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 چکیده

میکروگرم در لیتر محیط  055های مختلف گیاهی شامل آویشن، پونه و مرزه بختیاری )پژوهش حاضر به منظور بررسیتاثیراسانس

 05های تولید گاز و سنتز پروتئین میکروبی در شرایط برون تنی صورت پذیرفت. از جیره آزمایشی شامل کشت( بر فراسنجه

( تیمار شاهد )فاقد 1تیمارهای آزمایش شامل  استفاده شد. هادرصد علوفه جهت بررسی تاثیر اسانس 05درصد کنسانتره و 

بودند.  1:1:1های آویشن، پونه و مرزه به نسبت ( مخلوط اسانس0( اسانس مرزه و 0( اسانس پونه، 3ویشن، ( اسانس آ2اسانس(، 

-GP=b(1با استفاده از مدل نمایی  (c( و ثابت نرخ تولید گاز )bهای بخش قابل تخمیر )ساعت ثبت و فراسنجه 60تولید گاز تا 

e
-ct

ها مشاهده ( بین تیمارcو نرخ ثابت تولید گاز ) t1/2(، bقابل تخمیر )داری از لحاظ بخش تفاوت معنی تعیین شدند. (

های استفاده شده کمترین و ناپدید شدن ماده لیتر( در مخلوط اسانسگرم بر دسی(. میزان غلظت آمونیاک )میلی<50/5Pنگردید)

(. نتایج 26/0و  00/115، 22/5د )بترتیب ها به صورت مجزا باالترین بوخشک و تولید نیتروژن میکروبی نسبت به افزودن اسانس

تواند منجر به افزایش تولید نیتروژن های گیاهی آویشن، پونه و مرزه به نسبت مساوی میاین آزمایش نشان داد که مخلوط اسانس

ک را ای خورادرصد کنسانتره در شرایط برون تنی گردد و ارزش تغذیه 05میکروبی و ناپدید شدن ماد خشک در جیره حاوی 

 بهبود دهد. 

 تولید نیتروژن میکروبی -مرزه -پونه -آویشن -: اسانسهای کلیدیواژه

 مقدمه

های نگرانی دهه اخیر در های تحقیقاتی در تغذیه نشخوارکنندگان در چند دهه اخیر است.دستکاری تخمیر شکمبه از جمله محور

یونوفرها باعث افزایش توجه و عالقه به استفاده از  به ویژه ،های رشدهای خوراکی و محرکبیوتیکعمومی استفاده از آنتی

ها جهت تغییر شرایط تخمیر میکروبی شکمبه و بهبود بازده غذایی بیوتیکهای گیاهی بعنوان جایگزینی مناسب برای آنتیاسانس

ئید موجود در آنها نسبت های گیاهی به ترکیبات فنولیک و ترپنوخاصیت ضدمیکروبی اسانس (.3در نشخوارکنندگان شده است)

مرزه شامل اسانس  ،درصد(10/20)درصد(، تیمول  77/20موثره اصلی اسانس آویشن شامل ژرانیول ) اتترکیب (.3)داده شده است

 های اسانساز کاربردهای  .بودند واسانس پونه شامل منبع غنی از منتول درصد(26/37)ترپینن -درصد(، گاما 22/03کارواکرول )

توان به کاهش در مقدار پروتوزوآ و کاهش نسبت استات به پروپیونات و کاهش انتشار متان در  غذایی حیوان می جیرهگیاهی در 

 (.2شکمبه اشاره کرد )
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 هامواد و روش

ها در شرق زاگرس در استان چهار محال بختیاری تهیه شده و در دانشگاه آزاد گیاهان آویشن، پونه و مرزه از خواستگاه بومی آن

 05استخراج شد.از جیره آزمایشی شامل  ها بوسیله تقطیر با بخار آب توسط دستگاه کلوونجراسالمی واحد شهر کرد اسانس آن

ترکیب جیره و میزان مواد  1ها استفاده شد. در جدول شماره درصد علوفه جهت بررسی اثرات اسانس 05درصد کنسانتره و 

میکروگرم بر لیتر محیط  055ها اده، گزارش شده است. سطح مورد استفاده اسانسمغذی )درصد به ازای ماده خشک( مورد استف

