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 تنی برون شرایط در ای شکمبه های فراسنجه برخی بر آن تأثیر و سفید
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 چکیده

 بر ها فرآوری این تأثیرگذاری و سفید انگور تفاله در مانده  باقی دیازینون میزان بر سموم مختلف های جاذب و مایکروویو تابی پرتو اثر بررسی پژوهش این هدف

 انگور تفاله -2 شاهد، گروه یا فرآوری بدون سفید انگور تفاله -1 شامل آزمایشی تیمارهای بود. تنی برون شرایط در گاز تولید و شکمبه های فراسنجه برخی

 با شده فرآوری انگور تفاله -4 ،(Mycofix-plus) پالس مایکوفیکس مسمو جاذب با شده فرآوری انگور تفاله  -3 ،مایکروویو تابی پرتو با شده فرآوری

 دار معنی افزایش دهنده نشان آزمایش این نتایج بود. (Bio-Acid) بیواسید اسیدیفایر با شده فرآوری انگور تفاله -5 و (Bio-Tox) بیوتوکس سموم جاذب

(05/0 P<) بود. مایکروویو تابی پرتو با فرآوری حاوی تیمار در اسیدی شوینده در نامحلول الیاف و خنثی شوینده در نامحلول الیاف خشک، ماده مقدار 

 و (mg/kg 86/3) شاهد تیمار در دیازینون سم بیشترین که طوری به شد، سفید انگور تفاله در دیازینون سم مقادیر (>P 05/0) کاهش سبب مختلف های فرآوری

 غلظت انکوباسیون، مختلف ساعات در تولیدی گاز مقادیر شد. مشاهده (mg/kg 57/0) با برابر Bio-Tox مکمل با شده فرآوری تیمار در سم مقدار کمترین

 (.>P 05/0) یافت افزایش مختلف های فرآوری درنتیجه تولیدی متان میزان و خشک ماده هضم قابلیت شکمبه، پروپیونات و فرار چرب اسیدهای کل

 سبب مختلف های جاذب افزودن نداشت.  شکمبه ای یاخته تک جمعیت بر (<05/0P) داری معنی تأثیر حال درعین و کاهش را استات میزان مختلف های فرآوری

 کاهش را سفید انگور تفاله در دیازینون سم مقادیر مختلف های جاذب و مایکروویو تابی پرتو طورکلی، به شد. ایزوبوتیرات و بوتیرات میزان (>05/0P) افزایش

 شد. تنی برون شرایط در شکمبه های فراسنجه برخی بهبود سبب و داد
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ABSTRACT 

The aim of this research was to determine effects of microwave irradiation and different toxin adsorbents on the 
amount of Diazinon residues in white grape pomace and effectiveness of these processes on some rumen parameters 
and gas production in vitro condition. This study, were investigated in a completely randomized design with 5 
treatments and 5 replications. Experimental treatments included: 1- White grape pomace without processed or control 
group 2- Grape pomace processed with microwave irradiation 3- Grape pomace processed with Mycofix-Plus toxin 
adsorbent 4- Grape pomace processed with Bio-Tox toxin adsorbent 5- Grape pomace processed with Bio-Acid toxin 
adsorbent. The results of this study showed a significant increase in the amount of dry matter, neutral detergent fiber 
and acid detergent fiber in the microwave treatment (P˂0.05). Different processes reduced the amount of Diazinon in 
the white grape pomace (P˂0.05), so the highest amount of Diazinon in control treatment (3.86 mg/kg) and the lowest 
amount of toxin was observed in treatment group treated with Bio-Tox supplement (0.57 mg/kg). Different processes 
increased in vitro gas production, total VFA, propionic acid concentration, dry matter digestibility and Methane 
(P˂0.05). Different processes reduced acetate concentration and did not have a significant effect on the Rumen 
protozoa population (P>0.05). Adding different adsorbents increased butyrate and isobutyrate concentration (p<0.05). 
As a conclusion, microwave irradiation and different toxin adsorbents reduced the amount of Diazinon in the white 
grape pomace and improved some ruminal parameters in vitro condition. 
 
Keywords: Diazinon, gas production, grape pomace, microwave irradiation, toxins adsorbent. 
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  مقدمه

 و غیرمتداول خوراک منابع از بهینه استفاده

 کنند، نمی رقابت انسان غذاهای با که غیرمتعارف

 است ضروری دام خوراک تأمین جهت

(Aghajanzadeh Golshani et al., 2010.) از بسیاری 

 عنوان به اساسی ارزش و پتانسیل ها خوراک این

 فرعی ایه فرآورده این از استفاده و دارند دام خوراک

 صرفه به و ارزشمند اقتصادی لحاظ به است ممکن

 اغلب عمومی های خوراک که درحالی باشند،

 تفاله (.Khatooni et al., 2014) هستند قیمت گران

 صنایع های کارخانه فرعی های فرآورده از یکی انگور

 حاوی که است کشور در گیری( میوه )آب تبدیلی

 است انگور دانه و هتفال پوسته، از متغیری های نسبت

(Baumgartel et al., 2007.) آمارنامه براساس 

 3 حدود تولید با ایران کشور (1392) کشاورزی

 در جهانی ششم رتبه دارای سال، در انگور تن میلیون

 انگور تنی میلیون 3 تولید به توجه با .است انگور تولید

 بر بالغ سال در انگور تفاله تولید میزان کشور، در

 تفاله (. Abarghuei et al, 2010 ) است تن 50000

 مانند ثانویه های متابولیت زیادی مقدار حاوی انگور

 است فنولیک ترکیبات و آلکالوئیدها و ساپونین تانن،

 ضدالتهاب اکسیدانی، آنتی میکروبی، خاصیت دارای که

 Abarghuei et) است ایمنی سیستم کنندگی تحریک و

al., 2010.) ترکیبات داشتن سبب به رانگو تفاله 

 در شکمبه تخمیر بهبود باعث ساپونین( و )فنولیک

 Abarghuei) شود می تنی برون شرایط در بز و گوسفند

& Rouzbehan, 2013.)  

