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چکید ه 

در این تحقیق تأثیر جایگزینی یونجه با بنتونیت سدیم و سیلوی ذرت در قالب یك طرح كاماًل تصادفی با سه تیامر بر عملكرد پرواری، 
فرآسنجه های خونی و کیفیت الشه 27 رأس بزغاله نر بومی فارس با میانگین وزن  1/9 ± 22/5 كیلوگرم به مدت 84 روز بررسی شد. 
تیام رهای آزمایشی شامل جیره شاهد )بدون سیلوی ذرت و بنتونیت سدیم(، جیره حاوی سیلوی ذرت و جیره حاوی سیلوی ذرت و پنج 
درصد بنتونیت سدیم بودند. بزغاله ها با جیره های غذایی فوق و بر اساس ماده خشک و به روش کل جیره مخلوط تغذیه شدند. نتایج 
نشان داد که جایگزینی یونجه با سیلوی ذرت و بنتونیت سدیم تاثیر معنی داری بر مرصف خوراک، افزایش وزن و رضیب تبدیل غذایی 
نداشت. بزغاله های تغذیه شده با جیره حاوی سیلوی ذرت مقدار کلسرتول خون کمرتی را نشان دادند )p>0/05(. بیشرتین وزن الشه گرم 
در بزغاله های تغذیه شده با جیره حاوی یونجه )گروه شاهد( بدست آمد )p>0/05(. کمرتین مقدار چربی محوطه شکمی در تیامر حاوی 
سیلوی ذرت و بنتونیت سدیم مشاهده شد )p>0/05(. کمرتین هزینه خوراک به ازای هر کیلوگرم افزایش وزن با استفاده از جایگزینی 
یونجه با سیلوی ذرت و بنتونیت سدیم حاصل شد )p>0/01(.  با توجه به كمبود مواد علوفه ای مرغوب به دلیل خشك سالی های مكرر و 
لزوم استفاده از مواد غذایی ارزان برای پرواربندی بزغاله ها، استفاده از بنتونیت سدیم در سطح پنج درصد در جیره غذایی بزغاله های 

نر پرواری مناسب می باشد. 
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In this research, the effect of alfalfa replacement with sodium bentonite and corn silage on fattening performance, 
blood metabolites and carcass quality of goat kids in a completely randomized design with using of three treatments 
for 84 days were examined. The treatments were included control ration (without corn silage and sodium bentonite), 
ration contain corn silage and ration contain corn silage and sodium bentonite. The results showed that replacing 
alfalfa with corn silage and sodium bentonite had no significant effect on feed intake, body weight gain and feed 
conversion ratio. Goat kids were fed with corn silage had the lowest amount of blood cholesterol (P<0.05). The high-
est hot carcass weight was obtained in goat kids were fed with control group diet (P<0.05). The lowest amount of 
abdominal fat was obtained in goat kids were fed with corn silage and sodium bentonite (P<0.01). The lowest feed 
costs per kilogram weight gain were obtained by replacing alfalfa with corn silage and sodium bentonite (P<0.01). 
Due to the lack of quality foragers because of frequent droughts and the necessity of using cheap food for the feeding 
of goat kids, adding of sodium bentonite (5%) to goat kids diet can be a good solution.

