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 دهیچک

 خونی غلظترشد و   سرعتوزن تولد، و  شیم یآبستن آخرماهه  دردو نیمصرف پروتئ تیرمحدودیپژوهش تاث نیا در

 84د تعدا منظور نیبدشد.  یبررس رخواریش ی، اوره و گلوکز بره هانیانسول هورمون ،1-نیهورمون رشد شبه انسول

 رهیج دو با مانیتا روز زا یآبستن 101روز  از یراس 48دو گروه  در یاریبخت یلر یتوده بوم ازآبستن  شیراس م

 مانیاز زا بعد. شدند هیتغذ بود نیپروئت( تی)محدود درصد 6/4درصد )کنترل( و  1/14  یحاو بیترت بهکه  کیانرژوزیا

 سر،)دور  یکیمرفولوژ صفات و هاه  بر تولد وزن. انجام گرفت تیمحدودو بدون  کسانی رهیبا ج ها شیم همهتغذیه 

 ماهگییک و همچنین افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی تا یک سن  ارتفاع از جدوگاه( در روز تولد بدن، طول

ها گرفته شد  هوداج برسیاهرگ از  یخون یها نمونه یروزگ پانزده و ده ،چهار نیتولد و در سن درروزشد.  یریاندازه گ

 تیمحدود .شد زیآنال گلوکز و اوره ن،یانسول هورمون ، 1-نیانسول -شبه رشد هورمون یبراپالسمای خون جدا و و 

بره ها  یکیصفات مرفولوژ روی یریتاث یول( P<01/0) ها شد بره تولد وزن در یدار یمعن کاهش سبب نیپروت مصرف

 نیانسول غلظت .افتی شیافزا سن شیافزا با و (P<01/0) شد مشاهده تولد روز درخون غلظت گلوکز  نیتر نییپانداشت. 

 نداشت یدار یمعن وتفاوت بود تریلدسی بر میکرگرم 4/1و 79/0 بیترت به ییغذا تیمحدود و کنترل گروه دو در

(01/0<P .)نانوگرم 412مقابل در  408به ترتیب  کنترل و تیمحدود درگروه 1-نیانسول-شبه رشد هورمون غلظت 

 پانزدهم روز در. بود تریل یبردس گرم یلیم 82 و 81 بیترت بهیت محدود و کنترل گروه در اوره غلظت. بود تریل یلیدرم

 طوربه  (. تریل یبردس گرم یلیم 81 مقابل در 47) بود کنترل گروه از کمتر تیمحدود گروه در اوره غلظت تولد از بعد

خون  اوره غلظت کاهشسبب کاهش وزن تولد و  یواخر آبستنادر  نییمصرف پروت تیمحدود تیجه گیری شد کهن یکل

 .شد رخواریش یها هبر
 

 اوره هورمون های آنابولیکی، ،1-نیانسول-شبه رشد هومورن ن،یپروتئ تیمحدود: یدیکلواژه های 
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 مقدمه

