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 پرواري شتر در شكمبه فيبرولتيك هايآنزيم و خونی هايفراسنجه
 
 
 
 

 ایرانگرگان، گروه تغذیه دام و طیور، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان :بائی حسین ، 

 گرگان، ایرانگروه تغذیه دام و طیور، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان :*تقی قورچی ، 

 گروه تغذیه دام و طیور، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان :عبدالحکیم توغدری ،

 گرگان، ایران

 1398 بهمنیرش: تاریخ پذ           1398 بانآ تاریخ دریافت:

 چکیده

ای و های شکمبههضم مواد مغذی، فراسنجهمنظور بررسي تاثير استفاده از پودر ضايعات خرما بر عملکرد رشد، قابليتاين آزمايش به 

 335±15اوليه نفر شتر نر نژاد ترکمن با ميانگين وزن  3های سلوالز در شترهای پرواری نژاد ترکمن انجام شد. تعداد خوني و فعاليت آنزيم

شاهد )يونجه خرد شده+ : 1تيمار شامل تيمار  3ماه مورد استفاده قرار گرفتند. اين آزمايش در قالب طرح چرخشي با  24کيلوگرم و سن حدود 

 14وز )ر 21مدت درصد پودر خرما انجام گرفت. هر شتر به 20جيره شاهد+ :3درصد پودر خرما ، تيمار  10جيره شاهد+ :2کنسانتره(، تيمار 

گيری شد و نمونه مدفوع هر شتر روز پاياني هر دوره اندازه 7مانده خوراک در گيری( از هر تيمار تغذيه شد. باقيروز نمونه 7پذيری و روز عادت

ز پودر هضم مواد مغذی از روش خاکستر نامحلول استفاده شد. استفاده اگيری قابليتآوری و خشک گرديد. جهت اندازهروز آخر جمع 3در 

خشک لحاظ مصرف ماده(. تفاوت بين تيمارها بهP<05/0درصد جيره باعث باالترين افزايش وزن روزانه شترها شد ) 10مقدار ضايعات خرما به

لياف خام، اخشک، پروتئينهضم مادهداری سبب بهبود قابليتدار نبود. استفاده از پودر ضايعات خرما به شکل معنيخوراک و ضريب تبديل معني

تغذيه شترهای نر با پودر ضايعات خرما تاثيری برگلوکز، کلسترول، ليپوپروتئين با دانسيته باال،  .(P<05/0خام شد )نامحلول در شوينده و چربي

اليت آنزيم بر فعاليت آنزيم کربوکسي متيل سلوالز و فع پودر ضايعات خرما ای خون خون نداشت.ليپوپروتئين با دانسيته پايين و نيتروژن اوره

دار های وابسته به ذرات، بخش خارج سلولي، بخش داخل سلولي )نانومول/دقيقه( نداشت، اما تمايل به معنيميکروکريستالين سلوالز در بخش

د ای بين تيمارها وجوشکمبه pHداری بر روی بودن در بخش خارج سلولي و کل فعاليت آنزيم ميکروکريستالين سلوالز داشت. اختالف معني

درصد پودر ضايعات خرما و قابليت هضم مواد مغذی 10کننده جيره حاوی طورکلي نتايج نشان داد افزايش وزن روزانه شترهای دريافتنداشت. به

 انتويپژوهش م نيا جيبا توجه به نتاتر بود. بنابراين درصد پودر ضايعات خرما نسبت به ساير شترها بيش 20کننده جيره حاوی شترهای دريافت

های عنوان روش مناسبي جهت کاهش هزينهتواند بهدرصد با پودر ضايعات خرما در جيره شترهای پرواری مي20جايگزين شدن جو در سطح گفت 

 کارگيری شود.هپرواربندی شتر بدون اثرات منفي ب

  های خونهضم، متابولیتهای سلوالز، پودر خرما، شتر، عملکرد، قابلیتآنزیم کلمات کلیدی:

 ghoorchirt@yahoo.com پست الکترونیکی نویسنده مسئول:* 
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 مقدمه

شتر نقش خیلی مهمی در حمل و نقل و تولید شیر، گوشت، از        

کارگیری در مسابقات، در مناطق چنین بهپشم، مو و پوست و هم

 Al haj ؛2011و همکاران،  Mathur) کندبیابانی بازی میبیابانی و نیمه

قروم (. اکوتیپ شتر غالب موجود در صحرای قرهAl Kanhal ،2010و 

جمهوری ترکمنستان  کشور و خراسان گلستان، هایشمال استان در عواق

شود می محسوب های ایرانیاکوتیپ بین اکوتیپ شیروار در بهترین است.

داد که فرایند  نشان تخمیر خصوصیات فرایند (. مطالعات1386)خدایی، 

 مشابه نشخوار کاملیده خانواده هوازی و تولید اسیدچرب برایتخمیر بی

سه قسمتی  معده و دارای شتر نشخوارکننده کاذب است ان است.کنندگ

)شکمبه، نگاری و شیردان(، هزارال کوچک، تحلیل رفته و غیرفعال 

و همکاران،   Bello؛Wilson ، 1989؛1386 )طباطبایی و همکاران، است

2012 .)Kadim ( گزارش کردند میانگین افزایش 2008و همکاران )

گرم در روز در حال افزایش،  400سال  1وزن در گروه سنی صفر تا 

گرم در روز  300گرم در روز( و سپس به  720سال ) 8تا  7تا سن 

و همکاران  Basmaeilیابد. سال کاهش می 11تا  10در گروه سنی 

 ، سافر(Wodoh) ( میانگین افزایش وزن روزانه در نژادهای واده2012)

