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تعیین ترکیب شیمیائی و ارزش غذائی پوشش مغز پسته با استفاده از روش تولید گاز

، ر. ی، ا.، طهماس ، ن.، دیا س اسماعی
کرمان اه شهید با ش دا

چکیده
ابتدا ترکیبات شیمیائی اندازه گیري، سپس میزان تخمیر و قابلیت هضم وپارامتر هاي تولید مغز پسته،به منظور بررسی ارزش غذائی پوشش 

درصد و ترکیبات شیمیائی شامل: 97/90گاز نمونه ها با استفاده از روش آزمایشگاهی(تست گاز) تعیین گردید. میانگین ماده خشک نمونه ها 
، 35/19، 8/28، 22/6ام، دیواره سلولی، دیواره سلولی بدون همی سلولز و همی سلولز به ترتیب حاويخاکستر ، فیبر خام، پروتئین خام، چربی خ

میلی گرم ماده 200میلی لیتر به ازاي 82ساعت تخمیر 24درصد ماده خشک بود. میزان گاز تولید شده در طی 4/4و72/40، 14/45، 09/20
، گاز تولیدي از بخش محلول(میلی aضریب .). P>05/0مختلف تفاوت معنی داري داشت (هاي خشک نمونه بود. میزان گاز تولیدي در زمان

): پتانسیل تولید گازپس a+b(ثابت نرخ تولید گاز (میلی لیتر بر ساعت)،:c: گاز تولیدي از بخش نامحلول اما قابل تخمیر(میلی لیتر)، bلیتر)، 
، 22/98، -98/4فاز تاخیر(ساعت)  به ترتیب  L.Tبخش غیر قابل تجزیه(میلی لیتر)، گاز تولیدي از(a+b)-100:ساعت(میلی لیتر)، 72از 
برآورد شد. نتایج این تحقیق نشان داد که پوشش مغز پسته به دلیل تخمیر پذیري و ارزش غذائی بسیار باال می تواند 3/0، 76/15، 23/84

باشد.خوراك مناسبی جهت استفاده در جیره دام می

کلیدي: پوشش مغز پسته،ترکیبات شیمیائی،تولید گاز،قابلیت هضمواژهاي 

مقدمه
در طی سال هاي اخیر،در نتیجه افزایش جمعیت و پیشرفت هاي اقتصادي و اجتماعی، در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه 

pistacia). پسته با نام علمی 2تقاضا براي فراورده هاي دامی رشد قابل توجهی داشته است ( vera از خانوادهAnacardiaceae ،
قابلیت بزرگترین تولیدکنندگان و صادر کنندگان آن در جهان است.یکی از محصوالت عمده صادراتی ایران بوده و کشور ما یکی از 

). 1است(هاي مستقیم استفاده از حیوان زنده و روش آزمایشگاهی قابل اندازه گیري هضم یک ماده غذائی یا جیره غذائی با روش
زیاد خوراك و نامناسب پرهزینه، نیازمند مقدارارزیابی قابلیت هضم خوراك با روش استفاده از حیوان زنده بسیار وقت گیر، دشوار،

). روش 8ارتباط نزدیک بین تخمیر شکمبه اي با تولید گاز از قبل گزارش شده است().2جهت ارزیابی براي انواع خوراك می باشد(
نمونه و همچنین سرعت عمل و تولید اطالعات علت سادگی، کمتر بودن عوامل ایجاد کننده خطا، نیاز به تعداد کمترتولید گاز به 

). همبستگی مناسب حجم گاز تولیدي با فراسنجه 8باشد(invivoتواند تکمیل کننده و جایگزین مناسبی براي روشاضافی، می
نده میزان تخمیر دقیق ماده خوراکی است. حجم گاز تولیدي که نشان دهنده نشان دهin vivoوin situهاي حاصل از مطالعات

تواند برآوردي از قابلیت هضم ظاهري باشد و به طور دقیقی با مقدار و نسبت تخمیر مواد خوراکی به اسیدهاي چرب فرار است، می
).6استات و بوتیرات نیز مرتبط می باشد (

