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چکیده
هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی اثرات جایگزینی دانه جو با دانه سورگوم در جیره بر عملکرد بره های پرواری بوود
 61راس بره نر دورگ قزل – آرخارمرینوس با میانگین وزن  61 ± 5/8کیلووگرم موورد اسواداده قورار گردانود تموامی
جیره ها ( تیمارهای آزمایشی) حاوی یونجه بعنوان بخش علوده ای بودند( %02کل ماده خشک) و باقیمانده جیره حواوی
سطوح مخالف دانه جو و سورگوم بود تیمارهای آزمایشوی اوامل سوطوح

ودر  02 12و  82در ود سوورگوم در

جیره بود و بره ها بطور تصاددی در یکی از تیمار ها قرار گرداند جیره های آزمایشی بوه ترتیوح حواوی

ودر 2/588

 2/181و  2/086در د تانن بودند ناایج آزمایش نشان داد که تیمارهای آزمایشی میانگین ادزایش وزن بره هوا را تحو
تاثیر قرار دادند ( )P<2/25هر چند که تاثیری بور مواده خشوک مصوردی و ضوریح تدودیل خووراد ندااواند بعولوه کول
اسوویدهای چوورا دوورار نیاووروان آمونیوواکی  pHاووکمده و pHمووددوت تحو توواثیر تیمارهووای آزمایشووی قوورار نگردانوود
خصو یات الاه اامل وزن الاه سرد و گرم و وزن دمده و چربیهای قابل جدا ادن تحو تواثیر تیمارهوای آزمایشوی
قرار گرداند ( )P<2/25مصرف سطوح ماوسط سورگوم به میزانی که کول توانن دریوادای از  2/1در ود تجاوزننمایود و
همچنین اساداده همزمان آن با جو در جیره بره های پرواری بهارین عملکرد را از نظر ادزایش وزن به همراه داا
واژه های كلیدی :دانه سورگوم تانن دانه جو عملکرد بره های پرواری
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Abstract
The aim of the present study was to investigate the effects of replacing dietary barely with different
levels of sorghum on lamb performances. Sixteen Ghezel×Arkhar-Merino crossbred male lambs
with live weights 46 ± 5.8 (mean ± SD) were used in the experiment. All dietary treatments had
alfalfa hay (20% total DM), and remain part of diets (80% total DM) were contain different levels
of barley and sorghum grain with different level of substitution. Lambs were randomly assigned to
one of the four dietary treatments in a completely randomized design assignment, in which sorghum
grain was used in the levels of 0, 60, 70 and 80 percent of total ration. Experimental diets were
containing 0, 0.588, 0.686, and 0.784 percent of total tannin; respectively. The results of present
experiment showed that different levels of dietary sorghum had significant effect on average weight
gain of lambs (p<0.05) however it had no significant effect on dry mater intake and feed conversion
ratio of lambs. Also dietary treatments couldn't affect total VFA, N-NH3 and pH of ruminal fluid
and feces. Carcass characteristics such as hot and cold carcass weight, tail fat and dissectable fat
weight affected by treatments (p<0.05). Using moderate level of sorghum grain along with barley
grain in finishing lambs diet in a manner in which, dietary total taninn don't exceed 0.6 percent,
showed the best results from stand point of performance and weight gain.
Key Words: Sorghum, Tannin, Barley grain, Performance, Finishing lamb

ددیل سازگاری گسارده دمایی و رطووبای امکوان کشو

مقدمه

آن در اقلی های مخالف از نظور دموا رطوبو و ارتدوات

نیل به خودکدایی اقاصادی در زمینه دامپروری مسالزم

) کش ایون گیواه در منواطق6186 وجود دارد (کوچکی

جووایگزینی محصوووالت تودیوود داخوول بووا اقوولم خوووراکی

مخالوف ایوران نشوانه سووازگاری آن بوا اورایط اقلیمووی

با توجه بوه اورایط آا و هووایی کشوور

بیشار مناطق کشور اس به طوری کوه ارقوام جوارویی

ایران پایین بودن میزان نزوالت جوی و ارایط نسوداا

سورگوم در مناطق امادی امال ارقی و امال غربی

گرم وخشک گیاه سورگوم میاواند گزینه مناسدی بورای

به ودور کاااه می اوند ایون ارقوام دارای مقودار قابول

جایگزینی با اقلموی نظیور ترت و جوو گوردد سوورگوم

)ملحظه ای تانن (تا بیش از یک در د ماده خشک دانوه

از گنوودم بوورنج ترت و جووو در

می بااند مغز دانه ترت خواوه ای بسویار اودیه مغوز

زمره غلت مهو زراعوی در جهوان بوه اومار موی رود

دانه ترت بوده اما اندازه آن کووچکار موی بااود بطوور

) مقاومو آن بوه خشوکی0221 (اورای غلت آمریکوا

کلی سورگوم در مقایسه با ترت حاوی مقادیر بیشواری

بیش از ترت بوده و بنابراین موی توانود بوه عنووان یوک

پووروتنین و مقووادیر کماووری روغوون بوووده و رنگدانووه

جایگزین برای کش ترت مورد اساداده قرار گیورد بوه

وارداتی اس

(ترت خواووه ای) پ و
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گزاناودیل ندارد واریاه های تیره رنگ حواوی توانن موی

