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 مقدمه
پســته یکــی از محصــوالت مهــم کشــاورزی اســت. کشــت وکار ایــن محصــول از 
دیربــاز در بســیاری از مناطــق خشــک و بیابانــی کشــور رایــج شــده  اســت. بــه دلیل 
مزیت هــای نســبی بســیاری کــه در ایــن محصــول وجــود دارد، تولیــد آن همــواره 
ــات پســته طــی دو  ــن گســترش باغ ــا بیــش  تری ــوده  اســت. ام ــه گســترش ب رو ب
دهــه اخیــر رخ داده اســت. محصــول خــام پســته پــس از برداشــت، پوســت  گیــری 

می شــود و بخــش زیــادی از آن بــه  صــورت پســماند برجــای مــی مانــد. 
ــی  ــته پاك کن ــای پس ــته در کارگاه ه ــماند پس ــادی از پس ــم زی ــاالنه حج س
ــع  ــات پســته دف ــد کــه معمــوالً در محیــط اطــراف و حاشــیه باغ برجــای می مان
مــی  شــود. بــر اســاس اطالعــات موجــود از ســطح حــدود 430 هــزار هکتــار پســته  کاری 
در کشــور، مقــدار پســماند پســته پــاك کنــی بــه طــور متوســط حــدود 480-500 
هــزار تــن در ســال بــراورد مــی شــود. هــر چنــد بخشــی از ایــن فــراورده فرعــی بــه 

ــرار می گیــرد. عنــوان کــود در باغــات پســته مــورد اســتفاده ق
امــا بــه  طور کلــی خــارج  کــردن و دفــع پســماند پســته کــه بــه حالــت مرطــوب 
ــرای رشــد میکروب هــا  ــوده و محیــط مناســبی را ب اســت حــاوی مــواد غذایــی ب
فراهــم می کنــد. ایــن عامــل ســبب ایجــاد مشــکالت زیســت  محیطــی و گســترش 



آلودگی هــای قارچــی در باغــات پســته می شــود. بررســی ها نشــان داده کــه 
ــر  ــر 2 براب ــل 1/25 و حداکث ــه محصــول پســته خشــک حداق نســبت پســماند ب
اســت؛ بنابرایــن بــا توجــه بــه میــزان تولیــد محصــول خــام ســاالنه، حجــم انبوهــی 
از پســماند پســته پــاك  کنــی بــه  دســت می آیــد کــه در صــورت اســتفاده مناســب 
از آنهــا در تغذیــه دام، عــالوه بــر تأمیــن بخشــی از نیاز هــای علوفــه ای دام کشــور، 

از آلودگــی هــای زیســت محیطــی نیــز مــی  تــوان جلوگیــری کــرد.
بــا توجــه بــه محدودیــت منابــع آبــی بــرای کشــت علوفــه و درنتیجــه کمبــود 
منابــع علوفــه  ای و کمبــود خــوراك دام در کشــور، شناســایی ارزش غذایــی، نحــوه 
ــه عنــوان خــوراك دام  ــن پســماندها ب نگهــداری مناســب و اســتفاده بهینــه از ای

اهمیــت زیــادی دارد. 
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روش های پسته پاک کنی
قبــل از توســعه کارگاه  هــای صنعتــی، پســته پــاك  کنــی بــا روش هــای ســنتی 
در روســتاها انجــام مــی  شــد. در روش ســنتی میــزان پســماند محــدود و براحتــی 
در هــوای آزاد خشــک و بــه میــزان محــدودی در تغذیــه زمســتانه دام هــا اســتفاده 
ــورت  ــه ص ــته ب ــماند پس ــتاها از پس ــی از روس ــز در بعض ــون نی ــم  اکن ــد. ه می ش
ــدك و  ــزان آن ان ــه می ــه البت ــد ک ــتفاده می کنن ــه دام اس ــده در تغذی ــک  ش خش
ــی اســتفاده  ــاك  کن ــزار ســنتی پســته پ ــه در ســطح روســتا از اب ــواردی ک ــه م ب

