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  مقدمه

مواد نان به دلیل عادات غذایی مردم یکی از مهمترین 

طورکلی در به. )1 (استدر کلیه کشورها مورد مصرف  ییغذا

 ،طول سالیان دراز که پخت نان به شیوه سنتی رواج داشت

 نبود، اما در دو دهه اخیر زیادمیزان ضایعات این ماده غذایی 

 نان نیز افزایش  و دور ریزمراه با افزایش جمعیت، ضایعاته

هاي اخیر به دالیل متعدد از جمله  سالدر  ).8( است یافته

ن، آقیمت پایین کم بودن هاي سنتی و  نانکیفیت نامناسب 

 با توجه کهشود  مینان به ضایعات تبدیل درصد  30تا حتی 

 بسیار قابل نان در کشور، این رقممصرف  زیادبه حجم بسیار 

در سال  کیلوگرم 299 تا 180 سرانه نانمصرف . توجه است

عنوان ه  درصد ب30 تا 20ورد شده است که از این مقدار آبر

مصرف مستقیم انسان  نان خشک یا ضایعات نانوایی از چرخه

ضایعات نان در شهرهاي این ). 9 و 1(شود  میخارج 

  ). 8(جمعیت بیشتر است رپ

به دلیل (ضایعات نان افزایش علیرغم در حال حاضر نیز 

به دالیلی نظیر روشهاي نامناسب پخت و ) هاتعدیل یارانه

از ضایعات نان . فرآوري میزان ضایعات آن در ایران زیاد است

هاي  جیره توان به عنوان یک خوراك با انرژي زیاد در می

 توان میرا ضایعات نان ). 34( نموداستفاده  هامختلف دام

 10تا میزان   نیز ونمود غالت جیرهاز درصد  25 جایگزین

استفاده از . )38 (کرداستفاده  مخلوط  کامالًهاي جیره درصد

ی بر منف تاثیري، پرواريها بره درصد جیره 25ضایعات نان تا 

استفاده از ضایعات نان در همچنین . )23(دارد نعملکرد آنها 

 خوراك کاهش هزینهسبب هاي اخته هلشتاین  گوسالهجیره 

مقادیر  مصرف محدودیتیک دلیل عمده در . )34 (شودمی

، )نظیر ضایعات دام ( دامهاي فرعی تغذیه فرآوردهزیاد 

 ها آناي تغذیه شیمیایی و ارزش  ترکیب درتغییرات زیاد

و ضایعات نان در تحقیق حاضر، ترکیب شیمیایی  .باشد می

اده از هاي هضمی آن به صورت آزمایشگاهی و با استف ویژگی

هاي  هزینههدف کاهش همچنین با  .حیوان زنده تعیین گردید

هاي نر  گوساله، بخشی از ذرت و جو در جیره غذایی تغذیه

خصوصیات سرابی با ضایعات نانوایی جایگزین شد و رشد و 

  .بررسی شدها  گوسالهالشه 

  مواد و روشها

آوري ضایعات نان  از مراکز جمعنیازهاي مورد نمونه

 3( ماه به صورت تصادفی دو براي مدت. گردیدهیه تخشک 

آوري و در آون با  نان خشک جمعهاينمونه) روز در هفته

 ید یکدیگرهاي حاصل با نمونه.  درجه خشک گردید65دماي 

 ذرت و هايدانهو همچنین  هاو ترکیب شیمیایی آنمخلوط 

 ن خام،یخشک، پروتئ ماده. )1جدول ( جو تعیین گردید

 و AOACبا استفاده از روش ) عصاره اتري(چربی وخاکستر 

 تعیین شدسوست  با روش ونهاآن ADF وNDF مقادیر 

هاي خوراك و  پس از پایان آزمایش نمونه ).42 و 39، 17(

مقداري از آن طور جداگانه با یکدیگر مخلوط و مدفوع به

سپس . متري آسیاب گردیدتوسط آسیاب با الک یک میلی

  ).11( ه روش تفاضل محاسبه شدقابلیت هضم ب

  

  

  )%(جو دانه ذرت و دانه  ترکیب شیمیایی ضایعات نان، - 1جدول 

  

