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 مقدمه -۹-۹

های دامي  هکمبود منابع خوراک دام باتوجه به روند رو به رشد جمعیت کشور، يكي از موانع مهم در افزايش فراورد

شود. توانايي نشخوارکنندگان در تبديل موادآلي غیرقابل استفاده به مواد غذايي مورد نیاز و مطلوب برای انسان  محسوب مي

 همكاران، های شكمبه و تخمیر میكروبي حائز اهمیت است )محمدی جیرآباد و از طريق همزيستي با میكروارگانیسم

و ساالنه  دهد ترين بخش خوراک دام را تشكیل مي پرهزينه ترين و حجیم ،پروتئینمین کننده انرژی و أمنابع ت .(۹161

 .)۹16۹ همكاران، و رزم آذر( شود وارد کشور مي ،مقدار زيادی از اين منابع جهت استفاده در صنعت دامپروری از خارج

ترين عامل محدود کننده کمبود منابع خوراک دام و طیور مهم، در بسیاری از کشورها از جمله ايراناکنون  هم

باشد. در اين ارتباط اثرات ناشي از عدم تعادل بین مواد مغذی موجود در خوراک به دلیل سهم  دامپروری مي ی توسعه

شود. بنابراين شناخت ارزش غذايي و تواند در کاهش بازده غذايي و تولید داشته باشد، نبايستي ناديده گرفته زيادی که مي

های مورد استفاده در تغذيه دام و طیور عالوه بر ممانعت از بروز مشكالت ناشي از عدم توازن  خوراکمحتوای مواد مغذی 

های مناسب با حداقل هزينه داشته و در جهت تهیه جیره، ای های تغذيهبین مواد مغذی، نقش مهمي در مديريت برنامه

  (.۹188 ، ست )رحماني و همكاراننتیجه در افزايش راندمان تولیدی در واحدهای دامي حائز اهمیت ا

کنند. باقال حبوبات نقش مهمي در تأمین نیازهای غذايي جامعه بشری به ويژه در کشورهای درحال توسعه ايفاء مي

هزار  ۴9شود. ايران با تولید ساالنه بیش از  کشور جهان کشت مي 05در میان حبوبات جايگاه مهمي دارد که در بیش از 

 به منظور(. ۹16۹نام، درجهان دارد )بيرا  هزار هكتار، مقام دوازدهم تولید اين محصول 19زيرکشت تن باقال در سطح 

موادخوراکي مورد استفاده و قابلیت  به اطالعات کافي درزمینه احتیاجات حیوان، نیاز بهینه از مواد خوراکي، ی استفاده

همچنین  خوراکي و خوش تای تعیین ارزش مواد خوراکي وراس مین اطالعات الزم درأت دسترسي به مواد مغذی توسط دام،

صحیح دردرجه اول  ی برای تغذيه (.۹180، مهدوی و )نیكخواه رسد مواد خوراکي الزم به نظرمي ی عوامل محدود کننده

 يا قابلیت استفاده از مواد مغذی بعد قابلیت هضم و ها را بشناسیم و اجزای مغذی خوراک بايستي ترکیب شیمیايي و

 (.۹180نیكخواه و مهدوی،  ؛۹160ساعي،  محمد ياراحمدی و؛ 255۴همكاران، )گاسلینک و ها را شناسايي کنیم خوراک
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گیری قابلیت هضم با  باشد. اندازهمي 2و روش آزمايشگاهي ۹گیری قابلیت هضم شامل روش آزمايش با حیوان زنده اندازه

گیر بوده و به مقدار زيادی مواد خوراکي نیاز دارد و  وقت دهد ه ما مياستفاده از حیوان زنده با اينكه اطالعات دقیقي ب

شود که قابلیت هضم به روش آزمايشگاهي  باشد. بنابراين ترجیح داده مي بااليي همراه مي ی همچنین با صرف هزينه

در شرايط آزمايشگاهي به  توان ها برای نشخوارکنندگان را مي (. قابلیت هضم خوراک۹665گیری و گزارش شود )باربر، اندازه

گیری نمود. همچنین  ی پپسین بطور نسبتاً صحیح اندازهآوری خوراک ابتدا با مايع شكمبه و سپس بوسیله عمل وسیله

ها جهت انجام ای نشخوارکنندگان و استفاده از آن جمع آوری ترشحات دستگاه گوارش از طريق فیستوالگذاری شكمبه

 (.2552، دونالد و همكاران مکپذير است ) در آزمايشگاه امكانها  های هضمي خوراکآزمايش

 ضرورت و اهمیت پژوهش -۹-2

است.  نه چندان دور یا و خوراک در آينده يجهت مشكل تأمین مواد غذاي یافزون جمعیت دنیا هشدار افزايش روز 

ي م است میزان تولید محصوالت دامکه در اين صورت الزشد  میلیون نفر خواهد ۹۹0در حدود  ۹۴15جمعیت ايران تا سال 

قابل مصرف   ی غله با افزايش جمعیت، مقدار. (2551درصد افزايش يابد )سازمان خوار و بار جهاني،  ۴81در کشور به میزان 

 ،و مطلوب های باکیفیت قیمت خوراکو افزايش  جمعیترشد با  همچنین ها به تدريج کاهش خواهديافت. در خوراک دام

های  ترين هزينه خوراک، از عمدهمین أت (.۹66۴شود )آنون، تر ميها ضروریدام ی درجیره ترارزان ذاهایغاستفاده از 

ها و  گردد و قرار گرفتن ايران در شرايط خشک و نیمه خشک موجب کمبود مواد خوراکي برای دام پرورش دام محسوب مي

معمول در  های غیرنمودن اين مشكل استفاده از خوراک های برطرف است. يكي از راهها شده افزايش مضاعف اين هزينه

ها قرار دارند. در صورت استفاده از اين بقايا در تغذيه صنعتي در زمره آن -تغذيه نشخوارکنندگان است که بقايای کشاورزی

ين نوع ضايعات در شود؛ زيرا معموالً اهای زيست محیطي نیز کاسته ميهای خوراک، از آلودگيدام، عالوه بر کاهش هزينه

مقدم و همكاران،  )کاردان شوند های سطحي و زيرزمیني ميمحیط زيست رها شده و باعث ايجاد آلودگي خاک و آب

۹161.)  

دارد. از معضالتي  وجود ای درکشور علوفه و کمبود محصوالت زراعي و بوده بیاباني نیمه و خشک مناطق جزء ايران

بنابراين باتوجه به محدوديت منابع خوراک دام و ها است.  هستند، تأمین خوراک برای دام وکه دامپروران همواره با آن روبر

طرف ديگر، شناسايي  به ويژه علوفه مرغوب درکشور از يک طرف و نیاز روز افزون جمعیت دامي کشور به منابع خوراکي از

های  عصر حاضر با پیشرفت فنون علمي، روش در .ها امری ضروری استبقايای زراعي و کشاورزی و تعیین ارزش غذايي آن

به عنوان ماده خام برای يک سیستم جديد  ،تولید بايد به نحوی اصالح شوند که طي آن ضايعات يک سیستم تولیدی قبلي

                                                
1. In vivo 

2. In vitro
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 در مغذی موجود خوراکي، به اطالعات کافي در زمینه مواد مواد به منظوراستفاده بهینه از (.۹665 بودا،مصرف گردند )

دارد که  خوراکي وجود چندين روش برای تعیین ارزش غذايي مواد و قابلیت دسترسي به اين مواد مغذی نیاز است. ها آن

. با ها هستند ترين آن های آزمايشگاهي ازجمله متداولهای نايلوني و روش استفاده ازکیسه حیوان زنده، روش استفاده از

بررسي قابلیت هضم  ،...(و ي )پروتئین خام، فیبر خاميیبات شیمیاتوجه به موارد فوق، در اين تحقیق هدف تعیین ترک

و  مالسباقال فرآوری شده با غالف  های تخمیر با تولید گاز باقال و فراسنجهغالف، پوسته و دانه  ای ای و بعد شكمبه شكمبه

 بود.  اوره

 پژوهش  یپیشینه-۹-۳

های درخت  ن برآورد ارزش غذايي برگ برخي از گونه( تحت عنوا2555) ۹پژوهش عبدالرازک و همكاران نتايج   

