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ي خرما با اوره یا آنزیم بر قابلیت هضم مواد مغذي، آوري سرشاخهتأثیر عمل
اي گوسفند عربی هاي خونی و شکمبه رفتار مصرف خوراك و بعضی فراسنجه

3و مرتضی چاجی 3، محمد بوجارپور*2، طاهره محمدآبادي1حمید پرنده

30/3/97: تاریخ پذیرش4/11/96:  تاریخ دریافت

چکیده
خرما با اوره یا آنزیم بر قابلیت هضم، رفتار مصرف خوراك و بعضی  يوري سرشاخهثیر فرآأف از این آزمایش، بررسی تهد

28±5/1وزن ماه و 8سن میانگین س گوسفند عربی با أر 16تحقیق ازاین  در. بوداي گوسفند عربی هاي خونی و شکمبه فراسنجه
حاوي کاه گندم يجیره)1شامل تیمارها. درصد علوفه بود 50درصد کنسانتره و  50آزمایشی شامل  يجیره. استفاده شدکیلوگرم 

-جیره) 4و  ناتوزیم آنزیمگرم در کیلوگرم  3+ خام خرما  يحاوي سرشاخه يجیره) 3خام خرما،  يحاوي سرشاخه يجیره) 2، )شاهد(
روز جهت  14پذیري و  روز جهت عادت 21در این آزمایش .اوره بودنددرصد  4آوري شده با خرما عمل يحاوي سرشاخه ي

اي هاي خونی و شکمبه و فراسنجه رفتار مصرف خوراكقابلیت هضم مواد مغذي، در پایان آزمایش . برداري در نظر گرفته شد نمونه
خشک و  يقابلیت هضم مادهخوراك مصرفی، .تجزیه و تحلیل شدندتصادفی طرح کامالًدر قالب  هاي به دست آمدهو داده تعیین شدند

غلظت و همچنین ADFو  NDFهضم با این حال قابلیت. ثیر تیمارهاي آزمایشی قرار نگرفتأآلی و غلظت کلسترول خون تحت ت يماده
يسرشاخهجیره حاوي يکننده در گوسفندان دریافتداري  به طور معنیآمونیاکی شکمبه  ناي خون و نیتروژ گلوکز و نیتروژن اوره

در ترین فعالیت نشخوار و جویدن را خرما همراه با اوره بیش يسرشاخهحاوي يجیره. افزایش پیدا کرد اورهباشدهآوريعملخرما
نشاننتایج. گردیدمشاهده نشده خرماي فراوري يشکمبه با مصرف جیره حاوي سرشاخهpHمیزان  ینتربیشوداشت دام به دنبال 

را باال قابلیت هضم شده وآن  ايتغذیهارزش  باعث بهبود ،ثیر منفی بر دامأبدون تآنزیم  یاو خرما با اوره يکه فرآوري سرشاخهداد 
.استفاده کردعربی گوسفند يدر جیرهبه جاي کاه گندم ها آناز  بنابراین شاید بتوان.بردمی

گوسفند عربی، و شکمبه یهاي خونفراسنجهخرما،  يسرشاخه، آنزیماوره، : کلمات کلیدي

مقدمه
کمبود خوراك دام از معضالت اساسی و قابل توجه در .

صنعت دامپروري است و براي جبران این کمبود، 
محصوالت پسماند گیري از منابع جدید غذایی و  بهره

جهت تغذیه دام  ها آنآوري مناسب کشاورزي و نیز عمل
. ها در کشورهاي در حال توسعه استیکی از راه حل

 ها ناکشور ایران را نخلست ايه درصد از کل باغ 12حدود 
هزار هکتار  171کشور ایران با حدود . دهند میتشکیل 

دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی،  تغذیه دام،کارشناسی ارشد آموختهدانش1
علوم دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه  ،علوم دامیگروه  دانشیار*2

علوم دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه ، علوم دامیگروه دانشیار 3

لیدکنندگان ترین توسطح زیر کشت نخل یکی از بزرگ
هاي مختلف  بخش یک ازهر.باشد خرما در دنیا می

درخت خرما از پتانسیل خوبی جهت استفاده به عنوان 
تحقیق صورت بر اساس . دنباشخوراك دام برخوردار می

