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تاثیر ارقام مختلف پوست انار بر قابلیت هضم ماده خشک ،جمعیت پروتوزا و تولید گاز
متان به روش آزمایشگاهی
4

وحیده رزم آذر* ،1نورمحمد تربتینژاد ،2جمال سیف دواتی 3و سعید زرهداران

1دانشجوی دکتری و 2استاد گروه تغذیه دام و طیور ،دانشکده علوم دامی  ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،
3استادیار گروه علوم دامی ،دانشگاه محقق اردبیلی4 ،استاد گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد
تاریخ دریافت94/11/11 :؛ تاریخ پذیرش95/2/28 :
چکیده1

سابقه و هدف :ایران عالوه بر مرکز پیدایش انار و رویشگاه طبیعی آن ،مرکز تنوع ارقام و نیز بزرگترری توییرد
کننده انار در جهان میباشد .پوست انار تقریباَ  30-26درصد وزن کل میوه را تشکیل میدهد ،در سالهای اخیر
فعاییتهای بیویوژیکی پلیفنلیهای پوست انار توجه بسیاری از پژوهشرگران و مرررک کننردگان را بره خرود
جلب کرده است .اثرات تان بر میکروارگانیسمهای توییدکننده متان در شکمبه و پروتوزا به اثبات رسیده است،
همچنی تاثیر آن بر کنیتیک تویید گاز و تخمیر شکمبهای با توجه به نوع گیاه بسیار متفاوت گزارش شده است.
یذا ای تحقیق به منظور بررسی ترکیب شیمیایی ،مواد پلیفنویی ،پویایی توییرد گراز ،قابلیرت همرم راهری و
حقیقی ماده خشک ،میزان تویید گاز ،متان و تعداد پروتوزوا شکمبهای سره رقرم مختلر

پوسرت انرار شتررش

جنگلی گرگان ،ملس بهشهر و شیری کلباد) به روش آزمایشگاهی انجام شد.
مواد و روشها :پوست ارقام مورد نظر در زمان برداشت شفرل پاییز) از نقاط مختل

استان گلستان جمعآوری

و خشک گردید .آزمایش در قایب طرح کامالً ترادفی با سه تیمار و چهار تکرار اجرا شد .بعرد از آزمرون گراز
ابتدایی برای ارزیابی ایگوی تویید گاز طی  96ساعت انکوباسیون ،زمان نر

حداکثر گاز توییدی ش½ )tمحاسبه

شد و سپس طی دو مرحله دیگر آزمون گاز برای زمان  24ساعت و ½ tبرای هر سوبسترا اجرا شد .قابلیت همم
حقیقی ماده خشک با استفاده از باقیمانده مواد انکوباسیون شده اندازهگیری شد و ضرریب تفکیرک ش ،)PFتروده
میکروبی ،تویید گاز متان pH ،و تعداد پروتوزا نیز اندازهگیری و محاسبه شدند.
*نویسنده مسئولn_torbatinejad@yahoo.com :
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یافتهها :بیشتری مقدار پروتئی خام در رقم شیری کلبراد ش )%4/01و بیشرتری مقردار چربری خرام ش )%1/87و
 ADFش )%19/62در رقم ترش جنگلی گرگان مشاهده شد ش .)P<0/05ترکیبات فنویی کل در رقم ترش جنگلی
با مقدار  %8/91و تان کل با مقدار  %8/06در رقم ملس بهشهر باالتر از بقیه ارقرام برود .میرزان تجزیرهپرذیری
اهری و حقیقی ماده خشک ،پروتئی میکروبی و اسیدهای چرب کوتاه زنجیر برآورد شده ،در زمان  24ساعت
انکوباسیون در پوست انار شیری کلباد شبه ترتیب  0/590 ،0/347شمیلیگرم) و  500/79شگرم بر کیلوگررم مراده
خشک) ،و  0/9شمیلیمول) بود که ای روند در زمان ½  tنیز مشاهده شد .با ای حال در هر دو زمان اندازهگیری،
مقدار گاز متان کمتری از رقم شیری کلباد تویید شده بود .تعداد پروتروزا شرمارش شرده در زمران ½  tدر رقرم
ترش جنگلی گرگان به طور معنیداری باالتر از بقیه رقمها بود ش .)P<0/05ای افزایش میتواند به دییرل بیشرتر
بودن فیبر ای رقم باشد که پروتوزواها به آن میچسبند ویی با گذشت زمان شزمان  24سراعت انکوباسریون) از
مقدار آنها کاسته شد.
نتیجهگیری :بهطورکلی نتایج ای پژوهش نشان دادند که پوست انار شترش جنگلی گرگان ،ملس بهشهر و
شیری کلباد) به عنوان یکی از ضایعات مهم کشاورزی در ایران به دییل داشت ترکیبات فنویی و تان دارای
فعاییت بازدارنده علیه تعدادی از میکروارگانیسمهای دخیل در تویید متان و همچنی

پروتوزاها میباشد.