-نیانسول-شبه رشد هورمون) یکیآنابول یها هورمون

رگذار یتاث و مهم یها ازهورمون( نیو هورمون انسول 1

 هستند نیمادر و رشد جن هیتغذ نیارتباط بدر تنظیم 

در هورمون ها  نیا غلظت (.4006)فودن و همکاران 

دارد و معموال  هیبا سطح تغذ یادیارتباط زخون 

 یهورمون ها  و گلوکز غلظتاهش کسبب  یگرسنگ

 تیمحدود مثال عنوان به. گرددیمدر خون  کینابولآ

 جادیآبستن سبب ا شیم در خوراک مصرف

 سطح کاهش و( گلوکز غلظت کاهش) یسمیوگالییها

)کیانی و  گرددیم  1-نیانسول -شبه رشد هورمون

 مادر ییغذا تیمحدود گری. از طرف د(4011همکاران 

که  گردد  یم نیجن ازیمورد ن یموادمغذ کاهشسبب 

ترشحات  در یادیز راتییتغ سبب تیمحدود نیا

 به (.4006)فودن و همکاران  گرددیم نیجن نیاندوکرا

 به که ییها شیم نیجن خون در گلوکز سطح مثال عنوان

 آن تبع وبه افتی کاهش شدند هیتغذ محدود صورت

-شبههورمون رشد  و نیسولان هورمون غلظت

 نیا  (.4006)گیکوئل  افتی کاهش زین 1-نیانسول

 از بعد و درقبل نیجن سمیمتابول کلممکن است  راتییتغ

مدت قرار دهد که  بلند راتییتغ دستخوش را تولد

 . نامند یم یکیمتابول یزیر برنامهاصطالحا آن را 

 یستیز قاتیتحق در دیجد یبحث یکیمتابول یزیر برنامه

)کیانی و نیلسن  است که به سرعت در حال رشد است

 به یکیمتابول یزیبه طور خالصه برنامه ر (.4011

 نی( به جنییغذا طی)از جمله شرا یطیمح طیانتقال شرا

در  ییکولوژیزیف راتییتغ جادیا نیهمچنمادر و  قیاز طر

شده توسط مادر گفته  القا طیبر اساس شرا نیجن بدن

 راتییتغکه  است آن حاکی از  یادیز شواهدشود.   یم

 ،هیتغذ ریتاث تحت ینیجن دوران در شده جادیا یهورمون

 رشد کاهشاز قبیل )  مدت کوتاه اثرات یدارا تنها نه

 روی درازمدت ری( هستند بلکه ممکن است تاثنیجن

باشد. البته  داشتهمتولد شده  فردو عملکرد  سمیمتابول

 هیمربوط به تغذ راتییتغ نیکه ا ستیهنوز مشخص ن

 یکیولوژیزیف ندیفرا نکهیا ایاست و  یدر دوران آبستن

 ،در زمان تولد که زیراشود.   یم راتییتغ نیتولد سبب ا

 فرد یدهد تا زنده مان یم رخدر بدن  یکیمتابول راتییتغ

مثال چرخه  ی. براابدی شیافزاتولد شده متازه 

محدود است  اریبس ینیگلوکونئوژنز که در زمان جن

 (.1770)جیرارد  شود یم فعالاز تولد  دعبکباره ی

 خونسطح گلوکز  شیافزا یبرا راتییغت نیا احتماال

 کردن دایپسمت  بهمتولد شده  تازهموجود  کیوتحر

 .باشد خوراک

 زانیم افتیاست که در یمهم یماده مغذ کی نیپروتئ

کننده رشد  نیتضمآبستن  یها شیم رهیج در آن یمکف

 با رهیج کی که فرض وجود دارد نیا لذااست،  نیجن

 رویممکن است  یبستنآدوره  یکم در انتها نیپروتئ

موجود  یآبستن در استفاده از مواد مغذ یتوان دامها

 شاتیشترآزمایبباشد.  رگذاریتاث یمصرف رهیدر ج

به  ،یکیمتابول یزیبرنامه ر نهیصورت گرفته در زم

 نی. ااند کرده توجه خوراک کلمحدود کردن مصرف 

ماده  هر مصرف تیمحدود ریتاثاست که  یحالدر 

مصرف  تیاست. محدود یگریمتفاوت از د یمغذ

 ریسا ایو  یانرژ تیحدودم راتیتاثنسبت به  نیپروتئ

تحقیق  نیا هدف. لذا بسیار متفاوت است یمواد مغذ

در دوره آخر  نیمصرف پروتئ تیمحدوداثرات  یبررس

 رشد هورمون غلظت و تولد وزن برها  شیم  یآبستن

-برهدر خون اوره و گلوکز  ن،یانسول ،1-نیانسول-شبه

 بود. رخواریش یها

 

 هاوروش مواد

 ستگاهیگوسفند و بز ا قاتیدر بخش تحق قیتحق نیا

گله گوسفند  کی از. شدآباد دزفول انجام  یصف قاتیتحق

فصل  در آبستن شیراس م 100تعداد  یاریبخت یلر

 دستگاه لهیها به وس شیم یآبستن. دیگرد انتخاب زییپا

 تاینهاشد و  دییتا  یریجفتگ از پس ماه سه اولتراسوند

 یآبستن اختالفدامنه  در کهآبستن  شیم راس 84تعداد 

تا  یآبستن ی. از روز ابتداشدند انتخابهفته بودند  دو
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 ینگه دار اجاتیها بر اساس احت شیم هیتغذ ،یسه ماهگ

صورت  (1741سی -آر-احتیاجات )ان طبق جداول

تا زایمان  یآبستن 101روز  از آبستن یها شیمگرفت. 

