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  هاي داالقسطوح مختلف جایگزینی جو با تفاله زیتون در پرواربندي برهاثرات 

  

*
  فیروز صمدي

  ی، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگانداماستادیار گروه علوم 

20/3/88:؛ تاریخ پذیرش16/5/87:تاریخ دریافت
  

  

  چکیده

با نر بره 28تعداد . بررسی شدداالق هاي پرواري جیره برهزیتون در خام جو با تفاله دانه امکان جایگزینی ،پژوهشدر این 

جیـره   4هـا بـا   بره. انتخاب شدند تصادفی یک طرح کامالًقالبدر تایی و  7گروه  4در گرم کیلو 30±1/1انگین وزن اولیه یم

سـوم و   ،هـاي دوم روهگولی براي ا یک کنسانتره معمولی تغذیه،بگروه شاهد . شدندروز تغذیه  93مدت هبمتفاوت و غذایی 

در .مواد مغذي برابر بودندمحتوي ها از نظر جیره.جایگزین جو شددرصد تفاله زیتون  100و  33،66مقدارترتیب چهارم به

مـاده   ،هامیانگین وزن پایانی بره. کشتار شدند ،س از هر تیمار جهت بررسی برخی از خصوصیات الشهأر 5،پایان دوره پروار

هـاي آزمایشـی تفـاوت    وزن الشـه گـرم و سـرد در بـین گـروه      ،ضریب تبدیل خوراك ،فزایش وزن روزانها ،خشک مصرفی

مـاده خشـک   ) P>05/0(سـبب کـاهش  ) درصد جایگزینی 100(مقادیر باالي تفاله زیتون . )P>05/0(ددنداري نشان دامعنی

اهش کاهش وزن پایان دوره و کـ  ،زانهخود باعث کاهش افزایش وزن رواین ضریب تبدیل خوراك شده که  کاهشمصرفی و 

ـ   ) درصد جایگزینی 66و  33( سطوح میانی تفاله زیتون .وزن الشه شد داري سـبب  طـور معنـی  هدر مقایسه با گـروه شـاهد ب

وزن دنبه  ،دستسر وزن  ،و سرد گرمهاي درصد الشه.ندضریب تبدیل خوراك و افزایش وزن روزانه شد) P>05/0(افزایش

مـاده خشـک بـراي    اساس ینه تولید هر کیلوگرم خوراك برزه. داشتهاي آزمایشی تفاوت آماري نر بین گروهو درصد دنبه د

همچنین هزینه خوراك براي تولید هر کیلوگرم الشه با . ریال برآورد شد859و  1010،962،905ترتیببه 4الی  1هاي جیره

. ریال تعیین شد 20840و  20804،15182،15127ترتیب به 4تا  1هاي توجه به افزایش وزن زنده و بازدهی الشه براي جیره

،بهبود افزایش وزن روزانه و وزن الشه و نیـز کـاهش هزینـه تولیـد     ،با افزایش بازدهی خوراك نتایج این مطالعه نشان داد که

  .پذیر استامکاندرصد 66تا سطح  پرواريهاي در جیره برهتفاله زیتون استفاده از 

  

  جو ،داالقهاي بره،پرواربندي،زیتونخام تفاله  :ي کلیديهاواژه

  

  1مقدمه

ـ  پویـایی صـنعت   سـزایی در اقتصـاد و   هتغذیه نقش ب

شناسایی منابع خوراکی جدید  بنابراین. اري دارددگوسفند

ــزو ارزان ــابع از قیمــت و نی ــن من ــتفاده صــحیح از ای اس

                                               
*

samadi542@yahoo.com: مسئول مکاتبه -

در ایـن رابطـه   . باشـند هاي مهم ایـن صـنعت مـی   اولویت

از،و تبدیلی تفاده از محصوالت فرعی صنایع کشاورزياس

ـ . ها قبل مورد توجه بوده استمدت عنـوان  هتفاله زیتون ب

مورد استفاده تواند در تغذیه دام میهافرآوردهیکی از این 

اسـتفاده از هـاي  یتتـرین محـدود  یکی از مهم. قرار گیرد
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متغیـــر بـــودن ترکیبـــات شـــیمیایی آن ،تفالـــه زیتـــون