ها و کل برگچه(هاي برگی درخت خرما گرفته، قسمت
تواند جایگزین قابل قبولی براي کاه در می) برگ خرما

.McDonald et al(دنبزها باش يجیره 1991.(

کشاورزي و منابع طبیعی خوزستان، مالثانی، ایرانعلوم دانشگاه 
مالثانی، ایرانطبیعی خوزستان، کشاورزي و منابع

E-mail: mohammadabadi@ asnrukh.ac.ir)ي مسئولنویسنده(
طبیعی خوزستان، مالثانی، ایرانکشاورزي و منابع
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 11-12حاوي  )Phoenix dactylifera(برگ خرما
به ترتیب  آنADFو  NDFدرصد مواد معدنی بوده و 

Arhab(باشد میدرصد 3/42و 1/58 et al. و  )2006
تواند به عنوان یک خوراك فیبري در ترکیب غذایی می

در سال و همکاران Genin. رودنشخوارکنندگان به کار 
 4/40(برگ خرما باال میزان فیبر خام گزارش کردند 2004
 )درصد 1/5(بسیار پائین استآن و پروتئین خام ) درصد

برگ خرما را به ترتیب  ADLو  NDF ،ADFمیزان و 
و  Arhab. درصد گزارش کردند22و  7/58، 8/75

و تانن متراکم برگ کل فنول  2006همکاران در سال 
 در گرم اسید تانیک 83/29معادل خرما را به ترتیب 

 لکوسیانیدین گرم 47/44معادل و خشک يکیلوگرم ماده
.کردندخشک مشخص  يکیلوگرم مادهدر 

یبات و سطح باالي ترک پایین پروتئین خام با توجه به
با محدودیت مواجه  برگ خرمامصرف  ،سلولزيلیگنو
ین بودن قابلیت هضم در یپا به دلیل .است شده

قبل از استفاده در  ها آنآوري عمل ،هاي خرماسرشاخه
هاي آوريعمل. رسدامري ضروري به نظر می دام يجیره

-هاي ساختمانی لیگنینشکستن کمپلکس باعثشیمیایی 
هاي خرما خشک برگ يم مادهسلولز و بهبود قابلیت هض

ه هاي اخیر استفاده از مواد شیمیایی ب در سال. دنشومی
فیبر به عنوان یک  يهاي تجزیه کنندهخصوص آنزیم

غذایی حیوانات  يید در جیرهافزودنی مف يماده
غذایی  يهکه مقادیر باالیی از فیبر در جیر کنندهنشخوار
شود، مورد مطالعه و تحقیق گنجانده می ها آنيروزانه

هاي آنزیم).Morgavi et al. 2000(قرار گرفته است 
ساکاریدها اگزوژنوس سبب بهبود شکستن پیوندهاي پلی

ها، پذیري آنهاي گیاهی و افزایش هضمسلول در دیواره
.)Morgavi et al. 2000(دنشومی

کارگیري ه مطالعات انجام شده ببعضی طبق اگر چه 
 يکاربرد قابل توجهی در تغذیه ،خرماي تازه يسرشاخه
 يهنگامی که سرشاخههمچنین ،تواند داشته باشددام نمی

که رطوبت خود را از شود به دلیل اینخرما هرس می
دست داده است، میزان الیاف خام آن افزایش یافته و در 

محققان گزارش .یابدن کاهش مینتیجه خوش خوراکی آ
درصد نسبت به همین  24کردند که برگ خرما در سطح 

غذایی را  يسطح کاه گندم عملکرد و ضریب تبدیل ماده
توان میاز برگ خرماي خرد شده همچنین .بهبود بخشید

Arhab(گوسفندان محلی استفاده کرد يتغذیهدر  et al. 

