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اثر روش مصرف بتا آگونیست زیلپاترول هیدرو کلرید و سطح پروتئین جیره بر عملکرد 

 بختیاری -های نر پرواری لریهای خونی برهرشد، خصوصیات الشه و فراسنجه
 

 4فرهاد صمدیان و 3عمت هدایت، ن2، آرمین توحیدی1وحید واحدی*

 ی،گروه علوم دام دانشیار2، اردبیلی محقق دانشگاه مغان، طبیعی منابع و کشاورزی دانشکده دامی، علوم گروه استادیار1

  دامی، علوم گروه استادیار3، دانشگاه تهران، کرج یعیو منابع طب یکشاورز یسپرد ی،و دام یدانشکده علوم زراع

 دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج علوم گروه استادیار4، اردبیلی محقق دانشگاه زی،کشاور دانشکده علوم

 28/11/1393؛ تاریخ پذیرش:  4/9/1393تاریخ دریافت: 

 1چکیده

با سه  ههدف از این آزمایش ارزیابی اثرات دو روش مختلف مصرف زیلپاترول هیدروکلراید همرا

های نر های خونی در برهخصوصیات الشه و متابولیت سطح مختلف پروتئین روی عملکرد رشد،

براساس  کیلوگرم 0/47±4/4با میانگین وزن اولیه  راس بره نر 42تعداد  بختیاری بود. -پرواری لری

 2/0پروتئین و  درصد 17و  5/15، 14های حاوی گروه آزمایشی تقسیم و با جیرهشش  وزن اولیه به

 42صورت روزانه و روز به 28 شدند.ها تغذیه برهیلوگرم وزن زنده گرم زیلپاترول به ازای هر کمیلی

گیری جهت اندازه. ندهای مختلف مصرف زیلپاترول بودروش صورت یک روز در میانروز به

آزمایش )روز قطع مصرف  42و روز فر آزمایش در روز صگیری های خونی، دو مرحله خونفراسنجه

زیلپاترول و سطوح پروتئین  روش مصرفاثرات اصلی  شد. اترول( از سیاهرگ گردن انجامزیلپ

. وزن نهایی، میانگین افزایش وزن روزانه و دار نبودمعنیمصرف خوراک و بازده الشه  مصرفی روی

( P<05/0داری )تغذیه شده بودند، افزایش معنی درصد 17هایی که با پروتئین افزایش وزن کل در بره

های تغذیه شده با پایین پروتئین تغذیه شده بودند، نشان داد. بره هایی که با سطوحنسبت به بره

(. اثرات متقابل P<01/0تری داشتند )وزن الشه و سطح مقطع ماهیچه راسته بیش درصد 17پروتئین 

                                                 
 ac.irvahediv@uma.مسئول مکاتبه: *
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روش مصرف زیلپاترول و سطوح پروتئین مصرفی بر میانگین صفات مرتبط با عملکرد رشد و 

تنها اثرات اصلی  نشان داد که پژوهش حاضرهای یافته .دار نبودمعنی هاخصوصیات الشه در بره

پروتئین باعث بهبود عملکرد رشد و خصوصیات الشه شد. اما اثرات متقابل دو روش استفاده از 

 .را تحت تأثیر قرار نداد متغییرها این زیلپاترول همراه با سطوح مختلف پروتئین،

 
وصیات الشه، هیدروکلراید، پروتئین، عملکرد رشد، خص زیلپاترولبتاآگونیست  کلیدي: هايواژه

 های نر بره

 

 مقدمه

درصد تعداد گوسفندان جهان بوده ولی میزان تولید گوشت در کشور  96/4تعداد گوسفندان کشور 

درصد جمعیت دامی کشور را تشکیل  46درصد میزان تولید جهانی آن است. گوسفند به تنهایی  2/4

)سازمان کننددرصد شیر و محصوالت لبنی را تولید می 7کل گوشت قرمز و درصد  6/44دهد و می

کمبود گوشت یکی از مسائل مهم کشور است و چند سالی . (2010، 1خواربار و کشاورزی ملل متحد

د لذا افزایش بازدهی در تولیاست که کشور ما نیز به جرگه واردکنندگان گوشت قرمز پیوسته است. 

