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چکیده
در این آزمایش با هدف بررسی تغییرات سطوح مواد مغذی بر گوارشپذیری ،عملکرد و خصوصیات بیوشیمیایی خون
میشهای آبستن زل پیش از زایش از تعداد  22رأس میش نژاد زل (با میانگین وزن  221کیلوگرم ،سن  2/5سال ،دو شکم
زایش و روز  111آبستنی) در قالب طرح کامالً تصادفی با چهار تیمار و هشت تکرار استفاده شد .تیمارهای آزمایشی شامل- 1 :
جیره شاهد :جیره متناسب با احتیاجات میشهای آبستن مطابق با سطح انرژی و پروتئین متابولیسمی توصیهشده در ()NRC, 2007
در روز  111آبستنی -2 .جیره با سطح باالی ( )+11انرژی متابولیسمی نسبت به توصیه ( )NRC, 2007با دانه ذرت -2 .جیره با
سطح باالی ( )+11انرژی متابولیسمی نسبت به توصیه ( )NRC, 2007با بذر کتان میکروکپسوله شده -2 .جیره با سطح باالی
( )+11پروتئین متابولیسمی نسبت به توصیه ( )NRC, 2007با اسیدهای آمینه لیزین و متیونین بودند .نتایج نشان دادند .تغییرات
سطوح مواد مغذی توانست بهطور معنیداری گوارشپذیری خوراکها را افزایش دهد ( .)P<1/15سطح مصرف و قابلیت هضم
مواد مغذی در جیرههای دارای اسیدآمینه سنتتیک بهطور معنیداری بیشتر بود .اثرات تیمارهای آزمایشی بر الگوی اسیدهای چرب
فرارو  pHمایع شکمبه معنیدار نبود ( .)P>1/15مقدار ازت آمونیاکی مایع شکمبه در تیمار شاهد بهطور معنیداری زیاد بود
( .)P<1/15تغییرات سطوح مواد مغذی از کاهش وزن و وضعیت بدنی دامها جلوگیری نمود ( .)P<1/15تیمارهای پرانرژی بهطور
معنیداری توانستند از کاهش حاملهای انرژی در متابولیتهای خونی جلوگیری نموده و سطح کتون بادی ها و اسیدهای چرب غیر
استریفه را کاهش دهند ( .)P<1/15درمجموع افزایش سطح انرژی و پروتئین متابولیسمی جیره میشهای زل پیش از زایش
میتواند از ایجاد تعادل منفی انرژی و بروز ناهنجاریهای متابولیکی جلوگیری کند.
واژههای کلیدی :دستکاری تغذیهای ،تعادل انرژی ،آبستنی ،میش زل
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مقدمه
یکی از اهداف مهم پرورش گوسفند در بسیاری از مناطق
دنیا تولید تعداد بره بیشتر جهت پاسخگویی به نیاز بازار و
همچنین تولید برههای سالم و قوی برای رونق چرخههای
پرورشی در نزد پرورش دهندگان است .بدین منظور تمایل به
گسترش واحدهای پرورش گوسفند بهصورت صنعتی ،همچنین
پیشرفت راهکارهای ژنتیکی و تغذیهای برای افزایش
چندقلوزایی در این واحدها رو به افزایش است .اما دستیابی
به این هدف مهم همواره با مخاطراتی همراه بوده است .توجه
به احتیاجات تغذیهای میشها در گامههای مختلف آبستنی
جهت حفظ سالمتی دام و دستیابی به اهداف پرورشی بسیار
حایز اهمیت است .از طرف دیگر باتوجه به استراتژیهای
افزایش بازده تولید مثلی الزم است که متناسب با این هدف،
توان شیردهی میشها نیز بهویژه در ماه اول پس از زایش
افزایش یابد تا میش توانایی پرورش بیش از یک بره را داشته
باشد در غیر این صورت پرورش برهها بهروش تغذیه جایگزین
ممکن است مشکالت مختلفی از جمله مسایل اقتصادی،
نیروی انسانی و تلفات برهها بهعلت عدم کفایت شیر میشها
را به وجود آورد ( .)20در میان بخشهای مختلف زندگی
نشخوارکنندگان ،دوره انتقال بهلحاظ رویارویی با
ناهنجاریهای متابولیکی حیاتیترین بخش زندگی آنها
است .تسلط بر دانش فیزیولوژی آبستنی برای مدیریت
سالمت میشها در طول دوره آبستنی بسیار حایز اهمیت

است .آبستنی یکی از مهمترین عوامل تنشزا است که سبب
تغییرات هماتولوژیک و بیوشیمیایی در حیوان می شود (.)22
رشد جنین بهطور نسبی در مراحل اولیه آبستنی بهکندی
صورت میگیرد اما در اواخر آبستنی به اوج خود میرسد.
بنابراین نیاز جنین بهمواد مغذی مانند انرژی (گلوکز) ،پروتئین
و حتی اکسیژن افزایش پیدا میکند و بسته به دسترسی مواد
مغذی و همچنین عواملی مانند ژنتیک ،محیط و هورمونهای
جنینی ،سرعت رشد آن متغیر خواهد بود ( .)74در گامه پایانی
آبستنی ،بهدنبال افزایش احتیاجات مواد مغذی از طرف جنین،
سطح خونرسانی به جنین افزایش مییابد و مادر برای پاسخ
به این نیازها تحت تنش قرار میگیرد ( .)79افزایش سرعت
رشد جفت و جنین در گامههای میانی و پایانی آبستنی با
افزایش تقاضای مواد مغذی همراه است و بهدنبال آن محدود
شدن گنجایش دستگاه گوارش ،محدودیت مصرف مادهخشک
توسط مادران آبستن را در پی خواهد داشت که به نوبه خود
مهمترین چالش پیشروی دامهای آبستن بهشمار میرود و
دام را با پدیده توازن منفی انرژی رو به رو میکند (.)22
مقاومت انسولینی یا عدم پاسخ بهینه بافتهای هدف به
انسولین ،یکی از سازگاریهای مهم نشخوارکنندگان در دوره
انتقال است ( .)91ایجاد مقاومت انسولینی خفیف در دوره
انتقال میتواند گلوکز ،اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب
بیشتری را در اواخر آبستنی به جفت و پس از زایش به غدد
پستانی سوق دهد ،اما مقاومت انسولینی شدید میتواند
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هَاد ٍ زٍشّب
پػٞٚف حبضط زض پبییع ؾبَ  1395زض ٔعضػ ٝتحمیمبتی
زا٘كٍب ٜػّ ْٛوكبٚضظی ٙٔ ٚبثغ عجیؼی ؾبضی ث ٝا٘دبْ ضؾیس.
آظٔبیكی زض لبِت عطح وبٔال تهبزفی ثب چٟبض تیٕبض ٞ ٚكت
تىطاض عطاحی  ٚاخطا قس .ثسیٗ ٔٙظٛض اظ تؼساز  32ضأؼ ٔیف
٘ػاز ظَ ثب ٔیبٍ٘یٗ ٚظٖ  421ویٌّٛطْ  ٚؾٗ  2/5 1ؾبَ ٚ
قىٓ ظایف  2ث ٝثبال زض ضٚظ 100 3آثؿتٙی اؾتفبز ٜقس .پؽ
اظ ا٘تربة زاْٞب  ٚا٘دبْ ػّٕیبت ثٟساقتی ٔیفٞبی آثؿتٗ ثٝ
لفؽٞبیی ثب اثؼبز ٔ 1×1/2تط ٔٙتمُ قس٘س .پؽ اظ ؾپطی
قسٖ ٔطاحُ ػبزتپصیطی ث ٝخبیٍب ٜتؼساز ٞكت ضأؼ ٔیف
ثغٛض وبٔال تهبزفی ثٞ ٝط تیٕبض آظٔبیكی اذتهبل زاز ٜقس.
تیٕبضٞبی آظٔبیكی  ٚخیطٜٞبی ٔٛضز اؾتفبز ٜثطای ٔیفٞبی
آثؿتٗ زض ٌبٔ ٝپبیب٘ی آثؿتٙی قبُٔ:
 -1تیٕبض قبٞس :خیطٔ ٜتٙبؾت ثب احتیبخبت ٔیفٞبی آثؿتٗ
ٔغبثك ثب ؾغح ا٘طغی  ٚپطٚتئیٗ ٔتبثِٛیؿٕی تٛنی ٝقس ٜزض
 )NRC,زض ضٚظ  100آثؿتٙی.
(
 -2خیط ٜثب ؾغح ثبالی (10+زضنس) ا٘طغی ٔتبثِٛیؿٕی ٘ؿجت
 )NRC,ثب زا٘ ٝشضت.
ث ٝتٛنی ٝقس( ٜ
 -3خیط ٜثب ؾغح ثبالی (10+زضنس) ا٘طغی ٔتبثِٛیؿٕی ٘ؿجت
 )NRC,ثب ثصض وتبٖ ٔیىطٚوپؿ ِٝٛقس.ٜ
ث ٝتٛنی ٝقس( ٜ
 -4خیط ٜثب ؾغح ثبالی (10+زضنس) پطٚتئیٗ ٔتبثِٛیؿٕی
 )NRC,ثب اؾیسٞبی آٔیِ ٝٙیعیٗ
٘ؿجت ث ٝتٛنی ٝقس( ٜ
ٔ ٚتی٘ٛیٗ.
زض ایٗ پػٞٚف ثطای افعایف ؾغح ا٘طغی ٔتبثِٛیؿٕی اظ
زا٘ ٝشضت (ٔٙجغ وطثٞٛیسضات ٚ )ٝثصض وتبٖ ٔیىطٚوپؿٙٔ( ِٝٛجغ
چطثی) ٕٞ ٚچٙیٗ ثٙٔٝظٛض افعایف ؾغح پطٚتئیٗ ٔتبثِٛیؿٕی
اظ اؾیسآٔیٞٝٙبی ٔهٛٙػی ِیعیٗ ٔ ٚتی٘ٛیٗ اؾتفبز ٜقس .ثصض
ٔیىطٚوپؿ ِٝٛقس ٜوتبٖ ثب ٘بْ تدبضی ( ٚ )Z-flaxاؾیسٞبی
آٔی ٝٙؾٙتتیه ثب ٘بْٞبی تدبضی ِیعیعا (ٔىُٕ اؾیسآٔیٝٙ
ِیعیٗ)  ٚظیٔ-ت (ٔىُٕ اؾیسآٔیٔ ٝٙتی٘ٛیٗ) اظ قطوت ضقس
پطٚض ظایٙس انفٟبٖ تٟی ٝقسٔ .غبثك اعالػبت قطوت
تِٛیسوٙٙس 95 ٜزضنس ٔىُٕٞبی اؾیسآٔی ٚ ٝٙثصض وتبٖ،
پٛقفزاض قس ٜثٛز ٚ ٜاظ قىٕج ٝػجٛض ٔیوٙٙس (خس.)1 َٚ

