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 خالصه

های گیاهی آویشن و پونه گیاهی به از این طرح بررسی اثرات افزودن موننسین، روغن آفتابگردان، اسانس هدف

با استفاده از  ایهای تخمیر شکمبهماده خشک بر فراسنجه 10/1در لیتر و  گرممیلی 11ترتیب در مقادیر یک گرم در لیتر، 

ها و تیمار شاهد در قالب طرح کامالً افزودنیسپس اثر  .. ابتدا اسانس آویشن و پونه گیاهی تهیه شدبود ثابت کشتروش 

 روشبررسی شد.  20:50و  01:01، 50:20با نسبت علوفه به کنسانتره  هایتکرار در جیره ششتصادفی با پنج تیمار و 

صورت گرفت و در هر زمان ساعت پس از انکوباسیون  24و  12، 4، 2های در زمانآرکوی و روش  کشت ثابت بر اساس

درصد  50و  20در دو ساعت پس از انکوباسیون در تیمار حاوی های تخمیری اندازه گیری شد. نتایج نشان داد فراسنجه

ین را دارا بود. در چهار ساعت پس از انکوباسیون تیمار حاوی موننس pHکنسانتره تیمار حاوی اسانس پونه بیشترین 

داری نسبت به تیمار شاهد و سایر تیمارها نشان داد. انکوباسیون تیمار حاوی آویشن را داشت و اختالف معنی pHبیشترین 

ساعت پس از انکوباسیون از خود نشان داد و تفاوت  24و  12را در نسبت های مختلف علوفه به کنسانتره در  pHباالترین 

ه گردید. نهایتًا این که اسانس آویشن و پونه بهتر از موننسین به ویژه در زمان ( بین تیماره مشاهد>10/1Pداری )معنی

 محیط کشت گردیدند.  pHهای پایانی انکوباسیون سبب افزایش 

 

 اسانس، پارتیشنینگ فاکتور، موننسین، پونه کوهی کلمات کلیدی:

 
 

 مقدمه .1

 
در تحقیقات متعددی اثرات افزودن موننسین  اشد.براندمان استفاده از مواد خوراکی در نشخوارکنندگان پایین می

ها از رشد دام برافزایشموننسین  تأثیر گزارش شده است. [3و  2] است شدهبررسیبر راندمان انرژی در نشخوارکنندگان 

 عهدر یک مطال. [2] باشدهای متابولیکی میطریق افزایش راندمان انرژی، بهبود متابولیسم نیتروژن و کاهش ناهنجاری

ها نشان داد تخمیر شکمبه استفاده نمودند و نتایج مطالعات آن کاریدستهای گیاهی را برای مخلوطی از ترکیبات اسانس

برای نشخوارکننده را  دسترسقابلهای گیاهی از تجزیه پروتئین ممانعت نمود بنابراین مقدار پروتئین مخلوط اسانس

های شکمبه برای های لیپیدی توسط میکروبدر طی هیدرولیز جیره ادشدهآز غیراشباع. اسیدهای چرب [4]افزایش داد 

 .[0] تواند در استفاده از هیدروژن با  تولید متان و پروپیونات رقابت کنداشباع شدن نیاز به هیدروژن دارند که می
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 ها:مواد و روش .2

 
به  شده تهیههای گیری شد. از اسانسسپس از تهیه گیاه آویشن و پونه کوهی با استفاده از دستگاه کلونجر اسان

ماده خشک در  10/1در لیتر و از روغن آفتابگردان به مقدار  گرممیلی 11گرم در لیتر و از موننسین به مقدار  1مقدار 

این آزمایش در قالب طرح کامالً  درصد کنسانتره استفاده شد. 01درصد علوفه،  01علوفه   پایه برهوازی جیره کشت بی

 شد.  تکرار در سه ران انجام ششبا پنج تیمار و دفی تصا

گرم آنزیم سلوبیوز،   10/1آماده شدند. محیط کشت شامل   [1]محیط کشت بر اساس روش آرکوی و همکاران 

گرم رزازورین،  11/1میلی لیتر مایع شکمبه عاری از سلول،  411، 2میلی لیتر محلول  101،  1میلی لیتر محلول  101

سیستئین در هر لیتر از محیط کشت  بود.  -گرم اسیدکلریدریک 0/1گرم بی کربنات سدیم و  4لیترآب مقطر، میلی  311