2006, Bahman et al. 1997(.
هاي آن برگ ،ترین محصول دور ریز خرمابیش

صورت هرس زمستانه از درخت ه باشد که ساالنه بمی
درصد آن براي صنایع دستی  5تر از و کمشوندجدا می

صورتی که در.باشدمیاستفاده و مابقی بدون استفاده
دام استفاده کرد  يتغذیهسازي دربتوان از آن پس از غنی

این دام را ازازمورد نی يقسمتی از کمبود علوفهتوان می
با توجه به تولید باالي بنابراین .طریق تأمین نمود

و کمبود علوفه جنوبی کشور در مناطقخرما  يسرشاخه
 آوريعمل ثیرأتاین آزمایش در ، براي خوراك دام

ارزش بهبود بر  با آنزیم و اورهخرما  يسرشاخهشیمیایی
آن و قابلیت هضم، رفتار مصرف خوراك و اي تغذیه

اي گوسفند عربی هاي خونی و شکمبه فراسنجهبرخی 
.شد بررسی

کار مواد و روش
نژاد عربی  يرأس بره16جهت انجام این آزمایش از 

. استفاده شدکیلوگرم  28±5/1ماه و میانگین وزن  8با سن 
انفرادي قرار متابولیسمیهايها در داخل قفسبرهتمامی 
روز  21روزه شامل  35يآزمایش در یک دوره.داشتند
.گیري انجام شدروز نمونه 14پذیري و عادت

 08:00هاي در روز و در ساعت دهی در دو نوبت خوراك
به  ها دام آزمایش در طول مدت.انجام گرفت 16:00و 

اي  نیازمندي تغذیه.دسترسی داشتندبه آب طور آزادانه 
اي گوسفند و  ها با استفاده از جداول احتیاجات تغذیه بره
 يجیره.)1جدول (محاسبه گردید ) NRC 2007(بز 

درصد  50درصد کنسانتره و  50آزمایشی پایه شامل 
حاوي کاه گندم يجیره) 1شامل تیمارها. علوفه بود

) 3خام خرما،  يحاوي سرشاخه يجیره) 2، )شاهد(
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گرم در کیلوگرم  3+ خام خرما  يحاوي سرشاخه يجیره
-خرما عمل يحاوي سرشاخه يجیره) 4و  ناتوزیم آنزیم

خرما  يسرشاخه.اوره بودنددرصد  4آوري شده با 
پایه شد و به صورت  يدر جیرهگندم جایگزین کاه 

. متري استفاده شدسانتی 4-3قطعات 
از خوراك  ،سازي جیرهبعد از آماده پایان آزمایش،در 

هاي گیري و خوراك بره هر گوسفند به میزان مساوي نمونه
آوري خوراك جمع. مربوط به هر تیمار با هم مخلوط شد

براي هر تیمار با هم مخلوط و ، شده در طی پنج روز
 گرفتهشیمیایی خوراك  يسپس یک نمونه جهت تجزیه

و  خوراك يماندهآوري باقی همین مراحل براي جمع. شد
خوراك به  يماندهمیزان باقی .انجام گرفتنیز  مدفوع

 يصورت روزانه ثبت و از خوراك مصرفی تفریق و ماده
.خشک مصرفی گزارش شد

گیري مدت زمان فعالیت نشخوار در یک  جهت اندازه
ها به دام ،اي دقیقه 5ساعته و در فواصل  24زمانی  يدوره

صورت چشمی مورد مشاهده قرار گرفته و هر نوع فعالیت 
خوردن، نشخوار و استراحت کردن براي هر دام شامل ها آن

هاي  کل فعالیت جویدن از مجموع فعالیت. ثبت گردید
خوردن و نشخوار محاسبه شده و جهت انجام محاسبات 

خشک  يرفتاري مربوطه بر حسب دقیقه به ازاي ماده
.مصرفی مورد استفاده قرار گرفت ADFو  NDFمصرفی، 

ساعت پس از  3خون  هاي نمونهدر پایان آزمایش، 
 EDTAهاي حاوي  لولهبا استفاده از صبحگاهی  يتغذیه
 3000(وژ یسانتریف ،آوري و جهت جداسازي پالسما جمع

. ندشد) دقیقه 15دور، به مدت 
ساعت  3آزمایش  يدورهپایاندر ،شکمبه يشیرابه

شده  گرفتهمري يغذایی صبح توسط لوله يپس از وعده

، Metrohmمدل(متر  pHآن بالفاصله توسط  pHو 
بعد  يدر مرحله. گردیدثبت  )ساخت کشور سویس

