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 چکیده
 ی،ا شکمبه یرعملکرد، تخم بر پرواری نر های بزغاله  جیره در یونجه جایگزین عنوان به انگشت جپن برگ اثر استفاده از تعیین هدف با این پژوهش 

 06جایگزینی  -۲شاهد )فاقد برگ پنج انگشت( و  جیره -۱تیمارهای آزمایشی شامل انجام شد.  یخون یها  فراسنجه یو بعض یهضم مواد مغذ یتقابل

 یلوگرمک ۱۱±۲ وزن میانگین با نر بزغاله رأس ۱0 از آزمایش این در در جیره شاهد بود. یونجه باگشت برگ پنج اندرصد کل جیره(  ۱۱)معادل درصد 

 و روز ۱5در هر  تغییرات وزنشد. مصرف خوراک،  ستفادهروز ا 06مدت  تکرار به هشتو  یمارت دوبا  یتصادف ماه در قالب طرح کامالً 5/4و سن 

کل دوره غذایی  تبدیل ضریب روزانه و وزن افزایش مغذی، مواد هضم قابلیت مصرفی، خشک ماده. ندشدسبه و محا یریگ  ندازهاخوراک  یلتبد یبضر

پنج  برگ یحاو یرهشده با جتغذیه های م دا( =6۱/6P) خون ای اوره نیتروژن و( =6۰/6P) کلسترول غلظت. نگرفت قرار آزمایشی تیمارهای تأثیر تحت

در  pHو  شکمبه مایع یاکیآمون یتروژنن غلظت .داشت افزایش به تمایل( =6۱/6Pبه کاهش و غلظت گلوکز ) ایلتمبا گروه شاهد  یسهانگشت در مقا

 یپروار های بزغاله تغذیه در درصد ۱۱ تا توان می انگشت پنج برگ گیاه از بنابراین،(. P<65/6) داشت دار معنی کاهش انگشت پنج برگ یحاو یمارت

 .کرد استفاده آنها عملکرد و قابلیت هضم بر منفی اثر بدون یونجه علوفهاز  درصد 06 یبرا مناسبی یگزینعنوان جا به
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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

در صنعت  یدتول ینهکار کاهش هز راه ینتر مهم ینهبه یهتغذ

 های ینهدرصد هز ۰6از  یشب یهاست. تغذ یوردام و ط

 یخوراک ابعمن کمبود .گیرد یرا دربرم یورپرورش دام و ط

 های هزینه افزایش به منجر دنیا مناطقاز  یاریبس درآب  و

 جانبی، های فرآورده از استفاده. است شده ها دام تولید

 جمله موجود از یمرتع یاهانگ و خوراکی یدمنابع جد

 پرورش های ینهباعث کاهش هز تواند می پنج انگشت یاهگ

  .[۲۲] شود ها دام

 راستهمتعلق به  (Vitex agnus-castus) انگشت گیاه پنج

( Verbenaceae) شاپسند یرهت و( Lamiaceae) نعناعیان

 بنگر، پنجه، پنج، ویتکس نظیر یادیز هاینام گیاه این. است

راهبان دارد  فلفل بیابانی یا فلفل ی،درخت پاکدامن آشوب،دل

طور  بهاست و  یا صورت درختچه به گشتان . پنج[۲]

شود  می کشت جهانمعتدل یمهدر مناطق گرم و ن یا گسترده

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

 آسیای در عمده طور به گیاه این. شود یم یدهتر د ها بیش دره

 لبنان، یه،سور ،افغانستان، پاکستان، عراق یه،ترک مرکزی،

 یکااروپا و شمال آمر یی،نقاط استوا مصر، ردن،ا فلسطین،

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

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

لرستان،  مدان،ه یها و در استان فارس خلیج مختلف

 یزد،خوزستان، کردستان، کرمانشاه،  یاری،چهارمحال و بخت

 یافت یزاحمد، فارس و هرمزگان ن یرو بو یلویهن، کهگکرما

 . [۹]شود  می

 تعداد حاوی انگشت پنج گیاه یوهم و برگ عصاره

 فالونوئیدها آلکالوئید، قبیل از فعال ترکیبات از زیادی

 ،(ایزوویتکسینا اورینتین، کاستیسین، ویتکسین،)

