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 هضم قابلیت و عملکرد بر جیره در پسته شده  گیری تانن فرعی محصول مختلف سطوح از استفاده تأثیر

 پرواری های بره در مغذی مواد

 
 4بیدآبادی شیرانی فرهاد و 2قورچی تقی ،3یزدانی احمدرضا ،2نژاد تربتی محمد نور ،1کشفی حامد*

 گرگان طبیعی منابع و کشاورزی علوم دانشگاه استادیار4و  دانشیار3 ،استاد2 دام، تغذیه یدکتر دانشجوی1

  15/7/96 پذیرش: تاریخ ؛15/1/96 دریافت: تاریخ

 چکیده

 دام تغذیه در اخیر های لسا در که است کشاورزی جانبی های فرآورده از یکی پسته فرعی محصوالت هدف: و سابقه

 پسته ضایعات که است این دهنده نشان محصوالت این روی بر شده انجام ددعمت تحقیقات است. شده استفاده مورد

 سطوح اثرات ارزیابی منظور به مطالعه این .گردد استفاده نشخوارکننده حیوانات خوراک از بخشی عنوان به تواند می

 آلی، ماده خشک، ماده هضم قابلیت و عملکرد بر پرواری های بره جیره در پسته دهش گیری تانن فرعی محصول مختلف

 گرفت. صورت خام پروتئین و جیره فیبر

 شد. استفاده کیلوگرم 6/30±5/1 وزن میانگین با افشاری نر بره رأس 24 تعداد آزمایش این برای ها: روش و مواد

 این گرفت. قرار تیمار هر در )تکرار( بره 6 که ای گونه به شدند یمتقس آزمایشی تیمارهای بین تصادفی طور به ها بره

-2 پسته شده گیری تانن فرعی محصول بدون جیره یا شاهد -1 شامل: تیمار 4 با تصادفی کامل طرح قالب در آزمایش

 هشد گیری تانن فرعی محصول درصد 20 حاوی جیره -3 پسته شده گیری تانن فرعی محصول درصد 10 حاوی جیره

 84 و روزه 14 دهی عادت دوره یک شد. انجام پسته شده گیری تانن فرعی محصول درصد 30 حاوی جیره -4 و پسته

 وزن افزایش میانگین شامل عملکردی صفات دوره طول در شد. گرفته نظر در طرح این برای آزمایش دوره روز

 مغذی مواد هضم قابلیت همچنین .شد گیری زهاندا نهایی وزن و تبدیل ضریب روزانه، مصرفی خوراک میزان روزانه،

  شد. نتعیی اسید در نامحلول خاکستر گیری اندازه طریق از و مدفوع های نمونه آوری جمع با روز 5 مدت به 75 روز در

 خوراک بر داری معنی تأثیر پسته شده گیری تانن فرعی محصول مختلف سطوح که داد نشان آزمایش نتایج ها: یافته

 حاوی تیمار به مربوط مصرفی خوراک میزان بیشترین آزمایشی تیمارهای بین در (.>05/0P) داشتند زانهرو مصرفی

 فرعی فرآورده این از درصد 30 حاوی تیمار به مربوط میزان کمترین و پسته شده گیری تانن فرعی محصول درصد 20

 داشت داری معنی تأثیر غذایی یلتبد ضریب بر پسته، شده گیری تانن فرعی محصول مختلف سطوح بود. پسته

(05/0P<.) و داشت وجود داری معنی اختالف تبدیل ضریب نظر از تیمارها مابقی و درصد 10 تیمار میانگین بین 

 ضریب میزان بهترین و کمترین و پسته شده گیری تانن فرعی محصول 10 با تیمار به مربوط تبدیل ضریب بیشترین

 وزن افزایش بر پسته شده گیری تانن فرعی محصول مختلف سطوح تأثیر بود. درصد 20 حاوی تیمار به مربوط تبدیل
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 نهایی وزن بر پسته شده گیری تانن فرعی محصول مختلف سطوح تأثیر (.>05/0P) بود دار معنی آماری نظر از روزانه

 تیمارهای .داشت وجود ریدا معنی اختالف نهایی وزن نظر از تیمارها میانگین بین و بود دار معنی پرواری های بره

 در نامحلول فیبر و خام پروتئین آلی، ماده هضم قابلیت امّا نداشتند، خشک ماده هضم قابلیت بر تأثیری آزمایشی

 (.>05/0P) گرفت قرار آزمایشی های جیره تأثیر تحت خنثی شوینده

 های بره جیره در درصد 20 سطح تا پسته شده گیری تانن فرعی محصول مطالعه، این های یافته اساس بر گیری: نتیجه

  شود. استفاده تواند می عملکرد بر نامطلوب تأثیر بدون پرواری

 

 هضم قابلیت تبدیل، ضریب پرواربندی، تانن، فرعی، محصول کلیدی: های واژه

 

 مقدمه

 از .نمود یبند دسته رایج های علوفه ردیف در توان می را پسته فرعی محصوالت شده، انجام های پژوهش اساس بر

 غنی نسبتاً فرعی فرآورده این نیز روی و مس منیزیم، کلسیم، پتاسیم، خصوص به دام، موردنیاز معدنی عناصر نظر

 مصرف چرخه وارد اخیر سال چند در که است کشاورزی های ماند پس از یکی پسته فرعی تمحصوال (.7) است

 خشک ماده میزان بوده، تر صورت به شود می خارج ولیدت خط از وقتی فرعی فرآورده این .است شده ها دام خوراک

 21/16±55/0 شامل پسته فرعی محصول شیمیایی ترکیب (.20) است متغیر درصد 34 تا 30 بین فرعی فرآورده این

 ±53/0 و خنثی شوینده در نامحلول الیاف درصد 25±01/0 خام، چربی درصد 32/6 ±88/0 خام، پروتئین درصد

 از باالیی سطوح حاوی پسته فرعی محصول همچنین، (.2) است اسیدی شوینده در نامحلول الیاف درصد 37/20

 ها دام در متعددی مشکالت آمدن وجود به باعث حیوانات وسیله به آن مصرف که است تانن و فنولیک ترکیبات

 تانن درصد 5/3-5/4 و کل یفنول ترکیبات درصد 5/7-5/9 شامل پسته فرعی محصول فنولیک ترکیبات (.13) شود می

 یبقایا که است آن از یحاک دام یغذای جیره در پسته یهاماند پس از استفاده زمینه در زیادی های پژوهش (.4) است

