلیت هضم گیري شد. حیوان به صورت روزانه اندازه
).62(شده آوري کامل مدفوع محاسببراساس روش جمع

اساس درصد ماده خشک)آزمایشی (براجزا و ترکیب شیمیایی جیره- 1جدول 
吀愀戀氀攀⸀䘀攀攀搀 椀渀最爀攀搀椀攀渀琀猀 愀渀搀 挀栀攀洀椀挀愀氀 挀漀洀瀀漀猀椀琀椀漀渀 漀昀 攀砀瀀攀爀椀洀攀渀琀愀氀 搀椀攀琀猀 ⠀─䑍 戀愀猀椀猀⤀

درصدخوراکی مواد
20شدهخردیونجهخشکعلوفه

18شدهخردگندمکاه
5/55شدهآسیابجودانه

5/1دانهپنبهکنجاله
3گندمسبوس
7/0میکلسکربنات
18/0ویتامینیومعدنیموادمکمل
5/0نمک

شیمیاییترکیب
40/2)کیلوگرمدرمگاکالري(متابولیسمیانرژي

00/13)خشکمادهازدرصد(خامپروتئین
66/0)خشکمادهازدرصد(میکلس

34/0)خشکمادهازدرصد(فسفر
16/2)خشکمادهازدرصدي (اترعصاره

00/34الیاف نامحلول در شوینده خنثی (درصد از ماده خشک )
68/18الیاف نامحلول در شوینده اسیدي (درصد از ماده خشک )

)، 3000 ،(䌀甀)300 ،(䴀渀)300 ،(䌀愀)200(䘀攀)، و عناصر معدنی بر اساس میلی گرم شامل 䤀唀100(䔀)، ویتامین 䤀唀100000(䐀㌀)، ویتامین䄀)䤀唀500000ویتامین -1
娀渀)3000 ،(倀)90000 ،(䌀漀)100 ،(一愀)50000 ،(䤀)100،(䴀最)19000 و (匀攀)1.(

نتایج و بحث
و قابلیت هضم، ماده آلی مصرف ماده خشک

ماده قابلیت هضم ونتایج مربوط به میانگین مصرف
انه انرژي و مصرف روزآزمایشیجیرهماده آلیخشک و

آورده شده 2جدول سطوح مختلف تغذیه در در متابولیسمی
است. با افزایش سطح مصرف خوراك میزان مصرف ماده 
خشک به ازاي هر کیلوگرم وزن متابولیکی بدن افزایش یافت 

)05/0㰀瀀 بر همین اساس میزان مصرف روزانه انرژي .(
لیکی) و کالري به ازاي هر کیلوگرم وزن متابو(مگایمتابولیسم

میزان مصرف ماده آلی (گرم به ازاي هر کیلوگرم وزن 
میزانحیوانکهوقتیمتابولیکی) نیز افزایش پیدا کرد.

يبیشترانرژيمقداربنابراینکند،میمصرفيبیشترخوراك
هرازايبهانرژيمصرفافزایشاین. کندمیدریافت
لذاو) 20(است شدهمشاهدهنیزبدنمتابولیکیوزنکیلوگرم

نتایج . داردهماهنگیتحقیقایندرآمدهدستهبنتایجبا
تحقیقات مشابه نشان داده که با افزایش مصرف خوراك 
میزان مصرف ماده خشک به ازاي هر کیلوگرم وزن متابولیکی 

) گزارش کرد که با 41). لیندبرگ (31(یابدافزایش میبدن 
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20...................... ...........................................................در گوسفندتعادل نیتروژن و میزان سنتز پروتئین میکروبیبر قابلیت هضم،خوراك مصرفیسطحتأثیر

یزان از مبه صورت خطی کاهش سطح مصرف خوراك 
آقاجانی و تیموري مصرف ماده خشک حیوان کاسته می شود.

تیمارهاي مختلف هنگامی که از یانسري گزارش کردند که
کمتریننگهداريسطحدرخوراكمصرفاستفاده می شود،

.)1د (دارايهضم شکمبهقابلیتبررامعنی داراثر
با افزایش سطح مصرف خوراك از میزان قابلیت هضم 

ترین از مهم.)p>05/0کاسته شد (جیرهماده خشک کل
و توان به افزایش سرعت عبور مواد هضمیدالیل آن می

در دستگاه مان در دسترس براي هضم میکروبی کاهش ز
و اشاره کرد که با نتایج ذکر شده در تحقیقات اولیاتگوارش 

مطابقت دارد. ) 32و اونز و گوتز () 13ورکو (،)30(همکاران 
درصد به طور 70و 85جیره با سطوح مصرف لیت هضم قاب

درصد بوده 100سطح مصرف ازبیشتر)p>05/0(داري معنی
داري از تفاوت معنیدرصد70و 85سطوح اما بین است.