وجود مقادیر زیـاد  و  )2007،و همکاران یانسري ريتیمو(

ترکیب  درها بوده که اي فنلی نظیر تاننتغذیهترکیبات ضد

هـاي  آنـزیم فعالیـت  ،جیره هايبا پروتئین و کربوهیدرات

 ؛1970،تریـز و بلـو  (دنـ دهرا کاهش میمیکروبی شکمبه 

مارتین گارسیا و ؛1993،لنزانی و همکاران ؛1988،منگان

،همچنـین ).2004،یانز روئز و همکاران؛2003،ارانهمک

رطوبـت بـوده    درصـد 65تـا   60تفاله خام زیتون حاوي

 راانبارداري آنکه مصرف و )2004،چیوفالو و همکاران(

هاي تفاله از دیگر محدودیت. نمایدممکن میغیر در عمل

 25تـا   18(وان به مقـادیر بـاالي چربـی خـام     تمی ،زیتون

ــالو و همکــاران(ره کــرد اشــا) درصــد در .)2002،چیوف

در مجـاورت هـواي آزاد قـرار    این نوع تفالـه  صورتی که 

طی فرآیند  ،محتوي اسیدهاي چرب غیراشباعدلیل هگیرد ب

نه تنهـا   بنابراین. نمایدمیاکسیداسیون تولید بوي نامطبوع 

چیوفالو و ؛1985،سن سو سی( قابل مصرف نخواهد بود

باعث دلیل داشتن ترکیبات فنلی هببلکه  ،)2002،همکاران

،ایلدز و همکارانرایز(شودآلودگی زیست محیطی نیز می

آوري عمـل رو از ایـن  .)2007،مایوك و همکاران ؛1997

بلکـه   ،کاهـد آن نه تنها از آلودگی زیست محیطـی آن مـی  

درتغذیـه دام  را استفاده از آن  در نتیجهامکان انبارداري و 

بـوده  باال  خامفیبرحاوي زیتون خام تفاله .سازدمیمیسر

استفاده از آن  بنابراین) 2007،و همکاران یانسري تیموري(

امـا بـا   .اسـت تغذیه گاوهاي شیري پر تولید محـدود  در 

بز در مقایسه با گاو در اسـتفاده  به اینکه گوسفند وتوجه 

بنـابراین ،هاي فیبـري توانـایی بـاالتري دارنـد    از خوراك

نزانـی  ل(فند توصیه شده است از آن در تغذیه گوس استفاده

،همچنـین .)2003،و همکـاران مولینـا   ؛1993،و همکاران

تواند چربی می درصد25تا  18دلیل داشتن هتفاله زیتون ب

هـا و  در تغذیـه دام زا يژعنـوان یـک منبـع غـذایی انـر     به

گوسفند مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد     در تغذیه  خصوص به

در که ). 2002،چیوفالو و همکاران؛1985،سن سو سی(

در برخـی  . نتایج متفاوتی گـزارش شـده اسـت   رابطه این 

 ؛1985،بلیباسـکیس  ؛1982،ابویاشا و همکاران(مطالعات 

سطح مطلوب استفاده از تفالـه  ) 1995،ابو عمر و گاورت

درصـد گـزارش    25تـا   20زیتون در پرواربندي گوسفند 

ــدون  30ح ســطدیگــران کــه در حــالی. شــد درصــد را ب

داتیلـو و  (انـد گونـه عـوارض جـانبی گـزارش کـرده     هیچ

  ).1995،کونگیو

ها بسته به که قابلیت استفاده از خوراكبا توجه به این

گونـه  خصـوص بـه و مـدیریتی  ،ايمنطقه ،شرایط اقلیمی

شناخت بنابراین ،باشدکننده بسیار متغیر میحیوان مصرف

عنوان یک محصـول فرعـی   هبن تفاله زیتواي تغذیهارزش 

ایـن تحقیـق    .رسدضروري به نظر میخانجات تبدیلی رکا

در  يتفاله زیتـون تولیـد   ايیهغذتدر راستاي تعیین ارزش 

عنــوان یــک خــوراك دامــی جدیــد و هبــاســتان گلســتان 

ــت ارزان ــه  قیم ــتفاده از آن در تغذی ــان اس ــی امک و بررس

  .انجام شد داالق هاي پرواريبره

  

