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تأثیر تغذیة تفالة شیرینبیان سیلو شده با خرمای ضایعاتی بر قابلیت هضم
مواد مغذی ،فراسنجههای خونی و تولید پروتئین میکروبی در بز رایینی
مهديه طاهري ،1رضا طهماسبي ، *9محمدمهدي شريفيحسيني ،4اميد دياني
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 .1دانشآموخته كارشناسيارشد ،گروه علوم دامي ،دانشکدة كشاورزي ،دانشگاه شهيد باهنر كرمان ،كرمان ،ايران.
 .9دانشيار ،گروه علوم دامي ،دانشکدة كشاورزي ،دانشگاه شهيد باهنر كرمان ،كرمان ،ايران.
 .4استاديار ،گروه علوم دامي ،دانشکدة كشاورزي ،دانشگاه شهيد باهنر كرمان ،كرمان ،ايران.
 .3استاد ،گروه علوم دامي ،دانشکدة كشاورزي ،دانشگاه شهيد باهنر كرمان ،كرمان ،ايران.
تاريخ وصول مقاله1429/01/03 :

تاريخ پذيرش مقاله1429/10/09 :

چكيده
این پووهش به منظور بررسی اثر اس،فاده از تفالة تیرین بیان سیلو تده با خرمای رایااتی بر فراسنجه ههای تخمیهری تهکمیها
فراسنجه های خونی و تولید پروتئین میکروبی با اس،فاده از چوار رأس بز نر رایینی در قالب طرح چرخشی در چوهار دورة 20
روزه انجام تد .تفالة تیرین بیان با سطوح صفرا 2ا  01و  02درصد از خرمای رایااتی بدون هس،ه مخلوط و به مدت  42روز
در بشکه هایی با ونجایش  41لی،ر سیلو تد .چوار جیرة آزمایشی تامل  . 0جیرة تاهد (دارای  21درصد سیالژ تفالة تیرین بیان
بدون خرمای رایااتی)  . 2جیرة دارای  21درصد سیالژ تفالة تیرین بیان مح،وی  2درصد خرمهای رهایااتی  . 8جیهرة دارای
 21درصد سیالژ تفالة تیرین بیان مح،وی  01درصد خرمای رایااتی و  .4جیرة دارای  21درصد سیالژ تفالة تیرین بیان مح،هوی
 02درصد خرمای رایااتی بود .سیلو کردن تفالة تیرین بیان با خرما موجب افزایش ماناداری ماده خشک تد و با افزایش مقدار
خرمای رایااتی افزوده تده در هنگام سیلو کردنا نقطة فلیگ سیالژ به طور خطی و جمایت وونه های پروتوزوآ ی سلولولی،یک
در مایع تکمیها غلظت تری ولیسیریدا آلیومین و کراتینین خون افزایش یاف،ند ( .) p>1/12میانگین دفع کل مش،قات پورینی در
بزهای تغذیه تده با جیرة حاوی سیالژ و  01و  02درصد خرما بیش،ر از جیرة تهاهد بهود ( .) p>1/12کم،هرین میهزان تولیهد
پروتئین میکروبی در بزها ی تغذیه تده با جیره دارای سیالژ تفالة تیرین بیان بدون خرمای رایااتی مشاهده تد ( .)p>1/12با
توجه به ن،ایج حاصلا می توان از تفالة تیرین بیان سیلو تده با خرمای رایااتی به عنوان مادة خوراکی بها ارزش در تغذیهة دام
اس،فاده کرد.
كلیدواژهها :افزودنی خوراکیا پروتوزواا فراسنجه های تکمیها فراوردة فرعیا مش،قات پورینی.

* نویسنده مسئول

Email: rtahmasb@uk.ac.ir
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مقدمه

لیموترشا کاه وندم و اوره ارافه تد .ن،هایج ایهن محققهان

با توجه به محدودیت منابع از قییل آب و خا ا عهالوه بهر

نشان داد که وروههای سیلویی حاوی مواد قندی (مهالس و

ارقام پرمحصول و اس،فاده از تیوههای علمهی مهیتهوان از

خرما)  pHپایینتری نسیت به سیلوی فاقد مهالس و خرمها

پسماندهای کشاورزی نیز در تویة غذای دام بوره بهرد [.]2

دارند و نشان دهندة نقهش و اهمیهت حضهور مهواد قنهدی

نگوداری مواد خوراکیا عامل کلیدی در تغذیهة دام اسهت.

