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 .7کارشناسی ارشد گروه علوم دامی ،دانشکدة علوم دامی و صنایع غذایی ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان.
مالثانی ،اهواز ،ایران.
 .2دانشیار گروه علوم دامی ،دانشکدة علو م دامی و صنایع غذایی ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان .مالثانی،
اهواز ،ایران.
تاریخ پذیرش مقاله7376/04/25 :

تاریخ وصول مقاله7375/03/77 :

چكيده
در این آزمایش ،تأثير م ز ميوه بلوط بر قابليت هضم و تخمير شكمبهای و برخي فراسنجههای خوني در گوسفند عرباي و باز نجادی
بررسي شد .در این تحقيق ،م ز ميوه بلوط ( 67درصد) در ت ذیه شش رأس گوسفند عربي و شش رأس بز نجدی با متوسط وزن زنده
 05±7کيلوگرم برای مدت  48روز استفاده شد و قابليت هضم و تخمير ،رفتار نشخوار و برخي فراسنجههای خوني اندازهگياری شاد.
دادههای بهدست آمده در قالب طرح پالتهای خرد شده تجزیه و تحيل شد .نتایج نشان داد که مادة خشک مصرفي و قابليات هضام
مادة خشک ،پروتئين خام و الياف نامحلول در شویندة خنثي تحت تأثير اثر دام و تيمار قارار ن رفات .صارف نظار از ناوع دام ،ماادة
خشک مصرفي و قابليت هضم پروتئين خام در تيمار شاهد باالتر و صرف نظر از ناوع تيماار ،قابليات هضام ماادة خشاک و اليااف
نامحلول در شویندة خنثي در بز باالتر از گوسفند بود ( .)p<5/50ميزان نيتروژن آمونياکي و  pHشكمبه بين تيمار شاهد و بلوط در باز
و گوسفند تفاوت معناداری نداشت .تفاوتي در مدت زمان مصرف خوراک ،نشخوار و جویدن به ازای مادة خشک ،الياف نامحلول در
شویندة خنثي و پروتئين خام مصرفي بين دو جيره شاهد و بلوط در گوسفند و بز مشاهده نشد .ت ذیة ميوه بلوط باه دامهاا ،اثاری بار
ميزان گلوکز ،نيتروژن اورهای ،کلسترول و تریگليسرید خون در بز و گوسفند نداشت .نتاایج حاصال از ایان آزماایش نشاان داد کاه
ميتوان از ميوة بلوط به ميزان  67درصد در جيرة بز نجدی و گوسفند عربي استفاده کرد.
كلیدواژهها :بز نجدی ،فراسنجههای خوني ،قابليت هضم ،گوسفند عربي ،م ز ميوه بلوط.

* نویسنده مسئول

Email: Mohammadabadi@ramin.ac.ir

علی كیانیاصیل ،طاهره محمدآبادی ،خلیل میرزاده ،مرتضی چاجی ،محمد بوجارپور

مقدمه

نشاسته است بنابراین ميتوان از آن بهعنوان منبع انارژی در

باال بودن قيمت خوراک باعث شده تاا دامادار هزیناههاای

ت ذیة دام نشخوارکننده استفاده کرد .تانن یكي از مواد ضاد

زیادی را بارای تهياه خاوراک دام متحمال شاود .بناابراین

ت ذیهای در ميوه بلوط است که نشخوارکنندگان نسابت باه

جای زین کردن مواد خوراکي ارزان قيمات موجاود در هار

آن مقاومتهای متفاوتي نشان ميدهناد .تااننهاا باه علات

فصل به جای مواد خوراکي گران قيمت ،از اهميت زیاادی

نقشي که در ت ذیة حيوانات از طریق ایجاد کمپلكسهاایي

برخوردار بوده و باعث متعادل ن هداشاتن قيمات خاوراک

که با تعداد زیادی از موادم اذی از قبيال کربوهيادراتهاا،

مي شود .از جمله این مناابع خاوراکي ،مياوة بلاوط اسات.

پروتئينها ،پلايسااکاریدها ،غشااء سالولهاای بااکتری و

سطح وسيعي از جن الهاای کشاور(تقریبااً  35درصاد از

آنزیمهاای هضام کننادة پاروتئين و کربوهيادرات و ماواد

مجموع چهار ميليون هكتار جن لهای زاگرس) را درختاان

معدني ایفا ميکنناد ،حاانز اهميات هساتند [ .]4تحقيقاات

بلوط تشكيل ميدهناد [ .]1در دساتهبناد ماواد خاوراک

نشان داده است ،استفاده از  75درصد برگ بلوط در ت ذیاة

م توان ميوة بلوط را جازء دساته کنساانتره هاا پروتئينا

گوساله ها منجر به افزایش قابليت هضم مواد م ذی ميشود

تقسيمبند کرد [.]48

] .[40همچنين گزارش شده است که با وجودی کاه بارگ

ميوه بلوط به علت داشتن مقاادیر بااالیي کربوهيادرات

بلوط مقادیر باالی ترکيبات فنولي و تانن دارد ،در صاورت

که عمدتا نشاسته مي باشد ( 85تا  35درصاد ماواد قنادی)

عادتدهي دام ،مشكلي ایجاد نميشود ] .[8هدف از انجاام

گندم و

این تحقيق ،بررسي اثر ت ذیة جيره حاوی م ز ميوة بلوط بر

جو بوده ،اما از نظر چربي و کربوهيدرات ،سه برابر گندم و

قابلياات هضاام ،تخمياار شااكمبهای ،رفتااار نشااخوار و

چهار برابر جو است .دانة بلاوط حااوی  8/8درصاد تاانن

متابوليتهای خوني بز نجدی و گوسفند عربي بود.

