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  چکیده 
مصرفی و پروتئین منظور افزایش بازدهی استفاده از ، بهاي پروتئینامکان استفاده از توان محافظتی تانن متراکم در برابر تجزیه شکمبه

، از بخش هوایی گیاه شیرین بیان نخستدر آزمایش . شدهاي پرواري در دو آزمایش بررسی  بره کاهش تراکم پروتئین جیره براي
درصد، سبب کاهش افزایش وزن روزانه و همچنین  6/10به درصد  8/13پروتئین خام جیره از  کاهش. استفاده شدعنوان منبع تانن  هب

هاي بره ياتیلن گالیکول از جیرهبا حذف پلی. روزه شد 50مهربان در یک دوره آزمایشی × هاي نر قزل ضریب تبدیل خوراك در بره
افزودن عصاره آبی اثر  در آزمایش دوم،. شد و بازده خوراك مصرفی بهبود پیدا کردهاي کم پروتئین، سرعت رتغذیه شده با جیره

بررسی روز  50براينر بلوچی  برهراس  20درصد پروتئین خام در 3/11یا  9/13داراي هايجیرهبه  عنوان منبع تاننپسته بهپسماندهاي 
جیره  پسته بهپسماندهاي نشد، افزودن عصاره آبی دیده ه رشد و بازده خوراك بین دو گرودرنرخ داري اگرچه تفاوت معنی. شد

هاي داراي افزودن خوراكها نشان داد که نتایج این آزمایش. بخشیدبهبود  ، نرخ افزایش وزن روزانه رادرصد پروتئین خام 9/13داراي
دام را بسته به میزان تراکم پروتئین جیره هاي پرواري سبب بهبود بازده استفاده از پروتئین جیره شد و عملکرد ي برهتانن به جیره

  .تحت تاثیر قرار داد

  جویی پروتئین، پسماندهاي پسته بیان، صرفهابقا نیتروژن، برگ شیرین :کلمات کلیدي

  مقدمه
دارند،  به پروتیئن هایی که نیاز باالیی ویژه براي دامبه ،هاي پروتئینی، مواد خوراکی گران قیمتی هستند که استفاده از آنها در جیرهمکمل

که  )5(دارند  از پروتئین جیرهگیري بهرهینی در یاز سوي دیگر، نشخوارکنندگان بازدهی پا. دشوهاي تولید میسبب افزایش هزینه
از این رو، بهبود بازدهی پروتئین ). 8( شودنیز میهاي محیطی زیستی بر اتالف بخش زیادي از نیتروژن، سبب ایجاد آلودگی فزون

  .محیطی را نیز کاهش خواهد داد آثار بد زیستهاي تولید، صرفی، فزون بر کاهش هزینهم
براي حیوان  ها راآن فراهمیها و مواد معدنی، ها ترکیبات ثانویه گیاهی هستند که با پیوند شدن با پروتئین و همچنین کربوهیدراتتانن

و  5/3کمتر از  pHها در معموالً پیوند بین پروتئین و تانن. شوندناخته میاي شعنوان ماده ضد تغذیهبه ،دهند و از این روکاهش می
) ماده خشک% 2-4(هاي متراکم هاي متوسط تاننغلظت). 6( کندافزایش پیدا می پروتئین پذیريگوارشو شودمیشکسته  8بیشتر از 

شدند که ن افزایش تولید و پروتئین شیر در گاو هاي عملکردي دام مثل بازده تولید مثلی و رشد پشم و همچنیسبب بهبود شاخص
بهبود براي تانن  گیاهان داراي ، بررسی امکان استفاده ازپژوهشهدف این ). 6(افزایش بازدهی پروتئین مصرفی است  ناشی از عمدتاً

  .هاي پرواري بود جیره خوراکی برهدر پروتئین خام  تراکمکاهش و در پی آن، بازدهی پروتئین مصرفی، 

  هاواد و روشم
روز در  50 براي) کیلوگرم وزن بدن 9/23±2/5( مهربان× بره نر قزل 24، نخستدر آزمایش . دو آزمایش انجام شد پژوهش دراین 