هاي کامال مکانیزه و در مدت زمان کوتاهی انجام می گیرد. اما پوشش مغز پسته گاهپوست گیري پوست سبز توسط دستعملیات 
شود. طبق آمار تهیه شده توسط انجمن در اثر فرایند جداسازي مغز سبز و مقداري در هنگام تولید مغز معمولی پسته حاصل می
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باشد. و با توجه به بررسی هاي انجام گردیده از این تن  می2930حدود  92-93پسته ایران میزان صادرات مغز سبز در سال زراعی
براین تولید و استفاده از پوشش مغز پسته در درصد) تولید می شود. بنا10تا8تن پوشش مغز پسته (260مقدار صادرات،  تقریباً 

ي پسته خیز تواند بر رونق فعالیت هاي دامپروري دراستانهاتغذیه دام جهت پرورش در مناطق پسته خیز کشور می
(کرمان،خراسان،سمنان وغیره) موثرو سودمند باشد. هدف از انجام این پژوهش تعیین ترکیبات شیمیائی،  پارامتر هاي تولیدگاز 

پوشش مغز پسته بود.

مواد و روش ها
تقریبی پوشش مغز پسته تجزیه  .تهیه نمونه  پوشش  مغز  پسته  از شرکت پسته درناز (صادرکننده مغز سبز پسته)انجام گردید

) انجام شد. 1(AOAC) بر اساس روش هاي      ASH) و خاکستر(EE)، چربی خام(CP()، پروتئین خامDMشامل میزان ماده خشک(
) انجام گردید. جهت اندازه گیري 14) با روش ون سوست و همکاران (ADF) و دیواره سلولی بدون همی سلولز (NDFدیواره سلولی (

لیتري) میلی2میلی گرم از هر نمونه آسیاب شده ( با غربال 200). حدود 11استفاده شد()1979روش منک و همکاران(میزان گاز از 
تکرار در نظر گرفته شد.مایع شکمبه 3میلی لیتر مایع شکمبه ریخته و براي هر نمونه 30میلی لیتري حاوي 100اي در داخل شیشه

درصد 40درصد کنسانتره و 60هی از گوسفندان فیستوله دار، که با جیره مخلوط بعدپس از خوراك وعده صبحگاساعت 2حدود 
اي صاف و سریعا به آزمایشگاه منتقل گردید. مایع شکمبه و الیه4علوفه به مدت یک ماه تغذیه شده بودند، جمع آوري و با پارچه 

گراد درجه سانتی39که روي هیتر با دماي ) به نسبت یک به دو در ظرفی مخلوط شد 9بافر تهیه شده طبق روش مک دوگال(
دور 120گراد با درجه سانتی39قرارداشت وگازکربنیک اضافه گردید و درب آن محکم بسته و در دستگاه انکوباتور شیکرداردر دماي 

انکوباتور،  میزان ساعت پس از قراردادن شیشه ها در72و 48، 36، 24، 16، 12، 8، 6، 4، 2در زمان هاي بر دقیقه قرارداده شد.
گاز تولیدي بر اساس میزان جابجائی مایع درون لوله آزمایش مدرج یادداشت شد. به منظور تصحیح گاز تولیدي با منشاء مایع شکمبه 

تعدادسه عدد شیشه بدون ماده غذائی و فقط داراي مایع شکمبه در نظر گرفته شدند.
NEWAYدر آب ولی قابل تخمیر و نرخ تولید گاز با استفاده از نرم افزار مقادیر تولید گاز بخش محلول در آب، بخش نامحلول

بدست آمد.
نتایج و بحث

ارائه شده است.با توجه به نتایج مزبورمشخص گردیدکه 1میانگین ماده خشک،ترکیبات شیمیائی و انرژي خام در جدول 
دیواره سلولی و دیواره سلولی بدون همی سلولز آن نیز در حد چربی خام پوشش مغز پسته باالتر و مقدار ومیزان پروتئین خام
و میتواند به عنوان بخشی از کنستانتره در خوراك دام مورد استفاده قرار گیرد.سبوس غالت است
میانگین ماده خشک(درصد)،ترکیبات شیمیائی (درصد در ماده خشک)پوشش مغز پسته-1.جدول 

DMASHCPEENDFADFHCNFCشاخص آماري

90/9722/635/1909/2014/4572/404/42/9نیانگیم
±39/0±4/0±67/0±75/0±43/0±33/0±37/0±2/0اریمعانحراف

