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 چکیده

، انرژی مازاد را علوفهکه در زمان فراوانی دهد ها میامکان را به آناین  وجود دنبه در گوسفندان زمینه مطالعاتی:

تأمین را  نیازهای متابولیکی، فراخوانی آن با هنگام کاهش دسترسی به خوراک چربی در دنبه ذخیره نمایند و صورتبه

محدودیّت خوراکی از طریق بررسی تعیین نقش فیزیولوژیک ذخایر چربی در مواجهه با منظور این مطالعه بههدف:  .نمایند

با  غیرآبستن یشراًس م 10 تعداد روش کار: دار انجام شد.های غیرآبستن دنبههای خونی در میشتغییرات فراسنجه

اختصاص  خوراکی محدودیّت شاهد و گروه دوو به انتخاب  لوگرمیک 2/49±60/3سال و وزن  چهارتا  سهسن  نیانگیم

 هفتهدر  محدودیّتگروه  یهاشیم .شدند هیتغذ آماده شده یهارهیج با و ینگهدار یانفراد هایجایگاه در هاشیم .یافتند

را تجربه  جیره گروه شاهد درصد 80 و 65، 50 محدودیّت هفته سه سپس ،داشتند خوراک به آزاد یدسترسآزمایش  اول

مقادیر انجام گرفت.  در انتهای هر هفتهکشی گیری و وزنخون .ندداشت خوراک به آزاد یدسترس آخر هفته نمودند و

 SAS افزارنرم Mixedرویه استفاده از با ارزیابی آماری  .شد یدهنجس های تجاریبا استفاده از کیت ،یخون یهافراسنجه

 داشتند داریر معنیثتأ هادام زندهوزن میانگین خوراکی بر  محدودیّتهای که هفته ندنتایج نشان داد نتایج: .انجام شد

(01/0P<.) گلوکز، NEFA وBHBA  07/0) ندنشان دادافزایش تمایل به  شاهدنسبت به گروه  محدودیّتدر گروه=P 

 تدر گروه محدودیت تغییراتی داشآزمایش  مدر هفته دوّتحت تأثیر محدودیت قرار نگرفت ولی مقدار کراتینین (. P=05/0و

(01/0P< .) کلسترول ،گلیسریدتری، اورهمحتوای پالسمایی بر  خوراکی محدودیّتتأثیر HDL، VLDL یهامیو آنز LDH، 

GOT  وGPT داریمعندرصدی سبب کاهش  80اعمال محدودیت  .دار نبودمعنی LDL شد  محدودیّتگروه  در(05/0P<). 

که وجود دنبه در  شودمی استنباط چنین های خونیبا توجه به عدم تأثیرپذیری بسیاری از فراسنجه گیری نهایی:نتیجه

 توانددسترسی به خوراک مواجه هستند، می محدودیّتمعموالً با  هاعشایری که دامشرایط  در اًنژادهای بومی، خصوص

 .باشدتولید شیر و  متابولیکی منبعی جهت تأمین نیازهای
 

 ، گوسفندیخونهای فراسنجه، خوراکی محدودیّت، انرژی، گلوکز کلیدی: گانواژ

  مقدمه

دار بوده و پرورش دنبه گوسفندان داشتی کشوراکثر 

 مراتع به وابستهبه نوعی  ها در سیستم عشایریآن

بازده عملکرد دام در مرتع به کیفیت علوفه  .هستند

 وابسته است )استودارت و همکاران دسترس آن بسیاردر

(. کیفیت علوفه به عنوان توانایی گیاهان مرتعی در 1975

شود که فراهم کردن سطح مطلوب عملکرد دام تعریف می

تابع مصرف اختیاری و ارزش خوارکی علوفه است )بال 
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با توجه به کاهش نزوالت جوی در (. 2001و همکاران 

ظرفیت مراتع طبیعی کشور به شدت کاهش  سنوات اخیر

درحالی است که با توجه به افزایش تقاضا یافته است. این 

برای علوفه و کاهش تولید آن بهای علوفه با افزایش 

این دو موضوع در کنار هم از  مواجه بوده است.

