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  چکيده

  

براساس ماده ( درصد ٧٥ و ٥٠، ٢٥، ٠تأثير جايگزيني يونجه با بقاياي خشک پسته در سطوح 

هاي آنها غاله، بر روي ماده خشک مصرفي بزهاي ماده رائيني، پس از زايمان و افزايش وزن بز)خشک

ي جيره.  براي هر سطح جايگزيني در نظر گرفته شد رأس بز ماده رائيني تک قلوزا٥تعداد . بررسي شد

 مگاژول در ٤/١٣ و ٩/٩پايه حاوي يونجه و جو بود که ميزان انرژي قابل متابوليسم آنها به ترتيب 

ها به جيره. کيلوگرم ماده خشک بود گرم در ١١٤ و ١٤٦کيلوگرم ماده آلي و پروتئين خام هم به ترتيب 

  ي خشک مصرفي به صورت روزانه و افزايش وزن ماده. ها قرار گرفت روز در اختيار دام٩٠مدت 

ترکيب شيميايي، ترکيب فنولي، ظرفيت رسوب . گيري شدها هر دو هفته يکبار اندازهي بزغالهزنده

و انرژي قابل ) OMD(ي آلي  هضم ماده ساعت، قابليت٢٤ ، گاز توليدي در زمان)PPP(پروتئين 

نتايج . آزمايش در قالب طرح كامالً تصادفي انجام شد. هاي آزمايشي تعيين گرديدجيره) ME(متابوليسم 

هاي محلول، ديواره سلولي، ديواره ، کربوهيدراتنشان داد که با افزايش سطح بقاياي پسته در جيره

، اما مقادير کل ترکيبات فنولي، )>٠٥/٠P(داري کاهش معنيسلولز و ليگنين به طورسلولي بدون همي

حجم گاز توليدي ). >٠٥/٠P(افزايش يافت  PPPکل تانن، تانن متراکم و تانن قابل هيدروليز به همراه 

 درصد بقاياي خشک پسته در مقايسه با ٧٥ و ٥٠هاي حاوي در جيره ،ME و OMD ساعت، ٢٤در زمان 

ميزان ). >٠٥/٠P(داري کمتر بود  درصد بقاياي پسته به طور معني٢٥ي ي حاوي شاهد و جيرهجيره

بقاياي % ٧٥ و ٥٠هاي آنها در سطوح جايگزيني ي بزغالهي خشک مصرفي بزهاي مادر و وزن زندهماده

 ٢٥بر اساس نتايج حاصل از اين تحقيق، بقاياي پسته تا ). >٠٥/٠P(داري کم شد پسته به طور معني

  ي رائيني بدون اثر منفي بر عملکرد آنها و افزايش وزني بزهاي مادهونجه در جيرهدرصد به جاي ي

  . هاي توليدي قابل استفاده استبره

  

  .  بقاياي خشک پسته، بزهاي رائيني، ماده خشک مصرفي، افزايش وزن روزانه:هاي کليديواژه

  
  مقدمه

هاي شرايط آب و هوايي و کمبود منابع آب هزينه
 در بسياري از کشورها از جمله ايران افزايش داده توليد را
و ضايعات کشاورزي نبي اهاي جفرآوردهاستفاده از . است

استان . غالباً روش مفيدي براي مقابله با اين مشکل است
خشک بوده و ميزان کرمان داراي اقليم گرم و نيمه

 ميليمتر بوده ١٤٠ ساله ٢٣بارندگي ساالنه در يک دوره 
اين مسأله، مشکالت . (Abrishamizadeh, 1994) است

فراواني را براي دامداران منطقه جهت تأمين خوراک دام 
يکي از محصوالت کشاورزي مهم در اين . ايجاد کرده است

استان پسته است که در سطح وسيعي کشت شده و کمتر 
 ٧/٨٩ هر ساله حدود. گيردتحت تأثير کمبود آب قرار مي
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گيري مقدار به هنگام پوستهزار تن برداشت شده و 
گذارد که توسط دستگاه خشک زيادي بقايا را بر جاي مي

ضايعات پوست پسته . (Abrishamizadeh, 1994) شودمي
نبي كشاورزي است كه به دليل اهاي جاز جمله فرآورده

 , نسبتاً مناسب در آنذيغحجم توليد زياد و وجود مواد م
 ه دام معرفي شده است جهت تغذيایبه عنوان منبع بالقوه

(Foroughameri, 1997) . ميزان توليد بقاياي پسته در
 برابر ۶/۱ تن يعني حدود ۴۳۷۰۶۸، معادل ۱۳۸۰سال 

ارزش  .(Shakeri et al., 2004) پسته خشك بوده است
غذايي بقاياي پسته بر اساس نوع رقم، شرايط رشد، مرحله 

ر اساس ب. گيري متفاوت استبلوغ دانه و فرايند پوست
تحقيقات انجام شده بر روي پسماندهاي پسته، ميزان 

