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ت هضم یقابلبر مصرف ماده خشک،خرماضایعات وخارشترسیالژه یتغذتأثیر
گوسفنددر یخونيهاو فراسنجهيمواد مغذ

4امین خضريو3رضا طهماسبی،2، امید دیانی1يی امجزخدیجه کرمشاه

دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشیارو استاد،ي کارشناسی ارشدآموختهدانش-4و 1،2
)rtahmasb@uk.ac.irنویسنده مسوول: (،دانشگاه شهید باهنر کرمان، استادیار-3

29/2/94تاریخ پذیرش:17/9/93تاریخ دریافت:   

دهیچک
،آن بر مصرف ماده خشکسطوح مختلف تأثیرخرما و ضایعات الژ خارشتر با یسییایمیب شیترکتعیین منظور بهپژوهشن یا

20لوگرم خارشتر با یک100براي تهیه سیالژ،انجام شد.یگوسفند نژاد کرماندریخونيهاو فراسنجهيت هضم مواد مغذیبلقا
سپس.دیلو گردیتر سیل100ش یبا گنجايهاروز در سطل45لوط شد و به مدت خرما بدون هسته با هم کامال مخگرملویک

الژ ی(بدون سره شاهدی) ج1شامل: یشیآزمايهارهیج.شدبرآوردالژ یسیسمیلمتابويو انرژتعیین pHوییایمیب شیترک
با الژ خارشتریدرصد س14يداراره ی) ج3ضایعات خرمابا الژ خارشتریدرصد س7يداراره ی) ج2، )ضایعات خرماخارشتر با 

راس 4روزه با21دوره 4آزمایش در .استفاده شدضایعات خرما با الژ خارشتریدرصد س21يداراره ی) ج4ضایعات خرما 
ش از مصرف یپنجام شد. روز آخر هر دوره اکیلوگرم در قالب طرح چرخشی 41±2گوسفند نر نژاد کرمانی با میانگین وزنی 

لو کردن سبب بهبود یبه خارشتر هنگام سضایعات خرماافزودن . شگاه فرستاده شدیو به آزمايآورجمعهاي خون نمونهخوراك 
100باالي ضایعات خرما الژ خارشتر با یسنمره فلیگ)،>05/0Pخام شد (ین خام و چربیئش پروتیالژ خارشتر، افزایت سیفیک

قرار یشیآزمايهارهیجتأثیرمصرف ماده خشک در گوسفندان تحت .بودلو یار خوب سیت بسیفیبرآورد شد که نشان دهنده ک
استفاده از بود.4یشیآزمارهیه شده با جیده خشک مربوط گوسفندان تغذن مصرف مایشتریکه بيطوربه. )P>05/0(گرفت

داشتهاي آزمایشی جیرهن خامیپروتئو یآلماده يت هضم ظاهریبر قابليداریمعنتأثیر، ضایعات خرماالژ خارشتر با یس
)05/0<P .(دا کردیپشیافزایره، سطح گلوکز خون به صورت خطیالژ در جیش سطح سیبا افزا)05/0P<ج، ین نتای). با توجه به ا
استفاده کرد.گوسفندره یدر جدرصد 21تا سطح ضایعات خرماالژ خارشتر با یستوان از یم

یخونيها، فراسنجهضایعات خرما،خارشتر،الژی: سيدیکلهايواژه

مقدمه
در ژهیبه وعلوفه و خوراك دام ید ناکافیبا توجه به تول
بومی ویمنابع خوراکییمه خشک، شناسایمناطق خشک و ن

ه دام وجود دارد، یها در تغذکه امکان استفاده از آنيامنطقه
موجود که کمتر یاز منابع خوراکیکی. )2دارد (ي ادیت زیاهم

خارشتر يااه علوفهیاز جنبه علوفه به آن توجه شده است، گ
ره به تیمتعلّق) Alhagi(جنس خارشتر). 9است (

خانوادهو ilionoideaePaPهزیر تیر، eguminosaeLبزرگ
این ). 10(استو از بقوالت ilionaceesPaPآساها پروانه

يهاهاي منشعب خاردار و برگهداراي ساقچند ساله گیاهان 
از جمله در تمام نقاط ایراناه خارشتریگ. هستندساده و کامل 

بلوچستان، سمنان، خراسان، آذربایجان، سیستان وهاياستان
خارشتر . پراکنده استهرمزگان، کرمان، یزد و خوزستان 

ریشه این گیاه خیلی عمیق و تاو گیاهی است مقاوم به سرما 
يو در مقابل کم آبی مقاومت زیادرسد میمتر 6تا 5حدود
زمان تولید و برداشت علوفه خارشتر در زمانهترینبدارد. 
، آزمایش هضمییکدر ).10(استدهی و بذردهی گل