بنابرای  ،میتوان مخلوطی از رقمها را برای دستکاری تخمیر شکمبه و کاهش تویید گاز متان استفاده کرد.
واژههای کلیدی :پوست انار ،تان  ،تخمیر شکمبهای ،متان ،پروتوزوا
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مقدمه
تغییرات اقلیمی و گرم شدن زمی ناشی از افزایش گازهای گلخانهای در جو از چایشهای اصلی بشر
در قرن حاضر است .سازمان ناسا سرعت افزایش دمای زمی را طی  50سال اخیر دو برابر بیان کرده است
ش .)33گاز متان یکی از ای گازهای گلخانهای است که تاثیر آن در گرمایش زمی حدود  20برابر بیشتر از
دیاکسید کرب است .انتشار گاز متان حاصل از تخمیر مواد خوراکی در دستگاه گوارش نشخوارکنندگان
حدود  %40–30از کل متان توییدی ناشی از منابع کشاورزی را تشکیل میدهد که سهم بزرگی در ای
چایش زیست محیطی دارد ش .)32نشخوارکنندگان در هر روز میتوانند  250تا  500ییتر گاز متان تویید کنند
که به تبع آن حدود  2تا  12درصد از انرژی خام مررفی را بدی صورت از دست میدهند ش .)22اتالک
بخشی از انرژی به صورت متان توسط نشخوارکنندگان و سهم قابل توجه آن در تویید گازهای گلخانهای
ضرورت کاهش دفع متان احشایی را بدون تغییر توییدات هم به عنوان استراتژی جهانی کاهش گازهای
گلخانهای و هم بهبود ضریب تبدیل غذایی ایجاب مینماید.
اخیراَ مواد فیتوشیمیایی یا ترکیبات فعال گیاهی مختلفی از محدوده وسیعی از گونههای گیاهی،
جداسازی و از نظر اثر بر تخمیر شکمبه و بهبود قابلیت توییدی حیوان مورد بررسی قرار گرفتهاند ش،1
 .)39ترکیبات فعال گیاهی ،ترکیبات آیی مشتق شده از متابوییسم ثانویه گیاه هستند که به چهار گروه
پلی فنولها و تان ها ،ساپونی ها ،ارگانوسویفورهها و روغ های ضروری تقسیم میشوند و فعاییت
ضدمیکروبی آنها بر علیه تعدادی از مخمرها ،باکتریها و کپکها به اثیات رسیده است ش .)8پتانسیل
ای ترکیبات و به خروص پلیفنولها شتان ها) و ساپونی ها در کاهش متان توییدی توسط تخمیر در
نشخوارکنندگان طی تحقیقات زیادی به اثبات رسیده است .فعاییت ضد میکروبی و تاثیر بر فعاییت
تخمیری شکمبه توسط ای ترکیبات بستگی به ماهیت ،فعاییت و مقدار آنها دارد ش.)20
انار یکی از قدیمیتری میوههایی است که به طور وسیع در بسیاری از کشورهای گرمسیری و نیمه
گرمسیری کشت میشود ش .)37 ،18ایران با تویید ساییانه بیش از  650هزار ت  ،حدود  47درصد تویید
جهانی انار را در اختیار دارد ش .)14مقدار قابل توجهی پوست انار در نتیجه تویید صنعتی فراوردههای
انار شامل کنسانتره ،آب و رب انار به صورت ضایعات باقی میماند که در ایران به بیش از 120000
ت در سال میرسد ش .)31پوست انار دارای میزان قابل توجهی ترکیبات فنویی با وزن مویکویی باال
شامل فالونوئیدها ،پروآنتوسیانیدی  ،پلیساکاریدهای پیچیده و االژیتان هایی مانند االژیک اسید،
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گاییک اسید ،پونیکاالژی

و پونیکایی

و مقداری میکروایمنتها میباشد که عامل خواص آنتی-

اکسیدانی ،ضدمیکروبی ،ضدسرطانی آن بیان شده است ش 18و .)23
االژیتان ها یا تان های قابل هیدروییز پوست انار ترکیباتی با وزن مویکویی باال و قابل حل در آب
هستند که اغلب عامل آنتی اکسیدانی آن به شمار میآیند ش .)44 ،18تان ها گروهی از مرواد برا قابلیرت
باند شدن به پروتئی ها در محیط آبی هستند .گروههای هیدروکسیلی فنلی تان ها قادر به ایجراد پیونرد
هیدروژنی قوی با پروتئی ها ،و مقدار کمتر با یونها ،اسیدهای آمینه و پلیساکاریدها هسرتند ش .)25در
نتیجه ساختار فنوییکی به پاره شدن غشاء سلول ،غیرفعال شدن آنزیمها ،و کاهش سوبسترا و یونهرای
فلزی الزم برای متابوییسم سلویی میانجامد ش .)8 ،1میزان ترکیبرات فنرویی پوسرت انرار در تحقیقرات
متفاوت بیان شده است .تهرانی فر و همکاران ش )2010در پوست انار رقرمهرای ایرانری میرزان

مختل

فنول کل را  298/79تا  985/5میلیگرم معادل گاییک اسید در  100گرم و تان متراکم را  1/1ترا 63/3
شمیلیگرم سیانیدی 100/گرم) گزارش کردهاند ش .)42مازندرانی و همکاران ش )2011نیز میزان فنول کرل
را در رویشگاههای مختل

بی  284تا  372میلیگرم معادل گاییک اسید در  100گررم بیران کرردهانرد

ش.)28
میرزایی آغساقایی و همکاران ش )2011بیان کردهاند که میزان تویید گراز حاصرل از تخمیرر بره روش
آزمون گاز پوست انار نسبت به دانه آن بهطرور معنریداری بیشرتر اسرت ش .)31طراهر مرداح و همکراران
ش )2012نیز با ارزیابی ارزش غذایی پوست انار سیلو شده و خشک شرده برا روش توییرد گراز ،گرزارش
کردند که اگرچه میزان گاز توییدی از پوست انار خشک شده در  24ساعت باالتر بود اما میزان اسریدهای
چرب کوتاه زنجیر ،قابلیت همم ماده آیی و انرژی قابل متابوییسم برای هر دوگروه مشابه بود ش.)40
گزارش شده است که سطوح مختل

تان اثرات مفیدی بر متابوییسم پروتئی در نشرخوارکنندگان

دارد ،از جمله باعث کاهش تجزیه شکمبهای پروتئی جیره و افزایش جرذب اسریدهای آمینره از روده
میشود ش .)15همچنی تان ها اثرات منفی برر غلظرت اسریدهای چررب فررار در شرکمبه دارنرد ش.)5
بهعالوه تان ها دارای خاصیت ضدمیکروبی بر روی باکتریهای تجزیه کننده سلویز و پروتئی هسرتند
ش .)16از سوی دیگر اثرات ضد متانوژنیک گیاهان حاوی تان به خوبی اثبات شرده اسرت .تران هرا برا
تأثیر مستقیم بر تویید متان و اثر غیر مستقیم بر تویید هیدروژن با کاهش تجزیهپرذیری خروراب باعرث
کاهش اتالک انرژی از طریق متان توییدی میشوند .تحقیقات مختل

