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Abstract
The aim of the present experiment was to determine the effect of using the vitex agnus-castus (vitex) leaves as an alternative for alfalfa hay
in the diet of fattening male goat kids on the performance, ruminal fermentation, digestibility of the nutrients and some blood parameters.
The experimental treatments were 1) control (without vitex) and 2) replacement of vitex leaves with 60% alfalfa hay in the control diet
(equal to 18% of diet). Sixteen fattening male goat kids with the average weights of 18 ± 2 kg and ages of 4.5 months were randomly
assigned to the two treatments and eight replications for 60 days. Feed consumption, weight changes and feed conversion ratio were
measured every 15 days. Dry matter intake, digestibility of nutrients, daily weight gain and feed conversion ratio were not affected by the
experimental treatments in the entire experiment period. Compared to the control diet, concentrations of blood urea nitrogen (P =0.08) and
cholesterol (P =0.07) tend to decrease whereas blood glucose concentration (P=0.08) tend to increase in the kids fed with the diet containing
vitex leaves. Ammonia nitrogen concentration and pH of the rumen liquor in treatment containing vitex leaves were significantly lower
compared to the control group (P <0.05). Consequently, the vitex leaves can be used up to 18% of diet in the feeding of fattening male goat
kids as an appropriate replacement for 60% of alfalfa hay without having the negative effects on their digestion and performance.
Keywords: Blood urea nitrogen, daily weight gain, digestibility, feed conversion ratio, ruminal fermentation.
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مقدمه

