(DOI): 10.22034/AEJ.2020.122777

سال دوازدهم ،شماره  ،4زمستان 1399

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

تاثير سطوح مختلف پودرضايعات خرما بر روي عملكرد ،قابليت هضم موادمغذي،
فراسنجههاي خونی و آنزيمهاي فيبرولتيك شكمبه در شتر پرواري


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



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



عبدالحکیم توغدری:

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

گرگان ،ایران
تاریخ دریافت :آبان 1398

تاریخ پذیرش :بهمن 1398

چکیده
اين آزمايش به منظور بررسي تاثير استفاده از پودر ضايعات خرما بر عملکرد رشد ،قابليتهضم مواد مغذی ،فراسنجههای شکمبهای و
خوني و فعاليت آنزيمهای سلوالز در شترهای پرواری نژاد ترکمن انجام شد .تعداد  3نفر شتر نر نژاد ترکمن با ميانگين وزن اوليه 335±15
کيلوگرم و سن حدود  24ماه مورد استفاده قرار گرفتند .اين آزمايش در قالب طرح چرخشي با  3تيمار شامل تيمار  :1شاهد (يونجه خرد شده+
کنسانتره) ،تيمار  :2جيره شاهد 10+درصد پودر خرما  ،تيمار  :3جيره شاهد 20+درصد پودر خرما انجام گرفت .هر شتر بهمدت  21روز (14
روز عادتپذيری و  7روز نمونهگيری) از هر تيمار تغذيه شد .باقيمانده خوراک در  7روز پاياني هر دوره اندازهگيری شد و نمونه مدفوع هر شتر
در  3روز آخر جمعآوری و خشک گرديد .جهت اندازهگيری قابليتهضم مواد مغذی از روش خاکستر نامحلول استفاده شد .استفاده از پودر
ضايعات خرما بهمقدار  10درصد جيره باعث باالترين افزايش وزن روزانه شترها شد ( .)P>0/05تفاوت بين تيمارها بهلحاظ مصرف مادهخشک
خوراک و ضريب تبديل معنيدار نبود .استفاده از پودر ضايعات خرما به شکل معنيداری سبب بهبود قابليتهضم مادهخشک ،پروتئينخام ،الياف
نامحلول در شوينده و چربيخام شد ( .)P>0/05تغذيه شترهای نر با پودر ضايعات خرما تاثيری برگلوکز ،کلسترول ،ليپوپروتئين با دانسيته باال،
ليپوپروتئين با دانسيته پايين و نيتروژن اورهای خون خون نداشت .پودر ضايعات خرما بر فعاليت آنزيم کربوکسي متيل سلوالز و فعاليت آنزيم
ميکروکريستالين سلوالز در بخش های وابسته به ذرات ،بخش خارج سلولي ،بخش داخل سلولي (نانومول/دقيقه) نداشت ،اما تمايل به معنيدار
بودن در بخش خارج سلولي و کل فعاليت آنزيم ميکروکريستالين سلوالز داشت .اختالف معنيداری بر روی  pHشکمبهای بين تيمارها وجود
نداشت .بهطورکلي نتايج نشان داد افزايش وزن روزانه شترهای دريافتکننده جيره حاوی 10درصد پودر ضايعات خرما و قابليت هضم مواد مغذی
شترهای دريافتکننده جيره حاوی  20درصد پودر ضايعات خرما نسبت به ساير شترها بيشتر بود .بنابراين با توجه به نتايج اين پژوهش ميتوان
گفت جايگزين شدن جو در سطح 20درصد با پودر ضايعات خرما در جيره شترهای پرواری ميتواند بهعنوان روش مناسبي جهت کاهش هزينههای
پرواربندی شتر بدون اثرات منفي بهکارگيری شود.
کلمات کلیدی :آنزیمهای سلوالز ،پودر خرما ،شتر ،عملکرد ،قابلیتهضم ،متابولیتهای خون
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بائی و همکاران

تاثیر سطوح مختلف پودرضایعات خرما بر روی عملکرد ،قابلیت هضم موادمغذی ،فراسنجههای....

