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  هچکید

بـر عملکـرد و قابلیـت هضـم      گالیکول و هیدروکسید سـدیم اتیلني تیمار شده با بیم الکترون، پلیبه منظور بررسی تأثیر فرآورده هاي فرعی پسته
هـاي  جیـره . روز انجـام شـد   70به مدت ) کیلوگرم 21±52/1(رأس بره نر زندي  20پرواري، آزمایشی در قالب طرح کامالً تصادفی با استفاده از  هاي بره

دز (ه با بیم الکتـرون  ي تیمار شدو جیره حاوي فرآورده هاي فرعی پسته) 1تیمار  ،درصد فرآورده هاي فرعی پسته 22 حاوي(آزمایشی شامل جیره شاهد 
یانگین افزایش وزن و خـوراك  م. بود) 4تیمار  ،گرم در کیلوگرم 15(گالیکول تیلناو پلی) 3تیمار  د،چهار درص(، هیدروکسید سدیم )2ر تیما م،کیلوگر 30

. مشـاهده شـد   ضریب تبـدیل بهتـر در تیمـار سـود و پرتوتـابی      .روزانه مصرفی جیره حاوي فرآورده هاي فرعی پرتوتابی شده بیشتر از سایر تیمارها بود
مشـاهده  ) درصد مـاده خشـک   22/72(د ترین در تیمار سوو کم) درصد ماده خشک 18/81(بیشترین مقدار قابلیت هضم ماده آلی در تیمار پرتوتابی شده 

قابلیت هضم الیاف نامحلول در شوینده خنثی در تیمار پرتوتابی  .گالیکول سبب افزایش قابلیت هضم پروتئین خام شداتیلناستفاده از پرتوتابی و پلی. شد
اي فرعی پسته تیمار شده با بیم الکترون باعث بهبود عملکرد نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از فرآورده ه. بیشتر بود شده نسبت به سایر تیمارها

  .هاي پرواري زندي می شوددر بره و قابلیت هضم
  

  .، قابلیت هضم فرآورده هاي فرعی پستهبره زندي، بیم الکترون،  :کلیدي هاي واژه
  

    1 مقدمه
شرایط جغرافیایی، بارش کم و کمبود منـابع آب در کشـور سـبب    

در چنـین شـرایطی   . اسـت  شده ود مواد خوراکی دامو کمب محدودیت
 حیوانی پروتئین تولید زراعی و باغی براي جانبی استفاده از محصوالت

یکی از این محصوالت جانبی، فرآورده هاي فرعـی  . توصیه شده است
ایران یکی از بزرگترین کشورهاي تولید کننده پسته است . پسته است

والت فرعی حاصل از فراوري پسته هزارتن محص 400و ساالنه حدود 
نشان داده شده است که استفاده از سطوح ). 1(شود در کشور تولید می

، )4(کم این محصوالت فرعی در جیره اثر منفی بر عملکـرد گوسـفند   
 مواد ها،با پروتئین اتصال تانن ها توانایی. ندارد) 1(و بز ) 2(گاو شیرده 

 گوارش دستگاه هاي تولیدي درنزیمها و آکربوهیدرات، باکتري معدنی،
و قابلیت هضم مـواد مغـذي    را دارند و باعث کاهش عملکرد حیوانات

                                                             
گروه علوم دام و طیور، رشد، استاد و دانشیار به ترتیب دانش آموخته کارشناسی ا -1

  پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران،
  .اي، کرج پژوهشگاه علوم و فنون هسته پژوهشکده کشاورزي، استادیار -2

  ) manorouzian@ut.ac.ir                        :         نویسنده مسئول(* 

 کـردن و  خشک نشان داده شده است که سیلو کردن،). 22( شوند می
) 5(و پرتوتـابی   سـود، اوره  افزودن ،)12(گالیکول اتیلناستفاده از پلی

عث بهبـود ارزش غـذایی   تواند از طریق غیر فعال کردن تانن ها با می
گـزارش کردنـد کـه اشـعه     ) 16(بهگر و همکاران  .ها شود این فراورده