  خاکستر  NDF  ADF  عصاره اتري  پروتئین خام  ماده آلی  ماده خشک  

89985/93/27/161/122   ضایعات نان

8/915/957/112/6104/65/4  دانه ذرت

3/929/922/124/16/236/61/7  دانه جو

  

  گاز آزمایش تولید

هاي نان خشک، دانه ذرت و دانه  نمونه ،در این آزمایش

 300، براي این منظور. شدبررسی تکرار  شش، هر یک با جو

-  میلی2 گرم از نمونه مورد آزمایش آسیاب شده با الکمیلی

 دو از حاصل(لیتر از مخلوط مایع شکمبه  میلی20متر همراه با 

 50 با جیره حاوي در حال تغذیهدار  فیستوالد س گوسفنأر
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و بافر مک دوگال به  ) درصد مواد متراکم50درصد یونجه و

لیتري همراه با  میلی50هاي  به درون شیشهدو به یکنسبت 

 منتقل و براي هر تیمار آزمایشی، شش CO2جریان مداوم گاز 

رچه مایع شکمبه با عبور از پا ).26(تکرار درنظر گرفته شد 

 بالفاصله در داخل فالسک وشده  الیه صاف چهارمتقال 

گیري اندازه. به آزمایشگاه تغذیه انتقال داده شد CO2حاوي 

شش ). 21و  18( انجام گرفت هاي رایجتولید گاز به روش

 تصحیح میزان براي) بدون اضافه کردن ماده خوراکی(بالنک 

گاز تولیدي در حجم . مورد استفاده قرار گرفتگاز تولیدي 

 48 و 36، 24، 16، 12، هشت، شش، چهار، دو هايساعت

گیري و براساس وزن نمونه مواد بعد از انکوباسیون اندازه

  .                    تصحیح گردیدخوراکی در هر زمان 

تابولیسم، قابلیت  انرژي قابل مزیر معادالتبا استفاده از 

 گردیدنجیر محاسبه  و اسیدهاي چرب کوتاه زهضم ماده آلی

  : )28 و 22(

ME (MJ/kg DM) = 1.06 + 0.157 × GP + 0.0084 × CP +

0.0022 × EE – 0.0081 × CA  

1(    

DOM (%) = 9 + 0.991 × GP + 0.0595 × CP + 0.0181 ×

CA 

2(

SCFA (200 mmol/DM) = 0.0222 × GP – 0.00425

3(

مگاژول در (انرژي قابل متابولیسم MEها، رابطهدر این 

میزان ماده آلی قابل تخمیر DOM، )کیلوگرم ماده خشک

مول میلی(میزان اسیدهاي چرب کوتاه زنجیر SCFA، )درصد(

لیتر گاز تولیدي از میلیGP ،)ماده خشکگرم  200به ازاي 

گرم ماده خشک ماده خوراکی مورد آزمایش پس از  میلی200

 EE، )اده خشکدرصد م(مقدار پروتئین خام CP ، ساعت24

  )درصد(مقدار خاکستر CAو ) درصد(میزان چربی خام 

  .باشدمی

  پذیريتجزیهآزمایش 

 قزلآمیخته س گوسفند أ ردواز آزمایش براي انجام این 

 مرینوس مجهز به کانوالي شکمبه با میانگین وزن ر آرخا-

 گوسفندان در دو نوبت.  کیلوگرم استفاده شد41 )± 5/1(

 طی دو هفته قبل از شروع آزمایش )16 و هشت هاي ساعت(

 40(دوره آزمایش با جیره در سطح نگهداري ول و در ط

گوسفندان . تغذیه شدند)  درصد علوفه60 درصد کنسانتره و

  .طور آزاد دسترسی داشتنده به آب تازه و سنگ نمک ب

 ساعت در آون در دماي 48هاي مورد آزمایش به مدت نمونه

 خشک و سپس با آسیاب داراي غربال گراد، درجه سانتی65

 پنج به میزان ضایعات ناننمونه . شدندمتر آسیاب  میلیدو

 9  15هاي نایلونی به ابعاد گرم ماده خشک داخل کیسه

