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 خالصه

 4با ( 2×2تصادفی با آرایش فاکتوریل ) کاملا در قالب طرح مغانی -رومانفبره نر  رأس 2۲این پژوهش با استفاده از 

عوامل اصلی در این پژوهش اثر تزریق بولدنون آندسیلینات )عدم تزریق  تکرار )بره( در هر گروه انجام شد. 5گروه آزمایشی و 

درصد ماده خشک(  11و  12( و سطح پروتئین جیره غذایی )به ازای هر کیلوگرم وزن بدن بولدنون گرممیلی 5/۲ یا تزریق

ر سطح ضریب تبدیل خوراک در کل دوره و میانگین افزایش وزن کلی تحت تأثیروز بود.  ۵5طول مدت آزمایش  .بودند

ن پروتئیهمچنین میانگین افزایش وزن روزانه کل و وزن انتهای پروار نیز با افزایش سطح  (.<۲5/۲Pپروتئین قرار نگرفتند )

ین در میانگ داریمعنیاثر تزریق استروئید آنابولیک بولدنون باعث تغییرات  کهدرحالی .(<۲5/۲P)داری نکرد تغییر معنی

تیمار شده با بولدنون آندسیلینات میانگین افزایش وزن کل بیشتری  هایبره کهطوریبه (.>۲5/۲P)شد  هابرهافزایش وزن کل 

تئین مغانی تحت تأثیر سطح پرو-های پرواری رومانفآمده عملکرد برهدستبر اساس نتایج به از تیمارهای تزریق نشده داشتند.

 .قرار داد تأثیررا تحت  هابرهجیره قرار نگرفت ولی تزریق بولدنون عملکرد 
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 و پرورش گوسفند از داریگله. از دیرباز رسدمیبسیار دور  هایگذشتهتاریخچه پرورش گوسفند در ایران به 

 یرانیا نژاد گوسفندان اصلح عدمدر ایران عمده بخش کشاورزی در ایران بوده است. از مشکلت پرورش گوسفند  هایفعالیت

در گوسفندان ایرانی بهبود ( ، پوست و پشمتولیدمثل ضریب تبدیل، رشد روزانه،ست. به همین خاطر صفات اقتصادی )ا

مغانی است که  نژاد ایرانگوسفندان  ازجمله .[2]حیوان در کشور رونق نداشته است  نچندانی نداشته و پرورش صنعتی ای

نژادهای گوشتی کشور است و قابلیت خوبی برای  ترینمهمیکی از غان استان اردبیل است. محل پرورش این نژاد دشت م

نژاد مغانی از طریق  ازجملهنژادهای بومی  وریبهرهاخیر طرح افزایش  هایسالدر طی . [5] داردسنگین  هایبرهتولید 

نژاد رومانف در سرتاسر جهان به خاطر بلوغ جنسی  .شودمیآمیخته گری با نژادهای پربازده خارجی مانند نژاد رومانف اجرا 

و  وریبهرهافزایش  هدف با هاطرح. اجرای این [12]است  شدهشناختهباال  تولیدمثلبلند و بازده  تولیدمثلی، فصل زودهنگام

سرعت رشد و  ویژهبهگوسفند در سامانه پرورش غیر مرتعی از طریق بهبود صفات مادری اقتصادی نمودن حرفه پرورش 

انرژی  ونسبت مواد مغذی مانند پروتئین  تأثیرعملکرد نشخوارکنندگان تحت از طرفی، است.  هابرهضریب تبدیل مناسب در 

استروئیدهای آنابولیک باعث افزایش ساخت پروتئین و نیز انباشت  کهازآنجاییین، همچن .[1۲]است  شانروزانهدر خوراک 

ن تئیو ساخت پرو هابافتدر  اسیدآمینهسطوح باالی پروتئین جیره باعث افزایش  درنتیجه، شوندمی هاماهیچهپروتئین در 

 ،وجود نداردمغانی -رومانفآمیخته  هایبرهمطالعاتی در این زمینه روی  کهازآنجایی. [1] شودمیبیشتر توسط آندروژن ها 

مختلف  سطوح و بولدنون آندسیلینات تأثیرتحت مغانی -آمیخته رومانف هایبرهعملکرد پروار لذا هدف از این پژوهش بررسی 

 است.جیره غذایی پروتئین 

 

 

 هاروشمواد و  .1

 

 4با ( 2×2تصادفی با آرایش فاکتوریل ) کاملا در قالب طرح مغانی -رومانفبره نر  رأس 2۲این پژوهش با استفاده از 

عوامل اصلی در این پژوهش اثر تزریق بولدنون آندسیلینات )عدم تزریق  تکرار )بره( در هر گروه انجام شد. 5گروه آزمایشی و 

درصد ماده خشک(  11و  12ره غذایی )به ازای هر کیلوگرم وزن بدن( و سطح پروتئین جی بولدنون گرممیلی 5/۲یا تزریق 

و زمان وزن دام  به ازای هر کیلوگرم گرممیلی 5/۲میزان تزریق بولدنون آندسیلینات روز بود.  ۵5طول مدت آزمایش بودند. 

