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هاي بر قابلیت هضم و فرآسنجههاي اسانسی نعناع، مرزه و زیره  تلقیح باکتریایی و روغناتاثر
تخمینی سیالژ ذرت
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ارشد گروه علوم دامی دانشگاه گنبد کاووسکارشناسیدانشجوي - 1
استادیار گروه علوم دامی دانشگاه گنبد کاووس-2
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چکیده 
-و فرآسنجهبرون تنی هاي اسانسی نعناع، مرزه و زیره بر قابلیت هضم منظور بررسی اثرات تلقیح باکتریایی و روغناین پژوهش به

در هر گرم) و روغـن هـاي cfu1010 ×8تیمارها شامل تلقیح باکتریایی (الکتوباسیلوس پالنتارم، هاي تخمینی سیالژ ذرت انجام شد. 
م تیمارهاي مختلف براساس روش کشت بسته انجام میکرولیتر) بودند. اندازه گیري قابلیت هض250و 125اسانسی نعناع، مرزه، زیره (

هاي حاصل از روش کشت بسته، براساس معادالت مربوط محاسبه شد. تیمارهـاي هاي تخمینی با استفاده از دادهشد. مقدار فرآسنجه
. مقدار عامل تفکیـک )P˂05/0(میکرولیتر) میزان قابلیت هضم بیشتري نسبت به سایر تیمارها داشتند 250تلیح باکتریایی و نعناع (

جـز تیمارهـاي نعنـاع و مـرزه . بـه)P˂05/0(میکرولیتر) کمتر از سایر تیمارها بود 125در تیمارهاي شاهد، تلقیح باکتریایی و مرزه (
. )P˂05/0(ساعت انکوباسیون شدند24میکرولیتر)، سایر تیمارها باعث افزایش بازده توده میکروبی تولید شده در پایان 125(

هاي اسانسی، قابلیت هضم تلقیح باکتریایی، روغنسیالژ ذرت، هاي کلیدي: اژهو

مقدمه
هاي محافظت از علوفـه مرطـوب کردن یکی از بهترین روشسیلو شود. سیالژ به کمک فرایند طبیعی تخمیر حاصل می

وهـوازيشـرایط بـیایجـاد.شـوندمـیتهیـهذرتعلوفـهخصـوصبهمرطوبمحصوالتتخمیرازشدهسیلومواداست.
کـردنسـیلودرمـوثرعوامـلاسید الکتیک ازمولدهايباکتريرشدتحریکوتخمیر،نامناسبفرآیندهايازجلوگیري

هاي مختلف سـیلویی اسـتفاده دست آوردن سیالژ با کیفیت مطلوب و ماندگاري باال، از افزودنیبهبراي). 2باشند (میعلوفه
شوند. بدین ترتیـب هاي نامطلوب در جیره استفاده میمنظور جلوگیري یا کاهش رشد میکروارگانیسمبههاافزودنی. شودمی

). اهداف عمده در اسـتفاده از یـک مـاده افزودنـی بهبـود 10گردند (باعث بهبود تخمیر و افزایش پایداري هوازي سیالژ می
).1وراك و از این رو بهبود عملکرد دام می باشد (کیفیت تخمیر در سیلو، کاهش اتالف مواد مغذي، افزایش مصرف خ

هـایی مبنـی بـر اثـرات مثبـت اسـتفاده از باشـند. گـزارشهاي سیالژ میترین افزودنیتلقیح باکتریایی از جمله متداول
و pHهاي باکتریایی بـا کـاهش). عموماً گزارش شده است که افزودنی16هاي باکتریایی در سیالژ ارائه شده است (افزودنی

عنوان افزودنـی یک دسته از مـوادي کـه اخیـراً بـه).3افزایش سطح اسید الکتیک، اثر مثبتی بر فرایند تخمیر سیلو دارند (
هـاي فـرار تشـکیل هاي اسانسی دسته اي از روغـنباشند. روغن-هاي اسانسی میسیلویی مورد توجه قرار گرفته اند، روغن

هاي گیاهـان ها یـا دانـهترپن ها) و دیگر مواد شیمیایی استخراج شده از همه بافتها (معموالشده از کمپلکس هیدروکربن
).15، 4،7دهند (هاي ضد میکروبی بوده و فرآیند تخمیر را تحت تاثیر قرار میهستند. این ترکیبات داراي ویژگی

مرزه، زیره بر قابلیت هضم سـیالژ و هاي اسانسی نعناع،هدف از انجام این پژوهش بررسی اثرات تلقیح باکتریایی و روغن
هاي تخمینی سیالژ ذرت بود.فراسنجه
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مواد و روش ها
متـري سـانتی5تا 3درصد ماده خشک) توسط چاپر به اندازه قطعات 30اي در مرحله دانه خمیري (حدود ذرت علوفه