 ) 6جیووره هووا حوواوی  02در وود علودووه و  82در وود

بااند که قابلی هض پوروتنین آن را کواهش موی دهود

کنساناره بودند که در دو نوب

دب وعصر(سواعاهای

تانن موجود در سورگوم از نووت تاننهوای ماوراک موی

 8و  )02بصورت مصرف خوراد آزاد در اخایار بره ها

بااد تانن های ماراک پوروتنین خووراد را بوا تشوکیل

قرار گرد و مقدار خوراد مصردی بوه گونوه ای تنظوی

هایی با آنها از تجزیوه در اوکمده مصوون موی

اوودکه بطووور میووانگین  5تووا %62از خوووراد هوورروز

کمپلک

دارنووود (داگووولس و همکووواران  )6995توووانن موجوووود

درآخور باقی بماند جهو عوادت دهوی حیوانوات بورای

درسووورگوم بعنوووان یووک موواده ضوود تغریووه ای اثوورات

اساداده از این میوزان کنسواناره در جیوره در طوی یوک

ماضاد و عمودتا مندوی برقابلیو اسواداده ازخوراکهوا و

دا له زمانی چهار هداه ای و به تدریج میزان کنساناره

مواد مغری توسط حیوان دارد تاننهوا بوا تواثیرمندی بور

ادزایش یاد

وورت آزاد

درایند هض اجزای خوراد دردساگاه گوارش میاواننود

در اخایووار گوسوودندان قوورار گرد و

آا و بلود مواد معودنی بوه

بووره هووا بصووورت

هووای اندوورادی قرارگرداووه و میووزان

هض مواد مغری را مخال نمووده و قابلیو هضو آنورا

جداگانووه در قدوو

کاهش دهند کواهش قابلیو هضو چنانچوه بوا ادوزایش

خوراد مصردی و باقیمانده خوراد آنها بطوور روزانوه

مصرف جیره دارای تانن بواال تشودید گوردد موی توانود

ثد اد نمونه خوراد و باقیمانده آن بطور هداگی تهیه

ضریح تددیل خوراد و بازده الاه را مااثر نماید

اده و تا زموان انجوام تجزیوه اویمیایی در دریوزر-02

با توجه به اینکه دانه جو بعنوان خوراد ا لی در جیره

نگهداری گردید ماده خشوک خاکسوار و پوروتنین خوام

بره های پورواری و بوددیل مصورف بسویار زیواد آن در

نمونه های خوراد با اساداده ازروش پیشنهادی (0222

نع دامپروری بخش عمده ای از واردات خوراد دام

 ) AOACتعیین اد دیواره سلودی ( )NDFبا اسواداده

کشور را در بر میگیرد جوایگزینی آن بوا مواده خووراکی

از روش ون سوس و همکواران ( )6996تعیوین گردیود

تودید داخل می تواند از خورو ارز از کشوور جلووگیری

برای تعیین  pHاوکمده در دو روز مانوده کشواار و بوه

نماید با در نظر دااوان اثورات ضود تغریوه ای توانن در

دا له  0ساع بعد از خوراد دهی با اسواداده از دودوه

نشخوارکنندگان و تاثیر آن در کاهش کارایی اساداده از

مری مایع اوکمده اخور اوده وبلدا وله  pHآن تعیوین
6

سووورگوم تعیووین سووطب مطلوووا اسوواداده از ایوون موواده

گردید .مایع اکمده توسط  6الیه ماقال

غرایی و تاثیرآن برویژگیهای الاه اموری ضوروری بوه

برای تعیین نیاروان آمونیاکی مایع اوکمده  62میلیماور

امار موی رود تحقیوق حاضرکواشوی بورای بررسوی

مکعح از آن با 62میلیمار مکعوح اسوید کلریودریک 2/0

اثرات جایگزینی سطوح مخالف دانه سورگوم با دانه جو

نرمال مخلوط اده و نمونه ها در ظروف پلسوایکی در

در جیره بره های پرواری و تاثیر آن بر عملکرد دام موی

دریزر نگهداری ادند.

بااد

مقدار کل نیاروان آمونیاکی با روش مارخوام ( )6960و

واف اوده و

بووا اسوواداده از دسوواگاه  Markham Stillدر طووی دو
مواد و روشها
ایوون آزمووایش در ایسوواگاه تحقیقوواتی خلعوو پواووان
دانشکده کشاورزی دانشگاه تدریز انجوام اود  61راس
بره نرآمیخاه قزل× آرخار -مرینووس بوا میوانگین وزن
 61/6 ± 5/8کیلوگرم در قادح یک طرح کامل تصاددی با
 6تیمار و  6تکرار در هر تیماراامل جیوره هوای بودون
سوووورگوم وسوووطوح  02 12و  82در ووود سوووورگوم
بعنوان جایگزین جو بمدت  92روز تغریه اودند (جودول

مرحله تقطیر و تیاراسیون اندازه گیوری اود در مرحلوه
تقطیر  02میلوی دیاور موایع اوکمده هموراه بوا  2/8گورم
اکسید منیزیوم ( )MgOبه دساگاه تقطیر تزریق اوده و
مایع حا ول از تقطیور در ظردوی حواوی  02میلوی دیاور
اسید بوریک  2/5نرمال جمع آوری گردید پ

از اتموام

مرحله تقطیر با اساداده از اسید سووددوریک  2/6نرموال
تیاراسیون انجام اد مقدار نیاروان آمونیواکی اوکمده
2 Cheesecloth
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بر حسوح میلوی گورم بوا اسواداده رابطوه زیور محاسوده
گردید:
نیاروان آمونیاکی اکمده بر حسح میلی گرم در دیار =  × 6/6 × 6222 ( ÷ 02عدد تیاراسیون)

دات ادزایش وزن روزانه خوراد

همچنین غلظ کل اسیدهای چرا دورار اوکمده نیوز بوا

گردان اینکه

اساداده از روش مارخوام ( )6960تعیوین گردیود انودازه

مصردی و ضریح تددیل خوراد بصورت دوره ای

گیری میزان کل اسیدهای چرا در طی دو مرحله تقطیور

اندازه گیری اد از این رو با رویه  Mixedنیز مورد

و تیاراسیون انجام اد در مرحلوه تقطیور  5میلوی دیاور

تجزیه و تحلیل قرار گرداند

مایع اکمده همراه بوا  62میلوی دیاور سووددات منیزیووم
ااودات اوده در اسوید سووددوریک غلوی ( MgSO4 +

