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 چكيده

هژای خژونی    بژر عملکژرد و فراسژنجه    در جیره پیرامون زاد متابولیسم  هدا از ادن پاوه ، بررسی اثر سطوح متفاوت پروتئین قابل
هژای غژذادی    و ش  هفته اول شیردهی با جیژره  هفته آخر آبستنی ش رأس می  دک بار زادشطی  ۳2ها بود.  ی افشاری و برهها می 

شژده   توصیهبایتر از نیاز می  دو قلوزای درصد  20به ترتیب معادل و بای و  متابولیسم پادین پروتئین قابلقبل و بعد از زاد  محتوی 
ماده خشژک مصژرفی، وزن بژدن،    تحقیقات ملی به صورت آزماد  فاکتوردل در قالب طرح کامالٌ تصادفی تغذده شدند. توسط انجمن 

تحژت تژ ثیر تیمارهژای آزمادشژی     ها  بره وزن بره در دک و سه هفتگی و افزاد  وزن روزانهها، و تغییرات آنمی  امتیاز ورعیت بدنی 
تیمار حژاوی پژروتئین قابژل    در  اما افزاد  تولید شیر، یر تیمارهای آزمادشی قرار نگرفتو ترکیبات آغوز تحت ت ثمقدار  قرار نگرفت.

و کلسترول پالسما ( =P 000۱/0)مشاهده شد. غلظت اوره ( نسبت به سادر تیمارها =007/0Pمتابولیسم پادین در قبل و بعد از زاد  )
(02/0 P= )بیشژتر تیمار پروتئین قابل متابولیسم پادین در اواخر آبستنی نسبت به  بایتیمار پروتئین قابل متابولیسم دار در  به طور معنی 

( در تیمار حاوی پروتئین قابل متابولیسم پژادین  =P 0۱/0( و افزاد  حساسیت به انسولین )=P 0۳/0بود. کاه  مقاومت به انسولین )
های خونی مشژاهده   های سفید، قرمز و ددگر سلول داد گلبولتعها از نظر دار بین تیمار تفاوت معنیدر قبل و بعد از زاد  مشاهده شد. 

هژای افشژاری در    براساس نتادج ادن آزماد ، درصد پروتئین قابل متابولیسم تعیین شده توسطانجمن تحقیقات ملی، بژرای مژی   نشد. 
 .شود اواخر دوره آبستنی و اوادل شیردهی توصیه می

 ، برهعملکرد، گوسفند م،متابولیس پروتئین قابلادمنی،  ها: واژه كلید

 

 Email: s-mousavi@areo.ir سئول م نودسنده *
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 مقدمه

تژژردن ناهنجژژاری  یکی از مهژژمکتژژوز دژژا مسژژمومیت آبسژژتنی

هفتژه آخژر دوره    شژ  تا  چهاردر طول می  ها متابولیکی

های با بی  از دک جنین به وجود  آبستنیو اصویً در آبستنی

درصژد   ۳6تا  ۳۳در طول ادن مدت حدود .]۳2و۱۱[آدد می

جنین مصژرا شژده   انرژی گلوکز گردش خون برای ت مین 

تژر مژوارد    اجسام کتونی و در بژی  دآن افزاد   که در نتیجه

در صژژورت بژژروز .]۳5و۳۴[افتژژد اتفاق مژژیکلسژژیمکمبژژود 

اسیدهای چژرب  های گلیسرول و  مسمومیت آبستنی غلظت

افزادشژیافتهو  درصژد   67و  57خونبه ترتیژب   غیر استردفیه

بوجژود  از زادژ    قبژل و بعژد  مشکالتی برای می  و بژره  

 .]۳5[آدد می

رشد فزادنژده جنژین و غژدد پسژتانی نسژبت بژه سژادر        

اواخر دوره آبستنی، نیاز به مواد مغژذی را  درهای بدن  بافت

، ها توسط خژوراک  عدم ت مین آنافزاد  داده ودر صورت 

جنین، یعضالت برای تامین نیازهژادپروتئین اسید های آمینهاز

از طژرا  ]۳0و۱5[شژود  جامی غدد پستانی و رحم آبستنجابه

خوراک مصرفی نشژخوارکنندگان در اواخژر آبسژتنی    ددگر 

فیزدکی شژکمبه  حجمواسطه تغییرات هورمژونی و کاهشژ   به

هژا   افزاد  مرگ و میر برههمین دلیل  ،به]۱۴[دداب کاه  می

در طول دوره آبستنی و بعد از زاد  به دلیل فقر غژذادی و  

 .]۱۴[عدم ت مین نیازهای حیوان گزارش شده است

 ،متابولیسمدر اواخژر دوره آبسژتنی   مصرا پروتئین قابل

گلوکونئوژنز را تحردک، تجزده بافژت چربژی را کژاه  و    

در نتیجژه بافژت   ،دهژد  حساسیت به انسولین را افزاد  مژی 

تر تجزدژه شژده و تولیژد اجسژام کتژونی کژاه         چربی کم

دابد. ادن امر مسمومیت آبستنی را کاه ، سیستم ادمنژی   می

مژانی و   توانژد بژر زنژده    بخشد و می بهبود می و شیردهی را

از  ها مؤثر باشد. افزاد  درصد پروتئین خام جیره ادمنی بره

ذخژادر بژدن    ،در اواخر دوره آبستنیدرصد  ۱6و  ۱۴به  ۱2

دکژی از مژواد   را) جا شدن در بدن هوداه پروتئین قابل جاب به

افژزاد  درصژد   (افزاد  می دهژد.  اولیه مسیر گلوکونئوژنز

ای خژون   غلظت گلوکز و نیتژروِِِِژن اوره ، تئین خام جیرهپرو

از زاد  و درصد چربی، پروتئین و مژواد جامژد فاقژد     قبل

بر وزن  یت ثیرمی دهد ولی ها را افزاد   چربی آغوز می 

میژژزان  ،تولژژد، افژژزاد  وزن روزانژژه، وزن از شژژیرگیری  

آغژوز تولیژدی    و مقژدار ها در سن شژیرگیری   مانی بره زنده

 از زادژ   قبژل .افزاد  سطح پروتئین خژام جیژره   ]۱[ندارد

هژا، وزن از   هژا، وزن تولژدبره   می بدن وزن باعث افزاد  

 لژی و شژده آغژوز و شیر  مقژدار هژا،   مانی بره شیرگیری، زنده

. زنژده  ]2۴و  ۱0، 6[مژی دهژد  زادی را کاه   درصد سخت

مانی بره به تغذده می  در اواخر دوره آبستنی بستگی دارد 

ی در تغذده می  ها در طژول اواخژر آبسژتنی    و چال  هاد

وجود داردکه انرژی و پروتئین کافی را برای نگهداری،رشد 

جنین، نیاز های فیزدولوژدکی حیوان، رشژد غژده پسژتانی،    

. سوح تغذده مژی  در  ]22[تولید آغوز و شیر طلب می کند

اواخر آبستنی باعث تولید بره های رعیو، وزن تولد غیژر  

های دوقلو و سه قلو،کاه  فولیکول پشم  دکنواخت در بره

و ذخیره کمتر انرژی در بره ها می شود.ذخادر کژم انژرژی   

وداه در آب و هوای  در بره های متولد شده، تلفات بره رابه

 .]۱۴[سردافزاد  می دهد

متابولیسژم در   با توجه به نق  و اهمیت پژروتئین قابژل  

ه پژروتئین  نیاز بها و  می  بهبود برخی از صفات عملکردی

 هژژای اواخژژر دوره آبسژژتنی متابولیسژژم بژژای در جیژژره قابژژل

ادن پاوه  هادی با درصد دوقلوزادی بای،  خصوص می  به

 متابولیسژم  پروتئین قابژل  منظور مطالعه اثر سطوح متفاوت به

هژای خژون در مژی  و     بر صژفات عملکژردی و متابولیژت   

 ها انجام شد. عملکرد رشد و زنده مانی بره

 