  هاوشمواد و ر

 اد داالقژس بره نأر 28تعداد جهت انجام این آزمایش

آذر تاماه مرداد از کیلوگرم 30±1/1با میانگین وزن اولیه 

 ،ابتـداي آزمـایش  در. ندمورد استفاده قرار گرفت1381ماه 

. ندتقسیم شـد تایی  7گروه  4اساس وزن زنده به ها بر بره

اختصـاص  خوراکیها یک تیمار سپس به هر یک از گروه

دهنـده  تعیین ترکیبات شیمیایی مواد تشـکیل پس از. یافت

تفالـه   ،کنجاله پنبه دانـه  ،جو ،تفاله زیتون ،یونجه(خوراك 

 هايا روشب) کاه گندم و پودر صدف ،سبوس ،چغندر قند

،33،جیره شامل صـفر  AOAC)1990(،4توصیه شده 

مطابقزیتون خام درصد جایگزینی جو با تفاله  100و  66

جـدول  (تهیـه شـد  NRCاستاندارد غذایی هاي ولبا جد

 آسیاب،،یونجهجزهاي بمواد علوفه ،هابراي تهیه جیره. )1

 الًهاي کامجیره صورتهسپس با کنسانتره مخلوط شده و ب

قبل از شـروع  . قرار داده شدگوسفندان اختیار درمخلوط

. ندهاي شایع واکسـینه شـد  ها بر ضد بیماريبره ،آزمایش

هـا  جیـره . انگل خورانیده شـد ها داروي ضدبه آنهمچنین 

روز  79پذیري و منظور عادتروز به 14(روز  93مدت هب

. گرفـت مـی هـا قـرار   در سه نوبت در اختیار بره) آزمایش
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مانـده از  غذاي بـاقی  ،روزانه خوراك جهت تعیین مصرف

آب نیز در . آوري و توزین گردیدروز قبل همه روزه جمع

  .ها قرار داشت طور آزاد در اختیار برههدوره بطول تمام 

این تحقیق از تفاله زیتون  تفاله زیتون مورد استفاده در

کارخانه از در چندین نوبت بود که استان گلستان ي تولید

ایـن تفالـه   . کشـی موجـود در اسـتان تهیـه گردیـد     روغن

. بـود درصد رطوبت  90صورت خمیري شکل و حاوي هب

ـ  له یاد شـده بنابراین تفا طـور   بـه  ،خشـک -روش هـوا ه ب

معـرض اشـعه   دردر مجـاورت هـواي بیـرون و    مسـتقیم 

و  نعمل به هم زدروزانه چند بار. خشک گردیدخورشید 

هایی از تفالـه زیتـون   نمونه. ن تفاله انجام شددمخلوط کر

ــوا ــ -ه ــزا ب ــگاه مج ــک در دو آزمایش ــايروشه خش ه

AOAC)1990 ( تجزیه شیمیایی گردید)2ول جد.(  

ساعت 16تا  14عایتبا رها هر دو هفته برهکشی وزن

در پایان آزمایش و پس از آخـرین  . گرسنگی انجام گردید

 ،ساعت محرومیت از آب و غـذا  15با رعایت  ،کشیوزن

. تصادفی انتخاب و کشتار گردیدطورهبره ب 5تیمارهراز

رد گیري و وزن الشه سپس از کشتار وزن الشه گرم اندازه

گـراد  درجـه سـانتی   4نیز پس از قرار دادن الشه در دماي 

  .ساعت تعیین شد 18مدت هب

 در قالــب طــرح کــامالًَهــاي حاصــل از آزمــایش داده

و با استفاده از مـدل   تکرار 7و ) جیره(تیمار  4تصادفی با 

  :زیر تجزیه و تحلیل شدندآماري

Yij = μ + ∂i + ℮ij  

Yij =،میانگین صفت مورد مشاهدهμ  = ،میانگین کل∂i =

  .اثر خطاي آزمایش= ij℮و) i=1و... 4(اثر تیمار

SASآمــاري افــزارآزمایشــی توســط نــرمهــاي داده

هـا بـا   مقایسـه میـانگین  . تجزیه و تحلیل گردیـد ) 2001(

  .اي دانکن انجام شد استفاده از آزمون چند دامنه

  