افزایش دانش در مورد اثرات هورمونی . سزایی برخوردار استز اهمیت بهگوشت به طرق مختلف ا

هایی برای افزایش در مقدار گوشت لخم در الشه و کارهاهای متفاوت رشد باعث اتخاذ رروی جنبه

تواند های بهبود عملکرد رشد در گوسفند مییکی از راهبهبود بازده غذایی و سرعت رشد شده است. 

شوند که ها محسوب میکاتکول آمینجزو ها بتاآگونیست های رشد در جیره باشد.کاستفاده از محر

در بافت ماهیچه، گیرند. رشد در پرواربندی مورد استفاده قرار میهای محرکعنوان امروزه به

کنند. این ها ساخت پروتئین و هایپرتروفی سلولی را با ممانعت از پروتئولیز تحریک میبتاآگونیست

ها د و بنابراین از آننکنچنین انرژی سلول را به نفع ساخت پروتئین هدایت میهای رشد هممحرک

ها در بافت (. بتاآگونیست2003 ،اسکویرز) شودنام برده مینیز مواد  2عنوان عوامل توزیع مجددبه

ریک پذیری تری گلیسریدهای سلول چربی را با فعال کردن لیپاز حساس به هورمون تحتجزیهچربی 

. ساز و کار کنندکنند و از طرف دیگر ساخت تری اسیل گلیسرول و اسیدهای چرب را مهار میمی

                                                 
1- Food and Agriculture Organization (FAO) 

2- Repartitioning agent  
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های متابولیکی است. انسولین سرعت ها، دخالت در آزادسازی هورمونثیر بتاآگونیستأدیگر برای ت

ی کاهش شوند که دلیلی براکند. این مواد باعث کاهش ترشح انسولین میساخت چربی را تنظیم می

وسیله کاهش تعداد به های بتاآدرنرژیکچنین آگونیستباشد. هملیپوژنز و افزایش تجزیه چربی می

های چربی باعث کاهش سرعت ساخت های انسولین و در نتیجه عدم اتصال انسولین به سلولگیرنده

ر ماده تجاری به نام د یک بتاآگونیست عنوانزیلپاترول هیدروکلراید به(. 2005 ،هانسر) شودچربی می

صورت تجاری در صنعت در آمریکا، آفریقای جنوبی و مکزیک بهوجود دارد. این محرک  1زیلمکس

برای مصرف گاو  2آمریکا یداروغذا و توسط سازمان  2005شود و در سال پرواربندی مصرف می

 40و  30ور معمول در طزیلپاترول به (.2011 ،لوپز کارلوس و همکاران) مورد تأیید قرار گرفته است

شود. بر طبق تحقیقات انجام شده روز پایانی دوره پرواربندی در جیره خوراکی دام استفاده می

زیلپاترول باعث افزایش وزن روزانه، افزایش وزن کل، افزایش مساحت مقطع ماهیچه راسته و بازده 

شود. زیلپاترول ایی میالشه، کاهش چربی الشه، کاهش مصرف ماده خشک و بهبود ضریب تبدیل غذ

شود، بلکه سبب ارتقای خصوصیات کیفی الشه نیز نه تنها باعث بهبود خصوصیات کمی الشه می

  (.2009 ،الما و همکاران)شود می

هایی که دو بتاآگونیست راکتوپامین و زیلپاترول را دریافت ( بره2011در آزمایش لوپز و همکاران )

ن افزایش وزن روزانه و بازده غذایی باالتری نسبت به شاهد داشتند. کرده بودند وزن پایانی، میانگی

و  تربیشهای تیمار شده، وزن الشه و درصد بازده الشه باالتر، مساحت ماهیچه همچنین در بره

های نژاد پشمی تر بود. در آزمایش دیگر روی میشضخامت چربی پشت نسبت به گروه شاهد کم

ها تأثیری ندارد، ولی وزن زنده نهایی و روی مصرف خوراک روزانه میشنشان داده شد که زیلپاترول 

هایی که با زیلپاترول تغذیه شده بودند نسبت به گروه شاهد میانگین افزایش وزن روزانه در میش

بود. در این تحقیق وزن الشه، درصد بازده الشه و مساحت ماهیچه راسته در تیمار زیلپاترول  تربیش

 (.2011وندانو ری و همکاران، باالتر بود )آ

به افزایش ذخیره پروتئین در بدن حیوانات پرواری ها منجراین موضوع که بتاآگونیستبا توجه به