مقدمه
از شتر نقش خیلی مهمی در حمل و نقل و تولید شیر ،گوشت،
پشم ،مو و پوست و همچنین بهکارگیری در مسابقات ،در مناطق
بیابانی و نیمهبیابانی بازی میکند ( Mathurو همکاران2011 ،؛ Al haj
و  .)2010 ،Al Kanhalاکوتیپ شتر غالب موجود در صحرای قرهقروم
واقع در شمال استانهای گلستان ،خراسان و کشور جمهوری ترکمنستان
است .بهترین اکوتیپ شیروار در بین اکوتیپهای ایرانی محسوب میشود
(خدایی .)1386 ،مطالعات خصوصیات فرایند تخمیر نشان داد که فرایند
تخمیر بیهوازی و تولید اسیدچرب برای خانواده کاملیده مشابه نشخوار
کنندگان است .شتر نشخوارکننده کاذب است و دارای معده سه قسمتی
(شکمبه ،نگاری و شیردان) ،هزارال کوچک ،تحلیل رفته و غیرفعال
است (طباطبایی و همکاران1386 ،؛ 1989 ،Wilson؛  Belloو همکاران،
 Kadim .)2012و همکاران ( )2008گزارش کردند میانگین افزایش
وزن در گروه سنی صفر تا  1سال  400گرم در روز در حال افزایش،
تا سن  7تا  8سال ( 720گرم در روز) و سپس به  300گرم در روز
در گروه سنی  10تا  11سال کاهش مییابد Basmaeil .و همکاران
( )2012میانگین افزایش وزن روزانه در نژادهای واده ( ،)Wodohسافر
( ،)Suffrشل ( )Sholو مجاهیم ( )Majaheemبهترتیب  698گرم،
 730گرم 686 ،گرم و  767گرم گزارش نمودند Safinaz .و همکاران
( )2010میزان مصرف ماده خشک در شترهای تغذیه شده با آتریپلکس
بهازای هر  100کیلوگرم وزن زنده  1/84و علوفه برسیم بهازای هر
 100کیلوگرم وزن  2/07گزارش کردند .ماده خشک مصرفی شتر
حدود  1/2-12کیلو گرم در روز تخمین زده میشود که معادل 2/45
درصد وزن بدن شتر  500کیلو گرمی یا ( 104گرم ماده خشک به
ازای هر کیلوگرم وزن متابولیکی) میباشد (خداییAyoub .)1386 ،
و همکاران ( )2003به بررسی برخی فراسنجههای خونی و بیوشیمیایی
و هورمونهای استروئیدی شترهای تک کوهانه در شرایط فیزیولوژیکی
مختلف پرداختند .آنها غلظت گلوکز خون شتر در شرایط آبستنی و
غیر آبستنی را بهترتیب  96/58و  100/55میلیگرم/دسیلیتر خون
گزارش کردند .همچنین غلظت نیتروژن اورهای خون در شرایط آبستنی
و غیر آبستنی را بهترتیب  15/48و  7/85میلیگرم/دسیلیتر بیان
نمودند Abdalmula .و همکاران ( )2018بهبررسی غلظت نرمال
فراسنجههای خون شترهای تک کوهانه لیبی پرداختند .آنها میانگین
و دامنه گلوکز ،اوره ،لیپوپروتئین با دانسیته باال و لیپوپروتئین با
