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بز بزخي اس فزاسٌجِ ّبي  (Ziziphus mauritiana)بزگ كٌبر بوبئي  زيأثتي سربز

 بزُ ّبي ًز پزٍاريويبيي سزم خَى يبيَش
 

   3هحود ّبدي صبدقي ،2، غالهزضب قلوكبري 2شْزكي اهيز داٍر فزٍسًدُ ،*1علي بْوٌي

 خَساػگبىٍاحذ  اػالهي اػضبء ّيأت ػلوي داًـگبُ آصاد -،2داًـجَي وبسؿٌبػي اسؿذ ػلَم داهي داًـگبُ آصاد اػالهي ٍاحذ خَساػگبى -1

 ػضَ ّيأت ػلوي هشوض تحميمبت وـبٍسصي ٍ هٌبثغ عجيؼي ثَؿْش -3

 09171794349. هذيشيت جْبد وـبٍسصي-ؿْشػتبى دؿتي -اػتبى ثَؿْش-ػلي ثْوٌي: ًَيؼٌذُ هؼئَل*

 :چكيدُ 

دسايي آصهابيؾ  . خَى ثشُ ّبي ًش پشٍاسي اًجبم ؿذػشم اص فشاػٌجِ ّبي ثيَؿيويبيي  ثشي وٌبس ثش ثشخي هلشفايي تحميك ثِ هٌظَس ثشسػي تأثيش

دس دٍ  سٍص 112تىشاس ثِ هاذت   5تيوبس ٍ  4دس يه عشح وبهال تلبدفي ثب  68/20±4/0ثب هيبًگيي ٍصى ،(هبُ 7 -4ثب ػي ) ساع ثشُ ًش 20ذاد اص تؼ

ثشي وٌبس  دسكذ 30ٍ  20 ،0،10جيشُ ّبي تٌظين ؿذُ داساي همبديش  ٍ اًجبم( يؾ اكليلجل اص ؿشٍع آصهبيؾ اكلي ٍ پبيبى آصهب)ًَثت خًَگيشي 

ِ  ثيش هؼٌي داسي ثش أًتبيج آصهبيؾ ًـبى داد اػتفبدُ اص جيشُ ّبي آصهبيـي ت. دس هبدُ خـه جيشُ ثَدًذ  ّوَگلاَثيي،  :فبوتَس ّبي خاًَي اص جولا

ّوچٌيي ًتبيج آصهبيؾ ًـابى داد اػاتفبدُ اص    (.p>05/0) ًذاؿت ى ثشُ ّبي ًش پشٍاسي، گلجَل ّبي لشهض خَى، ًيتشٍطى اٍسُ اي خَگلَوض خَى 

ثب تَجِ ثِ ًتبيج حبكل اص ايي آصهابيؾ   (. >05/0p)داؿت  (ّوبتَوشيت)حجن فـشدُ گلجَل ّبي لشهض  جيشُ ّبي آصهبيـي تأثيش هؼٌي داسي ثش

حجن ثِ جضء  ثشخي اص فشاػٌجِ ّبي خًَيدسكذ تبثيش هؼٌي داسي اص ًظش آهبسي ثش  30اػتفبدُ اص ثشي وٌبس دس جيشُ ثشُ ّبي ًش پشٍاسي تب ػغح 

 .ًذاؿت ّوَگلَثيي، ، گلجَل ّبي لشهض خَى، ًيتشٍطى اٍسُ اي خَى، گلَوض :ِاص جول ،(ّوبتَوشيت)فـشدُ گلجَل ّبي لشهض 

 .فشاػٌجِ ّبي خًَي ،شُ ّبي پشٍاسيث ،ثشي وٌبس: كلوبت كليدي

  هقدهِ

ثشاي . ؼبئل ػوذُ دس وـَسّبي دس حبل تَػؼِ، ووجَد ٍ ًَػبى وويت ٍ ويفيت هَاد خَساوي هؼوَل دستوبم عَل ػبل اػتيىي اص ه

دسخات وٌابس،    .(1997،َئفاب )ضشٍسي ثِ ًظشهي سػاذ  هٌبثغ خَساوي غيش هؼوَل اػتفبدُ اص پبػخگَيي ثِ تمبضبي صيبد تَليذ دام ّب ، 

حفبظات  ٍ خاَاف داسٍياي، غازايي، التلابدي     داساي ، ايي گًَِ ثَهي. يـي ايشاى هي ثبؿذگيبّي همبٍم ثِ خـىي ٍ ثَهي هٌبعك سٍ

