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چکیده 

های خونی در گوسفندعربی انجام  و فراسنجه  گونه های پروتوزواپذیری، بررسی اثر گیاه خردل وحشی بر هضم منظور به  مطالعهاین      
کیلوگرم و سن یک سال با جیره   25±5گوسفندان عربی با وزن    یدر تغذیه  جایگزین یونجه  درصد خردل وحشی  25حاوی    یجیره    شد.
های تخمیر شکمبه،  ، فراسنجهخوراک، قابلیت هضم  مصرفمطالعه در پایان     روز استفاده شد.  45علوفه به کنسانتره برای مدت    50به    50

نتایج نشان داد افزودن گیاه خردل وحشی به جیره گوسفندان تأثیر   .  ندگیری شدها اندازهدر دامنی های خوو متابولیتجمعیت پروتوزوآ  
آلی و الیاف نامحلول در شوینده  ی    مادهخشک،    یمادهقابلیت هضم    .  آلی مصرفی نداشت  یخشک و ماده  یداری بر میزان مادهمعنی

تیمار اختالف معنی بین دو  قابلیت هضم پروتئین خام در جیره    .نداشتندداری  خنثی و اسیدی  یافت  یاما  حاوی خردل وحشی کاهش 
، استراحت، نشخوار و جویدن  خوردن  غذامدت زمان      . (وحشی  خردل   حاوی  تیمار  و   شاهد  تیمار  برای  ترتیب  به   درصد  41/61و  32/69)

داری با  حاوی خردل وحشی تفاوت معنی یشاهد و جیره یجیره pHنیتروژن آمونیاکی و   های آزمایشی قرار نگرفتند. تحت تأثیر جیره
میزان اوره خون در تیمار      . های پروتوزوآی شکمبه گوسفندان نداشتداری بر جمعیت و گونه اثر معنیافزودن گیاه خردل      هم نداشتند.

خردل  حاوی  تیمار  و   شاهد   تیمار  برای  به ترتیب  لیتردسی  در  گرممیلی   13/ 40  و   13/16)  کاهش حاوی خردل وحشی نسبت به تیمار شاهد  
 خردل   حاوی  تیمار  و  شاهد  تیمار  به ترتیب برای لیتردسی  در  گرممیلی   13/18و  32/11)  داریمعنی  افزایش  گلیسریدمیزان تری  و(  وحشی
تأثیر تیمارها قرار نگرفت.    و گلوکز  LDL ،HDL،اما میزان کلسترول    .داشت  (.وحشی بر   خون تحت  اثر گیاه خردل وحشی  همچنین 
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 مواد  جای  به  فصل  هر  در  موجود  قیمت   ارزان  خوراکی

نگه  ،قیمت   گران  خوراکی  متعادل  قیمت  داشتن  باعث 

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17356873.1400.17.2.9.2


 طاهره محمدآبادی، عاطفه اعطایی و محسن ساری 

  1400 تابستان، 2، شماره هفدهمنشریه دامپزشكي ایران، دوره        94

  کیفیت  با  علوفه  یدتول  یلدل  به  یونجه    .شودمی  دام  خوراک 

تغذ  یایژهو  یگاهجا  یدارا  ،باال و    ییهدر    در  یژهو  بهدام 

و صنعت  یهااریددام مقدار   به  یاهگ   این  اما  است   یمدرن 

  یط شرا  در  شورک  که  این  به  توجه  با     .اردد  نیازآب    یادیز

  به   ،باالست   یونجه  قیمت   که  این  به  نظراست و    یسالخشک

در    توانیم  را  دیگر  گیاهاناز    یعیوس  یفمنظور ط  همین

  این   . نمود  استفاده  به عنوان جایگزین یونجه،  هادام  ییرهج

  اهان ی گ   به   نسبت   ترکم  ین یگزی جا  ی نهیهز  ل یدل  به  گیاهان

 دامداری   ی اقتصاد  ت یوضع  بهبود   باعث   توانندیم  یزراع

  (.Rajablou, 2009) دنگرد

شب    یاز خانوادهخردل وحشی گیاهی است علفی   گیاه    

 این گیاه را به نام  دارای الگوی رشد نامحدود است.که بو 

Rapeseed    علمی  و   شناسند. می  Sinapis arvensisنام 

از علف  عنوان  بهخردل   های هرز در گیاهان زراعی یکی 

  3۰علف هرز    عنوان  بهکنون این گیاه    باشد و تامطرح می

در    کشور جهان معرفی شده است.   52ی در محصول زراع

ترین علف هرز پهن برگ  اصلی عنوان  بهایران نیز این گیاه 

رین علف تبه طوری که مهم    .های پاییزه مطرح است کشت 

پاییزه    یهایسبز کلزا وگندم، جو، نخود، عدس،  مزارع  هرز  

دلیل پایداری بانک بذر، این علف به    .  باشدمینظیر باقال  

زیاد آن در اکثر مناطق    یزادآور  قدرت رقابتی و رشد باال و

است. پایدار  ایران      دنیا  در  گیاه  این    ی ها استانرستنگاه 

آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل،    گیالن،  ،مازندران  گلستان،

