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پژوهش و سازندگي  پژوهش و سازندگي۶۸

شماره ۶۸، پاييز ۱۳۸۴

۶۹

                    

پژوهش و سازندگي 

در امور دام و آبزيان  

تاثير سطوح متفاوت انرژي و پروتئين قابل متابوليسم بر 
كميت و كيفيت الياف كشمير  بزغاله هاي نر رائيني

چكيده
 اين تحقيق به منظور تعيين اثر انرژي و پروتئين قابل متابوليسم بر خصوصيات الياف بزغاله هاي نر رائيني با وزن زنده  ۵/ ۲ ±  ۵/  ۱۷ 
كيلوگرم و سـن حدود هفت تا هشـت ماه، با ۲۵ جيره غذايي در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي به روش فاكتوريل با پنج سطح 
انرژي قابل متابوليسـم و پنج سـطح پروتئين قابل متابوليسم (۵×۵)، با سه تكرار انجام شد.جيره هاي غذايي بزغاله ها با استفاده از 
جداول اسـتاندارد غذايي AFRC سال ۱۹۹۸ متوازن شدند. در ابتدا و انتهاي آزمايش كل الياف بدن چيده، و از ناحيه پهلوي سمت 
چپ بزغاله ها نمونه اي براي اندازه گيري خصوصيات كمي و كيفي الياف برداشـته شـد. نتايج اين پژوهش نشـان داد: ميانگين رشد 
كرك بزغاله ها به ترتيب برابر ۲۷/ ۵ ،  ۳۰/ ۴ ،  ۰۹/ ۴ ،  ۰۱/ ۴ و  ۱۰/  ۴ گرم در روز براي سطوح انرژي يك تا پنج بود، باالترين سطح انرژي 
جيره ها ( ۱/ ۱۱) باعث افزايش معني دار كرك توليدي روزانه شد ( P <۰ /۰۱ ) و بهترين عملكرد را نشان داد. پروتئين قابل متابوليسم 
جيره نيز، اثر معني داري ( p <۰ /۰۵ ) بر روي ميزان رشـدكرك داشـت كمترين مقدار رشد روزانه ( ۷۲/ ۳ گرم) مربوط به پايين ترين 
سطح پروتئين قابل متابوليسم در جيره ها بود. قطر، طول و درصد كرك توليدي تحت تاثير سطوح انرژي و پروتئين قرار نگرفت. با 
توجه به نتايج به دسـت آمده از اين پژوهش، اگر منظور از پرورش بزغاله ها فقط توليد كرك باشـد مقادير ۱۰/ ۱۱ مگاژول انرژي قابل 

متا بوليسم و  ۵۸/ ۷ درصد پروتئين قابل متابوليسم در هركيلوگرم ماده خشك جيره پيشنهاد مي گردد. 

كلمات كليدي: بزغاله هاي نر رائيني، انرژي و پروتئين قابل متابوليسم، كميت و كيفيت الياف كشمير. 
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Effects of diet’s metabolisable energy and protein level on cashmere fiber characteristics
By: H. Gholami,Animal Science Research Institute, Karaj- Iran., Y.  Rozbehan,Tarbiat Modarres University Faculty of 
Agriculture, Tehran, Iran., N. Taherpoor doori,Animal Science Research Institute, Karaj- Iran. 
The cashmere characteristics were assessed in Raini kids offered various levels of metabolisable energy (ME) and 
metabolisable protein (MP). A total of seventy five male kids (initial live weight of 17.5 ± 2.1 Kg) were used according 
to a 5 × 5 factorial design defined by five levels of ME (11.10, 10.37, 9.65, 8.92 and 8.20 MJ / Kg DM) and five levels of 
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MP (9.90, 9.07, 8.28, 7.58 and 6.65, DM basis). All the diets were formulated according to AFRC (1998). To determine 
the quantity and quality of the fiber, the animals were sheared at the beginning and at the end of the trial. The energy 
level 11.1 MJ/Kg DM had significantly (p <0.01) increased the cashmere daily growth in comparison with other energy 
levels. The average cashmere growth for different energy levels was 5.27, 4.30, 4.09, 4.01 and 4.10 g/day respectively. 
The dietary MP level of 6.65% has decreased significantly (p <0.05) the daily growth rate of cashmere in comparison 
to other levels. Neither the energy nor the protein levels have affected the length, diameter and percent of cashmere 
yield of the kids.

Key words: Raini kids, Metabolisable energy, Metabolisable protein, Cashmere fiber characteristics

