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چکیده
این پژوهش بهمنظور بررسی اثرات دو سطح انرژی و پروتئین خام پائین و باال (به ترتیب مقادیر  )7002( NRCو  00درصد بااالتر ا ن)) در گاماه
سوم نبستنی بر و ) بد) ،قابلیت هضم ظاهری ،فعالیت نشخوار ،فراسنجههای شکمبهای ،پروتئین میکروبی و و ) تولد بزغاله با استفاده ا  72رأس باز
سیستانی (و ) بد)  72±7/6کیلوگرم ،رو های نبستنی  )000±2در قالب طرح کامالً تصادفی با روش فاکتوریل  7×7انجاام شادت تیمارهاای ن مایشای
شامل )0 :پروتئین و انرژی پائین  )7پروتئین پائین و انرژی باال  )3پروتئین پائین و انرژی باال  )4پروتئین و انرژی باالت ماده خشا مصارفی و کااهش
و ) در ما) ایش در تیمار با پروتئین باال -انرژی پایین بیشتر بودت اما و ) تولد بزغاله این تیمار بهطور معنیداری باالتر بودت در فراسنجههاای خاونی
 72رو قبل ایش غلظت کلسترول در تیمار انرژی باال پروتئین پایین بهطور معنیداری افزایش یافت ،اما غلظتهای خونی گلوکز ،تریگلیسارید ،اوره و
پروتئینکل تفاوت معنیداری نشا) ندادندت در  04رو قبل ایش ،غلظت اوره خو) در تیمار با پروتئین باال بهطاور معنایداری بااالتر باود ،اماا تفااوت
معنیداری در غلظت تریگلیسرید ،کلسترول و پروتئین کل خو) بین تیمارها وجود نداشتت در  7ساعت بعد ایش تفاوت معنیداری در غلظت گلاوکز و
تریگلیسرید بین تیمارها وجود نداشتت تولید پروتئین میکروبی در تیمار با پروتئین باال -انرژی بااال بیشاتر باودت تفااوت معنایداری در فراسانجههاای
شکمبهای بین تیمارها مشاهده نشدت بهطوریکه  pHمایع شکمبه قبل ا مصرف خوراک در تیمار دارای انرژی باال و پروتئین پایین نسبت به  3سااعت
بعد ا مصرف خوراک باالتر بودت همچنین غلظت اسیدهای چرب فرار شکمبه با مصرف جیرههای حاوی انرژی باال و پروتئین پایینتر ا حد توصیهشده،
افزایش یافتت بهطورکلی نتایج نشا) داد تأمین نیا انرژی و پروتئین در گامه انتهای نبستنی و افزایش سطح پروتئین موجب بهباود عملکارد و افازایش
و ) تولد بزغاله در بزهای نبستن میشودت
واژههای کلیدی :انرژی ،احتیاجات نبستنی ،پروتئین میکروبی ،عملکردت
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کمبود مواد مغذی در طی نبستنی میتواند بر رشد پیش ا ایش و بار
عملکرد رشد بعد ا ایش تأثیر بگذارد ()72ت کمبود انرژی و پاروتئین
در طی نبستنی میتواند منجر به مسمومیت نبستنی بهویژه در انتهاای
نبستنی وقتی که نرخ رشد جنین بیشترین اسات ،شاود ()9ت همچناین
باوجود کمبود مواد مغذی ،طی ماههای چهارم و پنجم نبستنی ،انارژی
بیشتری برای تأمین نیا تغذیهای جنین در حال رشد موردنیاا اساتت
همبستگی باالیی بین وضعیت تغذیه در اواخر نبستنی و و ) تولد بره-
ها وجود دارد ()33ت هرچند سیستمهای پروتئین قابل متابولیسم شامل
معادالتی برای پیشبینی افزایش در کل بافت نبستنی و توده پروتئینی
با پیشرفت نبستنی است ( ،)79اماا جیاره اواخار نبساتنی بایاد ا نظار
ماهیت پروتئین غنی باشد و نسبت کل پروتئین جیره میتواناد تاا 00
درصد ماده خش جیره افزایش یابد ()70ت بزها سا گاری باالیی دارند
و میتوانند در شرایط نبوهوای مختلف ندگی کنندت در طاول دهاه-
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های اخیر ،تمرکز جهانی بر روی بزها بهطور قابلمالحظهای افازایش
یافته است و ابتکارات جدیدی برای توسعه صنایع مرتبط شارو شاده
استت در ایرا) پرورش سنتی بز به خااطر هزیناه نگهاداری پاایین و
سا گاری به شرایط نب و هوایی مختلف ،رایج استت بناابراین اجارای
پژوهشهای پایه و کاربردی در رابطه با جنبههاای مختلاف تغذیاه و
پرورش بز به نظر ضروری میرساد .ا طرفای پاژوهشهاا در میناه
بررسی نیا های انرژی و پروتئین در بزهای نبستن بسیار محدود استت
هدف ا انجام این پژوهش ،بررسی اثرات تغذیه سطوح مختلف انرژی
و پروتئین در اواخر نبستنی بر عملکرد ،قابلیت هضم ،و ) تولد بزغاله،
فراسنجههای شکمبهای ،برخی ا فراسانجه هاای خاونی و پاروتئین
میکروبی بودت

مواد و روشها
بهمنظاور بررسای اثارات ساطوح انارژی و پاروتئین خاام جیاره
(توصیه شده  )7002( NRCو  00درصد بااالتر ا ن)) در گاماه ساوم
نبستنی ا  72رأس باز سیساتانی (و ) ناده  72±7/6کیلاوگرم74 ،
ماهه و رو های نبساتنی  )000±2اساتفاده شادت بزهاا ا گلاهای کاه
همزما) سا ی فحلی در ن) باا اسافنج گاذاری ()ESPONJAVET
انجام شده بود و در شرو ن مایش با انجام سونوگرافی برای اطمیناا)
ا نبستنی ت قلو ن مو) شادند ،انتخااب شادت بزهاا در قفا هاای
انفرادی به ابعاد  0×0متر و در جایگاهی سرپوشایده نگهاداری شادندت
و ) دامها در شرو ن مایش و در فواصال  04رو انادا هگیاری شادت
بزها در ابتدای گامه انتهایی نبستنی باهطاور تصاادفی باه  4گاروه 2
رأسی تقسیمشده و با چهار جیره بهعناوا) تیماار ن مایشای تاا ماا)
ایش تغذیه شدند (جدول )0ت تیمارهای ن مایشی عبارت بودناد ا )0 :
جیره شاهد (انرژی و پروتئین پایین) )7 ،جیره انارژی پاایین پاروتئین
باال )3 ،جیره انرژی باال پروتئین پایین  )4جیره انارژی بااال پاروتئین
باااالت جیاارههااای ن مایشاای بااا اسااتفاده ا ناارمافاازار سیسااتم تغذیااه
نشخوارکنندگا) کوچ ( )32تنظیم شادت انادا ه خارد کارد) بخاش
علوفه و نسیاب کرد) بخش کنسانتره برای هر چهار جیاره ن مایشای
یکسا) بودت خوراک رو انه (ن ادانه) بهصورت جیره کامالً مخلوط و در
دو وعده مساوی در سااعات  2و  09در اختیاار دامهاا قارار داده شادت
درصد الیاف نامحلول در شوینده خنثی با روش و) سوست و همکارا)
( )42اندا هگیری گردیدت برای تعیین مقدار غیرقابلهضم فیبر نامحلول
در شوینده خنثی ( )iNDFبا روش کیسههاای ناایلونی ا  3گوسافند
فیستوالگذاری شده استفاده شدت بدین منظاور چهاار گارم نموناه بار
اساس ماده خش در کیسههای نایلونی ( 2×2سانتیمتر ،با قطر منفذ
 02±7میکرو)) قرار داده شد و با دو تکرار در هر گوسافند باه مادت
 722ساعت انکوباسیو) شد ()02ت
در رو  02ن مایش ،نمونهبرداری مقدار خوراک مصرفی ،باقیمانده
خوراک و جمعنوری کل مدفو و نمونههای ن) بهمنظور تعیین قابلیت

