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Introduction Pomegranate has many secondary metabolites such as tannins and phenolic 

compounds, which have various properties such as antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory, 

and immune system stimulating effects. The amount of tannin in pomegranate skin has been 

reported up to 20.6%. The limiting effects of tannins can be related to reducing the use of nutrients, 

especially protein, reducing growth and performance, reducing palatability and feed consumption, 

and reducing the activity of digestive enzymes. In addition to the anti-nutritional effects in high 

concentration, the positive impact of dense tannins in optimal concentration includes improving 

live weight gain, preventing flatulence, increasing milk production, reducing intestinal nematodes, 

and reducing the production of NH3-N and methane in the rumen. Therefore, the present 

experiment was carried out to improve the nutritional value of pomegranate peel as a tannin-

containing edible material by treating it with some tannase-producing bacteria for ruminants. 

Materials and methods Pomegranate peel was treated with tannin-degrading bacteria including 

Klebsiella pneumoniae and Acinetobacter (isolated from deer rumen), Lactobacillus fermentum 

(isolated from Najdi goat rumen), and commercial Lactobacillus fermentum, and its nutritional 

value including chemical composition, digestibility, and fermentation ability alone (first 

experiment) or as a combination in a standard fattening lamb diet (second experiment), with two-

stage digestion method and gas production test were studied. In the first experiment, five 

experimental treatments included 1- Pomegranate peel without treatment (control treatment), 

treatment 2 to 5- Pomegranate peel treated with each of the four tannin-degrading bacteria. The 

five treatments of the second experiment included 1- Diets containing pomegranate peel without 

treatment (control treatment), 2-5- Diets containing pomegranate peel treated with each of the four 

tannin-degrading bacteria. 

Results and discussion The use of tannin-degrading bacteria reduced  the tannin in pomegranate 

peel (P<0.05), which is caused by the tannin-degrading bacteria. In an experiment of ensiling and 

adding polyethylene glycol and urea to Pistachio hull for tannin removal, total tannin decreased. 

The concentration of total tannin with the potential and rate of gas production, truly decomposed 

organic matter, microbial biomass production, and microbial biomass production efficiency 

improved in pomegranate peel treated with tannin-degrading bacteria compared to the control 

(P<0.05). Perhaps the reason for the decrease in gas production potential in the control treatments 

compared to the treatments treated with bacteria is their higher amount of tannins, because tannins 

and phenolic substances by forming bonds and complexes with nutrients such as carbohydrates, 

proteins, etc., reduce the availability of microorganisms. Ruminants to them and as a result reduce 

their decomposition. Similar to the results of the present experiment, other studies have also shown 



 

 

the positive effect of tannin removal on the improvement of gas production parameters. NH3 

concentration and population of protozoa of pomegranate peel treated alone and in the diet 

increased compared to the control (P<0.05). The reason for the increase in NH3 concentration and 

protozoa population after degrading the tannins with bacteria can be the presence of tannins and 

polyphenolic compounds in this edible material. By binding to protein and reducing the rate of 

protein decomposition, tannins reduce the concentration of NH3, on the other hand, these structures 

lead to the rupture of the protozoa cell membrane, the inactivation of enzymes, and the reduction 

of the substrate needed for cell metabolism. The percentage of digestibility of dry matter, NDF, 

and ADF of pomegranate peel processed alone and in the diet with tannin-degrading bacteria 

increased compared to the control (P<0.05). Due to the reduction of the tannin level by the isolates, 

the activity of proteolytic enzymes has probably increased, and releasing nutrients from the binding 

of tannin, has improved the digestibility of the materials. An increase in cell wall digestibility has 

been reported as a result of treatment with tannin-degrading bacteria in laboratory conditions. Gas 

production potential and rate, separation coefficient, microbial viable mass production, and 

microbial viable mass production efficiency were improved in diets containing processed 

pomegranate peel compared to the control (P<0.05). Conclusion The use of tannin-degrading 

bacteria in the processing of pomegranate peel by reducing the tannins concentration led to an 

increase in the digestion and fermentation potential of pomegranate peel and diets containing 

pomegranate peel processed with tannins-degrading bacteria compared to the control. Therefore, 

considering the positive effects of processing pomegranate peel with tannins-degrading bacteria, it 

can be said that processing it by reducing tannins is a suitable solution to improve its nutritional 

value. 

Keywords: Ammonia nitrogen, Chemical composition, Digestibility, Gas production, Protozoa 

population, Tannin-decomposing bacteria. 
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  دهیچک
ضر  شیآزما ست انار   ياهیارزش تغذ بهبود هدف با حا سط پو شخوارکنندگان  يبرا تاناز، يکننده دیتول يهايباکتربا  آن يآورعمل تو  .شد  امانج ن

ساز ) هیپنومون الیکلبس شامل   تانن کننده هیتجز يهايباکتر با انارپوست   ست  ،(گوزن شکمبه  از شده  يجدا ساز ) باکتر نتویا   الکتو ،(وزنگ شکمبه  از شده  يجدا
صورت ترکیب  به تنهایی یا به آن ياهیتغذ ارزشو  ندشد  يورآعمل يتجار فرمنتوم لوسیباس  الکتو و ي(نجد بز شکمبه  از شده  يساز  جدا) فرمنتوم لوسیباس 

  -1 ل:شام تیمار آزمایشی   پنجاول  آزمایشدر مطالعه قرار گرفت.  موردگاز  دیتول شیو آزما يروش هضم دو مرحله ا  باي پرواري، ي استاندارد بره در یک جیره
آزمایش دوم  تیمارهاي. ندبود کننده تانن هیتجز ياز چهار باکتر کیشده با هر   يآورعملپوست انار   -۵تا  ۲ ماری، تشاهد(  ماریت) يآورعمل بدون پوست انار 

ست انار عمل این تفاوت که با بودند مانند آزمایش اول  شده  از پو سفند پرواري   هايرهیجدر آوري  شد   گو ستفاده  سپس جیره  ا سی قرار گرفت و   .ها مورد برر
ست انار،  شده  هیتجز واقعا یآل مادهو  غلظت تانن کل س  پو   يزنده توده دیتول بازده ی ومیکروب يزنده يتوده دیتول، در هر دو آزمایش گاز دینرخ تولو  لیپتان

ست   در در هر دو آزمایش یمیکروب سبت هاي حاوي آن و جیره شده  يعمل آور انارپو  آيپروتوزوجمعیت  وی اکیآمون تروژنین غلظت .افتی بهبود شاهد  به ن
 شده  يآورعمل انارپوست   ADF و   NDFماده خشک،  هضم  تیقابل درصد  .افتی شیافزا شاهد  به نسبت هاي حاوي آن و جیره شده  يآورعمل انارپوست  
سبت  هاي حاوي آنو جیره ست  يفرآور مثبت اثرات به توجه بابنابراین،  .افتی شیافزا شاهد  به ن  گفت بتوان دیشا  تانن، کننده هیتجز يهايباکتر با انار پو

 .باشداي آن براي بهبود ارزش تغذیه مناسب يراهکار تانن کاهش با آن يآور عمل

 

  .گاز، جمعیت پروتوزوآ، قابلیت هضم، نیتروژن آمونیاکیترکیب شیمیایی، تولید  ،کننده تانن هیتجز يهايباکتر :یدیکل یهاواژه

 

 مقدمه
و  يریگرمس مهیخشک، ن هايمیدر اقل است. 1کاسهیپون خانوادهبوده و از  (گونه گراناتومو  کایپونجنس ) Punica granatumانار  ینام علم

 يودرو(. نمونه خOzgen et al., 2008و هند است ) کایژاپن، آمر ن،یچ ن،یفرانسه، آرژانت ه،یمصر، روس ا،یاسپان ران،یا ی. بومکندیرشد م ياترانهیمد
 ,Mozafarian) شودیکردستان، لرستان و بلوچستان و انواع اصالح شده آن در مناطق معتدله و معتدله گرم کاشته م الن،یانار در گرگان، مازندران، گ

هزار تن پوست  1۲۱که منجر به تولید بیش از  اصله بوده است ۵1515کشت انار  ری( سطح ز1331کشور در سال ) يدار. طبق آمار نامه باغ(2005
ه داراي است ک کیفنول باتیمانند تانن و ترک هیثانو تیمتابول يادیز ریمقاد ي. انار دارا(Mirzaei-Aghsaghali et al., 2011)شود انار در سال می

مقدار  .(Adams et al., 2006) هستند یمنیا ستمیس یکنندگکیتحرضد التهاب و  ،یدانیاکس یآنت ،یمیکروباثرات ضد  لیاز قب یخواص متنوع
  .(Sharifi et al., 2019a; Sharifi et al., 2019b) درصد نیز گزارش شده است 1/۲۱ تا پوست انارکل تانن 

