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  در نشخوارکنندگان  مجله پژوهش

  1392، اول، شماره اولجلد 
http:// ejrr.gau.ac.ir  

  

  هاي پرواري آوري شده با اوره در جیره گاومیش برگ خرماي عملاستفاده از 
  

   2، محمدرضا مشایخی1، اکبر ابرغانی1زاده ، بهاءالدین عالم1عزیز کردونی*
  1بهاره طاهري دزفولیو 

  آباد مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی صفی2کشاورزي و منابع طبیعی خوزستان، مرکز تحقیقات 1
  22/12/91؛ تاریخ پذیرش: 18/8/91تاریخ دریافت: 

  

  1چکیده
آوري شـده بـا اوره در پرواربنـدي     بررسی امکان اسـتفاده از بـرگ خرمـاي عمـل    این آزمایش با هدف   

راس گوساله نر گـاومیش بـا میـانگین     15مورد آزمایش تعداد  ي ها دامهاي نر گاومیش انجام گردید.  له گوسا
 پـنچ منظور افزایش ارزش غذایی برگ خرما بـا   بهبود.  ماه 12 یکیلوگرم و میانگین سن 233 ± 47/13وزنی 

هاي کامل تصادفی با سه تیمار و پنج تکرار در مدت طرح بلوك آزمایش در قالب .آوري شد درصد اوره عمل
 ها شـامل  تیمارپذیري در نظر گرفته شد.  عنوان دوره عادت هروز اولیه آزمایش بپانزده  م گردید.روز انجا 138
 آوري شده اساس  ماده خشک) برگ خرماي عمل درصد (بر 25و  5/12جیره غذایی حاوي صفر (شاهد)، سه 
انـرژي قابـل   و  پـروتئین خـام  . گردیـد  هـا  دامهاي غذایی  جیره اي بخشی از قسمت علوفهکه جایگزین  بود

 74/0±06/0درصـد و   67/14 ± 18/0ترتیـب   درصـد اوره بـه   5آوري شده با  متابولیسم برگ خرماي عمل
 مـاده خشـک مصـرفی روزانـه،     تعیین گردید. صفات مورد بررسی شـامل کیلوگرم ماده خشک  کالري برمگا

 ،845/0و  کیلـوگرم  11/7 ،25/7 ،81/6ترتیـب   افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی براي سه تیمار به
اد در کلیه صفات نشان د حاصل از این آزمایش . نتایجبوده است 97/7 ،19/8 ،24/8 وکیلوگرم  902/0 ،889/0

درصـد جیـره    25توان تـا   این می بنابر ). P<05/0وجود ندارد ( داري بین تیمارها اختالف معنیبررسی شده 
  درصد اوره استفاده نمود.  پنچري شده با آو از برگ خرماي عمل هاي پرواري گاومیش

  برگ درخت خرما، گاومیش، پرواربندي، اوره    هاي کلیدي: واژه

                                                
 Aziz_kardooni@yahoo.comمسئول مکاتبه: * 
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  مقدمه
) محل اولیه رویـش   شهر فعلی (بصره و خرم النهرین کارشناسان خرما، بین وفائو   گزارشاساس  بر  

ستان معتدل و تابستان خصوص جنوب آن (زم هب ،نخل خرما بوده است. شرایط آب و هوایی خوزستان
ال حاضـر  درح. )2000 ،پور هاشم( باشد ترین شرایط براي پرورش نخل خرما میگرم) یکی از مناسب

شود که بیش از همـه   شهرخوزستان کشت و پرورش داده می 44مجموع   شهر از 31درخت خرما در 
سطح زیرکشت  ).2006 ،یانجحا( گردد بهبهان تولید می و خرمشهر، آبادان ،شادگان ،شهرهاي اهواز در

درخت خرما  .)2006 ،آمارنامه خوزستان( هکتار است 37741 فعلی درخت خرما در خوزستان بالغ بر
 باشـد.  محصول اصلی درخت خرما همان میـوه خرمـا مـی    .باشد داراي محصوالت اصلی و جانبی می

 ،(حاجیـان  ن نـام بـرد  تـوا  را مـی  غالف، خوشه، تنه، الیاف و هسـته  ،محصوالت جانبی آن شامل برگ
نخل  دهد. یمبرگ خرما در قسمت باالي درخت قرار گرفته و بخش تاج نخل خرما را تشکیل  ). 2006

