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 خالصه
 

همراه با اوره در تغذیۀ بره های پرواری نر وماده ورامینی          ) کلینوپتیلولیت(به منظور اثر سطوح مختلف زئولیت       
رفی و خصوصیات الشه ، آزمایشی با استفاده        نگین ماده خشک مص   اروی افزایش وزن، ضریب تبدیل خوراک، می      

 راس بره   24 روز و    165±10  کیلوگرم و متوسط سن       68/24±58/1 راس بره نر ورامینی با میانگین وزنی          24از  
 روز به طور    100 روز به مدت      173±5  کیلوگرم و متوسط سن         24/23±11/2ماده ورامینی با میانگین وزنی       
5 و   5/3 ،   5/1 به ترتیب حاوی     4 و   3 ،   2ۀ شاهد بدون اوره و زئولیت و جیره های         انفرادی با جیره های شامل جیر    

پس از پایان آزمایش تمام بره های نر کشتار          .  درصد زئولیت و هر کدام حاوی یک درصد اوره انجام شد              5/
ون همچنین جهت تعیین ترکیبات شیمیایی  گوشت بد         . گردید و الشۀ آنها مورد تفکیک فیزیکی قرار گرفت           

نتایج آزمایش نشان داد که افزودن       .  نیمۀ راست الشه به آزمایشگاه منتقل گردید        12-11-10استخوان دنده های   
بطوریکه . زئولیت همراه اوره به جیره میانگین افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل خوراک را بهبود بخشید                     

 در  74/7( و بدترین ضریب تبدیل خوراک    و برترین   )  گرم 53/152 در مقابل    63/168( بیشترین و کمترین آن     
وزن و درصد   ). >05/0P( و صفر درصد زئولیت بود     5/3در کل دوره به ترتیب مربوط به جیره های         ) 16/8مقابل  

وزن و  . بدن ، با افزودن زئولیت و اوره به جیره بهبود یافت            ) بدون محتویات دستگاه گوارش   ( الشۀ پر وخالی  
 گرم اگرچه معنی دار نبود اما در جیره های حاوی زئولیت و اوره باالتر از جیرۀ                الشه) بر حسب وزن زنده   (درصد  

 راسته در جیره های مختلف معنی دار بود بطوریکه بیشترین وکمترین آن مربوط به               عضلهسطح مقطع   . شاهد بود 
صد پروتئین  در). >05/0P(بود)  سانتی متر مربع  79/14 در مقابل    63/15( و صفر درصد زئولیت       5/3جیره های  

-11-10و نسبت پروتئین خام به چربی خام در دنده های           ) بدون استخوان دنده ها  (خام ، خاکستر گوشت وچربی    
بطوریکه بیشترین و   ). >05/0P( با افزودن زئولیت و اوره به جیره ها بطور معنی داری تحت تاثیر قرار گرفت               12

 و صفر درصد    5/5 به ترتیب مربوط به جیره های        ) درصد 31/14 در مقابل    67/15(کمترین درصد پروتئین خام   
 درصد زئولیت همراه با یک درصد اوره به جیره در مقایسه با دیگر                  5/3از نظر اقتصادی افزودن      .زئولیت بود 
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براي افزايش توليد پروتئين حيواني، استفادة       .  است مغذيمواد  
بهينه از خوراكهاي دام، طيور آبزيان و افزايش بازده مصرف               

 .خوراك يك ضرورت است
هر چند كه حيوانات توانايي مصرف علوفه و ساير مواد                

رزش را دارند، ولي تنها با      غذايي و تبديل آنها به مواد غذايي پرا        
تلفيق دانسته هاي علمي با       و     تغذيه  صحيح اعمال روشهاي 

امكانات عملي است كه مي توان به توليد بيشتر پروتئين حيواني           
 .)۶(دست يافت

اهميت پروتئين حيواني در مقايسه با پروتئين گياهي در             
اين است كه در پروتئين حيواني توازن مناسبي از اسيدهاي               

 شده كه مصرف اين        موجب اين عامل      كه.ه وجود دارد   آمين
 ۳/۷۴مصرف پروتئين در ايران      . افزايش يابد فراورده ها در دنيا     

 گرم در روز منشاء حيواني دارد       ۹/۱۵كه تنها   . گرم در روز است   
بسيار پايين  )  گرم در روز   ۱/۵۸(كه در برابر كشورهاي اروپائي       

 ).۱۲ ، ۱۱(است 
 خوراكاز هزينة پرواربندي را         ۷۰%از آنجاييكه حدود      

تشكيل مي دهد، در چنين وضعيتي تهية جيره هاي غذايي ارزان          
قيمت و متوازن مي تواند نقش مهمي در توسعة اين امر داشته              

 لذا جور كردن مواد خوراكي مناسب در تهية                 ).۲(باشد   
 عمده ترين  .جيره هاي غذايي مي تواند نقش اساسي را ايفا نمايد         

