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  چکیده

 .اي آنها می باشداستفاد از محصوالت فرعی و پسمانده هاي کشاورزي و صنعتی در تغذیه دام مستلزم تعیین ارزش تغذیه

ین تحقیق به منظور تعیین ارزش غذایی سیلوي تفاله وپوسته انار حاصل از کارخانجات تولید آبمیوه انار، بررسی ارزش ا

هاي مختلف به سیلوي تفاله و پوسته انار هاي مختلف تفاله وپوسته انار در سیلو و همچنین اثر افزودنیاي نسبتتغذیه

استفاده شد که از نظر ) Punica granatum L(ار شیشه کپ فردوس در این پژوهش از گونه ان. انجام گرفته است

کارخانه  هاي مورد آزمایش به منظور تهیه سیلو ازبه این منظور نمونه. هاي انار تفاوت داردرماکولوژیکی با دیگر گونهوف

تیمارهاي آزمایشی . آوري و سیلو گردیدجمع جنوبیاز توابع استان خراسان  فردوسشهرستان  انار شرکت نوشین شهد

% 50سیلوي ) 3(پوسته انار  100سیلوي ) 2(تفاله دانه انار  100سیلوي ) 1(شامل تیمار با سه تکرار بودند که  4شامل 

روز در  30بعد از . مالس بود% 5پوسته انار با % 50تفاله دانه، % 50سیلوي ) 4(اوره و % 5پوسته انار با % 50تفاله دانه، 

هاي سیلو خشک شده و ترکیبات شیمیایی آنها شامل ماده و سپس نمونه pHلوها باز شده و بالفاصله دماي آزمایشگاه سی

. سلولز، پروتئین خام، چربی، کلسیم و فسفرتعیین شدندخشک، ماده آلی، خاکستر دیواره سلولی، دیواره سلولی بدون همی

همچنین نتایج حاصل از تیمار . بقیه تیمارها باالتر استمیزان ماده خشک و چربی تیمار اول از صله نشان داد کهانتایج ح

تواند میزان افزودن اوره می ،سوم نشان داد که به دلیل میزان پائین پروتئین خام در تفاله دانه انار بخصوص پوسته آن

  .پروتئین خام این محصوالت فرعی را افزایش دهد و در نتیجه باعث افزایش قابلیت هضم آنها گردد

  

پوسته انار - تفاله دانه -پسمانده هاي کشاورزي: کلیدي کلمات

  

  مقدمه

هاي دامی نظیر شیر و گوشت افزایش فراوانی یافته است، در سالهاي اخیر به دلیل رشد سریع جمعیت، مصرف فرآورده

ن محصوالت و هاي لبنی و پروتئینی به سرعت تامین نشوند جامعه با مشکالت جدي مانند واردات ایچنانچه این فراورده

تولید این محصوالت نیز مستلزم تهیه مواد خوراکی مورد نیاز دام با قیمت . خارج ساختن ارز از کشور مواجه خواهد شد

- درصد هزینه یک واحد دامداري مربوط به هزینه خوراك می 70الی  65واقعیتی که وجود دارد این است که . ارزان است

تع در ایران، عدم تکافوي علوفه مناسب و باال رفتن هزینه تولید یک از چالش هاي باشد و به دلیل فقر کمی و کیفی مرا

به همین منظور متخصصین تغذیه نشخوار به فکر استفاده از محصوالت . روي متخصصین تغذیه دام استاساسی پیش
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ک موثري به دامدار به منظور اند تا شاید به این روش بتوانند کمهاي فرآوري شده در تغذیه دام افتادهفرعی و پسمانده

گیري انار و در این میان استفاده از ضایعات کارخانجات آبمیوه. کاهش هزینه خوراك و صرفه جویی اقتصادي کنند

پوسته انار داراي . رسدکارخانجات رب انار سازي به دلیل حجم انبوه تولید آنها در تغذیه دام امري ضروري به نظر می