شیمیایی خود میباشد [ ۱6و  .]۱۱ویتامینها ،تاننها،

تغذیه بهینه مهمترین راهکار کاهش هزینه تولید در صنعت

نیترات پتاسیم ،اسید آسپارتیک و اسید گلوتامیک از سایر

دام و طیور است .تغذیه بیش از  ۰6درصد هزینههای

ترکیبات پنج انگشت است [ .]۱6در مطالعه تجزیه تقریبی

پرورش دام و طیور را دربرمیگیرد .کمبود منابع خوراکی

برگ گیاه پنج انگشت پروتئین خام ،چربی خام ،خاکستر،

و آب در بسیاری از مناطق دنیا منجر به افزایش هزینههای

رطوبت و فیبر خام بهترتیب ۱/۲6 ،۱5/۲6 ،۲/۱6 ،۲۱/05

تولید دامها شده است .استفاده از فرآوردههای جانبی،

و  ۹/4۹درصد گزارش شده است [ ۱6و .]۱۱

منابع جدید خوراکی و گیاهان مرتعی موجود از جمله

پژوهشی در مورد تغذیه گیاه پنج انگشت و اثر

گیاه پنج انگشت میتواند باعث کاهش هزینههای پرورش

استفاده از آن بر قابلیت هضم و عملکرد رشد و پروار

دامها شود [.]۲۲

نشخوارکنندگان انجام نشده است .اما در مطالعهای روی

گیاه پنج انگشت ( )Vitex agnus-castusمتعلق به راسته

اثرات ضد میکروبی اسانس برگ پنج انگشت نشان دادند

نعناعیان ( )Lamiaceaeو تیره شاپسند ()Verbenaceae

که حساسترین باکتریها به آن ،استافیلوکوکوس اورئوس

است .این گیاه نامهای زیادی نظیر ویتکس ،پنج پنجه ،بنگر،

و مقاومترین باکتری ،سودوموناس آئروژنیوزا میباشد

دلآشوب ،درخت پاکدامنی ،فلفل بیابانی یا فلفل راهبان دارد

[ .]۱۱پنج انگشت گیاهی است که در بسیاری از نقاط

[ .]۲پنج انگشت بهصورت درختچهای است و بهطور

ایران و جهان در خاکهای فقیر مناطق گرمسیری و در

گستردهای در مناطق گرم و نیمهمعتدل جهان کشت میشود

مسیر رودخانهها میروید و به شرایط نامناسب محیطی

[ .]۲درختچه پنج انگشت در بستر رودها و مناطق پست

مقاوم میباشد و براساس مطالعات اولیه نگارنده از نظر

درهها بیشتر دیده میشود .این گیاه بهطور عمده در آسیای

ترکیب شیمیایی بهویژه پروتئین در وضعیت مناسبی قرار

مرکزی ،ترکیه ،افغانستان ،پاکستان ،عراق ،سوریه ،لبنان،

دارد و غلظت تانن آن نیز باال است .از اینرو بهطور بالقوه

فلسطین ،اردن ،مصر ،نقاط استوایی ،اروپا و شمال آمریکا

قابلیت استفاده بهعنوان خوراک دام را دارد .اما ازآنجاکه

میروید [ .]۲در ایران این گیاه در نواحی مختلف مانند رشته

درباره ارزش تغذیهای آن برای نشخوارکنندگان هیچ

کوه البرز ،تهران ،کرج ،قم ،خراسان ،بندرعباس و نواحی

اطالعاتی وجود نداشت ،آزمایش حاضر با هدف مطالعه و

مختلف خلیج فارس و در استانهای همدان ،لرستان،

بررسی اثر تغذیه برگ پنج انگشت بهعنوان علوفه بر

چهارمحال و بختیاری ،خوزستان ،کردستان ،کرمانشاه ،یزد،

قابلیت هضم مواد مغذی و عملکرد رشد بزغالههای

کرمان ،کهگیلویه و بویر احمد ،فارس و هرمزگان نیز یافت

پرواری انجام شد.

میشود [.]۹
مواد و روشها

عصاره برگ و میوه گیاه پنج انگشت حاوی تعداد
زیادی از ترکیبات فعال از قبیل آلکالوئید ،فالونوئیدها

برگ گیاه پنج انگشت در فصل بهار از منطقه شیرین بهار

ایزوویتکسینا)،

(کیلومتر  ۲5جاده اندیکا -چهارمحال و بختیاری)

گلیکوزیدهای ایریدوئیدی مانند آگنوزیدها و آکوبین و

جمعآوری و بهصورت سایه خشک مورد استفاده قرار

اسانسهای روغنی یا ضروری ،اسیدهای چرب غیرفرّار،

گرفت .آزمایش حاضر در ایستگاه پژوهشی دانشگاه علوم

دیترپنوئیدها و استروئیدهایی نظیر کتوستر در ترکیب

کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان انجام شد .تیمارهای

(ویتکسین،

کاستیسین،

اورینتین،
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آزمایشی شامل جیره شاهد (فاقد برگ پنج انگشت) و

تصادفی به دو گروه با هشت تکرار تقسیم و در باکسهای

جیره حاوی  ۱۱درصد برگ گیاه پنج انگشت (جایگزینی

انفرادی قرار گرفتند.

 06درصد برگ گیاه پنج انگشت بهجای یونجه در جیره

دوره این آزمایش  06روز شامل  ۱5روز عادتپذیری

شاهد) بود .جیرههای آزمایشی براساس جداول احتیاجات

به شرایط قفسهای متابولیکی و جیرههای آزمایشی و 45

نشخوارکنندگان کوچک [ ]۱۰برای بزغالههای پرواری

روز دوره اصلی آزمایش تغذیهای بود .خوراک روزانه به

تهیه شدند (جدول  .)۱از تعداد  ۱0رأس بزغاله نر آمیخته

صورت کامالً مخلوط در دو وعده غذایی صبح (ساعت

بومی (نجدی -لری) با میانگین سنی  4/5ماه و میانگین

 )۱و عصر (ساعت  )۱0توزین و به صورت آزاد بههمراه

وزن  ۱۱±۲کیلوگرم استفاده شد .بزغالهها بهطور کامالً

آب تازه در اختیار دامها قرار داده شد.

جدول  .2مواد خوراکی و ترکیب شیمیایی جیرههای آزمایشی تغذیهشده به بزغالههای پرواری
جیره شاهد

جیره حاوی برگ گیاه پنج انگشت

(درصد در ماده خشک)

(درصد در ماده خشک)

علوفه یونجه

3۰/۰۰

21/۰۰

برگ گیاه پنج انگشت

۰/۰۰

28/۰۰

سرشاخه نیشکر

2۰/۰۰

2۰/۰۰

ذرت

3۰/۰۰

3۰/۰۰

دانه جو

2۰/8۰

2۰/8۰

سبوس

21/4۰

21/4۰

کنجاله کنجد

4/۰۰

4/۰۰

2/1۰

2/1۰

نمک طعام

۰/3۰

۰/3۰

آهک

۰/1۰

۰/1۰

مواد خوراکی

مکمل ویتامینی -معدنی

2

مقدار مواد مغذی محاسبهشده
( NDFدرصد)

43/4۰

41/1۰

( ADFدرصد)

1۰/7۰

28/78

ماده خشک

81/8۰

81/7۰

پروتئین خام (درصد)

24/۰3

24/41

انرژی قابل متابولیسم (مگاکالری در کیلوگرم)

