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  چکیده

- خوراك، قابلیت هضم مواد مغذي، فرآسنجهدر این آزمایش، اثرات جایگزینی یونجه با سطوح مختلف پوسته پسته بر مصرف 

رأس گوسفند نر  3بدین منظور . هاي تخمیر شکمبه، متابولیتهاي خون و ابقاء نیتروژن در گوسفندان نر بلوچی بررسی شد

دوره آزمایش . اي و شیردانی در قالب یک طرح چرخشی به صورت کامال تصادفی قرار گرفتندبلوچی مجهز به کانوالي شکمبه

، )یونجه(شاهد ) 1تیمارها شامل . بین هر دوره بود Break Timeروز  10گیري و روز نمونه 5روز عادت پذیري،  20شامل

برنامه ) Mixed(ها با استفاده از رویه داده. پوسته پسته بر اساس ماده خشک بود% 30) 3پوسته پسته و % 15+ یونجه % 15) 2

قابلیت هضم کل . خوراك مصرفی تحت تأثیر تیمارهاي آزمایشی قرار نگرفت. تجزیه آماري شدند 1/9ویرایش SASآماري 

داري بین تیمارها نداشت، اما براي پروتئین خام به طور اختالف معنی NDFو  ADFآلی، خشک، مادهلوله گوارش براي ماده

با افزایش پوسته  NDFو  ADFاي پروتئین خام، اي و پس از شکمبهقابلیت هضم شکمبه). P>05/0(دار کاهش یافت معنی

بین تیمارهاي آزمایشی اختالف  pHجمعیت کل پروتوزوآهاي شکمبه و مقدار ). P>05/0(دار کاهش یافت پسته به طور معنی

دار کاهش یافت اما غلظت نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه با افزایش تانن در جیره به طور معنی. داري نشان ندادمعنی

)05/0<P .(دار افزایش یافت گلیسیرید پالسما با افزایش تانن به طور معنیغلظت تري)05/0<P .(هاي کلسترول، اما غلظت

HDL ،LDL  وVLDL نیتروژن مصرفی، نیتروژن دفعی از طریق ادرار و نیتروژن هضم شده به . داري نداشتتغییر معنی

  ).    P>05/0(دار افزایش یافت به طور معنی دار کاهش و نیتروژن دفعی از طریق مدفوع و ابقاء نیتروژنطور معنی

  .پروتوزوآ و ابقاء نیتروژن - قابلیت هضم - مصرف خوراك - تانن:کلیديواژگان 

  

  مقدمه

مقادیر قابل توجهی لذا ). 7(باشد درصد تولید پسته جهان، بزرگترین تولید کننده پسته دنیا می 58ایران با داشتن 

به لحاظ دارا بودن پروتئین، چربی، اسیدهاي چرب غیر اشباع و فیبر بسیار حائز که شودمحصوالت فرعی تولید می

نشان داده ). 12(داشته است استفاده از سطوح متوسط تانن در جیره اثرات سودمندي بر عملکرد حیوان ). 1(اهمیت هستند 

بیوهیدروژناسیون در شکمبه را کاهش داده و  پذیري پروتئین و اخیرا فرآیندتجزیه تولید متان،توانند ها میشده است که تانن

کاهش نرخ تجزیه پروتئین در شکمبه ). 3(دهند پروتئین و اسیدهاي چرب تقریبا غیر اشباع را به سمت دئودنوم جریان 

شود و جابجایی حیوانات تغذیه شده با تانن منجر به کاهش غلظت آمونیاك و همچنین کاهش دفع نیتروژن از طریق ادرار می

که این مسأله از لحاظ ) 4(شوددفع نیتروژن از ادرار به مدفوع باعث ابقاء بیشتر نیتروژن و بهبود بازده استفاده از نیتروژن می

از این رو مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات جایگزینی یونجه با سطوح  .باشدحفظ آلودگی محیط بسیار مفید می
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هاي تخمیر شکمبه، متابولیتهاي خون و ابقاء قابلیت هضم مواد مغذي، فرآسنجهمختلف پوسته پسته بر مصرف خوراك، 

  .نیتروژن در گوسفندان نر بلوچی انجام شده است

  