نتایج وبحث

 )H2SO4بووه دسوواگاه تقطیوور تزریووق اووده و گازهووای

اجزای تشکیل دهنده و ترکیدات ایمیایی جیره های

حا ل جمع آوری گردید و بلدا له با ادوزودن معورف

آزمایشی در جدول  6نشان داده اده اس

کل میزان

دنیل داادنین تیاراسیون با اساداده از سود  2/25نرمال

دنل و تانن جیره با اندازه گیری این داکاورها در دانه

انجام اود م قودار اسوید چورا دورار در هور دیاور موایع

سورگوم محاسده گردید (جدول  )6با توجه به اداه

اکمده (بر اساس میلوی دیاور) برابور بوا عودد حا ول از

نسدی مواد مغری بین جو وسورگوم ترکیدات ایمیایی

تیاراسیون (میلی دیاور سوود مصوردی) ضوربدر  62موی

تیمارهای مخالف در دامنه ای تقریدا یکسان قرار

بااد مقدار کل تانن و ترکیدات دنلی باسواداده از روش

داااند مقدار یونجه مورد اساداده در تمامی تیمارها

مککار  0222و با اسواداده از دسواگاه اسوپکاروداومار

یکسان بود بنابراین تداوتهای مواد مغری بین تیمارها

تعیین گردید بره ها در طول دوره پروار در دوره هوای

مربوط به تداوتهای بین مواد مغری در دانه جو و

 02روزه توزین اده ادزایش وزن روزانوه آنهوا تعیوین

سورگوم بود با توجه به در د پروتنین دانه جو

گردید درپایان دوره بره ها کشاار اده و بازده الاه و

( )66/5و دانه سورگوم ( )62/9با جایگزینی دانه

نسد اجزای آن از جمله میزان چربی تعیین اد از نرم

سورگوم با دانه جو و ادزایش مقدار آن در جیره بره

ادزار  SASویرایش  9بورای تجزیوه و تحلیول داده هوای

های پرواری کاهش نسداا اندکی را در میزان پروتنین

بدس آمده اساداده اد مدل آماری طرح به ارح زیور

جیره های آزمایشی ااهد بودی

(جدول  )6طدق

بود:

تحقیقات انجام گرداه توسط انجمن بین ادمللی تحقیقات

yijk  μ  Ti  Period j  (T * Period)ij  eijk
درمدل آماری دوق  yijkنشان دهنده میزان مشاهده

محصوالت مناطق گرمسیری نیمه خشک (ICRISAT
 )0262بساه به ارایط کش

و ویژگیهای انایکی

سورگوم دارای  9/5ادی  66در د پروتنین (با میانگین

برای هر کدام از حیوانات بوده و  Tiنیز نشان دهنده
اثر تیمار مورد نظر  Period jاثر دوره آزمایش (دوره

 66/6در د) می بااد میزان  NDFبیشارین اخالف

های  02روزه) و  (T * Period)ijاثر ماقابل دوره

را بین تیمارها نشان داد که بعل تداوت قابل توجه در

آزمایش در تیمار بود  μو  eijkنیز به ترتیح برابر با
میانگین کل و میزان باقیمانده برای هر کدام از
مشاهدات می بااد حیوانات در اروت آزمایش بر
اساس وزن بلود بندی نشدند درا برای حرف اثرات
مربوطه وزن اودیه بعنوان کوواری در نظر گرداه اده
و در سایر تجزیه های آماری دحاظ گردید با در نظر

میزان  NDFبین دانه جو و دانه سورگوم بود در
خصوص میزان تانن اندازه گیری اده نیز با توجه به
اینکه تنها مقدار تانن موجود در دانه سورگوم اندازه
گیری اد و با در نظر گردان اینکه یونجه و دانه جو
جزو مواد خوراکی داقد تانن طدقه بندی می اوند
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بنابراین ترکیدات دنلی و تانن موجود در این ترکیدات
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اندازه گیری نگردید (جدول )6