 مخصوص یها درباکسو  یراس 48 گروهدو  در

دو سطح  یکه دارا کیزوانرژیا رهیج دو با یدوراس

 نیپروتئ )محدودیت( درصد 6/4و  )کنترل( درصد1/14

جیره ها طوری تنظیم شدند که میزان  .شدند.  هیتغذ بود

درصد  100پروتئین دریافتی در گروه کنترل برابر با 

درصد نیاز  60و در گروه محدودیت برابر با  احتیاجات

احتیاجات  های آبستن براساس جداول پروتینی میش

کنترل  گروه روزانه رهیج باشد. (1741سی -آر-)ان

 تیگروه محدود رهیج درصد  و 0و  24و  11، 12شامل 

 ،کاه گندم ونجه،یدرصد  2و  24، 10، 11شامل  نیپروتئ

 گروه یها رهیج زیآنال و یخوراک مواد .بود مالس و جو

 نشان 1 جدول در نیپروتئ مصرف تیمحدود و کنترل

بعد از زایمان تمامی میش ها با جیره  .است شده داده

 یکسان و به صورت آزاد تغذیه شدند.

صدددفات و شددددندی کشددد وزن هدددا بدددره تولدددد روز در

 بددن طول و دورسر جدوگاه، ارتفاعمرفولوژیکی شامل 

 اهرگیسد از خدونی هدا نمونده. شدی ریگ اندازه ها بره

 گرفتده تولد از بعد پانزده و ده ،، چهارتولد روز در وداج

  درجده -40درنمونده هدا  پالسمای جداساز از پس.  شد

 غلظت. شدند ینگهداری هورمون زینالآ تازمان گرادیسانت

 Roche)کیت هورمدونی شدرکت  نیانسولی ها هورمون

 1-نیانسددول-شددبه رشددد وهورمددونکشددور آلمددان ( 

شددرکت  تحددت لیسددانس  IGF1 LIAISON)کیددت

DiaSorin   کشددددددددور آمریکددددددددا( بدددددددده روش

Chemoluminance  گلدوکز و اوره. شددی ریدگ اندازه 

 استفاده باکیت های شرکت پارس آزمون کشور ایران( )

 .دیگرد نییتعی فتومتر -یسنج رنگ روش از

 

 نیپروتئ مصرف تیمحدود و کنترل گروه یها رهیج زیآنال و یخوراک مواد-1جدول                                    

 تیمحدود کنترل 

   )%( رهیج یاجزا

 10 11 گندم کاه

 11 12 ونجهی

 24 24 جو

 2 - مالس

   رهیجآنالیز شیمیایی 

 74 71 (درصد)خشک ماده

 1/2 6/2 ( لوگرمیک بر یمگاکالر) هضم قابل یانرژ

 6/4 1/14 (درصد) هضم قابل نیپروتئ

 

روش داده  به یخون یمربوط به پارامترها یها داده

با  و( Proc Mixed) هیاستفاده از روبا  تکرار شده یها

 شد یآمار زیآنال SAS, V.9.1استفاده از نرم افزار 

تولد، ارتفاع جدوگاه،  وزن .(1774لیتل و همکاران )

، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل  طول بدن ،دورسر

افزار  نرم  GLMهیاز رو استفادهبر ه ها با  غذایی

SAS 9.1 آزمون توسط مارهایت نیانگیم. شد زیآنال 

 .شد سهیمقادرصد  1در سطح معنی داری  دانکن

 

 جینتا

 یکیمرفولوژ صفات و تولد وزن
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 و جددوگاه ارتفداع دورسدر، اندازه(، لوگرمی)ک تولد وزن

