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زمینه مطالعاتی :افزودن اسانسهاي گياهي سير و ميخك به جيره ميتواند اثرات مثبت برر ووي گوسرد د داهربه باهرد.
هدف :به م ظوو بروسي اثرات اسانسهاي ووغ ي سير و ميخك بر ووي ميکرواوگانيسمهاي هکمبه وتجزیهپذیري ماده-
خشك اجزاي خوواکي جيره ،دوآزمایش طراحي هد .روشكار :آزمایش اول برا اسربداده از سره واو گوسرد د فيسربو ه
هده دو قا ب طرح چرخشي گردان انجام گرفت .نمونهگيري و تهيه مایع هکمبه از طریق فيسبوال دو ووز پایاني هرر دووه
آزمایش (ووز  )28و دو  3نوبت انجام گرفت .زمان نمونهگيري قبل از خوواکدهي صرب 4 ،،سراتت پرس از خروواکدهري
صب ،و  8ساتت پس از خوواکدهي صب ،دو نظر گرفبه هد .آزمایش دوم :به م ظوو تعيين تاثير ووغنهاي اسانسري برر
تجزیهپذیري مادهخشك و تجزیهپذیري موثر مادهخشك دو طرح کامال تصادفي دو قا ب بلوک که سه نرو خروواک (کراه،
یونجه و جو) ،دو نو اسانسهاي ووغ ي (سير و ميخك) و سه تکراو ( 3گوسد د فيسبول هده ) اسبداده هد .انکوباسيون
نمونههاي خوواکي دو زمانهاي صدر 72 ،48 ،24 ،16 ،8 ،4 ،2 ،و  96ساتت انجرام گرفرت .نتاای ::نبرای حاصرل از ایرن
پژوهش نشان داد اسانسهاي ووغ ي ميخك تاثيري بر ميزان باو ميکروبي هکمبه نداهت ،اما اسرانس ووغ ري سرير براو
ميکروبي هکمبه گوسد د وا به صووت مع يداوي کاهش داد .نبای حاصل از این پژوهش نشان داد که تعداد باکبريهراي
تو يد ک ده اسيدالکبيك دو اثر اتمال اسانسهاي ووغ ي سير دو جيره به طروو مع ريداوي کراهش پيردا کررد .امرا تيمراو
ميخك تاثير مع يداوي بر تعداد باکبريهاي تو يد ک ده اسيدالکبيك نداهرت .ووغرنهراي اسانسري سرير و ميخرك تراثير
مع يداوي بر تعداد باکبريهاي کليفرم مرایع هرکمبه نداهرب د ( )P<0/05امرا بره طروو مع ريداوي باتر کراهش تعرداد
پروتوزوآي هکمبه هدند .تعداد پروتوزوآي مایع هکمبه قبل از تغذیه صب( ،زمران صردر) ،تدراوت مع ريداوي برا هراهد
نداهت .اما  4و  8ساتت پس از تغذیه صب ،اسانسهاي ووغ ي سير و ميخك بات کاهش مع يداوي تعرداد پروتروزوآي
مایع هکمبه هدند .نبای حاصل از این پژوهش نشان داد که اسانسهاي ووغ ي سير و ميخك اخبالف مع يداوي با تيماو
هاهد دو تجزیهپذیري مادهخشك ،بخش سریع تجزیه ،تجزیهپذیري مادهخشك و تجزیه ناپذیري مرادهخشرك برا سررتت
تبوو  5 ، 2و  8دوصد دوساتت داهب د  .اخبالف مع يداوي بين خوواک کاه ،یونجه و جو دو مقادیر تجزیرهپرذیريمراده-
خشك و تجزیهناپذیري مادهخشك و تجزیهپذیري موثر مشاهده هد .نتیجهگیاری نااایی :اسرانسهراي ووغ ري سرير و
ميخك بر ميکرواوگانيسمهاي هکمبه و تجزیهپذیري مادهخشك تاثير ميگذاود
واژگانكلیدی :اسانسهاي ووغ ي  ،سير ،ميخك ،تجزیهپذیري مادهخشك  ،باکبريها ،پروتوزوآ
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مقدمه

افزودن آویشن به مرایع هرکمبه باتر تجمرع نيبرروژن

آنبي بيوتيكها دو کراهش اترالف انررژي و پرروتدين دو

اسيد آمي هاي و کاهش غلظرتهراي نيبرروژن آمونيراکي

هکمبه بسياو موثر بودهاند .با این وجود مصرف آنبري-

هد .او نبيجه گرفت که آویشرن اارافه هرده بره محريط

بيوتيكها دو حيوانات بح بر انگيز بوده است .چرا کره

هررکمبه باترر کرراهش دي آمي اسرريون هررد .آسررليم و

دو محصوالت دامي باقي مانده و به انسران م بقرل مري-

همکرراوان ( )2008نشرران دادنررد کرره اسرربداده از ووغررن

هوند .همچ ين گونههاي باکبریایي وا مقاوم مريسرازند.