 داشت عملیات از بخشی همواره ها کش آفت کاربرد

 2 از بیش ساالنه باشد. می باغبانی و کشاورزی در

 مصرف دنیا در نباتی آفات دفع سموم تن میلیون

 حدود سالیانه سموم این خرید میزان ایران در شود. می

 (.Hadian et al., 2006) است شده برآورد تن 24000

 کاربردن به از پس که ،ها میوه در سمی ماده هر

بقایای  به عنوان باشد، مانده باقی ها آن در ها کش آفت

 هرگونه اصطالح، این شود. می تهشناخ ها کش آفت

 خاص مواد ها، متابولیت مانند کش آفت یک تمشتقا

 واکنش از ناشی ترکیبات ها، کش آفت تجزیه از حاصل

 شامل را باشند سمی که هایی ناخالصی و ها کش آفت

 ,Iranian National Standard Organization) شود می

 چند به اثر مکانیسم منظر از شیمیایی سموم (.2013

 تماسی، سموم رشی،گوا سموم شوند: می تقسیم دسته

 سموم و کننده فاسد سموم تنفسی، سموم

 از: اند عبارت ها آن مهم دسته دو که سیستماتیک؛

 صورت در که نفوذی سموم و سیستماتیک سموم

 و جالیزی محصوالت در دسته دو این از استفاده

  به سم، ماندگاری دوره رعایت عدم صورت در ها، میوه

 کردن، فریز و ادند حرارت شستن، با عنوان  هیچ

 های فرآورده در و رود نمی بین از سموم مانده باقی

 ,.Karami et al) ماند می باقی ها میوه و کشاورزی

 از استفاده شودکه می توصیه همواره رو، ازاین (.2019

 مورد مبارزه راهکار آخرین عنوان به شیمیایی سموم

 گیرد. قرار استفاده

 مواد از ای دسته ارگانوفسفره، های کش آفت

 وسیعی طیف کنترل برای که است فسفردار شیمیایی

 حال در و شده استفاده کشاورزی بخش در آفات از

 است گسترش به رو جهان در سموم این کاربرد حاضر

(Gaikward et al., 2015.) سموم ازحد بیش استفاده 

 ایجاد موجب ماندگاری دوره رعایت عدم و ارگانوفسفره

 زمین جو و خاک آب، ها، فرآورده در سموم بقایای

 ها ارگانوفسفره (Schipper et al., 2008شود. ) می

 های مولکول ماکرو با که هستند کننده آلکیله عوامل

 لیپیدها و نوکلئیک اسیدهای ها، پروتئین مانند سلول

 شوند می ها آن عملکرد تغییر باعث و داده واکنش

(Fattahi, 2017.) دسته زا کش آفت یک دیازینون 

 اثرات از بسیاری اینکه وجود با و است ها فسـفره  ارگانو

 از بسیاری توسط اما رسیده، اثبات به آن مخرب

 ویژه به آفات از وسیعی طیف علیه ایرانی کشاورزان

 شود. می استفاده ها تاکستان در انگور خوارخوشه کرم

 در دیازینون بیولوژیکی عمر نیمه که است شده گزارش

 2 تا است ممکن ولی است، ساعت 12 اندارانپست بدن

 گردد مشاهده بدن در کش آفت این آثار نیز هفته

(Debski et al., 2007.) که دهد می نشان ها بررسی 

 استیل آنزیم بازدارندگی علت به دیازینون سمیت

 زنده موجود عصبی سیستم در موجود استراز کولین

 از رخیب .(Baratian Ghorghi et al., 2014) است

 ایجاد با دیازینون که باورند این بر محققین
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 تنش پذیر، واکنش های اکسیژن و آزاد های رادیکال

 پراکسیداسیون افزایش با و کرده القا را اکسیداتیو

 موجودات در سلولی مرگ القای موجب لیپیدها

 کارگیری به امروزه (.Sargazi et al., 2016) شود می

 سودمند های فرآورده از ندیم بهره و نوین های فناوری

 دستگاه سودمند میکروبی جمعیت توازن و افزایش با

 شده ها دام در غذایی مواد جذب و بهبود باعث گوارش،

 تندرستی، باعث نوین های فناوری این، بر عالوه است.

 به نسبت تر اقتصادی و بیشتر بهتر، تولید و رشد

  .شوند می آلی و طبیعی کارهای راه

 عنوان به تابی پرتو فرآیند اخیر ایه سال در

 شیمیایی آلودگی و است مطرح پاک آوری عمل

 ندارد. را شیمیایی و فیزیکی های فرآوری در ایجادشده

 به نسبت باالیی کارایی دارای آوری عمل این عالوه به

 جایگزین تواند می و است آوری عمل های روش سایر

 باشد گردی مرسوم های آوری عمل سایر برای مناسبی

(Asadnejad et al., 2018.) فرآوری کارایی بررسی در 

 دیازینون، سم مانده باقی کاهش در مایکروویو تابی پرتو

 است شده گزارش سم این دار معنی کاهش

(Golghasem, 2017.) فرآوری که است شده گزارش 

 انگور تفاله سلولی دیواره بر تأثیر دلیل به مایکروویو

 گردد می ای شکمبه هایراسنجهف بهبود موجب سفید

(Asadnejad, 2015.) بقایای حذف یا و کاهش برای 

 مواد از استفاده نخست، دارد: وجود روش سه سموم

 به واردشده سم بتواند که کننده باند یا و جاذب

 بدن در آن انتشار از و جذب را روده و شکمبه

 را بدن که شیمیایی های روش دوم، نماید. جلوگیری

 و متابولیزه را سم بیشتری سرعت با تا کند می تحریک

 فیزیولوژیک ترکیبات از استفاده سوم روش نماید. دفع

 ,.Aazami et al) است سم اثر سازی خنثی جهت

 مهم های هدف از یکی اینکه به توجه با (.2017

 غذایی نیازهای تأمین بر افزون دام تغذیۀ متخصصان

 ها آن شکمبۀ در تخمیر وضعیت بهبود نشخوارکنندگان

 و بهترین که داده نشان اخیر تحقیقات است،

 اختالالت بروز کاهش شیوه ترین باصرفه حال درعین

 این انتقال از جلوگیری یا و آفات دفع سموم به مربوط

 از استفاده دامی، های فرآورده سایر و شیر به سموم

 است کننده  باند مواد یا بازدارنده جاذب، مواد

(Pourmahmoud et al., 2019a; Azami et al., 

2017; Kazemi et al., 2017.) ها، جاذب این از امروزه 

 حیوانات تغذیۀ در انسان، تغذیۀ در استفاده بر افزون

 در حیوان کننده محافظت عامل عنوان به هم مختلف

 کننده اصالح رشد، کننده تحریک ها، بیماری برابر

 حیوانات تولید بهبود و نشخوارکنندگان شکمبۀ تخمیر

 Rezaee, 2008;Pourmahmoud et) شود می استفاده

al., 2019b.) طریق از ها جاذب که است شده گزارش 

 ,Kazemi) کنند می اعمال را خود اثر زیستی محافظت

 طریق از سموم مختلف های جاذب درنهایت (.2011

 سم چسبان کمپلکس دفع به منجر روده در سم جذب

 ,.Azami et al) شوند می مدا و انسان مدفوع در

 درزمینۀ اطالعات بودن کمیاب به توجه با (.2017

 هدف سموم، مختلف های جاذب و ها فرآوری کارایی

 و مایکروویو تابی پرتو کارایی ارزیابی پژوهش این

 در مانده باقی دیازینون بر سموم جاذب های افزودنی

 ای هشکمب های فراسنجه برخی بر آن تأثیر و انگور تفاله

 بود. آزمایشگاهی شرایط در

 