  و دربشده  میکرومتر ریخته 45متر با قطر منافذ سانتی

مدت زمان . )14 (شدها با حلقه پالستیکی بسته کیسه

، 12، هشت، شش ،چهار، دوا در شکمبه هانکوباسیون نمونه

مورد آزمایش هاي  نمونهبراي  . ساعت بود48 و 36، 24، 16

که براي هر   تکرار درنظر گرفته شدهشتدر هر ساعت 

دوره اول و دوره دوم ( تکرار دوگوسفند در هر دوره 

ها، جهت توقف  کیسهپس از خارج کردن . بود) انکوباسیون

ها با کیسه) هاي زمان صفرنمونههمچنین (فعالیت میکروبی 

آب سرد شستشوي دستی گردیدند و این عمل تا خروج آب 

ها جهت بعد از عمل شستشو کیسه. شفاف و زالل ادامه یافت

 65 ساعت در انکوباتور با دماي 48خشک شدن به مدت 

ک، ماده آلی و میزان ماده خش. گراد قرار گرفتدرجه سانتی

پذیري با استفاده از  و درصد تجزیهیینتعها پروتئین خام نمونه

  :محاسبه شد )4(رابطه 

                           نمونه اولیهوزن  - نمونه نهاییوزن 

١٠٠x                                                     = پذیريتجزیه) %(

نمونه اولیه           وزن 

4(

  هاي مختلفجه فراسنزیر تبا استفاده از معادال

 محاسبه گردید) ERD(ثر ؤپذیري مپذیري و تجزیهتجزیه

)31(:  

P = a + b (1 – e-ct)

5(  

ERD = a + bc/(c + k)

6(  

 بخش سریع aپذیري،  پتانسیل تجزیهP ها،در این رابطه

 زمان T تجزیه و سرعت c بخش کند تجزیه، bتجزیه، 

 از شکمبه  سرعت عبور موادk ماندگاري نمونه در شکمبه و

  .باشدمی) درصد در ساعت(
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براي بررسی تأثیر مصرف نان خشک بر عملکرد 

 21ر مرکز لشکر حویانانف یک برنامه پرورش گوساله د

حمزه ارتش واقع در روستاي سعیدآباد استان آذربایجان 

آزمایش بر پایه طرح . دش روز انجام 150شرقی به مدت 

اس گوساله سرابی با  ر100 تصادفی با استفاده از کامالً

 پنج تیمار و ، در چهار) کیلوگرم9/209 ± 7/27(میانگین وزن 

هاي مورد استفاده شامل گروه شاهد  جیره. تکرار انجام گردید

هاي حاوي ضایعات نانوایی در  جیره و )فاقد ضایعات نانوایی(

هاي  جیره). 2جدول ( بودند)  درصد30 و 20، 10( سطوح

 گاوهاي پرواري تنظیم گردیدند تیاجاتاحآزمایشی باتوجه به 

)  گوساله40( گوساله از هر تیمار 10در طی آزمایش ). 30(

 جایگاه 12 رأس پنجهاي طور انفرادي و مابقی در گروههب

میزان افزایش وزن روزانه و . جداگانه تغذیه و نگهداري شدند

طور گروهی و انفرادي در هها ب گوسالهمقدار خوراك مصرفی 

گیري شد و سپس ضریب تبدیل ره آزمایش اندازهطی دو

در پایان . خوراك در هر یک از تیمارها محاسبه گردید

 گوساله از هر تیمار به تصادف انتخاب و پنجآزمایش تعداد 

 ارزیابی بازده الشه براي ساعت گرسنگی توزین و 24بعد از 

  .کشتار شدند

   درGLM با استفاده از رویه حاصلهاي داده

 وتجزیه و تحلیل شدند ) SAS )2001 فزار آماريانرم

)  درصدپنجدر سطح احتمال (با آزمون توکی ها میانگین

ي مربوط به آزمایش تولید گاز ها  داده.)39 (شدندمقایسه 

Yijاساس مدل آماري بر = µ + Ti + eijتجزیه و تحلیل شد  .

