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 چكيده

کیلوورم  84±2/2رأس بز تالی تیرده با میانگین وزن  21 با اس،فاده از اس،فاده از نیام کوور در جیرة بزهای تیردههدف از این تحقیقا 
هف،ه تغذیهه تهدند.    02مدت  رأسی تقسیم تدند و به 01بود. بزها به دو وروه )وروه با جیرة تاهد و وروه با جیرة حاوی نیام کوور( 

 22/07ام کوور در کل جیهرة آزمایشهی   ها از دوبخش علوفه و کنسان،ره به نسیت مساوی تویه تد. میزان نی ها براساس نیاز بزغاله جیره
هها محاسهیه تهد.     طور انفهرادی تهوزین تهدند و تغییهرات وزن آن     درصد بود. در اب،دای آزمایش و سپس هر دو هف،ه یک بار بزها به
بزههای   ویری تد. میانگین تولید تیر روزانه و درصهد چربهی آن در   همچنینا میزان تیر تولیدی به طور هف،گی و ترکییات تیر اندازه

درصد بود که تفاوت مانهاداری نداته،ند.    87/2و  24/8ورم و  221و 221ترتیب  حاوی نیام کوور بهتاهد و جیرة تغذیه تده با جیرة 
همچنینا ترکییات تیر )چربیا پروتئینا خاکس،را مادة جامد و مادة جامد فاقد چربی( تحت تأثیر جیره قرار نگرفت. وزن بدن بزها در 

ایش و نیز بین دو وروه آزمایشی تفاوت ماناداری نداتت. هزینة تمام تدة خورا  و نیز هزینة تولید تیر بزهای تغذیه طول دورة آزم
درصد در جیهرة   21توان به میزان  از نیام کوور می اتر بود. بنابراین درصد نسیت به وروه تاهد ارزان 21تده با جیرة حاوی نیام کوور 
 کرد و هزینة تغذیه را کاهش داد.غذایی بزهای دات،ی اس،فاده 

 بز تالیا تولید تیرا عملکردا نیام کوور ها: واژه كلید
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 مقدمه

طههور وسهه،رده در عملیههات تثییههت  یکههی از ویاهههانی کههه بههه

تود کوهور پاکسه،انی    زدایی اس،فاده می های روان و بیابان تن

از تیهرة   Prosopis julifloraاست. ایهن ویهاه بها نهام علمهی      

سهههههه میموزاو زیرتیهههههرة  (Leguminosae)ینهههههوز لگوم

(Mimosoideae )امهها در  او بههومی آمریکههای جنههوبی اسههت

بسیاری از مناطق ورمسهیر جوهان وسه،رش یاف،هه اسهت. در      

ههای   و در ایهران بهه نهام   ( Mesquite)انگلیسی بنام مسکویت

تناسند.این ویاه با ههدف جلهوویری    کرت دریایی و سمر می

د فضای سیز و احیای مراتع در منهاطق  از فرسایش بادیا ایجا

[. تاخ و بر  2وسیای از جنوب ایران وس،رش یاف،ه است ]

انیوه و نیام این وونه از درخ،انا منیع علوفهه در طهول فصهل    

ویهرد   ها به ویوه بز و ووسفند قرار می   خشک برای چرای دام

[. سطح پوتش آن در نهواحی جنهوب کشهور حهدود     2و 0]

تود و اس،اداد تولید نیام سهاالنة   رآورد میهزار هک،ار ب 061

[ کهه  2تهود]  هزار تن بهرآورد مهی   411تا  811آن نیز حدود 

 [.  0تواند منیای غذایی در تغذیة دام مصرف تود] می

سرتههاخة ایههن درخههت حههاوی پههروتئین چشههمگیر و 

و  2اسیدهای آمینة رروری با قابلیت هضهم بهاال اسهت ]   

