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 مقاله پژوهشی

رشد آن بر عملکرد سطوح مختلف  و تاثیر .Vitis vinifera L)( دیتفاله انگور سف ییغذا ارزش
 یگوشت يهاجوجهو شاخص هاي خونی 
 

 5، حسن احمد وند4، احمد طاطار*3و2، محمدرضا قربانی1کریم قربانی
  10/07/1399تاریخ دریافت: 
 20/11/1399تاریخ پذیرش: 

آن بر سطوح مختلف  و تاثیر .Vitis vinifera L)( دیتفاله انگور سف ییغذا ارزش. 1400، ك.، م. ر. قربانی، ا. طاطار، و ح. احمدوند. قربانی
  .585-600): 4(13ی. پژوهشهاي علوم دامی ایران گوشت يهاجوجهرشد و شاخص هاي خونی عملکرد 

  
  
  دهیچک

هاي معمول آزمایشگاهی استفاده شد و محتواي انرژي قابل سوخت و ساز در این آزمایش جهت تعیین ترکیبات شیمیایی تفاله انگورسفید از روش  
ا استفاده بهاي گوشتی هاي بالغ لگهورن تعیین گردید. در آزمایش دوم اثر استفاده از سطوح مختلف تفاله انگور بر عملکرد جوجهآن با استفاده از خروس

قطعه جوجه در هر تکرار مورد بررسی قرار گرفت.  15تیمار، پنج تکرار و  6در قالب طرح کامالً تصادفی با  308روزه سویه راس قطعه جوجه یک  450زا
بودند. نتایج بررسی ترکیبات  درصد تفاله انگور سفید 15و 12، 9، 6، 3تیمارهاي آزمایشی شامل سطوح صفر (شاهد، جیره پایه براساس ذرت وکنجاله سویا) 

درصد بود.  85/26و  86/5، 92/4، 13/7شیمیایی تفاله انگور نشان داد مقدار پروتئین خام، چربی خام، خاکستر و فیبر خام تفاله انگور به ترتیب برابر با 
، 02/2221، 58/2223 ،75/3371برابر ترتیب  به AMEn و TME ،TMEn ،AMEمقادیر انرژي خام و انواع انرژي قابل سوخت و ساز تفاله انگورشامل 

) سبب کاهش افزایش وزن درصد15 و12ي درکیلوگرم ماده خشک بودند. افزودن سطوح باالي تفاله انگور به جیره غذایی (لوکالریک 13/1526و63/1527
ربی محوطه شکمی با افزایش سطح تفاله انگورکاهش ). وزن نسبی چP˂05/0بدن و افزایش ضریب تبدیل غذایی در کل دوره در مقایسه با گروه شاهد شد (

ازتفاله  هاي گوشتی به هنگام استفادهگلیسرید،کلسترول و لیپوپروتئین با چگالی باالي سرم جوجه). غلظت گلوکز، اسیداوریک، تريP˂05/0یافتند(
درصد در کل دوره آزمایش تأثیر نامطلوبی بر ضریب تبدیل  9طح ). نتایج تحقیق حاضر نشان داد استفاده ازتفاله انگور تا سP˂05/0انگورکاهش یافتند (

 هاي گوشتی ندارد.غذایی جوجه
  

  .انگور، کلسترول تفاله و ساز، پروتئین خام،انرژي قابل سوخت کلیدي:  يهاواژه
 

  1  مقدمه

 هاي بشر بوده وامنیت غذایی پیوسته یکی از مهمترین دغدغه  
گذاري هنگفت، نقش مهمی در تامین پروتئین صنعت طیور با سرمایه

مورد نیاز جامعه و دستیابی به امنیت غذایی کشور ایران دارد. یکی از 
ا از طرفی ب .خوراکی استتامین مواد صنعت  هاي اینترین چالشمهم
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  .اهواز، ایران

 هاپسماندصنایع فرآوري محصوالت کشاورزي حجم انبوهی از توسعه 
شود و بخش عمده این ترکیبات بدون استفاده در طبیعت رها تولید می

) و در مواقعی رها سازي حجم انبوهی از این ضایعات 10شوند (می
شود؛ باعث ایجاد مشکالت زیست محیطی و هدر رفت سرمایه می

ارزش غذایی مناسب، حاوي ترکیبات  درحالی که این ضایعات عالوه بر
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د اکسیدانی، ضدمیکروبی و ضدالتهابی هستنفعال با خواص آنتی زیست
). شناخت دقیق از ترکیبات شیمیایی و خواص ضایعات کشاورزي، 6(

براي بکارگیري آنها در جیره غذایی دام و  یاصولریزي مهبرنامنجر به 
 شود.طیور می

 یمحصوالت باغ نیاز مهمتر یکی .Vitis vinifera L)(انگور  
. )12د (رسمیتن  ونیلیم دو از شیب به انه آنیسال دیبوده و تول رانیا

رکه و س وه،یمآب دیمنظور تول به يدیاز انگور تول یقابل توجه بخش
 20و پسماند حاصل تفاله نام دارد که در حدود  شودیم يفرآور ،رهیش

تا  8( خام نیپروتئي حاوتفاله انگور  ) و2درصد انگور اولیه است (
 8/36تا  3/22( برخامیفدرصد) و  4/8تا  2/6چربی خام ( درصد)،13

انگور  انرژي خام تفاله زانیم یپژوهش در). 16، 9، 2درصد) است (
برابر با  بیترتآن به  TMEnو  TMEو  63/4397
و  19/2642آن به ترتیب  AMEnو  AMEو 83/1839و14/1844
 یغنمنبع انگور  تفاله .)9( شد گزارش لوگرمیدرک يلوکالریک08/2641

 است یکروبیمو ضد یضدالتهاب ،یدانیاکسیبا اثرات آنت یفنل باتیاز ترک
اند که تفاله انگور حاوي مقادیر باالیی از تحقیقات نشان داده ).29، 6(

ه فنلی با فعالیت متنوع زیستی است و عصاره حاصل از تفالترکیبات پلی
دانه انگور حاوي مقادیر شایان توجهی از ترکیبات فنلی مونومریک و 

گاالت و پروآنتوسیانین -او-3کاتچین کاتچین و اپینظیر کاتچین، اپی
وان عنتوانند بهیانگور م يهافنولیپل). 24دي، تري و تترامریک است (

آزاد و  يهاکالیراد بیبا تخر قادرندآنها  .عمل کنند يقو دانیاکسیآنت
 يهالکایراد تیباعث مهار فعال ،ویداتیاکس يهاواکنش به دادن انیپا

 ترکیبات فنولی انگور فعالیتمحققین نشان دادند که ). 10آزاد شوند (
استفاده از تفاله انگور با افزایش جمعیت ) و 23ضد میکروبی دارند (

مق کریپت عباکتریهاي مفید در ایلئوم و نیز افزایش نسبت ارتفاع پرز به 
مهمی بر شرایط فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دستگاه گوارش  ریتأث

اي به هنگام استفاده از سطوح . در مطالعه)29(هاي گوشتی دارد جوجه
هاي گوشتی، با وجود درصد تفاله انگور در تغذیه جوجه 10و  5/7،  5

اهده شاکسیدانی، اثر منفی بر عملکرد مهاي ایمنی و آنتیبهبود در پاسخ
 5/4برخی از محققین نشان دادند که استفاده از تفاله انگور تا ). 11نشد (

بري اجباري بدون گذار در دوره پس از تولکدرصد در جیره مرغان تخم
اعث بهبود اکسیدانی باثر منفی بر عملکرد، به دلیل داشتن خاصیت آنتی

استفاده از اي دیگر ). در مطالعه18گردد (مرغ میزمان نگهداري تخم
منفی بر عملکرد رشد (وزن  ریتأثدرصد جیره،  10تفاله انگور تا سطح 

بدن، افزایش وزن روزانه، مصرف خوراك روزانه و ضریب تبدیل غذایی) 
 42تا  25روزگی)، پایانی ( 24تا  11هاي گوشتی در مراحل رشد (جوجه

 ).10روزگی) نداشت ( 42تا  0روزگی) و کل دوره پرورش (
به اهمیت موضوع در ارتباط با ارزش غذایی و خواص با توجه 

ایش با این آزم آن،تنوع در ارقام اکسیدانی و ضد میکروبی انگور و آنتی
 اثرات افزودن یو بررس دیتفاله انگور سف ییارزش غذا یابیهدف ارز