اسرربخراش هررده از گياهرران غيررر خرروشخرروواک ب رروو

بر همين اساو اتحادیه اووپرا از ژانویره  2006مصررف

مشخصي فعا يت باکبريهاي هکمبه و همچ ين کل گراز

آنها وا مم و کرده است .به این د يل دانشم دان تالقم د

تو يرردي وا کرراهش مرريدهررد .مررك ای برروش و همکرراوان

هدهاند تا دیگر افزودنيها از جملره مخمرهرا ،اسريدهاي
آ ي اسانسهاي ووغ ري گيراهي ،پروبيوتيركهرا و آنبري
باديها وا بره م ظروو تعردیل تخميرر دو هرکمبه ،مروود
اوزیابي قراو ده د (کا ساميگليا و همکاوان .)2007
اسانسهاي ووغ ي مجموتهاي از مبابو يتهراي ثانویره
بدست آمده از بخش فرراو گيراه اطرالی مري هرود .ایرن
ترکيبات به وسيله تصاوهگيري توسط بخاو بدست مي-
آی ررد ( گرزنشررن و کروتدررا  .)1991واژه  Essentialاز
 Essenکه به مع اي بو یا مرزه مري باهرد ،گرفبره هرده
است .طعرم و مرزه مع رر بسرياوي از گياهران بره د يرل
وجود همين ترکيبات ميباهرد .اسرانسهراي ووغ ري از
حاظ ساخباو ،ویژگي و تملکرد بسياو مب و ميباهر د.
ترپ وئيرردها (مونوترپ وئيرردها و سسررکوئيبرپ وئيدها) و
ف يررل پروپانوئيرردها دو گررروه از مهمبرررین ترکيرربهرراي
هيميایي فعال موجود دو اسانسهاي گياهي مريباهر د.
این دو گروه هيميایي از ترکيبات حاصرل از مبابو يسرم
او يه و از طریق واههاي مبابو يکي جداگانره م شرا مري-
گيرند .اسانسهاي ووغ ي دو بخرشهراي مخبلرگ گيراه
هامل ویشه ،پوست ،گل ،گلبرگ ،بررگ ،گوهرت ميروه و
ساقه وجود داونرد و ترکيرب آن دو بخرشهراي مخبلرگ
گياه تدراوت داود و ميرزان آن بره مرحلره وهرد گيراه و
سالمت آن ،فاکبووهاي محي ي مان د نوو ،اسبرو ،دمرا
و وطوبت بسبگي داود (کاسبلجوو و همکاوان .) 2007
پژوهشهاي تلمي انجام گرفبه دو موود اثرات اسرانس-
هاي ووغ ي برر ووي تخميرر هرکمبهاي کرم مريباهر د.
بووچرز براي او ين برا و( )1965سرودم دي اسربداده از
اسانسهاي ووغ ي وا بر تخمير هکمبهاي گزاوش کررد.
این محقق دو م ا عره  In vitroخرود مشراهده کررد کره