(Suffr)شل ، (Shol) و مجاهیم (Majaheem) گرم،  698ترتیب به

و همکاران  Safinazگرم گزارش نمودند.  767گرم و  686گرم،  730

خشک در شترهای تغذیه شده با آتریپلکس  ماده میزان مصرف (2010)

ازای هر و علوفه برسیم به 84/1کیلوگرم وزن زنده  100ازای هر به

گزارش کردند. ماده خشک مصرفی شتر  07/2کیلوگرم وزن  100

 45/2شود که معادل کیلو گرم در روز تخمین زده می 2/1-12حدود 

)گرم ماده خشک به  104کیلو گرمی یا  500درصد وزن بدن شتر 

 Ayoub (.1386باشد )خدایی، ازای هر کیلوگرم وزن متابولیکی( می

های خونی و بیوشیمیایی به بررسی برخی فراسنجه (2003) و همکاران

ی تک کوهانه در شرایط فیزیولوژیکی های استروئیدی شترهاهورمون و

ها غلظت گلوکز خون شتر در شرایط آبستنی و مختلف پرداختند. آن

لیتر خون گرم/دسیمیلی 55/100و  58/96ترتیب غیر آبستنی را به

ای خون در شرایط آبستنی غلظت نیتروژن اوره چنینهم کردند. گزارش

لیتر بیان گرم/دسیمیلی 85/7و  48/15ترتیب و غیر آبستنی را به

بررسی غلظت نرمال ( به2018و همکاران ) Abdalmulaنمودند. 

ها میانگین های خون شترهای تک کوهانه لیبی پرداختند. آنفراسنجه

و دامنه گلوکز، اوره، لیپوپروتئین با دانسیته باال و لیپوپروتئین با 

به گیری شده در تحقیق خود را شتر خون 66دانسیته پایین خون 

( 0-5/37) 91/15 (،17-69) 31/43(، 14/26-9/240)8/111ترتیب 

 نام با لیتر اعالم کردند. خرماگرم/دسی( میلی0-83/46) 16/14و 

نخل  درخت شکل بیضی کوچک و میوه ، Phoenix dactyliferaعلمی

 آفریقا، جنوب مثل جهان خشکنیمه خشک و نواحی در که باشدمی

(. 1995و همکاران،  Ahmedکند )شد میعربستان سعودی و ایران ر

بندی دلیل عدم برداشت به موقع و شرایط نامناسب بستهدر ایران به

و ضایعات  نامرغوب محصول به خرمای درصد 20خرما حدود  داریو نگه

چون حاوی  محصوالت این (.1385)عسکری و نوروزیان،  شودتبدیل می

عنوان ها بهان از آنتو% کربوهیدرات سهل هضم هستند می 80-70

صورت جایگزین بخشی از کنسانتره دام استفاده نمود. مکمل انرژی به

 که بوده فروکتوز و گلوکز شکلبه خرما در هاکربوهیدرات عمده بخش

 (.Al-Dabeeb ،2005) شوندمی جذب انسان وسیلهبه آسانیبه

Mahmoud  وEl-Bana (2013به ارزیابی محصوالت فرعی خرما در ) 

ها نتیجه گرفتند که و هسته خرما تغذیه شتر سودانی پرداختند. آن

عنوان جایگزین مناسبی برای دانه جو در تغذیه شتر بدون توانند بهمی

شامل فعالیت  الیافکننده های تجزیهآنزیماثرات منفی استفاده شود. 

 و ، کربوکسی متیل سلوالز(تجزیه کاغذ صافیکل سلوالز )

خش بها در سه فعالیت این آنزیم د.باشسلوالز، می میکروکریستالین

به بخش  های متصلریز )میکروب شامل ذرات مجزا از محتویات شکمبه

صورت آزادانه هایی که بهذرات شکمبه(، بخش درون سلولی )سلول

در بخش مایع از مایع شکمبه معلق هستند( و بخش خارج سلولی 

در بین این  .شوندگیری میهانداز های موجود در بخش مایع()آنزیم

ها مربوط به بخش ترین فعالیت هیدروالیتیکی آنزیمسه بخش بیش

های درون سلولی و های متصل به ذرات ریز، پس از آن آنزیممیکروب

 ؛2000و همکاران، Agarwal) بودهای خارج سلولی در نهایت آنزیم

های شبا توجه به منابع موجود، آزمای (.1394 ،قورچی و دوستی

سلولتیک بر روی شتر محدودی برای تعیین عملکرد و آنزیم های

منظور توجه به این دام، افزایش تولیدات آن گزارش شده است. لذا به

منظور طراحی این آزمایش به ای،های تغذیهتر جنبههر بیش و شناخت

 بررسی اثر استفاده از ضایعات کشاورزی بر عملکرد، قابلیت هضم مواد

پرواری  ها سلوالز شترهای خونی و آنزیمگیری فراسنجهاندازه ومغذی 

 صورت گرفت.
 

