
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 

 

 

 
 

موز با خرمای ضایعاتی بر  تأثیر سطوح متفاوت سیالژ برگ و ساقۀ درخت

 های خون گوسفند خوراک، سنتز پروتئین میکروبی و فراسنجه مصرف
 

 

 3محمدمهدی شریفی حسینی ،3خضری امین، *2دیانی امید، 1منوره قدوسی

 

 کرمان باهنر شهید دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه، دامی علوم مهندسی ارشد، گروه کارشناسی دانشجوی .1

 کرمان باهنر شهید دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه، دامی علوم مهندسی دانشیار، گروه. 2

 کرمان باهنر شهید دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه، دامی علوم مهندسی استادیار، گروه. 3
 

 07/04/1394تاریخ پذیرش مقاله:  25/11/1393تاریخ وصول مقاله: 

 

 چكيده

 ت لیادی، و  میکروبای  پاروتئین  با خرمای ضایعاتی بر مازۀ خشک مار ی، زر تحقیق حاضر، اثر تغذیۀ ییالژ برگ و یاقۀ زرخت م ز
کیلا گرم   85روز  برریای  اد    21بالب زر قالب طرح کرخشی زر کهار زورۀ  نر گ ی ند رأس با این از  از کهار خ ن های  راینجه

 ایمیایی و   ترکیاب  تعیین از پ    د ییل  روز 45 مدت به و مخل ط هم خرمای ضایعاتی با کیل گرم 15 با برگ و یاقۀ زرخت م ز
 زرصد مازۀ خشک ایان از  21، و 14، 7) اهد(،  زر یط ح ص ر آزمایشی های جیر  برگ و یاقۀ زرخت م ز زر ییالژ ارزیابی حتی،

دان  اد  زر گ یا ن   خا ز اخناااص زاز  نیناروژن ابقااا     رت ۀ بتیار خا ب را باه   20های حتی، ییالژ با نمرۀ  بات جه به ارزیابی   د
زرصاد یایالژ،   21و  14های حااوی   قابلیت همم مازۀ خشک جیر   (P<05/0زرصد ییالژ کمنر از گرو   اهد ب ز ) 21 د  با  تغذیه

میانگین آالنن ئین ز عی، ایایداوریک، و کال مشانقات پا رینی       (P<05/0زرصد ییالژ ب ز )7های  اقد ییالژ یا حاوی  کمنر از جیر 
(  ا ازایس نیناروژن و یاننز پاروتئین     P<05/0ص رت خطی ا زایس پیادا کارز )   ایس یطح ییالژ زر جیر  بهازرار زر گ ی ندان با ا ز

(  با P<05/0 د  با جیرۀ بدون ییالژ ب ز ) بیشنر از گ ی ندان تغذیه زرصد ییالژ21 د  با جیرۀ حاوی  میکروبی زر گ ی ندان تغذیه
 ،برایااس نناایج تحقیاق حاضار     ( >05/0Pص رت خطی ا ازایس یا ات )    ن بهگلیتیرید خ ، غلظت تری ا زایس یطح ییالژ زر جیر 

بدون ایجاز تغییر زر ماازۀ خشاک ماار ی،     برگ و یاقۀ زرخت م ز با خرمای ضایعاتی زر جیرۀ گ ی ند،زرصد ییالژ 21این از  از 
 زهد  یننز پروتئین میکروبی را ا زایس می

 های خ ن، مازۀ خشک مار ی  ،  راینجهزرخت م زبرگ و یاقۀ  تی، ییالژپروتئین میکروبی، خرمای ضایعا ها: واژه كلید
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 مقدمه

زلیال عادم زینریای باه ما از       زر صنعت پرورش زام باه 

هاای ت لیاد،    خ راکی با کی یت باال یا برای کاهس هزیناه 

تمایل به این از  از محا الت  رعی کشااورزی ا ازایس   

 رعاای یا نااه ایاات  ایاان از  مطلاا ب از محااا الت    

عن ان من ع انرژی زر تغذیۀ نشخ ارکنندگان،  کشاورزی به

محیطای اهمیات زارز  گیاهاان     ازنظر اقنااازی و زیتات  

گرمتیری و محا الت  رعی کشاورزی مناابع خا راکی   

باارز ی برای حی انات اهلی هتنند و زر  رایط یخت و 

ت انناد ت یاط نشاخ ارکنندگان     کم  ز م از خ راکی مای 

  (1مارف   ند )

