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 "مقاله پژوهشی"
 

 هیتجز یهایباکتر از استفاده با( Ziziphus Spina-Christiبرگ کنار ) یاهیتغذ ارزش بهبود
 شکمبه از شده جدا تانن کننده

 

 ۲چاجی مرتضی و ۱آرازهرا جهان

 

 ه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، مالثانی، اهواز، ایرانآموخته کارشناسی ارشد تغذیه دام، گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگادانش -1
 (chaji@asnrukh.ac.irستاد، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، مالثانی، اهواز، ایران، )نویسنده مسوول: ا -2 

 29/1/1401تاریخ پذیرش:             20/12/1400دریافت:  تاریخ
 94 تا 84صفحه:  

 

  مبسوط دهیچک
و  اهانیگ. هستند دام ، هضم مواد مغذی، رشد و عملکردخوراک مصرف ی ووراکخوشخ فراوانی بر یگکنند اثرات محدوددارای  هاتانن :و هدف مقدمه

استفاده از . است ها در خوراک دام، محدودتانن استفاده از آن رینظ یاهیضد تغذ باتیبودن مقدار ترک وجود دارند که به علت باال یادیز یمحصوالت جانب
 یاهیارزش تغذ بهبودهدف آزمایش حاضر را فراهم خواهد کرد.  مخوراک دا، امکان استفاده از آنها در را کاهش دهد باتیترک نیبتواند مقدار اکه  ییهاروش

  .بود نشخوارکنندگان یبرا و ترکیبات پلی فنولیکبرگ کنار حاوی تانن 
 الکتو ،(گوزن شکمبه از شده یجداساز) باکتر نتویاست و هیپنومون الیکلبسشامل  تانن کننده هیتجز یهایباکتراز نوع چهار  با کنار برگ ها:مواد و روش

ترکیب شیمیایی و قابلیت هضم و در دو مرحله . ندشد یورآعمل  یتجار مفرمنتو لوسیباس الکتو و ی(نجد بز شکمبه از شده یساز جدا) فرمنتوم لوسیباس
تیمارهای آزمایشی مطالعه قرار گرفت.  مورد های آزمایشگاهیروش بای پرواری ی استاندارد برهصورت ترکیب در یک جیرهبه تنهایی یا به برگ کنار تخمیر

با هر که  آن یحاو هایرهیجبرگ کنار یا  -۵تا  2، یآورعمل بدون آن یحاو هایرهیج ابرگ کنار ی -1تیمار بودند،  ۵و دوم هر کدام شامل ی اول در مرحله
  .ندشد یآورعملبه صورت جداگانه  یاز چهار باکتر کی

 برگ آیپروتوزوجمعیت  وی اکیآمون تروژنین غلظت، میکروبی یزنده توده دیتول بازده شده، هیتجز واقعا یآل ماده، نرخ تولید گاز، گاز دیتول لیپتانس ها:یافته
 و  NDFماده خشک، هضم تیقابل درصد (.>0۵/0p) افتی شیافزا یداریمعنطور به شاهد به نسبت تانن کننده هیتجز یهایبا باکترشده  یعمل آور کنار

ADF افتی شیافزا شاهد به نسبتنیز  تانن کننده هیتجز یهایبا باکتر شده یآورعمل کنار برگ (0۵/0>p.) گاز یدتول یلپتانس آزمایش، دوم یمرحله در، 
 نسبتشده  یعمل آور کنار برگی پرواری حاوی های برهجیرهی آپروتوزو تیجمعو آمونیاکی  تروژنین، غلظت ADFو   NDFماده خشک، هضم تیقابل درصد

 برگی حاو یهارهیج در میکروبیی زنده تولید توده و بازده کروبیمیی ی زندهتوده تولید ک،یتفک بیضرنرخ تولید گاز،  .(>0۵/0p) افتی شیافزا شاهد به
 . دار نبودو از نظر آماری معنی افتی شیافزاتنها عددی  شاهد به نسبت شدهی عمل آور کنار

 اهیگ نیا یآورعمل گفت بتوان دیشا تانن، کننده هیتجز یهایباکتر با برگ کنار یفرآور مثبت اثرات به توجه با داد نشان مطالعه نیا جینتا گیری:نتیجه
 .است رهیج درتر از برگ کنار بهینه استفاده یبرا مناسب یراهکار تانن کاهش یبرا
 

 قابلیت هضم  ،، غلظت تاننمیکروبیی ی زنده، تودهگاز یدتول یلپتانس ،آنزیم تاناز  :یدیکل یهاواژه
 

 مقدمه
، گونه Ziziphus Spina-Christi یبا نام علم کنار   

 فوسیزیز و جنس)عنابیان(  1رامناسه از خانواده ،یستیناکریسپا
 مشک،یخوزستان )خرمشهر، اندهای استانکنار در درخت است. 

و بهبهان(، فارس، لرستان، بوشهر،  مانیشوشتر، مسجدسل
 شتریدر جهان ب .(10) داردوجود کرمان، هرمزگان و بلوچستان 

لبنان،  ه،یسور ن،یفلسط عربستان، قا،یدر شمال و شرق آفر
در  .(41)روید میافغانستان و پاکستان  ران،یعراق، جنوب ا

 د،یئوجود آلکالو ،کنار اهیعصاره گ ییایمیتوشیف یبررس
اثبات شده  ادیبه مقدار ز دیکوزیو گل نیتانن، ساپون د،ینوئوفال

 گرمیلیم 98/31خشک کنار  رگ. مقدار تانن در ب(41، 4)است 
 . (17)برگرم ماده خشک است 

است کنار گیاهی مقاوم به خشکی و بومی مناطق جنوبی ایران   
که بعد از کاشت به مراقبت کمی نیاز دارد و در شرایط کامالً 

کند. همچنین شرایط خشک رشد می در مرطوب هم به خوبی
های غیرحاصلخیز و فقیر، بطور وسیع در نواحی خشک در خاک

در کنار دریا و یری گرمسخشک، مناطق گرمسیری و نیمهو نیمه
متری از سطح دریا در مناطق جنوبی ایران  12۵0تا ارتفاع 

رویش دارد. توسعه کاشت این درخت بدلیل داشتن خواص 
از نظر تأثیر بر  ،دارویی مفید، غذایی و اقتصادی خاص آنها

بوم و جلوگیری از فرسایش خاک در مناطق مسائل زیست

 نتان ن،یگنیبعد از ل .(1۵،41)جنوبی کشور مورد توجه است 
 یگ. اثرات محدودکنند(21) است اهیگ یگروه فنل نیترفراوان

 ژهیبه و ،یبه کاهش استفاده از مواد مغذ توانیم را هاتانن
و مصرف  یوراککاهش رشد و عملکرد، کاهش خوشخ ن،یپروتئ

 ارتباط داد یگوارش یهامیآنز تیخوراک و کاهش در فعال
اثر مثبت  ،ادیدر غلظت ز یاهیضد تغذ . درکنار اثرات(23،3۵)

وزن زنده،  شیشامل بهبود افزا نهیمتراکم در غلظت به یهاتانن
 یزیرنرخ تخمک شیافزا ر،یش دیتول شیاز نفخ، افزا یریجلوگ

 دیو کاهش تول یاروده یهاکاهش نماتود ،ییزاو درصد بره
 .(23) استو متان در شکمبه  یاکیآمون تروژنین

وجود دارند که به علت  یادیز یمحصوالت جانبو  اهانیگ
تانن استفاده  رینظ یاهیو ضد تغذ هیثانو باتیباال بودن مقدار ترک

 بکاربردن. (3،4۵) دارد تیها در خوراک دام، محدوداز آن
امکان  ،را کاهش دهد باتیترک نیبتواند مقدار اکه  ییهاروش

. (9،23) کردهد را فراهم خوا مدر خوراک دا آنهااز  استفاده
 لویس ،(9) با خاکستر چوب یکاهش تانن شامل فرآور یهاروش
 یهاکنار روش در .هستند (21) یکیولوژیب هیتجز و کردن

 وجود دارد زین یکیولوژیب یهاروش ،ییزداتانن یبرا ییایمیش
 بز و گوسفند گاو،نظیر  یگاننشخوارکنند. در (13،31)
 ،2سیبو پتوکوکوساستر یی نظیرهاسمیکروارگانیم

و  4کوسیتیگالول استرپتوکوکوس ،3نوسیکاپر استرپتوکوکوس

1- Rhamnaceae                                  2- Streptococuss bovis                          3- S. caprinus                            4- S. gallolticu 
 