سول الوضم در ترکیب تفاله سهیلو تهده اسهت .عهالوه بهر

زیرا کمیود خورا را طی فصول خشک جیران مهیکنهد و

افزایش خوش خوراکی و انرژی سیلو سهیب کهاهش  pHو

یکی از راههای نگوداری علوفهههها سهیلو کهردن اسهت .از

ثیات و پایداری آن نیز می تود .همچنین میهزان نسهی،اً کهم

طرفیا افزودن باضی افزودنیها به علوفهة سهیلو تهدها بهه

نی،روژن آمونیهاکی سهیالژهاا بیهانگر کیفیهت و عمهل آوری

علههت بویههود تخمیههر و کههاهش الیههافا سههیب افههزایش

مناسب آن ها است .تحقیقات وسیع و دامنههداری در زمینهة

خوش خوراکی و افهزایش قابلیهت هضهم مهواد سهیلویی و

خواص دارویی و درمانی ویاه تیرینبیان و عصهارة ریشهة

مادةخشک مصرفی میتود

[.]24

آن صورت پذیرف،ه است [ .]01تفالة حاصل از عصارهویری

تیرینبیانا ویاهی چند ساله از خهانوادة فاباسهه اسهتا

ویاه تیرینبیان فراورده فرعی است که ساالنه در کشور مها

نام علمی ویاه  Glycyrrhiza glabra L.و نهام انگلیسهی آن

حدود  2211تن تولید میتود و تایین ارزش غذایی تفالهة

لیکوریس است .این ویهاه بهه واسهطة دارا بهودن ترکییهات

تیرینبیان و ووارش پذیری آن در نشخوارکنندوان موروع

دارویی و غذایی موم در ریشه و ریهزوم آن حهائز اهمیهت

تاداد اندکی از تحقیقات بوده است [ 3و  .]01هدف از این

بوده و کانون توجه صنایع داروییا غذایی و ح،ی دخانیات

تحقیق بررسی تأثیر تغذیة تفالة تیرینبیهان سهیلو تهده بها

قرار دارد [ .]2در تحقیقهی افهزایش وهوارش پهذیری تفالهة

خرمهههای رهههایااتی به هر تخمیهههر تهههکمیهایا جمایهههت

تیرینبیان بهسیب عملآوری بها قهار پلورتهوس سهاجر-

پروتوزوآییا فراسنجه های خون و تولید پروتئین میکروبهی

کاجو وزارش تد [ .]2با جایگزینی تفالة ریشة تیرینبیهان

بود.

در سطوح صفرا 08/2ا 21ا  26/2درصد با یونجها افهزایش
وزن و مصرف خورا

بره ههای پهرواری تغییهر مانهاداری

مواد و روشها

نکرد و وزارش تد تفالة تیرینبیان میتوانهد بهدون تهأثیر

تفالة ریشة تیرین بیهانا از کارخانهة لیکهوریس در تهور

منفی بر افزایش وزنا جایگزین تمام یا بخهش چشهمگیری

صنا،ی اس،ان کرمهان و خرمهای رهایااتی مضهاف،ی بهدون

از علوفههه جیههره تههود .همچنههین از نظههر اق،صههادی قیمههت

هس،ها از تورس،ان بم جممع آوری تد .برای تویهة سهیالژا

جیرهای آزمایشی کاهش یافت و سطح  26/2درصهد تفالهة

تفالة تیرینبیان و خرمای رایااتی بدون هسه،ه از سهطوح

ریشة تیرینبیان در جیرة غذایی برهههای پهرواری توصهیه

صفرا پنجا  01و  02درصد با هم مخلهوط تهدند و بهدون

تود[.]08

اسهه،فاده از مههواد افزودنههی دیگههرا بهههمههدت  42روز در

یکی از افزودنی های سیالژا خرمای رهایااتی اسهت و

بشکه هایی با ونجایش 41لی،ر سیلو تدند .پس از باز کردن

افزودن آن سیب بویود تخمیهر و افهزایش خهوشخهوراکی

سیلوهاا مادة خشک (روش تماره )784/10ا کهل نی،هروژن

سیالژ میتود [ .]02در آزمایشی [6/2 ]00درصهد مهالسا

(روش تههماره )2110/00ا چربههی خههام (روش تههماره

 00و  02درصد خرمای رایااتی به سیالژ حاوی تفاله تازه

)721/87ا و خاکسهه،ر (روش تههماره  )742/12براسههاس
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روشهای اس،اندارد [ ]02اندازهویری تد .میزان مهادة آلهی

روزهای نمونهویری باقیماندة خورا ( 01درصد خهورا

با کسر مقدار خاکس،ر تایین تهده از  011بهه دسهت آمهد.

مصرفی) قیل از تروع وعدة صیحا برای تایین مصرف مادة

میزان پروتئین خام با ررب مقهدار کهل نی،هروژن در عهدد

خشک و ووارش پذیری مواد مغذیا جمهعآوری و تهوزین

 6/22محاسیه تهد .الیهاف نهامحلول در تهویندة خنﺜهی بها

میتد.

اسهه،فاده از روش ونسوسههت و همکههاران [ ]26و الیههاف

نمونهویری از مایع تکمیه در روز آخر هر دوره و پیش

نامحلول در تویندة اسهیدی نمونهههها بها اسه،فاده از روش

از مصهرف خهورا (سهاعت صهفر) و دوا چوهارا تهش و

تمارة  728/03انهدازهویهری تهد [ .]02بهرای تایهین pHا

هشت ساعت پس از مصهرف خهورا بها اسه،فاده از لولهة

مقدار  01ورم از مواد سیلو تده با  011میلیلی،ر آب مقطهر

مادی صورت ورفت .پس از آن نمونهها بها پارچهة ک،هانی

pH

چوار الیه صاف تد .میزان پنج میلهیلی،هر از مهایع تهکمیه

Elmetron

صههههاف تههههده نیههههز بهههها  01میلههههیلی،ههههر محلههههول

مدل  )CP018اندازهویری تد [ ]24و نقطة فلیگ سیالژ با

( Methylgreen-formalin-Salin )MFSبههرای تههمارش

اس،فاده از رابطة  0محاسیه تد [.]03

پروتوزوآ نگوداری تد و پروتوزوآی مو دار در نمونههای

بهمدت یک دقیقه در مخلوطکهن مخلهوط و بالفاصهله
عصارة سیالژ با دس،گاه  pHم،ر دیجی،الی (مار

مایع تکمیة نگوهداری تهده بها محلهول  MFSتوسهط الم

()0

نئوبار ( )DQو با اس،فاده از میکروسکوپ

)Fleig point= 221+ ( 2× DM- 02) - (41× pH

در ایههن رابطههها DMا مقههدار مههاده خشهههک و pHا

(Olympus CH-

 )2تمارش تدند و جمایت پروتهوزوآ (در ههر میلهیلی،هر
مایع تکمیه) به کمک روابط  2و  8محاسیه تد [.]28

