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 چکیده

در ريش . در ایه تحمیك لبثلیت َضم وىجبلٍ پستٍ يحطی ثٍ دي ريش آسمبیطگبَی ي ویسٍ َبی وبیلًوی در ضىمجٍ اوجاب  رزفات  

درصذ ياوازصی  56/26، 20/30، 61/89َبی آسمبیطگبَی ممذار مبدٌ خطه، پزيتئیه خب ، وزثً َیذراتُبی غیز فیجزی آن ثٍ تزتیت 

. درصذ ثاًد  83/14ي  10/34آن ثٍ تزتیت  ADFي  NDFممبدیز . دٌ خطه ثٍ دست آمذمگبوبلزی ثز ویلًرز  مب 73/2لبثل َضم

درصذ ي لبثلیت َضم مبدٌ خطه، مبدٌ آلی ي مبدٌ آلی لبثل َضام در مابدٌ    56/0ي  19/0میبوگیه ممبدیز ولسیم ي فسفز ثٍ تزتیت 

در آسمبیص تجشیٍ پذیزی اس تؼذاد . ریزی ضذدرصذ اوذاسٌ  08/74ي  70/75، 78/74ثٍ تزتیت ( 1963)خطه ثٍ ريش تیلی ي تزی

، 8، 6، 4، 2، 0راس رًسفىذ وز ثبلغ فیستًلٍ رذاری استفبدٌ يتجشیٍ پذیزی وىجبلٍ ثىٍ ثب ريش ویسٍ َبی وبیلًوی در سمبن َابی   3

درصاذ ثاٍ    93/58درصاذ  2سبػت اوذاسٌ ریزی ضذ، وٍ تجشیٍ پذیزی مًثز مبدٌ خطه در سزػت ػجًر  96، 48، 36، 24، 16، 12

لذا ثب تًجٍ ثٍ وتابی  ایاه   .  درصذ محبسجٍ ضذ 6/76درصذ 2َمچىیه تجشیٍ پذیزی مًثز پزيتئیه خب  در سزػت ػجًر . دست آمذ

 .تحمیك می تًان وىجبلٍ پستٍ يحطی را ثٍ ػىًان یه مىمل پزيتئیىی در تغذیٍ دا  مصزف ومًد

 .لیت َضم، تجشیٍ پذیزیوىجبلٍ، پستٍ يحطی، ارسش تغذیٍ ای، لبث: واصه هبی کلیدی

 

 هقدهه

ثازای  . استفبدٌ اس وىجبلٍ َبی داوٍ َبی ريغىی در تغذیٍ دا  ثٍ ػىًان یه مىجغ خًراوی غىی اس پزيتئیه، امزی متذايل در دویب است

پازيتئیه لبثال   وطًرَبیی وٍ وىجبلٍ داوٍ َبی ريغىی را اس خبرج وطًر يارد می ومبیذ، ضىبسبیی یه مىجغ غذایی جذیذ ثاب میاشان   

میلیًن َىتبر جىگل َبی پستٍ يحطی ي رلم لبثال تًجاٍ محصاًل     5/2ثب تًجٍ ثٍ يجًد . تًجٍ می تًاوذ یه مشیت ثٍ ضمبر آیذ

درصذ ريغه، حبيی اسیذَبی چزة چىذ غیز اضجبػی ثٍ راحتی ثٍ اَمیت ایه مىجغ پاز ارسش مای    19در وطًر ي َمچىیه يجًد 

ريغه پستٍ يحطی حبيی اسیذَبی چزة غیزاضجبع لبثل مالحظاٍ ای ثاًدٌ واٍ جماغ آيری ایاه       (.1385جُبوجبسی، )تًان پی ثزد

محصًل ثٍ مىظًر حفظ جىگل َب ي تًلیذ ريغه ثىٍ اَمیت فًق الؼابدٌ ای در التصابد خبوًارَابی جىگال وطایه، حفاظ محایظ        

لذا َذف اس ایه تحمیك (. 1384َمىبران،  صبئت ي)سیست، حفظ جىگل َب ي تًلیذ ريغه خًراوی ثب ارسش ثزای اوسبن ي دا  دارد

 .ثزرسی ارسش تغذیٍ ای ي لبثلیت َضم ي تجشیٍ پذیزی وىجبلٍ پستٍ يحطی ثٍ مىظًر استفبدٌ در تغذیٍ دا  ثًد

 

 هواد و روش هب

ر ي ثٍ ومًوٍ َبی ثذر ثىٍ اس وًاحی جىگلی استبن چُبرمحبل ي ثختیبری جمغ آيری ضذ ي در یه ربرربٌ ريغه وطی ثب ريش فطب