ها باالتر باشد تا رود که احتیاجات پروتئینی در حیوانات تغذیه شده با بتاآگونیستشوند، انتظار میمی

پروتئین جیره مصرفی  ین نشان دهند. بر این اساس سطحبتوانند حداکثر پتانسیل را برای ذخیره پروتئ

                                                 
1- Zilmax  
2- Food and Drug Administration (FDA) 
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هدف  بنابراینثیر خود قرار دهد. أیر تحت تها در انباشت پروتئین را تأثثیر بتاآگونیستأن است تممک

اثرات سطوح مختلف پروتئین بر عملکرد رشد، خصوصیات الشه و  مطالعهحاضر، تحقیق 

 باشد. شده با زیلپاترول هیدروکلراید می های پرواری مکملهای خونی در برهفراسنجه

 

 هامواد و روش

با  راس بره نر لری بختیاری 42این آزمایش با استفاده از : مورد استفاده هايها و جیرهبرهمدیریت 

در ایستگاه پرورش و توسعه گوسفند لری بختیاری )ایستگاه شولی( انجام شد. در  47 ±4/4 وزن اولیه

مشخصات در اوایل دوره پرواربندی واکسن  ثبت و گوش شماره صبن این آزمایش پس از

 خوراکی استفاده صورتبه آلبندازول از داروی داخلی هایانگل با مبارزه برای آنتروتوکسمی تزریق و

روز آخر دوره پرواربندی  45و مدت آزمایش شامل  گرفت انجام روز 90 مدتبه پرواربندیشد. دوره 

بل از کشتار، بعد از وزن کشی اولیه و تیماربندی تصادفی بر اساس وزن اولیه به روز ق 45ها بود. بره

های انفرادی به طول دو متر و عرض یک متر تقسیم و به جایگاهراسی  هفتگروه آزمایشی  شش

ها بره شد.تنظیم  (2007) 1آمریکافی بر اساس جداول انجمن ملی تحقیقات منتقل شدند. جیره مصر

با جیره یکسان تا آخر دوره پرواربندی شب  8ظهر و  12صبح،  6در ساعات نوبت در سه روزانه 

ها با یونجه منظور سازگاری با خوراک، در هفته اول، برهتغذیه شدند. در ابتدای دوره پرواربندی به

تغذیه شدند و به تدریج با اضافه کردن کنسانتره به همراه یونجه سهم کنسانتره در خوراک مصرفی 

 روز 45ها تا شد و بره 40به  60طوری که بعد از دو هفته نسبت کنسانتره به یونجه یش یافت بهافزا

 یمختلف حاو یرهو بعد از آن تا زمان کشتار با سه ج یندرصد پروتئ 14 حاوی جیره با کشتار از قبل

یره و ترکیب شیمیایی ج خوراکی تشکیل دهنده جیره نسبت. شدند تغذیه پروتئینسطوح مختلف 

گرم به ازای میلی 2/0مقدار مصرف زیلپاترول هیدروکلراید نشان داده شده است.  1در جدول  آزمایش

ها طور کامل توسط برهکه محرک بهمنظور حصول اطمینان از اینها بود. بههر کیلوگرم وزن زنده بره

گرم  10یلپاترول در داخل نیاز برای هر بره، ز مصرف شده است، بعد از محاسبه مقدار زیلپاترول مورد

ها خورانده که خمیر به شکل قرص در آورده شد با قرص خوران به برهخمیر گذاشته شد و بعد از این

های بدون زیلپاترول به ها، قرصچنین برای ایجاد شرایط یکسان آزمایشی برای تمامی برهشد. هم

                                                 
1- Nutrient Requirementsof Dairy Cattle (NRC) 
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صورت یک روز در میان به روز به 42صورت روزانه و روز به 28 های گروه شاهد خورانده شد.بره

مختلف حاوی سطوح  سه جیرهها با کار برده شدند و برهبه های مختلف مصرف زیلپاترولعنوان روش

