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پرکاربرد در تغذیه و  خوشخوراكخوراکی دارای فیبر با قابلیت هضم باال، ماده  یکگندم  سبوس :زمینه مطالعاتی

آزمایش در دو مرحله انجام شد که در مرحله اول ارزش غذایی و ترکیب شیمیایی سبوس هدف: نشخوارکنندگان است. 

های راسان رضوی در دو فصل تابستان و زمستان با استفاده از روشگندم تولیدی کارخانجات مختلف تولید آرد استان خ

ابستانه با جودرکنسانتره مخلوط های تدر مرحله دوم اثر جایگزینی سطوح مختلف نمونه رایج آزمایشگاهی مقایسه شد و

های تخمین فاکتور گاز و ترکیب شیمیایی، پارامترهای تولیدروش کار: های شیری نژاد سانن مورد مطالعه قرار گرفت. بز

کارخانه تولید آرد استان خراسان رضوی در قالب طرح   8تهیه شده از  گندم زده شده از تولید گاز در انواع سبوس

سپس تغییرات وزن بدن، تولید شیر و ترکیبات شیر بزهای شیری سانن  .با پایه کامال تصادفی تعیین شد  8×2فاکتوریل 

در کنسانتره حیوانات مورد بجای دانه جو فصل تابستان های گندم تولیدی در سدر اثر جایگزینی سطوح مختلف سبو

کلیه ترکیبات شیمیایی مربوط به انواع سبوس، در بین  :نتایج .در قالب طرح کامال تصادفی بررسی گردید آزمایش

ده آلی، چربی خام و اثر فصل برای درصد ما (.>0001/0P)( متفاوت بود CFکارخانجات مختلف )به غیر از چربی خام: 

های در نمونه CPو  NDF ،ADFدار نبود، هر چند که درصد ماده خشک، درصد دارای اثر معنی 5در سطح خاکستر 

 تا حتی تابستانه با سبوس گندم ،جایگزینی دانه جو موجود در کنسانتره (.>0001/0Pتابستان، بیشتر از زمستان بود )

گیری نهایی: نتیجهنشد.  دار بین میانگین وزن بدن، تولید شیر و ترکیبات شیرنیعمنجر به بروز تفاوت م درصد، 50سطح 

در دو فصل تابستان و زمستان استان خراسان رضوی تهیه شده از کارخانجات مختلف تولید آرد  گندم های سبوسنمونه

بزهای شیری  جیرهکنستانتره  بجای دانه جو درتابستانه دارای ارزش غذایی متفاوتی بودند و جایگزینی سبوس گندم 

 ، بر روی وزن بدن، میزان تولید شیر و ترکیب شیر تاثیری نداشت. درصد( 50تاسطح حتی )سانن 
 

 سبوس گندم، فصل، تولید گاز، ترکیب شیمیایی، بز سانن، وزن بدن، تولید شیر، ترکیب شیر :واژگان کلیدی
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 قدمهم

ذیه ت در تغهای فرعی غالامروزه استفاده از فرآورده

کاربرد فراوانی پیدا  ،حیوانات بویژه نشخوارکنندگان

بخش اعظم سبد خوراکی  ،غالترفی کرده است و از ط

 .های ایرانی را به خود اختصاص داده استخانواده

اعالم کرد سرانه  1سازمان جهانی خواربار و کشاورزی

کیلوگرم در سال است که  2/165مصرف گندم در ایران 

 .ایران در رتبه ششم جهان قرار گرفته است از این نظر

ترین دهد مردم ایران یکی از بزرگنشان می« فائو»آمار 

کنندگان گندم به ویژه به شکل نان در جهان مصرف

میزان سرانه مصرف گندم در ایران بیش از دو  .هستند

سرانه جهانی مصرف گندم ) برابر متوسط جهانی است

ست و این رقم برای کیلوگرم در سال ا 5/67حدود 

یلوگرم و برای ک 1/60کشورهای در حال توسعه 

(. کیلوگرم اعالم شده است 3/97های توسعه یافته رکشو

ام و طیور سازی مصرف غالت درصنعت دو بهینهرازین

تأمین علوفه از  رسد.بسیار ضروری به نظر می

های اساسی صنعت دام کشور است  لذا استفاده چالش

ی با کمترین هزینه و کارآیی زیاد از از منابع خوراک

باشد که از جمله این های تحقیقاتی کشور میاولویت

های والت فرعی هستند. یکی از فرآوردهمنابع، محص

باشد، پرکاربرد در تغذیه دام که حاصل فرآوری گندم می

سبوس گندم است. بر طبق آمار سازمان خوار و بار 

ر ایران بالغ بر پنج ( سطح زیر کشت گندم د2014جهانی )

میلیون و نهصد و بیست هزار هکتار با تولید کل هشت 

میلیون و ششصد و پنجاه و دو هزار تن بوده است. 

الح  مقدار پروتئین، ام)سبوس گندم از لحاظ ارزش غذایی 

مخصوصا  Bهای گروه معدنی بویژه فسفر و ویتامین

 نیاسین که در فرآیندهای بیوشیمیایی بدن نقش مهمی

 نسبت به آرد و خود دانه در درجه باالتری قراردارد( دارد

درصد پروتئین خام،  (.1989بارتنیک و جاکوبزیک )

و  5/4، 17برای سبوس گندم به ترتیب  TDNچربی و 

                                                           
1-FAO: Food and Agriculture Organization of the 

United Nations  

(. موسسه 2006درصد گزارش شده است )پرستون  70

 NDFمقدار پروتئین خام،  (2000)2تحقیقات ملی آمریکا

کی، طگندم حاصل از آسیاب غلرا برای سبوس  ADFو 

درصد  14±5/1و  8/42±8/7، 4/17±1/1به ترتیب 

( مقادیر باالی سلولز و 2000گزارش نموده است. رانوم )

گلوتن کم را برای سبوس گندم گزارش نمود. مقدار 

برای  ADF و NDFخاکستر، پروتئین خام، چربی خام، 

رصد د 7/10و  41، 6/3، 4/15، 1/5به ترتیب  سبوس گندم

گاز  تکنیک تولید (.2005زارش گردید )چی و همکاران گ

ا برای ارزیابی هترین روشترین و کاربردییکی از ارزان

های دامی بوده که توسط بسیاری ارزش غذایی خوراك

تقی زاده و همکاران از محققان بکار برده شده است )