-شاخص یبرخ و الشه اتیخصوص رشد،ملکرد ع بر آنسطوح مختلف 
  بود. یگوشت يهاوجهخون ج ي بیوشیمیاییها

  
  هاروش و مواد

 یبیرکتکه  یرقم کشمش دانهیب دیتفاله انگور سف نمونه 20تعداد 
ورو انگ رهیش دیتول کارگاهاز چهار می باشد پالپ و هاخوشه پوست، از
از هر  نمونه تفاله انگور 5( ریانگور شهرستان مال قاتیتحق ستگاهیا

 خشک هیساهاي تهیه شده در شرایط محیطی . نمونهشد هی) تهکدام
 .شد نییتع )3( استاندارد روش اساس بر آنها ییایمیش باتیترکو  دیگرد
ساخت  Parr-1263( يمتریبا استفاده از بمب کالر هانمونه خام يانرژ

 و میپتاس یمعدن سنجش عناصر يشد. برا يریگ)، اندازهکایکشور امر
، ساخت کشور  6505مدل  وي، جن( فتومتر میفل دستگاه از میزیمن

 روش به یمعدن عناصر ریسا غلظت .شد استفاده انگلستان)
، S2100- VISمدل اسپکتروفتومتر( کیاولتراسون ياسپکتروفتومتر

 .دیگرد يریگاندازهیونیکو ساخت کشور امریکا) 
ان هاي مختلف به نسبت یکسآوري شده از ایستگاهنمونه تفاله جمع

 ازاستفاده  با هاسوخت و ساز آن قابل يانرژ گردید وبا هم مخلوط 
-ازهاندد بالیس ياجبار هیتغذ روش و براساس لگهورن بالغهاي سخرو

خروس بالغ لگهورن (با  قطعه 10از منظور نیا يبرا. )28( شدي ریگ
 يآور) به روش جمعیهفتگ 28گرم و سن 1730±35وزن  نیانگیم

به  ابتداءپرندگان  يریپذعادت دوره در. گرفت فضوالت استفاده قرار
 24کردند. پس از  افتیرا در هیپا رهیآزاد ج صورتبهمدت دو هفته 
 گرم 25 مقدار گوارش، دستگاه اتیمحتو هیتخلجهت  یساعت گرسنگ

و  بالدیس مخصوص فیق از استفاده با ،ها)(از مخلوط تفاله انگور تفاله
 جامان ازخورانده شد. پس  خروس قطعه پنج به ياجبار هیتغذ صورتبه

 داشته نگه گرسنه ساعت 48 مدت به مجدداً هاخروس ،ياجبار هیتغذ
 طورکامل به نوبت چند در مدت نیا یط آنها فضوالت و شدند
 حیو تصح یداخل منشأ از فضوالت آوردن دست به يبرا .شد يآورجمع

 طعهق پنج ،یداخل منشأبا  یخام و ازت دفع يانرژ يارقام خوانده شده برا
 فضوالت. شدند داده یگرسنگ ساعت 48 مدت به هاخروس از گرید

 شماره آنها يرو که یکیپالست يهاظرف درون خروس هر به مربوط
دنا  مدل( ریزدرایفر لهیبوس و شده ختهیر ،بود شده درج مربوطه قفس

 يمحتوا و خام يانرژ سپس. دی) خشک گردFD-5010-BT ومیوک
سوخت و قابل  يمحاسبه اشکال انرژ يشد. برا يریگاندازه آنها ازت
  ).28استفاده شد ( لیاز روابط ذ ساز

  )1(رابطه 

AME (Kcal/g) =	( × ) ( × ) 
  )2(رابطه 

AMEn (kcal/g) = [( × ) ( × ) ( × )] 
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  )3(رابطه 
TME (Kcal/g) =	( × ) ( × )  

  )4(رابطه 
TMEn (Kcal/g)=( × ) ( × ) ( × ) ( . ) 

 )5رابطه (
NR= (F 	 ×Nf) − (E × Ne)                                  

مقدار مدفوع  ،E)؛ گرم( یمقدار خوراك مصرف ،Fi 4تا  1روابط  در 
 يانرژ ،GEe)؛ يلوکالریگرم خوراك (ک کیخام  يانرژ ،GEf)؛ گرم(

-ازخروس شده دفع خام يانرژ ،Em)؛ يلوکالریمدفوع (ک گرم کیخام 
 ،Nfازت فضوالت؛  درصد ،Ne)؛لوگرمیبرکيلوکالریکگرسنه (ي ها

 ،0NRازت (گرم ماده خشک)؛  يابقا ،NR ؛یدرصد ازت نمونه خوراک
 يازا به يلوکالریک 22/8 معادل ،Kو  گرسنه يهادرخروس ازت يابقا

  .است شده ابقاء ازت هرگرم
 دیمتفاوت تفاله انگورسف سطوحاستفاده از اثرات  یمنظور بررس به

ون خ ي بیوشیمیاییهاشاخص یالشه و برخ اتیخصوص برعملکرد،
قالب طرح  در 308-راس هیسو روزهکی یقطعه جوجه گوشت 450تعداد

قطعه جوجه درهرتکرار به مدت  15تکرار و  5 مار،یت 6با  یکامالً تصادف
ره (شاهد، جیتیمارهاي آزمایشی شامل سطوح صفر استفاده شد.  روز 49

درصد تفاله انگور  15و  12، 9، 6، 3پایه بر اساس ذرت و کنجاله سویا)، 
هاي جوان، با توجه به محدودیت هضم فیبر در جوجه. سفید بودند

 يهارهیج ،سپس. شدند هیتغذیکسان  رهیج با یروزگ ده سن تاپرندگان 
 39تا  25( ی اولانیپا)، یروزگ 24تا  11( رشد دورهسه  يبرا یشیآزما

 ایذرت و کنجاله سو هیبر پا روزگی) 49تا  40و پایانی دوم ( )یروزگ
دفترچه راهنماي پرورش  هیبراساس توص هاجوجه اجاتیاحت نیتأم يبرا

 شی). افزا3تا  1(جداول  شدند میتنظ ،308-راس جوجه گوشتی سویه
هاي ي و براي دورهریگانداره یصورت هفتگبه وزن، مصرف خوراك

 40، پایانی دوم ()یروزگ 39تا  25( ی اولانیپا)، یروزگ 24تا  11(رشد 

روزگی) محاسبه شدند. با توجه به  49تا  11و کل دوره ( روزگی) 49تا 
مصرف خوراك و افزایش وزن، ضریب تبدیل خوراك نیز محاسبه 

تکرار  هر از جوجه قطعهیک  ،روزگی) 49( پرورش دوره آخر در گردید.
 سپس .شد کشتار و نیتوز انتخاب،تکرار  نیانگیم به کینزد وزنبا 

نسبت ( الشه ياجزا ینسب وزن و) نسبت به وزن زنده( الشهنسبی  وزن
ه الزم بشدند.  يریگاندازه کورروده وباریک  روده طولو ) الشه وزن به

ذکر است به منظور حداقل کردن اثر وزن محتویات دستگاه گوارش و 
ها گرسنگی داده ساعت قبل از کشتار به پرنده 6خالی ماندن آن حدود 

 پرنده قطعه کی تکرار هر از) روزگی 49(پرورش دوره  انیپا در). 4شد (
هاي شاخص غلظت نییتع منظورو به  انتخاب یتصادف صورتبه

 د،یرسیگليتر کلسترول، گلوکز،شامل  بیوشیمیایی سرم خون
-خونپایین  یباچگال هاينیروتئپپویل وباال  یبا چگال هاينیپوپروتئیل
ها جدا ها به آزمایشگاه منتقل و سرم آن. سپس نمونهآمد عمل به يریگ

هاي استاندارد شده تجاري (شرکت شد. صفات مذکور با استفاده از کیت
آمریکا)  300پارس آزمون) با استفاده از دستگاه اتوآناالیز آلیسون (مدل

 گیري شدند.اندازه
  

  هانالیز آماري داده آ
وسط آزمون تهاي حاصل از این پژوهش نرمال بودن داده

براي نسبت ). P˃05/0اسمیرنف مورد تایید قرار گرفت (-کولموگروف
ه تجزیاجزاي الشه تبدیل داده صورت گرفت (ارکسینوس جذر داده). 

