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  چکیده
گرم ماده گرم در کیلومیلی 150و  100، 50 (اسانس گیاهان نعناع و رازیانه در سه مقدار  هدف از تحقیق حاضر بررسی اثرات افزودن

علوفه ذرت پس از تلقیح، در . هاي تولید گاز سیالژ ذرت در شرایط برون تنی بودترکیب شیمیایی و فراسنجهبر ) خشک سیالژ 
بطور  150و رازیانه  100، رازیانه 150استفاده از نعناع . سیلو شد) تکرار در هر تیمار 3(  روز 256در سیلوهاي کوچک آزمایشگاهی 

نسبت به تیمار  داريبطور معنی 150ه خشک تیمار نعناع مقدار ماد. سیالژ ذرت را در مقایسه با تیمار شاهد کاهش داد pHمعنی داري 
، رازیانه 150تلقیح سیالژ ذرت با نعناع . کاهش پیدا کرد 150یواره سلولی در تیمار نعناع با این حال مقدار د. شاهد افزایش پیدا کرد

همچنین تلقیح اسانس رازیانه در هر سه غلظت مختلف و نعناع . داري افزایش دادمقدار پروتئین خام را بطور معنی 150و رازیانه  100
به سیالژ ذرت  150و رازیانه  150افزودن تیمارهاي نعناع . را کاهش دادند بطور معنی داري مقدار نیتروژن آمونیاکی سیالژ ذرت 150

، اسانس هاي مورد استفاده )c(رابطه با ثابت نرخ تولید گازدر . شد) b(باعث کاهش معنی دار فراسنجه تولید گاز از بخش قابل تخمیر
توانسته است بخوبی  150رازیانه  و 100، رازیانه 150تیمارهاي نعناع رسد به نظر می .نداشتند  ثابت نرخ تولید گاز اثر معنی داري بر

 .ز مواد مغذي در طی فرایند تخمیر سیلو کردن محافظت کندا

  .نعناع -سیالژ ذرت-رازیانه-تولید گاز: کلمات کلیدي

  مقدمه
 ) استیک اسید و الکتیک اسید عمدتاً(اسید گیاه به در موجود قندهاي طبیعی تخمیر به بستگی سیلو صورت به هاعلوفه ذخیرهکیفیت 
آروماتیک هستند که از مواد  هايهاي گیاهی روغناسانس. )15( دارد هوازيبی شرایط در اسید الکتیک کننده تولید هايباکتري توسط

( تهاي ضد میکروبی را دارند یآنها طیف وسیعی از فعال .شوند گیاهی از طریق فشار، تخمیر و یا معموال از روش تقطیر استخراج می
 هايباکتري گروهکاهش در فعالیت باکتري پروتال از ) 11(فرم و همکاران  .استفاده از آنها تشدید یافته است تمایل بهو ) 7و2

 برها بطور مستقیم اگرچه تا به امروز اسانس. مشاهده نمودند از عصاره سیر در زمان استفادهپروتئولیتیک در سیستم کشت شکمبه اي 
هاي  میکروبجمعیت علوفه ذرت مورد مطالعه قرار نگرفتند، ولی ممکن است آنها پتانسیل تغییر کیفیت سیالژ را از طریق اثر بر 

با این حال هدف از این مطالعه بررسی اثر مقادیر مختلف اسانس گیاهان نعناع و رازیانه بر ترکیب  .مرتبط با این فرایند داشته باشند
  .هاي تولید گاز سیالژ ذرت در شرایط برون تنی بودشیمیایی و فراسنجه