1/73

1/7۰

 .2هر کیلوگرم مکمل حاوی  4۰۰هزار واحد بینالمللی ویتامین  1۰۰ ،Aهزار واحد بینالمللی ویتامین  1۰۰ ،Dمیلیگرم ویتامین  14۰۰ ،Eمیلیگرم آنتی اکسیدان،
 214گرم کلسیم 8۰ ،گرم فسفر 12۰۰۰ ،میلیگرم منیزیم 11۰۰ ،میلیگرم منگنز 3۰۰۰ ،میلیگرم آهن 3۰۰ ،میلیگرم مس 3۰۰ ،میلیگرم روی 2۰۰ ،میلیگرم
کبالت 21 ،میلیگرم ید و  2/2میلیگرم سلنیوم
 :NDFالیاف نامحلول در شوینده خنثی :ADF ،الیاف نامحلول در شوینده اسیدی.
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در طی  45روز دوره نمونهبرداری ،مقدار خوراک

حدود سه تا چهار ساعت بعد از مصرف خوراک صبح،

مصرفی و باقیمانده بهطور روزانه برای هر حیوان ثبت شد

در هفته هفتم آزمایش ،از تمام بزغالهها در لولههای

و مقدار ماده خشک مصرفی محاسبه شد .برای بررسی

آغشته به اتیلن دی آمین تترا استیک اسید ()EDTA

عملکرد رشد بزغالهها ،پس از وزنکشی اولیه ،وزن زنده

خونگیری انجام شد .نمونههای خون سانتریفیوژ

برهها هر  ۱5روز یکبار تا پایان دوره پس از  ۱0ساعت

(دور ،۲666بهمدت  ۱5دقیقه در دمای چهار درجه

گرسنگی ثبت شد .افزایش وزن روزانه بزغالهها و ضریب

سلسیوس) شدند و پالسما حاصل از آنها جدا شد و در

تبدیل خوراک (میانگین ماده خشک مصرفی به افزایش

دمای  -۲6درجه سلسیوس نگهداری شدند .آنالیز
نمونههای خون با استفاده از دستگاه اتوآناالیزر

وزن) محاسبه شدند [.]۲۲
قابلیت هضم در قفسهای متابولیکی اندازهگیری شد.

(Mindray

مدل  ،BS-200چین) و کیت شرکت پارس آزمون انجام
شد.

در هفت روز انتهایی آزمایش ،مقدار خوراک مصرفی،
باقیمانده خوراک و مدفوع روزانه هر حیوان قبل از

برگ پنج انگشت ،خوراکها ،باقیماندهها و مدفوع با

خوراک صبح وزن شدند و در حدود  ۱6درصد آنها در

استفاده از آون ( Memmertمدل  ،Rs 100آلمان) در دمای

کیسههای پالستیکی داخل فریزر در دمای  -۲6درجه

 06درجه سلسیوس برای مدت  4۱ساعت خشک شدند

سلسیوس ذخیره شدند .پس از پایان هفت روز جمع

[ ]5و پروتئین خام ،الیاف نامحلول در شوینده خنثی

آوری ،کل نمونههای مربوط به خوراک ،باقیمانده خوراک

( ،NDFomبا حذف خاکستر و بدون آنزیم آمیالز) [،]۲0

و مدفوع هر دام برای هفت روز جمعآوری باهم مخلوط

الیاف نامحلول در شوینده اسیدی ( ،ADFomبا حذف

شدند و با الک یک میلیمتری آسیاب شدند و برای تجزیه

خاکستر) [ ]5و خاکستر [ ]5براساس روشهای استاندارد

شیمیایی مورداستفاده قرار گرفتند.

تعیین شدند .تانن کل برگ پنج انگشت نیز اندازهگیری

بهمنظور اندازهگیری  pHو نیتروژن آمونیاکی مایع

شد [.]4

شکمبه ،در روز  ۲5آزمایش ،سه ساعت پس از مصرف

دادههای این آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی با

خوراک صبح ،با استفاده از لوله مری از تمام بزغالهها مایع

دو تیمار و هشت تکرار با استفاده از رویه  GLMنرمافزار

شکمبه گرفته شد .مقدار ابتدایی مایع شکمبه برای

آماری ( SASنسخه  )۹/۱بهصورت مدل آماری رابطه ۱

جلوگیری از آلودگی با بزاق دور ریخته شد .سپس،

تجزیه شدند.