جدول  - 1اجزا تشکیل دهنده جیره و تركیب شیمیایي جیره های آزمایشي

تیمارهای آزمایشی
بدون سورگوم

 12در د

 02در د

 82در د

اجزای جیره (در د)
یونجه

02

02

02

02

جو

82

02

62

2

سورگوم

2

12

02

82

ترکیح ایمیایی جیره ها (در د)
ماده خشک

88/8

89/1

89/6

89/5

پروتنین خام

60/1

66/9

66/9

66/8

دیواره سلودی

01/1

05/1

05/6

06/9

دیووواره سوولودی منهووای همووی

65/1

65/6

65

65

سلودز
کل دنل

2

6/621

6/162

6/806

تانن کل

2

2/588

2/181

2/086

با توجه به اینکه حیوانات در اروت آزمایش بور اسواس

اساداده از  12در د دانه سورگوم در جیوره منجور بوه

وزن بلود بندی نشدند برای حرف اثورات مربوطوه وزن

بیشووارین میووزان ادووزایش وزن در حیوانووات آزمایشووی

اودیه بعنوان کوواری در نظور گرداوه اوده و در سوایر

گردیوود در حادیکووه تیمووار چهووارم یعنووی اسوواداده از 82

تجزیه هوای آمواری دحواظ گردیود تجزیوه کوواریوان

در د سورگوم کمارین میوزان ادوزایش وزن را بهموراه

نشان داد که وزن نهایی تح تاثیر وزن اودیوه حیوانوات

داا و

قرار گرد با این حوال وزن اودیوه بر وداتی نظیور کول

ادزایش وزن معنی دار بود ()P<2/26

ادزایش وزن بدن ماوسط ادوزایش وزن روزانوه مقودار

بخوبی مشخص اده اس که مقادیر اندد تانن ماوراک

خوراد مصردی روزانوه و ضوریح تدودیل خووراد بوی

درجیره میوزان تودیود را در نشوخوار کننودگان کوچوک

تواثیر بووود ناوایج مربوووط بووه میوانگین حووداقل مربعووات

ادزایش می دهد ودی مقوادیر زیواد ایون مواده موی توانود

ادزایش وزن حیوانات آزمایشوی در دوره هوای مخالوف

مضر بااد اهمی مقدار تانن مصرف اده با توجوه بوه

بور اسواس ناوایج

اثرات مثد مصرف مقادیر ماوسط از ایون مواده موورد

این جدول مرحله پروار بر میزان ادزایش وزن حیوانوات

توجووه ویووژه ای قوورار گرداووه اسو (آرتو

و همکوواران

تاثیر معنی داری داا ( )P<2/25به طوریکوه دوره اول

 )6999بری ( )6985در آزمایش خودکاهش معنی داری

(دوره  02روزه اول) با میانگین  1/51کیلووگرم کماورین

را در ادزایش وزن روزانه بره های مصرف کننده جیوره

و دوره سوم پوروار (دوره  02روزه سووم) بوا میوانگین

حاوی سطوح باالی تانن ( 92-01گرم در کیلوگرم مواده

 5/20کیلوگرم بیشارین ادزایش وزن زنده در حیوانوات

خشک) گزارش نمود اما تغریه سوطوح معاودل توانن بوه

اثر تیموار نیوز در آزموایش

میووزان کماوور از  52گوورم در کیلوووگرم اسوواداده از مووواد

حاضوور معنووی دار بووود ( )P<2/26تیمووار دوم یعنووی

مغری در دساگاه گوارش را بهدوود بخشوید کوه توا حود

پروار در جدول  0گزارش اده اس

آزمایشی را به همراه داا

وزن اودیووه حیوانووات آزمایشووی نیووز در میووزان

نشریه پژوهشهاي علوم دامی /جلد  22شماره  /1سال1311

 22حسینخانی ،تقی زاده و ...
زیادی بواسطه کاهش تجزیه پریری پروتنین در اوکمده

مشخص اد که این حیوانات با ادزایش مقدار تانن جیره

و بدندال آن قابلی دسارسی بهاور بوه اسویدهای آمینوه

مصرف خوراد را به گونه ای کواهش دادنود کوه میوزان

(عمدتا اسیدهای آمینه ضوروری) در روده کوچوک روی

تانن دریادای از حد مشخصی تجاوز ننماید با توجه بوه

داده اس و ( بووری و مووک نوواا  6999مووین و همکوواران

اینکه مقدار کل تانن مصردی در تیمارهای دوم سووم و

 )0221در آزمایش حاضر باالترین میزان ادوزایش وزن

چهارم به ترتیح  00/1 02/1و 00/5گرم بود با ادزایش

حیوانات در تیمار دوم یعنی جایگزینی 12در د جوو بوا

در د سورگوم جیره مصورف خووراد طووری تنظوی

سورگوم دیده اد که کمارین میزان تانن را بعد از جیره

گردید که کل مقدار توانن دریوادای بویش از حودود 00/5

ااهد دارا بود در تیمارهای  1و  6که میوزان سوورگوم

گرم نشود با توجه به کمار بودن ادزایش وزن حیوانات

و به تدع آن تانن ادزایش یاد یک روند نزودی در میزان

در تیمار چهارم احاماال مقادیر بیشار تانن در جیره ایون

ادزایش وزن حیوانات به چش می خورد (جودول  )0بوا

حیوانات بورای آنهوا مضور بووده و بوا کواهش مصورف

محاسده میزان تانن مصردی توسط حیوانوات آزمایشوی

خوراد سعی در تعدیل اثرات زیاندار آن داااه اند

جدول  -2میانگین حداقل مربعات افزایش وزن (كیلوگرم) حیوانات آزمایشي تغذیه شده با مقادیر مختلف دانه جو و سورگوم

تیمارها

بدون سورگوم

 12در د

02در د

 82در د

خطای معیار

مرحله
6

0/08

6/51

0/50

6/89

2/81

0

6/85

5/16

5/11

0/50

2/81

1

5/51

6/06

5/61

6/51

2/81

60/11b

61/06a

61/08b

66/99b

-

جمع

درجه آزادی
ورت

سطب احامال
مخر

اثر دوره

0

06

2/69

اثر تیمار

1

60

2/26

اثرماقابل تیماردر

1

06

2/66

زمان
بری و مانلی ( )6986در مقایسه ای با جیوره هوای داقود

اساداده نمودند مصرف خوراد کاهش یاد اما ادوزایش

تانن گزارش نمودند که مصورف ( L. corniculatusبوا

وزن وزن الاه و نسد الاه در مقایسه با گروهی کوه

مقادیر کمار از  52گرم در کیلوگرم تانن در ماده خشوک

مکمل پلی اتیلن گلیکول (بعنوان باند کننوده و غیور دعوال

جیره) در بره ها تاثیر مثدای بر ابقوای نیاوروان در ایون

کننده تانن) دریادو نمودنود بهدوود یادو

موناوسوی و

حیوانات دارد بطور مشابهی درایجر و هارتدیلد ()6900

همکاران ( )6991ضمن ارایه گزارای مشابه  01در د

ادزایش ابقای نیاوروان را در بوره هوای تغریوه اوده بوا

بهدود در ادزایش وزن زنده در بره های مصورف کننوده

کنجاده سویای دوراوری اوده بوا توانن ماوراک گوزارش

از گیاه  ( Holcus lanatusبا  66/5گرم تانن ماوراک

کرده بودند وانگ و همکواران ( 6996و  )6991مشواهده

در کیلوگرم ماده خشک) مشاهده نمودند

نمودند در میش هایی که از گیواه ( L. corniculatusبوا

وانگ و همکاران ( )6991مویش هوای اویرده را بوا

 16گرم تانن ماراک در کیلوگرم ماده خشوک) در مراتوع

جیره های حاوی سطوح  66/5گرم توانن ماوراک کوه بوا
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تاثیر استفاده از مقادیر مختلف دانه سورگوم در جیره برعملکرد و خصوصیات الشه بره هاي هیبرید قزل× آرخار -مرینوس
پووروپیلن گلیکووول دووراوری اووده بووود تغریووه نموووده و