 کاظمی و همکاران و 2015صادقی و همکاران  ،2012

انرژی متابولیسمی، انرژی ن تولید گاز، میزا (.2016

ی خالص برای تولید شیر و ماده آلی قابل تجزیه برا

 57/10یتر، لمیلی 20/46سبوس گندم به ترتیب 

مگاژول/کیلوگرم ) 38/6شک(، خ)مگاژول/کیلوگرم ماده

درصد گزارش گردید )عباس و  71/65خشک( و  ماده

ولیسمی برای (. همچنین میزان انرژی متاب2005همکاران 

سبوس گندم بر اساس یکی از معادالت از پیش تعیین 

 2و  79/1شده و روش حیوان زنده به ترتیب برابر با 

مگاکالری در هر کیلوگرم ماده خشک تعیین گردید )سکر 

های در های اخیر در بسیاری از کشورطی دهه (.2002

 های دامی در نتیجهحال توسعه، تقاضا برای فرآورده

شرایط  اقتصادی و اجتماعی رشد قابل توجهی بهبود 

. این در حالی است که امکانات زراعی نه تنها داشته است

رویه کاهش برداری بییابد بلکه در اثر بهرهافزایش نمی

یافته و در بسیاری  از نقاط جهان در روند تخریبی قرار 

گرفته است. در جامعه امروز که با افزایش قیمت غالت 

حصوالت فرعی کشاورزی م، استفاده از ممواجه هستی

باشد )کلوپفنستن و بسیار حائز اهمیت می در دامپروری

صوالت در جهت استفاده بهینه از مح (.2008همکاران 

2 - NRC: United States National Research Council 
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تحقیقات زیادی انجام  فرعی کشاورزی در تغذیه دام

گرفته که جایگزینی محصوالت فرعی نظیر سبوس گندم 

د در کنسانتره از وجوو سبوس برنج  بجای دانه غالت م

سبوس گندم در جیره  وقتی باشد.این قبیل می

جایگزین جو  28و  14پرواری در نسبتهای  های گوساله

همچنین داکاد  افزایش وزن را تحت تاثیر قرار نداد. شد،

درصد ذرت  100یا  50( هنگامی که 2002) و همکاران

هیچ تغییری در با سبوس گندم جایگزین کردند را یره ج

همچنین  .های پرواری مشاهده نکردندزان مصرف برهمی

درصد دانه جو جیره  100یا  50( 1999سینگ و همکاران )

گوسفندان بالغ را با سبوس گندم جایگزین نمودند و هیچ 

تغییری در میزان مصرف غذا و افزایش وزن دام مشاهده 

درصد دانه جو  30شاهد دارای ننمودند در حالیکه جیره 

روی ( بر 2012مایشی که مک کینون و فریدت )در آز بود.

های پرواری انجام دادند، نتایجی مغایر با نتایج گوساله

فوق بدست آمد به این صورت که هنگامیکه درصدی از 

میزان مصرف ماده  دانه جو با سبوس گندم جایگزین شد،

افزایش وزن نیز مشاهده شد.  یافت و خشک نیز افزایش

( گزارش کردند 2014) رانهمکا آزمایش دیگر کبیر ودر

ح انرژی وهای دارای سطای بنگال با جیرههکه وقتی بز

ه ذرت با سبوس گندم( تغذیه )جایگزینی دان متفاوت

تفاوتی در مصرف ماده خشک مشاهده نشد. شدند، 

( زمانیکه بزهای ماده 2008همچنین یعقوب و همکاران )

ردند، نتایج نژاد نوبیان را با سطوح مختلف انرژی تغذیه ک

نهایت در  مشابه با آزمایش کبیر و همکاران بدست آمد.

در مصارف دامی  استفاده از دانه غالت توان گفت کهمی

ها حدود در حالیکه ترکیب اکثر کنستانترهمنطقی نیست 

در جهت رفع  درصد یا باالتر دانه غالت دارند. 50تا  30

فته های اخیر صورت گرهایی در سالاین معضل تالش

که شامل: جایگزینی دانه ذرت با سبوس برنج و مالس 

(، جایگزینی ذرت با 1983 )گارگ و پاداك در خروس

های در حال رشد )گارگ و همکاران مالس در خوك

 هایگاومیش(، جایگزینی ذرت با سبوس برنج در 1986

( و جایگزینی ذرت با 1989جوان)مالیک و همکاران 

 های جوانلوط در گوسالهدم در کنستانتره مخسبوس گن

 باشد.( می1996)موندال 

ای برای خود در جایگاه ویژه با توجه به اینکه نان

های آسیای غربی و آفریقا باز کرده است و ساالنه کشور

در جریان تولید آرد، مقادیر زیادی سبوس گندم در 

شود که دامداران تمایل زیادی کارخانجات آرد تولید می

رسد که نیاز به تحقیقات ند، لذا به نظر میبه این ماده دار

تری در ای است تا بتوان به شکل موثر و دقیقگسترده

فرعی استفاده کرد.  خوراکیهای دام از این ماده جیره

اطالعات بسیار محدودی در خصوص ارزش غذایی 

سبوس گندم تولیدی کارخانجات آرد کشور و به 

لذا در خصوص استان خراسان رضوی موجود است. 

این مطالعه ابتدا ترکیب شیمیایی، پارامترهای تولید گاز و 

فاکتورهای تخمین زده شده بر اساس بخشی از تولید گاز 

های سبوس جمع یایی حاصل از نمونهو ترکیب شیم

آوری شده از کارخانجات مختلف تولید آرد خراسان 

رضوی در دو فصل تابستان و زمستان تعیین شد و 

مختلفی از سبوس گندم در کنسانتره های سپس نسبت

مصرفی بزهای شیری سانن، جایگزین دانه جو گردید و 

تولید شیر و  اثرات این جایگزینی بر میانگین وزن بدن،

 ترکیبات شیر بررسی شد.
 

 هاو روش وادم

کارخانه  8های سبوس گندم تولید شده توسط نمونه 

تولید آرد شهرستان مشهد در دو فصل تابستان و 

به گفته زمستان به صورت کامال تصادفی تهیه گردید. 