گروه  نیترفراوان نتان ،نیگنیبعد از ل و دنندار اهانیگ سمیدر متابول یمینقش مستق و شوندیدر نظر گرفته م هیثانو تیمتابول عنوان به هاتانن
به  ،يبه کاهش استفاده از مواد مغذ توانیم را هاتانن یگ(. اثرات محدودکنندAguilar et al., 2007; Hassan et al., 2020است ) اهیگ یفنل
 ;Makkar, 2003) ارتباط داد یگوارش يهامیآنز تیو مصرف خوراک و کاهش در فعال یوراککاهش رشد و عملکرد، کاهش خوشخ ن،یپروتئ ژهیو

Naumann et al., 2017; Huang et al., 2018)شامل نهیمتراکم در غلظت به يهااثر مثبت تانن ،ادیدر غلظت ز ياهی. درکنار اثرات ضد تغذ 
و متان  یاکیآمون تروژنین دیو کاهش تول ياروده (يهانماتودهاي گرد )کرمکاهش  ر،یش دیتول شیاز نفخ، افزا يریوزن زنده، جلوگ شیبهبود افزا

از تانن متراکم  یمتوسط ریمقاد يکه حاو ییهاو علوفه اهانی(. گLim and Murtijaya, 2007; Huang et al., 2018) باشدیدر شکمبه م
آهسته  هیجزتسبب به  نیدر گوسفند داشته باشند. عالوه بر ا نیپروتئ سمیبر متابول يدیاثرات مف توانندیدرصد ماده خشک( م 4تا  ۲هستند )

در روده  نهیآم ياهدیجذب اس شیسبب بهبود و افزا جهیدر نتو  یابدافزایش میاز شکمبه  نیپروتئ عبور ،اکیآن به آمون لیو تبد رهیج نیپروتئ
  .(Hassanat and Benchaar, 2013; Huang ng et al., 2018) شودیم کیبار

تانن استفاده  رینظ ياهیو ضد تغذ هیثانو باتیوجود دارند که به علت باال بودن مقدار ترکنظیر پوست انار  يادیز یو محصوالت جانب اهانیگ
 باتیترک نیبتواند مقدار اکه  ییها. استفاده از روش(Abbas et al., 2019; Sharifi and Chaji, 2019) دارد تیها در خوراک دام، محدوداز آن

با  يکاهش تانن شامل فرآور يهااستفاده کرد. روش مدر خوراک داخوراکی به مقدار بیشتري  باتیترک نیبتوان از ا شودیرا کاهش دهد باعث م
 ;Makkar, 2003; Ben Salem et al., 2005) باشندی میکیولوژیب هیتجز و کردن لویس (،است ییایو قل متیمنبع ارزان ق) خاکستر چوب

Hassanat and Benchaar, 2013; Huang et al., 2018).  

                                                
1Punicacaceae 
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 .(Mohammadabadi et al., 2021) وجود دارد زین یکیولوژیب يهاروش ،ییزداتانن يها براروش ریو سا ییایمیش يهاکنار روش در
در  شدهییشناسا يهاسمیکروارگانیم شتریاز تانن دارند. ب یغن اهانیهضم گ يبرا ییباال ییتوانا بز و گوسفند گاو، مانند گاناز نشخوارکنند ياریبس

 يتانن شرکت دارند، کرو یستیز هیدر تجز که کوسیتیگالولاسترپتوکوکوس ،نوسیکاپراسترپتوکوکوس ،۲سیبومانند استرپتوکوکوس واناتیح نیا
از تانن مصرف کرده  یکه منابع غن ياز شکمبه بز يباکتر يسازجداهنگام در  .(Hiura et al., 2010) تعلق دارنداسترپتوکوکوس بوده و به جنس 

هاي . میکروارگانیسم(Pell et al., 2000)وجود دارد نیز  ومینانتیرومسلونوماناسدر گونه  میآنز نیشد. ا ییابار شناس نیاول يتاناز برا تیبود، فعال
با شکستن  تواندیم ازتان. است شده استفاده تاناز تولید براي آسپرژیلوس جنس ايرشته هايقارچاز اساً اس اما ،پتانسیل تولید تاناز هستند يزیادي دارا

 Ahmed and Yang, 2017; Hassan) استفاده شود زیتجزیه دیواره سلولی گیاهان ن يبرا سلولی، دیواره هايموجود بین پلیمر يوندهایبرخی پ

et al., 2020). 
شکمبه و  وارهیتوسط دآنها  هیاز تجزناشی بعد از جذب محصوالت باشند؛ می زیدرولیتانن قابل ه هیشکمبه قادر به تجز يهاارگانیسمکرویم 

 Powell et) دداخواهد رخ  تی، مسمومباشدکبد  ییزداتیسم تیخون فراتر از ظرف انیدر جر یفنل باتیترکاگر غلظت  ،خونو ورود آنها به  روده

2010al., ).  هاي سویه کلبسیال پنومونیهتجزیه تانن توسطA1  تاA9 جداسازي شده از شکمبه گوزن (2021et al., Mohammadabadi )  و
( تایید Jadhav et al., 2011) C2Aهاي مختلف ي تانیک اسید توسط سویه، یا تجزیه((Kumar et al. 2015 کلبسیال پنومونیه هايسایر سویه

 Tahmourespourجدا شده است )هاي غنی از تانن شده با جیره از مدفوع بزهاي تغذیه کلبسیال پنومونیههاي مختلف باکتري شده است. سویه

., 2016et al)17ي سویه کلبسیال واریکوالي تانن از جنس کلبسیال شامل . سه باکتري با قدرت تولید تاناز و تجزیه کننده LC-PLP G (K. 

17 LC-PLP G variicola ،)PLP S18 (PLP S18 K. variicola و )17ي سویه کلبسیال پنومونیه SC-PLP G (PLP  pneumoniaeK. 

17 SC-G)  از شکمبه بزها جداسازي شده است(2017et al.,  Sharma).  ،از یبرخ و لوسیالکتوباس از استفادهبنابراین، هدف پژوهش حاضر 
 باشد.می تانن يحاوپوست انار است که  ياهیتغذارزش  بهبود يبرا تاناز دکنندهیتول يهايباکتر

 

 هامواد و روش
ت انار پوس  .شد  انجام خوزستان  طبیعی منابع و کشاورزي  علوم دانشگاه  یپژوهش  و یآموزش  ستگاه یا و هاآزمایشگاه  در حاضر  يهاشیآزما

آزمایش  .شدند خشک آزاد هواي جریان در سایه در وشدند  خرد يمتر یسانت 3-4و به صورت تازه به قطعات  یهاز باغ ملک تهخالص فاقد هسته 
س  اول به سنجه و  یديگاز تول یزانم یمنظور برر ش دوم و آزمای تانن کننده تجزیه هايباکتري با شده  آوري عمل انار پوست  ي دریرتخم هايفرا

س  براي سنجه و  یديگاز تول یبرر ست ي برهجیرهدر  يیرتخم هايفرا تانن  کننده تجزیه هايباکتري با شده  آوريعمل انار هاي پرواري حاوي پو
به منظور انجام این  (Tilley and Terry, 1963)اي و هضددم دو مرحله  (Menke and Steingass, 1988) گاز تولید روش ازانجام شددد و  

 . شد استفادهآزمایشات 
ضر     تانن کننده هیتجز يهايباکتر ستفاده در آزمایش حا سیال پنومونیه  شامل مورد ا سینتو باکتر  مختلف يهاگونه و (cfu/ml 51۱) کلب  ا

(cfu/ml 51۱) فرمنتوم لوسیباس  الکتو گوزن، شکمبه  از شده  جدا (cfu/ml 51۱)  فرمنتوم لوسیباس  الکتو و ينجد بز شکمبه  از شده  يجداساز 
 et ; Mohammadabadi ., 2020et alChaji) شد  یبررس  شیآزما نیچند در آنها ییزداتانن و تاناز دیتول ییتوانا. بودند (cfu/ml 51۱) يتجار

al., 2021). 

 عیماکشددت  طیمح تریلیلیم ۲۱ به(، يتجار فرمنتوم از ری)غ ییایباکتر هیجدا هراز  قسددمت کی: هایباکتر حیتلق عیما یساز  آماده

ضافه براث(  نتینوتر) يمغذ مواد يحاو س  35 يساعت در دما  ۲4شد و   ا س درجه   کیمجدد به  حاصل کشت   طیمح شد،  يگذارگرمخانه وسیل
ضافه براث  نتینوتر طیمح تریل س  35 يدماساعت در   ۲4و  شد  ا س درجه  ست انار  يآورعمل يبراشد و   يگذارگرمخانه وسیل ستفاده  پو   شد  ا
(Mohammadabadi et al., 2021.) 

