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  چکیده

رأس بره ماده بلوچی با میـانگین   24تعداد . هاي بلوچی بودبرگ خرما بر رشد و عملکرد برههاي حاوي هدف از این مطالعه، ارزیابی تاثیر تغذیه جیره
اي  بخـش علوفـه  . درصد کنسانتره تغذیـه شـدند   61درصد علوفه و  39کیلو گرم، با یک جیره کل مخلوط شامل  48/20 ±  9/3وزنی  ماه و 5تا  4سنی 
تمـامی  . بـود  % 24برگ خرمـا   )4و % 16برگ خرما  و% 8کاه گندم ) 3، %8و برگ خرما % 16گندم  کاه) 2، % 24کاه گندم )1هاي آزمایشی شامل  جیره

 1033و  983، 917، 856ترتیـب  هـاي مختلـف بـه   هاي تغذیه شده با جیرهمیانگین مصرف خوراك روزانه بره. ها با یک کنسانتره یکسان تغذیه شدند بره
میانگین افزایش وزن روزانـه  ). >05/0P(داربود هاي مختلف معنیبین میانگین مصرف خوراك روزانه در جیره اختالف. بود 4تا  1گرم در روز براي جیره 

% 24حـاوي    هاي تغذیه شده بـا جیـره  بهترین ضریب تبدیل غذایی در بره. گرم بود 165و  156، 143، 106به ترتیب  4تا   1هاي تغذیه شده با جیره  بره
اي و گلـوکز خـون در محـدوده    ، نیتـروژن اوره شکمبه pHازت آمونیاکی و ). کیلوگرم خوراك براي هرکیلوگرم اضافه وزن 38/6(برگ خرما مشاهده شد 

نتایج این آزمایش نشان داد که جایگزینی کاه گندم با برگ خرما بدون بروز اثر سوء ضمن تغذیه دامها با هزینـه کمتـر   . ها بود نرمال براي این نوع از دام
  . گرم و خشک مرکز و جنوب ایران می تواند با بازده مناسب همراه باشددر مناطق 

  
  .بلوچی، خصوصیات رشد، کاه گندم، فاکتورهاي خونی برگ خرما، بره: هاي کلیديواژه
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تولیدکنندگان دام با توجـه  اصلی تمامی  هدفتولید بهینه بعنوان  
در این . در دسترس حاصل می شود و استفاده مطلوب از  مواد خوراکی

هاي اقتصادي خـوراك و خـوراك دادن، از جملـه     رابطه توجه به جنبه
یکی . باشد استفاده از مواد خوراکی ارزان و در دسترس حائز اهمیت می

از محدودیت هاي عمده در تولید محصوالت دامـی در جنـوب ایـران،    
برگ خرما بعنـوان  . باشدایی ارزان و در دسترس میکمبود منابع علوفه

ریز حاصل از درخت نخـل در جنـوب   هاي جانبی و دوریکی از فراورده
در فصـل  ). 8( ایران بـه گـروه بقایـاي خشـبی کشـاورزي تعلـق دارد      

خرما از هـرس   کیلوگرم برگ 20زمستان به طور معمول ساالنه حدود 
هاي هرس شده اغلب همه برگ). 7و3(شود  هر درخت خرما تولید می

رود با پوسیدگی آنها بازجذب  شود و انتظار میزرعه دور ریخته میدر م
در . مواد مغذي، حاصلخیزي و حفاظت خاك تا حـدودي انجـام گیـرد   

                                                             
 
 
 

  ،استاد گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد-1
  ،ه فردوسی مشهددانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگا-2
  دانشجوي دکتري دانشگاه بوعلی همدان-3
  .کارشناس ارشد گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد-4

 ) valizadeh@um.ac.ir:                                      نویسنده مسئول(* 

بتوانـد بـه عنـوان    5)بـرگ  ساقه،(برگ خرما . رسد عین حال به نظر می
ترکیب غـذایی نشـخوارکنندگان کـاربرد     یا یک جزء از ايمنبع علوفه

برگ خرما با اینکه حاوي مقداري پروتئین خام ). 2( بهتري داشته باشد
اما وجود مواد لیگنوسلولزي باال مصرف آن را بـا محـدودیت    ،باشد می

برخورداري از چنین ساختاري باعث خـوش خـوراکی و   . کند مواجه می
شود و از ایـن رو دامـداران منطقـه     تجزیه پذیري پائین در شکمبه می

 4( اند تغذیه دامها متمایل شده ماده در کمتر به استفاده مستقیم از این
خشـک بـرگ خرمـاي روغنـی در     پـذیري مـاده  قابلیت تجزیه. )17و 