 پروتئین تغذیه شدند.درصد  17و  5/15، 14مختلف 

 
 .هاي آزمایشینسبت مواد خوراکی و ترکیب شیمیایی جیره -1جدول 

تلف پروتئین خامحاوی سطوح مخ آزمایشی هایجیره  
 مواد خوراکی

درصد 71 درصد 5/15  درصد 14   

 یونجه 40 40 40

آسیاب شده جودانه  20 20 20  

40/1  40/5 آسیاب شده گندمدانه  9   

آسیاب شده ذرتدانه  6 6 6  

15 11 40/7  کنجاله سویا 

 سبوس گندم 9 9 9

 تفاله چغندرقند 3 3 3

 مالس 3 3 3

48/0  48/0  48/0 رینجوش شی   

30/0  30/0  30/0  نمک 

42/0  42/0  42/0  کربنات کلسیم 

60/0  60/0  60/0 میتیآنز   

80/0  80/0  80/0  مکمل ویتامینی و مواد معدنی1 

 ترکیبات شیمیایی   

8/90  1/90  9/89  ماده خشک )درصد( 

2/17  6/15 )درصد( پروتئین خام 14   

9/1  9/1  9/1 )درصد( جربی خام   

8/8  7/8  5/8 درصد() خاکستر   

38/2  40/2  36/2  
 ساز سوخت وانرژی قابل 

 )مگاکالری در کیلوگرم(

واحد بین المللی کوله کلسی  10000واحد بین المللی رتینول،  50000هر کیلوگرم مکمل ویتامینی و مواد معدنی حاوی: 1

 2گرم مس،  3/0گرم آهن،  3گرم منیزیم،  19گرم سدیم،  76گرم فسفر،  96گرم کلسیم،  196گرم توکوفرول،  1/0، فرول

 سلنیوم بود. 0001/0گرم ید و  1/0گرم روی،  5گرم منگنز، 
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گیری از شش رأس بره در در این آزمایش دو مرحله خون :هاي خونیگیري و تعیین فراسنجهخون

امین روز  42) روز قبل از کشتار( و روز قطع مصرف زیلپاترول 45هر تیمار در روز صفر آزمایش )

گیری در ساعات اولیه روز و قبل از از سیاهرگ گردن انجام شد. خون روز قبل از کشتار( 3ا آزمایش ی

بود، صورت  1های ونوجکت تحت خالء که حاوی ماده ضد انعقاددهی با استفاده از لولهخوراک

ت دور در دقیقه در مد 1000وسیله سانتریفیوژ با های خون بهپذیرفت. در آزمایشگاه پالسمای نمونه

های خونی شامل درجه نگهداری شدند تا غلظت فراسنجه -20دقیقه جداسازی شده و در دمای  15

، گلوکز، پروتئین کل، 3لیپوپروتئین باچگالی کم، 2زیادلیپوپروتئین با چگالی گلیسرید، کلسترول، تری

های ها از کیتگیری فراسنجهمنظور اندازهگیری شوند. بهای خون اندازهکراتینین و نیتروژن اوره

 9700پی یو  مدل) استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتربا  و پارس آزمون و هیومن آلمانشیمیایی شرکت 

  صورت پذیرفت. (آی آر

در طول دوره آزمایش با توزین مقدار خوراک داده شده و : و خصوصیات الشه عملکرد رشد

صورت روزانه، مقدار خوراک مصرفی هها بآوری و توزین پس مانده خوراک هر کدام از برهجمع

کشی و میانگین دهی وزنبار قبل از خوراکها هر دو هفته یکشد. برهتعیین روزانه برای هر بره 

شد. بازده غذایی با تقسیم مقدار افزایش وزن کل به مقدار خوراک مصرفی محاسبه افزایش وزن روزانه 

 دست آمد. در طی دوره پرواربندی، به

دوره پرواربندی، سه روز قبل از کشتار مصرف زیلپاترول هیدروکلراید قطع شد تا  در پایان

ساعت پرهیز غذایی  12آزمایش با رعایت  45ها در روز مانده آن در گوشت حذف شود. برهباقی

از  گیری شد. درصد بازده الشه،گرم اندازه از آالیش، وزن الشه کشتار شدند. بعد از کشتار و پس

ها بعد دست آمد. برای بدست آوردن وزن الشه سرد، الشههن الشه گرم به وزن زنده نهایی بتقسیم وز

شدند. وزن از دست رفته در اثر سرد کشی وزنگراد درجه سانتی چهارساعت نگهداری در دمای  24از 

به از گیری وزن دنبه، دن. برای اندازهتعیین شدشدن از تفاوت بین وزن الشه گرم و وزن الشه سرد 

