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 شکمبه یآوپروتوز تیو جمع یریتخم اتیخصوص ،هضمتیقابلبر  تونیزتفالهاز  استفاده ریتأث

 عربي انگوسفند
 

 2طاهره محمدآبادی و 2، محسن ساری*2، مرتضي چاجي1گراوندآزاده

 
 10/1۲/۹۴تاریخ پذیرش:           ۲۹/۷/۹۳تاریخ دریافت: 

 ين خوزستانانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامد ،دانشکده علوم دامي و صنایع غذایي ،داميگروه علوم ،آموخته كارشناسي ارشددانش 1
 گروه علوم دامي دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان  دانشيار ۲
  chaji@ramin.ac.ir :E mailمسئول مکاتبه: *

 
 دهیچک

 .های هضمی و تخمیری تاثیر گذار باشدتفاله زیتون حاوی ترکیباتی است که ممکن است بر فراسنجهزمینه مطالعاتي: 

 یهاهفراسنج ،هضم خصوصیاتبر  رهیبخش متراکم ج با تونیزتفاله ینیگزیجا اثر یبررسبه منظور  شیآزما نیا هدف:

 یهارهیج ریو تخم هضمتیقابلابتدا  درروش کار: انجام گرفت.  گوسفندشکمبه  ییآوپروتوز تیجمع وخون  ،یتخمیر

هضم  و دگازیتولدرصد( با استفاده از روش  ۴۰/2۳و  ۶۰/15، 8۰/7صفر، ) تونیزتفالهمختلف  ریمقاد یحاو یشیآزما

بر  تونیزتفالهد درص ۶۰/15و  8۰/7، ۰قبل ) مرحلهاز  دهیبرگز یهارهیجبا  بعدشد. در مرحله  یریگاندازه یادو مرحله

 نجاما یتصادف کامالًدر قالب طرح  لوگرمیک 2/۳۳±5 نیانگیبا م یعربگوسفند  رأس 12 با یشیآزما ،اساس ماده خشک(

 یاروده-یاهضم شکمبه تیقابل بر تونیز تفاله اثر. شدند هیتغذ یشیآزما یهارهیج با روز ۴5 مدت به هادام. شد

 لیانسپتنشان داد که  یشگاهیزماآ بخش جینتانتایج: . شد یبررسای با روش هضم سه مرحلهنیز ی برگزیده هارهیج

رهیج اثر(. >۰5/۰Pبود ) شاهد رهیاز ج شتریب تونیزتفالهدرصد  ۶۰/15و  8۰/7 یحاو یشیآزما یها رهی( جb) دگازیتول

 یریتأث هارهیماده خشک ج هضمتیقابلو  مصرفاما بر  ،شد (>۰5/۰P) داریمعن NDF و نیپروتئ ،یآل ماده هضمبر  ها

. (>۰5/۰P) افتیکاهش  رهیدر ج تونیزتفاله مقدار شیافزا با ییپروتوزوآ تیجمع و یاکیآمون تروژنی. غلظت نتداشن

 افتی شیافزاشاهد  رهیبه ج نسبت تونیزتفاله درصد ۶۰/15 یحاو رهیج در گوسفندان خون کلسترول و گلوکز

(۰5/۰P<) .های حاوی تفاله زیتون نسبت به شاهد بیشتر بود جیرهای در درصد هضم روده(۰5/۰P<). گیری نتیجه

تفاده از ارزان تفاله، اس متیو قتفاله زیتون بر هضم و تخمیر  یمنف ریعدم تاث و شیآزما جیتوجه به نتا بانهایي: 

 اطراف ژهیبو گوسفندان رهیج دربخش متراکم  با نیگزیبه صورت جا رهیج دردرصد  ۶۰/15سطح  تا تونیزتفاله

 .گرددیم هیتوص آن دیتول مراکز ریسا و یکش روغن کارخانجات
 

  یشگاهیآزما هضم ،یخون یها فراسنجه ،ییایمیش بیترک ،دگازیتول کیتکن تون،یز تفاله: یدیکل ناگواژ

 

  مقدمه

 نزوالت کمبود و خشک مهین و خشک یمیاقل طیشرا

 موجب یزراع داتیبا کاهش تول همراه رانیا در یسمانآ

 نهیهز از یتوجه قابل بخش دامهیتغذ تا است شده

 یناش یهادرآمد و دهد اختصاص خود به را یدامپرور

 رانیدر ا .سازد را متأثر یدام یهافراورده دیاز تول

mailto:chaji@ramin.ac.ir
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 و تیجمع رشد جهینت در یدام یهاهفراورد یتقاضا برا

ز ا. استداشته یافزون روز رشد ،یاقتصاد یهاشرفتیپ

 یهاروش یریبکارگ و یتکنولوژ شرفتیپ با یطرف

 از یاریبس ،ییغذا مواد یفرآور و لیتبد یبرا نینو

 انسان ییغذا منابع با رقابت قابل یدام خوراک منابع

گندم و  ،ذرت دانهاز  توانیم آنها جمله از که استشده

 ایو  ینیئپروت منابع ینیگزیجا ضرورت لذا ،برد نامجو 

 نهیو هز بوده انسان استفاده مورد کمتر که ییزایانرژ

ابرغانی ) شودیاحساس م ،استها کمتر آن دیتول

1۳8۶) . 

 و دیتول صنعت یفرع محصول تون،یز خام تفاله

 تون،یز ریشامل خم که است تونیز روغن یفرآور

 که استروغن استخراج نشده ماندهیهسته، آب و باق

کربنه است  18 و 1۶ چربیدهایاس ییباال ریمقاد یحاو

شامل  تونیزتفالهچرب  یدهایدرصد اس 9۶به  کیو نزد

 دیاس مقدار. باشدیم کیاولئ دیو اس کینولئیدلیاس

 استشده گزارش درصد 7۰ تونیز روغن کیاولئ

به عنوان منبع  دتوان یم که (1۳87نظری و همکاران )

  .ردیمورد استفاده قرار گ دامهیتغذدر  یانرژ

 خوراک در تانن وجود ،باشدیمتانن  یحاو تونیزتفاله

هرواس و همکاران ) pH و اکیآمون غلظت کاهش موجب

 نی. اشودیم شکمبه (2۰1۰کروگر و همکاران  و 2۰۰۳

ها، پروتوزآ باکتری رشد کننده مهار عنوان به باتیترک

سوئینی و  مک) شکمبه یهاسمیکروارگانیمو سایر 

مین و همکاران و  2۰۰5مین و همکاران ، 2۰۰1همکاران 

 یدهایشده که اس مشخص. دنشویممحسوب  (2۰۰2

تانن  ووجود دارد(  تونیزتفالهآنچه در  ری)نظ چرب

هیتجز یهایباکترها، قارچ میمستق یمهارکنندگ ییتوانا

 دندار را پروتوزوآ تیجمع کاهشو  افیال کننده

و  استرابل-، شوماخر199۴آلیستر و همکاران مک)

  .(2۰۰۴و یانزدوئینز  2۰۰9همکاران 

 به هاخوراک نیپروتئ استفاده تیقابل قیدق برآورد یبرا

 محدودکننده عوامل ریسا ای و تانن حضور در ژهیو

 هضم یهابه داده ازین ،نیپروتئ یاشکمبه یهیتجز

 شدن دیناپد نیهمچن ،باشدیم یاشکمبه بعد و یاشکمبه

 در مهم یهافراسنجه از یکی خوراک نیپروتئ یاشکمبه

 در خوراک نیپروتئ ارزش یابیارز هنگام

(. 1992اسنیفن و همکاران ) باشدیم نشخوارکنندگان

خوراک در  نیبودن مهار هضم پروتئ دیمف ،عالوهب

 یهضم آن در روده کوچک بستگ یشکمبه به چگونگ

 یبررس جینتا طبق(. 2۰۰2مکنیون و همکاران دارد )