دانسیته پایین خون  66شتر خونگیری شده در تحقیق خود را به
ترتیب )37-0/5( 15/91 ،)69-17( 43/31 ،)26/240-14/9(111/8
و  )46-0/83( 14/16میلیگرم/دسیلیتر اعالم کردند .خرما با نام
علمی  ،Phoenix dactyliferaمیوه کوچک و بیضی شکل درخت نخل
میباشد که در نواحی خشک و نیمهخشک جهان مثل جنوب آفریقا،
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عربستان سعودی و ایران رشد میکند ( Ahmedو همکاران.)1995 ،
در ایران بهدلیل عدم برداشت به موقع و شرایط نامناسب بستهبندی
و نگهداری خرما حدود  20درصد محصول به خرمای نامرغوب و ضایعات
تبدیل میشود (عسکری و نوروزیان .)1385 ،این محصوالت چون حاوی
 % 80-70کربوهیدرات سهل هضم هستند میتوان از آنها بهعنوان
مکمل انرژی بهصورت جایگزین بخشی از کنسانتره دام استفاده نمود.
بخش عمده کربوهیدراتها در خرما بهشکل گلوکز و فروکتوز بوده که
بهآسانی بهوسیله انسان جذب میشوند (.)2005 ،Al-Dabeeb
 Mahmoudو  )2013( El-Banaبه ارزیابی محصوالت فرعی خرما در
تغذیه شتر سودانی پرداختند .آنها نتیجه گرفتند که و هسته خرما
میتوانند بهعنوان جایگزین مناسبی برای دانه جو در تغذیه شتر بدون
اثرات منفی استفاده شود .آنزیمهای تجزیهکننده الیاف شامل فعالیت
کل سلوالز (تجزیه کاغذ صافی) ،کربوکسی متیل سلوالز و
میکروکریستالین سلوالز ،میباشد .فعالیت این آنزیمها در سه بخش
مجزا از محتویات شکمبه شامل ذرات ریز (میکروبهای متصل به بخش
ذرات شکمبه) ،بخش درون سلولی (سلولهایی که بهصورت آزادانه
در بخش مایع از مایع شکمبه معلق هستند) و بخش خارج سلولی
(آنزیمهای موجود در بخش مایع) اندازهگیری میشوند .در بین این
سه بخش بیشترین فعالیت هیدروالیتیکی آنزیمها مربوط به بخش
میکروبهای متصل به ذرات ریز ،پس از آن آنزیمهای درون سلولی و
در نهایت آنزیمهای خارج سلولی بود ( Agarwalو همکاران2000،؛
قورچی و دوستی .)1394 ،با توجه به منابع موجود ،آزمایشهای
محدودی برای تعیین عملکرد و آنزیم هایسلولتیک بر روی شتر
گزارش شده است .لذا بهمنظور توجه به این دام ،افزایش تولیدات آن
و شناخت هر بیشتر جنبههای تغذیهای ،طراحی این آزمایش بهمنظور
بررسی اثر استفاده از ضایعات کشاورزی بر عملکرد ،قابلیت هضم مواد
مغذی و اندازهگیری فراسنجههای خونی و آنزیمها سلوالز شتر پرواری
صورت گرفت.