] [ Downloaded from rap.sanru.ac.ir on 2023-01-09

ػّٕىطز ؾَّٞٛبی چطثی ضا ٔرتُ وطزٙٔ ٚ ٜدط ث ٝثبال ضفتٗ
غیطعجیؼی اؾیسٞبی چطة اؾتطیفی٘ ٝكس ٜزض ذ ٖٛقٛز  ٚزاْ
ضا ٔؿتؼس ٘بٙٞدبضیٞبی ٔتبثِٛیىی وٙس ( .)33اؾتطاتػیٞبی
تغصیٝای ٕٔىٗ اؾت ثتٛا٘س ثب ثٟجٛز حؿبؾیت ا٘ؿِٛیٙی ،ثؿیح
چطثی ضا اظ شذبیط ثس٘ی ٔحسٚز وطزٚ ٚ ٜلٛع ٘بٙٞدبضیٞبی
ٔتبثِٛیىی ٔطتجظ ثب ٔتبثِٛیؿٓ ا٘طغی زٚض ٜا٘تمبَ ضا وبٞف زازٜ
 ٚػّٕىطز تِٛیسی  ٚتِٛیسٔثّی زاْ ضا ثٟجٛز ثركس (.)19
تحمیمبت حبوی اظ آٖ اؾت و ٝتطویت اؾیسٞبی چطة خیطٜ
ٔیتٛا٘س ٔتبثِٛیؿٓ ٌّٛوع  ٚچطثی ضا تٙظیٓ ٕ٘ٛزٕٞ ٚ ٜچٙیٗ
پبؾدٞبی اِتٟبثی ضا تؼسیُ وٙس ( .)15ث٘ٝظط ٔیضؾس و ٝتأٔیٗ
اؾیسٞبی چطة غیطاقجبع ػجٛضی اظ قىٕجٔ ٝیتٛا٘س یه
اؾتطاتػی ٔؤثط زض ضاؾتبی ثٟجٛز ؾالٔت  ٚػّٕىطز زاْٞبی
زٚض ٜا٘تمبَ زض ٘ظط ٌطفت ٝقٛز .ثٞٝطحبَ ،تحمیمبت زض ٔٛضز
تأثیط تغصیٙٔ ٝبثغ ٔرتّف اؾیسٞبی چطة ضطٚضی ث ٝػجبضتی
تغصی ٝخیطٜٞبی غٙی قس ٜثب اؾیسٞبی چطة غیطاقجبع ثط
ػّٕىطز ٔ ٚتبثِٛیؿٓ ٌّٛوع زض ٌٛؾفٙساٖ وٓ اؾت٘ .عزیه ثٝ
 80زضنس ضقس خٙیٗ زض ٌبٔ ٝپبیب٘ی آثؿتٙی ضخ ٔیزٞس ،یؼٙی
ٍٙٞبٔی و 33 ٝتب  36زضنس ٌّٛوع ذ ٖٛثب ٘عزیه قسٖ ثٝ
ظٔبٖ ظایٕبٖ وبٞف ٔییبثس ،غّظت اؾیسٞبی چطة اؾتطیفیٝ
٘كس ٚ ٜثتبٞیسضٚوؿی ثٛتیطات زض ٔیفٞب زض اٚاذط آثؿتٙی ثب
ثیف اظ یه خٙیٗ تٕبیُ ث ٝافعایف زاقت ٚ ٝحؿبؾیت ثٝ
ٔؿٕٔٛیت آثؿتٙی ٘یع ٕٞطاؾتب ثب آٖ ایدبز ٔیقٛز (.)30
ٔؿٕٔٛیت آثؿتٙی یىی اظ ػٛأُ ػٕس ٜضطض ٔبِی زض نٙؼت
پطٚضـ ٌٛؾفٙس اؾت و ٝثٝػّت پبؾد ضؼیف زاْ ثیٕبض
ثٝا٘ٛاع ضٚـٞبی زضٔب٘ی اؾتٞ .طچٙس تب حسی ػّت ایٗ
ػبضضٔ ٝكرم قس ٜاؾت ِٚی تبو ٖٛٙضاٜوبضی لغؼی ثطای
ٔمبثّ ٝثب ایٗ ٘بٙٞدبضی پیكٟٙبز ٘كس ٜاؾت  ٚثبیس ثٝز٘جبَ
تٛؾؼ ٝضاٜوبضی ٔٙبؾت ثطای ضٚیبضٚیی ثب ایٗ پسیس ٜثٛز.
اؾتفبز ٜاظ ٔٙبثغ اؾیسٞبی آٔیٔ ٝٙحبفظت قس ٜو ٝلبثّیت
ٞضٓ  ٚخصة زض ضٚز ٜضا زاض٘س ٔیتٛا٘س ثٝػٛٙاٖ اثعاضی ثطای
افعایف اثمبء ٘یتطٚغٖ زض ثسٖ ٘كرٛاضوٙٙسٌبٖ  ٚثٟجٛز ػّٕىطز
آٖٞب زض قطایظ ثحطا٘ی ثبقس ( .)29اظ عطفی ٔیعاٖ اثطٌصاضی
اؾتفبز ٜاظ ٔىُٕٞبی اؾیسٞبی آٔی٘ ٝٙیع تحت تأثیط ٘ٛع ٚ
ٔبٞیت الالْ ذٛضاوی ٔٛضز اؾتفبز ،ٜزضنس پطٚتئیٗ ذبْ خیط،ٜ
ٚضؼیت قىٕجٔ ٚ ٝطحّ ٝتِٛیس لطاض ٔیٌیطز .ثٟجٛز ثبظزٞی
اؾتفبز ٜاظ ذٛضان ثب اضبف ٝوطزٖ ٔتی٘ٛیٗ پٛقفزاض قس ٜزض
ٌّٞٝبی ٌب ٚقیطی ث ٝاثجبت ضؾیس ٜاؾت ( .)23ثٙبثطایٗ
ٔىُٕؾبظی خیطٜٞبی ٘كرٛاضوٙٙسٌبٖ ثب ٔٙبثغ پطٚتئیٙی
ثٚٝیػ ٜاؾیسٞبی آٔی ٝٙؾٙتتیه زض ٔطاحُ حؿبؼ اظ ضقس ٚ
تِٛیسٔثُ ضطٚضی ث٘ٝظط ٔیضؾس .پػٞٚفٞبیی وٝ

ثٝعٛض اذتهبنی ث ٝثطضؾی اثطات اؾیسٞبی آٔیِ ٝٙیعیٗ ٚ
ٔتی٘ٛیٗ ٙٔ ٚبثغ اؾیسٞبی چطة غیطاقجبع زض تغصیٔ ٝیفٞبی
آثؿتٗ ؾٍٙیٗ پطزاذت ٝثبقس ا٘سنا٘سِ .صا ایٗ تحمیك ثب ٞسف
ثطضؾی اثطات افعایف ؾغح ا٘طغی  ٚپطٚتئیٗ ٔتبثِٛیؿٕی
خیطٜٞبی ٔیفٞبی آثؿتٗ زض ٌبٔ ٝپبیب٘ی آثؿتٙی عطاحی ٚ
اخطا قس.
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اثطات افعایف ؾغح ا٘طغی  ٚپطٚتئیٗ ٔتبثِٛیؿٕی ثط ٔهطفذٛضان ،لبثّیت ٞضٓ ٔٛاز ٔغصی ،ػّٕىطز  ٚفطاؾٙدٞٝبی ذ٘ٛی 62 ..............................................

خس -1 َٚالالْ ذٛضاوی  ٚتطویت قیٕبیی تكىیُزٙٞس ٜخیطٜٞبی آظٔبیكی زض ٌبٔ ٝپبیب٘ی آثؿتٙی (زضنس زض ٔبزٜذكه).
). Feeds ingredients and Ration compositions of experimental diets in late gestation (%DM
الالْ ذٛضاوی
ؾیّٛی شضت
زا٘ ٝخٛ
زا٘ ٝشضت
تفبِ ٝچغٙسض
ثصض وتبٖ ()Zflax
اؾیسآٔیٝٙ
وبٌٙ ٜسْ
وٙدبِ ٝؾٛیب
ؾجٛؼ ٌٙسْ
ٔالؼ
زی وّؿیٓ فؿفبت
ٔىُٕ چطثی
ٕ٘ه
ا٘طغی ٔتبثِٛیؿٕی (ٍٔبغ َٚزض ویٌّٛطْ)
ٔبز ٜذكه
پطٚتئیٗ ذبْ
پطٚتئیٗ ٔتبثِٛیؿٕی
چطثی ذبْ
ذبوؿتط
اِیبف ٘بٔحّ َٛزض قٛیٙس ٜذٙثی
اِیبف ٘بٔحّ َٛزض قٛیٙس ٜاؾیسی
وطثٞٛیسضات غیط اِیبفی

تیٕبضٞب
1
27
19/64
14/55
7/15
0
0
18/78
1/71
3/68
3/68
0/4
2/43
0/83
3/06
72/27
9/04
90
4/53
6/03
38/36
17/18
42/04

2
26/77
19/62
34/87
0
0
0
13/59
1/71
0
0
0
3/24
0
3/36
70/73
9/06
91
5/77
3/78
31/23
13/6
50/16

3
27
19/58
14/55
7/14
4/86
0
16/92
1/71
3/68
3/86
0/4
0
0
3/38
72/76
9/02
91
6/53
2/79
36/80
16/4
44/86

4
26/99
19/63
14/54
7/14
0
2/02
16/77
1/71
3/68
3/86
0/4
2/43
0/3
3/085
70/23
10/76
105
4/49
5/91
36/78
16/35
42/06

