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 2 ،1و  .3دانشآموختة كارشناسي ارشد و دانشیاران ،گروه علوم دامي،
دانشگاه كشاورزي و منابع طبیعي رامین خوزستان
(تاریخ دریافت - 1393/9/22 :تاریخ تصویب)1391/11/22 :

چکيده
این آزمایش براي شناخت خصوصیات تغذیهاي برگ درخت پستة وحشي (خنجوک) با هدف
استفاده از آن در جیرة گوسفند انجام شد .در آغاز خصوصیات شیمیایي برگ خنجوک اندازهگیري
شد .آنگاه جیرههایي براي گوسفند حاوي  22 ،21 ،12 ،11 ،2 ،1و  31درصد برگ خنجوک تهیه
شدند .براي تعیین بهترین مقدار جایگزیني آن با سیالژ ذرت با روش تولید گاز ،خصوصیات
هضم و تخمیر جیرهها بررسي شد .در مرحلة بعد ،تأثیر جیرههاي برگزیدهشده از مرحلة
آزمایشگاهي (جیره با و بدون  31درصد برگ خنجوک) بر مصرف خوراک ،قابلیت هضم مواد
مغذي ،فراسنجه هاي شكمبهاي و خوني ده رأس گوسفند نر عربي در قالب طرح كامل تصادفي
بررسي شد .غلظت پروتئین خام ADF ،NDF ،و تانن برگ خنجوک به ترتیب ،14/92 ،9/22
 39/12و  3/91درصد بود .با افزایش درصد برگ خنجوک در جیره ،تولید گاز روند كاهشي
داشت؛ اما تولید تودة میكروبي و بازدة تولید تودة میكروبي روند افزایشي داشت (.)P<1/12
مصرف مادة خشک در گوسفندان تغذیهشده با جیرة داراي برگ خنجوک افزایش یافت .تیمارها از
نظر قابلیت هضم ظاهري مادة خشک ADF ،NDF ،و غلظت گلوكز و كلسترول خون اختالف
معنيداري نداشتند ( .)P>1/12قابلیت هضم پروتئین خام ،غلظت نیتروژن آمونیاكي مایع شكمبه و
نیتروژن اورهاي خون در جیرة حاوي برگ خنجوک پایینتر بود ( .)P<1/12بهطوركلي استفاده از
برگ خنجوک تا  31درصد مادة خشک جیره بهصورت جایگزین با سیالژ ذرت تأثیر منفي بر هضم
ظاهري ،فراسنجههاي شكمبهاي و خوني گوسفندان عربي نداشت.
واژههاي کليدي :تانن ،تولید گاز ،تولید تودة میكروبي ،فراسنجههاي شكمبهاي ،نیتروژن آمونیاكي.
مقدمه
از عمدهترین مشکالت موجود در صنعت دام و طیور،
کمبود منابع خوراکی است که به کمبود منابع
پروتئینی موردنیاز انسان میانجامد .وجود مراتع،
اقتصاد بسیاری از کشورها را فراهم میکند
( .)Holechek et al., 1995مراتع و جنگلها ارزانترین
منابع خوراک دام در ایران هستند که نیازهای تغذیه
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غذایی گوسفند و بز استفاده شدهاند ( Papanastasis et

 .)al., 1998بنابراین استفاده از محصوالت فرعی
کشاورزی ،سرشاخة درختان و دیگر خوراکهای
نامتداول کاربرد بیشتری در تغذیة دام پیدا کرده است
(.)Maldar et al., 2010
ارزش تغذیهای شاخ و برگ درختان که هر ساله
به مقدار قابلتوجهی در مناطق روستایی کشور تولید
میشود ،برای بیشتر محققان و دامداران منطقه چندان
مشخص نیست ( .)Bashtani et al., 2012برای مثال
اطالعات اندکی در مورد ارزش غذایی بسیاری از
درختان و درختچههای مورد چرای دام وجود دارد
( .)Rosales & gill, 1997استفاده از این منابع
علوفهای مستلزم شناخت ارزش تغذیهای این گیاهان
است .بهطورمعمول بیشتر گیاهانی که در شرایط
گرمسیری رشد میکنند بهطور عمده حاوی ترکیبات
فنولی مانند تاننها بوده که میتوانند اثرات مختلفی از
اثرات سودمند تا زیانبار بر عملکرد دام و استفاده از
مواد مغذی داشته باشند ( .)Goel et al., 2005برخی
بررسیهای انجامشده روی این گیاهان نشان داده که
بیشترشان ارزش غذایی باالیی دارند که میتوانند یک
جایگزین قابلقبول در جیرة دامها باشند.
یکی از درختانی که برگ آن میتواند در تغذیة دام
استفاده شود ،درخت پستة وحشی یا خنجوک است.
خنجوک با نام علمی پیستاشیا خنجوک ( Pistacia
 )Khinjukدرختی از خانوادة پسته به ارتفاع  9-4متر
بوده که قابلیت رشد در آبوهوای خشک را دارد.
رویشگاههای پستة وحشی در کشور سطحی حدود ۳/7
میلیون هکتار را به خود اختصاص داده است و ازنظر
تولید میوه برای تغذیه ،استفاده از شاخ و برگ آن در
تولید علوفة دام و به لحاظ و مقاومت بسیار باالی آن در
تحمل خشکی و دیگر شرایط نامناسب اقلیمی ارزش و
اهمیت خاصی در کشور دارد ( Zahedipour et al.,
 .)2004پستة وحشی خنجوک در ایران با نامهای محلی
خنجوک ،کلخونگ ،کسور و چاتالنقوش شناخته میشود.
خاستگاه خنجوک را حوزة مدیترانه و خاورمیانه میدانند
که از نظر جغرافیایی در کشورهای ایران ،افغانستان،
سوریه ،پاکستان ،هندوستان ،مصر ،ترکیه و قبرس
پراکنده است .در ایران عمده پراکنش آن دامنة زاگرس