کاهش  24تا  30درصدی متران

توییدی توسط نشخوارکنندگان مررک کننده خوراب تان دار را گزارش کرردهانرد ش 10و  .)43تراکنون
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بیشتر تحقیقات انجام شده بر روی پوست انار بر روی گونههرای مختلر

براکتریهرا و بیمراریهرا و

خواص آنتیاکسیدانی آن بوده اما تاثیر آن بر روی پروتوزواهای شکمبه و پویایی تخمیرر و توییرد گراز
کمتر کار شده است .بنابرای  ،ای تحقیق به منظور تعیی ترکیبات شیمیایی رقمهرای مختلر

پوسرت

انار شترش جنگلی گرگان ،ملس بهشهر و شیری کلباد) و ارزیابی اثرات آنها بر تویید گاز آزمایشرگاهی
و فراسنجههای تخمیر شکمبه مانند تویید پروتئی میکروبی ،تعداد پروتوزا و تویید گاز متان انجام شد.
مواد و روشها
حیوان و محل آزمایش :ای آزمایش در محل گوسفندداری آموزشی -تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و
نیز آزمایشگاه تغذیه دام دانشگاه محقق اردبیلی انجام شد .از انارهای کشت شده در استان گلستان ،سه
رقم ترش جنگلی گرگان ،شیری کلباد و ملس بهشهر به عنوان نمونههای مورد آزمرایش انتخراب و در
فرل برداشت شپاییز) به مقدار کافی تهیه شد .سپس پوست از بقیه قسمتهای میوه به صرورت دسرتی
جدا شد .نمونهها در دمای  60درجه سلسیوس با آون خشک و سپس با آسیاب دارای ایک یک میلری-
متری آسیاب گردید.
اندازهگیری ترکیبات شیمیایی :نمونهها از نظر ترکیبات شیمیایی شامل ،مراده خشرک ،پرروتئی خرام،
چربی خام ،خاکستر بر طبق روشهای پیشنهادی  AOACش )1990و دیرواره سرلویی و دیرواره سرلویی
بدون همی سلویز با استفاده از روش ون سوست و همکاران ش )1991اندازهگیری شدند ش.)46 ،3
تعیین ترکیبات فنلی و تانن :ترکیبرات فنلری کرل ش )TPقابرل اسرتخراب برا اسرتفاده فرویی شریکایتیو
اندازهگیری شد شمککار .)2003 ،برای استخراب ترکیبات فنویی از محلرول اسرتون  70درصرد اسرتفاده
گردید .کل تان های قابل استخراب ش )TTاز تفاوت بی فنولهای کل قابل اسرتخراب و ترکیبرات فنلری
باقیمانده پس از جذب تان توسط پلیوینیلپیروییدی ش )PVPبدست آمد .از اسرید تانیرک بره عنروان
استاندارد برای تعیی مقدار  TPو  TTاستفاده گردید .هر یک از استانداردها و نمونه در طول موب 725
نانومتر قرائت شد .میزان تان متراکم برر اسراس روش پرورتر و همکراران ش )1986برا اسرتفاده از دی
پلیمریزاسیون اکسریداتیو بوتانرل -اسرید کلریردریک در مجراورت آهر در طرول مروب  550نرانومتر
اندازهگیرری شرد ش .)36میرزان تران مترراکم شدرصرد در مراده خشرک) بره صرورت اکریواالنهرای
یوکوآنتوسیانیدی محاسبه گردید .میزان تان های قابل هیدروییز نیز از تفراوت بری تران کرل و تران
متراکم به دست آمد ش .)4شبرای هر نمونه  3تکرار در نظر گرفته شد).
115

وحیده رزم آذر و همکاران

اندازهگیری میزان گاز تولید :جهت اندازهگیری تویید گاز از ابزار و دستگاههای مربوط به ای تکنیرک
واقع در آزمایشگاه تغذیه دام دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی استفاده شرد .در ایر روش از
شیرابه شکمبه  2راس گوسفند مغانی فیستویهگذاری شده استفاده گردید .شیرابه شرکمبه در اول صرب
قبل از توزیع خوراب گرفته شد .میرانگی وزن گوسرفندان  40کیلروگرم برود ،کره در شررایط مزرعره
تحقیقاتی با جیره یونجه خشک ،جو به نسبت  60به  40در در سط احتیاجرات نگهرداری دو برار در
روز ،ساعات  8و  17تغذیه میشدند.
ابتدا نمونه خوراب مورد آزمایش با آسیاب دارای ایک یک میلیمتری آسیاب شد .از نمونه آسریاب
شده مقدار ش 200 )±5میلیگرم از ماده خشک نمونه در داخل سرنگ مخروص قرار داده شد .پیستون
سرنگ با وازیی چرب شد تا حرکت آن در درون سیلندر به راحتی صورت گیرد .سرنگها در دستگاه
ب ماری با دمای  39درجه سلسیوس قرار داده شد .شیرابه شکمبه هرر گوسرفند قبرل از خروراب دادن
صب در فالسک جمعآوری و به آزمایشگاه منتقل شد .شیرابه با استفاده از پارچره پنیرسرازی و تحرت
گاز  Co2و دمای  39درجه سلسیوس صاک گردید .محلولهای مورد نیاز برای تهیه بزاق مررنوعی برر
اساس روش منک و استینگس ش )1988تهیه شد ش 30 .)29میلیییتر از مخلوط مایع شکمبه و برزاق بره
نسبت  2به  1برداشته و به سرنگ حاوی نمونه انتقال داده شد برای هر تیمار  4تکرار در نظر گرفته شد.
برای ترحی گاز توییدی ناشی از مایع شکمبه ،در هر آزمایش  3سرنگ به عنوان شاهد و فاقد نمونره
و حاوی شیرابه شکمبه و محیط کشت در نظر گرفته شد .سپس میزان گاز توییدی در زمرانهرای ،6 ،3
 72 ،48 ،24 ،12 ،8و  96ساعت بعد از انکوباسیون ثبت گردید .آزمایش تویید گاز یک بار برای زمران
½ tو یکبار برای زمان  24ساعت نیز انجام شد.
بالفاصله پس از پایان دوره انکوباسیون در ½ 24 ،tو  96ساعت محتویات سرنگها از میان  4الیه
گاز استریل صاک شده و  pHآن با استفاده از دستگاه  pHمتر ش)827 pH lab metrohm, Swiss made
اندازهگیری شد .بعد از سانتریفیوژ محتوی سرنگها ،باقیمانده تخمیر با آون و در دمای  60درجه
سلسیوس به مدت  48ساعت خشک گردید .اتالک وزن سوبسترا بعد از آون به عنوان ماده خشک
تجزیه شده به صورت میلیگرم/گرم ماده خشک تعیی شد ش.)27
برای تخمی تویید گاز از معادیه اورسکوک و مکدوناید ش )1979طبق رابطه ش )1استفاده شد ش.)34
)