اي نسبتا پائینی است به همین دلیل در تغذیه دام جایگاه  چندانی ندارد لذا باید مورد فرآوري رزش تغذیهفیبر باال، تانن و ا

-توان به سیلو سازي و استفاده از افزودنیها، میهاي افزایش ارزش غذایی این ضایعات و پسماندهاز روش. قرار بگیرد

  .هایی مانند اوره و مالس به سیلوي آنها اشاره کرد

  

  واد وروشهام

از توابع استان خراسان  فردوسشهرستان  کارخانه انار شرکت نوشین شهد هاي مورد آزمایش به منظور تهیه سیلو ازنمونه

سانتی متري خرد و سپس  2-5پوسته هاي انار به قطعات . آوري و سیلو گردیدجمع1390در اواخر پائیز سال جنوبی

. کیلوگرمی به مدت یک ماه سیلو شدند 10افزدنی هاي اوره و مالس داخل سطل هاي له هاي انار همراه با اپوسته ها و تف

پوسته % 50تفاله دانه، % 50سیلوي ) 3(پوسته انار  100سیلوي ) 2(تفاله دانه انار  100سیلوي ) 1تیمارهاي آزمایشی شامل 

روز سیلوها در دماي  30بعد از مدت . ودمالس ب% 5پوسته انار با % 50تفاله دانه، % 50سیلوي ) 4(اوره و % 5انار با 

انجام گرفت ) 5(با استفاده از روش پالن و همکاران pHدر ابتدا. باز شدندمنظور تعیین ترکیبات شیمیایی آزمایشگاه به 

درجه سانتیگراد، پروتئین خام از روش  60ساعت در دماي  48ها در آون به مدت سپس بعد از خشک کردن نمونه

، دیواره سلولی و دیواره سلولی بدون همی سلولز از روش )1(تواي خاکستر و ماده آلی با استفاده از روش کجلدال، مح

داده . تعیین گردیدکلسیم نمونه ها به روش تیتراسیون و فسفر نیز به روش اسپکتروفتومتري  ،)6(ون سوست و همکاران 

  .مورد آنالیز قرار گرفتند  SASاستفاده از برنامه  بررسی شدند و در نهایت  بااکسل  با برنامههاي خام ابتدا 

  

  نتایج و بحث

الزم به ذکر است این پژوهش شامل تیمارهاي .(آمده است) 1(نتایج حاصله از تیمارهاي مختلف آزمایشی در جدول 

واره سلولی نشان داده شده است سیلوسازي باعث کاهش دی). دیگري نیز است که در این جدول به آنها اشاره نشده است

  .درصد بیان کردند68میزان دیواره سلولی تفاله دانه انار بدون سیلوسازي را ) 3(می شود زیرا محققان 

  ترکیبات شیمیایی تیمارهاي مختلف آزمایشی - 1- جدول

  ترکیبات شیمیایی

تیمارهاي آزمایشی

SEM
1  23  4  

DM  
b4/38  I9/24e4/34h7/27  10/0

ASH  
d15/3a92/5c68/3c11/409/0  

CP  
b36/10  f7/3  a32/39  d04/10  27/0  

ADF  
abc71/29  ab11/31  ab74/30  ab68/30  19/0  

NDF  
bc19/39  abc8/39  ab82/41  ab98/41  6/0  

pH  
bc19/4  b41/4a47/5c46/0
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Ca
a435/  a42/  a19/  a19/0

p
a039/  J014/  G03/  b037/1

EE
a37/11a8/10  c10  bc32/1014/0

  .دارند) P>05/0(داري در سطح داراي حروف غیر مشابه در هر ردیف از نظر آماري اختالف معنیاعداد 

غنی است، به گونه و از لحاظ میزان تانن ) درصد براساس ماده خشک 6/3(پوسته انار از لحاظ میزان پروتئین فقیر است 

تنها راه . )٣(اي که میزان باالي تانن نیز می تواند منجر به کاهش قابلیت هضم و عدم دسترسی پروتئین توسط دام گردد