 ین وو آکوب یدهامانند آگنوز ایریدوئیدی های گلیکوزید

، فرّارغیر چرب اسیدهای ی،ضرور یا روغنی های انساس

 یبترک در کتوستر یدهایی نظیرو استروئ ترپنوئیدهادی

ها،  ها، تانن ویتامین. [۱۱و  ۱6]باشد  یخود م یمیاییش

 یراز سا یکگلوتام یدو اس یکآسپارت یداس یم،پتاس یتراتن

 یبیتقر تجزیه مطالعه در. [۱6]پنج انگشت است  یباتترک

، خاکستر، ی خامخام، چرب ینپنج انگشت پروتئ یاهگ برگ

 ۲6/۱، ۲6/۱5، ۱6/۲، 05/۲۱ ترتیب به یبر خامف و رطوبت

 . [۱۱و  ۱6] است شده گزارش درصد 4۹/۹ و

اثر تغذیه گیاه پنج انگشت و  مورد در پژوهشی

و پروار  رشدهضم و عملکرد  یتبر قابلآن استفاده از 

 روی ای مطالعهدر  اما .انجام نشده است نشخوارکنندگان

 دادند نشان انگشت پنج برگ اسانس میکروبی ضد اثرات

 اورئوس استافیلوکوکوس ،ها به آن باکتری ترین حساس که

 باشدمی آئروژنیوزا سودوموناس باکتری، ترین مقاوم و

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

سیری و در های فقیر مناطق گرم در خاک جهان و ایران

 یطیمح نامناسب یطو به شرا روید ها می رودخانهمسیر 

نظر  ازنگارنده  اولیه باشد و براساس مطالعات یمقاوم م

قرار  یمناسب یتوضع در ینپروتئ یژهو به یمیاییش ترکیب

طور بالقوه  به رو یناز ا .است باال یزآن ن تاننغلظت  و دارد

دارد. اما ازآنجاکه  عنوان خوراک دام را استفاده به یتقابل

هیچ نشخوارکنندگان  یآن برا ای یهارزش تغذ درباره

و  مطالعه هدف با حاضر آزمایش شت،وجود ندااطالعاتی 

بر عنوان علوفه  بهبرگ پنج انگشت اثر تغذیه  یبررس

 های بزغالهو عملکرد رشد  یهضم مواد مغذ یتقابل

 . شد انجام پرواری

 

 هاروش و مواد

 بهار شیرین منطقه از بهار فصل در نگشتا پنج گیاه برگ

( بختیاریو  چهارمحال -اندیکا جاده ۲5 کیلومتر)

 قرار استفاده مورد خشک سایه صورتبه و آوری جمع

علوم  دانشگاه یپژوهش ایستگاهحاضر در  آزمایش .گرفت

تیمارهای  کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان انجام شد.

https://en.wikipedia.org/wiki/Lamiaceae
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و رگ پنج انگشت( )فاقد بشاهد  شامل جیره آزمایشی

 یگزینی)جا انگشت پنج گیاه برگ درصد ۱۱ی حاو جیره

 جیره در یونجه جایبه انگشت پنج گیاه برگدرصد  06

 احتیاجات جداول براساس آزمایشی های بود. جیره( شاهد

 یپروار های بزغاله برای [۱۰] کوچک نشخوارکنندگان

 یختهرأس بزغاله نر آم ۱0(. از تعداد ۱)جدول شدند  تهیه

 یانگینمماه و  5/4 یسن یانگین( با میلر -ی)نجد یبوم

 کامالً طور به ها بزغاله. شد استفاده کیلوگرم ۱۱±۲وزن 

 هایباکس در و تقسیم تکرار هشت با گروه دو به تصادفی

 .گرفتند قرار انفرادی

 پذیری عادت روز ۱5 شامل روز 06 آزمایش ینا دوره

 45 و یشیآزما های یرهو ج یکیمتابول یها قفس یطشرا به

 بهبود. خوراک روزانه  ای تغذیه آزمایش دوره اصلی روز

 ساعتصبح ) ییدو وعده غذا درمخلوط  صورت کامالً

همراه  صورت آزاد به و به ین( توز۱0 ساعت) عصر( و ۱

 .شد داده قرار هادام یارآب تازه در اخت

 

 پرواری های بزغاله به شدهتغذیه مایشیآز های جیره شیمیایی ترکیب و مواد خوراکی .2 جدول

 خوراکی مواد
  جیره شاهد

 (خشک در ماده)درصد 

 انگشت  پنج گیاه برگ حاوی جیره

 (خشک ماده دردرصد )

 ۰۰/21 ۰۰/3۰  یونجه علوفه

 ۰۰/28 ۰۰/۰ انگشت پنج گیاه برگ

 ۰۰/2۰ ۰۰/2۰ نیشکر سرشاخه

 ۰۰/3۰ ۰۰/3۰  ذرت

 8۰/2۰ 8۰/2۰ جو دانه

 4۰/21 4۰/21 سبوس

 ۰۰/4 ۰۰/4 کنجد کنجاله

 1۰/2 1۰/2 2معدنی -ویتامینی مکمل

 3۰/۰ 3۰/۰ طعام نمک

 1۰/۰ 1۰/۰ آهک

   شدهمحاسبه مغذی مواد مقدار

NDF )1۰/41 4۰/43 )درصد 

ADF )78/28 7۰/1۰ )درصد 

 7۰/81 8۰/81 خشک ماده

 41/24 ۰3/24 )درصد( خام پروتئین

 7۰/1 73/1 (یلوگرمک ی در)مگاکالر متابولیسم قابل انرژی

اکسیدان،  آنتی گرممیلی E ،14۰۰ویتامین  گرممیلی D ،1۰۰ویتامین  المللیینب واحد هزار A ،1۰۰ویتامین  المللیبین واحد هزار 4۰۰ حاوی مکمل کیلوگرم . هر2