رابطه ش:)1
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که در ای رابطه GP :حجم گاز توییدی در زمان  B ،tپتانسیل تویید گاز شمیلیییتر به ازای 200
میلیگرم ماده خشک) :c ،نرخ تویید گاز شمیلی ییتر در ساعت) و  Lزمان تاخیر تویید گاز به ساعت
هستند .انرژی قابل متابوییسم شمگاژول در کیلوگرم ماده خشک) و قابلیت همم ماده آیی شدرصد) با
استفاده از معادیه منک و همکاران ش )1979محاسبه گردید ش:)30
شرابطه :)2

 = 2/20 + 0/136GP + 0/057 CPشME )MJ/Kg DM

شرابطه )3

IVOMD % = 14/88 + 0/889 GP + 0/45 CP + 0/0651 X

 =DMماده خشک =CP ،درصد پروتئی خام = 1IVOMD ،قابلیت همم ماده آیی به روش آزمایشگاهی،
=XAدرصد خاکستر و =GPمیلیییتر گراز خرایت توییردی از  200میلریگررم نمونره خشرک پرس از
24ساعت انکوباسیون.
تعیین نیمه عمر تولید گاز ش½ :)tپس از به پایان رسیدن کامل انکوباسیون در طی  96ساعت ،نیمه عمر
تویید گاز یعنی زمانی که نیمی از حداکثر گاز تویید شده بود با اسرتفاده از رابطره  4محاسربه گردیرد و
سپس دور دوم انکوباسیون با هدک متوق

کردن آن در زمان ش½  )tو  24ساعت انجام شد.
t ½ =(ln 2/c ) + L

شرابطه :)4

½ =tنیمه عمر تویید گاز شساعت) =c ،نرخ تویید گاز از بخش نامحلول در زمان شمیلیییتر بر ساعت)،
 =Lفاز تأخیر شساعت)
تعیین تجزیهپذیری حقیقی ماده خشک ( :2)ivTDDMبعد از پایان دوره اول انکوباسریون بره مردت
 96ساعت و محاسبه
½ ،tیک دوره انکوباسیون برای بهدست آوردن میزان تجزیه پذیری حقیقی سوبسرترا انجرام شرد ش.)2
پس از طی زمان ½ tو  24ساعت ،انکوباسیون متوق

و میزان گراز توییردی ثبرت شرد .جهرت تعیری

تجزیهپذیری حقیقی ماده خشک ش ،)ivTDDMبا فرض حذک کامل بقایای میکروبی بهوسریله شروینده
ش ،)45مواد باقیمانده همم با استفاده از محلول شوینده خنثی به مدت یک ساعت جوشانده شرد .مرواد

1. In vitro organic matter digestability
2. In vitro truly degraded dry matter
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باقیمانده کامال شسته شده و پس از انتقال به کروزه در دمای 90درجه سلسیوس بره مردت  24سراعت
ابتدا خشک شده و سپس توزی گردید.
تعیین ضریب تفکیک ش ،)PFپروتئین میکروبییش )MPو اسییدهای ریرک کوتیاه زنجییرش:)SCFA
ضریب تفکیک ش )PFپس از زمانهای مختل

انکوباسیون شمقیاسی از بازده تخمیر) به صورت نسربت

ماده خشک تجزیه شده واقعی ش )ivTDDMبه حجم گاز شمیلی ییتر) توییرد شرده پرس از انکوباسریون
شیعنی ماده آیی تجزیه شده واقعی/کل تویید گاز ش )GPطبق رابطه  5محاسبه شد ش.)6
شرابطه :)5

)PF= ivTDDM (mg) / GP (ml

تویید پروتئی میکروبیش )MPبا استفاده از روش بلومرل و همکراران ش )1997برا اسرتفاده از رابطره 6
محاسبه گردید:
) (mg) = ivTDDM (mg) - (GP (ml) × 2.2پروتئی میکروبی

شرابطه :)6

که  2/2عامل استوکیومتری بر حسب میلیگرم کرب  ،هیردروژن و اکسریژن مرورد نیراز بررای سراخت
اسیدهای چرب کوتاه زنجیر ش )SCFAهمراه با تویید یک میلیییتر گاز میباشد ش .)6اسریدهای چررب
کوتاه زنجیر با استفاده از معادیه مککار و همکاران ش )2005طبق رابطه  7محاسبه شد ش.)26
شرابطه :)7
در ای