تانن  ،(2۰۰5مین و همکاران ) هاتانن اثر مورد در شده

 یاهضم رودهمقدار  است قادر احتماال تونیتفاله ز

 شیدر شکمبه را افزا هیقابل تجز ریغ نیو پروتئ نیپروتئ

 نیپروتئ مقداررا باند نموده و  نیپروتئ ،یداده و از طرف

 اگرتانن  نیبنابرا. دهددر شکمبه را کاهش  هیقابل تجز

در داخل  هانیهضم پروتئ ازبه مقدار مناسب باشد، 

موجود  نیپروتئ شیشکمبه ممانعت نموده و سبب افزا

رو به  دیبا توجه به تول .شودیم کیدر روده بار

آن و در دسترس  یجانب یهاو فرآورده تونیگسترش ز

و  یاشکمبه ریجامع در خصوص تخم ینبودن اطالعات

 شیآزما هسته، با تونیزتفاله یمواد مغذ هضمتیقابل

 .دیگرد یزیرطرح حاضر

 

 ها روش و مواد

 طبیعی منابع و کشاورزی دانشگاه در حاضر آزمایش

مرحله اول،  در. گرفت انجام خوزستان نیرام

مختلف  ریمقاد یحاو یهارهیج ریو تخم هضمتیقابل

با  کهدرصد(  ۴۰/2۳و  ۶۰/15، 8۰/7صفر، ) تونیزتفاله

 باشده بود  نیگزیجو جا ژهیوبه رهیبخش متراکم ج

 یاو هضم دو مرحله دگازیتولاستفاده از روش 

و  هضمتیقابل شیشد. در بخش دوم آزما یریگاندازه

 گوسفندان دراز مرحله اول  دهیبرگز یهارهیج ریتخم

 یشیآزما یهارهیجمرحله،  نیا در. شد یریگندازها

 ۶۰/15 و 8۰/7 ،۰) تونیز خشک تفاله سطح سه شامل

 جهت. ( بودندرهیج خشک ماده در تونیزتفاله درصد

با  یعرب گوسفند رأس 12 آزمایشاز  بخش این اجرای

انتخاب شدند و به  لوگرمیک 5/۳۳±2زنده  وزن میانگین
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 اختصاص دام راس چهار رهیجبه هر  یصورت تصادف

به صورت  یکیمتابول یهاقفس در گوسفندان. افتی

 روزه ۴5 دوره کی در شیآزماشدند.  ینگهدار یانفراد

در  یریرکوردگ روز 1۰ و یریپذعادت روز ۳5 شامل

 طبق هارهیجانجام گرفت.  یقالب طرح کامال تصادف

)جدول  شدند تنظیمNRC (2۰۰7 ) ییغذا یاستانداردها

 در روزانهو  هیها به صورت کامال مخلوط تهرهی(. ج1

آب  .شدند داده قرار هادام اریاخت در 1۶ و 8 یهاساعت

 .داشتآنها قرار  اریمداوم در اخت طور به زین تازه

 کل ،هارهیج یظاهر هضمتیقابل مطالعه منظور به

 از یریگنمونه و شد آوریجمع گوسفندان دفعی مدفوع

 دوره آخر روز 7در  مدفوعو  خوراک ماندهیباق خوراک،

در  هانمونه ،یموادمغذ ترکیب تعیین جهت. گرفت انجام

ساعت  ۴8به مدت  وسیدرجه سلس ۶۰ یآون با دما

پودر  یمتر یلیم کیالک  یدارا ابیبا آس وخشک 

( با NDF) یخنث ندهینامحلول در شو افیال .ندشد

 ،(1991و همکاران ) ون سوست استفاده از روش

خام )روش  یخام )روش کجلدال(، چرب نیپروتئ

 ،(ADF) یدیاس ندهیشو در نامحلول افیالسوکسله(، 

 یریگاندازه استاندارد روش باخاکستر  وماده خشک 

 محلول تانن غلظت یریگاندازه .(AOAC ۲۰۰۰) ندشد

 معرف نیا ایاح اساس بر که سیدن نیفول روش به

 یآب رنگ دیتول و یباز طیمح کی در محلول تانن توسط

 .(AOAC ۲۰۰۰) انجام شد است استوار

 آن مقدار اساس بر مغذی مواد از یک هر هضم قابلیت

 .شد محاسبه مدفوع و ماندهیباق مصرفی، خوراک در

 نیآخر درشکمبه،  یریتخم اتیخصوص یبررس یبرا

 رابهیشصبح  یدهبعد از خوراک ساعت سه دوره روز

 از مجزا صورت به یرم لوله روش به شکمبه

 یآورجمع یشیآزما یهارهیج با شده هیتغذ گوسفندان

 ،7۴۴)متروم متر  pHدستگاه  با pH. بالفاصله دیگرد

 یاکیآمون تروژنین غلظت شد. یریگاندازهسوئیس( 

با روش  تیپوکلرایه-شکمبه با استفاده از روش فنول

 شد یریگاندازهاستاندارد  یمنحن و یاسپکتروفتومتر

 (. 198۰برودریک و کانگ )

 یزمان دوره کی یبرا ،هادام نشخوار تیفعال زمان مدت

 تیفعال .شد ثبت قهیدق 5 فواصل در و ساعت 2۴

 ای نشخوار خوردن،شامل  گوسفندانگیری شده اندازه

 یهاتیفعال مجموع از دنیجو تیفعال کل. بود استراحت

 حسب بر هادام رفتار .شد محاسبه نشخوار و خوردن

 ندهیشو در نامحلول افیال خشک، ماده یازا به قهیدق

 .شد محاسبه زین یمصرف یدیاس و یخنث

های ضم جیرهای: قابلیت هآزمایش هضم دو مرحله

و  ۶۰/15، 8۰/7)صفر،  تونیزتفالهمختلف  ریمقاد یحاو

 هضمروش  از استفاده با آزمایشگاه دردرصد(  ۴۰/2۳

هر  یو براشد  تعیین( 19۶۳تلی و تری ) ایمرحله دو

 .قرار داده شد تکرار شش یمارت

ه ا جی ره یاش کمبه ری تخم از حاصل یدیتول گاز قدارم

. ش د یریگان دازه( 1988) نگسیاس ت و من ک روش طبق

 در یش یآزما یه ارهی ج خش ک ماده از گرم ۳/۰ مقدار

 ش د خت هیر یاشهیش یتریل یلیم 1۰۰ یهاسرنگ داخل

 2:1 نس بت ب ا) یمصنوع بزاق و شکمبه عیما با همراه و

ه ر  برای. شد انکوبه( لیترمیلی 2۰ و 1۰ مقدار ترتیب به

 یدی تول گ از حج مشش تکرار در نظر گرفته شد.  یرهج

 12۰ و 9۶ ،72 ،۴8 ،۳۶ ،2۴ ،12 ،8 ،۶ ،۴ ،2 یهازمان در

 از اس تفاده با یدیتول گاز یهاداده. دیگرد قرائت ساعت

 . شد برازش مکدونالد و ارسکوف یینما مدل
P= b (1 – e-ct)  

 : تولید گاز از بخشb: پتانسیل تولید گاز، Pدر این معادله 

(، اعتس بر لیتر: نرخ تولید گاز )میلیc(، لیترقابل تخمیر )میلی

t زمان و :eندباش: عدد نپری می. 