-2۹1)در دامنه  به اندازه کافي و قابل توجه)برگ(  ای اقاقیا که محتوی پروتئین خام بخش علوفه در کنیا نشان داد 2اقاقیا

 فیت پايین درهای غذايي با کی در جیره يتواند به عنوان مكمل پروتئین مي بنابراين. بودکیلوگرم ماده خشک( برگرم  ۹1۴

های اقاقیا از  قابل مقايسه بود به طوری که گونهها  های اقاقیا با ديگر سر شاخه گونه ی ای بالقوه شود. ارزش تغذيه نظر گرفته

پتانسیل مورد انتظار کمتری از بقیه  ،اقاقیا نیلوتیكا و اقاقیا سیال ی ها، گونه بودند. در بین گونه غني بسیاری از مواد معدني

 ها نشان دادند. گونه

تحت عنوان استفاده از باقال وکنجاله آفتابگردان به عنوان منابع پروتئیني در در پژوهشي  (2552) 1برانشويگ و لمي

کیلوگرم باقال درهرروز  0/1)به طور متوسط دانه باقال درصد 15که استفاده از  ی گاوهای شیری به اين نتیجه رسیدندجیره

يا ترکیب  کیلوگرم در روز(15ای گاوهای شیری، تولید شیر )در گاوهای باتولید بیش نسانترهدر خوراک ک برای هر گاو(

ای برای  به عنوان ترکیب کنسانتره، اين آزمايشات ارزش خوب باقال دهد. نمي و کاهش )پروتئین يا جربي خام( را تغییر شیر

 .کند اثبات ميرا  ای یچ مكمل اورهبدون ه های به خوبي باالنس شده،گاوهای شیری دريافت کننده جیره

های پروتئیني مختلف  از کنجاله سويا روی عملكرد  ( پژوهشي با عنوان اثرات کنسانتره2550) ۴دای گريگولي و همكاران 

که استفاده از باقال به جای کنجاله سويا  به اين نتیجه رسیدند روزه را بررسي کردند و ۹15های  کیفیت گوشت بره رشد و

  است. ها موجب کاهش مصرف خوراک، رشد حیوان و ترکیب الشه نشده ای بره ره کنسانترهدر جی

                                                
1

.
 Abdulrazak  & et al

2. Acacia

3. Brunschwig .& Lamy

4.  Di Grigoli  & et al 

5. Mateos-Aparicio . & et al 

6. Okara
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ی ترکیبات  ، منابع بالقوه9( در تحقیقي با عنوان غالف نخود، غالف باقال و اوکارا25۹5)0و همكاران ماتئوس آپاريكیو

درصد غالف  ۴5و اوکارا و بیش از  نخودالف درصد غ 05که بیش از به اين نتايج رسیدند که به دلیل اين ،عملكردی و فعال

شود.  تواند به عنوان منبع فیبر جیره غذايي در نظر گرفته اين محصوالت فرعي حبوبات مي ، دهد تشكیل مي رباقال را فیب

غالف ؛ بهترين مقدار برای نسبت فیبر غذايي محلول به نامحلول مربوط به غالف باقال بود. هر دو محصول فرعي جبوبات

ها  همچنین آنپتاسیم را داشتند.  از ایمالحظهنخود و باقال مقدار قابل توجهي پروتئین گیاهي و همچنین غلظت قابل 

گزارش نمودند. در غالف باقال  را مقدار زيادی نشاستهاسید لینولئیک و گاالکتوزيدها در غالف باقال و اوکارا و  -آلفا وجود

 کنند. ر را فراهم ميگيادی فیبر جیره ای و ترکیبات غذايي دياين محصوالت فرعي حبوبات مقدار ز پس

با آوری شده  ی دانه کامل گلرنگ عملپذير انرژی خالص و روند تجزيه( با برآورد 25۹۹) يار رازلیقي و همكاران نجف

نتايج رسیدند که ، به اين حرارت مرطوب با آوری های نايلوني و بررسي اثرات عمل های آزمايشگاهي تولید گاز و کیسه روش

داری بین  وت معنيای خالص دانه گلرنگ گرديد، اما تفژداری موجب افزايش انر وری با حرارت مرطوب به طور معنيآ عمل

و  15پذيری ماده خشک در تیمارهای  دار تجزيه حرارت مرطوب سبب کاهش معنيآوری شده وجود نداشت.  ی عملهاتیمار

ه حرارت مرطوب به طور کهمچنین نتايج نشان داد است.  انكوباسیون شده 5،  2 ، ۴،  8و ۹2های  دقیقه در زمان 95

ماده خشک دانه گلرنگ ( bپذيری بخش نامحلول ) و افزايش تجزيه (a)پذيری بخش محلول داری موجب کاهش تجزيه معني

د شد. اما اين فرآوری روی آوری شده در مقايسه با تیمار شاه ( در بین تیمارهای عمل cپذيری )و نیز کاهش نرخ تجزيه

 داری نداشت. ثیر معنيأ(  ماده خشک دانه گلرنگ تa+bپذيری ) پتانسیل تجزيه

آوری  آوری شده با مواد قلیايي و عمل باقال عمل ی بررسي اثر سطوح مختلف پوسته ( با۹187دالوند و همكاران )

توان پوسته باقال را  ذگان به اين نتیجه رسیدند که ميدر نشخوارکنن نیتروژن ابقاء میزان و مصرف سطح ،عملكرد بر ،نشده

درصد ۹با غلظت  KOHمحلول  زماني که با و ماده خشک جیره استفاده نموددرصد 25بدون هیچگونه فرايندی با نسبت 

 پوسته مصرف با شده ابقاء نیتروژن میزان چه اگردر جیره استفاده نمود.  درصد ۴5توان تا سطح  مي ،آوری گردد عمل

و استفاده از مواد قلیايي  درصد25از بیش نشده آوریعمل یباقال پوسته از استفادهفت، يا افزايش شده آوری عمل یباقال

( در پژوهشي با عنوان ۹188) پاسندی و همكاران .گردد مي شده ابقاء نیتروژن میزان و رشد کاهش موجب درصد۹بیش از 

درصد  9افزودن با ص سیلويي بقايای زراعي باقال به اين نتیجه رسیدند که بررسي اثرات افزودن کاه گندم و مالس بر خوا

با استفاده از مواد جاذب رطوبت مانند  ،درصد 15مالس به سیالژ بقايای زراعت باقال و افزايش ماده خشک سیالژ تا سطح 

 د.توان سیلوی خوبي از بقايای زراعت باقال تهیه نموده و به مصرف دام رسانکاه گندم مي

بر محتوی  گندم با استفاده از اوره و مالس سازی کاه بررسي اثرات غني( با ۹186و همكاران ) حوض مهديخواني بازه 

 آمونیاکي شدن کاهنشان دادند که  های نر پرواری نژاد داالق های خوني بره فراسنجهشده و  خام، فیبرخام کاه غني پروتئین
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 کاهش مقدار الیاف نامحلول در شوينده خنثي از، درصد 0/7به  ۴/1از  ن خامپروتئی گندم با اوره سبب افزايش محتوی

شده با اوره و  گندم غني کاهدرصد گرديد. ۴/۴۹به  ۴/۴7 در شوينده اسیدی از الیاف نامحلولدرصد و  2/9۹به  52/75

البته اين اعداد از نظر  آن در انتهای دوره گرديد که کاهش سطح گلوکز سرم خون در ابتدای دوره و افزايش مالس سبب

سرم  دار سطح اوره شده با اوره و مالس درابتدای دوره آزمايش سبب افزايش معني گندم غني کاه. دار نبودند معني آماری

. بنابراين کاه غني دار نبود معني افزايش سطح اوره در انتهای دوره آزمايش از نظر آماریولي  ،های آزمايشي گرديد خون دام

تواند ازت بیشتری  و از سوی ديگر مي شتهای خو ني شامل گلوکز و اوره ندا اثر نامطلوبي بر فراسنجهره و مالس شده با او

سیلو  انار هثیر اضافه نمودن اوره بر روی تانن و تولید گاز پوستأدر آزمايشي که به منظور بررسي تفراهم نمايد.  را برای دام

 pHشد، نتايج حاصل از اين آزمايش نشان داد که افزودن اوره باعث افزايش  ( انجام ۹186شده توسط فیضي و همكاران )

