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چکيده
اين پژوهش بهمنظور بررسی اثرات تلقيح باکتريايی و برخی روغنهای اسانسی بر فرآسنجههای توليد گاز سيالژ ذرت انجام شد.
تيمارها شامل تلقيح باکتريايی (الکتوباسيلوس پالنتارم 8 ×1010 cfu ،در هر گرم) و روغنهای اسانسی نعناع ،مرزه ،زيره ( 125و
 250ماکروليتر) بودند .بهمنظور برآورد فراسنجههای توليد گاز نمونهها ،از تکنيک توليد گاز استفاده شد .مقدار فراسنجههای تخمينی
با استفاده از داده های حاصل از تکنيک توليد گاز ،براساس معادالت مربوط محاسبه شد .در بين تيمارهای مختلف از نظر پتانسيل و
نرخ توليد گاز اختالف معنی داری مشاهده شد ( .)P˂0/05از اين نظر ،تيمار مرزه ( 125ميکروليتر) پايين ترين پتانسيل توليد گاز را
داشت .باالترين مقدار اين صفت مربوط به نعناع ( 125ميکروليتر) بود .تيمارهای نعناع ( 250ميکروليتر) و مرزه ( 125ميکروليتر)
قابليت هضم ماده آلی و اسيدهای چرب کوتاه زنجير را کاهش دادند ( .)P˂0/05انرژی قابل متابولسم تحت تأثير تلقيح باکتريايی و
تيمارهای نعناع ( 250ميکروليتر) و مرزه ( 125ميکروليتر) کاهش يافت (.)P˂0/05
واژههای کليدی :سيالژ ذرت ،روغن های اسانسی ،تلقيح باکتريايی ،توليد گاز

مقدمه
سيالژ به کمک فرآيند طبيعی تخمير حاصل میشود .سيلو کردن يکی از بهترين روشهای محافظت از علوفه مرطووب
است .اساس سيالژسازی تخمير الکتيکی در شرايط بیهوازی میباشد .تحت ايون شورايط ،بواکتریهوای موجوود در سويلو
بهويژه الکتوباسيلها کربوهيدراتهای محلول گياه را به اسيد الکتيک و اسيدهای آلی ديگر تبوديل کورده و باعوا کواهش
 pHسيالژ میگردند .کاهش سريع  pHدر طول سيلو شدن و افزايش غلظت اسيدهای آلوی از رشود ميکروارگانيسومهوای
فاسد کننده سيلو جلوگيری خواهد کرد .برای بهدست آوردن سيالژ با کيفيوت مللووب و مانودگاری بواال ،از افزودنویهوای
مختلف سيلويی استفاده میشود .افزودنیها بهمنظور جلوگيری يوا کواهش رشود ميکروارگانيسومهوای نوامللوب در جيوره
استفاده می شوند .بدين ترتيب باعا بهبود تخمير و افزايش پايداری هوازی سيالژ میگردند ( .)6اهداف عمده در استفاده از
يک ماده افزودنی بهبود کيفيت تخمير در سيلو ،کاهش اتالف مواد مغذی ،افزايش مصرف خوراک و از اين رو بهبود عملکرد
دام میباشد (.)1
يک دسته از موادی که اخيراً بهعنوان افزودنی سيلويی مورد توجه قرار گرفته اند ،روغنهای اسانسی میباشوند .روغون-
های اسانسی دسته ای از روغنهای فرار تشکيل شده از کمپلکس هيدروکربنها (معموالً ترپن ها) و ديگور موواد شويميايی
استخراج شده از همه بافتها يا دانههای گياهان هستند .اين ترکيبات دارای ويژگیهای ضد ميکروبی بوده و فرآيند تخميور
در شکمبه و نيز سيلو را تحت تأثير قرار میدهند ()8 ،3
هدف از انجام اين پژوهش بررسی تأثير روغنهای اسانسی نعناع ،مرزه ،زيره و تلقيح باکتريايی بر توليد گاز سيالژ ذرت
بود.

