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  چکیده

از هاي حاوي روغن ماهی بر تولید و ترکیب شیر، یکول در جیرهگل نیلات یپلدر این تحقیق به منظور بررسی اثر پوسته پسته و 

تیمارهاي  .روز استفاده گردید 25± 4کیلوگرم و روزهاي شیردهی  15/38± 2/1راس بز شیري سانن با میانگین وزن بدن  15

 30) 2روغن ماهی،  درصد 2ه همراه کنسانتره ب درصد 50و  سیالژ ذرتدرصد 20درصد یونجه،  30) 1: آزمایشی شامل

که در  2مشابه تیمار ) 3درصد روغن ماهی و  2ه همراه کنسانتره ب درصد 50و  سیالژ ذرتدرصد 20درصد پوسته پسته، 

-اختالف معنینتایج نشان داد که بین تیمارهاي آزمایشی .شدمکمل می یکولگل یلنات یپلسطح یک درصد ماده خشک جیره با 

هاي خون نیز تحت تاثیر متابولیت. میزان تولید شیر روزانه و ترکیبات شیر وجود نداردشکمبه، pHاز نظر  )P>05/0(داري 

داري به طور معنی2میزان ماده خشک مصرفی و غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه در تیمار . تیمارهاي آزمایشی قرار نگرفتند

)05/0<P( زمانی که از پلی اتیلن ، درصد جیره 30پوسته پسته تا سطح ز استفاده ابنابراین . تر از سایر تیمارها بودپایین

  .نداردبزهاي شیري گلیکول استفاده شود، اثر منفی بر عملکرد

  بز سانن - شیرترکیب- یکول گلیلناتی پل - پوسته پسته: واژگان کلیدي

  

مقدمه

- محسوب میتولید کننده پسته دنیا ، بزرگتریننیاپسته ددرصد تولید  58ایران با داشتن ) 2003(با توجه به آمار فائو     

 400ساالنه حدود  کهباشد گیري میوه تازه پسته میمحصوالت حاصل از پوست ،پستهمهمترین محصوالت فرعی. شود

محصوالت فرعی کشاورزي در جیره نشخوارکنندگان  کاربرد). 2(شود پسته در کشور تولید میتن محصوالت فرعیهزار

میزان . شودهزینه خوراك و تبدیل این ضایعات به منابع خوراکی مورد استفاده انسان مثل شیر و گوشت می باعث کاهش

گزارش شده است درصد ماده خشک  15/10و  62/15هاي فرعی پسته به ترتیب کل ترکیبات فنلی و کل تانن در فرآورده

ثر منفی بر ا ،در جیره بزهاي کرکی رائینیشده صورت خشک ه هاي فرعی پسته بفرآوردهدرصد 30از استفاده ). 1(

 20نشان دادند مصرف ) 2(شاکري و همکاران . )1(نداشت ها  بز مصرف خوراك، ضریب تبدیل خوراك و اضافه وزن

بر افزایش وزن ) >05/0P(داريصورت خشک شده در جیره گوسفندان اثر معنیه هاي فرعی پسته بدرصد فرآورده

بر ماده خشک جیره درصد  30پسته در سطح  هز انجام این آزمایش بررسی اثرات مصرف پوستهدف ا. روزانه نداشت

-میهاي فرعی پسته در جیره نشخوارکنندگان با استفاده از فرآورده. هاي خون و ترکیبات شیر بزهاي سانن بودمتابولیت

فاده مطلوب نمود و گام موثري در جهت این محصوالت با توجه به مناطق تولید آن است ی ازاز میزان قابل توجه توان

  .استفاده بهینه از این محصوالت فرعی برداشت
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هاروشومواد

شهرك واقع در تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد،  - در محل ایستگاه دامپروري آموزشیاین آزمایش

چند شکم زایش با میانگین  رأس بز شیرده سانن15در این آزمایش از. انجام گرفت 1390صنعتی توس در اواخر تابستان 

هاي متابولیسمی در قفسهاي آزمایشی دام. استفاده شدروز  25±4کیلوگرم و روزهاي شیردهی  15/38±2/1وزن بدن 

 50و  سیالژ ذرتدرصد 20درصد یونجه،  30) 1: تیمارهاي آزمایشی شامل.شدندنگهداري می) متر 3×9/1(انفرادي 