  .)شکماده خدرصد اساس بر(هاي آزمایشی  ترکیب جیره -1جدول 

)ریال(قیمت   )درصد(جیره  دهندهتشکیلمواد 
1

  4جیره   3جیره   2جیره   1جیره   

            هاي غذایی ترکیب جیره -الف

  00/41  50/27  50/13  00/0  400  تفاله زیتون

  00/0  50/13  50/27  00/41  850  جو

  25/14  00/15  75/13  50/14  850  سبوس

  25/4  50/4  75/3  00/3  1800  کنجاله پنبه دانه

  10  10  11  12  1050  تفاله چغندرقند

  10  11  12  12  750  کاه گندم

  19  18  18  17  1550  یونجه خشک

  50/0  50/0  50/0  50/0  1000  پودر صدف

  70به  30  نسبت علوفه به کنسانتره

  100  100  100  100  ---  جمع

            ها محتوي مواد مغذي جیره -ب

  00/13  10/13  10/13  15/13  ---  )درصد(پروتئین خام 

ي قابل متابولیسمژانر
2

  ---  53/2  51/2  54/2  55/2  

  65/0  66/0  65/0  64/0  ---  )درصد(کلسیم 

  34/0  36/0  33/0  34/0  ---  )درصد(فسفر 

  91/1  83/1  96/1  88/1  ---  نسبت کلسیم به فسفر

1
  .باشندمی 1381ماه اساس زمان اجراي طرح در مردادها بر قیمت

2
  مگا کالري در کیلوگرم
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  و بحث ایجنت