 ها و روشمواد 

قبل هفته  ی افشاری مورد استفاده در ادن تحقیق،دوها می 

محصژول کشژور    سژیدر اسژتفاده از  اندازی به روش  از قوچ
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گنژادوتروپین   واحد هورمون ۴00و تزردق عضالنی استرالیا

بار  دکرأس می   ۳2شدند. فحل  زمان همسرم ماددان آبستن

 تا قبلرم کیلوگ 76 ±56/6زاد  کرده با میانگین وزن بدن 

هفته  ش از  بوده ودر مرتع دردافت تیمارهای آزمادشی از 

به صورت آزمژاد    ،تا ش  هفته بعد از زاد  ز زاد قبال

با دو نوی جیره های قبژل از زادژ  )جیژره      2× 2فاکتوردل 

حاوی پروتئین قابل متابولیسم توصیه شده و جیژره حژاوی   

توصیه شژده(و  تر از پروتئین قابل متابولیسم  درصد بی  20

دو نژژوی جیژژره بعژژد زاد )جیژژره حژژاوی پژژروتئین قابژژل   

تژر از   درصد بژی   20متابولیسم توصیه شده و جیره حاوی 

پروتئین قابل متابولیسم توصیه شده( در قالب طژرح کژامال   

تصادفی با چهار تیمار و هشت تکرار و بژه طژور انفژرادی    

جیژره   افژزار  های آزمادشی توسط نرم هجیر. ]۹[تغذده شدند 

هژای دوقلژو    و برای مژی  (CNCPS)نودسی دانشگاه کرنل 

. بژا اسژتفاده از جژداول    ]5[ شژدند آبستن و شژیرده تنظژیم   

استاندارد و روابژط رگرسژیونی انژرژی قابژل متابولیسژم و      

و براسژاس   ]20[ها محاسبه شد  پذدری پروتئین جیره تجزده

 انرژی قابل متابولیسژم ها دارای  محاسبات رگرسیونی، جیره

کیلژژوگرم خژژوراک( و پژژروتئین   مگاکژژالری در هژژر ۳۹/2)

ای برابژر و سژطوح    تجزدژه شژکمبه   تجزده و غیژر قابژل   قابل

مژواد  .]20و  ۱۸[متابولیسژم متفژاوت داشژتند    پروتئین قابژل 

 ۱در جژدول    های آزمادشی خوراکی و مواد مغذی در جیره

 ارایه شده است.

 

 ای آزمایشی حاوی دو سطح پروتئین قابل متابولیسم  در قبل و بعد از زایش. مواد خوراكی و مواد مغذی در جیره ه1جدول 

 ماده خوراکی )درصد ماده خشک(

 پ  از زاد   پی  از زاد 

 پروتئین قابل

 متابولیسم بای

 پروتئین قابل

  متابولیسم پادین
 پروتئین قابل

 متابولیسم بای

 پروتئین قابل

 متابولیسم پادین

 20 20  25 25 دونجه

 ۳0 ۳0  ۸۹/۳۱ ۳2 شده  ذرت سیلو

 - -  ۴5/۱۱ 57/۱۱ کاه جو 

 ۸0/۳7 ۹۱/۱2  - - سبوس گندم

 ۴5/5 ۱0  67/0 ۴۸/۴ کنجاله سودا

 ۱ ۱6/2  - ۱ کنجاله گلوتن ذرت

 - 5  - 5/0 آرد ماهی

 26/2 57/۱۳  ۳0 ۴6/2۴ دانه جو

 5/0 5/0  - - نمک

 5/0 5/0  - - دی کلسیم فسفات

 5/0 5/0  5/0 5/0 ۱یمکمل معدن

 5/0 5/0  5/0 5/0 2مکمل ودتامینی

 ۱ ۱  - - کربنات سددمبی
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 . مواد خوراكی و مواد مغذی در جیره های آزمایشی حاوی دو سطح پروتئین قابل متابولیسم  در قبل و بعد از زایش1جدول ادامه 

 ماده خوراکی )درصد ماده خشک(

 پ  از زاد   پی  از زاد 

 قابل پروتئین

 متابولیسم بای

 پروتئین قابل

  متابولیسم پادین
 پروتئین قابل

 متابولیسم بای

 پروتئین قابل

 متابولیسم پادین

      مواد مغذی

 ۴۸/6۹ 0۸/67  65/6۸ 67/6۸ ماده خشک )درصد(

 ۳۹/2 ۳۹/2  ۳۹/2 ۳۹/2 انرژی قابل متابولیسم )مگاکالری در کیلوگرم(

 0۹/۱۴ ۴۹/۱6  ۹۴/۹ 65/۱۱ پروتئین خام )درصد(

 2۱/۱0 25/۱2  05/7 ۴6/۸ پروتئین قابل متابولیسم )درصد(

 ۹۳/2۸ ۹۹/2۹  0۸/2۸ ۸۳/2۸ پروتئین غیر قابل تجزده در شکمبه )درصدی از پروتئین خام(

 07/7۱ 0۱/70  ۹2/7۱ ۱7/7۱ پروتئین قابل تجزده در شکمبه )درصدی از پروتئین خام(

 60/2 6۴/2  ۳۳/2 ۴6/2 لیزدن به متیونین

میلژی   ۱5۱در کیلژوگرم، دژد    ۳500میلی گرم در کیلوگرم، م   ۳5گرم در کیلو گرم، کبالت  ۹0گرم در کیلوگرم، منیزدم  200. مکمل معدنی: کلسیم ۱
میلی گژرم   ۱۴۳00و روی میلی گرم در کیلوگرم، ۹0میلی گرم در کیلوگرم، سلنیم  ۱۳500میلی گرم در کیلو گرم، منگنز  ۱7500گرم در کیلو گرم، آهن 

 در کیلو گرم

واحد بژین   E 6000واحد بین المللی در کیلوگرم و ودتامین  D ۴00000واحد بین المللی در کیلوگرم، ودتامین A ۱500000. مکمل ودتامینی: ودتامین 2
 المللی در کیلوگرم

 

هژا بژه صژژورت کژامالً مخلژوط در دو وعژژده در      جیژره 

خورانژده شژد و هژر روز     ها به می  ۱6و هشت های  ساعت

آوری  بقادای خوراک قبل از عرره وعده صبح از آخور جمع

ها در طول شبانه روز بژه آب دسترسژی    و توزدن شدند.می 

هژا عررژه شژد.     آزاد داشتند و خوراک در حد اشژتها بژه آن  

از عرره خوراک وعده صبح طی دو  قبلها در صبح و  می 

در نزددژک روز   روزگژی( و ۱06و ۱05روز متوالی در آغژاز) 