بخش هوایی گیاه شیرین بیان پس از . درصد پروتئین خام تغذیه شدند 6/10یا  8/13 دارايهاي خوراکی دو گروه آزمایشی باجیره
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اتیلن براي غیر فعال کردن تانن متراکم موجود در برگ شیرین بیان، پلی. افزوده شددر هواي آزاد، به جیره  برداشت و خشک شدن
مقدار خوراك مصرفی و . هر گروه افزوده شد يهاي خوراکی نیمی از برهکیلو گرم ماده خشک به جیرهدر هر گرم 4میزان به گالیکول

گیري از سیاهرگ گردن انجام شد و پس از جداسازي پالسما، غلظت گلوکز، خون .شد گیريرشد و ضریب تبدیل خوراك اندازهنرخ 
  در آزمایش دوم،. شدندگیري هاي الشه اندازهها کشتار شدند و برخی فرآسنجهدر پایان آزمایش بره. گیري شداوره و کلسترول اندازه

عنوان منبع به پاالیش شدناز پس در آب سرد خیسانده شده و  3به  1ساعت با نسبت  24 برايپسته پس از پوست گیري پسماندهاي 
هر . درصد پروتئین خام تهیه شد 3/11و  9/13داراي ي خوراکی با انرژي متابولیسمی یکسان امادو جیره. به جیره افزوده شدندتانن 

پسته به پسماندهاي عصاره آبی . شد خورانده )کیلوگرم وزن بدن  25/26±30/3(راس بره نر بلوچی 10هاي آزمایشی به یک از جیره
هاي آزمایشی از گروهیک هر  يهاي خوراکی نیمی از برهجیره با) وزنی -حجمی(1 به  5/0صورت روزانه تهیه شد و به نسبت 

غلظت . گیري شدروز اندازه 50 يدر یک دورهمقدار ماده خشک مصرفی، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل خوراك . شدآمیخته 
- و تعادل نیتروژن نیز اندازهغذایی اد وپذیري ظاهري مگوارش. شدگیري هاندازآزمایش  45ي خون، در روز اي و اورهمونیاك شکمبهآ

قالب طرح در هاداده .هاي انفرادي و با دسترسی آزاد به آب و خوراك قرار داده شدندها در قفسهر دو آزمایش، برهدر . گیري شد
  .واکاوي شدند )SASافزار نرمبا ( فاکتوریلآرایش و با  کامالً تصادفی

  نتایج و بحث
درصد، سبب کاهش نرخ رشد و ضریب تبدیل خوراك در  6/10به  8/13از  در آزمایش نخست، کاهش تراکم پروتئین خام جیره

هاي مهربان که با بین بره داري در نرخ رشد و ضریب تبدیل خوراكتفاوت معنی) 2(ابراهیمی و همکاران . مهربان شد× هاي قزل  بره
اتیلن گالیکول به طور کلی افزودن پلیاگرچه به. درصد پروتئین خام تغذیه شده بودند، گزارش کردند 14یا  10داراي  هايجیره
هایی که ، اما در بره)1جدول (داري بر مصرف ماده خشک، نرخ رشد و ضریب تبدیل خوراك نداشت هاي خوراکی، اثر معنیجیره
اتیلن گالیکول دریافت کرده بودند، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل خوراك نسبت به گروهاي هاي کم پروتئین همراه با پلیهجیر

داراي مقدار باالي پروتئین خام،  هايهاي تغذیه شده با جیرهمصرف خوراك، نرخ رشد و بازده خوراك مصرفی در بره. دیگر کمتر بود
هاي داري باالتر از برهطور معنیي پالسما در تیمار پر پروتئین بهغلظت اوره. بیان قرار نگرفتر برگ شیرینتحت تاثیر تانن موجود د

داري بر غلظت اوره و گلوکز پالسما نداشت اما غلظت بیان اثر معنیتانن موجود در برگ شیرین. ي کم پروتئین بودتغذیه شده با جیره
. داري باالتر بودطور معنیاتیلن گالیکول دریافت کرده بودند بههاي خوراکی را همراه با پلیجیرههایی که کلسترول در پالسماي بره

