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چکیده
زمینه مطالعه :استفاده مناسب و بهینه از ضایعات باغی در خوراک گوسففناا رفاوار

هددف :در ایف حقيیف حجزیفه

رذیا شکمبه ا غالف خارجی سه رقم بادام روست کاغذ  ،مامایی و سنگی و اثا آ ها با عملکاد راوار گوسفنا حعیفی
گادیا روش کار :حجزیه رذیا ماده خشك غالف خارجی ارقام مختلف بادام به روش کیسه ها نایلونی حعیفی گادیفا
به منظور بارسی حأثیا غالف بادام با عملکاد رشا و راوار باهها از حعااد  28رأس باه نفا رفا بختیفار بعفا از شفیا
گیا و سطوح مصاف  40 ،20 ،0و  60درصا غالف بادام مامایی به جفا علوهفه اسفتفاده شفا نتدای  :حففاوت حجزیفه
رذیا غالف خارجی ارقام مختلف بادام در زما ها انکوباسیو  ،8 ،4 ،0و  16ساعت معنی دار بفود ( ،)P<0/05امفا در
زما ها  72 ،48 ،24و  96ساعت هاقا اخفتالف معنفی دار بودنفا اهفزای

وز باههفا درگاوههفا شفاها 2 ،1 ،و 3بفا

سطوح مصاف  40 ،20 ،0و  60درصفا غفالف بفادام در جیفاه بفه حاحیفب  235 ،223 ،220و  262گفام و ضفایب حبفای
خوراک آ ها به حاحیب  8/9 ،8/9،7/3و  7/23بفود کفه بفی حیمفار شفاها بفا حیمفار  3در هفا دو مفورد اخفتالف معنفیدار
( )P<0/05وجود داشت نتیجه گیری نهایی :به طور کلی استفاده از غالف خارجی بادام در جیاه حأثیا سویی با عملکاد
راوار نااشته و به دری حجزیه رذیا مناسب و دارا بود اثاات مثبت در حغذیه و عملکاد راوار می حوا آ را حفا میفزا
 60درصا جایگزی علوهه جیاه نمود
واژگان کلیدی  :باه ها راوار  ،حجزیه رذیا  ،عملکاد راوار ،غالف خارجی بادام

متعادل حامی نمود ( هیضی  1382و نورارهی  )1384غالف

مقدمه
در سالها

اخیا به موازات اهزای

مقصوالت کشاورز

و باغی ،هاآوده ها

حوریا

بادام 1یکی از مواد خوراکی و ضایعات باغی است که رس

جانبی

از باداشت میوه ،قسمتی که در اثا خشك کاد از اطااف

متنوعی نیز حوریا می گادد ،با حوجه به رتانسی

روست سخت جاا میگادد غالف نامیاه می شود نسبت

نشخوارکنناگا در استفاده از مواد خوراکی مختلف

وز غالف ،روست و مغز در بادام به حاحیب 25 ،50و 25

در صورت استفاده صقیح از ای هاآوردهها می

قیمت علوهه و سایا منابع

در صا است با حوجه به اهزای

حوا بخشی از خوراک مورد نیاز آ ها را از مواد
خوراکی غیا معمول و در قارب جیاهها

غذایی

1

- Almond hull
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معموری و متااول خوراک دام می حوا
بادام به عنوا

