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چکیده
در این تحقیق ،اثر تغذیه سیالژ بقایاي حاصل از پوستگیري پسته بر مصرف خوراک ،خصوصیات تخمیري شکمبه و
فراسنجههاي خوني در گوسفند کرماني مورد بررسي قرار گرفت .به این منظور از  4راس بره نر کرماني بالغ (22 ±2/5
کیلوگرم) در قالب طرح مربع التین  4×4در  4دوره  22روزه استفاده شد .براي تهیه سیالژ  555کیلوگرم بقایاي حاصل
از پوستگیري پسته به مدت  2ماه بدون مواد افزودني سیلو گردید .سپس ترکیب شیمیایي سیالژ بقایاي حاصل از
پوست گیري پسته و خصوصیات ظاهري آن ارزیابي گردید و در تهیه جیرههاي آزمایشي استفاده شد .جیرههاي
آزمایشي شامل  )2جیره شاهد (بدون سیالژ بقایاي حاصل از پوست گیري پسته) )2 ،جیره داراي  7درصد سیالژ بقایاي
حاصل از پوست گیري پسته )2 ،جیره داراي  24درصد سیالژ بقایاي حاصل از پوستگیري پسته و  )4جیره داراي 22
درصد سیالژ بقایاي حاصل از پوستگیري پسته بودند .سیلو کردن بقایاي حاصل از پوستگیري پسته تاثیري بر
ترکیب شیمیایي این بقایا نداشت ،اما به طور معني داري ( )P>5/55تانن آن را کاهش داد .تغذیه سطح  24درصد سیالژ
بقایاي حاصل از پوستگیري پسته ،سبب افزایش معني داري در مصرف ماده خشک شد ( .)P>5/55افزایش سطح سیالژ
بقایاي حاصل از پوستگیري پسته در جیره pH ،مایع شکمبه گوسفندان را به صورت یک روند خطي کاهش داد
( )P>5/55و کل جمعیت پروتوزوآ در شکمبه نیز به صورت درجه دو و سه ( )P>5/55تغییر کرد .نیتروژن اوره اي خون
با افزایش سیالژ بقایاي حاصل از پوستگیري پسته به صورت خطي کاهش یافت ( .)P>5/55افزودن سیالژ بقایاي
حاصل از پوستگیري پسته تا سطح  24درصد در جیره ،کلسترول خون گوسفندان را افزایش داد ( .)P>5/55به طور
کلي ميتوان از سیالژ بقایاي حاصل از پوستگیري پسته تا سطح  24درصد در جیره گوسفند استفاده کرد.
واژگان کلیدي :ترکیب شیمیایي ،جمعیت پروتوزوآ ،سیالژ بقایاي حاصل از پوستگیري پسته ،فراسنجههاي خوني،
گوسفند کرماني
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مقدمه

مقدار قابل توجهي کاهش یابد (مختارپور و همکاران

در طي سالهاي اخیر ،در نتیجه افزایش جمعیت و

.)2219

پیشرفتهاي اقتصادي و اجتماعي ،در بسیاري از

در ایران براي اولین بار فروغ عامري ( )2271این

کشورهاي در حال توسعه تقاضا براي فرآوردههاي

فرآورده را در جیره گوسفندان کرماني به کار برد و

دامي رشد قابل توجهي را داشته است (دیاني و

گوارش پذیري آن را با یونجه خشک مقایسه نمود .وي

همکاران  .)2211در عین حال ،ساالنه حجم عظیمي از

گزارش کرد همراه نمودن این فرآورده با علوفههاي

بقایاي کشاورزي در چرخه تولید محصوالت اصلي

خوشخوراکي مانند یونجه به بهبود مصرف و گوارش

تولید ميشوند که به طور مستقیم مصرف انساني

پذیري آن کمک ميکند .با توجه به میزان باالي ترکیبات

ندارند ،اما ميتوان با استفاده از آنها در تغذیه دام به

فنولي در پوست پسته و اثر منفي این ترکیبات بر

طور غیر مستقیم به تولید غذا براي انسان کمک نمود.