هر برگ یـک   .کند برگ در انتهاي تنه تولید می 30تا  10رشد طولی خود سالیانه حدود  خرما همراه با
 ،پـور  (هاشـم  انـد  ه قرار گرفتـه برگچ 250-100رگبرگ اصلی دارد که بر روي آن  نام محور مرکزي به

 که شود عدد برگ خشک و نیمه خشک هرس می 10طور متوسط  هاز هر درخت خرما ساالنه ب) 2000
هزار تن سرشاخه خرما  500ساالنه بیش از  ین ترتیبا هو ب باشد کیلوگرم می 5/1وزن متوسط هر برگ 

   .)2000 ،سالمی و همکاران( شود در کشور تولید می
درصـد اوره،   3سرشاخه خرماي غنی شده با نسبت )، 2000( سالمی و همکاران گزارشبر اساس   

در  درصد مالس، بهترین نتیجه از نظر اضافه وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی را 2درصد آهک و  2
درصـد   4-6)، نشان دادند با اسـتفاده از  2007نشان داد. صادقی و همکاران ( هاي پرواري تغذیه بزغاله

توان ارزش غذایی سرشاخه خرما را بهبود بخشید. در  سازي می روز غنی 21درصد مالس و  10و  اوره
هـاي   سرشـاخه  pHداري روي پروتئین خام، خاکستر خام، فیبرخـام و   اوره نیز تأثیر معنی این مطالعه،

و کـاهش   pHخرماي غنی شده گذاشته است و افزایش سطح اوره موجب افـزایش پـروتئین خـام و    
)، ارزش غـذایی سـاقه و بـرگ    1992( الهگ و همکاران سرشاخه خرما گردید. NDFستر خام و خاک

بـراي سـاقه خرمـا را بـه      NDF و ADFپروتئین خـام،   و خرما به همراه ماهی ساردین تعیین نمودند
درصد و  2/54درصد،  6/5ترتیب  درصد و براي برگ خرما به 9/67درصد و  8/52درصد،  9/6ترتیب 

آوري سرشـاخه خرمـا    )، توانستند بـا عمـل  2006( دست آوردند. کفیل زاده و همکاران هد بدرص 5/73
که قابلیت  طوري هداري قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی را افزایش دهند. ب طور معنی هتوسط قارچ ب
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 8/31، 8/27 درصـد و  2/37، 7/34  ترتیـب  بعد و قبل از غنی کـردن بـه   ،هضم ماده خشک و ماده آلی
میزان استفاده از علوفـه بـرگ خرمـاي غنـی      بررسیآزمایش  این هدف از اجراي درصد تعیین گردید.

اي موجـود در اسـتان    هاي نر گاومیش و استفاده بهینه از منابع علوفه له گوسا شده با اوره در پرواربندي
  خوزستان بود.

 
  ها مواد و روش

 از دستگاه هضم و دستگاه تیتراسیون به ها مونهتعیین پروتئین خام نبراي  تعیین ترکیبات شیمیایی:
 ).AOAC، 2005( گردیدتعیین  اسپکتروفتومتري ها به روش نمونه و فسفر استفاده شد  کلدال  روش
اساس  برها  نمونهتانن  و  )1989، والینگ و همکاران( تیتراسیون  روش  بهغذایی  هاي مواد نمونه کلسیم

و ماده آلی برگ خرماي  قابلیت هضم ماده خشک دند.شین تعی )1992( کاراروش پیشنهادي م
انرژي قابل متابولیسم برگ خرماي  ) تعیین گردید.1963آوري شده به روش تیلی و تري ( عمل
  ) محاسبه گردید.1979( آوري شده با استفاده از معادله منک و همکاران عمل

ME = 016/0  × DOMD  
MEکیلوگرم ماده خشک)(مگاژول بر  : انرژي قابل متابولیسم  

 :DOMDماده خشک کیلوگرم هضم ماده آلی (گرم در قابلیت(  
 

اوره بـا   درصـد  5آوري شـده بـا    در ایـن آزمـایش بـرگ خرمـاي عمـل      هاي مورد آزمایش: خوراك
 اي علوفه ی از قسمتدرصد بر اساس ماده خشک جایگزین بخش 25و  5/12(شاهد)،  هاي صفر نسبت