، ٢/١٢ تا ٩/١٠، خاكستر خام ٣/١٢ تا ٢/٩پروتئين خام 
 تا ٥٢هاي غيرفيبري كربوهيدرات ،٦/٦ تا ٦ چربي خام

   و ديوارة سلولي بدون ٨/٣٥، ديوارة سلولي ٥/٥٤
  درصد گزارش شده است٦/٢٧ تا ٦/٢١سلولز همي

(Foroughameri, 1997; Fazaeli, 2005). به هر حال 
تواند هاست که ميبقاياي پسته حاوي مقادير بااليي از تانن

اثرات نامطلوبي بر مصرف مواد مغذي گذاشته و در سطوح 
ها، علت اثر منفي تانن. تواند سمي باشداي باال ميتغذيه

ها، مواد معدني و توانايي آنها در تشکيل پيوند با پروتئين
 ها در دستگاه گوارش حيوانات استاتکربوهيدر

(Bagheripour et al., 2008) .ي استفاده از در زمينه
با . پوست پسته در تغذيه دام تحقيقاتي صورت گرفته است

جايگزين کردن سيالژ ذرت با سيالژ پوست پسته در سطح 
ي گاوهاي شيري، تفاوتي بر کيفيت شير در جيره% ۳۳

 در يک بررسي با .(Tekasi et al., 1998) مشاهده نشد
استفاده از سطوح متفاوت پوست پسته خشك شده به 

اي در جيره صورت حبه شده همراه با خوراك كنسانتره
بزهاي نر رائيني، معلوم شد كه سطح استفاده پوست پسته 

اي روي ميزان رشد، ماده خشك  هيچ اثر بازدارنده% ۳۰تا 
و سالمت بزها مصرفي، فوليكول پوست دام، توليد كشمير 

استفاده از پوست . (Seyed Momen, 2001) نداشته است
هاي نژاد سانن از لحاظ  در تغذيه بز% ۲۱تا سطح  پسته

ماده خشک مصرفي، ميزان شير توليدي و ميزان پروتئين 
  چربي آن با گروه شاهد تفاوتي نداشت و

(Vahmani & Naserian, 2005) . بز رائيني از جمله
 ٧٠٠شهرستان بافت (ستان کرمان است نژادهاي دامي ا

که توان مطلوبي براي توليد شير، کرک و الياف ) هزار رأس

  و توليد گوشتدر ايران اين نژادهدف از پرورش . دارد
تأمين . (Saadatnoori, 1983) سپس كرك و الياف است

خوراكي با قيمت مناسب براي بزهاي رائيني كه به تعداد 
. مسأله مهمي است ود دارندزياد در استان كرمان وج

  ي اين داماستفاده از بقاياي خشک پسته در تغذيه
تواند تا حدودي مشکالت بخش دامپروري را در استان مي

مشکالت آلودگي محيط زيست و همچنين، مرتفع ساخته 
با توجه به هزينه باالي توليد . را نيز کاهش خواهد داد

ت پسته در استان، و باال بودن ميزان ضايعا) يونجه(علوفه 
در اين تحقيق تأثير جايگزيني يونجه با سطوح متفاوت 
اين ضايعات به جاي يونجه در جيره بزهاي رائيني شيرده 

  .بررسي گرديد
  

   ها مواد و روش
تحقيق حاضر در ايستگاه اصالح نژاد و پرورش بز 
کرکي در شهرستان بافت واقع در استان کرمان اجرا 

ته از يکي از کارخانجات توليد بقاياي خشک پس. گرديد
کننده پوست پسته خشک واقع در شهرستان سيرجان 

در اين طرح سطوح مختلف بقاياي خشک پسته . تهيه شد
ي پس از جايگزين يونجه مصرفي بزهاي ماده در دوره

 رأس بز براي هر جيره در نظر ۵تعداد . زايمان گرديد
زمايشي هاي آگرفته شد که از ابتداي زايش با خوراک

. ي بزها سه نوبت در روز انجام گرفتتغذيه. تغذيه شدند
 درصد ۷۵ و ۵۰، ۲۵بقاياي خشک پسته در سطوح صفر، 

، ۲، ۱هاي به ترتيب جيره(جايگزين يونجه مصرفي گرديد 
و جو به صورت جداگانه در اختيار بزها قرار داده ) ۴ و ۳
  توزين خوراک مصرفي بزهاي ماده به صورت . شد
  هاي آنها هر دو هفته يکبار  ه و توزين بزغالهروزان

 و ۱ترکيب مواد خوراکي جيره در جدول . انجام گرديد
   نشان داده ۲ترکيبات شيميايي هر جيره در جدول 

