نشریه پژوهشهاي علوم دامی /جلد  22شماره  /2سال1931

تعیین قابلیت هضم و خوشخوراکی تفاله انگور سفید و قرمز در گوسفند
4

رسول پیرمحمدي* ،1اسداهلل تیموري يانسري ،2احد گل قاسم قره باغ 3و لطیف زالی کره ناب
تاریخ دریافت99/9/7 :

تاریخ پذیرش99/11/42 :

 1ادانشیار گروه علوم دامي دانشگاه ارومیه
 4استادیار گروه علوم دامي دانشگاه علوم كشاورزي ساري
 3عضو هیئت علمي دانشگاه پیام نور آذربایجانغربي
 2دانش آموخته گروه علوم دامي دانشگاه ارومیه
*مسئول مكاتبهEmail:r.pirmohammadi@mail.urmia.ac.ir :

چکیده
این مطالعه به منظور تعیین قابلیت هضم و خوشخوراکی تفاله انگور در دو واریته قرمز و سفید انجام گرفت .در این
آزمایشات ابتدا مواد خوراکی مورد آزمایش مورد تجزیه شیمیایی قرار گرفته و میزان ترکیبات فنلی نیز تعیین شدند.
سپس اندازه گیری قابلیت هضم خوراکها به دو روش مستقیم (حیوان زنده ) in vivoو آزمایشگاهی ( )in vitroو در
نهایت خوشخوراکی مواد خوراکی مورد آزمایش انجام پذیرفت .چهار راس گوسفند نر بالغ اخته (با وزن بدن 04±1/2
کیلوگرم) در این آزمایشات مورد استفاده قرار گرفتند .تفاله های انگور قرمز و سفید به ترتیب به نسبت ( )04004با یونجه
جایگزین و مخلوط شدند و میران قابلیت هضم تفاله ها و همچنین جیره های آزمایشی تعیین گردیدند .نتایج نشان داد که
تفاله انگور قرمز ترکیبات فنلی و کل تانن بیشتری از تفاله انگور سفید داشت که نهایتا" باعث کاهش میزان پروتئین و
قابلیت هضم و در نتیجه انرژی قابل متابولیسمی در تفاله انگور قرمز شد .همچنین قابلیت هضم مواد مغذی در جیره پایه
بطور معنی داری باالتر از جیره های آزمایشی حاوی تفاله های انگور قرمز و سفید بود ( .)P<4/41قابلیت هضم پایین تر
تفاله انگور از جیره پایه شاید بدلیل حضور تانن ،لیگنین و یا نوع دیواره سلولی در تفاله انگور باشد .قابلیت هضم کمتر
تفاله قرمز احتماالً در نتیجه تانن بیشتر در این نوع تفاله است .مقدار خوشخوراکی برای جیره پایه (یونجه) پایین تر از
تفاله ها بود .خوشخوراکی تفاله انگور سفید ( 00 /0درصد) باالتر از تفاله انگور قرمز ( 83 /11درصد) بود و تفاوت معنی
داری در خوشخوراکی بین دو تفاله وجود داشت ( .)P<4/41می توان از این تحقیق نتیجه گیری کرد که تفاله انگور می
تواند بعنوان یك منبع خوب فیبری در جیره حیوانات کم تولید برای برآورد احتیاجات انرژی و پروتئین استفاده شود .و
برای افزایش ارزش تغذیه ای آن شاید بهتر است که از عمل آوری فیزیكی یا شیمیایی مثل خشك کردن یا سیلو کردن
استفاده شود که نیاز به بررسی های بیشتری دارد.
واژههاي کلیدي :تفاله انگور ،خوشخوراکی ،قابلیت هضم ،گوسفند نژاد ماکویی
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Abstract
This study was conducted to determine the digestibility and palatability of white and red grape
pomace. Experimental feedstuffs were analyzed chemically, and phenol concentration was
determined. Then the feeds digestibility measured in vivo and in vitro and their palatability was
tested. Four adult male sheep with 40±1.2 kg body weight were used in these experiments. Red and
white grape pomaces replaced with alfalfa hay with proportion of 50:50 to determine the
digestibility. The results showed that red grape pomace had more phenol and tannin concentration
than those of white grape pomace, thus, reduction of protein concentration, digestibility and
metabolizable energy of red grape pomace was expectable. Nutrients digestibility of basal diet
including alfalfa hay was significantly (P<0.01) higher than experimental feeds. It may be due to
higher concentration of tannin, lignin and neutral detergent fiber in grape pomaces. Lower
digestibility of red grape pomace may be attributed to higher tannin concentration in this pomace.
Palatability of basal ration (alfalfa) was lower than pomaces. Palatability of white grape pomace
(45.5%) was higher than that of red grape pomace (38.16%) (P<0.01). It may conclude that grape
pomace can be considered as a good source of fiber and may use in diets of low yielding animals to
meet the requirements of energy and nitrogen. For increasing nutritive value of grape pomace, it
may be better to use chemical treatment and physical processing of such as ensiling, drying and
addition poly ethylene glycol which needs more investigation to be done.
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مقدمه