  است اعث كاهش بازده و توليد دامهاي كشور گرديده       عاملي كه ب  
، اين امر با توجه   . كمبود مواد خوراكي مورد نياز آنها مي باشد        

مواد و  استفاده از   جستجو در مورد مواد خوراكي ارزان قيمت و          
افزودنيهايي كه بتواند با حداقل هزينه، توليد و بازده دامهاي              

 از  .ادي خواهد بود   اقتص و    ضروري امري    باال برد، كشور را    
 تشكيل   غالت آنجاييكه نسبت بزرگي از جيرة دامهاي پرواري را        

 موجب توليد مقادير بااليي اسيد الكتيك در           مواد مي دهد، اين 
 ايجاد  باعث داده و     كاهش شكمبه را     pHشكمبه گرديده و     

 ).۲۷، ۲۵، ۲۰، ۱۰(داسيدوز مي گرد
وليدات  افزايش ت   جهتامروزه تعدادي از كانيهاي معدني         

 دامي و آبزيان در دنيا مورد استفاده قرار              منجمله كشاورزي،
 از جمله مواد معدني است كه با دارا بودن               زئوليت. مي گيرد

 از جمله خاصيت جذب         خواص فيزيكي و شيميايي ويژه        
، كاربرد  كنندگي، شبكه مولكولي و ظرفيت تبادل يوني خود           

يست و بهبود   رفع آلودگي محيط ز   گسترده اي در اصالح خاك،      
 نشان  ي آزمايشات مختلف   نتايج .پيدا كرده است  بازده دام و غيره     

 سالمتي و بهبود      اثرات سودمندي روي    زئوليتداده است كه     
 دام و طيور از جمله افزايش وزن، بازده مورد استفاده قرار             توليد

گرفتن مواد خوراكي، مؤثر بودن در كنترل اختالالت هضمي،            
خم مرغ در مرغان تخمگذار، سالمت         بهبود كيفيت پوستة ت     

استخوان در مرغان گوشتي، كاهش سميت عناصر سنگين و             
كاتيونهاي يك و دو ظرفيتي و مايكوتوكسين ها در جيره و                
محيط، كاهش عناصر راديواكتيو در حيوانات و انسان و عمل              

 و تخليص گاز متان       ، پااليش فاضالب ها   آوري فضوالت دامي   
 ).۱۹ ،۱۶ ،۴ ، ۳(داشاره نمو

اوره از جمله موادي است كه در در جيره حيوانات بعنوان              
منبع ارزان قيمت جهت تأمين آمونياك مورد نياز                       
ميكروارگانيسم هاي شكمبه به جيرة نشخواركنندگان اضافه           

اگر مقادير زيادي اوره توسط نشخواركنندگان مصرف        . مي گردد
وره به   كارآمد ا   مصرف. شود امكان مسموميت دام وجود دارد       

عنوان منبع نيتروژن غير پروتئيني، بستگي به تأمين مقدار كافي          
در . كربوهيدارت قابل تخمير در شكمبه جهت نياز ميكروبها دارد        

اين راستا بايستي به عامل همزماني منابع كربوهيدرات قابل              
 يكي ديگر از راههاي كاهش      .ددگرتخمير و نيتروژن توجه بسيار      

 از موادي است كه بتواند آمونياك توليد         مسموميت اوره استفاده  
شده را سريعاٌ در ساختمان خود حفظ كرده و بتدريج آن را آزاد              

 ). ٩،١٨(نمايد كه اين خاصيت در ماهيت زئوليت وجود دارد
نتايج تحقيقات زيادي نشان مي دهد كه زئوليت روي هضم           

 شكمبه و همچنين    pHدر دستگاه گوارش ، ميكروارگانيسم  ها و       
وي بازدة استفاده از خوراك و افزايش وزن روزانه در بره هاي              ر

 ، ۲۸،  ۱۳،۱۵( پرواري داراي اثرات مثبت و مفيدي بوده است          
هدف از اين تحقيق اثر زئوليت همراه با اوره روي توان               ). ۲۹

توليدي بره هاي پرواري نر ومادة وراميني و تعيين سطح مناسب           
 .اري مي باشدمصرف زئوليت در تغذية بره هاي پرو

 
 ها  مواد و روش

  رأس بره نر با ميانگين وزني            ۲۴در اين تحقيق از         
روز و   ۱۶۵±۱۰ سن   باكيلوگرم در بره هاي نر و        ۵۸/۱±۶۸/۲۴
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 با  كيلوگرم و  ۲۴/۲۳±۱۱/۲ميانگين وزني   ماده با   رأس بره    ۲۴
 پس از انتقال بره ها به           .ديد روز استفاده گر      ۱۷۳±۵ سن

