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  نشخوار کنندگانکشاورزي درتغذیه فراورده هاي فرعی از بهینه استفاده 

  حسن فضائلی

عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

موسسه تحقیقات علوم دامی -روبروي دهقان ویال اول -کرج

  چکیده

به بخش عمده کشاورزي و  گردیدام زراعت و دتلفیقی سبب به هم خوردن نظام کشور کشاورزي تحوالت نیم قرن اخیر در بخش 

و فراورده هاي فرعی وضعیت نه تنها پس ماند ن یدر ا. زراعی یا دامپروري تبدیل شدیتخصص يدیتولواحد هاي صورت 

در خصوص عمل آوري و . ی رودماستفاده چندانی نداشته و از بین بلکه بخش قابل توجهی از آن ها مورد  هکشاورزي افزایش یافت

زیادي انجام گرفته است که با به کار گیري یافته هاي به دست آمده و توسعه فن پژوهش هاي ش غذایی این پس ماند ها تعیین ارز

واحد ، به همراه جبران نا میزانی هاي ریز مغذي، امکان بهبود مدیریت تغذیه در پس ماند ها ي کشاورزي دآوري هاي مناسب کاربر

الگوهاي مناسب عمل آوري و استفاده بهینه از بقایاي به در این نوشتار. وجود داردي، گله دارنظام ري، به ویژه وهاي دامپر

.اشاره می گرددکشاورزي جهت پاسخ گویی به بخشی از نیاز هاي غذایی نشخوار کنندگان کوچک 

  مقدمه

ت منابع علوفه یمحدودات کشاورزي، تخریب مراتع و تولید سبب محدودیت در توسعهپایه بهره برداري بی رویه از منابع 

ساالنه حجم عظیمی از بقایاي کشاورزي حاصل می شود که می ، اما در عین حالشده است) نسبت به نیاز هاي جمعیت دامی(

به طور کلی، پس مانده هاي کشاورزي و منابع طبیعی ). 1383، و زاهدي فر فضائلی(استفاده نمودتوان از آنها در تغذیه دام 

که از محصول اصلی حاصل از زراعت، باغداري، جنگل، صید و صیادي، پرورش آبزیان، پرورش دام و  شامل موادي هستند

، همچنین صنایع غذایی و دیگر صنایع مصرف کننده محصوالت گیاهی و حیوانی )مانند کرم ابریشم(طیور، پرورش حشرات 

یی، تنوع پس ماندها نیز افزایش یافت به نحوي که گسترش در تنوع محصوالت و نیز پیشرفت صنا یع غذابا.بر جاي می مانند

عالوه بر این . بسیاري از آن ها از نظر دامداران ناشناخته بوده و براي استفاده بهینه از آنها نیاز به اطالعات جدید می باشد

آنها براي دام ها  بخش اصلی پس ماندهاي کشاورزي را مواد لیگنوسلولزي تشکیل می دهند که ارزش غذایی و قابلیت استفاده

پایین می باشد که نیاز به فراوري و غنی سازي دارند، هر چند که بالقوه داراي ارزش غذایی و انرژي زایی باالیی هستند 

براي تبدیل این پس ماند ها نیاز به منابع دامی تبدیل کننده می باشد که، تنوع وسیعی از دام هاي نشخوار ).1388فضائلی، (

  . وجود داردبز در اغلب مناطق کشورگوسفند و کننده، به ویژه

  پس ماند هاي مزارع

با توجه به سطح زیر کشت انواع غالت، حبوبات، محصوالت صیفی و جالیزي در کشور، پس ماند هاي مزارع پس از برداشت 

اي گوسفند و بز در این محصول اصلی، حجم انبوهی از مواد آلی را شامل می گردد که مناسب ترین راه استفاده از آنها چر

از (دومین منبع . میلیون تن در سال برآورد می شود 20میزان کاه قابل برداشت از غالت و حبوبات بیش از . مزارع می باشد
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را ) هواخشک(میلیون تن  9چر مزارع می باشد که ساالنه معادل حدود پس از پس ماند ها شامل انواع ) نظر میزان وحجم

با چراي دام . میلیون راس گوسفند و بز را در سال تامین نماید 20میزان می تواند خوراك پایه حدود این . شامل می شود

مغذي از طریق خوراك هاي مکمل می توان  موادبر روي این پس چر ها و در کنار آن تامین کمبود ) گوسفند و بز(کوچک 

قوچ اندازي گوسفندان،  دورهبه هم زمان بودن این فصل با  با توجه. بهره وري از منابع کشاورزي و دام را بهینه سازي نمود

  .جهت بهبود عملکرد تولید مثلی، ضروري خواهد بودتغذیه تکمیلی 

ویتامین ها و پروتئین خام، گوارش پذیري، از نظر ، در مقایسه با کاه باالتر است اما به طور کلی ارزش غذایی پس چر غالت

این نوع در راستاي عمل آوري به همین دلیل ). 1388فضائلی، (است بري آنها زیادبخش فی ومعدنی پایین بوده مواد

به منظور افزایش ) آلی و معدنی(و استفاده از افزودنی هاي مغذي ) با روش هاي مکانیکی، شیمیایی، بیولوژیکی(موادخشبی 

  . قابلیت هضم و بهبود خوش خوراکی آن ها پژوهش هایی انجام گرفته است

به همراه مقدار ) مالس - اوره(استفاده از بلوك هاي مکمل ) به ویژه در فصل قوچ اندازي(ران کمبود هاي مواد مغذي براي جب

در گوسفندان آواسی که از  )مالس-اوره(مکمل غذایی مصرف بلوك هاي با . جزئی کنجاله هاي پروتئینی توصیه شده است

لندایو(گرم در روز گزارش شده است  100یزان کلش غالت تغذیه نمودند افزایش وزن روزانه اي به م
1

). 2006و همکاران،  

استفاده از بلوك هاي مکمل هاي غذایی سبب حفظ سالمت و بهبود عملکرد تولید و تولید مثل گوسفندان طی زمان چرا در 

هاجی پانی آیوتو(پس چر غالت می شود 
2
  ).  1993و همکاران،  

مصرف روزانه به همراه مالس -غنی سازي پس چر مزرعه جو با محلول اوره،)1390(فضائلی و همکارانبر اساس گزارش 

گرم در  134تا  109افزایش وزن منجر به روزه،  50طی یک دوره چرایی ) نژاد شال(گرم خوراك مکمل براي هر میش  50

  . درصد باال رفته است 25ه میزان تعداد بره متولد شده بافزایش یافت به نحوي که نیز و دو قلو زایی گردید میش ها روز در

  :بقایاي زراعت چغندر

که ) 1389کرد نژاد و همکاران، (را برگ و طوقه شامل می شود ) درصد60تا50حدود (بخش قابل توجهی از محصول چغندر 

میزان برگ و ). 1379رئیسیان زاده (و انرژي زایی مناسب می باشد) درصد در ماده خشک 20تا  14(حاوي پروتئین نسبتا باال 

هزار 100تولید برگ و طوقه تازه، از هر ر این اساس، ب). 1376شریفی، (باشد می تن در هکتار متغیر  40تا  20طوقه تازه  از 

از نظر ارزش که، در سال برآورد می شود) هزار تن ماده خشک 400معادل حداقل (میلیون تن  2، حد اقل این زراعتهکتار 

ماده خشک کیلو گرم  30(میلیون راس گوسفند و بز را  10می تواند خوراك مکمل حدود و بودهزار تن ه 300معادل ،غذایی

