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چکیده
هدف از انجام این آزمایش تعیین ارزش غذایی و میزان تجزیهپذیری تفاله انگور و تفاله دانهه انهار ها ااههفادش روشههای
کیسه نایلونی و تولید گاز ود .رای این منظور از دو رأس گوافند نر فیسهولهگذاری شدش ااههفادش شهد .در روش کیسهه
نههایلونی  ۵گههرم از هههر مههادش غههذایی در داخ ه شههبه ه گواههفند ههرای اهها ا  ۲۲ ٤٨ ٦٦ ۲٤ ٢٦ ٢۲ ٨ ٦ ٤ ۲ ۰و
٩٦انبو اایونگردید .در روش تولید گاز میزان تولیهد گهاز در اها ا  ٦٦ ۲٤ ٢٦ ٢۲ ٨ ٦ ٤ ۲و ٤٨انهدازشگیری شهد.
دادشهای دات آمدش در قالب طرح کامال تصهادفی مهورد تجزیهه وتحلیه قهرار گرفهنهد .پهز از  ٤٨اها ت انبو ااهیون
نهونهها در داخ شبه ه میزان تجزیهپذیری مادش خشک در تفاله انگور  ٤۵/۲۵درصد ود که طور معنهیداری یشههر از
تجزیهپذیری مادش خشک تفاله دانه انار ( )% ٦٦/۲٦ود ( .)P<5/50در  ٤٨اا ت انبو اایون میزان تجزیهپذیری پروتئین
خام تفاله انگور ( )٤٦/٦٦طور معنیداری یشهر از تفاله دانهه انهار ( )٤۰/۰٤هود .مدهدار گهاز تولیهدی پهز از  ٤٨اها ت
انبو اایون رای تفاله انگور و تفاله دانه انار ه ترتیب  ۲۲۰/٤٦و  ٢٦۲/٦٩میلیلیهر در هر گرم مادش خشهک داهت آمهد.
مدادیر انرژی قا

مها ولیسم و قا لیت هضم مادش آلهی هرای تفالهه انگهور و تفالهه دانهه انهار ههترتیب  ٨/۰۲مگهاژول در

کیلوگرم مادش خشک  % ۵۲/۲۲و  ٦/٨٤مگاژول در کیلوگرم مادش خشک  %٤٤/۲٩ود .ر اااس نهایج دات آمدش در این
تحدیق تفاله انگور و تفاله دانه انار را میتوان عنوان یک من ع خهوراکی ارزان قیههت جهایگزین ششهی از مهواد خهوراکی
درجیرش دامها نهود.
واژههای کلیدی :تانن تولید گاز ضایعا کشاورزی کیسه نایلونی
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مقدمه
در االهای اخیر دلی
تولیدا

افزایش روز افزون نیاز ه

ااب تا  ٢۰درصد ااهفادش میشود .در آزمایشی قا لیت

دامی و همچنین که ود مواد خوراکی ااهفادش

هضم پروتئین خام و فی ر خام و  MEمشلوط خوشه

از پسهاندها و فرآوردشهای فر ی در تغذیه حیوانا

پوات و هسهه انگور هترتیب  %٨/۵ %٢٨/٤و ٢/٤٤

اهلی مورد توجه خاص پرورش دهندگان دام و

مگاژول در کیلوگرم مادش خشک گزارش گردید ( ائوم

مهشصصین تغذیه دام قرار گرفهه اات .معهوالً مصرف

کارتال و ههباران  .)۲۰۰۲شواهد نشان میدهد که در

این خوراکها ا توجه ه ویژگیهای تغذیهای آنها از ۵

طول فص خشبسالی و زمانیبه لوفه ا کیفیت خوب

تا  ٦۰درصد مادش خشک در جیرش مهغیر اات .عالوش

در داهرس نیست تفاله انگور میتواند دون روز

کار رد پسهاندهای کشاورزی عنوان خوراک دام ا ث

اثرا

منفی جایگزین یونجه ه نوان من ع فی ری گردد

میشود که اوالً وا سهگی دام ه غالتی که تواط انسان

(ینرنک و فوو .)٢٩٩٩

مصرف میشود کم شود و ثانیاً ا ث جلوگیری

انار 1یبی از قدیهیترین میوشهای خوراکی محسوب

از ان اشت این

میشود .ر اااس آمار تشهینی میزان تولید االیانه

پسهاندها میشود (گراار و ههباران  .)٢٩٩۵از جهله

انار در ایران حدود  ٦۰۰۰۰۰تن می اشد ( اای و

ضایعا کشاورزی که در کشورمان دارای تولید اال و

ههباران  .)۲۰۰٨در تولید صنعهی فرآوردشهای انار

حجم ان وهی هسهند میتوان ه تفاله انگور و تفاله دانه

توجهی دانه

ازآلودگی زیست محیطی حاص

شام کنسانهرش آب و رب انار مدادیر قا

انار اشارش نهود .تفاله انگور یک پسهاند لیگنوالولزی و

انار ه صور ضایعا

اقیهاندش فرآیند آ گیری از میوش انگور اات و حدود ۲۰

صنعت مصرف میشود شام انارهای ریز و اکیفیت

درصد وزن مرطوب میوش اولیه را تشبی میدهد .ا

پایین هسهند که مد ولیت کهی رای مصرف دارند ا

توجه ه تولید  ۲/۵میلیون تنی انگور در کشور میزان

احهساب اینبه تفاله دانه انار  ٤۰تا  ٤۵درصد وزن میوش

تولید تفاله انگور در اال الغ ر  ۵۰۰۰۰تن اات

راتشبی میدهد تولید آن  ٢۲۰/۰۰۰تن رآورد میشود.