متدر( بدره هدا در دو گدروه کنتدرل و  ی)سدانت بدن طول

بدره  وزن نشان داده شده اسدت. 4-در جدول تیمحدود

 نیپدروتئ تیبامحددود که ییها شیشده از م متولد ییها

 بودندد کنتدرل گدروه یها بره سبکتراز بودند شده هیتغذ

(01/0>P.) مداده یهدا بدره از تدر نیسدنگ ندر یهدا بره 

 چیهد ،یکیمرفولدوژ صدفات لحدا  از  (.P<01/0) بودند

 افدتی یا هیتغذ گروه دو یها بره نیب یدار یمعن تفاوت

 صددفات نیبدد کدده داد نشددان جینتددا (.P>01/0) نشددد

 یدار یمعند ارتبداط تیوجنسد تولدد زمان یکیمرفولوژ

بره های گروه محدودیت علی رغدم اینکده  .شتندا وجود

در هنگام تولد وزن سبک تری داشدتند امدا در سدن یدک 

مدداهگی دارای وزن مشددابه ای بددا گددروه کنتددرل بودنددد.  

یب تبددیل غدذایی در رزانده و ضدمیزان افزایش وزن رو

گروه محدودیت با گروه کنترل از لحا  آماری بره های 

 (.P>01/0) تفاوت معنی دار نداشت

 نیانسولهورمون گلوکز و 

 تدا تولدد روز از رخواریشی ها برهخون گلوکزدر غلظت

 روز در. اسدت شده داده نشان 1-نمودار دری روزگ 11

ی روزهدا بده نسدبت گدروه دو هدر در گلوکز غلظت تولد

 گدروه در گلدوکز غلظت. بود تریین پا پانزده و ده ،چهار

ی دسد در گرمی لیم 24و 10 بیترت به وکنترل تیمحدود

ی در تمامی بدره هدا سمیوگالیهپه دهندو نشان  بود تریل

 دو در گلدوکز غلظدت تولدد، از پدس چهدارم روز دربود. 

 غلظدتی ول افتی شیافزای غذائ تیومحدود کنترل گروه

یی غدذا تیمحددود گدروه از کمتدر کنتدرل گلوکزدرگروه

 و کنتددرل گددروه دو در گلددوکز غلظددت نیانگیددم. بددود

 گددرمی لددیم 4/61 و 8/60 بیددبترتیی غددذا تیمحدددود

 غلظدت، کنتدرل گدروه دری کلد طور به. بود تریلی دردس

 تیمحددود گدروه دری لد و دیرسد نرمدال حدد به گلوکز

 در شیافدزا کی از بعد کهیطور به شد مشاهدهی نوسانات

 در. کداهش یافدت ازتولدد پدس دهم روز در چهارم، روز

 روز در گلددوکز غلظددت مجددددایی غددذا تیمحدددود گددروه

 .افتی شیافزا پانزدهم

 رخوارمتولدیشدی هدا بدره در نیانسولهورمون  غلظت

 بدا اید و( کنتدرل) تیمحددود بدون کهیی ها شیازم شده

ی آخرآبسدتن مداه دو در( تیمحدود) پروتئین تیمحدود

 غلظت. (P>01/0) نداشتی داری معن اختالف شده هیتغذ

 بددهیی غددذا تیمحدددود و کنتددرل گددروه دو در نیانسددول

 .بود تریلدسی برمیکرگرم  4/1و 79/0بیترت
 

ی متولاد هاا بره و ضریب تبدیل غذایی روزانه وزن شیزاا ف ،یماهگ کیوزن  میانگین وزن تولد، صقات مرفولوژیکی،-2جدول

 یآبستن آخر ماه دو در( تیمحدود) نیپروتئ تیمحدود با ای و( کنترل) تیمحدود بدون ی تغذیه شدهها شیازمشده 