از غالف

روش حعیففی حجزیففه رففذیا مففواد خففوراکی در شففکمبه را

رس ماناه مقصوالت باغی در

اساس مناسبی باا ارزیابی ارزش غفذایی خوراکهفا ذکفا

خوراک دام استفاده نمود (آگیوالر و همکارا

کادهانففا ( اورسففکف و همکففارا  1988و شففم و همکففارا

 )1984حوریا بادام دنیا در سال  2008میالد

 )1955حجزیه رذیا  NDFعلوههها عام مهمی در بفاآورد

 2112815ح

بوده است (یارچی و گارگا)2010

ارزش اناژ آ هاست حاکیبات دیواره سلوری در ای نفوع

ایاا بعا از آمایکا ،اسپانیا ،سوریه و ایتاریا ،رنجمی

مواد خفوراکی مهمتفای جفز مفواد مغفذ و حعیفی حجزیفه

کشور بزرگ حوریا کنناه بادام است در سال 1387

رذیا آ هفا ،خصوصفات میفزا حجزیفه شفکمبها آ هفا از

در ایاا و استا چهارمقال و بختیار به حاحیب

عوام موثا و مهم در بفاآورد ارزش انفاژ خفوراک مفی

 192200و  12600ح انواع بادام و به همی میزا

باشا ( ) 1991 NRCاز حجزیه رذیا  NDFبه عنوا مفاری

نیز غالف بادام حوریا شاه که در سالها
مياار آ

به صورت حصاعا

اهزای

آیناه

می یابا (

بففاا بففاآورد گنجففای

هیزیکففی خوراکهففا در شففکمبه و

ظاهیت مصاف نشخوارکنناگا استفاده می شود (مادسفنز

وزارت جهاد کشاورز )1387

و ورپالنفا  ; 1994استنسفین و همکفارا  ) 1994بفه علففت

بففا خففالف بسففیار از رسمانففاها مقصففوالت

بوجود آما مسای ریچیاه در حعیی ماده خشفك مصفاهی

کشاورز نظیا حفارفهها و ضفایعات آ میفوهگیا ،

و حجزیه رذیا  NDFعلوههها بفه روش اسفتفاده از میفوا

غالف بادام در هنگام باداشت مقصول بفه صفورت

زناه ،اناازهگیا ای شاخص ها به روش آزمایشگاهی یا

خشك می باشا درصا رطوبت رفایی  ،ممف و نيف

 in situبهتا و مناسب حا است

آسا  ،کم هزینفه و قفارت مانفاگار زیفاد ،موجفب

گاچه غالف بادام به عنوا خوراک کمکی نشخوار کننفاگا

جذابیت و استفاده از آ به عنوا خفوراک مصفاهی

استفاده می شود امفا در بفاره حجزیفه رفذیا و اثفا آ بفا

نشففخوارکنناهگا گادیففاه اسففت ( ریففا و بففااو

عملکاد رفاوار میوانفات دامهفا مصفاف کننفاه اطالعفات
حعیی حجزیه

 )1988بارسیها نشفا مفی دهفا کفه غفالف بفادام

زیاد وجود ناارد هاف از انجام ای آزمای

دارا  24 -20درصا  ADFبفوده ( یفارچی  ) 2011و

رذیا غالف بادام ،بارسی عملکاد رشفا و رفاوار دامهفا

به همی دری به عنفوا مفاده خفوراکی کنسفانتاها

رفففاوار بفففه منظفففور اسفففتفاده بهینفففه از آ در جیفففاه

مورد حوجفه قفاار گاهتفه اسفت (موریسفو )1957

نشخوارکنناگا بود

باخی از مواد مغذ غالف خارجی بفادام در جفاول
 1نشا داده شاه است

مواد و روشها

مطارعات نشا دادهانا که آسیا کاد غالف بفادام

جهت حعیی حجزیه رذیا غالف خارجی بفادام ،از رقمهفا

حأثیا با میزا مصاف نااشته ،امفا قابلیفت هضفم

روسفت کاغفذ  ،مامفایی و سفنگی در اسفتا چهارمقفال و

اریاف خام و ماده آری کم می شود (آریبز و همکفارا

بختیار استفاده گادیا بفای منظفور بفاا حعیفی حجزیفه

 )1983درصا مواد مغذ  ،اریاف خام ،راوحئی خام،

رذیا رقمها مذکور ساریانه حعااد  27نمونه ( هفا رقفم 9

عصاره عار از نیتاوژ  ،چابی خام ،هیبا قاب مف

نمونه) با وز ماود یفك کیلفوگام ،در دو سفال متفواری از

در مقلول خنثی ( ) NDFو قابلیت هضم ماده خشفك

مزارع متفاوت و به روش حصادهی اخذ گادیا باا بارسی

(  ) DMDغففالف بففادام قففبالت حعیففی شففاه اسفففت

عملکاد راوار باهها با مصاف غالف بفادام از رقفم مامفایی

(سکیوایاا و ریو  ;1970آگیفوالر و همکفارا ; 1984

استفاده شا

ریا و بفاا  ;1988ویفا  )1951حعفااد از مقييفی
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استفاده از جااول (ا آرسی  ) 1991چهار جیاه غفذایی بفا

تعیین تجزیه پذیری
حجزیه رذیا ماده خشك غالف خارجی ارقام بفادام
روست کاغذ  ،مامایی و سنگی بفه روش کیسفهها
نایلونی حعیی شا بای منظور از هاکاام از نمونهها
سه حکاار رو چهار گوسفنا هیسفتوره شفاه کفه بفا
جیاه  60درصا علوهه و  40درصا کنسانتاه ماو
 2/4مگاکارا در کیلوگام اناژ قابف هضفم و 9/4
در صففا رففاوحئی خففام در سففطح حغذیففه نگهففاار ،
استفاده گادیا

( ، 1991 NRCونزانت و همکفارا

 ) 1998کیسهها به کار رهتفه رلفی اسفتا ،بفا قطفا
مناهذ  50-40میکاو و با ابعاد  25سانتی متامابع،
با مياار  250میلیگام غالف بادام با انفاازه آسفیا
شاه 4میلیمتا و در زما ها انکوباسفیو 8 ، 4 ،0
 72 ، 48 ،24 ،16 ،و  96سففففاعت آزمففففو گادیففففا
( ) 1992 AFRCرس از انجام ماام حجزیه رفذیا
و حوزی نهایی مياار مفاده باقیمانفاه در هفا کیسفه،
باا باست آورد نسبت نارایا شا  ،مياار نارایفا
شاه هفا نمونفه بفا ميفاار اوریفه حيسفیم (ونزانفت و
همکارا  ) 1998و با استفاده از میانگی سفه حکفاار
میانگی واما باا ها نمونه باست آما
بررسی عملکرد رشد و پروار
باا بارسی عملکاد رشا باهها راوار با مصفاف
غففالف بففادام در جیففاه ،از  28رأس بففاه نففا رففا
بختیار شیا گیا شاه با میفانگی وز زنفاه 0/6
 34/9 ±کیلففوگام اسففتفاده شففا باههففا از یففك گلففه
خایاار و به طور حصادهی به چهار گاوه  7رأسفی
حيسیم و در جایگاههفا انففااد قفاار گاهتنفا هفا
گففاوه بففه یکففی از سففطوح مصففاف  40 ،20 ،0و 60
درصا غالف بادام بفه جفا علوهفه جیفاه ( یونجفه)
اختصاص یاهت
جیره های غذایی و روش خوراك دادن
بااساس امتیاجات باهها راوار با حوجه به سف ،
جنس و میزا اهزای

