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چکیده
اثـر  تعییننیزو غذاییمحدودیتا روش اعمال وس بء آندوژنشابا منادرارينیپوریمشتقات گیرياندازهحاضر با هدف آزمایش

326وزنـی میـانگین با استفاده از چهـار نفـر شـتر بـا     آزمایش. دو یدگردانجامیکروبیمینپروتئیدبر مقدار تولتغذیهسطح 4
و در حد اشتهاء نگهدارينیازبرابر 5/1نگهداري،نیازبرابر 25/1نگهداري،نیازبرابر چهار سطحدر شد. شترها طراحیکیلوگرم

ها بـا اسـتفاده از مشـتقات    آنیکروبیمینپروتئیدشدند و تولتغذیهالتیندر قالب طرح مربع یدساقه سفیسلمکیمرتعیاهاز گ
عنوان شـاخص مشـتقات   بهیروز دوره گرسنگیندر پنجمینیاول، مقدار مشتقات پورآزمایش. در شدگیرياندازهپورینیبازهاي

دفع شـده  ادراريپورینیمشتقات اصلیترکیبآالنتوئینزده شد. تخمینروز در مولمیلی14معادل ،آندوژنوس در ادرارینیپور
پیـدا به موازات کاهش مصرف غـذا کـاهش   متابولیکی،وزن کیلوگرمازايبهآن بود، دفع غذاییمحدودیتدر هر سه دوره اعمال 

در یافـت، افـزایش مصرف غـذا  افزایشبه موازات پورینیکل مشتقات و آالنتوئینادراريدفع دوم، آزمایش. در )P>05/0کرد (
مثبـت  همبسـتگی قرار نگرفت. یدساقه سفیمقدار مصرف سلمکیرتحت تاثیپوگزانتینه+ینو گزانتیکاوریداسیرکه مقادحالی

جذب شده در روده هايپورینمقدار . یددر ادرار مشاهده گردپورینیمشتقات قابل هضم و مقدار دفعمصرفیآلیماده بینباالیی
). مقـدار  P>05/0(باال رفت،قابل هضممصرفیآلیمصرف ماده خشک و ماده مقدار افزایشبه روده با میکروبینیتروژنجریانو 

بـه ازاي  میکروبـی پروتئینگرم 5/76معادل ،مقابل هضمصرفیآلیماده کیلوگرمهر ازايبهدفع شده در ادرار پورینیمشتقات 
نگهـداري نیـاز در سـطح  سـفید ساقه سلمکیکه شترها با زمانی، بنابراین.زده شدینقابل هضم تخمیمصرفیماده آلیلوگرمک

ـ کرد، نتامیننگهداريشترها را در سطح سوخت و سازقابل پروتئیننیازیمیکروبسوخت و سازقابل پروتئینشدند، تغذیه ا اما ب
.گردیدتامیننگهداريحتی بیشتر از حد شترها سوخت و سازقابل پروتئیننیاز،نگهدارينیازاز بیش مصرف افزایش 

هیپوگزانتینینی،پوريمشتقات بازهاگزانتین،یکروبی،مین، پروتئآالنتوئین: کلیديهايواژه

مقدمه
و ینگزانتک،یاوریداسین،(آالنتوئپورینیدفع مشتقات 

ین(آدنپورینیبازهايجریانوابسته به ) در ادرار یپوگزانتینه
ارتباط معموالً اینوجود ایند. با نباشمی) به روده ینو گوان
و سطح پورینیبازهايآندوژنوس سوخت و ساز تاثیرتحت 

هايگونهبینداريمعنیهايمصرف دام قرار دارد. تفاوت
از هر دو جنبه استخراج )7(دامیه گونیکداخل نیز و دامی

پورینیالعمل دفع مشتقات و عکسپورینیآندوژنوس مشتقات 
، )6،11(است گردیدهها گزارش پوریندر قبال مقدار جذب 

ياز رویکروبیمیتروژننیانبرآورد جربرايیاديمطالعات ز
یقیدفع شده در ادرار نشخوارکنندگان حقینیمشتقات پور

دفع بادر رابطه مختلفیهايمدل.)12(است انجام گرفته 
همچنینها از روده و پورینو جذب ادراريپورینیمشتقات 
نیتروژنجریانمقداربرآورد براي مختلفیرگرسیونیمعادالت 
حقیقیدر نشخوارکنندگان پورینیمشتقات روياز میکروبی

ارائه )23(گاومیشو ) 9(، بزها )26(، گاو )5،11(مانند گوسفند 
تک شترهايدر مورد موارد اینوجود، اینشده است. با 

شترها مانند الماها و آلپاکا هايگونهدیگرو)18(کوهانه
در یکه مدل مشخصيطوربهردقرار دایهدر مراحل اول) 8،27(

ها از روده شتر و دفع مشتقات ینرابطه با ارتباط جذب پور

میکروبینیتروژنجریانرابطه آن با همچنینادرار و پورینی
تعداديراستا یناست، در انشده ها به روده ارائه معدهپیشاز 
به میکروبینیتروژنجریانکه دهندمیاحتمال محققین از

ها با تفاوت در ادرار آنپورینیروده شترها و دفع مشتقات 
وجود گزارش اینبا .)12(به گوسفند باشدشبیهاندکی

بر توانمیحقیقی،نند نشخوارکنندگان است که هماگردیده
،دفع شده در ادرار شترهاپورینیبازهاياساس مشتقات 

شترها را يهامعدهیشدر پیکروبیمینپروتئیدتولیزانم
تاکنون مطالعات ،منابع قابل دسترسبر اساس برآورد نمود. 