(نسخه  SASآماري  افزارنرم GLM هیروها با استفاده از واریانس داده
 و آزمایشی کامال تصادفی براي مدل زیر انجامطرح  يبرا) 26) (1/9
  .شدند هسیمقا درصد پنج يداریمعن سطح در دانکن آزمون با هانیانگیم

  Yij= µ + Ti+ eij                                             ) 6(رابطه 
، اثر iT، میانگین کل؛ µ، مقدارهرمشاهده؛ ijYکه دراین رابطه، 

 اثرخطاي آزمایشی است.، ije تیمار و
 

  
  ی)روزگ 24تا  11آزمایشی در دوره رشد ( هايجیره مغذي مواد و خوراکی مواد ترکیب -1جدول 

Table 1- The ingredients and chemical composition of experimental diet in grower period (11-24 d) 
 

  دیسف انگور خشک تفاله مختلف سطوح يحاو یشیآزما يهارهیج
Experimental diet containing of different levels of grape pomace (%) اجزاء  

Ingredient (%) 15  12  9  6  3  0  
  ذرت 59.07 55.90 51.51 47.83 43.67 38.39

Corn (%)  
  ایکنجاله سو  33.81 33.15  33.13  33.38 33.45  33.35

Soybean meal  
  گلوتن ذرتکتجاله   0.92  1.35  2.06 2.62  3.18 4.38

Corn gluten meal  
  تفاله انگور  0  3  6 9  12 15

Grape pomace  
  ایروغن سو  1.29  1.84  2.30 2.90  3.50 4.10

Soybean oil  
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         Continuation of Table   1                                                                                                                           1ادامه جدول 
  طعام نمک  0.25  0.25  0.26 0.26 0.26 0.26

Salt   
  1نیتامیمکمل و  0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

1Vitamin permix  
  2یمعدنمکمل  0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

2Mineral permix  
  شیرینجوش   0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

Sodium bicarbonate   
  فسفات میکلس -يد  1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41

Dicalcium phosphate  
 آهک سنگ  1.10  1.05  1.00 0.95  0.95 0.78

Limestone  
  نیونیمت-ال – يد  0.28 0.28 0.27 0.28 0.28 0.26

DL- Methionine   
  هیدروکلراید نیزیل -ال 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24

L- Lysine hydrochloride  
  نیتروئون -ال 0.08 0.08 0.07 0.07 0.08 0.08

L- Threonine  
  5000 تازیفآنزیم   0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

Phytase enzyme 5000    
  ماسه 0.94 0.84 1.14 0.45 0.37 1.14

sand   
  جمع 100 100 100 100 100 100

Total 
  ترکیبات شیمیایی
Chemical composition  

  )لوگرمیبرک يکالر لوی(ک ي قابل سوخت و سازانرژ 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Metabolizable energy (Kcal/kg)  

  )درصد( میکلس  0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
Calcium (%)  

  )درصد( فسفر قابل دسترس  0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
Available phosphorous (%)  

  )درصد( قابل هضم نیستیس+ نیونیمت 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87
Digestible methionine + cystine (%)  

  )درصد(  قابل هضم لیزین  1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
Digestible lysine (%)  

  )درصد(  ترئونین  قابل هضم 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77
Digestible threonine 

  )درصد(فیبر  3.64 4.37 5.11 5.84 6.57 7.27
Crude fiber (%) 

گرم؛ میلی 20توکوفریل استات،  -αگرم؛ میلی 025/0کوله کلسیفرول،  گرم؛میلی 5/1رتینیل استات، : کردجیره مقادیر زیر را تامین میدر هر کیلوگرم  یویتامینمکمل  1
 15گرم؛ اسید پانتوتنیک، میلی 75/1گرم؛ اسید فولیک، میلی 15گرم؛ نیاسین، میلی 016/0گرم؛ سیانوکوباالمین، میلی 6گرم؛ ریبوفالوین، میلی 3گرم؛ تیامین، میلی 2منادیون، 

  گرم.میلی 250گرم و کولین کلرید، میلی
 25/1گرم و ید، میلی 3/0گرم؛ سیلنیم، میلی 16گرم؛ مس، میلی 100گرم؛ روي، میلی 120منگنز،   کرد:جیره مقادیر زیر را تامین میرم در هر کیلوگ مکمل معدنی 2

  گرممیلی
1The vitamin premix supplied the following per kilogram of diet: retinyl acetate, 1.5 mg; cholecalciferol, 0.025 mg; 
α-tocopheryl acetate, 20 mg; menadione, 2 mg; thiamine, 3 mg; riboflavin, 6 mg; cyanocobalamin, 0.016 mg; niacin, 
15 mg; folic acid, 1.75 mg; pantothenic acid, 15 mg and choline chloride, 250 mg. 
2 The mineral premix supplied the following per kilogram of diet: Mn, 120 mg; Zn, 100 mg; Cu, 16 mg; Se, 0.3 mg 
and I, 1.25 mg. 
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  روزگی) 39تا  25آزمایشی در دوره پایانی اول ( هايجیره مغذي مواد و خوراکی مواد ترکیب -2جدول 
Table 2- The ingredients and chemical composition of experimental diet in first finisher period (25-39d)  

  دیسف انگور خشک تفاله مختلف سطوح يحاو یشیآزما يهارهیج
Experimental diet containing of different levels of grape pomace  (%) اجزاء  

Ingredient (%)  15  12  9  6  3  0  
  ذرت 59.02 55.01 50.88 46.75 42.31 37.54

Corn  
  کنجاله سویا  31.70 31.78  31.89  31.90 31.73  31.33

Soybean meal  
  گلوتن ذرتکنجاله   2.60  3.16  4.02 4.89  6.18 7.91

Corn gluten meal  
  تفاله انگور  0  3  6 9  12 15

Grape pomace  
  ایروغن سو  1.95  2.50  3.00 3.50  4.00 4.50

Soybean oil  
  نیونیمت-ال – يد  0.25 0.25 0.24 0.24 0.22 0.22

DL- Methionine  
  هیدروکلراید نیزیل -ال 0.19 0.19 0.20 0.20 0.20 0.21

L- Lysine hydrochloride  
  نیتروئون -ال  0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04

L- Threonine  
  طعام نمک  0.26  0.26  0.26 0.26 0.26 0.26

Salt  
  1نیتامیمکمل و  0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

1permixVitamin   
  2یمعدنمکمل  0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

2Mineral permix  
  شیرینجوش   0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

Sodium bicarbonate  
  فسفات میکلس -يد  1.26 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25

Dicalcium phosphate  
  آهک  1.08  1.02  0.98 0.94  0.88 0.83

Limeston  
  5000 تازیفآنزیم   0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

Phytase enzyme 5000  
  ماسه 1.04 0.93 0.63 0.42 0.32 0.30

Sand  
  جمع 100 100 100 100 100 100

Total 
  ترکیبات شیمیایی
Chemical composition  

  )رملوگیبرک يکالر لوی(ک سوخت و ساز ي قابلانرژ 3060 3060 3060 3060 3060 3060
Metabolizable energy (Kcal/kg)  

  )درصد( میکلس  0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
Calcium (%)  

  )درصد( فسفر قابل دسترس  0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42
Available phosphorous (%)  

  )درصد( قابل هضم نیستیس+ نیونیمت 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Digestible methionine + cystine (%)  

  )درصد(  قابل هضم لیزین  1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02
Digestible lysine (%)  

  )درصد(  ترئونین  قابل هضم 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68
Digestible threonine  
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Continuation of Table 2  2ادامه جدول                                                                                                                          

  )درصد(فیبر  3.55 4.28 5.01 5.74 6.45 7.15
Crude fiber (%)  

گرم؛ میلی 20توکوفریل استات،  -αگرم؛ میلی 025/0کوله کلسیفرول،  ؛گرممیلی 5/1رتینیل استات، : کردجیره مقادیر زیر را تامین میدر هر کیلوگرم  یویتامینمکمل  1
گرم؛ اسید پانتوتنیک، میلی 75/1گرم؛ اسید فولیک، میلی 15گرم؛ نیاسین، میلی 016/0گرم؛ سیانوکوباالمین، میلی 6گرم؛ ریبوفالوین، میلی 3گرم؛ تیامین، میلی 2منادیون، 

  گرم.میلی 250گرم و کولین کلرید، میلی 15
 25/1گرم و ید، میلی 3/0گرم؛ سیلنیم، میلی 16گرم؛ مس، میلی 100گرم؛ روي، میلی 120منگنز،  کرد:جیره مقادیر زیر را تامین میدر هر کیلوگرم  مکمل معدنی 2

  گرممیلی
1 The vitamin premix supplied the following per kilogram of diet: retinyl acetate, 1.5 mg; cholecalciferol, 0.025 mg; 
α-tocopheryl acetate, 20 mg; menadione, 2 mg; thiamine, 3 mg; riboflavin, 6 mg; cyanocobalamin, 0.016 mg; niacin, 
15 mg; folic acid, 1.75 mg; pantothenic acid, 15 mg and choline chloride, 250 mg. 
2 The mineral premix supplied the following per kilogram of diet: Mn, 120 mg; Zn, 100 mg; Cu, 16 mg; Se, 0.3 mg 
and I, 1.25 mg. 