هفيذ، اػتفبدُ اص ثشي ػشؿبخِ ّب ثشاي تغزيِ دام، وشم اثشيـن ٍ اػتفبدُ اص گل گًَاِ ّابي    گيبُ اص ديگش هَاسد وبسثشد ايي. اػتخبن 

وِ ول اصت، اصت آهًَيابوي ٍ اصت اٍسُ اي خاَى دام ّابي اػاتفبدُ     ًتبيج ًـبى داد  (. 1374،يلكبد)اػت وٌبس دس تغزيِ صًجَس ػؼل 

ًتيحِ ولي ايي وِ اضبفِ وشدى ثشي دسختبى داساي تابًي ثاِ جياشُ دام ّاب، ثاِ      . وٌٌذُ اص ثشي دسختبى، ثب ّن تفبٍت هؼٌي داسي داؿت

تاأثيش   .(2005ثبتب ٍ ّوىابساى،  ) دهٌذ اػتدليل جلَگيشي اص ّذسسٍي صيبد ًيتشٍطى ٍ دس ًتيجِ ووه ثِ تخويش ثْتش ؿىوجِ، ثؼيبس ػَ

هتبثَليت ّبي خَى ٍ ٍيظگي ّبي الؿِ ثضغبلِ ّبي ًش ًظاد ويىَ، تَػظ ػليوبى ٍ  ،ثش سٍي ػولىشد سؿذ لؼپذصا  ثشي خـه دسخت

اهب دسكاذ   ،فتهيضاى گلجَل ّبي ػفيذ وبّؾ يب ،ثب افضايؾ هيضاى ثشي ،عجك ًتبيج آصهبيؾ. هَسد ثشسػي لشاس گشفت( 2010)ّوىبساى 

ػلبسُ ثَتبًَل ثشي ّب ي وٌبس ٍ ػابپًَيي اكالي    تأثيش .آًضين وشاتيٌيي ويٌبص ٍ آًضين آالًيي آهيٌَ تشاًؼفشاص افضايؾ يبفت ،لٌفَػيت ّب

ًتبيج ًـبى داد وِ تفابٍت هؼٌاي داسي   . سؿذ، تشويجبت خًَي ٍ ثبفت ؿٌبػي ثشسػي ؿذ ،سٍي هلشف گلَوض  آ -وشيؼتيٌييآى ثِ ًبم 

تشويت خًَي، گلَوض ػشم خَى، پشٍتئيي، ولؼتشٍل، اگضالَ اػتبت گلَتبهبت ػاشم خاَى، آًاضين پياشٍٍات تاشاًغ آهيٌابص، آلىابليي        ثش

 (.1993ػشيشام ٍ ّوىبساى،   ؛1994گلَم ثيتضا ٍ ّوىبساى،) فؼفبتبص ٍ ٍصى صًذُ دس گشٍُ ّبي هختلف هـبّذُ ًـذ
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لزا اياي  . َساوي وِ اسصؽ غزايي آى ّب ثِ خَثي ؿٌبختِ ؿذُ ًيؼت، اهشي ضشٍسي اػتثٌبثشايي، ؿٌبػبيي ٍ هؼشفي ايي گًَِ هٌبثغ خ

ثاشُ ّابي ًاش پاشٍاسي اًجابم       ثشخي فشاػٌجِ ّبي خاًَي  تحميك ثِ هٌظَس ثشسػي تأثيش اػتفبدُ اص ػغَح هختلف ثشي وٌبس ثوجئي ثش

 .خَاّذ ؿذ

 هَاد ٍ رٍش ّب

ايي آصهبيؾ دس . ثَدًذوِ اص لحبػ ػي ٍ ٍصى تمشيجب يىؼبى  گشفتٌذهَسد اػتفبدُ لشاس ، تؼذاد ثيؼت ساع اص ثشُ ّبي ًشآصهبيؾ دس ايي

 30ٍ  20، 10، 0 ػاغَح تيوبسّابي هاَسد اػاتفبدُ    . لبلت يه عشح وبهال تلبدفي ثب چْبس تيوبس ٍ پٌج تىشاس ثشاي ّش تيوبس اًجبم ؿذ

 ثاب افاضايؾ  ( NRC  ،1985)پاشٍاسي  بًذاسد غزايي گَػفٌذاى جيشُ ّبي هَسد ًظش عجك جذاٍل اػت. اص ول جيشُ ثَد ثشي وٌبس دسكذ