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 پژوهشهای تولیدات دامی
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 یستیز هیدر تجز کهشناسایی شدند  1ومینانتیروم سلونوماناس
 یهای زیادی دارا. میکروارگانیسم(24) تانن شرکت دارند

 جنس ایرشته هایقارچ بیشتر اما، پتانسیل تولید تاناز هستند
 تواندیم تاناز. (8) است شده استفاده تاناز دتولی برای آسپرژیلوس

 سلولی، دیواره هایموجود بین پلیمر یوندهایبا شکستن برخی پ
 .(20،30)استفاده شود  زیتجزیه دیواره سلولی گیاهان ن یبرا

 9Aتا  1A یهاهیسو هیپنومون الیکلبستانن توسط  هیتجز
 یهاهیسو ریو سا (30،31) شده از شکمبه گوزن یجداساز

توسط  دیاس کیتان یهیتجز ای ،(27) هیپنومون الیکلبس
 یهاهی. سو(31) شده است دییتا C2Aمختلف  یهاهیسو

 شده  هیتغذ یبزها مدفوع از هیپنومون الیکلبس  یمختلف باکتر
 . (48) است شده جدا تانن از یغن یهارهیج با

هستند و  کیوتیپروب هاسمیکروارگانیجزو م هالوسیالکتوباس   
 ،دیپراکس دروژنیه د،یاس کیالکت رینظ یآل باتیترک دیلبا تو
از  یاریروده از استقرار بس تهیدیاس شیو افزا دیاسکیاست

از  یکی هالیکتوباسال. کنندیم یریمضر جلوگ یهایباکتر
 شتریب. (20) هستند کیدالکتیاس دکنندهیمهم تول یهایباکتر

از مواد مشتق  الژیس هیته یاستفاده برا مورد یهالیالکتوباس
 ؛(20)  اندجدا شده رهیو غ لویاز جمله علوفه تازه، س اه،یشده از گ

 اغلب یاهیگمنابع مشتق از  یهالیالکتوباسحال،  نیبا ا
 کهدرحالی. (43)را بهبود بخشند  واناتیح ردعملک توانندینم

تواند از یم وانیجدا شده از روده ح یهالیالکتوباس
، اثرات گریمنابع د ریساشده از  استخراج یهالیالکتوباس

 لوسیالکتوباس .(2۶) باشدداشته  وانیبر عملکرد ح یدتریمف
جدا شده از مدفوع  2پدیوکوکوس اسیدیالکتیکاو  پالنتاروم
 .(20)موثر باشند  واناتیعملکرد ح یتوانند در ارتقایگوساله م

 ۶9/33باعث کاهش  3پالنتاروم لوسیالکتوباسبا  ریتخم
 .(44) در آرد سورگوم شد کیتیدفیسطوح تانن و اس یصددر

ای ای در مورد اثر تاناز باکتریایی بر ارزش تغذیهتاکنون مطالعه
ای اثرات انجام نشده است. بعالوه، در هیچ مطالعه برگ کنار

زمان برای طور همی تاناز بههای تولید کنندهچند نوع از باکتری
 از نظر هضم و تخمیر مورد مقایسه داربهبود کیفیت گیاهان تانن

ی اثرات مقایسهحاضر  هدف پژوهش نیبنابراقرار نگرفته است. 
 بهبود یبرا تاناز دکنندهیتول یهایباکتر از یبرخ از استفاده
 .استبرگ کنار به عنوان یک گیاه حاوی تانن  یاهیتغذارزش 

 
 هامواد و روش

 - یآموزش ستگاهیاو  هاآزمایشگاه در حاضر یهاشیآزما   
 خوزستان طبیعی منابع و کشاورزی علوم دانشگاه یپژوهش
بخش شمالی اهواز از درختان کنار واقع در  هابرگ .شد انجام

به صورت تازه به قطعات ند و شد یجمع آور یمالثان منطقهدر 
 آزاد هوای جریان در سایه در وشدند  خرد یمتر یسانت 4-3

در آزمایشگاه  تانن کننده هیتجز یهایباکتر. شدند خشک
میکروبیولوژی شکمبه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 

 تاناز دیتول ییتوانا و شدند یجداساز گوزن شکمبه از خوزستان
 شیآزما نیچند در آنها ییزداتانن و( تانن کننده هیتجز میآنز)

 هیتجز یهایباکتر قیتحق نیا در. (31، 30، 13) شد یبررس
 و (۵cfu 710 معادل)تعداد  4هیپنومون الیکلبس شامل نتان کننده

 شکمبه از شده یجداساز( cfu 710)تعداد معادل  ۶باکتر نتویاست

 جدا( cfu 710)تعداد معادل  7فرمنتوم لوسیباس الکتو ،گوزن
 فرمنتوم لوسیباس الکتو و ینجد بز شکمبه از شده یساز

  بودند تاناز میآنز دیتول به قادر که( cfu 710)تعداد معادل  یتجار
  .قرارگرفتنداستفاده  موردبرگ کنار  یعمل آور یراب
لوب  یک  یحتلق برایها: باکتریای تلقیح مایع سازیمادهآ

 یترلیلیم 20 )غیر از فرمنتوم تجاری(، به یاییباکتر یهجداهر از 
ساعت در  24به مدت اضافه شد و  8براث ینتکشت نوتر یطمح
کشت  یطمح این ، سپسانکوبه شد سلسیودرجه س 37 یدما
ساعت  24و به مدت  شد یحبراث تلق ینتنوتر یطمح یترل یکبه 

گراد قرار داده شد و جهت عمل یدرجه سانت 37در انکوباتور 
 .(30) شد استفاده برگ کنار یآور

 یهلوب سو یک :یفرمنتوم تجار یحتلق یعما یسازآماده

 محیط حاوی لیتپ روی فرمنتوم لوسیالکتوباس باکتریایی

 درجه 37 دمای در ساعت 48 مدت به آگار- MRS کشت
 100 مقدار به باکتری از کلنی یک ،شد داده کشت سانتیگراد

 ساعت 24 برای و شده منتقل MRSکشت  محیط به لیترمیلی

 یجهت عمل آور و شد گذاری گرمخانه لسیوسس درجه 37 در
 .(13، 7) شد استفاده برگ کنار

ترکیبات شیمیایی برگ کنار : رکیبات شیمیاییگیری تاندازه
مدل  ک،یاتومات کجلدالکجلدال، روش خام )شامل پروتئین 

V50 چربی خام رانیا ،تهران یبخش یشگاهیآزما عیصنا ،)
)روش سوکسله(، ماده خشک، خاکستر، الیاف نامحلول در 

های استاندارد ( و تانن کل با روشADFomشوینده اسیدی )
. الیاف نامحلول در شوینده خنثی (۶) شدندگیری اندازه

(NDFom ) نیز بدون استفاده از آنزیم آلفا آمیالز و
 انجام شد.  (۵1)سدیم و با حذف خاکستر سولفیت

 تیمارهای آزمایشی
شاهد )برگ  -1شامل  یشیآزما ماریت پنج از اول، ی مرحلهدر 

 شده یآور عمل کنار برگ -2 ،کنار خام یا بدون عمل آوری(
برگ  -3 ،(گوزن شکمبه از شده یداسازج) هیپنومون الیکلبس اب

 شکمبه از شده یداسازج) باکتر نتویاستا بشده  کنار عمل آوری
 لوسیباس الکتو اشده ب برگ کنار عمل آوری -4(، گوزن

برگ کنار  -۵ ،(ینجد بز شکمبه از شده یساز جدا) فرمنتوم
استفاده  ،یارتج فرمنتوم لوسیباس الکتوا  بشده  عمل آوری

 شد.
 هایباکتری با آوریعمل از برگ کنار خام یا  ،دوم یمرحله در

های پرواری یشی برهآزما جیره یتانن، برای تهیه کننده تجزیه
 بره یهپا یرهج یک از یشاز آزما مرحله ینا استفاده شد. در

 اساس بر که علوفه درصد 40و کنسانتره درصد ۶0حاوی یپروار
استفاده شد.  بود شده تنظیم (3۶) تحقیقات لیم انجمن جداول

 -1تیمار استفاده شد:  یشیآزما ماریت ۵ از یزمرحله ن ینا در
ی شاهد )حاوی برگ کنار خام یا عمل آوری نشده(، تیمار جیره