 ها مواد و روش

پس از افزودن مقـادیر  . متري خرد گردیدسانتی 5تا  3قطعات  به برداشت و خمیري شیري مرحله در ذرت کامل گیاه آزمایش این در
 .سیلوها بازشد 256 انجام و بعد از) کیلو گرم 2( هاي گیاهی به علوفه ذرت، عمل سیلو کردن در کیسه هاي پالستیکی مختلف اسانس

 v/v5/0(  اتانول آبـی حـل شـد   ) به ازاي هر کیلوگرم علوفه تازه سیالژ(  میلی لیتر 56/5هاي گیاهی در مقدار اسانسمقادیرهریک از 
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تیمـار در   7بنـابراین  . شد به تیمار شاهد نیز معادل با هریک از تیمار ها اتانول آبی اضافه ).8( شدو روي علوفه اسپري  )اتانول و آب
آزمایشی شامل ماده خشک، ماده آلی، پروتئین خام،  سیالژهايترکیب شیمیایی . تکرار قرار داده شد 3نظر گرفته شد و براي هر تیمار 

بر اساس دیواره سلولی بدون همی سلولز و دیواره سلولی . اندازه گیري شد) AOAC )1چربی خام و خاکستر خام مطابق با روشهاي 
نیتروژن آمونیاکی . تعیین شد metrom 691سنج  pHآزمایشی با استفاده از  سیالژهاي pHمقدار .تعیین شدند) 26( روش ون سوست

) 20(مطابق با روش ارائه شده توسط منک و استینگاس تولید گاز در شرایط آزمایشگاهی. گیري شداستفاده از دستگاه کجدال اندازه با
پـس از   ساعت 96و  72، 48، 24، 12، 8، 4، 2گیري  فشار گاز تولیدي در زمان هاي گاز تولیدي با اندازه حجم و نرخ. انجام گرفت
مورد تجزیه و تحلیـل   SASزار داده هاي جمع آوري شده در قالب طرح کامال تصادفی و با استفاده از نرم اف. محاسبه شدانکوباسیون 
بدسـت   SASبا استفاده از نرم افزار P=b (1-e-ct) له داده هاي مربوط به تولید تجمعی گاز یر حسب زمان بر اساس معاد. قرار گرفت

 .شد استفاده خطا 05/0  سطح دانت در آزمون از تیمارها میانگین مقایسه براي. آمد

  نتایج و بحث 
نسبت به   pHدار باعث کاهش معنی 150و رازیانه  100، رازیانه 150تیمارهاي نعناع  نشان دادند که 1موجود در جدول  هايداده

گزارش کردند که فلفل رشد و تولید اسید الکتیک از الکتو باسیلوس پالنتروم ) 17(کیوانس و همکاران  ).>05/0P( تیمار شاهد شدند
دار دیواره سلولی و افزایش معنی دار مقدار ماده خشک سیالژ ذرت در مقایسه با باعث کاهش معنی 150تیمار نعناع . را تحریک کرد
  ). >05/0P( تیمار شاهد شد

  )درصد( روز سیلو کردن 256اثر مقادیر مختلف اسانس گیاهان آویشن، نعناع و رازیانه بر ترکیب شیمیایی  سیالژ ذرت پس از  -1جدول 
هاي مولفه

  شیمیاي
      رازیانه    نعناع      

  1SEM  150  100  50  150  100  50  شاهد
pH  77/3      76/3  76/3  006/0    68/3٭  73/3٭  76/3    69/3٭  

2DM  13/23      49/23  02/25  98/0    05/26  34/25  82/24    61/28٭  
3NDF  67/63      20/61  75/63  19/1    50/62  11/60  01/63    57/57٭  
4ADF  64/39      73/41  65/37  69/41    08/38  60/41  63/39    31/1  
5ASH  62/20      14/20  35/17  59/20    12/21  62/19  71/18    74/1  

6OM  38/79      85/79  65/82  40/79    88/78  37/80  29/81    74/1  
7CP  90/6      04/7  03/7  04/0    25/7٭  23/7٭  06/7    18/7٭  

8NH3-N 010/1      935/0  908/0  02/0    716/0٭  759/0٭  848/0٭    784/0٭  
9EE  340/1      250/1  330/1  305/1    220/1  355/1  375/1    04/0  