 یكی از این.)1831 خواهد کرد (علیپور و همكاران

نشخوارکنندگان به علت طبیعت خاص شكمبه قادر به

محصوالت فرعی تفاله انگور است که باقیمانده صنعت

استفاده از محصوالت فرعی زراعی و فرآورده های

شیره گیری (آبمیوه گیری) است و حاوی نسبتهای

کارخانجات و صنایع کشاورزی برای تامین نیازهای

 تفاله و دانه انگور است (بامگارتل و،متغیری از پوسته

 رشد و تولید می باشند (ساندوال کاسترو و،نگهداری

 با توجه به اینكه سطح زیر کشت انگور.)2442 همكاران

 در طی سالهای گذشته تولید محصوالت.)2444 همكاران

) و2442  میلیون هكتار (او آی وی2/3 در جهان بیش از

فرعی زراعی و فرآورده های فرعی کارخانجات و صنایع

 میلیون تن می03 متوسط تولید انگور در جهان بیش از

کشاورزی در ایران افزایش یافته است که در صورت

) و در کشور ما نیز تولید تفاله انگور2441 باشد (فائو

شناسایی ارزش غذایی و عمل آوری آنها در برخی

 هزار تن در سال می باشد (علیپور و04 بیش از

 می توانند به عنوان خوراک وارد چرخه خوراک،موارد

) استفاده از این محصوالت در تغذیه2441 روزبهان

 در غیر اینصورت دفع آنها از،دام کشور شوند
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نشخوارکنندگان در سطح جهان ،بویژه در این منطقه می

جمع آوری شده در آزمایشگاه تغذیه گروه علوم دامی

تواند با اهمیت باشد به طوری که استفاده صحیح از این

دانشكده کشاورزی و با استفاده از روش AOAC

فرآورده فرعی می تواند کمك مهمی در حل مساله کمبود

( )2002مورد تجزیه شیمیایی قرار گرفت0

منابع تغذیه در نشخوارکنندگان را بخصوص در شرایط

 -1اندازه گیری درصد پروتئین خام از طریق

بحرانی نماید .ولی براساس منابع موجود این تفاله بدلیل

تعیین مقدار ازت نمونه ها به کمك دستگاه تقطیر کلدال و

داشتن مواد ضد تغذیه ای خوراکی (تانن) مناسب برای

ضرب مقدار ازت در عدد  1/20به دست آمد.

دام نمی باشد مگر آنكه با روشهای مختلف عمل آوری
شده و مواد ضد تغذیه ای آن کاهش یابد(علیپور و

 -2برای اندازه گیری چربی خام از دستگاه
سوکسله و دی اتیل اتر استفاده شد.

روزبهان  .)2441در واقع وجود تانن ها در خوراک های

 -8اندازه گیری الیاف خام با استفاده از دستگاه

مورد استفاده نشخوار کنندگان گاهی باعث ایجاد اثرات

فایبرتیك و از طریق جوشاندن در اسید و باز رقیق به

منفی از جمله باند شدن با پروتئین ها ،و مواد معدنی می

دست آمد.

شوند (علیپور و همكاران  .)1831از طرفی نقطه بحرانی

 -0درصد ماده خشك از طریق قرار دادن نمونه

در استفاده از تفاله انگور تازه این است که به دلیل ماده

ها در آون به مدت  20ساعت اندازه گیری شد .و درصد

خشك پایین آن ،ذخیره کردن تفاله تازه مشكل است و به

خاکستر از گذاشتن نمونه ها در کوره الكتریكی به مدت

دلیل داشتن رطوبت زیاد این محصول مشكالتی را در

 0-8ساعت حاصل شد.