 رابط ه از اس تفاده ب ا تونیزتفاله سمیمتابول قابل یانرژ

 . شد برآورد( 1988) نگسیاست و منک
 ME (MJ/kgDM) =1.06+0.157 GP+0.084 CP+0.22 CF-

0.081 Ash  
 

 2۴در زمان  یدیتولتجمعی : گاز GP معادله، نیا در

و  خامافیال درصد: CF خام،نی: درصد پروتئCP، ساعت

Ash باشندیم یشیآزما ماده: درصد خاکستر . 
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 ش کمبه م ایع از لیت ر میلی یک پروتوزوآ، شمارش یبرا

مخل وط ش ده  آلدئید فرمکه با نسبت مساوی با محلول 

ب ا  5۰:5۰درصد رقیق شده به نسبت  ۳7فرمآلدهید )بود 

 رن گ محل ول قط ره چن د ب ا آب مقطر( استفاده گردی د.

 کی گذشت از پس و گردید مخلوط نیگر انتیبرل آمیزی

 مخص  وص الم از اس  تفاده ب  ا (2۰۰۳)ده  وریتی  ش  ب

  .دیگرد شمارش

 

 تغذیه شده به گوسفندان یشيآزما هاییرهج یمیایيش یباجزا و ترک -1 جدول

Table 1- Feed ingredients and chemical composition of the diets fed to sheep 

 (صد)در خوراکي ماده

Feed ingredients 

 درصد تفاله زیتون 
Olive pulp (%) 

  0 7.80 15.60 23.40 

گندم کاه  

Wheat straw 

 11.0 11.0 11.0 11.0 

 علوفه یونجه

Alfalfa hay 

 17.0 17.0 17.0 17.0 

 تفاله خشک زیتون
Dried olive pulp 

 0.0 7.80 15.60 23.40 

 جو دانه

Barley grain 

 53.0 45.20 37.40 29.60 

 گندم سبوس

Wheat bran 

 14.50 14.50 14.50 14.50 

سویاکنجاله  

Soybean meal 

 4.0 4.0 4.0 4.0 

 پودر صدف
Oyster shell 

 0.50 0.50 0.50 0.50 

 ترکیب شیمیایی
Chemical composition 

     

 ماده خشک

Dry matter (%) 

 92.29 92.79 93.30 93.47 

 ماده آلی
Organic matter 

 91.38 92.18 92.60 92.96 

 یسمیمتابول یانرژ

ME (Mcal/Kg) 

 2.24 2.24 2.25 2.27 

 خام ینپروتئ

Crude protein (%) 

 13.30 12.80 12.30 11.80 

 یخنث یندهنامحلول در شو یافال
Neutral detergent fiber (%) 

 37.47 40.83 43.60 46.96 

 یدیاس یندهنامحلول در شو یافال

Acid detergent fiber (%) 

 20.50 24.07 26.74 30.20 

 خاکستر

Ash (%) 

 5.13 5.19 5.23 5.23 

 

 یشیآزما یهارهیج یاروده-یاشکمبه یریپذهضم

با روش درصد تفاله زیتون(  ۶۰/15، 8۰/7صفر، )حاوی 

دانش مسگران و نصیری ) ای انجام شدهضم سه مرحله

  .(1۳8۴ مقدم
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 از شکمبه رابهیشبرای هر سه بخش آزمایشگاهی 

)در  علوفه هیپا بر رهیج کی با شده هیتغذ گوسفندان

درصد  15درصد یونجه و  15گندم، درصد کاه 7۰حدود

 .دیگرد یآورجمع یگاهصبح هیتغذ از قبلسیالژ ذرت( 

. دیگرد اجرا یتصادف کامال طرح قالب در شیآزما نیا

 هیتجز مورد 1/9 نسخه SAS یآمار افزارنرم با هاداده

 توسط هانیانگیم سهیمقا. گرفتند قرار یآمار لیتحل و

 5 خطای احتمال سطح در دانکن یادامنه چند آزمون

 .گرفت انجام درصد

 

 و بحث  جینتا

 ییایمیش هیتجز: تونیزتفاله یيایمیش هیتجز

 اب که حاضر شیآزما در استفاده مورد تونیزتفاله

 2 جدول در بود شده یریگاندازه استاندارد یهاروش

  .استشده داده نشان
 

 مورد استفاده در آزمایش حاضر زیتونتفاله شیمیایي ترکیب -2 جدول

Table 2- Chemical composition of the olive pulp used in the present experiment 
 

ماده 

 خشک
Dry 

matter 

(%) 

 رطوبت

Moisture 

content 

(%) 

 ماده آلي

Organic 

matter 

(%) 

 خاکستر

Ash 

(%) 

خامچربي  

Ether 

extract 

(%) 

خامپروتئین  

Crude 

protein (%) 

تانن 

 محلول

Soluble 

tannin 

(%) 

NDF 

(%) 

ADF 

(%) 

ADL 

(%) 

ME* 

(Mj/kg 

DM) 

94.20 5.80 92.10 3.04 9.70 2.65 2.34 41.20 28.10 9.23 10.97 

 *ME :سمیمتابول قابل یانرژ ،NDF  وADF ،به ترتیب الیاف نامحلول در شوینده خنثی و اسیدی :ADLلیگنین : 

ME: Metaboliable energy, NDF and ADF: Neutral and Acid detergent fiber, ADL: Acid detergent lignin 

 

به دو روش  يشیآزما یهارهیج هضمتیابلق

 یامرحله دو هضمو  دگازیتول

سطوح  یحاو یهارهیدر ج دگازیتول یهافراسنجه

 درصد 8۰/7 یحاو یرهیج: تونیزتفالهمختلف 

 بخش از دگازیتول لیپتانس نیشتریب یدارا تونیزتفاله

 و 8۰/7 یحاو یهارهیج .(۳)جدول  بود ریتخم قابل

 یشتریب گاز شاهد، به نسبت تونیزتفاله درصد ۶۰/15

 ۴۰/2۳ یحاو رهیمورد ج دراما  ،(P<۰5/۰) کردند دیتول

 .بود داریمعن ریغ شاهد با اختالف ،تفاله درصد

 ۴۰/2۳ یحاو رهیج به مربوط دگازیتول نرخ نیباالتر

 . بود تونیزتفاله درصد

 

 تونیزتفالهسطوح مختلف  یگوسفندان حاو یهارهیج دگازیتول هایفراسنجه -3جدول 

Table 3- Gas production coefficients of sheep diets containing different levels of olive pulp  
 

 تفاله زیتون در جیره درصد
Olive pulp (%) 

 از بخش قابل تخمیر گاز یدتول

b (ml/300 mg DM) 

گاز یدنرخ تول  

c (ml/h) 

0.0 26.3±2.82b 0.038±0.003b 

7.80 35.9±4.86a 0.031±0.0024b 

15.60 34.9±1.70a 0.040±0.0014b 

23.40 31.5±3.55ab 0.0700±0.006a 

SEM 3.30 0.0023 

SEMها، در هر ستون اعداد دارای حروف غیر مشابه از نظر آماری اختالف معنی: خطای استاندارد میانگین( ۰5/۰داری دارندP<.) 