راي آب خوري و غذا خوري ، دروة عادت          جايگاههاي انفرادي دا  
 با جايگاه، روش     ي بره ها  سازگار  روز جهت  ۲۴پذيري به مدت     

 نحوة خوراك دادن انجام شده و          و نگهداري، توزين، نوع جيره    
 هنگام شروع   . گرديد اجرا  روز ۱۰۰ به مدت    سپس آزمايش اصلي  

 ساعت گرسنگي و     ۱۴-۱۶ روز يكبار پس از       ۲۸آزمايش و هر     
 .ره ها توزين مي شدندتشنگي ب

 (RCB1) طرح بلوكهاي كامل تصادفي         از در اين تحقيق  
به ترتيب داراي صفر      ) ۱-۴( غذايي ة جير چهار. استفاده شد 

 درصد زئوليت   ۵/۱،  )شاهد(و اوره ) ۲كلينوپتيلوليت(درصد زئوليت 
 ۵/۵ درصد زئوليت و يك درصد اوره و           ۵/۳و يك درصد اوره،      

 ۱جداول(ه فرموله وتهيه گرديدند   درصد زئوليت و يك درصد اور      
 تقسيم بندي    براساس جنس   رأسي ۲۴ به دو بلوك     بره ها. )۲و  

  مورد نظر وجود داشت    جيرة ۴بلوك    هر   داخل  بطوريكه. شدند
 مدل  .ند شد داده اختصاص    جيره هابه   بره ها به طور تصادفي    

 : آماري طرح عبارت بود از

ijkjiijk eTBy +++µ= 
yijk :د هر مشاهدهمقدار عد          .µ :ميانگين. 
Bi :  جنس(اثر بلوك (iامين . 
Tj :  اثر تيمارjامين          .eijk : اثر اشتباه آزمايشي. 
 

با توجه به اينكه آناليز كوواريانس انجام شده روي وزن اوليه            
معني دار شده بود بنابراين از وزن اوليه به عنوان كوواريت در               

 .ز داده هاي مربوط به وزن استفاده گرديدمدل آماري در آنالي
 و تا   ۳  در مدت آزمايش جيره ها بصورت كامالٌ مخلوط شده        

در مدت آزمايش    . حد اشتها در اختيار بره ها قرار مي گرفت           
خوراك عرضه شده منهاي خوراك        (خوراك روزانه هر بره        

اندازه گيري گرديد و آب بطور آزاد در اختيار بره ها            ) باقيمانده
زئوليت مصرفي از شركت افرندتوسكا از معادن استان              . بود

 . سمنان تهيه گرديد

                                                                                    
1. Randomized Complete Block design 
2.Clinoptilolite 
3. Total Mixed Ration  

در پايان دورة آزمايش تمام بره ها توزين و بره هاي نر كشتار                
و با روش متداول قطعات مختلف الشه تفكيك و وزن و               شدند

. درصد قطعات الشه بر حسب بدن  پر و خالي اندازه گيري گرديد           
 نيمة راست الشه جدا شده و            ۱۲-۱۱-۱۰ناحية دنده هاي    

 ).١(تركيبات شيميايي آن در آزمايشگاه تعيين گرديد
 

 
  جيره هاي غذايية درصد اجزاي تشكيل دهند-۱ جدول

 ) درصد ماده خشك۱۰۰بر اساس (
 جيره ها

١ ٢ ٣ ٤ 
مواد خوراكي تشكيل 

 )درصد(دهنده جيره 
 *مواد خشبي

 يونجه خشك ٥/٧ ٥/٧ ٥/٧ ٥/٧
 ذرت سيلو شده ٥/٧ ٥/٧ ٥/٧ ٥/٧

 مواد متراكم
٩٦/٧٢ ٠٥/٧٣ ٠٥/٧٣ ٤٤/٦٣  جو بلغور شده
٠٨/١٣ ٠٥/٢ ٠٥/٢ ١٥/٢  كنجاله پنبه دانه
 سبوس گندم ١ ١ ١ ١
٩٣/١ ٧٦/١ ٧٦/١ ٦١/١  سنگ آهك
 زئوليت ـــ ٥/١ ٥/٣ ٥/٥

٠٥/٥ ٥/٣ ٥/١ ـــ  خاك اره
 دي كلسيم فسفات ١/٠ ٧٣/٠ ٧٣/٠ ٣٧/٠
 اوره ـــ ١ ١ ١
٢٥/٠ ٢٥/٠ ٢٥/٠ ٢٥/٠  مكمل معدني
٢٥/٠ ٢٥/٠ ٢٥/٠ ٢٥/٠  مكمل ويتاميني
٠٩/١٠٠ ٠٩/١٠٠ ٠٩/١٠٠ ١/١٠٠  جمع