  .  تامین نماید) به ازاي هر راس

روش مناسب . مورد چراي دام ها قرار می گیرد اما بخش قابل توجهی از آن به هدر می رود معموالپس چر مزارع چغندر، 

که امکان مصرف می باشد سیلو کردن آن د در شرایط موجود جمع آوري از سطح مزرعه واستفاده از برگ و طوقۀ چغندرقن

  . بهینه و تدریجی آن را در تغذیه دام فراهم می نماید

                                                          
1 Landau et al
2 Hadjipanayiotou et al
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طی پژوهش هاي انجام شده در خراسان رضوي، مشخص گردید که براي برداشت برگ و طوقه چغندر، قبل از چغندر کنی، با 

تا  17ر نیروي انسانی در هرهکتار مزرعه مورد نیاز می باشد که محصول استحصالی نیز از نف 25تا  20روش دستی حدود 

به صورت سرزنی با (در روش استحصال برگ و طوقه بعد از چغندر کنی . تن برگ تازه در هکتار متغیر بوده است 5/23

تن در هکتار  26تا  19ه استحصالی نیز حدود نفر و میزان برگ و طوقه تاز  36تا  21نیز نیروي انسانی مورد استفاده، ) دست

در منطقه دزفول نیز از لحاظ هزینه هاي مصرفی با دو روش برداشت دستی ). 1387رئیسیان زاده و همکاران، (متغیر بوده است 

ینی ریال و به روش ماش 306بر اساس ماده خشک، به روش دستی چغندر و یا ماشینی، قیمت تمام شده هر کیلو برگ و طوقه 

  ).1389کرد نژاد و همکاران، (بوده است ) 1386بر اساس قیمت هاي سال (ریال  222مبلغ 

ساعت  48تا  36براي بهبود فرآیند تخمیر سیلویی آن بهتر است برگ وطوقه آن در سطح مزرعه حدود : سیلوکردن و مصرف

به (مواد جذب کننده رطوبت مانند انواع کاه  در غیر این صورت می توان از. سپس سیلو شودباقی بماند تا پالسیده شده و 

رئیسیان زاده (استفاده نمود منظور بهبود خاصیت سیلویی برگ و طوقه چغندر در هنگام سیلو کردن به ) درصد 10میزان حدود 

و  40، 55به نسبت (باگاس نیشکر و نیز مالس نیشکر سیلو نمودن برگ و طوقه چغندر به همراه پیت وبا ). 1379و همکاران، 

از ). 1384کردنژاد و همکاران، (آورددست ه با کیفیتی بمی توان خوراك ، ماده خشک درصد 35ي دستیابی به ا رب) درصد 5

،خیاط(نمود گوسفندان پرواري و داشتی استفاده درصد در جیره غذایی  25تا  20ه میزان توان ب برگ چغندرقند سیلو شده می

  . کیلو گرم قابل افزایش می باشد 5/1گرم در روز آغاز و تا  100مصرف از براي این منظور مقدار ). 1372

  :پس مانده هاي میوه و سبزیجات

پس ماند ها و ضایعات میوه و سبزي حجم قابل توجه و تنوع وسیعی را در کشور شامل می شود که در باغ ها و مزارع، میدان 

، نشاسته و اسید قندهابوده اما عمدتا ازبسیار پایین ها ماده خشک آنسبت ن. هاي تره بار، صنایع غذایی و غیره پراکنده هستند

جهت جذب رطوبت  ،از انواع کاه هااین مواد را می توان با استفاده . بوده که داراي ارزش غذایی بسیار مناسبی هستندهاي آلی 

  .سیلو نمود ،اضافی

). 1386تیمور نژاد و همکاران، (درصد گزارش شده است  59دود میدان تره بار، ح هبقایاي زمستانگوارش پذیري ماده خشک 

درصد و انرژي قابل متابولیسم  66و 56درتغذیه گوسفند، نیز بهاره ي میزان گوارش پذیري ماده خشک و ماده آلی پس ماند ها 

نمونه هاي تهیه شده در  این در حالی است که). 1384سلیمی، (مگاکالري درکیلو گرم ماده خشک برآورد گردید  2اقل نیز حد

پوررفیع، (برخوردار بوده است ) درصد براي ماده آلی 73درصد براي ماده خشک و  59(فصل پاییز از قابلیت هضم باالتري 

1385 .(  

و سیلو نمودن آن می توان پس ماندهاي میدان تره بار ، با افزودن تفاله خشک چغندر قند به )1381(بر اساس گزارش افضلی 

به درصد رطوبت پس ماند ها داشته اما با تهیه  گینسبت تفاله چغندر بست. ناسبی براي گوسفند و بز تهیه نمودخوراك م

  . درصد ماده خشک باشد سیالژ با کیفیت مناسبی به دست خواهد آمد 30تا  25مخلوطی که حاوي 

مگاکالري  2اقلدرصد پروتئین خام، حد 15تا  12به طور کلی می توان چنین دریافت که پس مانده هاي میوه و سبزي حاوي 

سیلو نمودن . مصرف شوددرکیلوگرم انرژي قابل متابولیسم بوده که می تواند به عنوان منبع علوفه اي در تغذیه گوسفند و بز

تادرصد سبب می شود  4درصد ماده خشک و نیز افزودن مالس به مقدار  30این پس مانده ها با کاه گندم براي رسیدن به
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  . قابلیت نگهداري آن ها به صورت تازه و آبدار افزایش یافته و در طول سال در تغذیه دام ها قابل استفاده باشد

وازد، بخش هاي غیر خوراکی و پس ماند حاصل از پادرختی و انواع میوه هاي مهم ترین پس ماند ها در این زمینه شامل 

تفاله هاي انار، انگور، سیب ، پوسته تازه بادام، گردو، پسته؛  ؛و صیفیصنایع فراوري انواع میوه و دیگر  محصوالت سبزي 

 می باشندتفاله گوجه فرنگی و زیتون، پرتقال، لیمو و دیگر مرکبات، بقایاي صنایع سیب زمینی، پس ماند هاي کنسرو سازي، 

ی، عمل آوري و ارزش غذایمعرفی در این جا به. که بسته به نوع و کیفیت محصوالت اصلی ترکیبات آن ها متغیر می باشد

  : به طور مختصر اشاره می گردد ها مانداین از پس بعضی مصرف 

خام بوده و بر خالف پوسته انار میزان تانن در آن پایین  درصد پروتئین 14تا  10حدود  حاوياین پس مانده: تفاله دانه انار

درصد  12تاتوان از آن  میبه نحوي که ) 1384ضی و همکاران، ؛ فی1389افشار حمید و رازقی، (باشد  می) درصد 7/2حدود  (

  ). 1389مدرسی و همکاران، (داشتی استفاده نموددر جیره غذایی بز هاي ) بر اساس ماده خشک(

با توجه به این که سیب یکی از محصوالت عمده باغی در کشور می باشد، میزان ضایعات و فراورده هاي فرعی : تفاله سیب

تفاله سیب درصد 30گوارش پذیري جیره حاوي . ابل توجه بوده و می توان از آن در تغذیه دام به خوبی استفاده نمودآن نیز ق

تفاله ).  1387پیرمحمدي و عزیزي، (تعیین شده است65تا  63آلی مادهبراي و  62تا  61براي ماده خشک گوسفند در تغذیه 

ناگهی و ؛1387حسینی، (نمودمصرف درصد در جیره بره هاي پرواري  30تا 15را می توان به میزان سیب خشک شده 