بوده و در استانهای ایالم ،کرمانشاه ،خوزستان ،لرستان،
کهگیلویه و بویراحمد ،فارس ،یزد و سیستان وبلوچستان
رویش دارد ( .)Mozaffarian, 2004خنجوک از
گذشتههای دور بهعنوان گیاه دارویی شناختهشده و میوه،
صمغ ،گال و برگ آن کاربردهای دارویی داشته است.
برای سه گونة شناختهشدة پسته در ایران (خنجوک ،بنه
و پستة خوراکی) خواص ضدباکتریایی گزارش شده است
( .)Koutsoudaki et al., 2005; Tohidi et al., 2011در
آزمایشی که روی برگ خنجوک علیه ریزجاندارانی
باسیلوسسابتیلیس
مانند
(میکروارگانیسمهایی)
استافیلوکوکوساورئوس
،)Bacillus
(subtilis
( ،)Staphylococcus aureusاشرشیاکالی ( Escherichia
 ،)coliاستافیلوکوکوس اپیدرمیس ( Staphylococcus
 )epidermidisو ساکارومایسزسروزیه ( Saccharomyces
 )cerevisiaeانجام شد ( )Taran et al., 2010به این
نتیجه رسیدند که عصارة برگ خنجوک فعالیتهای ضد
باکتری و ضدقارچی دارد .میوة خنجوک  ۰/4تا 3/۲
درصد پروتئین خام و  9۰تا  7۸/۳درصد چربی دارد.
پروتئین میوة خنجوک مقدار زیادی اسیدآمینة ترئونین،
سرین ،والین و الیزین دارد .میوة خنجوک مقدار زیادی
اسید لینولئیک دارد (.)Saffarzadeh et al., 1999
بررسیها نشان داد که میوة خنجوک را میتوان بهعنوان
یک غذای با ارزش در خوراک گوسفند در نظر گرفت
( .)Heidarbeigi et al., 2009نتایج بررسی امکان استفاده
از میوة خنجوک در جیرة جوجههای گوشتی نشان داد،
افزودن  ۲درصد میوة خنجوک به جیره ،بهبود ضریب
تبدیل را به دنبال داشت ( Hossini & Manochehri,
 .)2007تاکنون بررسیای با دام و طیور روی برگ
خنجوک انجام نشده است و اطالعاتی در رابطه با
ویژگیهای تغذیهای و امکان استفاده این گیاه در تغذیة
دامهای نشخوارکنندة اهلی وجود ندارد ،بنابراین هدف از
این آزمایش تعیین ارزش غذایی برگ درخت خنجوک و
بررسی جایگزینی سطوح مختلف آن در جیرة گوسفند
است.
مواد و روشها
گردآوری و آمادهسازی نمونة گیاهی

گردآوری برگ خنجوک در فصل تابستان بهصورت
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دستی از جنگلهای زاگرس واقع در شمال شرق
استان خوزستان انجام شد .پس از انتقال نمونه به
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان،
برگهای سبز که بهطورمعمول توسط دامها مصرف
میشود از ساقههای چوبی جدا شدند .نمونهها در آون
به مدت  7۰ساعت در دمای  ۲۸درجة سلسیوس
خشک و با آسیاب دارای الک  ۳میلیمتری آسیاب
شدند (.)AOAC, 2002
اندازهگیری ترکیبات شیمیایی

ترکیبات شیمیایی برگ خنجوک و سیالژ ذرت شامل
پروتئین خام (روش کجلدال ،Foss 2033 ،سوئد)،
چربی خام (روش سوکسله) ،مادة خشک ،خاکستر،
الیاف نامحلول در شویندة اسیدی ( )ADFو تانن کل
با روشهای استاندارد اندازهگیری شد ( AOAC,
 .)2002سنجش الیاف نامحلول در شویندة خنثی
( )NDFبا روش معمول ()Van Soest et al., 1991
بدون استفاده از آنزیم آلفا آمیالز و سولفیتسدیم و با
حذف خاکستر انجام شد .انرژی قابل سوختوساز یا
متابولیسم ( )MEبا استفاده از رابطة پیشنهادشدة
( (1979 Menke et al.محاسبه شد:
= )ME (MJ/Kg DM
1.06 + 0.157 GP + 0.084 CP + 0.22 CF - 0.081 Ash