روز ۱50تژا   روزگی( در زمژان زادژ  و   ۱۴5و  ۱۴۴)زادمان 

ها در زمان تولد)به صورت دو قلو و تژک   برهو از زاد   بعد

قلو(، دک و سه هفته بعد از تولد توزدن شژدندوافزاد  وزن  

ها در آغژاز   روزانه اندازه گیری شد. نمره ورعیت بدنی می 

 ،امتیژژازیپژژنج دهی هژژنمرو پادژژان دوره بژژر مبنژژای سیسژژتم 

آبستنی، درصد مرگ ومیر تژا  . همچنین مدت دهی شدند نمره

 شد. ثبت شیرگیری و تیپ تولد زمان

از خژوردن   بعژد و  قبژل تولید آغوزبژا وزن کژردن بژره    

ساعت بعژد از زادژ  و تولیژد شژیربه روش      2۴]22[آغوز

 ]2۹[توسژین  اکسژی هورمژون  دوش  بژا تزردژق عضژالنی    

 5/6تصحیح شده بر اسژاس چربژی   و شیر  گیری شد اندازه

درصژد و   5/6درصدو شیر تصحیح شده بر اسژاس چربژی   

محاسژژبه 2و  ۱درصژژد بژژا اسژژتفاده ازروابژژط  ۸/5پژژروتئین 

گیژری شژد    . بالفاصله بعد از زاد  از آغوز نمونژه ]2۸[شد

 درصد چربی، پروتئین، یکتوز و مواد جامد عاری از چربی

فژوس، هیلفژورد   ، 7۸۱۱0) واسکنکمیلآن به کمک دستگاه 

 شد.  ساخت کشور دانمارک(اندازه گیری 

FCM(6.5) = Milk(kg) × [0.37+ (0.097× Fat(%)] [۱] 
FPCM(6.5; 5.8) = Milk(kg) × [0.25+ (0.085× Fat(%) + 

0.035 Protein(%)] [2] 
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به ترتیب برابر میژران   FPCMو  FCMها،  در ادن رابطه

چربی و شیر  درصد 5/6شیر تصحیح شده بر اساس چربی 

درصژد   ۸/5درصژد چربژی و    5/6تصحیح شده بر اسژاس  

 پروتئین است.

در روزهای صورت ناشتا بهگیری از سیاهرگ وداج  خون

روز بعژد از زادژ  بژرای     ۱2و مانده به زاد   روزدک و۱0

در های خژون   نمونه های خون، انجام شد. متابولیتسنج  

و پالسژمای  سانتردفیوژ شدند دقیقه  ۱5دور به مدت  ۳000

ای خژون،   پروتئین کل، آلبومین، نیتروژن اوره آنها جدا شد.

در پالسما، کراتینین و آسپارتات آمینو ترانسفرازو کلسترول 

دسژژتگاه اسژژتفاده از هژژای پژژارس آزمونبژژا   توسژژط کیژژت 

گلوکز خژون   )پرکین ساخت کشور آمردکا(، اسپکتروفتومتر

)اکیژو  زسژنج  ها با دستگاه گلوک گیری از می  در زمان خون

اسیدهای چژرب  غلظت  چک اکتیو، محصول کشور آلمان(،

بژژه ترتیژژب توسژژط غیراسژژتردفیه و بتژژا هیدروکسژژی بوتیرات

روش  بژه  ومحصول کشورهای آلمان و انگلستان  های کیت

گوسفندی مرکژود  غلظت انسولین به روش کیت  و آنزدمی

 دسژتگاه ایدژزا  بژا اسژتفاده از   و دا محصژول کشژور سژوید    

مژدل هموسژتازد    با مقاومت به انسولین  شد.گیری  اندازه

 و حساسژژیت بژژه انسژژولین بژژا    ۱مقاومژژت بژژه انسژژولین  

طبژق   2ساسژیت بژه انسژولین   حهای کمی بررسژی   شاخ 

هژژای گلژژوکز،  بژژا اسژژتفاده از فراسژژنجه 6و  5، ۴، ۳روابژژط 

انسژژولین، اسژژیدهای چژژرب غیراسژژتردفیه و بتاهیدروکسژژی 

 .]۱۹[ شد بوتیردک اندازه گیری

 
HOMA-IR = [glucose (mmol/ml) × insulin 

(µU/ml)]/22.5      [۳] 
 

QUICKI = 1/[log glucose (mg/dl) + log insulin 

(µU/ml)] [۴] 

                                                           
1. HOMA-IR: Homestasis Model of Insulin Resistance 

2. QUICKIs: Quantitative Insulin Sensitivity Check Indexes 

RQUICKI = 1/[log glucose (mg/dl) + log insulin 

]5[ (µU/ml) + log NEFA (mmol/l)]  

 
RQUICKIBHB = 1/[log glucose (mg/dl) + log 

insulin (µU/ml) + log NEFA (mmol/l) + log BHB 

(mmol/l)] [6] 

های  های دوره اواخر آبستنی )قبل از زاد ( و داده داده

 آمژاری  افژزار  از نرمدوره شیردهی )بعد از زاد ( با استفاده 

SAS  به ترتیب برای  ]۳۳[و با روده مختلط  (۳/۱/۹)نسخه

هژا توسژط آزمژون تژوکی      تجزده و میانگین ۸و  7های  مدل

 .]۱۸[مقادسه شدند

Yij = µ + Ti + eij  [7] 

 µ، امiیمژژارمشژژاهده مربژژوط بژژه ت Yijرابطژژه،  در ادژژن

( یسممتابول قابل ینپروتئ یزان)م یماراثر ت Ti، صفت یانگینم

 دشی بود.اثر اشتباه آزما eijو

Yijk = µ + AiBj + ABij + eijk                  [۸] 

 µمشژاهده مربژوط بژه هژر تیمژار،       Yijkدر ادن رابطژه،  

اثژر   Bjل از زادژ ،  هژای قبژ   جیژره اثژر   Aiصفت،  میانگین

متقابل جیره های قبژل از  اثر  ،ABijهای بعد از زاد ،  جیره

 اثر اشتباه آزمادشی است.،eijkزاد  و بعد از زاد  و 

 

 بحث نتایج و

بژر مژاده    زاد از  قبلمتابولیسم در  اثر سطوح پروتئین قابل

با نتادج  که( 2جدول دار نبود ) معنیخشک مصرفی روزانه 

کاه  ماده . با ادن حال، ]۱2و  ۳[داشت نی خوا ددگران هم

خشژژک مصژژرفی روزانژژه بژژا ارژژافه کژژردن پژژروتئین       

گژزارش شژده   هضژم بژه جیژره غژذادی      تجزده قابل غیرقابل

توانژد ناشژی از سژطح و     ها می . تفاوت در گزارش]7[است

 ها باشد. منبع پروتئین مصرفی در جیره
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 عملکردی میش های آبستن بر صفاتزایش از های آزمایشی قبل  . اثر جیره ۲جدول 

 صفات
 پروتئین قابل

 متابولیسم بای

 پروتئین قابل

 متابولیسم پادین
SEM
۱ 

P-value 

 ۸۴/0 ۱5/0 ۹۳/۱ ۹۸/۱ ماده خشک مصرفی )کیلوگرم در روز(

     )کیلوگرم( ها وزن بدن می 

 ۹7/0 ۴۳/5 00/۹۴ ۱0/۹۴ (هفته آخر آبستنی ش در ) شروی آزماد 

 67/0 ۴۹/5 56/۹۸ 76/۹۹ اد قبل از ز

 2۸/0 ۹6/۱ 57/۴ 66/5 هفته آخر آبستنی ش تغییر وزن بدن در 
 ۴۳/0 7۹/6 ۳2/۹0 56/۸7 بعد از زاد 