برخوراك سطوح مختلف مصرف تاثیریدرباره بررسينادر
يدر شکمبه شترها و برآورد آن از رویکروبیمنیپروتئتولید

مخلوط هايیرهانجام گرفته است و جيادرارینیمشتقات پور
ها و متشکل از علوفهیزمطالعات نینمورد استفاده در ا

هیچتاکنون لذا ، )8،18،27(متعارف بوده استيهاکنسانتره
روياز میکروبیپروتئینیدتولمیزانآورد بربرايايمطالعه

هان گیاشده از تغذیهشترهايدر ادراريپورینیمشتقات 
اینبنابراین،است. نشده مورد مصرف شتر انجام یابانیب

مقدار استخراج آندوژنوس مشتقات تعیینبا اهداف آزمایش
جذب شده در روده شترها، رابطه هايپورینتخمینپورینی،

میکروبینیتروژنجریاندفع شده در ادرار با پورینیمشتقات 

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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تغذیهمختلف سطوح تاثیرنهایتها به روده و در معدهپیشاز 
.شدانجام میکروبیپروتئینیدتولبر سفیدساقه سلمکی

هامواد و روش
سفیدساقه سلمکیعلوفه آوريجمع

از آزمایششترها در طول دوره تغذیهبراينیازعلوفه مورد 
استان خوزستان و حومه اهواز و در دوره غربیمراتع جنوب 

هايبوتهخوراکیهايو زمستانه و از قسمتپاییزهچراي
شده آوريجمعهايبوته. گردیدآوريجمعسفیدساقه سلمکی

ایستگاهتک کوهانه واقع در شترهايبه محل استقرار 
و سپس گردیدمنتقل خوزستان رامیندانشگاه دامپروري

. علوفه خرد شده تا زمان گردیدندتوسط دستگاه چاپر خرد 
شدند.ذخیرهایهسزیرو در ايبه صورت کپهآزمایششروع 
سفیدساقه سلمکیعلوفه شیمیاییترکیباتتعیین

از علوفه شیمیاییترکیباتتعیینبرايالزم گیاهینمونه
)، 15/930روش خشک (ماده. گردیدخرد و انبار شده برداشت 

خام (روش چربی)، 05/924(روش یخاکستر و ماده آل
کجلدال (روش خام با استفاده از دستگاهین)، پروتئ39/920
شویندهنامحلول در الیاف، )1(AOAC) مندرج در 05/976

)ADF(اسیديیندهنامحلول در شوالیاف، )NDF)33خنثی
و یمو کلساستانداردروش به) 17(یگنینو ل

انرژي . یدگردیینتع1یفسفر با استفاده از دستگاه جذب اتم
گیري شد.زهاندازیررابطهقابل سوخت و ساز با استفاده از 

2ME=2.2 + 0.1357GP + 0.0057CP + 0.0002859 EE

گرسنگیادرار در طول دوره آوريجمعشرایطنحوه و 
326±12یوزنیانگینساله با م5/3چهار نفر شتر ماده 

با قدرت ايجداگانههايیگاهدر جايصورت انفرادبهیلوگرمک
ها از علوفه که تنايجیرهحرکت محدود قرار داده شدند. 

اختیاردر نگهدارينیازتقریبیبود در حد سفیدساقه سلمکی
جیرههفته به 2ها قرار داده شد و اجازه داده شد تا به مدت آن

در طی دو روز ها روزانه آنجیره. سپس نمایندمذکور عادت 
جیرهدرصد 30، به اندازه در مرحله بعددرصد و 60به اندازه 

دو ، در هر کدام از این سطوح شترها حدود شدداده تقلیلاولیه
روز 5شترها به مدت نهایتدر جیره را دریافت کردند،هفته 

در تغذیهروز آخر 2گرسنه نگه داشته شدند. ادرار شترها در 
محدود شده و در ادامه به تغذیهروز آخر 2نیزحد اشتهاء و 

قات . مشت)8،18(گردیدآوريجمعگرسنگیروز دوره 5مدت 
شده از روز پنجم آوريشده در ادرار جمعگیرياندازهپورینی
آندوژنوس در نظر پورینیعنوان مشتقات بهگرسنگیدوره 

حاويپالستیکیکیسهیکادرار آوريگرفته شد. جهت جمع
به دور مهبل شترها بسته شد که لیتر2ظرفیتبا تخلیهشیر

اسیدلیترمیلی100حاويهايبعد از پر شدن به درون ظرف
ي. براگردیدیمیهدرصد) تخل10یدموالر (اس1سولفوریک

درصد از 10و یدهر روز، ادرار جمع شده وزن و ثبت گرد
ها آنpHانتقال داده شد و یشگاهحجم ادرار به آزما

pHیایی،از رشد باکتریريمنظور جلوگشد (به گیرياندازه
4سپس هر نمونه ادرار به مقدار باشد). 3کمتر از بایدها نمونه

با یخچالشده در رقیقشد و ادرار رقیقبرابر با آب مقطر 
یقرقینقرار داده شد. علت اسلسیوسيدرجه4دماي

بود. بعد در نمونهیکاوریداز رسوب اسیريجلوگیهاوليساز
تغذیهادرار هر شتر در هر دوره يهانمونهآوري،جمعیاناز پا

تکرار 2به تعداد لیترمیلی50و در حدود گردیدلوط با هم مخ
هايگیرياندازهبرايدرجه - 20دماياز آن برداشته و در 

. یدگردیرهذخيبعد
یاجاتشترها با استفاده از جدول احتينگهداریرهج

یندر ا،)15(یدگردیمتنظتک کوهانهيشترهاينگهدار
وزن یلوگرمکهر يازاتک کوهانه بهيجدول شترها

درسوخت و سازقابل يانرژیلوکالريک3/89به یکیمتابول
وزن کیلوگرمدر قابل هضمینگرم پروتئ35/2روز و 
مطالعه به اینشترها در یمتابولیکدارند. وزن نیازیمتابولیک

مورد مطالعه شترهايبود و لذا کیلوگرم72/76طور متوسط 
انرژيکیلوکالري6851ه روزانه بنگهداري،نیازتامینجهت 
سوخت قابل انرژيمگاژول 78/28معادل (سوخت و سازقابل 
داشتند که احتیاجقابل هضم پروتئینگرم 3/180) و و ساز

عنوان جیره بهسفیدساقه سلمکیايعلوفهبا مصرف بایستی
جیره،سفیدساقه سلمکیشیمیاییترکیبطبق شد. میتامین

شترها مورد استفاده نگهداريدر حد هتغذیبرايو تنظیمزیر
.)1(جدول قرار گرفت
ادرار و مدفوع در سطوح آوريجمعشرایطنحوه و 