( )2003دویافب ررد کرره دو بعارري حرراالت برراکبريهرراي
هکمبهاي کشت (الکبوباسيلوو) داده هده ميتوان رد دو
حاوو مخلوط اسانسهاي ووغ ي وهد نمای د.
ووغن سير مخلروطي از مو کرولهراي مخبلدري از جملره
ترکيبررات سررو دووه ( تيوسررو دي ات ،آ يررل سررو ديدها،
گلوتاميل سيسبدينها و آ يسين) ،آنزیمهرا ،اسريد آمي ره
آزاد ،اسبرولها ،گليکوزیدهاي ترپ وئيرد ،فالوونوئيردها،
ف لها ،و ترکيبات آ ي سل يوم مريباهرد (کا سراميگليا و
همکاوان  .)2007یکي از گياهان داوویي کره اثررات ارد
ميکروبي وسيعي داهبه و از گذهبه مروود توجره بروده
است ،سير است .سير از گذهبههراي دوو ترا بره امرروز
کاوبرد داوویي وسيعي داهبه اسرت (ووترر و همکراوان
 .)1996اسانس ووغ ي سير مخلوطي از ترکيبات مخبلگ
موجود دو گياه و یا بدست آمده دو حين فررآووي مري-
باهد .به م ظوو تشخيص ترکيب مروثره اصرلي موجرود
دو ووغن اسانسري سرير ،آزمایشري توسرط باسرکيت و
همکرراوان( (2005 bانجررام گرفررت .برردین م ظرروو اثرررات
ووغررن سررير و  4ترکيررب اصررلي موجررود دو آن هررامل
آ يسين ،دي آ يل سو ديد ،دي آ يرل دي سرو ديد و آ يرل
مرکاپبان بر تخمير هکمبهاي موود اوزیابي قراو گرفرت.
نبای نشان داد که ووغن سرير ،دي ا يرل دي سرو ديد و
آ يل مرکاپبان نسبت اسبات و مبان وا کراهش داده و بره
همرران ميررزان نسرربت پروپيونررات و برروتيرات وا افررزایش
دادند .مشاهدات این محققين بيان ک ده این است کره دي
ا يل سو ديد و آ يل مرکاپبان نقش اصرلي وا دو خروا
تغيير تخمير هکمبهاي اسانسهاي ووغ ري سرير داونرد.
دو مقابل آ يسين و دي آ يل سو ديد تاثير کمي بر تخمير
هررکمبهاي داونررد .نکبرره قابررل توجرره ای کرره فعا يررت اررد
ميکروبي سير به ترکيبات آ ي گوگرد داو موجرود دو آن
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از جمله آ يسين نسربت داده هرده اسرت (کا سراميگليا و

کليفرمي و تعداد ،پروتوزواي هکمبه و بروسري اثررات

همکاوان  .)2007دو بين ترکيبات موجود دو تصاوه آبي

اسانسهاي ووغ ي سرير و ميخرك برر تجزیرهپرذیري و

سير ،ترکيب دي آ يل تيوسرو دات مروثرترین ترکيرب دو

تجزیهپذیريموثر مادهخشك دو هکمبه گوسد د بود.

فعا يتهاي بيو وژیکي و اد ميکروبي سرير مريباهرد.
دو حقيقت م ا عات زیادي نشان داده اسرت کره فعا يرت
اد ميکروبي ترکيبات آ يل سرو دووي اسرانس ووغ ري

مواد و روشها
این پژوهش دو ایسبگاه تحقيقرات دامرررووي دانشرکده-

سير با ااافه هدن هر اتم گوگرد افزایش ميیابد (ووتر

هاي تلوم کشاووزي دانشگاه تلوم کشراووزي و م رابع

و همکرررراوان  ،1996اوگرررراوا و همکرررراون  ،2000وز و

طبيعي گرگان ،واقع دو ههرسبان گرگان انجرام گرفرت.

همکاوان  ،2001باسکيت و همکاوان.)2005 a

دو این تحقيق از  3واو قوچ یکسرا ه تروده نرژاد زل برا

اسانسهاي ووغ ي ميخك از ساقه ،برگ و جوانرههراي

مبوسط وزن  35±2کيلوگرم اسبداده هد .قوچها از یکي

گل دوخت ميخك اسبحصال ميهرود .مهمبررین ترکيرب

از گلررههرراي ههرسرربان گرگرران انبخررا هرردند .دامهررا

فعال اسانسهراي ووغ ري ميخرك ،اوژنرول1مري باهرد.

بالفاصررله بعررد از ووود برره ایسرربگاه وزنکشرري هررده و

اوژنول یا  4آ يل 2 -مبوکسري ف رل داواي فعا يرت ارد

تمليررات پشررم چي رري ووي آنهررا انجررام هررد .سرررس دو

باکبریایي گسبرده اي تليه باکبريهاي گرم مثبت و گرم

جایگاههاي اندرادي که از قبل برراي آنهرا پريش بي ري و

م دي ميباهرد .ایرن ترکيرب ترالوه برر ای کره دو ووغرن

تهيه هده بود ،نگهداوي هدند.

ميخك جرود داود ،دو ووغرن داوچرين نيرز وجرود داود.