زمینه نقل و انتقال محصول ایجاد می کند (بكر و

اندازه گیري قابلیت هضم

همكاران  .)1112خشك کردن و سیلو کردن تفاله انگور

اندازه گیری قابلیت هضم خوراکها به دو روش

با رعایت جنبه های اقتصادی می تواند دو راه حل ممكن

مستقیم(حیوان زنده  )in vivoو آزمایشگاهی()in vitro

برای افزایش ارزش غذایی آن باشند (دپینا و هاگ .) 111

انجام پذیرفت .چهار راس گوسفند نر بالغ اخته (با وزن

به هر حال ارزش غذایی هر یك از مواد خوراکی در

بدن  04±1/2کیلوگرم) در این آزمایش مورد استفاده

تغذیه دام معموالً با ارزیابی ترکیبات مغذی و ضریب

قرار گرفتند .قابلیت هضم ماده خشك و مواد مغذی با

هضمی آنها بیان می گردد .با توجه به این که ارزش

روش مجموع کل و روش تفاوت اندازه گیری شد (گیونز

غذایی تفاله انگور در کشور و استان آذربایجان غربی

و همكاران  .)2444حیوانات در قفسهای متابولیكی

توسط دامداران و یا مراکز تحقیقاتی کشور بخوبی

انفرادی تقسیم بندی و قرار داده شدند به طوری که کل

شناخته نشده است ،بنابراین آزمایش حاضر در راستای

مدفوع آنها جمع آوری و تفكیك می شد .جیره های

شناسایی ارزش غذایی تفاله تولیدی با به کارگیری

غذایی دو بار در روز در ساعات  3و  24044تغذیه می

روشهای عمل آوری و بهینه سازی مصرف آن در تغذیه

شدند .جیره های آزمایشی شامل یك جیره پایه با علف

دام و تعیین میزان خوشخوراکی آن در تغذیه

خشك یونجه بود .سپس  % 04از جیره پایه (ماده خشك

نشخوارکنندگان انجام گرفت.

پایه) بترتیب با تفاله انگور سفید (تیمار )1و تفاله انگور
قرمز (تیمار )2جایگزین شدند(جدول  .)1جیره های غذایی

مواد و روشها

با مقادیر یكسانی از مكملهای معدنی و ویتامینی تكمیل

تجزيه شیمیايی مواد خوراکی مورد آزمايش

گردید .گوسفندان بصورت اختیاری به آب دسترسی

به منظور تعیین ترکیبات شیمیائی (پروتئین ،خاکستر،

داشتند .پس از  10روز دوره عادت دهی به هر جیره

چربی و  )...مواد خوراکی مورد آزمایش ،نمونه های

غذایی  ،کل مدفوع از هر گوسفند به مدت  0روز در هر
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دوره جمع آوری شد .با استفاده از اجزای شیمیایی

هواخشك بكار رفت) .آزمایش در چند مرحله به شرح

جیره های غذایی و مدفوع  ،مواد مغذی قابل هضم و

زیر انجام پذیرفت0

مصرفی جیره ها محاسبه گردیدند .عالوه بر این محتوای

 -1آماده سازی نمونه ها و مواد مورد نیاز  -2تهیه بزاق

مواد مغذی قابل هضم تفاله انگور سفید و قرمز برای هر

مصنوعی یا بافر ( 1/3گرم بی کربنات سدیم 1/80،گرم

جیره بصورت پایه با داده های کمی برای مصرفی و

فسفات هیدروژن سدیم /02،گرم کلرید پتاسیم  /02،گرم

خروجی محاسبه شد (گیونز و همكاران  .)2444میزان

کلرید سدیم /12،گرم سولفات منیزیم)  -8تهیه شیرابه

انرژی قابل متابولیسم تفاله انگور سفید و قرمز و جیره

شكمبه از سه رأس قوچ ماکویی فیستوله گذاری شده و

از قابلیت هضم ماده آلی در ماده خشك ))DOMD1

سپس صاف نمودن شیرابه با پارچه های مخصوص و

خوراک محاسبه گردید که مطابق با معادله پیشنهادی

انتقال به حمام بن ماری با دمای 81درجه سانتی گراد-0

گیونز و همكاران ( )2444بود.

مخلوط كردن شیرابه شكمبه وبزاق مصنوعي به نسبت 1به  ( 2یک

در این مطالعه قابلیت هضم ماده خشك و ماده آلی مواد

حجم شیرابه شكمبه وچهار حجم بزاق مصنوعي )  -0مرحله

خوراکی به روش آزمایشگاهی ) (in vitroمطابق روش

هضم بی هوازی  -1مرحله هضم پپسین اسیدی -2

اصالح شده تیلی و تری ( )1118تعیین گردید .قبل از

تعیین باقی مانده هضم و خاکستر  -2تعیین قابلیت هضم

انجام آزمایش نمونه ها برای یكنواخت شدن به وسیله

ماده خشك ،ماده آلی و ماده آلی در ماده خشك

آسیاب با الك  1میلی متری آسیاب گردید ( و به صورت
جدول .1جیره روزانه گوسفندان در آزمايش تعیین قابلیت هضم به روش ( in vivoگرم ماده خشك)
جیره آزمایشی دوم

جیره پایه

جیره آزمایشی اول

یونجه

244

804

804

تفاله انگور سفید

-

804

-

تفاله انگور قرمز

-

-

804

مكمل ویتامینی و مواد معدنی

14

14

14

جیره های غذایی بر مبنای احتیاجات غذایی  )1112( AFRCتنظیم گردیده اند.