لیتر از آن میلی 10متقال صاف و  يشیرابه توسط پارچه
نرمال  2/0گرفته شده و حجم معادل آن اسید کلریدریک 

جهت تعیین نیتروژن آمونیاکی در فریزر با  وبه آن افزوده 
غلظت. گراد نگهداري گردیدسانتی يدرجه -20دماي 

روش فنولازاستفادهباشکمبهآمونیاکینیتروژن
.)Broderick et al. 1980(شدگیرياندازههیپوکلرایت

گرم از  100،به منظور برآورد ترکیب شیمیایی
 يمانده هاي مدفوع و باقی هاي آزمایشی و نیز نمونه جیره

برداري  نمونه يخوراك گرفته شده و در پایان دوره
 24بالفاصله پس از توزین، به آون منتقل شد و به مدت 

گراد به طور کامل  سانتی يدرجه 90ساعت در دماي 
متري عبور میلی 1آسیاب و از یک غربال خشک و سپس 

 يماده).Wiley mill, Swedesboro, USA(داده شدند 
يآلی، پروتئین خام و عصاره يخشک، خاکستر، ماده

هاي و جیرهخوراك  يماندهمدفوع، باقی ينمونه(اتري 
(2005)شمطابق با رو) آزمایشی AOAC محاسبه گردید .

با استفاده از روش) ADFو NDF(سلولی  ياجزاي دیواره
Van Soest  محاسبه گردید1991در سال و همکاران.

. تصادفی اجرا گردید این آزمایش در قالب طرح کامالً
:بودزیر صورتمدل آماري طرح به

Yij = µ+Ti+ eij  
،میانگین جامعهµ،مقدار مشاهده شدهYijدر این مدل

Tiاثر تیمارi وeijنتایج  يتجزیه. بود ماندهباقی اثرات
انجام 2/9ينسخه SASافزار آماري  نرمبا استفاده از 

اي  ها توسط آزمون چند دامنه میانگین يمقایسه. گرفت
.شدانجامدرصد  05/0در سطح احتمال  دانکن
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هاي آزمایشی جیره) خشک يگرم در کیلوگرم ماده(ترکیب شیمیایی  و )خشک يدرصد ماده(اقالم  :1جدول 
123شاهداجزاي جیره

30303030یونجه
20000کاه گندم

0202020سرشاخه خام خرما
10101010سبوس

2228/1سویا
36363636جو

7/07/07/07/0آهک
3/03/03/03/0نمک

1111ویتامینی-معدنیمکمل مواد 
100100100100مجموع

ترکیب شیمیایی
04/91919188/90ماده آلی

19/3902/4002/4023/38)درصد(الیاف نامحلول در شوینده خنثی 
25/1972/1972/1904/19)درصد(الیاف نامحلول در شوینده اسیدي 

30/230/230/232/2)مگاکالري بر کیلوگرم(قابل متابولیسم  انرژي
9/1302/1402/1418/14)درصد(پروتئین

گرم در  3خرماي فرآوري شده با يحاوي سرشاخه يجیره: 2خرماي بدون افزودنی يحاوي سرشاخه يجیره: 1حاوي کاه گندم يجیره: شاهد*
درصد اوره 4خرماي فرآوري شده با  يحاوي سرشاخه يجیره: 3آنزیم کیلوگرم

نتایج
هاي جیرهمیزان خوراك مصرفی گوسفندان تغذیه شده با 

ي مصرف ماده. ارائه شده است 2در جدول آزمایشی 
هاي  ثیر جیرهأتحت تآلی مصرفی  يو مادهخشک 

).<05/0P(آزمایشی قرار نگرفت 

)گرم در روز(هاي آزمایشی مصرف خوراك در گوسفندان تغذیه شده با جیره :2جدول 
*تیمار

SEMP-value 123شاهد
125312321301130232/52718/0مقدار ماده خشک مصرفی

117811581223122518/49718/0ماده آلی مصرفی
SEM :هامیانگیناستانداردخطاي.