. )P<05/0(لحاظ قابلیت هضم ماده خشک مشاهده نشد
) گزارش کردند با افزایش سطح 8) و فیچنی (20مکدونالد (

کند. البته قابلیت هضم ظاهري کاهش پیدا میمصرف، میزان
) نشان داد که با 41لیندبرگ (از سويتحقیق انجام شده 

کاهش سطح مصرف خوراك بزها، تغییري در قابلیت هضم 
ظاهري ماده خشک مشاهده نشد، که این امر ممکن است به 

دلیل توانایی قابلیت هضم باال در بز باشد. 
خوراك مصرفی، تفاوت سطوح مختلفتغذیهبا 

مشاهده آزمایشیداري در قابلیت هضم ماده آلی جیره معنی
) نیز کاهش سطح 51). در گزارشات لیندبرگ (2نشد (جدول 

میزان قابلیت هضم ماده برداري معنیتأثیرمصرف خوراك 
اگر چه در برخی تحقیقات نشان داده شده که آلی ایجاد نکرد.

جه افزایش مصرف خوراك اتفاق افت هضم ماده آلی در نتی
نیازهاي نگهداري شروع شده و تا مصرف افتد که از حدود می

، اما این ارتباط به صورت خطی نیست و یابداختیاري ادامه می
ین میزان کاهش قابلیت هضم در باالترین سطح سطح بیشتر

دهنده آن است این موضوع نشان).81دهد (مصرف روي می
گونه م ماده آلی در دستگاه گوارش هیچکه میزان قابلیت هض

ارتباطی به میزان خوراك مصرفی ندارد و دستگاه گوارش و 
هاي شکمبه تا حد امکان تمام ماده آلی خوراك را میکروب

قرار هضم کرده و بدن نیز پس از جذب، آن را مورد استفاده 
).51(دهدمی

سطوح مختلف خوراك در گوسفندان تغذیه شده با و انرژي مصرفیو ماده آلیخشکمادهقابلیت هضم ماده خشک،روزانهمصرف-2جدول 
مصرفی

Table 2. Daily dry matter intake, DM and OM digestibility, energy intake in sheep fed with different levels of feed

).P>05/0ها می باشد (حروف غیرمشابه در هر ردیف بیانگر اختالف معنی دار بین جیره

مصرف و تعادل نیتروژن
ع و تعادل نیتروژن در سطوح مختلف میزان مصرف، دف

. نتایج نشان داد با افزایش سطح آورده شد3مصرف در جدول 
مصرف خوراك، میزان مصرف نیتروژن به ازاي هر کیلوگرم 

چرا که .)P>05/0(دار داشت وزن متابولیکی افزایش معنی
کردند.را دریافت مییک نوع جیره اما با مقادیر متفاوت هادام
همین اساس، میزان دفع نیتروژن از طریق مدفوع نیز بر 

70تغذیه شده با ايهبرهافزایش پیدا کرد، به طوري که 
ین و گروه تغذیه ترکم، وراكخاختیاري مصرف درصد سطح 

ین بیشتردرصد سطح مصرف اختیاري خوراك 100شده با 
دلیل این در روز دفع کردند.میزان نیتروژن را از طریق مدفوع 

چنین و همبیشترمصرف خوراك و نیتروژن زایش احتماالًاف
پروتئین میکروبی در سطوح باالتر مصرف خوراك بیشترتولید 

) گزارش 18و همکاران (رابینسونبوده است. از طرف دیگر 
کردند دفع باالتر نیتروژن مدفوع در سطوح باالتر مصرف 

اي هاي نیتروژنخوراك ممکن است به افزایش فرار شکمبه
زیرا فرار نیتروژن خوراك از شکمبه با باکتریایی مربوط باشد.

