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  چکیده
 ياسـتفاده  و جیـره  قیمت کاهشجهت  یعرب در گوسفند يمواد مغذ یريبر عملکرد و هضم پذ خرما هسته پودر ریتأثاین مطالعه با هدف بررسی 

 20و 15، 10، 5، 0 یراز مقـاد  ،از هسته خرمـا  استفادهمناسب  مقدار یینتع براي یش،در مرحله اول آزما .شد انجام کشاورزي فرعی محصوالت از بهینه
نر عربی با میـانگین   يبرهرأس  15 . در مرحله دوم ازشد مشخص مقدار بهترین یتنهضم برون یشااستفاده شد و با آزم جیرهخرما در  يهسته درصد
 5حاوي  يهایرهو ج شامل جیره شاهد استفاده شد. تیمارهاي آزمایشی روز 50ماه در قالب طرح کامالً تصادفی به مدت  10و سن کیلوگرم  39±5وزنی 

مصرف موادمغـذي، عملکـرد،   هضم،  یتمرحله قابل ین. در اآمد بدست آزمایشگاهی نتایج از که تکرار براي هر تیمار) بودند 4هسته خرما ( درصد 10و 
 لدرمرحله او شدند. ارزیابی یزبا هسته خرما ن یهها بعد از تغذدام تخمیر و هضم هاي فراسنجه ي و خونی واشکمبه، فراسنجه هاي هااختهجمعیت تک ی

 ، امـا در تیمارهاي حاوي هسته خرما افزایش یافـت  هابره ماده خشک مصرفی). >05/0Pنشان دادند (پذیري باالتري هسته خرما هضم 10و  5سطوح 
ـ وزن دام یشاستفاده از هسته خرما سبب افزا). >05/0P( قابلیت هضم ماده آلی، ماده خشک و پروتئین خام کاهش یافت  یبضـر  داریها و بهبود معن

اي خـون،  قرار نگرفت. غلظت نیتـروژن اوره  یشآزما یمارهايت ریغلظت گلوکزخون تحت تأث ).>05/0P( یدگرد درصد 10و  5 یمارخوراك در ت یلتبد
در  HDLبا این حال غلظت کلسـترول و   ).>05/0P( یافت ي حاوي هسته خرما کاهشمارهایت درداري به طور معنی LDLگلیسرید و کراتینین، تري

بـه طـور    pHو  یـاکی آمون یتـروژن ني شـکمبه،  هـا اختهی یت تکجمع ).>05/0P( داري افزایش یافتهسته خرما به طور معنی درصد 10یمار حاوي ت
شـکمبه   یعبا مـا  یاسوکنجاله  ازگاز  یدو نرخ تول یلپتانس ).>05/0Pداد ( کاهش نشان شاهد یمارهسته خرما نسبت به ت يحاو یمارهايدر تداري یمعن

 يبرا توده زنده میکروبیو  PFشاهد و  یمارت يبرا یماده آل یريپذو هضم میکروبی زنده تودهسنتز  بازدهو یشی آزما يهایرهشده با ج یهگوسفندان تغذ
شکمبه گوسـفندان   یعگاز کاه گندم با ما یدو نرخ تول یلپتانس ینهمچن ).>05/0Pیش یافت (افزا يداریهسته خرما به طور معن درصد 10 يحاو یمارت

 یمـار ت يبرا سنتز توده زنده میکروبیو راندمان  PFشاهد و  یمارت يبرا یماده آل یريپذو هضم میکروبی زنده تودهو  یشیآزما يهایرهشده با ج یهتغذ
ـ  ریعـدم تـأث   یلدل ، بهاضرپژوهش ح یجبر اساس نتا ).>05/0P( افتیش یافزا يداریهسته خرما به طور معن درصد 10 يحاو هسـته خرمـا بـر    ی منف

بنابراین استفاده شود. ی گوسفندان عربیره در ج درصد 10تواند تا سطح یمیوان، هسته خرما عملکرد ح بهبودو  یو خون ياشکمبه یرتخم يهافراسنجه
 .اشدبیگوسفندان م یرهدر ج یقابل قبول یگزینجا ،چرب یدهايو اس يانرژ یبر،از ف ییو وجود منبع باال هابهبود عملکرد داماستفاده از هسته خرما با اثر بر 
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 يگونه است که رو 1200جنس و  23 يکه دارا بوده خانواده پالماسه
 یلبزرگ و مشخص را در سراسر جهـان تشـک   یاربس ياهیرهم رفته ت

هند و  یا،آس یقا،فرآ ییسواحل استوا ،انتشار آن یمراکز اصل هد ودیم
هسته  میدهدکه نشان خرما هسته آنالیزتقریبی). 18اشد (بیآمازون م

 يمتوسط و محتـو  یفیتبا ک يانرژ يدارا يهاخوراك دسته درخرما 
 ینشود. با ایم يبندنشخوارکنندگان طبقه يخام مناسب برا ینپروتئ

که با آن مخلـوط   ياو مقدار هسته یريگحال با توجه به نحوه روغن
ـ  ینا یمیاییش یبشده است، ترک ). 32متنـوع اسـت (   یمحصول فرع

نشخوارکنندگان را  یازمورد ن یبرو ف ینپروتئ یزانم تواندیخرما م هسته
نـامحلول   یافخام، خاکسترخام، ال ینپروتئ یزانم محققانکند.  ینتأم

سلولز یسلولز، هم یدي،اس یندهنامحلول در شو یافال ی،نثخ یندهدر شو
، 3/43، 7/40، 1/21، 9/4 یـب هسته خرما را به ترت کنجاله یگنینو ل
خـام،   یرانرژيمقـاد  ین. همچنکردند گزارش درصد 4/7 و 4/6، 4/26

 یلوکالريک 4663 یببه ترت کلسیمو  چربی، هایدراتخام، کربوه فیبر
ــوگرم،در ک ــان درصــد 61/0و  1/10 ،2/77 ،1/31 یل  در). 5( شــد بی

خـام،   یبرخام، ف یماده خشک، خاکستر، چرب یزانم اي دیگر، مطالعه
، 92 یبخام در هسته خرما به ترت ینو پروتئ یتروژناز ن يعصاره عار

  ).3( شد گزارشدرصد  6و  9/52، 3/23، 8، 9/1
 هـاي یداسـ  یدسترس یزانم ،هسته خرما يرو دیگري یقدر تحق 

 از يامجموعـه  خرمـا  هسـته  ).29( درصـد تعیـین شـد    65آن  هینآم
 لوسـین،  ایزولوسـین،  الیـزین،  ماننـد  ضـروري  بسیار آمینه اسیدهاي
مقـدار مـواد    .)5( بـردارد  در را آالنین وفنیل والین ترئونین، متیونین،

خرما قابل قبول بوده و بـه   هستهو فسفر  یممانند کلس یازپر ن یمعدن
مـاده خشـک هسـته خرمـا     گرم در کیلوگرم  3/2و  5/3حدود  یبترت
 یینبه فسفر پا یمحال در هسته خرما نسبت کلس ین). با ا10( باشدیم

 یـوان، ح یاجـات احت نیتأم يهسته خرما برا یهبر پا هايیرهاست لذا ج
سخت است که  یپوشش يهسته خرما دارا دارند. یمبه مکمل کلس یازن