  ). 1374همکاران، 

 تفاله مرکبات به دلیل انرژي زایی نسبتا باال می تواند تاحدودي به جاي غالت در جیره غذایی نشخوار کنندگان: تفاله مرکبات

درصد و  9تا  6پروتئین خام در این نوع تفاله ها حدود ). 1385؛ قاسمی خشکرودي و همکاران،1371فضائلی، (مصرف شود

. می باشدمتغیر مگاکالري در کیلو گرم ماده خشک  7/2تا  3/2انرژي قابل متابولیسم نیز

   pHسبب بهبودبزغاله هاي در حال رشد تغذیه به جاي دانه جو در درصد در جیره غذایی،  14تا مصرف تفاله مرکبات 

گوارش پذیري  شده و) درصد تفاله مرکبات 14و  7در جیره هاي حاوي  65/6و  41/6در جیره شاهد به  28/6از (شکمبه 

درصد دانه غالت در کنسانتره میش هاي  30در آزمایشی که ).  2010و ناصریان، قلیزاده (مشابه با جیره شاهد داشته است 

، میزان مصرف خوراك )درصد کل ماده خشک جیره غذایی10یعنی معادل حدود (شیرده با تفاله خشک مرکبات جایگزین شد 

فیگروس(و عملکرد تولید و ترکیبات شیر نسبت به جیره شاهد مشابه بود 
3
  ).1995و همکاران،  

  :بخش هوایی یا علفی سیب زمینی

در تغذیه گوسفند و غنی از کلسیم بوده به نحوي که می تواند خام درصد پروتئین  14بخش هوایی سیب زمینی داراي حد اقل 

ن به اتواین فراورده فرعی میاز . می باشد) درصد 20نزدیک به (و بز مصرف شود هر چند که میزان خاکستر آن نیز نسبتا باال 

  ). 1383فرجی و همکاران، (درصد به جاي یونجه در جیره غذایی بره هاي پرواري استفاده نمودند 5/12نسبت 

                                                          
3 Fegeros et al
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  :پستهبقایاي محصول 

یند پوست گیري قرار می گیرد که طی آن بخش قابل توجهی از آن به صورت پس آه پس از برداشت، تحت فرمحصول پست

فروغ عامري و (پوسته میوه، خوشه و برگ می باشند  ورده فرعی شاملآاین فراجزاي تشکیل دهنده  .بر جاي می ماند هماند

فیبري آن به مراتب پایین تر از علوفه هاي رایج می  درصد پروتئین خام بوده و بخش 12که حاوي حدود  )1375فضائلی، 

ساالنه حد اقل معادل یکصد هزارتن علوفه از این محصول به دست می آید که متاسفانه استفاده مناسبی از آن به عمل .باشد

و کمبود علوفه معموال این محصول مربوط به مناطقی می باشد که عموما دام غالب را گوسفند و بز تشکیل می دهد . نمی آید

  .از مشکالت اصلی به شمار می رود

درصد  7/59درصد با یونجه خشک مخلوط گردید  30وقتی به میزان  ،قابلیت هضم بقایاي پسته) 1386(فضائلیبنا به گزارش 

درصد پوسته  30(همچنین میزان مصرف روزانه مخلوط . نداشت) درصد 9/62قابلیت هضم (یونجه که تفاوت زیادي با بود 

  .گرم در روز بود 899که یونجه خشک به تنهایی گرم بود درحالی 984توسط گوسفند)درصد یونجه 70+پسته

درصد جیره غذایی سبب بهبود عملکرد تولید  10استفاده از بقایاي پسته در تغذیه بز رائینی نشان داد که مصرف آن به میزان 

درصد نیز می توان آن را در تغذیه بز ها مصرف نمود  20اما تا ) گرم481در مقابل  549(گرددمی نسبت به جیره شاهد کرك 

  ).1382سید مؤمن، (بدون آن که اثر منفی بر خوراك مصرفی،  رشد حیوان و تولید کرك داشته باشد 

و تا گوسفند درصد در جیره 10توان مصرف پوسته پسته خشک را تا سطح  با توجه به نتایج بدست آمده، درشرایط کنونی می

از آن جایی که ترکیبات محدود کننده مانند مواد فنولیک و تانن ها در آن نسبتا زیاد اما مصرف نموددرصد در جیره بز  15

دستیابی به فناوري مطلوب بنا بر این جهت . ارزش غذایی آن کاهش خواهد یافت ،در صورت مصرف نسبت هاي بیشتر ،است

  . استنیاز ي بیشتري در راستاي استفاده بهینه از بقایاي پسته در تغذیه دام به پژوهش ها 

    :سرشاخه و برگ درختان

اصله درخت  400به طور متوسط هکتارمیلیون هکتار برآورد می شود که در هر 5/2کشور بیش از سطح زیر کشت باغات در

انی که در پاییز خزان می کنند حجم نسبتا انبوهی از مواد شبه علوفه اي را از دست می دهند که خود برگ درخت. وجود دارد

البته در اغلب روستاها ي کشور در فصل پاییز باغ ها مورد . منبع قابل توجهی جهت تغذیه گوسفند و بز محسوب می شود

به هر . موارد نیز از این منابع استفاده اي به عمل نمی آید بسیاري ازچراي دام ها، به ویژه گوسفند، قرار می گیرد اما در

صورت، برگ درختان را می توان از نظر ارزش غذایی درردیف علوفه متوسط دسته بندي نمود که با توجه به محدودیت منابع 

  ).1386؛ یوسف الهی، 1379سالمی و همکاران، (داراي اهمیت است گوسفند و بز علوفه اي درکشوراستفاده بهینه آنها درتغذیه 

  :بلوك خوراك دامفناوري 

عمل آوري و استفاده بهینه از فراورده هاي فرعی کشاورزي جهت تغذیه دام و یکی از راهبرد هایی که می تواند درراستا ي 

تولید  براي .باشدمی یهاي خوراکاستفاده از فناوري بلوك توسعه یابد،بهبود وضعیت تغذیه گله هاي گوسفند و بز کشور 

خوراك دام می توان ترکیبی از انواع پس ماند هاي کشاورزي و صنایع غذایی را به همراه مکمل هاي غذایی و ریز بلوك

خشک، براي دام ها فراهم نمود در این هاي مغذي ها استفاده نمود و خوراك هایی متوازن و اقتصادي، به ویژه در فصل 
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ها می گردد بی با کیفیت پایین نیز بهبود یافته که منتج به افزایش عملکرد دامصورت قابلیت هضم و میزان مصرف مواد خش

  .)1389،فضائلی(

کیلو کالري  1800درصد و انرژي قابل متابولیسم 9/9پروتئین خام حاوي بر اساس پژوهش هاي انجام شده وقتی جیره غذایی 

کیلوگرم مصرف گردید،  50ه گوسفند داشتی با میانگین وزن در تغذی درصد کاه گندم، 60، بر اساس در کیلو گرم ماده خشک

از طرفی میزان خوراك مصرفی نشان دهنده خوش خوراکی مناسب . بوده است درصد 56قابلیت هضم بلوك هاي مزبورحدود 

درصد 5/10و  درصد کاه 45بلوك شده حاويدر جیره هاي . بوده است) درصد کاه 60علیرغم دارا بودن (بلوك هاي مزبور 

درصد  61کیلو گرم و گوارش پذیري  2در گوسفند در کیلو گرم، مصرف خوراك مگاکالري 2انرژي قابل متابولیسم  باپروتئین 