  .شده است

  
 نسبت جايگزيني بقاياي پسته در جيره آزمايشي ‐۱جدول 

 )درصد(بزهاي يك قلوزا 
 هاي آزمايشيجيره مواد خوراكي

 ۱ ۲ ۳ ۴ 
 ۲۵ ۳۲ ۳۹ ۶۴  يونجه

 ۳۹ ۳۲ ۲۵ ۰ بقاياي پسته
 ۳۶ ۳۶ ۳۶ ۳۶ جو
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  )گرم در كيلوگرم ماده خشك(ي بزهاي مادر  تركيبات شيميايي جيره‐۲جدول 
 Pارزش   هاي آزمايشيجيره  

  ۱ ۲ ۳ ۴ SEM درجه دوم خطي 

 ns ns ۷/۶ ۹۱۸ ۹۱۷ ۹۱۵ ۹۱۰ ماده خشك
 ns ns ۰۹/۰ ۸۷۸ ۸۷۹ ۸۸۰ ۸۸۴ ماده آلي

 ns ns ۰۸/۰ ۱۲۱ ۱۲۴ ۱۲۶ ۱۳۵ پروتئين خام
 * * a۳/۸۰ b۶۵ c۶۱ d۵۷ ۵/۱  در آبهاي محلولكربوهيدرات
 * * a۴۲۶ b۴۰۸ c۴۰۲ d۳۹۷ ۲/۰ ديواره سلولي

 * * a۲۵۸ b۲۱۹ c۲۰۷ d۱۹۶ ۳/۰ سلولزديواره سلولي بدون همي
 * * a۴۶ b۳۴ c۳۰ d۲۷ ۱/۰ ليگنين

    SEM :۵دار در سطح تفاوت معني: *, يانگيناختالف استاندارد م%،ns  :دارعدم وجود اختالف معني.  
  .است% ۵دار در سطح ي تفاوت معنيدهنده    حروف متفاوت در هر رديف نشان

  
  

هاي استاندارد ترکيبات شيميايي با استفاده از روش
(AOAC, 1990) هاي محلول در آب غلظت کربوهيدرات و

.  تعيين گرديد(Deriaz, 1961) ترونبا استفاده از معرف ان
هاي مورد نظر با گيري کل ترکيبات فنولي نمونهاندازه

.  صورت پذيرفتMakkar et al. (1993)استفاده از روش 
  براي تعيين کل ترکيبات فنولي از معرف 

استفاده شد که نتايج به صورت معادل  1 سيوکالتو‐فولين

با کسر  .ان گرديدبي) به عنوان استاندارد (٢اسيد تانيک
ميزان کل ترکيبات فنولي غير تانني از کل ترکيبات فنولي 

تانن به دست آمد، كه تانن متراکم و قابل هيدروليز بخشي 
ميزان تانن . (Makkar et al., 1993) باشندمي  از آن

 و ميزان تانن قابل Makkar (2000)متراکم بر طبق روش 
 به (Makkar, 2000) نهيدروليز با استفاده از معرف روداني

 ٤و گالوتانين ٣دست آمد، که به دو صورت اسيد گاليک آزاد
گيري ظرفيت رسوب پروتئين ترکيبات اندازه. باشدمي

   . صورت گرفتMakkar (2000)فنولي نيز از طريق روش 
ها مطابق با آزمون گاز توليدي حاصل از تخمير نمونه

جهت . رفت انجام پذيMenke & Steingass (1988) روش
آوري مايع شکمبة مورد نياز از بزهاي نر اخته و جمع

گذاري شده استفاده گرديد و جهت اطمينان از فيستوله
ي يونجه استاندارد استفاده دقت و صحت آزمون، از نمونه

 قابليت هضم بر اساس ميزان گاز توليدي پارامترهاي. شد
با ) ME( انرژي قابل متابوليسم و) OMD( مادة آلي

                                                                                         
1. Folin Ciocalteau  
2 . Tannic acid 
3 . Free Gallic acid 
4 . Gallotannins 

برآورد ) Menke & Steingass )۱۹۸۸ استفاده از معادالت
   .گرديد

OMD= 88/14  + 8893/0  G+ 0448/0  CP + 0651/0  Ash  
ME = 20/2  + 1357/0  G + 057/0  CP + 0029/0  CP2 

  
OMD گرم ماده خشک١٠٠گرم در (؛ قابليت هضم مادة آلي ( ،

G ساعت ٢٤؛ حجم گاز تصحيح شده براي (ml/200 mg of 
DM) ،CP گرم ماده خشک١٠٠گرم در (؛ پروتئين خام ( ،
Ash گرم ماده خشک١٠٠گرم در (؛ خاکستر خام ( ،ME؛ 

  ).مگاژول در کيلوگرم مادة خشک(انرژي قابل متابوليسم 
 افزار آماريها با استفاده از نرم تجزيه واريانس داده

SAS و روية GLM مدل آماري. انجام گرديد Yij=µ+Ti+eij 
 اثر Ti  ميانگين،µگيري شده، کتور اندازهفا Yij که. بود