 ۱2/0 ۸6/۴ -26/۸ -20/۱2 تغییر وزن بدن در زادمان
     ها نمرهورعیت بدنی می 

 72/0 ۴۱/۱ ۴7/۳ 5۳/۳ شروی آزماد 

 72/0 ۳۸/0 7۳/۳ 67/۳ قبل از زاد 

 ۳5/0 0۸/0 +26/0 +۱۴/0 هفته آخرآبستنی چهارتغییر نمره بدنی در 

     )کیلوگرم( ها  وزن بدن بره
 26/0 2۱/0 ۱0/۸ 65/۸ مجموی وزن تولد

 76/0 ۱۹/0 ۸5/۴ 7۸/۴ وزن تولد 
 6۳/0 25/0 2۴/6 07/6 دک هفتگی

 2۱/0 ۳۸/0 ۳۸/۱0 70/۹ سه هفتگی

 ۱۱/0 0۱/0 26۳/0 2۳۴/0 افزاد  وزن روزانه
 ۱7/0 ۳۴/0 67/۱ ۸۱/۱ بره متولدشده(تعداد تیپ تولد )

 56/0 ۸2/70 ۱7/7۳2 ۸6/۸06 وزن جفت )گرم(

 62/0 ۳5/0 00/۴ ۴5/۳ )درصد( مرگ ومیرتا شیرگیری

 ۹0/0 5/0 ۸۳/۱۴۹ 57/۱۴۹ )روز( مدت آبستنی

 ها خطای استاندارد میانگین  - 1   

 

یره های قبژل و بعژد   ج در متابولیسم پروتئین قابل سطح

و تغییرات وزن بدن مژی   بدن و  ها، بر وزن می از زاد  

 و زنژده مژانی   روزانژه افژزاد  وزن   ،وزن تولدهمچنین بر 

کژژه بژژا (۳و  2ول اجژژد)نداشژژت یدار تژژ ثیر معنژژیهژژا  بژژره

 ی. در آزمادشژ ]7و  ۱[ داردخژوانی   همددگران های  گزارش

لیسژژمبایتر متابو مشابهنشژژان داده شژژد کژژه پژژروتئین قابژژل 

صورت خطی اثر افزادشی در وزن بدن و نمژره ورژعیت    به

سژطح   دارد. در آزماد  مذکور،بدنی می  در هنگام زاد  

 درصژد  ۱00و  ۸0، 60متابولیسم مورد استفاده  پروتئین قابل

.در آزمژاد  حارژر مژی تژوان     ]۳۸[بژود شده توصیه  مقدار

متابولیسژم  چنین بیان کرد که اگر نیاز دام به پژروتئین قابژل   

تامین شده باشد افزاد  آن نه فقط باعث افژزاد  رشژد و   

وزن بدن نمی شود بلکه جهت دفع نیتروژن ارافی بدن که 

دک مسیر انرژی خژواه مژی باشژد، باعژث مصژرا انژرژی       

ورژعیت بژدنی   بیشتر و کاه  وزن بژدن نیژز مژی شژود.     

احتمژال  ودر مطالعه حارر در ورعیت خوب بژود   ها می 

از پروتئین در جیره  برای بازدافت ذخژادر   ها  می استفاده 

 .کم بودبدنی 
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در  پژروتئین خژام  درصد نیاز  ۱۴0تغذده می  آبستن با 