( لیپور و روز هان  .)۲۰۰۲ترکیب شیهیایی تفاله انگور

مددار چر ی و پروتئین تفاله دانه انار در ارقام ایرانی

توجهی نس ت ه نوع انگور و فرآیند

ین  ٦٦تا ٢٩٦گرم در کیلوگرم مادش خشک و  ٢۰تا ٢۲

آ گیری مهغیر اات .ه طور کلی تفاله انگورحاوی

درصد می اشد .ا وجوداینبه در مناطدی از کشور

مدادیر نس هاً زیادی قند ( هدتاً گلوکز فروکهوز و

دامداران ه شب انهی از تفاله دانه انار در تغذیه دام

آنهوایانین و فی ر خام اات که

انجام شدش ر روی ارزش

ه طور قا

ااکارز) تارتارا

اقی میماند .هدش اناری که در

ااهفادش می کنند .تحدیدا

میتوان آنها را ازیا ی و مورد ااهفادش قرار داد .حدود

غذایی قا لیت هضم و ررای ااهفادش از آن در خوراک

 ۲٦تا  ۲٦درصد از تفاله انگور را هسهههای آن تشبی

دام محدود اات.

میدهد که میزان ک اایدهای چرب اش اع و غیراش اع

تفاله انگور و تفاله دانه انار حاوی مدادیر قا

آن ه ترتیب  ٢۲تا  ٢٦و  ٨٦تا  ٨۲درصد اات .آ

توجهی

و

تانن می اشند .ائوم کارتال و ههباران ( )۲۰۰۲میزان

آیبینگ ( )٢٩٨٤گزارش کردند که اگرچه تفاله انگور

ک تانن را در تفاله انگور  ۲٨گرم در کیلوگرم مادش

خشک و ایلو شدش انرژی مها ولیسهی پایینی دارد ولی

خشک گزارش کردند .ماکار ( )۲۰۰٦تاننها را گروهی

میتوان از آن در جیرش نششوارکنندگان (مشصوصا در

از مواد ا قا لیت اند شدن ه پروتئینها در محیط آ ی

جیرش گوافند) رای تامین انرژی نگهداری ااهفادش کرد.

تعریف کردش اات .گروشهای هیدروکسیلی فنولی تاننها

در عضی از مناطق از تفاله انگور رای تغذیه نگهداری
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قادر ه ایجاد پیوند هیدروژنی قوی ا پروتئینها و

مواد و روشها

مددار کههر ا یونها اایدهایآمینه و پلیااکاریدها

حیوان و محل آزمایش

هسهند .تاننها طور تجر ی ه دو گروش تاننهای قا

اجرای مراح مشهلف مزر های و آزمایشگاهی تحدیق

هیدرولیز و تاننهای مهراکم تدسیم ندی میشوند (مک

حاضر

ه ترتیب در واحد گوافندداری ایسهگاش

اوئینی و ههباران  .)۲۰۰٢تاننها ر اااس نوع غلظت

تحدیدا

کشاورزی خلعتپوشان و آزمایشگاش تغذیه و

مشهلفی ر ارزش غذایی

هضم دام پیشرفهه واقع در ااخههان تحصیال تبهیلی

و حیوان مصرفکنندش اثرا

خوراک دارند .در غلظتهای اال میتوانند مصرف

گرفت .جهت تعیین تجزیهپذیری

خوراک

قا لیت هضم پروتئین و کر وهیدرا ها

دانشگاش ت ریز صور

شبه های و گرفهن مایع شبه ه رای روش تولید گاز از

داهرای ه رخی ناصر و هلبرد حیوان را کاهش

 ۲رأس گوافند فیسهولهگذاری شدش ااهفادش شد.

دهند .دلی مصرف پایین خوراکهایحاوی تانن ه دم

خوراکهای مورد آزمایش

خوشهزگی و نرخ هضم پایین (پرشدگی شبه ه) آنها

مواد خوراکی مورد آزمایش در این مطالعه شام تفالهه

نس ت دادش شدش اات (ماکار و ااین  ٢٩٩٦و ن االم

انگور و تفاله دانه انهار ودنهد کهه از کارخانجها تولیهد

و ههباران  .)۲۰۰٢روشهای مشهلفی رای غیر فعال

آ هیوش و کنسانهرش حومه ت ریز تهیه شدند.

کردن تاننها و در نهیجه آزاد شدن پروتئینها و

آنالیز تقریبی

کر وهیدرا ها وجود دارد از جهله این مواد میتوان ه
پلیاتیلنگلیبول 2اورش و فرمالدئید اشارش نهود .الرونز
و ههباران ( )٢٩٨٤گزارش کردند که ااهفادش از
پلیاتیلنگلیبول ا ث افزایش ارزش تغذیهای تفاله انگور
میشود.
رای ااهفادش از محصوال

فر ی در خوراک دامها

الزم اات که این مواد از لحاظ تجزیه تدری ی قا لیت
تجزیهپذیری و خوششوراکی مورد ارزیا ی و تحدیق
قرار گیرند .ا توجه ه اینبه

هلبرد دام ههرین

شاخص کیفیت خوراک اات اما آزمایشا

دامی خیلی

گران ودش و کار و زحهت زیادی را میطل د .از طرف
دیگر تبنیکهای آزمایشگاهی جهت ارزیا ی قا لیت
هضم گیاهان حاوی تانن روش مناا ی ودش و
هه سهگی االیی را ا روشهای درون تنی نشان
میدهند.
هدف از انجام این آزمایش تعیین خصوصیا
تجزیهپذیری و تشهیری تفاله انگور و تفاله دانه انار ا
ااهفادش از روشهای تولید گاز و کیسه نایلونی ود.