لرستان، هرمزگان، یزد،    همدان،  اصفهان،  فارس، خراسان، 

 (.(Mir Kamali, 1999 باشدمیقزوین و خوزستان  تهران،

( درصد 3۰)بذرهای خردل حاوی مقدار زیاد پروتئین      

بودن    باال  ل یدل  به  د.  نباشمی  (درصد 29 تا  23)  ی و چرب

 نیا  باالی  مصرف  خردل، ی هابرگدر بذر و    نیناپیس  زانیم

   . شودیم  هاآن  ت ی مسموم  موجب   وری ط  و  دام  توسط  اه یگ 

 و  درد  دل  باعث   ،دام  توسط    خردل  اهیگ   ادیز  مصرف

  شدن   طعم  بد  به  منجر  و  شودیم  وانیح  در  یتنفس  اختالالت

  خردل   اهیگ   نیبنابرا  .  (Najafi et al. 2009)  گرددیم  ریش

  ن ییپا  درصد  با ای و  گرید خشک   ی علوفه  ک ی  با   همراه   دیبا

خردل دارای     (.Barry, 2012)  شود  استفاده  هادام  یرهیج  در

ار است ومقداری  اسید   مانند هایی  گلوکوزینوالت  .  سیک 

د که  نات و سیناپین در بذر و برگ آن وجود داراایزوتیوسی

   (. et al. 2001  Huangآن مسمومیت زاست )باالی  مصرف  

آن اسید    یگرده  یدانه  یترین اسیدهای تشکیل دهندهمهم

ترکیب اسیدآمینه در ند و باشمی کینولنیل دیاس مریستیک و 

متعادل   خردل  اسیدهای    نیهمچن،  بودهپروتئین  لحاظ  از 

 (. Fahey et al. 2001)باشد میآمینه ضروری غنی 

 گیاه خردل با توجه به ترکیبات مفید و پروتئین باال در      

گیاه    زین  و این  بودن  در دسترس  فراوانی و  به  توجه  و  با 

جایگزین خوبی برای  را    آن  توان یم  بودن،  خوراکخوش

بنابراین این      .دانست دام    یهای گران قیمت در تغذیهجیره

به    با هدف بررسی امکان استفاده از خردل وحشی   مطالعه

در جیره یونجه  از  بخشی  عربی    ی جای    صورت گوسفند 

 . است  گرفته

 

 کار واد و  روش م

ماه  درگیاه خردل وحشی    یهاهنمون     -جمع  فروردین 

خشک و  در سایه  و در فضای باز به مدت یک هفته آوری 

گوسفند نژاد   رأس 8 در این آزمایش از  .ندسپس خرد شد

کیلوگرم و سن یک سال در   25±5عربی با میانگین وزن  

استفاده شد.  کامالًقالب طرح   از    هفته   دو    تصادفی  پیش 

و   واکسیناسیون  چینی،  پشم  عملیات  آزمایش  شروع 

های در قفس   هادام   خوراندن داروهای ضد انگل انجام شد.  

جیره با  و  شده  نگهداری  تغذیه  متابولیکی  آزمایشی  های 

روزانه، جداگانه در اختیار  آب آشامیدنی و غذای      شدند.

 ها قرار داده شد.دام

دام  ی جیره     برغذایی  مطالعه  مورد  و    های  وزن  اساس 

)با  ق  مطاب گوسفند  مغذی  مواد  احتیاجات   NRCجداول 

های شاهد گوسفندان با جیره  .  (Table 1)  ( تنظیم شد2001

درصد گیاه خردل جایگزین یونجه   25و  وحشی  فاقد خردل  

درصد کنسانتره، برای   5۰درصد علوفه و    5۰  با  جیرهدر  

ها به دو گروه با چهار تکرار  دام    روز تغذیه شدند.  45مدت  

جایگاه درون  و  شده  گرفتند.تقسیم  قرار  انفرادی    های 
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بعدازظهر و  صبح  غذایی  وعده  دو  در  روزانه   خوراک 

یکنواخت در اختیار    صورت  به( توزین و  16  و  8  )ساعت 

شد.دام داده  قرار  باقی     ها  از    یماندهمقدار  قبل  خوراک، 

بعد جمع میزان مصرف آوری و وزن  خوراک روز  تا  شد 

 خوراک روزانه محاسبه گردد. 

 
Table 1. Ingredients and chemical composition of experimental diets 

 fed Arabi sheep’s (% DM) 

Ingredients Control Sinapis arvensis 

Alfalfa hay 30 22.5 

Wheat straw 20 20 

Sinapis arvensis 0 7.5 

Corn grain 13 13 

Barley grain 16 16 

Wheat bran 20 20 

Vitamin and mineral supplementsa 1 1 

Chemical composition   

Neutral detergent fiber 28.36 30.65 

Acid detergent fiber 15.73 16.68 

Organic matter 88.18 88.36 

Crude protein 14 14.7 

Metabolizable energy (Mcal/kg) 2.38 2.43 

Ca 0.89 0.91 

P 0.53 0.52 
a Premix contained (kg-1): Vitamin A, 500,000 IU/mg; vitamin D3, 100000 

IU/mg; vitamin E, 100 mg/kg; Ca, 180 g/kg; P, 60000 mg/kg; Na, 60000 

mg/kg; Mg, 19000 mg/kg; Zn, 3000 mg/kg; Fe, 3000 mg/kg; Mn, 19000 

mg/kg; Cu, 300 mg/kg; Co, 100 mg/kg; Se, 1 mg/kg; I, 100 mg/kg; 

antioxidant, 400 mg/kg; carrier, up to 1000 g 

   