در این رابطه؛  =GPتولید گاز در  ۳7ساعت=CP،پروتئین
خام =CF ،فیبر خام و  =Ashدرصد خاکستر است.
انتخاب بهترین سطح جایگزینی برگ خنجوک در جیره

مقادیر مختلف برگ خنجوک در سطوح ،11 ،1۸ ،1 ،۸
 ۳1 ،۳۸و  9۸درصد در جیرة جایگزین سیالژ ذرت شد.
جیرهها در حد نگهداری با نسبت  4۸درصد علوفه و 9۸
درصد کنسانتره برای تغذیة گوسفند بر پایة وزن دامها و
برابر جدولهای نیازهای غذایی گوسفند ()NRC, 2007
تنظیم شدند .در آزمایشگاه با استفاده از روش تولید گاز
هضم و تخمیر جیرهها بررسی شد.
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شدن با پارچة نخی چهار الیه در آزمایشگاه استفاده
شد .اندازهگیری گاز تولیدی با استفاده از دستگاه
فشارسنج و ویالهای شیشهای محتوای بزاق مصنوعی
و مایع شکمبه به نسبت  ۳:1و  9۸۸میلیگرم مادة
خشک از نمونة آسیابشده در چهار تکرار انجام گرفت.
تولید گاز در زمانهای ،7۰ ،۳7 ،1۲ ،1۳ ،۲ ،7 ،۳ ،۸
 3۲ ،4۳و  1۳۸ساعت ثبت شد .فراسنجههای تولید
گاز با مدل نمایی  (1979) Orskov & McDonaldبه
دست آمدند .از دادههای زمان  ۳7ساعت برای تعیین
( PFعامل جداکننده) ،تولید تودة میکروبی و بازدة
تولید تودة میکروبی استفاده شد ( Blummel et al.,
.)1997
میلیگرم مادة آلی واقعاً هضمشده 
میلیلیتر گاز تولیدی 

=) PF (mg/ml

( × )PF-۳/۳گاز تولیدی = (میلیگرم) تولید تودة میکروبی
تولید تودة میکروبی 
مادة آلی واقعاً هضمشده 

= بازدة تولید تودة میکروبی 

آزمایش دامی

از جیرههای مناسب انتخابشده از مرحلة تعیین سطح
مطلوب در مرحلة پیشین برای این بخش استفاده شد.
به این منظور ده رأس گوسفند نر عربی (91±۳
کیلوگرم) انتخاب شدند و بهصورت تصادفی در
قفسهای متابولیکی انفرادی نگهداری شدند .برای هر

تیمار پنج رأس دام اختصاص یافت .آزمایش در یک
دورة  91روزه شامل  ۳۰روز عادتپذیری و  4روز
رکوردگیری در قالب طرح کامل تصادفی انجام گرفت.
جیرهها در حد اشتها تغذیه شدند و شامل جیرة بدون
برگ خنجوک و جیره با  9۸درصد برگ خنجوک بود
که جایگزین سیالژ ذرت شده بود (جدول .)1وعدههای
غذایی در دو نوبت صبح و عصر (ساعت  ۰و  )1۲تغذیه
شدند .هفت روز نمونهبرداری از خوراک ،باقیماندة
خوراک و مدفوع برای اندازهگیری قابلیت هضم ظاهری
مواد مغذی صورت گرفت.

روش تولید گاز

به این منظور مایع شکمبه از چهار رأس گوسفند که با
جیرة نگهداری تغذیه شدند ،گرفته شد و پس از صاف

فراسنجههای تخمیری شكمبه و خونی

در دورة نمونهبرداری سه ساعت پس از خوراکدهی
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صبح شیرابة شکمبه به روش لولة معدی بهصورت
جداگانه از گوسفندان تغذیهشده با جیرههای آزمایشی
گردآوری شد و  pHبا دستگاه  pHمتر (متروم مدل
 ،WMTآلمان) اندازهگیری شد .بهمنظور اندازهگیری
نیتروژن آمونیاکی ،نمونههایی از مایع شکمبة
صافشده با نسبت مساوی با اسید کلریدریک ۸/۳
نرمال مخلوط شدند .غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه
با استفاده از روش فنول-هیپوکلرایت با استفاده از
دستگاه طیفسنج نوری (اسپکتروفتومتری) و منحنی
استاندارد اندازهگیری شد ( Broderick & Kang,
.)1980

فراسنجههای خونی

در دورة نمونهگیری (روز  )97در چهار ساعت پس از
تغذیة صبحگاهی از ورید وداج همة دامها یکبار
خونگیری شد .نمونههای خونی درون لولههای حاوی
اتیلن دی آمین تترا استیک اسید  1۸درصد در دور
 ،9۸۸۸به مدت پانزده دقیقه سانتریفیوژ شدند و برای
سنجش غلظت گلوکز ،نیتروژن اورهای و کلسترول
استفاده شدند .فراسنجههای خونی اشارهشده با استفاده
از کیت تشخیص کمی شرکت پارس آزمون و با استفاده
از دستگاه طیفسنج نوری (مدل ،Biocorom liberas S
انگلستان) انجام شد.