 الیکلبسا بشده  برگ کنار عمل آوری یحاو یرهیج -2
 یحاو یرهیج -3 (،گوزن شکمبه از شده یداساز)ج هیپنومون
 از شده یداساز)ج باکتر نتویاستا ب شده یآورعمل کنار برگ

 اب شده آوریکنار عمل  برگ یحاو یرهیج -4(، گوزن شکمبه
(، ینجد بز شکمبه از شده یساز جدا) فرمنتوم لوسیباس الکتو

 لوسیباس الکتوا  ب شده یآور عمل کنار برگ یحاو یرهیج -۵
 (. 1)جدول  یتجار فرمنتوم

1- Selenomonas ruminantium            2- Pediococcus acidilactici           3- Lactobacillus plantarum       4- Klebsila pneumonia                                       
5- Colony-forming unit                      6- Acinetobacter sp.                      7- Lactbacillus fermentum          8- Nutrient broth  

 

 

 
 چاجی مرتضی و آرازهرا جهان
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 8۶.......... ....................................... شکمبه از شده جدا تانن کننده هیتجز یهایباکتر از استفاده با( Ziziphus Spina-Christiبرگ کنار ) یاهیتغذ ارزش بهبود

 

 به: شکمبه تخمیری هایگاز و فراسنجه یدتول آزمایش
 برگر د یرتخم هایفراسنجهو  یدیگاز تول قدارم یمنظور بررس

 هایباکتری با شده آوریلعمهای حاوی برگ کنار و جیره کنار
 این برای. شد استفاده گاز تولید روش از تانن کننده تجزیه
 یرن گوسفنداناز  سرا 4 از صبح غذایی وعده از قبل منظور

به گرفته شد شکم یعما ،بودند شده تغذیه ایعلوفه یجیره باکه 
 .شدمتقال صاف نخی بالفاصله توسط پارچه بعد اختالط و 

 آزمایشگاه بهسلسیوس  درجه 39 گرم آب فالسک درسپس 
 100ای های شیشهگرم نمونه در ویال 2/0مقدار  .شد منتقل
لیتر میلی 10ر و لیتر بافمیلی 20لیتری ریخته شد. مقدار میلی

ز در زمان ( به آن اضافه شد. تولید گا1به  2مایع شکمبه )نسبت 
سی شد ساعت برر 9۶ و 72، 48، 24، 12، 10، 8، ۶، 4، 2صفر ،

ه های تولید گاز با استفاده از مدل نمایی تغییر یافتداده. (28)
 :ضرایب تولید گاز بدست آمدآنالیز شدند و  (37)

 P = b (1 – e-ct)  
لیتر(، پتانسیل تولید گاز )میلی b=تولید گاز،  P=در این معادله، 

=c لیتر در ساعت(، ثابت نرخ تولید گاز )میلی=t  مدت زمان

های تخمیری عدد نپری بود. فراسنجه e=انکوباسیون )ساعت(، 
(، ماده آلی واقعا تجزیه شده، تولید PFشامل عامل جداکننده )

 .(11)های پیشنهادی محاسبه شدند روشتوده زنده میکروبی با 
 مغذی مواد هضم قابلیت تعیینای: آزمایش هضم دو مرحله

 با شده آوری عملهای حاوی برگ کنار و جیره کنار برگ
 ایمرحله دو هضم روش به تانن کننده تجزیه هایباکتری

مایع شکمبه مانند آزمایش تولید گاز تهیه شد. مقدار  نجام شد.ا
لیتر بزاق میلی 40لیتر مایع شکمبه و میلی 10ونه با گرم نم ۵/0

 100های ( و در لوله4به  1مصنوعی مخلوط شدند )نسبت 
 .(۵0)درجه سلسیوس قرار داده شد  39لیتری در بن ماری میلی

درصد و  20ساعت بعد، به محیط کشت اسید کلریدیک  48در 
 100ر د 3300گرم آنزیم پپسین  ۵/0آنزیم پپسین اضافه شد )

ساعت  48ها به مدت نرمال(. لوله 1/0لیتر اسید کلریدریک میلی
دیگر در حمام آب گرم قرار داده شدند. در پایان روز چهارم، از 
اختالف وزن نمونه اولیه و باقیمانده، پس از خشک کردن آنها 

ساعت( قابلیت هضم ماده  24درجه سلسیوس،  90در آون )
 شد.گیری اندازه ADFو  NDFخشک، 

 
 کنار برگحاوی  آزمایشی هایجیره شیمیایی ترکیب و ی خوراکاجزا -1 جدول

Table 1. Feed ingrediants and chemical composition of experimental diets containing Ziziphus Spina-Christi leaves 
 1هایباکتر با یآور عمل یآور عمل بدون اجزای خوراک )درصد(

 0/1۵ 0/1۵ ونجهی علوفه
 0/2۵ 0/2۵ گندم کاه

 0/20 0/20 کنار برگ
 0/20 0/20 جو دانه
 ۵/3 ۵/3 ذرت دانه

 0 0 گندم سبوس
 0/1۵ 0/1۵ ایسو کنجاله
 ۵/0 ۵/0 طعام نمک

 0/1 0/1 2یمعدن -ینیتامیو مکمل
   )درصد( ییایمیش بیترک

 ۵0/40 ۶0/41 یخنث ندهیشو در نامحلول افیال
 12/30 21/33 یدیاس ندهیشو رد نامحلول افیال

 0/93 0/93 یآل ماده
 1۶/13 1۶/13 خام نیپروتئ

 ۵۵/2 ۵۵/2 گرم لویبرک ی)مگاکالر سمیمتابول قابل یانرژ
 بز شکمبه از شده یساز جداتومفرمن لوسیباس الکتو ،گوزن شکمبه از شده یجداساز باکتر نتویاست و هیپنومون الیکلبس شامل تانن کننده هیتجز یهایباکتر از قیتحق نیا در -1

 .شد استفاده بودند تاناز میآنز دیتول به قادر که یتجار فرمنتوم لوسیباس الکتو و ینجد
 E، 180 ویتامین کیلوگرم در گرمیلیم D3، 100 ویتامین گرممیلی در مللی بین واحد A، 100000 ویتامین گرممیلی در مللی بین واحد ۵00000: حاوی هرکیلوگرم مکمل -2

 3000 روی، کیلوگرم در گرممیلی 3000 منیزیم، کیلوگرم در گرممیلی 19000 سدیم، کیلوگرم در گرممیلی ۶0000 فسفر، کیلوگرم در گرممیلی ۶0000 کلسیم، کیلوگرم در گرم
 گرممیلی 100 سلنیوم، کیلوگرم در گرممیلی 1 کبالت، کیلوگرم در گرممیلی 100 مس، کیلوگرم در گرممیلی 300 منگنز، کیلوگرم در گرممیلی 19000 آهن، کیلوگرم در گرممیلی

 .اکسیدانآنتی کیلوگرم در گرممیلی 400 و ید کیلوگرم در
 

پس از تهیه مایع شکمبه، برای ثابت کردن : آوشمارش پروتوز
 بادرصد  10کننده فرم آلدهید )کشتن( پروتوزوآ، از محلول ثابت

 تومتری. از الم هموسادشاستفاده مبه نسبت مساوی با مایع شک
 .(1۶) شداستفاده ها شمارش تعداد پروتوزوآ یبرا

منظور به :شکمبه pH تعیین غلظت نیتروژن آمونیاکی و 
ساعت بعد از  3، 19تعیین غلظت نیتروژن آمونیاکی در روز 

برداری از مایع شکمبه توسط مصرف خوراک صبحگاهی، نمونه
آن توسط دستگاه   pHبالفاصلهسپس  .شدلوله معدی انجام 

pH  متر(مدل WTW 3110اندازه )گیری شد. ، ساخت آلمان
به مقدار مساوی الیه  چهارپس از صاف کردن با پارچه متقال 

لیتر اسید کلریدریک میلی 7/1۶نرمال ) 2/0اسید کلریدریک با 
و جهت  شدآب مقطر( مخلوط  ردرصد در یک لیت 37مرک 

نگهداری شد.  لسیوسدرجه س -20در دمای گیری بعدیاندازه
در نهایت نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه با استفاده از دستگاه 

( Bio-Rad, Libra S22, England)اسپکتوفتومتر 
 .(12)گیری شد اندازه

 یبا نرم افزار آمار حاصل یهاداده :تجزیه و تحلیل آماری
SAS یعموم یخط یهیرو با( 4/9 ی)نسخه (GLM) وردم 
 اثر یبرا هانیانگیم سهیمقا. گرفتند قرار یآمار لیتحل و هیتجز
 ۵ یخطا سطح در دانکن یادامنه چند آزمون توسط داریمعن