Key words: Sodium bentonite, Carcass quality, Goat kid s, Blood metabolites

مقدمه
سیلیکاتی  آلومینو  ساختامن  با  غیرآلی  مواد  از  یكی  سدیم  بنتونیت 
خاص، دارای خاصیت كلوئیدی و توانایی باال برای افزایش جذب مواد 
غالب  كانی   .)19( می باشد  پایه  تبادالت  و  گوارش  دستگاه  در  غذایی 
بنتونیت،  در  آن  وجود  كه  بوده  مونتموریلونیت1  معدنی  ماده  این 
مواد  می تواند  نتیجه  در  و  داده  آن  به  كنندگی  خاصیت سوسپانسیون 
آلی، پروتئین ها و اسیدهای آمینه را در ساختامن خارجی یا داخلی خود 
حفظ مناید. به دلیل همین ویژگی این ماده معدنی باعث جذب مواد 
سمی تولید شده در هضم مواد غذایی  و كاهش انباشت این مواد سمی 
در بافت ها می شود كه با انجام این عمل از اختالالت گوارشی می كاهد 
و همچنین ساختار سه الیه ای بنتونیت سدیم به آن توانایی جذب داخلی 
یون ها را می دهد )11، 20(. این کانی مقداری از آمونیاک تولید شده از 
منابع نیرتوژن غیر پروتئینی را جذب کرده و به عنوان مخزنی از نیرتوژن 
به تدریج آزاد می کند و در اختیار میکروارگانیسم های شکمبه قرار می دهد 
)2، 9(. همچنین بنتونیت دارای توانایی جذب سطحی آمونیوم موجود 

در محلول در زمان  هایی كه غلظت آن باال است می باشد و در زمان هایی 
كه این غلظت پایین است می تواند باعث آزادسازی آن شود )9، 20(. 
زمان نشخوار  در  آلومینوسیلیکات ها  توسط  آمونیوم  رهاسازی آهسته 
کردن دام رخ می دهد و این خود باعث جایگزینی یون سدیم موجود در 
بیکربنات توسط یون آمونیوم می شود و به این ترتیب pH شکمبه در 
حد مطلوب حفظ می شود و محیط شکمبه برای رشد میکروارگانیسم ها 
مناسب شده، در نتیجه هضم الیاف و سنتز پروتئین میکروبی که براحتی 
مداوای   .)10( می شود  بیشرت  شده،  هضم  دام  گوارشی  سیستم  توسط 
درمان  آفالتوکسینی،  مسمومیت  با  مقابله  و  گوارشی  تحریک  سندرم 
یبوست، کاهش جذب کلسرتول، مقابله با جذب فلزات سنگین و سموم 
از جمله کاربردهای آن است. همچنین به عنوان پلت چسبان در خوراک 

دام و طیور نیز استفاده می شود )7، 12(. 
دارند،  شکمبه  در  الیاف  هضم  در  مهمی  نقش  پروتوزوآها  چه  اگر 
گیاهی  الیاف  روی  بیشرت  باکرتی ها  که  می دهد  اجازه  آن ها  اما حذف 
کلونی تشکیل دهند )15(. بنتونیت سبب تغییر فعالیت های متابولیکی 
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با  باکرتیایی  پروتئین  و  غذا  بهرت  عرضه  و  شکمبه  میکروارگانیزم های 
از  بنتونیت   .)14  ،3( پروتوزوآها، می شود  کاهش جمعیت  یا  و  حذف 
طریق مداخله در حرکت پروتوزوآهای مژک دار، فعالیت آن ها را کاهش 
می دهد. بنتونیت به دلیل داشنت سطح گسرتده و وجود بار الکرتیکی در 
این سطح، نرخ جذب باکرتی ها را توسط پروتوزوآها کاهش می دهد و 
بنابراین جمعیت باکرتیایی و قارچی را در مایع شکمبه افزایش می دهد. 
معرض  از  را  آن ها  آزاد،  آمینه  اسیدهای  جذب  با  بنتونیت  همچنین 
تخمیر شکمبه ای دور منوده و از این طریق موجب می شود که بهرت در 
دسرتس دام قرار گیرند. عالوه بر این بنتونیت قادر به محافظت پروتئین 
جیره، از تاثیر آنزیم های تجزیه کننده پروتئین است. همچنین با اضافه 
کردن سه و شش درصد بنتونیت به کنسانرته، فعالیت تخمیری شکمبه 