 اگر وجود این با (.24 ،7) است محدود آن مصرف مقدار اما نمود مصرف نشخوارکنندگان تغذیه در توان یم را پسته

 از استفاده (.6) بود خواهد خورداربر توجهی قابل یغذای ارزش از بگیرد رقرا مصرف مورد پایه خوراک با همراه

 نمود مصرف یغذای جیره در یمحدود حد در را آن توان یم که داد نشان ی،شیر گاو تغذیه در پسته فرعی محصوالت

 هزار 384 ودحد متوسط طور به کنی پاک تهپس فرعی محصوالت مقدار (،24) موجود اطالعات اساس بر (.14 و 8 ،3)

 ماده تن هزار 137 معادل یرقم الهس هر خشک، ماده درصد 33 بودن دارا احتساب با که شود می  برآورد سال در تن

 ی،غذای ارزش تعیین کشور، در دام خوراک کمبود و ای علوفه منبع محدودیت به توجه با . شود یم شامل را خشک

 استفاده (.7) است اهمیت دارای دام خوراک عنوان به فرعی حصوالتم این از بهینه استفاده و ینگهدار مناسب نحوه

 مشکالت و یطمح یآلودگ کاهش خوراک، ینههز کاهش باعث نشخوارکنندگان یهتغذ در پسته فرعی محصول از

 پسته یفرع محصوالت از استفاده که دادند گزارش (2012) یاثیغ و یاننوروز راستا، همین در (.25) شود یم مربوطه

 یمعدن مواد یمحتوا و عملکرد رب یجانب عوارض گونه یچه بدون تواند، یم یپروار های بره جیره در درصد 30 تا

 .(17) گیرد قرار استفاده مورد بره الشه گوشت
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 نر های بره عملکردی صفات بر را پسته شده خشک فرعی محصول اثرات (2008) همکاران و مهدوی همچنین

 داری معنی تفاوت مختلف تیمارهای بین مصرفی خشک ماده که کردند گیری نتیجه چنین و کردند بررسی افشاری

 جای به پسته فرعی محصول مختلف سطوح جایگزینی اثرات بررسی با (2013) همکاران و رحیمی .(11) ندارد

 در خوراک مصرف بر منفی تأثیر ها جیره خشک ماده درصد 30 سطح تا پسته پوست از استفاده که دادند نشان یونجه

 (.18) ندارد بلوچی نر های بره

 6 از کمتر) کم سطح در پسته یفرع محصوالت یهتغذ که شد گزارش (2012) همکاران و مختارپور همطالع در

 و یشاکر .(15) ردندا عملکرد و شکمبه در هضم یر،تخم بر یجانب عوارض گونه هیچ (درصد 15) متوسط ویا (درصد

 خوراک مصرف بر یمنف تأثیر پسته یفرع محصول درصد 20 از باالتر سطوح که کردند گزارش (2007) فضائلی

 جیره در را شده سیلو صورت به پسته بقایای (2006) عامری فروغ و فضائلی (.22) گذاشت رشد عملکرد و یمصرف

 پسماند یگزینیجا که بود این دهنده نشان یجنتا ،دادند قرار مقایسه مورد ذرت ژسیال با پرواری های گوساله غذایی

 پرواری عملکرد بر ثـیریأت جیره، خشک ماده کل درصد 13 نسبت به یعنی ذرت ژسیال جای به درصد 33 تا پسته

 به پرواری های بره جیره در را آفتاب در شده خشک پسته فرعی محصول (2016) همکاران و شاکری .(5) نداشت

 ترتیب به روزانه وزن افزایش میانگین که داد نشان نتایج د.دا قرار بررسی مورد درصد 30 و 20 ،10 صفر، های نسبت

 به نیز روزانه مصرفی خوراک میانگین و داشت تفاوت گرم( 3/216) شاهد به نسبت که بود 9/112 و 7/166 ،0/177

 پسته ضایعات از استفاده جهت یمتعدد کارهای راه (.23) بود گرم 4/1004 و 5/1201 ،1/1320 ،4/1470 ترتیب

 این از استفاده حدودیتم است شده اشاره آن به مطالعات اکثر در که گونه همان است. یدهگرد ارائه پژوهشگران طتوس

 به پژوهش این در ،شده ذکر مطالب به توجه با است. پسته پسماندهای در فنولی ترکیبات و تانن منابع وجود فرآورده،

 پرداخته مغذی مواد هضم قابلیت پروار، و رشد عملکرد رب پسته شده گیری تانن فرعی محصول مختلف سطوح بررسی

 دیگر های بررسی به نسبت جدیدی های جنبه دارای دام تغذیه در آن از استفاده سپس و تانن استخراج نظر از که شد

 است.

 

 ها روش و مواد

 نگهداری محل .شد انجام شاهرود شهرستان در واقع گوسفندداری دواح یک در 1395 سال پاییز در آزمایش این

 قسمت دارای جایگاه هر که بود متر سانتی 130×75 تقریبی ابعاد به بتونی کف با فلزی انفرادی جایگاه 24 شامل ها بره

  بود. آب و غذا های سطل قراردادن برای مخصوص

 طور هب و بانتخا کیلوگرم 6/30±5/1 حدود وزن میانگین با افشاری نر بره راس 24 تعداد آزمایش این انجام برای

 اقدامات یافت. اختصاص تیمار هر به )تکرار( بره 6 که ای گونه به شدند تقسیم آزمایشی تیمارهای بین تصادفی

 شد. انجام آزمایش از قبل بهداشتی

 اجزای ترکیب گردید. تنظیم (1.9.6069 نسخه) SRNS نویسی جیره افزار نرم از استفاده با غذایی های جیره

 محصول آنالیز همچنین است. شده ارائه 1 جدول در ها آن مغذی مواد محتوای و آزمایشی های جیره دهنده تشکیل

 به و بودند یکسان وپروتئین انرژی محتوای نظر از ها جیره است. موجود )2 جدول( در پسته شده گیری تانن فرعی

 گرفت. قرار ها بره اختیار در مخلوط کامالً صورت
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 فرعی محصول جیره خشک ماده درصد 30 و 20 ،10 ،0صفر سطوح با جیره چهار شامل آزمایشی یها جیره
 گردید. یونجه و کاه یعنی ای علوفه بخش جایگزین اًعمدت که بود پسته شده گیری تانن