همان گونه که در این تحقیق نیز آمده است افزودن افزایش میزان پروتئین پوسته، افزودن اوره به سیلوي پوسته انار است 

درصد براساس ماده خشک افزایش داده  04/10به  7/3میزان پروتئین آن را از انار و تفاله دان آن اوره به سیلوي پوسته 

تائید می کند، زیرا آنها نشان دادند که افزودن ) 1(این داده ها را نتایج تحقیقات انجام شده توسط دیگر محققین . است

 1/4که میزان پروتئین آن ) بدون افزودن اوره(روه شاهد درصد اوره به سیلوي پوسته انار نسبت به گ 5/7و  5، 5/2سطوح 

میزان خاکستر تفاله دانه و به  . درصد بوده است 23و  8/17، 9/11درصد بوده است میزان پروتئین خام آنها به ترتیب، 

تفاله و دانه ها خاکستر این درصد بوده است، این نتایج حاکی از افزایش  92/5و  15/3پوسته انار بدون افزودنی به ترتیب 

نشان دادند که میزان خاکستر تفاله دانه و پوسته بدون عمل سیلوسازي به ) 1(در طی سیلوسازي است زیرا محققین 

، 3/19، 8/5پوسته تازه انار را به ترتیب ASHوCP ،NDF ،ADF ،EEمیزان . درصد بوده است 4/5و  4/2ترتیب 

، 2/9نین میزان ترکیبات را براي سیلوي پوسته انار بدون افزودنی به ترتیب همچ. درصد بیان کرده اند 3/6و  3/2، 9/15

این داده ها حاکی از افزایش ترکیباتی چون پروتئین خام و مواد  .)٣(شده است درصد بیان  5/7و  1/2، 5/26، 8/29

 pHمیزان پائین. فته استفرآیند سیلو سازي است، درصورتی که میزان دیواره سلولی با سیلوسازي افزایش یامعدنی طی 

- در پایان می.در این سیلوها نشان از تخمیر مناسب ومیزان کافی باکتریهاي تولید کننده اسید الکتیک در این سیلوها است

اي در حد توان به این نتیجه رسید که استفاده از محصوالت فرعی مانند تفاله دانه و پوسته انار که از لحاظ ارزش تغذیه

توان باعث بهبود ارزش هایی مانند اوره و مالس میبا استفاده از فرآیند سیلوسازي و استفاده از افزودنی .دپائینی هستن

و از آنها به عنوان یک ماده خوراکی در تغذیه دام استفاده کرد و هزینه  شودها و محصوالت فرعی اي این پسماندهتغذیه

  .یک واحد دامداري را کاهش داد
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Effect of Urea and Molasses on Nutritive value and Chemical Compositions Pulp
Seeds and Shells Pomegranate Silage
Using of agricultural and industrial by-products and waste feed is required to determine
their nutritional value. This study is to determine the nutritional value pulp seeds and shells 
pomegranate silage frome of Pomegranate juice factories making, study of  nutritive value 
pulp seed and shells pomegranate with different ratio on silage and effect of different 
additives to pulp seed and shells pomegranate silage was performed. In this study Was 
used for the Glass Cap Ferdows pomegranate, that different of form logical characteristics 
with other types. For this purpose experimental samples collected from of  Noshin Shad 
factory of South Khorasan and silaged. This study was include Four treatments with three 
replicates. The treatments include of (1) silage with %100 pulp seed pomegranate, (2) 
silage with %100 shell pomegranate, (3) silage with %50 pulp seed and %50 shell with %5 
urea and (4) silage with %50 pulp seed and %50 shell with %5 molasses. . At the end of 
the ensiling period (30 days) all silages were opened and analyzed. Initial pH , chemical 
compositions including DM, EE, ASH, NDF, ADF, CP , Ca and P were determined. The 
results showed that DM and EE  content in one treatment were highest other treatments. 
Also, indicated that  CP content were low in pulp seed and shell pomegranate, in order to, 
we had to for increase CP content, add urea in silage pulp seed and shell pomegranate, as 
increase digestibility of pulp seed and shell pomegranate.
Key words: waste agriculture – pulp seed- shell pomegranate
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چکیده