صاحبان کارخانجات، خرید گندم اعم از بهاره و پاییزه از 

های مختلف آن صورت پذیرفته و در سیلوهای رقم

تولید شدند. گندمی مستقر در محل کارخانجات ذخیره می

آرد در تمام این کارخانجات به روش والسی )آسیاب 

های تهیه شده در داخل شد. نمونهطکی( انجام میغل

های نایلونی ضخیم ذخیره و بالفاصله به محل کیسه

آزمایشگاه گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد 

( و NDFدر شوینده خنثی ) نامحلولمنتقل گردید. فیبر 
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( بر اساس روش ADFدر شوینده اسیدی ) نامحلولفیبر 

چربی خام،  (، پروتئین خام،1991ون سوست و همکاران )

بر اساس روش های سبوس، نمونهخاکستر و ماده آلی 

AOAC (2000 تعیین شدند. تولید گاز بر اساس ) روش

 200( انجام گرفت بطوریکه 1994و همکاران ) ورتئود

داخل ( تیمار هر برای تکرار 4)گرم از نمونه میلی

 لیتری ریخته شد و سپس بزاقمیلی 120های بطری

استینگاس  و منک روش ه بر اساستهیه شد) مصنوعی

 30جمعا ) 1:2 نسبت به شده صاف شکمبه مایع و (1988

 رأس سه از شکمبه مایع. ها اضافه گردیدبه آن( لیترمیلی

دارای  (کیلوگرم 400±22 زنده وزن با)هلشتاین  نر گاو

با کنسانتره تجاری و سیالژ ذرت  که ایشکمبه فیستوالی

 تغذیه نگهداری احتیاجات دح در ( و80به  20)به نسبت 

از طریق فیستوالی  صبح وعده خوراك از قبل شدند،می

 .ها با استفاده از یک پمپ خال تهیه گردیدای آنشکمبه

 دمای با ماری بن ها بالفاصله بعد از پلمپ شدن درشیشه

 در تولیدی گاز فشار و شد داده قرار سانتیگراد درجه 39

 ساعت 96 و 72، 48،60، 36 ،24 ،12 ،8 ،6 ،4 ،2 هایزمان

معادله رگرسیونی  از استفاده با سپس انکوباسیون ثبت و

تعیین شده در شرایط آزمایشگاهی بر اساس روش کار 

 هر در شده تولید گاز (، حجم1994همکاران )و تئودور 

در آزمایش درون تنی بررسی اثر  .محاسبه گردید زمان

 16از  ،جو بجای دانهتابستانه جایگزینی سبوس گندم 

 5/0میانگین وزنی رأس بز شیری سانن نژاد سوئیسی با 

و  35 ± 7میانگین روزهای شیردهی کیلوگرم و ±40

کیلوگرم در روز استفاده  9/1 ± 2/0تولید شیر با میانگین 

های انفرادی ها به صورت باکسستم نگهداری دامسی شد.

دی بنراسی تقسیم 4گروه  4حیوانات در بود.  متر 1×5/1

و به  8شیردوشی نیز هر روز صبح راس ساعت  شدند.

ها خوراك دام .شدوسیله دستگاه شیردوش سیار انجام 

گرم  900شده و  خردکیلوگرم علوفه یونجه  1/1)

روزانه پس از شیردوشی به حیوانات  کنسانتره مخلوط(

جیره آزمایشی پایه بر اساس استانداردهای  .شدداده می

 NRCانجمن تحقیقات ملی آمریکا )تعریف شده توسط 

( متعادل شده بود و جیره سه تیمار دیگر از نظر 2007

با هم موجود در کنستانتره،  نسبت جو و سبوس گندم

 تفاوت داشتند.

ر غذای باقیمانده هر روز صبح قبل از شیردوشی مقدا

. چنانچه غذایی شدآوری و توزین میآخور هر بز جمع

روز آن گرم غذا به غذای  200 ماند،در آخور باقی نمی

 100در صورتیکه غذای باقیمانده بین  شد.دام اضافه می

ها همان مقدار روز قبل در آخور دام گرم بود، 200تا 

 200گرفت و در صورتیکه باقیمانده غذا بیش از قرار می

شد. گرم کاسته می 100 ،گرم در آخور بود، از غذای روز

در اختیار دام قرار داشت. آب آشامیدنی به صورت آزاد 

پذیری و هفته آخر هفته اول طرح به عنوان هفته عادتدو 

ید. رکورد تولید شیر گیری تعیین گردبه عنوان نمونه

 فته، نمونه شیرها ثبت شد و در پایان هر هرروزانه تیما

گذاری شده به های آزمایش شمارههر راس بز با لوله

هد واقع در شهرك آزمایشگاه کارخانه شیر بشیر مش

گرفت. عملیات وزن صنعتی توس منتقل و آنالیز انجام 

در  ها در اول و پایان دوره آزمایشی انجام شد.کشی دام

آنالیز خوراك تغذیه شده در تیمارهای آزمایشی  2جدول 

 آورده شده است.
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 ترکیب جیره های آزمایشی -1جدول 
Table 1-composition of experimental diets 

 

 جیره )درصد(قالم ا Treatments  تیمارها
Diet items (%) 

4 3 2 1 

 Alfalfa یونجه 45 45 45 45

 Barley جو 30 25 20 15

27 22 16 11 
 سبوس گندم
Wheat bran 

11 11 12 12 
 سویا

Soybean 

1 1 1 1 

 ویتامینی -معدنیمکمل 
Mineral 

- 

vitamin premix 

 

0.5 0.5 0.5 0.5 
 کربنات کلسیم

Calcium carbonate 

 Salt نمک 0.5 0.5 0.5 0.5

9442 9513 9657 9729 
 قیمت)کیلوگرم/ریال(
Price(Kg/Rial) 

 

 ترکیب شیمیایی جیره های آزمایشی -2جدول 
Table 2-Chemical composition of experimental diets 

  د()درص ترکیب شیمیایی  Treatments تیمارها 
Chemical composition 

(%)  4 3 2      1 

 (CP) پروتئین خام 16.2 16.2 16.2 16.2 

 23.62 19.49 18.55 18.45 
الیاف نامحلول در شوینده 

  (ADF)اسیدی 

 40.3 39.2 37.1 36.5 
 محلول در شوینده خنثینا الیاف

(NDF) 

 (Starch) نشاسته 28.43 28.88 29.56 30.19 

 (SF) فیبرمحلول 6.45 6.23 6 5.80 

 

34.2 35.6 38.5 38.5 
 کربوهیدراتهای غیر ساختمانی

(NSC) 

 (Lignin) لیگنین 14.12 14.12 13.25 12.89

3.15 3 2.8 2.81 

 

 (EE) عصاره اتری

 

 (Ca) کلسیم 0.90 0.91 0.91 0.91

 (P) فسفر 0.50 0.51 0.57 0.62
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 ن زده شدههای تخمیرهای آماری و فاکتوروش

( bمیزان تولید گاز از بخش نامحلول ولی قابل تخمیر)

 ( )میلی لیتر در ساعت(، برc)میلی لیتر( و نرخ تولید گاز )

مکدونالد  )ارسکوف و ] )ct-e-1P=b)[ آماری مدل اساس

 (1/9)نسخه  SASآماری  افزارنرم از استفاده با و (1979

( mlه تولید گاز )به منزل Pگردید که در این معادله  برآورد

معادل زمان )ساعت( بودند. همچنین در این  tدر زمان و 

= تعداد کارخانه  8) 8×2آزمایش از مدل آماری فاکتوریل 

= تعداد فصل( با طرح پایه کامال تصادفی استفاده  2و 

اختالف بین تیمارها با روش دانکن در سطح  گردید و

( 1/9نسخه ) SASدرصد با استفاده از نرم افزار  05/0

 مدل آماری طرح و اجزای آن به شرح زیرمحاسبه شد. 