ترکیب شیمیایی تفالـه  : زیتونخام ترکیب شیمیایی تفاله 

بررسی نتایج مطالعات . آمده است 2زیتون در جدول خام 

ـ دهنده تغییرات وسیع پیشین نشان در مقـادیر  خصـوص  هب

زیتـون   خـام  تفالـه و مـاده آلـی   خـام  چربی  ،ماده خشک

،و همکاران یانسري تیموري؛1985،سن سو سی(باشدمی

عواملی رسد مینظره ب. )2007،و همکاران وكمای؛2007

کشی و فرآیند خشک کـردن از  سیستم روغن ،نظیر واریته

خام ترکیب شیمیایی تفاله مقادیربرثرؤمعوامل ترین مهم

در تحقیق حاصل از این  نتایجبر این اساس . زیتون باشند

برخی موارد هماهنگ با دیگران و در برخی مـوارد مغـایر  

 8/86،در این تحقیق میزان مـاده خشـک  .ا دیگران استب

و همکـاران   یانسـري  گـزارش تیمـوري  بـا  که  بوددرصد 

داشـت  مطابقـت )2003(مولینا و همکاران و نیز) 2007(

در  8/86()1985(سـی  از مقادیر سن سواما قدري بیشتر

کلی میزان ماده خشک طور هب. بود )درصد 80تا  75مقابل

خـود  ایـن  مانـده دارد کـه   ن رطوبـت بـاقی  میزابستگی به

نوع روش استفاده شده براي اسـتخراج روغـن   أثیر تتحت

). 1985،سـی سن سـو  ؛2004،چیوفالو و همکاران(دارد

روش استخراج به بستگی نیز تفاله زیتون میزان انرژي خام 

مولینـا و (دارد مانـده در تفالـه   و میزان روغن بـاقی  روغن

  ).2003،همکاران

گـزارش  مقدارازها کمترد چربی محتوي کنجالهدرص

الـی   18مقابـل  در 10) (2002(شده چیوفالو و همکاران 

و همکـاران   یانسـري  تیمـوري مقدارازبیشتر ،)درصد25

نتایج سن سوو مشابه ) درصد 7/5در مقابل  10() 2007(

ــی  ــاران   ،)1985(س ــا و همک ــایوك و ) 2003(مولین و م

عواملی مانند روش استخراج روغن . بود) 2007(همکاران 

ثر ؤهـا مـ  توانند در این تفـاوت و نیز نوع واریته زیتون می

محتـوي پـروتئین خـام    ). 2003،همکارانمولینا و(باشند 

مولینا و همکـاران   ،)1985(سی ها با مقادیر سن سوتفاله

 6/6در مقابل  5/8) (2007(همکاران و مایوك و) 2003(

مقـادیر  ت داشت اما اندکی کمتر ازمطابق) درصد 8/9الی 

مقابـل   در 5/8) (2007(گزارش شده تیموري و همکاران 

دلیـل تفـاوت در   تواند بـه این تفاوت می. بود) درصد 6/7

هـا  میزان پروتئین ترکیب شده با بخش لیگنوسلولز نمونـه 

 1/35محتوي فیبـر خـام   ). 2003،مولینا و همکاران(باشد 

؛ 2002،دیر چیوفالو و همکاراندرصد تعیین شد که با مقا

ــالو و همکــاران و  یانســري و نیــز تیمــوري) 2004،چیوف

اما بیشتر از نتایج مولینا و خوانی دارد هم) 2007(همکاران 

و همکـاران   كوو کمتـر از مقـادیر مـای   ) 2003(همکاران 

شرایط اقلیمی و  ،عواملی همچون نوع واریته. بود) 2007(

روي تفاله زیتـون  جام شده برآوري ان نوع عملخصوصبه

محتـوي الیـاف   . ثر باشـند ؤتوانند در این اختالفـات مـ  می

نامحلول در شوینده اسیدي و الیاف نـامحلول در شـوینده   

یانسري  مقادیر تیموريازترتیب هماهنگ و بیشترخنثی به

  .بود) 2007(و همکاران 

  

  .)د در ماده خشکدرص(زیتون نوع هواخشک  خام ترکیب شیمیایی تفاله -2جدول 

  ماده خشک

  ي خامژانر

  )کالري بر گرم(

چربی 

  خام

ADF1  فیبر خام  خاکستر  پروتئین خام

  NDF2

  فسفر  کلسیم  

3/2±8/86  174±3751  1/3±10  5/2±5/8  5/1±5/3  5/3±1/35  1/3±50  9/2±58  3/0±4/1  1/0±32/0  

  .باشندتکرار نمونه می 4اعداد گزارش شده نتیجه 

  

                                               
1- Acid Detergent Fiber
2- Neutral Detergent Fiber
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: الشـه خصوصـیات  و برخی از وارپرهاي دامعملکرد 