های خوراکی در عوامل تحمیل محدودیت ترینشایع

های عشایری محسوب دام ویژهبههای کشور دام

 گردند. می

 بدن ریذخا حفظ جهتواد مغذی و م دسترسی به خوراک

 است ناپذیراجتناب یامرو افزایش تولید و عملکرد 

برای رسیدن به عملکرد دام . (2008 و همکاران کرنان)مک

در سطح مطلوب تأمین نیاز خوراکی آن از نظر انرژی و 

)لو و  ها ضروری استپروتئین، مواد معدنی و ویتامین

و  یخوراک محدودیّتبا  مواجههدام در (. 1987وز، یاندر

ذخایر با بسیج  یا افزایش ناگهانی نیازهای متابولیکی

ل ودر فصسپس و  را تأمین نموده یشخونیازهای بدنی 

مبادرت به بازسازی  ،و یا هنگام تراز مثبت انرژی مطلوب

عواقب ها و محدودیّتمقابله با  منظورهباین ذخایر مجدد 

چرخه این  نماید.می تراز منفی انرژیناشی از 

ذخایر بدن در و بازسازی فراخوانی فیزیولوژیکی 

با افزایش  وجود داشته و گان نیزنشخوارکنندغیر

آتتی و همکاران ) دشومیتقویت  کفیزیولوژی هاینیاز

خوراکی دچار  محدودیّتگوسفند در هنگام  .(2004

و پس از  (2002 الرنس و فاولر) کاهش وزن شده

خوراک و علوفه باکیفیت انرژی مازاد  به دسترسی مجدد

 رهیذخ بدن از ایویژه یهابافت در یچربا به صورت ر

بدین ترتیب گوسفندانی . (1964 و کالوسون یریم) کنندیم

خوراکی دوره رشد جبرانی را طی  محدودیّتکه پس از 

 اند چربی بافتی و بین بافتی باالتری دارند. کرده

 محدودیّت ای هیتغذ مختلف سطوح با واناتیح یسازگار

های مختلف تکامل زیستی رخ داده که در دوره خوراکی

ارد ی)چیل است هاآن یبرا فردمنحصربه یژگیو کیاست 

غیر  دام .(2006بالنک و همکاران  و 2000و همکاران 

و شرایط ویژه عشایری  شیر دیتول فقدان لیدل به شیرده

کمتر استفاده های حاوی مواد مغذی رهیجمعموالً از 

 یبدن ریذخا از استفاده به گزیرنا به همین دلیل و نمایدمی

 جهت خوراکی منابع کههنگامی .(1995مر وگر) است

تراز منفی انرژی  در دام ،دننباش یکاف دام یهاازین نیتأم

قرار گرفته و ناچار به فراخوانی ذخایر بدنی خویش 

های بدنی بسته به شدّت گردد. این فراخوانی اندوختهمی

منجر به افت وزن زنده دام  غذایی محدودیّتو مدّت 

 رچا. دامی که د(2007)کالدیرا و همکاران  شودمی

 و زیرپوستی یچرب از ابتدا است خوراکی محدودیّت

 کندیم استفاده هابافتذخیره شده در  یچرب از سپس

بدن در چنین شرایطی  .(1986 و جانسون گوه-باتلر)

و مسیرهای  داخلیمنابع  بهتأمین گلوکز  جهت

 منابع و مسیرهای ازجملهشود. می سلبیوشیمیایی متو

تأمین انرژی و گلوکز مورد نیاز، فراخوانی اسیدهای 

های چربی و وارد کردن آن به چرب از منابع و بافت

مسیر و  خصوص چرخه کربسمتابولیکی به فرایندهای

طوالنی مدت و به  خوراکی محدودیّت. است گلوکونئوژنر

اتمام ذخایر  به منجر وجود آمدن تراز منفی انرژی

رب غیر استریفیه در های چگلیکوژنی و فراخوانی اسید

تغییر  باعثو در نهایت  (2011گروس و همکاران ) خون

زرین ) شودیم هابافتمعمول در فرآیندهای متابولیکی 

 بر تواندیم خوراکی محدودیّت .(2014؛ 2013و همکاران 

های خونی از قبیل ازت آمونیاکی ی فراسنجهبرخ غلظت

، گلوکاکن، نیانسول مانند هاهورمون خون، اوره و برخی

 (. 2013)کاتوندا و همکاران  باشد گذار ریتأث نیلپت و گرلین

 دتوانخون می یهاها و هورمونغلظت متابولیت ررسیب

بدن و اختالالت ایجاد شده  وسازسوختنحوه درک به 

 .(2007)کالدیرا و همکاران  کمک نمایدها در آن

 یکمبودها تشخیص یبرا خون یهاشاخص یریگاندازه

و پیشگیری از اختالالت متابولیکی و  هاتیمتابول یاحتمال

 مفید واقع شوند توانندمی نیزتغییر رویکردهای مدیریتی 

ارزیابی  ینبنابرا .(2002؛ کیدا 1987ین این و پا)پ

تواند شاخص مناسبی از وضعیت های خونی میفراسنجه

دانستن کلی متابولیسم بدن و میزان ذخایر بدنی باشد. 
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شاخص  تواندیم یخون یهافراسنجه طبیعیمحدوده 

 هاییشدر م یزیولوژیکف یتوضع ییندر تع یمناسب

؛ 2005رامین و همکاران ) باشد یرآبستنآبستن و غ

2007.) 

نقش برجسته مراتع در تأمین خوراک بخش  به توجه با

به نظر و  های عشایریخصوص دامبه اعظم دام کشور

 اخیرسنوات  سالیخشکواسطه کاهش ظرفیت مراتع به

ذخایر نقش فیزیولوژیک  تعیین منظوربهاین آزمایش 

در  دار بومی ایرانهای دنبهگوسفنددر  (دنبهچربی )

از طریق بررسی تغییرات  خوراکی محدودیّتمواجهه با 

 داردنبه غیرآبستنهای در میش های خونیفراسنجه

 .طراحی و اجرا گردید

 

 ها مواد و روش

دار نژاد آمیخته لری دنبه غیرآبستن شیمس أر 10 تعداد

 وسال  4تا  3 یسن نیانگیم با بختیاری و ترکی قشقایی

خطای استاندارد(  ±)میانگین  لوگرمیک 2/49 ±6/3وزن 

از هرگونه  یمطلوب و عار یجسم طیشرا یدارا که

صورت تصادفی به یکی  ه و بهانتخاب شد بودند یماریب

 محدودیّت و =Control; n)5) شاهد یشیآزمااز دو گروه 

هفته  دو. اختصاص یافتند =Restriction; n)5) خوراکی

با  یجهت سازگار هاشیتمام م شیآزما آغازقبل از 

های دام. به جایگاه آزمایش منتقل شدند دیجد طیمح

 متر 2/1×1 ابعاد به یانفراد یهاجایگاه درآزمایشی 

. داری شدندآبشخور و آبخوری جداگانه نگه مجهز به

 NRC (2007) خوراکیهای پایه بر مبنای توصیه رهیج

 ازکه متشکل  شد میتنظنشخوارکنندگان کوچک برای 

سازگاری  دو هفتهدر . (1 جدول) بود کاه و جو ونجه،ی

 حیواناتها به خوراک دسترسی آزاد داشتند. کلیه دام

 خوراک به آزمایش دوره کل طول در شاهد گروه

 گروهحیوانات  : در حالی کهداشتند آزاد یدسترس

به  پس از یک هفته دسترسی آزاد به خوراک، محدودیّت

 درصد 80و  65، 50 یکانپله محدودیّت هفته سهمدت 

صورت هفتگی تجربه را به (2016و همکاران  دینگ)