ــود. ــی  ش ــدود م ــود مح می ش
ــر کارگاه هــای   در پــی گســترش باغــات پســته طــی دهه هــای اخیــر، عــالوه ب
ســنتی، کارگاه هــای بــزرگ پســته پــاك کنــی صنعتــی بــه وجــود آمــد )شــکل1(. 
ــه  ــد ک ــای می مان ــر ج ــا ب ــن کارگاه ه ــته در ای ــماند پس ــی از پس ــم انبوه حج
اســتفاده از آن نیــاز بــه برنامه ریــزی و فنــاوری مخصــوص دارد. در ادامــه تصاویــر 
ــاغ  هــای پســته  ــه تخلیــه پســماند های پســته پــاك  کنــی در حاشــیه ب ــوط ب مرب

آمــده اســت )شــکل2(. 

شکل1- کارگاه های بزرگ پسته پاك کنی صنعتی )راست(، سنتی )چپ(
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شکل2- تخلیه پسماند های پسته پاك  کنی در حاشیه باغ های پسته 

 اجزای تشکیل  دهنده محصول پسته 
اجزای تشکیل  دهنده محصول پسته شامل: 

 64/5 درصد پوسته نرم میوه؛	
  25 درصد خوشه؛	
  10 درصد برگ؛	
 0/5 درصد نیز مغز و پوسته استخوانی.	

البته نسبت این اجزا با یکدیگر در شرایط مختلف متفاوت است.

 خصوصیات و محدودیت های پسماند پسته
مشکالت پوسته تازه 

کپک  زدگی و فساد سریع؛	 
نبود امکان نگهداری طوالنی مدت؛	 
وجــود برخــی مــواد ضد تغذیــه  ای کــه مانــع از مصــرف زیــاد آن توســط 	 

دام می شــود؛
ــي 	  ــي قارچ ــث آلودگ ــه باع ــود ک ــوان ک ــه عن ــتفاده ب ــکان اس ــودن ام نب

محصــول پســته، کاهــش کیفیــت و همچنیــن کاهــش حاصلخیزي خاك می شــود. 
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مواد موجود در پوسته پسته 
ترکیبات عمده پسماند پسته در جدول 1 نشان داده شده است. 

جدول 1- ترکیب شیمیایي پسماند پسته خشک  شده 
) بر حسب گرم در کیلوگرم ماده خشک(

2/7گوگرد107خاکستر1700انرژي دارای متابولیسم*

92/5ترکیبات فنولیتکی43چربی106/17پروتئین خام

63تانن ها5/3کلسیم188الیاف خام

NDF417/584/4مواد قندی0/8فسفر

ADF23452نشاسته1/7پتاسیم

ADL11018/5منیزیم
* مگاکالري  در هر کیلوگرم ماده خشک 

 NDF: بــه الیــاف باقــی  مانــده در محلــول اســیدی خنثی)شــامل ســلولز، همی ســلولز، لیگنیــن و...(  
اطــالق می شــود.

ADF: به الیاف باقی  مانده در محلول اسیدی )شامل سلولز، ، لیگنین( است.
ADL: ماده هضم  نشدنی پیچیده موجود در بخش های چوبی لیگنین است.

 ترکیب پوسته از جنبه فیتو شیمیایي  
فیتوشــیمیایی بــه مــواد شــیمیایی گیاهــی )ترکیبات شــیمیایی معمولــی که در 
گیاهــان بــه وجــود می آیــد( گفتــه می شــود. پوســته پســته حــاوي آنتراکینــون، 
تانــن و فالونوئیــد و فاقــد آلکالوئیــد، ســاپونین و گلیکوزید هــاي ســیانوفور اســت. 