 
  روزگی) 49تا  40دوم ( آزمایشی در دوره پایانی هايجیره مغذي مواد و خوراکی مواد ترکیب -3جدول 

Table 3- The ingredients and chemical composition of experimental diet in second finisher period (40-49d) 
  دیسف انگور خشک تفاله مختلف سطوح يحاو یشیآزما يهارهیج

Experimental diet containing of different levels of grape pomace   اجزاء(%)  
Ingredient (%) 
 15  12    

9  6  3  0  

 ذرت 65.00 61.28 56.94 53.33 48.98 44.64
Corn 

 کنجاله سویا  29.00 29.49  30.12  28.89 27.21  29.52
Soybean meal 

گلوتن ذرتکنجاله   0.10  0.10  0.10 1.59  3.97 2.34  
Corn gluten  meal 

 تفاله انگور  0  3  6 9  12 15
Grape pomace 

 روغن سویا  2.00  2.46  3.24 3.60 4.30 5.00
Soybean oil 

متیونین-ال –دي   0.26 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27  
DL- Methionine 

هیدروکلراید لیزین -ال 0.20 0.20 0.19 0.22 0.22 0.22  
L- Lysine hydrochloride 

تروئونین -ال  0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07  
L- Threonine 

طعام نمک  0.26  0.26  0.26 0.26 0.26 0.27  
Salt 

0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25  
 مکمل ویتامین1
Vitamin permix1 

0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 
 مکمل معدنی2
Mineral permix2 

 جوش شیرین  0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
Sudim bicarbunait 

فسفاتکلسیم  -دي  1.13 1.13 1.13 1.14 1.14 1.14  
Dicalcium phosphate 

 کلسیم کربنات  1.04  0.99  0.94 0.88  0.83 0.78
Calcium Carbonait 

5000 فیتازآنزیم   0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01  
Phytase enzyme 5000 

 ماسه  0.34 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14
Sand 

 جمع 100 100 100 100 100 100
Total 
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   Continuation of Table3                                                                                                                   3ادامه جدول 
 ترکیبات شیمیایی
Chemical composition 

برکیلوگرم)(کیلو کالري  قابل سوخت و ساز انرژي 3100 3100 3100 3100 3100 3100  
Metabolizable energy (Kcal/kg) 

)درصد( کلسیم  0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80  
Calcium (%) 

)درصد( فسفر قابل دسترس  0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40  
Available phosphorous (%) 

)درصد( قابل هضم نیستیس+ نیونیمت 0.75 75 .0 75 .0 75 .0 75 .0 75 .0  
Digestible methionine + cystine (%) 

)درصد(  قابل هضم لیزین  0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96  
Digestible lysine (%) 

)درصد(  ترئونین  قابل هضم 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64  
Digestible threonine 

)درصد(فیبر  3.46 4.22 4.97 5.63 6.26 7.11  
Crude fiber (%) 

گرم؛ میلی 20توکوفریل استات،  -αگرم؛ میلی 025/0کوله کلسیفرول،  ؛گرممیلی 5/1: رتینیل استات، کردجیره مقادیر زیر را تامین میدر هر کیلوگرم  یویتامینمکمل  1
گرم؛ اسید میلی 75/1اسید فولیک،  گرم؛میلی 15گرم؛ نیاسین، میلی 016/0گرم؛ سیانوکوباالمین، میلی 6گرم؛ ریبوفالوین، میلی 3گرم؛ تیامین، میلی 2منادیون، 

  گرم.میلی 250گرم و کولین کلرید، میلی 15پانتوتنیک، 
گرم و ید، میلی 3/0گرم؛ سیلنیم، میلی 16گرم؛ مس، میلی 100گرم؛ روي، میلی 120منگنز،  کرد:جیره مقادیر زیر را تامین میدر هر کیلوگرم  مکمل معدنی 2

  گرممیلی 25/1
1 The vitamin premix supplied the following per kilogram of diet: retinyl acetate, 1.5 mg; cholecalciferol, 0.025 
mg; α-tocopheryl acetate, 20 mg; menadione, 2 mg; thiamine, 3 mg; riboflavin, 6 mg; cyanocobalamin, 0.016 
mg; niacin, 15 mg; folic acid, 1.75 mg; pantothenic acid, 15 mg and choline chloride, 250 mg. 
2 The mineral premix supplied the following per kilogram of diet: Mn, 120 mg; Zn, 100 mg; Cu, 16 mg; Se, 0.3 
mg and I, 1.25 mg. 

  
 بحث و جینتا

 الهتف سوخت و ساز ي قابلانرژارزیابی ترکیبات شیمیایی و 
  انگور

درجدول  دانهیب دیتفاله خشک انگورسفتقریبی  شیمیایی باتیترک
 خام و بریخام، ف یخام، چرب نیپروتئ نیانگیاست. م شده ارائه 4

درصد  86/5 و 85/26، 92/4، 13/7 بیتفاله انگوربه ترتخام خاکستر
 اي ازمقادیر سایر محققینآمده دراین مطالعه تا اندازهمقادیر بدست بود. 

ها مقادیر پروتئین خام، چربی خام و فیبر تر بود؛ بطوریکه آن) پایین9(
درصد گزارش کردند.  2/30و   7،  94/8خام تفاله انگور را به ترتیب 

 نظر هبمقدار فیبرخام و چربی خام در تفاله انگور این محققین باالست. 
 قشن آنی و فیبرخام چرب زانیم در تفاله، در انگور هسته وجود رسدیم

 االياستفاده از سطوح ب تیمحدود سبب باال بریف يمحتوا .باشد داشته
آن  يو اجزا خامبریمقدار ف ).10( شودیم وریط رهیج درتفاله انگور 

 وهیم یدگیو مرحله رسانگور، وجود یا عدم وجود هسته  به رقم یبستگ
 کاهش سرعت عبور خوراكو رهیج يانرژ شدنقیرق باالسبب بریدارد. ف

 یمصرف مقدارخوراك کاهش موجب جهینت ازدستگاه گوارش شده در

  ). 15( شودیم
 میو پتاس میزیفسفر، من م،یکلسرینظ یعناصر معدن زانیم نیانگیم
مطالعه دیگري میانگین درصد بود.  16/1و 46/0، 26/0، 58/0 بیبه ترت

و در  )7درصد ( 3/0و 5/0و فسفر تفاله انگور را به ترتیب مقادیرکلسیم 
) گزارش کردند که تا حدودي با 9درصد ( 29/0و  52/0جایی دیگر 

تفاله انگور در حدود  خاکسترخام نتایج مطالعه حاضر همخوانی دارد.
تا حدودي از مقادیر بدست آمده از مطالعات پیشین  درصد است که 86/5

محتواي  یماده خوراک نیا دهدیمنشان ) باالتر است و 9درصد،  26/3(
اله تف ییایمیش بیترک بر که یعوامل جمله از .مواد معدنی باالیی دارد

 ،یمیاقل طیانگور، شرا ياباشند، تنوع گونه رگذاریتأث توانندیانگور م
 ی. حت)10( هستند ییایمیش يخاك مزرعه و مصرف کودها يزیحاصلخ

 گریبه سال د یاز سال گونه کی ییایمیش بیکتر يممکن است اجزا
در  یاهیگ عاتیاستفاده از ضا صورت در است الزم ،نیبنابرا؛ کند رییتغ

 نییعها تآن ییایمیش بیترک حتماً ،وریط رهیخصوص در جه ب ادیحجم ز
محققین معتقدند که روش آبگیري، واریته انگور، مراحل رسیدگی  شود.