 یـا مقاومت کـرده و از دهـان خـارج و     یوانتوسط ح یدنجو یندر ح
دسـتگاه گـوارش    یقاز طر شدنهضم  بدونشده  یدهکه بلع ییهاآن

فـرار،   یبـات ترک ی،فنل یباتمانند ترک ییهابخش ).22( گرددیدفع م
 یگـر و د یـدها کاروتنوئ یـدها، )، فالونوئE یتامینتوکوفرول (خانواده و

قرار گرفتـه اسـت    ینققموجود در هسته خرما مورد توجه مح یباتترک
درصـد در خـوراك    27تـا   5 یراز هسته خرما به مقـاد  محققان). 38(

خوراك  یلتبد یباستفاده و مشاهده نمودند که ضر یگوشت يهاجوجه
 بهتر از نمونه شاهد است. یحت یا یاسقابل ق
 درتغذیـه  خرمـا  تفاله از استفاده افزایش شد،گزارش  يامطالعه در

 یـاکی آمون نیتـروژن و  گلوکزخـون  کـاهش  باعـث  کرمانی گوسفندان
هـا  کلسترول خون بـره  غلظتدر  يدار یمعن ییر). تغ23( شکمبه شد

حاصـل از   یج). نتـا 3هسته خرما مشاهد نشـد (  يحاو یمارهايت ینب
در هسـته خرمـا    مغـذي  یبرهايف یادز مقادیر جودو یانگرها بپژوهش

عـالوه بـر    یباتترک ینهستند. ا یدمف یاربس ايیهاست که از نظر تغذ

ها دارند ممکـن اسـت   روده يحرکات دود یمکه در تنظ یمطلوب یرتأث
 مـورد  در اطالعـات ). 41( باشـند هـم   یدانیاکس یآنت یتخاص يدارا

محدود  عربیگوسفندان نر  تغذیه در تنهایی به خرما هسته از استفاده
بر عملکرد و  خرما هسته پودر یرتأث هدف با مطالعه این یناست، بنابرا

 و جیره قیمت کاهشجهت  یدر گوسفند عرب يمواد مغذ یريهضم پذ
   .شد انجام کشاورزي فرعی محصوالت از بهینه ياستفاده
  
  هاروش و مواد

 يحـاو  هـاي یرهج ،سطح مناسب هسته خرما یینمنظور تع ابتدابه
) با اسـتفاده از  درصد 20و  15، 10، 5، 0مختلف هسته خرما ( یرمقاد

هـر   يقـرار گرفتنـد. بـرا    یمورد بررس يو تر یتل یشگاهیآزماروش 
شده  تغذیهشکمبه از گوسفندان  یعتکرار در نظر گرفته شد، ما 4 یمارت

از طریق لوله مري به کمک شیلنگ و پمـپ خـالء    ياعلوفه یرهبا ج
 ADFو  NDFهضـم مـاده خشـک،     یتقابل ییناز تع پسشد.  یهته

انتخـاب  دام استفاده در  به منظور یرهسطوح هسته خرما در ج ینبهتر
منظور اسـتفاده در   بهو  یهشادگان ته ستاناز شهرهسته خرما  شدند.

  .یاب گردیدآس یشیآزما يهارهیج
ـ     15از  یش،آزمامرحله دوم در  بـا   یرأس گوسـفند نـر نـژاد عرب

در قالب طـرح کـامالً   کیلوگرم  39±5ماه و  10سن و وزن  یانگینم
 یاتعمل یک مرحلهدر ، از شروع یشهفته پ یک استفاده شد. یتصادف

ضد انگل انجـام شـد.    يو خوراندن داروها یناسیونواکس ینی،پشم چ
یشی آزما يهاهیرشده و با ج يدارنگه یکیمتابول يهاها در قفسقوچ
مـورد مطالعـه    يهـا دام ییغـذا  یـره ج شـدند. یه غذتروز  50مدت به 

. ندشد یم) تنظ30گوسفند ( یاجاتجداول احتبا ق مطاببراساس وزن و 
کـه بـه   بود) درصـد  10و  5، 0شامل سه سطح هسته خرمـا (  یمارهات

  ).1(جدول  گوسفندان اضافه شد یرهاز کنسانتره به ج یصورت بخش
کنسـانتره   درصد 40علوفه و  درصد 60 ياستفاده حاو مورد جیره

) 16و  8( سـاعت  عصرصبح و  ییبود. خوراك روزانه در دو وعده غذا
. مقـدار  شـد هـا قـرار داده   دام یـار در اخت یکنواخـت صورت و به ینزتو
شد تـا  میو وزن  يآورخوراك، قبل از خوراك روز بعد جمع یماندهباق
، یخـوراك مصـرف   ریمصرف خوراك روزانه محاسبه گردد. مقاد یزانم

بـه   يهضم مـواد مغـذ   یتقابل یینتع يخوراك و مدفوع برا یماندهباق
 3 ،شکمبه یعماي هانمونهین و ثبت شد. همچن يآورروز جمع 7مدت 

، با روش لوله تریلیلیم 20 زانیم، به صبح یدهساعت پس از خوراك
با استفاده از دستگاه  pHگرفته شد. بالفاصله آزمایش  45 ي در روزمر

pH شکمبه  یعنمونه ما شد. یريگ، آلمان) اندازه827(متروم مدل  متر
 10شده و پس از صاف کـردن،  صافیه ال 4 یبا استفاده از پارچه نخ

مخلوط شده نرمال  2/0 کیدریدکلریاس تریلیلیم 10 از آن با تریلیلیم
 يدارنگهدرجه سلسیوس  -20ي منتقل و در دما یزرو بالفاصله به فر

 شد.
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  )درصد ماده خشک( یشیآزما يهاهیرج یمیاییشیب و ترک یاقالم خوراک- 1جدول 
Table 1-Ingredients and chemical compositions of experimental diets (% DM)  

  یرههسته خرما در ج درصد
Palm kernel percentage in diet 

 اقالم
feed 20  15  10  5  0  

 یونجه  40  40  35  35  35
Alfalfa 

خرما هسته 0 5 10 15 20  
Palm kernel 

گندمکاه   20  20  25  25  25  
Wheat straw 

 ذرت  26  20  23  14  10
Corn 

گندم سبوس  13  14  6  10  9  
Wheat bran 

طعام نمک  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  
Salt 

0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  
 مکمل معدنی ویتامینی1
Mineral vitamin Supplement1 
 ترکیب شیمیایی
Chemical composition 

متابولیسمی (کیلوکالري/ کیلوگرم)انرژي   2.39  2.39  2.45  2.50  2.53  
ME (Kcal/kg)1 

درصد)خام (پروتئین   15.3  15.56  15.70  15.10  15.25  
CP (%)2 

(درصد) عصاره اتري  5.2  6.5  6.7  6.9  6.12  
EE (%)3 

(درصد) کلسیم  0.8  0.8  0.9  0.9  0.9  
Ca (%) 

(درصد) فسفر  0.7  0.7  0.7  0.7  0.7  
P (%) 

 گرممیلی D ،200ویتامین  المللیبین واحد هزار A ،200 ویتامین المللیبین واحد هزار 600 حاوي ویتامینیمعدنی  مکمل کیلوگرم هر 1
- میلی 3000گرم منگنز، میلی 2200گرم منیزیم، میلی 21000گرم فسفر،  80گرم کلسیم،  195اکسیدان،  آنتی گرممیلی E ،2500ویتامین 