= 0.0222×GP - 0.00425شSCFA )mmol/200 mg DM

معادیه  GPگاز خایت توییدی پس از انکوباسیون شمیلیییتربه ازای 200میلیگرم ماده

خشک) است.
اندازهگیری گاز متان :گاز متان در دو مرحله ،زمان ½ tو پس از انکوباسیون در  24ساعت با استفاده از
 10 NaOHموالر اندازهگیری شد .پس از ثبت حجم گاز توییدی ،کلیپس سر سرنگ به آرامی براز و از
طریق انتهای شیلنگ  4میلیییتر  10 NaOHموالر به داخل سررنگهرا تزریرق شرد .بالفاصرله پرس از
تزریق CO2 ،با  NaOHترکیب و از فاز گازی خارب شد و پیستون به سرعت به سرمت پرایی حرکرت
کرد .گاز باقیمانده در سرنگ همان گاز متان بود که مقدار آن یادداشت شد ش.)13
شمارش پروتوزوا :برای شمارش پروتوزواها  1میلیییتر از مایع شکمبه صراک شرده بره  9میلریییترر
فرمایدئید  4درصد افزوده و به خوبی هم زده شد تا یک محلول شکمبه با غلظرت یرک دهرم حاصرل
گردد .جهت نگهداری نمونهها از گلیسری استفاده شد .شمارش پروتوزوآ با استفاده از میکروسرکو
نوری با بزرگنمایی  40و الم نئوبار انجام شد ش.)11
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تجزيه و تحلیل آماری
بهوسیله سه آزمون تویید گاز مجزا و چهار تکرار برای هر نمونه انکوباسیون انجرام شرد .دادههرای
تخمیر شکمبهای برای هر سه آزمون میانگی گیری شد .برا اسرتفاده از نررمافرزار  SASش )2001و طبرق
رابطه  8تجزیه واریانس دادهها صورت گرفت و میانگی های به دست آمرده برا آزمرون چنرد دامنرهای
دانک مقایسه آماری شد ش .)38مدل آماری به صورت زیر بود:
Yij= µ+Ti+εij

رابطه ش:)8
که در آن : µ:میانگی کل :Ti ،اثر تیمار :εij ،خطای آزمایشی
نتايج و بحث
ترکیبات شیمیایی :ترکیبات شیمیایی سه نوع رقم مختل

پوست انرار ،تررش جنگلری گرگران ،ملرس

بهشهر و شیری کلباد ،شامل ماده خشک ،خاکستر ،پروتئی خام ،چربی خام NDF ،ADF ،و ییگنی در
جدول  1ارائه شده است .بیشتری مقدار پروتئی خام در رقم شیری کلباد ش )%4/01و بیشتری مقردار
چربی خام ش )%1/87و  ADFش )%19/62در رقم ترش جنگلی گرگران مشراهده شرد ش .)P<0/05سرایر
ترکیبات شیمیایی از نظر آماری تفاوت معنریداری نداشرتند ش .)P>0/05اویراله و همکراران ش )2012در
بررسی رقمهای مختل

پوست انار کشور ترکیه مقدار چربی خام ،پروتئی خام ،خاکستر را به ترتیرب

 ،8/72 ،9/4و  5درصد گزارش کردهاند .که تمام موارد از نتایج ای تحقیق باالتر است ش .)44در حرایی
که میرزایی آغساقایی و همکاران ش )2011مقدار چربری خرام ،پرروتئی خرام ،خاکسرتر،

 ADFو NDF

بهترتیب  15/10 ،5/4 ، 3/6 ،0/61و  20/80درصد و طاهر مداح و همکاران ش )2012به ترتیرب ،0/70
 12/6 ،0/40 ،3/37و  18/20درصد بیان نمودهاند که با نتایج تحقیرق حاضرر مطابقرت دارد ش.)40 ،31
دالور و همکاران ش )2014نیز مقادیر  21/2 ،60/40 ،4/80 ،0/63و  31/6درصد را گزارش کردهاند .ای
تفاوت در ترکیبات شیمیایی را میتوان احتماالَ به تفاوت در نحوه کشرت ،شررایط آب و هروایی ،نروع
رقم ،و روش پوستگیری ،مربوط دانسرت ش12و  .)44مطرابق برا جردول  ،1اگرچره بیشرتری مقردار
ترکیبات فنلی کل و تان متراکم مربوط به رقم ترش جنگلی گرگان و بیشتری مقدار تان کرل و تران
قابل هیدروییز مربوط به رقم ملس بهشهر بود اما از یحرا آمراری تفراوت معنریداری مشراهده نشرد
ش .)P>0/05تحقیقات زیادی مقادیر مختل

مواد فنویی را برای رقمهای مختلر

کردهاند .تهرانیفر و همکاران ش )2010مقدار فنول کل رقمهای مختل
119

پوسرت انرار گرزارش

پوسرت انرار ایرران را -985/5

وحیده رزم آذر و همکاران

 295/79شمیلرریگرررم گاییررک اسررید100/گرررم) و مقرردار ترران متررراکم را  5/56-30/11شمیلرریگرررم
سیانیدی  100/گرم) گزارش کردند ش .)42مازندرانی و همکاران ش )1389نیز مقدار فنول کل پوست انار
رقمهای اکوتیپهای مختل

ایران را  284-372میلیگرم گاییک اسید100/گرم بیان کردند ش.)28

جدول -1ترکیبات شیمیایی و پلیفنلی (درصد) پوست انار رقمهای ترش جنگلی گرگان ،ملس بهشهر و شیرین کلباد
Table 1. Chemical composition and poly phenols of pomegranate peel of Torsh janghali Gorgan,
Malas behshahr and Shirin kolbad varieties
تیمار Treatment

ترکیبات شیمیایی

ترش جنگلی

Chemical
composition

گرگان
Torsh janghali
Gorgan

ماده خشک

35.34

خاکستر

3.81

پروتئی خام

3.85b

چربی خام

2.87a

DM
Ash
CP
EE

فیبر نامحلول در شوینده
اسیدی

17.35a

میانگی خطای

ملس بهشهر

شیری کلباد

Malas
behshahr

Shirin
kolbad

SEM

34.98

35.04

0.15

4.67
3.68c
2.33b

14.05c

4.35
4.01a
2.30b

16.17b

استاندارد

0.22
0.05
0.11

0.44

P value

0.512
0.313
0.001
0.054

0.0002

ADF

فیبر نامحلول در شوینده
19.62

خنثی

19.45

19.54

0.07

0.595

NDF

ییگنی

5.12

4.97

4.55

0.12

0.117

ترکیبات فنلی کل

8.91

6.80

6.51

1.01

0.613

تان کل

7.82

8.06

7.59

0.14

0.433

1.02

1.00

0.97

0.01

0.139

6.80

7.06

6.63

0.13

0.455

Lignin
Total phenol
Total tannin

تان متراکم
Condensed tannin

تان قابل هیدروییز
Hydrolysable tannin

حروک غیرمشابه در هر ردی

به مفهوم معنیدار بودن اختالک بی میانگی ها میباشد ش.)P<0/05

)Values with different superscript in each row letters differ significantly (P < 0.05
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ایگوی تویید گاز سه رقم پوست انار در شکل  1مشاهده میشود .نمودار ایگروی گراز توییرد شرده
نشاندهنده تویید گاز بیشتر پوست انار شیری کلباد در زمانهای مختل

