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چكيده
بهمنظور بررسی اثر عملآوری کود مرغی با تانن استخراج شده از پوست انار بر قابلیت هضم و تخمیر ،رشد بتاکتریهتا و قتارچهتای
شکمبه ،آزمایشی در قال

طرح کامالً تاادفی در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین وزستان انجتا شتد .تیمارهتای آزمایشتی

شامل افزودن سعوح صفر (تیمار شاهد) 30 ،25 ،20 ،15 ،10 ،5 ،و  35درصد عاارة تاننی به کود مرغی بود .حجتم گتاز و پتانستیل
تولید گاز بهترتی

تا سعح  20و  15درصد عااره بین تیمارها مشابه بود .نرخ تولید گاز در تیمارهای حاوی  20و  35درصد عاتاره

کمترین ( ،)P<0/05اما در سایر تیمارهای آزمایشی تفاوتی نداشت .با افزایش مقدار عاارة تاننی در جیره ،ضری

تفکیک ،تولید تودة

میکروبی و بازده تولید تودة میکروبی افزایش اما غلظت نیتروژن آمونیاکی کاهش یافت ( .)P<0/05بیشترین و کمترین قابلیتت هضتم
پروتئین ا بهترتی

با افزودن  15و  35درصد عااره به کود مرغی به دست آمد ( .)P<0/05در محیط کشت ا تااصی باکتریهتا،

قابلیت هضم مادة شک و غلظت نیتروژن آمونیاکی سه روز پس از انکوباسیون با افزایش میزان عااره کاهش یافتت ( )P<0/05امتا
در محیط کشت ا تااصی قارچها ،قابلیت هضم مادة شک در زمانهای مورد بررسی تحت تتأثیر قترار نگرفتت .بتر استاس نتتاین
حاصل عملآوری کود مرغی با تانن استخراج شده از پوست انار تا سعح  25درصد ،اثر مابتی بر هضتم و تخمیتر کتود مرغتی دارد و
ممکن است متابولیسم نیتروژن در دستگاه گوار

نشخوارکنندگان را بهبود بخشد.

كلیدواژهها :باکتری شکمبه ،عاارة تانندار ،فراسنجههای تخمیر ،قابلیت هضم ،قارچهای شکمبه ،نیتروژن آمونیاکی.

* نویسنده مسئول

Email: chaji@ramin.ac.ir

افروز شريفی ،مرتضی چاجی ،سیدعلیرضا وكیلی

مقدمه

نیتروژن بهویژه بخش محلول آن است [ .]8بنابراین ،یتافتن

شرایط آب و هوایی شک و نیمه شک و کمبتود منتابع

راهکارهتتتایی بتتترای کتتتاهش دفتتتع نیتتتتروژن ادراری در

آبی در بر ی کشتورها منجتر بته کتاهش کمتی و کیفتی

نشخوارکنندگان ضروری است .به عالوه ،با افتزایش ستعح

وراکهای دامی شده است .به منظور جبران این کمبتود،

تولید ،نیاز دا های نشخوارکننده به منابع پتروتئین عبتوری

بهره برداری مناس

از پس ماندها و تولیدا

جانبی دامتی

که بهطور عمده گرانقیمت هستند ،افزایش مییابد [.]8

یا کشاورزی به ع نوان وراک دا مانند کود مرغتی منجتر
به بهبود شرایط برای تولید محاوال

پوست انار یکی از محاوال

فرعی کار انههتای آب

دامی می شود [.]4

میوهگیری بوده که میزان تولید ستاالنه آن در ایتران حتدود

تغذیه ای کود مرغی به عنوان وراک دا بیشتتر بته

 122هزار تن است [ .]9این پستماند دارای مقتادیر زیتادی

دلیتتل پتتروتئین تتا و متتواد معتتدنی آن استتت [ .]6ایتتن

تانن بوده که ممکن است با کاهش تجزیه پروتئین از طریق

فرآورده دارای پروتئین قابل تجزیه زیادی در شکمبه بوده

تشکیل کمالکس هتای نتامحلول تتانن-پتروتئین و کتاهش

که می توان به عنوان مکملی برای وراک های کم پروتئین

حاللیت پروتئین ،متابولیسم پتروتئین در شتکمبه را بهبتود

از آن بهره جست [ .] 6از دیگر مزایای این فرآوردة فرعی

بخشند [ .]9کاهش نرخ تجزیه شکمبهای پروتئین در حیوانا

غنای مواد معدنی قابل دستترس آن بترای دا استت [.]6

تغذیه شده با تانن منجر به کاهش غلظتت نیتتروژن آمونیتاکی

استفادة صحیح از کود مرغی در تغذیته دا آلتودگی هتای

افتزایش بتازده

ارز

زیستتت محیعتتی را کتتاهش داده و راهتتی مناس ت

شکمبه و با افزایش تولید تودة میکروبی سب

بتترای

متابولیسم نیتروژن در بدن میشود [ .]8معالعتا مختلفتی در

متتدیریت بهینتته استتتفاده از آن محستتوب متتیشتتود [.]6

زمینة استفاده از ترکیبا

فنولیک ،بهویتژه تتاننهتا بتهعنتوان

مهتم تترین محتدودیت استتتفاده از کتود مرغتی در جیتترة

افزودنی وراکی برای کاهش تجزیهپذیری مواد پروتئینتی در

حیوانا  ،تجمع بیش از حد مواد معدنی پر مار  ،مواد

شکمبه و بهبود بازده آن صور

گرفته استت .آثتار ستودمند

معدنی کم مار  ،عناصر سنگین ،داروها ،حشرهکتشهتا،

تاننها با کاهش نترخ تجزیتهپتذیری پتروتئین در شتکمبه و

هورمون ها و میکروارگانیسم های مضر قابل انتقال استت

عبوری کردن بخشی از آن به روده برای هضم و جذب بهتتر

اما برای حذ

عوامل بیماری زا و بهبود وشخوراکی آن

گزار

از رو های مختلف فرآوری استفاده میشود [.]4

شده است [.]10

بتتا وجتتود تتتال هتتای انجتتا شتتده دربتتارة تغذیتتة

با توجه به این که پروتئین ،گرانقیمتترین ماده مغذی

وراک های حاوی تانن در نشخوارکنندگان [ ،]9اطالعاتی

در تغذیه دا است ،کود مرغتی یتک منبتع پروتئینتی ارزان

دربارة کاهش میزان تجزیه پذیری محتتوای پروتئینتی کتود

قیمت بوده و استفاده از آن در جیره ،قیمت تما شده را نیز

مرغی با عاارة تاننی به عنوان عامل باند شونده با پتروتئین

کاهش میدهد [ .]6کتل پتروتئین تا کتود مرغتی 23/8

در شکمبة نشخوارکنندگان در دست نیست .هد

درصد ماده شک است که حتدود  45درصتد از پتروتئین

این پژوهش ،بررسی اثر عملآوری کود مرغتی بتا ستعوح

ا آن نیتروژن غیرپروتئینی است کته بته سترعت توستط

مختلف تانن استخراج شده از پوست انار بر فراسنجههتای

میکروارگانیسم های شکمبه تجزیه می شتود و بقیتة آن (55

هضمی و تخمیری آن با مخلتوط جمعیتت میکروبتی و یتا

درصد پروتئین ا ) پروتئین حقیقی است [ .]4بخش عمدة

توسط مخلوط باکتریها و قارچهای بیهتوازی جداستازی

نیتروژن دفعی نشخوارکنندگان از طریق ادرار است که ایتن

شده از شکمبه گاو هلشتاین در شرایط برونتنی بود.