هاي مورد استفاده شامل تلقـیح باکتریـایی هاي پالستیکی دوالیه انجام شد. افزودنیبرداشت شد. عمل سیلوکردن در کیسه
میکرولیتـر) 250و 125هاي اسانسـی نعنـاع، مـرزه و زیـره (در هر گرم)، و روغنcfu1010 ×8، الکتوباسیلوس پالنتارم(

روز باز شده و نمونه گیـري از45بودند. اعمال تیمارها بر روي علوفه سلویی به روش اسپري کردن انجام شد. سیلوها بعداز 
). بـدین منظـور ابتـدا 14ها انجام شد. اندازه گیري قابلیت هضم تیمارهاي مختلف براساس روش کشت بسته انجام شد (آن

میلـی گـرم ازهـر نمونـه ي خشـک 500ها با آسیاب چکشی داراي الک یک میلی متري آسیاب شدند . سپس مقدار نمونه
عنـوان تکرار در نظر گرفته شد. سه ویال هم بدون نمونه و بـه3شده داخل ویال هاي شیشه اي ریخته شد. براي هر نمونه 

ي مایع شکمبه قبل از وعدهشاهد در نظر گرفته شد. به طوري که کلیه مراحل بعدي روي ویال هاي شاهد نیز انجام گرفت.
ل گردیـد. بـزاق اي جمع آوري شده و سریعا به آزمایشـگاه منتقـخوراك صبح از سه را گوسفند مجهز به فیستوالي شکمبه

مصنوعی مورد استفاده شامل پنج بخش : محلول بافري، محلول مـاکرومینرال، محلـول میکرومینـرال، محلـول رزازوریـن و 
حجـم مـایع 1حجـم بـزاق مصـنوعی و 2(1با 2نسبت محلول احیا بود. سپس مایع شکمبه و بزاق مصنوعی تهیه شده به

اي گاز دي اکسید کربن وارد نموده داخل هر ویال شیشهثانیه به10مدت پس به). س9داخل هر ویال اضافه شد (شکمبه) به
39ها درون حمـام آب گـرم در دمـاي طورکامل بسته شد. ویالکمک درپوش الستیکی و پوش آلومینیومی بهو درب آن به

ها اندازه گیـري تولیدي نمونهساعت میزان گاز24مدت درجه سانتی گراد قرار گرفته و در فواصل زمانی معین و مساوي به
هـاي هضـم شـده، خاکسـتر ، وزن خشک نمونههافاز مایع نمونهpHشد. پس از آن ویال ها از حمام آب گرم خارج شده و 

).6ها با استفاده از روش هیپوکلریک تعیین گردیـد (خام مواد هضم نشده اندازه گیري شد. میزان نیتروژن آمونیاکی نمونه
) برآورد شدند.5تخمینی بر اساس روابط بلومل و همکاران (هاي فراسنجه

) SAS)12ها با استفاده از نرم افزار آمـاري ها در قالب طرح کامالً تصادفی انجام شد. پردازش دادهتجزیه واریانس داده
درصد استفاده شد.5در سطح احتمال LSDانجام شد. براي مقایسه میانگین ها از آزمون GLMو رویه 

نتایج و بحث 
بـر قابلیـت هضـم مـاده خشـک و مـاده آلـی، هاي اسانسی نعناع، مرزه و زیـره تأثیر تیمارهاي تلقیح باکتریایی و روغن

نشان داده شده است.1هاي تخمینی سیالژ ذرت در جدولو فرآسنجهpHنیتروژن آمونیاکی، 
قابلیـت هضـم مـاده خشـک و مـاده آلـی اخـتالف نتایج مقایسه میانگین نشان داد که بین تیمارهاي مختلـف از نظـر 

میکرولیتر) قابلیت هضم باالتري نسبت بـه سـایر 250). تیمار تلقیح  باکتریایی و نعناع (P˂05/0داري وجود داشت (معنی
. مقـدار )P<05/0(دار نبـودمیکرولیتـر) بـا شـاهد معنـی250ذکر است که اختالف تیمار نعنـاع (تیمارها داشتند. الزم به

جـز تلقـیح باکتریـایی، سـایرتیمارها باعـث دست آمـد. بـهلیتر بهمیلی گرم بر دسی96/2یتروژن آمونیاکی در تیمار شاهد ن
داري مشـاهده نشـد محـیط کشـت اخـتالف معنـیpH). بین تیمارهاي مختلف از نظر P˂05/0کاهش این صفت شدند (

)05/0>P دسـت آمـد. ایـن صـفت در تیمارهـا تلقـیح لیتر بهم بر میلیگرمیلی21/3). مقدار عامل تفکیک در تیمار شاهد
). امـا مقـدار آن در سـایر P<05/0لیتر) اختالفی بـا شـاهد نداشـت(میلی125میکرولیتر) و مرزه (250باکتریایی، نعناع (