(یونجه و باگـاس یـا    درصد علوفه 50هاي غذایی شامل  گردید. جیره  ها امي غذایی دها (باگاس) جیره
ها از نظر پروتئین خـام،   درصد کنسانتره بود. تمام جیره 50درصد اوره) و  5برگ خرماي غنی شده با 

صـبح و   نوبت مصرفی در دوخوراك  .)1(جدول  انرژي قابل متابولیسم، کلسیم و فسفر متعادل گردند
هاي  که جیره جایی ها قرار گرفتند. از آن ر اختیار دامدکامال مخلوط  وصورت مصرف آزاد  هبعد از ظهر ب

غذایی سه گروه آزمایشی داراي درصدهاي مختلفی از برگ خرماي غنی شده بـا اوره در نظـر گرفتـه    
پذیري در نظـر گرفتـه شـد در     روز دوره عادت 15ها به غذاي جدید عادت کردن دام جهتشده بود، 

  تدریج خوراك آزمایشی جایگزین خوراك قبلی گردید. این مدت به طی
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  (بر اساس ماده خشک) هاي آزمایشی نسبت مواد خوراکی و ترکیبات شیمیایی و انرژي قابل متابولیسم جیره -1جدول 
  هاي آزمایشی گروه  

 د خوراکیموا
  درصد 25

  يبرگ خرما
 شده يآور عمل

 درصد 5/12

  يبرگ خرما
 دهش يآور عمل

  درصد 0
 (شاهد) 

  (درصد) یونجه  25  25  25
 (درصد) باگاس 25 5/12 0

  (درصد) اوره درصد 5برگ خرماي غنی شده با   0  5/12  25
  (درصد) سبوس گندم  1/17  3/17  5/17

  (درصد) جو  6/14  8/14  15
  (درصد) ذرت 7/10 9/10 11
  (درصد) کنجاله سویا  9/3  9/3  4
  (درصد) مکمل ویتامینه معدنی 1 1 1
  (درصد) سنگ آهک 75/0 75/0 75/0
  (درصد) اوره 45/1 85/0 25/0
  (درصد) نمک 5/0 5/0 5/0

 (درصد) مجموع 100 100 100

  انرژي قابل متابولیسم (مگاکالري برکیلوگرم) 26/2 20/2 14/2
 پروتئین خام (گرم در کیلوگرم) 01/136 37/135 73/134

 کیلو گرم) کلسیم (گرم در 88/9 08/10 28/10

 فسفر گرم (گرم در کیلوکرم) 40/4 43/4 45/4

 نسبت کلسیم به فسفر 24/2 28/2 31/2

  
هـاي   هاي خشک حاصل از هرس درخت سازي، ابتدا برگ منظور غنی  به سازي برگ خرما: روش غنی

و پـس   آوري شده هاي شهرستان اهواز جمع از سطح نخلستان گنتار و سعمران) هاي واریته (غالبا خرما
 بـاقی مانـده بـرگ    ،که داراي تیغ بوده و بسیار خشـبی اسـت)   ( ابتداییاز جدا کردن یک سوم قسمت 

درصـد اوره بـر    5بـا اسـتفاده از   و  متري خرد شدند سانتی 4-6توسط دستگاه خرمن کوب به قطعات 
لیتر آب   89در  کیلوگرم کود ازته اوره 5این منظور ابتدا  هب .سازي انجام گردید غنی  اساس ماده خشک

کیلوگرم برگ خرماي خـرد شـده مخلـوط گردیـد و در      106طور یکنواخت با  حل گردید و سپس به
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اي بسـته   وسیله نخ پالستیکی دهانه آن به گونه هکیلوگرم ریخته شده و ب 200کیسه پالستیکی به حجم 
گردیـد و قبـل     باز می ها هفته کیسه 4شد که مانع خروج هر گونه گاز تولید شده گردد. پس از گذشت 

ساعت در معـرض هـوا قـرار     8مدت  هاز استفاده توسط دام جهت بر طرف شدن بوي زننده آمونیاك ب
  گرفت. می
با میانگین وزنی  راس گوساله نر گاومیش 15تعداد استفاده از این آزمایش با  مورد آزمایش:  هاي دام
هاي کامل تصادفی  كدر قالب طرح بلو روز 138مدت  بهماه  12و میانگین سن  کیلوگرم 233 ± 47/13

صفر،  دارايهاي آزمایشی شامل استفاده از سه جیره غذایی  گروه .انجام گردید با سه تیمار و پنچ تکرار
جایگزین درصد اوره که  5آوري شده با  (بر اساس ماده خشک) برگ خرماي عمل درصد 25و  5/12