اتوکالو شد. بالفاصله پس از برداشتن از  گرادیسانتدرجه  121دقیقه در دمای  10محیط کشت آماده شده به مدت 

ه  به مدت چندین دقیقه در این حالت قرار داشت. اتوکالو، محیط کشت با گاز دی اکسید کربن اشباع گردید به طوری ک

سیستئین به  -پس از آنکه دمای محیط کشت به دمای محیط آزمایشگاه تقلیل پیدا کرد کربنات سدیم و اسیدکلریدریک

 برسد. 0/6آن به  pHمحیط کشت افزوده شد تا 

بود  جیرهگرم از  40/1حاوی ی که هر یک اشهیشهای میلی لیتر از محیط کشت تهیه شده به داخل ویال 40

کیلو  0/1راس گوسفند فیستوله دار تغذیه شده با  سهمیلی نیز مایع شکمبه که آن نیز از  0افزوده شد و سپس به هر ویال 

کیلو کنسانتره )حاوی دانه جو، ذرت، سبوس گندم، کنجاله تخم پنبه و مکمل( افزوده شد. پس از بستن در  0/1یونجه و 

ساعت در شش 24 و12، 4، 2های درجه در زمان 33ابر و کپ آلومینیومی، عمل انکوباسیون در دمای توسط ر هاوصال

 محیط کشت و سایر پارامترها آن تعیین گردید. pHهای فوق در زمانتکرار برای هر نمونه در هر زمان انجام گردید. 

 

 

 نتایج و بحث .3

 
ارایه  4تا  1های مختلف در جدول در تیمارها و جیرههای مختلف انکوباسیون محیط کشت در زمان pHمیانگین 

درصد کنسانتره تیمار حاوی اسانس پونه بیشترین  50و  20در دو ساعت پس از انکوباسیون در تیمار حاوی شده است. 

pH  را دارا بود. در چهار ساعت پس از انکوباسیون تیمار حاوی موننسین بیشترینpH داری را داشت و اختالف معنی

را در نسبت های مختلف  pHانکوباسیون تیمار حاوی آویشن باالترین سبت به تیمار شاهد و سایر تیمارها نشان داد. ن

تواند ناشی از کمتر بودن می pHبیشتر بودن از خود نشان داد. ساعت پس از انکوباسیون  24و  12در علوفه به کنسانتره 

ر ثابت نرخ هضم کمتر باشد مواد مغذی با سرعت کمتر در اختیار ثابت نرخ هضم در این تیمارها باشد. هرچه مقدا

در اغلب زمان تیمار شاهد کمترین مقدار  ها قرار خواهد گرفت و تخمیر با سرعت کمتری انجام خواهد شد.میکروارگانیزم

pH تواند ناشی از بیشتر بودن ثابت نرخ هضم در آن باشد.را دارا بود که می 

 0111و  011، 01، 0ع اسانس ازجمله اسانس گیاه آویشن ]تیمول[ در مقادیر صفر، در یک مطالعه پنج نو

ای مورداستفاده قرار گرفت و نتایج نشان ها بر تخمیر شکمبهگرم در لیتر در آزمایش برون تنی برای ارزیابی اثرات آنمیلی

 pHلظت اسیدهای چرب فرار کاهش و مقدار ها با افزایش مقدار اسانس غساعت انکوباسیون، در همه اسانس 24داد پس از 

 [.6افزایش یافت ]

های تولید گاز و غلظت نیتروژن آمونیاکی در اثر اسانس آویشن شیرازی را بر فراسنجه [5]تقوی نژاد و همکاران 

اسانس بر  های پرواری در آزمایشگاه بررسی کردند که باعث کاهش تولید گاز و غلظت نیتروژن آمونیاکی شد. اثرجیره برره

 بستگی دارد. جیرهتولید گاز به ساختار شیمیایی، دوز اسانس با 
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 دو ساعت پس از انکوباسیون در روش کشت ثابت زمانمحیط کشت تیمارهای مختلف در  pH: میانگین مقدار 1جدول
   تیمار 