 زا اانن زلیاال بااه بل کتاانان جناا ب از هااایی بخااس

 هاای  یا ر   وج ز و مرغ ب، های زمین منایب، ه ای و آب

  منایاب هتانند   ما ز  پارورش  برای غنی، بتیار زیرزمینی

 ای ویاژ   م قعیت بارزهی زمان ک تاهی علت به م ز زرخت

نتا ناً   یاطح  مرطا ب  و گرم مناطق زر که نح ی به زارز،

 یا ناه  اخناااص  محاا ل   لید اینپرورش و ت به وییعی

 گیاا   ایان  از هاایی  قتمت می  ، برزا ت از پ (  6) ایت

 هاا  برگ و از یاقه  راوانی به ت لید حجم که   ز می هرس

ت اند جایگزین بخشای از عل  اه زر جیار      انجامد و می می

 زر خشاک ماازۀ   تان  20 تاا  13 باین  بقایا این میزان    ز

ژ یاقه و برگ زرخات ما ز   ییالایت    د  برآورز هکنار

ازنظر ارزش غذایی، احنیاجات زام را زر یاطح نگهاداری   

هاای نینروژنای    کند و زر ص رت ا ازوزن مکمال   تأمین می

زا )ماننااد خرمااا(، ارزش غااذایی آن  )ماننااد اور ( و اناارژی

عنا ان بخشای از خا راس     ت ان از آن به یابد و می به  ز می

 زرخات  ضایعات  (3)رز های منطقه این از  ک ای زام عل  ه

هاای   کرب هیادرات  میازان کام  و  رط بات بااال  زلیل  به م ز

منایب   دنبدون  رآوری ق لی برای ییل  ،محل ل زر آب

 ،بل کتانان  ۀزر منطقا   کرزن م از خ راکیییل  (6) نیتت

ثر باارای ف، رو اای ماازارزای  هااای زور  کااه خشکتااالی

کاه   ایتم ز  زرخت جل گیری از اتالف و  تاز ضایعات

  مین خا راس زام زا انه با اد   أت اند نقس مهمای زر تا   می

عن ان من ع قندی( باه   ا زوزن خرمای ضایعاتی به ییالژ )به

ا ازوزن    (3)کاهاد   میزان  ایان ت جهی از اییدینۀ آن مای 

خرمای ضاایعاتی باه یایالژ بارگ و یااقۀ زرخات ما ز،        

  خ راکی آن را به  ز بخشد  ت اند تخمیر و خ ش می

 تغذیاۀ  تاأثیر  برریای  انجام پاژوهس حاضار،  هدف از 

 خرماای  باا  م ز زرختیاقۀ  و برگ ییالژ من اوت یط ح

خشک مار ی، پروتئین میکروبی ت لیدی، مازۀ  بر ضایعاتی

 های خ ن گ ی ند ب ز  و  راینجه

 

 ها مواد و روش

این آزمایس زر گرو  علا م زامای زانشاگا   اهید بااهنر      

کیلا گرم بارگ و    85ژ کرمان اجرا  د  برای تهیاۀ یایال  

 هام  خرمای ضایعاتی باا  کیل گرم 15با  یاقۀ زرخت م ز

روز زر یاااطل و زر مکاااانی  45مااادت  مخلاا ط و باااه 

 یمیایی  پ  از این مدت، ترکیب .یرپ  ید  ییل   دند

(10 ،)pH،  ( یایالژ تعیاین و زر تهیاۀ    5) ص ات حتیو

های آزمایشی  امل:  های آزمایشی این از   د  جیر  جیر 

  جیرۀ  اهد )بدون ییالژ برگ و یاقۀ زرخت ما ز باا   1

زرصد ییالژ بارگ و  7  جیرۀ زارای 2خرمای ضایعاتی(، 

  جیارۀ زارای  3یاقۀ زرخت ما ز باا خرماای ضاایعاتی،     

زرصد ییالژ بارگ و یااقۀ زرخات ما ز باا خرماای       14

زرصد ییالژ بارگ و یااقۀ   21  جیرۀ زارای 4ضایعاتی و 

هاا   (  جیار  1ب ز )جدول  زرخت م ز با خرمای ضایعاتی

 4انرژی مناب لیتمی و پروتئین خام یکتاانی زا انند  از   

رأس گ ی ند نر بالب کرمانی )کهاریاله( با میانگین وزنی 

کیل گرم زر قالب طارح کرخشای زر کهاار زورۀ     2±42

 روز  این از   د 21
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 خشک(ۀ ماد های آزمایشی )براساس . مواد خوراكی و تركیب شیمیایی جیره1جدول 

 م از خ راکی )زرصد(
  )زرصد( زر جیر  یطح ییالژ 

 21 14 ه ت 0

 15 20 25 30 عل  ۀ خشک ی نجۀ خرز د 

 4 6 8 10 کا  گندم خرز د 

 21 14 7 0 ضایعاتی خرمای با زرخت م زیاقۀ  و برگ ییالژ

 29 5/29 5/29 8/28  د  زانۀ ج  آییاب

 6 8 5/9 12  د  زانۀ یرت آییاب

 2/12 11 5/9 2/8 لۀ ی یاکنجا

 8/10 5/9 5/9 9 ی  س گندم

 5/1 5/1 5/1 5/1 1مکمل م از معدنی و وینامینی

 5/0 5/0 5/0 5/0 نمک

     2ترکیب  یمیایی

 59/2 59/2 58/2 58/2 انرژی مناب لیتمی )مگاکالری زر کیل گرم(

 97/13 97/13 96/13 95/13 پروتئین خام )زرصد(

 83/75 64/79 47/83 29/87 مازۀ خشک )زرصد(

 33/3 10/3 83/2 59/2 کربی خام )زرصد(

 70/91 93/91 12/92 32/92 مازۀ آلی )زرصد(

 90/32 20/33 99/33 50/34 الیاف نامحل ل زر   یندۀ خنای )زرصد(

 70/19 90/19 21/20 44/20 الیاف نامحل ل زر   یندۀ اییدی )زرصد(

 16/49 88/48 30/48 04/48 د(های غیرالیا ی )زرص کرب هیدرات

 Fe (3000،)Cu  (300 ،)Mnگارم  اامل    (، و عناصر معدنی برایاس میلیIU 100) E (، وینامینIU 100000) D3(، وینامین IU 500000) A  وینامین 1

(300 ،)Ca (2000 ،)Zn (3000 ،)P (90000 ،)Co (100 ،)Na (50000 ،)I (100 ،)Mg (19000 و ،)Se (1 هتنند ) 

 ( تعیین  دند 34و  16های ایناندارز ) ( با روش26جز انرژی مناب لیتمی ) های آزمایشی به   تمام ترکی ات  یمیای جیر 2

 