 :بود
Yijk = μ +αi +βj + (αβ) ij +εijk 

Yijk = مقدار هر مشاهده 

μ = میانگین پارامتر مورد مطالعه 

αi =اثر کارخانه 

 βj = اثر فصل 

(αβ)ij = اثر متقابل کارخانه و فصل 

εijk = خطای آزمایش 

( بر MJبرحسب مگاژول ) (MEانرژی متابولیسمی)

کیلوگرم ماده خشک و مقدار تجزیه پذیری ماده آلی بر 

 ( تعیین گردید:1988اساس معادالت منک و استینگاس )

ME (MJ/kg DM) = 06/1 + 1570/0 GP+ 084/0  CP+ 

220/0 CF- 081/0 CA 

GP: میلی گرم نمونه  200ساعت/ 24کل گاز تولید شده    

CP:     پروتئین خام )%(            CF:   چربی خام)%(   

CA:  خاکسترخام )%(  

OMD (%) = 9+ 991/0 GP + 0595/0 CP 

+ 1180/0 CA  

کل اسیدهای چرب کوتاه زنجیر بر اساس معادله ماکار 

 حاسبه گردید:( م2005)

SCFA (mmol/200 mgDM) = 0222/0  GP – 

00425/0  

گرم  3/19میزان بازده پروتئین میکروبی بصورت 

ی هر کیلوگرم ماده آلی قابل نیتروژن میکروبی به ازا

 (.1986هضم، گزارش گردید )سزرکاوسکی 

 جایبتابستانه در آزمایش اثر جایگزینی سبوس گندم 

های آزمایشی بر وزن دام، میزان تولید دانه جو در جیره

 در قالب طرح هامقایسه آماری دادهشیر و ترکیبات شیر، 

 GLM نامهبراستفاده از با و تکرار  3کامالً تصادفی با 

داری برای بیان معنی. انجام شد SASافزار نرمدر محیط 

و برای  05/0اثرات تیمارها از سطح احتمال کمتر از 

دانکن ای چند دامنهها نیز از آزمون مقایسه میانگین

 استفاده گردید.

 

 بحث و نتایج

 ترکیب شیمیایی انواع سبوس تهیه شده 

شده از  های تهیهترکیب شیمیایی انواع سبوس

کارخانجات تولید آرد استان خراسان رضوی در جدول 

ل نشان داد که اختالف آورده شده است. نتایج این جدو 3

های سبوس گندم تهیه داری در بین نمونهآماری معنی

شده از کارخانجات مختلف تولید آرد به لحاظ میزان ماده 

، خاکستر، ماده آلی و پروتئین خام NDF ،ADFخشک، 

هر چند که اختالف آماری  (>0001/0Pدارد )وجود 

داری برای چربی خام مشاهده نشد. همچنین اثر معنی

ربی خام، ماده فصل در بین ترکیبات شیمیایی شامل چ

بیشترین درصد  (.<05/0P)دار نشد آلی و خاکستر معنی

های و ماده خشک در نمونه NDF ،ADFپروتئین خام، 

 (.>0001/0P)ده گردید تهیه شده در فصل تابستان مشاه

، NDF ،ADFهمچنین بیشترین درصد ماده خشک، 

 درن خام به ترتیب خاکستر، ماده آلی و پروتئی

مشاهده  1و  5، 6، 6، 5، 4شماره  جاتکارخان هایسبوس

اثرات متقابل بین کارخانه و فصل برای  (.>0001/0Pشد )

به  3کلیه ترکیبات شیمیایی گزارش شده در جدول 

کلیه  (.>001/0Pدار گردید )ی چربی خام، معنیاستثنا

از روش  ها سبوس گندم تهیه گردیدکارخانجاتی که از آن

تفاوتی  وکی( برای تولید آرد استفاده نمودند طوالسی )غل
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کارخانجات وجود نداشت. در نحوه تهیه سبوس در این 

های متعددی ممکن است بر ترکیب شیمیایی گندم رفاکتو

وس تهیه شده از آن موثر باشد که و در نهایت سب

توان به شرایط آب و هوایی، کشت بهاره یا پاییزه می

گندم، رقم گندم کشت شده، کودهی و مراحل آن و غیره 

اشاره نمود. گزارش شده که هر چه نسبت استخراج آرد 

ان پروتئین موجود در از گندم کمتر صورت پذیرد، میز

نسبت  (.1991و سبوس تولیدی بیشتر خواهد بود )نیک

معرف وزن مقدار آردی است که از آسیاب آرد استخراج 

چه این گردد و هرنمودن صد قسمت گندم حاصل می

آرد و آندوسپرم نسبت کمتر باشد، بمنزله باالتر بودن 

(. 1989باشد )جاکوبزیک ضمیمه با سبوس گندم می

نسبت آندوسپرم به پوسته در هنگام آسیاب  بنابراین

کیفت سبوس تولیدی را مشخص خواهد نمود  کردن گندم،

کمترین و بیشترین مقدار  (.2000)بالس و همکاران 

 89/16پروتئین خام برای سبوس گندم به ترتیب برابر با 

به  NDFبیشترین و کمترین مقدار  ودرصد  30/19و 

 ه استدرصد گزارش شد 12/43و  96/66ترتیب برابر با 

زارشات بته متغیر بودن گ( که ال2013)باشتنی و همکاران 

های تهیه شده از کارخانجات مربوط به نمونه شانای

مختلف تولید آرد و نیز تغییر در اندازه ذرات سبوس گندم 

( درصد ماده خشک، 2002بود. تاهیر و همکاران )