 درجه 35 يدما در سدداعت 44 مدت به فرمنتوم لوسیالکتوباسدد يباکتر از بخش کی :یفرمنتوم تجار حیتلق عیما یآماده ساااز

 ( بهيباکتر از یکلن کی) آن از تریلیلیم 1۱۱ مقدار سپس  شد،  دادهآلمان( -)مرک  کشت  آگار -MRS  کشت  طیمح يحاو تیپل يور وسیسلس  

                                                
2- Streptococuss bovis 



 

 

  شد  استفاده  پوست انار  يعمل آور يبرا و شد  يگذار گرمخانه وسیسلس   درجه 35  يدما در ساعت  ۲4 يبرا و شده  منتقل MRSکشت   طیمح
(Bahaaldini et al., 2018; Chaji et al., 2020). 

ست انار:  به  یباکتر یحتلق صه،  بهپو ست انار  کیلوگرم  پنجمقدار طور خال شک  پو لیتر محلول نوترینت  1لیتر آب مقطر حاوي  1۱در خ

سه    cfu/ml  51۱براث حاوي باکتري مورد آزمایش ) صله به کی شدند و بالفا ش هاي پالستیکی ده کیلویی منتقل و جهت بی ( قرار داده  دن هوازي 
ها، خشک و آسیاب شدند    روز نگهداري شدند که پس از خارج شدن از کیسه    1۱به مدت  لسیوس درجه س  35بسته و در دماي  ها محیط، درب آن

 . (Chaji et al., 2020; Mohammadabadi et al., 2021)ها داده شدند و به صورت مخلوط با جیره به بره
ست انار   مربوط به یش یآزما ماریت ۵که  بود یش یآزما ماریت 1۱ تعداد شامل:  شیاز آزمادو بخش  نیا يمارهایت شده با  خام یا عملپو آوري 

آوري شددده با هریک از چهار باکتري تولید هاي حاوي پوسددت انار خام و عملتیمار مربوط به جیره ۵و هریک از چهار باکتري تولید کننده تاناز؛ 
 ماریتپنج  .(1)جدول  بود علوفه درصد  4۱و کنسانتره  درصد  1۱يحاوو  (NRC, 2007) يپروار يهابره براي یش یآزما يهارهیجکننده تاناز بود. 

ست انار  -1 آزمایش اول شده،   يآورعمل پو ست انار عمل  -۲ن شده با باکتري  پو س  آوري   از شده  جدا (cfu 51۱ معادل)تعداد  هیپنومون الیکلب
ست انار عمل  -3 گوزن شکمبه  شده با باکتري پو ست  آوري  ساز ( cfu 51۱)تعداد معادل  باکتر نتویا ست انار   -4 ،گوزن شکمبه  از شده  يجدا پو

 آوري شده با باکتري پوست انار عمل  -۵، ينجد بز شکمبه  از شده  جدا( cfu 51۱)تعداد معادل  فرمنتوم لوسیباس  الکتو آوري شده با باکتري عمل
پوست انار  هاي حاوي جیره -۲آوري نشده  پوست انار عمل هاي حاوي جیره -1 ؛ و پنج تیمار آزمایش دوم شامل: يتجار فرمنتوم لوسیباس  الکتو
شده با باکتري  عمل س آوري  ست انار عمل هاي حاوي جیره -3 گوزن شکمبه  از شده  جدا (cfu 51۱ معادل)تعداد  هیپنومون الیکلب شده با  پو آوري 

ست باکتري  ساز ( cfu 51۱)تعداد معادل  باکتر نتویا ست انار عمل هاي حاوي جیره -4 ،گوزن شکمبه  از شده  يجدا شده با باکتري  پو  الکتوآوري 
 لوسیباس  الکتوآوري شده با باکتري  پوست انار عمل هاي حاوي جیره -۵ي، نجد بز شکمبه  از شده  جدا( cfu 51۱)تعداد معادل  فرمنتوم لوسیباس 

 ي.تجار فرمنتوم

 ،یبخش  یشگاه یآزما عیصنا  ،V50مدل  خودکار، کجلدالخام ) نیشامل پروتئ  پوست انار  ییایمیش  باتی: ترکییایمیش  باتیترک یریگاندازه

سله(،     خام یچرب(، رانیا ،تهران سوک شک،  ماده) س  ندهیشو  در نامحلول افیال خ ستر  ،(ADFom) يدیا )با روش تیترومتري و تانن کل  و خاک
سیم به عنوان محلول تیتر کننده(     ستفاده از پرمنگنات پتا ستاندارد اندازه  روشبا ا  یخنث ندهیشو  در نامحلول افیال. (AOAC, 2012)شد   يریگا

(NDFomن )و با حذف خاکستر انجام شد میسدتیو سولف الزیآلفا آم میبدون استفاده از آنز زی (Van Soest et al., 1991) . 

 يحاو يهارهیج وپوست انار  ریتخم يهافراسنجهو  يدیگاز تول مقدار: کشت طیمحمایع  یریتخم یهاگاز و فراسنجه دیتول شیآزما

 وعده از قبل(. Menke and Steingass, 1988) شد يریگ اندازه گاز دیتول روش با تانن کننده هیتجز يهايباکتر با شده يآورعمل  پوست انار

شکمبه  عیما جویونجه، سبوس گندم و دانه علوفهگندم، کاه مخلوط شامل ياعلوفه يرهیجشده با  هیتغذراس گوسفند  چهار از صبح ییغذا

 منتقل شگاهیآزما به وسیسلس درجه 33 يدما در گرم آب ظرف در سپس. شدمتقال صاف  ینخاختالط بالفاصله توسط پارچه  بعدگرفته شد و 
( به 1به  ۲شکمبه )نسبت  عیما تریلیلیم 1۱بافر و  تریلیلیم ۲۱شد. مقدار  ختهیرگرم نمونه  ۲/۱ مقدار يتریلیلیم 1۱۱ ياشهیش يهاالیو در .شد
 افتهی رییاستفاده از مدل نمایی تغ با. شد ثبتساعت  31، 5۲، 44، ۲4، 1۲، 1۱، 4، 1، 4، ۲صفر ، يهازمان در گاز دیتول. شد اضافه الیو هر

(Orskov and McDonald, 1979) شد محاسبهگاز  دیتول بیضرا:  
 P = b (1 – e-ct)  

)ساعت(،  ونیمدت زمان انکوباس = tلیتر در ساعت(، نرخ تولید گاز )میلی ثابت = c(، تریلیلیگاز )م دیتول لیپتانس = bگاز،  دیتول = Pمعادله،  نیا در
e = شامل عامل جداکننده  يریتخم يهاعدد نپري بود. فراسنجه(PF)3تا  1 يهارابطهبا  یکروبیتوده زنده م دیشده، تول هیواقعا تجز ی، ماده آل 

 :(Blummel et al., 1997) شدندمحاسبه 
 

 )رابطهي 1(                       میلیلیتر گاز تولیدي در ۲4 ساعت ÷ میلیگرم ماده آلی واقعا تجزیه شده = )mg ml-1) عامل تفکیک 
)  یکروبیمزنده توده  دی( تولگرمیلی)م =ساعت  ۲4ي در دیتول گاز×  کیتفک عامل  - ۲/۲ )                                     (    ۲ي )رابطه 

یکروبیمزنده توده  دی= بازده تول یکروبیتوده م دیتول÷ شده تجزیه واقعا یآل ماده                                           (      3ي )رابطه   

 
 پوست انار يحاو آزمایشی هايجیره شیمیایی ترکیب و خوراک دهنده تشکیل مواد -۱جدول 



 

 

Table 1- Feed ingredients and chemical composition of the experimental diets containing 

pomegranate peel 

(ماده خشک )درصد یخوراک اقالم  

Ingredients (% of DM) 

 بدون عمل آوري
Untreated 

 عمل آوري شده با باکتري1

Treated1 

 یونجه
Alfalfa  

15 15 

 کاه گندم
Wheat straw 

25 25 

 دانه جو
Barley grain 

20 20 

 دانه ذرت
Corn grain 

3.5 3.5 

 ایکنجاله سو
Soybeans meal 

15 15 

 پوست انار

Pomegranate peel 

20 20 

 نمک

 Salt 

0.5 0.5 

 ۲ یو مواد معدن نیتامیمکمل و

Vitamin and mineral supplements2 

1.0 1.0 

 ییایمیش باتیترک

Chemical composition  (%)  

  

 ماده آلی

Organic matter 

93.0 93.0 

 پروتئین خام

Crude protein 

12.71 12.60 

 یخنث ندهینامحلول در شو افیال

NDF 

38.60 38.55 

 يدیاس ندهینامحلول در شو افیال

ADF 

26.00 25.95 

 (ماده خشک لوگرمیدر ک ي)مگاکالر یسمیمتابول يانرژ
ME (Mcal/kg DM) 

2.43 2.43 

شده از شکمبه بز  يدا سازجفرمنتوم  لوسیالکتو باسشده از شکمبه گوزن،  يجداساز باکتر نتویاسو  کلبسیال پنومونیهکننده تانن شامل  هیتجز يهايکتربا1
 ي.تجار فرمنتوم لوسیالکتو باسو  ينجد