 هامواد و روش

ای در این پژوهش در دو مرحله انجام گردید، مرحله مزرعه        

مجتمع کشاورزی و دامپروری چات )متعلق به سازمان اتکا( واقع در 

هش از اوایل برون اجرا گردید. این پژوبخش داشلی -شهرستان گنبد

طول انجامید. مرحله روزه( به 21دوره  3روز ) 63مدت به 96آذر 

آزمایشگاهی در آزمایشگاه تغذیه، فیزیولوژی و مرکزی دانشگاه علوم 

سه نفر شتر نر با میانگین  طبیعی گرگان انجام گرفت. و منابع کشاورزی

 از گله شتر مجتمع جدا با سن حدود دو سالکیلوگرم  335±15وزن 

شد. شترها طوری انتخاب گردیدند که حداقل اختالف وزنی و سنی 

منظور داشته باشند. قبل از شروع طرح شترها شماره گذاری شدند و به
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 80های دستگاه گوارش قرص آلبندازول )برای هر مبارزه با انگل

منظور کیلوگرم وزن زنده یک قرص( به هر شتر خورانده شد. شترها به

روز آزاد بودند. سپس هر شتر در جایگاه  5ایگاه، پذیری با جعادت

دنبال آن روز و به 14مدت پذیری بهانفرادی قرار گرفت و دوره عادت

برداری کل مدفوع روز نمونه 3مانده خوراک و گیری باقیروز اندازه 7

یونجه+کنسانتره  :1در این طرح از سه نوع جیره شامل  انجام گرفت.

جیره  :3درصد پودرضایعات خرما،  10شاهد+ جیره :2)جیره شاهد(، 

درصد پودرضایعات خرما استفاده گردید. پودرضایعات خرما  20شاهد+

درصد  5/0درصد گوشت خرما داشت. حدود  70درصد هسته و  30

 شد )جدولمقدار وزن هر خوراک، روزانه نمک به هر خوراک اضافه می

فت. در طول هر دوره طور آزاد در اختیار هر شتر قرار گر(. آب به1

 دهیخوراک شد.می آماده جداگانه طورهب و روزانه صورتبه شتر هر خوراک

دهی، گرفت. قبل از خوراکصبح انجام می 8بار در ساعت روزانه یک

منظور طور جداگانه بههآوری و بمانده در هر آخور جمعخوراک باقی

روز  3مدت تر بهشد. مدفوع هر شگیری خوراک مصرفی وزن میاندازه

آوری صبح جمع 8گیری قبل از ساعت صورت نمونهآخر هر دوره به

گیری صورت تصادفی نمونهکیلوگرم به 1میزان از هر خوراک به شد.می

آوری شده داری شد. مدفوع جمعمنظور آنالیز در جای خشک نگهو به

و در  درصد وزن 10میزان در هر روز برای هر شتر کامالً مخلوط و به

ساعت خشک گردید.  48مدت گراد بهدرجه سانتی 60آون با دمای 

منظور گذاری و ذخیره گردید. مقداری از نمونه مدفوع بهسپس شماره

های نمونه شد. دارینگه گرادسانتی درجه -20 دمای در خشک ماده تعیین

آلی،  خشک، ماده منظور تعیین مادهها و مدفوع بهخوراک، پسمانده

AOAC (1990 )روش  خام براساس خام و خاکستر خام، چربی وتئینپر

 شبر اساس رو دیواره سلولی عاری از همی سلولز  و دیواره سلولی

Van Soest ( مورد تجزیه قرار گرفت.1991و همکاران ) 

محلول نا خاکستر روش با موادمغذی هضمقابلیت گیریاندازه       

ه خوراک یا مدفوع به فالسک گرم نمون 5خاکستر : (AIAدر اسید )

کلریدریک لیتر اسیدمیلی 100 سپس و شد داده انتقال لیترمیلی مایر ارلن

دقیقه بر روی  30مدت نرمال به نمونه اضافه گردید و مخلوط به 2

و قیف،  41هیتر جوشانده شد. سپس با استفاده از کاغذ صافی واتمن 

گراد سانتی 100تا  85محلول صاف گردید. فالسک ارلن با آب مقطر 

شستشو داده شد و به بوته چینی که قبالً وزن شده بود، منتقل گردید 

حرارت داده  ساعت 8مدت گراد بهسانتی درجه 600حرارت  کوره با و در

ها در داخل شد. بعد از زمان تعیین شده کوره خاموش شد و بعد نمونه

چینی حاوی خاکستر  خنک شدند تا به دمای اتاق برسد. بوته دسیکاتور

محلول در اسید با با ترازوی دیجیتال وزن گردید. درصد خاکستر نا

 (:Young ،1977و  Van Keulenاستفاده از فرمول زیر محاسبه شد )

 

 Van) قابلیت هضم مواد مغذی با استفاده از روابط زیر محاسبه شد

Keulen  وYoung ،1977): 

 
 

 های آزمایشیاء و ترکیب شیمیایی جیرهاجز :1جدول 

 D3، ویتامین A 75000گرم(: ویتامین . مکمل موادمعدنی و ویتامینی دارای )میلی1

، منیزیم 12، کبالت 260، سدیم 45/0، دی کلسیم فسفات E 550، ویتامین 20000

، 64( %30، سولفات آهن )41( %24، سولفات مس )22( %30نگنز )، اکسید م100

، آنتی اکسیدان 65/0، کربنات کلسیم 787( %1، سلنیوم )54( %98اکسید روی )

 90، کلر  8889، لیزین 1765/1، متیونین 20، یدات کلسیم 400

 . از طریق جداول مواد مغذی محاسبه شد.2

 دست آمده است.هگیری در آزمایشگاه ب. از طریق اندازه3
 

: ایهای شکمبهفعالیت آنزیم و آوری مایع شکمبهجمع       
های مایع شکمبه در انتهای هر دوره با استفاده از پمپ مکنده نمونه

