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 چکیده

 دو آزمایش انجام شد. ،ی رائینیبزهادر جیره با یونجه  کنیپاکپسته  بقایایجایگزینی سطوح مختلف  تأثیر بررسی منظور به     
در شرایط روند تخمیر شکمبه بر  کنیپاکبقایای پسته درصد  52و  25، 22 ،صفرسطوح های حاوی ر جیرهتأثیدر آزمایش اول، 

بر عملکرد مزبور های ثر جیرهاساعت در شرایط تولید گاز انجام شد. آزمایش دوم  24مدت  به ،تکرار 3تیمار و  4با آزمایشگاهی 
با روز  44مدت کیلوگرم، به 4/33±96/2رائینی با میانگین وزن اولیه  بزس أر 25شد که در آن تعداد  بزهای داشتی انجام

های حاصل از هر دو آزمایش، در قالب طرح داده .درصد کنسانتره تغذیه شدند 25و  علوفهدرصد  45های آزمایشی با نسبت جیره
پروتئین خام، یونجه، جای  به کنیاکپبقایای پسته درصد  52و  25سطح کاملاً تصادفی تجزیه آماری شدند. با جایگزین کردن 

 22نسبت به جیره شاهد و جیره حاوی های آزمایشی ترکیبات فنلی جیرهاما ش جیره کاهکربوهیدرات محلول و بخش های فیبری 
ساعت و فراسنجه های برآورد شده بر اساس گاز  24(. گاز تولیدی پس از >51/5Pافزایش یافت ) کنیپاکبقایای پسته درصد 

مقدار  (.>51/5Pدرصد کاهش خطی داشت ) 52و  25به  کنیپاکبقایای پسته ساعت انکوباسیون با افزایش سطح  24ان زم
داری نسبت به جیره شاهد و جیره حاوی درصد محصول فرعی پسته افزایش معنی 52و  25های حاوی سطوح جیره عامل تفکیک

با افزایش ها افزایش وزن روزانه بزها و بزغاله ماده خشک و پروتئین،مصرف . (>51/5P)داشت  کنیپاکبقایای پسته درصد  22
بقایای پسته استفاده از طور کلی به (.>51/5Pطور خطی کاهش یافت )بهجیره درصد  52و  25به  کنیپاکبقایای پسته سطح 

های بر فراسنجه نجه نتایج مشابهیبزهای شیرده رائینی )بعد از زایش( در مقایسه با یوجیره  صد دردر 22به میزان  کنیپاک
 .داشتهای مزبور بر متغیراما سطوح بالاتر اثر محدود کننده  داشتها و افزایش وزن بزغاله ای، عملکرد بزهاتخمیر شکمبه

 بزغاله، بز رائینی، محصول فرعی پسته، تخمیر :یدیکل یهاواژه
 

 مقدمه
رداری ببهرههمراه با  کشور خشکاقلیم خشک و نیمه     
 مورد نیازمنابع علوفه  کمبودسبب  ،طبیعیرویه از منابع بی

شده محدودیت توسعه دامپروری در نتیجه و  جمعیت دامی
 ویژهبه موجود، منابع از بهینه استفاده در این راستا .(91) است

برای دام خوراک مین بخشی از أجهت ت کشاورزی بقایای
محیطی  زیستهایهای خوراک و کاهش آلودگینهکاهش هزی

است. محیط امری اجتناب ناپذیر  در بقایاناشی از تجمع این 
 محصولات فرعی یکی از پستهبقایای حاصل از فراروی 

 مغذی مواد وجود و زیاد تولید حجم دلیلبهاست که کشاورزی 
عنوان منبع بالقوه جهت تغذیه دام به آن، در مناسبنسبتاً 

 تن هزار 911 از بیش تولید با ایران(. 91،71) استمعرفی شده
این  جهانی کننده تولید ترینبزرگ سال، درخشک  پسته

ماند پسمیزان بر این اساس  .(9) رودشمار میبه محصول
 ورد آبردر سال هزار تن  011حدود نیز  کنیپاکپسته 

  شود.می
ماند، این پسروی انجام شده تحقیقات بر اساس نتایج      

، 2/1تا  2، چربی خام 9/97 تا 7/1آن  خاممیزان پروتئین 
الیاف و  2/90تا  2/97الیاف نامحلول در شوینده خنثی 

در ماده درصد  12/74تا  9/71آن  نامحلول در شوینده اسیدی
 ،مذکورعلاوه بر ترکیبات . (70) گزارش شده استخشک 

مقادیر قابل توجهی ترکیبات حاوی  کنیپاکماند پسته پس
 ،های هیدروکسیل فنلیبا داشتن گروه که ستفنلی و تانن ا
های فلزی و ها، یونکربوهیدرات، هابا پروتئینتوانایی پیوند 

 این ترکیبات باهمچنین . درا دارخوراک  اسیدهای آمینه
دیواره سلولی ذرات ه ها بمیکروارگانیسماتصال  ممانعت از

سبب  شکمبه هایمهار فعالیت آنزیمی میکروبو  خوراک
 در. (72) شوندشکمبه می تجزیه مواد خوراکی در کاهش

عنوان بخشی از از محصول فرعی پسته به ،مطالعات متعدد
منظور بررسی ، بههای نشخوارکنندهجیره غذایی انواع دام

  .استفاده شده است عملکرد این حیوانات،
 91مقدار به کنیپاکماند پسته که از پس در یک بررسی     

استفاده  رائینینر  بزهای تغذیهدر جیره  ماده خشکدرصد 
 فزایش وزنا و خوراک تبدیل ضریب مصرفی، خوراکشد، 
 .(74) تحت تأثیر قرار نگرفتبزها 