 :است شده استفاده ریز یآمار مدل از .گرفت انجام درصد
Yij=μ+Ti+Ɛij

                                                       
                                                                     

جامعه،  نیانگیم :μمقدار مشاهده شده،  :ijYمدل،  نیدر ا که
Ti: ماریاثر ت i،ام ijƐ: آزمون است. یاثرات خطا 
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 87..... ............................................................................................................................................ 1401پاییز  /37 شماره /سیزدهم سال دامی تولیدات ایپژوهشه

 نتایج و بحث
 با شده یآورعمل کنار برگ یاهیتغذ ارزش سهیمقا

 تانن یکننده هیتجز یهایباکتر
 ADFو  NDF ن،یپروتئ مقدار :ناربرگ ک ییایمیش باتیترک

 ،71/12یب، ترتحاضر به  شیآزما در کنار برگو تانن کل 
 مقدار یپژوهش در (.2)جدول  بود 19/۶ ،۶8/23 ،7۶/3۶

 ندهیوش در نامحلول الیاف، ۵/14 یهند کنار برگ خام نیپروتئ
 کل ننتا و ۵/18 یدیاس ندهیشو در نامحلول الیاف، 9/33 یخنث
 مرحله علت به احتماال جینتا در اختالف لیدل .(1۵) بود ۵9/3
 نمونه قسمت و یبردار نمونه محل ،یآور جمع فصل ،یشیرو

 .(9،41) باشدساقه نرم(  ای هابرگ ها،شاخه)مثال  یبردار
برگ  یآورعمل در تانن کننده هیتجز یهایباکتر از استفاده    
 اتبیترکدرصدی تانن کل، بر سایر  33کاهش  ، بجزکنار

نداشت تاثیری حاضر  شیشده در آزما یریگاندازه ییایمیش
اوره یا  و لگلیکو اتیلن پلیافزودن با پژوهشی  در (.2 جدول)

غلظت ماده  ،پسته فرعی محصوالتبه ی اثر تانن( )خنثی کننده

 اما، تغییر چندانی نداشت ADF و NDF، خام نیپروتئخشک، 

که موافق  فتایکاهش درصد  32و  47 حدودبه ترتیب کل  تانن
 فنولی ترکیباتعالوه غلظت کل هب؛ با نتایج آزمایش حاضر بود

درصد  39/0و  22/1نیز به طور متوسط  متراکم هایو تانن
 لنیات یپلبا کردن  مکمل و کردن سیلو. (32) کاهش نشان داد

 نداشتADF  و NDFبر ماده خشک،  یریتاثنیز  کولیگال
(34). 

 لوسیالکتوباس یباکتر با بلوط یوهیم مغز یستیز یفرآور    

 تانن غیرتاننی، فنل کل، فنل غلظت کاهشبه  منجر پالنتاروم

، 39 قداربه ترتیب به م هیدرولیز قابل تانن و متراکم تانن کل،
که با هدف  یدر تحقیق .(7) شد درصد ۵9و  ۵/49، 49، 24

و  الکتوباسیلوس پالنتاروم، ریزوپوس الیگوسپروسبررسی اثر 
آرد  کیتیف دیتانن و اس هیبر تجز هسرویسی سسیماساکارو

 در آرد سورگوم کیتیدفیسطح تانن و اس ،سورگوم انجام شد
 .(44) یافتکاهش  ددرص ۶۵/44و  ۶9/33ترتیب به

  

 تانن کننده هیتجز یهایباکتر با شده یآور عمل کنار برگ ییایمیش بیترک -2 جدول
Table 2. Chemical composition of Ziziphus Spina-Christi leaves treated with tannin-degrading bacteria 

 تانن کل خاکستر ماده آلی NDF ADF نیپروتئ خشک ماده ماریت

 a19/۶ 0/9 0/91 ۶8/23 7۶/3۶ 71/12 ۵0/۶9 یآور عمل بدون کنار برگ
 b۶1/4 - 1- ۶۶/23 49/3۶ ۵8/12 ۵۵/72 هیپنومون الیکلبس یباکتر با شده یآور عمل کنار برگ

 b۶1/4 - - ۵9/23 ۶۶/3۶ ۵1/12 ۵۵/70 باکتر نتویاست یباکتر  با شده یآور عمل کنار برگ
 b80/4 - - ۶8/23 ۶8/3۶ 49/12 ۵0/72 جداشده فرمنتوم لوسیالکتوباس یاکترب با شده یآور عمل کنار برگ
 b۶1/4 - - ۶7/23 ۶۶/3۶ ۶۶/12 ۵۶/70 یتجار فرمنتوم لوسیالکتوباس یباکتر  با شده یآور عمل کنار برگ

SEM 0۶/1 94۵/0 47۶/0 447/0 - - 21/0 
p-value 3000/0 9000/0 9000/0 9000/0 - - 0341/0 

 .ندشده بود یجداساز یاز شکمبه بز نجد فرمنتوم یلوسالکتو باساز شکمبه گوزن و  باکتر ینتواستو   یهپنومون یالکلبسکننده تانن شامل  یهتجز هاییباکتر
SEM: هانیانگیم استاندارد یخطا 

a-b: داریمعن متفاوت حروف دارای یهانیانگیمتفاوت  ،ستون هر در (0۵/0>p) باشدیم. 
 گیری نشده است.اندازه -1

 

 با شده یآورعمل کنار برگگاز  دیو نرخ تول لیپتانس
 تانن کننده هیتجز یهایباکتر

 الیسکلب) تانن کننده هیتجز یهایباکتر از استفاده
 لوسیالکتوباس باکتر، نتویاست مختلف یهاگونه ه،یپنومون

 (بز بهشکم از جداشده فرمنتوم لوسیالکتوباس و یتجار فرمنتوم
 شیافزا باعث دار،تانن اهانیگ عنوان بهبرگ کنار  یآوردر عمل

 کنار برگگاز نسبت به شاهد ) دیتولو نرخ  لیپتانس داریمعن
از گ یدتول یلپتانس بیشترین(. 3 جدول( شد )یآور عمل بدون

 یمارر تد ینو کمتر باکتر استینتوبا شده  یآوردر برگ کنار عمل

از در گ یدنرخ تول یشترینمشاهده شد. ب)شاهد(  یآوربدون عمل
دا جتجاری و  فرمنتوم الکتوباسیلوسبا  یآورعملکنار برگ 
 مشاهده شد.شاهد در  ینو کمتری بز از شکمبهشده 
 شده یآور عمل کنار برگ گاز یریتخم یهافراسنجه جینتا    

نشان داده شد.  3 جدول در تانن کننده هیتجز یهایباکتر با
 یآوردر عمل تانن کننده هیتجز یهایباکتر از استفاده ریتاث

( >0۵/0p)بود  داریمعن شده هیتجز واقعا یآل ماده بر کنار برگ

 الکتو یباکتر با هشد یآور عملکنار  برگ در مقدار نیشتریب و
 شد مشاهدهی بز نجدی از شکمبه جداشده فرمنتوم لوسیباس

(0۵/0p<)  عمل کنار برگبه جز  مارهایت ریسا باکه اختالف آن 
دار معنی یتجار فرمنتوم لوسیباس الکتو یباکتر با شده یآور
که  مشاهده شد شاهدکمترین مقدار تولید گاز در تیمار  بود.