25

وز روزانه مورد انتظفار ،بفا

اناژ و راوحئی یکسا  ،به حاحیب ماو  2/5مگاکارا بفا
کیلو گام ماده خشك انفاژ قابف سفوخت و سفاز و 14/7
درصففففففا رففففففاوحئی خففففففام هامورففففففه گادیففففففا
( جاول  )2رس از مات  14روز دوره عادترذیا باهها به
جیاه جایا ،حغذیفه دوره اصفلی آزمفای

بفه مفات  90روز

انجام شا باا ای منظور ،خوراک مورد نیاز ها رأس باه
با حوجه به نوع جیاه و وز زناه آ  ،روزانه در سفه نوبفت
ب فه صففورت کففامالت مخل فوط2و آزاد3در اختیففار باههففا قففاار
گاهففت رففس مانففاه خففوراک هففا روز صففبح قب ف از حغذیففه
صبحگاهی ،جمع آور گادیا خوراک مصاهی و رس ماناه
ها رأس باه در دورهها  15روزه حوزی و نمونفههایی از
ها کاام باا حعیی مواد مغذ موجفود در آ هفا باداشفت
شا به منظور حعیی و بارسی رونا رشا ،مصاف خوراک،
ضایب حبای خوراک و اهفزای

وز روزانفه ،هفا  15روز

یكبار رس از رعایت  12ساعت گاسفنگی ،باههفا حفوزی و
اطالعات آ ها ثبت گادیا
تجزیه و تحلیل اطالعات
باا

حجزیه و حقلی اطالعات مابوط به حجزیه رذیا ،

میزا

روزانه و ضایب

خوراک مصاهی ،اهزای

وز

حبای خوراک از روش  GLMبانامه ( SAS )2001و طاح
کامالت حصادهی استفاده گادیا بارسی آمار عملکاد راوار
حوسط مال [ ]1و حجزیه رذیا غالف بادام حوسط مال []2
صورت گاهت
مال[]1

Yij = µ+ Ai + b( X ij -x..)+ eij
Yij=μ+Ai+ei

مال []2
در ای مالها:
 =Yijاثا ها یك از مشاهاات رو صفت
 =µمیانگی جمعیت
 =Aiاثا  iامی حیمار
 =bضایب حابعیت وز کشی ها

مختلف دوره راوار و

ضایب حبای غذا از وز با در شاوع راوار
2

. TMR

. Ad libitum3
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 = X ijوز در شاوع راوار باا ها یك از باه ها

در مال[ ]1وز باه ها در شاوع آزمای

 = X..میانگی وز در شاوع راوار

وارد مال گادیا

به عنوا کواریت

 =eijاثا خطا حصادهی
جدول  -1برخی از مواد مغذی غالف خارجی بادام ( درصد ماده خشک).
واریته

راوحئی خام

اریاف خام

دیواره سلوری

دیواره سلوری

ریگنی

خاکستا

اناژ قاب هضم*

منبع

باو همی سلورز
کاماشیال

6/2

15/1

29/2

15/4

10/7

7/4

2/3

آکیوالر 1981

نپالس

5/7

21/2

29/9

18/3

11/8

7/6

2/45

آکیوالر 1981

نانپای

3/9

13/3

28/2

19

3/6

2/6

2/45

هاماس 1993

7

13/5

21/1

13/7

4/1

12

--

نورارهی 1384

دیا گ هارس

*مگاکارا در کیلوگام ماده خشك

جدول  -2درصد مواد خوراکی ،ترکیب و برخی مواد مغذی جیره های آزمایشی (برحسب ماده خشک).
درصا جایگاینی غالف بادام به جا علوهه جیاه

مفففواد اوریفففه و مشخصفففات
جیاه

0

20

40

60

یونجه

40

32

24

16

کنجاره رنبه دانه

5

8

12/5

16

جو

39

35/5

32/5

29/5

سبوس گنام

12

12

12

12

غالف بادام

0

8

16

24

مکم ویتامی وموادمعانی

3

2/8

2

1/2

نمك

1

1

1

1

درصا علوهه

40

40

40

40

درصا کنسانتاه

60

60

60

60

14/7

14/7

14/6

14/7

2/5

2/5

2/5

2/4

راوحئی خام
انفففاژ قابففف متابورسفففیم
(مگاکارا در کیلوگام )

