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پـس از  .دبـو  دهی در تغذیه نشخوارکنندگان هدف از انجام این پژوهش ارزیابی ارزش غذایی محصول فرعی کشمش در مقایسه با یونجه اواخر گل
 نتـایج  .شـد  گیـري  انـدازه  گـذاري کیسـه  یونجه و محصول فرعی کشمش به روششکمبه اي  پذیري  ترکیب شیمیایی و ترکیب فنولی تجزیهآنالیز انجام

 نـامحلول در  فنول کل و تانن کل بیشتر و مقدار ماده خشک، پروتئین خام، الیاف ،آلی  اتري، ماده داد که در محصول فرعی کشمش مقدار عصاره  اننش
 لیو بیشترماده آلی و ماده خشک محصول فرعی کشمش نسبت به یونجه  پذیري  تجزیه همچنیناسیدي و خاکستر کمتر از یونجه بود.  و شوینده خنثی

 ،0در سـطوح مختلـف  کـه  محصول فرعی کشـمش   ارزش تغذیه ايتولید گاز و خام کمتر بود.و پروتئین  شوینده خنثی نامحلول در الیاف پذیري  تجزیه
به جز  ه ايارزش تغذینرخ تولید گاز و  که داد نتایج نشان. شد گیري اندازه ه بود نیزشد جایگزین یونجه  بادرصد بر حسب ماده خشک  100و  75، 25،50

در نتیجه، یافت.   یونجه نیز افزایش بامحصول فرعی کشمش  کردنجایگزینانرژي قابل متابولیسم در محصول فرعی کشمش از یونجه بیشتر بود و با 
اي به تخمیـر شـکمبه   ترکیب شیمیایی و ویژگی هاي تجزیه پذیري محصول فرعی کشمش با یونجه تفاوت داشت. محصول فرعی کشمش می تواند

  یونجه و در نهایت ارزش تغذیه اي آن کمک کند.
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  1مقدمه

ــورایرانی ــانواده انگ ــه  Vitaceaeازخ ــنس و گون  Vitisي   و ج
Vinifera ) اروپایی) با نام انگلیسیGrape طـی سـالهاي   . باشـد         می

یافتـه کـه در   کشاورزي گسترش-تبدیلی هاي نه ذشته احداث کارخاگ
هاي کشـاورزي نیـز تولیـد    اغلب موارد در کنار تولیدات اصلی پسماند

فرآوري آوري توسط کارخانه  ضایعات کشمش حاصل از عمل کنند. می 
تـن در سـال)، شـکرك     900کشمش که شامل پوشال و دم (حـدود  

کـه  تن در سـال) بـوده    463(حدود غوره  و تن در سال) 135(حدود 
شـوند و بـدون    مـی  غذایی سوزانده  رغم قابلیت استفاده در صنایع علی

. استفاده )32 و 31، 5، 1( شود می  اي در محیط اطراف دفع هیچ تصفیه
ــمش   ــی کش ــول فرع ــه ارزش،از محص ــورت مطالع ــذایی و  در ص غ

                                                        
گروه علوم دامی، دانشگاه و دانشیار  یسانسدانشجوي فوق ل ،استادیار -3و  2، 1

  ،مالیر
دانشگاه بوعلی سینا  ،دانشکده پیرادامپزشکی ،علوم درمانگاهیاستادیار گروه  -4

  . همدان
 )Email: m.yari@malayeru.ac.ir:                   نویسنده مسئول -*(

زیست  یط دام ضمن اینکه از آلودگی مح به عنوان خوراك ، آوري عمل
مــواد مغــذي بــه خــاطر داشــتن مــی توانــد بــه کنــد  مــیجلــوگیري

ین ضـایعات ممکـن   ا ولی باشد ي دام  ي بخشی از نیازها کننده تامین
). 16 و 5، 1حاوي مواد ضد مغذي مانند تانن و لیگنین باشـند (  است

شدن با پروتئین،  تانن در سطوح باال به واسطه توانایی که در باندتغذیه 
باشـد.   مضـر  دارد مـی توانـد بـراي دام   هـا   عدنی و کربوهیدراتم مواد

اي و  شـکمبه  هضـم همچنین ممکن است فعالیت میکروبی و فرآینـد  
تـانن  حضور مقادیري از  . با این وجود)16 و 5( کند اي را محدود روده

بـه   هـا در نشـخوارکنندگان   وساز پروتئین بر سوختدر جیره می تواند 
افـزایش مقـدار    و پـروتئین جیـره،   اي شـکمبه  هضـم کاهش  صورت

هاي چرب فرار اثـرات   اسیدظت تخمیر و غلپروتئین عبوري به روده، 
). استفاده از ترکیبات حاوي تانن در جیره به 8 و 5داشته باشد(مفیدي 

عنوان یک راهکار براي کاهش تجزیـه پـذیري پـروتئین در شـکمبه     
محلـول در   ). مقـدار کربوهیـدارتهاي غیـر   16 و 5مطرح شده اسـت ( 

برخی از ضایعات کشمش باال می باشد که عمـدتا از قنـدهاي سـاده    
). این قندهاي ساده می تواننـد در هضـم   32 و 31ساخته شده است (

  ).7بخش الیاف در جیره نشخوارکنندگان موثر باشند (
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ــه  ــی از علوف ــه یک ــداري    یونج ــنعت دام ــاربرد در ص ــاي پرک ه
مقدار بخش محلول پروتئین آن  خاطر باال بودنباشد، ولی به  می کشور

قابلیت دسترسی مواد معموالً و قابلیت هضم کم بخش دیواره سلولی، 
معموال  ).30 و 29مغذي آن براي حیوان نشخوارکننده کم می باشد (

در شرایط ایران برداشت یونجه در مرحله گل دهی انجام می گیرد که 
قابل هضم آن  در این شرایط قابلیت هضم فیبر آن و کل مواد مغذي

و   یونجهپذیري پروتئین   تجزیه بنابراین کاهش ). 30 و 29پایین است (
مواد بهتر  افزایش قابلیت دسترسیتواند باعث  میبهبود هضم فیبر آن 

اهداف این پـژوهش در مرحلـه اول تعیـین    . گرددبراي دام آن مغذي 
شـده از کارخانجـات      ارزش غذایی محصـول فرعـی کشـمش تهیـه    

اندازه به وسیله  دهی و یونجه اواخر گل ي کشمش اطراف مالیرفرآور
بـه روش کیسـه    گیري ترکیب شیمیایی و تجزیه پذیري مواد مغذي

هـاي   بررسـی ارزش غـذایی ترکیـب   دوم هدف   بود. در مرحله گذاري
مختلف یونجه و محصول فرعی کشمش بـه روش تولیـد گـاز بـود.     