غذاییمختلف مصرف 
یکنفر شتر ماده 4با استفاده از یشآزمامرحله ینا

و در قالب طرح یلوگرمک328±5یوزنیانگینکوهانه با م
قبل از شروع . شترها یدانجام گردیچرخشینمربع الت

ساقهیسلمکيحاویرهجیکهفته با 2به مدت یشآزما
21دوره 4شدند. شترها در تغذیهنگهدارينیازو در حد سفید

کیلوگرم6/5(نگهدارينیازبرابر تغذیهسطح 4روزه و در 
7(نگهدارينیازبرابر 25/1روز)، مصرفی در ماده خشک 

نگهدارينیازبرابر 5/1روز)، مصرفی در ماده خشک کیلوگرم
روز) و در حد اشتهاء مصرفی درماده خشک کیلوگرم4/8(
شدند. تغذیه) مصرفی در روزماده خشک کیلوگرم2/10(

بعد از 16صبح و 9هايبار و در ساعت2شترها روزانه تعلیف
هر دوره، کل ادرار و هفت روز آخر . در طول گردیدظهر انجام 

ادرار يها. نمونهگردیدآوريزانه جمعروبه طور مدفوع شترها 
یرهو ذخآوريجمعگردیدکه در بخش قبل ذکر یبه روش
مدفوع روزانه در هاينمونهدرصد از 10. مقدار گردید
نگه داشته سلسیوسدرجه 4يو در دمانایلونیهايکیسه

مدفوع روزانه هر شتر يهانمونهآوري،جمعپایانبعد از .شد
500و در حدود یدباهم مخلوط گردیهوره و سطح تغذدر هر د

برايسلسیوسدرجه -20يگرم از آن در دما
يهضم ظاهریتو قابلگردیدذخیرهبعديهايگیرياندازه

قابل هضم در آلیماده شد. مقدار مصرفمحاسبه یماده آل
و آلیماده ظاهريهضم قابلیتضرب درصد از حاصلنیزروز 

×مصرفیروزانه (مقدار ماده خشک مصرفیلیآمقدار ماده 
.گردید) محاسبه مصرفیخوراك آلیدرصد ماده 

1-Atomic Absorption Spectrophotometer, contrAA300, Analytik Jena, Germany
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ترکیب شیمیایی سلمکی ساقه سفیدتک کوهانه و شترهاينگهداريجیرهمشخصات- 1جدول
Table 1. Maintenance diets and the characteristics of dromedary camel and chemical composition of Atriplex

leucoclada
مشخصات شترها

ماده خشک)یلوگرم(کسفیدساقهسلمکیمقدار مصرف روزانه متابولیکوزن میانگینزندهوزن 
58/5کیلوگرم72/76±45/6یلوگرمک12±326

شترهانگهداريیرهجمشخصات 

مغذيمواد 
روزانهنگهدارينیازتوازن

کسريشدهتامینروزانهنیاز
- 78/2878/28)در روزقابل سوخت و ساز (مگاژولانرژي

- 3/1802/1411/39)در روزقابل هضم (گرمپروتئین
+1328/8928/76)در روز(گرم1کلسیم
-9/105/44/6)در روز(گرم1فسفر

مقدارترکیب شیمیایی سلمکی ساقه سفید
16/5)در کیلوگرم(مگاژولسوخت و سازقابل انرژي

10/95ماده خشک (درصد)
35/85(درصد)آلیماده 

48/6(درصد)خامپروتئین
43/1(درصد)عصاره اتري

NDF(درصد)23/66
ADF(درصد)30/42

35/8(درصد)لیگنین
70/14خاکستر (درصد)

60/1(درصد)کلسیم
081/0فسفر (درصد)

است.گردیده) اقتباس 35(واردیجتک کوهانه ارائه شده توسط شترهاينگهدارياحتیاجاتو فسفر از جدول کلسیمبرايروزانه نگهدارينیاز: مقدار 1
ME=2.2قابل سوخت و ساز با استفاده از رابطه انرژي: 2 + 0.1357GP + 0.0057CP + 0.0002859 EE2شد.یريگاندازه

و ادرارهاينمونهدر پورینیمشتقات گیرينحوه اندازه
میکروبیپروتئینتولیدنحوه محاسبه 
چن و ارسکوف ادرار به روشيهادر نمونهینیمشتقات پور

میکروبیپروتئینتولیدمحاسبه براي .شدگیرياندازه)12(
) به صورت PDeدفع شده در ادرار (پورینیکل مشتقات - 1

و اوریکاسیدآالنتوئین،مقادیرمول در روز از جمع میلی
بدست آمد. هر مول (جرم هیپوگزانتینبعالوه گزانتین

به گزانتینو هیپوگزانتینآالنتوئین،اوریک،اسید) مولکولی
مقادیرگرم وزن دارند و لذا152و 136، 158، 168ترتیب

بود بر اساس جرم لیتردر گرممیلیمحاسبه شده که براساس 
. شدتبدیللیتردر مول میلییالیتردر ها به مولآنمولکولی

روز، در مولمیلیمحاسبه کل مشتقات دفع شده به براي
شده در روز در غلظت هر کدام از مشتقات تولیدحجم ادرار 

. ابتدا کل گردیدجمع شد و سپس ضرب ) لیتردر مولیلی(م
میانگینهر دام در هر روز و سپس برايمشتقات دفع شده 

. گردیددر هر دام محاسبه تیمارهر برايمختلف روزهاي
جهت تیماردر هر دام در هر پورینیدفع کل مشتقات میانگین

یدتولیانگیناما م.بکاربرده شدمیکروبینیتروژنتولیدتخمین
نتیجهبه عنوان تیمارها در هر مه دامدر هیکروبیمیتروژنن

دفع شده در پورینیمقدار مشتقات - 2.گردیدگزارش نهایی
داخلیدفع برابر با مقدار گرسنگیروز پنجمینادرار شترها در 

گرولییافتهمنطبق با - 3در نظر گرفته شد.پورینیمشتقات 
رار ادینی(نسبت مشتقات پوریافت، فاکتور باز)18(و همکاران 

و نسبت غلظت 63/0دوازدهه) معادل ینیپوريبر بازها
گرم ماده در یکرومولم3/100(یکروبیمینیپوريبازها

شکمبه میکروبیمخلوط نیتروژن) بر غلظت میکروبیخشک 
26/1) معادل میکروبیگرم ماده خشک در گرممیلی6/79(

در نظر)3/100÷ 6/79(یکروبیمیتروژنگرم ندرمولمیلی
ها در روده مطابق با پورینحقیقیهضم قابلیت-5گرفته شد.