اي فرآورده هاي فرعی پسـته، ارزش  گاما با کاهش ترکیبات ضدتغذیه
اگرچه در بیشتر مطالعـات اثـر تیمارهـاي    . دهدغذایی آن را بهبود می

ــر ارزش غــذایی فــرآورده هــاي فرعــی پســته در شــرایط   مختلــف ب
ایشگاهی ارزیابی شده است امـا  مطالعـات انـدکی در مـورد تـاثیر      آزم

هـاي   فرآوري هاي مختلف فرآورده هاي فرعی پسته بر عملکـرد بـره  
لذا هدف از این تحقیق بررسـی تـأثیر جیـره    . پرواري انجام شده است

ي تیمار شده با پرتوتابی الکتـرون،  هاي حاوي محصوالت فرعی پسته
ابلیت هضم  مواد مغـذي جیـره و برخـی از    بر عملکرد، ق PEGسود و 

  . هاي نر زندي بودهاي خونی برهفراسنجه
  

  هامواد و روش
 21 ±52/1رأس بره نر زندي با میانگین وزنـی   20در این مطالعه
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در قالب طرح کامالً تصادفی ) روز 90سن (کیلوگرم پس از شیر گیري 
اي آزمایشـی زیـر   روز از جیره ه 70تکرار در هر تیمار به مدت  5و با 

 ،درصد فرآورده هاي فرعی پسـته  22 حاوي(جیره شاهد : تغذیه شدند
ه بـا  ي تیمار شد، جیره شاهد حاوي فراورده هاي فرعی پسته)1تیمار 

چهـار  (، هیدروکسـید سـدیم   )2 تیمـار  م،کیلـوگر  30ز د(بیم الکترون 
). 4 تیمـار ، گرم در کیلـوگرم  15(گالیکول تیلناو پلی) 3تیمار ، درصد

ــته    ــی پس ــاي فرع ــراورده ه ــدي  (ف ــه اوح ــام و  (واریت ــروتئین خ پ
درصـد مـاده    4/9و 2/14هاي غیر ساختمانی بـه ترتیـب    کربوهیدرات

کیلـومتري   5از باغات و کارخانه پسـته پـاك کنـی واقـع در     )) خشک
آوري و سـپس  جمـع  1390شهرستان ساوه در اواخر شهریور ماه سال 

هـا بـر اسـاس     جیـره . هوا خشک شد وسیله جریاندر محیط آزاد و به
هـاي آزمایشـی بـه    جیره).  1جدول(تنظیم شد ) 25(جداول استاندارد 

تهیـه و  ) درصد کنسانتره 65درصد علوفه و  35(مخلوط  صورت کامال
. ها بصورت انفرادي تغذیـه شـدند  عصر به بره 16صبح و  8درساعات 

. ر انجـام شـد  ها در شروع آزمایش و سپس دو هفته یکباکشی برهوزن
صبح روز  8بعد از ظهر تا  4(کشی ساعت قبل از هر وزن 16تا  14در 
ها از آب و خوراك محروم شده و سپس به صورت انفرادي بـا  بره) بعد

آوري پوست پسته بـا   عمل. توزین شدند) گرم±100با دقت ( باسکول 
سـاعت در شـرایط    72سـدیم بـه مـدت    درصد هیدروکسید 4محلول 

ها باز شد و نمونه فرآوري شده  س در پالستیکشد سپجام ان هوازي بی
. زیر نور  آفتاب خشک و به مقدار موردنیاز در تیمار سود مصـرف شـد  

هاي پوست پسته با دستگاه بیم الکترونـی در   همچنین پرتوتابی نمونه
یزد وابسته به سازمان انـرژي اتمـی ایـران بـا      مرکز تابش پرتو فرآیند

. کیلـوگري انجـام شـد    30ودوترون در دز پرتوتابیاستفاده از دستگاه ر
هـاي   گالیکول به ازاي هر رأس به جیره بـره  اتیلن گرم پلی 15روزانه 

