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 چکیدٌ

ترای مطالعٍ يیژٌ گیُای تغدیٍ ای تفالٍ اوگًر عمل آيری وشدٌ ي تفالٍ اوگًر عمل آيری شدٌ ي تاثیر عملل آيری، آزمایشلی تلٍ    

وشلدٌ داوسلیتٍ  تلًدٌ ای    وتایج وشان داد تفالٍ اوگلًر عملل آيری   . مىظًر تعییه خصًصیات فیسیکی ایه محصًالت طراحی شد

تاالتری وسثت تٍ تفالٍ اوگًر عمل آيری شدٌ داشتٍ ي تفالٍ اوگًر عمل آيری شدٌ مادٌ خشك وامحلًل کمتری تفالٍ اوگًر عملل  

گرم آب تٍ ازای َلر گلرم ملادٌ     6/3تفالٍ اوگًر عمل آيری وشدٌ  تا . (P<0001/0)آيری وشدٌ داشتٍ ي ایه تفايت معىی دار تًد

وتایج جرم حجمی لحظٍ ای ویس وشان داد تفالٍ اوگًر عمل آيری شلدٌ الاییه تلری    . ظرفیت وگُداری آب تاالتری دارا تًدخشك 

تا تًجٍ تٍ وتایج خصًصیات فیسیکلی،  تفاللٍ اوگلًر دارای خصًصلیاتی وسلثتا      . وسثت تٍ  تفالٍ اوگًر عمل آيری وشدٌ دارا تًد

یس در تصحیح ایه خصًصیات مًثر تًدٌ ماوىد افسایش جرم حجمی لحظٍ ای ، کٍ می عمل ايری و. مىاسة جُت تغدیٍ دام میثاشد

ي  ، می تًاوىد مىثع مىاسة فیثر تاشىدتفالٍ اوگًردر وُایت در صًرت استفادٌ از . شکمثٍ جلًگیری ومایدگی زیاد  تًاود از ار کىىدٌ

 .از طرفی عمل آيری سثة افسایش سًدمىدی تفالٍ اوگًر می گردد

 تفالٍ اوگًر، عمل آيری، خصًصیات فیسیکی: کلیدی کلمات

 مقدمٍ

هَاد خَساکی داسای خصَصیبت فیضیكی ٍ ضیویبیی ّستٌذ ٍ اثش هتقبثل ایي خصَصیبت دس هوَسد اسوتدبدُ اوشاس توشفتي آًْوب      

یوي  هؼوَال ثخص هحلَل خَساک ثِ سشػت تجضیِ ضذُ ٍلی ًشخ ػجَس ثخص ّبی ًبهحلَل خَساک ثب تَجوِ ثوِ ا  . ًقص داسد

خصَصیبت فیضیكی هَاد خَساکی ثَیژُ هشتجظ ثوب فشایٌوذّبی تغزیوِ ای ثوِ ًوذست      . خصَصیبت هی تَاًذ خیلی هتٌَع ثبضذ

ضٌبسبیی خصَصیبت فیضیكی هَاد خَساکی هختلف هوی تَاًوذ دس تؼیویي ًسوجت هٌبسوت ػلَفوِ ثوِ        . اًذاصُ تیشی ضذُ است

ایي خصَصیبت ثش ًحَُ تخویوش دس ضوكوجِ، هوذت    . بسی داضتِ ثبضذکٌسبًتشُ ٍ جلَتیشی اص ًبٌّجبسیْبی هتبثَلیكی ًقص اس

جشم حجوی لحظِ ای ثوش هوذت صهوبى هبًوذتبسی هوَاد      . جَیذى ٍ ًطخَاس حیَاى ٍ دس ًْبیت سالهتی حیَاى هَثش هی ثبضذ

جت تطكیل هذت صهبى ثیطتشی دس ضكوجِ هی هبًٌذ ٍ س 2/1رسات ثب جشم حجوی پبییي تش اص (. 9)غزایی دس ضكوجِ هَثش است

ضكوجِ سا ثب سشػت ثیطتشی توشک   2/1سقف ضكوجِ ای ٍ تحشیك فشایٌذ ًطخَاس هی تشدًذ ٍ رسات ثب جشم حجوی ثبالتش اص 

جشم حجوی لحظِ ای تحت تبثیش ًَع هَاد خَساکی، اًذاصُ رسات ٍتخویش پزیشی ثَدُ ٍ  اسوتی اص کبّص صهوبى  (. 7)هی کٌٌذ

جشم حجوی تَدُ ای هی تَاًذ ثوش  (. 8)اًذاصُ رسات ثش جشم حجوی لحظِ ای ثش هی تشددهبًذتبسی ثب سیض  کشدى رسات ثِ اثش 
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تخوویي  (.  5)حشکت هَاد خَساکی دس دستگبُ تَاسش تبثیشتزاضتِ ٍ دس ًتیجِ سٍی هیضاى هوبدُ خطوك هصوشفی هوَثش ثبضوذ     

