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در تغذيه بز نامرغوب ارزش غذائي خرماي

چكيده
بدست به مقاد ير زيادي هرمزگان) ويژه دراستان مناطق جنوبي كشور(به د ر اسـت، که ارزشـي با خوراكي منبع يك نامرغوب خرماي
اين مطالعه د ر اسـت. برخوردار بااليي اهميت از آن غذايي ارزش بنابراين شـناخت مي گردد . دامها اسـتفاده انواع و در تغذيه مي آيد
تجزيه مورد نمونه ۸ تعداد ازهرمنطقه شـد و برداري نمونه هرمزگان دراسـتان فين) و توليد خرما(ميناب،رودان عمد ه منطقه ازسـه
خرماي خام انرژي و كلسيم، فسفر ان-اف-اي۲،  ،ADF۱ خام، الياف خام، چربي پروتئين خام، خشك، ميزان ماده قرارگرفت. شيميايي
است. خشك ماد ه گرم كالري در ۴۱۳۱ درصد و ۰/۰۷۷ ،۰ /۱۶ ،۸۳ /۰۵ ،۲۶ /۵۸ ،۹  /۴۳ ،۰ /۸۴ برابر ۸۶/۰۵، ۴۸/ ۳، ترتيب به منطقه سه
ميانگين آزمايش قرار گرفت. مورد موئي نژاد سياه شد ه نر اخته بز برروي۱۲ رأس کامًال تصادفي يک طرح قالب در ياد شده هاي نمونه
،۶۶ /۰۴ ،۶۲/۴۱ منطقه برابر سه خرماي و انرژي خام ان-اف-اي ،ADF ، الياف خام خام، آلي، پروتئين ماده خشك، ماده هضم قابليت
ضرائب بين شد . اندازهگيري خشك كيلوگرم ماده ۲/۴ مگاكالري در هضم قابل انرژي و ميزان  ۷۲/ ۲۲، ۲۸/۹۵، ۰۳/ ۲۳، ۷۴/ ۸۲ درصد
(p>٪۵) نگرديد مشـاهده معنيداري اختالف مناطق هضم قابل انرژي و ADF ان-اف-اي، خام، الياف آلي، ماده خشـك، هضميماد ه

.(p>٪۵) معنيداري وجود نداشت مطالعه اختالف مورد سه منطقه خرماي اختياري مصرف ميزان در همچنين

بز غذائي، ارزش نامرغوب، خرماي کليد ي: كلمات
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The nutritive value of  low quality date in nutrition goat

By F. Askari. M.Sc. in Animal Science. Agriculture and Natural Resource  Research Center of Hormozgan,Bandar 
Abbas
H. Noroozian. Member Scientific Board of Animal Production and Management Department.Animal Science Research 
Institute (ASRI), Karaj, Iran
Low quality date (Phoenix dactilifera) produce and in large amount as a  feedstuff of great importance the animal 

feeding in south regions country, Therefore, determination of nutritive value are important in this study, 24 samples 

(8 sample of each localities)collected from different regions and analyzed to determine their chemical composition. 

Mean result chemical analysis low quality date showed that dry matter (DM), crude protein (CP), ether extract (EE) 
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, crude fibre (CF), acid detergent fibre (ADF) , nitrogen free extract (NEE), calcium, phosphorus and gross energy 

in three localities date 86.05,3.48,.84,9.43,26.58,83.05,.16,.077 percent and 4131 Cal/g DM digestible energy (DE), 

respectively. Twelve mature weathers,(36 months old and 36.13 ± 0.70 kg BW) use in completely randomized design 

for determining the apparent digestibility and nutritive value low quality date  the digestibility coefficients of DM, OM, 

CP, CF, ADF, NFE and GE were 62.41,66.04,22.72,28.96,23.03,82.74 percent and 2.4 Mcal/kg DM DE measurement, 

respectively .Were no significant difference between the digestibility coefficients DM, OM, CF, NDF and DE of 

different regions. Palatability Low quality date is high and no significantly showed in the voluntary intake between 

regions three (p>%1).

Keywords: Low quality date, Nutritive value, Goats.

