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ﭼﮑیده
زمینه مطالعاتی :یکی از راههای افزایش ارزش غذایی خوراکهای با کیفیت پایین در دامهای نشخوار کننده استفاده از
روشهای فیزیکی و شیمیایی برای عملآوری آنهاست .هدف :این آزﻣایش ﺟﻬت بررسی ارزش غذایی و فراسنجههای
تولید گاز و قابلیت هضم تفاله گوﺟه فرنگی با اعمال تیمارهای ﻣختلف شیمیایی (اتوکالو 3 ،درصد اوره و  3درصد اوره
 +اتوکالو) و آنزیمی (در دو سطح  0/5و  1درصد) در شرایﻂ آزﻣایشگاهی انجام شد .روش کار :عالوه بر ترکیبات
شیمیایی (ﻣاده خشک ،پروتئین خام ،دیواره سلولی و خاکستر) ،فراسنجههای حداکثر تولید گاز ،سرعت تولید گاز ،زﻣان
تاخیر ،قابلیت هضم ﻣاده خشک ،قابلیت هضم دیواره سلولی و انرژی قابل ﻣتابولیسم اندازهگیری شد .نتایج :کمترین
غلﻈت پروتئین خام در تیمار شاهد ،و بیشترین غلﻈت آن در تیمار اوره  3درصد (به ترتیب  256/8و  343گرم در
کیلوگرم ﻣاده خشک) ﻣشاهده شد ( .)P>0/05همﭽنین بیشترین غلﻈت دیواره سلولی ناﻣﺤلول در شوینده خنثی (دیواره
سلولی) ،در بین تیمارهای اعمال شده در تیمار شاهد و اتوکالو ﻣشاهده شد ( .)P>0/05تیمار آنزیم یک درصد باالترین
پتانسیل تولید گاز و کوتاهترین فاز تاخیر را در طی  144ساعت انکوباسیون داشت ( .)P>0/05بیشترین ﻣﻘدار
گوارشپذیری ﻣاده آلی در تیمار اوره  3درصد ﻣشاهده شد ( .)P>0/05بیشترین ﻣﻘدار گوارشپذیری دیواره سلولی و
ضریب تفکیک ،در تیمار اوره  3درصد ﻣشاهده شد ،در ﻣﻘابل بیشترین ﻣﻘدار توده ﻣیکروبی و انرژی قابل ﻣتابولیسم
ﻣربوط به تیمار آنزیم یک درصد بود .نتیجهگیری کلی :بهطورکلی ،با در نﻈر گرفتن شاخﺺهایی ﻣانند قابلیت هضم
ﻣاده خشک و الیاف ناﻣﺤلول در شوینده خنثی ،ضریب تفکیک و ترکیب شیمیایی ﻣیتوان اینطور نتیجهگیری کرد که
تیمارهای اوره  3درصد و آنزیم در سطح یک درصد باعث افزایش قابلیت هضم تفاله گوﺟه فرنگی شده است.
واژگان کلیدی :تفاله گوﺟه فرنگی ،آنزیم ،اوره ،تولید گاز آزﻣایشگاهی ،گوارشپذیری
مقدمه

تاﻣین غذای دام باید عالوه بر استفاده از ارقام پر

بﺤث دام ،گوشت و فرآوردههای آن از دیر باز به عنوان

ﻣﺤصول و استفاده از شیوههای علمی در تاﻣین خوراک

اصلیترین و بﻬترین ﻣاده غذایی و ﻣنبع تأﻣین کننده

دام ،از پسماندهای کشاورزی نیز در تﻬیه غذای دام

پروتئین حیوانی احتیاﺟات انسانی ﻣطرح بوده است .با

بﻬره شایسته برد .بکاربردن فراوردههای فرعی و

توﺟه به ﻣﺤدودیت ﻣنابع از قبیل آب و خاک ،ﺟﻬت

پسماندهای کشاورزی و صنایع وابسته ،بدلیل داشتن
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ﻣﻘادیر قابل توﺟﻬی از ﻣواد ﻣغذی و با ارزش پروتئینی

به دام افتاده در دیوارههای سلولی ﻣیگردد که ﻣنجر به

در تﻬیه غذای دام ﻣیسر ﻣیباشد .بدین ﻣنﻈور پسماندها

افزایش ارزش غذایی خوراک ﻣیگردد (بشارتی و

را عملآوری کرده یا به طور ﻣستﻘیم ﺟﻬت تغذیه دام

همکاران  .)2008بخار آب تﺤت فشار (اتوکالوکردن)

استفاده ﻣینمایند .طیف گستردهای از بﻘایای گیاهی،

گروههای استیل را از ﻣاتریکس همی سلولزی آزاد کرده

پسماندهای ﻣﺤصول و فراوردههای ﺟانبی با ارزش

و تولید اسید استیک را به همراه دارد و تا حد قابل

غذایی ﻣناسب برای خوراک دام و طیور بوده که عمدتاً

قبولی ﻣنجر به شکستن دیواره سلولی ﻣیگردد (رفیعی

بعلت عدم وﺟود زیرساختهای ﻣناسب و ناکافی بودن

طاقانکی و همکاران  .)2013اضافه کردن آنزیم سلوالز

اطالعات بﻬرهبرداران ﻣورد توﺟه چندانی قرار

و زایالناز به ﺟیره قبل از تغذیه ،یکی از این

نگرفتهاند .یکی از این ﻣﺤصوالت تفاله گوﺟه فرنگی

دستاوردهایی است که به ﻣنﻈور شروع زودتر هضم و

حاصل از فرایندهای تولید رب ،سس و آب گوﺟه فرنگی

بدست آوردن هضم کاﻣلتر قسمت فیبری انجام

( )Solanum Lycopersicumکه شاﻣل بذر ،پوست و

ﻣیگیرد (بیوچمین و رد  .)1996آنزیمها به طور

گوشت گوﺟه فرنگی ﻣیباشند ،از ﻣﻬمترین پسماندهای

گستردهای در صنایع ﻣختلف از ﺟمله استفاده در

سبزی و صیفی ﻣیباشند که قابل استفاده در ﺟیره

کارخانجات خوراک دام برای بﻬبود استفاده از ﻣواد

غذایی دام و طیور هستند (شکرانی  .)2008ﻣﻘدار تولید

ﻣغذی کاربرد دارند ،همﭽنین افزایش در تجزیه پذیری

تفاله گوﺟه فرنگی در ایران ساالنه  81هزار تن ﻣیباشد

ﻣاده خشک NDF ،و  ADFعلوفهها و لگومها درشرایﻂ

(نوبخت و صفاﻣﻬر  .)2007تفاله خشک گوﺟه فرنگی
حاوی  ٪24/7-22/6پروتئین ٪15/7-14/5 ،چربی و