گرم یلیم 2۰۰ ی،گرم رویلیم 3۰۰گرم مس، یلیم 3۰۰گرم آهن، یلیم 3۰۰۰گرم منگنز، یلیم 11۰۰ یزیم،گرم منیلیم 12۰۰۰گرم فسفر،  8۰ یم،گرم کلس 214

 یومگرم سلنیلیم 2/2و  یدگرم یلیم 21کبالت، 

NDFی،خنث یندهنامحلول در شو یاف: ال ADF :اسیدی. شوینده در نامحلول الیاف 
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خوراک  مقدار برداری، نمونهروز دوره  45 یط در

ثبت شد  یوانهر ح یانه براطور روز به یماندهو باق مصرفی

 یبررس برایشد.  محاسبه یو مقدار ماده خشک مصرف

زنده  وزن یه،اولکشی  پس از وزن ها،بزغاله رشد عملکرد

ساعت  ۱0از  دوره پس پایان تا بار یک روز ۱5 ها هر بره

 ضریب ها و روزانه بزغاله وزن افزایش .شد ثبت یگرسنگ

 به افزایش رفیمص خشک ماده میانگین) خوراک تبدیل

 .[۲۲]شدند  محاسبه( وزن

گیری شد.  یکی اندازهمتابول یها قفسقابلیت هضم در 

 ی،خوراک مصرف مقدار آزمایش، انتهایی روز هفت در

از  قبل یوانح هر روزانهخوراک و مدفوع  یماندهباق

 در آنها درصد ۱6حدود  درشدند و  وزنخوراک صبح 

درجه  -۲6 یدمادر  یزرفر داخل یکیپالست های یسهک

هفت روز جمع یان. پس از پاشدند ذخیره یوسسلس

خوراک  یماندهبه خوراک، باق مربوط هایکل نمونه ی،آور

 مخلوط باهم یآورجمعهفت روز  یدام برا هر و مدفوع

 ی تجزیهبرا وشدند  یابسآ متری یلیم یکالک  باو  شدند

 استفاده قرار گرفتند. مورد یمیاییش

 مایع یاکیآمون نیتروژنو  pH یریگ منظور اندازه به

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

 یعما هابزغاله تمام از مری استفاده از لوله با ،خوراک صبح

 برایشکمبه  یعما ابتدایی مقدار .شد گرفتهشکمبه 

 سپس،شد.  یختهبا بزاق دور ر یاز آلودگ یریجلوگ

پورتابل  WTW متر pHشد ) یریگ اندازهآن  pHبالفاصله 

شکمبه  یعما یاکیآمون نیتروژن غلظت(. ، آلمان3111مدل 

 ۲/6 کلریدریک اسیداز  یشده )با حجم مساواسیدی

با استفاده از  یپوکلریدریکه -روش فنل طبق( نرمال

، انگلستان( S22مدل  Biochrom libra)وفتومتر راسپکت

 . [۰شد ] گیریاندازه

 های فراسنجه بر زمایشیآ های جیره اثر بررسی جهت

 درخون،  یا اوره یتروژنکلسترول و ن شامل گلوکز، خونی

 ،ساعت بعد از مصرف خوراک صبح چهارتا  سهحدود 

های  در لوله هابزغاله تمام از آزمایش، هفتم هفته در

( EDTA) اتیلن دی آمین تترا استیک اسیدبه  آغشته

 ژسانتریفیو خون هاینمونه. شد انجام یریگ خون

درجه  چهار یدر دما دقیقه ۱5 مدت به، ۲666)دور

 در و شدپالسما حاصل از آنها جدا  و شدند( یوسسلس

 آنالیزشدند.  ینگهدار سلسیوس درجه -۲6 دمای

 Mindrayیزر )استفاده از دستگاه اتوآناال باخون  های نمونه

 انجام شرکت پارس آزمون کیت و ، چین(BS-200مدل 

 .شد

 با مدفوع و ها باقیمانده ها، وراکخ انگشت، پنج برگ

 یدما در( ، آلمانRs 100مدل  Memmert) آون از استفاده

 شدند خشک ساعت 4۱ مدت یبرا وسیسلس درجه 06

 یخنث ندهیشو در نامحلول افیال خام، نیپروتئ و[ 5]