اتال

بهطور عمده ناشتی از تجزیتة نتامعلوب شتکمبهای
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از انجا

بررسی تأثیر عملآوری كود مرغی با سطوح مختلف تانن استخراجشده از پوست انار بر فعالیت هضمی و تخمیری میکروارگانیسمهای

مواد و روشها

بدست آمده از دو الیته پارچتة متقتال عبتور داده شتد .در

آزمایش حاضر در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامتین

مرحلة دو  ،بهمنظور افزایش غلظت تانن در عاتارة فیلتتر

وزستان انجا شد .کود مرغی عمل آوری شده به صور

 95درجته سلستیوس قترار

شده ،عاتارة تحتت حترار

آسیاب و بسته بندی شده از کار انه عمل آوری تهیته شتد.

گرفتتت [ .]8کتتل ترکیبتتا

فنولیتتک و کتتل تتتانن عاتتاره

بهمنظور کاهش بار میکروبی و سالمسازی ،کتود مرغتی در

اندازهگیری شد [ .]11ترکی

شیمیایی عاارة تاننی و کتود

کار انه با فرآیند حرارتی ویژهای ،شامل حدود  23درصتد

مرغی در جدول  1نشان داده شده است.

رطوبت دهتی و ستاس پختت توستط فشتار بختار آب در

کود مرغی آزمایششده با سعوح صفر،20 ،15 ،10 ،5 ،

 75-85درجتته

 30 ،25و  35درصد مادة شک با عاارة تاننی عملآوری

دیتتگهتتای مخاتتوص در درجتتة حتترار
سلسیوس به مد

 30دقیقه عملآوری شده بود.

شد .برای این منظور ،به دلیل زیاد بودن مادة شک عااره

پوست انتار تتازه نیتز بته مقتدار متورد نیتاز از استتان

تاننی ،نحوه افزودن سعوح مختلف آن به کود مرغی به این

عاارهگیری

بود که نخست مقادیر مورد نیاز عاتاره بتا حجتم

وزستان (شهرستان باغملک) تهیه شد .رو

بتود کته ابتتدا

مشابهی از آب رقیق شد و به میزان کود مرغی متورد نظتر

ترکیبا

پوست انار شک شتده در آفتتاب ،توستط آستیاب دارای

اضافه شد .ساس ،کود مرغی حاوی عاتاره بته متد

48

الک های با اندازه منافذ  0/5میلیمتتری آستیاب شتد و بته

ساعت در آون با دمای  50درجه سلسیوس قترار داده شتد

مد

فنولیک پوست انار به این صتور

صور

 24ساعت با نسبت  1به ( 10پوست انار بته آب) در

تا شک شود.

آب یسانده شد .به منظور جداسازی پوست انتار ،عاتارة
جدول  .1تركیب شیمیايی كود مرغی و عصارة تاننی استخراج شده از پوست انار

ترکی

شیمیایی

1

کود مرغی

عااره تاننی

مادة شک (درصد)

90/0

87/5

مادة آلی (درصد)

85/3

74/7

پروتئین ا (درصد)

22/4

20/3

14/70

25/30

نیتروژن غیرپروتئینی (گر در کیلوگر نیتروژن)

402

-

پروتئین حقیقی (گر در کیلوگر پروتئین ا )

598

-

الیا

نامحلول در شویندة نای (درصد)

35/0

7/50

الیا

نامحلول در شویندة اسیدی (درصد)

19/5

5/75

-

15/1

-

11/1

اکستر (درصد)

کل ترکیبا

فنولیک (درصد)

کل تانن (درصد)
 1اعداد موجود در جدول ،میانگینهای محاسبه شده برای چهار تکرار است.
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مایع شکمبه قبل از وراک دهتی وعتدة صتبح توستط

()1

پمپ الء از دو رپس گاو هلشتاین که با جیرة حتاوی 60

در این رابعه P ،مقدار گاز تولیتدی (میلتیلیتتر) در زمتان،

درصد علوفه و  40درصد کنسانتره (جیره حاوی  40درصد
کاه گند  10 ،درصد ذر

فراسنجه  bگاز تولیدی از بخش قابل تخمیر (میلیلیتتر)c ،

سیلو شده 10 ،درصد یونجه27 ،

نرخ تولید گاز (میلیلیتر در ساعت) و  tزمتان انکوباستیون

درصد دانه ذر  11 ،درصد سبوس گند  0/9 ،درصد اوره،
 0/55درصد کربنتا

بر حس

کلستیم 0/25 ،درصتد نمتک و 0/30

درصد مکمل مواد معدنی-ویتامینی بود) به متد

دو هفتته

گاز تولیدی هر ویال پس از  120ساعت ،درب ویالها بتاز
شد و  pHآن ها توسط دستتگاه  pHمتتر ( Metrohmمتدل

و در دمتای

 ،744سوئیس) اندازهگیری شد .محتوای هتر ویتال بتا دور

 39درجه سلسیوس به سرعت به آزمایشگاه انتقال داده شد.
بتترای حاتتول اطمینتتان از شتترایط بتتیهتتوازی ،گتتاز
دیاکسید کربن به مایع شکمبه صا

ساعت است.

بهمنظور تعیین سایر فراسنجههای تخمیر ،پتس از ثبتت

در سعح نگهداری تغذیه شتده بودنتد ،جمتعآوری شتد و
بالفاصله توسط چهار الیه پارچة نختی صتا

)P = b (1 - e-ct

شده تزریق شتد و در

 1500دور در دقیقه و به مد

 20دقیقه سانتریفیوژ شتد و

در آون شک شد .از ا تال

وزن سوبسترای اولیه و وزن

بقایا پس از انکوباسیون ،میزان قابلیت هضم شکمبهای ماده

حما آب گر با دمای  39درجه سلستیوس نگهتداری شتد

شک محاسبه شد [ .]12برای اندازه گیری غلظت نیتروژن

[ .]14مقدار تولید گاز تیمارهای آزمایشتی (بتا انتدازه ذرا

آمونیاکی ،نمونه های محلول باالیی (پنن میلیلیتر) بالفاصله

یک میلیمتر هشت تکرار به ازای هر تیمتار) در ویتالهتای

با یک میلیلیتر اسید کلریدریک  0/2نرمال مخلوط شتده و

شیشهای  100میلیلیتتری کته حتاوی نتیم گتر نمونته30 ،

در دمای  -20درجه سلستیوس نگهتداری شتدند ،غلظتت

میلیلیتر بزا مانوعی و  10میلیلیتتر متایع شتکمبه بودنتد

نیتتتتروژن آمونیتتتاکی نمونتتتههتتتا بتتتا استتتتفاده از رو

[ ،]12اندازهگیری شد .گاز تولیدی در ویالها توسط دستتگاه

فنولهیاوکلریت اندازهگیری شد [ .]5ضری

فشارسنن دیجیتال در زمانهتای صتفر،24 ،12 ،8 ،6 ،4 ،2 ،

تفکیک ،متادة

آلی واقعاً تجزیه شده ،تولید تتودة میکروبتی ،بتازده تولیتد

 96 ،72 ،48و  120ساعت پس از انکوباستیون تعیتین شتد.