دامهاي موود آزمایش طري مردت آزمرایش ،طبرق ووش

ا ببه ميزان این ترکيب دو ووغن ميخك خيلري بيشربر از

اسبانداود تک يك کيسههاي نرایلوني دو سر  ،نگهرداوي

ووغن داوچين مريباهرد .بره طرووي کره ترا  85دوصرد

تغذیه ميهدند تا دو حرين دسبرسري آزاد بره خروواک،

ووغن ميخك وا اوژنول تشکيل ميدهد ،دو صرووتي کره

حداقل ميزان خوواک براقي مانرده باهرد .نيراز نگهرداوي

این ترکيب ت ها بره ميرزان  8دوصرد دو داوچرين وجرود

گوسد دان از جداول اسبانداود  )1985( NRCو با توجره

داود (کا ساميگليا و همکاوان  .)2007ق بري و همکراوان

به مواد خوواکي موجود (یونجره خشرك و جرو) و وزن

( )1392گزاوش کردند که ق ر ها ه تدم وهد حاصرل از

بدن هریك از دامها تعيين گردید و جيرهاي برا انررژي و

نانو ذوات نقرره و ووغرن اسانسري ميخرك برا غلظرت 8

ازت یکسان فرمو ه هد .مدت  2هدبه به سازگاوي دامها

ميکرو يبر به صرووت مع ريداوي بزوگبرر از ق رر ها ره

بررا جيررره مرروود نظررر اخبصررا

داده هررد .برره م ظرروو

تدم وهد آنبي بيوتيك ندومایسين بود.

اطمي ان از مصرف تمام جيره موود نظرر ،جرو و یونجره

دو مقابل اطالتات مربوط به تاثير اسرانسهراي ووغ ري

برره طرروو جداگانرره دو اخبيرراو دامهررا قررراو مرريگرفررت

بر تخمير ميکروبي هکمبه بسياو محدود است و ت ها دو

(اسانسهاي ووغ ي بر ووي جو اسرري مي هدند) .جرو

چ د سال اخير اطالتات قابرل قبرو ي چرا هرده اسرت.

پس از توزین دو اخبياو دامها قراو ميگرفرت .بالفاصرله

مواو اکثر آنها مرووي بر اطالترات وایر  ،تشرخيص

پس از مصرف جو تلوفه یونجه خرد هده ق عات  3ترا

ميررزان ترروان سررودم د اسررانسهرراي ووغ رري و فعا يررت

 4سانبيمبري  ،توزین و دو اخبياو دامها قراو ميگرفت.

ترکيباتهان بره ت روان تعردیل ک رده تخميرر ميکروبري

خوواکدهي ووزانه دو دو وتده مساوي دو ساتتهراي

هکمبه ميباهد.

 8:00صب ،و  18:00تصر صووت ميگرفرت ترا محريط

اهداف این پژوهش بروسي اثررات اسرانسهراي ووغ ري
سير و ميخك بر  ،pHهماوش کلي باکبريهاي ،ميرزان
باکبريهاي تو يد ک ده اسيدالکبيك ،ميزان براکبريهراي
1-Eugen

هکمبه دو هرایط نسببا ثراببي نگره داهربه هرود .آ و
س گ نمرك نيرز برهطروو آزاد دو دسربرو دامهرا قرراو
داهت.
دو این پژوهش سير و ميخك موود اسبداده قراو گرفرت
و اسانسهاي مذکوو از هرکت اسانس گياه گرگان تهيه
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هد .ووزانه مقداو  110ميلريگررم از سرير و ميخرك دو

از مایع هکمبه گوسد د ،به ميرزان  10ميلري يبرر نمونره

جيره دامها اسربداده مري هرد  .بردین صرووت کره 110

برداهبه هد و دو هرایط اسبریل به همراه  90ميلي يبر

ميليگرم از هر کدام از اسانسهاي نرامبرده دو  30سري

محلول اسبریل پربون واتربا دماي  45دوجه سانبي گراد

سي ا کل  70دوصد حل هده و دو دونوبت خوواکدهري

دو دسبگاه اسبوميکر(مدل ،Seaward 400ساخت کشوو

صب ،و تصر( هر نوبت  55ميليگرم) به ک سانبزه ااافه

آ مان) براي یك دقيقه و برا دوو نرمرال مخلروط گردیرد.

ميهد .طریقه ااافه کردن بدین صووت برود کره اببردا

سرس محلول وویي به ت وان وقت  10-1براي تهيه وقرت

ووي ک سانبره پاهيده هده و سرس با دسرت کرامال برا

هاي بعدي موود اسبداده قراو گرفت .وقتهاي بعدي بره

خوواک مخلوط ميهدند.