یایی و ارزش غـذایی  فرضیه این آزمایش این بـود کـه ترکیـب شـیم    
دارد. همچنین چون یونجـه  تفاوت محصول فرعی کشمش با یونجه 

 است شکمبهدر  پروتئین قابل تجزیه نبخش زیادي از پروتئین خام آ
، افزودن محصول فرعی کشمش و قابلیت هضم فیبر آن کم می باشد

گـاز   در محـیط تولیـد   )5 و 2، 1به دلیل داشتن تانن و قند محلـول ( 
 گردد.براي دام آن  و ارزش تغذیه اي د باعث بهبود تخمیرتوان می 

 
  

  ها مواد و روش
  محل انجام آزمایش و حیوانات

آزمایش اول تعیـین ترکیـب   بود.  آزمایش 3تحقیق حاضر شامل 
محصول فرعی کشمش و یونجه اواخر گـل  شیمیایی و ترکیب فنولی 

نشـگاه  که در آزمایشگاه علوم دامی دانشـکده کشـاورزي دا   دهی بود
به ترتیب در مرکـز   خام گیري ترکیب فنولی و پروتئین مالیر و اندازه

آزمـایش دوم   .شـد  تحقیقات و اداره دامپزشکی اسـتان کرمـان انجـام   
پـذیري مـاده خشـک، مـاده آلـی،       گذاري و تعیین تجزیه شامل کیسه
در هنرسـتان کشـاورزي   و الیاف شوینده خنثـی بودکـه    پروتئین خام
پیش بینی ارزش تغذیه گاز و  آزمایش سوم تولید. شد  انجامسامن مالیر 

بـه   شـد.   که در آزمایشگاه علوم دامی دانشـگاه مالیـر انجـام    بود اي
هـاي   ز روش کیسـه ااي با استفاده  منظور تعیین قابلیت هضم شکمبه

. بودند استفاده شداي  حیواناتی که داراي فیستوالي شکمبه ازنایلونی 
ـ  جراحـی  پس از گوسفندها ا دو مـاه پـس از جراحـی مـورد مراقبـت      ت

هـا بـه صـورت انفـرادي در داخـل       گرفتند. هـر یـک از گوسـفند    قرار
این گوسفندها دسترسی آزاد بـه آب   شدند. هاي ویژه نگهداري  باکس

حـاوي    کیلـوگرم از جیـره   1داشتند و در طول مدت آزمایش روزانـه  
ر دو د علوفه و کنسانتره (در سـطح نگهـداري) بـه صـورت مخلـوط     

(جـدول   شدند  غذیهت 16:00و  09:00ي در ساعتي کامال مساو وعده
جیره غذایی گوسفندها براي تامین نیاز نگهداري، بر اساس جداول  .)1

  ).18استاندارد تهیه شدند (
  

  رصد)دخشک (  اجزاي جیره پایه بر حسب ماده -1جدول
Table 1- Diet ingredients in dry matter basis (DM, percent)  

DM (%) اجزاء  
Ingredients  

  ی ده یونجه اواخر گل  12
Late flower alfalfa hay  

  م کاه گند  54
Wheat straw  

  م سبوس گند  7
 Wheat bran  

  و دانه ج  8
Ground barley   

   قند به همراه مالستفاله خشک چغندر  17
Beet pulp& molasses  

   مکمل معدنی و ویتامینی  1
Mineral and vitamin supplements  

  ک نم  0.5
Salt  

  ت آنزیمی  0.5
Enzymyt  

  
  شیمیایی ترکیب گیري اندازه

 هـاي  نمونـه) از کارخانـه   2( محصول فرعی کشمش هاي نمونه
نمونـه) از   2هـاي یونجـه (   و نمونه شهرستان مالیر  فرآوري کشمش

محصول فرعی کشمش استفاده شده تهیه گردید.  هاي منطقه گاوداري
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ن آزمایش عمدتا از دم و پوست کشمش و کشـمش هـاي وازده   در ای
که در حین پاك کردن و بسته بندي کشمش براي صادرات جدا مـی  

محصول فرعـی  هاي  مقدار مورد نیاز از نمونه شوند، تشکیل شده بود.
شـد و از هـر کـدام دو      آسـیاب  میلیمتري 1 با الک کشمش و یونجه

یبی مواد خـوراکی شـامل مـاده    تجزیه تقر شد و سپس  تکرار برداشته
ـ  خشک، ماده آلی، خاکستر خام،  ازدسـتگاه خـام بـا اسـتفاده     ینئروتپ

 AOACبـر اسـاس روش    ازسوکسله استفاده و چربی خام با کجلدال
نامحلول در شوینده خنثی و اسیدي و لیگنین نامحلول در ) و الیاف 3(

. )27( شـد   طبق روش ون سوست و همکـاران انجـام   شوینده اسیدي
 شـوینده خنثـی سـدیم سـولفات    نـامحلول در  الیاف گیري  براي اندازه

قابل استخراج با استفاده ازمعرف  . کل ترکیب فنولی)27( شد استفاده 
قبل  قابل استخراج از تفاوت ترکیب فنولی، فولین شیکالتو و کل تانن

  .)15( بدست آمد ماکار روش به پیرولیدون ونیل و بعد از افزودن پلی
  

ــراي انــدازه روش ا ــکمبه ب ــیون ش ــک  نکوباس ــري کینتی گی
  مغذي  پذیري مواد  تجزیه

آلـی،   خشـک، مـاده     ماده پذیري  کینتیک تجزیهبه منظور تعیین 
محصول فرعی کشمش  شوینده خنثینامحلول در خام، الیاف  پروتئین 

 2با آسیاب داراي الک  نمونه براي هر تیمار) 2( ها و یونجه ابتدا نمونه
گـرم از هـر نمونـه داخـل      3تا  2شده و به میزان   ي آسیابمتر میلی
شد. پس از آن با   متر ریخته سانتی 10×5به ابعاد داکرونی هایی  کیسه

اي بـود کـه بـه     شد. طول نخ به گونه  ها بسته استفاده از نخ در کیسه
متـر در داخـل شـکمبه     سانتی 20هنگام گذاشتن در شکمبه، به طول 

، 6، 3هاي  در زمان کیسه 10و  8، 6، 4، 2ب تعداد به ترتیشد.   آویزان
هاي مربوط به  کیسه .شد   ساعت در داخل شکمبه گذاشته 72، 36، 16

هر زمان تصادفی به هر دام اختصاص و به طـور همزمـان در داخـل    
شد. کیسه هاي   گذاري دوبار انجام آزمایش کیسه شد.  داده شکمبه قرار

 0هاي زمان  به همراه کیسهز شکمبه پس از خروج اانکوباسیون شده 
شدند، تـا هنگـامی کـه آب      ه سرد شست زیر آبدر کیسه)،  2ساعت (

ساعت در آون  48ها به مدت  سپس کیسه). 19(شد   زالل از آنها خارج
هـا   شوند. کیسـه    خشک شدند تا کامالً   داده گراد) قرار درجه سانتی 55(

شدن  شدند و پس از سرد   شتهپس از خروج از آون داخل دسیکاتور گذا
شدند. بقایاي نمونه یونجه و محصول فرعی کشمش در   به دقت وزن

هاي   گیري ها از هر تیمار، در هر زمان و در هر بلوك براي اندازه کیسه
شوینده  نامحلول در خام،الیاف  آلی، پروتیئن خشک، ماده   بعدي (ماده

شد. براي تجزیه و    برداشتهتکرار  2خنثی) با هم مخلوط و از هر کدام 
ي نمـایی   از معادلـه  SASپـذیري در برنامـه    هاي تجزیه تحلیل داده

  .دش  ستفادها NLINرویه  ازو  )35اورسکوف و مکدونالد(
)1(                                                          P= a+b(1-e-ct)   

 t ، aدر زمـان  يمـاده مغـذ   پذیري تجزیهمقدار  Pدر این معادله 

بخش نامحلول که بـه طـور بـالقوه     b التجزیه و محلول، بخش سریع
 سـرعت  c ،قابـل تجزیـه مـاده مغـذي     بخـش ) a+b( پذیرند، تجزیه
بـا   (ED)مؤثرشـکمبه   پـذیري  میـزان تجزیـه   .باشد می پذیري  تجزیه