بلیت هضم ا(، ق bو نامحلول ) (a)و کاهش کل تانن قابل استخراج گرديد. بیشترين مقدار گاز تولید شده از بخش محلول

ماده آلي و انرژی قابل متابولیسم مربوط به تیمار صفردرصد اوره بود. با افزايش سطح اوره پارامترهای فوق کاهش يافتند به 

در پژوهشي که به منظور بررسي اثر استفاده از اوره و مالس بر ارزش  درصد بود . 0/7که کمترين مقدار در سطح  طوری

( انجام گرفته، نتايج نشان داده ۹16۹) همكاران تفاله دانه و پوسته انار توسط ابراهیم پور وای و ترکیبات شیمیايي تغذيه

درصد براساس ماده  5۴/۹5به  7/1میزان پروتئین آن را از ، های آنتفاله است که افزودن اوره به سیلوی پوسته انار و

 PEGپرتو و پلي اتیلن گلیكول ) ، اوره، ارهای سود( با بررسي اثر  تیم۹16۹قاسمي و همكاران ). خشک افزايش داده است

میزان گاز تولیدی و که  ندداد( در پوسته پسته بر تولید گاز و برآورد سنتز پروتئین میكروبي در شرايط آزمايشگاهي نشان 

رکنترل داری در مقايسه با تیما سود و پرتو به طور معني ،ثیر تیمارهای اورهأقابلیت هضم ظاهری ماده خشک، تحت ت

که  ،در کمترين سطح بود ،در بیشترين سطح و در تیمار سود PEGدر تیمار  ۹0-. میزان الحاق نیتروژن کاهش پیدا کردند

الحاق  پرتو قرار دارند. بیشترين میزان گاز تولیدی، قابلیت هضم ظاهری ماده خشک و بعد از آن تیمار شاهد، اوره و

( با ۹16۹) قیاسوند و همكاران ها در تیمار سود مشاهده شد. و کمترين مقدار آنمربوط است  PEGبه تیمار  ۹0 -نیتروژن 

که کاه به اين نتايج رسیدند ،یا شكمبه یريپذ هيو تجز ييکاه کلزا بر ترکیب شیمیا یورآمختلف فر یها ثیر روشأتبررسي 

 یکاه کلزاي سلول وارهيت به شاهد بود. دنسب یشتریخام ب نیدرصد پروتئ یمالس، دارا + اوره ايشده با اوره  یفراور یکلزا

مالس توانست باعث  + اورهی فراور. افتيدار کاهش  يبه طور معن دیپراکس + سود ايمالس، سود  + شده با اوره یفراور

 هيبر بخش کند تجز ها یفراور ریتأث. با شاهد شود يو ماده آل ماده خشک (a)شونده  هيتجز عيبخش سر دار يتفاوت معن

 .از شاهد بود شتریدار ب يآب به طور معن اياوره  د،یپراکس + سود سود، یها یفراور یبرا يماده خشک و ماده آل(  b) شونده

های های مختلف پروتئین نسبت پذيری بخش ( در پژوهشي با هدف ارزشیابي خصوصیات تجزيه۹162اربابي و همكاران )

سنجي  امكان رکربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل و نورفور، به منظوهای  سیستمز مختلف علوفه به کنسانتره با استفاده ا
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درصد(  2 پذيری مؤثر )در نرخ عبور تجزيهاستفاده از دانه باقال به عنوان ماده خوراکي جديد در تغذيه دام نشان دادندکه 

نیتروژن غیرپروتئیني و  ربیشترين مقدا داری باالتر بود. ت کنسانتره بیشتر به طور معنيبماده خشک و پروتئین با نس

ن خالص کرنل در دانه باقال و کمترين مقدار در علوفه يونجه یمحلول حقیقي در سیستم کربوهیدرات و پروتئ تئینيپرو

مربوط به  ،شده در میزان پروتئین نامحلول در شوينده خنثي  تنها تفاوت مشاهده باتوجه به نتايج،خشک مشاهده شد. 

تفاوت بین مقدار پروتئین محلول دانه  .داری بیشتر از ساير تیمارها بود مقدار آن به طور معني علوفه خشک يونجه بود که

 درصد( 67/۹درصد( ، تانن کل )  62/2دار نبود. مقدار ترکیبات فنولیک ) درصد کنسانتره معني 05و  70های  باقال و جیره

میزان تانن کاهش  ،و با افزايش نسبت علوفه در جیره رها بوددر دانه باقال بیش از ساير تیما درصد ( 1۴/5و تانن متراکم )

میايي و قابلیت هضم ( ساقه و ی( با هدف تعیین ارزش غذايي )ترکیبات ش۹162در پژوهشي که توسط پاسندی ) پیدا کرد.

ان سیالژ باقال در های پرواری داالق انجام شد، نشان داده شده که با افزايش میز برگ باقالی سیلو شده در جیره غذايي بره

داری يافت. بنابراين  اما ضريب تبديل غذايي خوراک بهبود غیر معني ؛کاهش يافت هامفدار افزايش وزن روزانه بره جیره،

دالوند گیرد.  های در حال رشد مورد استفاده قرار ای در جیره بره تواند به عنوان يک منبع علوفه سیالژ ساقه و برگ باقال مي

های نر پرواری لری را بررسي کردند و  ( اثرات استفاده از سطوح مختلف پسماند لپه باقال بر عملكرد بره ۹160) و همكاران 

به طوری  .پسماند لپه باقال قرار گرفت يثیر جايگزينأبه اين نتیجه رسیدند که میانگین ماده خشک مصرفي روزانه تحت ت

گیری  نتیجهنیز  ن سطح مصرف کاهش پیدا کرد. از لحاظ اقتصادیکه با افزايش سطح پسماند لپه باقال در جیره، میزا

های پرواری  ای جیره، سبب بهبود عملكرد در بره درصد مواد کنسانتره 25نمودند که استفاده از پسماند لپه باقال به میزان 

پوسته مرکبات با هدف بررسي ارزش غذايي اجزای مختلف باقال و  ( در پژوهشي با۹160)رحیمي و همكاران  .است شده

ترکیبات شیمیايي، پتانسیل استفاده از آنالیز شیمیايي و تكنیک تولید گاز در شرايط آزمايشگاهي به اين نتیجه رسیدند که 

پروتئین میكروبي و اسیدهای چرب کوتاه زنجیر ماده آلي قابل هضم، انرژی قابل متابولیسم، انرژی خالص،  ،و نرخ تولید گاز

مغز باقال دارای ارزش غذايي  دار هستند. باقال و همچنین در پوسته انواع مرکبات دارای اختالف معنيمختلف  یبین اجزا

بیشتر بود. همچنین پوسته لیموترش و پرتغال تامسون  باقال مقدار فیبر در غالف و اجزای آن بوده بیشتری نسبت به ساير

 ين ارزش غذايي بود. ری کمتال دارای بیشترين ارزش غذايي و پوسته نارنگي ساری دارامش

 های پژوهشفرضیه -۹-4

 دام وجود ندارد. خوراکفرض صفر: امكان بهبود استفاده از باقال به عنوان 

 دام وجود دارد. خوراکفرض يک: امكان بهبود استفاده از باقال به عنوان 
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 ۹قوالت()ب های لگومینهدانه – 2-۹

گیرند.  کنند که به عنوان خوراک انسان يا دام مورد استفاده قرار ميهايي تولید مي دانه ،گیاهان خانواده لگومینه     

، باقالی مصری  2ای لوبیای مزرعه، شوند شامل سويا ی متداولي که در کشورهای معتدله تولید مي های لگومینه دانه

ها نیز برای مصرف انسان  ونهگهستند. در مناطق حاره تعداد ديگری از  0و نخودها ۴ا ه بادام زمیني، عدس ،( 1ها )لوپین

ها و  ها )برگهای حذفي و گاهي علوفه آن شوند و از دانه ها عمدتاً برای مصرف انسان کشت مي شوند. اين دانه کشت مي

ی بقوالت متیونین است و اکثر  کننده دانه شود. به طورکلي اولین اسید آمینه محدود ها( در تغذيه دام استفاده مي ساقه

اتر نمود.  آوری مناسب بي های عمل باشند که البته اين عوامل را مي توان با روش ای مي تغذيه ضد ها حاوی عوامل آن

