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 :چكيده

. عملكرد و تركيبات شير بزهاي رائيني انجـام شـد  اين تحقيق به منظور بررسي تاثير سطوح مختلف برگ خام خرما و برگ خرما غني شده با اوره بر 
مشـاهده در هـر    3تكـرار و   3جيره آزمايشـي در    5روز در قالب يك طرح كامال تصادفي با  100راس بز رائيني به مدت  45اين آزمايش با تعداد 
درصد بـرگ خرمـا غنـي شـده بـا       30و  15و  درصد برگ خام خرما 30و  15، )شاهد(جيره هاي آزمايشي حاوي مقادير صفر تكرار به اجرا درآمد

 10ركورد برداري از مقدار شير توليدي و تعيين چربي و پروتئين شير هر .درصد مالس به جاي كاه گندم و يونجه بودند 9درصد اوره و  5/4محلول 
نتايج حاصل از اين آزمايش نشـان  . تفاده شدنمونه هاي خوراك و مدفوع، جهت تعيين تركيبات شيميايي اس ام از 70روز يكبار انجام شد و در روز 

ميزان توليد شـير و درصـد پـروتئين شـير     ).p>05/0(نشان دادند 5و  4، 2اختالف معني داري با جيره هاي  3و1داد درصد پروتئين شير جيره هاي 
و مقـدار خاكسـتر    )p>05/0(ي داري نشان داداختالف معن 4نسبت به  3و2همچنين مقدار ديواره سلولي در جيره  .تحت تاثير جيره ها قرار نگرفتند

 غني شـده  نتايج حاصل از اين آزمايش نشان داد كه ميتوان از برگ خرما. )p>05/0(اختالف معني داري نشان داد 3با جيره هاي  4و2خام بين جيره 
  .در جيره بزهاي شيري استفاده نمود

  برگ خرما، غني سازي، اوره، بزهاي شيري: واژه هاي كليدي

  :مقدمه
 از قابـل تـوجهي   بخـش  معمـوال  و هسـتند  مـؤثر  فيبـر  و پـروتئين  لحـاظ انـرژي،   به ارزشمندي منابع كشاورزي،  صنايعفرعي  هاي فراورده

 آنها اي تغذيه هاي ويژگي توجه به با كنندگان، نشخوار جيره در ها خوراك اين مصرف. دهند مي اختصاص خود به را كشاورزي محصوالت

برگ خرما يكي از فرآورده هاي جانبي و دور ريز حاصل از درخـت  ). 1995اسپاين، (است ريغيمت جيره خشك ماده درصد 30 تا 5 از ال معمو
  .نخل در جنوب ايران مي باشد

 ،  بيان نمودند علي رغم اينكه برگ درخت خرما داراي ارزش غذايي پاييني مي باشد اما    مي تواند يك جايگزين)1997(بهمن و همكاران
  .قابل قبول در جيرهاي غذايي با كنسانتره باال در گاوهاي شيري بجاي كاه جو باشد

در بررسي سه بخش مختلف از درخت خرما شامل برگچه درخت،كل  برگ و خوشه خرما و مصرف آن  توسط ) 2000(پاسكال و همكاران 
، چربي )9/16(يسات انجام شده برگچه باالترين مقدار پروتئين خامبز، بيان نمودند كه مقدار پروتئين و انرژي هر سه بخش پايين بوده در مقا

را نسبت به آن دو  بخش داشته و بيانگر آن بوده است كه مي توان از برگچه درخت )مگا ژول بر كيلوگرم43/19(و انرژي كل) 1/44(خام
  .خرما در تغذيه بز استفاده نمود

ن بودن ارزش تغذيه اي برگ درخت خرما مي توان از آن بعنوان يك جايگزين منحصر گزارش دادند علي رغم پايي) 1380(سالمي و همكاران
به منظور افزايش مصرف و قابليت هضم پايين آن بايد سرشاخه را با منابع  ازت . و قابل قبول بجاي كاه جو در جيره غذايي بز استفاده نمود