تودة میکروبی نمونه هتا بتا استتفاده از رابعتههتای  2تتا 5

برای تعیین فراسنجههای تولید گاز از معادلة نمایی (رابعتة)1

برآورد شد [.]12

[ ]19در نر افزار آماری  ]22[ SASاستفاده شد.
()2

(میلیلیتر گاز تولیدی تا زمان  24ساعت) ÷ (میلیگر مادة آلی واقعاً تجزیه شده) = ضری

تفکیک (میلیگر بر میلیلیتر)

()3
( اکستر مادة باقیمانده) ( -مادة باقیمانده درپایان آزمایش تولیدگاز ،جوشانده شده با محلول شوینده نای) = مادة آلی واقعتاً
تجزیه شده (میلیگر )
()4
(میلیلیتر گاز تولیدی× ضری

استوکیومتری) ( -میلیگر ماده آلی واقعا تجزیه شده)= تولید توده میکروبی (میلیگر )

()5
([ ×100میلیگر ماده آلی واقعا تجزیه شده)  -تولید توده میکروبی (میلیگر )] = بازده تولید توده میکروبی (درصد)
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قابلیت هضم آزمایشتگاهی متواد مغتذی در تیمارهتای

غلظت نیتروژن آمونیاکی سه تکترار بته ازای هتر تیمتار در

هضتم دو مرحلته ای تعیتین شتد

نظر گرفته شد .در زمانهای مذکور ،نخست نمونهگیتری از

که نخست نیم گر نمونة وراکی در

مایع شکمبه برای تعیین نیتتروژن آمونیتاکی انجتا گرفتت.

آزمایشی بر اساس رو
[ .]25به این صور

لولههای آزمایش  100میلیلیتری حاوی  40میلیلیتر بتزا

ساس محتوی شیشه ها صا

مانوعی و  10میلیلیتر مایع شکمبه (به نستبت چهتار بته

شدن در آون ،توزین شدند .در نهایت ،مقدار ناپدید شتدن

یک) به مد

 48ستاعت در دمتای  39درجتة سلستیوس

انکوبه شد .در مرحلة بعتد ،بقایتای حاصتل بته متد

شتد و بقایتا پتس از شتک

مادة شک توسط باکتریها اندازهگیری شد.

48

برای بررسی تأثیر تیمارها بر رشد قتارچهتای شتکمبه،

ساعت دیگتر در دمتای  39درجته سلستیوس در معترض

تیمارهای آزمایشتی بته همتراه ایتن میکروارگانیستمهتا در

محلول اسید کلریدریک -پاسین قترار گرفتنتد .در نهایتت،

محیط کشت ا تااصی قارچهتای شتکمبه [ ]17در دمتای

نتامحلول در

شش روز کشتت داده شتدند.

قابلیت هضم ماده شک ،پروتئین ا  ،الیا
شتتوینده ناتتی و الیتتا

 39درجه سلسیوس به مد

در پایان روزهای یک ،سه و شش انکوباسیون ،برای تعیتین

نتتامحلول در شتتوینده استتیدی

قابلیت هضم ماده شک و غلظت نیتروژن آمونیتاکی ،سته

اندازهگیری شد [.]26

تکتترار بتته ازای هتتر تیمتتار بررستتی شتتدند .محتتیط کشتتت

پس از تحلیل نتاین آزمایشها تولیتد گتاز و هضتم دو
مرحلهای ،بهترین تیمارهای آزمایشی انتخاب شدند (شتامل

قتارچهتای شتتکمبه شتامل محلتول نمکتتی یتک (فستتفا

تیمارهای حاوی  25 ،20و  30درصد عااره تاننی) و تأثیر

هیدروژن دی پتاسیم در لیتر آب مقعر) ،محلول نمکتی دو

آنها بر رشد باکتریها و قارچهای شکمبة گاو هلشتاین در

(فسفا

آمونیو  ،کلرید سدیم و

محیط کشت ا تااصی در مقایسه با تیمار شاهد ،بررستی

کلرید کلسیم در لیتر آب مقعر) ،مایع شتکمبه (ستانتریفیوژ

شد .ابتدا شیشههای کشت حاوی یک گر نمونه آزمایشتی

شده) ،عاارة مخمر ،پاتون ،تریاتیکتار ،گلتوکز ،ستلوبیوز،

به مد  15دقیقه در دمای  121درجتة سلستیوس اتتوکالو

بیکربنا

سدیم ،سیستتئین -استیدکلریدریک و رزازوریتن

شد .برای بررسی تأثیر تیمارها روی رشد باکتریهتا ،متایع

 0/1درصد برای هر لیتر محیط کشت بود .محیط کشت در

10

شرایط بیهوازی به دا ل ویالهتای کشتت منتقتل شتد و

رویتی آن در شترایط بتیهتوازی بته

 15دقیقته در دمتای  120درجتة سلستیوس

شکمبه سانتریفیوژ شده ( 1000دور در دقیقه ،به متد
دقیقه) و مایع شفا

ساس به مد

محیط کشت ا تااصی باکتریهای شکمبه [ ]21که حاوی
سلوبیوز ،سولفید سدیم ،کربنا

هیدروژن پتاسیم ،سولفا

اتوکالو شد .به این ترتی

محیط کشت ا تااصتی قتارچ

سدیم ،قارچکش (بنومیتل

آماده شد .مخلوط قارچی تهیه شده بهعنوان متایع تلقیحتی

و متاالکسیل) ،سیستئین-اسیدکلریدریک ،پاتون ،تریاتیکاز و

(برای تهیة مایع تلقیحی قارچ های شکمبه ،نمونه هتای کتاه

مخلوط عااره مخمر بود ،اضافه شد .میزان  36میلیلیتر از

در شکمبة دا دارای فیستوال کیسهگذاری شدند و بهعنتوان

این محلول و چهار میلیلیتر مایع شکمبه بتهعنتوان محتیط

منبع قارچ های بی هوازی در محیط کشت قارچهای شکمبه

کشت به هر شیشه کشت تلقتیح شتد .ستاس نمونتههتا در

تحت گاز دیاکسیدکربن قرار گرفتند و بعتد از  24ستاعت

سته روز

انکوباسیون ،ایزولههای قارچ حاصل شدند) در شیشه هتای

انکوباتور با دمای  39درجه سلستیوس بته متد

کشتتت داده شتتدند .در پایتتان روزهتتای اول ،دو و ستتو

کشت حاوی محتیط کشتت ا تااصتی قتارچ بته همتراه

انکوباسیون ،بهمنظور تعیین قابلیتت هضتم متادة شتک و

نمونتتههتتای آزمایشتتی و آنتتتیبیوتیتتک (پنتتیستتیلین،
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استرپتومایسن و کلرامفنیکل ،هر کدا به مقدار  0/1گر در