ا استفاده ب هاجیرهتنظیم  پروار نیز هیچ تزریقی صورت نگرفت.و سه هفته آخر  بوددر هفته(  باریک) ایهفته صورتبهتزریق 

در این پژوهش از  مورداستفاده هایبره .(2 و 1)جدول  انجام گرفت (version 1.0.21)گوسفندی  CNCPS افزارنرماز 

کلور واقع در شهر کلور از توابع شهرستان خلخال در استان اردبیل تهیه شد که محل  ۴14گوسفندداری شرکت تعاونی 

 ورتصبهبر اساس وزن بدن و  هابره. باشدمیسازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل اجرای طرح آمیخته گری نژاد مغانی توسط 

 هابرهدر اختیار  1۵و  ۴نسبت مساوی در ساعات  روز بهدو بار در  هاجیرهشدند.  بندیگروهتصادفی در تیمارهای مختلف 

پس از انجام توزین شده و افزایش وزن روزانه محاسبه شد.  باریکهر دو هفته  هابرهبررسی عملکرد  منظوربه. گرفت قرار

در قالب طرح  SAS [11] افزارنرمبا استفاده از  هادادهآماری  وتحلیلتجزیه، جهت هادادهکلیه  آوریجمعمحاسبات اولیه و 

 طبق مدل آماری زیر انجام شد: GLMتصادفی و آزمایش فاکتوریل، با رویه  کاملا 

Y=μ+Bi+Fj+BFij+eijk 
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اثر اشتباه آزمایشی  نیز eاثر متقابل سطح پروتئین و هورمون و  BFاثر هورمون،  Fپروتئین،  اثر سطح Bکه در این مدل 

 بود.

 

 غذایی هایجیره دهندهتشکیلمواد  -1جدول 

 جو یونجه 
کنجاله 

 سویا

سبوس 

 گندم
 ذرت

مکمل معدنی و 

 ویتامینه
 سدیم کربناتبی

نمک 

 خوراکی

 25/۲ ۵/۲ 5/۲ ۴ ۲5/۵ 5/8 24 5۲ %12پروتئین جیره با 

 25/۲ ۵/۲ 5/۲ 8 1/1 45/11 23 5۲ %11جیره با پروتئین 

 

 درصد در ماده خشک( برحسبغذایی ) هایجیرهترکیبات شیمیایی  -2جدول 

 فسفر کلسیم چربی خام پروتئین خام (M cal/kg)انرژی متابولیسمی 

 35/۲ 8/۲ 1/4 12 51/2 %12جیره با پروتئین 

 35/۲ 8/۲ 1/3 11 51/2 %11جیره با پروتئین 

 

 

 نتایج و بحث .2

 

 (.<۲5/۲Pقرار نگرفتند ) سطح پروتئین تأثیرضریب تبدیل خوراک در کل دوره و میانگین افزایش وزن کلی تحت 

 .(<P ۲5/۲)نکرد  داریمعنیانتهای پروار نیز با افزایش سطح پروتئین تغییر نگین افزایش وزن روزانه کل و وزن همچنین میا

( و همچنین >۲5/۲Pشد ) هابرهدر میانگین افزایش وزن کل در  داریمعنیاثر تزریق بولدنون باعث تغییرات  کهدرحالی

بر  داد. نشان داریمعنیتمایل به  بولدنون تأثیردر تیمارهای تحت  ضریب تبدیل خوراک و میانگین افزایش وزن روزانه نیز

زریق ولی ت سطح پروتئین جیره قرار نگرفت تأثیرمغانی تحت -پرواری رومانف هایبرهعملکرد  آمدهدستبهاساس نتایج 

که سطوح پروتئین جیره غذایی اثر کمتری بر روی  است شدهبیان. (3 )جدول قرار داد تأثیررا تحت  هابرهبولدنون عملکرد 

 انرژی بابا خوراک  شدهتغذیه هایبرهکه ( گزارش کردند 1۴۴5بوجمین و همکاران ) کهطوریبه. [۴] دارد هابرهعملکرد پروار 

 در آزمایشی. همچنین [3] ، برتری در عملکرد رشد نشان ندادنددرصد 14افزایش سطح پروتئین به باالی  باال همراه با

عملکرد فیزیکی و وزن، کیلوگرم  28۲ پرواری با برای گاوهای درصد 12افزایش نسبت پروتئین به باالی مشاهده کردند که 

ن دادند که نر آمیخته نشا هایبرهروی  ایمطالعه( در 2۲۲۴رینکون و همکاران ) .[۵] اقتصادی را در گاوها افزایش نداد