مقدمه
و بسته بندي نامناسب وشرايط موقع به برداشت عد م به دليل مي شود، اما توليد خرما تن هزار ۸۰۰ از بيش ساالنه كشور د ر
سطح هكتار ۴۵۰۰۰ هرمزگان استان د ر د هد . مي تشکيل ضايعات و نامرغوب خرماي را آن درصد ۲۰ برآوردها طبق نگهد اري
هوا نسبي رطوبت باال بودن دليل به ميشود. ولي خرما توليد هزار تن ۱۷۰ تا درحد ود ۱۵۰ ساالنه است،كه نخيالت كشت زير
نامرغوب توليد ي ۳۰ د رصد خرماي از بيش بذري، پايههاي و ۳ و ۲ درجه ارقام کثرت و همچنين رسيدن ميوه زمان د ر گرما و
به نازل ــيار بس قيمت (علوفه) به نامرغوب خرماي عنوان به مابقي و د ام تغذيه مصرف به آن ــي از بخش حاضر حال در ــت،که اس

.(۳ ميشود (۱، ارسال فارس خليج حوزه كشورهاي
و ميزان خاكسترخام، بوده ــك خش ماده ۸۰ درصد حاوي آفتاب ــده در ــك ش خرماي خش بيان نمودند که (۱۰) Wardeh

نيز (۶) El. Boushy ــد. مي باش درصد ترتيب ۱/۹، ۰/۵، ۳/ ۹۲/۲،۳و۳ به آن خام وپروتئين اي اف - - ان خام، الياف چربيخام،
خام قابل پروتئين ــزان مي نمود و گزارش درصد ۶ و ۵۲/۹   ،۲۳/۳ ، ۸ ،۱/۹  ،۹۲ بهترتيب ــته خرما هس در را فوق ــزاء اج ــزان مي
، ترتيب ۵/ ۰ را به آفتاب در شده خشك خرماي قابل متابوليسم انرژي و هضم قابل انرژي هضم، مغذي قابل مواد مجموع هضم،
هسته هضم قابل ميزان پروتئين و نمود، گزارش گوسفند) ماده خشك (درتغذيه كيلوگرم در مگاكالري ۲/۷۲ درصد و ۴/۰۴ ، ۶۹

كرد. گزارش خشك ماده كيلوگرم د ر مگاكالري وانرژي قابل هضم ۲/۶۱ درصد ۵۹ هضم قابل مغذي مواد مجموع خرما ۹/ ۲،
،۶۴۸ به ترتيب منگنز، آهن سديم، فسفر، پتاسيم، ميزان هسته) (بد ون خرما ۱۰۰گرم در Warne گزارشات Marekh و طبق
همچنين ميزان ميکروگرم ميباشد. ۲۵ ،۷۸۰ ،۱۵۳ ترتيب به بنوتنيك وفوالسين ،B ۱ ويتامين ميزان و گرم ۱ ميلي ،۵۸ ،۱ ،۶۳
به ــته) هس حالوي (بدون واريته در خرماي خام و الياف كننده قندهاي احياء چربي خام، خام، پروتئين خام، ــتر رطوبت، خاكس
به ــين نياس و تيامين ،B۲ ويتامين بين المللي، واحد ،۴۸۵ A ويتامين ميزان ــد و ۵/ ۷۳،  ۲/  ۲ درص ،۱/۹ ،۱ /۷ ،۲ /۲ ،۱۹ ــب ترتي

.(۸ ميباشد(۴، گرم ميلي ۱۸/۹ ،۰ /۰۷۷ ،۰/۸۷ ترتيب
از عصاره عاري و خام ــتر خاكس خام، خام، الياف چربي خام، پروتئين ميزان نمودهاند كه نيزگزارش همكاران(۷) El-shazly

خام، پروتئين خشك، ماده قابليت هضم ضرائب ميزان و ميباشد درصد ۵۹/۱ ،۲ /۹ ،۱۴ /۲ ،۸ /۱ ،۶ ترتيب به خرما د رهسته ازت
و نتيجه گيري دست آوردهاند به گوسفند ) تغذيه درصد (در ۷۳/۲ ،۵۲/۵ ، ۰ ترتيب ۱/ ۵۸، به را از ازت عاري و عصاره خام الياف
در مي گردد منفي حتي صفر و پروتئين هضمي ضريب شود، مصرف گوسفندان توسط تنهايي به هسته خرما كه زماني نمود هاند

