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  چکیده

 در خـونی  هـاي نجهرأسـ فسیالژ یونجه با مقادیر مختلف خرماي ضایعاتی بر سنتز پروتئین میکروبی، جمعیـت پروتـوزوآ و    هیتغذ اثر ق،یتحق نیا در
ونجـه بـا   ، یالژیسـ  هیـ ته يبـرا . بررسی گردیـد  روزه 21دوره  2قالب طرح چرخشی در  درکیلوگرم  47±2با میانگین وزنی  کرمانی رنَ گوسفند رأسهشت 
پـس از تعیـین    .لیتـر سـیلوگردید   40هـایی بـا گنجـایش    روز در سـطل  45 مدت بهدرصد خرماي ضایعاتی با هم مخلوط و  15و  10، پنج، صفرهاي درصد

، )مـاي ضـایعاتی  سیالژ یونجه بـدون خر ( جیره شاهد) 1: هاي آزمایشی شاملدرصد در جیره 30میزان  سیالژها به از ، هاي یونجهترکیبات شیمیایی سیالژ
جیـره حـاوي سـیالژ یونجـه بـا      ) 4 درصد خرماي ضـایعاتی و  10جیره حاوي سیالژ یونجه با ) 3 درصد خرماي ضایعاتی، 5جیره حاوي سیالژ یونجه با ) 2

لیتیک و انتودینیـوم در  هاي هولـوتریش، سـلو  که جمعیت کل پروتوزوآ و تمامی گونه داد نشاننتایج این تحقیق  .درصد خرماي ضایعاتی استفاده شدند 15
درصـد خرمـاي    15جیره حـاوي سـیالژ یونجـه بـا      چنین هم .روند خطی افزایش یافت صورت بهمایع شکمبه با افزودن خرماي ضایعاتی به سیالژ یونجه 

هاي آزمایشی، سـطح کلسـترول و   با افزایش مقدار خرماي ضایعاتی در سیالژ یونجه در جیره. نیتروژن و پروتئین میکروبی شدابقا ضایعاتی سبب افزایش 
 .تحت تاثیر جیره هاي آزمایشـی قـرار گرفـت   روند خطی  صورت بهداري تغییر پیدا کرد و سطح تري گلیسیرید خون معنی صورت بهاي خون نیتروژن اوره

ه سبب بهبـود ابقـاء نیتـروژن و افـزایش سـنتز      درصد خرماي ضایعاتی در تهیه سیالژ یونج 15آمده، استفاده از مقدار  دست بهکلی با توجه به نتایج  طور به
  . توان از این سیالژ، در تغذیه دام استفاده نمودبنابراین می. پروتئین میکروبی شد
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   1 مقدمه

هـاي  و پیشرفت هاي اخیر، در نتیجه افزایش جمعیتدر طی سال
در بسیاري از کشورهاي در حال توسـعه تقاضـا    اقتصادي و اجتماعی،

 تهیـه  .)13( تـوجهی داشـته اسـت    هاي دامی رشد قابلبراي فرآورده
 ايعلوفـه  مـواد  داري نگهروش سنتی  عنوان به قدیم از خشک علوفه
 برداشـت  انداختن تعویق  به اما ضرورت. است گرفته قرار استفاده مورد

 سـبب  بیشـتر،  خشک ماده به یابی دست منظور بهبلوغ  مرحله تا وفهعل
 نـامطلوب  شرایط چنین هم. )35(شود می آن هضم آمدن قابلیت  پایین

مجمـوع   در و مغـذي  مـواد  رفـتن  دسـت  از سـبب  است جوي ممکن
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 هـایی کـه  روش از یکی .)38(شود  خشک علوفه غذایی ارزش کاهش
 دامـداران  و توسـط  دارد جـوي  شرایط به کمتري وابستگی حدودي تا

 طبیعـی  تخمیـر  فرآیند از رود، استفادهمی کار به گیاهان داري نگه براي
 هـا  لگـوم کـردن   سـیلو  ایـن،  وجود با). 23(است  علوفه) کردن سیلو(

 میـان تهـی   و اي لولـه  سـاختار  و باال رطوبت و بافري ظرفیت علت به
 تنهـایی  یونجه بـه  ردنک سیلو این رب عالوه). 30(باشد می مشکل ها آن

 پروتئینـی  یـر غ به نیتـروژن  نیتروژن درصد 85 تا 75 شدن تبدیل سبب
ها ممکن است پاسخ مناسـبی نسـبت بـه    لذا این علوفه. )38(شود می

افـزودن  ). 22(هـاي سـیلو نشـان دهنـد     کننـده  ها و محافظتافزودنی
علـت  ایـن   به ،سیلو کردن آن ذرت به یونجه تازه وسیالژ  نظیرمنابعی 

 در خمیـر تفرآینـد  کننـده   که سیالژ ذرت حاوي عوامل مختلف شروع
 ،باشـد مـی  )هـاي محلـول  قنـد  و آلی ها، اسیدهايباسیلالکتو(ژ سیال
 گـاز سـیالژ   تولیـد  و کیفیت، خصوصیات فیزیکی سبب بهبود تواند می

   .)27( یونجه شود
از طرف دیگر ساالنه حجم عظیمی از بقایاي کشاورزي در چرخـه  
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مسـتقیم مصـرف    طـور  بـه که  شود میلید محصوالت اصلی حاصل تو
هـاي تغذیـه دام را   ها هزینهتوان با استفاده از آنانسانی ندارند، اما می

تـوان بـه ضـایعات     از جمله این بقایاي کشاورزي مـی ). 4(کاهش داد 
ــود  ــاره نم ــا اش ــا . خرم ــانواده ) lifera dactyl Phoenix(خرم از خ

Palmaceaeدرصـد  3/0(، چربـی  )درصد  چهار(وتئین خام ، داراي پر( ،
 C و 2B ،1B ،Aهـاي   ویتـامین  چنـین  همو ) درصد 18/3(مواد معدنی 

 بـرآورد  سال در تن میلیون 4/5 از بیش خرما جهانی تولید). 4(باشد  می
 تولیـد  خرمـا  تـن  هـزار   900حـدود   ساالنه نیز ما کشور در. است شده
 جهـان  در محصـول  ایـن  کنندگانتولید بزرگترین از یکی که شود می
. دارد اختیـار  در را جهـانی  تولیـد  کـل  درصـد  17 به نزدیک و باشد می
 و بنـدي  بسـته  نامناسـب  شـرایط  خرما و موقع به برداشت عدم دلیل به

 و ضـایعات  نـامرغوب  خرمـاي  را درصـد آن 20 بـرآورد  طبق داري نگه
 کتـار، ه هـزار  60 کشت زیر سطح با کرمان استان در. دهدمی تشکیل
 حجم ساالنه. شود می برداشت خرما تن هزار 180 تا 150 حدود ساالنه
 عـدم  بـودن،  نامرغوب دلیل به) تن هزار 300( تولیدي خرماي از باالیی

 امکانــات عــدم و بنــدي بســته برداشــت، صــحیح هــايروش رعایــت
 و شـود نمـی  مصرف بازار جذب مستقیماً مناسب، سردخانه و انبارداري

 محصوالتی به تبدیل فرآوري و تبدیلی صنایع احدهايو در بایستمی
. )15و  4( گـردد  تخمیـري  غیر و تخمیري شامل محصوالت ارزش، با

الهضـم   کربوهیـدرات سـهل   توانـد  میخرما  که اینبنابراین با توجه به 
تهیه سیالژ یونجـه فـراهم    منظور بهمناسبی براي شروع فرایند تخمیر 

تخمیـر از یـک    هـاي قابـل   کربوهیدراتافزایش  رسد می نظر بهنماید، 
طرف سبب بهبود شرایط تخمیر در هنگام سیلو کردن علوفـه یونجـه   
شده و از طرف دیگر استفاده از آمونیاك توسط جمعیت میکروبی را در 