مقدمه
كننده الياف توليد بز نوع دو بهطور كلي
ــته دس دو كه به دارد، دنيا وجود در ــوب مرغ
ميشوند. تقسيم پوششي دو و ــي تك پوشش
آنقوره بز ــي جهان پوشش معروفترين بز تك
خوانده آن موهر از ــل حاص الياف كه ــت اس
بز ــي، پوشش دو ــهورترين بز مش و ــود ميش
به آن حاصل از ظريف الياف است كه كشمير
.(۳۰ ،۱۶ ،۸ ) كرك معروف است ــمير يا كش
افغانستان ايران و چين، مغولستان، كشورهاي
جهان در ــمير كش كنندگان توليد عمدهترين
نشان ۱۹۸۸ ــال س در Mcgregor ــتند. هس
ــزايي بهس اثر تغذيه ــطح س و كيفيت كه داد
تغذيه دارد. ــز ب الياف ــت كيفي و ــت كمي بر
وزن افزايش باعث نگهداري، ــطح س باالتر از
ــته دس طول و قطر ميانگين ــته، ــده شس بي
ميشود بز و گوسفند در كرك و ــم پش الياف
در الياف موهر توليد بر كه در تحقيقي .(۲۷)
باعث انرژي كمبود گرفت، ــورت ص بز آنقوره
درصد ــبب ۲۹ كمبود پروتئين س و درصد ۶
درصد افزايش ولي شد، الياف توليد در كاهش
قطر و بيده وزن افزايش سبب جيره پروتئين
كرك با ــه مقايس در موهر توليد گرديد. الياف
باالتر از سطح مغذي مواد تغييرات به نسبت
حساستر پروتئين، نسبت به ويژه به نگهداري
اين ــه وFernnandes ب Sahlu .(۲۹) ــت اس
متيونين محافظت افزودن كه پي بردند نكته
موجب نشود) تجزيه ــكمبه ش (كه در ــده ش
ــود(۳۶). ميش آنقوره بزهاي در الياف ــد رش
دادند كه ــان در تحقيقي نش Norton و Ash
توليد روي ــده ش متيونين محافظت ــل مكم
روي تغذيه ــر اث تاثيري ندارد(۱۹). ــمير كش
(۳۴) همكاران و Restall توسط كرك ــد رش
محدود ــان دادكه نش نتايج گرديد، ــي بررس

مي شود الياف قطر كاهش باعث تغذيه كردن
نگهداري، ــد از ح باالتر ــه تغذي ــطوح س ولي
ــدارد(۳۳). ن اثري ــاف الي ــات خصوصي روي
ــه اضاف ــه ك داد ــان نش Ash و Macgregor
كركي، جيره بزهاي در ــام خ پروتئين كردن
پروتئين ــودن ب كافي دليل به كرك ــد بررش

اثري ندارد(۲۹،۲۰). پايه جيره
ــي منظور بررس يزدي درتحقيقي به رضا
بر توان ــره جي گوگرد ــطوح مختلف س ــر تاثي
نر بزغالههاي ــاف ــات الي خصوصي و ــرواري پ
هستند) دو پوششي بزهاي از گروه (كه رائيني
ــن س و ۱۹ /۳ ± وزن اوليه۲/۱۵ ــن ميانگي ــا ب
نشان داد و مدت ۱۰۰روز انجام در ماه حدود ۹
كرك قطر گرم، ۳۳۵ بيده وزن ــن كه ميانگي
ميليمتر ۲۱/۳۶ كرك ــول ط ميكرون ۱۹/۱۹ 
ــد. كيفيت ۵۸/۸ درصد ميباش كرك درصد و
قرار گوگرد ــطوح س تاثير تحت توليدي كرك

نگرفت(۵).
بزهاي  در كه كرد پيشنهاد Mcgregor  
كمبود با رائيني) بزهاي (مانند ــي دو پوشش
مواد استفاده اين اولويت جيره، مغذي در مواد
تغذيه با بزهاي است ولي در كرك توليد براي
بدن رشد ــمت س به مغذي حركت مواد بهتر،
واقعي نتيجه گيري غير اين خواهد بود، ــو م و
مورد سوبستراهاي چون علمينيست، و بوده
ــابه مو) مش دو الياف (كرك، و ــد هر نياز رش
اين نسبي رشد ميزان در تغييرات و ــتند هس
در آنها فوليكول بين تفاوت دراثر ميتواند دو
متيونين گوگرد۱ انتقال اثر در سوبسترا توليد
Norton و Ash.(۲۹)ــد باش ــتئين سيس ــه ب
ــاًال مرحله (تبديل احتم كه كردند ــنهاد پيش
بزهاي كليه و ــتئين) در كبد متيونين- سيس
نميشود انجام ــمير) (كش كرك كننده توليد
كه توليد ــوره آنق بزهاي و ــفند گوس در ولي

ميگيرد(۱۹). انجام ميكنند موهر
ــطوح انرژي س اثرات همكاران و Ivey
ــد رش و توليد روي بر را متفاوت پروتئين و
قرار بررسي مورد ــپانيائي اس بزهاي كرك
سطوح براي شده توليد بيده وزن كل دادند.
انرژي افزايش با اما بود مشابه خام پروتئين
و ۲۳۹ ،۱۹۷ برابر بيده وزن متابوليسم قابل
جيرههاي ترتيب براي روز به در گرم ۲۲۷
متابوليسم قابل انرژي ۲/۷ ،۲/۳۵ حاوي۲،
كرك طول بيده و در مو موجود وزن ــد. ش
قطر ــرد. نك تغيير ــي آزمايش جيرههاي ــا ب
نكرد انرژي تغييري ــطوح س تغيير با كرك
پروتئين درصد ۱۵ ــاوي ح جيرههاي ولي
به ۱۰ ــبت نس را ــتري قطركرك بيش خام
ــدند(۲۴). باعث ش ــام خ ــد پروتئين درص
در ــر ــرات تغيي ــكاران اث هم Shahjalal و
رشد، بر را جيره پروتئين و انرژي ــطوح س
موهر ــات الياف و خصوصي ــدن ب تركيبات
كردند. ــي بررس را ــي انگليس آنقوره بزهاي
ــد رش كردند كه، محققين نتيجه گيري اين
و تاثيرانرژي ــت تح لخم ــت گوش ميزان و
خصوصيات اما ــد ميباش مصرفي ــن پروتئي
تغيير ــطوح پروتئين س با فقط موهر الياف