15و10، 5سطحسهبا) از سیالژخارشتر41(ضیایی
ه یره در تغذیعنوان تنها جزء جبهغیرخوراکیدرصدخرماي

ضرایب هضمی مصرف ماده خشک وگوسفند استفاده کرد و 
را خارشتر سیالژماده خشک، ماده آلی، پروتئین خام و کلسیم

خرما درصد15خارشترحاويژسیالو گزارش کرد که یابیارز
خوراکی با کیفیت خوب و ارزان مادهیک عنوان تواند بهمی

، باشتنی پژوهشاستفاده شود. در زمان کمبود علوفه درقیمت 

ايتغذیهخارشتر از ارزش گزارش شده که) 10(و همکاران
مناسب و از حد متوسط به باال برخوردار و ضرایب هضمی 

واد مغذي و ترکیبات . این علوفه با داشتن مداردخوبی 
به ویژهشیمیایی ارزشمند براي تغذیه نشخوارکنندگان، 

گوسفند مناطق خشک و نیمه خشک به صورت جایگزینی آن 
، احتیاجات نگهداريتواندمیبا کاه گندم و یونجه خشک،

نماید مینأتهاي نظیر گوسفند و بز را آبستنی و شیرواري دام
هاي حاوي خارشتر لزي جیرهو با اینکه میزان مواد لیگنوسلو

بیشتر از جیره بدون خارشتر بوده ولی به صورت جایگزینی 
هاي یکی از راه. ه اي جیره قابل مقایسه استفبخش علو
که از کمبود خوراك طی سیلو کردن است هاعلوفهنگهداري

استفاده از مواد افزودنی ). 20(کند فصول خشک جلوگیري می
بهبود تخمیر و افزایش سببه، به هنگام سیلو کردن علوف

علمینامبا. خرماشودمیسیالژ خوراکیخوش
hoenixPLifera dactyl خانوادهازalmaceaePداراي
18/3(موادمعدنی،)درصد3/0(چربی،)درصد4(خامپروتئین

ومنیزیمآهن،مس،فسفر،پتاسیم،سدیم،همچنینو،)درصد
ساالنه). 11(استCو 2B ،1B ،Aهايویتامینوکلسیم
ازتوانمیکهشودمیحاصلضایعات خرما زیاديمقادیر

ضایعات خرما افزودنازهدف. کرداستفادهدامتغذیهدرهاآن
. استخارشترسیالژخوراکیخوشافزایشوتخمیربهبود
از خارشتر و ین، با توجه به وجود مقدار قابل توجهیبنابرا

يلوسازیط سیز ضرورت بهبود شرایو ندر کشورضایعات خرما
الژ یه سیدر تهضایعات خرماخارشتر، از ياهیو ارزش تغذ

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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104. ..............................................................................................ويمواد مغذت هضم یقابلبر مصرف ماده خشک،خرماضایعات وخارشترسیالژه یتغذتأثیر

تعیین ترکیب پژوهشز این هدف ا.خارشتر استفاده شد
استفاده از وضایعات خرماکیفیت سیالژ خارشتر با شیمیایی، 

یابیو ارزهااي جیره دامجایگزین بخشی از علوفهعنوان بهآن 
هاي خونی بود. ن بر قابلیت هضم خوراك و فراسنجهآتأثیر

هامواد و روش
به روش ،در زمان گلدهی(لوگرم خارشتریک300حدود 

از شهرستان متري چاپر شد)سانتی3دستی درو و به اندازه 
ن شهرستان یاز ایمضافتضایعات خرمالوگرم یک60رفت و یج

گرملویک20تر با لوگرم خارشیک100به نسبت ويآورجمع
روز 45خرما بدون هسته با هم کامال مخلوط شدند و به مدت 

ن ید. پس از ایگردلویستریل100ش یبا گنجايهادر سطل
، ییایمیب شین ترکییمنظور تعها باز و بهمدت، درب سطل

Hpتکرار5گرفته و در نمونه3الژ یسیسمیمتابوليانرژو
و خام ی، خاکستر، چربیلماده خشک، ماده آانجام شد.

يهابا روشضایعات خرماالژ خارشتر با ین خام سیئپروت
الیاف نامحلول در شوینده خنثی و الیاف )،5استاندارد (

سوست و همکاران روش ونهنامحلول در شوینده اسیدي ب
)39،(Hp با دستگاهHp) مترElmetron 103مدلPC (و

زار مناسب براي بیان )، (یک ابPoint-Fleigنمره فلیگ (
و ماده خشک pHکیفیت سیلو است که از تلفیق دو فاکتور 

ر محاسبه شد یمعادله زبا استفاده ازآید)سیلو به دست می
)15:(

H)p×40(-)15-× DM2+ (220oint =PFlieg

ر محاسبه شد یبا استفاده از معادله زیسمیمتابوليانرژ
)19:(

ME (kcal kg-1) = 4143 + (56×% EE) + (15×%
CP) - (44×% Ash)