 . درصد مي باشد۸۵  به  ۱۵نسبت علوفه به كنسانتره در هر چهار جيره *
 

 نتايج و بحث
 براي كل دوره     روزانه در  ميانگين افزايش وزن    اختالف بين   

در روزانه   ميانگين افزايش وزن     اما تفاوت . بودن معني دار   جيره ها
بيشترين ). >۰۵/۰P( گرديد  بلوك معني دار   دوين  ب دوره كل  

/۶۳ (۳ميانگين افزايش وزن روزانه در كل دورة مربوط به جيرة            
 .بود)  گرم ۵۳/۱۵۲(۱ به جيرة     مربوط و كمترين آن    )  گرم ۱۶۸

 ن افزايش وزن   به جيره ميزا     زئوليت  سطح به طوركلي با افزايش   
يكي از داليل    ). ۳جدول  (روزانه بره ها روند افزايشي داشت       

 .افزايش وزن روزانه ، افزايش خوراك مصرفي مي باشد
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 ۱۰۰بر اساس (مواد مغذي و انرژي جيره هاي غذايي  - ۲ جدول
 )درصد ماده خشك

 جيره ها
١ ٢ ٣ ٤ 

 مواد مغذي و انرژي

)مگاكالري در كيلوگرم(بوليسم انرژي قابل متا ٦٩/٢ ٦٩/٢ ٦٩/٢ ٦٩/٢
٧٩٨/١ ٨٠٥/١ ٨٠٥/١ ٨٠٤/١ )مگاكالري در كيلوگرم(انرژي خالص نگهداري 
١٩٨/١ ٢١٠/١ ٢١٠/١ ٢١٠/١  )مگاكالري در كيلوگرم(انرژي خالص رشد 
٩١/١٤ ٢٣/١٥ ٢٣/١٥ ٢٥/١٥  )درصد(پروتئين خام 
٥٠/١٥٢ ١٠/١٤٩ ٣/١٥٢ ٣/١٥٢  )گرم در كيلوگرم(پروتئين خام 
٩٦/١١٧ ٨٤/١١٧ ٨٤/١١٧ ٤٩/١٠١ RDP) گرم در كيلوگرم( 
٦١/٤٧ ٤٢/٣٤ ٤٢/٣٤ ٥٣/٣٤ UDP) گرم در كيلوگرم( 
 )درصد(كلسيم  ٨٥/٠ ٩٥/٠ ٩٩/٠ ٩١/٠
 )درصد(فسفر  ٤٦/٠ ٤٩/٠ ٤٩/٠ ٤٢/٠
 نسبت كلسيم به فسفر ٨٥/١ ٩٤/١ ٠٢/٢ ١٦/٢

  شكمبه پروتئين عبوري از-٢ پروتئين قابل تجزيه در شكمبه، -١
 

افزايش خوراك مصرفي روزانه مي تواند سبب افزايش وزن           
با افزايش خوراك مصرفي به نسبت از هزينه              . بيشتر شود 

 مواد مغذي نگهداري دام كاسته شده و در نتيجه مقدار بيشتري           
 دليل ديگر    در اختيار دام جهت اهداف توليدي قرار مي گيرد           
وني زئوليت   افزايش وزن مي تواند به واسطة خواص كاتي              

 ).۲۳ ،۲۱ ،۱۷( برمي گردد
 جيره موجب بهبود ضريب       اوره به   همراه با  زئوليتافزودن  

 ، بطوريكه ضريب تبديل   )>۰۵/۰P (گرديده است تبديل خوراك   
بطور  و اوره     وي زئوليت  كل دوره در جيره هاي حا       خوراك در 
بهترين ضريب تبديل خوراك    .  بهتر از جيرة شاهد بود     معني داري

 و بدترين آن مربوط به      ۳تحقيق مربوط به جيرة شماره      در اين   

 با توجه به اينكه جيره ها           .)۳جدول(  بود  ۱جيرة شماره     
ايزونيتروژنه شده بودند، بهتر شدن ضريب تبديل خوراك در             
جيره هاي حاوي زئوليت و اوره به خواص زئوليت از جمله                 

آنيون جيره و خاصيت تبادل كاتيوني آن             -افزايش كاتيون  
 سبب بهبود رشد ميكروارگانيسم هاي      مذكور دو عامل . مي گرددبر

شكمبه و در نتيجه فراهم شدن پروتئين ميكروبي بيشتر براي             
 مانند  زئوليتكاتيونهاي موجود در ساختمان     . )۲۲ (دام مي شود 

K+   ۲+ وMg         مي توانند فعاليت آنزيم هاي باكتريايي شكمبه را 
 دمي دهاز جيره را افزايش       بازده استفاده     كه اين افزايش داده،   

اين كاتيونها در فعاليت آنزيم ها به عنوان كاتاليزور عمل           . )٢٦(
 در  ضريب تبديل خوراك   نتايج افزايش وزن روزانه و         .مي كنند