بهبود می یابد )8، 13، 21(.
در یک آزمایش اثر افزودن چهار درصد بنتونیت با یا بدون مخمر روی 
تولید و عملکرد میش های شیرده بررسی و مشخص شد که تیامر حاوی 
بنتونیت به طور معنی داری سبب افزایش قابلیت هضم  ماده آلی و ماده  
خشک گردید. متوسط اضافه وزن روزانه بره های شیری نیز در مقایسه 
با شاهد به طور معنی داری باالتر بود که این ناشی از افزودن بنتونیت یا 
مخمر به جیره غذایی مادران آن ها بود. چون افزودن بنتونیت یا مخمر 
خشک،  ماده  مرصف  افزایش  سبب  شیرده  میش های  غذایی  جیره  به 
افزایش کمی و کیفی شیر تولیدی، بهبود فعالیت شکمبه، توازن نیرتوژن، 
بهبود هضم پذیری ماده مغذی، بهبود پارامرتهای خونی و نهایتاً افزایش 

وزن بره ها می شود )2(. 

جیره تیمار سوم (درصد)جیره تیمار دوم (درصد)جیره تیمار اول (درصد)مواد خوراکی

47/0032/0029/00یونجه

3/003/003/00کاه گندم

44/0034/0032/00جو

2/002/002/00سبوس گندم

3/003/003/00کنجاله تخم پنبه

25/0025/00---سیلوی ذرت

5/00------بنتونیت سدیم
0/500/500/50مکمل معدنی و ویتامینه*

0/500/500/50نمك

2/502/302/25انرژی قابل متابولیسم  (مگاکالری بر کیلوگرم)

14/2012/3111/62پروتئین خام (درصد)

0/760/650/57کلسیم (درصد)

0/430/320/29فسفر (درصد)

NDF **35/0138/0036/21 (درصد)

ADF ***21/1121/220/00 (درصد)

جدول 1- مواد خوراکی و ترکیبات شیمیائی جیره های آزمایشی

،E 10000 واحد بین املللی ویتامین ،D3 280000 واحد بین املللی ویتامین ،A هر کیلوگرم مکمل دارای 1000000 واحد بین املللی ویتامین :* 

 10000 میلی گرم منگنز، 30000 میلی گرم منیزیم، 3000 میلی گرم آهن، 10000 میلی گرم روی، 3000 میلی گرم مس، 55 میلی گرم سلنیم، 

100 میلی گرم کبالت، 130 میلی گرم ید و 400 میلی گرم آنتی اکسیدان بود.

**: Neutral Detergent Fiber  )الیاف نامحلول در شوینده ی خنثی(.        ***: Acid Detergent Fiber )الیاف نامحلول در شوینده ی اسیدی(.

تأثیر جایگزین کردن یونجه با  ...
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سایر  و  فیربی  مواد  تجزیه  و  هضم  در  را  نقش  مهم ترین  باکرتی ها 
و  نشاسته ای  مواد  گیاهی،  سلولی  دیواره  در  موجود  پلی ساکاریدهای 
بنتونیت  مکمل  با  خام  فیرب  و  پروتئین  هضم پذیری  دارند.  پروتئینی 
افزایش پیدا می کند که می تواند ناشی از افزایش توده میکروبی شکمبه 
دام  غذایی  جیره  به  سدیم  بنتونیت  كردن  اضافه  بنابراین   .)5( باشد 
را  شكمبه  میكروارگانیزم های  برای  نیرتوژن  تأمین  حدی  تا  می تواند 
عنوان  به  معدنی  ماده  این  گفت  می توان  كه  به طوری  مناید،  متعادل 
یك ماده غذایی مفید در جیره غذایی دام ها برای بهبود ارزش تغذیه ای 
مطرح است )6(. در سال های اخیر خشك سالی در مناطق جنوبی كشور 
باعث كاهش منابع علوفه ای با كیفیت برای مرصف در پرواربندی شده 
استفاده در  برای  ارزان  و  منابع در دسرتس  از  استفاده  بنابراین  است، 
جیره غذایی می تواند به کاهش منابع علوفه ای منجر شود. این تحقیق 
به منظور تاثیر جایگزین کردن یونجه با بنتونیت سدیم و سیلوی ذرت بر 
عملکرد پرواری، فرآسنجه های خونی، کیفیت الشه  و راندمان اقتصادی 

بزغاله های بومی فارس انجام شد.