. (>0۵/0p)دار بود معنی مارهایت یهمهنسبت به اختالف آن 
 کنار برگ در میکروبی توده دیتوللحاظ  ازها ماریت نیب اختالف

 کنار برگ ماریو ت نیکمترشاهد  ماریت(. >0۵/0p)بود  داریمعن
 از جداشده فرمنتوم لوسیباس الکتو یباکتر با شده یآور عمل

 داشت را میکروبی توده دیتول مقدار نیشتریبنجدی بز ی شکمبه
(0۵/0p<) الکتو یباکتر با یآور عمل ماریالبته با ت که 

دو  نداشت؛ اما مقدار هر یاختالف یتجار فرمنتوم لوسیباس
 ؛بود شتریب داریبه طور معن مارهایت رینسبت به شاهد و سا

  مقداراثر تیمارها بر . نبود داریمعن شاهد با مارهایت ریسا اختالف
PF  دار نبودیمعن یکروبیمتوده تولید بازده و. 
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 88.......... ....................................... شکمبه از شده جدا تانن کننده هیتجز یهایباکتر از استفاده با( Ziziphus Spina-Christiبرگ کنار ) یاهیتغذ ارزش بهبود

 

 تانن کننده هیتجز یباکترها با شده یآورعمل کناربرگ  یریتخم یهافراسنجهو گاز  دینرخ تول ،لیپتانس -3 جدول
Table 3. Potential and rate of gas production and fermentative parameters of Ziziphus Spina-Christi leaves treated with  
              tannin-degrading bacteria 

 (یعمل آور یاستفاده شده برا ی)باکتر مارهایت 
SEM p-value  CNT KPB ASB LBF LBFC 

 b۶7/۵7 ab7۶/8۵ a38/98 b02/۶4 b92/۵7 74/9 0200/0 (تریلیلیم) گاز دیتول لیپتانس
 c02/0 b03/0 b03/0 ab03۵/0 a039/0 003/0 0001/0 (ساعت در تریلیلیم) گاز دیتول نرخ
 c70/140 b۶2/148 b92/148 a10/1۶۵ ab47/1۵۵ 87/2 0010/0 (گرمیلی)م شده هیتجز واقعا یآل ماده
 2200/0 88/0 43/۶ 7۶/۵ 3۶/4 19/4 31/3 (تریلیلیم بر گرمیلیم ،PF)  کیتفک عامل

 b07/47 b20/۵۶ b93/۵8 a8۵/100 a۶9/100 ۵۵/13 0400/0 (گرمیلی)م میکروبی توده دیتول
 1100/0 8۵/8 ۶8/۶4 02/۶1 07/40 71/37 48/33 )درصد( میکروبی توده دیتول بازده

 (LBF) فرمنتوم یلوسالکتو باس ،شکمبه گوزنجداشده از ( ASB) باکتر ینتواستو   (KPB) یهپنومون یالکلبسکننده تانن شامل  یهتجز هاییباکتر، (CNT ،یآور)بدون عمل شاهد
 . بود (LBFC) یتجار فرمنتوم لوسیالکتوباسی و نیز ز شکمبه بز نجداجدا شده 

SEM: هانیانگیم استاندارد یخطا 
a-c: داریمعن متفاوت حروف دارای یهانیانگیمتفاوت  ،فیرد هر در (0۵/0>p )باشدیم. 

 
های تخمیری و فراسنجهگاز  دیتولنرخ  ،لیپتانس

 یا باکترهاشده ب یآورعمل کناربرگ  یحاو یهارهیج
 کننده تانن هیتجز

برگ  یآورعمل در تانن کننده هیتجز یهایباکتر از استفاده   
گاز  دیتول لیپتانس (>0۵/0p) داریمعن شیکنار باعث افزا

)برگ کنار بدون عمل  شاهد به نسبت شده یآورعمل مارهایت
عمل  ماریت در گاز دیتول لیپتانس نیشتریب (.4( شد )جدول یآور

 الیکلبسو  یتجار فرمنتوم لوسیباس الکتوده با ش یآور
به  هیپنومون الیکلبس زیدو ن نیا نیمشاهده شد، از ب هیپنومون

 گاز دیتول نرخاثر تیمارهای آزمایشی بر . بود شتریبلحاظ عددی 
آوری عملبرگ کنار  یحاو یهارهیجاستفاده از نبود.  داریمعن

بر ماده  یداریمعن ریثتاکننده تانن  دیتول یهایباکتر باشده 
 یتوده دیتول ،(PFعامل تفکیک کننده ) ،شده هیتجزواقعا  یآل
  .نداشت (4جدول ) یکروبیم یتوده دیتول بازده و یکروبیم

 

 کننده تانن هیتجز یها یباکتر باشده  یآورعمل کناربرگ  یحاو یهارهیج یریتخم یهافراسنجهو گاز  دینرخ تول ،لیپتانس -4 جدول
Table 4. Potential and rate of gas production and fermentative parameters of experimental diets containing Ziziphus  
              Spina-Christi leaves treated with tannin-degrading bacteria 

 تیمارها )باکتری استفاده شده برای عمل آوری( 
SEM p-value  CNT KPB ASB LBF LBFC 

 c۵۵/۵2 ab94/73 bc33/۶3 b۶7/۶۶ a03/8۵ ۵۶/۵ 008/0 لیتر(پتانسیل تولید گاز )میلی
 ۶4/0 007/0 07/0 0۶8/0 07/0 0۶9/0 08/0 لیتر در ساعت(نرخ تولید گاز )میلی

 1۵/0 13/3 ۶/1۵۶ ۶8/1۶0 ۵۵/1۵۶ ۵/1۵۵ 9/1۵۶ (گرمیلی)م شده هیتجز واقعا یآل ماده
 24/0 ۵00/0 44/3 13/۵ 18/4 ۵2/4 90/3 لیتر(گرم بر میلی، میلیPFک  )عامل تفکی

 14/0 43/9 3۶/۶0 7۶/91 ۶3/72 37/79 11/۵۵ گرم()میلی میکروبیتولید توده 
 24/0 0۶4/0 89/37 11/۵7 ۵۶/4۶ 0۶/۵1 0۶/3۵ )درصد( میکروبیبازده تولید توده 

 (LBF) فرمنتوم یلوسالکتو باس ،شکمبه گوزنجداشده از  (ASB) باکتر ینتواستو   (KPB)یه پنومون یالکلبسکننده تانن شامل  یهتجز هاییباکتر، (CNT ،ی)بدون عمل آور شاهد
 . بود (LBFC) یتجار فرمنتوم لوسیالکتوباسی و نیز از شکمبه بز نجدجدا شده 

SEM: هانیانگیم استاندارد یخطا 
a-c: داریمعن متفاوت حروف دارای یهانیانگیمتفاوت  ،فیرد هر در (0۵/0>p )باشدیم. 

 

 گاز دیتولهای و سایر فراسنجه لیپتانسبودن  کم یلدل شاید   
 ی،باکتر با شده یآورعمل یمارهایت به نسبت شاهد ماریدر ت

آزمایش  جینتابهبود  لیدلو  باشد هاآن در تاننبیشتر  مقدار
 دیتول یاهیباکترتوسط  برگ کنار تانن هیجزت دیشا حاضر
 بلوطشاهتانن دانه انگور و که طوریبه. (47)تاناز باشد  یکننده

 کاهش باعثنیز ( ۵3) و اسپرس (2۵)، تفاله و پوست انار (40)
 با یفنل مواد و هاتانن. های تحت آزمایش شدجیره گاز دیتول

 درات،یکربوهشامل  یمغذ مواد با کمپلکسو  وندیپ لیتشک
 یهامیآنز و یباکتر یسلول یغشا دها،یرساکایپل ها،نیپروتئ
  یدسترسکاهش  باعث دراتیکربوه و نیپروتئ کننده هضم

 هیتجز کاهش جهیآنها و در نت بهشکمبه  یهاسمیکروارگانیم
 هاتانن یبوکریم ضد تیفعالعالوه، هب .(13،23) دنشویم هاآن

 راتییتغ ،شده ترشح یسلول خارج یهامیآنز با تداخل به مربوط
 غشاء یثبات ی، بهاآن یسلول وارهیدر د یکیمورفولوژ

از  میکروبی سمیبر متابول میاثر مستق ،ییو پالسما یتوپالسمیس
بوده و با محدود  ویداتیاکس -ونیالسیفسفور چرخهمهار  قیطر

 ها،ونیکات کردن باند و یکروبیم رشد برای سوبسترا کردن

. (13،23،39) ددهیم کاهش هاکروبیم یبرا را هاآن یفراهم
حاضر  شیدر آزما یریتخم یهابهبود فراسنجه لیدل دیلذا شا
تانن  هی، تجزتولید کننده تاناز یهایبا باکتر یعمل آور نیدر ح

 شیآزما جیبا نتا مشابه آن باشد. یبردن اثرات منف نیو از ب
 بهبود بر ییزداتانن مثبت اثر زین هاپژوهش ریسا ،حاضر

با هدف  که یشیآزما در. دادند نشان را ازگ دیتول یهافراسنجه
آوری از تانن( عمل یاثر اسپرس آبی و دیم )منابع غن یبررس

( بر جمعیت میکروبی ییزدامنظور تاننشده با آب یا اوره )به
تنی های تولیدگاز و خصوصیات تخمیر برونشکمبه، فراسنجه