 70ماند در سطح این پس مصرفدر مطالعه دیگری      
ثیر منفی بر أت (از زایش دبعغذایی بزهای رائینی )جیره درصد 

در (. 91) نداشت هانآهای خوراک مصرفی و عملکرد بزغاله
خصوص مصرف این پس ماند در تغذیه بره پرواری نیز 

 کنیپاکماند پسته پس گزارش شده است که استفاده از
در جیره غذایی عملکرد پروار را  درصد 71مقدار بهخشک شده 

  (.72) دادر ناثیر قرأت تحت
از پس ماند استفاده  یتقابلمناسب سطح  با توجه به اینکه     

از  ،حیوانات مختلف متفاوت استخوراک در  کنیپاکسته پ
سطوح جایگزینی  ثیرأت بررسی منظوربهحاضر  مطالعه رواین

و تعیین درجیره بزهای رائینی  کنیپاکماند پسته پسمختلف 
 ایتخمیر شکمبهبا روش ظرفیت قابل مصرف آن 

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 پژوهشهای تولیدات دامی
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ايتخمیر شکمبهبا روش ظرفیت قابل مصرف آن 
خوراك مصرفی بزها و نیز آزمایش تعیین وآزمایشگاهی

.جام شدانها هاي آنبزغالهبزها و عملکرد 

هامواد و روش
تعیین ترکیبات شیمیایی

،استفاده شده در این تحقیقکنیپاكپستهماند پس
و به مقدار جزئی وخوشهبرگمقداريی،یرونرمپوستهشامل 

یک پایانه فرآوري پسته در از کهبودمغز و پوسته استخوانی
80نسبت با غذایی شاهد جیره شد. شهرستان سیرجان تهیه 

هاي و در جیرهکنسانتره تنظیم شددرصد20و درصد یونجه
، و 50، 25، صفربا سطوحکنیپاكماند پسته پسآزمایشی

هاي تهیه از جیره.)1(جدول جایگزین یونجه شددرصد 75
1غربالمجهزبهآسیابباها نمونهبرداري شد و هنشده نمو

ه آلی، پروتئین ماده خشک، ماددرصد .شدندآسیابمتريمیلی
لیاف ا) و 2(هاي استانداردها با استفاده از روشنمونهخام 

نامحلول در شوینده خنثی والیاف نامحلول در شوینده اسیدي
غلظت .شدتعیین) 32مطابق با روش ون سوست و همکاران (

با استفاده از معرف ها نمونهدر هاي محلول در آب کربوهیدرات
کل ترکیبات فنولی، این، عالوه بر.دگردیتعیین )9آنترون (

و ظرفیت رسوب کل تانن، تانن متراکم و قابل هیدرولیز
از هایینمونهبر روي ) 12(ترکیبات فنولیتوسط پروتئین 

ماندپسهاي آزمایشی حاوي و جیرهکنیپاكماند پسته پس
).3و 2(جدولشدگیري اندازهکنیپاكپسته 

شد؛ در آزمایش انجامآزمایشودر قالب دحاضرتحقیق
کنیپاكماند پسته پسمختلف سطوحجایگزینیاول تأثیر 

زمان تا گاز تولیدجیره پایه بردردرصد)75و 50، 25(صفر، 
، قابلیت هضم ماده تولیدگازنرخپتانسیل تولید گاز، ساعت،24
در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد.کنندهتفکیکعاملوآلی

سطوح مختلف محصول فرعی تأثیر افزودن ایش دوم در آزم
بزهاي رائینی بعد از زایش بر خوراك مصرفی، به جیرهپسته 

مورد بررسی قرار هاهاي آنافزایش وزن بزهاي مادر و بزغاله
گرفت. 

تخمیر آزمایشگاهی
ماند پسمختلفازسطوحاستفادهتأثیربررسیمنظوربه
گازتولیدروش ازپایهجیرهريتخمیرپذیبرکنیپاكپسته 

شکمبهمایع.شداستفاده) 17(واستینگانستوسط منکشدهارائه
ايشکمبهفیستواليمجهزبهبز نر اختهرأس3ازمورد نیاز

ي گردید. جهت اطمینان از دقت و صحت آزمون از نمونهاخذ
،2ساعاتدرتولیديگازیونجه استاندارد استفاده شد. مقدار

تخمینبراي.گردیدثبتانکوباسیون4،6،8،12،18،24
P= b(1-e-ct)معادلهازگازتولیدکنیتیکهايفراسنجه
؛tزماندرشدهتولیدگازمیزان: Pآندرکه،)23(شداستفاده

b :؛)لیترمیلی(گازتولیدپتانسیلc :ازگازتولیدنرخثابت

انکوباسیونانزمtو) ساعتدرلیترمیلی(نامحلولبخش
محاسبهFitcurveرافزاازنرماستفادهباکهباشد،می) ساعت(

). 8(شد 
محتویاتماده خشک ،پذیري حقیقیجهت تعیین تجزیه

مدت یک با استفاده از محلول شوینده خنثی بهها سرنگ
با استفاده )7(کنندهتفکیکو مقدار عاملساعت جوشانده شد

شد. مقدار اسیدهاي چرب کوتاه زنجیر، تعیین 1از رابطه 
ترتیب بابهآلی مادههضممتابولیسم وقابلیتقابلانرژي