مواد و روش  ها
این تحقیق در ایستگاه تحقیقاتی نی ریز با استفاده از 27 رأس بزغاله نر 
بومی فارس با میانگین وزنی 1/9 ± 22/5 كیلوگرم در در قالب یك طرح 
آماری كاماًل تصادفی با سه تیامر و نه رأس بزغاله در هر تیامر به مدت 

84  روز انجام شد. 
درصد   47 )یونجه   علوفه  درصد   50 حاوی  شاهد  گروه  دام های  جیره 
و كاه گندم 3 درصد( و 50 درصد مخلوط كنسانرته بود. در تیامر دوم 
میزان كنسانرته استفاده شده به 40 درصد تقلیل پیدا كرد و میزان مواد 
علوفه ای )یونجه، سیلوی ذرت و كاه گندم( به 60 درصد افزایش یافت. 
به  بنتونیت سدیم  درصد   5 كردن  اضافه  با  تیامر سوم  غذایی  جیره  در 
جیره، میزان استفاده از كنسانرته به 38 درصد، بنتونیت سدیم 5 درصد 
و مواد علوفه ای جیره به 57 درصد رسید )جدول 1(. در طول آزمایش، 

جیره ها روزانه توزین و کاماًل مخلوط شده 2 و در سه نوبت به طور آزاد 
در اختیار بزغاله ها قرار گرفت. قبل از غذای روز بعد، باقی مانده خوراک 
جمع آوری و توزین  شد.  وزن کشی بزغاله ها هر 15 روز یکبار انجام شد. 
برای ارزیابی قیمت متام شده هر کیلوگرم خوراک در تیامرهای مختلف، 
قیمت مواد خوراکی مورد استفاده در جیره از چند منبع در دسرتس در 

منطقه تهیه و میانگین به دست آمد.
بطور  بزغاله ها  از  خون گیری  خونی،  فرآسنجه های  اندازه  گیری  برای 
از  استفاده  با  گردنی  رگ  از طریق  دوره  کل  در  مرتبه  سه  و  ماهیانه 
رسنگ و رسسوزن اسرتیل انجام شد. منونه های خون تهیه شده در یخچال 
سانرتیفیوژ  دستگاه  از  استفاده  با  سپس  نگهداری  ساعت  یك  مدت  به 
)3000 دور در دقیقه( به مدت 15 دقیقه، منونه های رسم جدا گردید. 
منونه ها در میکروتیوب های پالستیکی مخصوص تا زمان انجام آزمایشات، 
برای  شدند.  نگهداری  سانتی گراد  درجه    -20  ±2 دمای   با  فریزر  در 
پروتئین خام،  اوره،  بیوشیمیایی خون شامل  فرآسنجه های  اندازه گیری 
کلسرتول و آلبومین رسم، ابتدا منونه ها یخ گشایی شد و سپس با استفاده 
از کیت های تجاری )شیمی طب، ایران( و بهره گیری از دستگاه اتوآناالیز 
)Prestige ، مدل 24i،  آملان( مقدار فرآسنجه های بیوشیمیایی تعیین شد. 
پس از پایان آزمایش تعداد 12 رأس بزغاله )هر گروه چهار رأس( با روش 
شش،  گرم،  الشه  وزن  شامل  الشه  پارامرتهای  برخی  و  کشتار  معمول 
اندام های  اطراف  و  کلیه ها، چربی داخل محوطه شکمی  جگر، طحال، 
داخلی و طول و عرض ماهیچه راسته بین دنده 12 و 13 اندازه گیری شد 
)10(. داده های آزمایش با استفاده از رویه GLM در نرم افزار SAS و 
با استفاده از مدل طرح کاماًل تصادفی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار 