ميكند(۳۸).
كه ميدهند ــان پژوهشها نش نتايج كلي
كشمير ــد رش بر مالحظهاي تاثير قابل تغذيه
به وزن كميدارند ــه اضاف كه ــي بزهاي دارد و
نياز اگر پس ــند ميرس كشمير رشد حداكثر
مغذي ــواد م ــود، تامين ش حيوان ــداري نگه
موثر نخواهد بود، كرك ــد رش روي بر ــتر بيش
كرك قطر الياف بين ولي اختالف معنيداري
و باالتر نگهداري ــطح در س كه بزهاي توليدي
است(۲۳ ، ــده ش ديده ــدند ميش تغذيه آن از

.(۲۹ ،۲۷

انرژي... متفاوت سطوح تاثير
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روشها و مواد
آزمايش طول مدت زمان و ، محل

پژوهشهاي بخش بز، ــفند و گوس ــتگاه تحقيقات ايس در پژوهش اين
تحقيقات موسسه دامي الياف ــگاه آزمايش طيور و و دام فيزيولوژي و تغذيه
متفاوت سطوح به توجه با گرفت. انجام ۱۳۸۰ ــال ــور در س علوم داميكش
جيرههاي براي آزمايش مدت آزمايش، در رفته كار به متابوليسم قابل انرژي
بود. ــاه متفاوت م ــش ش تا ــه ۳۰ كيلوگرم) از س وزن به ــيدن رس مختلف(
جيرههاي ــه مالك مقايس و تعيين روزانه توليدي ــمير دليل كش همين ــه ب

گرفت. قرار آزمايشي

دامهاي مورد استفاده
۱۷/۵ ± ۲/۵ وزن حدود ميانگين با رائيني ــر ن بزغاله ۱۰۰ راس ــداد تع
به و كرمان خريداري عشايري بافت گله هاي ماه از ۸ تا ــن ۷ س و كيلوگرم 
به ورود بدو در بزغاله ها ــدند. ش منتقل داميكشور علوم ــه تحقيقات موسس
تب آبله و آنتروتوكسمي، واكسنهاي مدت، اين در شدند. موسسه قرنطينه
بزغالهها سپس شد. خورانده داخلي انگل ضد داروي و تزريق آنها به برفكي
قفسهاي انفرادي در به آزمايشي جيرههاي و انفرادي به جايگاه جهت عادت
نياز درصورت چيني سم و بري شاخ و ــدند منتقل ش آزمايش اصلي جايگاه
يكنواخت شرايط بزغاله كه راس ۷۵ پذيري، عادت پايان دوره شد.در انجام

شدند. اصلي آزمايش وارد داشتند تري
خوراكي در مواد موجود شيميايي اندازه گيري تركيبات

از ــتفاده اس ابتدا با خوراكي مواد ــيميايي تركيبات ش براي اندازهگيري
كه ترتيب بدين شد، انجام نمونهبرداري خوراكي مواد از استاندارد روش هاي
پس و برداشت نمونه هايي كيسه بيست از بودند، كيسه در كه خوراكي مواد
ــد(۱۲). آنها تهيه ش از يك كيلوگرمي نمونهاي و همگن كردن، ــوط مخل از
كردن مخلوط از بعد و شد برداشت نمونهاي ۱۵بسته، ــط از وس يونجه براي
ــياب آس جداگانه صورت به نمونهها ــد(۱۲). ش تهيه كلي ــه نمون يك ــا آنه
دستگاه استفاده از با خام انرژي آون، ــط نمونه ها توس خشك ماده ــدند. ش
دستگاه از ــتفاده اس خام با پروتئين ،PARr ۱۲۶۱ مدل كالري متري بمب
Soxtec system دستگاه با خام چربي ،Kjeltec ۱۰۳۰ مدل ميكروكجلدال
جذب دستگاه با كلسيم ،Heraeus كوره از استفاده با خام ــتر خاكس ،۱۰۴۳
اسپكتروفتومتر دستگاه با ــفر Varian و فس techtron شركت ــاخت اتمي س
اندازهگيري ــراي ــدند(۱۷). ب اندازهگيري ش AOAC ــاي ــاس روشه براس
روش از ( ADF) همي سلولز بدون سلولي ديواره و ( NDF) ــلولي س ديواره
از استفاده با جيرهها پروتئين قابل متابوليسم شد(۳۹). استفاده Vansoest
تركيبات شيميايي، شد(۱۳). تعيين AFRC غذايي جداول استاندارد روش
درجدول خوراكي در مواد ــده ش گيري اندازه انرژي و هضم قابل آلي ــاده م