مييابد. افزايش درصد ۳۸ /۴ به باشد همراه اوره مثل پروتئين مكمل يك با صورتيكه
خشک ماده براساس ــته) هس درصدخرماي غيرخوراكي(با ۳۰ و ۲۰،۱۰ ــطوح ۰، س مطالعه يک د ر (۲) همکاران و ــكري عس
را از تالي شيرده بزهاي غذائي جيره درصد ۳۰ تا ميتوان نمودند،که وگزارش نمود ــتفاده ــيرده اس ش تالي بزهاي غذائي جيره در
تركيبات تعيين اين مطالعه هد ف برد . بكار وتركيبات شير روزانه شير ميزان توليد روي بر سوئي بدون اثرات غيرخوراكي خرماي

باشد. هرمزگان مي استان توليدي نامرغوب اختياري خرماي و مصرف مغذي مواد و خشک ماده هضم و قابليت شيميايي
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روشها و مواد
شامل: منطقه سه استان، در خرما توليد و زيركشت ــطح س به با توجه
شهرستان رودان و عباس(بخش فين) ــتان بندر شهرس ميناب، شهرستان
عنوان به منطقه هر در واقع روستاهاي ــد ند. نمونهبرداري انتخاب ش جهت
نظر گرفته ــرداري د ر ب نمونه كانون عنوان به ــتا روس و هر آماري ــه جامع
ــپس س آوري گرديد. جمع مختلف مناطق از خرما ۹۶ نمونه ــد وتعداد ش
۲۴ و مخلوط ناحيه در يك واقع روستا چهار هر آمده از بدست نمونه هاي
: نمونه ها شامل ــيميائي ش ترکيبات و تهيه نمونه) ۸ منطقه هر از ) نمونه
كلسيم، الياف خام، خاكسترخام، خام، پروتئين خام، چربي ــك، خش ماده
ــتاند ارد اس روشهاي خام با انرژي نيز آهن و و ــيم پتاس ــديم، س ــفر، فس
نمونهها، هضم ــت قابلي براي تعيين ضرائب ــد. ش تعيين ــگاهي(۵) آزمايش
وزن  ۷۰/ ۰ و ماه ۳۶ حدود ــن س با بومي ــده توده ش نراخته بز از۱۲ راس
مي نگهداري متابوليک قفسهاي د ر انفراد ي بصورت که ــرم ± ۳۶ كيلوگ
تنهايي قادر به نامرغوب خرماي اينکه به توجه با گرديد . استفاده ــدند ، ش
که (يونجه) همراه ــوراک يک خ از نبود، نگهداري دام نيازهاي ــن تامي به
يونجه نسبت ــتفاده گرد يد. اس ــد ، تعيين ش ابتدا در نيز آن ضريب هضمي
مرحله سه د ام در روي آزمايش بر شد. نظر گرفته در به ۵۰ ۵۰ خرما به
مدفوع جمعآوري و (۱۰ روز) ــرف ميزان مص تعيين ــي(۷روز)، ده عادت
دو نوبت پس د ر آزمايشي دام هاي روزانه خوراك پذيرفت. (۱۰ روز) انجام
داشت. قرار آنها اختيار آزاد در طور به نيز آب و شد داده آنها به توزين از
توزين و جمعآوري ــوراك دادن خ از قبل بعد، روز در ــد ه خوراك باقيمان
توزين گرد يدند. بزها آزمايش كليه اصلي انتهاي مرحله و در ابتدا ــد. گردي
نمونه روزانه مصرفي خوراک درصد از معادل ۱۰ آزمايش اصلي مرحله در
و گرديد توزين و جمعآوري دام هر روزانه مدفوع همچنين ــد . ش برداري
نمونههاي گرد يد. ــت برد اش نمونه عنوان به مد فوع كل ــد ۲۰درص معاد ل
ترکيبات تعيين جهت د ام هر مدفوع و خوراك ــمانده پس مصرفي، خوراك
ضرائب ، آمد ه دست به نتايج براساس و شد، ارسال آزمايشگاه به شيميائي
انرژي و ADF ، خام الياف ، خام چربي ، خام پروتئين ، خشک ماده هضم

