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چکیده
زمینه مطالعاتی :بولدنون آندسیلینات یک استروئید آنابولیک است که باعث تحریک تولید پروتئین می شود .بولدنون می
تواند باعث افزایش سایز ماهیچه در بره ها و کاهش نیازهای غذایی آنها شده و باعث افزایش مصرف خوراک شود.
استروئیدهای آنابولیک سنتز پروتئین در بافت های ماهیچه را افزایش می دهند .از طرفی ،سطوح باالی پروتئین خوراک
می تواند محتوای آمینواسیدی در دسترس بافت ها را افزایش داده و سبب سنتز بیشتر پروتئین توسط آندروژن ها
شود .هدف :این پژوهش با هدف بررسی اثر تزریق بولدنون آندسیلینات و سطح پروتئین جیره غذایی بر روی عملکرد
پروار ،قابلیت هضم مواد مغذی و خصوصیات الشه بره های آمیخته رومانف-مغانی انجام گردید .روش کار :این
پژوهش با استفاده از  ۲۰رأس بره نر رومانف-مغانی در قالب طرح کامالً تصادفی با آرایش فاکتوریل ( )۲×۲با  ۴گروه
آزمایشی و  ۵تکرار (بره) در هر گروه انجام شد .عوامل اصلی در این پژوهش اثر تزریق بولدنون آندسیلینات (عدم
تزریق یا تزریق  ۵میلی گرم بولدنون به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) و سطح پروتئین جیره غذایی ( 1۲یا  16درصد ماده
خشک) بودند .طول مدت آزمایش  ۷۵روز بود .نتایج :نتایج نشان داد که اثر تزریق بولدنون باعث تغییرات معنی داری
در میانگین افزایش وزن کل و میانگین افزایش وزن روزانه کل در بره ها شد ( .)P>0/05افزایش سطح پروتئین باعث
افزایش معنیداری در میزان قابلیت هضم پروتئین خام شد ( .)P<0/01غلظت نیتروژن اورهای خون در ماه اول (تزریق
هورمون) تحت تأثیر عامل هورمون قرار گرفت و به طور معنی داری کاهش یافت .)P<0/05( .غلظت پروتئین خون در
پایان ماه اول (تزریق هورمون) به طور معنی داری تحت تأثیر تزریق هورمون افزایش یافت ( .)P<0/05همچنین میزان
پروتئین کل سرم خون تحت تأثیر اثر متقابل هورمون با پروتئین قرار گرفت عامل پروتئین اثر معنیداری بر غلظت گلوکز
خون داشت .میزان تری گلیسیرید خون بهطور معنیداری با تزریق هورمون در ماه اول تغییر کرد ( .)P<0/05نتیجه
گیری نهایی :با توجه به نتایج به دست آمده تزریق بولدنون آندسیلینات و سطح مختلف پروتئین جیره متابولیسم پایه
پروتئین را در برههای آمیخته تغییر داده و انرژی را در بافت ها صرف سنتز و انباشت پروتئین میکند.
واژهگان کلیدی :آمیختههای رومانف-مغانی ،بولدنون آندسیلینات ،خصوصیات الشه ،عملکرد پروار ،فراسنجههای خونی
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مقدمه

اثرات آنابولیکی هورمونهای استروئیدی باعث افزایش

تاریخچه پرورش گوسفند در ایران به گذشتههای بسیار

ساخت پروتئین و نیز انباشت پروتئین در ماهیچهها

دور میرسد و از دیرباز گلهداری و پرورش گوسفند از

میشوند و از طرف دیگر سطوح باالی پروتئین جیره

فعالیتهای عمده بخش کشاورزی در ایران بوده است.

باعث افزایش اسیدآمینه در دسترس در بافتها و

از مشکالت پرورش گوسفند در ایران عدم اصالح نژاد

ساخت پروتئین بیشتر توسط آندروژنها میشود

گوسفندان ایرانی است و به همین خاطر صفات

(هاسنر  .)۲۰۰۵بولدنون آندسیلینات

اقتصادی در گوسفندان ایرانی بهبود چندانی نداشته و

) undecylenateبهعنوان یک استروئید آنابولیک است که

پرورش صنعتی این حیوان در کشور رونق نداشته

در چارپایان اهلی استفاده شود (کانیزو و همکاران

است (نوریان سرور  .)۲۰13ازجمله گوسفندان ایران

 .)۲۰۰۷بولدنون اندازه ماهیچه را به دلیل افزایش

نژاد مغانی است که محل پرورش این نژاد دشت مغان

باالنس مثبت نیتروژن ،تحریک تولید پروتئین و کاهش

استان اردبیل است .این نژاد یکی از مهمترین نژادهای

تخریب پروتئین ،افزایش میدهد و عالوه بر این ،در

گوشتی کشور است و قابلیت خوبی برای تولید برههای

مقدار آب بدن ،یونهای نیتروژن ،سدیم ،پتاسیم و

سنگین دارد (حسین زاده و همکاران  .)۲۰1۰در طی

کلسیم تعادل ایجاد میکند (فوربز  .)198۵گابر و

سالهای اخیر طرح افزایش بهرهوری نژادهای بومی

همکاران ( )۲۰۰6با بررسی اثرات تزریق بولدنون

ازجمله نژاد مغانی از طریق آمیختهگری با نژادهای

آندسیلینات بر روی بره های نر ،افزایش پروتئین سرم

پربازده خارجی مانند نژاد رومانف بهمنظور بهبود

خون و باالنس مثبت نیتروژن ،افزایش قابلیت هضم

بازده رشد و کاهش دنبه اجرا میشود .نژاد رومانف در

پروتئین و به طور کلی افزایش نرخ رشد و عملکرد را

سرتاسر جهان به خاطر بلوغ جنسی زودهنگام ،فصل

در بره های نر دریافت کننده بولدنون مشاهده کردند.