های  در سال (.۹165)فتحي، دهند ر حساسیت کمتری نسبت به طیور نشان مينشخوارکنندگان معموالً به اين عوامل مضّ

کم از طرف کشاورزان، دامپروران و وجه به بقوالت به دلیل ارزش غذايي باال و دوره رشد کوتاه و نیاز به رسیدکي اخیر ت

 (. ۹160میرشادی و همكاران، های تولید خوراک دام در اکثر کشورهای جهان افزايش يافته است ) کارخانه

  بقوالت به عنوان خوراک دام یها دانه - ۹- ۹- 2

ها در شكمبه از  محتوی پروتئین و اسیدآمینه و متابولیسم آن از لحاظي ارزش غذايي مواد خوراکي دام اهمیت ارزياب

ارزش خوراک  های بقوالت منابع با دانه .(ARFC، ۹661؛  ۹685 ، 9کشاورزی است )شورای تحقیقات باز شناسايي شده دير

شود.  بع غني از انرژی و پروتئین )اسیدآمینه( محسوب ميمنا ،های کامل و دست نخورده بقوالت د. اکثر دانهنباش دام مي

ها و اثرات  های بقوالت برای مصرف در جیره غذايي دام تابع دو عامل میزان مشارکت مواد مغذی محتوی دانه پتانسیل دانه

ي به تعدادی عوامل های بقوالت به عنوان منبع اسیدآمینه بستگ باشد. ارزش دانه ها مي ای موجود در آن تغذيه مضر مواد ضد

و فراهمي  يهای ضروری نسبت به احتیاجات حیوان و قابلیت هضم و دردسترس از جمله غلظت و الگوی اسید آمینه

                                                
1

. 
Legume grains  

2. Field beans 

3. Lupins 

4. Lentils 

5. Peas 

6. Agricultural research council(ARC)
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های مورد استفاده در تولیدات  های مورد نیاز در حیوان تابعي از میزان اسید آمینه ها دارد. الگوی اسید آمینه اسیدآمینه

های گوگرددار )متیونین و  ید آمینه اليزين در مقادير زياد برای تولید گوشت و اسید آمینهباشد. به طوری که اس دامي مي

های بقوالت  ها در دانه شود. معموالً الگوی اسیدآمینه سیستئین( در مقادير زياد برای تولید پشم، مو و پر در حیوان الزم مي

باشد. اسیدآمینه  ها مي ینه گوگرددار )نظیر متیونین( در آننشانگر غني بودن اسید آمینه اليزين و فقیر بودن اسیدهای آم

های بقوالت  . مزيت نسبي دانه(۹680، ۹)حاجي پنايتو و همكاران باشد های بقوالت کم و جزئي مي تريپتوفان در اکثر دانه

تغذيه شود نسبت به های بقوالت در مقادير زياد  های غالت در تغذيه نشخوارکنندگان در اين است که وقتي دانه به دانه

ها در  زيرا مقادير کم نشاسته و سطوح زياد فیبر در آن ؛دهد های غالت اکوسیستم شكمبه را کمتر تحت تأثیر قرار مي دانه

های غالت موجب تخمیر کمتر توسط میكرو فلورهای شكمبه و متعاقب آن تولید کمتر اسیدهای چرب فرار و  مقايسه با دانه

های  شكمبه در مقايسه با گنجاندن زياد دانه pHين امر به نوبه خود تأثیر حداقل را در نوسانات شود. ا اسیدالکتیک مي

در کاهش جمعیت  های غالت های بقوالت نسبت به دانه دانهدر جیره نشخوارکنندگان دارد. شواهدی دريافت شده که  غالت

، 2)بارتش و والنتاين شود ايي در روده کوچک ميپروتوزوآيي نقش بیشتری داشته و موجب تأمین بیشتر پروتئین باکتري

ای نشخوارکنندگان نسبت به تک  های بقوالت در تأمین احتیاجات اسیدآمینه ها از دانه (. سهم و مشارکت اسیدآمینه۹689

تأثیر  ها زيرا میكروارگانیسم های شكمبه بر تجزيه و سنتز اسیدآمینه ؛ها کمتر و از اهمیت کمتری برخوردار است ای معده

 های بقوالت متفاوت بوده بي فرار کرده در میان دانهوها از تجزيه میكر دارند. میزاني که اسیدهای آمینه دانه ای تعیین کننده

دهند. ارزش  ها بوده و مقادير اسیدهای آمینه عبوری و رسیده به روده کوچک را تشكیل مي ت بارز هر يک آناو از خصوصی

های هضم پروتئین(  )مهارکننده 1ای تغذيه های بقوالت ممكن است به دلیل مواد ضد ه دانهغذايي پروتئین و اسیدآمین

)به ويژه در غیر نشخوارکنندگان( به اين  های بقوالت چنانچه کاهش قابلیت هضم پروتئین دانه ؛ها کاهش يابد محتوی آن

ها در  ضمي رسیده به روده کوچک و اثرات آنمواد ه ای در تغذيه مسئله ارتباط دارد. در نشخوارکنندگان حضور مواد ضد

های فرآوری شده با حرارت مرطوب( نیاز به مطالعه و  )مخصوصاً در دانه های بقوالت ای دانهکاهش قابلیت هضم روده

 باشد. حرارت مي فرآوری از جمله ای در برابر تغذيه  ها بیانگر ناپايداری مواد ضد بررسي بیشتری دارد. اکثر پژوهش
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 Tick ريز آنشود. به انواع بذر لفي شناخته ميبا اسامي مخت ،در زبان انگلیسي زبان فارسي به اين گیاه باقال و در   

bean  بذر متوسط آن و به انواع Horse bean به انواع بذر درشت آن و Broad bean به انواع مختلف آن الًو معمو Faba 

bean  (. ۹172است )مجنون حسیني،  تمالي باقال جنوب غربي آسیا گزارش شدهشود. منشاء اح اطالق مي 

 ایران راکندگی باقال در دنیا وپ - ۹- 2- 2

انرژی و قابلیت رشد در مناطق آب و هوايي مختلف به مدت طوالني  ،تولید باقال باتوجه به داشتن بذور غني از پروتئین  

براساس (. ۹،25۹5)کرپان و همكاران شود دام و تغذيه انسان انستفاده ميباارزش بودن در خوراک  به دلیل فراواني وکه 

باشد ) کیمبر و  چهارمین حبوبات از نظر سطح کشت مي ،باقال از نظر اهمیت بعد از لوبیا، نخود فرنگي و نخود ،2گزارش فائو

شود و  کشور جهان کشت مي 05 در بیش ازبه طوری که باقال در میان حبوبات جايگاه مهمي دارد (.  2559،  2همكاران

روند. ساالنه دو و نیم میلیون هكتار از اراضي  کشورهای چین، اتیوپي و مصر بزرگترين تولیدکننده اين محصول به شمار مي

درصد از  95شود که  میلیون تن از اين محصول برداشت مي 17بايد و بیش از  کشاورزی جهان به کشت باقال اختصاص مي

 ۴9درصد نیز سهم کشورهای آفريقايي است. ايران با تولید ساالنه بیش از  15م کشورهای آسیايي و حدود میزان تولید سه

در جهان دارد. مناطق اصلي کشت اين محصول  را ، مقام دوازدهم تولید اين محصولهكتار هزار 19هزار تن باقال در سطح 

هزار تن در سال اولین  12ستان گلستان با برداشت بیش از های خوزستان، گلستان و مازندران است که ا در ايران، استان

شود و از نظر سطح کشت بعد از استان مازندران مقام دوم را به خود  تولید کننده اين محصول در کشور محسوب مي

تن در هكتار  8تن در هكتار بذر خشک و حدود  2-۴عملكرد متوسط آن در ايران  .(۹16۹)بي نام،  است اختصاص داده

  . (25۹۴،  1غالف سبز است )فائو

 باقال گیاهشناسیخصوصیات  - 2- 2- 2

سانتیمتر، با شروع رشد زايشي تمايل به ادامه رشد رويشي  85تا  15با ارتفاع بین  ، ايستادهباقال گیاهي است يكساله

سانتیمتر ۹25تا  ۹55ا عمق باقال گیاهي زمستانه است. ريشه آن مانند ريشه اغلب حبوبات طويل و ت شود. در آن ديده مي