گرم در  3خرماي فرآوري شده با يحاوي سرشاخه يجیره: 2خرماي بدون افزودنی يحاوي سرشاخه يجیره: 1حاوي کاه گندم يجیره: شاهد*
درصد اوره 4خرماي فرآوري شده با  يحاوي سرشاخه يجیره: 3آنزیم کیلوگرم
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 يخشک و ماده يقابلیت هضم ماده نشان داد، نتایج
قرار  یثیر تیمارهاي آزمایشأتحت ت) 3جدول (آلی 

الیاف هضم با این حال قابلیت ). <05/0P(نگرفت 

داري  خنثی و اسیدي به طور معنی ينامحلول در شوینده
).>05/0P(افزایش پیدا کرد  3براي تیمار 

)بر حسب درصد(آزمایشیهايجیرهباشدهتغذیهگوسفنداندرمغذيموادهضمقابلیت:3جدول

)درصد(قابلیت هضم 
*تیمار

SEMP-value 123شاهد
5/615/575/634/6068/116/0ماده خشک

6/649/604/666/6354/116/0ماده آلی
b7/45b6/47ab1/50a0/5687/1001/0الیاف نامحلول در شوینده خنثی

b4/41b1/44ab43/47a4/5228/2001/0الیاف نامحلول در شوینده اسیدي
SEM :دارندیکدیگربادارمعنیاختالفناهمسان،حروفداراياعدادردیفهردرها،میانگیناستانداردخطاي)P<0.05( .

گرم در  3خرماي فرآوري شده با يحاوي سرشاخه يجیره: 2خرماي بدون افزودنی يحاوي سرشاخه يجیره: 1حاوي کاه گندم يجیره: شاهد*
درصد اوره 4خرماي فرآوري شده با  يجیره حاوي سرشاخه: 3آنزیم کیلوگرم

شکمبه و نیتروژن  pHمربوط به میانگین  نتایج
 4پس از مصرف خوراك در جدول ساعت 3آمونیاکی در 

 يسرشاخه هايشکمبه در تیمار pH.آورده شده است

غلظت نیتروژن . )>05/0P(تیافافزایشخام خرما 
حاوي اوره  يآمونیاکی در گوسفندان تغذیه شده با جیره

).>05/0P(باالترین مقدار بود 

هاي آزمایشی گوسفندان تغذیه شده با جیره يهاي تخمیري شکمبه فراسنجه:4جدول 
)مایع شکمبه لیتر میلی 100گرم در  میلی(نیتروژن آمونیاکی شکمبه pH*تیمار

b53/6b9/17شاهد
1a79/6b4/16
2a76/6b1/17
3ab65/6a1/21

SEM05/086/0
P-value054/002/0

SEM :دار با یکدیگر دارند اعداد داراي حروف ناهمسان، اختالف معنی ستونها، در هر خطاي استاندارد میانگین)P<0.05 .(
گرم در  3ي خرماي فرآوري شده با ي حاوي سرشاخهجیره: 2ي خرماي بدون افزودنی ي حاوي سرشاخهجیره: 1ي حاوي کاه گندم جیره:  شاهد *

صد اورهدر 4ي خرماي فرآوري شده با جیره حاوي سرشاخه: 3کیلوگرم آنزیم 

هاي آزمایشی بر رفتار مصرف خوراك در  جیرهتأثیر
شود،  طور که مشاهده می همان  .ارائه شده است 5جدول 

اختالف بین تیمارها از نظر فعالیت نشخوار و جویدن 
). >05/0P(باشد دار می، معنی)مجموع نشخوار و خوردن(

خشک،  يخوردن به ازاي مادهمدت نشخوار، جویدن و 
FDN وFDA هاي آزمایشی قرار ثیر جیرهأمصرفی تحت ت

).<05/0P(نگرفت 
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هاي آزمایشی گوسفندان تغذیه شده با جیره رفتار مصرف خوراك:5جدول 

متغیر
*تیمار

SEM 123شاهد
2382602332321/11)دقیقه در روز(مدت زمان خوردن 

6976586965936/15)دقیقه در روز(زمان استراحت  مدت
b505b521b526a6157/15)دقیقه در روز(مدت زمان نشخوار 
b744b781b760a8466/15)جویدن+ خوردن(مدت زمان جویدن 