جدول  .1اجزاء و ترکیب مواد مغذی جیرههای آزمایشی تغذیهشده به گوسفندان (بر حسب مادة خشک)
)Table 1. Feed ingredients and nutrients composition of the experimental diets fed to sheep (DM base
)Diets (P. khinjuk leaf, %
10
15
20

30

25

19.5
0.4
9.6
0
30
28
12
0.5

19.5
0.7
9.3
5
25
28
12
0.5

19.5
1.0
9.0
10
20
28
12
0.5

91.86
89.82
1.92
11.85
52.60
31.32
10.18

86.25
90.11
1.83
11.82
52.77
30.85
9.89

78.52
90.40
1.92
11.70
53.10
30.39
9.60

5

)0 (Control

19.5
1.3
8.7
15
15
28
12
0.5

19.5
1.6
8.4
20
10
28
12
0.5

19.5
1.9
8.1
25
5
28
12
0.5

19.5
2.0
8.0
30
0
28
12
0.5

71.87
90.69
1.87
11.61
55.85
29.92
9.31

65.14
90.98
2.13
11.32
56.45
29.46
9.02

57.5
91.27
2.31
11.03
56.60
28.99
8.73

51.85
91.56
2.40
11.00
57.72
28.54
8.44

Feed Ingredients, %
Barley grain
Soybean meal
Wheat bran
Corn silage
P. khinjuk leaf
Alfalfa hay
Wheat straw
*
Mineral and vitamin premix
Nutrients composition
DM, %
OM, %
)ME (kcal/Kg DM
CP, %
NDF, %
ADF, %
Ash, %

* مقدار در هر کیلوگرم مکمل :ویتامین  1۸۸۸۸۸ Aواحد بینالمللی ،ویتامین  1۸۸۸۸۸ D3واحد بینالمللی ،ویتامین  1۸۸ Eواحد بینالمللی؛ مقدار مواد
معدنی در هر کیلوگرم جیره :منگنز  ۳۸۸۸میلیگرم ،آهن  9۸۸۸میلیگرم ،روی  9۸۸۸میلیگرم ،مس  ۳۰۸میلیگرم ،ید  1۸۸میلیگرم ،سلنیوم  1میلیگرم،
منیزیوم  ۳۸۸۸۸میلیگرم ،کبالت  1۸۸میلیگرم ،کلسیم  131۸۸۸میلیگرم ،فسفر  3۸۸۸۸میلیگرم ،سدیم  11۸۸۸میلیگرم.
* Premix provided per kilogram: vitamin A 500000 IU, vitamin D3 100000 IU, vitamin E 100 IU, Mn 2000 mg, Fe 3000 mg, Zn 3000 mg, Cu 280 mg,
I 100 mg, Se 1 mg, Mg 20000 mg, Co 100 mg, Ca 195000 mg, P 90000 mg, Na 55000 mg.

طرح آماری

این آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی اجرا شد.
دادهها با نرمافزار آماری  SAS 9.1تجزیهوتحلیل آماری
شدند .مقایسة میانگینها توسط آزمون چند دامنهای
دانکن در سطح احتمال خطای  1درصد انجام گرفت.
نتايج و بحث
ترکیبات شیمیایی برگ خنجوک

نتایج جدول  ۳مقدار پروتئین خام ( ،)CPمادة خشک
( ،)DMالیاف نامحلول در شویندة خنثی ( )NDFو
اسیدی ( ،)ADFعصارة استخراجشده با اتر ( ،)EEفیبر

خام ( )CFو خاکستر ( )Ashبرگ را نشان میدهد .ارزش
غذایی این گیاه نزدیک به سیالژ ذرت معمولی بود
( .)NRC, 2001لذا شاید بتوان آن را بهعنوان علوفه در
تغذیة نشخوارکنندگان استفاده کرد .این گیاه بهویژه از
نظر  CF ،NDFو  EEنزدیک به سیالژ ذرت بوده ،اما
خاکستر آن در حدود  1/1برابر سیالژ ذرت است .یکی از
ویژگیهای موردتوجه مواد کانی خنجوک توازن بین
مقدار کلسیم و فسفر (در حدود  )۳-1/1 :1آن است.
مقدار تانن کل اندازهگیریشده 9/3 ،درصد بود که مقدار
آن نسبت به گیاهان همخانوادة خنجوک کمتر بود
(.)Lotfinoghbi & Roozbehan, 2011
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جدول  .۳ترکیبات شیمیایی برگ خنجوک
(بر حسب مادة خشک)
Table 2. Chemical composition of the P. khinjuk leaf
)(DM base
Corn silage
)(NRC, 2001
35.10
8.80
3.20
45.00
28.10
2.60
4.30
0.28
0.26
0.01
0.01
1.20
3.94