اندازه گیري خوش خوراکی

گرفت و در خاتمه  0دقیقه مقدار پس مانده علوفه از

برای تعیین خوشخوراکی از  0رأس گوسفند نر اخته

جلوی هر کدام از گوسفندان جمع آوری و سپس توزین

شده استفاده شد .گوسفندان به مدت دو هفته در داخل

گردید .دوباره به هر حیوان در حدود  24دقیقه گرسنگی

قفسهای متابولیكی قرار گرفتند در طول این مدت جیره

داده شده و سپس خوراک آزمایشی دیگر (تفاله انگور

غذایی معمول به صورت دو وعده در روز بر اساس

قرمز) به مدت  0دقیقه و به اندازه  144گرم در اختیار هر

روش(گیونز و همكاران  )2444در حد نگهداری AFRC

 0رأس قرار داده شد .با خاتمه  0دقیقه پس مانده

( )1112در اختیار گوسفندان قرار گرفت .قبل از شروع

خوراک جمع آوری و هر کدام به طور مجزا توزین شد.

آزمایش  20درصد جیره غذایی به مدت یك ساعت در

برای تفاله انگور سفید نیز همین روش ادامه یافت ودر

اختیار گوسفندان قرار داده شد .سپس حیوانات به مدت

نهایت از رابطه ذیل شاخص خوشخوراکی محاسبه شد

 0ساعت در حالت گرسنگی قرار گرفتند .با خاتمه 0

(براندیو .)1112

ساعت گرسنگی علوفه مورد آزمایش (یونجه) به مقدار
 144گرم و به مدت  0دقیقه در اختیار هر  0رأس قرار

تعیین قابلیت هضم و خوشخوراکی تفاله انگور سفید و قرمز در گوسفند
W1- W 2

= خوشخوراکی(گرم خوراک

T

مصرفی در هر دقیقه)

 =W1وزن خوراک اولیه ( 144گرم از هر گونه خوراک که
در اختیار هر رأس قرار می گیرد).
 = W2وزن پس مانده خوراک پس از هر  0دقیقه تغذیه
گوسفندان
 = Tمدت زمانی که هر گونه آزمایشی در اختیار حیوانات
قرار می گیرد (بر حسب دقیقه).

01
تانن های قابل استخراج از تفاوت ترکیبات فنولی ،قبل و
بعد از افزودن  PVPارزیابی گردید.
آنالیز آماری
داده های حاصل از آزمایش در قالب طرح بلوک های
کامل تصادفی و به صورت آنالیز چند طرفه با  8تیمار
(یونجه خشك ،تفاله انگور قرمز +یونجه خشك ،تفاله
انگور سفید +یونجه خشك) و  0تكرار(بلوک) استفاده
گردید.هر حیوان به عنوان یك بلوک در نظر گرفته شده
بود .میانگین تیمارها به روش دانكن با یكدیگر مقایسه

اندازه گیري ترکیبات فنلی و تانن
این آزمایش در چند مرحله بر اساس روش
ماکار( )2222انجام شد 0
 -1آنالیز ترکیبات فنولی قابل استخراج ()TEPH

شدند از نرم افزار آماری  SPSSجهت انجام تجزیه های
آماری استفاده گردید .مدل آماری طرح عبارت است از0
Yijk=µ+Ti+Bj+ eijk
در مدل فوق0
 µمیانگینTi ،اثر تیمار Bj،اثر بلوکeijk ،اثرخطای

کل ترکیبات فنولی قابل استخراج با استفاده از عامل
فولین فنول شیكالتو ( )Folin reagentبا دستگاه
اسپكتروفتومتر مدلMilton Roy Spectronic 20D
اندازه گیری شد.
1

آنالیز ترکیبات فنولی بدون تانن توسط PVP
میزان  (Total Extractable Tannins) TETو
 (Total Extractable phenols) TEPHدر تفاله های
انگور قرمز و سفید براساس روش ماکار( )2444اندازه
گیری شد و معادله خط استاندارد به دست آمده به شرح
زیر بود0
r= 4/11
Y =4/ 4021 X +4/1021
Y=ax + b
 -2محاسبه کل تانن هاي قابل استخراج ()TET

آزمایشی و  Yijkهر مشاهده است.
نتايج و بحث
ترکیب شیمیايی جیره
داده های مربوط به میانگین نتایج بدست آمده از
تجزیه شیمیایی و ترکیبات فنلی مواد خوراکی در جدول
 2ارائه شده است0

چنانچه در جدول  2مالحظه می گردد مقدار پروتئین خام
در تفاله انگور سفید بیشتر از تفاله انگور قرمز بود.
عالوه بر این تفاله انگور سفید ترکیبات فنلی و کل تانن
کمتری از تفاله انگور قرمز داشت .از نظر ماده خشك و
ماده آلی تفاوت زیادی بین دو نوع تفاله انگور وجود
نداشت ولی در بقیه ترکیبات تفاوت زیادی در بین دو
تفاله وجود داشت .مقدار