   .باشد مي اثر خطاeij  سطوح مختلف بقاياي پسته و
   

  نتايج 
هاي  نشان داده شده، جيره۲همانگونه که در جدول 

هاي محلول، ديواره آزمايشي، از لحاظ مقدار کربوهيدرات
سلولز و ليگنين داراي سلولي، ديواره سلولي بدون همي

نتايج تجزيه ). >۰۵/۰P(داري بودند عنيهاي متفاوت
 ساعت و ۲۴شيميايي، ترکيبات فنولي، گاز توليدي در 

 ۳ي آلي بقاياي خشک پسته در جدول قابليت هضم ماده
  . ارائه شده است

بقاياي خشک پسته هاي مختلف تركيبات فنولي بخش
 ٤و ظرفيت رسوب پروتئين تركيبات فنولي در جدول 

ي مورد آزمايش از لحاظ ترکيبات هچهار جير. آمده است
  ). >۰۵/۰P(داري بودند هاي معنيمذکور داراي تفاوت
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   ساعت۲۴ظرفيت رسوب پروتئين تركيبات فنولي، گاز توليدي در , تركيبات فنولي,  تركيب شيميايي‐۳جدول 
 و قابليت هضم ماده آلي بقاياي خشک پسته

 انحراف معيار ميانگين  
 ±۲/۱ ۹۳۸ )يلوگرمگرم در ک(ماده خشك 

 ±۱۵/۱ ۸۹۲ )گرم در كيلوگرم ماده خشك(ماده آلي 
 ±۲۳/۳ ۱۱۱ )گرم در كيلوگرم ماده خشك(پروتئين خام 

 ±۲ ۳۷ )گرم در كيلوگرم ماده خشك(كربوهيدراتهاي محلول 
 ±۱۱۵/۰ ۳۲۰ )گرم در كيلوگرم ماده خشك(ديواره سلولي 

 ±۲۴/۳ ۲۱۳ )وگرم ماده خشكگرم در كيل(سلولز ديواره سلولي بدون همي
 ±۱ ۳/۲۱ )گرم در كيلوگرم ماده خشك(ليگنين 

 ±۵/۴ ۱۹۰ )گرم در كيلوگرم ماده خشك(كل تركيبات فنولي 
 ±۰۵/۲ ۱/۸۱ )گرم در كيلوگرم ماده خشك(كل تانن 

 ±۲۸/۲ ۳۰ )گرم در كيلوگرم ماده خشك(تانن متراكم 
 ±۸/۱ ۱۰۰ )شكگرم در كيلوگرم ماده خ(تانن قابل هيدروليز 

 ±۵۱/۱ ۷۵ ) گرم کل فنوليک۱۰۰گرم در (ظرفيت رسوب پروتئين تركيبات فنولي 
 ±۰۴/۲ ۲/۲۸ )ليتر به ازاي هر گرم ماده آليميلي( ساعت ۲۴گاز توليدي در 

 ±۵۶/۱ ۷/۴۵ (%)قابليت هضم ماده آلي 
   

  
 ي بزهاي مادرجيرهدر ) درصد در کل ترکيبات فنولي( آنها و ظرفيت رسوب پروتئين) ي خشکدرصد در ماده( تركيبات فنولي ‐۴جدول 

 Pارزش   (%)جيره هاي آزمايشي   
  ۱ ٤ ٣ ٢ SEM درجه دوم خطي 

 * * c۵/۴ b۷/۵ a۹/۶ ۳۵/۰ ٠ كل تركيبات فنولي
 * * c۹/۱ b۴/۲ a۳ ۱۴/۰ ٠ كل تانن

 * * c۷/۰ b۹/۰ a۰۹/۱ ۰۵۳/۰ ٠ تانن متراكم
 * * c۳/۲ b۳ a۶/۳ ۱۸/۰ ٠ تانن قابل هيدروليز

 * * c۶/۱۷ b۵/۲۲ a۴/۲۷ ۳۸/۱ ٠ ظرفيت رسوب پروتئين تركيبات فنوليك
    SEM  : ،۱تفاوت معني دار در سطح : *اختالف استاندارد ميانگين:%،ns  :دارعدم وجود اختالف معني.  

  .است% ۵دار در سطح ي وجود تفاوت معنيدهنده    حروف متفاوت در هر رديف نشان
  
  

سرعت ميزان گاز توليدي  ؛)ميلي ليتر(بخش نامحلول قابل تخمير ؛)ميلي ليتر در گرم ماده آلي( ساعت ۲۴ گاز توليدي در ‐۵جدول 
  و قابليت هضم ماده آلي بزهاي مادر) مگاژول در كيلوگرم ماده خشك(؛ انرژي قابل متابوليسم )ميلي ليتر در ساعت(