لکالوئیهدیا فالونیهدها و   دلیل وجود ترکییهات آ  [ا اما به2

ههای سهیز و جهوان آن     ههاا تهاخه   هها و تهرپن   پلی فنهول 

کننهد   ها از آن تغذیه نمهی  خوتخورا  نیوده و ماموالً دام

رغهم وجهود    [. اما از نیهام رسهیده و خشهک آن علهی    02]

ای تهها حههدودی تغذیههه   ترکییههات ثانویههه و رههد تغذیههه 

حهاوی   کووردرخت نیام هاا  [. براساس وزارش6کنند] می

ههها  درصههد پههروتئین خههام اسههت کههه بههرای دام  04تهها  7

خشهک   خورا  بهوده و در منهاطق خشهک و نیمهه     شخو

تههود و  اسهه،فاده مههینشههخوارکنندوان در تغذیههة  آمریکهها

عنوان خوراکی حاوی نی،روژنا انرژیا وی،هامین و مهواد    به

[. نیهام کوهور   01تود ] مادنی با قیمت ارزان محسوب می

ها  ریزد که برای چرای دام رخت میپس از رسیدنا پای د

آوری کهرده   توان آن را جمع تود. همچنینا می اس،فاده می

[. 21و06و در جیههرة غههذایی دام و طیههور اسهه،فاده کههرد ]

درصهد و غلظهت    71میزان مادة خشک نیام کوور حهدود  

پروتئینا خاکس،ر خاما چربهی خهاما الیهاف خهاما الیهاف      

ترتیهب   فسهفر آن بهه   نامحلول در تویندة خنثیا کلسیم و

 03/1و  43/1ا 03/87ا 62/81ا 24/0ا 21/2ا 27/02

قابلیهت  [. 2درصد در مادة خشک وهزارش تهده اسهت ]   

کوهور   ةآلهی دانه   ةمهاد و  خشهک  ةمهاد بهرون تنهی   هضم 

درصد و انرژی قابل م،ابولیسهم   12/27و  42/30ترتیب  به

 [. 4مگاژول در کیلوورم وزارش تده است ] 4/02آن نیز 

ههای   به نسیتآسیاب تده  کووراز نیام هشی که در پوو

در کنسان،رة واوهای تهیرده اسه،فاده   درصد  81و 02 صفرا

[. در 3تههدا عملکههرد تولیههدا تحههت تههأثیر قههرار نگرفههت] 

 2/22و  02ا 2/2ههای   آزمایشی کهه نیهام کوهور بهه نسهیت     

های پرواری آزمایش تدا در مقایسه بها   درصد در جیرة بره

د پهرواری و خصوصهیات التهه آثهار     جیرة تاهد بر عملکر

در آزمایشی نیام کوور پاکس،انی خرد [. 8نامطلوب نداتت ]

و  21ا 01های  م،ر( به نسیت تده )قطاات نیم تا یک سان،ی

های عمانی جایگزین علوفه تد.  درصد در تغذیة بزغاله 81

درصد کهل مهادة خشهک سهیب      21همچنین مصرف آن تا 

دیل غهذایی تهد و بهر    بویود خورا  مصرفی و رریب تیه 

[. در 06کمیت و کیفیت الته نیهز اثهر نهامطلوب نداتهت ]    

ا 21ا 01آزمایش دیگری که نیام کوور پاکسه،انی بهه میهزان    

ههای   درصد در بخش کنسان،ره جیرة غذایی بزغاله 41و  81

ماهه بررسی تدا از نظر افهزایش وزنا رهریب    02تش تا 

التهه و   تیدیل خورا ا خصوصیات کمّی و کیفهی اجهزای  

ههای   ههای خهوراکی و غیرخهوراکیا بهین وهروه      نیز آالیش

 [.  08آزمایشی تفاوت ماناداری مشاهده نشد ]

وهرم در   811ا 021به میهزان  کوور نیام همچنینا تغذیة 

هههای مههاده  روز همههراه بهها علوفههه ارزن در تغذیههة بزغالههه 

 421ها ندات،ه استا اما مصهرف  آثارنامطلوب برعملکرد آن
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ش تدید در مصهرف خهورا  تهد و رتهد     ورم سیب کاه