- 6.گردیدفرض 92/0معادل )11(همکارانو چنگزارش 
رابطه ) با استفاده از Paجذب شده در روده (هايپورینمقدار 

:گردیدمحاسبه ذیل

Pa (mmol/d)= دفع شده در ادرار]ینیمول) مشتقات پوریلی(روز/م–آندوژنوس ینیمول) مشتقات پورمیلی/ [ (روز/ یافتفاکتور باز 

زیرروابطبه روده طبق میکروبینیتروژنجریانمقدار 
:گردیدمحاسبه 

: يدر حد مصرف نگهدار
Microbial N (g/d) = Pa / (0.92 × 1.26) = 0.86Pa

:نگهدارينیازدر حد مصرف باالتر از 
Microbial N (g/d) = (PDe /0.63) / (0.92 × 1.26) = 1.37PDe

آماريتجزیه
در ینیدفع مشتقات پوريدام و زمان رویرجهت مطالعه تاث

برايدر زمان مشاهدات تکرار شده از ،یگرسنگاعمال دوره 
در پورینیدفع مشتقات تعیینآزمایشاستفاده شد. یوانحهر 

التیناز طرح مربع سفیدساقه سلمکیسطوح مختلف مصرف 
خطیها با استفاده از مدل و دادهگردیدده استفاچرخشی
)31(1/9ویرایش SASيافزار آمار) در نرمGLM(عمومی

بود: یرگردد، مدل طرح به شکل زجزیهت
Yijk = µ + Di + Aj + Pk + εijk

اثر : Diمیانگین،:µ،مقدار مشاهده شده: Yijk، مدلیندر ا
را آزمایشیاشتباه εijk:و یدوره زمان: Pkاثر دام، : Ajیره،ج

ها هنگامی که اثر تیمار براي مقایسه میانگیندهد. مینشان 
اي دانکن در سطح خطاي دار بود از مقایسه چند دامنهمعنی

پنج درصد استفاده شد. 
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و بحثنتایج
یمیاییشترکیب

10/95دارايدر مطالعه حاضر یدساقه سفیعلوفه سلمک
درصد 70/14ی،رصد ماده آلد35/85درصد ماده خشک، 

خام، یندرصد پروتئ48/6خام، یدرصد چرب43/1خاکستر، 

درصد ADF ،35/8درصد NDF ،30/42درصد 23/66
درصد فسفر بود.081/0و کلسیمدرصد 6/1لیگنین،

دفع شده در ادرار در طول دوره پورینیمقدار مشتقات 
گرسنگی
ین،آالنتوئیک،اوریداس(ینیهرکدام از مشتقات پورمقادیر

نشان 2شده، در جدول ) روزانه دفع یپوگزانتین+ هینگزانت
ت.داده شده اس

از حدتدریجیغذاییمحدودیتتحت اعمال تک کوهانههاي) شترمتابولیکیوزن یکرومول بر دفع شده در ادرار (مپورینیمشتقات -2جدول
گرسنگیاشتهاء تا 

Table 2. Urinary purine derivatives excretion (µmol/W0.75) of dromedary camel under gradual feed restriction from
appetite to starvation

پورینیکل مشتقات هیپوگزانتین+ گزانتیناوریکاسیدآالنتوئیندوره
a4614/216/35a518در حد اشتهاءتغذیه
b3299/131/19b362محدودجیره

c1883/137/9c211گرسنگی
SEM5/292/59/46/17
******داريمعنیسطح 

a،b،c05/0دار دارند (معنیستون با حروف متفاوت تفاوت یکها در داخل یانگینم<P( ،تغذیهدر حد اشتهاء و دو روز آخر تغذیهروز آخر 2برايارائه شده در جدول مقادیر
.باشدمیروزه 5منطبق بر دوره گرسنگیدوره مقادیرکه حالیبوده در غذاییدودیتمح

* :)05/0<P ،(**:)01/0<P( ،SEMها: خطاي استاندارد میانگین

دفع شده پورینیمشتقات ترکیببخش عمده آالنتوئین
به داريمعنیطور دفع شده بهپورینیکل مشتقات . بود

پیداکاهش غذاییمحدودیتف غذا و موازات کاهش مصر
به تقریباً(روز چهارم و پنجم) گرسنگیروز آخر 2نمود و در 

دفع آالنتوئینو پورینی. کل مشتقات رسیدثابتیسطح یک
به 518از ترتیببه غذاییمحدودیتشده در طول اعمال 

متابولیکیوزن کیلوگرمدر میکرومول198به 461و از 211
رد.کپیداکاهش 

در دو پورینیبه کل مشتقات آالنتوئیننسبیسهم تغییرات 
داشت ناچیزيتغییراتغذاییمحدودیتو گرسنگیدوره 

بعالوه گزانتیننسبیسهم ولیدرصد)، 4/90در مقابل 8/90(
در دو دوره مذکور کاهش پورینیبه کل مشتقات هیپوگزانتین

در 8/3(یکاوراسیددرصد) و نسبت 5/4در مقابل 3/5(
پورینی. مقدار کل مشتقات یافتافزایشدرصد) 3/6مقابل 

روز در مولمیلی14معادل گرسنگیدفع شده در روز پنجم 
بود.