درصـد   45حدود ) Kedah-Kelantan(کالنتان -گاوهاي نر نژاد کده
گزارش داد که برگ خرمـا بـدون   ) 10(مهقوب ). 3( گزارش شده است

، پـروتئین  فرآوري از نظر ترکیبات غذایی فقیر و میـزان مـاده خشـک   
آن  سلولز، کلسیم، فسفر، همیNDF ،ADFخام، چربی خام، خاکستر، 

. درصد بود 1/0، 7/0، 6/5، 55، 61، 9/10، 5/1، 3، 93به ترتیب برابر 
گـرم بـر    120همچنین محققان محتواي لیگنین برگ خرما را حـدود  

بیـان کردنـد   )  18(ون زهري و همکاران ). 5( کیلوگرم بیان کرده اند
درصد ماده خشک جیـره بـه گوسـفندان     30تواند تا رگ خرما میکه ب

داري که برگ خرما به طور معنی همچنی گزارش شده است. داده شود
و لیگنین کمتـري از   NDFباالتر و میزان پروتئین خام،  ADFمیزان 

                                                             
5-Date palm leaves (the petiole and leaflets) 
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  407      هاي بلوچی تاثیر جایگزینی سطوح مختلف کاه گندم با برگ خرما بر عملکرد و سالمتی  بره

بیان داشـتند کـه محتـواي    ) 14(رباه و همکاران . )8( کاه گندم داشت
گرم برکیلوگرم و میزان تـانن متـراکم آن     83/29کل فنل برگ خرما 

  .گرم در کیلوگرم ماده خشک بود 47/44
تواند در مناطقی چون جنوب ایران که کمبـود غـذا   برگ خرما می

رود به عنـوان جـایگزین بخشـی از    یک محدودیت عمده به شمار می
در برخی منابع به غنی سـازي اینگونـه   . علوفه مورد استفاده قرار گیرد

وراکی اشاره شـده اسـت، امـا کمبـود امکانـات در بسـیاري از       منابع خ
ها ممکـن اسـت اعمـال چنـین فرآینـدهایی را اقتصـادي و        دامداري

در وهله اول استفاده بدون فرآوري مد نظر قرار گرفـت  . کاربردي نکند
تا با توجه به مصرف و عملکرد  این ماده خوراکی در مقایسه بـا منـابع   

ل فرآوري در آزمایشات بعدي تصمیم گیري خوراکی مشابه براي اعما
لذا هدف از این آزمایش، مطالعه اثرات جایگزینی کـاه بـا بـرگ    . شود

ترین سطح قابل استفاده و تاثیرات آن بـر  خرما و بدست آوردن مناسب
  . هاي بلوچی بود عملکرد، بازدهی و سالمت بره

  
  هامواد و روش

 48/20 ± 9/3وزن زنده  راس بره ماده بلوچی با میانگین 24تعداد 
 4ماه در یک طرح کـامال تصـادفی بـه     5تا  4کیلوگرم و متوسط سن 

روزه به  76آزمایش در یک دوره . جیره آزمایشی اختصاص داده شدند
منظور بررسی اثر استفاده از سطوح مختلف برگ خرما بـه جـاي کـاه    

هـاي جداگانـه درحـد     جیرهاي غـذایی در قفسـه  . گندم صورت گرفت
در ابتـدا کلیـه عملیـات بهداشـتی و     . ها قرارگرفتا در اختیار داماشته

هـاي مـورد نظـر بـه منظـور      بـره . نظافت جایگاهها ودام ها انجام شد
هاي آزمایشی تغذیه شدند و  روزه با جیره 15پذیري در یک دوره عادت

هـا بـه طـور     کلیه بره. روز اعمال گردید 76سپس دوره اصلی به مدت 
وزن اولیه متعادل شدند به طوري که میـانگین وزن   تصادفی بر اساس

ها بصورت هفتگی و قبل  وزن بره. ها در تیمارها مشابه یکدیگر بودبره
  . گیري شداز تغذیه صبحگاهی اندازه

درصـد علوفـه    39تمامی حیوانات با یک جیره کل مخلوط شامل 
 درصد کنسـانتره تغذیـه   61و ) یونجه خشک، کاه گندم یا برگ خرما(

هـا یکسـان بـود، و    اي در تمامی جیـره بنابراین بخش کنسانتره. شدند
. اي با یکدیگر تفـاوت داشـتند  تیمارهاي خوراکی فقط در بخش علوفه

ترکیـب  . تنظـیم گردیـد  ) NRC )12احتیاجات دامها براساس توصـیه  
. آمــده اســت 1هــاي آزمایشــی در جــدول غــذایی و شــیمیایی جیــره