گرفتند. مقایسه میانگین ها نیز با استفاده از آزمون دانکن انجام شد.
مدل آماری طرح کاماًل تصادفی:

Yij= µ+ tj+ eij     
سطوح   tj جامعه،  میانگین   µ مشاهدات،  از  یک  هر   Yij مدل  این  در 
تیامری و eij اثر خطای مشاهدات می باشد. همچنین مقدار فرآسنجه های 

SEMP-valueتیمار 32تیمار 21تیمار1(گروه شاهد)متغیرها

22/4522/5422/260/620/30وزن شروع آزمایش (کیلوگرم)

30/7429/5329/710/910/10وزن پایان آزمایش (کیلوگرم)

99/0083/0088/003/760/07افزایش وزن روزانه (گرم)

61/7258/7560/222/540/07غذای مصرفی (کیلوگرم/رأس)

7/408/408/100/180/10ضریب تبدیل خوراک

جدول 2- تاثیر جایگزینی یونجه با سیلوی ذرت و بنتونیت سدیم بر شاخص های رشد بزغاله ها

1- سیلوی ذرت جایگزین یونجه در گروه شاهد           2- استفاده از سیلوی ذرت و 5% بنتونیت سدیم
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خون در ماه های متوالی انجام آزمایش با استفاده از رویه تکرار در زمان 
3 در برنامه آماری SAS آنالیز گردید.

مدل آماری برای فرآسنجه های خون:  

Yijk= μ+ Pi+ Tj+ (PT)ij+ eijk                                               
در این مدل Yijk هر یک از مشاهدات، µ میانگین جامعه، Pi سطوح 
اثر   eijk و  زمان  در  تیامر  متقابل  اثر  (PT)ij و  زمان،   اثر   Tj تیامری، 

خطای مشاهدات می باشد.

نتایج و بحث
نتایج تحقیق نشان داد که جایگزینی یونجه با سیلوی ذرت و بنتونیت 
تبدیل  رضیب  بزغاله ها،  خوراک  مرصف  بر  معنی داری  تاثیر  سدیم 
خوراک و افزایش وزن روزانه نداشت )جدول 2(. نتیجه حاصل از این 

تحقیق با یافته های سایر محققین )18، 20( مطابقت دارد.
تاثیر جایگزینی یونجه با سیلوی ذرت و بنتونیت سدیم بر فرآسنجه های 
خونی بزغاله ها در زمان کشتار در جدول 3 ارائه شده است. جایگزینی 
یونجه با سیلوی ذرت و بنتونیت سدیم تاثیر معنی داری بر مقدار اوره، 
تفاوت  کلسرتول  مقدار  نظر  از  نداشت.  خون  آلبومین  و  تام  پروتئین 
معنی داری میان تیامرهای مختلف مشاهده شد )P>0/05(، به طوری که 
بزغاله های تغذیه شده با جیره شاهد مقدار کلسرتول بیشرتی را نشان 
دادند و کمرتین مقدار کلسرتول خون در دام های تغذیه شده با جیره 

حاوی سیلوی ذرت بدست آمد. 
 اگر چه در یک تحقیق نشان داده شد كه اضافه كردن بنتونیت به جیره 
بودند  شده  تغذیه  اوره  با  شده  غنی  برنج  سیلوی  از  كه  گوسفندانی 
تأثیری در میزان ازت آمونیاكی رسم خون نسبت به گروه شاهد نداشته 
است )9(. یافته های سایر محققین نشان داد غلظت نیرتوژن آمونیاكی 
در رسم خون گروهی كه جیره حاوی بنتونیت سدیم مرصف كرده اند 
نسبت به گروه شاهد پایین تر بوده و این می تواند ناشی از تثبیت مقدار 

نیرتوژن آمونیاكی تولید شده در شكمبه توسط بنتونیت سدیم و آزاد 
سازی تدریجی آن باشد )18، 20(. 