تجزیه تدری ی مواد خوراکی رای مادش خشهک پهروتئین
خام دیوارش الولی دیوارش الولی هدون ههیاهلولز و
چر ی خام ر ط ق روشهای پیشنهادی )۲۰۰۵( AOAC
و ک ترکی ا فنولی ( )TPو ک تاننهای قا

ااههشرا

( )TTا ااهفادش از روش ماکهار ( )۲۰۰۰مهورد ارزیها ی
قرار گرفهند.
تجزیهپذیری با استفاده از کیسههای نایلونی
جهت تعیین تجزیهپذیری شهبه های از  ۲رأس گواهفند
فیسهولهگذاری شدش کهه ها یهک جیهرش حهاوی لوفهه و
کنسانهرش ه نس ت  ٤۰ : ٦۰تغذیه میشدند ااهفادش شد.
در طهههی مهههد آزمهههایش هههه منظهههور هههاد دههههی
میبروارگانیسههم هههای شههبه ه ههه خههوراک هههای مههورد
آزمایش مشلوط دو خوراک مورد آزمایش  ٢۰روز ق
از شههروع طههرح جههایگزین  ٢۰درصههد لوفههه مصههرفی
(یونجه خشک) شهد .هدین ترتیهب ترکیهب جیهرش شهام
یونجه خشک مشلوط دو خوراک مورد آزمایش جهو و
کنجالههه اههویا ههود کههه حههاوی  ٢/٩مگهها کههالری در هههر
کیلوگرم مادش خشک انرژی قا

مها ولیسم و در حهدود

 ٢٢/۲درصد پروتئین خام ود .هریهک از گواهفندان دو
Polyethylene glycol

2-

ار در روز ا جیرش فوق هه طهوری کهه قهادر هه تهامین

4

نشریه پژوهشهاي علوم دامی /جلد  32شماره  /2سال2233

بخشیزاده ،تقی زاده و ...

احهیاجا نگهداری اشند تغذیه شدند .مدهدار  ۵گهرم از

مددار  ٦۰۰میلیگرم از هر مادش خوراکی آایاب شدش ها

هر مادش غذایی مورد آزمایش داخ کیسهههای نهایلونی

دقههت تههوزین و ههه داخ ه شیشههههای اههرم ااهههی ۵۰

از جههنز الیههاف پلیااهههر مصههنو ی ههه ا عههاد ٢۲×٦

میلیلیهری منهد گردید رای هر تیهار در هر اها ت ٦

اانهیمهروقطر منافذ  ۵۰میبرومههر ریشههه شهد .هرای

تبرار در نظر گرفهه شد .مایع شبه ه حدود ۲اا ت عد

تعیههین تجزیهپههذیری در زمههان صههفر کیسههههای حههاوی

از خوراک و دش ص حگاهی از  ۲گواهفند کانوالگهذاری

نهونه هه مهد ٢۵دقیدهه درزیهر آب شهیر قهرار گرفهت.