  .گالیکول افزوده شد اتیلن تیمار پلی
 

  تعیین قابلیت هضم مواد مغذي
ابتـدا، وسـط و   (نمونه از خوراك مصرفی و باقیمانده در سه نوبـت  

همچنین نمونه مدفوع نیـز از طریـق   . دوره پرورش گرفته شد) انتهاي
 بعـد از  سـاعت  2 عصـر  و صـبح  روز هـر  و روز سـه  مـدت  بـه رکتوم 

جهت تعیین مـاده خشـک خـوراك، باقیمانـده     . گرفته شد خوراکدهی
گـراد بـه    درجـه سـانتی   60ها در آون با دماي خوراك و مدفوع، نمونه

 درجـه  550ساعت و خاکستر با اسـتفاده از کـوره در دمـاي     72مدت 
پـروتئین خـام بـا روش    . گیري شدساعت اندازه 6گراد به مدت سانتی

کجلدال و چربی با روش سوکسله با استفاده از اتـر بـه عنـوان حـالل     
الیاف نامحلول در شـوینده خنثـی بـه روش ون    ). 10(گیري شد اندازه

تعیـین قابلیـت هضـم تیمارهـاي     . تعیین شد) 32(سوست و همکاران 
 .انجام شد 1نامحلول در اسید مختلف با روش خاکستر

                                                             
1Acid insoluble ash 

  آزمایشی جیره شیمیایی ترکیب -1جدول
Table 1- Chemical composition of experimental diet   

 درصد ماده خشک
Dry matter % 

  خوراك
Feed 

22 
 پوست پسته
Pistachio byproduct 

12.2 
 کاه گندم
Wheat straw 

45 
 دانه جو
Barley grain 

10 
 سبوس گندم
Wheat bran 

9 
 کنجاله سویا
Soybean meal  

0.4 
 مکمل ویتامینه و معدنی
Vitamin and mineral supplement 

1 
 کربنات کلسیم
Calcium carbonate  

0.4 
 طعام نمک

Salt 

  
 

 ترکیب شیمیایی
Chemical Composition 

  
2.8 

 (Kcal/Kg DM) متابولیسم قابل انرژي 
Metabolisable Energy  

14.9 
 )%(وتئینپر

Proteins (%) 

23.3 
 )%( خنثی شوینده در محلول غیر الیاف

Neutral detergent insoluble fiber (%) 

9.8 
 )%( اسیدي شوینده در محلول غیر الیاف

Acid detergent insoluble fiber (%) 

0.58 
 )%( کلسیم

Ca (%) 

0.47 
 )%( فسفر

P (%) 
  
  هاي خونیگیري فراسنجهاندازه
هاي خـونی در روز  نظور بررسی تأثیر پوست پسته بر فراسنجهمبه

ها پس از چیدن پشـم نـواحی اطـراف رگ    پایان آزمایش از تمامی بره
هاي خون بالفاصله به آزمایشگاه منتقل و نمونه. گردنی، خونگیري شد

دقیقه جهت جداسازي سـرم  15دور در دقیقه به مدت  3000با سرعت 
گلـوکز، اوره، پـروتئین کـل، کـراتینین و     سپس غلظت . سانتریفوژ شد

و )  ، آلمانC111مدل(آلبومین با استفاده از دستگاه اتوآناالیزر کوباس 
  .اندازه گیري شدند) زیست شیمی( هاي آنزیمیبا استفاده از کیت
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  تجزیه و تحلیل آماري 
در بسـته   GLMها با استفاده از رویـه  تجزیه و تحلیل آماري داده

ها با روش مقایسه میانگین. انجام شد) 26( 9نسخه  SASنرم افزاري 
  :مدل آماري طرح به شرح زیر بود. دانکن انجام شد

  Yij=µ+ Ti + εijk 
 εij: اثـر تیمـار و  : Tiمیانگین کل، : μمقدار هر مشاهده،: Yij: که