.)17(محاسبه گردید 4و 3، 2هاي رابطهازاستفاده
):1رابطه (

PF= ivTDDM / GP24
):    2رابطه (

SCFA= 0222/0 ×GP – 00425/0
):3رابطه (

ME= 1357/0 +30/2 GP 057/0+ CP 0029/0 + CP2

):4رابطه (
OMD= 8893/0+88/14 GP 0448/0 + CP +0651/0 ASH

PF:مقدارکه عبارت است از کنندهعامل تفکیک
ازاي به)ivTDDMشده واقعی (تجزیهخشکماده گرم میلی
لیتر) تولیدحجم گاز (میلی:24GP، لیتر گاز تولید شدهمیلیهر 

سیون،ساعت انکوبا24نمونه پس از گرممیلی200شده از
SCFA:200ازاي بهمول(میلیاسیدهاي چرب کوتاه زنجیر

انرژي قابل متابولیسم (مگاژول : ME، گرم ماده خشک)میلی
:OMDخام، درصدپروتئین:CPدر کیلوگرم ماده خشک)، 

: ASHقابلیت هضم ماده آلی (گرم در صد گرم ماده خشک)،
.خاکستردرصد

ها و مدیریت پرورشدام
که همگی دو قلو ،دومزایش رائینی بز س أر20تعداد

همراه به،کیلوگرم4/33±69/2با میانگین وزن زاییده بودند، 
5چهار گروهصورت تصادفی سیستماتیک به بههایشان بزغاله

تقسیم شدند. هر یک از مشابهبا میانگین وزن همگن سی أر
،صفرها به یکی از چهار جیره آزمایشی حاوي سطوح گروه

اختصاص داده کنیپاكپسته ماندپسدرصد 75و 50، 25
شامل طول انجامید کهبهروز91دوره آزمایش). 1شد (جدول 

در طول بود. ثبت اطالعات وز ر84پذیري و روز دوره عادت7
هاي انفرادي با هایشان در جایگاهبزغالههمراه آزمایش بزها به

ند. خوراك روزانه آزاد به آب و خوراك نگهداري شددسترسی 
تا حد اشتها و مصرف اختیاري توزین سه نوبت در روز پس از 

صورت روزانه بهآخورها قرار گرفت. پسبزاختیار در 
خوراك مصرفی هر ،در طول دوره آزمایشگیري شد و اندازه

از خوراك توزیع شده در مانده خوراكباقیدام با کسر کردن 
ها هر دو هفته بزغالهزها و بکشی وزن. محاسبه گردیدآخور 

بار در طول دوره آزمایش انجام شد.یک
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هاي آزمایشی (درصد ماده خشک)دهنده جیرهاجزاء تشکیل- 1جدول 
Table 1. Ingredients of experimental diets (%DM)

1تیمارها)درصد(جیرهاجزاي

4جیره 3جیره 2جیره 1جیره 
8/798/548/298/4یونجه

00/250/500/75کنیپاكپستهماندپس
0/190/190/190/19دانه جو

20/10/10/10/1ویتامینیومعدنیمکمل
2/02/02/02/0نمک

یونجه 25فرعی پسته+ %محصول75%: 4، یونجه+جو 50محصول فرعی پسته+ %50%: 3+جو، جیرهیونجه75رعی پسته+ %محصول ف25: %2: یونجه+جو، جیره1جیره 1
.+جو

یتامینویالمللینواحد ب9000یوم،سلنگرمیلیم2/0گرم ید،یلیم1مس، گرمیلیم10ي،روگرمیلیم7/84آهن، گرمیلیم50منگنز، گرمیلیم2/99: یرهجیلوگرمهر کدر2
A،9000یتامینویالمللینواحد بD،9000المللی ویتامینواحدبینE.

هادادهيآمارتجزیه
در قالب اول و دوم این تحقیق ازآزمایشحاصلهايداده

شامل سطوح صفر، یمارتچهاربایتصادفکامًالآماريطرح 
برنامهازاستفادهدرصد محصول فرعی پسته با 75و 50، 25

. ندشدآماريیهتجزGLMیهو رو1/9ویرایشSASآماري
وگردیداستفادهزیرآماريازمدلهادادهتجزیهبراي

درصد5خطايسطحدرکرامر-توکیآزمون باهامیانگین
برايمتعامدهايايجملهازچند. گرفتندقرارمقایسهمورد

.شداستفادهتغییراتروندبررسی

:مدلدراینکه
yij: هرمشاهده،مقدارμ:کلمیانگین ،Ti:واثرتیمارεij:
.باشندمیآزمایشیرخطاياث

و بحثنتایج
ترکیبات ویهاي آزمایشاجزاي جیرهترکیبات شیمیایی

شده است. نشان داده2جدولدر کنی پاكپستهماند پسفنلی
محصول فرعی پسته استفاده یونجه، جو و ترکیبات شیمیایی 

در این زمینه انبا نتایج تحقیقات دیگرپژوهش شده در این 
(مطاب تانن ترکیبات فنلی، تانن کل، میزان ).3،27قت دارد 

محصول فرعی پسته مورد تانن قابل هیدرولیزمتراکم و 
این مقادیر کهدرصد بود1/5و 3، 19،1/8ترتیببه، استفاده

). بخش عمده 3،31مشابه است (مطالعاتبعضی از گزارشات با 
از کنیپاكماند پسته پسدرصد) از تانن موجود در 63(حدود 

، که با مقادیر گزارش شده در برخی بودنوع تانن قابل هیدرولیز 
).3،27(از مطالعات مطابقت دارد 

هاي آزمایشی (درصد ماده خشک)ترکیبات شیمیایی و ترکیبات فنلی اجزاي جیره- 2جدول 
Table 2. Chemical compositionand phenolic compound of ingredients of experimental diets (%DM)