دارای انرژی باالیي است [ .]4پروتئين بلوط ،نص

بااوده کااه  03درصااد آن از نااوع قاباال هياادروليز بااوده و
اصليترین تانن آن از نوع اسايد تانياک اسات [ .]7وجاود

مواد و روشها

تانن در بلوط به علت خاصيت آنتي سپتيک آن در زیر دوز

ميوة بلوط ( ،)Quercuse briantiاز درختان بلوط شهرستان

سمي ،سبب نشان دادن اثر مفيدی از خود شده اسات[.]15

اردل واقع در استان چهارمحال و بختياری در پایيز ،بخشاي

ميوة بلوط دارا مواد آلكالونيدی است که این مواد درواقع

از روی زمين و بخشي از روی درخت جماعآوری ،پوساتة

ان لکش بسيار قو هستند و حتا در انساان نياز کااربرد

آنها جدا ،م ز آنها خشک و سپس آساياب شاد .ترکياب

داشته و از آن برا دفع ان لها رودها و معدهای استفاده

شيميایي بلوط مورد نظر شامل؛ چربي ( 0درصد) ،پاروتئين

ميشود [ .]8ميوة بلوط عالوه بر ترکيبات ت ذیاهای حااوی

( 4/8درصااد) ،کربوهياادرات ( 64درصااد) و تااانن (8/3

مقادیر قابل توجهي از ترکيبات فعال بيولوژیكي است که از

درصد) (تعيين شده با روش  AOACبر اساس تيتراسيون با

آن جمله ميتوان به تانن ،اسايد گالياک ،اسايد االجياک و

پرمن نات پتاسيم) اسات .بلاوط ،بخشاي از جياره در نظار

مشتقات گالویل یا ه زا هيدروکسي دی فنونيل اشاره کارد

گرفته شاد و جيارههاا هام انارژی و هام پاروتئين شادند

[ .]3متأسفانه ميوة بلاوط توليادی در ایان منااطق باه جاز

به نحوی که ميزان تاانن جيارة آزمایشاي باه حادود شاش

استفاده محدود در خوراک دام و نياز صانایع تولياد تاانن،

درصد ميرسيد (جدول .)1

کاربرد دی اری نادارد .مياوة بلاوط حااوی مقاادیر بااالیي
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جدول  .1اجزا و تركیب شیمیایی جیرههای آزمایشی

مواد خوراکي

تيمار 1

تيمار 4

کنجالة سویا

5

3

دانة ذرت

45

5

بلوط

5

67

دانه جو

16

5

سبوس

74

5

کاه

75

5

یونجه

5

75

الياف نامحلول در شویندة خنثي (درصد)

73/44

13/88

انرژی قابل متابوليسم (م اکالری در کيلوگرم ماده خشک)

4055

4055

11

11

پروتئين خام
تیمار  .1جیره فاقد مغز میوه بلوط(شاهد) تیمار  .2جیره حاوی مغز میوه بلوط.

شش رأس گوسفند عربي و شاش رأس باز نجادی باا

استاندارد [ ]11اندازهگيری شدند .قابليت هضم هر یاک از

ميان ين وزن زنده 05± 7کيلاوگرم انتخااب شادند .دام هاا

این مواد م اذی براسااس مقادار آن در خاوراک مصارفي،

به طور تصادفي به دو گروه با ساه تكارار تقسايم شادند و
درون جای اااههااای انفاارادی مسااق

باقيمانده و

مدفوع اندازهگيری شد.

قاارار گرفتنااد .آب

برای اندازه گيری مدت زمان فعاليت نشاخوار ،در دورة

آشاميدني و خوراک روزانه به طور جداگانه در اختيار آنهاا

زماني  44ساعته و در فواصل پنج دقيقه ای دام ها به صورت

قاارار گرفاات .پااس از دورة عااادتپااذیری  14روزه ،دورة

چشمي مشااهده شادند .کال فعاليات جویادن از مجماوع

اصلي آزمایش 48 ،روز (پنج روز پایااني نموناهگياری) باه

فعاليت های خوردن و نشخوار محاسبه شاد و بارای انجاام

طول انجاميد .خاوراک روزاناه در دو وعادة غاذایي صابح

محاسبات رفتاری مربوطه بار حساب دقيقاه باه ازای ماادة

(ساعت  ) 8:55و بعد از ظهر (ساعت  )16:55توزین و باه

خشااک مصاارفي NDF ،و  ADFمصاارفي اسااتفاده شااد.