 24گیاری زر طا ل    روز نم نه 5میزان ازرار ت لیدی زر 

قارار   هاای منااب لیکی   هایی که زر زیر ق   یاعت با ظرف

منظاا ر جلاا گیری از ر ااد  آوری  ااد  بااه زا اات، جمااع

ها و اتاالف نیناروژن ازرار، ایایدینۀ ازرار زر زماان      اکنریب

مارس  لینر اییدیا ل  ریک   میلی 110آوری با ا زوزن  جمع

کااهس زاز    3به کمنار از   آوری، زرصد به ظروف جمع10

گیری  اد و     زر پایان هر روز، اییدینۀ هر نم نه انداز  د

 3کرزن اییدیا ل  ریک باه زیار     زر ص رت لزوم با اضا ه

 دۀ هر حیا ان   آوری های ازرار جمع کاهس زاز   د  نم نه

لینار از ازرار   میلی 20زر پایان هر زور  با هم مخل ط  د و 

گاراز   زرجاۀ یااننی   -5برای تجزیۀ آزمایشگاهی زر زماای  

هاای ازرار   میزان آالنن ئین م ج ز زر نم ناه نگهداری  د  

یک هاای ایایدکلریدر   معرفو با  (14)  د  به روش ت صیه

گرم مازۀ  0665/0کرزن  م الر )از حل 23/0 نیل هیدرازین 
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 05/0یایانید   لینر آب مقطر(، پناییم  اری  میلی 20  ق زر 

لینار   میلای  20گرم مازۀ   ق زر  334/0کرزن  )از حل م الر

لینار از   میلای  6/8ما الر )  5/0کلریادریک   آب مقطر(، ایید

ب مقطار(،  لینار آ  میلای  200ما الر باا    5/0کلریدریک  ایید

گارم یا ز زر    4ما الر )  5/0ی ل  ریک غلیظ، یا ز   ایید

 گیری  د  انداز لینر آب مقطر(، و آب مقطر،  میلی 200

لینر آالننا ئین زر   میلی 50کرزن  محل ل ایناندارز از حل

لینار آب   میلای  500م الر و یپ   01/0لینر ی ز  میلی 100

، 2، 5/1، 1 ،5/0، 25/0 د  ایناندارزها  امل  مقطر یاخنه 

لینر آب مقطر  میلی 5لینر از این س ایناندارز زر  میلی 5/2و 

، 03/0، 02/0، 01/0، 05/0هاای   ترتیب باا غلظات   ب ز و به

زر   لینر آالنن ئین تهیه  اد  گرم زر میلی میلی 05/0، و 04/0

 های ازرار با زینگا  حمام  راصا ت  این روش، ابندا نم نه

زقیقاه   2مادت   به ن آلمان(،  رکت بندلی-H255PK-)مدل 

باا   40باه   1یازی ی نیکیت  د و یپ  به نتا ت   همگن

لینار از   میلای  25/0آب مقطر رقیق  دند  زر مرحلاۀ بعاد،   

نم نه با تکرار برزا نه و به همرا  زو ل له برای بالنک )آب 

ل له برای ایناندارزها به زاخال ل لاۀ آزماایس     12مقطر( و 

هاا   لینار آب باه آن   میلای  25/1، اننقال زاز   د و پ  از آن

لینار یادیم هیدروکتاید     میلای  25/0همچناین   اضا ه  د 

ما الر باه هار ل لاه اضاا ه و ورتکا   اد و         5/0)ی ز( 

زقیقااه زر آب جاا ش قاارار گر اات  پاا  از   7ماادت  بااه

لیناار  میلاای 3/0زر پاا زر یااف،   هااا نم نااه کاارزن خنااک

لیناار  نیاال   میلاای 25/0ماا الر( و  5/0ایاایدکلریدریک )

زقیقه به  7مدت  به   یپ یدرازین اضا ه و مخل ط گرزیده

 75/0حمااام آب گاارم مننقاال  اادند  پاا  از یرز اادن،  

ها اضا ه  د  زرنهایات   لینر اییدکلریدریک رقیق به آن میلی

ییانید به اولین ل له اضا ه  لینر پناییم  ری میلی 25/0مقدار 

ها  ثانیه ورتک   د  میزان جذب ن ری نم نه 12مدت  و به

زقیقااه، بااا زیاانگا  ایااپکنرو ن منر ) اارکت  20زر ماادت 

CECIL ،series 2 ،CE 292)  نان منر زر  522زر ط ل م ج

مقابل بالنک قرائت  د  یاپ  باا خاط ایاناندارز میازان      

محایا ه   1باا رابطاۀ   ابقای نینروژن،  آالنن ئین محای ه  د 

  د: 

(1  ) 

  ی=ابقاا نینروژننینروژن مار-)نینروژن ازرار+نینروژن مد  ع(

ما ل زر روز(،   میزان ز ع روزانۀ آالنن ئین ازراری )میلی

م ل زر روز(، ز اع کال     د  )میلی های جذب میزان پ رین

م ل زر روز ) ارض بار ایان     مشنقات پ رین برایاس میلی

ایاات کااه میاازان ز ااع آندوژن یاای مشاانقات پاا رینی زر  

ن ماا ل زر روز ایاات( و ت لیااد نینااروژ  میلاای 2گ یاا ند 

 4، 3، 2ترتیب با رواباط   به میکروبی )گرم نینروژن زر روز(

 :  (14محای ه  دند ) 5و 

آالنن ئین ز عی  =  89/0) ×   اد  زر ازرار  کل پا رین تر اح  

)mmol/d((– (2   )                                       (54/0  

Pa = MN÷ (3         )                                   727/0  

PDe = 84/0  Pa+ (4                                           )2  

Microbial Nitrogen=

mmol
X 

day

/ /

 
 

