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 چکیده

رأس  4هاي با یا بدون دانه کلزا بر گوارش پذیري مـواد مغـذي و متابولیتهـاي خـونی،     پسته در جیرهپسماندهاي به منظور مطالعه اثر 
اختصـاص داده شـدند. تیمارهـا     به چهار تیمار 4×4کیلوگرم در قالب طرح مربع التین  40±2بلوچی با میانگین وزن  بالغ گوسفند نر

% دانه کلـزا در کنسـانتره (کـه جانشـین سـبوس و      5/5+  1 تیمار )2 ؛کنسانتره %50 -گندم کاه %20 -% یونجه30)1 عبارت بودند از:
ري پـذی % دانه کلـزا در کنسـانتره. گـوارش   5/5+  3 ) تیمار4 ؛کنسانتره % 50 -کاه %20 -پسته پسماندهاي% 30) 3 ؛کنجاله سویا شد)

هاي کبدي تحـت تـاثیر تیمارهـا    پروتئین کل خون و آنزیم وو همچنین غلظت گلوکز  ،NDFو  ADF ،ظاهري ماده خشک، ماده آلی
 تر بودپسته پایین پسماندهايهاي حاوي اي خون در جیرهپذیري ظاهري پروتئین خام و غلظت نیتروژن اورهقرار نگرفت، ولی گوارش

)01/0p<(بوداز سایر تیمارها هاي حاوي دانه کلزا باالتر د خون در جیره. همچنین تریگلیسری )01/0p<(   نتایج نشـان داد اسـتفاده از .
پذیري پروتئین خام، به علـت عـدم معنـی   رغم اثر منفی بر گوارش علی بلوچی پسته در جیره گوسفندان پسماندهايدرصد  30سطح 

  .یگزینی براي بخشی از یونجه جیره منظور گرددتواند به عنوان جا اي میتغذیه  هايداري سایر شاخص

  متابولیتهاي خون -پذیريگوارش -گوسفند بلوچی - پسته پسماندهاي: هاي کلیديواژه

  مقدمه
باشد که امکان استفاده از آن در تغذیه دام وجـود دارد.  از جمله محصوالت فرعی کشاورزي میگیري پسته ضایعات حاصل از پوست

باشند کـه  سبز، خوشه، برگ و مقادیر جزئی مغز و پوسته چوبی و همچنین حاوي تانن می عمده شامل پوسته این محصوالت به طور
پسته به صورت خشک پسماندهاي ). 2پسته به عنوان خوراك دام باشد (پسماندهاي به نظر میرسد مهمترین عامل بازدارنده استفاده از 
پسته در جیره گاوهاي شیرده هلشتاین پسماندهاي ). کاربرد 14و9ان مناسب هستند (و سیلو شده براي استفاده در جیره نشخوارکنندگ

درصـد   35 و 30، 25، 20، 15، 10، 0). سـطوح  مختلـف   6( نـداد در اوایل شیردهی، عملکرد تولیدي گاوهـا را تحـت تـأثیر قـرار     
 25که مصرف بقایاي پسته تـا   ه استنشان داد و نتایج ههاي افشاري استفاده شدپسته به صورت خشک شده در جیره برهپسماندهاي 

ه پسته ب پسماندهايهدف از انجام این آزمایش بررسی اثر استفاده از  ،). بنابراین1باشد (ها میسر میدرصد ماده خشک مصرفی در بره
  پذیري مواد مغذي و متابولیتهاي خون در گوسفندان بلوچی بود.جاي یونجه بر گوارش

  مواد و روشها
اسـتفاده شـد.    4×4کیلـوگرم در قالـب طـرح مربـع التـین       40±2با میـانگین وزن   بالغ راس گوسفند نر بلوچی 4ن آزمایش از در ای