کیلوگرم ماده خشک مصردی) کاهش معنوی داری را در

ادزایشی به میزان  06در د در تودید اویر ایون میشوها

مصرف اخایواری خووراد باعوی موی گوردد در حادیکوه

گوزارش نمودنوود و بیووان کردنوود کوه ایوون ادووزایش تودیوود

مقادیر ماوسط یا ک تانن (کمار از  52گورم درکیلووگرم

احاماال بددیل ادزایش قابلی دسارسی به اسیدهای آمینه

ماده خشک مصردی) بر این ویژگی بی تاثیر اس (بوری

و بووویژه مایووونین و دیووزین حا وول اووده اس و

تووانن

و دانکن )6986

موجود در سورگوم ازنوت ماراک می بااد که این نووت

بری و مک ناا ( )6999نشان دادند که کوه اثورات مندوی

هایی پروتنینهوای خووراد را

مصرف ( Lotus pedunculatusبا مقوادیر بویش از 52

از تجزیه دراکمده مصون می دارد (داگلس و همکاران

گوورم در کیلوووگرم تووانن در کیلوووگرم موواده خشووک) بوور

ها وابسواه

مصوورف اخایوواری خوووراد گوسوودندان چوورا کننووده در

به  pHمی بااد (جونز و منگان  )6900در اویردان کوه

مراتع زمانی که هموان گوسودندان از L.corniculatus

هوای مزبوور اکسواه اوده و

(با تنها  16-66گرم در کیلوگرم تانن در کیلووگرم مواده

هض و جرا اسیدهای آمینه آزاد از دوازدهه را مقدور

خشک) مصرف نمودند بروز ننمود هرواس و همکاران

می سازد بنابراین با توجه به بیشار بودن ادوزایش وزن

( )0221مقادیر ماداوتی از عصاره حواوی توانن ماوراک

تیمار دوم در آزمایش حاضور احامواال سوطب توانن ایون

( 6/5 2/5 2و  1گرم به ازای هر کیلوو گورم وزن زنوده

جیره ها در حدی بوده که با بهدود دادن ابقای نیاوروان

حیوان در روز که معادل  81 08 2و 611گورم توانن در

و یووا ادووزایش قابلیوو دسارسووی بووه اسوویدهای آمینووه

کیلوگرم ماده خشک جیره بود) را به اکمده گوسودندان

ضروری نظیر مایونین و دیزین منجور بوه ادوزایش وزن

تزریق نموده و مشاهده کردند که تمامی گوسدندان بجز

بیشار در حیوانات آزمایشی گردیده اس

گروه مصرف کننده  611گرم در کیلوگرم توانن تموامی

میووانگین حووداقل مربعووات خوووراد مصووردی حیوانووات

خوراد داده اده را مصرف نمودند در این گوسودندان

آزمایشی در دوره های مخالف پروار بر حسح کیلوگرم

وودر

تانن ها با تشکیل کمپلک

 )6995با توجه به اینکه پایداری این کمپلک
 pHاد می کند کمپلک

در جدول  1گزارش اده اسو

تیمارهوای آزمایشوی و

مصوورف اخایوواری خوووراد بعوود از  5-1روز بووه
رسید

وزن اودیه بره ها بور میوزان مصورف خووراد مصوردی

اثوور تووانن قابوول هیوودرودیز نیووز بسوواه بووه مقووادیر مووورد

توواثیری ندااوواند ضوومن اینکووه بررسووی میووزان خوووراد

اسوواداده ماغیوور بوووده اسوو

مکسوووینی و همکوواران

مصردی در طی دوره های  02روزه نیوز حواکی از عودم

()6988کاهش معنی داری را درمیزان مصورف خووراد

تدوواوت در میووزان خوووراد مصووردی بووین گروههووای

در گوسدندان تغریه اده با گونه گیواهی Terminalia

آزمایشووی بووود امووا گوورایش بووه معنووی دار اوودن توواثیر

 oblongataکووه حوواوی سووطوح ماوسووط تووانن قابوول

تیمارهای آزمایشی بر خووراد مصوردی بوه چشو موی

هیدرودیز بود ( 16گرم درکیلوگرم ماده خشک) مشواهده

خورد ( )P<2/21تیموار دوم (جیوره حواوی  12در ود

ننمودنوود امووا همووان حیوانووات بهنگووام تغریووه از نوووعی

سورگوم) از نظر عددی بیشارین و تیمار چهارم (جیوره

درخاچه با نام  Clidemia hirtaبا سوطوح بواالی توانن

حاوی 82در د سوورگوم) کماورین میوزان مصورف را

(بوویش از  52گوورم در کیلوووگرم موواده خشووک) مصوورف

بین جیره های آزمایشوی دارا بودنود در ضومن در طوی

خوراد خود را کاهش دادند اوو و همکاران ( )6990بوا

دوره هووای  02روزه آزمووایش دوره سوووم بیشووارین و

اساداده از اسوید تانیوک بوه میوزان  8گورم بوه ازای هور

دوره اول کماوورین مقوودار خوووراد مصووردی را بوورای

کیلوووگرم وزن زنووده گوسوودندان مشوواهده نمودنوود کووه

حیوانات به همراه داا

مصرف اخایاری خوراد بطورقابل توجهی ( از  68گورم

مشخص اده اس کوه مصورف گونوه هوای گیواهی بوا

به  0/5گرم به ازای هر کیلوگرم وزن زنده) کاهش یاد

سطوح باالی تانن ماراک ( عموموا بویش از  52گورم در

سه مکانیس ا لی برای تو یف اثرات مندوی توانن بور

نشریه پژوهشهاي علوم دامی /جلد  22شماره  /1سال1311

 33حسینخانی ،تقی زاده و ...
مصرف خوراد بیان اده اس کوه عدارتنود از :کواهش

معنووی داری بووین تیمارهووا درمصوورف خوووراد وجووود

خوش خووراکی موواد غورایی کواهش سورع هضو و

ندااوو ودووی مصوورف خوووراد در تیمووار چهووارم بووا

توسعه ارایط ناسازگار و ایجاد ندرت یوا ایجاداورایط

بیشارین در د سورگوم بطور ملموسی کمار از سوایر

عدم رغد به مصرف خووراد حواوی توانن (دروتووس

گروهها بود(جدول)1

وهمکوواران  )0226در آزمووایش حاضوور اگرچووه تدوواوت
جدول  - 3میانگین حداقل مربعات خوراک مصرفي روزانه حیوانات آزمایشي در دوره های مختلف پروار(كیلوگرم)