حهال   [. بها ایهن  00ها و بازده غذایی را نیز کاهش داد] بزغاله

ههای   مصرف مقادیر مخ،لف نیام کوور اثهری بهر فراسهنجه   

هههای  طههورکلی پههووهش بهههههها نشههان نههداد.  خههونی بزغالههه

محههدودی در زمینههة اسهه،فاده از نیههام کوههور در تغذیههة     

ن،هایج نهاهمگنی نیهز    نشخوارکنندوان انجام تهده اسهت و   

وزارش تده است. با توجه به وس،رش این ویاه در منطقهة  

جنوبی کشور و نیهز محهدودیت منهابع خهورا  در منهاطق      

اس،فاده از نیام کوور مزبورا پووهش حارر با هدف بررسی 

و تایین اثهر آن   پاکس،انی در جیرةغذایی بزهای تیرده تالی

 رفت.برعملکرد تولید و ترکییات تیر انجام و

 

 ها مواد و روش

دهی )خرداد و تیهر( از   نیام خشک کوور در طول فصل میوه

سه منطقة )بندرعیاسا میناب و جاسک( به میزان یهک تهن   

آوری و به محل آزمایش ان،قال داده تد و بها اسه،فاده    جمع

م،ری خرد تهد. از مخلهوط    از آسیاب به قطاات یک سان،ی

ویری تد  اندازهی آن برداری و ترکییات تیمیای حاصل نمونه

 (.0)جدول

کنسان،رة آزمایشی با اس،فاده از نیام کوورا خرمای وازده 

و سایر مواد خوراکی رایج تویهه تهد. کنسهان،ره تهاهد یها      

همان کنسان،ره تجاری نیز از کارخانة خورا  دام تویه تهد  

)ترکییات تهیمیایی آن نیهزاز کارخانهه اخهذ تهده اسهت(.       

ی خههورا  آزمایشههی نیههز در ههها ترکیههب تههیمیایی نمونههه

ویری و انهرژی   [ اندازه7آزمایشگاه براساس روش مرسوم ]

هها محاسهیه تهد. اطالعهات مربهوط بهه        م،ابولیسهم آن  قابل

[. 7آمده اسهت ]  2های غذایی در جدول  ها و جیره کنسان،ره

 1/84±2/2رأس بز تیرده تالی بها میهانگین وزن    21تاداد 

یس،گاه پرورش بز تهالی  کیلوورم و سن حدود سه سال در ا

سازمان جواد کشاورزی اس،ان هرمزوان واقع در تورسه،ان  

رأسی تقسهیم و   01بندرعیاس ان،خاب تدند و به دو وروه 

 2×2های آزمایشی )هر دو رأس در یک جایگاه(  در جایگاه

های غذایی به نسیت مساوی از  جیرهم،رمربای توزیع تدند.

و مقدار خهورا  مهورد    علوفه )یونجه( و کنسان،ره تویه تد

نیاز براساس وزن بدن و تیر تولیدی محاسیه تد و طی دو 

( در اخ،یار بزهها قهرار   11 06و  11 3وعده در روز )ساعت

مانهد خهورا  نیهز صهیح روز باهدا قیهل از        داده تد. پهس 

آوری و توزین تد. آب به صورت آزاد  خورا  دادنا جمع

 02بهه مهدت    در اخ،یار هر دو وروه قرار داتهت. آزمهایش  

هف،ه به طول انجامید که طهی آنا تهوزین بزهها در اب،هدای     

 دورة آزمایش و هر دو هف،ه یک بار انجام تد.