)دقیقه در کیلوگرم(فعالیت نشخوار به ازاي مواد مغذي 
مدت زمان خوردن

1902151801785/15خشک مصرفیماده 
4094613863865/30الیاف نامحلول در شوینده خنثی

6757046226309/49الیاف نامحلول در شوینده اسیدي
)دقیقه در کیلوگرم(فعالیت خوردن به ازاي مواد مغذي 

4024624064723/24ماده خشک مصرفی
b866ab923b2872a10256/44الیاف نامحلول در شوینده خنثی

b1425b1409b1404a16746/67الیاف نامحلول در شوینده اسیدي
)دقیقه در کیلوگرم(فعالیت جویدن به ازاي مواد مغذي 

5936445856492/36ماده خشک مصرفی
12752114125914123/66خنثی الیاف نامحلول در شوینده 
2101211420262304103اسیديالیاف نامحلول در شوینده 

SEM :دار با یکدیگر دارند ها، در هر ردیف اعداد داراي حروف ناهمسان، اختالف معنیخطاي استاندارد میانگین)P<0.05 .(
گرم در  3با  ي خرماي فرآوري شدهي حاوي سرشاخهجیره: 2ي خرماي بدون افزودنی ي حاوي سرشاخهجیره: 1ي حاوي کاه گندم جیره:  شاهد *

درصد اوره 4ي خرماي فرآوري شده با جیره حاوي سرشاخه: 3کیلوگرم آنزیم 

مقدار گلوکز خون در  )6جدول (دهد نتایج نشان می
خرماي فرآوري شده با اوره در  يتیمار حاوي سرشاخه

داري باالتر بود طور معنی مقایسه با سایر تیمارها به
)05/0P< .(

گوسفندان تغذیه شده ) 6جدول (اي خون نیتروژن اوره
درصد اوره در مقایسه با سایر تیمارها باالترین و براي  4با 

ترین میزان بودخرماي خام کم يحاوي سرشاخه يجیره
)05/0P<(. ثیر أها تحت ت کلسترول خون داممیزان

).<05/0P(هاي آزمایشی قرار نگرفت  جیره
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خون گوسفندان تغذیه شده با  پالسماي هاي غلظت متابولیتو خطاي استاندارد میانگین:6ل جدو
)لیتر گرم بر دسی میلی(هاي آزمایشی جیره

کلسترول خوناي خون ن اورهژنیتروگلوکز خون*تیمار
b0/62b9/179/56شاهد

1b5/64b4/168/56
2ab3/67b1/176/56
3a6/74a1/212/56

SEM30/286/086/1
P-value03/002/098/0

SEM :دار با یکدیگر دارند اعداد داراي حروف ناهمسان، اختالف معنی ستونها، در هر خطاي استاندارد میانگین)P<0.05 .(
گرم در  3ي خرماي فرآوري شده با ي حاوي سرشاخهجیره: 2ي خرماي بدون افزودنی ي حاوي سرشاخهجیره: 1ي حاوي کاه گندم جیره:  شاهد *

درصد اوره 4ي خرماي فرآوري شده با جیره حاوي سرشاخه: 3کیلوگرم آنزیم 

بحث
آلی  يو مادهخشک  يمصرف ماده بر طبق نتایج،

 نتایج مشابه. زمایشی قرار نگرفتهاي آ ثیر جیرهأتحت ت
و همکاران در سال  Bahmanتوسط  با نتایج این آزمایش

ها جایگزینی برگ  که در آزمایش آن به دست آمد1997
داري روي خرما در مقایسه با کاه گندم هیچ اثر معنی

و همکاران در  Arhabهمچنین. مصرف خوراك نداشت
خشک و  يکه مصرف ماده کردندگزارش 2006سال 

درصد اوره به  4آلی و افزایش وزن با مکمل کردن  يماده
 یدر گزارش. پلت برگ خرماي روغنی افزایش یافت

شده در خرماي غنی يبا افزایش سرشاخه محققان ،دیگر
داري مشاهد جیره، کاهش مصرف خوراك را به طور معنی

مصرف درصد  ،رسد دلیل این اختالف، به نظر میندکرد
) جیره درصد 40-60(آوري شده برگ خرماي عملباالي 