مورد بررسی شامل  فاکتورهايها گردید.  غذایی دام هاي جیره(باگاس)  اي بخشی از قسمت علوفه
میزان خوراك مصرفی روزانه و کل دوره، میزان افزایش وزن روزانه و کل دوره پرورش و ضریب 

ها با استفاده از آزمون توکی مقایسه  میانگین ، آنالیز شد و1مدل خطی کلیبا روش بود که  تبدیل غذایی
  .)2003تب،  مینی( گردیدند
  + e ijk y ijk = µ+ t i+ b j  ري:مدل آما

y ijkمقدار عدد هر مشاهده :،µ میانگین :، t i(وزن دام) : اثر بلوك، b jاثر تیمار :، e ijk اثر اشتباه :
  آزمایشی

  
  نتایج و بحث

ها در طول اي بودند. دامتولیدي داراي بوي مطبوع و فاقد آلودگی قارچی و به رنگ قهوههاي وسیل
)، 2007( محجـوب و همکـاران   . بر اساس گـزارش ندبودوضعیت مطلوبی برخوردار  دوره آزمایش از

گونـه عوارضـی    هیچدرصد اوره در تغذیه گوسفند عمانی  3آوري شده با  استفاده از برگ خرماي عمل
  .ت داردقمشاهده نگردید که با نتایج آزمایش حاضر مطاب

 ،درصد اوره 5آوري شده با  گ خرماي عملترکیبات شیمیایی برمربوط به نتایج  ترکیبات شیمیائی:
  شده است. منعکس 2در جدول ماده آلی  و قابلیت هضم ماده خشک و انرژي قابل متابولیسم

                                                
1. GLM 
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آوري نشده   برگ خرماي عمل)، پروتئین خام 2006( ) و ارهاب و همکاران2009راباه و همکاران (  
این  دست آمده در دند که با نتیجه بهدرصد گزارش نمو 5/6گرم در کیلوگرم و  76/64ترتیب  را به

)، 2007( انجام شده توسط محجوب و همکاران اتد. در آزمایشندرصد) مطابقت دار 13/6(پژوهش 
) و ضیایی و 2009( زاده و همکاران )، کفیل2007( )، صادقی و همکاران2000( سالمی و همکاران

 5/16و  61/41درصد،  73/3،  75/4، 7/2ترتیب  )، میزان پروتئین خام برگ خرما به2009( همکاران
این پژوهش  . درباشند می پژوهشگرم در کیلوگرم گزارش گردید که کمتر از نتیجه تعیین شده در این 

 اي افزایش یافت طور قابل مالحظه اوره بهدرصد   5با  آوري برگ خرما پس از عملپروتئین خام 
پروتئین خام این ماده خوراکی در تغذیه دام را توان کمبود  این ترتیب می  درصد)، که به 67/14(

  طرف نمود.  بر
، قابلیت هضم ماده خشک و ماده انرژي قابل متابولیسم )،2(جدول  دست آمده بر اساس نتایج به  
رسد دلیل نظر می  که به شتدر سطح پایینی قرار دادرصد اوره  5آوري شده با  برگ خرماي عملآلی 

)، 2009( ي لیگنین موجود در این ماده خوراکی باشد. کفیل زاده و همکارانپایین بودن آن، درصد باال
)، 2007( محجوب و همکاران کیلوگرم گزارش نمودند گرم در 25/123میزان لیگنین برگ خرما را 

میزان لیگنین  آوري نشده را بهآوري شده و عملپایین بودن قابلیت هضم ماده خشک برگ خرماي عمل
)، قابلیت هضم ماده خشک و ماده 2007( . بر اساس گزارش صادقی و همکاراناند هها نسبت داد آن

نین چدرصد تعیین گردید هم 09/29و  52/25ترتیب  درصد اوره به 4شاخه خرما غنی شده با  آلی سر
 51/24آزمایشگاهی ماده خشک و ماده آلی برگ خرما را )، قابلیت هضم 2008( زاهدي فر و همکاران

رسد عمدتا اختالفات  نظر می بهد. نهمخوانی داراین پژوهش با نتایج صد تعیین نمودند که در 30/21و 
، قابلیت هضم ماده خشک و ماده انرژي قابل متابولیسممشاهده شده در نتایج مربوط به پروتئین خام، 