بررسـی  مطالعه حاضر، بـا هـدف   ). 16(دهد  میداخل شکمبه افزایش 
ضـایعاتی بـر    هاي متفاوت خرمـاي اثرات تغذیه سیالژ یونجه با درصد

میزان سنتز پروتئین میکروبی، جمعیت پروتـوزوآي شـکمبه و تعیـین    
هاي خونی در گوسفند با استفاده از روش حیوان زنـده انجـام   نجهرأسف

  .شد
  

  ها مواد و روش
کیلـوگرم یونجـه در اوایـل گلـدهی و      700تهیـه سـیالژ،   منظور به

شهرسـتان بـم   مـاه از   کیلوگرم خرماي ضایعاتی مضافتی در مرداد 100
و  10، پـنج ، صـفر هـاي  و بـا درصـد   آوري واقع در استان کرمان جمع

روز در  45 مـدت  بـه خرماي ضـایعاتی بـا یونجـه مخلـوط و      درصد 15
هـا،  کردن سـیلو  پس از باز. لیتر سیلو شدند  40 هایی با گنجایشسطل

میزان ماده خشک، پروتئین خام، نیتروژن آمونیاکی، چربی خـام، مـاده   
) 3(هـاي اسـتاندارد   اس روشسـ ارسیالژ یونجـه ب  pHاکستر و آلی، خ

هـا، بـا   الیاف نامحلول در شوینده خنثی و اسیدي نمونـه . تعیین گردید
  ). 40(شد  گیري اندازههاي شوینده اسیدي و خنثی استفاده از محلول

هـاي یونجـه، در تنظـیم    پس از تعیین ترکیبات شـیمیایی سـیالژ  
هـاي آزمایشـی   جیـره . تفاده قـرار گرفتنـد  هاي آزمایشی مورد اسجیره
جیـره  ) 2، )سیالژ یونجه بدون خرماي ضایعاتی(جیره شاهد ) 1: شامل

جیـره داراي  ) 3درصـد خرمـاي ضـایعاتی،     پـنج داراي سیالژ یونجه با 
جیـره داراي سـیالژ   ) 4درصد خرمـاي ضـایعاتی و    10سیالژ یونجه با 

نسبت کنسانتره به ). 1جدول (درصد خرماي ضایعاتی بود  15یونجه با 
 چهـار براي انجام آزمایش از . بود 50 : 50هاي آزمایشی علوفه در جیره

کیلوگرم در قالب   47±2ر کرمانی بالغ با میانگین وزنی گوسفند نَ رأس
روز،   84زمـان اجـراي ایـن آزمـایش      مدت. طرح چرخشی استفاده شد

پـذیري   راي عـادت روز اول هر دوره ب 16 .روزه بود 21دوره  چهارشامل 
گیـري اختصـاص   روز آخر به نمونه پنجهاي آزمایشی و حیوان به جیره

آوري ادرار و  هاي متابولیکی با امکان جمـع این منظور از قفس به. یافت
 صورت به آزمایشی هايجیره. جداگانه، استفاده گردید صورت بهمدفوع 

ـ  اختیـار  در 17:00 و 8:00 سـاعات  در شده مخلوط کامالً  قـرار  وانحی
 در. شـدند  تغذیـه ) مانـده باقی درصد 10( اشتها حد در هادام .گرفت می

  . گرفتمی قرار هادام اختیار در آزاد صورت به آب آزمایش دوره طول
هـاي  گیري از مایع شکمبه در روز پنجم هر دوره و در زماننمونه

سـاعت   ، چهار، شـش و هشـت   2و در ) صفر(پیش از مصرف خوراك 
دسـتگاه   صرف خوراك با اسـتفاده از لولـه معـدي متصـل بـه     پس از م

 الیـه  چهار کتانی پارچه با هانمونه پس از آن،. ساکشن صورت گرفت
لیتر از مایع شکمبه صاف شده نیز با محلول  میلی 10و میزان  شد صاف

Methylgreen-Formalin-Salin )29 (  ــوزوآ ــمارش پروت ــراي ش ب
  .توسط الم نئوبار در نظر گرفته شد

 بـا  ساعت 24 صورت به گیري نمونه روز پنج در تولیدي ادرار میزان
 قـرار  متابولیکی هايقفس زیر در که مخصوصی هايظرف از استفاده

 ادرار هاينمونه. شد آوري میجمع روز هر صبح 9 ساعت در گرفت، می
 و شـده  مخلـوط  هـم  بـا  دوره هـر  پایان در حیوان هر شده آوريجمع
 درجـه  -5 دمـاي  در آزمایشـگاهی  تجزیـه  جهـت  ادرار از لیتر میلی 20

 موجـود  آالنتوئین میزان گیري اندازه منظور به .شد داري نگه گراد سانتی
 اسـتفاده ) 12( گومز و چن توسط شده ارائه روش از ادرار هاينمونه در

 در قرائـت  از پس هانمونه در موجود آالنتوئین مقادیر روش این با. شد
 خـط  از اسـتفاده  بـا  سـپس  .شـدند  مشـخص  مترنـانو   522 موج طول

 نیتـروژن  .گردیـد  آوريجمع نتایج و محاسبه آالنتوئین میزان استاندارد
هـاي  بـا اسـتفاده از داده   )روز در گـرم  برحسـب ( شده تولید میکروبی

)+  X 25/0-( EXP 75/0 W 15/0(( معادلـه  برأساس دست آمده و به
X84/0Y = )12( ه، معادل این در. شد محاسبهY میکروبـی  ، نیتروژن 

 بـا  ادرار دفعـی  پـورینی  ، مشـتقات  Xروز، در گرم برحسب شده تولید
 حیـوان  متابولیکی نیز وزن W 75/0و ) روز در مول میلی( میکروبی منشأ

  .باشد کیلوگرم می حسب بر
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  )اس ماده خشکرأسب(هاي آزمایشی اجزاء و ترکیب شیمیایی جیره - 1جدول 

Table 1- Ingredients and chemical composition of experimental diets (Based on dry matter) 
 1هاي آزمایشیجیره    

Experimental diets1    
 )درصد(اجزاء 

Ingredients (%)  1  2  3  4  
 رد شدهکاه گندم خَ

Chopped wheat straw  20  20  20  20  
 سیالژ یونجه بدون خرماي ضایعاتی
Alfalfa silage without waste date  0  30  30  30  
 سیالژ یونجه با خرماي ضایعاتی
Alfalfa silage with waste date  30  0  0  0  

 شده  دانه جو آسیاب
Milled barley grain  25  24  24  21.4  
 دانه ذرت آسیاب شده
Milled corn grain  9  7.4  6.5  4  
 کنجاله سویا
Soybean meal  6  7.6  8.1  11  
 سبوس گندم
Wheat bran  8  9  9.4  11.4  

 یتأمینمکمل مواد معدنی و وی

Mineral and vitamin supplement  1.5  1.5  1.5  1.5  
 نمک
salt  0.5  0.5  0.5  0.5  
 ترکیب شیمیایی
Chemical composition          

 )مگاکالري در کیلوگرم(انرژي متابولیسمی 
metabolizable energy (Mcal/kg)  2.49  2.52  2.7  2.8  

