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 :چكيده

از هر كدام از دو گياه دارویي شامل ( درصد ماده خشك كنسانتره05و  01، 5)مقداردر این مطالعه ی برون تني، اثر سه 

% 01جيره ای مخلوط از . تخمير شكمبه مورد بررسي قرار گرفت فراسنجه هایبر ( 5E،01E،05E)اكاليپتوسو ( 5G،01G،05G)سير

، 08، 60، 20، 00، 8، 0، 0، 2گاز توليدی در ساعت های . مورد استفاده قرار گرفت خوراک پایهكنسانتره به عنوان % 01علوفه و 

اكاليپتوس بر ميزان توليد گاز در نتایج این مطالعه نشان داد كه كاربرد گياهان سير و . ساعت مورد بررسي قرار گرفت 60و  22

 20افزودن تك تك سطوح مختلف گياهان دارویي باعث افزایش معني دار ميزان گاز توليد در . شرایط برون تني تاثير گذار است

درصد گاز متان نسبت به كل گاز توليدی در تيمارهای حاوی سطوح (. >10/1p. )ساعت نسبت به تيمار شاهد گردیده است

به طوری كه درصد این كاهش نسبت به خوراک پایه در برخي از تيمارها به بيش از . اهان دارویي كاهش یافته استمختلف گي

نيز در تيمارهای گياه دارویي در مقایسه با تيمار شاهد  60شكمبه در ساعت  pHميزان (. E15 و E10)درصد رسيده است01

پذیری  تخميراز انجایي كه ميزان گاز توليد شده با  .مقداری كاهش نشان داد هر چند این تفاوت به لحاظ آماری معني دار نبود

بنابراین افزایش . ان گاز توليد شده نيز بيشتر استپذیری بيشتر باشد ميز تخميرمواد خوراكي رابطه مستقيم دارد و هرچقدر ميزان 

مختلف گياهان دارویي مي تواند نشان دهنده بهبود گوارش پذیری مواد خوراكي  مقادیرميزان گاز توليد شده در تيمارها با افزودن 

 .با افزودن این تركيبات باشد
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 تخمير شكمبه، سير، اكاليپتوس، شرایط برون تني :واژگان كليدی

 همقدم

 نيازمندتغذیه نشخواركنندگان در شرایط فعلي و به صورت سيستم های متراكم برای توليد گوشت و محصوالت لبني، 

 به این ترتيب این حيوانات به جيره غني از نشاسته و اند،تامين سطوح باالیي از انرژی و پروتئين در جيره 

بنابراین هر گونه . این مواد مغذی به سرعت در شكمبه تخمير شده و توليد گاز مي كنند .پروتئين با كيفيت باال در جيره وابسته اند

شكمبه شامل دی اكسيد  در توليد شده گاز حجم بيشتر. تالش جهت بهبود بازدهي خوراک مي تواند بر این صنعت تاثير گذار باشد

درصد از انرژی 05تا  2دگان مسئول هدر روی متان توليدی توسط نشخواركنن(. Dehority, 2003)كربن و متان مي باشد

كاهش توليد متان مي تواند عملكرد این . این حيوان بوده و همچنين اثرات مهمي  در تشكيل گازهای گلخانه ای دارند متابوليسمي

ف دارویي از جمله نعناع مطالعات زیادی كه با استفاده از گياهان مختل .ا كاهش دهدحيوانات را بهبود داده و اثرات گلخانه ای آنها ر

و ( Castillejos et al, 2008)، آویشن(Sallam et al, 2010)، اكاليپتوس(Agarwal et al, 2009)فلفلي

صورت گرفته است نشان داده است كه افزودن این تركيبات تخمير ميكروبي شكمبه را از طریق ( Fraster et al, 2007)دارچين

كاهش غلظت آمونياک به واسطه تاثير آنها بر باكتری های توليد كننده آمونياک و در نتيجه كاهش دآميناسيون اسيدهای آمينه، 

 ,Soltan et al, 2011; Sallam et al)هبود مي دهندب SCFAكاهش تجمع متان، تعداد تك یاخته ها و تغيير نسبت مولي 

این تركيبات  به علت دارا بودن . ضد باكتریایي و ضد قارچي آنها مي باشد خاصيتگياهي فعال مهمترین اثر تركيبات (. 2012