در طی پنج    ،از خوراک هر گوسفند  ،مطالعه  پایان  در      

برای هر تیمار    آوری شدهخوراک جمعو  گیری  روز نمونه

شیمیایی    یبا هم مخلوط و سپس یک نمونه جهت تجزیه

-آوری باقیهمین مراحل برای جمع    شد.  گرفتهخوراک  

باقی  .  انجام گرفتنیز    و مدفوع  خوراک   یمانده -میزان 

روزانه ثبت و از خوراک مصرفی    صورت  بهخوراک    یمانده

مایع  همچنین      .خشک مصرفی گزارش شد یتفریق و ماده

خوراک   4  ،گوسفندان  از  شکمبه از  پس   دهی ساعت 

سپس     .گرفته شد  شکمبه از  ، با روش لوله مرییصبحگاه

با استفاده از دستگاه  شکمبه    عیما  یهانمونه  pHبالفاصله  

pH  مدل)  متر  Metrohm سویس کشور  ساخت   ،  )

شد.اندازه توسط    شکمبه،شیرابه    نیا  از  یمقدار    گیری 

از آن گرفته شده و حجم    لیتریلیم  1۰پارچه متقال صاف و  

جهت    و،  شد  نرمال افزوده  ۰/ 2معادل آن اسید کلریدریک  

دمای   با  فریزر  در  آمونیاکی  نیتروژن    ی درجه  - 2۰تعیین 

گردید.  سانتی نگهداری    آمونیاکی   نیتروژن غلظت   گراد 

هیپوکلرایت   از  استفاده  با  شکمبه فنول  گیری  اندازه  روش 

 (. Broderick et al. 1980شد )

اندازه     گیری مدت زمان فعالیت نشخوار در یک  جهت 

  به ها  دام  ،ایدقیقه  5ساعته و در فواصل    24زمانی    یدوره

چشمی مورد مشاهده قرار گرفته و هر نوع فعالیت    صورت

خوردن، نشخوار و استراحت کردن برای هر دام شامل  ها  آن 

گردید.   فعالیت   ثبت  مجموع  از  جویدن  فعالیت  های  کل 

خوردن و نشخوار محاسبه شده و جهت انجام محاسبات  
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ماده ازای  به  دقیقه  حسب  بر  مربوطه  خشک   یرفتاری 

   مصرفی مورد استفاده قرار گرفت.   ADFو    NDFمصرفی،  

فه کردن فرمالدئید به مایع  شمارش تعداد پروتوزوآ با اضا

شکمبه و با استفاده از الم هموسایتومتر به روش پیشنهادی  

Dehority (2۰۰3 .انجام گرفت ) 

از    3خون    هاینمونه     پس  دهی ساعت    خوراک 

آوری  جمع  EDTAهای حاوی  لولهبا استفاده از  صبحگاهی  

دور، به مدت    3۰۰۰وژ )یسانتریف   ،و جهت جداسازی پالسما

  شگاه یآزما  به  خون  پالسمای  یهانمونه    ند.دقیقه( شد  15

 LDLد،یسری گل  یتر  کلسترول،اوره،    گلوکز، و    شدند  ارسال

،HDL ،  های  با استفاده از کیت   و  نی نیکرات  و  یکبد  یهامیآنز

دستگاه    Elitechشرکت    ییایمیش   Hitachi)  زریاتوآناالو 

 ز ین  یدیروئ یت  یهاهورمون    .ندشد  گیریاندازه(  9۰2مدل  

کیت    Stat faxمدل    دریر  زایبا دستگاه اال از  استفاده  با  و 

 . دشدن یریگ اندازه Autobioشیمیایی  

  SASافزار آماری نرمتجزیه و تحلیل نتایج با استفاده از     

تصادفی    کامالًدر قالب طرح    و(  SAS 2008)  9/ 2نسخه  

ای  ها توسط آزمون چند دامنهمقایسه میانگین  .  انجام گرفت 

 انجام شد. درصد  ۰/ ۰5در سطح احتمال  دانکن

 : بود زیر صورت مدل آماری طرح به
Yij = µ+Ti+ eij 

مدل     این  شده   Yijدر  مشاهده  میانگین    µ،مقدار 

 بود.   ماندهاثرات باقی  eijو  i اثر تیمار  Ti،جامعه

 

 نتایج 

وحشی    خردل، افزودن گیاه  2در جدول    بر طبق نتایج    

  مصرفی   آلی  یمادهو    خشک  یداری بر مصرف مادهاثر معنی

  (.P>۰/ ۰5نداشت )گوسفندان 

 
Table 2. Effect of experimental treatments on feed intake of Arabi sheep’s (g/day) 

P-value SEM Sinapis arvensis Control Intake 
0.14 75.05 959.70 1195.59 Dry matter intake 
0.57 36.13 987.28 1095.16 Organic matter intake 

SEM: standard error of means.  

 

داری بین که تفاوت معنی  دهدنشان می  TABLE 3نتایج      

ماده ظاهری  هضم  ماده  یقابلیت  الیاف   یخشک،  و  آلی 

های آزمایشی  جیره  خنثی  واسیدی    ینامحلول در شوینده

ولی قابلیت هضم پروتئین   (.  P>۰/ ۰5)  است   ه نداشتوجود  

در معنی  بهخردل وحشی    حاوی  یجیره  خام  داری  طور 

   (.P<۰/ ۰5) بود ترکم شاهد  نسبت به تیمار

 
Table 3. Effect of experimental treatments on digestibility of Arabi sheep’s (g/day) 

P-value SEM Sinapis arvensis Control Digestibility 
0.14 6.6 68.42 79.69 Dry matter 
0.16 5.62 57.67 66.6 Organic matter 
0.18 4.07 53.32 59.45 Neutral detergent fiber 
0.34 2.01 49.38 50.95 Acid detergent fiber 

0.01 0.23 b61.41 
a69.32 Crude protein 

SEM: standard error of means. a-c Means in the same row with different superscript letters are different (P< 0.05). 
 