استفاد از محصولات فرعی و پسمانده های کشاورزی و صنعتی در تغذیه دام مستلزم تعیین ارزش تغذیهای آنها می باشد. این تحقیق به منظور تعیین ارزش غذایی سیلوی تفاله وپوسته انار حاصل از کارخانجات تولید آبمیوه انار، بررسی ارزش تغذیهای نسبتهای مختلف تفاله وپوسته انار در سیلو و همچنین اثر افزودنیهای مختلف به سیلوی تفاله و پوسته انار انجام گرفته است. در این پژوهش از گونه انار شیشه کپ فردوس (Punica granatum L) استفاده شد که از نظر فورماکولوژیکی با دیگر گونههای انار تفاوت دارد. به این منظور نمونههای مورد آزمایش به منظور تهیه سیلو از کارخانه انار شرکت نوشین شهد شهرستان فردوس از توابع استان خراسان جنوبی جمعآوری و سیلو گردید. تیمارهای آزمایشی شامل 4 تیمار با سه تکرار بودند که شامل (1) سیلوی 100 تفاله دانه انار (2) سیلوی 100 پوسته انار (3) سیلوی 50% تفاله دانه، 50% پوسته انار با 5% اوره و (4) سیلوی 50% تفاله دانه، 50% پوسته انار با 5% ملاس بود. بعد از 30 روز در دمای آزمایشگاه سیلوها باز شده و بلافاصله pH و سپس نمونههای سیلو خشک شده و ترکیبات شیمیایی آنها شامل ماده خشک، ماده آلی، خاکستر دیواره سلولی، دیواره سلولی بدون همیسلولز، پروتئین خام، چربی، کلسیم و فسفرتعیین شدند. نتایج حاصله نشان داد که میزان ماده خشک و چربی تیمار اول از بقیه تیمارها بالاتر است. همچنین نتایج حاصل از تیمار سوم نشان داد که به دلیل میزان پائین پروتئین خام در تفاله دانه انار بخصوص پوسته آن، افزودن اوره میتواند میزان پروتئین خام این محصولات فرعی را افزایش دهد و در نتیجه باعث افزایش قابلیت هضم آنها گردد.

کلمات کلیدی: پسمانده های کشاورزی- تفاله دانه- پوسته انار

مقدمه

در سالهای اخیر به دلیل رشد سریع جمعیت، مصرف فرآوردههای دامی نظیر شیر و گوشت افزایش فراوانی یافته است، چنانچه این فراوردههای لبنی و پروتئینی به سرعت تامین نشوند جامعه با مشکلات جدی مانند واردات این محصولات و خارج ساختن ارز از کشور مواجه خواهد شد. تولید این محصولات نیز مستلزم تهیه مواد خوراکی مورد نیاز دام با قیمت ارزان است. واقعیتی که وجود دارد این است که 65 الی 70 درصد هزینه یک واحد دامداری مربوط به هزینه خوراک میباشد و به دلیل فقر کمی و کیفی مراتع در ایران، عدم تکافوی علوفه مناسب و بالا رفتن هزینه تولید یک از چالش های اساسی پیشروی متخصصین تغذیه دام است. به همین منظور متخصصین تغذیه نشخوار به فکر استفاده از محصولات فرعی و پسماندههای فرآوری شده در تغذیه دام افتادهاند تا شاید به این روش بتوانند کمک موثری به دامدار به منظور کاهش هزینه خوراک و صرفه جویی اقتصادی کنند. در این میان استفاده از ضایعات کارخانجات آبمیوهگیری انار و کارخانجات رب انار سازی به دلیل حجم انبوه تولید آنها در تغذیه دام امری ضروری به نظر میرسد. پوسته انار دارای فیبر بالا، تانن و ارزش تغذیهای نسبتا پائینی است به همین دلیل در تغذیه دام جایگاه  چندانی ندارد لذا باید مورد فرآوری قرار بگیرد. از روشهای افزایش ارزش غذایی این ضایعات و پسماندهها، میتوان به سیلو سازی و استفاده از افزودنیهایی مانند اوره و ملاس به سیلوی آنها اشاره کرد.