 ،Eنیتامیو گرمیلیم3D ،1۱۱نیتامیو یالملل نیب واحدهزار A، 1۱۱نیتامیو یالملل نیهزار واحد ب ۵۱۱ يحاو یمواد معدن – نیتامیمکمل و لوگرمیک هر۲
 گرم یلیمهزار 13 آهن، گرمیلیمهزار 3 ،يرو گرمیلیمهزار 3 م،یزیمن گرمیلیمهزار 13 م،یسد گرم یلیمهزار 1۱ فسفر، گرم،یلیمهزار 1۱ م،یکلسگرم 14۱

 .دانتیاکس یآنت گرمیلیم 4۱۱ د،ی گرمیلیم1۱۱ وم،یسلن گرمیلیم1کروم،  گرمیلیم1۱۱مس،  گرمیلیم3۱۱ منگنز،
1Tannins-degrading bacteria include Klebsiella pneumoniae and Acinetobacter isolated from deer rumen, 

Lactobacillus fermentum isolated from Najdi goat rumen, and Commercial Lactobacillus fermentum. 
2Premix contained (per kg): Vitamin A, 500,000 IU/mg; vitamin D3, 100000 IU/mg; vitamin E, 100 

mg/kg; Ca, 180 g/kg; P, 60000 mg/kg; Na, 60000 mg/kg; Mg, 19000 mg/kg; Zn, 3000 mg/kg; Fe, 3000 

mg/kg; Mn, 19000 mg/kg; Cu, 300 mg/kg; Co, 100 mg/kg; Se, 1 mg/kg; I, 100 mg/kg; antioxidant, 400 

mg/kg; carrier, up to 1000 g. 
 

 دهکنن هیتجز يهايباکتر با شده يآور عمل پوست انار يحاو يهارهیج و پوست انار يمغذ مواد هضم تیقابل: یاهضم دو مرحله شیآزما

شکمبه و  عیما تریلیلیم 1۱گرم نمونه با  ۵/۱شد. مقدار  هیگاز ته دیتول شیشکمبه مانند آزما عیما .ندشد نییتع يامرحله دو هضم روش به تانن
 Tilley) قرار داده شد وسیدرجه سلس 33 يدر بن مار يتریلیلیم 1۱۱ يها( و در لوله4به  1مخلوط شدند )نسبت  یبزاق مصنوع تریلیلیم 4۱

and Terry, 1963) گرم  ۵/۱اضافه شد ) نیپپس میآنزلیتر پنج میلیدرصد و  ۲۱ کیدیکلر دیاس لیترشش میلیکشت  طیساعت بعد، به مح 44. در
روز  انیدر حمام آب گرم قرار داده شدند. در پا گریساعت د 44ها به مدت نرمال(. لوله 1/۱ کیدریکلر دیاس تریلیلیم 1۱۱در  33۱۱ نیپپس میآنز



 

 

 NDFهضم ماده خشک،  تیساعت( قابل ۲4 وس،یدرجه سلس 3۱پس از خشک کردن آنها در آون ) مانده،یو باق هیچهارم، از اختالف وزن نمونه اول
 شد. يریگاندازه ADFو 

 تریلیلیم 1۱براي ثابت کردن پروتوزوآ،  ،آزمایش تولید گازمحیط کشت در  شمارش پروتوزوآ، پس از تهیه مایع   جهتآ: وشمارش پروتوز 

شت   طیمحمایع  سا      1۱فرم آلدهید  تریلیلیم 1۱با ک ستفاده از الم همو صد مخلوط و با ا شد شمارش پروتوزوآ  تومتریدر ,Dehority ) ها انجام 

2003 .) 

شت در آزمایش برداري از مایع نمونه ،به منظور تعیین غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه:  pH تعیین غلظت نیتروژن آمونیاکی و   محیط ک

شد. پس از صاف کردن با پارچه متقال    يریگساخت آلمان( اندازه  ،WTW 3110متر )مدل  pHدستگاه   باآن   pHبالفاصله  ،شد انجام  تولید گاز
ساو  بهالیه  چهار سید کلریدریک   يمقدار م سید کلریدریک مرک  میلی 5/11نرمال ) ۲/۱با ا صد در یک لیت  35لیتر ا و  شد آب مقطر( مخلوط  ردر

  هیپوکلراید با-روش فنلبا کشددت  طیمحنیتروژن آمونیاکی مایع  غلظتنگهداري شددد.  وسیلسدددرجه سدد -۲۱گیري بعدي در دمايجهت اندازه
 .(Brodrick and Kang, 1980) گیري شد( اندازهBio-Rad, Libra S22, Englandدستگاه اسپکتوفتومتر )

 

 تصادفی کامال طرح یک قالب در GLMخطی  مدل با( 4/3 ي)نسخه SASآماري  افزار نرم با هاي حاصلداده يهمه :یآمار لیتحل و هیتجز

 مدل از. گرفت انجام درصد ۱۵/۱ خطاي سطح در دانکن ايدامنه چند آزمون توسط هامیانگین مقایسه. گرفتند قرار آماري تحلیل و تجزیه مورد
 است شده استفاده زیر آماري

Yij = μ+Ti+ Ɛij                                                                                                                            

 آزمون است. يخطا ijƐ ،امi ماریاثر ت Tiجامعه،  نیانگیم μمقدار مشاهده شده،  ijYمدل،  نیدر ا که

 
 نتایج و بحث

 هاآوری شده با باکتریعمل پوست انار ییایمیش بیترک
نداشت  حاضر شیشده در آزما يریگاندازه ییایمیش بیترک بر يریتاثغیر از تانن پوست انار  يعمل آور در تانن کننده هیتجز يهايباکتر از استفاده

 بیبه ترتآوري نشده پوست انار عمل ADFو  NDFغلظت  حاضر پژوهشنزدیک به نتایج  .(P<۱۵/۱) کاهش یافت کل تانن و غلظت (۲ جدول)
1/3 ،4/۲۱ ،1/1۵ (Mirzaei-Aghsaghali et al., 2011)  بوددرصد  4/۵ آنکل  تانن مقدارو (Khorsandi et al., 2011) .در اختالف لیدل 
-Brooker and Kleinig, 2006; Taher) باشد برداشت زمان و انار شیرومحل  و ییایجغراف منطقه ییهوا آب طیشرا از یناش تواندیم جینتا

Maddah et al., 2011).  ،به منظور کاهش تاننیا اوره  کولیگل لنیات یپل با پسته پوست کردن لویس ايمطالعه درموافق با نتایج آزمایش حاضر، 
 نیپروتئي خشک، مادهغلظت نیز حاضر  شیدر آزما .(Mokhtarpour et al., 2012) داري نکردندشیمیایی تغییر معنی ترکیبات ،جز غلظت تاننبه

داري نیتغییر مع( يبدون عمل آور انار پوست) نسبت به شاهد تانن کننده هیتجز يهايبا باکترشده  يعمل آور پوست اناردر  ADFو  NDFخام، 
  (.۲)جدول  نداشت
 در تانن غلظت نیشتریب و( ۲ جدولغلظت تانن شد )دار معنیکاهش  باعثانار  پوست يآور عمل درکننده تانن  هیتجز يهايباکتر از استفاده

 سیلو یشی. در آزما(Pell et al., 2000) باشدیم تانن کننده هیتجز يهايباکتر توسط نآ يهیتجز تانن کاهش علت. شد مشاهده شاهد ماریت

 Mokhtarpour) دادکاهش درصد  5۵/13 قدارم به را تانن کلبه پوست پسته،  یی(زداتانن)همه براي  اوره و گلیکول اتیلن پلی کردن اضافه و کردن

., 2012et al) .شده  يورآفر يکنجاله کانوال یرتخم(., 2012et al Safari)  باعث کاهش تانن  پالنتاروم یلوسالکتوباسبا  بلوط يوهیم مغزو
ریزوپوس  یا سرویسیا سزیساکاروما+  الکتوباسیلوس پالنتارومآرد سورگوم با  وريآعمل .(Bahaaldini et al., 2018) شاهد شدنسبت به 

 دها بوارگانیسمکرویماین شده توسط  دیتول تازیتاناز و ف يهامیآنز را کاهش داد که به سبب تانن ددرص 1۵/44و  13/33 بی( به ترتالیگوسپروس
(Setiarto and Widhyastuti, 2016). 