آزﻣایشگاهی (پینس ردریگرز و همکاران  2002الگاندر
و همکاران  )2013و آزﻣایشات درون تنی (بیوچمین و

 23٪/20-5/8فیبر و این ﻣﺤصول ﺟانبی ﻣنبع خوبی از

همکاران  1998بیلیک و لوپزانکا  2010دهﻘانی و

ویتاﻣین  B2 ،B1و  Aاست (آقاﺟانزاده و همکاران

همکاران  )2012با اضافه کردن فیبروآنزیمها ﻣشاهده

 .)2008تفاله گوﺟه فرنگی به علت تولید در ﻣاههای گرم

شده است ،با این حال نتایج در این زﻣینه بسیار ﻣتغیر

سال و رطوبت باال و غنی بودن از ﻣواد ﻣغذی ﻣختلف

است و به نسبت آنزیم :سوبسترا و تجزیه آنزیم توسﻂ

به سرعت کپک ﻣیزند و از بین ﻣیرود .بنابراین ﺟﻬت

پروتئازهای شکمبهای بستگی دارد (ایبانز و همکاران

استفاده بﻬینه آن در تغذیه دام باید به روشهای ﻣختلف

 .)2010هدف از این ﻣطالعه شناخت بﻬتر خصوصیات

از ﺟمله خشک نمودن و سیلو کردن آن را حفظ کرد

شیمیایی و تغذیه ای تفاله گوﺟه فرنگی و بررسی اثر

(فوندویال و همکاران  .)1994بﻬرهگیری از روش سیلو

تیمارهای شیمیایی و آنزیمی بر ارزش غذایی و

کردن با افزایش ارزش غذایی پسماندهای کشاورزی و

فراسنجههای تولید گاز و قابلیت هضم آن در شرایﻂ

وارد نمودن آنها به غذای دام با ارزش افزوده و کاهش

آزﻣایشگاهی با استفاده از تکنیکهای تولید گاز بود.

 35تا  40درصدی قیمت خوراک دام و هزینههای
ﻣدیریت خوراک و خوراک دادن ،قابلیت انبار کردن

مواد و روشها

طوالنی ﻣدت با حفظ تازگی و کیفیت ﻣﺤصول ،رفع

تفاله گوﺟه فرنگی از کارخانه رب روژین کرﻣانشاه تﻬیه

ﻣعضل عدم وﺟود سیلو در اکثر داﻣداریها ،عدم وﺟود

و پس از خشک شدن با عبور از الک  1ﻣیلیﻣتری

تلفات ﻣواد خوراکی هم را فراهم ﻣیآورد .همﭽنین

آسیاب شد .تیمارهای آزﻣایشی عبارت بودند از :تیمار

افزودن اوره به پسماندها به دلیل اینکه بخش آﻣینی

شاهد ،اتوکالو ،اتوکالو+اوره ،اوره  3درصد ،آنزیم 0/5

ﻣورد نیاز سیستمهای ﻣیکروبی را در سیلو تاﻣین

درصد و آنزیم یک درصد ،که در تیمار اتوکالو ﻣﻘداری

ﻣینماید ،تخمیر دیوارههای سلولی ﻣواد سیلویی اداﻣه

از تفاله گوﺟه فرنگی به ﻣدت  30دقیﻘه با فشار 120

ﻣییابد ،درنتیجه ﻣیکروارگانیسمهای ﻣوﺟود دیوارههای

اتمسفر اتوکالو شدند .در تیمار اوره ،تفاله گوﺟه با 3

سلولی را تخمیر نموده و ﻣنجر به آزادسازی نیتروژن

اثر تیمارهاي شیمیایی و آنزیمی بر ارزش غذایی ،فراسنجههاي تولید گاز و قابلیت هضم تفاله گوجه فرنگی در شرایط آزمایشگاهی
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اتمسفر اتوکالو شدند .در تیمار اوره ،تفاله گوﺟه با 3

ﻣصنوعی (ﻣنکی و استینگاش  )1988در یک حمام آب

درصد اوره بر اساس ﻣاده خشک ﻣخلوط و پس از قرار

گرم با دﻣای  39درﺟه سانتیگراد کشت داده شد .ﻣیزان

دادن در کیسههای پالستیکی به شدت فشرده شدند تا

گاز تولیدی در زﻣانهای ،19 ،16 ،13 ،10 ،8 ،6 ،4 ،2

هوای اضافی خارج شود و به ﻣدت  28روز در دﻣای

120 ،95 ،71 ،59 ،47 ،35 ،30 ،26 ،23و  144ساعت بعد

اتاق نگﻬداری شدند .تیمار اتوکالو+اوره پس از اتوکالو

از شروع انکوباسیون اندازهگیری شده و دادههای

شدن به روش فوق همانند تیمار اوره با  3درصد اوره

حاصله به ﻣنﻈور برآورد ﻣؤلفههای کینتیک تولید گاز

ﻣخلوط و  28روز نگﻬداری شدند .ﺟﻬت تیمارهای

ﻣطابق با ﻣدل )) GP= A(1- e-c-(t-Lارائه شده توسﻂ

آنزیمی از آنجا که آنزیم نیاز به زﻣانی برای اتصال و

فرانس و همکاران ( )1993و با کمک رویه  NLINنرم

ﺟذب به سوبسترا برای ﻣﺤافﻈت در برابر تجزیه

افزار  )2002( SASبرازش شده و ﻣؤلفههای ﻣورد نﻈر

پروتئوالیتیکها در شکمبه داشت (بیوچمین و همکاران

( c ،Aو  )Lبرآورد گردید ،که در آن GP :حجم کل گاز

 .)2003نمونه تفاله گوﺟه روز قبل از آزﻣایش پس از

تولیدی در زﻣان  A ،tحجم گاز تولیدی (پس از 144

ﻣرطوب شدن ﺟﻬت تیمارهای آنزیم ،با  0/5و  1درصد

ساعت) حاصل از بخش ﻣﺤلول و ناﻣﺤلول (ﻣیلی لیتر به

آنزیم ﻣخلوط شد .ﻣولتی آنزیم تجاری ﻣورد استفاده در

ازای  200ﻣیلی گرم ﻣاده خشک) c ،سرعت تولید گاز

این پژوهش ،ناتوزیم1و به صورت ﺟاﻣد و پودری بود.