 -کـاه  %20 -% یونجـه 30)1 شدند. تیمارها عبارت بودند از:گوسفندان در قفسهاي انفرادي قرار داده شده و در حد نگهداري تغذیه می
 %20 -پسـته  پسـماندهاي % 30) 3 ؛دانه کلزا در کنسانتره (که جانشین سبوس و کنجاله سویا شـد) % 5/5+  1 تیمار )2 ؛کنسانتره 50%
) 12( NRCها بر اسـاس  % دانه کلزا در کنسانتره (که جانشین سبوس و کنجاله سویا شد). جیره5/5+  3) تیمار4 ؛% کنسانتره50 -کاه

قرار گرفـت. میـزان تـانن موجـود در پسـماند پسـته مـورد اسـتفاده          مورد تغذیهو در حد نگهداري تنظیم و به صورت کامال مخلوط 
دوره  4ها بود. آزمـایش در  آب به صورت آزاد در دسترس دام شیکالتو اندازه گیري شد.-درصد بود که با استفاده از روش فولین68/6
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پـذیري  ي، بـه منظـور تعیـین گـوارش    گیـر گیري انجام گرفت. طی روزهاي نمونهروز نمونه 7پذیري و روز عادت 14روزه شامل  21
ساعت خشک شدند  48درجه به مدت  60هاي خوراك در آون با دماي خوراك انجام شد. نمونه ظاهري، جمع آوري نمونه مدفوع و

از مصـرف خـوراك بـا     پـس سـاعت   3گراد نگهداري گردید. در روز آخر هر دوره، درجه سانتی -20هاي مدفوع در برودت و نمونه
 3000لیتر خون از سیاهرگ وداج هر حیوان گرفته شد و بالفاصله جهت جداسازي سرم، با سـرعت  میلی 10از سرنگ، میزان استفاده 

دقیقه سانتریفوژ شد. سرم هر نمونه به وسیله سرنگ به ظروف پالستیکی مخصـوص انتقـال داده شـد و در     15دور در دقیقه به مدت 
ها شامل ماده آلی، پروتئین خام و عصاره اتري با تکنیـک تجزیـه   د. ترکیب شیمیایی نمونهگراد نگهداري گردیدرجه سانتی -20دماي 
سوسـت و همکـاران   ) به روش ونNDF) و الیاف نامحلول در شوینده خنثی (ADF) و الیاف نامحلول در شوینده اسیدي(3( تقریبی

آمینوترانسـفراز و آسـپارتات آمینوترانسـفراز)    هاي کبدي (آالنینی، پروتئین کل و آنزیمآمینغیر گلوکز، نیتروژن ) تعیین شد. غلظت15(
اسپانیا)  300هاي اختصاصی (شرکت پارس آزمون) و توسط دستگاه آنالیزور اتوماتیک (مدل آلکیون کیت با استفاده از سرمهاي نمونه

  تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.مورد  1/9ویرایش  SAS. نتایج حاصل از آزمایش با استفاده از برنامه آماري تعیین شد

  نتایج و بحث
بـا جـایگزینی   ). <05/0P؛ 1جـدول (تحت تاثیر تیمارها قـرار نگرفـت    NDFو  ADFپذیري ظاهري ماده خشک، ماده آلی، گوارش

دادن  قرار). P>05/0؛ 1جدول( .داري کاهش پیدا کردپذیري ظاهري پروتئین خام به طور معنیپسماندهاي پسته به جاي یونجه گوارش
مطالعات روي ). 10(پذیري مواد مغذي را تحت تاثیر قرار نداد پسماندهاي پسته به جاي سیالژ ذرت در جیره گاوهاي شیري گوارش

درصد ماده خشک باعـث کـاهش قابلیـت هضـم      2هاي گرمسیري نشان داده است افزایش سطح تانن متراکم در جیره تا میزان علوفه
در ) حـاوي تـانن  (استفاده از برگ درخـت کوبراچـو   ). 13(نداشته است  NDFقابلیت هضم ماده آلی و پروتئین شده، ولی تاثیري بر 