   :دش  به صورت زیر محاسبه) 19( مدل ارسکوف و مکدونالداستفاده از 
  )2(                                                 ED= a +[b×c/c+k]    

آزمـایش   ایـن در کـه  اسـت شکمبه از  دنرخ عبور موا مقدار kکه 
  .)30، 29شد (گرفتهنظردر 04/0مقدارآن 

 
  روش تولید گاز

گـاز و ارزیـابی موادمغـذي بـه روش       تولیـد   براي تعیین کینتیک
 )22(و روگریو و همکاران  )26(ان تئودور و همکار تنی به روش برون
ها مطابق بـا روش   مقدار گاز تولیدي حاصل از تخمیر نمونه شد.انجام

و از روش قرائـت فشـار بـه     شـد   گیري اندازه )17( منک و استینگاس
). مقدار 21شد (  شده استفادهبینی گاز تولید وسیله فشارسنج براي پیش

محصـول فرعـی   متري) از  یمیل 1شده با الک  گرم (آسیاب میلی 200
درصـد بـر    75 و 50، 25هاي جـایگزینی   و یونجه و ترکیبکشمش 

از یونجه با محصـول فرعـی کشـمش بـه داخـل       حسب ماده خشک
مایع شکمبه قبل لیتري منتقل گردید.  میلی 125اي  هاي شیشه بطري

شـده در   از وعده خوراك صبح از دو رأس گوسفند نر مهربان فیستوال
 ي ثابت تغذیه ورزي سامن که به مدت دو هفته از جیرههنرستان کشا

با جیره مذکور (جدول شد. گوسفندان در سطح نگهداري   شدند گرفته 
شدند و به طور آزاد دسترسی به آب داشـتند. مـایع شـکمبه       تغذیه) 1

شده   توسط پارچه متقال چهار الیه صاف شد و در داخل فالسک گرم
مایع شکمبه بـه  یک قسمت  به نسبت وشد.    داده به آزمایشگاه انتقال

کـربن   اکسـید   حضـور گـاز دي  ) در 2به  1(بزاق مصنوعی دو قسمت 
   ).17( گردید  اضافه

لیتر از مخلوط مایع شـکمبه و بـزاق    میلی 30در هر بطري مقدار 
کردن داخل بطري بـه وسـیله    هوازي شد و بعد از بی  مصنوعی افزوده
ها توسط درپـوش السـتیکی و    ب بطرياکسیدکربن در تزریق گاز دي

شد. به منظور تصحیح گاز تولیـدي بـا     پرس آلومینیومی محکم بسته
 ي غذایی ریختـه  بطري بدون اینکه ماده 3منشأ مایع شکمبه و بزاق 

شـد.کل    گرفتـه  نظـر  شود و فقط داراي مایع شکمبه و بافر بودنـد، در  
مـاري در   ستگاه بـن گیري گاز تولیدي به داخل د ها جهت اندازه بطري
و فشار گاز تولیـدي ناشـی از    ندشد  گراد منتقل درجه سانتی 39دماي 

ــان  ــر در زم ــاي  تخمی ــد از   72، 48، 24، 12، 8، 4، 2ه ــاعت بع س
هاي حاصل از ثبت فشار از هر بطري بـا   داده خوانده شد.انکوباسیون 

  ). 32( به حجم تبدیل شداستفاده از قانون گاز بویل طبق فرمول
)3(                                                 GP = (Vh / Pa) × Pt  

، 90(خالی بطري  حجم Vhحجم گاز تولیدي،  Gp در این معادله
. باشد می فشار قرائت شده Ptو  )692/14( اتمسفر فشار Paلیتر)  میلی

هاي مختلف بر اساس  شده در زمان کردن مقدار گاز تولید بعد از تجمعی
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، نرخ c، پتانسیل تولید گاز و bگرم ماده خشک به ترتیب در  لیتر میلی
بـا اسـتفاده از نـرم    ) 19( از مدل ارسکوف و مکدونالد تولید با استفاده

  شد.  برآورد NLINو برنامه  )SAS )42افزار 
)4(                          Y=a+b(1-ec)                                    

yشده در زمان   ولید=گاز تجمعی تt (ساعت) .انکوباسیون است  
  
با استفاده از ترکیب شیمیایی و  ارزش تغذیه ايبینی  پیش

  تولید گاز
انـرژي خـالص   NEl ، قابلیـت هضـم مـاده آلـی و     OMDمقدار 

، کل  tVFA) و17هاي منک و استینگاس ( شیردهی بر اساس معادله
ده خشـک بـه   ، قابلیت هضم حقیقی ماIVTDاسیدهاي چرب فرار و 

شده بـه وسـیله گتچئـو و      تنی بر اساس معادالت گزارش روش برون
. براي است  شده  داده  نشان 2شد که در جدول    ) محاسبه9همکاران (

ها به میزان گاز تولیدي حاصل از تخمیر خوراك به  تخمین این فاکتور
ساعت و پروتئین خام، الیاف  24 تاهاي شکمبه  وسیله میکروارگانیسم

  خام، چربی خام و خاکستر خام نیاز است. 
  

  ها تجزیه و تحلیل داده
کارخانـه بـراي    2(  بلـوك 2تیمار 2هاي ترکیب شیمیایی با  داده

هاي  تکرار، داده2وگاوداري براي یونجه)  2محصول فرعی کشمش و 
سـري (تعـداد دفعـات انجـام      2بلـوك و   2تیمـارو  2گذاري بـا   کیسه

 بااستفادهسري  2بلوك و  2 و تیمار 5 گاز باهاي تولید  و داده آزمایش)
هـاي   بلوك طرح درقالب Proc mixed رویه SAS افزار آماري  ازنرم

گرفتنـد و بـراي مقایسـه     کامل تصادفی مورد تجزیـه و تحلیـل قـرار   
بـراي   pdmix80و از برنامـه   محافظت شده LSDمیانگین از آزمون 

 شـد   اسـتفاده  05/0داري  در سـطح معنـی  کردن با حروف   بندي گروه
ترکیب شـیمیایی و فنـولی بـه     هاي داده. مدل آماري مربوط به )23(

  صورت زیر بود.
)5                                                       (Yij=μ+Ti+Bj+eij  

  پذیري و تولیدگاز به صورت زیر بود. هاي تجزیه دادهو مدل آماري 
)6                            (           Yijk= μ + Ti + Bj  + RK + eijk  

میانگین کـل جامعـه    μمتغیر وابسته،  Yijkهاي فوق  که در مدل
، kاثـر سـري   j ،Rkاثر بلـوك   i ،Bjاثر تیمار  Tiمطالعه،  آماري مورد 

eijk,eij اثـر بلـوك و سـري بـه صـورت      باشد.  می آزمایشی اثر اشتباه
  شدند.  گرفته نظر تصادفی در

  
  وبحث نتایج

میانگین ترکیب شیمیایی محصـول فرعـی کشـمش و     3 جدول
  شـوینده  نـامحلول  دهد. تفاوت بین مقدار لیگنـین  می  یونجه را نشان

دار نبـود. در محصـول    اسیدي یونجه و محصول فرعی کشمش معنی
و  هـا  آلی، کـل کربوهیـدرات    ه  اتري، ماد  فرعی کشمش مقدار عصاره