 ها روش و مواد

 علوم گروه پژوهشی و آموزشی ایستگاه در پژوهش این

 طرح قالب در ارومیه، دانشگاه کشاورزی دانشکده دامی

 شرایط در تکرار 5 و تیمار 5 با تصادفی کامالً آماری

 نر گوساله رأس سه از شکمبه مایع شد. انجام تنی برون

 ای شکمبه فیستوالی به مجهز ینهلشتا بالغ اخته

 این در مورداستفاده حیوانات کلیه شد. آوریجمع

 از استفاده و نگهداری راهنمای اساس بر آزمایش

 (2010) 1دامی علوم تحقیقات در ای مزرعه حیوانات

 روز در بار دو انفرادی، صورت به حیوانات شد. نگهداری

 تمام در و دهش تغذیه کنسانتره و علوفه ای دار جیره با و

 مکمل و سالم آشامیدنی آب به آزمایش مدت طول

 انگور تفاله داشتند. دسترسی لیسیدنی معدنی مواد

 از پس تر صورت به آزمایش این در استفاده مورد سفید

 انجام زمان تا ارومیه پاکدیس کارخانه از تهیه

 کامل صورت به مانده باقی دیازینون بررسی و ها آزمایش

 شده سیلو صورت به هوازی بی شرایط در و فشرده

                                                                               
1. Federation of Animal Science Societies 
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 این در مصرفی اسیدیفایر و ها جاذب شد. نگهداری

 5 از پالس مایکوفیکس جاذب الف( شامل آزمایش

 معدنی، مواد سینرژیستی مخلوط حاوی: ترکیب

 ترکیبات ،797BBSH باکتری بیولوژیک، ترکیبات

 جاذب ب( فایکوفایتیک؛ ترکیبات و فایتوژنیک

 دیواره عصاره و ها سیلیکات از مندی هبهر با بیوتوکس

 اسیدیفایر ج( سرویسیه؛ ساکارومایسس مخمر سلولی

 و پروپیونیک اسید فرمیک، اسید حاوی مورداستفاده

 آمونیوم و فرمات آمونیوم های نمک و اسیدالکتیک

 در مورداستفاده اسیدیفایر و ها جاذب بود. پروپیونات

 تهیه آلمان (Biomin) بایومین شرکت از تحقیق این

 بدون انگور تفاله از شاهد گروه یا 1 تیمار در شد.

 در گردید. استفاده تجاری های جاذب افزودن و فرآوری

 قدرت )با ریزموج از استفاده با انگور تفاله 2 تیمار

 10 مدت به مگاهرتز 2450 فرکانس و وات 900

 تابی پرتو حین در سپس شد. تابی پرتو دقیقه(

 دقیقه هر ها، نمونه یکنواختی از ناطمینا منظور به

 در شد. زده هم ها نمونه و باز مایکروویو درب بار یک

 جاذب گرم 1 از ترتیب به 5 و 4 ،3 تیمارهای

-Bio) بیوتوکس (،Mycofix-Plus) پالس مایکوفیکس

Tox) اسید بیو اسیدیفایر و (Bio-Acid) هر ازای به 

 های گیری ازهاند کلیه شد. استفاده انگور تفاله کیلوگرم

 ها نمونه گرفت. انجام تکرار پنج با آزمایشگاهی

 آسیاب با شیمیایی ترکیب تعیین منظور به

 ماده و آسیاب متری میلی 1 الک و آزمایشگاهی

 با اتری عصاره و خام پروتئین آلی، ماده خشک،

 و (AOAC, 2000) استاندارد های روش از استفاده

 الیاف و (NDFخنثی) شوینده در نامحلول الیاف

 آلفا از استفاده با (ADFاسیدی) شوینده در نامحلول

 آن خاکستر میزان اساس بر تصحیح و آمیالز

 (.Vnsoest et al, 1991) شد گیری اندازه

 به دیازینون سم مانده باقی گیری اندازه و شناسایی

 جامع آزمایشگاه در تکرار 5 با HPLC دستگاه کمک

 برای گرفت. انجام یغرب آذربایجان دانشگاهی جهاد

 را نمونه گرم 5 ابتدا آزمایشی، های نمونه سازی آماده

 عنوان به نیتریل استو لیتر میلی 10 و نموده توزین

 200 سپس شد. اضافه آن به کننده استخراج حالل

 به محیط کردن اسیدی برای استیک اسید میکرولیتر

 وطمخل اولتراسوند با دقیقه سه مدت به گردید.  اضافه نآ

 با دقیقه 10 مدت به درنهایت و  شد  زده هم  کامالً

 45) پاالیه از کرده سانتریفوژ را آن g×5000  سرعت

 مدل HPLC دستگاه به و گذرانده میکرومتری(

(Agilent 1100) شد تزریق (Cengiz et al., 2006.)  
 

 HPLC دستگاه شرایط

 متحرک: فاز متری(، سانتی 25) C18 دستگاه ستون

 بافر استونیتریل: حاللهای مخلوط شامل راتیکایزوک

 (،80:20) نسبت با موالر( میلی 3pH=، 50) فسفات

 DAD دتکتور نوع نانومتر، 230 جذب موج طول

(Direct Array Detector)، یک متحرک: فاز فلوی 

 .می باشند دقیقه بر لیتر میلی

 های جاذب و مایکروویو با فرآوری اثر تعیین منظور به

 شرایط در متراکم تولیدی گاز میزان بر سموم مختلف

 Theodorou et) تولیدی گاز فشار تعیین از آزمایشگاهی

al., 1994) نمونه هر ازای به تکرار پنج و مجزا دور سه در 

 (.Menke & Steingass., 1988) شد استفاده دور، هر در

 شکمبه از صبح غذایی وعده از قبل موردنیاز شکمبه مایع

 نژاد شده گذاری فیستوله اخته بالغ نر گاو رأس 3

 گازکربنیک محتوی فالسک در و آوری جمع هلشتاین

 اطمینان کسب منظور به شد. منتقل آزمایشگاه به سریعاً

 محتویات شکمبه های میکروارگانیسم تمامی حضور از

 از استفاده با و شده مخلوط باهم گاو سه هر شکمبه مایع

 و شده مخلوط ثانیه 30 مدت به باال سرعت با زن هم

 پس شد. صاف الیه 4 کتان پارچه از استفاده با درنهایت

 های )محلول بافر و شکمبه مایع کردن، صاف از

 ریسازورین( و بافر احیاکننده، میکرومینرال، ماکرومینرال،

  شده تصحیح روش و Menke et al. (1979) روش مطابق

Menke & Steingass (1988) مایع دو  به  یک نسبت به 

 تحت مخصوص دهانه سه بالن داخل به بافر و شکمبه

 زمان تا و شده ریخته کربن اکسید دی مداوم جریان

 دمای با آبی حمام در نمونه حاوی های شیشه به انتقال

 ,Menke & Steingass) گرفت قرار گراد سانتی درجه 39

1988; Menke et al., 1979). گاز میزان گیری اندازه برای 

 های نمونه از گرم میلی 500 مختلف، ساعات در یدیتول

 آسیاب متری میلی 1 غربال با شده آسیاب آزمایشی

(Tagliapietra et al., 2011) 125 حجم با های شیشه در 
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 مخلوط لیتر میلی 50 افزودن با و شده ریخته لیتری میلی

 و پالستیکی درپوش با ها شیشه درب بافر و شکمبه مایع

 درجه 39 دمای با آون در و شده هبست فلزی پرس

 بار یک ساعت 1 هر ها شیشه شدند. داده قرار گراد سانتی

 کمک به یافته تجمع  گاز فشار شدند. داده تکان

 ،10 ،8 ،6 ،4 ،2 های زمان در (02/0 دقت )با فشارسنج

 شد. ثبت و قرائت ساعت 120 و 96 ،72 ،48 ،24 ،12

 هر در شکمبه، یعما توسط تولیدی گاز تصریح منظور به

 گرفته نظر در بالنک عنوان به نمونه فاقد شیشه 5 دور

 حجم بین رگرسیونی رابطه توسط تولیدی گاز حجم شد.