در تحقیق حارض جایگزینی یونجه با سیلوی ذرت سبب کاهش مقدار 
کلسرتول خون شد که این کاهش می تواند نشانه ای از کاهش چربی در 
محوطه شکمی باشد. کاهش کلسرتول رسم خون در اثر استفاده از چهار 
پرواری توسط محقق دیگری  بره های  بنتونیت سدیم در جیره  درصد 
نیز گزارش شد )20(. تاثیر جایگزینی یونجه با سیلوی ذرت و بنتونیت 
سدیم بر فرآسنجه های خونی بزغاله ها در ماه های متوالی در جدول 4 
ارائه شده است. تفاوت معنی داری در فرآسنجه های خون بزغاله ها در 

ماه های متوالی مشاهده نشد.
بر  سدیم  بنتونیت  و  ذرت  سیلوی  با  یونجه  جایگزینی  تاثیر   5 جدول 
خصوصات الشه بزغاله ها را نشان می دهد. اطالعات جدول نشان می دهد 
جایگزینی یونجه با سیلوی ذرت و بنتونیت سدیم تاثیر معنی داری بر 
درصد شش، جگر، طحال، قلب، کلیه ها و طول و عرض ماهیچه راسته 
نداشت. از نظر الشه گرم و مقدار چربی داخلی بین تیامرهای مختلف 
تفاوت معنی داری مشاهده شد، به طوری که  بزغاله های تغذیه شده 
با یونجه و بدون جایگزینی با سیلوی ذرت و بنتونیت سدیم الشه گرم 
الشه  در  داخلی  چربی  مقدار  کمرتین   .)P>0/05( داشتند  سنگین تری 
بزغاله های تغذیه شده با سیلوی ذرت و 5 درصد بنتونیت سدیم وجود 
داشت )P>0/01(. یکی از دالیل کاهش وزن الشه گرم در تیامر حاوی 
سیلوی ذرت و بنتونیت سدیم نیز به کاهش چربی داخلی در این تیامر 

مرتبط است.
الشه  کیفیت  معیارهای  از  یکی  عنوان  به  الشه  در  چربی  وجود 
محسوب می شود. در تحقیق حارض جایگزینی یونجه با سیلوی ذرت و 
بنتونیت سدیم سبب کاهش مقدار چربی محوطه شکمی شد. با توجه 
و  پشت  چربی  با ضخامت  شکمی  محوطه  چربی  باالی  همبستگی  به 
چربی  کاهش  به  می تواند  شکمی  محوطه  چربی  کاهش  الشه،  چربی 
حفظ  به  می تواند  کمرت  چربی  با  الشه هایی  تولید  و  شود  منجر  الشه 

SEMP-valueتیمار 32تیمار 21تیمار1 (گروه شاهد)متغیرها

18/3315/6217/660/590/15اوره (میلی گرم در دسی لیتر)

کلسترول (میلی گرم در 
دسی لیتر)

61/22 a47/24 b59/03 a2/950/04

پروتئین تام (گرم در 
دسی لیتر)

7/467/627/310/270/80

2/732/913/000/130/70آلبومین (گرم در دسی لیتر)

جدول 3- تاثیر جایگزینی یونجه با سیلوی ذرت و بنتونیت سدیم بر فرآسنجه های خونی بزغاله ها در زمان کشتار 

.)P>0/05( حروف نامشابه در هر ردیف نشان دهنده تفاوت معنی دار بین تیامرها می باشد 

1- سیلوی ذرت جایگزین یونجه در گروه شاهد           2- استفاده از سیلوی ذرت و 5% بنتونیت سدیم