است.  شده ۱ گزارش

سبوسكاهیونجهجوجیرهها
پنبه كنجاله

دانه
مكملنمكآهكاوره
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۷۴۹/۴۸۲۰۵/۱۲۱۰/۶۰۱۱/۹۴/۳۱/۰۷۰/۲۵۰/۲۵
۸۳۲/۵۴۲۰۱۴/۸۱۵۱۵/۰۴۱۰/۸۲۰/۲۵۰/۲۵
۹۱۶/۵۵۲۰۲۵/۹۵۱۵۲۰/۳۳۱/۳۰/۳۷۰/۲۵۰/۲۵
۲۰۳۶/۰۷۱۷/۹۴۲۴/۱۳۱/۳۰/۰۵۰/۲۵۰/۲۵صفر۱۰
۴/۶۷۸/۱۶۱/۳۱/۴۳۰/۲۵۰/۲۵صفر۱۱۶۹/۴۲۱۵
۱۲۵۰/۳۰۱۸۶/۸۸۱۵۶/۹۴۱۱/۳۸۰/۲۵۰/۲۵
۱۳۳۴/۵۱۸۱۷/۸۸۱۵۱۲/۹۶۱۰/۹۳۰/۲۵۰/۲۵
۱۴۱۸/۵۵۱۸۲۹/۰۳۱۵۱۷/۴۴۱۰/۴۸۰/۲۵۰/۲۵
۱۵۲/۷۸۱۸۴۰۱۵۲۴/۶۱۰/۰۴۰/۲۵۰/۲۵
۸/۳۵۶/۴۱۰/۵۱/۵۷۰/۲۵۰/۲۵صفر۱۶۶۷/۶۷۱۵
۱۷۵۱/۲۴۱۵۱۰/۶۶۱۰۱۰/۹۰/۵۱/۲۰/۲۵۰/۲۵
۱۸۳۵/۴۷۱۵۲۱/۶۶۱۰۱۶/۱۲۰/۵۰/۷۵۰/۲۵۰/۲۵
۱۹۱۸/۱۱۵/۹۴۳۰/۹۴۱۵۱۸/۵۲۰/۵۰/۵۰/۲۵۰/۲۵
۲۰۲/۳۸۱۵۴۲/۳۱۱۵۴۴/۲۲۰/۵۰/۰۸۰/۲۵۰/۲۵
۲۱۷۱/۱۳۵۵/۶۱۵-۰/۴۳۲/۲۴۰/۲۵۰/۲۵
۱۱/۵۱۰/۲۵۰/۲۵صفر۲۲۶۵/۶۵۲۳/۹۲/۵
۲۳۴۱/۲۵۱۰۲۶/۸۱۵۴/۵۱۰/۶۱/۳۴۰/۲۵۰/۲۵
۲۴۲۰/۳۶۱۰۳۵/۶۱۵۱۷/۶۷۰/۲۰/۷۰/۲۵۰/۲۵
۲۵۴/۶۱۰۴۶/۵۱۵۲۲/۸۹۰/۲۰/۲۵۰/۲۵۰/۲۵

خوراكي مواد در شده اندازهگيري انرژي و هضم آلي ماده شيميايي، تركيب -۱ جدول
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سازندگي و پژوهش و سازندگي۷۲ پژوهش

۱۳۸۴ پاييز ،۶۸ شماره

۷۳

استفاده مورد غذايي جيره
،۹/۶۵ ،۱۰/۳۷ ، ۱۱/۱ متابوليسم قابل انرژي سطح ۵ غذايي( جيره ۲۵
،۹/۰۷ ، ــم ۹/۹ متابوليس قابل پروتئين ــطح س ۵ و مگاژول و۸/۲۰ ۸ /۹۲
ــاس براس ــك جيره) خش ماده كيلوگرم هر در درصد و ۶/۶۵ ۷/۵۸ ، ۸ /۲۸
از جيرهها كه نحوي به شدند(۱۵) متوازن AFRC غذايي ــتاندارد جداول اس
متابوليسم قابل انرژي بودند. متفاوت ــم متابوليس قابل پروتئين و انرژي نظر
استاندارد روش هاي طبق معدني مواد مغذي و ــم، متابوليس قابل پروتئين و
دهنده تشكيل خوراكي درصد مواد .(۱۷ ، ۱۵، ۱۴، ۱۳) شدند اندازه گيري
ــم متابوليس ــم، پروتئين قابل متابوليس قابل و انرژي ۲ جدول در ــا جيره ه

و كيفيت الياف توليدي كميت
ــي در آزمايش بزغاله هاي الياف كرك، ــت كمي كيفيت و تعيين ــت جه
جيره) انرژي به سطح (بسته بعد ماه شش تا سه در حدود و آزمايش شروع
در نمونهاي شد. كشتار) چيده از قبل ۳۰ كيلوگرم( وزن به ــيدن پس از رس
از پس و شده آنها برداشته بدن چپ ــمت س پهلوي از ناحيه گرم ۲۰ حدود
ــده ش چيده بيده كل همراه به دقت ۰/۰۰۱ ± گرم با ترازوي با ــي كش وزن
سطوح با پژوهش بزغالهها اين در چون شد. الياف داميارسال آزمايشگاه به
رسيدن براي آزمايش( زمان لذا طول تغذيه شدند متفاوت پروتئين و انرژي
دليل ميزان ــن به همي بود متفاوت بزغالهها ــراي ب كيلوگرم) ــي به وزن س