 خـام،   خشک، پروتئین  شتر و مقدار مادهبی هاي غیرالیافی کربوهیدرات
خاکسـتر خـام کمتـر از     و اسـیدي  و شوینده خنثـی نامحلول درالیاف 

  ). >05/0Pیونجه بود (

  
 ساعت 24در  با استفاده از ترکیب شیمیایی و تولیدگاز ارزش تغذیه ايبینی  معادالت رگرسیون خطی قابل استفاده براي پیش-2جدول

Table 2- Linear regression equations used to predict feeding valueusingchemical compositionandgas production data in ruminants  
  بینی پارامترهاي قابل پیش

Predicted parameter 
 

  1 معادالت رگرسیون خطی
Linear regression equations1 

  
  تنی برون قابلیت هضم حقیقی ماده خشک به روش

 (IVTD; g/kg)2  IVTD=0.31 +0.0057×gas +0.0006×CP +0.00022×NFC +0.00096×fat  

  ماده آلی قابل تجزیه
(OMD; g/kg)3  OMD=14.88+0.8893×gas +0.0448×CP+0.0651×ash  

  کل اسیدهاي چرب فرار
(TVFA; mM/l)4  TVFA=1.84+0.56×gas+0.016×CP+0.005×NDF  

  انرژي قابل متابولیسم
(ME; Mj/kg DM)5  ME=2.2+0.1357×gas+0.0057×CP+0.0002859×CP×CP  

  انرژي خالص
(NEl; Mj/kg DM)6  NEl=-0.22+0.1062×gas+0.0048×CP+0.0132×fat  

1Gas،  گرم ماده خشک؛2/0بر حسب ساعت 24گاز تولید شده در CP، پروتئین خام؛ NDF، الیاف نامحلول در شوینده خنثی؛ EE؛ ، چربی خام NFC، رات غیرالیافی؛کربوهید  
1Gas, cumulative gas from 0 to 24 h (ml/0.2 g DM); CP, crude protein; NDF, neutral detergent fiber. fat, ether extract; NFC, non-fiber carbohydrate 
calculated based on NRC 2001 dairy (NRC, 2001) as NFC (g/kg DM) =1000-(CP+fat+NDF+ash). 
2IVTD,In vitro true digestibility of dry matter; 3OMD, organic matter digestibility; 4TVFA, total volatile fatty acid; 5ME, metabolizable energy; 6NEl, 
net energy for lactation.  
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ترکیب یونجه مـورد آزمـایش بـه یونجـه اواخـر      در این آزمایش 

اده آلی محصول فرعی کشمش آزمایش میزان م دهی نزدیک بود. گل
و هـاي پـوش کشـمش آزمـایش علیپـور       حاضر در مقایسه با نمونـه 

الیاف نامحلول در ،خام تفاوتی نداشت ولی مقدار پروتئین) 1همکاران (
محصـول فرعـی کشـمش آزمـایش حاضـر       شوینده خنثی و اسـیدي 

وتئین . در صورتی که مقدار پربود تر و مقدار عصاره اتري باالتر پائین
اسـیدي محصـول فرعـی     و شـوینده خنثـی  نامحلول در خام و الیاف 

. )5(زاده بـود    کشمش آزمایش حاضر مشابه با نتایج بشارتی و تقـی 

نمونـه از ضـایعات    3نیـز ترکیـب شـیمیایی    ) 31( یاري و همکـاران 
کردنـد کـه    پوش کشمش) را با هم مقایسه و کشمش (شکرك، غوره
بـه   فرعی کشمش در ایـن آزمـایش  محصول نتایج ترکیب شیمیایی 

تر بود به جز  نزدیک(غوره) که کشمش وازده بیشتري داشت  محصولی
 ها این اختالف ازدالیل یکی. ماده خشک که از لحاظ عددي کمتر بود

در محصـول   ازده و  کشـمش  به پوش نسبت بودن متغیر ممکن است
یـواره  د مقدار بر نیز رویش ومحل واریته نوع باشد که   فرعی کشمش

 گذارد. می  سلولی اثر
  

  1خشک)  دهی (درصد ماده محصول فرعی کشمش و یونجه اواخر گل شیمیایی ترکیب -3جدول
Table 3- Chemical composition of raisin by-product and late flower alfalfa hay (%DM)1  

 
P-value    

 
SEM 

  محصول فرعی کشمش
Raisin by-product  

  دهی لیونجه اواخر گ
Late flower alfalfa hay 

  2پارامتر
Parameter2 

0.0001 1.6745 75.17b  82.63a  DM  
0.0157  0.7432  93.51a  91.64b OM 
0.0054  0.2796  2.85a 1.72b  EE 
<.0001 0.07039 6.30b 11.47a CP  
0.0005  2.1436  24.62b  56.43a NDF 
0.0013  3.4906  22.08b  42.68a  ADF 
0.5055  1.5692  15.24a  16.54a  ADL 
0.0157  0.7432 6.49b  8.36a  Ash  

-  0.2423 3.934 ND TP  
- 0.2745  3.134  ND TT 

  .)≥05/0P( باشند  می  دار معنی اختالف داراي مشابه غیر باحروفردیف میانگین ها  هر در1
2 =DM ماده خشک؛=OM ماده آلی؛=EE  ؛اتري عصاره=CPخام؛ پروتئینNDF در شوینده خنثی؛ = الیاف نامحلولADF الیاف نامحلول در شوینده اسیدي؛ =ADL لیگنین نامحلول در =

  .= پیدا نشدهND= تانن کل؛ TT= فنول کل؛ TPشوینده اسیدي؛ 
1Means with different letter (a and b) within the same row differ (P≤0.05). 
2DM, Dry Matter; OM, Organic Matter; CP, Crude Protein; NDF, Neutral Detergent Fiber; ADF, Acid Detergent Fiber; EE, Ether Extract; ADL, Acid 
Detergent Lignin; TP, Total Phenol; TT, Total Tannin; ND, Not Determined. 

 
در محصول فرعی کشمش بیشتر از یونجه  فنول و تانن کلمقدار 

لـــدر محصـــوالت  فنول و تـــانن ک مقـــدار). 3بـــود (جـــدول  
ــ ــا4بینانگورفرعی ــهدرصــدمتغیر اســت 25ت ــد،رقم  ک ــه محــل تولی ب

ــه ــتگی دارد  انگورومرحل ــات در . )31 و 1(بلوغبس ــن ترکیب غلظــت ای
ضایعات کشمش بستگی به رقم انگور و نوع روش و فـرآوري مـورد   

). معموال ضایعات کشـمش  31 و 7استفاده براي تولید کشمش دارد (
از کشــمش هــاي وازده، پوســته و دم داراي نســبت هــاي متفــاوتی 

کشمش و خوشه انگور می باشد. این نسبت ها در ترکیـب شـیمیایی   
یـاري و همکـاران   ). 32 و 31نهایی ضایعات کشـمش مـوثر اسـت (   

نمونه از ضایعات کشـمش (شـکرك،    3ترکیب فنولی کل و تانن کل 
 کردند و مقدار ترکیـب فنـولی   پوش کشمش و غوره) را با هم مقایسه

یونجه داراي مقادیر ناچیزي  .)32 و 31( نه حاضر مشابه غوره بودنمو
از فنول و تانن می باشد که این عمدتا به خاطر عدم حضور ژن هاي 

 ).13موثر در سنتز این ترکیبات در این گیاه می باشد (
و الیـاف  پروتئین خام  ماده آلی، پذیري ماده خشک، نتایج تجزیه