  .خطاي آزمایشی

  
  نتایج و بحث

  قابلیت هضم ظاهري
م ظـاهري مـواد مغـذي    تأثیر تیمارهاي آزمایشی بر قابلیـت هضـ  

  . نشان داده شده است) 2(هاي آزمایشی در جدول  جیره

 1پرواري هاي بره در آزمایشی هاي جیره مغذي مواد هضم قابلیت بر زمایشیآجیره هاي  از استفاده تأثیر - 2 جدول
Table 2- The effect of experimental diets on nutrients digestibility1 

P- Value  SEM 

 هاي آزمایشی هجیر
Experimental Diets   قابلیت هضم)%( 

Digestibility (%) شاهد 
Control  

 پرتوالکترون
Electron beam  

 سود
NaOH  

 اتیلن گالیکولپلی
Polyethylene  glycol  

0.01  0.85  78.58b  81.18a  79.58b  79.67b  ماده خشک 
Dry mater 

0.01  0.93  68.60bc  75.15  68.19c  70.51b  ده آلیما 
Organic mater   

0.01  0.60  69.99c  76.35a  73.94b  72.47b  پروتئین خام 
Crude protein  

0.01  0.92  59.93b  73.17b  62.68c  55.97b  الیاف نامحلول در شوینده خنثی 
Neutral detergent fiber  

0.01  1.79  64.19b  76.19a  73.02a  67.14b  خام چربی 
Ether extract  

  .)P<0.05( دار می باشند داراي اختالف معنی مشابهبا حروف غیر  ردیفر هاي ه میانگین1
1Means within same row with different superscripts differ (P<0.05).                            

 
باعث افزایش قابلیت هضـم ظـاهري   ) کیلوگري 30دز (پرتوتابی 

پروتئین خام قابلیت هضم همچنین بهبود . ماده خشک و ماده آلی شد
اتیلن گالیکول در نتیجه قابلیـت بانـد    در تیمار عمل آوري شده با پلی

نیـا و  در مطالعـه مسـلمی  . شوندگی این پلیمرصنعتی با تانن بوده است
گالیکول به برگ کهـور قابلیـت هضـم     اتلین افزودن پلی) 7(همکاران 

گالیکول از یلناتگزارش شده است که پلی. ماده خشک را افزایش داد
طریق اتصال به تانن و ترکیبات فنلی فرآورده هاي فرعی پسته باعث 

همچنـین نتـایج   ). 21(افزایش در قابلیت هضم ماده خشک می شـود  
مطالعات نشان دهنده افزایش قابلیت هضم ماده آلی در گاو هلشـتاین  

آوري تغذیه شده با جیره حاوي سیالژ فرآورده هاي فرعی پسته عمـل 
) 3(فروغ عـامري و قربـانی   ). 8(گالیکول و اوره است اتلینبا پلی شده

 50با انجام آزمایشی روي گوسفند کرمانی نشان دادند که جـایگزینی  
درصد از یونجه جیره با محصوالت فرعی پسته سـیلو شـده و خشـک    

. داري بر قابلیت هضم ماده خشک جیره نداشته اسـت شده تأثیر معنی
تیمارهاي مـورد اسـتفاده قابلیـت هضـم پـروتئین را      در مطالعه حاضر 

درصد از تانن محصوالت فرعی پسته را نـوع   85تقریباً . افزایش دادند
در نتیجه افزایش قابلیت هضم با ). 13(دهد  قابل هیدرولیز تشکیل می

تواند به دلیل اتصال آن با تانن قابـل   استفاد از پلی اتیلن گالیکول می

بـا  (به دنبال آن جدا شدن ایـن اتصـال در روده    در شکمبه وهیدرولیز 
pH و در نتیجه هضم بیشتر پروتئین باشد) ینپای .  