صورت یكنواخت در اختيار دامها قرار داده شد.

نمونه های خون دو ساعت پس از ت ذیة صابح اهي درون

برای تعيين قابليت هضم ظاهری مواد م ذی ،طي پانج

لولااههااای خااالءدار حاااوی  EDTAجمااعآوری و باارای

روز آخاار دورة آزمااایش ،خااوراک مصاارفي ،ماادفوع و

جداسااازی پالسااما سااانتریفيوژ ( 7555دور ،بااه ماادت 10

باقيماندة خوراک به ازای هر حيوان تعيين و نمونه ای از آن

دقيقااه) شااد .غلظاات گلااوکز ،اوره خااون ،کلسااترول و

برای تعيين ترکيب شيميایي به آزمایش اه انتقاال داده شاد.

تریگليسرید خون با استفاده از کيت های شيميایي شارکت

نمونهها در آون با دمای  65درجة سلسايوس باه مادت 48

پارس آزمون و با اساتفاده از روش رناگسانجي (دسات اه

ساعت خشک شدند ،با آسياب دارای الک یک ميلايمتاری

اسااپكتروفتومتری ( Biochromماادل  ،Libras22ساااخت

آساياب شاده و ساپس اليااف ناامحلول در شاوینده خنثاي

کشور ان ليس) انادازهگياری شاد .همچناين ،بارای تعياين

( )NDFو اساايدی ) (ADFو مااادة خشااک بااا روشهااای

نيتروژن آمونياکي (روش فنول هيپوکلرایت) و ( pHدست اه
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pHمتاار ماادل  ،)Metrohmمااایع شااكمبه در اواخاار دورة

مصرف مادة خشک روزانة آن ها تفااوتي نداشات [ .]17از

آزمایشي با اساتفاده از پماپ خاالء گرفتاه شاد .دادههاای

علل تفاوت در مصرف خوراک با جيرههاای حااوی تاانن،

بهدست آمده در قالب طارح پاالتهاای خارد شاده و باا

ميتوان به تفاوت در ترکيبات جيره (خصوصاً ناوع تاانن)،

استفاده از نرمافزار  SASنسخه  3/1برای مادل  1تجزیاه و

نرخ عبور خوراکها ،نارخ تجزیاهپاذیری ،ماادة خشاک و

ميان ينها به کماک آزماون چنددامناهای دانكان در ساطح

پروتئين خام جياره و تفااوت در مقاومات دام هاای ماورد

احتمال  5/50مقایسه شد.

آزمایش اشاره کرد .صرف نظر از نوع تيماار ،ماادة خشاک

()1

Yijk = µ+Pi+δik+Tj+(PT)ij+εijk

مصرفي بين بز و گوسفند تفاوت معناداری نداشت .محققان

کاه  ،Yijkمت ير وابسته (مقادار مشااهدة ماورد نظار)؛ ،µ

گزارش کردند مقاومت بيشتر بز به تاانن ،باهدليال حضاور

ميان ين کل جامعاه؛  ،Piاثار دام (گوسافند و باز)؛  ،Tjاثار

ميكروارگانيسمهای مقاوم در شكمبه در مقایساه باا گااو و

تيمار (ناوع تيماار)؛  ،(PT)ijاثار متقابال تيماار در دام؛ ،δik

گوسفند است که باعاث عادم تاأثير منفاي آن بار مصارف

خطای پالت اصلي و  ،εijkخطای آزمایش است.