 گرم سلنیوم.میلی 1/1گرم ید و میلی 12گرم کبالت، میلی 100رم روي، گمیلی 300گرم مس، میلی 300گرم آهن، 
1One-kilogram vitamin and mineral premix included: vitamin A, 600000 IU; vitamin D, 200000 
IU;vitamin E, 200 mg; Antioxidant, 2500 mg; Calcium, 195 g; Phosphorus, 80 gr; Magnesium, 21000 
mg; Manganese, 2200 mg; Iron, 3000 mg; Copper, 300 mg; Zinc, 300 mg; Cobalt, 100 mg; Iodide, 12 
mg and Selenium, 1.1 mg 

  
از استفاده و  یپوکلرایته-با روش فنول یاکیآمون یتروژنغلظت ن

دوره از  یانیهفته پا). در 12( شد يریگاندازه يوفتومترردستگاه اسپکت
ســاعت بعــد از مصــرف خــوراك  4 یش،آزمــا 44روز  درگوســفندان 
ـ  یاهرگکردن از س یپس از ضدعفوني ریگخونصبحگاهی  و  یگردن

انجـام  ماده ضد انعقـاد   تریلیلیم 10 يحاو يهابا استفاده از ونوجکت
به مدت  دورو 3000وژ (یفخون سانتر يهانمونه یشگاهگرفت. در آزما

 یزهـاي و جهـت آنال  یدها جدا گردحاصل از آن ي) و پالسمایقهدق 15
 يااوره یتـروژن ن یسـرید، گليتـر  ینین،(گلوکز، کلسترول، کرات يبعد

  شدند. ينگهدار یوسسلس درجه -20 يدر دما LDL,HDLخون،
شکمبه و  یعبه ما یدبا اضافه کردن فرمالدئ ها،یاختهتعداد تک شمارش

) 13( یتیدهور یشنهاديبه روش پ ومتریتبا استفاده از الم هموسا
 .گرفت انجام

هر  يتکرار برا 4( یاکاه گندم و کنجاله سو یرتخم وهضم  یتقابل
شـکمبه از   مـایع شـد.   یـري گاندازه گاز تولید آزمایشنمونه) با روش 

بـا روش شـرح    خرمـا  هسـته با سطوح مختلـف   شدهیهگوسفندان تغذ
و  يآورصبح جمع یدهخوراك ، قبل ازآزمایش اول مرحلهشده در داده
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 یشـگاه مخصوص به آزما سکو در فال شدهصاف  یهبا پارچه چهار ال
ـ یم 20بـا  مایع شکمبه  تریلیلیم 10 آزمایشگاه درمنتقل شد.   تـر یلیل

میلـی   240 بزاق تازه بـا مخلـوط کـردن   . بزاق مصنوعی مخلوط شد
محلـول   تریلیلیم 12/0 بافر، تریلیلیم 240 لیترمحلول معدنی پرنیاز،

 40و درصـد   1/0 محلـول ریـزازورین   تریلیلیم 22/1 ،ازینکممعدنی 
میلی لیتر  2 آبه در 9 میسد دیسولفگرم  285/0( محلول احیا تریلیلیم

میلـی لیتـر    50 از سود یک موالر حل شد و با آب مقطـر بـه حجـم   
  ).26( تهیه شد) رسانده شد

ـ یم 300از  حاصـل حجم گاز تولیدي  خـوراك در   نمونـه  گـرم یل
 یونساعت انکوباس 120و  96، 72، 48، 24، 12، 8، 6، 4، 2هاي زمان

گاز  یدتول يهاشد. فراسنجه یريگاندازهدرجه سلسیوس  39ي در دما
  .ندبه دست آمدیی فرانس با معادله نما

)ct-e -P = b (1  
گاز از بخش قابل  ید: تولbگاز،  یدتول یل: پتانسpمعادله  ینکه در ا

: زمان و t)، میلی لیتر در ساعتگاز ( ید: نرخ تولc)، میلی لیتر( یرتخم
eت.سهي : عدد نپر 

و هضم  یکروبیم یومسراندمان ب، بیومس، )PF( جداکننده عامل
  .ي شدندریگاندازه ی نیزماده آل یواقع یريپذ

 
  

  آماري لیوتحلهیتجز
 GLMیـه  بـا رو  یها در قالـب طـرح کـامالً تصـادف    داده یهتجز

 لهیوسـ هـا بـه  نیانگیم یسهصورت گرفت. مقا SASافزار نرم لهیوسبه
  انجام شد. 05/0 خطاي دانکن در سطح ياآزمون چند دامنه

 
  نتایج و بحث

ي ماده ریهضم پذکه ) 2 جدول( تنی نشان دادنتایج مرحله برون
ــین  خشــک در ــجب داري داشــت ي آزمایشــی تفــاوت معنــیهــارهی

)٠٥/٠P< .( ،ي ماده ریهضم پذبا افزایش سطح هسته خرما در جیره
بیشترین مقدار مربـوط بـه    کهيطوربهخشک روند کاهشی پیدا کرد، 

هسـته   درصـد  20مقدار مربوط به جیره حاوي  نیو کمترجیره شاهد 
 بیشترین خرما،هسته داراي تیمارهاي بین در اساس این براست. خرما 
 در کمترین و درصد 10 و 5 طحس در خشک ماده پذیري هضم میزان
  است.نسبت به تیمار شاهد  درصد 20 سطح

در و وجود تـانن   یسلول یوارهد يباال يمحتوابر طبق تحقیقات، 
 یسلول یوارهها به دمیکروارگانیسم منجر به کاهش اتصال هسته خرما،

  ).25( شودیمتخمیر و هضم میکروبی کاهش و 

  
  1)درصدسطوح مختلف هسته خرما ( يحاو يهایرهج یشگاهیآزما قابلیت هضم - 2جدول 

1digestibility of diets containing different levels of palm kernel (%) In vitro -Table 2  
  قابلیت هضم

Digestibility  
  هسته خرما درصد

Palm kernel (%) 
3ADF  2NDF   Dry matter 
a 45.65  a 50.35  a 75.23 0  
b 38.78  b 45.76 a 73.31  5 
c 30.45  b 40.68 b 68.18  10  
c 26.56  cb 38.14 c 64.43  15  
d 20.39  c 35.44 d 60.08 20  

1.30 2.10  1.002  SEM  
0.007 0.0001  0.006 P-value 

  ).>05/0Pدار دارند (آماري اختالف معنی ازنظر رمشابهیغدر هر ستون اعداد داراي حروف 1
SEMها : خطاي استاندارد میانگین  

 
1Means in column with differing superscripts differ (P<0.05). 

NDF: Neutral detergent fiber2  
ADF: Acid detergent fiber3  

SEM: Standard error of means. 
  