نموننسی روغن پونه آویشن نسبت علوفه به کنسانتره  داریاحتمال  معنی سطح SEM شاهد 

50:20 ab41/6 a43/6 ab33/6 ab34/6 b32/6 120/1 11/1> 

01:01 6/01b 6/33c cd30/6 a05/6 d32/6 114/1  11/1> 

20:50 a41/6 a41/6 ab36/6 b32/6 b32/6 115/1 11/1> 

SEMها با حروف مختلف با هم اختالف معنی داری دارند ها؛ در هر ستون، میانگین، انحراف استاندارد میانگین

[10/1P< ] 

 
 چهار ساعت پس از انکوباسیون در روش کشت ثابت زمانمحیط کشت تیمارهای مختلف در  pH: میانگین مقدار 2جدول 

   تیمار 

 Pارزش  SEM شاهد موننسین روغن پونه آویشن نسبت علوفه به کنسانتره

50:20 ab41/6 b35/6 ab41/6 a43/6 c31/6 113/1 11/1< 

01:01 b41/6 b41/6 b35/6 a01/6 b35/6 115/1  11/1< 

20:50 a41/6 b35/6 d25/6 c31/6 bc33/6 112/1  11/1< 

 

SEMها با حروف مختلف با هم اختالف معنی داری دارند ها؛ در هر ستون، میانگین، انحراف استاندارد میانگین

[10/1P< ] 

 
 س از انکوباسیون در روش کشت ثابتساعت پ 12زمانمحیط کشت تیمارهای مختلف در  pH: میانگین مقدار 3جدول 

   تیمار 

 Pارزش  SEM شاهد موننسین روغن پونه آویشن نسبت علوفه به کنسانتره

50:20 a01/6 b33/6 c16/6 c13/6 c16/6 110/1  11/1< 

01:01 a46/6 b15/6 b14/6 b13/6 b11/6 122/1 11/1< 

20:50 a43/6 d11/6 bc11/6 cd10/6 b16/6 124/1  11/1< 

 

SEMها با حروف مختلف با هم اختالف معنی داری دارند ها؛ در هر ستون، میانگین، انحراف استاندارد میانگین

[10/1P< ] 

 
 ساعت پس از انکوباسیون در روش کشت ثابت 24 زمانمحیط کشت تیمارهای مختلف در  pH: میانگین مقدار 4جدول

   تیمار 

نروغ پونه آویشن نسبت علوفه به کنسانتره  Pارزش  SEM شاهد موننسین 

50:20 a45/6 b11/6 b11/6 b15/6 b10/6 164/1  11/1< 

01:01 a35/6 d31/0 c11/6 c1/6 b13/6 100/1  11/1< 

20:50 a24/6 c35/0 c33/0 c32/0 b10/6 113/1  11/1< 

 

SEMف معنی داری دارند ها با حروف مختلف با هم اختالها؛ در هر ستون، میانگین، انحراف استاندارد میانگین

[10/1P< ] 
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 گیرینتیجه. 4

 

گردد استفاده از اسانس آویشن و پونه بهتر از موننسین در جیره های با نتایج بدست آمده مشخص میبا توجه به 

 محیط کشت را حفظ نماید.  pHتواند سطوح مختلف کنسانتره می
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ABSTRACT 
The aim of present study was to assessment the effects of adding monensin, sunflower oil, herbal 

essential oils of Anim and Venus grass respectively, in quantities of one gram per liter, 10 mg and 

05/0 on rumen germinal parameters using a fixed culture method. To reach this goal, first, the 

essential oil of thyme and herbs were prepared. The effect of additive and control treatments in a 

completely randomized design with five treatments and six replications in rations with forage to 

concentrate ratios of 75:25, 50:50 and 25:75 was investigated. Cultivation fixed was performed 

based on Arroquy method at 2, 4, 12 and 24 hours after incubation and at each time the 

fermentation parameters were measured. The results showed that in 2 hours after incubation, the 

treatments containing 25 and 75% concentrations of mentha pulegium essential oil had the highest 

PH. In four hours after incubation, the monensin treatment had the highest pH and showed a 

significant difference (P<0.05) in comparison with control and other treatments. Thyme treatment 

showed the highest pH in different ratios of forage to concentrate at 12 and 24 hours after 

incubation, and a significant difference (P <0.05) was observed between the two groups.  

Finally, the essential oil of thyme and mentha pulegium better than monensin, especially at the end 

of incubation, increased the pH of the culture medium. 
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