خواص و تقسیم بندی تانن  ها
تانـن  هـای موجـود در گیاهـان، ترکیبـات پلی  فنولیـک محلـول در آب با وزن 
ملکولـی 500 تـا 3000 دالتـون )یـکای اندازه گیـری( هسـتند و توانایـی یـک 
سـري واکنش هـای مخصـوص همچـون ایجـاد پیوند هـای قـوی بـا پروتئیـن  هـا، 
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پلـی  سـاکارید ها، اسـید های نوکلئیـک، اسـتروئید ها، آلکالوئیدهـا و سـاپونین  هـا را 
دارنـد کـه بـه خـواص ضد تغذیـه  ای معـروف اسـت. همچنیـن ممکن اسـت برروی 
برخـی آنزیم هـا اثـر ممانعـت  کننـده  ای داشـته باشـند. تانن هـا از طریـق مخلـوط 
شـدن بـا آنزیم هـاي خارج سـلولي کـه توسـط میکروارگانیسـم های شـکمبه تولید 
مي شـوند، مانـع فعالیـت ایـن آنزیم هـا می شـوند. همچنیـن بـا ترکیـب برخـي از 
مـواد مغـذي ماننـد پروتئین هـا و کربوهیدرات ها آنهـا را از هضم، جذب و دسـترس 

حیـوان خـارج مـی  کننـد. تانـن  ها بـه دو گـروه زیر تقسـیم می شـوند:
 	  )HT( تانن  های دارای کاربرد هیدرولیزشدن
 	 )CT( پرو  آنتو  سیانیدین ها یا تانن های متراکم

اگــر چــه هــر دو گــروه خاصیــت پیونــد بــا پروتئین هــا را دارنــد ولــی بــه نظــر 
ــد. ــرات زیانبــار کــم  تــری دارن می رســد تانن هــای متراکــم اث

تانـن  هـا داراي خاصیـت ضـد نفـخ بـوده و مانع تولید کف در شـکمبه مي شـوند. 
تانـن  هـاي متراکـم موجـود در جیـره غذایـي اثـرات مفیـدي را نشـان مـي  دهند و 
بـا ایجـاد کمپلکـس پروتئیـن– تانـن، باعـث کاهـش تجزیـه پذیـري پروتئیـن در 
شـکمبه مي شـوند و باعث می شـوند تا بـه مـوازات افزایش غلظت تانـن جریان ازت 

غیرآمونیاکـي بـه روده افزایـش یابد.
ــري  ــه  پذی ــش تجزی ــث کاه ــول باع ــن غیرمحل ــوري، تان ــک تئ ــاس ی ــر اس ب
ــي  ــاي میکروب ــا آنزیم ه ــن آزاد ب ــه تان ــي ک ــده در حال ــکمبه ش ــن در ش پروتئی

ــازد.  ــي  س ــر م ــي  اث ــا را ب ــده و آنه ــب ش ترکی
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 امکان هضم مواد مغذي پوسته پسته 
در جدول 2 امکان هضم مواد مغذی پوسته پسته آمده است.

جدول2-  امکان هضم مواد مغذی پوسته پسته

برحسب درصدامکان هضم

46/32ماده خشك

22/89پروتئین خام

36/84چربي خام

35/81دیواره سلولي

 روش های فراوری و مصرف پسماند پسته  
ــد  ــه صــورت مرطــوب از خــط تولی ــه پســماند پســته ب ــن ک ــه ای ــا توجــه ب ب
خــارج مــی  شــود، بنابرایــن اولیــن کاری کــه بایــد انجــام شــود چــاره اندیشــی بــه 
منظــور حفــظ کیفیــت آن اســت. بــا توجــه بــه تولیــد انبــوه روزانــه پســماند پســته 
در کارگاه هــای پســته پاك کنــی در یــک دوره زمانــی محــدود )حــدود یــک مــاه( 