جیرهها
خام پروتئین

(درصد)
قابل متابولیسم انرژي

(MJ/KgDM)
كلسیم

(درصد)
فسفر

(درصد)
به كلسیم نسبت

فسفر

قابل پروتئین
MP متابولیسم

(درصد)
۱۱۷/۴۱۱/۱۰/۸۳۰/۴۱۲:۱۹/۸۱
۲۱۷/۴۱۰/۳۷۰/۷۸۰/۳۹۲:۱۹/۸۵
۳۱۷/۴۹/۶۵۰/۷۴۰/۳۷۲:۱۹/۹
۴۱۷/۴۸/۹۲۰/۶۰/۳۰۲:۱۱۰/۰۱
۵۱۷/۴۸/۲۰۰/۵۶۰/۲۸۲:۱۱۰
۶۱۵/۹۵۱۱/۱۰/۹۰/۴۵۲:۱۹/۰۲
۷۱۵/۹۵۱۰/۳۷۰/۹۰/۴۵۲:۱۹/۰۱
۸۱۵/۹۵۹/۶۵۰/۸۴۰/۴۲۲:۱۹/۰۷
۹۱۵/۹۵۸/۹۲۰/۷۰/۳۵۲:۱۹/۱۵
۱۰۱۵/۹۵۸/۲۰۰/۶۲۰/۳۱۲:۱۹/۲۲
۱۱۱۴/۵۱۱/۱۰/۹۳۰/۴۶۲:۱۸/۱۷
۱۲۱۴/۵۱۰/۳۷۰/۹۸۰/۴۹۲:۱۸/۲۰
۱۳۱۴/۵۹/۶۵۰/۸۵۰/۴۲۲:۱۸/۲۸
۱۴۱۴/۵۸/۹۲۰/۷۱۰/۳۵۲:۱۸/۳۶
۱۵۱۴/۵۸/۲۰۰/۵۸۰/۲۹۲:۱۸/۴۴
۱۶۱۳/۰۵۱۱/۱۰/۹۹۰/۴۹۲:۱۷/۴۲
۱۷۱۳/۰۵۱۰/۳۷۰/۸۸۰/۴۴۲:۱۷/۵۰
۱۸۱۳/۰۵۹/۶۵۰/۷۵۰/۳۷۲:۱۷/۵۸
۱۹۱۳/۰۵۸/۹۲۰/۷۱۰/۳۵۲:۱۷/۶۳
۲۰۱۳/۰۵۸/۲۰۰/۵۷۰/۲۸۲:۱۷/۷۲
۲۱۱۱/۶۱۱/۱۱/۱۲۰/۵۶۲:۱۶/۵۷
۲۲۱۱/۶۱۰/۳۷۰/۸۰۰/۴۰۲:۱۶/۵۱
۲۳۱۱/۶۹/۶۵۰/۸۷۰/۴۳۲:۱۶/۶۵
۲۴۱۱/۶۸/۹۲۰/۷۱۰/۳۵۲:۱۶/۸۶
۲۵۱۱/۶۸/۲۰۰/۵۷۰/۲۸۲:۱۶/۹۴

شده ارائه ۳ درجدول ــي آزمايش جيرههاي در موجود ــيميايي ش تركيبات و
است.

حفظ و ــا بزغاله ه ــط توس خوراكي مواد انتخاب از ــري جلوگي ــت جه
حبه صورت به غذايي ــاي جيرهه مغذي مواد مصرف در ميزان ــي يكنواخت
بزغاله ها اختيار در اشتها حد تا در روز و بار چهار جيرهها شدند. تهيه شده
آخور در ــاعت س ۲۴ در درصد خوراك از ۵ بيش كه حدي گرفت، تا ــرار ق

دسترس بزغالهها بود. مداوم در نيز بهطور آب تازه باقي نماند.

گرفت.در قرار آماري تجزيه وتحليل ــورد م و ــبه روزانه محاس توليدي كرك
استانداردهاي روشهاي نمونهها طبق و طول قطر كرك، درصد ــگاه آزمايش

شد. اندازه گيري ( ۲۱ ،۲) موجود

استفاده  مورد آماري  مدل
طرح در قالب عاملي دو آزمايش فاكتوريل ــتفاده، مورد اس آماري مدل

: بود زير صورت به تصادفي كامل بلوكهاي

انرژي... متفاوت سطوح تاثير

جيرهها تشكيلدهنده خوراكي مواد درصد جدول۲-
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Yijk = µ + Ei +Pj + EPij +RK+ eijk

هر مشاهده   Yijk = مقدار

جمعيت،   µ = ميانگين
Ei = اثر انرژي   

، پروتئين اثر = pj

و پروتئين     EPIj = اثر متقابل انرژي

آزمايش) شروع زنده بلوک(وزن RK=اثر
خطاي آزمايش = اثر eijk

مورد (۳۷) SAS افزاري نرم بسته از ــتفاده اس با بدست آمده دادههاي
تجزيه  SAS ــزاري اف ــته نرم بس در گرفتند. قرار آماري ــل تحلي و ــه تجزي
از ــتفاده اس با ميانگينها عمومي۲ و مدلهاي خطي باروش ها داده واريانس