کشی، از محل ستون فقرات به دو نیم الشه های سرد شده پس از وزنالشه جدا و توزین شد. الشه

گیری سطح مقطع عضله راسته و منظور اندازههای راست بهراست و چپ تقسیم شدند و نیم الشه

                                                 
1- EthyleneDiamineTetra-Aceticacid (EDTA)  

2- High-Density Lipoprotein (HDL) 

3- Low-Density Lipoprotein (LDL) 
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های سرد شده سطح به دو قسمت تقسیم شدند. در الشه 12-13ضخامت چربی پشت از بین دنده 

با استفاده از کاغذ کالک رسم و سپس در آزمایشگاه با استفاده از  12-13مقطع عضله راسته بین دنده 

گیری شد. در سطح مقطع برش داده شده، ضخامت چربی پشت روی متر سطح مقطع آن اندازهپالنی

مایش به این آزهای حاصل از داده(. 2011لوپز کارلوس گیری شد )وسیله کولیس اندازههب 12دنده 

j+Bi= µ+Aijky  آماری مدل تصادفی براساس در قالب طرح کامالً 2×3فاکتوریل روش 

ijk) +eijk+b(IBWij+(AB)  افزارنرم توسط واریانس، تجزیه روش بهو SAS ویرایش شده نسخه 

امین =ijkyKدر این مدل  .آماری شد تجزیه 1تعمیم یافتههای خطی مدل از رویه استفاده با و 1/9

امین سطح عامل iاثر  Ai= میانگین کل،  = B، µامین سطح عامل Jو  Aسطح عامل  امینiمشاهده در 

A  ،)مدت زمان مصرف(Bj  = اثرJ امین سطح عاملB  ،روش مختلف مصرف((AB)ij  = اثر متقابل

i امین سطح عاملA  وJ امین سطح عاملB، )ijkb(IBW = و  عامل کمکیعنوان اثر وزن اولیه بهkeij 

 درصد 5ها نیز با استفاده از آزمون توکی در سطح مقایسه میانگین باشد.میخطای آزمایش اثرات  =

 انجام گرفت.

  نتايج و بحث
صورت یک روز روز به 42صورت روزانه و روز به 28با توجه به نتایج آزمایش قبلی، تیمارهای 

ترین تیمارها انتخاب شدند )واحدی و عنوان بهدر میان از لحاظ عملکرد رشد و خصوصیات الشه به

در این تحقیق این دو تیمار همراه با سطوح مختلف پروتئین مورد آزمایش قرار و ( 2014همکاران، 

ها عملکرد رشد برهاثرات اصلی روش مصرف زیلپاترول روی نتایج این پژوهش نشان داد که گرفت. 

هایی که با پروتئین وزن کل در برهانه و افزایش . وزن نهایی، میانگین افزایش وزن روزدار نبودمعنی

تر هایی که با سطوح پایین( نسبت به برهP<05/0داری )تغذیه شده بودند، افزایش معنی درصد17

پروتئین تغذیه شده بودند، نشان داد. اثرات متقابل مصرف زیلپاترول به دو روش مختلف و سطوح 

دار نبود. هر ها معنیا عملکرد رشد و بازده غذایی در برهپروتئین مصرفی بر میانگین صفات مرتبط ب

ث افزایش میانگین وزن روزانه با مصرف زیلپاترول باع هپروتئین همرا درصد 17چند جیره حاوی 

صورت روزانه دریافت روز به 28مدت هایی که زیلپاترول را به(. وزن الشه بره2ها شد )جدول بره

ین وزن الشه و تربیش(. P<05/0صورت یک روز در میان باالتر بود )به روز 42کرده بودند، نسبت به 

                                                 
1- General Linear Model (GLM) 
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چنین تغذیه شده بودند. هم درصد 17هایی مشاهده شد که با پروتئین سطح مقطع ماهیچه راسته در بره

دار نبود. اثرات اصلی بقیه خصوصیات معنی اختالفها باالتر بود اما بازده الشه و وزن دنبه در این بره

شود اثرات متقابل بین مالحظه می 3که در جدول ه تحت تأثیر این دو عامل قرار نگرفتند. همچنانالش

هر چند سطح مقطع ماهیچه راسته در دار نبود این دو عامل روی خصوصیات مرتبط با الشه معنی

هایی ما در برهای پالستنها نیتروژن اورهپروتئین نسبت به بقیه تیمارها باالتر بود.  درصد 17تیمارهای 

هایی که با ( نسبت به برهP<05/0داری )، افزایش معنیتغذیه شده بودند درصد 17با پروتئین که 

اثرات اصلی روش های خونی، متابولیتدر دیگر سطوح پایین پروتئین تغذیه شده بودند، نشان داد. 