هضم انجام شدت در طی  2رو و هر رو حادود  000گارم ا خاوراک
مصرفی رو انه ،خوراک باقیمانده در نخور و مدفو نمونهگیاری شادت
در پایا) رو پنجم نمونههای خوراک ،باقیمانده خوراک و مادفو باا
هم مخلوط شده و درنهایت  0نمونه ا هر ی ( 000گرم) برای ننالیز
شیمیایی به فریزر منتقل شدت
در رو  70شرو ن مایش  7رأس ا هر تیمار که به میانگین و نی
نزدی بودند انتخاب و بدو) تغییار در نحاوه تغذیاه باه قفا هاای
متابولی منتقل شدت بعد ا  3رو عادتپذیری به شرایط جدید ،ادرار و
مدفو هر دام بهطور جداگانه بارای  6رو جماعنوری شادت همچناین
برای برنورد تولید پروتئین میکروبی ،ادرار هر دام با استفاده ا قفا -
های متابولی بهطور شااخ ار ش نسابی خاوراک ،0ا روی مااده
خش قابل هضم و ماده خش مصرفی محاسبه میشودت مادهخش
قابل هضم ،برنوردی ا قابلیات هضام کلای خاوراک اسات و ا روی
مقدار  ADFمحاسبه میشودت مادهخش مصرفی ،7برنوردی ا مقادار
خوراکی است که حیوا) بر اساس درصد و ) بد) مصرف خواهد کرد
و ا روی درصد  NDFبرنورد میشود ()76ت باه صاورت رابطاه :یال:
(درصد Dry matter intake (DMI) = 070 /)NDF
جداگانه و به مدت  2رو جمعنوری گردیدت در ظروف جماعنوری
ادرار  000میلیلیتر اسیدسولفوری  00درصد ریختاه کاه باه هنگاام
ثبت حجم رو انه ادرار دفعی این میزا) حجم ا ن) کسار شادت حادود
 20میلیلیتر ا ادرار جمعنوری شاده باهطاور رو اناه جماعنوری و در
ظروف پالستیکی  90میلیلیتری در  -70درجه سانتیگراد نگهاداری
شدت میزا) سنتز پروتئین میکروبی ا مجمو با های پورینی دفع شده
با استفاده ا روش چن و گوم ( )2محاسبه شدت
 72رو قبل ایش  20میلیلیتر مایع شاکمبه باا اساتفاده ا لولاه
معدی قبل ا وعده خاوراکدهای صابح و  3سااعت بعاد ا مصارف
خوراک ا دامها گرفته شدت بعد ا صاف کرد) مایع شکمبه ،بالفاصله
 pHاندا هگیری شدت سپ مایع شکمبه و بعد ا نمادهسا ی نمونههاا
در فریزر  -70جهت اندا هگیاری نیتاروژ) نمونیااکی (مخلاوط ماایع
شکمبه و اسیدکلریدری  0/7نرمال) و اسیدهای چرب فرار (مخلاوط
مایع شاکمبه و اسیدساولفوری  0/2ماوالر) نگهاداری شادت غلطات
نیتروژ) نمونیاکی با استفاده ا دساتگاه تجزیاه کجلادال و اسایدهای
چرب فرار با دستگاه گا کروماتوگرافی اندا هگیری شد ()32ت
و )کشی بزها در رو های  47،72،04قبل ا ایش و ی رو بعد
ا ایش انجام شدت امتیا وضعیت بدنی بزها  72و  04رو قبل ایاش
و  0رو بعد ایش انجام شدت تو ین بزغالهها نیز بعد ایش انجام شدت
فعالیت جوید) همه بزها با استفاده ا روش مشااهده چشامی باا
فاصله هر  2دقیقه ،به مدت  74ساعت تعیین و خو)گیری ا بزها 72
)1- Relative Feed Value index (RFV
)2- Dry Matter Intake (DMI
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و  04رو قبل ایش و  7ساعت بعد ایش انجاام شاد و نموناههاای
خو) حاوی ماده ضد انعقاد  EDTAباه ن مایشاگاه منتقال و توساط
سانتریفیوژ ( 3000دور 02 ،دقیقه) پالسما جدا و سپ در فریازر -70
جهت تجزیه بیوشیمیایی نگهداری شدت اندا هگیری غلظت فراسانجه-
های خونی با دستگاه اتونناالیزر (شرکت روچ ،مادل کوبااس ،سااخت
نلما)) و کیتهای شرکت پارس ن مو) و یست شیمی انجام گردیدت
داده های به دست نماده ا ن ماایش باا روش فاکتوریال  7×7در

قالب کامالً تصادفی با مدل ن مایشی یر با استفاده ا
ننالیز شدند:

)SAS (2002

Yijk = μ + Ai + Bj +ABij + εijk

که در ن) ،Yijk ،مقدار هر متغیر مشااهده شاده؛  ،Aiاثار دو ساطح
انرژی؛  ،Bjاثر دو سطح پروتئین و ) ،AB(ijاثر متقابل انرژی و پروتئین
و  ،ε(ij)kاثر خطای ن مایشی بودندت مقایسه میانگینها به روش دانکان
در سطح احتمال معنیداری  2درصد انجام شدت

جدول  -1ترکیب و اجزای جیره تغذیه شده به بزها در اواخر نبستنی
Table 1- Ration ingredients and compositions fed to goats in late gestation
0
تیمارهای آزمایشی
HEHP

Treatment1
LEHP
HELP

LELP

20.02

20.84

21.00

20.84

25.74

26.95

27.00

26.95

18.11

17.7

14.00

16.59

23.83

23.0

12.30

23.32

9.53

13.7

13.10

7.26

0.00

1.5

0.077

2.07

1.91

1.5

3.00

2.07

0.86

0.9

0.9

0.9

2.354

2.355

2.146

2.146

84

78

83

77

10.80

9.01

10.61

9.90

41.28

40.37

47.22

42.43

5.90

5.62

6.70

6.09

2.35

3.03

2.22

2.41

40.67

41.97

33.25

39.17

ترکیب و اجزای جیره
Ration ingredients and compositions
اجزای جیره (درصد)
)Ingredients of ration in late gestation (%

یونجه
Alfalfa hay

کاه گندم
Wheat straw

دانه جو
Barley grain

:رت
Corn grain

تفاله چغندر
Sugar beet pulp

سبوس گندم
Wheat bran

کنجاله سویا
Soybean meal

دی کلسیم فسفات
Dicalcium phosphate

ترکیب شیمیایی
Chemical Composition

انرژی قابل متابولیسم
)Metabolizable energy (Mcal/day

پروتئین قابل متابولیسم
)Metabolizable Protein (%

پروتئین خام
)Crude protein (%

فیبر نامحلول در شوینده خنثی
)Neutral detergent fiber (%

خاکستر
)Ash (%

عصاره اتری
)Ether extract (%

کربوهیدرات های غیر فیبری
)Non fiber carbohydrate (%

 :LELP 0انرژی و پروتئین در سطح NRC؛  :LEHPانرژی در سطح  NRCو پروتئین  00درصد بیشتر؛  :HELPانرژی  00درصد بیشتر و پروتئین در سطح NRC؛  :HEHPانرژی و
پروتئین  00درصد بیشترت
1LPLE: low protein and low energy diets, HPLE: high protein and low energy, LPHE: low protein and high energy, HPHE: high
protein and high energy.