شدند. مقايسه دانکن دامنهاي چند آزمون

بحث نتايج و
روزانه الياف - رشد الف

باالترين  ) كه ۴و۵ شماره (جداول ميدهد ــان نش پژوهش اين  نتايج
ــده ش روزانه توليدي كرك معنيدار افزايش موجب جيرهها، انرژي ــطح س
ترتيب ــه انرژي ب ــطوح براي س كرك ــد رش ــن ميانگي .(p< ۰/۰۱) ــت اس
انرژي ــطح س براي روز در گرم ۴ /۱۰ ۰۱/ ۴ و ، ۴/۰۹ ، ۴/۳۰ ، ــر۵/۲۷ براب
مگاژول با۱۱/۱ انرژي( ميزان باالترين پنج انرژي با ــطح س بود. پنج تا يك
را بهترين عملكرد جيره) ماده خشك هر كيلوگرم در بوليسم قابل متا انرژي
انرژي واثر نشد مشاهده داري تفاوت معني سطوح ساير بين ميدهد. نشان

نبود. معنيداري موي توليدي درصد روي بر جيرهها
رشد ميزان روي بر اثر معني داري جيره نيز، ــم قابل متابوليس پروتئين
به روزانه مربوط ــد رش كه كمترين مقدار (p<۰/۰۵) ــت داش كرك ــاف الي
در گرم ۳/۷۲) بود در جيره ها ــم متابوليس قابل پروتئين ــطح س ترين پايين
متقابلي اثر نداشتند. معني داري اختالف هم با پروتئين ــطوح س ساير روز).
مورد از عوامل ــدام هيچك براي پروتئين و ــرژي ان مختلف ــطوح بين س در
نظرات كرك رشد بر در مورد اثرات تغذيه (جدول۴ ). نشد ــاهده مش آزمون
اعتقاد دارند Mcgregor همانند محققين از تعدادي . دارد ــددي وجود متع
Russel همچون ديگر حاليكه گروهي در اثر دارد، كشمير رشد تغذيه بر كه
كه طوري ــتهاند به دانس اثر حتي بي و يا محدود را ــهاي تغذي ــرات اث و(۳۴)

حيوان مقداري نگهداري تر از پائين سطح تغذيه در كشمير ــد رش معتقدند

نگهداري ــات احتياج از بيش مغذي ــواد م افزايش به اما ــد، ميياب ــش كاه
.( ۳۷ ،۳۵ ،۳۴ ،۲۸ ،۲۶ ،۲۴ ،۲۲ ،۱۸ ،۱۷) نميدهد عكسالعمل نشان

پايه جيره كه وقتي دادند ــان نش مختلف در آزمايشهاي ــگران پژوهش
محافظت پروتئين كردن اضافه ــد، باش ــته داش خام پروتيين كافي مقدار به
بزهاي يا و ( ۲۴، ۱۷، ۱۶ ) وحش۳ به ــده ش بازگردانده براي بزهاي ــده ش
هيچ وحش به بازگردانده شده بزهاي براي متيونين يا تامين و كشمير(۲۶)

ندارد(۱۸). مزيتي
Couchman و Mcgregor كارهاي يج نتا با پژوهش اين از حاصله نتايج
مطابقت دارد، اثر ــمير كش ــد رش تغذيه بر دارند اعتقاد كه Nortonو ،Ash
ــايد ش كه ندارد مطابقت ، (۳۴) Russel پژوهشهاي نتايج با ولي ــته داش
تغذيهاي، متفاوت ــرايط ش و در اين زمينه ناچيز تحقيقات در اثر تفاوت اين

باشد. نژادي و محيطي،پرورشي

قطر الياف ب-
رائيني ــر بزغاله هاي ن ــمير قطر كش بر پروتئين ــر اث ــش پژوه ــن اي در
داد نشان دانكن روش به ميانگين ها مقايسه ولي ،( ــد(جدول۴ نش معنيدار
اثرات اثرات انرژي و وجود دارد. پروتئين تفاوت ــوم س و ــطح دوم درس كه
دادهها، كل تحقيق ميانگين ــن اي در .(۵ و (جدول۴ نبود معني دار ــل متقاب
به قطر براي ( CV)تغييرات ضريب و حداكثر حداقل- ، (SEm)معيار اشتباه

۴/۹۴ بود. و ۲۴/۱۳ ، ۱۸ /۶۹ ، ۰/۱۳ ، ترتيب برابر۲۲/۰۵
همكاران و Restall توسط رشدكشمير روي اثرات تغذيه كه تحقيقي در
قطر كاهش باعث تغذيه محدود كردن ــد كه داده ش نشان گرديد. ــي بررس
ــداري اثري نگه از حد ــه باالتر تغذي ــطوح س ــود ولي ميش ــمير كش الياف
نيست. روشن و واضح ــمير كش وقطر توليد روي بر تغذيه اثرات ندارد(۳۳).
۶۸ مصرف حدود با ــتراليايي اس كشمير بزهاي داد كه ــان نش Mcgregor
و ميكرون ۱۶/۷ ) وكمتري ظريفتر كرك نگهداري، نياز مورد انرژي ــد درص
توليد شده اند نگهداري تغذيه نياز از بيش كه با بزهايي مقايسه در گرم) ۴۶
توليد مقدار بين ــي تفاوت هيچ گرم) ولي ۲۲۱ و ــرون ميك ۱۷/۷) ــد ميكنن
به صورت و يا نگهداري ۱/۲۵ يا ۱/۵برابر كه بزها ــمير كش و قطر ــمير كش
كه دادند همكاران نشان و Sahlu نداشت(۲۹). وجود شده بودند تغذيه آزاد
تميز بيده درصد وزن ۲۳ افزايش باعث درصد ۱۸ به ۱۲ پروتئين از افزايش