بالفاصله  pHآن اندازهگیری شد ( pHمتر  WTWپورتابل

(رابطه )۱

Yij = µ+Ti+ɛij

مدل  ،3111آلمان) .غلظت نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه

در این مدل ،Yij ،مقدار اندازهگیریشده هر مشاهد؛ ،µ

اسیدیشده (با حجم مساوی از اسید کلریدریک 6/۲

میانگین جامعه؛  ،Tjاثر تیمار (جیره) و  ،ɛijخطای آزمایش

نرمال) طبق روش فنل -هیپوکلریدریک با استفاده از

بود .سطح احتمال کمتر از  6/65معنیدار و سطح احتمال

اسپکتروفتومتر ( Biochrom libraمدل  ،S22انگلستان)

بین  6/65و  6/۱6تمایل به معنیداری در نظر گرفته شد.

اندازهگیری شد [.]۰
جهت بررسی اثر جیرههای آزمایشی بر فراسنجههای

نتایج و بحث
ترکیب شیمیایی برگ پنج انگشت و علوفه یونجه مورد

خونی شامل گلوکز ،کلسترول و نیتروژن اورهای خون ،در
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تأثیر استفاده از برگ پنج انگشت بر قابلیت هضم مواد مغذی و عملکرد رشد بزغالههای نر پرواری

استفاده در جدول  ۲نشان داده شده است .در آزمایش

دما ،محل نگهداری و شیوع بیماریها) است []۲۰؛ علت

حاضر ،برگ پنج انگشت نسبت به علوفه یونجه ،بهطور

عدم تفاوت در مصرف خوراک در آزمایش حاضر

میانگین در حدود  ۲/۲۱درصد پروتئین بیشتر و بهترتیب

میتواند به عدم تفاوت در این عوامل مربوط باشد .در

 ۹/۲۲و  ۱6/05درصد  NDFو  ADFکمتری داشت .نتایج

آزمایشی با برههای پرواری ،تغذیه با پوست انار (غنی از

مربوط به مصرف ماده خشک بزغالههای پرواری (جدول

تانن ،نظیر پنج انگشت) [ ]۱۲یا استفاده از تانن استخراج

 )۲نشان داد که بین جیره شاهد و جیره حاوی  ۱۱درصد

شده از آن در جیره برههای پرواری [ ،]۲۲در مقایسه با

برگ پنج انگشت (جایگزین شده با  06درصد از یونجه

شاهد ،تأثیری بر مقدار مصرف ماده خشک NDF ،و

جیره) اختالف معنیداری وجود نداشت .با توجه به اینکه

 ADFو پروتئین جیرهها نداشت.

تاکنون مطالعهای درباره اثرات استفاده از گیاه پنج انگشت
و ترکیبات مؤثره آن در تغذیه دام بر مصرف خوراک،

جدول  .1ترکیب شیمیایی برگ پنج انگشت و علوفه یونجه

قابلیت هضم ،خصوصیات تخمیری شکمبه و عملکرد

مورد استفاده در آزمایش

رشد و پروار دام انجام نشده است ،برای بحث و تحلیل

ترکیب شیمیایی( 2درصد)

نتایج مطالعه حاضر به پژوهشهای انجامشده با گیاهانی

ماده خشک

88/۰1

اشاره میشود که مواد مؤثره و ترکیبات ثانویه گیاهی از

پروتئین خام

28/18

24/۰۰

تانن

8/1۰

-

چربی خام

1/48

1/4۰

NDF

31/18

42/4۰

ADF

11/24

31/8۰

(نظیر ویژگیهای شیمیایی و فیزیکی خوراک ،ارتباط بین

خاکستر

12/2۰

22/۰۰

اجزای خوراک ،توازن مواد مغذی و مقدار فاکتورهای ضد

فیبر خام

11/24

14/2۰

کیفیت) ،مربوط به حیوان (نظیر وضعیت فیزیولوژیکی،

ماده آلی

78/1۰

81/۰۰

اندازه و ژنوتیپ حیوان) و عوامل مربوط به محیط (نظیر

 .2تجزیه شیمیایی گیاه پنج انگشت و یونجه در آزمایشگاه انجام شد.

قبیل تانن ،ترکیبات فنلی و فالونوئیدی شبیه گیاه پنج
انگشت دارند.
مصرف خوراک تحت تأثیر عوامل مربوط به خوراک

برگ گیاه پنج انگشت

علوفه یونجه
88/۰۰

جدول  .۲خوراک مصرفی (گرم ماده خشک در روز) بزغالههای پرواری تغذیهشده با جیرههای آزمایشی
مصرف ماده خشک

جیره شاهد

جیره حاوی  28درصد

(بدون برگ پنج انگشت)

برگ پنج انگشت

SEM

P-value

روزهای -24یک

431/11

427/۰1

44/8۰

۰/44

روزهای 24-3۰

718/14

741/12

87/4۰

۰/34

روزهای 32-44

784/14

771/13

71/4۰

۰/24

کل دوره ،روزهای 2-44

727/14

724/4۰

48/1۰

۰/48

 :SEMخطای استاندارد میانگینها.
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از نظر مقدار مصرف مواد مغذی ،درصد قابلیت هضم
ماده خشک ،ماده آلی ،پروتئین خام NDF ،و

دلیل تفاوت در نوع و میزان مواد مؤثره و تاننهای آن
باشد.