هاي شهرستان طـبس کـه حاصـل    تانهاي درخت خرما از نخلس برگ
آوري، در زیـر نـور آفتـاب خشـک و بوسـیله      هرس زمستانه بود جمع

خرد شـد و بـه   ) سانتیمتر 3-4میانگین (خرمنکوب به قطعات کوچک 
تـازه و  آب. ها تعلیف گردیدصورت مخلوط با  دیگر اجزاي جیره به دام

هـاي خـوراکی    نمونه. ها قرار گرفتنمک به صورت آزاد در اختیار دام
  ).1( مورد تجزیه آزمایشگاهی قرار گرفتطبق روش هاي متداول 

  )درصد ماده خشک(ترکیب شیمیایی جیره هاي آزمایشی - 1جدول 
Table 1-Chemical composition of experimental diets (%DM)  

   
 اجزاء
Components  

 1هاي آزمایشیجیره
Experimental diets1 

1 2 3  4 
 یونجه
alfalfa 

15 15 15  15 

 گندم کاه
Wheat straw 

24 26 8  0 

 خرمابرگ
date palm leaves 

0 8 16  24 

 ذرت
Corn 

45 45 45  45 

 کنجاله سویا
Soybean meal 

15 15 15  15 

 مکمل معدنی و ویتامینی
Mineral and vitamin 
supplement2 

0.4 0.4 0.4  0.4 

 نمک
salt 

0.2 0.2 0.2  0.2 

 گ آهکسن
Limestone 

0.4 0.4 0.4  0.4 

 100  100 100 100 کل
 )مگاکالري در کیلو(انرژي  

Energy(Mcal/kg ) 
2.55 2.53 2.51  2.49 

 (%)پروتئین خام
Crud protein (%) 

14.40 14.70 14.90  15.10 

 (%)کلسیم
Ca (%) 

0.50 0.50 0.55  0.59 

 (%)فسفر
P (%) 

0.30 0.30 0.30  0.30 

، % 16و برگ خرما % 8کاه گندم ) 3، %8و برگ خرما % 16کاه گندم ) 2، % 24اه گندم ک)11
 .% 24برگ خرما ) 4

11) wheat straw 24%, 2) wheat straw 16%, date palm 
leaves 8%, 3) wheat straw 8%, date palm leaves 16%, 4) 
date palm leaves 24%. 
2Each kilogram of vitamin–mineral premix contained: Vitamin A 
(50,000 IU), Vitamin D3 (10,000 IU), Vitamin E (0.1 g), Calcium 
(196 g), Phosphorus (96 g), Sodium (71 g), Magnesium (19 g), Iron (3 
g), Copper (0.3 g), Manganese (2 g), Zinc (3 g), Cobalt (0.1 g), Iodine 
(0.1 g), Selenium (0.001 g) 

ها داده شد هاي آزمایشی در دو وعده صبح و عصر به دامجیره    
. و مقدار خوراك داده شده و باقیمانده آن به صورت روزانه توزین شـد 

گیـري ابعـاد بـدن بصـورت     ها بصورت هفتگـی و انـدازه  کشی برهوزن
هاي خون در روز آخر هر دوره با رعایت تمامی نمونه. ماهانه انجام شد
و آسایش حیوانات از سیاهرگ گردنی گرفته شده و دو نکات بهداشتی 

آوري و سـریعاً  جمع) CBCدرون لوله هاي(نمونه براي سرم و پالسما 
سی سی خـون توسـط سـرنگ     20از هر دام . به آزمایشگاه منتقل شد

سـی سـی آن بـه منظـور      10هاي یک بار مصرف گرفتـه شـده کـه    
سـی سـی    10شـد و   دور جدا 3000آوري سرم با سانتریوفوژ در  جمع

باقیمانده نیز براي اندازه گیري فاکتورهاي هماتولوژي مـورد اسـتفاده   
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نمونه هاي خون منعقد نشده بالفاصله به آزمایشـگاه منتقـل و   . گرفت
 ,Nihon Kohden, Celltac a)توسط دستگاه سل کانتر اتوماتیـک  

Tokyo, Japan) غلظت فیبرینوژن بوسیله روش ته نشینی . آنالیز شد
گلـوکز و نیتـروژن   . اندازه گیري شـد ) heat precipitation(گرمایی 

سـاخت   -پـارس آزمـون  (هاي آزمایشگاهی اوره اي خون توسط کیت
 . به کمک دستگاه اسپکترومتر آنالیز گردید) ایران
گیـري بوسـیله   هاي مایع شکمبه بالفاصله پـس از نمونـه  نمونه  