شدش که هد یک ماش ا جیهرش حهاوی  ٦۰درصهد مهواد

زمانهای انبو اایون شهام ۲٤ ٢٦ ٢۲ ٨ ٦ ٤ ۲ ۰

مهراکم و ٤۰درصهد مهواد خشه ی تغذیهه شهدش ودنهد

 ۲۲ ٤٨ ٦٦و ٩٦اا ت در نظهر گرفههه شهد .هرای ههر

تواط پارچه تهوری چههار الیهه جههعآوری شهدش و در

تیهار در هر اا ت  ٤تبرار در نظر گرفههه شهد .پهز از

داخهه فالاههک حههاوی دیاکسههیدکر ن اههریعاً ههه

هر اها ت انبو ااهیون کیسههها را خهار کهردش و در

آزمایشگاش منهد شد .ق

از انهدال مایع شبه ه ه داخ

معرض آب ارد قراردادش تها زمانیکهه آب خهار شهدش

شیشههای ارم ا افر تهیهه شهدش هه روش مبهدوگال

کامالً شفاف گردید .پز از شسهشو کیسههها هه مهد

( )٢٩٤٨ه نس ت  ٢ه ( ۲یک قسههت مهایع شهبه ه و دو

 ۲٤اا ت در حرار  ٦۵درجه اانهیگراد جهت ت شیر و

قسهت افر) مشلوط شد .شیشههای ارم ق ه از انهدهال

ه مد  ۲٤اها ت در دمهای  ٢۰۵درجهه اهانهیگراد در

مایع شبه ه و افر جهت جلهوگیری از شهوک حرارتهی

آون قرار دادش شدند .ا ااهفادش از نهرم افهزار Naway

هد نیم اا ت در دمای  ٦٩درجهاانهیگراد گرم شهدش

پارامهرهههای تجزیهپههذیری ( شههش محلههول شههش غیههر

ودنهههد .درههههر شیشهههه حهههاوی تیههههار آزمایشهههی

محلههول و ثهها هنرخ تجزیههه) محاا ه ه شههدندو از معادلههه

مددار۲۰میلیلیهر مشلوط مایع شبه ه و افر افزودش شهد

) P=a+b(1-ectههرای ههرازش دادشهههای تجزیهپههذیری

و عههد از یهههوازی نهههودن داخهه شیشهههها تواههط

ااهفادش شد که در این معادلهه  Pمیهزان تجزیهپهذیری

دیاکسید کر ن درب شیشههاتواط درپوش الاهیبی و

در زمان  a tمیزان تجزیهپذیری شش محلول  bمیهزان

پرس فلزی طورمحبم سهه شد .ه منظور تصحیح گاز

شش ا پهانسی تجزیه پذیری  cثا هنرخ تجزیهه  tزمهان

تولیدی ا منشاء مایع شبه ه تعداد  ٦دد شیشهه هدون

تجزیهپههذیری و  eههدد نپههرین ( )۲/۲٢٨ااههت .ههرای

آنبه مادش غذایی ریشهه شود و فدط دارای مهایع شهبه ه

محاا ه تجزیهپذیری مؤثر ( )EDاز فرمول زیر ااهفادش

اشههد در نظههر گرفهههه شههدند .کهه شیشهههها جهههت

شد که  kرا ر  ۰/۰۲در نطر گرفهه شد.

انههدازشگیری گههاز تولیههدی ههه داخه داهههگاش انبو ههاتور

)ED= a+ (b×c/c+k

شهههیبر ههها  ٢۲۰دور در دقیدهههه و دمهههای  ٦٩درجهههه
اانهیگراد منهد شدش و ه قرائت و ث هت میهزان گهاز

اندازهگیری تولید گاز در شرایط آزمایشگاهی
جهت اندازشگیری تولید گاز از روش فدوراک و ههرودی
()٢٩٨٦ااهفادش شد .در روش فوق میزان جا جایی مهایع
در داخهه لولههههای آزمایشههی مههدر کههه مهصهه

ههه

شیشههههای حههاوی مههایع شههبه ه و نهونههه خههوراک
می اشهند معههرف میهزان تولیههد گهاز می اشههد (ونههگ و
ههباران  ۲۰۰۲و فدوراک و هرودی .)٢٩٨٦
در این روش ا هدا مواد خوراکی تواط آاهیاب ها قطهر
منافذ الک  ۲میلیمهری صور یبنواخهت آاهیاب شهد.

تولیدی ناشی از تشهیر مواد غهذایی در اها ا ٤ ۲ ۰
 ۲۲ ٤٨ ٦٦ ۲٤ ٢٦ ٢۲ ٨ ٦و ٩٦اهها ت عههد از ه ه
انبو اایون انجام گرفت.
انرژی قا

مها ولیسم و قا لیت هضم مادش آلی خوراکها

هها ااهههفادش از معههادال پیشههنهادی منبههی و ههبههاران
( )٢٩۲٩محاا ه شد.
آنالیز آماری
اطال ا حاص تواط نرم افزار  SASها رویهه GLM

5

تعیین ترکیبات شیمیایی و خصوصیات تجزیهپذیري تفالههاي انگور و دانه انار با استفاده از روشهاي کیسه نایلونی و تولید گاز

و در قالههب طههرح کههامالً تصههادفی مههورد رراههی قههرار

 = Yij ,Yij=µ+Ti+ eijمددار هر مشهاهدش  =µمیهانگین

گرفهند .مدل آماری طرح صور زیر ود:

کههه =Tiاثهههر تیههههار و  =eijخطهههای آزمهههایش ااهههت.
( )٢٦٨٦اات .این تفاو میتواند علهت وجهود اخههالف

نتایج و بحث
ترکی ا شیهیایی مواد غذایی مورد آزمهایش در جهدول
 ٢آوردش شههههدش ااههههت .لیپور و روز هههههان ( )۲۰۰۲و
پیرمحهدی و ههباران ( )۲۰۰۲میزان پروتئین خام تفالهه
انگور را هرتیب  ٢۲/٢٦و  ٢٦/۲درصد گهزارش کردنهد.
که االتر از مددار دات آمدش در این آزمایش هود .ایهن
تفاو در مددار پروتئین خهام هین آزما شها میتوانهد
علههت نههوع تفالههه انگههور بههار ههردش شههدش اشههد .در
آزمایشهها

لیپههور و پیرمحهههدی ( )۲۰۰۲تفالههه انگههور

افید بار ردش شد در حالیبه در این آزمهایش از تفالهه
انگور قرمز ااهفادش شد.زالیبرش ناب و ههبهاران ()۲۰۰۲
مدادیر  NDFرای تفاله انگهورقرمز را  %۵٩/۵گهزارش
کردند کهه هاالتر از مدهدار  NDFداهت آمهدش در ایهن
آزمایش ( )%٤۵/٩اات .مددار چر ی دات آمهدش هرای
تفاله انگهور در ایهن آزمهایش  ٨/٦درصهد می اشهد کهه
االتر از مددار چر هی گهزارش شهدش هرای تفالهه انگهور
( )%٢/٤در آزمایش صور گرفهه شدش تواهط شهارتی