دست آوردن میزان ضایعات در طول سیلو کردن از جهت به
).1فرمول زیر استفاده شد (

Ash Inخاکستر مواد در شروع سیلو کردن =
Ash Outخاکستر سیالژ در انتهاي دوره سیلو کردن =

DM Inماده خشک مواد در شروع سیلو کردن =
DM Outه خشک سیالژ در انتهاي سیلو کردن= ماد

عمالً ارزشیابی سیالژ به دو روش ظاهري و آزمایشگاهی 
گیرد. ارزشیابی ظاهري به ارزشیابی حسی نیز صورت می

از روي بوي سیالژ و وضع مواد سیلو شده در کهمعروف است
ترین موضوع بوي گیرد. مهملمس و رنگ آن صورت می

ود اسیدهاي بوتیریک و استیک سیالژ است که در آن وج
18- 20خوب،بسیار20در این ارزشیابی، نمرهشود. حس می

غیر5- 9قبول،غیرقابل10-13قبول،قابل14-17خوب،
جمعنمرهاینکهباشدمیرفتهبیناز0- 4ومصرفقابل

میدستبهلمسدرسیلوساختمانوبورنگ،نمراتبندي
الژ خارشتر در ی، سییایمیب شیترکن ییپس از تع).20(آید-
الژ یره شاهد (بدون سی) ج1شامل: یشیآزمايهارهیج

ره ی) ج3الژ خارشتر، یدرصد س7يره حاوی) ج2خارشتر)، 
درصد 21يره حاوی) ج4الژ خارشتر و یدرصد س21يحاو

یآزمایشيهارهیب جی. اجزا و ترکاستفاده شدالژ خارشتر یس
يانرژيدارایشیآزمايهارهیت. جآورده شده اس1در جدول 

س گوسفند أر4از بودند. یکسانین خام یئو پروتیسمیمتابول
کیلوگرم در قالب طرح 41±2نر کرمانی با میانگین وزنی 

روز اول هر 16که روزه استفاده شد. 21دوره 4چرخشی در 
روز 5اي آزمایشی و هپذیري حیوان به جیرهدوره براي عادت

هاي گوسفندان در قفسگیري اختصاص یافت. هآخر به نمون
ر و مدفوع آوري جداگانه ادرامتابولیکی مجهز به سیستم جمع

هاي آزمایشی را به صورت کامالَقرار داده شدند و جیره
هاي کردند. نمونهدریافت می17و 8لوط و در ساعات مخ

ها یادداشت آوري و وزن آنجمعمدفوع از گوسفندان روزانه 
در ییمایب شین ترکییتعها جهت آنسپس مقداري از شد. 

هاي نایلونی کامالً بسته به فریزر منتقل شد.درون کیسه

(براساس ماده خشک)هاي آزمایشی جیرهاجزاء و ترکیب شیمیایی - 1جدول
Table 1. Ingredients and chemical composition of experimental diets (DM basis)

1آزمایشیهايجیره

1234اجزاء (درصد)
30252015علوفه خشک یونجه خرد شده

10864کاه گندم خرد شده
071421ضایعات خرماسیالژ خارشتر با 

8/2831312/29دانه جو آسیاب شده
12105/910دانه ذرت آسیاب شده

2/85/85/88/8کنجاله سویا
95/8910سبوس گندم

25/15/15/15/1مکمل مواد معدنی و ویتامینی
5/05/05/05/0نمک

ترکیب شیمیایی
52/253/255/257/2انرژي متابولیسمی (مگاکالري در کیلوگرم)

95/1399/1393/1393/13پروتئین خام (درصد)
11/9057/8613/8380/79ماده خشک (درصد)
38/241/249/288/3چربی خام (درصد)

65/9369/9372/9375/93ماده آلی (درصد)
96/3162/3135/3106/31الیاف نامحلول در شوینده خنثی (درصد)

56/2305/2355/2205/22الیاف نامحلول در شوینده اسیدي (درصد)
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خارشتر با بدون سیالژ) جیره 1هاي آزمایشی شامل: جیره-1
درصد سیالژ خارشتر و 7) جیره حاوي2، ضایعات خرما
درصد سیالژخارشتر با 14) جیره حاوي 3، ضایعات خرما
درصد سیالژ خارشتر با 21) جیره حاوي 4ضایعات خرما
.ضایعات خرما

)، IU100000(D3)، ویتامین A)IU500000ویتامین -2
گرم شامل و عناصر معدنی براساس میلی)E)IU100ویتامین

Fe)3000،(Cu)300 ،(Mn)300 ،(Ca)2000 ،(Zn
)3000 ،(P)90000 ،(Co)100 ،(Na)50000 ،(I)100 ،(