 SAS آماری افزار نرم بسته از و شده محاسبه گاز فشار و

 رابطه زیر از ها داده پردازش منظور به NLIN رویه 4/9

 شد. استفاده

.P= b (1-e 
-ct

) 

 ای شکمبه های فراسنجه برخی ینتعی منظور به

 24 در هضم قابلیت و تولیدی متان میزان ،pH همانند

 آزمون انجام هنگام در مجزا انکوباسیون از ساعت،

 و کشت محیط نمونه، مقادیر شد. استفاده گاز تولید

 شده توصیف فرآیند مشابه کامالً آزمون انجام زمان

 فالسک سه آزمون این در .بود گاز تولید آزمون برای

 انکوباسیون شروع از پس ساعت 24 تیمار هر ازای به

 ها شیشه داخل در مانده باقی محتویات و شد بازگشایی

 50 فالکون داخل به دقت با نشده( هضم )مواد

 ثبت قبالً ها لوله این خالی )وزن شده تخلیه لیتری میلی

 از استفاده با ها آن داخل محتویات pH سریعاً و شد( 

pH مدل دیجیتالی متر( Weilheim کشور )آلمان 

 فالکون های لوله داخلی محتویات سپس شد. ثبت

 20 مدت به ، g×2500  سرعت )با شده سانتریفیوژ

 برای آن باالیی مایع از و درجه( 4 دمای و دقیقه

 و برداری نمونه فرار چرب اسیدهای غلظت گیری اندازه

 شد. قلمنت گراد سانتی درجه -20 دمای با فریزر به

 نگار فام دستگاه از استفاده با فرار چرب اسیدهای

  ×متر 65/1) ای شیشه ستون با گازی )کروماتوگرافی(

 3 طول به شده دار عامل سیلیکای با متر( میلی  6/4

 (Ottenstein & Batler, 1971) روش به متر

 دور ها لوله داخل باالیی مایع سپس شد. گیری اندازه

 داخل رسوب همراه به فالکون یها لوله و شد ریخته

 منتقل ساعت( 48 مدت به و درجه 65) آون به ها آن

 به مربوط های فراسنجه شدن، خشک از پس تا شد

 دیگر فالسک پنج سپس شود. محاسبه هضم قابلیت

 منظور به انکوباسیون آغاز از پس ساعت 24 از بعد

 گرفت. قرار مورداستفاده تولیدی متان میزان تعیین

 لیتر میلی 4 تزریق از متان، گاز میزان برآورد ظورمن به

 تفاضل قرائت و هیدروکسید سدیم موالر 10 محلول

 تزریق از دقیقه 1 گذشت از پس گیری، اندازه قابل گاز

 منظور به (.Demeyer et al., 1988) شد استفاده

میلی یک نمونه پنج اییاختهتک جمعیت شمارش

 تثبیت برای و تهیه دهش پاالیش شکمبه مایع از لیتری

 مخلوط 1:1 نسبت به درصد 50 فرمالین با یاختهتک

 با هایاخته تک شمارش. شد نگهداری اتاق دمای در و

 با مخصوص الم و نوری میکروسکوپ از استفاده

 .(Dehority, 2003) گرفت انجام بلو متیلن آمیزی رنگ

 

 آماری تحلیل و تجزیه

 تصادفی کامالً یآمار طرح یک قالب در آزمایش این

 مقایسه منظور به گرفت. انجام تکرار 5 و تیمار 5 بــا

 و شیمیایی ترکیبات بر فرآوری مختلف های روش اثر

 تصادفی کامالً طرح از دیازینون سم مانده باقی مقادیر

 رویه از استفاده با حاصله های داده و شد استفاده

GLM آماری افزار نرم عمومی خطی مدل یا SAS 9.1 

(SAS institute, 2002) (،1) آماری مدل از استفاده و 

 شد: تحلیل و  تجزیه

(1)                                        Yi = μ + Ti + Ei  

 میانگین µ: مشاهدات، از هرکدامYi:  مدل این در

 آزمایشی. اشتباه Ei: و تیمار اثر Ti: ،آماری جامعه

 اثر ارزیابی رمنظو به مورداستفاده آماری طرح در

 میزان گاز، تولید های فراسنجه بر مختلف های فرآوری

 براثر عالوه ای، شکمبه های فراسنجه و تولیدی متان

 نیز (Run) آزمون انجام دور اثر تیمار، اصلی

 مختلط رویه در ها داده و گرفت قرار مورداستفاده

 SAS 9.1 (SAS institute, 2002) آماری افزار نرم

 تجزیه برای (2) آماری مدل از شدند. لیلتح و  تجزیه

  گرفت. قرار مورداستفاده آماری

(2)                                 Yij = μ + Ti + Rj + Eij  

 میانگین µ: مشاهدات، از هرکدام :Yij مدل این در

 آزمون انجام دور اثر Rj: تیمار، اثر Ti: ،آماری جامعه
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 آزمایشی. اشتباه Eij:  و )ران(

 تصحیح مدل، معادالت تمامی با ارتباط در

 و توکی آزمون از استفاده با مربعات حداقل میانگین

 احتمال سطح در PDIFF گزینه با ها میانگین مقایسه

 صورت به ها داده و گرفته انجام درصد 05/0 آماری

 در مربوطه استاندارد خطای و مربعات حداقل میانگین

 .شد گزارش ها جدول

 

 حثب و نتایج

 شیمیایی ترکیب

 بر مختلف های فرآوری اثر دهنده نشان 1 جدول

 ماده میزان است. سفید انگور تفاله شیمیایی ترکیب

 الیاف و خنثی شوینده در نامحلول الیاف خشک،

 مایکروویو فرآوری اثر در اسیدی شوینده در نامحلول

 و شاهد تیمار به نسبت (P˂05/0) داری معنی افزایش

 اثر در داشت. سفید انگور تفاله در دیگر تیمارهای

 مقدار در داری معنی تفاوت مختلف های فرآوری

 تیمار به نسبت اتری عصاره و خاکستر خام، پروتئین

 تفاله فرآوری اثر در همچنین نگردید. مشاهده شاهد

 داری معنی تفاوت اسیدیفایر و ها جاذب با سفید انگور

 شاهد تیمار به نسبت آن شیمیایی ترکیبات در

 ماده میزان افزایش که است شده گزارش نشد. مشاهده

 شدن خشک علت به مایکروویو تابی پرتو اثر در خشک

 است مایکروویو محفظه در آزمایشی مواد اولیه

(Asadnejad, 2015; Kadlec et al., 2002.) 