میکروارگانیسمهاي شکمبه ،باید استفاده از آن را در

ولي برخي از این محصوالت داراي مواد ضد تغذیه اي

جیره نشخوارکنندگان محدود نمود (الباویچ و همکاران

از جمله ترکیبات فنولي بوده و سبب کاهش ارزش

 .)2912وهمني ( )2214با افزودن محصوالت فرعي

بالقوه این ترکیبات ميشوند .ترکیبات فنولي مانند

پسته تا سطح  1درصد در جیره گاوهاي شیرده

تاننها اغلب سبب کاهش مصرف خوراک از طریق

هلشتاین در اواسط دوره شیردهي ،اثر معني داري بر

کاهش قابلیت گوارش پذیري و یا ابتال به بیماري

مصرف خوراک روزانه ،تولید و ترکیبات شیر و

ميگردند (پرونزا و همکاران  )2555و برعکس ترکیبات

پارامترهاي تخمیري شکمبه مشاهده نکرد .سیدمومن

فنولي محلول ،با پروتئینها و کربوهیدراتها ترکیب

( )2212از  25درصد فرآوردههاي فرعي پسته به

شده و طي این فرآیند ،گوارش پذیري علوفه کاهش

صورت خشک در جیره بزهاي کرکي رائیني استفاده

ميیابد (رابینز و همکاران  .)2992در کشور ما ساالنه

نمود و اثر منفي بر مصرف و ضریب تبدیل خوراک

بیش از  455هزار تن محصوالت فرعي حاصل از

مشاهده نکرد .همچنین رحیمي و همکاران ( )2292با

کارخانههاي جداسازي پوست پسته تولید ميشود که

جایگزیني یونجه با سطوح مختلف پوسته پسته دریافتند

ميتواند سبب آلودگي شدید محیط زیست شود (فروغ

که جمعیت کل پروتوزوآ و  pHشکمبه تغییري نکرد،

عامري  .)2271این محصول فرعي شامل پوسته سبز

لیکن غلظت نیتروژن آمونیاکي مایع شکمبه با افزایش

پسته ،ساقه ،برگ و مقدار ناچیزي مغز پسته و پوسته

تانن در جیره کاهش یافت .در مطالعات انجام شده ،از

چوبي آن ميباشد که پس از پوست گیري از پسته

این محصول فرعي کشاورزي به صورت تازه ،خشک و

حاصل ميشود (فروغ عامري  .)2271با توجه به حجم

یا سیلو شده با افزودنيها استفاده شده و عمدتاً

باالي فرآورده فرعي پسته و عدم دسترسي به

جایگزین یونجه و یا سیالژ ذرت شده است (فروغ

دستگاههاي خشک کن با ظرفیت باال ،خشک نمودن آن

عامري  ،2271سید مومن  ،2212بهلولي  2211و مختار

در کارخانه عملي و اقتصادي نیست .از طرفي ،یکي از

پور و همکاران  .)2219در مطالعه حاضر ،به منظور

عوامل محدود کننده این فرآورده فرعي در تغذیه دام

کاربردي بودن اطالعات به دست آمده و مقرون به

رطوبت و فساد پذیري باالي آن ميباشد ،لذا بهترین راه

صرفه بودن آن براي دامداران سیلوي این محصول

ممکن براي نگهداري این محصوالت تهیه سیالژ از آنها

فرعي بدون افزودني تهیه و به عنوان جزئي از جیره

ميباشد .به طوري که سیلو کردن ضایعات پسته با

گوسفند استفاده شد .لذا این پژوهش با هدف بررسي

اوره و به ویژه مالس سبب ميگردد که تانن آن به

اثرات سیلو کردن بقایاي حاصل از پوستگیري پسته
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بر کیفیت و ترکیب شیمیایي آن و بررسي اثر تغذیه این

پوستگیري پسته بود (جدول  .)2جیرههاي آزمایشي

سیالژ بر مصرف خوراک ،فراسنجههاي شکمبه و خون

داراي انرژي و پروتئین خام یکساني بودند .براي انجام

در گوسفند نژاد کرماني انجام شد.

آزمایش از  4رأس گوسفند نر کرماني بالغ با میانگین
وزني  42±2/5کیلوگرم در قالب طرح مربع التین

مواد و روشها

چرخشي استفاده شد .به این منظور از قفسهاي

براي تهیه سیالژ 555 ،کیلوگرم بقایاي حاصل از پوست

متابولیکي ،مجهز به سیستم جمع آوري ادرار و مدفوع

گیري پسته تازه شامل پوست رویي ( 15درصد) ،برگ

به صورت جداگانه ،استفاده شد .مدت زمان اجراي این

و ساقه ( 25درصد) و مقدار کمي پوسته سخت و مغز

آزمایش  14روز ،شامل  4دوره  22روزه بود که 21

( 5درصد) از پایانههاي ضبط پسته استان کرمان جمع

روز اول هر دوره براي عادت پذیري حیوان به

آوري شد و به مدت  2ماه بدون مواد افزودني در

جیرههاي آزمایشي و  5روز آخر به نمونه گیري

سیلوي به طول  ،2عرض  2و عمق  5/1متر از جنس

اختصاص یافت .جیرههاي آزمایشي به صورت کامال

سیمان سیلو گردید .پس از این مدت در سیلو باز و

مخلوط شده در ساعات  1:55و  27:55در اختیار حیوان

نمونه گیري از سیالژ براي تعیین ترکیب شیمیایي آن

قرار مي گرفت و دامها در حد اشتها ( 25درصد باقي

انجام شد .میزان ماده خشک ،پروتئین خام ،چربي خام،

مانده) تغذیه شدند .در طول دوره آزمایش آب به

ماده آلي و خاکستر بقایاي حاصل از پوستگیري پسته

صورت آزاد در اختیار دامها قرار ميگرفت .در طي 5

به صورت تازه و سیالژ آن براساس روش ي

روز نمونه گیري ،مصرف خوراک هر حیوان به صورت

استاندارد ( )2555 AOACو الیاف نامحلول در شوینده

روزانه اندازه گیري شد .گوارش پذیري ظاهري

خنثي و اسیدي در پنچ تکرار به روش ون سوست و

براساس روش جمع آوري کامل مدفوع محاسبه گردید

همکاران ( )2992اندازه گیري گردید .مقدار کل ترکیبات

(طهمورث پور و طهماسبي .)2211

فنولي نمونهها توسط معرف فولین شیکالتو و بر اساس

خون گیري از ورید وداج گوسفندان در آخرین روز هر

روش ماکار ( )2552اندازه گیري شد .مقدار کل تانن از

دوره در ساعت صفر (پیش از مصرف خوراک) صورت

طریق محاسبه میزان اختالف ترکیبات فنولي قبل و بعد

ميگرفت .پس از خون گیري نمونههاي خون در داخل

از واکنش با پلي وینیل پیرولیدون به دست آمدFlieg .

لولههاي آزمایش حاوي ماده ضد انعقاد ()EDTA

 pointسیالژ نیز بر طبق معادله ي × 220 + ((2

ریخته شد ،سپس نمونهها در داخل سانتریفیوژ با 2555

)( DM% – 15) – 40 × pHدنک و کان )2551

دور در دقیقه به مدت  25دقیقه قرار گرفت تا پالسما

محاسبه گردید.

جدا شود (آریلي و همکاران  .)2552براي تعیین

سیالژ بقایاي حاصل از پوستگیري پسته در تنظیم

فراسنجههاي خون (گلوکز ،پروتئین ،تري گلیسیرید،

جیرههاي آزمایشي استفاده شد .جیرههاي آزمایشي

کلسترول و نیتروژن اوره اي) نمونههاي پالسما به

شامل )2 :جیره شاهد (بدون سیالژ بقایاي حاصل از

آزمایشگاه انتقال داده شد .این فراسنجهها به وسیله

پوست گیري پسته) )2 ،جیره داراي  7درصد سیالژ

دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موجهاي مختلف و با

بقایاي حاصل از پوستگیري پسته )2 ،جیره داراي 24

استفاده از کیتهاي پارس آزمون اندازه گیري شدند.