ــدام شــود. ــرای ذخیره ســازی آن اق الزم اســت ب

1- مصرف پسماند تازه 
معمــوالً پســماند پســته را بالفاصلــه پــس از خــروج از کارگاه هــا و کارخانجــات 
ــی  ــل آوری خاص ــه عم ــاز ب ــرد و نی ــتفاده ک ــوان اس ــی  ت ــته م ــری پس ــته  گی پوس
نــدارد. پاکســازی پســماند از ناخالصــی  هایــی مثــل خــاك، ســنگ، چــوب ســخت 
ــن  ــه ای ــی ک ــت. از آن جای ــروری اس ــتیک الزم و ض ــل پالس ــری مث ــواد دیگ و م
پســماند بــه ســرعت فاســد و تیــره  رنــگ مــی شــود بنابرایــن پســماند بایــد ســریعاً 



دام16 تغذیه  در  پســته  پسماند  ز  ا اســتفاده  راهنمای 

ــرد.  ــار دام قرارگی در اختی

2- خشك کردن در هوای آزاد )آفتاب( 
در هــوای آفتابــی، مــی تــوان پســماند پســته را در معــرض نــور آفتــاب خشــک 
کــرد. در ایــن صــورت بایــد آن را در الیه هــای حد اکثــر 5-4 ســانتی  متــری و روی 
ســطح صــاف و ســیمانی پخــش کــرد و هــر چنــد ســاعت یــک بــار آن را زیــر و رو 

کــرد، بــه نحــوی کــه در طــول 3 تــا 4 روز بخوبــی خشــک شــود )شــکل3(. 

شکل3- خشک کردن پسماند پسته در هوای آزاد به روش سنتی
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3- خشك کردن به روش صنعتی
ــوان  ــی  ت ــتقیم م ــرارت غیر مس ــک کن و ح ــای خش ــتگاه  ه ــتفاده از دس ــا اس ب
ــرای خشــک کــردن از خشــک کن های صنعتــی  ــای پســته را خشــک کــرد. ب بقای

ــی  شــود. ــف اســتفاده م ــای مختل در اندازه ه

 احتیاط های الزم 
 از آن جایــی کــه درجــه حــرارت بــاال مــی  توانــد بــه ارزش غذایــی )بویــژه 	

پروتئیــن( آســیب وارد کنــد، بنابرایــن در تنظیــم درجــه حــرارت خشــک  کــن و 
طــول مــدت زمــان خشــک  کــردن بایــد دقــت کافــی بــه عمــل آیــد. حــرارت زیــاد 
ــن(  ــی )تان ــی فنل ــات پل ــا لیگنیــن و ترکیب ــد پروتئیــن ب ــد موجــب پیون مــی  توان

شــود و امــکان اســتفاده از آنهــا را کاهــش دهــد.
 محصــول تولیــدی نبایــد حالــت ســوختگی و تیــره رنگــی داشــته باشــد. 	

بنابرایــن حــرارت کــم  تــر از 60 درجــه بــرای ایــن کار توصیــه مــی شــود.
 ــول 	 ــل قب ــا 12 درصــد قاب ــت در محصــول خشــک شــده ت ــزان رطوب می

اســت و ســطح مناســب آن 12-10 در صــد اســت. بــه ایــن ترتیــب مانــدگاری آن 
زیــاد شــده و براحتــی امــکان حمــل و نقــل و نگهــداری را خواهــد داشــت. 

4- سیلو کردن
اصــول و عملیــات ســیلو کردن پســماند پســته هماننــد ســیلو کردن علوفــه و از 

جملــه ذرت علوفــه ای اســت. بنابرایــن عملیــات ســیلوکردن شــامل: 
 تخلیــه پســماند پســته بــه داخــل محفظــه ســیلو اعــم از ســیلوی زمینــی 	

و یــا کیســه  هــای پالســتیکی در حداقــل زمــان ممکــن )شــکل4(.
 فشــرده  کــردن مــواد در داخــل ســیلو بــه صــورت الیه هــای شــیب دار، بــه 	