مژی   بدن هفته آخر آبستنی باعث افزاد  وزن  ش طول 

از لحاب وزن تولژد،  که  شددر زمان زاد  و وزن تولد بره 

اد  در آزمژ چژون   ]22[ها است  نتادج ادن آزماد مغادر با 

در آزمژاد   ، امژا  صورت تک قلو بودنژد  بهها  ذکر شده بره

بود که معمویً وزن ها دوقلو  می غالب تیپ زاد  حارر، 

بدن تک تک بره های دوقلو کمتژر از بژره هژای دژک قلژو      

دهد که تجزده و تحلیل بادد  ادن اختالا نشان میباشد.  می

 وصورت گرفتژه  دکسان  های متولد شده برهبراساس تعداد 

 د. در مطالعژه نبرای تیپ تولد تصژحیح شژده باشژ    ها دادهدا 

بژه   7۹، افزاد  سطح پروتئین خام جیره غژذادی از  ددگری

گرم در کیلوگرم ماده خشک در می  دوقلوزا منجر به  ۱۱6

 ۱57که افزاد  بایتر از  افزاد  وزن تولد بره شد، درحالی

انتقژال  . با توجژه بژه ادنکژه    ]۱5[ گرم ت ثیر چندانی نداشت

های آمینه از مادر بژه بافژت جنینژی بژه شژدت تنظژیم        اسید

شود و جفت برای انتقال بیشتر آن به جنین توانادی کمی  می

رسد که افزاد  پروتئین خژام   لذا بعید به نظر می ]۱5[ دارد

جیره غذادی بیشتر از سژطح مژورد نیژاز در اواخژر آبسژتنی      

. در ]25[ باشژد  هژا داشژته   بتواند اثر مهمی بر وزن تولد بره

افژزاد  پژروتئین جیژره غژذادی در قبژل از       ،مطالعه ددگژر 

، ]22[ زادمژژان باعژژث افژژزاد  وزن تولژژد بژژره شژژده اسژژت

که در مطالعه ددگر غلظت پروتئین خام بیشژتر از   درصورتی

با ادن حال چنین اثر مشابهی نیز مشاهده مطالعه حارر بود 

ارژر ممکژن   در مطالعه ح افزاد  وزن تولدعدم  .]۱[ نشد

تر آزماد  مربوط باشژد و دژا بژه نظژر      است به دوره کوتاه

حژاوی پژروتئین قابژل متابولیسژم      رسد که تیمار غذادی می

نمادژد.   مین مژی  در حد کافی نیاز مژی  آبسژتن را تژ   پادین 

مربژوط   گزارش بحث برانگیز در مورد ادن موروی احتمایً

افژزاد   را زد، باشدهای پاده  به سطح پروتئین خام در جیره

پژژروتئین پژژروتئین خژژام مخصوصژژاً افژژزاد  بخژژ  سژژطح 

تولیژد  بژه  بدون افزاد  سطح انرژی جیرهمنجر  تجزده قابل

رسد هژم زمژان بژا     نظر می شده و بهپروتئین میکروبی کمتر 

ها یزم است سطح انژرژی   پروتئین خام جیرهسطح افزاد  

مژدت آبسژتنی و وزن جفژت تحژت      .جیره نیز افزاد  دابد

 (.2جدول ) یر تیمارهای آزمادشی قرار نگرفتت ث

و  ۴ جژدول قبل از زاد  در  های خونی فراسنجه نتادج

 افژزاد   .نشان داده شژده اسژت   5بعد از زاد  در جدول 

از زادژ    قبژل در  جیژره غژذادی   متابولیسم در پروتئین قابل

کژه  ( \=000۱/0)شژد   ای خژون  نیتروژن اوره باعث افزاد 

تجزدژه بژه    تبژددل پژروتئین قابژل    کژم زده احتمایً به دلیل با

تابعی  ای خون . غلظت نیتروژن اورهاستپروتئین میکروبی 

 مژرتبط بژا  باشد، که  از غلظت پروتئین خام جیره غذادی می

ای پژروتئین خژام و انژرژی مصژرفی      پذدری شژکمبه  تجزده

موافق با مطالعژات   های خونی نتادج فراسنجه .]۱۳[باشد  می

بژود کژه    ]7و  ۳[ نتژادج سژادر  مغژادر بژا   و  ]۱5و  ۱[ قبلژی 

در  هژژا جیژژرهپژژروتئین بژژودن دکسژژان احتمژژایً بژژه دلیژژل  

بژا   پالسژما نیژز   غلظت کلسژترول  ددگران بود.های  آزماد 

 دافژت دار  معنژی متابولیسژم افژزاد     پژروتئین قابژل   افزاد 

(02/0=P ،)از جملژه  خون های سادر فراسنجه که درصورتی 

اسیدهای  مین، گلوبولین، کراتینین،گلوکز، پروتئین کل، آلبو

تیمژار  دو بژین  بتاهیدروکسی بوتیرات  وچرب غیراستردفیه 

( =P 0۴/0غلظت گلوکز ) .(۴جدول ) تفاوتی مشاهده نشد

و کراتنین در تیمار پروتئین قابل متابولیسم بژای در قبژل از   

دار دافژژت  زادژژ  و پژژادین در بعژژد از زادشژژافزاد  معنژژی 

 (.5)جدول 

بای، سطح قند خژون را افژزاد    متابولیسم  قابلپروتئین 

در دک مطالعه با افژزاد  پژروتئین خژام    ولی  ]۱7[ دهد می

خون درصد، تفاوتی در غلظت گلوکز  7/۱5به  ۹/7جیره از 

، بژود نتژادج ادژن آزمژاد  موافژق     که با  ]۱5[ مشاهده نشد

ه بژ  ،احتمژای و  ]۱[ قبلی بودمطالعه مخالو با که  درصورتی

مژرتبط  در مطالعه قبلژی  عبوری پروتئین د غلظت زدا سطح

که گلژوکز تنهژا منبژع انژرژی رحژم و       باشد. با توجه به ادن
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جنین است، فرض بر ادژن اسژت کژه انژرژی بیشژتر بژرای       

شود که گلوکز توانادی می زدادی آمونیاک مازاد مصرا  سم

اسژت  بنابرادن برای مقادسه بهتر. بالقوه در ادن زمینه را دارد

 .مد نظر باشددر جیره پاده زده پذدری پروتئین تج غلظت

غلظت پروتئین کل، آلبومین و گلوبولین توسط تیمارها 

و ادن با مطالعات قبلژی  (۴جدول ) تحت ت ثیر قرار نگرفت

حال، نشان داده شژده کژه    با ادن .]7و  ۳، ۱[همخوانی دارد 

در  ۱۳0) بژای متابولیسژم   پژروتئین قابژل   جیره غذادی حاوی

هفتژه آخژر آبسژتنی باعژث      سژه درصد نیژاز( در   ۸5مقابل 

افزاد  پروتئین کل و آلبومین شده و ت ثیری بژر گلوبژولین   

هژای مختلژو نگهژداری     آلبومین در فعالیژت . ]۱2[ نداشت

مانند تنظیم فشژار اسژمزی خژون و حمژل مژواد مغژذی و       

. غلظت کلسژترول در جیژره غژذادی    ]۴[ ها نق  دارد آنزدم

بای، افزاد  دافت کژه علژت   تابولیسم م پروتئین قابل حاوی

 آن در حال حارر مشخ  نیست، اما رژدم غذادی حژاوی 

بای، ممکن است جهت خروج بیشتر متابولیسم  پروتئین قابل

صژورت افژزاد     ها با چگالی پژادین از کبژد بژه    لیپوپروتئین

افزاد  غلظت کلسترول  سطح کلسترول پالسما کمک کند.

نقژ   و انسژولین  لین مرتبط است در اواخر آبستنی به انسو

مستقیمی در سوخت و سژاز بافژت چربژی بژدن در دوران     

 ]۳6[ دابژد  آبستنی دارد و در اواخر آبستنی می  کاه  می

در تیمژژار حژژاوی غلظژژت انسژژولین و درادژژن مطالعژژه نیژژز  

دار  پروتئین قابل متابولیسم بای در قبژل از زادژ  غیرمعنژی   

 .کاه  دافته بود
 

 های آبستن میشهای خونی  فراسنجهزایش بر از جیره های آزمایشی قبل  . اثر4 جدول

 صفات
 پروتئین قابل

 متابولیسم بای

 پروتئین قابل

 متابولیسم پادین
SEM 

P-

value 

 2۹/0 ۹0/۴ 75/60 75/6۸ لیتر( گرم در دسی گلوکز )میلی

 ۸۴/0 26/0 ۴۳/6 50/6 لیتر( پروتئین )گرم در دسی

 06/0 ۱5/0 ۴5/۱ ۹۳/۱ لیتر( یگلوبولین)گرم در دس

 27/0 2۳/0 ۹۸/۴ 5۸/۴ لیتر( آلبومین )گرم در دسی

 a6۹/۳۱ b2۴/2۴ ۱۴/۱ 000۱/0 لیتر( گرم در دسی نیتروژن اوره ای خون)میلی

 ۹۸/0 07/0 00/۱ 0۱/۱ لیتر( گرم در دسی کراتنین )میلی

 a56/67 b00/55 ۸5/۹ 02/0 لیتر( گرم در دسی کلسترول )میلی

 ۳0/0 07/0 25/0 ۳7/0 )میلی مول در لیتر(د های چرب غیر استردفیه اسی

 ۹۸/0 0۸/0 2۹۱/0 2۸۸/0 )میلی مول در لیتر(بتاهیدروکسی بوتیرات

 ۸۱/0 62/۳ 00/55 25/56 )واحد در لیتر(آسپارتات آمینو ترانسفراز

 20/0 ۱۱/۱ ۱۴/۴ ۹۱/۱ انسولین )میکرو واحد در لیتر(

 27/0 ۱7/5 0۱/۱۸ ۴0/۹ مقاومت به انسولین

 ۳۱/0 02/0 26/0 2۸/0 حساسیت به انسولین )گلوکز، انسولین(

 ۳7/0 02/0 ۳۱/0 ۳2/0 حساسیت به انسولین )گلوکز، انسولین،اسیدهای چرب غیر استردفیه(

حساسژژیت بژژه انسژژولین )گلژژوکز، انسولین،اسژژیدهای چژژرب غیژژر اسژژتردفیه،    

 بتاهیدروکسی بوترات(
۳۸/0 ۳7/0 0۳/0 ۳2/0 

a-bتفاوت ارقام در هر رددو با حروا غیر مشابه معنی : ( 05/0دار است >p.) 
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بتاهیدروکسژی   وتفاوت اسیدهای چژرب غیژر اسژتردفیه    

جژدول  ) نبژود دار  ی مختلو معنژی تیمارهابوتیرات در خون 

پژژروتئین  بژژا عررژژه تعژژادل انژژرژی (. بژژه عبژژارت ددگر،۴

های ددگران  دافته ق بانیافته است که مطاب تغییرمتابولیسم  قابل

هژای   اسید از مقاددر گزارش شده . در مقادسه با]۱6و  ۳[ بود

 توسژط سژادردن  بتاهیدروکسی بوتیرات  وچرب غیراستردفیه 

دهژد   هژا نشژان مژی    ، در مطالعه حارر مقدار پژادین داده ]۱6[

بژا توجژه    بودند. ادن مشاهدات انرژی ها در تعادل کمتر می 

دهد که به احتمژال   نشان می ]۱6و  ۳ ،۱[سادردن  مطالعات به

 بژرای  مهمبسیار  دک عاملمتابولیسم  پروتئین قابل سطح زداد

 .نیست دوقلوزا های می  انرژی تغییر ورعیت

در جیژره قبژل از زادژ     متابولیسژم   پروتئین قابژل مقدار 

 شاخ  حساسژیت بژه انسژولین    مقاددر انسولین و ت ثیری بر

 0۳/0اومژت بژه انسژولین )   (، ولی مقدار مق۴جدول ) نداشت

P=( و حساسیت به انسولین )0۱/0 P=  در اثر متقابل تیمژار )