درصد سیالژ بقایاي حاصل از پوستگیري پسته و )4
جیره داراي  22درصد سیالژ بقایاي حاصل از
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جدول  -1اجزا و ترکیب شیمیایي جیرههاي آزمایشي (براساس درصد ماده خشک)
جیرههاي آزمایشي
اجزاي خوراکي (درصد)

1

2

3

4

علوفه خشک یونجه خرد شده

25

25

25

29

کاه گندم خرد شده

25

25

4

2

سیالژ بقایاي حاصل از پوست گیري پسته

5

7

24

22

دانه جو آسیاب شده

29/2

21

21

21

دانه ذرت آسیاب شده

25

25/5

25/5

27

کنجاله سویا

4 /5

2 /5

2

2

سبوس گندم

9

1 /7

1 /2

1 /7

2

2

2

2

5 /2

5 /2

5 /2

5 /2

مکمل مواد معدني و ویتامیني

2

نمک
2

ترکیب شیمیایي

انرژي متابولیسمي (مگاکالري در کیلوگرم)

2/55

2/52

2 /5

2/41

پروتئین خام (درصد از ماده خشک)

22/29

22/41

22/15

22/55

پروتئین قابل تجزیه در شکمبه (درصدي از پروتئین خام)

19/12

11/92

11/25

15/15

پروتئین غیر قابل تجزیه در شکمبه (درصدي از پروتئین خام)

25/29

22/59

22/15

24/25

چربي خام (درصد از ماده خشک)

2/42

2

2 /5

4 /2

ماده خشک (درصد از ماده خشک )

19/2

71/2

12/9

12/2

الیاف نامحلول در شوینده خنثي (درصد از ماده خشک )

21/2

24/54

22/29

29/15

الیاف نامحلول در شوینده اسیدي (درصد از ماده خشک )

22/15

22/12

25/94

29/22

92/15

92/94

94/51

94/29

کل ترکیبات تانني (درصد از ماده خشک )

5

5/24

5/11

2

کل ترکیبات تانني و فنولي (درصد از ماده خشک)

5

2/27

2/54

2/12

ماده آلي (درصد از ماده خشک )

2ویتامین  ،)555555 IU( Aویتامین ،)255555 IU( 3Dویتامین  ،)255 IU( Eو عناصر معدني بر اساس میلي گرم شامل Ca ،)255( Mn ،)255( Cu ،)2555( Fe
( )29555( Mg ،)255( I ،)55555( Na ،)255( Co ،)95555( P ،)2555( Zn ،)255و .)2( Se
2بر اساس جداول استاندارد غذایي ( )2552 NRCمحاسبه شدند.

نمونههاي مایع شکمبه در روز آخر هر دوره و در

محلول ( Methylgreen-formalin-Salinاوجیموتو و

ساعت پیش از مصرف خوراک (صفر) و در ساعات

ایمایي  )2912براي شمارش پروتوزوآ توسط الم نئوبار

پس از مصرف خوراک ( 2/5و  )5با استفاده از لوله

در نظر گرفته شد.

معدي متصل به دستگاه ساکشن جمع آوري شد.

تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار

بالفاصله پس از نمونه گیري pH ،مایع شکمبه به وسیله

آماري  )2555( SASو رویه  Mixedصورت گرفت.

 pHمتر دیجیتالي اندازه گیري شد .سپس مایع شکمبه

براي مقایسه میانگینها از آزمون  LSDاستفاده شد.

توسط پارچه کتاني صاف گردید و به ازاي هر حیوان

اثرات جیرههاي آزمایشي در تمامي متغیرها به اثرات

یک نمونه  25میلي لیتري برداشته و به هر یک از آنها

خطي ( ،)linearدرجه دو ( )quadraticو درجه سه

 5/2میلي لیتر اسید سولفوریک  55درصد براي تعیین

( )cubicمتعامد تفکیک و جداسازي شد.

نیتروژن آمونیاکي با استفاده از روش فنول-
هیپوکلریت (برودریک و کانگ  )2915اضافه گردید.
میزان  25میلي لیتر از مایع شکمبه صاف شده نیز با

بررسی ترکیب شیمیایی سیالژ بقایاي حاصل از پوست گیري پسته و اثر آن بر مصرف خوراک ،خصوصیات تخمیري شکمبه و فراسنجههاي خونی گوسفند
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نتایج و بحث

بیان کردند میزان ماده خشک ،ماده آلي ،الیاف نامحلول

ترکیب شیمیایي بقایاي حاصل از پوست گیري پسته

در شوینده خنثي و الیاف نامحلول در شوینده اسیدي

به صورت تازه و سیالژ آن

پوست پسته ،پس از  25و  15روز سیلو کردن ،به

ترکیب شیمیایي بقایاي حاصل از پوستگیري پسته به

صورت خطي کاهش یافت که دلیل آن را هیدرولیز

صورت تازه و همچنین سیالژ آن در جدول  2نشان

جزئي سلولز و یا همي سلولز بیان کردند .میزان کل

داده شده است .سیلو کردن بقایاي حاصل از

ترکیبات تانني بقایاي حاصل از پوستگیري پسته با

پوستگیري پسته ،تاثیر معني داري بر ماده خشک،

فرایند سیلو کردن ،به طور معني داري به میزان 24

ماده آلي ،پروتئین خام ،چربي خام ،الیاف نامحلول در

درصد کاهش یافت ( .)P>5/55یکي از روشهاي کاهش

شوینده خنثي و خاکستر آن (بقایاي حاصل از

تانن در مواد خوراکي سیلو کردن ميباشد (مختارپور و

پوستگیري پسته به صورت تازه) نداشت .نتایج حاضر

همکاران  .)2219کاهش تانن در اثر سیلو کردن احتماال

با تحقیقات مختارپور و همکاران ( )2219مطابقت دارد.

به علت فعالیت آنزیم فنول اکسیداز ميباشد .چرا که در

آنها گزارش کردند سیلو کردن محصوالت فرعي پسته

اثر خرد کردن و ذخیره سازي ،احتماالً دسترسي

تاثیري بر میزان ماده خشک ،خاکستر ،پروتئین خام،

آنزیمهاي فنول اکسیداز به تانن افزایش ميیابد (ماکار و

الیاف نامحلول در شوینده خنثي و الیاف نامحلول در

سینگ .)2992

شوینده اسیدي ندارد .باقري پور و همکاران ()2551
جدول  -2ترکیب شیمیایي بقایاي حاصل از پوست گیري پسته و سیالژ آن (بر حسب درصد ماده خشک).
بقایاي حاصل از پوست گیري پسته
تازه