 

 

70

0 116 0 83 1000
(5    )         

م ل زر روز(،   د  )میلی پ رین جذب Pa :زر این رابطه

 MNنینروژن میکروبی )گرم نینروژن زر روز(، و X   میازان

  م ل زر روز( ایت ها )میلی جذب پ رین

زر آخاارین روز هاار زور  زر یاااعت صاا ر )پاایس از  

مارف خ راس( از گ یا ندان ازطریاق وریاد وزاج و زر    

 (EDTAهااای آزمااایس حاااوی مااازۀ ضااد انعقاااز )  ل لااه

هاا زر زاخال یااننری ی ژ باا      گیری  د  یپ  نم ناه  خ ن

زقیقه قرار گر ت تا پالیما  10مدت  زور زر زقیقه به 3000

گلیتیرید، کلتانرول،   پروتئین، تریجدا   ز  میزان گل کز، 

زیااانگا  باااا هاااای پالیاااما  ای نم ناااه و نیناااروژن اور 

 کاو زرمان  رکت)کاو  زرمان  رکت ایپکنرو ن منر و کیت

 گیری  دند  انداز  (1117  مارۀ

و رویۀ مخنلط  SASا زار آماری  های حاصل با نرم از ز
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 کماک آزما ن   هاا باه   تجزیه و میاانگین  6برای مدل آماری 

(  روند تغییرات )خطی، 29ها  دند ) ت کی مقایتۀ میانگین

یاقۀ  و زرجۀ زو، و زرجۀ یه( با ا زایس یطح ییالژ برگ

هاای آزمایشای باا     م ز با خرمای ضایعاتی زر جیر  زرخت

 مقایتات منعامد برریی  د 

(6                                )Yijk=μ+Ti+Pj+Ck+eijk  

 گیاری  نغیر وابتانه )صا ت اناداز    م Yijk :زر این رابطه

اثار   Ti  اد ،  میانگین جامعه برای صا ت مطالعاه   μ ، د (   

اثر خطای آزمایس  Eijkاثر حی ان، و  Ckاثر زور ،  Pj، جیر 

 ایت  

 

 نتایج و بحث

برگ و یاقۀ زرخت م ز با خرمای ضایعاتی  ییالژ اییدینۀ

بی های مهم زر ارزیا از  اخص ( 2 جدول) برآورز  د 2/4

تا ان   گیری آن می علف ییل  د  اییدینه ایت که با انداز 

تا حد زیازی به میزان اییدالکنیک ت لید د  زر ییل  و نیز 

  کی یت  رایند تخمیر و وضعیت پایدار ما از ییل  اد  پای   

(  4ایت ) 2/4تا  6/3  اییدینۀ منایب زر ییل  بین (2)برز 

 یا ب زن عل  اه،  هنگام یایل کر  این از  از م از ا زوزنی به

 ا ز    خا راکی مای   به  ز تخمیر زر ییل  و ا زایس خ ش

 زارایهای  کی یت تخمیر زر ییل  با ا زوزن مالس به عل  ه

(  زر این 35) زرصد قند محل ل به  ز یا ت 8تا  6کمنر از 

ی ب  برگ و یاقۀ زرخت م زکرزن خرما به  اضا ه ،تحقیق

هاای حتای،    بیبات جه باه ارزیاا   ا زایس کی یت ییل   د 

ییالژ برگ و یاقۀ زرخت م ز با خرمای ضایعاتی زر ایان  

خا ز   رت اه بتایار خا ب را باه     20تحقیق با محای ۀ نمرۀ 

 اخنااص زاز 

 های جیر  تأثیر تحت گ ی ندان زر مار ی خشک مازۀ

آزمایشی قرار نگر ت ولای روناد تغییارات آن باا ا ازایس      

  (3ول ( )جاد P<05/0) یطح ییالژ زر جیار  خطای با ز   

یاقه و برگ زرخت م ز زر مقایته با ی نجه، خاکتنر بااال  

خاا راکی کمنااری زارز  زر   ( و خاا ش8زرصااد( )5/18)

آزمایشی، با تغذیۀ بزها با ییالژ برگ و یاقۀ زرخات ما ز   

زرصد مالس، تغییری زر مازۀ خشک ماار ی گازارش   5با 

(  تغذیۀ برگ م ز همارا  باا کاا  بارنج و مکمال      30نشد )

، ماارف ماازۀ   Red Sindhiی به گاوهاای نار ناژاز    پروتئین

(  ا ازایس زر ماارف ماازۀ    22زهد ) خشک را ا زایس می

 د  با ییالژ م ز به نت ت ما ز یا ز    خشک بزهای تغذیه

(  با جایگزینی غالت با م ز زر 16تاز  مشاهد   د  ایت )

جیرۀ بزهای  ایری، ماارف ماازۀ خشاک و ت لیاد  ایر       

 ( 24ا زایس یا ت )

 

 (=5n) با خرمای ضایعاتی درخت موزساقۀ  برگ وسیالژ  . اسیدیته و صفات حسی2ول جد

 برگ و یاقۀ زرخت م ز با خرمای ضایعاتیییالژ  ص ت حتی

pH 15/0 ± 2/4 

 20 ± 2 ارزیابی حتی

 2 ± 2/0 رنگ

 14 ± 5/1 ب 

 4 ± 45/0 یاخنمان ییل  زر لم 
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های آزمایشی  شده با جیره شده در گوسفندان تغذیه یتروژن، و نیتروژن ابقاء و هضم. مصرف مادۀ خشک و نیتروژن، دفع ن3جدول 

(4n=) 