برای بخش  t ،bزﻣان انکوباسیون و  Lزﻣان تاخیر

ترکیب و فعالیت آنزیم براساس اطالعات شرکت سازنده

ﻣیباشند .ﺟﻬت اندازهگیری قابلیت هضم آزﻣایشگاهی

(واحد آنزیمی به ازای گرم آنزیم) عبارت بود از :سلوالز

ﻣاده آلی آزﻣون تولید گاز به ﻣدت  24ساعت انجام شد.

( ،)4500زایالناز ( ،)2500بتا-گلوکاناز ( ،)500پروتئاز

پس از  24ساعت حجم گاز تولیدی اندازهگیری شد و

( )3000و آﻣیالز ( .)750ترکیب شیمیایی تیمارها شاﻣل

سپس ﻣﺤتویات بطریها به داخل لولههای فالکون ﻣنتﻘل

ﻣاده خشک ،ﻣاده آلی ،پروتئین و خاکستر ﻣطابق با

و به ﻣدت  45دقیﻘه در دﻣای  4درﺟه سانتیگراد با نرخ

روشهای استاندارد  )1990( AOACو همینطور  NDFو

 g× 5000سانتریفوژ شدند .ﻣایع رویی با دقت ﺟداسازی

 ADFبه روش ون سوئست و همکاران ( )1991تعیین

شد و لولههای فالکون حاوی بﻘایای هضم نشده بهﻣدت

گردید .ﻣایع شکمبه ﻣورد استفاده در آزﻣون تولید گاز

 48ساعت در دﻣای  60درﺟه سانتیگراد در آون قرار

از  3گوسفند نر فیستوالدار نژاد ﻣﻬربان (با وزن

گرفتند .پس از ثبت وزن بﻘایای خشک شده ،ﻣﺤتویات

 4±50/5کیلوگرم) تﻬیه گردید .ﺟیره ﻣورد استفاده این

لولهها به کیسههای پلی استری ﻣنتﻘل شده و به ﻣدت 1

گوسفندان شاﻣل (بر اساس ﻣاده خشک) %80 :یونجه و

ساعت در ﻣﺤلول شوینده خنثی ﺟوشانده شدند .کیسه

 20%ﺟو بود .ﻣایع شکمبه ﺟمعآوری شده بعد از

در دﻣای  60درﺟه سانتیگراد کاﻣالً خشک و وزن آنها

ﻣخلوط شدن داخل یک فالسک از قبل گرم شدۀ عایق

ثبت شد .ﻣیزان ضریب تفکیک با استفاده از وزن ﻣﻘدار

حرارتی ریخته شده و بالفاصله به آزﻣایشگاه ﻣنتﻘل و

ﻣاده خشک تجزیه شده (پس از هضم در ﻣﺤلول )NDS

از پارچه ﻣخصوص  8الیه عبور داده شد .آزﻣایش

تﻘسیم بر ﻣﻘدار گاز تولید شده بعد از  24ساعت به

کینتیک تولید گاز ﻣطابق با روش تشریح شده ﻣنکی و

دست آﻣد (بلوﻣل و همکاران  .)1997برای برآورد

استینگاس ( )1988انجام شد .ﻣﻘدار  200ﻣیلیگرم برای

انرژی قابل ﻣتابولیسم (ﻣگاژول در کیلوگرم ﻣاده

آزﻣون تولید گاز  144ساعته و  500ﻣیلیگرم برای

خشک) و قابلیت هضم ﻣاده آلی (درصد) از فرﻣول

آزﻣون تولید گاز  24ساعته از هر نمونه در  3تکرار در

ﻣنکی و استینگاس ( )1988استفاده شد :

بطریهای  125ﻣیلی لیتری شیشهای ریخته شده و به
ترتیب با  30و  40ﻣیلی لیتر ﻣخلوط ﻣایع شکمبه و بزاق

CP + ×ME (MJ/Kg DM) = 2.20+ 0.136 × GP + 0.057
CP2 ×0.0029
OMD (g/100 g DM) = 14.88 +0.889 × Gp +0.45 × CP
+0.0651 × ASH

Natuzyme

1
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که در آن : ME :انرژی قابل ﻣتابولیسم (ﻣگاژول بر
کیلوگرم ﻣاده خشک) :GP ،حجم گاز تصﺤیح شده برای
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خام ،تفاله گوﺟه فرنگی در بررسیها (بشارتی و

همکاران  2008تﻘیزاده و همکاران  2008عبداهلل زاده

 24ساعت (ﻣیلی لیتر بر  200ﻣیلی گرم ﻣاده خشک)،

و همکاران  )2010به ترتیب  22/21 ،21/59و 21

 :CPپروتئین خام (درصد) و  : Ashخاکستر (درصد)

گزارش نمودند که از نﻈر پروتئین خام کمتر از ﻣﻘادیر

ﻣی باشند .از رابطه ورکو و همکاران ( )2010برای

به دست آﻣده در ﻣطالعه حاضر است که این تفاوتها

برآورد توده ﻣیکروبی ( )MBاستفاده شد:

ﻣیتواند به تفاوت در واریته گوﺟه فرنگیهای ﻣورد

)MB= (500 – W –GP24× 2.2

 :Wوزن ﻣﻘدار ﻣاده خشک تجزیه شده (بعد از هضم در
ﻣﺤلول شوینده خنثی) :GP24 ،ﻣیانگین تولید گاز بعد از
 24ساعت انکوباسیون :2/2 ،فاکتور استوکیوﻣتری برای
علوفهها.
کلیﮥ آزﻣایشها در  3تکرار انجام شده و دادههای به
دست آﻣده با استفاده از طرح کاﻣال تصادفی و رویه
 GLMدر نرم افزار  SASبر اساس ﻣدل آﻣاری زیر
تﺤلیل شد . Yij = μ + Ti + eij :در این ﻣدل  Yijﻣﻘدار هر
ﻣشاهده μ ،ﻣیانگین به دست آﻣده ،و Tiاثر نوع تیمار و
 eijاثر خطای آزﻣایش ﻣیباشد .ﻣﻘایسه ﻣیانگینها با
سطح خطای  0/05با استفاده از آزﻣون چند داﻣنهای
دانکن با رویه  GLMنرم افزار  )2002( SAS،9/1انجام
شد.
نتیجهگیری و بحث
ترکیﺐ شیمیایی :ﻣیانگین ﻣواد ﻣغذی اندازهگیری شده
برای تفالههای گوﺟه فرنگی فرآوری نشده و فرآوری
شده با اتوکالو ،اوره و آنزیم درﺟدول  1آورده شده
است .نتایج حاصل ازاین ﻣطالعه نشان ﻣیدهد که تفاله
گوﺟه فرنگی عملآوری نشده (شاهد) باالترین ﻣیزان
الیاف ناﻣﺤلول در شوینده خنثی ،الیاف ناﻣﺤلول در
شوینده اسیدی و خاکستر را دارا بود که در رابطه با
الیاف ناﻣﺤلول در شوینده خنثی و اسیدی از نﻈر آﻣاری
اختالف ﻣعنیداری بین تیمارهای آزﻣایشی وﺟود داشت
( .)P>0/05از نﻈر ﻣیزان پروتئین خام ،گوﺟه فرنگی
عمل آوری شده با سه درصد اوره و تفاله گوﺟه فرنگی
شاهد به ترتیب بیشترین ( 343گرم در کیلوگرم ﻣاده
خشک) و کمترین ( 256/8گرم در کیلوگرم ﻣاده خشک)
ﻣﻘدار را دارا بودند که از نﻈر آﻣاری تفاوت ﻣعنیداری
بین تیمارها وﺟود داشت ( .)P>0/05ﻣﻘادیر پروتئین

ﻣطالعه ،شرایﻂ ﻣﺤیطی کشت و تاثیرات ناشی از نوع
فراوری گوﺟه فرنگی برگردد .ﻣﻘادیر الیاف ناﻣﺤلول در
شوینده خنثی و اسیدی در تفاله گوﺟه فرنگی به ترتیب
45/87 ،54/26درصد (تﻘی زاده و همکاران  )2008و
 45/67 ،58/75درصد (رهبرپور و همکاران )2012
گزارش کردند که با ﻣﻘادیر به دست آﻣده در ﻣطالعه
ﻣطابﻘت دارد .باتوﺟه به نتایج به دست آﻣده دراین
ﻣطالعه ،تفاوت در ﻣﻘادیر الیاف ناﻣﺤلول در شوینده
خنثی احتماالً به نﻘش اوره و بعضاً آنزیم در تیمارهای
عملآوری شده ﻣربوط باشد بدین صورت که اوره
بخش آﻣینی ﻣورد نیاز سیستمهای ﻣیکروبی را تاﻣین
ﻣینماید لذا تخمیر دیوارههای سلولی اداﻣه ﻣییابد،
درنتیجه ﻣیکروارگانیسمهای ﻣوﺟود دیوارههای سلولی
را تخمیر نموده و در نتیجه نیتروژن به دام افتاده در
دیوارههای سلولی نیز آزاد ﻣیشود (بشارتی و همکاران
.)2008
همﭽنین کاهش ﻣیزان الیاف شوینده خنثی تفاله گوﺟه
فرنگی در تیمار اوره در ﻣطالعه رهبرپور و همکاران
( )2012که با نتایج ﻣطالعه حاضر ﻣطابﻘت دارد نیز
گزارش شده است .نتایج حاصل نشان ﻣیدهد تیمار
آنزیم در دو سطح  0/5و  1درصد نیز دارای اثرات
کاهشی در ﻣیزان ﻣﻘادیر الیاف ناﻣﺤلول در شوینده
خنثی است چرا که با افزودن آنزیمهای فیبرولیتیک در
علوفهها در شرایﻂ آزﻣایشگاهی تجزیه پذیری الیاف
شوینده خنثی و اسیدی افزایش ﻣییابد (پینس ردریگرز
و همکاران . )2002
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جدول  -1ترکیﺐ شیمیایی تیمارهای مختلف تفاله گوجه فرنگی
Table 1- Chemical composition of different tomato waste treatments

ترکیبات شیمیایی(گرم در کیلوگرم ﻣاده خشک)

تیمار

)Chemical composition (g/ kg DM

Treatments
ﻣاده خشک

فیبر ﻣﺤلول در

فیبر ﻣﺤلول در

خاکستر

پروتئین خام

DM

شوینده خنثی

شوینده اسیدی

Ash

CP

NDF

ADF

شاهد

915.9 a

566.3 a

489.3 a

85.6 a

256.8 e

Control
اتوکالو

914.5 ab

558.1 ab

456.1 bc

85.5 ab

256.7 d

Autoclaved
تیمار اتواوره

915.7 ab

525.1 c

474.1 abc

84.3 ab

303.5 b

Autoclaved+urea
تیمار اوره 3درصد

914.4 b

498.1 d

450.1 c

84.1 b

343.0 a

3% urea
تیمار آنزیم  0/5درصد

915.6 ab

552.1 b

477.3 ab

84.4 ab

259.7 c

0.5% enzyme
تیمار آنزیم  1درصد

915.8 ab

524.6 c

465.3 c

84.2 ab

259.7 c

1% enzyme
P value
SEM
ﻣعنیداری در سطح0/05و  : SEMاشتباه ﻣعیار بین ﻣیانگینها b،a ،و  : cحروف التین در هر ستون نشان دهندۀ اختالف آﻣاری بین