طریق وقيق سازي سریا ي با کمرك محريط پربرون واترر

نمونهگيري و تهيه مایع هکمبه دو ووز پایاني هرر دووه

تهيه هد.

آزمایشي ( ووز  )28و دو  3نوبت انجام ميگرفت .جمع-

به م ظوو هماوش مجمو ميکرواوگانيسمهاي هوازي و

آووي مایع هکمبه با اسبداده از سرنگ  60ميلري يبرري

بيهوازي موجود دومایع هکمبه  1 ،ميلي يبرر از وقرت-

و هيل گهایي که انبهراي آنهرا صرافي پاوچره اي بسربه

هاي مخبلگ تهيه هرده بوسريله سرمرلر دو داخرل پبرري

هده بود ،از واه فيسبوال صووت ميگرفت .زمان نمونه-

دیش اسبریل ویخبه هد .سرس از محيط کشت  PCAبره

گيررري قبررل از خرروواکدهرري صررب 4 ، ،سرراتت پررس از

ميزان  20ميلي يبر داخل پبري دیش ویخبره و بصرووت

خوواکدهي صب ،و  8ساتت پس از خوواکدهي صرب،

 8( 8انگليسي) حرکت داده هد تا نمونه و محريط کشرت

دو نظر گرفبه هد .همزمران برا نمونرهگيرري  pH ،مرایع

کامال مخلوط هود .سررس پبرري دیرشهرا بره مردت 48

هکمبه با کمك دسربگاه  pHمبرر1انردازهگيرري مريهرد.

ساتت دو دماي  37دوجره سرانبي گرراد قراوگرفرت .دو

بالفاصله پس از تهيه مایع هکمبه ،نمونههرا دو هيشره-

پایان  48ساتت کليره کل ريهراي وهرد کررده دو سر ،

هرراي کوچررك دو داو تيررره ونررگ ویخبرره هررده و برره

پبري دیش هماوش هد.

آزمایشگاه ميکروبيو وژي م بقل مي هد ترا فراسر جه-

به م ظوو کشت باکبريهاي اسيدالکبيك 1 ،ميلري يبرر از

هاي مخبلرگ ميکروبري مروود م ا عره و اوزیرابي قرراو

وقتهاي مخبلرگ تهيره هرده بوسريله سرمرلر دو داخرل

گيرند.

پبري دیش اسبریل ویخبه هد و سرس از محريط کشرت

دو این بخش از محيطهاي کشرت تجراوي،VRB3 ،MRS2

 MRSبه ميزان  20ميلي يبر داخل پبرري دیرش ویخبره

 PCA5، BGB4و PW6اسبداده هد .این محيطهراي کشرت

هد و بصووت  8( 8انگليسي) حرکت داده هد ترا نمونره

از نو آزمایشگاهي بوده و همگري تو يرد هررکت مررک

و محيط کشت کامال مخلوط هود .پس از بسربن محريط

آ مان بودند.

کشت ،هرایط گرمخانه گذاوي بيهوازي برا اسربداده از

هماوش تعداد کل ميکرواوگانيسمها  ،تعداد باکبريهاي

جاو بيهوازي و گازپك (هرکت مرک آ مران و مردل )A

تو يد ک ده اسيدالکبيك ،کليفرمها و پروتوزوآ دو

فراهم هد و سرس پبري دیشها به مردت  48سراتت دو

آزمایشگاه ميکروبيو وژي گروه تلوم و ص ایع غذایي

دمرراي  37دوجرره سررانبيگررراد قراوگرفررت .دو پایرران 48

انجام گرفت .

ساتت کليه کل يهاي وهد کررده دو سر  ،پبرري دیرش
هماوش هد.
به م ظوو کشت کليفرمهرا  1 ،ميلري يبرر از وقرتهراي
 - Inolab 720مدل1
2De Man, Rogosa Sharpe Agar
3Violent Red Bile Agar
4Briliant Green Bile
5Plate Count Agar
6Pepton Water

مخبلگ تهيه هده بوسيله سرمرلر دو داخرل پبرري دیرش
اسرربریل ویخبرره هررد .سرررس از محرريط کشررت  VRBبرره
ميزان  20ميلي يبر داخل پبري دیش ویخبه و بصووت 8
انگليسي حرکت داده هد تا نمونه و محريط کشرت کرامال
مخلوط هود .پرس از بسربن محريط کشرت ،بره مقرداو 5
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ميلي يبرر دیگرر از محريط کشرت  VRBبرر ووي پبرري