 50و  سیالژ ذرتدرصد 20، )جایگزین یونجه(درصد پوسته پسته  30) 2روغن ماهی،  درصد 2ه همراه کنسانتره بدرصد 

 یلنات یپلبا  که در سطح یک درصد ماده خشک جیره 2مشابه تیمار ) 3روغن ماهی و  درصد 2ه همراه کنسانتره ب درصد

کالري در کیلوگرم ماده خشک و پروتئین در مگا 77/1میزان انرژي در سطح  .شدمکمل می) PEG-6000(یکول گل

پذیري تغذیه هاي آزمایشی جهت عادتروز با جیره 16بزها به مدت . درصد ماده خشک جیره تنظیم شدند 7/14سطح 

به  تولید شیر خوراك مصرفی وپذیري، میزان پایان دوره عادتدر . گیري در نظر گرفته شدروز نیز براي نمونه 5شدند و 

آوري و یک نمونه جهت تعیین جمع 8شیر در نوبت صبح ساعت  هاينمونه. گیري و ثبت شداندازه ت روزانهصور

آزمایشگاه آنالیز شیر کارخانه بشیر واقع در شهرك صنعتی توس منتقل گردید و با استفاده از دستگاه ترکیبات شیر به 

FossElectric, Conveyor(اسکلن میلکو ساعت  3همچنین در پایان دوره . گیري شدت شیر اندازهمیزان ترکیبا ،)4000

شرکت (متر pHمایع شکمبه بالفاصله توسط pH. گیري صورت گرفتبعد از تغذیه صبح از مایع شکمبه و خون نمونه

Mehtrom 2/0سی اسید کلریدریک سی 10سی از آن با سی 10، پس از صاف نمودن مایع شکمبه. تعیین شد) 691، مدل 

سی سی 10. گراد در فریزر نگهداري شدسانتیدرجه - 20مخلوط شده و جهت تعیین نیتروژن آمونیاکی شکمبه در  نرمال

- داده.هاي خون در فریزر نگهداري شدگ گرفته شد و جهت تعیین متابولیتنخون نیز از سیاهرگ وداج گردن توسط سر

میانگین . قرار گرفتندتجزیه و تحلیل آماري مورد SASنامه برMixedها در قالب طرح کامال تصادفی با استفاده از رویه 

  .سه قرار گرفتندمورد مقایLsmeansتوسط نیز مشاهدات 

  

  و بحث نتایج

مصرف ماده خشک در . هاي آزمایشی قرار گرفتتحت تاثیر جیره) کیلوگرم در روز(ها روزانه داممصرف ماده خشک 

پسته  ههاي حاوي یونجه و پوستاز جیره) >05/0P(داري شده بودند به طور معنیپسته در جیره تغذیه  هبزهایی که با پوست

احتماال کاهش مصرف ماده خشک به دلیل حضور ترکیبات فنلی در پوسته پسته و . به همراه پلی اتیلن گلیکول کمتر بود

محصوالت فرعی پسته را ) 2(شاکري و همکاران). 3(هاي شکمبه بوده است اثر منفی این ترکیبات روي میکروارگانیسم

نتایج این . هاي نر کرمانی مورد استفاده قرار دادنددرصد ماده خشک در جیره پرواري بره 30و  20، 10به میزان صفر، 

در ) >05/0P(ي داردرصد محصوالت فرعی پسته باعث کاهش معنی 30هاي حاوي تحقیق نشان داد مصرف جیره

پسته بر غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه با نتایج سایر  هدر مورد اثر تانن پوست نتایج تحقیق حاضر. مصرف خوراك شد

این محققین پیشنهاد کردند مکمل تانن در جیره باعث کاهش میزان نیتروژن آمونیاکی از . مشابه بود) 6و  5(تحقیقات 

گلیسرید، نیتروژن گلوکز، کلسترول، تري: شامل هاي خونمتابولیتمقدار . شودمی ایجاد کمپلکس تانن ـ پروتئینطریق 

نشان دادند ) 4(بن سالم و همکاران . قرار نگرفت ي آزمایشیآلبومین و کل پروتئین خون تحت تأثیر تیمارها اي خون،اوره

نسبت به  سرمآلبومینوپروتئینکلداري در غلظت گلوکز خون، هاي حاوي تانن، تغییر معنیجیره باکه تغذیه بزها 

.داري مشاهده نشدبه جیره حاوي تانن نیز اثرات معنیPEGو با افزایش  ده با جیره فاقد تانن ایجاد نکردي تغذیه شبزها
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) 1(طور که در جدول همان.یافتکاهشداريمعنیطوربهجیرهبهتاننافزایشباخوناياورهنیتروژنمقداراما

داري اختالف معنیمیزان تولید شیر روزانه و ترکیبات شیر ، شکمبهpHنظر آزمایشی از  يشود، بین تیمارهامشاهده می

)05/0<P(وجود ندارد .  