SEM: Standard error of means, mean within same column with different letters differ (P<0.05) 

 

 ضد عوامل داریمعن ریتأث عدم کننده دییتا جینتا نیبنابرا

 نرخ بر( رهیغ و تانن روغن،) تونیزتفاله یاهیتغذ

 جینتا نیا. باشدیم هارهیج یریپذهضم و دگازیتول

 (.2۰۰5همکاران پاچاال و ) است گرانید جینتا با سوهم
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سطوح مختلف  یحاو یهارهیج يشگاهیآزما هضم

 تونیزتفاله

 یحاو یمارهایت نیماده خشک در ب یریپذهضم 

 شیافزا با اما ،نشد داریمعن تونیزتفالهسطوح مختلف 

 دیگرد مشاهده یشیافزا روند رهیدر ج تونیزتفالهسطح 

 هیتغذ گوسفندان عملکرد یرو یامطالعه در(. ۴ل جدو)

 مخمر و اوره با که تونیز یفرع یهافرآورده با شده

 هضمتیقابل ،بود شده مکمل ایسیسرو سسیساکاروما

 شاهد، گروه به نسبت هادام نیا خشک ماده و یآل ماده

 . (2۰۰9فاید و همکاران ) افتی شیافزا یداریمعن طور به

 

 تونیزتفاله مختلف سطوح یحاو گوسفندان یهارهیج يشگاهیآزما یریپذهضم -4 جدول

Table 4- In vitro digestibility of sheep diets containing different levels of olive pulp 

  

 در جیره  تفاله زیتون درصد 
Olive pulp (%) 

 پذیری ماده خشکهضم
Dry matter Digestibility (%) 

0.0 68.13 

7.80 69.43 

15.60 71.80 

23.40 73.40 

SEM 1.92 

SEMها: خطای استاندارد میانگین 

SEM: Standard error of means 

 

 يخوراک مصرف مقدار

نش ان داده ش ده  5در ج دول  یشیآزما یهاماریت یبرا

 و خشک ماده اختیاری مصرفنشان داد که  جینتا .است

 ه  ایجی  ره ت  أثیر تح  ت( روز در کیل  وگرم) یآل   م  اده

 ،ش  اهد ی  رهب  ا ج یس  همقا در .نگرف  ت ق  رار آزمایش  ی

 ۶۰/15 س طح در فق ط یط ور ع دد به یمصرف خوراک

اف زودن تفال ه  ک ه ش ده گ زارش .یاف ت اف زایش درصد

 مص رف می زانزیتون ب ه جی ره غ ذایی س بب اف زایش 

 در موج  ود چرب  ی را  آن دلی  لگ  ردد و می خ  وراک

 جی  ره یخوش  خوراکک  ه باع     دانس  تند زیتونتفال  ه

 .(1۳8۴ینی حس و کیا 1۳89قاسمی و همکاران ) شودمی

موثر بر مصرف ماده خشک وج ود  عوامل از یگرد یکی

 یشآزم ا یجب ا نت ا مواف ق. باشدیم زیتونتفالهتانن در 

ک  ه مص  رف  داد نش  ان محقق  ین مش  اهداتحاض  ر، 

 ب االتر مت راکم ت انن داش تن وج ود ب ا آکاسیا یهابرگ

ه ش د داده ت رجیح گوس فندان توس ط ،هاساقه به نسبت

 آن عل ت توض یح در (؛199۴واگورن و همک اران ) است

 ای،تغذی ه ض د عوام ل از بیش عبور نرخ که کردند بیان

من ابع  در. ده دم ی ق رار ت أثیر تح ت را حیوان مصرف

 تونیزتفال ه یحاو یهارهیمصرف خوراک در ج شیافزا

آن را بهب ود  یاحتم ال لی از دال یکی است، هشدگزارش 

ذک ر  تونیزتفال ه در روغنعلت وجود  به یخوشخوراک

 پوش ش تح ت راتانن  یخوراک بد توانسته رایز ،نداهکرد

. ب ه طورخالص ه (1۳89همک اران احس انی و ) دهد قرار

و  2 جی رهمیزان مص رف خ وراک در  کاهش لیدل دیشا

 اث ر ب ه توانهب  را ۳جی ره در مصرف خ وراک  شیافزا

و در نتیج ه  یریپذتانن بر مصرف و کاهش هضم یمنف

 یئ  جز شی. اف  زاداد نس  بتمان  دگاری بیش  تر خ  وراک 

احتم االً  زین تونیزتفالهسطح  شیمصرف خوراک با افزا

افزایش ی س وم و اث ر  رهی ت انن در ج شتریبه مصرف ب

واگ ورن و همک اران تانن بر سرعت عبور مرتبط باشد )

199۴.) 

 یمغذ ادوم یظاهر هضمتیقابل

موجب  تونیزتفاله( که افزودن 5نشان داد )جدول  جینتا 

خشک و  ماده یظاهر هضمتیقابل داریرمعنیکاهش غ

 دیگرد رهیج یماده آل هضمتیقابل داریکاهش معن

(۰5/۰>P .)یظاهر هضمتیقابل نیشتریکه ب یطور به 

آن در  نیشاهد و کمتر رهیماده خشک مربوط به ج
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درصد  ۶۰/15 یحاو رهیبود که از ج یواناتیح

 یحاو رهیکرده بودند؛ اما اختالف ج هیتغذ تونیزتفاله

 کاهشنبود.  داریبا شاهد معن تونیدرصد تفاله ز 8۰/7

 رهیج یو ماده آل)عددی( ماده خشک  هضمتیقابلدر 

 شیبه افزا توانیرا م تونیزدرصد تفاله ۶۰/15 یحاو

 مواد هضم کاهش ادامه در و( 5مصرف خوراک )جدول 

ابوبکر و ) داد نسبت کیبار روده و شکمبه در متراکم

  .(2۰1۳همکاران

 

 تونیزتفاله یحاو يشیآزما یهارهیشده با ج هیدر گوسفندان تغذ یمواد مغذ هضمتیقابلمصرف و  -5 جدول

Table 5- Feed intake and nutrients digestibility in sheep fed the experimental diets containing olive pulp 
 

 درصد  تفاله زیتون 
Olive pulp (%) 

 

 0.0 7.80 15.60 SEM 

 مصرف مقدار
Intake (g/d) 

    

 خشک ماده
Dry matter 

987.9 861.4 1081.6 71.41 

 یآل ماده
Organic matter 

936.48 814.9 1019.9 67.59 

 هضم تیقابل

Digestibility (%) 

    

 خشک ماده
Dry matter 

64.41 60.54 54.12 3.46 

 یآل ماده
Organic matter 

65.11a 63.18a 54.11b 2.61 

 خام نیپروتئ

Crude protein 

64.64b 71.47a 70.08ab 1.80 

 یخنث ندهیشو در نامحلول افیال
NDF 

58.02a 56.27a 49.67b 3.76 

 یدیاس ندهیشو در نامحلول افیال
ADF 

42.08 36.20 30.30 8.09 

 مدفوع درشده  دفع یمغذ مواد

Nutrients excreted in feces (g/d) 

    

 خشک ماده
Dry matter 

349.70b 314.37b 491.76a 33.71 

 یآل ماده
Organic matter 

307.74b 282.93b 452.41a 63.49 

 خام نیپروتئ

Crude protein 

12.75ª 9.48b 8.29b 0.399 

SEMاعداد دارای حروف غیر مشابه از نظر آماری اختالف معنی فیردها، در هر : خطای استاندارد میانگین( ۰5/۰داری دارند>P). 

SEM: Standard error of means, mean within same row with different letters differ (P<0.05) 

 

 یهارهیج هضمتیقابلکاهش در  موثر گرید عامل مهم

باشد  آن ییایمیش باتیترک دتوانیم تونیزتفاله یحاو

بعالوه، مقدار  ؛(درصد 2۳/19)است   نیگنیل یحاو که

NDF و ADF یریپذهیتجزدر نتیجه باال بوده که  آن 
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 نییآن پا  CF و NDF ، ADFماده خشک،  یاشکمبه