)- Relative feed value index (RFV

-Small Ruminant Nutrition System
)- Dry Matter Intake (DMI
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غّظت ٘یتطٚغٖ آٔ٘ٛیبوی ثب اؾتفبز ٜاظ زؾتٍب ٜتمغیط وّساَ
ٚتیتطاؾی ٖٛاؾیسٞبی چطة فطاض ثب زؾتٍبٌ ٜبظ وطٔٚبتٌٛطافی
ا٘ساظٌٜیطی قس .قبذم اضظـ ٘ؿجی ذٛضان ،2اظ ضٚی
ٔبزٜذكه لبثُ ٞضٓ ٔ ٚبز ٜذكه ٔهطفی ٔحبؾج ٝقس.
ٔبز ٜذكه لبثُ ٞضٓ ،3ترٕیٙی اظ لبثّیت ٞضٓ وّی
ذٛضان اؾت و ٝثب اؾتفبز ٜاظ ٔمساض ٔ ADFحبؾج ٝقس
((زضنس ٔ .)DDM ; 88/9 – )0/779 ×ADFبز ٜذكه
ٔهطفی ،4ترٕیٙی اظ ٔمساض ذٛضاوی اؾت و ٝحیٛاٖ ثط اؾبؼ
زضنس ٚظٖ ثسٖ ٔهطف ذٛاٞس وطز  ٚاظ ضٚی زضنس NDF
ترٕیٗ ظز ٜقس ((زضنس ٔ ٚ )DMI ; 120 /)NDFمساض
 RFVثب ٔؼبزِ:ٝ
ٔ RFV;DDM×DMI/1/9حبؾج ٝقس (ٚ .)35ظٖوكی
ٔیفٞب ثٝتطتیت زض ضٚظٞبی  10 ٚ 20 ، 30 ،40ضٚظ پیف اظ
ظایٕبٖ نٛضت ٌطفت ( .)16ا٘ساظٌٜیطی ٕ٘ط ٜقطایظ ثس٘ی
ثٝنٛضت ٞفتٍی  ٚلجُ اظ ٚظٖوكی ا٘دبْ قس .ذٌٖٛیطی اظ
چٟبض ٞفت ٝپیف اظ ظایف ا٘دبْ قس ،اظ ؾیبٞطي ٚزاج (ثٝ
ٔیعاٖ  )CC 5نٛضت ٌطفتٕٞٝ٘ٛ٘ .ب تٛؾظ زؾتٍب ٜؾب٘تطیفٛغ
ؾیٍٕب ( 101إِٓبٖ) ثب ؾطػت  3000زٚض زض زلیم ٝثٔٝست 15
زلیم ٝؾب٘تطیفیٛغ قس٘س  ٚؾطْ ذ ٖٛخسا  ٚزض زٔبی  -21زضخٝ
ؾب٘تیٌطاز ٍٟ٘ساضی قس .غّظت ٌّٛوع ،وّؿتط،َٚ
تطیٌّیؿطیسِ ،یپٛپطٚتئیٗ ثب چٍبِی ثبال ِ ٚیپٛپطٚتئیٗ ثب
چٍبِی پبییٗ  ٚثؿیبض پبییٗ٘ ،یتطٚغٖ اٚضٜای ذ ٖٛثب ویتٞبی
 ،BTؾبذت
قطوت پبضؼ آظٔ ٖٛثب زؾتٍب ٜاتٛآ٘بالیعض (
ایتبِیب) ا٘دبْ قس .ا٘ساظٌٜیطی ٔتبثِٛیتٞبی ذ٘ٛی ٚ
فطاؾٙدٞٝبی تؼییٗوٙٙس ٜتؼبزَ ٔٙفی ا٘طغی اظ ٕ٘ٞٝ٘ٛبی اذص
قس ٜا٘دبْ ٌطفت.
ایٗ آظٔبیف زض لبِت عطح وبٔال تهبزفی ثب ٔسَ آٔبضی ظیط
اخطا قس.
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خیطٜٞبی آظٔبیكی ثب اؾتفبز ٜاظ ٘طْافعاض ؾیؿتٓ تغصیٝ
٘كرٛاضوٙٙسٌبٖ وٛچه )SRNS( 1تٙظیٓ قس .ذٛضان ضٚظا٘ٝ
زض حس اقتٟب ثٝنٛضت خیط ٜوبٔالً ٔرّٛط  ٚزض زٚ ٚػسٜ
یىؿبٖ زض ؾبػتٞبی  19:00 ٚ 7:00زض اذتیبض زاْٞب لطاض زازٜ
قس .زاْٞب زض ع َٛزٚض ٜآظٔبیف زؾتطؾی آظاز ث ٝآة زاقتٙس
ٔ ٚىُٕٞبی ٚیتبٔیٙی تعضیمی  AD Eث ٝتٕبْ ٌٛؾفٙساٖ
تعضیك قس.
ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝع َٛزٚض ٜآثؿتی زض ٌٛؾفٙساٖ حسٚز
 150ضٚظ اؾت 50 ،ضٚظ ٔب٘س ٜث ٝتبضید ظایٕبٖ ث ٝػٛٙاٖ ٌبٔٝ
پبیب٘ی آثؿتٙی  ٚع َٛزٚض ٜآظٔبیف زض ٘ظط ٌطفت ٝقس .زض ضٚظ
 30آظٔبیفٕٝ٘ٛ٘ ،ثطزاضی ٔمساض ذٛضان ٔهطفی ،ثبلیٕب٘سٜ
ذٛضان  ٚخٕغ آٚضی وُ ٔسفٛع ٕٞٝ٘ٛ٘ ٚبی آٖ ثٙٔٝظٛض
تؼییٗ لبثّیت ٞضٓ ا٘دبْ قس .ز ٚضأؼ ٔیف اظ ٞط تیٕبض وٝ
ثٔ ٝیبٍ٘یٗ ٚظ٘ی آٖ تیٕبض ٘عزیه ثٛز٘س ا٘تربة  ٚثس ٖٚتغییط
زض ٘ح ٜٛتغصی ٝث ٝلفؽٞبی ٔتبثِٛیه ٔٙتمُ قس٘س .عی پٙح
ضٚظ ٞ ٚط ضٚظ حسٚز ٌ 100طْ اظ ذٛضان ٔهطفی ضٚظا٘،ٝ
ذٛضان ثبلیٔب٘س ٜزض آذٛض ٔ ٚسفٛع ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی قس .زض پبیبٖ
ضٚظ پٙدٓ ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ذٛضان ،ثبلیٔب٘س ٜذٛضان ٔ ٚسفٛع
ٌطفت ٝقس ٜثب ٔ ٓٞرّٛط قس ٚ ٜزض ٟ٘بیت یه ٕ٘ ٝ٘ٛاظ ٞط
یه (ٌ 100طْ) ثطای آ٘بِیع قیٕیبیی خسا قس ٚ ٜث ٝفطیعض ثب
زٔبی  -20زضخٙٔ ٝتمُ قس٘سٔ 50 .یّیِیتط ٔبیغ قىٕج ٝثب
اؾتفبز ٜاظ ِٔ ِٝٛؼسی لجُ اظ ٚػس ٜذٛضانزٞی نجح  ٚؾٝ
ؾبػت پؽ اظ ٔهطف ذٛضان اظ  ٕٝٞزاْٞب ٌطفت ٝقس .ثؼس اظ
نبف وطزٖ ٔبیغ قىٕج ،ٝثالفبنّ pH ٝا٘ساظٌٜیطی قس.
ؾپؽ ٔبیغ قىٕج ٝثؼس اظ تثجیت قسٖ زض فطیعض  -20زضخٝ
ؾب٘تیٌطاز خٟت ا٘ساظٌٜیطی ٘یتطٚغٖ آٔ٘ٛیبوی (ٔرّٛط ٔبیغ
قىٕج ٚ ٝاؾیس وّطیسضیه ٘ 0/2طٔبَ)  ٚاؾیسٞبی چطة فطاض
(پؽ اظ تثجیت قسٖ زض ٔتبفؿفٛضیه اؾیس) ٍٟ٘ساضی قس.
)- Digestible Dry Matter (DDM
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ثِطَسیکِ دس ایي هذل  :Yijهطبّذُ اص تکشاس  ٍ jتیوبس .i
 :µهیبًگیي جبهعِ :Ti ،اثش تیوبسّب ٍ  :εijخطبی آصهبیطی.
تجضیِ ٍ تحلیل آهبسی ًتبیج ثب استفبدُ اص سٍیِ ً GLMشمافضاس
 ٍ )SAS,هقبیسِ هیبًگیيّب ثِسٍش داًکي دس
آهبسی (
سطح احتوبل  5دسصذ صَست گشفت.
نتایج و بحث
مصرف و قابلیت هضم مواد مغذی

اثشات جیشُّبی ثب سطح افضایطی اًشطی ٍ پشٍتئیي
هتبثَلیسوی ثش هیضاى هصشف هبدُ خطک هَاد هغزی ٍ قبثلیت
ّضن هَاد هغزی دس جذٍل (ً )2طبى دادُ ضذُ است .اثشات
تیوبسّبی آصهبیطی ثش هصشف هَاد هغزی هعٌیداس ثَد
( )p<0/0231ثطَسیکِ:
هقذاس هبدُ خطک هصشفی دس گشٍُ تغزیِ ضذُ ثب سطح
پشٍتئیي ثبال ثب اسیذآهیٌِّبی لیضیي ٍ هتیًَیي ثیطتش اص سبیش
گشٍُّب ثَد ( .)p<0/0231تیوبسّبی حبٍی رست ٍ ثزس کتبى
هیکشٍکپسَلِ ضذُ هصشف هبدُ خطک کوتش ٍلی هطبثِ

یکذیگش داضتٌذ .کوتشیي هقذاس هصشف هبدُ خطک هشثَط ثِ
تیوبس ضبّذ ثَد .گشٍُ تغزیِ ضذُ ثب جیشُ پش اًشطی حبٍی ثزس
هیکشٍکپسَلِ ضذُ کتبى ثیطتشیي هقذاس هصشف هبدُ آلی سا
ًطبى داد ٍ ثعذ اص آى تیوبسّبی ثب سطح پشٍتئیي ثبال ٍ تیوبس
ضبّذ قشاس داضتٌذ .تیوبس پشاًشطی ثب داًِرست کوتشیي هقذاس
هصشف هبدُآلی سا داضت .هقذاس هصشف پشٍتئیي خبم دس تیوبس
ثبسطح پشٍتئیي ثبال (اسیذاهیٌِ لیضیي ٍ هتیًَیي) ثطَس
هعٌیداسی ثیطتش اص سبیش گشٍُّب ثَد .هقذاس هصشف پشٍتئیي
خبم دس تیوبسّبی پش اًشطی ثب داًِ رست ٍ ثزس کتبى
هیکشٍکپسَلِ ضذُ هطبثِ یکذیگش ٍ کوتش اص تیوبس  4ثَد .گشٍُ
ضبّذ کوتشیي هقذاس هصشف پشٍتئیي سا داضت .دامّبی
هصشفکٌٌذُ جیشُّبی حبٍی ثزس کتبى هیکشٍکپسَلِ ضذُ
ثِطَس هعٌیداسی چشثی خبم ثیطتشی سا ًسجت سبیش گشٍُّب
هصشف کشدُ ثَدًذ .تیوبس  2ثعذ اص تیوبس داسای ثزس کتبى
هصشف چشثی ثبالیی داضت .هصشف چشثی خبم دس گشٍُّبی
ضبّذ ٍ تیوبس چْبسم کوتشیي هقذاس ثَد.

جذٍل  -2هصشف هبدُ خطک ٍ قبثلیت ّضن هَاد هغزی جیشُّبی آصهبیطی دس هیصّبی آثستي دس گبهِ پبیبًی آثستٌی (گشم دس سٍص)
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تیوبسّبی پش اًشطی ثب ثزس هیکشٍ کپسَلِ ضذُ کتبى ٍ حبٍی
اسیذآهیٌِ هصشف کوتشی اص کشثَّیذساتّبی غیشالیبفی سا اص
خَد ًطبى دادًذ ٍ کوتشیي هقذاس هصشف  NFCهشثَط ثِ
تیوبس ضبّذ ثَد.
الگَی تخویش دس ضکوجِ ٍ  pHآى ثِّوشاُ پشاکٌذگی
تَلیذ اسیذّبی چشة فشاس ،الگَی ٍعذُّبی غزایی ٍ سَخت
ٍ سبص هتبثَلیکی اص عَاهل هؤثش ثش هصشف خَساک ٍ هَاد
هغزی ّستٌذ ( )16تحقیقبت ًطبى دادُاًذ کِ افضایص سطح
پشٍتئیي جیشُ هَجت افضایص هصشف خَساک دس گَسفٌذاى
ضذ ( .)6استفبدُ اص هٌبثع خَساکی ًطبستِای هیتَاًذ هقبدیش
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. Dry matter intake and nutrient digestibility of experimental diets in pregnant ewes at late of
)gestation (g/day
تیوبسّب
احتوبل
خطبی استبًذاسد
ضبخص
هعٌیداسی
هیبًگیي
4
3
2
1
هیبًگیي هصشف سٍصاًِ (گشم /سٍص)
0/0231
0/562
هبدُ خطک
1/41 a
1/370b
1/320b c
1/310c
0/0453
1/21
هبدُ آلی
1325/76b
1332/78a
1270/11c
1230/01d
0/0012
0/623
پشٍتییي خبم
153/71a
123/57b
120/15b
118/68c
0/0001
0/752
63/31c
89/46a
76/16b
59/34c
چشثی خبم
a
b
c
0/0120
0/145
الیبف ًبهحلَل دس ضَیٌذُ خٌثی
518/6
507/16
412/24
502/56b
0/0022
1/17
231/53a
228/68a
180/25b
225/06a
الیبف ًبهحلَل دس ضَیٌذُ اسیذی
bc
b
a
0/0411
0/253
کشثَّیذسات غیشالیبفی
594
614/52
662/12
548/72c
0/529
2/501
55
63
69
73
ضبخص اسصش ًسجی خَساک
قبثلیت ّضن هَاد هغزی (دسصذ)
0/0071
0/256
هبدُ خطک
69/17a
65/15b
60/74b
53/41c
0/0435
1/15
71/14a
69/25a
65/75b
60/23c
هبدُ آلی
0/0014
0/285
پشٍتییي خبم
74/5a
68/25b
60 bc
58/12c
0/0301
0/312
عصبسُ اتشی
62/33b
77/51a
63/41b
60/71b
a
b
bc
0/0120
0/323
الیبف ًبهحلَل دس ضَیٌذُ خٌثی
55/25
50/27
48/13
41/12c
0/527
0/725
48/54
47/12
45/52
43/21
الیبف ًبهحلَل دس ضَیٌذُ اسیذی
0/715
0/203
60/16b
63b
73/45a
62b
کشثَّیذساتّبی غیشالیبفی
 )NRC,دس سٍص  100آثستٌی -2 .جیشُ ثب سطح ثبالی
 -1جیشُ ضبّذ :جیشُ هتٌبست ثب احتیبجبت هیصّبی آثستي هطبثق ثب سطح اًشطی ٍ پشٍتئیي تَصیِ ضذُ دس (
 )NRC,ثب ثزس کتبى
 )NRC,ثب داًِ رست -3 .جیشُ ثب سطح ثبالی ( )+10اًشطی هتبثَلیسوی ًسجت ثِ تَصیِ (
( )+10اًشطی هتبثَلیسوی ًسجت ثِ تَصیِ (
 )NRC,ثب اسیذّبی آهیٌِ لیضیي ٍ هتیًَیي .دس ّش سطش اعذاد ثب حشٍف
هیکشٍکپسَلِ ضذُ -4 .جیشُ ثب سطح ثبالی ( )+10پشٍتئیي هتبثَلیسوی ًسجت ثِ تَصیِ (
غیشهطبثِ ثب یکذیگش تفبٍت هعٌیداس داسًذ ( .)p<0/05

