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 دهیچک

ههای پذیری تفاله انگور و تفاله دانهه انهار  ها ااههفادش روشهدف از انجام این آزمایش تعیین ارزش غذایی و میزان تجزیه

گذاری شدش ااههفادش شهد. در روش کیسهه کیسه نایلونی و تولید گاز  ود.  رای این منظور از دو رأس گوافند نر فیسهوله

و  ۲۲  ٤٨  ٦٦  ۲٤  ٢٦  ٢۲  ٨  ٦  ٤  ۲  ۰گواههفند  ههرای اهها ا شههبه ه  داخهه گههرم از هههر مههادش غههذایی در  ۵نههایلونی  

گیری شهد. انهدازش٤٨ و ٦٦  ۲٤  ٢٦  ٢۲  ٨  ٦  ٤  ۲در روش تولید گاز  میزان تولیهد گهاز در اها ا   گردید.انبو اایون٩٦

اها ت انبو ااهیون  ٤٨قهرار گرفهنهد. پهز از  وتحلیه  های  دات آمدش در قالب طرح کامال تصهادفی مهورد تجزیههدادش

داری  یشههر از درصد  ود که  طور معنهی ۲۵/٤۵پذیری مادش خشک در تفاله انگور ها در داخ  شبه ه  میزان تجزیهنهونه

پذیری پروتئین تجزیهمیزان  اا ت انبو اایون ٤٨در  (.>50/5P)(  ود % ۲٦/٦٦پذیری مادش خشک تفاله دانه انار )تجزیه

اها ت  ٤٨(  هود. مدهدار گهاز تولیهدی پهز از ۰٤/٤۰داری  یشهر از تفاله دانهه انهار )(  طور معنی٦٦/٤٦خام تفاله انگور )

لیهر در هر گرم مادش خشهک  داهت آمهد. میلی ٦٩/٢٦۲و  ٤٦/۲۲۰انبو اایون  رای تفاله انگور و تفاله دانه انار  ه ترتیب 

ول در ژمگها ۰۲/٨ترتیب ضم مادش آلهی  هرای تفالهه انگهور و تفالهه دانهه انهار  ههی قا   مها ولیسم و قا لیت هژمدادیر انر

 ود.  ر اااس نهایج  دات آمدش در این  %۲٩/٤٤مگاژول در کیلوگرم مادش خشک    ٨٤/٦و  % ۲۲/۵۲کیلوگرم مادش خشک  

 جهایگزین  ششهی از مهواد خهوراکیتوان  عنوان یک من ع خهوراکی ارزان قیههت تحدیق تفاله انگور و تفاله دانه انار را می

 .نهودجیرش دامها در
 

 کیسه نایلونی   ضایعا  کشاورزیتانن  تولید گاز  های کلیدی:واژه
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 مقدمه

های اخیر  دلی  افزایش روز افزون نیاز  ه در اال

چنین که ود مواد خوراکی  ااهفادش تولیدا  دامی و هم

های فر ی در تغذیه حیوانا  از پسهاندها و فرآوردش

و  امد اهلی  مورد توجه خاص پرورش دهندگان

قرار گرفهه اات. معهوالً مصرف  دام مهشصصین تغذیه

 ۵ها از ای آنهای تغذیهها  ا توجه  ه ویژگیاین خوراک

درصد مادش خشک در جیرش مهغیر اات.  عالوش  ٦۰تا 

کار رد پسهاندهای کشاورزی  عنوان خوراک دام  ا ث 

شود که اوالً وا سهگی دام  ه غالتی که تواط انسان می

 ا ث جلوگیری  شود  کم شود و ثانیاًمصرف می

ان اشت این  زازآلودگی زیست محیطی حاص  ا

جهله از  .(٢٩٩۵گراار و ههباران )شود میپسهاندها 

کشورمان دارای تولید  اال و  ضایعا  کشاورزی که در

توان  ه تفاله انگور و تفاله دانه حجم ان وهی هسهند می

انار اشارش نهود. تفاله انگور یک پسهاند لیگنوالولزی و 

 ۲۰اقیهاندش فرآیند آ گیری از میوش انگور اات و حدود  

دهد.  ا درصد وزن مرطوب میوش اولیه را تشبی  می

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

تن اات  ۵۰۰۰۰تولید تفاله انگور در اال  الغ  ر 

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

وجهی نس ت  ه نوع انگور و فرآیند  ه طور قا   ت

حاوی انگورآ گیری مهغیر اات.  ه طور کلی تفاله 

روکهوز و فگلوکز   زیادی قند ) هدتاً مدادیر نس هاً

ااکارز(  تارتارا   آنهوایانین و فی ر خام اات که 

توان آنها را  ازیا ی و مورد ااهفادش قرار داد. حدود می

های آن تشبی  را هسهه صد از تفاله انگوررد ۲٦تا  ۲٦

اش اع و غیراش اع  چرب دهد که میزان ک  اایدهایمی

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

گزارش کردند که اگرچه تفاله انگور  (٢٩٨٤آیبینگ )

