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 چكيده

بدين تحقيق حاضر به منظور بررسي اثرات استفاده از سطوح مختلف كنجاله گوار در جيره غذايي بر ميزان قابليت هضم مواد مغذي انجام گرفت 
جيره هاي . استفاده شد) 4×4(كيلوگرم در قالب طرح آماري مربع التين 32±2راس گوسفند نر از نژاد زل مازندران با ميانگين وزن  4منظور از 

روز آزمايش  7روز عادت دهي و  14روز كه شامل  21طول هر دوره آزمايش .درصد كنجاله گوار بودند5/7، 5، 5/2غذايي شامل سطوح صفر، 
آناليز  SASداده هاي حاصل از آزمايش با استفاده از نرم افزار آماري .استفاده گرديد   براي تخمين قابليت هضم از معرف اكسيد كروم. بود

كنجاله گوار باعث نتايج نشان داد استفاده از . انجام گرفت% 5شدند و مقايسه ميانگين ها با استفاده از آزمون چند دامنه اي دانكن در سطح احتمال 
  .مي شود NDF،ADFكاهش قابليت هضم ماده خشك، پروتئين، ماده آلي، 

 كنجاله گوار،قابليت هضم مواد مغذي،گوسفند:واژگان كليدي

 
   مقدمه
يك گياه لگومينه مقاوم به خشكسالي است كه مي تواند در شرايط نامساعد پرورش داده شود،همين طور در نواحي كه قابل استفاده  1گوآر

براي كشاورزي به صورت طبيعي نيست كشت شود،همچنين مي تواند در نواحي كه آب به سهولت قابل دسترس براي آبياري نيست رويش 
گوار اصوال به خاطر مقدار زياد .مردم آسيا به عنوان سبزي استفاده مي شودكه حاوي مقداري فيبر مي باشد يابدودانه هاي گياه گوارتوسط

از هند به  1930اين گياه در سال )2002چينولت و همكاران، (صمغ گاالكتوماناني داخل دانه هايش به عنوان يك غليظ كننده استفاده مي شود
آغاز شد و در شمال تگزاس و جنوب غربي  1950د تجاري گوآر در اياالت متحده آمريكا دراوايل دههتولي. اياالت متحده آمريكا آورده شد

دراوايل . تامين كنندگان عمده جهان عبارتند از هند، پاكستان و اياالت متحده ، با وسعت كمتري در استراليا و افريقا. اوكالهما متمركز شد
هاي كشت شده را برداشت ها حدود نيمي از زمينآن. كردندهكتار را كاشت مي 100،000ود ، توليد كنندگان تگزاسي ساالنه حد1980دهه

اين آندوسپرم كروي شكل . بر خالف بذر ساير حبوبات، دانه گوآر يك آندوسپرم بزرگ دارد. زدندكرده و بقيه را به عنوان كود سبز شخم مي
صمغ . است، كه به شكل يك ژل چسبناك در آب سرد است) درصد از كل دانه 43تا  19(حاوي مقادير قابل توجهي از صمغ گاالكتومانان 

دانه هاي گوار پس از برداشت جهت استخراج صمغ موجود ).1964اندرسون و همكاران، (گوآر محصول اوليه  قابل عرضه گياه در بازار است
. ناميده مي شود   guar mealاقيمانده آن كنجاله گوار به كارخانه ارسال شده و پس از استحصال مكانيكي صمغ ،ب  guar gumدر دانه 

بخش گياهك بذربا - 1:كنجاله گوار يك كنجاله نسبتا ارزان با پروتئين باال مي باشدكه از گياه گوار حاصل مي شودو از دو قسمت تشكيل يافته
گياهك مي تواند در سطوح باال .با پروتئين پايين كه به عنوان محصوالت فرعي كنجاله گوار شناخته مي شوند 2بخش پوسته- 2پروتئين باال

