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 چکیده

هاي اسانسی بر قابلیت هضـم، فراسـنجه هـاي تخمیـري ،عامـل      اي به منظوربررسی تاثیر افزودنی هاي باکتریایی وروغنمطالعه
ذرت   ژ) سیال2) شاهد، 1 تیمارهاي آزمایشی شامل: میکروبی سیالژ ذرت در شرایط آزمایشگاهی انجام شد.تفکیک و تولیدپروتیین 

شامل رزماري، رازیانه و زنیـان در    افزودنی اسانس گیاهان داروئی ژ ذرت+ سیالشامل  8تا  3(اکوسایل) و تیمار  باکتریایی افزودنی  +
 روز 45و 21بـه مـدت    یلوگرم علوفه تازه بودند. به منظور تهیه سـیالژ، سـیلوي ذرت  میکرولیتر بر ک 250و125دو سطح به ترتیب 

بین تیمارهاي آزمایشی از نظر قابلیت هضـم مـاده    که داد نشان نتایج کیلوگرم ذخیره شد. . 3درون سیلوهاي آزمایشگاهی به وزن 
توده میکروبی تولیـد شـده در تیمارهـاي مختلـف     ). >05/0P(وجود داشت  داريخشک و ماده آلی و بازده تولید گاز اختالف معنی

و تیمـار داراي اسـانس رازیانـه در     21میکرولیتـر در روز   250داري را نشان داد. تیمار داراي اسانس زنیـان در سـطح  اختالف معنی
هـاي  اثـرات اسـانس  طور کلـی،  به به ترتیب بیشترین و کمترین توده میکروبی تولیدي را داشتند. 21میکرولیتر در روز  125سطح 

هـاي موجـود در سـاختار    اي با توجه به نوع و مقدار ترکیبات اسانس استفاده شـده و تفـاوت  هاي تخمیر شکمبهگیاهی بر فراسنجه
  باشد.شیمیایی و تکنیک آزمایشگاهی مورد استفاده (کشت ثابت، کشت متداوم یک طرفه یا کشت متداوم دو طرفه) متغیر می

  
  س روغنی، تلقیح باکتریایی، قابلیت هضم.اسانواژهاي کلیدي: 
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هاي محافظت از علوفـه مرطـوب اسـت.     کردن یکی از بهترین روش شود. سیلو  سیالژ به کمک فرآیند طبیعی تخمیر حاصل می
ویـژه   هـاي موجـود در سـیلو بـه     باشـد. تحـت ایـن شـرایط، بـاکتري      هـوازي مـی   اساس سیالژسازي تخمیر الکتیکی در شرایط بـی 

سـیالژ   pHالکتیک و اسیدهاي آلـی دیگـر تبـدیل کـرده و باعـث کـاهش         سیدهاي محلول گیاه را به ا ها کربوهیدرات الکتوباسیل
هـاي فاسـد کننـده سـیلو      سیلو شدن و افزایش غلظت اسیدهاي آلی از رشـد میکروارگانیسـم   در طول  pHگردند. کاهش سریع  می

-هاي مختلف سیلویی اسـتفاده مـی  دست آوردن سیالژ با کیفیت مطلوب و ماندگاري باال، از افزودنیجلوگیري خواهد کرد. براي به
شوند. بدین ترتیب باعث بهبود هاي نامطلوب در جیره استفاده میمنظور جلوگیري یا کاهش رشد میکروارگانیسمها بهافزودنی شود.

بهبـود  ). اهداف عمده در استفاده از یک مـاده افزودنـی   2013کویروز و همکاران گردند (تخمیر و افزایش پایداري هوازي سیالژ می
آکسو و همکـاران  باشد (کیفیت تخمیر در سیلو، کاهش اتالف مواد مغذي، افزایش مصرف خوراك و از این رو بهبود عملکرد دام می

هـاي  باشند. روغـن  هاي اسانسی میعنوان افزودنی سیلویی مورد توجه قرار گرفته اند، روغن ). یک دسته از موادي که اخیراً به2006
ها (معموالً ترپن ها) و دیگر مواد شیمیایی اسـتخراج شـده   هاي فرار تشکیل شده از کمپلکس هیدروکربنروغن اسانسی دسته اي از

هاي ضد میکروبی بوده و فرآیند تخمیر در شکمبه و نیز سـیلو   هاي گیاهان هستند. این ترکیبات داراي ویژگی ها یا دانه از همه بافت
هاي اسانسـی رزمـاري، رازیانـه،    ). هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر روغن1987ران دینز و همکادهند (را تحت تأثیر قرار می

  بود. زنیان و تلقیح باکتریایی بر قابلیت هضم سیالژ ذرت
  

هامواد و روش  
متـري برداشـت   سانتی 5تا  3درصد ماده خشک) توسط چاپر به اندازه قطعات  30اي در مرحله دانه خمیري (حدود ذرت علوفه