0.066
0.041

0.019
2.50

0.028
1.39

0.058
0.041

0.032
0.225

تیمارها است.
SEM: Standard error of means, a, b, c: Means within the same column with different superscript letters differ

)significantly (P<0.05

فراسنجههای تولید گاز

تخمیری باشد (کونه و ون گلدر .)1999

همانگونه که در ﺟدول  2ﻣشخﺺ است ،ﻣیانگین

تیمار تفاله گوﺟه با اوره با افزایش  pHبه علت هیدرولیز

پتانسیل تولید گاز ( )Aپس از  144ساعت انکوباسیون

اوره به آﻣونیاک و کاهش فاکتورهای ضدتغذیهای،

در بین تیمارها یکسان نبود و اختالف ﻣعنیداری بین

ﻣنجر به افزایش تجزیه شکمبهای خوراک ﻣیشود .این

تیمارها از این نﻈر دیده شد ( .)P>0/05تیمار آنزیم 1

افزایش در پروتئین ﻣﺤلول تولید گاز را کاهش ﻣیدهد

درصد بیشترین افزایش نسبت به شاهد را در تولید گاز

(رهبرپور و همکاران  .)2012اتوکالو کردن دانه ﻣاشک

نشان داد که احتماالً به افزایش تخمیر دیواره سلولی در

باعث کاهش پتانسیل تولید گاز ،افزایش فاز تاخیر و

نتیجه فعالیت آنزیمها بر ﻣیگردد .از طرفی در تیمارهای

کاهش قابلیت هضم ﻣاده آلی و ﻣیزان انرژی قابل

اوره  3درصد و اتوکالو به همراه فرآوری اوره کاهش

ﻣتابولیسم شد (سیف داوتی و تﻘی زاده  ،)2012که در

ﻣعنیداری در تولید گاز دیده شد که نتایج به دست آﻣده

ﻣطالعه حاضر اتوکالو کردن چنین اثری نداشت .در

نشان ﻣیدهد که افزایش پروتئین ﻣﺤلول در خوراکها

تیمار شاهد و اتوکالو بیشترین ﻣﻘدار ﻣﻘادیر الیاف

تولید گاز را کاهش ﻣیدهد .علت این ﻣوضوع ﻣیتواند به

ناﻣﺤلول در شوینده خنثی ﻣشاهد شد که ﻣیتواند علت

دلیل تاثیر ﻣنفی آﻣونیاک تولید شده در حین فرآیند

باالتر بودن فراسنجه  Cباشد (هرچند اختالف ﻣﻘدار

هیدرولیز اوره بر آزاد شدن گاز از ﻣنبع ﻣستﻘیم

فراسنجه  Cبین تیمارها از لﺤاظ آﻣاری ﻣعنیدار نبود).

(ﻣیکروارگانیسمها) و غیر ﻣستﻘیم (بافرینگ) ﻣایع

فاز تاخیر ( )Lﻣدت زﻣان تاخیر در شروع تولید گاز از

28

نشریه پژوهشهاي علوم دامی /جلد  28شماره  /2سال1397

علیپور ،کولیوند و ...

و رد  .)1996همﭽنین افزودن آنزیمهای

زﻣان آغاز انکوباسیون است که در تیمار اوره  3درصد

(بیوچمین

و اتوکالو به همراه اوره بیشترین ﻣیزان تاخیر دیده شد

خارﺟی فیبرولیتیک در دو سطح  0/04و  0/08درصد به

که با پتانسیل تولید گاز در این تیمارها رابطه عکس

کاه برنج در شرایﻂ آزﻣایشگاهی ﻣنجر به افزایش ﻣیزان

دیده ﻣیشود و از نﻈر این فراسنجه بین تیمارها اختالف

گاز تولیدی و کاهش فاز تاخیر به طور ﻣعنیداری شد

ﻣعنیداری دیده ﻣیشود ( .)P>0/05از طرفی در تیمار

(لورنزو و همکاران  )2014که با نتایج ﻣطالعه حاضر در

آنزیم یک درصد کمترین ﻣیزان فاز تاخیر دیده شد که

رابطه با افزودن آنزیم ﻣطابﻘت دارد .نتایج ﻣشابﻬی را

اضافه کردن آنزیم سلوالز و زایالناز به ﺟیره قبل از

در ﻣطالعه اثر آنزیمهای خارﺟی در تولید گاز و نرخ

تغذیه را به ﻣنﻈور شروع زودتر هضم و بدست آوردن

تولید گاز خوراکهای فیبری گزارش شده است (الگاندر

هضم کاﻣلتر قسمت فیبری ﻣثبت ارزیابی کردهاند

و همکاران .)2013

جدول  -2اثر تیمارهای مختلف تفاله گوجه فرنگی بر روی فراسنجههای تولید گاز
Table 2- Effect of different treatments of tomato waste on gas production parameters

فراسنجههای تولید گاز

تیمار

Gas production parameters

Treatments
A

2C

3L

شاهد

91.26 bc

0.074

0.81 b

Control
اتوکالو

98.19 ab

0.075

0.66 b

Autoclaved
تیمار اتواوره

82.03 d

0.072

1.27 a

Autoclaved+urea
تیمار اوره 3درصد

85.97 cd

0.071

1.25 a

3% Urea
تیمار آنزیم  0/5درصد

ab

96.50

0.072

b

0.5% Enzyme
تیمار آنزیم  1درصد

100.13 a

0.071

0.55 b

0.70

1% Enzyme
P value
SEM

0.021
1.37

0.033
0.180

0.067
0.049

 :1پتانسیل تولید گاز (ﻣیلی لیتر بر200ﻣیلی گرم ﻣاده خشک) : 2 ،نرخ تولید گاز( : 3 ، )/hفاز تاخیر(ساعت)،
*ﻣعنیداری در سطح 0/05و  : SEMاشتباه ﻣعیار بین ﻣیانگینها b،a ،و  : cحروف التین در هر ستون نشان دهندۀ اختالف
آﻣاری بین تیمارها است.
)1 Asymptotic gas production (ml/ 200 mg DM), 2 Rate of gas production (/h), 3 Lag time (h
SEM: Standard error of means, a, b, c: Means within the same column with different superscript letters differ