در محهویا تفاله انگور بار ردش شدش در دو آزمهایش
فوق اشد .تفاله انگور مورد آزمایش در تحدیق شارتی
( )٢٦٨٦فاقد هسههه انگهور هود در حالیبهه تفالهه انگهور
موجود در آزمایش حاضر حاوی  ٦٦/٦٦درصهد هسههه
ود .ائوم کارتال و ههباران ( )۲۰۰۲مددار که فنهول و
ک تانن را هرای تفالهه انگهور قرمهز را هرتیهب  %۵/٩و
 %٤/۵گههزارش کردنههد کههه ههاالتر از مدههادیر ک ه فنههول
( )%٤/۲٦و که تههانن ( )%۲/۲٦داهت آمههدش هرای تفالههه
انگور دات آمدش در این آزمایش اات .افشارحهیدی و
رازقی ( )٢٦٨٩مددار  NDFرا رای تفاله دانهه انهار %٦٨
گزارش کردند کهه هاالتر از مدهدار  NDFداهت آمهدش
رای تفاله دانه انار در آزمهایش حاضهر ااهت (.)%٦۰/۵
طور کلهی اخههالف موجهود هه مرحلهه لهوه گونهه یها
واریهههههها ( وان کسهههیرینک و ههبهههاران  )٢٩٩٦روش
خشک کردن محیط رشد (رود ریبو و ههبهاران )۲۰۰٨
و نوع خاک (پریسهون )٢٩٩٢سهگی دارد.

جدول  -1ماده خشک و ترکیبات شیمیایی مواد خوراکی مورد آزمایش (درصد در ماده خشک)
ماده خوراکی
تفاله انگور
تفاله دانه انار

ماده خشک

44/20
20/29

پروتئین خام
9/02
4/94

توضیح اینبه  :TPک ترکی ا فنلی قا

خاکستر
2/1
6/40

NDF
44/9
62/4

ADF
44/1
40/9

ااهشرا ( :TT )%ک تاننهای قا

TP
4/02
0/01

TT
0/02
1/14

ااهشرا ( :ME )%انرژی قا

ME
8/20
6/84

OMD
40/20
44/29

مها ویسهم (مگهاژول در

کیلوگرم مادش خشک) و  :OMDقا لیت هضم مادش آلی ()%

نهایج حاص از تجزیهپذیری مهادش خشهک خوراکههای

 ٦٩/٩درصد ود که طور معنهیداری ( )P<۰/۰۵یشههر

مههورد آزمههایش در زمانهههای ۲٤ ٢٦ ٢۲ ٨ ٦ ٤ ۲ ۰

از تجزیهپذیری مادش خشک تفاله دانه انار ( )٦٤/۵٨هود.

 ۲۲ ٤٨ ٦٦و  ٩٦اا ت پز از انبو ااهیون در شهبه ه

پز از  ٤٨اها ت انبو ااهیون در میهزان تجزیهپهذیری

در جدول  ۲گزارش شدش اات .ا توجه ه نهایج گزارش

مادش خشک تفاله انگور و تفاله دانه انار نس ت ه اا ت

شهدش تفالههه دانهه انههار و تفالهه انگههور انبو ااهیون تهها ٦

صفر هرتیب رشد  ۲٦/٦و ٢۲/۲درصدی دیدش میشهود.

اا ت انبو اایون از لحاظ تجزیهپذیری ها ههم تفهاو

پز از  ٩٦اا ت انبو اایون میزان تجزیهپهذیری تفالهه

معنههیداری نداشهههند ( .)P<۰/۰۵در  ۲٤اهها ت پههز از

دانههه انههار کههههر از تفالههه انگور ههود ( % ٤٦/٢٢در را ههر

انبو اایون میزان ناپدید شدن مادش خشک تفالهه انگهور

 .)%٤٩/۵٦ا وجود پایین ودن میزان تجزیه پذیری تفاله
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بخشیزاده ،تقی زاده و ...

دانه انار در این اا ت انبو اایون میزان تجریهپهذیری

کر وهیدرا های غیر ااخهانی تفاله دانه انار اشهد کهه

مادش خشک آن نس ت ه اها ت  ٤٨انبو ااهیون هاالتر

ا ث تجزیهپذیری مادش خشک تفاله دانه انار در اا ا

از تفاله انگور ود (  %٦/٨٨در را ر  ٦/۲٨درصهد) .ایهن

آخههر انبو ااههیون شههدش ااههت .شههش  aتفالههه دانههه

امهههر مهبهههن ااهههت علهههت هههاال هههودن محههههوای

انهههههههار( )%04/1هههههههاالتر از تفالهههههههه انگهههههههور

( )%01/24ود .این در حالی اات که شش غیر محلول

در اهها ت و  %۲۲/٢گههزارش کههرد کههه ههاالتر از نهههایج

( )bو شش  cتفاله انگور االتر از تفالهه دانهه انهار هود.