مواد و روشها
این پژوهش در دو مرحله انجام گردید ،مرحله مزرعهای در
مجتمع کشاورزی و دامپروری چات (متعلق به سازمان اتکا) واقع در
شهرستان گنبد -بخش داشلیبرون اجرا گردید .این پژوهش از اوایل
آذر  96بهمدت  63روز ( 3دوره  21روزه) بهطول انجامید .مرحله
آزمایشگاهی در آزمایشگاه تغذیه ،فیزیولوژی و مرکزی دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام گرفت .سه نفر شتر نر با میانگین
وزن  335±15کیلوگرم با سن حدود دو سال از گله شتر مجتمع جدا
شد .شترها طوری انتخاب گردیدند که حداقل اختالف وزنی و سنی
داشته باشند .قبل از شروع طرح شترها شماره گذاری شدند و بهمنظور
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مبارزه با انگلهای دستگاه گوارش قرص آلبندازول (برای هر 80
کیلوگرم وزن زنده یک قرص) به هر شتر خورانده شد .شترها بهمنظور
عادتپذیری با جایگاه 5 ،روز آزاد بودند .سپس هر شتر در جایگاه
انفرادی قرار گرفت و دوره عادتپذیری بهمدت  14روز و بهدنبال آن
 7روز اندازهگیری باقیمانده خوراک و  3روز نمونهبرداری کل مدفوع
انجام گرفت .در این طرح از سه نوع جیره شامل  :1یونجه+کنسانتره
(جیره شاهد) :2 ،جیره شاهد 10+درصد پودرضایعات خرما :3 ،جیره
شاهد 20+درصد پودرضایعات خرما استفاده گردید .پودرضایعات خرما
 30درصد هسته و  70درصد گوشت خرما داشت .حدود  0/5درصد
مقدار وزن هر خوراک ،روزانه نمک به هر خوراک اضافه میشد (جدول
 .)1آب بهطور آزاد در اختیار هر شتر قرار گرفت .در طول هر دوره
خوراک هر شتر بهصورت روزانه و بهطور جداگانه آماده میشد .خوراکدهی
روزانه یکبار در ساعت  8صبح انجام میگرفت .قبل از خوراکدهی،
خوراک باقیمانده در هر آخور جمعآوری و بهطور جداگانه بهمنظور
اندازهگیری خوراک مصرفی وزن میشد .مدفوع هر شتر بهمدت  3روز
آخر هر دوره بهصورت نمونهگیری قبل از ساعت  8صبح جمعآوری
میشد .از هر خوراک بهمیزان  1کیلوگرم بهصورت تصادفی نمونهگیری
و بهمنظور آنالیز در جای خشک نگهداری شد .مدفوع جمعآوری شده
در هر روز برای هر شتر کامالً مخلوط و بهمیزان  10درصد وزن و در
آون با دمای  60درجه سانتیگراد بهمدت  48ساعت خشک گردید.
سپس شمارهگذاری و ذخیره گردید .مقداری از نمونه مدفوع بهمنظور
تعیین ماده خشک در دمای  -20درجه سانتیگراد نگهداری شد .نمونههای
خوراک ،پسماندهها و مدفوع بهمنظور تعیین ماده خشک ،ماده آلی،
پروتئین خام ،چربی خام و خاکستر خام براساس روش )1990( AOAC
و دیواره سلولی دیواره سلولی عاری از همی سلولز بر اساس روش
 Van Soestو همکاران ( )1991مورد تجزیه قرار گرفت.
اندازهگیری قابلیتهضم موادمغذی با روش خاکستر نامحلول
در اسید ( :)AIAخاکستر  5گرم نمونه خوراک یا مدفوع به فالسک
ارلن مایر میلیلیتر انتقال داده شد و سپس  100میلیلیتر اسیدکلریدریک
 2نرمال به نمونه اضافه گردید و مخلوط بهمدت  30دقیقه بر روی
هیتر جوشانده شد .سپس با استفاده از کاغذ صافی واتمن  41و قیف،
محلول صاف گردید .فالسک ارلن با آب مقطر  85تا  100سانتیگراد
شستشو داده شد و به بوته چینی که قبالً وزن شده بود ،منتقل گردید
و در کوره با حرارت  600درجه سانتیگراد بهمدت  8ساعت حرارت داده
شد .بعد از زمان تعیین شده کوره خاموش شد و بعد نمونهها در داخل
دسیکاتور خنک شدند تا به دمای اتاق برسد .بوته چینی حاوی خاکستر
با ترازوی دیجیتال وزن گردید .درصد خاکستر نامحلول در اسید با
استفاده از فرمول زیر محاسبه شد ( Van Keulenو :)1977 ،Young
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قابلیت هضم مواد مغذی با استفاده از روابط زیر محاسبه
 Keulenو :)1977 ،Young