گیري و یک متر اندازه pHآنها بوسیله  pHاستر صاف شد و پارچه پلی
ــدازه  ــت ان ــه جه ــر    نمون ــدار براب ــا مق ــاکی ب ــروژن آمونی ــري نیت گی

هاي داده. نرمال مخلوط و در فریزر نگهداري شد 2/0اسیدکلریدریک 
 repeated(آزمایش در قالب طرح کامال تصادفی تکرار شده در زمان 

measurement (با استفاده از رویهMixed-Pro  برنامه آمـاريSAS 
وزن اولیه حیوانات با اسـتفاده از کواریـانس تصـحیح    ). 15( تجزیه شد

ها در سطح احتمال میانگین مشاهدات توسط مقایسات میانگین. گردید
  . به روش دانکن مورد آزمون قرار گرفت% 5داري  معنی

  
  نتایج و بحث

 بـود، اي جیـره  مهمترین منبع تغییـر در آزمـایش، بخـش علوفـه    
هـا بـا یکـدیگر     یایی علوفه مورد استفاده در جیرهبنابراین ترکیب شیم

اگرچه برگ خرما و کاه گندم هـر دو از بقایـاي   ). 2جدول(مقایسه شد 
کشاورزي، خشبی و فقیر از نظر ترکیبات غذایی مفیـد هسـتند، امـا از    

پروتئین خـام بـرگ خرمـا از کـاه     . نظر ترکیب شیمیایی متفاوت بودند
بـا اینکـه مقـدار خاکسـتر در     . بـود  گندم باالتر ولـی از یونجـه کمتـر   

اما مقدار پروتئین خام و چربی خام  ،هاي مورد استفاده مشابه بود علوفه
برابر مقدار این مواد مغذي در کاه گنـدم   9و  6/2 برگ خرما به ترتیب

  . بود
با افزایش مقدار برگ خرما در جیره، مصرف خوراك نیز بـه طـور   

 1033(میانگین مصرف خـوراك  خطی افزایش یافت بطوریکه حداکثر 

بـرگ خرمـا بـود    % 24هاي تغذیه شـده بـا    مربوط به بره) گرم در روز
هاي حـاوي    هاي تغذیه شده با جیره افزایش وزن روزانه بره). 3جدول (

بیشـتراز میـانگین افـزایش    ) >05/0P(دار  معنیبرگ خرما نیز به طور 
. برگ خرما بود هاي حاوي صفر درصد هاي تغذیه شده با جیره وزن بره

هاي اختصاص داده شـده   هر چند بین میانگین افزایش وزن روزانه بره
اخـتالف  ) حاوي درصدهاي متفاوت برگ خرمـا ( 4و  3، 2هاي به جیره

معنی داري وجود نداشت ولی تفاوت عددي بـین آنهـا رونـد افزایشـی     
. چنین روندي تقریبا در ضریب تبدیل خوراك نیز مشاهده شـد . داشت
کیلـو اضـافه    1کیلو خوراك براي تولیـد   38/6(ن ضریب تبدیل بهتری
بـرگ خرمـا بـود مشـاهده گردیـد و      % 24که حاوي  4در جیره ) وزن

 1کیلو خوراك براي تولیـد   9/8(کمترین آن در جیره بدون برگ خرما 
  هاي به دست  میانگین. به دست آمد 1یا همان جیره) کیلو اضافه وزن

اك به ازاي هر کیلو وزن متـابولیکی نیـز   آمده براي مقدار مصرف خور
به ایـن مفهـوم کـه    . مشابه ارقام مربوط به مصرف روزانه خوراك بود

و کمتـرین آن در  ) برگ خرمـا % 24حاوي ( 4باالترین مقدار در جیره 
تفاوت بین این اعـداد  ). 3جدول (بدست آمد ) فاقد برگ خرما( 1جیره 

شـاخص نیـز علیـرغم رونـد     براي ایـن  . بود>P)  05/0(نیز معنی دار 
هـاي حـاوي بـرگ خرمـا تفـاوت       افزایش مصـرف خـوراك در جیـره   

  .مشاهده نگردید 4و  3، 2هاي  هاي جیره داري بین داده معنی
هـاي  اطالعات مربوط به خصوصیات فیزیکی و ابعـاد بـدنی بـره    

هاي طول بدن در بره. نشان داده شده است 4مورد آزمایش در جدول 
هر چند . کمترین مقدار بود 3بیشترین و در جیره  4ره تغذیه شده با جی

دار نبـود  ارتفاع بدن بین تیمارها نیز معنـی . دار نبوداز نظر آماري معنی
بیشـترین رقـم و    3و  2هـاي   هاي تغذیـه شـده بـا جیـره     اما براي بره