شکمبه حجزیه نشاه است در ارقام مامایی و روست

نتای و بحث

کاغذ

تجزیه پذیری غالف بادام
با حوجه به کینتیك حجزیه در شکمبه و هما گونه که در
جاول  3مشاهاه می شود بیشتای
رذیا

بخ

درصا حجزیه

مقلول یا هاکتور  aدر ماده خشك غالف

خارجی بادام در ارقام سنگی و روست کاغذ مشاهاه
می گادد که با بادام مامایی دارا حفاوت معنی دار می
باشنا ( )P0/05بیشتای در صا حجزیه رذیا بخشی
که دارا رتانسی نارایا شا است (هاکتور  ) bاما در

مشاهاه می گادد و با نمونه سنگی حفاوت

معنیدار ( )P0/05دارد هاکتور غیا قاب حجزیه ماده
خشك غالف انواع بادام در یك مقاوده مشابه بود
بیشتای

میزا

حجزیه رذیا

مؤثا غالف بادام در

شکمبه در بادام مامایی ،روست کاغذ و سنگی بود و
حفاوت بی

سنگی با ارقام مامایی و روست کاغذ

معنیدار بود ( )P0/05ساعت عبور یا ضایب  kدر
همه موارد یکسا و به میزا  0/05در صا در نظا

تعیین تجزیه پذیري غالف بادام و اثر آن بر عملکرد پرواري گوسفند لري بختیاري

گاهته شا با اساس جاول  4میانگی ک حجزیه رذیا
بادام سنگی کمتا از بادام مامایی و روست کاغذ
اختالف بی
میزا

انکوباسیو

مؤثا ارقام مختلف بادام در ای
و

ميادیا گزارش شاه حوسط یارچی و گارگا ( )2010بود.

آ ها معنیدار ( )P0/05بود باالحای
در ارقام مختلف بادام در زما

ساعت حخمیا زیادحا می

 48ساعت به بعا و کمتای
 4ساعت ماص

مذبور با سایا زما ها

آ

در

گادیا که حفاوتها
معنیدار

انکوباسیو

مابوط گادد و موجب اهزای
شود

در صا حجزیه رذیا ماده خشك رقمها مختلف غالف
بادام در زما ها

( )P0/05بود

کیسهها

مطارعات ارسکف و همکارا ( )1988نشا داد که می-

مات زما

حوا

آزمای

بیشتا از

ای مسئله می حوانا به  NDFو  ADLکمتا ای رقم ها

حجزیه رذیا

انکوباسیو

27

از ضاایب حجزیه رذیا

باا

باآورد ارزش

غذایی و خوراک اختیار در میوانات استفاده نمود در
مقلول

ای رابطه گزارش شاه که حجزیه رذیا بخ

یا هاکتور  aماده خشك غالف بادام در ميایسه با یونجه
بیشتا از ميادیا ای آزمای

بود (یارچی و کارگا 2010

) ای علت می حوانا به مقتویات کمتا

NDFو ADF

نمونهها مابوط گادد که در نتیجه موجب اهزای
خشك مصاهی می گادد در ای آزمای
آ ها مشابه بود اما ،حجزیه رذیا