حاوی پروتئین قابل متابولیسم پادین در قبل و بعژد از زادژ    

 (.5دار نشان داد )جدول  به ترتیب کاه  و افزاد  معنی

که مقژدار  مدل هموستازد  مقاومت به انسولین  به جز

اثژر   ،سیت به انسولین اسژت دهنده افزاد  حسا کم آن نشان

 در اواخر دوران آبستنی گوسفند بژر متابولیسم  پروتئین قابل

غذدژه  گزارش نشده اسژت. ت شاخ  حساسیت به انسولین 

شژاخ  کمژی بررسژی     صژورت  هدر پاسه بژه انسژولین بژ   

در مطالعه ددگری . ]۳7[ندارد ت ثیری حساسیت به انسولین 

رش شژژده گژژزاکژژاه  پاسژژه انسژژولین در اواخژژر آبسژژتنی 

نشان داد که سطوح انتخژاب شژده    حاررنتادج . ]26[است

تژ ثیری در شژاخ    در قبل زادژ    متابولیسم ین قابلئپروت

 رسد کژه  . به نظر می(۴جدول ) حساسیت به انسولین ندارد

ممکن است در برخی شژرادط  شاخ  حساسیت به انسولین

امژا در ادژن    ،باشژد برای تشژخی   متابولیکی اقدام مناسبی 

آنژزدم   ، قادر به تشخی  تفژاوت تیمارهژا نبود.سژطح   مورد

بژا   کبد به عنوان شاخ  سالمتآسپارتات آمینو ترانسفراز 

تحت تژ ثیر واقژع   سطح پروتئین قابل متابولیسم جیره  تغییر

( همین روند در تیمارهای پ  از زاد  نیژز  ۴جدول ) نشد

 (.5مشاهده شد )جدول 

سژفید،   هژای  گلبژول  از جملژه  هژای خژون   تعداد سلول

هژژژاو  نوتروفیژژژل هماتوکردژژژت، قرمژژژز،هژژژای  گلبژژژول

تیمارهژای  هاتوسط سطح پروتئین قابل متابولیسم  مونوسیت

 تحژت تژ ثیر قژرار نگرفژت    قبل از زاد  و بعژد از زادژ    

  .(7و  6ول اجد)

 

 های آبستن میشهای ایمنی پالسمای خون  شاخص زایش براز های آزمایشی قبل  اثر جیره. 6جدول 

 صفات
 تئین قابلپرو

 متابولیسم بای

 پروتئین قابل

 متابولیسم پادین
SEM P-value 

 ۴۴/0 ۴/۱2۸0 ۳/7675 ۱/۹025 گلبول سفید )درمیکرولیتر(

 56/0 25۹/0 6۴/۱۱ ۸6/۱۱ درمیکرولیتر( ۱06گلبول قرمز )

 ۱۳/0 ۳۴/5 50/۳۴ 75/۴7 نوتروفیل سگمنت )درصد(

 ۱۳/0 26/5 25/6۳ 25/50 لنفوسیت )درصد(

 5۸/0 2۳/۱ 00/۱ 50/0 ونوسیت )درصد(م

 ۱۸/0 5۳/0 ۱7/۱۱ ۳2/۱2 لیتر( )گرم در دسی هموگلوبین

 ۴0/0 55/۱ 65/۳۳ 62/۳5 هماتوکردت )درصد(

 ( درمیکرولیتر ۱05 )  ۴5/0 ۴۳/0 ۴5/۴ ۹۴/۴  پالکت
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پژژروتئین هژژای خژژونی بژژه اثژژر سژژطح    پاسژژه سژژلول

اسژت.   به طور گسترده هنوز مشخ  نشژده متابولیسم  قابل

به  ۸5)از  جیره غذادیمتابولیسم  پروتئین قابلافزاد  سطح 

درصد از احتیاجات( در اواخر آبستنی اثژرات مفیژدی    ۱۳0

در دژک   .]۱2[ هژا دارد  برای افزاد  ادمنژی در برابژر انگژل   

جیره آزمادشژی   های شیری تغذده شده با بررسی در گوساله

صد چربژی  در 20جادگزدن شیر با  خام، درصد پروتئین ۳0)

 20) وزن بژدن( و برنامژه اسژتاندارد    درصژد  ۴/2به نسژبت  

درصد چربژی بژه    20درصد پروتئین خام، جادگزدن شیر با 

وزن بژژدن(، تفژژاوتی در تعژژداد کژژل    درصژژد ۴/۱نسژژبت 

و هژا   های سفید خژون، ترکیژب جمعیتژی مونوسژیت     گلبول

. در ]2۱[نشژژد مشژژاهده  M(IgM)سژژطح ادمنوگلوبژژولین  

اثژری از مکمژل سژلنیومی را بژر تعژداد       مطالعه ددگری نیز

و  ]27 [های آبستن مشاهده نشده است ها در می  لنفوسیت

هژا و سژادر    ادن نتیجه حاصل شده که اگر مصرا ودتژامین 

هژای   مصژرا شژکل   ،های رروری کژافی باشژد   ردزمغذی

 یهژژای خژژون ، غلظژژت فراسژنجه مختلژو مکمژژل سژلنیومی  

ت تژ ثیر قژرار   گوسفندان آبستن را به طور قابل توجهی تح

توانژد دلیژل عمژومی بژرای مطالعژه       . ادن نتیجه میدهد نمی

سژاز مطژرح    حارر باشد زدرا موادمغذی که به عنوان پژی  

هسژژتند، در صژژورت کمبژژود اثژژر خژژود را نشژژان داده و    

که بیشتر از نیاز ت مین شده باشژد نژه تنهژا نقژ       درصورتی

ر منفی نیز کنند، بلکه در بعضی موارد اث ساز را ادفا نمی پی 

سژطح بژایتر    . بنژابرادن، عژدم تفژاوت در   نمادنژد  ادجاد می

 بیژان کنژد  ممکن است ادن مفهوم را متابولیسم  پروتئین قابل

کژافی   ]20[متابولیسژم   مقدار توصیه شده پژروتئین قابژل  که 

در غلظژت  تواند باعژث تغییژر    نمیآن و سطوح بایتر  بوده

 خون شود. های فراسنجه

در شژیر  و  ۸آغژوز در جژدول    کیبژات تر تولید و نتادج

 است.  شده ارایه ۹جدول 

 

 آغوز تیمارهای آزمایشی و تركیباتتولید  زایش براز های آزمایشی قبل  اثر جیره.  8جدول 

 صفات
 پروتئین قابل

 متابولیسم بای

 پروتئین قابل

 متابولیسم پادین
SEM P-value 

 ۳۳/0 0/۱0۸ 50/۴72 00/660 )گرم در روز( آغوز

 ۳2/0 70/۱5 ۸2/۹6 ۳6/۱۳6 )گرم در روز( تولد  آغوز برای هر کیلو گرم وزن

     )درصد( ترکیبات آغوز

 60/0 06/۱ ۹۳/۱7 22/۱6 پروتئین  

 76/0 77/0 2۳/۱۳ 77/۱2 چربی 

 5۹/0 06/۱ 6۴/2۱ 26/20 مواد جامد بدون چربی

 ۴6/0 06/0 57/۴ 5۱/۴ یکتوز 

     )گرم در روز( ترکیبات آغوز

 ۴5/0 75/۱۳ 72/۸۴ 05/۱07 پروتئین  

 ۳7/0 ۱۴/۱0 5۱/62 2۸/۸۴ چربی 

 ۴۱/0 5۸/۱6 25/۱02 72/۱۳۳ مواد جامد بدون چربی
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. دار نداشژت  در هر دو گروه تفژاوت معنژی   آغوز تولید

مشژژاهده  الگژژوی مشژژابهی بژژرای ترکیبژژات و تولیژژد آغژژوز

درصد  5/6تولید شیر خام، شیر تصحیح شده بر اساس شد.