هاي  مقدار مربوط به مشاهدات فراسنجهYij ،در این مدل

مانده اثر خطاي باقیeij  اثر تیمار و Ti،  میانگینµولید گاز، ت

هاي حاصل از تجزیه پذیري ماده خشک، ماده داده. باشدمی

 تجزیه و تحلیل  Proc Nlinوسیله رویهآلی و پروتئین خام به

ها با استفاده از آزمون توکی در سطح میانگین داده. گردید

  . درصد مقایسه گردیدپنجاحتمال 

  

  ضایعات نان حاوي آزمایشی هايجیره مغذي مواد و مواد خوراکی – 2 جدول

  
    

  هاي آزمایشیجیره

    
0B1B  2B  3B  

  ها خوراکی و درصد آنمواد          

  30  20  10  0  ضایعات نانوایی  )برحسب ماده خشک( در جیره 

  19  24  29  34  ذرت  

  21  26  31  36  جو  

  10  10  10  10  یونجه  

  15/7  15/7  15/7  15/7  سبوس گندم  

  10  10  10  10  کاه گندم  

  1  1  1  1  مکمل ویتامینه و معدنی  

  15/0  15/0  15/0  15/0  موننسین سدیم  

  3/0  3/0  3/0  3/0  نمک  

  9/0  9/0  9/0  9/0  سنگ آهک  

  5/0  5/0  5/0  5/0  اوره  

      ترکیب شیمیایی

  03/12  21/12  39/12  57/12  (%)پروتئین خام   

NDF(%)  06/23  50/22  94/21  38/21  

(Mcal/kg) NEm61/1  64/1  66/1  69/1  

(Mcal/kg) NEg
02/1  02/1  07/1  09/1  
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  نتایج و بحث

در جدول ضایعات نان نتایج حاصل از تجزیه شیمیایی 

مورد استفاده ضایعات نان ماده خشک .  گزارش شده است)1(

 برخی گزارش کمتر از)  ماده خشک درصد89(در این تحقیق 

 مورد ضایعات نانپروتئین خام حاصل از . )7(ین بود محقق

 ،17(مطابقت داشت گزارشات برخی ، با )درصد 5/9(آزمایش 

 2/8( مورد آزمایش ضایعات نانچربی خام . )36  و31 ،25

 درصد 1/11 و 11با (دیگر گزارش  دونتایج کمتر از ، )درصد

  ).38 و 19 (بود )چربی

از  ناشـی  ایعات نـان تفاوت موجود در ترکیب شیمیایی ض  

هـاي   مکملها و   افزودنیدهنده نان، نوع    نوع مواد اولیه تشکیل   

هاي اضافه شده در     ناخالصیاضافه شده، روش پخت و میزان       

در مقایسه ترکیب ضایعات    . باشد میآوري ضایعات   حین جمع 

مـاده خـشک،   از نظـر   که مشخص شد نان با دانه ذرت و جو       

ـ (هایی   تفاوت رند اما شباهت دا ماده آلی و پروتئین      ویـژه از   هب

 وجـود دارد   بـین آنهـا      )نظر محتواي چربی و دیـواره سـلولی       

  ).1جدول (

  پذیري و تجزیهقابلیت هضم

ترکیبـات  پـذیري   هـاي تجزیـه    فراسـنجه و  قابلیت هضم   

رش شـده   گزا )4(و   )3( هايشیمیایی ضایعات نان در جدول    

ده آلـی،   ویـژه مـاده خـشک، مـا       به(میزان قابلیت هضم    . است

این امر مـی توانـد یکـی از         . زیاد بود  )چربی و دیواره سلولی   

قابلیـت  زیاد بـودن    باتوجه به   باشد چون   مزایاي ضایعات نان    

   مـواد مغـذي،    بـودن قابـل دسـترس     بیـشتر   هضم و درنتیجـه     

داشـته   هـاي حیـوان   مین نیازمنـدي  أ در ت  نقش مهمی تواند  می

چنــین   فــراوري حرارتــی در حــین پخــت نــان و هــم.باشــد

و به منظور بهبود کیفیـت   تهیه نان   فرایند  هایی که طی     افزودنی

  بـه آن اضـافه    خـوراکی   شو مواد مغذي نان و یا افزایش خـو        

  