NFC:100-CP+EE+NDF+ASHکربو هیدراتها ي غیر فیبري :HC=NDF-ADF:سلولزیهم

دهد. نمونه)پوشش مغز پسته را در زمان هاي مختلف انکوباسیون  نشان میگرممیلی200لیتر در میزان تولید گاز (میلی2جدول 
زمان بر میزان گاز تولیدي نمونه ها معنی دار دست آمد. اثرلیتر بهمیلی 82ساعت پس از انکوباسیون 24میزان گاز تولید شده در 

ید شد،که حاکی از تجزیه پذیري و میزان تخمیر باالي ساعت انکوباسیون تول6تا 2).  بیشترین میزان گاز در زمان P>0001/0بود (
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میلی گرم نمونه ) 200میانگین گاز تولیدي و خطاي استاندارد گاز تولیدي (میلی لیتر در -2جدول پوشش مغز پسته در شکمبه می باشد.
پوشش مغز

2468121624364872زمان
1/218/38533/622/728/78829/835/848/84میانگین

77/0خطاي استاندارد

نشان دهنده  فراسنجه هاي تخمیر یا تولید گاز پوشش مغز پسته می باشد. طبق نظر منگ و استینگس گاز تولیدي 3جدول 
تحت تاثیر هیچ عامل دیگري بجز ترکیبات شیمیایی و خصوصیات فیزیکی مواد غذایی قرار نمی گیرد اما تغییر در فعالیت میکروبی 
شکمبه ممکن است روي نرخ تخمیر تاثیر بگذارد. نرخ ثابت گاز تولیدي نشان دهنده سرعت و میزان گاز تولید شده طی زمان 

.انکوباسیون است
مقایسه میانگین فراسنجه هاي تولید گاز پوشش مغز پسته-3جدول 

abca+b100-(a+b)L.Tشاخص آماري
شدهمیزان محاسبه 

خطاي استاندارد
98/4-

351/0±
22/8917/0

775/1±٠٠٣/٠±
23/84

025/1±
76/15

135/1±
3/0

0007/0±
a :(میلی لیتر)گاز تولیدي از بخش محلول ،b :،(میلی لیتر)گاز تولیدي از بخش نامحلول اما قابل تخمیرc: گاز (میلی لیتر بر ثابت نرخ تولید

فاز تاخیر(ساعت)L.Tبخش غیر قابل تجزیه(میلی لیتر)،  از تولیدی از (a_b)-100:): پتانسیل تولید گاز(میلی لیتر)،a+b(ساعت)،

نتیجه گیري:
منشاً ،NDFاز جمله عوامل تاثیر گذار در نتایج تولید گاز می توان میزان کربوهیدرات هاي محلول و غیر محلول در آب، میزان 

ابوبردنامراشکمبهعیمادهندهدامییغذارهیجوشکمبه،عیمايآورجمعزمانشکمبه،عیمادهندهیدامگونه،یکروبیمعیما
ارزشبااليریپذریتخموهضمتیقابلبایخوراکمادهکیعنوانبهپستهمغزپوششکهنمودانیبتوانیممزبورجینتابهتوجه
.ردیگقراراستفادهمورددامهیتغذدرتواندیموداشتهیمناسبیغذائ
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Determination of chemical Compounds and nutritive value of seed coat Pistachios by using Gas
production

Esmaeili-Seirchi, N., Diani, O., Tahmasebi, R.
Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, I.R. Iran

Abstract:

In order to evaluate the nutritional value of seed coat Pistachios, the chemical compounds are
measured, then the fermentation and digestibility parameters of the gas samples  by using  an
experiment (test gas) was determined . the average of dry matter samples was 90/97%  and
chemicals compounds such as: ash, crude fiber, crude protein, crude fat, cell wall without
hemicellulose and hemicellulose were 6/22, 28/8 19/35 , 20/09, 45/14, 40/72 and 4/4 respectively
. The amount of gas produced during fermentation 24 hours 82 ml per 200 mg of dry matter of
the sample.gas production had significantly difference in varied incubation time(p<0/05) Factor
a, gas produced from the solution (ml), b: gas produced from the insoluble but fermentable (ml),
c: constant rate of gas production (mL per hour), (a + b): the potential of gas production in 72
hours (ml),: 100- (a+b) gas produced from non-biodegradable (ml), LT: phase delay (hours) were
‘ -4/98, 98/22, 84/23, 15/76 , 0 / 3 respectively. The result of this experiment indicate that seed coat
Pistashio due to high fermentation rate and nutritive value is suitable feedstuff for livestock.

Keywords:seed coat pistachio, chemical composition,gas test, digestibility.
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