شای سلولي خاصيت چربي دوستي با اتصال مستقيم به غشای سلول باكتری و یا غير مستقيم با صدمه زدن به پروتئين های غ

لذا (. Burt, 2004)موجب تخریب غشای پالسمایي باكتری شده و با تغيير سياليت غشای پالسمایي موجب تجزیه سلول مي شوند

 .هدف از آزمایش حاضر تعيين بهترین سطح گياهان مختلف برای انجام آزمایشات تخمير در شرایط برون تني بود

 مواد و روش ها

و ( 5G،01G،05G)از هر كدام از دو گياه دارویي شامل سير( صد ماده خشك كنسانترهدر05و  01، 5)مقداراثر سه 

توليد گاز در شرایط آزمایشگاهي با استفاده از  .تخمير شكمبه مورد بررسي قرار گرفت فراسنجه هایبر ( 5E،01E،05E)اكاليپتوس

و مایع شكمبه صاف شده به  (0682)استينگاسبق با روش منك و فشارسنج و بطری های شيشه ای محتوی بزاق مصنوعي مطا

همچنين به . ميلي گرم ماده خشك از نمونه آسياب شده با چهار تكرار انجام گرفت 211ميلي ليتر ، و  61، به مقدار 0به  2نسبت 

.  نظر گرفته شد تكرار مایع شكمبه به عنوان بلنك در 5منظور تصحيح ميزان گاز توليد شده توسط ذرات باقيمانده در مایع شكمبه 

بين )راس گاو فيستوله شده هلشتاین به طور تقریبي در یك زمان مشخص  سهبرای انجام این آزمایش مایع شكمبه مورد نياز از  

مطابق نيازهای گاو شيری )علوفه  -كنسانتره 01به  01خوراک پایه مورد استفاده شامل جيره . شدجمع آوری ( 6و  8ساعت های 

درجه سانتيگراد مورد  66دقيقه در دمای  61، به مدت شده و به آزمایشگاه منتقل شدمایع شكمبه با چهار الیه صاف . بود (پرتوليد

 شرایط از جهت اطمينان. شوندتا توليد گاز صورت گرفته و ذرات درشت در قسمت باالیي فالسك ها شناور  گرفتانكوباسيون قرار 



 
 66حمام آب گرم  در انكوباسيون جهت استفاده از قبل و شد تزریق آن به كسيد كربنا دی گاز شده صاف شكمبه مایع هوازی بي

در نهایت درب شيشه ها با استفاده از درپوش الستيكي و پوشش آلومينيومي به طور كامل بسته . شدنددرجه سانتي گراد نگهداری 

 60و  22، 08، 20، 00، 8، 0، 0، 2ده در زمان های درجه قرار گرفتند فشار گاز توليد ش 66شدند و در حمام بن ماری با دمای 

تجزیه و تحليل داده های . ه گيری شده محاسبه گردیدساعت ثبت شدند و حجم گاز توليد شده در هر زمان بر اساس فشار انداز

ميلي ليتر گاز توليد  Pدر این رابطه . انجام خواهد گرفت P = b (1-e-ct)(  0626)مكدونالد  -با كمك معادله ارسكوف توليد گاز

 c، (ميلي ليتر)توليد گاز از بخش توليد گاز b، (ميلي ليتر در گرم ماده خشك)شده به ازای هر گرم ماده آلي انكوباسيون شده

آرمایش از هركدام از تيمارها دو تكرار به منظور اندازه  20در ساعت  .در نظر گرفته خواهد شد( ساعت)tسرعت توليد گاز در زمان 

 .مورد آناليز قرار گرفتند و حجم متان توليدی با استفاده از فرمول زیر محاسبه گردیدی ميزان متان توليدی يرگ

 درصد متان در نمونه× كل گاز توليدی  =(ml)متان توليدی

 .محاسبه گردیددر نهایت ميزان تغيير در حجم متان توليد در تيمار های مختلف نسبت به تيمار شاهد با استفاده از رابطه زیر 

متان توليد شده در اثر افزودن گياه دارویي متان توليد شده در گروه بدون افزودن گياه دارویي شاهد  

متان توليد شده در گروه بدون افزودن گياه دارویي شاهد 
     

اختالف تيمارها در سطح . آناليز شدند SAS 9.1نرم افزار آماری  GLMرویه  از استفاده با تصادفي كامال طرح قالب در نتایج