سیالژ

SEM

سطح معني داري

22/2

22/12

2/25

5/791

ماده آلي

94/29

92/25

5/22

5/229

پروتئین خام

25/21

22/1

5/21

5/45

9 /7

22/22

5/45

5/24

الیاف نامحلول در شوینده خنثي

24/24

24/42

5/59

5/21

ماده خشک

چربي خام
الیاف نامحلول در شوینده اسیدي

24/27

25/19

2/59

5/55

خاکستر

5/15

7/25

5/22

5/129

کل ترکیبات تانني

7/42

4/17

5/52

5/551

کل ترکیبات فنولي

22/41

22/45

5/55

5/54

کربوهیدرات غیر فیبري

42/52

21/22

2/22

5/52

سیلو کردن بقایاي حاصل از پوستگیري پسته ،سبب

پوستگیري پسته به صورت تازه بوده است .در

افزایش معني داري در کل ترکیبات فنولي شد

تحقیقي سیلو کردن پوست پسته نتوانست ترکیبات ضد

( .)P>5/55بدین ترتیب که کل ترکیبات فنولي از 22/41

تغذیه اي آن را نسبت به پوست پسته آفتاب خشک،

درصد در بقایاي حاصل از پوستگیري پسته به

کاهش دهد و مقدار کل ترکیبات فنولي با سیلو کردن

صورت تازه به  22/45درصد در ماده خشک در سیالژ

افزایش یافت (شاکري و همکاران  .)2522از طرفي

آن افزایش پیدا کرد که احتماال به علت کاهش نسبي

باقري پور و همکاران ( )2551میزان کل ترکیبات فنولي،

بعضي از ترکیبات سیالژ نسبت به بقایاي حاصل از

کل تانن و تانن متراکم در محصوالت فرعي پسته را
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پس از خشک کردن به صورت منجمد به ترتیب ،24/22

در نتیجه کربوهیدراتهاي غیر فیبري در ماده سیلو

 9/72و  5/92درصد ماده خشک ،و همین ترکیبات را

شده افزایش ميیابد.

پس از  15روز سیلو کردن به ترتیب  9/2 ،22/2و 5/12

کیفیت سیالژ بقایاي حاصل از پوستگیري پسته

درصد ماده خشک بیان کردند .شاکري و همکاران

 Fleig-point ،pHو میزان کپک زدگي سیالژ بقایاي

( )2522اختالف در میزان ترکیبات فنولي در مطالعات

حاصل از پوستگیري پسته در جدول  2آورده شده

مختلف را به نوع گیاه ،شرایط رشد ،زمان برداشت،

است Fleig-point .یک ابزارمناسب براي بیان کیفیت

ساختار تانن در گیاه و روش اندازه گیري این ترکیبات

سیلو است .براساس این ابزار ،ارزش  15-255بسیار

نسبت دادند.

خوب 15-15 ،خوب 55-15 ،متوسط 25-45 ،رضایت

میزان کربوهیدرات غیر فیبري بقایاي حاصل از

بخش و کمتر از  25نگران کننده است (ماک  .)2911در

پوستگیري پسته با سیلو کردن کاهش یافت (.)P>5/55

این تحقیق میزان ماده خشک سیالژ بقایاي حاصل از

این کاهش احتماال به علت هیدرولیز کربوهیدراتهاي

پوستگیري پسته  22/12درصد و  pHآن 4/22اندازه

غیر فیبري مانند نشاسته توسط آنزیمهاي گیاهي در

گیري شد .بنابراین براساس فرمول محاسباتي میزان

طي سیلو کردن و تولید قندهایي مانند پنتوز و هگزوز

 Fleig-pointآن  11برآورد شد که نشان دهنده کیفیت

براي تخمیر اسید الکتیک توسط الکتوباسیلوسها

بسیار خوب این سیالژ است pH .مناسب مواد سیلویي

ميباشد (ماک  .)2911در تحقیقي ،ال وزیري ()2557

در دامنه  2/5تا  4/5است که با توجه به  pHاین سیالژ،

نشان داد سیلو کردن موجب کاهش میزان تانن و

مقدار ایده آلي است (فرهومند .)2212

افزایش فعالیت باکتريها ميشود ،با افزایش فعالیت
باکتريها میزان پروتئین خام و فیبر خام کاهش ميیابد،
جدول  Fleig-point ، pH -3و میزان کپک زدگي سیالژ بقایاي حاصل از پوست گیري پسته
سیالژ بقایاي حاصل از پوست گیري پسته
Fleig-point

11

pH

4/22

کپک زدگي (سانتیمتر)

5/25

مصرف ماده خشک و گوارش پذیري مواد مغذي

درجه دو بود ( .)P>5/55میزان الیاف نامحلول در

نتایج مربوط به میانگین مصرف ماده خشک و گوارش

شوینده اسیدي و خنثي در جیرههاي آزمایشي با

پذیري مواد مغذي جیرههاي آزمایشي در جدول 4

افزودن سیالژ بقایاي حاصل از پوستگیري پسته

آورده شده است .میانگین مصرف ماده خشک

کاهش یافت .از طرفي الیاف نامحلول در شوینده خنثي

گوسفندان با اضافه کردن  7و  24درصد سیالژ بقایاي

با مصرف خوراک همبستگي منفي دارد (رید و همکاران

حاصل از پوست گیري پسته در مقایسه با گروه شاهد

 )2911و شاید بتوان این همبستگي منفي را احتماالً

به طور معني داري بیشتر بود ( .)P>5/55روند تغییرات

دلیلي بر افزایش مصرف ماده خشک گوسفندان تغذیه

مصرف ماده خشک در گوسفندان با افزایش سطح

شده با جیرههاي آزمایشي داراي  7و  24درصد سیالژ

سیالژ بقایاي حاصل از پوستگیري پسته به صورت

بقایاي حاصل از پوستگیري پسته نسبت به جیره

بررسی ترکیب شیمیایی سیالژ بقایاي حاصل از پوست گیري پسته و اثر آن بر مصرف خوراک ،خصوصیات تخمیري شکمبه و فراسنجههاي خونی گوسفند
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شاهد عنوان کرد .دلیل کاهش در مصرف ماده خشک

خشک در گوسفندان نر کرماني با جایگزیني  55درصد

حیوانات با  22درصد سیالژ در مقایسه با  7و 24

از یونجه با سیالژ محصوالت فرعي پسته کاهش پیدا

درصد را ميتوان به بیشتر بودن میزان تانن این جیره

کرد ،ولي جایگزین نمودن  55درصد از یونجه با

نسبت داد .تحقیقات کومار و سینگ ( )2914نشان داد

محصوالت فرعي پسته به صورت خشک شده ،بر

حداقل میزان تانن موجود در خوراک که بتواند بر

مصرف ماده خشک بي تاثیر بود .شاکري و همکاران

مصرف آزادانه خوراک در نشخوارکنندگان اثر منفي

( )2522تغییر معنيداري در مصرف ماده خشک

بگذارد 2 ،درصد ماده خشک ميباشد .نتایج تحقیقات

گوسالههاي هلشتاین با افزایش سیالژ محصوالت فرعي

فروغ عامري ( )2271نشان داد میانگین مصرف ماده

پسته تا سطح  21درصد مشاهده نکردند.