ایران تا نیز در) اوره -بلوك هاي مالس(خصوص بلوك هاي مکمل خوراك دام در). 1389فضائلی و صفایی، (بوده است 

) گاو و گاومیش(تغذیه دام هاي داشتی اوره در-ن پژوهش، بلوك هاي مالسطی چندی. کنون تجربیاتی به دست آمده است

؛ مشایخی و 1389عزیزي و همکاران، (مورد استفاده قرار گرفته است که نتایج رضایت بخشی را نیز در بر داشته است 

  ).  1384همکاران، 

. ناوري تولید بلوك مکمل پایه گذاري شده استطی سال هاي اخیر در کارخانه صنایع شیره گیري خرما واقع در حومه تبریز ف

سبوس، اوره، مالس، (به همراه دیگر مواد افزودنی ) حاوي گوشت و هسته خرما(در این کارخانه با استفاده از تفاله باقی مانده 

  . بلوك خوراك مکمل دام تولید می شود) آهک، نمک و غیره

مثالً سبوس برنج، انواع پوسته ها و پوشینه ها . سبوس گندم وجود دارددر صورت نیاز، امکان جایگزینی مواد خشبی به جاي 

مانند پوسته بادام زمینی، پوسته تخم پنبه، پوسته بادام، پوسته آفتاب گردان، پیت و باگاس نیشکر، تفاله زیتون، کاه خرد شده 

تجربیات شخصی (لید بلوك مصرف نمود توحبوبات قابل استفاده بوده و می توان آن ها را با نسبت هاي مناسب درغالت و

  ). نگارنده

دسترس بودن و نیز قیمت منطقه ممکن است مواد دیگري را متناسب با فراوانی و دربه هرحال، به منظور تأمین نیازهاي هر

انگلی و مانند نمک هاي معدنی و مواد کم نیاز در حد رفع کمبودها و داروهاي ضد (تمام شده مورد نظر براي محصول نهایی 

  . به مخلوط اضافه نمود) سایرمواد دارویی مورد نیاز

  نتیجه گیري

به طور کلی بیش از نیمی از منابع گیاهی تولیدي در کشور به صورت پس ماند و تولیدات فرعی در مزارع و باغات و نیز اماکن 

توان از آن ها در تغذیه دام استفاده فراوري محصوالت کشاورزي به جاي می ماند که داراي ارزش غذایی متنوعی بوده و می 

به دلیل پراکندگی و هزینه بري بسیاري از پس ماند ها، امکان استفاده از آنها در دام بزرگ عملی و اقتصادي نبوده اما می . نمود

مربوط  ر اساس پژوهش هاي انجام شده و اطالعاتب. توان از آن ها جهت تغذیه و چراي گوسفند و بز به خوبی استفاده نمود

وري هاي مناسب جهت فرآوري، غنی سازي و کاربرد آن ها در  آ توسعه و به کار گیري فنبا ارزش غذایی پس ماند ها، به 

  . در کشور بهبود بخشیدرا دامیجمعیت هاي این می توان وضعیت تغذیه اي  ،گوسفند و بزدام، به ویژه تغذیه 

  مورد استفاده منابع
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. تعیین انرژي قابل متابولیسم و قابلیت هضم ماده آلی برخی پس ماند هاي صـنایع غـذایی بـه روش آزمـون گـاز     . 1389. ازقیر. ا.، م.افشار حمیدي، ب

  .هاي کشاورزيپسابماندها وهمایش ملی مدیریت پس

  .40-38. ص 28شماره . بولتن بقره. از ضایعات تره بار میدانی در تغذیه داماستفاده . 1381. افضلی، م

بررسی امکان سیلو نمودن پس مانده هاي میوه و سبزیجات میادین تره بـار فصـل   . 1385. تیمورنژاد. کرکودي، ن. فضائلی، ك. ، ح.پور رفیع کماچالی، ع

.53-64. ص 1، شماره 3لد ج. دانش کشاورزي ایران.  پاییز در تغذیه نشخوارکنندگان

. بررسی اثرات مصرف تفاله سیب سیلو شده بر روي قابلیت هضم ماده خشک و مـاده آلـی در گوسـفندان مـاکویی    .  1387. عزیزي. ، س.، رپیرمحمدي 

  .دانشگاه کردستان .اي یافته هاي پژوهشی کشاورزي و منابع طبیعی غرب ایرانمنطقهسومین همایش 

پـژوهش و  . تعیین ارزش غذایی پس مانده هاي میوه و سبزیجات در تغذیه نشخوارکنندگان. 1386. فضائلی. نیکخواه، ح. زاهدي فر، ع. ، م.تیمور نژاد، ن

  .168-177. ص 76شماره . سازندگی در امور دام و آبزیان

سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منـابع آلـی تجدیـد    . اثر استفاده از سطوح مختلف تفاله سیب برعملکرد بره هاي نر بهمئی. 1387. م. حسینی، س

  .دانشگاه آزاد خوراسگان. شونده در کشاورزي

مرکز تحقیقات منابع طبیعی و . گزارش نهایی طرح تحقیقاتی. بررسی سیلوي برگ و طوقه چغندر قند درتغذیه بره هاي پرواري. 1372. حمدخیاط، ا

.  خوزستاناستان امور دام 

بررسی خصوصیات سیلویی و ارزش غذایی برگ وطوقه چغندرقند با سه روش . 1387. رئیسیان زاده. فضایلی، ر. نوروزي، ح. ، م.رئیسیان زاده، م

  . قات منابع طبیعی و امور دام خراسانگزارش نهایی طرح تحقیقاتی، مرکز تحقی. مختلف برداشت

پایان نامه کارشناسی ارشد، . بررسی خصوصیات شیمیایی سیالژ برگ و طوقه چغندر قند و ارزش غذایی آن در گوسفند. 1379. رئیسیان زاده، م

  .دانشکده کشاورزي، دانشگاه تبریز

استفاده از سرشاخه غنی شده درخت خرما در جیره هاي غذایی بزغاله هاي پرواري تاثیر .1379. خورشیدیان. ك،نوروزیان. ، حمیرهادي. ا.، س.حسالمی، 

  .89-87: 47. پژوهش و سازندگی. استان بوشهر

پایـان نامـه   . in situو in vitro  ،in vivoبـه روش هـاي  ) فصل تابسـتان (تعیین ارزش غذایی پس مانده هاي میوه و سبزیجات . 1384. سلیمی، ر

  .دانشگاه آزاد ورامین. شد علوم دامیکارشناسی ار

پایان . مطالعه اثرات سطوح مختلف بقایاي پوست گیري پسته و تانن موجود در آن بر رشد بدن و تولید کرك بز کرکی رائینی. 1382. م. سید مؤمن، س

  . دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج. نامه کارشناسی ارشد علوم دامی

  فولز، دتحقیقات کشاورزي صفی آبادمرکز. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی .در قند در منطقه دزفولروند رشد چغن. 1376. شریفی، ح

چهارمین .  استفاده از بلوك هاي مکمل غذایی اوره مالس در تغذیه گاو شیرده. 1389. میر شمس الهی. طالبیان مسعودي، آ. ر. ع فضائلی،. ، ح.عزیزي، ر

  .1489-1492. ص. کشاورزي کرجدانشکده . کنگره علوم دامی ایران

. تغذیه قسمت هاي هوایی سیب زمینی در پرواربندي بره هاي در حال رشـد لـري بختیـاري   . 1383. قوجق. محرري، د. قدرت نما، ع. ا. فرجی نافچی، م

.کرج. دانشکده کشاورزي. اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور

مرکز تحقیقات . گزارش طرح تحقیقاتی. ذایی پس مانده هاي ناشی از فرآیند پوست گیري از پستهارزش غ  .1375. فضائلی. ح ،.فروغ عامري ، ن

  .منابع طبیعی کرمانکشاورزي و 

-26. ص 14شماره . مجله پژوهش و سازندگی. گزارش پایانی طرح شناسایی و کاربرد تفاله و پس مانده هاي مرکبات در تغذیه دام . 1371. فضائلی، ح

35.  