(NDFom، الزیآم میآنز بدون و خاکستر حذف با[ )۲0]، 

 حذف با ،ADFom) یدیاس ندهیشو در نامحلول افیال

 استاندارد های روش [ براساس5] خاکستر و[ 5]( خاکستر

گیری تانن کل برگ پنج انگشت نیز اندازه .شدند تعیین

  . [4]شد 

با  یدر قالب طرح کامالً تصادف یشآزما ینا های داده

افزار نرم GLM رویهاستفاده از  باتکرار  هشتو  یمارت دو

 ۱آماری رابطه  صورت مدلبه (۱/۹نسخه ) SAS یآمار

 . شدند یهتجز

 Yij = µ+Ti+ɛij                                      (۱)رابطه 

 ،µ مشاهد؛ هر شدهگیریاندازه مقدار ،Yijمدل،  ینا در

 ، خطای آزمایشɛij یره( و)ج تیمار اثر ،Tj جامعه؛ میانگین

و سطح احتمال  دار یمعن 65/6از  تر کمسطح احتمال  بود.

 در نظر گرفته شد. داری یبه معن یلتما ۱6/6و  65/6بین 
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 یشآزما در .است شده داده نشان ۲استفاده در جدول 

طور  برگ پنج انگشت نسبت به علوفه یونجه، بهحاضر، 

ترتیب  و به تر بیشدرصد پروتئین  ۲۱/۲میانگین در حدود 

 ی داشت. نتایجتر کم ADFو  NDFدرصد  05/۱6و  ۲۲/۹

های پرواری )جدول  بزغالهمربوط به مصرف ماده خشک 

 درصد ۱۱ جیره حاوی و جیره شاهد داد که بین ( نشان۲

 درصد از یونجه 06 با شده )جایگزین انگشت پنج برگ

 کهینا به توجه با. نداشت وجود داری معنی جیره( اختالف

پنج انگشت  یاهگاستفاده از درباره اثرات  ایتاکنون مطالعه

 خوراک، دام بر مصرف یهمؤثره آن در تغذ یباتو ترک

، خصوصیات تخمیری شکمبه و عملکرد هضم قابلیت

 یلبحث و تحل یبرا ،است نشده انجام  دام رشد و پروار

 یاهانیشده با گانجام یها مطالعه حاضر به پژوهش یجنتا

از  یاهیگ یهثانو یباتو ترک ثرهؤکه مواد م شود یاشاره م

پنج  گیاه یهشبتانن، ترکیبات فنلی و فالونوئیدی  یلقب

  انگشت دارند.

 خوراک به مربوط عواملخوراک تحت تأثیر  مصرف

 بین ارتباط خوراک، فیزیکی و شیمیایی های گی ویژ نظیر)

 ضد فاکتورهای مقدار و مغذی مواد توازن خوراک، اجزای

 یزیولوژیکی،ف یتوضع یر)نظ انحیو به مربوط ،(کیفیت

 یر)نظ محیط به مربوط عوامل و( حیوان یپاندازه و ژنوت

 علت [؛۲۰]( است ها بیماری شیوعو  یدما، محل نگهدار

 حاضر آزمایش در خوراک مصرف در تفاوت عدم

در  .باشد مربوط عوامل این در تفاوت به عدم تواند می

 از ت انار )غنیهای پرواری، تغذیه با پوس آزمایشی با بره

[ یا استفاده از تانن استخراج۱۲نظیر پنج انگشت( ] تانن،

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

و  NDFشاهد، تأثیری بر مقدار مصرف ماده خشک، 

ADF ها نداشت. و پروتئین جیره 

 

 یونجهعلوفه  وبرگ پنج انگشت  یمیاییش یبترک .1 جدول

 آزمایش در استفاده مورد

 یونجه علوفه انگشت پنج گیاه برگ )درصد( 2شیمیایی ترکیب

 ۰۰/88 ۰1/88 خشک ماده

 ۰۰/24 18/28 خام پروتئین

 - 1۰/8 تانن

 4۰/1 48/1 خام چربی
NDF 18/31 4۰/42 
ADF 24/11 8۰/31 

 ۰۰/22 2۰/12 خاکستر

 2۰/14 24/11 خام فیبر

 ۰۰/81 1۰/78 آلی ماده

  .شدانجام  آزمایشگاه در یونجه و انگشت پنج گیاه اییشیمی تجزیه. 2

 
 آزمایشی های جیره با شدهتغذیه پرواری های در روز( بزغاله خشک )گرم ماده یخوراک مصرف .۲ جدول

 خشک ماده مصرف 
  شاهد جیره

 (انگشت پنج برگ)بدون 

 درصد  28حاوی  جیره

 انگشت برگ پنج
SEM P-value 

 44/۰ 8۰/44 ۰1/427 11/431 یک-24 روزهای

 34/۰ 4۰/87 12/741 14/718  24-3۰روزهای 

 24/۰ 4۰/71 13/771 14/784 32-44روزهای 

 48/۰ 1۰/48 4۰/724 14/727 2-44کل دوره، روزهای 

SEM :ها.میانگین استاندارد خطای  
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هضم  یتدرصد قابل مغذی، مواداز نظر مقدار مصرف 