 Pارزش   (%)جيره هاي آزمايشي   
  ۱ ٤ ٣ ٢ SEM درجه دوم خطي 

 * * a۹/۵۵ a۳/۵۳ b۵/۴۵ c۵/۳۲ ۷۳/۱  ساعت ۲۴گاز توليدي در 
 * * a۴/۹۶ b۷/۹۱ c۲/۸۵ d۳/۷۲ ۸۹/۱ بخش نامحلول قابل تخمير 
 * * a۰۴۸/۰ a۰۴۷/۰ b۰۴/۰ c۰۳/۰ ۰۴/۱ سرعت ميزان گاز توليدي 

 * * a۱/۱۰ a۷/۹ b۸/۸ c۵/۶ ۱۲/۰ انرژي قابل متابوليسم 
 * * a۸/۷۲ a۵/۶۹ b۶/۶۳ c۷/۴۸ ۸۴/۰ يت هضم ماده آليقابل

SEM  : ،۱تفاوت معني دار در سطح : *اختالف استاندارد ميانگين:%،ns  :دارعدم وجود اختالف معني.  
   .است% ۵دار در سطح ي وجود تفاوت معنيدهندهحروف متفاوت در هر سطر نشان

  
  

 )گرم در روز(ها   و افزايش وزن روزانه بزغاله) لوگرم ماده خشک در روزکي( خوراک مصرفي روزانه بزهاي مادر ‐ ۶جدول 
 Pارزش   (%)هاي آزمايشي جيره  

  ۱ ٤ ٣ ٢ SEM درجه دوم خطي 
 * * ١٤٥/٠ a۱ a۹۶/۰ b۷/۰ c۵۸/۰ خوراک مصرفي بزهاي مادر

 ns * ٥٩/١ a۱۵۰ a۱۴۰ b۱۰۱ b ۹۵ ها افزايش وزن بزغاله
    SEM  :۵دار در سطح تفاوت معني: *, ارد ميانگيناختالف استاند%،ns  :دارعدم وجود اختالف معني.  
  . است۰۵/۰دار در سطح ي تفاوت معنيدهندهحروف متفاوت در هر سطر نشان    
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هاي هاي مربوط به آزمون توليد گاز جيرهداده  
 ارائه ٥آزمايشي طي ساعات مختلف انكوباسيون در جدول 

رآورد شده بر اساس گاز توليدي در مقادير ب. شده است
ها  ساعت با افزايش مقدار بقاياي پسته در جيره٢٤زمان 

 ٣هاي  با جيره٢ و١هاي کاهش يافت، به طوري که جيره
  ). >۰۵/۰P(داري نشان دادند  تفاوت معني٤و 

شود، خوراک  مشاهده مي۶همان گونه که در جدول 
ياي خشک پسته مصرفي بزهاي مادر با افزايش مقدار بقا

کاهش يافته و از اين لحاظ بين هر چهار جيره تفاوت 
از سوي ديگر، ). >۰۵/۰P(داري مشاهده گرديد معني

ها نيز با افزايش بقاياي پسته ي بزغالهافزايش وزن روزانه
ي غذايي بزهاي مادر کاهش يافت، به طوري که در جيره

هايي که هاي مربوط به گروهي بزغالهافزايش وزن روزانه
 هاي دريافت را دريافت کردند با گروه۲ و ۱هاي جيره
نشان دادند  داري را تفاوت معني۴ و ۳هاي ي جيرهکننده

)۰۵/۰P<.(  
  

   بحث
 ۸۰مقدار پروتئين خام بقاياي خشک پسته بيشتر از 

 گرم در ۱۱۱ –۱۱۵(گرم در کيلوگرم ماده خشک بود 
اند سطح تو، که اين دامنه مي)کيلوگرم ماده خشک

هاي شکمبه براي رشد  آمونياک مورد نياز ميکروارگانيسم
نتايج به دست . (Norton, 1998) مطلوب آنها را تأمين کند

آمده در اين تحقيق براي ترکيبات شيميايي، ترکيبات 
فنولي، گاز توليدي و پارامترهاي برآورده شده از گاز 

  . ارد مطابقت دBagheripour (2006) هاي توليدي با داده
هاي آزمايشي مقدار با افزايش بقاياي پسته در جيره

هاي محلول، ديواره سلولي، ديواره سلولي کربوهيدرات
. سلولز و ليگنين به طور خطي کاهش يافتبدون همي

همان طور که گفته شد، در تحقيق حاضر بقاياي پسته 
جايگزين بخش يونجه در جيره شده است و از سوي ديگر 

ي سلولي و هاي محلول در آب، ديوارهدراتغلظت کربوهي
سلولز و ليگنين در بقاياي پسته ي سلولي بدون هميديواره

  کمتر از يونجه است، لذا ميزان ترکيبات مذکور در 
غلظت . اند نسبت به شاهد کاهش يافته۴ و ۳، ۲هاي جيره

هاي آزمايشي با افزايش درصد  ترکيبات فنولي در جيره
ايش يافت که علت آن وجود مقادير قابل بقاياي پسته افز