شد ( Van

جدول  :1اجزاء و ترکیب شیمیایی جیرههای آزمایشی
جیرهها
اقالم خوراکی(درصد)
شاهد  10درصد خرما  20درصد خرما
35/30
35/30
35/20
یونجه خرد شده
9/50
15/70
25/50
جو آسیاب شده
12
14
17/60
سبوس گندم
11/40
10
7
کنجاله سویا
9/80
13
12/30
تفاله چغندر قند
20
10
0
پودر ضایعات خرما
0/50
0/50
0/90
کربنات کلسیم
1
0/50
0/50
0/50
مکملمعدنی-ویتامینه
1
1
1
نمک
انرژی قابل متابولیسم
(مگاکالری/کیلوگرم ماده خشک)
3
پروتئین خام (درصد)
3
ماده خشک (درصد)
3
ماده آلی (درصد)
الیاف نامحلول در شوینده
خنثی (درصد)
2
کلسیم
2
فسفر

2/50

2/49

2/48

2

11/7
90/16
80/40
52

12/85
90/20
80/60
56

12/77
90/50
81
63

3

0/94
0/46

0/83
0/41

0/76
0/38

 .1مکمل موادمعدنی و ویتامینی دارای (میلیگرم) :ویتامین  ،75000 Aویتامین D3

 ،20000ویتامین  ،550 Eدی کلسیم فسفات  ،0/45سدیم  ،260کبالت  ،12منیزیم
 ،100اکسید منگنز ( ،22 )30%سولفات مس ( ،41 )24%سولفات آهن (،64 )30%
اکسید روی ( ،54 )98%سلنیوم ( ،787 )1%کربنات کلسیم  ،0/65آنتی اکسیدان
 ،400یدات کلسیم  ،20متیونین  ،1/1765لیزین  ، 8889کلر 90
 .2از طریق جداول مواد مغذی محاسبه شد.
 .3از طریق اندازهگیری در آزمایشگاه بهدست آمده است.

جمعآوری مایع شکمبه و فعالیت آنزیمهای شکمبهای:
نمونههای مایع شکمبه در انتهای هر دوره با استفاده از پمپ مکنده
و لوله پالستیکی پس از مقید کردن حیوان بهمقدار نیاز برداشته شد و
پس از جداسازی بخش جامد برای تفکیک آنزیمهای موجود در
بخشهای مایع شکمبه (شامل درون سلولی ،خارج سلولی و مرتبط با
ذرات) به آزمایشگاه منتقل و در داخل ظرف پالستیکی تا زمان انجام
آزمایشها منجمد گردید .استخراج و سنجش فعالیت آنزیمهای میکرو
کریستالین سلوالز و کربوکسی متیل سلوالز در این آزمایش روند شرح
داده شده است ( Agarwalو همکاران2000 ،؛ قورچی و سیدالموسوی،
( )1397شکل.)1
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شکل :1بخشبندی مایع شکمبه و استخراج آنزیمهای هیدرولیتیک ()2000، Agarwal
در این طرح حروف  EC ،Cو  PMبهترتیب بیانگر آنزیمهای بخش داخل سلولی (میکروبهای معلق در مایع شکمبه) ،بخش خارج سلولی (مایع شکمبه) و ذرات خوراک (میکروبهای چسبیده
به مواد خوراکی در شکمبه) است.

خونگیری و تعیین فراسنجههای خونی :جهت بررسی اثرات
احتمالی جیرههای آزمایشی بر روی فراسنجههای خونی شترها ،در
پایان هر دوره از هر  3راس شتر خونگیری انجام گرفت .بدین منظور
 4ساعت پس از تغذیه صبح 10 ،میلیلیتر خون بهوسیله سرنگ استریلیزه
از ورید وداج اخذ گردیده و بالفاصله به آزمایشگاه منتقل شد .نمونههای
خون پس از سرمگیری توسط سانتریفیوژ (با دور  )3000بهمدت 15
دقیقه ،تا زمان آزمایش بهصورت منجمد و در دمای  -20±1درجه
سانتیگراد نگهداری شدند .سپس سرم به فریزر منتقل و در دمای
 -21درجه نگهداری شد .در نهایت فراسنجههای خونی گلوکز ،کلسترول،
لیپوپروتئین با دانسیته باال ،لیپوپروتئین با دانسیته پایین و نیتروژن
اورهای خون توسط دستگاه آتوآناالیزر (Hitachi Analyzer, Model
) 717, Japanبا استفاده از کیتهای تجاری شرکت پارس آزمون
تعیین شدند.
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روش تجزیه و تحلیل آماری :دادههای حاصل با رویه