 )درصد(ام پروتئین خ
Crude protein (%)  14.03 14.03 14.5  14.8  

 )درصد(ماده خشک 
Dry matter (%)  68.89  70.22  71.35  72.47  

 )درصد(چربی خام 
Ether extract (%)  2.83  2.74  2.90  2.56  

 )درصد(ماده آلی 
Organic matter (%)  88.43  89.06  91.27  89.94  

 )درصد(خاکستر 
Ash (%)  9.57  8.94  10.78  8.05  

 )درصد(الیاف نامحلول در شوینده خنثی 
NDF (%)  35.49  35.33  35.04  35.28  

 )درصد(هاي غیر الیافیکربوهیدرات
NFC (%)2  38.7  48.35  51.86  59.51  

جیره داراي سیالژ ) 3ضایعاتی، خرماي  درصد 5جیره داراي سیالژ یونجه با ) 2یونجه بدون خرماي ضایعاتی،  جیره داراي سیالژ) 1: هاي آزمایشی شاملجیره1
 .درصد خرماي ضایعاتی 15جیره داراي سیالژ یونجه با ) 4 درصد خرماي ضایعاتی و 10یونجه با 

1 Experimental diets including: 1) diet content of alfalfa silage without waste date, 2) diet content of alfalfa 
silage with 5% waste date, 3) diet content of alfalfa silage with 10% waste date and 4) diet content of alfalfa 
silage with 15% waste date. 
2 Non Fibrous Carbohydrates 

  
 صـفر  سـاعت  در دوره هـر  آخـر  روز در گوسـفندان  از گیري خون

 وداج وریـد  از گیـري  خـون . گرفـت  صـورت ) خوراك مصرف از پیش(
 آزمـایش  لولـه  داخل در خون هاينمونه گیري خون از پس .شد انجام
 داخـل  در هـا نمونـه  سپس شد، ریخته EDTA انعقاد ضد ماده حاوي
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 پـنج  مـدت  بـه  دقیقه در دور 5000 با) آزمون پارس شرکت( سانتریفیوژ
 آزمـایش  انجـام  زمان تا هانمونه. شود جدا پالسما تا گرفت قرار دقیقه

 تعیـین  بـراي . شـد  داري نگـه  فریزر در رادگسانتی درجه -20 دماي در
 و کلسـترول  گلیسـیرید،  تـري  پـروتئین،  گلـوکز، ( خون هاينجهرأسف

 ایـن . شد داده انتقال آزمایشگاه به پالسما هاينمونه) اي اوره نیتروژن
 Series2 CE292مـدل  ( اسپکتروفتومتر دستگاه وسیله به هانجهسارف

 هـاي کیت از استفاده با و مختلف هايموج طول در) CECILشرکت 
و شـماره   1074، شـماره   1092شـماره   کاو درمان شرکت(کاو  درمان
  .شدند گیرياندازه ،)1117

بـا  ) SAS )34افزار آماري  ها با استفاده از نرمتجزیه و تحلیل داده
 LSDهـا از آزمـون   براي مقایسه میانگین. صورت گرفت GLM رویه

 اثـرات  بـه  متغیرهـا  تمـامی  در یشیآزما هايجیره اثرات. استفاده شد
 متعامـد ) cubic( سـه  درجه و) quadratic( دو درجه ،)linear( خطی

 زیـر  صـورت  به استفاده مورد آماري هايمدل .شد جداسازي و تفکیک
  :بود

Yijk = μ + Ti + Pj + Ck + Zm + ZTmi+ eijk 
Yijk = μ + Ti + Pj + Ck + eijk 

 ،)شـده  گیـري  انـدازه  صفت( بستهوا متغیر= Yijk: معادالت این در
μ =مطالعه، مورد صفت براي جامعه میانگینTi = جیـره،  اثـر Pj = اثـر 

= ZTmi زمـان،  اثـر = Zm مانـده،  باقی اثر=  Eijkحیوان، اثر= Ck دوره،
  .بود تیمار و زمان متقابل اثر

  
 نتایج و بحث

  ترکیب شیمیایی سیالژ یونجه با سطوح متفاوت خرماي ضایعاتی
یونجه با سطوح متفـاوت خرمـاي   سیالژ  مخلوطمیایی ترکیب شی

  . آورده شده است 2ضایعاتی در جدول 
 

  )بر اساس درصد(یونجه با سطوح متفاوت خرماي ضایعاتی سیالژ  مخلوطترکیب شیمیایی  - 2جدول 
Table 2- Chemical composition of Alfalfa silage with different levels of waste date (%) 

یب شیمیاییترک  
chemical 
composition 

 سیالژ یونجه
alfalfa 
silage  

درصد خرماي   پنجسیالژ یونجه با 
 ضایعاتی

alfalfa with 15% waste date 
silage 

درصد خرماي   10 سیالژ یونجه با
 ضایعاتی

alfalfa with 10 % waste date 
silage 

درصد خرماي  15سیالژ یونجه با 
 ضایعاتی

alfalfa with 5% waste date 
silage 

 ماده خشک
Dry matter 22.23 25.37  30.39  37.68  
 ماده آلی
Organic matter 83.84 84.27  86.65  90.95  
 پروتئین خام
Crude protein 19.93 18.51  15.80  11.97  
 چربی خام
Ether extract 3.82 3.84 3.73  3.01  
 خاکستر
Ash 16.16 15.73 13.35 9.05 

لول در شوینده الیاف نامح
 خنثی
NDF 

35.54  30.19  32.13  30.55 

  
  مصرف نیتروژن، تعادل نیتروژن و دفع نیتروژن ادرار و مدفوع

نتایج مربوط به مصرف، تعادل نیتروژن، ترشح نیتـروژن در ادرار و  
مصـرف نیتـروژن در   . آورده شـده اسـت   3ابقاي نیتـروژن در جـدول   

یشی از نظر آماري معنی دار بود هاي آزماگوسفندان تغذیه شده با جیره
)05/0P< .(      هـاي  مصرف نیتـروژن گوسـفندان تغذیـه شـده بـا جیـره

آزمایشی با افزایش درصد خرماي ضایعاتی در سیالژ یونجـه افـزایش   
، مصـرف بیشـتر مـاده    ها جیرهبا توجه به یکسان بودن پروتئین . یافت

) 6(زاده بیـاتی  . باشـد دلیل افزایش نیتروژن مصـرفی   تواند میخشک 
گزارش کرد با افزایش مقدار خرمـاي ضـایعاتی در جیـره گوسـفندان     

عددي افزایش یافت و دلیـل آن را مصـرف    صورت بهمصرف نیتروژن 
  .هاي داراي خرماي ضایعاتی بیان کردماده خشک بیشتر با جیره

هاي آزمایشی جیرهتأثیر نیتروژن دفعی در مدفوع گوسفندان تحت 
لحاظ عـددي نیتـروژن دفعـی مـدفوع بـه مـوازات       اما از . قرار نگرفت

گوسـفندان تغذیـه   . افزایش مصرف ماده خشک و نیتروژن تغییر کـرد 
درصد خرماي ضایعاتی  15شده با جیره آزمایشی داراي سیالژ یونجه با 

 تـرین  بیشکه باالترین مصرف ماده خشک و نیتروژن را داشته بودند، 
) 22(مـارینی و همکـاران   . تنددفع نیتروژن از طریق مدفوع را نیز داش

 تـأثیر گیري کردند کـه چنانچـه مصـرف خـوراك تحـت       چنین نتیجه
نیتروژن دفعی از طریق مـدفوع بـدون    ،ي آزمایشی قرار نگیردها جیره

ماند و با توجه بـه   ثابت باقی می توجه به سطح نیتروژن خوراك تقریباً
ونـد افزایشـی   تعداد محدود حیوانات استفاده شده نیتروژن ابقـا شـده ر  

نتایج تحقیق محـرري  . که با نتایج این آزمایش همخوانی دارد ،داشت
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که نیتروژن دفعـی مـدفوع گوسـفندان تحـت      داد نشان) 25(و نوریان 
بدیهی است با افـزایش مـاده خشـک    . باشد نیتروژن مصرفی میتأثیر 

  .یابد هضم مصرفی نیز افزایش می مصرفی، ماده آلی قابل
یـک   صـورت  بـه داري معنی طور بهار گوسفندان نیتروژن دفعی ادر