جدول  -4مصرف ماده خشک روزانه و قابلیت گوارش پذیري مواد مغذي در گوسفندان تغذیه شده با جیره ي آزمایشي
جیرههاي آزمایشي
2

2
مصرف ماده خشک (کیلوگرم در روز)

2/22b

2/21a

2

2
2/27a

مقایسات متعامد
SEM

4

خطي

درجه دو

درجه سه

2/24b

5/521

5/12

5/52

گوارش پذیري ماده خشک (درصد)

12/22

15/9

17/15

11/42

2/12

5/25

5 /7

5/91

گوارش پذیري ماده آلي (درصد)

74/95

11/91

11/29

71/24

1 /2

5/74

5/29

5/94

گوارش پذیري پروتئین خام (درصد)

12/47

14/99

14/14

14/22

4/57

5/11

5/12

5/11

گوارش پذیري الیاف نامحلول در شوینده خنثي (درصد)

22/59

24/42

24/25

22/15

5/55

5/74

5/72

5/95

5/91

2جیرههاي آزمایشي شامل )2 :جیره شاهد (بدون سیالژ بقایاي حاصل از پوست گیري پسته) )2 ،جیره داراي  7درصد سیالژ بقایاي حاصل از پوست گیري
پسته )2 ،جیره داراي  24درصد سیالژ بقایاي حاصل از پوست گیري پسته و  )4جیره داراي  22درصد سیالژ بقایاي حاصل از پوست گیري پسته.
حروف غیرمشابه در هر ردیف بیانگر اختالف معني دار بین جیرهها مي باشد (.)P<5/55

استفاده از سیالژ بقایاي حاصل از پوستگیري پسته

راندمان گوارش پذیري پروتئین دارد .مصرف 25

در جیرههاي آزمایشي ،تاثیر معني داري بر گوارش

درصد از پوست پسته خشک در جیره گاوهاي شیري

پذیري ظاهري ماده خشک ،ماده آلي ،پروتئین خام و

هلشتاین تاثیر معني داري بر گوارش پذیري ظاهري

الیاف نامحلول در شوینده خنثي نداشت (جدول  .)4با

ماده خشک ،پروتئین خام ،الیاف نامحلول در شوینده

توجه به میزان مصرف ماده خشک در گوسفندان،

اسیدي و الیاف نامحلول در شوینده خنثي نداشت

میزان مصرف کل تانن و فنول حدود  25گرم در روز

(بهلولي  .)2211وهمني ( )2214گزارش کرد اضافه

بوده که احتماالً این مقدار مصرف ،اثر چشمگیري بر

کردن فرآورده فرعي پسته تا سطوح کمتر از 25

باند کردن پروتئین در شکمبه و کاهش قابلیت گوارش

درصد ،اثر منفي بر گوارش پذیري مواد مغذي در گاو

پذیري آن ندارد .چرا که در تحقیقي (بوتلر  )2992ذکر

شیري هلشتاین نداشت و تنها سبب کاهش خطي

شده که اثرات زیانآور تاننها در ممانعت آنزیميدر

گوارش پذیري پروتئین خام شد .نتایج آزمایشات

مقادیر بیش از  1درصد ماده خشک ميباشند ،از طرفي

مختلف اثرات متفاوتي از تانن را بر گوارش پذیري

کمپلکسهاي تانن-پروتئین که پس از شکمبه شکسته

پروتئین خام نشان داده اند که از اثرات مثبت تا منفي

ميشوند ،دوباره تشکیل نميشوند .باري و همکاران

بسته به غلظت و ماهیت تانن و ترکیبات موجود در

( )2911در تحقیقي بر روي روغن گیاه لوتوس نشان

خوراک متغیر است.

دادند سطح تانن متراکم تا  4درصد جیره اثرات مثبت بر
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فراسنجهها و جمعیت پروتوزوآي شکمبه

میزان نیتروژن آمونیاکي مایع شکمبه در گوسفندان

تاثیر جیرههاي آزمایشي بر میزان  ،pHنیتروژن

تحت تاثیر جیرههاي آزمایشي قرار نگرفت ،که احتماال

آمونیاکي و جمعیت پروتوزوآي مایع شکمبه در جدول

به دلیل مشابه بودن درصد پروتئین خام قابل تجزیه و

 5آورده شده است .روند تغییرات میانگین  pHمایع

غیر قابل تجزیه شکمبهاي جیرههاي آزمایشي بود.