نشاندهندة میزان  pHنمونههای سیالژ بودند.
سیالژهای تفالهة تهیرین بیهان بهه میهزان 21درصهد در

()2

جیرههای آزمایشی (جدول  )0اسه،فاده تهدند کهه عیهارت

()8

بودند از  .0جیرة تاهد دارای سیالژ تفالة تیرینبیان بدون

در این رابطههاا Aا جمایت پروتوزوآ در هر میلهیلی،هر

خرمای رایااتی  .2جیرة دارای سیالژ تفالة تیرینبیان بها

مایع تکمیه Bا مجموع کل پروتوزوآی مشهاهده تهده در

2درصههد خرمههای رههایااتی  .8جیههرة دارای سهیالژ تفالههة

مرباات الم نئوبار Cا نرخ رقت RFا میزان مهایع تهکمیه

تیرینبیان با 01درصد خرمای رهایااتی و  .4جیهرة دارای

(میلیلی،ر) و MFSا میزان محلهول نگودارنهده (میلهیلی،هر)

سیالژ تفالة تیرینبیان با  02درصد خرمای رایااتی.

است.

آزمایش با اس،فاده از چوار رأس بز نر کرکی رائینی بالغ

خون ویری از بزهها در روز آخهر ههر دوره در سهاعت

بهها میههانگین وزن  2±82کیلههوورم انجههام تههد .جیههرهههها

صفر (پیش از مصرف خورا ) توسط سرنگ بها سرسهوزن

به صورت کامالً مخلوط در دو وعدة صیح و عصر ( 3 11و

تمارة  03از ورید وداج انجام تد [ .]02پس از خونویری

 )02 11به دامها تغذیه میتد .آب بهصورت آزاد در اخ،یار

نمونه ها در داخل لولهة آزمهایش حهاوی مهادة رهد اناقهاد

حیوان قرار داتت .جیرههها دارای انهرژی و پهروتئین خهام

 EDTAنگوداری تد.

تقریی هاً یکسههانی بودنههد .آزمههایش در چوههار دورة  20روزه
انجام تد که  06روز برای عادتپذیری دامها به جیرههها و
 2روز برای جمع آوری نمونهه هها در نظهر ورف،هه تهد .در
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جدول  .1اجزاء و تركیب شیمیايي جیرههای آزمايشي (براساس مادة خشک)
جیرههای آزمایشی

0

اجزای خوراکی (درصد مادة خشک)

0

2

8

4

علوفة خشک یونجه

81

81

81

81

سیالژ تفالة ریشة تیرین

21

21

21

21

دانة جو آسیاب تده

23

23

23

22/3

دانة ذرت آسیاب تده

01

01

01/6

01

کنجالة سویا

3

2/3

2/4

2/2

2

2/2

2

2/2

سیوس وندم
مکمل مواد مادنی و وی،امین

2

نمک

0/2

0/2

0/2

0/2

1/2

1/2

1/2

1/2

انرژی (مگاکالری در کیلوورم) و ترکییات تیمیایی (درصد)
انرژی م،ابولیسمی

2/23

2/22

2/20

2/26

پروتئین خام

04/13

04/16

04/12

04/18

ماده خشک

22/23

22/37

22/83

26/10

ماده آلی

70/20

70/00

70/26

70/26

عصاره اتری

2/88

2/27

2/80

2/42

الیاف نامحلول در تویندة خنﺜی

86/77

82/40

83/84

86/3

42/33

40/24

40/07

42/24

کربوهیدرات غیرالیافی

8

 .0جیرههای آزمایشی تامل  .0جیرة تاهد (سیالژ تفالة تیرینبیان بدون خرمای رهایااتی)  .2جیهرة دارای سهیالژ تفالهة تهیرینبیهان دارای 2درصهد
خرمای رایااتی  .8جیرة دارای سیالژ تفالة تیرینبیان دارای  01درصد خرمای رایااتی و  .4جیرة دارای سهیالژ تفالهة تهیرینبیهان دارای  02درصهد
خرمای رایااتی.
 .2وی،امین )211111 IU( Aا وی،امین )011111 IU( D3ا وی،امین )011 IU( Eا و عناصر مادنی براساس میلیوهرم تهامل )8111( Feا )811( Cuا

Mn

()811ا )2111( Caا )8111( Znا )71111( Pا )011( Coا )21111( Naا )011( Iا  )07111( Mgو .(0( Se
 .8کربوهیدراتهای غیر الیافی= ( -011درصد الیاف نامحلول در تویندة خنﺜی  +درصد پروتئین خام  +درصد عصارة اتری  +درصد خاکس،ر) [.]26