(. 4)ثضاق هدیوذ هوی ثبضوذ    ظشفیت ًگْذاسی آة جْت تؼییي ًشخ ػجَس هَاد ّضوی، تغییشات جشم حجوی لحظِ ای ٍ تشضح

ػوول آٍسی خوَساک   اص عشفی (. 1)ابثلیت اًحالل هَاد خَساکی ًجض هی تَاًذ تخویٌی اص هیضاى هَاد هغزی هَسد دستشس ثبضذ

اص ایي سٍ دس ایوي پوژٍّص ػوالٍُ ثوش اسصیوبثی خصَصویبت فیضیكوی، توبثیش         . هی تَاًذ ایي خَصیبت سا تحت تبثیش اشاس دّذ

 .ْب اسصیبثی تشدیذفشآٍسی ًیض ثش سٍی اً

 مًاد ي ريشُا

ٍ آهوبدُ  ( 1999)هبیغ تلقیح ثب سٍش تشیدیت ٍ ّوكوبساى . ًَسسپَسا سیتَفیال اًجبم ضذ تدبلِ اًگَس ثب استدبدُ ابسچػول آٍسی 

ثوشای  : تؼییي  جشم حجووی لحظوِ ای   .صَست تشفت( 1999)سبصی ًوًَِ ٍ ػول آٍسی ثبس سٍش ضجبع سبداتی ٍ فشیذًٍی

تشم هبدُ خطك اص ّوش ًوًَوِ، هقوذاس     5/1هیلی لیتش حبٍی  50جشم حجوی لحظِ ای، ثِ یك پیكٌَهتش ثِ حجن  اًذاصُ تیشی 

جشم حجوی لحظِ ای هوبدُ خطوك ًوبهحلَل دس ّوش     (. 4)هیلی لیتش هبیغ آثگیشی ثب سٍش ٍاتیبکس ٍ ّوكبساى افضٍدُ ضذ 40

اص سٍش فیلتوش کوشدى   : تؼییي ظشفیوت ًگْوذاسی آة  (. 4)ضذ یك اص صهبًی اص آثگیشی ثب هؼبدلِ اصالح ضذُ َّپشٍٍلچ هحبسجِ

هیلتی لیتش آة هقغش خیسوبًذُ ضوذُ ٍ سوپس ثباسوتدبدُ اص      250سبػت دس  16-24تشم ًوًَِ ثِ هذت 5/2هقذاس . استدبدُ ضذ 

. ضوذ   دایقِ کِ ًوًَِ سٍی صبفی اوشاس تشفوت، ثجوت    10ًوًَِ صبف ضذُ ٍصى ًوًَِ تش پس اص تزضتِ  1کبغز ٍاتوي ضوبسُ 

ًوًَِ صبف ضذُ کِ پس اص ػجوَس اص صوبفی جووغ آٍسی    : ابثلیت اًحالل(. 2)سپس دس آٍى اشاس تشفتِ ٍ هحبسجبت اًجبم ضذ

دسجوِ   550دسجِ دس آٍى خطك ضذ، ٍصى آى اًذاصُ تیشی ضوذ ٍ پوس دس دهوبی     103سبػت دس دهبی  72ضذُ ثَد ثِ هذت 

ثِ تشتیت داًسیتِ تَدُ )BD50  ٍBD100داًسیتِ تَدُ ای ثِ دٍ صَست : ایداًسیتِ تَدُ (. 4)سبًتی تشاد خبکستش آى تْیِ ضذ

(. 2)سیَسدیي اًوذاصُ تیوشی ضوذ   -هغبثق ثب سٍش تیگش( هیلی لیتش اًذاصُ تیشی هی ضَد 100ٍ  50ای کِ تَسظ استَاًِ هذسج 

ًَِ ّبی فَق ثب الك یك هیلوی  ًو.است( هیلی لیتش)ثِ حجن اضغبل ضذُ ( هیلی تشم)جشم حجوی تَدُ ای هؼبدل ثب ٍصى ًوًَِ 

دادُ ّبی هشثَط ثِ خصَصیبت فیضیكوی ثوب اسوتدبدُ اص عوشح کوبهال تصوبدفی ثوب        : تجضیِ ٍ تحلیل آهبسی. هتشی آسیبة ضذًذ

  .تجضیِ آهبسی ضذSAS (1998 )ًشم افضاس آهبسی  NLINاستدبدُ اص سٍیِ 

 وتایج

 وشدٌ ي عمل آيری شدٌفالٍ اوگًر عمل آيری تخصًصیات شیمیایی  -1جديل شمارٌ
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 .هی ثبضذ( P<0/05)حشٍف هختلف دس ّش سدیف ًطبى دٌّذُ تدبٍت ثیي هیبًگیي ّب دس سغح 

 