و انرژی  NDF ،ADFپروتئین خام، چربی خام، 

 متابولیسمی )مگاکالری/کیلوگرم ماده خشک( را برای

و  15، 4/4،51، 1/13،  89سبوس گندم به ترتیب برابر 

گزارش نمودند که درصد ماده خشک و چربی خام  67/2

این گزارش شده توسط این افراد با اندکی اختالف، نتایج 

رسد که بخشی از این کند. به نظر میمطالعه را تایید می

های مربوط به روش ،گزارشات بین محققیناختالف 

و  NDFدرصد باشد. نیز بکار برده شده  گیریزهاندا

ADF از درصد نسبتا باالیی  گزارش شده در این مطالعه

 NDFبرای انواع سبوس برخوردار بود و از طرفی چون 

به عنوان بخشی از فیبر خوراك مطرح هستند،  ADFو 

ماده خوراکی به عنوان یک لذا محققان بسیاری از این 

الدادیو و کنند )یاد می غنی از فیبر ماده فرعی با منبع

و  کومار و 2014بکتوا و همکاران ؛ 2009همکاران 

که به طور میانگین مقدار گزارش شده . (2015همکاران 

د ماده خشک درص 16ها، ها و کربوهیدراتپروتئین

شوند. )استرامکوا و همکاران سبوس گندم را شامل می

این  ن دربنابراین شاید علت باال بودن پروتئی .(2009

های آلورون حاوی با الیه بیشتر مطالعه به نوعی

رسد که بنظر می و های زنده مرتبط باشدپروتوپالست

بخشی از تغییرات مربوط به ترکیبات شیمیایی گزارش 

شده در این مطالعه مربوط به تغییرات آب و هوایی در 

زمان کاشت گندم باشد. همچنین ممکن است نحوه سیلو 

زایی ی ترکیبات شیمیایی آن تاثیر بسکردن گندم بر رو

های تهیه شده در فصل بطور مثال نمونه .داشته باشد

های صد پروتئین بیشتری نسبت به نمونهتابستان از در

. علت این تفاوت ممکن است به زمستانه برخوردار بودند

سیلو کردن گندم مربوط باشد. بدین و  زمان انبارداری

فصل تابستان بدلیل  زمان انبارداری در ترتیب که

از فصل تر آوری همزمان و سیلو کردن گندم، کمجمع

های سبوس گندمی که برای نمونه وده و احتماالبزمستان 

، مدت زمان بیشتری در داخل هاستفاده گردید هستانزم

 لوهای کارخانجات انبار شده بودند.سی

 های تولید گازفراسنجه

های تهیه ع سبوسهای تولید گاز ناشی از انوافراسنجه

شده از کارخانجات تولید آرد استان خراسان رضوی در 

اغلب پارامترهای گزارش شده آورده شده است.  4جدول 

 48و  24، 12شامل تولید گاز در زمان های  4در جدول 

ساعت و گاز تولید شده از بخش نامحلول ولی قابل تخمیر 

(bدر ) وس های سببین کارخانجات مختلف برای نمونه

( بطوریکه >05/0P)داری بودند معنیدارای اختالف 

 48و  24، 12بیشترین مقدار تولید گاز در زمان های 

مشاهده گردید  5برای کارخانه شماره  gasbساعت و نیز 

(05/0P< اثر فصل برای نرخ ثابت تولید گاز دارای .)

اثرات متقابل بین (. <05/0P) داری نبودمعنیتفاوت 

برای کلیه پارامترهای گزارش شده در  کارخانه و فصل
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 نددار بودمعنی، دارای تفاوت gascبه استثنای  4جدول 

(01/0>P.) 

 

 های تولیدی کارخانجات آرد استان خراسان رضویترکیب شیمیایی سبوس -3جدول 

Table 3-  Chemical composition of various bran samples obtained from flour factories of Khorasan Razavi 

province 

 
  ماده خشک

DM 

 (%) 

 الیاف

در  محلولنا

 شوینده خنثی

NDF )%( 

 محلولنا الیاف

در شوینده 

 اسیدی

ADF )%( 

 خاکستر
Ash 
)%( 

 ماده آلی

OM )%( 

 پروتئین خام
CP  
)%( 

 چربی خام
CF 

)%( 

 

 اثرات اصلی        
Main effects 

 کارخانه        
Factory 

 b56.91 h26.42 f54.15 c79.4 b21.95 a34.19 3.96 1 

 a07.92 f15.44 b42.18 b18.5 c82.94 e32.17 4.08 2 

 a12.92 c21.48 f65.15 b23.5 c77.94 c65.18 3.93 3 

 a23.92 b66.48 d01.17 b17.5 c83.94 d02.18 4.30 4 

 e83.89 a50.56 c35.17 d18.4 a82.95 ab20.19 4.49 5 

 c10.91 e03.45 a28.20 a07.6 d93.93 e28.17 4.21 6 

 d70.90 d60.46 e64.16 b24.5 c76.94 d83.17 3.95 7 

 d42.90 g27.43 f78.15 d62.4 b38.95 bc91.18 3.91 8 

 0.11 0.12 0.09 0.116 0.116 0.10 0.25 SEM 

 فصل        
Season 

 a13.94 a99.46 a52.17 14.5 95.02 a95.18 4.10 
 تابستان

Summer 

 b38.88 b68.46 b64.16 98.4 94.86 b69.17 4.11 
 زمستان
winter 

 0.057 0.059 0.046 0.058 0.058 0.052 0.12 SEM 

     
P value 

 

    

        

 p<0/0001 p<0/0001 p<0/0001 p<0/0001 p <0/0001 p<0/0001 0/662 
 کارخانه
Factory 

 p<0/0001 p<0/0001 p<0/0001 0/052 0/052 p<0/0001 0/985 
 فصل

Season 

 p<0/0001 0/0009 p<0/0001 p<0/0001 p<0/0001 p<0/0001 0/979 
 فصل×کارخانه

Factory×season 

 .(>05/0Pباشند )دار میروف غیر مشترك دارای اختالف معنیمیانگین هر ستون با ح

Means within same column with different superscripts differ ( P<0.05). 