ش مصرف زیلپاترول اثرات متقابل رو دار نبودلف پروتئین معنیسطوح مختمصرف زیلپاترول و 

 دار نبودها معنیهای خونی در برهکدام از متابولیتهیدروکلراید و سطوح مختلف پروتئین روی هیچ

 (.4)جدول 
بر میانگین صفات مرتبط با عملکرد خام جیره مصرف زیلپاترول هیدروکلراید و سطح پروتئین  روشاثرات  -2جدول 

 .بختیاري -هاي نر لريدر بره صفات مرتبط با خصوصیات الشهو رشد 

سطح 

داریمعنی  

خطای 

داستاندار  

 روزانه -روز 28  یک روز در میان -روز 42

 17 صفات مورد مطالعه

 درصد

5/15 

 درصد

14 

 درصد
 

17 

 درصد

5/15 

صدرد  

14 

 درصد

  4/46  8/46  9/46   9/45  0/47  5/46  وزن اولیه )کیلوگرم( 

45/0  52/0  3/57  7/56  3/55   7/57  1/56  0/56  وزن نهایی )کیلوگرم( 

45/0  52/0  73/10  11/10  74/8   10/11  54/9  44/9  )کیلوگرم( افزایش وزن کل 

44/0  5/11  )گرم( افزایش وزن روزانه 212 213 247  194 225 239 

45/0  08/0  90/1  81/1  66/1   86/1  71/1  75/1  )کیلوگرم( خوراک مصرفی روزانه 

78/0  009/0  128/0  130/0  811/0   140/0  129/0  122/0  بازده غذایی 

 صفات مرتبط با خصوصیات الشه      

72/0  32/0  2/30  8/28  8/27   7/30  3/29  7/28  )کیلوگرم(وزن الشه گرم  

67/0  31/0  6/29  3/28  3/27   2/30  7/28  2/28  )کیلوگرم( وزن الشه سرد 

45/0  20/0  01/2  71/1  79/1   86/1  99/1  77/1  )درصد( سرد شدن وزن در اثرکاهش  

85/0  69/0  4/52  9/50  6/50   9/52  2/52  5/51  )درصد(بازده الشه  

76/0  59/0  3/18  7/17  9/16   8/17  5/16  6/16  )درصدی از وزن الشه سرد(دنبه  

36/0  27/0  76/4  86/4  59/4   96/4  32/4  62/4  متر(ضخامت چربی پشت )میلی 

067/0  41/0  7/23  3/21  3/20   9/22  3/22  1/12  
سطح مقطع ماهیچه راسته 

 متر مربع()سانتی
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هایی که زیلپاترول در مطالعه حاضر میانگین افزایش وزن کل و میانگین افزایش وزن روزانه در بره

افزایش نشان داد، با  درصد 15دریافت کرده بودند، درصد  17مختلف همراه با پروتئین  را به دو روش

کند که تغذیه داری با سایر تیمارها نداشت. این نتایج پیشنهاد میاین وجود این تیمارها تفاوت معنی

دهد. در موافقت با نتایج این گیری افزایش نمیطور چشمزیلپاترول احتیاجات پروتئین جیره را به

( اثر متقابلی بین تغذیه راکتوپامین و غلظت پروتئین جیره در 1989اندرسون و همکاران ) ،مطالعه

( گزارش کردند 2006چنین والکر و همکاران )ای نر پرواری مشاهده نکردند. همعملکرد رشد گاوه

در داری روی عملکرد رشد ندارد. که افزایش پروتئین جیره همراه با تغذیه راکتوپامین تأثیر معنی

هایی که بتاآگونیست ذخیره پروتئین در خوکهای حاوی پروتئین باالتر، میزان در جیرهای مطالعه

درصد باالتر بود و احتیاجات پروتئین برای حداکثر کردن ذخیره  21امین دریافت کرده بودند راکتوپ