بنابرین به نظر ). 4(پذیري ماده خشک و ماده آلی نداشت پذیري پروتئین شد ولی تاثیري بر گوارشجیره گوساله سبب کاهش گوارش
هـا بـر   تـاثیر تـانن   .از اثر آن بر قابلیت هضم ماده خشک و فیبر جیره باشد رسد اثر منفی تانن بر قابلیت هضم پروتئین بسیار بیشترمی

تغییـر در  . پایـدار هسـتند   8تـا   5/3بین  pHبر اساس توانایی آنها در تشکیل پیوندهاي هیدروژنی است که در  پذیري پروتئینگوارش
پـذیري  گـوارش ). 8(اي همراه است قابلیت هضم رودههضم ناشی از مصرف تانن عمدتا با تغییر در الگوي تخمیر شکمبه و تغییر در 

گردان، کتان و کلزا در جیره هاي روغنی آفتاباستفاده از دانه .)P>05/0؛ 1جدول( حاوي دانه کلزا باالتر بود عصاره اتري در تیمارهاي
در آزمایشی بر روي  گاو ) 11( انخراسانی و همکار). 5( ه استماده خشک و ماده آلی نداشت پذیريگوارشگاوهاي شیري تاثیري بر 

و  NDFماده خشک، ماده آلی، پروتئین،  پذیرياثري بر گوارشدانه کلزا  2/13و  9، 5/4، 0شیري گزارش کردند که استفاده از سطوح 
ADF یافته است نسبت به تیمار شاهد افزایش درصد 9و  5/4عصاره اتري در سطوح  پذیريگوارش نداشته، اما.  
)، امـا  P<05/0؛ 2و همچنین آنزیمهاي کبدي تحت تـاثیر تیمارهـا قـرار نگرفـت (جـدول     خون پروتئین کل  و ، آلبومینگلوکز غلظت

 ) 6). بهلـولی و همکـاران(  P>05/0؛2بود. (جدول از سایر تیمارها تر کمپسته پسماندهاي اي خون در تیمارهاي حاوي نیتروژن اوره

 درصـد  6 کردنـد. افـزودن   گـزارش  در جیرهپسماند پسته  درصد 15 سطح تا را کل خون گلوکز و پروتئین در  دارمعنی تغییرات عدم

 کلزا دانه حاوي تیمارهاي خون در تریگلیسرید غلظت). 2( ه استخون نداشت متابولیتهاي بر داري معنی تاثیر جیره در پستهپسماندهاي 

 درصد) 2/13و  9، 5/4، 0کلزا ( دانه مختلف سطوح افزودن که کردند بیان )11همکاران ( و خراسانی. )P>05/0؛2(جدول  باالتر بود

 شـیري  گاوهـاي  درصد دانه کلزا به جیره 14افزودن  در پژوهش دیگري، .ه استنداشت شیري گاوهاي خون گلوکز بر تاثیري جیره به

 خون اوره کاهش متعددي . تحقیقات)7( ه استافزایش داد داريمعنی طور به را تریگلیسرید ولی ه،نداشت گاوها خون گلوکز بر تاثیري

اي اوره نیتروژن بودن پایین حاضر تحقیق در .کردند گزارش تانن حاوي هاي خوراك با تغذیه در تجزیه پروتئین نرخ کاهش علت به را
 آن متعاقـب  و نمـوده  شکمبه خارج هايمیکروب دسترس از را آن پروتئین با تانن شدن باند .داد نسبت تانن وجود به توانمی را خون

 بـاالتر  هضـم  قابلیت و همچنین باالتر چربی سبب به تواندمی خون تریگلیسرید بودن شود. باالمی خون اياوره نیتروژن کاهش باعث
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پسـته را در   پسـماندهاي درصـد   30رسد بتوان سطح با توجه به نتایج باال، به نظر می .باشد کلزا دانه حاوي تیمارهاي در عصاره اتري
ت پذیري پروتئین لزوم انجام مطالعات بیشتر در زمینه حذف یا کـاهش اثـرا  البته کاهش گوارشوسفندان بلوچی استفاده نمود. جیره گ
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 پذیري ظاهري مواد مغذي (درصد): اثر تیمارهاي آزمایشی بر گوارش1جدول  