هـاي آزمایشـی قـرار گرفـت     مصـرف جیـره   تـأثیر روند خطی تحـت  
)05/0P< .(میزان دفع نیتروژن ادرار مربوط بـه   ترین بیش که طوري به

درصد  15گوسفندان تغذیه شده با جیره آزمایشی داراي سیالژ یونجه با 

وژن ادراري مربـوط بـه   ترین میـزان دفـع نیتـر    خرماي ضایعاتی و کم
تغذیه گوسفندان با جیره داراي سیالژ یونجه بدون خرمـاي ضـایعاتی   

کاهش نیتروژن دفعی در حیواناتی که جیره داراي سـیالژ یونجـه   . بود
دلیل ایـن بـوده    به احتماالً ،کردند بدون خرماي ضایعاتی را دریافت می

اند و  بوده مؤثر هاي کلیوي در بازجذب نیتروژن اوره اي ادرار که توبول
شـود کـه حیوانـات     بنابراین سبب افزایش بازجذب اوره در زمانی مـی 

  ).22(اند  نیتروژن کمتري مصرف کرده
  

  1هاي آزمایشیمصرف، دفع نیتروژن و نیتروژن ابقاء و هضم شده در گوسفندان تغذیه شده با جیره - 3جدول 
Table 3- Nitrogen intake, excretion, retention and digested nitrogen in sheep of fed with experimental diets2 

 2هاي آزمایشیجیره  
experimental diets2    Orthogonal contrasts  

Items  1  2  3  4  SEM  Linear  quadratic  cubic  
 )کیلوگرم در روز(مصرف ماده خشک 

Dry matter intake (kg d-1)  1.64c  1.70b  1.71b  1.80a  0.01  0.11  0.24  0.62  
)درصد(قابلیت هضم ماده خشک   

Dry matter digestibility (%) 70.85a 67.90b 69.19a 68.83ab 0.85 0.47 0.24 0.01 

)گرم در روز(نیتروژن مصرفی  
Nitrogen intake (g d-1) 33.48b  34.2ab 34.76ab  35.75a  0.31  0.01  0.79  0.8  

)گرم در روز(نیتروژن دفعی از مدفوع   
Fecal nitrogen excretion (g d-1) 4.67 5.03 5.81 6.04 0.18  0.69  0.95  0.42  

)گرم در روز(نیتروژن دفعی از ادرار   
Urinary nitrogen excretion (g d-1) 3.85c  4.38bc  5.70ab  5.91a  0.3  0.005  0.44  0.21  

)گرم در روز(نیتروژن هضم شده   
Digested nitrogen (g d-1) 27.61 28.11 29.17 29.73 0.37  0.03  0.96  0.73  

)گرم در روز(نیتروژن ابقاء شده   
Retention nitrogen (g d-1) 24.96b  24.79ab 23.25ab  23.80a  0.28  0.04  0.67  0.28  

)گرم در روز(مجموع نیتروژن دفعی   
Total nitrogen excretion (g d-1) 8.52  9.41  11.51  11.95  1.75  0.81  0.99  0.99  

  .)P >05/0( باشند دار می هاي با حروف غیر مشابه در هر ردیف داراي اختالف معنی نمیانگی 1
1 Mean with different alphabets are statistically different (P< 0.05).  

جیره داراي ) 4 درصد خرماي ضایعاتی و 10جیره داراي سیالژ یونجه با ) 3خرماي ضایعاتی،  درصد پنججیره داراي سیالژ یونجه با ) 2یونجه بدون خرماي ضایعاتی،  جیره داراي سیالژ) 1: هاي آزمایشی شاملجیره2
 .درصد خرماي ضایعاتی 15سیالژ یونجه با 

2 Experimental diets including: 1) diet content of alfalfa silage without waste date, 2) diet content of alfalfa silage with 5% waste date, 3) diet 
content of alfalfa silage with 10% waste date and 4) diet content of alfalfa silage with 15% waste date. 

  
هـاي  جیـره تـأثیر  در این آزمایش، نیتـروژن هضـم شـده تحـت     

لیکن از لحاظ عددي بـاالترین مقـدار نیتـروژن    . آزمایشی قرار نگرفت
ه شده با جیـره آزمایشـی داراي سـیالژ    هضم شده در گوسفندان تغذی

 دلیل به احتماالًشد که  گیري اندازهدرصد خرماي ضایعاتی  15یونجه با 
  . مصرف ماده خشک بیشتر است

هاي آزمایشی قـرار  جیرهتأثیر ابقاء نیتروژن در این آزمایش تحت 
میزان ابقاء نیتـروژن در   ترین بیشصورت که  به این). >05/0P( گرفت

درصد  15تغذیه شده با جیره آزمایشی داراي سیالژ یونجه با  گوسفندان
 تـرین  بـیش طور که ذکـر شـد    همان. خرماي ضایعاتی مشاهده گردید

میزان نیتروژن هضم و ابقاء شده در گوسفندان تغذیه شده با این جیره 
ـ     با افزایش کربوهیدرات. شد گیري اندازه مین أهـاي محلـول، ضـمن ت

ها، پروتئین جیره و آمونیاك تولیدي بهتر مـورد  نیاز باکتري انرژي مورد
شـود  استفاده قرار گرفته و در نتیجه میزان پروتئین تولیدي بیشتر مـی 

افزایش تعادل نیتروژن در بدن سبب افـزایش بـازده اسـتفاده از    ). 32(
شود که در نتیجـه هـدر روي نیتـروژن    نیتروژن خوراك در حیوان می

  ).8(یابد کاهش می
  

  وتوزوآي شکمبهجمعیت پر
هــاي پروتــوزوآي مــایع شــکمبه جمعیـت کــل و برخــی از گونــه 

آورده شـده   4هاي آزمایشـی در جـدول   گوسفندان تغذیه شده با جیره
 چنـین  همهاي هولوتریش، سلولیتیک و انتودیوم و جمعیت گونه. است

 تـأثیر داري تحت معنی طور بهکل پروتوزوآ در مایع شکمبه گوسفندان 
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و با افزایش درصد خرمـاي  ) >05/0P(ایشی قرار گرفتند هاي آزمجیره
یـک رونـد خطـی افـزایش      صورت بههاي آزمایشی ضایعاتی در جیره

هاي هولوتریش در مایع شـکمبه  بودن جمعیت گونه باال احتماالً. یافتند
افزایش ماده خشک  دلیل به، 4گوسفندان تغذیه شده با جیره آزمایشی 

ــه اســت ــوزو. مصــرفی روزان ــوتریش کربوهیــدراتپروت هــاي آي هول
کـه   کننـد، در حـالی   هاي محلـول را مصـرف مـی     اي و قند نشاسته غیر

ساختاري را مصـرف   هاي ساختاري و غیرها هم کربوهیدراتانتودینیوم
عـدد در هـر    106الـی   104جمعیـت پروتـوزوآ معمـوال    ). 42( کنند می

 تأثیرشکمبه تحت  ها درتعداد پروتوزوآ. باشدمایع شکمبه می لیتر میلی
دهـی، محلولیـت قنـدها،    ترکیب شیمیایی جیره، تعداد دفعات خـوراك 

جمعیـت  . گیرنـد شـکمبه و سـایر عوامـل قـرار مـی      pHچربی جیره، 
نوع جیره و ترکیبات جیـره مصـرفی    تأثیرهولوتریش در شکمبه تحت 

چراکه پس از مصرف خوراك و افزایش  باشد،توسط حیوان میزبان می
هـا تحریـک شـده و    هاي هولـوتریش  کمبه، جمعیت گونهگلوکز در ش