، تیموری و همکاران 2۰۰9صادقی و همکاران ) باشدیم

مقدار  و تونیزتفالهدر  نیگنیل یباال یمحتو (.2۰۰7

 باع مذکور  یهارهیمحلول در ج یهادراتیکمتر کربوه

توسط  نیپروتئ یریپذهیتجز توانکاهش 

در رشد  ریشکمبه، به دنبال آن تاخ یهاسمیکروارگانیم

 (. 2۰1۰صبری و همکاران ) شودیم هضمتیقابلو 

 هضمتیقابلعلت کاهش  حیتوض یبرا گرید استدالل

 نیشده با ا هیو ماده خشک گوسفندان تغذ یماده آل

تفاله  نیمتراکم ا یهاتاننحاضر،  شیتفاله در آزما

 تواندیم یماده خشک و آل هضمتیقابل کاهش. باشدیم

 قیطر)از  هاسمیکروارگانیم یدسترس کاهش لیبه دل

 و نیپروتئ به (یمغذ مواد یبرخبا  تانن کمپلکس جادیا

 رییتخم هایتیفعال انجام از هاتانن ممانعت

 سبب قادرند لهیوس نیبد که باشد شکمبه هایکروبیم

 یوندخلیل) شوند مغذی مواد به یدسترس کاهش

 لیاز دال گرید یکی احتماالً (.1۳89یار و همکاران بهروز

 تون،یزتفاله یحاو یهارهیدر ج هضمتیقابلکاهش 

 میمستق یمهارکنندگ ییتوانا یچرب .است تفاله نیا یچرب

. دارد را پروتوزوآها و افیال کننده هیتجز یهایباکتر

 قیطر از ییغذا ذرات سطوح به دنیچسب با یچرب

 ریکاهش تخم جهیدر نت وف ایال سطح یکیزیف پوشش

شکمبه، کاهش در جذب  یهاسمیکروارگانیآن توسط م

 یهاسمیکروارگانیم یرو یو اثرات سم هاونیکات

-شوماخربر هضم دارد ) یاثر منف ،سلولز کنندههیتجز

 (. 2۰۰9استرابل و همکاران 

 نامحلول در شوینده خنثي  افیال یظاهر هضمتیقابل

 اسیدیشوینده و 

 نشان داده شده است. 5 لدر جدو یشیآزما یهاماریت 

 افتهیکاهش  هضمتیقابل تونیزتفاله سطحهر دو  یبرا

 تونیز تفاله درصد 8۰/7 یحاو رهیج اختالف اما ،است

 کاهشبر  هارهیج اثر .نبود داریمعن شاهد با

 داریمعن اسیدی الیاف نامحلول در شوینده هضمتیقابل

( یبریف)منبع  ونجهی به کاه نسبت حاضر قیتحق درنبود. 

در  تفاوت که رسدیم نظرثابت بود، لذا به  هارهیج

 یباال یمربوط به محتو هارهیج افیال هضمتیقابل

 نیدو و سه باشد که ا یمارهایدر ت تونیزتفاله نیگنیل

صادقی و همکاران ) نیریمطالعات سا جیبا نتا هیفرض

ها کردند که تانن گزارش نیمحقق دارد. یخوان(، هم2۰۰9

کمپلکس با  لیتشک قیرا از طر افیال هضم توانندیم

 و هاسمیکروارگانیم با هاآنو کاهش اتصال  گنوسلولزیل

کاهش دهند  هامیکروارگانسیم میمهار مستق ای

 داری( که با کاهش معن2۰۰1و همکاران  سوئینیمک)

 نیشتریدارد. ب یحاضر همخوان شیدر آزما افیهضم ال

 و یخارج سلول یهامیاتصال به آنز یها براتانن لیتما

 نشان حاضر آزمایش. است NDFاثر بر هضم  جهیدر نت

 جمعیت جیره در زیتونتفاله افزایش با که داد

پروتوزوآ (، ۶است )جدول  یافته کاهش پروتوزوآیی

 سلول دیواره هایساکاریدپلی هضم در مهمی نقش

 هضم شکمبه، زدایی پروتوزوآ با و داشته گیاهی

. حدود یابدمی کاهش سلولزهمی ویژه به ساکاریدهاپلی

درصد کل هضم الیاف توسط پروتوزوآ انجام  ۳۰تا  25

از  یبخش ن،ی(. بنابرا2۰1۰کوستا و همکاران شود )می

 خنثی و اسیدی الیاف نامحلول در شویندههضم کاهش 

 تیجمع کاهش به مربوط احتماالً  قیتحق نیا در

 .باشدشکمبه  ییپروتوزوآ

 نیپروتئ هضمتیقابل

( و 5)جدول  قرار گرفت یشیآزما یمارهایت ریتحت تأث 

نسبت  یباالتر هضمتیقابل تونیزتفاله یحاو یهارهیج

اتصال به  ییتانن توانا .(>۰5/۰P)شاهد داشتند  رهیبه ج

ها در داخل را دارد و از هضم آن رهیج یهانیپروتئ

 یعبور نیپروتئ شیشکمبه ممانعت نموده و سبب افزا

. (2۰۰5مین و همکاران ) گرددیم کیبه روده بار

 تنها نه رهیج در تانن مناسب سطح از استفاده نیبنابرا

 باع  بلکه نداشته رهیج نیپروتئ هضم بر یمنف اثر

 5 جدول در نکهیاوجود  با. است شده زین آن بهبود

 شکل به یآل ماده هضمتیقابل که شودیم مشاهده

 هضم بیضر اما ،است کرده دایپ کاهش یداریمعن
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 توانیم افتهی نیا ریتفس در. است افتهی شیافزا نیپروتئ

 در نیپروتئ یاشکمبه هضم کاهش که کرد برآورد نیچن

 هضم شیافزا زین 9 جدول در که است شده جبران روده

 .است مشهود یاروده

 عیما یپروتوزوآ تیجمعو  ياکیآمون تروژنین غلظت

 شکمبه

 گرفت قرار هاماریت ریتأث تحت یدار یمعن طور به 

غلظت  ره،یدر ج زیتونتفالهسطح  شی(. با افزا۶)جدول 

 داشت یکاهش روندشکمبه  عیما یاکیآمون تروژنین

(۰5/۰P<) در نیپروتئ یریپذ هیتجز کاهش. احتماال 

 نیپروتئ با تونیزتفاله تانن شدن باند لیدل به شکمبه

واگورن و همکاران ) شکمبه یخنث طیشرا در خوراک

مین و ) کیتیپروتئول یهایباکتر رشد کاهش و( 199۴

 تروژنین دیتول کاهش باع که  باشد( 2۰۰5همکاران 

 . شودیم شکمبه در یاکیآمون

 

 تونیزتفاله یحاو يشیآزما یهارهیجشده با  هیشکمبه گوسفندان تغذ یپروتوزوآ تیجمع و یریتخم یهافراسنجه -6 جدول
Table 6- Rumen fermentation parameters and protozoa population of sheep fed experimental diets containing 

olive pulp 
 

 درصد  تفاله زیتون
Olive pulp (%) 

pH  ياکیآمون تروژنین  

NH3-N (mg/ 100 ml) 
  یپروتوزوآ تیجمع

protozoa population (Cell/ml) 
0.0 6.65 20.67a 29.3×104a 

7.80 6.63 16.71ab 25.6×104ab 

15.60 6.53 13.99b 19.0×104b  

SEM 0.124 1.98 2.42 

SEMها، در هر ستون اعداد دارای حروف غیر مشابه از نظر آماری اختالف معنی: خطای استاندارد میانگین( ۰5/۰داری دارند>P.) 
SEM: Standard error of means, mean within same column with different letters differ (P<0.05) 

 

 نیپروتئ سنتز یبرا تروژنین نیتام یاصل منبع

 نیپروتئ هیتجز از حاصل اکیآمون شکمبه، در ییایباکتر

 هضمتیقابل شیافزا ؛(2۰۰۳ماکار ) است خوراک

 تروژنین نیب یزمانهمخام در شکمبه و عدم  نیپروتئ

 باع  هادراتیکربوهتجزیه شده در شکمبه و  دیتول

 شودیمدر شکمبه  یاکیآمون تروژنیغلظت ن شیافزا

 یچرب رسدینظر م به (.2۰1۰کروگر و همکاران )

 تیکاهش جمع قیاز طر تونیزموجود در تفاله

 اکیدر کاهش آمون گریشکمبه عامل موثر د ییپروتوزوآ

 یبر سم یمبن یادیز یهاشکمبه باشد. گزارش عیما

شکمبه در  یپروتوزوآها تیجمع برای هایبودن چرب

 تی(. حساس2۰1۳و همکاران ابوبکر دسترس است )