 

 
 هاي تجزیه کننده تاننآوري شده با باکتريعمل پوست انار ییایمیش بیترک -۲ جدول



 

 

Table 2- Chemical composition of pomegranate peel and diets containing pomegranate peel treated with tannins-

degrading bacteria 

 ماده مغذي
Nutrient (%) 

 تیمارها

Treatment 

SEM P-Value 

Control2 

  1عمل آوريبراي  ي مورد استفادههاباکتري

Bacteria used for treating1  

Klebsiella 

pneumoniae 
Acinetobacter 

Lactbacillus 

fermentum 

(Isolated) 

Lactbacillus 

fermentum 

(Commercial) 

 ماده خشک

Dry matter 
68.50 70.900 70.75 69.20 69.50 0.960 0.40 

 پروتئین خام

Crude 

protein 

2.95 2.40 2.85 2.87 2.83 0.416 0.50 

لیاف نامحلول در ا

 شوینده خنثی

NDF3 

25.74 25.47 25.73 25.73 25.63 0.409 0.90 

الیاف نامحلول در 
 شوینده اسیدي
ADF3 

19.70 19.40 19.64 19.61 19.62 0.471 0.90 

 تانن کل

Total tannins 
12.47a 8.31b 8.63b  8.40b 8.45b 0.580 0.03 

فرمنتوم  لوسیالکتو باسو  يشده از شکمبه بز نجد يجدا ساز فرمنتوم لوسیالکتو باسشده از شکمبه گوزن،  يجداساز اسینتو باکتر و کلبسیال پنومونیهکننده تانن شامل  هیتجز يهايکتربا 1
 .يتجار

 .نشدهآوري پوست انار عمل ۲
a-b داریمعن متفاوت حروف با فیرد هر در يهانیانگیم تفاوت (۱۵/۱>P )باشدیم. 

SEM: ها.استاندارد میانگین يخطا 
1Tannins-degrading bacteria include Klebsiella pneumoniae and Acinetobacter isolated from deer rumen, Lactobacillus 

fermentum isolated from Najdi goat rumen, and Commercial Lactobacillus fermentum. 
2 Control: untreated pomegranate peel,  
a,b Means with different superscripts in the same row differ significantly (P< 0.05).  
3NDF: Neutral detergent fiber, ADF: Acid detergent fiber 

SEM: Standard error of means; 

 

 اننت کننده هیتجز یهایباکتر با شده یآورعمل انار پوست یحاو یهارهیج و انار پوستگاز  دیو نرخ تول لیپتانس
 لوسیالکتوباس و يتجار نتومفرم لوسیالکتوباس باکتر، نتویاست مختلف يهاگونه ه،یپنومون الیکلبس) تانن کننده هیتجز يهايباکتر از استفاده

 پوستگاز  دیتولو نرخ  لیپتانس (P<۱۵/۱) شیافزا باعث دار،تاننماده خوراکی  عنوان بهپوست انار  يدر عمل آور (بز شکمبه از جداشدهفرمنتوم 
 (.3 جدول) ( شديآور عمل بدون انارنسبت به شاهد )پوست انار 

 يآور عمل نارا پوست يحاو يهارهیجگاز  دیتولو نرخ  لیپتانسداري بر تاثیر معنی تانن کننده هیتجز يهايباکتر پوست انار با يعمل آور
 گاز دیتول لیپتانس نیشتریب(. P<۱۵/۱) ها نسبت به شاهد بیشتر بودي جیرهپتانسیل تولید گاز همه(. 3)جدول  تشدا شاهدي جیره به نسبت شده

مقدار  نیشتریب هیونپنوم الیکلبس زیدو ن نیا نیمشاهده شد، از ب باکتر نویاستو  پنومونبه الیکلبسشده با  يعمل آورانار  پوست يحاو يهارهیج در
 را داشت. 

 هاآن شتریب تانن مقدار يباکتر با شده يآور عمل يمارهایت به نسبت يآوربدون عمل يمارهایدر ت گاز دیتول لیپتانس کاهش یلدل شاید
 و يباکتر یسلول يغشا دها،یساکاریپل ها،نیپروتئ درات،یکربوهشامل  يمغذ مواد با کمپلکسو  وندیپ لیتشک با یفنل مواد و هاتانن رایز باشد،

  شودیم هاآن هیتجز کاهش جهیآنها و در نت بهشکمبه  يهاسمیکروارگانیم یدسترسکاهش  باعث دراتیکربوه و نیپروتئ کننده هضم يهامیآنز
(., 2019et alSharifi Abarghoyi and Rouzbehan, 2015; Patra and Saxena, 2010; .)  ،يآور عمل يمارهایت درگاز  دیتول شیافزالذا 



 

 

 متراکم هاياننت يمهار اثرات. استتانن  يهیتجز سبب بهانار  پوستمقدار تانن در  کاهش در تاناز يکننده دیتول يباکتر ریدهنده تاث نشان شده
و مهار تولید متان به اثبات رسیده  متاني تولید کننده هاييباکترمختلف  يهاهیسوفعالیت  بر ،(Tan et al., 2011) لوسنا اهیگ استخراج قابل
تانسیل و نرخ پ شیافزا باعث ،آب و اوره بااسپرس آبی  ییزداتانن کهنتایج نشان داد  ،از تانن( یبا اسپرس آبی و دیم )منابع غن یشیآزما در. است

  .(Yarahmadi et al., 2017) ( شدنشده ییزداتانن ای يآورعمل)اسپرس آبی  شاهد به نسبتتولید گاز 
 

 هاي تجزیه کننده تاننآوري شده با باکتريانار عمل پوست يحاو يهارهیج و پوست انارگاز  دیو نرخ تول لیپتانس -۳ جدول

Table 3- Potential and rate of gas production of pomegranate peel and diets containing pomegranate peel treated 

with tannins-degrading bacteria 

 متغیرها

Variables 

 تیمارها

Treatment 

SEM 
P-

Value 
Control2 

  1هاي مورد استفاده براي عمل آوريباکتري
Bacteria used for treating1 

Klebsiella 

pneumoniae 
Acinetobacter 

Lactbacillus 

fermentum 

(Isolated) 

Lactbacillus 

fermentum 

(Commercial) 

 پوست انار

Pomegranate peel 
      

 گاز دیتول لیپتانس
Gas production 

potential (ml) 

53.03b 67.44a 61.37a 65.64a 68.22a 3.44 0.04 

 گاز دیتول نرخ
Gas production rate 

(ml/h) 

0.02b 0.04a 0.05a 0.04a 0.05a 0.005 0.13 

 جیره حاوي پوست انار

Diets containing Pomegranate peel 
     

 گاز دیتول لیپتانس

Gas production 

potential (ml) 

55.77c 91.41a 91.45a 75.34b 81.60ab 6.14 0.003 

 گاز دیتول نرخ

Gas production rate 

(ml/h) 

0.05b 0.05b 0.05b 0.07ab 0.10a 0.012 0.047 

فرمنتوم  لوسیالکتو باسو  يشده از شکمبه بز نجد يجدا ساز فرمنتوم لوسیالکتو باسشده از شکمبه گوزن،  يجداساز اسینتو باکتر و کلبسیال پنومونیهکننده تانن شامل  هیتجز يهايکتربا 1
 .يتجار

  آنهاي حاوي و جیرهآوري نشده  عملپوست انار  ۲
a-b داریمعن متفاوت حروف با فیرد هر در يهانیانگیم تفاوت (۱۵/۱>P )باشدیم. 

SEM: ها.استاندارد میانگین يخطا 
1Tannins-degrading bacteria include Klebsiella pneumoniae and Acinetobacter isolated from deer rumen, Lactobacillus 

fermentum isolated from Najdi goat rumen, and Commercial Lactobacillus fermentum. 
2 Untreated pomegranate peel and diets containing it.  
a,b Means with different superscripts in the same row differ significantly (P< 0.05).  

SEM: Standard error of means 
 

 اننت کننده هیتجز یباکترها با شده یآور عملهای حاوی پوست انار و جیره انار پوست یریتخم یهافراسنجه ریسا
  یمیکروبي زنده توده دیتول، شده هیتجز واقعا یآل ماده بر( 4 جدول) انار تپوس يدر عمل آور تانن کننده هیتجز يهايباکتر از استفاده ریتاث

 نیمترک و پنومونبه الیکلبس  يباکتر با شده  يآور عمل انار پوست  در مقدار نیشتر یب و( >۱۵/۱P)بود  داریمعن یمیکروبي زنده تودهو بازده تولید 
 (. P>۱۵/۱دار نبود )یپوست انار معنPF  مقدار لحاظ از مارهایت نیب اختالف. بودشاهد  ماریدر ت آن



 

 

سنجه کننده تانن  دیتول يهايباکتر باپوست انار   يآورعمل اثر شد    4جدول در  انار پوست  يحاو يهارهیجهاي تخمیري بر فرا شان داده  ن
  یکروبیمي زنده يتوده دیتول بازده ،یکروبیمي زنده يتوده دیتول ،شددده هیتجزواقعا  یبر ماده آل يداریمعن ریتاث يباکترآوري با عملاسددت. 