توجهي از ترکيبات مذکور در بقاياي خشک پسته افزوده 

به هرحال، افزايش ترکيبات فنولي . هاستشده به جيره
داري در ميزان گاز توليدي و موجب کاهش معني

يعني گاز توليدي از بخش (پارامترهاي برآورد شده 
م مادة آلي و انرژي نامحلول، سرعت توليد گاز، قابليت هض

 ۲۵بدين صورت که با افزودن . گرديد) قابل متابوليسم
درصد بقاياي خشک پسته به جيرة آزمايشي حجم گاز 
توليدي و پارامترهاي برآورد شده نسبت به جيره شاهد 

داري نداشت، اما با افزودن بقاياي خشک پسته تغيير معني
به طور  درصد پارامترهاي مذکور ۲۵به ميزان بيش از 

رسد مقدار تانن جيره به نظر مي. داري کاهش يافتمعني
 درصد بقاياي خشک پسته به حدي ۲۵پس از افزودن 

هاي  نرسيده که موجب بروز اثرات منفي بر ميکروارگانيسم
محققان ثابت کردند که . شکمبه و قابليت هضم گردد

هاي استفاده از سطوح کم تانن اثر منفي بر ميکروارگانيسم
افزودن . (Min et al., 2005)مبه و فعاليت آنها ندارد شک

هاي  درصد در جيره۷۵ و ۵۰بقاياي خشک پسته به ميزان 
دار پارامترهاي توليد گاز شد آزمايشي موجب کاهش معني

که علت اين امر اثر منفي افزايش ترکيبات فنولي بر 
هاي دستگاه    هاي شکمبه و پيوند آنها با آنزيمميکروب

ش است که سبب کاهش گاز توليدي و قابليت هضم گوار
در تحقيقي نشان داده شده . (Makkar, 2003) شوندمي

اهش که اثر منفي اين ترکيبات بر قابليت هضم مربوط به ک
يعني . ها در حمله به ذرات غذايي استفعاليت ميكروب

  هاي شكمبه، پروتوزوآ و مونومرهاي فنولي بر باكتري
دارند و از اتصال فيبروباكتر ساكسينوژنز با ها اثر سمي قارچ

کنند و در نهايت سبب پايين آمدن سلولز جلوگيري مي
به . (McAllister et al., 1994) گردندقابليت هضم مي
ها با پروتئين خوراک سبب خارج شدن  عالوه، پيوند تانن

هاي شكمبه و پايين پروتئين از دسترس ميكروارگانيسم
، كاهش pHك و به دنبال آن كاهش آمدن غلظت آمونيا

شود  ها و در نتيجه كاهش قابليت هضم ميفعاليت باكتري
(Kumar & Vaithiyanathan, 1990; Kumar et al., 

2001) .  
ي  درصد بقاياي خشک پسته به جيره۲۵با افزودن 
ي خشک مصرفي تغييري نيافت زيرا آزمايشي، ماده

هاي ر ميکروارگانيسماستفاده از سطوح کم تانن اثر منفي ب
 و لذا (Min et al., 2005) شکمبه و فعاليت آنها ندارد

از سوي . يابدقابليت هضم و خوراک مصرفي کاهش نمي
 درصد بقاياي خشک پسته در ۷۵ و ۵۰ديگر، افزودن 



 ۱۳۸۸ ،۱، شماره ۴۰مجله علوم دامي ايران، دوره   ۸۲

هاي آزمايشي، خوراک مصرفي بزهاي مادر را کاهش  جيره
مي است، داد که علت آن اثر منفي اين بقايا بر ضرايب هض

 زيرا بين ضرايب هضمي و خوراک مصرفي در
  نشخوارکنندگان رابطه خطي و مثبتي وجود دارد

(Van Soest, 1994) . يکي ديگر از داليل کاهش خوراک
. (Waghorn et al., 1994) مصرفي، مزه گس تانن است

ي گس احساس نامطلوبي است كه بر اثر تشكيل مزه
هاي بزاقي به  پروتئينها وگليكو هايي بين تانن كمپلكس
آيد و ممكن است بزاق را افزايش و خوشخوراكي وجود مي

- در نتيجه. (Reed, 1995) و مصرف خوراك را كاهش دهد
ي تشكيل اين كمپلكِس موكوپروتئيني، خاصيت ليز 

ي دهان كنندگي بزاق كاهش يافته و باعث خشكي حفره
 نتايج تحقيقات نشان داده خشک کردن پوست. گرددمي

 متراکم و کاهش تانن قابل پسته موجب افزايش تانن
هيدروليز شده اما اثري بر ظرفيت رسوب پروتئين 

لذا تانن متراکم و قابل . ترکيبات فنولي نداشته است
هيدروليز هر دو بر ظرفيت رسوب پروتئين ترکيبات فنولي 

 به طور مشابه،. (Bagheripour et al., 2008) گذارنداثر مي
Hagerman & Klucher (1986)اند که اثرات  گزارش داده
ها عموماً براي تانن ها و پروتئينمتقابل شيميايي بين تانن