دفع شده در ادرار مشابه با ینیمشتقات پورپروفایل
و ) 18(تک کوهانه ماده يدر شترهادیگر محققین هايیافته

ینغلظت آالنتوئیلپروفاینبود، در ا) 8(الما يدر شترها
امر ینبود. ایپوگزانتینهوینگزانت،یکاوریداز اسیشترب

در موکوس روده یدازاکسینگزانتیمآنزیینپایتاز فعالیناش
و در کبد دهدمیکبدبهراهایناست که اجازه عبور پور

ها به پوریناکسیداز،گزانتینآنزیمبااليفعالیتبدلیلشترها 
هیپوگزانتین،نهاییمتابولیکیمل به محصوالت طور کا
د. در حضور نشومیتبدیلآالنتوئینو اوریکاسیدگزانتین،

اوریکاسیدبه گزانتینو هیپوگزانتیناکسیداز،گزانتینآنزیم
کاز به اورهیمآنزیلهشوند که متعاقب آن بوسمیتبدیل

ینیمشتقات پوریل. پروفا)11(شودمیتبدیلآالنتوئین
یافته سایر مشابه با ینمطالعه همچنینمشاهده شده در ا

درکه شدهگزارش .)27(آلپاکا بوديدر شترهامحققین

هايگلومرولبداخلشدهترشحاسیداوریکالماشترهاي
اماشود،میبازجذبخونبهزیاديمقداربهتقریباًکلیوي

الماهالذا،گرددمیدفعادراردرونشدهبازجذبآالنتوئین
خوندرکلیهازبازجذباثردررااسیداوریکازباالییغلظت

.)8دارند (مینگهخود
در طول دوره پورینیمطالعه مقدار کل مشتقات ایندر 

به پورینیمشتقات داخلیشاخص دفع یکعنوان بهگرسنگی
یکیوزن متابولیلوگرمدر کمیکرومول211طور متوسط 

267تر از مقدار گزارش شده (یینکه پایدبرآورد گرد
تکيشترهابراي ) یکیوزن متابولیلوگرمکیکرومول در م

مقدار گزارش شدهیکنزد)، اما18بود (کوهانه
آلپاکا ي) در شترهایکیوزن متابولیلوگرمکیکرومول در م195(
یکرومول در م177الما (يباالتر از شترهاینو همچن) 27(
دفع مشتقات یل. پروفا)8بود ()یکیوزن متابولیلوگرمک

نشخوارکننده يهاگونهیرمطالعه مشابه با سایندر اینیپور
در ینیمقدار دفع مشتقات پورمحققینکه يطوربه،بودیزن

وزن کیلوگرمدر یکرومولم202گرسنه را يادرار بزها
یرمقاد) 16اي (در مطالعه. )9(گزارش نمودندیکیمتابول

را در ادرار گوسفندان گرسنه گزارش ینآالنتوئازیینیپا
)، در یکیوزن متابولیلوگرمکیکرومول در م8/128نمودند (

188دفع شده برابر ینمقدار آالنتوئحاضر که در مطالعه یحال
معادل دیگري و در گزارش )18(231معادل ايو در مطالعه

.)27(بودیکیوزن متابولیلوگرمکیکرومول در م168
را یروز بعد از گرسنگ5دفع شده در ینیمقدار مشتقات پور

)، یلوگرمک478یوزنیانگینتک کوهانه (با ميدر شترها
ینیاستخراج مشتقات پورینتخميبرایارمعینبهتر

مول در روز گزارش یلیم3/20و مقدار آن است آندوژنوس 
ر شده دگیريبا مقدار اندازهمقایسهکه در ) 18(شده است

این) در یلوگرمک326یوزنیانگینتک کوهانه (مشترهاي
مول در روز) باالتر بود. مقدار دفع آندوژنوس میلی14مطالعه (
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در و) 27(12/3آلپاکا معادل يدر شترهاینیمشتقات پور
شده گزارش ) 8(مول در روز میلی5/4برابر شترهاي الما 

همبستگیژنوس آندوپورینی. اختالف در اندازه مشتقات است
.)12(ها دارد داممتابولیکیبا وزن مثبتی

دفع شده در ادرار در سطوح پورینیمقدار مشتقات 
خوراكمختلف مصرف
سطوح مختلف ماده ازاي بهدفع شده پورینیکل مشتقات 

دفع مقدار درج شده است. 3قابل هضم در جدولمصرفیآلی

) P>05/0صرف غذا (مافزایشبه موازات آالنتوئینادراري
در یافت،افزایش) P>01/0(پورینیهمانند کل مشتقات 

هیپوگزانتینبعالوه گزانتینو اوریکاسیدمقادیرکه حالی
بینمثبتیمقدار مصرف غذا قرار نگرفت. ارتباط تاثیرتحت 
روز) و مقدار دفع در یلوگرمقابل هضم (کمصرفیآلیماده 

) و 1شکل(گردیدوز) مشاهده ردر مولیلی(مپورینیمشتقات 
بدست آمد:زیررگرسیونیمعادله 

99/0 =R2مول/روز)یلی(مینی= کل مشتقات پور509/10) + 9409/8× /روز) یلوگرمقابل هضم (کیمصرفی، (ماده آل
ینتامیزانمبینیپیشروده و به میکروبینیتروژنجریاندفع شده در ادرار، پورینیمشتقات ي،مغذموادهضم یتقابلومصرف - 3جدول 

یدساقه سفیعلوفه سلمکسطوح مختلف شده با یهماده تک کوهانه تغذهايدر شتریکروبیمیتروژنن
Table 3. Nutrients and digestible organic matter intake, daily urinary purine derivatives excretion, input of microbial

nitrogen to small intestine, and predicting the level of microbial nitrogen supply in dromedary camels fed in
different levels

