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 (6×6) فاکتوريلکامالً تصادفي با آرايش مغاني در قالب طرح -رأس بره نر رومانف 6۲اين پژوهش با استفاده از 
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 .(<۲۵/۲P)ت مغاني تحت اثر تزريق بولدنون و سطوح مختلف پروتئین جیره غذايي قرار نگرف-ی رومانفها بره

داری در بین تیمارهای  يمعنهمچنین درصد الشه گرم، درصد الشه سرد، ضخامت چربي کمر و چربي دنبه تفاوت 

مي توان  (.<۲۵/۲P) آزمايشي نداشت و تحت اثر تزريق هورمون و سطوح مختلف پروتئین جیره غذايي قرار نگرفتند

نتیجه گرفت که خصوصیات الشه و مصرف خوراک بره های پرواری تحت تاثیر سطوح پروتئین جیره غذايي و تزريق 
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غلظت نیتروژن اوره ای خون،  (.>۲۵/۲P)ها شد  بره و افزايش وزن روزانه کل داری در میانگین افزايش وزن کل معني

عامل پروتثین اثر معني  .(>۲۵/۲P)تری گلیسیريد و کلسترول به طور معني داری تحت تاثیر اثر هورمون قرار گرفت

پروتئین ×داری بر غلظت گلوکز خون داشت و میزان پروتئین کل سرم تحت تاثیر تزريق هورمون و اثر متقابل هورمون
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 مقدمه -1-1

 روز روزبه ها انسانجمعیت، نیاز به ماده و انرژی برای ادامه حیات  روزافزونبا توجه به افزايش 

يک ضرورت  صورت بهجوامع بشری  ازیموردنلذا دسترسي همیشگي به منابع غذايي  .شود يم بیشتر

سنتي اهمیت  طور بهکه  شود يمتولید گوسفند محسوب  نيتر ياصل گوشت .درآمده است ريناپذ  اجتناب

درصد  6۲است که  يارزش باالگوی مصرفي مردم ايران دارد. گوشت گوسفند تنها محصول  در یا ژهيو

 (.2۹62صادقي و همکاران، ) گرداند يم بازپرواری را  یها برهتولید ی ها نهيهز

حیوان نر القا  يدمثلیتول یها انداماستروئیدی هستند که تمايز و بلوغ را در  یها هورمون، آندروژن ها

را  دمثلیتولو نقش ايجاد صفات ثانويه جنسي و تظاهرات رفتاری سازگار با نقش حیوان نر در  کنند يم

مهم استروئیدی در بلوغ حیوانات نر که هر دو  یها هورمونيکي از . (Griffin & Wilson, 1998)دارند 

توسترون، ساختگي تس یها آنالوگ. ، تستوسترون استکند يمفعالیت آندروژنیک و آنابولیک را ظاهر 

يک  عنوان به تستوسترون خود. شوند يمرا موجب  آنابولیک اولیه بر روی ماهیچه و اسکلت یها تیفعال

آنابولیک  یها تیفعالو  ها ضهیبآندروژنیک برای تحريک اسپرم سازی در  یها تیفعالاستروئید فعال در 

.(Brown, 1995)برای افزايش حجم در ماهیچه است 

2آندروژنیک آنابولیک  یها استروژن
 (AAS) استروئیدی  یها هورمونيک تعريف کلي برای همه

 عموماًاست. مشتقات سنتتیک تستوسترون  ها آنو متابولیت های فعال  ها آنجنس نر، مشتقات سنتتیک 

درماني و برای فراهم کردن افزايش قدرت آنابولیکي با اثرات آندروژنیک ناچیز طراحي  یها استفادهبرای 

و ورزشکاران  نین برای افزايش قدرت در سگ، اسبهمچ ها آن .(Clark & Henderson, 2003) شوند يم

 .(Teal & Houghton, 1991) شوند يماستفاده  ها چهیماهدر  یساز نیپروتئاز طريق افزايش 

استروئیدهای آنابولیک در چارپايان اهلي  عنوان به(Boldenone undecylenat) بولدنون آندسیلینات 

ماهیچه را به دلیل افزايش باالنس مثبت  ی اندازهبولدنون  .(Cannizzo et al. 2007) شود يماستفاده 

                                                
1. Anabolic Anderogenic Steroides 

 



 

و عالوه بر اين، در  دهد يم، افزايش ید پروتئین و کاهش تخريب پروتئینتحريک تول لهیوس بهنیتروژن، 

 ;Forbez, 1985)کند يمنیتروژن، سديم، پتاسیم و کلسیم تعادل ايجاد  یها ونيمقدار آب بدن، 

Moradian, 1987) . دهد يمبولدنون رشد و تبديل غذايي را در گوساله گوشتي افزايش(Schilt et al. 

1996). 