  راینجه
 زر جیر  یطح ییالژ

SEM 
 مقایتات منعامد

 زرجۀ یه زرجۀ زو خطی 21 14 7 0

35/1 مارف مازۀ خشک )کیل گرم زر روز(  30/1  25/1  13/1  05/0  02/0  54/0  77/0  

6/27 28 30 وز(نینروژن مار ی )گرم زر ر  8/24  19/1  02/0  75/0  48/0  

4/6 نینروژن ز عی از مد  ع )گرم زر روز(  6 8 2/7  56/0  15/0  73/0  08/0  

80/0 نینروژن ز عی از ازرار )گرم زر روز(  98/0  80/0  07/1  12/0  23/0  70/0  13/0  

4/21 22 23  د  )گرم زر روز( نینروژن همم  6/17  62/1  07/0  56/0  64/0  

78/22  د  )گرم زر روز( ژن ابقاانینرو a 98/20 a 79/18 ab 52/16 b 26/1  08/0  85/0  95/0  

68/75  د  )زرصد( نینروژن ابقاا a 01/75 ab 15/68 b 74/66 b 13/2  01/0  86/0  26/0  

a02/73 a85/73 b60/63 b39/65 29/2 قابلیت همم مازۀ خشک )زرصد(  01/0  83/0  05/0  

a-b  زار ایت معنی غیرمشابه حروفبا : ت اوت ارقام زر هر رزیف (05/0>P)  

SEMها : خطای ایناندارز میانگین 
 

مارف نینروژن زر حی انات با ا زایس یطح ییالژ زر 

(  بات جه به P<05/0ص رت خطی کاهس یا ت ) ها به جیر 

هاا، کااهس ماارف ماازۀ      ب زن پروتئین خام جیار   یکتان

 اد    ن تغذیهگرم زر روز زر گ ی ندا 200خشک به میزان 

زرصد ییالژ زر مقایته باا گارو   ااهد     21با جیرۀ زارای 

 ت اند زلیل کاهس نینروژن مار ی با د  می

نینروژن ز عی ماد  ع، نیناروژن ز عای ازرار، و نیناروژن     

کرزن ییالژ برگ و  اضا ه تأثیر تحت گ ی ندان  د  زر همم

 یاقۀ زرخت م ز قرار نگر ت  نینروژن ز عی ازطریق ماد  ع 

صا رت یااخنمانی و کمنار باه  اکل  اراّر ایات،         بیشنر به

یرعت به آم نیاس  که نینروژن ازرار به  کل اور  و به زرحالی

ت اند    ز  نینرات می هیدرولیز و زرنهایت به نینرات ت دیل می

های زیرزمینی نشت کند و ی ب آل زگی آن   ز یا به  زر آب

ز اع نیناروژن   (  24و  20ای ت ادیل  ا ز )   یک گااز گلخاناه  

های آزمایشی قارار گر ات کاه     ازطریق ازرار تحت تأثیر جیر 

 زارز  رابطۀ متنقیم با مارف نینروژن

کرزن ییالژ برگ و یاقۀ زرخت م ز با خرمای  با اضا ه
ضایعاتی به جیار ، ابقاای نیناروژن برایااس گارم زر روز      

کاه ابقاای نیناروژن زر گ یا ندان      طا ری  کاهس یا ت، به
زرصاد یایالژ کمنار از گارو   ااهد با ز        21با  د   تغذیه

(05/0>P    رونااد تغییاارات زرصااد ابقااای نینااروژن زر  )

های آزمایشی، با ا زایس زرصد   د  با جیر  حی انات تغذیه
(  P<05/0ص رت خطی کااهس یا ات )   ییالژ زر جیر  به

 اد  باا    میزان ابقای نیناروژن کمنار زر گ یا ندان تغذیاه    

زلیال   ت اند باه  ه با گرو   اهد میزرصد ییالژ زر مقایت 21

مارف نینروژن کمنر و ز ع بیشنر نینروژن ازطریق ازرار و 
مد  ع زر این حی انات با د  ا ازایس تعاازل نیناروژن زر    

بدن ی ب ا ازایس باازز  ایان از  از نیناروژن خا راس زر      

یاباد   روی نینروژن کاهس مای    ز، زرننیجه هدر حی ان می

 پروتئین ت لید و مارف نینروژن زنظرا که تیمارهایی(  13)

ی ابقاا  زارای زارناد،  بهناری  بااززهی   اکم ه  زر میکروبای 

 ابقاای  بیشنرب زن (  همچنین9هتنند ) نیز بیشنری نینروژن

 یا میکروبی پروتئین ت لید بازز  بیشنرب زن ننیجه را نینروژن
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 زو هر برایند یا  کم ه از تجزیۀ حاصل نینروژن بیشنر  رار

تغذیۀ برگ م ز همرا  با کا  برنج و مکمل  .(27اند ) زانتنه

 Redپروتئینی به تعازل ما ت نینروژن زر گاوهای نار ناژاز   

Sindhi ( 22انجامد ) می 
 خشاک ماازۀ   ظااهری  همام  قابلیات  آزمایس، این زر

 برگ زرصد ییالژ21و  14 از این از  های آزمایشی با جیر 

 خطای   رتصا  باه  ضاایعاتی  خرمای با م ز زرختیاقۀ  و

 عامل، خ راکی م از همم قابلیت(  P<05/0) یا ت کاهس
ایاات؛ زیاارا   خاا راس غااذایی ارزش تعیااین زر مهماای

کنندۀ ارت اط م ج ز بین م از مغذی جیر  و انرژی  مشخص

 کااهس  احنمااالً (  12) قابل زیانرس بارای حیا ان ایات    
 ع ا ر  نرخ ا زایس زلیل ها به جیر  خشکمازۀ  همم قابلیت