مواد و روشها
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ذرت علوفهای در مرحله دانه خميری (حدود  30درصد ماده خشک) توسط چاپر به اندازه قلعات  3تا  5سانتیمتوری
برداشت شد .عمل سيلوکردن در کيسههای پالستيکی دواليه انجام شد .افزودنیهای مورد استفاده شامل تلقويح باکتريوايی
(الکتوباسيلوس پالنتارم 8 ×1010 cfu ،در هر گرم) ،و روغنهای اسانسوی نعنواع ،مورزه و زيوره ( 125و  250ميکروليتور)
بودند .اعمال تيمارها بر روی علوفه سلويی به روش اسپری کردن انجام شد .سيلوها بعداز  45روز باز شده و نمونه گيوری از
آنها انجام شد (.)2
بهمنظور برآورد فراسنجههای توليد گاز ،از روش منک و همکاران ( )5استفاده شد .بدين منظور ،موايع شوکمبه قبول از
خوراک دهی صبح از  3رأس گوسفند مجهز به فيستوالی شکمبهای جمع آوری شد .سپس مايع جمع آوری شده با پارچه-
ی مخصوص صاف شده و به نسبت  2:1با محلول بزاق مصنوعی با اعمال گاز دی اکسيد کربن برای ايجاد شرايط بی هوازی
مخلوط شد 30 .ميلی ليتر از اين مخلوط به داخل ويال های شيشه ای حاوی  200ميلی گرم نمونه ريختوه شود .ويوال هوا
پس از درپوش گذاری در بن ماری با دمای  39درجه سانتی گراد قرار داده شدند .به منظور تصحيح گاز توليد شده ناشی از
ذرات باقيمانده در مايع شکمبه  ،چهار تکرار بهعنوان بالنک در نظر گرفته شد .فشار گاز توليد شده در فواصل زموانی ،4 ،2
 96 ،72 ،48 ،36 ،24 ،12 ،8 ،6ساعت پس از انکوباسيون خوانده شد .برآورد فرآسنجههای توليد گاز با استفاده از نرمافوزار
 Fit curveانجام شد .تجزيه و تحليل داده ها به کمک نرم افزار  )7( SASانجام شد.
نتايج و بحا
حجم گاز توليدی تيمارهای مختلف سيالژ ذرت در زمانهای مختلف انکوباسيون در شکل  1نشان داده شده اسوت .در
مجموع ،مقدار گاز توليدی در تيمار تلقيح باکتريايی بيشتر از شاهد بود .اما روغنهای اسانسی مقدار گاز توليدی در زموان-
های مختلف انکوباسيون را کاهش دادند.
تأثير تلقيح باکتريايی و روغن های اسانسی نعناع ،مرزه و زيره بر فراسنجههای توليد گاز سيالژ ذرت در جدول  1نشوان
داده شده است .در بين تيمارهای مختلف از نظرپتانسيل و نرخ توليد گازاختالف معنوی داری مشواهده شود ( .)P>0/05از
اين نظر ،تيمار مرزه ( 125ميکروليتر) پايين ترين پتانسيل توليد گاز را داشت .باالترين مقدار اين صوفت مربووط بوه نعنواع
( 125ميکروليتر) بود .تيمارهای نعناع ( 250ميکروليتر) و مرزه ( 125ميکروليتر) قابليت هضم ماده آلی و اسيدهای چورب
کوتاه زنجير را کاهش دادند ( .)P˂0/05ساير تيمارهوا اختالفوی بوا شواهد نداشوتند ( .)P >0/05اسويدهای چورب کوتواه
زنجيرتحت تأثير تلقيح باکتريايی و تيمارهای نعناع ( 250ميکروليتر) و مرزه ( 125ميکروليتر) کواهش يافتنود (.)P˂0/05
اين صفت در ساير تيمارها اختالفی با شاهد نداشت (.)P >0/05
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شکل
 . 1اثر روغن های اسانسی نعناع ،مرزه ،زيره و تلقيح باکتريايی برتوليد گاز (ميلی ليتور در گورم مواده خشوک) سويالژ ذرت در سواعات مختلوف
انکوباسيون
تيمارها -1 :شاهد -2 ،باکتری -3 ،نعناع ( 125ميکروليتر)  -4 ،نعناع ( 250ميکروليتر) -5 ،مرزه ( 125ميکروليتر) -6 ،مرزه ( 250ميکروليتر)-7 ،
زيره ( 125ميکروليتر) -8 ،زيره ( 250ميکروليتر)
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 تأثير استفاده از افزودنی های باکتريايی و روغن های اسانسی بر فراسنجه های توليد گاز سيالژ ذرت.1 جدول
اسيدهای چرب کوتاه زنجير
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قابليت هضم ماده ی آلی

نرخ توليد گاز

پتانسيل توليد گاز

تيمار

a

0/045±0/0026

226/2±4/68

شاهد

a

0/049±0/0022

229/8±3/78

تلقيح باکتريايی

a

0/044±0/0027

230/0±5/19

)ميکرويتر125( نعناع

b

0/055±0/0025

208/6±3/27

)ميکرويتر250( نعناع

b

0/048±0/0049

187/3±6/85

)ميکروليتر125( مرزه

a

0/050±0/0020

216/0±3/092

)ميکروليتر250( مرزه

a

0/0417±0/0034

203/4±6/36

)ميکروليتر125( زيره

a

0/048±0/0029

212/5±41/61

)ميکروليتر250( زيره

42/82
43/85
43/06
38/94
38/85

43/12
42/53
41/92
0/95

انحراف معيارميانگين
)P <0/05(  اعداد با حروف غير مشابه با يکديگر اختالف معنیدار دارند،در هر ستون

 مرزه و زيره مقدار گاز توليدی را در زمانهای مختلف، نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد که روغنهای اسانسی نعناع
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Effects of bacterial inoculation and essential oils of spearmint, origany and
cumin on gas production parameters of corn silage
Hadian1, F., Ghanbari2, F., BayatKohsar2,J., Rahchamani2,R.
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Abstract
This research was conducted to investigate the effects of bacterial inoculation and some
essential oils on gas production 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). Gas production technique was used to estimate the parameters of gas production in
samples. The amounts of estimated parameters were calculated based on the related equations using
the resulted data of gas production test. No significant difference observed among all treatment
groups in potential of gas production rate (P>0.05). For this, origany (125 µlit) showed the lowest
potential of gas production. The highest value for this trait related to spearmint (125
µlit). Spearmint (250 µlit) and origany (125 µlit) groups decreased organic matter digestibility and
low-chain fatty acids (P<0.05). Metabolizable energy decreased due to bacterial inoculation in
spearmint and origany groups (P<0.05).
Key words: Corn silage, Essential oils, Bacterial inoculation, Gas production
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