 ).>05/0P( تأثیر تیمارها قرار گرفتتحت  نامحلول در شوینده خنثی
آلی محصول فرعی  خشک و ماده  پذیري ماده   تجزیه  کینتیک 4ول جد

بخش از نظر  دهد. می  را نشان گذاري کشمش و یونجه به روش کیسه
خشک و   پذیري مؤثر ماده  پذیري و تجزیه  تجزیه، پتانسیل تجزیه سریع
دار  تفـاوت معنـی   آلی بین یونجـه و محصـول فرعـی کشـمش     ماده 
 ).>05/0Pداشت ( وجود

آلـی   پذیري ماده خشک و مـاده    تجزیهکشمش، محصول فرعی 
کربوهیـدراتهاي  بـودن   کمتـر  ممکن است به علتکه  بیشتري داشت

بر اساس ).24باشد (بودن کربوهیدرات غیرالیافی آن   و بیشتر ساختاري
صـول فرعـی   الیـافی مح  کربوهیدرات غیـر  4ها در جدول  آنالیز نمونه

 و باشـد. قاســمی  مـی   02/22و74/59کشـمش و یونجـه بـه ترتیـب     
 ترکیب درصد 7/7پسته (حاوي  پوست جایگزینی دادند  همکاران نشان

 منجـر  بلوچی گوسفندان جیره درصد 50تا علف یونجه جاي به فنلی)
 به آنرا علت که شود می  خشک  ماده ظاهري قابلیت هضم افزایش به

 درمقایسه ها جیره دراین غیرالیافی هاي  کربوهیدرات مقدار بودن  بیشتر
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 درصـورتی کـه   )10( دادنـد   نسـبت  یونجـه  علف هاي حاوي جیره با
درصـد و    6تانن بیش از  غنی ازهاي  در جیره )4(همکاران سالم و  بن

ي حاوي محصول فرعی کشـمش بـا    در جیره )2(انگجی و همکاران 
کـاهش در   درصد، 9/15و  6/6به ترتیب  مقدار تانن و ترکیب فنولی

ــرون درون قابلیــت هضــم مــواد غــذایی را در شــرایط تنــی  تنــی و ب
 مـاده  قابلیـت هضـم   در مقدار کردند بیان محققین این. کردند مشاهده
 هــاي مقــدار کربوهیــدرات و نــوع شــیمیایی، فیزیکــو عوامــل خشــک

تــانن مؤثراســت.  منشــأ وهمچنــین باحضــورتانن همــراه ســاختمانی
کردن یونجه بـه محصـول فرعـی     همکاران نیز با اضافه طباطبایی و

آوردند کـه آن را بـه     دست کشمش قابلیت هضم را باالتر از زمانی به
کردنـد کـه علـت کـاهش قابلیـت هضـم        می تنهایی در جیره استفاده

بـودن پـروتئین خـام     محصول فرعی کشمش را وجود تـانن و پـائین  
ــزارش ــد  گ ــی)25(کردن ــل و . ریاس ــاران دلی ــاهش همک ــرعت ک  س

وداشـتن   مـاده خشـک موادخـوراکی    از قبیـل  عواملیپذیري را تجزیه
با این نتایج نیز  اندکه نتایج حاضر باال دانسته سلولی دیواره محتویات
  .)21(داشت   مطابقت

پــذیري و  تجزیــه، پتانســیل تجزیــه پــذیري بخــش کنــد  تجزیــه
ـ  نامحلول در پذیري مؤثرالیاف تجزیه رعـی  محصـول ف ی شوینده خنث

 لیگنـین  بـاالي  سطح ).>05/0P( کشمش نسبت به یونجه کمتر بود
 نا مؤثر الیاف پذیري   تجزیه نرخ کاهش سبب انگور تفاله متراکم وتانن

 را الیـاف  هضـم  تواننـد  مـی  ها تانن .شد شوینده خنثی آنها محلول در
 هـا   آن اتصـال  وکـاهش  سـلولز  بـا لیگنـو   کمـپلکس  تشکیل ازطریق

 دهنـد   کاهش ها   میکروارگانسیم مهار مستقیم ویا ها بامیکروارگانیسم
 سـلولی  خارج هاي آنزیم به اتصال ها براي تانن تمایل بیشترین .)16(

 وابسته ها آن هضم سلولزکه همی مانند از موادي آندسته بنابراین است،
گیـرد.   می  قرار تانن تأثیر  تحت بیشتر است خارج سلولی هاي آنزیم به

 دردیواره موجود هاي با آنزیم پروتئینی هاي کمپلکس لباتشکی ها تانن
 ولـذا  گردیـده  هـاي میکروبـی    آنـزیم  فعالیـت  مانع باکتریایی سلولی

 بـه ویـژه   هـا  هضـم کربوهیـدرات   قابلیـت  کـاهش  سـبب  ازاینطریق
 هــاي ســلوالیتیک  میکــروب توســط ســاختمانی هــاي کربوهیــدرات

 مـواد  کل بر هضم را اثرخود مکانیسم این ازطریق بنابراین گردند. می
 تجزیه دیواره نرخ )28(سوست  ون نظر . براساس)20(گذارد  می غذایی
 دیـواره  بـه  هـا  میکـروب   اتصـال  بـراي  الزم زمان به بستگی سلولی

پذیري دیواره سلولی  سلولی دارد. سرعت و مقدار تجزیه دیواره وماهیت
ه دیـواره  تأثیر ترکیبات پیچید تواند به طور منفی تحت می  در شکمبه

کربوهیدرات و  -سلولی گیاه از جمله لیگنین، سلولز، کمپلکس لیگنین
بعضـی   بـراي  بنـابراین .بگیـرد   کربوهیدرات قـرار  -کمپلکس فنولیک

 ونـوع  سـلولی  سـاختار دیـواره   ازجمله ها ویژگی سایر به باید ها علوفه
 ي دیـواره سـلولی  هـا  سلولز با سایر بخش همی و سلولز اتصاالت بین

  ).30 و 29( شود  توجه
پتانســیل و تجزیــه،   تجزیــه، بخــش کنــد بخــش ســریعاز نظــر 

پذیري پروتئین خام بین یونجـه و محصـول فرعـی کشـمش       تجزیه
تجزیـه و ثابـت    ). بخش سـریع ≥05/0P( داشت  دار وجود تفاوت معنی

پذیري مؤثر محصـول فرعـی کشـمش بیشـتر از       نرخ تجزیه و تجزیه
 یونجه درپروتئین خام  تجزیه پذیريیل بخش داراي پتانس یونجه بود.