کا ن    و زرصد باالیی خاکتنر ییالژ ایت کم ه  از م از
 م از را ع  ر نرخ جیر ، خ راکی م از زر قند مقدار ا زایس

ا زایس زر قابلیات همام   (  32) زهد می ا زایس  کم ه از

همرا  عل  اۀ یا ز باه     مازۀ خشک زر بزها با تغذیۀ م ز به 

 ( 16زرصد زر جیر  مشاهد   د  ایت )20میزان ص ر تا 
ب ط به ت لید مشنقات پ رینی و ترکی اات ازرار  ننایج مر

 امل آالنن ئین، اییداوریک، گزاننین، هیپا گزاننین، و کال   
های   د  با جیر  مشنقات پ رینی زر ازرار گ ی ندان تغذیه

آورز   د  ایت  میاانگین آالننا ئین    4آزمایشی زر جدول 

ز عی زر گ ی ندان با ا زایس یطح یایالژ بارگ و یااقۀ    

هاای آزمایشای     ز با خرماای ضاایعاتی زر جیار    زرخت م
که زر گ ی ندان  ط ری ص رت خطی ا زایس پیدا کرز، به به

زرصاد یایالژ زر مقایتاه باا     14 د  با جیارۀ زارای   تغذیه

زرصد ییالژ، آالنن ئین ز عای  7های آزمایشی  اهد و  جیر 
(  آم نیاس زر  کم ه حد وایاط  P<05/0ازرار بیشنر ب ز )

ها و همچنین ی بتنرای   دن میکروب ر تجزیهکلیدی زر اث

اصلی برای ت لید پروتئین میکروبی ایات  پاروتئین جیار     

های میکروبی به پروتئین میکروبی زر  کم ه  وییلۀ آنزیم به
هاای  اکم ه بارای ت لیاد پاروتئین         ز  باکنری ت دیل می

میکروبی نیازمند یه من ع نینروژنی  امل نینروژن آم نیاکی، 

(  28ای، و نینااروژن پپنیاادی هتاانند ) ژن ایاایدآمینهنیناارو
پروتئین میکروبی ت لید د  حاوی اییدری  ن کلئیک ایات  

 اا ز   کااه پاا  از اننقااال بااه روز  تجزیااه قاارار ماای     
هااای آزاز ازطریااق روز   ن کلئ زیاادهای پاا رینی و پاا رین

  ند  این ترکی ات زر بدن زر اثر  عالیات آنازیم    جذب می

بااه مشاانقات بازهااای پاا رینی همچاا ن گاازاننین اکتاایداز 

 اد    آالنن ئین، اییداوریک، گزاننین، و هیپ گزاننین  کتنه
 ا ند  حادوز    ها و زر ترکیب با ازرار ز ع می ازطریق کلیه

زهاد و   زرصد از این مشنقات را آالننا ئین تشاکیل مای    90
تا ان باا تخماین آن میازان پاروتئین میکروبای        بنابراین می

 ( 11اریک را تخمین زز )وارز د  به روزۀ ب

 

 (=4n) (مول در روز )میلیهای آزمایشی  شده با جیره مشتقات پورینی در ادرار گوسفندان تغذیه ۀ. دفع روزان4جدول 

 مشنقات پ رینی 

 زر جیر  یطح ییالژ

SEM 

 مقایتات منعامد

 زرجۀ یه زرجۀ زو خطی 21 14 7 ص ر

 c90/9 bc23/11 a09/13 ab29/12 51/0 007/0 08/0 21/0 آالنن ئین 

 b95/0 b89/0 ab05/1 a27/1 08/0 02/0 16/0 69/0 اییداوریک  

 51/0 11/0 71/0 10/0 84/0 99/0 10/1 86/0 گزاننین و هیپ گزاننین  

 b73/11 ab33/13 a32/15 a41/14 58/0 008/0 07/0 25/0 کل مشنقات پ رینی 

a-bزار ایت  به معنی: ت اوت ارقام زر هر رزیف با حروف غیرمشا(05/0>P)   

SEMها : خطای ایناندارز میانگین 
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روند تغییرات ایایداوریک باا ا ازایس یایالژ بارگ و      

های آزمایشی  یاقۀ زرخت م ز با خرمای ضایعاتی زر جیر 

(  غلظات ایایداوریک ازرار   P<05/0ص رت خطی ب ز ) به

زرصد یایالژ از  21 د  با جیرۀ زارای  زر گ ی ندان تغذیه

(  ایایداوریک یکای از   P<05/0و   ااهد بیشانر با ز )   گر

مشنقات عمد  زر ازرار ایات و زر محایا ات مربا ط باه     

مشنقات پا رین و ت لیاد پاروتئین میکروبای کااربرز زارز       

C د  با  گذاری اوریک نشانه  د  با ایید مطالعات انجام
و  14

N
 اد    گذاری نشان زاز که بازیابی مشنقات پ رینی نشانه 15

زرصد و ز ع غیرکلی ی آن حادوز   85تا  80ازرار حدوز زر 

 ( 15زرصد ایت ) 20تا  15

غلظت گزاننین و هیپ گزاننین زر ازرار حی انات تحات  

های آزمایشی قرار نگر ت  میانگین کل مشنقات  تأثیر جیر 

هاای    اد  باا جیار     پ رینی ز عی ازرار گ یا ندان تغذیاه  

شنر از گرو   ااهد  زرصد ییالژ بی21و  14آزمایشی زارای 

(  میااانگین کاال مشاانقات پاا رینی زر ازرار P<05/0باا ز )