تولیدمثلی بلند و بازده تولیدمثل باال شناختهشده است

همچنین توسون و همکاران ( ،)۲۰1۲ایستاس و همکاران

(استانفورد و همکاران  .)1998گوشت اصلیترین تولید

( )1998نیز با بررسی اثرات استروئیدها در بره ها،

گوسفند محسوب میشود که بهطور سنتی اهمیت

افزایش تثبیت نیتروژن و بهبود انباشت پروتئین در بدن

ویژهای در الگوی مصرفی مردم ایران دارد (صادقی و

را مشاهده نمودند .مصرف پروتئین ناکافی باعث کاهش

همکاران  .)۲۰1۲بهطور متوسط  16/۵درصد الشه

آمونیاک شکمبه میشود ،بنابراین بر روی رشد

برههای پرواری را چربی قابلتفکیک تشکیل میدهد که

باکتریهای شکمبه اثرات منفی دارد و باعث کاهش

این رقم در گوسفندان بالغ ممکن است تا  3۵درصد نیز

مصرف غذا ،هضم و عملکرد میشود .از طرفی ،مصرف

برسد که از معایب عمده گوشت گوسفند از حیث اقتصاد

بیش از اندازه پروتئین باعث افزایش هزینه خوراک و

تولیدکنندگان و مصرفکنندگان است (نیک خواه .)1993

کاهش سود اقتصادی میگردد .تشخیص سطح مناسب

درزمینه افزایش تولید گوشت و بازده رشد یکی از

پروتئین در جلوگیری از آلودگیهای ناشی از ورود

کارهایی که میتوان انجام داد استفاده از استروئیدهای

آمونیاک حاصل از هضم به داخل اتمسفر نیز دخیل

آنابولیک برای افزایش بازده الشه برهها و کاهش میزان

است (کسر و بیالل  .)۲۰۰8پژوهشهای انجامشده بر

چربی آنهاست .استروئیدهای آندروژنیک-آنابولیک

روی برههای آمیخته رومانف-مغانی نشان دادهاند که

گروهی از ترکیبات ساختگی هستند که نقش

میزان پروتئین خون این آمیختهها در سطح باالیی در

تستوسترون در بدن را ایفا میکنند و دو اثر عمده

مقایسه با نژاد خالص مغانی دارد که میتواند نشان از

آندروژنیک و آنابولیک دارند (مدلینسکی و فیلد .)۲۰۰6

راندمان باالتر متابولیسم پروتئین در این آمیختهها

(Boldenone
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باشد (نشانه و همکاران  .)۲۰16ازآنجاییکه مطالعاتی

مختلف گروهبندی شدند .بره ها در یک جایگاه سیمانی

در این زمینه بر روی برههای آمیخته رومانف-مغانی

به صورت انفرادی در باکس های جداگانه نگهداری

وجود ندارد لذا هدف از این مطالعه بررسی اثر تزریق

شدند و تغذیه بره ها نیز به صورت انفرادی در جایگاه

بولدنون آندسیلینات و سطح پروتئین جیره غذایی بر

ها صورت گرفت .جیرهها دو بار در روز به نسبت

عملکرد ،قابلیت هضم مواد مغذی و خصوصیات الشه

مساوی در ساعات  9و  1۷در اختیار برهها قرار گرفت.

برههای آمیخته رومانف-مغانی بود.

مصرف خوراک از طریق تفاضل خوراک دادهشده با
باقیمانده روز بعد تعیین شده و ضریب تبدیل از طریق

مواد و روش

تقسیم میزان خوراک خورده شده روزانه بر افزایش

این پژوهش با استفاده از  ۲۰رأس بره نر رومانف-

وزن روزانه محاسبه گردید .در انتها تمامی برهها ذبح

مغانی با میانگین سن  ۵ماه و وزن اولیه  3۰کیلوگرم در

شده و خصوصیات الشه شامل درصد الشه گرم،

قالب طرح کامالً تصادفی با آرایش فاکتوریل ( )۲×۲با ۴

درصد الشه سرد ،درصد دنبه و ضخامت چربی کمر

گروه آزمایشی و  ۵تکرار (بره) در هر گروه انجام شد.