شد و  مقدار نیاز برداشتهکردن حیوان به و لوله پالستیکی پس از مقید

های موجود در برای تفکیک آنزیم پس از جداسازی بخش جامد

های مایع شکمبه )شامل درون سلولی، خارج سلولی و مرتبط با بخش

و در داخل ظرف پالستیکی تا زمان انجام  ذرات( به آزمایشگاه منتقل

 میکروهای استخراج و سنجش فعالیت آنزیم د.یگرد ها منجمدآزمایش

کربوکسی متیل سلوالز در این آزمایش روند شرح  و کریستالین سلوالز

 قورچی و سیدالموسوی، ؛2000و همکاران،  Agarwal) استشده  داده

 (.1)شکل( 1397

 اقالم خوراکی)درصد(
 هاجیره

 درصد خرما 20 درصد خرما 10 شاهد
 30/35 30/35 20/35 یونجه خرد شده

 50/9 70/15 50/25 جو آسیاب شده

 12 14 60/17 سبوس گندم

 40/11 10 7 کنجاله سویا

 80/9 13 30/12 تفاله چغندر قند

 20 10 0 پودر ضایعات خرما

 50/0 50/0 90/0 کربنات کلسیم

 50/0 50/0 50/0 1ویتامینه-معدنیمکمل

 1 1 1 نمک

 48/2 49/2 50/2  انرژی قابل متابولیسم

 2)مگاکالری/کیلوگرم ماده خشک(

 77/12 85/12 7/11 3پروتئین خام )درصد(

 50/90 20/90 16/90 3ماده خشک )درصد(

 81 60/80 40/80 3ماده آلی )درصد(

 63 56 52 هشویند در نامحلول الیاف

 3)درصد( خنثی

 76/0 83/0 94/0  2کلسیم

 38/0 41/0 46/0 2فسفر
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جهت بررسی اثرات  :های خونیگیری و تعیین فراسنجهخون       

ها، در شترهای خونی روی فراسنجه های آزمایشی برجیره احتمالی

 رگیری انجام گرفت. بدین منظوخونراس شتر  3 هر دوره ازهر پایان 

تریلیزه سرنگ اس وسیلهبه خون لیترمیلی 10، صبح تغذیه از پس ساعت 4

های شد. نمونه لگاه منتقه و بالفاصله به آزمایشگردید وداج اخذ از ورید

 15مدت ( به3000گیری توسط سانتریفیوژ )با دور خون پس از سرم

درجه  -20±1صورت منجمد و در دمای دقیقه، تا زمان آزمایش به

به فریزر منتقل و در دمای  سرمسپس  داری شدند.گراد نگهنتیسا

، وکز، کلسترولونی گلخ ایهنجهفراس تنهای در شد. دارینگه درجه -21

لیپوپروتئین با دانسیته باال، لیپوپروتئین با دانسیته پایین و نیتروژن 

 Hitachi Analyzer, Model)ای خون توسط دستگاه آتوآناالیزراوره

717, Japan)  تجاری شرکت پارس آزمون  هایبا استفاده از کیت

 تعیین شدند.

 GLMهای حاصل با رویه داده: روش تجزیه و تحلیل آماری       

با مدل زیر مورد تجزیه و تحلیل  12/6( نسخه 1996) SASافزار نرم

 Yijkl = µ + Ti + Pj + Ak + Rl + eijkl                    قرار گرفتند:

 = اثر تیمار،Ti = میانگین کل،µ = متغیر وابسته،Yijkl در این مدل:

Pj،اثر دوره = Ak،اثر حیوان = Rlمانده از تیمار قبل،= اثر باقی 

eijklمانده )خطای آزمایشی(= اثرات باقی 

که تیمارها حالت چرخشی داشت، دلیل ایندر این آزمایش به       

ار بعدی، در مدل آماری اثر برای از بین بردن اثر تیمار قبلی بر تیم

دار نشدن نظر گرفته شد، ولی با توجه به معنی( درRlمانده تیمار )باقی

( در مورد تمامی صفات، این اثر از مدل نهایی حذف Rlمانده )اثر باقی

ای دانکن گردید. برای مقایسه میانگین تیمارها از آزمون چند دامنه

 فاده شد.درصد است 5داری در سطح احتمال معنی

 

 
 (Agarwal ،2000) های هیدرولیتیکبندی مایع شکمبه و استخراج آنزیم: بخش1شکل

های چسبیده و ذرات خوراک )میکروب )مایع شکمبه(های معلق در مایع شکمبه(، بخش خارج سلولی سلولی )میکروب داخل های بخشترتیب بیانگر آنزیمبه  PMو C، ECدر این طرح حروف 

 .است به مواد خوراکی در شکمبه(
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 نتایج
نتایج حاصل از تأثیر پودر خرما بر مصرف ماده خشک، ضریب        