های تثبیت ازت نیز بر  نمو کرده و گره ب در داخل خاک رشد وهای فرعي آن به طور مورّ ند و ريشهک در خاک نفوذ مي

از پايین ساقه اصلي نزديک سطح خاک  معموالً برخالف برخي حبوبات نیاز به قیم ندارد و شود. ها ديده مي روی آن

                                                
1. Crepon & et al 
2.  Kimber & et al   

3. FAO : Food and Agriculture Organization 
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های آن مرکب است که بطور  شود. برگ ندرت انشعاب ايجاد مي هساقه اصلي ب در ولي ؛آيد يهای فرعي به وجود م ساقه

باشد که در  عدد است. ممكن است يک يا دو برگچه وجود داشته 0تا  1ها بین  گیرند و تعداد آن متناوب روی ساقه قرار مي

های  ها در حبوبات بوده و ممكن است به رنگ مي گلهای باقال دارای شكل عمو ها مقابل هم قراردارند. گل حالت دوم برگچه

غالفي است به  ،های سیاه باشد. میوه باقال مانند ساير گیاهان اين خانواده های سیاه ، ارغواني و بنفش با خال سفید با خال

نسبت به ارقام  ها ها و نیز رنگ آن دانه در هر غالف است. شكل و اندازه دانه 8تا  1 دارای کهسانتیمتر  25تا  ۹5طول 

 ۹۴تا  ۹۹دهد و درصد وزن خشک بذر را تشكیل مي 88تا  8۴ها بافت ذخیره بذرها هستند و   مختلف متفاوت است. لپه

                                                      (.۹188 ،بنايان اول  وکوچكي ) درصد آن پوسته است

 

 
                                     

 تصاويری از برگ، گل، غالف و دانه باقال -۹ -2شكل                                      

 

 کاشت باقال - ۳- 2- 2

رو شدن بايستي اقدام به يک شخم نسبتاً    عامل مهمي در عملكرد باالی آن است. پس از گاو، تهیه بستر بذر خوب

شود. در روش کشت مكانیزه پس از  به وسیله آن به زير خاک وارد مي سپس زمین را ديسک زده و کود و بذر ،عمیق کرد

نمايند. در اين روش فاصله بین  اری ميک اقدام به رديف شپا کود پاشي، زمین را با لولر مسطح و سپس با ماشین بذر

هر هكتار بسته به منطقه  مقدار بذر مصرفي برای گیرند. سانتیمتر در نظر مي ۹5 -۹0ها را   و روی رديف ۹0 -95ها را  رديف

اقال به تنش رطوبت حساس است و شود. ب گرم در هكتار مصرف مي  کیلو ۹05تا ۹55و اقلیم تفاوت داشته و معموالً بین 

سانتیمتر مكعب  00يابد. با کمبود رطوبت تثبیت ازت آن کم مي شود. باقال در طول فصل رشد  عملكرد بذر آن کاهش مي

 25الي  0شود. حدود  شود، يک يا دو مرتبه بیشتر آبیاری مي نیزکاشته مي يي که به منظور سیلوکند. باقال آب مصرف مي

 (.۹188، و بنايان اول)کوچكي  گردد روز قبل از برداشت آبیاری آن قطع مي

آهن،  دانه خشک باقال منبع مناسبي از نظر کالری، پروتئین، کربوهیدرات و فیبر بوده و دارای مقادير فراواني فسفر،

کربن در  باشد، هرچند نسبت پروتئین به هیدرات مي C کمپلكس، نیاسین و ويتامین B ، ويتامینA پتاسیم، مس، ويتامین
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محدود کننده کیفیت پروتئین آن  ،های آمینه موجود در پروتئین باقال متیونین و سیستئین باشد. در بین اسید آن پايین مي

شوند.اگر باقال با  ردار و اسید آمینه تريپتوفان نقص پروتئین دانه باقال محسوب ميهای آمینه سولفو بوده و کمبود اسید

 ( .۹172مجنون حسیني،  ) ها خواهد شد غالت مصرف شود جبران اين کمبود

 

 اکولوژی مناسب باقال - 4- 2- 2

ديک سطح دريا تا درجه عرض شمالي و از نز ۴5درجه تا بیش از  6دامنه کشت اين گیاه بسیار وسیع بوده و از 

های حرارتي و فتوپريوديک  است. بنابراين، باقال در معرض رژيم متر باالی سطح دريا گسترده شده 2555ارتفاع بیش از 

گرمسیر با زمستان ماليم و در شرايط آب و هوايي گرمسیر تا ارتفاع  مختلف قرار دارد. کشت زمستانه آن در مناطق نیمه

يا رايج است. در مناطق معتدله برای اجتناب از دوره يخبندان شديد به عنوان نبات زراعي بهاره متر باالتر از سطح در ۹255

ای آن در شرايط آب و هوايي  انواع مديترانه .بندی اکولوژيكي وسیعي وجود دارد طبقه ،شود. در بین ارقام باقال کشت مي

اکوتیپ اروپايي باقال با کاشت  .بي در کشت زمستانه داردای سازگاری خو ارتفاع مديترانه گرمسیر از جمله مناطق کم نیمه

 2دمای حدود  با ماليم اًارقام زمستانه در مناطق معتدلي که زمستان نسبت. بهاره و زمستانه در نواحي معتدله سازگاری دارد

برای کاشت زمستانه  ،درجه سانتیگراد بدون يخبندان شديد و طوالني و به دنبال آن بهار و تابستان گرم و خشكي دارند

تواند  شد. باقال مي زني در باقال خواهد های جوانه درجه سانتیگراد موجب افزايش تعداد روز ۹5دمای کمتر از . مناسب هستند

رود. با افزايش درجه حرارت محیط  درجه سانتیگراد از بین مي -7ل کند و در دمای درجه سانتیگراد را تحمّ -۴تا دمای 

ها در بوته در انواع بهاره باقال در مراحل اولیه رشد  شود و شدت نسبي افزايش برگ ته باقال زياد ميهای بو تعداد برگ

بستگي نزديكي به حداکثر درجه حرارت روزانه دارد. مقدار مناسب درجه حرارت شبانه با مرحله رشد باقال متغیر است. تا 

ساعت و  ۹2درجه سانتیگراد همراه با طول روز 25ه يعني برگي، افزايش طول ساقه در باالترين دمای شبان 2-۴مرحله 

ترين  دهد و باال شد. متناسب با ادامه رشد باقال کاهش دمای شبانه رخ مي ترخواهد  درجه سانتیگراد سريع 25دمای روزانه 

اره باقال با افزايش آيد. ارتفاع و وزن خشک بوته در انواع به مي  دست درجه سانتیگراد به ۹5عملكرد دانه در دمای شبانه 

های  باقال خاک (.۹172گیرد )مجنون حسیني،  ثیر قرار ميأرژيم حرارتي )ترکیب دمای شبانه( به نحو نامطلوبي تحت ت

 9ل شرايط ماندابي نیست و اسیديته مناسب آن حدود پسندد. باقال قادر به تحمّ رسي، حاصلخیز و سنگین را بهتر مياً نسبت

 (.۹172حسیني، باشد )مجنون  مي 7تا 

 ارقام باقال در ایران  - 5- 2- 2
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ای ارقام به خصوصي از آن سازگاری  باشد، در هر منطقه به دلیل اينكه باقال يكي از گیاهان قديمي زراعي در ايران مي

 .گرم است 98ها حدود  شوند، معموالً ريز بوده و وزن يكصددانه آن ارقامي که در مناطق سردسیر ايران کاشته مي .است يافته

گرم مخصوص مناطق  ۹۴5گرم و انواع دانه متوسط با وزن يكصددانه  255ارقام دانه درشت آن با وزن يكصددانه 

اصالح شده باقال برای مناطق جنوبي کشور )خوزستان و فارس( شامل ارقام بعضي از  .گرمسیری و نیمه گرمسیری هستند

رود  در نواحي دريای خزر باقال يكي از حبوبات مهم به شمار مي باشند. ی ميباقالی زهره، الجزايری، شامي )باغي( و شاخ بز

اصالح  ارقامگیرد. يكي از  که عمدتاً به صورت سبز و تازه و به مقدار کمتری به عنوان باقالی خشک مورد استفاده قرار مي

  .(۹172مجنون حسیني،  ؛ ۹188، و بنايان اول رقم برکت است )کوچكي ،شده مناسب کشت در مناطق گرگان و گنبد
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 های درمانی باقالفادهتاس – 6- 2- 2

پیش ساز  ، دوپا( -دوپا )الوزيرا که باقال منبع خوبي از لو کاربرد بالقوه باقال در درمان بیماری پارکینسون است.