کيسههاي نایلوني با ابعاد  6دو  14سانبيمبر و با انردازه

دیش ویخبه هد تا بب دد ،سرس پبري دیرشهرا بره مردت

م افذ  50ميکرومبر انبخا و به مردت  30دقيقره دو آون

 48ساتت دو دماي  37دوجه سانبيگراد قراوگرفرت .دو

با دماي 65دوجه قراو داده هدند .سرس کيسهها وا وزن

پایان  48ساتت کليه کل يهراي قرمرز مبمایرل بره بر دش

نموده و وزن کيسه خا ي به این صووت ثبرت گردیرد2 .

هماوش هد و سرس  10تدد از کل يها که نمای ده کليره

گرم از نمونه آسيا هده توزین و دو داخل کيسرههراي

کل يهاي وهد کرده دو س  ،پبرري دیرش برود انبخرا

نایلوني قراو داده هد .سرس دو کيسهها با نخ محکمي

هد و هر کدام به و ههاي حاوي محيط کشت  BGBکره

که دو مقابل حمله ميکرواوگانيسمها مقاوم اسرت ،بسربه

داواي و ه دووهام است م بقل هرد و برراي  48سراتت

هد .کيسههاي فوی به هيل گي بره طرول  30سرانبيمبرر

دو دماي  37دوجه سانبيگرراد قرراو گرفرت .بعرد از 48

مبصل نموده و ط را بسربه هرده بره هريل گ بره دو

ساتت چ انچه دو و ه هرا گراز ایجراد نشرد پرگ رههراي

فيسبوال محکم گردید .انکوباسيون نمونرههراي خروواکي

قرمز ونگ از نظر کليفرم تایيرد نشردند .برراي محاسربه

دو زمرررانهررراي صررردر 72 ،48 ،24 ،16 ،8 ،4 ،2 ،و 96

جمعيت ميکرواوگانيسرمهراي هروازي و بريهروازي ،یرا

ساتت انجام گرفت .پس از اتمام هر زمان انکوباسريون،

اسيدالکبيك و یا کلي فرم موجود دو هر ميلي يبرهکمبه

کيسهها از هرکمبه خراوش هرده و هسبشرو مريهردند.

دو هر ميلي يبر از مایع هکمبه از فرمرول زیرر اسربداده

سرس کيسههاي هسبشو هده حاوي مقادیر باقيمانرده،

هد(قووچي و قرباني:)1390

به مدت  48ساتت دو داخل آون با دماي  65دوجه قرراو

N=(log10CFU)×D
 =Nجمعيت ميکرواوگانيسمهاي هوازي و بيهوازي ،یا

داده هدند.

اسيدالکبيك و یا کلي فرم موجود دو هر ميلي يبرهکمبه
=CFUتعداد کل ي هاي تشکيل هده دو پليت
=Dتکس وقت

فرآس جههاي مخبلگ تجزیهپذیري و تجزیهپذیري موثر
از واب رره غيررر خ رري اوسررکگ و مررك دونا ررد ()1979
محاسبه هد
)P=a+b (1-e-ct

دو این واب ه  aبخش سریع تجزیه b ،بخش ک د تجزیره،
با کمرك پاوچره یریدري 100ميلري يبرر از مرایع هرکمبه

 cثابت نرخ تجزیه دو واحد زمران و  Pپبانسريل تجزیره-

صاف و به  5ميلري يبرر از آن 5 ،ميلري يبرر فرما دهيرد

پذیري مادهخشك مي باهد.

 18%/5ااافه هد .سرس به  1ميلي يبر از نمونره آمراده

)ERD=a+bc /(c+k
دو این واب ه  aبخش سریع تجزیه b ،بخش ک د تجزیره،

یررك هررب برراقي مانررد .بعررد از ایررن مرردت 9 ،ميلرري يبررر

 cثابت نرخ تجزیه دو واحد زمان و  ERDتجزیرهپرذیري

گليسرول  %30به نمونه ااافه و نمونه تا  20برابر وقيق

موثر مادهخشك مي باهد و  Kسرتت تبوو ميباهد

هد .دو نهایت به کمك الم ندوباو تعداد پروتوزوا دو هرر

روش آماری و تجزیه و تحلیل داده ها

ميلي يبر از مایع هکمبه محاسبه هد.