و النگدر مطالعه افزایش مصرف خوراك ثابت باقی ماند.
) گزارش کردند افزایش میزان نیتروژن دفعی 25همکاران (

مدفوع با افزایش سطح مصرف خوراك، ممکن است به میزان 
ان دفع نیتروژن ي میزگیراندازهمدفوع مرتبط باشد.بیشتردفع 

مصرف اختیاري نشان داد که در بین سه سطح هادر برهادرار
دار وجود ندارد. معنیگونه تفاوتمورد آزمایش هیچخوراك 

مطالعات انجام شده در این زمینه نشان داده است که میزان 
داري در میزان ترشح تواند باعث تغییرات معنیمصرف نمی

البته برخی از محققین دالیلی .)10(شودنیتروژن در ادرار 
چون نرخ ثابت فیلتراسیون گلومرولی اوره نشخوارکنندگان هم

ترین شکل دفع نیتروژن) را در این امر موثر اصلی(به عنوان 
).6،10دانند (می

ثیر مصرف اختیاري أها تحت تبرهتعادل نیتروژن در 
مصرف اي که با سطح. به گونه)p>05/0(خوراك قرار گرفت

درصد 70ین و با سطح مصرف بیشتردرصد 100خوراك 
توان چنین استنباط دست آمده میه از نتایج بین بود.ترکم

کرد که افزایش نیتروژن مصرفی با افزایش سطح مصرف 
بوده و بیشترخوراك نسبت به افزایش دفع نیتروژن خیلی 

ف در مصربیشتربهبود تعادل نیتروژن به دلیل افزایش نسبی 
) با کاهش سطح 15نیتروژن است. اما در مطالعه لیندبرگ (

گونه تغییري در تعادل مصرف خوراك بزهاي شیري هیچ
مشاهده نکرد که این مغایرت با نتایج تحقیق هادامنیتروژن 

حاضر ممکن است ناشی از اختالف در نوع دام، مواد خوراکی، 
دهی و غیره باشد.خوراكسطحروش و 

سطح مصرف خوراك (درصد)
1008570SEMسطح معنی داري

79/79اده خشک (گرم به ازاي هر کیلوگرم وزن متابولیکی)مصرف م a35/65 b31/54 c7247/00001/0
50/72مصرف ماده آلی (گرم به ازاي  هر کیلوگرم وزن متابولیکی) a37/59 b35/49 c6585/00037/0

17/0متابولیکی)وزنکیلوگرمدرکالريمگا(متابولیسمقابلانرژيروزانهمصرف a15/0 b13/0 c0028/00037/0
55/0ماده خشک (درصد)قابلیت هضم  b65/0 a66/0 a0171/00360/0
67/064/067/0018/00640/0ماده آلی (درصد)قابلیت هضم
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21.............. .....................................................................................................................................1396/ بهار 15پژوهشهاي تولیدات دامی سال هشتم/ شماره 

رف، دفع و تعادل روزانه نیتروژن گوسفندان تغذیه شده با سطوح مختلف خوراك مصرفیمص- 3جدول 
Table 3. Daily nitrogen intake, excretion and balance in sheep fed with different levels of feed

سطح مصرف خوراك (درصد)
دارينیسطح مع1008570SEM)گرم بر کیلوگرم وزن متابولیکی(عنوان

a48/1b33/1c11/10238/00027/0مصرف نیتروژن 
a29/0b21/0c16/00053/00003/0دفع نیتروژن مدفوع
0055/00090/00088/00013/08125/0ترشح نیتروژن ادرار

a19/1b09/1c94/00201/00010/0تعادل نیتروژن 
).p>05/0ها می باشد (دار بین جیرهحروف غیرمشابه در هر ردیف بیانگر اختالف معنی

مشتقات پورینی، عرضه پروتئین ،ترکیبات ادرار
میکروبی و شاخص نسبت مشتقات پورینی به کراتینین

ترین ترکیبات موجود در ادرار از جمله مهم
نشخوارکنندگان اوره، اسید اوریک و کراتینین است. نتایج 

اتینین، اسید اوریک و اوره ي میزان دفع کرگیراندازهحاصل از 
مصرف خوراك هیچ یک سطحآورده شده است. 4در جدول 

ثیر قرار نداد. لذا أاز ترکیبات ادرار را در گوسفندان تحت ت
از سويبا توجه به مطالب ارائه شده ،دست آمدهه نتایج ب

هاي وسیع مربوط ) در واکنش29تورچینسکی و سوروکین (
به متابولیسم و چرخه اوره در بدن هماهنگی داشته و 

توان نتیجه گرفت که عدم تغییر محسوس در میزان اوره می
اي مختلف و ادرار ناشی از تعامالت حیوان با شرایط تغذیه

مین نیازهاي مختلف بدنش از جمله نیتروژن أهماهنگی در ت
ا تحقیقات چن و ي حاضر بنتایج مطالعهچنینهماست. 