 3میانگین خواص پرواري در تیمارهاي مختلف در جدول 

میانگین ماده خشک مصرفی روزانه در تیمارها . آمده است

و کمتـرین  بیشترین . )P>05/0(داشتداري تفاوت معنی

مشاهده  1و  3در تیمارهايترتیب بهماده خشک مصرفی 

کننده تفاله زیتـون در  هاي دریافتکلی گروهطور هب.گردید

مقایسه با گروه شاهد ماده خشک بیشتري مصرف کردنـد 

)05/0<P( .در  شــاهدهمصــرف کمتــر خــوراك در گــرو

تـوان بـه   را مـی هاي حـاوي تفالـه زیتـون    مقایسه با گروه

،مولینـا و همکـاران  (آن نسـبت داد  ین یپـا خوراکی خوش

سبب رسد چربی موجود در تفاله زیتون نظر میه ب .)2003

داري بین تفاوت معنی. شده باشدخوراکی کل جیره خوش

کننـده  ماده خشک مصرفی گروه شـاهد و گـروه دریافـت   

ـ . نشد همشاهد 4جیره شماره  رسـد ترکیبـات    نظـر مـی  ه ب

هاتاننموجود در تفاله خام زیتون نظیرفنلی اي تغذیهضد

،مولینـا و همکـاران   ؛2003،مارتین گارسـیا و همکـاران  (

ا ترکیب شدن با پروتئین و کربوهیدرات جیـره و  ب) 2003

،شـکمبه ي هـا  فعالیت آنزیمـی میکروارگانیسـم  مهار نیز با 

  ).1988،منگان(د نشومیهضم کل خوراك مانع از 

تفالـه  کننـده  هـاي دریافـت  گروهها در برهپایانی وزن 

در این ارتباط ).P>05/0(بیشتر از گروه شاهد بودزیتون 

و شـاهد بـا    2هـاي شـماره   کننده جیرههاي دریافتگروه

ترتیـب بیشـترین و کمتـرین    گرم بـه کیلو 71/39و  20/43

وزن پایـان  فزایش ا .)P>05/0(وزن پایان دوره را داشتند

هاي حاوي تفاله زیتـون مصـرف   که جیرههایی گروهدوره 

 .باشدافزایش ماده خشک مصرفی دلیل هتواند بنمودند می

از این تحقیق در خصوص وزن پایـان   دست آمده بهنتایج 

از در آن کـه  ) 2007(ك و همکاران ومایگزارش با  ،دوره

از نیـز و گرمکیلـو  5/16هاي نژاد پارامنکا با وزن اولیه بره

درصد ذرت جایگزین شـده بـا    30و  15جیره حاوي دو

ـ . مغایرت دارداستفاده شده استتفاله خام زیتون  هـر ه ب

گـرم   155بـا   2ه جیـره شـماره   کننـد  گروه دریافـت  ،حال

گرم کمتـرین افـزایش وزن    115و گروه شاهد با بیشترین 

میانگین افزایش وزن روزانه در  در ضمن. ندروزانه را داشت

هاي حـاوي تفالـه زیتـون تفـاوت     کننده جیرهبین دریافت

گـروه  میانگین افزایش وزن روزانه در.داري نداشتمعنی

درصد تفاله  33حاوي جیره (2کننده جیره شماره دریافت

کـه در  )2007(ك و همکاران ومایگزارشبا ) خام زیتون

 ،درصد تفاله زیتون جایگزین ذرت جیره شده بـود  30آن 

،ابویاشا و همکـاران (ها برخی گزارش در. مطابقت داشت

) 1995،ابــو عمــر و گــاورت ؛1985،بلیباســکیس؛1982

ـ  تفاله زیتون درصد  25الی  20استفاده از  ثیر را أبهتـرین ت

 ،پـژوهش امـا نتـایج ایـن    ،بر رشد روزانـه داشـته اسـت   

 بیـانگر ایـن  ) 1995(هماهنگ با گزارش داتیلو و کونگیـو  

بهتـرین  درصد تفالـه خـام زیتـون     30ست که استفاده از ا

  .بازدهی را دارد

تیمارهـاي مختلـف   بـین  ضـریب تبـدیل خـوراك در    

 ،وصدر ایـن خصـ  . داشـت )P>05/0(دار اختالف معنی

بازدهی را بدترین 4و جیره شماره  بهترین2جیره شماره 

ــتند ــم. داش ــروه    ک ــوراك در گ ــدیل خ ــازده تب ــودن ب ب

علت وجود مقـادیر  هب احتماالً 4کننده جیره شماره دریافت

،مارتین گارسیا و همکاران(ها زیاد ترکیبات فنلی مثل تانن

ــا و همکــاران ؛2003 بــوده کــه پــروتئین و ) 2003،مولین

،منگـان (نماینـد  استفاده میغیرقابل را کربوهیدارت جیره 

  .)2004،یانیز روئز و همکاران؛1988

میانگین خواص الشه در تیمارهاي مختلف در جدول 

داري را  اختالف معنی ،وزن الشه گرم و سرد. آمده است 4

ي تفاله زیتـون بـا جیـره شـاهد نشـان      داراهاي  بین جیره

ین وزن الشه گـرم مربـوط بـه    بیشتر). P>05/0(دهند  می

. باشـد  و کمترین مربوط به تیمار شاهد مـی  2جیره شماره 

هاي یاد  دلیل بازده غذایی متفاوت در جیره تواند به این می

اگرچه درصـد الشـه   ). 35/10در مقابل  92/7(شده باشد 

داري در بین تیمارها نشان نداد امـا کـم    گرم تفاوت معنی

ص کاهش بازدهی الشه گـرم  خصو بودن رشد روزانه و به

دلیـل   توانـد بـه   مـی  4هاي شاهد و جیره شـماره   در جیره

خصوص از نظـر غلظـت    کیفیت بد این دو نوع خوراك به

 ،بـه هـر حـال   ). 2007،همکارانو كومای(پروتئین باشد 

 ،هـاي درصـد الشـه گـرم     داري بین میـانگین  تفاوت معنی

بـه در  وزن دنبه و درصد دن ،وزن دست ،درصد الشه سرد

  .تیمارهاي مختلف وجود نداشت
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  .تغذیه شده با سطوح مختلف تفاله زیتون اد داالقژننرهاي برهدرصفات پروارمیانگین -3جدول