Neutral Detergent Fiber

()NDFدر هر نوع تفاله باال بود ولی در واریته قرمز از

کل تانن های قابل استخراج از تفاوت بین کل فنول

لحاظ عددی باالتر از واریته سفید بود ( 03درصد در

های قابل استخراج ( )TEPHو ترکیبات فنولی باقیمانده

مقابل  01 /0درصد)و اختالفشان معنی دار بود .نتایج این

از جذب تانن توسط  ، PVPبه دست آمد .در نتیجه کل

تحقیق برای  NDFو ترکیبات فنلی با نتایج تحقیقات
علیپور و همكاران ( )2441و بومگارتل و همكاران

1

Polyvinylpyrrolidone

( )2442موافق بود .همچنین مقدار پروتئین خام حاصل از

02
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این تحقیق برای تفاله انگور مشابه با مقدار گزارش شده

و قابلیت هضم و در نتیجه انرژی متابولیسمی در تفاله

بوسیله علیپور و همكاران ( )2441بود ولی برخالف

قرمز شده است(جداول  0 ،8و .)0

دادههای بومگارتل و همكاران ( )2442بود که دلیل این

قابلیت هضم مواد خوراکی و جیره ها با استفاده از حیوان

اختالف ممكن است به خاطر واریته تفاله انگور و تفاوت

زنده ((in vivo

روش های شیره گیری باشد (حمیدی  .)1831به طور

نتایج آزمایشات قابلیت هضم جیره ها در جدول  8نشان

کلی با توجه به نتایج ترکیبات شیمیایی مواد خوراکی

داده شده است .قابلیت هضم همه مواد مغذی در جیره

مورد آزمایش مشخص می شود که اختالف قابل توجهی

پایه بطور معنی داری باالتر از جیره های آزمایشی

بین ترکیبات مغذی تفاله ها وجود دارد و به ویژه این که

حاوی تفاله های انگور قرمز و سفید بود (.)P<4/41

یك رابطه معكوس بین الیاف خام و پروتئین وجود دارد

قابلیت هضم پایین تر تفاله انگور از جیره پایه شاید

که تفاله انگور سفید با داشتن الیاف خام کمتر پروتئین

بدلیل حضور تانن  ،لیگنین و یا نوع  NDFدر تفاله انگور

بیشتری داشته و برعكس تفاله انگور قرمز که الیاف خام

باشد .لیگنین به داشتن قابلیت هضم پایین معروف است

بیشتری دارد ،پروتئین کمتری داراست.اما نكته قابل

(واتیاکس  )1114و عالوه بر این ایبل و همكاران ()1130

توجه تر باالتر بودن میزان ترکیبات فنلی تفاله قرمز در

یك کاهش تا  12درصد را در قابلیت هضم مواد مغذی با

مقایسه با سفید می باشد که باعث کاهش میزان پروتئین

وارد کردن تفاله انگور در جیره برای قوچ ها

جدول  .2نتايج تجزيه شیمیايی و ترکیبات فنلی مواد خوراکی مورد آزمايش (گرم در کیلوگرم ماده خشك)
مواد خوراکی

ترکیب شیمیایی

یونجه

ماده خشك

310

ماده آلی

141
c

پروتئین خام

c

چربی خام
b

فیبر خام

b

فیبرنا محلول درمحلول شوینده خنثی

c

فیبرنا محلول درمحلول شوینده اسیدی

c

لیگنین

c

کربوئیدراتهای غیر فیبری
کل فنل

084
824
144
201

کل تانن

180

128
b

c
b
b
b
a

0/23

a

04

121
010
030
810
020
b

a
a
a
a
b

11/1

b

10/0

8/31

31
21

820
034
021
001
001
c

22

b

b

a

122
b

11

a

124

141

24

214

a

خاکستر

اسیدیته

110

تفاله انگور سفید

تفاله انگور قرمز

10

a

20/1

a

24/2

b

8/18

مشاهده کرده اند .این نتایج مشابه نتایجی بود که بوسیله

محققین روی قابلیت هضم تفاله انگور در گوسفند به

اوزدون و همكاران ( )2440گزارش شده بود که این

روش مستقیم کار کرده بودند .با وجود این نتایج قابلیت

09

تعیین قابلیت هضم و خوشخوراکی تفاله انگور سفید و قرمز در گوسفند
هضم پروتئین با داده های بامگارتل و همكاران ()2442

اساسی تانن با مواد مغذی مخصوصاً پروتئین خام باند

متفاوت بود که این تفاوت بدلیل اختالف در محتوای

می شود و یك کمپلكس تانن -پروتئین را تشكیل می دهد

پروتئین تفاله انگور مورد آزمایش در تحقیق آنان با این

(بامگارتل و همكاران  .)2442در آزمایشات مختلف دالیل

آزمایش بود که در تحقیق آنها برعكس این تحقیق تفاله

کاهش قابلیت هضم پروتئین خام در ارتباط با باند شدن

انگور قرمز پروتئین بیشتری از تفاله انگور سفید داشت.