(فرمول-۱) محاسبه شد. تفاضل از طريق قابل هضم
                                                    

فرمول -۱                                                      

منطقه) سه (خرماي آزمايشي خوراك هضم درصد قابليت = S

جيره (مخلوط)  كل قابليت هضم = A

(يونجه) پايه خوراک هضم قابليت درصد = B

جيره در كل پايه نسبت خوراك = C

جيره در كل منطقه) آزمايشي (خرماي سه نسبت خوراك = D

منطقه، مصرف نسبي خرماي سه و تعيين ميزان مصرف اختياري براي
براي و ــد داده ش رأس بز قرار ۴ ــگاه جاي هر در و محصور ــگاه ــه جاي س در
ميزان ــا به از آخوره يكي در ــد. گرفته ش نظر در نيز دو آخور ــگاه جاي ــر ه
هر ــد. ش مكمل ريخته عنوان يونجه به ديگر نيز و درآخور خرما كيلوگرم ۴
بزها از گروهي بدينصورت ــد ، ميش منطقه جابجا هر خرماي يكبار ۱۵ روز
دوم مراحل مينمودند در دريافت ميناب منطقه خرماي اول مرحله در ــه ك
كل بنابراين نمود هاند . فين دريافت رودان و منطقه خرماي ترتيب به سوم و
خرما اين مرحله ــد و در انجامي طول به روز ۴۵ اختياري ــرف مص ــش آزماي

غذاي تكميلي در به عنوان يك ۱۶ يونجه عصرها ساعت صبح و ــاعت ۸ س
ثبت توزين و روز صبح هر خوراكها باقيمانده ــت. ميگرف قرار ــار بزها اختي
ارزش به ــوط مرب كميتهاي ــات وتعيين آزمايش اتمام از ــس ميگرد يد. پ
موارد و در ــبه محاس معياردادهها انحراف و ميانگين ــي مواد خوراك ــي غذاي

شد. استفاده دانكن چند دامنه آزمون از ميانگينها مقايسه براي ضروري

نتايج
تركيبات شيميايي

هرمزگان استان مختلف مناطق نامرغوب خرماي شيميايي تجزيه نتايج
ــاهده ميگرد د مش چنانچه است. شده داده نشان ۲ ۱و ــماره ش جداول در
منطقه در آن ــن ميانگي و بوده ــوب باال نامرغ ــك، خرماي ميزان ماده خش
۸۵ /۸۳ رودان در منطقه درصد و د رصد، منطقه فين ۸۶/۲ ۸۶ /۱۳ ــاب مين

است. بود ه درصد
و فين ميناب، ــق مناط در نيز نامرغوب ــاي خرم ان-اف-اي ــزان مي
همچنين ــت و درصد  اس ۸۳ و ۲۵/ ۸۴ /۸۴ ، ۸۱ /۷۶ به ترتيب  رودان
و رودان فين ، ميناب خرماي منطقه ADF و خام ميانگين د رصد الياف
ــد ۲۳ درص /۸ ۸/  ۲۹و و  ۱۳/ ۲۶، درصد و۹/ ۹ ۷ ،۱۱ ــب ۳۸/ ترتي ــه ب
منطقه ــديم خرماي س و پتاسيم فسفر، ــيم، كلس درصد ــت. ميانگين اس
ــاي و خرم درصد ۰ /۰۲۲ ،۰ /۸۸   ، ۰ /۰۶۸ ،۰ ــب ۱۹/ ترتي ــه ب ــاب مين
خرماي درصد و ۰ /۰۴۱ ،۰ /۹۷ ،۰ /۰۶۴ ،۰ /۱۸ ترتيب ــه ب فين منطقه
ــت. اس د رصد ۰ /۰۱۵  ،۰ /۹۲ ، ۰ /۱۰ ،۰ ترتيب ۱۱/ به رودان منطقه
و ۳۷۴ ،۱۹۵ ترتيب  به فين رود ان، ــاب، مين مناطق د ر خرما نيز ــن آه