تیوبس ثب سطح پشٍتئیي هتبثَلیسوی ثبال (تیوبس  )4ثیطتشیي
هقذاس هصشف الیبف ًبهحلَل دس ضَیٌذُ خٌثی سا ًطبى داد.
تیوبس حبٍی ثزس هیکشٍکپسَلِ ضذُ کتبى ٍ تیوبس ضبّذ ثعذ اص
تیوبس  4هطبثِ یکذیگش ثَدًذ تیوبس پش اًشطی ثب داًِ رست (تیوبس
 )2کوتشیي هقذاس هصشف  NDFسا اص خَد ًطبى داد .تیوبسّبی
ضبّذ 4 ٍ 3 ،ثطَس هعٌیداسی  ADFثیطتشی هصشف کشدُ
ثَدًذ ٍ کوتشیي هقذاس هشثَط ثِ تیوبس پش اًشطی ثب داًِ رست
ثَد .اثشات تیوبسّبی آصهبیطی ثش هیضاى هصشف
کشثَّیذساتّبی غیشالیبفی هعٌیداس ثَد .ثِگًَِای کِ هصشف
 NFCدس تیوبس پش اًشطی ثب داًِ رست ثیطتشیي هقذاس ثَد.
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اثشات تیوبسّبی آصهبیطی ثش تَلیذ اسیذّبی چشة فشاس دس
هحیط ضکوجِ تفبٍت هؼٌیداسی سا ًطبى ًذاد .اثشات تیوبسّبی
آصهبیطی ثش تغییشات  pHهحیط ضکوجِ قجل ٍ ثؼذ اص 3
سبػت اص هػشف خَساک هؼٌیداس ًجَد .اثشات تیوبسّبی
آصهبیطی ثش سًٍذ آصادسبصی ًیتشٍطى آهًَیبکی قجل اص هػشف
خَساک هؼٌیداس ًجَد اهب تغییشات دس آصادسبصی ًیتشٍطى
آهًَیبکی سِ سبػت ثؼذ اص هػشف خَساک تفبٍتّبی
هؼٌیداسی سا دس ثیي تیوبسّبی آصهبیطی ًطبى داد
( .)p<0/001ثِگًَِای کِ تیوبس ضبّذ ثیطتشیي گسیل
ًیتشٍطى آهًَیبکی سا داضت ٍ سبیش تیوبسّبی پش اًشطی ٍ ثب
سطح ثبالی پشٍتئیي هتبثَلیسوی (تیوبسّبی  )4 ٍ 3 ،2هقبدیش
هطبثِ یکذیگش ٍ کوتش اص گشٍُ ضبّذ سا ًطبى دادًذ.
ثِطَسکلی ،غلظت اسیذّبی چشة فشاس ثؼذ اص تغزیِ
ثِخبطش تخویش کشثَّیذساتّبی خَساک افضایص هییبثذ.
سحوبًی ٍ ّوکبساسى ( )35دس تغزیِ ثضّبی آثستي دس گبهِ
پبیبًی آثستٌی ثب جیشُّبی ثب سطَح هختلف اًشطی ٍ پشٍتئیي
افضایص دس هیضاى تَلیذ اسیذّبی چشة فشاس سا هطبّذُ کشدًذ
کِ ثب ًتبیج ایي پظٍّص هغبیشت داسد .یکی اص چبلصّبی
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صیبدی اص اًشطی قبثل هتبثَلیسن سا دس اختیبس هیص آثستي قشاس
دّذ؛ دسست دس صهبًی کِ ثِ لحبظ هػشف اًشطی
هحذٍدیتّبیی داسد ( .)1تغزیِ دامّب ثب جیشُ غٌی ضذُ ثب ثزس
کتبى کِ حبٍی هقذاس ثبالیی اسیذّبی چشة غیشاضجبع است
هیتَاًذ ساّکبس خَثی دس ساستبی افضایص هػشفخَساک ٍ
ثْجَد تَاصى هٌفی اًشطی دس دٍسُ اًتقبل ثبضذ ٍ هتبثَلیسن
گلَکض ٍ چشثی سا تحت تأثیش قشاس دّذ .پتی ٍ ثٌچش (،)32
افضایص هػشف خَساک قجل اص صایص دس دامّبیی کِ اص داًِ
کتبى ثِػٌَاى هٌجغ اسیذچشة غیشاضجبع استفبدُ کشدُ سا
گضاسش کشدًذّ .وچٌیي ّبیشیلی ٍ ّوکبساى ( ،)19گضاسش
کشدًذ کِ هکولکشدى اسیذّبی چشة غیشاضجبع هیتَاًذ اص
کبّص ضذیذ هػشف خَساک قجل اص صایص جلَگیشی کٌذ.
هحققبى گضاسش کشدًذ کِ دس ٌّگبم استفبدُ اص هٌبثغ اسیذّبی
چشة غیشاضجبع دس جیشُّبی قجل ٍ ثؼذ اص صایص دس گبٍّبی
ضیشی اًشطی دسیبفتی ثیصتش دس دامّبی هػشفکٌٌذُ
جیشّبی غٌی ضذُ ثب اسیذّبی چشة غیش اضجبع غبلجبً ثِ سوت
حفع رخبیش ثذًی ٍ جلَگیشی اص لیپَلیض ّضیٌِ ضذُ ٍ دس کٌبس
آى افضایص سطحی دس تَلیذ ضیش سا ثِ دًجبل داضتِ است (.)18
هقذاس ٍ کیفیت  NDFهَجَد دس جیشُّب ساثطِ تٌگبتٌگ اهب
پیچیذُای ثب هػشف هبدُخطک داسد .ثِطَسکلی افضایص سطح
اًشسطی ٍ پشٍتئیي هتبثَلیسوی دس جیشُّب هَجت افضایص
هػشف هَاد هغزی دس هیصّبی آثستي ضذً .تبیج ثذست آهذُ
ثب ًتبیج سحوبًی ٍ ّوکبساى ( )35هطبثقت داضت .دس تحقیق
اضتبتلضگی ٍ ّوکبساى ( )39کِ اص هتیًَیي هحبفظت ضذُ دس
تغزیِ گبٍّبی ضیشی استفبدُ کشدُ ثَدًذ افضایص هػشف هَاد
هغزی سا هطبّذُ کشدًذ ٍ ػلت آى سا ثِ ػولکشد کجذ ًسجت
دادًذ چشا کِ ثب سالهت کجذ تجوغ هتبثَلیتّبیی اص قجیل
اجسبم کتًَی ٍ آهًَیبک دس خَى کبّص هییبثذ کِ ایي اهش
هیتَاًذ سجت تحشیک هبدُخطک هػشفی ثبالتش ضَد .اثشات
تیوبسّبی آصهبیطی ثش ضبخع اسصش ًسجی خَساکّب هؼٌیداس
ًجَد .قبثلیت ّضن هَاد هغزی تحت تأثیش تیوبسّبی آصهبیطی
قشاس گشفت ( .)p<0/0071قبثلیت ّضن هبدُ خطک دس تیوبس
ثب سطح پشٍتئیيهتبثَلیسوی ثبال ثیطتشیي هقذاس سا داضت ٍ
قبثلیت ّضن هبدُخطک دس تیوبس ضبّذ کوتشیي هقذاس ثَد.
قبثلیت ّضن هبدُ خطک دس تیوبسّبی پش اًشطی ( )3،2هطبثِ
یکذیگش ثَد .قبثلیت ّضن هبدُآلی دس تیوبسّبی پش اًشطی ثب
ثزس کتبى هیکشٍکپسَلِ ضذُ ٍ ّوچٌیي تیوبس حبٍی اسیذ
آهیٌِّبی سٌتتیک ثیطتش اص سبیش گشٍُّب ثَد .تیوبس ضبّذ
کوتشیي هقذاس سا داضت .گشٍُ تغزیِ ضذُ ثب اسیذآهیٌِّبی
لیضیي ٍ هتیًَیي ثبالتشیي قبثلیت ّضن الیبف ًبهحلَل دس
ضَیٌذُ خٌثی سا داضتٌذ .دسحبلیکِ تیوبسّبی پش اًشطی ()3،2
قبثلیت ّضن کوتشی داضتٌذ .قبثلیت ّضن الیبف ًبهحلَل دس
ضَیٌذُ خٌثی دس تیوبس ضبّذ کوتشیي هقذاس ثَد.
اثشات تیوبسّبی آصهبیطی ثش قبثلیت ّضن الیبف ًبهحلَل
دس ضَیٌذُ اسیذی هؼٌیداس ًجَد .تیوبس ثب سطح ثبالی اًشطی
هتبثَلیسوی حبٍی داًِ رست ثیطتشیي هقذاس قبثلیت ّضن
 NFCسا داضت ( .)p=0/0411ایي ضبخع دس ثیي تیوبسّبی
دیگش تفبٍت هؼٌیداسی ًذاضتِ ٍ هطبثِ یکذیگش ثَد .قبثلیت
ّضن پشٍتئیي خبم دس تیوبس  4ثیطتش اص سبیش گشٍُّب ثَد.