انکوباسیون شطبق جردول )2

در مقایسه با ترش جنگلی گرگان و ملس بهشهر است .منحنی تویید گاز شامل سه بخش است؛ بخرش
اول مرحله بطئی خیس خوردن و چسبیدن میکروب هرا ،بخرش دوم مرحلره نمرایی کره بیرانگر همرم
آنزیمی است و بخش سوم که مرحله کاهش تویید گاز است که همزمان با کراهش سوبسرترا صرورت
میگیرد ش .)34در ای پژوهش نیز منحنی تویید گاز از ایگوی فوق تبعیت میکند.

شکل  -1نمودار الگوی تولید گاز رقمهای مختلف پوست انار در زمانهای مختلف انکوباسیون (به ازای 200
میلیگرم نمونه)
Figure 1. Gas production profile for pomegranate peel varieties during different incubation
)times (200 mg sample

در جدول  2فراسنجههای تویید گاز و همچنی میرزان گراز توییردی در زمرانهرای  24 ،t1/2و 96
ساعت انکوباسیون آورده شده است .اگرچه تفاوت معنیداری در میزان پتانسیل تویید گاز ش )Bو نررخ
تخمیر بخش قابل تخمیر ش )cو همچنی تویید گاز در زمانهرای مختلر

مشراهده نشرد امرا در رقرم

شیری کلباد شمقدار بخش ش 42/57 )Bمیلیییتر در گرم ماده خشک و با نرخ توییرد  0/1113میلریییترر
بر ساعت) بیشتر بود .ای نتایج نزدیک به نتایج تحقیق میرزایی آقساقایی و همکاران ش )2010است کره
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میزان تویید گاز  24ساعت و پتانسیل تویید گاز برای پوست انار بره ترتیرب  40/47میلریییترر در 200
میلیگرم نمونه و  54/12میلیییتر بر ساعت گزارش کردنرد ش .)31ترکیبرات شریمیایی مهمترری عامرل
تعیی کننده فراسنجهها و میزان گاز توییدی هر ماده خوراکی است .باال بودن میزان پتانسیل توییرد گراز
ش )Bو نرخ تخمیر بخش قابرل تخمیرر ش )cو بره تبرع آن مجمروع گراز توییردی در زمرانهرای مرورد
اندازهگیری پوست انار شیری کلباد را میتوان به بیشتر بودن پروتئی خام و کمتر بودن میزان  ADFآن
نسبت به سایر رقمها ارتباط داد ،احتماالَ سرعت باالی تویید گاز تحت تراثیر کربوهیردراتهرایی قررار
میگیرد که به سهویت در دسترس جمعیت میکروبی هستند ،که نتایج تحقیقات مختل

نیز مویرد ایر

مطلب است ش 2و .)31
جدول  -2فراسنجههای برآورد شده در تولید گاز و مجموع گاز تولیدی (میلیلیتر در  200میلیگرم ماده خشک)
رقمهای مختلف پوست انار
Table 2. Gas production parameters and cumulative gas production (ml/200 mg DM) of pomegranate
peel varieties

مجموع گاز توییدی

فراسنجههای تویید گاز

تیمار
Treatment
ترش جنگلی گرگان
Torsh Janghali Gorgan

ملس بهشهر
Malas behshahr
شیری کلباد
Shirin kolbad
میانگی خطای استاندارد

Gas production
parameters

شمیلیییتر 200 /میلیگرم ماده خشک)
Cumulative gas production (ml/200mg
)DM

B

c

t1/2

24

96

30.98

0.0933

26.23

37.47

44.05

40.5

0.0933

24.92

37.88

42.03

42.57

0.1113

26.23

40.70

44.38

0.52

0.0084

1.46

0.68

0.57

0.725

0.675

0.235

0.449

SEM
P value
حروک غیرمشابه در هر ستون به مفهوم معنیدار بودن اختالک بی میانگی ها میباشد ش.)P<0/05

0.817

)Values with different superscript in each column letters differ significantly (P < 0.05

 :Bپتانسیل تویید گاز شمیلیییتر 200/میلیگرم ماده خشک) :c ،نرخ تخمیر :t ½ ،زمان نر

حداکثر گاز توییدی شساعت)

B: The gas production from the fermentable fraction (ml/200mg DM), C= Rate constant of gas
production during incubation (ml/h), t ½: Half time of maximum gas production
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با توجه به جدول  3و  4میزان قابلیت همرم راهری و حقیقری مراده خشرک و همچنری میرزان
پروتئی میکروبی در زمان  24ساعت و  t1/2در پوست انرار شریری کلبراد شبرهترتیرب 0/590 ،0/347و
 )500/79بهطور معنیداری ش )P<0/05باالتر از بقیه رقمهرا برود .ایر مریتوانرد بره دییرل تفراوت در
ترکیباتی که پتانسیل تجزیهپذیری دارند ،باشد .ییگنی  ADF ،و  NDFبیشتر مشاهده شده در رقم ترش
جنگلی گرگان میتواند عامل موثر در کاهش تجزیهپذیری ماده خشک با محدود کرردن سرط منطقره
مورد هجوم میکروبها باشد ش .)2میزان گاز توییدی باالتر ای رقم نیز موید قابلیرت همرم براالتر آن
بود .نتایج ای بخش مطابق با نتایج تحقیقات آنیل و همکراران ش ،)2013ابرقرویی و همکراران ش)1392
میباشد ش 1و .)2
مقدار گاز متان و تعداد پروتوزوا در  24ساعت انکوباسیون اگرچره در رقرم ملرس بهشرهر کراهش
نشان داد اما ای اختالک معنیدار نبود ش .)P>0/05تعداد پروتوزا در زمان