اين تحقيق با نتايج محققان ديگري كه در جيرة پرواري از                 
، ۲۷،  ۲۶،  ۲۴،  ۲۰،  ۵( زئوليت استفاده كرده بودند مطابقت دارد     

ميانگين وزن و درصد الشه بر حسب وزن زنده، سطح                ).۳۰
مقطع عضلة راسته، ضخامت چربي پشتي در حد فاصل                  

. ارائه شده است    ۳در جدول    و طول الشه      ۱۳و۱۲دنده هاي  
 كه اختالف معني داري از      داد واريانس اين داده ها نشان       تجزيه

لحاظ آماري بين جيره ها از نظر وزن الشه، برحسب وزن زنده،             
 هر چند كه از     شتل الشه و ضخامت چربي پشتي وجود ندا        طو

از لحاظ آماري سطح مقطع      .دبو تفاوت، قابل توجه      ينظر عدد 
 بهترين. وجود داشت ) >۰۵/۰P(عضله راسته تفاوت معني داري     

 سانتي متر  ۶۳/۱۵ (۳مقطع عضله مربوط به جيرة شماره        سطح  
سانتي متر  ۷۹/۱۴ (۱رين آن مربوط به جيرة شماره       كمتو  ) مربع
 .بود) مربع

 
 ميانگين وانحراف معيار افزايش وزن، ضريب تبديل و درصد و برخي خواص ديگر الشه بره هاي نر - ۳ جدول

 جيره ها
 صفت مورد مطالعه ١ ٢ ٣ ٤

 وزن زنده موقع كشتار ٦٠/٤٠±٠١/٠ ٢٠/٤٢±٥٩/٠ ٥٧/٤٣±٤٩/١ ٨٠/٤٢±٦٠/٠
٢٠/١٦٢±٦١/١٢ ٦٣/١٦٨±٥٨/١٤ ٢١/١٥٩±٤٦/١٥ ٥٣/١٥٢±٣٨/١٣  افزايش وزن روزانه

 ضريب تبديل خوراك ١٦/٨±٠٧/٠ ٩٩/٧±٠٩/٠ ٧٤/٧±١١/٠ ٨٢/٧±١٣/٠
 )كيلوگرم(وزن الشه  ٦١/٢٠±٠٤/١ ٣٨/٢١±٧٧/٠ ٤٣/٢١±٨١/٠ ٣٢/٢١±٨٩/٠
 درصد الشه گرم ٩١/٤٨±١٩/١ ٦٦/٥٠±٦٠/١ ٩٣/٥٠±٦٥/٠ ٣٩/٥٠±٠٤/١
 طول الشه ٤٢/٧٠±٧١/٠ ٢٥/٧٠±٧٠/٠ ٥٨/٧٠±٦٦/٠ ٩٢/٧٠±٧٦/٠
 )سانتيمتر مربع(سطح مقطع عضله  ٧٩/١٤±٢٥/٠ ٨٩/١٤±٢٣/٠ ٦٣/١٥±٣٠/٠ ٤٦/١٥±١٠/٠
 )ميلي متر(ضخامت چربي پشتي  ٦٣/٨±٣٦/٠ ٥٨/٨±٣٧/٠ ٩٤/٧±٢١/٠ ١٦/٨±٤٩/٠

 . مي باشد۰۵/۰ عدم درج حرف وحروف مشابه در هر سطر بيانگر عدم تفاوت معني دار در سطح احتمال كمتر از *
  بر حسب سانتي متر-۴ برحسب وزن زنده     -۳ بر حسب گرم         -۲ر حسب كيلوگرم          ب-۱



۱۱۵۷ ...اثر سطوح مختلف زئوليت همراه با اوره روي توان توليدي : صالحي و همكاران

داليل مثبت اثر زئوليت همراه با اوره روي افزايش سطح              
مقطع عضله مي تواند به واسطة افزايش ذخيرة پروتئين و افزايش          
قابليت هضم پروتئين خام در جيره هاي حاوي زئوليت و اوره              

 كه  زئوليتهمچنين با توجه به خاصيت تبادل كاتيوني            .باشد
موجب افزايش سنتز پروتئين ميكروبي مي شود و سبب مي گردد         
كه مواد پروتئيني بيشتري در شكمبه توليد گردد از طرف ديگر            
كاهش سرعت عبور مواد خوراكي از دستگاه گوارش در اثر وجود           

 در دوره كمك     در جيره مي تواند به فرآيند هضم و جذب        زئوليت
با افزايش جذب پروتئين، ميزان رسوب آن در بافتهاي بدن          . كند

 همچنين افزايش معني دار درصد پروتئين الشه        .افزايش مي يابد 
نتايج حاصل از اين تحقيق در مورد       . مي تواند گواه اين ادعا باشد    

صفات بررسي شده با نتايج تحقيقات ديگران در اين زمينه                
 ). ۲۷، ۲۶، ۵( مطابقت دارد