تیوبسّبی پش اًشطی (تیوبس  )3 ٍ 2قبثلیت ّضن پشٍتئیي
کوتشی داضتٌذ .قبثلیت ّضن پشٍتئیي دس تیوبس ضبّذ کوتشیي
هقذاس ثَد .تیوبس پش اًشطی ثب ثزس کتبى هیکشٍکپسَلِ ضذُ
ثیطتشیي قبثلیت ّضن چشثیخبم سا ثِخَد اختػبظ داد.
تفبٍت هؼٌیداسی ثیي سبیش گشٍُّب هطبّذُ ًطذ.
الجتِ ّویطِ دادى جیشُّبی پش اًشطی تضویيکٌٌذُ
هػشف ٍاقؼی اًشطی ًیست صیشا دامّب خَساکّبی پش اًشطی سا
ثِ هقذاس کوتشی هیخَسًذ .اص طشفی چٌیي جیشُّبیی خطش
ثشٍص ًبٌّجبسیّبیی هبًٌذ اسیذٍص ٍ کبّص تجضیِپزیشی
خَساک ثِ ٍاسطِ تغییش دس جوؼیت هیکشٍاسگبًیسنّبی ضکوجِ
سا ثب خَد ثِ دًجبل داسًذ ( .)21اّویت استفبدُ اص هٌبثغ پشٍتئیي
ػجَسی دس تغزیِ هیصّبی آثستي ایي اهکبى سا ثِ هیص
هیدّذ تب اص رخبیش ثذًی خَد ثًِحَ هطلَثی ثشای سضذ جٌیي
استفبدُ کٌذ .ثب ایي ساّکبس هیتَاى ضکبف ثیي اًشطی ٍ
پشٍتئیي تأهیي ضذُ اص خَساک ٍ ثخصّبی حبغل اص رخبیش
ثذًی سا پَضص داد .اهب قبثلیت استفبدُ اص پشٍتئیيػجَسی تحت
تأثیش ػَاهل هختلفی قشاس داسد .دس تحقیقی هطخع ضذ کِ
استفبدُ اص هٌبثغ پشٍتئیي ػجَسی دس جیشُّبیی کِ سطح اًشطی
پبییي داضتٌذ ثبصدّی ثیطتشی داضت ( .)31ایي احتوبل ٍجَد
داسد دس جیشُّبیی کِ داسای هٌبثغ پشٍتئیي قبثل تجضیِ ّستٌذ،
اسیذّبی آهیٌِ هطتق ضذُ اص آىّب ثجبی آىکِ ثشای اّذافی
هبًٌذ سضذ جٌیي ٍ سضذ ٍ تَسؼِ پستبى ثبضذ ،غشف
گلَکًَئَطًض هیضَد .ثْجَد هػشف ٍ قبثلیت ّضن هَاد هغزی
ثِدًجبل هکولسبصی جیشُّبی هیصّبی آثستي ثب هٌبثغ
اًشطی ٍ پشٍتئیي ػجَسی حبکی اص احتیبجبت ثبالی هبدس ثشای
تأهیي هَاد هغزی جٌیي ٍ آهبدگی ثشای هشحلِ ضیشدّی است
ٍ اص طشفی دیگش هبّیت هٌبثغ هَسد استفبدُ ثِدلیل ػجَسی
ثَدى اص هحیط ضکوجِ ٍ قبثلیت ّضن ٍ جزة ثبال دس هحیط
سٍدُ هیثبضذ (.)35
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انّی و ٝحیٛاٖ زض زٚضٜی ا٘تمبِی ثب آٖ ٔٛاخ ٝاؾت ثٝزؾت
آٚضزٖ ا٘طغی وبفی ثطای آغبظ قیطزٞی اؾت .ثٚ ٝیػ ٜایٗ وٝ
ٔهطف ذٛضان زض ٘عزیه ث ٝظایٕبٖ وبٞف ٔییبثس (.)20
اٍِٛی ترٕیط ٔٙبثغ وطثٞٛیسضات ٝثب لبثّیت ترٕیط ؾطیغ
ثٌٝ٘ٛٝای اؾت و ٝثبػث تِٛیس اؾیسپطٚپی٘ٛیه  ٚاؾیسالوتیه
ثیكتط ٔیقٛز ٘ ٚؿجت پطٚپی٘ٛبت ث ٝاؾتبت ضا افعایف ٔیزٞس.
ٔتبثِٛیؿٓ پطٚپی٘ٛبت زض وجس ٔیتٛا٘س اظ عطیك اثط ٞبیپٛفبغیه
ٔهطف ذٛضان ضا تحت وٙتطَ زاقت ٝثبقس ( .)4خصة ؾطیغ
پطٚپی٘ٛبت عی ٚػسٜٞبی غصایی اوؿیساؾی ٖٛاؾتیُ
وٛآ٘عیٓ-آ  ٚؾیطی ضا تحطیه ٔیوٙس ٛٔ ٚخت وبٞف
ٔهطف ذٛضان ٔیقٛز ( .)4اٚثب  ٚآِٗ ( )28وبٞف ٔهطف
ا٘طغی لبثُ ٔتبثِٛیؿٓ ضا ثب تعضیك پطٚپی٘ٛبت زض ٌبٞٚبی قیطی
زض ٔمبیؿ ٝثب تعضیك پیٛؾتٝی اؾتبت ٌعاضـ وطز٘سٔ .حُ
ٞضٓ ٘كبؾت ،ٝقىُ ٔتبثِٛیت خصة قس ٜآٖ ضا (ٌّٛوع یب
پطٚپی٘ٛبت) تؼییٗ ٔیوٙس ،ثٙبثطایٗ اثط ٞبیپٛفبغیه پطٚپی٘ٛبت
ثیكتط اظ ٌّٛوع اؾت ( pH .)10قىٕج ٝیه ٔتغیط ثؿیبض ٟٔٓ

ثطای ٘كبٖ زازٖ ػّٕىطز عجیؼی  ٚپبیساض قىٕجٛ٘ ٚ ٝؾب٘بت
عی یه زٚض 24 ٜؾبػت ٝاؾتٔ pH .بیغ قىٕج ٝثؼس اظ
ٔهطف ذٛضان ثٝتسضیح تٕبیُ ث ٝوبٞف زاضز و ٝث ٝذبعط
ا٘دبْ فؼبِیت ترٕیط زض قىٕج ٝثٝذهٛل وطثٞٛیسضاتٞب وٝ
ث ٝنٛضت اؾیسٞبی چطة فطاض تدعیٔ ٝیق٘ٛسٔ ،یثبقس وٝ
ٔغبثك ثب یبفتٞٝبی ٚیىٕٞ ٚ ٛىبضاٖ ( )41اؾت٘ .یتطٚغٖ
آٔ٘ٛیبوی زض ٔبیغ قىٕج ٝاظ تدعی ٝپطٚتئیٗ  ٚاخعای ٘یتطٚغٖ
غیطپطٚتئیٙی ذٛضان ٘ ٚیتطٚغٖ اٚضٜای ثعاق ٔٙكبء ٔیٌیطز
( .)25تغییطات زض ؾغٛح ٘یتطٚغٖ آٔ٘ٛیبوی قىٕج ٝثب ٔهطف
پطٚتئیٗ ذبْ ٔطتجظ اؾتٔ .مساض پطٚتئیٗ ظیبزتط ٔٙدط ث ٝتِٛیس
ثیكتط ٘یتطٚغٖ آٔ٘ٛیبوی ٔیقٛز٘ .یتطٚغٖ آٔ٘ٛیبوی خعء اِٚیٝ
٘یتطٚغٖ ٔحّٔ َٛبیغ قىٕج ٝاؾت و ٝثٚ ٝؾیّٔ ٝیىطٚةٞبی
قىٕج ٝثطای ؾٙتع پطٚتئیٗٞبی ثسٖ ٔٛضز ٘یبظ اؾت ،وٝ
ٚاثؿت ٝث ٝزض زؾتطؼ ثٛزٖ اؾىّت وطثٙی (اؾیسٞبی چطة
فطاض) ٔیثبقس (خس.)3 َٚ

خس -3 َٚاٍِٛی اؾیسٞبی چطة فطاض٘ ،یتطٚغٖ آٔ٘ٛیبوی  pH ٚتِٛیس قسٔ ٜبیغ قىٕج ٝلجُ  ٚؾ ٝؾبػت ثؼس اظ ٔهطف ذٛضان زض
ٔیفٞبی آثؿتٗ زض ٌبٔ ٝپبیب٘ی آثؿتٙی
hours after

of

rumen fluid before and

قبذمٞب

تیٕبض 1

وُ اؾیسٞبی چطة فطاض (ٔیّیٔ َٛثط ٔیّیِیتط)

59/6

Table

. Voletile Fatty Acids profile, amonia nitrogen and pH
feeding inpregnant ewes at late pregnancy
ذغبی اؾتب٘ساضز
احتٕبَ ٔؼٙیزاضی
تیٕبض 4
تیٕبض 3
تیٕبض 2
ٔیبٍ٘یٗ

لجُ اظ ٔهطف ذٛضان
57/94

اؾتیه اؾیس (زضنس)

63/7

64/5

54/04

52/18

0/310

پطٚپی٘ٛیه اؾیس (زضنس)

22/63

25/15

20/25

19/73

1/220

0/2500

ایعٚثٛتیطیه اؾیس (زضنس)

3/11

3

2/87

2/51

1/258

-nثٛتیطیه اؾیس (زضنس)

12/24

12/05

11/95

11/23

2/521

0/7414
0/2500

ایعٚ ٚاِطیه اؾیس (زضنس)

3/20

3

2/65

2/12

1/877

0/8181

ٚاِطیه اؾیس (زضنس)

2/41

2

1/95

1/28

3/121

0/5331

٘ؿجت اؾیس اؾتیه ث ٝپطٚپی٘ٛیه

2/8

2/56

2/66

2/64

0/645

0/3300

pH

6/92

6/81

7

6/65

0/712

0/2318

٘یتطٚغٖ آٔ٘ٛیبوی (ٔیّیٌطْ ثط ِیتط)

10/92

9/28

10/11

9/5

1/190

0/550

ؾ ٝؾبػت ثؼس اظ ذٛضانزٞی
وُ اؾیسٞبی چطة فطاض (ٔیّیٔ َٛثط
ٔیّیِیتط)
اؾتیه اؾیس (زضنس)

75/12

68/65

65/73

65

0/605

0/0815

65/41

67/12

59/87

57

3/581

0/5478

پطٚپی٘ٛیه اؾیس (زضنس)

24/12

27

22/57

20

0/451

0/6252

ایعٚثٛتیطیه اؾیس (زضنس)

2/27

3

2/11

2

1/780

0/0887

-nثٛتیطیه اؾیس (زضنس)

14/5

13/63

13/27

12/5

3/546

0/3165

ایعٚ ٚاِطیه اؾیس (زضنس)

2/85

2/15

1/95

1/23

2/123

0/1250

ٚاِطیه اؾیس (زضنس)

3

2/81

2/17

1/75

0/874

0/2330

٘ؿجت اؾیس اؾتیه ث ٝپطٚپی٘ٛیه

2/71

2/48

2/65

2/85

1/853

0/6544

pH

6/18

6/25

6/43

6

0/325

0/1419
] [ DOI: 10.29252/rap.9.22.60

2/527
٘یتطٚغٖ آٔ٘ٛیبوی (ٔیّیٌطْ ثط ِیتط)
10/45b
11/05b
11/25b
14/25a
 )NRC,زض ضٚظ  100آثؿتٙی.
 -1خیط ٜقبٞس :خیطٔ ٜتٙبؾت ثب احتیبخبت ٔیفٞبی آثؿتٗ ٔغبثك ثب ؾغح ا٘طغی  ٚپطٚتئیٗ تٛنی ٝقس ٜزض (
 )NRC,ثب زا٘ ٝشضت -3 .خیط ٜثب ؾغح ثبالی ( )+10ا٘طغی ٔتبثِٛیؿٕی ٘ؿجت ث ٝتٛنی ٝقسٜ
 -2خیط ٜثب ؾغح ثبالی ( )+10ا٘طغی ٔتبثِٛیؿٕی ٘ؿجت ث ٝتٛنی ٝقس( ٜ
 )NRC,ثب اؾیسٞبی آٔیِ ٝٙیعیٗ ٔ ٚتی٘ٛیٗ .زض
 )NRC,ثب ثصض وتبٖ ٔیىطٚوپؿ ِٝٛقس -4 .ٜخیط ٜثب ؾغح ثبالی ( )+10پطٚتئیٗ ٔتبثِٛیؿٕی ٘ؿجت ث ٝتٛنی ٝقس( ٜ
(
ٞط ؾغط اػساز ثب حطٚف غیطٔكبث ٝثب یىسیٍط تفبٚت ٔؼٙیزاض زاض٘س ( .)P<0/05
0/001

] [ Downloaded from rap.sanru.ac.ir on 2023-01-09

56/12

55/64

3/033

0/9602
0/0981
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تغییسات ٍشى ثدى ٍ ًوسُ ضسایط ثدًی