عامل  دوپا -ین الهمچن توانند دوپامین را سنتز نمايند. است. در اثر بیماری پارکینسون افراد مبتال نمي ۹دوپامین

که  خوردن باقالی خام )زماني کودکان را ازمعموالً  است که ممكن است به کنترل فشار خون باال کمک کند. 2ناتريورتیک

(. 25۹1، 1کنند )سینگ و همكاران به دلیل ايجاد يبوست و بروز عاليمي مانند بیماری زردی محدود مي نارس باشد(

اپیدمیولوژيک نشان داده که همولیز ناشي از فاويسم به عنوان محافظ از ماالريا عمل  تحقیقات در شرايط آزمايشگاهي و

به آسیب اکسیداتیو به دلیل کمبود آنزيم  ،۴ياخته ماالريا مانند پالسموديوم فالسیپاروم های خاصي از تک گونه زيرا کند، مي

طريق تولید آنزيم گلوتاتیون ردوکتاز از آسیب  صورت از هستند، در غیر اينفسفات دهیدروژناز بسیار حساس  -9گلوکز 

 (. 25۹1؛ سینگ و همكاران، ۹680،  0) حسین و صالح شود اکسیداتیو محافظت مي

 ای باقال برای نشخوارکنندگان ارزش تغذیه - 7- 2- 2

 جزيه استبه آساني در شكمبه قابل ت همانند ديگر بذور خام حبوبات ، بخش نیتروژني باقال بسیار محلول بوده و

 80ساعت بیش از  2( نشان دادند که در مدّت ۹662) 9، فیوری و همكارانInsaccoبا روش (. 25۹5)کرپون و همكاران،

پذيری  آوری تكنولوژيكي ممكن است روی قابلیت تجزيه های عمل روشاست.  درصد نیتروژن باقال در شكمبه تجزيه شده

پذيری نیتروژن باقال در  کند، قابلیت تجزيه میلیمتر تغییر مي 1به 8/5منافذ الک از  نیتروژن باقال اثر بگذارد. زماني که اندازه

زايي باقال در مقايسه با غالت  ژیبرای نشخوارکنندگان ارزش انر (.25۹5)کرپون و همكاران، يابد درصد کاهش مي۹5حدود 

 (. 255۴، 7)سوانت و همكاران باالست

 کشاورزی هایو پسماند ارزش غذایی ضایعات - ۳- 2

ای برخوردار است. زيرا قیمت علوفه و  کشاورزی در تغذيه دام از اهمیت ويژهمحصوالت  امروزه استفاده از ضايعات

که دارای ارزش غذايي  شود کنسانتره باال است و از طرفي همه ساله مقدار زيادی ضايعات از محصوالت کشاورزی تولید مي

به طور کلي، پسماندهای کشاورزی و منابع طبیعي شامل  (.۹160رحیمي و همكاران، ) بسیار خوبي برای تغذيه دام هستند

صیادی، پرورش آبزيان، پرورش دام و طیور،  جنگل، صید و، موادی هستند که از محصول اصلي حاصل از زراعت، باغداری

والت گیاهي و حیواني بر ) مانند کرم ابريشم(، همچنین صنايع غذايي و ديگر صنايع مصرف کننده محص پرورش حشرات

                                                
1.Dopamine                                      6. Faurie  & et al 

2. Natriuretic agent                           7. Sauvant.& et al

3. Singh  & et al

4.Plasmodium falcipacrum

5. Hussein. &  Saleh 
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منابع معمول پروتئین مورد استفاده در جیره غذايي دام و طیور، همچون کنجاله سويا، (. ۹16۹) فضائلي،  مانندجای مي

مول پروتئیني ممكن عپودر ماهي از لحاظ هزينه رو به افرايش هستند. لذا منابع غیرمکنجاله پنبه دانه، سبوس گندم و 

با گسترش در تنوع محصوالت و نیز پیشرفت صنايع  (.۹160)دالوند و همكاران،  ها شوند ين آناست در آينده جايگز

از نظر دامداران ناشناخته بوده و برای استفاده بهینه  ها ، به نحوی که بسیاری از آنغذايي، تنوع پسماندها نیز افزايش يافت

صلي پسماندهای کشاورزی را مواد لیگنوسلولزی تشكیل مي عالوه بر اين بخش ا باشد. ها نیاز به اطالعات جديد مي ازآن

سازی دارند، هرچند که  باشد که نیاز به فرآوری و غني ها پايین مي ها برای دام دهند که ارزش غذايي و قابلیت استفاده آن

از به منابع دامي برای تبديل اين پسماندها نی(. ۹188)فضائلي،  زايي بااليي هستند بالقوه دارای ارزش غذايي و انرژی

 ويژه گوسفند و بز در اغلب مناطق کشور وجود دارد باشد، که تنوع وسیعي از دام های نشخوارکننده، به کننده مي تبديل

به عنوان خوراک دام به برخي از عوامل از جمله ترکیب مواد  ۹ثر از محصوالت فرعي کشاورزیؤاستفاده م (.۹16۹)فضائلي، 

آوری محصوالت   بودن عمل های دام بستگي دارد. عامل مهم ديگر مقرون به صرفه يسه با نیازمغذی محصول فرعي در مقا

از آنجايي که ضايعات محصوالت کشاورزی از ارزش اقتصادی پايیني  فرعي برای استفاده از آن به عنوان خوراک دام است.

ها در تغذيه  افزايش کارايي آن باعثآوری اين ضايعات  لها در تغذيه دام استفاده نمود. عم توان از آن برخوردار بوده و لذا مي

مین بخشي از خوراک مورد نیاز أاستفاده از بقايای زراعي و باغي در تغذيه دام با ت (.۹186همكاران،  گردد )دادور و دام مي

شناخت و استفاده از اين دهد. اين امر مستلزم تحقیقات وسیع در زمینه  های دامي را کاهش مي ها، هزينه تولید فرآورده دام

گیری از چنین ضايعات با توجه به اينكه بازيافت و کاهش ضايعات  بهره (.۹660 2)کرادا و همكاران، ها است گونه خوراک

ضايعات، وضعیت کنوني را بهبود ببخشد، نیاز به تحقیقات فوری  تهیه خوراک جديد از باتواند آلودگي را کاهش دهد و  مي

استفاده از ضايعات  (.۹66۴، 1بیولوژيكي و محیطي دارد ) استفنس ،ضايعات کشاورزی اهمیت اقتصادی دارد. استفاده از

مواد خوراکي دارای مزايايي شامل کاهش قیمت خوراک، کاهش واردات مواد خوراکي، کاهش رقابت بین غذای انساني و 

  (.۹160)دالوند و همكاران،  باشد دامي و کاهش آلودگي محیط زيست مي

 

 

 در تغذیه نشخوارکنندگان بهینه از محصوالت فرعی کشاورزی ی استفاده  - 4- 2

                                                
1.BY_Products

2. Crada.& et al 

3.. Steffens







 

 

07 

 

رويه از منابع پايه، سبب محدوديت در تولیدات کشاورزی، تخريب مراتع و محدوديت منابع علوفه  برداری بي بهره

شود که  ورزی حاصل مي)نسبت به نیازهای جمعیت دامي ( شده است. با اين وجود، ساالنه حجم عظیمي لز بقايای کشا

 تحوالت نیم قرن اخیر در بخش کشاورزی ايران (.۹181فر، )فضائلي و زاهدی ها در تغذيه دام استفاده نمود توان از آن مي

ی کشاورزی به صورت واحدهای تولیدی تخصصي  سبب به هم خوردن نظام تلفیقي زراعت و دام گرديد و بخش عمده

های فرعي کشاورزی افزايش يافته، بلكه بخش قابل  اين وضعیت نه تنها پسماند و فرآورده زراعي يا دامپروری تبديل شد. در