پههس از جمههعآوری ادرارا حجههم نمونهههههها و

وومز [ ]06محاسیه تد .اندازهویری اسیداوریک با اسه،فاده

pH

اندازهویری تد و در صورت لزوم بها ارهافه کهردن اسهید

از کیت ترکت درمان کاو انجام تد (تهماره کهد .)013D-

سولفوریک  01درصد  pHبه کم،ر از 8کاهش داده تد و 21

نی،روژن میکروبی تولید تده (بر حسهب وهرم در روز) بهه

میلیلی،ر از آن برای آنالیز تیمیایی نمونهویهری و در دمهای

کمک رابطة  4محاسیه تد .مادة خشک مصهرفی و قابلیهت

2درجة سان،یوراد نگوداری تد .برای اندازهویری آالن،وئین

هضم مواد مغذی مواد خوراکی بهه ازای ههر رأس حیهوان

ادرار از روش اسپک،روف،وم،ری اس،فاده و بها ماادلهة چهن و

محاسیه تد [.]7
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()4

Yijk = μ + Ti + Pj + Ck +eijk

()2
)EXP) (-1/22X

1/22

1/34X + (1/02W

Yijk = μ + Ti + Pj + Ck + Zm+ ZTmi+eijk

()6

=Y

در ایههن رابطههها Yا نی،ههروژن میکروبههی تولیههد تههده

در این رابطه هاا Yijkا م،غیر وابس،ه (صفت اندازهویری

(برحسب ورم در روز) رریب  1/34مقدار پورین جهذب

تده) μا میانگین جاماه برای صفت مورد مطالاه Tiا اثهر

تده که به صورت ترکییات پهورینی در ووسهفند از طریهق

جیره Pjا اثر دوره CKا اثر تصادفی حیهوان  ijkا خطهای

ادرار دفع میتود Xا مش،قات پورینی دفای ادرار بها منشهأ

نمونهبرداری Zmا اثر زمان وZTmiا اثر م،قابل زمان و تیمهار

میکروبی (میلیمول در روز) W1/22ا وزن م،ابولیکی حیوان

بود.

برحسب کیلوورم و رریب  =1/02میلیمول پهورین دفاهی
ادرار با منشأ داخلی بهازای

هرکیلوورم وزن م،ابولیکی است.

نتایج و بحث

دادهها در قالب طرح چرخشی مربع التین با اسه،فاده از

اطالعات مربوط به ترکییات تیمیایی تفالة تیرینبیان و

نرم افهزار آمهاری  SASو رویهة  Mixedبهرای مهدل  2و 6

تفالة تیرین بیهان سهیلو تهده بها سهطوح م،فهاوت خرمهای

(صفات اندازهویری تده در زمهانههای مخ،لهف) تجزیهه و

رایااتی در جدول  2مشخن تده است.

میانگین ها با اس،فاده از آزمون چند دامنهای دانکن مقایسهه
تدند.
جدول  .2تركیب شیمیايي pH ،و نقطة فلیگ سیالژهای تفالة شیرينبیان با سطوح متفاوت خرمای ضايعاتي
(بر حسب درصد مادة خشک)
سیالژ تفالة تیرین بیان
2

0
b

0

8

مادة خشک

22/20b

پروتئین خام

7/01

7/80

الیاف نامحلول در تویندة خنﺜی

63/13

21/07

24/31

الیاف نامحلول در تویندة اسیدی

26/02

22/21

23/82

27/34

فییر خام

83/22 a

86/33b

83/70a

82/22c

1/888

عصارة اتری

0/66

0/74

0/22

2/22

1/174

pH

4/21a

4/21b

4/01b

8/71c

1/122

نقطة فلیگ

23/33c

32/10b

76/20a

77/61a

0/472

22/12

a

4

خطای اس،اندارد میانگینها

27/23

a

81/26

1/238

7/41

01/14

1/020

62/61

0/731
0/322

 .0جیرههای آزمایشی تامل  .0جیرة تاهد (سیالژ تفالة تیرینبیان بدون خرمای رایااتی)  .2جیرة دارای سیالژ تفالة تیرینبیهان دارای
2درصد خرمای رایااتی  .8جیرة دارای سهیالژ تفالهة تهیرینبیهان دارای  01درصهد خرمهای رهایااتی و  .4جیهرة دارای سهیالژ تفالهة
تیرینبیان دارای  02درصد خرمای رایااتی.
 a-bتفاوت ارقام با حروف نامشابه در هر ردیف مانادار است (.)p>1/12
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مهديه طاهری ،رضا طهماسبي ،محمدمهدی شريفيحسیني ،امید دياني

افههزودن  01و  02درصههد خرمههای رههایااتی بههه تفالههة

تاهد  pHکم،ری دات،ندا زیرا در سیالژهای دارای مکمهل

تیرینبیان در زمان سیلو کردنا سیب تد مادة خشک افهزایش

خرما اح،ماالً مقدار کربوهیدراتهای با قابلیت تخمیر زیهاد

یابد ( .)p>1/12که اح،مهاالً بههدلیهل بهاال بهودن درصهد مهادة

سیب افزایش تولید اسید الک،یک و کهاهش  pHتهد [.]07

خشک خرما و نیز کاهش درصد تفالة تهیرینبیهان در ترکیهب

در این آزمایش کمترین مقدار  pHمربوط بهه سهیالژ دارای

سیالژهای حاوی خرما است که مشابه با ن،ایج سهایر محققهان

 02درصد خرمای رایااتی بود که نشاندهندة تولید مقادیر

[ ]02بودا آنها تفالة تازة لیموترش و کاه ونهدم را بها مهالسا

بیش،ر اسید الک،یک در این سیالژ بود .در تحقیقی [ ]4که به

بدون مالس و همپنین با سطوح 6/2ا  00و  02درصد خرمهای

منظور بررسی اثر مصرف مالس چغندر بر کیفیهت تخمیهر

رایااتی سیلو کردند و بیش،رین میزان مادة خشهک در سهیالژ

ساقه و بر

ذرت تیرین انجام تدا افهزودن مهالس تهأثیر

دارای  02درصد خرمای رایااتی مشاهده تد.