 

ی فعالیت نشخوار تیمارهای آزمایشی  ساعته  24بررسی      

شود  طور که مشاهده می  همان     . ارائه شده است   Table 4در  

استراحت،   خوردن،  زمان  تحت  مدت  جویدن  و  نشخوار 

زمان   یتأثیر جیره  مدت  همچنین  نگرفتند،  قرار  آزمایشی 

 خشک مصرفی،   یخوردن، نشخوار و جویدن به ازای ماده

NDF،  ADF  تیمار  و در  شاهد   هایپروتئین  و  آزمایشی 

 (. P>۰/ ۰5) نداشتندداری تفاوت معنی
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دهد که استفاده از گیاه خردل  نشان می  5نتایج جدول      

آمونیاکی و    وحشی نیتروژن  بر  تیمار شاهد،  با  در مقایسه 

pH داری نداشته است شکمبه اثر معنی (۰/ ۰5<P .) 

افزودن گیاه خردل نشان می  TABLE 6نتایج       دهد که 

معنی اثر  جمعیت وحشی  بر  شکمبه  داری  ی  پروتوزوآی 

   . (P>۰/ ۰5)گوسفندان نداشت 

 
Table 4. Effect of experimental treatments on feeding behavior in Arabi sheep’s 

Item Control Sinapis arvensis SEM P-value 

Eating time (min/day) 480.25 382.5 87.96 0.91 

Rest time (min/day) 618.5 731.75 65.95 0.72 

Rumination time (min/day) 341.25 326.25 16.14 0.24 

Chewing time (min/day) 821.5 708.5 75.64 0.71 

Eating time (min/kg DM) 302.18 287.21 21.95 0.11 

Eating time (min/kg NDF) 613.13 457.41 82.45 0.66 

Eating time (min/kg ADF) 325.47 301.82 39.27 0.83 

Eating time (min/kg CP) 213.2 185 82.77 0.42 

Rumination time (min/kg DM) 470.73 434.15 41.34 0.62 

Rumination time (min/kg NDF) 357.24 282.6 65.05 0.21 

Rumination time (min/kg ADF) 388.55 348.14 39.96 0.68 

Rumination time (min/kg CP) 242 234 41.05 0.40 

Chewing time (min/kg DM) 772.91 721.36 59.95 0.8 

Chewing time (min/kg NDF) 988.37 758 92.33 0.19 

Chewing time (min/kg ADF) 714 649.96 44.89 0.37 

Chewing time (min/kg CP) 455 420.1 121.85 0.23 
                   SEM: standard error of means 

 

 
Table 5. Effect of experimental treatments on rumen parameters of Arabi sheep’s (g/day) 

SEM P-value Sinapis arvensis Control Item 

0.57 2.41 15.43 14.2 Ammonia-N (mg/dL) 

0.28 0.9 7.57 7.42 pH 
SEM: standard error of means 

 
 

Arabi sheep’s) of 4on rumen protozoa (*10  treatmentsEffect of experimental  .Table 6 
SEM P-value Sinapis arvensis Control Protozoa 

0.24 2.21 0.27 1.03 Dyplodinium 

0.32 1.21 0.1 0.4 Euodyplodinium 

0.63 1.23 0.65 0.017 Entodinium 

0.12 0.84 0.34 1.12 Ophryoscolex 

0.72 0.82 1.36 2.56 Total protozoa 
  SEM: standard error of means 

 

فراسنجه     به  مربوط  خونی  نتایج    عربی   انگوسفندهای 

جیره با  شده  در  تغذیه  آزمایشی  داده    Table 7های  نشان 

  طول  در  یوحش  خردل  با  گوسفندان  یهیتغذ    .شده است 

و   LDLکلسترول،    ،داری بر گلوکزتأثیر معنی  مطالعه،  نیا

HDL    خون( ۰/ ۰5نداشت<P .)    ی به جیره  آن  با افزودن  اما  

  ( و ≥۰P/ ۰3)  کاهش  ای خوننیتروژن اورهمیزان  آزمایشی  

 . (≥۰P/ ۰2) یافت  افزایشخون گلیسرید تریمیزان 

های و آنزیم  T3  ،T4  ،TSH، میزان  Table 8بر طبق نتایج      

آسپارتات آمینوترانسفراز، آالنین آمینو ترانسفراز و کراتینین  

جیره و  وحشی  خردل  حاوی  جیره  تفاوت در  شاهد  ی 

   (. P>۰/ ۰5داری نداشتند )معنی
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Table 7. Effect of experimental treatments on blood parameters of Arabi sheep’s 

Item Control Sinapis arvensis SEM P-value 

Glucose 72.31 70.33 1.81 1.00 

Triglyceride 11.32b 18.33a 1.67 0.02 

Cholesterol 57.66 52 2.81 0.12 

LDL 13.01 11.66 2.63 0.13 

HDL 29.7 32.7 2.7 0.26 

BUN 16.13a 13.40b 0.67 0.028 
SEM: standard error of means. a-c Means in the same row with different superscript letters are different (P< 0.05). 