اثطات تیٕبضٞبی آظٔبیكی ثط ٚظٖ ثسٖ ٔیفٞبی آثؿتٗ اظ
 30ضٚظ ٔب٘س ٜث ٝظایٕبٖ آقىبض قس .ثٌٝ٘ٛٝای و ٝتیٕبض ثب ؾغح
پطٚتئیٗ ٔتبثِٛیؿٕی ثبال ثیكتطیٗ ٚظٖ ظ٘س ٜضا ٘كبٖ زاز
(ٚ .)p<0/023ظٖ ٔیفٞبی ٔهطفوٙٙس ٜؾبیط تیٕبضٞب ٔكبثٝ
یىسیٍط ثٛز 20 .ضٚظ ٔب٘س ٜث ٝظایٕبٖ ٌط ٜٚتغصی ٝقس ٜثب تیٕبض
ثبؾغح پطٚتئیٗ ثبال ثیكتطیٗ ٚظٖ ظ٘س ٜضا زاقت  ٚتیٕبض قبٞس
وٕتطیٗ ٔمساض ثٛز .زض ٞفت ٝپبیب٘ی آثؿتٙی ٌط ٜٚتغصی ٝقس ٜثب

اؾیسآٔیِ ٝٙیعیٗ ٔ ٚتی٘ٛیٗ ثیكتطیٗ ٚظٖ ظ٘س ٜضا زاقتٙس .زض
ٚالغ ٔمساض وبٞف ٚظٖ زض آٖٞب وٕتط اظ ؾبیط ٌطٜٞٚب ثٛز.
ٌطٜٞٚبی تغصی ٝقس ٜثب تیٕبضٞبی زاضای ؾغح ا٘طغی
ٔتبثِٛیؿٕی ثبال زض ٞفت ٝپبیب٘ی ٚظٖ ٔكبثٟی زاقتٙس ٌ ٚطٞٚی
و ٝاظ خیط ٜثب ؾغح ا٘طغی  ٚپطٚتئیٗ ٔغبثك احتیبخبت تٛنیٝ
قس NRC ٜتغصی ٝقس ٜثٛز٘س (تیٕبض قبٞس) وٕتطیٗ ٚظٖ ظ٘سٜ
ضا زاقتٙس (خس.)4 َٚ

خس -4 َٚتغییطات ٚظٖ ظ٘سٔ ٜیفٞبی آثؿتٗ تغصی ٝقس ٜثب خیطٜٞبی آظٔبیكی زض ٌبٔ ٝپبیب٘ی آثؿتٙی
قبذم

Table . Body weight changes of pregnant ewes fed with experimental diets at late gestation
تیٕبضٞب
احتٕبَ
ذغبی اؾتب٘ساضز
ٔؼٙیزاضی
ٔیبٍ٘یٗ
4
3
2
1

ٚظٖ ٔیف لجُ اظ ظایف (ویٌّٛطْ)
 40ضٚظ ٔب٘س ٜث ٝظایف

40/23

42/38

42/41

43/75

1/180

0/4711

 30ضٚظ ٔب٘س ٜث ٝظایف

40/05b

41/71b

41/11b

42a

0/518

0/0232

cb

40/15

b

c

a

 20ضٚظ ٔب٘س ٜث ٝظایف

39

41/13

0/253

0/0001

 10ضٚظ ٔب٘س ٜث ٝظایف

37/05c

38b

39/15b

40a

0/745

0/0355

 40ضٚظ ٔب٘س ٜث ٝظایف

3/25

3

3/5

3/5

1/74

0/5819

 30ضٚظ ٔب٘س ٜث ٝظایف

3

3

3

3/25

0/548

0/2151

 20ضٚظ ٔب٘س ٜث ٝظایف

2/5c

2/75b

2/75b

3a

0/415

0/001

b

b

40/45

ٕ٘ط ٜقطایظ ثس٘ی

ab

a

0/212
 10ضٚظ ٔب٘س ٜث ٝظایف
2/75
2/5
2
2
 )NRC,زض ضٚظ  100آثؿتٙی.
 -1خیط ٜقبٞس :خیطٔ ٜتٙبؾت ثب احتیبخبت ٔیفٞبی آثؿتٗ ٔغبثك ثب ؾغح ا٘طغی  ٚپطٚتئیٗ تٛنی ٝقس ٜزض (
 )NRC,ثب زا٘ ٝشضت -3 .خیط ٜثب ؾغح ثبالی ( )+10ا٘طغی ٔتبثِٛیؿٕی ٘ؿجت ث ٝتٛنی ٝقسٜ
 -2خیط ٜثب ؾغح ثبالی ( )+10ا٘طغی ٔتبثِٛیؿٕی ٘ؿجت ث ٝتٛنی ٝقس( ٜ
 )NRC,ثب اؾیسٞبی آٔیِ ٝٙیعیٗ ٔ ٚتی٘ٛیٗ .زض
 )NRC,ثب ثصض وتبٖ ٔیىطٚوپؿ ِٝٛقس -4 .ٜخیط ٜثب ؾغح ثبالی ( )+10پطٚتئیٗ ٔتبثِٛیؿٕی ٘ؿجت ث ٝتٛنی ٝقس( ٜ
(
ٞط ؾغط اػساز ثب حطٚف غیطٔكبث ٝثب یىسیٍط تفبٚت ٔؼٙیزاض زاض٘س ( .)P<0/05
] [ Downloaded from rap.sanru.ac.ir on 2023-01-09

تبثیطی ثط ٚظٖ ظ٘سٔ ٜیفٞب ٘ساقت .آٟ٘ب ٌعاضـ وطز٘س وٝ
ٔیعاٖ شذیطٜؾبظی پطٚتئیٗ زض ثبفتٞبی ثسٖ ٔیفٞبیی وٝ
زض اٚاذط آثؿتٙی خیطٜٞبی وٓ پطٚتئیٗ زضیبفت وطز٘س ،وبٞف
یبفتٛٔ ٚ ٝثیّیعاؾی ٖٛاؾیسٞبی آٔی ٝٙاظ ثبفتٞبی ثس٘كبٖ
افعایف ٔییبثس  ٚاظ ؾٛی زیٍط خصة پطٚتئیٗ اظ ضٚز ٜثبضیه
ٔیفٞب زض اٚاذط آثؿتٙی افعایف ٔییبثس .زض ٘كرٛاضوٙٙسٌبٖ،
ثب وٙتطَ زلیك ٔهطف ٔبز ٜذكه ٔیتٛاٖ تغییطات ٚظ٘ی ٚ
قیط تِٛیسی ضا پیفثیٙی وطز .تغییطات زٚضٜای شذبیط ثس٘ی
ٔیفٞبی زاقتی اثطات لبثُ تٛخّٟی ثط تِٛیس  ٚتِٛیسٔثُ
حیٛاٖ زاضزِ ،صا اضظیبثی شذبیط ثس٘ی ،ثٚٝیػ ٜچطثی شذیطٜای،
اثعاضی ٔ ّٟٓزض تهحیح تغصیٝی ٌٛؾفٙساٖ قیطی زض ٔطاحُ
ٔرتّف فیعیِٛٛغیىی ٔحؿٛة ٔیقٛز وبٞف ٚظٖ یب وبٞف
ٕ٘ط ٜقطایظ ثس٘ی  ٚافعایف تطاوٓ اؾیسٞبی چطة
غیطاؾتطیفی ٝزض پالؾٕب قبذمٞبیی اظ تدعی ٝثبفت چطثی
ٞؿتٙس ( .)22اٌط شذبیط ا٘طغی ثسٖ ٔبزض زض زؾتطؼ ثبقسٔ ،بزض
آٖ ضا ثطای اؾتفبز ٜذٛز ثؿیح ذٛاٞس وطزٔ .یفٞبی چبقتط
ثٟتط اظ ٔیفٞبی الغط ٔیتٛا٘ٙس ضقس ٔٙبؾت خٙیٗ ذٛز ضا
عی تغصیٔ ٝتٛؾظ زض اٚاذط آثؿتٙی حفؼ وٙٙس .تحمیمبت ٘كبٖ
زاز ٜا٘س ثیكتطیٗ وبٞف زض ٕ٘ط ٜقطایظ ثس٘ی زض اٚذط آثؿتٙی
ثب افعایف غّظت ثتبٞیسضٚوؿی ثٛتیطات زض پالؾٕب ٕٞطا ٜثٛزٜ
اؾت .افعایف غّظت ثٛتیطات ثبػث ایدبز ٔكىالتی ٔب٘ٙس
وبٞف ٔهطف ذٛضان ،ثٝز٘جبَ آٖ وبٞف غّظت ٌّٛوع ذٖٛ
 ٚذغط اثتال ث ٝوتٛظ ٔیثبقس (( )22خس.)5 َٚ

] [ DOI: 10.29252/rap.9.22.60

اثطات تیٕبضٞبی آظٔبیكی ثط تغییطات ٕ٘ط ٜقطایظ ثس٘ی زض
 30 ٚ 40ضٚظ ٔب٘س ٜث ٝظایٕبٖ ٔؼٙیزاض ٘جٛز اثطات تیٕبضٞب ثط
ٕ٘ط ٜقطایظ ثس٘ی زض زٞ ٚفت ٝپبیب٘ی آثؿتٙی ٔؼٙیزاض ثٛز
( )p<0/05ثٌٝ٘ٛٝای و ٝزٞ ٚفتٔ ٝب٘س ٜث ٝظایٕبٖ تیٕبض  4ثب
ؾغح پطٚتئیٗ ٔتبثِٛیؿٕی ثبال ثیكتطیٗ ٕ٘ط ٜثس٘ی ضا زاضا ثٛز
ٌ ٚطٜٞٚبی تغصی ٝقس ٜثب تیٕبضٞبی پط ا٘طغی (تیٕبض )3 ٚ 2
ٕ٘طٔ ٜكبثٟی زاقتٙس  ٚوٕتطیٗ ٕ٘ط ٜقطایظ ثس٘ی ٔطثٛط ثٝ
تٕیبض قبٞس ثٛز .یه ٞفتٔ ٝب٘س ٜث ٝتبضید احتٕبِی ظایف ٌطٜٚ
تغصی ٝقس ٜثب تیٕبض حبٚی ثصض ٔیىطٚوپؿ ِٝٛقس ٜوتبٖ ٚ
اؾیسٞبی آٔیِ ٝٙیعیٗ ٔ ٚتی٘ٛیٗ ٕ٘ط ٜقطایظ ثس٘ی ثبالتطی
زاقتٙس  ٚتیٕبضٞبی قبٞس  ٚپط ا٘طغی ثب زا٘ ٝشضت ٔكبثٝ
یىسیٍط  ٚوٕتط ثٛز٘س .عی زٔ ٚب ٜآذط آثؿتٙی  80زضنس ضقس
خٙیٗ اتفبق ٔیافتس ،وٙٔ ٝدط ث ٝافعایف ٔؼٙیزاض زض ٘یبظٞبی
ٔٛاز ٔغصی ٔیف ٔیقٛز .زض عٔ َٛب ٜپٙدٓ ٔمبزیط ا٘طغی ٚ
پطٚتئیٗ ٔٛضز ٘یبظ افعایف چكٍٕیطی ضا ٘كبٖ ٔیزٞسٚٚ .یؽ
( )40ثیبٖ وطز ٘یبظ ا٘طغی  ٚپطٚتئیٗ زض ٔب ٜپٙدٓ آثؿتٙی
افعایف ٔییبثس 9 ،زضنس افعایف زض ٔمساض ا٘طغی ذبِم 29 ٚ
زضنس افعایف زض پطٚتئیٗ لبثُ ٞضٓ ٔیثبقس .ؾٛقب ٚ
ٕٞىبضاٖ ( ،)38ثٟجٛز زض تبٔیٗ اؾیسٞبی آٔی ٝٙضا زض زٚضٜ
پیف  ٚپؽ اظ ظایف زض ٌبٞٚبی قیطی زضیبفتوٙٙسٔ ٜتی٘ٛیٗ
ٔحبفظت قسٌ ،ٜعاضـ وطز٘س .حبَ آٖ و ٝایٗ أط تبثیطی ثط
ٚظٖ ثسٖ زاْٞب پیف  ٚپؽ اظ ظایف ٘ساقت .زض ٔغبِؼٝ
زاٚؾٕٞ ٚ ٖٛىبضاٖ ( ،)9افعایف ؾغح پطٚتئیٗ ٔهطفی