GLM

نرمافزار  )1996( SASنسخه  6/12با مدل زیر مورد تجزیه و تحلیل
Yijkl = µ + Ti + Pj + Ak + Rl + eijkl
قرار گرفتند:
در این مدل =Yijkl :متغیر وابسته =µ ،میانگین کل =Ti ،اثر تیمار،
 =Pjاثر دوره =Ak ،اثر حیوان =Rl ،اثر باقیمانده از تیمار قبل،
 =eijklاثرات باقیمانده (خطای آزمایشی)
در این آزمایش بهدلیل اینکه تیمارها حالت چرخشی داشت،
برای از بین بردن اثر تیمار قبلی بر تیمار بعدی ،در مدل آماری اثر
باقیمانده تیمار ( )Rlدرنظر گرفته شد ،ولی با توجه به معنیدار نشدن
اثر باقیمانده ( )Rlدر مورد تمامی صفات ،این اثر از مدل نهایی حذف
گردید .برای مقایسه میانگین تیمارها از آزمون چند دامنهای دانکن
در سطح احتمال معنیداری  5درصد استفاده شد.
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نتایج
نتایج حاصل از تأثیر پودر خرما بر مصرف ماده خشک ،ضریب
تبدیل ،قابلیت هضم موادمغذی و افزایش وزن روزانه در جدول  2ارائه
شده است .استفاده از پودرضایعات خرما بهمقدار  10درصد در جیره
شترها باالترین افزایش وزن روزانه را دارا بود و با تیمار  20درصد
تفاوت معنیدار داشت ( .)P>0/05تفاوت بین تیمارها بهلحاظ مصرف
خوراک و ضریب تبدیل معنیدار نبود .استفاده از پودر ضایعات خرما به
شکل معنیداری سبب بهبود قابلیت هضم ماده خشک ،پروتئین خام،
الیاف نامحلول در شوینده خنثی و چربی خام شد ( .)P>0/05نتایج
حاصل از تأثیر پودر خرما بر غلظت کلسترول ،لیپوپروتئین با دانسیته
باال ،لیپوپروتئین با دانسیته پایین ،گلوکز و نیتروژن اورهای خون در
جدول  3ارائه شده است .کلسترول ،لیپوپروتئین با دانسیته باال،
لیپوپروتئین با دانسیته پایین شترهای دریافت کننده جیره حاوی 10

درصد پودر خرما همچون کلسترول نسبت به سایرین باالتر بود ،اما بین
تیمارها تفاوت معنیداری وجود نداشت .گلوکز خون شترهای دریافت
کننده جیره حاوی  20درصد پودر خرما نسبت به سایرین باالتر بود
که میتواند در نتیجه وجود مقدار قابل توجهای قند محلول در پودر
خرما باشد ،با این وجود اختالف بین تیمارها معنیدار نبود .نتایج
نشان داد نیتروژن اورهای خون شترهای دریافتکننده جیره حاوی
 10درصد پودر خرما نسبت به سایر تیمارها باالتر بود ولی اختالف
موجود معنیدار نبود .پودر ضایعات خرما بر فعالیت آنزیم کربوکسی
متیل سلوالز و فعالیت آنزیم میکروکریستالین سلوالز در بخشهای
وابسته به ذرات ،بخش خارج سلولی ،بخش داخل سلولی (نانومول/
دقیقه) نداشت (جدول ،)4اما تمایل به معنیدار بودن در بخش خارج
سلولی و کل فعالیت آنزیم آنزیم میکروکریستالین سلوالز داشت.
اختالف معنیداری بر روی  pHشکمبهای بین تیمارها وجود نداشت.