 
Table 8. Effect of experimental treatments on thyroids hormones and liver enzymes of Arabi sheep’s 

Parameter1 Control Sinapis arvensis SEM P-value 

TSH (g/dl) 0.13 0.12 0.34 0.96 

T4 (g/dl) 10.66 10.82 0.34 0.75 

T3 (ng/ml) 2.3 2.32 0.14 0.23 

AST (mg/dl) 87.08 89.31 3.74 0.19 

ALT (mg/dl) 12.1 13.8 2.41 0.77 

Creatinine 0.83 0.86 0.37 0.56 
           SEM: standard error of means.  

 

 بحث  

  اه یگ  افزودن  ،شد  اشاره  جی نتا  قسمت   در  که  طور  همان     

و   خشک  یماده  مصرف  بر  یداریمعن  اثر  یوحش  خردل

  ی رو   یکاف  قاتیتحق  نبود  به  توجه  با    نداشت.  یآل  یماده

 گرید  به  ها،دام  یهیتغذ  در   یوحش  خردل  اهیگ  از  استفاده

 .شد  اشارهثره ؤ ماز نظر ترکیبات  مشابه گیاهان

  حاوی   وحشی  خردل  گیاه  کردند  گزارش  محققان    

  و   ها گلوکوزینوالت  اروسیک،  اسید  جمله   از   ترکیباتی

 Moheb Ali)  است  هافیتات  و   تانن  سیناپین،  ها،آن  مشتقات

and Salarmoini, 2015  )های آنزیم  توانندمی  هاتانن  که  

  نشین   ته  و  غیرمحلول  را  بزاق   هایموکوپروتئین  و  هضمی

  خوراک  کاهش  به  منجر  باال  سطوح  در  احتماالً  و  کنند

 (. Carulla et al. 2005) شوندمی مصرفی

  کلزا   کاه  غذایی  ارزش  تعیین  منظور  به  آزمایشی که  در    

با خردل(   هم خانواده  و  موثره  ترکیبات  نظر  از   و)مشابه 

شد،    انجام  هلشتاین  نر  هایگوساله  پروار  عملکرد  بر  آن  ثیرأت

ماده  که  شد  در    یمشخص  مصرفی    های گوسالهخشک 

معنی طور  به  کلزا  کاه  با  شده  یافت  تغذیه  کاهش  داری 

(Ghiasvand et al. 2011) . 

-جیرهگوسفندان بین    مواد مغذیقابلیت هضم ظاهری      

خام  قابلیت هضم پروتئین    اما  متفاوت نبودهای آزمایشی  

 نیتوجه به ا  با    .تر بودخردل وحشی کم  در جیره حاوی

  در   یخردل وحش  اهیاستفاده از گ   ینهیاطالعات در زم   که

  گر ید  به  نیبنابرا  است   دومحد  نشخوارکننده  دام  یهیتغذ

موافق      .شد  ارجاع  مشابه  باتیترک  باو    خانواده  هم  اهانیگ 

آزمایش حاضر -هضم  بر  کلزای  دانه  اثر  ایمطالعهدر    ،با 

ماده   ی ماده  پذیری  در   ADFو    NDF  آلی،  یخشک، 

نبودمعنی  بلوچی  گوسفند  .Sedighi Vesagh et al)   دار 

در آزمایشی روی گاو شیری استفاده از  همچنین      .(2016

خشک،   یپذیری مادههضمکلزا اثری بر  کاه  سطوح مختلف  

پروتیئن،  یماده است    ADFو    NDF  آلی،  نداشته 

(Khorasani and Kennelly, 1998)  .    روی   ایمطالعه در  

ای در شکمبه  خشک گیاه خردل علوفه  یپذیری مادهتجزیه

شدن  ،  شدمشخص   ناپدید  خردل   یمادهدرصد  خشک 

ی رویشی گیاه با  مرحلههای مختلف، در  ای در زمانعلوفه 

مرحله  خمیری   یدو  و  معنی  گلدهی  اختالف  داری  نرم 

   (.Ghahari et al. 2017داشت )
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می     نظر  این  به  در  خام  پروتئین  هضم  کاهش  رسد 

تغذیه ضد  مواد  وجود  دلیل  به  همانند  آزمایش  ای 

وحشی  هاینوالتزگلوکو  خردل   .Ahlin et al)باشد    در 

خانواده  همچنین    (.1994 در  فایتیک  و    یاسید  براسیکا 

آهن پیوند  و    کلزا با کلسیم، منیزیوم، روی، مس  یکنجاله

 . دهدکوچک کاهش می  ی ها را در رودهداده و فراهمی آن

ها پیوند داده  ای با اسید آمینهاین ترکیب ضد تغذیههمچنین  

ها  قابلیت هضم اسید آمینه  ،تشکیل ترکیبات نامحلولو با  

روده در  می  یرا  کاهش  طرفی    .  دهدکوچک  قابلیت  از 

اسیدهای آمینه را    نیتروژن ومانند  دسترسی به مواد مغذی  

ز دیگر اثرات نامطلوب فیتات  ا    .دهدثیر قرار میأنیز تحت ت

  ی کنندههای گوارشی تجزیه  توان به مهار فعالیت آنزیممی

 Sadeghi)اشاره کرد  نیز  پروتئین چون پپسین و تریپسین  

et al. 2009.) 