ماهیت ممکن است به دلیل که محصول فرعی کشمش بود  بیشتر از
که موافق بـا   متفاوت پروتئین هاي آنها از لحاظ سرعت تجزیه باشد

دلیل دیگر می تواند این باشـد   ).25(نتایج طباطبایی و همکاران بود 
را هش تجزیه پذیري آنها باعث کا ها پروتئین با ها تاننپیوند بین  که

مبنـی بـر    وهمکـاران  که با نتـایج هـاگرمن   )20( شود در شکمبه می
 ).11(دارد  مطابقت ها پروتئین در حضور تانن هضم کاهش قابلیت

  
 تولیدي تجمعی گاز گیري  اندازه

 در مطالعـه  مـورد  هـاي   توسط نمونـه  شده   گاز تولید حجم مقدار
 .اسـت   شـده  داده  نشـان  1ل درشـک  مختلـف انکوباسـیون   هـاي  زمان

. یافـت  افزایش انکوباسیون زمان افزایش با تولیدي گاز حجم میانگین
% محصـول فرعـی کشـمش و    100بیشترین گاز تولیدي مربـوط بـه  

و کمتـرین   %محصول فرعی کشمش75دهی +  %یونجه اواخر گل25
  دهی بود. % یونجه اواخر گل100تولید گاز مربوط به 

 برداشت، توان زمان می گاز تولید درنتایج گذارتأثیر عوامل جمله از
 مـایع  مقـدار و منشـأ   درآب، محلـول  وغیـر  محلول مقدارکربوهیدرات

 مـایع  آوري  جمـع  شـکمبه، زمـان   مـایع   دهنده دام ي میکروبی،گونه
 عـواملی  بـرد.  نـام  را مایع شـکمبه  ي دهنده دام غذایی  وجیره شکمبه
 ودیگر فرآوري هاي  روش گیاه، بلوغ برداشت، گیاه، زمان گونه ازجمله

 دهـد  مـی  قـرار  تـأثیر   تحـت  را غذایی ماده شیمیایی عواملیکه ترکیب
نتیجـه   در گـاز  تولیـد  به طـورکلی  .)1( دارند اثر تولیدي برمیزان گاز

بنـابراین   باشد. می  بوتیرات و استات، پروپیونات به تخمیرکربوهیدرات
یر و تولید گاز وجـود  هاي چرب کوتاه زنج همبستگی زیادي بین اسید

 با تخمیرکربوهیدرات درمقایسه پروتئین تخمیر از ناشی گاز دارد. تولید
 )17( باشـد  مـی   جزئی گاز درتولید نیز چربی سهم .باشد می  کم نسبتاً

کشمش به علت داشتن مقدار کشـمش وازده بیشـتر،    محصول فرعی 
ول در لیـاف نـامحل  اسلولز بـه   هاي محلول و نسبت همی کربوهیدرات

در نهایت تولیـد گـاز بـاالیی را     ،ینیپا باال و پروتئین شوینده اسیدي
داد از طرف دیگر یونجه پروتئین باالتري نسـبت بـه محصـول     نشان

شـود یـا    فرعی کشمش داشت، پروتئین به طور گسترده تخمیر نمـی 
کنندگی  شده از تخمیر آن، اثر مهار شود و آمونیاك تولید می کمتر تخمیر

گاز تولیدي دارد در نتیجه یونجه تولید گـاز کمتـري را بـین    بر حجم 
داد و از آنجایی که نمونه یونجه این آزمـایش   اختصاص خود تیمارها به

شده به علت فاز تـأخیري آن ضـمن پتانسـیل     بیشتر از ساقه تشکیل
 ساعت داشـت  72را تا زمان کمتر تولید گاز تجمعی باالتر، تولید گاز 

)9(.  
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خمیري محصول فرعی کشمش و یونجه بـه روش  هاي ت پارامتر
  هـاي کربوهیـدراتی   است. بخش   شده  داده نشان 5تولید گاز در جدول 

دهد. نرخ بـاالي تولیـد     تأثیر قرار تواند کینتیک تولید گاز را تحت می
گیـرد کـه بـه سـهولت در      مـی   هایی قرار  تأثیر کربوهیدرات گاز تحت

وبی هستند در پتانسیل تولید گاز از لحاظ آماري میکر  دسترس جمعیت
 نشـد ولـی اخـتالف در نـرخ       داري بین تیمارها مشاهده اختالف معنی

شد. باالترین نرخ تولید گاز  )≥05/0P( دار معنی ها گاز بین تیمار تولید

محصـول فرعـی    %75محصول فرعـی کشـمش و    %100مربوط به 
ــه دهــی و کمتــ یونجــه اواخــر گــل %25بــا  کشــمش رین مربــوط ب

بـه   یونجـه  تأخیر فاز احتماالً باشد که می  دهی %یونجه اواخر گل100
محصـول   بـه  نسبت باالتر آنالیاف نامحلول در شوینده خنثی  دلیل

 کـه  کشـد  مـی   طـول  زیـادي  زمـان  کـه  باشـد  مـی   فرعی کشـمش 
  .نمایند آن وتجزیه چسبیدن به شروع ها میکروارگانیسم 

  
  
 1يگذار سهیبه روش ک یده اواخر گل ونجهیکشمش و  یمحصول فرعو الیاف نامحلول در شوینده خنثی خام  نیپروتئ خشک، ماده آلی، ي مادهریپذ  هیجزت  هاي کینتیک -4جدول

Table 4- In situ ruminal degradability of dry matter, organic matter, crude protein and neutral detergent fiber of raisin by-product and 
late flower alfalfa hay1  

  2پارامترهاي تجزیه پذیري
Degradability parameters2 

  تیمار
Treatment  ed  pd c b a 

 Dry matter) خشک ماده(

34.13y  54.25y  0.047  39.66  14.58y  دهی یونجه اواخر گل  
Late flower alfalfa hay 

50.43x  64.49x  0.125  40.07  24.42x  ل فرعی کشمشمحصو  
Raisin by-product  

2.572  3.279 0.049  2.371  2.071  SEM 
0.003  0.007  0.068  0.791  0.006  P-value 

 Organic matter) ماده آلی(

34.89y  55.64y  0.046  39.86  15.78  دهی یونجه اواخر گل  
Late flower alfalfa hay 

49.55x  64.2x  0.11  40.6  23.6  محصول فرعی کشمش  
Raisin by-product  

     1.886  3.629  0.037  3.716  3.498  SEM 
0.005  0.018  0.060  0.729  0.062  P-value 

 Crude proteinخام)  پروتئین(

27.71  43.79x  0.06  32.18x  11.61y دهی یونجه اواخر گل  
Late flower alfalfa hay 

33.71  37.49y  0.17  15.82y  21.68x  محصول فرعی کشمش  
Raisin by-product  

4.693  3.874  0.066  4.046 0.888  SEM 
0.121  0.029  0.1  0.003  0.005  P-value 

 Neutral detergent fiber(الیاف نامحلول در شوینده خنثی) 

22.94x  39.82x  0.05  35.60x  4.42  دهی یونجه اواخر گل  
Late flower alfalfa hay 

14.10y  30.53y  0.04  25.96y  3.57  شمشمحصول فرعی ک  
Raisin by-product  

1.72  4.2011  0.016  5.177  0.924  SEM 
0.022  0.010  0.341  0.035  0.648  P-value 

 . )≥05/0P( باشند می  دار  معنی اختالف داراي مشابه غیر باحروف يها میانگین براي هر ماده مغذي ستون هر در 1
2 aالتجزیه،: بخش سریعbتجزیه،: بخش کند cیه،: ثابت نرخ تجزpd پذیري در شکمبه، : بخش داراي پتانسیل تجزیه edدرصد 04/0 پذیري مؤثر با نرخ خروج : تجزیه. 