درصژد چربژی و    5/6چربی و شیر تصحیح شده بر اسژاس  

درصد پروتئین خام در تیمار پروتئین قابژل متابولیسژم    ۸/5

دار افزاد  دافت  پادین در قبل و بعد از زاد  به طور معنی

، که ]۳۸و  7، ۳[ های قبلی در توافق با پاوه (. ۹)جدول 

  شده، آزمادمتابولیسم  پروتئین قابل در آن سطوح مختلو

ت ثیری بر خژروج  ، تجزده قابل هضم مکمل پروتئین غیرقابل

 پژروتئین  عرره جیره غژذادی بژا   ،با ادن حال. آغوز نداشت

 بای در اواخر آبستنی می ، باعث کاه  تولیژد آغژوز شژد   

تمادل بژرای تولیژد آغژوز بژایتر را      ]۱[ . مطالعه قبلی]22[

وتئین غیر قابل پر به خاطر سطح بایتر نشان داد که احتمایً

در مقادسژه بژا مطالعژه    پژروتئین خژام   و تجزده قابل هضژم  

دهد که نوی منبع پروتئین  ادن اختالا نشان می. حارر بود

  از لحاب پروتئین غیرقابل تجزده و قابل تجزدهمورد استفاده 

در جیره قبل از زاد ، پروتئین خام  برای افزاد ای  شکمبه

شژروی تولیژد آغژوز و     .اردداثرات متفاوتی بر می  و بژره  

های حساس به مژواد   ترشح شیر توسط تعدادی از هورمون

مغژژژژژذی از جملژژژژژه پروژسژژژژژترون، پژژژژژرویکتین و  

دک بررسژی از   در .]۸[ شود گلوکوکورتیکوییدها کنترل می

پروتئین کنجاله سودا در اواخر آبسژتنی بژه منظژور کژاه      

سژاعت   دژک آبسژتنی و   ۱۴2پروژسترون سرم در روزهای 

از زاد  استفاده شد که منجر به افژزاد  تولیژد آغژوز     بعد

باشد، امژا   میتحقیق حارر که ادن موافق با نتادج  ]2۳[شد 

در پژروتئین   از ارزش کمی برخوردار است زدرا اثر مکمژل 

های دارای سژوح تغذدژه بررسژی شژده بژود. افژزاد         می 

پروتئین خام جیره دا افژزاد  سژطح پژروتئین غیژر      غلظت

ه قابل هضم با سطح ثابت پژروتئین خژام جیژره،    قابل تجزد

 در .]۱0و  2[پروتئین خژام آغژوز نژدارد     بر غلظتت ثیری 

های  تحت ت ثیر تیمار نادن آزماد  ترکیب آغوز و اجزای آ

 .]7و  ۳[ قرار نگرفت که مطابق با نتادج ددگران بود آزمادشی

 کژاری  رسد که ترکیب آغوز به سژادگی بژا دسژت    نظر می به

نژه  بژین   خژام   پژروتئین  جیره غذادی وقتی کهین خام پروتئ

اسیدهای زداد مصرا  .]۱[ کند درصد است تغییر نمی ۱2تا

آمینه در گاو، باعث افزاد  تولیژد پژروتئین شژیر و چربژی     

مصژرفی مطالعژه حارژر چنژین     اما در سطح  می شود،شیر 

 .]۳0[اثری مشاهده نشد 

یژره  نتادج حاصل از ادژن پژاوه  نشژان داد کژه در ج    

 متابولیسم بایتر پروتئین قابلسطح ، غذادی با انرژی دکسان

، اثژرات  پیرامژون زادژ   های  در می  مقدار توصیه شده از

 های خونی، تولید آغوز و شژیر  ، فراسنجهمفیدی بر عملکرد

. بنابرادن درصژد پژروتئین   ها ندارد و ورعیت سالمتی می 

ری در هژای افشژا   قابل متابولیسم توصیه شده، بژرای مژی   

 .اواخر دوره آبستنی و اوادل شیردهی قابل استفاده است

 

 منابع
1. Amanlou H, Karimi A, Mahjoubi E and Milis C 

(2010) Effects of supplementation with 

digestible undegradable protein in late 

pregnancy on ewe colostrum production and 

lamb output to weaning. Journal of Animal 

Physiology and Animal Nutrition 95: 616-622. 

2. Annett RW, Carson AF and Dawson LER 

(2005) The effect of digestible undegradable 

protein (DUP) content of concentrates on 

colostrum production and lamb performance of 

triplet-bearing ewes on grass-based diets during 

late pregnancy. Animal Science 80: 101-110. 

3. Annett RW, Carson AF and Dawson LER 

(2008) Effects of digestible undegradable 

protein (DUP) supply and fish oil 

supplementation of ewes during late pregnancy 

on colostrums production and lamb output. 

Animal Feed Science and Technology. 146: 

270-288. 



 ، علی مصطفی تهرانیالموتی زاییحمید امانلو، علی نیکخواه، حمیدرضا میر، سید سعید موسوی

 

 1395پاییز   3شماره   18دوره 

428 

4. Barrett Kim E, Barman Susan M, Boitano S 

and Brooks H (2009) Ganong's Review of 

Medical Physiology, 23rd Edition. 

5. Cannas  A, Tedeschi LO, Fox DG, Pell AN and 

Van Soest PJ (2004) A mechanistic model to 

predict nutrient requirements and feed 

biological values for sheep. Journal of Animal 

Science 82: 149-169. 

6. Christenson RK and Prior R L (1976) Influence 

of dietary protein and energy on reproductive 

performance and nitrogen metabolism in finn 

cross ewes. Journal of Animal Science 43: 

1104-1113. 

7. Dawson LER, Carson AF and Kilpatrick DJ 

(1999)The effect of digestible undegradable 

protein concentration of concentrates and 

protein source offered to ewes in late pregnancy 

on colostrum production and lamb 

performance. Animal Feed Science and 

Technology 82: 21-36. 

8. DeLouis C, Djiane J, Houdebine LM and 

Terqui M(1980) Relation between hormones 

and mammary gland function. Journal of Dairy 

Science 63: 1492-1513. 

9. Dann HM, Varga GA and Putnam DE (1999) 

Improving energy supply to late gestation and 

early Postpartum Dairy Cows. Journal of Dairy 

Science 82:1765–1778. 

10. Hatfield PG, Snowder GD, Head JWA, Glimp 

HA, Stobart RH and Besser T (1995) 

Production by ewes rearing single or twin 

lambs: effects of dietary crude protein 

percentage and supplemental zinc methionine. 

Journal of Animal Science 73:1227-1238. 

11. Henze P, Bickhardt K, FuhrmannH and 

Sallmann H P (1998) Spontaneous pregnancy 

toxemia (ketosis) in sheep and the role of 

insulin. J. Vet. Med 45: 255-266. 