قطعات مختلف  ) نسبت به وزن الشه گرم     (ميانگين درصد   
 واريانس اين داده ها    تجزيه.  گزارش شده است   ۴در جدول   الشه  

بين جيره ها از   ) >۰۵/۰P(نشان مي دهد كه اختالف معني داري      
 همراه   زئوليت با اين وجود افزودن   . لحاظ اين قطعات وجود ندارد    

يش جزئي در قطعات الشه مخصوصاً      اوره به جيره ها سبب افزا    با  
كه دليل آن احتماالً افزايش سنتز       . قطعات پر ارزش شده است     

پروتئين ميكروبي و افزايش قابليت هضم پروتئين مي باشد كه            
 ).۲۶( پروتئين در اين بافتها شده استذخيرهنهايتاً منجر به 

داده هاي حاصل از اين تحقيق در مورد صفات آاليش                
مورد ) نسبت به وزن زنده هنگام كشتار      (خوراكيخوراكي و غير    

نتايج حاصل از   ). ۵جدول  ( تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت       
اين تحقيق نشان داد كه اختالف معني داري بين جيره ها از               

لحاظ اين صفات بجز در مورد درصد دنبه نسبت به وزن زنده               
درصد دنبه نسبت به وزن زنده با         . موقع كشتار وجود نداشت    

 )>۰۵/۰P(افزودن زئوليت و اوره به جيره بطور معني داري             
 درصد  ۵/۳ و    ۵/۱كاهش يافت بطوريكه در جيره هاي حاوي          

. زئوليت پايين ترين و باالترين آن مربوط به جيرة شاهد بود              
انرژي جذب شده با افزايش جذب پروتئين در اثر زئوليت به                

دام جاي توليد چربي در بدن ، موجب اهداف توليدي در                   
 ).٢٦ (مي گردد

و رودة پر در جيره هاي مختلف        گوارشدستگاه  اگرچه وزن   
 به جيره وزن اين قسمتها        زئوليتمعني دار نشد اّما با افزايش        

بطور خطي افزايش يافت كه دليل اين امر مي تواند كاهش                
سرعت عبور مواد خوراكي در دستگاه گوارش، در نتيجه افزودن           

 سرعت عبور مواد خوراكي از      زئوليت  به جيره باشد چون    زئوليت
 .دستگاه گوارش را كاهش مي دهد

 در جدول   ۱۲-۱۱-۱۰تركيب فيزيكي و شيميايي دنده هاي      
اختالف معني داري از لحاظ وزن و درصد          .  ارائه شده است    ۶

اّما از نظر    .  وجود ندارد   ۱۰-۱۱-۱۲قطعات فيزيكي دنده هاي     
صد پروتئين خام،   تركيب شيميايي در برخي خواص از جمله در        

و )  دنده ها  استخوان    بدون(درصد خاكستر گوشت و چربي         
   بين    معني داري  خام تفاوت   به چربي      خام   پروتئين  نسبت

 جيره،  در همراه با اوره      زئوليتافزايش  با  .  دارد جيره ها وجود 
درصد پروتئين خام بطور خطي افزايش يافت بطوريكه باالترين           

و پايين ترين آن   )  درصد ۶۷/۱۵ (۴ارة  آن مربوط به جيرة شم     
 .بود) ۳۱/۱۴ (۱مربوط به جيرة شمارة 

 
 )نسبت به وزن الشة گرم(ميانگين وانحراف معيار افزايش درصد قطعات مختلف الشه - ۴  جدول

 ١ ٢ ٣ ٤ ميانگين كل جيره ها
صفت مورد 

 مطالعه
  گردندرصد ٩٤/٥±٤٥/٠ ٧٥/٥±٢٣/٠ ٧٠/٥±٦١/٠ ٩٣/٥±١٥/٠ ٨٣/٥±٣١/٠
٣٦/١٦±٦٩/٠ ٤٨/١٦±٤٨/٠ ٧٢/١٦±٨٨/٠ ٤٩/١٦±٢٨/٠ ٧٣/١٥±٧٥/٠  درصد سردست
 درصد سينه ٣٧/٩±٢٠/٠ ١٣/٩±٢٥/٠ ٣٨/١٠±٧٩/٠ ٧٤/٩±٤٣/٠ ٦٦/٩±٣٧/٠
 درصد قلوه گاه ٢٤/٥±٠٨/٠ ٤٨/٥±١٤/٠ ٦٨/٥±٤٠/٠ ٠٨/٥±٢٢/٠ ٣٧/٥±٢١/٠
٦٥/١٢±٤١/٠ ٤٧/١٢±١٨/٠ ٤٦/١٢±٢٤/٠ ٠٦/١٣±٣٥/٠ ٥٩/١٢±٦٥/٠  درصد راسته
٢٣/٢٧±٨٦/١ ٩٧/٢٦±٤٠/٠ ٢٠/٢٨±١٢/٢ ١٣/٢٧±٦٥/١ ٦١/٢٦±١١/١  درصد ران
٧٢/١٧±٣٢/١ ٣٩/١٦±٠٤/١ ١٦/١٦±٢٣/١ ٧٨/١٧±٨١/٠ ٥٣/٢٠±٨٨/١  درصد دنبه