داههت آمههدش در ایههن مطالعههه ااههت ( هرتیههب %۲٢/۲۵

تفاله انگور ا دارا هودن تجزیهپهذیری  ٤۰/٩درصهد در

 %۰/۰٤٦۲ %۲۲/٤نسههه ت در اههها ت و  .)%٤۰/٩ایهههن

اا ت یشهرین و تفاله دانه انار ا  ٦۵/٨درصد کههرین

اخهالف در مشاهدا میتوانهد هه لهت مهفهاو

هودن

تجزیهپههذیری مههؤثر را داشههت.پیرمحهدی و ههبههاران

تفاله انگور بهار هردش شهدش در ایهن آزمهایش و نشهان

( )۲۰۰۲مدههههادیر ضهههههرایب تجزیهپهههههذیری  c b aو

وجود تنوع در محصوال فر هی اشهد .میهزان دیهوارش

تجزیهپههذیری مههؤثر تفالههه انگههور را ههه ترتیههب %۲٤/٦

الولی تفاله انگور بار رفهه در این مطالعه ( )%٤٩طور

 ۰/۰٤ %۲٦/٦در اهها ت و  %٦۵/٩گههزارش کردنههد کههه

قا

مالحظهای هاالتر از درصهد دیهوارش اهلولی تفالهه

مشا ه نهایج این آزمهایش ااهت .ولهی شهارتی ()٢٦٨٦

انگور مورد ااهفادش در مطالعه شارتی ( )%٢٨/۲ود که

مدههادیر ضههرایب تجزیهپههذیری  c b aو تجزیهپههذیری

ا ب اال رفهن دیوارش الولی و افهزایش شهش  bشهدش

مؤثر تفاله انگور را هه ترتیهب ۰/۰٢٩ %۲٢/۲۲ %٦٨/٩٦

اات.

جدول  - 2درصد تجزیهپذیری ماده خشک در زمانهای انکوباسیون در شکمبه*
مادش

زمان انکوباسیون (ساعت)

خوراکی

0

2

4

6

8

12

16

24

66

48

22

66

تفاله

00/54

00/44b

04/44

09/24

22/00a

24/00a

28/20a

29/84a

41/20a

44/24a

49/11a

49/42a

04/90

08/49

09/22

09/42

09/86

22/12

24/48

24/22

26/02

41/84

42/11

انگور
تفاله دانه

02/42

SEM

۰/٦٦٢

a

b

b

b

b

b

b

b

b

انار

۰/٩۲٨

٢/٢۰٤

۰/٩٢۵

۰/٤٢۵

۰/٨٤۵

۰/٩٢۲

۰/۲٦٦

۰/٨٤٤

٢/۲٢

۰/٢۲۲

۰/٦۰٦

*حروف غیر مشا ه در هر اهون نشان دهندش وجود اخهالف معنیدار در ین نهونهها اات (.) P<۰/۰۵

دادشهای تجزیهپذیری پروتئین خام تفالهه انگهور و تفالهه

تفاله انگور  ٤۰/٦٦درصد ود که یشهر از تفاله دانه انار

دانه انهار در زمانههای مشهلهف پهز از انبو ااهیون در

( )%٦٤/۰٦ود .در ادامه پز از  ٤٨اها ت انبو ااهیون

شههبه ه در جههدول  ٦آوردش شههدش ااههت.تا  ٢۲اهها ت

میزان تجزیهپذیری پروتئین خام تفاله انگور و تفاله دانه

انبو اایون در میزان تجزیهپذیری پهروتئین خهام تفالهه

انهههار هههه ترتیهههب  %٤٦/٨٦و  %٤۰/۰٤هههود و اخههههالف

انگور ا تفاله دانه انار تفاو معنیداری وجود نداشهاین

معنیداری در تجزیهپهذیری پهروتئین خهام مهواد مهورد

مهبن اات شاطر محهوای هاالی تهانن در تفالهه انگهور

آزمایش مشاهدش شد (.) P<۰/۰۵جدول  ۵مششصهههای

اشد که لیرغم اال ودن افزایش نرخ رشهد اکهریهها

تجزیهپذیری پروتئین خام تفاله انگور و تفاله دانه انار را

در اا ا  ٨الی  ٢۲انبو اایون ا ث ایجاد فاز تأخیر

نشان میدهد .شش محلول پروتیئن خام ( )aتفالهه دانهه

در اا ا فوق ذکر شهدش گردیهدش ااهت.در  ۲٤اها ت

انار تدری ا مشا ه تفالهه انگهور هود ( .هرتیهب  %٢۲/۲۲و

پز از انبو ااهیون میهزان تجزیهپهذیری پهروتئین خهام

 .)%٢۲/۰٦ههچنین اهر ت تجزیهپهذیری پهروتئین خهام
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تفالههه انگههور ( ۰/۰۵٦۵در اهها ت) یشهههر از اههر ت