شکمبه در گوسفندان تغذیه شده با جیرههاي آزمایشي

میزان آمونیاک تولید شده در شکمبه در نتیجه تخمیر

به صورت خطي بود ( ،)P>5/55به این صورت که pH

میکروبي به عوامل زیادي مانند در دسترس بودن

مایع شکمبه در گوسفندان تغذیه شده با جیره آزمایشي

انرژي و همچنین  pHمایع شکمبه بستگي دارد .در

داراي  22درصد سیالژ بقایاي حاصل از پوستگیري

صورت وجود تناسب بین مقادیر پروتئین و انرژي در

پسته به طور معني داري از  pHمایع شکمبه گوسفندان

شکمبه ،رشد میکروارگانیسمها سریع و مصرف

تغذیه شده با جیره آزمایشي شاهد بیشتر بود

پروتئین بهینه خواهد بود (جاکئوم و همکاران .)2525

( .)P>5/55باقري پور و همکاران ( )2551با تحقیق بر

در این پژوهش ،میزان  pHمایع شکمبه گوسفندان در

روي انواع روشهاي فرآوري پوست پسته ،دریافتند که

یک محدوده طبیعي و میزان پروتئین و انرژي جیرههاي

سیلو کردن پوست پسته سبب کاهش معني داري در

آزمایشي نیز تقریباً یکسان بود .وست و همکاران

میزان کربوهیدراتهاي محلول ميشود .بنابراین شاید

( )2992نشان دادند با افزایش سطح مصرف پوسته

این مطلب دلیلي براي افزایش  pHمایع شکمبه

بادام زمیني در جیره گاوهاي شیري هلشتاین ،میزان

گوسفندان تغذیه شده با جیرههاي داراي سیالژ بقایاي

نیتروژن آمونیاکي شکمبه به طور خطي کاهش یافت

حاصل از پوستگیري پسته باشد .البته در این تحقیق،

ولي اثري بر  pHشکمبه نداشت .این محققین پیشنهاد

میزان  pHمایع شکمبه گوسفندان تغذیه شده با

کردند تشکیل کمپلکس تانن -پروتئین سبب کاهش

جیرههاي آزمایشي در دامنه مطلوب براي گوارش

تجزیه پذیري پروتئین در شکمبه و در نتیجه کاهش

پذیري فیبر بود .برخي از محققین پیشنهاد کرده اند که

غلظت نیتروژن آمونیاکي شده است .در مطالعات دیگري

غلظتهاي کمتر از  55گرم تانن متراکم در کیلوگرم

باه و همکاران ( )2557و آنیموت و همکاران ()2551

ماده خشک ( 5درصد ماده خشک) در جیره تاثیر مهمي

گزارش کردند که وجود تانن در جیره ،آمونیاک مایع

بر تخمیر شکمبه ندارد (باري و مک ناب .)2999

شکمبه را تحت تاثیر قرار نميدهد که با نتایج تحقیق

رحیميو همکاران ( )2292با افزودن پوست پسته در

حاضر نیز همخواني دارد .قلي زاده و همکاران ()2559b

جیره گوسفندان بلوچي تغییر معني داري در میزان pH

و رحیمي و همکاران ( )2292نشان دادند با افزودن

مایع شکمبه مشاهده نکردند .همچنین در تحقیقي که

پوسته پسته در جیره گوسفندان ،میزان نیتروژن

پوست پسته جایگزین مکمل پروتئیني در جیره گاوهاي

آمونیاکي مایع شکمبه کاهش ميیابد .برخالف بیشتر

شیري شده بود pH ،مایع شکمبه تحت تاثیر قرار

تحقیقات ،در آزمایش بهلولي ( ،)2211جیره حاوي 25

نگرفت (قلي زاده و همکاران  .)2559aحسیني غفاري و

درصد محصوالت فرعي پسته سبب افزایش غلظت

همکاران ( )2522سطوح مختلف پوست پسته را در

نیتروژن آمونیاکي شد که آن را به عدم همزماني تخمیر

جیره گوسفندان استفاده و گزارش کردند که  pHمایع

کربوهیدرات و پروتئین براي سنتز میکروبي در شکمبه

شکمبه تحت تاثیر قرار نگرفت ،اما غلظت نیتروژن

نسبت داد.

آمونیاکي تا سطح  21درصد محصوالت فرعي پوست

جمعیت کل پروتوزوآ در هر میلي لیتر مایع شکمبه

پسته در جیره کاهش یافت.

گوسفندان تغذیه شده با جیرههاي آزمایشي به صورت

بررسی ترکیب شیمیایی سیالژ بقایاي حاصل از پوست گیري پسته و اثر آن بر مصرف خوراک ،خصوصیات تخمیري شکمبه و فراسنجههاي خونی گوسفند
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درجات دو و سه تغییر یافت ( .)P>5/55در مایع شکمبه

تاثیر معني داري در جمعیت پروتوزوآ مشاهده نکردند،

گوسفندان تغذیه شده با جیره آزمایشي داراي  7درصد

که احتماال به خاطر افزودن دُز کم تانن در این جیرهها

سیالژ بیشترین تعداد پروتوزوآ مشاهده شد .تانن

بود .کاروال و همکاران ( )2555نشان دادند با افزایش

متراکم در هر گیاه اثرات متفاوتي بر جمعیت میکروبي

میزان تانن تغذیه شده در جیره گوسفندان ،شمار

شکمبه دارد .پروتوزوآها ،باکتريهایي که دیواره

گونههاي هولوتریش مایع شکمبه ،بدون اثر بر تعداد

سلولي آنها با تانن باند شده را ميبلعند ،و در نتیجه

پروتوزوآي انتودینیوم ،کاهش ميیابد .گزارشات زیادي

نسبت به پروتوزوآیي که کربوهیدراتهاي بدون تانن را

مبني بر اثرات ممانعت کنندگي تانن بر پروتوزوآهاي

مصرف ميکنند ،مقدار تانن بیشتري مصرف ميکنند که

شکمبه وجود دارد (کیا اوسا  .)2559ماکار و همکاران

براي پروتوزوآ سمي ميباشد (مک ماهون و همکاران

( )2995گزارش کردند تانن متراکم کوئبراچو به طور

 .)2555رحیمي و همکاران (  )2292نشان دادند پوسته

معني داري سبب کاهش تعداد کل پروتوزوآ ،گونههاي

پسته جمعیت پروتوزوآي مایع شکمبه گوسفندان را

انتودینیوم و هولوتریش مي شود که اثر آن در

تحت تاثیر قرار نميدهد ،اگر چه این میزان با افزایش

هولوتریشها بیشتر دیده ميشود .به طور کلي،

پوسته پسته در جیره تمایل به کاهش دارد .علي رغم

مکانیسم اثر انواع تاننها بر جمعیت پروتوزوآ هنوز

بیشتر مطالعات انجام شده ،بن چار و همکاران ()2551

ناشناخته مانده است.

با تغذیه  255گرم تانن متراکم به گاوهاي شیري ،هیچ
جدول  -5میانگین  ،pHنیتروژن آمونیاکي و جمعیت پروتوزوآي مایع شکمبه گوسفندان تغذیه شده با جیرههاي آزمایشي در
 3زمان صفر 2/5 ،و  5ساعت
جیرههاي

آزمایشي1

اثرات

1

2

3

4

SEM

خطي

درجه 2

درجه 3

 pHمایع شکمبه

1/72b

1/72ab

1/12ab

1/92a

5/52

5/552

2

5/21

نیتروزن آمونیاکي مایع شکمبه (میلي گرم در دسي لیتر)

22/15

25/25

27/52

27/45

2 /1

5/94

5/54

5/21

کل پروتوزوآ ( ×255در میلي لیتر مایع شکمبه)

22/45b

29/15a

22/99b

22/14b

2/17

5/15

5/52

5/552

2جیرههاي آزمایشي شامل )2 :جیره شاهد (بدون سیالژ بقایاي حاصل از پوست گیري پسته) )2 ،جیره داراي  7درصد سیالژ بقایاي حاصل از پوست گیري
پسته )2 ،جیره داراي  24درصد سیالژ بقایاي حاصل از پوست گیري پسته و  )4جیره داراي  22درصد سیالژ بقایاي حاصل از پوست گیري پسته.
حروف غیرمشابه در هر ردیف بیانگر اختالف معني دار بین جیرهها مي باشد (.)P<5/55

فراسنجههاي خوني

مشاهده کردند که گلوکز سرم خون گوسفندان تغذیه

نتایج حاصل از فراسنجههاي خوني گوسفندان تغذیه

شده با کنجاله سویا و محصوالت فرعي پسته کاهش و

شده با جیرههاي آزمایشي در جدول  1آورده شده

نیتروژن اوره اي خون آنها افزایش یافت که این تغییر

است .گلوکز خون دامها با تغذیه سطوح مختلف سیالژ

را به تانن و اثر آن بر بیوهیدروژناسیون شکمبه نسبت

بقایاي حاصل از پوست گیري پسته تغییر نکرد .محققان

دادند.