دور سـینه در  . کمترین عدد بدسـت آمـد   4شده با جیره  هاي تغذیه بره
مقـدار عـددي   . ها بود بیشتر از بقیه جیره 2با جیره  هاي تغذیه شدهبره

بیشتر از بقیه بـود بـا    2هاي تغذیه شده با جیره عرض سینه نیز در بره
 .داري مشاهده نشدتفاوت معنی) ها جیره(ها این وجود بین همه تیمار

  
 (%)ترکیب شیمیایی علوفه مورد استفاده در جیره - 2جدول 

Table 2- Chemical composition of forages of diet (%DM) 

 ماده خشک  نمونه
Dry matter 

 خاکستر
Ash 

 پروتئین خام
Crud protein 

 چربی خام
 

NDF1 ADF2 همی سلولز 
 

 برگ خرما
date palm leaves 

89.58 8.35 8.28 4.97 70.50 60.50 10.00 

 کاه گندم
Wheat straw 

92.34 8.56 3.14 0.55 69.10 47.80 17.50 

 هیونج
alfalfa 

89.97 9.39 14.20 1.97  49.40 26.89 22.51 
1Neutral detergent fiber 
2 Acid detergent fiber 
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 1هاي آزمایشیتغییرات وزن بدن و خصوصیات رشد بره – 3جدول  
Table 3- body weight change and grows characteristics of lambs1  

  
  فاکتور
parameter 

 2یشیهاي آزماجیره
Experimental diets2 

  
 انحراف استاندارد میانگین

Standard error of mean 
1 2 3 4  

)کیلوگرم(وزن بدن اولیه   
Initial body weight (kg) 

20.5 20.4 20.4 20.6 1.040 

)کیلوگرم(وزن بدن نهایی  
Final body weight (kg) 

28.4 b 31.4 a 31.4 a 33.1 a 1.040 

)هفته/گرم(یش وزن هفتگیمیانگین افزا  
Average weekly weight gain (g/week) 

747.0 b 1006.0a 1095.0 a 1158.0 a 0.080 

)روز/گرم(میانگین افزایش وزن روزانه  
Average daily weight gain (g/day) 

106.0 b 143.0a 156.0 a 165.0 a 0.010 

)کیلو گرم(مصرف خوراك کل  
Total feed intake (kg) 

60.9 d 69.7 c 74.8 b 78.5 a 0.540  
)گرم(مصرف غذاي روزانه  

Daily feed intake (g) 
856.0 d 917.0 c 983.0 b 1033.0 a 0.540 

)کیلوگرم غذاي مصرفی براي هر کیلوگرم افزایش وزن روزانه(ضریب تبدیل  
Feed conversion ratio (kg DM / kg gain) 

8.9 b 6.4 a 6.5 a 6.4 a 0.760 

)گرم خوراك مصرفی به ازاي هر کیلو وزن متابولیکی(ف خوراك به وزن متابولیکیمصر  
Feed intake based on metabolic weight (g DM / kg metabolic 
weight) 

77.6 b 80.2 ab 86.5 ab 88.1 a 2.840  
  .)P>0.05(باشند  دار می حروف غیر مشابه داراي اختالف معنیهاي هر ردیف با  میانگین1

 .% 24برگ خرما ) 4، % 16و برگ خرما % 8کاه گندم ) 3، %8و برگ خرما % 16کاه گندم ) 2، % 24کاه گندم )12
1Means within same row with different superscripts differ (P<0.05). 
21) wheat straw 24%, 2) wheat straw 16%, date palm leaves 8%, 3) wheat straw 8%, date palm leaves 16%, 4) date palm leaves 
24%. 

 
بره هاي آزمایشی) بدنی(خصوصیات فیزیکی  - 4جدول   

Table 4- body characteristics of lambs  
  

 )سانتی متر(پارامتر 
Parameters (cm) 

 1هاي آزمایشیجیره
Experimental diets1 

  

 انحراف استاندارد میانگین  4 3 2 1
Standard error of mean 

 طول بدن
Body length 

52.16 52.27 51.28 53.63  0.602  
 ارتفاع بدن
Body height 

54.14 56.06 55.80 53.40  0.975 

 دور سینه
Heart girth 

70.83 71.90 69.41 70.78  0.650 

 عرض سینه
Shoulder width 

17.58 18.10 16.99 17.52  0.586 

 .% 24برگ خرما ) 4، % 16و برگ خرما % 8کاه گندم ) 3، %8و برگ خرما % 16کاه گندم ) 2، % 24کاه گندم )11
11) wheat straw 24%, 2) wheat straw 16%, date palm leaves 8%, 3) wheat straw 8%, date palm leaves 16%, 4) date palm 
leaves 24%. 