 شیاافز باعثآب و اوره  بااسپرس آبی  ییزداتانن، انجام شد
تولید (، PFبهبود عامل تفکیک کننده ) ،تولیدگازو نرخ پتانسیل 

  .(۵3) ی میکروبی شدو بازده تولید توده میکروبی توده
 کولیگال لنیات یپل اآوری سیالژ محصوالت فرعی پسته بعمل

از، انرژی قابل متابولیسم و تولید گها( پتانسیل )مهار کننده تانن
ه مقایسه با محصوالت فرعی پست قابلیت هضم ماده آلی را در

  .(32) دزایش داآوری افتازه و سیالژ بدون عمل
 

 
 چاجی مرتضی و آرازهرا جهان
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و جمعیت پروتوزوآی برگ کنار و  pH ی،اکیآمون ترونین
 یهایباکتر شده با یآورعمل کنار برگ یحاو یهارهیج

  گاز دیتولدر آزمایش  کننده تانن هیتجز
 یآورانن در عملکننده ت هیتجز یهایباکتر از استفاده ریتاث   

 داریمعنشکمبه  pHو  یاکیآمون تروژنین غلظت بربرگ کنار 
شاهد  مارینسبت به ت یشیآزما یمارهایت ی. همه(>0۵/0p) بود

 نیشتریب(. ۵داشتند )جدول  یشتریب pHو  یاکیآمون تروژنین
 باکتر نتویاستبا  یآور عمل ماریت در یاکیآمون تروژنین غلظت

 مارهایت یهمه هب نسبت که بود گوزن یشکمبه از شده جدا
 شاهد ماریت در زینمقدار  نیکمتر داشت؛ داریمعن اختالف

 یمارهایت یهمه در شکمبه عیما pH. (>0۵/0p) مشاهده شد
 ماریاز ت شتریب یداریمعن طوربهها  یباکتر باشده  یآورعمل

 pHمقدار  نیشتریب. (>0۵/0p)( بود یآورشاهد )بدون عمل
 باکتر نتویاستو  هیپنومون الیکلبس یبا باکتر یبه عمل آورمربوط 

 شاهد مشاهده شد. تیمار مقدار در  نیبود و کمتر
 یآورعمل در تانن کننده هیتجز یهایباکتر از استفاده اثر   

 اهیگ نیا یحاو یهارهیج یاکیآمون تروژنین غلظت بربرگ کنار 
برگ  یحاو یهارهیج یهمه ی(. برا>0۵/0p) بود داریمعن

 تروژنین غلظت شیزدا باعث افزاتانن یباکتر افزودن، کنار
 تروژنین غلظت نیشتریب(. ۵)جدول  شد pH و یاکیآمون
 و هیپنومون الیکلبس یبا باکتر یآور عمل ماریت در یاکیآمون

 تیمار درpH مقدار  نیشتریب شاهد مشاهده شد. تیمار در نیکمتر
 شد مشاهدهشاهد  تیمار رد کمترین و باکتر استینتو یحاو

  (.۵)جدول 
 یآورعمل در تانن کننده هیتجز یهایباکتر از استفاده اثر    

های آزمایشی آی برگ کنار و جیرهپروتوزو تیجمع بربرگ کنار 
 شیباعث افزاو ( >0۵/0p)دار بود یمعنحاوی برگ کنار 

 ماریدر ت آپروتوزو تیجمع نیشتریبپروتوزوآ شد.  کل تیجمع
 شاهدتیمار  در نیکمترو  هیپنومون الیکلبس یباکتر یحاو

 (. ۵ جدولمشاهده شد )
 یشده با باکتر یآورعمل یهاماریدر ت pH کمتر کاهش   

نیز نظیر  یآوربرگ کنار بدون عمل یحاو یمارهاینسبت به ت
 و هاآن توسط تانن هیدهنده تجزنشاننیتروژن آمونیاکی، 

 باشد.یم یباکتر یحاو یمارهایدر ت pH بر تانن اثر کاهش

 دی( تولیآورعمل)بدون  شاهد ماریت در pH کاهش لیدل دیشا
 هیدر اثر تجزویژه اسید پروپیونیک بیشتر بهچرب فرار  یدهایاس

شکمبه را کاهش  pHسطح  بوده که قادرند یفنول باتیترک
شاهد و  ماریت در یاکیآمون تروژنین غلظت کاهش .(42)د نده
مورد استفاده در  یهایبا باکتر ییزدااننآن پس از ت شیافزا
و ( 2)جدول وجود تانن  لیبه دل تواندیحاضر، م شیآزما
به  اتصال با هاتاننباشد.  یمواد خوراک نیدر ا یفنلیپل باتیترک

 کاهش سبب نیپروتئ یریپذ هیتجز نرخ کاهشو  نیپروتئ
 جهینت در ؛(23،3۵،47) شوندیم یاکیآمون تروژنین غلظت

 حاضر شیآزما در شده استفاده یهایباکتر توسط ییزداننتا
 خوراکتانن موجود در  عالوه،هب. شودیم مانع نیا رفع به منجر

باعث ممانعت از نیز  ییپروتوزوآ یتممکن است باکاهش جمع
 .(4۶)میکروبی توسط پروتوزوآها شده باشد  ینپروتئ یهتجز

تانن  ید کنندهعنوان بانبه کولیگل لنیات یپل مکمل افزودن
 منابع از استفاده .(1،۵2) شد پروتوزوآ تعداد شیافزا سبب

 پوست عصاره، (1) گوسفند رهیج در انگور تفاله رینظ یدارتانن
 تروژنینغلظت  کاهش باعث (2) ردهیش یگاوها یرهیج در انار
 pHبر  یریشد، اما تاث شکمبه یپروتوزوآ تیجمع و یاکیآمون

 باتیتانن و ترک یاثر منف یهیفرض دیوم نیاشکمبه نداشتند. 
شاهد  ماریبا ت سهیمقا در. است آپروتوزو تیجمعبر  یفنل یپل

با  یپروار یهابره یرهیج یآور)فاقد عصاره پوست انار(، عمل
و  30، 2۵، 20، 1۵، 10، ۵سطوح مختلف عصاره پوست انار )

 pHبر  یریدرصد، تاث 2۵( تا سطح رهیدرصد ماده خشک ج 3۵
نداشت؛ اما  شگاهیآزما طیدر مح هاسمیکروارگانیکشت م طیمح

؛ (4۵) افتی کاهش pHدرصد(  3۵و  30تر )در سطوح باال
غلظت  داریباعث کاهش معن یشیآزما یمارهایهرچند، ت

استفاده از عصاره تانن  یقیدر تحق. (4۵) شدند یاکیآمون تروژنین
 تروژنین سبب کاهش غلظت کالیاندرا کالوتیروس اهیتراکم گم

که استفاده از  کردند انیبپژوهشگران  .(49)شد  یاکیآمون
 دیسف ریانج یحاو رهیکننده تانن در ج هیتجز یهایباکتر

  .(14) نداشت یاشکمبه pHبر  یریتاث
 استرپتوکوکوس و کوسیتیگالول استرپتوکوکوس یباکتر حیتلق  

 از فادهاست با تانن کننده هیتجز یهایباکتر عنوانبه نوسیکاپر
 ایآکاس با شده هیتغذ گوسفندان به فرال یبزها شکمبه عیما

 در. (29) شد نیپروتئ هضم تیقابل بهبود سبب ،تانن( ی)حاو
 یمقاوم به تانن به بزها یهایباکتر حیتلق زین یگرید شیآزما

 ۵-2۵ یآنئورا )حاو ایآکاس یحاو یهارهیج ییایفرال استرال
نسبت به گوسفندان  یترمطلوبدرصد تانن متراکم( را به طور 

 نیپروتئ شتریبتانن منجر به هضم  هیبا تجز وند کردتحمل 
شکمبه گرفته شده از  عیکردن خوراک با ما انکوبه نیح

 حیتلق ن،ی. همچنشدآنئورا  ایشده با آکاس هیتغذ انگوسفند
گرم مثبت مقاوم به تانن به  یالهیم یهایباکتر یاشکمبه

 تانن درصد 1/7) ینیزم بادامبا پوست  شده هیگوسفندان تغذ
 ن،یپروتئ هضم بر یمطلوب اثر شاهد گروه به نسبت(، متراکم

 یشآزما نتایج .(33) داشت تروژنین تعادلو  تروژنیکاهش دفع ن
که  یطوربه کند،یم ییدپژوهشگران را تا ینا هاییافتهحاضر 