 ADFو  NDFخام،  ینتئپرو ی،ماده خشک، ماده آل

 ۱۱ یحاو یرهشاهد با ج یرهج بین دارییاختالف معن

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

  ی)حاو ییسازو یمونیگل م یاهبا گ یشیآزما

درصد ، پنج انگشت( فالونوئیدی مشابه برگ یباتترک

درصد  سه یحاو یماردر ت یهضم مواد مغذ یتقابل

 مقدار یشاما با افزا ،شاهد بود یمارز تا تر بیش میمونی گل

هضم  یتقابل ،درصد شش بهسه  از یمونیگل م یاهگ

 یافتسه درصد کاهش  یماربه ت نسبت یمواد مغذ یظاهر

 در. [۲۲] بود دار یمعنیرتفاوت آن با شاهد غ و

 ماده هضم قابلیت کاهش دالیل مختلف، های آزمایش

 ویژههب مغذی وادم با تانن به اتصال خام، و پروتئین خشک

 نسبت شکمبه های میکروارگانیسمبر  یو اثر منف ینپروتئ

 خوراک هضم قابلیت کاهش به منجرکه  است شده داده

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

به است ممکن مغذی مواد هضم قابلیت بر انگشت پنج

آن  ایه تانن ومواد مؤثره  یزانو م نوعدر  تفاوت دلیل

 .باشد

 علتتانن و ترکیبات فنلی، به عدم تأثیر شاید طرفی از

 استرپتوکوکوسکننده تانن نظیر های تجزیه وجود باکتری
 S. caprinus and)گالولتیکوس  کاپرینوس و استرپتوکوکوس

S. gallolyticusکه مقاومت حیوان به مواد  [۲4] باشد بز ( در

های پرواری  با بره یشیآزما در. دهد دار را افزایش می تانن

درصد تانن  6۱/۰پوست انار حاوی درصد  ۲۱شده با تغذیه

دار نظیر پنج انگشت( تأثیری بر قابلیت هضم ماده  )منبع تانن

مقایسه با شاهد مشاهده  در ADFو  NDFخشک، پروتئین، 

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

  شده از پوست انار در جیرهاستخراج  درصد جیره( تانن

های پرواری نیز تأثیری بر قابلیت هضم ماده خشک،  بره

NDF  وADF هضم  یتتفاوت در قابل. [۲۲]ها نداشت  جیره

 یکیژنت یها یژگیو یلدلبه تواند یمختلف م های یشدر آزما

و مقدار و غلظت  یاهانگ یهثانو های یتو تفاوت در متابول

 .[۲۲] آنها باشد

 
 یشیآزما یها یرهشده با جیهتغذ یها در بزغاله یهضم مواد مغذ یتقابل .4جدول 

 متغیر
 جیره شاهد

 (انگشت پنج برگ)بدون 
 درصد  28جیره حاوی 
 انگشت برگ پنج

SEM P-Value 

    2(روز در)گرم مغذی  مواد مصرف مقدار

 42/۰ 88/74 ۰۰/77۰ ۰۰/784 خشک ماده

NDF ۰۰/111 ۰۰/184 ۰۰/14 7۰/۰ 

ADF 11/248 42/234 ۰۰/21 73/۰ 

 4۰/۰ 78/22 8۰/2۰4 18/2۰4 پروتئین

     )درصد( هضم قابلیت

 42/۰ 17/1 14/41 44/44 خشک ماده
 71/۰ 47/4 12/78 31/74 آلی ماده

NDF 8۰/41 7۰/44 21/4 1۰/۰ 

ADF 7۰/34 8۰/34 14/3 1۰/۰ 

 7۰/۰ 41/1 7۰/81 1۰/82 خام پروتئین

 . باشد می هضم قابلیت گیری اندازهروزه هفتمربوط به دوره  ی. مصرف مواد مغذ2

SEM :ها.میانگین استاندارد خطای 
 

 

 

 

 

 



 یپروار نر یهابزغاله رشد عملکرد و یمغذ مواد هضم تیقابل بر انگشت پنج برگ از استفاده ریتأث

 

 2318زمستان   4شماره   12دوره 

482

 