) مبنی بر ثبات میزان 17) و لیو و مک منیمان (6همکاران (
دفع کراتینین بر پایه وزن متابولیکی و میزان مصرف ماده 
خشک در داخل افراد یک گونه و نژاد حیوانی هماهنگی دارد.

) نشان داد که اثر سطوح 10مطالعات هاول و همکاران (
ین واضح و مشخص مصرف خوراك بر میزان ترشح کراتین

نیست و حتی تزریق ثابت پروتئین به درون شیردان هم 
نشان داد که میزان ترشح کراتینین در ارتباط با انرژي به 
صورت اسیدهاي چرب فرار است که به درون شکمبه تزریق 

شده اند.
اطالعات حاصل از تولید مشتقات پورینی شامل آالنتوئین 

نسبت هر یک از ترکیبات دفعی، کل مشتقات پورینی و 

آورده شده 4در جدول نیزادراري به کل مشتقات پورینی
مصرف خوراك بر میزان تولید و دفع سطح است. با افزایش 

). به >05/0p(شدآالنتوئین و کل مشتقات پورینی افزوده 
میزان دفع آالنتوئین و کل مشتقات پورینی در کهطوري

درصد مصرف اختیاري، 100گوسفندان تغذیه شده با سطح 
بود. این بیشترداري به طور معنیسطوحدر مقابل سایر 

انرژي و بیشترافزایش احتماال به علت مصرف و دریافت 
بوده درصد100سطح پروتئین در گوسفندان تغذیه شده با 

است. 
هاي میکروبی در ادرار از پوریندفع شدهمشتقات پورینی 
.)4(شوندبافت خود حیوان ناشی میهاي جذب شده و پورین

به دلیل تفاوت در تفاوت در میزان این ترشحات احتماالً
). در توافق با 18باشد (قابلیت هضم ماده آلی مصرفی می

) روي گوسفندان 15نتایج حاضر، نتایج تحقیق لیندربرگ (
در تغییر در دریافت انرژي و پروتئین به دنبالنشان داد که 

میزان دفع مشتقات ،ختلف مصرف خوراكسطوح منتیجه 
ین تغییر در مورد آالنتوئین و بیشترپورینی نیز تغییر کرد، که 

چنین لیندربرگ و همبود.ین اثر بر اسید اوریک ترکم
) گزارش کردند با افزایش 3) و برودریک (16جوکابسون (

مصرف پروتئین جیره، میزان آالنتوئین موجود در ادرار 
دست آمده در این تحقیق هی کند، که با نتایج بافزایش پیدا م

اي دریافتند ) در مطالعه18النگ و همکاران (هماهنگی دارد.
داري بین میزان کل مشتقات پورینی و که رابطه خطی معنی

به ازاي هر کیلوگرم وزن متابولیکیقابلیت هضم ماده خشک
وجود دارد.

پورینی در گوسفندانزانه مشتقات پورینی و نسبت ترکیبات ادراري به کل مشتقات دفع رومیزان ترکیبات ادرار، -4جدول 
Table 4. Urine compositions, daily PD excretion and urine compositions to total purine derivatives

سطح مصرف خوراك (درصد)
سطح معنی داري1008570SEMعنوان

31/029/028/00187/06143/0روز)گرم در (میزان دفع اوره
01/002/002/00040/01977/0گرم در روز)(میزان دفع اسید اوریک

02/002/003/00036/03175/0گرم در روز)(میزان دفع کراتینین
a90/0b71/0c57/00188/00015/0)مول بر وزن متابولیکییمیل(آالنتوئین دفعی روزانه

a05/1b83/0c67/00212/00016/0)مول بر وزن متابولیکییمیل(ینی دفعی روزانهکل مشتقات پور
a86/0b85/0b84/00017/00113/0نسبت آالنتوئین به مشتقات پورینی

0056/00098/001/00018/01556/0نسبت اسید اوریک به مشتقات پورینی
a008/0ab011/0b017/00017/00168/0نسبت کراتینین به مشتقات پورینی