 ثزای تؼییه تزویت مًاد مغذی داوٍ . صًرت مىبویىی ريغه ثذر ثىٍ استخزاج رزدیذ ي وىجبلٍ حبصل ثٍ يسیلٍ آسیبة پًدر ضذ

 

 



 

 

1ي ممبدیز الیبف وبمحلًل در ضاًیىذٌ خىیای   AOAC(1995)ثىٍ ضبمل خبوستز، پزيتئیه خب ، چزثی خب  ثب ريش َبی
(NDF) ،

3ي لیگىایه وابمحلًل در ضاًیىذٌ اسایذی      2(ADF)الیبف وبمحلًل در ضًیىذٌ اسیذی
(ADL)     ثاٍ ريش ين سًسات يَمىابران

اوذاسٌ ریزی مًاد مؼذوی میل مىیشیم، پتبسیم، سذیم، مس، ريی، سلىیً  تًسظ دستگبٌ جذة اتمی اوجب  . اوذاسٌ ریزی ضذ( 1991)

ثازای  . اساتفبدٌ رزدیاذ  ( 1986)يش تیلی يتزیثزای تؼییه لبثلیت َضم مبدٌ خطه ي مبدٌ آلی ثب استفبدٌ اس مبیغ ضىمجٍ اس ر. ضذ

رأس رًسفىذ واز اختاٍ وابوًذ راذاری ضاذٌ در لفاس َابی         3میشان تجشیٍ پذیزی مبدٌ خطه ي پزيتئیه خب  در ضىمجٍ، تؼذاد 

درجٍ سبوتی رزاد خطه ي سپس ثب آسایبة دارای   65سبػت در آين  24ومًوٍ َبی مًرد آسمبیص ثٍ مذت . اوفزادی استفبدٌ ضذوذ

سبوتی متز ثاب مىبفاذی    10×15رز  ومًوٍ وىجبلٍ پستٍ يحطی داخل ویسٍ َبی پلی استز ثٍ اثؼبد  4میلی متز خزد ضذوذ ي  2زثبل غ

 48، 36، 24، 16، 12، 8، 6، 4، 2، 0میىزيمتز ریختٍ يدرة ویسٍ َب ثب حلمٍ َبی پالستیىی ثستٍ ضذ ي در سمابن َابی    45ثٍ لغز 

پس اس خبرج وزدن ویسٍ َب در سمبن َبی مطخص ثزای جلًریزی اس فؼبلیت میىزيثی . ًن ضذوذسبػت در ضىمجٍ اوىًثبسی 96ي 

پاس اس ضستطاً،   . دلیمٍ ایه ضستطً ادامٍ یبفات  30ویسٍ َب ثب آة سزد ضستطً دادٌ ضذوذ ي تب سمبن خزيج آة ضفبف ثٍ مذت 

( a)فزاسىجٍ َبی تجشیاٍ پاذیزی   ( 1989سىًف،اير)سبػت خطه ضذوذ 48درجٍ سبوتی رزاد ثٍ مذت  65ویسٍ َب در اوىًثبتًر 

تجشیٍ پذیزی ماثثز ثاب اساتفبدٌ اس    ( ED)ثخص ثبلمًٌ لبثل تجشیٍ ي ( a+b)ثخص وىذ تجشیٍ پذیز، ( b)ثخص سزیغ تجشیٍ پذیز، 

جمغ ثىذی ي دستٍ ثىذی رزدیذ ي سپس ثٍ Excel (2007  )اعالػبت ثذست آمذٌ ثب وز  افشارَبی . اوجب  ضذ NeWayوز  افشار 

 .میبوگیه َب ثب آسمًن داوىه ممبیسٍ ضذوذ. مًرد تجشیٍ ياریبوس لزار رزفتىذ GLmثب ريیٍ  SAS(9.2)يسیلٍ 

 

 نتبیج و بحث

 1/34ضًیىذٌ خىیی درصذ ي میبوگیه فیجز وبمحلًل در  2/30وتبی  ایه آسمبیص وطبن داد، میبوگیه پزيتئیه خب  وىجبلٍ پستٍ يحطی 

میبوگیه لبثلیت َضم مبدِ خطاه  . درصذ ثٍ دست آمذ 56/26َمچىیه میبوگیه وزثًَیذرات َبی غیز فیجزی ومًوٍ َب . درصذ ثًد

 73/2مگبوبلزی در ویلًرز  مبدٌ خطاه ي میابوگیه اوازصی لبثال ساًخت ي سابس        33/3درصذ، میبوگیه اوزصی لبثل َضم  34/77