 آزاد یدسترس خوراک به مجدداً  آخر هفته در ونموده 

ساعت ) در دو نوبت صبح هادام به یدهخوراک. داشتند

در طول دوره گرفت.  انجام( 1800ساعت ( و عصر )0800

و وزن  روزانه صورتبه یمقدار خوراک مصرفآزمایش 

                                                      
1 Beta-hydroxybutyrate (BHBA) 
 

 قبل از نوبت غذادهی صبح گیهفت به صورت هادام

 از قبل هفته هر انتهای در یریگخون .شدگیری اندازه

 ازبا استفاده وداج  اهرگیاز س صبح نوبت یدهخوراک

 نیهپار یحاو یتریلیلیم 10 یهاولهلسوزن استریل و 

مرطوب بر روی یخ الفاصله بخون  یهانمونه. شد انجام

 ،پالسما یجداساز یبرا. نددمنتقل ش شگاهیآزما هب

و با سرعت  قهیدق 15 مدتبه خون یحاو یهالوله

rpm3500 تا  جداسازی شده یشدند. پالسما وژیفیسانتر

 وسیسلسدرجه  -20 یدر دما شیزمان انجام آزما

 مورد یخون یهافراسنجه ریمقاد. ندشد ینگهدار

 ,Mindry, BS 480) زریآناالاتو دستگاه توسط ،یبررس

China) ن،ینیکرات گلوکز، یتجار یهاتیک از استفاده با و 

 LDL-C (Low Density کل، کلسترول د،یسریگلیتراوره، 

Lipoprotein-Cholesterol)،HDL-C (High Density 

Lipoprotein – Cholesterol) ،دروژنازیده الکتات 

(LDH،)GPT (Glutamate Pyruvate Transaminase) و 

GOT (Glutamic Oxaloacetic Transaminase)  بر اساس

، کرج، آزمون پارس شرکت) دستورالعمل شرکت سازنده

و  )1BHBA(، و غلظت بتاهیدروکسی بوتیرات ایران(

با استفاده از کیت  )2NEFA(اسیدهای چرب غیر استریفیه 

 Randox ،(Randox Laboratories Ltd. UK) تجاری شرکت

مطابق با دستورالعمل  کیبا استفاده از روش فتومتر

با  VLDLغلظت  .گرفت قرار سنجشمورد کشور سازنده 

-اندازه( 1972لد و همکاران افرایدو)استفاده از معادله 

 گیری شد. 

2 Non-esterified fatty acids (NEFA) 
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منظور مقایسه داخل تیمارها در بهآمده دستبه یهاداده

بر اساس هر نقطه زمانی و بین تیمارها در هر نقطه زمانی 

 تکرار عامل عنوانبه هابا در نظر گرفتن دام Mixed هیرو

زمان ( و محدودیّتو  شاهدو تیمارهای آزمایشی ) شونده

توسط  ،اثرات ثابت عنوانبه (دهیهای خوراکهفته)

 Version 9.2, SAS) 9.2 نسخه SAS یافزار آمارنرم

Institute Inc., Cary, NC, USA )قرار  یآمار یابیمورد ارز

و  شدند انیب( Mean ± SEM) صورتبه هادادهگرفت. 

05/0P ≤ 05/0و  یداریعنوان سطح معنبه > P ≥ 10/0 

  در نظر گرفته شد. یداریبه معن لیتماعنوان به

 بر اساس مدل یشآزما ینمورد استفاده در ا یآمار مدل

  :بود یرز
Yijk =μ+ αi+ βj + αβij +ɛijk 

Yijkشده؛  یریگ، صفت اندازهμصفت؛  یانگین، مαi اثر ،

؛ و تیمار و زماناثر متقابل  αβij تیمارها؛، اثر βj ؛زمان

ɛijkدر مدل باشدیم یشآزما یخطا ماندهی، باق .

نرمال با  یعها از توزکه داده یدفرض گرد یشیآزما

(Nμijk, σ2ijkپ )کندیم یروی. 
 

Table 1- Diet and calculated nutrient composition 
Ingredients (DM %) 

Alfalfa hay 26.7 

Barley 34.9 

Wheat straw 35.5 

 

Chemical composition 

DM (%) 89.0 

Calculated ME2 (Mcal/kg) 2.13 

CP (DM %) 11.0 

NDF (DM %) 49.0 

ADF (DM %) 32.9 

EE (DM %) 2.10 

Ca (DM %) 0.51 

P (DM %) 0.24 

 

 نتایج

بر اساس نتایج مشاهده شده مقدار ماده خشک مصرفی 

 وت داشتاز نظر آماری بین دو گروه تیماری تفا

(0001/0P<شکل  ؛A1) . مشخصاً گروه محدودیت غذایی

در شاهد مقدار ماده خشک مصرفی کمتری داشت. گروه 

طول دوره آزمایش ماده خشک مصرفی یکسانی داشته 

های مختلف  داری از نظر آماری بین هفتهتغییر معنیو 

در این گروه مشاهده نگردید. گروه محدودیت خوراکی 

در هفته اول و پنجم آزمایش که دسترسی آزاد به خوراک 

داشتند مقدار ماده خشک مصرفی مشابهی با گروه کنترل 

داشته و بین این دو هفته نیز در گروه محدودیت تغییر 

در  خوراکیاهده نگردید. القای محدودیت داری مش معنی

گروه محدودیت سبب تغییر در میزان ماده خشک 

 در هفته ها دام کهیطوربه(، >0001/0P)مصرفی گردید 

ترین مقدار مصرف  کمدرصدی(  50 دوم )محدودیت

 هاهفتهنسبت به کل را در طول دوره آزمایش ماده خشک 

 هاییتمحدوداعمال  داشتند. و همچنین گروه کنترل

نیز سبب کاهش مصرف ماده ، یدرصد 80و 65خوراکی 

ای گروه محدودیت نسبت به هفته اول و هدامخشک در 

 ییغذا یتمحدود .آخر و همچنین گروه شاهد گردید

ها باعث کاهش وزن از هفته یاگر چه در برخ هایشم

تفاوت  یطورکلبه یول یدگرد یتها در گروه محدوددام

ید مشاهده نگرد یتگروه کنترل و محدود ینب دارییمعن

(80/0 P=شکل، B1 .)یتمتفاوت محدود یدرصدها 

 یشها در هفته دوم آزماسبب شد که وزن دام یخوراک

 یهانسبت به هفته مقدار ترینیین( در پادرصد 50)