(بهلولي  ،2211رحیمي و همکاران  )2292گزارش کردند

در این تحقیق ،پروتئین و آنزیمهاي کبدي خون

که با افزودن تانن به جیره تغییر معني داري در غلظت

گوسفندان تحت تاثیر جیرههاي آزمایشي قرار نگرفت.

گلوکز خون مشاهده نشد .برخالف نتایج پژوهش

اندازه گیري آنزیمهاي کبدي یکي از روشهاي ارزیابي

حاضر ،قلي زاده و همکاران ( )2525در طي تحقیقي

سالمت کبد ميباشد .گزارش شده است که تزریق

39

نشریه پژوهشهاي علوم دامی /جلد  42شماره  /3سال3333

حاج علیزاده ،دیانی و ...

دزهاي باالي تانن سبب آسیب به بافتهاي کبدي

تانن موجود در علوفه ،مانع پیشرفت بیوهیدروژناسیون

ميگردد .با استفاده از تست فاکتورهاي کبدي ميتوان

اسیدهاي چرب در مرحله آخر و سبب انباشتگي

به میزان سمیت مواد غذایي پي برد که از جمله

اسیدهاي چرب  C18:1ترانس ميشود ،همچنین تانن

به

سبب کاهش فعالیت باکتريها و آنزیمهاي مسیر

آمینوترانسفرازهاي سرم اشاره کرد (ناطقي و همکاران

بیوهیدروژناسیون اسیدهاي چرب ميگردد (وستا و

 .)2295آمینوترانسفرازها ،از عمده ترین ترانسآمینازها

همکاران  .)2559افزایش این اسیدهاي چرب داراي پیوند

بوده و براي تشخیص نکروزیس و مسمومیت کبدي

دوگانه سبب افزایش غلظت ناقلین چربي در خون مي

عمدتاً از این شاخصها استفاده ميشود .این

شود ( کریستي .)2912

آمینوترانسفرازها ،شامل آنزیمهاي گلوتامات پیروات

در گوسفندان تغذیه شده با جیرههاي آزمایشي تري

ترانس آمیناز ( )SGPTو گلوتامیک اگزالواستیک ترانس

گلیسرید خون تغییر نکرد .ولي زاده و همکاران ()2525

آمیناز ( )SGOTميباشند .در حالت طبیعي این آنزیمها

با تغذیه محصوالت فرعي پسته به گوسفندان ،هیچ

داخل سلولهاي کبدي حضور دارند ،اما در صورت

تفاوت معني داري در فراسنجههاي خوني مشاهده

بروز آسیبهاي کبدي وارد جریان خون ميشوند.

نکردند .مختارپور و همکاران ( )2219طي آزمایشي

بنابراین غلظت این آنزیمها در خون به عنوان نشانگر

گزارش کردند با تغذیه سیالژ پوست پسته عمل آوري

آسیب کبدي به کار ميرود (ناطقي و همکاران .)2295

شده با اوره و پلي اتیلن گلیکول به گاوهاي شیري

رحیمي و همکاران ( )2292نشان دادند که غلظت این

هلشتاین ،هیچ یک از فراسنجههاي خون تحت تاثیر قرار

آنزیمها با افزایش پوسته پسته در جیره تمایل به افزایش

نگرفت .بهلولي ( )2211نیز نشان داد که ضایعات پوست

داشت که نشان دهنده فعالیت کبد براي دفع اثرات سمي

پسته فراسنجههاي خوني را در گاوهاي شیري تحت

تانن پوسته پسته ميباشد.

تاثیر قرار نميدهد.

کلسترول خون در گوسفندان ،با افزایش سطح سیالژ

روند تغییرات نیتروژن اورهاي خون در گوسفندان

بقایاي حاصل از پوست گیري پسته در جیرههاي

تغذیه شده با جیرههاي آزمایشي به این صورت بود که

آزمایشي تا  24درصد افزایش و سپس کاهش یافت

با افزایش سطح سیالژ بقایاي حاصل از پوست گیري

( .)P>5/55به طوري که کلسترول خون گوسفندان

پسته ،میزان نیتروژن اورهاي خون گوسفندان به

تغذیه شده با سطح  24درصد سیالژ بقایاي حاصل از

صورت خطي کاهش یافت ( .)P>5/55در توافق با این

پوستگیري پسته ،تفاوت معني داري با گوسفندان

نتایج ،رحیمي و همکاران ( )2292یک روند کاهشي در

تغذیه شده با سایر جیرههاي آزمایشي داشت و داراي

نیتروژن اورهاي خون را با تغذیه جیرههاي داراي

بیشترین مقدار بود .با توجه به اینکه مصرف ماده

پوسته پسته نسبت به جیره شاهد نشان دادند .هچنین

خشک روزانه با جیره داراي  24درصد سیالژ بقایاي

در تحقیقي که روي محصوالت فرعي پوست پسته در

حاصل از پوستگیري پسته نسبت به سایر جیره باالتر

جیره گوسفندان انجام شد ،حسیني غفاري و همکاران

بود و از طرفي بقایاي حاصل از پوستگیري پسته

( )2522دریافتند با افزایش محصوالت فرعي پوست

داراي چربي غیر اشباع زیادي ميباشد ،شاید بتوان باال

پسته در جیره تا سطح  21درصد ،نیتروژن اورهاي

بودن کلسترول خون گوسفندان تغذیه شده با این

خون کاهش یافت ،اما سایر فراسنجههاي خوني تغییر

جیرهها را به این موارد نسبت داد .از طرفي تانن بر

معني داري را نشان ندادند .کاروال و همکاران ()2555

بیوهیدروژناسیون اسیدهاي چرب در شکمبه اثر دارد.

گزارش کردند با افزایش تانن در جیره غذایي ،نیتروژن

متداولترین

تستهاي

کبدي

ميتوان
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اورهاي خون کاهش ميیابد که احتماال به دلیل کاهش

ميباشد .چرا که پیوند تانن -پروتئین موجود در شکمبه

تجزیه پروتئین در شکمبه و دفع آالنتوئین ادراري

به صورت دست نخورده از شکمبه عبور ميکند.