مها ولیسهی پایینی دارد ولی  یژانرخشک و ایلو شدش 

در  توان از آن در جیرش نششوارکنندگان )مشصوصامی

ی نگهداری ااهفادش کرد.  ژجیرش گوافند(  رای تامین انر

 نگهداری در  عضی از مناطق از تفاله انگور  رای تغذیه

شود. در آزمایشی قا لیت درصد ااهفادش می ٢۰ااب تا 

مشلوط خوشه   MEهضم پروتئین خام و فی ر خام و 

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

) ائوم کیلوگرم مادش خشک گزارش گردید ول در ژمگا

دهد که در شواهد نشان می (.۲۰۰۲کارتال و ههباران 

طول فص  خشبسالی و زمانیبه  لوفه  ا کیفیت خوب 

تواند  دون  روز در داهرس نیست تفاله انگور می

اثرا  منفی جایگزین یونجه  ه  نوان من ع فی ری گردد 

 (.٢٩٩٩)ینرنک و فوو 

های خوراکی محسوب ترین میوشیبی از قدیهی 1انار

شود.  ر اااس آمار تشهینی میزان تولید االیانه می

)  اای و  اشد تن می  ٦۰۰۰۰۰انار در ایران  حدود 

های انار در تولید صنعهی فرآوردش (.۲۰۰٨ههباران 

شام  کنسانهرش  آب و رب انار  مدادیر قا   توجهی دانه 

ماند.  هدش اناری که در  اقی میانار  ه صور  ضایعا  

شود  شام  انارهای ریز و  اکیفیت صنعت مصرف می

پایین هسهند که مد ولیت کهی  رای مصرف دارند  ا 

درصد وزن میوش  ٤۵تا  ٤۰احهساب اینبه تفاله دانه انار 

شود. تن  رآورد می ۰۰۰/٢۲۰دهد تولید آن راتشبی  می

انار در ارقام ایرانی مددار چر ی و پروتئین تفاله دانه 

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

 اشد.  ا وجوداینبه در مناطدی از کشور درصد می

دامداران  ه شب  انهی از تفاله دانه انار در تغذیه دام 

ااهفادش می کنند. تحدیدا  انجام شدش  ر روی ارزش 

خوراک  غذایی  قا لیت هضم و  ررای ااهفادش از آن در

 .دام محدود اات

تفاله انگور و تفاله دانه انار حاوی مدادیر قا   توجهی 

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

گرم در کیلوگرم مادش  ۲٨ک  تانن را در تفاله انگور 

ها را گروهی تانن ( ۲۰۰٦ماکار ) .خشک گزارش کردند

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

ها های هیدروکسیلی فنولی تاننتعریف کردش اات. گروش

                                                 
Punicagranatum -1 
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ها و قادر  ه ایجاد پیوند هیدروژنی قوی  ا پروتئین

ااکاریدها آمینه و پلیها  اایدهایمددار کههر ا یون

های قا   ش تاننها  طور تجر ی  ه دو گروهسهند. تانن

)مک  شوندمی  ندیهای مهراکم تدسیمهیدرولیز و تانن

غلظت   ها  ر اااس نوعتانن (.۲۰۰٢اوئینی و ههباران 

کنندش اثرا  مشهلفی  ر ارزش غذایی و حیوان مصرف

توانند مصرف های  اال میخوراک دارند. در غلظت

ها  خوراک  قا لیت هضم پروتئین و کر وهیدرا 

 ه  رخی  ناصر و  هلبرد حیوان را کاهش  داهرای

تانن  ه  دم  هایحاوید. دلی  مصرف پایین خوراکنده

ها خوشهزگی و نرخ هضم پایین )پرشدگی شبه ه( آن

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

های مشهلفی  رای غیر فعال روش (.۲۰۰٢و ههباران 

ها و پروتئین ها و در نهیجه آزاد شدنکردن تانن

توان  ه ها وجود دارد  از جهله این مواد میکر وهیدرا 

الرونز   اورش و فرمالدئید اشارش نهود. 2گلیبولاتیلنپلی

( گزارش کردند که ااهفادش از ٢٩٨٤و ههباران )