خوراک ميشود [.]17
بر طبق نتایج جدول  ،4تفاوت بين تيمار شاهد و بلوط

نتايج و بحث

برای بز و گوسفند در قابليت هضم ماادة خشاک ،پاروتئين

همانگونه که در جدول  4مشااهده مايشاود تفااوت باين

خام و الياف نامحلول در شویندة خنثي معنادار نبود .صرف

تيمار شاهد و بلوط بارای باز و گوسافند در ماادة خشاک

نظر از نوع دام ،اثر تيمارها بر قابليت هضم ماادة خشاک و

مصرفي معنا دار نبود .صرف نظر از ناوع دام ،ماادة خشاک

الياف نامحلول در شوینده خنثي معناادار نباود .اماا قابليات

مصرفي در جيرة شاهد به طاور معنااداری بااالتر از جياره

هضم پروتئين خام در تيمار حاوی م ز ميوة بلوط و تيماار

حاوی بلوط بود ( .)P<5/50گزارش شده است که تاننهاا

شاهد تفاوت معناداری داشت ( .)p<5/50محققان گازارش

ميتوانند آنزیمهای هضامي و موکاوپروتئينهاای بازاق را

کردند مصرف بلوط (در ایان آزماایش ميازان تاانن جيارة

غيرمحلول و تاه نشاين کنناد و احتمااالً منجار باه کااهش

آزمایشي حدود شش درصد بود) احتماالً منجر باه تشاكيل

خوراک مصرفي در سطوح باال ميشوند [ .]45شااید بتاوان

کمپلكس تانن-پروتئين ،مهار فعاليات دآميناازی ميكروباي

کاهش مصرف مادة خشک در جيره را به تاانن موجاود در

توسااط تااانن قاباال هياادروليز و در نتيجااه کاااهش تجزیااه

م ز بلوط و اثار منفاي بار خوشاخوراکي جيارههاا مارتبط

پاااروتئين در شاااكمبه [ ]40و همچناااين کااااهش رشاااد

دانست [ .]6گزارش شده اسات مصارف ماادة خشاک در

باکتریهای تجزیهکنندة پروتئين شود [.]44

گاوهایي که از شش درصد فارآوردة فرعاي پساته (حااوی

برخالف نتایج این آزمایش ،مطالعات محققان نشان داد

 4/1درصد تانن) در جيره استفاده کردند نسابت باه جيارة

تاننها از هضم مواد لي نو سلولزی که وابسته به آنزیمهاای

شاهد به طور معناداری کمتر باود [ .]3اماا دی ار محققاان

خااارج ساالولي اساات جلااوگيری کاارده و مااانع اتصااال

[ ]48با ت ذیه پوستة بادام زميني (حاوی  18درصاد تاانن)

ميكروب ها به ذرات غذایي و کاهش قابليت هضم ميشاود

تا سطوح  44درصاد باه گاوهاای شايری ،بهباود مصارف

[ .]18تانن با مواد م ذی باند شده و از تجزیه شدن آنها باه

خااوراک در سااطح  8و  16درصااد را مشاااهده کردنااد.

وسيله ميكروبهای شكمبه محافظت مايکناد [ 44و .]47

مطالعات دی ر نشاان داد در نتيجاة ت ذیاة بزهاا باا تاانن،

در این تحقيق ،صرف نظر از نوع تيمار ( جدول  )4قابليت
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هضم مادة خشک در بز به طور معناداری باالتر از گوسافند

قابليت هضم الياف نامحلول در شویندة خنثي در باز بااالتر

بود (باه ترتياب  35/5و  08/1درصاد) .اماا قابليات هضام

از گوسفند بود (.)p<5/50

پروتئين خام بين بز و گوسفند تفاوتي نداشت .در حالي که
جدول .2مصرف مادة خشک و قابلیت هضم مواد مغذی در بز نجدی و گوسفند عربی تغذیه شده با جیرههای آزمایشی

دام

مصرف ماده خشک

قابليت هضم

قابليت هضم

قابليت هضم الياف نامحلول

(گرم در روز)

ماده خشک (درصد)

پروتئين خام (درصد)

در شوینده خنثي (درصد)

تیمار
شاهد

1105

31/5

34/6

04/7

بلوط

1114

63/5

64/7

06/4

شاهد

1135

66/8

61/7

73/7

بلوط

1570

07/4

61/1

71/0

SEM

43/6

14/5

8/50

17/7

P- value

5/78

5/15

5/83

5/58

بز
گوسفند

صرف نظر از نوع دام
a

46/8

شاهد

1135a

68/3

بلوط

b

1537

61/4

61/3

b

44/5

SEM
P- value

74/1

6/17

7/44

0/66

5/54

5/44

5/54

5/86

63/3

صرف نظر از نوع تیمار
بز

1171

35/5a

68/4

00/4 a

گوسفند

1117

08/1 b

61/4

74/0 b

SEM

43/3

0/14

6/40

4/66

P-value

5/14

5/51

5/50

5/51

 :a-bتفاوت ارقام با حروف نامشابه در هر ستون معنادار است (.)p<5/50
 :SEMخطای استاندارد میانگینها

با توجه باه اینكاه دامهاای ماورد آزماایش در شارایط

گونههای خاص ميكروبي در شكمبه و به دنباال آن تحمال

ت ذیه ای مشابهي بودند و قبل از این آزمایش با علوفههاای

بيشتر بزها به تانن جيره نسبت به گوسفند باشد .این تفاوت

تانن دار در مرتع عادت پذیری پيدا کردند؛ بنابراین شااید از

ممكاان اساات بااه دلياال تفاااوتهااای شااكمبه یااا تفاااوت

دالیل تفاوت هضم مواد م ذی در گوسفند و بز ،شارایط و

باشد [.]16

خصوصيات پس از جذب در گونههای مختل
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بزها معموالً بهتر از گوسفند از خوراکهای پر تانن استفاده