  .تأثیر داشته باشد بر میزان قابلیت هضم آن تواندمی ،شوند می

هاي  اي آنزیمی و کیسه مرحله سههاي با استفاده از روش

ت هضم پروتئین در کل لوله نایلونی متحرك، میانگین قابلی

 75/0 و 68/0 براي دانه جو و 83/0 و 74/0ترتیب گوارشی به

 قابلیت هضم ماده خشک، .)4 (حاصل شدبراي دانه ذرت 

پروتئین خام، ماده آلی، الیاف خام، چربی خام و عصاره عاري 

، 76/16، 19/77، 27/80، 17/74ترتیب از نیتروژن دانه جو به

 حاصلنتایج ). 2(صد گزارش شده است  در07/91 و 27/80

براي قابلیت هضم پروتئین ضایعات نان کمتر از دانه جو و 

تواند ناشی از آسیب   است که میمزبورهاي ذرت در بررسی

  . حین فرایند پخت نان باشددر حرارتی پروتئین 

ثر ضایعات نان خشک در سطح ؤپذیري م تجزیهسرعت

احتیاج و بیش از دو برابر  نگهداري، دو برابرتأمین احتیاج 

  درصد در ساعت بود6/84  و2/88، 7/91 ترتیبنگهداري به

زیاد ویژه غالت همقایسه با مواد خوراکی معمول و بکه در

پذیري در حالی است که این میزان تجزیه). 4 جدول (است

 درصد از اجزاي ماده خشک ضایعات نان در 20تنها حدود 

افزایش .  عمده آن نامحلول بودبوده و بخش) a(بخش محلول 

 نگهداري به دو برابر و یا احتیاج مصرف خوراك از میزان

دلیل اینکه سرعت ه  نگهداري، باحتیاجبیش از دو برابر 

  دهد بر میزان خروج مواد از شکمبه را افزایش می

 عبور، سرعت افزایش با.  داردیرأثثر نیز تؤپذیري متجزیه

 . خام ضایعات نان کاهش یافتپذیري موثر ماده خشکتجزیه

 7/68براي دانه جو آسیاب شده مقدار ماده خشک نامحلول 

ثر أپذیري مت تجزیه،طورکلیهب). 10(درصد گزارش شده است 

هاي  از میزان محلول بودن اندازه ذرات و ساختمان کریستال

ثر از أباشد که در غالت مختلف متفاوت بوده و مت نشاسته می

  ). 38( باشد تی میهاي حرار فراوري

  )% (قابلیت هضم ضایعات نان با روش حیوان زنده - 3جدول 

  

  
  دیواره سلولی بدون همی سلولز  پروتئین خام  عصاره اتري  ماده آلی  ماده خشک

  9/82  2/62  7/76  5/84  2/87  ضایعات نان 

  1/1  8/0  9/0  2/1  3/1خطاي معیار میانگین
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  ثر ماده خشک ضایعات نانوایی در شکمبهؤپذیري مذیري و تجزیهپهاي تجزیه فراسنجه - 4جدول 

  

 ثر در سطوح مختلف مصرف خوراكؤپذیري متجزیه    پذیريهاي تجزیهفراسنجه
*

   

abC  02/0  05/008/0

5/19  6/74  5/0    7/91  2/88  6/84  

 a -  سریع تجزیهبخش ،b - وکند تجزیه بخش  c  - ثابت نرخ تجزیه ،
* 

-
 

  )درصد در ساعت( غذا از شکمبه سرعت عبور

  