 فرعی محصول گردید. تهیه دامغان شهرستان کارآفرینان امداد شرکت از پسته شده گیری تانن فرعی محصول  نمونه

 گیری تانن روش .شد استفاده ها جیره در فرآوری از پس که بود پسته رویی نرم پوسته لشام شده گیری تانن

 از شده تهیه شده( آسیاب و )خشک پسته شده گیری تانن فرعی محصول های نمونه ابتدا که بود صورت بدین

 مخلوط باهم دقیقه 30 الی 15 مدت به و شده ور غوطه گراد سانتی درجه 95 دمای با آب در کنی پاک پسته های کارگاه

 فیلتر حاصله مخلوط سپس گردد. می آب وارد پسته فرعی محصول در موجود آلی مواد کلیه مرحله این در .شد

 سود غلیظ( )مخلوط تبخیر باقیمانده به آب، اعظم قسمت تبخیر از پس .شد تغلیظ و منتقل اواپراتور به و گردیده
 مقداری سپس د.یگرد ظاهر و کرد رسوب مخلوط در موجود تانن که گامیهن تا یافت ادامه اختالط عمل و شد اضافه

 با و منتقل کریستالیزاتور به حاصل فیلتریت .دیگرد  فیلتر مخلوط و کرده خارج محیط از تقطیر وسیله هب را سود از

 از پس پسته تپوس .دیگرد  استحصال تانن اسید، با تیتراسیون طریق از سود یماندهباق نمودن خنثی و کردن خارج

  .شد مهیا آزمایشی های خوراک در استفاده جهت و گردید خشک آفتاب در یریآبگ

 ها بره که صورت بدین بود. پروار یا آزمایش دوره روز 84 و پذیری عادت دوره هفته 2 شامل پرورش دوره طول
 ها دام پذیری عادت از اطمینان زا بعد شدند. توزیع ها جایگاه در و اختصاص رأسی شش گروه چهار به تصادفی طور به

 از پس ساعت 16 تا 14 حدود و قطع ها بره تغذیه اصلی، آزمایش شروع از قبل روز آزمایش محیط و خوراک به
 انجام برای پرورشی های قفس همان در مجدد و شدند کشی وزن دوباره اولیه وزن ثبت جهت ها بره همه گرسنگی

 خوراک و آب دوره طول در گرفت. می انجام 17 و 8 ساعات در و نوبت دو در ها بره تغذیه .شدند داده قرار آزمایش
 از بعد و یکبار هفته سه هر گوسفندان کشی وزن داشت. قرار ها دام اختیار در آزاد طور به روز شبانه مدت تمام در کافی

 گرفت. صورت کشی زنو بار 4 جمعاً دوره طول در گردید. می انجام غذا و آب از محرومیت ساعت 16 اعمال
 گیرینمونه پالستیکی های کیسه از استفاده با مدفوع و آزمایشی هایجیره از روز پنج مدت به پروار، 75 روز از

 نامحلول فیبر ) مغذی مواد ظاهری هضم قابلیت محاسبه جهت مدفوع، و خوراک هاینمونه کردن خشک از بعد شد.
 داخلی نشانگر عنوان به (AIA) اسید در نامحلول خاکستر از خام( پروتئین و خشک ماده و آلی ماده خنثی، شوینده در

 از پسته شده گیری تانن فرعی محصول فنولیک ترکیبات کل و تانن میزان گیری اندازه برای1) گرفت قرار استفاده مورد

 .(12) شد استفاده مکار روش

 (1/9) افزارنرم از هاداده تجزیه جهت .شدند حلیلت و تجزیه تصادفی کامالً طرح قالب در آمده دستبه هایداده

SAS (2001) مصرفی خوراک روزانه، وزن افزایش میانگین) هادام عملکرد به مربوط هایداده .(19) شد استفاده 

 آزمون طریق از ها میانگین شدند تحلیل و تجزیه GLM رویه از استفاده با (نهایی وزن و غذایی تبدیل ضریب ،روزانه
 :باشد می زیر شرح به طرح این برای شده استفاده مدل .شدند مقایسه کندان

yijk = μ + Ti + Pij + Mk +Wl+ (TM)ik+  εijk 

 مورد صفت برای جامعه میانگین μ زمان، امین k در تیمار امین i از بره امین j به مربوط مشاهده yijk مدل این در که

 وزن اثر Wl برداری، رکورد زمان اثر Mk تیمار(، در حیوان تصادفی )اثر یاصل خطای Pij آزمایشی، تیمار اثر Ti نظر،

 دلیل به اولیه وزن مدل این در است. فرعی خطای اثر εijk و برداری رکورد زمان و تیمار متقابل اثر ik(TM) ،اولیه

 شد. گرفته نظر رد عملکردی صفات در کوواریت عامل عنوان به پرواری( های بره) آزمایشی های ماده در تفاوت
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 .مغذی مواد محتوای و آزمایشی های جیره -1 جدول
Table 1. Experimental diets and their nutritional content. 

 آزمایشی های جیره اجزای

(experimental diet’s components) 

 (Treatments) تیمارها
 فرعی محصول بدون
  پسته شده گیری تانن

(without Tannin 

extracted Pistachio 

by-product) 

 فرعی محصول درصد 10
 پسته شده گیری تانن

(10% Tannin 

extracted Pistachio 

by-product) 

 فرعی محصول درصد 20
 پسته شده گیری تانن

 (20% Tannin 

extracted Pistachio 

by-product) 

 فرعی محصول درصد 30
 پسته شده گیری تانن
(30% Tannin 

extracted Pistachio 

by-product) 
 شده گیری تانن پسته پوست

(Tannin Extracted Pistachio by-

product) 
- 10 20 30 

 27 24 20 15 (Dried Alfalfa) خشک یونجه
 10 5 3.50 3 (Wheat Straw) گندم کاه

 35.50 34.65 31.70 28.20 (Barley) جو
 11.50 11.50 10 9 (Corn) ذرّت

 5.50 5.50 5.50 5.50 (Wheat Bran) گندم سبوس
 4.30 3.55 3.50 3.50 (Soy Bean Meal) سویا کنجاله

 3.90 3.50 3.50 3.50 (Cotton Seed Meal) پنبه تخم کنجاله
 1معدنی و ویتامینه مکمل

(Mineral and Vitamin Supplement) 0.5 0.5 0.5 0.5 

 0.5 0.5 0.5 0.5 (Calcium Carbonate) کلسیم کربنات
 0.3 0.3 0.3 0.3 (Salt) کنم
 سدیم کربنات بی