قابلیت هضم الیاف نامحلول در شوینده خنثی در تیمـار پرتوتـابی   
بهبود در قابلیت هضم  همچنین .نسبت به سایر تیمارها بیشتر بودشده 

NDF فراهمـی  سـت زی بهبـود  در پرتو الکتـرون  توان به نقشمی را 
 شکسـتن  علت به لیگنوسلولزي ترکیبات در موجود هاي کربوهیدرات

   ).19(نسبت داد  کربوهیدرات-لیگنین پیوندهاي
تواند سدیم میآوري فرآورده هاي فرعی پسته با هیدروکسیدعمل

ساکاریدهاي دیواره سـلولی  با هیدرولیز پیوند استري بین لیگنین و پلی
هـاي  تـر میکروارگانیسـم  دسترسـی آسـان   سبب) سلولزسلولز و همی(

ها شده و به این ترتیب قابلیـت هضـم دیـواره    شکمبه به کربوهیدرات
افزایش قابلیت هضم ظاهري پـروتئین خـام و    .سلولی را بهبود بخشد

چربی خام با استفاده از پرتوتابی و تیمار سود در مقایسه با شاهد را می 
الت فرعی پسته و سهولت توان به شکسته شدن دیواره سلولی محصو
باتوجـه بـه   . هـا نسـبت داد   دسترسی ترشحات هضمی به این مولکول

ها بهبود قابلیت هضم پروتئین توانایی پرتو در واسرشت سازي پروتئین
توا به این مسـئله ربـط داد   خام در اثر تیمار پرتو نسبت به شاهد را می

)6 .(  
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  هاي خونیفراسنجه
هـاي پـرواري   هاي خونی برهفراسنجه هاي آزمایشی بر تأثیر جیره

با وجود باالتر بودن عددي مقـدار  . نشان داده شده است )3(در جدول 
آوري شده در مقایسه با گروه شاهد این گلوکز خون در تیمارهاي عمل

-بیشترین مقدار پروتئین کل خون در تیمار پلـی . دار نبودتفاوت معنی
-مشاهده شد که تفاوت معنی )لیترگرم در دسی 80/7(گالیکول اتیلن

بطـور مشـابهی   . )<05/0P(داري با سایر تیمارها و گروه شاهد داشت 
درصد  30(نیز نشان دادند که جایگزینی یونجه ) 8(رحیمی و همکاران 

هـاي نـر بلـوچی،     با محصوالت فرعی پسته در بره) ماده خشک جیره
تین با وجود مقدار آلبومین و کرا. پروتئین کل خون را افزایش می دهد

گالیکول نسبت به سایر تیمارها باالتر بود اما اتیلنکه در تیمار پلیاین
) 31(نیـا و همکـاران   رضایی. داري با سایر تیمارها نداشتتفاوت معنی

درصد محصـوالت فرعـی پسـته سـیلو     15گزارش داداند که گنجاندن 
دار شده در جیره گاوهاي شیري در اوایل شیردهی هیچ تاثیري بر مقـ 

ــروژن اوره خــون  ــوکز و نیت ــدارد) BUN(گل ــی. ن ــین قل زاده و همچن
درصـد محصـوالت    10گزارش دادنـد کـه اسـتفاده از    ) 18(همکاران 

فرعی پسته در جیره غذایی گاوهاي شیري هیچ اثري بر غلظت گلوکز 
هـاي مهـم خـون    پروتئین کل یکی از فراسـنجه  .خون ندارد BUNو 

پـذیري پـروتئین خـوراك و     دار تجزیـه ه ارتباط مستقیمی با مقاست ک
همچنین بـاال بـودن   . مقدار پروتئین میکروبی تولیدي در شکمبه دارد

توان به تأثیر پروتئین کل خون در تیمار پرتوتابی نسبت به شاهد را می
پـذیري در   سازي پروتئین و در نتیجه کـاهش تجزیـه   پرتو بر واسرشت

  ). 6( اي آن نسبت داد شکمبه و افزایش هضم روده

، 6با استفاده از سطوح صفر، ) 28(در آزمایش شاکري و همکاران 
هـاي  درصد سیالژ فرآورده هاي فرعی پسته در جیره گوسـاله 18و 12

 18و  12ترین مقدار آلبومین در تیمارهاي بـا سـطوح   هلشتاین، پایین
طور که در جـدول  همان. درصد فرآورده هاي فرعی پسته مشاهده شد