نحــوی کــه در پایــان کار در هــر متــر مکعــب فضــای ســیلو حــدود 600 تــا 700 
کیلــو گــرم پســماند پســته جــای داده شــده باشــد.  
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 ــرار دادن 	 ــوا و ق ــوذ ه ــدون نف ــتیک ب ــک پالس ــه کم ــیلو ب ــانیدن س پوش
اجــرام ســنگین بــر روی پالســتیک، بــه نحــوی کــه مــواد سیلوشــده از بــاد، طوفان 

و نفــوذ هــوا و بــاران حفــظ شــود.  
 ــای 	 ــه  ه ــته بندی در کیس ــورت بس ــه ص ــیلوکردن ب ــه س ــی ک  در صورت

پالســتیکی انجــام مــی  شــود، تمهیــدات الزم بــرای فشــردن و در نهایــت خارج ســازی 
هــوا بــا اســتفاده از جارو برقــی و بســتن درب کیســه اعمــال شــود )شــکل 5 و 6(.

شکل4- پرکردن سیلو و فشرده  کردن به صورت الیه شیبدار

شکل5- سیلو کردن در کیسه های پالستیکی به صورت دستی و استفاده از جارو برقی برای 
خارج سازی هوای داخل کیسه 
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شکل6- سیلو کردن در کیسه های پالستیکی به صورت ماشینی

پســماند پســته را مــی  تــوان بــا یــا بــدون مــواد افزودنــی ســیلو کــرد. محتــوای 
قندهــای محلــول در آب پســماند پســته نســبت بــه ذرت علوفــه ای کــم  تــر اســت 
ــات  ــه عملی ــیلو کردن کلی ــن س ــرد. در حی ــیلو ک ــت آن را س ــد بدق ــن بای بنابرای
پرکــردن و بســتن ســیلو نبایــد از 1 تــا 2 روز بیــش  تــر شــود. در غیــر ایــن صــورت 

تیــره  شــده و خــوش  خوراکــی و ارزش غذایــی آن کاهــش مــی  یابــد. 
پـس از گذشـت یـک و نیـم تـا دو مـاه از زمـان سـیلو کردن، می  تـوان از آن در 
تغذیه دام ها مصرف کرد. پسـماند پسـته سیلو شـده از نظر رنگ و بافت به پسـماند 
پسـته تـازه شـباهت دارد اما بوی ترشـی مالیم و مطلـوب دارد. اگر بـوی گندیدگی 
از آن احسـاس شـود و رنـگ و بافـت آن نیـز حاکـی از فسـاد و گندیدگـی باشـد به 
مفهـوم آن اسـت کـه فراینـد اسـتحصال، حمـل  و نقل و سـیلو کـردن بخوبـی انجام 
نشـده اسـت. همچنیـن محصـول تهیـه شـده برای مصـرف دام هـا مناسـب نخواهد 
بـود. بنابرایـن الزم اسـت فراینـد سـیلو کردن بخوبـی و بـا دقـت انجـام شـود و در 

صـورت لـزوم از کارشـناس و افـراد خبـره در ایـن زمینه کمـک گرفت.
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 افزودنی ها به سیلو 
ــکان  ــش ام ــث افزای ــه باع ــیلو کردن علوف ــگام س ــواد هن ــی م ــزودن بعض اف
نگهــداری، ارزش غذایــی و خــوش  خوراکــی ســیلو مــی  شــود. افــزودن ایــن مــواد 

ــذار اســت: ــر تأثیرگ ــوارد زی ــر روی م ــیلو ب ــه س ب
افزایش ماده خشک	 
کاهــش اتــالف مــواد غذایــی از طریــق پســآب )مفیــد در مــورد علوفــه بــا 	 

رطوبــت بــاال(
کمــک بــه کوبیــده  شــدن بهتــر علوفــه خــرد شــده )مفیــد در مــورد علوفه 	 