اندازهگیری شد .الشه سرد پس از  ۲۴ساعت قرار

عوامل اصلی در این پژوهش اثر تزریق بولدنون

گرفتن در سردخانه وزن شد و ضخامت چربی کمر بین

آندسیلینات (عدم تزریق یا تزریق  ۵میلیگرم بولدنون

مهره های  1۲و  13با دقت توسط یک کولیس دیجیتالی

به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) و سطح پروتئین جیره

اندازهگیری شد .بهمنظور بررسی عملکرد پروار برهها

غذایی ( 1۲و  16درصد ماده خشک) بودند .طول مدت

هر دو هفته یکبار توزین شده و افزایش وزن روزانه

آزمایش  ۷۵روز بود .گروههای آزمایشی شامل )1

محاسبه شد .بهمنظور بررسی فراسنجههای خونی از

برههای تغذیهشده با جیره حاوی  1۲درصد پروتئین

تمامی برهها  3ساعت پس از مصرف خوراک صبح در

بدون تزریق بولدنون )۲ ،برههای تغذیهشده با جیره

انتهای ماه اول خونگیری از طریق رگ گردنی انجام

حاوی  1۲درصد پروتئین خام با تزریق بولدنون)3 ،

گرفت .خون گرفتهشده در لولههای حاوی مواد ضد

برههای تغذیهشده با جیره حاوی  16درصد پروتئین

انعقاد ریخته شده و به مدت  ۲۰دقیقه با دور  3۵۰۰در

خام بدون تزریق بولدنون و  )۴برههای تغذیهشده با

دقیقه سانتریفوژ و سرم آنها جداسازی شد و تا زمان

جیره حاوی  16درصد پروتئین با تزریق بولدنون

اندازهگیری ،در دمای  -۲۰درجه سانتیگراد نگهداری

بودند .میزان تزریق بولدنون آندسیلینات  ۵میلیگرم به

شدند .اندازهگیری پروتئین کل ،تری گلیسیرید ،نیتروژن

ازای هر کیلوگرم وزن دام و زمان تزریق بهصورت

اورهای خون و گلوکز با استفاده از کیتهای

هفتهای یکبار به مدت چهار هفته بود و چهار هفته آخر

آزمایشگاهی (شرکت پارس آزمون ،ایران) و با استفاده

پروار نیز هیچ تزریقی صورت نگرفت .تنظیم جیرهها با

از دستگاه اسپکتروفتومتر اندازهگیری شد .پس از انجام

(version

محاسبات اولیه و جمعآوری دادهها ،جهت تجزیه و

) 1.0.21انجام گرفت (جدول  .)1برههای این پژوهش از

تحلیل آماری دادهها با استفاده از نرمافزار  SASدر

گوسفندداری شرکت تعاونی  91۴کلور واقع در شهر

قالب طرح کامالً تصادفی و آزمایش فاکتوریل ،با رویه

کلور از توابع شهرستان خلخال در استان اردبیل تهیه

 GLMطبق مدل آماری زیر انجام شد .همچنین وزن

شد که محل اجرای طرح آمیخته گری نژاد مغانی توسط

شروع پروار نیز به عنوان یک عامل کوواریت در مدل

سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل میباشد .برهها

آماری آورده شده بود که به دلیل عدم معنی داری از

بر اساس وزن بدن و بهصورت تصادفی در تیمارهای

مدل حذف شد:

استفاده از نرمافزار  CNCPSگوسفندی
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Y=μ+Ai+Bj+ ABij+eijk
که در این مدل  Aاثر سطح پروتئین B ،اثر هورمونAB ،

اثر متقابل سطح پروتئین و هورمون و  eنیز اثر اشتباه
آزمایشی بود.
جدول  -1مواد تشکیلدهنده و ترکیبات شیمیایی جیرههای غذایی (برحسب درصد در ماده خشک)
Table 1- Ingeredients and chemical compound of experimental diets
مکمل معدنی و
نمک

بی کربنات سدیم

ویتامینه

سبوس
ذرت

گندم

کنجاله سویا

Salt

Sodium
bicarbonate

Mineral
& vitamin
supplement

Corn

Wheat
bran

0.25

0.7

0.5

15

5.0

2.5

0.25

0.7

0.5

8

6.1

11.45

فسفر

کلسیم

Phosphorus
)(%

Calcium
)(%

)Fat (%

چربی خام

جو

یونجه

جیره های آزمایشی

Alfalfa

Experimental
Diet

Soybean
meal

Barley

27

50

23

50

پروتئین خام
Crude
)protein (%

جیره با پروتئین %1۲
CP 12%
جیره با پروتئین %16
CP 16%

انرژی متابولیسمی )(M cal/kg
)Metabolizable energy (Mcal/kg

0.35

0.8

4.1

12

2.56

0.35

0.8

3.6

16

2.56

جیره با پروتئین %1۲
CP 12%
جیره با پروتئین %16
CP 16%

نتایج و بحث

استات) را گزارش کردند که این افزایش وزن در ارتباط

عملکرد پروار :نتایج حاصل از عملکرد پروار در جدول

با کاهش تجزیه پروتئین در ماهیچهها بود .آندروس و

 ۲نشان می دهد که ضریب تبدیل خوراک در کل دوره و

همکاران ( )19۴9در بررسی اثر سطوح پروتئین 1۲ ،1۰

میانگین افزایش وزن کلی تحت تأثیر سطح پروتئین قرار

و  1۴درصد بر روی گوسالههای پرواری نشان دادند

نگرفتند ( .)P>0/05همچنین میانگین افزایش وزن روزانه

که گوسالههای دریافتکننده جیره حاوی  1۰درصد

کل و وزن انتهای پروار نیز با افزایش سطح پروتئین

پروتئین خام بهطور معنیداری رشد آهستهتری نسبت

تغییر معنیداری نکرد ( .)P>0/05درحالیکه اثر تزریق

به گوسالههای دریافتکننده جیره با  1۲و  1۴درصد

بولدنون باعث تغییرات معنیداری در میانگین افزایش

پروتئین خام داشتند.

وزن کل و میانگین افزایش وزن روزانه در برهها شد

گابر و همکاران ( )۲۰۰9با تزریق بولدنون به برههای

( .)P<0/05همچنین ضریب تبدیل خوراک ()P= 0/0572

نر نشان دادند که بازده رشد بدن و میانگین وزن بدن

نیز در تیمارهای تحت تأثیر بولدنون تمایل به

بهطور معنیداری در گروههای دریافتکننده بولدنون

معنیداری نشان داد .بونتینگ و همکاران ( )198۷نشان

در مقایسه با گروه کنترل افزایش یافت و همچنین

دادند که برههای تغذیه شده با خوراک با انرژی باال

بولدنون عملکرد برههای نر را بهبود بخشید .در

همراه با افزایش سطح پروتئین به باالی  1۴درصد،

مطالعات مشابه برای بولدنون توسط توسون و

برتری در عملکرد رشد نشان ندادند .همچنین ساینت-

همکاران ( )۲۰1۲شرح داده شده است که استفاده از

اسمیت و همکاران ( )1989افزایش معنیدار وزن بدن را

استروئید آنابولیک بولدنون آندسیلینات باعث بهبود نرخ

در برههای تیمار شده با آندروژن آنابولیک (ترنبلون

رشد میشود .این نتیجه میتواند در ارتباط با تحریک
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فرآیند ساختاری بافت بدن توسط سنتز غیرمستقیم