½

 tدر رقم ترش جنگلری بره

طور معنیداری باالتر بود .ای افزایش میتواند به دییل بیشتر بودن فیبر ای رقم باشد که پروتوزواها به
آن میچسبند ویی احتماالً با گذشت زمان و تاثیر مسمویت تان و سایر ترکیبات فنلی بر آنها از مقردار
آنها کاسته میشود .تحقیقات زیادی تاثیر ترکیبات فنلی و تان را بر کاهش میزان تویید گاز متان ش 2ترا
 58درصد) را گزارش کردهاند ای اختالک بیشتر مربوط به نوع تان و منبع گیاهی مورد اسرتفاده ککرر
شده است ش.)9
تاوندال و همکاران ش )2005مهار رشرد براکتریهرای مترانوژنز را بره خاصریت باکتریواسرتاتیکی و
باکتریوسیدی تان های متراکم مربوط میدانند ش .)41در حایی که گوول و همکاران ش )2012بیان کردند
که تان های قابل هیدروییز نسبت به تان متراکم منجر به کاهش بیشتر جمعیت باکتریهای مترانوژن و
یا میکرارگانیسمهایی که تویید بیشتر یون هیدروژن میکنند ،میشوند ش.)17
جایانگرا و همکاران ش )2010نیز بیان کردند که تان های متراکم تویید گاز و قابلیت همم ماده آیری
را بیشتر از تان های قابل هیدروییز کاهش میدهند .آنها نشان دادند کره تران هرای قابرل هیردروییز در
کاهش گاز متان توییدی بیش از تان های متراکم موثر هستند ،در حایی که در همان زمان تان های قابل
هیدورییز تاثیر معنیداری بر کاهش قابلیت همم ماده آیی نداشتند .به نظرر مریرسرد تران هرای قابرل
هیدروییز گاز متان را بیشتر از طریق کاهش همم فیبر کاهش میدهد شاثر غیر مسرتقیم) ،در حرایی کره
تان های قابل هیدورییز بیشتر از طریق مهار رشد و یا فعاییت متانوژنها و یا میکروبهای تویید کننرده
هیدورژن عمل میکنند شاثر مستقیم) ش.)12
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 ساعت انکوباسیون24  فراسنجههای تخمیر و قابلیت هضم رقمهای مختلف پوست انار در-3 جدول
Table 3. Fermentation parameters and degradability of pomegranate peel varieties in 24 h incubation

تیمار

میانگی خطای
P value

Treatment
ملس بهشهر
ترش جنگلی گرگان

فراسنجههای تخمیر

استاندارد

شیری کلباد

SEM

Shirin
kolbad

Malas
behshahr

Torsh janghali
Gorgan

0.017

0.006

0.347a

0.313b

0.320b

ivADDM)mg(

0.001

0.010

0.590a

0.528b

0.534b

ivTDDM)mg(

0.002

9.49

500.79a

445.56b

449.91b

0.556

0.018

1.45

1.39

1.42

0.247

0.250

33.45

32.73

33.76

0.302

0.14

2.66×105

2.4×105

2.5×105

0.350

0.03

7.12

7.11

7.01

Protozoa population
pH
اسیدهای چرب کوتاه

0.092

0.015

0.90a

0.836ab

0.826b

زنجیر

Fermentation
parameters

پروتئین میکروبی
Microbial mass
(g/kg DM)
PF)mg/ml(
متان
Methane (g/kg DM)
تعداد پروتوزوا

SCFA)mmol(
0.135

0.105

7.66

7.05

7.19

0.134

0.83

51.18

47.02

48.06

.)P<0/05به مفهوم معنیدار بودن اختالک بی میانگی ها میباشد ش

انرژی قابل متابوییسم
ME)MJ/Kg DM(
قابلیت همم ماده آیی
OMD)%(
حروک غیرمشابه در هر ردی

Values with different superscript in each row letters differ significantly (P < 0.05).
ivADDM: in vitro apparently degraded dry matter, ivTDDM: in vitro truly degraded dry matter. PF:
portioning factor, SCFA: short chain fatty acids ME: metabolizable energy, OMD: organic matter
digestibility
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جدول -4فراسنجههای تخمیر و قابلیت هضم رقمهای مختلف پوست انار در زمان ½ t
½

Table 4. Fermentation parameters and degradability of pomegranate peel varieties in t
)(half time
تیمار Treatments
میانگی خطای
فراسنجههای تخمیری
شیری کلباد
ملس بهشهر
ترش جنگلی گرگان
P value
استاندارد
Fermentation
Shirin
Malas
Torsh janghali
parameters
SEM
kolba
behshahr
Gorgan
شivADDM)mg
0.0002
0.011
0.275a
0.235b
0.243b
شivTDDM)mg

0.445b

0.435b

0.494a

0.47

0.046

397.88b

380.84b

436.62a

9.49

0.001

2.06

1.80

1.91

0.078

0.446

16.12

17.62

15.33

0.002

0.537

تعداد پروتوزوا

7.87×105 a

7.5×105 a

5.0×105 b

Protozoa population
pH
اسیدهای چرب کوتاه

0.30

0.010

7.42

7.38

7.35

0.047

0.737

زنجیر

0.474

0.549

0.568

0.059

0.511

پروتئی میکروبی
Microbial mass
()g/kg DM
(PF)mg/ml
متان
شMethane)g/kg DM

شSCFA)mmol
انرژی قابل متابوییسم
(ME)MJ/Kg DM
قابلیت همم ماده آیی
(OMD)%
حروک غیرمشابه در هر ردی

5.36

5.86

5.99

0.20

0.451

36.06

38.99

40.22

1.30

0.464

به مفهوم معنیدار بودن اختالک بی میانگی ها میباشد ش.)P<0/05

)Values with different superscript in each row letters differ significantly (P < 0.05
ivADDM: in vitro apparently degraded dry matter, ivTDDM: in vitro truly degraded dry matter. PF:
portioning factor, SCFA: short chain fatty acids ME: metabolizable energy, OMD: organic matter
digestibility