ــت پایین( ــا رطوب ب
سرعت تخمیر	 
مقدار و نوع اسیدهای تولید شده 	 
 ممانعت از رشد باکتری ها و کپک ها	 
ایجاد محیط کشت میکروبی مناسب در سیلو و افزایش مواد غذایی در سیلو	 

 انواع مواد افزودنی به سیلو 
مــواد افزودنــی شــامل مــواد افزودنــی غذایــی، نگهدارنــده و یــا مخلوطــی از ایــن 

دو اســت.
مواد افزودنی غذایی 

ــس از  ــواد پ ــن م ــد و ای ــش می دهن ــیلو را افزای ــی س ــا، مواد غذای ــی  ه افزودن
تخمیــر و آمــاده  شــدن ســیلو همــراه علوفــه مورد اســتفاده حیــوان قرار می گیــرد. 
از جملــه ایــن افزودنی هــا غــالت )دانــه ذرت یــا بــالل، دانــه جــو و یــوالف آســیاب 
ــک، اوره، گاز  ــالس، آه ــده، م ــا کاه خرد ش ــده ی ــک خرد ش ــه خش ــده(، علوف ش

آمونیــاك اســت. 
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مواد افزودنی نگهدارنده 
مـوادی هسـتند کـه بـه مقـدار کم به سـیلو افـزوده می  شـوند تا به عمـل تخمیر 
مناسـب کمـک کننـد و از اتـالف مـواد سـیلویی کاسـته شـود، این دسـته شـامل: 
اسـیدهای معدنی، اسـید فرمیک، متابی سـولفیت سـدیم، ممانعت  کننده  های رشـد 

باکتـری  هـا و کپـک  هـا، آنزیم  هـا و کشـت های میکروبی اسـت.

 عوامل مؤثر روی کیفیت مواد سیلویی
میزان رطوبت مواد 

رطوبــت زیــاد )مــاده خشــک کــم  تــر از 25 درصــد( ســبب جــاری  شــدن عصــاره 
ــی و  ــی، گندیدگ ــید الکتیک ــت اس ــدی فعالی ــیلو، کن ــذی س ــواد مغ ــالف م و ات
ــوب  ــر نامطل ــن اســت تخمی ــن ممک ــود. همچنی ــده می ش ــیلو ش ــواد س ــاد م فس
کلســتریدیوم  هــا )نوعــی باکتــری تولید کننــده اســید بوتریــک( منجــر بــه تخمیــر 

بیــش تــر پروتئیــن و تبدیــل بــه ازت غیــر پروتئینــی شــود.

مقدار ماده خشك مطلوب  
ــا 35  ــن 30 ت ــوب بی ــیلوی خ ــه س ــرای تهی ــوب ب ــک مطل ــاده خش ــدار م مق
درصــد اســت. اگــر درصــد مــاده خشــک بیــش از 35 درصــد باشــد بخوبــی کوبیده 

ــرد. ــارج ک ــی خ ــوان بخوب ــیلو را نمی ت ــوای داخــل س نمی شــود و در نتیجــه ه

درصد کربوهیدرات های محلول 
نســبت کربوهیــدرات بــه پروتئیــن در گیاهانــی کــه ســیلو می شــوند بایــد بــاال 
باشــد، بــرای بیــش  تــر محصــوالت7 تــا 9درصــد کربوهیدرات هــای محلــول بــرای 
تهیــه مــواد ســیلو شــده تقریبــاً مطلــوب اســت. در صورتــی کــه ایــن منبــع انــرژی 
ــد نشــده و در نتیجــه  ــی تولی ــزان کاف ــه می ــم باشــد اســید الکتیک ب ــاه ک در گی
ــواد  ــد م ــن بای ــد می شــود و بنابرای ــی تولی ــر پروتئین ــواد غی ــک و م اســید بوتیری

قنــدی از قبیــل مــالس اضافــه شــود.
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نسبت کربوهیدرات های محلول به پروتئین
ــد  ــری مانن ــای تخمی ــد از مکمل ه ــد بای ــه 1 باش ــر از 7 ب ــن نســبت کم ت ــر ای اگ
مــالس و غــالت آســیاب شــده کــه دارای پروتئیــن کــم و غنــی از انــرژی هضم شــدنی 

هســتند اســتفاده کــرد.