)significantly (P<0.05

فراسنجههای تخمیر شﮑمﺒهای

 24ساعت انکوباسیون در تیمار اتوکالو بیشترین بود و

در ﺟدول  3فراسنجههای تخمیر و قابلیت هضم

تیمارهای اوره و اتوکالو به همراه اوره کمتر از شاهد

تیمارهای آنزیمی و شیمیایی تفاله گوﺟه فرنگی آورده

بود و از این نﻈر اختالف ﻣعنیداری بین تیمارها دیده

شده است .ﻣیانگین حداکثر تولید گاز در تیمارها پس از

شد ( ،)P>0/05که تولید گاز کمتر احتماال به دلیل نﻘش
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اوره در افزایش پروتئین ﻣﺤلول و در اداﻣه کاهش تولید

برده شده و روش به کار بردن آن دارد (حسین و

گاز است (رهبرپور و همکاران  .)2013از نﻈر ﻣیزان

همکاران  2008و گاالردو و همکاران  ،)2010برای ﻣثال

قابلیت هضم ﻣاده خشک و ﻣاده آلی بین تیمارهای

افزودن آنزیمهای خارﺟی فیبرولیتیک در دو سطح 0/04

آزﻣایشی اختالف ﻣعنیداری دیده شد ( )P>0/05که در

و 0/08درصد به کاه برنج در شرایﻂ آزﻣایشگاهی تغییر

تیمار شاهد کمترین ﻣیزان بود که این اﻣر ﻣیتواند به

ﻣعنیداری در قابلیت هضم ﻣاده خشک در طی 24

علت ﻣیزان ﻣﻘادیر الیاف ناﻣﺤلول در شوینده خنثی و

ساعت نداشت (لورنزو و همکاران  .)2014دیواره

الیاف ناﻣﺤلول در شوینده اسیدی باال در تیمار شاهد

سلولی علوفهها بطور قابل توﺟﻬی بر ﻣصرف خوراک

باشد که با افزایش دیواره سلولی و کاهش ﻣیزان

از طریق ﻣکانیسم انباشتگی شکمبهای تأثیر ﻣیگذارد.