نتایج و بحث
مصرف و قابلیت هضم مواد مغذی

مصرف ماده خش

و پروتئین خام مصارفی باا افازایش ساطوح

پروتئینخام جیره به طور معنیداری افزایش یافت (( )P<0.001جدول
)7ت محققا) نشا) دادند که مصرف خوراک با افزایش سطح پاروتئین
خااام جیااره افاازایش یافاات ()2ت تفاااوت معناایداری ا نظاار مصاارف
کربوهیادراتهااای غیرالیااافی و شاااخ ار ش نساابی خااوراک بااین
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تیمارهای ن مایشی مشاهده نشدت جیا و همکاارا) ( )03افازایش مااده
خش مصرفی در بزهای تغذیه شده باا ساطوح بااالتر پاروتئین خاام
جیرهای را گزارش کردندت سا وکارهای یادی وجود دارد که میتواناد
این افزایش را توجیه کند که ممکن است جنبههای هضامی باه ویاژه
مرتبط با شکمبه ،جنبههای تغذیهای مرتبط با نشخوار ،یاا ترکیبای ا
نو و مقدار مصرف خوراک باشد .مقادار الیااف ناامحلول در شاوینده
خنثی ( (NDFمصرفی در تیمار با انرژی باال پروتئین پایین باالتر بود،
اما مقدار الیاف ناامحلول در شاوینده خنثای غیرقابالهضام ()iNDF
تفاوت معنیداری نداشتت اثر متقابل  NDFمصرفی تفاوت معنیداری
نشا) داد ()<0.0001ت الیاف نامحلول در شوینده خنثی ی پیشبینی
کننده واقعی مقدار مصرف ماده خش تحت شرایط ویژه استت ارتباط
بین  NDFو مقدار مصرف خوراک ،پیچیاده و غیرخطای اسات ()73ت
کیفیت  NDFجیره هم کنترلکننده کاهش یا افزایش مصرف خوراک
است .کاهش مصرف ماده خش با افزایش  NDFبه اثار پرکننادگی
شکمبه مربوط میشودت ارتبااط باین مااده خشا مصارفی و NDF
بیشتر ا ن)که فقط به محتوای  NDFجیره مرباوط باشاد باه بخاش
بالقوه قابلهضام ن) مارتبط اساتت در حقیقات مقادار  iNDFجیاره
محدودکننده مقدار مصرف خوراک در ساطوح بااالی مصارف NDF
استت بخش  iNDFتوسط میکروارگانیسمهاای شاکمبه قابالهضام
نیست و با افازایش مقادار ن) سابب انباشاتگی در شاکمبه ،کااهش
مصرف خوراک و کاهش قابلیات هضام مایشاود ()04ت در پاژوهش
کنونی بزهای تغذیهشده با جیره با پروتئین بااالتر مقاادیر بااالتری ا
مصرف  NFCدر مقایسه با تیمارهای تغذیهشده با پاروتئین پاایین یاا
انرژی باال نشا) دادند ()P<0.05ت افازایش ساطوح پاروتئین خاام در
جیره منجر به افزایش قابلیت هضم پروتئین خام شادت قابلیات هضام
پروتئینخام در گروه پروتئین باال انرژی پاایین تفااوت معنایداری باا
گااروه اناارژی باااال پااروتئین پااایین نشااا) داد ()P<0/05ت گاوهااای
تغذیهشده با نسبت سیالژ :رت باال و همچنین با افازایش پاروتئین ا
 02تا  02درصد ،مصارف خاوراک بااالتری را نشاا) دادناد ()72ت باا
افزایش قابلیت هضم خوراک مصرفی ناپدید شاد) اجازاء خاوراک در
شکمبه سریعتر رخ میدهد و خوراک مصرفی افزایش ماییاباد ()30ت
یافتههای این ن مایش مواف با پرالومکار) و همکارا) ( ،)30باود کاه
دریافتند بزهای تغذیهشده با جیره در حد اشتها یا پروتئین خاام بااالتر
قابلیت هضم پروتئین خام باالتری در مقایسه با بزهای تغذیهشاده باا
مقدار پایینتر پروتئین خام داشتندت قابلیت هضم پروتئین خام باهطاور
خطی با افزایش سطح پروتئین خام جیره افزایش مییابد ()30ت بزهای
تغذیهشده با جیره با انرژی باال پروتئین باال بهطور معنیداری قابلیات
هضم ظاهری پایین برای ماده نلی و عصااره اتاری و قابلیات هضام
بیشتر الیاف نامحلول در شوینده خنثی و کربوهیدراتهای غیر الیاافی
در مقایسه با گروه تغذیهشده در حد توصیهشده انجمن تحقیقات ملای
سال  7002برای انرژی و پروتئین موردنیا بزهای نبستن نشا) دادندت
شاهجالل و همکارا) ( ،)36دریافتند که بزهای تغذیهشده با جیاره باا

پروتئین باال بهطور معنیداری مقاادیر بااالتری بارای قابلیات هضام
پروتئین خام و عصاره اتری در مقایسه با بزهای تغذیهشده با جیره باا
پروتئین پاایین نشاا) دادنادت نتتای و همکاارا) ( ،)7گازارش کردناد
بزغالههای تغذیهشده باا ساطوح پروتئینای  07و  02درصاد باهطاور
معنیداری قابلیت هضم ظاهری باالتری برای پروتئین خام در مقایسه
با سطوح پروتئین خام  00درصد نشا) دادندت در مقایسه ،بزغالاههاای
تغذیهشده با سطوح پروتئین خام  00درصد بهطور معنایداری قابلیات
هضم ظاهری باالتری برای ماده نلی در مقایسه با سطح پروتئین خام
 07و  02درصد نشا) دادندت ن)ها نتیجهگیری کردند کاه پاایینتارین
سطح نیتروژ) ممکن است رشد و فعالیات میکاروبهاای شاکمبه را
محدود کند ،درحالیکه غلظت باالتر نیتروژ) خوراک سابب تحریا
فعالیتهای میکروبهای شکمبه ا جمله میکروارگانیسمهای تجزیاه-
کننده فیبر شده و درنتیجه هضم فیبر بیشتر شاده و مصارف خاوراک
افزایش مییابدت
فعالیت جویدن

دادههای مربوط به فعالیت جوید) بزهاا در جادول  3نورده شاده
استت تفاوت معنیدار بین تیمارهای ن مایشی ا نظر مدت ما) صارف
شده برای فعالیت مصرف در رو  ،ماده خش مصرفی ،الیاف نامحلول
در شوینده خنثای و  NDFغیرقابالهضام مشااهده شادت ا نظار ماا)
مصرف ،بزهای تغذیهشده با جیره محتوی پروتئین باال و انارژی بااال
کاهش معنیداری را نشا) دادت ما) صرف شده باه ا ای گارم مااده
خش مصرفی تیمار پروتئین باال انرژی پایین کمترین مقدار را نشا)
دادت ا نظر ما) صرف شده به ا ای گرم  NDFتیمار پروتئین و انرژی
پائین و به ا ای گرم  iNDFتیمار پروتئین باال انارژی بااال بیشاترین
مقدار را نشا) دادت افزایش نشخوار در تیمار  0میتواند به دلیل افزایش
 NDFمصرفی باشدت در مدلهاای مکانیساتی  0ار یاابی خاوراک در
نشخوارکنندگا) (مانناد سیساتم ار یاابی خاوراک ،iNDF ،)NorFor
بهعنوا) ی اندا هگیری بسیار مهم ا انرژی در دسترس علوفهها،
جایگزین قابلیت هضم ماده نلای 7شاده اسات ()37ت در پاژوهش
انجامشده کل فعالیت جوید) در تیمار پروتئین و انرژی پایین افازایش
و در تیمار پروتئین و انرژی باال کاهش را نشا) داد که این میتواند با
مقدار  NDFو  iNDFجیره مرتبط باشدت برنورد  iNDFبارای پایش-
بینیهای دقی و صحیح مقادیر انرژی و ساخت پروتئین میکروبای ا
 NDFهضم شده در شکمبه ضاروری اساتت محتاوای انارژی قابال
متابولیسم 3مواد خوراکی ،ارتباط نزدیکی با محتوای  NDFو باهویاژه
بخش غیرقابلهضم ن) دارد بهطوریکه با افزایش  iNDFمقدار ME
کاهش مییابد ()37ت
1- Mechanistic Model
2 -Organic matter digestibility
)3 -Metabolisable Energy (ME
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 مصرف و قابلیت هضم ماده خش-2 جدول

Table 2- Intake and digestibility of dry matter and nutrient of goats fed with different rations energy and protein in prepartum
parturition1
7