  
 ماده مغذي

   تیمار

 P-value خطاي استاندارد 4 3 2 1

 09/0 25/0 2/71 2/71 0/69 4/69 ده خشکما

 08/0 29/0 3/74 8/73 0/72 2/72 ماده آلی

 >a6/76 a6/76 b8/70 b9/70 40/0 01/0 پروتئین خام

 >b1/71 a1/75 b3/71 a7/74 28/0 01/0 عصاره اتري
NDF 4/63 2/62 3/63 4/62 18/0 12/0 
ADF 9/48 0/47 3/44 3/48 25/0 57/0 

  باشد.% می5دار در سطح خطاي دهنده وجود تفاوت معنیر هر ردیف نشانحروف متفاوت د
= جیـره پسـماندهاي   4= جیره پسماندهاي پسته، 3دانه کلزا، ₊=جیره یونجه2=جیره بر پایه یونجه، 1تیمارها: 

 دانه کلزا₊پسته

 خونمتابولیتهاي غلظت بر  تیمارهاي آزمایشی : اثر2جدول

   تیمار خونمتابولیتهاي 

 P-value خطاي استاندارد 4 3 2 1

 18/0 69/0 5/60 3/60 8/57 3/58 لیتر)گلوکز(میلیگرم در دسی

 >a8/22 a1/22 b1/17 b8/16 35/0 01/0 لیتر)اي(میلیگرم در دسیاوره نیتروژن

 >b6/4 b0/6 b 9/4 a 2/7 28/0 01/0 لیتر)(میلیگرم در دسی تریگلیسرید

 86/0 31/0 8/36 3/36 4/34 0/36 گرم در لیتر)( پروتئین کل

 91/0 22/0 6/30 4/30 5/29 5/29 (گرم در لیتر) آلبومین

 92/0 78/0 5/26 5/27 1/26 0/27 آالنین آمینوترانسفراز (واحد در لیتر)

 97/0 82/0 5/59 9/58 3/59 9/59 آسپارتات آمینوترانسفراز(واحد در لیتر)

  باشد.% می5دار در سطح خطاي دهنده وجود تفاوت معنینشان حروف متفاوت در هر ردیف
 دانه کلزا₊= جیره پسماندهاي پسته4= جیره پسماندهاي پسته، 3دانه کلزا، ₊=جیره یونجه2=جیره بر پایه یونجه، 1تیمارها: 
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Abstract 
In order to study the effect of pistachio by-products (PB) in diets with or without canola seed on digestibility 
and blood metabolites, four mature Balochi rams (40±2 Kg body weight) were assigned to 4×4 latin square 
design. The treatments were: 1) 30% alfalfa- 20% wheat straw- 50% concentrate, 2) T1+5/5% canola seed in 
concentrate (replaced for soybean meal and wheat bran) 3) 30% PB- 20% wheat straw- 50% concentrate 
4)T3+ 5/5% canola seed in concentrate. Apparent digestibility of DM, OM, NDF and ADF, blood glucose, 
total protein and liver enzymes concentrations were not significantly affected by treatments, but CP apparent 
digestibility and blood urea nitrogen concentration were lower (p<0.01) in diets containing pistachio by-
product. Blood triglyceride was significantly higher (p<0.01) in canola seed diets. The results showed that 
30% PB in sheep diet although shows negative effect on CP digestibility, because of no significant effect on 
other nutritional parameters, it could be replaced with part of diet’s alfalfa. 
Key words: balochi sheep, digestibility, pistachio by-products, blood metabolites 

  

  
  