نیازبرابر جیره
نگهداري

برابر 25/1
در حد نگهداريبرابر 5/1نگهدارينیاز

داريمعنیسطح SEMاشتهاء

*6/58/64/82/1046/0روز)در یلوگرم(کرفیمصماده خشک 

*85/124/28/238/331/0روز)یلوگرم در قابل هضم (کمصرفیآلیماده 

4/422/425/424/4259/0NS(درصد)آلیماده ظاهريهضم قابلیت

روز)در مولیلی(مادراريپورینیمشتقات 
**3/276/3076/342/412/4پورینیکل مشتقات 

*3/238/2626/314/368/3آالنتوئین

9/16/116/11/17/0NSاوریکاسید

1/22/234/27/362/0NSهیپوگزانتین+ گزانتین

**3/276/3076/342/412/4مول/روز)یلی(مادراريپورینیکل مشتقات 

*1/216/482/554/654/10مول/روز)یلیجذب شده در روده (مهايپورینمقدار 

*2/185/667/756/892/9به روده (گرم/روز)وروديمیکروبینیتروژنجریان

*112/15/182/146/0سطح مصرف 

قابل مصرفیآلیماده بهادراريپورینینسبت مشتقات 
8/147/134/122/128/2NS)یلوگرمکدر مولیلیهضم (م

*36/114/4226/4812/576/10روز)در (گرمیکروبیقابل سوخت و ساز مپروتئین

--44/284/284/284/28روز)در قابل سوخت و ساز (گرمینپروتئنیاز

.)15(یکی)وزن متابولیلوگرممگاژول/ک375/0(ينگهداريبرایازمورد نME/ ی) مصرفMEقابل سوخت و ساز (يانرژسطح مصرف: : 1
37/1با فرمول: نگهداريمول/روز) و در باالتر از سطح مصرف یلیجذب شده (مهايینپور× 86/0با فرمول: يوارد شده به روده در حد مصرف نگهداریکروبیمیتروژن: ن2
).8ید (مول/روز) محاسبه گردیلی(مادراريپورینیکل مشتقات ×
؛MN =MP× 75/0× 85/0: ید) محاسبه گرد2(AFRCشنهاديی) با فرمول پMP(هایکروبقابل سوخت و ساز از مینپروتئین: تام3
). 35(یدمحاسبه گردیکیوزن متابولیلوگرمگرم/ک369/0بر اساس روز) در قابل سوخت و ساز (گرمینپروتئنیاز: 4
* :)05/0<P ،(**:)01/0<P( ،SEMها، : خطاي استاندارد میانگینNS :دارغیرمعنی ،SEMهامیانگین: خطاي استاندارد

5/10طور متوسط دهد که بهمیمعادله مذکور نشان 
که مقدار مصرف یدر زمانینیروز مشتقات پوردرمولمیلی

136گردد که معادل میباشد دفع یدر حدود صفر میماده آل
مقدار نسبت یناست. ایکیوزن متابولکیلوگرمدر میکرومول

که معادل یدر دوره گرسنگینیبه متوسط دفع مشتقات پور
) 2بود (جدول یکیوزن متابولیلوگرم/کیکرومولم211
باشد.میتر پایین

مقدار دفع کل مشتقات 1و شکل 3جدول نتایجمطابق با 
یماده آلیشبا افزايادرارینآالنتوئینادرار و همچنینیپور

ینو گزانتیکاوریداساما یافت،یشقابل هضم افزایمصرف
ییراتتغیرتحت تاثداريیطور معنبهیپوگزانتینبعالوه ه

بوددیگران یجقرار نگرفت که مشابه با نتایمصرف ماده آل
به يادرارینیدفع مشتقات پوریشبر افزایمبنیلی. دال)18(

یدهقابل هضم ارائه گردیمقدار مصرف ماده آلیشموازات افزا
یشادرار گوسفند با افزادرینکه دفع آالنتوئاین، از جملهاست

دفع یشافزایابد، یایمیشافزاینسطح مصرف پروتئ

دامنه رشد یشاز افزایتواند ناشیمدر ادرار ینآالنتوئ
از .)10(در شکمبه باشدیاضافینپروتئیندر اثر تامیکروبیم

ینرا به مصرف پروتئیندفع آالنتوئیشافزامحققین طرفی،
نشان دادند که دفع دیگران نیز . )14(ددر گاو نسبت دادنیرهج

در شکمبه یکنوکلئیددر ادرار با غلظت اسینآالنتوئ
یرقابل تخميشده با سطوح مختلف انرژیهگوسفندان تغذ

دفع ینبیارتباط خطبیان شده که یک. )32(داردیهمبستگ
یاماده خشک)، یایتروژنو سطح مصرف غذا (نینآالنتوئ

.)30(به دوازدهه وجود داردیککلئنویدهاياسیانجر
میکروبینیتروژنتولیدمقدار 

در سطوح مختلف مصرف یکروبیمیتروژننیدمقدار تول
نشان داده شده است. 3در جدول یدساقه سفیعلوفه سلمک

نیتروژنجریانجذب شده در روده و هايپورینمقدار 
سطح یشافزاوارد شده به روده (گرم در روز) با میکروبی

).P>05/0(یافتافزایشمصرف ماده خشک 
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96رینی دفع شده در ادرارهاي شترهاي یک کوهانه ........................................................... تعیین مقدار تولید پروتئین میکروبی با استفاده از مشتقات بازهاي پو

سلمکیشده با سطوح مختلف علوفه تغذیهنفر شتر تک کوهانه 4در پورینیقابل هضم و دفع مشتقات آلیماده مصرفبینارتباط -1شکل
سفیدساقه 

Figure 1. The relation between digestible organic matter intake and urinary purine derivatives excretion in four
dromedary camels fed with different

levels of Atriplex leucoclada

جذب شده در هايپورینمقدار 3جدول نتایجمطابق با 
پیشاز میکروبینیتروژنجریانمیزانروده و متعاقب آن 

مصرف ماده خشک سطحافزایشمعده شترها به روده با 
مشتقات بازیافتمطالعه فاکتور ایننمود. در پیداافزایش
بازهاينسبت به ادراريپورینی(نسبت مشتقات پورینی
يدر شترها)18(محققین یافته) منطبق با ايرودهپورینی

در نظر گرفته شد که )درصد63/0معادل (تک کوهانه 
درصد) گزارش 62/0را (مشابهی) نیز بازیافت27سایرین (
دفع بینرا باالییمثبت همبستگیاین محققیننمودند. 
جذب شده در روده گزارش هايپورینادرار و پورینیمشتقات 
ینینمودند که از شاخص مشتقات پوریید) و تاr=90نمودند (