 یتمحدود یهاهفته یگرخوراک و دبه آزاد  یدسترس

 65) یتدهفته سوم محدو (.>05/0Pه باشد)قرار داشت

ها نسبت به دام یخوراک یتمحدود یلبه دل یز( ندرصد

هفته دوم کاهش وزن  یبه استثنا یشآزما یهاهفته یگرد

شاخص  . این در حالی است کهرا نشان داد دارییمعن

به خود  یشیروند افزا یشهفته دوم آزما از وزن زنده

 80ها دام یش کهدر هفته چهارم آزما(. >05/0P) گرفت

روند  ،نمودند یافترا در NRCیشنهادیپ یرهج درصد

و نسبت به هفته اول شت ها ادامه داوزن دام یشافزا

در هفته  .را نشان ندادند دارییکاهش وزن معن یشآزما

 یدسترس یلدل به یتگروه محدود یهادام یشآخر آزما

 ندوزن از دست رفته را جبران نمود ،آزاد به خوراک
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نسبت به هفته اول  یشتریوزن ب یشکه افزایطوربه

 (. >05/0Pیش نشان دادند )آزما

 
 

 یشها افزادام یشاهد بعد از هفته اول آزماشگروه  در

ل و نسبت به هفته او از خود نشان دادند دارییوزن معن

وزن  یشافزا ینا (.>05/0P) داشتند یشتریب وزن زنده

 یشمانده آزما یباق یهاهفته یگراول در د نسبت به هفته

 .ماند یباق ییربدون تغ

منجر به  یشدوره آزما یط هایشم ییغذا محدودیت

و  یدهگرد یتدر گروه محدود خون گلوکزغلظت  یشافزا

غلظت گلوکز نسبت به گروه کنترل  دارییاز نظر معن

(. در هفته A2 ،شکل=P 07/0) نشان داد یشبه افزا یلتما

، غلظت این (یدرصد 65 یت)محدودسوم آزمایش 

فراسنجه در گروه محدودیت نسبت به گروه شاهد 

مختلف  یهاهفته(. >05/0Pداری داشت ) افزایش معنی

بر غلظت گلوکز نداشته در گروه شاهد  یریتأث یشآزما

 یفراسنجه از نظر آمار ینا ظتغل یشو در طول دوه آزما

و اثر  یشمختلف آزما یهاهفته .ماند یباق ییربدون تغ

 تفاوت یزن یشآزما یهاو هفته یماریت یهامتقابل گروه

 .را نشان ندادند دارییمعن یآمار

 یهاهفته ینو همچن ییغذا یتمختلف محدود درصدهای

 یریغلظت اوره خون تأث یزانبر م یشمختلف آزما

 ییربدون تغ یشفراسنجه در طول دوره آزما یننداشته و ا

  .(B2 )شکل ماند یباق

مختلف  یهاگروه یرخون تحت تأث ینینغلظت کراتاگرچه 

صدهای مختلف محدودیت غذایی در یقرار نگرفت ول

سبب ایجاد تغییراتی در غلظت این فراسنجه در گروه 

(. در گروه محدودیت C2 شکل، >01/0Pمحدودیت گردید )

به  یشیروند افزاسوم آزمایش از هفته  ینینلظت کراتغ

غلظت  یشخود گرفته و نسبت به هفته اول و دوم آزما

هفته دوم  ،در گروه شاهد(. >05/0P) داشت یباالتر

 یشنسبت به هفته اول آزما ینینغلظت کرات یشآزما

در هفته  یول(، >05/0Pنشان داد ) دارییمعن یشافزا

 ییرتغ یشآزما یهاهفته یگرنسبت به د یشسوم آزما

 یشچهارم و پنجم آزما یها. هفتهشتندا دارییمعن

اول  هفته هنسبت ب یدر حد باالتر نخو ینینغلظت کرات

 قرار داشت. یشآزما
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دست آمده نشان داد که محدودیت خوراکی بر نتایج به

سبب شد که غلظت و  اثر گذاشته BHBAو  NEFAغلظت 

این دو فراسنجه در گروه محدودیت تمایل به افزایش 

و  A3؛ شکل =05/0NEFA, P؛ =07/0BHBA, Pنشان دهند )

B3  .) بیشترین میزان افزایش غلظتNEFA  در هفته آخر

های گروه محدودیت نسبت آزمایش )هفته پنجم( در دام

غلظت (. در همین زمان مقدار >05/0Pبه گروه شاهد بود )

های این فراسنجه در گروه محدودیت نسبت به دیگر هفته

(. بیشترین >05/0Pشان داد )آزمایش میزان باالتری را ن

در گروه محدودیت نیز در هفته سوم  BHBAغلظت 

( >05/0Pآزمایش نسبت به گروه شاهد مشاهده گردید )

های نمونه گیری تفاوت ولی نسبت به دیگر هفته

 ،یسریدگل یتر غلظتنداد. غلظت داری را نشان معنی

 یمارهایت یرخون تحت تأث HDL وVLDL ،کلسترول

 ینو غلظت ا ندقرار نگرفت یشآزما یهاو هفته اییهتغذ

مختلف  یهاو هفته یماریت یهاها در گروهفراسنجه

  (.C, D, E, F 3های)شکل ماند یباق ییربدون تغآزمایش 
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قرار نگرفت  اییهتغذ یمارهایت یرتحت تأث LDL غلظت