به م ظوو تعيين تاثير ووغرنهراي اسانسري برر تجزیره-

روش كیسههای نایلونی

پذیري مادهخشك و تجزیهپذیري موثر مادهخشکر طررح

به م ظوو تعيين تاثير بر تجزیهپذیري مادهخشك اجرزاي

کامال تصادفي دو قا ب بلوک که سه نرو خروواک (کراه،

جيره از تک يك کيسههاي نایلوني به هرح زیرر اسربداده

یونجرره و جررو) ،دو نررو اسررانسهرراي ووغ رري (سررير و

هد .دو اببدا نمونههاي اجزاي جيره هامل یونجه ،کراه و

ميخك) و سه تکراو ( 3گوسد د فيسربول هرده نرژاد زل)

جو ترا وسريدن بره ذوات  2ميلريمبرري آسريا هردند.

اسبداده هد ..ب ابراین سره دووه آزمایشري برراي طررح

نمونههاي آسيا هرده بره مردت  48سراتت دو آون برا

دونظر گرفبه هد که هر دووه  28ووز به طرول انجاميرد.

هده دو ق ره ونگ بریليانت گرین ااافه هده و به مدت

دماي  60دوجه سانبيگرراد قرراو داده هردند ،ترا مراده-

نمونهگيري از دامها دو ووز پایاني هرر دووه دو زمران-

خشك آنها موود محاسربه قرراو گيررد .دو ایرن ووش از

هاي قيل از تغذیه صب( ،صدر) 4 ،سراتت بعرد از تغذیره
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صب ،و  8ساتت بعد از تغذیره صرب ،انجرام مريگرفرت.

واویانس  = εijk ،  a2اهبباه تصادفي ميانگين صدر و

دادههاي بدست آمده با اسبداده نرم افرزاو آمراوي SAS

واویانس .  e2

مربعات با اسبداده از آزمرون تروکي -کرامرر دو سر ،

نتای :و بحث

احبمال  5دوصد انجام گرفت .از نرم افزاو  Excelبرراي

 -اثر اسانسهای روغنی سیر و میخک بر  pHشکمبه

وسم نمووداوها اسبداده هد.

نبای حاصل از این پرژوهش نشران داد کره ووغرنهراي

مدل آماوي طرح مزبوو به صووت زیر بود:

اسانسي سرير و ميخرك تراثير مع ريداوي برر  pHمرایع

تجزیه و تحليل آماوي هدند .مقایسه ميانگينهاي حداقل

Yijk= µ+ Ti +Pj+ SUBk+εijk
 =Yijkهر مشاهده از صدت موود اندازهگيري  =Ti ،اثر
ثابت iامين تيماو= Pj،اثر ثابت jامين دووه = SUBk ،اثر
تصادفي kامين حيوان موود آزمایش با ميانگين صدر و

هرکمبه نداهرب د ( . )P>0/05همانگونره کره دو هرکل 1
مشاهده ميهود ،اسانسهاي ووغ ي سرير و ميخرك دو
هيچکدام از ساتات نمونهگيري تاثير مع ريداوي برر pH

هکمبه نداهب د.

شکل -1تاثیر اسانسهای روغنی سیر و میخک بر روی  pHشکمبه گوسفند
Fig.1- Effect of essential oil of garlic and clove on ruminal pH in sheep

ب چاو و همکاوان ( )2008اثرات اسرانسهراي ووغ ري وا

کردند که این کاهش غلظت اسيد هايچرر د يلري برراي

ووي برخي از فرآس جههاي هرکمبهاي از جملره  pHدو

افزایش  ( pHهرچ د غير مع يداو) مایع هرکمبهاي مري-

گاوهاي هيري تغذیه هده با سيالژ ذوت یا یونجه موود

باهد .دوحا ي که دو جيره بر پایه سيالژ یونجره غلظرت

بروسي قرراو دادنرد .آنهرا مشراهده کردنرد کره مخلروط

کل اسيدهايچرر بره آوامري افرزایش پيردا کررد و ایرن

اسانسهاي ووغ ي تاثيري بر  pHمایع هرکمبه نداهرت

افزایش آنقدو ناچيز برود کره تراثيري برر  pHهرکمبهاي

( . )P>0/05هرچ د کره  pHدو گاوهراي تغذیره هرده برا

نداهررت .ب چرراو و همکرراوان ( pH )2006برراالتر مررایع

مخلوط ووغنهاي اسانسي تمایل بره افرزایش نشران داد

هکمبه وا دو گاوهاي تغذیه هده با جيرههراي حراوي 2

( . )P=0/07این محققين مشاهده کردند که دو اثر ااافه

گرم دو ووز مخلوط اسرانسهراي ووغ ري وا نسربت بره

کردن مخلوط اسانسهاي ووغ ي غلظت کرل اسريدهاي-

گروه هاهد ،گزاوش کردند.