تـرین مقـدار   شده است در آزمـایش حاضـر نیـز پـایین     نشان داده )4(
درصـد پوسـت پسـته بـدون عمـل       22حاوي (آلبومین در گروه شاهد 

 . مشاهده شد) آوري
  

  هاعملکرد بره
 )4(هاي پرواري در جدول تأثیر تیمارهاي آزمایشی بر عملکرد بره

 .نشان داده شده است
و در ) لـوگرم کی 18/31(وزن نهایی در تیمـار پرتوتـابی بیشـترین    

میـانگین  ). <05/0P(بود ) کیلوگرم 44/29(گروه شاهد کمترین مقدار 
افزایش وزن روزانه در تیمار پرتوتابی افزایش معنـی داري نسـبت بـه    

ترین میـانگین خـوراك مصـرفی روزانـه نیـز      کم. ها داشت سایر تیمار
تیمـار پرتوتـابی داراي بهتـرین     ).<05/0P(مربوط به گروه شاهد بـود  

هاي دیگر بود که تنها با تیمـار سـود    یب تبدیل در مقایسه با گروهضر
هـاي  بـر وزن نهـایی بـره    عدم تأثیر تیمارهاي آزمایشی. دار نبود معنی

بــا ) 20(زنــدي در مطالعــه حاضــر بــا آزمــایش مهــدوي و همکــاران 
هـاي نـر   درصد فرآورده هاي فرعی پسته در جیره بـره  25جایگزینی 

  .پرواري مطابقت داشت

  
  1هاي پرواري زندي برههاي خونی هاي فرعی پسته بر فراسنجه هاي آزمایشی حاوي فرآورده تأثیرجیره - 3جدول 

 Table 3- Effects of experimental diets on blood metabolites in fattening lambs1  

P-Value SEM 
 هاي آزمایشی جیره

Experimental Diets  لیتر میلی 100 گرم درمیلی(ها  فراسنجه( 
Parameters (mg/100 ml)     شاهد 

Control  
 پرتوالکترون

Electron beam    
 سود

NaOH  
 اتیلن گالیکولپلی

Polyethylene  glycol  
 گلوکز  68.6  75.2 69.8  65.6  4.07  0.43

Glucose  
 اوره  55.4  50.20 42.80 44.6 4.00  0.14

Urea 
<0.05  0.13   7.30b  7.38b  7.30b  7.80b  پروتئین کل 

Total protein 
 کراتین  1.02  0.94  0.93  0.87   0.05  0.37

Creatine  
 آلبومین  3.36  3.16  3.23  3.2  0.08  0.46

Albumin  
  .)P<0.05( دار می باشند داراي اختالف معنی مشابهبا حروف غیر  ردیفهاي هر  میانگین1

1Means within same row with different superscripts differ (P<0.05).                            
   

  



  1394 پاییز 3، شماره 7جلد  ایران علوم دامیپژوهشهاي نشریه      282

 1هاي پرواريهاي آزمایشی بر عملکرد بره تأثیر جیره -4جدول
Table 4- Effects of experimental diets on growth performance of lambs1 

P-value SEM 

 هاي آزمایشی جیره
Experimental Diets  صفت 

Parameters  شاهد 
Control  

 کترونپرتوال
Electron beam  

 سود
NaOH  

 اتیلن گالیکولپلی
poly ethylene glycol    

 )کیلوگرم(وزن اولیه   21.14  21.08  20.94  20.86  0.68  0.99
Initial  body  weight (kg)  

 )کیلوگرم(وزن نهایی   30.22  30.64  31.81  29.44  0.84  0.28
 Final  body  weight (kg)  

0.01  0.04  122b  155b  136b  129b   گرم(افزایش وزن روزانه( 
Average  daily  gain  (g/d)  

 )گرم(مصرف خوراك روزانه   1021  1016  1081  983  0.027  0.12
 Daily feed  intake (g/d)  

0.01  0.36  9.02a  7.06b  7.66b  8.78a  ضریب تبدیل 
Feed  conversion  ratio  

  .)P<0.05( دار می باشند ي اختالف معنیدارا مشابهبا حروف غیر  ردیفهاي هر  میانگین1
1Means within same row with different superscripts differ (P<0.05)                          