فراسنجه در  ینغلظت ا ییغذا یتدر گروه محدود یول

 ی)دسترس پنجم آزمایش( و درصد 80چهارم ) یهاهفته

در گروه  یشآزما یهاهفته یگرآزاد( نسبت به د

  (.G2 شکل، >05/0P) کاهش یافت ییغذا یتمحدود

الکتات  یمو آنز GOT و GPT یکبد یمآنز غلظت

 اییهمختلف تغذ یمارهایت یرتأث تحت (LDH)یدروژنازده

 قرار نگرفت یشمتفاوت آزما یهاهفته ینو همچن

 (.A, B, C 4)شکل
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  بحث

شود که دام با محدودیّت در یموجب م یفصل راتییتغ

 یافتیدر یبا کمبود انرژمتعاقباً و  خوراک تیّفیو ک تیّکم

-یمها در دامکاهش وزن  که این امر موجب شودمواجه 

بدن  یچرب یفراخوان .(1997)کمالزاده و همکاران  شود

اندوخته و  خوراکی محدودیّتو مدّت ت شدّبا توجه به

؛ 1999 و بوکویر تیتاست )آمتفاوت دام بدن  یچرب

دار هنگام دنبه گوسفنداندر  .(2008کو و همکاران یکان

ستفاده از ا یّتمدت اولو یمحدودیّت خوراکی طوالن

 بنابراین. (1999 و بوکویر تیت)آ دنبه است یچرب یرذخا

 و داردنبه نژادهای بین چربی بافت در فراخوانی

 وجود چشمگیری در شرایط محدودّیت تفاوت دنبهبدون

ش انباشت گنجای همچنین و دنبه چربی باالی سطح دارد.

 است ممکن دنبه به کمتر بافت چربی زیر پوستی نسبت

 محدودیّت دوره در را داردنبه گوسفند طوالنی بقای

 موجب شود یانرژ یو در زمان تراز منف خوراکی

بافت چربی بدن، وزن بدن، . (1997)کمالزاده و همکاران 

های تولید شده از کبد، هورمون رشد، لیپوپروتئین

گلیسیریدها یک غیر استریفیه و تریهای چرب اسید

ظرفیّت طبیعی در دام برای مقابله با دوره محدودیّت 

خوراکی است که در شرایط سخت محیطی این سازگاری 

های غیر میش .(1999 و بوکویر تیتکند )آرا کسب می

قادر به فراخوانی بافت های آبستن آبستن نسبت به میش

یکی چشمگیر هستند. چربی بدون ایجاد اختالالت متابول

توان به نیاز انرژی بیشتر، اتمام ذخایر این تفاوت را می

گیکوژن و افزایش مسیر گلوکونئوژنز و فراخوانی بیشتر 

اسید چرب برای تولید ترکیبات شیر در دامهای آبستن و 

با . (2009زا مرتبط دانست )ون دورلند و همکاران تازه

 شیافزاکه  رسدیبه نظر م نیچنتوجه به مطالعه حاضر 

 یازهایبه ن ییپاسخگو یبرا یها به انرژدام ازین

سبب استفاده  خوراکی محدودّیت زماندر  کیولوژیزیف

 تیدر نها که شده بدن حتاجیما نیتأم یبرا یبدن ریاز ذخا

در گروه محدودیت و ها کاهش وزن زنده دام به

درصدی  65و  50خصوص هنگام اعمال محدودیت به

ها در . با توجه به افزایش وزن مجدد دامشودیم منجر

سترسی آزاد داشتند چنین هایی که به خوراک دهفته

دار خصوص دنبههای بومی و بهشود که داماستنباط می

ند که در مواقع دسترسی به ااین سازگاری را پیدا کرده

علوفه و مواد غذایی بتوانند عالوه بر جبران وزن ازدست 

 ذخایر بدنی نیز اضافه کنند. رفته به اندوخته 

دام است  یبرا یانرژ ینمنابع تأم ینتراز مهم یکیگلوکز 

 یدام اثرگذار است. برخ یدیآن بر عملکرد تول ییراتو تغ

گزارش کردند که گلوکز موجود در خون مادر  یناز محقق

 یواناتح یدر طول زمان آبستن ینجن یمنبع انرژ

آبستن  هاییشگلوکز در م یزاننشخوارکننده است و م

آبستن است  یرغ هاییشاز مقدار آن در م رمراتب کمتبه

 خون راگلوکز ( 2000هردت ) (.2012طباطبایی )

که توسط  ی عنوان داشتهانرژ تیاز وضع یشاخص

. باشدیتحت کنترل م یقو اریبس کیهموستات ستمیس

 تیوضعبرای  یاریمعخون همچنین  گلوکز

. این است رهیج مواد مغذی گلیکوژنیکها و دراتیکربوه

فراسنجه در نشخوارکنندگان پس از دریافت خوراک 

به خاطر حاوی کربوهیدرات قابل هضم در شکمبه 

 ابدییکاهش م ،چرب فرار یدهایاس مقدار شیافزا

 هاییشکاهش گلوکز در م یل(. دل1988)فروهلی و بلوم 

 یدرتوسط گلوکز ما ینجن یازن ینتأم یلآبستن به دل

 . پژوهشگران(2001یا و وادودار جاکوبشود ) یرتفس

 یانگرب یش راقبل و بعد زاخون غلظت گلوکز  ینتفاوت ب

رامین و همکاران ) می دانند ینمصرف گلوکز توسط جن

جذب گلوکز از روده در  یزانم کهین(. با توجه به ا2007

درصد  90از  یشاست ب یزنشخوارکننده ناچ یهادام

گلوکونئوژنز  یقنشخوارکننده از طر یهاگلوکز خون دام

کو و همکاران ی؛ کان2006ارتسن واینگ)شود یم ینتأم

 غلظت گلوکز ی با کاهشخوراک یتمحدود هنگام(. 2008

جبران  منظوربه گلوکونئوژنز در کبد یرمس یتفعال خون

با (. 2013توندا و همکاران ا)ک شوداین کمبود تحریک می

 یشبه افزا یلبر تما یست آمده مبندبه یجتوجه به نتا

 ین، چندر زمان اعمال محدودیت غذاییغلظت گلوکز خون 
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گلوکونئوژنز در  یبرا ییباال ییکه توانا شودیاستنباط م