ميباشد. خشك ماده كيلوگرم در ميليگرم ۱۲۵
ــم ماده قابليت هض ــن ۳ ميانگي ــماره ش : درجدول ــم هض ــت قابلي
اي اف- – ان و ADF ــام، خ الياف ــام، خ پروتئين ــي، آل ماده ــك، خش
چنانچه است. ــده ش داده ــان نش فين و رودان ميناب، منطقه ــه در س را
خرماي ميناب ــك خش هضم ماده ميانگين قابليت ــردد ، ميگ ــه مالحظ
ــه بود ،ک د رصد ۵۹ /۶۴ و ۶۰ /۹۸ ،۶۶ /۶۲ ــب ترتي ــه ب رودان ــن و ، في
ماده آلي، هضم قابليت ــن بي همچنين ــد ، نش معني دار بين آنها ــاوت تف
ــاهده مش معني دار تفاوت نيز ــف مختل ــق در مناط و ان-اف-اي ،ADF

قابليت بين گردد مي مشاهده ۳ د رجدول همانطوريکه حاليکه د ر ــد. نش
دهند مي ــان نش را دار معني تفاوت مختلف مناطق خام پروتئين ــم هض
ماده اصلي)، (دوره ــان آزمايش پاي وزن و اوليه ــن وزن ميانگي .(p<٪۵)
داده نشان ۴ شماره درجدول بزها وزن اختالف و روزانه مصرفي خشك
آزمايش پايان در همچنين و ابتداي آزمايش در بزها اوزان . است ــده ش

نداد. را نشان معنيد اري اختالف ازلحاظ آماري
خرماي مصرف اختياري تعيين ميزان حاصل از : نتايج اختياري مصرف
بز ازخرماي رأس هر مصرف روزانه د هد،که ميانگين مي ــان نش سه منطقه
۱۴۴/۵۰ ترتيب  به رودان و ميناب خرماي و گرم ۸۷۵ /۶۷ ± ۷۰/۵۷ فين
تفاوت آماري ازلحاظ بود،که روز د ر ± ۷۵۲/۶۷گرم و ۷۲/ ۷۰ ۷۳۹ /۶۷ ±

نشد. د يده آنها بين معنيداري

بحث
۱و ــماره ش جد اول در ــف مختل مناطق ــاي ــيميايي خرم ش ترکيبات
در تفاوتهايي ــود ميش ــاهده مش همانطوريكه است. ــده ش ــان داده نش ۲

غذايي خرماي نامرغوب... ارزش
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نمونهمناطق خشكتعداد ماد ه
 ٪ 

خام پروتئين
٪

خام چربي
           ٪ 

خام الياف
٪

%ADF
ان.اف.اي

٪

خام انرژي
کيلو (کيلوکالري/

گرم)