توانـد بـر پـروتئین       مـی اثر حرارت    طی فرایند پخت     در

 .)35 (ثر باشد ؤعبوري و نشاسته قابل دسترس توسط حیوان م       

با افـزایش درصـد ضـایعات نـان در جیـره گوسـفند         عالوه  هب

قابلیت هـضم مـاده   . )16 (یابد میقابلیت هضم آن نیز افزایش      

قابلیت هضم مـاده    . ودب دانه جو  از   ربیشتخشک ضایعات نان    

ترتیـب  بـه سـایر محققـین     خشک ضایعات نانوایی در تحقیق      

ــز درصــد 8/80 و 8/78 . )13  و12( شــده اســت گــزارش نی

قابلیت هضم پروتئین ضایعات نان در مقایسه بـا دانـه جـو و              

 ممکن اسـت   بود که    کمترذرت در آزمایشات ذکر شده بسیار       

حـین مراحـل پخـت نـان     در تئین ناشی از آسیب حرارتی پرو  

حرارت باالي زمان پخـت منجـر بـه دنـاتوره شـدن             .باشد می

شود که ایـن     میشکمبه  در  ساختمان پروتئین و کاهش تجزیه      

). 33 و   19(دهـد    مـی اي را افـزایش      رودهامر هضم شیردان و     

دهـد کربوهیـدرات ورودي از شـکمبه بـه           میتحقیقات نشان   

اسمزي و غلظت اسـیدهاي     شار  فهاي پایین بر اسیدیته،      بخش

  ).19(باشد  میثر ؤچرب فرار شکمبه م

مقدار گاز تولید شده طی فرآینـد تخمیـر، انـرژي قابـل             

متابولیسم برآورد شده، ماده آلی قابل هضم و مقادیر اسیدهاي          

 مـورد   حاصـل از تخمیـر ضـایعات نـان     چرب کوتـاه زنجیـر    

ید شده از گاز تول . شده استنشان داده )5(آزمایش در جدول 

مواد خوراکی مـورد آزمـایش      نسبت به سایر    ضایعات نانوایی   

 میزان گاز تولیـد شـده       )3(براساس معادله   . بیشرین مقدار بود  

پروتئین، چربی و (طی تخمیر، درمقایسه با سایر اجزاي معادله    

را بر میـزان انـرژي قابـل متابولیـسم           ثیرأ، بیشترین ت  )خاکستر

مقـدار  بیـشترین   ولیسم ضایعات نـان      لذا انرژي قابل متاب    ،دارد

 براي قابلیت هضم ماده آلـی و اسـیدهاي چـرب زنجیـر              .بود

  ).5جدول  (وجود داشتنیز روند مشابه کوتاه تولید شده 

 یکسان گاز در مدت تقریباًبه مقدار هر سه ماده خوراکی 

آنها  روند تخمیرتفاوت  ولی ساعت تولید نمودند 48زمان 

. )1شکل (زیاد بود  ) ابتدایی تخمیر ساعتهشتویژه در هب(

بیشترین هاي اولیه  در ساعتضایعات نان سرعت تخمیر 

تري   دانه ذرت با روند آهستهسپس و دانه جو و مقدار بود

 یره غذاییدر حالی است که جاهمیت این روند . تخمیر شدند

 .پذیري متفاوت باشددام حاوي منابع پروتئینی با تجزیه

همزمانی
1

ها به منابع کربوهیدرات   دسترسی میکروارگانیسم

پذیر نقش مهمی در افزایش الهضم و پروتئین تجزیهسهل

کارایی تولید پروتئین میکروبی و درنتیجه افزایش پروتئین 

-هاي سهل  بخش عمده کربوهیدرات چونداردقابل متابولیسم 

 شوند لذا هاي ابتدایی پس از تغذیه تخمیر می الهضم در ساعت

اهمیت تفاوت در سرعت تخمیر در ساعات اولیه پس از 

 چهارمیزان تولید گاز از ضایعات نان در . شود میبیشتر تغذیه 

 دلیل برساعت اول بیشتر از سایر اقالم مورد آزمایش بود که 

باشد  الهضم نان خشک میتجزیه سریع مواد کربوهیدراته سهل

زیاد بودن ). 13(که با نتایج برخی تحقیقات مطابقت دارد 

 ساعت اول منجر به چهارپذیري مواد خوراکی در تجزیه

افزایش اسیدهاي چرب فرار و افزایش فشار اسمزي شکمبه 

 68/9انرژي قابل متابولیسم ضایعات نان ). 33 و 19(گردد  می

این میزان د که شمگاژول در کیلوگرم ماده خشک برآورد 

پخت، روش  روش). 3(تر از گزارش سایرین بود پایین

هاي مورد استفاده در پخت نان  برآورد، واریته گندم و افزودنی

  .باشدانرژي قابل متابولیسم در تفاوت ایجاد علل از تواند  می

                                                            
1 - Synchronization
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  تخمین انرژي قابل متابولیسم، ماده آلی قابل هضم و مقادیر اسیدهاي چرب کوتاه زنجیرمیزان گاز تولیدي،  - 5جدول 

  