میانگین کل و انحراف معیار  *SEM  4جیره   3جیره   2جیره   1جیره   صفت

  )کیلوگرم(ها در شروع آزمایش وزن بره
a

10/30  
a

70/30  
a

30/30  
a

20/30  305/0  1/0±3/30  

  )کیلوگرم(ها در پایان آزمایش وزن بره
a

71/39  
b

20/43  
ab

80/41  
ab

30/40  715/0  7/0±4/41  

  )گرم(ماده خشک مصرفی 
a

1189  
b

1233  
b

1266  
a

1195  022/0  85±1313  

  )گرم(افزایش وزن روزانه 
a

115  
b

155  
b

152  
ab

130  051/5  5/9±138  

ضریب تبدیل خوراك
1

  
a

35/10  
b

92/7  
b

30/8  
c

95/11  455/0  9/0±6/9  

*
  معیار میانگینخطاي 

1
  گرم ماده خشک مصرفی به گرم افزایش وزن روزانه

  .ستا هابین میانگین) >05/0P(دار اختالف معنی وجودمشابه در یک ردیف بیانگر غیرحروف 

  .درصد جو با تفاله زیتون است 100و  0،33،66ترتیب بیانگر جایگزینی به 4الی  1هاي شماره جیره

  

  .اد داالق تغذیه شده با سطوح مختلف تفاله زیتونژننرمیانگین صفات الشه دربره هاي -4دولج

میانگین کل و انحراف معیار  *SEM  4جیره   3جیره   2جیره   1جیره   صفت

  )کیلوگرم( وزن الشه گرم 
a

70/19  
b

82/21  
b

86/20  
a

95/19  340/0  40/0±7/20  

درصد الشه گرم
1

  
a

60/49  
a

50/50  
a

95/49  
a

50/49  285/0  20/0±50  

  )کیلوگرم(وزن الشه سرد 
a

10/19  
b

30/21  
b

45/20  
a

30/19  225/0  46/0±2/20  

  )درصد(نسبت وزن الشه سرد به وزن بدن
a

11/48  
a

30/49  
a

90/48  
a

89/47  185/0  26/0±7/48  

  )کیلوگرم(وزن سردست 
a

65/2  
a

55/2  
a

45/2  
a

40/2  185/0  05/0±5/2  

  )کیلوگرم(وزن دنبه 
a

10/1  
a

20/1  
a

15/1  
a

15/1  125/0  02/0±1/1  

درصد دنبه
2

  
a

75/5  
a

63/5  
a

45/5  
a

55/5  145/0  06/0±5/5  

  خطاي معیار میانگین*

1
  )قبل از کشتارحیوان وزن وزن الشه گرم به (×100=درصد الشه گرم

2
  نسبت به وزن الشه سرددرصد 

  .ستا هابین میانگین) >05/0P(دار حروف غیرمشابه در یک ردیف بیانگر وجود اختالف معنی

  .درصد جو با تفاله زیتون است 100و  0،33،66ترتیب بیانگر جایگزینی به 4الی  1هاي شماره جیره

  