د. هاي خرما باش محل برش برگ دلیل اختالف در به گران پژوهشبا گزارشات سایر  پژوهشآلی این 
درصد تعیین گردید که نسبت به مواد خشبی دیگر  9/11 آزمایشمیزان خاکستر برگ خرما در این 

  )، در سطح باالیی قرار داشت.2(جدول  نظیر باگاس
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 ترکیبات شیمیایی و انرژي قابل متابولیسم مواد خوراکی مورد استفاده در آزمایشو انحراف معیار میانگین  -2جدول 
  ماده خشک)(نتایج بر اساس 

 ترکیبات
  برگ خرماي عمل

 اوره درصد 5آوري با 
  کنسانتره  یونجه  باگاس

  24/15±99/1 57/15±85/1  04/2±06/0 67/14±18/0 (درصد) پروتئین خام

  92/2  96/1  22/1 74/0±06/0 یلوگرم)ک(مگاکالري بر انرژي قابل متابولیسم
  -   -   -  44/22±28/1 (درصد) قابلیت هضم ماده خشک

  -   -   -  24/22±63/1 (درصد) ت هضم ماده آلیقابلی
  23/0±05/0  9/0±34/0  33/0±21/0 81/0±08/0 (درصد) کلسیم
  46/0±03/0  20/0±02/0  04/0±0 08/0±01/0 (درصد) فسفر

  -   -   -  65/1±11/0 (درصد) ترکیبات فنلی قابل استخراج
  -   -   -  96/0±07/0 (درصد) کل تانن
  03/5±21/0  6/8±7/1  17/3±46/0 9/11±1/0 (درصد) خاکستر
  97/94±21/0  4/91±  7/1  83/96±46/0 1/88±1/0 (درصد) ماده آلی

کنسانتره  ) و2000 ،زاده و همکاران عالمیونجه ()، 1993 ،زاده و همکاران انرژي قابل متابولیسم باگاس (عالمجز  به
   تعیین گردید.  در آزمایشگاه ترکیبات شیمیاییسایر  )1990 ،انزمینگر(
  

) و صـادقی و  2000( )، سالمی و همکـاران 2009( )، راباه و همکاران2007( وب و همکارانمحج  
درصد گـزارش   17/12و  4/11، 95/10، 9/10ترتیب میزان خاکستر برگ خرما را  ) به2007( همکاران

  د. ندارهمخوانی  پژوهشدست آمده در این  نمودند که با نتیجه به
آوري شده بـا   میزان کلسیم و فسفر برگ خرماي عمل آزمایشن دست آمده در ای بر اساس نتایج به  

اي  درصد تعیین گردید. بر این اساس، برگ خرما از نظر کلسیم منبع علوفه 08/0و  81/0درصد اوره  5
ایـن در زمـان    باشد، اما از نظر فسفر فقیر است و میزان آن در سطح پایینی قـرار دارد بنـابر   مناسبی می

نیاز از منابع دیگر تامین گـردد. در گزارشـات سـایر     اي الزم است فسفر مورد بع علوفهاستفاده از این من
 دسـت آمـده اسـت. محجـوب و همکـاران      نیز نتایج مشابهی مربوط به کلسیم و فسفر به گران پژوهش

)،  2007. همچنین صادقی و همکاران (نددرصد گزارش نمود 7/0)، میزان کلسیم برگ خرما را 2007(
مطابقـت   پـژوهش گزارش نمودند که بـا نتـایج ایـن    درصد  06/0، 73/0فسفر برگ خرما را کلسیم و 

)، مقادیر کلسیم و فسفر برگ خرمـا را  2009( )، و ضیایی و همکاران2000دارند. سالمی و همکاران (
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درصد تعیین نمودند که با نتایج این آزمایش مقداري اخـتالف نشـان    05/0، 4/0و  3/0، 4/1ترتیب  به
  گیري شده باشد.  دلیل اختالف در نوع خاك مناطق نمونه تواند به دهند که می می

که کمتـر از حـد    درصد تانن بود 96/0برگ خرما داراي  ،)2(جدول  دست آمده بر اساس نتایج به  
درصد باشد نـه تنهـا    5ها کمتر از  که میزان تانن آن غذایی مصرف مواد ره غذایی دام است. در جیمجاز 