درصد تخمین زده  8/15و  7/12ترتیب پروتئین در گروه شاهد و گروه دریافت کننده بتاآگونیست به

ازت  ( دریافتند که راکتوپامین ابقای1987ب ،(. اندرسون و همکاران )1993)دانشی و همکاران، شد 

درصد افزایش داد  6/14درصد پروتئین نسبت به جیره  16های تغذیه شده با جیره حاوی را در خوک

ای دیگر اگر چه درصد پروتئین باعث کاهش ابقای ازت در بدن شد. در مطالعه 12و جیره حاوی 

ش داشت که ابقای ازت در بدن با مصرف راکتوپامین بدون تغییر بود، اما مساحت ماهیچه راسته افزای

های احشایی را که انتقال نیتروژن به بافتبندی نیتروژن در بدن است به طورینشان از تغییر در تقسیم

 (.1991جی و همکاران، ها منجربه افزایش بازده الشه شد )کاهش داده و در نتیجه تیمار با بتاآگونیست

های دریافت را در خوک 161-1487-با نام تجاری رو ( تأثیر بتاآگونیست1990براچرو همکاران )

داری در افزایش میانگین وزن روزانه، درصد پروتئین بررسی کردند که اثرات معنی 14و  11کننده 

که این بتاآگونیست عملکرد رشد را تنها بازده غذایی و ذخیره پروتئین در بدن مشاهده کردند. به طوری

ای برای تعیین اثر متقابل چنین در مطالعهداد. همپروتئین بهبود  درصد 14های دریافت کننده در خوک

ها و سطوح مختلف پروتئین در جیره مشخص شد که راکتوپامین اضافه شده به جیره بتاآگونیست

افزایش و ضریب تبدیل غذایی را درصد  9پروتئین، میانگین افزایش وزن روزانه را  درصد 18حاوی 

پروتئین مشاهده نشد. این نتایج  درصد 13جیره حاوی  کاهش داد اما این اثرات مثبت با درصد 15

توانند عملکرد رشد و راندمان مصرف خوراک را در حیواناتی که با ها میدهند که بتاآگونیستنشان می

                                                 
1-Ro 16-8714 
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شوند، بهبود دهند. همچنین در مطالعه این محققین، اثر متقابلی یک جیره حاوی پروتئین باال تغذیه می

ین جیره و راکتوپامین روی سطح مقطع ماهیچه راسته و چربی الشه مشاهده بین سطوح مختلف پروتئ

( مصرف زیلپاترول در 2010ای توسط اونیل و همکاران )در مطالعه(. 1999 ،خیو و همکاراننشد )

گاوهای گوشتی با سطوح مختلف پروتئین، افزایش وزن زنده را تحت تأثیر قرار نداد اما بازده مصرف 

 یی که با سطوح پروتئین باالتری تغذیه شده بودند بهبود یافت. خوراک در گاوها

منبع اصلی ی خون نشان داده شده است. ابستگی مثبت بین پروتئین مصرفی و نیتروژن اورههم

ای پروتئین مصرفی است. افزایش اوره با چنین تجزیه شکمبهتولید اوره از آمونیاک در کبد و هم

 ،ساهلو و همکاراندلیل افزایش جذب آمونیاک از شکمبه باشد )اند بهتوافزایش پروتئین مصرفی می

( پیشنهاد کردند که تفاوت در غلظت اوره خون بین نژادهای 1984(. مرسمن و همکاران )1993

دلیل بازده باالی استفاده از اسیدهای آمینه برای انتخاب شده برای افزایش گوشت لخم با دیگر نژادها به

( دلیل افزایش نیتروژن 1989چنین کارتر و همکاران )همر نژادهای گوشتی است. ز پروتئین دسنت

در بدن و کاهش دفع نیتروژن در نژادهای گوشتی عنوان کردند.  نیتروژنای خون را افزایش ابقای اوره

ا ای خون با افزایش سطح پروتئین مصرفی مورد انتظار بود زیردر این آزمایش نیز افزایش نیتروژن اوره

 ای خون در ارتباط با سطح پروتئین خام جیره است. غلظت نیتروژن اوره

 
هاي نر بره هاي خونیفراسنجهبر  خام جیره مصرف زیلپاترول هیدروکلراید و سطح پروتئین روشاثرات  -4جدول 