پروتئین حقیقی است [ .]4کود مرغی مورد آزمتایش دارای

لیتر) کشت داده شدند و برای بهدست آوردن محیط کشتت

کیفیت مناسبی بترای استتفاده بتهعنتوان منبتع پتروتئین در

سه مرحله عمل کشتت تکترار شتد .میتزان ناپدیتد

شتده استت کته

ال

وراک نشخوارکنندگان بود ،زیرا گزار

شدن ماده شک و غلظتت نیتتروژن آمونیتاکی تیمارهتای

این پسماند زمانی قابتل استتفاده استت کته دارای 20-30

آزمایشی انکوبه شده توسط قارچها تعیین شد [ 3و .]11

درصد پروتئین ا باشد [ .]4افزایش مقدار عاتاره تتاننی

ترکی

پوست انار منجر به افزایش عددی درصد اکستر شد ،زیرا

شیمیایی کود مرغتی ،عاتارة تتاننی و تیمارهتای

ود عااره حاوی اکستر است (جدول .)1

آزمایشی بر استاس رو هتای استتاندارد انتدازهگیتری شتد

کل ترکیبا

[.]3برای اندازهگیری پتروتئین حقیقتی کتود مرغتی ،از استید

فنولیک و کل تانن عاتاره متورد استتفاده

تانگستیک بهعنوان عامل رسوب دهندة پروتئین استفاده شد و

در این آزمایش بیشتتر از عاتارة بته دستت آمتده توستط

مقدار پروتئین رسوب کرده معادل پروتئین حقیقی بود .غلظت

فنولی و  5/6درصتد کتل

نیتروژن غیر پروتئینی کود مرغی از ا تتال

سایرین ( 6/5درصد کل ترکیبا
تانن) بود [ .]1احتماالً تفتاو

مقتدار پتروتئین

ا با پروتئین حقیقی محاسبه شد .برای تخمتین میتزان کتل

در نتوع واریتتة انتار متورد

استتتفاده و نیتتز شتترایط محتتل کشتتت دلیتتل آن استتت .در

ترکیبا فنولیک در عاتارة تتاننی متورد استتفاده ،از معتر

آزمایشی دیگر با روشی مشتابه ،ترکیبتا

فولین -شیوکالتو استفاده شد که نتاین به صور معادل استید

پوست پسته را استخراج کردند که مقادیر به دست آمده در

تانیک (بهعنوان استاندارد) بیان شد [ .]11بترای انتدازهگیتری

آزمایش آن هتا ( 11/2درصتد کتل ترکیبتا

فنتولی و 7/1

ترکیبا فنولیک غیر تاننی از پلیوینیل پلیپیرولیدون استتفاده

درصد کل تانن) قابل مقایسه با نتاین این تحقیق بود [.]8

شد .این ماده میل ترکیبی شدیدی برای باند شدن با تانن دارد.
میزان کل تانن از ا تال

کل ترکیبا

فنولیتک و تتانن

همان طوری که در جدول  2نشان داده شتده استت بتا
افزایش مقدار عااره در کود مرغی ،درصتد متاده شتک،

فنولیک و کل ترکیبا

فنولیک غیر تاننی به دست آمد [.]11

ماده آلی ،پروتئین ا  ،الیا
الیا

دادههای به دست آمتده بتا استتفاده از نتر افتزار SAS

نامحلول در شوینده ناتی و

نامحلول در شویندة استیدی کتاهش یافتت کته ایتن

ویرایش  8/2رویه مدل عی عمومی [ ]22طبق مدل رابعة

کاهش برای پروتئین ا  ،الیا

 6تجزیه و میانگینها بتا استتفاده از آزمتون چنتد دامنتهای

و اسیدی معنی دار بود .با توجه به کم تر بودن غلظتت ایتن
ترکیبا

دانکن و در سعح معناداری پنن درصد مقایسه شدند.

نامحلول در شویندة نای

در عااره نسبت به کود مرغی این کاهش طبیعی

به نظر میرسد (جدول .)1

()6

Yij=µ+Ti+eij

که در این مدل Ti ،µ ،Yij ،و  eijبهترتی

مقدار مشاهده

فراسنجههای تولید گاز در جتدول  3ارائته شتده استت.

شدة هر صفت ،میانگین جامعه ،اثر تیمار آزمایشی  iا و اثر

پتانسیل تولیتد گتاز هنگتا استتفاده از ستعوح بتیش از 15
درصدعااره کاهش یافت ( .)p<0/05کمترین نرخ تولید گاز

عای آزمایشی هستند.

در تیمارهای حاوی  35درصد عااره مشاهده شد و از ایتن

نتايج و بحث

نظر با سایر تیمارها تفتاو

کتتود مرغتتی متتورد استتتفاده در ایتتن آزمتتایش (جتتدول )1

داشتت ( .)p<0/05پتس از 120

ساعت انکوباسیون ،کمترین حجم گاز تولیدی در تیمارهتای

حاوی 22/4درصد پروتئین تا بتود کته  59/8درصتد آن

حاوی 30و  35درصد عااره مشاهده شد (.)p<0/05
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جدول  .2تركیب شیمیايی كود مرغی عملآوری شده با سطوح مختلف عصارة تاننی استخراجشده از پوست انار
ترکی

تیمارهای آزمایشی (درصد عااره در کود مرغی)

شیمیایی (درصد)

شاهد

10

5

20

15

30

25

35

SEM

P value

مادة شک

90/0

89/9

89/7

89/4

88/5

88/4

87/9

87/8

0/899

0/457

مادة آلی

85/3

84/7

84/7

84/6

83/6

83/6

83/1

82/6

3/60

0/999

اکستر ا

14/7

15/3

15/3

15/4

16/4

16/4

16/9

17/4

0/671

0/08

پروتئین ا

22/4a

21/3ab

21/2ab

21/1ab

20/9ab

20/8ab

20/2bc

19/9c

0/484

0/016

35a

35/1a

33/3b

32/9b

29/1c

29/5c

28/8c

27/4d

0/398

<0/01

d

d

d

0/222

الیا

نامحلول در شویندة نای

الیا

نامحلول در شویندة اسیدی

 :a-dتفاو

a

b

19/5

میانگینها در هر ردیف با حرو

18/6

bc

bc

18/2

17/9

cd

17/5

17/1

17/0

16/8

<0/01

نامشابه معنیدار است (.)P<0/05

 : SEMعای استاندارد میانگینها

جدول  .3اثر عملآوری كود مرغی با سطوح مختلف عصاره تاننی استخراج شده از پوست انار بر فراسنجههای تولید گاز آن با
استفاده از شیرابة شکمبة گاو هلشتاين
فراسنجههای تولید گاز

تیمارهای آزمایشی (درصد عااره در کود مرغی)

SEM

P value

<0/01

<0/01

شاهد

5

10

15

20

25

30

35

85/8a

83/5a

84/5a

82/8ab

78/8c

79/9bc

67/4c

63/2d

1/09

0/011ab

0/009ab

0/011ab

0/012a

0/009b

0/012ab

0/009ab

0/006c

0/001

ab

ab

1

پتانسیل تولید گاز
(میلیلیتر)
نرخ تولید گاز

(میلیلیتر در ساعت)
2

حجم گاز تولیدی
(میلیلیتر)

a

77/9

ab

72/9

a

76/1

75/8

69/9

b

68/9

c

61/2

c

58/4

2/29

<0/01

 .1تولید گاز از بخش قابل تخمیر که معادله نمایی پیشبینی میکند.
 .2تولید گاز تجمعی مشاهده شده پس از  120ساعت انکوباسیون.
 :a-dتفاو