ارائه  2تبدیل، قابلیت هضم موادمغذی و افزایش وزن روزانه در جدول 

درصد در جیره  10مقدار شده است. استفاده از پودرضایعات خرما به

درصد  20شترها باالترین افزایش وزن روزانه را دارا بود و با تیمار 

لحاظ مصرف (. تفاوت بین تیمارها بهP<05/0دار داشت )تفاوت معنی

خرما به  ضایعات دار نبود. استفاده از پودرتبدیل معنی خوراک و ضریب

پروتئین خام،  خشک، داری سبب بهبود قابلیت هضم مادهشکل معنی

(. نتایج P<05/0) الیاف نامحلول در شوینده خنثی و چربی خام شد

حاصل از تأثیر پودر خرما بر غلظت کلسترول، لیپوپروتئین با دانسیته 

ای خون در ، گلوکز و نیتروژن اورهباال، لیپوپروتئین با دانسیته پایین

ارائه شده است. کلسترول، لیپوپروتئین با دانسیته باال،  3جدول 

 10اوی لیپوپروتئین با دانسیته پایین شترهای دریافت کننده جیره ح

بود، اما بین  نسبت به سایرین باالتر چون کلسترولخرما هم درصد پودر

 داری وجود  نداشت. گلوکز خون شترهای دریافتتیمارها تفاوت معنی

درصد پودر خرما نسبت به سایرین باالتر بود  20کننده جیره حاوی 

ای قند محلول در پودر تواند در نتیجه وجود مقدار قابل توجهکه می

دار نبود. نتایج رما باشد، با این وجود اختالف بین تیمارها معنیخ

کننده جیره حاوی ای خون شترهای دریافتنشان داد نیتروژن اوره

درصد پودر خرما نسبت به سایر تیمارها باالتر بود ولی اختالف  10

بر فعالیت آنزیم کربوکسی  پودر ضایعات خرما دار نبود.موجود معنی

های و فعالیت آنزیم میکروکریستالین سلوالز در بخشمتیل سلوالز 

 وابسته به ذرات، بخش خارج سلولی، بخش داخل سلولی )نانومول/

دار بودن در بخش خارج (، اما تمایل به معنی4دقیقه( نداشت )جدول

سلولی و کل فعالیت آنزیم آنزیم میکروکریستالین سلوالز داشت. 

 ای بین تیمارها وجود نداشت.شکمبه pHداری بر روی اختالف معنی

  

 
  تاثیر پودر خرما بر صفات عملکردی شترهای پرواری :2جدول 

 صفت
های آزمایشیجیره  

SEM P-Value 
درصد خرما 10 شاهد درصد خرما 20   

      عملکرد

(کیلوگرممیانگین ماده خشک مصرفی)  22/6  78/7  27/6  54/0  181/0  

(میانگین افزایش وزن روزانه )گرم  1296/83ab 1438/09a 1120/63b 13/62  038/0  

83/4 ضریب تبدیل  43/5  67/5  56/0  663/0  

)درصد( قابلیت هضم مواد مغذی       

خشکماده  86/85b 88/24b 95/42a 72/0  001/0  

خامپروتئین  87/56b 88/11b 90/28a 95/0  003/0  

خامچربی  81/90c 90/28b 95/21a 37/0  001/0  

NDF 77/88c 84/76b 94/51a 09/0  001/0  
a,b,c باشددرصد می 5دار در سطح دهنده اختالف معنیحروف غیرمشابه در هر ردیف نشان. 

 

 

 های خونی شترهای پرواریتاثیر پودر خرما بر فراسنجه :3جدول 

 صفت
 های آزمایشیجیره

SEM1 P-Value 
 درصد خرما 20 درصد خرما 10 شاهد

یتر(لگرم/دسیکلسترول )میلی  33/37  33/43  33/38  54/3  51/0  

لیتر(گرم/دسیگلوکز )میلی  67/160  150 174 21/11  39/0  

لیتر(گرم/دسیلیپوپروتئین با دانسیته باال )میلی  33/9  33/9  33/9  19/1  1 

لیتر(گرم/دسیلیپوپروتئین با دانسیته پایین )میلی  24 29 25 89/2  53/0  

لیتر(دسی/گرمای خون )میلینیتروژن اوره  93/22  9/25  7/22  71/1  51/0  
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 مایع شکمبه شترهای پرواری در pH فیبرولیتیک )نانومول در دقیقه( و های فعالیت آنزیم :4 جدول

هاآنزیم  
های آزمایشیجیره  

SEM P-Value 
درصد خرما 10 شاهد درصد خرما 20   

 کربوکسی متیل سلوالز

 47/0 08/8 98/139 87/87 19/89 داخل سلولی

 92/0 52/16 25/88 47/97 94/89 خارج سلولی

 56/0 85/29 92/92 67/138 54/96 وابسته به ذرات

 51/0 74/30 15/321 01/324 58/275 کل فعالیت

 میکروکریستالین سلوالز

 42/0 08/8 39/105 44/86 02/102 داخل سلولی

54/128 خارج سلولی ab 14/187 a 51/106 b 28/19 06/0 

54/96 ه به ذراتوابست  67/138  92/92  79/27 56/0 

76/328 کل فعالیت ab 25/412 a 82/304 b 24/20 07/0 
pH 39/7 18/7 83/7 32/0 46/0 

 باشدمی درصد 5 سطح در دارمعنی دهنده اختالفنشان ردیف هر حروف غیرمشابه در a,b,c باشد،می دقیقه هر در شده آزاد گلوکز مولنانو حسببر هاآنزیم همه فعالیّت    

 

 بحث  

های ( مقدار قابلیت هضم موادمغذی را با روش1391بهزاد )       

اندازه گیری مختلف جمع آوری مدفوع کل و معرف داخلی خاکستر 

پژوهش  که با نتایج بود آورده دستهدر اسید و لیگنین در شتر ب نامحلول

جیره توان به ترکیبات حاضر اختالف داشت، درخصوص بیان علت می

اشاره کرد که در این پژوهش فقط از کاه در جیره استفاده نشده بود. 

ولی تحقیق مذکور کاه جز اجزای جیره بود. نتایج این پژوهش با نتایج 

-Elو  Mahmoud(، 2007و همکاران ) Mahgoub(، 1386خدایی )

Bana (2013 ،)Sharifi ( 2015و همکاران)،  وKhezri  و همکاران

( بیان کرد ماده خشک مصرفی 1386خدایی ) داشت.( مطابقت 2016)

شود که گرم در روز تخمین زده میکیلو 2/1-12یک نفر شتر حدود 

گرم ماده ) 104گرمی یا کیلو 500درصد وزن بدن شتر  45/2معادل 

-Elو  Mahmoudباشد. ازای هر کیلوگرم وزن متابولیکی( میخشک به

Bana (2013به ارزیابی محصوالت فرع ) ی زیتون و خرما در تغذیه

نوع جیره غذایی شامل: هسته خرما،  4ها از شتر سودانی پرداختند. آن

ها برای ارزیابی تفاله زیتون، برگ درخت نخل و دانه جو یا مخلوط آن

تواند خرما می که هسته ها نتیجه گرفتندآن کردند. غذایی استفاده ارزش

تغذیه شتر بدون اثرات عنوان جایگزین مناسبی برای دانه جو در هب

گروه  4( با استفاده از 2015و همکاران ) Sharifiمنفی استفاده شود. 