 .بختیاري -لري

سطح 

 داریمعنی

خطای 

 استاندارد

 یک روز در میان -روز 42

 

 روزانه -روز 28
های خونی فراسنجه

 لیتر(گرم بر دسی)میلی
17 

 درصد

5/15 

 درصد

14 

 درصد

17 

 درصد

5/15 

 درصد

14 

 درصد

 گلوکز 5/76 3/79 9/85  6/78 4/79 7/82 61/3 76/0

 تری گلیسرید 8/33 2/37 6/37  5/33 7/35 4/35 0/2 91/0

 کلسترول 2/60 6/65 4/64  8/63 4/68 4/65 40/2 86/0

 لیپوپروتئین با چکالی زیاد 4/32 4/32 6/36  5/29 0/34 5/38 70/2 53/0

 لیپوپروتئین با چکالی کم 4/29 6/28 6/31  7/28 1/31 2/29 98/1 47/0

 اینیتروژن اوره 7/25 0/29 1/37  5/27 1/31 5/33 5/2 46/0

 پروتئین کل 67/6 97/6 84/6  74/6 87/6 25/7 40/0 81/0

 کراتنین 87/1 76/1 26/2  62/1 81/1 89/1 14/0 34/0
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 گیري تیجهن
در این آزمایش فرض بر این بود که استفاده از زیلپاترول هیدروکلراید نیاز به پروتئین متابولیکی در 

دهد. ولی در پژوهش حاضر تنها اثرات اصلی پروتئین باعث بهبود های پرواری را افزایش میبره
ها که در گروهای دریافت کننده زیلپاترول، تغذیه برهعملکرد رشد و خصوصیات الشه شد. به طوری

اما اثرات متقابل دو روش  با سطوح باالی پروتئین، عملکرد رشد و خصوصیات الشه را بهبود داد.
استفاده از زیلپاترول همراه با سطوح مختلف پروتئین، عملکرد رشد و خصوصیات الشه را تحت تأثیر 

 .قرار نداد
 

 تشکر و قدردانی

تمامی کارکنان ایستگاه پرورش و توسعه  خود را به قدردانی و سپاس مراتب مقاله سندگاننوی
ی در آن ایستگاه از پژوهشگوسفند لری بختیاری )ایستگاه شولی(، که در زمینه فراهم نمودن امکانات 

استاد  ،یاد و خاطره مرحوم دکتر فرشاد زمانیو در پایان  دارندکوششی دریغ نکردند، ابراز میهیچ 

را گرامی داشته و از خداوند متعال برای شادی طبیعی شهرکرد  منابع و کشاورزی مرکز تحقیقاتفقید 
 نمائیم. روح آن مرحوم طلب مغفرت می
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Abstract12 

The purpose of this study was to evaluate the effects of 2 different feeding 

regimens of zilpaterol hydrochloride (ZH) and 3 different dietary protein levels 

(DPL) on growth performance, carcass characteristics and blood metabolites in 

Lori-Bakhtiari feedlot lambs. The lambs (n=42; IBW= 47±4.4 kg) were assigned to 

one of six treatments (7 lambs/treatment) based on IBW and were fed with a diet 

content of 14%, 15.5% and 17% protein and supplemented with 0.2 mg/kg of live 

weight d-1ZH. The continuous feeding of ZH for 28 days and intermittent 1 d 

feeding ZH followed by 1 d of withdrawal for 42 days were employed as the 

different regimens. Blood samples were taken via the jugular vein from 6 lambs in 

each treatment on d 0 and d 42 and analyzed for plasma metabolites. ZH regimen 

and DPL had no significant effect on dry matter intake and feed efficiency. DPL 

had a significant effect on Final BW, average daily gain and total weight gain, with 

high protein having the higher (p< 0.05) values for these performances. Lambs fed 

high protein had higher carcass weight and larger LM area (p< 0.001). There were 

no ZH and DPL interaction for lambs growth performance and carcass traits 

(P>0.05). Overall, the main effects of protein improved growth performance and 

carcass traits, but the interaction effects of ZH supplementation methods with 

different dietary protein levels did not affect these parameters.  
 

Keywords: β-agonist zilpaterol hydrochloride, Protein, Growth performance, 

Carcass traits, Male lambs 
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