. همچنین در آزمایشی [8] نداشت هابرهدر افزایش وزن روزانه  داریمعنیاثر  درصد 5/1۵و  5/14سطوح مختلف پروتئین 

رشد و میانگین افزایش وزن روزانه در بین تیمارها  نرخشدند تفاوتی در  مقایسه درصد 11و  13که سطوح پروتئین  دیگر

که  نر نشان دادند هایبرهبولدنون آندسیلینات با تزریق بولدنون به  از بررسی اثر ایجداگانهدر مطالعات . [1] مشاهده نشد

بولدنون در مقایسه با گروه کنترل افزایش  کنندهدریافت هایگروهدر  داریمعنی طوربهبازده رشد بدن و میانگین وزن بدن 
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 هایبرهعملکرد  آمدهدستبهبا توجه به نتایج  .[4] نر را بهبود بخشید هایبره( و همچنین بولدنون عملکرد >۲5/۲Pیافت )

ایش راهکار مناسبی برای افز سطح پروتئین فزایشداد اما ا افزایش بولدنون آندسیلیناتبا تزریق  توانمیمغانی را -رومانف

 .باشدنمیمغانی -آمیخته رومانف هایبرهعملکرد 

 

 

 با سطوح مختلف پروتئین هایجیرهمغانی تحت اثر تزریق بولدنون آندسیلینات و -پرواری رومانف هایبرهعملکرد  -3جدول 

 عملکرد آزمایشی هایگروه

پروتئین 

 )درصد(
 هورمون

ابتدای وزن 

 پروار )کیلوگرم(

وزن پایان پروار 

 )کیلوگرم(

میانگین 

افزایش وزن 

 کل )کیلوگرم(

میانگین افزایش 

وزن روزانه کل 

 )کیلوگرم در روز(

ضریب تبدیل 

 خوراک

 48۴/۵ 311/۲ 1۵/۴ 23/4۲ 1/32 بدون تزریق 12

 538/1 34۵/۲ ۵۵/1۲ ۲8/41 8/31 تزریق 12

 43۲/۵ 3۲8/۲ 58/۴ 38/41 3/33 بدون تزریق 11

 311/1 345/۲ ۲2/11 2۵/38 8/2۴ تزریق 11

SEM  112/1 1۲5/1 51۲/۲ ۲18/۲ 4۴4/۲ 

 اثر پروتئین

12  2/32 15/4۲ 22/1۲ 32۴/۲ ۲14/۵ 

11  55/31 82/3۴ 32/1۲ 32۵/۲ 8۴5/1 

SEM  1۵1/۲ ۵81/۲ 3۴1/۲ ۲13/۲ 34۴/۲ 

 اثر هورمون

 41/۵ 31۲/۲ 14/۴ 8۲/4۲ ۴5/32  بدون تزریق

 44/1 341/۲ 8۴/1۲ 1۵/3۴ 8/3۲  تزریق

SEM  821/۲ ۵81/۲ 3۴1/۲ ۲13/۲ 34۴/۲ 

 Pارزش  منابع تغییر

 8133/۲ 8۴۵3/۲ 851۴/۲ 4115/۲ 5838/۲  اثر پروتئین

 ۲542/۲ ۲152/۲ ۲3۵۴/۲ 318۴/۲ ۲82۴/۲  اثر هورمون

 ۴۲5۵/۲ ۴۵51/۲ ۵۴53/۲ ۲884/۲ 2125/۲ هورمون×اثر پروتئین

 

 

 گیرینتیجه .3

 

بولدنون  هکازآنجایینداشت،  هابرهبا توجه به اینکه افزایش سطح پروتئین اثری بر افزایش وزن بدن و عملکرد پروار 

ان ما نش هایپژوهش درنتیجه شودمیبدن  هایماهیچهو  هابافتآندسیلینات باعث کاهش تجزیه پروتئین و انباشت آن در 

اشی از تزریق بولدنون آندسیلسنات بوده که مربوط به اثرات آنابولیکی و کاهش تجزیه داد که افزایش وزن و عملکرد ن

 .باشدمیدر بدن  هاپروتئین
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ABSTRACT 
The aim of this study was to investigate fattening performance of Romanov-Moghani crossbred 

lambs as the effect of boldenone undecylenate and different level of dietary protein. Twenty male 

lambs were used in a randomized completely design with factorial arrangement (2×2). The 

experiment was lasted 75 days. The main experimental effects were effect of boldenone (no injection 

or injection of 0.5 mg/BW boldenone) and effect of diet protein level (12 or 16 percent per DM). 

Feed conversion ratio for total period and average total weight gain were not affected by increased 

dietary protein level (P>0.05). 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. 

 

Keywords: Romanov-Moghani crossbred, fattening lambs, fattening performance, boldenone 

undecylenate. 

  