 یریش یبزها رهیخرما در ج عاتیضا درصد 18و  12، 6، 0 یماریت

 ایشکمبه ریو تخم یداناکسییآنت اتیخصوص عملکرد، یسانن به بررس

 یریبز ش رهیدر ج تواندیخرما م عاتیکردند ضا ها گزارشپرداختند. آن

عالوه اضافه شدن هشود. ب نیگزیها جابر عملکرد آن یبدون اثر منف

 Kadim بز خواهد شد. یداناکسییآنت تیظرف بهبود خرما باعث عاتیضا

( گزارش کردند میانگین افزایش وزن در گروه سنی 2008و همکاران )

سال  8تا  7گرم در روز در حال افزایش، تا سن  400سال  1صفر تا 

تا  10گرم در روز در گروه سنی  300گرم در روز( و سپس به  720)

( میانگین 2012و همکاران ) Basmaeilیابد. سال کاهش می 11

ترتیب به افزایش وزن روزانه در نژادهای واده، سافر، شل و مجاهیم

 گرم گزارش نمودند. قابلیت 767گرم و 686گرم،  730گرم،  698

خام و هضم چربیخام ، قابلیتئینهضم پروتخشک، قابلیتهضم ماده

دار و باالترین درصد اختالف معنی20 تیمار در سلولیدیواره هضمقابلیت

درصد 20با این نتیجه افزایش وزن روزانه در تیمار  (.P<05/0)بود 

مغذی محدود وزن فقط به چند ماده شد، اما افزایشتر میبایستی بیش

( 2003و همکاران ) Ayoub شند.بادخیل می زیادی و پارامترهای نشده

های به بررسی برخی پارامترهای خونی و بیوشیمیایی و هورمون

 مختلف فیزیولوژیکی شرایط در کوهانه تک شترهای استروئیدی

ها غلظت گلوکز خون شتر در شرایط آبستنی و غیر پرداختند. آن

لیتر خون گرم/دسیمیلی 55/100و  58/96ترتیب آبستنی را به

ای خون خون در شرایط چنین غلظت نیتروژن اورهکردند. همگزارش 

لیتر گرم/دسیمیلی 85/7و  48/15ترتیب آبستنی و غیر آبستنی را به

خون تیمارها به  ای خونبیان نمودند. میانگین گلوکز و نیتروژن اوره

لیتر بود. گرم/دسیمیلی 22-25و  160-174ترتیب در محدوده 

Abdalmula ( به بررسی غلظت نرمال فراسنجه2018و همکاران ) های

ها میانگین و دامنه خون شترهای تک کوهانه لیبی پرداختند. آن

با دانسیته پایین گلوکز، اوره، لیپوپروتئین با دانسیته باال، لیپوپروتئین 

 8/111ترتیب گیری شده در تحقیق خود را بهشتر خون 66خون 

 16/14( و 5/37-0) 91/15(، 69-17) 31/43(، 9/240-14/26)

های لیتر اعالم کردند. با بررسیگرم/دسی( میلی83/46-0)
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منابع مختلف که درخصوص فعالیت آنزیم کربوکسی متیل سلوالز و 

پژوهشی  کار فعالیت آنزیم میکروکریستالین سلوالز صورت گرفت. هیچ

افزایش فعالیت آنزیمی سلولتیک در تیمارها  بر روی شتر پیدا نشد.

های شکمبه بهینه رشد و فعالیت میکروارگانیسم ننده شرایطکمنعکس

نتایج این تحقیق با نتایج  .(1397 قورچی و سیدالموسوی،) باشد.می

( 1396) همکاران و جیریایی داشت. مطابقت (1396) همکاران و جیریایی

کربوکسی متیل ای )بیان کردند تفاوتی برای فعالیت دو آنزیم شکمبه

های پرواری تغذیه شده با ریستالین سلوالز( در برهسلوالز و میکروک

های های حاوی ذرت در بین تیمارمنابع مختلف نشاسته در جیره

 آزمایشی مشاهده نکردند.

طورکلی نتایج نشان داد افزایش وزن روزانه شترهای دریافت هب       

 درصد پودر ضایعات خرما و قابلیت هضم مواد10کننده جیره حاوی 

ضایعات خرما  درصد پودر20کننده جیره حاوی فتدریا مغذی شترهای

پژوهش  نیا جیبا توجه به نتاتر بود. بنابراین نسبت به سایر شترها بیش

درصد با پودر ضایعات خرما در جیره شترهای 20تاسطح گفت  توانیم

عنوان روش مناسبی جهت پرواربندی شتر بدون تواند بهپرواری می

 کارگیری شود.هاثرات منفی ب

 

 ابعمن

هضم ظاهری موادمغذی ضایعات مقایسه قابلیت .1391، ه. بهزاد، .1

آوری مدفوع، معرف داخلی های جمعکشاورزی با استفاده از روش

خاکستر نامحلول در اسید و لیگنین در شتر. پایان نامه کارشناسی 

تغذیه دام دانشگاه علوم کشاورزی و منابع –ارشد رشته علوم دامی 

 صفحه. 73طبیعی گرگان. 