و

یک واحد افزایش در تجزیه پذیری الیاف ناﻣﺤلول در

گوارشپذیری گیاه را کاهش ﻣیدهد (استیسی و

شوینده خنثی ( )NDFDدر شرایﻂ آزﻣایشگاهی یا درون

همکاران  1983و ﻣجنونی و همکاران  .)2013تجزیه

تنی ( )In vivoباعث  0/17کیلوگرم افزایش در ﻣصرف

پذیری علوفه در شکمبه بطور اساسی تﺤت تأثیر

ﻣاده خشک شد (ابا و آلن  .)1999تفاوت ﻣثبت و ﻣعنی

بخشﻬای دیواره سلولی و لیگنینی شدن قرار دارد که

داری بین تجزیه پذیری ﻣاده خشک ( )DMDو تجزیه

لیگنین بعنوان یک بخش غیر قابل هضم و یک فاکتور

پذیری الیاف ناﻣﺤلول در شوینده خنثی وﺟود دارد

ﻣﺤدود کننده از فعالیت آنزیمﻬای ﻣیکروبی بر روی پلی

(بلوﻣل و همکاران  )1997که در ﻣطالعه حاضر نیز این

ساکاریدهای دیواره سلولی عمل ﻣیکند .لذا بخشهای

نتایج دیده شد (ﺟدول .)3

دیواره سلولی ﻣمکن است دارای یک اثر ﻣنفی بر قابلیت

تغییرات ایجاد شده در گوارشپذیری الیاف ناﻣﺤلول در

هضم باشند (ون سوئست  .)1994بشارتی و همکاران

شوینده خنثی این ﻣطالعه در تیمارهای ﻣختلف احتماالً

( )2008ﻣﻘدار تجزیه پذیری باالی ﻣادۀ خشک تفاله

بهدلیل تغییرات همزﻣان و هماهنگ در ﻣﻘدار لیگنین بوده

گوﺟه فرنگی پس از  48ساعت انکوباسیون شکمبهای

است که این اﻣر در تغییر غلﻈت الیاف ناﻣﺤلول در

در نمونه تیمار شده با اوره را نتیجه تاثیر تخمیر روی

شوینده اسیدی نمایان است به طوریکه تیمار شاهد با

ﻣواد خوراکی ﻣورد ﻣطالعه و همﭽنین افزایش بخشهای

بیشترین ﻣیزان الیاف ناﻣﺤلول در شوینده اسیدی دارای

ﻣﺤلول تفاله گوﺟه فرنگی در اثر افزودن اوره ،بیان

کمترین ﻣیزان گوارشپذیری الیاف ناﻣﺤلول در شوینده

کردهاند که نتایج ﻣطالعه حاضر با این گزارش ﻣطابﻘت

خنثی و تیمار اوره  3درصد با کمترین ﻣیزان الیاف

داشت .ﻣطالعات بسیاری با افزودن ﻣولتی آنزیمهای

ناﻣﺤلول

ﻣیزان

فیبروالیتیک ،افزایش تجزیه پذیری ﻣاده خشک ،ﻣﻘادیر

گوارشپذیری الیاف ناﻣﺤلول در شوینده خنثی را نشان

الیاف ناﻣﺤلول در شوینده خنثی و الیاف ناﻣﺤلول در

دادند .در تیمارهای آنزیم نیز تجزیه پذیری باالی الیاف

شوینده اسیدی علوفهها و لگومها در شرایﻂ

ناﻣﺤلول در شوینده خنثی دیده شد که ﻣی تواند به

آزﻣایشگاهی و آزﻣایشات درون تنی (بیلیک و لوپزانکا

تجزیه پذیری باال با اضافه کردن ناتوزیم فیبرولیتیک با

2010؛ دهﻘانی و همکاران  2012و الگاندر و همکاران

فعالیت آنزیمی در اتصاالت لیگنوسلوالیتیک و احتماال به

 )2013را گزارش کردهاند که با نتایج ﻣطالعه حاضر

دیگر اثرات غیر ﻣستﻘیم ﻣرتبﻂ باشد (ایبانز و همکاران

ﻣطابﻘت دارد ،در حالیکه بﻬبودی در قابلیت هضم

 .)2010این اﻣکان وﺟود دارد که افزودن آنزیمهای

خوراک با کیفیت پایین با افزودن آنزیمهای خارﺟی در

خارﺟی ﻣوﺟب افزایش بخش بالﻘوه قابل تجزیه سلولز

ﻣطالعه آوالندا و همکاران ( )2009دیده نشد .دلیل این

ﻣوﺟود در الیاف ناﻣﺤلول در شوینده اسیدی شود .در

نتایج ﻣتغیر به دلیل ویژگیهای سوبسترای ﻣورد

رابطه با ﻣیزان توده ﻣیکروبی ( )MBتولید شده ،بین

استفاده ،ترکیبات ﻣﺤصوالت آنزیم ،ﻣﻘدار آنزیم به کار

تیمارهای اعمال شده اختالف ﻣعنیداری وﺟود داشت

پروتئین

خام

ﻣیزان

ﻣصرف

ﻣاده

خشک

در

شوینده

اسیدی

بیشترین
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( )P>0/05و تیمار آنزیم یک درصد بیشترین ﻣیزان

ﻣثبتی در رشد توده ﻣیکروبی در نتیجه افزایش فراهمی

تولید توده ﻣیکروبی و تیمار شاهد کمترین ﻣیزان تولید

ﻣتابولیتها برای رشد ﻣیکروبی به وﺟود ﻣی آید (ایبانز

را داشت چرا که با افزایش آنزیمهای فیبرولیتیک پاسخ

و همکاران .)2010

جدول  -3اثر تیمارهای مختلف تفاله گوجه فرنگی بر روی فراسنجههای تخمیر و قابلیت هضم
Table 3- Effect of different treatments of tomato waste on fermentation parameters and digestibility

فراسنجههای تخمیر و قابلیت هضم

تیمار
DMD

GP24

شاهد

103 b

c

Control
اتوکالو

765.3

OMD
d

598.45

NDFD
b

585.40

ME
d

9.30

MB
d

104.60

PF
d

2.60

107 a

775.3 bc

640.42 b

597.37 b

9.55 ab

116.67 cd

2.75 c

Autoclaved
تیمار اتواوره

90 c

799.3 ab

611.53 c

597.05 b

9.45 c

139.04 c

3.05 b

Autoclaved+urea
تیمار اوره 3درصد

86 d

820.6 a

666.50 a

678.04 a

9.50 b

163.83 ab

3.23 a

0/5

101 b

780.6 bc

632.01 b

602.66 b

9.51 b

151.67 b

2.75 c

3% Urea
تیمار آنزیم
درصد

0.5% Enzyme
تیمار آنزیم  1درصد

104 b

799.3 ab

642.63 b

617.78 b

9.57 a

170.4 a

3.00 b

P value

0.021

0.034

0.028

0.032

0.020

0.036

0.023

SEM

0.90

1.93

2.32

3.22

0.019

2.86

0.046

1% Enzyme

 :GP24حجم گاز بعد از  24ساعت انکوباسیون (ﻣیلی لیتر بر  200ﻣیلی گرم ﻣاده خشک) : DMD ،قابلیت هضم ﻣاده خشک ( گرم بر
کیلوگرم ﻣاده خشک) : OMD ،قابلیت هضم ﻣاده آلی(گرم بر کیلوگرم ﻣاده خشک) : NDFD ،ﻣیزان ناپدید شدن الیاف ناﻣﺤلول در شوینده
خنثی  : ME،انرژی قابل ﻣتابولیسم (ﻣگاژول در کیلوگرم ﻣاده خشک) : MB ،توده ﻣیکروبی (ﻣیلی گرم) :PF ،ضریب تفکیک (ﻣیلی گرم بر
ﻣیلی لیتر)* ،ﻣعنیداری در سطح 0/05و  : SEMاشتباه ﻣعیار بین ﻣیانگینﻬا b،a ،و  : cحروف التین در هر ستون نشان دهندۀ اختالف آﻣاری
بین تیمارها است.
GP24: gas production after 24 hours (ml/ 200 mg DM), DMD: Dry matter digestibility (g/ kg DM), OMD: Organic
matter digestibility (g/ kg DM), NDFD:NDF disappearance (g/ kg DM), ME: Metabolizable energy (MJ/kg DM),
MB: Microbial biomass (mg), PF: Partitining factor (mg/ml), SEM: Standard error of means, a, b, c: Means within the
)same column with different superscript letters differ significantly (P<0.05

ﻣﻘدار ضریب تفکیک ( )PFبیانگر این است که چه ﻣﻘدار

ضریب تفکیک تیمار اوره ( ،)3/23تیمار اتوکالو به

از ﻣاده ی آلی تجزیه شده در شکمبه به سمت تولید

همراه اوره ( )3/05و تیمار آنزیم  1درصد ()3

اسیدهایچرب و یا تولید توده ﻣیکروبی رفته است

بیشترینبود که نشانه اثرگذاری ﻣوثر این تیمارها نسبت

(ورکو و همکاران  .)2010ﻣﻘدار طبیعی آن از  2/75تا

به شاهد است ( )P>0/05که اختالف در ضریب تفکیک

 4/45ﻣتغیر است که از نسبت ﻣاده آلی هضم شده

ﻣی تواند ناشی از اختالف تجزیه پذیری ﻣاده خشک و

حﻘیﻘی (ﻣیلی گرم) به حجم گاز تولیدی (ﻣیلی لیتر)

گاز تولیدی در  24ساعت باشد که در تیمارهای

ﻣﺤاسبه ﻣیگردد و هر چه ﻣﻘدار آن بیشتر باشد نشان

آزﻣایشی ﻣشﻬود است .در رابطه با انرژی قابل

دهنده کیفیت باالتر علوفه است (بلوﻣل  .)1997ﻣیانگین

ﻣتابولیسم ( )MEتیمار آنزیم یک درصد بیشترین ﻣیزان
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نتیجه گیری

