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چکیده
بزهاي برخی متابولیت هاي خونی و فعالیت آنتی اکسیدانیسطوح مختلف خرما ضایعاتی براستفاده ازاین آزمایش به منظور اثر

و تولید 92±9راس بز شیري سانن چند شکم زایش با میانگین روزهاي شیردهی8سانن طراحی شد. در  این آزمایش از نژادده شیر
جیره بدون - 1:شده استفاده شد. تیمارهاي آزمایشی شاملتکرار 4×4گرم در روز در قالب یک طرح مربع التین 2050±280شیر 

درصد خرماي ضایعاتی 12) جیره حاوي 3درصد خرماي ضایعاتی (تیمار دوم) 6جیره حاوي -2،خرماي ضایعاتی (تیمار شاهد)
وارد کردننتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که .درصد خرماي ضایعاتی (تیمار چهارم)بودند18(تیمار سوم) و جیره حاوي 

اوره اي و تري گلیسرید خون نداشت ، اما باعث افزایش ظرفیت نگلوکز و نیتروزمیانگین غلظتبه جیره تاثیري بر خرماي ضایعاتی 
رین مقدار بود. تیمار ها اثرخون گردید بطوریکه تیمار چهارم داراي بیشترین و تیمار شاهد داراي کمتTAC)تام  آنتی اکسیدانی (

بنابراین با توجه به نتایج بر غلظت  مالون دي الدئید، آنزیم هاي گلوتاتیون پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز نداشتند. معنی داري
گردد.باعث تقویت سیستم آنتی اکسیدانی بزهاي شیريخرماي ضایعاتی می  تواند حاصل از این آزمایش می توان نتیجه گرفت که 

فراسنجه هاي خونیفعالیت آنتی اکسیدانی، ، بز شیري، خرما ضایعاتیکلیدي: هايواژه

مهمقد
یکی از مشکالت اساسی که پرورش دام ها را در کشورهاي با آب و هواي خشک با مشکل مواجه ساخته است قیمت باالي 

منابع آبی است که زمینهاي کشاورزي قابل کشت را مواد غذایی دام ها می باشد. این مشکل عمدتا بخاطر کمبود شدید 
براي تولید خوراك انسان و مصرف حیوان محدود می کند. در این کشورها یکی از راهکارها براي این مشکل استفاده از 

اي از آن در منطقه خشک و نیمه ایران از جمله کشورهایی است که بخش عمده.محصوالت فرعی کشاورزي می باشد
قابل توجه در کمبود خوراك دام از معضالت اساسی وگرفته است و میزان بارندگی ساالنه آن اندك است. خشک قرار

قدرت ضایعات خرما عالوه بر دارا بودن مقادیر باالي کربوهیدرات داراي ).1381، خوروشو (کرامت.صنعت دامپروري است
هاي خوراکی هشت واریته از خرماي ایران به منظور فته، قسمتگراکسیدانی باالیی نیز می باشند در یک آزمایش صورت نتیآ

ترکیبات فنولی و محتویات فالونوییدي مورد ارزیابی قرار گرفت. فعالیت آنتی اکسیدانی به شدت با فعالیت آنتی اکسیدانی،
، داراي ترکیبات فنولی میزان میزان ترکیبات فنولی و فالونوییدي داراي رابطه خطی بود. همچنین تمامی واریته هاي خرما
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حاضر به منظور بررسی استفاده از . تحقیق )2008،(بیگلريبودندFRAPو فعالیت آنتی اکسیدانی قابل توجهی به روش 
سانن انجام گردید.شیرده بزهاي فراسنجه هاي خونی و فعالیت آنتی اکسیدانیبرخرما ضایعاتیسطوح مختلف 

مواد و روش ها
280و تولید شیر 92±9بز شیري نژاد سانن چند شکم زایش با میانگین روزهاي شیردهیرأس آزمایش با استفاده از هشتاین 

همراه با مصـرف اختیـاري آب و هاي انفراديجایگاهروز در21به مدت 4×4گرم در روز در قالب یک طرح مربع التین ±2050
6جیره حاوي -2،(تیمار شاهد)جیره بدون خرماي ضایعاتی-1:مایشی شاملجیره هاي آزخوراك براي حیوان اجرا گردید. 

18جیـره حـاوي -4،درصد خرماي ضـایعاتی (تیمـار سـوم)12جیره حاوي -3،درصد خرماي ضایعاتی (تیمار دوم)
)در Change overجیـره هـاي آزمایشـی در قالـب طـرح چرخشـی ( ودنـد. درصد خرماي ضایعاتی (تیمار چهارم)ب

اختیار حیوانات قرار داده خواهند شد. در هر دوره دو  هفته عادت پذیري و یـک هفتـه نمونـه گیـري صـورت خواهـد 
گردیـد. خـوراك بـه سـازي و آمادهمتوازن NRC (2003)احتیاجات غذاییدر این مطالعه توسطهاجیره بزگرفت.

ها قرار داده شد. مقدار ) در اختیار بز21: 00و ساعت9: 00صورت کامال مخلوط و در حد اشتها در دو نوبت (در ساعت
،در پایان هر دوره دو سـاعت بعـد از خـوراك دهـیانرژي خالص شیردهی و پروتئین خام جیره ها یکسان خواهد بود. 