( 0( اسانس مرزه و 0( اسانس پونه، 3( اسانس آویشن،  2( تیمار شاهد )فاقد اسانس(، 1کشت بود. تیمارهای آزمایش شامل 

مورد استفاده آزمایشی شامل ماده خشک، بودند. ترکیب شیمیایی جیره  1:1:1های آویشن، پونه و مرزه به نسبت مخلوط اسانس

( بر اساس ADF( و اسیدی)NDF، فیبر نامحلول در شوینده خنثی )AOAC( 2550پروتئین خام و چربی خام مطابق با روش )

که وزن نمونه  (0) انجام شد( 2550)آزمایش تولید گاز بر اساس روش گرینگز و بلومل  (.0و  1روش ون سوست تعیین گردید )

گاز  های مخصوص تولید ها پس از خشک شدن، در شیشه لیتر بود. نمونه میلی 25گرم و  میلی 205ل انکوباسیون به ترتیب و محلو

شدند استحصال  تغذیه میت مصرف آزادریخته شدند. مایع شکمبه از دو رأس گاو که با جیره بر پایه یونجه سهبار در روز به صور

گاز تولید شده در هر شیشه با استفاده از رو و میکرو تهیه و به محیط کشت اضافه گردید. های ماکو بافر کربنات و محلول گردید

های دادهگیری گردید. ساعت اندازه 60و  72، 05، 02، 30، 20، 10، 12، 15، 2، 0، 0، 2های  فشارسنج به صورت دستی در زمان

P=b(1-eمربوط به تولید تجمعی گاز بر حسب زمان با استفاده از مدل نمایی
-ct

برازش شدند  SASبا استفاده از نرم افزار  (

 = t1/2گاز تولیدی( با استفاده از رابطه حداکثر سپس نیمه عمر تولید گاز برای هر تیمار )مدت زمانی برای تولید نصف(.0)
   

 
 

 ،ه تعیین کمیتهمه منابع نیتروژنغیرمستقیم به وسیل صورتتولید نیتروژن میکروبی به  ( ثابت نرخ تولید گاز است.cکه )محاسبه شد

اختالف   NH3-N∆که= نیتروژن میکروبی  NDFN at t1/2 - ∆NH3-N + diet N زده شد:به جز نیتروژن میکروبی تخمین 

های تولید گاز و تولید پروتئین میکروبی در طرح کامال باشدداده های مربوط به فراسنجهنیتروژن امونیاکی نمونه از بلنک می

ها از آزمون مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و همچنین جهت مقایسه میانگین SASبا استفاده از نرم افزار  تصادفی و

 دانکن استفاده شد.

:ترکیب جیره )بر اساس ماده خشک( و مواد مغذی جیره 1جدول  

 درصد   ترکیباتمواد خوراکی

 25 سیلو ذرت 

 25 یونجه

 16 جو

 05/13 ذرت

 11 سویاکنجاله 

 0/6 سبوس گندم

 7 کنجاله کلزا

  )درصد(DMترکیب مواد مغذی 

 2/17 پروتئین خام
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 1/32 (NDFالیاف نامحلول در شوینده خنثی )

 2/16 (ADFالیاف نامحلول در شوینده اسیدی )
 6/2 چربی خام

 

 نتایج و بحث

(، نرخ ثابت تولید bگاز تولیدی از بخش قابل تخمیر ) فراسنجه های گیاهی آویشن، پونه و مرزه بصورت مجزا و مخلوط،اسانس

 (.2( را تحت تاثیر قرار نداد )جدول t1/2گاز و نصف مدت زمان حداکثر گاز تولیدی )

 های مختلف گیاهی اسانس t1/2: بخش قابل تخمیر، نرخ ثابت تولید گاز و2جدول 
 متغیر    تیمار   

1:1:1مخلوط  خطای استاندارد   شاهد آویشن پونه مرزه 

65/1  03/00  37/00  21/01  53/00  11/00  بخش قابل تخمیر  

553/5  52/5  57/5  57/5  57/5  52/5  نرخ ثابت تولید گاز  

01/5  22/3  65/2  51/3  00/2  35/2   t1/2
1 

 ( نصف مدت زمان حداکثر گاز تولیدی1

 

ها بصورت مجزا بود باالتر از استفاده از اسانسناپدید شدن ماده خشک در جیره حاوی اسانس مخلوط آویشن، پونه و مرزه 

(50/5P< میزان غلظت آمونیاک تحت تاثیر اثرات سینرژیتیکی مخلوط اسانسی قرار گرفت و میزان آن در زمان استفاده از اسانس .)