تأثیر جایگزین کردن یونجه با  ...
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متغیرها
اوره (میلی گرم در 

دسی لیتر)
کلسترول (میلی گرم در 

دسی لیتر)
پروتئین تام (گرم در 

دسی لیتر)
آلبومین (گرم در 

دسی لیتر)

تیمار1 (شاهد)

16/6252/537/432/46ماه اول

17/0057/337/802/76ماه دوم

18/3361/227/462/73ماه سوم

تیمار 21

19/1043/337/562/76ماه اول

15/1050/657/833/13ماه دوم

15/6647/247/622/93ماه سوم

تیمار 32

17/6646/666/832/73ماه اول

15/3351/427/433/06ماه دوم

17/6659/037/313/03ماه سوم

SEM0/461/730/120/08

P-value0/800/200/350/60

SEMP-valueتیمار 32تیمار 21تیمار 1 (گروه شاهد)متغیرها

29/6429/6028/360/570/60وزن هنگام کشتار (کیلوگرم)

a12/63 a11/50 b 0/280/02 13/15وزن الشه گرم (کیلوگرم)

43/4142/6740/570/720/15درصد الشه

392/00395/31408/5012/230/80شش (گرم)

575/00503/63526/0018/600/30جگر (گرم)

62/0051/3057/002/450/60طحال (گرم)

129/00124/62119/002/480/30قلب (گرم)

92/0088/0091/003/540/60کلیه ها (گرم)

a460/00 b400/00 b13/240/01 746/00چربی محوطه شکمی3 (گرم)

43/9243/9042/150/670/40طول ماهیچه راسته (میلی متر)

25/8223/1419/801/230/50عرض ماهیچه راسته (میلی متر)

جدول 4- تاثیر جایگزینی یونجه با سیلوی ذرت و بنتونیت سدیم بر فرآسنجه های خونی بزغاله ها در ماه های متوالی 

جدول 5- تاثیر جایگزینی یونجه با سیلوی ذرت و بنتونیت سدیم برخصوصیات الشه بزغاله ها 

1- سیلوی ذرت جایگزین یونجه در گروه شاهد           2- استفاده از سیلوی ذرت و 5% بنتونیت سدیم

.)P>0/05( حروف نامشابه در هر ردیف نشان دهنده تفاوت معنی دار بین تیامرها می باشد 

1- سیلوی ذرت جایگزین یونجه در گروه شاهد           2- استفاده از سیلوی ذرت و 5% بنتونیت سدیم

3- چربی محوطه شکمی شامل چربی اطراف کلیه، قلب، روده ها و محوطه لگنی می باشد.
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سالمت مرصف کنندگان کمک مناید )16، 17(. اما از سویی وجود مقدار 
ایجاد طعم و خوش خوراکی موثر می باشد و  در  کافی چربی در الشه 
در  چربی  درصدی  وجود  به  خوش خوراکی  و  طعم  مزه،  حفظ  برای 
فرآوری شده  بنتونیت سدیم  از  استفاده   .)17 ،16 ،4( نیاز است  الشه 
و نشده در جیره طیور گوشتی باعث کاهش چربی محوطه شکمی شد 
که می تواند ناشی از کاهش مرصف خوراک و در نتیجه دریافت انرژی 
کمرت با مرصف این جیره ها در سنین اولیه باشد که این کاهش دریافت 
انرژی مانع از تشکیل سلول های چربی و در نهایت تجمع کمرت چربی در 