6گیرنده آندروژن  یساز فعالآندروژن ها فعالیت بیولوژيکي خود را از طريق 
(AR)  و  کنند يماعمال

 .(Hiort et al. 1998) کنند يمهدف در بافت پاسخگو را القا  یها ژنرونويسي يا سرکوب  یها تیفعال

بیولوژيک آندروژن ها، الزم است.  یها تیفعالسطوح متعادل فیزيولوژيک تستوسترون در خون برای 

ی ها رندهیگ. در داخل سلول هدف آندروژن وجود دارد (AR)تنها يک مولکول از گیرنده آندروژن 

را از طريق ارتباط با  تر بزرگی ها کمپلکسو  کنند يمعمل  فاکتورهای رونويسي عنوان بهآندروژني 

ی رونويسي به کار ها کننده میتنظيا  سازها فعال عنوان بهکه  کنند يمی ديگری ايجاد ا هستهی ها نیپروتئ

 لهیوس بهو  کنند يمآندروژني را فعال  گر میتنظ، ژن یچند فاکتوررونويسي  یها کمپلکساين . روند يم

RNA پلیمرازکه سطوحmRNA  انتقال شوند يمرونويسي  دهد يمخاص را تغییر  یها .mRNA  ها به

مسئول برای ايجاد القای تغییرات ناشي از آندروژن  یها نیپروتئسیتوپالسمیک در ساخت  یها بوزومير

 .(Brown, 1995) شوند يمدر عملکرد، رشد يا تمايز سلول هدايت 

 )راهکارهای خاص مديريتي  یها روشاز  بره، پروار يصنعت ریغ شرايط تحت کشورها از در برخي

.  (Santos et al, 2002)کنند يم استفاده پروار شروع در حیوان وزن و تغذيه ی نهیدرزم( مدت  کوتاه

که اين رقم در  دهد يمتشکیل  کیتفک  قابلپرواری را چربي  یها برهدرصد الشه  ۵/22متوسط  طور به

درصد نیز برسد که از معايب عمده گوشت گوسفند از حیث اقتصاد  ۹۵گوسفندان بالغ ممکن است تا 

پرورش بره )سیستم  سیستم های ی مطالعه(. 2۹76، خواه کین)است  کنندگان مصرفو  دکنندگانیتول

پرواربندی در آمريکا مواردی را نشان  یها مستیسگاو در انگلستان و  یا انهيپا یها ستمیس( و يصنعت مهین

تحت  تواند يم نسبت تغییر پروتئین به انرژی خوراک( چربي الشه مثالًجیره ) یکار دستکه با  دهد يم

.(kelland et al. 1980) دوواقع ش ریتأث

متابولیت  و(BWG) را بر روی افزايش وزن روزانه  يراتیتأثبا سطوح پروتئین متفاوت  ها برهتغذيه 

آلکالین فسفاتاز  ،(LDH)های خوني از جمله اوره، گلوکز، آلبومین، پروتئین کل، الکتات دهیدروژناز 

(ALP)  سطوح پروتئین قرار  ریتأثمتابولیت هايي که تحت  شده  ثابت. در برخي مطالعات دهد يمنشان

دارند  ریتأثنیز  ها برهو تولید  سرم اوره و آلبومین خون هستند. سطوح پروتئین بر روی عملکرد رندیگ يم

(Keser & Bilal, 2008). 

                                                
2. Anderogen Receptor 



 

 یها یباکتر، بنابراين بر روی رشد شود يممصرف پروتئین ناکافي باعث کاهش آمونیاک شکمبه 

. از طرفي، مصرف شود يمباعث کاهش مصرف غذا، هضم و عملکرد  جهیدرنتو  دمبه اثرات منفي دارشک

تشخیص سطوح  .گردد يمبیش از اندازه پروتئین باعث افزايش هزينه خوراک و کاهش سود اقتصادی 

ناشي از ورود آمونیاک حاصل از هضم به داخل اتمسفر نیز  یها يآلودگپروتئین در جلوگیری از  مناسب

 .(Keser & Bilal, 2008)دخیل است 

 

 :پژوهش اهدافضرورت و  -6-6

، در جهت شناخت استعدادها و پتانسیل از ای ايجاد تعادل بین تولید و مصرفالزم است تا برامروزه 

کفايت  جديد و با یها وهیش یریکارگ بهاز سوی ديگر و  يدسترس  قابلو استفاده بهینه از امکانات  سو کي

تا روند  کند يمش اکنون بشر تال. شودبرداشته  یتر ياساس یها ور قدمدر امر بهداشت و پرورش دام و طی

 .است کارگرفته به را مختلفي یها روش راه اين در و بخشد سرعت بیشتر هرچه را غذا مولد یها دام رشد

در پرواربندی بره اهداف اصلي تولید گوشت بیشتر، افزايش راندمان رشد و بازده غذايي است. در اين 

و  ها برهآنابولیک و افزايش بازده الشه  ترکیباتانجام داد استفاده از  توان يمزمینه يکي از کارهايي که 

 که یطور بهبهبود داد.  ها برهرشد را در ها  با تزريق آن  توان يم. که هاست آنکاهش میزان چربي در 

و کاهش تجزيه آن و ذخیره  یساز نیپروتئآنابولیک باعث افزايش  یها تیفعال واسطه بهترکیبات آندروژني 

 .شوند يم ها چهیماهو  ها بافتپروتئین در 

 شده استفادهبولدنون  .شود يمبولدنون يک استروئید آنابولیک است که باعث تحريک تولید پروتئین 

غذايي آن را کاهش داده و بازده خوراک را  یازهاینشود و  ها برهباعث افزايش حجم ماهیچه در  تواند يم

 شود يمافزايش میزان تولید گوشت و هم  پرورش برهافزايش دهد که هم باعث صرفه اقتصادی در 

(Forbez, 1985). 