Mg)19000 و (Se)1.(
روز آخر هر دوره، قبل از مصرف خوراك از ورید وداج 

هاي خون که گیري به عمل آمد. پالسماي نمونهها خوندام
قرار داشت به EDTAهاي حاوي ماده ضد انعقاد در لوله

گیري جدا شده و براي اندازه5000دور سیله سانتریفیوژ و
هاي هاي خونی به آزمایشگاه فرستاده شد. دادهفراسنجه

هاي خونی با حاصل از قابلیت هضم مواد مغذي و فراسنجه
) تجزیه SAS)43افزار آماري در نرمGLMاستفاده از رویه 

هابراي مقایسه میانگینLSDآماري شدند و از آزمون 
k+ CjP+iT= μ +ijkYمدل آماري به صورت .استفاده شد

ijk+ e :بود. در این معادلهijkY ، متغیر وابسته (صفت
،میانگین جامعه براي صفت مورد مطالعه،μ،گیري شده)اندازه

iT،اثر جیره،jP،اثر دوره،kC، اثر حیوان وijke، اثر باقی مانده
ه دو و درجه سه) با افزایش است. روند تغییرات (خطی، درج

در جیره با استفاده از ضایعات خرماسطح سیالژ خارشتر با 
مقایسات متعامد بررسی شد.

نتایج و بحث
ضایعات خرماکیفیت سیالژ خارشتر با 
ضایعات سیلو کردن با خارشتر با ماده خشک و ماده آلی

، 5سطح سهگیاه خارشتر را با )41ضیایی (تغییر نکرد. خرما
سیلو و گزارش کرد خرماي غیر خوراکی درصد15و 10

ماده داري بر درصدسطوح مختلف خرما اثر معنیافزودن
و ) P=0133/0(ن خام یئپروتخشک مواد سیلو شده داشت. 

به ضایعات خرماالژ خارشتر با یس) P=0471/0(خام یچرب
کردن لویدر واقع با س،شتر بودیاز خارشتر بيداریطور معن

ج یشد. نتاين مواد مغذیش ایخارشتر با خرما سبب افزا
افزودن ) متفاوت بود.41(ییایج ضیش حاضر با نتایآزما

ر در علوفه یقابل تخميهادارتیش کربوهیافزامالس سبب
مناسب در يهادراتی) و منبع کربوه41گردد (یلو شده میس

) و 38رد (یگیقرار مییلویتوده سيهاسمیکروارگانیار میاخت
شود. یمpHکاهش سببها را سرعت داده و ر آنیرشد و تکث
ن یاز اتالف پروتئيادیشود تا حد زيدیط اسیهرچه مح
). باال رفتن 40کند (یميریجلوگیاهیگيهامیتوسط آنز

ا یدر اثر افزودن مالس احتماالً ییلوین خام مواد سیپروتئ
ا در یلو شده و یوده ستیکروبیت میر جمعیاز رشد و تکثیناش
ها و حفظ آن در مواد نیب پروتئیاز تخريریجه جلوگینت
لو کردن به یند سیفرآیبوده است. افزودن خرما در طییلویس

ش یمحلول در آب سبب افزايهادراتیاز کربوهیعنوان منبع
.شدضایعات خرماالژ خارشتر با ین خام سیپروتئ

(براساس درصد)ضایعات خرمابا الژ خارشتریسخارشتر وییایمیب شیترک- 2جدول
Table 2. Chemical composition of Alhagi and Alhagi silage with wasted date (%)

SEMP valueالژ خارشتریسخارشترییایمیب شیترک

5/3594/40552/02255/0ماده خشک
15/8890341/01178/0یماده آل
21/73/10261/00133/0ن خامیپروتئ
88/105/3158/00471/0خامیچرب

28/1110341/01178/0خاکستر
98/4835/44248/00057/0الیاف نامحلول در شوینده خنثی

31/4041/39748/04848/0الیاف نامحلول در شوینده اسیدي

و الیاف در نتیجه سیلو کردن خارشتر با خرما خاکستر 
این نتایج ند.بدون تغییر باقی ماندشوینده اسیدي نامحلول در 

) 41. ضیایی () مطابقت داشت10(و همکارانبا نتایج باشتنی
گزارش کرد میزان خاکستر سیالژ خارشتر بر اثر افزایش سطح 

محتويافزایش یافت که این افزایش در داري هستهخرما
خاکستر موجود در هسته خرما محتويتوان به خاکستر می
الژ خارشتر با یسینده خنثیاف نامحلول در شویالنسبت داد. 