نایلونی ( جاول  )4نشا داد که با اهزای
حا  72ساعت درصا حجزیه

انکوباسیو

و سپس کاه

رذیا ماده خشك اهزای

می یابا در

صا حجزیه رذیا ماده خشك انواع رقم ها در زما ها
مختلف انکوباسیو

رونا مشابه داشت و کمتای

بیشتای میزا حجزیه رذیا
در انکوباسیو ها

و

در ها سه رقم به حاحیب

 4و  72ساعت دیاه شا بااساس

جاول مذکور میانگی

ک درصا حجزیه رذیا

ماده

ماده

خشك غالف بادام سنگی کمتای و در غالف بادامها

میزا  NDFو

و مامایی مشابه و به طور معنی دار

ADFغالف بادام سنگی بیشتا از بادام مامایی و
بخ

متفاوت انکوباسیو

با روش

ADL

مقلول یا

روست کاغذ

بیشتا از بادام سنگی بود ( )P0/05میزا حجزیه شا
ماده خشك غالف بادام در آزمای

یارچی (  ) 2011در

هاکتور  aغالف بادام سنگی بیشتا بود ،ای مسئله ماکی

زما ها

از آ است که  NDFآ می حوانا بیشتا از نوع اریاف

حاحیب  76/3 ،71/5 ،71/5 ،47/8و  77/4درصا و حوسط

غیاعلوهها یا قاب حجزیه باشا میزا  ADLاز عواملی

شورتز و همکارا ( )1993در انکوباسیو  24ساعت 56

است که بخ

دارا رتانسی حجزیه ( ) bماده خشك را

بیشتا حقت حأثیا قاار می دها و موجب می گادد که در
صا زیادحا

از ای

بخ

وارد روده کوچك شود

وجود حاکیبات متفاوت که باعث کاه
در گونهها

انکوباسیو  72 ،48 ،24 ،4و  96ساعت به

درصا گزارش گادیا که از میزا باست آماه در ای
آزمای
اختیار

بسیار رائی حا است ای علت موجب مصاف
خوراک بیشتا

می گادد ،در ای

حجزیه و حخمیا

گزارش شاه است که منابع هیبا غیاعلوهه ماننا غالف

مختلف یك نوع خوراک می گادد از

میوانات به رامتی قاب دستاسی و هضم

عواملی هستنا که می حواننا در ای زمینه موثا باشنا

بادام باا

بوده و رذا قابلیت هضم غذا حقت حأثیا قاار می گیاد

رذا میزا نارایا شا نسبتآ کمتا هاکتور  bدر بادام

(وارگا  )2006در ای

سنگی نشا می دها که نسبت زیادحا از  NDFمنابع

گزارش کادنا که قابلیت هضم مواد مغذ

غیاعلوهها

رابطه

ای خوراک حقت حخمیا شکمبه ا

میگیاد و در نتیجه اسیا چا

بیشتا

قاار

در شکمبه

حوریا میشود (ا آر سی  ) 1991در صا حجزیه رذیا

جیاه بزها

شیا

راستا ریا و بااو

()1988
مختلف در

با مصاف  25و  35درصا غالف

بادام رائی  ،اما ماده خشك مصاهی باال بود
در حکنیك حوریا گاز که به عنوا شاخص مناسبی باا
حجزیه رذیا

کابوهیاراتها در نظا گاهته می شود،
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مجم گاز حوریا

هاکتور خوبی باا

هضم ،حجزیه رذیا

باآورد قابلیت

مقصوالت نهایی و حوریا راوحئی

میکاوبی به روش درو شیشها
اساسات گاز حوریا

بیشتا از غالف انار است ،قاعاحاٌ بایستی قابلیت هضم
آ کمتا باشا ،اما با اساس نتایج مذکور ،قابلیت هضم

است در ای روش

غالف بادام در ميایسه با انار بیشتا بود به نظا

نتیجه حخمیا کابو هیاراتها به

می رسا ای مسئله به دری میزا کمتا یا عام وجود

استات ،راوریونات و بوحیاات است (آکینفمی و همکارا

حاکیبات هنلی درغالف بادام نسبت به غالف انار می

 )2009استفاده از حکنیك حوریا گاز در غالف بادام رقم

باشا

ها

ربیع و مامایی نشا داد که ساعت حوریا گاز در

ای

بوسیله

رقمها

متفاوت

کابوهیاراتها

بود

و

امتماالت

مقلول حقت حأثیا قاار می گیاد

ای

مطارب با گزارشها

( )1990مبنی با اهزای
کاه

میزا

حان

هارا -ساراانا و همکارا
قابلیت هضم ماده خشك با

مطابيت دارد به طور کلی خطا

(جعفا و همکارا  )2011هیضی ( )1382قابلیت هضم

معیار باال باست آماه باا حجزیه رذیا ماده خشك

ماده خشك غالف انار سیلو شاه را در زما ها

غالف بادام در زما ها متفاوت انکوباسیو مؤیا ای

انکوباسیو  24و  48ساعت به حاحیب  70/4و 74/7

است که با استفاده از روش ها مختلف مایایت حغذیه

درصا گزارش نمودنا که از میزا باست آماه باا
غالف

بادام

علیاغم ای

ای

در

که میزا

کمتا

آزمای

بود

 NDFو  ADFدر غالف بادام

می حوا در میزا حجزیه رذیا

و نارایا شا ماده

خشك غالف بادام در دستگاه گوارش و بهاهبادار
بهینه ار آ حغییاات زیاد ایجاد نمود

جدول  – 3پارامترهای تجزیه پذیری تعیین شده به روش کیسه های نایلونی
درصا حجزیه رذیا
حعااد حکاار

هاکتورa

هاکتورb

هاکتورc

حجزیه رذیا مؤثا

ضایب( kساعت عبور)

مامایی

3

*43/6b

46/7 a

0/09

74/6 a

0/05

سنگی

3

48/5a

39/6 b

0/07

72/2 b

0/05

روست کاغذ

3

a

46/2

a

45/6

0/08

a

74/3

0/05

SE

-

1±/4

1±/7

0±/01

0±/8

--

انواع غالف بادام

*میانگی ستو ها داخ ها گاوه به جز آ هایی که دارا ماوف مشابه هستنا دارا اختالف آمار معنی دار می باشنا ()P0/05

عملکرد پروار

( )P0/05ای مسئله به بهفاه بفادار بهینفه از غفالف

هما گونه که جاول  5نشا می دها ،وز شاوع راوار

بادام حوسط دام به دری قابلیت هضم بیشتا ماده خشك

یکسا و هاقفا اخفتالف معنفیدار

آ در ميایسه با علوهه یونجه مابوط می شفود در ایف

بود ،اما کمتای و بیشتای وز رایفا دوره رفاوار بفه

ارحباط گزارش شاه کفه کابوهیفاراتها غیفا هیبفا

حاحیب در گاوهها شاها و  3مشفاهاه و اخفتالف بفی

( ) NFCغالف بادام  3/5باابفا بیشفتا از علوهفه یونجفه

آ ها نیز معنیدار ( )P0/05بود گاوه شاها و مصاف

( 51/8در صا در ميایسفه  )14/4و میفزا  NDFو

کنناه  60درصا غالف بادام به جفا علوهفه بفه حاحیفب

آ بهطور معنی دار کمتا است (یارچی  ;2011گتاچو

در گاوهها آزمای

کمتففای و بیشففتای اهففزای

وز روزانففه را بففه خففود

اختصاص و اختالف بی آ ها نیز معنیدار بود

ADF

و همکارا  2004و درتفاز و همکفارا  )1997همچنفی
درصا قابلیت هضم ماده خشفك غفالف بفادام در حمفام
ساعتها مختلف انکوباسیو و قابلیت هضم  NDFآ