 (. ۹16۹)فضائلي،  رود ها مورد استفاده چنداني نداشته و از بین مي توجهي از آن

  های زراعی پسماند  - ۹- 4- 2

ترين راه استفاده از  ت که مناسبداشت محصول اصلي، پسماندهای مزارع شامل حجم انبوهي از مواد آلي اسرپس از ب

میلیون تن در سال  25میزان کاه قابل برداشت از غالت و حبوبات بیش از  باشد. ها چرای گوسفند و بز در اين مزارع مي آن

که ساالنه معادل حدود  باشد ميچر مزارع  شود. دومین منبع )از نظر میزان و حجم( از پسماندها شامل انواع پس برآورد مي

س گوسفند و بز را در سال أمیلیون ر 25تواند خوراک پايه حدود  شود. اين میزان مي یلیون تن )هواخشک( را شامل ميم 6

مین کمبود مواد مغذی از طريق أچرها و در کنار آن تمین نمايد. با چرای دام کوچک )گوسفند و بز( بر روی اين پسأت

زمان بودن اين فصل با  سازی نمود. با توجه به هم رزی و دام را بهینهتوان بهره وری از منابع کشاو مكمل ميهای  خوراک

ارزش  (.۹16۹)فضائلي،  بود اندازی گوسفندان، تغذيه تكمیلي جهت بهبود عملكرد تولیدمثلي ضروری خواهد دوره قوچ

ها و مواد  ام، ويتامینتئین خوپذيری، پر چر غالت در مقايسه با کاه باالتر است اما به طورکلي از نظر گوارش غذايي پس

 (.۹188)فضائلي،  ها زياد است ی آنرمعدني پايین بوده و بخش فیب

    قند بقایای زراعت چغندر - ۹- ۹- 4- 2

)کرد نژاد و همكاران،  شود درصد( را برگ و طوقه شامل مي 95تا  05) حدود  چغندربخش قابل توجهي از محصول 

سیان زاده، ی)رئ باشد زايي مناسب مي درصد در ماده خشک( و انرژی 25تا  ۹۴که حاوی پروتئین نسبتاً باال ) (۹186

روش  رود. گیرد اما بخش قابل توجهي از آن به هدر مي ها قرار مي مزارع چعندر، معموالً مورد چرای دامچر  پس (.۹176

باشد که  لوکردن آن ميآوری از سطح مزرعه و سی ی چغندرقند در شرايط موجود جمع مناسب استفاده از برگ و طوقه

(. بهتر است برگ و طوقه آن در سطح ۹16۹)فضائلي،  نمايد آن را در تغذيه ذام فراهم ميامكان مصرف بهینه و تدريجي 

اين صورت از مواد جذب کننده رطوبت مانند  ساعت باقي بماند تا پالسیده شده و سپس سیلو شود. در غیر ۴8تا  19مزرعه 

درصد( به منظور بهبود خاصیت سیلويي برگ و طوقه چغندر در هنگام سیلو کردن استفاده  ۹5دود انواع کاه )به میزان ح
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درصد در جیره غذايي  20تا  25توان به میزان  از برگ چغندرقند سیلو شده مي (.۹187)رئیسیان زاده و همكاران،  نمود

 (.۹172)خیاط،  گوسفندان پرواری و داشتي استفاده نمود

 های لگومینوز     عات بوجاری دانهضای - 2- 4- 2

های لگومینوز، يكي از محصوالت فرعي کشاورزی است که مي توان از آن به عنوان  ضايعات حاصل از بوجاری دانه

ها به دلیل پراکنش وسیع، هزينه تولید يک ماده غذايي پروتئیني و خشبي در تغذيه نشخوارکنندگان استفاده نمود. لگوم

ها و خوش یل محصول باال، نیاز به رسیدگي کم در طول چرخه تولید، مقاوم بودن به آفات و بیماریکم، داشتن پتانس

های تثبیت کننده نیتروژن، اغلب به طور تناوبي با غالت کشت خوراکي باال، امكان رشد طي رابطه همزيستي با باکتری

آوری اين محصوالت ، حجم قابل توجهي پسماند (. طي مراحل برداشت، بسته بندی و فر2550، ۹)برهان و ايک شوند مي

گیرد. با اين وجود اطالعات در رابطه با ارزش غذايي اين پسماندها  تواند در تغذيه دام مورد استفاده قرارماندکه ميباقي مي

 (.۹160)محمدی جیرآباد و همكاران،  باشدبسیار محدود مي

 باقال و بقایای زراعی ضایعات -۹- 2- 4- 2

های فرعي کارخانجات صنايع غذايي  ه بكارگیری مواد خوراکي مانند پسماند محصوالت کشاورزی و فرآوردهامروز

شود و قیمت  هر چند به مقدار ناچیز در داخل کشور تولید ميمانند پسماند لپه باقال که محتوی پروتئین بااليي بوده و 

های تغذيه دام در  تواند برای کاهش هزينه مي ،شود را داشته ير پروتئین که از خارج وارد متری نسبت به منابع ديگ ارزان

بقايای زراعي باقال که پس از برداشت محصول اصلي در مزرعه  (.۹160)دالوند و همكاران،  پرواربندی حائز اهمیت باشد

ای در  اين خوراک علوفههای هرز زراعي بوده که  های نارس باقال به همراه غالف و علف ماند شامل ساقه، برگ، دانه باقي مي

های ضعیف و توخالي و صدمه ديدن توسط ( و دارابودن ساقه۹2/8۹صورتي که به موقع برداشت نشود به دلیل رطوبت باال)

شود. بنابراين بايستي سريعاً پس از برداشت  غیر قابل استفاده در دام مي کارگر، در مدت زمان کمي به رنگ سیاه درآمده و

تواند به عنوان يک ماده سیلويي خوب در تغذيه دام کردن ذخیره گردد که ميآوری و به روش سیلو  محصول اصلي، جمع

طوری که پس از خرد کردن آن با جاپر و مخلوط نمودن با مالس چغندرقند به صورت اليه اليه با  مورد استفاده قرار گیرد.

درصد  15لظت ماده خشک و رساندن آن به سطح کاه گندم خرد شده ذخیره نمود. از کاه گندم به منظور افزايش غ

میزان پروتئین خام مواد  مقايسه ارزش غذايي زراعت باقالی سیلو شده و سیلو نشده نشان داد کهگردد.  استفاده مي

میزان الیاف خام و ديواره سلولي بدون همي گندم از نظر اين ماده مغذی کاهش و در مقابل  سیلويي به دلیل فقیر بودن کاه

گندم افزايش يافت. چربي خام نیز در بقايای زراعي باقالی سیلو شده به دلیل پايین بودن اين ماده لولز با افزودن کاهس

                                                
1. Berhane. &  Eik
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برای تغذيه انساني و يا عدم فروش آن در  باقال در صورت عدم برداشت تا(. )پاسندی، بي يابد گندم کاهش ميمغذی در کاه

)رحیمي و  یردگني مناسب در تغذيه دام مورد استفاده قرارید به عنوان منبع پروتئتوان مي باقال ها ، ضايعات میوه فروشي

درصد کل جیره  15توان از آن تا میزان  سیالژ ساقه و برگ باقال دارای ارزش غذايي خوبي بوده که مي (.۹160، همكاران

 (.۹161)پاسندی،  الق استفاده نموداهای در حال رشد د بره

 میوه و سبزیجات  پسماندهای - ۳- 4- 2

ها و مزارع،  شود که در باغ پسماندها و ضايعات میوه و سبزی حجم قابل توجه و تنوع وسیعي را در کشور شامل مي

ها بسیار پايین بوده اما عمدتاً از قندها،  نسبت ماده خشک آن بار، صنايع غذايي و غیره پراکنده هستند. های تره میدان

ها،  توان با استفاده از انواع کاه اين مواد را مي که دارای ارزش غذايي بسیار مناسبي هستند.نشاسته و اسیدهای آلي بوده 

درختي و  های پا مهمترين پسماندها در اين زمینه شامل انواع میوه (.۹16۹)فضائلي،  جهت جذب رطوبت اضافي، سیلو نمود

میوه و ديگر محصوالت سبزی و صیفي، پسماندهای  آوری انواعرخوراکي و پسماند حاصل از صنايع ف رهای غی وازده بخش