ای تفاله انگور  ا ث افزایش ارزش تغذیه گلیبولاتیلنپلی

 شود. می

ها  رای ااهفادش از محصوال  فر ی در خوراک دام

الزم اات که این مواد از لحاظ تجزیه تدری ی  قا لیت 

پذیری و خوششوراکی مورد ارزیا ی و تحدیق تجزیه

قرار  گیرند.  ا توجه  ه اینبه  هلبرد دام  ههرین 

شاخص کیفیت خوراک اات اما آزمایشا   دامی خیلی 

طل د. از طرف زیادی را میگران  ودش و کار و زحهت 

های آزمایشگاهی جهت ارزیا ی قا لیت دیگر تبنیک

هضم گیاهان حاوی تانن روش مناا ی  ودش و 

های درون تنی نشان هه سهگی  االیی را  ا روش

 دهند.  می

هدف از انجام این آزمایش تعیین خصوصیا  

پذیری و تشهیری تفاله انگور و تفاله دانه انار  ا تجزیه

 های تولید گاز و کیسه نایلونی  ود.اهفادش از روشا
 

                                                 
Polyethylene glycol                                    -2 

 هاواد و روشم

 حیوان و محل آزمایش

ای و آزمایشگاهی تحدیق اجرای مراح  مشهلف مزر ه

حاضر  ه ترتیب در واحد گوافندداری ایسهگاش 

پوشان و آزمایشگاش تغذیه و تحدیدا  کشاورزی خلعت

تبهیلی هضم دام پیشرفهه واقع در ااخههان تحصیال  

پذیری دانشگاش ت ریز صور  گرفت. جهت تعیین تجزیه

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

 . گذاری شدش ااهفادش شدس گوافند فیسهولهأر ۲

 های مورد آزمایشخوراک

در این مطالعه شام  تفالهه مواد خوراکی مورد آزمایش 

کارخانجها  تولیهد  ازانگور و تفاله دانه انهار  ودنهد کهه 

 .دآ هیوش و کنسانهرش حومه ت ریز تهیه شدن

 آنالیز تقریبی

تجزیه تدری ی مواد خوراکی  رای مادش خشهک  پهروتئین 

اهلولز و خام  دیوارش الولی  دیوارش الولی  هدون ههی

 AOAC (۲۰۰۵)چر ی خام  ر ط ق روشهای پیشنهادی 

های قا   ااههشرا  ک  تاننو ( TPک  ترکی ا  فنولی )و 

(TT)( ۲۰۰۰ ا ااهفادش از روش ماکهار)  مهورد ارزیها ی

 قرار گرفهند.

 های نایلونیپذیری با استفاده از کیسهتجزیه

رأس گواهفند  ۲ای  از پذیری شهبه هجهت تعیین تجزیه

کهه  ها یهک جیهرش حهاوی  لوفهه و  گذاری شدش فیسهوله

ااهفادش شد.  شدند تغذیه می ٤۰:  ٦۰کنسانهرش  ه نس ت 

در طهههی مهههد  آزمهههایش  هههه منظهههور  هههاد  دههههی 

میبروارگانیسههم هههای شههبه ه  ههه خههوراک هههای مههورد 

روز ق    ٢۰آزمایش  مشلوط دو خوراک مورد آزمایش  

درصههد  لوفههه مصههرفی  ٢۰از شههروع طههرح جههایگزین 

ترکیهب جیهرش شهام    هدین ترتیهب )یونجه خشک( شهد.

آزمایش  جهو و  یونجه خشک  مشلوط دو خوراک مورد

مگهها کههالری در هههر  ٩/٢کنجالههه اههویا  ههود کههه حههاوی 

مها ولیسم و در حهدود  قا   یژکیلوگرم مادش خشک انر

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

 ار در روز ا جیرش فوق  هه طهوری کهه قهادر  هه تهامین 
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گهرم از  ۵مدهدار احهیاجا  نگهداری  اشند تغذیه شدند. 