جدول  :2تاثیر پودر خرما بر صفات عملکردی شترهای پرواری
جیرههای آزمایشی

صفت

شاهد

عملکرد
میانگین ماده خشک مصرفی(کیلوگرم)
میانگین افزایش وزن روزانه (گرم)
ضریب تبدیل
قابلیت هضم مواد مغذی (درصد)
مادهخشک
پروتئینخام
چربیخام
NDF

 10درصد خرما

 20درصد خرما

SEM

P-Value

6/22
1296/83ab
4/83

7/78
1438/09a
5/43

6/27
1120/63b
5/67

0/54
62/13
0/56

0/181
0/038
0/663

86/85b
87/56b
81/90c
77/88c

88/24b
88/11b
90/28b
84/76b

95/42a
90/28a
95/21a
94/51a

0/72
0/95
0/37
0/09

0/001
0/003
0/001
0/001

 a,b,cحروف غیرمشابه در هر ردیف نشاندهنده اختالف معنیدار در سطح  5درصد میباشد.

جدول  :3تاثیر پودر خرما بر فراسنجههای خونی شترهای پرواری
صفت
کلسترول (میلیگرم/دسیلیتر)
گلوکز (میلیگرم/دسیلیتر)
لیپوپروتئین با دانسیته باال (میلیگرم/دسیلیتر)
لیپوپروتئین با دانسیته پایین (میلیگرم/دسیلیتر)
نیتروژن اورهای خون (میلیگرم/دسیلیتر)

جیرههای آزمایشی
شاهد

 10درصد خرما

 20درصد خرما

37/33
160/67
9/33
24
22/93

43/33
150
9/33
29
25/9

38/33
174
9/33
25
22/7

SEM1

P-Value

3/54
11/21
1/19
2/89
1/71

0/51
0/39
1
0/53
0/51
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جدول  :4فعالیت آنزیمهای فیبرولیتیک (نانومول در دقیقه) و  pHدر مایع شکمبه شترهای پرواری
آنزیمها

داخل سلولی
خارج سلولی
وابسته به ذرات
کل فعالیت
داخل سلولی
خارج سلولی
وابسته به ذرات
کل فعالیت
pH

جیرههای آزمایشی
شاهد

 10درصد خرما

کربوکسی متیل سلوالز
87/87
89/19
97/47
89/94
138/67
96/54
324/01
275/58
میکروکریستالین سلوالز
86/44
102/02
187/14a
128/54ab
138/67
96/54
412/25a
328/76ab
7/18
7/39

SEM

P-Value

139/98
88/25
92/92
321/15

8/08
16/52
29/85
30/74

0/47
0/92
0/56
0/51

105/39
106/51b
92/92
304/82b
7/83

8/08
19/28
27/79
20/24
0/32

0/42
0/06
0/56
0/07
0/46

 20درصد خرما

فعالیّت همه آنزیمها برحسب نانومول گلوکز آزاد شده در هر دقیقه میباشد a,b,c ،حروف غیرمشابه در هر ردیف نشاندهنده اختالف معنیدار در سطح  5درصد میباشد