 بـود  دارمعنـی  خشـک  مـاده  مصرف بر هاي آزمایشیجیره ریتأث
)05/0P<(، درصد 10 و 5 جیره طوري خوراك مصرفی به ترتیب دربه 

 طـور بـه مصـرف مـاده آلـی    ). 3 جـدول ( هسته خرما افزایش یافـت 
 کرد دایپجیره گوسفندان کاهش  داري با افزایش هسته خرما درمعنی

 .کمترین مقدار بود هسته خرما درصد 10 و در جیره حاوي

را ي و مصـرف مـواد مغـذ    یتفاوت موجود در ماده خشک مصرف
موجود در هسته خرما نسبت داد که بر  یگنینو ل یبروان به مقدار فتیم
) افـزودن  1( يااسـت. در مطالعـه   رگـذار یمصـرف خـوراك تأث   یزانم

در مصرف  داريیمعن ییرتغ يپروار يهابره یرهدر ج یعاتیضا يخرما
نرخ عبور مواد  ،. اگرچه با کاهش اندازه ذراتیجاد نکردها اخوراك دام
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امـا ممکـن اسـت مقـدار مصـرف       ابدییم یشاز شکمبه افزا یخوراک
) 6( یپژوهشـ یج بماند. نتا یباق یکسانخوراك در نرخ عبور متفاوت 

در سه  یعاتیضا يمانشان داد که استفاده از خر یعاتیضا يخرما يرو
بـا   یگزینصـورت جـا  گوسفندان به یرهدر ج درصد 20و  10، 0سطح 

گوسـفندان   یخـوراك مصـرف   یـانگین بـر م  ياز کنسانتره، اثر یبخش

 شامل بخش گوشتی( یعاتیضا ينداشت. محققان گزارش کردند خرما
نـرخ عبـور    یـا و  یرهج یخوراکخوش یشافزا یقاز طر و هسته خرما)

شود یمیوانات در ح یماده خشک مصرف یشمواد از شکمبه باعث افزا
)5.( 

  
  1هسته خرما يحاو یرهبا ج شدههیدر گوسفندان تغذ يهضم مواد مغذ یتو قابل ، عملکردمصرف خوراك - 3جدول 

1digestibility of nutrients in sheeps fed with diets containing palm kerneland Feed intake, performance  -Tabel 3  
  )درصدهسته خرما (    

Palm kernel (%) 
  يهضم مواد مغذ یتو قابل ، عملکردمصرف خوراك

Feed intake, performance and digestibility of nutrients  P-value 2SEM  10  5  0  

  )گرم در روز( يمصرف مواد مغذ        
Nutrient intake(g/day) 

0.043  40.8  a 1627  a 1492  ab 1435 گرمروزانه ( یخوراك مصرف(  
Feed intake (g) 

0.006  48.42  a 988.4  b 950.10 b 949.12  یمصرف یماده آل  
Organic matter intake 

  یمصرف ینپروتئ 149.398 150.612  152.699  3.010  0.065
Protein intake 

0.007  12.32  c 200.111 b 276.432 a 304.401 یدفع یماده آل  
Excretion organic matter  

0.0010  20.16  c 201.011 b 235.912 a 295.112 یماده خشک دفع  
Excretion dry matter  

0.017  2.130  a 60.66 b 51.78  c 35.98 یدفع ینپروتئ  
Excretion protein  

  )درصدهضم ( یتقابل          
Digestibility(%) 

0.0310 1.50 c 25.125  b 30.420 a 40.101 یدياس یندهنامحلول در شو یافال  
ADF 

0.041  2.091  c 49.220  b 54.920  a 69.101 ماده خشک  
Dry matter 

0.0290  2.18  b 50.545 a 59.917  a 60.245 خام ینپروتئ  
CP 

0.0310  1.50  b 49.125 a 53.412  a 56.101 یخنث یندهنامحلول درشو یافال  
NDF 

0.0281  20.31  c 51.98 b 60.78 a 65.66 یماده آل  
Organic matter 

  )گرمعملکرد (          
Performance 

0.0643 0.87 b 6.7 b 6.3  a 7.2  یلتبد یبضر  
conversion ratio 

0.042  0.70  a 43.5  b 38.25 c 36.66 وزن اولیه  
first weight 

0.033  0.54  a 55.5 b 50.3 c 45.5 وزن نهایی  
Final weight  

0.0180 2.98 a 12  a 12.05  b 8.84 گرموزن ( یشکل افزا(  
Total weight gain (g) 

0.0575  25.4  a 240 b 241 c 176.8  گرموزن روزانه ( یشافزا(  
Daily weight gain(g)  

  ).>05/0Pدار دارند (آماري اختالف معنی ازنظر رمشابهیغدر هر ردیف اعداد داراي حروف  1
  ها.خطاي استاندارد میانگین 2

1Means in rows with differing superscripts differ (P<0.05). 
2SEM: Standard error of means. 
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جیـره سـبب    در )3(جدول استفاده از مقادیر مختلف هسته خرما 

و  NDF قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی، پـروتئین خـام،  کاهش 
ADF 05/0( شدP<(. وزن  یشاستفاده از هسته خرما سبب بهبود افزا

و  5 یمار) در ت3خوراك (جدول  یلتبد یبضر داریها و بهبود معندام
  ).>05/0P( شد درصد 10

بر طبق نتایج، بیشترین میزان افـزایش وزن روزانـه مربـوط بـه     
 10درصد هسته خرما  بود. جیره حـاوي   10تغذیه شده با  گوسفندان

درصد هسته خرما داراي انرژي و چربی بیشتري نسبت به جیره هاي 
دیگر بوده که این امر منجر به افزایش پروتئین ورودي بـه روده و در  
نتیجه مصرف اختیاري خوراك می گـردد. همچنـین افـزایش وزن و    

ما در جیره، می تواند به دلیل میزان بهبود عملکرد با افزایش هسته خر
که  شدعنوان یقی تحق ). در36باالتر چربی و انرژي هسته خرما باشد (

 یعاتکننـده ضـا  وزن روزانه گوسفندان مصـرف  یشو افزا ییوزن نها
 یـل مقدار بـود کـه احتمـاالً بـه دل     ینباالتر درصد 30 یمارخرما در ت

امـا   ).8( بوده اسـت  یو مصرف باالتر مواد خوراک یرهج یخوراکخوش
)، گزارش کردند که تفاوت معنی داري در رشد روزانه  1دیگر محققان (

  و ضریب تبدیل بزغاله هاي تغذیه شده با خرماي ضایعاتی دیده نشد.
ماده  يریانجام گرفت، هضم پذ تفاله خرماروي که ي ادر مطالعه

به دست  یکسانتفاله خرما  درصد 15شاهد و  یمارهايت يخشک برا
ماده خشک  يریتفاله خرما هضم پذ درصد 45 و 30آمد اما در سطوح 

اثـر سـطوح    ي)، کـه رو 44( یگـر دي ا). در مطالعـه 16(یافت کاهش 
انجـام   يمواد مغـذ  يظاهر يریبر هضم پذ یعاتیضا يمختلف خرما

 یعاتیضـا  يخرمامتفاوت که استفاده از سطوح  ه شدگرفت نشان داد
 ینقرار نداده است. ا ریماده خشک را تحت تأث يریپذگوارش یره،در ج

 یـا از مقدار خرمـا و نـوع خرمـا و     یتواند ناشیم هاشیتفاوت در آزما
زمـان  و مـدت  یـوان نـژاد ح  ی،فرد کنسانتره مصرفمنحصربه یباتترک
 6/39خام در هسته خرما  یبرف یزانم ).4به وجود آمده باشد ( یشآزما

 80 یسـلول  یـواره و د درصـد  35/13-14/10 یگنـین ل یزانو م درصد
است که محققان گزارش کردند نسبت مـاده خشـک محلـول،     درصد