مواد وروشها

نمونههای مورد آزمایش به منظور تهیه سیلو از کارخانه انار شرکت نوشین شهد شهرستان فردوس از توابع استان خراسان جنوبی در اواخر پائیز سال 1390 جمعآوری و سیلو گردید. پوسته های انار به قطعات 5-2 سانتی متری خرد و سپس پوسته ها و تفاله های انار همراه با افزدنی های اوره و ملاس داخل سطل های 10 کیلوگرمی به مدت یک ماه سیلو شدند. تیمارهای آزمایشی شامل 1) سیلوی 100 تفاله دانه انار (2) سیلوی 100 پوسته انار (3) سیلوی 50% تفاله دانه، 50% پوسته انار با 5% اوره و (4) سیلوی 50% تفاله دانه، 50% پوسته انار با 5% ملاس بود. بعد از مدت 30 روز سیلوها در دمای آزمایشگاه به منظور تعیین ترکیبات شیمیایی باز شدند. در ابتدا  pH با استفاده از روش پلان و همکاران (5) انجام گرفت سپس بعد از خشک کردن نمونهها در آون به مدت 48 ساعت در دمای 60 درجه سانتیگراد، پروتئین خام از روش کجلدال، محتوای خاکستر و ماده آلی با استفاده از روش (1)، دیواره سلولی و دیواره سلولی بدون همی سلولز از روش ون سوست و همکاران (6)، کلسیم نمونه ها به روش تیتراسیون و فسفر نیز به روش اسپکتروفتومتری تعیین گردید. داده های خام ابتدا با برنامه اکسل بررسی شدند و در نهایت  با استفاده از برنامه  SAS مورد آنالیز قرار گرفتند .

نتایج و بحث

نتایج حاصله از تیمارهای مختلف آزمایشی در جدول (1) آمده است.(لازم به ذکر است این پژوهش شامل تیمارهای دیگری نیز است که در این جدول به آنها اشاره نشده است). نشان داده شده است سیلوسازی باعث کاهش دیواره سلولی می شود زیرا محققان (3) میزان دیواره سلولی تفاله دانه انار بدون سیلوسازی را 68درصد بیان کردند.

جدول-1- ترکیبات شیمیایی تیمارهای مختلف آزمایشی

		ترکیبات شیمیایی

		تیمارهای آزمایشی

		SEM



		

		1

		2

		3

		4

		



		DM

		b4/38

		I9/24

		e4/34

		h7/27

		10/0



		ASH

		d15/3

		a92/5

		c68/3

		c11/4

		09/0



		CP

		b36/10

		f7/3

		a32/39

		d04/10

		27/0



		ADF

		abc71/29

		ab11/31

		ab74/30

		ab68/30

		19/0



		NDF

		bc19/39

		abc8/39

		ab82/41

		ab98/41

		6/0



		pH

		bc19/4

		b41/4

		a47/5

		c4

		6/0



		Ca

		a435/

		a42/

		a19/

		a19/

		0



		p

		a039/

		J014/

		G03/

		b037/

		1



		EE

		a37/11

		a8/10

		c10

		bc32/10

		14/0





اعداد دارای حروف غیر مشابه در هر ردیف از نظر آماری اختلاف معنیداری در سطح (05/0>P) دارند.