حیوان و نیز تفاوتهای نژادی میباشد (عزت پور

پروتئین به همراه تحریک با هورمون رشد ،ترشح

 .)۲۰۰۲در بررسی تأثیر آندروژن های آنابولیک،

فاکتور رشد شبه انسولین ،یا کاهش سطوح گیرندههای

سلیمان و همکاران ( )۲۰1۰نشان دادند که برههای تیمار

به

شده با آندروژنهای اگزوژنوس ضریب تبدیل غذایی

گلوکوکورتیکوئیدهای آندوژنوس باشد .در موافقت با

بهتری را نسبت به گروههای کنترلشده داشتند که نتایج

نتایج پژوهش های حاضر ،کسکونتونا و اوگون ()۲۰۰۵

یافتههای ما نیز مطابق با نتایج این پژوهش است .بازده

در بررسی اثر سطوح پروتئین در برههای پرواری نژاد

خوراک برآورد بسیار مناسبی از مناسب بودن مواد

تورک گلدی ،بهبود ضریب تبدیل غذایی را با افزایش

مغذی جیره تحت آزمایش میباشد .جیرههایی که میزان

سطح پروتئین مشاهده نکردند .ضریب تبدیل غذایی از

باالیی از مواد مغذی موردنیاز جهت افزایش وزن را

میزان مصرف خوراک به ازای افزایش هر کیلوگرم وزن

تأمین میکنند ،در مقایسه با جیرههایی که چنین

زنده حاصل میشود که مشخص میکند دام تا چه

شرایطی را فراهم نمیآورند ،معموالً بازده بیشتری

اندازه خوراک مصرفشده را به اضافهوزن تبدیل

دارند .درواقع حیوان با افزایش وزن سریع ،استفاده

نموده است .بهطورکلی زیادشدن ضریب تبدیل میتواند

کمتری از کل خوراک مصرفی جهت نگهداری خود کرده

در اثر افزایش مصرف خوراک و کاهش رشد باشد.

و بیشتر آن جهت افزایش وزن مورد استفاده قرار

ضریب تبدیل غذایی تحت تأثیر جیره غذایی ،سن و وزن

میگیرد (نیک خواه و امانلو .)1991

گلوکوکورتیکوئیدی

و

حساسیت

جدول  -2اثر تزریق بولدنون آندسیلینات و سطح پروتئین جیره های غذایی بر عملکرد پروار
Table 2- Effect of boldenone undecylenate and dietary protein level on fattening performance
گروه های آزمایشی

P-value
اثر هورمون

اثر پروتئین

Protein×hormone

Hormone
effect

Protein
effect

اثر متقابل

SEM

عملکرد

تیمار ۴

تیمار 3

تیمار ۲

تیمار 1

T4

T3

T2

T1

0.251

0.488

0.914

1.148

29.62

31.8

31.11

30.56

)IBW1 (kg

0.333

0.787

0.864

0.982

44.47

45.18

45.28

44.03

وزن پایان پروار (کیلوگرم)

0.386

0.023

0.504

0.432

14.85

13.38

14.17

13.47

0.386

0.023

0.504

0.007

0.256

0.230

0.244

0.232

0.484

0.057

0.481

0.360

7.274

8.269

7.791

8.271

Performance
وزن ابتدای پروار (کیلوگرم)

)FBW2 (kg
میانگین افزایش وزن کل
(کیلوگرم)
TWG3

)(kg
میانگین افزایش وزن روزانه
کل (کیلوگرم)
TADG4

)(kg/d
ضریب تبدیل خوراک
FCR5

T1بره های تغذیه شده با جیره حاوی  %1۲پروتئین خام بدون تزریق بولدنونT2 ،بره های تغذیه شده با جیره حاوی  %1۲پروتئین خام با تزریق
بولدنونT3 ،بره های تغذیه شده با جیره حاوی  %16پروتئین خام بدون تزریق بولدنونT4 ،بره های تغذیه شده با جیره حاوی  %16پروتئین خام با
تزریق بولدنون.
T2

T1

Lamb fed diet containing 12% protein without boldenone injection, Lamb fed diet containing 12% protein and boldenone
injection, T3Lamb fed diet containing 16% protein without boldenone injection, T4Lamb fed diet containing 16% protein and
boldenone injection.
1Initial body weight, 2Final body weight, 3Total weight gain, 4Total average daily gain, 5Feed conversation ratio
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خصوصیات الشه و خوراک مصرفی :بر اساس نتایج

اهمیت دارد که مقدار مواد مغذی قابلدسترس به حیوان

به دست آمده در جدول  3میانگین خوراک مصرفی کل

را جهت سالمت و تولید مشخص میکند .مقدار ماده

دوره در برههای رومانف-مغانی تحت اثر تزریق

خشک مصرفی واقعی و یا تخمین دقیقی از آن برای

بولدنون و سطوح مختلف پروتئین جیره غذایی قرار

فرموله کردن جیرههای غذایی جهت پیشگیری از

نگرفت .همچنین درصد الشه گرم ،درصد الشه سرد،

مصرف کمتر از حد و یا بیشتر از حد مواد مغذی و

ضخامت چربی کمر و چربی دنبه تفاوت معنیداری در

کاربرد مؤثر استفاده از مواد مغذی دارای اهمیت است

بین تیمارهای آزمایشی نداشت و تحت اثر تزریق

( .)NRC 2007دبیری ( )۲۰16گزارش کرد که سطح

هورمون و سطوح مختلف پروتئین جیره غذایی قرار

پروتئین  16و  18درصد اثر معنیداری بر روی مصرف

نگرفتند ( .)P> 0/05کایا و همکاران ( )۲۰۰9تفاوتی را

خوراک نداشت .روشا و همکاران ( )۲۰۰۴اثر سطوح

در مصرف ماده خشک در گروههای تغذیهشده با

پروتئین را بر مصرف ماده خشک و مصرف خوراک

خوراک حاوی  13و  16درصد پروتئین مشاهده نکردند.