گ ی ندان با ا زایس یطح ییالژ برگ و یاقۀ زرخت ما ز  

ص رت خطای   های آزمایشی به با خرمای ضایعاتی زر جیر 

  (  با ا زایس یطح کنتاننر  زر جیر >05/0Pا زایس یا ت )

زایس پیادا کارز    د  از ازرار ا ا  میزان مشنقات پ رینی ز ع

(  ز ع زیازتر مشنقات پ رینی زر ازرار بیانگر وارز ادن  7)

مقدار بیشنر اییدهای ن کلئیک میکروبی باه روزۀ ک کاک   

هاای   (  باالترب زن ز ع مشنقات پ رینی باا جیار   15ایت )

زلیال ر اد بیشانر     زارای یط ح باالتر یایالژ احنمااالً باه   

زلیال   وبی بیشنر باه ها و ت لید پروتئین میکر میکروارگانیتم

هااای محلاا ل و بااازز  ایاان از  از نینااروژن   کرب هیاادرات

یازی انرژی و پروتئین جیر ، جریان  خ راس ایت  همزمان

پااروتئین میکروباای بااه زواززهااه و بااازز  ت لیااد پااروتئین  

  ( 31زهد ) میکروبی را ا زایس می

میاازان نینااروژن و پااروتئین میکروباای ت لید ااد  زر   

زرصاد  21و  14هاای زارای    د  با جیار   گ ی ندان تغذیه

( و روند تغییرات 5ییالژ بیشنر از گرو   اهد ب ز )جدول 

هااای آزمایشاای  هااا بااا ا اازایس یااطح یاایالژ زر جیاار  آن

 پاروتئین  گیاری    اناداز (  P<05/0صا رت خطای با ز )    به

 وضعیت ت اند می  کم همایع  آم نیاکی نینروژن و میکروبی

برگ  ییالژ مارف هنگام به را کم ه  زر نینروژن مناب لیتم

 .زهااد بااا خرمااای ضااایعاتی نشااان و یاااقۀ زرخاات ماا ز

 اد  باا    بیشنرب زن پروتئین میکروبی زر گ یا ندان تغذیاه  

های آزمایشی زارای ییالژ برگ و یاقۀ زرخت م ز با  جیر 

هاا زر ت لیاد    زهد که ایان جیار    خرمای ضایعاتی نشان می

ایاانای یاااخت پااروتئین  آم نیاااس و ایاان از  از آن زر ر 

ب زن انارژی   میکروبی قدرت بیشنری زا نند  احنماالً  راهم

هاای  اکم ه باه     تخمیر  ند  بیشنر برای میکروارگانیتام 

هاای تجزیاه    انجاماد و  ارآورز    ا زایس ت لید میکروبی می

همچ ن ایکلت کربنای و نیناروژن آم نیااکی بیشانری باه      

لیاد پاروتئین   های  اکم ه بارای ت    مارف میکروارگانیتم

های محل ل،  میکروبی ریید  ایت  با ا زایس کرب هیدرات

 ا ز و زرننیجاه پاروتئین     ها تأمین مای  انرژی الزم باکنری

 اا ز و آم نیاااس ت لیاادی را    جیاار  بهناار ایاان از  ماای  

کنند و زرننیجه میزان پاروتئین   ها این از  می میکروارگانیتم

ن میکروبای از  جاا کاه پاروتئی      ز  از آن ت لیدی بیشنر می

هماان نتا ت      ز، بنابراین به نینروژن میکروبی حاصل می

هاا مانناد    گیارز  ماهیات کرب هیادرات    تأثیر قرار مای  تحت

یال لز یاا نشایانه بار یاننز       قندهای محل ل، یل لز، همی

هر حال، اگر مقدار یال لز و   پروتئین میکروبی تأثیر زارز  به

کروبی وارز د  باه  یل لز بیشنر   ز میزان پروتئین می همی

(  ا زایس نینروژن آم نیاکی 28یابد ) روزۀ باریک کاهس می

مااایع  ااکم ه، باادون ا اازایس میاازان اورۀ خاا ن، احنماااالً 

ت اند ی ب ا زایس ت لید پروتئین میکروبی   ز و ابقای  می

(  ما ز ماازۀ   21نینروژن را زر بدن حی انات به  ز بخشاد ) 

ن میکروبای از نیناروژن   خ راکی منای ی برای یننز پاروتئی 

 ( 24غیرپروتئینی زر  کم ه  خ ارکنندگان ایت )
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 (=4nهای آزمایشی ) شده با جیره . نیتروژن میکروبی و پروتئین میکروبی )گرم در روز( در گوسفندان تغذیه5جدول 

  راینجه  
  زر جیر  یطح ییالژ

SEM 
 مقایتات منعامد

 زرجۀ یه زرجۀ زو خطی 21 14 7 ص ر

 b41/8 ab79/9 a51/11 a74/10 51/0 009/0 079/0 26/0 وژن میکروبی نینر

 b32/52 ab22/61 a94/71 a12/67 25/3 009/0 079/0 27/0 پروتئین میکروبی 

a-bزار ایت  : ت اوت ارقام زر هر رزیف با حروف غیرمشابه معنی(05/0>P)   

SEMها : خطای ایناندارز میانگین 

 

 (=4nلیتر( ) گرم در دسی های آزمایشی )میلی شده با جیره در گوسفندان تغذیه های خون . فراسنجه6جدول 