تیمارها

بدون سورگوم

 12در د

 02در د

 82در د

خطای معیار

مرحله
6

1/01

1/59

1/26

0/58

2/69

0

1/60

1/65

1/66

0/81

2/69

1

1/60

1/59

1/01

0/90

2/69

میانگین کل

1/68

1/55

1/61

0/00

-

درجه آزادی
ورت

سطب احامال
مخر

اثر دوره

1

06

2/16

اثر تیمار

0

60

2/21

اثرماقابل تیماردر

1

06

2/61

زمان
برخی محققین نشان دادند که توداوم مصورف توانن موی

دوناوان و بروکر( )0226نشان دادنود کوه بواکاری هوای

تواند باعی ایجاد سازش به این ترکیح در حیوانات اده

پروتنودیایک که در مراحل اودیه به تانن حساسی دارند

و اثرات مندی آن کاهش یاداه یوا کوامل از بوین موی رود

مووی تواننوود پوو

از یووک دوره کوتوواه عووادت پووریری

(بری  6985و سادینکوف )0222این پدیوده در آزموایش

ماابودیس خود را تغییرداده و واکنش نشان دهند

حاضر نیز ملموس بود چرا کوه بوا توجوه بوه داده هوای

کاهش در خوش خوراکی می تواند از طریق واکنش بوین

جدول  1ملحظوه موی اوود کوه میوانگین ادوزایش وزن

تانن ها و موکوپروتنینهوای بوزاق یوا از طریوق واکونش

حیوانات در دوره  02روزه اول برابر بوا  1/51کیلووگرم

6

مساقی با گیرنده های مزه و تحریک یک ح

انقداضی

بود در حادیکه در دوره های بعدی به ترتیوح بوه  6/11و

ورت گیرد (مک دنود  )6906دربسیاری از گونه هوای

 5/20کیلوگرم رسید و این روند حاکی از بهدود ادوزایش

علدخوار بخش عموده ای از خووراد مصوردی برگونوه

وزن دامها با گرا زمان بود ادزایشوی هور چنود غیور

های گیواهی دارای سوطوح بواالی توانن اسواوار بووده و

معنی دار را نیز در مقدار خوراد مصردی در طوی دوره

پروتنین های غنی از پرودین در بزاق آنهوا بودوور یادو

های  02روزه ااهد بودی (جدول  )1بطوری کوه مقودار

می اود (رابینزو همکاران  )6980ایون پروتنینهوا تووان

آن از  1/60کیلوگرم به  1/10کیلووگرم رسوید بنوابراین

بوواالیی بوورای اتصووال بووه تووانن دارنوود ( کومووار وسووینگ

می توان چنوین نایجوه گردو کوه اثورات مندوی توانن بوا

 )6986کمپلک

های پروتنینی غنی از تانن -پورودین کوه

اساداده از جیره های حاوی این ماده در دراز مدت و بوا

در ایوون حیوانووات تشووکیل مووی اووود بوور خوولف سووایر

سووازش پووریری حیوانووات بووه موورور کوواهش مووی یابوود
Astringent sensation

1
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های تانن -پروتنین در تموامی دامنوه هوای pH

از پرودین را تراوب موی نماینود در حادیکوه در گوسودند

این امر ممکن اسو اثورات

بعنوان مثال این پروتنینها تنها زمانی تودید می اوند که

مندی تانن را بور خواوخوراکی و بنوابراین بور مصورف

حیوان جیره های غنی از تانن مصورف نمایود (رابینوز و

خوراد از بین برده وهض خوراکهوای غنوی از توانن را

همکاران )6980

بهدود بخشد( رابینز و همکاران )6980

میانگین حداقل مربعات ضریح تددیل خووراد حیوانوات

بنظر میرسد در طی سیر تکامل حیوانات مکانیس هوای

آزمایشووی در دوره هووای مخالووف پووروار در جوودول 6

کمپلک

دساگاه گوارش پایدار اس

بوددیل اینکوه برخوی از ناوایج بدسو

عادت پریری ماداوتی برای مصرف گیاهان غنی از توانن

گزارش اده اس

در علدخووواران توسووعه یاداووه اسو (رابینووز و همکوواران

آمووده داده هووایی پوورت بشوومار مووی ردانوود نوواگزیر از

 )6980حیوانات چراکننده بطور ثابای پروتنینهوای غنوی

محاسدات آماری حرف گردیدند

جدول  - 4میانگین حداقل مربعات ضریب تبدیل خوراک حیوانات آزمایشي در دوره های مختلف پروار(كیلوگرم)