 یسمبه متابول ییتوانا یندار وجود دارد و اگوسفندان دنبه

دار کبد گوسفندان دنبه ییفرد دنبه و توانامنحصربه

دارد  یبستگ یچرب یسمبر متابول یرگذاراندام تأث عنوانبه

 توانیم ین(. همچن2018و همکاران  بهنامیری زکریاپور)

 هاییشخوراک در م یافتکرد در زمان کاهش در یانب

 یرمس یرنظ یوشیمیاییب یرهایدار، بدن مسدنبه

 سازهاییشکه در آن از پ گیردیکار مگلوکونئوژنز را به

 یهحاصل از تجز یسرولگل یرنظ یدراتیوهیرکربغ

منظور باال بردن سطوح گلوکز خون به یبرا گلیسریدیتر

. اگرچه امکان شودیبدن استفاده م یحتاجما ینتأم

مطالعه وجود  یندر ا ینغلظت انسول یزانم یبررس

که کاهش غلظت  رسدیبه نظر م ینچن ینداشت، ول

و  زرینگلوکز خون )عنوان هورمون کاهنده به ینانسول

و همکاران،  کلیست) روییاده( هنگام پ2015همکاران، 

غلظت گلوکز در  یشافزا یلاز دال یکی تواندی( م2017

 مورد مطالعه باشد. یهادام

خوراک دام وابسته  ینغلظت اوره خون به مقدار پروتئ

وان تمیمصرفی را سن و مقدار خوراک  ینهمچن .است

 دانست یشبر مقدار اوره خون م ثیرگذارأتعوامل  از دیگر

از  یکی پیشینطبق مطالعات  (.2018پریرا و همکاران )

 (.2000اوره خون است )هردت  یشافزا یه،عالئم سوء تغذ

 یزانم بردیبه سر م یانرژ یکه دام در تراز منف یزمان

 سطحکه متعاقب آن  یابدیم یشافزا ینهآم یدهایاس یهتجز

(. 1983یکتورسون )اولتنر و و یابدیم یشاوره خون افزا

گلوکونئوژنز در مسیر در  آمینهیدهایاسمشارکت سهم 

است تخمین زده شده درصد  20-10 ندگاننشخوارکن

 یرپذیری(. با توجه به عدم تأث2008کو و همکاران ی)کان

استنباط  ینچن توانیفراسنجه اوره در مطالعه حاضر م

بدن  اییرهز منابع ذخدام در استفاده ا یتنمود که اولو

مرحله و  ینخصوص دنبه باشد و در او به یبافت چرب

 هاییناستفاده از پروتئ یسکر یتمقدار از محدود ینا

 . باشدیتر مکم اییچهماه

عمدتا از است که  یمیاییحد واسط ش یک ینینکرات

و از  شدهحاصل  های اصلی اسکلتییچهماه یسممتابول

تصفیه خون از کراتین  وظیفه. گرددیدفع م هایهکل یقطر

یه است و با کلگلومرولی  به عهده سیستم فیلتراسیون

بروز اختالل در عملکرد کلیه مقدار این فراسنجه افزایش 

 عنوانبهتوان می ینین خون راکراتبنابراین سطح . ابدی

مظفری ) دانست یهکل و سالمت از نحوه کارکرد شاخصی

در خون بسته به توده  ینینکرات ری(. مقاد2009و همکاران 

ثابت  یباًتقر ی،خوراک ینبدن و مصرف پروتئ یعضالن

از  یعنوان شاخصخون به یاست. سطوح آن در پالسما

مطرح نیز ورزش تحرک زیاد و از  یناش یعضالن آسیب

از  ینینکرات یعضالن یبپس از آس کهیطوراست، به

به سرم خون  یعضالن دیدهیبآس یهاداخل سلول

عدم . (1983 یکتورسون)اولتنر و و شودیتراوش م

واند تیم بین دو گروه آزمایشیفراسنجه  ینا تفاوت

 یعضالن هاییبو نبود آس یهاز عملکرد مناسب کل یحاک

  شود. یابیمطالعه ارز مورد یهادر دام

را در  BHBAو  NEFAمطالعات زیادی افزایش غلظت 

نتیجه محدودیت خوراکی و کاهش انرژی مورد نیاز در 

)بانچیرو وهمکاران  های مختلف گزارش نمودنددر دام

(. 2018؛ ژو وهمکاران 2016؛ محمدی و همکاران 2006

عنوان یک شاخص در معرفی به NEFAافزایش غلظت 

وز تراز منفی انرژی ربسیج ذخایر چربی بدن در زمان ب

همبستگی (. 2006بالنک شود )لییدر بدن شناخته م

وجود دارد )معلم و  BHBAو  NEFAمثبتی بین غلظت 

دلیل عدم توانایی کبد در تبدیل همه به(. 2012همکاران 

NEFA  های فراخوانی شده به انرژی، تولید اجسام

؛ 2006یابد )بانچیرو وهمکاران کتونی در کبد افزایش می

نندگان غلظت (. در نشخوارک2012معلم و همکاران 

BHBA اجسام کتونی شناخته  نمایندهعنوان در خون به

توان از وبا اندازه گیری آن می (1971شود )برگمن می

 (.2006ای دام آگاه گردید )دوراک و آنتیالر شرایط تغذیه

در ابتدای  BHBAو  NEFAدر مطالعه حاضر غلظت 

شروع آزمایش یکسان بوده ولی در طول دوره آزمایش 
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غلظت این دو فراسنجه در گروه محدودیت خوراکی تمایل 

 NEFAاگرچه تمایل به افزایش غلظت به افزایش داشتند. 