 

NDF: Neutral detergent fiber; ADF: Acid detergent fiber;  CF: Crude fiber ; CP:Crude protein; OM:Organic Matter; 

DM:  Dry matter 

رسد بخشی از اختالف در حجم گاز تولیدی به نظر می

وت در ترکیب ر بین انواع سبوس تهیه شده مربوط به تفاد

های فرعی باشد. تولید گاز در شیمیایی این فرآورده

های در زمان 5شده از کارخانه شماره  های تهیهنمونه
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نسبت به  gasbساعت انکوباسیون و نیز  48و  24، 12

سایر کارخانجات بیشتر بود و این در حالیست که میزان 

NDFهای تهیه شده از این لی و چربی خام نمونهآ ، ماده

این نابرب .کارخانه نسبت به سایر کارخانجات بیشتر بود

ای تهیه شده از این هرسد که فیبر نمونهبه نظر می

ولی از قابلیت هضم  است، چه بیشتر بودهکارخانه اگر

باالیی برخوردار بوده که توانسته حجم بیشتری گاز 

کن است همراه سبوس گندم مم. همچنین تولید نماید

یا به بیشتری بوده  پروتئینتولیدی این کارخانه، مقدار 

تر بوده اصطالح درجه استخراج آرد از دانه گندم پایین

که در این حالت ذرات آرد بیشتری همراه  است

پایا و . (1370های تولیدی خواهد بود )نیکو سبوس

لید گاز های توسنجهاختالف در فرانیز ( 2007همکاران )

ها عنوان به تفاوت در ترکیب شیمیایی نمونهرا مربوط 

( اظهار داشتند 1392)باشتنی و همکاران همچنین نمودند. 

تلف با ذرات تهیه شده از کارخانجات مخ گندم سبوسکه 

بیشترین میزان گاز  متر، دارایمیلی 25/0کوچکتر از 

اال که احتم های انکوباسیون بودنددر اکثر زمانتولیدی 

 25/0همراه بودن مقداری آرد با ذرات کوچکتر از 

 .نمایدمتر این موضوع را توجیه میمیلی

 های تخمین زده بر اساس معادالت رفاکتو

های تهیه شده تورهای تخمین زده شده انواع سبوسفاک

از کارخانجات تولید آرد استان خراسان رضوی در 

داری بین ورده شده است. اختالف آماری معنیآ 5جدول 

انرژی قابل متابولیسم، اسیدهای چرب  کلیه پارامترهای

پذیری ماده آلی و بازدهی پروتئین کوتاه زنجیر، تجزیه

کارخانجات  انواع سبوس گندم تولیدی در بین میکروبی

طوریکه بیشترین ب .(P<01/0مختلف مشاهده گردید )

 5ها همگی مربوط به کارخانه شماره رمقدار  این فاکتو

اثر فصل برای کلیه پارامترهای ذکر شده  (.P<01/0)ود ب

دار بود، بطوریکه بیشترین مقدار معنی 5در جدول شماره 

های تهیه یه این پارامترها مربوط به نمونهعددی برای کل

همچنین اثرات  (.P<05/0)شده در فصل تابستان بود 

متقابل بین فصل و کارخانه در بین کلیه پارامترهای 

به علت  (.P<01/0)دار بود تفاوت معنی دارای 5جدول 

براساس   5 اینکه پارامترهای تخمین زده شده در جدول

بنابراین  اند،ساعت تخمین زده شده 24تولید گاز در زمان 

ارتباط تنگاتنگی بین این پارامترها و گاز تولید شده در 

ساعت انکوباسیون وجود دارد. مقدار انرژی  24زمان 

مگاژول در هر  78/9یسمی برای سبوس گندم قابل متابول

کیلوگرم ماده خشک، گزارش گردید )کومار و همکاران 

پایا و  ( که با نتایج مطالعه حاضر مطابقت داشت.2015

ماده آلی و انرژی ( مقدار تخمیرپذیری 2007همکاران )

برای سبوس گندم را در شرایط حیوان  قابل متابولیسم

ماده  کیلوگرم/مگاژول ) 7/10( و درصد) 5/68زنده، 

در شرایط گزارش کردند که برآورد نمودند و نیز  ( خشک

محاسبه شده به  SCFAو  MEآزمایشگاهی میزان 

 21/1( و ماده خشک)مگاژول /کیلوگرم  5/11ترتیب 

 کهباشد میخشک( ماده گرم میلی 200ول/یلی م)م

 کند.حاضر را تایید می نتایج مطالعه گزارشات ایشان،
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 فراسنجه های تولید گاز سبوس های تولیدی کارخانجات آرد استان خراسان  رضوی -4جدول 
Table 4- Gas production parameters of various bran samples obtained from flour factories 

of Khorasan Razavi province 

 

میلی )گاز دیتول

 ساعت(48لیتر/

Gas 

production  
ml/48h)) 

)میلی گاز دیتول

 ساعت(24لیتر/

Gas 

production 
 ml/24h)) 

میلی )گاز دیتول

 ساعت(12لیتر/

Gas 

production 

 ml/12h)) 

تولید گاز از بخش 

نامحلول ولی قابل 

 )میلی لیتر(تخمیر

 (gasb) 

ml)) 

)میلی نرخ تولید گاز

 (gasc) لیتر/ساعت(

(ml/h) 

 

 اثرات اصلی       
Main effects 

 کارخانه      
Factory 

 ab06.75 a01.64 a32.52 a72.79 0.098 1 

 c64.59 b49.50 c76.41 b12.62 0.106 2 

 cab82.69 ab64.57 abc70.47 ab52.71 0.107 3 

 cab26.67 ab33.56 abc49.46 ab68.68 0.111 4 

 a15.79 a70.65 a64.52 a09.80 0.102 5 

 cb14.26 b43.52 bc61.43 b33.56 0.105 6 

 ba55.74 a83.62 ab47.50 a52.78 0.102 7 

 a83.77 a39.63 ab00.52 a46.77 0.106 8 

 4.11 3.088 2.68 3.57 0.006 SEM 

 فصل      
Season 

 a30.77 a59.61 50.21 a77.75 0.105 
 تابستان

Summer 

 b15.64 b61.56 46.54 b09.70 0.104 
 زمستان
winter 

 2.05 1.54 1.34 1.79 0.003 SEM 

     
P value 

  

      

 
0.0014  0.007  0.04  0.0039 0.728 

 کارخانه
Factory 

 
0.0001  0.03  0.06 0.0318  0.841 

 فصل

Season 

 
0.0013  0.0004  0.003  0.0001  0.208 

 فصل ×کارخانه

Factory×season 

 .(>05/0P)باشند دار میمعنیروف غیر مشترك دارای اختالف میانگین هر ستون با ح

Means within same column with different superscripts differ (P<0.05). 
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 های تولیدی کارخانجات آرد استان خراسان رضویهای تخمین زده شده برای سبوسرفاکتو -5جدول 
Table 5- Estimated parameters for various bran samples obtained from flour factories of Khorasan 