نشخوارکنندگان مانند یردفع شده در ادرار شترها همانند سا
یدتولوان جهت برآورد مقدار تمیگوسفند و بز یش،گاو، گاوم

بینوجود ایناستفاده نمود، با در شکمبه یکروبیمینپروتئ
مشاهده شده در شترها نسبت بهبازیافتمقادیر

بازیافتوجود دارد، مقدار هاییتفاوتحقیقینشخوارکنندگان 
درصد 8/0تا 52/0یندر گوسفندها بینیپوريبازهاايروده

بزهايو در )22(درصد 76/0شتیدابزهاي، در )11، 6(
مطالعه منطبق با ینباشد. در امی)26(درصد 69/0شیرده
در نیتروژنبه پورینیبازهاي، نسبت )18سایرین (هايیافته
مول 26/1معادل ايشکمبهمایعجدا شده از میکروبیتوده 
محققین در نظر گرفته شد که یتروژندر گرم نپورینیباز 

نسبت را مورد استفاده همیندر مطالعه خود ز ) نی26دیگر (
مطالعه مشابه اینبکاربرده شده در 26/1قرار دادند. نسبت 

يپرواريهاشده در گوسالهینتخمهاينسبت
گزارش هايتر از نسبتیینپایاندکی) بود ول23/1–05/1(

)9(،)97/1و بزها ()25،29(،)07/2- 57/1در گوسفند (شده
مانند یگريدعوامل ی،وه بر عامل نژاد و گونه دامبود. عال

زمان بعد از خوراك دادنیا، نسبت علوفه به کنسانتره، یرهج
يمتفاوت بازهاهاينسبتیلممکن است بتواند دل) 13(

. یدنمایهرا توجیکروبیمیتروژن/ نینیپور
و ) xقابل هضم (آلیماده مصرفبینمطالعه ارتباط ایندر 

)18،27(دیگران ) همانند مطالعه yدفع شده (پورینیمشتقات

ینبود با اy = a + bxیخطیونیمعادله رگرسبه صورت 
داشتند:یمتفاوتbو aیباختالف که ضرا

:مطالعهینبرآورد شده در اهايمعادله
y (mmol/day) = 10.509 + 8.9409 x (kg/day), R = 0.99

)18(y (mmol/day) = 14.8 + 11.1 x (kg/day), R = 0.64
)27(y (mmol/day) = 2.53 + 16.72 x (kg/day), R = 0.86

يبه ازایکروبیمیدعنوان شاخص تولتواند بهمیbضریب
قابل هضم در نظر گرفته شود و یمصرفیهر واحد ماده آل

دفع شده در سطح مصرف ینیمقدار مشتقات پورaیبضر
، 11، 5(دهدیقابل هضم را نشان میمصرفیصفر ماده آل

مول در روز میلی5/10برابر با aیبمطالعه ضرین. در ا)27
بود که یکیوزن متابولکیلوگرمدر میکرومول9/136معادل با 

ات مقدار گزارش شده در مطالعاز ) 18(تر و پایین)27(باالتر 
ا روز معادل بدر مولیلیم8/14و 53/2(به ترتیب دیگر بود

ارتباط متابولیکی).وزن کیلوگرمدر میکرومول170و 8/108
یگردر دینیقابل هضم با مشتقات پوریمصرفیماده آلینب

این، در )5،20(گزارش شده است یزنشخوارکنندگان ن
یدتولیلتبدیبضریونی،معادالت رگرسbیبها ضرپژوهش
طوريمطالعه همانایندهند. در یرا نشان میکروبیخالص م

9/8برابر با bیبدهد ضرمیکه معادله آن در باال نشان 
ماده کیلوگرمهر ازايدهنده آن است که بهباشد و نشانیم

باالتر از یکروبمول ممیلی9/8قابل هضم مقدار مصرفیآلی
آلپاکايمقدار در شترهاینشده است. ایدتولحد گرسنگی 

تک کوهانه برابر يشترها، در )27(مول یلیم7/16برابر 
مول و در میلی6/12برابر بزها ، در )18(مول یلیم1/11

گزارش شده )3،5(مول یلیم3/22تا 9/18رابر گوسفند ب
قابل آلیسطح مصرف ماده افزایشبا اینکهاست. با وجود 

فتیاافزایشدفع شده در ادرار پورینیهضم مقدار مشتقات 
یماده آلبهيادرارنیینسبت مشتقات پوریول،)1(شکل
یدشاخص بازده تولیکقابل هضم به عنوان یمصرف

). 3(جدولکردیداسطح مصرف کاهش پیشبا افزا،یکروبیم
سطح یشکاهش نسبت مذکور را به موازات افزادیگران نیز 

. )18،27(مصرف گزارش نمودند
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ارتباط معدهپیشاز میکروبیتوده جریانرشد خالص و 
در دسترس دارد مشروط بر یرقابل تخميبا انرژییممستق

ی. ارتباط مثبت خط)2(محدود نباشد يمواد مغذیرساینکها
ینیمصرف ماده خشک قابل هضم و دفع مشتقات پورینب
یايادرارینیقابل هضم و مشتقات پوریماده آلینبیا)34(

وو گاو)24(، بزها )5،20(در گوسفندیکروبیخالص میدتول
خطیارتباط یکشده است. شکلیفتوص)94(ها گاومیش

پورینیقابل هضم و مشتقات مصرفیآلیمقدار ماده بین
اینبا نماید،میتاییدمذکور هايرا همانند پژوهشادراري

قابل مصرفیآلیماده بهپورینیوجود نسبت دفع مشتقات 
طور قابل نبود و بهیکسانآزمایشیتیمارهايبینهضم 

غذاییسطح مصرف ترینپاییننسبت در باالترینايمالحظه
). به طور 3(جدول گردید) مشاهده نگهداريانرژينیاز(برابر 

سطح مصرف افزایشبا میکروبیخالص تولیدبازده کلی
که سطح مصرف غذا زمانیوجود این، با )4(یابدمیارتقاء
پورینیت باشد ممکن است مشتقانگهدارينیازتر از پایین