ماناداری بر کاهش مقدار  pHسیالژها داتت کهه بها ن،هایج

میزان پروتئین خاما عصارة اتری و الیهاف نهامحلول در

این تحقیق همخوانی دارد .نقطة فلیگ سیالژها م،فاوت بود

تویندة خنﺜی و اسیدی سیالژها تحت تأثیر افزودن خرما به

و کم،ههرین مقههدار آن در سههیالژ فاقههد خرمههای رههایااتی

تفالة تیرین بیان و سیلو کردن تغییری نکردند .میزان الیهاف

مشاهده تد و با افزایش میزان خرمای رایااتی در سیالژها

خام تفالة تیرینبیان با سیلو کردن کاهش یافت (.)p>1/12

افزایش یافت ( .)p>1/12دلیل ایهن مورهوع تهأمین بیشه،ر

بهوونهای که با افزودن  2و  02درصهد خرمهای رهایااتیا

کربوهیدراتهای محلول در آب مهورد نیهاز بهرای رتهد و

فییر خام تفالة تیرینبیان در مقایسه با جیرة تاهد و سیالژا

تکﺜیر باک،ری های تولیدکنندة اسید الک،یک بود که در نوایت

 01درصد خرمهای کهم تهری داتهت ( .)p>1/12علهت آن

منجر به کاهش بیش،ر  pHتد [.]22

میتواند افزودن خرما باتد که دارای الیاف خام کمی است.

در مطالاههة [ ]07بهههمنظههور بررسههی تههأثیر درصههدهای

همچنین وجهود منیهع کربوهیهدراتی محلهول در آب ماننهد

مخ،لف اوره و مالس در سیالژ سورووم ن،ایج نشان داد که

خرمهها بهها فههراهم آوردن سوبسهه،رای کههافی بههرای فاالیههت

بیش،رین مقدار نقطه فلیگ مربوط به سیالژ سهورووم دارای

بههاک،ریهههای اسههید الک،یههکا سههیب افههزایش ایههنوونههه از

 02درصد مالس بود .نقطه فلیگ تلفیقی از مهادة خشهک و

باک،ریها در سیلو تده از طرفی طی سیلو کردن هیهدرولیز

 pHبههوده و در ایههن آزمههایش بهها افههزایش درصههد خرمههای

همی سلولز ها نیز تا حدودی انجام ورف،هه و بهه آزادسهازی

رههایااتی بههه مههادة خشههک سههیالژها افههزوده تههد و در

پن،وزهها منجههر مههیتهود کههه ممکههن اسهت توسههط بیشهه،ر

سیالژهای  01و  02درصد خرمای رایااتی از دیگر سیالژ

باک،ری ههای اسهیدالک،یکی تخمیهر تهوند [ .]22در برخهی

بیش،ر بود ( .)p>1/12نقطة فلیگ ابزاری مناسب برای بیهان

تحقیقات وهزارش تهد کهه مقهدار الیهاف خهام در سهیالژ

کیفیت سهیالژ اسهت از نظهر کیفهی ارزش بهین  32و 011

سورووم فرآوری تده با مالس کاهش پیدا کرد که با ن،ایج

سیالژ بسیار خهوبا  61تها  31کیفیهت خهوبا  22تها 61

ایههن تحقیههق همخههوانی دارد [ .]21عصههارة اتههری تفالههة

کیفیت م،وسطا  22تا 41قابل قیول و کمتر از  21غیهرقابهل

تیرینبیان با سیلو کردن تغییری نکرد .میزان خاکس،ر تفالهه

اس،فاده ارزتیابی میتود [.]4
تأثیر جیره های آزمایشی بر مصرف مادة خشک روزانهه

نیههز بهها سههیلو کههردن و افههزودن سههطوح م،فههاوت خرمههای

و قابلیت هضم مواد مغذی در بزهای رائینهی در جهدول 8

رایااتی تحت تأثیر قرار نگرفت.

نشان داده تده است.

سههیالژهای دارای خرمههای رههایااتی در مقایسههه بهها
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جدول .3تأثیر جیرههای آزمايشي بر مصرف مادةخشک روزانه و قابلیت هضم مواد مغذی در بزهای رائیني
0

جیرههای آزمایشی

خطای اس،اندارد میانگینها

0

2

8

4

مصرف مادة خشک (کیلوورم در روز)

1/32

1/72

1 /77

0/12

1/166

مصرف مادة آلی (کیلوورم در روز)

1 /22

1/36

1/33

1/72

1/148

مادة خشک (درصد)

64/01

20/23

22/20

22/03

8/727

مادة آلی (درصد)

62/41

22/48

22/11

22/24

4/271

پروتئین خام (درصد)

26/02

23/02

23/70

31/28

4/623

الیاف نامحلول در تویندةخنﺜی (درصد)

41/68

43/72

43/27

42/26

3/233

 .0جیرههای آزمایشی تامل  .0جیرة تاهد (سیالژ تفالة تیرینبیان بدون خرمای رایااتی)  .2جیره دارای سیالژ تفالة تیرینبیهان دارای
2درصد خرمای رایااتی  .8جیرة دارای سیالژ تفالة تیرینبیان دارای 01درصد خرمای رایااتی و  .4جیرة دارای سیالژ تفالة تیرینبیان
دارای 02درصد خرمای رایااتی.
 a-bتفاوت ارقام با حروف نامشابه در هر ردیف مانادار است (.)p>1/12

تد و ن،یجة آن بی تأثیر بهودن مصهرف تفالهه در جیهره بهر

در این پووهش میزان مصرف مادةخشهک تحهت تهأثیر

افزایش وزن برههای پرواری و مصرف خورا بود [.]04

جیره های آزمایشی قرار نگرفهتا امها در جیهرهههای دارای

تاثیر تغدیة جیرههای آزمایشهی بهر جمایهت پروتهوزوآ

سیالژ تفالة تیرین بیان با خرمای رهایااتیا در مقایسهه بها

تکمیه در جدول  4مشخن تده است.