مشاهده نکردند.

مقدار ماده خشک مصرفی اساساً بدینجهت در تغذیه
جدول  -3اثر تزریق بولدنون آندسیلینات و جیره های با سطوح مختلف پروتئین بر خصوصیات الشه و مصرف ماده خشک
Table 3- Effect of boldenone undecylenate and dietary protein level on carcass characteristics and feed intake
گروه های آزمایشی

P-value
اثر هورمون

اثر پروتئین

Protein×hormone

Hormone
effect

Protein
effect

0.735

0.735

0.667

0.063

0.659

0.827

0.909

1.891

45.30

0.56

0.903

0.705

1.874

46

46.65

0.704

0.738

0.878

1.825

43.95

42.63

43.53

0.552

0.276

0.645

0.391

2.92

3.12

2.5

3.18

0.486

0.175

0.830

0.275

2.09

2.68

2.35

2.54

اثر متقابل

SEM

تیمار ۴

تیمار 3

تیمار ۲

تیمار 1

T4

T3

T2

T1

1.856

1.900

1.906

1.906

44.03

44.67

45.10

45.60

46.49
43.62

خصوصیات الشه
Carcass characteristics
ماده خشک مصرفی
(کیلوگرم در روز)
DMI
الشه سرد (درصد)
)Cold carcass (%
الشه گرم (درصد)
)Hot carcass (%
الشه بدون دنبه (درصد)
)Carcass without tail (%
دنبه (درصد)
)Fat tail (%
ضخامت چربی کمر (میلی
متر)
)Back fat thickness (mm

T1بره های تغذیه شده با جیره حاوی  %1۲پروتئین خام بدون تزریق بولدنونT2 ،بره های تغذیه شده با جیره حاوی  %1۲پروتئین خام با تزریق
بولدنونT3 ،بره های تغذیه شده با جیره حاوی  %16پروتئین خام بدون تزریق بولدنونT4 ،بره های تغذیه شده با جیره حاوی  %16پروتئین خام با
تزریق بولدنون.
T1

Lamb fed diet containing 12% protein without boldenone injection, T2Lamb fed diet containing 12% protein and
boldenone injection, T3Lamb fed diet containing 16% protein without boldenone injection, T4Lamb fed diet containing
16% protein and boldenone injection.
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نتایج به دست آمده در پژوهش های مذکور با نتایج

ازآنجاییکه ترکیبات آندروژنی ازجمله بولدنون

گزارش شده مطابقت دارد .در این مطالعه همان طور که

بهواسطه

افزایش

مشاهده گردید تغییرات معنی داری در خصوصیات

پروتئینسازی و کاهش تجزیه آن و ذخیره پروتئین در

الشه با تزریق هورمون و تغییر سطح پروتئین از  1۲به

بافتها و ماهیچهها میشوند ،درنتیجه انرژی برای

 16درصد وجود نداشت .دبیری ( )۲۰16در آزمایشی بر

سنتز چربی در بافتها هدر نخواهد شد .در نتیجه

روی برهها نشان داد که تفاوت معنیداری در ترکیبات

استفاده از آندروژن های آنابولیک می تواند موجب

الشه و خصوصیات الشه بین تیمارهای تغذیهشده با

افزایش بازده الشه برهها و کاهش میزان چربی الشه

سطوح مختلف پروتئین وجود ندارد .فروزنده و

شود (آندروس و همکاران  )19۴9و انرژی را صرف

همکاران ( )۲۰۰1گزارش کردند که سطوح پروتئین 1۲

انباشتن پروتئین در بافتهای بدن کرده و از انباشت

یا  1۵درصد بر روی راندمان الشه در برههای نائینی

چربی جلوگیری نماید .ازآنجاییکه نژاد آمیخته نیم دنبه

اثری نداشت .ابراهیمی و همکاران ( )۲۰۰۷هیچ اثری از

رومانف-مغانی ،نژادی اصالحشده برای کاهش دنبه

سطح پروتئین را بر روی ضخامت چربی پشت در

است میزان انباشت چربی در آنها کمتر بوده و

برههای نژاد مهربان نیافتند.

تغییرات معنیداری نیز در نتایج آزمایش برای کاهش

فعالیتهای

آنابولیک

باعث

معنیدار چربی دنبه در آنها مشاهده نشد.
جدول  -4اثر تزریق بولدنون آندسیلینات و سطح پروتئین جیره غذایی بر قابلیت هضم مواد مغذی
Table 4- Effect of boldenone undecylenate and dietary protein level on apparent nutrient digestibility
P-value

گروه های آزمایشی

اثر هورمون

اثر پروتئین

Protein×hormone

Hormone
effect

Protein
effect

اثر متقابل

SEM

موارد (درصد در

تیمار ۴

تیمار 3

تیمار ۲

تیمار 1

T4

T3

T2

T1

0.601

0.889

0.776

2.532

59.19

57.78

58.31

60.72

0.958

0.881

0.920

3.200

61.14

60.22

61.37

60.92

0.630

0.639

0.329

2.059

77.26

77.23

74.17

76.17

0.396

0.935

0.001

2.855

65.81

63.55

52.59

55.31

0.834

0.269

3.036

37.56

35.50

31.45

34.79

0.379

ماده خشک)
)Item (%/DM
ماده خشک
Dry matter
ماده آلی
Organic matter
چربی خام
Ether extract
پروتئن خام
Crude protein
الیاف نامحلول در
شوینده خنثی
NDF