  IVGP  ME  OMD  SCFA  a+bc  

  ضایعات نانوایی
a

3/57
a

7/9
a

3/51  
a

18/1  
b

5/228  
a

07/0  

2/46  دانه ذرت
bc

5/8  
c

5/43  
a

02/1  
a

7/262  
b

03/0  

7/50  دانه جو
bb

1/9  
b

1/46  
b

12/1  
c

8/220  
a

06/0  

IVGP - ساعت 24 مقدار گاز تولید شده پس از )mL/gr DM( ،ME  - انرژي قابل متابولیسم )MJ/kg DM( ،OMD - ماده  قابلیت هضم

ml/300(پذیري حداکثر پتانسیل تجزیه - a+b، ) گرم ماده خشک200 در مولمیلی(مقدار اسیدهاي چرب زنجیر کوتاه  - SCFA، (%)آلی 

mg DM(و  C -تولید گاز  نرخ )05/0 ( استدارحروف غیرمشابه معنیتفاوت میانگین متغیرهاي  ،در هر سطر .) در ساعتلیترمیلی<P.(  

  

  

  

   ساعت48هاي آزمایشی در طول روند تولید گاز نمونه - 1 شکل

   

  

افزایش وزن، خوراك مصرفی، ضریب تبدیل خوراك و 

 گزارش )6(هاي مورد آزمایش در جدول  گوسالهبازده الشه 

در تیمار افزایش وزن کل و افزایش وزن روزانه . شده است

 که ناشی ن بیشترین مقدار بود درصد ضایعات نا20مربوط به 

خشک روزانه در حیوانات این  مادهمصرف زیابد بودن از 

وراك و بازده تفاوت ضریب تبدیل خ. گروه آزمایشی بود

 بوددار  معنیهاي آزمایشی  گروهالشه حیوانات پرواري در 

)01/0<P.(  درصد ضایعات 30 حاويضریب تبدیل خوراك 

بخش ). P>01/0 (بهتر بودها  هجیرنانوایی در مقایسه با سایر 

عمده ضایعات نانوایی مصرف شده در اکثر تحقیقات، حالت 

نان که مقدار قندهاي محلول در  باتوجه به این.سوخته دارد

باشد، این قندها با لیزین موجود باند شده، باعث بروز  میزیاد 

بنابراین با تخریب لیزین موجود در . گردند میواکنش میالرد 

 ،باشد میه یکی از اسیدهاي آمینه ضروري در بدن خوراك ک

 در این اسید آمینهاحتمال این وجود دارد که مقدار کافی از 

  ).24(اختیار دام قرار نگرفته و عملکرد آن کاهش یابد 

  

  

) ساعت(زمان انکوباسیون 
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   در جیرهضایعات نانمختلف مقادیر  استفاده از در حالتهاي پرواري  گوسالهعملکرد  - 6جدول 

  

 غذاییضایعات نان در جیرهدرصد                                                              

متغیرها
0102030SEMP-value

7/20200/21993/21313/20458/27)کیلوگرم (وزن اولیه
315/0

6/38473/38933/41240/39158/45365/0  )کیلوگرم( وزن نهایی

9/18173/17040/19827/18734/32140/0)کیلوگرم( افزایش وزن کل

2/1135/1320/1244/121/0139/0)کیلوگرم( افزایش وزن روزانه

5/8748/8379/9404/857/1336/0)کیلوگرم( وزانه رماده خشک مصرفی

0/7ضریب تبدیل غذا
b

69/7
a

09/7
b

73/6
c

28/00001/0<

8/54)% (بازده الشه
b

82/52
c

17/57
a

14/58
a

41/10001/0<

  ).P>05/0 ( استدارحروف غیرمشابه تفاوت معنی با ، تفاوت میانگین متغیرهايدر هر سطر

  

 درصد ضایعات نانوایی 30 و 20 در تیمارهايبازده الشه 

 درصد ضایعات نانوایی 10 تیماردرمقایسه با تیمار شاهد و 

ضایعات مصرف سطح بهینه مقدار ). P>05/0( بهتر بود

   درصد جیره10 خشک جیره و ماده درصد 30 کمتر ازانوایی ن

 بعضی براساس .)29 و 24( شده است گزارش بنديپروار

 درصد جیره 25استفاده از ضایعات نانوایی تا گزارشات 

پذیر ثیر سوء بر عملکرد دام امکانگوسفندان پرواري بدون تأ

نان در  درصد ضایعات 30 و 20در تیمارهاي  .)12 (است

در این . یره، هزینه تولید هر کیلوگرم وزن زنده کاهش یافتج

بهتر  درصد 24 و 13تیمارها، بازده اقتصادي به ترتیب حدود 

   ).7جدول (بود 

  