همانطور کاه در جادول  7مشااهده مايشاود ،ميازان

ميکنند .مصرف غذا و قابليت هضم علوفههای حاوی تانن

نيتروژن آمونياکي و  pHشكمبه بين تيمار شاهد و بلوط در

غالباً در بزها بيشتر از گوسفند ميباشد که بزهاا نسابت باه

بز و گوسفند تفاوت معناداری نداشت .صرف نظار از ناوع

گوسفند پروتئين را با کارآیي باالتری مصرف ميکنند [.]44

دام ،اثر تيمارها بر نيتاروژن آمونيااکي معناادار نباود ،ولاي

ميكروارگانيسم های خاصي در شكمبة بز (از جمله اناواعي

ميزان  pHشكمبه در دامهای ت ذیاه شاده باا جيارة شااهد

از استرپتوکوکوس ها) وجاود دارد کاه باعاث مقاومات در

باالتر از جيرة حاوی بلوط بود.
مخال

برابر آثار سمي تانن ميشوند .دليل باالتر بودن مقدار تجزیة

با نتایج این آزمایش ،کااهش غلظات آمونيااک

دیوارة سلولي در بز در مقایسه با گوسافند را مايتاوان باه

شكمبه در اثر تاننها توسط پژوهش ران گزارش شده است

توان باالتر بز در هضم اجزاء دیوارة سلولي یا تعداد بااالتر

[ .]40مصاارف باارگ بلااوط کااه حاااوی تااانن اساات تااأثير

ميكروب و قار های شاكمبة باز نسابت داد .در آزمایشاي

معناداری بر غلظت آمونياک در شكمبه نداشاته هرچناد باا

بزها با جيرة حاوی تانن برای چهار ماه عادتپذیر شدند و

افزایش ميزان برگ بلوط در جيره ،غلظت آمونياک شاكمبه

در آنها نشانههای سميت حتي باا وجاودی کاه آنهاا 35

تمایل به کاهش داشته است [.]43

درصد مادة خشک سوبابل مصرف کردند مشاهده نشد [.]8
جدول .3فراسنجههای تخمیری شکمبه بز نجدی و گوسفند عربی تغذیه شده با جیره آزمایشی
نيتروژن آمونياکي (ميلي گرم در 155ميلي ليتر)
دام

تیمار

بز

شاهد
بلوط

گوسفند

شاهد
بلوط

SEM
P- value

3/31
15/1
3/11
15/1
1/36
5/14

pH

3/44
6/34
6/80
6/60
5/35
5/50

صرفنظر از نوع دام
شاهد
بلوط

SEM
P value

3/ 57 a
6/ 36 b
5/50
5/54

8/01
15/1
1/66
5/67

صرفنظر از نوع تیمار
بز
گوسفند

SEM

P-value

3/57
3/64
5/08
5/64

 :a-bتفاوت ارقام با حروف نامشابه در هر ستون معنادار است (.)p<5/50
 :SEMخطای استاندارد میانگینها
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NDF

است .دليل دی ر کاهش  pHشكمبه را شاید بتوان به چربي

با توجه به این که در جيرة حاوی بلاوط ،ميازان

کاهش یافته در نتيجه باا کااهش تحریاک نشاخوار ،بازاق

باالتر بلوط نسبت باه تيماار حااوی ذرت نسابت داد [.]8

کمتری ترشح شده اسات کاه احتمااالً مايتواناد از جملاه

صرف نظر از نوع تيمار ،ميزان نيتروژن آمونيااکي و  pHدر

عوامل کاهش  pHشكمبه در آزمایش حاضر باشاد .اماا باا

گوسفند و بز تفااوتي نداشات .شااید بتاوان گفات عاادت

pH

پذیری بز به بلوط تاثير منفي تاننها را کاهش داده و باعث

شااكمبه باارای فعالياات بهينااه ميكروارگانيساامهااا و توليااد

ت يير جمعيت ميكروبي مستقر در شكمبه و شارایط تخميار

پروتئين ميكروبي و همچنين تجزیة فيبر 6/1-6/4 ،پيشانهاد

شكمبه این دامها شد و گوارشپذیری بلاوط را نياز بهباود

شده است که اختالف اندکي با  pHمشاهده شده در تيماار

داد [ .]8لذا عادت دهي ممكن است روش کااربردی بارای

حاوی بلوط دارد .مصرف برگ بلوط که حاوی تانن اسات

مبارزه با آثار ضد ت ذیهای تاننها باشد.

وجود کاهش معنا دار  pHدر تيمار حاوی بلوط ،آستانه

مدت زمان مصرف خوراک ،نشخوار و جویادن تحات

باعث کاهش  pHشاكمبه در بزهاای نار الماوت شاد کاه

تأثير جيرههای آزمایشي قرار ن رفتند (جدول .)4

احتماالً باه علات کااهش جمعيات پروتوزوآهاای شاكمبه

جدول  .4فعالیت نشخوار در بز نجدی و گوسفند عربی تغذیه شده با جیرههای آزمایشی (اثردام و تیمار)

گوسفند
شاهد

گوسفند
بلوط

بز
شاهد

بز
بلوط

SEM

P value

نوع دام
نوع تيمار
مدت زمان خوردن (دقيقه در روز)

403

480

474

463

47/6

5/31

مدت زمان نشخوار (دقيقه در روز)

050

445

045

434

38/4

5/03

مدت زمان جویدن (دقيقه در روز)