T1بره های تغذیه شده با جیره حاوی  %1۲پروتئین خام بدون تزریق بولدنونT2 ،بره های تغذیه شده با جیره حاوی  %1۲پروتئین خام با تزریق
بولدنونT3 ،بره های تغذیه شده با جیره حاوی  %16پروتئین خام بدون تزریق بولدنونT4 ،بره های تغذیه شده با جیره حاوی  %16پروتئین خام
با تزریق بولدنون.
T2

T1

Lamb fed diet containing 12% protein without boldenone injection, Lamb fed diet containing 12% protein and boldenone
injection, T3Lamb fed diet containing 16% protein without boldenone injection, T4Lamb fed diet containing 16% protein and
boldenone injection
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قابلیت هضم مواد مغذی :نتایج آزمایشات مربوط به

حاضر تأثیر منفی بر مصرف ماده خشک در اثر کاهش

قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی در دستگاه گوارش در

پروتئین خام جیره غذایی مشاهده نگردید.

جدول  ۴نشان داده شده است .نتایج نشان داد که اثرات

فراسنجه های خونی :بر اساس نتایج بهدستآمده در

تزریق هورمون و تغییر سطح پروتئین جیره غذایی بر

جدول  ،۵در پایان ماه اول (تزریق بولدنون) ،اثر

روی قابلیت هضم ماده خشک ،ماده آلی ،چربی خام و

هورمون بهطور معنیداری موجب افزایش غلظت

الیاف نامحلول در شوینده خنثی معنی دار نبود

پروتئین کل سرم خون شد .همچنین غلظت پروتئین کل

( .)P>0/05درحالی که افزایش سطح پروتئین باعث

سرم در برههای آمیخته تحت تأثیر اثر متقابل هورمون

افزایش معنیداری در میزان قابلیت هضم پروتئین خام

با پروتئین قرار گرفت ( ،)P<0/05بهطوری که در ماه

شد ( .)P<0/01لوهاکاره و همکاران ( )۲۰۰6در بررسی

اول و با تزریق بولدنون کمترین میزان پروتئین کل

اثر افزایش سطح پروتئین در گاوهای آمیخته بیان

سرم مربوط به تیمار سوم (برههای با سطح پروتئین

کردند که سطح پروتئین باال اثر معنیداری بر قابلیت

جیره  16درصد و بدون تزریق بولدنون) بود .غلظت

هضم پروتئین خام داشته و آن را افزایش میدهد.

نیتروژن اورهای خون در ماه اول تحت تأثیر عامل

دبیری و تونی ( )۲۰۰۴و پرومکوت و واناپات ()۲۰۰۵

هورمون قرار گرفت و تزریق هورمون باعث کاهش

گزارش کردهاند که قابلیت هضم پروتئین خام بهطور

معنیداری در میزان نیتروژن اورهای خون شد

خطی با افزایش سطح پروتئین خام خوراک افزایش

( .)P<0/05افزایش سطح پروتئین تغییرات معنیداری را

مییابد .چوبتانگ و همکاران ( ،)۲۰۰9در آزمایشات

در غلظت گلوکز سرم خون ایجاد کرد و آن را افزایش

خود بر روی بزهای نر تای ایندیژنوس بیان کردند که

داد ،بهطوریکه برههای تغذیه شده با سطح پروتئین 16

افزایش سطح پروتئین از  8به  1۴درصد بهطور

درصد باالترین سطح گلوکز خون را داشتند .میزان

معنیداری باعث افزایش میزان قابلیت هضم پروتئین

فراسنجه تریگلیسیرید خون در ماه اول تحت تأثیر

شد .همانطور که نتایج پژوهش ما نشان میدهد قابلیت

تزریق هورمون قرار گرفت .بهطوری که باعث کاهش

هضم پروتئین با افزایش سطح پروتئین به  16درصد

میزان کلسترول سرم خون و افزایش میزان تری-

افزایش یافت .کسر و بیالل ( )۲۰۰8بیان کردهاند که

گلیسیرید خون در برههای آمیخته گردید ( .)P<۰/۰۵در

تشخیص سطح مناسب پروتئین در جلوگیری از

ارتباط با نتایج این پژوهش ،روسچه و همکاران ()1993

آلودگیهای ناشی از ورود آمونیاک حاصل از هضم به

در بررسیهای خود بر روی اثر منبع و سطوح مختلف

داخل اتمسفر دخیل است .لوهاکاره و همکاران ()۲۰۰6

پروتئین در گاوها نشان دادند که افزایش مقدار پروتئین

در بررسی اثر سطوح پروتئین کم ،متوسط و زیاد بر

جیره باعث افزایش در غلظت گلوکز سرم خون شد.