1Means with different letter (x,y ) within each column differ (P≤0.05).  
2a, in situ washable fraction; b, in situ slowly degradable fraction; c, in situ constant rate of degradation; pd, potential of degradation (pd=a+b); ed, 
effective degradability (ed=a+b(kd/(kp+kd))) in which kp=0.04 /h (35). 
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 تنی در شرایط برون آن دوهاي مختلف  دهی و محصول فرعی کشمش و تیمارهایی با نسبت تولید گاز تجمعی یونجه اواخر گل -1شکل

Figure1- Cumulative gas production of late flower alfalfa hay and raisin by-product and treatments with different ratios of those in in 
vitro gas production  

  
 توسط معموال در محیط تولید گاز الیاف نامحلول در شوینده خنثی

 تولیـد  مقدار ونرخ و شوند می  هضم آهستگی به شکمبه هاي میکروب 
که حاوي مقادیر بیشتر محصول فرعی  ). تیمارهایی9کمتر دارند (گاز

کشمش بودند، الیاف کمتري داشتند در نتیجـه پتانسـیل تولیـد گـاز     
کربن  اکسید با الیاف باال، تولید دي تیمارهايتري داشتند زیرا در  پائین

 که نمودن  نبیا )12(همکاران  و سالم . حسن)9( و متان بیشتر است
 تولید کاهش این که شوند می شکمبه در گاز کاهش تولید باعث تانن

 ذرات بـه  هـا  میکروارگانیسـم  اتصـال  کـاهش  دالیلی همچون به گاز
 میکروبی هاي آنزیم فعالیت مهار و ها میکروارگانیسم مهار رشد غذایی،

 ممتراک تانن کم غلظت اندکه داده نشان از محققین برخی اما .باشد می 
 تخمیري برفعالیت مهمی تأثیر درجیره خشک) درصد ماده 5 از (کمتر

گاز بـا افـزایش    کاهش جزئی پتانسیل تولید  )5( است  نداشته شکمبه
محصول فرعی کشمش را در جیره شاید بتوان بـه وجـود تـانن و یـا     

 ).12، 9( داد  مقدار کم الیاف نسبت
  

  1ها آن ترکیبیدهی و درصدهاي  محصول فرعی کشمش و یونجه اواخر گل تولید گازبه روش تغذیه اي و پیش بینی ارزش کینتیک تولید گاز  -5 جدول
Table 5- In vitro gas production kinetics of raisin by-product and late flower alfalfa hay and their combination treatments 

P-value SEM 
  2تیمارها

Treatments2 
 3پارامتر

Parameter3  5 4 3 2 1 
Fermentation kinetics (کینتیک هاي تخمیر)      

0.5749 14.604 173.41 158.46 162.71 185.46 172.24 b(ml/g DM) 
0.001 0.0067 0.075ab 0.067b 0.0578c 0.045d 0.077a c (/h) 
0.001 2.0159 24.28a 19.92b 17.78b 14.20c 25.53a gas 24h(ml/g DM) 

Predicted nutrition value اي)  پیش بینی ارزش تغذیه(   

<.0001 1.129 63.0b 59.0c 56.1d 52.0e 65.0a IVTD (%) 
<.0001 0.2737 7.58b 7.67b 8.15a 8.54a 7.16c ME (Mj/kg DM) 
<.0001 0.2102 3.06a 2.595b 2.421b 2.066c 3.17a NE (Mj/kg DM) 
0.0021 1.8655 43.42ab 41.41bc 40.39cd 38.09d 44.63a OMD (%) 

  .)≥05/0P( باشند می  دار  معنی اختالف داراي مشابه غیر حروف با يها ردیف میانگین درهر1
 ،5؛ ش%محصول فرعی کشم50دهی + %یونجه اواخر گل50 ،4؛ %محصول فرعی کشمش25دهی + %یونجه اواخر گل75، 3؛ دهی % یونجه اواخر گل100 ،2؛ %محصول فرعی کشمش100 ،12
 %محصول فرعی کشمش75دهی + %یونجه اواخر گل25

3b، ؛ پتانسیل تولید گازc، ؛ 35( شده با استفاده از مدل ارسکوف و مکدونالد محاسبه ،نرخ عبور گاز(gas 24،  ساعت انکوباسیون 24تا  0گاز تجمعی از.  
1Means with different letter (a,b,c,d) within each row differe (P≤0.05). 
21, 100% raisin by product; 2, 100% alfalfa hay; 3, 75% alfalfa hay and 25% raisin by product; 4, 50% alfalfa hay and 50% raisin by product; 5, 
25% alfalfa hay and 75% raisin by product. 
3b, potential of gas production; c, constant rate of gas production; gas 24, cumulative gas till 24 h of incubation. 
IVTD, In vitro true digestibility of dry matter; OMD, organic matter digestibility; TVFA, total volatile fatty acid; ME, metabolizable energy; 
NEl, net energy for lactation. 



  279...    اي  ارزش تغذیهش غذایی محصول فرعی کشمش و اثر آن در تخمیر و ارز

 
  
  
صول فرعی کشمش و یونجه مح ارزش تغذیه ايبینی  پیش

هـا بـا اسـتفاده از     هـاي ترکیبـی آن   تبدهی و نس اواخر گل
 روش تولید گاز

بینی انرژي متابولیسمی، انرژي خالص  پیش بهترین معادالت براي
و کل اسـیدهاي چـرب فـرار و     )17(آلی قابل هضم   شیردهی و ماده

  بـه  زمـانی  )9(تنـی   قابلیت هضم حقیقی ماده خشک به روش بـرون 
 پـس  تولیدي تجمعی و گاز ترکیب شیمیایی ازاطالعات که آمد   دست

 شـده   داده نشـان  5 شـد و در جـدول    استفاده انکوباسیون ساعت 24از
متفـاوت بـود    ارزش تغذیه اي پیش بینـی شـده بـین تیمارهـا    است.  
)05/0P≤( .   پـیش بینـی   با افزایش سطوح محصول فرعـی کشـمش

انرژي قابل متابولیسم با افزایش سطح  ارزش تغذیه ایبهبود یافتند ولی
). ≥05/0Pیافـت (  داري کـاهش  محصول فرعی کشمش به طور معنی

دهنـده تخمیــر مــواد خـــوراکی بـــه      حجم گاز تولیدي که نشان
توانــد برآوردي از قابلیت هضم  می اســیدهاي چــرب فــرار اســت،

ت و بوتیرات نیـز ظاهري باشد و به طور دقیقی بـا مقدار و نسبت استا
 ).6(باشـد  می  مـرتبط

 بـه  گاز وتولید زنجیر کوتاه چرب بین اسیدهاي زیادي همبستگی
) 17، 9(دارد  وجود خوراکی مواد کربوهیدراتی بخش تأثیرتخمیر دلیل

گاز عمدتاً هنگامی که ماده خـوراکی بـه اسـید اسـتیک و بوتیریـک      
هـایی کـه در محـیط     در مورد خـوراك گردد.  می شود، تولید می تخمیر

تولید گاز به اسید پروپیونیک تخمیر می شوند، گاز تولیدي کـم مـی   
ازتولید ). 17، 9( باشد و شاید مربوط به تخمیر بافر استفاده شده باشد

ممکـن  و تخمـین زد را فـرار  چـرب  اسیدهاي تولید میزان توان می گاز
، 9( کـرد   پیـدا  میکروبی توده باتولید نیز مثبتی یک رابطهاست بتوان 

17( .  
 هضم قابلیت بین که کردند  گزارش )12(همکاران  سالم و حسن

  وجـود  منفـی  رابطه فنلی ترکیب ومیزان گاز تولید در روش آلی ماده 
  کاهش هضم قابلیت میزان فنلی ترکیب افزایش با که به طوري دارد
 به حدي تانن محصول فرعی کشمش دراین آزمایش یابد اما سطح می
 طورکـه   همـان  زیرا باشد.  داشته هضم قابلیت  بر منفی اثرات که نبود