 و خام پروتئین مقدار در کاهش علت پژوهشگران

 الیاف -روتئینپ کمپلکس را سلولی دیواره در افزایش

 در حرارت از ناشی شیمیایی تغییرات اثر در ایجادشده

 ,Alajaji & El-Adawy) اند دانسته تابی پرتو اثر

2006; Bressani, 1993.) کاهش نیز تحقیق این در 

 سلولی دیواره افزایش و خام پروتئین میزان در عددی

 سایر با ایجادشده های کمپلکس از ناشی تواند می

 باشد. مایکروویو فرآوری اثر در یمیاییش ترکیبات

 آمینه اسیدهای بین ،عرضی اتصاالت تشکیل همچنین

 & Fakhouri) (میالرد واکنش) احیا قندهای و

Ramaswamy, 1993) باندهای) ها ینپروتئ بین یا و 

 ییرتغ و (Liardon & Hurrell, 1983) (پپتید و ایزو

 ،وویومایکر فرآوری طی در ها ینپروتئ دادن حالت

 افزایش و پروتئین عددی کاهش مسئول تواند یم

 نتایج با تطابق در باشد. تحقیق این در سلولی دیواره

 .Asadnejad et al تحقیق، این در شیمیایی ترکیبات

 تواند می تابی پرتو با فرآوری که کردند گزارش (2018)

 در نامحلول الیاف خشک، ماده دار معنی افزایش سبب

 در اسیدی شوینده در نامحلول الیاف و خنثی شوینده

  گردد. قرمز انگور تفاله

 

 مانده سم دیازینون در تفاله انگورسفید باقی

مانده  نتایج مربوط با تأثیر تیمارهای آزمایشی بر باقی

شده  نشان داده 2دیازینون در تفاله انگور در جدول 

مانده سم دیازینون در اثر استفاده از فرآوری  است. باقی

داری  ها و اسیدیفایر کاهش معنی یکروویو، جاذبما

(05/0˂P.نسبت به تیمار شاهد داشت ) 

 
 خشک( ماده )درصد سفید انگور تفاله شیمیایی ترکیبات و  )درصد( خشک ماده میزان بر آزمایشی تیمارهای اثر. 1 جدول

Table 1. The effect of experimental treatments on dry matter (%) and chemical composition of white grape pomace 

(% of DM) 

Item 

   Treatment   

SEM p- value  1 2 3 4 5 

DM  91.80b 94.30a 92.17b 92.14b 92.05b 0.47 0.018 

Crude protein  12.40 11.75 12.48 12.43 12.56 0.14 0.372 

Neutral detergent fiber  50.50b 52.85a 50.68b 50.54b 50.44b 0.25 0.033 

Acid detergent fiber  47.32b 49.20a 47.20b 47.43b 47.27b 0.30 0.013 

Ash  7.20 7.89 7.36 7.31 7.29 0.13 0.228 

Ether extract  5.62 5.74 5.48 5.50 5.59 0.10 0.861 

 مایکوفیکس بایندر توکسین با شده فرآوری انگور تفاله :3 مایکروویو پرتوتابی با شده فرآوری انگور تفاله :2 ;فرآوری بدون انگور تفاله شاهد، :1 شامل تیمارها

 بیواسید اسیدیفایر با شده فرآوری انگور تفاله :5 ;بیوتوکس بایندر توکسین با شده فرآوری انگور تفاله :4 ;پالس
 (.>P 05/0) باشند می دار معنی اختالف دارای غیرمشترک حروف با ردیف هر های انگینمی 

 Treatments included 1- control: unprocessed grape pomace 2- grape pomace processed with microwave irradiation 3- grape pomace processed with 

toxin binder Moycofix-Plus 4- grape pomace processed with toxin binder Bio-Tox 5- grape pomace processed with Bio-Acid 
Means within same row with different letters differ significantly (P<0.05). 
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 در انگور تفاله در مانده باقی دیازینون میزان بیشترین

 مشاهده کیلوگرم( در گرم میلی 86/3) شاهد تیمار

 کاهش بیشترین آزمایشی تیمارهای بین در گردید.

(05/0˂P) 57/0) بیوتوکس تیمار در دیازینون سم 

 با شده فرآوری انگور تفاله بود. کیلوگرم( در گرم میلی

 اسید  و پالس مایکوفیکس جاذب و ماکروویو تابی پرتو

 به را مانده باقی دیازینون سم میزان نیز اسید( )بیو آلی

 کیلوگرم در گرم میلی 98/0 و 42/1 ،27/2 به ترتیب

 سم از استفاده میزان طورکلی به (.P˂05/0) داد کاهش

 جایگزین وجود عدم دلیل به انگور های باغ در دیازینون

 دوره سم، پایداری گرفتن نادیده کش، آفت مناسب

 سموم از استفاده در کافی نظارت عدم و سموم ماندگاری

 در شناسی سم نتایج که است رشگست حال در ها باغ در

 است ادعا این بر دلیلی تحقیق این تنی برون آزمایش

(Pourmahmoud, 2018.) سم 1مجاز مانده باقی میزان 

 سازمان توصیه اساس بر انگور ازجمله ها میوه در دیازینون

 گرم میلی 5/0 (FDA) آمریکا متحده  ایاالت داروی و غذا

 باالی میزان دلیل به (.FAO, 2013) است کیلوگرم بر

 حاوی تیمار فقط انگور، تفاله در مانده باقی دیازینون سم

 میزان به را دیازینون سم توانست بیوتوکس جاذب

 در دیازینون سم بیشتر کاهش برساند. مجاز مانده باقی

 به مربوط تواند می بیوتوکس جاذب کننده دریافت تیمار

 بیوتوکس جاذب که طوری به باشد، جاذب این ساختار

 آثار تلفیق با آلی سموم جاذب یک عنوان به

 مخمر سلولی دیواره عصاره و ها سیلیکات

 وسیعی طیف جذب قابلیت سرویزیه( )ساکارومایسس

 پایه بر آلی بایندرهای توکسین داراست. را سموم از

 و 3 ،1 ساختار دارای مخمر( داخلی )دیواره بتاگلوکان

 بار بدون و غیرطبیعی های مولکول و گلوکان بتا 6 ،1

 توجه با ترکیبات این (.Moschini et al., 2008) است

 پیوندهای نیز و خود مانند فنر و مارپیچی ساختار به

 باالیی جذبی ظرفیت دارای واندروالسی و هیدروژنی

 (.Golghsem, 2017) هستند سموم با ترکیب برای

 از یکی عنوان به حرارت و تابی پرتو از استفاده

 و ها میوه در سموم میزان کاهش در مؤثر های روش

 ,Golgasem) است قرارگرفته موردمطالعه ها سبزی

                                                                               
1. Maximum Residue Limit 

2017; Sefidkar & Mazloomi, 2013; Bajwa &. 