مصرف و قابلیت هضم ماده خشک و

تیمارهای آزمایشی

Intake and digestibility of dry
matter and nutrient

) رو/ میانگین مصرف رو انه (گرم
Daily feed intake (g/day)
ماده خش
Dry matter
الیاف نامحلول در شوینده خنثی
Neutral detergent fiber
الیاف نامحلول در شوینده خنثی غیر قابل هضم
Indigestible neutral detergent
fiber
الیاف نامحلول در شوینده اسیدی
Acid detergent fiber
پروتئین خام
Crude protein
کربوهیدراتهای غیر الیافی
Non fiber carbohydrates
3ار ش نسبی خوراک
شاخ
Relative feed value
قابلیت هضم ظاهری
Apparent digestibility (%)
ماده خش
Dry matter
ماده نلی
Organic Matter
الیاف نامحلول در شوینده خنثی
Neutral detergent fiber
الیاف نامحلول در شوینده اسیدی
Acid detergent fiber
عصاره اتری
Ether extract
پروتئین خام
Crude protein
کربوهیدراتهای غیر الیافی
Non fiber carbohydrates

P-Value

Treatment2

مواد مغذی

MSE
protein

Energy

Energy
*protein

27.56

0.0024

0.0630

0.0006

391.2a

11.66

0.8542

0.4074

<0.0001

107.94

118.10

3.266

0.0883

0.2933

0.8456

296.86a

208.28b

197.86b

6.109

0.0013

0.0006

0.0001

117.67b

173.67a

93.81c

103.96bc

3.468

<0001

<0.0001

0.0222

327.07c

491.11a

296.30c

398.90a

305.10

</0001

0.0051

0.1448

65.10a

57.15a

54.24a

60.70a

2.549

0.8857

0.4811

0.1708

67.63b

63.05b

62.42ab

58.28a

1.158

0.0068

0.0382

0.9259

60.78b

64.79ab

65.88ab

69.56a

1.158

0.0068

0.0382

0.9411

41.72b

43.44b

58.44a

50.90ab

1.158

0.0068

0.0382

0.9411

32.67

40.21

33.81

41.93

2.011

0.0596

0.7246

0.9433

51.32b

63.25

67.94

66.95

1.923

0.0012

<0.0001

0.0025

65.96ab

69.16a

59.66b

65.37a

1.140

0.0588

0.0333

0.5871

58.28b

62.05b

63.05ab

67.63a

1.158

0.0681

0.0382

0.9259

LELP

LEHP

HELP

HEHP

893.23b

1282.22a

996.40b

967.55b

375.23b

509.84a

533.72a

113.62

126.35

200.91b

)تP>0.05( حروف غیر مشابه در هر ردیف نشا) دهنده تفاوت معنیدار میباشند0
 انرژی و پروتئین:HEHP ؛NRC  درصد بیشتر و پروتئین در سطح00  انرژی:HELP  درصد بیشتر؛00  و پروتئینNRC  انرژی در سطح:LEHP ؛NRC  انرژی و پروتئین در سطح:LELP 7
 درصد بیشترت00

:)Moore and Undersander 2002( مصرفی محاسبه میشود
Dry matter intake (DMI) = 070 /)NDF (درصد
Relative feed value (RFV) = DDM×DMI / 0/79
Digestible dry matter (DDM)= 22/9 – )0/229 ×ADF (درصد
1Means

قابل هضم و ماده خش

 با معادالت یر و ا روی ماده خشRFV مقدار3

within same raw with different superscripts differ (P<0.05).
low protein and low energy diets, HPLE: high protein and low energy, LPHE: low protein and high energy, HPHE: high
protein and high energy.
2LPLE:
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جیره پروتئین پائین انرژی باال ا کاه گنادم بیشاتری نسابت باه
جیرههای دیگر برخوردار بود که این عامل نیز میتواند سبب افازایش
کل فعالیت جوید) در دامهاا شاودت رانادما) جویاد) باا مادت ماا)
سپریشده به ا ای هر واحد خوراک مصرفی اندا هگیری مایشاودت باا
افزایش محتوای انرژی و پروتئین خوراک ،راندما) جوید) و نشاخوار
کاهش یافتت نشخوار ارتباط نزدیکی با ما) مصارف خاوراک و مااده
خش مصرفی داردت گاوها به ا ای هر کیلوگرم ماده خشابی مصارفی
 20-72دقیقه و به ا ای هر کیلوگرم  NDFدر علوفاههاای گنادمیا)
خش بلند 020 ،دقیقه نشخوار میکنند ()73ت نشخوار ارتباط نزدیکی
با ما) مصرف خوراک و ماده خش مصرفی داردت گاوها به ا ای هار
کیلوگرم ماده خشبی مصرفی  72تا  20دقیقه و به ا ای هار کیلاوگرم
 NDFدر علوفههای گندمیا) خش بلند 020 ،دقیقه نشخوار میکنند
()73ت
پروتئین میکروبی

با افازایش ساطوح انارژی و پاروتئین تولیاد پاروتئین میکروبای
افزایش یافت اما تفاوت معنیدار نبود (جادول )4ت تولیاد میکروبای در
شکمبه به عوامال یاادی ا جملاه قابلیات دسترسای کربوهیادرات و
نیتروژ) در شکمبه pH ،شکمبه ،اثرات فیزیولوژی  ،مقاادیر و مناابع
ترکیبات نیتروژنی و پایداری تخمیری شکمبهای وابساته اسات ()09؛
که با نتایج برودری و همکارا) ( )4مطابقت داردت هم ما)سا ی نرخ
تخمیر کربوهیدرات و پروتئین در شکمبه تالشی برای افازایش تولیاد
پروتئین میکروبی در شکمبه و افزایش جریا) یافتن ن) به بخشهای
بعدی دستگاه گوارش استت افزایش راندما) تولید پاروتئین میکروبای
بیشترین اهمیت را در رسید) به هدف حداکثر ساا ی تولیاد پاروتئین
میکروبی در شکمبه دارد و هام ماا)ساا ی فراهمای کربوهیادرات و
پروتئین در شکمبه به عنوا) ی راهحل برای رسید) باه ایان هادف
پیشنهاد شده است ()02ت نرخ و میزا) تجزیه پروتئین قابالتجزیاه در
شکمبه برای رشد میکروبی در شکمبه مهام اسات یارا ایان بخاش
نیتروژ) ضروری موردنیا برای رشد میکروبها را فراهم مینمایدت در
پژوهش انجامشده تأمین انارژی و پاروتئین موجاب افازایش سااخت
پروتئین میکروبی شده اساتت باا ده میکروبای در شاکمبه باه مقادار
یادی به فراهمی کربوهیدرات و نیتاروژ) در شاکمبه وابساته اساتت
تنظیم جیره برای کربوهیادرات و پاروتئین اهمیات یاادی در بهباود
تخمیر در شکمبه و هم ماا)ساا ی سااخت پاروتئین میکروبای داردت
مکمل انرژی تا  2درصد ماده خش مصرفی ،تأثیری بر ماده خشا
مصرفی ،غلظت نمونیاک شکمبه و ابقاء ا ت ندارد ،اما سااخت و رشاد
پروتئین میکروبی را افزایش میدهدت افزایش نشاسته در جیره موجاب
کاهش  pHشکمبهای میشود که اغلب موجب کاهش هضم الیااف و

همچنین کاهش با ده ساخت پاروتئین میکروبای مایشاودت حاداکثر
توانایی میکروب هاای شاکمبه بارای تولیاد پاروتئین میکروبای تنهاا
بهوسیله علوفه باکیفیت باال به دست مینید ()07ت
وزن بدن و اسکور وضعیت بدنی