تر بودکمنسبت به خارشتر يداریبه طور معنضایعات خرما
)7500/0=P .( به خرما اضافه کردنبه آن را توان یمکه

وز سلولزیدرولیهممکن استیاز طرفنسبت داد.سیالژ 
NDFلو کردن سبب کاهشیند سیفرآیسلولز در طیهم
پور و يباقر).39(ددگرضایعات خرماالژ خارشتر با یس

پوست پسته، پس ازNDFزان ی) گزارش کردند م8همکاران (

به دلیل هیدرولیز جزئی سلولز و لو کردن یروز س60و 30
ن شبخوان یهم چنافت. یکاهش یبه صورت خطهمی سلولز 
لو شده با یسورگوم سNDF) گزارش کردند 32(و همکاران

سلولز و همی ه یافت که ممکن است تجزیکاهش سمال
له قندها در یلو باشد که به وسیر سیش تخمیبه علت افزاسلولز 

ابزار مناسب براي بیان نمره فلیگجاد شده است.یمالس ا
60-80بسیار خوب، 100شتر از یبکیفیت سیلو است. ارزش 

20رضایت بخش و کمتر از 25-40متوسط، 55-60خوب، 
سیالژ نمره فلیگاین پژوهشدر ). 15(ننده استکنگران

برآورد شد که نشان دهنده 88/118ضایعات خرماخارشتر با 
) گزارش کرد41(ییایضکیفیت بسیار خوب این سیالژ است.

را ضایعات خرمابا سطوح مختلف سیالژ خارشترنمره فلیگ
بسیار خوب گزارش کرد که با نتایج این آزمایش موافق است.

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ra

p.
8.

16
.1

03
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 r
ap

.s
an

ru
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               3 / 8

http://dx.doi.org/10.29252/rap.8.16.103
https://rap.sanru.ac.ir/article-1-810-fa.html


106............................................................................................... ا بر مصرف ماده خشک، قابلیت هضم مواد مغذي وضایعات خرمتأثیر تغذیه سیالژ خارشتر و

)±SEM(ضایعات خرماالژ خارشتر با یسیحسو ارزشیابییسمیمتابوليانرژ،pH، نمره فلیگ-3دول ج
Table 3. Fleig point, pH, metabolizable energy and sensory evaluation of Alhagi silage with wasted date (±SEM)

الژ خارشتریس
88/118±3/4نمره فلیگ

pH23/0±2/4
19/2±16/0گرم)لویدر کي(مگا کالریسمیمتابوليانرژ

19/2±12/0ضایعات سیلو
2±09/0رنگ

14±5/0بو
4±3/0لو در لمسیساختمان س

PHشد. کهتعیین2/4ضایعات خرماخارشتر با سیالژ
عطریان ) بود.41گیري شده توسط ضیایی (اندازهHpمشابه 

)7 (Hpگزارش نمود.2/4تا 6/3مناسب در سیلو را بین
) در تحقیقی بیان داشتند 38(و همکارانچمه بن تیموري

PHمرکبات بدون هیچ افزودنی نسبت به سایر سیالژ
ترین مقدار بود و ژهاي با افزودن کاه گندم و اوره پایینسیال

مقدار کربوهیدرات قابل تخمیر در تفاله مرکبات این به دلیل 
ها بخوبی رشد و میکروارگانیسمتازه است که به سبب آن
استفاده از مواد آن شده است. PHتکثیر یافته و سبب کاهش 

بهبود تخمیر در سببافزودنی به هنگام سیلو کردن علوفه، 
شود. کیفیت تخمیر در میخوراکیسیلو و افزایش خوش

هایی که کمتر از افزودن مالس به سیلوي تمام علوفهسیلو با 
در ). 8(ابدییباشند بهبود ممحلول داشته درصد قند8تا 6

خرما به خارشتر سبب افزایش کیفیت افزودنپژوهشاین 
ضایعات خرماانرژي متابولیسمی سیالژ خارشتر با سیلو شد.

در ارزشیابی مواد مگاکالري در کیلوگرم برآورد شد.19/2
از سیلو کردن و پس از باز پیشسیلویی باید ترکیبات علف را 

ایندردن سیلو تعیین کرد و با یکدیگر مقایسه نمود.نمو
رتبه بسیار 20سیالژ خارشتر با ضایعات خرما نمره ، ارزشیابی

خوب را به خود اختصاص داد.
ت هضمیمصرف ماده خشک و قابل

يهارهیجتأثیرمصرف ماده خشک در گوسفندان تحت 
مصرفینبیشترکهطوريبه). P=310/0(قرار گرفتیشیآزما
آزمایشیجیرهباشدهتغذیهگوسفندانبهمربوطخشکماده

مصرفدالیلاحتماالً. بودخارشترسیالژدرصد21حاوي
خرمايباخارشترسیالژخوراکیخوشخشک،مادهبیشتر

درمحلولناالیافوخشکمادهدرصدبودنکمتروضایعاتی
و یانتید.)4جدول(بودآزمایشیجیرهاینخنثیشوینده

يااه خارشتر را که بوتهیان کردند که بزها گیب)16(یلیرجلیم
شتر یبباال است راياهیارزش تغذياخوش خوراك و دار