   ).19(یابد ها افزایش میفعالیت این گونه از پروتوزوآ

تأثیر هاي سلولولیتیک پروتوزآ در مایع شکمبه تحت جمعیت گونه
زیرا بسـیاري از ایـن   ). >05/0P(هاي آزمایشی قرار گرفت تغذیه جیره

نیاز خـود از آمونیـاك    مورد نیتروژن تأمینهاي سلولولیتیک براي  گونه
  ).18( کنند میاستفاده 

 لیتـر  میلـی هاي انتودینیوم و جمعیت کل پروتوزوآ نیز در هـر  گونه
 صـورت  بـه هـاي آزمایشـی   مایع شکمبه گوسفندان تغذیه شده با جیره

تعـداد از   تـرین  بـیش از لحـاظ عـددي،   ). >05/0P(خطی تغییر یافت 
مـایع   لیتـر  میلـی دینیـوم در هـر   هاي انتوجمعیت کل پروتوزوآ و گونه

شکمبه در گوسفندان تغذیه شده با جیره آزمایشی داراي سیالژ یونجه 
که جـنس انتودینیـوم    چرا. درصد خرماي ضایعاتی مشاهده گردید 15با 

این نتـایج بـا نتـایج    . باشددار شکمبه می جنس غالب از پروتوزوآ مژك
. موافـق اســت ) 38(زاده و همکـاران   و تقـی ) 2(انصـاري و همکـاران   

بـودن   گزارش کردند یکـی از دالیـل غالـب   ) 38(زاده و همکاران  تقی
هـا در  ناشی از مقاومت باالي ایـن گونـه   تواند میهاي انتودینیوم گونه

  .ها باشداي در مقایسه با سایر جنسشرایط مختلف شکمبه
   

  1هاي آزمایشیان تغذیه شده با جیرههاي مختلف و کل پروتوزوآي مایع شکمبه گوسفندجمعیت گونه - 4جدول 
Table 4- Different species and total protozoa population of rumen liquid of sheep fed experimental diets1 

 2هاي آزمایشیجیره  

Experimental diets2    Orthogonal contrasts  
)مایع شکمبه لیتر میلیدر هر  ×105(جمعیت پروتوزوآي شکمبه   

protozoa population (×105 per ml of rumen 
liquid)  

1  2  3  4  SEM  linear  quadratic  cubic  

هاي هولوتریشگونه  
Holotrichs spp. 5.52c 6.1bc 7.42ab 7.93a 0.3  0.001  0.95  0.55  

هاي سلولولیتیکگونه  
Cellulolytic spp. 15.4c 17.06bc 18.42ab 20.88a 0.52  0.01  0.68  0.74  

هاي انتودینیومگونه  
Entodinia spp. 13.42c 14.98bc 17.14ab 18.28a 0.55  0.01  0.84  0.72  
  کل پروتوزوآ
Total protozoa 11.45c 12.71bc 14.33ab 15.69a 0.41  0.01  0.95  0.87  

  .)P >05/0( باشند دار می هاي با حروف غیر مشابه در هر ردیف داراي اختالف معنی میانگین 1
1 Mean with different alphabets are statistically different (P< 0.05).  

) 4درصد خرماي ضایعاتی و  10جیره داراي سیالژ یونجه با ) 3خرماي ضایعاتی،  درصد جیره داراي سیالژ یونجه با پنج) 2یونجه بدون خرماي ضایعاتی،  جیره داراي سیالژ) 1: هاي آزمایشی شاملجیره2
 .درصد خرماي ضایعاتی 15سیالژ یونجه با  جیره داراي

2 Experimental diets including: 1) diet content of alfalfa silage without waste date, 2) diet content of alfalfa silage with 5% waste date, 3) 
diet content of alfalfa silage with 10% waste date and 4) diet content of alfalfa silage with 15% waste date. 

  
  مشتقات پورینی

ــزانتین،     ــک، گ ــید اوری ــوئین، اس ــد آالنت ــه تولی ــوط ب ــایج مرب نت
هیپوگزانتین و کل مشتقات پورینی در ادرار گوسفندان تغذیه شـده بـا   

میـانگین آالنتـوئین   . آورده شده اسـت  5هاي آزمایشی در جدول جیره
هـاي آزمایشـی قـرار گرفـت     یـره ج تـأثیر دفعی در گوسفندان تحـت  

)05/0P< .(زمـان بـا افـزایش سـطح      افزایش میزان دفع آالنتوئین هم
افزایش مقـدار   دلیل به احتماالًهاي آزمایشی خرماي ضایعاتی در جیره

هـاي شـکمبه و   الهضم بـراي میکروارگانیسـم   هاي سهلکربوهیدرات
بـا  ). 36(سازي فراهمی انـرژي و پـروتئین در شـکمبه اسـت     زمان هم

هـاي شـکمبه    افزایش مصرف خوراك، رشد و تکثیـر میکروارگانیسـم  
افـزایش   ها میکروارگانیسمدر دسترس قرار گرفتن انرژي براي  دلیل به

اسیدهاي . یافته که سبب افزایش پروتئین میکروبی تولیدي شده اشت
شـده و   تجزیـه  رسند،  میهاي شکمبه وقتی به روده  نوکلئیک میکروب

اکسـیداز بـه    ي پورینی و پیریمیدینی توسط آنزیم گزانتیننوکلئوزیدها
  ). 36( شوند میمشتقات پورینی تجزیه 
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گـزارش  ) 21(در تحقیق انجام شده توسط جانسـون و همکـاران   
هضـم و   شده است که بین آالنتوئین دفعی ادرار و مـاده خشـک قابـل   

تباط ن ارداد نشانارتباط خطی وجود دارد که براي  هضم قابلماده آلی 
بسیار محکم بین آالنتوئین دفعـی ادرار و جریـان نیتـروژن میکروبـی     

و مـاده آلـی    هضـم  قابـل ، زیرا با افزایش ماده خشک شود میاستفاده 
میزان پروتیئن میکروبی وارد شده به روده باریـک افـزایش    هضم قابل

ایـن محققـین گـزارش کردنـد کـه گاوهـایی کـه         چنین هم. پیدا کرد
تجزیه  هاي غیر ساختمانی و پروتئین قابل کربوهیدراتي داراي ها جیره

میزان جریان پروتئین میکروبـی بـه روده    ،باالتري دریافت کرده بودند
میزان آالنتوئین دفعی از طریـق ادرار   ها دامباریک بیشتر بود و در این 

  .نیز باالتر بود
هـاي  غلظت اسـید اوریـک در گوسـفندان تغذیـه شـده بـا جیـره       

مقدار خرماي ضایعاتی در سیالژ یونجـه قـرار    تأثیرتحت  آزمایشی نیز
کمترین میزان اسید اوریـک دفعـی در    که طوري به). P>05/0(گرفت 

ادرار مربوط به گوسفندان تغذیه شده با جیـره آزمایشـی داراي سـیالژ    

میزان اسید اوریک مربوط به گروه  ترین بیشبدون خرماي ضایعاتی و 
درصد خرمـاي ضـایعاتی    15سیالژ یونجه با تغذیه شده با جیره داراي 

بودن اسـید اوریـک بـا جیـره داراي سـیالژ بـدون خرمـاي         پایین. بود
تخمیـر در   هـاي قابـل  کمبـود کربوهیـدرات   دلیـل  به احتماالًضایعاتی 

. باشـد شکمبه و راندمان پایین سنتز پروتئین میکروبی با این جیره می
شـوند  روده کوچـک مـی   هـاي شـکمبه وارد  زمانی که میکروارگانیسم

مقـدار  . شـود هـا جـذب خـون مـی    تجزیه شده و اسـیدهاي آمینـه آن  
ــید ــاري از    اس ــک معی ــه روده کوچ ــده ب ــی وارد ش ــک میکروب نوکلئی
هـاي  متابولیـت . باشـد شدن پروتئین میکروبـی در شـکمبه مـی    ساخته