۴۷±۲/۶۴۲۲۰±۲/۲۸۱/۷۶±۱/۲۲۶/۱۳±۰/۲۹۱۱/۳۸±۰/۵۰/۹۴±۱/۵۳/۰۸±۸۶/۱۳  ۸ميناب

۷۷±۲/۵۴۲۰۶±۳/۱۸۴/۸۴±۱/۱۲۹/۸±۰/۲۵۷±۱/۱۰۰/۷۳±۰/۲۴/۲۵±۸۶/۲  ۸ فين 

۴۱±۲/۶۰۴۱۴۸±۲/۶۰۸۳/۲۵±۱/۶۰۲۳/۸±۰/۲۴۹/۹۰±۰/۲۸۰/۸۵±۲/۵۴۳/۱±۸۸۵/۸۳رودان

٪تعدادنمونهمناطق ٪خاكستر ٪كلسيم ٪فسفر  ٪پتاسيم سديم
در گرم (ميلي آهن

گرم) كيلو

۱۲/۸±۰/۰۰۴۱۹۵±۰/۱۷۰/۰۲۲±۰/۰۱۰/۸۸±۰/۰۹۰/۰۷±۰/۱۸۰/۱۹±۲/۸۴  ۸ميناب

۱۴/۷±۰/۰۰۴۱۲۵±۰/۰۸۰/۰۴۱±۰/۰۴۰/۹۷±۰/۰۵۰/۰۶±۱/۳/۲۰/۱۸±۱۸  ۸فين

۲۸/۱۶±۰/۰۰۳۳۷۴±۰/۰۷۰/۰۱۵±۰/۰۰۴۰/۹۲±۰/۰۲۰/۱±۰/۲۴۰/۱۱±۸۲/۹رودان

خشكمناطق آليماد ه خامماد ه خامADFپروتئين ايالياف ان-اف
هضم(مگا قابل انرژي

گرم) کالري/کيلو

 ۴/۵۹a۶۹/۵±۳/۸۶a۲۸/۸±۳/۲۷a۲۷/۸±۴/۶a۳۱/۰۵±۱/۴۷a۸۶/۷±۲/۱±۶۶/۶۲ميناب
۲  /۵۸
-    

۲/۹۸a۶۴/۸±۵/۲a۲۱/۹±۴ab۱۹/۸±۶/۵۸a۲۸/۵±۱/۷a۸۰±۴/۷۵±۶۰/۹۸فين
۲   /۴۸
-     

۳/۲۶a۶۳/۸±۴/۲a۱۸/۳۴±۱/۶۸b۲۱/۵±۳/۴۹a۲۷/۳±۳/۹a۸۱/۶±۴/۳±۵۹/۶۴رودان
۲   /۳۰

-    

خشک)  ماده (براساس مختلف مناطق خرماي خام و انرژي تركيبات شيميائي معيار انحراف و ميانگين : ۱ شماره  جدول

خشک) ماده مناطق مختلف(براساس خرماي هاي نمونه معدني مواد غلظت معيار انحراف ميانگين و : ۲ شماره جدول

گانه(درصد) سه خرماي مناطق هاي نمونه هضم قابليت معيار انحراف ميانگين و : ۳ شماره جدول

. ندارند دار اختالف معني با يكديگر سطح ٪۵ در حروف مشابه هستند داراي اعدادي كه ستون هر در
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و خرما نوع رقم تأثير ــر خاط ميتواند به دارد كه وجود مغذي مواد ــزان مي
آبياري، خاك، ــول، محص ــت برد اش زمان جمله از متعددي محيطي عوامل
مناطق در البته باشد. و كودد هي حرارت محيط درجه رطوبت، گردهافشاني،
فرصت كافي ميوه خرما هوا، ــبي بودن رطوبت نس دليل باال به مطالعه مورد
اين و ميشود، زودرس زياد، گرما و رطوبت اثر بر و نداشته را رسيدن جهت
تنوع همچنين ــت، ــته اس اثرگذاش خرما محصول وكميت كيفيت روي امر
پايههاي و ۲ و۳ درجه ــام ارق كثرت و منطقه ــتانهاي نخلس در خرما ارقام
و خرما نوع و مغذي مواد لحاظ تفاوتهايي از ــت،که اس بذري موجب شده

مي رسد. بهنظر منطقي تفاوتها اين که آيد، بوجود بستهبندي شرايط
استان در آمده ــت خرماي بدس محصول مقدارزيادي از علت به همين
مورد دام غذاي ــوان عن ــد و به باش مي ــاني انس مصرف غيرقابل هرمزگان
از اينكه خرما بعد بخاطر آزمايش اين نتايج طبق گيرد. ــتفاده قرار مي اس

درصد هسته) ۲/۲ (بدون حالوي خرماي و درصد را ۴/ ۲ ــته) هس (بدون
نمونه در هسته وجود به عد م احتماًال مربوط را كه دليل آن ــده، ش عنوان

باشد. شده تجزيه
به  منطقه سه خرماي ــبي نس ميزان مصرف و مغذي هضم مواد قابليت
انحراف است آمده همانطوريكه داده شده است نشان ۳و۴ جداول د ر تفكيك
مسئله اين ميتواند كه ميباشد تكرارها بسيار كم و آمد ه بدست اعداد معيار
آزمايش و محيط ــان يكس ــرايط احتماًال ش و در آزمايش زياد دقت دليل به
قابليت بين ضريب نشان داد كه دادهها ــد. تجزيه واريانس باش (بزها) تكرار
اختالف معنيداري آماري لحاظ از منطقه ــه س خرماي خام پروتئين هضم
اقليمي منطقه سه خرماي مغذي ساير اجزاء بين ولي دارد، وجود (p>٪۱)
اين آزمايش ــج نتاي همچنين .(p<٪۵) ــت نداش وجود معنيداري اختالف
درصد حدود ۱۵-۱۰ آزمايش مورد خرماي د ر موجود داد،که هسته ــان نش