 -6خاکستر خـام ،  = 5الیاف نامحلول در شوینده اسیدي،  -4الیاف نامحلول در شوینده خنثی، = 3ماده خشک،  -2میانگین خطاي استاندارد، = 1
ستاره دار با شاهد اخـتالف   در هر ردیف میانگین هاي.  خامچربی  -9، )میلی گرم بر دسی لیتر(نیتروژن آمونیاکی= 8پروتئین خام،  -7ماده آلی، 

  ).>05/0P(دار دارندمعنی

هاي فیبرولیتیکی جزئی همی سلولز یا فعالیت باکتريرا می توان بدلیل هیدرولیز شدن  150کاهش در مقدار دیواره سلولی تیمار نعناع 
بطور معنی داري مقدار پروتئین سیالژ ذرت را نسبت به تیمار  150رازیانه و  100، رازیانه 150همچنین تیمارهاي نعناع  .آن دانست
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آمونیاکی سیالژ  باعث کاهش نیتروژن 150و رازیانه  100، رازیانه 50، رازیانه 150تیمارهاي نعناع ). >05/0P( شاهد افزایش دادند
خام و دیواره سلولی بدون همی سلولز سیالژ ذرت بین ماده آلی، خاکستر خام، چربی ). >05/0P( ذرت نسبت به تیمار شاهد شدند

گزارش کردند که افزودن اسانس دارچین و میخک می تواند با پروتئین ها )27(ونداکون و ساکاگوچی . داري مشاهده نشدتفاوت معنی
هاي گیاهی و موننزین با اسانس. را متوقف کند)تجزیه کننده پروتئین(  پیوند ایجاد کند و فعالیت آنزیمی باکتري انتروباکترآئوروژینوس

هاي گیاهی داراي اسانس). 23( اثرات ممانعت کننده بر پرتئولیز و دي آمیناسیون، غلظت نیتروژن آمونیاکی را در شکمبه کاهش دادند
جود در جدول ي موهاداده ).14(باشند ها میلی از طریق دناتوره کردن پروتئینپتانسیل انعقاد بعضی از مواد تشکیل دهنده دیواره سلو

مقدار تولید گاز از بخش قابل تخمیر سیالژ ذرت را در مقایسه با تیمار شاهد  150و رازیانه  150هاي نعناع نشان داد که اسانس 2
گزارش کردند که ) 12( فراسر و همکاران نرخ ثابت تولید گاز سیالژ ذرت تحت تاثیر تیمارهاي مختلف قرار نگرفت،. کاهش دادند

گزارش کردند که ) 4(باسکت و همکاران . دهدساعت انکوباسیون را کاهش می 24از اسانس دارچین میزان گاز تولیدي در  استفاده
 .دهدانکوباسیون تولید گاز را کاهش میساعت  17استفاده از روغن سیر در 
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Abstract 
This study was conducted to the effects of Peppermint and Fennel essential oils (50, 100, and 150 mg of 
essential oil per kg of dry matter silage) on chemical composition and gas production parameters of corn 
silage. Corn after inoculation In small laboratory silos Ensiled in 256 days(Three replicated for each 
treatment). Using Peppermint 150, Fennel 100 and fennel 150 decreased significantly corn silage pH in 
comparison with control. The DM treatment Peppermint 150 increased significantly compared to the control 
treatment. However, the cell wall reduced in the treated Peppermint 150. Corn silage inoculated with 
Peppermint 150, Fennel 100 and fennel 150 increased Crude protein content significantly. Also Inoculation 
Fennel essential oil at three different concentrations and peppermint 150  decreased  the amount of ammonia 
nitrogen in corn silage significantly. Add treatments Peppermint 150 and fennel 150 of corn silage decreased 
gas production parameters of the fermentable part significantly. Used of essential oils had no significant 
effect on the gas production rate constant corn silage. Appears Peppermint 150, Fennel 100 and fennel 150 
treatments protect of the nutrients in the silage fermentation process. 
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