مغاني در -لذا هدف از اين مطالعه بررسي تغییرات فیزيولوژيکي و عملکردی بره های آمیخته رومانف

 اثر بکارگیری ترکیب بولدنون آندسیلینات و تغذيه جیره های غذايي حاوی دو سطح پروتئین خام بود.
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 پرورش گوسفند در ایران -2-6

 :تاریخچه و مقدمه پرورش گوسفند -2-6-6

ی و پرورش دار گلهاز ديرباز . رسد های بسیار دور مي تاريخچه پرورش گوسفند در ايران به گذشته

اين به  رگذاریتأث مؤلفه نيتر عمده. عمده بخش کشاورزی در ايران بوده و هست یها تیگوسفند ازفعال

و ی دار گلهرا در  ریتأثبیشترين  که ینحو به. روند، وجود ايالت متعدد در شرايط جغرافیايي کشور هست

بیش از  6۲2۲ آمار سازمان و خواروبار جهاني در سال بر اساس. اند داده خود اختصاصگوسفند به  پرورش

 .اند قرارگرفتهنژاد در سرتاسر جهان مورد پرورش  6۲۲گوسفند با تنوع نژادی بیش از  رأسيک میلیارد 

 6/۵گوسفند با  رأسمیلیون  ۵۴ میلیون واحد دامي با داشتن 2۴۲ کشور ايران در همین سال از مجموع

به  بزرگتبديل واحد حیوانات کوچک و  منظور به. درصد گوسفندان دنیا در رتبه چهارم جهان قرار دارد

کیلوگرم را  ۵۲ يک میش بالغ با وزن متوسط. رندیگ يمحد دامي را در نظر يک واحد ثابت و استاندارد، وا

 (.2۹62د )نوريان سرور، رنیگ يميک واحد دامي در نظر  عنوان به

نژاد  67است که شامل  رأسمیلیون  ۵۴حدود  6۲22جمعیت کل گوسفندان ايران در سال 

 .(2۹66اکبری نژاد و همکاران، ) پراکنده در کشور ايران است

، بیشتر گوسفندان اهلي دنیا از شده انجام 267۴بر اساس مطالعاتي که توسط مک کندی در سال 

در ايران . اند گرفتهکردستان پراکنده بوده منشاء  ژهيو بهی وحشي گوسفند که در سرزمین ايران و ها گله

 (.2۹3۵ه منصور، )سعادت نوری و سیا ت، نیم دنبه و بدون دنبه پراکنده اسدار دنبهانواع گوسفندان 

  

 اهمیت اقتصادی پرورش گوسفند -2-6-2

از ی بردار منظور بهره به شرايط گوناگون جغرافیايي، نظر از صرف نقاط دنیا، در همهپرورش گوسفند 

يک حیوان چندمنظوره  عنوان بهنیز گوسفند  رانيدر ا. شود يمی آن انجام و اقتصادتولیدی  صفات

؛ صادقي 2667 ،فرد یزدياضمیری و )قرارداد اول اهمیت  در درجهتولید گوشت آن  و گردد يممحسوب 

از میزان رشد نیز يکي  است و گوشت دیتول رانيدر اهدف اصلي پرورش گوسفند . (6۲۲7 و همکاران،



 

 که گوسفندان در سن شود يممهم اقتصادی برای گوسفندان گوشتي است زيرا رشد سريع سبب  صفات

)پوربیرامیان  نیاز باشد ها آنکمتری برای پرواربندی  زمان و مدتمتر به وزن مناسب برای کشتار رسیده ک

 (.2۹62و همکاران، 

 

 پرورش گوسفند در استان اردبیل -2-2

در اين  افتهي پرورشنژاد غالب گوسفند . ی ديرينه داردا سابقهپرورش گوسفند در استان اردبیل 

جمعیت  2۹6۴طبق آمار جمعیت دام کشور به تفکیک نوع دام، در سال . مغاني استنژاد استان 

 .رأس بوده است 232۲.7۹7گوسفندان در اين استان 

 

 نژادهای غالب استان -2-2-6

 میلیون رأس يکي از نژادهای غالب در میان گوسفندان ايران و ۵.۵گوسفند مغاني با تعداد حدود 

اندازه بدن، مقاومت در برابر تغییرات شرايط آب و هوايي و  لحاظ ازه نژاد غالب در استان اردبیل است ک

  .(2۹73 نصرتي،) است شده  شناخته وزن  نیسنگی ها برهظرفیت تولید 

در اين نژاد نیز به علت تبحر عشاير . محل پرورش اين نژاد دشت مغان در استان اردبیل است

. است شده دادهنژادها آمیزش  ريساو کمتر با  شده  حفظی خصوصیات نژادی دار گلهشاهسون در امر 

ی جزء بند میتقسگوسفند نژاد مغاني در . يیالق اين نژاد در ارتفاعات سبالن و قشالق آن دشت مغان است

 .(2۹۵7ستاری، )شود  يممحسوب  دار دنبهبوده و جزء نژادهای ( گوشتي-پشمي)نژادهای دومنظوره 

کاهش دنبه و افزايش میزان گوشت و دستیابي به رشد بهتر و بازده الشه بیشتر اين  منظور بهامروزه 