0/0130
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خسٔ -5 َٚتبثِٛیتٞبی ذ٘ٛی ٔیفٞبی آثؿتٗ تغصی ٝقس ٜثب خیطٜٞبی آظٔبیكی زض ٌبٔ ٝپبیب٘ی آثؿتٙی (ٔیّیٌطْ /زؾی ِیتط)

)Table . Blood metabolits of pregnant ewes fed with the experimental diets at late gestation (mg/dl
تیٕبضٞب

4/621
2/857
1/140
0/587
1/145
0/147
0/815
2/12
0/057
1/258

0/0051
0/0025
0/8441
0/0153
0/6171
0/0184
0/0511
0/0322
0/0071
0/0457

0/745
1/526
0/520
3/73
0/612
2/124
0/957
0/874
0/478
1/15

0/0012
0/0221
0/0132
0/0351
0/0418
0/0131
0/0465
0/0276
0/0251
0/0454

0/512
1/541
0/579
0/412
1/150
3/027
4/158
0/871
0/815
0/456

0/0124
0/0321
0/0237
0/0456
0/0351
0/0216
0/5517
0/0163
0/0013
<0/001

] [ Downloaded from rap.sanru.ac.ir on 2023-01-09

3/475
1/234
0/691
0/918
2/215
0/871
0/374
4/217
0/711
3/470

0/0313
0/0013
0/0425
0/0248
0/0183
0/0415
0/0123
0/0014
0/9711
0/1253

] [ DOI: 10.29252/rap.9.22.60

قبذم
2
1
 28ضٚظ پیف اظ ظایف
68/14b
66b
71/12a
65/33c
ٌّٛوع
c
b
b
17/15
19/75
19
26/16a
اٚضٜ
9/53a
8/15b
7/25b
7b
پطٚتئیٗ تبْ
30/84c
42/75a
33/56b
33/17b
وّؿتطَٚ
36/02bc
39/21a
37ab
35/05c
تطیٌّیؿیطیس
20/13c
25/71a
22/2b
23b
ِیپ ٛپطٚتییٗ ثب چٍبِی ثبال
c
a
b
13/57
15/9
14/77
14b
ِیپ ٛپطٚتییٗ ثب چٍبِی پبییٗ
7/2b
8/55a
6/75c
7/01b
ِیپٛپطٚتییٗ ثب چٍبِی ثؿیبض پبییٗ
13
12/35
12/5
14/66
اؾیسٞبی چطة اؾتطیف٘ ٝكسٜ
19/05
18/17
20/4
21/51
BHBA
 21ضٚظ پیف اظ ظایف
68/7b
66/5b
71/65a
63/71b
ٌّٛوع
c
b
bc
17/32
19/5
18/5
26/85a
اٚضٜ
9/61
8/20
7/15
6/95
پطٚتئیٗ تبْ
31b
40/5a
32/5b
33/20b
وّؿتطَٚ
39/5
36/45
37/5
35/15
تطیٌّیؿیطیس
20/67c
26 a
22/33b
23/8b
ِیپ ٛپطٚتییٗ ثب چٍبِی ثبال
14/17b
16/25a
15b
14/5b
ِیپ ٛپطٚتییٗ ثب چٍبِی پبییٗ
7/9a
6/2 b
6/7b
6/64b
ِیپٛپطٚتییٗ ثب چٍبِی ثؿیبض پبییٗ
b
c
bc
0/17
0/14
0/15
0/21a
اؾیسٞبی چطة اؾتطیف٘ ٝكسٜ
0/24b
0/21b
0/23b
0/31a
BHBA
 14ضٚظ پیف اظ ظایف
69/2a
66/75b
72a
62/12c
ٌّٛوع
16/9c
20 b
18/85bc
27/11a
اٚضٜ
9/85a
8/53b
7 bc
6/15c
پطٚتئیٗ تبْ
37a
38/11a
31/05c
31/75c
وّؿتطَٚ
a
a
b
40/61
41/25
37
35b
تطیٌّیؿیطیس
21c
26/5a
21/57c
23b
ِیپ ٛپطٚتییٗ ثب چٍبِی ثبال
c
a
b
13/74
16/75
14/72
14bc
ِیپ ٛپطٚتییٗ ثب چٍبِی پبییٗ
7/92ab
8/05a
7/4bc
7c
ِیپٛپطٚتییٗ ثب چٍبِی ثؿیبض پبییٗ
bc
c
b
0/3
0/28
0/35
0/42a
اؾیسٞبی چطة اؾتطیف٘ ٝكسٜ
0/3b
0/23c
0/38b
0/45a
BHBA
 7ضٚظ پیف اظ ظایف
68/45b
67/17b
73/18a
60c
ٌّٛوع
c
b
cb
16/33
20/75
18/02
28/5a
اٚضٜ
10/5a
8/04b
6/73c
6c
پطٚتئیٗ تبْ
36/5b
40/75a
33/5c
25/12c
وّؿتطَٚ
a
a
b
41/6
43/13
36/23
34/14c
تطیٌّیؿیطیس
26/63a
27/15a
21b
22/53b
ِیپ ٛپطٚتییٗ ثب چٍبِی ثبال
13/5
15
14
13/17
ِیپ ٛپطٚتییٗ ثب چٍبِی پبییٗ
8/10a
8/22a
7/24b
6/82c
ِیپٛپطٚتییٗ ثب چٍبِی ثؿیبض پبییٗ
0/55b
0/58b
0/51b
0/60a
اؾیسٞبی چطة اؾتطیف٘ ٝكسٜ
0/50b
0/45 bc
0/4c
0/58a
BHBA
 )NRC,زض ضٚظ  100آثؿتٙی.
 -1خیط ٜقبٞس :خیطٔ ٜتٙبؾت ثب احتیبخبت ٔیفٞبی آثؿتٗ ٔغبثك ثب ؾغح ا٘طغی  ٚپطٚتئیٗ تٛنی ٝقس ٜزض (
 )NRC,ثب زا٘ ٝشضت.
 -2خیط ٜثب ؾغح ثبالی ( )+10ا٘طغی ٔتبثِٛیؿٕی ٘ؿجت ث ٝتٛنی ٝقس( ٜ
 )NRC,ثب ثصض وتبٖ ٔیىطٚوپؿ ِٝٛقس.ٜ
 -3خیط ٜثب ؾغح ثبالی ( )+10ا٘طغی ٔتبثِٛیؿٕی ٘ؿجت ث ٝتٛنی ٝقس( ٜ
 )NRC,ثب اؾیسٞبی آٔیِ ٝٙیعیٗ ٔ ٚتی٘ٛیٗ.
 -4خیط ٜثب ؾغح ثبالی ( )+10پطٚتئیٗ ٔتبثِٛیؿٕی ٘ؿجت ث ٝتٛنی ٝقس( ٜ
زض ٞط ؾغط اػساز ثب حطٚف غیطٔكبث ٝثب یىسیٍط تفبٚت ٔؼٙیزاض زاض٘س( .)p<0/05
3

4

ذغبی اؾتب٘ساضز
ٔیبٍ٘یٗ

احتٕبَ
ٔؼٙیزاضی
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ػغح گلَکض خَى دس عَل دٍسُ آصهبیؾ دس تیوبس ثب هثجت
 10دسكذ اًشطی هتبثَلیؼوی داسای داًِ رست ثیـتشیي هقذاس
ثَد ( .)p<0/031اٍسُ خَى دس تیوبس داسای اػیذّبی آهیٌِ
لیضیي ٍ هتیًَیي ّوَاسُ کوتشیي هقذاس سا ثِ خَد اختلبف
دادُ ثَد دسحبلیکِ تیوبس ؿبّذ ثیـتشیي هقذاس سا داؿت
(ً .)p<0/05تبیح هشثَط ثِ پشٍتئیي تبم خَى ثشػکغ ًتبیح
هشثَط ثِ ًیتشٍطى اٍسُای ثَد .دس هَسد ؿبخقّبی چشثی
خَى :تشی گلیؼشیذ ،کلؼتشٍل ،لیپَپشٍتئیي ثب چگبلی ثبال،
لیپَپشٍتئیي ثب چگبلی پبییي ٍ لیپَپشٍتئیي ثب چگبلی ثؼیبس
پبییي ّوَاسُ تیوبس پش اًشطی ثب ثزس هیکشٍ کپؼَلِ ؿذُ
ثیـتشیي هقذاس هؼٌیداس سا ثِخَد اختلبف داد (ٍ )p<0/05
تیوبس ؿبّذ هقبدیش پبییيتشی داؿت .اص ػِ ّفتِ هبًذُ
ثِصایؾ هقذاس  VLDLخَى هیؾّب دس تیوبس داسای
اػیذآهیٌِّبی لیضیي ٍ هتیًَیي ثب گشٍُ تغزیِ ؿذُ ثب ثزس
هیکشٍکپؼَلِ ؿذُ کتبى ثشاثشی هیکشد .ؿبخقّبی هشتجظ ثب
تؼبدل اًشطی دس خَى هیؾّبی آثؼتي اص ػِ ّفتِ هبًذُ ثِ
صایؾ تفبٍت هؼٌیداسی سا ثیي تیوبسّبی آصهبیـی ًـبى داد.
ثِگًَِای کِ ػغح  BHBA ٍ NEFAدس خَى هیؾّبی
گشٍُ ؿبّذ ثیـتش اص ػبیش تیوبسّب ثَد ( ٍ )p<0/05افضایؾ
ػغح اًشطی ٍ پشٍتئیي هتبثَلیؼوی خیشُّب تَاًؼتِ ثَد ػغح
ایي دػتِ اص هتبثَلیتّب سا دس خَى هیؾّب کبّؾ دّذ .دافبئَ
ٍ ّوکبساى ( ،)8گضاسؽ کشدًذ کِ افضایؾ ًیتشٍطى اٍسُای
پالػوب ًـبىدٌّذُ گشػٌگی ٍ تدضیِ ثبفت پشٍتئیٌی اػت.
هیضاى اٍسُ پالػوب دس هیؾّبی آثؼتي اص ّفتِ 10ام آثؼتٌی
افضایؾ هییبثذ ٍ دس ٌّگبم صایوبى ثِحذاکثش هقذاس خَد
هیسػذ .دس هغبلؼِ داٍػَى ( ،)9کِ ػغح پشٍتئیي ػجَسی دس
هیؾّبی آثؼتي سا تحت ثشسػی قشاس دادًذ ،تیوبسّبی
آصهبیـی فشاػٌدِ خًَی (آلجَهیي ،اٍسُ ،ثتبّیذسٍکؼی
ثَتیشات ،گلَثَلیي ،تَتبل پشٍتئیي) سا تحت تبثیش قشاس ًذادًذ.
افضایؾ ػغح اًشطی خیشُّب ػجت افضایؾ غلظت کلؼتشٍل
ػشم هیؿَد ٍ ایي ثِخبعش اثشات دس دػتشع ثَدى اًشطی ثش
تَلیذ َّسهَىّبی اػتشٍئیذی اػت .الجتِ ثبیذ تَخِ داؿت کِ
ثبالًغ هثجت اًشطی ثب تغییشاتی کِ دس فؼبلیت هتبثَلیؼوی کجذ
ایدبد هیکٌذ ثش تَلیذ َّسهَىّبی اػتشٍئیذی تأثیشگزاس
خَاّذ ثَد .هحققبى ثیبى کشدًذ کِ گلَکض هیتَاًذ هلشف
کلؼتشٍل تَػظ ػلَلّبی تخوذاًی سا ثْجَد ثخـذ (.)36
ؿؾ ّفتِ پبیبًی آثؼتٌی اٍج دٍسُ سؿذ خٌیي اػت ٍ30
تب %40گلَکض هیؾّب ثشای تبهیي ًیبصهٌذی خفت ٍ خٌیي
هلشف هیؿَد .ثشای تبهیي ًیبصهٌذی اًشطی خٌیيّبی دس
حبل سؿذ ،تغییشات ػوذُای دس هتبثَلیؼن اًشطی هیؾّب
كَست هیگیشد کِ دس ایي هیبى هیتَاى ثِ افضایؾ
گلَکًَئَطًض کجذی ٍ کبّؾ ثشداؿت گلَکض تَػظ ثبفتّبی
هحیغی ٍ تؼْیل اًتقبل گلَکض ثِ ػوت خٌیي اؿبسُ کشد
( .)12ػدبدی ٍ ّوکبساى ( )36هغبلؼِای سٍی تغزیِ ثضّبی
آثؼتي ثب ػغَح هختلف اًشطی اًدبم دادُ ٍ گضاسؽ کشدًذ کِ
ثب ًضدیک ؿذى ثِ صایوبى ػغح کلؼتشٍل خَى ٍ ؿبخقّبی
چشثی خَى ثضّب کبّؾ هییبثذ کِ هغبیش ثب ًتبیح ایي تحقیق
اػت .ػٌَاى ؿذ کِ غلظت ؿبخقّبی چشثی دس خَى ثضّب ٍ