تغییرات و ) بد) تفاوت معنیداری نداشت ،اما بزهای تغذیه شده
با پروتئین باال انرژی پایین بیشترین و ) را در رو بعد ایاش نشاا)
دادند (جدول )2ت و ) باالتر بزهای مصرفکننده پروتئین خاام بااالتر
منجر به بزغالههای سنگینتر در ما) ایش شد ،اما تفاوت معنایدار
نبودت
بههرحال ،بزها در دو جیره با پروتئین خام باالتر و ) بیشاتری در
ما) ایش ا دست دادند ،بهعالوه افزایش و ) بیشتر در طی نبستنی
احتماالً به خاطر افزایش مایع نمنیوتی یا تاوده جفتای اسات کاه در
ما) ایش ا دست مایرود و منجار باه و ) باد) مشاابه در نغاا
شیردهی شده است ()32ت
رابینسو) و فورب ( ،)33میشهای تغذیهشاده باا پاروتئین خاام
پایینتر کاهش و ) کمتری را نشا) دادند ،کاه دلیال ن) تولیاد شایر
کمتر نسبت داده میشود.
بزهای شیری با پایینتارین غلظات انارژی و ) باد) ثاابتی در
پایینترین درصد پروتئین خام پیش ا ایش داشتند و و ) باد) را در
سطوح باالتر پروتئین خام ا دست دادندت این بزها :خایر پروتئین بدنی
پایینی به خاطر مصرف جیره با پروتئین پایین داشتند ،که تولید شیر را
محدود میکندت تولید شیر محدودشده موجب میشود مقدار بیشتری ا
مواد مغذی جیره بارای افازایش و ) تو یاع شاوندت کااهش و ) یاا
کاهش نمرهی شرایط بدنی و افازایش تاراکم اسایدهای چارب غیار
استریفیه در پالسما شاخ هایی ا تجزیه بافت چربی هستند ))06ت
در طی  7ماه نخر نبستنی  20درصد رشد جنین اتفاق میافتد ،که
منجر به افزایش معنیدار در نیا های مواد مغذی میش مایشاود ()2ت
ووی ( )46بیا) کرد نیاا انارژی و پاروتئین در مااه پانجم نبساتنی
افزایش مییابد 9 ،درصد افزایش در مقدار انرژی خال و  79درصاد
افزایش در پروتئین قابلهضم میباشادت در طاول مااه پانجم مقاادیر
انرژی و پروتئین موردنیا به ترتیب  37و  047درصد افزایش را نشا)
میدهدت اثر متقابل انرژی و پروتئین بر اسکور بدنی بزها در  04 ،72و
 0رو بعد ایش تفااوت معنایداری نشاا) داد ()P<0.001ت تیماار 7
باالترین اسکور بدنی و تیمار  0پایینترین اسکور بدنی را نشا) دادناد
(جدول )6ت شرایط بدنی مادر بر و ) تولد بره تأثیر میگذارد به خااطر
اینکه نشخوارکننده مواد مغذی :خیارهشاده در بافاتهاای ماادری را
تجزیه و مورداستفاده قرار میدهد بنابراین و ) تولد بزغاله تحت تأثیر
وضعیت بدنی دام در اواسط و اواخر نبستنی قرار میگیرد ()72ت

اثرات سطوح مختلف انرژی و پروتئین در گامه انتهایی آبستنی بر عملکرد...
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جدول  -3فعالیت جوید) در بزهای تغذیهشده با جیرههای ن مایشی دارای سطح انرژی و پروتئین متفاوت در گامه انتهای نبستنی
Table 3- Chewing activity in goats fed rations with different energy and protein in prepartum parturition1
فعالیت جویدن

7

تیمارهای آزمایشی

P- Value

Chewing activity

Treatment2

SEM
Energy
*protein

Energy

protein

0.2939

0.4101

0.0043

10.650

0.182

0.743

<.0001

0.010

0.28b

0.0012

0.060

0.0028

0.024

0.69b

0.68b

0.2930

0.9115

<.0001

0.089

2.30b

3.35a

2.47b

0.9645

0.4879

0.5064

11.91

358.57

375.71

376.43

391.43

0.0259

0.9867

0.014

0.012

0.37

0.38

0.31

0.44

0.0002

0.1900

0.4515

0.029

0.91a

0.70b

0.73b

1.04a

0.959

0.823

0.0369

0.102

3.03

3.48

2.97

3.44

0.3848

0.2122

0.0051

3.308

630.71ab

737.86a

689.29ab

748.57a

0.0068

0.8070

<.0001

0.015

0.65bc

0.74b

0.56c

0.83a

<.0001

0.0127

0.0042

0.032

1.61ab

1.38b

1.35b

1.99a

0.4403

0.7761

<.0001

0.115

5.34b

6.83a

5.45b

6.58a

HEHP

HELP

LEHP

LELP

272.14b

362.14a

312.86ab

357.14a

0.36a

0.25b

0.39a

0.61b

0.95a
3.14a

ما) مصرف (دقیقه در رو )
)Eating time (min/day

به ازای گرم ماده خشک
min/g of DM

به ازای گرمNDF
min/g of NDF

به ازای گرمiNDF
min/g of iNDF

نشخوار (دقیقه در رو )
)Rumination (min/day
به ازای گرم ماده خشک
min/g of DM

به ازای گرمNDF
min/g of NDF

به ازای گرمiNDF
min/g of iNDF

کل فعالیت جوید) (دقیقه در رو )
)Total chewing (min/day

به ازای گرم ماده خشک
min/g of DM

به ازای گرمNDF
min/g of NDF

به ازای گرمiNDF
min/g of iNDF

0حروف غیر مشابه در هر ردیف نشا) دهنده تفاوت معنیدار میباشند ()P>0.05ت
 :LELP 7انرژی و پروتئین در سطح NRC؛  :LEHPانرژی در سطح  NRCو پروتئین  00درصد بیشتر؛  :HELPانرژی  00درصد بیشتر و پروتئین در سطح NRC؛  :HEHPانرژی و پروتئین
 00درصد بیشترت
1Means within same raw with different superscripts differ (P<0.05).
2

LPLE: low protein and low energy diets, HPLE: high protein and low energy, LPHE: low protein and high energy,
HPHE: high protein and high energy.

 pHمااایش مااک

اس ایدهای چاارف فاارار مااک

و ازت

آمونیاکی

دامنه  pHمایع شکمبه بهدستنمده در این پژوهش باین  2/22و
 6/96قرار داشتت غلظت نیتروژ) نمونیاکی شکمبه نیز در محادودهی
 00/90تا  02/03اندا هگیری شدت در  3ساعت پیش و پ ا مصارف
خوراک ،ا نظر مقدار  pHو نیتاروژ) نمونیااکی تفااوتی باین تیمارهاا
مشاهده نشد (جدول  2و )2ت در همه تیمارها pH ،مایع شکمبه قبل ا
مصرف نسبت به  3ساعت بعد ا مصرف باالتر بود ،همچناین غلظات
اسیدهای چرب فرار افزایش یافت.
 pHمایع شکمبه بعد ا مصرف بهتدریج تمایل به کاهش به خاطر

تخمیر در شکمبه ،بهخصوم کربوهیدراتها که بهصاورت اسایدهای
چرب فرار تجزیه میشوند ،دارد.
این نتایج با یافتههای به دست نمده ژائو و همکارا) ( ،)43تیموری
یانساری و همکاارا) ( )40و بلای و همکاارا) ( )47همخااوانی داردت
مقدار  pHشکمبه ی متغیر بسیار مهام بارای نشاا) داد) عملکارد
طبیعی و پایدار شکمبه و نوسانات در طی ی دوره  74ساعته اساتت
در این ن مایش تولید اسید استی  ،اسید بوتیری و اسید پروپیونیا
مایع شکمبه بعد ا تغذیه افزایش یافتت بهطورکلی ،غلظت اسایدهای
چرب فرار بعد ا تغذیه به خااطر تخمیار کربوهیادراتهاای خاوراک
افزایش مییابدت
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جدول -4مشتقات پورینی و تولید پروتئین میکروبی در بزهای تغذیهشده با جیرههای ن مایشی دارای سطح انرژی و پروتئین متفاوت در گامه انتهای

نبستنی0

Table 4- Purine derivatives and microbial protein synthesis in goats fed rations with different energy and protein in prepartum
parturition1
7

مشتقات پورینی و تولید پروتئین

تیمارهای آزمایشی

P- Value

Treatment2

MSE
Energy
*protein

Energy

Protein

0.7316

0.7281

0.2634

0.451

0.7316

0.7281

0.2634

0.327

3.47

0.7316

0.7281

0.2634

2.049

21.73

میکروبی

HELP

LEHP

LELP

Purine derivatives and microbial
protein synthesis

4.78

4.04

4.78

3.40

کل مشتقات پورینی دفع شده (گرم در رو )

2.93

3.47

2.47

18.36

21.71

15.46

HEHP

Total purine derivatives

تامین نیتروژ) میکروبی (گرم در رو )
Microbial nitrogen

تولید پروتئین میکروبی (گرم در رو )
Microbial crude protein

0حروف غیر مشابه در هر ردیف نشا) دهنده تفاوت معنیدار میباشند ()P>0.05ت
 :LELP 7انرژی و پروتئین در سطح NRC؛  :LEHPانرژی در سطح  NRCو پروتئین  00درصد بیشتر؛  :HELPانرژی  00درصد بیشتر و پروتئین در سطح NRC؛  :HEHPانرژی
و پروتئین  00درصد بیشترت
1Means within same raw with different superscripts differ (P<0.05).
2LPLE: low protein and low energy diets, HPLE: high protein and low energy, LPHE: low protein and high energy, HPHE:
high protein and high energy.