و شرایط نگهداري قبل از مصرف بر ترکیبات شیمیایی تفاله انگور تأثیر 
  ).25دارد (
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  هاي تفاله انگور (درصد)ترکیبات شیمیایی نمونه -4جدول 
Table 4- Chemical composition of grape pomac in different parts (%)  

1SEM میانگین  
Mean 

  4کارگاه 
Part 4(n=5) 

  3کارگاه
Part 3(n=5) 

  2کارگاه
Part 2(n=5) 

  1کارگاه 
Part 1(n=5) 

  موارد
Items  

  ماده خشک  92.95±1.22  92.34±1.06 93.54±1.45 92.14±1.85 92.74 1.06
Dry matter  

  ماده آلی 94.31±1.77 95.12±1.68 94.81±1.26 94.26±1.35 94.62 1.51
Organic Matter 

  پروتئین خام 8.12±0.85 6.84±0.78 6.54±0.34 7.05±0.72 7.13 0.63
Crude Protein  

0.20 4.92 5.68±0.24 4.78±0.14 4.71±0.28 4.54±0.15 
  چربی خام
Ether extract 

  خاکستر خام 5.71±0.26 6.19±0.19 5.61±0.14 5.93±0.54 5.86 0.28
Ash  

  فیبر خام 28.13±0.43 26.73±0.32 26.43±0.26 26.14±0.37 26.85  1.33
Crude fiber  

  مواد عاري از ازت 47.11±1.36 48.71±2.43 50.18±1.15 47.34±1.38 48.33 1.75
Nitrogen Free extract 

0.04 0.58 0.56±0.02 0.61±0.09 0.59±0.03 0.57±0.05 
 کلسیم
Calsium  

  فسفر 0.25±0.03 0.26±0.01 0.27±0.07 0.29±0.02 0.26 0.03
Phosphorous  

0.03 0.46 0.39±0.03 0.51±0.06 0.49±0.04 0.47±0.02 
  منیزیم
Magnezioum  

  پتاسیم 1.21±0.11 1.19±0.18 1.14±0.16 1.09±0.12 1.16 0.14
Potassium  

1SEM .خطاي استاندارد میانگین 
SEM: Standard error of means 1  

  
 الهتف سوخت و ساز ي قابلانرژ نییتع درخصوص یکم مطالعات

 يامحتو نیانگیم حاضر شیآزما در. است گرفته انجام وریط در انگور
 یعنی تفاله انگور سوخت و ساز ي قابلمختلف انرژ انواعخام و  يانرژ

TME، TMEn، AME وAMEn 75/3371 برابر بیبه ترت، 
 لوگرمیدرک يلوکالریک13/1526و63/1527، 02/2221، 58/2233

انرژي خام تفاله انگور  زانیم یپژوهش . در)5 جدولحاصل شد (
برابر با  بیترتآن به  TMEnو  TMEو  63/4397
و  19/2642آن به ترتیب  AMEnو  AMEو 83/1839و14/1844
که درهمه موارد از  )9( شد گزارش لوگرمیدرک يلوکالریک08/2641

اي دیگر در مطالعه مقادیر بدست آمده در آزمایش حاضر باالتر است.
فیبر خام و پروتئین خام تفاله انگور قرمز (شامل دانه، پالپ، پوسته و 

 درصد و انرژي خام و انرژي قابل سوخت 7/13و  38خوشه) به ترتیب 
کیلوکالري 1305و  2690و ساز تصحیح شده براي ازت آن به  ترتیب 

برکیلوگرم محاسبه شد که درخصوص فیبر و پروتئین خام از نتایج 

آزمایش حاضر بیشتر و در خصوص انرژي از نتایج آزمایش حاضرکمتر 
). این محققین فیبر باال را دلیلی بر پایین بودن انرژي تفاله 18است (

 کنممدر نتایج آزمایشات مختلف  اختالف نیا لیدل). 18( انگور دانستند
. دباش يفرآور روش و هسته وجود عدم ای وجود انگور، رقم علت به است

 جهینت در، شودینم انجام طورکامل به يریآبگ چون یسنت يهاروش در
 ماند،یم یباق انگور تفاله در موجود محلول يقندها از يشتریب بخش
 روش هب شده دیتول انگور تفاله از شتریب آن يانرژ يمحتوا ،نیبنابرا
 لیدل هب دیانگورسف تفاله در يانرژ مقدار که شدهگزارش. است یصنعت
کمتر، باالتر از تفاله انگور  برخامیف و شتریب محلول يقندها وجود

 ستخراجا از پس انگور تفاله دادکه نشانتحقیقی  جینتا ).15قرمزاست (
 است که گلوکز و فروکتوز يقند باتیدرصد ترک54/14يحاو وهیم آب

 وجود علت به دارهسته انگورارقام تفاله .آنها هستند نیترمهم
 تندهس يشتریب يانرژ مقدار يحاو آنها، درهسته یچرب يشتریمقدارب

)18.( 
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  برکیلوگرم ماده خشک)(کیلوکالري محتواي انواع انرژي تفاله انگور  -5جدول 
Table 5- The energy content of grape pomace (Kcal/kg DM) 

سوخت و انرژي قابل 
تصحیح  حقیقی ساز

   شده براي ازت
4TMEn  

سوخت و انرژي قابل 
   حقیقی ساز
3TME  

سوخت و انرژي قابل 
تصحیح  ظاهري ساز

  شده براي ازت
2AMEn 

سوخت و انرژي قابل 
  ظاهري ساز
1AME  

  انرژي خام
Gross energy  Items 

  تفاله انگور 3371.75  1527.63 1526.13 2223.58  2221.02
Grape pomace 

  خطاي استاندارد میانگین 177.25 38.33 31.28 63.08 59.10
5SEM 

AME: apparent metabolizable energy, 1 
2 AMEn: apparent metabolizable energy corrected for nitrogen, 
3 AME: apparent metabolizable energy, 
4 AMEn: apparent metabolizable energy corrected for nitrogen. 
5 SEM: Standard error of means 

 
  يعملکرد صفات
-جوجه يعملکرد صفات بر دیانگورسف تفاله متفاوت سطوح ریتأث

 يهادوره در بدن، وزن شیافزا. است شده ارائه 6 جدول در یگوشت يها
 طوحس از استفاده ریتأث تحت دوره کل و، پایانی اول، پایانی دوم رشد

به هنگام روزگی)  24تا  11( رشد. در دوره قرارگرفت انگور تفاله مختلف
وزن بدن نسبت  شیافزا، درصد تفاله انگور15و 12 ،9 استفاده از سطوح

 39تا  25پایانی اول (دوره  . در)P˂ 05/0( افتیسطوح کاهش سایر به 
سطوح مختلف تفاله  وزن بدن به هنگام استفاده از شیافزاروزگی)، 
 شیزااف ینشتریکه ب یبه صورت افتیکاهش  یصورت خط انگور به

دریافت کننده جیره  گروه درمقدار آن  نیکمتر شاهد و گروهوزن بدن در
در دوره پایانی . )P˂05/0( دیگرد مشاهدهانگور درصد تفاله  15حاوي 
سطوح مختلف  ریتأثروزگی)، افزایش وزن بدن تحت  49تا  40دوم (

 شیافزاروزگی)،  49تا  11(کل دوره پرورش  درتفاله انگور قرار نگرفت. 
بصورت خطی با افزایش سطوح تفاله انگور در جیره، کاهش  وزن بدن

یافت، بطوریکه بیشترین افزایش وزن در تیمار شاهد و کمترین افزایش 
درصد جایگزینی مشاهده گردید. در این دوره،  15وزن در تیمار حاوي 

ر داري با یکدیگدرصد جایگزینی تفاوتی آماري معنی 9و  6، 3سطوح 
هاي گوشتی تنها در دوره پایانی دوم و فی جوجهخوراك مصر نداشتند.