گبٍّبی ؿیشی هـبثِ یکذیگش ثَدُ ٍ ثب گَػفٌذاى هغبیشت
داسد.
اػیذ آهیٌِ هتیًَیي دس ػبختوبى لیپَپشٍتئیيّب ًقؾ داؿتِ
ٍ دس ػبصٍ کبسّبی ػیؼتن ایوٌی ایفبی ًقؾ هیکٌٌذ (.)7
یکی اص هْنتشیي ًقؾّبی هتبثَلیکی هتیًَیيً ،قؾ آى
ثِػٌَاى یک ػبهل لیپَتشٍپیک اػت کِ ػجت ػبخت
لیپَپشٍتئیيّبی ثب چگبلی ثؼیبس پبییي ٍ دس ًتیدِ کبّؾ
تدوغ تشیگلیؼشیذ دس کجذ هیثبؿذ .ػلَلّبی کجذی
ًـخَاسکٌٌذگبى ًؼجت ثِ غیش ًـخَاسکٌٌذگبى تَاًبیی کوتشی
دس تَلیذ  VLDLداسًذ ( .)25آپَلیپَپشٍتئیي  Bهْنتشیي
پشٍتئیي هَخَد دس  VLDLهیثبؿذ ،غلظت  mRNAایي
پشٍتئیي دس کجذ گبٍّب دس اٍایل صایؾ دس هقبیؼِ ثب گبٍّب دس
دٍسُ پبیبًی ؿیشدّی ٍ دٍسُ خـکی کبّؾ هییبثذ .ایي
کبّؾ هیتَاًذ ثب تدوغ تشیگلیؼیشیذ دس کجذ دس استجبط ثبؿذ.
ثبة ٍ ّوکبساى ( )2گضاسؽ کشدًذ کِ افضٍدى هکولّبی
خیشُای ّنچَى کبسًیتیي ،کَلیي ،ایٌَصیتَل ،لیضیي ٍ هتیًَیي
ثشای افضایؾ ػبخت  ٍ VLDLافضایؾ خشٍج چشثی،
اًتظبسات سا ثشآٍسدُ ًکشدُ اػت .ایي اهکبى ٍخَد داسد کِ ایي
تشکیجبت دس ؿکوجِ تدضیِ ؿذُ ٍ ثِهیضاى هَسد ًظش دس اختیبس
حیَاى قشاس ًویگیشًذ .ثٌبثشایي اػتفبدُ اص هٌبثغ هحبفظت ؿذُ
اػیذّبی آهیٌِ ثب خبكیت ػجَسی اص ؿکوجِ هیتَاًذ ساّکبسی
هفیذ ثبؿذ .گبالع ٍ ّوکبساى ( ،)17دسیبفتٌذ کِ هلشف
هتیًَیي هحبفظت ؿذُ ّوشاُ ثب چشثی حیَاًی دس خیشُ
هیؾّبی پشتَلیذ ػجت افضایؾ تَلیذ ؿیش دس هشحلِ اٍل
ؿیشدّی آًْب هیگشدد .هتیًَیي ّنچٌیي ثِػٌَاى دٌّذُ گشٍُ
هتیل کِ ثشای ػبخت فؼفَلیپیذّب کِ یک خضء اػبػی
ػبختوبى  VLDLاػت ًیض ضشٍسی هیثبؿذ .ثشاهیؼتش ()3
ثیبى کشدًذ کِ هتیًَیي هحبفظت ؿذُ هیتَاًذ تبثیشات هثجتی
ثش هتبثَلیؼن کَلیي داؿتِ ثبؿذ ٍ اص ایي ساُ هیتَاًذ ػجت
تحشیک ػبخت  VLDLدس کجذ ؿَد .دس پظٍّؾ اػتشلضکی ٍ
ّوکبساى ( ،)39افضایؾ خَساک هلشفی هـبّذُ ؿذُ ثب
هلشف هتیًَیي هحبفظت ؿذُ دس گبٍّبی پیؾ اص صایؾ سا ثِ
ثْجَد ػولکشد کجذ ًؼجت دادًذ ،چشا کِ ثب ػالهت کجذ تدوغ
هتبثَلیتّبیی اص قجیل اخؼبم کتًَی ٍ آهًَیبک دس خَى
کبّؾ هییبثذ کِ ایي اهش هیتَاًذ ػجت تحشیک هبدُخـک
هلشفی ثبالتش ؿَد .هؼلن ٍ ّوکبساى ( ،)26دس ثشسػی تغییشات
هتبثَلیکی هیؾّبی چٌذ قلَ آثؼتي ًـبى دادًذ کِ ثب افضایؾ
تؼذاد خٌیي ّش هیؾ ،کلؼتشٍل کبّؾ یبفتِ ثَد ٍ کبّؾ
هیضاى کلؼتشٍل سا ثِػٌَاى ؿبخلی ثشای ثشٍص تَاصى هٌفی
اًشطی دس ًظش گشفتٌذ ّوچٌیي کبّؾ ػغح گلَکض خَى سا
ػبهل هؼتؼذکٌٌذُ ثشای ثشٍص کتَص آثؼتٌی ؿٌبػبیی کشدًذ .اص
عشف دثگش ثتبّیذسٍکؼی ثَتیشات ٍ اػیذّبی چشة اػتشیفِ
ًـذُ هیتَاًذ ثِػٌَاى یک ؿبخق هغلَة ثشای ػغح تغزیِ
هَسد تَخِ قشاس ثگیشد .کوجَد اًشطی ػجت اختالل دس تبهیي
اًشطی تَػظ هبدس ثشای خٌیي هیگشدد .ثشای خجشاى کوجَد
گلَکض ،ثذى ؿشٍع ثِ تدضیِ تشیگلیؼشیذ هیکٌذ ٍ ثِ دلیل
ًجَد اگضالَاػتبت ،تدضیِ اػیذّبی چشة غیشاػتشفیِ کبهل
كَست ًگشفتِ ٍ دس ًتیدِ ػجت افضایؾ تَلیذ اخؼبم کتًَی اص
خولِ  BHBAپالػوب هیگشدد .افضایؾ  BHBAػجت هْبس
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ی زضٙ پبیب٘ی آثؿتٝفتٞ 2  زضٝبی چطة غیطاؾتطیفیٞاؾیس
.بی آثؿتٗ ٌطزیسٞٔیف
فٞٚ اظ ایٗ پػٜ ٘تبیح ثسؾت آٔسٝ ثٝخٛضوّی ثب تٛعٝث
بیٞ ٔیفِٜیؿٕی زض خیطٛتئیٗ ٔتبثٚ پطٚ افعایف ؾغح ا٘طغی
ا٘ؿت اظٛیزاضی تٙض ٔؼٛی ثغٙ پبیب٘ی آثؿتٝٔآثؿتٗ زض ٌب
.سٌٙیطی وّٛب خْٞفی ا٘طغی زض زاٙٔ ٖاظٛایدبز ت
تطکس ٍ قدزداًی
 ٘مفٝس وٙض ظایٚ اظ ٔسیطیت قطوت ضقس پطّٝؾیٚ ٗثسی
ٝ لسضا٘ی ثٚ س تكىطٙبی آظٔبیكی زاقتٕٞی زض تأٔیٗ تیٕبضٟٔ
.ػُٕ ٔیآیس

ٌالیؿٕیٛیپٞ  افعایفٝ زض ٘تیدٚ غ٘ع وجسیٛ٘ئٛوٌّٛ سٙفطآی
بضی ثطٟٔ  اثط،ٗیٕٙچٞ .ی ٔیٌطززٙٔیت آثؿتٕٛ ٔؿٚ زض ٔبزض
 افعایف ثیف اظ حسٚ  ٔب٘غ اظ ثؿیحٚ ِٝیع ثیف اظ حس زاقتِٛیپ
یٝثٛ٘ ٝ ثٝز وٛی پالؾٕب ٔیقٝبی چطة غیطاؾتطیفیٞاؾیس
ٖثبزی ضا زضِٛیس وتٛ ت،غ٘عٛثؿتطای وتٛف ؾٞ ؾجت وبٝز ثٛذ
ضان پیف اظ ظایف ٘یعٛ افت ٔهطف ذ.سٞف ٔیزٞوجس وب
ی پالؾٕبٝبی چطة غیطاؾتطیفیٞفی ثب اؾیسٙٔ ٕجؿتٍیٞ
 ذكهٌٜیطی اظ افت ٔهطف ٔبزّٛ خٝ ظیبزی ثٝخٛ ِصا ت.زاضز
ٖضا٘یسٛ ذ،)40( ٖٕىبضاٞ ٚ ٗ تیٍؿٝ زض ٔغبِؼ.)16(  اؾتٜقس
 ؾجت افعایف،یٙٔیت آثؿتٕٛظ ٔؿٚض اِمبء ثطٛظٙٔٝبیی ثٜٞخیط
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Abstract
The aim of this experiment were Evaluation of Nutritional Manipulation on Digestibility,
Performance and Blood Biochemical Properties in Zell Pregnant Ewes before Lambing, 32
pregnant ewe (mean body weight 421 kg, 2.5 years-old, multiparous, 100 days of pregnancy)
were used in completely randomized design with 4 treatment and 8 replicate. Treatments were
included: 1) diet adapted to the requirement of pregnant ewes in accordance with the
metabolizable energy and protein recommended in (NRC, 2007) on the 100th day of pregnancy
(control). 2) diet with a high level of metabolizable energy (+10NRC) with corn. 3) diet with the
high level of metabolizable energy (+10NRC) with Micro-capsulated flax seed. the diet with the
high level of metabolizable protein (+10NRC) with Lys and Met. The results showed Changes
in nutrient levels could significantly increase the Nutrient consumption and digestibility (P
<0.05). The treatments with synthetic amino acids had the highest nutrint consumption and
digestibility. The effects of experimental treatments on rumen fluid pH and volatile fatty acids
were not significant (P >0.05). Ammonia nitrogen content of ruminal fluid was significantly
higher in control (P<0.05). The effects of nutritional manipulations prevented loss of weight and
physical condition of livestock (P <0.05). the treatments with the high level of metabolizable
energy were able significantly to avoid to reduce energy carriers and also reduce the level of
ketone bodies and Non Esterified Fatty Acids in blood metabolites (P<0.05).in conclusions,
according to results of this study increasing levels of metabolizable energy and protein in raions
could be prevented to negative energy balance and metabolic disorders in pregnant ewes at late
gestation.
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