در این مطالعه تیمار پروتئین باال انارژی پاائین بااالترین غلظات
ا ت نمونیاکی را در شکمبه نشا) دادت در بررسی انجامشده نسبت اسید
استی به اسید پروپیونی در تیمار انرژی باال پروتئین پائین باهطاور
معنیداری کاهش یافتت و) سوست ( )42بیا) کرد با کااهش نسابت
استات به پروپیونات راندما) انرژی افزایش مییابدت
الگوی اسیدهای چارب فارار تولیدشاده باه ناو سوبساترا ،ناو
میکروب تخمیرکننده و شرایط تخمیر در شکمبه بستگی داردت قندها و
نشاسته به اساید الکتیا و پروپیوناات تخمیار مایشاوند و نسابت
پروپیونات به استات را افزایش مایدهادت درحاالیکاه ماواد پکتیکای
بهسرعت به اساتات تخمیار مایشاوند ()44ت ا ت نمونیااکی در ماایع
شکمبه ا تجزیه پروتئین و اجازای نیتاروژ) غیرپروتئینای خاوراک و
نیتروژ) اورهای بزاق منشأ میگیرد ()70ت مقدار پروتئین بااالتر منجار
به تولید بیشاتر ا ت نمونیااکی مایشاودت افازایش در ا ت نمونیااکی
شکمبه با مصرف پروتئین خام مرتبط اساتت ا طرفای تیماار انارژی
پایین پروتئین باال نیز افزایش ا ت نمونیاکی را نشا) دادت این نتایج در
تواف باا مااواتی و همکاارا) ( )70اسات کاه دریافتناد غلظات ا ت
نمونیاکی مختلف است و بهوسیله تجزیه پروتئین و تجزیاه ماواد نلای
دیگر تحت تأثیر قرار مایگیاردت ا ت نمونیااکی جازء اولیاه نیتاروژ)
محلول مایع شکمبه است که بهوسیله میکاروبهاای شاکمبه بارای
سنتز پروتئینهای بد) موردنیا است ،که وابسته به در دسترس بود)
به اسکلت کربنی (اسیدهای چرب فرار) میباشادت افازایش در غلظات
ا ت نمونیاکی مایع شکمبه  3ساعت بعد ا مصرف خوراک نشا)دهنده
تجزیه نیتروژ) خوراک استت

بخشی ا این اثر ناشی ا کاهش متا) (اتاالف انارژی باه سابب
خروج گا های تخمیری) میباشدت تولید اسید پروپیونی در ما) صفر
در تیمار انرژی باال یافتت در  3ساعت بعاد ایاش در تیماار انارژی و
پروتئین باال مقدار کل اسیدهای چرب فرار و اسید پروپیونی افزایش
یافت
فراسنج های خونی

در فراسنجههای خونی  72رو قبل ایش تفااوت معنایداری در
غلظت کلسترول مشاهده شد) ، (P<.05اما گلوکز ،تریگلیسارید ،اوره
و پروتئین کل تفاوت معنیداری نشا) ندادند (جدول )9ت  04رو قبال
ایش ،گلوکز در گروه با پروتئین باال بیشتر بود ولی تفاوت معنیداری
نداشتت
تریگلیسرید در گروه انرژی و پروتئین پاایین بااالتر باودت در 04
رو قبل ایش تفاوت معنایداری در غلظات گلاوکز ،تاریگلیسارید،
کلسترول و پروتئین تام وجود نداشت ولی اوره در گروه با پروتئین باال
بهطور معنیداری باالتر بودت در  7ساعت بعد ایش تفاوت معنایداری
در غلظت گلوکز ،تریگلیسرید وجود نداشتت گلوکز در گروه پروتئین و
انرژی باال ،باالتر بودت کلسترول در گروه پاروتئین بااال انارژی پاایین
بهطور معنیداری پایینتر بودت پروتئینتام و اوره در گروه پروتئین بااال
انرژی پایین باالتر بودت در بزهاای سیساتانی ماورد ن ماایش افازایش
غلظت گلوکز ا  72رو قبل ایش (پایین ترین سطح) به سطح پیا
در  7ساعت بعاد ایاش رساید کاه در توافا باا نتاایج ساجادیا) و
همکارا) ( )34میباشد ،ن)ها گازارش کردناد غلظات گلاوکز  04رو

03

...اثرات سطوح مختلف انرژی و پروتئین در گامه انتهایی آبستنی بر عملکرد

-قبل ا ایش در بزهای سانن کاهش و در ما) ایش افازایش مای

یابدت
0نبستنی

 و ) نده بزهای نبستن و بزغالههایشا) تغذیهشده با جیرههای ن مایشی دارای سطح انرژی و پروتئین متفاوت در گامه انتهای- 5 جدول

Table 5- Body weight of goats and their kids that fed rations with different energy and protein in prepartum parturition 1
7

تیمارهای آزمایشی

وزن زنده
Body weight

Treatment2

P Value

MSE
Protein

Energy

Energy
*protein

0.610

0.0487

0.0836

0.8635

27.01ab

0.574

0.0409

0.2991

0.7265

25.28b

27.71ab

0.584

0.0575

0.1619

0.4749

25.71

22.96

23.98

0.651

0.3318

0.4232

0.4869

3084.3

2885.6

2980.0

61.570

0.2327

0.7005

0.6513

LELP

LEHP

HELP

HEHP

24.75ab

27.42a

21.83b

25.14ab

25.48ab

28.48a

24.03b

26.75ab

30.02a

23.48
2877.1

Body weight (kg)

 رو قبل ایش47
42d before parturition

 رو قبل ایش72
28d before parturition

 رو قبل ایش04
14d before parturition

رو بعد ایش
1 day after parturition

)و ) تولد بزغاله (گرم
Kid birth weight (gram)

)تP>0.05( حروف غیر مشابه در هر ردیف نشا) دهنده تفاوت معنیدار میباشند0
 درصد00  انرژی و پروتئین:HEHP ؛NRC  درصد بیشتر و پروتئین در سطح00  انرژی:HELP  درصد بیشتر؛00  و پروتئینNRC  انرژی در سطح:LEHP ؛NRC  انرژی و پروتئین در سطح:LELP 7
بیشترت
1Means within same raw with different superscripts differ (P<0.05).
2LPLE: low protein and low energy diets, HPLE: high protein and low energy, LPHE: low protein and high energy, HPHE: high protein and
high energy.
0بدنی

 تاثیر سطوح مختلف انرژی و پروتئین بر نمره وضعیت-6 جدول

Table 6- Effect of different levels of protein and energy on body condition score 1
7

تیمارهای آزمایشی

نمره وضعیت بدنی

Treatment2

P
Value

MSE

Body condition score

Protein

Energy

Energy
*protein

0.050

<0.0001

0.0434

0.0090

3.214a

0.056

0.0001

0.0991

0.0062

2.714ab

0.045

<0.0001

0.3335

0.00226

LELP

LEHP

HELP

HEHP

 رو قبل ایش72

2.550c

3.178a

2.750b

3.107a

28d before parturition
14 رو قبل ایش
14 d before parturition

2.50b

3.360a

3.035a

رو بعد ایش

2.107c

2.928a

2.500b

نمره وضعیت بدنی
Body condition score

1 day after parturition

)تP>0.05( حروف غیر مشابه در هر ردیف نشا) دهنده تفاوت معنیدار میباشند0
:HEHP ؛NRC  درصد بیشتر و پروتئین در سطح00  انرژی:HELP  درصد بیشتر؛00  و پروتئینNRC  انرژی در سطح:LEHP ؛NRC  انرژی و پروتئین در سطح:LELP 7
 درصد بیشترت00 انرژی و پروتئین
1Means within same raw with different superscripts differ (P<0.05).
2LPLE: low protein and low energy diets, HPLE: high protein and low energy, LPHE: low protein and high energy, HPHE:
high protein and high energy.
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جدول  -7الگوی اسیدهای چرب فرار مایع شکمبه قبل و  3ساعت بعد ا مصرف خوراک در بزهای تغذیهشده با جیرههای ن مایشی دارای سطح انرژی و پروتئین
متفاوت در گامه انتهای نبستنی
Table 7- The volatile fatty acids profile of rumen fluid before and 3 hours after feeding in goats fed rations with different
energy and protein in prepartum parturition
7