هضم  یتدر قابل یاديها سبب تفاوت زسلولز در خوراكیو هم یگنینل
هضم مـاده خشـک    یت). کاهش قابل39( شودیم هاآنی سلول یوارهد

ي باال يسلولز ینویگل یباتترک یلتواند به دلیتفاله خرما در مطالعات م
 یاريو بس یگنینل ینب یمیاییش يآن باشد که اتصاالت قو موجود در

هـا  از هضـم آن  یسـلول  یـواره د يهـا ینپـروتئ  یدهاي وسـاکار یاز پل
بـر طبـق   همچنـین   کاهـد. یمـ  هـا هضم آنیزان از م یاو  یريجلوگ

مصـرف خـوراك،    یشترشح بـزاق، افـزا   یشمطالعات تانن باعث افزا
 جـه یدر شکمبه شـده کـه درنت   ينرخ عبور و کاهش ماندگار یشافزا

یز ن یشآزما ینا در. شودیهضم ماده خشک م یتمنجر به کاهش قابل
 شـده گزارش درصد 8/3میانگین  طوربهخرما که  در هسته تاننوجود 
ـ   یتقابل، )35(است  خـام را   ینو پـروتئ  یهضم ماده خشک، مـاده آل

  کاهش داد. داريیطور معنبه
نشان داد استفاده شکمبه  یريتخم يهامربوط به فراسنجه یجنتا

 یتـروژن و ن pHباعـث کـاهش    یشیآزما يهایرهاز هسته خرما در ج
 ).P>05/0) (4شکمبه گوسفندان شد (جدول یاکی آمون

 یاز علـل احتمـال   ي یکـی اشـکمبه  یرتخم يهامورد فراسنجه در
ــد کــاهش جمعیمــیش آزمــا یــنشــکمبه در ا pHکــاهش  یــت توان

چـرب در هسـته    يدهایشکمبه در اثر وجود تانن و اسي هااختهیتک
 عیســر ریــتخمبـه دلیــل  هــا خرمـا باشــد کــه بـا کــاهش تعــداد آن  

وجود تـانن در خـوراك    همچنین. ابدییکاهش م pH ،هادراتیکربوه
هسـته   یبـري شکمبه شده است. در مورد اثـرات ف  pHموجب کاهش 

 یره،ج یبرف لهیوستنها بهشکمبه نه یعما pHکه  گفت توانیمیز خرما ن
و ترشـح بـزاق    یـر حاصل از تخم یداس یدتول ینتعادل ب لهیوسبلکه به

  شود.یمیین تع
از  یاکی حاصلآمون یتروژنن یدتول یزاننشان دادند که م ینمحقق

چرب موجـود در   یدهايدر شکمبه تحت اثر اس ینهآم یدهاياس تجزیه
مقایسـه   محققـان در ). 42( اسـت  افتهیکاهش یزن یخوراک يهایرهج

ي شیري نشان دادند کـه افـزودن   در گاوهاچربی  و نوعاثرات سطح 
 5/2 آمونیـاکی شـکمبه   تـروژن یمقـدار ن روغن منداب باعث کـاهش  

) کاهش 33( یدر گزارش ).42(ی صبح گردید دهاز خوراكساعت پس 
 هااختهیرا به کاهش تعداد تک یهنگام استفاده از چرب یاكغلظت آمون

اند کـه منجـر بـه    مرتبط دانسته یکروبیم یتروژنن یافتو کاهش باز
 رسدیشود. به نظر میم یاکیآمون یتروژنبه ن ینپروتئ یهکاهش تجز

بـر   یاثـر مهارکننـدگ   سـم یچرب در هسـته خرمـا بـا مکان    یدهاياس
 ).20( انـد شـده  یـاکی آمون یتروژن، احتماالً باعث کاهش نهااختهیتک

توان به تانن موجـود  یرا م یاکیآمون یتروژنغلظت ن کاهش ینهمچن
 يهـا یرهدر ج یاکیآمون یتروژندر هسته خرما نسبت داد که کاهش ن

بود که ممکن است به  یشترفاقد تانن ب يهایرهتانن نسبت به ج يحاو
 یلدر شـکمبه باشـد کـه تشـک     ینشـدن پـروتئ   یـه کاهش تجز یلدل

در شکمبه  ینپروتئ يریپذهیباعث کاهش تجز ینکمپلکس تانن پروتئ
 ).17شده است ( یاکیآمون یتروژنکاهش غلظت ن جهیو درنت

 ینو همچن ینیومانتود، الیتیکسلولو ،یشهلوتر يهاگونه یتجمع
 طـور بـه شـکمبه گوسـفندان    عیدر مـا ) 4(جـدول   هـا اختـه یکل تک

  .)P>٠٥/٠قرار گرفتند (هاي آزمایشی داري تحت تاثیرجیرهمعنی
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  1هسته خرما يحاو يهایرهبا ج شدههی) در گوسفندان تغذ 510( هااختهیتک جمعیتو  یرتخم يهافراسنجه- 4جدول 

1in sheeps fed with diets containing palm kernel )5(10  Fermentation parameters and protozoa population -Table 4 
  )درصدسطوح هسته خرما (    

Palm kernel (%)  یرتخم يهافراسنجه  
Fermentation parameters P-value 2SEM 10  5  0 

0.07 0.005 b 6.60 b 6.66 a 7.20 pH  
  

0.023  0.013  c19.05  b 20.90  a 28.60  یاکیآمون یتروژنن  
Ammonia nitrogen )mg/100ml( 

0.016  1.10  c 5.90 b 6.21  a 9.60 هااختهیکل تک  
     Total protozoa 

0.023  0.06  a 0.45  b 0.22  c 0.15 یشهلوتر  
Holotirish 

0.015  0.028  c 0.42 b 0.55  a 0.75  یتیکسلولول  
Cellulolytics  

0.078 0.08  a 7.70 b 6.25 c 5.55 ینیومانتود  

Entodinium 
  ).>05/0Pدار دارند (آماري اختالف معنی ازنظر رمشابهیغدر هر ردیف اعداد داراي حروف  1
  ها.خطاي استاندارد میانگین 2

1Means in rows with differing superscripts differ (P<0.05). 
.SEM: Standard error of means2  

 
 یبـات و ترک یـره نـوع ج  ریدر شکمبه تحت تأث یشهلوتر یتجمع

اسـت، چـرا کـه پـس از مصـرف      یزبان م یوانتوسط ح یمصرف یرهج
 یشهولـوتر  يهـا گونـه  یـت گلوکز در شکمبه جمع یشخوراك و افزا

) و 19( یابـد یم یشافزا هااختهیاز تک گونهنیا یتو فعال شدهکیتحر
 یـاك خـود از آمون  ازیموردن یتروژنن نیتأم يبرا تیکیسلوال يهاگونه

هـا  یاکی غلظـت آن آمون یتروژنن کاهش ین بابنابرا کنند.یاستفاده م
تواند یم ینیومانتود يهاغالب بودن گونه یلاز دال یکی. کاهش یافت

در  يامختلـف شـکمبه   یطها در شراگونه ینا ياز مقاومت باال یناش
ـ   جـنس  یربا سا یسهمقا کـاهش   یـل از دال ین یکـی هـا باشـد. همچن