ثشُ ّبي هَسد ًظش دس تىشاسّبي هشثَط ثِ ّش تيوبس ثاِ عاَس تلابدفي دس ثابوغ ّابي      . گشم دس سٍص تٌظين ؿذ 200ٍصى هَسد اًتظبس 

سٍص  98ّبي هَسد ًظش ثاِ هاذت   جيشُ  ،پغ اص آى ٍ سٍصُ دس ًظش گشفتِ ؿذ 14دس اثتذا يه دٍسُ ػبدت پزيشي . گشفتٌذجذاگبًِ لشاس 

 دس پبيبى آصهبيؾ . ثِ هيضاى وبفي دس اختيبس دام ّب لشاس دادُ ؿذ ،ٍ آة اًجبم ؿذُدٍ ثبس دس سٍص دام ّب تغزيِ . هَسد اػتفبدُ لشاس گشفت

گلجَل ّبي لشهاض  ، (ّوبتَوشيت)ثشات تيوبسّبي آصهبيـي ثش سٍي گلَوض، ّوَگلَثيي، حجن فـشدُ گلجَل ّبي لشهضاثِ هٌظَس ثشسػي 

 هشحلِ اٍل دس سٍص ؿاشٍع آصهابيؾ ٍ هشحلاِ دٍم دس سٍص پبيابى     .خَى ٍ ًيتشٍطى اٍسُ اي خَى دس دٍ هشحلِ اص ثشُ ّب خًَگيشي ؿذ

الصم ثِ روش اػت وِ ّش دٍ هشحلِ خًَگيشي دس كجح صٍد اًجابم ؿاذ ٍ ًوًَاِ ّابي خاًَي دس داخال لَلاِ         آصهبيؾ،( سٍصگي 112)

ًوًَِ ّبي آصهبيـي تَػظ ػبًتشيفَط، ػاشم گياشي ؿاذُ ٍ ثاِ     . ثِ آصهبيـگبُ اسػبل ؿذ  ٍ جْت ػبًتشيفَط ػشيؼبآصهبيؾ ٍ الم تْيِ 

 .هَسد آصهبيؾ لشاس گشفتٌذ RA1000ٍػيلِ ويت ّبي ثيَؿيويبيي ٍ دػتگبُ تجضيِ گش خَدوبس هذل 

  بحث ًتبيج ٍ
ت ؿيويبيي ٍ اًشطي لبثل هتبثَليؼن آى ثذػت آهذ وِ ًتابيج آى دس  تشويجب ،ثب ًوًَِ گيشي اص ثشي وٌبس ٍ آًبليض آى دس آصهبيـگبُ

يىؼبى ثاَدُ   ًتمشيجب( 1374،كبدلي) همبيؼِ ًتبيج حبكل اص تجضيِ ثشي وٌبس دس ايي آصهبيؾ ثب ًتبيج  .ًـبى دادُ ؿذُ اػت( 1)جذٍل 

 .الت ووتش هي ثبؿذاػت ٍلي هيضاى چشثي خبم ثشي وٌبس هلشفي ًؼجت ثِ چشثي خبم گضاسؽ ؿذُ دس ػبيش همب
همبيؼِ هيبًگيي ّبي هشثَط ثِ اثشات ػغَح هختلف ثشي وٌبس ثش ثشخي اص فشاػٌجِ ّبي ثيَؿيويبيي خَى ؿبهل ّوَگلاَثيي،  

فشاػاٌجِ ّابي ثيَؿايويبيي    . ًـبى دادُ ؿذُ اػات  2خَى دس جذٍل گلَوض، تؼذاد گلجَل لشهض، ّوبتَوشيت، وشاتيٌيي ٍ ًيتشٍطى اٍسُ 

ثب تَجِ ثِ جذاٍل هشثَط ثِ تجضيِ ٍاسيبًغ فشاػٌجِ . دٍ هشحلِ ثيي تيوبسّبي هختلف آصهبيؾ هَسد ثشسػي لشاس گشفتخَى دس عي 

، ػبيش فبوتَسّبي خًَي واِ ؿابهل ّوَگلاَثيي، تؼاذاد      ّوبتَوشيت ّبي خًَي هـخق گشديذ وِ ثِ جض دس هَسد فبوتَسّبي خًَي

ثٌبثش ايي هي تَاى ًتيجاِ  . عَس هؼٌي داسي تحت تأثيش جيشُ ّبي آصهبيـي لشاس ًگشفتٌذ ، وشاتيٌيي هي ؿَد ثِگلَوض  ،گلجَل لشهض خَى