  .متراکم و تانن قابل هيدروليز مشابه است
بر اساس نتايج تحقيق حاضر، افزايش وزن روزانة 

 درصد بقاياي پسته را که ۲۵ي حاوي هايي که جيرهبزغاله
داري سه با گروه شاهد تفاوت معنيدريافت نمودند در مقاي

 درصد بقاياي خشک پسته ۷۵ و ۵۰سطوح . نداشت
هاي حاصله در  ي بزغالهموجب گرديد تا افزايش وزن روزانه
  هر هاي مربوط به  بزغاله. مقايسه با گروه شاهد کاهش يابد

چهار گروه تيماري در طي دوره آزمايشي به شير مادر 
ونه تغيير در كميت و كيفيت وابسته بودند، بنابراين هرگ

. تواند بر افزايش وزن آنها مؤثر باشدشير توليدي مي
تحقيقات نشان داده که نوع جيرة مصرفي بر افزايش وزن، 
توليد شير و تركيبات آن مؤثر است و مكانيسم اثر آن از 
طريق تغييراتي است كه در الگوي تخمير شكمبه و 

 قابل متابوليسم به توليدات نهايي حاصل از هضم و انرژي
دار سبب گياهان تانن. (Sutton, 1976) آوردوجود مي

 Decandia) شوندکاهش خوراك مصرفي و توليد شير مي
et al., 1998; Jansman, 1993; Kumar & Singh, 1984; 

Reed, 1995)کاهش در تواند منجر به و اين مسأله مي 
 درصد ۷۵ و ۵۰هاي حاوي ي جيرهتوليد شير با تغذيه

بقاياي خشک پسته و در نتيجه افت افزايش وزن روزانة 
   .ها گرددبزغاله
   گيرينتيجه

اساس نتايج به دست آمده در تحقيق حاضر،  بر
 ۲۵ي مصرفي با بقاياي پسته تا سطح جايگزيني يونجه
ي بزها اثر منفي بر عملكرد آنها و افزايش درصد در جيره

 سبب اثرات منفي سطوح عاملي كه. ها نداردوزن بزغاله
مصرفي بزهاي شيرده و در  يباالتر بقاياي پسته در جيره

هاي آنها شده، باال رفتن ميزان تانن بود، زيرا  نتيجه بزغاله
تحقيقات نشان داده که تانن متراکم و تانن قابل هيدروليز 
هر دو بر ظرفيت رسوب پروتئين ترکيبات فنولي مؤثرند و 

ها عموماً ها و پروتئين بين تانناثرات متقابل شيميايي
 براي تانن متراکم و تانن قابل هيدروليز مشابه است
(Hagerman & Klucher, 1986; Bagheripour et al., 

2008).  
  
REFERENCES  
1. Abrishamizadeh, M. H. (1994). Iran pistachio, Historical recognition (1st ed.). Iran: Iran University Press. 

(In Farsi). 
2. AOAC. (1990). Official methods of analysis, (15nd ed.). Association of official analytical chemists. United 

States: Washington, D. C. 
3. Bagheripour, E. (2006). The effect of drying and silage on the phenolic compounds and nutritive value of 

pistachio by-products hull. M.Sc. Thesis, Tarbiat Modares University, Tehran. (In Farsi) 
4. Bagheripour, E., Rouzbehan, Y. & Alipour, D. (2008). Effects of ensiling, air-drying and addition of 

polyethylene glycol on in vitro gas production of pistachio by-products. Animal Feed Science and 
Technology, 146, 327-336.  

5. Decandia, M., Molle, G., Sitzia, M., Cabiddu, A., Ruiu, P. A., Pampiro, F. & Pintus, A. (1998). Effect of 
PEG on browsing behavior and performance of late lactating goats. In: Proceedings of FAO/CIHEAM 
meeting on the Nutrition of Sheep and Goats, 3-5 September, Grignon, France, Pp. 147-150. 

6. Deriaz, R. E. (1961). Routine analysis of carbohydrates and lignin in herbage. Journal of the Science of 
Food and Agriculture, 12, 152-159. 

7. Fazaeli, H. (2005). Determination of the digestibility and voluntary intake of diet containing different 
proportions of dried pistachio by-products. Animal Science Research Institute, Karaj. (In Farsi). 



 ۸۳  ...  تغذيهكاربرد بقاياي خشك پسته در:  و همكارانمير حيدری  

8. Foroughameri, N. (1997). Determination of nutritive value and digestibility of ensiled and dried pistachio 
hulls. M. Sc. Thesis, Isfahan University of Technology, Isfahan. (In Farsi) 

9. Hagerman, A. E. & Klucher, K. M. (1986). Tannin-protein interactions. In: Plant Flavonoids in Biology and 
medicine: Biological, Pharmacological and Structure Activity Relationships; Cody, V.; Middleton, E., 
Harborne, J. eds.; Alan R. Liss, Inc.: New York, Pp. 67-76. 