  ها مواد و روش

کیلوگرم در  35±2اي و شیردانی با میانگین وزنی رأس گوسفند نر بلوچی مجهز به کانوالي شکمبه 3در این آزمایش از 

ماده % 30) 3(و تیمار % 15) 2(شاهد، تیمار ) 1(تیمار : تیمارهاي آزمایشی شامل. قالب یک طرح چرخشی استفاده شد

 5روز عادت پذیري،  20روز شامل 35هاي آزمایشی به مدت جیره. شدخشک کل جیره پوسته پسته که جایگزین یونجه می

خوراك گیري در دوره نمونه. بین هر دوره آزمایشی به گوسفندان تغذیه شد) Break Time(روز  10روز جمع آوري و 

اي جهت آنالیز شیمیایی براي تعیین قابلیت هضم و ابقاء و نمونهوزن کشی  ، مدفوع و ادرار تولیدي، پس ماندهمصرفی

ساعت  8ساعت تا 5/0هر  دهی و در فواصل زمانیقبل از خوراك، pHمایع شکمبه به منظور تعیین . نیتروژن برداشته شد

و شمارش پروتوزوآها  همچنین براي تعیین نیتروژن آمونیاکی. شداز محل کانوالي شکمبه گرفته دهی بعد از خوراك

نمونه شیردانی بر اساس زمان بندي خاصی به منظور تعیین قابلیت هضم . شکمبه انجام گرفتمحتویات گیري از نمونه

- داده .انجام شد هاي خونمتابولیتگیرياندازهجهت  گیريهمچنین خون. ان برداشته شداي از محل کانوالي شیردشکمبه

  .مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفتند 1/9ویرایش  SASبرنامه آماري ) Mixed(هاي حاصل از آزمایش با رویه 

  

  نتایج و بحث

و همچنین ماده خشک و ماده آلی مصرفی به  مصرفی NDFو  ADF، چربی خام ماده خشک، ماده آلی، پروتئین

سایر محققین نیز نتایج مشابهی با . ازاي وزن بدن و وزن متابولیکی تحت تأثیر تیمارهاي آزمایشی قرار نگرفت

و  ADFآلی، چربی، خشک، مادهقابلیت هضم ظاهري کل لوله گوارش براي ماده ).8و  12(اندگرفته مطالعه حاضر

NDF اما در تیمارهاي داراي پوسته پسته نسبت به شاهد روند کاهشی مشاهده . نداشتاري بین تیمارها داختالف معنی

). P>05/0(دار کاهش یافت قابلیت هضم پروتئین خام در تیمارهاي داراي پوسته پسته نسبت به شاهد به طور معنی. شد

%) 9/4(2هاي دلیل افزایش میزان چربی در جیرهتواند به قابلیت هضم چربی با افزایش پوسته پسته افزایش یافت که می

اي ماده خشک، ماده آلی و چربی اي و پس از شکمبهقابلیت هضم شکمبه. باشد%) 2/4(نسبت به شاهد  %) 1/5(3و 

با  NDFو  ADFاي پروتئین خام، اي و پس از شکمبهاما قابلیت هضم شکمبه. داري بین تیمارها نداشتاختالف معنی

محققین مختلفی نیز تأثیر تانن پوسته پسته را بر قابلیت ). P>05/0(دار کاهش یافت ش پوسته پسته به طور معنیافزای

پروتوزوآهاي کل تانن جمعیت افزودن).6و  1(اند که کامال با نتایج حاضر مطابقت دارد هضم مواد مغذي گزارش کرده

اما . داري نشان ندادنیز بین تیمارهاي آزمایشی اختالف معنی pHمقدار . دار نبود، اما این کاهش معنیرا کاهش دادشکمبه 

  ).1(جدول ). P>05/0(کاهش یافت  داربه طور معنیغلظت نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه با افزایش تانن در جیره 

  آمونیاکی شکمبه در گوسفندان نر بلوچی و غلظت نیتروژن pHتأثیر استفاده از سطوح مختلف پوسته پسته بر جمعیت کل پروتوزوآها،  -1جدول 