.مذکور باشد ياهدر آزمایش
 يخشک و ماده يقابلیت هضم ماده نشان داد، نتایج

هضم قابلیت  اما،متفاوت نبودیتیمارهاي آزمایش بینآلی 
هاي در دامخنثی و اسیدي  يالیاف نامحلول در شوینده

. افزایش پیدا کردحاوي اوره يتغذیه شده با جیره
Paengkoum  در تحقیقی گزارش کرد که 2006در سال

 NDFخرما قابلیت هضم يسرشاخهبا افزودن اوره به 

مخالف با نتایج این آزمایش  ADFو قابلیت هضم افزایش 
 1992در سال Suttonو  Badamana. یابدکاهش می

بعد از تیمار اوره بهترین عملکرد در هضم گزارش کردند
NDF  وADF ه دلیلب که احتماالً ،را تیمار آنزیم داشت 

داشتن سلوالز  يواسطهه بهبود شرایط هضم در شکمبه ب
نتایج نشان داد که افزودن آنزیم . باشدسلوالز میو همی
یونجه سیلو شده را کاهش داده و منجر به  ADFمقدار 

 Sheperd and Kung(شودمی NDFافزایش قابلیت هضم 

2005.(Chaji وMohammadabadi  بیان  2010در سال
 يو ماده NDF،ADFخشک،  يپذیري مادهکردند هضم

آوري شده با آنزیم نیشکر عمل يآلی در سرشاخه
به  )خشک يگرم در کیلوگرم ماده 3(ناتوزیم اگزوژنوس

.داري افزایش یافتصورت معنی
خام  يسرشاخهحاوي شکمبه در تیمار  pHافزایش 

تر مواد مغذي و تولید به دلیل مصرف کم حتماالًاخرما 
تر اسیدهاي چرب فرار و در نتیجه افزایش اسیدیته کم

 آوري با عمل شکمبه در تیمار pHکاهش .شکمبه است
تواند به دلیل افزایش میزان تولید اسیدهاي اوره می

. باشد آوري عملتخمیري سیالژ در طی زمان 
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نیتروژن آمونیاکی در گوسفندان تغذیه شده با غلظت 
نتایج تحقیقات . بود حاوي اوره باالترین مقدار يجیره

به جیره و یا  ازت غیرپروتئینینشان داده است که افزودن 
افزایش پروتئین خام جیره باعث افزایش در غلظت 

 Cherdthong(گردد  آمونیاك در شکمبه، خون و ادرار می

et al. 1ترین میزان نیتروژن آمونیاکی در تیمار کم. )2011
 يد به علت وجود تانن در سرشاخهنتوا ه شد، که میدهامش

زیرا تانن باعث کاهش تجزیه پروتئین و  ،خام خرما باشد
که این موضوع  شدهکاهش فعالیت پروتئازهاي میکروبی 

 Hassan(شود  ازت آمونیاکی می غلظت سبب کاهش

Sallam et al. 2010 .(
مدت نشخوار، جویدن و خوردن به نتایج نشان داد 

ثیر أمصرفی تحت ت ADFو NDFخشک،  يازاي ماده
فعالیت جویدن تحت .هاي آزمایشی قرار نگرفتجیره

ویژه محتواي فیبر و  اي و به  تأثیر بسیاري از عوامل تغذیه
تر دریافت بیششاید .ذرات جیره قرار دارد ياندازه
NDF ترین عامل افزایش فعالیت تیمار اوره اصلیدر

دهد که میزان  مطالعات نشان می. باشدنشخوار و جویدن 
اي چه در مورد  علوفهNDFجویدن به ازاي هر کیلوگرم 

هاي داراي  فعالیت خوردن و چه در مورد نشخوار در جیره
.تر است بیش ،NDFتر  نسبت پایین

خرماي  يسرشاخه مقدار گلوکز خون در تیمار حاوي
. باالتر بودفرآوري شده با اوره در مقایسه با سایر تیمارها 

در نشخوارکنندگان یکی از علل افزایش غلظت قند خون 
تواند ناشی از افزایش پروپیونات در شکمبه باشد می

)Van Soest 1994 .(Makkar  1995و همکاران در سال 
گزارش کردند که تانن موجود در جیره باعث افزایش 
نسبت مولی پروپیونات در شکمبه شده و از این طریق 