(Sodium Bicarbonate) 1 1 1 1 

 (Nutrient and Chemical Composition) شیمیایی ترکیب و مغذی مواد
 (درصد) خشک ماده

Dry matter (%) 
89 87 87 87 

  2متابولیسم قابل انرژی
 خشک( ماده کیلوگرم در )مگاکالری

Metabolizable energy (mcal/kgDM) 
2.30 2.31 2.30 2.30 

 (درصد) خام پروتئین

Crude protein (%) 
13.4 13.4 13.4 13.4 

 (درصد) اتری عصاره

Ether extract (%) 
4.1 4.6 4.9 5.5 

 (درصد) خنثی شوینده در نامحلول فیبر

Neutral detergent fiber (%) 
33.8 34.5 34.9 35.2 

 (رصدد) اسیدی شوینده در نامحلول فیبر

Acid detergent fiber (%) 
20.3 21.3 21.7 21.8 

 (درصد) 4فیبری غیر کربوهیدرات

Non fibrous carbohydrate (%) 
40.5 39 37.8 36.7 

 (درصد) خام خاکستر

Ash (%) 
8.2 8.5 9 9.2 

 (درصد) کل تانن

Total tannin (%) 
0.08 0.09 0.32 0.55 

 (درصد) فنولیک ترکیبات کل

Total phenolic compounds (%) 
0.12 0.3 0.65 0.85 

 الملل، بین واحد E: 1000 ویتامین الملل، بین واحد D3: 50000 ویتامین الملل، بین واحد A: 200000 ویتامین شامل: معدنی و ویتامینه مکمل کیلوگرم هر1

 گرم، 1/0 ید: گرم، 1/0 کبالت: گرم، 3 روی: گرم، 2 منگنز: گرم، 5/0 مس: گرم، 3 آهن: گرم، 19 منیزیم: گرم، 60 سدیم: گرم، 60 فسفر: گرم، 180 کلسیم:

 .گرم 01/0 سلنیم:
 شد. محاسبه مغذی مواد جداول طریق از2
 گردید. تعیین آزمایشگاه در گیری اندازه طریق از3

4
 NFC= 100 -(% CP +% ash +% NDF+% EE) 
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 استفاده با نیز خنثی شوینده در نامحلول فیبر و خام ینپروتئ آلی، ماده خشک، ماده هضم قابلیت به مربوط هایداده

 باشد: می زیر شرح به صفات این تجزیه برای شده استفاده مدل گردید. تجزیه GLM رویه از
Yij = μ + Ti + εij 

 εij و تیمار اثر Ti نظر، مورد صفت برای جامعه میانگین μ تیمار، امین i به مربوط بره به مربوط مشاهده Yij آن در که

 انجام درصد 5 خطای سطح در دانکن ایدامنه چند آزمون از استفاده با هامیانگین مقایسه باشد.می آزمایشی خطای اثر

 .گرفت

 

 بحث و نتايج

 .است شده ارائه 2 جدول در پسته شده گیری تانن فرعی محصول شیمیایی ترکیب :ها دام عملکرد

 
 پسته. شده گیری تانن فرعی محصول شیمیایی ترکیب -2 جدول

Table 2. Chemical composition of tannin extracted pistachio by-product. 

 (%) Nutrient ماده مغذی
 شده پسته گیری محصول فرعی تانن

tannin extracted pistachio by-product 
 Dry Matter 94.5  ماده خشک )درصد(

 Crud Protein 12.35 پروتئین خام )درصد(
 NDF 33.3 نامحلول در شوینده خنثی )درصد( فیبر

 ADF 18.25 فیبر نامحلول در شوینده اسیدی )درصد(
 Exther Extract 4 چربی خام )درصد(

 Ash 9 خاکستر )درصد(

 Total phenol کل ترکیبات فنلی )درصد(

composition  5.1 

 Total tannin  2.6 کل تانن )درصد(
 Ca 1.2 کلسیم )درصد(

 P 0.15 )درصد( فسفر

 از تواند می که باشد می متوسطی نسبتاً خام پروتئین دارای ترکیب این شود می مشاهده جدول این در که گونه همان

 فرعی محصول در خنثی شوینده در نامحلول فیبر گیرد. قرار توجه مورد ها جیره در آن از بخشی تأمین و ای تغذیه نظر

 حرارت فرآیند بر کمتر تأثیر و بودن ای علوفه غیر دلیل به و گرم فصول در البته که ستباال نسبتاً پسته شده گیری تانن

 علوفه از بخشی جایگزین تواند می کافی فیبر تأمین همچنین و گرمایی استرس اثرات کاهش در تواند می افزایشی

 گونه این کننده محدود عامل تهالب دارد. اهمیت انرژی میزان با آن ارتباط و فرآورده این خام چربی میزان گردد.

 است. یافته کاهش نسبتاً گیری تانن فرآیند اعمال با محصول این در که است فنلی ترکیبات و ها تانن وجود ها فرآورده

 های بره عملکردی خصوصیات بر پسته شده گیری تانن فرعی محصول مختلف سطوح تأثیر بررسی از حاصل نتایج

 داشتند روزانه مصرفی خوراک میانگین بر یدار معنی اثر آزمایشی تیمارهای که داد نشان (3 )جدول پرواری

(05/0P<.) داشتند مصرفی خوراک بر داری معنی تأثیر آزمایشی تیمارهای کشی وزن های دوره تمام در (05/0P<.) در 

 شد روزانه صرفیم خوراک کاهش سبب شاهد تیمار به نسبت درصد 30 و 10 تیمارهای روزگی 21 تا 1 زمانی دوره

 روزگی 42 تا 21 زمانی دوره در داد. نشان افزایش مصرفی خوراک میزان شاهد تیمار به نسبت درصد 20 تیمار در و
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 پسته شده گیری تانن فرعی محصول درصد 20 تیمار به مربوط مصرفی خوراک بیشترین و بود صورت همین به نیز

 .نبود دار معنی شاهد تیمار با پسته شده گیری تانن فرعی محصول صددر 30 حاوی تیمار میانگین بین اختالف اما بود

 درصد حاوی 20 تیمار به نسبت کمتری مصرفی خوراک میزان انتظار برخالف درصد 10 تیمار در دوره کل در

 ارتیم کرد. بررسی تانن میزان از غیر به عواملی در باید را آن دلیل که شد ثبت پسته شده گیری تانن فرعی محصول