364

340

304

361

04/7

5/08

مدت زمان خوردن به ازاء ماده م ذی (دقيقه در کيلوگرم)
ماده خشک مصرفي

473

453

133

441

44/6

5/75

الياف نامحلول در شویندة خنثي

407

017

734

487

08/8

5/43

پروتئين خام مصرفي

1300

4708

1345

4463

413

5/03

مدت نشخوار به ازای مادة م ذی (دقيقه در کيلوگرم)
ماده خشک مصرفي

474

433

440

404

44/4

5/34

الياف نامحلول در شوینده خنثي

863

367

843

315

48/4

5/33

پروتئين خام مصرفي

7375

7664

7450

4467

041

5/40

مدت زمان جویدن به ازاء ماده م ذی (دقيقه در کيلوگرم)
مادة خشک مصرفي

664

683

644

631

74/3

5/64

الياف نامحلول در شوینده خنثي

1143

1404

1538

1416

118

5/43

پروتئين خام مصرفي

4875

4370

4803

0454

474

5/30

 :a-bتفاوت ارقام با حروف نامشابه در هر ستون معنادار است (.)p<5/50
 :SEMخطای استاندارد میانگینها
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تفاوتي در مادت زماان مصارف خاوراک ،نشاخوار و

مدت زمان خوردن به ازای پروتئين خام مصارفي دو جياره

جویدن به ازای مادة خشک NDF ،و پروتئين خام مصارفي

شاهد و بلوط متفاوت نبود .مدت زمان نشخوار و جویادن

بين گوسفند و بز در دو جيرة شاهد و بلوط مشاهده نشاد.

بهازای مادة خشک و  NDFو مدت زمان جویادن باه ازای

صرف نظر از نوع دام (جدول  ،)0اختالف در مادت زماان

پروتئين خام مصرفي دو جيره شاهد و بلوط متفاوت نباود.

خوردن به ازای مادة خشک و  NDFبين دو جيره شااهد و

ولي مدت زمان جویادن در جياره حااوی بلاوط بااالتر از

بلوط معنادار باود ( .)p<0/05باه طاوری کاه مادت زماان

شاهد بود (.)p<5/50

خوردن در جيرة حاوی بلاوط بااالتر از جيارة شااهد باود.
جدول  .5فعالیت نشخوار در بز نجدی و گوسفند عربی تغذیه شده با جیرههای آزمایشی (صرفنظر از نوع دام)

نوع تيمار

شاهد

بلوط

SEM

P value

مدت زمان خوردن (دقيقه در روز)

440

433

17/4

5/16

مدت زمان نشخوار (دقيقه در روز)

014

466

47/3

5/43

303

347

10/8

5/10

مادة خشک مصرفي

418b

440a

3/45

5/54

الياف نامحلول در شویندة خنثي

444b

438a

10/3

5/57

1373

4714

470

5/04

مادة خشک مصرفي

443

460

47/7

5/43

الياف نامحلول در شوینده خنثي

808

373

163

5/87

7313

7368

144

5/04

مادة خشک مصرفي

643

683

48/4

5/14

الياف نامحلول در شویندة خنثي

1114

1774

114

5/50

پروتئين خام مصرفي

4840b

4363a

154

5/51

مدت زمان جویدن (دقيقه در روز)
مدت زمان خوردن به ازاء مادة م ذی (دقيقه در کيلوگرم)

پروتئين خام مصرفي
مدت نشخوار به ازای مادة م ذی (دقيقه در کيلوگرم)

پروتئين خام مصرفي
مدت زمان جویدن به ازای مادة م ذی (دقيقه در کيلوگرم)

 :SEMخطای استاندارد میانگینها
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جدول  .6فعالیت نشخوار در بز نجدی و گوسفند عربی تغذیه شده با جیرههای آزمایشی (صرف نظر از نوع تیمار)
نوع حيوان

گوسفند

بز

SEM

P value

مدت زمان خوردن (دقيقه در روز)

431

401

11/4

5/36

مدت زمان نشخوار (دقيقه در روز)

434

056

18/3

5/71

مدت زمان جویدن (دقيقه در روز)