تانن و پروتئین نسبت داده شده است که در نتیجه از

در حالیكه ماده آلی هضم شده تفاله انگور سفید 82/3

تجزیه شدن ذرات غذایی بوسیله میكروب های شكمبه

درصد بود برای تفاله انگور قرمز این مقدار فقط 84/23

محافظت میكند (ساندوال کاسترو و همكاران .)2444

درصد بود .شاید بخشی از این اختالف بخاطر NDF

عالوه بر این سیالنیكوف و همكاران ( )2441ثابت کردند

پایین تر و پروتئین باالتر واریته سفید نسبت به واریته

که اثرات منفی تانن می تواند در ارتباط با افزایش در باند

قرمز باشد .بامگارتل و همكاران ( )2442نتایج متضادی

شدن با پروتئین و کاهش نرخ تجزیه مواد قابل تجزیه در

برای تفاله انگور سفید و قرمز بدست آورند این نتایج نیز

شكمبه باشد .تانن می تواند از فعالیت آنزیمها مخصوصاً

احتماال به علت تفاوت تفاله انگور این تحقیق با آزمایش

آنزیم های پروتئاز جلوگیری کند و ذرات غذایی را از

آن ها باشد .اما قابلیت هضم مواد مغذی دیگر با نتایج

تجزیه محافظت کند و همچنین جمعیت پروتئولتیك را در

آن ها مشابه بود.

شكمبه گوسفند کاهش دهد )کیبون و ارسكوف  1118و

قابلیت هضم پایین تر پروتئین خام در تفاله انگور

گتاچیو و همكاران  .)2441قابلیت هضم  NDFبرای تفاله

قرمز بدلیل وجود ترکیبات فنلی بیشتر ( 20/1گرم در

انگور قرمز پایین تر از تفاله انگور سفید بود(جدول )0که

کیلوگرم ماده خشك) در این واریته است .به طور

می تواند در ارتباط با تانن باشد.

جدول  .3میانگین قابلیت هضم مواد مغذي ( (%و انرژي قابل متابولیسم (مگاژول در کیلوگرم ماده خشک) جیره هاي مورد
آزمايش درروش مستقیم
جیره ها
مواد مغذی

یونجه+تفاله انگور

جیره پایه

میانگین خطای

یونجه+تفاله انگور

قرمز()04004

(یونجه)

استاندارد

01/31b

02/23c

11/20a

4/23

b

c

a

سفید()04004

ماده خشك
ماده آلی

01/03

02/03

03/33

4/82

ماده آلی در ماده خشك

02/40b

08/30c

08/40a

4/21

b

c

a

پروتئین خام

08/21

00/14

18/84

4/01

فیبرنا محلول درمحلول شوینده خنثی

02/84b

83/11c

11/83a

4/88

1

انرژی قابل متابولیسم

b

2/08

c

2/41

a

3/01

4/40

عالمت غیر مشترک نشان دهنده وجود اختالف معنی داری بین تیمارها طبق آزمون دانكن می باشد(.)P<4/41
نتایج جدول میانگین داده های حاصل از چهار حیوان آزمایشی می باشد.
 -1از طریق قابلیت هضم ماده آلی در ماده خشك طبق رابطه  ME(MJ/Kg DM) =0.016 ×DOMDبدست آمده است.

بری و همكاران ( )1131نتیجه گرفتند که تانن ممكن است

های باکتریابی و یا با تشكیل کمپلكس غیر قابل هضم

قابلیت هضم دیواره سلولی را بوسیله باند شدن با آنزیم

کربوهیدراتهای دیواره سلول ،کاهش دهد .عالوه بر این
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گرانت ( )1112پیشنهاد کرد که افزایش نرخ عبور شكمبه

نتیجه گیری کردند که تانن ممكن است با میكروب ها باند

ای ممكن است مسؤول قابلیت هضم پایین  NDFشكمبه

شود و قابلیت هضم فیبر را در نشخوار کنندگان کاهش

ای باشد .از طرف دیگر اسچوفیلد و همكاران()2441

دهد.

جدول  .4میانگین قابلیت هضم مواد مغذي ( )%تفاله هاي انگور قرمز و سفید درروش مستقیم ومحتواي انرژي آنها ( ) MJ/KgDM
مواد خوراکی
تفاله انگور سفید

مواد مغذی

تفاله انگور قرمز

a

ماده خشك

b

81/10

83/12

a

ماده آلی

84/23

a

ماده آلی در ماده خشك

23/84

a

3/11

a

4/00

b

10/10

22/81

a

انرژی قابل متابولیسم1

4/80

b

80/80

فیبرنا محلول درمحلول شوینده خنثی

4/83

b

80/80

پروتئین خام

4/03

b

82/13

4/01

b

0/03

SEM

4/40

0/08

عالمت غیر م شترک نشان دهنده وجود اختالف معنی داری بین تیمارها طبق آزمون دانكن می باشد(.)P<4/41
 نتایج جدول میانگین داده های حاصل از چهار حیوان آزمایشی می باشد. -1از طریق قابلیت هضم ماده آلی در ماده خشك طبق رابطه  ME(MJ/Kg DM) = 0.016 ×DOMDبدست آمده است.