های نهایلونی هر مادش غذایی مورد آزمایش  داخ  کیسهه

 ٢۲×٦ااهههر مصههنو ی  ههه ا عههاد از جههنز الیههاف پلی

میبرومههر ریشههه شهد.  هرای  ۵۰مهروقطر منافذ اانهی

های حههاوی پههذیری در زمههان صههفر کیسهههتعیههین تجزیه

دقیدهه درزیهر آب شهیر قهرار گرفهت. ٢۵نهونه  هه مهد  

  ۲٤  ٢٦  ٢۲  ٨  ٦  ٤  ۲  ۰و اایون شهام  های انبزمان

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

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

ها را خهار  کهردش و در هر اها ت انبو ااهیون  کیسهه

کهه آب خهار  شهدش معرض آب ارد قراردادش تها زمانی

ها  هه مهد  کیسههکامالً شفاف گردید. پز از شسهشو  

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

درجهه اهانهیگراد در  ٢۰۵اها ت در دمهای  ۲٤ ه مد  

  Naway ا ااهفادش از نهرم افهزار شدند.  دادش آون قرار

پههذیری ) شههش محلههول   شههش غیههر پارامهرهههای تجزیه

از معادلههه  وتجزیههه( محااهه ه شههدند نرخمحلههول و ثهها ه

)cte-P=a+b(1  پههذیری  هههای تجزیهدادش  ههرازش ههرای

پهذیری   میهزان تجزیهPااهفادش شد  که در این معادلهه  

میهزان  bپذیری  شش محلول  میزان تجزیه t  aدر زمان 

زمهان  tتجزیهه   نرخثا ه c   شش ا پهانسی  تجزیه پذیری

( ااههت.  ههرای ۲٢٨/۲ ههدد نپههرین ) eپههذیری و تجزیه

( از فرمول زیر ااهفادش EDپذیری مؤثر )محاا ه تجزیه

 در نطر گرفهه شد.  ۰۲/۰ را ر  kکه  شد
ED= a+ (b×c/c+k) 

 

 گیری تولید گاز در شرایط آزمایشگاهیاندازه

گیری تولید گاز از روش فدوراک و ههرودی جهت اندازش

ان جا جایی مهایع (ااهفادش شد. در روش فوق میز٢٩٨٦)

های آزمایشههی مههدر  کههه مهصهه   ههه در داخهه  لولههه

های حههاوی مههایع شههبه ه و نهونههه خههوراک شیشههه

 اشههد )ونههگ و  اشهند  معههرف میهزان تولیههد گهاز میمی

 (.٢٩٨٦فدوراک و هرودی  و ۲۰۰۲ههباران  

در این روش ا هدا مواد خوراکی تواط آاهیاب  ها قطهر 

مهری  صور  یبنواخهت آاهیاب شهد. میلی ۲منافذ الک 

گرم از هر مادش خوراکی آایاب شدش  ها میلی ٦۰۰مددار 

 ۵۰های اههرم ااهههی  دقههت تههوزین و  ههه داخهه  شیشههه

 ٦لیهری منهد  گردید   رای هر تیهار در هر اها ت میلی

  عد اا ت۲ حدود مایع شبه هد. تبرار در نظر گرفهه ش

کانوالگهذاری گواهفند ۲ از ص حگاهی و دش خوراک از

درصهد مهواد  ٦۰ماش  ا جیهرش حهاوی  که  هد  یک شدش

 درصهد مهواد خشه ی تغذیهه شهدش  ودنهد  ٤۰مهراکم و

شهدش و در  آوریجههع تواط پارچه تهوری چههار الیهه

 کر ن اههریعاً  هههاکسههیدداخهه  فالاههک حههاوی دی

ق   از انهدال مایع شبه ه  ه داخ   .شد منهد  آزمایشگاش

 مبهدوگالهای ارم   ا  افر تهیهه شهدش  هه روش شیشه

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

های ارم ق ه  از انهدهال شد. شیشهقسهت  افر( مشلوط 

مایع شبه ه و  افر  جهت جلهوگیری از شهوک حرارتهی  

اانهیگراد گرم شهدش درجه ٦٩ هد  نیم اا ت در دمای 

 ودنهههد. درههههر شیشهههه حهههاوی تیههههار آزمایشهههی 

لیهر مشلوط مایع شبه ه و  افر افزودش شهد میلی۲۰مددار

ها تواههط هههوازی نهههودن داخهه  شیشهههو  عههد از  ی

هاتواط درپوش الاهیبی و اکسید کر ن درب شیشهدی

پرس فلزی  طورمحبم  سهه شد.  ه منظور تصحیح گاز 

 دد شیشهه  هدون  ٦نشاء مایع شبه ه تعداد تولیدی  ا م

 ه هآنبه مادش غذایی ریشهه شود و فدط دارای مهایع شهب

ها جهههت  اشههد در نظههر گرفهههه شههدند. کهه  شیشههه

گیری گههاز تولیههدی  ههه داخهه  داهههگاش انبو ههاتور انههدازش

درجهههه  ٦٩دور در دقیدهههه و دمهههای  ٢۲۰شهههیبر  ههها 

ان گهاز اانهیگراد  منهد  شدش و  ه  قرائت و ث هت میهز

  ٤  ۲  ۰تولیدی ناشی از تشهیر مواد غهذایی در اها ا  

 ههه   ز عههد ا اهها ت٩٦و  ۲۲  ٤٨  ٦٦  ۲٤  ٢٦  ٢۲  ٨  ٦

 انبو اایون انجام گرفت.