10. Jansman, A. J. M. (1993). Tannins in feedstuffs for simple-stomached animals. Nutrition Research Reviews, 
6, 209-236.  

11. Kumar, R. & Singh, M. (1984). Tannins, their adverse role in ruminant nutrition. Journal of Agricultural 
and Food Chemistry, 32, 447-453. 

12. Kumar, R. & Vaithiyanathan, S. (1990). Occurrence, nutritional significance and effect on animal 
productivity of tannins in tree leaves. Animal Feed Science and Technology, 30, 21-38.  

13. Kumar, M. R., Tiwari, D. P. & Kumar, A. (2001). Effect of undegradable dietary protein level and plane of 
nutrition on lactation performance in crossbred cattle. Asian-Australian Journal of Animal Science, 18, 
1407–1413.  

14. Makkar, H. P. S. & Singh, B. (1993). Effect of storage and urea addition on detannification and in sacco dry 
matter digestibility of mature oak (Quercus incana) leaves. Animal Feed Science and Technology, 41, 
247-259. 

15. Makkar, H. P. S. (2000). Quantification of tannins in tree foliage. Animal Production and Health Section 
International Atomic Energy Agency. Wagramer Strasse 5, P.O. Box 100. A-1400 Vienna, Austria. 

16. Makkar, H. P. S. (2003). Effects and fate of tannins in ruminant animals, adaptation to tannins, and 
strategies to overcome detrimental effect of feeding tannin-rich feeds. Small Ruminant Research, 49, 241–
256. 

17. McAllister, T. K., Bae, H. D., Muir, A., Yanke, L. J. & Cheng, K. J. (1994). Effect of birdsfoot trefoil 
condensed tannins on endoglucanase activity and the digestion of cellulose filter paper by ruminal fungi can. 
Journal of Microbiology, 40, 298-305.  

18. Menke, K. H. & Steingass, Y. H. (1988). Estimation of the energetic feed value obtained from chemical 
analysis and in vitro gas production using rumen fluid. Animal Research and Development, 28, 7–55. 

19. Min, B. R., Hart, S. P., Sahlu, T. & Satter, D. L. (2005). The Effect of Diets on milk production and 
composition, and on lactation curves in pastured dairy Goats. Journal of Dairy Science, 88, 2604-2615. 

20. Norton, B. W. (1998). The Nutritive value of tree legumes. In: Gutteridge, R. C., Shelton, H. M. (Eds.), 
Forage Tree Legumes in Tropical Agriculture. Tropical Grassland Society of Australia Inc, Queensland, 
Australia.  

21. Reed, J. D. (1995). Nutritional toxicology of tannins and related polyphenols in forage legumes. Journal of 
Animal Science, 73, 1516–1528. 

22. Saadatnoori, M. (1983). Production of dairy animals (goat and buffalo). Iran: Ashrafi Press. (In Farsi) 
23. Seied Moemen, S. M. (2001). Study of the effects of different levels of pistachio by-products on the 

performance of Raini Goat. M. Sc. Thesis, Islamic Azad University of Tehran, Tehran. (In Farsi) 
24. Shakeri, P., Fazaeli, H. & Foroughameri, N. (2004). The utilization of pistachio by-products in the ration of 

finishing Kermani lambs breed. In: Proceedings of the 1st Iranian congress on animal and aquatic sciences, 
University of Tehran, Faculty of agriculture, Karaj, Iran, Pp. 243-246. (In Farsi) 

25. Sutton, J. D. (1976). Principles of Cattle Production (1nd ed.). Energy supply from the digestive tract (Pp. 
121–143). London: Swan, H. & Broster, W. H. ed. Butterworths. 

26. Tekasi, M. V., Fazaeli, H. & Foroughameri, N. (1998). Studies on the utilization of ensiled pistachio by-
products in the ration of dairy cows. Kerman Agricultural and Natural Resources Research Center. 
Available In: Iranian Research Institute for Scientific Information and Documentation. (In Farsi). 

27. Vahmani, P. & Naserian, A. A. (2005). Pistachio hull as a feed ingredient for lactating dairy goats. In: 
Proceedings of the British Society of Animal Science, York, England, p. 126. 

28. Van Soest, P. J., Robertson, J. B. & Lewis, B. A. (1991). Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber 
and non-starch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science, 74, 3583– 3597. 

29. Van Soest, P. J. (1994). Nutritional Ecology of the Ruminant (2nd ed.). United States: Cornell University 
Press. 

30. Waghorn, G. B., Wang, Y., Douglas, T. N. & Wilson, G. F. (1994). The effects of condensed tannins in lotus 
corniculatus upon nutrient metabolism and upon body and wool growth in grazing sheep. Proceeding New 
Zealand Society of Animal Production, 54, 219-222. 

 
 