  نداشت. PF؛ اما تاثیري بر (P>۱۵/۱)و باعث بهبود آنها شد  داشتانار  پوست يحاو يهارهیج
 یسلول  وارهیدر د یکیمورفولوژ راتیی)تغ یسلول  وارهید و شده  ترشح  یسلول  خارج يهامیآنز با تداخل به مربوط هاتانن یمیکروب ضد  تیفعال

شاء  یثباتیها(، بآن سم یس  غ سما  یتوپال ستق  ییو پال سفور  چرخهمهار  قیاز طر یمیکروب سم یبر متابول میو اثر م س یف س ا -ونیال بوده و با  ویداتیک
سترا    کردنمحدود  شد  جهت سوب سم کرویم يبرا را هاآن یفراهم ها،ونیکات کردن باند و یکروبیم ر  Patra and) دندهیم کاهشرا  هاارگانی

, 2010Saxena) . ،در ؛ودش یم یبوکریم يهامیآنز تیفعال کاهش و یبوکریم رشد کاهش خوراک، ذراتبه  یبوکریباعث کاهش اتصال مبعالوه 
 لیدل دیلذا شا .(Makkar, 2003)د ندهیم کاهش را ياشکمبه ریتخمبازده  یبوکریم يهامیآنز ای و هاسمیکروارگانیم تیفعال مهار با هاتانن واقع

سنجه  ضر در ح  شیدر آزما يریتخم يهابهبود فرا آن  ینفبردن اثرات م نیتانن و از ب هی، تجزازتان يتولید کننده يهايبا باکتر يعمل آور نیحا
شد  شابه . (۲)جدول  با ضر  شیآزما جیبا نتا م سنجه  بهبود بر ییزداتانن مثبت اثر زین هاپژوهش ریسا  ،حا شان  را گاز دیتول يهافرا  در ؛نداهداد ن

ي زنده ید تودهتولو بازده  یمیکروبي زندهتوده  دیتول، شده هیتجز واقعامیزان ماده آلی  شیافزا باعثبا آب و اوره اسپرس آبی  ییزداتانن یش یآزما
ضر . (Yarahmadi et al., 2017) شد  PFو  یمیکروب و بازده  یمیکروبي زندهتوده  شده،  هیتجزواقعا آلی ماده  شیافزا بنابراین، در آزمایش حا

 ریدهنده تاث نشدداندر مقایسدده با تیمار شدداهد،  شددده يآورعملهاي حاوي پوسددت انار و جیره پوسددت اناردر تیمار  یمیکروبي زنده تولید توده
 .  است ییزدامثبت تانن اتکننده تاناز و اثر دیتول هاييباکتر

 
 تانن کننده هیتجز يهايباکتر با شده يآورعملهاي حاوي پوست انار و جیره تولید گاز پوست انار يریتخم هايفراسنجه -4جدول 

Table 4- Fermentative parameters of gas production of pomegranate peel and diets containing pomegranate peel 

treated with tannins-degrading bacteria 

 متغیرها

Variables 

 تیمارها
Treatment 

SEM 
P-

Value 
Control2 

  1هاي مورد استفاده براي عمل آوريباکتري

Bacteria used for treating1 

Klebsiella 

pneumoniae 

Acinetobacter  Lactbacillus 

fermentum 

(Isolated) 

Lactbacillus 

fermentum 

(Commercial) 

 پوست انار

Pomegranate peel 
      

واقعا  یماده آل
 شده هیتجز

TOMD3 

(mg) 

152.55b 173.90a 156.05b 152.35b 163.55ab 4.59 0.04 

 کیتفک عامل
PF3 (mg/ml) 

4.97 7.20 5.27 5.50 5.43 1.02 0.64 

 يزنده دهتوتولید 
 یبوکریم

MB3 (mg) 

71.38b 118.88a 71.61b 86.96b 94.78b 14.36 0.029 

 تودهتولید  بازده
 یکربیمي زنده

MBE3 (%) 

46.01b 68.17a 46.63b 57.06b 57.56b 8.56 0.45 

 جیره حاوي پوست انار

Diets containing pomegranate peel 
    

 واقعا یآل ماده
 شده هیتجز

TOMD3 

(mg) 

159.85b 172.30a 158.05b 178.30a 185.15a 4.48 0.032 



 

 

 کیتفک عامل

PF3 (mg/ml) 
3.45 3.77 3.56 3.91 4.76 0.621 0.62 

 يزنده دهتوتولید 
 یبوکریم

MB3 (mg) 

53.85c 71.50b 59.84bc 77.50a 90.48a 4.29 0.045 

 دهتوتولید بازده 
 یبوکریمي زنده

MBE3 (%) 

31.77c 41.44b 37.98bc 43.04b 52.15a 4.50 0.68 

فرمنتوم  لوسیباسالکتو و  يشده از شکمبه بز نجد يجدا ساز فرمنتوم لوسیالکتو باسشده از شکمبه گوزن،  يجداساز اسینتو باکتر و کلبسیال پنومونیهکننده تانن شامل  هیتجز يهايکتربا1
 .يتجار

 هاي حاوي آن آوري نشده  و جیرهپوست انار عمل ۲
a-b داریمعن متفاوت حروف با فیرد هر در يهانیانگیم تفاوت (۱۵/۱>P )باشدیم. 

SEM: ها.استاندارد میانگین يخطا 
1Tannins-degrading bacteria include Klebsiella pneumoniae and Acinetobacter isolated from deer rumen, Lactobacillus 

fermentum isolated from Najdi goat rumen, and Commercial Lactobacillus fermentum. 
2 Untreated pomegranate peel and diets containing it.  
3TOMD: Truly organic matter degradability; PF: partitioning factor; MB: microbial biomass production; MBE: microbial 

biomass production efficiency. 

a,b Means with different superscripts in the same row differ significantly (P< 0.05).  

SEM: Standard error of means. 

 
 اننت کننده هیتجز یهایباکتر باشده  یآور عملهای حاوی پوست انار و جیره انار پوست یشگاهیآزما هضم تیقابل

 داشتآن  ADFو  NDF ،هضم ماده خشک تیقابل برداري اثر معنیپوست انار  يعمل آور برايکننده تانن  هیتجز يهايباکتر از استفاده
(۱۵/۱>P) .خشک مادههضم  تیقابل درصد نیشتریبي تیمارها بیشتر از تیمار شاهد بود. قابلیت هضم مواد مغذي پوست انار در همه ،NDF و 

ADF شد مشاهده شاهد تیمار در نیکمتر وبز  از شده جدا فرمنتوم لوسیباس الکتو يباکتر با يآورعمل به مربوطانار  پوست (۱۵/۱>P) . 
هاي حاوي پوست جیره ADFو  NDF خشک، مادههضم  تیقابل بر انار پوست يآور عمل در تانن کننده هیتجز يهايباکتر از استفاده اثر

 رمنتومف لوسیالکتوباس با يآور عمل هاي حاوي پوست انارجیره به مربوطماده خشک  هضم تیقابل درصد نیشتریب(. P<۱۵/۱)دار بود یمعن انار
غیر از  و بود شتریب شاهد ماریت از شده يآورعمل هاي حاوي پوست انارجیرهي همهدر خشک  يهماد هضم تیقابل(. ۵جدول ) بود بز از جداشده

 هاي حاوي پوست انارجیره ADFو  NDFهضم  تیقابل درصد نیشتریب(. P<۱۵/۱) بود داریمعن با شاهدي آنها اختالف همه اسینتوباکتر ماریت
هاي تجزیه يباکتر باشده  يآورعمل هاي حاوي پوست انارجیره يهمهدر  NDFهضم  تیقابل. بود هیپنومون الیکلبس با يعمل آور ماریمربوط به ت

به جز  مارهایت يهمه درنیز  ي حاوي پوست انارجیره ADFهضم  تی(. قابلP<۱۵/۱) بود شتریبشاهد  ماریت از يداریطور معن به ي تاننکننده
 . (P<۱۵/۱) شاهد بودتیمار از  شتریب يداریطور معنبهکه از نظر عددي بیشتر بود،  اسینتوباکتر ماریت

سط  تانن سطح  کاهش لیدل به ساز  کرده دایپ شیافزا احتماالً زین کیپروتئولت يهامیآنز تیفعال ها،هیجدا تو صال تانن از ا يمواد مغذ يو با رها  ،ت
ست       تیبهبود قابل شته ا ضم مواد را به همراه دا سته  باال غلظت در هاتانن .(Makkar, 2003, Goel et al., 2005)ه  يمهار اثرات ،نوع به ب

ضم  کاهش به منجر که دارند شکمبه  کیبرولتیف يهايباکتر تیجمع برمهمی  ضم  تیقابل و الیاف ه  در. (Goel et al., 2005 ) شوند یم آن ه
و  آلبوس رومینوکوکوس ،یبروباکترسددوکسددینوژنزف هايباکتري ها،باکتري کل جمعیت جیره، در تانن مقدار افزایش با شددده گزارش ارتباط این

 قابلیت کاهش سددبب فنولی ترکیبات معموالً(. McSweeney et al., 2001; Sharifi et al., 2019) یافتکاهش  رومینوکوکوس فالوفیشددن
افزودن  (.Ben Salem et al., 2005; Naumann et al., 2017; Huang e al., 2018) شوندمیها و کربوهیدرات پروتئین ،سلولی دیواره هضم