29

تعیین تجزیه پذیري غالف بادام و اثر آن بر عملکرد پرواري گوسفند لري بختیاري

در انکوباسیو  96ساعت به طور معنی دار بیشفتا از

و بففاا ( )1988نشففا دادنففا کففه اهففزای

علوهه یونجفه بفود (یفارچی  )2011حفأثیامجموع عوامف

بزها شیا آرفپ بفا جیفاه مفاو  35درصفا غفالف

هوق موجب اهزای
در نتیجه اهزای

وز روزانففه

راناما اسفتفاده از غفالف بفادام و

بادام بیشتا از میزا مصاف  25درصفا آ بفود مفاده

وز بیشتا دامها در حیمار با مصفاف

خشك مصاهی روزانه در گاوههفا مختلفف یکسفا و
اختالف معنیدار بی آ ها وجود نااشت () P 0/05

 60درصا غالف بادام شاه است هماننا ای حقيی ریفا

جدول  - 4میانگین کل ،میانگین و خطای معیار درصد تجزیه پذیری ماده خشک انواع غالف خارجی بادام به روش کیسه های
نایلونی در زمانهای مختلف انکوباسیون
انواع بادام
دوره انکوباسیو ساعت

حعااد

مامایی

سنگی

0

9

*43±1/7Be

49/2±1/7Ae

47/3±1/7Ad

4

9

61/1±1/7Ad

58/9±1/7Ad

60/2±1/7Ac

60/1±0/97 e

8

9

65/8±1/7Ac

63/1±1/7ABc

61/2±1/7Bc

63/3±0/97d

16

9

82/5±1/7ABb

78/6±1/7Bb

83/4±1/7Ab

81/5±0/97c

24

9

85/5±1/7Ab

81/4±1/7Bb

86/7±1/7Ab

84/5±0/97b

48

9

90/8±1/7Aa

87/3±1/7Aa

91/1±1/7Aa

89/7±0/97a

72

9

90/6±1/7Aa

87/8±1/7Aa

91/3±1/7Aa

89/9±0/97a

96

9

89/2±1/7Aa

87/4±1/7Aa

90/5±1/7Aa

89/1±0/97a

میانگی ک

72

●76/1±0/35A

74/2±0/35B

76/5±0/35A

----

روست کاغذ

میانگی ک
46/5±0/97f

*میانگی ستو ها داخ ها گاوه به جز آ هایی که دارا ماوف مشابه هستنا دارا اختالف آمار معنی دار می باشنا ()P0/05
●میانگی ها در ها ردیف به جز آ هایی که دارا ماوف مشابه هستنا دارا اختالف آمار معنی دار می باشنا ()P0/05

بهتفففای ضفففایب حبفففای خفففوراک در گفففاوه  3و

که می حوا آ را از عوام مهم و موثا در کفاه

نامناسبحای آ در گاوه شفاها بفود و بفی گفاوه

حبای خوراک با مصاف غالف بادام دانست در ایف مفورد

شففاها بففا گاوههففا  2و  3اخففتالف معنففی دار

گزارش شاه که اناژ قاب متابوریسم غالف بفادام معفادل

( )P0/05وجود داشت وجودکابوهیاراتها غیفا

جو بوده و به جا خوراک کنسفانتاها در حغذیفه دامهفا

هیبا و هیباها بفا زنجیفا کوحفاه در غفالف بفادام

راوار قاب استفاده است (آگیوالر و همکارا )1984

درمقاوده  55 -50/5درصا ماده خشفك (گتفاچو و

در حقيی انجام شاه با استفاده از بزهفا کیلفیس4و جیفاه

همکارا  ،)2004قابلیت هضم مناسب ماده خشفك و

ماو  20و  40درصا کاه گنام یفا غفالف بفادام و روسفت

معففففففففففففففففففادل یونجففففففففففففففففففه در روش

سخت آ  ،نتایج نشا داد که ماده خشك مصفاهی ،قابلیفت

کیسففه هففا نایلونی(یففارچی  )2011موجففب بهففاه

هضم ماده خشك و سایا رارامتاهفا خفونی بفه اسفتثنا

بادار مطلو از اناژ ای ماده خفوراکی گادیفاه

ضفایب

4

. Killis
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کاه

سطح اوره خو حقت حأثیا قاار نگاهفت رفذا

حقت حأثیا اسفتفاده از غفالف بفادام و درصفاها آ قفاار

می حفوا گففت کفه مصفاف غفالف بفادام و روسفت

نگاهت و می حوا بخ

قابف حفوجهی از علوهفه خشفبی را

سخت آ باا نشخوارکنناگا خوش خوراک بوده

بوسیله غالف بادام جایگزی نمود باو آ که اثفا منففی در

و در حغذیه دام قاب استفاده اسفت (کف و همکفارا
 )2007بفاخالف ایف آزمففای

شفاکا و همکففارا

( )1384با استفاده از سفطوح مصفاف  20 ،10و 30
درصففا روسففت رسففته خشففك در جیففاه ،کففاه
میزا اهزای