میانگینها در هر ردیف با حرو

نامشابه معنیدار است (.)P<0/05

 :SEMعای استاندارد میانگینها

افزایش سعح عااره تا  20درصد تأثیری بر حجم گتاز

شکمبه جهت تجزیة آنهتا استت [ 1و  .]20فعالیتت ضتد

تولیدی نسبت به تیمار شاهد نداشت .کاهش پتانسیل تولید

میکروبی تانن ها مربوط بته تتدا ل بتا آنتزیمهتای تارج

گاز در تیمارهای حاوی عااره در مقایسه با تیمتار شتاهد

سلولی ترشح شده و دیوارة ستلولی بتاکتری هتا (تغییترا

نشان دهنده تشکیل کمالکس تانن با مواد مغذی کود مرغی

مورفولوژیکی در دیتواره ستلولی آنهتا) ،بتیثبتاتی غشتاء

شامل کربوهیدرا ها ،پروتئین ها ،پلتی ستاکاریدها ،غشتای

سیتوپالستتمی و پالستتمایی و اثتتر مستتتقیم بتتر متابولیستتم

ستتلولی بتتاکتری و آنتتزیمهتتای هضتتم کننتتده پتتروتئین،

میکروبی از طریق مهار چر ه فسفوریالستیون -اکستیداتیو

کربوهیتتدرا هتتا و دسترستتی کمتتتر میکروارگانیستتمهتتای

بوده و با محدود کردن سوبسترا برای رشد میکروبی و باند
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کردن کاتیونها ،فراهمی آنها را بترای میکتروبهتا کتاهش

غلظت نیتروژن آمونیاکی بود ( .)p<0/05این امر متیتوانتد

میدهد [ .]20معابق با این نتاین ،در پژوهشی با عمتلآوری

نشان دهندة کاهش تجزیهپذیری شکمبهای پروتئین کود مرغی

کنجاله سویا با سعوح مختلف تانن استتخراج شتده از تفالته

باشد که احتماالً با محافظت پروتئین در شکمبه و عبور آن بته

کتاهش  4/5تتا 11

بهبتود

انگور ،مشخ

شد که عملآوری سب

بخشهای بعدی دستگاه گوار  ،ممکن استت ستب

درصدی تولید گاز میشود [ .]1همچنین ،با افتزودن ستعوح

هضم و جذب روده ای آن شود .کاهش محتوای پروتئین ا

مختلف تانن متراکم استخراج شده از گیاه لئوکانا ،حجم کتل

جیره (جدول  )2با افزایش سعح عااره نیز ممکن است دلیل

گاز تولیدی ،متاده شتک ناپدیتد شتده و غلظتت نیتتروژن

دیگری برای کاهش غلظت نیتتروژن آمونیتاکی باشتد .نتتاین

آمونیاکی کاهش یافت [ .]24در معالعة دیگتری نیتز افتزودن

مذکور با بر ی پژوهشهای دیگر که گزار

کردند تتاننهتا

اسید تانیک (تانن قابل هیدرولیز) به کنجاله سویا ،تولید گتاز

 pHمتتایع شتتکمبه را کتتاهش متیدهنتتد ،معابقتتت دارد [.]27

تجمعی و بخش  bو  cرا کاهش داد که تأییدی بر محافظتت

همچنین عملآوری جیره نشخوارکنندگان با تاننهای مختلف

پروتئین کنجاله سویا از تجزیه شکمبهای است [.]16

منجر به کتاهش غلظتت نیتتروژن آمونیتاکی شتده استت .در

هنگا استفاده از  25درصد عااره ،تغییری در  pHمایع

پژوهش دیگری یک روند کاهشی بتین میتزان  pHو غلظتت

شکمبه مشاهده نشد (جدول  ،)4امتا در تیمارهتای حتاوی

نیتروژن آمونیاکی شکمبه گوساله های هلشتتاین بتا افتزایش

 30و  35درصد عااره pH ،به طور معناداری کاهش یافت

سعح عملآوری کنجاله ستویا بتا تتانن مشتاهده شتد [.]9

( .)p<0/05یکی از آثار مابتت عمتل آوری کتود مرغتی بتا

هرچند ،وراکهای حاوی تانن در بر ی آزمایشها اثتری

عااره تتانن دار حاصتل از پوستت انتار کتاهش معنتیدار

بر  pHشکمبه نداشته است [.]28

جدول  .4اثر عملآوری كود مرغی با سطوح مختلف عصاره تاننی استخراج شده از پوست انار بر فراسنجههای تخمیر شکمبهای آن
با استفاده از شیرابة شکمبة گاو هلشتاين
فراسنجههای تخمیر شکمبه
pH

نیتروژن آمونیاکی
(میلیگر در  100میلیلیتر)
قابلیت هضم مادة شک (درصد)
ماده آلی واقعاً تجزیه شده
(میلیگر )
ضری

تفکیک

تولید توده میکروبی
(میلیگر در گر مادة شک)
بازده تولید توده میکروبی (درصد)
 :a-dتفاو

تیمارهای آزمایشی (درصد عااره در کود مرغی)

SEM

P value
<0/01

شاهد

5

10

15

20

25

30

35

6/78a

6/76a

6/76a

6/75a

6/74a

6/70ab

6/64b

6/44c

0/027

17/1a

15/7b

15/4b

13/4c

12/2d

12/1d

12/2d

11/6d

0/26

<0/01

61/2a

61/0a

61/7a

59/1a

58/1ab

58/9a

51/8b

49/7b

1/87

0/012

251a

248a

252a

250a

248a

246a

238b

236b

3/11

0/017

b

c

b

b

a

a

4/01

0/12

0/015

79/6d

87/6c

84/6c

83/2c

94/2b

94/4b

103/4a

107/5a

2/09

<0/01

31/7c

35/3bc

33/6c

33/3c

38/0b

38/4b

43/4a

45/5a

2/02

<0/01

c

3/21

میانگینها در هر ردیف با حرو

bc

3/39

3/50

3/52

3/55

نامشابه معنیدار است (.)P<0/05

 :SEMعای استاندارد میانگینها
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3/58

3/89

بررسی تأثیر عملآوری كود مرغی با سطوح مختلف تانن استخراجشده از پوست انار بر فعالیت هضمی و تخمیری میکروارگانیسمهای

هنگا استفاده از سعوح کمتر از  30درصتد عاتاره در

شرایط تخمیر شتکمبه بتوده استت .در جیترههتای حتاوی

جیره ،قابلیت هضم شکمبه ای ماده شک و مادة آلی واقعاً

سعوح زیادتر عااره ،قابلیت هضتم متواد مغتذی کتاهش

تجزیه شده در شکمبه تحتت تتأثیر قترار نگرفتت ،امتا در

نشتتان داد کتته احتمتتاالً ناشتتی از اثتتر منفتتی تتتانن بتتر

تیمارهتتای حتتاوی ستتعوح بتتاالتر از  25درصتتد بتتهطتتور

میکروارگانیسم های شکمبه به علت غلظت بیشتر تانن بوده

معناداری نسبت به تیمار شاهد کاهش یافتند ( .)p<0/05بتا

است [ .]20معالعا

متعددی نشان داده است که تاننها در

استفاده از مقدار بیشتر عاتاره تتانندار در جیتره ،ضتری

غلظت بیشتر از ظرفیت شکمبه ،بسته به نوع آنها بتهطتور
انتخابی رشد میکروارگانیسم های دستگاه گتوار