 

 های آزمايشي ههای مورد استفاده در جیر  کتركیبات شیمیايي )درصد( خورا. 1جدول 

 کنسان،ره تجاری یونجه خرمای وازده نیام کوور مادة مغذی)درصد(

 3/70 2/74 2/36 4/33 مادة خشک

 2/04 22/02 2/4 4/02 پروتئین خام

 7/28 2/84 2/07 2/20 فییر نامحلول در تویندة اسیدی

 2/82 63/42 2/84 03/87 فییر نامحلول در تویندة خنثی

 61/83 02/82 11/40 20/42 کربوهیدرات غیرساخ،مانی

 11/2 8/0 0/0 20/0 چربی خام

 00 6/3 8 2/4 خاکس،ر خام

 0/0 4/0 23/1 12/0 کلسیم

 46/1 26/1 2/1 02/1 فسفر
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میزان خورا  مصرفی روزانهه ثیهت تهد و مقهدار تهیر      

ها قیهل و باهداز    بزغالهتفاوت وزن تولیدی بزها نیز از طریق 

دقیقههه و دوتههش توسههط کههارور  81تههیرخوری بههه مههدت 

ویری تد. هردو هف،ه یک بهار از تهیر    دامداری انجام واندازه

اری تهد و ترکییهات تهیر تهامل چربهی خهام       برد بزها نمونه

-Ekomilk, Milkana, Kam98)ٍ (وسیلة دسه،گاه اکومیلهک   به

2A وسیلة دس،گاه اتوماتیهک   با روش کجدال بها پروتئین خام

(Gerhadt,VAP 50 و )   مواد جامد تیر در آزمایشهگاه تایهین

تجزیه  SASافزار   دست آمده با اس،فاده از نرم های به تد. داده

 [.22]مقایسه تدند   tآزمونکمک  و به

 

 خشک( ةجیره)درصد در ماد. مواد خوراكي و تركیب شیمیايي 2جدول 

 کنسان،ره آزمایشی کنسان،ره تاهد

 درصد مواد خوراکی درصد مواد خوراکی

 2/83 نیام کوور        02 جو       

 23 خرمای وازده 02 پیت نیشکر

 22   سیوس وندم     82 سیوس وندم      

 6 کنجالة تخم پنیه     3 ذرت    

 0 اوره     2 کنجالة کلزا

 2/1 مکمل وی،امینی   2 کنجالة سویا

 2/1 نمک 2 خرمای وازده

 2/1 مکمل مادنی 6 رایاات پس،ه

 - - 0 کربنات کلسیم

 - - 2 بن،ونیت

 - - 0 نمک

    

    کنسان،رهترکیب مغذی 

 21/04 - 18/04 پروتئین خام )درصد(

 46/2 - 41/2 انرژی قابل م،ابولیسم )مگاکالری در کیلوورم(

 68/1 - 26/1 کلسیم )درصد(

 28/1 - 20/1 فسفر )درصد(

    0کل جیرهترکیب مغذی 

 21/04 - 64/04 پروتئین خام )درصد(

 23/2 - 22/2 )مگاکالری در کیلوورم(2انرژی قابل م،ابولیسم

 77/1 - 73/1 کلسیم )درصد(

 41/1 - 87/1 فر )درصد(فس

 ..درصد کنسان،ره در هر جیره بود 21درصد یونجة خشک و  21. کل جیره تامل 0

 .. انرژی قابل م،ابولیسم براساس محاسیه بدست آمد2
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 نتایج و بحث 

آوری تههده از زیههر  میههزان مههادة خشههک نیههام کوههور جمههع

به حد کافی (. این میزان 0درصد بود )جدول  4/33درخ،ان

تهوان آن را بهرای طهوالنی مهدت      نحهوی مهی   استا بهه باال 

هها مصهرف کهرد. میهزان      تدریج در جیرة دام نگوداری و به

پههروتئین خههام نیههز در ایههن مههادة خههوراکی قابههل توجههه   

تواند اح،یاجات بزهای تهیری را   درصد( بوده که می4/02)

های الیافی  [. میزان خاکس،ر و بخش03به خوبی تأمین کند ]