  

هاي خون، تولید و ترکیبات شیرآزمایشی بر متابولیتاثر تیمارهاي - 1جدول 

  خطاي استاندارد

تیمارهاي آزمایشی
*

صفات مورد بررسی

  یونجه  پوسته پسته  PEG+ پوسته پسته 

032/0
a

61/1
b

43/1
a

59/1 )کیلوگرم در روز(مصرف روزانه خوراك 

ايهاي شکمبهفراسنجه        

07/0 69/6 46/6 50/6 pH  

67/0  
a

97/20  
b

26/18  
a

  )لیترگرم در دسیمیلی(آمونیاکی نیتروژن   92/22

  هاي خونمتابولیت        

  )لیترگرم در دسیمیلی(گلوکز    8/63  0/60  0/61  05/2

  )لیترگرم در دسیمیلی(گلیسرید تري    2/39  2/41  0/40  44/9

  )لیترگرم در دسیمیلی(کلسترول    119  8/105  3/115  25/12

  )گرم در لیتر(آلبومین     2/29  5/29  3/25  69/1

  )گرم در لیتر(کل پروتئین     0/70  3/78  8/77  38/4

  )لیتردسی گرم درمیلی(اي اورهنیتروژن    11/25  51/23  33/21  91/2

  ترکیبات شیر        

92/39 1198 1218 1221 )روز/گرم(شیر تولید   

67/77 1096 995 912 FCM )روز/گرم(4%

21/0 57/2 55/2 89/2   (%)پروتئین شیر    

4/0 44/3 87/2 28/2   (%)چربی شیر    

15/0 16/4 35/4 55/4   (%)الکتوز شیر    

6/0  14/11 73/10 68/10 (%)جامد کل مواد 

1/0  49/75  55/28  49/25 (%)جامد  بدون چربیکل مواد  

  :تیمارهاي آزمایشی شامل*

  روغن ماهی % 2ه همراه کنسانتره ب% 50و  سیالژ ذرت% 20درصد یونجه، % 30: تیمار یونجه) 1

  روغن ماهی % 2همراه ه کنسانتره ب% 50و  سیالژ ذرت% 20درصد پوسته پسته، % 30:تیمار پوسته پسته) 2

  شدمکمل می) PEG- 6000(یکول گل یلنات یپلبا  که در سطح یک درصد ماده خشک جیره 2مشابه تیمار : PEG+ پوسته پسته تیمار ) 3

  دار استمعنیp>05/0اعداد با حروف غیر مشابه در هر ردیف اختالفشان در سطح  **
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Effects of pistachio hull and polyethylene glycol on milk composition 
and blood metabolites in Saanen dairy goats fed a diet containing fish oil
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Abstract 
This study was conducted to evaluate pistachio hull and polyethylene glycol in a diet supplemented 
with fish oil on milk fatty acids profile of saanen dairy goats. Fifteen goats with average body 
weight 38.15 ± 1.2 kg and 25 ± 4 day in lactation were used. The animals were fed 1.1 kg dry 
matter (DM) / day and had free access to water. The dietary treatments were: 1) 30% alfalfa, 20% 
corn silage and 50% concentrate supplemented with 2% fish oil, 2) 30% pistachio hull, 20% corn 
silage and 50% concentrate supplemented with 2% fish oil, and 3) second treatment with 1% PEG. 
The results revealed that dietary inclusion of pistachio hull up to 30% had no significant effect on 
ruminal pH, milk production and composition. The dietary treatments had no significant effect on 
blood metabolites. Dairy goats receiving the pistachio hull diet showed lower ammonia 
concentration and DMI compared to others. Therefore, incorporation of  pistachio hull in the ration 
of dairy goats up to 30% acompanied by 1% polyethylene glycol had no adverse effect on 
performance.

Key words: Pistachio hull - polyethylene glycol – milk composition - Saanen goat