انرژی قا   مها ولیسم و قا لیت هضم مادش آلی خوراکها 

 هها ااهههفادش از معههادال  پیشههنهادی منبههی و ههبههاران 

 ( محاا ه شد.٢٩۲٩)

 نالیز آماریآ

 GLM ها رویهه  SASاطال ا  حاص  تواط نرم افزار 
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و در قالههب طههرح کههامالً تصههادفی مههورد  رراههی قههرار 

 :گرفهند. مدل آماری طرح  صور  زیر  ود

ij+ ei=µ+TijY,  ijY   مددار هر مشهاهدش =µ میهانگین =

ااهههت.= خطهههای آزمهههایش ije=اثهههر تیههههار و iTکههه   
 

 بحثتایج و ن

ترکی ا  شیهیایی مواد غذایی مورد آزمهایش در جهدول 

( و ۲۰۰۲ لیپور و روز هههههان )آوردش شههههدش ااههههت. ٢

( میزان پروتئین خام تفالهه ۲۰۰۲محهدی و ههباران )پیر

 درصد گهزارش کردنهد. ۲/٢٦و  ٢٦/٢۲انگور را  هرتیب 

ایهن  که  االتر از مددار  دات آمدش در این آزمایش  هود.

توانهد ر پروتئین خهام  هین آزما شها  میتفاو  در مددا

 علههت نههوع تفالههه انگههور  بههار  ههردش شههدش  اشههد. در 

( تفالههه انگههور ۲۰۰۲آزمایشهها   لیپههور و پیرمحهههدی )

افید  بار  ردش شد در حالیبه در این آزمهایش از تفالهه 

( ۲۰۰۲ناب و ههبهاران )رش زالیبانگور قرمز ااهفادش شد.

گهزارش  %۵/۵٩قرمز را  رای تفاله انگهور  NDFمدادیر 

 داهت آمهدش در ایهن  NDFکردند کهه  هاالتر از مدهدار 

( اات. مددار چر ی  دات آمهدش  هرای %٩/٤۵آزمایش )

 اشهد کهه درصهد می ٦/٨تفاله انگهور در ایهن آزمهایش 

 االتر از مددار چر هی گهزارش شهدش  هرای تفالهه انگهور 

( در آزمایش صور  گرفهه شدش تواهط  شهارتی %٤/٢)

تواند  علهت وجهود اخههالف اات. این تفاو  می (٢٦٨٦)

در محهویا  تفاله انگور  بار  ردش شدش در دو آزمهایش 

 فوق  اشد. تفاله انگور مورد آزمایش در تحدیق  شارتی

فاقد هسههه انگهور  هود در حالیبهه تفالهه انگهور  (٢٦٨٦)

درصهد هسههه  ٦٦/٦٦حاوی  حاضرموجود در آزمایش 

( مددار که  فنهول و ۲۰۰۲اران ).  ائوم کارتال و ههب ود

و  %٩/۵ هرتیهب  را ک  تانن را  هرای تفالهه انگهور قرمهز

گههزارش کردنههد کههه  ههاالتر از مدههادیر کهه  فنههول  %٤/۵

(  داهت آمههدش  هرای تفالههه %۲٦/۲( و که  تههانن )%۲٦/٤)

حهیدی و افشار انگور  دات آمدش در این آزمایش اات.

 %٦٨را  رای تفاله دانهه انهار  NDF( مددار ٢٦٨٩رازقی )

 داهت آمهدش  NDFگزارش کردند کهه  هاالتر از مدهدار 

(. %۵/٦۰ااهت ) حاضهر  رای تفاله دانه انار در آزمهایش

 طور کلهی اخههالف موجهود  هه مرحلهه  لهوه  گونهه یها 

(  روش ٢٩٩٦ها ) وان کسهههیرینک و ههبهههاران واریههههه

( ۲۰۰٨خشک کردن  محیط رشد )رود ریبو و ههبهاران 

 (  سهگی دارد. ٢٩٩٢و نوع خاک )پریسهون

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

 NDF ADF TP TT ME OMD خاکستر پروتئین خام ماده خشک ماده خوراکی

 20/40 20/8 02/0 02/4 1/44 9/44 1/2 02/9 20/44 تفاله انگور

 29/44 84/6 14/1 01/0 9/40 4/62 40/6 94/4 29/20 تفاله دانه انار

: انرژی قا   مها ویسهم )مگهاژول در MEهای قا   ااهشرا  )%( : ک  تاننTTی قا   ااهشرا  )%( ل: ک  ترکی ا  فنTPتوضیح اینبه  

 هضم مادش آلی )%(: قا لیت OMDکیلوگرم مادش خشک( و 

 

