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  چكيده

راس گوسفند نر اخته  2در اين مطالعه تعداد . بود) شاهد و عمل آوري شده با اوره(انار هدف از اين آزمايش، بررسي روند تجزيه پذيري تفاله
 96در اين آزمايش، ميزان ناپديد شدن ماده خشك در . مورد استفاده قرار گرفتند in situ، براي آزمايش )Kg 5/1 ± 38(فيستوال گذاري شده 

درصد بود كه تفاوت معني داري  78/73و  68/64ري و عمل آوري شده به ترتيب ساعت پس از انكوباسيون براي تفاله انار بدون عمل آو
 58/34و  68/35تفاله عمل آوري شده و بدون عمل آوري به ترتيب ) a(در اين مطالعه ميزان ماده خشك محلول در زمان صفر  ).P > 05/0(داشتند

از داده هاي تجزيه پذيري  ).P > 05/0(ود كه تفاوت معني داري با هم داشتنددرصد ب 87/30و  83/37بترتيب ) b(درصد و ميزان مواد قابل تخمير 
  .مي توان در تنظيم صحيح نيازمندي هاي ميكروب هاي شكمبه و حيوان استفاده نمود

  تجزيه پذيري، تفاله انار، كيسه هاي نايلوني :كليديواژگان 
 

  مقدمه
كه عالوه بر خاصيت قابض بودن سبب رسوب پروتئين هاي موجود در ساختمان پوست ميوه انار داراي مقادير زيادي تانن مي باشد، 

پوست ميوه انار عالوه بر تانن داراي آلكالوئيد هم مي باشد كه مجموع آنها باعث افزايش اثرات ضد ميكروبي آن . ميكروارگانيسم ها نيز مي شود
  ). 1382فيضي، (به مقادير زياد وجود دارد  البته تانن و آلكالوئيد در پوست ريشه و ساقه انار نيز. مي شود

، فوليك اسيد، پانتوتنيك اسيد، قندها، اسيدهاي C ،B2 ،B1قسمت هاي مختلف ميوه انار حاوي متابوليت هاي مختلفي چون انواع ويتامين هاي 
يدروليز شده به نام پونيكاالژين ها تشكيل مي دهند مهم ترين پلي فنل هاي آب انار را تانن هاي ه. آلي، آلكالوئيدها، پلي فنل ها و آنتوسيانين است

  .هدف از اين مطالعه تعيين ارزش غذايي تفاله انار با استفاده از روش كيسه هاي نايلوني بود). 1386رجبيان و همكاران، (
  

  ها مواد و روش
تركيبات شيميايي طبق روش هاي . في نمونه برداري شدجهت اندازه گيري تركيبات شيميايي تفاله انار، از انارهاي موجود در بازار  بطور تصاد 

AOAC ساعت و پروتئين خام با استفاده  24درجه سانتيگرادبه مدت  105، ماده خشك با استفاده از اختالف وزن نمونه هاي خشك شده در آون
راس گوسفند نر اخته  2با استفاده از  in situ    همچنين تجزيه پذيري ماده خشك تفاله انار با روش    . از از دستگاه كجلدال اندازه گيري شد

با استفاده ) 1979(و ميزان ضريب تجزيه پذيري از رابطه ارسكوف و مكدونالد . ، فيستوالگذاري شده اندازه گيري گرديد)Kg 5/1 ± 38(نژاد قزل 
  .محاسبه گرديد nawayاز نرم افزار 

 
  :نتايج و بحث

  :تركيبات شيميايي تفاله انار
از نظر ماده خشك تفاله انار . ، ميانگين مواد مغذي اندازه گيري شده در مواد خوراكي مورد آزمايش را نشان مي دهد1داده هاي جدول 

ميزان . درصد به ترتيب بيشترين و كمترين مقدار ماده خشك را دارا بودند 91/87درصد و تفاله انار فراوري شده با اوره با  53/90با 
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NDF  وADF همچنين . بود) 1382(درصد بود كه كمتر از داده هاي گزارش شده توسط فيضي  76/27و  44/32له انار به ترتيب تفا
  .بود) 1382(بيشتر از مقدار خاكستر خام گزارش شده توسط فيضي ) 21/9(ميزان خاكستر خام بدست آمده در اين مطالعه 

  :تجزيه پذيري شكمبه اي تفاله انار
با توجه به داده . از انكوباسيون شكمبه اي نمونه هاي تفاله انار را در ساعات مختلف انكوباسيون نشان مي دهد ، نتايج حاصل2جدول 

ساعت پس از  48هاي حاصل از اين آزمايش، تفاله انار فراوري شده بيشترين ميزان ناپديد شدن شكمبه اي ماده خشك را در 
ضرايب تجزيه پذيري ماده خشك نيز نشان ). P >05/0(معني داري را نشان مي دهد انكوباسيون نشان مي دهد كه از نظر آماري تفاوت

را نسبت به تيمار شاهد دارا مي باشد كه از ) مواد قابل تخمير( bمي دهد كه تفاله انار فراوري شده توسط اوره بيشترين ميزان بخش 
  ).P >05/0(نظر آماري اختالف معني داري دارند 

ساعت انكوباسيون شكمبه  48درصد اوره را پس از  5/2جزيه پذيري ماده خشك تفاله انار شاهد و تيمار شده با ميزان ت) 1382(فيضي 
  .درصد گزارش نمود كه بيشتر از مقادير بدست آمده در اين مطالعه مي باشد 5/71و  78/74اي به ترتيب 

  
  تركيبات شيميايي تفاله مركبات:1جدول 

  ازت غيرمحلول در شوينده خنثي -6خاكستر خام  -5ديواره سلولي منهاي همي سلولز  -4ديواره سلولي  -3پروتئين خام  -2ماده خشك  - 1
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 % ٣NDF %  ۴ADF % ۵ASH % ۶ ADIN % ٢CP  % ١DM  مواد خوراكي

  94/0  21/9  76/27 44/32 78/7 53/90  تفاله انار
  89/0  64/9  51/26 28/30 79/8 91/87  تفاله انار فراوري شده

  
  مواد خوراكي

    ضرايب تجزيه پذيري
 4ED   1 a  2 b  3 c 

  22/54  035/0 87/30 58/34  تفاله انار
  38/58  030/0 83/37 68/35 تفاله انار فراوري شده

SEM 401/0  694/0  002/0    

ضرايب تجزيه پذيري ماده :2جدول

  )ساعت
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Abstract:  
Objective of this study, assessment of degradation characterises of pomegranate (control and treated with 
urea). In this study we used 2 fistulated wethers (38±1.5 kg) for in situ study. 
At 96h of this study dry matter disappearance of control and treated pomegranate is 64.68 and 73.78 % 
respectively. The a fraction of measured feeds are 35.68 and 34.58 respectively and b fraction of control 
and treated feeds are 37.83 and 30.78 respectively. 
The degradability data can be used for adjustiment animal ruminal microbes needs. 
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