ویهوه فییهر    نامحلول در تهویندة خنثهی و بهه   آن تامل فییر 

مراتب از یونجة خشک کم،ر  نامحلول در تویندة اسیدی به

استا اما کربوهیدرات غیرسهاخ،مانی در حهد چشهمگیری    

( باالتر از یونجهه اسهت. بنهابراینا    02/82در مقابل  20/42)

پذیری و انرژی قابهل م،ابولیسهم نیهام     رود ووارش ان،ظار می

م،ابولیسم نیام کوهور   باالتر باتد. انرژی قابل کوور از یونجه

در  82/2آوری تههده از خوزسهه،ان بههاالتراز یونجههه ) جمههع

[. میههزان 8مگاکههالری در کیلههوورم( اسههت ]  18/2مقابههل 

[ و 8درصهد ]  08پروتئین خام نیام کوور منطقهة خوزسه،ان   

[ وزارش تده اسهت کهه   08درصد ] 23/02در ترق آفریقا 

وهش تفاوت چندانی ندارد. در حالی که های این پو با یاف،ه

[ا در 04درصهد ]  2/03میزان پهروتئین نیهام کوهور در کنیها     

درصهد   6/04[ و در اتیهوپی  00درصد ] 8/03راجس،ان هند 

 [ وزارش تده است.   02]

اطالعات مربهوط بهه میهانگین وزن اولیهها وزن نوهایی و      

نشهان داده تهده    8مصرف خورا  روزانة بزهها در جهدول   

میانگین وزن اولیه بزها بین دو وروه تاهد و آزمایشهی   است.

تفاوت ماناداری نداتت و در پایهان دورة آزمهایش نیهز وزن    

بزها تغییر چندانی نسهیت بهه وزن اولیهه نداتهت و بهین دو      

وروه نیز تفاوت ماناداری مشاهده نشد. وزارش تهده اسهت   

درصد بخش کنسان،ره جیرة غذایی بزها بها   21که جایگزینی 

نیام کوور اثر ماناداری بر تغییرات وزن زنهده و ام،یهاز بهدنی    

این درحالی است کهه براسهاس وهزارش    [. 24ندات،ه است ]

ورم نیام کوهور بهه بزههای مهادة جهوانا       421دیگریا تغذیة 

همراه علوفة خشکا سیب کاهش میزان رتهد )در مقایسهه    به

سه،انی  [. در آزمایشی که نیام کوور پاک02با جیره تاهد( تد ]

درصد در بخهش کنسهان،رة جیهرة     41و  81ا 21ا 01به میزان 

ماهه بررسی تدا از نظهر افهزایش    02تا  6های  غذایی بزغاله

های آزمایشی تفاوت ماناداری مشهاهده نشهد    وزنا بین وروه

ههای   مصرف این مادة خوراکی در بخش کنسان،ره بهره [. 08]

بهر عملکهرد   پرواری نیز نسیت به جیرة تاهد اثهر مانهاداری   

 [.20پروار ندات،ه است ]
 

 

 

 

 بزهای تحت آزمايش  ةخشک مصرفي )بر حسب كیلوگرم( روزان ةمیانگین وزن اولیه، وزن نهايي و ماد. 3جدول

 صفت
 SEM تاهد آزمایشی

 tآزمون 

t مقدار P value 

 08/1 27/0 2/1 62/84 20/88 وزن اولیه 

 01/1 24/0 41/1 22/82 23/84 وزن نوایی  

 02/1 22/1 12/1 22/0 47/0 مصرفیخشک  ةماد

:SEM خطای اس،اندارد میانگین 
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میههانگین مههادة خشههک مصههرفی روزانههه بههرای بزهههای 