دسـت به31/0یون ساعت انکوباس24). مقدار بازده توده میکروبی تولید شده در پایان P˂05/0(تیمارها بیشتر از شاهد بود 
).P˂05/0میکرولیتر)، سایر تیمارها باعث افزایش این صفت شدند (125جز تیمارهاي تلقیح باکتریایی و مرزه (آمد. به

، افزایش نسبت اسید الکتیـک بـه pH) گزارش کردند که استفاده از افزودنی میکروبی باعث کاهش 8کانگ و رانجیت (
بهبـود یاکی سیالژ شد. در نتیجه دوام مواد سیلویی و قابلیـت هضـم مـاده خشـک آناسید استیک، و کاهش نیتروژن آمون

هـاي از برخـی روغـنتنی ماده خشک و مـاده آلـی در اثـر اسـتفادهکاهش قابلیت هضم برون)11(همکاران وسالمیافت. 
وزادهطالـبیافـت.اسانسی گـزارش کردنـد. همچنـین مقـدار عامـل تفکیـک در اثـر اسـتفاده از ایـن ترکیبـات افـزاش 

را برقابلیـت هضـم و برخـی لیتـردر میلیمیکروگرم600و450,300,150سطوح درآویشناسانس) اثر13همکاران(
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مـادهواقعـیهضـمقابلیتمیکروگرم،450باالي هاي هاي تخمینی بررسی کردند. نتایج نشان داد که که غلظتفراسنجه
.مل تفکیک افزایش یافتاچنین مشاهده کردند که با افزایش سطح اسانس، مقدار عاین محققین همرا کاهش دادند.آلی
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هاي تخمینی سیالژ ذرتو فرآسنجهpHبر قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی، نیتروژن آمونیاکی، هاي اسانسی نعناع، مرزه، زیره  تأثیر تیمارهاي تلقیح باکتریایی و روغن- 1جدول

قابلیت هضم تیمار

ماده خشک

(درصد)

قابلیت هضم

ماده آلی

(درصد)

نیتروژن آمونیاکی محیط 

کشت

لیتر)گرم بر دسی(میلی

pH

کشتمحیط
عامل تفکیک

گرم بر (میلی

لیتر)میلی

بازده تولید گاز 

ساعت24پایاندر 

لیتر)انکوباسیون (میلی

توده میکروبی تولید شده در 

ساعت انکوباسیون24پایان 

توده میکروبی در تولید بازده 

انکوباسیونساعت24پایان 

56b60b96/2شاهد a48/6 ab21/3 bc35/315 ab11/90 bc31/0 bc

62a65a92/2باکتریاییتلقیح  a44/6 b20/3 bc49/308 bc94/95 abc31/0 bc

56b61b44/2میکرولیتر)125(نعناع b50/6 ab62/3 a62/282 c72/113 a39/0 a

58ab62ab41/2میکرولیتر)250(نعناع bc55/6 a28/3 bc15/310 abc16/97 abc33/0 ab

54b59b35/2میکرولیتر)125(مرزه bc49/6 ab02/3 c16/337 a59/75 c27/0 c

56b60b42/2میکرولیتر)250(مرزه bc51/6 ab38/3 ab49/300 bc60/99 ab35/0 ab

56b60b45/2میکرولیتر)125(زیره b50/6 ab38/3 ab98/293 bc72/98 ab35/0 ab

57b61b26/2میکرولیتر)250(زیره c52/6 a45/3 ab69/293 bc83/104 ab36/0 ab

013/0012/0054/0026/0092/041/938/7023/0از میانگینانحراف 

P_Value0716/00755/00001/00252/00115/00271/00846/00121/0

).>05/0Pدار دارند (در هر ستون، اعداد با حروف غیر مشابه از لحاظ آماري با یکدیگر اختالف معنی
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Effects of bacterial inoculation and essential oils of spearmint, origany and cumin on in
vitro digestibility and estimated parameters of corn silage

Hadian, F., Ghanbari, F., Biat Kohsar, J., Rahchamani, R.

Animals Science Department, Gonbad Kavous University

Abstract
This research was conducted to investigate the effects of bacterial inoculation and some essential

oils on in vitro digestibility and estimated parameters of corn silage. Treatments were bacterial
inoculation (lactobacillus plantarum, 8×1010 cfu), and essential oils of spearmint, origany and cumin (125
and 250 µlit). In vitro digestibility of the samples was determined by the batch culture method. The
amounts of estimated parameters were calculated based on the related equations using the resulted data of
batch culture method. Bacterial inoculation and spearmint group had higher digestibility than other
treatment groups (P<0.05). Partitioning factor in control, bacterial inoculation and origany (125 µlit)
groups were lower than other treatment groups (P<0.05). At the end of 24 hrs incubation all treatment
groups increased bacterial mass efficiency except for spearmint and origany (125 µlit) group (P<0.05).
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