  نسبت به وزن الشه گرمصفات 



 ١٣٨٤، سال ٥، شماره ٣٦مجله علوم كشاورزي ايران، جلد     ١١٥٨

 ) كشتارنسبت به وزن زنده هنگام(ميانگين و انحراف معيار درصد آاليش خوراكي و غير خوراكي  - ۵ جدول
 ميانگين كل جيره ها

١ ٢ ٣ ٤ 
 صفت مورد مطالعه

 درصد كله ٤٠/٥±١٥/٠ ٩٥/٤±١٦/٠ ٦٧/٤±٠٨/٠ ٢٢/٥±١٠/٠ ٠٦/٥±١٢/٠
 درصد پاچه ها ١٥/٢±٠٦/٠ ٠٦/٢±٠٧/٠ ٩٨/١±٠٨/٠ ١٢/٢±٠٨/٠ ٠٨/٢±٠٧/٠
٧٨/٠ ٧٦/١٣±٧٦/٠±a٨٠/٠ ٩٣/١٥±ab٨٠/٠ ٠٧/١٤±ab٥٥/٠ ٢٧/١٤±bدرصد پوست ٧٧/١٢ 
 درصد دستگاه گوارش خالي ٧٦/٣±١١/٠ ٧٥/٣±٢٢/٠ ٨٧/٣±٢٢/٠ ٩٨/٣±٢٥/٠ ٨٢/٣±٢٣/٠
 درصد دستگاه گوارش پر ٩٩/٧±٢٩/٠ ٧٦/٨±٠٢/١ ٥٧/٨±٠٣/١ ١١/٨±٧٠/٠ ٣٦/٨±٧٥/٠
 درصد رودة پر ٢٤/١±٠٦/٠ ٢٨/١±٠٥/٠ ٢٨/١±٠٨/٠ ٢٩/١±٠٨/٠ ٢٧/١±٠٧/٠
 رصد قلبد ٣٢/٠±٠٢/٠ ٣٢/٠±٠١/٠ ٣٢/٠±٠١/٠ ٣٨/٠±٠٣/٠ ٣٤/٠±٠٢/٠
 درصد ششها ٣٨/١±٠٩/٠ ١٢/١±٠٨/٠ ٢٢/١±١٢/٠ ٣٣/١±١٢/٠ ٢٩/١±١٠/٠
 درصد كبد ١٨/١±٠٩/٠ ٣٩/١±٠٤/٠ ١٧/١±١٠/٠ ٢٦/١±٠٥/٠ ٢٥/١±٠٨/٠
 درصد طحال ١٤/٠±٠١/٠ ١٣/٠±٠١/٠ ١٣/٠±٠١/٠ ١٤/٠±٠١/٠ ١٤/٠±٠١/٠
 درصد كليه ها ٢٤/٠±٠١/٠ ٢٤/٠±٠٢/٠ ٢٠/٠±٠١/٠ ٢٣/٠±٠١/٠ ٢٣/٠±٠١/٠
 درصد بيضه ها ٧٦/٠±٠٨/٠ ٧٠/٠±٠٥/٠ ٦٢/٠±٠٨/٠ ٦٩/٠±٠٥/٠ ٦٩/٠±٠٦/٠
 درصد چربي داخلي ٧٦/٣±٢٣/٠ ٦٠/١±٣٦/٠ ٩٤/٠±٠٨/٠ ١٥/١±٢٤/٠ ١٠/٢±٢٤/٠
 درصد دنبه ٢٥/١٠±٤١/٠ ٠١/٨±٧٥/٠ ٠١/٨±٤٨/٠ ٨٣/٨±٦٣/٠ ٧٨/٨±٥٥/٠

  موقع كشتارة نسبت به وزن زند-۱
a,b۰۵/۰ سطر بيانگر عدم تفاوت معني دار در سطح احتمال كمتر از  عدم درج حرف وحروف مشابه در هر 