تانن کمتر نیز باعث کاهش قابلیت هضم می شود (ماکار

اختالف را به تفاوت در واریته های تفاله انگور نسبت

و همكاران  .)2448هضم مواد مغذی تفاله انگور به وجود

داده اند( بامگارتل و همكاران .)2442

ترکیبات تاننی نسبت داده می شود (آلونسو وهمكاران
.)2442

قابلیت هضم مواد خوراکی به روش آزمايشگاهی
نتایج مقایسه میانگین قابلیت هضم آزمایشگاهی

انرژی قابل متابولیسم تفاله انگور سفید باالتر از تفاله

تیمارها در جدول  0ارائه شده است .میانگین ها بعد از

انگور قرمز بود ( 0/0درمقابل  0/0مگاژول بر کیلوگرم

انجام تصحیح برای خطا ناشی از ذرات جامد مواد غذایی

ماده خشك) و این بدلیل باال بودن  DOMDتفاله انگور

و میكروارگانیسم های موجود در مایع شكمبه صاف

سفید نسبت به تفاله انگور قرمز بود که نتایج این تحقیق

شده گزارش شده است .برای محاسبه مقدار خطا ،از

با داده های دی ال جی ( )1112موافق بود ولی برخالف

نمونه های شاهد که تنها شامل مایع شكمبه و آنزیم

نتایج به دست آمده توسط برخی از محققین بود که این

شد.

و

پپسین

اسیدکلریدریك

بودند،

جدول  .5میانگین قابلیت هضم ماده خشك ،ماده آلی و ماده آلی در ماده خشك مواد خوراکی در روش (%( in vitro
مواد خوراکی
ماده خشك
ماده آلی
ماده آلی در ماده خشك

یونجه

تفاله انگور سفید

تفاله انگور قرمز

SEM

11/33a

81/00b

84/40c

/301

a

b

c

a

14/40
00/14

88/10

b

81/41

22/42

c

20/84

عالمت غیر مشترک نشان دهنده وجود اختالف معنی داری بین تیمارها طبق آزمون دانكن میباشد()P</41 -این داده ها میانگین  0تكرار می باشد.

1/141
/180

استفاده
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تعیین قابلیت هضم و خوشخوراکی تفاله انگور سفید و قرمز در گوسفند
با توجه به داده های قابلیت هضم ماده خشك مالحظه

مقایسه روش  in vitroبا روش  in vivoمعموالً به

می شود که بین جیره پایه (یونجه)و جیره های آزمایشی

منظور تایید صحت و اعتبار روش آزمایشگاهی صورت

(تفاله های انگور) اختالف قابل مالحظه ای مشاهده شده

می گیرد .در صورت وجود تكرار پذیری ،معادله تابعیت

است ( .)P<4/41بین تفاله انگور قرمز و سفید از نظر

بین این دو روش را می توان پیشنهاد کرد و در صورت

قابلیت هضم ماده خشك ،ماده آلی ،ماده خشك در ماده

وجود همبستگی باال با این دو روش داده های in vitro

آلی تفاوت معنی داری وجود داشت .)P<4/41( .مثالً

را می توان به منظور پیشگویی قابلیت هضم واقعی مورد

قابلیت هضم ماده خشك تفاله انگور سفید  81/00درصد

استفاده قرار داد .داده های حاصل از نتایج دو روش

و برای تفاله انگور قرمز  84/40درصد بود که قابلیت

مذکور در جدول  1مقایسه شده اند .مقایسه بین داده ها

هضم کمتر تفاله قرمز احتماالً در نتیجه تانن بیشتر در

اختالف معنی داری ( )P<4/40بین دو روش نشان می

این نوع تفاله است (بامگارتل و همكاران  )2442قابلیت

دهد که اختالف بین دو روش در تمام خوراکهای

هضم ماده آلی و ماده آلی در ماده خشك تفاله انگور

آزمایشی برای ماده خشك ماده آلی و ماده آلی در ماده

قرمز کمتر از تفاله انگور سفید بود که داده های حاصل

خشك معنی دار بود .)P<4/40( .معادله تابعیت بین نتایج

شده در این مورد در این تحقیق با نتایج مطالعات مختلف

قابلیت هضم به روش های  in vitroو  in vivoدر شكل

مطابقت دارد (نورتون  2444و گتاچیو و همكاران 2441

 1نشان داده شده است .با توجه به باال بودن ضریب

و گونی  .)2440اما نتایج حمیدی( )1831درباره پرونئین

تعیین بین این نتایج می توان از مقادیر آزمایشگاهی

نشان داد که در بعضی مواقع در خوراکهای تانن دار

برای پیش بینی قابلیت هضم در حیوان زنده استفاده

نظیر تفاله انگور ممكن است روش آزمایشگاهی همیشه

نمود .اما همانطور که قبال اشاره شد نتایج

منجر به پاسخهای قابل انتظار نشود دلیل این امر شاید

حمیدی( )1831درباره پرونئین این موضوع را تأیید نمی

اینست که شرایط شكمبه ای حیوان را نمی توان همیشه

کرد.