گشفت افضٍدى ثشي وٌبس، ثِ جيشُ ثشُ ّبي پشٍاسي، فبلذ اثش هؼٌي داسي ثش سٍي ؿبخق ّبي خًَي اص جولِ ّوَگلَثيي، تؼذاد گلجَل 

 .ثَد ًٍيتشٍطى اٍسُ اي خَى  وشاتيٌيي ،گلَوض خَى ،لشهض خَى

فشاػٌجِ ّبي خًَي ثض ّبي جَاًي وِ اص همبديش ثبالي ثشي دسختابى داساي تابًي اػاتفبدُ هاي وشدًاذ هاَسد       ( 2005)ًش ٍ ّوىبساى تش

 ووتاشي ًؼاجت ثاِ    ًيتشٍطى اٍسُ اي خاَى   ٍگلَوض  ،دام ّبي تغزيِ ؿذُ ثب ثشي دسختبى داساي تبًي ،ًتيجِ ايي وِ. ثشسػي لشاس دادًذ

. دليل آى هي تَاًذ هشثَط ثاِ ًاَع حياَاى ثبؿاذ     ٍوِ ثب ًتبيج فَق تفبٍت داؿت  .ّب ثب ّن هؼٌي داس ثَد داؿتٌذ ٍ تفبٍت گشٍُ ؿبّذ

   . ثضّب دس همبيؼِ ثب گَػفٌذ ٍػبيش  دام ّب لبثليت ّضن ثيـتشي داسًذ

 ػپبع گزاسي
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 .تمذيش ٍ تـىش ثِ ػول هي آيذ بىاص هشوض تحميمبت وـبٍسصي ٍ هٌبثغ عجيؼي اػتبى ثَؿْش ٍ داًـگبُ آصاد اػالهي ٍاحذ خَساػگ
 دسكذ هبدُ خـه 100تشويت ؿيويبيي ٍ اًشطي لبثل هتبثَليؼن ثشي وٌبس اػتفبدُ ؿذُ ثش اػبع  -1جذٍل 

 هبدُ خشك

)%( 

 چزبي

)%( 

 پزٍتئيي خبم

)%( 

 اليبف خبم

)%( 

 خبكستز

)%( 

 كلسين

)%( 

 فسفز

)%( 

 تبًي

)%( 

ME 
 (هگبكبلزي در كيلَگزم)

87/91 3/33 5/16 33/15 66/8 06/2 34/0 4/3 45/2 

 

  ي تيوبسّبهمبيؼِ هيبًگيي فشاػٌجِ ّبي خًَ -2جذٍل 

 ثشي وٌبس ؿبّذ فشاػٌجِ

10% 

 ثشي وٌبس

20% 

 ثشي وٌبس

30% 

 ّوَگلَثيي
 (هيلي گشم ثش دػي ليتش)

99/1±34/12 204/1±37/11 741/1±2/12 374/1±92/10 

 گلَوض
 (هيلي گشم ثش دػي ليتش)

73/9±2/64 055/6±59 236/9±6/68 162/7±6/63 

 گلجَل لشهض
 (هيلي گشم ثش دػي ليتش)

219/1±628/9 081/1±045/10 061/0±344/9 661/0±404/9 

 ّوبتَوشيت

)%( 
a304/1±8/36 c816/0±32 ab489/2±8/34 bc836/0±2/33 

 وشاتيٌيي
 (هيلي گشم ثش دػي ليتش)

130/0±08/1 096/0±125/1 228/0±22/1 13/0±12/1 

 شٍطى اٍسُ ايًيت
 (هيلي گشم ثش دػي ليتش)

564/3±2/12 403/3±25/12 140/1±4/9 301/4±12 

b,a  : هيبًگيي ّبي ثذٍى حشف فبلذ اختالف هؼٌي داس هي ثبؿٌذ  سديفدس ّش(p≥0/05.) 
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Abstract 
The research was conducted to evaluate the effect of chrits thorn leaves on fattening blood parameters of 

growing male lambs. In this research, 20 native, male lambs of Bushehr province were used in a completely 

randomized design with  4 treatments and 5 replicates. The experiment lasted 112 days.. The regulated diets 

contained 0, 10, 20, and %30 of Christ s thorn leaves in the dried matter of the diet. The results showed that 

the experimental diets don t have a significant effect on the blood parameters incloud: Glu, Hb,Glu , RBC, 

BUN of the lambs. (p>0/05), but the diets  have a significant effect on the  Heamatocret of  the lambs. 

Considering the results of the research, the use of %30 of the christs thorn s leaves had statistically no 

significant effect of blood parameters of the growing male lambs. 
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