تفکیک ،تولید تودة میکروبی و بازده تولید تتودة میکروبتی
افزایش یافت ( .)p<0/05تعیین ضری
آزمایشگاهی اطالعا

میکنند .مشابه با تحقیق حاضتر ،گتزار

تفکیک در شترایط

تاننهای عاارة پوست انتار ستب

قابل توجهی بترای پتیشبینتی متاده

را مهتار

شتده استت کته

کتاهش تجزیتهپتذیری

شک مارفی ،تولید توده میکروبتی در شتکمبه و تولیتد

شتتکمبهای متتادة شتتک جیتتره گتتاو شتتیری در شتترایط

تفکیک زیاد با افزایش سعح

آزمایشتتگاهی شتتدند [ .]2در معالعتتهای نیتتز بتتا استتتفاده از

متان به دست می دهد .ضری

متابولیتتتهتتای ثانویتته بتته اتتوص تتتاننهتتای متتتراکم،

عااره در کود مرغی احتماالً به دلیل تولیتد گتاز کمتتر در

تجزیهپذیری شکمبهای مادة شک کاهش یافته است [.]7

تیمارهای مذکور است (جدول  .)3این امر بهدلیتل تشتکیل

بهبود قابلیت هضم پتروتئین تا بتا افتزایش درصتد

کمتتالکس تتتانن بتتا متتواد مغتتذی کتتود مرغتتی (پتتروتئین،
کربوهیدار

و غیره) بوده که موج

عااره تا  25درصد کود مرغی ،احتماالً بته علتت عبتوری

کاهش قابلیت هضتم

شدن پروتئین کود مرغی در حضور متابولیتهای ثانویتهای

آنها شده است.

نظیر تانن یا سایر ترکیبا

قابلیت هضم مواد مغذی کود مرغی عملآوری شده بتا

شده است که متابولیت های ثانویه گیاهی تجزیة شتکمبهای

سعوح مختلف عاتاره تتانن دار در جتدول  5ارائته شتده

پروتئین را کاهش داده و پروتئین را از هیدرولیز میکروبتی

است .هنگا استفاده از سعوح کمتر از  30درصتد عاتاره،
تأثیری بر قابلیت هضم متاده شتک ،الیتا
شویندة نای و الیا

و دیآمیناسیون در شتکمبه محافظتت متیکننتد .در نتیجته

نتامحلول در

قابلیت دسترسی پتروتئینهتای توراک را بترای هضتم و

نامحلول در شویندة اسیدی مشتاهده

جتتذب بیشتتتر پتتس از شتتکمبهای افتتزایش متتیدهنتتد [.]1

نشتتد ،امتتا بتترای ستتعوح بتتاالی  25درصتتد عاتتاره ،ایتتن

گزار

قابلیتهای هضم بهطتور قابتل مالحظتهای کتاهش یافتنتد

شتده استت استتفاده از متابولیتتهتای ثانویته بته

اوص تانن متراکم ،تجزیهپذیری شکمبهای پروتئین ا

( .)P<0/05هرچند ،بیشترین قابلیت هضم پروتئین تا در

را کاهش میدهد [.]7

تیمار حاوی  15درصد عااره به دست آمد که با تیمارهای

بیشترین پیوند بین تانن و پروتئین در  pHبین چهار تتا

حتتاوی صتتفر 20 ،10 ،5 ،و  25درصتتد عاتتارة تفتتاوتی

هفت تشکیل میشود .در  pHمتعادل مانند محتیط شتکمبه،

نداشت ،اما با تیمارهتای حتاوی  30و  35درصتد عاتارة
ا تال

فنولی بوده است .زیرا مشتخ

معموالً رسوب پروتئین رخ میدهد و به یکباره در شیردان

قابل توجهی نشتان داد ( .)P<0/05قابلیتت هضتم

که  pHآن دو تا  2/5است ،پیونتد تتانن-پتروتئین شکستته

مواد مغذی در جیترههتای آزمایشتی تتا ستعح  25درصتد

میشود .همچنین  pHروده کوچک بهویژه در نواحی باالیی

عااره در جیره تقریباً با یکدیگر قابل مقایسه بود کته ایتن

بیشتر از هفت است که در آن ناحیه نیتز کمتالکس تتانن-

نشان دهندة عد اثر منفتی تتانن تتا ستعح  25درصتد بتر

پروتئین شکسته میشود [ 13و .]4
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افروز شريفی ،مرتضی چاجی ،سیدعلیرضا وكیلی

جدول  .5اثر عملآوری كود مرغی با سطوح مختلف عصاره تاننی استخراج شده از پوست انار بر قابلیت هضم آزمايشگاهی مواد
مغذی (درصد) آن به روش هضم دو مرحلهای
قابلیت هضم مواد مغذی

تیمارهای آزمایشی (درصد عااره در کود مرغی)

SEM

P value
<0/01

شاهد

5

10

15

20

25

30

35

مادة شک

58/1a

58/1a

58/7a

59/2a

56/4a

54/0a

47/1b

39/0b

2/53

پروتئین ا

65/1ab

65/0ab

65/7a

69/5a

66/8a

65/9a

59/3c

51/0d

1/98

<0/01

الیا

نامحلول در شویندة نای

47/6a

46/6a

44/8ab

45/6a

44/1a

41/1a

33/9b

30/1c

2/86

<0/01

الیا

نامحلول در شویندة اسیدی

43/3a

44/3a

41/9ab

42/5a

42/8a

39/5ab

31/9bc

29/0c

3/14

<0/01

میانگینها در هر ردیف با حرو

 :a-cتفاو

نامشابه معنیدار است (.)P<0/05

 :SEMعای استاندارد میانگینها

سعوح  30و  35درصتد عاتارة تتاننی قابلیتت هضتم

روز انکوباسیون ،قابلیت هضم ماده شک تیمار حاوی 20

شکمبه ای پروتئین ا کود مرغی را کاهش داد که احتماالً

درصد عااره با تیمار شاهد مشابه بتود ،امتا بتا استتفاده از

دلیل این امر کتاهش در تعتداد بتاکتریهتای پروتئولیتیتک

مقادیر باالتر عاارة هضم کاهش یافت ( .)P<0/05غلظتت

شده است که استفاده

نیتتتروژن آمونیتتاکی پتتس از روز اول انکوباستتیون بتتین

تانن تفالة انگتور ( 48 ،36 ،24 ،12 ،0و

جیره های آزمایشی مشابه بود ،اما در دو و سه روز پتس از

 60میکرولیتر عااره به ازای  50میلیلیتر محیط تلقتیح) در

انکوباسیون ،غلظت آن بتا افتزایش ستعح عاتاره کتاهش

جیرة تعداد باکتری های پروتئولیتیک شکمبه گاو شتیرده در

یافت ( .)P<0/05صر نظر از زمتان انکوباستیون (جتدول

سعوح  48و  60میکرولیتر نسبت به تیمار شاهد را کتاهش

 ،)6قابلیت هضم ماده شک و نیتتروژن آمونیتاکی تحتت

میدهد [ .]2در تحقیق دیگری روی گوسالههای نتر ا تته،

تأثیر سعوح عااره قرار گرفتند ،به طوری کته بیشتترین و

استفاده از تانن متراکم گیاه کوبراکو در جیرة حاوی کنجالتة

کتتمتتترین مقتتدار قابلیتتت هضتتم متتاده شتتک و نیتتتروژن

کاهش قابلیت هضم شکمبهای پروتئین تا و

در جیرة شاهد و جیرة حاوی  30درصد

است .مشابه با تحقیق حاضر ،گزار
از سعوح متفاو

سویا ،سب
متعاق

آمونیاکی به ترتی

عااره مشاهده شد ( .)P<0/05کاهش قابلیت هضتم متادة

آن افزایش نرخ عبور پروتئین قابتل متابولیستم بته

شک با افزودن عااره در کود مرغی احتماالً بهدلیتل اثتر

دوازدهه شد [.]15
قابلیت هضم مادة شک تیمارهای برتر انتختاب شتده

منفی آن بر جمعیت باکتریهای شکمبه بهویژه باکتریهتای

بر اساس آزمایشهای قبلی (شامل مقایسة تیمتار شتاهد بتا

تجزیه کنندة سلولز (سلولوالیتیک) بوده است .تتاننهتا در

تیمارهای حاوی سعوح  25 ،20و  30درصد عااره تاننی)