 
آوري شده ها در تیمار عملباال بودن مقدار افزایش وزن روزانه بره
هضم  تتواند به بهبود قابلیبا بیم الکترون نسبت به سایر تیمارها را می

خوراك و باال بودن زیست فراهمی مواد مغـذي  ) 3جدول (مواد مغذي 
کـه  باوجود ایـن . هاي فرعی پسته باشدآوري فرآوردهجیره در اثر عمل

. مصرف خوراك روزانه در مطالعه حاضر تحت تاثیر تیمار قرار نگرفـت 
درصـد   30گزارش دادند کـه گنجانـدن   ) 27و  18(اما برخی محققان 

هـاي در حـال رشـد سـبب     پسته در جیره غذایی بـره  محصول فرعی
طور کلی اعتقاد بر به. شده است) DMI(کاهش مقدارخوراك مصرفی 

گرم در کیلوگرم در جیره غـذایی   50این است که غلظت تانن بیش از 
اند کـه   تحقیقات نشان داده). 33(بر مصرف خوراك دام اثر منفی دارد 

خام جیره در شـکمبه،   مؤثر الیافپذیري  پرتوتابی سبب افزایش تجزیه
افزایش نرخ عبور ماده مغذي به روده و تغییر در سـاختمان پـروتئین و   

و به دنبال آن مصرف خوراك افزایش ) 23(دیواره سلولی خوراك شده 
  ).29(یابد  می

شود عمل آوري فـرآورده   مشاهده می )2(طور که در جدول همان 
. د سبب بهبود ضریب تبدیل شدهاي فرعی پسته با بیم الکترون و سو

آوري فـرآورده   ضریب تبدیل خوراك در مطالعـه حاضـر در اثـر عمـل    
البتـه مطالعـاتی نیـز،    . فرعی پسته با بیم الکترون و سود بهبود یافـت 

هاي پرواري تغذیه شده دهد ضریب تبدیل بره می وجود دارد که نشان 
ینی با یونجـه  هاي فرعی پسته جایگز درصد فرآورده 15با جیره حاوي 

همچنین در آزمایشی نوروزیـان و قیاسـی   ). 2(تحت تأثیر قرار نگرفت 
هاي نر پـرواري بـا محصـوالت فرعـی      نشان دادند که تغذیه بره) 24(

درصد تأثیري بـر مصـرف خـوراك و دیگـر خصوصـیات       30پسته تا 
اسـتفاده از پلـی اتـیلن گالیکـول در     . هاي بلوچی ندارد عملکردي بره

داري باعـث بهبـود ضـریب تبـدیل      ر نتوانست بطور معنیمطالعه حاض
-اتـیلن هایی وجود دارد کـه اسـتفاده از پلـی   با وجود این گزارش. شود

هاي داراي مقادیر زیـاد   گالیکول در تغذیه بزهاي تغذیه شده با علوفه
).  14(متراکم باعث بهبود مصـرف خـوراك مصـرف شـده اسـت       تانن

گالیکـول بـر ضـریب تبـدیل و مصـرف       اتـیلن  احتماال عدم تأثیر پلی
خوراك در مطالعه حاضر به دلیل پایین بودن مقـدار تـانن متـراکم آن    

با این وجود نیاز به مطالعات بیشتري در . نسبت به سایر مطالعات باشد
  .باشد این زمینه می

  
  نتیجه گیري 

آوري فرآورده هاي فرعـی پسـته بـویژه بـا اسـتفاده از بـیم       عمل
مطالعات بیشـتري  . اند سبب بهبود ارزش غذایی آن شودتوالکترون می

در خصوص تأثیر تیمارهاي فیزیکی و شیمیایی بر محصـوالت فرعـی   
شود که در مطالعات بعدي بر ارزیـابی   پیشنهاد می. پسته ضروري است

  . هاي مورد مطالعه تاکید بیشتري شود اقتصادي جیره
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