Razavi province 

 

 انرژی متابولیسمی

ME 
(MJ/kg DM) 

اسیدهای چرب کوتاه 

 زنجیر
 SCFA 

(mmol) 

 تجزیه پذیری ماده آلی
OMD 

(%) 

 بازده پروتئین میکروبی
MPY 

(g/kg OMD) 

 

 

 

          

 اثرات اصلی 
Main effects 

 کارخانه     
Factory 

 a23.11 a42.1 a67.73 a22.14 1 

 b18.9 b12.1 b16.60 b61.11 2 

 ab31.10 ab27.1 ab33.67 ab99.12 3 

 ab11.10 ab25.1 ab98.65 ab73.12 4 

 a60.11 a45.1 a33.75 a54.14 5 

 b48.9 b16.1 b10.62 b98.11 6 

 a12.11 a39.1 a41.72 a98.13 7 

 a22.11 a40.1 a03.73 a09.14 8 

 0.48 0.07 3.06 0.59 SEM 

 فصل     
Season 

 a94.10 a36.1 a26.71 a75.13 
 تابستان

Summer 

 b15.10 b25.1 b25.66 b78.12 
 زمستان
winter 

 0.24 0.03 1.53 0.29 SEM 
  

P value 
   

     

 0.0068 0.0076 0.0071 0.0071 
 کارخانه
Factory 

 0.028 0.0294 0.0271 0.027 
 فصل

Season 

 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 
 فصل ×کارخانه

Factory×season 

 .(>05/0Pمیانگین هر ستون با حروف غیر مشترك دارای اختالف معنی دار می باشند )

Means within same column with different superscripts differ (p<0.05 

 

 جو دانه بجای گندم سبوس جایگزینی
له یدی در این مرح ، میزان افزایش وزن دام، شییییر تول

درصییید پروتئین، الکتوز، چگالی، مواد جامد فاقد چربی 

(SNFو چربی شییییر دام )مایش، به لحاظ های مورد آز

فاوت معنی ماری ت ند آ نداشیییت با هم   (P<05/0)داری  

(. همچنین افزایش سطح جایگزینی سبوس گندم 6جدول )

تا نه جو کنسییی تا سیییطح با دا تاثیر  50نتره  درصییید، 

و  SNF ن، الکتوز، چگالی،داری بر درصییید پروتئیمعنی

در این (. P<05/0) چربی شییییر بزهای سیییانن نداشیییت

داری از نظر تولید شیر روزانه آزمایش، کاهش غیرمعنی

 مشاهده گردید. 4و  3در تیمارهای 

دار رغم اینکه کاهش تولید شییییر در این طرح معنییعل

با توجه که بز سیییانن نژادی شییییری  نبود، ولی  به این

 دارتولید شیییر حتی در مقیاس غیر معنی باشیید، افتمی
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د شییییر خام در برای ما حائز اهمیت اسیییت. کاهش تولی

های فرعی توسیییط تعدادی از نتیجه مصیییرف فرآورده

 ؛1979)کوبایاشی و همکاران  محققین گزارش شده است

لیکاس  ؛1995ویس و همکاران  ؛1987آسیدو و همکاران 

؛ سیییاهو و 1999 کنانف و همکاران  ؛1997و همکاران 

 (.2007ون نگسل و همکاران  و  2000همکاران 

 

شیر  ترکیبات و شیر تولید میزان نهایی، وزن بر آزمایشی هایجیره در جو دانه بجای گندم سبوس جایگزینی اثر -6جدول 

 ساننبزهای 

               Table 6- Effect of replacing of barley grain with wheat bran in experimental diets on the 

final weight, milk yield and milk composition in saanen goats 

 

         P 

value   
    SEM 

 Treatment *تیمار  
  

4 3 2 1 

0.5980 1.948 42.85 40.65 44.71 43.38 
 وزن بدن )کیلوگرم(

Body Weight(kg) 
 

0.2371 0.2640 1.60 1.63 1.88 1.88 
 تولید شیر )کیلوگرم(

Milk Production(kg) 
 

0.3795 0.061 3.08 3.01 3.10 3.00 
 پروتئین شیر )درصد(

Milk Protein)%( 
 

0.5114 0.073 4.56 4.54 4.66 4.50 
 الکتوز شیر )درصد(

Milk Lactose )%( 
 

0.6062 0.411 29.88 29.73 29.90 29.20 
 لیتر(چگالی )گرم بر میلی

Density(g.ml) 
 

0.3989 0.116 8.40 8.36 8.51 8.22 
 مواد جامد فاقد چربی )درصد(

Snf)%( 
 

0.3518 0.188 3.93 3.88 3.94 3.52 
 چربی شیر )درصد(

Milk Fat)%( 
 

 .(>05/0P)باشند دار میمیانگین هر ستون با حروف غیر مشترك دارای اختالف معنی

Means within same column with different superscripts differ (P<0.05). 

 16سبوس گندم، +درصد 25: جیره پایه با کاهش درصد جو و افزایش درصد سبوس گندم )جو،2: جیره پایه ، تیمار1*تیمارهای آزمایشی: تیمار

ه پایه با کاهش : جیر4درصد(،تیمار 22سبوس گندم، +درصد 20افزایش درصد سبوس گندم )جو، و: جیره پایه با کاهش درصد جو 3درصد(، تیمار

 درصد(. 27سبوس گندم، +درصد 15درصد جو و افزایش درصد سبوس گندم )جو،
Treatments: Treatment 1: Basal diet,Treatment 2: Reducing percentage of barley from basal diet and increasing the 

percentage of wheat bran (barley,25%+wheat bran,16%) , Treatment 3: Reducing percentage of barley from basal diet 

and increasing the percentage of wheat bran (barley,20%+wheat bran,22%) , Treatment 4:Reducing percentage of barley 

from basal diet and increasing the percentage of wheat bran (barley,15%+wheat bran,27%). 