 ریاز سا شتریب راشباعیچرب غیدهایپروتوزوآ به اس

 تیو جمع باشدیشکمبه م یهاسمیکروارگانیم

 18 راشباعیچرب غ یدهایپروتوزوآ در حضور اس

(. 2۰1۰و همکاران  کوستا) ابدییکربنه کاهش م

 عیدهبلشکمبه را  یهایاز باکتر یادیتعداد ز آپروتوزو

 داخل در یباکتر تروژنین یمحتوا و کنندیم هیو تجز

 غلظت شیافزا آن بازتاب که گرددیم آزاد شکمبه

 نیبنابرا(. 2۰۰۰و همکاران  ایوان) است شکمبه اکیآمون

 بلع لیدل به شکمبه اکیآمون غلظت کاهشعلت احتمالی 

 کمتر هیتجز و پروتوزوآ توسط هایباکتر کمتر

 آن دنبال به و تونیزتفاله سطح شیافزا با. هاستآن

 و( ۶)جدول  ییپروتوزوآ تیجمع ره،یج یچرب شیافزا

 کرده دایپ کاهش شکمبه یاکیآمون  تروژنین آن یپ در

و  دوتا) باشدیم نیمحقق ریسا جینتا با مطابق که است

  .(2۰۰8همکاران 

 جویدن تیفعال

 یهارهینشخوار ججویدن و  تیساعت فعال 2۴ یبررس 

نشخوار  تیارائه شده است. فعال 7در جدول  یشیآزما

قرار  یشیآزما یهارهیج ریتحت تأث دن،یجو تیو فعال

 ماریدر ت دنینشخوار و جو تعداد. (>۰5/۰P) گرفتند
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نسبت به شاهد  تونیزدرصد تفاله ۶۰/15و  8۰/7 یحاو

از  یاریبس ریتحت تأث دنیجو تی. فعالافتی شیافزا

و همکاران  آلن) الیاف یمحتو ژهیوبه یاهیعوامل تغذ

بوچمن ) ی( و اندازه ذرات و مقدار خوراک مصرف1988

 ( قرار دارد. 2۰۰5و یانک 

 

 گوسفندان جویدن تیفعال بر تونیزتفاله یحاو يشیآزما یهارهیج اثر -7 جدول

Table 7- Effect of diets containing olive pulp on chewing activity of sheep 
 

 فعالیت نشخوار
Chewing activity 

 درصد  تفاله زیتون
Olive pulp (%) 

 

  0.0 7.80 15.60 SEM 

 دقیقه در روز
min/d 

    

 خوردن

Eating 

127.5 112.5 146.25 15.11 

 نشخوار

Ruminating 

381.25b 421.25ab 516.25a 29.91 

 استراحت

Resting 

931.25a 906.25ª 777.5b 17.25 

 یدنجو
Total chewing 

508.75b 533.75b 662.5ª 17.25 

 به ازای ماده خشک مصرفي
min/kg DM intake 

    

 خوردن

Eating 

133.90 131.90 135.58 18.77 

 نشخوار

Ruminating 

396.05 502.98 480.65 53.98 

 یدنجو
Chewing 

529.93 634.88 616.20 53.83 

 مصرفي NDFبه ازای 
min/kg NDF intake 

    

 خوردن

Eating 

292.73 258.95 253.00 39.48 

 نشخوار
Ruminating 

866.00 987.30 896.70 109.96 

 یدنجو
Chewing 

1158.70 1246.30 1149.70 110.04 

 مصرفي ADFبه ازای 
min/kg ADF intake 

    

 خوردن

Eating 

635.80 753.50 503.90 79.66 

 نشخوار

Ruminating 

1880.50 3068.00 1786.00 42.05 

 یدنجو
Chewing 

2516.20ab 3821.50a 2289.9b 43.94 

SEMاعداد دارای حروف غیر مشابه از نظر آماری اختالف معنی فیردها، در هر : خطای استاندارد میانگین( ۰5/۰داری دارند>P.) 
SEM: Standard error of means, mean within same row with different letters differ (P<0.05) 
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 هارهیج باتیاندازه ذرات ترک بایحاضر تقر شیدر آزما

 تیاز عوامل موثر در فعال یکی نیهمسان بود، بنابرا

 آن که لیبوده است، به دل هارهیجمقدار الیاف  دن،یجو

 رودیاحتمال م باشدیم ییباال الیاف یحاو تونیزتفاله

و نشخوار  دنیتفاله مدت زمان جو نیا یحاو یهارهیج

 یشاهد داشته باشند. از طرف رهیرا نسبت به ج یشتریب

عامل نشخوار و  زیدوم ن رهیج شتریصرف بمقدار م

و  دنیجو تیفعال کهیطوراست، به شتریب دنیجو

)ماده  رهیج یمقدار مصرف مواد مغذ ینشخوار به ازا

 فقط( خنثی و اسیدی الیاف نامحلول در شویندهخشک، 

 .داد نشان را یعدد شیافزا

 يخون یهافراسنجه

 غلظت بر یشیآزما یهارهیج اثر :خون گلوکز غلظت

و سبب  (>۰5/۰P) بود داریمعن گوسفندان خون گلوکز

 علل از یکی .(8)جدول  شد خون کزوسطح گل شیافزا

 یناش تواندیم نشخوارکننده دام در خون گلوکز شیافزا

ونسوست ) باشد شکمبه در وناتیپروپ دیتول شیافزا از

 گلوکز شیافزا علل از یکی رسدیم نظر به لذا،(. 199۴

 در موجودتانن  و یچرب اثر حاضر شیآزما در خون

 آن دنبال به و شکمبه در وناتیپروپ دیتول بر تونیزتفاله

 یدهایاس کردن اضافه .باشد وانیح کبد در گلوکز

 را راتیبوت و استات نسبت رهیج به کیاولئ و کیاستئار

ونسوست ) دهدمی شیافزا را وناتیپروپ نسبت و کاهش

 ممکن وناتیپروپ دیتول بر گذار ریتأث گرید عامل(. 199۴

 باع  رهیج در موجود تانن .باشد رهیج تانن مقداراست 

 نیا از و شده شکمبه در وناتیپروپ یمول نسبت شیافزا

 هر. (2۰۰۳ماکار ) دهدیم شیافزا را خون گلوکز قیطر

 سطح شیافزا با که ندکرد گزارش یگرید نیمحققچند 

 دراما  ،نکرد رییتغ خون گلوکز غلظت رهیج در تانن

خون  گلوکزغلظت  تانن باع  افزایش ترنیپائ سطوح

 نییپا رهیج نیپروتئ سطح که یزمان خصوصبه شد،

 برگ ودنافز یطرف از. (2۰۰9سینکلر و همکاران ) بود

 ریتأث گوساله رهیج به( تانن منبع عنوانبه) بلوط

شارما و همکاران ) نداشت خون گلوکز بر یداریمعن

 و سماق درخت برگ) تانن یحاو رهیج هیتغذ با. (2۰۰8

 یاثر تانن زین نیآلپا نر یبزها در( بلوط وهیم عصاره

 وجود  .(2۰۰1مرکل و همکاران ) شتندا خون گلوکز بر

 نسبت دیتول در یگرید عامل زین تونیزتفاله در روغن

 سرولیگل رایز باشد،یم شکمبه در وناتیپروپ شتریب

 ریتخم اثر در هایچربموجود در ( یتیظرف سه الکل)

 در گلوکز ساز شیپ که وناتیپروپ به ایشکمبه

بالنکو و ) دوشیم لیتبد ،باشدیم نشخوارکنندگان

 (.2۰12همکاران 

 

 تونیزتفاله یحاو يشیآزما یهارهیشده با ج هیگوسفندان تغذدر  يخون یهافراسنجه غلظت -8 جدول

Table 8- Concentration of blood parameters in sheep fed the experimental diets containing olive pulp 
 