  .جز چربی موجود در ناحیه شکمی و چربی پیرامون کلیه و قلب، تحت تاثیر تیمارهاي آزمایشی قرار نگرفتهاي الشه، بهویژگی
هاي بلوچی تغذیه فزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل خوراك بین برهداري در مصرف ماده خشک، ادر آزمایش دوم، تفاوت معنی

در ) 3(و همکاران   Haddadو ) 1(و همکاران  Dayani يوسیلهبه اينتایج مشابه. هاي کم و پر پروتئین دیده نشدشده با جیره
هاي  پسته به جیره عصاره آبی پسماندهاياگرچه افزودن . درصد پروتئین گزارش شد 14و  12داراي  هايهاي تغذیه شده با جیره بره

هاي پر پروتئین، نرخ رشد و ضریب تبدیل هاي تغذیه شده با جیرهها نداشت، اما در برهداري بر عملکرد برهکم پروتئین، اثر معنی
، با این وجود تفاوت هاي پر پروتئین بیشتر بودهاي تغذیه شده با جیرهمیزان پروتئین دریافتی در بره ).2جدول (خوراك بهتر شد 

به  9/13هاي نر بلوچی از کاهش درصد پروتئین خام در جیره خوراکی بره. پذیري ظاهري مواد غذایی دیده نشدداري در گوارشمعنی
ي پسته به جیره همچنین افزودن عصاره آبی پسماندهاي. سبب کاهش دفع نیتروژن از ادرار و در نتیجه افزایش ابقا نیتروژن شد 3/11

افزایش غلظت آمونیاك در مایع شکمبه و همچنین غلظت اوره پالسما پس از . ها را افزایش دادپر پروتئین، ابقا نیتروژن در بره
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 اثر عصاره آبی پسماندهاي این. هاي حاوي عصاره پسماندهاي پسته دریافت کرده بودند کمتر بودهایی که جیرهدهی در برهخوراك

  .هاي کم پروتئین بیشتر بودهاي پر پروتئین نسبت به جیرهه با جیرههاي تغذیه شدپسته در بره

  مهربان×هاي نر قزلبر عملکرد پرواري بره  CP×PEGو برهم کنش) PEG(اتیلن گالیکول ، پلی)CP(اثر تراکم پروتئین جیره  -1جدول 

  هاهاي عملکرد پرواري برهفراسنجه

  خطاي  تیمارهاي آزمایشی
  استاندارد 

  داريسطح معنی

LP+PEG LP-
PEG HP+PEG HP-

PEG CP  PEG  CP×PEG  
  010/0  757/0  026/0  61/1  2/24  0/20  5/23  8/28  )کیلو گرم(وزن بدن در شروع آزمایش 
  179/0  704/0  932/0  24/1  2/33  8/29  4/30  9/32  )کیلو گرم(وزن بدن در پایان آزمایش 
  100/0  102/0  139/0  46/40  1/919  8/901  7/905  0/776  )گرم(ماده خشک مصرفی
  434/0  174/0  >001/0  80/13  0/186  2/179  8/131  6/97  )گرم(افزایش وزن روزانه 

  a1/10  b3/7  b3/5  b4/5  79/0  001/0  119/0  005/0  ضریب تبدیل خوراك
a  و b :دار بین تیمارهاي آزمایشی استمعنی نبود تفاوت معنیحروف مشابه در هر ردیف به.  

 هـاي نـر  بر عملکرد پـرواري بـره   CP×PBE و برهم کنش) PBE(پسته  ، عصاره آبی پسماندهاي)CP(اثر تراکم پروتئین جیره  -2جدول 
  بلوچی

  هاهاي عملکرد پرواري برهفراسنجه
  خطاي  تیمارهاي آزمایشی

  استاندارد 
  داريسطح معنی

LP+PBE LP-PBE HP+PBE HP-PBE CP  PBE  CP×PEG  
  649/0  726/0  916/0  67/1  4/26  9/27  3/26  1/26  )کیلو گرم(زمایش وزن بدن در شروع آ