 Abbasشد )  NFEي گاوهاي شیري باعث کاهش قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی، پروتئین، چربی، فیبر خام و    درصد پوست انار به جیره   4

et al., 2019 .)هاي پرواري تاثیري بر قابلیت هضددم مواد مغذي )ماده خشددک، ماده آلی، ي برهاسددتفاده از عصدداره پوسددت انار در جیرهNDF و 
ADF)         ضم پروتئین خام کاهش یافت ست انار( قابلیت ه صاره پو شاهد )فاقد ع سه با  شت، اما در مقای  ریتخم(. Sharifi and Chaji. 2019) ندا
س  با شده  فرآوري کانوالي کنجاله  داریمعن کاهش و یقیحق نیپروتئ يدرصد  1/3 داریمعن شیافزا موجب متوسط  طور به پالنتاروم لوسیالکتوبا

صد  ۵/44 سبت  تانن يدر ضم  تیقابل منجر به افزایشکه این کاهش تانن  شد  شاهد  ماریت به ن et al Safari ,.) شد  نیپروتئ یشگاه یآزما ه



 

 

ضم د  تیقابل شیافزا .(2012 شرا  هیتجز يهايبا باکتر يآورعمل جهیدر نت یسلول  وارهیه ست شد گزارش  یشگاه یآزما طیکننده تانن در    ه ا
(Mohammadabadi et al., 2021). افتی کاهش تانن سطوح  شیافزا با خشک  ماده شدن  دیناپد و هیتجز تیقابلاي مطالعه در (Tan et al., 

سترپتوکوکوس  يباکتر خالص کشت که  یزمان. (2011  هضم قابلیت  شیباعث افزا ،شد  وارد گوسفند  شکمبه  به (تانن کننده هیتجز) نوسیکاپر ا
سط  تانن کاهش با حاضدر  شیآزما جینتا به توجه بالذا، . (Brooker et al., 1994) و مصدرف ماده خشدک شدد    تروژنیجذب ن مواد مغذي،   تو

  باشد. NDFهضم ماده خشک و  تیقابل شیافزا يبرا یلیتواند دلیم نیاست و ا افتهی شیافزا کیتیسلوال يهامیآنز تیفعال ها،يباکتر

 
 تانن کننده هیتجز يهايباکتر با شده يآورعملپوست انار  يحاو يهارهیج و پوست انار یشگاهیهضم آزما تیقابل -5جدول 

Table 5- In vitro digestibility of pomegranate peel and diets containing pomegranate peel treated with tannins-

degrading bacteria 

 متغیرها

Variables(%) 

 تیمارها

Treatment 

SEM 
P-

Value 
Control2 

  1هاي مورد استفاده براي عمل آوريباکتري

Bacteria used for treating1 

Klebsiella 

pneumoniae 

Acinetobacter  Lactbacillus 

fermentum 

(Isolated)  

Lactbacillus 

fermentum 

(Commercial) 

 پوست انار

Pomegranate peel 
      

 ماده خشک

Dry matter 
65.07b 69.49a 72.15a 75.02a 73. 76a 2.02 0.040 

 در نامحلول افیال
 یخنث ندهیشو

NDF3 

60.27c 61.76bc 61.67bc 67.02a 64.24ab 0.968 0.002 

 در نامحلول افیال
 اسیدي ندهیشو

ADF3 

58.44b 59.75ab 59.16b 62.97a 62. 93a 1.09 0.030 

 جیره حاوي پوست انار

Diets containing pomegranate peel 
     

 ماده خشک

Dry matter 
64.06c 66.27b 65.54bc 70.14a 69.70a 0.82 0.03 

نامحلول در  افیال
 یخنث ندهیشو

NDF3 

57.59b 61.49a 60.22a 60.98a 59.82a 0.850 0.01 

 در نامحلول افیال
 اسیدي ندهیشو

ADF3 

54.45b 59.79a 55.40b 57.37a 56.81a 0.720 0.009 

فرمنتوم  لوسیالکتو باسو  يشده از شکمبه بز نجد يجدا ساز فرمنتوم لوسیالکتو باسشده از شکمبه گوزن،  يجداساز اسینتو باکتر و کلبسیال پنومونیهکننده تانن شامل  هیتجز يهايکتربا1
 .يتجار

 هاي حاوي آن آوري نشده  و جیرهپوست انار عمل ۲
a-b داریمعن متفاوت حروف با فیرد هر در يهانیانگیم تفاوت (۱۵/۱>P )باشدیم. 

SEM: ها.استاندارد میانگین يخطا 
1Tannins-degrading bacteria include Klebsiella pneumoniae and Acinetobacter isolated from deer rumen, Lactobacillus 

fermentum isolated from Najdi goat rumen, and Commercial Lactobacillus fermentum. 
2 Untreated pomegranate peel and diets containing it.  
3 NDF: Neutral detergent fiber, ADF: Acid detergent fiber 
a,b Means with different superscripts in the same row differ significantly (P< 0.05).  

SEM: Standard error of means 
 



 

 

  عمل پوساات انار یحاو یهارهیجو  انار پوسااتبرای گاز  دیتول شیآزما درکشاات  طیمح pHو  یاکیآمون ترونینغلظت 

 تانن کننده هیتجز یهایباکتر با شده یآور
  بود داریمعنکشدددت  طیمح pHو  یاکی آمون تروژنین غلظت  برپوسدددت انار   يآورعمل  برايکننده تانن    هی تجز يها يباکتر  از اسدددتفاده  ریتاث 
(۱۵/۱>P) . و  یاکیآمون تروژنینغلظتpH سبت به ت  یش یآزما يمارهایت يهمه در   تروژنین غلظت نیشتر یب(. 1د )جدول بو شتر یب شاهد  مارین

شاهد  و اسینتوباکترز غیر ا يباکتر يحاو يمارهایت ریبود که با سا پنومونیه الیکلبس يباکتر باشده   يآورعملپوست انار   مربوط به تیمار یاکیآمون
شاهد  ماریاز ت شتریب يداریمعن طوربهها يباکتر باشده  يآورعمل يمارهایت يهمه درکشت  طیمح pH مقدار. (P<۱۵/۱) داشت داریمعن تفاوت

تفاوتی  نیهپنومو الیکلبسبود که تنها با تیمار  بز شکمبه از شده جدا فرمنتوم يآوردر پوست انار مربوط به عمل pHمقدار  نیشتریب .(P<۱۵/۱)بود 
  روژنتین غلظت برپوسددت انار  يآورعمل براي تانن کننده هیتجز يهايباکتر از اسددتفاده اثرشدداهد مشدداهده شددد. تیمار  در نیو کمترنداشددت؛ 

  شیزدا باعث افزاتانن يباکتر افزودن، پوسددت انار يحاو يهارهیج يهمه ي(. براP<۱۵/۱) بود داریمعن پوسددت انار يحاو يهارهیج یاکیآمون
س  يبا باکتر يعمل آور به مربوط یاکیآمون تروژنین غلظت نیشتر یب(. 1)جدول  شد  pHو   یاکیآمون تروژنین غلظت نتوم جدا فرم لوسیالکتو با

شکمبه بز    ست.      شاهد در  نیکمتربود و  شده  شده ا شاهده  ست انار  يحاو يهارهیج درpH مقدار  نیشتر یبم  يتجار فرمنتوم يحاو یمارت در پو
 شد.  مشاهده
ر، حاضددد شیمورد اسدددتفاده در آزما يهايبا باکتر ییزداآن پس از تانن شیشددداهد و افزا ماریت در یاکیآمون تروژنین غلظت کاهش لیدل

 کاهش سبب  نیوتئپر يریپذهیتجز نرخ کاهشو  نیبه پروتئ اتصال  با هاتاننباشد.   یخوراک يهماد نیدر ا یفنلیپل باتیوجود تانن و ترک تواندیم
سترپتوکوکوس  يباکتر حیتلق. (Ben Salem et al., 2005) شوند یم یاکیآمون تروژنین غلظت سترپتوکوکوس  و کوسیتیگالول ا   به نوسیرکاپ ا
ستفاده  با تانن کننده هیتجز يهايباکتر عنوان س  با شده  هیتغذ گوسفندان  به فرال يبزها شکمبه  عیما از ا  تیقابل بهبود ببس  ،تانن( ي)حاو ایآکا
ضم  فرال  يزدا( به بزهامقاوم به تانن )تانن يهايباکتر حیتلق زین يگرید شیآزما در. (Min et al., 2005; Min et al., 2015) شد  نیپروتئ ه
سترال  س  يحاو يهارهیج ،ییایا صد تانن متراکم( را به طور مطلوب  ۵-۲۵ يآنئورا )حاو ایآکا سفندان تحمل     يتردر سبت به گو  هیبا تجز وند کردن