بحث
بهزاد ( )1391مقدار قابلیت هضم موادمغذی را با روشهای
اندازه گیری مختلف جمع آوری مدفوع کل و معرف داخلی خاکستر
نامحلول در اسید و لیگنین در شتر بهدست آورده بود که با نتایج پژوهش
حاضر اختالف داشت ،درخصوص بیان علت میتوان به ترکیبات جیره
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
خدایی ( Mahgoub ،)1386و همکاران ( Mahmoud ،)2007و El-
 Sharifi ،)2013( Banaو همکاران ( ،)2015و  Khezriو همکاران
( )2016مطابقت داشت .خدایی ( )1386بیان کرد ماده خشک مصرفی
یک نفر شتر حدود  1/2-12کیلوگرم در روز تخمین زده میشود که
معادل  2/45درصد وزن بدن شتر  500کیلوگرمی یا ( 104گرم ماده
خشک بهازای هر کیلوگرم وزن متابولیکی) میباشد Mahmoud .و El-
 )2013( Banaبه ارزیابی محصوالت فرعی زیتون و خرما در تغذیه
شتر سودانی پرداختند .آنها از  4نوع جیره غذایی شامل :هسته خرما،
تفاله زیتون ،برگ درخت نخل و دانه جو یا مخلوط آنها برای ارزیابی
ارزش غذایی استفاده کردند .آنها نتیجه گرفتند که هسته خرما میتواند
بهعنوان جایگزین مناسبی برای دانه جو در تغذیه شتر بدون اثرات
منفی استفاده شود Sharifi .و همکاران ( )2015با استفاده از  4گروه
تیماری  12 ،6 ،0و  18درصد ضایعات خرما در جیره بزهای شیری
سانن به بررسی عملکرد ،خصوصیات آنتیاکسیدانی و تخمیر شکمبهای
پرداختند .آنها گزارش کردند ضایعات خرما میتواند در جیره بز شیری
بدون اثر منفی بر عملکرد آنها جایگزین شود .بهعالوه اضافه شدن
ضایعات خرما باعث بهبود ظرفیت آنتیاکسیدانی بز خواهد شدKadim .
70

و همکاران ( )2008گزارش کردند میانگین افزایش وزن در گروه سنی
صفر تا  1سال  400گرم در روز در حال افزایش ،تا سن  7تا  8سال
( 720گرم در روز) و سپس به  300گرم در روز در گروه سنی  10تا
 11سال کاهش مییابد Basmaeil .و همکاران ( )2012میانگین
افزایش وزن روزانه در نژادهای واده ،سافر ،شل و مجاهیم بهترتیب
 698گرم 730 ،گرم686 ،گرم و  767گرم گزارش نمودند .قابلیت
هضم مادهخشک ،قابلیتهضم پروتئینخام  ،قابلیتهضم چربیخام و
قابلیتهضم دیوارهسلولی در تیمار 20درصد اختالف معنیدار و باالترین
بود ( .)P>0/05با این نتیجه افزایش وزن روزانه در تیمار 20درصد
بایستی بیشتر میشد ،اما افزایش وزن فقط به چند مادهمغذی محدود
نشده و پارامترهای زیادی دخیل میباشند Ayoub .و همکاران ()2003
به بررسی برخی پارامترهای خونی و بیوشیمیایی و هورمونهای
استروئیدی شترهای تک کوهانه در شرایط فیزیولوژیکی مختلف
پرداختند .آنها غلظت گلوکز خون شتر در شرایط آبستنی و غیر
آبستنی را بهترتیب  96/58و  100/55میلیگرم/دسیلیتر خون
گزارش کردند .همچنین غلظت نیتروژن اورهای خون خون در شرایط
آبستنی و غیر آبستنی را بهترتیب  15/48و  7/85میلیگرم/دسیلیتر
بیان نمودند .میانگین گلوکز و نیتروژن اورهای خون خون تیمارها به
ترتیب در محدوده  160-174و  22-25میلیگرم/دسیلیتر بود.
 Abdalmulaو همکاران ( )2018به بررسی غلظت نرمال فراسنجههای
خون شترهای تک کوهانه لیبی پرداختند .آنها میانگین و دامنه
گلوکز ،اوره ،لیپوپروتئین با دانسیته باال ،لیپوپروتئین با دانسیته پایین
خون  66شتر خونگیری شده در تحقیق خود را بهترتیب 111/8
( )0-37/5( 15/91 ،)17-69( 43/31 ،)26/14-240/9و 14/16
( )0-46/83میلیگرم/دسیلیتر اعالم کردند .با بررسیهای
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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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