وزارت . اولین همایش علمی کـاربردي مـدیریت بقایـاي گیـاهی    . ارزش غذایی و کاربرد بقایاي گیاهی در تغذیه دام. 1383. زاهدي فر. و م.  ی، حفضائل

  .95-96. ص. جهاد کشاورزي

لوم دامی و آبزیان کشور، مجموعه مقاالت دومین کنگره ع. ارزش غذایی بقایاي پسته خشک شده همراه با یونجه خشک در گوسفند. 1386. فضائلی، ح

  .131-137ص . کرج. موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

دانشـگاه   چهارمین همایش ملی بررسـی ضـایعات  محصـوالت کشـاورزي    .  استفاده بهینه از پس ماند هاي کشاورزي در تغذیه دام.1388  .فضائلی، ح

  204-198. ص. تربیت مدرس

.  دانشکده کشـاورزي کـرج  . چهارمین کنگره علوم دامی ایران. ام با استفاده از فناوري بلوك هاي خوراك کاملبهبود مدیریت تغذیه د. 1389. حفضائلی، 

  .1304-1311. ص
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دانشـکده  . چهارمین کنگره علـوم دامـی ایـران   . قابلیت هضم و مصرف اختیاري بلوك  خوراك کامل در تغذیه گوسفند. 1389. صفایی. ر. ا،.حفضائلی، 

.1467-1470. ص.  کشاورزي کرج

مجله . مالس بر میزان مواد مغذي پس چر زراعت جو و عملکرد گوسفند داشتی -اثر محلول اوره.  1390. بابایی. اسماعیلی راد، م. ، ا.فضائلی، ح

  ).در دست چاپ(تولیدات دامی

. ات شیمیایی و قابلیت هضم تفاله دانه انار در تغذیه گوسفندتعیین ترکیب. 1384. رئیسیان زاده. دانش مسگران، م. زاهدي فر، م. قدرت نما، م. ، ا.فیضی، ر

  .               مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی خراسان. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی

گـزارش  .ذیه بـز تعیین ارزش غذایی و سطوح مختلف تفاله خشک لیمو ترش در تغ. 1385. فضائلی .، حساکی. ا.، عطباطبایی. م.م. قاسمی خشکرودي، ا

  . مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی هرمزگان. نهایی طرح تحقیقاتی

بررسی خصوصیات سیلویی مخلوط برگ و طوقه چغندرقند و باگاس نیشکر با نسبت . 1384. مشایخی. ر. زاهدي فر،  م. فضائلی ، م.  ح. کرد نژاد ، ا

.مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان خوزستان. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی. هاي مختلف اوره و مالس

سیلوکردن برگ و طوقه چغندرقند و استفاده از آن در تغذیه گاو میش . 1389. مشایخی. ر. میرزایی، م. قاسمی، ف. خیاط، و. فضائلی، ا.  ح. کرد نژاد، ا

             .عی استان خوزستانمرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبی. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی. شیر ده

تاثیر تغذیه با جیره حاوي تفاله دانه انار بر مصرف خوراك، عملکرد و متابولیت هـاي  . 1389. رشیدي. دیانی، ل . فتحی نسري، ا .ح .م، .ج.سمدرسی، 

  .123ص2فصلنامه پژوهش هاي علوم دامی، سال بیستم، شماره . سرم خون بزهاي آمیخته خراسان جنوبی
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Optimum using of agricultural by-products in ruminants nutrition

Hassan Fazaeli

Animal Science Research Institute, Karaj, Iran. 

Since last 50 years, agricultural system in Iran has faced challenges that generated broke up the agro-
livestock integrity system into specific activities of agronomy and livestock sectors. In this status, not 
only the agricultural residues have been increased, but also most parts of these residues are wasted. 
Many research works have been conducted to study the nutritive value and treatment of agricultural by-
products as feed resources and promising results have been generated. However, development of 
appropriate technologies is necessary for improving the nutrition management of livestock, using of 
agricultural by-products. Therefore, optimum using of the by-products along with the nutrients 
supplementation has to be considered in the extensive livestock production. In this review, some of the 
appropriate models for utilization of the agricultural residues in small ruminants feeding discussed. 



استفاده بهینه از فراورده های فرعی كشاورزي درتغذیه نشخوار کنندگان

حسن فضائلي

عضو هيئت علمي موسسه تحقيقات علوم دامي كشور

كرج- روبروي دهقان ويلا اول- موسسه تحقيقات علوم دامي

چكيده

تحولات نيم قرن اخير در بخش کشاورزی كشور سبب به هم خوردن نظام تلفيقی زراعت و دام گرديد و بخش عمده كشاورزي به صورت واحد هاي توليدی تخصصی زراعي يا دامپروري تبديل شد. در اين وضعيت نه تنها پس ماند و فراورده هاي فرعي كشاورزي افزايش يافته بلکه بخش قابل توجهي از آن ها مورد استفاده چنداني نداشته و از بين مي رود. در خصوص عمل آوري و تعيين ارزش غذايي اين پس ماند ها پژوهش های زيادي انجام گرفته است كه با به كار گيري يافته هاي به دست آمده و توسعه فن آوري هاي مناسب كاربرد پس ماند ها ي كشاورزي، به همراه جبران نا میزانی های ریز مغذی، امکان بهبود مديريت تغذيه در واحد هاي دامپروري، به ويژه نظام گله داري، وجود دارد. در اين نوشتار به الگوهاي مناسب عمل آوري و استفاده بهينه از بقاياي كشاورزي جهت پاسخ گويي به بخشي از نياز هاي غذايي نشخوار کنندگان کوچک اشاره مي گردد.

مقدمه


بهره برداری بی رویه از منابع پايه سبب محدوديت در توسعه توليدات كشاورزي، تخريب مراتع و محدودیت منابع علوفه (نسبت به نياز هاي جمعيت دامي) شده است اما در عين حال، سالانه حجم عظیمی از بقایای کشاورزی حاصل مي شود که می توان از آنها در تغذيه دام استفاده نمود (فضائلی و زاهدی فر، 1383). به طور کلی، پس مانده های کشاورزی و منابع طبیعی شامل موادی هستند که از محصول اصلی حاصل از زراعت، باغداری، جنگل، صید و صیادی، پرورش آبزیان، پرورش دام و طیور، پرورش حشرات (مانند کرم ابریشم)، همچنین صنایع غذایی و دیگر صنایع مصرف کننده محصولات گیاهی و حیوانی بر جای می مانند. با گسترش در تنوع محصولات و نیز پیشرفت صنا یع غذایی، تنوع پس ماندها نیز افزایش یافت به نحوي كه بسياري از آن ها از نظر دامداران ناشناخته بوده و براي استفاده بهینه از آنها نیاز به اطلاعات جدید می باشد. علاوه بر این بخش اصلی پس ماندهای کشاورزی را مواد لیگنوسلولزی تشکیل می دهند که ارزش غذایی و قابلیت استفاده آنها برای دام ها پایین می باشد که نیاز به فراوری و غنی سازی دارند، هر چند که بالقوه دارای ارزش غذایی و انرژی زایی بالایی هستند (فضائلی، 1388). برای تبدیل این پس ماند ها نیاز به منابع دامی تبدیل کننده می باشد که، تنوع وسیعی از دام های نشخوار کننده، به ویژه گوسفند و بز در اغلب مناطق کشور وجود دارد. 