غلظت زیاد بسته به نوع آنها آثار مهارکنندگی قابل توجهی

در محتتیط کشتتت ا تااصتتی بتتاکتریهتتای شتتکمبه در

در شکمبه دارند

بر جمعیت باکتری های تجزیه کنندة الیا

زمان های یک و دو روز پتس از انکوباستیون تحتت تتأثیر

که متعاقباً سب

جیرههای آزمایشی قرار نگرفت (جدول  ،)6اما پس از سته

تانن های گیاه کالیندرا در جیره ،جمعیت باکتریهای تجزیه
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کاهش هضم الیتا

متیشتوند .استتفاده از

بررسی تأثیر عملآوری كود مرغی با سطوح مختلف تانن استخراجشده از پوست انار بر فعالیت هضمی و تخمیری میکروارگانیسمهای

کنندة الیا

را کاهش داد [ .]13همچنین ،در معالعة دیگری

تنظیم کننتد ،نستبت داد [ .]20نشتان داده شتده استت کته

تغذیته

مهار فعالیت آنزیمهتای آنتدوژنوس

نیز جمعیت باکتریهای ستلولوالیتیک در حیوانتا

تاننهای متراکم ،سب

شده با برگهای پاکار (بهعنوان منبع غنی از تانن) بتهطتور

میشوند [ .]20این نتاین نشان میدهد کته در نستبتهتای

معناداری نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت [.]23

زیاد تانن به پروتئین ،مهار پروتئولیز احتماالً به دلیل پوشش
سعح پروتئین توسط ترکیبا

پلتی فنتولی استت [ ]20کته

کاهش مقدار نیتروژن آمونیاکی در کتود مرغتی حتاوی
عااره تاننی احتماالً بهدلیل تأثیر مهارکنندگی مواد موجتود

منجر به مدا له با تعتامال

آنتزیم و سوبستترا متی شتود.

در عااره بر فعالیت پروتئولیتیکی شکمبه بوده استت [ 7و

کاهش غلظت آمونیاک همتراه بتا افتزایش مقتدار پتروتئین

 .]23تغییر فعالیت باکتری های پروتئولتیک و آنزیم پروتئتاز

عبوری ،جریان اسیدهای آمینه را به روده افزایش داده و بته

توسط تانن ،میتواند متابولیسم نیتروژن در شکمبه را متتأثر

بهبود بازده نیتروژن در حیوان کمک میکند [ .]10معالعا

سازد [ .]20کاهش پروتئولیز را متیتتوان بته آثتار مستتقیم

نشان داده است که تاننها با تنظیم تجزیه پروتئین جیره در

تانن هتای متتراکم روی فعالیتت آنتزیم هتای پروتئولیتیتک

شتتکمبه ستتب

بهبتتود شتترایط تخمیتتر و افتتزایش ستتا ت

میکروبی یا آثار غیرمستقیم بر غلظت متابولیتهای شتکمبه

پروتئین میکروبی میشوند [. ]10

که می توانند فعالیت بعضی از باکتریهتای پروتئولیتیتک را
جدول  .6اثر عملآوری كود مرغی با سطوح مختلف عصاره تاننی استخراج شده از پوست انار بر قابلیت هضم مادة خشک آن و
غلظت نیتروژن آمونیاكی محیط كشت خالص حاوی باكتریهای شکمبة گاو هلشتاين
زمان انکوباسیون

تیمارهای آزمایشی (درصد عااره در کود مرغی)
شاهد

25

20

SEM

P value

30

قابلیت هضم ماده شک (درصد)
یک روز

29/2

29/0

28/9

28/5

0/61

0/55

دو روز

36/3

37/6

36/2

34/8

1/75

0/33

سه روز

a

3/1

<0/01

46/3

41/3

ab

39/1

bc

36/2

bc

نیتروژن آمونیاکی (میلیگر در  100میلیلیتر)
یک روز

14/3

13/7

13/7

0/62

0/52

14/2
bc

14/7

c

c

0/30

0/04

a

16/9

a

b

0/31

0/01

دو روز

15/7

a

14/9

سهروز

17/4

a

17/3

صر

14/5
16/0

نظر از زمان

قابلیت هضم مادة شک (درصد)
نیتروژن آمونیاکی (میلیگر در  100میلیلیتر)

37/3a
15/8

a

a

b

33/2

c

2/32

<0/01

b

b

14/7

c

0/15

<0/01

36/0
15/4

 :a-cتفاوت میانگینها در هر ردیف با حروف نامشابه معنیدار است (.)P<۰/۰۵
 :SEMخطای استاندارد میانگینه
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34/7
15/1