آن دره ولگا در شمال غرب مسکو  مشاءکه نژاد رومانف نژادی خالص و مي يابد نژاد با نژاد رومانف تالقي 

غییر سیاه بوده و با بزرگ شدن به رنگ خاکستری ت رنگ با شوند يمی خالص وقتي متولد ها بره. است

با نژادهای ديگر مانند مغاني  دمثلیتولبهبود و ارتقاء صفات  منظور بهاين نژاد زودرس بوده و . ابندي يم

 )پهلوان و همکاران(. است شده ختهیآم

 



 

 

 
 

 نژاد رومانف -6-2شکل 

 



 

 یپرواربند -2-9

. يا تولید الشه جهت تأمین گوشت است وزن اضافهکسب حداکثر  کردن ومنظور از پرواربندی چاق 

. ايران است ازجملهی تولید گوشت در تمام دنیا و ها روش نيتر مهمپرواربندی يکي از بهترين و 

در  وزن اضافهآوردن حداکثر  به دستجهت  ها داممديريت و تغذيه مناسب »پرواربندی عبارت است از 

در اين . انسان است ازیموردنپروتئین حیواني  نیتأم وزن  اضافههدف از «. يک مدت با حداقل هزينه

 :وجود دارد توجه قابلتعريف چند نکته 

ها متفاوت است و توجه بیشتری را  های پرواری با ساير دام روش نگهداری و تغذيه دام .2

 .طلبد مي

 .شود ی معین اعمال مي زمان و دوره در يک .6

هايي که با سرعت بیشتری  دامتوجه است، پس  وزن مورد به دست آوردن حداکثر اضافه .۹

 .ترند کنند، برای پروار مناسب رشد مي

تر  های مسن کند از نگهداری دام اصل توجه به حداکثر بازده، با حداقل هزينه ايجاب مي .۴

شوند برای پرواربندی خودداری  و بیمار که موجب ايجاد هزينه بیشتر و اتالف مواد غذايي مي

 .شود

است که عمدتاً در آنچه به نام عضله و گوشت شناخته  هدف تأمین پروتئین حیواني .۵

بنابراين در  هايي چون چربي که ارزش اقتصادی کمي دارد؛ شود وجود دارد و نه در بافت مي

های  شود که با سرعت رشد بیشتر، به ذخیره بافت هايي توجه مي پرواربندی به پرورش دام

 (.2۹66ولي زاده، ) پردازند های ديگر مي عضالني در مقايسه با بافت

 

های افزايش کمیت گوشت بدون افزايش تعداد احشام، پرواربندی است  يکي از مؤثرترين راه

کننده کیفیت الشه است که تغییرات آن تابع اين عوامل  ترين مؤلفه تعیین چربي مهم(. 2۹36خالداری، )

های پرواربندی تغذيه مناسب و  تدر فعالی. بوده و میزان آن بر کیفیت و بازارپسندی الشه تأثیر دارد

شود  متعادل گوسفندان عالوه برافزايش سرعت رشد حیوان سبب بهتر شدن کیفیت گوشت تولیدی مي

 (.2-6جدول )

 

 

 



 

 

 ترکیب شیمیايي الشه گوسفند در مراحل مختلف پروار )رشد( -6-2جدول 

 

 گوسفند پروار ترکیب شیمیایی
گوسفند چاق )علف 

 خوار(
 گوسفند چاق گوسفند معمولی

 3/76 6/2۵ ۵۴ ۴2 آب )درصد(

 6 ۵/26 2/۹۹ 6/۴۹ چربي )درصد(

 2/27 ۵/2۴ 7/22 6/2۲ پروتئین )درصد(

 3/۲ 3 2/۲ 6/2 خاکستر )درصد(

 

 

طول دوره پروار در افزايش وزن دام، بازده غذايي و خصوصیات قطعات مختلف الشه مؤثر است و 

در حیوانات پرواری پس . گردد مطلوب نرسیده و راندمان آن کم ميباکم شدن مدت پروار وزن دام به حد 

برای اينکه چربي درداخل . شود از کامل شدن مراحل رشد عمده افزايش وزن بدن را چربي شامل مي

 22۲تا  3۲های گوشت به حد معیني برسد و از اندازه مطلوب بیشتر نگردد، زمان الزم و کافي پروار  بافت

های پروار به علت استفاده از مواد  تغذيه مناسب و متعادل دام (.2۹76خواه،  نیک)ت روز گذارش شده اس

های نسبتاً کم  های پرواربندی توسط دامپروران محلي با سرمايه بخش اعظم فعالیت. متراکم، زيادتر است

و سود  لذا با توجه به قدرت مالي محدود اين تولیدکنندگان برگشت سرمايه سريع بوده. شود انجام مي

موقع  های نر و خارج شدن به در پرواربندی به دلیل پروار شدن دام. طور نسبي مناسب است حاصل به

تدريج ضمن کاهش تعداد گوسفندان در مراتع و  ها از گله تعداد گوسفندان در گله مناسب بوده و به آن

ها  تع توسط اين برهيابد و از تخريب مرا ترويج پرواربندی سطح تولید گوشت در کشور افزايش مي

 (.2۹37خالداری، )انتخاب روش پرواربندی به اهداف و امکانات دامپرور بستگي دارد . شود جلوگیری مي