آسموسنبا توجه به تحقیقات هندریکسون و . کنندیمصرف م

باال بودن )29(لسناوو ) و رالف 25الردو و مینسون (،)24(
ارشتر سبب افزایش خوش چربی و قند ساکارز در گیاه خ

شود. که با تحقیقات اکی آن در مقایسه با سیاه تاغ میخور
) 27و همکاران (مکدونالدنیز مطابقت دارد.)33(شفیع نادري

ثابت ماده خشک در بیان کردند حیوانات براي حفظ مقدار
خی از خورند. گرچه بعضی از غذاها (مانند برشکمبه، غذا می

توانند به اندازه غذاهاي دیگر که نمیمواد سیلویی) هستند
) بیان4(پژوهشی آلندرشکمبه را از ماده خشک پر کنند.

سببجیرهخنثیشویندهدرمحلولالیافبودنکمترداشت
همخوانیمانتایجباکهشودمیمصرفیخشکمادهافزایش
) گزارش کردند با افزایش 25خطیبی و همکاران (.داشت

خشک از میزان قابلیت هضم کل مادهوراكسطح مصرف خ
به افزایش سرعت توانترین دالیل آن میکاسته شد. از مهم

مواد هضمی و کاهش زمان در دسترس براي هضم عبور 
آزمایشی،طیدرمیکروبی در دستگاه گوارش اشاره کرد. 

گوسفنددرخشکمادهمصرفکرد) گزارش11(زادهبیاتی
در .نگرفتقرارجیرهدراتیضایعخرمايسطحتاثیرتحت

هاي آزمایشی این آزمایش قابلیت هضم ظاهري ماده آلی جیره
). قابلیت هضم ماده P=390/0داري متفاوت بود (به طور معنی

4و 2هاي آزمایشی در مقایسه با جیره3آلی جیره آزمایشی 
) گزارش کرد قابلیت هضم ماده آلی 41ضیایی (متفاوت بود. 

به 5رما از با افزایش سطح خضایعات خرمابا سیالژ خارشتر
در مطالعه البته داري کاهش یافت. طور معنیدرصد به15

دار استفاده شده بود که به دلیل ) از خرماي هسته41ضیایی (
زاده هسته خرما قابلیت هضم مواد مغذي کاهش یافت. طالب

هاي داراي قابلیت هضم ماده آلی جیره) بهبود36و خلیق (
شی از سیالژ سورگوم فرآوري شده با اوره و مالس را نا

ها به منابع انرژي و پروتئین، دسترسی بهتر میکروارگانیسم
میکروبی، افزایش بازده استفاده از مواد آلی در سنتز پروتئین 

افزایش درصد ماده آلی و هماهنگ بودن آزاد شدن انرژي و 
ت. نیتروژن براي تولید محصوالت در شکمبه دانس

یشیآزمايهارهیه شده با جیدر گوسفندان تغذيت هضم مواد مغذیمصرف ماده خشک و قابل- 4جدول 
Table 4. Dry matter intake and nutrients digestibility in sheep fed experimental diets

سات متعامدیمقا1یشیآزمايهارهیج
071421SEMدرجه سهدرجه دویخط

b49/1b65/1b64/1a83/1056/0783/0212/0373/0لوگرم در روز)یماده خشک (کمصرف 
03/7089/6843/7321/70132/1199/0708/0458/0ت هضم ماده خشک (درصد)یقابل
ab33/73b89/70a24/76b72011/1163/0199/0371/0(درصد)یت هضم ماده آلیقابل
a13/73ab45/65a62/73b57/68332/1741/0521/0688/0خام (درصد)نیت هضم پروتئیقابل
97/3934/3682/4426/38094/3765/0626/0718/0(درصد)ینده خنثیاف نامحلول در شویت هضم الیقابل
درصد سیالژخارشتر با 14) جیره حاوي 3خارشتر و ضایعات خرما، درصد سیالژ 7) جیره حاوي 2) جیره بدون سیالژخارشتر با ضایعات خرما، 1هاي آزمایشی شامل: جیره-1

).P>05/0ها می باشد (دار بین جیرهحروف غیر مشابه در هر ردیف بیانگر اختالف معنیدرصد سیالژ خارشتر با ضایعات خرما.21) جیره حاوي 4ضایعات خرما 
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یشیآزمايهارهیجن خامیپروتئيت هضم ظاهریقابل
). بهP=380/0قرار گرفت (سیالژ خارشتر فزودن اتأثیرتحت 

ن خامیت هضم پروتئین قابلیبيداریکه تفاوت معنيطور
د. مشاهده ش4یشیره آزمایبا ج3و 1یشیآزمايهارهیج

شدهخشکمادهمصرفیشافزابهمنجرکه4آزمایشیجیره
وشدههاضمهايشیرابهوغذامخلوطحرکتتسریعسبب

) 3ب (یآل دب.استیافتهکاهشمغذيموادهضمقابلیت
يهارهین خام جیپروتئيت هضم ظاهریگزارش کرد قابل