حاصل از تجزیه اسیدهاي نوکلئیک میکروبی در روده کوچـک شـامل   
دفـع زیـادتر   . باشـد وریک، گزانتین و هیپوگزانتین میآالنتوئین، اسید ا

مشتقات پـورینی در ادرار بیـانگر وارد شـدن مقـدار بیشـتر اسـیدهاي       
  ).11(نوکلئیک میکروبی به روده کوچک است 

ــو ــزانتین و هیپ ــزان گ ــأثیرگــزانتین ادرار گوســفندان تحــت  می  ت
  . هاي آزمایشی قرار نگرفت جیره

  
  1هاي آزمایشیت پورینی در ادرار گوسفندان تغذیه شده با جیرهدفع روزانه مشتقا- 5جدول 

Table 5- Daily urinary purine derivative excretion in sheep fed experimental diets1 
 2هاي آزمایشیجیره 

Experimental diets2   Orthogonal contrasts  
 مشتقات پورینی
purine derivative 1  2  3  4  SEM  linear  quadratic  cubic  

)در روز مول میلی(آالنتوئین دفعی ادرار   
Urinary allantoin excretion (mmol d-1) 6.94c 7.29bc 7.83ab 8.15a 0.49 0.39 0.99 0.93 

)در روز مول میلی(اسید اوریک   
Uric acid (mmol d-1) 0.22b 0.23ab 0.23ab 0.25a 0.003 0.33 0.04 0.74 

)گرم در روز(انتین گزانتین و هیپوگز  
Exanthin and Hypoxanthin (g d-1) 1.04 1.11 1.13 1.26 0.04 0.07 0.68 0.65 

)در روز مول میلی(کل مشتقات پورینی   
Total purine derivative (mmol d-1) 8.15 9.23 9.38 9.76 0.51 0.45 0.88 0.88 

)در روز مول میلی(کراتینین   
Creatinine (mmol d-1) 5.06c 6.75b 8.37a 7.43ab 0.45 0.02 0.1 0.46 

  .)P >05/0( باشند دار می هاي با حروف غیر مشابه در هر ردیف داراي اختالف معنی میانگین 1
1 Mean with different alphabets are statistically different (P< 0.05).  

درصد خرماي ضایعاتی و  10جیره داراي سیالژ یونجه با ) 3خرماي ضایعاتی،  درصد جیره داراي سیالژ یونجه با پنج) 2ماي ضایعاتی، یونجه بدون خر جیره داراي سیالژ) 1: هاي آزمایشی شاملجیره2
 .درصد خرماي ضایعاتی 15جیره داراي سیالژ یونجه با ) 4

2 Experimental diets including: 1) diet content of alfalfa silage without waste date, 2) diet content of alfalfa silage with 5% waste date, 
3) diet content of alfalfa silage with 10% waste date and 4) diet content of alfalfa silage with 15% waste date. 

  
به مجمـوع آالنتـوئین، اسـید اوریـک، گـزانتین و هیپـو گـزانتین        

یـانگین کـل مشـتقات پـورینی در     م. گردد مشتقات پورینی اطالق می
هاي گوسفندان با افزایش مقدار خرماي ضایعاتی در سیالژ یونجه جیره

گزارش کـرد بـا افـزایش مقـدار     ) 6(زاده  بیاتی. آزمایشی تغییري نکرد
تغذیه خرماي ضـایعاتی در جیـره، میـزان دفـع مشـتقات پـورینی در       

نیز گـزارش کـرد بـا افـزایش     ) 20(جاویدان . گوسفندان افزایش یافت
هاي آزمایشـی دفـع کـل مشـتقات پـورینی      درصد تفاله خرما در جیره

  .افزایش یافت
هاي آزمایشی  رهجیتأثیر میانگین کراتینین دفعی گوسفندان تحت 

و با افزودن خرماي ضایعاتی به سـیالژ یونجـه   ) P>05/0(قرار گرفت 
بودن میزان کراتینین  دلیل باال. یک روند خطی افزایش یافت صورت به

در ادرار گوسفندان تغذیه شده با جیره آزمایشی داراي سیالژ یونجه بـا  
ین خوراك پذیري بهتر پروتئ یهزتج تواند میدرصد خرماي ضایعاتی  15

افزایش میزان کـراتینین  . باشدو افزایش بازده تولید پروتئین میکروبی 
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. افـزایش جثـه گوسـفندها باشـد     دلیل به ،ممکن است چنین همدفعی 
کراتینین یک محصول زائد تولیدي در عضالت اسکلتی اسـت کـه از   

فسفات حاصل شده و میزان دفع آن همواره ثابت و وابسـته بـه    کراتین
  ).12(بدن است اندازه 
  

  نیتروژن و پروتئین میکروبی
آورده  6نتایج مربوط به نیتروژن و پـروتئین میکروبـی در جـدول    

میزان نیتروژن و پروتئین میکروبی سنتز شده در گوسفندان . شده است
نیتـروژن  ). >05/0P(هـاي آزمایشـی قـرار گرفـت     جیـره  تـأثیر تحت 

اي کـه بـا   گونه رفت، بههاي آزمایشی قرار گجیره تأثیرمیکروبی تحت 
هـاي آزمایشـی   افزایش مقدار خرماي ضایعاتی در سیالژ یونجه جیـره 

  ).P>05/0(داري افزایش یافت معنی طور به
 دسـت  بهپروتئین میکروبی نیز که با استفاده از نیتروژن میکروبی  

بـا افـزایش مقـدار    . هاي آزمایشی قـرار گرفـت  جیره تأثیرآمده تحت 
هـاي آزمایشـی میـزان تولیـد     سیالژ یونجه جیـره  خرماي ضایعاتی در

افـزایش مقـدار    احتمـاالً پروتئین میکروبی افزایش یافت که دلیل آن 
هاي بـا مقـادیر بـاالتر خرمـاي     در جیرهالهضم  سهلهاي کربوهیدرات

فراهمـی   سـازي  زمان همهاي شکمبه و ضایعاتی براي میکروارگانیسم
هـاي  با افـزایش کربوهیـدرات   زیرا. انرژي و پروتئین در شکمبه است

شـود، در نتیجـه پـروتئین    ها تامین میباکتري نیاز موردمحلول، انرژي 
گیـرد و آمونیـاك تولیـدي توسـط     جیره بهتر مورد اسـتفاده قـرار مـی   

ها استفاده شده و در نتیجـه میـزان پـروتئین تولیـدي     میکروارگانیسم
در شـکمبه وجـود    که مقادیر کافی نیتروژن زمانی). 33(شود بیشتر می

ها به دسترسی میکروارگانیسم  دارد، سنتز پروتئین میکروبی تابع قابلیت

هـا در  باشد، بنـابراین تولیـد انـرژي از تخمیـر کربوهیـدرات     انرژي می
باشـد  کننده سـنتز پـروتئین میکروبـی مـی     شکمبه اولین عامل محدود

ها  آن. ی داردخوان هم) 37(این نتایج با نتایج سینکلر و همکاران . )28(
جریـان پـروتئین    ،انرژي و پروتئین جیره سازي زمان همگزارش کردند 

تز پـروتئین میکروبـی را افـزایش    میکروبی بـه دوازدهـه و بـازده سـن    
هاي خالص مانند اي از کربوهیدراتدر مطالعه) 10(چامبرلین . دهد می

ســاکاروز و نشاســـته در جیــره اســـتفاده کــرد و گـــزارش نمـــود    
هاي خالص باعـث افـزایش ابقـاء نیتـروژن در شـکمبه و       تکربوهیدرا