کردند تانن با ، تانن هسته خرما است که محققان گزارش هااختهیتک
شـکمبه   یـر تخم یندو محدود کردن فرا هااختهیتکي رو یماثر مستق

ـ  ).42ها را کـاهش دهـد (  آنیت تواند جمعیم  شـده گـزارش  ینمحقق
ي هااختهیتکي هاگونه یندر ب یرهج یبه چرب هااختهیتکیت حساس

ـ   یشتريب حساسیت هایتیکسلوال وشکمبه متفاوت است  و  یبـه چرب
 ).22دارند ( یرهج ینولئیکل یداس یزانم

تیمارهاي  ریتأثغلظت گلوکز خون تحت ) 5 جدول( نتایج بر طبق
 اي خـون، غلظـت نیتـروژن اوره  ). P<05/0( آزمایشی قـرار نگرفـت  

ـ  به LDL  گلیسرید و، ترينینیکرات  شـاهد  مـار یتي در داریطـور معن
تیمـار   در HDL  غلظت کلسـترول و  حالنی). باا>05/0Pباالتر بود (

  ).>05/0P( هسته خرما افزایش یافت درصد 10 حاوي
پالسـما   يااوره یتروژنمقدار ن کهیمحققان گزارش کردند هنگام

که  دهدیدر دامنه معمول خود است نشان م یماردر گوسفندان تحت ت

). کاهش 4را داشته است ( یوانح ازیموردن ینپروتئ نیتأم ییتوانا یرهج
 يهایکروارگانیسمدهنده استفاده مؤثرتر مشانخون ن يااوره یتروژنن

 یـرا اسـت ز  یکروبـی م یندر جهت سـاخت پـروتئ   یاكشکمبه از آمون
انتقـال آن از   یشدر شـکمبه باعـث افـزا    یـاکی آمون یتروژنن یشافزا

 یـان وارد جر ،به اوره یلشود که در کبد پس از تبدیشکمبه به کبد م
  شود.یخون م

هـا  کلسترول خون بره یزاندر م داريیمعنییر ) تغ3( یقیدر تحق
 یـان ) ب31( ینهسته خرما مشاهده نشد. محققـ  يحاو یمارهايت ینب

از  یـادي مقـدار و تنـوع ز   يهسـته خرمـا دارا   ینکهکردند با توجه به ا
ـ   یبا وزن مولکول يهایسریدگليتر از آن بـر   يریتـأث  یکم اسـت ول
عوامل مـؤثر بـر   از  یدخون مشاهده نشد. شا یسریدهايگليتر یزانم
 ین با بررسـ ا). محقق21( تانن هسته خرما است یسرید،گليتر یزانم

در هسـته خرمـا گـزارش     راشـباع یچرب اشباع بـه غ  يدهاینسبت اس
و چندگانـه   ي یکچرب با تنوع نسبت باندها یداس یلکردند که پروف
چرب اشباع سنتز  یدهاياس ید،نما یجادرا ا یمتنوع یجممکن است نتا

ــ یشکلســترول را افــزا ــنامــا ا دهنــدیم ســنتز هــر دو  یبــاتترک ی
و نسبت هـر دو بـاهم بـاال     دهندیم یشرا افزا LDL و HDL شکل

در روغن هسـته   یداس یکمانند اولئ یراشباعچرب غ يدهاید. اسرویم
صورت مختصر را به  HDL آورده و یینرا پا  LDLخرما وجود دارد که 

کراتینین ماده نهایی حاصل دهیدراته شدن کراتین فسفات . بردیباال م
خون  ینینسطح کرات يریرپذیبر عدم تأث ی) مبن3( ییهاگزارشاست، 

 يامـاده  ینین. کـرات دارد وجودخرما  یفرع يهادر اثر مصرف فراورده
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ـ  ياهیچزائد است که در بافت ماه شـود و کـاهش غلظـت    یساخته م
 ).34بدن است ( ینپروتئ یزاندهنده کاهش مشانپالسما احتماالً ن ینینکرات

 

  1گرم بر دسی لیتر)ی (میلیعرب گوسفندان هاي خونیخرما بر فراسنجه هسته اثر تغذیه- 5جدول 
1(mg/dl) The effect of palm kernel on blood parameters of Arabi sheeps-Table 5  

  )درصد( هسته خرما    
Palm kernel (%) 

  هاي خونیفراسنجه
Blood parameters P-value  2SEM 10 5 0 

  )یترل یدر دس گرمیلی(م گلوکز  67.50 68.57 69.41 1.8 51 .0
Glucose (mg/dl) 

0.0002  0.03 c11.02 b17.13 a25.45   یترل یدر دس گرمیلیخون (مي ااورهنیتروژن(  
2 (mg/dl) BUN 

0.0012 3.01 a76.30 a75.13  b60.66  یترل یدر دس گرمیلیکلسترول (م(  
Cholesterol (mg/dl) 

0.013  0.01  c0.32 b0.45  a 0.56  یترل یدر دس گرمیلی(م کراتینین(  
Creatinin (mg/dl)  

0.009  2.12  b33.25 b35.56 a45.25   یترل یدر دس گرمیلی(م دیریسیگلتري(  
Triglyceride (mg/dl)  

0.075  0.018  a43.78  ab40.56 b35.23  
  درلیتر) مولباال (با دانسیته  نیپوپروتئیل

3 (mol/l) HDL  
 

0.290  1.2  b14.86  b16.98 a22.34  
  )تریدر ل مول( نییپابا دانسیته  نیپوپروتئیل

4 (mol/l) LDL  
  

  ).>05/0Pدار دارند (آماري اختالف معنی ازنظر رمشابهیغدر هر ردیف اعداد داراي حروف  1
  ها.خطاي استاندارد میانگین 2

1Means in rows with differing superscripts differ (P<0.05). 
2SEM: Standard error of means. 

.Low density lipoprotein4, High density lipoprotein3, Blood urea nitrogen2  
  

 و کـاه ي مربوط به تولید گاز حاصل از تخمیرکنجاله سویا هاداده
 هسـته  با شدههیتغذ گوسفندان شکمبه عیبا ماگندم بعد از انکوباسیون 

ـ تولو نرخ  لیپتانس. استشده ارائه 6در جدول  بیترت به خرما  گـاز  دی
 بازده و یشیآزما يهایرهبا ج شدهیهشکمبه گوسفندان تغذ یعبا ما ایسو

 و PFشاهد و  ماریت يبرا یآل ماده يریهضم پذ ویکروبی م توده زنده
طـور  بـه  خرما هسته درصد 10 يحاو ماریت يبرایکروبی م توده زنده

 گاز دیتول نرخ و لیپتانس نیهمچن). >05/0P( افتی شیافزا يداریمعن
و  یشیآزما يهارهیج با شده هیتغذ گوسفندان شکمبه عیما با گندم کاه

 و PFشاهد و  ماریت يبرا یآل ماده يریهضم پذ ویکروبی م توده زنده
 خرمـا  هسـته  درصـد  10 يحاو ماریت يبرا میکروبی زنده توده بازده

  ).>05/0P( افتی شیافزا يداریطور معنبه
نمودنـد،   یـان محققـان ب یشگاه گاز در آزما یدتول یجتوجه به نتا با