ههای پذیری مهادش خشهک خوراکنهایج حاص  از تجزیه 

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

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

ایج گزارش  ا توجه  ه نهگزارش شدش اات.  ۲در جدول 

 ٦شهدش تفالههه دانهه انههار و تفالهه انگههور انبو ااهیون تهها 

پذیری  ها ههم تفهاو  اا ت انبو اایون از لحاظ تجزیه

اهها ت پههز از  ۲٤(. در >۰۵/۰P)داری نداشهههند معنههی

انبو اایون میزان ناپدید شدن مادش خشک تفالهه انگهور 

(  یشههر >۰۵/۰Pداری )درصد  ود که  طور معنهی ٩/٦٩

(  هود. ۵٨/٦٤پذیری مادش خشک تفاله دانه انار )تجزیهاز 

پهذیری میهزان تجزیه اها ت انبو ااهیون در ٤٨پز از 

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

شهود. درصدی دیدش می۲/٢۲و  ٦/۲٦صفر  هرتیب رشد 

پهذیری تفالهه اا ت انبو اایون میزان تجزیه ٩٦پز از 

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

 ا وجود پایین  ودن میزان تجزیه پذیری تفاله  (.%۵٦/٤٩
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پهذیری دانه انار در این اا ت انبو اایون  میزان تجریه

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

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

 هههاال  هههودن محههههوای  امهههر مهبهههن ااهههت  علهههت

های غیر ااخهانی تفاله دانه انار  اشهد کهه کر وهیدرا 

پذیری مادش خشک تفاله دانه انار در اا ا   ا ث تجزیه

تفالههه دانههه  aآخههر انبو ااههیون شههدش ااههت.  شههش 

 هههههههاالتر از تفالهههههههه انگهههههههور (%1/04انهههههههار)

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

(b و  شش )c اله انگور  االتر از تفالهه دانهه انهار  هودتف .

درصهد در  ٩/٤۰پهذیری تفاله انگور  ا دارا  هودن تجزیه

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

پیرمحهدی و ههبههاران پههذیری مههؤثر را داشههت.تجزیه

و  a  b  cپهههههذیری مدههههادیر ضهههههرایب تجزیه (۲۰۰۲)

  %٦/۲٤پههذیری مههؤثر تفالههه انگههور را  ههه ترتیههب تجزیه

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

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

پههذیری و تجزیه a  b  cپههذیری مدههادیر ضههرایب تجزیه

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

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

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

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

توانهد  هه  لهت مهفهاو   هودن اخهالف در مشاهدا  می

تفاله انگور  بهار  هردش شهدش در ایهن آزمهایش و نشهان 

وجود تنوع در محصوال  فر هی  اشهد. میهزان دیهوارش 

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

ای  هاالتر از درصهد دیهوارش اهلولی تفالهه قا   مالحظه

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

شهدش  bا ب  اال رفهن دیوارش الولی و افهزایش  شهش 

 اات.

 پذیری ماده خشک در زمانهای انکوباسیون در شکمبه*درصد تجزیه - 2جدول 

مادش 

 خوراکی
 زمان انکوباسیون )ساعت(

0 2 4 6 8 12 16 24 66 48 22 66 

تفاله 

 انگور

54/00 b44/00 44/04 24/09 a00/22 a00/24 a20/28 a84/29 a20/41 a24/44 a11/49 a42/49 

تفاله دانه 

 انار

42/02 a90/04 49/08 22/09 b42/09 b86/09 b12/22 b48/24 b22/24 b02/26 b84/41 b11/42 

SEM ٦٦٢/۰ ٩۲٨/۰ ٢۰٩٢ ٤/٢۵/۰ ٤٢۵/۰ ٨٤۵/۰ ٩٢۲/۰ ۲٦٦/۰ ٨٤٤/۰ ۲٢ ٢/٢۲۲/۰ ٦۰٦/۰ 
 (. >۰۵/۰P)ها اات دار در  ین نهونهحروف غیر مشا ه در هر اهون نشان دهندش وجود اخهالف معنی*

 

پذیری پروتئین خام تفالهه انگهور و تفالهه های تجزیهدادش

دانه انهار در زمانههای مشهلهف پهز از انبو ااهیون در 

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

پذیری پهروتئین خهام تفالهه انبو اایون در میزان تجزیه

داری وجود نداشهاین معنیانگور  ا تفاله دانه انار تفاو  

 مهبن اات  شاطر محهوای  هاالی تهانن در تفالهه انگهور

هها که  لیرغم  اال  ودن افزایش نرخ رشهد  اکهری  اشد

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

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

ین خهام پهذیری پهروتئپز از انبو ااهیون میهزان تجزیه

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

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

تفاله انگور و تفاله دانه  پذیری پروتئین خامتجزیهمیزان 

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

پهذیری پهروتئین خهام مهواد مهورد داری در تجزیهمعنی

های مششصهه ۵جدول .(>P ۰۵/۰)شد آزمایش مشاهدش 

پذیری پروتئین خام تفاله انگور و تفاله دانه انار را تجزیه

( تفالهه دانهه aدهد.  شش محلول پروتیئن خام )نشان می

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

پهذیری پهروتئین خهام (. ههچنین اهر ت تجزیه۰٦/٢۲%
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در اهها ت(  یشهههر از اههر ت  ۰۵٦۵/۰تفالههه انگههور )