جیرة تهاهدا بهه صهورت عهددی افهزایش یافهت .اح،مهاالً
مصرف بیش،ر مادة خشهکا خهوش خهوراکی سهیالژ تفالهة

جمایت وونهههای سهلول،یک تحهت تهأثیر جیهرهههای

تیرینبیان و افزایش عددی قابلیت هضم مهادة خشهکا در

آزمایشی قرار ورفت و به ترتیب در جیرههای دارای سیالژ

اثر افزودن خرمای رایااتی است .با تغذیة سیالژ خارته،ر

تفالة تیرینبیان با  02و  01درصد خرمای رایااتی نسهیت

حاوی خرمای رایااتی نشان داده تد که افهزایش مصهرف

به دیگر جیهرههها بیشه،ر بودنهد ( .)p>1/12ایهن دو جیهره

با افزایش سطح سیالژ خارت،ر در جیرهها اح،مهاالً

دارای مقدار بیش،ری خرمای رایااتی بوده که اح،مهاالً بهه

بهدلیل خوشخوراکی سیالژ خارت،ر با خرمای رهایااتی و

واسطة مقهدار بیشه،ر اسهیدهای آلهی و کربوهیهدراتههای

کم،ر بودن درصد مادة خشک و الیاف نامحلول در تهویندة

باقیمانهده از خرمها بهر تاهداد وونههههای سهلولی،یک تهأثیر

خنﺜی بوده است [ .]08قابلیت هضم مادة خشکا مادة آلیا

وذات،ند .در این تحقیقا تغذیة جیهرهههای آزمایشهی تهأثیر

پروتئین خام و الیاف نامحلول در تویندة خنﺜی جیهرهههای

ماناداری بهر کهل جمایهت پروتهوزوآ و سهایر وونههههای

آزمایشی م،فاوت نیود .تأثیر افزودن تفالة ریشة تیرین بیهان

هولوتریش و ان،ودینیوم نداتت .تأثیر جیرههای آزمایشی بر

در سطوح صفرا 08/2ا  21و  26/2درصد به جهای یونجهه

مش،قات پورینی در جدول  2نشان داده تده است.

خورا

بر افزایش وزن و مصرف خورا برههای پرواری آزمهایش
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جدول  .4تأثیر جیرههای آزمايشي بر جمعیت گونههای مختلف و كل پروتوزوآی مايع شکمبه ( ×105در هر میليلیتر مايع شکمبه)
بزهای رايیني
0

جیرههای آزمایشی
0

2

8

4

خطای اس،اندارد میانگینها

جمایت پروتوزوآ
وونههای هولوتریش

1/68

1/47

1/32

1/30

1/024

وونههای سلولولی،یک

1/28b

1/23b

0/114ab

0/83a

1/001

وونههای ان،ودینیوم

7/22

3/42

01/26

00/22

0/128

کل پروتوزوآ

01/12

7/82

02/24

08/22

1/776

 .0جیرههای آزمایشی تامل  .0جیرة تاهد (سیالژ تفالة تیرینبیان بدون خرمای رایااتی)  .2جیرة دارای سیالژ تفالة تیرینبیهان دارای
2درصد خرمای رایااتی  .8جیرة دارای سهیالژ تفالهة تهیرینبیهان دارای  01درصهد خرمهای رهایااتی و  .4جیهرة دارای سهیالژ تفالهة
تیرینبیان دارای  02درصد خرمای رایااتی.
 a-bتفاوت ارقام با حروف نامشابه در هر ردیف مانادار است (.)p>1/12

جدول  .5تأثیر جیرههای آزمايشي بر دفع روزانه مشتقات پوريني در ادرار بزهای رايیني (میليمول در روز)
0

جیرههای آزمایشی
مش،قات پورینی

خطای اس،اندارد میانگینها

0

2

8

4

آالن،وئین دفای ادرار

2/72 b

7/22 b

04/01a

02/26 a

0/861

اسید اوریک

1/32

1/66

1/70

1/33

1/273

کل مش،قات پورینی

7/24b

01/28 b

06/42a

21/22a

0/228

نی،روژن میکروبی

2/27b

3/08ab

01/22a

01/23a

1/222

a

a

4/300

پروتئین میکروبی

b

42/43

ab

21/38

62/24

62/87

 .0جیرههای آزمایشی تامل  .0جیرة تاهد (سیالژ تفالة تیرینبیان بدون خرمای رایااتی)  .2جیرة دارای سیالژ تفالة تیرینبیهان دارای
2درصد خرمای رایااتی  .8جیرة دارای سهیالژ تفالهة تهیرینبیهان دارای  01درصهد خرمهای رهایااتی و  .4جیهرة دارای سهیالژ تفالهه
تیرینبیان دارای  02درصد خرمای رایااتی.
 a-bتفاوت ارقام با حروف نامشابه در هر ردیف مانادار است (.)p>1/12

در تحقیههق حارههرا میههانگین دفههع آالن،ههوئین در ادرار

نسیت داد [ .]6با افزایش مصهرف خهورا ا رتهد و تکﺜیهر

بزهای تغذیه تده بها جیهرهههای آزمایشهی افهزایش یافهت

میکرواروانیسمهای تکمیه بهدلیهل در دسه،رس قراروهرف،ن

( .)p>1/12به طوری که با مصرف جیرهههای دارای سهیالژ

انرژی برای میکرواروانیسمها افزایش یاف،ه که سیب افزایش

تفالة تیرینبیان با  01و  02درصد خرمای رایااتی ،دفعع

تولید پروتئین میکروبی و در ن،یجهه سهیب افهزایش تولیهد

آالن،وئین بیش،ر بود .این مورهوع را مهیتهوان بهه افهزایش

آالن،وئین میتود .همة مش،قات پهورینی در بزههای تغذیهه

مصرف خورا و در ن،یجه سن،ز بیش،ر پهروتئین میکروبهی

تده با جیرههای آزمایشی دارای سیالژ تفالة تیرینبیهان بها
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سطوح باالتر خرمای رایااتی افزایش یافت ( .)p>1/12بها