هـاي  هاي مورد اسـتفاده شـامل تلقـیح باکتریـایی و روغـن     هاي پالستیکی دوالیه انجام شد. افزودنیشد. عمل سیلوکردن در کیسه
میکرولیتر) بودند. اعمال تیمارها بر روي علوفه سلویی به روش اسپري کـردن انجـام    250و  125(زنیان و  راززیانه، رزمارياسانسی 

ها انجام شد. اندازه گیري قابلیت هضم تیمارهاي مختلف براسـاس روش  ز باز شده و نمونه گیري از آنرو 21و 45شد. سیلوها بعداز 
ها با آسیاب چکشی داراي الک یک میلـی متـري آسـیاب    ). بدین منظور ابتدا نمونه1984تئودور و همکاران کشت بسته انجام شد (

تکـرار در   3خل ویال هاي شیشه اي ریخته شد. بـراي هـر نمونـه    میلی گرم ازهر نمونه ي خشک شده دا 500شدند . سپس مقدار 
 اًسي خوراك صـبح از سـه ر  مایع شکمبه قبل از وعده. عنوان شاهد در نظر گرفته شدنظر گرفته شد. سه ویال هم بدون نمونه و به

صـنوعی مـورد اسـتفاده شـامل     اي جمع آوري شده و سریعا به آزمایشگاه منتقل گردید. بزاق مگوسفند مجهز به فیستوالي شکمبه
پنج بخش : محلول بافري، محلول ماکرومینرال، محلول میکرومینرال، محلول رزازورین و محلول احیا بـود. سـپس مـایع شـکمبه و     

منـک و  داخـل هـر ویـال اضـافه شـد (     حجم مایع شکمبه) بـه  1حجم بزاق مصنوعی و  2( 1با  2نسبت بزاق مصنوعی تهیه شده به
کمـک درپـوش   اي گاز دي اکسید کربن وارد نمـوده و درب آن بـه  داخل هر ویال شیشهثانیه به 10مدت سپس به ).1979همکاران 

درجه سـانتی گـراد قـرار گرفتـه و در      39ها درون حمام آب گرم در دماي طورکامل بسته شد. ویالالستیکی و پوش آلومینیومی به
ها اندازه گیري شد. پس از آن ویال هـا از حمـام آب گـرم    از تولیدي نمونهساعت میزان گ 24مدت فواصل زمانی معین و مساوي به

هاي هضم شده، خاکستر خـام مـواد هضـم نشـده انـدازه گیـري شـد. میـزان         ، وزن خشک نمونههافاز مایع نمونه pHخارج شده و 
هـاي تخمینـی بـر    فراسـنجه  ).1980ران برودریک و همکاها با استفاده از روش هیپوکلریک تعیین گردید (نیتروژن آمونیاکی نمونه

هـا  ها در قالب طرح کامالً تصادفی انجام شد. پردازش دادهتجزیه واریانس داده ) برآورد شدند.1997بلومل و همکاران (اساس روابط 
 5در سـطح احتمـال    LSDانجام شد. براي مقایسه میانگین ها از آزمون  GLM) و رویه SAS 2003(با استفاده از نرم افزار آماري 

  درصد استفاده شد.

 نتایج و بحث
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هاي رزماري، رازیانه و زنیان بر قابلیت هضم ماده خشک و ماده هاي باکتریایی و اسانسافزودنی نتایج مربوط به تاثیر استفاده از
ج نشان داد که بین نتای .نشان داده شده است )1(اي در شرایط آزمایشگاهی در جدول هاي تخمیري شکمبهآلی بر فراسنجه

. از این نظر تیمار شاهد )>05/0P(داري وجود داشت تیمارهاي آزمایشی از نظر قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی اختالف معنی
ترین قابلیت هضم ماده خشک بودند، و ترتیب داراي باالترین و پایینبه 45و تیمار داراي افزودنی باکتریایی در روز  21در روز 

پس از سیلو کردن) به ترتیب  45پس از سیلو کردن) تیمار شاهد (روز  21میکرولیتر (روز  250داراي اسانس زنیان در سطح تیمار 
محیط کشت  pHترین ماده آلی قابل هضم را داشتند. از نظر قابلیت هضم ماده خشک، قابلیت هضم ماده آلی و باالترین و پایین

 هاياجزاي مونوترپن حاويرازیانه و زنیان  هاياسانسداري وجود نداشت. الف معنیاخت 45بین تیمارهاي آزمایشی در روز 
 همکاران (سوکوویک و باشندمی میکروبی ضد اثرات داراي کهباشند می تیمول و سینئول 8 و 1 کارواکرول، مانند داراکسیژن
 آن در موجود فنولیک ترکیبات علت اسانس به سطوح برخی وسیلههب آلی ماده واقعی هضم قابلیت است کاهش ممکن. )2007
 125و  250باال و پایین اسانس ( سطوح با شده مکمل تولیدي تیمار گاز لیترمیلی هر ازاي به شده هضم آلی ماده میزان .باشد