روی قابلیت هضم گاوهای آمیخته نشان دادند که

گابر و همکاران ( )۲۰۰6با بررسی اثر بولدنون

افزایش سطح پروتئین تغییرات معنیداری را در میزان

آندسیلنات در برههای نر نشان دادند که سطح پروتئین

قابلیت هضم چربی خام را به وجود نمیآورد که با

کل سرم خون در برهها بهطور معنیداری در تیمارهای

نتایج به دست آمده مطابقت دارد .محتوای پروتئین

دریافتکننده بولدنون نسبت به گروه کنترل باال بود که

خوراکی در تعامل مثبت با حفظ نیتروژن بوده ،اما

با نتایج پژوهش حاضر مطابقت دارد .افزایش در وزن

قابلیت هضم ماده خشک بیشتر از حفظ نیتروژن به

بدن میتواند به افزایش سطح پروتئین سرم خون مرتبط

مصرف داوطلبانه ماده خشک مربوط است .در مطالعه

باشد که می تواند نشاندهنده بهبود در سالمتی و ایمنی
و کاهش در تجزیه بافتی پروتئین باشد .هالفورد و
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همکاران ( )198۲تفاوتی را در میزان پروتئین کل سرم

وضعیت پروتئینی حیوان است .نیتروژن اورهای خون و

در بین میشهای دریافتکننده رژیمهای غذایی با

میزان مصرف پروتئین عموماً در یک رابطه مثبت هستند

پروتئین کافی یا دارای کمبود مشاهده نکردند .پروتئین

نشاندهنده شاخص متابولیسم پروتئین است (پرستون

کل ،در دسترس بودن پروتئین و کاهش غلظت آن در

و همکاران  196۵و روشا و همکاران  .)۲۰۰۴آمونیاک

مواجهه با شرایط کمبود پروتئین را نشان میدهد .بهبود

تولیدشده در شکمبه در اثر تجزیه پروتئین خام خوراک،

ارزش پروتئین کل سرم ممکن است درنتیجه افزایش در

وقتیکه تجمع یافته و بیش از نیازهای میکروبی است از

جذب اسیدآمینه از روده باریک با منشأ پروتئین

طریق دیواره شکمبه به داخل خون جذب میشود که به

میکروبی یا خوراکی و یا بهبود در متابولیسم اسیدهای

کبد حمل شده و در آنجا به اوره تبدیل میشود .بر

آمینه باشد که بولدنون با خاصیت آنابولیکی این فرآیند

اساس نتایج بهدستآمده ،استفاده از ترکیب آنابولیک

را میتواند تشدید کند .همانطور که گفته شد بولدنون

بولدنون نیتروژن اورهای خون کاهش یافت .از

ممکن است باعث جذب بیشتر پروتئین ،افزایش میزان

آنجاییکه آنابولیسم بهعنوان حالتی است که در آن

پروتئین کل سرم ،سنتز پروتئین از اسیدآمینههای

نیتروژن یا آمونیاک در توده بدن حفظ و نگهداشته

اضافی و انباشت آن در ماهیچهها شود .نتایج آزمایش

میشود (کوهن  ،)۲۰۰۲درنتیجه استفاده از بولدنون

حاضر نشان داد که اثر متقابل افزایش سطح پروتئین و

آندسیلینات باعث کاهش تجزیه پروتئین شده و آمونیاک

اثر آنابولیکی هورمون باعث باال رفتن سطح پروتئین

ناشی از تجزیه پروتئین ها را کاهش داده همچنین سنتز

خون شد ،بهطوری که دامهای دریافتکننده تزریق

توده ماهیچهای را افزایش می دهد و اثر افزایش

بولدنون و جیره با پروتئین باال بیشترین پروتئین کل

پروتئین خوراک را بر افزایش نیتروژن اورهای خون را

خون را داشتند .مشابه با نتایج مشاهدهشده در این

کاهش داده و موجب کاهش معنیدار نیتروژن اورهای

پژوهش ،گابر و همکاران ( )۲۰۰6با تزریق بولدنون

خون میگردد.

آندسیلینات به برههای نر نشان دادند که سطح اوره
سرم بهطور معنیداری در برههای نر تیمار شده با
بولدنون نسبت به برههای گروه کنترل کاهش یافت .در
آزمایشی دیگر-1۷ ،بتا استرادیول حفظ نیتروژن در
بدن را افزایش داده و غلظت نیتروژن اورهای خون را
کاهش داده است (ایستاس و همکاران  )1988که علت
این نتیجه ویژگی آنابولیکی استروئیدها و درنتیجه
افزایش پروتئینسازی در بدن ذکر شده است .گلگورن
( )۲۰۰3گزارش کرد که نیتروژن اورهای خون با افزایش
سطح پروتئین جیره غذایی افزایش مییابد .خرمآبادی و
همکاران ( )۲۰1۵تفاوت معنیداری را برای غلظت
نیتروژن اورهای خون در برههای تیمار شده با رژیم
غذایی حاوی  18یا  1۴درصد پروتئین خام نشان دادند.
نیتروژن اورهای خون یک شاخص برای ارزیابی
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جدول  -5اثر تزریق بولدنون آندسیلینات و سطح جیره غذایی بر فراسنجه های خونی
Table 5- Effect of boldenone undecylenate and dietary protein level on blood parameters
P-value

گروههای آزمایشی

SEM

اثر هورمون

اثر پروتئین

Protein×hormone

Hormone
effect

Protein
effect

0.386

0.110

0.043

2.263

0.021

0.03

0.217

0.334

10.42a

0.876

0.029

0.117

1.558

20.70

24.48

0.612

0.021

0.711

2.991

62.71

57.07

اثر متقابل

فراسنجه های خونی

تیمار۴

تیمار 3

تیمار ۲

تیمار 1

T4

T3

T2

T1

55.99

57.72

49.27

54.96

8.86b

10.03a

10.08a

18.45

21.73

65.35

56.65

Blood parameters

گلوکز (میلیگرم در دسی لیتر)
)Glucose (mg/dl
پروتئین کل (گرم در دسی
لیتر)
)Total protein (g/dl
نیتروژن اورهای خون
(میلیگرم در دسی لیتر)
)BUN (mg/dl
تری گلیسیرید (میلیگرم در
دسی لیتر)
)Triglyceride (mg/dl

T1برههاي تغذیهشده با جیره حاوي  %12پروتئین خام بدون تزریق بولدنونT2 ،برههاي تغذیهشده با جیره حاوي  %12پروتئین خام با تزریق بولدنونT3 ،برههاي
تغذیهشده با جیره حاوي  %16پروتئین خام بدون تزریق بولدنونT4 ،برههاي تغذیهشده با جیره حاوي  %16پروتئین خام با تزریق بولدنون.
T1

Lamb fed diet containing 12% protein without boldenone injection, T2Lamb fed diet containing 12% protein and
boldenone injection, T3Lamb fed diet containing 16% protein without boldenone injection, T4Lamb fed diet containing
16% protein and boldenone injection.