 سطح معنی داری  جنسیت جیره 

 جنسیت جیره 1MSER (=n 12)نر (=n 41)ماده (=17n)محدودیت (=17n)کنترل 

 ** ** 84/0 46/8 82/8 81/8 44/8 وزن تولد)کیلوگرم(

Ns ns 04/1 12/41 44/48 66/48 28/41 اندازه دور سر  )سانتی متر(

Ns ns 11/1 14/44 84/44 76/49 74/44 طول بدن  )سانتی متر(

Ns ns 76/4 14/81 84/27 96/27 48/80 ارتقاع جدوگاه  )سانتی متر(

Ns ns 90/1 60/7 41/7 14/7 44/7 وزن یک ماهگی)کیلوگرم(

Ns ns 12 144 160 147 160 افزایش وزن روزانه )گرم(

Nsns 92/1 11/4 72/4 14/4 41/2 ضریب تبدیل غذایی

 .P.*=01/0>P .=ns01/0<P<10/0=** .دخطای استاندار میانگین1
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 تیمحادود باا ای و( کنترل)تیمحدود دونی تغذیه شده بها شیم از شده متولد رخواریش یها بره خون گلوکز غلظت -1 شکل

 یآبستن آخر ماه دو در  (تیمحدود) پروتئین
 

 

 
 باا ای و( کنترل) تیمحدود دونی تغذیه شده بها شیم از شده متولد رخواریش یها بره هورمون انسولین خون غلظت -2شکل

 یآبستن آخر ماه دو در( تیمحدود) پروتئین تیمحدود

 

 1-نیانسول-شبه رشد هورمون

 یهدا بدره در 1-نیانسدول -شدبه رشدد هورمدون غلظت

 تیمحددود بددون که ییها شیم از شده متولد رخواریش

 دو در( تیمحددود) پدروتئین تیمحددود بدا ای و( کنترل)

 داده نشدان 2نمدودار در اند شده هیتغذ یآبستن آخر ماه

 1-نیانسددول شددبه رشددد هورمددون غلظددت. اسددت شددده
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  412 و 408 بیدبترت وکنتدرل ییغدذا تیمحددود درگروه

 هورمدون غلظدت. شدد یریگ اندازه تریل یلیدرم نانوگرم

 چهدارم، یروزهدا و تولد روز در  1-نیانسول شبه رشد

 2/408 و 4/401 بیددبترت تولددد از پددس پددانزدهم و دهددم

کدده از  بددود تددریل یلددیم در نددانوگرم 7/412 ، 8/174،

 .(P>01/0)نظرآماری اختالف معنی داری نداشتند

 خون اوره

 از شدده متولدد رخواریشدی ها برهخون  در اوره غلظت

 تیمحددود با ای و( کنترل)تیمحدود بدون کهیی ها شیم

 شدده هیتغذی آبستن آخر ماه دو در( تیمحدود) پروتئین

 اوره غلظددت. اسددت شددده داده نشددان 8نمددودار در انددد

 بدر گرمی لیم 82 و 81 بیترت به ومحدود کنترل درگروه

 اوره غلظدت تولدد از بعد پانزدهم روز در. تربودیلی دس

 بده (تریلی بردس گرمی لیم 47±9/2) تیمحدود گروه در

 گرمی لیم 81±1/2) کنترل گروه از کمتری داری طورمعن

 درخالف گدروه کنتدرل،  بر. (>01/0P) بود (تریلی بردس

 یریاوره بعدد از روز چهدارم سد غلظت تیگروه محدود

مقدار خود در  ینبه کمتر کهییگرفت تا جا خودبه  ینزول

 (.تریلی بردس گرمی لیم 47±9/2) دیرس 11روز 

 

 
 بادون ی تغذیاه شادههاا شیما از شاده متولاد رخواریشا یهاا باره خوندر1-نیانسول -شبه رشد هورمون غلظت -3شکل

 یآبستن آخر ماه دو در( تیمحدود) پروتئین تیمحدود با ای و( کنترل)تیمحدود
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 تیمحادود باا ای و( کنترل)تیمحدود بدونی تغذیه شده ها شیم از شده متولد رخواریش یها بره خون در اوره غلظت-4شکل

 یآبستن آخر ماه دو در( تیمحدود) پروتئین

 