جریانباالتر تخمینآندوژنوس دفع شده در ادرار موجب 
مطالعه کل اینها گردد. در معدهپیشاز میکروبیهايپورین
در گرم5/76معادل میکروبیپروتئینجریانتبدیلضریب

که یدر حالیدقابل هضم برآورد گردیمصرفیماده آلیلوگرمک
گرم در139و 95یرمقادیببه ترتمحققین دیگر آن را 

، 18(قابل هضم گزارش نمودندمصرفیآلیماده کیلوگرم
جیرهیکشده با تغذیهمقدار در گاو و گوسفند این. )27

یماده آلکیلوگرمگرم در 130باال برابر کیفیتمخلوط با 
. )4(است یدهقابل هضم گزارش گردیمصرف

پورینیت بر اساس مشتقامیکروبینیتروژنايرودهجریان
مورد همنگهدارياحتیاجاتزده شد و در مقابل تخمین
يخالص براینپروتئیازهاي). ن3قرار گرفت (جدول سنجی
به رشد پشم) یازو نیهآندوژنوس پایتروژنبه نیاز(نينگهدار
در نظر گرفته یکیوزن متابولکیلوگرمگرم در 369/0معادل 

خالص مشابه با گزارش ینبه پروتئیازمقدار نین. ا)35(شد
AFRC)2(یگاو و بزها ميبرا) گرم در 368/0باشد
فرض مذکور بازده استفاده از ي). برایکیوزن متابولکیلوگرم

معادل ينگهداریازنینتاميبراسوخت و سازقابل ینپروتئ
از 75/0همچنینبررسیایندر نظر گرفته شد. در یک

اسیدنیتروژنه شکل زده شده بتخمینمیکروبینیتروژن
ايآمینهاسیدنیتروژنهضم قابلیتو گردیدفرض ايآمینه

سوخت و قابل ي. مقدار انرژ)2(در نظر گرفته شد85/0یزن
در مگاژول 375/0شترها معادل ينگهداريبرایازمورد نساز

یباًکه تقر) 15(در نظر گرفته شد یکیوزن متابولیلوگرمک
وزن یلوگرمکدر مگاژول314/0اديیشنهبه مقدار پیکنزد

).19(بودیکیمتابول
جیرهیککه شترها با زمانیدهد مینشان 3جدول نتایج

مگاژول در 16/5(سفیدساقه سلمکیحاوينگهداري
سوخت و قابل پروتئین،شوندمیتغذیهماده خشک) کیلوگرم

قابل ینپروتئیازنیستندها قادر نمیکروبشده از تامینساز
موافق با یافتهینایند،نماینشترها را تاميهضم نگهدار

یجو مخالف با نتا) 27(آلپاکايشترهامحققین در یجنتا
یکروبیمین. پروتئ)18(تک کوهانه بوديشترهاحاصل از 

قابل ینپروتئیاجاتاحتينگهداریرهجیکشده از یدتول
ینتامينگهداریازگاو و گوسفند در حد نسوخت و ساز

زمانی) 3نشان داد (جدول نتایجوجود این. با )28نماید (یم
تغذیهنگهدارينیازکه شترها با سطح مصرف باالتر از 

برايشترها سوخت و سازقابل پروتئیننیازشوند نه تنها می
نیزايشود بلکه تراز مثبت قابل مالحظهمیتامیننگهداري

.کندمیپیدا
مطالعه نشان داد که استخراج مشـتقات  اینبه طور خالصه، 

انجام گرفته قبلیبه مطالعات نزدیکتقریباًآندوژنوس پورینی
باشد. با باال رفتن سطح مصـرف مـاده   میشتر و گوسفند روي
جریـان در ادرار و پـورینی قابل هضم مقدار دفع مشـتقات  آلی

. یافـت یشهـا بـه روده افـزا   معـده پـیش از میکروبینیتروژن
یسـلمک یهحاصل از تغذیکروبیمسوخت و سازقابل ینروتئپ

ینپـروتئ یـاز نینقادر بـه تـام  ينگهداریازدر حد نیدساقه سف
ـ  يشترها در حد نگهدارسوخت و سازقابل  بـا بـاال   ینبـود ول

نیـاز بـه بـاالتر از   سـفید سـاقه  سـلمکی رفتن سطح مصـرف  
بـراي ها شترسوخت و سازقابل پروتئیننیازنه تنها نگهداري
نیـز ايبلکه تراز مثبت قابـل مالحظـه  ،گردیدتامیننگهداري

کرد.پیدا
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Abstract
The aim of present experiment was to measure endogenous urinary purine derivatives using

feed restriction method, as well as to determine the effect of 4 levels feeding on microbial
protein synthesis. The present experiments was conducted by four camels about 326 Kg body
weight. The camels were fed by different level of Atriplex leucoclada (AL), including
maintenance, 1.25, 1.5 times of maintenance, and ad libitum in Latin square design, and their
microbial protein synthesis measure with urinary purine derivatives. In the first experiment, the
amount of purine derivatives at fifth day of starvation period, as index for endogenous excretion
of urinary purine derivatives determined equal to 14.0 mmol/day. The allantoin was the main
urinary purine derivatives excretion in all three starvation period. Urinary excretion of the
allantoin decreased with decreasing the level of feeding intake (P<0.05). In the second
experiment, urinary excretion of allantoin and total purine derivatives excretion increased with
increasing the level of feeding AL (P<0.05) however, urinary excretion of uric acid and
xanthine+hypoxanthine not affected with level intake of AL (P<0.05). There was high
correlation between digestible organic matter and urinary excretion of purine derivatives. Total
absorbed intestinal purine derivatives and flow of microbial N to the duodenum increased with
enhancing the level of AL intake (P<0.05). Amount of total urinary purine derivatives excretion
was 76.5 g microbial protein per kg digestible OM intake. Therefore, feeding camels with AL in
the level of maintenance, the produced metabolizable protein in rumen microbes was not
supplied the requirements of camels for metabolizable protein. However, with increasing the
level of AL intake higher than maintenance requirement, the camels to metablizable protein not
only supplied but also provided favorably.

Keywords: Allantoin, Hypoxanthine, Purine derivatives, Xanthine
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