افروز شريفی ،مرتضی چاجی ،سیدعلیرضا وكیلی

قابلیت هضم ماده شک و غلظت نیتتروژن آمونیتاکی

شتتده کتته تتتاننهتتا پتتروتئین جیتتره را از تجزیتته

گتتزار

تیمارهای برتر انتخاب شده بر استاس آزمتایشهتای قبلتی

شکمبهای محافظت کرده و در نتیجه میتواننتد بتا افتزایش

(شامل تیمار شاهد و تیمارهای حاوی سعوح  25 ،20و 30

پروتئین عبوری با بازده بیشتری مورد استفاده قرار گیرند و

درصد عاارة تاننی) پس از انکوباسیون در محتیط کشتت

بهبود عملکرد نشخوارکنندگان شوند [.]10

سب

ا تااصی قارچ های شکمبة گتاو هلشتتاین در زمتانهتای

صر نظتر از زمتان انکوباستیون تیمارهتای آزمایشتی

مختلف در جدول  7ارائه شده استت .قابلیتت هضتم متادة

تأثیری بر قابلیت هضم ماده شک نداشتند (جدول  ،)7اما

شک توسط قارچ ها در هر سه زمان انکوباستیون (شتامل

غلظت نیتروژن آمونیاکی با افزایش میزان عاتاره در جیتره

یک ،سه و شش روز) تحت تأثیر جیره های آزمایشی قترار

کاهش یافت ( .)p<0/05مؤثر نبودن جیرههای آزمایشی بتر

نگرفت .در ارتباط با نیتروژن آمونیاکی ،تیمارهای آزمایشی

قابلیت هضم ماده شک احتماالً به علت حساستیت کمتتر

در دو زمان اول یعنی یک و سه روز انکوباسیون تأثیری بر

قارچ های شکمبه به تانن ها و ترکیبا

فنولیتک نستبت بته

غلظتتت نیتتتروژن آمونیتتاکی نداشتتتند .پتتس از شتتش روز

سایر میکروارگانیسمهای شکمبه است .معابق با این نتتاین،

انکوباسیون ،غلظت نیتروژن آمونیاکی در جیره های حتاوی

در پژوهشی اثر اسید تانیک ،اسید االجیک ،اسید گالیتک و

عااره تاننی در مقایسته بتا تیمتار شتاهد کتاهش یافتت و

کاتچین بر قتارچ شتکمبه ای نئوکالیماستتیکس فرونتتالیس

بیشترین میزان کاهش در جیرة حتاوی بتیش از  25درصتد

بررسی شد .تما ترکیبتا

متذکور تتأثیر انتدکی بتر مهتار

عااره مشاهده شد غلظت کمتر نیتروژن آمونیتاکی عمتدتاً

اتاتتال زئوستتاور داشتتتند ،ولتتی از اتاتتال بتتاکتریهتتای

ناشی از کاهش تجزیه شکمبهای اسیدهای آمینته استت[.]7

سلولوالیتیک به سلولز جلوگیری کردند [.]18

جدول  .7اثر عملآوری كود مرغی با سطوح مختلف عصارة تاننی استخراج شده از پوست انار بر قابلیت هضم مادة خشک آن و
غلظت نیتروژن آمونیاكی محیط كشت خالص حاوی قارچهای شکمبة گاو هلشتاين
تیمارهای آزمایشی (درصد عااره در کود مرغی)

زمان انکوباسیون

20

شاهد

30

25

SEM

P-value

قابلیت هضم مادة شک (درصد)
 1روز پس از انکوباسیون

20/1

19/1

21/4

20/0

1/50

0/32

 3روز پس از انکوباسیون

25/2

23/6

26/6

23/2

1/63

0/23

 6روز پس از انکوباسیون

40/2

40/2

38/2

37/2

1/89

0/25

نیتروژن آمونیاکی (میلیگر در  100میلیلیتر)
 1روز پس از انکوباسیون

12/1

11/7

11/5

11/1

0/55

0/199

 3روز پس از انکوباسیون

13/4

12/9

12/8

12/3

0/54

0/189

 6روز پس از انکوباسیون

a

b

b

0/46

ab

14/2
صر

13/3

12/5

12/6

0/023

نظر از زمان

قابلیت هضم مادة شک (درصد)

28/5

27/6

28/7

26/8

1/31

0/18

نیتروژن آمونیاکی (میلیگر در  100میلیلیتر)

13/2a

12/6a

12/3ab

12/0b

0/21

0/02

 :a-cتفاو

میانگینها در هر ردیف با حرو

نامشابه معنیدار است (.)p<0/05

 :SEMعای استاندارد میانگینها
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[4]. Azizi-Shotorkhoft A, Rouzbehan Y and
Fazaeli H (2012) The influence of the
different carbohydrate sources on utilization
efficiency of processed broiler litter in sheep.
Livestock Science 148: 249- 254.

شده است که قارچ های شکمبه توانتایی رشتد

گزار

، گر اسید تانیک در لیتر را دارنتد20 در محیطهای حاوی
بنابراین قابلیت تجزیه فیبر توسط قارچهای شکمبه ممکتن
است در مقایسه با بتاکتری هتای ستلولوالیتیک حساستیت

[5]. Broderick G and Kang JH (1980) Automated
simultaneous determination of ammonia and
total amino acids in ruminal fluid and In vitro
media. Journal of Dairy Science 54: 1176–
1183.

.]13[ کمتری به آثار مهاری تاننهتای متتراکم نشتان دهتد
 فعالیتت ضتد میکروبتی تتانن،همچنین در تحقیقی دیگتر
 نتتاین.استخراج شده از برگ ریزوفورا آپلیکوتا بررسی شد
 تتانن،این تحقیق نشان داد که هر سه نوع تانن (کتل تتانن

[6]. Elemam MB, Fadelelseed AM and Salih AM
(2009) Growth performance, digestibility, Nbalance and rumen fermentation of lambs fed
different levels of deep-stack broiler litter.
Journal of Animal and Veterinary Advances

.قابل هیدرولیز و تانن متراکم) فعالیت ضد قارچی نداشتتند
مقاومت گونه های قارچی علیه این سه نوع تانن متیتوانتد
 زیترا قتارچهتا،ناشی از سا تار مورفولوژیکی آن ها باشتد
دارای دیوارة سلولی ضخیم با درصد زیادی کیتتین هستتند

4: 9-16.

.]23[ که امکان نفوذپذیری کمتری نسبت به مواد دارند

[7]. Frutos P, Raso M, Hervás G, Mantecón ÁR,
Pérez V, Giráldez FJ (2004) Is there any
detrimental effect when a chestnut
hydrolysable tannin extract is included in the
diet of finishing lambs? Journal of Animal
Research 53: 127-136.

نتاین تحقیق حاضر نشان داد که عملآوری کود مرغتی
به عنوان منبعی ارزان قیمت پروتئینی با تانن استخراج شتده
 از طریتق، درصتد متادة شتک25 از پوست انار تا سعح
 متابولیستم نیتتروژن،کاهش تولید نیتروژن آمونیاکی شکمبه
بیشتر در این

[8]. Jolazadeh AR, Dehghan Banadaki M and
Rezayazdi K (2014) Effects of treatment
soybean meal with tannins extracted from
pistachio hulls on performance and carcass
quality of Holstein male calves. Journal of
Ruminant Research 2 (1): 1-16. (In Persian).
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Abstract
The present experiment conducted to investigate the effect of processing broiler litter with different levels
of tannin extracted from pomegranate peel on in vitro rumen digestion and fermentation, rumen fungi and
bacteria growth using completely randomized design in Ramin Agriculture and Natural Resources
University of Khuzestan. Dietary treatments were adding pomegranate peel extract to broiler litter at
levels 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 and 35 percent of dietary dry matter (DM). The gas and potential of gas
production were constant with increasing level of pomegranate peel extract up to 20 and 15 percent,
respectively. Rate of gas production was similar between treatments, except for diets containing 20 and
35 percent of pomegranate peel extract which decreased significantly (p<0.05). Increasing the level of
pomegranate peel extract decreased rumen ammonia nitrogen concentration, but increased partitioning
factor, microbial protein production and efficiency of microbial protein compared to control diet
(p<0.05). Highest and lowest two-step crude protein digestibility was observed in diets containing 15 and
35 percentage pomegranate peel extract, respectively (p<0.05). After three days incubation of diets in
specific rumen bacteria medium with increasing level of pomegranate peel extract, DM digestibility and
ammonia nitrogen concentration decreased (p<0.05). Dry matter digestibility in all of investigated times
were constant by incubation of treatments containing pomegranate peel extract in specific rumen fungi
medium. According to the results, processing of broiler litter with pomegranate peel extract up to 25% of
dry matter has potential to improve nitrogen metabolism in ruminants without any negative effects on
nutrients digestibility.
Keywords: Ammonia nitrogen, Digestibility, Fermentation parameters, Rumen bacteria, Rumen fungi,
Tannin extract.
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