و  22/0ترتیهب   کنندة جیهره تهاهد و آزمایشهی بهه     دریافت

کیلوورم به ازاء هر رأس بود که تفاوت ماناداری بها   471/0

ام کوور در جیهرة  هم ندات،ند. در خصوص اثر اس،فاده از نی

ههای محهدودی انجهام     غذایی بر مصرف خورا ا پهووهش 

خهوانی نهدارد.    ها باضاً با هم هم تده است که اطالعات آن

و  81ا 21ا 01در آزمایشی که نیام کوور پاکس،انی به میهزان  

تها   6ههای   درصد در بخش کنسان،ره جیرة غذایی بزغاله 41

در  ماهههه بررسههی تههدا میههزان مصههرف مههادة خشههک  02

های حاوی نیام کوور بهاالتر بهود کهه تها حهدودی بها        جیره

[. در آزمایش دیگری کهه  08خوانی دارد] وزارش حارر هم

م،ری(  نیام کوور پاکس،انی خرد تده )قطاات پنج تا ده میلی

درصد به جای علوفه در تغذیة  81و  21ا 01های  به نسیت

نا درصهد آ  21و  01های عمانی اس،فاده تدا سهطح   بزغاله

مصرف خورا  را افزایش داد که با ایهن وهزارش مطابقهت    

[. در آزمایشی کهه بزههای مهاده جهوان عهالوه بهر       02دارد]

ورم در روز  421و  811ا 021نیام کوورا به میزان علوفها با 

تغذیه تدندا میزان کل ماده خشک مصرفی م،غیر بهود. بهه   

ورم در روز اثری بر میزان مصهرف   021نحوی که مصرف 

ورم در روز سیب کاهش مالیم و  811ا  نداتتا اما خور

 [. 02ورم سیب کاهش تدید خورا  مصرفی تد ] 421

همچنینا وزارش تده است که با مصرف نیام کوور بهه  

درصهد   21دو صورت خرد تده و یا خرد نشدها به میهزان  

 27/4تها    28/4در کنسان،ره بزهاا میهزان مصهرف خهورا     

جیهره تهاهد تفهاوت مانهاداری     درصد وزن بدن بود که با 

[. دربارة ووسفند نیز وهزارش تهده اسهت کهه     24نداتت ]

وهرم در کیلهوورم    221و  022مصرف نیام کوور به میهزان  

جیره )به جای جهو( مهیش تهیردها میهزان مهادة خشهک و       

انههرژی قابههل م،ابولیسههم دریههاف،ی تفههاوتی نشههان نههداد و   

ثیر قهرار  پذیری مادة خشک و مادة آلی نیز تحت تها  ووارش

و  81نیام کوور بهه نسهیت   [. همچنینا مصرف 07نگرفت ]

درصد در کنسان،ره )براساس جو و کنجالة سهویا( و بهه    41

درصد در کل جیره غذایی ووسفند نر بهالغ   02و  01نسیت 

اثری بر میزان خهورا  مصهرفی روزانهه نداتهت. قابلیهتا      

 های تکمیه )اسیدهای ها و فراسنجه هضم مواد مغذی جیره

( نیز تحت تاثیر قرار نگرفت pHچرب فرارا نی،روژن کل و 

درصد نیام کوور به جهای   21و  81ا 21ا 01[. مصرف 00]

درصهد کهل جیهره(     42سیوس وندم در بخهش کنسهان،ره )  

جیرة واوهای تیرده آمیخ،ه نیز اثری بهر میهزان خهورا  و    

 [.   02و2مواد مغذی دریاف،ی روزانه نداتت ]

تهده   های مطالاه ذکر تده و وزارشبا توجه به مطالب 

طور قطع بیان کرد که نیهام کوهورا اثهر محهدود      توان به نمی

کننده بر مصرف خهورا  داردا بلکهه بهه     کننده و یا تحریک

ا ترکییهات  عواملی مانند میزان ترکییات محدود کننده تامل

توانهد اثهر    و آلکالوئیدها بس،گی دارد که مهی فنولیکا تانن

پذیری و همچنین  مصرف خورا ا ووارش محدود کننده بر

[. طی آزمایشی کهه  22آثار نامطلوب بر حیوان دات،ه باتد ]