محصول فرعی پستهدانه جویونجه(درصد)ترکیبات شیمیایی
4/910/908/93خشک ماده

3/900/942/89ماده آلی 
6/144/111/11پروتئین خام

20/210/325/2انرژي قابل متابولیسم (مگاکالري در کیلوگرم)
3/340/551/41هاي غیر ساختمانیکربوهیدرت

4/393/250/32یاف نامحلول در شوینده خنثیال
3/385/53/21الیاف نامحلول در شوینده اسیدي 

0/19--کل ترکیبات فنلی
1/8--کل تانن 

0/3--تانن متراکم
1/5--تانن قابل هیدرولیز 

5/7--ظرفیت رسوب پروتئین 

ل، تانن متراکم، ترکیبات فنلی، تانن کترکیبات شیمیایی، 
و ظرفیت رسوب پروتئین ترکیبات فنلی تانن قابل هیدرولیز

نشان داده شده است. ترکیبات 3هاي آزمایشی در جدول جیره
مورد استفاده کنیپاكماند پسته حت تأثیر سطح پستمزبور 

طوري که ماده آلی، بههاي آزمایشی قرار گرفت.در جیره
محلول در آب، الیاف نامحلول هايپروتئین خام، کربوهیدرات

در شوینده خنثی و الیاف نامحلول در شوینده اسیدي در جیره 
داري بیشتر از طور معنیبه4و مقدار ماده خشک در جیره 1

). روند تغییرات ترکیبات شیمیایی >01/0P(ها بودسایر جیره
مقدار پروتئین خام ). >01/0Pصورت خطی بود (مذکور به

، درصد ماده خشک بود9/11-0/14ایشی بین هاي آزمجیره
هاي شکمبه تواند احتیاجات میکروارگانیسماین مقدار می

هاي )، اما در خوراك22تأمین کند (جهت رشد و تکثیررا دبزها
تواند توسط دار مقداري از پروتئین خام که میتانن

مقدار هاي شکمبه مورد استفاده قرار گیرد بهمیکروارگانیسم
هاي بین جیره).34ات فنلی و تانن خوراك بستگی دارد (ترکیب

آزمایشی، از نظر مقدار کل ترکیبات فنلی، تانن متراکم، تانن 
قابل هیدرولیز، کل تانن و ظرفیت رسوب پروتئین تفاوت 

(معنی حاوي بیشترین 4)، جیره >01/0Pدار وجود داشت 
انن بود حاوي کمترین مقدار ترکیبات فنلی و ت2مقدار و جیره 

)01/0P<ها و ظرفیت ). روند تغییرات ترکیبات فنلی، تانن
). افزایش مقدار >01/0Pصورت خطی بود (رسوب پروتئین به

به افزایش سطح 4و 3هاي ترکیبات فنلی و تانن در جیره
ها مربوط است. در این در این جیرهکنیپاكماند پسته پس
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ابل هیدرولیز در تحقیق با افزایش مقدار تانن متراکم و ق
هاي آزمایشی ظرفیت رسوب پروتئین افزایش یافت. جیره

هاي متراکم و قابل ) نشان دادند تانن13هاگرمن و کالچر (
طور هیدرولیز اثرات مشابه بر ظرفیت رسوب پروتئین دارند. به

) با افزایش مقدار 3تحقیقات باقري و همکاران (مشابه در
ولیز ظرفیت رسوب پروتئین هاي متراکم و قابل هیدرتانن

افزایش یافت.

خشک)(درصد مادهیشیآزمايهارهیجیفنلباتیرسوب ترکتیو ظرفیفنلباتیو ترکییایمیشباتیترک- 3جدول 
Table 3. Chemical composition and total phenolic compound and protein precipitation capacityof experimental diets (%DM)

ستاندارد ي اخطا1تیمارها(درصد)یمیاییشاتترکیب
هامیانگین

يداراحتمال معنیسطح
درجه دوخطیتیمار4جیره 3جیره 2جیره 1جیره 

>d1/91c4/91b0/92a6/9213/001/0<01/0<02/0خشکماده
a5/89b2/89c9/88d5/8808/001/0<01/0<45/0ماده آلی

a0/14b3/13c6/12d9/1119/001/0<01/000/1پروتئین خام
82/3752/3922/4192/4283/211/014/030/0غیر ساختمانیهاي تاکربوهیدر

>a50/8b20/7c10/6d50/520/001/0<01/0<01/0هاي محلولکربوهیدرات
a2/41b7/39c2/38d7/3640/001/0<01/0<00/1الیاف نامحلول در شوینده خنثی
a9/30b7/27c5/24d3/2182/001/0<01/0<00/1الیاف نامحلول در شوینده اسیدي

انرژي قابل متابولیسم (مگاکاري در 
00/1>22/0>34/236/237/238/212/018/0کیلوگرم).