و مـالون دي FRAPظرفیت آنتی اکسیدانی بـا اسـتفاده از روش خونگیري از سیاهرگ وداج صورت گرفت و میزان 
الدئید در سرم  و غلظت گلوتاتیون پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز در خون کامل اندازه گیري گردید.

نتایج و بحث
نتایج حاصل ز . ارائه شده است1در جدول شماره و پارامترهاي آنتی اکسیدانی فراسنجه هاي خونینتایج حاصل از

کردن خرماي ضایعاتی به جیره بزه هاي شیري باعث افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی این آزمایش نشان داد که وارد 
نسبت خرماي ضایعاتی این میزان افزایش پیدا می کند بطوریکه تیمار چهارم داراي بیشترین و خون می شود و با افزایش 

بود. میزان فعالیت آنتی اکسیدانی و ترکیبات فنولی میوه خرما بوسیله ظرفیت آنتی اکسیدانیتیمار شاهد داراي کمترین مقدار
. )2008،بیگلري و همکارانو2005منصوري و همکاران ؛2005،به خوبی گزارش شده است ( ال فارسی و همکاران

صاره موم بره به دریافتند که تغذیه ترکیبات فنولیک از ع)2014(مشابه با یافته هاي این آزمایش آگوئیر و همکاران 
گاو هاي شیري ظرفیت آنتی اکسیدانی شیر را افزایش می دهد. ظرفیت انتی اکسیدانی باال در خون بز هاي تغذیه 
شده با خرماي ضایعاتی ممکن است در نتیجه افزایش مصرف آنتی اکسیدان و جذب آنها در دستگاه گوارش و انتقال 

مالون دي الدئید، سوپر اکسید دیسموتاز، میانگین غلظتها اثري بر تیماراین ترکیبات به بافت ها و شیر باشد.
تروژن اوره اي خون، گلوکز و تري نینظیرخونگلوتاتیون پراکسیداز نداشت همچنین متابولیت هاي شیمیایی

با توجه به اینکه استرس اکسیداتیو تحت تاثیر استرس به نظر می رسد گلیسرید نیز تحت تاثیر تیمار ها قرار نگرفتند.
آنجاییکه این آزمایش در شرایط مطلوب آب و هوا انجام گرفته است بنابراین زاحرارتی بیشتر از تغذیه قرار می گیرد و 

تیمارها حیوانات تحت تاثیر استرس اکسیداتیو قرار نداشتند و به همین علت فعالیت آنزیم هاي اکسیداتیو تحت تاثیر 
قرار نگرفتند.

فراسنجه هاي خونی و آنتی اکسیدانیبرتأثیر استفاده از سطوح مختلف خرما ضایعاتی. 1جدول شماره 
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گیرينتیجه
هاي شیري می ایش ظرفیت آنتی اکسیدانی خون بزکه تغذیه خرماي ضایعاتی باعث افزنتایج حاصل این نتایج نشان داد

شود و می توان از آن به عنوان یک منبع ارزان قیمت در جیره استفاده نمود. 
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*زمایشیآهاي تیمار
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لیتر)
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لیتر)
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44,12 1644 1628 1655 1726 (گرم هموگلوبین)سوپر اکسید دیسموتاز
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درصد خرماي ضایعاتی و  12:  جیره حاوي 3درصد خرماي ضایعاتی، تیمار6جیره حاوي : 2: جیره بدون خرماي ضایعاتی (تیمار شاهد) ، تیمار1تیمار*
درصد خرماي ضایعاتی .18: جیره حاوي 4تیمار
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Abstract

The effect of different levels of date palm discard on blood parameters and antioxidant
activity of lactating goats Saanen

Sharifi1, M., Bashtani1, M. Naserian2, AA., Farhangfar1, H.
1- Animal Science Department, University of Birjand, I.R.Iran

2- Animal Science Department, Ferdowsi University of Mashad, I.R.Iran

This study was conducted to evaluate the effect of different levels of date palm (Phoenix
dactylifera  L.) Discard (DPD) on blood parameters, antioxidant status in Saanen dairy goats.
eight  multiparous  Saanen  dairy  goats  averaging  92±9  DIM  and  2050±280g  of  milk
Production were used in a 4×4 replicated Latin square design.  Each experimental period lasted
21 days Experimental treatments were as  follows: 1) Diet without DPD (control), 2) diet
containing 6% of DPD (DPD6), 3) diet containing  12%  of  DPD  (DPD12),  and  4)  diet
containing  18%  of  DPD  (DPD18)  (DM  basis). Results of this study indicated that, inclusion
DPD to the diet had no effect on glucose and urea- N and triglycerides but increase the total
antioxidant capacity in blood.as treatment 4 had the highest and treatment control the lowest
total antioxidant capacity. Treatments had no effect on plasma malondialdehyde, glutathione
peroxidase and superoxide dismutase enzymes. Thus, according to the results of this
experiment can be concluded that the DPD can be enhanced antioxidant system in dairy goats.
Keywords: date palm discard, dairy goat, antioxidant activity, blood parameters
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