محوطه شکمی پرندگان می شود )1(.
خانواده  معدنی  سنگ های  از  استفاده  شد،  گزارش  دیگری  تحقیق  در 
چربی  و  عضالنی  داخل  چربی  کاهش  باعث  طیور  جیره  در  بنتونیت 
معدنی  از مکمل های  استفاده  )17(. همچنین  محوطه شکمی می شود 
خانواده بنتونیت باعث تغییر ترکیب اسیدهای چرب گوشت از طریق 
شده  زیادی  توصیه های   .)4( می شود  بدن  چربی  متابولیسم  در  تغییر 
قلبی،  بیامری های  بروز  دلیل  به  انسان  غذای  چربی   مقدار  که  است 
دارا  دلیل  به  بز  و  گوسفند  گوشت  شود.  کاسته  باید  رسطان  و  چاقی 
بودن درصد باالیی از اسیدهای چرب اشباع و افزایش خطر بیامری های 
قلبی و نسبت پایین اسیدهای چرب غیر اشباع با چند پیوند دوگانه 4 به 

اسیدهای چرب اشباع 5 مورد توجه می باشد )6(.
در بین تولیدات گوسفند و بز، گوشت به عنوان محصول اصلی قلمداد 
می شود. در طی سال های اخیرکیفیت گوشت تولیدی کمرت مورد توجه 
گوشت  مناطق مرصف کنندگان  برخی  در  حال  هر  به  ولی  است  بوده 
بدون چربی را می پسندند و در برخی مناطق عطر و طعم و مزه گوشت 
دارای اهمیت است. رشایط حارض بازار فروش گوشت در کشور نشان 
می دهد مرصف کنندگان پس از خرید گوشت نسبت به تفکیک آن در 
از نوع  اقدام کرده و چربی همراه گوشت خریداری شده خواه  منزل 
از دسرتس مرصف خارج  را  باشد  یا دنبه  چربی الشه، چربی داخلی و 
می منایند. این در حالی است که برای هر کیلوگرم از این مواد غیر قابل 
مرصف توسط مرصف کننده بیش از گوشت لخم تولیدی انرژی و هزینه 
رصف شده است. افزایش سوددهی در سیستم های پرورش گوسفند و 

کاهش  دارد.  برون ده  افزایش  و  درون ده  هزینه  کاهش  به  بستگی  بز 
بهبود  بر  عالوه  طیور  و  دام  شکمی  محوطه  و  الشه  در  چربی  مقدار 
سالمت مرصف کنندگان، کمک قابل توجه ای به افزایش راندمان اقتصادی 
واحد های تولیدی می کند و لذا این موضوع امروزه مورد توجه جدی 

قرار گرفته است )19(. 
بر  سدیم  بنتونیت  و  ذرت  سیلوی  با  یونجه  جایگزینی  تاثیر   6 جدول 
هزینه های تغذیه در تیامرهای مختلف را نشان می دهد.  نتایج نشان 
داد که جایگزینی یونجه با سیلوی ذرت و بنتونیت سدیم )تیامر سوم( 
سبب کاهش معنی دار هزینه هر کیلوگرم خوراک شد و بیشرتین هزینه 
)شاهد(  جایگزینی  بدون  یونجه  حاوی  تیامر  در  خوراک  کیلوگرم  هر 
کیلوگرم  هر  ازای  به  خوراک  هزینه  کمرتین   .)P>0/001( آمد  بدست 
افزایش وزن با استفاده از جایگزینی یونجه با سیلوی ذرت و بنتونیت 
افزودن  که  موضوع  این  به  توجه  با   .)P>0/001( شد  حاصل  سدیم 
بهبود  و  الشه  چربی  کاهش  سبب  بزغاله ها  جیره  به  سدیم  بنتونیت 
اقتصادی تولید شد و از سویی به دلیل خشك سالی های مكرر  راندمان 
در طی سال های گذشته شاهد كمبود مواد علوفه ای هستیم، استفاده از 

بنتونیت سدیم در تغذیه بزغاله قابل توصیه می باشد.

پاورقی ها
1 - Montmorillonite
2 - Total Mixed Ration (TMR) 
3 - Repeated Measure  
4 - Poly Unsaturated Fatty Acid (PUFA)- 
5 - Saturated Fatty Acid (SFA) 
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