در شرایط آزمایشگاهی ایجاد کرد .
جدول  - 6مقايسه درصد قابلیت هضم ماده خشك ،ماده آلی و ماده آلی در ماده خشك مواد خوراکی مورد آزمايش درروش in
vitroوin vivo
ماده خشك
in vivo

in vitro

ماده آلی
in vivo

ماده آلی در ماده خشك
in vitro

in vivo

in vitro

مواد خوراکی
تفاله انگور سفید

83/12 a

81/00 b

82/13 a

88/10 b

80/81 a

81/41 b

تفاله انگور قرمز

81/10 a

84/40 b

84/23 a

22/42 b

23/84 a

20/84 b

 عالمت غیر مشترک در هر بخش نشان دهنده وجود اختالف معنی داری بین نتایج حاصل از دو روش میباشد(.)P</40 -این داده ها میانگین های بدست آمده حاصل  0و  0تكرار به ترتیب برای روشهای  in vitroو  in vivoمی باشد.
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45
40
35
30

20

y = 2.192x + 25.775
R2 = 0.9896

invivo

25

15
10
5
0

in vitro
36.45

33.65

31.09

30.05

27.07

25.3

شکل .1معادله تابعیت بین نتايج قابلیت هضم به روش هاي  in vitroو in vivo

پایه (یونجه) پایین تر از تفاله ها بود .این اختالف احتماالً

خوشخوراکی
نتایج میانگین داده های به دست آمده از اندازه گیری

می تواند بدلیل بو ،مزه ،طبیعت غذا و نوع غذا باشد (زالی

صفت خوش خوراکی خوراکهای آزمایشی در جدول 2

 .)1831چك ( )1120دریافت که محتوای روغن تفاله

ارائه شده است .همان طور که در ارقام ارائه شده این

انگور باعث خوشخوراکی بیشتر آن از یونجه می شود .

جدول مشاهده می شود ،مقدار خوشخوراکی برای جیره
جدول  .7خوشخوراکی خوراکهاي آزمايشی بکار رفته در جیره گوسفندان()%
خوشخوراکی

یونجه

تفاله انگور سفید

تفاله انگور قرمز

SEM

80/12c

00/0a

83/1b

/01

عالمت غیر مشترک نشان دهنده وجود اختالف معنی داری بین تیمارها طبق آزمون دانكن میباشد(.)P<4/41

خوشخوراکی تفاله انگور سفید خشك شده (00 /0

نتیجه گیري

درصد) باالتر از تفاله انگور قرمز خشك شده (83 /11

بر اساس نتایج این تحقیق تفاله انگور سفید از نظر

درصد) بود و تفاوت معنی داری در خوشخوراکی بین

قابلیت هضم و انرژی قابل متابولیسم در روش in vivo

بودن

و  in vitroبه تفاله انگور قرمز برتری داشت .از طرفی

خوشخوراکی تفاله انگور قرمز به وجود تانن بیشتر در

تفاله انگور قرمز دارای ترکیبات فنلی ،تانن NDF،و ADF

آن نسبت داده می شود .چون یك رابطه منفی بین غلظت

بیشتری نسبت به تفاله انگور سفید بوده و لذا

تانن و مصرف اختیاری خوراک بوسیله گیاهخواران

خوشخوراکی کمتری نسبت به تفاله انگور سفید دارا

وجود دارد (ماکار  .)2448نتایج این تحقیق با نتایج

بود.می توان از این تحقیق نتیجه گیری کرد که تفاله

آزمایشات باتا و همكاران ( )2442و همچنین آلونسو و

انگور می تواند بعنوان یك منبع خوب فیبری در جیره

همكاران ( )2442مطابقت دارد .اصوال تانن ها از طریق

حیوانات کم تولید برای برآورد احتیاجات انرژی و

اثرات کوتاه مدت و بلند مدت باعث کاهش اشتها و در

پروتئین استفاده شود .و برای افزایش ارزش تغذیه ای

نتیجه مصرف خوراک می شوند (ماکار  2448و آلونسو

آن شاید بهتر است که از عمل آوری فیزیكی یا شیمیایی

و همكاران .)2442

مثل خشك کردن یا سیلو کردن استفاده شود که نیاز به

دو

تفاله

وجود

داشت(.)P<4/41

کمتر

بررسی های بیشتری دارد.
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