___________________________________________________________________________ 
1  - Cyamopsis tetragonoloba (L). 
2 -Hull 
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چينولت و همكاران، (بدون اينكه از رشد ممانعت كند،تغذيه شوندو مي تواند به آساني و به طور مساعد براي فرموله كردن جيره ها به كار رود
مي باشد كه محصول كشور %  60در اين تحقيق فقط شامل بخش گياهك است و محتواي پروتئيني آن  كنجاله گوار مورد استفاده).2002

  .هندوستان است و بسته به شرايط فرآوري ،پروتئين آن نسبت به كنجاله گوار آمريكا باالتر مي باشد
 

  ها مواد و روش
و منابع طبيعي دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائمشهر  دانشكده كشاورزيتمام عمليات پژوهشي تحقيق حاضر در ايستگاه تحقيقات علوم دامي 

رأس گوسفند نر يك ساله از نژاد 4براي انجام آزمايشات مورد نظراز. انجام شد 1389هاي فروردين،ارديبهشت و خرداد  ماه در ماه3به مدت 
  21دوره  4 زمان طي شده براي انجام آزمايش .استفاده شد )4×4(كيلوگرم در قالب طرح مربع التين 32±2زل مازندران و با ميانگين وزن 

چهار جيره غذايي مورد استفاده جيره فاقد كنجاله گوار و جيره حاوي  .گيري بود روز نمونه 7پذيري دام به جيره و روز عادت 14روزه شامل  
ها داراي سطح يكساني از نظر انرژي و پروتئين جيره. بودند) بر اساس وزن خشك(درصد 5/7و  5، 5/2سطوح مختلف كنجاله گوار شامل

آناليز و  SASداده هاي حاصل با نرم افزار آماري . كيلوگرم تنظيم شد 32ها براساس احتياجات نگهداري براي متوسط وزن  بودندو جيره آن
 .مقايسه ميانگين ها با استفاده از آزمون دانكن انجام گرفت

  جير ه غذايي دام هاي آزمايشي– 1جدول                           
 4 3 2 1 اجزاي جيره

 5/12 15 5/17 20 يونجه خرد شده

 5/37 35 5/32 30 كاه گندم خرد شده

 21/31 21/31 21/31 21/31 جو

 0 5/2 5 5/7 كنجاله تخم پنبه

 5/2 5/2 5/2 5/2 تفاله چقندر قند

 5/7 5 5/2 0 كنجاله گوار

 7 7 7 7 سبوس گندم

 17/0 17/0 17/0 17/0 نمك

 5/0 5/0 5/0 5/0 مكمل

 62/0 62/0 62/0 62/0 دي كلسيم فسفات

 5/0 5/0 5/0 5/0 كربنات كلسيم

 
 

  نتايج و بحث
نشان داد كه قابليت هضم پروتئين و ماده آلي جيره اختالف معني داري نداشته ) 2(نتايج حاصل از قابليت هضم پروتئين و ماده آلي در جدول 

ولي سطوح مختلف . و ماده خشك نشان دهنده اختالف معني دار در بين جيره هاي مختلف مي باشد ADFو  NDFاست و قابليت هضم 
 .ظ عددي  باعث كاهش  قابليت هضم مواد مغذي شده استكنجاله گوار از لحا

 
 
 
 
  

  نتايج قابليت هضم ماده مغذي در شكمبه گوسفندان تغذيه شده با كنجاله گوار 2جدول 
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  4جيره   3جيره   2جيره   1جيره   قابليت هضم

  a±0/804 375/77 b±1/024  125/72 c±1/864  450/69 a±3/122 400/81  (%)ماده خشك

  a±2/009 350/72a ±755/0  675/73  a ±794/2  050/72 a±463/3 950/74  (%)پروتئين

  420/77a±021/4 753/75a±285/6  848/76 a±380/4  703/76 a±480/5  (%)ماده آلي

  825/76a±822/0 250/72b±827/1  275/66c±578/1  925/61d±073/3  (%)الياف حاصل از شوينده خنثي

  a±674/1 525/68 b±257/2  525/61 c±149/4  450/56 d±235/4 625/73  (%)الياف حاصل از شوينده اسيدي 