دهد، که با نتایج آزمایش حاضر  گلوکز خون را افزایش می
همچنین یکی از دالیل افزایش گلوکز در  .مطابقت دارد

تیمار اوره مربوط به ترکیب شیمیایی جیره و افزایش 
مواد کهباشد، به علت اینمی ADFو  NDFقابلیت هضم 

هاي شکمبه تري در دسترس میکروارگانیسممغذي بیش
سبب افزایش  ،ترمقدار مواد مغذي بیش. دهد قرار می

شود تولید پروپیونات و در نتیجه افزایش قند خون می
)Van Soest 1994.(

گوسفندان تغذیه اي خوننیتروژن اوره ،در این مطالعه
خرماي ي سرشاخهو تغذیه شده با درصد اوره  4شده با 

شاید . ترین میزان بودکمین و باالتربه ترتیب خام 
ترین عامل در کاهش نیتروژن آمونیاکی خون در  اصلی

پایین دلیل تیمار کاه گندم نسبت به تیمار حاوي اوره به 
به  اي این تیمارها نسبت بودن غلظت آمونیاك شکمبه

توان میهمچنین . تیمارهاي حاوي سرشاخه خرما باشد
اي خون در تیمار  ژن اورهوگفت از دالیل افزایش نیتر

خرماي فرآوري شده با اوره میزان  يحاوي سرشاخه
.باشد تر در آن میپروتئین بیش

متفاوت هاي آزمایشی  جیره بینها  کلسترول خون دام
توانند ها میتاننانددادهنشان دیگر تحقیقات اما .نبود

خون را از طریق کاهش فرآیند کلسترول
بیوهیدروژناسیون و متابولیسم چربی در شکمبه افزایش 

).Vasta et al. 2009(دهند
تنهانهخرمايسرشاخهکهدادنشاناین تحقیقنتایج

نداشتهگیري اندازهموردهايفراسنجهاغلببرمنفیاثر
هاي  فراسنجهو  قابلیت هضمبهبود باعثبلکهاست،

شاید بتوان کلیطوربه.استشدهاي  خونی و شکمبه
-عملخرمايسرشاخهحاوييجیرهکهگرفتنتیجه

سایربهنسبتبهتري، اثرو یا آنزیم آوري شده با اوره
مصرفیدر خوراكراآنتوانمیوداشتهتیمارها

عنوان جایگزین کاه گندم به پرواريوداشتیگوسفندان
.کرداستفاده
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تشکر و قدردانی
کشاورزي و منابع طبیعی خوزستان، به خاطر حمایت مالی پژوهش حاضر تشکر و قدردانی به عمل علوم از دانشگاه 
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Abstract
This experiment aimed to investigate the effect of processing date palm leaves with urea 

and enzyme on digestibility, rumination and some blood and rumen parameters of Arabian 
sheep. In this research, 16 Arabian sheep with an average age of 8 months and weight 28±1.5
kg were used. The ratio of concentrate/forage in the treatments was 50:50. Treatments were 
including 1) diet contains wheat straw (control), 2) diet contains crude date palm leaves, 3) 
diet contains crude date palm leaves+ 3 g/kg Natuzyme enzyme and 4) diet contains date 
palm leaves processed with 4 % urea. In this experiment it is considered 21 days for 
adaptation and 14 days for sampling. At the end of the experiment, nutrient digestibility, 
feeding behavior and blood and rumen parameters were determined and the obtained data 
were analyzed in a completely randomized design. Results showed feed intake, digestibility of 
dry matter and organic matter and blood cholesterol level were not influenced by 
experimental diets. However, digestibility of NDF and ADF, blood glucose and urea and 
ruminal ammonia concentration significantly increased in sheep fed with date palm leaves 
processed with urea. A diet containing date palm leaves with urea had the greatest rumination 
and chewing and the highest ruminal pH was observed in the diet containing unprocessed date 
palm leaves. It can be concluded that the processing date palm leaves with urea and or 
enzyme without any negative impact on livestock, improve its nutritive value, also increase 
digestibility. Therefore, it may be used instead of wheat straw in the Arabian sheep diet.
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