 تیمار و داد اختصاص خود به را فیمصر خوراک میزان باالترین ،پسته شده گیری تانن فرعی محصول درصد 20 حاوی

 شاید را آن علت که داشت را خشک ماده مصرف میزان کمترین پسته شده گیری تانن فرعی محصول درصد 30 حاوی

 مهدوی از مشابه پژوهشی در .دانست دیگر تیمارهای به نسبت تیمار این در فنولی ترکیبات و تانن بیشتر تراکم بتوان

 افشاری نر های بره عملکردی صفات روی را آفتاب در شده خشک پسته فرعی محصول اثرات که (2008) همکاران و

 تحقیق، این نتایج خالف بر (.11) داشت داری معنی تفاوت مختلف تیمارهای بین مصرفی خشک ماده کردند، بررسی

 عملکرد، بر پسته فرعی فرآورده سیلوی مختلف سطوح اثرات بررسی به که (2013) همکاران و اکریش پژوهشی در

 تیمارهای بین داری معنی تفاوت پرداختند، پرواری نر های گوساله در ادراری های شاخص و خونی های متابولیت

 جایگزینی اثرات بررسی به که (2013) همکاران و رحیمی (.23) کردندن گزارش مصرفی خشک ماده نظر از آزمایشی

 فرعی های فرآورده از استفاده که نمودند گیری نتیجه چنین پرداختند، یونجه جای به پسته فرعی فرآورده مختلف سطوح

 (.18) نداشت بلوچی نر های بره در خوراک مصرف بر منفی تأثیر ها، جیره خشک ماده درصد 30 سطح تا پسته

 از استفاده که شد گیری نتیجه چنین (2010) همکاران و ولیزاده از تحقیقی در حاضر، پژوهش از حاصل نتایج برخالف

 شاید که (25) نداشت پرواری های بره مصرفی خشک ماده در داری معنی تأثیر پسته فرعی فرآورده مختلف سطوح

 حتی یا و استفاده زانمی و پسته فرعی های فرآورده فرآوری روش یا غذایی جیره اجزای سایر در بتوان را آن دلیل

 دانست. پرورشی شرایط

 21 تا 1 زمانی دوره در (.>05/0P) بود دار معنی غذایی تبدیل ضریب روی آزمایشی تیمارهای تأثیر همچنین

 بیشترین و شده گیری تانن فرعی محصول درصد 20 حاوی تیمار به مربوط غذایی تبدیل ضریب میزان کمترین روزگی

 21 زمانی دوره در بود. پسته شده گیری تانن فرعی محصول درصد 20 و 10 حاوی تیمارهای به مربوط تبدیل ضریب

 فرعی محصول درصد 20 حاوی تیمار با آن اختالف اما بود شاهد تیمار به مربوط تبدیل ضریب کمترین روزگی 42 تا

 درصد 20 حاوی تیمار به مربوط تبدیل ضریب ترین پایین بعدی دوره در نبود. دار معنی آماری نظر از شده گیری تانن

 دوره در نداشت. وجود داری معنی اختالف آزمایشی تیمارهای میانگین بین اما بود پسته شده گیری تانن فرعی محصول

 کاهش دیگر تیمارهای در اما یافت افزایش شاهد تیمار در قبلی دوره به نسبت تبدیل ضریب روزگی، 84 تا 63 زمانی

 فرعی محصول درصد 20 حاوی تیمار به مربوط تبدیل ضریب میزان کمترین هم ازب دوره این در و یافت

 فرعی محصول درصد 20 حاوی تیمار در غذایی تبدیل ضریب بهترین دوره کل در بود. پسته شده گیری تانن

 شده ریگی تانن فرعی محصول درصد 10 با تیمار در غذایی تبدیل ضریب باالترین و شد مشاهده پسته شده گیری تانن

 برخالف آید می نظر به داشت را غذایی تبدیل ضریب ترین پایین که درصد 20 تیمار در (.3 )جدول شد مشاهده پسته

 میانگین همزمان است یافته افزایش شاهد و درصد 10 تیمار به نسبت تیمار این در مصرفی خوراک میزان که این

 و دیگر تیمارهای به نسبت تیمار این در غذایی تبدیل ضریب بهبود موجب نهایی، وزن و باالتر روزانه وزن افزایش

 .دانست ها آن مغذی مواد مناسب باالنس و غذایی های جیره ترکیب در بتوان شاید را آن دلیل البته که است شده شاهد

 این ایدش البته که بود بیشتر فرعی محصول درصد 10 حاوی تیمار و شاهد تیمار به نسبت تانن میزان تیمار این در
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 تبدیل ضریب و وزن افزایش و هضم قابلیت بهبود موجب  نتیجه در و شکمبه میکروبی جمعیت باعثتغییر تانن سطوح

 محصول مختلف سطوح که کردند گیری نتیجه چنین (2008) همکاران و مهدوی پژوهش، این مشابه .باشد گردیده

 فرعی محصول سطوح افزایش با که ای گونه به دارد ریپروا های بره تبدیل ضریب بر داری معنی تأثیر پسته، فرعی

 همکاران و ولیزاده از دیگر تحقیقی در (.14) یافت افزایش داری معنی طور به تبدیل ضریب غذایی، های جیره در پسته

 داری معنی تفاوت پرداختند خونی های متابولیت و عملکرد بر پسته پوست مختلف سطوح تأثیر بررسی به که (2010)

  (.25) نداشت همخوانی پژوهش این نتایج با که نشد مشاهده غذایی تبدیل ضریب نظر از آزمایشی تیمارهای ینب

 تبدیل ضریب نمودند فرآوری را پسته فرعی محصوالت پرتوتابی از استفاده با (2015) همکاران و مرادی

 تغذیه که دادند نشان (2012) قیاسی و یاننوروز (.16) یافت بهبود روش این در پرواری های بره در غذایی های جیره

 عملکردی خصوصیات دیگر و خوراک مصرف بر تأثیری درصد 30 تا پسته فرعی محصوالت با پرواری نر های بره

 های فرآورده مصرف میزان افزایش با غذایی تبدیل ضریب (2016) شاکری از پژوهشی در (.17) ندارد بلوچی های بره

 (.21) داشت غذایی نبدیل ضریب بر داری معنی منفی اثر درصد 30 سطح در و یافت افزایش پسته فرعی