ضم   شده از     عیکردن خوراک با ما انکوبه نیح نیپروتئ شتر یبتانن منجر به ه سفند شکمبه گرفته  س    هیتغذ انگو  حی. تلقندشد آنئورا  ایشده با آکا
 گروه به نسبت (، متراکم تانن درصد  1/5) ینیزم بادامشده با پوست    هیگرم مثبت مقاوم به تانن به گوسفندان تغذ  يالهیم يهايباکتر ياشکمبه 
ضم  بر یمطلوب اثر شاهد  شت  تروژنین تعادلو  تروژنیکاهش دفع ن ن،یپروتئ ه ضر   یشآزما نتایج .(Molina et al., 2009) دا  ینا هايیافتهحا

در  ییاک آمون یتروژنغلظت ن  داریمعن یشحاضدددر باعث افزا    یشزدا در آزما تانن  يها يکه افزودن باکتر   يطوربه  کند، یم یید پژوهشدددگران را تا 
کننده تانن  هیتجز يهايکه استفاده از باکتر کردند انیب. (1)جدول  است تانن  يیهدر اثر تجز ینپروتئ يیهتجز یششکمبه شد که به مفهوم افزا

شت  ياشکمبه  pHبر  يریتاث دیسف  ریانج يحاو رهیدر ج  يدر گاوها یاکیآمون تروژنیغلظت ن ايدر مطالعه .(Chaudhary et al., 2011) ندا
 يآور عمل. (Mokhtarpour et al., 2012) افتی کاهش کنترل با سددهیمقا درتانن(  يپسددته )حاو یمحصددوالت فرع الژیشددده با سدد هیتغذ

شاهد   ماریت درپروتوزوآ  تیجمع کاهشدلیل  .(Sharifi et al., 2019) .شد  یاکیآمون تروژنین داریمعن کاهش سبب  تانن با ینیپروتئ يهامکمل
 یخوراک مواد نیها( موجود در اتانن ری)نظ یفنول یپلاحتماال سدداختار  زداتانن يهايباکتربا  يآورعمل نیح درآن  شیافزا و( يآور عمل بدون)
 يبرا ازیمورد ن يفلز يهاونیو کاهش سدوبسدترا و    هامیشددن آنز  رفعالیسداختارها منجر به پاره شددن غشدا سدلول پروتوزوآ، غ     نی. اباشدد یم

 روتوزوآپ تعداد شیافزا سبب تانن  يباند کننده کیعنوان  به کولیگل لنیات یپل مکمل افزودن. (Goal et al., 2005) شود یم یسلول  سم یمتابول
 تیجمعبر  یفنل یپل باتیتانن و ترک یاثر منف يهیفرضدد يتایید کننده نیا .(Yanez Ruiz et al., 2004; Abarghuei et al., 2010) شددد

 آيپروتوزو تیجمع تعداد (کلبسیال پنومونیه و  اسینتو باکتر ) تاناز کننده دیتول يهايباکتر اب کنوکارپوس اهیگزدایی تانن یپژوهش  در. است  آپروتوزو
شاهد )حاوي    ي برهشکمبه  سبت به  شده( افزایش داد عمل کنوکارپوس اهیگهاي پرواري را ن  کمتر کاهش .(Eydipour et al., 2019) آوري ن

pH و هاآن توسددط تانن هینشددان دهنده تجز ،يانار بدون عمل آور پوسددت يحاو يمارهاینسددبت به ت يشددده با باکتر يعمل آور يهاماریدر ت 
شد. یم يباکتر يحاو يمارهایدر تpH  بر تانن اثر کاهش س  دی( توليآور عمل)بدون  شاهد  ماریت در pH کاهش لیدل دیشا  با چرب فرار  يدهایا

شد که  یفنول باتیترک هیدر اثر تجز سطح  یم با ستفاده از منابع تانن . (Saha and Ghosh, 2019) شکمبه را کاهش دهد  pHتواند  داري نظیر ا
سفند )  ست انار در جیره   Abarghuei et al., 2010تفاله انگور در جیره گو صاره پو شیرده ) (، ع انواع ( و Abarghuei et al., 2013ي گاوهاي 

 شکمبه  يپروتوزوآ تیجمعو  یاکیآمون تروژنین غلظت ( باعث کاهشOrzuna-Orzuna et al., 2021) ي گاوهاي گوشتی دار در جیرهمنابع تانن



 

 

شتند.     pHشد، اما تاثیري بر   ست انار در جیره     شکمبه ندا صاره پو ستفاده از ع شکمبه باعث کاهش معنی ا ي دار غلظت نیتروژن آمونیاکی مایع 
 (. Sharifi and Chaji. 2019; Sharifi et al., 2019نداشت )ي آنها مایع شکمبه pHهاي پرواري شد، اما تاثیري بر بره

 
 گاز دیتول شیآزمادر ×( 41۱) پروتوزآ تیجمع و  pH ،یاکیآمون تروژنین غلظتبر تانن کننده هیتجز يهايبا باکترانار  پوست يآورعمل ریتاث -6 جدول

Table 6- Effect treating of pomegranate peel with tannins-degrading bacteria on the concentration of ammonia 

nitrogen, ruminal pH, and protozoa population (×104) in gas production experiment 

 متغیرها

Variables 

 تیمارها

Treatment 

SEM 
P-

Value 
Control 

  1مورد استفاده براي عمل آوريهاي باکتري

Bacteria used for treating1 

Klebsiella 

pneumoniae 

Acinetobacter  Lactbacillus 

fermentum 

(Isolated)  

Lactbacillus 

fermentum 

(Commercial) 

 پوست انار

Pomegranate peel 
      

نیتروژن 
 آمونیاکی

NH3-N 

(mg/dl) 

20.85b 35.63a 25.28a 21.35b 24.26b 1.98 0.0001 

pH 6.30d 6.52ab 6.43c 6.55a 6.48bc 0.167 0.0008 

 کل پروتوزاها

Total 

protozoa 

9.50b 10.0b 9.75b 13.50a 10.75b 0.459 0.002 

 جیره حاوي پوست انار

Diets containing pomegranate peel 
     

نیتروژن 
 آمونیاکی

NH3-N 

(mg/dl) 

17.96d 23.33b 22.57c 28.22a 22.01c 0.05 0.0001 

pH 6.31c 6.42b 6.40b 6.40b 6.51a 0.012 0.0007 

 کل پروتوزاها

Total 

protozoa 

9.50c 14.50a 9.50c 12.50b 11.50b 0.500 0.003 

فرمنتوم  لوسیو الکتو باس يشده از شکمبه بز نجد يفرمنتوم جدا ساز لوسیشده از شکمبه گوزن، الکتو باس يجداساز اسینتو باکتر و کلبسیال پنومونیهکننده تانن شامل  هیتجز يهايکتربا1
 ي.تجار

 هاي حاوي آن آوري نشده  و جیرهپوست انار عمل ۲
c-b-a داریمعن متفاوت حروف با فیرد هر در يهانیانگیم تفاوت (۱۵/۱>P )باشدیم. 

 :SEM ها.میانگیناستاندارد  يخطا 
1Tannins-degrading bacteria include Klebsiella pneumoniae and Acinetobacter isolated from deer rumen, Lactobacillus 

fermentum isolated from Najdi goat rumen, and Commercial Lactobacillus fermentum. 
2 Untreated pomegranate peel and diets containing it.  
a,b,c Means with different superscripts in the same row differ significantly (P< 0.05). 

SEM: Standard error of means; 
 

  یکل نتیجه گیری
و وست انار پهضم و تخمیر  لیپتانس، منجر به افزایش کاهش غلظت تانن باانار  پوست يآورعمل درکننده تانن  هیتجز يهايباکتر از استفاده

 نیا جینتابنابراین،  .شد( يکننده تانن نسبت به شاهد )پوست انار بدون عمل آور هیتجز هاييبا باکترشده  يآورعملپوست انار  يحاو يهارهیج
ذا استفاده از آنها ل د،نبخشمیتانن را بهبود  يدارا يهاخوراک تیفیکتانن  يهیتجز تاناز با يکننده دیتول يهاياز باکتر استفادهمطالعه نشان داد 

هاي تولید کننده تاناز مورد استفاده در آزمایش حاضر، اگرچه در برخی موارد اختالفی در از بین باکتري .باشدیمکاهش تانن  يبرا یمناسب يکارراه



 

 

دا شده از شکمبه ج کلبسیال پنومونیهآوري پوست انار با باکتري هم مشاهده نشد، با این حال، بهترین نتایج مربوط به عمل ها باعملکرد باکتري
هاي ا سایر گونههاي پرواري یهایی با برهشود آزمایشمی بز بود. براي اطمینان از نتایج توصیه يجدا شده از شکمبه الکتوباسیلوس فرمنتومو  گوزن

دار استفاده شود و اثر آن بر عملکرد هضمی، آوري پوست انار یا سایر مواد تاننها براي عملکنندگان انجام شود و در آن از این باکترينشخوار
 تولیدات مختلف بررسی شود. رشد و ،تخمیري
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