).p>05/0باشد (ها میحروف غیرمشابه در هر ردیف بیانگر اختالف معنی دار بین جیره

با افزایش سطح مصرف خوراك عالوه بر افزایش میزان 
دفع مشتقات پورینی، نسبت آالنتوئین به کل مشتقات پورینی 

تغذیه این تغییر در بین گوسفندان افزایش یافت.ادرار نیز 
بودندار معنیدرصد 70و 85سطوح مصرف شده با 

)05/0p>( . نتایج تحقیقات مختلف نشان داد که به دنبال

افزایش سطح مصرف خوراك، میزان آالنتوئین ادرار برخالف 
). نسبت اسید 2،21یابد (سایر مشتقات پورینی، افزایش می
مصرف سطح تحت تأثیر اوریک به کل مشتقات پورینی، 

چنین بررسی نسبت کراتینین به . همقرار نگرفتدر ك خورا
کل مشتقات پورینی نشان داد که با افزایش سطح مصرف 
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22...................... ...........................................................در گوسفندتعادل نیتروژن و میزان سنتز پروتئین میکروبیبر قابلیت هضم،خوراك مصرفیسطحتأثیر

شد خوراك از نسبت کراتینین به کل مشتقات پورینی کاسته 
)05/0<p) در تحقیقی که روي 18). النگ و همکاران (

سطوح مختلف خوراك مصرفی انجام دادند، دریافتند که با 
مصرف خوراك نسبت آالنتوئین به کل افزایش سطح

مشتقات پورینی افزایش و نسبت اسید اوریک به کل مشتقات 
یابد.پورینی کاهش می

نتایج مربوط به نیتروژن میکروبی، میزان جذب پورین و 
) در PDCشاخص نسبت مشتقات پورینی به کراتینین (

ده، دست آمه آورده شده است. با توجه به اطالعات ب5جدول 
دار اختالف معنیسطوح مختلف مصرف خوراكدر بین 

. بدین صورت که در سطوح )p>05/0آماري وجود دارد (
باالي مصرف خوراك میزان جذب پورین تخمین زده شده و 

بوده است و بیشترچنین عرضه نیتروژن میکروبی هم
ین این میزان هم در مورد سنتز پروتئین میکروبی و هم بیشتر

زان جذب پورین مربوط به گوسفندان تغذیه شده در مورد می
بوده است. یکی از درصد سطح مصرف خوراك 100با 

انرژي تأمینتواند مربوط به ترین دالیل این افزایش میمهم
فعالیت میکروبی و سنتز پروتئین برايبیشترو نیتروژن 

در باشد.دهی باالتر میدر سطوح خوراكبیشترمیکروبی 
) گزارش کردند که تغییراتی که 7(ن و همکاران چاي مطالعه

با جیره تغذیه شده فندان در میزان پروتئین میکروبی گوس
، مربوط به حجم فیزیکی خوراك مصرفی که مرتبط با مشابه

در شرایطی که نرخ عبور مواد باشد.پري شکمبه است، می
که شودمیهضم شده کم باشد، افزایش ماندگاري سبب 

اي خوراك باال رفته و جریان پروتئین کمبهقابلیت هضم ش
میکروبی افزایش یابد.

PDC)Purineشاخص  Derivatives Cratinine(
داراي اهمیت خاصی در مطالعات بر پایه مشتقات پورینی 

میزان کراتینین ادرار داراي سطح ثابت و چنینهماست. 

ا براي ) و لذ17،22خاص در حیوانات یک گونه و نژاد است (
هاي فردي، میزان مشتقات پورینی را از بین بردن تفاوت

کنند براساس میزان کراتینین و وزن متابولیکی تصحیح می
که به دلیل اینشود.شناخته میPDCکه تحت عنوان 

هایی باشد، آوري ادرار ممکن است داراي محدودیتجمع
استفاده کرد که شاخصی از PDCتوان از شاخص می

باشد. در ارتباط با نسبت می پروتئین میکروبی میفراه
مشتقات پورینی به کراتینین، الگوي مشخصی با تغییر تغذیه 

) گزارش کردند که 19(و چن ماکاراما نشان داده نشده است.
تواند تخمینی از خوراك مصرفی باشد، میPDCشاخص 
توان مصرف خوراك را به طور در مواردي که نمیمخصوصاً