P. khinjuk leaf
94.53
9.88
19.74
5.79
47.95
39.02
9.70
10.10
2.23
1.39
0.06
0.08
0.13
3.90
4.51

Chemical composition
DM, %
CP, %
CF, %
EE, %
NDF, %
ADF, %
Lignin, %
Ash, %
Ca, %
P, %
Fe, %
Na, %
K, %
Tannin, %
)ME (kcal/Kg DM

تعیین سطح مناسب جایگزینی برگ خنجوک در جیره

از نظر قابلیت و میزان تولید گاز بین جیرههای
آزمایشی تفاوت معنیداری وجود داشت ( .)P>۸/۸1با
افزایش سطح برگ خنجوک در جیره ،تولید گاز روند
کاهشی داشت؛ بهطوریکه جیرة شاهد بیشترین
قابلیت تولید گاز و جیرة حاوی  9۸درصد برگ
خنجوک کمترین قابلیت تولید گاز را داشت (جدول.)9
با توجه به جدول  ،9قابلیت تولید گاز تا  11درصد
جایگزینی برگ خنجوک با سیالژ ذرت با شاهد تفاوتی
نداشت و اختالف بین سطوح  ۳1 ،۳۸و  9۸درصد
خنجوک با یکدیگر معنیدار نبود ( .)P<۸/۸1علت
کاهش در تولید گاز را شاید بتوان به تانن برگ
خنجوک نسبت داد .تاننها میتوانند از طریق باند
شدن با پروتئینها و کربوهیدراتها با پیوندهای
آبگریز و هیدروژنی ( )Mcsweeny et al., 2001و نیز
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تأثیر بر ریزجانداران شکمبه ( )Scalbert, 1991هضم
آنها و در پی آن مقدار تولید گاز را کاهش دهند.
نشان داده شده که با اضافه کردن تاننهای متراکم به
برخی از گیاهان مناطق گرمسیری ،قابلیت و نرخ تولید
گاز کاهش پیدا کرد ( )Tieman et al., 2008که با
نتایج این آزمایش همخوانی دارد.
بررسی میزان مادة آلی هضمشده به ازای هر
میلیلیتر گاز تولیدی ( ،)PFتولید تودة میکروبی و بازدة

تولید تودة میکروبی جیرههای آزمایشی حاوی مقادیر
مختلف برگ خنجوک (سطح  ۳1 ،۳۸ ،11 ،1۸ ،1 ،۸و
 9۸درصد) نشان داد که جیرة حاوی  9۸درصد برگ
خنجوک بیشترین مقادیر را از نظر این فراسنجهها داشت
(جدول  .)9تحقیقات نشان داد که هنگام مصرف
علوفههای حاوی تانن ،غلظت نیتروژن غیر آمونیاکی

واردشده به رودة باریک بیشتر از نیتروژن مصرفی بوده
است و بخشی از آن را به افزایش تولید پروتئینمیکروبی
نسبت میدهند ( .)Angaji et al., 2011وجود منابع
تانندار در خوراک باعث افزایش  PFو پروتئین میکروبی
شده که این امر را یک اثر مثبت بر تغذیة پروتئین توسط
دانستهاند ،بهطوریکه سهم بیشتری از مواد

دام
هضمشده صرف تولید پروتئین میکروبی میشود تا اینکه
تخمیر شده و برای تولید اسیدهای چرب کوتاه زنجیر
استفاده شود ( .)Angaji et al., 2011یافتههای این
آزمایش با نتایج این محققان سازگار بود .با توجه به
برتری جیرة حاوی  9۸درصد برگ خنجوک از نظر ،PF
تولید تودة میکروبی و بازدة تولید تودة میکروبی و بدون
تفاوت آن با سطوح دیگر تا  11درصد؛ این جیره برای
آزمایش دامی انتخاب شد.

جدول  .9فراسنجههای تولید گاز جیرههای گوسفندان حاوی برگ خنجوک
Table 3. Gas production parameters of sheep diets containing P. khinjuk leaf
Microbial biomass production
)efficiency (%
50.10b
63.80a
66.40a
67.40a
68.70a
71.00a
73.50a
3.32
0.023

Microbial biomass
)production (mg
79.66e
106.90d
107.94d
129.93cd
142.22bc
157.51ab
170.56a
6.62
0.003

PF
)(mg/ml
4.43b
6.24ab
6.56ab
6.87a
7.04a
7.74a
8.11a
0.662
0.062

)c (ml/h
ab

0.057
0.061a
0.057ab
0.036c
0.05b
0.03c
0.04b
0.003
0.0002

b
)(ml/300 mg
70.66a
61.16ab
56.29ab
56.45ab
52.48b
52.18b
49.81b
5.03
0.139

Diets (P. khinjuk
)leaf, %
(Control) 0
5
10
15
20
25
30
SEM
P value

 :SEMخطای استاندارد میانگینها؛  :bقابلیت تولیدگاز؛  :cنرخ تولید گاز.
در هر ستون اعداد دارای حروف ناهمسان اختالف معنیدار با یکدیگر دارند (.)P>۸/۸1
SEM: Standard error of means; PF: Partitioning factor; b: Potential of gas production; c: Gas production rate.
)Within columns, means followed by the same letter are not significantly different (P<0.05
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مصرف خوراک و قابلیت هضم مواد مغذی گوسفندان