بنابراین میهزان تولیهد پهروتئین میکروبهی در تهکمیة بزهها

افزایش سطح تغذیة خرمای رایااتی در جیرها میهزان دفهع

افزایش یافت .افهزایش فراهمهی انهرژی در تهکمیه سهیب

مش،قات پورینی در ادرار ووسفندان افهزایش یافهتا بهاالتر

افزایش تولید پروتئین میکروبی و کاهش غلظهت آمونیها

بودن دفهع مشه،قات پهورینی در جیهرهههای دارای سهطوح

در تکمیه می تود و در ن،یجه پروتئین جیره بو،هر اسه،فاده

خرمای رایااتیا تاید بهدلیل رتد بیش،ر میکرواروانیسمها

می تود [ .]21بیشه،ر بهودن پهروتئین میکروبهی در بزههای

و تولید پروتئین میکروبی بیش،ر بهدلیهل کربوهیهدراتههای

تغذیههه تههده بهها جیههرههههای آزمایشههی دارای سههیالژ تفالههة

محلول و بازده اس،فاده از نی،روژن خورا است [.]8

تیرین بیان با سطح باالتر خرمای رایااتی نشهان مهی دههد

میزان نی،روژن و پروتئین میکروبی تولید تده در بزهای

این جیره ها در موار تولید آمونیا و اس،فاده از آن بهمنظور

تاذیههه تههده بهها جیههرههههای آزمایشههی دارای سههیالژ تفالههه

ساخت پروتئین میکروبی قدرت بیش،ری دات،ند .در جدول

تیرینبیان با  01و  02درصهد خرمهای رهایااتی بیشه،ر از

 6تأثیر تیمارهها بهر فراسهنجه ههای خهونی بزههای رایینهی

وههروه تههاهد بههود ( .)p>1/12بهها افههزایش سههطح خرمههای

مشخن تده است.

رههایااتی در سههیلوا فراهمههی انههرژی در تههکمیه بیشهه،ر و
جدول .6تأثیر جیرههای آزمايشي بر برخي فراسنجههای خون در بزهای رايیني

جیرههای آزمایشی

0

خطای اس،اندارد میانگینها

0

2

8

4

ولوکز (میلیورم در دسیلی،ر)

22/22

26/22

61/22

60/22

0/222

پروتئین (ورم در دسیلی،ر)

2/72

6/12

6/42

6/22

1/023

27/22a 21/22ab 21/11ab 06/22b

8/068

کلس،رول (میلیورم در دسیلی،ر)

48/22

46/22

42/21

26/22

4/404

نی،روژن اورهای (میلیورم در دسیلی،ر)

84/21b 42/22a

86/22a

86/21ab

0/731

کراتینین (میلیورم در دسیلی،ر)

1/72

a

1/32b

1/31b

1/22b

1/182

آلیومین (میلیورم در دسیلی،ر)

8/22ab

8/22b

8/01b

8/22a

1/122

86/11

84/21

86/22

86/11

0/238

4/21

3/21

6/11

04/42

8/274

تریولیسیرید (میلیورم در دسیلی،ر)

( HDL2میلیورم در دسیلی،ر)
( LDL3میلیورم در دسیلی،ر)

 .0جیرههای آزمایشی تامل  .0جیرة تاهد (سیالژ تفالة تیرینبیان بدون خرمای رایااتی)  .2جیرة دارای سیالژ تفاله تیرینبیهان دارای
2درصد خرمای رایااتی  .8جیرة دارای سهیالژ تفالهة تهیرینبیهان دارای  01درصهد خرمهای رهایااتی و  .4جیهرة دارای سهیالژ تفالهة
تیرینبیان دارای  02درصد خرمای رایااتی.
 .2لیپوپروتئین با چگالی باال  .8لیپوپروتئین با چگالی پایین
 a-bتفاوت ارقام با حروف نامشابه در هر ردیف مانادار است (.)p>1/12
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مقدار ولوکز خون بزها تحت تأثیر تغذیهة نهوع سهیالژ

فسفات است که در زمان نیاز بهدن بهه انهرژی بهه کهراتین

تفالة تیرینبیان در جیره های آزمایشی قرار نگرفت .سهطح

تیدیل میتود .اح،ماالً دلیل افزایش کراتینین در سرم خهون

کههل پههروتئینا کلسهه،رولا لیپههوپروتئین بهها چگههالی بههاالا

بز های تغذیه تده با جیرة تاهد در مقایسه با سایر جیرههاا

لیپوپروتئین با چگالی پایین درخون بزهاا تحت تأثیر تغذیه

نقش آن،یاکسیدانی ویاه تهیرینبیهان در خنﺜهیسهازی آثهار

با جیره های آزمایشی قهرار نگرفهت .امها بیشه،رین غلظهت

رادیکالهای پراکسید اسهت کهه موجهب کهاهش تخریهب

تری ولیسیرید خون مربوط به بزهای تغذیه تهده بها جیهرة

بافهههت ماهیچههههایا کههاهش تجزیهههة کهههراتینین و کههراتین

آزمایشههی دارای سههیالژ تفالههة تههیرین بیههان بهها  02درصههد

فسفات موجود در عضله و تاهدیل ورهایت اکسیداتیو در

خرمای رایااتی بود کهه بها تیمهار تهاهد تفهاوت داتهت

اثر نقش آن،یاکسیدانی تیرینبیان میتود.