سازی بازده تولید و افزايش تولیدات خالص  حاصل، نیازمند بهینه پرورش گوسفند به لحاظ سود کم

طور مستقیم طول مدت پروار و درنتیجه قیمت خوراک را تحت تأثیر  که سرعت رشد به ازآنجايي. است



 

سازی  تواند نقش مهمي درروش بهینه پرواربندی بره در يک سیستم متمرکز تولید مي. دهد قرار مي

 .است ای يافتن عوامل اثرگذار بر سرعت رشد در طول دوره پروار کار ارزنده. پرورش گوسفند ايفا کند

 

 

 مغاني-پرواربندی نژاد آمیخته رومانف -2-2شکل 

 



 

 

 

 تعریف هورمون -2-4

سپس توسط جريان خون به  و شوند ساخته مي ريز درون که توسط غدد ترکیباتي هستندهورمون ها 

عمل فیزيولوژی خود را به انجام  تا يابند، هدف انتقال مي های های خاصي به نام بافت اعضاء يا بافت

 .برسانند

 

 انواع هورمون-2-5

پلي پپتیدها و  استروئیدها،: عبارت است از ها ها براساس ساختمان شیمیايي آن بندی هورمون طبقه

شده   ساخته ريز شده توسط غده درون طور که گفته ها همان هورمون. مشتقات آمینواسید و اسیدهای چرب

 نوع پلي پپتیدی باشد، زماني که هورمون از. شود ی اگزوسیتوز وارد جريان خون مي توسط پروسه و

های  ها يا شبکه سوراخ. آيد سپس به جريان خون پیش مي آن به فضای خارج سلولي غده و مشکل انتشار

حرکت  گیرند، ها در جريان خون قرار که هورمون هنگامي. کنند حل اين مشکل کمک مي در ريز موجود،

 مانند) های خود در سطح غشای سلول آنجا با گیرنده که در روند سوی سلول هدف مي  به کرده و

های خود در  و يا گیرنده( آمینواسیدها های مشتق شده از هورمون بعضي از های پلي پپتیدی و هورمون

های تیروئیدی نیز وارد  هورمون. شود متصل مي( های استروئیدی هورمون) هسته سلول سیتوپالسم و يا

که  درصورتي. مي نمايند خاص خود در داخل هسته سلولي تماس برقرار سلول هدف گرديده و با رسپتور

 .والمینها در غشاء سلولي قرارگرفته استرسپتور کاتک

 

 های استروئیدی هورمون -2-5-6

ها  از غشای کلیه سلول ،باشند وبیش دارای خواص لیپیدی مي شوند و کم که از کلسترول مشتق مي

باشد  ها مي نمايند و با رسپتور خود که دارای میل ترکیبي و ويژگي بسیار زيادی برای آن آساني عبور مي به

غلظت نمکي فعال  رسپتور در تحت شرايط خاصي از درجه حرارت و–يابند و کمپلکس استروئید پیوند مي

توانايي پیوند يافتن با  يي و بار الکتريکي آن ايجاد شوداثر تغییراتي که در اندازه، شکل فضا بر گردد، مي

شده با جايگاه خاصي از   فعال DNA کند و سرانجام پیوند يافتن کمپلکس کروماتین سلول را پیدا مي

 .گیرد رشته و در مرحله رونويسي صورت مي



 

 

 

 

 

 استروئیدهای آندروژنیک آنابولیک -2-6

 

های استروئیدی  ی هورمون يک توصیف عمومي برای همه (AAS) استروئیدهای آندروژنیک آنابولیک

ها مشتقات ساختگي تستوسترون هستند که برای  Clark & Henderson, 2003)).AAS جنس نر است

.(Frati et al. 2015)د شون به حداکثر رساندن اثرات آنابولیکي و کاهش اثرات آندروژنیک استفاده مي

عنوان  شده هستند و به شناخته های تأثیر بر روی ساخت ماهیچه هورموناستروئیدهای آنابولیک با 

استروئیدهای آنابولیک سايز . (Thinepont et al, 1998)شوند دهنده عملکرد استفاده مي داروهای افزايش

وسیله پیشرفت باالنس مثبت نیتروژن توسط تحريک تولید پروتئین و کاهش تجزيه  ماهیچه را به

.(Guan et al, 2010) دهند افزايش ميپروتئین، 

 

 بولدنون آندسیلینات -2-6-6

۹بولدنون آندسیلینات 
(BOL)  يک استروئید آندروژنیک آنابولیک است که رشد و تبديل غذايي را در

. (Haffman, 2002)بخشد حیوانات تولیدکننده غذا بهبود مي







                                                
3. Boldenone undecylenate 



 

 
 

 

(Scarth et al. 2009)



 فرمول شیمیايي و ساختاری تستوسترون و بولدنون -9-2شکل 

 



 

 

  

 بولدنون آندسیلینات تزريقي -4-2شکل 

 

 



 

 مکانیسم عمل استروئیدهای آنابولیک -2-1-2

اثرات آندروژنیک تغییراتي در خصوصیات . آنابولیک دارند های نرينگي اثرات آندروژنیک و هورمون

ها، تغییرات صدا، رشد مو در صورت،  بزرگي پنیس و بیضه: شاملاين تغییرات . جنسي اولیه و ثانويه است

تسريع رشد : اثرات آنابولیکي آندروژن ها شامل. زيربغل و نواحي جنیتال و افزايش پرخاشگری است