در  ۰۲٩۲/۰پذیری پروتئین خهام تفالهه دانهه انهار )تجزیه

( a( درصهد  شهش محلهول )٢٦٨٦ شارتی ).  وداا ت( 

درصد گهزارش کهرد  ۵۲/٢٦پروتیئن خام تفاله انگور را 

 دات آمدش در این آزمهایش  aددار که تدری اً مشا ه  ا م

پهذیری مهؤثر  هرای ( اات. آنها ههچنین تجزیه٢۲%/۰۲)

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

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

تواند  علت پایین  ودن  ودن محهوای فن  این اخهالف می

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

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

ههها  یشهههر شههدش و  اشههد اتصههال تاننههها  ههه پروتئین

دهنهد )ماکهار و اهاین پذیری مهؤثر را کهاهش میتجزیه

٢٩٩٦.) 

مدادیر تولید گاز حاص  از تشهیهر تفالهه انگهور و تفالهه 

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

اها ت  ٢۲آوردش شهدش ااهت. تها  ٦اا ت در جدول ٤٨

و تفاله دانه انار از لحاظ آمهاری  انبویاایون تفاله انگور

اها ت  ۲٤ر د. (>۰۵/۰Pتفاوتی در تولید گاز نداشههند )

لیهر میلی۲٦/٢٨٦پز از انبو اایون تفاله انگور  ا تولید 

 راگاز در گرم مادش خشهک  یشههرین مدهدار تولیهد گهاز 

داشت. در ههین زمان میزان تولید گاز  هرای تفالهه دانهه 

در  لیهر گاز در گرم مهادش خشهک  هود.میلی ٤٦/٢۵٤انار 

( ٤٦/۲۲۰)تفالهه انگهور تولیهد گهازانبو اایون  ٤٨ زمان

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

A شش محلول +  شش غیر محلول(  رای تفالهه انگهور ( 

محاا ه گردید  لیهر گاز در گرم مادش خشکمیلی٨۲/۲٤٦

دار  هههاالتر از تفالهههه دانهههه انهههار کهههه  طهههور معنهههی

(  هود. نهرخ لیهر گاز در گهرم مهادش خشهکمیلی٤٢/٢٨۰)

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

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

گیهرد کهه کر وهیدراتهایی قهرار می تولید گاز تحت تأثیر

 . سهولت در داهرس جهعیت میبرو ی هسهند

 

 

 پذیری پروتئین خام در زمانهای انکوباسیون در شکمبه*درصد تجزیه - 6جدول 

مادش 

 خوراکی
 زمان انکوباسیون )ساعت(

0 2 4 6 8 12 16 24 66 48 22 66 

تفاله 

 انگور

a٦/٢٨ a٢/۲۰ a۲۲/۲۲ a۲۲/۲۵ a٦٦/۲٦ a٢٢/۲٩ a۵۵/٦۵ a٦٦/٤۰ a٢۲/٤۲ a٦٦/٤٦ a۲٦/٤۵ a٦٦/٤٦ 

تفاله دانه 

 انار

a٦/٢۲ a٢٩ a۲۵/۲٢ a٦٦/۲٤ a۰۲/۲۵ a۲۲/۲۲ b٦٦/٦۰ b۰٦/٦٤ b۲٦/٦۲ b۰٤/٤۰ a٦٦/٤٤ a٢٤/٤۲ 

SEM 652/1 414/0 526/0 111/6 465/0 566/1 454/0 621/0 405/0 626/0 654/0 444/0 
 ( >۰۵/۰P)ها اات دار در  ین نهونهحروف غیر مشا ه در هر اهون نشان دهندش وجود اخهالف معنی*

 

( نشهههان دادنهههد کهههه  شهههش ٢٩٩٨دو ههه  و گیهههونز )

تواند کنهیک تولیهد گهاز را تحهت تهأثیر کر وهیدراتی می

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

ول در کیلهوگرم ژمگها ۰۲/٨ ها ترتیب هههضم مادش آلهی 

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

مدادیر انرژی قا   مها ولیسم و و  ودن میزان تولید گاز 

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

در  ADFو  NDFتواند  ه  یشهر  ودن  میزان انگور می

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

اهها ت  ۲٤گههاز تولیههدی  ههرای تفالههه انگههور پههز از 

هر گرم مادش خشک لیهر در میلی ٦٦/۲٦٢انبو اایون را 

گزارش کرد که  هاالتر از مدهدار مشهاهدش شهدش در ایهن 

آزمایش اات این می تواند  علت وجود اخهالف در تفاله 

انگور  بار  ردش شدش  اشد. تفاله انگهور مهورد آزمهایش 

الیبهه حفاقد هسههه  هودش در  (٢٦٨۲) در تحدیق  شارتی

 ٦٦/٦٦تفاله انگور مورد آزمهایش در ایهن تحدیهق دارای 
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درصد اهم هسهه می  اشد که موجب  اال رفههن میهزان 