 درصد  تفاله زیتون
Olive pulp (%) 

 گلوکز 
Glucose (mg/ 100 ml) 

  یااوره یتروژنن

Urea nitrogen (mg/ 100 ml) 

 کلسترول 
Cholestrol (mg/ 100 

ml) 

0.0 32.11b 11.70 34.07b 

7.80 32.26b 10.04 34.93b 

15.60 49.23a 7.28 39.66a 

SEM 2.857 1.625 1.44 

SEMها، در هر ستون اعداد دارای حروف غیر مشابه از نظر آماری اختالف معنی: خطای استاندارد میانگین( ۰5/۰داری دارند>P.) 
SEM: Standard error of means, mean within same column with different letters differ (P<0.05) 

 

 در تونیزتفاله شیافزا با: خون یااوره تروژنین غلظت

 خون یااوره تروژنین غلظت راتییتغ روند رهیج

 مارهایت نیب یداریمعن تفاوت هرچند ،بود یکاهش

 خون یااوره تروژنین غلظت .(8 جدول) نشد مشاهده
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 نیبنابرا دارد، شکمبه اکیآمون غلظت با یمثبت یهمبستگ

ناشی  تواندیم خون یااوره تروژنین غلظت در تفاوت

و  داویدسون) شکمبه ریتخم طیشرا در تفاوتاز 

 کاهش و (2۰۰5هوسودا و همکاران  و 2۰۰۳همکاران 

چاوز و همکاران ) باشد شکمبه در اکیآمون غلظت

 که دهدیم نشان هاشیآزما از یاریبس جینتا (.2۰۰8

 کاهش سبب نیپروتئ یریپذهیتجز نرخ کاهش با تانن

 تروژنیبه دنبال آن کاهش ن وشکمبه  در اکیآمون غلظت

(. 2۰۰5سالم و همکاران بن) شودیمپالسما  یااوره

موجود در  یچرب زانیماست  ممکن گریعامل موثر د

بر  ریبا تاث میمستق ریبه شکل غ که باشد تونیزتفاله

 یاکیآموننیتروژن کاهش  وشکمبه  یپرتوزوآ تیجمع

 خون یااوره تروژنین غلظتکاهش  سبب ،شکمبه

  .شودیم

 طور به هادام خون کلسترول: خون کلسترول غلظت

 گرفت قرار یشیآزما یهارهیج ریتأث تحت یداریمعن

 یحاو رهیج درکلسترول  غلظتکه  ینحو به (8 جدول)

 رهیشاهد و ج رهیاز ج شتریب تونیزتفالهدرصد  ۶۰/15

 چرب یدهایاس .(>۰5/۰P) بود درصد تفاله 8۰/7 حاوی

 با چرب یدهایاس و شیافزا را کلسترول غلظت اشباع

 یاثر که آن ترانس نوع ءاستثنا به دوگانه، باند چند

 را کلسترول سطح دارند، اشباع چرب یدهایاس مشابه

 شکمبه در(. 2۰12هشیش و السامه ) دهندیم کاهش

 ونیدروژناسیوهیب ندیفرآ یط راشباعیغ چرب یدهایاس

 غالب چرب دیاس که نیا به توجه با شوند،یم اشباع

 یط دچربیاس نیا باشد،یم کیداولئیاس تونیزتفاله

 لیتبد کیاستئار اشباع دچربیاس به ونیدروژناسیهبیو

 رهیج در تونیزتفاله سطح شیافزا با جهینت در شود،یم

 به و افتهی شیافزا کیاستئار دیاس زانیم رودیم انتظار

 از حاصل جینتا. رود باال خون کلسترول سطح آن دنبال

 هادام ییغذا رهیج در یچرب از استفاده در هاپژوهش

 خون کلسترول غلظت ،یچرب شیافزا با که دادند نشان

 و بیندل 2۰11بهات و همکاران ) افتی شیافزا هادام نیا

 دیتول ره،یج یچرب شیافزا رایز ،(2۰۰۰ همکارانو 

 نیتام یبرا را( یصفراو منشأ با) یاروده کلسترول

 هایچرب شتریب انتقال و جذب یبرا ازین مورد کلسترول

و خراسانی و  2۰11بهات و همکاران ) کندیم کیتحر

 آمیکوآنز لیاست یاز واحدها کلسترول .(1998کنلی 

 سمیمولکول حاصل از کاتابول نیا د،وشیمساخته 

. همان باشدیم دهایپی)گلوکز( و ل هادراتیکربوه ییجز

سطح  شیبا افزا ،شودمشاهده می 8طور که در جدول 

شده است  ادیزخون گلوکز  غلظت ره،یدر ج تونیزتفاله

 یافتیچرب در دیاس زانیگفت م توانیم گریو از طرف د

است،  شتریب تونیزتفالهشده با  هیتغذ یهادر دام

سطح  شیافزا لیاز دال یکی رودیاحتمال م نیبنابرا

گلوکز و غلظت  شیافزا ش،یآزما نیکلسترول در ا

 نیشده با ا هیتغذ یهادر دام یافتیچرب در یدهایاس

 تفاله باشد. 

 یهارهیج نیپروتئ یاروده–یاشکمبه هضم تیقابل

 :(یامرحله سه هضم شی)آزما يشیآزما

 یاروده-یاهضم شکمبه تیقابل بر تونیز تفاله اثر

. نشان داده شده است 9در جدول  یشیآزما یهارهیج

 یاروده یهضم ظاهر تیقابل ،یاهضم روده درصد

 رهیدر شکمبه در ج هیقابل تجز ریغ نیپروتئ ن،یپروتئ

 دیو ناپد شیبه شاهد افزا نسبت تونیتفاله ز یحاو

 افتیدار کاهش  یبه طور معن هارهیج نیشدن پروتئ

(۰5/۰>P .)به  یعبور نیپروتئ یاهضم روده تیقابل

به انواع  توانیوابسته است که م یادیز یرهایمتغ

مین و همکاران ) کردها اشاره آن یها و فرآورخوراک

ممکن است بتواند هضم  تونیتفاله ز تانن.  (2۰۰5

در شکمبه  هیقابل تجز ریغ نیو پروتئ نیپروتئ یاروده

 خوراک، نیپروتئ با وندیپ لیتشک باداده و  شیرا افزا

و  واگورن) دهد کاهش را شکمبه در هیتجز قابل نیپروتئ

 تفاله در موجود تانن گریعبارت د به. (199۴همکاران 

 طیمح در را هانیپروتئ یحد تا است توانسته تونیز

 در و نموده خارج هاسمیکروارگانیم دسترس از شکمبه

. کند آزاد را آن)روده(  گوارش دستگاه یبعد یهابخش

 به و شکمبه در نیپروتئ یریپذهیتجز کاهش با هاتانن
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)عمدتأ  نهیآم یدهایاس به یدسترس تیقابل آن دنبال

 شیافزا باع  کوچک روده در( یضرور نهیآم یدهایاس

کامروزامان و همکاران ) دنشویم نیپروتئ هضم تیقابل

به کاهش  تواندیم نیپروتئ هی. کاهش در تجز(2۰11

 هیتجز درها )در اثر تانن( سمیکروارگانیم تیفعال

( 2۰۰۰مکانتوش و همکاران )داده شود  نسبت نیئپروت

 در کاهش که گرفت نظر در دیبا زین را نکته نیا البته

 یکیتیپروتئول تیفعال ریتأث تحت تنها نیپروتئ هیتجز

 ذرات به یباکتر اتصال است ممکن بلکه ،باشدینم

 قرار ریتأث تحت را نیپروتئ هضم ینیپروتئ ریغ یخوراک

 به کیتیپروتئول یباکتر یدسترس کاهش سبب و داده

 احتماالً . (2۰۰2ایوان و همکاران مک) شود سوبسترا

 در نیپروتئ یریپذهیتجز کاهش لیدال از گرید یکی

 تونیز تفاله یچرب ،یعبور نیپروتئ شیافزا و شکمبه

 تواندیچرب م یدهایاس یکروبیعمل ضد م رایز ؛باشد

 کاهش و شکمبه یکروبیم تیفعال رییتغ موجب

مولرو و ) گردد شکمبه در نیپروتئ یریپذهیتجز

 نرخ کاهشاحتماال  ن،ی. بنابرا(2۰۰۴همکاران 

 کاهش و( 2۰۰2لوزا و همکاران ) شکمبه در ونیناسیدآم

 یخوراک ذرات با کیتیپروتئول یهایباکتر اتصال در

.باشند اثرات نیا دلیل( 2۰۰2ایوان و همکاران مک)