 را شـکمبه  گـاز در  تولید پتانسیل نیز مشخص است گاز تولید ازنتایج
 مثبتی همبستگی آلی ماده هضم وقابلیت گاز تولید نکرد. بین  محدود

). ممکـن  17(داشـت   محققین مطابقت سایر هاي باداده که دارد  وجود
 دیواره غلظت در افزایش دلیل هضم یونجه به تدرقابلی کاهش است

 درنتایج اختالف سبب که باشد   ساقه برگ به درنسبت سلولی وکاهش
  .)30، 29( است  شده دیگر تحقیقات نتایج با بررسی این

 مواد محلـول،  خام، پروتئین مقدار گیاه سن افزایش بادر یونجه، 
 متابولیسـمی  يوانـرژ  وآلی پذیري ماده خشک  وتجزیه هضم قابلیت
الیاف نـامحلول در  سـلولی،  دیواره مقدار الیاف خام، و می یابد کاهش

 یونجـه آزمـایش  ). 30، 29( یابـد  می  افزایش ولیگنین شوینده اسیدي
متابولیسـم  قابـل  محصول فرعی کشمش، انرژي  حاضر در مقایسه با

بـودن   توان بـه بـاال   می باالتري داشت که علت آن راپیش بینی شده 
کار و همکاران اداد که این نتایج با نتایج م ین خام یونجه نسبتپروتئ

 شده  گیري متابولیسم اندازه قابل انرژي بین مثبت مبنی بر همبستگی
 هـاي  خـوراك  خـام  چربـی   و خـام  پروتئین غلظتبا گاز تولید ازروش
داشـت. قابلیـت    مطابقت تنی  درون روش با شده  گیري اندازه متداول

تنی و انرژي خالص شیردهی نیز بـا   روش برون هضم ماده خشک به
تولید گاز و پروتئین و چربی همبستگی مثبت و بـا الیـاف و لیگنـین    

 ).17، 9(همبستگی منفی داشت 
  

  گیري کلی نتیجه
ترکیب شیمیایی و ویژگی هاي تجزیه پـذیري محصـول فرعـی    

محصـول  کشمش و یونجه اواخر گل دهی متفاوت بود. اضافه کردن 
به یونجه اواخر گل دهی در محیط تولیـد گـاز باعـث    ش فرعی کشم

بهبود ویژگی هاي تخمیر یونجه شد که ممکن است عمدتا به خـاطر  
قند محلول و تانن در محصول فرعی کشمش باشد. محصول فرعـی  
کشمش استفاده شده در این آزمایش می تواند به عنوان خـوراك دام  

ري به صورت درون تنی استفاده گردد ولی نیاز به آزمایش هاي بیشت
  دارد.
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Introduction Using agro-industrial by-products in ruminants feeding could help in semi arid climate 

condition throughout the year. Raisin by-product is produced in huge magnitude in Malayer city, Hamedan 
province. Local different raisin by-products which produced during machinery cleaning and sorting of sun dried 
treated grapevine cluster (Vitisvinifera L. cv. Sultana), are as:1) some outer layer of flesh and skin and pedicle of 
berries; 2) rejected raisins mostly un-ripped berries with their pedicles and 3) peduncles and rachises with their 
lateral branches of clusters. They may have suitable nutritive value in ruminants. However, their nutrient profile 
and availability and anti nutrient factors such as lignin and tannin should be considered. Alfalfa hay is usually 
the important forage used in dairy cow’s diet. However, it has lower fiber digestibility and higher ruminal crude 
protein degradability. Increasing alfalfa hay fiber digestibility and decreasing ruminal crude protein degradability 
can help its feeding value. Raisin by-product may help to achieve those in the case of alfalfa hay. The objective 
of this study was to evaluate the nutritional value of raisin by-product in ruminant feeding compared with late 
flower alfalfa hay and consideration of its effect on in vitro fermentation of alfalfa hay. 

Material and methods Based on completely randomized block design, two original samples (two blocks) for 
each of alfalfa hay and raisin by-product from local availabilities were collected. In first experiment, chemical 
and phenolic (total phenol and tannin) composition analysis was measured by two replicates for each block 
according to AOAC methods. In second experiment, in situ ruminal degradation kinetics of alfalfa hay and raisin 
by-product was measured using two fistulated Mehraban rams. For ruminal incubation times of 0, 3, 6, 16, 36, 
and 72 h respectively 2, 2, 4, 6, 8 and 10 filled nylon bags used which randomly assigned in animals. In situ trial 
was conducted in two runs. Nylon bag residuals from incubation time for each feed block within each run were 
pooled. In third experiment, gas production kinetics of alfalfa hay, raisin by product and their combination 
batches as 75:25, 50:50 and 25:75 in dry matter basis were measured at incubation times of 0, 2, 4, 8, 12, 24, 48 
and 72 in two runs and with three vials per time of incubation. Orskov and Mcdonal model used to calculate the 
in situ and gas production parameters. Potential nutrient supply using 24 h cumulative and chemical 
compositions were measured. Data was analyzed based on completely randomized block design using proc 
mixed SAS (9.2) which the effect of treatment was as fixed and the effects of block and run were considered as 
random. The LSD used to compare means differences and level of significant was P≤0.05.  

Results and discussion Chemical composition results showed that total phenol and tannin and organic 
matter content in raisin by-product were significantly higher and dry matter, crude protein, neutral detergent 
fiber, acid detergent fiber and ash were lower than alfalfa hay (P<0.05). In situ results showed that degradability 
of dry matter and organic matter of raisin by-product were higher while neutral detergent fiber and crude protein 
degradability was lower compared with alfalfa hay. Current raisin by-product had higher none fiber carbohydrate 
and lower structural carbohydrate compared with alfalfa hay. One reason for higher dry matter and organic 
matter degradability may be due to lower none fiber carbohydrate. Higher tannin content might have been 
reduced the crude protein and neutral detergent fiber in situ ruminal degradability. Rate of gas production and 
potential nutrient supply except for metabolizable energy were higher in raisin by-product than alfalfa and those 
were enhanced by increasing the level of raisin by-product in the combination. Improving in nutrient availability 
of alfalfa hay by adding the raisin by-product may be due to higher none fiber carbohydrate and its tannin 
concentration. None fiber carbohydrate of raisin by-product may result to increased structural carbohydrate 
fermentation and tannin may modify the crude protein fermentation. These two effects of raisin by-products may 
result to increased potential nutrient supply of alfalfa hay in gas production method.  

Conclusion Current raisin by-product could be considered as a suitable feedstuff in ruminants feeding. It 

                                                        
1, 2, 3- Assistance professor,  MSc. students and Associate professor, Department of Animal Science, Faculty of 
Agriculture, Malayer University, Iran. 
4- Assistance professor, Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Science, Bu-Ali Sina University.   
(*-Corresponding Author Email: m.yari@malayeru.ac.ir) 

  پژوهشهاي علوم دامی ایران  نشریه
 271-283. ص ،1395 تابستان، 2شماره ، 8جلد 

Iranian Journal of Animal Science Research 
Vol. 8, No. 2, Summer 2016, p. 271-283 



  283...    اي  ارزش تغذیهش غذایی محصول فرعی کشمش و اثر آن در تخمیر و ارز

modified in vitro gas production kinetics of alfalfa hay toward improved efficiency. However, further in vivo 
researches are required to guarantee current results. 
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