  
نشـان داده   )5جـدول  (و نیتروژن آمونیاکی شکمبه در  pHمیزان 
هـاي   هـاي تغذیـه شـده بـا  جیـره      کمبه بـره ش pHمیزان . شده است

نسـبت بـه    1هاي تغذیه شده با  جیره  اما در بره ،دار نبودمتفاوت معنی
به ترتیب  53/6و  56/6،  55/6، 64/6( ها اندکی باالتر بوددیگر جیره
دار هـا معنـی  میزان ازت آمونیاکی در بین جیره). 4تا 1هاي براي جیره

اما مشاهده شد که با افزایش میزان برگ خرما در جیره، از میزان  ،نبود

اي از اسـتفاده بهتـر از    تواند نشانه نیتروژن آمونیاکی کاسته شد که می
  . ازت وارد شده به شکمبه باشد

نشان داده شده  6اطالعات مربوط به پارامترهاي خونی در جدول 
تغذیه شـده بـا    هاي بره PCV (Packed cell volume)میزان . است
داري نداشـت مقـدار ایـن    هاي مختلف این آزمایش تفاوت معنیجیره

 93/33،  11/32،  38/33به ترتیـب   4تا  1هاي ها جیره پارامتر در بره
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هاي سـفید، نوتروفیـل، لنفوسـیت و    مقدار گلبول. درصد بود 87/33و 
ولـی   ،داري نداشـت هاي آزمایشی تفاوت معنیمونوسیت در بین جیره

هاي تغذیه شده با مقادیر متفـاوت بـرگ خرمـا    رسد که دامبه نظر می
انـد و حتـی در برخـی     هیچ عارضه نامطلوبی نسبت به شـاهد نداشـته  

میـزان  . هرچند تفاوتها معنـی دار نبـود   ،پارامترها نیز بهتر ظاهر شدند
هـا  دار کمتر از سایر جیـره  به صورت غیر معنی 4ها در جیره  مونوسیت

هاي مختلف نیز تفـاوت  هاي جیره کل پروتئین خون در بره میزان. بود
هـاي تغذیـه شـده بـا     غلظت گلوکز پالسما در بره. داري نداشتمعنی
از نظر عـددي   4هاي آزمایشی تحت تاثیر قرار نگرفت، اما تیمار جیره

در هر حـال میـزان گلـوکز در بـین تیمارهـا در      . گلوکز کمتري داشت
ن وجود مقدار گلوکز خون به صورت عـددي  محدوده متعارف بود، با ای

کمتر بود کـه ایـن تفـاوت     4  هاي اختصاص داده شده به جیره در بره
گیري شـده چـون رشـد بیشـتر روزانـه       همراه با سایر کمیتهاي اندازه

  . ها باشد ید استفاده مطلوبتر از جیره در این گروه از دامؤتواند م می
غلظـت اوره  . ها قرار نگرفتي خون تحت تاثیر تیمارا نیترژن اوره

 2تـا   5/1خون تحت تاثیر زمان مصرف خوراك قـرار دارد و معمـوال   
کمترین غلظت آن در . ساعت بعد از پیک تولید آمونیاك شکمبه است

ساعت بعـد از مصـرف خـوراك     4قبل از مصرف خوراك و اوج آن در 
ه شده اي خون در بره هاي تغذی احتماال پائین بودن نیتروژن اوره. است

  . باعث افزایش گلوکز خون و کاهش رشد شده است 1با جیره 
گـزارش داد کـه تغذیـه غـذاهاي غیـر      ) 10(مهقوب و همکـاران  

متـوازن   متعارف با کیفیت پائین حاوي سطوح باالي فیبر، محتواي غیر
ها، بـراي  اي مثل فنولمواد معدنی و ویتامینی، و وجود مواد ضد تغذیه

اثرات منفی بر  فیزیولوژي و شیمی سیستم  مدت طوالنی ممکن است
گوارشی و پارامترهاي خونی داشته باشد و در درازمدت اثـرات خـود را   

تغذیه غـذاهاي  . به صورت افزایش حساسیت به بیماریها را نشان دهد
غیر معمول به حیوانات ممکن است نه تنها سبب کـاهش رشـد بـدن    

هـا   در مقابـل بیمـاري   شود بلکه باعث کاهش  توانایی استقامت آنهـا 
و ) انــرژي و پــروتئین(ســوء تغذیــه مــواد مغـذي پــر مصــرف  . گـردد 