 یمنف یچرب و همبستگ یداس یدگاز و تول یدتول ینب یمثبت یهمبستگ
). اثـر متقابـل   11وجود دارد ( یکروبیم ینگاز و سنتز پروتئ یدتول ینب
موجـب   یاماننـد کنجالـه سـو    ینـی چرب و منابع پروتئ يدهایاس ینب

بـا   یها ارتباط تنگاتنگمتانول کهییگردد. ازآنجایگاز م یدتول یشافزا
 گـاز  یـد متـانوژن و تول  یزانم هااختهیدارند با کاهش تک هااختهیتک

دارنـد   يتـر نییپـا  NDFکه  ی). منابع خوراک36شود (ی(متان) کم م
 یاتنسبت بخش محتو یشها باال است و با افزاگاز آن یدتول یلپتانس

گـاز   یـد ها کمتر و منجر به کـاهش نـرخ تول  آن ریشده تخم یگنینیل
 يحـاو  یمارهـاي شـاهد از ت  یمـار ت یکروبیم زنده توده). 40شود (یم

 يمقـدار سوبسـترا   کننـده انیـ شـاخص ب  یـن هسته خرما کمتر بـود ا 
 یکروبـی م تـوده زنـده  گازها و  یر،چرب کوتاه زنج یدبه اس شدههیتجز

چـرب   یدبه اس شدههیتجز يکند چه مقدار سوبسترایمیان است که ب
عنـوان  بـه  یااست. سو شدهلیتبد یکروبیگازها و توده م یر،کوتاه زنج
 يدهایدر شکمبه از اس یهتجز رقابلیغ ینپروتئ نیمو تأ ینیمنبع پروتئ

ـ کنـد درا یمحافظت مـ  یهدر مقابل تجز نهیآم ـ نی وجـود تـانن و    نیب
در  یکروبـی در برابـر هضـم م   يچرب در هسته خرما تا حد یدهاياس

سطح مطلوب تانن  یدامر از اثرات مف ینکند که ایشکمبه محافظت م
در  PF زانیمشاهده کردند که م یناست. محقق یرهچرب در ج یدو اس

 یـواره در د یشـتر ب یگنـین کـرد. ل  یداپ یشافزا یروغن يهاحضور دانه
در شـکمبه و کـاهش    یکروبـی نامسـاعد م  یطشرا یجادباعث ا یسلول
  ).37شود (یدر شکمبه م یکروبیم ینپروتئ
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  1هسته خرما يحاو يهایرهبا ج شدههیشکمبه گوسفندان تغذ یعو کاه گندم با ما یاسو کنجالهگاز  یدتول يهافراسنجه - 6جدول 
Table 6- Gas production parameters of soybean meal and wheat straw with rumen fluid of sheeps fed with diets containing palm 

kernel1 

P-value 2SEM 
  )درصدهسته خرما (

Palm kernel (%)  گاز یدتول يهافراسنجه  
Gas production parameters 10 5 0 

  کنجاله سویا          
Soybean meal 

0.009 0.212 a115.760 a112.667  a976,111 
  )گرمیلیم 300پتانسیل تولید گاز (میلی لیتر/ 

   3 )ml/300mg( b  

0.029 0.005 b0.016 a0.026 a0.022 
  لیتر / ساعت) نرخ تولید گاز (میلی

 4 )ml/h( c  

0.018  0.095  a5.912 b4.461 c2.991 
  / میلی لیتر) گرمیلیم( جداکنندهعامل 

5 )mg/ml( PF  
0.029  4.019  a98.312 b85.612 c610,60  گرمیلی(میکروبی م توده زنده(  

Microbial biomass (mg) 

0.030  0.020  c45.12 b58.08 a68.19  درصد( یکروبیم زنده توده بازده(  
Microbial biomass efficiency (%) 

0.0044  0.013  b 93.73 b 90.54 a 79.60 گرمیلی(م یماده آل يریهضم پذ(  
Digestibility of organic matter (mg)  

  کاه گندم     
 Wheat straw  

0.0611 2.010 b 78.081  a 82.346 a 85.161  
  )گرمیلیم 300پتانسیل تولید گاز (میلی لیتر/ 

)ml/300 mg(b   

0.0311 0.001 b 0.013  ab 0.016 a 0.020 
  نرخ تولید گاز (میلی لیتر / ساعت)

)ml/h(c   

0.0832 0.733 a 9.012 b 7.319 c 5.970 
  / میلی لیتر) گرمیلیم( جداکنندهعامل 

)mg/ml(PF   
0.0046  0.201  c108.203 b117.410  a 130.399 گرمیلیمیکروبی (م توده زنده(  

Microbial biomass (mg)  
0.0381  0.0420  a 70.25 b 68.98 c 60.90 درصد(یکروبی م توده زنده بازده(  

Microbial biomass efficiency (%)  
0.0712  0/0311  c 66.16  b 74.58  a 99.58 گرمیلی(م یماده آل يریهضم پذ(  

Digestibility of organic matter (mg) 
  ).>05/0Pدار دارند (آماري اختالف معنی ازنظر رمشابهیغدر هر ردیف اعداد داراي حروف  1
  ها.خطاي استاندارد میانگین 2

1Means in rows with differing superscripts differ (P<0.05). 
2SEM: Standard error of means. 
3Gas production potential,4Gas production rate, 5Partitioning factor 

 
 ياز محتـوا  یتواند ناشیدر هسته و تفاله خرما م یینگاز پا یدتول

کشد تـا  یطول م یاديزمان زها باشد و مدتباال در آن یسلول یوارهد
اتصال  یسلول یواره) به دیتیکسلولوال يهايها (باکترمیکروارگانیسم
نشـان   یشآزما یجنتا ).25قرار دهند ( یهها را مورد تجزو آن داکردهیپ
قرار گرفـت   یمارت ریگاز کاه گندم تحت تأث یدتول یلهد که پتانسدیم

 يهـا يبـاکتر  فعالیـت تانن در کاهش  ياثرگذار یلتواند به دلیکه م
گاز کاه گندم  یدتول یلباشد. پتانس هااختهیتک و کاهشیتیک سلولوال

و بعدازآن  یشبا هسته خرما افزا شدههیه گوسفندان تغذشکمب یعدر ما
ازجملـه   یفنل یباتکه احتماالً کاهش به علت وجود ترک یافتکاهش 

در هسته خرما باشد، تانن موجب کـاهش   راشباعیغ يهاتانن و روغن
ـ یکـاهش بـه دال   یـن ) و ا15شود (یگاز در شکمبه م یدتول  یـر نظ یل

مهـار   یی،بـه ذرات غـذا   هايباکترو  هامیکروارگانیسکاهش اتصال م
 یشافـزا  یـن ). ا27( استیکروبی م يهامیو مهار آنز هاکروبیرشد م

احتمـاالً  ، هسـته خرمـا   ییندر سـطوح پـا   یديگاز تول یزاندر م يجز
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 هـا کـروب یها توسـط م روغن ینا یباتاز ترک یبرخ یهمربوط به تجز
. یـد ه نگردمشـاهد  ییندر سطوح پا یهضم مواد آل یزاناست، اما در م

هـا اثـرات   روغـن  یـن رسد که انظر می باالتر به سطوحدر  وجودنیباا
 یـد تول یزانزمان هم مطور همشکمبه دارند و به يهايبر باکتر یمنف