برابر جدول  7اثر خنجوک در جیرة آزمایشی بر مصرف
مادة خشک معنیدار بود ( .)P>۸/۸1خاکستر در برگ
خنجوک ( 1۸/1درصد) نسبت به سیالژ ذرت 7/9
درصد باالتر بوده (جدول  )۳و در نتیجه میزان
خاکستر بیشتری در جیرههای حاوی برگ خنجوک
مشاهده شد .انرژی قابل سوختوساز جیره حاوی برگ
خنجوک کمتر از جیرة شاهد بود که این عاملها می
تواند باعث افزایش مصرف خوراک در گوسفندان
تغذیهشده با برگ خنجوک شود .بررسیها نشان داده
که کاهش انرژی جیره باعث افزایش مصرف خوراک
میشود .بهطوریکه نشخوارکنندگان سعی میکنند
کاهش انرژی جیره را تا حدی با مصرف خوراک بیشتر
جبران کنند ( .)Mc Donald et al., 2010بقایای پسته
بهعنوان یک منبع تانندار تا  9۸درصد مادة خشک
مصرفی هیچگونه اثرات بازدارندهای بر مصرف مادة
خشک نداشت ( .)Sayyad moumen et al., 2004از
طرفی خوراکهای تخمیری نظیر علوفة سیلوشده
باعث کاهش مصرف اختیاری خوراک توسط دام می
شود ) .)Mc Donald et al., 2010ازاینرو در این
آزمایش جیرة حاوی سیالژ ذرت که یک خوراک
تخمیری است ،به علت حجیمتر بودن و داشتن آب
بیشتر در مقایسه با جیرة حاوی برگ خنجوک ،ممکن
است باعث مصرف کمتر خوراک شده باشد.
استفاده از برگ خنجوک در جیرة گوسفندان
تأثیری بر قابلیت هضم مادة خشک نداشت ،اما منجر
به کاهش معنیدار قابلیت هضم ظاهری مادة آلی و
پروتئین خام جیرهها شد (جدول  .)7موافق با نتایج
این آزمایش گزارش شده است که جایگزینی فرآوردة
فرعی پسته (حاوی  7/1درصد تانن در مادة خشک
جیره) بهجای سیالژ ذرت کاهش در قابلیت هضم مادة
آلی را به دنبال داشت (.)Bohlooli et al., 2009
مقادیر  ADFو  ADLبرگ خنجوک بیشتر از سیالژ
ذرت بود (جدول  )۳که میتواند عامل کاهندة قابلیت
هضم مادة خشک و آلی در جیرة حاوی برگ خنجوک
باشد .به نظر میرسد ازآنجاییکه وجود تانن در برگ
خنجوک باعث افزایش ترشح بزاق ،افزایش مصرف
خوراک ،افزایش میزان عبور و کاهش مدتزمان

ماندگاری در شکمبه میشود ( )Reed et al., 1990و
در نتیجه باعث کاهش قابلیت هضم مادة آلی در
گوسفندان تغذیهشده با جیرة حاوی برگ خنجوک
شده باشد .تاننها با پروتئین تشکیل کمپلکس داده و
نیتروژن را از دسترس ریزجانداران شکمبه خارج
میکنند ( )Hagerman et al., 1996که درنهایت باعث
کاهش هضم پروتئین و مادة آلی میشود .همچنین
احتمال میرود که کمپلکس تانن-پروتئین پس از
شکمبه نیز پایدار مانده و از هضم پروتئین جلوگیری
به عمل آورد .افزایش معنیدار پروتئین دفعی در
گوسفندان تغذیهشده با برگ خنجوک درست بودن
این احتمال را تقویت میکند.
جدول  .7مصرف خوراک و قابلیت هضم مواد مغذی در
گوسفندان تغذیهشده با جیرة حاوی برگ خنجوک
Table 4. Feed intake and nutrients digestibility in
sheep fed with diets contain P. khinjuk leaf
P value
SEM

Diets
)(P. khinjuk leaf, %
)0 (Control
30

0.006
0.004
0.001

31.17
27.51
3.91

1231.86a
1133.57a
148.39a

1050.59b
971.00b
118.16b

0.062
0.036
0.247
0.317
0.0006

1.07
1.09
2.93
1.88
1.30

65.59
67.19b
39.90
27.94
59.82b

69.06
71.53a
45.21
30.84
72.15a

Feed intake, g/d
DM
OM
CP
Digestibility, %
DM
OM
NFD
ADF
CP

 :SEMخطای استاندارد میانگینها
در هر ردیف اعداد دارای حروف ناهمسان اختالف معنیدار با یکدیگر
دارند (.)P>۸/۸1
SEM: Standard error of means.
Within rows, means followed by the same letter are not significantly
)different (P<0.05