)فضائلي، یر است غها بسته به نوع و کیفیت محصوالت اصلي مت باشند. ترکیبات آن فرنگي مي کنسروسازی و تفاله گوجه

 گردد: به معرفي ارزش غذايي، فرآوری و مصرف بعضي از اين پسماندها اشاره مي ردر اين جا به صورت مختص (.۹16۹

 تفاله دانه و پوسته انار - ۹- ۳- 4- 2

خالف پوسته انار، میزان تانن در آن پايین )حدود  درصد پروتئین خام بوده و بر ۹۴ تا ۹5حاوی حدود  تفاله دانه انار

غذايي بزهای داشتي   درصد )براساس ماده خشک( در جیره ۹2توان از آن تا  به طوزی که مي ،باشد درصد ( مي 7/2

های شیری، چربي شیر  درصد( در جیره بز۹2با جايگزين کردن تفاله دانه انار )به میزان  (.۹16۹ضائلي، )ف استفاده نمود

 (. 2558)باقرپور و همكاران،  باشد افزايش يافت که ناشي از زياد بودن اسید پونیسیک موجود در تفاله انار مي

با  اما ای در حد پايیني هستند. ر لحاظ ارزش تغذيهفرعي مانند تفاله دانه و پوسته انار که امحصوالت استفاده از   

توان باعث بهبود اين پسماندها و محصوالت  هايي مانند اوره و مالس مي از افزودنياستفاده از فرايند سیلوسازی و استفاده 

 (.۹16۹پور و همكاران،  )ابراهیم فرعي شد

 تفاله سیب - 2- ۳- 4- 2

های فرعي آن نیز  باشد، میزان ضايعات و فرآورده ی باغي در کشور مي والت عمدهکه سیب يكي از محص ه به اينبا توجّ

توان به  تفاله سیب خشک شده را مي (.۹16۹)فضائلي،  توان از آن به خوبي استفاده نمود توجه بوده و در تغذيه دام مي قابل

  (.۹187)حسیني،  های پرواری مصرف نمود درصد در جیره بره 15تا  ۹0میزان 
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 تفاله و پوسته مرکبات  - ۳- ۳- 4- 2

 کنندگان مصرف شود تواند تا حدودی به غالت در جیره غذايي نشخوار زايي نسبتاً باال مي تفاله مرکبات به دلیل انرژی

درصد و انرژی قابل  6تا  9ها حدود  پروتئین خام در اين نوع تفاله(. ۹180؛ قاسمي خشكرودی و همكاران، ۹17۹)فضائلي،

مصرف تفاله مرکبات تا  (.۹16۹)فضائلي، باشد  مگاکالری در کیلوگرم ماده خشک متغیر مي 7/2تا  1/2لیشم بین متابو

در جیره شاهد  28/9شكمبه )از pHهای در حال رشد، سبب بهبود در تغذيه بزغاله درصد در جیره غذايي، به جای جو۹۴

 است پذيری مشابه با جیره شاهد داشته کبات( شده و گوارشدرصد تفاله مر ۹۴و  7اوی حهای  در جیره 90/9و  ۴۹/9به 

 (.25۹5)قلیزاده و ناصريان، 

 زمینی هوایی یا علفی سیب  بخش – 4- ۳- 4- 2

تواند در تغذيه  درصد پروتئین خام و غني از کلسیم بوده، به نحوی که مي ۹۴زمیني دارای حداقل  بخش هوايي سیب

از اين فرآورده فرعي  باشد. درصد( مي25)نزديک به  یزان خاکستر آن نیز نسبتاً باالگوسفند و بز مصرف شود، هرچند که م

و همكاران،  نافچي )فرجي استفاده نمود پرواری های ی غذايي بره درصد به جای يونجه در جیره 0/۹2توان به نسبت  مي

۹181.)         

 بقایای محصول پسته - 5- ۳- 4- 2

گیرد که طي آن بخش قابل توجهي از آن به صورت  گیری قرار مي حت فرايند پوستمحصول پسته پس از برداشت، ت

)فروغ عامری و  باشد ماند. اجزای تشكیل دهنده اين فرآورده فرعي شامل پوسته میوه، خوشه و برگ مي پسمانده برجای مي

باشد.  های رايج مي تر از علوفه درصد پروتئین خام و بخش فیبری آن به مراتب پايین ۹2( که حاوی حدود ۹170فضائلي، 

دهد و کمبود علوفه از  باشد که عموماً دام غالب را گوسفند و بز تشكیل مي اين محصول معموالً مربوط به مناطقي مي

يكصد هزار تن علوفه از اين محصول به دست اين در حالي است که ساالنه حداقل معادل  رود. مشكالت اصلي به شمار مي

مصرف پوسته پسته  توان مي (. در شرايط کنوني۹16۹)فضائلي،  آيد انه استفاده مناسبي از آن به عمل نميسفأآيد که مت مي

آن جايي که ترکیبات محدود  درصد در جیره بز مصرف نمود؛ اما از ۹0درصد در جیره گوسفند و تا  ۹5خشک را تا سطح 

های بیشتر، ارزش غذايي آن کاهش  در صورت مصرف نسبت، نسبتاً زياد استآن  ها در کننده مانند مواد فنولیک و تانن

 (.۹16۹)فضائلي، يافت خواهد

  درختان برگ سرشاخه و - 4- 4- 2

اصله  ۴55شود که در هر هكتار به طور متوسط  میلیون هكتار برآورد مي 0/2باغات در ايران بیش از  سطح زير کشت

  دهند ای را از دست مي حجم نسبتاً انبوهي از مواد شبه علوفه ،نندک مي خزان درخت وجود دارد. برگ درختاني که در پايیز



 

 

20 

 

Family name:Badrzadeh Orange                                                           Name:Soleiman        

Title of Thesis: Determination of nutritional value of Faba bean (Vicia faba L.) seeds, pods 

and seed hulls by in vitro methods 

Supervisor(s): Dr. Jamal Seif Davati and Dr. Farzad Mirzaei Aghjeh Qeshlagh 

Advisor(s): Dr. Hossein Abdi Benamar and Dr. Reza Seyed Sharifi 

Graduate Degree : Master of Science (M.Sc.)  

Major: Animal Science                                             Specialty: Animal Nutrition 

University: Mohaghegh Ardabili                      Faculty:Agriculture and Natural Resources     

Graduation date: 2017.08.13                                                                 Number of pages: 87 

Abstract: 

This expriment was carried out in order to determination of nutritional value of pods, seed 

hulls and seeds of faba bean (vicia faba L.) and survey effect of different levels of urea and 

molasses on the chemical composition and nuritional value faba bean pods silage using 

nylon bags method and invitro gas production technique.Chemical composition of pods, 

seed hulls and seeds of faba bean that included dry matter, crude protein, crude fat, organic 

matter, crude ash, Acid Detergent Fiber (ADF) and neutral detergent fiber (NDF) 

digestibility of rumen according to Holden’s (1999) method and digestibility of intestinal 

according to MC Niven
,
s method were investigated inside the simulator’s (Diasy

II
 Incubator) 

digestive tract incubated and the results of the amount of digestibility of dry matter, 

organic matter, organic matter in dry matter (in percentage terms) and metabolizable 

energy (in MJ/ kg) for the amount of gas production at 2, 4, 6, 8, 12, 24, 48, 72, and 96 

hours after incubation were recorded and the average parameters of fermentation with gas 

production (ml per 200 mg of dry matter), in vitro digestibility of organic matter (percent), 

metabolizable energy (MJ/kg DM) and short-chain fatty acids (mmol) were calculated. 

This experiment results showed NDF of between treatments there was not significant 

different (p>5% ). However there was a significant different between treatments in terms 

of ADF in level of 5% chemical composition, gas production potential and,rate of gas 

production, OMD, ME, SCFA and MP of different parts of faba bean. were significantly 

different (P<0.05). Seed of faba bean had the heist nutritional value than other parts of faba 

bean and amount of NDF was the heist in Seed sheath. Totally seed of faba bean with 

24.71% CP and 8.94 Mj/kg ME is a valuable nutritional source for feeding of animal. But 

the bean pods also has a good nutritional value as a non-fodder fiber for ruminants.  
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