ترکیب و کیفیت با PDCشاخص گیري کرد.یم اندازهمستق
گیرد که نتیجه تغییر در حت تأثیر قرار خوراك ممکن است ت

دهد که نتایج نشان میباشد.بازده سنتز پروتئین میکروبی می
هم افزایش PDCبا افزایش مصرف خوراك میزان شاخص 

گوسفندان در PDCیابد که این تفاوت در افزایش مقدار می
ین بود بیشتردرصد 100سطح مصرف خوراكغذیه شده با ت
)05/0<P(،که با افزایش سطح مصرف خوراك بر میزان چرا

کل مشتقات پورینی افزوده شده و در سوي مقابل از مقدار 
این تغییرات به افزایش مقدار وشدکراتینین ادرار کاسته 

) گزارش کرد بین 31. ورکو (شدمنجر PDCعددي شاخص 
یت هضم ماده خشک دریافتی و دفع آالنتوئین و مشتقات قابل

چنین آنتونیو و پورینی ادرار یک رابطه خطی وجود دارد. هم
هایی با انرژي ) گزارش کردند که با تغذیه جیره2همکاران (
باال، بر میزان قابلیت هضم خوراك و دفع یمتابولیسم

لیو و در مطالعات شود.نیتروژن مشتقات پورینی افزوده می
در حیواناتی که دوبار در روز PDCشاخص )17همکاران (
بار در روز تغذیه شدند نسبت به حیواناتی که یکتغذیه می

بود.بیشتر،شدند

آزمایشیهايورینی به کراتینین در گوسفندان تغذیه شده با جیرهـنیتروژن میکروبی، جذب پورین و شاخص نسبت مشتقات پ- 5جدول 
Table 5. Microbial nitrogen, purine absorption and PDC: Creatinine in sheep fed different levels of feed

سطح مصرف خوراك
سطح معنی داري1008570SEMعنوان

a21/23b30/18c65/144255/00009/0)میلی مول در روز(میزان جذب پورین تخمین زده شده 
a88/16b31/13c65/103095/00009/0)در روزگرم(عرضه نیتروژن میکروبی 

PDCa99/128a04/125b22/664255/00320/0میزان شاخص 
).P>05/0باشد (ها میحروف غیرمشابه در هر ردیف بیانگر اختالف معنی دار بین جیره

دست آمده در زمینه مطالعه شرایط هطور کلی نتایج ببه
در شرایط مصرف ،کمبهبیولوژیکی محیط داخلی ش

در صورت کاهش وخوراك و یا گرسنگی کاربرد داردکم
از میزان دفع آالنتوئین، کل مشتقات ،سطح مصرف خوراك

نهایت پروتئین میکروبی تولید شده در شکمبه پورینی و در
که گوسفندان نژاد توجه به اینبااز طرفی، شود. کاسته می

کیفیت پایین و نامناسب از مراتع دارايدر کرمانی معموالً
که در این شوند، لذا باید توجه شود لحاظ مواد مغذي تغذیه می

. بدین مین شودأاي دام تا حد ممکن تمواقع نیازهاي تغذیه
افزایش یابد تاهادامصورت که سطح مصرف خوراك در این 

حداکثر بتوانوشودد و یا سوء تغذیه نبوگونه کمدام دچار هیچ
آورد.به دستمورد انتظار را از دامعملکرد
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Abstract
An experiment was conducted to determine the effects of different levels of feed intake at

70%, 85% and 100% of the voluntary feed intake on digestibility and rumen microbial protein
synthesis. For this purpose, six male lambs (42±1.5 kg BW) were used in a replicated Latin
square design (replicated in three periods that were 21 days each). A twenty five days period
was assigned as adaptation period before start of the experiment to determine animals’
voluntary feed intake. Then in experimental period the potential of urinary purine derivatives as
a predictive index of microbial protein supply was determined. The data were analyzed using
SAS statistical software. The results showed that by decreasing the level of feed intake, the
amounts of allantoin, total purine derivations excretion, microbial protein synthesis in the
rumen, nitrogen balance and PDC index were decreased (P<0.05). However, apparent
digestibility of dry matter and organic matter were increased (P<0.05). In conclusion, it is
suggested that during feed resource shortage or low quality of forage in pasture, by increasing
the level of feed intake, microbial protein synthesis and animal performance improvement can
be achieved.

Keywords: Feed Intake Level, Microbial Protein, Purine Derivatives
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