درصد نسبت به 20به 10ش سطح خرما از یبا افزایشیآزما
يحاويهارهیجان کرد یاو بدا کرد.یره شاهد کاهش پیج

يدهایاد اسید زیهمراه با تولHpکنسانتره باال سبب کاهش 
ت هضم یسبب کاهش قابلHpشود. کاهش یچرب فرار م

شود. یمهارهیجخامنیبر خام و پروتئیف
یخونيهافراسنجه

الژ خارشتر با یش سیگلوکز خون گوسفندان با افزاغلظت 
).0P=280/0دا کرد (یپش یافزایبه صورت خطضایعات خرما

ه شده با یگوسفندان تغذدر ن مقدار گلوکز یشتریکه بيطوربه
ش ی. افزامشاهده شدضایعات خرماالژ خارشتر با یدرصد س21

ش ماده یافزایلتواند به دلیممقدار گلوکز خون در گوسفندان 
آزمایشی ره یه شده با جیروزانه گوسفندان تغذیخشک مصرف

الهضم هاي سهلودن غلظت کربوهیدراتبه دلیل باال ب4

ش غلظت یاز علل افزایکیچون در نشخوارکنندگان ،باشد
). 83(استشکمبه ونات دریش پروپیاز افزایقند خون ناش

زنجرکی روي (از نیش حشرهن یرابه مان ترنجبیشهمچنین 
شود که حاوي قندهاي مختلفی است)ساقه خارشتر حاصل می

،گلوکزمانند بات قندى مختلفى یوى ترکحااه خارشتر یدر گ
تواند و می)6(استلتوزیمزد یساکارسوکروز و ترىفروکتوز،

ش یافزاتاَیع شکمبه و نهایونات مایش غلظت پروپیافزاسبب
) 13(و همکاراندایغلظت گلوکز خون گوسفندان شود. کاس

ز کا ایاهان براسیاز گيریها با مقاده برهیکه تغذند گزارش کرد
از محتوي زیاديخاطر داشتن ه فون، بیجمله ت

ش غلظت یب خود، موجب افزایمحلول در ترکيهاداتیکربوه
و همکارانیجامیلید. اسماعیع شکمبه گردیونات مایپروپ

ه شده با یتغذيهازان گلوکز خون برهی) گزارش کردند م18(
ره حداکثر بود، که احتماال در یدرصد کاه ز21يحاوره یج
در ید استیکک نسبت به اسیونید پروپیاسشترید بیجه تولینت

کاهش) بیان کردند 31ریاسی و همکاران (.شکمبه است
عالوه هبکوشیاهايجیرهکهگوسفندانیخونسرمدرگلوکز
ممکنبودند،کردهمصرفیونجهعالوه هبآتریپلکسویونجه
شورزیستگیاهاندرانرژيسطحکمبودازناشیاست

ها جیرهایناختیاريمصرفکاهشعلتبهیاو) 12،30(
باشد.

هاي آزمایشیخونی گوسفندان تغذیه شده با جیرههاي فراسنجه- 5ول جد
Table 5. Blood parameters of sheep fed experimental diets

اثرات1هاي آزمایشیجیره
درجه سهدرجه دوخطی071421SEMهافراسنجه

5/855/8875/8991674/3028/076/016/0لیتر)گرم در دسیگلوکز (میلی
08/623/625/623/6148/017/057/054/0لیتر)پروتیین (گرم در دسی
5/373175/2925/25937/506/084/041/0لیتر)گرم در دسیتري گلیسیرید (میلی

5/514525/5452526/593/043/072/0ر)لیتگرم در دسیکلسترول (میلی
92/3539/369/364/34392/241/006/026/0لیتر)گرم در دسیاي (میلینیتروژن اوره

17/162/11/411/5586/144/041/034/0لیتر)گرم در دسیکراتینین (میلی
درصد سیالژخارشتر با 14) جیره حاوي 3درصد سیالژ خارشتر و ضایعات خرما، 7) جیره حاوي 2عات خرما، ) جیره بدون سیالژخارشتر با ضای1هاي آزمایشی شامل: جیره-1

).P>05/0باشد (ها میهدار بین جیره در هر ردیف بیانگر اختالف معنیحروف غیر مشابدرصد سیالژ خارشتر با ضایعات خرما.21) جیره حاوي 4ضایعات خرما 

تري هاي آزمایشی، سطحسیالژ در جیرهبا افزایش سطح
خطی تمایل به معنیگلیسیرید خون گوسفندان به صورت 

ونات ید پروپیش تولیبا افزا).P=06/0داري تغییر یافت (
زان یمریع التخمیسريهادارتیه کربوهیدر اثر تغذياشکمبه