در با نتایج مطالعات پیشین در مطالعه حاظر  BHBAو 

پور تقی؛ 2006)بانچیرو وهمکاران  مطابقت داشتها دام

؛ ژو 2016محمدی و همکاران ؛ 2010و همکاران 

عدم تأثیر  بهولی مطالعات دیگری  (،2018وهمکاران 

در گوسفند اشاره  BHBAمحدودیت خوراکی بر غلظت

عدم تأثیر درصدهای  (.2006)دوراک و آنتیالر نمودند 

و  NEFAدار مختلف محدودیت خوراکی در افزایش معنی

BHBA  در این مطالعه نسبت به مطالعات دیگر ممکن است

العه ارتباط های مورد مطبه متفاوت بودن شرایط دام

های غیر آبستن استفاده در این مطالعه از دامداشته باشد. 

های دام های در حال رشد و همچنینشد که نسبت به دام

ای کمتری دارند. همچنین از دیگر نیازهای تغذیه آبستن

دالیل میتوان به کوتاه بودن دوره محدودیت خوراکی 

 نسبت به دیگر مطالعات اشاره نمود.

 یشاز افزا یانعکاس تواندیغلظت کلسترول م یشافزا

 یتفعال یشافزا یلبه دل یکبد گلیسریدهاییتر ختسا

د )واتسون و همکاران باش یکبد یپازو ل یپازل یپوپروتئینل

با توجه به عدم تغییر سطوح کلسترول خون بین  (.1993

توان علت را در امکان وجود دو گروه تیماری می

گلیسیریدهای یا عدم افزایش تریهای تنظیمی و مکانیسم

کبدی به میزانی که منجر به افزایش کلسترول شود، 

های موردی در مرتبط دانست. در هر صورت بررسی

های مورد مکانیسم تغییر سطوح کلسترول خون دام

 نماید.  دار ضروری می دنبه

LDH است که معمواًل  هایدوردوکتازاز گروه اکس یمیآنز

 شودیم یافت یزقرمز ن هایبدن و در گلبول هایدر بافت

 هایماریصدمات و ب ییشناسا یشاخص خوب برا یکو 

و خون  یهکل ،کبد ،در قلب یمآنز ینا یتفعال. در بدن است

 یبآس یهااز نشانه یکی ت واس یگرد هایاز بافت یشترب

 خون است LDH یزانم یشافزا یو عضالن یکبد

که  GPT و GOTهایآنزیم (.2004یاکووا و همکاران سوت)

از  شدندیشناخته م ALT و AST هایقبالً با اسم

هستند که با  یوشیمیاییب یندهایمهم در فرآ هاییمآنز

و  یکبد هاییببه آس توانیم هاغلظت آن گیریاندازه

ای که در مطالعه. (2010د )هفناوی و همکاران بریپ یبافت

خوراک دچار  یتمحدود دلیلکه به ییبزهابر روی 

 یممقدار آنزنشان داده شد که شدند  یآبستن یتمسموم

 تواندیه مک یافتیش ترانسفراز افزاینوآسپارتات آم

. باشدافزایش تجزیه چربی  خاطربه یکبد یبآس دلیلبه

 یبکه در زمان آساند این پژوهشگران بیان کرده همچنین

 یلفسفاتاز و گاما گلوتام ینآلکال یتمقدار فعال یکبد

(. 2010یابد )هفناوی و همکاران یم یشافزاترانسفراز نیز 

از  ینوترانسفرازآسپارتات آم یمآنز یزانم یشافزا

عنوان شده در گوسفند  یآبستن یتمسموم یهانشانه

(. در صورت بروز هرگونه اختالل 2000)وان ساون  است

لظت غ زمان یندر ا های کبدیدر عملکرد سلول

و  اییآجیابد )یم یشافزاGPT و GOT هاییمآنز

را  ها(. عدم تغییر در غلظت این آنزیم2004گا واودوت

های توان به عملکرد کبدی مناسب و فقدان آسیبمی

 ها نسبت داد.کبدی، و عضالنی در این دام

 

 نتیجه گیری

ها، غلظت نتایج نشان داد که با محدودیّت غذایی، وزن دام

کراتینین پالسمای دام تحت تأثیر قرار گرفت. با گلوکز و 

توجه به غالبیت سیستم سنتی و عشایری پرورش 

گوسفند در ایران و وابستگی بسیار زیاد این شیوه ها به 

مراتع و نیز خشکسالی های سنوات اخیر که منجر به افت 

اند، ریسک مواجهه توان مراتع در تأمین نیازهای دام شده

ای و متعاقب آن اختالل در تغذیه دام با محدودیّت

های متابولیسم طبیعی بدن و تغییر سطوح فراسنجه

افزایش یافته است. بنابراین بر مبنای نتایج حاضر  خونی

گیری کرد که وجود دنبه در نژادهای توان چنین نتیجهمی

بومی، خصوصاً در شرایط مدیریّت سنتی و عشایری 

ین نیازهای پایه عنوان منبعی جهت تأمتواند بهمی

متابولیکی و حفظ توان تولید شیر و عاملی جهت حفظ 

هموستازی و توانمندی دام در جلوگیری و کاهش 



 21                                                                                دار غیر آبستندنبههاي هاي خونی در میشبر وزن بدن و فراسنجه تأثیر محدودیّت خوراکی

 

 