 .های قرمز خون و انتقال عصبي پیشرفته است ماهیچه، استخوان و سلول

آندروژن ها و کاهش خواص ( ساختار بافت)منظور افزايش خواص آنابولیک  استروئیدهای آنابولیک به

اصطالح  هرحال هیچ استروئیدی اثرات آندروژنیک را از بین نبرده است، زيرا به به. اند شده آندروژنیک تولید

.(Thomas et el. 1988) ندهای وابسته به جنس هست واقع اثرات آنابولیک در بافت اثرات آندروژنیک در

يابي و حفظ توده بدن از  عنوان هر حالت که در آن نیتروژن به طرق متفاوت در دست آنابولیسم  به

، تعريف شود ای از بدن حفظ مي طريق تحريک ساخت پروتئین و يا کاهش تجزيه پروتئین در هر نقطه

برای اثرات آنابولیکي استروئیدهای عنوان بافت هدف عمده  تواند به ماهیچه اسکلتي مي شده است.

 (Frati et al. 2015). آنابولیک در نظر گرفته شود

جا  ، در داخل سیتوپالسم و سپس جابه(AR)ای  اتصال به گیرنده آندروژن هسته عمل آندروژن ها با

درپي گیرنده مؤثر بر واکنش  های پي نتیجه اين اتصال باعث تغییر شکل. گیرد شدن به هسته صورت مي

ی طبیعي، رسپتورهای آندروژن عالوه بر آندروژن ها .شود مي DNAبین گیرنده و پروتئین و يا گیرنده و 

.(Frati et al. 2015) شوند های سنتتیک با میل ترکیبي مختلف متصل مي انواع مختلف مولکول ها به





 
 

(Thomas et al. 1988) 



 

 نحوه عمل يک هورمون استروئیدی -5-2شکل

 های استروئیدهای آنابولیک گیرنده -2-1-9

اعمال  (AR)آندروژن ها اثراتشان را از طريق يک گیرنده پروتئین، به نام گیرنده آندروژن 

، هستندای  های آندروژن ها عضوی از خانواده بزرگ گیرنده هسته گیرنده . (Galani et al. 2008)کنند مي

های هدف را در پاسخ  کنند و بیان ژن عنوان فاکتورهای رونويسي متصل به لیگاند عمل مي عضوی که به

.(Fragkaki et al. 2009) کنند مي گری به لیگاندها، مختص به هر گیرنده میانجي

شده، بر پايه ساختارشان به دو گروه استروئیدی و غیراستروئیدی  شناخته (AR)های آندروژن  گیرنده

 22۲اسیدآمینه با جرم مولکولي  626شامل  ARپروتئین . (Fragkaki et al. 2009)شوند تقسیم مي

 :دهي شده است دامنه ساختاری اصلي سازمان ۹است و در  (KD)کیلو دالتون 

  دامنهN-TERMINAL  يا دامنهTransactivation (NTD) 

  دامنه اتصالDNA (DBD) 

  دامنه اتصال لیگاند(LBD)  ،(.6۲۲3)آنجلیکي و همکاران 

 

 

 

 










(Fragkaki et al. 2009)

 ژن گیرنده آندروژن انسان -1-2شکل

 

 

 مکانیسم عمل مولکولی گیرنده آندروژن -2-1-9-6

اتصال يک لیگاند با گیرنده . اولین مکانیسم عمل گیرنده آندروژن رونويسي مستقیم ژن است

 تواند بیشتر سطح کندکه مي القا مي (LBD)آندروژن تغییرات کنفورماسیوني را در دامنه اتصال لیگاند 

های  پروتئین بین گیرنده و ديگر پروتئین –و اثر متقابل متعاقب پروتئین  تغییر دهدپروتئین را  خارجي

نوبه خود باعث  شود که به ک تغییر شکل در گیرنده ميطور خاص اتصال باعث ي به. سلولي را القا کند



 

د شو ميها، دايمره شدن و انتقال از سیتوزول به هسته سلولي  تجزيه شدن يک سری از پروتئین

(Fragkaki et al. 2009). گو به آندروژن در نواحي  پاسخ های در هسته رسپتور دايمره شده به المنت

 mRNAهای پیش تنظیمي متنوع برای رونويسي  پروتئین ها نشود که آ های هدف متصل مي محرک ژن

 Eileen Tan)شوند سلولي ترجمه مي-های ترشحي پروتئین بهکه متعاقباً  گزينند های اختصاصي را برمي

et al. 2015). 