گیـري  انـدازه . شـود سنتز پروتئین میکروبی در شـکمبه مـی   چنین هم
توانـد وضـعیت    پروتئین میکروبی و نیتروژن آمونیاکی در شـکمبه مـی  

هاي آزمایشـی  هنگام مصرف جیره متابولیسم نیتروژن در شکمبه را به
یکروبی در گوسفندان تغذیه شده بـا  بیشتر بودن پروتئین م. نشان دهد

دهـد  هاي آزمایشی داراي مقدار باالتر خرماي ضایعاتی نشان می جیره
ها در مهار تولید آمونیاك و استفاده از آن در جهت ساخت که این جیره

در گوسفندان تغذیه شده بـا  . پروتئین میکروبی قدرت بیشتري داشتند
درصـد خرمـاي ضـایعاتی     15جیره آزمایشی داراي سـیالژ یونجـه بـا    

فـراهم   احتمـاالً . شـد  گیـري  اندازهمقدار پروتئین میکروبی  ترین بیش
هاي شکمبه منجر تخمیر بیشتر براي میکروارگانیسم بودن انرژي قابل

هاي تجزیه از جمله اسـکلت  به افزایش تولید میکروبی شده و فرآورده
هـاي   یسـم کربنی و نیتروژن آمونیاکی بیشتري به مصـرف میکروارگان 

کـه   از آن جـایی . شکمبه براي تولید پروتئین میکروبـی رسـیده اسـت   
همان  بنابراین به شود میپروتئین میکروبی از نیتروژن میکروبی حاصل 

  . گیردقرار میتأثیر نسبت تحت 

  
 2هاي آزمایشینیتروژن میکروبی و پروتئین میکروبی در گوسفندان تغذیه شده با جیره - 6جدول 

Table 6- Microbial protein and nitrogen of sheep fed experimental diets1  
  2هاي آزمایشیجیره  

Experimental diets2   Orthogonal contrasts  
Items (g d-1)  1  2  3  4  SEM  linear  quadratic  cubic  
 نیتروژن میکروبی
Microbial 
nitrogen 

7.09d  7.9c  8.53b  9.5a 0.49 0.37  0.99  0.84  

وتئین میکروبیپر  
Microbial 
protein 

44.23b  48.48ab  49.34ab  53.29a 3.08  0.36  0.98 0.83  
  .)P >05/0( باشند دار می هاي با حروف غیر مشابه در هر ردیف داراي اختالف معنی میانگین 1

1 Mean with different alphabets are statistically different (P< 0.05).  
درصد خرماي  10جیره داراي سیالژ یونجه با ) 3خرماي ضایعاتی،  درصد جیره داراي سیالژ یونجه با پنج) 2یونجه بدون خرماي ضایعاتی،  جیره داراي سیالژ) 1: ی شاملهاي آزمایشجیره2

 .درصد خرماي ضایعاتی 15جیره داراي سیالژ یونجه با ) 4ضایعاتی و 
2 Experimental diets including: 1) diet content of alfalfa silage without waste date, 2) diet content of alfalfa silage with 5% waste 
date, 3) diet content of alfalfa silage with 10% waste date and 4) diet content of alfalfa silage with 15% waste date 

  
  هاي خونینجهرأسف

هاي خونی گوسفندان تغذیه شـده  نجهرأسنتایج حاصل از تجزیه ف
مقدار گلوکز خـون  . آورده شده است 7هاي آزمایشی در جدول با جیره

گوسفندان با افزایش مقدار خرماي ضایعاتی در سیالژ یونجه افـزایش  
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در نشخوارکنندگان، یکی از علل افزایش غلظـت  ). >05/0P(پیدا کرد 
بنـابراین  ). 41(د افزایش پروپیونات در شـکمبه باشـ   تواند میقند خون 

الهضـم در خرمـاي ضـایعاتی    هاي سـهل غلظت کربوهیدرات بودن باال
رفـتن قنـد    سبب افزایش غلظت پروپیونات مایع شکمبه و نهایتـاً بـاال  

درصـد خرمـاي    15هاي تغذیه شده با سیالژ یونجه حاوي خون در دام
افزایش ماده خشک مصرفی روزانه گوسـفندان   چنین هم. ضایعاتی بود

درصـد خرمـاي    15داراي سیالژ یونجه با  یه شده با جیره آزمایشیتغذ
میزان گلوکز خـون ایـن    بودن باالیکی از دالیل  تواند میضایعاتی نیز 

  .گوسفندان باشد
یکا کـه حـاوي   سـ ارها با گیـاه ب گزارش کرد تغذیه بره) 8(کاسیدا 

هاي محلول است موجـب افـزایش غلظـت    مقادیر باالي کربوهیدرات
نیز گـزارش  ) 17(دایکسترا و همکاران . نات مایع شکمبه گردیدپروپیو
ها باعـث   تخمیر و استفاده از آن هاي قابلکربوهیدرات بودن باالکردند 

شـود کـه در نتیجـه عمـل     تحریک تولید پروپیونـات در شـکمبه مـی   
در کبـد افـزایش   ) تبدیل اسیدهاي چرب فرار به گلـوکز ( گلوکونئوژنز

  . ردگیگلوکز خون صورت می
هـاي  با افزایش مقدار خرماي ضایعاتی در سیالژ یونجـه در جیـره  

عـددي   صـورت  بـه گلیسـیرید و پـروتئین خـون     آزمایشی، سطح تري

سطح کل کلسترول خون گوسفندان با افزودن خرمـاي  . افزایش یافت
اي آزمایشـی قـرار گرفـت    جیـره  تأثیرضایعاتی به سیالژ یونجه تحت 

)05/0P< .(   رنکینـز و اسـمیت)گـزارش کردنـد افـزایش غلظـت     ) 31
نشـانه کمبـود انـرژي در خـوراك      تواند میکلسترول خون گوسفندان، 

  . ها باشدآن
هاي آزمایشی اي خون گوسفندان تغذیه شده با جیره نیتروژن اوره

 ترین بیشاین ترتیب که  به). >05/0P(روند خطی تغییر کرد  صورت به
گوسفندان تغذیه شده بـا جیـره   اي خون مربوط به میزان نیتروژن اوره

آمونیـاك تولیـد شـده    . داراي سیالژ یونجه بدون خرماي ضایعاتی بود
مقـدار جـذب   . شـود فعال از شکمبه و نگاري جـذب مـی   غیر صورت به

مستقیم بـه غلظـت آن در شـکمبه و     طور بهآمونیاك از دیواره شکمبه 
pH ظـت اوره  غل بـودن  باالرسد علت می نظر به. محتویات بستگی دارد

خون در گوسفندان تغذیه شده بـا جیـره داراي سـیالژ یونجـه بـدون      
هـاي قابـل تخمیـر در    کمبـود کربوهیـدرات   احتماالًخرماي ضایعاتی 

شکمبه در ایـن جیـره در مقایسـه بـا دیگـر       pH شکمبه، باالتر بودن
هاي مذکور، خارج شـدن  ها، راندمان پایین سنتز پروتئین در جیرهجیره

 . شکمبه و وارد شدن آن به خون باشدآمونیاك از 

  
 1هاي آزمایشیهاي خون در گوسفندان تغذیه شده با جیرهنجهرأسف - 7جدول 

Table 7- Blood parameters of sheep fed experimental diets1 
 

 
2هاي آزمایشیجیره  

Experimental diets2 
 Orthogonal contrast  

Items  1  2  3  4  SEM  linear  quadratic  cubic  
)در دسی لیتر گرم میلی(گلوکز   

Glucose (mg dl-1) 80.5a 81a 87.75b 89.5b 1.7 0.46 0.53  0.09  
)گرم در دسی لیتر(پروتئین   

Protein (g dl-1) 6.67 6.72 6.87 6.9 1.52 0.34 0.95  0.75  
)در دسی لیتر گرم میلی(گلیسیرید  تري  