12. Houdijk JGM, Kyriazakis I,Jackson F,Huntley 

JF andCoop RL (2000) Can an increased intake 

of metabolizable protein affect the 

periparturient relaxation in immunity against 

Teladorsagia circumcincta in sheep. Veterinary 

parasitology 91:43–62. 

13. Jordan ER, Chapman TE, Holtan DW and 

Swanson LV (1983) Relationship of dietary 

crude protein to composition of uterine 

secretions and blood in high-producing 

postpartum dairy cows.Journal of Dairy 

Science66: 1854-1862. 

14. Kellems RO and Church DC (2002) Livestock 

feeds and feeding, Thed. Pearson Hall, New 

Jersey. 

15. Mcneil DM, Sepetis R, Ehrhardt RA, Smith 

DM and Bell AW (1997) Protein requirement 

of sheep in late pregnancy: partitioning of 

nitrogen between gravid uterus and maternal 

tissues. Journal of Animal Science 75: 809-816. 

16. McNeill TH, Mori N and Cheng HW (1999) 

Differential regulation of the growth-associated 

proteins, GAP-43 and SCG-10, in response to 

unilateral cortical ablation in adult 

rats.Neuroscience.90:1349–1360. 

17. Milis Ch, Liamadis D, Roubies N, 

Christodoulou V and Giouseljiannis A(2005) 

Comparison of corn gluten products and a 

soybean-bran mixture as sources of protein for 

lactating Chios ewes. Small Ruminant Research 

58: 237-244. 

18. Mousavi SS, Amanlou H, Nikkhah A, Mirzaei 

Alamouti HR and Tehrani AM (2016) 

Performance, health status, and colostrum yield 

of twin-bearing Afshari ewes as well as growth 

and survival of their offsprings can not be 

affected by increasing dietary metabolizable 

protein in late pregnancy. Iranian Journal of 

Applied Animal Science. In press. 

http://www.amazon.ca/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Kim+E.+Barrett&search-alias=books-ca
http://www.amazon.ca/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Susan+M.+Barman&search-alias=books-ca
http://www.amazon.ca/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Scott+Boitano&search-alias=books-ca
http://www.amazon.ca/s/ref=dp_byline_sr_book_4?ie=UTF8&field-author=Heddwen+Brooks&search-alias=books-ca


 های افشاری پاسخ ایمنی میشو  های خونی اسنجهرف عملکرد،بر در جیره پیرامون زایش اثر پروتئین قابل متابولیسم 

 

 1395پاییز   3شماره   18دوره 
429 

19. Muniyappa R, Lee S and Chen H (2008) 

Current approaches for assessing insulin 

sensitivity and resistance in vivo: advantages, 

limitations, and appropriate usage. Am J 

Physiol Endocrinol Metab294(1):E15–26. 

20. National Research Council (2007) Nutrient 

Requirement of sheep.6th rev. ed. Nati. Acad. 

Sci. Washington DC. 

21. Nonnecke BJ, Foote MR, Smith JM, Pesch BA 

and Van Amburgh ME (2003) Composition and 

functional capacity of blood mononuclear 

leukocyte populations from neonatal calves on 

standard and intensified milk replacer diets. 

Journal of Dairy Science 86:3592-3604. 

22. Ocak N, Cam MA and Kuran M (2005) The 

effect of high dietary protein levels during late 

gestation on colostrum yield and lamb survival 

rate in singleton–bearing ewes. Small Ruminant 

Research 56: 89-94. 

23. O’Doherty JV and Crosby TF (1996)The effect 

of diet in late pregnancy on progesterone 

concentration and colostrum yield in ewes. 

Theriogenology. 46: 233-241. 

24. O'Doherty JV and Crosby TF (1997) The Effect 

of diet in late pregnancy on colostrum 

production and immunoglobulin absorption in 

sheep. Journal of Animal Science 64: 87-96. 

25. Overton TR (1999) Energy nutrition of 

transition dairy cows. Animal Science, 

Mimeograph series.No. 201. 

26. Patterson MC, Di Bisceglie AM, Higgins JJ, 

Abel RB, Schiffmann R, Parker CC, Argoff 

CE, Grewal RP, Yu K and Pentchev PG (1993) 

The effect of cholesterol-lowering agents on 

hepatic and plasma cholesterol in Niemann-

Pick disease type C. Neurology 43: 61–4. 

27. Pisek L, Travnicek J, Salat J, Kroupova V and 

Soch M (2008) Changes in white blood cells in 

sheep blood during selenium supplementation. 

Veterinarni Medicina. 53: 255–259. 

28. Pulina G, Serra A, Cannas A Rossi G (1989) 

Determinazione del valore energetico di latte di 

pecore di razza Sarda. Proc. XLIII Congress 

S.I.S.Vet., Italy, pp. 1867–1870. 

29. Purroy A and Jaime C (1995) The response of 

lactating and dry ewes to energy intake and 

protein source in the diet. Small Ruminant 

Research. 17: 17-24. 

30. Robinson JJ (1985) Nutritional requirement of 

the pregnant and lactating ewe. In: land, R. B., 

Robinson, O. W. (Eds), Genetics of 

Reproduction in sheep. Butterworths, London. 

PP. 361-371. 

31. Robinson PH, Chalupa W, Sniffen CJ, Julien 

WE, Sato H, Watanabe K, Fujieda T and 

Suzuki H(1998) Ruminally protected lysine or 

lysine and methionine for lactating dairy cows 

fed a ration designed to meet requirements for 

microbial and postruminal protein. Journal of 

Dairy Science. 81: 1364-1373. 

32. Sargison ND (2007) Pregnancy toxemia. In: 

Diseases of Sheep. I. D. Aitken, ed. Blackwell 

Publishing, Oxford, UK. Pp: 359-362. 

33. SAS Institute (2004) Users Guids version 9.1: 

statistics. SAS Institute, Cary, NC. 

34. Schlumbohm C and Harmeyer j (2006) 

Pregnancy impairs ketone body disposal in late 

gestating ewes: Implications for onset of 

pregnancy toxaemia. Research in veterinary 

Science. 81: 254-264. 

35. Schlumbohm C and Harmayer J (2003) 

Hypocalcemia reduces endogenous glucose 

production in Hyperketonemic sheep. Journal 

of Dairy Science. 86: 1953-1962. 

36. Schlumbohm C, Sporleder HP, Gurtler H and 



 ، علی مصطفی تهرانیالموتی زاییحمید امانلو، علی نیکخواه، حمیدرضا میر، سید سعید موسوی

 

 1395پاییز   3شماره   18دوره 

430 

Harmeyer J (1997) The influence of insulin on 

metabolism of glucose, free fatty acids and 

glycerol in normo- and hypocalcaemic ewes 

during different reproductive stages. Deutsche 

Tierarztliche Wochenschrift. 104: 359-365. 

37. Schoenberg KM, Ehrhardt RM and Overton TR 

(2012) Effects of plane of nutrition and feed 

deprivation on insulin responses in dairy cattle 

during late gestation. Journal of Dairy Science. 

95: 670–682. 

38. Van Emon ML, Schauer CS, Lekatz LA, 

Eckerman SR, MaddockCK and Vonnahme KA 

(2014) Supplementing metabolizable protein to 

ewes during late gestation: I. Effects on ewe 

performance and offspring performance from 

birth to weaning. Journal of Animal Science. 

92: 339-348. 

 