 
 ۱۰-۱۱-۱۲تركيب فيزيكي و شيميايي دنده هاي درصد ميانگين و انحراف معيار   -۶ جدول

 جيره ها 
 ١ ٢ ٣ ٤ ميانگين كل

 صفت مورد مطالعه

 ١٠-١١-١٢تركيب فيزيكي دنده هاي 
 ١درصد استخوان ١٢/١٤±٨٣/٠ ٣٣/١٦±٩٨/٠ ١٨/١٦±٠٢/١ ٥٧/١٦±٨٣/١ ٨٠/١٥±٩٣/٠
 ١درصد گوشت ٠٦/٥٣±٦٧/١ ٤٠/٥٣±٢٢/١ ٠٧/٥٥±٦٠/٢ ٦٩/٥٤±٦٤/٣ ٥٣/٥٤±١٩/٢
 ١درصد چربي ٩٣/٣٠±٦٢/١ ٢٧/٣٠±٥٢/١ ٧٥/٢٨±٧٦/١ ٧٤/٢٨±٤١/٣ ٦٧/٢٩±٠٥/٤
 ١درصد گوشت و چربي ٩٩/٨٣±٨٢/٠ ٦٧/٨٣±٩٩/٠ ٨٢/٨٣±٠٢/١ ٤٣/٨٣±٨٦/١ ٢٠/٨٤±٨٨/٠

 ٢ ١٠-١١-١٢ هاي تركيب شيميايي دنده
٣٢/٠ ٠٠/١٥±٣١/٠± a ٢٦/٠ ٦٧/١٥± a ٢١/٠ ٣٦/١٥±ab١٦/٠ ٦٥/١٤±bدرصد پروتئين خام ٣١/١٤ 
 درصد رطوبت ٤٤/٤٩±٦٩/١ ٠٠/٥١±٠٢/٢ ٧٤/٤٩±٠٢/٢ ٠٤/٤٨±٧٤/١ ٥٦/٤٩±٤٢/٣
 درصد چربي خام ٧٨/٣٠±٧١/٠ ٢٤/٣٠±١٢/١ ١٨/٢٨±٧٨/٠ ٧٠/٢٨±٦٦/٠ ٤٨/٢٩±٨٤/٠
٠٤/٠ ٨٢/٠±٠٧/٠± a ٠٢/٠ ٨٢/٠ ± a ٠٤/٠ ٨٨/٠±a٠٣/٠ ٨٣/٠±bدرصد خاكستر گوشت و چربي ٦٦/٠ 

٠٢/٠ ٥١/٠±٠٢/٠± a ٠٣/٠ ٥٥/٠± a ٠٣/٠ ٥٥/٠± ab ٠١/٠ ٤٩/٠± b نسبت پروتئين خام به چربي خام ٠/ ٤٦
درصد خاكستر استخوان دنده ها ٢٧/٤٥±١٦/٢ ٨٩/٤٦±٤٣/١ ٤٣/٤٧±٥٥/١ ١٨/٤٧±٨٢/٠ ٦٩/٤٦±٠٥/٤

 . تركيب شيميايي مربوط به گوشت وچربي بدون استخوان مي باشد -۲.     محاسبه شده است۱۰_۱۱_۱۲ يبت به وزن كل دنده ها درصدها ، نس-۱
 .باشد  مي۰۵/۰ عدم درج حرف وحروف مشابه در هر سطر بيانگر عدم تفاوت معني دار در سطح احتمال كمتر از  *
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و افزايش سنتز پروتئين ميكروبي در شكمبه              احتماال   
همچنين كاهش سرعت عبور مواد خوراكي از دستگاه گوارش در          
اثر استفاده از زئوليت سبب افزايش هضم و جذب بيشتر                  
پروتئين در رودة كوچك شده، با افزايش جذب پروتئين ميزان            

اگرچه درصد  . ذخيرة پروتئين در بافتهاي بدن افزايش مي يابد        
عني دار نشد اما   چربي خام با افزودن زئوليت و اوره به جيره م            

. مقدار آن در جيره هاي حاوي زئوليت پايين تر از جيرة شاهد بود          
نتايج حاصل از اين تحقيق با نتايج تحقيقات ديگران در اين                

 ). ۲۷، ۲۶، ۲۰، ۵(زمينه مطابقت دارد
سي اقتصادي اين تحقيق نشان داد كه هزينة خوراك            ر بر

ن زنده براي    مورد نياز براي توليد يك كيلوگرم افزايش وز            

 روزانه محاسبه گرديد      با توجه به قيمت    ۴ و   ۳ ،   ۲ ،   ۱جيره هاي  
 ۵/۷۴۵۶ و   ۷/۷۴۳۰،  ۱/۷۶۴۴،  ۳/۷۶۶۹ كه به ترتيب برابر با       

 درصد  ۵/۳بنابراين از نظر اقتصادي جيرة داراي           .  بود ريال
 .زئوليت ارزانترين جيره مي باشد

 
 سپاسگزاري

طرح ملي گوسفند     از معاونت پژوهشي دانشگاه تهران و          
وراميني كه هزينه هاي انجام اين تحقيق را تأمين نمودند و                
همچنين از گروه علوم دامي دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران و          

 پژوهشي و تكنسين آزمايشگاه       -كارشناسان ايستگاه آموزشي   
 .تغذيه گروه علوم دامي تشكر و قدرداني مي گردد
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