انبویاایون تفاله انگور و تفاله دانه انار از لحاظ آمهاری

تجزیهپذیری پروتئین خهام تفالهه دانهه انهار ( ۰/۰۲٩۲در

تفاوتی در تولید گاز نداشههند ( .)P<۰/۰۵در  ۲٤اها ت

اا ت) ود .شارتی ( )٢٦٨٦درصهد شهش محلهول ()a

پز از انبو اایون تفاله انگور ا تولید ٢٨٦/۲٦میلیلیهر

پروتیئن خام تفاله انگور را  ٢٦/۵۲درصد گهزارش کهرد

گاز در گرم مادش خشهک یشههرین مدهدار تولیهد گهاز را

که تدری اً مشا ه ا مددار  aدات آمدش در این آزمهایش

داشت .در ههین زمان میزان تولید گاز هرای تفالهه دانهه

( )%٢۲/۰۲اات .آنها ههچنین تجزیهپهذیری مهؤثر هرای

انار  ٢۵٤/٤٦میلیلیهر گاز در گرم مهادش خشهک هود .در

تفاله انگور را  ۵٢/۲درصد گزارش کردنهد کهه هاالتر از

زمان  ٤٨انبو اایون تولیهد گهاز تفالهه انگهور()۲۲۰/٤٦

مددار گزارش شدش در این آزمهایش ( )٦٨/۵ااهت .لهت

یشهر از تفاله دانه انار هود ( )P<۰/۰۵( )٢٦۲/٦٩شهش

این اخهالف میتواند علت پایین ودن ودن محهوای فن

 ( Aشش محلول  +شش غیر محلول) رای تفالهه انگهور

( )%٦/۰٢در تحدیههق شههارتی( )٢٦٨٦نس ه ت ههه تحدیههق

۲٤٦/٨۲میلیلیهر گاز در گرم مادش خشک محاا ه گردید

حاضر ( )%٤/۲٦اشد .هر قدر محهوای فنلی و تهانن هاال

کهههه طهههور معنهههیدار هههاالتر از تفالهههه دانهههه انهههار

اشههد اتصههال تاننههها ههه پروتئینههها یشهههر شههدش و

(٢٨۰/٤٢میلیلیهر گاز در گهرم مهادش خشهک) هود .نهرخ

تجزیهپذیری مهؤثر را کهاهش میدهنهد (ماکهار و اهاین

تولید گاز تفاله انگور ( ۰/۰٨۵۲در اا ت) یشهر از تفاله

.)٢٩٩٦

دانه انار ( ۰/۰۲٩۵در اا ت) ود.احههاال اهر ت هاالی

مدادیر تولید گاز حاص از تشهیهر تفالهه انگهور و تفالهه

تولید گاز تحت تأثیر کر وهیدراتهایی قهرار میگیهرد کهه

دانهههه انهههار در زمانههههای  ٦٦ ۲٤ ٢٦ ٢۲ ٨ ٦ ٤ ۲و

سهولت در داهرس جهعیت میبرو ی هسهند.

٤٨اا ت در جدول  ٦آوردش شهدش ااهت .تها  ٢۲اها ت
جدول  - 6درصد تجزیهپذیری پروتئین خام در زمانهای انکوباسیون در شکمبه*
مادش

زمان انکوباسیون (ساعت)

خوراکی

0

2

4

6

8

12

16

24

66

48

22

66

تفاله

٢٨/٦a

۲۰/٢a

۲۲/۲۲a

۲۵/۲۲a

۲٦/٦٦a

۲٩/٢٢a

٦۵/۵۵a

٤۰/٦٦a

٤۲/٢۲a

٤٦/٦٦a

٤۵/۲٦a

٤٦/٦٦a

a

a

a

a

b

b

b

b

a

a

انگور
تفاله دانه

a

٢۲/٦

a

٢٩

۲٢/۲۵

۲٤/٦٦

۲۵/۰۲

۲۲/۲۲

٦۰/٦٦

٦٤/۰٦

٦۲/۲٦

٤۰/۰٤

٤٤/٦٦

٤۲/٢٤

انار
SEM

1/652

0/414

0/526

6/111

0/465

1/566

0/454

0/621

0/405

0/626

0/654

0/444

*حروف غیر مشا ه در هر اهون نشان دهندش وجود اخهالف معنیدار در ین نهونهها اات () P<۰/۰۵

دو ههه و گیهههونز ( )٢٩٩٨نشهههان دادنهههد کهههه شهههش

آن نس ت ه تفاله انگهور اشهد .شهارتی ( )٢٦٨٦میهزان

کر وهیدراتی میتواند کنهیک تولیهد گهاز را تحهت تهأثیر

گههاز تولیههدی ههرای تفالههه انگههور پههز از  ۲٤اهها ت

قرار دههد .یشههرین انهرژی قا ه مها ولیسهم و قا لیهت

انبو اایون را  ۲٦٢/٦٦میلیلیهر در هر گرم مادش خشک

هضم مادش آلهی ههترتیب ها ٨/۰۲مگهاژول در کیلهوگرم

گزارش کرد که هاالتر از مدهدار مشهاهدش شهدش در ایهن

مادش خشک و  % ۵۲/۲۲مر وط ه تفاله انگور هود.کههر

آزمایش اات این می تواند علت وجود اخهالف در تفاله

مها ولیسم و

انگور بار ردش شدش اشد .تفاله انگهور مهورد آزمهایش

قا لیت هضم مادش آلی در تفاله دانه انار نس ت هه تفالهه

در تحدیق شارتی ( )٢٦٨۲فاقد هسههه هودش در حالیبهه

انگور میتواند ه یشهر ودن میزان  NDFو  ADFدر

تفاله انگور مورد آزمهایش در ایهن تحدیهق دارای ٦٦/٦٦

ودن میزان تولید گاز و مدادیر انرژی قا
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درصد اهم هسهه می اشد که موجب اال رفههن میهزان

گزارش کردند که تدری ها کهههر از مدهادیر داهت آمهدش

دیوارش الولی و تولید گاز کهههر در ایهن آزمهایش شهدش

رای تفاله دانه انار در این آزمهایش هود ( هرتیهب ٦/٨٤

مها ولیسم و قا لیت هضم مهادش

مگههاژول در کیلههو گههرم مههادش خشههک و  ٤٤/۲٩درصههد).