فراسنجههای تخمیری شكمبه

برابر جدول  ،1نتایج آزمایش نشان داد که غلظت
نیتروژن آمونیاکی در جیرة حاوی برگ خنجوک بهطور
معنیداری پایینتر از جیرة شاهد بود ( .)P>۸/۸1در
آزمایش  (2005) Puchala et al.غلظت نیتروژن
آمونیاکی در جیرههای حاوی تانن نسبت به جیرههای
بدون تانن کمتر بود که به کاهش تجزیة پروتئین در
شکمبه ارتباط داده شد .با افزایش سطح مصرف پوستة
بادامزمینی (حاوی تانن) در جیرة گاوهای شیردة
هلشتاین ،غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه بهطور
خطی کاهش یافت ( .)West et al., 1993این محققان
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پیشنهاد کردند که تشکیل کمپلکس تانن-پروتئین
باعث کاهش تجزیهپذیری پروتئین در شکمبه و در
نتیجه کاهش غلظت نیتروژن آمونیاکی شد .در
آزمایشی نیز با افزایش سطح برگ بلوط بهعنوان منبع
تانندار در جیرة گاو غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه
کاهش یافت (.)Doce et al., 2009
 pHمایع شکمبه تحت تأثیر جیرههای آزمایشی
قرار نگرفت ( .)P<۸/۸1اما مقدار آن در جیرة حاوی
برگ خنجوک کمتر از شاهد بود .احتمال دارد کاهش
 pHدر تیمار حاوی برگ خنجوک نیز به دلیل حضور
تانن در جیره باشد .تاننها بر رشد باکتریهای
پروتئولیتیک که غذای پروتوزوآ هستند ،تأثیر منفی
دارند ( .)Min et al., 2001بنابراین کاهش رشد این
باکتریها باعث کاهش جمعیت پروتوزوآیی شکمبه و
در نتیجه کاهش  pHمیشود.
جدول  .1فراسنجههای تخمیری شکمبه در گوسفندان
تغذیهشده با جیرههای حاوی برگ خنجوک
Table 5. Rumen fermentation parameters in sheep fed
with diets contain P. khinjuk leaf
Diets
(P. khinjuk leaf, %) SEM P value
)0 (Control
30
17.31a
10.53b 0.62 0.0001
7.26
6.76
0.21 0.138

NH3N, mg/100 ml
pH

 :SEMخطای استاندارد میانگینها.
در هر ردیف اعداد دارای حروف ناهمسان اختالف معنیدار با یکدیگر
دارند (.)P>۸/۸1
SEM: Standard error of means.
Within rows, means followed by the same letter are not significantly
)different (P<0.05

فراسنجههای خونی

غلظت گلوکز خون گوسفندان تغذیهشده با جیرة شاهد و
جیرة حاوی  9۸درصد برگ تحت تأثیر جیرههای
آزمایشی قرار نگرفت (جدول  .)۲بستره (سوبسترا)های
اصلی برای ساخت گلوکز ،اسیدهای آلی حاصل از تخمیر
نظیر پروپیونات ،اسکلتکربنی اسیدهایآمینه و گلیسرول
حاصل از شکستن تریگلیسریدها هستند ( Mayes et
 .)al., 1985محققان با تغذیة جیرة حاوی تانن (برگ
درخت سماق و عصارة میوة بلوط) در بزهای نر آلپاین،
گزارش کردند که تانن این گیاهان اثری بر گلوکز خون
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نداشت ( )Merkel et al., 2001که این نتایج همسو با
نتایج این آزمایش بود .در پژوهشی دیگر ،افزایش برگ
بلوط (منبع تانن) به جیرة گوساله نیز تأثیر معنیداری بر
گلوکز خون نداشت ( .)Sharma et al., 2008بااینحال
برخی محققان گزارش کردند که تانن موجود در جیره
باعث افزایش نسبت مولی پروپیونات در شکمبه شده و از
این راه گلوکز خون را افزایش میدهد ( Makkar et al.,
 .)1995بهطورکلی میتوان نتیجه گرفت که تانن موجود
در برگ خنجوک بر غلظت گلوکز خون تأثیری نداشت.
نتایج بهدستآمده در جدول  ۲نشان میدهد
غلظت نیتروژن اورهای خون تحت تأثیر جیرههای
آزمایشی قرار گرفت ( .)P>۸/۸1تانن با کاهش نرخ
تجزیهپذیری پروتئین سبب کاهش غلظت آمونیاک و
به دنبال آن کاهش نیتروژن اورهای پالسما میشود
( .)Ben Salem et al., 2005ازآنجاییکه نیتروژن
آمونیاکی مایع شکمبه با نیتروژن اورهای خون
همبستگی باالیی دارند ( ،)Hatfield et al., 1998به
نظر میرسد غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه در تیمار
با برگ خنجوک تحت تأثیر تانن کاهش یافته است.
اورة خون حاصل سوختوساز پروتئینها است و حیوان
از آمونیاک تولیدشده در شکمبه برای زیستساخت
(بیوسنتز) اوره استفاده میکند ،لذا از دالیل احتمالی
کاهش اورة خون در جیرة حاوی برگ خنجوک این
است که میزان تجزیهپذیری اسیدهای آمینه و تولید
آمونیاک در شکمبه (جدول  )1کاهش یافته است
( .)Wanapat et al., 2011نتایج برخی تحقیقات
( )West et al., 1993در مورد پوستة بادامزمینی نشان
داده است که با افزایش سطح این محصوالت فرعی در
جیرة گاوها ،غلظت نیتروژن اورهای خون بهطور
معنیداری کاهش پیدا کرد ( .)P<۸/۸1این محققان