لیکل ترکیبات فنلی و ظرفیت رسوب ترکیبات فن
c60/3b10/7a7/1094/001/0<01/0<00/1-کل ترکیبات فنلی

c5/1b0/3a6/440/001/0<01/0<83/0-کل تانن
c6/0b1/1a7/118/002/002/000/1-تانن متراکم

c9/1b7/3a6/549/001/0<01/0<00/1-تانن قابل هیدرولیز
c0/14b1/28a2/4261/301/0<01/0<849/0-ظرفیت رسوب پروتئین

یونجه 25محصول فرعی پسته+ %75: %4یونجه+جو ، 50محصول فرعی پسته+ %50: %3یونجه +جو، جیره75محصول فرعی پسته+ %25: %2جیره: یونجه+جو،1جیره :1
>P).05/0(باشنددار میمعنیداراي اختالفردیفهردرمتفاوتهاي باحروفمیانگین، +جو

تخمیريهايفراسنجهوتولیدگازمیزان
ماند پستأثیرجایگزینی سطوح مختلف بهربوطمنتایج

ازپسازتخمیرحاصلتولیديبا یونجه برگازکنیپاكپسته 
تولیدگازنرخ،)b(گازتولیدپتانسیلانکوباسیون،ساعت24

اسیدهاي چرب فرار، متابولیسم،قابلانرژي،)c(ساعتدرهر
وکماده آلی قابل هضم در ماده خشآلی،مادههضمقابلیت

با افزایش . استشدهنشان داده4درجدولکننده عامل تفکیک
هاي آزمایشی تولید گاز، سطح محصول فرعی پسته در جیره

اسیدهاي چرب فرار ، انرژي قابل متابولیسم، گازتولیدپتانسیل
قابلیت هضم ماده آلی و ماده آلی قابل هضم در کوتاه زنجیر، 
2و 1جیره . )>01/0P(کاهش خطی یافت ماده خشک 

تولید گاز و پتانسیل کمترین مقدار 4ه جیرو مقداربیشترین 
. انکوباسیون داشتساعت 24را پس از تولید گاز 

) بیان کردند 5) و بلومل و ارسکوف (17منک و استینگاس (
تولید گاز در شکمبه در نتیجه تخمیر مواد خوراکی به 

حقیق مقدار که در این تطوريهب،استاسیدهاي چرب فرار 
نسبت به سایر 4اسیدهاي چرب فرار کوتاه زنجیر در جیره 

ماند پسدر تحقیقات مختلف تأثیر ها کمترین مقدار بود. جیره
هاي مرتبط با تولید گاز پسته بر کاهش تولید گاز و فراسنجه

با افزایش تولیدي مقدار گازکاهش). 3است (نشان داده شده
توان را میهاي آزمایشی رهسطح محصول فرعی پسته در جی

آب و افزایش درمحلولهايبه کاهش مقدار کربوهیدرات
نسبت داد 4و 3هاي در جیرهتانن ترکیبات فنولی و از جمله 

بر آبمحلول درهايثیر کاهش کربوهیدراتأ). ت3(جدول
مواد مغذي مین أکاهش تولید گاز را ناشی از محدودیت در ت

). 15(اندنسبت دادهشکمبه میکروبیاي رشدقابل استفاده بر
وهاپروتئینبابا باند شدنازطرفیهاگزارش شده است تانن

مورد نیاز رشد هاي خوراك فراهمی مواد مغذيکربوهیدرات

و از طرفی کنندمحدود میهاي شکمبه را میکروارگانیسم
برقرار هاي شکمبه پیوند هاي تولید شده باکتريدیگر با آنزیم

و سبب کاهش قابلیت هضم خوراك و مقدار تولید گاز کنندمی
و پتانسیل تولید گازتولید گازباالتر بودن مقدار ).14شوند (می

دسترسی بیشتر دهندهنشان2و 1هاي در جیره
مغذي بوده است. هاي شکمبه به مواد میکروارگانیسم

رداري بافزایش سطح محصول فرعی پسته در جیره اثرمعنی
با PF نشان داد. روند تغییرات) عامل تفکیک کننده(PFمقدار 

آزمایشیهايسطح محصول فرعی پسته در جیرهافزایش
هاي جیرهPFدر این تحقیق ). >01/0P(بودخطیصورتبه
گرم میلی41/4-75/2بیشتر از محدوده معمول (4و 3، 2

از تولید ماده آلی تجزیه شده واقعی به ازاي هر میلی لیتر گ
PF،دارهاي تانندر خوراكاست شده) بود. مطالعات نشان داده

کننده خوبی از قابلیت هضم و تولید پروتئین بینیپیش
دار بخشی هاي تاننمیکروبی نیست زیرا هنگام تخمیر خوراك

ها قرار شود که نه مورد استفاده میکروارگانیسماز تانن آزاد می
از طرفی ممانعت کند ز شرکت میگیرد و نه در تولید گامی

ها در استفاده از بخش محلول خوراك باعث برآورد بیشتر تانن
PF رو از این). 6شود (میو بازده سنتز پروتئین میکروبی

و 50ح وهاي آزمایشی حاوي سطدر جیرهPFافزایش مقدار 
تواند ناشی از خطاي ایجاد درصد محصول فرعی پسته می75

ایش آزادشدن بخشی از تانن جیره باشد که شده در اثر افز
بازده سنتز پروتئین میکروبی بیش از حد سبب افزایش برآورد 

شده است.1نسبت به جیره شاهد و جیره 
بیشتر بودن تواند میطوري کههب،استها مغذي این جیره

شده با انرژي قابل متابولیسم و اسیدهاي چرب فرار محاسبه
جیه کند. ها را تواین جیره
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افزایش با جیره یالیافهاي نسبت بخشبر خالف کاهش 
ماده آلی و قابلیت هضم ماده آلی،سطح محصول فرعی پسته
1طوري که جیره هب.یافتکاهش قابل هضم در ماده خشک

درصد ماده خشک) 2/41(دیواره سلولیین مقدار شتریببا 
دیواره دار کمترین مقبا 4جیره و بیشترین قابلیت هضم 

کمترین قابلیت هضم را درصد ماده خشک) 7/36(سلولی
ها پس تانن،دارهاي تانناست در خوراكشدهگزارشداشت. 