درصد تفاله انگور نسبت به شاهد و سطح  15به هنگام استفاده از سطح 
هاي پرورشی، خوراك ). در سایر دورهP˂ 05/0درصد کاهش یافت ( 3

استفاده از سطوح مختلف تفاله انگور قرار نگرفت.  ریتأثمصرفی تحت 
 وربه هنگام استفاده از تفاله انگ یشتگو يهاخوراك جوجه لیتبد بیضر
وره دطی قرارگرفت.  ریتأثوکل دوره تحت  ، پایانی اولرشد يهادوره در

درصد تفاله انگور  15خوراك با مصرف  لیتبد بیضر نیباالتر رشد
اهد سطوح با ش ریسا نیب يامالحظه به دست آمد و تفاوت قابل رهیدرج

ه خوراك ب لیتبد بیکل دوره ضرپایانی اول و دوره طی وجود نداشت. 
 يداریصورت معندرصد تفاله انگور به 15و 12سطوح  هنگام استفاده از

 نیا است که در یدرحال نیا)؛ و P˂ 05/0( سطوح بود ریسا از باالتر

وجود  يداریدرصد تفاله تفاوت معن 9و  6، 3 صفر، سطوح نیها بدوره
تفاله  ي ازدرصد 15 و 12 حاضر استفاده از سطوح قیتحق نداشت. در

 بیضر شیباعث کاهش وزن زنده، مصرف خوراك و افزا دیسف انگور
براي دوره آغازین  گرید نیمحقق جیخوراك شد که با نتا لیتبد

میزان باالي ترکیبات  احتماالً ).10دارد ( یهمخوان هاي گوشتیجوجه
ه است دش ییغذا بازده کاهش سبب انگور تفالهموجود در  بریف وی فنول

 وارهیکات درح بر بریو ف یفنول باتیترک یکیاثرات تحر به دلیل. )10، 9(
در بررسی  .)10( ابدییکاهش م يهضم و جذب مواد مغذ ندیروده، فرآ

 به ها،جوجه رشد عملکرد کاهش، احتماالًمروري نشان داده شده است 
و  رمقادیر باالي فیب جهینت در ،الهتف سطوح باالي از استفاده هنگام

غلظت است گزارش شده  ).7هاي آن، از جمله تانن آن باشد (نلفیپل
 فعال لیدروکسیه هايهگرو نیب واکنش سبب رهیدرج هانلفیپل يباال

 هانلفیپل هايسکمپلک لیتشک و هانیپروتئ لیکربن گروه باها نلفیپل
ن و پروتئی هضمقابلیت  جهینت درو  شده روده در موجود نیپروتئ با

گزارش شده است سطوح باالي . )20( دیابیماسیدهاي آمینه کاهش 
دیواره سلولی لیگنینی شده و نیز محتواي تانن باالي تفاله انگور، از 

اي مهمترین عوامل محدود کننده استفاده آن در جیره حیوانات تک معده
، 5/1ح نشان داده شد که استفاده از سطودیگر اي در مطالعه). 7هستند (

اري بر دمعنی ریتأثهاي گوشتی درصد تفاله انگور در جیره جوجه 6و  3
). این محققین معتقد بودند که در این سطوح 6عملکرد نداشت (

ه حدي فنلی و تانن متراکم تفاله بمصرفی، احتماال مقادیر ترکیبات پلی
  ).6نبوده تا بتواند اثرات منفی بر عملکرد داشته باشد (

یج مطالعه حاضرکه مصرف خوراك در دوره پایانی دوم و مشابه نتا
 باتیرکت و تانن که ه شده استداد نشانبا افزایش تفاله کاهش یافت، 

 دنشویم خوراك مصرف وکاهش اشتها لیتعد باعث انگور تفاله یفنول
راستا با نتایج آزمایش حاضر نشان داده شده است که استفاده . هم)29(

برخی درصد) به دلیل دارا بودن  5/4از سطوح باالي تفاله انگور قرمز (
اي همانند تانن، باعث کاهش اشتها و کاهش از عوامل ضد تغذیه
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دیگري  قیتحق جینتا ).18شود (مصرف خوراك در مرغ تخم گذار، می
 یتگوش يهاجوجه رهیج به یداد که افزودن اسانس مرزه خوزستان نشان
به خصوص کارواکرول (به علت مزه تلخ  یفنول باتیترکوجود  لیبه دل

ها و مصرف اهش اشتک باعث يمرکز یعصب ستمیس بر ریتأث و تند آن) با
ر منفی ب ریتأثهاي با فیبر باال ممکن است جیره ).4( شودیمخوراك 

عملکرد داشته باشند. مشخص شده است که میزان فیبر باال در جیره 

) و از این 8باعث افزایش نرخ عبور محتویات دستگاه گوارش شده (
گردد طریق باعث کاهش انرژي قابل سوخت و ساز واقعی جیره می

هاي اپیتلیال و افزایش ترشح مخاط ). فیبر باال باعث ریزش سلول22(
وده شده و در نتیجه آن اتالف اسیدهاي آمینه درون زادي را به داخل ر

  ). 21در پی خواهد داشت (

 
  1هاي گوشتیسطوح مختلف تفاله انگور بر عملکرد جوجه ریتأث -6جدول 

1on broiler performance evels of grape pomaceEffect of different l -Table 6  

 سطوح تفاله انگور    
Levels of grape pomace 

 

Value-P  2SEM 15  12 9 6 3  0  Items   
 وزن بدن(گرم)افزایش 

Weight gain(gr)  
˂0.01  2.24  b454.6 b456.0 b463.0 a479.6 a480.8 a480.0 ) روزگی) 24تا  11دوره رشد  

Grower (11-24 d)  
˂0.01  17.34  d602.4  cd617.5  bcd695.8  abc733.7  ab757.0   a819.2  ) روزگی)  39تا 25دوره پایانی اول  

Finisher 1 (25-39 d)  
  روزگی)  49تا 40دوره پایانی دوم (  1208.0  1211.6  1212.0  1115.4  1130.0  1126.2  13.25  0.13

Finisher 2 (40-49 d) 

˂0.01  26.20  c2183.2  c2203.5  bc2311.3  ab2425.3  ab2449.4  a2507.2  ) روزگی)  49تا  11کل دوره  
Total priod (11-49 d)  

  مصرف خوراك (گرم)
Feed intake(g)  

  روزگی) 24تا  11دوره رشد (  767.4  742.5  722.4  797.0  807.8  841.7  14.11  0.13
Grower (11-24 d)  

  روزگی)  39تا 25دوره پایانی اول (  1228.6  1236.2  1227.8  1245.6  1236.2  1211.0  5.10  0.53
Finisher 1 (25-39 d)  

˂0.01 13.62  b2195.0  ab2203.8  ab2251.4  ab2286.0  a2324.2  a2337.2  ) روزگی)  49تا 40دوره پایانی دوم  
Finisher 2 (40-49 d) 

  روزگی)  49تا  11کل دوره (  4333.2  4302.9  4236.2  4294.0  4247.8  4247.7  16.38  0.49
Total priod (11-49 d)  

  (گرم/گرم)  ضریب تبدیل خوراك
Feed conversion ratio (gr:gr)  

˂0.01  0.03  a1. 85  ab1.77  ab1.72  b1.51  b1.55  ab1. 60  ) روزگی) 24تا  11دوره رشد  
Grower (11-24 d)  

˂0.01  0.04  a2.02  a2.01  ab1. 80  b1.69  b1.64  b1.51  ) روزگی)  39تا 25دوره پایانی اول  
Finisher 1 (25-39 d)  

  روزگی)  49تا 40دوره پایانی دوم (  1.95  1.92  1.89  1.95  1.95  1.96  0.02 0.93
Finisher 2 (40-49 d) 

˂0.01  0.02  a1.95  a1.93  b1.86  b 1.75  b1.76  b1.73  ) روزگی)  49تا  11کل دوره  
Total priod (11-49 d)  

  ).P˂ 05/0دار هستند (مشابه در هر سطر نشانگر وجود اختالف معنیحروف غیر1
  استاندارد میانگینخطاي  2

1 Means in the same row with different superscripts differ significantly (P˂0.05) 
SEM: Standard error of means 2 

 
  الشه اتیخصوص

 ياهاندامنیز الشه و  يبر وزن نسبی اجزاآزمایشی تیمارهاي  اثر
 چربی محوطه شکمینشان داده شده است. درصد  7 جدول گوارشی در

 شیافزا قرارگرفت و با سطوح مختلف تفاله انگور استفاده از ریتأثتحت 
 ، رانالشه ی. وزن نسب)P˂ 05/0( افتیکاهش  ،سطح استفاده از تفاله

 و کبد ی. وزن نسبندتفاله قرار نگرفت استفاده از ریتأثتحت  نهیو س
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 شیافزا رهیج در سطوح مختلف تفاله انگور به هنگام استفاده از پانکراس
 مقدار نیکمتر درصد و 15 ماریت در ریمقاد نیشتریکه ب يطور به افتندی

   .)P˂ 05/0( دیگروه شاهد مشاهده گرد در
کاهش نسبی چربی محوطه شکمی احتماالً بخاطر کاهش هضم و 

ها) بواسطه حضور کربوهیدراتجذب مواد مغذي (پروتئین، لیپید و 
ترکیبات فنلی و فیبر باال در سطوح باالي استفاده از تفاله انگور باشد. 