در تیمار  توده میکروبی تولید شده ). >05/0P( دار شاخص عامل تفکیک نسبت به تیمار شاهد شدمیکرولیتر) باعث کاهش معنی
پس از سیلو کردن تیمار شاهد نسبت به تیمار  45افزایش یافت و در روز  21میکرولیتر نسبت به تیمار شاهد در روز  250زنیان 

 ) مشاهده شد2012 همکاران و زاده طالب( در مطالعه داري داشت.میکرولیتر کاهش معنی 125میکرولیتر و زنیان  250رازیانه 
  .دهدمی نشان افزایش و کاهش ترتیب به عامل تفکیکو  میکروبی پروتئین مقدار یابد افزایش آویشن سطح اسانس که هنگامی

  

هاي تخمیري، عامل تفکیک و هاي روغنی بر قابلیت هضم، فراسنجه) تاثیر افزودنی باکتریایی و اسانس1جدول (
  تولید پروتئین میکروبی سیالژ ذرت.

روزهاي 
 سیلوکردن

1تیمارها  IVDOD3 IVOMD4 pH NH3-
N5 

Gas 
yield 6

24  
PF7 MCP8 EMCP9 

 
 
 
 

21 

1 68a 71ab 66/6 a 59/2 d 90/164 d 99/5 a 20/214 ab 63/0 a 
2 66ab 71ab 62/6 a 76/2 bc 90/205 ab 94/4 dc 10/188 bc 55/0 cd 
3 67ab 70ab 44/6 b 76/2 b 06/193 bc 13/5 c 90/190 abc 57/0 bcd 
4 65ab 69b 42/6 b 78/2 b 31/212 a 66/4 dc 17/171 c 52/0 de 
5 64b 67b 37/6 b 03/3 a 83/220 a 47/4 d 43/160 c 50/0 e 
6 64b 68b 41/6 b 63/2 dc 24/206 ab 92/4 dc 12/179 bc 55/0 cd 
7 68ab 72ab 42/6 b 66/2 bcd 04/189 c 25/5 bc 77/195 abc 58/0 bc 
8 67ab 78a 42/6 b 79/2 b 13/188 c 81/5 ab 53/228 a 61/0 ab 

SEM 0151/0  0264/0  02909/0  0424/0  2446/5  2201/0  8538/12  0146/0  
 
 
 
 

45 

1 48 51 52/6  96/2 a 89/202 bcd 01/5 ab 28/136 ab 55/0 ab 
2 50 53 49/6  92/2 a 33/232 abc 32/4 bc 95/123 ab 48/0 bcd 
3 55 56 52/6  14/2 c 40/239 ab 07/4 c 97/122 ab 45/0 dc 
4 51 54 50/6  38/2 bc 08/265 a 82/3 c 17/109 b 42/0 d 
5 48 52 49/6  47/2 bc 64/256 a 94/3 c 80/108 b 44/0 d 
6 54 56 51/6  28/2 bc 53/193 dc 09/5 ab 63/150 a 56/0 a 
7 52 55 54/6  29/2 bc 19/186 d 50/5 a 08/157 a 59/0 a 
8 54 55 49/6  53/2 b 89/208 bcd 59/4 bc 40/136 ab 52/0 abc 

SEM 0276/0  0257/0  02368/0  1261/0  2782/14  2582/0  799/12  02580/0  
 3باکتریایی (اکوسایل) و تیمار  افزودنی  ذرت+  ژ) سیال2، (بدون افزودنی)) شاهد1 تیمارهاي آزمایشی شامل: - 1

شامل رزماري، رازیانه و زنیان در دو سطح به ترتیب   افزودنی اسانس گیاهان داروئی ژ ذرت+ سیالشامل  8تا 
ساعت در شرایط برون تنی  24ماده خشک هضم شده پس از    -3. میکرولیتر برکیلوگرم علوفه تازه 250و  125

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

گرم در نیتروژن آمونیاکی (میلی -5تنی.  ساعت در شرایط برون 24ماده آلی هضم شده پس از  - 4. (درصد)
توده میکروبی تولید  -8لیتر). گرم بر میلیعامل تفکیک (میلی -7لیتر).  بازده تولید گاز (میلی -6لیتر) دسی
  . بازده توده میکروبی تولید شده   - 9. گرم به ازاء گرم ماده خشک) (میلی   شده 

  ).P>05/0دارند ( داري معنی دیگراختالف یک با اماري لحاظ از مشابه غیر حروف با اعداد ستون، هر در
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