 

 

 ای استروئیدهای آندروژنیک اثرات ماهیچه-2-7

 های های متنوع و محل روش بههای اسکلتي  آندروژن ها اعمال متابولیکي خود را بر روی ماهیچه

تستوسترون افزايش پروتئین ماهیچه را توسط پیشرفت باالنس آمینواسید خالص . کنند اعمال مي مختلف

همکاران،  )برودسکای و سنتزهای اسکلتي تستوسترون درماني برای افزايش  در ماهیچه. کند تحريک مي

و احتماالً کاهش تجزيه  (Ferrando et al. 2003) نهیدآمیاس، برای افزايش بازده استفاده مجدد از (2662

آندروژن ها ممکن است حجم ماهیچه را از طريق هر دو روش افزايش . شده است پروتئین گزارش

.(Kadi et al, 1999) دهندهايپرتروفي ماهیچه و ساخت ماهیچه جديد افزايش 

سنتز  AASدر سطح سلولي، . سه مکانیسم فیزيولوژيکي بر روی سیستم عضالني دارد AASاستفاده 

اجازه باند شدن  AAS. دهد های آندروژنیک افزايش مي پروتئین را با رونويسي ژن بعد از اتصال با گیرنده

یکوئیدها اثرات اين اثر مهم است زيرا گلوکوکورت. دهند گلوکوکورتیکوئیدها به گیرنده خود را نمي

.(Haupt & Rovere, 1984) کنند کاتابولیکي را با کاهش سنتز پروتئین ايفا مي

عنوان يک اثر از هايپرتروفي وابسته به دوز در  افزايش در اندازه ماهیچه به اعثها ب AAS بنابراين

.(Frati et al. 2015) شوند در مايونوکلئار مي II و Iافزايش سطح مقطع هر دو فیبر ماهیچه نوع 

 

 

 پروتئین -2-8

های  بافت  همه  ها بخش عمده آن. کنند ای را در بدن حیوانات ايفا مي ها نقش گسترده پروتئین

ها و  ها، آنزيم ها، اغلب هورمون بادی آنتي. ساختاری بوده و برای اغلب عملکردهای بدن ضروری هستند

بخش غیر نیتروژني پروتئین . باشند مي ها از پروتئین ها آن های طور کامل يا بخشي از زيرساخت به ها ژن



 

اين ماده  .(Sulieman & Babiker, 2007) های مناسب متابولیزه شود تواند به تولید انرژی در موقعیت مي

.(Dabiri & Thonney, 2004) اصلي برای رشد حیوان است يک ماده مغذی گران اما

 

 

 

 

 متابولیسم پروتئین در نشخوارکنندگان -2-8-6

 

۴از هر دو منبع پروتئیني شامل، پروتئین حقیقي  توانند يم نشخوارکنندگان
(TP)  و نیتروژن غیر

۵پروتئیني 
(NPN)  .تجزيه پروتئین حقیقي را به   قابلبخش  توانند يمی شکمبه ها کروبیماستفاده کنند

. پروتئین کنند يمرا برای ساخت پروتئین خام میکروبي استفاده  ها آنبشکنند و سپس  (NH3)آمونیاک 

، جايي که در آنجا ممکن است هضم و جذب شود يمخام میکروبي سپس به داخل روده کوچک وارد 

گسترده توسط  طور بهی است و بنابراين ا شکمبه هضم  رقابلیغشامل مقدار کمي از نیتروژن  NPNشوند. 

 .(Smith, 1989) شوند يمتجزيه  NH3ی شکمبه به ها کروبیم

نگاری -از گذرگاه شکمبه تواند يمی است که ا شکمبهتجزيه   قابلپروتئین حقیقي شامل يک قسمت 

 رقابلیغبه روده کوچک برای هضم و جذب وارد شود. به دلیل اينکه پروتئین  ماًیمستقعبور کرده و 

پروتئین  نیتأم، ممکن است برای ردیگ ينمی تحت تجزيه و سنتز مجدد قبل از جذب قرار ا شکمبهتجزيه  

 برای عملکرد حیوان در سطح باالی تولید و رشد مفید باشد تواند يمو بنابراين  بوده کارآمدترحیوان 

(Owens & Zinn, 1988) . بسته بهpH  شکمبه و غلظتNH3  در خون و شکمبه، آمونیاک در شکمبه

. شود يمبه جريان خون انتشار يابد و به کبد حمل شودکه در آنجا برای سنتز اوره استفاده  تواند يم

 در بدن جريان يابد: تواند يمنیتروژن در فرم اوره به سه روش 

 فیلتر شدن در کلیه و دفع در ادرار (2

 بازگشت به شکمبه از طريق بزاق يا ديواره شکمبه (6

 بازگشت به دستگاه گوارش (۹

 

                                                
4. True Protein 
5. Non Protein Nitrogen 



 

. ابقا نیتروژن تعريفي استمتابولیسم پروتئین يک بخش مهم در رابطه با ابقا نیتروژن در حیوان 

تفاوت بین مصرف نیتروژن و ترکیب هر دو نوع نیتروژن دفعي در ادرار و مدفوع است. افزايش  عنوان به

ی حیوان را ور بهره واندت يمنشخوارکنندگان، بدون تغذيه نیتروژن بیشتر  لهیوس به شده مقدار نیتروژن ابقا

 & Owens)شود ستيز طیمحو مضر نیتروژن به  دهيفا يبافزايش دهد و همچنین سبب کاهش دفع 

Zinn, 1988). 