 یپروار های بزغاله رشدمربوط به عملکرد  نتایج

نشان داده  5در جدول  یشیآزما های یرهشده با جیهتغذ

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

 دارمعنی آزمایشی تیمارهای بین اه بزغاله دوره خوراک کل

 ۱5تا  یک یوزن روزها یشافزا یانگینم که یحالدر. نشد

حاوی  جیره در ۲6تا  ۱0 یوزن روزها یشافزا یانگینم و

از  تر بیش داریمعنی طوربهپنج انگشت  برگدرصد  ۱۱

 (. P<65/6) بود شاهد

 یرهجشده با های تغذیه بزغالهعملکرد بهتربودن  دلیل

برگ پنج انگشت، با توجه به عدم اختالف در  یحاو

پنج  یاهباشد که گ ینا یدشا یمار،دو ت ینمصرف خوراک ب

و  یدهافالونوئ یرنظ یمؤثرفعال و  یباتترک یانگشت دارا

آن است که  یرو نظ( ۲ویژه تانن )جدول  به یفنل یباتترک

موجب کاهش هضم  یایی،باکتر یبا مهارکردن پروتئازها

مبه و مورد استفاده قرار گرفتن آنها در در شک ینپروتئ

 طوربه باریک روده در جذب از پس که شوندیروده م

 قرار استفاده مورد نشخوارکننده حیوان بدن در مؤثرتری

 یوانح یدیو بهبود بازده تول یشو منجر به افزا گیرد می

 ینپروتئ یآورعمل حاضر، یشآزما یجنتا موافق. شود می

استخراج سطوح مختلف تاننبا  یرپروا یها خوراک بره

بهبود کل افزایش وزن و  باعث انار، پوست از شده

ها شد، اما ضریب تبدیل  میانگین افزایش وزن روزانه بره

استفاده که یحال. در[۲۲]خوراک تحت تأثیر قرار نگرفت 

های  تانن( در جیره برهاز  درصد پوست انار )غنی ۲۱از 

قد پوست انار، تأثیری بر وزن پرواری در مقایسه با جیره فا

نهایی پروار، میانگین افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل 

 رغم [. در آزمایش حاضر نیز علی۱۲خوراک نداشت ]

برگ پنج حاوی  یمارها در ت وزن بزغاله یشبهبود افزا

 تنهاخوراک  یلتبد یبضر ،شاهد یمارانگشت نسبت به ت

 .یافت بهبود یطور عدد به

بر غلظت  آزمایشی های یرهاثر جبه مربوط  نتایج

 یپروار یها غالهشکمبه بز یعما pHو  یاکیآمون یتروژنن

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

پنج  یاهبرگ گ یحاو یماردر ت یاکیآمون یتروژنغلظت ن

 یافت کاهش شاهد به نسبت داری معنی طور بهانگشت 

(65/6P<.)  

 

 یشیآزما یها یرهشده با جیهتغذ یها بزغاله )کیلوگرم در روز( و ضریب تبدیل غذایی وزن روزانه افزایش .4 جدول

 متغیر
  شاهد جیره

 (انگشت پنج برگ)بدون 

 درصد  28حاوی  جیره

 انگشت برگ پنج
SEM P-value 

 81/۰ 41/2 7۰/21 ۰۰/1۰ اولیه وزن

 b۰7/۰ a2۰/۰ ۰2/۰ ۰3/۰ 2-24 روزانه وزن افزایش

 ۰4/۰ ۰1/۰ ۰8/۰ ۰7/۰ 24-3۰ روزانه وزن افزایش

 44/۰ ۰3/۰ 2۰/۰ ۰8/۰ 32-44 روزانه وزن افزایش

 44/۰ ۰4/۰ ۰1/۰ ۰7/۰ دوره کل روزانه وزن افزایش

 a24/1 b27/4 2۰/2 ۰4/۰ 2-24 تبدیل غذایی ضریب

 24/۰ 41/۰ 37/1 4۰/2۰ 24-3۰ غذایی تبدیل ضریب

 84/۰ 23/۰ 71/7 8۰/1 32-44 غذایی تبدیل ضریب

 34/۰ 12/1 14/7 1۰/2۰ 2-44کل دوره، روزهای  تبدیل غذایی ضریب

a-b: است دار معنی ردیف هر در غیرمشابه حروف تفاوت ارقام با (۰4/۰P<.) 

SEM :هامیانگین استاندارد خطای. 
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برگ  یحاو یماردر ت یاکیآمون نژیتروغلظت ن کاهش

ود در آن تانن موج اثر یلدلاست به ممکنپنج انگشت 

 ییدارو یاهانموجود در گ مؤثره یبات( باشد. ترک۲)جدول 

 های باکتری مهار دلیلبهها  تانن یرنظ فنلی یباتترک یژهو به

 یهتجز کاهشبه  منجرممکن است  پروتئین، کنندهتجزیه

کننده یدتول های یبر باکتر یاثر منف یادر شکمبه  ینپروتئ

ویژه  به یفنل ترکیبات خاصیت ترین مهم. [۲5] شوند یاکآمون

مانع  یناست، بنابرا ینبا پروتئ اتصال آنها در یتقابلها  تانن

 توسط آنها آمیناسیونو دی های پروتئازی یمعمل آنز

 و در نتیجه کاهش نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه های باکتری