مضرات اختالالت متابولیکی محسوب گردد. بررسی 

ذخیره و آزادسازی انرژی در دنبه نیازمند مطالعات 

 ای، فیزیولوژیکی و مولکولی بیشتری است.تغذیه
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Introduction: Livestock systems in developing countries located in tropical and sub-tropical regions 

are heavily dependent on the natural resources (i.e. pastures). In these countries, decreased pasture 

availability and quality during the dry season have negative effect on performance and health of dairy 

ruminants. In these conditions, energy intake does not meet energy requirements for body 

maintenance, fetal growth and milk production, which results in negative energy balance, and high 

adipose tissue mobilization. Studies have shown that the risk of metabolic disorders would 

considerably increase if adaptation to NEB fails, affecting performance as well as overall health and 

welfare of animal. Fat-tailed sheep, such as the Lori-Bakhtiari and Turkey-Qashqai breeds, are raised 

in semi-arid regions of Eastern and Southern Africa, Central Asia, as well as numerous countries in 

the Middle-East. The common characteristic of all fat-tailed sheep is the deposition of a substantial 

amount of fat in the tail. Fat-tailed sheep are known for being highly resilient to harsh environmental 

conditions such as those related to the dry season such as water scarcity and low quality pastures and 

feedstuffs. According to the literature, fat depots are differently regulated in fat-tailed sheep compared 

to other sheep breeds during periods of feed scarcity. However, most of these studies have been 

performed in sheep breeds used for meat production. 

Material and methods: The present study was carried out in the experimental farm of Yasouj 

University (Naregah, Yasouj, Iran). All animal procedures followed the ethical law on Animal 

Protection and were approved by the Committee of Animal Experiments (Yasouj University, Iran). 

All ewes used in this study were visually healthy and had no signs of diarrhea. The present study was 

carried out to investigate the negative effect of a reduced energy intake on the body weight and blood 

metabolites of non-pregnant fat-tailed ewes. In this experiment, 10 non-pregnant fat-tailed ewes 

(Lori-Bakhtiari and Turkey-Qashqai) with average age 3.6 ± 0.3 y and BW 49.2 ±3.60 kg were used. 

During the trial, all animals were kept in individual pens (1.2 × 1.0 m2) located in a closed barn. Each 

pen was equipped with a separate drink and feed container. Two weeks before the start of the 

experiment all animals were fed with a total mixed ration (TMR) diet formulated to fulfill 100% of 

the energy requirements recommended by the NRC (2007). Then, animals were randomly allotted 

into one of the two experimental groups, including control (n= 5) and the feed restriction (n=5) 

groups. Ewes of the control group had ad libitum access to the diet from wk 1 to wk 5 (end of 

experiment). The feed restriction group was fed with a diet equivalent to the 100%, 50%, 65%, 80%, 

mailto:mzarin@yu.ac.ir
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and 100% of the energy content of the dry diet on wk1, wk2, wk3, wk4 and wk5, respectively. During 

the entire experimental period, TMR was provided to the animals twice a day (0800 and 1700). In 

addition, animals had free access to drinking water and mineral blocks throughout the entire 

experimental period. The individual feed intake was recorded daily by weighing the offered TMR 

and the ort in the next morning before feeding. The ewes were weighed weekly on the last day of 

each experimental week. During the entire experimental period, blood samples were collected weekly 

from the jugular vein using heparinized vacuum tubes (6 mL) at 0730 (before feeding). All blood 

samples were kept in wet ice and then centrifuged at 3,500 × g for 15 min. The plasma was then 

aliquoted (1.5 mL) and stored at -20°C. The plasma concentration of glucose, urea, creatinine, 

triglyceride, cholesterol, albumin, low density lipoprotein-cholesterol (LDL-C), high density 

lipoprotein–cholesterol (HDL-C), as well as the plasma activity of lactate dehydrogenase (LDH), 

glutamate pyruvate transaminase (GPT), and glutamic oxaloacetic transaminase (GOT) were 

determined using commercial kits (Pars Azmoun, Karaj, Iran), and NEFA and BHBA were measured 

by a RANDOX (Randox LTD, UK) commercial kit, and an automated analyzer (Mindray, B850, 

China), following manufacture’s instructions. The concentration of very-low-density lipoprotein 

(VLDL) was determined using the following equation: VLDL (mg/dl) = TG × 0.20.  

The data was tested for normal distribution using the UNIVARIATE procedure of SAS (SAS Institute 

Inc., Cary, NC, USA, 2002-2008, Release 9.2). The data was evaluated using the MIXED procedure 

of SAS. The model included treatment (control and feed restriction), time (from wk 1 to wk 5), and 

the interaction (treatment × time) as fixed effects. The individual ewe was set as a repeated subject. 

Concentrations of metabolites were considered dependent variables. Significant differences were 

considered significant if P<0.05, and a tendency if 0.05 <P <0.10. Results are presented as means ± 

SEM. 

Results and discussion: Obtained results showed that feed restriction reduced dry matter intake in 

the restriction group (P<0.001). Different feed restriction percentage affected BW (P<0.01), and the 

lowest was related to the wk 2 in the restriction group (P<0.05). Among blood metabolites, plasma 

glucose, NEFA, and BHBA concentration tended to increase in the restriction group (P= 0.07). 

Plasma creatinine concentration was not affected by feed treatment yet the sampling times had 

significant effect on the same parameter in the restriction group (P<0.05). The other plasma 

metabolites were not affected by the feed restriction and sampling times except the LDL 

concentration at wk 4 in the restriction group (P<0.05).  

Conclusion: In conclusion, feed scarcity in tropical regions could affect body weight in the non-

pregnant ewes. Per our observation, fat-tail tissue could also be considered as an energy source in 

these types of breeds, specially during the pregnancy and feed scarcity since blood metabolites were 

only insignificanly affetected.  
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