پس ماند های مزارع  


با توجه به سطح زیر کشت انواع غلات، حبوبات، محصولات صیفی و جالیزی در کشور، پس ماند های مزارع پس از برداشت محصول اصلی، حجم انبوهی از مواد آلی را شامل می گردد که مناسب ترین راه استفاده از آنها چرای گوسفند و بز در این مزارع می باشد. میزان کاه قابل برداشت از غلات و حبوبات بیش از 20 میلیون تن در سال برآورد می شود. دومین منبع (از نظر میزان وحجم) از پس ماند ها شامل انواع پس چر مزارع می باشد که سالانه معادل حدود 9 میلیون تن (هواخشک) را شامل می شود. این میزان می تواند خوراک پایه حدود 20 میلیون راس گوسفند و بز را در سال تامین نماید. با چرای دام کوچک (گوسفند و بز) بر روی این پس چر ها و در کنار آن تامین کمبود مواد مغذی از طریق خوراک های مکمل می توان بهره وری از منابع کشاورزی و دام را بهینه سازی نمود. با توجه به هم زمان بودن اين فصل با دوره قوچ اندازی گوسفندان، تغذیه تکمیلی جهت بهبود عملکرد تولید مثلی، ضروری خواهد بود.

 ارزش غذايي پس چر غلات، در مقایسه با کاه بالاتر است اما به طور کلی از نظر گوارش پذيري، پروتئين خام، ويتامين ها و مواد معدني پایین بوده و بخش فيبری آنها زياد است (فضائلی، 1388). به همین دلیل در راستای عمل آوري این نوع موادخشبي (با روش هاي مكانيكي، شيميايي، بيولوژيكي) و استفاده از افزودني هاي مغذي (آلي و معدني) به منظور افزایش قابليت هضم و بهبود خوش خوراکی آن ها پژوهش هایی انجام گرفته است. 


برای جبران کمبود های مواد مغذی (به ویژه در فصل قوچ اندازی) استفاده از بلوک های مکمل (اوره- ملاس) به همراه مقدار جزئی کنجاله های پروتئینی توصیه شده است. با مصرف بلوک های مکمل غذایی (اوره-ملاس) در گوسفندان آواسی که از کلش غلات تغذیه نمودند افزایش وزن روزانه ای به میزان 100 گرم در روز گزارش شده است (لندایو
 و همکاران، 2006). استفاده از بلوک های مکمل های غذایی سبب حفظ سلامت و بهبود عملکرد تولید و تولید مثل گوسفندان طی زمان چرا در پس چر غلات می شود (هاجی پانی آیوتو
 و همکاران، 1993).  

بر اساس گزارش فضائلی و همکاران (1390)، غنی سازی پس چر مزرعه جو با محلول اوره-ملاس به همراه مصرف روزانه 50 گرم خوراک مکمل برای هر میش (نژاد شال) طی یک دوره چرایی 50 روزه، منجر به افزايش وزن 109 تا 134 گرم در روز در میش ها گردید و دو قلو زایی نیز افزایش یافت به نحوی که تعداد بره متولد شده به میزان 25 درصد بالا رفته است. 


 بقایای زراعت چغندر:


بخش قابل توجهی از محصول چغندر (حدود 50 تا60 درصد) را برگ و طوقه شامل می شود (كرد نژاد و همكاران، 1389) که حاوي پروتئين نسبتا بالا (14 تا 20 درصد در ماده خشک) و انرژی زایی مناسب می باشد (رئيسيان زاده 1379). ميزان برگ و طوقه تازه  از 20 تا 40 تن در هکتار متغير می باشد (شریفی، 1376). بر اين اساس، تولید برگ و طوقه تازه، از هر 100 هزار هکتار اين زراعت، حد اقل 2 میلیون تن (معادل حداقل 400 هزار تن ماده خشک) در سال برآورد می شود كه، از نظر ارزش غذایی، معادل 300 هزار تن بوده و می تواند خوراک مکمل حدود 10 میلیون راس گوسفند و بز را (30 کیلو گرم ماده خشک به ازای هر راس) تامین نماید.  


پس چر مزارع چغندر، معمولا مورد چرای دام ها قرار می گیرد اما بخش قابل توجهی از آن به هدر می رود. روش مناسب استفاده از برگ و طوقة چغندرقند در شرايط موجود جمع آوري از سطح مزرعه و سيلو كردن آن می باشد كه امكان مصرف بهينه و تدريجي آن را در تغذيه دام فراهم مي نمايد. 


طي پژوهش های انجام شده در خراسان رضوی، مشخص گردید که برای برداشت برگ و طوقه چغندر، قبل از چغندر کنی، با روش دستی حدود 20 تا 25 نفر نیروی انسانی در هرهکتار مزرعه مورد نیاز می باشد که محصول استحصالی نیز از 17 تا 5/23 تن برگ تازه در هکتار متغیر بوده است. در روش استحصال برگ و طوقه بعد از چغندر کنی (به صورت سرزنی با دست) نیز نیروی انسانی مورد استفاده، 21 تا 36  نفر و میزان برگ و طوقه تازه استحصالی نیز حدود 19 تا 26 تن در هکتار متغیر بوده است (رئیسیان زاده و همكاران، 1387). در منطقه دزفول نیز از لحاظ هزینه های مصرفی با دو روش برداشت دستی و يا ماشينی، قیمت تمام شده هر کیلو برگ و طوقه چغندر بر اساس ماده خشک، به روش دستی 306 ریال و به روش ماشينی مبلغ 222 ریال (بر اساس قيمت های سال 1386) بوده است (کرد نژاد و همكاران، 1389).


سيلوکردن و مصرف: برای بهبود فرآیند تخمیر سیلویی آن بهتر است برگ وطوقه آن در سطح مزرعه حدود 36 تا 48 ساعت باقی بماند تا پلاسیده شده و سپس سيلو شود. در غیر این صورت می توان از مواد جذب کننده رطوبت مانند انواع کاه (به میزان حدود 10 درصد) به منظور بهبود خاصيت سيلويي برگ و طوقه چغندر در هنگام سيلو كردن استفاده نمود (رئيسيان زاده و همكاران، 1379). با سيلو نمودن برگ و طوقه چغندر به همراه پيت و باگاس نيشكر و نيز ملاس نيشكر (به نسبت 55، 40 و 5 درصد) برا ي دستيابي به 35 درصد ماده خشك، مي توان خوراك با کيفيتی به دست آورد (کردنژاد و همكاران، 1384). از برگ چغندرقند سیلو شده میتوان به میزان 20 تا 25 درصد در جیره غذایی گوسفندان پرواری و داشتی استفاده نمود (خياط، 1372). برای این منظور مقدار مصرف از 100 گرم در روز آغاز و تا 5/1 کیلو گرم قابل افزایش می باشد. 