  گیرينتیجه

به عنوان ضایعات نان توان از  میحاصل باتوجه به نتایج 

 استفاده )ویژه غالتبه(مواد خوراکی جایگزین براي بخشی از 

آوري و نگهداري ضایعات جمعصحیح هاي نا وش رالبته. نمود

عدم صورت  درمنجر به آلودگی قارچی می شود که نان، 

  .عوارض سوء در حیوان و انسان داردتوجه به این نکته 

  

  هاي پرواري در جیره گوسالهضایعات نانواییاستفاده از  اقتصاديبررسی - 7جدول 

ضایعات نان در جیره غذاییدرصد 

متغیرها

0102030

6980650060305550)ریال( قیمت هر کیلو جیره غذایی

49140499804275037350)ریال( وزن زنده گرمهر کیلوهزینه تولید 

1003/98113124) %(ها  جیرهنسبت بازده اقتصادي 
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 مورد استفادهمنابع                        

ثر بر ضایعات نان ؤعوامل م )1379( مهرنیا م و .بد مارسالن.  1

 . اقتصاد کشاورزي و توسعه.شهرستان ارومیه: مطالعه موردي

  .32، شماره 8سال 

) 1389(و زمانی پ .  ا.ساکی ع، . م.طباطبایی م، .افشار س . 2

تعیین اثر فراوري بر ارزش غذایی دانه جو و مقایسه ضرایب 

ع نیتروژن مناب. ثر از این فرایندأهاي متیرهجقابلیت هضم 

. پژوهش و سازندگی علوم دامی. مختلف در گوسفند مهربان

44/20)2:( 113-103 .

ر  تعیین ارزش غذایی ضایعات نان د)1381(زاده ا افضل . 3

 .علوم و صنایع کشاورزي. انتشارات دانشگاه مشهد. گوسفند

17)2:( 215-210.

  گزارش.  مرکز مطالعات گاوهاي بومی)1369(نام بی . 4

هاي تحقیقاتی در زمینه شناسایی و اصالح نژاد گاو الیتفع

معاونت . سازمان جهاد سازندگی استان تهران. بومی سرابی

  .کشاورزي و امور دام

 تخمین ناپدید )1384( و نصیري مقدم ح .مسگران مدانش . 5

اي پروتئین برخی اقالم اي و قابلیت هضم رودهشدن شکمبه

 مرحله سه نایلونی متحرك و هايخوراکی با روشهاي کیسه

 .171-182 ):2(19 . علوم و صنایع کشاورزي.آنزیمی

 بررسی نژاد )1350(و پري بیچیویچ س . ، تابش م.فرد ف . 6

. صص. 3شماره . نامه دانشکده دامپزشکیپایان. گاوان سرابی

1-13.

   و افشاري ح. ح. عزیزي م،. مینایی س،.آبادي مستاري نجف . 7

  

هاي هاي نانویی بر ویژگیبندي با فیلمثیر بستهأت )1388(

علوم تغذیه و صنایع غذایی . ارگانولپتیکی و میکروبی نان

  . 74-65 ):4(4 .ایران

 و دارایی . اعلمی م،. ح. عزیزي م،. میرزایی ح،.شمشیرساز م . 8
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Study of nutritive value of bread waste and its effect on Sarabi steers performance

A. Hasanzadeh seyedi 1, A. Hosseinkhani 2* and M. Moradi 1

(E-mail: hosseinkhani18@gmail.com)

Abstract

The chemical composition and digestibility characteristics of bread waste were determined and 

the effect of it on feedlot performance studied on 100 Sarabi steers. Dry matter, organic matter, 

ether extract, crude protein and NDF digestibility of bread waste were 87.2, 84.5, 76.7, 62.2 and 

82.9 percent, respectively. Degradability parameters of bread waste including a, b and c 

compartments were 19.5 and 74.6 percent and 0.5 percent/hour, respectively. Metabolizable energy 

(ME), organic matter digestibility (OMD) and short chain fatty acid (SCFA) amount calculated 

using gas production technique and were 9.7 MJ/kg, 51.3 percent and 1.18 ml/200 mg DM of bread 

waste respectively. The difference of feed conversion ratio and dressing percentage of carcass of the 

steers were significant (P< 0.01). The ration containing 30 percent of bread waste had the best feed 

conversion ratio (P< 0.01). 
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