ADF

اختالف معنیداری بین جیره شاهد با جیره حاوی ۱۱

از طرفی شاید عدم تأثیر تانن و ترکیبات فنلی ،بهعلت

درصد برگ پنج انگشت وجود نداشت (جدول  .)4در

وجود باکتریهای تجزیهکننده تانن نظیر استرپتوکوکوس

آزمایشی با گیاه گل میمونی سازویی (حاوی

کاپرینوس و استرپتوکوکوس گالولتیکوس ( S. caprinus and

ترکیبات فالونوئیدی مشابه برگ پنج انگشت) ،درصد

 )S. gallolyticusدر بز باشد [ ]۲4که مقاومت حیوان به مواد

قابلیت هضم مواد مغذی در تیمار حاوی سه درصد

تانندار را افزایش میدهد .در آزمایشی با برههای پرواری

گلمیمونی بیشتر از تیمار شاهد بود ،اما با افزایش مقدار

تغذیهشده با  ۲۱درصد پوست انار حاوی  ۰/6۱درصد تانن

گیاه گل میمونی از سه به شش درصد ،قابلیت هضم

(منبع تانندار نظیر پنج انگشت) تأثیری بر قابلیت هضم ماده

ظاهری مواد مغذی نسبت به تیمار سه درصد کاهش یافت

خشک ،پروتئین NDF ،و  ADFدر مقایسه با شاهد مشاهده

و تفاوت آن با شاهد غیرمعنیدار بود [ .]۲۲در

نشد [ .]۱۲استفاده از سطوح مختلف (صفر ۲5 ،۲6 ،و ۲6

آزمایشهای مختلف ،دالیل کاهش قابلیت هضم ماده

درصد جیره) تانن استخراجشده از پوست انار در جیره

خشک و پروتئین خام ،به اتصال تانن با مواد مغذی بهویژه

برههای پرواری نیز تأثیری بر قابلیت هضم ماده خشک،

پروتئین و اثر منفی بر میکروارگانیسمهای شکمبه نسبت

 NDFو  ADFجیرهها نداشت [ .]۲۲تفاوت در قابلیت هضم

داده شده است که منجر به کاهش قابلیت هضم خوراک

در آزمایشهای مختلف میتواند بهدلیل ویژگیهای ژنتیکی

میشود [ .]۲5اما در آزمایش حاضر عدم تأثیر برگ گیاه

و تفاوت در متابولیتهای ثانویه گیاهان و مقدار و غلظت

پنج انگشت بر قابلیت هضم مواد مغذی ممکن است به

آنها باشد [.]۲۲

جدول  .4قابلیت هضم مواد مغذی در بزغالههای تغذیهشده با جیرههای آزمایشی
متغیر
مقدار مصرف مواد مغذی (گرم در روز)

جیره شاهد

جیره حاوی  28درصد

(بدون برگ پنج انگشت)

برگ پنج انگشت

SEM

P-Value

2

ماده خشک

784/۰۰

77۰/۰۰

74/88

۰/42

NDF

111/۰۰

184/۰۰

14/۰۰

۰/7۰

ADF

248/11

234/42

21/۰۰

۰/73

پروتئین

2۰4/18

2۰4/8۰

22/78

۰/4۰

قابلیت هضم (درصد)
ماده خشک

44/44

41/14

1/17

۰/42

ماده آلی

74/31

78/12

4/47

۰/71

NDF

41/8۰

44/7۰

4/21

۰/1۰

ADF

34/7۰

34/8۰

3/14

۰/1۰

پروتئین خام

82/1۰

81/7۰

1/41

۰/7۰

 .2مصرف مواد مغذی مربوط به دوره هفتروزه اندازهگیری قابلیت هضم میباشد.
 :SEMخطای استاندارد میانگینها.
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تأثیر استفاده از برگ پنج انگشت بر قابلیت هضم مواد مغذی و عملکرد رشد بزغالههای نر پرواری