پس مانده هاي ميوه و سبزيجات :


پس ماند ها و ضایعات میوه و سبزی حجم قابل توجه و تنوع وسیعی را در کشور شامل می شود که در باغ ها و مزارع، میدان های تره بار، صنایع غذایی و غیره پراکنده هستند. نسبت ماده خشک آن ها بسيار پایین بوده اما عمدتا از قندها، نشاسته و اسيد هاي آلي بوده که دارای ارزش غذایی بسیار مناسبی هستند. اين مواد را مي توان با استفاده از انواع کاه ها، جهت جذب رطوبت اضافی، سیلو نمود. 

گوارش پذيري ماده خشك بقايای زمستانه ميدان تره بار، حدود 59 درصد گزارش شده است (تیمور نژاد و همكاران، 1386). ميزان گوارش پذيری ماده خشک و ماده آلی پس ماند ها ي بهاره نيز درتغذيه گوسفند، 56 و66 درصد و انرژی قابل متابوليسم نيز حد اقل 2 مگاکالری درکيلو گرم ماده خشک برآورد گردید (سليمی، 1384). اين در حالی است که نمونه های تهيه شده در فصل پاييز از قابليت هضم بالاتری (59 درصد برای ماده خشک و 73 درصد برای ماده آلی) برخوردار بوده است (پوررفيع، 1385). 

بر اساس گزارش افضلی (1381)، با افزودن تفاله خشک چغندر قند به پس ماندهای ميدان تره بار و سیلو نمودن آن می توان خوراک مناسبی برای گوسفند و بز تهیه نمود. نسبت تفاله چغندر بستگی به درصد رطوبت پس ماند ها داشته اما با تهیه مخلوطی که حاوی 25 تا 30 درصد ماده خشک باشد سیلاژ با کیفیت مناسبی به دست خواهد آمد. 

به طور كلي مي توان چنين دريافت که پس مانده هاي میوه و سبزی حاوی 12 تا 15 درصد پروتئين خام، حداقل 2 مگاكالري دركيلوگرم انرژي قابل متابوليسم بوده که مي تواند به عنوان منبع علوفه اي در تغذيه گوسفند و بز مصرف شود. سيلو نمودن اين پس مانده ها با کاه گندم براي رسيدن به  30 درصد ماده خشك و نيز افزودن ملاس به مقدار ۴ درصد سبب مي شود تا قابليت نگهداري آن ها به صورت تازه و آبدار افزايش يافته و در طول سال در تغذيه دام ها قابل استفاده باشد. 


مهم ترين پس ماند ها در اين زمينه شامل انواع ميوه های پادرختی و وازد، بخش های غير خوراکی و پس ماند حاصل از صنايع فراوری انواع ميوه و ديگر  محصولات سبزی و صيفی؛ پوسته تازه بادام، گردو، پسته؛  تفاله های انار، انگور، سيب ، زيتون، پرتقال، ليمو و ديگر مرکبات، بقايای صنايع سيب زمينی، پس ماند های کنسرو سازی، و تفاله گوجه فرنگی مي باشند که بسته به نوع و كيفيت محصولات اصلی تركيبات آن ها متغير مي باشد. در این جا به معرفي ارزش غذایي، عمل آوري و مصرف بعضی از پس این ماند ها به طور مختصر اشاره می گردد: 

تفاله دانه انار: این پس مانده حاوی حدود 10 تا 14 درصد پروتئینخام بوده و بر خلاف پوسته انار میزان تانن در آن پایین (حدود  7/2 درصد) میباشد (افشار حمید و رازقی، 1389؛ فیضی و همکاران، 1384) به نحوی که ميتوان از آن تا 12 درصد (بر اساس ماده خشك) در جیره غذایی بز هاي داشتي استفاده نمود (مدرسي و همكاران، 1389). 


تفاله سیب: با توجه به این که سیب یکی از محصولات عمده باغی در کشور می باشد، میزان ضایعات و فراورده های فرعی آن نیز قابل توجه بوده و می توان از آن در تغذیه دام به خوبی استفاده نمود. گوارش پذيري جيره حاوي 30 درصد تفاله سيب در تغذيه گوسفند براي ماده خشك 61 تا 62 و براي ماده آلي 63 تا 65 تعيين شده است (پیرمحمدی و عزیزی، 1387).  تفاله سیب خشک شده را مي توان به ميزان 15 تا 30 درصد در جيره بره هاي پرواري مصرف نمود (حسینی، 1387؛ ناگهي و همكاران، 1374). 

Bottom of Form


تفاله مركبات: تفاله مركبات به دليل انرژي زايي نسبتا بالا مي تواند تاحدودي به جاي غلات در جيره غذايي نشخوار كنندگان مصرف شود (فضائلی، 1371؛ قاسمی خشکرودی و همکاران، 1385). پروتئين خام در اين نوع تفاله ها حدود 6 تا 9 درصد و انرژي قابل متابوليسم نیز3/2 تا 7/2 مگاكالري در كيلو گرم ماده خشك متغیر مي باشد. 

مصرف تفاله مركبات تا 14 درصد در جیره غذایی، به جاي دانه جو در تغذیه بزغاله هاي در حال رشد سبب بهبودpH   شكمبه (از 28/6 در جيره شاهد به 41/6 و 65/6 در جيره هاي حاوی 7 و 14 درصد تفاله مركبات) شده و گوارش پذيري مشابه با جيره شاهد داشته است (قلیزاده و ناصريان، 2010).  در آزمايشي كه 30 درصد دانه غلات در كنسانتره ميش هاي شيرده با تفاله خشك مركبات جايگزين شد (يعني معادل حدود 10 درصد كل ماده خشك جيره غذايي)، ميزان مصرف خوراك و عملكرد توليد و تركيبات شير نسبت به جيره شاهد مشابه بود (فيگروس
 و همكاران، 1995).


بخش هوایی یا علفی سیب زمینی:


 بخش هوایی سیب زمینی دارای حد اقل 14 درصد پروتئین خام و غنی از کلسیم بوده به نحوی که می تواند در تغذیه گوسفند و بز مصرف شود هر چند که میزان خاکستر آن نیز نسبتا بالا (نزدیک به 20 درصد) می باشد. از اين فراورده فرعي مي توان به نسبت 5/12 درصد به جای یونجه در جیره غذایی بره های پرواری استفاده نمودند (فرجی و همکاران، 1383). 

بقایای محصول پسته:


محصول پسته پس از برداشت، تحت فرآيند پوست گيری قرار می گيرد که طی آن بخش قابل توجهی از آن به صورت پس مانده بر جای می ماند. اجزاي تشكيل دهنده اين فرآورده فرعي شامل پوسته میوه، خوشه و برگ می باشند (فروغ عامری و فضائلی، 1375) که حاوی حدود 12 درصد پروتئین خام بوده و بخش فیبری آن به مراتب پایین تر از علوفه های رایج می باشد. سالانه حد اقل معادل یکصد هزارتن علوفه از این محصول به دست می آید که متاسفانه استفاده مناسبی از آن به عمل نمی آید. معمولا این محصول مربوط به مناطقی می باشد که عموما دام غالب را گوسفند و بز تشکیل می دهد و کمبود علوفه از مشکلات اصلی به شمار می رود.


بنا به گزارش فضائلی(1386) قابليت هضم بقايای پسته، وقتی به ميزان 30 درصد با يونجه خشک مخلوط گرديد 7/59 درصد بود که تفاوت زیادی با يونجه (قابليت هضم 9/62 درصد) نداشت. همچنين ميزان مصرف روزانه مخلوط (30 درصد پوسته پسته+70 درصد يونجه) توسط گوسفند 984 گرم بود درحالي که يونجه خشک به تنهايی 899 گرم در روز بود. 