ها و سایر ترکیبات خوراك مانند از تشکیل پیوند با پروتئین
دهند ثیر قرار میأتفیبر عمل کرده و قابلیت هضم را تحت

عصاره گیاه از ستفاده ابا بر خالف نتایج این تحقیق ). 15(

کاهش درصد،8/1و 9/0سطوحدر کیوبراکودار تانن
الیاف داري در قابلیت هضم ماده خشک، انرژي خام، معنی

هاي پرواري جیره گوسالهاسیديو نامحلول در شوینده خنثی 
5/1با 2قابلیت هضم جیرهدر این آزمایش ). 4مشاهده نشد (

داري نداشت. معنیتفاوتنسبت به جیره شاهد درصد تانن 
احتماالً این سطح از تانن بر فعالیت میکروبی و در نتیجه 

طور مشابه هبثر نبوده است. ؤقابلیت هضم آزمایشگاهی م
فزایشا) نشان داد28(همکارانوتحقیقات سریرانگراجو

برقابلیت اثرمنفیخشکدرصد ماده2/1تا درجیرهتاننمیزان
.هضم در گوسفند نداشت

هاي آزمایشیهاي تخمیري جیرهفراسنجهوتولیديگاز- 4جدول 
Table 4. Gas production and fermentation parameters of experimental diets

هافراسنجه
خطاي1تیمارها

استاندارد 
هامیانگین

يداراحتمال معنیسطح

درجه دوخطیتیمار4جیره 3جیره 2جیره 1جیره 

a70/55ab11/54b80/47c60/32222/201/0<01/0<007/0لیتر/گرم ماده آلی)(میلیساعت24گازتولید
a40/96a72/91b20/85c31/72191/201/0<01/0<015/0)لیترمیلی(گازتولیدپتانسیل

048/0047/0040/0030/0005/060/021/067/0)ساعت/لیترمیلی(گازتولیدنرخ
a91/9a62/9b50/8c71/6306/001/0<01/0<04/0)کیلوگرم ماده خشک/متابولیسم (مگاژولقابلانرژي

گرم میلی200در مول(میلیاسیدهاي چرب کوتاه زنجیر
)ماده خشک

a23/1ab20/1b06/1c72/0049/001/0<01/0<007/0
>a53/71a90/68b71/61c90/49961/101/0<01/0<01/0آلی (درصد)هضم مادهقابلیت

a12/64a50/61b80/54c06/44909/101/0<01/0<016/0)(درصدماده آلی قابل هضم در ماده خشک
>2c70/3b80/4b00/5a80/6256/001/0<01/0<01/0عامل تفکیک کننده

یونجه 25محصول فرعی پسته+ %75: %4یونجه +جو ، 50حصول فرعی پسته+ %م50: %3یونجه +جو، جیره75محصول فرعی پسته+ %25: %2: یونجه+جو، جیره1جیره 1
لیتر گاز تجزیه شده واقعی به ازاي هر میلیخشکگرم) ماده : مقدار (میلیP< ،2)05/0(باشنددار میمعنیداراي اختالفردیفهردرمتفاوتهاي باحروفمیانگین+جو.

تولیدي.

بزهاخوراك مصرفی
ماند پسته پسسطوح مختلف افزودنتأثیربهمربوطجنتای

ماده خشک، ماده آلی و پروتئین مصرفیمیانگینبر کنیپاك
نشان 5جدول درآزمایشمختلفهايدورهبزهاي مادر در

آزمایشیهايدرجیرهمانداین پسافزایش سطح است. داده شده
وتئین ماده خشک، ماده آلی و پردرداريسبب کاهش معنی

مقدار هاي آزمایش شد. مصرفی بزهاي مادر در تمام دوره
2و جیره 1کننده جیره هاي دریافتمصرف مواد مغذي گروه

داري در ماه تفاوت معنی4و 3کننده جیره هاي دریافتبا گروه
روند تغییرات مصرف مواد اول و سوم دوره آزمایش داشت. 

رکیبات فنولی و ت).>01/0P(صورت درجه یک بودمغذي به
در یک خوراك دارند. مصرف کننده بر ها اثر محدودتانن

5خوراك مصرفی بیش از سطح تانن موثر بر کاهشپژوهش، 
. در تحقیق )33(گزارش شدجیره غذایی درصد ماده خشک 

6/4و 3، 5/1ترتیب به4و 3، 2هاي جیرهمقدار تانن حاضر 
هاي پر ن به خوراكدر هر حال عادت پذیري حیوا. بوددرصد

توانند بر خوراك ها میسطحی که تاننوتانن نیز مهم است 
در حیوانات مختلف نیز د نباشاثر محدود کننده داشته مصرفی 

) کاهش مقدار خوراك رسد نظر میبه). 11متفاوت است 

با مقدار تغذیه شدند 4و 3هاي با جیرهدر بزهایی که مصرفی 
. مقدار باشدمربوط نیز زمایشی هاي آترکیبات فنولی جیره

و 10/7، 6/3ترتیب به4و 3، 2هاي ترکیبات فنولی در جیره
توان احتمال داد که افزایش درصد بود. بر این اساس می7/10

و نیز باالرفتن درصد 7/10و 10/7سطح ترکیبات فنولی به 
در درصد) 5/4و 3ترتیب (به4و 3هاي سطح تانن در جیره

است.خوراك مصرفی را کاهش دادهار جیره مقد
9/1ماند پسته با در تحقیقی استفاده از جیره حاوي پس

درصد تانن بر خوراك مصرفی بزهاي یک قلوزاي رائینی بعد 
) در تحقیق دیگري نشان ).19از زایش اثر منفی نداشت 