  درصد مواد قلیایی در گیاه
عمده تریـن عناصـر ایـن گروه پتاسـیم و کلسـیم هسـتند کـه وقتی از سـلول به 
همراه شـیره سـلولی خارج می شـوند اسـیدهای تولید شـده در ماده سـیلو شـده را 
خنثـی و موجـب افزایـش pH می شـوند. لـذا بهتر اسـت از باکتری های مولد اسـید 

الکتیک و اسـتیک اسـتفاده کرد. 

 مالحظات و مقدار مصرف پسماند پسته در جیره دام ها

تازه  خوری
بــا توجــه بــه محدودیــت مصــرف پســماند پســته، حداکثــر مصــرف در دام 	 

)گوســفند، بــز، گوســاله و گاو( در حــد 30 درصــد ســهم علوفــه ای )بــر اســاس ماده 
خشــک( پیشــنهاد می شود.

گوســفند و بــز  )داشــتی و پــرواری(  روزانــه 500-350 گــرم بــه صــورت 	 
تــازه  خــوری 

گاو داشــتی و پــرواری )بومــی، دو رگ و اصیــل( بــه ترتیــب  حــدود 2/5، 	 
4 و 5 کیلوگــرم در روز.

بــا توجــه بــه وجــود رنگدانه هــای خــاص در پوســت پســته احتمــال حضور 	 
رنگدانــه در ادرار دام ) به رنــگ قرمــز( وجــود دارد کــه جــای نگرانــی نیســت.

از مصــرف پســماند پســته تــازه ســیاه شــده و کپــک زده اکیــداً خــودداری 	 
شــود. در زیــر تصویــر مصــرف تــازه  خــوری پســماند پســته آمــده اســت )شــکل7(.
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شکل7- مصرف تازه  خوری پسماند پسته

مصرف پسماند پسته خشك  شده 
ــک و 	  ــه روش هواخش ــده ب ــک  ش ــته خش ــماند پس ــرف پس ــزان مص می

ــر  ــرواری ب ــره دام پ ــره دام داشــتی و 15 درصــد جی ــا 10 درصــد جی ــی ت صنعت
اســاس مــاده خشــک کاربــرد مصرفــی دارد ) شــکل 8(. بنابرایــن ســطح مصــرف 

ــر توصیــه مــی شــود: ــه صــورت زی ب
 گوسفند و بز داشتی حدود 100 تا 120 گرم در روز	 
 گوسفند پرواری 200-150 گرم در روز 	 
گاو داشتی )بومی، دو رگ و اصیل( به ترتیب 1، 1/5 و 2 کیلو گرم در روز	 
گاو پرواری )بومی، دو رگ و اصیل( به ترتیب 1/5، 2 و 2/5 کیلو گرم در روز	 
از مصرف پسماند سوخته خودداری شود.	 
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شکل8- پسماند خشک شده پسته

مصرف پسماند پسته به صورت سیالژ )سیلو شده( 
ســطح مصــرف بــا توجــه بــه خصوصیــات ارزیابــی ســیلو بیــن خــوب تــا قابــل 

قبــول بــه ازای هــر رأس دام 7 درصــد جیــره خشــک اســت.
بنابراین سطح مصرف بر حسب نوع دام به صورت زیر توصیه می شود:

گوسفند و بز  داشتی حدود 300 گرم در روز	 
گوسفند پرواری حدود 500 گرم در روز 	 
گاو داشــتی و پــرواری )بومــی، دو رگ و اصیــل( بــه ترتیــب حــدود 3، 4/5 	 

و 6 کیلــو گــرم در روز