است(۳۶). الياف شده قطر درصد در ۵/۲ و
حد تر از باال پروتيين و انرژي سطوح همه آنكه علت به تحقيق در اين
اين متقابل اثر و پروتئين و انرژي اثرات همين علت ــايد به ش بود، نگهداري
بزغالهها كرك قطر نشده است. نتايج صفت معني دار اين مورد در هم با دو

اثرات متابوليسمصفات/   قابل Pانرژي
قابل پروتئين
متابوليسم

Pمتقابل Pاثر

روزانه توليدي ۰/۰۲n.s۰/۲۳*۰/۰۰۱**كرك

كشمير n.s۰/۶۹n.s۰/۶۲n.s۰/۸۰درصد

كشمير n.s۰/۸۵n.s۰/۳۰n.s۰/۲۱طول

كشمير n.s۰/۱۶n.s۰/۲۳n.s۰/۱۴قطر

آزمايشي جيرههاي در موجود شيميايي و تركيبات قابل متابوليسم پروتئين متابوليسم، قابل انرژي -۳ جدول
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ندارد،كه مطابقت ــن(۱۱،۵،۱) محققي ديگر ــات تحقيق با آزمايش، ــن اي در
تفاوت صفت در جامعه، اين ــس واريان علت به ميتواند آن احتمالي ــل دالي

استفاده باشد. مورد غذائي هاي جيره و پرورش مديريت شرايط محيطي،

الياف كرك طول و - درصد ج
سطوح تاثير تحت معني داري طور به توليدي كرك الياف طول و درصد
آمار توصيفي دليل همين ــه ب (جداول۴و۵). نگرفت قرار پروتئين و ــرژي ان
/ ۹۹ دادهها كل ميانگين ــود. مي ش آورده دادههاي آزمايش كل به ــوط مرب
و۸۷/ ۰،حداكثر ۱ /۰۸ (SEM)ــتباه معيار اش متر، ۴۲/۹۲ ميلي و ۵۹ درصد
و متر ميلي ۲۳/۷۰ ۳۰/۵۱ درصد و ميلي متر، حداقل و۵۹ ــد درص ۷۶ /۶۸

الياف بود. طول و درصد براي ۱۶/۹۴ و ۱۵/۱۰( CV)تغييرات ضريب
پوششي) جنوب خراسان (دو كركي بزهاي در ــمير كش درصد طاهرپور
كردند فرد ۱۱/۶۸ ± ۴۱/۱۰ گزارش رئوفي ± ۴۷/۶۱ و ۴۵/۱۷ و ۱۰/۷۴ را
ايران را ۷۴-۵۵ كركي بزهاي ــدار كرك در مق منش ــي روحان .( ۱۰ ،۹ ،۳)
كشمير درصد اند(۷). ذكر كرده درصد ۶۷/۰۸ -۷۱/۹۶ زاخري و درصد(۶)
و با يافته باال ميباشد محققين دادههاي محدوده در تحقيق اين در توليدي
كشمير طول .(۵ ، ۴ مطابقت دارد(۱، رضا يزدي و اماميميبدي،رافت هاي
ميلي طاهرپور ۳۹/ ۳۱ بررسيهاي در خراسان جنوب سياه كركي بزهاي در

طول را اين فرد رئوفي ولي بوده است(۹، ۱۰) ــد رش ماه يازده مدت در متر
تولد وزن ، اثر جنس اين محقق كرد(۳). متر گزارش ــي ميل ۴۷/۵۰± ۸/۹۹ 
شده روي تحقيقات انجام در نمي داند. موثر كشمير طول الياف بر ــن را س و
برابر به ترتيب ميبدي امامي توسط زاخري و رائيني در بزهاي كشمير طول
الياف طول .(۷ و ــت(۱ بوده اس و ۲/۱۳ ±۴۵/۷۵ ميلي متر ۴۴ /۳۰ -۵۶/۵۰
و ميبدي امامي گزارشهاي با تحقيق اين در آزمايشي هاي بزغاله ــمير كش
بلندتر(۵) يزدي توسط رضا شده گزارش طول از يكسان ولي (۴ ، ۱) رافت
تفاوت علت به ميتواند اين كه ــت(۷)، اس كوتاهتر زاخري(۱۳۶۰) داده از و
اهداف و استفاده مورد غذائي هاي جيره پرورش، محيطي،مديريت ــرايط ش
از منظور اگر پژوهش، اين از آمده دست به نتايج به توجه با باشد. آزمايشات
انرژي قابل مگاژول مقادير ۱۱/۱۰ باشد كشمير توليد فقط پرورش بزغالهها
قابل درصد پروتئين ۷/۵۸ و خشك جيره ماده در هركيلوگرم ــم بوليس متا

متابوليسم پيشنهاد ميگردد.