پوسته انار از لحاظ میزان پروتئین فقیر است (6/3 درصد براساس ماده خشک) و از لحاظ میزان تانن غنی است، به گونه ای که میزان بالای تانن نیز می تواند منجر به کاهش قابلیت هضم و عدم دسترسی پروتئین توسط دام گردد (3). تنها راه افزایش میزان پروتئین پوسته، افزودن اوره به سیلوی پوسته انار است همان گونه که در این تحقیق نیز آمده است افزودن اوره به سیلوی پوسته انار و تفاله دان آن میزان پروتئین آن را از 7/3 به 04/10 درصد براساس ماده خشک افزایش داده است. این داده ها را نتایج تحقیقات انجام شده توسط دیگر محققین (1) تائید می کند، زیرا آنها نشان دادند که افزودن سطوح 5/2، 5 و 5/7 درصد اوره به سیلوی پوسته انار نسبت به گروه شاهد (بدون افزودن اوره) که میزان پروتئین آن 1/4 درصد بوده است میزان پروتئین خام آنها به ترتیب، 9/11، 8/17 و 23 درصد بوده است. به  میزان خاکستر تفاله دانه و پوسته انار بدون افزودنی به ترتیب 15/3 و 92/5 درصد بوده است، این نتایج حاکی از افزایش خاکستر این تفاله و دانه ها در طی سیلوسازی است زیرا محققین (1) نشان دادند که میزان خاکستر تفاله دانه و پوسته بدون عمل سیلوسازی به ترتیب 4/2 و 4/5 درصد بوده است. میزان CP، NDF، ADF، EE و ASH پوسته تازه انار را به ترتیب 8/5، 3/19، 9/15، 3/2 و 3/6 درصد بیان کرده اند. همچنین میزان ترکیبات را برای سیلوی پوسته انار بدون افزودنی به ترتیب 2/9، 8/29، 5/26، 1/2 و 5/7 درصد بیان شده است (3). این داده ها حاکی از افزایش ترکیباتی چون پروتئین خام و مواد معدنی طی فرآیند سیلو سازی است، درصورتی که میزان دیواره سلولی با سیلوسازی افزایش یافته است. میزان پائینpH در این سیلوها نشان از تخمیر مناسب ومیزان کافی باکتریهای تولید کننده اسید لاکتیک در این سیلوها است. در پایان میتوان به این نتیجه رسید که استفاده از محصولات فرعی مانند تفاله دانه و پوسته انار که از لحاظ ارزش تغذیهای در حد پائینی هستند. با استفاده از فرآیند سیلوسازی و استفاده از افزودنیهایی مانند اوره و ملاس میتوان باعث بهبود ارزش تغذیهای این پسماندهها و محصولات فرعی شود و از آنها به عنوان یک ماده خوراکی در تغذیه دام استفاده کرد و هزینه یک واحد دامداری را کاهش داد.
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Effect of Urea and  Molasses on Nutritive value and Chemical Compositions Pulp Seeds and Shells Pomegranate Silage

Using of agricultural and industrial by-products and waste feed is required to determine their nutritional value. This study is to determine the nutritional value pulp seeds and shells pomegranate silage frome of Pomegranate juice factories making, study of  nutritive value pulp seed and shells pomegranate with different ratio on silage and effect of different additives to pulp seed and shells pomegranate silage was performed. In this study Was used for the Glass Cap Ferdows pomegranate, that different of form logical characteristics with other types. For this purpose experimental samples collected from of  Noshin Shad factory of South Khorasan and silaged. This study was include Four treatments with three replicates. The treatments include of (1) silage with %100 pulp seed pomegranate, (2) silage with %100 shell pomegranate, (3) silage with %50 pulp seed and %50 shell with %5 urea and (4) silage with %50 pulp seed and %50 shell with %5 molasses. . At the end of the ensiling period (30 days) all silages were opened and analyzed. Initial pH , chemical compositions including DM, EE, ASH, NDF, ADF, CP , Ca and P were determined. The results showed that DM and EE  content in one treatment were highest other treatments. Also, indicated that  CP content were low in pulp seed and shell pomegranate, in order to, we had to for increase CP content, add urea in silage pulp seed and shell pomegranate, as increase digestibility of pulp seed and shell pomegranate.
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