مدت زمان خوردن، استراحت، نشخوار و جویدن تحت     

جیرهت نگرفتند.أثیر  قرار  آزمایشی   Krause and    های 

Combs    تر  وجود الیاف بیشکردند  گزارش    2۰۰3در سال

در نتیجه حجم   تر وجیره و به دنبال آن ماهیت خشبی  در

جیرهبیش اندازهتر  با  شاهد  بزرگ  ی ی  ممکن قطعات  تر 

کند.   تحریک  را  نشخوار  در   Krause and Combs  است 

 یدر مطالعات خود نشان دادند که کاهش اندازه  2۰۰3سال  

های دارای محتوای فیبر یکسان، مدت زمان قطعات در جیره

 دهد. جویدن را کاهش می

است       مقدار ممکن  بودن  یکسان  حاضر  آزمایش  در 

بر    و  انرژی، دلیلی  علوفه  به  کنسانتره  بودن   اثربینسبت 

در پژوهشی دیگر   شکمبه باشد.    pHتیمارهای آزمایشی بر

های نر بلوچی  کلزا در بره  یاستفاده از کنجاله  یدر نتیجه

شکمبه    pH  بر )ثیری  أتمایع  نشد   .Bach et alمشاهده 

محققان گزارش کردند   این آزمایش  نتایج  موافق با    (.2005

-میلی  7/ 5کلزا، مقدار ازت آمونیاکی    کاه آوریعملدر طی  

 (.Bagherinasab et al. 2014)رم گزارش شد گ 

گلوکوزینوالت موجود در خردل محققان گزارش کردند      

وحشی به دلیل کاهش قابلیت هضم پروتئین منجر به کاهش 

 ,Tripathi and Mishraد )نشو نیتروژن آمونیاکی می تولید  

این   احتماالً  (.  2007 این  های  گونهکه    دلیل  در  پروتوزوآ 

  ند داری نداشتتفاوت معنی  های آزمایشیبین جیره  آزمایش

این است که گیاه خردل وحشی سوبسترای مناسبی جهت  

میکروارگانیسم )رشد  است  بوده    (. Misra et al. 2007ها 

زمانی   ،مشاهده شد  ایعهدر مطال   ،آزمایش حاضر  مخالف با

و   ساپونین  )همچنین  باشد  محیط  در  گلوکوزینوالت  که 

 Tripathi and)کند  جمعیت پروتوزوآ کاهش پیدا میتانن(  

Mishra, 2007.)    کم تخریب  پروتوزوآ موجب  تر  کاهش 

 شود.  تر میها شده و در نتیجه تولید آمونیاک کمباکتری

دوره  یتغذیه     طی  گوسفندان  به  وحشی  ی  خردل 

در این    داری بر گلوکز خون نداشت.  آزمایش، تأثیر معنی

  سطوح مختلف   از  این آزمایش، استفاده  نتایج  راستا همسو با

بلدرچین  گلوکز خون    میزان  بر   داریمعنی  تأثیر  خردلی  دانه

)ژاپنی   ندارد  تیمارها   ,Moheb Ali and Salarmoinدر 

 سطوح   افزودن  که  کردند  بیانمحققان  همچنین،      .(2015

 جیره  به  درصد(   13/ 2و    9،  4/ 5،  0)    کلزای  دانه  مختلف

است  شیری  گاوهای  خون  گلوکز  بر  ثیریأت   نداشته 

(Khorasani and Kennelly, 1998.)     ،در پژوهش دیگری

  گاوهای شیری تاثیری   درصد دانه کلزا به جیره  14افزودن  

   (.Chichlovasak, 2004)   نداشت   گاوها  خون  گلوکز  بر

عاملمهم وؤ م   ترین  خون  گلوکز  بر  سازهای  پیش  ثر 

تحقیق    ، گلوکوژنیک این  در  که  است  خوراک  مصرف 

مخالف     ثیر تیمارها قرار نگرفت.أمصرف خوراک تحت ت

از محققین ) آزمایش حاضر برخی  اثر Li et al. 2000با   )

ساپونین   حاوی  وحشی  خردل  )گیاه  ساپونین  کاهندگی 

است( روی قند خون را گزارش کردند که احتماالً به دلیل  

کوچک و   یمعده به روده مهار سرکوب انتقال قند خون از

  کز در سراسر مرز روده کوچک باشد جلوگیری انتقال گلو 

(Matsuda et al. 1999.) 

به خردل وحشی  با افزودن    ای خوننیتروژن اورهمیزان      

ساپونین موجود در گیاهانی      آزمایشی کاهش یافت.  یجیره

به   کاهش پروتئین میکروبی ورودی  شبیه به خردل باعث 

ای خون  دوازدهه و کاهش نیتروژن شکمبه و نیتروژن اوره

نتایج آزمایش حاضر با      (.Matsuda et al. 1999شود )می
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که  (  2۰۰9)  در سال  دانش مسگران  و  Mazhari  هاییافته