پیشنهاد کردند که با کاهش غلظت آمونیاک در
شکمبه بر اثر تانن موجود در پوستة بادامزمینی،
غلظت آمونیاک واردشده به خون برای تبدیل به اوره
نیز کاهش یافته است .تحقیقات نشان داد که غلظت
نیتروژن اورهای خون ،آمونیاک شکمبه و نیتروژن
دفعی در نشخوارکنندگانی که با لگومهای حاوی تانن
علوفههای

تغذیه شدند نسبت به حیوانات تغذیهشده با
بدون تانن کمتر بود (.)Reed, 1995
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 اثر تغذیة برگ خنجوک بر فراسنجههای خونی گوسفندان.۲ جدول
Table 6. The effect of feeding leaf of P. khinjuk on blood metabolites of sheep
Metabolite, mg/100 ml
Glucose
Blood urea nitrogen (BUN)
Cholesterol

Diets
(P. khinjuk leaf, %)
0 (Control)
30
69.25
67.25
16.26a
8.00a
80.00
77.25

SEM

P value

3.04
0.97
7.46

0.658
0.001
0.800

. خطای استاندارد میانگینها:SEM
.)P>۸/۸1( در هر ردیف اعداد دارای حروف ناهمسان اختالف معنیدار با یکدیگر دارند
SEM: Standard error of means.
Within rows, means followed by the same letter are not significantly different (P<0.05)

 استفاده از برگ.خنجوک نزدیک به سیالژ ذرت است
خنجوک باعث افزایش مادة خشک مصرفی شد و تأثیر
 و نیزADF  وNDF ،منفی بر قابلیت هضم مادة خشک
 استفاده از برگ.فراسنجههای شکمبهای و خونی نداشت
 درصد مادة خشک جیره بهصورت9۸ خنجوک تا
جایگزین با سیالژ ذرت تأثیر منفی بر هضم ظاهری مواد
 فراسنجههای سوختوسازی شکمبهای و خونی،مغذی
 لذا میتوان از برگ خنجوک در.گوسفندان عربی نداشت
 اما برای دستیابی به،جیرة گوسفندان استفاده نمود
. باید عملکرد آنها نیز ارزیابی شود،اطمینان از نتایج

غلظت کلسترول خون تحت تأثیر جیرههای
 برخی محققان.)P<۸/۸1( آزمایشی قرار نگرفت
گزارش کردند غلظت تری گلیسیرید خون با افزایش
 اما،تانن در جیره بهطور معنیداری افزایش یافت
غلظت کلسترول تنها روند افزایشی غیرمعنیداری را
در تیمارهای حاوی پوستة پسته نشان داد که مؤید
.)Mousa, 2011( نتایج این پژوهش است
نتیجهگیری کلی

این پژوهش نشان داد که ویژگیهای شیمیایی برگ
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ABSTRACT
The present experiment was conducted to determine nutritional values of wild pistachio trees (P. khinjuk)
leaves it's use it in the diet of sheep. Initially chemical composition of P. khinjuk leaf was determined.
The diets containing 0, 5, 10, 15, 20, 25 and 30% of P. khinjuk leaf were prepared and used for sheep to
determine the best replacement level of it with corn silage. Fermentation and digestion characteristics of
experimental diets were investigated by in vitro gas production technique. Effects of selected diets from
the in vitro step (control and diet contains 30% of the khinjuk leaf) on feed intake, digestibility of
nutrients, ruminal fermentation parameters and blood metabolites were studied using 10 Arabian rams in
a completely randomized design. The concentration of crude protein, NDF, ADF and tannin in khinjuk
leaf were 9.88, 47.95, 39.02 and 3.9%, respectively. The gas production declined by increasing the
percentage of P. khinjuk leaf in the diet, but the microbial biomass and efficiency of microbial synthesis
was increased (P<0.05). Dry matter intake was increased in sheep fed diets containing P. khinjuk leaf.
There was no significant difference for apparent digestibility of dry matter, NDF, ADF, and blood
glucose and cholesterol among experimental diets (P>0.05). Digestibility of crude protein and
concentration of ammonia nitrogen in rumen fluid and blood urea nitrogen in diet containing of P. khinjuk
leaf was lower (P<0.05). Therefore, dietary inclusion of P. khinjuk leaf up to 30% in the diets of sheep
had no negative effect on digestibility, ruminal and blood parameters of sheep.
Keywords: Ammonia nitrogen, gas production, microbial biomass production, rumen parameters, tannin.
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