مناطق
شروع وزن

آزمايش(کيلوگرم)
پايان وزن

آزمايش(کيلوگرم)
وزن(گرم) اختالف

مصرفي خشك ماده
روزانه(گرم)

به خشك مصرفي ماد ه
زنده(٪) وزن

۰/۵۹a۳۶/۴۰±۰۷۶a-۱۰۰۹۹۰±۴۹±۳۶/۵۰ميناب
۲ /۷۱

-

۰/۷۴a۳۶/۳۷±۰/۵۵a-۲۰۰۹۵۰±۲۸±۳۶/۵۷فين
۲ /۶۰

- 

۰/۶۶a۳۵/۱۰±۰/۵۷a-۲۲۰۹۸۰±۳۸±۳۵/۳۲رودان
۲ /۷۸

- 

ميكنند لذا ــتهبندي بس و سپس آنرا ــك خش آفتاب در از درخت چيدن
ديگر ــات گزارش با كه درصد) ۸۵/۹۱ ) ــت اس باال آن ــك ميزان ماده خش
حاوي خام انرژي نظر از خرما همچنين .(۱۰) د ارد مطابقت نيز ــن محققي
خام مشابه انرژي كه تقريبًا بوده خشك ماده در كيلوگرم مگاكالري ۴/۲۲
لحاظ و از ميباشد ، كمتري داراي انرژي ذرت با ــه د ر مقايس و ــت اس جو
ميزان است. وذرت غنيتر از جو ــيم پتاس و ــيم كلس بخصوص مواد معدني
ماده از صدگرم هر در ــت، زيرا اس و ذرت از جو پايينتر خام آن ــن پروتئي
پروتئين با مقايسه كه در دارد خام پروتئين حدود۶/ ۳ درصد آن ــك خش
، N.R.C) به ــد(۱۹۸۸ درص و ذرت  ۸/۸ درصد د ر جو۱۳/۵ موجود ــام خ
مذکور از كه خرماي ــت اس اين در حالي ــت. اس كمتر مالحظه طور قابل
حدودي تا درصد) و ۸۳) ذرت مشابه و درصد) ان-اف-اي (۹۶/ ۸۳ لحاظ
El- مطابقت دارد . ديگران ــد، با نظرات ميباش (۷۹درصد ) جو ــتر از بيش
يك عنوان به تواند مي ــاي وازده خرم گزارش نمودكه ــز ني (۶) Boushy

آن از حتي مي توان و برد بکار و طيور د ام ــه درتغذي ارزش با ــاده غذايي م
استفاد ه طيور جيره كربوهيد راتهاي براي ــب ــيني مناس جانش عنوان به
جو و ( ٪ ــه ذرت(۲ د ان به ــبت نس ــتري بيش حاوي الياف خام نمود، فقط
زاهدي خرماي خام الياف ميزان حالي استكه در اين . (٩) ــت اس (٪۷/۵ )

است كه سخت پوشش داراي ولي دهد مي ــکيل تش را خرما عد د يک وزن
آنهائيكه يا از دهان خارج و و كرد ه ــط حيوان مقاومت جويدن توس حين در
گوارش د ستگاه طريق از لذا و نگرديد ه هضم گوارش دستگاه د ر شده بليعده
خرماي وزن ــد درص كه۱۰ نمود گزارش (۶) El-Boushy ــردد. ــع ميگ دف
كردهاند گزارش همكاران و El-Shazly ميد هد . ــكيل تش هسته را زاهدي
اضافه از پس است ولي صفر ــته خرما هس در هضم قابل كه ميزان پروتئين
درصد ــه ۴۴/ ۳۸ ب خرما ــته هس خام پروتئين هضمي ضريب اوره، ــود ن نم
به ــيد. درصد رس (مخلوط) ۳/۰۶ هضم قابل پروتئين ميزان يافته و افزايش
علت به ممکن است پروتئين خام هضم قابليت پايين بودن ميرسد كه نظر
قابليت کاهش ولي درآزمايش باشد ، مصرف جيره مورد خام پروتئين کمبود
باشد، مدفوع از طريق هسته به دليل دفع احتماًال ADF خام و الياف هضم
و آنست ازگوشت بيش خرما اجزاء فوق در هسته درصد است مسلم آنچه و