) 28است. محققان ( افتهیو خشک کاهش یهضم مواد آل یزانگاز و م
ـ  یدتول یاهیگ يهاکه اضافه نمودن روغن یافتنددر  83از  یشگاز را ب

 یريپـذ یـه تانن بـر کـاهش نـرخ تجز    ریکاهش داده است. تأث درصد
شود که با یمی آزاد شدن مواد خوراک یزمانخوراك باعث کمک به هم

واردشده بـه   یکیاآمون یرغ یتروژنن یزانتانن م يحاو یاهانمصرف گ
از آن موجـب   یاسـت و بخشـ  ی مصرف یتروژناز ن یشترب یکروده بار

) گـزارش کردنـد   9( محققانشود. یمروبی یکم ینسنتز پروتئ یشافزا
 کیـ نیشد که ا PF شیکه وجود منابع تانن دار در خوراك باعث افزا

ـ توسط دام دانسته ینپروتئ یهامر مثبت بر تغذ هضـم   یـت قابل یناند. ب
وجود  یرابطه منف یفنول یباتترک یزانگاز و م یددرروش تول یماده آل
هضم کاهش  یتقابل یزانم یفنول یباتترک یشبا افزا کهيطوردارد به
و راندمان  PF). محققان گزارش کردند که علت باالتر بودن 38( یافت

 يهانسبت داد. خوراك یینگاز پا یدبه تول یدرا شا یکروبیم توده زنده
 یـرا شـود، ز یتوسط دام مصرف مـ  یشتريب یزانباالتر به م PF يدارا

کنند و یمید تول PF يشتریتانن هستند مقدار ب يکه حاو ییهاخوراك

 يکمتر یرها باعث تخمنیکمپلکس تانن باند شده با پروتئ ینحضور ا
  ).9شود (یمیقی هضم شده حق یاز ماده آل

  
  ي کلیریگجهینت

، واردکردن هسته خرما در یراخ یشحاصل از آزما یجبا توجه به نتا
 هادام ی بر عملکرداثرات منف درصد 10تا سطح  یگوسفندان عرب یرهج
مصـرف   یشداشـت و موجـب افـزا   نو شـکمبه   یخون هايفراسنجه و

ی فنل یباتو ترک یگنینبا داشتن ل اگر چه. یدگردیی خوراك و وزن نها
و  هـا بهبـود عملکـرد دام   بااما  ها کاهش یافتيریهضم پذی چرب و

قابـل   یگزینجـا  ،چـرب  یدهايو اس يانرژ یبر،از ف ییوجود منبع باال
و تکرارهـاي   هـا شیآزمـا ، اما نیاز به گوسفندان است یرهدر ج یقبول

  است.بیشتري 
  

  قدردانی تشکر و
علوم کشاورزي و منابع طبیعـی   دانشگاه ازداند الزم می نجایدر ا

ی بـه  و قـدردان حمایت مالی پژوهش حاضر تشکر  خوزستان، به خاطر
  .عمل آید
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Introduction The palm date kernel is energetic by-product of animal nutrition classified as medium-quality 

foods and crude protein content suitable for ruminants. The results of the studies indicate that there are large 
amounts of nutritious fibers in the palm kernel which are very useful in nutrition. It is reported that the amount 
of crude protein, NDF, ADF, cellulose; hemicellulose and lignin of palm kernel meal were expressed 4.9%, 
21.1%, 40.7%, 43.3%, 26.4%, 6.4%, and 7.4%, respectively. Palm kernel contains all types of amino acids, 
including isoleucine, leucine, methionine, threonine, valine and phenylalanine and also phenolic compounds, 
flavonoids and carotenoids. Gross energy, crude fiber, carbohydrates and calcium of palm kernel were 4663 
Kcal/Kg, 31.1, 77.2, 10.1 and 0.61%, respectively. The accessibility of amino acids in palm kernel is 65%. The 
information on using of palm kernel in the ruminant diets is rare. Therefore, the aim of this study was to evaluate 
the effect of palm kernel powder on performance, digestibility in Arabi sheep to reduce dietary prices and 
optimal use of agricultural by-products. 

Materials and methods In the first stage of experiment, the determination of proper level of the palm kernel, 
the values of 0, 5, 10, 15 and 20% of date kernels in the diet were used and the best amount was determined by 
in vitro digestion. In the second stage, 15 Arabi sheep with average weight 39±5 kg and 10 months of age were 
used in the completely randomized design for 50 days period. The experimental treatments were included control 
diet and diets containing 5 and 10% palm kernel (5 replicates for each treatment). Forage to concentrate 
ratio was 60 to 40. Diets fed twice per day. The palm kernel was prepared from Dardan company and milled. 
At the end of the experiment, nutrient intake, performance, digestibility, protozoa population, blood and 
fermentation parameters of sheep were measured. Parameters of digestion and fermentation of livestock after 
feeding with date kernels were also evaluated. 

For measuring fermentation and digestibility, the animals fed with experimental diets by in vitro methods, 
rumen fluid was collected from animals before the morning feeding. About 200 mg wheat straw incubated with 
buffered rumen fluid under continuous CO2 reflux in 100 ml vials for 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 24, 48, 72 and 96 h, 
at 39 °C. Cumulative gas production data were fitted to the exponential equation. Partitioning factor, microbial 
biomass, actually degradable organic matter was calculated. Digestibility of dry matter the samples were 
determined by using tilly and terry method. Data were subjected to analysis as a completely randomized design 
using the General Linear Model (GLM) procedure of SAS. 

Results and Discussion In the first stage, among the various levels of palm kernel, amount of 5 and 10% of 
palm kernel had higher digestibility, respectively (P<0.05). Results of in vivo experiment has shown dry matter 
intake was increased in treatments containing palm date kernel, but digestibility of organic matter, dry matter 
and crude protein was decreased (P<0.05).The use of palm kernel increased the weight and improved feed 
conversion ratio in 5 and 10% date kernel. The blood glucose concentration did not affect by experimental 
treatments (P>0.05). The amount of BUN, creatinine, LDL and triglyceride significantly decreased by oak kernel 
treatments, but amount of blood cholesterol and HDL in treatments containing 10% increased (P<0.05). Protozoa 
population, rumen ammonia nitrogen and pH in diets containing palm kernel decreased as compared with that of 
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the control diet (P<0.05).The potential and rate of gas production, microbial biomass efficiency and organic 
matter digestibility of soybean meal with rumen fluid animals fed with experimental diets for control treatment, 
and PF and microbial biomass for 10% palm date kernel significantly increased (P<0.05). Also the potential and 
rate of gas production of wheat straw with rumen fluid animals fed with experimental diets, microbial biomass 
and organic matter digestibility for control treatment, and PF and microbial biomass efficiency for 10% palm 
kernel significantly increased (P<0.05). There were significant amounts of lignin and resistant starch in the seed, 
phenolic compounds, volatile compounds and unsaturated fatty acids, flavonoids, carotenoids, and other 
compounds in the palm kernel that can influence parameters of current study. 

Conclusion According to the results of current study, due to the lack of negative effect on rumen 
fermentation and blood parameters and improving of performance, palm kernel can be used up to 10% in the 
Arabi sheep diet. Therefore, the use of palm kernels with the effect on the improving of livestock performance 
and high source of fiber, energy and fatty acids is an acceptable alternative to sheep diets. 
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