در

وز روزانه باه ها راوار را گزارش

اهزای

وز داشته باشا

هماننا ایف آزمفای

کادنا که استفاده از جیاهها ماو سطوح  20 ،13/5 ،0و
 26/5درصا حفاره ریشه شیای بیا در بفاه هفا رفاوار
نا کاد حأثیا سویی با صففات حوریفا و عملکفاد رفاوار

کادنا حففاوت بفی نتفایج ایف آزمای هفا بفه دریف

نااشت

حفاوت بی مواد خوراکی وحفاوتهفا هیزیورفوژیکی

ایفف آزمففای

موجود بی گونهها مفورد آزمفای

مفی باشفا بفه

میازائفی و همکفارا ( )1382گفزارش

نشففا داد کففه ضففایب حبففای خففوراک در

گاوهها مختلف با اهزای

میزا اسفتفاده از غفالف بفادام

طففور کففه شففادنوش و همکففارا ( )1376گففزارش

بهبود یاهت به طور که باهها میزا  60درصا غالف بادام

کادنا که درگوسفناا را بختیار بفه دریف مجفم

به جا علوهه جیاه را نسبت به سایا گاوهها آزمایشفی،

وسیع شکمبه و نگار  ،حوانایی زیاد در استفاده از

بهتا مورد استفاده قاار دادنا در ای مورد گزارش شاه که

مواد خوراکی متنوع وجود دارد

به علت وجود حاکیباحی ماننا اسیاها هنوریك ،هالونوئیفاها

عام وجود مواد هنلی در غالف بادام ،رائی حا بفود

و حا حارنوئیاها در غالف بادام ،ای مفاده خفوراکی دارا

میزا  ADFکه میانگی آ را 24 -20درصا گزارش

رتانسففی بففاالیی در گیانففاهها رادیکالهففا آزاد بففوده و

نمودهانا (یارچی  )2011و نیز خوش خوراکی مناسب

ماو آنتی اکسیاا ها متعاد می باشا مصاف مواد با

آ می حوانفا از عفواملی باشفا کفه موجفب گادیفاه

قارت آنتی اکسیاانی باال می حوانا موجفب بهبفود وضفعیت

گوسفناا راوار کامالت با اشتها آ را مصاف نموده

بانی ،کاه

اسفتاس هفا اکسفیا

و به صورت بهینه از آ استفاده نماینا

کنناه گفادد (جهانبفا اسففهال و همکفارا  )2009رفذا در

سففیا مففوم و همکففارا ( )1382نیففز نسففبتها

نتیجه رایاار کاد سالمت میفوا  ،رشفا و نمفو و اسفتفاده

حجزیه باهتها و کفاه

جفایگزینی  20 ،10و  30درصففا روسفت رسففته را در

بهینه از غذا اهزای

جیاه بزها کاکی رائینی استفاده نمودنا و اخفتالف

و همکارا ( ،)1382موضوع استفاده از حفارفه شفیای بیفا

معنففیدار را در وز زنففاه و اضففاهه وز روزانففه

در جیاه مشابه ،ورفی بفا گفزارش سفایا مقييفی در مفورد

بزها مشاهاه نکادنا ( )P 0/05نتایج ایف آزمفای

استفاده از درصاها مختلف روسفت رسفته در جیفاه بفاه

نشا داد که با حوجه به حجزیه رذیا مناسفب مفاده

ها راوار و بزها کاکی رائینی مغفایات دارد (شفاکا و

خشك غالف بادام ،ای ماده خوراکی غیا معمول می

همکارا  1384و سیا موم و همکارا  )1382موارد هفوق

حوانا باا حبای بفه گوشفت بفازده مناسفبی داشفته

نشا می دها که ضایعات باغی مفورد اسفتفاده بفه عنفوا

باشا ،زیاا بهتا از یونجه مورد هضم و جفذ قفاار

خوراک دام ها کاام ارزش غفذائی خاصفی داشفته و حفأثیا

گاهته است همفی امفا سفبب بهبفود صففاحی ماننفا

آنها باعملکاد دام متفاوت می باشا

اهزای

وز روزانه و ضایب حبای خفوراک نسفبت

به جیاه شاها گادیاه است مصاف روزانه غفذا در
گاوهها آزمای

نشا داد که ماده خشك مصاهی

می یابا ای موارد با گفزارش میازایفی
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جدول  -5میانگین حداقل مربعات و خطای معیار عملکرد برههای پروار در گروههای شاهد و درصدهای مختلف جایگزینی
غالف بادام به جای علوفه
درصا جایگزینی غالف

حعااد دام

وز شاوع راوار

وز رایا راوار
(کیلوگام)