Sandhu, 2011.) حاوی تیمار در دیازینون سم کاهش 

 سدیم بنتونیت وجود دلیل به تواند می پالس مایکوفیکس

 سموم شکاه در که باشد جاذب این ساختار در

 بنتونیت دارد. بسزایی تأثیر دیازینون ویژه به ارگانوفسفره

 سایر و دیازینون سم برای دهنده اتصال یک عنوان به

 متصل آن هب تواند می و کرده عمل ارگانوفسفره سموم

 ,.Azami et al) نماید جلوگیری سم گسترش از و شود

 دارای سدیم بنتونیت که است شده گزارش (.2017

 با پیوند با تواند می و بوده باال یونی بادلت ظرفیت

 واقع مؤثر ها آن مانده باقی کاهش در سموم های کاتیون

 اسید از ترکیبی از استفاده (.Kazemi et al., 2013) شود

 همراه به اسیدالکتیک و پروپیونیک اسید فرمیک،

 باعث پروپیونات آمونیوم و فرمات آمونیوم های نمک

 اسید بیو اسیدیفایر حاوی یمارت در دیازینون کاهش

 با اسید حاوی ترکیبات که است شده گزارش .گردید

 سرکوب را سموم برخی فعالیت و رشد بدن در توزیع

 ,Lukstadt) کنند می محدود را ها آن اثر توانایی و نموده

 از استفاده اثر در مانده باقی دیازینون کاهش نتایج (.2014

 شرایط در اسیدیفایر و ها جاذب مایکروویو، پرتوتابی

 همخوانی دیگر های پژوهش با تحقیق این در تنی برون

 (.Golghasem, 2017; Asadnejad, 2015) داشت

 

 حجم گاز تولیدی

های  میانگین حجم گاز تولیدی در اثر استفاده از روش

( افزایش P˂05/0)داری  صورت معنی مختلف فرآوری به

گاز با پیشرفت  و روند افزایش تولید (3یافت )جدول 

زمان انکوباسیون بیشتر نمایان شد. در بین تیمارهای 

، 48، 24آزمایشی بیشترین حجم گاز تولیدی در ساعات 

، 73/82، 64/75، 15/44به ترتیب  120و  96، 72

لیتر در تیمار بیوتوکس بود  میلی 53/89و  06/86

(05/0˂Pدر تیمار فرآوری .)  شده با پرتوتابی مایکروویو و

اسید حجم گاز  پالس و اسیدیفایر بیو ذب مایکوفیکسجا

افزایش  120و  96، 72، 48تولیدی در ساعات 

( نسبت به تیمار شاهد داشت. تولید P˂05/0داری ) معنی

( یا بخش قابل تخمیر در تیمارهای bگاز بخش )

( را نسبت به P˂05/0داری ) شده تفاوت معنی فرآوری

 گروه کنترل از خود نشان داد.
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 آزمایشی مختلف تیمارهای در دیازینون مانده باقی .2 جدول
Table 2. Diazinon residues in different experimental treatments 

p- value SEM 

Treatment  

Item 5 4 3 2 1  

  Pesticide residues in Feed   

<0.0001 0.39 0.98d 0.57e 1.42c 2.27b 3.86a  Diazinon (mg/kg) 

 مایکوفیکس بایندر توکسین با شده فرآوری انگور تفاله :3 مایکروویو پرتوتابی با شده فرآوری انگور تفاله :2 ;فرآوری بدون انگور تفاله شاهد، :1 شامل تیمارها

 بیواسید اسیدیفایر با شده فرآوری انگور تفاله :5 ;بیوتوکس بایندر توکسین با شده فرآوری انگور تفاله :4 ;پالس
 (.>P 05/0) باشند می دار معنی اختالف دارای غیرمشترک حروف با ردیف هر های میانگین 

Treatments included 1- control: unprocessed grape pomace 2- grape pomace processed with microwave irradiation 3- grape pomace processed with 

toxin binder Moycofix-Plus 4- grape pomace processed with toxin binder Bio-Tox 5- grape pomace processed with Bio-Acid 
Means within same row with different letters differ significantly (P<0.05). 

 

 گاز تولید میزان (P˂05/0) بیشترین که طوری به

 بیوتوکس جاذب حاوی تیمار در (b) بخش در

 قابل بخش در گاز تولید میزان کمترین بود. (05/95)

 بیشتر شد. مشاهده (73/53) شاهد تیمار در تخمیر

 محیط در ها میکروارگانیسم تخمیری فعالیت موارد

 شود، می گاز تولید به منجر کشت محیط یا و شکمبه

 جمعیت بر است ممکن ها کش آفت از برخی رو ازاین

 باعث نتیجه در که ندگذارب منفی اثر ها میکروارگانیسم

 برخی شد. خواهند کشت محیط در گاز تولید کاهش

 اثر ها کش آفت از بعضی که داده نشان مطالعات از

 ها میکروارگانیسم های آنزیم از برخی روی مهارکنندگی

 ها آن عملکرد کاهش باعث طریق این از که داشته

 سرنوشت اگرچه .(Kazemi et al, 2013) گردد می

 فعالیت تأثیر تحت نیز کشت، محیط در ها کش آفت

 برخی ولی ،گیرد می قرار آن در موجود های میکروب

 ها میکروارگانیسم توسط سهولت به ها کش آفت

 خود از شدن تجزیه مقابل در دیگر برخی و شده تجزیه

 این در (.Finlay et al., 1994) دهند می نشان مقاومت

 مانده باقی دیازینون سم باالی سطوح دلیل به تحقیق

 فعالیت از ممانعت سبب که شاهد گروه در

 برخی کردن خارج دسترس از و ها میکروارگانیسم

 گردد می ها آن به سم اتصال اثر در ها پروتئین

(Pourmahmoud, 2018،) از کمتر تولیدی گاز میزان 

 Asadnejad (2015) است. شده فرآوری تیمارهای

 پرتو وسیله به فیدس انگور تفاله فرآوری که کرد گزارش

 سلولی دیواره روی بر تأثیر دلیل به مایکروویو تابی

 آزمایشگاهی شرایط در گاز تولید افزایش موجب

 تأثیر تحت گاز تولید باالی  سرعت احتماالً گردد. می

 در سهولت به که گیرد می قرار هایی کربوهیدرات

 بنابراین گیرند، می قرار میکروبی جمعیت دسترس

 دسترس در و افزایش در تواند می یکروویوما فرآوری

 موجب و داشته مثبتی نقش محلول بخش قرارگرفتن

 نتایج گردد. آزمایشگاهی شرایط در گاز تولید افزایش

 اثر در گاز تولید حجم افزایش با رابطه در تحقیق این

 با مایکروویو فرآوری و مختلف های جاذب از استفاده

 همخوانی زمینه این در گرفته صورت دیگر های پژوهش

 ,.Golghasem, 2017; Varadyova et al) داشت

2003; Kazemi et al., 2017.) خصوص در اطالعات 

 ولی است، کم بسیار کشت محیط بر دیازینون تأثیر

 باعث سموم این وجود داد نشان اخیر آزمایش نتایج

 و شده آزمایشگاهی شرایط در گاز تولید فرآیند کاهش

 از با بیوتوکس جاذب ویژه به فرآوری مختلف های روش

 در گاز تولید میزان سموم، میزان کاهش یا و بردن بین

 داد. افزایش را تخمیر بهبود اثر

 