( .)p>1/12غلظت بهرخهی از م،ابولیتههای پالسمها مانند

وزارش تده که هس،ة انار در تغذیهة بزههای سهانن در

تریولیسرید میتواند توسط اسه،فاده از ویاههان دارویهی و

دورة ان،قال موجب کاهش کراتینین خون میتهود کهه ایهن

اسانسهای ویاهی بهواسطة تغییر در مصرف خهورا تحهت

کاهش به خواص آن،ی اکسیدانی و فی،واس،روژنی هس،ه انهار

تأثیر قرار ویرد [ .]00در این تحقیق اح،ماالً افزایش مصهرف

و تأثیر بر سوخت وساز بدن نسیت داده تهد [ .]00غلظهت

خههورا از جیههرة تههاهد بههه جیههرة دارای سههطوح بههاالی

آلیومین سرم خون در بزها در اثر تغذیة جیرههای آزمایشی

تیرینبیان موجب افزایش تریولیسرید خون تده اسهت .بها

افههزایش یافههت کههه دلیههل آن اح،مههاالً افههزایش مقههدار

کهههاهش تولیهههد پروپیونهههات تهههکمیهای در اثهههر تغذیهههة

کربوهیدرات های سول الوضم در جیرههای با سطوح بهاالتر

کربوهیدراتهای سریعال،خمیرا با توجه بهه افهزایش اسه،فاده

خرمههای رههایااتی بههرای میکرواروانیسههمهههای تههکمیه و

برای تولید پروتئین میکروبیا میزان اسیداسه،یک و بوتیریهک

همزمان سازی فراهمی انرژی و پروتئین در تهکمیه اسهت.

افزایش مییابد .اسید اس،یک و بوتیریک پیشسهاز چربهی در

زیرا با افزایش کربوهیدراتهای محلولا انرژی مهورد نیهاز

نشخوارکنندوان هس،ند و اح،ماالً دلیل افزایش تریولیسیرید

باک،ریها تأمین میتهود و در ن،یجهه پهروتئین جیهره بو،هر
اس،فاده می تود و آمونیا

مربوط به افزایش غلظت این اسید است [.]08
غلظت نی،روژن اوره ای خون در حیوانات تغذیه تده با

تولیدی توسط میکرواروانیسم ها

اس،فاده میتود و میزان پروتئین تولیدی بیش،ر است [.]21

جیرة تاهد بیش،ر از سایر وروهها بود که بهدلیل کم،ر بودن

نتيجهگيري

کربوهیدرات های قابل تخمیهر در تهکمیه بها جیهرة تهاهد

ن،ایج تحقیق حارر نشان داد تفالة تیرین بیان قابلیت سهیلو

(سیالژ تفاله بهدون خرمهای رهایااتی) بهود .در آزمایشهی

تدن خوبی دارد و بها سهیلو کهردن آن همهراه بها خرمهای

کاهش مقدار کربوهیدرات های قابهل تخمیهر در تهکمیه و

رایااتی رمن افزایش خوشخوراکی سیب افزایش ارزش

کاهش بازده سن،ز پروتئین میکروبیا یکی از عوامل مؤثر بر
افزایش غلظت نی،روژن اورهای خون برههای تغذیه تده بها

غذایی آن نیز می تود .اس،فاده از سهطوح  01و  02درصهد

هفت درصهد کهاه زیهره بهود [ .]0در ایهن تحقیهق غلظهت

خرمای رایااتی در هنگام تویة تفالة تیرینبیان سیلو تهده

کراتینین خون در بزهای تغذیه تده با جیرهههای آزمایشهی

سههیب افههزایش مههادة خشههک مصههرفی و تولیههد پههروتئین

کههاهش یافههت ( .)p>1/12کههراتینین محصههول تکسهه،ن

میکروبی تد .با توجه به ن،هایج ایهن تحقیهق بههطهور کلهی

پروتئین خون است و سطح آن اناکاسی از تودة ماهیچهای

میتوان اس،فاده از تفالة تیرینبیان سهیلو تهده بها خرمهای

بدن است .یکی از منابع دردس،رس انرژی در بهدن کهراتین

رایااتی را در تغذیة داما مادهای خوراکی پیشنواد کرد.
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Abstract
The effect of feeding ensiled licorice pulp with different levels of waste date was investigated on ruminal
fermentation parameters, blood parameters and microbial protein synthesis on four male mature Raeini
goats. The experiment was designed as a 4×4 Latin square design with four 21 days periods. Licorice
pulp was mixed with 0%, 5%, 10% and 15% of wasted date without stone and ensiled in 40 L containers
for 45 days. Experimental diets were: 1. control (20 % ensiled Licorice pulp without wasted date), 2. 20%
ensiled licorice pulp with 5% wasted date, 3. 20 % ensiled licorice pulp with 10% wasted date, and 4.
20% ensiled licorice pulp with 15% wasted date. The results showed that ensiling licorice pulp with
different levels of wasted date significantly increased DM and fleig point linearly (p<0.05). By increasing
the level of wasted date in silages, the population of cellulolytic protozoa, triglyceride, albumin and blood
creatinine levels were significantly increased (p<0.05). Mean of total purine excretion in goats fed ensiled
licorice pulp including 10% and 15% wasted date were significantly higher than control (p<0.05). The
microbial protein synthesis was significantly lower in control group than other treatments (p<0.05). In
conclusion, ensiled licorice pulp with wasted date can be used as a valuable feed for livestock nutrition.
Keywords:. by-product, feed additive, protozoa, purine derivatives, rumen parameters.
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