استفاده از بقايای پسته در تغذيه بز رائيني نشان داد که مصرف آن به ميزان 10 درصد جيره غذايی سبب بهبود عملکرد توليد کرک نسبت به جيره شاهد می گردد (549 در مقابل 481 گرم) اما تا 20 درصد نيز مي توان آن را در تغذيه بز ها مصرف نمود بدون آن که اثر منفي بر خوراك مصرفي،  رشد حيوان و توليد كرك داشته باشد (سيد مؤمن، 1382). 


با توجه به نتايج بدست آمده، درشرايط کنونی ميتوان مصرف پوسته پسته خشك را تا سطح 10 درصد در جيره گوسفند و تا 15 درصد در جیره بز مصرف نمود اما از آن جایی که ترکیبات محدود کننده مانند مواد فنولیک و تانن ها در آن نسبتا زیاد است، در صورت مصرف نسبت های بیشتر، ارزش غذایی آن کاهش خواهد یافت. بنا بر این جهت دستيابی به فناوری مطلوب در راستای استفاده بهينه از بقايای پسته در تغذيه دام به پژوهش ها ی بيشتری نياز است. 

سرشاخه و برگ درختان:  


سطح زير كشت باغات در کشور بيش از 5/2 میلیون هکتار برآورد مي شود كه در هر هکتار به طور متوسط 400 اصله درخت وجود دارد. برگ درختاني كه در پاييز خزان مي كنند حجم نسبتا انبوهي از مواد شبه علوفه اي را از دست مي دهند كه خود منبع قابل توجهي جهت تغذیه گوسفند و بز محسوب مي شود. البته در اغلب روستاها ي كشور در فصل پاييز باغ ها مورد چراي دام ها، به ویژه گوسفند، قرار مي گيرد اما در بسياري از موارد نيز از این منابع استفاده ای به عمل نمی آید. به هر صورت، برگ درختان را مي توان از نظر ارزش غذايي دررديف علوفه متوسط دسته بندي نمود كه با توجه به محدوديت منابع علوفه اي دركشوراستفاده بهينه آنها درتغذيه گوسفند و بز داراي اهميت است (سالمی و همکاران، 1379؛ يوسف الهی، 1386).


فناوری بلوک خوراک دام:


یکی از راهبرد هایی که می تواند درراستا ی عمل آوري و استفاده بهينه از فراورده هاي فرعي كشاورزي جهت تغذيه دام و بهبود وضعیت تغذیه گله های گوسفند و بز کشور توسعه يابد، استفاده از فناوری بلوکهای خوراکی میباشد. برای تولید بلوك خوراک دام می توان تركيبي از انواع پس ماند های کشاورزی و صنایع غذایی را به همراه مکمل های غذایی و ریز مغذی ها استفاده نمود و خوراك هایی متوازن و اقتصادي، به ويژه در فصل های خشك، براي دام ها فراهم نمود در این صورت قابلیت هضم و میزان مصرف مواد خشبی با كيفيت پايين نیز بهبود یافته که منتج به افزايش عملكرد دام ها می گردد (فضائلي، 1389).  


بر اساس پژوهش های انجام شده وقتی جیره غذایی حاوی پروتئین خام 9/9 درصد و انرژی قابل متابولیسم1800 کیلو کالری در کیلو گرم ماده خشک، بر اساس 60 درصد کاه گندم، در تغذیه گوسفند داشتی با ميانگين وزن 50 کيلوگرم مصرف گرديد، قابليت هضم بلوک های مزبورحدود 56 درصد بوده است. از طرفی ميزان خوراک مصرفی نشان دهنده خوش خوراکی مناسب بلوک های مزبور (عليرغم دارا بودن 60 درصد کاه) بوده است. در جیره های بلوك شده حاوي 45 درصد کاه و 5/10 درصد پروتئین با انرژی قابل متابولیسم 2 مگاكالري در کیلو گرم، مصرف خوراک در گوسفند 2 کیلو گرم و گوارش پذیری 61 درصد بوده است (فضائلی و صفایی، 1389). در خصوص بلوک های مکمل خوراک دام (بلوک های ملاس- اوره) نیز در ایران تا کنون تجربیاتی به دست آمده است. طی چندین پژوهش، بلوک های ملاس-اوره در تغذیه دام های داشتی (گاو و گاومیش) مورد استفاده قرار گرفته است که نتایج رضایت بخشی را نیز در بر داشته است (عزیزی و همکاران، 1389؛ مشایخی و همکاران، 1384).  


طی سال های اخیر در کارخانه صنایع شیره گیری خرما واقع در حومه تبریز فناوری توليد بلوک مکمل پایه گذاری شده است. در این کارخانه با استفاده از تفاله باقی مانده (حاوی گوشت و هسته خرما) به همراه ديگر مواد افزودنی (سبوس، اوره، ملاس، آهک، نمک و غیره) بلوک خوراک مکمل دام توليد می شود. 


در صورت نياز، امکان جایگزینی مواد خشبی به جای سبوس گندم وجود دارد. مثلاً سبوس برنج، انواع پوسته ها و پوشينه ها مانند پوسته بادام زمینی، پوسته تخم پنبه، پوسته بادام، پوسته آفتاب گردان، پيت و باگاس نيشکر، تفاله زيتون، کاه خرد شده غلات و حبوبات قابل استفاده بوده و می توان آن ها را با نسبت های مناسب در توليد بلوک مصرف نمود (تجربیات شخصی نگارنده). 


به هرحال، به منظور تأمین نیازهای هر منطقه ممکن است مواد دیگری را متناسب با فراوانی و در دسترس بودن و نيز قیمت تمام شده مورد نظر برای محصول نهایی (مانند نمک های معدنی و مواد کم نیاز در حد رفع کمبودها و داروهای ضد انگلی و سایرمواد دارویی مورد نیاز) به مخلوط اضافه نمود. 


نتیجه گیری


به طور کلی بیش از نیمی از منابع گیاهی تولیدی در کشور به صورت پس ماند و تولیدات فرعی در مزارع و باغات و نیز اماکن فراوری محصولات کشاورزی به جای می ماند که دارای ارزش غذایی متنوعی بوده و می توان از آن ها در تغذیه دام استفاده نمود. به دلیل پراکندگی و هزینه بری بسیاری از پس ماند ها، امکان استفاده از آنها در دام بزرگ عملی و اقتصادی نبوده اما می توان از آن ها جهت تغذیه و چرای گوسفند و بز به خوبی استفاده نمود. بر اساس پژوهش هاي انجام شده و اطلاعات مربوط به ارزش غذایی پس ماند ها، با توسعه و به کار گیری فن آ وری های مناسب جهت فرآوری، غنی سازی و کاربرد آن ها در تغذیه دام، به ويژه گوسفند و بز، می توان وضعیت تغذیه ای اين جمعیت های دامي را در کشور بهبود بخشید. 
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Optimum using of agricultural by-products in ruminants nutrition
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Since last 50 years, agricultural system in Iran has faced challenges that generated broke up the agro-livestock integrity system into specific activities of agronomy and livestock sectors. In this status, not only the agricultural residues have been increased, but also most parts of these residues are wasted. Many research works have been conducted to study the nutritive value and treatment of agricultural by-products as feed resources and promising results have been generated. However, development of appropriate technologies is necessary for improving the nutrition management of livestock, using of agricultural by-products. Therefore, optimum using of the by-products along with the nutrients supplementation has to be considered in the extensive livestock production. In this review, some of the appropriate models for utilization of the agricultural residues in small ruminants feeding discussed. 
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