 

 

 ای پروتئین تجزیه شکمبه-2-8-2

 آن به دنبال های خوراک و ، اتصال باکتری به ذرهاولین مرحله تجزيه پروتئین در شکمبه شامل

درصد  3۲تا  7۲تقريباً  .(Brock et al. 1982) استفعالیت پروتئازهای میکروبي متصل به سلول 

 ,Craig et al)شوند  های خوراکي هضم نشده در شکمبه متصل مي های شکمبه به ذره میکروارگانیسم

يند تولید اين فرآنتیجه  .(Prins et al. 1983) ها فعالیت پروتئولیتیک دارند درصد آن ۵۲تا  ۹۲و  (1987

ياد است، زبه دلیل اينکه تعداد باندهای مختلف داخل يک پروتئین . پپتیدها و اسیدهای آمینه هستند

 .Wallace et al)فعالیت سینرژيستي پروتئازهای مختلف برای کامل کردن هضم پروتئین الزم است 

پروتئولیتیکي میکروفلور شکمبه و  درصد و مقدار هضم در فرآيند هضم پروتئین وابسته به فعالیت.(1997

های  پپتیدها و اسیدآمینه حاصل از فعالیت پروتئولیتیک شکمبه، به داخل سلول. نوع پروتئین است

توانند با  و بعداً مي شوند تجزيهتر  توانند توسط پپتیدازهای بیش پپتیدها مي. شوند میکروبي حمل مي

 و آمونیاک دِآمینه شوندCO2 ،(VFA)های چرب فرار شده يا بیشتر به اسید پروتئین میکروبي ترکیب

(Tamminga, 1979). های میکروبي به  های در داخل سلول شده و اسیدآمینه سرنوشت پپتیدهای جذب

اگر انرژی در دسترس باشد اسیدآمینه ترانس آمینه شده يا . در دسترس بودن انرژی وابسته خواهد بود

هرحال، اگر انرژی محدود باشد،  به. میکروبي استفاده خواهد شدهای  مستقیماً برای سنتز پروتئین

 (.3-6شکل ) شدتخمیر خواهد  VFAاسیدآمینه دِآمینه خواهد شد و اسکلت کربني به 

 



 

 
(Tamminga, 1979) 

 نمايش شماتیک تجزيه پروتئین و سرنوشت محصوالت نهايي در شکمبه -7-2شکل 

های اسیدآمینه، از سیتوپالسم به محیط خارج سلولي  مکانیسمهای فاقد اين  تعدادی از باکتری

عنوان آمونیاک دفع شوند  شده اضافي بايد از سیتوپالسم به و اسیدآمینه جذب شوند منتقل مي

(Tamminga, 1979). آمینه بعد از تغذيه های مشاهده کردند که پپتیدها و اسید( 2632)2نوگت و ماگان

پیشنهاد دادند که پروتئولیزيس مرحله محدودکننده سرعت بوده، بنابراين،  شوند و پروتئین انباشته نمي

نشان دادند که هضم ( 2662)7برودريک و همکارانهرحال،  به. در کنترل هضم پروتئین نقش کلیدی دارد

ساعت اول بعد از مصرف غذا  6ها ممکن است حاصل از انباشتگي پپتیدها و اسیدآمینه در  سريع پروتئین

پیشنهاد دادند که نسبت پپتیدولیز و دِآمیناسیون نقش مهمي را در کنترل هضم پروتئین ايفا  و باشد

کننده يک جیره  دريافتند در يک کشت مخمرهای دريافت( 6۲۲۴)3کاردوزو و همکاراناخیراً . کند مي

امنه مشابه ساعت بعد از تغذيه، در يک د 3لبني معمولي، غلظت پپتیدها، اسیدآمینه و آمونیاک برای تا 

ساعت اول مصرف خوراک گزارش کردند و پیشنهاد  ۴و  6ها انباشت نیتروژن اسیدآمینه را در  آن. بود

بنابراين  ؛ی هضم پروتئین در شکمبه باشد تواند فاکتور محدودکننده کردند که جذب اسیدآمینه مي

طريق تغییرات در تنها با تلفیق پروتئواليزيس، بلکه همچنین از  کاری هضم پروتئین نه دست

 همچنین گزارش کردند ( 6۲۲۴) 6فرمه و همکاران. تواند به دست آيد پپتیدواليزيس و دِآمیناسیون نیز مي
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Abstract: 

The aim of this study was to investigate of carcass characteristics and feed intake of 

Romanov-Moghani crossbred lambs as influence by boldenone undecylenate and dietary 

protein levels. Twenty male lambs were used in a randomized complete design with 

factorial arrangement  (2×2). The experiment was lasted 75 days. The main experimental 

effects were effect of boldenone (no injection or injection of5 mg/BW boldenone) and 

effect of diet protein level (12 or 16 percent per DM).The Results showed that total dry 

matter intake (DMI) in Romanov-Moghani lambe were not affected by boldenone injection 

and different levels of dietary protein (P>0/05). The percentage of hot carcass, cold 

carcass, back fat thickness and fat tail were no significantly affected by hormone injection 

or different levels of dietary protein. It can be concluded that carcass characteristics and 

feed intake were no affected by hormone injection or levels of dietary protein.Total 

average daily gain and weight at the end of fattening period were not changed significantly 

by the dietary protein (P>0.05), wherease, total average daily gain changed significantly by 

boldenone injection (P<0.05). The lambs treated with boldenone undecylenate had better 

total weight than the non-injected treatments. Based on the results, fattening performance 

of Romanov-Moghani lambs affected by boldenone injection and were not affected by 

dietary protein level.Level of blood urea nitrogen, triglycerid and cholestrole changed 

significantly by boldenone injection. Blood glucose level was affected by dietary protein 

level and level of total protein was affected  by hormone injection and  interaction of 

hormone and protein. 
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