نتایج مربوط به عملکرد رشد بزغالههای پرواری

میشود .موافق نتایج آزمایش حاضر ،عملآوری پروتئین

تغذیهشده با جیرههای آزمایشی در جدول  5نشان داده

خوراک برههای پرواری با سطوح مختلف تانن استخراج

شده است .وزن اولیه ،وزن نهایی ،ضریب تبدیل و مصرف

شده از پوست انار ،باعث بهبود کل افزایش وزن و

خوراک کل دوره بزغالهها بین تیمارهای آزمایشی معنیدار

میانگین افزایش وزن روزانه برهها شد ،اما ضریب تبدیل

نشد .درحالیکه میانگین افزایش وزن روزهای یک تا ۱5

خوراک تحت تأثیر قرار نگرفت [ .]۲۲درحالیکه استفاده

و میانگین افزایش وزن روزهای  ۱0تا  ۲6در جیره حاوی

از  ۲۱درصد پوست انار (غنی از تانن) در جیره برههای

 ۱۱درصد برگ پنج انگشت بهطور معنیداری بیشتر از

پرواری در مقایسه با جیره فاقد پوست انار ،تأثیری بر وزن

شاهد بود (.)P>6/65

نهایی پروار ،میانگین افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل

دلیل بهتربودن عملکرد بزغالههای تغذیهشده با جیره

خوراک نداشت [ .]۱۲در آزمایش حاضر نیز علیرغم

حاوی برگ پنج انگشت ،با توجه به عدم اختالف در

بهبود افزایش وزن بزغالهها در تیمار حاوی برگ پنج

مصرف خوراک بین دو تیمار ،شاید این باشد که گیاه پنج

انگشت نسبت به تیمار شاهد ،ضریب تبدیل خوراک تنها

انگشت دارای ترکیبات فعال و مؤثری نظیر فالونوئیدها و

بهطور عددی بهبود یافت.

ترکیبات فنلی بهویژه تانن (جدول  )۲و نظیر آن است که

نتایج مربوط به اثر جیرههای آزمایشی بر غلظت

با مهارکردن پروتئازهای باکتریایی ،موجب کاهش هضم

نیتروژن آمونیاکی و  pHمایع شکمبه بزغالههای پرواری

پروتئین در شکمبه و مورد استفاده قرار گرفتن آنها در

در جدول  0نشان داده شده است .نتایج آزمایش نشان داد

روده میشوند که پس از جذب در روده باریک بهطور

غلظت نیتروژن آمونیاکی در تیمار حاوی برگ گیاه پنج

مؤثرتری در بدن حیوان نشخوارکننده مورد استفاده قرار

انگشت بهطور معنیداری نسبت به شاهد کاهش یافت

میگیرد و منجر به افزایش و بهبود بازده تولیدی حیوان

(.)P<6/65

جدول  .4افزایش وزن روزانه (کیلوگرم در روز) و ضریب تبدیل غذایی بزغالههای تغذیهشده با جیرههای آزمایشی
جیره شاهد

جیره حاوی  28درصد

(بدون برگ پنج انگشت)

برگ پنج انگشت

وزن اولیه

1۰/۰۰

21/7۰

2/41

افزایش وزن روزانه 2-24

b

۰/۰7

a

۰/2۰

۰/۰2

۰/۰3

افزایش وزن روزانه 24-3۰

۰/۰7

۰/۰8

۰/۰1

۰/۰4

افزایش وزن روزانه 32-44

۰/۰8

۰/2۰

۰/۰3

۰/44

افزایش وزن روزانه کل دوره

۰/۰7

۰/۰1

۰/۰4

۰/44

ضریب تبدیل غذایی 2-24

a

b

4/27

2/2۰

۰/۰4

ضریب تبدیل غذایی 24-3۰

2۰/4۰

1/37

۰/41

۰/24

ضریب تبدیل غذایی 32-44

1/8۰

7/71

۰/23

۰/84

ضریب تبدیل غذایی کل دوره ،روزهای 2-44

2۰/1۰

7/14

1/12

۰/34

متغیر

1/24

 :a-bتفاوت ارقام با حروف غیرمشابه در هر ردیف معنیدار است (.)P<۰/۰4
 :SEMخطای استاندارد میانگینها.
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P-value