اسیدهای چرب فرار

تیمارهای آزمایشی
Treatment2

volatile fatty acids profile

P -Value
Energy
*protein

Protein

Energy

0.7525

0.6637

0.9400

3.307

0.8024

0.7569

0.0446

1.785

56.11

0.0603

0.0126

0.2459

1.356

12.92b

27.52a

0.6267

0.1593

0.7017

0.208

3.20a

2.77a

3.58a

0.5469

0.2889

0.4819

0.701

13.70a

11.23a

11.78a

11.07a

0.7723

0.2697

0.6105

0.175

2.80a

2.49a

3.09a

2.57a

0.8836

0.1104

0.9488

0.132

2.45a

1.93a

2.39a

1.95a

0.0950

0.0128

0.1821

0.211

4.32a

2.17b

4.14a

3.59a

0.7219

0.3780

0.9894

5.915

96.34

80.15

91.60

84.56

0.7672

0.3484

0.1355

2.75

59.22

51.66

67.16

0.5274

0.8804

0.2860

2.081

26.41

24.20

18.50

22.07

0.9101

0.7777

0.1385

0.105

1.35

1.75

1.45

1.79

0.7486

0.9885

0.5850

0.659

10.22

8.97

9.74

9.41

0.7924

0.9652

0.1080

0.091

1.21

1.62

1.27

1.57

0.6894

0.6311

0.4498

0.160

1.55

1.96

1.86

1.99

2.19

3.63

3.07

MSE

HEH
P

HELP

LEHP

LELP

54.44

59.59

57.12

57.94

54.04

63.463

63.684

15.45b

18.20b
2.72a

2.44
0.208
0.3874
0.0486
0.7318
0حروف غیر مشابه در هر ردیف نشا) دهنده تفاوت معنیدار میباشند ()P>0.05ت

63.14

Before feeding
قبل از مصرف خوراک
Total VFA
کل اسیدهای چرب فرار (میلی مول/میلیلیتر)
Acetic acid
اسید استیک (درصد)
Propionic acid
اسید پروپیونیک (درصد)
Iso Butyric acid
اسید ایزوبوتیریک (درصد)
n- Butyric acid
اسید  -nبوتیریک (درصد)
Iso-Valeric acid
اسید ایزووالریک (درصد)
n- Valeric acid
اسید - nوالریک
AA/PA
اسید استیک به پروپیونیک اسید
3h After feeding
بعد از مصرف خوراک
Total VFA
کل اسیدهای چرب فرار
Acetic acid
اسید استیک (درصد)
Propionic acid
اسید پروپیونیک (درصد)
Iso Butyric acid
اسید ایزوبوتیریک (درصد)
n- Butyric acid
 بوتیریک (درصد)nاسیدIso-Valeric acid
اسید ایزووالریک (درصد)
n- Valeric acid
 والریک nاسیدAA/PA
اسید استیک به پروپیونیک اسید

 :LELP 7انرژی و پروتئین در سطح NRC؛  :LEHPانرژی در سطح  NRCو پروتئین  00درصد بیشتر؛  :HELPانرژی  00درصد بیشتر و پروتئین در سطح NRC؛ :HEHP
انرژی و پروتئین  00درصد بیشترت
1Means within same raw with different superscripts differ (P<0.05).
2

LPLE: low protein and low energy diets, HPLE: high protein and low energy, LPHE: low protein and high
energy, HPHE: high protein and high energy.
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1

Table 8- PH and ammonia concentration of rumen fluid before and after 3 hours of feeding in goats fed rations with different
energy and protein in prepartum parturition1
7

تیمارهای آزمایشی

P -Value

MSE

 pHو غلظت نیتروژن آمونیاکی

Treatment2

HEH
P

HEL
P

LEHP

LELP

Energy
*protein

Energy

protein

6.81

6.86

6.76

6.96

0.6111

0.3422

0.9305

0.052

13.97

13.89

11.51

0.0574

0.7980

0.8415

0.628

17.13

6.18

6.07

0.5047

0.5740

0.2635

0.111

6.21

5.78

16.77

11.91

16.22
1.289
0.4016
0.5210
0.4104
0حروف غیر مشابه در هر ردیف نشا) دهنده تفاوت معنیدار میباشند ()P>0.05ت

16.17

pH and ammonia concentration

Before feeding
قبل ایش
pH
)Ammonia (mg/ l
نیتروژ) نمونیاکی (میلیگرم بر لیتر)
After feeding
بعد ایش
pH
)Ammonia (mg/ l
نیتروژ) نمونیاکی (میلیگرم بر لیتر)

 :LELP 7انرژی و پروتئین در سطح NRC؛  :LEHPانرژی در سطح  NRCو پروتئین  00درصد بیشتر؛  :HELPانرژی  00درصد بیشتر و پروتئین در سطح NRC؛  :HEHPانرژی و
پروتئین  00درصد بیشترت
1Means within same raw with different superscripts differ (P<0.05).
2
LPLE: low protein and low energy diets, HPLE: high protein and low energy, LPHE: low protein and high energy, HPHE: high
protein and high energy.

افزایش غلظت گلوکز در رو ایش ممکن است به خاطر تغییرات
متابولیکی جهت گلوکونئوژنزی و احتماالً به خاطر تغییرات هورمونی
در ما) ایش باشد که گلوکونئوژنزی و گلیکوژنولیز را افزایش می-
دهدت به طور مشابه ،ی مطالعه در گوسفند نشا) داده است که پیا
سطح گلوکز نزدی به ایش است ()6ت
سجادیا) و همکارا) ( )34بیا) کردند کاه کلساترول در  7هفتاه
نخر نبستنی کاهش ماییابادت تغییارات غلظات کلساترول در بزهاای
نبستن مشابه گاوهاا و بارخالف گوسافند مایباشادت کااهش غلظات
کلسترول سرم در طی هفته نخر نبستنی به خاطر افازایش نیاا رشاد
جنین و سنتز هورمو)های استروئیدی استت غلظت کلسترول بهتدریج
در دوره بعد ایش افزایش مییابد ( )34که با نتایج ما همخاوانی داردت
افزایش کلسترول خاو) در طای دوره شایردهی مایتواناد باهوسایله
موبیلیزشد) لیپید با تحری گلوکااگو) توصایف شاودت ساطح پیا
غلظت تریگلیسرید در  02رو قبل ایش و پایینترین غلظت در رو
ایش گزارششده است ،بهخصوم در دو هفته نخار نبساتنی ،وقتای
کاهش در غلظت تریگلیسرید مشاهدهشده استت کااهش در غلظات

تریگلیسرید در طی هفته نخر نبستنی مشابه با نتایج بهدستنماده در
گاوها و در تناقض با گوسفند میباشدت دلیل غلظت باالتر تریگلیسرید
سرم در دوره پیش ا ایش ممکن است به خاطر کاتابولیسم پایینتار
نسبت به مرحله شیردهی و یا به خااطر اینکاه هایر برداشات تاری-
گلیسرید بهوسیله غده پستانی برای سنتز چربی شایر نیساتت غلظات
پروتئین کل در دوره پیش ا ایش پایینتر ا دوره پ ا ایش باودت
کاهش در پروتئین کل سرم در میشهای نبستن ممکن است به خاطر
این حقیقت باشد که جنین همه پروتئینهاایش را ا اسایدهای نمیناه
مادر سنتز میکند و رشد جنین به باالترین ساطح خاودش ،خصوصااً
عضله ،در طی اواخر نبستنی مایرسادت کااهش ا ت اورهای خاو) در
ما) نزدی به ایش با کاهش خوراک مصرفی به خااطر اساترس و
تغییرات هورمونی مرتبط با تولد بزغاله مارتبط اسات ()34ت بایوچاارت
( )3بیا) کرد که نیتاروژ) اورهای سارم خاو) بعاد ا ایاش در گااو
افزایش مییابد و این تغییر به خاطر افزایش خوراک مصرفی استت
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Table 9- Some metabolite blood in goats fed with different rations energy and protein in prepartum parturition 1
7
تیمارهای آزمایشی