 24اسیدهای چرب فرار تولیدی مایع شکمبه پس از 

 تنی ساعت انکوباسیون برون

نتایج مربوط به الگوی اسیدهای چرب فرار تولیدی، 

 4آزمایشی در جدول  تحت تأثیر تیمارهای مختلف

شده است. غلظت کل اسیدهای چرب فرار  نشان داده

در تیمار فرآوری شده با پرتو تابی مایکروویو و 

های مختلف سموم نسبت به تیمار شاهد  جاذب

بیشترین میزان اسیدهای  (.P˂05/0افزایش یافت )

حاوی جاذب بیوتوکس  4چرب فرار مربوط به تیمار 

تر( بود. میزان استات در تمام میلی مول در لی 35/50)

تیمارهای فرآوری شده نسبت به گروه شاهد کاهش 

یافت، اما میزان پروپیونات نسبت به تیمار شاهد بیشتر 

همچنین بیشترین میزان پروپیونات  (.P˂05/0بود )
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در تیمارهای حاوی جاذب سموم و اسیدیفایر مشاهده 

ی حاوی شد. میزان بوتیرات و ایزوبوتیرات در تیمارها

جاذب سموم و اسیدیفایر نسبت به تیمار شاهد و 

(. در مورد سایر P˂05/0مایکروویو کاهش یافت )

داری نسبت به تیمار  اسیدهای چرب فرار اختالف معنی

شاهد مشاهده نگردید. نتایج این بخش مؤید تأثیر مثبت 

های مختلف سموم  خصوص جاذب مایکروویو و به

اثر کاهش میزان سم برافزایش قابلیت تخمیر در 

شده است که  گزارش .دیازینون در تفاله انگور است

ای  یاخته های سموم با کاهش عددی جمعیت تک جاذب

سبب افزایش غلظت اسیدهای چرب فرار و نسبت موالر 

(. pourmahmoud et al., 2019aپروپیونات شده است )

که بوتیرات و استات محصول نهایی تخمیر  ازآنجایی

ای است، در این تحقیق نیز با  یاخته یت تکتوسط جمع

ای نسبت به تیمار شاهد  یاخته کاهش عددی جمعیت تک

های مختلف مشاهده  کاهش استات و بوتیرات در فرآوری

های ثانویه انگور )تانن و  شد. همچنین از اثرات متابولیت

توان به کاهش استات و افزایش پروپیونات و  ساپونین( می

به پروپیونات اشاره کرد  کاهش نسبت استات

(Abarghuei & Rouzbehan, 2013 نتایج این تحقیق .)

 ,.Kiyothong et alهای دیگر همخوانی داشت ) با پژوهش

2012; Golghasem, 2017.) 
 

 مختلف های زمان در سفید انگور تفاله تولید گاز ضرایب و تجمعی تولیدی گاز حجم بر آزمایشی تیمارهای تأثیر .3 جدول

 خشک( ماده گرم میلی 500 یازا به لیتر میلی)

Table 3. Effect of experimental treatments on the volume of gas formation and the gas production coefficients of 

white grape pomace at different times (mL per 500 mg of dry matter) 

Incubation times 

  Treatment   

SEM 1 2 3 4 5 

2 4.33 5.49 6.54 6.02 5.46 3.09 

4 9.67 10.80 11.51 12.78 9.45 3.09 
6 10.90 14.34 15.27 16.85 12.77 3.09 

8 13.62 17.66 19.19 21.73 15.94 3.09 

10 15.92 19.30 21.09 23.46 17.87 3.09 
12 16.27 19.85 22.77 25.65 19.02 3.09 

24 26.79c 34.39bc 37.08ab 44.15a 34.95bc 3.09 

48 38.87c 51.93b 56.04ab 64.75a 54.13b 3.09 
72 47.65c 63.17b 68.41b 82.73a 63.36b 3.09 

96 49.18c 66.20b 71.36b 86.06a 65.41b 3.09 

120 50.76c 68.20b 72.36b 89.53a 68.20b 3.09 

Parameters       

b 53.73c 72.02b 76.58b 92.05a 71.11b 3.23 

c 0.026 0.027 0.027 0.026 0.028 0.001 

  مایکوفیکس بایندر توکسین با شده فرآوری انگور تفاله :3 ;مایکروویو پرتوتابی با شده فرآوری انگور تفاله :2 ;فرآوری بدون انگور تفاله شاهد، :1 شامل تیمارها

 بیواسید اسیدیفایر با شده فرآوری انگور تفاله :5 ;سبیوتوک بایندر توکسین با شده فرآوری انگور تفاله :4 ;پالس
 (.>P 05/0) باشند می دار معنی اختالف دارای غیرمشترک حروف با ردیف هر های میانگین 

 Treatments included 1- control: unprocessed grape pomace 2- grape pomace processed with microwave irradiation 3- grape pomace processed with 

toxin binder Moycofix-Plus 4- grape pomace processed with toxin binder Bio-Tox 5- grape pomace processed with Bio-Acid. 
Means within same row with different letters differ significantly (P<0.05). 

 
 ساعت انکوباسیون 24 تنی در دهای چرب فرار تولیدی در محیط برون. تأثیر تیمارهای آزمایشی بر الگوی اسی4جدول 

Table 4. Effects of experimental treatments on volatile fatty acid (VFA) profile after 24 hours of in vitro incubation 

Item 

 Treatment 

SEM P-value  1 2 3 4 5 

Total VFA (m mol/lit)  46.14d 47.84c 49.23b 50.35a 48.81b 0.49 0.002 

Acetate (%)  59.35a 58.04b 57.83b 57.55b 57.79b 0.23 0.040 

Propionate (%)  17.66c 19.21b 20.76a 20.88a 20.41a 0.42 0.003 
Isobutyrate (%)  2.42a 2.27a 1.82b 1.75b 1.93b 0.10 0.001 

Butyrate (%)  16.52a 15.88a 14.21b 14.05b 14.36b 0.34 0.030 

Isovalerate (%)  1.71 1.67 1.46 1.60 1.68 0.14 0.910 
Valerate (%)  3.02 2.91 2.82 2.60 2.42 0.15 0.830 

سین بایندر مایکوفیکس : تفاله انگور فرآوری شده با توک3: تفاله انگور فرآوری شده با پرتوتابی مایکروویو 2 ;: شاهد، تفاله انگور بدون فرآوری1تیمارها شامل 

 : تفاله انگور فرآوری شده با اسیدیفایر بیواسید5 ;: تفاله انگور فرآوری شده با توکسین بایندر بیوتوکس4 ;پالس
 (.>P 05/0باشند ) دار می های هر ردیف با حروف غیرمشترک دارای اختالف معنی میانگین 

 Treatments included 1- control: unprocessed grape pomace 2- grape pomace processed with microwave irradiation 3- grape pomace processed with 

toxin binder Moycofix-Plus 4- grape pomace processed with toxin binder Bio-Tox 5- grape pomace processed with Bio-Acid. 
Means within same row with different letters differ significantly (P<0.05). 