 شیحاضر باعث افزا یشزدا در آزماتانن یهایافزودن باکتر
در شکمبه شد که به مفهوم  یاکیآمون یتروژنغلظت ن داریمعن
 .است( ۵)جدول تانن  ییهدر اثر تجز ینپروتئ ییهتجز یشافزا

 و( یآورعمل بدونشاهد ) ماریت درپروتوزوآ  تیجمع کاهش 
احتماال  ،زداتانن یهایباکتربا  یآورعمل نیح درآن  شیافزا

 مواد نیها( موجود در اتانن ری)نظ یفنول یپلساختار  لیبه دل
ساختارها منجر به پاره شدن  نی. اباشدیتانن م یدارا یخوراک
و کاهش سوبسترا  هامیشدن آنز رفعالیسلول پروتوزوآ، غ ءغشا

. (19) شودیم یسلول سمیمتابول یبرا ازیمورد ن یفلز یهاونیو 
 یباند کننده کیعنوان  به کولیگل لنیات یپل مکمل افزودن

  انیم نیا در که شد پروتوزوآ تعداد شیافزا سببنن تا
 و شد مشاهده بزها و گوسفندان نیب یاگونه یهاتفاوت

 به نسبت پروتوزوآ تعداد شیافزا نظر از یبهتر پاسخ گوسفندان
تانن و  یاثر منف یهیفرض دیمو نیا ؛(۵2) دادند نشان بزها
با  یهشپژو در. است آپروتوزو تیجمعبر  یفنل یپل باتیترک

 با تانن( ی)حاو کنوکارپوس اهیگ یآور عمل ریتاث هدف بررسی
عمل از بعد آپروتوزو تیجمع تعداد ،تاناز کننده دیتول یهایباکتر

 تفاله رینظ یدارتانن منابع از استفاده .(18) افتی شیافزا یآور
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 یگاوها یرهیج در انار پوست عصاره، (1) گوسفند رهیج در انگور
 در دارتانن منابع انواع و (4۵،4۶)های پرواری برهو  (2) ردهیش
 تروژنینغلظت  کاهش باعث (38) یگوشت یگاوها یرهیج

 pHبر  یریشد، اما تاث شکمبه یپروتوزوآ تیجمع و یاکیآمون

 مواد یحاو رهیبه ج کولیگل لنیات یشکمبه نداشتند. افزودن پل
 وژنتریپروتوزوآ و غلظت ن تیجمع شیدار باعث افزاتانن
  .(1)شکمبه شده است  یاکیآمون

 

 تولیدگاز شیآزمادر   pHو  یاکیآمون تروژنینبر جمعیت پروتوزوآ، غلظت تانن کننده هیتجز یهایبرگ کنار با باکتر یآورعمل ریتاث -۵ جدول
Table 5. The effect of treating Ziziphus Spina-Christi leaves with tannin-degrading bacteria on protozoa population,  
                ammonia nitrogen concentration, and pH in the gas production experiment 

 برگ کنار
 آوری(تیمارها )باکتری استفاده شده برای عمل

SEM p-value 
CNT KPB ASB LBF LBFC 

pH d3۵/۶ a۵7/۶ a۵7/۶ c4۵/۶ b۵2/۶ 008/0 0001/0 
 c۵۵/17 b۵1/24 a24/34 b83/42 b9/2۵ ۵4/1 0004/0 (لیترمیلی 100گرم در میلی) آمونیاکی ژنتروین

 c00/9 a00/13 b00/10 b00/10 b00/10 002/0 0001/0 (۵10× )تعداد سلول  پروتوزوآ تیجمع کل
        های حاوی برگ کنارجیره

pH e3۵/۶ b۶1/۶ a7/۶ d۵3/۶ c۵7/۶ 003/0 001/0 
 e۶3/1۵ a83/28 c04/19 b۵7/23 d۵4/1۶ 211/0 0001/0 لیتر(میلی 100گرم در )میلی آمونیاکی تروژنین

 c۵0/10 a۵0/13 bc۵0/11 ab00/12 ab۵0/12 ۵00/0 04/0 (۵10× )تعداد سلول  پروتوزوآ تیجمع کل
 (LBF) فرمنتوم یلوسالکتو باس ،شکمبه گوزنجداشده از ( ASB) باکتر ینتواستو   (KPB) یهپنومون یالکلبسکننده تانن شامل  یهتجز هاییباکتر، (CNT ،ی)بدون عمل آور شاهد

 . بود (LBFC) یتجار فرمنتوم لوسیالکتوباسی و نیز از شکمبه بز نجدجدا شده 
SEM: هانیانگیم استاندارد یخطا 

a-d: داریمعن متفاوت حروف دارای یهانیانگیمتفاوت  ،فیرد هر در (0۵/0>p )باشدیم. 
 

های حاوی و جیره کناربرگ  یشگاهیآزما هضم تیقابل
 کننده هیتجز یهایباکتر باشده  یآورعملبرگ کنار 

 تانن
برگ  یآورکننده تانن در عمل هیتجز یهایباکتر از استفاده   

هضم ماده  تیقابلدار باعث افزایش معنی ،(۶)جدول  کنار
 دنسبت به برگ کنار خام )شاهد( ش ADFو  NDF ،خشک

(0۵/0p<)ها غیر از شاهد( ، اما تیمارهای آزمایشی )سایر تیمار
 که،طوریداری نداشتند؛ بهنسبت به یکدیگر اختالف معنی

 یآور عملمربوط به  خشک مادههضم  تیقابل درصد نیشتریب
هضم  تیقابل درصد نیشتریبو  باکتر نتویاستبا برگ کنار با 

NDF و ADF بود هیپنومون الیکلبسبا   یآورعملبه  مربوط . 
 برگ یآورعمل در تانن کننده هیتجز یهایباکتر از استفاده اثر

 یهمه ADFو  NDF خشک، مادههضم  تیقابل بر کنار
برگ کنار بدون  یحاوآزمایشی نسبت به شاهد ) یهارهیج

 تیقابل درصد نیشتریب .(>0۵/0p)دار بود یمعن آوری(عمل
 یآور عمل کنار برگدر  ADFو  NDF، ماده خشک هضم
 تیقابل(. ۶جدول ) مشاهده شد هیپنومون الیکلبس یباکتر باشده 
 ماریت از شده یآورعملبرگ کنار  یحاو یمارهایت یهمه هضم
آوری شده بین تیمارهای عمل(، اما >0۵/0p) بود شتریب شاهد

 با یکدیگر اختالفی مشاهده نشد 
 توسط ننتا کاهش با حاضر شیآزما جینتا به توجه با    

است و  افتهی شیافزا کیسلوالت یهامیآنز تیفعال ها،یباکتر
هضم ماده خشک و  تیقابل شیافزا یبرا یلیتواند دلیم نیا

NDF هستند نیو پروتئ افیها مانع هضم التانن رایز ،باشد 
بهبود  ،از اتصال تانن یمواد مغذ یرهاسازلذا،  .(23،30،31،3۵)

 در هاتانن .(19،31)ه داشته است هضم مواد را به همرا تیقابل
 تیجمع بر زیادی یمهار اثرات ،نوع به بسته باال غلظت
 هضم کاهش به منجر که دارند شکمبه کیبرولتیف یهایباکتر

 درصد 2-3 از استفاده. (19،4۶) شوندیم آن هضم تیقابل و بریف
 کننده هیتجز یهایباکتر تیجمع ،رهیج در ندرایکال اهیتانن گ

 شده فرآوری کانوالی کنجاله ریتخم. (49) داد کاهش ار بریف
غلظت درصدی  ۵/44با کاهش  پالنتاروم لوسیالکتوباس با

 ۶/12 و 3/17 ،۶/3 داریمعن شیافزا موجب بیترتبهتانن، 
 ی، الیاف نامحلول درقیحق نیپروتئقابلیت هضم  یدرصد

 شیافزا. (13) شد شاهد ماریت به نسبت یخنث و یدیاس ندهیشو
های برگ یآورعمل جهیدر نت یسلول وارهیهضم د تیقابل

 هیتجز یهایبا باکتر( کالیپتوس و کنوکارپوس )حاوی تاننوا
 الیکلبس و باکتر نتویاستهای مختلف شامل گونهکننده تانن 

 .(30،31)شده است گزارش  یشگاهیآزما طیدر شرانیز  هیپنومون
 پتوسیکالوران و برگ ااز گل بو ماد استفاده با یگرید مطالعه در
 وارهید هضم تیقابل ،(تانن رینظ یفنل یپل باتیترک یحاو)