 تأثیر پسته شده گیری تانن فرعی محصول مختلف سطوح از استفاده که داد نشان بررسی این از حاصل نتایج

 میزان شترینبی روزگی 21 تا 1 زمانی دوره در (.>05/0P) داشت پرواری های بره در روزانه وزن افزایش بر یدار معنی

 مربوط وزن کمترین و بود پسته شده گیری تانن فرعی محصول درصد 20 حاوی تیمار به مربوط روزانه وزن افزایش

 آماری نظر از نیز تیمارها میانگین بین بود. پسته شده گیری تانن فرعی محصول درصد 30 حاوی تیمار و شاهد تیمار به

 تیمار به مربوط وزن افزایش بیشترین عددی نظر از روزگی 42 تا 21 زمانی دوره در داشت. وجود داری معنی تفاوت

 با داری معنی اختالف تیمار این در وزن افزایش میانگین اما بود پسته شده گیری تانن فرعی محصول درصد 20 حاوی

  نداشت. شاهد تیمار

 20مربوط به تیمار شاهد و تیمار حاوی روزگی نیز بیشترین میانگین افزایش وزن روزانه  63تا  42در دوره زمانی 

و  10گیری شده پسته بود و کمترین میزان افزایش وزن روزانه مربوط به تیمارهای حاوی  درصد محصول فرعی تانن

داری با هم نداشتند. در  شده پسته بود. البته میانگین این دوتیمار اختالف معنی گیری درصد محصول فرعی تانن 30

های قبلی بود و بیشترین میزان افزایش وزن  زگی پروار نیز روند افزایش وزن روزانه مشابه دورهرو 84تا  63دوره 

 گیری شده پسته بود. درصد محصول فرعی تانن 20روزانه مربوط به تیمار حاوی 
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 های پرواری. شده پسته بر صفات عملکردی بره گیری سطوح مختلف محصول فرعی تاننتأثیر  -3جدول 
Table 3. Effects of different levels of tannin extracted pistachio by-product on performance trait of fattening lambs. 

 صفات

Traits 

 تیمارها

1 SEM
 

P-Value 

 شاهد

control 

 محصول درصد 10
 شده گیری تانن فرعی

 پسته

10% tannin 
extracted Pistachio 

by-product 

 محصول درصد 20
 شده گیری تانن فرعی

 پسته

20% tannin 
extracted Pistachio  

by-product 

 محصول درصد 30
 شده گیری تانن فرعی

 پسته

30% tannin 
extracted Pistachio  

by-product 

 تیمار
Treatment 

 زمان

Time 

 زمان×تیمار

Time× 
Treatment 

 )گرم( روزانه خوراک مصرف میانگین

Average daily feed 
intake(gr) 

1585.67b 1535.17c 1636.83a 1444.67d 13.221 0.0001 0.001 0.087 

 غذایی تبدیل ضریب
feed conversion ratio 

7.47bc 8.00a 7.26c 7.85ab 0.160 0.0146 0.001 0.005 

 )گرم( روزانه وزن افزایش میانگین

Average daily gain(g) 
212.49a 192.64b 225.59a 184.12b 4.502 0.0001 0.01 0.01 

 صفات

traits 
 شاهد

control 

 محصول درصد 10
 شده گیری تانن فرعی

 پسته

10% tannin 
extracted Pistachio 

by-product 

 محصول درصد 20
 شده گیری تانن فرعی

 پسته

20% tannin 
extracted Pistachio  

by-product 

 محصول درصد 30
 شده گیری تانن فرعی

 پسته

30% tannin 
extracted Pistachio  

by-product 

1 SEM
 

P-Value 

روز( در )گرم روزانه وزن افزایش  

Daily Weight Gain (gram/day) 
روز 21-1  

1-21 days 
197.25b 175.58c 210.25a 165.15d 2.65 <0.0001 

روز21 -42  

21-42 days 
210.45a 189.47b 217.89a 174.26c 2.96 <0.0001 

روز 63-42  

42-63 days 
217.68b 197.95c 226.47a 190.59c 2.93 <0.0001 

روز 84-63  

63-84 days 
224.58b 207.56c 247.75a 206.48c 3.67 <0.0001 

دوره کل میانگین  

Total period 
212.49a 192.64b 225.59a 184.12b 4.502 0.0001 

روز( در )گرم روزانه مصرفی خوراک  

Daily Feed Intake (gram/day) 
روز 21-1  

1-21 days 
1429b 1420b 1510a 1351b 17.63 0.0004 

روز 21 -42  

21-42 days 
1484b 1450c 1540a 1380d 8.78 <0.0001 

روز 63-42  

42-63 days 
1644a 1580b 1682a 1465c 7.83 <0.0001 

روز 84-63  

63-84 days 
1785b 1690c 1815a 1580d 6.34 <0.0001 

ورهد کل میانگین  

Total period 
1585b 1535c 1636a 1444d 13.221 0.0001 

غذایی تبدیل ضریب  

Feed Conversion Ratio 
روز 21-1  

1-21 days 
7.24b 8.08a 7.18b 8.18a 0.058 <0.0001 

روز 21 -42  

21-42 days 
7.05c 7.65b 7.06c 7.91a 0.085 <0.0001 

روز 63-42  

42-63 days 
7.55a 7.98a 7.42a 7.68a 0.099 0.2857 

روز 84-63  

63-84 days 
7.94b 8.14a 7.32d 7.65c 0.055 <0.0001 

دوره کل میانگین  

Total period 
7.47bc 8.00a 7.26c 7.85ab 0.160 0.0146 

 )کیلوگرم( نهایی و اولیه وزن

Initial and Final weight 

)کیلوگرم( اولیه وزن  30.53 30.40 30.90 30.50 0.120 0.064 

)کیلوگرم( نهایی وزن  

Final weight 
48.38b 46.58c 49.85a 45.96c 0.347 0.0001 

 .1Standard error of means                                                                                                                       ها خطای استاندارد میانگین1

a-c* داری میهای باحروف متفاوت در هر سطر دارای اختالف معنینگینیام( 05/0باشند>P.) 
a-c*Means within a row without a common superscript differ significantly (P<0.05). 
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 روزانه وزن افزایش میزان نظر از مختلف تیمارهای بین که داد نشان میانگین مقایسات از حاصل نتایج همچنین

 پسته پوست درصد 30 تیمار به مربوط روزانه وزن افزایش میزان کمترین و (3 )جدول دارد وجود تفاوت

