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چکیده
8سانن طراحی شد. در  این آزمایش از نژادشیردهاستفاده از سطوح مختلف خرما ضایعاتی برعملکرد بزهاي این آزمایش به منظور اثر

گرم در روز در قالب یک طرح 2050±280و تولید شیر 92±9راس بز شیري سانن چند شکم زایش با میانگین روزهاي شیردهی
6) جیره حاوي 2،جیره بدون خرماي ضایعاتی (تیمار شاهد) - 1:تکرار شده استفاده شد. تیمارهاي آزمایشی شامل4×4مربع التین 

درصد خرماي ضایعاتی 18درصد خرماي ضایعاتی (تیمار سوم) و جیره حاوي 12) جیره حاوي 3درصد خرماي ضایعاتی (تیمار دوم) 
بر معنی داريدرصد اثر18نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که جایگزین کردن خرماي ضایعاتی تا سطح (تیمار چهارم)بودند.

خرماي ضایعاتی بنابراین با توجه به نتایج حاصل از این آزمایش می توان نتیجه گرفت که مصرف خوراك، تولید و ترکیب شیر  ندارد.
تواند به عنوان یک منبع ارزان قیمت خوراك در جیره نشخوارکنندگان کوچک مورد استفاده قرار گیرد.می

عملکردخرما ضایعاتی ، بز شیري،کلیدي: هايواژه

مهمقد
اي از آن در منطقه خشک و نیمه خشک قرار گرفته است و میزان بارندگی ایران از جمله کشورهایی است که بخش عمده

کمبود خوراك دام از معضالت اساسی و قابل توجه در صنعت دامپروري است و براي جبران این ساالنه آن اندك است. 
یکی ،و ضایعات محصوالت کشاورزي و نیز عمل آوري مناسب آنها جهت تغذیه دامگیري از منابع جدید غذاییکمبود، بهره

خرما یکی از محصوالت مهم در ).1381، خوروشو در کشورهاي در حال توسعه است (کرامتي مناسبهکارهااز را
ولید خود ایفا می خاورمیانه و شمال آفریقا می باشد که نقش برجسته اي از لحاظ اقتصادي و حتی سیاسی در مناطق ت

میالدي، ایران با تولید بیش از یک 2010) در سال FAOکند. طبق آمار سازمان خواروبار و کشاورزي سازمان ملل متحد (
طبق آمار ).2010،میلیون تن خرما بعد از کشورهاي مصر و عربستان سعودي در جایگاه سوم جهان قرار گرفته است (فائو

درصد آن به دالیل متعدد از 40تا 30)، از یک میلیون تن تولید خرما درکشور، حدود 1387وزارت جهاد کشاورزي کشور (
بین می رود، که این ضایعات مصارف انسانی نداشته و براي خوراك دام و تهیه الکل قابل استفاده می باشد. استفاده از این 

ماده غذایی جایگزین در جیره نشخوارکنندگان مورد استفاده قرار گیرد. کبه عنوان یمحصول فرعی کشاورزي می تواند
سانن انجام گردید.شیرده بزهاي پژوهش حاضر به منظور بررسی استفاده از سطوح مختلف خرما ضایعاتی برعملکرد

مواد و روش ها
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و 92±9بز شیري نژاد سانن چند شکم زایـش بـا میـانگین روزهـاي شـیردهیرأس این آزمایش با استفاده از هشت
همراه هاي انفراديجایگاهروز در21به مدت4×4گرم در روز در قالب یک طرح مربع التین 2050±280تولید شیر 

ي ضـایعاتی جیره بدون خرمـا-1:جیره هاي آزمایشی شاملاجرا گردید. براي حیوانبا مصرف اختیاري آب و خوراك 
درصد خرماي ضایعاتی (تیمار 12) جیره حاوي 3درصد خرماي ضایعاتی (تیمار دوم) 6) جیره حاوي 2،(تیمار شاهد)

جیره هاي آزمایشـی در قالـب طـرح چرخشـی ( ودند. درصد خرماي ضایعاتی (تیمار چهارم)ب18سوم) و جیره حاوي 
Change over ر هر دوره دو  هفته عادت پذیري و یـک هفتـه نمونـه گیـري . دشدند)در اختیار حیوانات قرار داده

گردید. خوراك سازي و آمادهمتوازن NRC (2003)احتیاجات غذاییدر این مطالعه توسطهاجیره بزصورت گرفت.
هـا قـرار داده شـد. ) در اختیار بـز21: 00و ساعت9: 00به صورت کامال مخلوط و در حد اشتها در دو نوبت (در ساعت

ار انرژي خالص شیردهی و پروتئین خام جیره ها یکسان بود. مصرف خوراك و تولید شیر در هفتـه نمونـه گیـري مقد
بصورت روزانه اندازه گیري  گردید و  تعیین درصد چربی، پروتئین، الکتوز، مواد جامـد بـدون چربـی توسـط دسـتگاه 

میلکواسکن انجام شد.