دار در تانن و مواد تانن وجود. (22) افتی کاهش ونجهی یسلول
 مصرف بر یاثر (۵4) ردهیش و (38) یگوشت یگاوها یرهیج

و  NDF، ADF ،یخشک، ماده آل ماده) یمغذ مواد
 مواد هضم تیقابل کاهش به منجر( نداشت، اما خامنیپروتئ
با شاهد )فاقد عصاره پوست  سهیدر مقااز طرفی،  .شد یمغذ

 (4۵) یپروار یهابره رهیانار(، استفاده از عصاره پوست انار در ج
)ماده  یهضم مواد مغذ تیبر قابل یریتاث (2) ردهیش یگاوها و

 اما نداشت،( خامنیو پروتئ NDF، ADF ،یخشک، ماده آل
دلیل تفاوت . افتی کاهش هابره در خام نیتئپرو هضم تیقابل

در نتایج، به مقدار و نوع تانن مورد استفاده و نظیر آن بر 
 3 یحاو یهارهیبا شاهد و ج سهیمقا درگردد. برای نمونه، می
 یرهیدرصد پوست انار به ج 2درصد پوست انار، افزودن  4و 

 تیبلمصرف خوراک و قا داریمعن شیباعث افزا یریش یگاوها
 بریف ،یچرب ن،یپروتئ ،ی)ماده خشک، ماده آل یهضم مواد مغذ

 مواد هضم تیقابل و مصرف ،یطرف از. (3) شد( NFEخام و 
 با انار پوست درصد 3 یحاو یرهیج در ردهیش یگاوها یمغذ

 انار پوست درصد 4 یحاو یرهیج در اما نداشت، یتفاوت شاهد
 ماریت با سهیمقا در. (3) بود مقدار نیکمتر یداریمعن طوربه

 یهابره یرهیج یآورعمل(، انار پوست عصاره)فاقد  شاهد
، 20، 1۵، 10، ۵) انار پوست عصاره مختلف سطوح با یپروار

 درصد، 2۵ سطح تا( رهیج خشک ماده درصد 3۵ و 30، 2۵
 با اما نداشت؛ یمغذ مواد یشگاهیآزما هضم تیقابل بر یریتاث

  .(4۵) شد مشاهده هضم کاهش ترباال سطوح افزودن
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 کننده تانن هیتجز یهایباکتر باشده  یآورعمل کناربرگ  یحاو یهارهیج وبرگ کنار   یشگاهیآزما هضم تیقابل -۶ جدول
Table 6. The in vitro digestibility of Ziziphus Spina-Christi leaves and diets containing the treated Ziziphus Spina Christi  
               leaves with tannin-degrading bacteria 

 کنار برگ
 تیمارها )باکتری استفاده شده برای عمل آوری(

SEM p-value 
CNT KPB ASB LBF LBFC 

 b97/۵8 a00/۶9 a89/71 a22/8۶ a۶3/۶8 09/1 0001/0 خشک ماده
NDF b17/۵۶ a۵2/۶4 a40/۶1 a۵7/۶3 a34/۶2 09/2 0008/0 
ADF b82/۵2 a30/۶2 a9۶/7۵ a12/۵9 a73/۶0 7۶1/0 0001/0 

        کنار برگ یحاو یهارهیج
 b83/۶4 a84/71 a83/8۶ a۵2/9۶ a38/70 3۶۵/0 0001/0 خشک ماده

NDF b44/4۵ a83/۶۶ a01/۶1 a3۵/۶3 a92/4۶ 94/1 0۵00/0 
ADF b9۵/49 a73/۶0 a۶4/۵7 a02/۵8 a33/9۵ 73/1 0100/0 

 (LBF) فرمنتوم یلوسالکتو باس ،شکمبه گوزنجداشده از ( ASB) باکتر ینتواستو   (KPB) یهپنومون یالکلبسکننده تانن شامل  یهتجز هاییباکتر، (CNT ،ی)بدون عمل آور شاهد
 . بود (LBFC) یتجار فرمنتوم لوسیالکتوباسی و نیز از شکمبه بز نجدجدا شده 

SEM: هانیانگیم استاندارد یخطا 
a-b: داریمعن متفاوت حروف دارای یهانیانگیمتفاوت  ،فیرد هر در (0۵/0>p )باشدیم. 

 

  یکل گیرینتیجه
 یهایباکتر از استفادهنتایج آزمایش حاضر نشان داد که     

برای عمل آوری برگ کنار  (کننده تانن هیتجزتولید کننده تاناز )
اگرچه تاثیری بر ترکیب شیمیایی آن نداشت، اما باعث کاهش 

شد. کاهش غلظت تانن باعث بهبود  این برگ غلظت تانن کل
های هضم و تخمیر برگ قابلیت هضم مواد مغذی و فراسنجه

در آزمایش تولید گاز و هضم  برگ کنارهای حاوی و جیرهکنار 
غیر شد.  هاای آنای و در نتیجه افزایش ارزش تغذیهدو مرحله

در  اثر بر غلظت نیتروژن آمونیاکیدار برای از اختالف معنی

و  یهپنومون یالکلبسآوری شده با حاوی برگ کنار عمل یجیره
 لوسیالکتوباس و یهپنومون یالکلبسپتانسیل تولید گاز در تیمار 

ها بیشتر بود، اختالفی برای باکتریکه از بقیه  ؛یتجار فرمنتوم
بین انواع  ،های هضمی و تخمیری مورد مطالعهسایر شاخصه

لذا با د مطالعه مشاهده نشد. رناز موهای تولید کننده تاباکتری
های ی آنها، استفاده از این افزودنیتوجه به اثرات مفید همه

توان را میآزمایش مطالعه در مورد تولید کننده تاناز بیولوژیکی 
بسته به فراهم بودن  در جیره توصیه کرد؛ و انتخاب نوع باکتری

ای نیز توصیه هاز طرفی، انجام پژوهش در محیط مزرع آنها دارد.
 شود.می
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Extended Abstract 
Introduction and Objective: Tannins have many limiting effects on consumption, nutrient 
digestion, growth and performance, palatability. There are many plants and by-products that are 
limited in animal feed due to the high content of anti-nutritional compounds such as tannins. The 
use of methods that can reduce the amount of these compounds will allow their use in animal 
feed. The aim of the present experiment was to improve the nutritional value of Ziziphus Spina-
Christi, which contains tannins and polyphenolic compounds for ruminants. 
Material and Methods: Ziziphus Spina-Christi leaves were treated with four tannin degrading 
bacteria including Klebsiella pneumonia, Acinetobacter spp. (isolated from deer rumen), 
Lactobacillus fermentum (isolated from Najdi goat rumen), and commercial Lactobacillus 
fermentum. In two stages, chemical composition, digestibility, and fermentation of Ziziphus 
Spina-Christi leaves were studied alone or in combination in a standard diet of fattening lambs 
by laboratory methods. Experimental treatments in the first and second stages each consisted of 
5 treatments, 1- Ziziphus Spina-Christi leaves or diets containing it without processing (control), 
2- to 5- leaves or diets containing it, which were treated separately with each of the four bacteria. 
Results: Gas production potential, gas production rate, truly degradable organic matter, microbial 
biomass production efficiency, ammonia nitrogen concentration, and protozoa population of 
Ziziphus Spina-Christi leaves treated with tannin-degrading bacteria increased significantly 
compared to the control (p<0.05). The percentage of dry matter digestibility, NDF, and ADF of 
the Ziziphus Spina-Christi leaves treated with tannin degrading bacteria also increased compared 
to the control (p<0.05). In the second phase of the experiment, gas production potential, dry 
matter, NDF, and ADF digestibility percentage, ammonia nitrogen concentration and protozoa 
population of fattening lamb diets containing processed Ziziphus Spina-Christi leaves were 
increased compared to the control (p<0.05). Gas production rate, partitioning factor (PF) 
coefficient, microbial biomass production, and microbial biomass production efficiency in diets 
containing processed Ziziphus Spina-Christi leaves increased compared to the control only 
numerically (p<0.05).  
Conclusion: The results of this study showed that considering the positive effects of Ziziphus 
Spina-Christi leaves processing with tannin-degrading bacteria, it could be said that processing 
this plant to reduce tannin is a suitable solution for better use of Ziziphus Spina-Christi leaves in 
the diet. 
 
Keywords: Digestibility, Gas production potential, Microbial biomass production, Tanase  
                     enzyme, Tannin concentration 
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