 پسته شده گیری تانن فرعی محصول درصد 20 با تیمار به مربوط روزانه وزن افزایش میزان بیشترین و شده گیری تانن

 روزانه وزن افزایش پسته، پوست سطوح میزان افزایش با که کرد گزارش (2016) شاکری روز(. در گرم 59/225) بود

 در البته دارد. همخوانی بررسی این نتایج با که (21) یافت کاهش داری معنی طور به درصد 30 سطح در و یافت کاهش

 وزن افزایش افت دلیل توان می که بود شده خشک پسته فرعی محصوالت به مربوط بررسی مورد سطوح پژوهش این

 و ولیزاده باشد. داشته منفی تأثیر عملکردی های شاخص بر تواند  می که دانست خوراک در تانن بیشتر تجمع را روزانه

 وزن افزایش میانگین نظر از پسته پوست مختلف سطوح با آزمایشی تیمارهای بین داری معنی تفاوت (2010) همکاران

 های شاخص بر منفی اثر درصد 30 سطح تا پسته پوست از استفاده که کردند بیان گونه این و نکردند مشاهده روزانه

 محصول مختلف سطوح تأثیر بررسی به که (2013) همکاران و شاکری از دیگر پژوهشی در (.25) نداشت عملکردی

 افزایش که شد بیان چنین پرداختند پرواری نر گاوهای ادراری و خونی های متابولیت رشد، عملکرد بر پسته فرعی

 بین تفاوت اما شد می روزانه وزن و روزانه خوراک مصرف کاهش موجب درصد 18 سطح تا پسته پوست میزان

 سطوح تأثیر بررسی به که (2015) همکاران و مرادی از پژوهشی در همچنین (.27) نبود دار معنی آزمایشی تیمارهای

 بین داری معنی تفاوت دبودن پرداخته سود و گالیکول پروپیلن پرتودهی، وسیله هب شده فرآوری پسته پوست مختلف

 بررسی به که (2012) همکاران و خداوردی (.16) نشد مشاهده روزانه وزن افزایش میانگین نظر از مختلف تیمارهای

 افزایش میانگین نظر از آزمایشی تیمارهای پرداختند شال نر های بره عملکرد بر شده سیلو پسته فرعی محصول تأثیر

 بقایای سیالژ از استفاده که ای گونه به داشتند داری معنی تفاوت نهایی وزن و وزانهر مصرفی خشک ماده روزانه، وزن

 (.10) شد نهایی وزن و مصرفی خشک ماده افزایش نهایی، وزن بهبود موجب پسته فرعی محصوالت

 (3 )جدول داد نشان نهایی وزن بر پسته شده گیری تانن فرعی محصول مختلف سطوح تأثیر بررسی از حاصل نتایج

 نهایی وزن بیشترین (،>05/0P) داشت پرواری های بره نهایی وزن بر داری معنی تأثیر شده گیری تانن پسته پوست که

 نهایی وزن میزان کمترین و داد اختصاص خود به پسته شده گیری تانن فرعی محصول درصد 20 حاوی تیمار را

 در بتوان شاید را امر این دلیل البته که بود پسته شده گیری تانن فرعی محصول درصد 30 حاوی تیمار به مربوط

 همچنین و نهایی وزن میزان مصرفی، خوراک راستای هم که دانست مربوطه تیمارهای در مصرفی خشک ماده کاهش

 محصول سطوح افزایش که کرد گزارش (2016) شاکری یافت. کاهش تیمارها این در روزانه وزن افزایش میانگین

 درصد 30 سطح اما نبود دار معنی تفاوت گرچه شد پرواری های بره در نهایی وزن میزان اهشک موجب پسته فرعی

 دیگر پژوهشی در دارد. همخوانی پژوهش این نتایج با که (21) شد نهایی وزن چشمگیر کاهش موجب پسته پوست

 وزن بر داری معنی تأثیر جیره خشک ماده درصد 30 سطح تا پسته پوست از استفاده (2010) همکاران و زاده ولی از

  (.25) نداشت کشتار و نهایی

 ماده هضم قابلیت بر پسته شده گیری تانن فرعی محصول مختلف سطوح تأثیر 4 جدول در مغذّی: مواد هضم قابلیت

 هضم قابلیت بر داری معنی تأثیر مختلف سطوح که داد نشان نتایج است. شده داده نشان مختلف تیمارهای در خشک

 مربوط هضم قابلیت میزان کمترین و 20 تیمار به مربوط هضم قابلیت میزان بیشترین (.<05/0P) نداشتند شکخ ماده

 بررسی از حاصل نتایج همچنین نبود. دار معنی آماری نظر از ها تفاوت مختلف تیمارهای بین ولی بود شاهد تیمار به
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 استفاده که داد نشان 4 جدول در آلی ماده هضم تقابلی بر پسته شده گیری تانن فرعی محصول مختلف سطوح اثرات

 آلی ماده هضم قابلیت بر داری معنی تأثیر آزمایشی تیمارهای در پسته شده گیری تانن فرعی محصول مختلف سطوح از

 بود دار معنی آزمایشی تیمارهای تأثیر نیز خنثی شوینده در نامحلول فیبر و خام پروتئین مورد در (.P<05/0) داشت

(05/0>P) گونه همان است، توجه قابل ها تانن و فنولی ترکیبات با آن متقابل ارتباط و پروتئین مورد در موضوع این که 

 به مربوط میزان کمترین و بود شاهد تیمار به مربوط خام پروتئین هضم میزان بیشترین شود می مشاهده 4 جدول در که

 30 تیمار در آن غلظت افزایش و موجود های تانن اثر به تماالًاح که (4 )جدول بود پسته پوست درصد 30 با تیمار

 چنین بتوان شاید خنثی شوینده در نامحلول فیبر مورد در باشد. می مربوط شاهد یا و تیمارها سایر به نسبت درصد

 در لنامحلو فیبر غلظت (1 جدول )مطابق شده گیری تانن پسته پوست سطوح افزایش با همزمان که کرد گیری نتیجه

 فرعی محصول حرارتی تیمار و فرآوری نحوه در نیز آن هضم میزان افزایش دلیل و یافته افزایش خنثی شوینده

 در خنثی شوینده در نامحلول فیبر هضم قابلیت افزایش و پیوندها شدن شکسته موجب که بوده پسته شده گیری تانن

 ت.اس گردیده پسته شده گیری تانن فرعی محصول حاوی تیمارهای
 

 .بر قابلیت هضم مواد مغذی پسته شده گیری تانن فرعی سطوح مختلف محصولتأثیر  -4جدول 
Table 4. Effects of tannin extracted pistachio by-product on nutrient digestibility. 