پاترا و ساکسئنا ش )2009کاهش گاز متان توییدی را عالوه بر اثر مستقیم تان های متراکم بر
باکتریهای متانوژن ،بر تاثیر مستقیم آنها بر پروتوزواها بیان کردند ش .)35ای مطلب توسط سیسالب و
همکاران ش )2012نیز تایید شده است؛ آنها از تان متراکم گیاه  Vaccinium vitis idaeaبه میزان 2
گرم/کیلوم ماده خشک در جیره گاوهای شیری استفاده کرده و بیان کردند که کاهش تویید گاز متان در
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نتیجه کاهش تویید پروتوزوا بوده بدون اینکه تاثیر منفی بر قابلیت همم ماده آیی و تویید  VFAداشته
باشد .بی پروتوزوئرهای شکمبه با متانوژنها رابطه همزسیتی مفیدی وجود دارد ،یذا مهار پروتوزوا
منجر به مهار متانوژنها و کاهش تویید گاز متان میگردد ش .)10جهانی -عزیز آبادی و همکاران
ش )2011در بررسی اثرات گیاهان دارویی مختل

بیان کردند که کاهش گاز متان توییدی تاثیر منفی بر

ناپدید شدن سوبسترا دارد ش .)19در تحقیق ما نیز کاهش گاز متان توییدی با کاهش در قابلیت همم
اهری و حقیقی ماده خشک در زمان  24ساعت انکوباسیون همراه بود شجدول.)3
ضریب تفکیک ش )PFنشان دهنده بخشی از سوبسترای تخمیر شده شدر شرایط آزمایشگاهی) است
که به جای استفاده در تویید گاز ،در تویید تودهی میکروبی استفاده شده است ش .)7شاخت  PFکه
نشان دهنده بازده تخمیر میباشد اختالک معنیداری در  24ساعت و زمان ½  tنشان نداد .در حایی که
رابطه خطی و منفی بی شاخت  PFو گاز متان وجود دارد ش .)47افزایش شاخت  PFدر زمان 24
ساعت انکوباسیون در رقم شیری کلباد نشان دهنده بهبود بازد تخمیر و تویید پروتئی میکروبی است
که با کاهش گاز متان همراه بوده است .میزان اسیدهای چرب کوتاه زنجیر به دست آمده برای رقم
شیری کلباد بیشتر و حدود  0/9میلیمول به دست آمد که برای زمان ½  tنیز ای روند ادامه داشت.
انرژی قابل متابوییسم و قابلیت همم ماده آیی برآورد شده تیمارها هم در زمان  24ساعت انکوباسیون
و هم در زمان ½  tتفاوت معنیداری نشان نداد ش ،)P>0/05اما در رقم شیری کلباد بیشتر بود ،که مقدار
گاز توییدی بیشتر در زمانهای مختل

انکوباسیون و نیز قابلیت همم اهری و حقیقی باالتر مشاهده

شده ای رقم نیز موید همی رابطه است.
نتیجهگیری كلی
به طور کلی با توجه به نتایج به دست آمده از تویید گاز و کنیتیک تویید گاز میتوان دریافت که
سه رقم مختل

پوست انار شترش جنگلی گرگان ،ملس بهشهر و شیری کلباد) به دییل داشت ترکیبات

فنلی و تان دارای فعاییت بازدارنده علیه تعدادی از میکروارگانیسمهای دخیل در تویید گاز متان و
همچنی

پروتوزوئرها هستند .که مخلوطی از سه رقم را میتوان برای دستکاری تخمیر شکمبه و

کاهش تویید گاز متان استفاده کرد.
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Abstract
Background and objectives: Iran in addition to the emergence of pomegranate
and its natural habitat, the number of varieties and is the largest producer of
pomegranate in the world. Pomegranate peels comprising almost 26–30% of total
fruit weight; in recent years the biological activity of pomegranate peel
polyphenols has become a subject of interest among many researchers and
consumers. Tannins effects on rumen methanogens and protozoa was proven, as
well as the effect of that on gas production kinetic and rumen fermentation
according to the type of vegetation is varies. Thus the objective of this study was to
determine the chemical composition, polyphenolic components, in vitro apparently
and truly degraded dry matter, methane production, the number of protozoa of
three pomegranate peels (Torsh Jangali Gorgan, malas Behshahr and Shirin
kolbad) varieties.
Materials and methods: Varieties collected during harvested season (autumn)
from different region of Golestan province and dried. The study was carried out in
a completely randomized design with tree treatment and four replicates. After an
initial gas test to evaluate 96 h gas production profiles of pomegranate peels, the
time to half maximal gas production was calculated and a second incubation
conducted with fermentation stopped at substrate specific half time (t ½) and 24 h
for each substrate. True DM degradability was measured from incubated residues
and combined with gas volume to estimate the partitioning factor (PF).
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Results: Highest CP in Shirin Kolbad and highest EE and ADF in Torsh Jangali
Gorgan varieties were observed. Total Phenol composition in Torsh Jangali Gorgan
variety with 8.91% and total tannin in malas Behshahr variety with 8.06% were
high than Other varieties. Shirin kolbad pomegranate peel had greater in vitro
apparently and truly degraded dry matter, microbial protein, and short chain fatty
acids (respectively 0.347, 0.590 (mg), 500.79 (g/kg DM), and 0.9 (mmol) in 24 h
incubation (P<0.05), this order was also observed at specific t ½ h, however
produced less methane than other pomegranate peels. The number of protozoa had
greater at specific t ½ h (P<0.05).
Conclusion: The results of this study showed that pomegranate peel is an
important agro-based by-product that is produced in Iran and because of having
phenolic components and tannins has antimicrobial activity against
microorganisms that produced methane as well as protozoa, that, three varieties of
this pomegranate peel can be used for modulating rumen fermentation and methane
reduction.
Keywords: Pomegranate peels, Tannin, Rumen fermentation, Methane, Protozoa
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