سپاسگزاري
ــبب كه س عواملي و از تمامي افراد ميدانم كه فرض و ــود واجب خ بر
همين در قدرداني كنم. و شود صميمانه تشكر انجام پژوهش حاضر تا شدند
آزمايشگاه و و بز ايستگاه گوسفند تغذيه، در بخش عزيزان همكار از ــتا راس

انرژي قابل متابوليسمصفت اندازهگيري شده متابوليسماثر قابل پروتئين اثر

انرژيميانگين معيارسطح پروتئينميانگيناشتباه معيارسطح ۲n.sاشتباه

۵/٢٧A۱۰/۳۶۴/۶۴A۲۰/۲۳كرك توليدي روزانه گرم
۴/٣٠B۲۰/۲۰۴/۵٢A۱۰/۲۱
۴/١٠B۵۰/۲۳۴/۵١A۳۰/۳۱
۴/٠٩B۳۰/۲۵۴/٣٨A۴۰/۳۳
۴/٠١B۴۰/۱۷٣/٧٢B۵۰/۲۱

نمونه كشمير ۶٢/۴۶A۳۲/۴۳۶٢/١۶A۵۲/۲۱n.sدرصد

۶٠/٨٧A۱۲/۳۲۶١/٣٠A۳۲/۴۰
۵٩/٩١A۵۲/۵۷۵٩/٧٣A۲۲/۹۳
۵٨/٧٧A۴۲/۸۷۵٩/۶٧A۱۱/۷۸
۵٧/۴٨A۲۱/۹۷۵۶/۴٨A۴۲/۶۱

B(ميليمتر) كشمير ٠٠A۲۱/۹۶n.s/۴٣/٨٢A۵۱/۷۶۴۵طول

۴٣/٧٧A۳۱/۸۲۴۴/٧٧A۵۱/۹۹
۴٣/٧٠A۱۲/۳۸۴٢/۶٨A۱۱/۷۶
۴٢/١٢A۴۲/۱۵۴١/۶٧A۴۲/ ۰۱
۴١/٢۴A۲۱/۹۳۴٠/١٣A۳۱/۹۶

كشمير(ميكرون) ٢٢/۴٨A۲۰/۱۸٢٢/٣٣A۲۰/۲n.sقطر

٢٢/٣٣A۱۰/۲۸٢٢/٢٩AB۵۰/۱۶

٢٢/١٧A۴۰/۳۱٢٢/٢٩AB۱۰/۳۴
٢١/۶۵A۵۰/۳۵٢١/٩٨AB۴۰/۳۷
٢١/۶۵A۳۰/۳۳        ٢١/۴٧B۳۰/۳۵

انرژي... متفاوت سطوح تاثير
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دارم. ويژه سپاسگزاري داميكشور علوم تحقيقات موسسه دامي الياف

پاورقيها
1 - Trans-sulphuration
2 -General linear model
رها طبيعت در بعدها ) ابتدا اهلي بودند ولي Feral ــرآل( ف ــاي بزه - ۳

شدند.
4 -NDF = Neutral detergent fiber.
5 -ADF= Acid detergent fiber.
6 -RDP= Rumen degradable protein.
7 -UDP= Undergradable protein.
8 -DUP= Digestible undergraded protein.
9 -ERDP= Effective rumen degradable protein.
10 -MP= Metabolisable protein.
11 -FME= Fermentable metabolisable protein.
12 -DOMD= Digestible organic matter.

استفاده مورد منابع
ــرآورد ب .۱۳۷۱؛ ع ، ــواه نيكخ و ف ــاهرودي ، ش ــار افتخ ، م ــدي ، ميب ــي امام -۱
از بعضي ارزيابي و بز كركي رائيني در از صفات اقتصادي برخي ژنتيكي پارامترهاي
كارشناسي نامه پايان مو. بيده كرك و روي چند صفت بر جنسيت و محيطي عوامل

مشهد. فردوسي دانشگاه ، كشاورزي دانشكده دامي، علوم ارشد
وسيله پشم به الياف اندازهگيري قطر روش ــيون استاندارد ۱۳۵۶؛ كميس نام. ۲-بي
صنعتي و تحقيقات ــتاندارد اس موسسه .۱۴۵۵ استاندارد ــماره ش ميكروپروژكتور.

ايران ۱۶ صفحه.
ــان. خراس جنوب كركي بز توليدي خصوصيات ــي ۱۳۸۰؛ بررس ع. فرد، رئوفي -۳
وزارت خميني. امام عالي آموزش مركز دامي. علوم ــد ــي ارش شناس نامه كار پايان

كشاورزي. جهاد
ن ، كاشانيان و ح رناني ، انصاري ، شحنه زارع ، ر ، ميرائي آشتياني ، ع ، رأفت -۴
كيفيت و بر كميت فوليكولها فعاليت ــيكل س اثر و ريزش كرك ــي بررس ؛ ۱۳۷۶.
دانشكده كشاورزي دامي، علوم ــد ارش ــي كارشناس پاياننامه رائيني . نژاد بز الياف

تهران . ، دانشگاه
توليدي بر توان ــره جي در گوگرد ــطوح س تاثير ــي بررس ك.۱۳۸۱؛ رضا يزدي، -۵
ــگاه ــاورزي، دانش كش ــكده دانش دامي، علوم دكتري پايان نامه رائيني ــاي بزغالهه

تربيت مدرس.
الياف مصنوعي. ــرف ــق پيرامون توليد و مص ؛ تحقي ۱۳۵۲ ي. منش. ــي ۶-روحان

بافتهها.ص ۵۹-۱۰۸. رشتهها و
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