نتیجه گیری کلی

ممنوع بوده و به دلیل برخی اثرات در مصرف کنندگان

هدف آمیخته گری رسیدن به دام هایی با عملکرد بهتر

منع مصرف شده است ولی استفاده از این ترکیبات می

است که ممکن است احتیاجات دام های آمیخته نیز

تواند با رعایت دوره قطع مصرف و همچنین استفاده از

متفاوت از دام های خالص باشد .نتایج پژوهش حاضر

ترکیبات بدون اثرات جانبی در برنامه های پرورشی

نشان داد که افزایش سطح پروتئین جیره غذایی از 1۲

مورد توجه قرار گیرد .از طرفی به کارگیری این

به  16درصد تأثیری بر عملکرد بره های آمیخته

ترکیبات در مطالعات فیزیولوژیک و تعیین پاسخ های

رومانف-مغانی نداشت و به نظر می رسد  1۲درصد

فیزیولوژیکی دام ها همچنان ابزاری کارآمد به حساب

پروتئین برای حفظ عملکرد و قابلیت هضم مواد مغذی

می آیند .بر اساس نتایج ،تزریق ترکیبات استروژنیک

در این دام ها کافی باشد .تزریق بولدنون آندسیلینات و

اثر معنی داری بر ذخیره چربی دام های آمیخته

استفاده از سطح مختلف پروتئین جیره غذایی متابولیسم

رومانف-مغانی که خود دارای پتانسیل ذخیره چربی

پایه پروتئین در آمیخته های رومانف-مغانی را دچار

کمتری به لحاظ ژنتیکی هستند نداشت .اگرچه موجب

تغییر می کند در نتیجه ذخیره چربی کمتر شده و انرژی

افزایش سطح پروتئین خون و کاهش سطح اوره خون

بیشتری در بافت ها صرف سنتز و انباشت پروتئین و

گردید که نشان از متابولیسم کارآمد پروتئین در دام-

در نهایت افزایش حجم توده ماهیچه ای می شود .اگرچه

های دریافت کننده ترکیبات آندروژنیک است.

استفاده از ترکیبات آندروژنیک در برخی کشورها
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Introduction: Boldenone undecylenate is an anabolic steroid that stimulates protein production.
Boldenone injection can increase muscle size in lambs and reduce their nutritional needs and
increase feed intake. Anabolic steroids increase protein synthesis in the muscles of tissues;
furthermore, high levels of diet protein can increase the amino acid for the tissues and further
synthesize the protein by the androgens. The aim of this study was to investigate the fattening
performance, nutrient digestibility, and carcass characteristics of Romanov-Moghani crossbred
lambs influenced by boldenone undecylenate injection and level of dietary protein.
Material and methods: Twenty male lambs were used in a randomized completely design with
factorial arrangement (2×2) of the treatments. The main experimental effects were effect of
boldenone undecylenate (no injection or injection of 5 mg/kg BW of boldenone) and effect of diet
protein level (12 or 16 percent per DM of the diet). The experiment was continued for 75 days.
Lambs were classified according to body weight and diets were fed to lambs twice a day at 9 a.m.
and 17 p.m. In order to evaluate the performance, lambs were weighed every two weeks and daily
weight gain was calculated by the subtraction. Feed intake was determined from the difference
between the offered feed and the refusal. At the end of the experiment, all lambs were slaughtered
and their carcass characteristics were measured. Blood sampling were taken monthly (two times)
from jugular vein in two stages from all lambs three hours after morning meal and blood plasma
was separated by centrifuging (3500 rpm for 10 min) and kept at -20 ° C till the analysis.
Results and discussion: Results showed that total average daily gain changed significantly by
boldenone undecylenate injection (P<0.05). Feed conversion ratio for total period and average total
weight gain were not affected by increased dietary protein level. Total average daily gain and
weight at the end of fattening period were not changed significantly by the dietary protein. Total dry
matter intake (DMI) in Romanov-Moghani lambs was not affected by boldenone injection and
levels of dietary protein. The carcass characteristics of lambs were not significantly affected by
hormonal injection or dietary protein levels. The results showed that the effects of hormonal
injection and dietary protein change were not significant on nutrients digestibility, except for crude
protein digestibility (P<0.01). Blood urea nitrogen concentration was influenced by hormonal
injections during the first month (hormone injection period) and injection of hormone caused a
significant decrease in blood urea nitrogen (P<0.05). Blood protein concentration increased
significantly at the end of the first month (hormone injection period), (P<0.05). The serum protein
level was affected by the interaction of hormone with protein (P<0.05). Diet protein has a
significant effect on blood glucose concentration (P<0.05). Triglyceride and was significantly
altered with hormonal injections in the first month (hormone injection period), (P<0.05).
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Conclusion: Based on the results, Administration of Boldenone undecylenate and the use of
different level of dietary protein changes the protein base metabolism in the crossbred lambs and
more energy is used to synthesize and storage protein in tissues.
Keywords: Blood parameters, Boldenone undecylenate, Carcass characteristics, Fattening
performance, Romanov-Moghani crossbred.