و تیمار شاهد کمترین ﻣیزان را به خود اختصاص دادند

با توﺟه به اطالعات به دست آﻣده و با در نﻈر گرفتن

،)P>0/05( و بین تیمارها اختالف ﻣعنیداری دیده شد

شاخﺺهای قابلیت هضم ﻣاده خشک و الیاف ناﻣﺤلول

دلیل باال بودن انرژی ﻣتابولیسمی را ﻣیتوان باال بودن

 ضریب تفکیک و ترکیب شیمیایی،در شوینده خنثی

پروتئین خام و کم بودن الیاف ناﻣﺤلول در شوینده

3 ﻣیتوان اینطور نتیجهگیری کرد که تیمارهای اوره

 همﭽنین.)2013 خنثی دانست (ﻣجنونی و همکاران

درصد و آنزیم ناتوزیم در سطح یک درصد باعث

تجزیه پذیری باالی الیاف ناﻣﺤلول در شوینده خنثی در

 برای کسب.افزایشکیفیت تفاله گوﺟه فرنگی شده است

تیمارهای حاوی آنزیم را ﻣیتوان در نتیجه افزایش

اطالعات بیشتر الزم است تا پژوهشهای بیشتری در

فعالیت آنزیمی در اتصاالت لیگنوسلوالیتیک با اضافه

ﻣورد اثر اعمال این تیمارها در تفاله گوﺟه فرنگی بر

کردن آنزیمهای فیبرولیتیک را دلیل افزایش انرژی قابل

عملکرد دام زنده ﻣانند گوسفند پرواری یا گاو شیری

.)2010 ﻣتابولیسم این تیمار دانست (ایبانز و همکاران

.انجام شود تا نتایج با اطمینان بیشتری به کاربرده شود
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Introduction: Considering water and land limitation in agriculture, providing some year-round
feedstuffs for livestock animals is a challenge for producers. Agro-industrial co-products, which are
not in completion with human food resources, can be effectively consumed by ruminant species.
Tomato waste (TW) is a by-product obtained after production of tomato sauce, paste and juices in
manufactures. Using some physical and chemical processing of by-products can improve their
nutritive value for feeding ruminants. Autoclave and exogenous fibrolytic enzymes are of those
physical and chemical processing, which have been applied for several agro-industrial co-products.
This study aimed to evaluate nutritive value, nutrient digestibilities and gas production parameters
of chemically (autoclave and urea treating) and enzymatically (Natuzyme®) treated TW.
Material and methods: Fresh TW were sun-dried and were stored in cold temperature until the
beginning of the experiments. Experimental treatments included: control (untreated), autoclaved
(120 psi for 30 min), urea (3% urea added DM basis and anaerobically stored for 28 days in room
temperature), and autoclave+urea (combination of previously mentioned treatments, 0.5% enzyme
and 1% enzyme). One day before the starting of experiment, aqueous solutions of enzymes were
added to the samples. For the rest of experiments, samples were ground to pass 1 mm sieve size.
Chemical composition of samples (i.e., DM, NDF, ADF, CP and ash) was determined. For in vitro
gas production tests (GP), the rumen fluid was taken from three ruminally fistulated Mehraban male
mature lambs. For measuring kinetic parameters of gas production, 200 mg of samples were
incubated in glass syringes containing 30 ml buffered-ruminal fluid for 144 hours. The cumulative
produced gas was recorded at different times of incubation. The gas production data were fitted to
exponential equation of GP= A(1-e-c(t-L)); where GP is gas production at different times of
incubation, A is asymptotic gas production (ml/200 mg DM), c is rate of gas production (/h), t is
time of incubation and L is lag time (h). For measuring digestibility parameters, 500 mg of samples
in glass syringes contained 40 ml buffered ruminal fluid were incubated at 39 °C for 24 hours.
Volume of GP, metabolizable energy (ME), organic matter digestibility, partitioning factor (PF) and
microbial biomass were determined after termination of incubation. All the in vitro gas production
trials were carried out in three runs. Data were analyzed based on a completely randomized design
using Proc GLM of SAS software. The differences among treatments were evaluated using
Duncan's multiple range test.
Results and discussion: The highest amount of NDF, ADF and ash were observed in control
treatment, while the highest CP was recorded with the treatment of 3% urea. The lower cell wall
content in treated TW could be due to the role of urea and enzymes in breaking the links between
cellulose and lignin. The treatment of 1% urea had the highest increment in comparison with control
which is likely because of the activity of added enzymes in increasing fermentation of TW cell wall.
The lower GP of 3% urea and autoclave+urea among all treatments can be due to the negative effect
of ammonia on both direct GP from microorganisms activities and indirect GP from buffering of
produced volatile fatty acids during fermentation. Also, the highest values of L were observed in
3% urea and autoclave+urea groups. The treatments were significantly different in dry matter
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digestibility and OMD of which control had the lowest value. This could be due to the higher
percentage of cell wall in control TW and the negative relation of cell wall with digestibility. The
treatment of 1% enzyme and control showed the highest and lowest MB, respectively (P<0.05). The
higher MB in treated TW shows that processing had increased the availability of growth required
factors for microorganisms. The PF were higher in urea, autoclave+urea and 1% enzyme groups
(P<0.05). The higher value for this parameter shows that degraded organic matter is more directed
towards microbial biomass production rather than production of volatile fatty acids. The treatment
of 1% enzyme had the highest value of ME, while control showed the lowest value (9.57 vs. 9.30
MJ/kg DM, respectively).
Conclusion: Considering the obtained data related to dry matter digestibility, NDF, PF and
chemical compositions of different treatments, it is concluded that the administration of 3% urea
and using Natuzyme® at the level of 1% of DM improved the nutritive value of TW. Further
research is needed to study the effect of using TW in performance of productive ruminants.
Keywords: Digestibility, Enzyme, In Vitro Gas Production, Tomato Waste, Urea