344

303

13/8

5/34

مدت زمان خوردن به ازاء مادة م ذی (دقيقه در کيلوگرم)
مادة خشک مصرفي

444a

413b

6/45

5/543

الياف نامحلول در شویندة خنثي

487

473

46/4

5/56

پروتئين خام مصرفي

4106

4537

88/8

5/11

مدت نشخوار به ازاء مادة م ذی (دقيقه در کيلوگرم)
مادة خشک مصرفي

400

478

43/7

5/37

الياف نامحلول در شوینده خنثي

850

830

14/8

5/87

پروتئين خام مصرفي

7631

7186

467

5/46

مدت زمان جویدن به ازاء مادة م ذی (دقيقه در کيلوگرم)
مادة خشک مصرفي

630

603

46/4

5/44

الياف نامحلول در شوینده خنثي

1431

1103

117

5/45

پروتئين خام مصرفي

4384

0574

454

5/34

 :SEMخطای استاندارد میانگینها

گزارش شده است که وجود اليااف بايشتار در تيماار

قطعات ،آثار متفاوتي را بر تحریاک فعالياتهاای جویادن و

شاهد که حاوی کاه است نسبت به تيمار بلوط در گوسافند

نشخوار و زمينه سازی عملكرد طبيعاي شاكمبه دارناد [.]10

و به دنبال آن ماهيت خشبيتر و در نتيجاه حجام بايشتار

صرف نظر از نوع تيمار در مدت زمان نشخوار و جویدن باه

جيرة شاهد با اندازة قطعات بزرگ تر ممكن است نشاخوار

ازای مادة خشک NDF ،و پروتئين خام مصرفي بين گوسفند

را تحریک کند [ .]14فعاليت جویدن باا افازایش محتاوای

و بز متفاوت نبود (جدول  .)6ولي مادت زماان خاوردن باه

 NDFجيرهها [ ،]14و یا اندازة قطعات علوفه [ ]14افزایش

ازای مااادة خشااک مصاارفي در گوساافند باااالتر از بااز بااود

پيدا ميکند؛ اما مطالعات نشان ميدهد که ميزان جویدن باه

( .)p<5/50مدت زمان خوردن به ازای  NDFو پروتئين خام

ازای هر کيلوگرم  NDFعلوفهای چه دربارة فعاليت خوردن

مصرفي بين گوسفند و بز تفاوتي نداشت .محققاان گازارش

و چه دربارة نشخوار در جيرههاای دارای نسابت پاایينتار

کردند که دامها به تاننهای خاوراکي واکانشهاا و عملكارد

 ،NDFبيشتر است [.]14

متفاوتي را نشان ميدهند .این تفاوت ناشاي از واکانشهاای

کاهش اندازة قطعات در جيرههاای دارای محتاوای فيبار

بيولوژیكي خود تاننها بوده و اعتقاد بر این است که غلظات

یكسان ،مدت زمان جویدن را کاهش ميدهد .منابع علوفهای

بيش از پنج درصد تاننها در جيرة غذایي و گياهان ميتواناد

حاااوی دیااواره ساالولي یكسااان بااهدلياال اخااتالف در طااول

خطرات جدی برای دام داشته باشد [.]17
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جدول  .7فراسنجههای خونی بز نجدی و گوسفند عربی تغذیه شده با جیره آزمایشی
گلوکز
دام

کلسترول

اوره

تریگليسرید

تیمار
شاهد

00/5

44/4

60/6

05/5

بلوط

86/5

46/5

68/6

43/5

شاهد

84/5

43/4

30/5

00/5

03/0

46/1

63/5

07/5

SEM

10/1

1/47

3/14

7/33

P value

5/60

5/73

5/37

5/34

بز
گوسفند

بلوط

صرفنظر از نوع دام
شاهد

68/0

40/3

35/7

04/0

بلوط

31/3

46/1

63/8

05/5

SEM
P value

7/34

5/38

7/31

4/67

5/71

5/43

5/11

5/73

صرفنظر از نوع تيمار
بز

35/0

40/1

63/1b

43/0b

گوسفند

63/3

46/3

31/5a

04/5a

4/34

5/38

1/64

5/06

5/17

5/01

5/550

5/504

SEM
Pvalue

 :a-bتفاوت ارقام با حروف نامشابه در هر ستون معنادار است (.)p<5/50
 :SEMخطای استاندارد ميان ينها

ت ذیة بلوط به دامها طي دورة آزمایش ،تأثير معنااداری

غلظت اورة خون ميشود [ .]46محققان دی ر [ ]13پيشنهاد

بر نيتروژن اورهای خون در باز و گوسافند نداشات .نتاایج

کردند که مصارف بارگ بلاوط باعاث افازایش اوره خاون

صرف نظر از نوع دام نيز نشان ميدهاد کاه در مقایساه باا

ميشود.

جيرة شاهد ،جيرة حاوی بلوط تأثير معناداری بار نيتاروژن

نتایج نشان داد ت ذیة بلوط به دامها طي دوره آزماایش،

اوره خون نداشت .نيتروژن اورهای بين دو نوع حيوان باز و

تأثير معناداری بر کلسترول و تریگليسرید در بز و گوسفند

گوسفند تفاوتي نداشت .محققان دی ر نيز با افازایش بارگ

نداشت .مطابق با نتایج ،باين جيارة حااوی بلاوط و جياره

بلااوط بااه جياارة گوساااله ،ت ييااری در غلظاات اوره خااون

شاااهد تفاااوت معن ااداری در کلسااترول و تااریگليساارید

با نتایج ما افزایش سطوح

مشاهده نشد .اماا در باز نسابت باه گوسافند ،کلساترول و

مشاهده نكردند [ .]46اما مخال

تریگليسرید کاهش معناداری پيدا کرد (.)p<5/50

باالی تانن همراه با افزایش پروتئين جياره ،باعاث افازایش
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گزارش شده اسات کاه اساتفاده از گيااه حااوی تاانن

[ .]7اسكات ،ام نساهایم ام و یاناگ آر (  )1784ت ذیاه

لسپدزا کونتا در مقادیر  45 ،15و 75درصد در جياره بزهاا

مرغ مترجم :جواد پوررضاا .نشار اردکاان اصافهان،

تأثيری بر غلظت کلسترول و تریگليسرید ندارد .مطالعاات

ویرایش جدید.