 بحث

در اواخر  نیمصرف پروتئ ،محدودیتیبررس نیدر ا

تولد بر ه ها شد که  وزنسبب کاهش  آبستنی میش ها

مصرف  تیدر اثر محدود نیجن رشدنشان دهنده کاهش 

)بره( در  نیحداکثر رشد جن کهیآنجائ از. است نیپروتئ

)رابینسون و  دهد یم رخ شیم یدو ماه آخر آبستن

 شیافزا نیرسد که ا یبه نظر م ،(1740همکاران 

 نیارتباط با تضم یب شیدر م یموادمغذ به یدسترس

 بره (.1777)رابینسون و همکاران  نباشد نیرشد جن

 تولد وزن از نیپروتئ تیمتولد شده با محدو یها

مشابه،  شاتی. در آزمابودند برخوردار ینترییپا

 اخر هفته شش در نیوپروتئ یانرژ توام تیمحدود

 نداشت ها بره تولد وزن بر یدار یمعن ریتاث یآبستن

 جینتا سهیمقا لذا (.4009و کیانی  4001)تیگسون 

تولد  وزن که دهد یم نشان نیریسا با حاضر پژوهش

. باشد یم نیپروتئمصرف  تیمحدودمتاثر از  شتریب

 در نیمصرف پروتئ کردن محدود زین یصحرائ درموش

 موجب کاهش وزن مادر و نوزادان شد یآبستن دوره

 یم راعلت کاهش وزن تولد (. 4004)یانیک و دشموخ 

هورمون  ،نیکاهش سطح انسول، یسمیپوگلیه با توان

 هورمون شیافزا نیو همچن 1-نیانسول-رشد شبه

 (.4006و فودن  1771)فودن  دانست مرتبط نیروکسیت

و  دهد یم رخ یآخرآبستن دوره در نیجن رشد نیشتریب

از جمله هورمون رشد  یاریبس یها هورمونتوسط 

 کهشود  یم کنترل نیو هورمون انسول 1-نیشبه انسول

)فودن  هستند یطیمح طیهورمون ها متاثر از شرا نیا

 گلوکز غلظت حاضرآزمایش  در (.4006و فودن  1771

 ریتاث تحت رخواریش یها برهدر خون  و انسولین

در  قرارنگرفت، یآخر آبستن نیپروتئ مصرفمحدودیت 

 و یانرژ لحا  از همزمان ها شیم که گرید شیآزما

 تولد روز در گلوکز غلظت داشتند، تیمحدود نیپروتئ

و  یتوام انرژ تیمتولد شده با محدود یها بره در

)کیانی و همکاران  باالتر از گروه کنترل بود نیپروتئ

 یرو یمنف ریتاث یغذائ تیمحدود یطور کل به. (4007

تولد  بعد از  هابره در نیانسول و گلوکز ییپالسما غلظت

 (.4001)گاردنر و همکاران  ایجاد کرد

 ییغذا تیص شده است که محدودخمش کهیینجاآ از

 تولد وزن کهییشود و از آنجا یسبب کاهش وزن تولد م

** 
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 مثبت ارتباط کی1-نیانسول-هورمون رشد شبه غلظت اب

وستین و 4001)ستین و همکاران  معنی داری دارد و

-هورمون رشد شبهبه نظر می رسد  ،(4001همکاران 

تغذیه جنینی که باشد  ییاز هورمون ها یکی 1-نیانسول

و همکاران  یانیک. ایجاد می کندبلند مدت در آن تاثیرات 

مصرف همزمان  تیکه محدود گزارش کردند (4011)