P-valueهاي آزمایشیجیرهايهاي تخمیر شکمبهفرآسنجه

SEMtreattimeTreat * timeپوسته پسته% 30پوسته پسته% 15یونجه

Log10/ml(06/300/399/2062/0935/00001/0<540/0(پروتوزوآ 

pH41/648/648/6017/0331/00001/0<977/0

)mg/dl(نیتروژن آمونیاکی 
a

42/15
b

91/14
c

96/13160/0023/00003/0295/0
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  ).P>05/0(دار وجود دارد هاي با حروف متفاوت، اختالف معنیدر هر ردیف بین میانگین

) 11(پوچاال .)5و  6(اثرات تانن بر پروتوزوآهاي شکمبه در مطالعه حاضر با بسیاري از مطالعات همخوانی دارد 

هاي فاقد تانن کمتر بود که ممکن است به هاي حاوي تانن نسبت به جیرهگزارش کرد که غلظت نیتروژن آمونیاکی در جیره

  .داري نداشتمایع شکمبه تأثیر معنی pHدلیل کاهش شکسته شدن پروتئین در شکمبه باشد، اما افزودن تانن به جیره بر 

- نسبت به شاهد به طور معنی 3و  2وتئین خون با افزایش مقدار تانن در تیمارهاي ، مقدار کل پر)2(بر اساس جدول 

. با افزایش میزان تانن باشد شکمبهپذیري پروتئین در تواند به دلیل کاهش نرخ تجزیهکه می )P>05/0(داري کاهش یافت 

مقدار ). 9و  10(یره مشاهده کردند تحقیقات متعددي وجود دارد که کاهش مقدار پروتئین خون را با افزودن تانن به ج

هاي همچنین غلظت آنزیم. داري بین تیمارهاي آزمایشی نداشتنداي خون اختالف معنیگلوکز، آلبومین و نیتروژن اوره

داري نکرد اما با افزودن تانن روند افزایشی تغییر معنی) آسپارتات آمینوترانسفراز و آالنین آمینوترانسفراز(کبدي خون 

- این نتایج با مطالعات یانز. تواند نشان دهنده فعالیت کبد براي دفع اثرات سمی تانن پوسته پسته باشده شد که میمشاهد

داري افزایش یافت گلیسیرید خون با افزایش تانن به طور معنیغلظت تري. مطابقت دارد) 13(رویز و همکاران 

)05/0<P( .هاي کلسترول، اما غلظتHDL ،LDL  وVLDL  فقط روند افزایشی را در تیمارهاي حاوي پوسته پسته

تواند به دلیل اثرات تانن بر بیوهیدروژناسیون اسیدهاي چرب در هاي چربی در خون میافزایش متابولیت. نشان دادند

  ).12(شکمبه و یا احتماال وجود مقادیر باالي چربی غیر اشباع در پوسته پسته باشد 

  هاي کبدي در گوسفندان نر بلوچیهاي خون و آنزیمسطوح مختلف پوسته پسته بر متابولیت تأثیر استفاده از -2جدول 

- هاي خون و آنزیممتابولیت

هاي کبدي

P-valueهاي آزمایشیجیره

 * SEMtreattimeTreatپوسته پسته% 30پوسته پسته% 15یونجه
time

mg/dl(22/5744/5833/57947/0778/0009/0448/0(گلوکز 

)g/dl(کل پروتئین 
a

73/7
b

50/7
c

26/7082/0003/00001/0<633/0

BUN1
(%)95/1064/1001/10161/0281/0001/0141/0

g/dl(77/261/243/2065/0264/0020/0616/0(آلبومین 

AST2
)U/L(44/5411/5822/63462/1538/0345/0165/0

ALT3
)U/L(11/2844/2922/30053/1899/0102/0609/0

)mg/dl(تري گلیسیرید 
c

89/3
b

27/4
a

36/5126/00008/0048/0706/0

mol/l(42/150/157/1078/0913/0522/0951/0(کلسترول 

HDL1
)mol/l(77/081/085/0042/0814/0424/0858/0

LDL2
)mol/l(62/066/068/0034/0904/0402/0917/0

VLDL3
)mol/l  (018/0019/0020/0001/0927/0537/0946/0

  ).P>05/0(دار وجود دارد هاي با حروف متفاوت، اختالف معنیدر هر ردیف بین میانگین

نیتروژن ، با افزایش سطح تانن در جیره، مقدار نیتروژن مصرفی، نیتروژن دفعی از طریق ادرار و )3(با توجه به جدول 