۰/81

یعقوب نوذری ،مرتضی چاجی

نشان داد بلوط بهدلیل دارابودن تانن ،باعث کاهش

کاهش غلظت نیتروژن آمونیاکی در تیمار حاوی برگ

pH

پنج انگشت ممکن است بهدلیل اثر تانن موجود در آن

شکمبه شد [ .]۱0پژوهشگران علت کاهش  pHرا به

(جدول  )۲باشد .ترکیبات مؤثره موجود در گیاهان دارویی

کاهش جمعیت پروتوزوآیی شکمبه با مصرف خوراک

بهویژه ترکیبات فنلی نظیر تاننها بهدلیل مهار باکتریهای

حاوی مواد فنلی نظیر تانن نسبت دادند [ ۱0و .]۱۹

تجزیهکننده پروتئین ،ممکن است منجر به کاهش تجزیه

تاننها بر رشد باکتریهای پروتئولیتیک که توسط

پروتئین در شکمبه یا اثر منفی بر باکتریهای تولیدکننده

پروتوزوآی شکمبه مورد استفاده قرار میگیرند اثر منفی

آمونیاک شوند [ .]۲5مهمترین خاصیت ترکیبات فنلی بهویژه

دارند [ .]۱۹مخالف با نتایج آزمایش حاضر ،عدم تأثیر

تاننها قابلیت آنها در اتصال با پروتئین است ،بنابراین مانع

منابع گیاهی دارای تاننهای قابل هیدرولیز و متراکم بر

عمل آنزیمهای پروتئازی و دیآمیناسیون آنها توسط

 ،pHپروپیونات و کل اسیدهای چرب فرّار شکمبه

باکتریهای شکمبه و در نتیجه کاهش نیتروژن آمونیاکی مایع

گزارش شده است [ ۲ ،۱و .]۲۲

شکمبه میشوند [ ۱و  .]۱۹موافق با نتایج آزمایش حاضر،

غلظت فراسنجههای خونی شامل گلوکز ،نیتروژن اورهای

گزارش شده که منابع غنی از تاننهای قابل هیدرولیز به

خون و کلسترول در جدول  ۰نشان داده شده است .غلظت

تنهایی یا همراه با نوع متراکم ،باعث کاهش غلظت نیتروژن

گلوکز خون تمایل به افزایش ( )P=6/6۱و غلظت نیتروژن

آمونیاکی در شکمبه میشود [ .]۱پژوهشگران دیگری نیز

اورهای ( )P=6/6۱و کلسترول خون ( )P=6/6۰تمایل به

کاهش نیتروژن آمونیاکی را توسط منابع غنی از تانن تأیید

کاهش داشتند .موافق با نتایج آزمایش حاضر ،با تغذیه برگ

کردهاند [ ۱۲و  .]۲۲استفاده از تانن استخراجشده از پوست

گیاهان غنی از تانن ،شامل

انار [ ]۲۲یا تغذیه مستقیم پوست انار [ ]۱۲در جیره برههای

 spinarumبه بزها غلظت گلوکز خون تمایل به افزایش نشان

پرواری ،از طریق کاهش تجزیه پروتئین خوراک در شکمبه،

داد [ .]۱۲تغذیه مقادیر مختلف شاهبلوط (صفر ۱6 ،5 ،و ۱5

منجر به کاهش غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه شد.

درصد ماده خشک جیره) بهترتیب شامل 6/۱۱ ،6/۱۰ ،6/۱0

Psidium guajava and Carissa

 pHمایع شکمبه در جیره حاوی برگ گیاه پنج

و  6/۱۹درصد ماده خشک تانن در جیره خوکها [ ]۱4یا

انگشت بهطور معنیداری کمتر از شاهد بود (.)P> 6/65

تانن استخراجشده از پوست انار در برههای پرواری [ ]۲۲به

علت اصلی کاهش  pHدر جیره حاوی برگ گیاه پنج

عنوان منبع غنی از تانن تأثیری بر غلظت گلوکز خون

انگشت ممکن است مربوط به تانن (جدول  )۲و سایر

نداشت .تغذیه سطوح مختلف اسید تانیک نیز تأثیری بر

ترکیبات مؤثره موجود در آن باشد .نتایج یک پژوهش

غلظت گلوکز نداشت [.]0

جدول  .4نیتروژن آمونیاکی و  pHمایع شکمبه بزغالههای تغذیهشده با جیرههای آزمایشی
شاهد

حاوی  28درصد

(بدون برگ پنج انگشت)

برگ پنج انگشت

SEM

P-value

pH

4/1۰a

4/87b

۰/۰7

۰/۰1

نیتروژن آمونیاکی (میلیگرم در  2۰۰میلی لیتر)

11/24a

28/44b

۰/44

<۰/۰2

فراسنجههای تخمیری

تفاوت ارقام با حروف غیرمشابه در هر ردیف معنیدار است (.)P<۰/۰4
 :SEMخطای استاندارد میانگینها.
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با افزودن برگ بلوط (غنی از تانن متراکم) به جیره نیز،