 )درصد( هضم قابلیت

Digestibility (%) 
 شاهد

Control 

 محصول درصد 10

 گیری تانن فرعی

 پسته شده

10% tannin 

extracted 
pistachio by-

product 

 محصول درصد 20

 گیری تانن فرعی

 پسته شده
20% tannin 

extracted 
pistachio by-

product 

 محصول درصد 30

 گیری تانن فرعی

 پسته شده
30% tannin 

extracted 
pistachio by-

product 

1 SEM P-Value 

 خشک ماده

Dry matter 
88.41 88.46 88.90 88.60 0.3278 0.7282 

 آلی ماده

Organic matter 
67.61c 69.36b 70.45b 72.26a 0.4042 0.0001 

 خام پروتئین

Crude protein 
70.38a 68.05b 66.80b 65.18c 0.4388 0.0001 

 خنثی شوینده در نامحلول فیبر
Neutral Detergent Fiber 

59.35b 62.90a 64.03a 64.43a 0.6229 0.0001 

 ها استاندارد میانگین خطای1

a-c* داری میهای باحروف متفاوت در هر سطر دارای اختالف معنییانگینم( 05/0باشند>P.) 
1Standard error of means 
a-c*Means within a row without a common superscript differ significantly (P<0.05). 

 

 سطوح با خشک یونجه جایگزینی که کردند گزارش (2013) همکاران و رحیمی تحقیق این نتایج برخالف

 را خنثی شوینده در نامحلول فیبر و آلی ماده خشک، ماده برای گوارش لوله کل هضم قابلیت پسته پوست مختلف

 و علیزاده حاج (.18) یافت کاهش یدار معنی طور به پژوهش این ماننده خام پروتئین میزان اما ،نداد قرار تأثیر تحت

 های جیره در پسته گیری پوست از حاصل بقایای سیالژ از استفاده که کردند گیری نتیجه چنین (2014) انهمکار

 شوینده در نامحلول الیاف و خام پروتئین آلی، ماده خشک، ماده ظاهری پذیری گوارش بر داری معنی تأثیر آزمایشی،

 گاوهای جیره در خشک پسته پوست از صددر 25 مصرف که کرد گیری نتیجه (2007) بهلولی .(9) نداشت خنثی
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 اسیدی شوینده در نامحلول الیاف خام، پروتئین خشک، ماده ظاهری پذیری گوارش بر داری معنی تأثیر هلشتاین شیری

 تا پسته فرعی فرآورده کردن اضافه کرد گزارش (2005) وهمنی .(4) نداشت خنثی شوینده در نامحلول الیاف و

 کاهش سبب تنها و نداشت هلشتاین شیری گاو در مغذی مواد پذیری گوارش بر منفی اثر درصد، 25 از کمتر سطوح

 پذیری گوارش بر را تانن از متفاوتی اثرات مختلف آزمایشات نتایج (.24) شد خام پروتئین پذیری گوارش خطی

 متغیر خوراک در موجود کیباتتر و تانن ماهیت و غلظت به بسته منفی تا مثبت اثرات از که اند داده نشان خام پروتئین

 است.

 

 كلی گیری نتیجه

 تواند می آن فرآوری و پسته فرعی محصوالت گیری تانن که کرد گیری نتیجه توان می تحقیق این نتایج به توجه با

 تولید موجب گیری تانن که این بر عالوه و داده کاهش پسماندها گونه این در را ترکیبات این باالی غلظت مضر اثرات

 فرعی محصول عنوان تحت باقیمانده تفاله از توان می دارد، کاربرد مختلف صنایع در که شود می تانن ارزش با محصول

 در که همانگونه نمود. استفاده دام رایج های خوراک از بخشی جایگزین عنوان  به و دام تغذیه در پسته شده گیری تانن

 عوارض بدون توان می را درصد 20 سطح تا پسته شده گیری تانن رعیف محصول از استفاده است آمده تحقیق این نتایج

 کرد. استفاده پرواری های بره رهجی در عملکرد و تولید در
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Abstract2 

Background and objectives: Pistachio by-product is one of the subsidiary agricultural products 

which has been used in livestock feeding in recent years. Reliable research on these products 

indicates that pistachio waste can be used as part of the ruminant animal feed. This study was 

performed to evaluate the effects of supplementing different levels of tannin extracted pistachio 

by-products in the diet of fattening lambs on their performance and on dry matter, organic 

matter, neutral detergent fiber and protein digestibility.  

 

Material and methods: Twenty-four Afshari male lambs with an average weight of 30.2±1.5 

were used, for this experiment. Lambs were randomly divided into four groups (treatments) of 

six replicates (lambs). This experiment was performed in a completely randomized design with 

four treatments including: 1- control or the diet without pistachio by products 2- the diet 

containing 10% tannin extracted pistachio by-product 3- the diet containing 20% tannin 

extracted pistachio by-product and 4- the diet containing 30% pistachio tannin extracted by-

product. An adaptation period of 14 days and an experimental period of 84 days were 

considered for this experiment. During the experiment, the performance variables, including 

average daily gain, average daily feed intake, feed conversion ratio, and final weight were 

measured. Representative feed and feces samples were collected during five days on day 75 of 

the experiment and the nutrient digestibility were determined using Acid Insoluble Ash as 

internal marker. 

 

Results: The results showed that different levels of tannin extracted pistachio by-products had a 

significant effect on daily feed intake (P<0.05). The highest and lowest feed intake was 

observed in the diets supplemented with 20 and 30% pistachio, respectively. Feed conversion 

ratio (FCR) was also affected by the treatments (P<0.05), as the lowest and highest FCR, was 

observed in 20% and 10% containing diets, respectively. Supplementing the diet with pistachio 

by-products had a significant effect on the final body weight of lambs, as the lambs fed 20% 

pistachio by-products containing diet had the highest body weight. Nutrients digestibility were 

also affected by the treatments (P<0.05), as organic matter and NDF digestibility increased and 

that of crude protein decreased with supplementing the diet with pistachio by-product. 

  

Conclusions: Based on the findings of this study, tannin extracted pistachio can be used up to 

20% in the diet of fattening lambs, without adverse effect on their performance   
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