 31/0، 77/0، 52/0، 18/0ٌ خطه ثٍ دست آمذ ممبدیز ولسیم، فسفز، پتبسیم، رًرزد ي سذیم ثاٍ تزتیات   مگبوبلزی در ویلًرز  مبد

ویىخااًاٌ ي . ثااٍ دساات آمااذ ppm 168ي  20، 36، 29/0درصااذ ثااًد ي میااشان مىیااشیم ، ريی، مااس ي آَااه ثااٍ تزتیاات  05/0ي 

َمچىیه درصاذ  . رشارش وزدوذ 68/91ي  61/35زتیت درصذ پزيتئیه خب  ي مبدٌ خطه وىجبلٍ پستٍ يحطی را ثٍ ت( 1381)امبولً

ADF ،NDF  يME
ثًد وٍ ثب وتبی  ایه تحمیاك واٍ ثاٍ تزتیات       83/2درصذ ي  18/29، 095/17وىجبلٍ پستٍ يحطی ثٍ تزتیت  4

تفبيت اوذن ػذدی ثیه رشارضبت ویىخًاٌ ي .ثًد وٍ ثب وتبی  ایه تحمیك َمخًاوی دارد( ویلًرز /مگبوبلزی)73/2ي 10/34، 83/14

ل، ضزایظ اللیمی مىغمٍ، ضزایظ مختلف ومًوٍ ثزداری، رلم پساتٍ يحطای ي   ي وتبی  ایه تحمیك میتًاوذ مزثًط ثٍ فص( 1381)امبولً

درصاذ لبثلیات َضام مابدٌ خطاه وىجبلاٍ پساتٍ        ( 1986تیلی ي تزی، )در آسمبیطبت َضمی در آسمبیطگبٌ . ريش آسمبیص ثبضذ

اس درصذ لبثلیت َضم  درصذ ثٍ دست آمذ وٍ در ممبیسٍ ثب خًراوُبی مؼمًل 70/75درصذ ي لبثلیت َضم مبدٌ آلی78/74يحطی 

 مگبصيل ثز  40/1درصذ ي اوزصی لبثل َضم  08/74َمچىیه مبدٌ آلی لبثل َضم در مبدٌ خطه . لبثل تًجُی ثزخًردار ثًد

                                                           
1
 -NDF: Neutral Detergent Fiber 

2
 -ADF: Acid Detergent Fiber 

3
- ADL: Acid Detergent Lignin 

4
 -Metabolism Energy 



 

 

َمچىایه تجشیاٍ   ( a+b)، ثابلمًٌ تجشیاٍ پاذیزی   (b)، تجشیٍ پذیزی وىذ(a)تجشیٍ پذیزی سزیغ. ویلًرز  مبدٌ خطه ثٍ دست آمذ

درصذ، مبدٌ خطه ي پزيتئیه خب  در آسمبیطبت داخل ضىمجٍ تًسظ رًسفىذ وبوًذ رذاری ضذٌ  8ي  5،  2پذیزی مًثز ثب سزػت 

 . وطبن دادٌ ضذٌ است 2در جذيل 
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 قببلیت هضن کنجبله پسته وحشی به روش تیلی وتزی 1جدول

 SD SE حذاویز حذالل میبوگیه تؼذاد متغیز

DDM)%( 

DOM)%( 

DOMD)%( 

(Mj/kg)DE 
(Mj/kg)ME 

6 

6 

6 

6 

6 

78/74 

70/75 

08/74 

40/1 

16/1 

20/73 

50/74 

50/72 

38/1 

14/1 

10/76 

10/77 

40/75 

43/1 

18/1 

23/1 

08/1 

38/1 

02/0 

02/0 

50/0 

44/0 

56/0 

01/0 

008/0 

DDM  ،لبثلیت َضم مبدٌ خطهDOM  ،لبثلیت َضم مبدٌ آلیDOMD  ،مبدٌ آلی لبثل َضم در مبدٌ خطهDE  اوزصی لبثل

 اوزصی لبثل سًخت ي سبس MEَضم، 

  



 

 

 )%(هبی تجشیه پذیزی و تجشیه پذیزی هوثز هبده خشک و پزوتئین خبم کنجبله پسته وحشیفزآسنجه  2جدول 

 رًوٍ
a 

 (تجشیٍ پذیزی سزیغ)
b 

 (وىذ تجشیٍ پذیز)

a+b 

 (ثبلمًٌ تجشیٍ پذیز)
 ED( تجشیٍ پذیزی مًثز)

02/0 05/0 08/0 

 مبدٌ خطه

پااااازيتئیه 

 خب 

58/7 

7/24 

53/57 

66/44 

12/65 

36/69 

93/58 

6/74 

26/55 

6/62 

2/53 

6/57 

 