گاوه

بادام

در حیمار

(کیلوگام)

شاها

0

7

34/7

*c
bc

اهزای

وز

روزانه (گام)
b

220

1

20

7

35/2

55/3

b

223

2

40

7

34/5

b

b

54/5

ماده خشك مصاهی

ضایب حبای

روزانه (گام)

خوراک

2046

a

9/3

ab

8/7

235

2040

b

8/9

3

60

7

35/3

59/2a

262a

2015

7/2c

SE

-

-

±1/3

±0/9

±8

±15

±0/7

56

2025

* میانگی ستو ها داخ ها گاوه به جز آ هایی که دارا ماوف مشابه هستنا دارا اختالف آمار معنی دار می باشنا () P 0/05

وز روزانه معنفی دار دوره رفاوار

نتیجه گیری

روزانه و نهایتات اهزای

غفالف بففادام دارا حجزیففه رففذیا مطلففوبی بففوده و

می حوا آ

بیشتای میزا نارایا شفا آ در انکوباسفیو 72

را در جیاه باه ها راوار استفاده نمود با حوجه به مفوارد

ساعت مشاهاه شا که بفه دریف مصفاف مناسفب و

مذکور مفی حفوا دریاهفت کفه غفالف خفارجی بفادام دارا

بهاه بادار بهینه میکاو هفا شفکمبه مفی باشفا

خوش خوراکی مطلفوبی بفوده و بفه خفوبی مفورد اسفتفاده

باری حأثیا مثبت ای ماده خوراکی در بهبود عملکاد

دامها قاار گاهته ،رذا با حوجه به شفاایط ایف آزمفای

مفی

راوار ،ضایب حبای خوراک و ماده خشك مصفاهی

حوا آ را مااکثا به میزا  60درصا علوهه جیاه استفاده
نمود

منابع مورد استفاده
سیا موم س م ،نیکخواه ع و زاها ها م 1382 ،مطارعه اثاات سطوح مختلف بيایا غالف گیا رسفته و حفان موجفود در آ بفا
رشا با و حوریا کاک بز کاکی رائینی ،رایا نامه کارشناسی ارشا علوم دامی ،دانشگاه آزاد اسالمی کاج
شادنوش غ 1376 ،بارسی وز مطلو کشتار و خصوصیات الشه باه ها نا راوار حقت حغذیه با سطوح مختلف اناژ جیاه در
نژاد را بختیار  ،رایا نامه کارشناسی ارشا ،دانشکاه کشاورز  ،دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگا
شاکا پ ،هضائلی ح ،غالمی ح و هاوغ عاما

 1384 ،بارسی اثا سطوح مختلف بيایا ماص از غالف گیفا رسفته در جیفاه

غذایی با عملکاد باه ها راوار  ،گزارش نهائی طاح حقيیياحی ،ماکز حقيیيات کشاورز و منابع طبیعی کاما
هیضی ر ،قارت نما ا و زاها

ها م 1382 ،حعیی ارزش غذایی دانه و غالف انار و بارسی امکا سیلو نمود غالف آ

رایا نامه

کارشناسی ارشا ،دانشکاه کشاورز دانشگاه سار
میازایی ع ،یعيو ها ا و ساکی ع 1382 ،استفاده از سطوح مختلف حفاره ریشه شیای بیا در حغذیه باه ها نا را اسفتا ایفالم
رایا نامه کارشناسی ارشا ،دانشکاه کشاورز  ،دانشگاه بوعلی سینا هماا
نورارهی ح 1384 ،حعیی ارزش غذایی شاخ و باگ اکاریپتوس و غالف بادام ،گزارش نهایی طاح حقيیياحی ،ماکز حقيیيات کشفاورز
و منابع طبیعی استا هارس
وزارت جهاد کشاورز  1387 ،نتایج طاح آمارگیا نمونها مقصوالت باغی ،معاونت امور بانامه ریز و اقتصاد  ،دهتفا آمفار
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Abstract
BACKGROUND: Optimum use of almond hull in fattens sheep feed. OBJECTIVE: In this study

ruminal degradabilities of three varieties of paper shell, Mamaie and stone shell almond hull and
their effects on fattening performance of sheep were determined. METHODDS: In order to effect of
almond hull on fattening performance of sheep, 28 of ram lambs after weaning and three diets
containing level of 0, 20, 40 and 60 percent of almond hull substituted with roughage, were used.
RESULTS: Means of almond hulls degradabilities test had significant differences (P<0.05) in
incubation time of 0, 4, 8 and 16 h, but lack of significant differences in 24, 48 72 and 96 h.
Average daily gain in groups of control, 1, 2 and 3 with consumption of 0, 20, 40 and 60 percent of
almond hull were 220, 223, 235 and 262 g and feed conversion ratio were 9.3, 8.7, 8.9, and 7.2,
respectively that were significant differences (P<0.05) between control and treatment 3 for both
traits. COCLUSION: In general not only use of almond hull had any bad effect on fattening
performance, but also with consider of suitable degradability and positive result on fattening
performance , it can be used to 60 percent substitute with roughage in diet of sheep.
Key words: Almond hull, Degradability, Fattening performance, lamb