 

 نتیجه گیری کلی

نتایج کلی این آزمایش نشان داد که با توجه به اینکه تمام 

رای تولید آرد کارخانجات از یک روش مشترك )والسی( ب

کارخانجات  تولیدیهای سبوسنمودند ولی استفاده می

مختلف تولید آرد خراسان رضوی از ارزش غذایی و 

که حتی ترکیب شیمیایی متفاوتی برخوردار بوده بطوری

زده شده بر پارامترهای تولید گاز و فاکتورهای تخمین 

ایج متفاوت بود. همچنین نتها برای آننیز اساس معادالت 

تهیه سبوس گندم های این پژوهش نشان داد که نمونه

نسبت به  باالتریز ارزش غذایی شده در فصل تابستان ا

وجود برخی  باشند.میبرخوردار های زمستانهنمونه

ف برای ترکیبات های محققین مختلها در گزارشفاختال

های تولید گاز و فاکتورهای تخمین زده شیمیایی، پارامتر

توان مربوط به را می های سبوس گندمنمونه شده



 45...          هاي تابستانه بجاي جو، بر عملکردو تاثیر جایگزینی سبوس سبوس گندم  کارخانجات آرد استان خراسان رضوي در تابستان و زمستان ارزش غذایی

 
 

های گندم بکار گرفته شده جهت سبوس گیری، رقم

شرایط آب و هوایی جهت کشت گندم، حاصلخیزی خاك 

گندم، میزان ترکیب جهت کشت گندم، زمان برداشت 

برده شده جهت آندوسپرم گندم، معادالت مختلف بکار 

وه نگهداری و ذخیره کردن ها، نحتخمین برخی پارامتر

گیری، اندازه ذرات سبوس تولید قبل از سبوسگندم تا 

 شده و بسیاری از عوامل دیگر دانست.

جایگزینی سبوس گندم  دیگر نشان داد کهنتایج آزمایش 

تاثیر  سانن،بزهای  جیرهی دانه جو در اتابستانه بج

تولید شیر  تغییرات وزن بدن، میزان داری بر رویمعنی

ها نداشت و بر اساس این یافتهو درصد چربی شیر 

توان سبوس احتماال میتوان چنین استنباط کرد که می

جایگزین دانه جو در  ، درصد 50گندم را تا سطح 

. درصد کل جیره( 27) کنسانتره بزهای شیری سانن نمود

که از نظر اقتصادی مقرون به این جایگزینی عالوه بر این

تاثیرات عنوان شده است که (، 1باشد )جدول تر میصرفه

های میکروبی مثبتی بر دستگاه گوارش و فعالیت

 ؛1997نوچک  ؛1996آلن دادو و دارد )نیز ای دام شکمبه

ر و پن و 2005؛ بوشمن و یانگ 1999 کو و همکاران

 (.2007همکاران 
 

 قدردانی شکر وت

گروه محترم در انجام این پژوهش از زحمات اساتید 

 علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد تقدیر و تشکر

 .گرددمی
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Introduction: Wheat bran is a by-product of conventional milling and is commercially available in 

large quantities. Milling of one million tons of wheat, can yield 0.25 million tons of wheat bran (Javed 

et al. 2012). Beside its high content of dietary fibre it contains proteins, minerals as well as vitamins 

(Pomeranz 1988). Wheat bran has a different nutritional value, which is due to climatic conditions, 

wheat type, wheat variety, storage and etc. Also wheat bran is a feed with high digestibility fiber and 

palatability with a wide range of applications. Due to its relatively low price, More than 95% of it is 

used as animal feed. Wheat bran, which consists almost entirely of the coarse outer coating of the 

wheat kernel, is one of the important livestock feeds.On the other side, goat milk production is a 

growing industry that is very important to the wellbeing of people worldwide and is an important part 

of the economy in many countries. The aim of the investigations is to provide an integrated analysis 

of the major aspects in this field to highlight unexploited nutritional potential of goat milk and the 

need for improvements, particularly in food safety. Goat milk like cow milk delivers many nutrients 

with relatively low energy content, and is relevant to the health of consumers (Silanikove et al. 2010). 

In order to reduce costs in the animal husbandry (especially in the case of dairy goat), it was decided 

to replace the wheat bran instead of barley in the concentration of Saanen goats. Therefore this 

experiment follows two goals and was carried out in two stages. In the first step, the nutritive value 

and chemical composition of different wheat brans produced in flour factories of Khorasan Razavi 

province were compared in summer and winter using common laboratory methods. In the second 

step, the effect of replacing various levels of barley with wheat bran in mixed concentrate of Saanen 

goats was studied.  
Material and methods: The chemical composition, gas production parameters and factors estimated 

from gas production of different wheat brans obtained from 8 flour factories were determined using 

a completely randomized design with 8×2 factorial arrangement. Changes in body weight, milk 

production and milk composition of Saanen goats and the effect of substituting different levels of 

barley with summer wheat bran in the concentrates of under study was investigated using a 

completely randomized design. 

 Results and discussion: There were a significant differences between all chemical compositions of 

different wheat brans (with the exception of crude fat) in various factories (P<0.0001). The seasonal 

effect for crude fat (CF), ash and OM (%) was not significant (P>0.05), although the DM, NDF, ADF 

and CP (%) in the samples was significantly higher in summer than winter (P<0.0001). The gas 

production of different wheat brans was different between factories (P<0.05) after 12, 24 and 48h 

incubation (with the exception of cgas), bgas (gas produced from insoluble but fermentable fraction) 

Also, in summer, bgas and gas production after 24 and 48h was higher than the winter (P<0.05). 

Estimated factors was different between the factories with respect to some equations such as 



 1396سال /3شماره  27هاي علوم دامی/ جلد شریه پژوهشن        و ...                                                                            انی، ناصرانیاسالم     50

metabolisable energy (ME), organic matter digestibility (OMD), short chain fatty acids (SCFA) and 

microbial protein yield (P<0.01), so that the summer samples had higher values than that of winter 

samples (P<0.05). The replacement of barley grain in the concentrate with wheat bran at various 

levels up to 50 percent produced a non significant difference between the mean body weight (BW), 

milk production (MP) and milk composition (MC). 

 Conclusion: Wheat bran samples produced by different flour factories in two seasons of the year 

yielded various nutritive values. Bartnick and Jacobzick (1989) also stated that the difference in the 

value of wheat bran produced in flour mills could be due to the difference in the stages of crushing 

wheat in different factories. It was also identified that the replacement of barley with wheat bran in 

the diet, did not have any effect on body weight, milk production and milk composition. Different 

researchers believe that in the case of medium-quality diets, goat is the most highly digestible among 

other ruminant species (Devendra 1978; Illius and Gordon 1991).Whether the barley grain in 

concentrate can be replaced by wheat bran up to a level of 50 percent in the ration concentrate of 

Saanen goats needs to be further studied in the future. Similarly, the reasons underlying the difference 

between bran compositions produced in different factories in different seasons or regions of varying 

climates need to be further explored. 
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