بصـورت منفـی سیسـتم ایمنـی     ) ویتـامین و مـواد معـدنی   (مصرف کم
هـا را   حیوانات را تحت تـاثیر قـرار داده و فراوانـی ابـتالء بـه بیمـاري      

هـاي  چراي حیوانات به مدت طـوالنی در زمـین  ). 7( دهد افزایش می
ایـی سـبب بـروز    اراي گیاهان با سطح باالي ترکیبات ضد تغذیهبایر د

  ). 16و  3( اثرات مضر بر سالمتی آنها شده است
حیواناتی که با محصوالت جانبی کشاورزي  شده است کهگزارش 

کنند و شوند از منابع کربوهیدراتی انرژي کمتري دریافت میتغذیه می
قابلیـت هضـم فیبـر یـا      درصدي در 50آن نیز به دلیل کاهش تقریباً 

همچنین مصرف محصـوالت  . )10( پخش عمده این خوراك ها است
هاي حاوي فنل و تانن عوارضی چون کاهش جانبی کشاورزي و علوفه

بـه همـین لحـاظ    . دهـد  مصرف غذا و کاهش وزن بـدن را بـروز مـی   
کننـد ممکـن اسـت     حیواناتی که از این محصوالت جانبی استفاده می

سوء تغذیه ممکن است به صورت کاهش رشـد  . شونددچار سوء تغذیه 
همینطور نقصـان در تـامین   . یا کاهش حجم و توده سلولی بروز نماید

. عناصر کم مصرف سبب نقصان در اعمال سیسـتم ایمنـی مـی شـود    
تغذیه محصوالت جانبی کشاورزي مثل برگ خرما به حیوانـات باعـث   

 مرغوب شده اسـت باالتر نسبت به علوفه  pHکاهش ازت آمونیاکی و 
تواند با بازده بهتـر تخمیـر ایـن مـواد در شـکمبه       این حالت می). 10(

سطح مواد معدنی و محتواي عناصر کمیاب در جیـره نیـز   . همراه باشد
شـوند  دهد که حیواناتی که با غذاهاي غیر متعارف تغذیه مینشان می

 از. ممکن است مصرف غیر متوازنی از مـواد معـدنی را داشـته باشـند    
جمله گزارش شده است که در گوسفندان تغذیه شـده بـا محصـوالت    

مشـاهده شـده   % 30جانبی خرما، کاهش در سطح آهن خون تا حدود 
تواند ناشی از زیست فراهمی پـائین آهـن از    این حالت می). 10(است 

لذا در تغذیه درازمدت دامها با این منـابع  . منابعی چون برگ خرما باشد
زن چنین عناصري توجه الزم معطوف شود، هرچند خوراکی باید به توا

گیري این عناصـرفراهم نشـد امـا توجـه      در این آزمایش امکان اندازه
 .شود بیشتر به چنین عناصري در آزمایشات دیگر توصیه می

  
 پارامترهاي مایع شکمبه در گروهاي آزمایشی - 5جدول 

Table 5- Rumen parameters of experimental groups 

  اکتورف
Parameters  

 1هاي آزمایشیجیره
Experimental diets1 

  
 انحراف استاندارد میانگین

Standard error of mean 1 2 3 4  
pH 6.64 6.55 6.56 6.53  - 

 )میلی گرم در دسی لیتر(نیتروژن آمونیاکی 
Ammonia nitrogen (mg/dl) 13.12 12.40 11.12 10.38  0.580 

 .% 24برگ خرما ) 4، % 16و برگ خرما % 8کاه گندم ) 3، %8و برگ خرما % 16کاه گندم ) 2، % 24کاه گندم )11
11) wheat straw 24%, 2) wheat straw 16%, date palm leaves 8%, 3) wheat straw 8%, date palm leaves 16%, 4) date 
palm leaves 24%. 
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1ده با جیره هاي آزمایشیهاي تغذیه شفاکتورهاي خونی بره - 6جدول   
Table 6- blood parameters of lambs fed experimental diets1 

  
 (%) فاکتور

Parameters  

2هاي آزمایشیجیره  
Experimental diets2 

 انحراف استاندارد میانگین
Standard error of mean  

1 2 3 4 
PCV3 33.38 32.11 33.40 33.87 0.390 

 هاي سفیدگلبول
White blood cell 

11.16 9.92 10.89 9.47 0.551 

 نوتروفیل
Neutrophil  5.03 4.24 4.5 4.09 0.490 

 لنفوسیت
Lymphocyte  7.70 6.84 7.51 6.53 0.380 

 مونوسیت
Monocyte  0.12 0.13 0.11 0.02 0.040 

 )گرم در لیتر(پروتئین کل 
Total protein (g/l) 