 یابـد  دهد بلکه استفاده از مواد مغـذي توسـط دام افـزایش مـی     قابلیت هضم مواد غذایی را کاهش نمی
  ).2004 ،(فروتوس و همکاران

خشک مصرفی کـل دوره و روزانـه    میانگین مادة)، 4(جدول  دست آمده بر اساس نتایج به پرواربندي:
هـاي   وزن شروع و وزن پایان دام، مادة خشک مصرفی روزانه به ازاء هر کیلوگرم وزن بدنو  هر رأس

 1هاي آزمایشـی   و ضریب تبدیل غذایی بین گروه ها افزایش وزن کل دوره و روزانه دام، مورد آزمایش
 يآور عمـل  يبـرگ خرمـا   درصـد  25( 3و  ،)شـده  يآور عمل يبرگ خرما درصد 5/12( 2 (شاهد)،

این نتایج نشان داد  ) <P%5( داري براي کلیه عوامل مورد بررسی مشاهده نگردید)، اختالف معنیشده
و باعث کاهش  ردندا گونه اثر سوئی بر خوراك مصرفی آوري شده هیچ که استفاده از برگ خرماي عمل

  گردد.  خوراکی کل جیره مصرفی دام نمی وشخ
، 845/0 ترتیب افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی در سه گروه آزمایشی به ژوهشپدر این   
 )، از2000( سالمی و همکاران تعیین گردید. 97/7، 19/8،  24/8کیلوگرم در روز و  902/0، 889/0

درصد مالس در  2درصد آهک و  2درصد سود،  2درصد اوره،  3آوري شده با  سرشاخه خرما عمل
ه با نتیج. این دست آوردند به 95/7را  هاي پرواري استفاده نمودند و راندمان غذایی آن الهتغذیه بزغ

هاي مختلف که در دو  بین جیره  )،2000( سالمی و همکارانمطابقت دارد. همچنین  پژوهشاین نتیجه 
روزانه داري در افزایش وزن  اختالف معنی ندشاخه خرما استفاده نمود از سر درصد 3/33سطح صفر و 

ها نیز افزایش  شاخه خرما اضافه وزن روزانه دام با افزایش سطح مصرف سرگردید و ها مشاهده  دام
مواد  گیري نوع کار دلیل به ندارد. ممکن است این اختالف به همخوانی پژوهش  این با نتایج کهیافت 

درصد برگ  40ز )، ا1998محجوب و همکاران (هاي مختلف این آزمایش باشد.  افزودنی در جیره
افزایش گرم) و  122( افزایش وزن روزانهدر جیره گوسفند استفاده نمودند که موجب کاهش  خرما

دند. در گزارش دیگر محجوب و همکاران ش) نسبت به گروه شاهد 19/7غذایی ( ضریب تبدیل
صرف به شاهد م  هاي آزمایشی نسبت)، با افزایش سرشاخه خرماي غنی شده در جیره گروه2007(
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داري کاهش یافت  طور معنی ها به، وزن پایان دوره و اضافه وزن روزانه دام خوراك کل دوره و روزانه
نظر  ندارند به همخوانی این پژوهش با نتایجنتایج  ینا .و ضریب تبدیل غذایی افزایش نشان داد

درصد) در  40-60آوري شده (رسد دلیل این اختالفات، مصرف درصد باالي برگ خرماي عمل می
نسبت برگ خرما در  ) نشان دادند با افزایش2011( آزمایشات مذکور باشد. صالحی و همکاران

داري نسبت به گروه طور معنی هاي بلوچی به ترکیب جیره، مصرف خوراك و اضافه وزن روزانه بره
الف موجود رسد اخت نظر می به مطابقت ندارد. پژوهشبا نتایج این  باالشاهد افزایش یافت. نتایج 

دلیل اختالف در نحوه استحصال و به کارگیري   تر از آن ممکن است بهدلیل تفاوت در نوع دام و مهم به
  . برگ خرما در جیره غذایی دام باشد

  
1( استاندارد میانگین خطايمیانگین و  -4 جدول

1(SEM  ها، اضافه وزن روزانه و کل دوره  خوراك مصرفی، وزن دام
  آزمایشی  گروه 3هاي گاومیش در  ایی گوسالهو ضریب تبدیل غذ

  صفات مورد بررسی

  هاي آزمایشی گروه

  درصد 0
 (شاهد)