جیره  در  کلزا  مصرف  اثر  هلشتاین  گوساله  یروی  های 

در طی آزمایشی که در      نداشت.  مطابقت   ،صورت گرفت 

گوسفند بلوچی    یآوری شده در تغذیهآن کاه کلزای عمل

ت  خون  اوره   غلظت شد  استفاده   قرار    تیمارهاثیر  أتحت 

  و   آمونیاک   غلظت   بین  تعادل   عدم  آن  علت   که  نگرفت 

  کاه   مصرف بعد از    شکمبه  در  تولیدی  کربوهیدرات محلول

موجب    و  شده  خون  جذب  اضافی  آمونیاک   که  کلزا است 

 .Bagherinasab et al)  است   شده  خون  اوره   باالرفتن

2014)  .  Khalid    گزارش کردند   2۰14و همکاران در سال

-ای خون برهجیره، نیتروژن اوره  با افزایش کنجاله کلزا در

نیتروژن جایی که    از آن    کند.های پرواری افزایش پیدا می

ای همبستگی باالیی دارد، آمونیاکی شکمبه با نیتروژن اوره

شکمبه   مایع  آمونیاکی  نیتروژن  افزایش  به  احتماالً  منجر 

اوره  نیتروژن  خون  افزایش  )میای   et al. 2005شود 

Hosoda .)  

معنی  یتغذیه تأثیر  گوسفندان،  به  وحشی  بر خردل  داری 

  میزان   افزایش  با  خون نداشت اما  HDLو    LDLکلسترول،  

کردن    یگزینجا  یرو  یقتحق  در    .بود  همراه  گلیسریدتری

-تری  غلظت   ی،در قوچ بلوچ  یونجه  یکلزا به جا  یدانه

   . بود  باالتر  کلزا  دانه  حاوی  تیمارهای  در  خون  گلیسرید

 خون   گلیسریدتری  بودن  باال  شاید  حاضر،  آزمایش  همانند

-عصاره  باالتر  هضم  قابلیت   همچنین  و  باالتر  چربی  سبب   به

 Sedighi)  باشد  کلزای  دانه  حاوی  تیمارهای  در  اتریی  

Vesagh et al. 2016.)    توسط   که  دیگری  یمطالعه  در  

  مشخص   گرفت   صورت  2۰۰4  سال  در  چیکلوواساک 

گاوهای  ی رهیکلزا به ج یدرصد دانه 14 افزودن که گردید

-یتر  میزان  افزایش  به  منجر  داریمعنی  طوره  ب  ،رییش

 . است  شده دیسر یگل

-می   نشان  نیز   (2۰۰4)  همکاران  و  Ascencioی  مطالعه    

  موجب  کلزا  جمله  از  روغنی  هایدانه  پروتئین  که  هدد

موش   گلیسریدهایتری  و  کلسترول  غلظت   کاهش  سرم 

-در پژوهش دیگری با اضافه کردن تمام قسمت    شود.می

به   HDLموش صحرایی، مقدار  یهای گیاه خردل به جیره

کاهش    VLDL  و  LDLداری افزایش داشت ولی  طور معنی

 .نشان دادقابل توجهی نسبت به تیمار شاهد 

به  هایدانه  از  استفاده      از  بخشی  تأمینی  واسطه  کلزا 

  کاهش  طریق از احتماالً این دانه، چربی  توسط جیره انرژی

  و   گلیسیریدتری   غلظت   موجب کاهش   چربی   بافت  تجزیه

LDL  استفاده   که  رسدبه نظر می  مجموع  در   .شودمی  خون 

  و   اولئیک  غیراشباع  چرب  اسیدهای  حاوی  روغنی  منابع  از

 های بره  تولیدی  عملکرد  بر   توجهی  قابل  اثراسید    لینولئیک

 خون   چربی  غلظت   کاهش  موجب  اما  باشد  نداشته  پرواری

 (. Pashaei et al. 2015شود )

 در(  نوالتیگلوکوز  یحاو)   یخردل وحش  اهیگ   مصرف    

 یکبد  یهام یآنز  و  یدیروئ یت  یهاهورمون  بر  گوسفندان،

  ای هیتغذ  ضد  اثرات  کردند  انیبمحققان    یول  نداشت   یریثأت

  از   یناش  باتیترک   و  کلزا   کنجاله  هاینوالتی گلوکوز

به  و   بوده   یسم  ،هاآن  زیدرولیه   با   گواتر  جادیا   منجر 

  . دنشو می  دیروئیت  غده  هورمون  سنتز  از  رییجلوگ 

های  ها از اتصال ید به پیش سازهای هورمونگلوکوزینوالت

T3    وT4   ند و با ترشح  نک جلوگیری میT4    در تولید این

می  ایجاد  خلل  ) هورمون   Ahmadian and Jafariکنند 

Khorshidi, 2009.)     خوراندن اثرات  پژوهشی  در 

گونه  متابولیت  ثانویه  متابولیت های  بر  های خونی  براسیکا 

  T4  و  T3غلظت    وقرارگرفت    بررسیگوسفند داشتی مورد  

ت   در تحت  قرار  أپالسما  سیانید(  )آلیل  ثانویه  متابولیت  ثیر 

 3/ 1۰5به    4/ 2۰6  گرفت و مقدارش طی هفته اول تا دوم از 

رسید نتایج      .میکرومول  این  به  توجه  نمیببا  نظر  رسد  ه 

های  پالسما توسط متابولیت   یروئیدیتهای  غلظت هورمون

 Duncan andگیرد )قرار  ثیر  أت  خردل وحشی تحت   ثانویه

Milne, 1992.) 