Triglycerides (mg dl-1) 21.25 22.25 23.75 29.75 0.09 0.05 0.39  0.76  
)در دسی لیتر گرم میلی(کلسترول   

Cholesterol (mol L-1) 43b 49.25a 41.75b 49a 2.61 0.14 0.05  0.13  
)در دسی لیتر گرم میلی(اي نیتروژن اوره  

BUN (mg dl-1)3 21.12a 17.6b 17.42b 16.97b 0.76 0.03 0.21  0.5  
)یتردر دسی ل گرم میلی(کراتینین   

Creatinine (mg dl-1) 0.21 0.21 0.2 0.19 0.01 0.28 0.88  0.84  
  .)P >05/0( باشند دار می هاي با حروف غیر مشابه در هر ردیف داراي اختالف معنی میانگین 1

1 Mean with different alphabets are statistically different (P< 0.05).  
) 4درصد خرماي ضایعاتی و  10جیره داراي سیالژ یونجه با ) 3خرماي ضایعاتی،  درصد جیره داراي سیالژ یونجه با پنج) 2یونجه بدون خرماي ضایعاتی،  اراي سیالژجیره د) 1: هاي آزمایشی شاملجیره2

 .درصد خرماي ضایعاتی 15جیره داراي سیالژ یونجه با 
2 Experimental diets including: 1) diet content of alfalfa silage without waste date, 2) diet content of alfalfa silage with 5% waste date, 
3) diet content of alfalfa silage with 10% waste date and 4) diet content of alfalfa silage with 15% waste date. 
3Blood urea nitrogen 

  
خـون گاوهـاي   گـزارش کردنـد در ترکیـب    ) 7(بهگر و همکاران 

هاي حاوي سیالژ یونجه بدون زاي هلشتاین تغذیه شده با خوراك تازه
 15ترتیب  به(فرمیک و سولفوریک  افزودنی و سیالژ یونجه حاوي اسید

اي خـون  بین نیتـروژن اوره ) لیتر در کیلوگرم ماده خشک و چهار میلی
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نتایجی  نیز) 26(ناجل و همکاران . داري دیده نشد  تیمارها تفاوت معنی
گزارش کردند و این اثر را بـه بـاالتر   ) 7(مانند نتایج بهگر و همکاران 

فرمیـک   هاي حاوي یونجه تیمار شده بـا اسـید  بودن انرژي در خوراك
 .نسبت دادند

هاي مشـابه از نظـر   گزارش کرد در جیره) 5(باالخیال و همکاران 
ه محتواي تواند بدرصد پروتئین خام، غلظت نیتروژن اوره اي خون می

دیمن و ستر . هاي غذایی مرتبط باشدجیره RUPو یا  RDPپروتئین، 
هاي داراي درصد کمتري سیالژ ذرت در برابر بیان کردند با جیره) 16(

زمان  سیالژ یونجه، نیتروژن اوره اي خون باالتر بود که علت آن را هم
 .دندتجزیه در شکمبه بیان کر نبودن آزاد شدن انرژي و پروتئین قابل

 15 مقـدار  از آمـده، اسـتفاده   دست به نتایج به توجه با کلی طور به
 و نیتـروژن  ابقـاء  بهبـود  سبب یونجه سیالژ به ضایعاتی خرماي درصد 

فرعـی   ایـن فـراورده   بنـابراین . شـد  میکروبـی  پروتئین سنتز افزایش
مورد استفاده  دام تغذیه یک ماده خوراکی با ارزش در عنوان به تواند می
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Introduction Ensiling is less dependent to weather condition and farmers are trying to ensile forages for 

preserving them for livestock feeding. Ensiling legumes because of their buffering capacity and high moisture 
content are difficult. Also, ensiling alfalfa will lose up to %85 of its nitrogen content as non-protein nitrogen. 
Adding some additives like carbohydrate sources will improve alfalfa silage quality and its physical 
characteristics. There are some agricultural byproducts which can be used in animal feeding. Waste date is being 
produced annually in Iran and it can be used as carbohydrate source during alfalfa ensiling. This experiment was 
conducted to investigate ensiling alfalfa with different levels of waste date and its feeding effect on rumen 
protozoa population, microbial protein synthesis and blood parameters in Kermani sheep.  

Materials and method Eight rams (47 ± 2 kg BW) were used in a 2×2 change over design experiment. Each 
experimental period was conducted for 21 days (16 days for adaptation and days for sampling). For ensiling, 
fresh alfalfa with different levels of waste date (0, 5, 10 and %15) were mixed together and ensiled in 100 L 
containers for 45 days. After opening chemical compositions of silages such as dry matter, crude protein, 
ammonia nitrogen, crude fat, organic matter, ash, NDF, ADF and pH were determined according to standard 
methods. Then, it was used %30% of diet in experimental diets as: 1) control diet (alfalfa silage without waste 
date); 2) alfalfa silage with 5% waste date; 3) alfalfa silage with 10% waste date and 4) alfalfa 
silage with 15% waste date. Treatment diets were mixed and fed as a TMR at 0800 and 1700 h. Amount of 
the TMR offered was recorded, and treatment diets were sampled daily for the last 5 d of each period. Orts were 
weighed, recorded, and sampled according to the same procedures followed for the treatment diets. Urine 
samples were acidified during collection to a pH <3.0 by addition of 2 M sulfuric acid. Aliquots were diluted 
1:10 with distilled water, stored frozen at −20°C, and later analyzed for N, allantoin and uric acid. The amount 
of microbial purines absorbed was calculated from purine derivative excretion. A blood sample (about 10 mL) 
was collected from a jugular vein into tubes containing 12 mg of EDTA, and plasma was separated by 
centrifugation at 500 × g for 10 min and stored at −20°C until analysis of plasma glucose, protein, triglyceride, 
cholesterol, urea N and creatinine. Statistical analysis was performed using the GLM procedure of SAS software. 
Data were analyzed using the model Yijk = μ + Ti + Pj + Ck + εijk . Treatments means were statistically compared 
by the new multiple range test of Duncan. 

Results and Discussion The results of this experiment showed that total protozoal population and all of 
holotrish, cellulolytic and entodinium species in rumen fluid were increased linearly by increasing the level of 
waste date during ensiling alfalfa. Also, the nitrogen and microbial protein, cholesterol level, blood glucose and 
blood urea nitrogen were significantly different and triglyceride was tended to be significant. Higher amount of 
easily fermentable carbohydrates in waste date might increase propionate in rumen fluid and therefore increases 
blood glucose level in animals which fed diet containing alfalfa silage plus %15 waste date. The highest blood 
urea nitrogen was achieved in control diet and it might be due to lower fermentable carbohydrate, higher rumen 
pH and lower efficiency of microbial protein synthesis. Protozoa populations tended to be increased linearly with 
increasing level of waste date in the diets (P<0.05) which might be due to higher dry matter intake. Nitrogen 
intake, urine excretion of N, and nitrogen retention were affected by treatments. With regards to N utilization, N 
excretion and N retention should reflect differences in N metabolism, because N retention was the most 
important index of the protein nutrition status of ruminants. The microbial N supply calculated from purine 
derivative excretion were from 44.23 to 53.29 g of N/d. The efficiency of rumen microbial protein synthesis was 
increased as level of waste date increased during ensiling which might be due to higher level of rapidly 
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fermentable carbohydrates in diets containing higher level of waste date. By increasing soluble carbohydrates 
microbes are able to access energy more efficiently and therefore rumen microbes will be able to utilize protein 
of diet more efficiently.  

Conclusion In conclusion, using %15 of waste date during ensiling alfalfa improved nitrogen retention and 
increased microbial protein synthesis. 

  
Key word: Alfalfa silage, Blood parameters, Microbial protein synthesis, Waste date.  
 