تیمارها

بدون سورگوم

 12در د

 02در د

 82در د

میانگین

مرحله
6

66/1±6/5

61/9±0/6

62/1±6/25

60/86±6/6

61/6±2/8

0

66/9±6/6

66/6±6/6

62/1±0/26

62/16±6/6

66/6±2/0

1

9/1±6/5

62/9±6/0

60/6±6/02

60/18±6/6

66/1±2/1

62/9±2/9

66/9±6

66/6±2/9

61/0±2/8

میانگین کل

درجه آزادی
ورت

-

سطب احامال

مخر

اثر دوره

0

9

2/20

اثر تیمار

1

60

2/60

اثرماقابل تیماردر زمان

1

9

2/25

ناایج بدس آموده حواکی از ایون بودنود کوه تیمارهوای

سادینکوف )0222تداوم مصورف توانن موی توانود باعوی

آزمایشی تواثیری بور ضوریح تدودیل خووراد مصوردی

ایجاد سازش به این ترکیوح در حیوانوات اوده و اثورات

حیوانات آزمایشی نداااند در حادیکه دوره هوای تعیوین

مندی آن کاهش یاداه یا کامل از بین می رود هموین امور

ضووریح تدوودیل خوووراد ( دوا وول  02روزه ) تمایوول بووه

نیز باعی بهدود خووراد مصوردی در دوره هوای بعودی

بروز اخوالف معنوی دار دااواند ( ) P = 2/20دوره 02

گردیده اس (جدول )6

روزه اول آزمووایش همووراه بووا بوواالترین میووزان ضووریح

دراسنجه های اکمده ای و مددوعی مرتدط با تیمارهوای

تددیل خوراد بود که ادداه در دوره های بعدی مقدار آن

اگرچوه تدواوت

آزمایشی در جدول  5گزارش اده اس

ایوون پدیووده را مووی توووان بووه عووادت یووادان

معنی داری بین تیمارها مشاهده نشود اموا تیموار بودون

میکروارگانیسمهای اکمده یا خود حیوان به اثرات سمی

سورگوم از نظور عوددی کماورین میوزان کول اسویدهای

تانن در طول زمان نسد داد معنی دار بودن اثر ماقابل

چرا درار اندازه گیری اده را دارا بوده و در عین حال

تیمار × زموان در ضوریح تدودیل خووراد مصوردی نیوز

باالترین میزان نیاروان آمونیاکی اکمده را نشان دادند

ااهدی براین مدعاس ( )P<2/25همانطورکه قدل نیوز

 pHاووکمده و pHمووددوت نیووز تدوواوت معنووی داری بووین

بهدووود یادو

اااره گردیود طدوق نظور محققوین مخالوف (بوری 6985
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تیمارها نشان ندادند اما روند تغییرات  pHمددوت بسیار

جادح توجه بود ( نمودار )6

جدول  -5فراسنجه های تخمیر شکمبه ای و  pHشکمبه و مدفوع در تیمارهای آزمایشي

بدون سورگوم

تیمارهای آزمایشی
کووول اسووویدهای چووورا دووورار

9/1±6/1

)(mg/dl
نیاووووووووروان آمونیوووووووواکی

6/6±2/6

 12در د

02در د

60/6±1/0

65/1±6/6

6/0±2/6

6/1±2/1

 82در د
61/0±1
2/9±2/1

P value
2/06
2/06

)(mmol/dl
 pHاکمده

1/9±2/6

1/1±2/1

1/6±2/6

1/1±2/0

2/61

 pHمددوت

0/9±2/6

0/1±2/0

0/1±2/8

0/6±2/6

2/66

اگرچه تاننها تاثیر عمده خود را بر پوروتنین اعموال موی

پروتنین در اکمده در نایجه مقدار بواالی توانن بوود در

نمایند اما می توانند کربوهیدراتها و بویژه هموی سولودز

آزمووایش حاضوور اگرچووه تدوواوت معنووی داری در میووزان

سلودز نشاساه و پکاین را نیوز تحو تواثیر قورار دهنود

نیاروان آمونیاکی بین تیمارهوا مشواهده نشود ودوی بوا

(بری و مانلی  )6986برای مدتهای مدیدی اثر تاننها بور

ادزایش در د سورگوم یا میزان تانن جیوره یوک رونود

تجزیه دیدر یا ادیاف گیاهی بعنوان یوک اثور ثانویوه ضود

کاهشی در مقدار آن دیده اد بطوریکه گروه چهوارم یوا

با وجود این مطادعات ماعددی

تیمووار  82در وود سووورگوم کماوورین مقوودار نیاووروان

نشان داده اند که تجزیوه دیدور در اوکمده موی توانود در

آمونیاکی را از نظر عددی دارا بود (جدول  )5آهرونی و

حیواناتی که جیره های غنی از تانن مصرف موی نماینود

همکاران  6998نیز نشان دادند که تاثیر تاننهوا برتجزیوه

کاهش یابد (بری و مک ناا  )6999با وجود ایون ناوایج

پروتنین اساسا مدانی بر کاهش بخش سوریع اداجزیوه و

آزمووایش حاضوور نشووان داد کووه تیمارهووای آزمایشووی

کاهش در نرخ تجزیه پریری پروتنین می بااد

برمیزان کل اسیدهای چرا درار بی تاثیر بودند (جودول

اگرچووه تیمارهووای آزمایشووی توواثیر معنووی داری بوورpH

)5

مووددوت ندااوواند ودووی بووا توجووه بووه رونوود کاهشووی pH

کاهش تجزیه پوروتنین در اوکمده اوناخاه اوده تورین

همزمان با ادزایش میزان سورگوم جیره به نظر میرسود

ومهمارین تاثیر تانن به امار میرود (موک دنوود )6906

که احاماال تیمارهای آزمایشوی منجور بوه تغییور محول

میل ترکیدی تانن با ایون ملکودهوا بسویار بواالبوده و pH

هض مواد مغری اده اند تاننها معمووال قابلیو هضو

تغریه ای بشمار می رد

توانن  -پوروتنین

پروتنین را تح تاثیر قرار می دهند اموا موی تواننود بوه

معادل اوکمده بورای تشوکیل کموپلک

بطوور کلوی ایون کواهش در تجزیوه

درجات ماداوتی سایر اجزای خوراد را نیز مااثر نمایند

پروتنین مربووط بوه تودیود کماور نیاوروان آمونیواکی و

(کومووار و سووینگ  )6986یقینووا تغییراتووی کووه بواسووطه

جریان بیشار نیاروان آمونیاکی از اکمده بوه دوازدهوه

مصرف تانن در هضو ایجواد میشوود عمودتا بوه تغییور

می بااد (بری و مانلی  )6986توورنرو همکواران 0225

ادگوی تخمیور در اوکمده و بودندال آن تغییور در هضو

بسیار مناسح اس

در آزمووایش خووود کوواهش نیاووروان اوره ای خووون را

روده ای مواد مرتدط اس

گوووزارش نمودنووود در آن آزموووایش مصووورف گیووواه

ددعی از طریوق موددوت ددیلوی بور کواهش قابلیو هضو

 Lespedezaحاوی تانن منجر به کواهش نیاوروان اوره

خوراد در اثر تانن اس ( دروتوس وهمکواران )0226

ای خون در بزها گردید که بوددیل کواهش میوزان تجزیوه

کروگر و همکاران ( )0262نیز در گزارش خوود بوه ایون

در هر حال ادزایش نیاروان
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نکاه اااره نمودند که تانن محل تخمیور موواد مغوری در