موافق با نتایج آزمایش حاضر، . [۱۹و  ۱شوند ] یمشکمبه 

 به هیدرولیز قابل یها از تانن یغن منابعکه  شدهگزارش 

 نیتروژن غلظت کاهش باعث متراکم، نوع با همراه یا تنهایی

 یزن یگری. پژوهشگران د[۱] شود می شکمبه در آمونیاکی

 تأیید از تانن غنی منابع توسط را یاکیآمون یتروژنکاهش ن

شده از پوست استفاده از تانن استخراج .[۲۲و  ۱۲]اند  کرده

های  [ در جیره بره۱۲ا تغذیه مستقیم پوست انار ]ی [۲۲]انار 

پرواری، از طریق کاهش تجزیه پروتئین خوراک در شکمبه، 

 منجر به کاهش غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه شد. 

pH پنج  یاهبرگ گ یحاو  یرهشکمبه در ج یعما

(. P< 65/6از شاهد بود ) تر کم داری یطور معن انگشت به

پنج  یاهبرگ گ یحاو یرهجدر  pHکاهش  یاصل علت

 یر( و سا۲است مربوط به تانن )جدول  ممکنانگشت 

 یک پژوهش نتایجه موجود در آن باشد. مؤثر یباتترک

 pHدارابودن تانن، باعث کاهش  یلدلنشان داد بلوط به

را به  pHکاهش  ن علتاپژوهشگر. [۱0] شکمبه شد

شکمبه با مصرف خوراک  ییپروتوزوآ یتکاهش جمع

. [۱۹و  ۱0دادند ]تانن نسبت  یرنظ یواد فنلم یحاو

توسط که  پروتئولیتیک های باکتری رشد بر ها تانن

 یاثر منف گیرند می قرار استفاده موردشکمبه  یپروتوزوآ

 یرتأث عدمحاضر،  یشآزما یجبا نتا مخالف. [۱۹]دارند 

و متراکم بر  یدرولیزقابل ه یها تانن یدارا یاهیمنابع گ

pH، شکمبه فرّار چرب اسیدهای کل و پروپیونات 

 .[۲۲و  ۲، ۱]است  شدهگزارش 

 یا اوره یتروژنگلوکز، ن شامل یخون های فراسنجه غلظت

غلظت نشان داده شده است.  ۰جدول  درخون و کلسترول 

 نیتروژن و غلظت( =6۱/6P) یشبه افزا یلگلوکز خون تما

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

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

 Psidium guajava and Carissaگیاهان غنی از تانن، شامل 

spinarum نشان یشبه افزا یلبزها غلظت گلوکز خون تما به 

 ۱5و  ۱6، 5صفر، )بلوط مقادیر مختلف شاه [. تغذیه۱۲]داد 

 ۱۱/6، ۱۰/6، ۱0/6ترتیب شامل  درصد ماده خشک جیره( به

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

به [۲۲]های پرواری  شده از پوست انار در برهتانن استخراج

خون  گلوکز غلظتبر  یریاز تانن تأث یمنبع غن عنوان

نداشت. تغذیه سطوح مختلف اسید تانیک نیز تأثیری بر 

  [.0غلظت گلوکز نداشت ]

 
 های آزمایشی جیره شده بایهتغذی ها شکمبه بزغاله یعما pHو  یاکیآمون یتروژنن .4 جدول

 تخمیری هایفراسنجه
  شاهد

 (انگشت پنج برگ)بدون 
 درصد  28حاوی 

 انگشت برگ پنج
SEM P-value 

pH a1۰/4 b87/4 ۰7/۰ ۰1/۰ 

 >a24/11 b44/28 44/۰ ۰2/۰ (یترل یلیم 2۰۰گرم در  میلی) آمونیاکی ژننیترو
 (.>۰4/۰P) است دار معنی ردیف هر در غیرمشابه حروف با ارقام تفاوت
SEM :ها میانگین استاندارد خطای. 
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 یره نیز،متراکم( به ج تانن از غنیبرگ بلوط ) ودنبا افز