( .)P=6/6۱با اینحال غلظت نیتروژن اورهای خون در

تأثیری بر گلوکز خون مشاهده نشد .ترکیبات فنلی نظیر

دامنه مناسب قرار داشت [ .]۲6دامنه غلظت نیتروژن

تاننها و فالونوئیدها موجود در جیره باعث افزایش نسبت

اورهای خون در گوسفند بین  ۱-۲6میلیگرم در ۱66

مولی پروپیونات در شکمبه شده و از این طریق گلوکز خون

میلیلیتر ذکرشده است [ .]۲6موافق با نتایج آزمایش

را افزایش میدهد [ .]۱5بنابراین ،بهنظر میرسد علت تمایل

حاضر ،با تغذیه گوسالههای گوشتی بهمدت  ۱۲هفته با

به افزایش گلوکز خون ( )P=6/6۱در جیره حاوی برگ گیاه

شاهبلوط (منبع تانن قابل هیدرولیز) و مخلوطی از شاه

پنج انگشت در آزمایش حاضر به وجود تانن (جدول  )۲و

بلوط و کوبراکو (منبع تانن متراکم) غلظت نیتروژن اورهای

نیز الیاف کمتر و پروتئین بیشتر در برگ پنج انگشت نسبت

خون تمایل به کاهش نشان داد [ .]۱استفاده از تانن

به علوفه یونجه مرتبط باشد (جدولهای  ۱و .)۲

استخراجشده از پوست انار در جیره برههای پرواری،

مقدار کلسترول خون بزغالههای تغذیهشده یا جیره

منجر به کاهش غلظت نیتروژن اورهای خون شد [.]۲۲

حاوی گیاه پنج انگشت تمایل به کاهش ( )P=6/6۰نشان

استفاده از شاهبلوط (صفر ،پنج ۱6 ،و  ۱5درصد جیره) به

A

عنوان منبع غنی از تانن در جیره خوک تأثیری بر غلظت

ساخته میشود ،این مولکول حاصل کاتابولیسم

نیتروژن اورهای خون نداشت [ .]۱4تغذیه سطوح مختلف

کربوهیدراتها و لیپیدها میباشد ،تاننها ممکن است از

اسید تانیک تأثیری بر غلظت نیتروژن اورهای خون نداشت

طریق مهار فعالیت آنزیمهای لیپوژنیک کبدی و آنزیم

و تنها باعث کاهش عددی آن شد [.]0

داد (جدول  .)۰کلسترول از واحدهای استیل کوآنزیم

کلستروژنیک مانند آنزیم گلوکز  -0فسفاتاز دهیدروژناز و

پژوهشگران با افزایش دوز طیفی از اسانسهای مختلف

 -۲هیدروکسی گلوتاریل کوآنزیم  ،Aکلسترول را کاهش

(پنج 5666 ،566 ،56 ،میلیگرم در میلیلیتر) ،اثرات متنوعی

دهند [ .]0در آزمایشی تغذیه مقادیر مختلف اسید تانیک

بر محصوالت تخمیری مشاهده کردند [ .]۱آلدئید وانیلین بر

تأثیری بر غلظت کلسترول خون نداشت [ .]0بررسیها

تغییر غلظت نیتروژن آمونیاکی در دوزهای فوق بیاثر بود

نشان داد که فالونوئیدها ،آلکالوئیدها ،پپتیدها ،استروئیدها

درحالیکه لیمونن و مونوترپن غلظت نیتروژن آمونیاکی را در

و پلی ساکاریدهای موجود در گیاهان دارویی میتوانند

دوز  566میلیگرم در میلیلیتر کاهش داد [ .]۱با توجه به

خاصیت کاهشدهندگی لیپید خون را داشته باشد [.]۲۱

اینکه غلظت نیتروژن اورهای خون ،تابعی از غلظت آمونیاک

مقدار نیتروژن اورهای خون در بزغالههای پرواری

شکمبه است [ ]۲۲لذا کاهش اوره خون میتواند بهدلیل
کاهش غلظت آمونیاک شکمبه باشد (جدول .)0

تغذیهشده با برگ پنج انگشت تمایل به کاهش نشان داد

جدول  .7فراسنجههای خونی بزغالههای تغذیهشده با جیرههای آزمایشی
فراسنجه

جیره شاهد

جیره حاوی  28درصد برگ

(میلیگرم در  2۰۰میلیلیتر)

(بدون برگ پنج انگشت)

پنج انگشت

گلوکز

74/4۰

81/18

3/24

کلسترول

41/18

43/23

8/11

۰/۰7

نیتروژن اورهای

27/24

24/۰4

2/14

۰/۰8

 :SEMخطای استاندارد میانگینها.
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SEM

P-value

۰/۰8
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