 ،و میرمحمدی م.ح. ،مرادی ؛م. ،بنچناریکاظمی ؛ف. ،جیریایی .2

 بر ذرت خیساب حاوی هایجیره در نشاسته منبع اثر .1396 ،د.

 در ایشکمبه هایآنزیم و فعالیت خونی هایمتابولیت عملکرد،

، 1، شماره 5دوره  پرواری. پژوهش در نشخوارکنندگان. هایبره

 .168تا  151صفحات 

 158تشارات پرتو واقعه. پرورش شتر. ان .1386 ،ع.خدایی، س. .3

 .فحهص

 ضمیری، م.ج. ؛فر، م.زاهدی ؛نیکخواه، ع. ؛طباطبایی، س.ن. .4

های کنتیکی قابلیت هضم و فراسنجه مقایسه .1386 ،و رضاییان، م.

 پژوهش و سازندگی.مجله آن در گوسفند و شتر یک کوهانه ایران. 

 .181تا  175، صفحات 74شماره 

 خرمای غذایی ارزش .1385، نوروزیان، ح. و .ف عسکری، .5

، صفحات 73 شماره .آبزیان و دام امور . مجله بز تغذیه در مرغوبنا

 .85تا  82

های مژکدار شکمبه در شترهای نژاد تک یاخته .1391 ،علیپور، د. .6

، 3دوره ، 67. دوره تحقیقات دامپزشکیمجله  .بلوچی و سندی

 .263تا  257صفحات 

 هایآنزیم فعالیت بررسی .1394ف.،  دوستی، و ت. قورچی، .7

 .کشتارگاه در هشد کشتار پرواری ایبره شکمبه مایع در سلوالز

 33 .گرگان طبیعی منابع و کشاورزی علوم دانشگاه نهایی گزارش

 فحه.ص

اصول تغذیه  .1397 ،قورچی، ت. و سیدالموسوی، س.م.م. .8

کنندگان. انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی نشخوار

 صفحه. 310گرگان. 
9. Abdalmula, A.M.; Buker, A.O.; Benashour, F.M.; 

Shmela, M.E.; Abograra, I. M. and Alnagar, F.A., 2018. 
Blood profile in normal one-humped dromedary (Camelus 
dromedarius) camel breeds in Libya. Journal of Research in 

Medical and Basic Sciences. Vol. 4, No. 8, pp: 2455-2569. 

10. Agarwal, N.; Agarwal, I.; Kamra, D.N. and Chaudhary, 

L.C., 2000. Diurnal variations in the activities of hydrolytic 
enzymes in different fractions of rumen contents of murrah 

buffalo. Journal of Applied Animal Research. Vol. 18,  

pp: 73-80. 

11. Ahmed, I.S.; AL-Ghriabi, K.N.; Daar, A.S. and Kabir,  

S., 1995. The composition and properties of date proteins. J 
Food Chem. Vol. 53, pp: 441-446. 

12. Al-Dabeeb, S.N., 2005. Effect of feeding low quality date 
palm on growth performance and apparent digestion 

coefficients in fattening Najdi sheep. Small Rum Research. 

Vol. 57, pp: 37-42. 

13. Al haj, O.A. and Al Kanhal, H.A., 2010. Compositional, 
technological and nutritional aspects of dromedary camel 

milk. International Dairy Journal. Vol. 20, pp: 811-821. 
14. AOAC. 1990. Official Methods of Analysis, 15th edition. 

Association of official analytical chemists. Arlington, VA, 

USA.  

15. Ayoub, M.A.; El-Khouly, A.A. and Mohamed, T.M., 2003. 
Some hematological and biochemical parameters and steroid 

hormone levels in the one-humped camel during different 

physiological conditions. J. Agric. Sci. Vol. 15, No. 1,  
pp: 374-379. 

16. Basmaeil, S.; El-Waziry, A.M. and Al-Owaimer,  

A.N., 2012. Growth and digestibility in four Saudi camel 

breeds. Journal of Animal and Veterinary Advances. Vol. 11, 

No. 7, pp: 1067-1071. 

17. Bello, A.; Onyeanusi, B.I.; Sonfada, M.L.; Adeyanju, J.B.; 

Umar, A.A.; Shehu, S.A. and Hena, S.A., 2012. 

Histomorphological studies of the prenatal development of 

oesophagus of one humped camel (Camelus dromedarius). 

Scientific Journal of Agriculture. Vol. 1, No. 4, pp: 100-104. 

18. Kadim, I.T.; Mahgoub, O. and Purchas, R.W., 2008. A 
review of the growth, and of the carcass and meat quality 

characteristics of the one-humped camel (Camelus 

dromedaries). Meat Science. Vol. 80, pp: 555-569. 

19. Khezri, A.; Dayani, O. and Tahmasbi, R., 2016. Effect of 

increasing levels of wasted date palm on digestion, rumen 
fermentation and microbial protein synthesis in sheep. 

Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition.  

Vol. 101, pp: 53-60. 

20. Mahgoub, O.; Kadim, T.I.; Al-Busaidi, H.M.; Annamalai, 

K. and Al-Saqri, M., 2007. Effects of feeding ensiled date 
palm fronds and a by-product concentrate on performance 

and meat quality of Omani sheep. Animal Feed Science and 

Technology. Vol. 135, pp: 210-221. 