دیوارش الولی و تولید گاز کهههر در ایهن آزمهایش شهدش 

اات. میزان انرژی قا   مها ولیسم و قا لیت هضم مهادش 

مگهاژول  ٦٩/٦(  ه ترتیب ٢٦٨٦ه  شارتی )عآلی در مطال

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

مگههاژول در کیلهو گههرم مههادش  ۰٦/٨در پهژوهش حاضههر 

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

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

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

درصههد  ٦٤/٤۲مگههاژول در کیلههو گههرم مههادش خشههک و 

گزارش کردند که تدری ها کهههر از مدهادیر  داهت آمهدش 

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

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

( گههزارش کردنههد کههه قا لیههت ٢٩٨۵تههاکون و ههبههاران )

هضم مادش آلی خوراکها  ا افزایش میزان دیوارش الولی 

یا د. ههانطوری که و محهوای فی ری خوراکها کاهش می

 دات آمدش در مطالعهه حهیهدی  NDFاشارش شد میزان 

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

 داههت آمههدش در ایههن  NDFدرصههد  ههود کههه  ههاالتر از 

 ( اات.%۵/٦۰آزمایش )

 

 پذیری پروتئین خامهای تجزیهمشخصه - 5جدول                                                   پذیری ماده خشکهای تجزیهمشخصه - 4جدول 

 

a شش محلول  :b شش کند تجزیه  :c                                   ثا ت نرخ تجزیه :a شش محلول  :b شش کند تجزیه  :c :ثا ت نرخ تجزیه 

EDپذیری مؤثر : تجزیهRSD                                             انحراف معیار خطا :EDپذیری مؤثر : تجزیهRSDانحراف معیار خطا : 

 

 *لیتر در گرم ماده خشک(میزان تولید گاز در زمانهای انکوباسیون )میلی - 6جدول 

مادش 

 خوراکی

 پارامترهای تولید گاز زمان انکوباسیون

2 4 6 8 12 16 24 66 48 1(a+b) 2C 

تفاله 

 انگور

a٩٢/۲٤ b۲٨/٤٨ a٦٢/٩٦ a٨/٢٢٦ a٦/٢٤۲ a٩٢/٢٦٨ b۲٦/٢٨٦ a۵٩/۲۰۵ a٤٦/۲۲۰ a٨۲/۲٤٦ a۰٨۵۲/۰ 

تفاله 

 دانه انار

a۰۵/۲۵ a٤٩/۵۵ a٦٦/٨۲ a٦٤/٢۰٩ a٨/٢٦٢ b٤٦/٢٤٤ a٤٦/٢۵٤ b٦٦/٢٦۲ b٦٩/٢٦۲ b٤٢/٢٨۰ b۰۲٩۵/۰ 

SEM ٤۰٢ ٤/٦۲۵/٩ ٢۲۲/٦٢٤ ٢/۲ ٨۵۲/٦ ٢٨٨/٤ ٦۵۲/٦ ٦٦٨/٤ ٤۰٦/٤ ۲٨/۰ ۰۰۲۲/۰ 
 (. >۰۵/۰P)ها اات دار در  ین خوراکحروف غیر مشا ه در هر اهون نشان دهندش وجود اخهالف معنی*

 )در اا ت(.نرخ تولید گاز ۲. پهانسی  تولید گاز     ٢

 

 گیری کلینتیجه

شود کهه تفالهه  ا توجه  ه نهایج این تحدیق  مششص می

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

ریزی در صهور  داشههن یهک  رنامهه رخوردار  ودش و 

این گونه محصوال  فر هی را  توان مدون و منسجم می

 .نهود های کم تولید ششی ازخوراک دام  ه مصرف 

مهههههههههادش 

 خوراکی

 های تجزیه پذیری پروتئین خاممشخصه      

A b C ED RSD 

 14/1 4/28 2464/2 28/09 22/12 تفاله انگور

تفالهههههههههه 

 دانهانار

20/12 44/20 2090/2 4/26 92/2 

مادش 

 خوراکی

 های تجزیه پذیری مادش خشکمششصه

a b C ED RSD 

 ۰۵/۲ ٩/٤۰ ./۰٤٦۲ ٤/۲۲ ۲۵/۲٢ تفاله انگور

تفاله دانه 

 انار

٢/۲۵ ٨٨/٢٨ ۰۲٦/۰ ٨/٦۵ ٦٢/٢ 
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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. 
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