 .مدل آماری مورد استفاده در این طرح به صورت زیر بود .مورد بررسي قرار گرفتند د با استفاده از روش دانكندرص 5احتمال 

Yij=μ+Di+eij 

 .خطای آزمایشي است eijاثر سطوح گياهان و  Diميانگين هر فراسنجه، : µمشاهده، Yijدر این مدل 

 نتایج و بحث

در تمامي سطوح آزمایش  .نتایج تيمارهای آزمایشي بر روند توليد گاز سطوح مختلف گياهي در آزمایش را  نشان مي دهد  0شكل

در مقایسه سطوح مختلف تيمارها با هم (. >10/1p)ميزان گاز توليد شده در مقایسه با كنترل به طور معني داری افزایش یافت

پذیری  تخميرنشان دادند كه ميزان گاز توليد شده با  (0682 )منك و استينگاس. گردید مشاهده G10 بيشترین توليد گاز در تيمار

بنابراین افزایش . پذیری بيشتر باشد ميزان گاز توليد شده نيز بيشتر است تخميرمواد خوراكي رابطه مستقيم دارد و هرچقدر ميزان 

ميزان گاز توليد شده در تيمارها با افزودن سطوح مختلف گياهان دارویي مي تواند نشان دهنده بهبود گوارش پذیری مواد خوراكي 

  .با افزودن این تركيبات باشد



 

 

 ساعت انكوباسيون 60بر توليد گاز بعد از  سير و اكاليپتوسمختلف اثرسطوح :0شكل

در سطوح پایين باعث افزایش توليد گاز گردیدند هرچند كه با س توپتفاوت گياهان دارویي سير و اكاليمقدارهای م اثربه طور كلي 

سطوح تيمارها مي این اثر كاهشي در صورت افزودن . افزایش درصد تيمارها در جيره ميزان گاز توليد شده شروع به كاهش نمود

كنگ مون و همكاران، )تواند به علت فعاليت ضد باكتریایي تركيبات موجود در این گياهان بر ميكروارگانيسم های شكمبه باشد

نيز با آزمایش برون تني نشان دادند كه افزودن گياهان و عصاره های آنها توليد گاز در شرایط ( 2110)پاترا و همكاران(. 2101

 .ا افزایش مي دهندآزمایشگاهي ر

مختلف گياهان دارویي بر توليد گاز  و متان  مقادیرسوبسترای با افزودن گياهان دارویي سير و اكاليپتوس ساعته  20اثرانكوباسيون 

 مختلف گياهان دارویي مقادیركه مشاهده مي شود افزودن  همانطور. آورده شده است 0در جدول و تغييرات آنها نسبت به شاهد 

مشاهدات نشان داد  .ساعت نسبت به تيمار شاهد گردیده است 20باعث افزایش معني دار ميزان گاز توليدی در  اكاليپتوسسير و 

به طوری كه درصد . درصد گاز متان نسبت به كل گاز توليدی در تيمارهای حاوی سطوح مختلف گياهان دارویي كاهش یافته است

این گياهان به احتمال زیاد (. E10و E15)درصد رسيده است01تيمارها به بيش از این كاهش نسبت به خوراک پایه در برخي از 

مواد ( 2118)همكاران به عقيده بنچار و (. Garcia-Gonzalez et al., 2005)دارای تركيباتي موثر برای كاهش متان بوده اند

موثر موجود در این گياهان مي توانند از طریق اختالل در مكانيسم های انتقال الكترون، تغيير در غلظت یون های سلولي، انتقال 

پروتئين، فسفریالسيون و دیگر واكنش های آنزیمي سبب تخریب سلول باكتری های متانوژن و همچنين تخریب سلول پروتوزآ و 

ميكروگرم در ميلي ليتر  011و  081، 61، 05كه با سطوح (2111)ایوانز و مارتين. دروژن توليدی شوندبه دنبال آن كاهش هي

ميكروگرم در  011و غلظت متان را مورد بررسي قرار دادند، گزارش نمودند كاربرد  pHاثرات تيمول آویشن بر اسيدهای چرب ، 

و نسبت استات به پروپيونات مي شود اما متان  pHسبب افزایش  ميلي ليتر تيمول غلظت اسيدهای چرب فرار را تغيير داده و
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آنها گزارش نمودند كه تيمول در متابوليسم انرژی باكتری های . توليدی، غلظت استات، پروپيونات و الكتات كاهش یافت