درصد  5/7جيره حاوي : 4درصد كنجاله گوار، جيره  5 جيره حاوي: 3درصد كنجاله گوار، جيره  5/2جيره حاوي : 2، جيره )بدون كنجاله گوار(شاهد: 1جيره 
  كنجاله گوار

  .باشدمي) >05/0p(دار در سطح حروف مشابه در هر سطر بيانگر عدم اختالف معني*

 ليسون و سامرز نتيجه گرفتند كه يك عامل ضدتغذيه اي در كنجاله گوار، ممانعت كننده تريپسين مي باشد كه اين ممانعت كننده هضم پروتئين
كاهش در قابليت هضـم  .را مختل مي نمايد و سبب كاهش قابليت هضم پروتئين مي گردد كه با نتايج بدست آمده در اين تحقيق مطابقت دارد

اد مواد مغذي  كه در اين  آزمايش رخ داده احتمال مي دهيم به دليل  عوامل ضد تغذيه اي كه در كنجاله گوار وجود دارد باشد كه از جمله مو
باعـث كـاهش    كنجاله گوار حاوي صمغي به نام گاالكتومانان مي باشد كه يك كربوهيدرات غير قابل هضم مـي باشـد و   : ضد تغذيه اي شامل

از ديگر عوامل ضد تغذيـه اي در   ).1966بورنت، (و ) 1982ورما، ( ،) 2002كانر، (،) 2003لي و همكاران، (قابليت هضم مواد مغذي مي شود
 كنجاله گوار ساپونين ها هستند كه خصوصياتي شبيه به صابون و پاك كننده ها دارند از خصوصيات ساپونين ها مي توان به مـزه تلـخ ، بـوي   

و چون كنجاله گوار داراي بوي خيلي زننده و تندي است  و ما احتمال مي دهيم  كه خوشخوراك نيسـت  و داراي سـاپونين   .زننده  را نام برد
پلي فنول هـا  . از ديگر عوامل ضد تغذيه اي پلي فنول ها مي باشند)1385پور رضا، (مي باشد سبب كاهش قابليت هضم مواد مغذي  مي شود

اد شيميايي هستند كه در گياهان يافت مي شوند از مشخصات آنها حضور بيشتر از يك واحد فنول يا واحد ساختماني به ازاء هر گروهي از مو
تانن قابليت هضم پروتئين ، مواد مغذي و كربوهيدرات . پلي فنول موجود در كنجاله گوار از نوع تانن هاي متراكم مي باشد. مولكول مي باشد
  ).2006هاتا، ب(را كاهش مي دهد

 
  گيري كلي  نتيجه

نتايج حاصل از اين تحقيق نشان دهنده اين است كه قابليت هضم مواد مغذي بيان كننده اين موضوع است كه با افزايش سطوح كنجاله گوار 
  .باعث كاهش قابليت هضم مواد مغذي مي گردد
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Abstract:  
This research were performed In order to study effects of different levels of guar meal  in diets on the 
amount of digestibility. four Exprimental diets including 0, 2/5, 5 and 7/5  per cent of guar meal  For this 
Purpose four male sheep of Zel race of Mazandaran with an average weight 32 ±2  kg. Each test period 
including 14 days of habiting and 7 days of testing. Exprimental diets was square statistical design was 
used. Data were analysed SAS software and the mean comparing was performed by Duncan test at 5 pe 
cent level of probability . digestibility estimented using chromium oxide Results showed that With adding 
Guar meal on diets dry matter, protein, organic matter , NDF, ADF digestibility decreased . 
Keywords: guar meal, digestibility , sheep.  

 
 

  