ندود با روش معمول مورد تجزیه و تحلیل قورار گردو

دسواگاه گوووارش را تغییور داده و منجوور بوه تغییوورpH

بر اساس ناایج بدس آمده تدواوت معنوی داری از نظور

مددوت گردید

وزن الاه بوین تیمارهوای آزمایشوی وجوود دااو کوه
دات الاوه در جودول 1

بوورای وزن الاووه گوورم وزن الاووه سوورد و وزن الاووه

همانطور که قدل نیوز تکور گردیود بوا

بوودون دمدووه ایوون تداوتهووا رونوود مشووابهی را نشووان داد

توجووه ب وه تدوواوت معنووی دار در وزن اودیووه تیمارهووا در

(جوودول  )1در وود الاووه تدوواوت معنووی داری را بووین

میانگین حداقل مربعات برخی
گزارش اده اس
تجزیه آماری

تیمارها نشان نداد

ودات دووق وزن اودیوه بعنووان کورایو

درنظر گرداه اده و در

وورتی کوه اثور آن معنوی دار

جدول - 6میانگین حداقل مربعات برخي صفات الشه (كیلوگرم)

 12در د

بدون

02در د

 82در د

سورگوم

خطوووووووای P value
معیار

11/9±6/6ab

11/6±2/9

51/1±0/0

50±6/6

-

2/20

2/69a

2/08c

2/00 ab

2/06ab

2/26

2/229

وزن الاه گرم (با دمده)

a

16/8

a

16/1

b

b

01/9

2/98

2/26

وزن الاه سرد(با دمده)

16/0 a

16 a

01/0 b

01/0 b

2/90

2/229

وزن الاوووه سووورد(بدون

00/5 a

00/1 a

01/6 b

01/5 b

2/80

2/229

وزن نهایی
ماوسوووط ادوووزایش وزن

a

b

b

روزانه
00/1

دمده)
در د الاه

50/0

52/9

68/1

69/6

0/61

2/1

چربی زیر پوسای

2/10

2/56

2/10

2/10

2/61

2/0

چربی محوطه بطنی

2/8

6

2/1

2/5

2/1

2/00

وزن دمده

0/6±2/5

0/0±2/6

1/8±2/1

6/1±2/5

-

2/21

کل چربی قابل جدا ادن

6 ±2/5

6/0±2/6

6/6±2/6

5 ±2/1

-

2/26

برخووی از آزمایشووات انجووام گرداووه (واسوواا و همکوواران

آزمایش حاضر بود احامواال حیوانوات مورکور بواسوطه

 0220پیریلو و همکاران  )0222حاکی از ایون اسو کوه

سن کمار بوه میوزان بیشواری تحو تواثیر اثورات مندوی

تانن جیره وزن نهایی را دربره های پرواری کاهش داده

ترکیدات دنلی در مقایسه با آزمایش حاضر گردیده اند

اس ضمن اینکه ادزایش وزن روزانه و وزن الاه سرد

ادووزایش وزن در حیوووان بووه میووزان پووروتنین و انوورای

نیز تح تاثیر تانن کاهش یادانود در آزموایش واسواا و

دریووادای بسوواگی دارد کووایاو و همکوواران  6998بووراین

همکاران  0220مقدار کل ترکیدات دنلوی جیوره در جیوره

باورند که مصرف تانن در گوسدند باعی کمدود پروتنین

های حواوی توانن  6/60و مقودار کول توانن ماوراک 2/1

قابل تجزیه در اوکمده اوده و بنوابراین میاوانود باعوی

در د بود این در حادیسو کوه حوداقل مقودار ترکیدوات

کوواهش هض و دیدوور و کوواهش وزن گووردد در آزمووایش

دنلی و تانن در آزمایش حاضر  6/6و  2/1در ود بوود

حاضر نیز کاهش وزن حیوانات در تیمار چهارم را موی

با توجه به اینکه سن بره ها و وزن اوروت دوره پوروار

توان نااوی از کواهش تجزیوه پوریری پوروتنین کواهش

در آزمووایش واسوواا و همکوواران  0220بسوویار کماوور از

پروتنین قابل دسارس برای میکروارگانیسمهای اوکمده

نشریه پژوهشهاي علوم دامی /جلد  22شماره  /1سال1311

 32حسینخانی ،تقی زاده و ...
کاهش هض دیدر و بدندال آن کاهش در میوزان ادوزایش

ادووزایش وزن نا وول اوود بووا توجووه بووه ناووایج حا وول از

دانلووی و همکوواران  6906نشووان

پژوهش حاضر جایگزینی  12در د از دانه جوو توسوط

وزن حیوانووات دانس و

دادند که پروتنین خام در جیره های با تانن کمار قابلیو

دانه سورگوم به گونه ای کوه کول میوزان توانن دریوادای

هض بیشاری نسد به جیوره هوای دارای توانن بیشوار

توسوط حیوووان در محوودوده کماور از  2/1در وود بااوود

دارد بنابراین در تیمار دوم بواسطه میزان کمار تانن در

بهاوورین عملکوورد را در بووره هووای پوورواری ( وحاووی در

مقایسه بوا تیمارهوای سووم و چهوارم احاموال داده موی

مقایسه با گروه ااهد ) نشان داد و بدندال آن با ادزایش

اود که قابلی هضو پوروتنین بواالتر بووده و بنوابراین

در د جایگزینی جو توسوط سوورگوم عملکورد حیووان

علوه بر بهدود ضریح تددیل غرایی ادزایش وزن بره هوا

کوواهش یاد و

ادداووه بایسووای در نظوور داا و کووه بوورای

در این تیمار بیشار از سایر گروهها بوده اس

حصول ناایج دقیقار نیاز به اسواداده از تعوداد بیشواری
دام می بااد با توجه به تعداد کو حیوانوات آزمایشوی

نتیجه گیری كلي

مووورد اسوواداده در ایوون پووژوهش تو وویه مووی اووود تووا

ناایج این آزمایش نشان داد که بوا جوایگزینی بخشوی از

آزمایشات تکمیلی با تعداد بیشاری حیوان انجام پریرد

دانووه جووو توسووط دانووه سووورگوم در جیووره بووره هووای
پرواری می توان به سطب مناسدی از عملکرد دام بوویژه
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