درصد تانن اثر 04/3ماند پسته با شد که مصرف پسداده
قابلت هضم داشت و همچنین مصرف خوراك کننده برمحدود

است که در گزارش دیگري، ). این در حالی25را کاهش داد (
ماند پسته در جیره بزهاي استفاده از سطوح مختلف پس

). 24ثیر قرار نداد (ارائینی، تولید کرك و رشد بدن را تحت ت
81/1درصد جیره با 30ماند در سطح اما استفاده از این پس

انن سبب کاهش ماده خشک مصرفی در بز سانن درصد ت
).12شیرده شد (
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23................................. ...............................................................................................................1399/ بهار 27ولیدات دامی سال یازدهم/ شماره پژوهشهاي ت

هاي مختلف هاي آزمایشی بر میانگین ماده خشک مصرفی، پروتئین مصرفی و افزایش وزن روزانه بزها (گرم) در طول دورهاثر جیره- 5جدول 
آزمایش

Table 5. Effects of experimental treatments on average daily feed intake (g) of goats during different experiment
periods

استاندارد انحراف1تیمارهاروزهاي آزمایش
هایانگینم

يداراحتمال معنیسطح
درجه دوخطیتیمار4جیره 3جیره 2جیره 1جیره 

ماده خشک مصرفی (گرم در روز)
a6/956a7/886bc4/743c3/69917/2904/001/0<72/0روز28-0
a7/1138b1/939c4/713c2/59130/5101/0<01/0<32/0روز56-28
a9/911a7/874b5/609c7/51518/4001/0<01/0<23/0روز84-56

a5/1002ab900b/688c1/60221/4002/0<01/0<43/0کل دوره
پروتئین مصرفی (گرم در روز)

a9/146a0/129b8/101b1/9063/501/0<01/0<54/0روز28-0
a0/175b6/136c9/97c1/7606/901/0<01/0<17/0روز56-28
a2/140a2/172b5/83c2/6617/701/0<01/0<56/0روز84-56

154کل دوره aa146b4/94c5/7726/701/0<01/0<46/0
(گرم)بزهاوزن روزانهتغییرات

1/316/327/336/32وزن اولیه
0/338/335/330/32وزن نهایی

a02/27ab7/19bc84/-c4/5-12/102/0004/0034/0روز28-0
a4/28b3/23c23/1-c6/9-09/101/0<01/0<03/0روز56-28
a2/26ab6/26bc08/2c20/7-55/103/0<01/0<47/0روز84-56

a4/27a9/24b5/1-c5/7-12/104/0<03/0<039/0کل دوره
یونجه 25محصول فرعی پسته+ %75: %4یونجه +جو ، 50محصول فرعی پسته+ %50: %3یونجه +جو، جیره75محصول فرعی پسته+ %25: %2: یونجه+جو، جیره1جیره 1

>P).05/0(باشنددار میمعنیداراي اختالفدیفرهردرمتفاوتهاي باحروفمیانگین، +جو

گسها بر کاهش خوراك مصرفی ناشی از طعمیر تاننتأث
ها با خوراکی در نتیجه اتصال تاننخوشکاهشو

(موکوپروتئین ها از طریق تأثیر ). تانن16هاي بزاقی است 
تأثیر قرار نامطلوب بر قابلیت هضم نیز مصرف خوراك را تحت

طوري که در این تحقیق قابلیت هضم ماده . به)21دهند (می
درصد تانن 5/1روش آزمایشگاهی تا سطح برآورد شده بهآلی 

پسته) تحت تأثیر قرار نگرفت اما با ماندپسدرصد 25(سطح 
هاي آزمایشی در جیرهآندرصد) 5/4و 3آن (ح وافزایش سط

).4کاهش یافت (جدولقابلیت هضم 
افزایش وزن میزان ،همگام با کاهش مصرف ماده خشک

کننده جیره کاهش یافت. بزهاي دریافتز نیروزانه بزهاي مادر 
داري را نسبت به مادرهاي کاهش وزن معنی4و 3

). 5(جدول دادندنشاندر طول آزمایش، ،1کننده جیره دریافت
مقدار ترکیبات فنولی و منفی تواند ناشی از تأثیرمیپدیده این 

تانن بر خوراك مصرفی بزها، کاهش قابلیت هضم و انرژي 
درصد باشد.5/1هایی با تانن بیشتر از بولیسم جیرهقابل متا
که ترکیبات فنلی موجود در گیاهان داد گزارش) 25(شاکري

خوراك مصرفی محدودیت ه عنوان یک عامل بازدارنددار بهتانن

هاي برهدر عملکرد کاهش قابلیت هضم و در نتیجه هش اکو 
). 25(نر شد

داري تحت طور معنیها بهالهمیانگین افزایش وزن روزانه بزغ
طوري ). به6تأثیر جیره مصرفی بزهاي مادر قرار گرفت (جدول 

پسته در جیره مادرها افزایش وزن ماند پسکه با افزایش سطح 
). در این >01/0Pصورت خطی کاهش یافت (ها بهبزغاله

و 1کننده جیره هاي مربوط به مادرهاي مصرفآزمایش بزغاله
هاي آزمایش ر افزایش وزن روزانه در تمام دورهاز نظ2جیره 

کننده هاي مربوط به مادرهاي مصرفداري با بزغالهتفاوت معنی
نشان دادند که همگام با تغییر در مصرف مواد 4و 3هاي جیره

). از آنجا که 4ها بود (جدولمغذي بین بزهاي مادر در این گروه
مایش کامالً به شیر مادر تمام دوره آزها دردر این تحقیق بزغاله

ها به کمیت و کیفیت بزغالهوابسته بودند هرگونه تغییر در وزن 
است ترکیبات مطالعات نشان دادهشیر تولیدي مادر وابسته است. 