ظت هورمون رشد لکاهش غ سبب نییو پروت یانرژ

. جالب تر اینکه آبستن شد یشهایدر م 1-نیانسول–شبه

 یعل، 1-نیانسول-هورمون رشد شبه پایین غلظت حسط

دسترس آزاد به  یردهیدر دوره ش ها شیم نکهیرغم ا

 .یافتهم ادامه  یردهیدر زمان ش یحت خوراک داشتند

در  نیپروتئ و یانرژ توامان تیمحدوده بر این وعال

 غلظتتاثیر بلند مدت و کاهش  سبباواخر آبستنی 

 یها بره در 1-نیانسول -رشد شبه هورمون ییپالسما

در مقابل . (4007)کیانی و همکاران  است شده رخواریش

 -شبهرشد  هورموننشان داد که  حاضر قیتحق جینتا

 تیمحدود ریتحت تاث رخواریش یهادر بره  1-نیانسول

 نیقرار نگرفت. ا یآخر آبستندر دوره  نییپروتئ مصرف

 هورمون نکهیرغم ا یدهد که عل یم نشانمشاهدات 

به  نیجن یدر اثر کاهش دسترس 1-نیانسول شبه رشد

کاهش سطع هورمون به  نیا ابدی یم کاهش یموادمغذ

 رسدیم نظر به نیبنابراشود.  یبعد از تولد منتقل نم

 نکهیرغم ا یعل آبستن یها شیم در نیپروتئ تیمحدود

 یم( بر ه ها نیپائ تولد وزن) جنین رشد کاهش سبب

تاثیری بر هورمون رشد شبه انسولین ندارد  شود،

اثرات درازمدت هرچند نتیجه گیری کلی در مورد 

 1-نیانسول -شبه رشد هورمونروی  محدودیت تغذیه

 .نیاز به تحقیقات بیشتری دارد

مصرف  تینشان داد که محدود حاضر شیآزما

 برهخون  اوره غلظت رویرا  ریتاث نیشتریب نیپروتئ

 یها شیم از شده متولد یها برهدارد.  رخواریش یها

اوره  غلظت یدارا شدند هیتغذ پروتئین تیمحدود باکه 

. غلظت اوره در بودندنسبت به گروه کنترل  ینترییپا

و ممکن  دارد نیئپروت سمیبا متابول یادیخون ارتباط ز

است نشان دهنده راندمان بهتر بدن در استفاده از 

 شده متولد یها بره حاضر شیباشد. در آزما نیپروتئ

 گروه از سبکتر تولد روز در نکهیا با تیمحدود گروه در

 یکسانی وزناز  یدر دو هفتگ یول بودند کنترل

 یبره ها  باالتر رشد لیدال از یکی. بودند برخوردار

آنها  االترممکن است راندمان ب محدویت پروتئینگروه 

 صحت درصورت. باشد یمصرف نیئپروتدر استفاده از 

مصرف  تیمحدود که کرد اذعان توانیم هیفرض نیا

 برهتوان  شیافزا سبب تواند یم ینیدوران جن نییپروت

. گرددخوراک  نیپروتئ از استفاده یبرابعد از تولد  ها

راندمان باالتر  یتوان برا یبره ها را م گریبه عبارت د

. هر چند نمود یکیمتابول یزیبرنامه ر نیپروتئ مصرف

پیشنهاد می  یشتریب قاتیتحق ،ترکامل یریگ جهینتبرای 

 شود.

 

 تشکر و قدردانی

 قاتیتحقمرکز از معاونت پژوهشی دانشگاه لرستان و 

برای حمایت  خوزستان استان دام امور و یعیطب منابع

 مالی در اجرای این پژوهش قدرانی و تشکر می گردد.
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Abstract 

In this study the effects of late gestational protein restriction (LGPR) on birth weight, growth rate 

and plasma concentrations of insulin-like growth factor-1 (IGF-I), insulin, urea and glucose in 

subsequent sucking lambs was investigated. Forty eight singe-bearing ewes from indigenous Lori-

Bakhtiary sheep were fed iso-energetic diets either with 12.5% (Control; n=24) or 8.6% (Restricted; 

n=24) crude protein from day 105 until parturition. Ewes were fed ad-libitum after parturition. 

Lambs birth weight, morphological characteristics (head size, body length and height), and growth 

rate and feed conversion rate until age of one-month were recorded. Blood samples were taken at 

birth, 4, 10 and 15 days of age and were analyzed for IGF-I, insulin and urea and glucose. LGPR 

decreased lambs birth weight (p<0.05) but had no significant on morphological characteristics 

(p>0.05). Glucose plasma concentrations were the lowest on birth day (p<0.05) and increased with 

age. Insulin values did not significantly differ between control and restricted lambs (0.97vs. 

1.20µg/dl). IGF-I values were not affected by LGPR with 204 and 213 ng/ml for restricted and 

control lambs respectively. Urea concentrations were 45 and 43 mg/dl for control and restricted 

lambs respectively. Urea values at age 15 were significantly lower in restricted (29mg/dl) in 

comparison to control lambs (41mg/dl). In conclusion LGPR born lambs showed lower birth weight 

and lower plasma urea concentration which might be a sign of better protein metabolism in 

subsequent suckling lambs. 
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