آلی در مطالعه شارتی ( )٢٦٨٦ه ترتیب  ٦/٦٩مگهاژول

تههاکون و ههبههاران ( )٢٩٨۵گههزارش کردنههد کههه قا لیههت

در کیلو گرم مادش خشک و  ٤٤/۲درصد گزارش شد کهه

هضم مادش آلی خوراکها ا افزایش میزان دیوارش الولی

در پهژوهش حاضههر  ٨/۰٦مگههاژول در کیلهو گههرم مههادش

و محهوای فی ری خوراکها کاهش مییا د .ههانطوری که

خشک و  ۵۲/۲۲درصهد داهت آمهد .افشهار حهیهدی و

اشارش شد میزان  NDFدات آمدش در مطالعهه حهیهدی

رازقی ( )٢٦٨٩میزان انهرژی قا ه مها ولیسهم و قا لیهت

و رازقههی ( )٢٦٨٩ههرای تفالههه دانههه انههار در حههدود ٦٨

هضهم مههادش آلهی ههرای تفالههه دانهه انههار را هرتیههب ٦/۲

درصههد ههود کههه ههاالتر از  NDFداههت آمههدش در ایههن

مگههاژول در کیلههو گههرم مههادش خشههک و  ٤۲/٦٤درصههد

آزمایش ( )%٦۰/۵اات.

اات .میزان انرژی قا

جدول  - 4مشخصههای تجزیهپذیری ماده خشک
مادش

جدول  - 5مشخصههای تجزیهپذیری پروتئین خام
مهههههههههادش

مششصههای تجزیه پذیری مادش خشک

مشخصههای تجزیه پذیری پروتئین خام

خوراکی

a

b

C

ED

RSD

خوراکی

تفاله انگور

۲٢/۲۵

۲۲/٤

./۰٤٦۲

٤۰/٩

۲/۰۵

تفاله انگور

12/22

تفاله دانه

۲۵/٢

٢٨/٨٨

۰/۰۲٦

٦۵/٨

٢/٦٢

تفالهههههههههه

12/20

A

b

C

ED

RSD

09/28

2/2464

28/4

1/14

20/44

2/2090

26/4

2/92

دانهانار

انار
 :aشش محلول  :bشش کند تجزیه  :cثا ت نرخ تجزیه

 :aشش محلول  :bشش کند تجزیه  :cثا ت نرخ تجزیه
 :EDتجزیهپذیری مؤثر  :RSDانحراف معیار خطا

 :EDتجزیهپذیری مؤثر  :RSDانحراف معیار خطا

جدول  - 6میزان تولید گاز در زمانهای انکوباسیون (میلیلیتر در گرم ماده خشک)*
مادش

پارامترهای تولید گاز

زمان انکوباسیون

خوراکی

2

4

6

8

12

16

24

66

48

)a+b(1

C2

تفاله

۲٤/٩٢a

٤٨/۲٨b

٩٦/٦٢a

٢٢٦/٨a

٢٤۲/٦a

٢٦٨/٩٢a

٢٨٦/۲٦b

۲۰۵/۵٩a

۲۲۰/٤٦a

۲٤٦/٨۲a

۰/۰٨۵۲a

انگور
تفاله

۲۵/۰۵a

۵۵/٤٩a

٨۲/٦٦a

٢۰٩/٦٤a

٢٦٢/٨a

٢٤٤/٤٦b

٢۵٤/٤٦a

٢٦۲/٦٦b

٢٦۲/٦٩b

٢٨۰/٤٢b

۰/۰۲٩۵b

دانه انار
SEM

٦/٤۰٤

٢/٢۲۵

٢/٩۲۲

۲/٦٢٤

٦/٨۵۲

٤/٢٨٨

٤/٦۵۲

٤/٦٦٨

٤/٦۰٦

۰/۲٨

۰/۰۰۲۲

*حروف غیر مشا ه در هر اهون نشان دهندش وجود اخهالف معنیدار در ین خوراکها اات (.) P<۰/۰۵
 .٢پهانسی تولید گاز

.۲نرخ تولید گاز (در اا ت)
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ا توجه ه نهایج این تحدیق مششص میشود کهه تفالهه

مدون و منسجم میتوان این گونه محصوال فر هی را

انگور و تفاله دانه انار از پهانسی هضههی نسه ها خهو ی

ه مصرف ششی ازخوراک دامهای کم تولید نهود.
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Abstract
The objective of this study was to determine the nutritive value of grape pomace and pomegranate
seed pulp using, in situ and in vitro (gas production) techniques. For this purpose two ruminal
fistuled sheep were used. Nylon bags methods 5g of samples were incubated in duplicate in the
rumen of fistulated sheep for 0, 2, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 36, 48, 72 and 96 h. The gas production was
recorded after 0, 2, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 36 and 48 h of incubation. The data at the different times was
analyzed using completely randomized design. Dry matter disappearance of grape pomace
(45.75%) at 48 h was higher than pomegranate seed pulp (36.23%). At 48 h of incubation CP
disappearance of grape pomace was 43.36% that was significantly higherthan pomegranate seed
pulp (40.04%) (P<0.05). The gas production volume at 48 h for grape pomace andpomegranate seed
pulp were 220.46 and 167.69 mL/g DM, respectively. Contents of metabolisable energy (ME) and
organic matter digestibility (OMD) for grape pomace and pomegranate seed pulp were 8.02 MJ/kg
DM, 52/72% and 6.84MJ/kg DM, 44/79% respectively. It was concluded that grape pomace and
pomegranate seed pulp as cheap feedstuff sources can be replaced with part of feed stuff animal’s
diet.
Keywords: By- products, Gas production, In situ, Tannin