  980/0  830/0  506/0  78/1  9/37  6/37  7/35  2/36  )کیلو گرم(وزن بدن در پایان آزمایش 
  288/0  972/0  102/0  86/66  3/1109  7/1032  6/908  3/990  )گرم(ماده خشک مصرفی
  080/0  021/0  365/0  57/7  0/231  8/193  6/207  7/201  )گرم(افزایش وزن روزانه 

  892/0  104/0  180/0  26/0  8/4  2/5  4/4  9/4  ضریب تبدیل خوراك
  

ي بازده پروتئین مصرفی براي کاهش تراکم عنوان ترکیبات افزایش دهندهبه) 9(گوئه و یا اسید لینولئیک کونژه) 7و  4(موننسین 
این ترکیبات سبب بهبود نرخ رشد و ضریب . د استفاده قرار گرفته استآمیزي مورطور موفقیتپروتئین در جیره نشخوارکنندگان به

داري بر هاي پر پروتئین اثر معنی، در جیرهاین با وجود .هاي کم پروتئین شدندتبدیل خوراك در گاوهاي گوشتی تغذیه شده با جیره
هاي تغذیه شده با بیان در برهبرگ شیرین در پژوهش کنونی نیز بیشترین اثر تانن موجود در. عملکرد گاوهاي گوشتی نداشتند

هاي بلوچی تحت تاثیر غلظت پروتئین جیره قرار نگرفت اما افزایش وزن در آزمایش دوم، عملکرد بره. هاي کم پروتئین دیده شد جیره
اي آزمایشی دیگر باالتر گرم در روز و نسبت به تیماره PBE ،231درصد پروتئین خام همراه با  9/13ي داراي ها در جیرهروزانه بره

درصد پروتئین  7/14داراي هاي بلوچی تغذیه شده با جیرهگرم را براي بره 230، افزایش وزن روزانه )10(زاده و همکاران ولی. بود
، بهبود اي براي اثرگذاري بر عملکرد دام باشدرسد، زمانی که تراکم پروتئین جیره در سطح حاشیهنظر میبنابراین به. گزارش کردند

ها نتایج این آزمایش .تواند عملکرد دام را افزایش دهدراندمان استفاده از پروتئین با افزودن ترکیباتی مانند موننسین یا تانن به جیره می
به پرواري سبب بهبود بازده پروتئین مصرفی شد و عملکرد را بسته  هاي ي برهجیره دراستفاده از ترکیبات داراي تانن نشان داد که 

  .میزان تراکم پروتئین جیره تحت تاثیر قرار داد
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Abstract  
Two experiments were conducted to investigate the effect of tannins in low-protein diets on feedlot 
performance of lambs. In Exp. I; twenty four Ghezel×Mehraban crossbred male lambs (3-4 months old, 
23.9±5.2 kg BW) were fed a low (10.6%; LP) or high (13.8%; HP) protein diet. Dried licorice 
(Glycerryzeaglabra L.) leaves were used as a source of  tannins  in the diets. Half of the lambs (n=6) in each 
group also received polyethylene glycol (PEG; 40 g/kg DM) in their diets to inactivate tannins. The lambs 
fed the LP diet had lower growth rate and higher feed conversion ratio (FCR) than HP lambs. The interaction 
effect of protein level and licorice leaf tannin showed about 28% and 25% improvement in FCR and average 
daily gain (ADG) in lambs fed the LP diet respectively, whereas no effects of tannins on FCR and ADG 
were observed for HP group. In exp. II, twenty Baluchi ram lambs (4-5 months old, 26.25±3.30 kg BW) 
were fed a low (11.3%) or a high protein (13.9%) diet with or without an aqueous extract of pistachio by-
products (PBE). The effect of dietary protein levels on ADG and FCR of lambs was non-significant. 
However, PBE improved the performance and nitrogen retention in lambs fed the high protein diet. No 
effects of PBE were observed on ADG and FCR in the low protein diet. The results of these experiments 
showed that the low levels of tannins in the licorice leaves or PBE could exert a protein-sparing potential 
depending on dietary protein level. 
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