 درصد 5/12
ي برگ خرما

 شده يآور عمل

 درصد 25
ي برگ خرما

 شده يآور عمل

سطح 
 SEM  داري معنی

      123  123  123  طول دوره آزمایش
  مادة خشک مصرفی دوره براي

 ns  40/7  08/874  98/891  06/838  هر رأس (کیلوگرم)

  مادة خشک مصرفی روزانه هر
 ns  06/0  11/7  25/7  81/6  رأس (کیلوگرم)

  مادة خشک مصرفی روزانه به ازاء
 ns  19/0  80/20  02/21  34/20  (گرم) کیلوگرم وزن بدن هر

98/235  5/231 وزن شروع آزمایش  7/230  ns  27/1 
 ns 69/2  70/341  36/345  40/335 وزن پایان آزمایش

 ns 44/2  00/111  39/109  90/103 افزایش وزن کل دوره (کیلوگرم)
 ns 02/0  902/0  889/0  845/0 (کیلوگرم) افزایش وزن روزانه

 ns  22/0  97/7  19/8  24/8 *ضریب تبدیل غذایی
  متوسط قیمت خوراك به ازاء هر

 ns 74/458  17529  17603  17312  کیلو گرم اضافه وزن (ریال)

  .درصد 5در سطح  دار فاقد اثر معنی :ns گرم افزایش وزن زنده ازاي هر کیلو ک مصرفی بهکیلوگرم ماده خش *

                                                
1- standard error of the mean 
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هاي آزمایشی از نظر درصد کنسـانتره   هاي خوراکی مورد استفاده در کلیه گروه جیره برآورد اقتصادي:
دیگر آوري شـده بـا یکـ    لحاظ استفاده از میزان باگاس و برگ خرماي عمل اما به .و یونجه یکسان بود

آوري شده  متفاوت بودند. بر اساس میزان استفاده از هر یک مواد خوراکی باگاس و برگ خرماي عمل
(جدول  هاي خوراکی محاسبه گردید و ضریب تبدیل غذایی سه گروه آزمایشی، قیمت تمام شده جیره

اي حـوراکی  هـ  هاي آزمایشی از نظر قیمـت جیـره   داري بین گروه )، نتایج نشان داد که اختالف معنی4
ـ ها قـرار دار  ها در مجاورت نخلستان که دامداري آن   قابل ذکر است دامدارانی .)<P%5( وجود ندارد د ن

بـرگ خرمـاي    دارايهایی که  دلیل کاهش هزینه انتقال برگ خرما به دامداري، قیمت تمام شده جیره به
  .شدکمتر خواهد  4باشند از هزینه برآورد شده در جدول  آوري شده می عمل

  
  گیري نتیجه

بـرگ خرمـاي    تـوان  با در نظر گرفتن نتایج مربوط به عوامل مورد بررسی و برآورد اقتصادي، مـی   
در تمـام  اي جیـره   درصد بخش علوفه 50درصد کل جیره یا  25اوره را تا  درصد 5آوري شده با  عمل

جایگزین ي گاومیش هاي پروار سالی در تغذیه گوساله سالی و غیر خشک شرایط اعم از شرایط خشک
  ماده خوراکی باگاس نمود.
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Abstract1 
 This experiment has conducted to assess the utilization of urea treated date palm 
leaves in fattening of buffalo male calves. In order to increase the nutritive value of 
date palm leaves, it treated by 5 percent of urea. The experiment was done based 
on Randomized Complete Blocks Design with three treatments and five 
replications during 138 days. The initial 15 days of experiment was considered as 
adaptation period. Treatments include three diets containing zero (control), 12.5 
and 25 percent (on dry matter basis) of urea treated date palm leaves that replaced 
part of the forage (bagasse) ration of animals. The diets were included 50 percent 
forage, 50 percent concentrate. Treated date palm leaves contained 14.67±0.18 
percent crude protein and 0.74±0.06 Mcal/Kg metabolizable energy. Experimental 
measurements included daily feed intake, daily weight gain and feed conversion 
ratio were 6.81, 7.25, 7.11 kg and 0.845, 0.889, 0.902 kg and 8.24, 8.19, 7.97 
respectively. The results showed there were no significant differences between 
treatments for all factors (P>%5). It was concluded that 25 percent of ration can be 
used date palm leaves treated by 5 percent of urea in fattening buffalo's calves 
ration (on dry matter basis). 
 
Keywords: Date palm leaves; Buffalo; Fattening; Urea  
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