درصهد در جیهرة    71و  61ا 81ههای   نیام کوهور بهه نسهیت   

مدت نه ماه آزمهایش تهدا مشهخن تهد کهه       غذایی بز به

درصههد نیههام کوههور بههه   71و  61کننههده  بزهههای دریافههت

ه هر حال با مهدیریت  [. ب26های عصیی می،ال تدند ] آسیب

آوریا نسهیت مصهرف در    مرحلهه برداتهتا عمهل   مناسب 

تهوان از ایهن    جیرها نوع جیرة غذایی و مدیریت تغذیهه مهی  

ا میهانگین  4[. مطابق جهدول  06مادة خوراکی اس،فاده کرد ]

مقدار تیرتولیدی روزانة بزهای تغذیه تده با جیره حهاوی  

و  221ترتیهب   نیام کوور و جیره حاوی کنسان،ره تجاری بهه 

ورم بود که تفاوت مانهاداری بهین دو وهروه مشهاهده      221

نشد. از نظر ترکییات تیر نیز بهین بزههای تغذیهه تهده بها      

 جیرة تاهد و آزمایشی تفاوت ماناداری وجود نداتت.
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 میانگین تولید و تركیب شیر روزانه بزهای تحت آزمايش .4جدول

 SEM تاهد آزمایشی صفت

 tآزمون 

 t P valueار مقد

 24/1 20/0 13/00 221 221 )ورم( تیر تولیدی

 28/1 01/8 02/7 471 241 )ورم(تیر تصحیح تده

 74/1 02/1 22/1 36/02 30/02 درصد()مواد جامد تیر

 24/1 28/0 01/1 24/8 87/2 درصد()چربی تیر

 02/1 47/0 12/1 82/8 20/8 درصد(پروتئین تیر)

 04/1 28/2 12/1 23/1 62/1 درصد(خاکس،ر تیر)

 78/1 13/1 28/1 2/7 2/7 درصد() بدون چربی جامد مواد

:SEM خطای اس،اندارد میانگین 
 

های تهیرده   درخصوص مصرف نیام کوور در تغذیة دام

اطالعات بسیار محدود است. طی پووهشی که نیام کوور با 

ورم در کیلهوورم جیهره )بهه جهای      221و  022های  نسیت

های تیرده آواسی مصرف تهدا میهزان    میشجو( در تغذیه 

ورم نیام کوهور نسهیت    221ها با مصرف  تیر تولیدی میش

های  به دو جیرة دیگر افزایش یافت و وزن از تیرویری بره

درصهد نیهام کوهور دریافهت     22هایی که جیرة حهاوی   میش

کردندا باالتر از سایر تیمارهها بهود. امها ترکیهب تهیر بهین       

[. در 07وت مانههاداری نداتههت]هههای آزمایشههی تفهها وههروه

 21و  81ا 21ا 01ههای    آزمایشی که نیهام کوهور بهه نسهیت    

درصهد   42درصد به جای سیوس وندم در بخش کنسان،ره )

کل جیره( جیرة واوههای تهیرده آمیخ،هه اسه،فاده تهد. بها       

درصد نیام کوورا میزان تیر افزایش یافهتا امها    01مصرف 

یب کهاهش تولیهد   درصد نیام کوهور سه   21کنسان،ره حاوی 

ههای   تیر تدا با این حال ترکیب تهیر تحهت تهأثیر جیهره    

ن،ایج مشابوی درخصهوص اثهر   [. 02آزمایشی قرار نگرفت ]

درصدا به جای مواد م،هراکم رایهجا   81مصرف نیام کوور تا 

در جیرة غذایی واو تیرده بومی بر میزان تولیهد و ترکیهب   

 [.  22تیر وزارش تده است ]

ای پووهش حارر بیانگر این اسهت کهه   ه بنابراینا یاف،ه

خورا  حاوی نیام کوور مشابه کنسان،ره تجاریا اح،یاجات 

توانهد جهایگزین    غذایی بزها را تأمین کهرده اسهت کهه مهی    

مناسیی برای کنسان،ره تجاری در جیرة بزهای تیرده باتهد.  