 

 

 

 

 



 ... بر سموم جاذب یها یافزودن و ویکروویما یتاب پرتو ییکارا یابیارزپورمحمود و همکاران:  46

 
 

 

 ای شکمبه های فراسنجه و متان تولید میزان

 های فراسنجه و متان تولید میزان به مربوط های داده

 متان تولید است. شده گزارش 5 جدول در ای شکمبه

 داری معنی افزایش مختلف های فرآوری تأثیر تحت

(05/0˂P) یشترینب داد. نشان شاهد گروه به نسبت 

 جاذب حاوی تیمارهای در متان میزان

 و 37/33 ترتیب به بیوتوکس و پالس مایکوفیکس

 بود خشک( ماده گرم 500 در لیتر )میلی 81/33

(05/0˂P.) صورت به ها یاخته تک که است شده گزارش 

 آوردن فراهم طریق از متان گاز تولید در غیرمستقیم

 Finlay et) ددار نقش متانوژنز  باکتری برای هیدروژن

al., 1994به منجر تواند می ها یاخته تک مهار بنابراین (؛ 

 در متان مقدار افزایش گردد. متان گاز تولید کاهش

 در متراکم های تانن کاهش به توان می را حاضر تحقیق

 مایکروویو تابی پرتو با تفاله فرآوری دلیل به انگور تفاله

 تبع به و ینوندیاز سم کاهش در ها جاذب مثبت تأثیر و

 جمعیت تخمیر، قابلیت بر ها آن منفی آثار کاهش آن

 حاضر تحقیق در داد. نسبت ها متانوژن و ای یاخته تک

 مشاهده ای یاخته تک جمعیت در عددی کاهش نیز

 با نبود. دار معنی آماری ازلحاظ تفاوت این ولی شد،

 و مختلف های فرآوری اثر در گاز تولید افزایش به توجه

 فرار، چرب اسیدهای کل غلظت زمان هم یشافزا

 افزایش به توان می را متان تولید در افزایش از بخشی

  داد. نسبت مغذی مواد سایر و الیاف هضم قابلیت

pH داری معنی طور به 5 تیمار (05/0˂P) نسبت 

 )بیو آلی اسید از 5 تیمار در .بود کمتر تیمارها سایر به

 دارای که شد استفاده اسیدیفایر یک عنوان به اسید(

 ترکیب با آن های نمک و آلی اسیدهای برخی

 و اسیدالکتیک و پروپیونیک اسید اسیدفرمیک،

  است پروپیونات آمونیوم و فرمات آمونیوم های نمک

((Lukstadt, 2014، کاهش احتماالً لذا pH این در 

 ترکیب در موجود اسیدهای برخی وجود دلیل به تیمار

 افزودن که کرد گزارش Varadyova (2003). است آن

 را شکمبه pH نشخوارکنندگان جیره به بنتونیت

 گردد. می ای شکمبه تخمیر بهبود سبب و کرده کنترل

 برخی نتایج با مختلف های فرآوری اثر در pH تغییرات

 ;Azami et al., 2017) داشت همخوانی محققان

Kazemi, 2012.) تحت شکمبه ای یاخته تک جمعیت 

 نگرفت. قرار آزمایشی مختلف تیمارهای تأثیر

 (P˂05/0) دار معنی افزایش سبب مختلف های فرآوری

 انکوباسیون ساعت 24 از بعد خشک ماده هضم قابلیت

 هضم قابلیت میزان بیشترین شد. تنی برون شرایط در

 (75/39) بیوتوکس جاذب حاوی تیمار در خشک ماده

 افزایش اب هضم قابلیت افزایش این (.P˂05/0) بود

 فرار چرب اسیدهای تولید مقادیر و گاز تولید پتانسیل

 مثبت نقش نشانگر تواند می و داشته مثبتی همبستگی

 سم منفی آثار بردن بین از در مختلف های فرآوری

 هضم قابلیت افزایش و انگور تفاله تانن و دیازینون

 باشد خوراک الیاف به دسترسی افزایش واسطه به

(Menke and Steingass, 1988.) بر که ای مطالعه در 

 گرفت انجام تنی برون شرایط در مختلف سموم روی

 هضم قابلیت کاهش سبب سموم این که شد گزارش

 (.Schwartz et al., 1973) گردند می خشک ماده

Kazemi et al. (2012) دیازینون سم که کردند گزارش 

 ماده هضم قابلیت کاهش سبب تنی برون شرایط در

 گردد.می خشک

 
 انکوباسیون ساعت 24 مدت در تخمیری های فراسنجه بر آزمایشی تیمارهای اثر .5 جدول

Table 5. Effects of experimental treatments on fermentation parameters after 24 hours of incubation  

Fermentation Parameters 

Treatment 

SEM P-value 1 2 3 4 5 

Methane (ml/500 mg DM) 29.19c 32.43b 33.37a 33.81a 33.07ab 0.55 0.001 

pH 6.90a 6.89a 6.86a 6.86a 6.67b 0.03 0.013 
protozoa population (×105/ml) 12.50 12.09 11.46 11.15 11.43 0.27 0.58 

DM Digestibility (%) 36.17c 37.40b 37.83b 39.75a 37.71b 0.40 0.003 

 مایکوفیکس بایندر توکسین با شده فرآوری انگور تفاله :3 مایکروویو پرتوتابی با شده فرآوری انگور تفاله :2 ;فرآوری بدون انگور تفاله شاهد، :1 شامل تیمارها

 بیواسید اسیدیفایر با شده فرآوری انگور تفاله :5 ;بیوتوکس بایندر توکسین با شده فرآوری انگور تفاله :4 ;پالس
 (.>P 05/0) باشند می دار معنی اختالف دارای غیرمشترک حروف با ردیف هر ایه میانگین 

 Treatments included 1- control: unprocessed grape pomace 2- grape pomace processed with microwave irradiation 3- grape pomace processed with 

toxin binder Moycofix-Plus 4- grape pomace processed with toxin binder Bio-Tox 5- grape pomace processed with Bio-Acid 
Means within same row with different letters differ significantly (P<0.05). 
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 کلی گیری نتیجه

 مختلف های جاذب و مایکروویو تابی پرتو از استفاده

 مانده باقی ازینوندی سم دار معنی کاهش باعث سموم

 بهبود سبب مختلف های فرآوری گردید. انگور تفاله در

 تحقیق این در موردبررسی ای شکمبه های فراسنجه

 مطالعه این از حاصل های یافته به توجه با و شدند

 بیوتوکس جاذب که کرد گیری نتیجه چنین توان می

  داشت. را تأثیرگذاری بیشترین
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