اما مقدار نیتروژن دفعی از طریق مدفوع و ابقاء نیتروژن به طور ). P>05/0(داري کاهش یافت هضم شده به طور معنی

ال ). 9(مطالعات بسیاري وجود دارد که کامال با نتایج مطالعه حاضر در توافق است ).P>05/0(افزایش یافت  دارمعنی

یابد و تانن منجر به کاهش پروتئین در شکمبه حیوانات تغذیه شده با تانن کاهش میگزارش کرد که نرخ تجزیه ) 2(دوبایب 

شود که این مسأله از لحاظ حفظ آلودگی محیط بسیار مفید غلظت آمونیاك و همچنین کاهش دفع نیتروژن از طریق ادرار می

- تر نیتروژن و بهبود بازده استفاده از نیتروژن میبه طور کلی جابجایی دفع نیتروژن از ادرار به مدفوع باعث ابقاء بیش. باشدمی



  1391پنجمین کنگره علوم دامی ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، شهریور 

٤

تر دستگاه هاي پایینها متابولیسم نیتروژن را از شکمبه به سمت بخشتانن. شود که کامال در مطالعه حاضر قابل مشاهده است

.باشدم میبنابراین تأثیر تانن روي متابولیسم نیتروژن در روده بزرگ بسیار مه. دهندگوارش و روده بزرگ شیفت می

  تأثیر استفاده از سطوح مختلف پوسته پسته بر ابقاء نیتروژن در گوسفندان نر بلوچی -3جدول 

هاي آزمایشیجیره)g/d(مقدار نیتروژن 

SEMP-valueپوسته پسته% 30پوسته پسته% 15یونجه

نیتروژن مصرفی از خوراك
a

70/14
b

05/14
c

92/13121/00008/0

دفعی از مدفوعنیتروژن 
b

37/3
b

80/3
a

72/4204/00235/0

نیتروژن دفعی از ادرار
a

12/7
b

25/4
c

15/2720/00006/0

نیتروژن هضم شده
1a

36/9
b

49/7
b

75/6417/00394/0

نیتروژن ابقاء شده
2c

21/4
b

99/5
a

11/7423/00030/0

  ). P>05/0(دار وجود دارد اختالف معنیهاي با حروف متفاوت، در هر ردیف بین میانگین

)Nitrogen Digested(نیتروژن هضم شده = نیتروژن مصرفی × (%) قابلیت هضم پروتئین خام 
1

  

)Nitrogen Retained(نیتروژن ابقاء شده =  نیتروژن مصرفی  -) نیتروژن دفعی مدفوع+  نیتروژن دفعی ادرار (
2  
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Abstract
In this study, we determined the effects of replacing different levels of alfalfa with PH on feed 
intake, digestibility of nutrients, rumen fermentative parameters, blood metabolites and nitrogen 
metabolism in Balochi male lambs. Three male lambs (35±2 kg live weight) equipped with ruminal 
and abomasual cannula were randomly assigned into a changeover design. The experimental period 
was 20 d adaptation, 5 d collection and 10 d break time between the three periods. Treatments 
were: 1) control (alfalfa), 2) 15% alfalfa+15% PH and 3) 30% PH (DM basis). Statistical analysis 
was performed using the MIXED procedure of SAS (P< 0.05). Feed intake was not different 
between treatments. Total tract digestibility for DM, OM, ADF and NDF wasn't significantly 
affected by the diets, but CP in total tract was significantly decreased (P< 0.05). Ruminal and post-
ruminal digestibility of CP, ADF and NDF was significantly decreased as PH increased in the 
diets. Rumen fluid pH and protozoa content of rumen was not affected by the amount of PH in the 
diets, although a tendency to decrease was observed when dietary PH amount increased (P< 0.05). 
Dietary PH content resulted in a decrease in the rumen N-NH3 concentration. Plasma triglyceride 
concentration was significantly increased. But Cholesterol, HDL, LDL and VLDL were not 
influenced by PH content of diet. As tannin was increased in the diets, the nitrogen intake, nitrogen 
excretion from urine and digested nitrogen significantly were decreased. Nitrogen excretions from 
fecal and retained nitrogen were significantly increased, by increased of dietary tannin.
Key words: tannin- feed intake- digestibility- protozoa and retained nitrogen.

mailto:atiehrahimi@ymail.com