Metabolite blood
28d before parturition
گلوکز
Glucose (mg/dl)
تری گلیسرید
Triglyceride (mg/dl)
کلسترول
Cholesterol (mg/dl)
پروتئین کل
Total protein (mg/dl)
اوره
Urea (mg/dl)
14 d before parturition
گلوکز
Glucose (mg/dl)
تری گلیسرید
Triglyceride (mg/dl)
کلسترول
Cholesterol (mg/dl)
پروتئین تام
Total protein (mg/dl)
اوره
Urea (mg/dl)
2 h after parturition
گلوکز
Glucose (mg/dl)
تری گلیسرید
Triglyceride (mg/dl)
کلسترول
Cholesterol (mg/dl)
پروتئین تام
Total protein (mg/dl)
اوره
Urea (mg/dl)

P -Value

Treatment2

متابولیت های خونی

MSE
protein

Energy

Energy
*protein

2.463

0.1183

0.2225

0.2082

15.57

2.486

0.0916

0.2517

0.1957

80.0a

64.86ab

3.460

0.6045

0.0504

0.1425

10.21

10.89

11.33

0.566

0.6501

0.4535

0.4550

7.66a

11.42a

7.50a

8.83

0.7499

0.1248

0.3943

0.4528

60.44

70.192

60.17

60.34

3.033

0.1204

0.3357

0.3955

21.00

16.85

17.83

15.57

2.095

0.4652

0.6105

0.8291

61.40

52.75

78.25

73.67

6.148

0.6061

0.1568

0.8735

9.44

7.76

7.29

8.02

0.440

0.5898

0.3172

0.2024

6.667b

12.14a

6.33b

8.50ab

0.7327

0.0252

0.2174

0.3011

258.07

188.46

218.77

273.42

23.477

0.8858

0.6621

0.2472

31.33

26.22

16.00

13.50

3.906

0.6474

0.1058

0.8750

66.66a

48.50b

81.00a

66.16a

2.696

0.0103

0.0123

0.7711

9.50b

14.69a

9.65b

9.47b

0.470

0.0264

0.0250

0.0187

7.67b

13.40a

7.50b

8.83b

0.694

0.0264

0.1210

0.1474

LELP

LEHP

HELP

HEHP

51.44

42.04

50.53

56.83

30.82

14.75

17.83

53.25b

60.67ab

9.09

)تP>0.05( حروف غیر مشابه در هر ردیف نشا) دهنده تفاوت معنیدار میباشند0
 انرژی و پروتئین:HEHP ؛NRC  درصد بیشتر و پروتئین در سطح00  انرژی:HELP  درصد بیشتر؛00  و پروتئینNRC  انرژی در سطح:LEHP ؛NRC  انرژی و پروتئین در سطح:LELP 7
 درصد بیشترت00
1Means within same raw with different superscripts differ (P<0.05).
2LPLE: low protein and low energy diets, HPLE: high protein and low energy, LPHE: low protein and high energy, HPHE: high
protein and high energy.

 نتایج بهتری نسبت به سایر جیرهها نشا) داد با توجه به نتاایجNRC
)  و،این پژوهش تغذیه سطوح باالتر پروتئین اثرات مثبت بر عملکرد
 در، تولید پروتئین میکروبی و فراسانجه هاای شاکمبهای،تولد بزغاله
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 باههرحاال،سطوح مناساب انارژی و پاروتئین را موردتوجاه قارارداد
تحقیقات بیشتری در این مینه موردنیا استت

بزهای نبساتن داردت لاذا مایتاوا) گفات ساطوح انارژی و پاروتئین
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Introduction1Nutrient requirements of goats have not been studied as extensively as those of beef and dairy
cattle and sheep. Furthermore, Sistani goats have received less research attention than meat or dairy goats. Goats
play an important role in Iran, largely as a source of red meat and milk. Iran has 25 million goats and kids.
Results of research on ruminants showed that nutrients can affect prenatal growth if the lack of nutrition during
gestation (in utero nutrition) will affect the postnatal growth performance. Dietary nutrient, especially energy
and protein, are major factors affecting meat production in goats. During the late gestation, the last two months
of pregnancy, eighty percent of the fetal growth occurs, leading to a significant increase in nutrient requirements
of the ewe. Underfeeding energy or protein during pregnancy can lead to pregnancy toxemia, sub ketosis, or
compromised fetal development, especially at the end of pregnancy when fetal growth rate is highest. The idea
of using levels energy and protein in Sistani goat is new Therefore, this experiment conducted to test the effect
energy and protein on on performance, digestibility, microbial protein, some of metabolites and ruminal
parameters in late pregnancy of goat.
Materials and Methods The experiment was conducted in the Sari Agricultural Sciences and Natural
Resources University (SANRU) of Iran. Humane animal care and handling procedures were followed according
to the University’s animal care committee. On 100 days after successful matting, 28 synchronized singleton
pregnant Sistani goats (with 3-year-old; body weight = 25±1.6 kg, and body condition score =2.6±0.5) were
randomly allocated to four treatments and fed with experimental rations including 1) low protein and low energy
diets (LPLE), 2) high protein and low energy (HPLE), 3) low protein and high energy (LPHE), and 4) high
protein and high energy (HPHE). Feeds and rations samples were dried at 55°C, ground through a Wiley mill (1mm screen), and composted by animal. Samples were analyzed for DM, OM, Kjeldahl N, ether extract (AOAC,
2002), ADF, NDF (Van Soest et al., 1991; using heat resistance alpha amylase without sodium sulphate), and
ash at 605°C. The NFC was calculated by 100- (CP (%) + NDF (%) + Ash (%) + EE (%). The goats were
weighted at the start of experiment, before and1 d after parturition, and Kids weight after birth. Nutrient
digestibility, blood parameter, microbial protein synthesis and chewing activity. By measuring urine purine bases
microbial protein synthesis was estimated. Rumination and chewing activity animal were measured visually with
five-minute intervals over 24 h for all animals. Rumen fluid was collected at o h before feeding and at 3h post
feeding. The sample were sealed and placed in freezer before transport to the laboratory for the analysis the NH 3
and VFA content.
Results and Discussion Our results showed that the intake of nutrients was increased in HPHE Treatment.
Treatment HPLE had highest apparent digestibility than other experimental treatments. Goats on the higher CP
diet lost more BW at parturition than other treatments. The lowest pH occurred at 3h post feeding. The ph of
rumen fluid after the food ration is provided tends to decrease gradually because of fermentation in the rumen,
particularly that of carbohydrates, which are degraded into VFA products. The VFA production increased at 3 h
post feeding. There were no differences for microbial protein synthesis but had increase in treatment HPHE for
microbial protein synthesis. Concentration of plasma cholesterol was significantly difference at 28d before
generation. Glucose concentrations and urea were increased in HPLE treatments and Concentration of plasma
triglycerid was lower in goats fed LPLE diet at 14d before generation. Glucose plasma concentration was higher
in HPHE than other groups at 2h after generation. The birth live weight of kids was similar between the four
groups but LPLE, LPHE and HPHE had numerically lower birth weight. The HPLE group had greatest and
LPLE group had lowest body condition score.
Conclusion Overall, these results show that maternal protein feeding during late gestation has been
positively associated with kid birth weight and performance. In this experiment, 10 % of CP concentration
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Agricultural Sciences and Natural Resources University of Sari, Mazandaran, Iran.
(*- Corresponding Author Email: astymori@yahoo.com)

30

...اثرات سطوح مختلف انرژی و پروتئین در گامه انتهایی آبستنی بر عملکرد

greater than NRC (2007) recommendation, increased the body weights kids and improved performance of goat.
Although, it seems that further experiments are needed.
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