از طریق مهار جذب  آویشن آنها بيان نمودند كه تيمول موجود در. توكوكوس بوویس و سالمونال رومينانتيوم تاثير گذار استپاستر

 تركيباتگزارش نمودند ( 2100)همچنين بنچار و گریت هد. گلوكز توسط باكتری، توانایي مهار توليد متان در باكتری ها را دارد

 .موجود در آویشن توانایي تجمع در غشای پالسمایي سلول باكتری را داشته و سبب پاره شدن این غشا و تراوش یون ها مي شوند

ساعت  20بعد از (ميلي ليتر)و توليد متان( گرم در روز/ ميلي ليتر)بر توليد گاز سير و اكاليپتوسمختلف گياهان  مقادیراثر : 0جدول

 انكوباسيون

 تيمار
 فراسنجه ها

 تغيير متان% متان% متان تغيير گاز توليدی% گاز توليدی %مقادیر

0/52 - كنترل c
 - 1/06 a

 22 - 

 سير

5 5/02 bc
 5/8  5/06 e

 05 80/60 

01 5/80 a
 0/00  1/01 d

 00 60/60 

05 0/22 ab
 2/25  0/50 b

 02 22/22 

 اكاليپتوس

5 0/22 a
 2/60  0/06 c

 02 22/22 

01 6/06 bc
 8/6  6/05 c

 06 60/01 

05 5/00 bc
 22/0  0/00 c

 06 60/01 

25/2  *اشتباه معيار ميانگين ها   26/2    

110/1  **مالمقدار احت   < 10/1    

    *SEM      **p-value 

 

ميكروليتر  بر تخمير شكمبه و متان توليدی  051و  011، 51، 25 مقادیركه اثر اكاليپتوس با ( 2116)در آزمایش سالم و همكاران

آنها بيان . در شرایط برون تني را مورد مطالعه قرار دادند، مشخص شد با افزودن سطوح اكاليپتوس ميزان متان توليدی كمتر شد

پن ها مهاركننده پروتوزا و باكتری نمودند كه ترپن های موجود در این گياه مسئول كاهش ميزان گاز متان توليدی باشد زیرا تر

در اكاليپتوس نيز ميتواند مسئول كاهش متان توليدی در  C18وجود اسيدهای چرب بلند زنجير از جمله . های متانوژن هستند

توليدی با افزودن اسيدهای چرب غير اشباع مي تواند به دليل پذیرش الكترون این اسيدهای چرب  CH4كاهش در . شكمبه باشد

 .اسيدهای چرب بلند زنجير تخمير نمي شوند بنابراین ميزان متان توليدی كاهش مي یابد. طي عمل بيوهيدروژناسيون باشددر 

اگرچه . شوند( CH4)نشان دادند كه روغن سير و تركيبات موجود در آن مي توانند سبب كاهش متان( 2102)ميرزایي و همكاران

مكانيسم كاهش متان توليدی در شكمبه بوسيله سير بخوبي شناخته نشده است اما مي تواند به علت اثر بازدارندگي تركيبات 

( 2115)باسكوئت و همكاران (.Gebhardt and Beck, 1996)ردوكتاز باشد HMG-COaبر آنزیم ( تيول دی سولفيد)سولفوره

نسبت  آركيد روغن سير در جيره را به ممانعت مستقيم این تركيبات ار فعاليت ميكروارگانيزم های نيز كاهش توليد متان با كاربر

  .دادند

 



 

 

ساعت  60بعد از  درصد كنسانتره 01 درصد علوفه و 01با خوراک  نهایي مایع شكمبه  pHسير و اكاليپتوس بر تغييرات مقادیر مختلف اثر : 2شكل

 انكوباسيون

اگرچه . نشان داده شده است 2ساعت انكوباسيون در شكل شماره  60شكمبه پس از  pHاثر تيمارهای آزمایشي بر ميزان تغييرات 

را  pHآناليز آماری این داده ها تفاوت معني داری را نشان نداد ولي به لحاظ عددی استفاده از گياهان دارویي توانسته بودند ميزان 

را تحت ای گياهان دارویي سير و اكاليپتوس مي توانند تخمير شكمبه  ایج این مطالعه نشان داد كه كاربردنت .تا حدی كاهش دهند

 .تاثير قرار داده و اثرات ضد ميكروبي انها وابسته به ميزان مورد استفاده انها در جيره قرار مي گيرند
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