 نظیر فنلی ترکیباتد. شبر گلوکز خون مشاهده ن تأثیری

 نسبت افزایش باعث جیره در موجود فالونوئیدها و ها تانن

 خون گلوکز طریق این از و شده شکمبه در پروپیونات مولی

 تمایل علترسد  ینظر مبه ین،. بنابرا[۱5] دهدمی افزایش را

 گیاهبرگ  یحاو یرهج در( =6۱/6P) خون گلوکز افزایش به

( و ۲)جدول  تانن وجود بهحاضر  آزمایش درپنج انگشت 

نسبت پنج انگشت  برگدر  تر بیش ینو پروتئ تر کم یافال یزن

 (.۲و  ۱ هایمرتبط باشد )جدولونجه به علوفه ی

 یرهج یاشده تغذیه هایخون بزغاله کلسترول مقدار

( نشان =6۰/6Pبه کاهش ) یلپنج انگشت تما یاهگ یحاو

 A یمکوآنز یلاست یاز واحدها کلسترول(. ۰داد )جدول 

 یسمول حاصل کاتابولمولک ینا شود، یساخته م

ممکن است از  ها تانن باشد، یم یدهاپیو ل ها یدراتکربوه

 یمو آنز یکبد یپوژنیکل یها یمآنز یتفعالمهار  یقطر

و  یدروژنازفسفاتاز ده -0گلوکز  یممانند آنز یککلستروژن

کلسترول را کاهش  ،A یمکوآنز یلگلوتار یدروکسیه -۲

 یکتان یداس مختلفمقادیر  تغذیه یشیآزما در[. 0] دهند

ها  [. بررسی0خون نداشت ]بر غلظت کلسترول  یریتأث

 یدهااستروئ یدها،پپت یدها،آلکالوئ یدها،نشان داد که فالونوئ

 توانند یم ییدارو یاهانموجود در گ یدهایساکار یو پل

  [.۲۱]خون را داشته باشد  یدپیل یدهندگکاهش یتخاص

 یپروار یها خون در بزغاله یا اوره یتروژنن مقدار

 داد نشان کاهش به تمایلپنج انگشت  برگشده با تغذیه

(6۱/6P=با ا .)در خون ای اوره نیتروژن غلظتحال ین 

 نیتروژن غلظت دامنه. [۲6] داشت قرار مناسب دامنه

 ۱66 در گرم میلی ۱-۲6 بین گوسفند در خون ای اوره

موافق با نتایج آزمایش . [۲6] است ذکرشده لیتر میلی

 باهفته  ۱۲مدت به یگوشت های گوساله تغذیه اضر، باح

از شاه مخلوطی و( یدرولیزه قابل تاننبلوط )منبع شاه

 یا اوره نیتروژن غلظت( متراکم تانن منبعبلوط و کوبراکو )

[. استفاده از تانن ۱داد ] نشانبه کاهش  یلخون تما

های پرواری،  شده از پوست انار در جیره برهاستخراج

. [۲۲]ای خون شد  به کاهش غلظت نیتروژن اوره منجر

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

 عنوان منبع غنی از تانن در جیره خوک تأثیری بر غلظت

سطوح مختلف  [. تغذیه۱4نداشت ] خون ای اوره نیتروژن

نداشت خون  یا اوره بر غلظت نیتروژن یریتأث یکتان یداس

  [.0عث کاهش عددی آن شد ]و تنها با

مختلف  یها اسانسطیفی از دوز  یشبا افزاپژوهشگران 

 ی(، اثرات متنوعیترلیلیدر م گرم میلی  5666، 566، 56، پنج)

بر  یلینوان ید. آلدئ[۱] مشاهده کردند یریبر محصوالت تخم

بود  اثر بیفوق  یدر دوزها یاکیآمون یتروژنغلظت ن ییرتغ

را در  یاکیآمون یتروژنمونوترپن غلظت ن و یموننل که یدرحال

  به توجه با. [۱] کاهش دادلیتر  میلیدر  گرم میلی  566دوز 

 آمونیاک غلظت از تابعی خون، ای اوره نیتروژن غلظت کهاین

 یلدلبه تواند می خون اوره کاهش لذا [۲۲]است  شکمبه

 (. 0)جدول  باشد شکمبه آمونیاک غلظت کاهش

 

 های آزمایشی شده با جیرههای تغذیه های خونی بزغاله . فراسنجه7جدول 
 فراسنجه

 (یترلیلیم 2۰۰گرم در )میلی

 شاهد جیره

 (انگشت پنج برگ)بدون 

درصد برگ  28حاوی  جیره

 انگشت پنج
SEM P-value 

 ۰8/۰ 24/3 18/81 4۰/74 گلوکز

 ۰7/۰ 11/8 23/43 18/41 کلسترول

 ۰8/۰ 14/2 ۰4/24 24/27 ای  نیتروژن اوره

SEM :هامیانگین استاندارد خطای. 
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 برگ که دهدمی نشان پژوهش این نتایج طورکلیهب

 برای خوراک عنوان به پتانسیل مناسبی یپنج انگشت دارا

 یتوجهقابل مقدار یو دارا باشد می نشخوارکنندگان

 در علوفه و کمبود شرایط لذا در. است خام پروتئین

 از توان یم است، یاهگ ینرشد ا یکه مستعد برا یمناطق

عنوان  به یره،ج خشک ماده درصد ۱۱ سطح تا آنبرگ 

 یونجه در درصد از علوفه 06 یبرا مناسبی یگزینجا

  .کرد استفاده یپروار هایبزغاله تغذیه

 

 تشکر و قدردانی

های مسئولین محترم دانشگاه علوم کشاورزی و  از حمایت

 .گردد، تشکر و قدردانی میمنابع طبیعی خوزستان
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