مـاده  اساسبر(ها  هزینه تمام شده جیره: بررسی اقتصادي

در زمـان   خـوراکی با توجه به قیمـت روز مـواد  ) خشک

هزینه خـوراك بـراي تولیـد هـر     ،)1جدول (اجراي طرح

با توجـه بـه ضـریب تبـدیل     (کیلوگرم افزایش وزن زنده 

گرم الشـه  هزینه خوراك براي تولید هرکیلـو  و نیز )غذایی

بــراي  )بــا توجــه بــه افــزایش وزن زنــده و بــازده الشــه(

. آمده اسـت  5در جدول شماره  4الی  1هاي شماره جیره

براسـاس مـاده   (هزینه تمام شده هر کیلوگرم جیره غذایی 

 1010بـا  ) شاهد(1دهد که جیره شماره نشان می) خشک

ترتیـب بیشـترین و   بـه ریال  859با 4و جیره شماره ریال 

عبارت دیگر هزینه هـر کیلـو   هب. اندکمترین هزینه را داشته

با کاهش میزان جو در  )اساس ماده خشکبر(گرم خوراك 

هزینه خوراك براي تولید  اما کمترین. یابدجیره کاهش می

با توجه به ضریب تبـدیل  (زایش وزن زنده گرم افهر کیلو

هزینـه  . باشدمی 2و3هاي شمارهمربوط به جیره) غذایی

با توجه بـه ضـریب   (تولید هر کیلوگرم افزایش وزن زنده 

 2867ترتیـب  به 2و 3شماره  هايدر جیره) تبدیل غذایی

هزینـه  . باشـد تر از جیـره شـاهد مـی   ریال ارزان2756و 

با توجه به افـزایش  (هر کیلوگرم الشه خوراك براي تولید 

 4و  1هـاي شـماره   براي جیره) وزن زنده و بازدهی الشه

کمتـر  .باشـد  کمترین می 3و 2هاي بیشترین و براي جیره

تواند می 3و  2هاي شماره بودن هزینه تولید الشه در جیره

ـ . ضریب تبدیل غذایی باشدبهتر بودن دلیل هب کلی طـور  هب

 66و یـا   33دهد که جایگزینینشان می نتایج این جدول

تـرین  تـرین و اقتصـادي  درصد جو با تفاله زیتون مناسـب 

  .خواهد داشتنتیجه را
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)به ریال(هاي غذایی  هزینه تمام شده جیره -5جدول 
*

.  

4جیره 3جیره 2جیره   1جیره   

  859  905  962  1010  هزینه هر کیلو جیره

م افزایش وزن زندهگرهزینه خوراك براي تولید هر کیلو
1

  10423  7667  7556  10316  

گرم الشههزینه خوراك براي تولید هر کیلو
2

  20804  15182  15127  20840  

*
  .باشندمی 1381ماه اساس زمان اجراي طرح در مردادها بر هزینه

1
؛با توجه به ضریب تبدیل غذایی

2
  .با توجه به افزایش وزن زنده و بازده الشه

  .درصد جو با تفاله زیتون است 100و  0،33،66ترتیب بیانگر جایگزینی به 4الی 1هاي شماره جیره

  

  گیرينتیجه

الـی   30هاي این مطالعه نشان داد که جـایگزینی یافته

تواند بهترین بازدهی را در درصد جو با تفاله زیتون می 60

گرم داشـته  کیلـو  30هاي داالق با وزن اولیه پرواربندي بره

  .باشد

  

  سگزاريسپا

ــدین ــیله ازب ــت پوس ــوم  ژمعاون ــی دانشــگاه عل وهش

ســازمان  همچنــینکشــاورزي و منــابع طبیعــی گرگــان و 

مین اعتبار أریزي استان گلستان به خاطر تمدیریت و برنامه

  .نمائیم سپاسگزاري میهاي الزم و همکاري
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Effects of different levels of barely substitution by olive cake on 
Dalagh lamb fattening
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Abstract1

At this study, the possibility of barely grain substitution with crude olive cake in Dalagh lamb
fattening was investigated. 28 male Dalagh lambs with mean initial live weight of 30±1.1 kg were 
allocated into four groups with 7 lambs each in a completely randomized design. Lambs were fed four 
different rations for 93 days. The first group (control) was fed a commercial concentrate, but the 
second, third and fourth groups were fed a concentrate that barely grain was replaced by olive cake at 
33, 66 and 100 per cent, respectively. Rations were similar in nutrient. At the end of experiment, five 
lambs from each treatment for the study of some carcass characteristics were slaughtered. The final 
live weight, dry matter intake, daily gain, feed conversion, hot and cold carcasses weight differed 
significantly between treatments (P<0.05). The results showed that the high level of olive cake 
inclusion (100 percent substitution) decreased (P<0.05) dry matter intake and also feed conversion and 
consequently resulted in low daily gain, final weight and carcass weight. The medium level of olive 
cake inclusion (33 and 66 percent) resulted in a significantly higher (P<0.05) feed conversion and 
daily gain compared to the control. There were no differences among groups in percentage of hot and 
cold carcasses, hand weight, fat-tail weight and fat-tail percentage. Feed cost per kg based on dry 
matter for diets 1 to 4 was 1010, 962, 905 and 859 Rials, respectively. In addition, feed cost per each 
kg carcass with considering daily gain and carcass performance for diets 1 to 4 was 20804, 15182, 
15172 and 20840 Rials, respectively. The results of this study suggested the possibility of 
administration of up to 66 percent of olive cake to the concentrate for lamb fattening, considering the 
positive effects on the feed conversion, daily gain and carcass weight and also reducing production 
cost.
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