جدول  -6فراسنجههاي خوني در گوسفندان تغذیه شده با جیرههاي آزمایشي
جیرههاي آزمایشي
فراسنجهها

2

مقایسات متعامد

2

2

2

4

SEM

خطي

درجه دو

درجه سه

گلوکز (میلي گرم در دسي لیتر)

14/25

75/75

75/55

11/25

4/52

5/59

5/22

5/57

پروتئین کل (گرم در دسي لیتر)

1/45

1/57

1/455

1/42

5/22

5/92

5/42

5/41

کلسترول (میلي گرم در دسي لیتر)

55/75b

52/55b

57/55a

55/75b

2/29

5/41

5/52

5/55

)SGPT (Iu/L

22/25

29/55

22/25

27/55

2/72

5/11

5/52

5/75

)SGOT (Iu/L

227/25

221/55

225/25

222/55

7 /5

5/21

5/42

5/22

تري گلیسرید (میلي گرم در دسي لیتر)

21/55

22/55

24/75

22/25

4/25

5/22

5/59

5/72

نیتروژن اوره اي (میلي گرم در دسي لیتر)

21/22

25/42

24/15

22/57

5 /1

5/55

5/19

5/95

2جیرههاي آزمایشي شامل )2 :جیره شاهد (بدون سیالژ بقایاي حاصل از پوست گیري پسته) )2 ،جیره داراي  7درصد سیالژ بقایاي حاصل از پوست گیري
پسته )2 ،جیره داراي  24درصد سیالژ بقایاي حاصل از پوست گیري پسته و  )4جیره داراي  22درصد سیالژ بقایاي حاصل از پوست گیري پسته.
حروف غیرمشابه در هر ردیف بیانگر اختالف معني دار بین جیرهها مي باشد (.)P<5/55

نتیجه گیري

تغذیه اي تانن ميباشد ،ميتوان با سیلو کردن ،هم از

نتایج این تحقیق نشان ميدهد که بقایاي حاصل از

فساد آن جلوگیري کرد و هم میزان تانن موجود در

پوستگیري پسته قابلیت سیلو شدن خوبي دارند .با

پوست پسته را تا  24درصد کاهش داد و از این

توجه به این که این محصول داراي رطوبت باال بوده و

محصول تا  24درصد ماده خشک جیره در تغذیه

فساد پذیري سریعي دارد و از طرفي داراي ماده ضد

گوسفند استفاده کرد.

منابع مورد استفاده
بهلولي ع . 2211 ،بررسي تاثیر استفاده از محصوالت فرعي پسته در جیره گاوهاي شیرده هلشتاین دراوایل شیردهي .پایان نامه
کارشناسي ارشد علوم دامي .دانشگاه فردوسي مشهد.
دیاني ا ،شریفي م و محبي ا .2211 ،استفاده از باقي ماندههاي زراعي فیبري در تغذیه نشخوارکنندگان .انتشارات خدمات فرهنگي
کرمان.
رحیمي ع ،ناصریان ع ع ،ولي زاده ر ،طهماسبي ع و شهدادي ع .2292 ،تأثیر جایگزیني یونجه خشک با سطوح مختلف پوسته پسته
بر مصرف خوراک ،قابلیت هضم مواد مغذي ،فرآسنجههاي تخمیري شکمبه ،متابولیتهاي خون و توازن نیتروژن در گوسفندان
نر بلوچي .نشریه پژوهشهاي علوم دامي ایران .دانشگاه فردوسي مشهد .شماره سوم .صفحه هاي .255-295
سیدمومن س م .2212 ،مطالعه اثرات سطوح مختلف بقایاي پوست گیري پسته و تانن موجود در آن بر رشد بدن و تولید کرک بز
کرکي رائیني .پایان نامه کارشناسي ارشد علوم دامي .دانشگاه آزاد اسالمي کرج.
طهمورث پور م و طهماسبي ع .2211 ،ارزیابي مواد خوراکي دام و طیور .انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد .صفحات  211تا .272
فرهومند پ .2212 ،غذاهاي دام و طیور .روشهاي فرآوري و نگهداري آنها .انتشارات جهاد دانشگاهي استان آذربایجان غربي.
صفحه  219تا .272
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 پایان نامه. تعیین ارزش غذایي و قابلیت هضم پوسته نرم رویي پسته به صورت خشک و سیلو شده. 2271 ،فروغ عامري ن
. دانشگاه صنعتي اصفهان.کارشناسي ارشد علوم دامي
 اثر اوره وپلي اتیلن گلیکول برخصوصیات شیمیایي پوست پسته سیلو.2219 ، ولي زاده ر و طهماسبي ع، ناصریان ع ع،مختارپور ا
. چهارمین کنگره علوم دامي.شده
 بررسي سمیت سطوح باالي مصرف گیاهان دارویي با.2295 ، زره داران س و هاشمي س ر، شمس شرق م، صمدي ف،ناطقي ر
. دانشگاه آزاد اسالميواحد ساوه. اولین همایش ملي مباحث نوین در کشاورزي.استفاده از آنزیمهاي کبدي
روده اي محصوالت فرعي پسته و استفاده از آن در- تجزیه پذیري و ناپدید شدن شکمبه اي، ترکیب شیمیایي.2214 ،وهمني پ
. دانشگاه فردوسي مشهد. پایان نامه کارشناسي ارشد علوم دامي.جیره گاوهاي شیرده هلشتاین در اواسط شیردهي
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Abstract
In order to investigating the effect of feeding different levels of Pistachio Pulp Silage (PPS) on feed
intake, ruminal fermentation characteristics and blood parameters in Kermani sheep. Four male
rams (32±2.5 kg) were used in a replicated Latin square design with four diets and four periods of
21 days each. Five hundred kg of Pistachio Pulp was ensiled without any additive for a period of
two months. Chemical composition of pistachio pulp silage and its apparent characteristics was also
evaluated and used in experimental diets. The experimental diets were: 1) control diet (without
PPS), 2) diet containing 7% PPS, 3) diet containing 14% PPS and 4) diet containing 21% PPS.
Ensiling of pistachio pulp did not affect on chemical composition, but total tannins reduced
significantly (P<0.05). Feeding 14% PPS in diet increased significantly dry matter intake (P<0.05).
Increasing amount of PPS in diet, the ruminal fluid pH decreased linearly (P<0.05). Total protozoa
population were changed quadratically and cubicly (P<0.05) with increasing PPS in the
experimental diets. Blood urea nitrogen decreased linearly with increasing pistachio pulp silage
(P<0.05). The blood cholesterol of animals increased with increasing PPS in experimental diets up
to 14% and then decreased. In conclusion, PPS can be used up to 14% in the diet of sheep.
Key words: Chemical composition, Protozoa population, Blood parameter, Pistachio pulp silage,
Sheep