65.07 65.16 66.91 67.87 1.460 

 )گرم در لیتر(فیبرینوژن
Fibrinogen (g/l)  

2.68 b 2.22 b 2.73 b 3.68 
a 0.400 

 )میلی گرم در دسی لیتر(گلوکز
Glucose (mg/dl) 

71.62 65.31 68.55 62.60 3.210 

 )میلی گرم در دسی لیتر( اي خوننیتروژن اوره
Blood urea nitrogen (mg/dl)   19.27 20.74 20.36 20.09 0.790 

  .)P>0.05(باشند  دار می حروف غیر مشابه داراي اختالف معنیهاي هر ردیف با  میانگین1
 .% 24برگ خرما ) 4، % 16و برگ خرما % 8کاه گندم ) 3، %8و برگ خرما % 16کاه گندم ) 2، % 24کاه گندم )12

1Means within same row with different superscripts differ (P<0.05). 
21) wheat straw 24%, 2) wheat straw 16%, date palm leaves 8%, 3) wheat straw 8%, date palm leaves 16%, 4) date palm 
leaves 24%. 
3Packed cell volume; PCV     
                       

هاي روشـنی  در تغذیه غذاهاي غیر متعارف مثل برگ خرما نشانه
اشـتهایی در دامهـاي بـومی    ، یبوست یا بیهایی مثل اسهالاز بیماري

تواند وابسـته بـه    بروز چنین خصوصیتی می. منطقه گزارش نشده است
بـه  . باشـد ) گرمسیري و خشـک (پایداري ژنتیکی حیوانات این مناطق 

این منوال که چنین دامهائی براي زنده ماندن ضرورتا توانایی اسـتفاده  
شمارش لنفوسیت، . اند جاد کردهاز غذاهاي با کیفیت پائین را در خود ای

مونوسیت و سایر ترکیبات مشـابه در حیوانـات تغذیـه شـده بـا بـرگ       
خرماي غنی شده با اوره یک نشانه مهم از وضعیت سالمتی حیوانـات  

و  ها براي سیستم ایمنی ضروري هستند مونوسیت). 9( آزمایشی است
ي شـوند کـه بـرا    هـا مـی   گیـري ماکروفاژهـا و لنفوسـیت    اعث شکلب

  . هاي ایمنی هومورال ضروري هستند واکنش
توانـد   تغذیه با علوفه با کیفیت غذائی پایین عـالوه بـر آنکـه مـی    

نقـص سیسـتم   . ترکیب بدن را تغییر دهد سبب کاهش وزن بدن شود
لپتین بـه عنـوان   ). 7(ایمنی می تواند از طریق اثر بر لپتین بروز نماید 

هـاي ایمنـی   انرژي و  واکنشهورمون اصلی کنترل کننده استفاده از 
اي از نقصـان در ذخیـره    کاهش سطح لپتین، نشـانه ). 6(کند عمل می

). 11( و مشکالت مرتبط با واکنشهاي ایمنی است) بافت چربی(انرژي 
گردد  گیري چنین فاکتورهایی در آزمایشات دیگر پیشنهاد می لذا اندازه

)10 .(  
شـود کـه    نباط مـی به طور کلی از نتایج این آزمایش چنـین اسـت  

مصرف مواد خوراکی غیر متداول براي بسیاري از مناطق کشـور یـک   
تهیـه  ) طبس(با اینکه برگ خرما از یک منطقه تولیدي . ضرورت است

و در محلی چون مشهد به دامهاي غیـر بـومی در سـطح نسـبتا زیـاد      
تغذیه شد نه تنها آثار سوئی مشـاهده نشـد بلکـه    ) خوراك 4/1حدود (

شود  لذا پیش بینی می. ن و مصرف خوراك هم مشاهده شدافزایش وز
انجـام  . تغذیه این منابع به دامهاي بومی منجر به نتایج بهتـري شـود  

ــی و   ــت و پشــتیبانی نهادهــاي دولت ــد حمای ــاتی نیازمن ــین تحقیق چن
  . خصوصی در مناطق نسبتا وسیع تولید خرماي کشور است

  
  سپاسگزاري

گاه فردوسی مشهد کـه اعتبـار   از معاونت پژوهشی و فناوري دانش
انجام این پژوهش را تامین نمود و از مرکز تحقیقـات و دام و طیـور و   
آزمایشگاه تغذیه دام دانشکده کشاورزي که امکان انجـام عملـی ایـن    

  . شودتحقیق را فراهم نمودند صمیمانه تشکر و قدردانی می
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