شیمیایی جیره و مقدار خوراك مصرفی از طریق اثر بر تعادل 
حیوان و تغییراتی که در قابلیت هضم، الگوي تخمیر انرژي در 

کنند بر مقدار تخمیري ایجاد میهاي ناشی از متابولیتو شکمبه
). 29شیر و ترکیبات آن موثرند (

هاي مختلف آزمایشها (گرم) در طول دورهاثر تیمارهاي آزمایشی بر میانگین افزایش وزن روزانه بزغاله- 6جدول 
Table 6. Effects of experimental treatments on average daily gain (g) of kids during different experiment periods

استاندارد انحراف1تیمارهاروزهاي آزمایش
هایانگینم

دارياحتمال معنیسطح
درجه دوخطیتیمار4جیره 3جیره 2جیره 1جیره 

a11/145a61/139b89/97b36/96703/301/0<01/0<02/0روز 28-0
>a37/151b52/137c00/81c81/84023/501/0<01/0<01/0روز 56-28
>a54/138a86/136b65/92c30/81125/401/0<01/0<01/0روز 84-56

a10/145a00/138b51/90bc49/87048/401/0<01/0<02/0کل دوره
یونجه 25محصول فرعی پسته+ %75: %4یونجه +جو ، 50پسته+ %محصول فرعی 50: %3یونجه +جو، جیره75محصول فرعی پسته+ %25: %2: یونجه+جو، جیره1جیره 1

>P).05/0(باشنددار میمعنیداراي اختالفردیفمتفاوتدرهرهاي باحروفمیانگین+جو.
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24........................................... ...........................یر برون تنی و عملکرد بزهاي رائینیهاي تخمکنی در جیره غذایی بر فراسنجهپس ماند پسته پاكاثر مصرف

گزارش شده است با کاهش مصرف خوراك و انرژي 
دریافتی، تبدیل اسیدهاي آمینه گلوکونئوژنیک به گلوکز افزایش 

در نتیجه اسیدهاي آمینه قابل دسترس براي تولید یابد ومی
کاهش تولید شیر، و مدت در نتیجه یابد که شیر کاهش می

).18دنبال دارد (زمان پیک تولید شیر را به
6افزایش سطح تانن به بیشتر از است مطالعات نشان داده

اما در این درصد اثرات منفی بر سرعت رشد و تولید شیر دارد. 
یق با توجه به کاهش در مقدار افزایش وزن روزانه تحق

، 4و 3هاي هکننده جیرهاي مربوط به مادرهاي دریافتبزغاله
سطح موثر و به باال درصد 1/7اثر ترکیبات فنولیک در سطح 
گزارش شده بود.به باالدرصد 3تانن بر کاهش عملکرد بزها از 

قابلیت استفاده ش توانند از طریق کاههاي متراکم میاست تانن

، عملکرد نشخوارکنندگان را محدود نمایند. در خوراكدر انرژي 
هاي مربوط به بزهاي عدم تفاوت افزایش وزن روزانه بزغاله

تواند به عدم تأثیر تانن در این می2و 1هاي کننده جیرهدریافت
انرژي قابلیت تولید سطح بر خوراك مصرفی، قابلیت هضم، 

هاي مزبور توسط در حاصل از مصرف جیرهقابل متابولیسم 
باشد. ها آنبزهاي مادر و در نتیجه شیر تولیدي 

محصول فرعی پسته افزودنتحقیق،ایننتایجبهباتوجه
جیره درصد ماده خشک25سطح دررائینیبزهاي به جیره 

از شتنداهاي آنهابزغالهعملکرد بزها واثر منفی بر،غذایی
در جیره بزهاي شیرده درصد 25سطح درآن زینی رو جایگاین

قابل توصیه است.بعد از زایش رائینی 
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Abstract
Two experiments were conducted to evaluate the effect of replacement alfalfa hay with

different levels of pistachio by product (PB). In the first experiment, the effects of replacement
alfalfa hay with levels of 0, 25, 50 and 75% of PB on rumen fermentation parameters after 24h
of incubation were investigated with four treatments and three replications. Second experiment
was designed to evaluate effect of diets contained of different levels of PB on dry matter intake
(DMI), crude protein intake (CPI), average daily gain (ADG) of twenty twin bearing goat and
their kids. Goats with a mean weight of 33.4 ± 2.69 kg feed over an 84-days period
experimental diets with a ratio of 80% hay and 20% concentrate. Data from both experiments
were analyzed in a completely randomized design. At 50 and 75% of PB replacement level,
chemical composition and phenolic compound of experiment diet respectively were decreased
and increased in comparison with control and diet contains25%ofPB (P<0.001). Gas production
and estimated parameters after 24h of incubation were decreased linearly by replacement levels
of 50 and 75% of PB (P<0.001). Partitioning factor (PF) was significantly increased at 50 and
75% of PB replacement level in comparison to other groups (P<0.001). DMI, CPI, ADG of
goats and their kids were decreased linearly by replacement levels of 50 and 75% of PB
(P<0.001). In general, replacement of alfalfa hay with levels of 25% of PB had no adverse
effects on rumen fermentation parameters of goats and daily gain of their kids, however, levels
more than 25% had adverse effects on the mentioned parameters.

Keywords: Kid, Rayini Goat, Pistachio by Product, Fermentation
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