ک و ید استیابد. اسییک کاهش میریک و بوتید استیاس
در نشخوار کنندگان است که احتماالَ یچربسازشیک پیریبوت
ن ید خون گوسفندان در ایریسیگليل کاهش سطح تریدل

گنجاندن ) بیان کردند31ریاسی و همکاران (است. پژوهش
تري گیاهان شورزیست در جیره گوسفندان، غلظت 

ها کاهش داد. سطح کل گلیسیریدها را در سرم خون آن
خون گوسفندان با افزودن پروتئین، کلسترول و کراتینین 

) 28رحیمی و همکاران (پژوهشیسیالژ تغییري پیدا نکرد. در 
تئین خون با افزایش تانن در نشان دادند که مقدار کل پرو

ت پسته نسبت درصد پوس30و 15هاي آزمایشی حاوي جیره
تواند به دلیل داري کاهش یافت که میبه شاهد به طور معنی

کمبه با افزایش مقدار پروتئین در شپذیريکاهش نرخ تجزیه
ه شده با یگوسفندان تغذدرخونيتروژن اوره اینتانن باشد.

يداریل به معنیبه صورت درجه دو تمایشیآزمايهارهیج
) گزارش 14سن و همکاران (ستی). کرP=06/0دا کرد (یپتغییر

است که يارهیج،نیره از لحاظ پروتئین جیترمناسبکردند
زاده و یخون در آن مشاهده شود. تقياتروژن اورهینن یکمتر

ن یخون در بياتروژن اورهی) نشان دادند که ن35همکاران (
د یشده با اوره و فرمالدئيآورالژ ذرت عملیسيمارهایت

يهاخون در گروهياتروژن اورهیکه نيطورمتفاوت بود به
الژ ذرت یشده با اوره و سيآورالژ ذرت عملیه شده با سیتغذ

شتر بود.یمارها بیر تید از سایشده با اوره و فرمالدئيآورعمل
هاي قابل تخمیر در شکمبه و کاهش محتوي کربوهیدرات

راندمان کمتر سنتز پروتئین، یکی از عوامل موثر بر افزایش 
شدهتولیدآمونیاكاي خون است زیرا غلظت نیتروژن اوره

توسطتواندمیمانیشکمبه زدرپروتئیناز تجزیهناشی
شود، که کربوهیدراتطور مؤثر استفادهبهشکمبهمیکروفلور

). 17(باشدداشتهوجودآمادهوکافیتخمیرقابل
به ضایعات خرماکه افزودن دادنشان پژوهشن یج اینتا

الژ خارشتر یت سیفیلو کردن سبب بهبود کیخارشتر هنگام س
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108. ..............................................................................................ويمواد مغذت هضم یقابلبر مصرف ماده خشک،خرماضایعات وخارشترسیالژه یتغذتأثیر

ره یجدرضایعات خرمابا لو شدهسیخارشتراستفاده از شود. یم
. با افزایش خون نداشتيهافراسنجهبر یگوسفند اثر منف

درصد جیره، 21تا سطح ضایعات خرماسطح سیالژ خارشتر با 

شود آزمایشات پیشنهاد میافزایش یافتمصرف ماده خشک
ها انجام گیرد.اي و سایر دامبیشتري روي این گیاه علوفه
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Abstract
This study was conducted to determine the chemical composition and of silages made from

Alhagi with waste date Palm. The effect of feeding different levels of ensiled Alhagi with waste
date Palm on dry matter intake, nutrients digestibility and blood parameters in Kermani sheep
were investigated. For this purpose 100 k g of Alhagi with 20 kg of waste date Palm without
kernel were mixed and ensiled for 45 d in containers with 100 liter capacity. After opening,
chemical composition, PH and metabolizable energy of silages were determined. The
experimental diets were: 1) control diet (without Alhagi with waste date Palm silage), 2) diet
containing 7% Alhagi with waste date Palm silage, 3) diet containing 14% Alhagi with waste
date Palm silage and 4) diet containing 21% Alhagi with waste date Palm silage. Four male
rams (41±2 kg BW) were used in a 21 d 4×4 change over design. Blood samples were collected
on last day of each sampling period before morning feeding. Adding different levels of waste
date Palm to Alhagi during ensiling improved the quality of silage and increased crude protein
and ether extract (P<0.05). The Fleig-point of ensiled Alhagi with waste date Palm had was
estimated over 100 which indicates silage high quality (P<0.05). Dry matter intake was affected
by treatments (P<0.05) and the highest dry matter intake was achieved in animals fed treatment
4. Feeding ensiled Alhagi with waste date Palm had significant effect on apparent digestibility
of organic matter and crude protein (P<0.05). Increasing the level of silage in diet increased
bloog glucose level linearly (P<0.05). In conclusion, up to 21% ensiled Alhagi with waste date
Palm can be used in sheep diet.

Keywords: Alhagi, Blood parameters, Silage, Waste date Palm
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