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  چکیده
تیمارها شامل هاي اسانسی بر روند تولید گاز سیالژ ذرت انجام شد. منظور بررسی اثرات تلقیح باکتریایی و روغناین مطالعه به

 به منظور تهیه سیالژ، سیلوي ذرتمیکرولیتر) بودند.  250و  125(رزماري، رازیانه و زنیان  هاي اسانسی باکتریایی و روغنافزودنی 
هاي تولید گاز  منظور برآورد فراسنجه  به کیلوگرم ذخیره شد. 3درون سیلوهاي آزمایشگاهی به وزن  روز 45و  21، 7، 3به مدت 

داري وجود هاي مختلف اختالف معنیانها، از تکنیک تولید گاز استفاده شد. بین تیمارها از نظر روند گاز تولیدي در زم نمونه
) روند تولید گاز باالتري 3سیالژهاي تلقیح شده با افزودنی باکتریایی در مقایسه با تیمار شاهد (به جز روز ). P>05/0(داشت 
باشد. نتایج نشان داد که روند ترین میپایین 7هاي ذرت روز باالترین و در سیلو  3مقادیر گاز براي سیلوهاي ذرت در روز  داشتند.

 21میزان گاز تولیدي و در روز  پس از سیلو کردن باالترین 3تیمار شاهد در مقایسه با تیمارهاي داراي افزودنی در روز تولید گاز 
 پس از سیلو کردن کمترین میزان گاز تولیدي را به خود اختصاص داد.

  

  باکتریایی، روند تولید گاز.هاي روغنی، افزودنی اسانس واژه هاي کلیدي:
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 سبب که خشک کردن روش به ، نسبت  باال ايتغذیه ارزش و هاویتامین تنوع باال، دلیل کیفیتبه شده استفاده از علوفه سیلو

 تهیـه  ذرت علوفـه  خصـوص به مرطوب محصوالت تخمیر از شده سیلو مواد برتري دارد. ،شودمی پروتئین ویژه به مغذي مواد تلفات
 جمعیـت  بیشـترین  ) و1987 (مـاك  بـوده  علوفـه کـم   در الکتیـک اسـید  کننـده تولیـد  هـاي باکتري تعداد طبیعی،طوربه شوند.می

 هستند تخمیري نامطلوب لحاظ از که باشدها میکپک و مخمرها انتروباکترها، به مربوط گیاهی توده در موجود هايمیکروارگانیسم
 طـی  در هـا آن فعالیـت  کنند،می رقابت اسید الکتیک کننده تولید هايبا باکتري تخمیر قابل هايقند مصرف سر بر جائی کهآن از و

-بـه  گیـاهی  هاياسانس و هاهعصار مانند جایگزین مواد از استفاده هاي اخیرسال در). 1991باشد (پالومی مخرب کردن سیلو یندآفر
. )2004است (واالس  گرفته قرار توجه مورد شکمبه، هايباکتريجمله  از هامیکروارگانیسم برابر در هاآن میکروبی ضد فعالیت دلیل
 نشـان  شده انجام تحقیقات. )2004همکاران  و پور (سلطانی باشندمی گیاه فرار ثانویه متابولیت هاي از مخلوطی اسانسی هايروغن

کانـگ  (در مطالعه  ).2007 همکاران و باشد (کالزمیگلیاشکمبه می در تخمیري بهبود فرآیندهاي بر گیاهی هاياسانس اثرات دهنده
گرم به ازاي هـر کیلـوگرم علوفـه     میلی 80و  40صورت ترکیب در سطوح مختلف صفر، ) اسانس گیاهان داروئی به2008و همکاران 

چـاوز و همکـاران   ( پایـداري هـوازي سـیالژ نداشـت.    تازه به سیالژ ذرت اضافه شد که تأثیري بر جمعیت میکروبی، فرآیند تخمیر و 
 سـیالژ  هوازي پایداري گیريهنگام اندازه در مخمرها جمعیت کاهش موجب پرتقال و پونه دارچین، اسانس مشاهده کرد که )2012

بر روند تولید ن و زنیا اسانسی رزماري، رازیانههاي بررسی اثر تلقیح باکتریایی و روغنلذا هدف از این مطالعه  گردید. جو کامل گیاه
  تنی بود.گاز سیالژ ذرت در شرایط برون

  
  هامواد و روش

متري برداشـت  سانتی 5تا  3درصد ماده خشک) توسط چاپر به اندازه قطعات  30اي در مرحله دانه خمیري (حدود ذرت علوفه
الکتوباسـیلوس  ستفاده شامل تلقـیح باکتریـایی (  هاي مورد اهاي پالستیکی دوالیه انجام شد. افزودنیشد. عمل سیلوکردن در کیسه

میکرولیتر) بودند. اعمال تیمارهـا بـر    250و  125هاي اسانسی رزماري، رازیانه و زنیان (در هر گرم)، و روغن 8× cfu١٠١٠ ، پالنتارم
-به  .ها انجام شدروز باز شده و نمونه گیري از آن 45و  21، 7، 3روي علوفه سلویی به روش اسپري کردن انجام شد. سیلوها بعداز 