   (DOI): 10.22034/AEJ.2020.122777   



  ....هایفراسنجه قابلیت هضم موادمغذی، عملکرد، روی بر خرما مختلف پودرضایعات سطوح تاثیر               و همکاران            بائی 

72 

21. Mahmoud, A.E.M. and El-Bana, H.M., 2013. Evaluation 
of Olive and Palm Byproducts in Feeding Camels. Pakistan 

Journal of Nutrition. Vol. 12, No. 9, pp: 879-885. 

22. Mathur, M.; Dadhich, H.; Khare, S.; Singh, A.P. and 

Maheshwari, A., 2011. Pathological and hemato 
biochemical observation of dermatomycoses in camel 

(Camelus dermedarius). Veterinary Practitione. Vol. 12,  

No. 2, pp: 166-167. 

23. Mohamed, I.M., 2007. Evaluation of growth performance 

for growing maghraby Camel fed on un-conventional feed. 
International Journal of Agriculture and Biology. Vol. 9,  

No. 1, pp: 1560-8530. 

24. Safinaz, M.S.; Kamal, M.Y. and Mohamed, H.A., 2010. 
Comparative evaluation of Egyptian clover and 
atriplexhalimus diets for growth and milk production in 

camel (Camelus dromedaries). Animal Science Reporter. 

Vol. 4, No. 1, pp: 9-21. 

25. Sharifi, M.; Bashtani, M.; Naserian, A.A. and Farhagfar, 

H., 2015. The Effect of feeding low quality date palm 
(Phoenix dactylifera) on the performance, antioxidant status 

and ruminal fermentation of mid-lactating Saanen dairy 

goats. Small Ruminant Research. Vol. 15, pp: S0921-4488. 

26. Sponheimer, M.; Robinson, T.; Roeder, B.; Hammer, J.; 

Ayliffe, L.; Passey, B.; Cerling, T.; Dearing, D. and 

Ehleringer, J., 2003. Digestion and passage rates of grass 

hays by Lamas, Alpacas, Goats, Rabbits, and Horses. Small 

Ruminant Research. Vol. 48, pp: 149-154. 

27. Van Keulen, J. and Young, B.A., 1977. Evaluation of acid 
insoluble ash as a natural marker in ruminant digestibility 

studies. Journal of Animal Science. Vol. 44, No. 2,  

pp: 282-287.  
28. Van Soest, P.J.; Robertson. J.B. and Lewis, B.A., 1991. 

Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and non 
starch polysaccharaides in relation to animal nutrition. 

Journal of Dairy Science. Vol. 74, pp: 3593-3597. 

29. Vyas, S. and Sahani, M.S., 2000. Real-time ultrasonography 
of ovaries and breeding of the one-humped camel (Camelus 
dromedaries) during the early postpartum period. Animal 

Reproduction Science. Vol. 59, pp: 179-184. 

30. Wilson, R.T., 1989. The nutritional requirements of camel. 
Options Mediterraneennes Serie Seminaires. Vol. 2,  

pp: 171-179. 
 

   (DOI): 10.22034/AEJ.2020.122777   



Scientific Research Journal of Animal Environment                                       Vol. 12, No. 4, Winter 2020 

 

Effect of different levels of date palm wastes on performance, 

nutrient digestibility, blood parameters and rumen fiberlytic 

enzymes activity in fattening camels 
 

 

 

 Hosein Baee: Department of Animal and Poultry Nutrition, Faculty of Animal Sciences, 

Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran 

 Taghi Ghoorchi*: Department of Animal and Poultry Nutrition, Faculty of Animal 

Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran 

 Abdolhakim Toghdory: Department of Animal and Poultry Nutrition, Faculty of 

Animal Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, 

Gorgan, Iran 

 

Key words: Blood parameters, Camel, Cellulase activity, Date palm waste, Digestibility performance       

 

 Abstract 
This study was carried out to investigate the effects of different levels of date palm wastes 

on growth performance, nutrient digestibility, rumen and blood parameters and fiberlitic 

enzymes activity in fattening camels. Three male camels from Turkmen breed with an initial 

body weight of 335±15 kg and 24 months old were used in a rotate design for 3 periods  

of 21- day feeding experiment with a 14-day adaptation period and 7-days sampling. 

Experimental treatments included: 1) control diet (chopped Alfalfa+concentrate), 2) control diet 

with 10 % date palm waste and 3) control diet with 20 % date palm waste. Feed intake weighed 

for the last 7 days of period and faeces samples were collected for the last 3 days of period to 

determination of nutrient digestibility with acid insoluble ash method after drying. The results of 

current study showed that the experimental diets had significant effect on daily weight gain of 

male camels (P<0.05). Inclusion of date palm waste in diet up to 10% increased daily weight 

gain (P<0.05). There was not difference amongst treatments concerning dry matter intake and 

feed ratio. Date palm wastes effectively enhanced digestibility of dry matter, crude protein, 

neutral detergent fiber and fat (P<0.05). Glucose, Cholesterol, High density lipoprotein (HDL), 

Low density lipoprotein (LDL) and Blood Urea-N (BUN) were not altered, in the male camels 

fed with Date palm wastes. Date palm wastes of in the diets did not significant effect on carboxy 

methyl-cellulase (CMM) and microcrystalline-cellulase activity in the particulate material (PM), 

extra cellular (EC), cellular (C) and total activity fraction, but microcrystalline-cellulase activity 

in the extra cellular (EC), and total activity fraction ternd to significant. There was not difference 

amongst treatments ruminal pH. The results showed that (DMI) and (DWG) of camels using 

ration 2 and nutrient digestibility of camels using ration 3 was higher than others. In conclusion, 

barely in fattening camels ration can be replaced at up to 20 percent without negative effects. 
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