ها بخصوص تانن متراکم با ایجاد فنلمحققین معتقدند پلی
هاي موجود در در دستگاه گوارش هاي نامحلول با پروتئینکمپلکس

-لفا، لیپاز و اهاي گوارشی از جمله تریپسینفعالیت تعدادي از آنزیم
). وزن نسبی کبد 20، 6کند (آمیالز را در شرایط آزمایشگاهی مهار می

 نظر هببه هنگام استفاده از سطوح باالي تفاله انگور افزایش یافت. 
 تیعالف شیافزا باعث انگور تفاله در موجود یفنول باتیترک رسدیم

شان داده شده ن. یافته است تغییر هاآن وزن جهینت در شده کبد یکیمتابول
هاي درصد تفاله انگور در جیره جوجه 10است به هنگام استفاده از 

یابد گوشتی غلظت آنزیم اسپارتات آمینو ترانسفراز پالسما افزایش می
هاي کبدي بیانگر ). این محققین معتقد بودند افزایش آنزیم10(

هاي داخل سلولی ) که در نتیجه آن آنزیم10هاي کبدي است (آسیب

). با افزایش سطح تفاله انگور در 16اند (به فضاي بین سلولی وارد شده
جیره وزن نسبی پانکراس نیز افزایش یافته است. افزایش وزن نسبی 

هاي مترشحه آن پانکراس احتماال به خاطر غیر فعال شدن آنزیم
وجود در آمیالز با ترکیبات پلی فنلی م-بخصوص تریپسین، لیپاز و آلفا

) . نشان داده شده است فرایند حرارتی دانه کامل سویا 6باشد (تفاله می
تریپسین موجود در آن و کاهش اندازه پانکراس اثر کردن آنتیباعث بی

افزودن  نیهمچن). 26گردد (نسبت به تیمارهاي بدون فرایند حرارتی می
 يباال ربیف احتماالد. سکوم شطول  شیباعث افزا رهیتفاله انگور به ج

 دستگاه مختلف يبخشها طول شیافزا باعث انگور درتفاله موجود
حاضر، نشان  قیتحق جیاز نتا یموافق با بخش ).1( است شده گوارش

 يهاجوجه رهیجدرصد به  10 تا سطح داده شد، افزودن تفاله انگور
 زا کی هر وزن و الشه درصد يرو بر(با و بدون آنزیم تاناز)  یگوشت
اي نشان همچنین در مطالعه ).10( ندارد يداریمعن ریتأث الشه ياجزا

درصد تفاله انگور در جیره  6و  3، 5/1داده شد که استفاده از سطوح 
داري بر وزن نسبی کبد، پانکراس، طحال معنی ریتأثهاي گوشتی جوجه

و طول دوازدهه، ژژنوم، ایلئوم و روده کور نداشت. همچنین وزن نسبی 
له نسبت به گروه شاهد افزایش درصد تفا 5/1چربی شکمی در سطح 

  ). 6یافت ولی تفاوتی باسایر سطوح تفاله نداشت (
  

  1روزگی 49در سن  هاي گوشتیبر خصوصیات الشه جوجه سطوح مختلف تفاله انگور ریتأث -7جدول 
1at 49 days of age charactristics of broiler chickensffect of different levels of grape pomace on carcass E -Table 7 

  سطوح تفاله انگور    
Levels of grape pomace 

  

P-Value 1SEM 15 12 9 6 3 0 Items 

 (درصد)الشه   68.90  67.18  67.56  67.52  67.74  68.77  0.24  0.18
Carcass (%)  

  (درصد)سینه   38.07  38.14  38.83  37.77  37.91  37.72  0.22  0.86
Breast (%)  

  (درصد)ران   29.63  29.35  28.92  28.45  27.92  27.57  0.28  0.32
Thigh (%)  

˂0.01  0.09  a 4.64  ab4.44  b4.22  c3.93  cd3.69  d3.40   (درصد)کبد  
Liver (%)  

0.03  0.01  a0.46  ab0.45  ab0.43  b0.41  ab0.39  b0.37   (درصد)پانکراس  
Pancras (%)  

0.05  0.04  b3.60  ab3.83  ab3.92  a 4.08  a3.95  a4.01   (درصد)چربی محوطه شکمی  
Abdominal fat (%)  

0.83  0.42  176.8  176.4  176.2  175.1  175.9  174.7 
 (سانتی متر) کوچک طول روده

Length of small 
intestine (cm)  

0.04 0.19  a 39.68  b 38.35  b 38.30  b 37.14  b37.01  b37.73  (سانتی متر) طول سکوم  
Length of ceca (cm)  

  ).P˂ 05/0دار هستند (مشابه در هر سطر نشانگر وجود اختالف معنیحروف غیر1
  خطاي استاندارد میانگین 2

1 Means in the same row with different superscripts differ significantly (P˂0.05) 
SEM: Standard error of means 2 
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  خون سرم بیوشیمیایی هايشاخص
 در ونخ سرم بیوشیمیایی هايشاخص بر یشیآزما يمارهایت ریتأث
 ودنافز که داد نشان حاضر شیآزما نتایج. است شده داده نشان 8 جدول
 گلوکز، غلظت کاهش باعث دیسف انگور تفاله مختلف سطوح

 شیافزا ولسیم و ک باال یچگال با نیپوپروتئیل کلسترول، د،یسریگليتر
غلظت . )P˂ 05/0( سرم خون شد نییپا یچگال با نیپوپروتئیل غلظت

. کاهش قرار نگرفت ریتأثپروتئین کل، اسید اوریک و فسفر خون تحت 
غلظت گلوکز در سطوح باالي تفاله احتماالً مربوط به کاهش هضم 

هاي جیره بواسطه ترکیبات فنلی و نیز فیبر باالي تفاله کربوهیدرات
) نشان 14). موافق با نتایج آزمایش حاضر حاجتی و همکاران (6باشد (

 450و  300، 150دادند که به هنگام استفاده از عصاره هسته انگور (
هاي گوشتی، غلظت گلوکز سرم گرم بر کیلوگرم) در جیره جوجهمیلی

این محققین معتقد بودند فالونوییدها یا ترکیبات گیاهی یابد. کاهش می

). 14وند (شبا سطوح باالي فالونوییدي مانع بازجذب گلوکز از کلیه می
نگور امغایر با نتایج آزمایش حاضر گزارش شده است که افزودن تفاله 

 نکهیا زمیمکان). 10(ي برغلظت گلوکز خون ندارد ریتأثدرصد  10تا 
 يماپالس يهایچرب کاهش سبب رهیج به انگور تفاله افزودن چگونه
 ددادن نشان نیمحقق. است نشده مشخص یبخوب هنوز، شودیم خون

 لیدروکسیه -3 تیفعال کاهش با آنها یفرع محصوالت و اهانیگ که
 نتتازس کلسترول میآنز تیفعال مهار و آ میکوآنز-لریگلوتا-لیمت -3

). 15( شوندیم خون کلسترولغلظت  و یچرب ساخت کاهش باعث
نشان دادند که استفاده از پودر سیر در تغذیه ) 19(نعمتی و محمدي 

مرغان تخمگذار باعث کاهش کلسترول سرم خون گردید. همچنین 
موافق با بخشهایی از نتایج آزمایش حاضر نشان داده شد که به هنگام 

هاي گوشتی، درصد تفاله انگور در جیره جوجه 10و  5/7، 5استفاده از 
تغییري نکرد ولی غلظت  غلظت پروتئین کل و اسید اوریک سرم

  ).11(گلیسرید سرم در تمامی سطوح کاهش یافت تري
  

  1هاي گوشتی (میلی گرم بر دسی لیتر سرم)هاي بیوشیمیایی سرم خون جوجهسطوح مختلف تفاله انگور بر فراسنجه ریتأث -8جدول 
1(mg/dl) on blood biochemical parameters of broiler chickens of grape pomace levelsffect of different E -Table 8  

  سطوح تفاله انگور    
Levels of grape pomace 

 

P-Value 2SEM 15 12 9 6 3 0 Items 

  کل پروتئین 5.12 5.36 5.27 5.58 5.53 5.31 1.69 0.67
Total protein 

  اسید اوریک 4.45 4.17 4.28 4.25 4.19 4.17 0.07 0.89
Uric acid 

˂0.01 1.66 d106.6 d109.8 cd114.6 bc120.4 b122.4 a129.4 کلسترول 
Cholesterol  

˂0.01 1.76 d196.4 c206.0 c208.6 bc209.8 ab217.4 a219.4 گلوکز  
Glucose  

˂0.01 2.44 d63.2 d64.0 dc70.6 bc76.0 b82.2 a96.2 گلیسریدتري  
Triglyceride  

˂0.01 1.41 d53.1 cd53.7 bcd58.8 abc61.7 ab64.5 a68.4 لیپوپروتئین با چگالی باال  
3HDL  