نتایج و بحث
ارائه شده است. تغذیه سطوح مختلف خرماي 1تولید و ترکیب شیر در جدول شماره ،نتایج حاصل از مصرف خوراك 

اضافه کردن خرما به جیره نشخوارکنندگان تولید و ترکیب شیر اثر معنی داري نداشت. ،ضایعاتی بر مصرف خوراك 
) مشابه بود که 1993ایش با نتایج حاصل از ال هانگ (می تواند عملکرد آنها را بهبود بخشد.نتایج حاصل از این آزم

اثري بر روي مصرف خوراك ،درصد جیره بره ها 25و 15گزارش کردند اضافه کردن خرماي ضایعاتی در سطوح 
درصد خرماي 20و 10) که گزارش کرد استفاده از سطوح 2005ابب (دندارد. اما با نتایج حاصل از آزمایش ال 

همخوانی ،گوسفندان نجدي در مقایسه با جیره کنترل سبب کاهش مصرف خوراك می گرددضایعاتی در جیره
درصد منابع انرژي جیره (ذرت و جو) را با خرماي ضایعاتی مورد 30جایگزینی ) 2009ال دوبیب و همکاران (نداشت.

ثري بر روي تولید و ترکیب درصد خرماي ضایعاتی ا30بررسی قرار دادند. این محققین گزارش کردند که وارد کردن 
شیر ندارد که این نتایج با نتایج حاصل از مطالعه انجام شده در این آزمایش مطابقت دارد.

بر مصرف خواك ، تولید و ترکیب شیر. تأثیر استفاده از سطوح مختلف خرما ضایعاتی1جدول شماره 

*هاي ازمایشیتیمار
استانداردخطاي 1234ترکیبات(درصد) 

165517311662174595مصرف ماده خشک (گرم در روز)
1661162115931615107تولید شیر ( گرم در روز)

)%ترکیبات شیر (
39,33,243,183,120,19چربی

2,962,982,953,000,031پروتئین
4,404,434,354,460,056الکتوز

8,078,168,068,230,080مواد جامد بدون چربی
درصد 12:  جیره حاوي 3درصد خرماي ضایعاتی، تیمار6:  جیره حاوي 2: جیره بدون خرماي ضایعاتی (تیمار شاهد) ، تیمار1تیمار*

درصد خرماي ضایعاتی .18: جیره حاوي 4خرماي ضایعاتی و  تیمار
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).>05/0Pمعنی دار وجود دارد (در هر ردیف بین میانگین هاي با حروف متفاوت، اختالف 

گیرينتیجه
بر روي مصرف خوراك، تولیـد و ترکیـب شـیر بزهـاي معنی دارياثر،درصد18جایگزین کردن خرماي ضایعاتی تا سطح 

کمبود و گران بودن خـوراك ه خشک و نیمه خشک قرار گرفته است ، شیرده سانن نداشت. با توجه به اینکه ایران در منطق
ننتیجـه گرفـت کـه جـایگزین کـردن محصـوالت فرعـی دام یکی از معضالت بخش دامپروري می باشد بنابراین می تـوان 

کشاورزي نظیر خرماي ضایعاتی  که عمدتا ارزان قیمت می باشند میتواند یک راهکار مناسب بـراي غلیـه بـر ایـن مشـکل 
باشد.
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Abstract

The effect of different levels of date palm discard on performance of lactating goats
Saanen

Sharifi1, M., Bashtani1, M. Naserian2, AA., Farhangfar1, H.
1- Animal Science Department, University of Birjand, I.R.Iran

2- Animal Science Department, Ferdowsi University of Mashad, I.R.Iran

This study was conducted to evaluate the effect of different levels of date palm (Phoenix
dactylifera  L.)  Discard (DPD) on performance of lactating goats Saanen. eight multiparous
Saanen  dairy  goats  averaging  92±9  DIM  and  2050±280g  of  milk Production were used in
a 4×4 replicated Latin square design.  Each experimental period lasted 21 days Experimental
treatments were as  follows: 1) Diet without DPD (control), 2) diet containing 6% of DPD
(DPD6), 3) diet containing  12%  of  DPD  (DPD12),  and  4)  diet  containing  18%  of  DPD
(DPD18)  (DM  basis). Results of this study showed that, inclusion DPD to the diet to 18% had
no effect on dry matter intake, milk production and composition. Thus, according to the results
of this study can be concluded that DPD can be used as a cheap source in the diet of small
ruminants.
Keywords: date palm discard, dairy goat, performance
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