تحت تاثیر نوع  گرم بر دسی لیتر(. نیتروژن متصل به الیاف شوینده خنثیمیلی 22/5داری کمترین بود)مخلوط به صورت معنی

های گیاهی بصورت داری در زمان استفاده از اسانس(. تولید نیتروژن میکروبی به طور معنی<50/5Pاسانس مصرفی قرار نگرفت )

-میلی 75/0گرم( درصورتی که نیتروژن قابل متابولیسم در جیره حاوی اسانس پونه باالترین بود )میلی 26/0مخلوط باالترین بود )

ر اند که این ترکیبات بر متابولیسم نیتروژن در شکمبه اثتحقیقات انجام شده پیرامون اسانس های گیاهان نشان داده نتایج گرم(.

نماید ( را تایید نمی2550های این آزمایش گزارش کاستیلوس و همکاران )یافته.(3) و تولید آمونیاک را کاهش می دهند گذاشته

تولید  و و بازدهی ماده خشکتأثیری بر غلظت نیتروژن آمونیاکی، تجزیه  گیاهیس های افزودن مخلوط اسانکه بیان کردند که 

و اختالف در نتایج بدست آمده با  بر متابولیسم نیتروژن گیاهیتأثیر مخلوط اسانس های عدم  .(2) ن میکروبی نداشتئیپروت

 .شداستفاده شدهمی با و نوع اسانس گیاهی احتماال مربوط به مقدار پژوهش حاضر

: ناپدید شدن ماده خشک، تخمین نیتروژن میکروبی تولید شده، نیتروژن قابل متابولیسم و نیتروژن هضم نشده جیره حاوی 1جدول

 های مختلف در شرایط برون تنیاسانس

 متغیر    تیمار   

1:1:1مخلوط  خطای استاندارد    شاهد آویشن پونه مرزه 

33/2  00/115 a
 62bc

 33/152 ab
 150ab

 00/60 c
 ناپدید شدن ماده خشک )میلی گرم(  

11/5  22/5 a
 15/1 b 15/1 b

 22/5 b
 15/1 b

 آمونیاک تصحیح شده )میلی گرم بر دسی لیتر(  

10/5  71/1  00/1  01/1  00/1  25/1  نیتروژن متصل به الیاف شوینده خنثی   
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22/5  26/0 a
 17/0 b

 30/0 b
 33/0 b

 15/0 b  )نیتروژن میکروبی )میلی گرم 

53/5  71/5  01/5  03/5  02/5  05/5  نیتروژن میکروبی/نیتروژن نمونه )میلی گرم(  

57/5  00/0 d 01/0 b
 75/0 a

 00/0 c
 05/0 e

 نیتروژن قابل متابولیسم )میلی گرم(  

32/5  03/1  30/1  17/1  01/1  07/1  نیتروژن هضم نشده )میلی گرم(  
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Eeffect of essential oils of thyme, minty, and savoryon gas production, and microbial 

protein synthesis 

This study was conductedto evaluateeffect of thyme, minty, and savoryessential oils on gas 

production, and microbial protein synthesis. Diet contained 40% forage and 60% concentrate and 

treatments included control, essential oil ofthyme, minty, savory, and  mixture of thyme, minty, 

and savory at rate of 1:1:1.Gas production at 0 to 96 h. was determined and equation used to fit 

gas production as described by Orskov and McDonald. No significant differences for“b” 

fraction, t1/2, and first order fractional rate constants of gas production (c) among treatments were 

observed. Ammonia concentration for mixture essential oil was lowest and dry matter 

dissaperance and microbial nitrogen yield were highest than sole plant essential oil and control. 

Results shown that usage of mixture essential oil of thyme, minty, and savory at 1:1:1 can 

increase dry matter dissaperance and microbial protein yield and improve nutritional value. 

Keywords:essential oil- thyme- minty- savory- microbial nitrogen production. 

 