˂0.01 0.14 a19.8  ab19.1  b17.8  b18.5  b18.4  b18.4  نلیپوپروتئین با چگالی پایی  
4LDL  

0.04 0.06 b7.79 b7.83 ab7.78 ab7.90 a8.23 a8.25 کلسیم  
Ca  

  فسفر 3.12 2.69 2.93 2.88 2.56 2.82 0.12 0.51
p  

  ).P˂ 05/0دار هستند (مشابه در هر سطر نشانگر وجود اختالف معنیحروف غیر1
  خطاي استاندارد میانگین 2

1 Means in the same row with different superscripts differ significantly (P˂0.05) 
SEM: Standard error of means 2 

lipoproteinHDL: High density  3 
LDL: Low density lipoprotein4   

  
در سطح  باال یچگال با نیپوپروتئیلهمچنین در این مطالعه غلظت 

اهش پایین در همه سطوح ک یچگال با نیپوپروتئیلدرصد افزایش و  10
آزمایش  جینتادر راستاي  ).11بود (یافت که مغایر با نتایج آزمایش حاضر 

 نگورا تفاله هسته عصاره افزودن کهشد  هداد نشان یقیتحقدر  حاضر
 شکاهباعث  یگوشت يهاجوجه رهیج به لوگرمیک در گرم 5/2 مقدار به

 نشان يگریدتحقیق  جینتا ).12( شودیم خونسرم  کلسترول غلظت
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 باعث یگوشت هايعصاره هسته انگور به جیره جوجه افزودن که داد
و افزایش  هاي با چگالی پایینلیپوپروتئین و دیسریگليتر غلظتکاهش 

در ارتباط با  ).14( دیگرد خونهاي با چگالی باالي غلظت لیپوپروتئین
دي ها اطالعات زیاها بر سوخت و ساز چربیفنلمکانیسم فعالیت پلی

هاي متراکم با در درسترس نیست. نشان داده شده است که تانن
و کلسترول اتصال برقرار کرده و باعث کاهش جذب  هاي صفراوينمک

). در آزمایش حاضر غلظت کلسیم 6آنها و حضور در فضوالت می شوند (
خون در سطوح باالي استفاده از تفاله انگور کاهش یافت. افزایش سطح 

هاي با سطوح باالي تفاله (به منظور روغن گیاهی استفاده شده در جیره
ها) از یک طرف و کاهش هضم و جذب سازي انرژي جیرههمسان

) از طرف دیگر، احتماال باعث 6لیپیدها بواسطه کم شدن فعالیت لیپاز (
دفع چربی جیره بصورت ترکیب با کلسیم شده (تشکیل صابون) و جذب 

همچنین نشان داده شده است که تانن کلسیم کاهش یافته است. 

تواند با مواد ) و می29موجود در تفاله انگور در سطوح باال سمی بوده (
  ).17معدنی باند شود (

  
  یکل يریگجهینت

یزان م که دهندیم نشان حاضرحاصل از آزمایش  جینتا یطورکل به
فیبر خام تفاله انگور سفید باال و سطح پروتئین خام آن پایین است. 
انرژي قابل سوخت و ساز ظاهري و حقیقی تفاله انگور به ترتیب 

 انگور خشک تفاله باشد. استفاده ازکیلوکالري می 58/2223و  63/1527
منفی بر ضریب تبدیل  ریتأث در جیره غذایی درصد 9سطح تا  دیسف

نداشت اما در سطوح باالتر سبب کاهش  وجه هاي گوشتیغذایی ج
 افزایش وزن شد. 
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Introduction One of the most important challenges in poultry industry is supplying of feedstuff. The 

international prices of this feedstuff have increased the costs of poultry production, and therefore, reduced 
marketing margins. Additionally, due to the high amount of wastes from the agricultural sector and food industry, 
proper management of these resources and identifying the nutritional value, makes it possible to produce cheap 
and suitable ingredients for poultry which are not competitive with human food. Grapes (Vitis vinifera L.) are one 
of the largest fruit crop in Iran with annual production of 2.5 million metric tons. Grape pomace (GP) is a by-
product of grape processing for ethanol, fruit juice and vinegar production and including stems, skins, seeds and 
peels and these residues are about 20-25% of the weight of the original grape. Considerable production of this by-
product encourages animal nutritionists to study its nutritive value. It has shown that GP has about 8-13 % crude 
protein (CP), 6.2-8.4 % ether extract (EE) and 22.3-36.8 % crude fiber (CF) and 2642.19 kcal/kg apparent 
metabolizable energy (AME). Grape skins and seeds are rich sources of flavonoids. Studies have shown flavonoids 
have the capacity to act as powerful antioxidants by scavenging free radicals and terminating oxidative reactions. 
Also, phenolic component of grapes have shown inhibitory effect on bacteria. It was reported that inclusion of up 
to 10% GP in diets did not adversely affect broiler chickens’ performance and improved their antioxidant and 
immune responses. 

Materials and Methods Two independent experiments were conducted to determine the nutritional value and 
metabolizable energy of GP and study its effect on performance of broiler chicken. In the first experiment, AOAC 
method (3) was used for determination of proximate analysis of GP. Forced feeding method was used for 
determination of GP metabolizable energy. In the second experiment, a total of 450, one day old broiler chicks 
(Ross -308 strain) were used in a completely randomized design with six treatments, five replicates and 15 birds 
per replicate. Experimental treatments were the levels of 0 (control, basal diet, based on corn and soybean meal), 
3, 6, 9, 12, and 15 % of GP included to basal diet. The diets were in mash form and formulated according to Ross 
-308 strain recommendations. Feed and water were provided ad libitum during the experiment. All broilers fed 
same diet in stater period (1-10 d of age) and turned to experimental diets from day 11. Feed intake (FI), body 
weight gain (BWG) and feed conversion ratio (FCR) of birds in each pen was recorded weekly and calculated for 
grower (11-24 d), finisher 1 (25–39 d), finisher 2 (40-49 d)  and total periods (11-49 d) for each bird. On day 49, 
one chick per replicate was slaughtered after 5 hours starvation and carcass characteristics were determined. At 
the end of experiment (49 d), blood samples were collected from one bird per replicate to determine blood 
biochemical characteristics. 
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Results and Discussion The results of this experiment showed that the GP contains about 7.13% CP, 4.92 % 
EE, 26.85 % CF and 5.86 % ash. Its gross energy and different terms of metabolizable energy such as AME, 
AMEn, TME and TMEn were 3371.75, 2223.58, 2221.04, 1527.63 and 1526.13 kcal/kg DM respectively. In 
biological part of experiment, and in total period, broiler BWG was decreased and FCR was increased when higher 
levels of GP (12 and 15%) were added to their diets in comparison with control. It was reported that GP contains 
high level of fiber and polymeric polyphenols as procyanidins could be bound and precipitated both dietary and 
endogenous proteins, and negatively affected poultry performance. Also, it was reported that GP tannins have 
adverse effects on nutrient utilization, and are toxic at high intake levels, due to their ability to bind proteins, 
minerals and carbohydrates. Relative weight of abdominal fat was decreased when high level of (15 %) GP used 
in broiler diet (P<0.05). The reduction in relative weight of thighs and abdominal fat, is probably due to reduced 
digestion and absorption of nutrients. It was indicated that polyphenols (specially condensed tannin) are able to 
inhibit a range of enzymes including α-amylase, α-glucosidase, lipase and trypsin activity, therefore the digestion 
of charbohydrate, lipid and protein were adversely affected. Blood serum concentration of triglyceride, cholesterol 
and HDL were decreased and LDL concentration was increased when GP levels were increased in broiler diets 
(P<0.05). The mechanism by which dietary GP supplements affect the concentrations of plasma lipids is not fully 
understood. However, it was showed that herbs and herbal products induce hypocholesterolemic effects by 
reducing the activity of 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA reductase, the rate limiting enzyme in cholesterol 
synthesis. 

Conclusion In conclusion, the results of the present experiment shows that the crude fiber content of grape 
pomace is high and its crude protein content is low. Due to the high level of fiber content of grape pomace, its 
metabolizable energy is relatively low (1527.63 kcal/kg DM). Inclusion of up to 9% grape pomace in broiler diets 
had no negative effect on feed conversion ratio. Although, broiler performance, was depressed by dietary inclusion 
in higher levels. 
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