 داوسیتٍ تًدٌ ای  وفالٍ اوگًر عمل آيری وشدٌ ي شدٌ -2جديل شمارٌ

 

 .می باشذ( P<0/05)حريف مختلف در َر ردیف وشان دَىذٌ تفايت بیه میاوگیه َا در سطح 

 خصًصیات فیسیکی وفالٍ اوگًر عمل آيری وشدٌ ي عمل آيری شدٌ -3جديل شمارٌ
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 .می باشذ( P<0/05)حريف مختلف در َر ردیف وشان دَىذٌ تفايت بیه میاوگیه َا در سطح 

ٍ  BD100 37/0ٍ ثوشای   42/0ٍ  36/0ثِ تشتیت  BD50هیبًگیي داًسیتِ تَدُ ای ثشای تدبلِ اًگَس فشآٍسی ضذُ ٍ ًطذُ ثشای 

هحبسوجِ تشدیوذ   ( 1388)ایي هیضاى ّوبًٌذ هبدُ خطك هحلَل کوتش اص تضاسضبت صالی کشُ ًبة ٍ ّوكبساى. هحبسجِ ضذ 41/0

 .َع ًوًَِ ٍ تؼذاد ثیطتش آى ثشتشددًکِ احتوبال ثِ  هتدبٍت ثَدى 

تشدیذ کوِ اص ًظوش اهوبسی داسای     اسصیبثی 2/3ٍ  6/3ظشفیت ًگْذاسی آة ثشای تدبلِ اًگَس ػول آٍسی ًطذُ ٍ ضذُ ثِ تشتیت 

احتوبال دلیل کبّص ایي هیضاى ثِ ساثغِ هؼكَس ظشفیوت ًگْوذاسی آة ثوب هیوضاى دیوَاسُ سولَلی       .  تدبٍت هؼٌی داسی ثَدًذ

 .ثشتشدد صیشا دس حیي ػول اٍسی هقذاسی اص ایي دیَاسُ سلَلی تَسظ ابسچ ًَسٍسپَسا سیتَفیال هَسد تجضیوِ اوشاس هوی تیوشد    

جوشم  . فیضیكی ًیض ثیي تدبلِ اًگَس ػول آٍسی ضذُ ٍ ػول آٍسی ًطذُ داسی اختالف هؼٌی داسی هی ثبضوٌذ  سبیش خصَصیبت

حجوی لحظِ ای دس ًدبلِ اًگَس فشآٍسی ضذُ ثیطتش اص ػول اٍسی ًطذُ ثَد صیشا ابسچ ػول تجضیوِ سا اص هوَاد هغوزی داخول     

ِ اًگَس ػول اٍسی ضذُ هی ضوَد ٍ ثوِ ّوویي دلیول جوشم      هَاد ضشٍع هیكٌذ ٍ ایي سجت افضایص اضبّی خبلت دس داخل تدبل

هیبًگیي هبدُ خطك هحلَل دس تدبلِ اًگَس ػول اٍسی ضوذُ  . حجوی لحظِ ای دس تدبلِ اًگَس ػول اٍسی ضذُ ثیطتش هی ثبضذ

تدبلوِ اًگوَس   کوتش ثَد صیشا ثخطی اص هَاد هغزی ٍ سْل الْضن هَسد استدبدُ ابسچْب اشاس هیگیشد ٍ ثِ ّیوي دلیل هبدُ هحلَل 

 .ػول اٍسی ضذُ کوتش اص ػول آٍسی ًطذُ ثَد ٍ هیبًگیي پبییي تشی اص هبدُ خطك هحلَل سا داسا ثَدًذ

اسصیبثی خصَصیبت فیضیكی تدبلِ اًگَس ػول آٍسی ضذُ ٍ ػول آٍسی ًطذُ ثب تَجِ ثِ خصَصیبت ضیویبیی ًطبى داد ػول 

 .اسصضوٌذی تدبلِ اًگَس سا افضایص هی دّذ آٍسی سجت هٌبست تش ًوَدى خصَصیبت فیضیكی هی تشدد ٍ

 هٌبثغ
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Absdtruct 

Intake for the bird to study the specific features of grape pomace, grape pomace and not processed by 

the processing and curing effect, an experiment was designed to determine the physical characteristics 

of these products. Results showed no processing of grape pomace mass density higher than the grape 

pomace, grape pomace and processing technologies have been less dry matter insoluble grape pomace 

had been processed and the difference was significant (p<0/001). 

Grape pomace is not processed with 6 / 3 g water per g dry weight had a higher water-holding 

capacity. The results also showed a specific gravity of grape pomace, grape pomace processing is 

lower than had been processed. According to the results of physical characteristics, the properties of 

grape pomace is quite suitable for livestock feed. The correction was effective in the production 

characteristics such as increased density moment, which can prevent from gut filling the rumen. 

Finally, the use of grape pomace, a good source of fiber and hand processing can increase the 

usefulness of grape pomace. 
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