حيواني نشان ميدهد متابوليتهاای ثانویاه گيااهي ممكان

[ .]4بهمنينيا ب ( )1780بررسي جای زیني ميوة بلوط با

است از طریق کاهش فعاليت آنزیمهای ليپوژنيک کبادی و

ذرت در جيارة جوجاههاای گوشاتي .پایاانناماة

کلستروژنيک مانند آنزیم گلوکز -6فسافاتاز دهيادروژناز و

کارشناسيارشد .دانشكدة علوم دامي و صنایع غذایي

-7هيدروکسي -7متيل-گلوتاریل کوآنزیم  ،Aکلساترول را

دانش

کاهش دهند .همچنين تزریق تانن ،باعث کااهش در خاور

اه کشاورزی و منابع طبيعي رامين .صفحه .03

[ .]0خليل وندی بهروزیار ح ،رضاا یازدی ک و دهقاان

توجهي در ميزان تریگليسرید خون ميشود [.]3
با توجه به نتایج این پژوهش ،استفاده از م ز ميوة بلوط

بنادکي م ( )1735تأثير روشهاای فارآوری علوفاه

تا سطح  67درصد مادة خشک جيارة گوسافندان عرباي و

اساااپرس بااار قابليااات هضااام ،تجزیاااهپاااذیری،

بزهای نجدی اثر منفي بر ساالمت دام نادارد ،ولاي سابب

فرانسجه های خوني و شكمبهای گاوهای هلشاتاین.

بهبود قابليت هضم ظااهری ماواد م اذی در دام مايشاود.

مجلة پژوهشهای علوم دامي .17-147 :)1(41

بنااابراین ماايتااوان از م ااز ميااوة بلااوط بااهعنااوان بخااش

[ .]6فاروغ عاامری ن ( )1736تعياين ارزش غاذایي و

کنسانترهای و کربوهيادراتي در جيارة گوسافندان عرباي و

قابليت هضم پوستة نرم رویي پسته بهصورت خشک

بزهای نجدی استفاده کرد.

و سيلو شده .پایاننامة کارشناسي ارشد علوم داماي.
دانش اه صنعتي اصفهان.

تشكر و قدردانی

[ .]3لطفي ر و روزبهان ی ( )1783بررسي قابليت هضم

بدینوسيله از مسئولين محترم دانشا اه کشااورزی و مناابع

مادةآلي پوسات پساته باا اساتفاده از ماایع شاكمبه

طبيعي رامين خوزستان به خاطر فراهم آوردن زميناة انجاام

گوسفندان عادتپذیر .چهارمين کن ره علاوم داماي

این آزمایش قدرداني ميشود.

ایران .دانشكدة کشاورزی دانش اه تهاران (پاردیس-
کرج).

منابع
[ .]1آینه چي ی ( )1760مزایای پزشكي گياهان دارویاي

[ .]8مالدار س م ،روزبهان ی و عليپور د ( )1783تاأثير

ایران .انتشارات دانش اه تهران.

دورة عادتدهي به برگ بلاوط بار گاوارشپاذیری
آزمایش اهي و فراسنجههای شكمبة بزالموت .مجلة

[ .]4امااينالرعایااا ک ( )1733بررسااي اثاارات سااطوح
مختلاا

علوم دامي ایران447:)7(41 .

چربااي و ساان مصاارف آن باار عملكاارد

جوجه هاای گوشاتي .پایاانناماة کارشناساي ارشاد.

[ .]3وهمني

دانشكدة کشااورزی ،داشا اه آزاد اساالمي ،واحاد
خوراس ان (اصفهان) ،صفحه

.404-

( )1784ترکيب شيميایي ،تجزیهپذیری و

ناپدید شادن شاكمبهای – رودهای فارآورده فرعاي

.87

پساته و اساتفاده از آن در جيارة گاوهاای شايرده
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Abstract
In this experiment, the effect of oak kernel on digestibility, rumen fermentation and some blood
parameters of Arabi sheep and Najdi goat were investigated. In this research, oak kernel (63%) was used
for feeding six Arabi sheep and six Najd goats with the mean live weight of 50±3 Kg for 28 days, and
digestibility and fermentation, rumination and some blood parameters were measured. Obtained data were
analyzed in split plots design. The results showed that dry matter intake and digestibility of dry matter,
crude protein and neutral detergent fiber were not affected by treatment and type of livestock. Regardless
of the type of livestock, dry matter intake and crude protein digestibility in control treatment was
significantly higher and regardless of the type of treatment, the digestibility of dry matter and neutral
detergent fibre of goat was higher than sheep (P<0.05). The ammonia nitrogen and pH of rumen between
control and oak treatments for goats and sheep was almost the same. Time to eating, rumination and
chewing for dry matter, NDF and crude protein between control and oak diets in sheep and goats was not
different. Feeding the livestock with oak had no significant effect on the amount of blood glucose, urea
nitrogen, cholesterol and triglycerides in sheep and goats. The results of this experiment showed that 63%
oak fruit could be used in diet of Najd goat and Arabi sheep.
Keywords: Arabi sheep, blood parameters, digestibility, Najdi goat, oak kernel.
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