   راینجه
 زر جیر  ییالژیطح 

SEM 
 مقایتات منعامد

 زرجۀ یه زرجۀ زو خطی 21 14 7 ص ر

 68/0 47/0 07/0 637/2 25/81 75/79 75/78 25/73 گل کز  

 73/0 01/0 32/0 094/0 40/5 77/5 77/5 55/5 لینر( پروتئین )گرم زر زیی

 c5/22 b24 a25/28 ab5/27 800/0 001/0 20/0 07/0 گلیتیرید   تری

 54/0 04/0 13/0 440/2 25/53 59 55 25/48 کلتنرول 

 22/0 43/0 10/0 232/4 00/45 75/32 75/36 5/31 ای  نینروژن اور 

a-bزار ایت  : ت اوت ارقام زر هر رزیف با حروف غیرمشابه معنی(05/0>P)   

SEMها : خطای ایناندارز میانگین 
 

مقدار گل کز خ ن گ ی ندان با ا ازایس یاطح یایالژ    

صا رت   برگ و یاقۀ زرخت م ز با خرماای ضاایعاتی باه   

 ( تغییار پیادا کارز   =07/0Pزاری ) خطی نززیاک باه معنای   

(  زر نشخ ارکنندگان یکی از علل ا زایس غلظت 6)جدول 

پروپی ناات زر  اکم ه   ت اند نا ی از ا زایس  قند خ ن می

هاای   (  بناابراین بااالب زن غلظات کرب هیادرات    33با د )

الهمام زر خرماای ضاایعاتی یا ب ا ازایس غلظات        یهل

پروپی نات مایع  کم ه و نهایناً منجر به باالر نن قند خا ن  

 اد  باا جیارۀ زارای     هاای تغذیاه   ص رت عادزی زر زام  به

 زرصد یایالژ بارگ و یااقۀ زرخات ما ز باا خرماای       21

ضایعاتی  د، ولی ازطر ی ک ن مازۀ خشک مار ی با این 

گرم زر روز کمنر ب ز؛ بنابراین تغییر زر  200جیر  به میزان 

 زار نشد  غلظت گل کز خ ن معنی

ای خا ن   یطح کل پروتئین، کلتنرول، و نیناروژن اور  

گ ی ندان با ا زوزن ییالژ برگ و یااقۀ زرخات ما ز باا     

ییر نکرز  روند تغییارات کال   خرمای ضایعاتی زر جیر ، تغ

پروتئین و کلتنرول خ ن زر گ ی ندان باا ا ازایس یاطح    

صا رت زرجاۀ زو با ز     هاای آزمایشای باه    ییالژ زر جیر 

(05/0>P نینااروژن غیرآمیناای خاا ن و آم نیاااس  ااکم ه  )

هم تنگی باالیی زارند  کااهس نیناروژن غیرآمینای  ایر و     

ه زر  اکم ه زر  خ ن زر اثر ا زایس پروتئین غیر قابل تجزی

 جیار   ترین (  منایب18اکار تحقیقات مشاهد   د  ایت )

 ای اور  نیناروژن  کمنارین  که ایت ای جیر  پروتئین، ازنظر

 کااهس  ریاد  مای  نظار  باه   (18  ز ) مشاهد  آن زر خ ن

 راندمان و  کم ه زر تخمیر قابل های کرب هیدرات محن ای

 غلظات  سا ازای  بار  مافثر  از ع امال ، پاروتئین  یننز کمنر
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از  نا ی  د  ت لید آم نیاسبا د، زیرا  خ ن ای اور  نینروژن

  ل ر میکرو ت یط ت اند می  کم ه زمانی زر پروتئین تجزیۀ

 قابال   ا ز کاه کرب هیادرات    ط ر مفثر ایان از   به  کم ه

 (  27) با د زا نه وج ز آماز  و کا ی تخمیر

هاای آزمایشای، یاطح     با ا زایس یطح ییالژ زر جیر 

صاا رت خطاای ا اازایس یا اات  گلیتاایرید خاا ن بااه یتاار

(05/0P<  )  گلیتاایرید خاا ن زر   کمناارین غلظاات تااری

 د  با جیرۀ آزمایشی  اهد مشاهد   اد،   گ ی ندان تغذیه

ای که با ا زوزن ییالژ برگ و یاقۀ زرخت م ز باا   به گ نه

طاا ر  گلیتاایرید خاا ن بااه خرمااای ضااایعاتی، یااطح تااری

(  زلیاال ا اازایس  P<05/0)زاری ا اازایس یا اات   معناای

ت اند کربی بیشانر زر خرماا با اد     گلیتیرید خ ن، می تری

 و خا ن  ترکیب بر ت اند جیر  می کربی میزان و (  ن ع17)

 بنابراین  (23) با د تأثیر زا نه خ ن های لیپ پروتئین مقدار

 ایایدهای  باه  وابتنه عملکرز آن و یاخنار، ک د، مناب لیتم

 که ط ری به ایت، زر جیر  م ج ز ا  اع و غیرا  اع کرب

 کارب  اییدهای تحت تأثیر پالیما کرب اییدهای ترکیب

 (  19) ایت جیر 

 یاقه و برگ زرخت ما ز  زاز حاضر نشان تحقیق ننایج

ییل کرزن آن باا خرماای    زارز و با خ بی ییل  دن قابلیت

ارزش غاذایی آن   آن کااهس و  میزان  تازپذیری ضایعاتی،

کاارزن آن باه جیارۀ گ یا ند تااا     یاباد  اضاا ه   ا ازایس مای  

زرصد مازۀ خشک جیار  بادون تغییار زر ماازۀ خشاک      21

زهاد،   مار ی، قابلیت همم مازۀ خشک جیر  را کاهس می

ولاای بااه ا اازایس نینااروژن و یااننز پااروتئین میکروباای زر 

   ز  گ ی ندان منجر می
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