از نظر هزینة خورا ا ن،ایج آزمایش حارهر نشهان داد کهه    

وورم کنسهان،ره تجهاری و کنسهان،ره    قیمت تمام تدة هر کیل

ترتیهب    ( بهه 0872حاوی نیام کوور )براسهاس قیمهت سهال    

ریال بود. با توجه به این کهه جیهرة غهذایی     8406و  6826

 21درصد یونجهه و   21تده در این آزمایش حاوی  اس،فاده

درصد  21درصد کنسان،ره بودا قیمت جیرة آزمایشی حدود 

به همین ترتیهب هزینهة تغذیهه     تر از جیرة تاهد بود. ارزان

 21برای هرکیلوورم تیر تولیدی با مصرف جیرة آزمایشهی  

درصد کاهش یافت. دربارة هزینة تغذیه در ن،یجهة مصهرف   

ها بسیار محدود اسهتا بها مصهرف نیهام      نیام کوور وزارش

ورم در کیلوورم جیهره )بهه    221و  022های  کوور با نسیت

ینة تغذیهه نسهیت بهه    های تیرده آواسی هز جای جو( میش

[. همچنهینا وهزارش تهده    07جیرة تاهد کهاهش یافهت ]  

است که اس،فاده از نیام کوور در جیرة غذایی بزهای تیرده 

[ 28سیب کاهش هزینة تغذیه به ازاء هرکیلوورم تیر تهد ] 

 های پووهش حارر مطابقت دارد. که با یاف،ه

های این مطالاها خهورا  حهاوی نیهام     با توجه به یاف،ه
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کل مادة خشک جیرة غذایی بزههای   22/07کوور به نسیت 

تیرده مشابه کنسان،ره تجهاریا اح،یاجهات غهذایی بزهها را     

تأمین کرده است و اثهری نهامطلوبی بهر مصهرف اخ،یهاری      

در جیهرة  از آن خورا  و عملکرد تیردهی ندارد. اسه،فاده  

غذاییا هزینة تغذیه و در ن،یجه هزینة خورا  مصهرفی بهه   

واحد تیر تولیدیا نسیت به جیرة تاهدا به میزان ازای هر 

دهد. بنابراینا با توجه به وس،رش این  درصد کاهش می 21

درخت در جنوب کشور و تولید ساالنه حجهم چشهمگیری   

تهوان از آن در تغذیهة نشهخوارکنندوان     از این محصولا می

حهال تایهین میهزان بوینهة آن در      کوچک اس،فاده کرد. با این

ای دات،ی و در حال رتهد و آثهار مصهرف بلنهد     ه جیرة دام

 مدت آن نیاز به بررسی بیش،ری دارد.  
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Abstract 

The aim of this study was to examine use of Prosopis julifora pods (PJP) in lactating goats (twenty 

lactating Tali goats with body weight mean of 34±2.5 kg) diet. Goats were divided in two groups )ten 

heads per each), one group with control diet and the other group with Prosopis julifora and fed for 12 

weeks. Diets were prepared based on goats’ requirements from both forage and concentrate with equal 

proportion. PJP rate in total experimental diet was 19.25%. Animals were weighed individually the 

beginning of the trial and every two weeks until the end of period. Their weight changes were calculated. 

Also, their weekly milk production rate and milk compositions were determined. The average daily milk 

yield and milk fat percent in fed goats with control diet and PJP diet was 550 and 570g, and 3.24% and 

2.39%, respectively that weren’t statistically different. Milk compositions (fat, protein, ash, solid material 

and solid material without fat) weren’t affected by the diet. The body weight during experimental period, 

also between two groups was not different statistically. Total cost of feed and milk production of fed 

goats with 20% PJP diet was cheaper than control group. Therefore, PJP can be used as a feedstuff up to 

20 % in lactating goats’ diet and reduce nutrition cost. 

Keywords: milk, performance, pods, Prosopis juliflora, tali goats. 
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