استفاده شد. بدین منظور، مایع شـکمبه قبـل از خـوراك    ) 1988استینگاس  و منک(روش هاي تولید گاز، از منظور برآورد فراسنجه
ي مخصـوص  اي جمع آوري شد. سپس مایع جمـع آوري شـده بـا پارچـه    رأس گوسفند مجهز به فیستوالي شکمبه 3دهی صبح از 

 30با محلول بزاق مصنوعی با اعمال گاز دي اکسید کربن براي ایجاد شـرایط بـی هـوازي مخلـوط شـد.       2:1صاف شده و به نسبت 
-ها پس از درپوش گـذاري در بـن  گرم نمونه ریخته شد. ویالمیلی 200اي حاوي هاي شیشهمیلی لیتر از این مخلوط به داخل ویال

ی گراد قرار داده شدند. به منظور تصحیح گاز تولید شده ناشـی از ذرات باقیمانـده در مـایع شـکمبه ،     درجه سانت 39ماري با دماي 
سـاعت پـس    96، 72، 48، 36، 24، 12، 8، 6، 4، 2در فواصل زمانی روند گاز تولیدي عنوان بالنک در نظر گرفته شد. چهار تکرار به

  انجام شد.  SASافزاره کمک نرم از انکوباسیون خوانده شد. تجزیه و تحلیل داده ها ب

  نتایج و بحث
) نشـان داده شـده اسـت. در بـین     1هاي روغنی رزماري، رازیانه و زنیـان در شـکل (  روند تولید گاز افزودنی باکتریایی و اسانس

مقـادیر گـاز بـراي    طـور کلـی،   . به)P>05/0(هاي مختلف وجود داشت در زمانتولیدي گاز  روندداري از نظر ها اختالف معنیتیمار
داري هاي ذرت تاثیر معنـی باشد. تلقیح باکتریایی سیالژترین میپایین 7هاي ذرت روز باالترین و در سیلو  3سیلوهاي ذرت در روز 

ي تولیـد گـاز بـاالتر   رونـد  ) 3بر تولید گاز داشت و سیالژهاي تلقیح شده با افزودنی باکتریایی در مقایسه با تیمار شاهد (به جز روز 
 21و در روز میـزان گـاز تولیـدي     پس از سیلو کردن بـاالترین  3تیمار شاهد در مقایسه با تیمارهاي داراي افزودنی در روز  داشتند.

تولیـد گـاز در اثـر اضـافه نمـودن       رونـد  نتایج نشان داد کـه   را به خود اختصاص داد.پس از سیلو کردن کمترین میزان گاز تولیدي 
 بـا  مشـابه  پس از سیلو کردن در ساعات اولیه، داراي فاز تاخیر بود. 7هاي اسانسی بر سیالژ ذرت در روز روغنافزودنی باکتریایی و 

د. دا کـاهش  را گـاز  تولیـد  درصـد  83 تا مرزنجوش اسانس افزودنکه  نمودند مشاهده) 2008 همکاران و مچبوف( ،تحقیق این نتایج
 تشـکیل  بـراي  و خـوراك  ذرات روي بـر  یافتـه  تکثیـر  میکروبـی  جمعیتت بایسمی هک باشد دلیل این به تواندمی تاخیر فاز افزایش
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 ایـن  ،اسـانس  بـاالي  سطوح در احتماالً ،دارد فنولی ساختار تیمول که این به توجه با )2003 دهوریتی( دهند تشکیل کلونی بیوفیلم

 خـوراك  حل قابل بخش هضم هاتانن که است شده مشخص ).2012 همکاران، و زاده طالب( کنندمی عمل هاتانن همانند ترکیبات
 ).1994 همکـاران  و آلیسـتر  مک( کنندمی مهار را خوراك حل قابل غیر ترکیبات به هاباکتري اتصال و) 1998 همکاران، و آهارونی(
-مـی  کـاهش  را انکوباسـیون  ساعت 24 در تولیدي گاز میزان دارچین اسانس از استفاده که کردند گزارش) 2007 همکاران و فراسر(

 .دهـد مـی  کـاهش  را گـاز  تولیـد  انکوباسیون ساعت 17 در سیر روغن از استفاده که کردند گزارش )2005 همکاران و باسکت ( د.ده
 نتـایج  بـا  کـه  بود برخوردار باالتري سرعت از 7جز تیمار روز ها بهتیمار  انواع همه براي انکوباسیون اول ساعت 24روند تولید گاز در 

  .بود توافق در ) 1387 همکاران و کوهسار بیات(
  

  

 
 

 
 

  هاي مختلف پس از سیلو کردن.) منحنی تولید گاز در زمان1شکل (
میکرولیتر،  125) رزماري 3باکتریایی (اکوسایل)،  افزودنی  ذرت +  ژ) سیال2، (بدون افزودنی) ) شاهد1 تیمارهاي آزمایشی شامل:

 250) زنیان 8میکرولیتر،  125) زنیان 7میکرولیتر،  250) رازیانه 6میکرولیتر،  125) رازیانه 5میکرولیتر،  250) رزماري 4
 میکرولیتر بر کیلوگرم علوفه تازه.
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