 

 تونیزتفاله یحاو يشیآزما یهارهیج نیپروتئ یاروده -یاهضم شکمبه تیقابل -9 جدول

Table 8- Rumen-itestinal digestibility of protein of the experimental diet containing olive pulp 
 

 درصد  تفاله زیتون 
Olive pulp (%) 

 

 0.0 7.80  15.60 SEM 

 یاروده هضم درصد
Itestinal digestibility (%) 

47.91c 71.11a 61.03b 1.513 

 روده عبوری در نیپروتئ هضم تیقابل

Digestibility of bypass protein in intestine 

13.71b 21.41a 20.10a 0.529 

 شکمبه در هیتجز قابل نیپروتئ

Rumen degradable proein 

21.37a 19.88ab 17.07b 0.662 

 شکمبه در هیتجز قابل ریغ نیپروتئ

Rumen undegradable proein 

28.63b 30.12ab 32.93a 0.662 

 دستگاه گوارش کلدر  ،پروتئین هضمقابلیت

Digestibility of protein in whole digestive tract 

35.08b 41.29a 37.17b 0.559 

SEMاعداد دارای حروف غیر مشابه از نظر آماری اختالف معنی ردیفها، در هر : خطای استاندارد میانگین( ۰5/۰داری دارند>P.) 
SEM: Standard error of means, mean within same row with different letters differ (P<0.05) 

 
  يکل یریگ جهینت

پژوهش نشان داد که استفاده  نیبه دست آمده از ا جینتا

 رهیبا بخش متراکم ج نیگزیصورت جا به تونیزتفالهاز 

. باشدیم ریپذ امکان یعرب گوسفند یبراجو،  ژهیوبه

 تونیزتفاله ترمناسب سطح از استفاده دیگرد مشخص

و  یریتخم اتیتنها بر خصوص نهدرصد(  8۰/7)

 رینظ ینداشته است بلکه در موارد یاثر منف هضمتیقابل

 نیپروتئ یاروده-یاو هضم شکمبه یظاهر هضمتیقابل

تا  تونیزتفاله یطرف از. است داشته زین مثبت اثر ،رهیج

 یوربهره بر یمثبت اثر زین رهیدرصد در ج ۶۰/15سطح 

 توانیم لذا،. داشت رهیج نیپروتئ ژهیو به یمغذ مواد از

 تونیزتفالهاز  ،هیتغذ یهانهیهز کاهش جهت داد شنهادیپ

 در یاکنسانتره بخشبرای  ارزش با ینیگزیجا عنوان به

 شودیم هیتوص یاز طرف .شود استفاده گوسفند رهیج
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 . رندیآزمون قرار گ مورد زین هادامپروار عملکرد  برحاضر  شیآزما یهارهیجاثر 

 

 مورد استفاده منابع

 نامه پایان. مغانی هایبره الشه خصوصات و عملکرد جو بر یتفاله چغندرقند بجا یگزینیاثر جا یبررس .1۳8۶ ،ا ابرغانی

 .رامین طبیعی منابع و کشاورزی دانشگاه. ارشد کارشناسی

 تقریبی شمارش بر غذایی یرهدر ج یمبا و بدون آنز زیتونتفالهافزودن  یرتاث یبررس .1۳89، م یترک و م یم، زارع احسانی

 .تهران ،. کرجکشور دامی علوم کنگره چهارمین. گذارتخم مرغان در خون بیوشیمیایی هایفراسنجه برخی و سفید هایگلبول

 تجزیه ،هضمقابلیت بر اسپرس علوفه فرآوری روشهای یرتأث .1۳89، م یدهقان بنادک و ک یزدیح، رضا یاربهروز یوند خلیل

 .89-1۰۳(: 1) 21 ،یعلوم دام ی. مجله پژوهشهاهلشتاین گاوهای ایشکمبه و خونی های فراسنجه ، پذیری

ای پروتئین برخی اقالم خوراکی با هضم روده قابلیت ای وتخمین ناپدید شدن شکمبه .1۳8۴ ،نصیری مقدم ح و مسگران م دانش

 .182-171(:2) 19 ،ای آنزیمی. علوم و صنایع کشاورزیمرحله ۳های نایلونی متحرک و های کیسهروش

  یاتخصوص یو برخ هضمقابلیتموجود در پوست پسته بر  یفنل یباتاثر ترک. 1۳89 ،م بهگر و ر زادهولی، ع ناصریان، س قاسمی

 .تهران ،. کرجیرانا یکنگره علوم دام ین. چهارمیشکمبه گوسفندان بلوچ یریتخم

. یجوجه گوشت ینالشه دو نژاد راس و آر یتبا هسته بر عملکرد و خصوص زیتونتفالهسطوح مختلف  یرتاث .1۳8۴ ،م ینیحس کیا

  ارشد. دانشگاه گرگان. ینامه کارشناس یانپا

 روغن در چرب اسیدهای ترکیب بررسی .1۳87 ،ا ح یازهر و ر ینیحس یس، حاج یص، صرافزادگان ن، صابر یب، عسکر نظری

 ۴۰ ،شهرکرد یدانشگاه علوم پزشک مجله. یگاز کروماتوگراف توسط ترانس چرب اسیدهای بر تاکید با حیوانی روغن و زیتون

(۴ :)۶۳-57. 
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Abstract 
BACKGRAND: The olive pulp has some components that may influence the digestion and 

fermentation parameters. OBJECTIVES: The objective of this experiment was to study the effect of 

replacement of olive pulp with concentrate portion on digestibility, fermentation characteristics 

rumen protozoa population and blood parameters of sheep. METHODS: In the first step, the 

digestibility and fermentation of diets containing different levels of olive pulp (0, 7.8, 15.3 and 

22.95 %) were measured using gas production and two steps techniques. Then, three diets (0, 7.8 

and 15.3 percentage) were selected from last step for in vivo study, and assigned to twelve sheep 

(33.5±2 kg) for 45 d in a completely randomized design. Effect of the olive pulp on rumen-

intestinal digestibility of the selected diets was studied by three-steps method. RESULTS: The in 

vitro results showed that GP in the diets content 7.8 and 15.3 percentages olive pulp was more than 

control treatment (P<0.05). The effect of diets on organic matter, protein and NDF digestibility was 

significant (P<0.05), but had no effect on intake and digestibility of dry matter (P>0.05). The 

ammonia nitrogen and protozoa population decreased by increasing of olive pulp level (P<0.05). 

The blood glucose and cholesterol concentration of sheep in diet content 15.3 percentage olive 

pulps were more than that obtained in control diet (P<0.05). The percentage of intestinal 

digestibility in diets content olive pulp was more than control diet (P<0.05). CONCLUSIONS: 

Therefore, because of favorable results related to using of olive pulp in diet of sheep such as no 

negative effect on digestion and fermentation in the present study and low cost, especially in near 

area of olive oil extraction manufactures, using of olive pulp up to 15.3 percentages in diet of sheed 

is recommended. 
 

Keywords: Blood parameters, Chemical composition, Gas production Technique, In vitro 

digestion, Olive pulp 
 