.(۷) ميگردد د فع و گشته دور حيوان دسترس از هضم عدم د ليل به
اف – ان هضم قابليت ضريب ميگردد ، ــاهد ه مش ۳ در جدول چنانچه
باالي انرژي زايي بر د ليل ميتواند ــدكه ميباش باال نامرغوب خرماي اي –
مجموع و خام پروتئين ــم هض قابليت ضريب (۱۹۸۱)Warder .ــد باش آن
گوسفند تغذيه در را آفتاب د ر شده خشك خرماي هضم قابل مغذي مواد

آزمايش بزها د رطول وزن اختالف و مصرفي خشك ماد ه آزمايش، انتهاي و ابتدا در دامها وزن معيار انحراف و ميانگين : ۴ جدول شماره

ندارند  معني دار يكديگر اختالف با ٪ ۵ سطح در هستند مشابه حروف كه داراي اعد ادي هر رديف در
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مطالعه به ــبت نس ــت كه اس كرده درصدگزارش ۶۹ و ۱۸ درصد ترتيب به
محيطي، درشرايط تفاوت د ليل به ميتواند كه ــت اس پائينتر اندكي حاضر
قابل پروتئين ميزان محققين از ــي بعض ــد. البته باش خرما ارقام و دام نوع
البته نمودهاند. گزارش منفي را گاو در درآفتاب شده خشك خرماي هضم
خوراكهاي مغذي مواد هضمي ضرائب افزايش بهبود بر مبني ــاي يافتهه
تغذيه هم با كه زماني ــا خوراكه متقابل به اثرات وجود دارد كه ــوط مخل
ازاء خشك به ماده مصرف به مربوط د ادههاي ميد هند. ــبت مي شوند نس
خوشخوراك نامرغوب خرماي كه ــت آنس ــانگر نش بدن وزن كيلوگرم ۱۰۰
رأسي، چهار گروههاي ميزان مصرف اختياري ــد ، ش گفته چنانچه و است
اختالف اين ــي ول ــت منطقه ديگراس از دو ميناب باالتر ــه منطق ــاي خرم

نبود. معني دار آماري ازلحاظ

نتيجهگيري و پيشنهادات
ــبي  نس مصرف و ــك خش ماده هضمي ضرائب ــيميايي و ش  تركيبات
انرژي منبع يك به عنوان ميتوان ميباشد، که ــانگر اين توليدي نش خرماي
سعي بايد البته باشد، کشور جنوبي مناطق دامهاي براي بخصوص ارزش، با
با پروتئيني مواد کمبود نامرغوب خرماي با شده تنظيم جيرههاي ــود در ش
بيشتري گردد بررسي هاي مي ــنهاد پيش گرد د. و تكميل تصحيح ديگر مواد
مصرف و آمد ه به عمل ــاي نامرغوب خرم ارزش غذايي ــايي زمينه شناس در
مطالعه قرار بگيرد. مورد پرواري وطيور شيري و دامهاي در جيره غذايي آنها
به نياز ازته مواد آن با سازي انبار و غني ــرايط ش و نگهداري نحوه همچنين

د ارد. پژوهش

سپاسگزاري
ــه موسس ــگاه تغذيه آزمايش محترم ــان وکارشناس رئيس ــکاري هم از
و طبيعي منابع ــات تحقيق ــئولين محترم مركز مس علوم دامي و ــات تحقيق
فراهم خاطر به د امي علوم ــات تحقيق بخش همكاران و هرمزگان دام ــور ام

ميگردد. تشكر پژوهش اين انجام جهت الزم شرايط آوردن

پاورقيها
1 –Acid Detergent Fiber 

2 –Nitrogen free Extract

استفاده مورد منابع
زراعي آمار سال چكيده ،۱۳۸۰؛ هرمزگان ــتان ــاورزي اس كش ــازمان جهاد س - ۱
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