بررسي سطوح مختلف برگ خرما بر  اين پژوهش با هدف. دن استفاده نمودغني سازي نمود و براي كاهش اندازه فيبر آن از روش آسياب كر
  .رائيني انجام شدبزهاي  درتركيبات شير توليد شير و 
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  :مواد و روش ها
اين آزمايش در ايستگاه اصالح نژاد بز كركي شهرستان بافت انجام گرديد، ابتدا برگ خرما جمع آوري شد و پس از جدا كردن قسمت چوبي 

% 9اوره و %  5/4سانتي متر خرد شد و سپس با استفاده از اوره و مالس به نسبتهاي   7- 5كه فاقد برگچه بود، توسط خرمنكوب به قطعاتآن 
  .روز سيلو شد 40مالس غني سازي شد و به مدت 
 بز مولد رائيني 45در جيره) برگ خرما غني شده(درصد  30و  15و ) برگ خام خرما(درصد 30و  15، )شاهد(برگ خرما به نسبت هاي صفر

 3تكرار كه هر تكرار داراي  3جيره آزمايشي در  5كامال تصادفي، با  آزمايشي در قالب طرحدر اوايل دوره شيردهي ،  شكم دوم تا چهارم
، NRC(جيره هاي آزمايشي براساس جداول استاندارد غذايي بزهاي شيري متوازن خواهد شد. مورد بررسي قرار خواهد گرفتمشاهده 

طي اين مدت خوراك در حد مصرف اختياري در اختيار بزها قرار داده . روز بعد از زايمان دامها انجام شد 100آزمايش به مدت  ).١٩٨١
جهت اندازه گيري تركيبات  .بررسي شد روز يكبار 10در هر ) شامل چربي، پروتئين(ميزان توليد شير و تركيبات شير در اين آزمايش. شد

 4راس بز تخصيص يافته به هر تيمار به صورت تصادفي جدا شد و مدفوع آنها به مدت  9راس بز از  5ره و مدفوع، در اوايل ماه سوم شيميايي جي
داده هاي بدست آمده با استفاده از نرم افزار  روز جمع آوري گرديد همچنين از خوراك جيره هاي موردآزمايش نمونه برداري شد

SAS)2001 (ري قرار گرفت و مقايسه ميانگين ها با روش دانكن انجام شدمورد تجزيه آما.  
  نتايج و بحث

ير با توجه به نتايج بدست آمده اثر جيره هاي غذايي بر روي شير و درصد چربي شير اختالف معني داري را نشان    نمي داد اما در پروتئين ش
خالصه نتايج حاصل در مربوط به توليد شير، درصد چربي و پروتئين  .اختالف معني داري نشان مي داد 5و2،4نسبت به جيره   3و  1جيره 

نسبت به  1بين مقدار ماده آلي جيرها در جيره  همچنين در تجزيه تركيبات شيميايي جيره هاي غذايي. آمده است) 2- شماره(شير در جدول 
اختالف معني داري نشان داد و مقدار  4نسبت به  3و2ي در جيره مقدار ديواره سلول. اختالف          معني داري نشان دادند 4و  3، 2جيره هاي 

خالصه نتايج  تركيبات شيميايي جيره هاي بزهاي شيري در . اختالف معني داري نشان داد 3با جيره هاي  4و2خاكستر خام بين جيره 
  .آمده است) 2-شماره(جدول

  . در گاوهاي شيري بر روي شير و تركيبات آن اثري نداردگزارش دادند استفاده از برگ درخت خرما )1997(بهمن و همكاران
اوره موجب افزايش محصول و درصد چربي شير در گاوهاي شيري مي شود كه اين افزايش در محصول شير  5/5در غني سازي كاه برنج با 

  ).2009متها و همكاران، .(مي تواند به دليل غني سازي باشد
  . گاوهاي شيري تغذيه شده با كاه غني شده با اوره موجب افزايش محصول شير مي شود بيان نمودند) 1984(پروما و همكارن 

. گزارش دادند در تغذيه بزهاي شيري با كاه غني شده با اوره،  منجر به افزايش چربي و پروتئين شير مي شود) 1975(ام بي آ و همكاران 
  . ه افزايش جزئي در توليد شير و پروتئين شير شدنتايج اين آزمايش نيز مشابه با آزمايشات انجام شده منجر ب