کلزا  ی  کنجاله  مختلف  سطوح  از  استفاده  نتایج بررسی اثر    

  نشان داد   تیروئیدیهای  های گوشتی بر هورمون در جوجه

خون   T4و    T3  مقادیر  روی  جیره  در  کلزا  کنجاله  افزایش

که  داریمعنی  اثر   کلزای ی  کنجاله  دهدمی  نشان  نداشت 

بوده   گلوکوزینوالت کم از نوع تحقیق این در استفاده مورد

( شاید     (.Iravani and Khierkhah, 2010است  همچنین 
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ت جیرهأعدم  هورمون  یثیر  بر  وحشی  خردل  های  حاوی 

  که تیروئیدی به دلیل میزان پایین گلوکوزینوالت بوده است  

 دارد.   ( مطابقت 1998همکاران )  و  Chaoنتایج    ها بایافته  این

هورمونأت  ایمطالعهدر       بر  خردل  روغن  های  ثیر 

روغن   مصرف که نشان دادخرگوش  یدر تغذیهتیروئیدی 

-در هورمون   افزایشمنجر به    خردل به میزان قابل توجهی

این اثر با افزایش وزن      .شد  T3  و  THSو    T4های تیروئید  

تیروئید همراه با کاهش وزن بدن حیوانات آزمایش   یغده

 (. Sunday et al. 2014شده همراه بود )

مطالعه     در  آزمایش  این  نتایج  خالف  روغن  بر  اثر  ای 

های کبدی نشان داد خردل در جیره غذایی موش بر آنزیم

طور   به  ترانسفراز  آمینو  آالنین  مقدار  مالحظهکه  ای  قابل 

دهد که روغن  این مطالعه نشان می  ینتیجه    کاهش یافت.

در صورتی که به ژنی را  و خردل ممکن است اثرات گواتر

 .Sunday et al)افزایش دهد  مدت طوالنی مصرف شود،  

2014 .) 

های ثانویه گونه براسیکا از جمله  متابولیت  یامطالعه در     

  بهآلیل سیانید، آلیل ایزوتیوسیانات و دی متیل دی سولفید،  

ثیر آن أخوراکی به گوسفند خورانده شد و ت  ی قطره  صورت

نتایج     .های خونی گوسفند داشتی بررسی شدبر متابولیت 

ثیر تیمارها  قرار  أغلظت کراتینین پالسما تحت تنشان داد  

فع ولی  حضور  نگرفت  در  ترانسفراز  آمینو  آالنین  الیت 

 Reid etگیری افزایش یافت ) چشم   صورت  بهها  متابولیت 

al. 2014  .)  نظر می توسطبه  کلیه  که عملکرد  آلیل    رسد 

ثیر قرار نگرفته باشد، أتحت ت  ایزوتیوسیانات خردل وحشی

ترکیبات    این  زیرا کراتینین پالسما و غلظت اوره در حضور

 افزایش نیافته است. 

  نتایج حاصل از این آزمایشات نشان داد با توجه به این     

، ثیر منفی بر قابلیت هضمأحاوی خردل وحشی ت  یکه جیره

های مورد مطالعه در این آزمایش  تخمیر و دیگر فراسنجه

درصد   25شاید بتوان خردل وحشی را به میزان  نداشت،  

در   یونجه  کرد. جیرهجایگزین  استفاده  عربی  گوسفند     ی 

در فصل    وحشی  که گیاه خردل  جایی  شود از آنپیشنهاد می

ب دسترس  یسرویش  قابل  و  فراوان  به  ،  است ار  اقدام  لذا 

 ها در آغاز فصل رویش این گیاه شود. چرای دام
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Abstract 
    This study was conducted to investigate effect of Sinapis arvensis on digestibility, protozoa species, and blood 

parameters and thyroids hormones in the Arabi sheep. Diet containing 25% Sinapis arvensis instead of alfalfa were 

used in feeding of Arabi sheeps with average weight 25±5 kg and 1-year age. These diets containing 50% forage 

and 50% concentrate were used for a 45 days’ period. At the end of the experiment, feed intake, digestibility of 

nutrients, ruminal fermentation parameters, protozoa population and blood metabolites of animals were measured. 

The result showed that adding Sinapis arvensis to sheep's diet had not significant effect on dry matter  and organic 

matter intake. Digestibility of dry matter, organic matter, neutral and acid detergent fiber was significantly not 

different between treatments. But digestibility of crude protein in diet containing Sinapis arvensis was lower than 

control (69.32 and 61.41 % for control and diet containing Sinapis arvensis, respectively). The time of feed eating; 

resting, rumination and chewing were not affected by the experimental diets. Ammonia nitrogen and pH of control 

and diet containing Sinapis arvensis had no significant difference. Adding  Sinapis arvensis had not significant 

effect on rumen protozoa population and species of sheep. Based on the result, blood urea decreased (16.13 and 

13.40 mg/dl for control and diet containing Sinapis arvensis, respectively) and triglyceride was greater in diet 

containing Sinapis arvensis (11.32 and 18.13 mg/dl for control and diet containing Sinapis arvensis, respectively) 

than the control treatment, respectively. But blood cholesterol, glucose, HDL and LDL didn’t influence by 

treatments. Also effect of Sinapis arvensis on aspartate aminotransferase and alanine aminotransferase, T3, T4 

and TSH hormones  and cratinin was not significant. According to the result of this study, due to the lack of a 

negative effect on digestibility and fermentation and blood parameters and thyroids hormones of sheeps, it may be 

Sinapis arvensis can be used by 25% as replacement with alfalfa in Arabi sheep diet.  
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