بيان نمودند سطح اوره تاثير معني داري روي پروتئين خام، خاكستر خام و ديواره سلولي داشته است و افزايش ) 1386(صادقي و همكاران
ين آزمايش نيز مشابه با ساير آزمايشات نتايج ا ..سطح اوره موجب افزايش پروتئين خام، خاكستر خام و فيبر خام سرشاخه هاي خرما شده است

  .منجر به افزايش پروتئين خام شده است
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  اثر جيره هاي مورد آزمايش بر شير و تركيبات شير - 1جدول شماره 

خطاي  جيره هاي آزمايشي 
 آزمايش

 اثرات

1 2 3 4 5 

 ns 36/33941 480 499 440 449 471 )گرم(توليد شير

 ns 013/0 82/3 85/3 81/3 85/3 76/3 )٪(چربي شير

 * b61/3 a82/3 b62/3 a78/3 a77/3 014/0 )٪(پروتئين شير

درصد برگ  30+ يونجه - 3جو +درصد برگ خام خرما 15+ درصد كاه گندم 5+ يونجه= 2جو + درصد كاه گندم 20+يونجه=  - 1،  05/0عدم تفاوت معني دار در سطح = ns، 05/0تفاوت معني دار در سطح *= 
  جو  + درصد برگ خرما غني شده 30+ يونجه - 5جو+درصد برگ خرما غني شده15+درصد كاه گندم5+يونجه=4جو +خام خرما

  
  مقايسه تركيبات شيميايي جيره بزها مورد آزمايش - 2جدول شماره 

 %aDM% bOM جيره
cCP% eEE% 

fNDF% gASH%  انرژي قابل سوخت و ساز
 )دركيلوگرممگاكالري (

1 07/94 55/90 ab  59/1287/072/58 ab45/9 ab516/2  

2 05/94  03/90 b  56/1274/058/60 a96/9 a523/2  

3 32/94  8/90 a  58/1292/056/60 a2/9 b526/2  

4 30/94  98/89 b  88/1288/043/57 b2/10 a523/2  

5 07/94  45/90 ab  94/1288/065/59 abab55/9 536/2 

 001/0 113/0 408/2 020/0 039/0 133/0 028/0 خطاي آزمايش

 ns * ns ns * * ns اثرات

a = ،ماده خشكb = ،ماده آليc = ،پروتئين خامe = ،چربي خامf = ،ديواره سلوليg = 05/0تفاوت معني دار در سطح *= خاكستر خام ،ns=  05/0عدم تفاوت معني دار در سطح  

 
  نتيجه گيري كلي

بطور كلي با توجه به نتايج بدست آمده از اين پژوهش غني سازي برگ خرما با اوره به مقدار جزئي سبب افزايش توليد شير شود و اختالف 
  .معني داري بر روي پروتئين شير داشته باشد
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Effect of Feeding Date Palm Leaves on Performance and  
Composition milk of Rayini Breeders Goats 
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1,2- Graduate Student and Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, of  Khorasgan Islamic Azad University 3- Scientific 
Member of Animal Science Research Institute. *: email: Behdadsalary2025@yahoo.com     
Abstract 
In order to study the effects of different levels of date palm leave and date leave enriched by urea on 
Performance and Composition of Rayini Breeders Goats were conducted. this experiment was done with 
45 Raiyni goats for 100 days in a completely randomized design with 5 treatments and 3 repeat and each 
repeat 3 exprimental units. Experimental rations contained 0, 15,30 percent of date leave and 15 and 30 
percent of date leave enriched by 4.5 percent urea solution and 9 percent molasses substitution with wheat 
straw and alfalfa hay. Recording of the produced milk and determining fat and protein of milk were used 
once 10 days The results of this experiment showed that about milk protein percent there were significant 
difference among 1,3diets with 2,4,5 diets(0.05>p). Also, Cellular wall amount had a significant 
difference in diet 2,3 compared to diet 4(0.05>p). And amount of crup ash between diet 2, 4 with diets 3 
had a significant difference . Resultant conclusions showed that enriched date leave can be used in milky 
goats' ration of food.  
 
Keywords: date leave, enrichment, urea, milky goat.  

  