چر دو جيره بر پایه سيالژ کاهش پيدا کرد .آنها بيان
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کاسبجيلوو و همکراوان ( )2006اثررات ترکيبرات فعرال

 pHتهيه هده تزویق هد .نبرای نشران داد کره دو مرایع

موجود دو چ دین اسرانسهراي ووغ ري وا ووي تخميرر

هکمبه برا  pHآغرازین  ،5/5برا اارافه کرردن مخلروط

ميکروبرري و جریرران مررواد مغررذي هررکمبه دو هرررایط

اسانسهاي ووغ ي  pH ،به طوو مع يداوي کاهش پيردا

آزمایشگاهي موود بروسي قراو دادند .آنهرا  4غلظرت ،5

کرد.

 ،500 ،50و  5000ميلرريگرررم دو يبررر  5اسررانسهرراي

فراسر و همکاوان ( )2007اثرات ووغن برگ داوچرين وا

ووغ ي وا دو یك دووه  24ساتبه بر ووي مرایع هرکمبه

ووي تخميررر هررکمبهاي دو  2سيسرربم کشررت ثانویرره

موود بروسي قراو دادند ( مایع هرکمبه از دامهرایي کره

بروسي کردند .ایرن محققرين دو پرژوهش خرود از ووش

جيره با نسربت تلوفره بره ک سرانبره  60بره  40دویافرت

هبيهسازي هکمبه و دیگري سيسبم تخميري با جریران

کرده بودند ،گرفبره هرد) .تيمراوهراي اسربداده هرده دو

دوطرفه برراي بروسري اثررات ووغرن داوچرين اسربداده

آزمایش آنهرا هرامل يمرونن ،تيمرول ،وانيلرين ،اوژنرول

نمودنررد .نبررای نشرران داد کرره ووغررن برررگ داوچررين دو

گوایاکول و یك گروه هرم بره ت روان هراهد برود .آنهرا

سيسبم تخميري با جریان دوطرفه برر تعرداد پروتروزوآ

مشاهده کردند که دو باالترین غلظت همره اسرانسهراي

تاثيري نداهت .اما بات افزایش  pHو کاهش غلظت کرل

ووغ ي (یع ي  5000ميليگرم دو يبرر)  pHافرزایش پيردا

اسيدهايچر فعال دو تک يك هبيهسرازي هرکمبه هرد

کرد .این محققرين بيران کرردن کره افرزایش  pHمبعاقرب

( .)P<0/01افزایش  pHو کراهش غلظرت کرل اسريدهاي-

کاهش غلظت کرل اسريدهايچرر فرراو اتدرای مريافبرد.

چر فراو دو اثرر اارافه کرردن ووغرن بررگ داوچرين

تالوه بر این محققين بيان کردند که تراثير اسرانسهراي

نشان ميدهد که این ووغن بات کراهش قابليرت تخميرر

ووغ ي بر  pHمحيط هرکمبه بسربه بره غلظرت مصررفي

پذیري جيره دو هرکمبه هرد .کاسربجيلوو و همکراوان

آنها ميباهد .چرا که دو م ا عه آنها غلظتهاي  50 ،5و

( )2006گزاوش کردند که دزهاي باالي ( 5000ميليگررم

 500ميليگرم دو يبر هيچ تاثيري بر  pHمحريط هرکمبه

دو يبر) اوژنرول ،گوایراکول ،يمرونن ،تيمرول و وانيلرين

نگذاهت.

غلظررت اسرريدهايچررر

ایوانز و ماوتين ( )2000نيز گرزاوش کردنرد کره اارافه

افزایش پيدا کرد.

کردن  400ميليگرم دو يبر اسرانسهراي ووغ ري گيراه

با توجه به این که تاثير ووغنهاي اسانس بر  pHمحريط

آویشن (تيمول) بعد از  24ساتت باتر افرزایش  pHدو

هکمبه به دز مصرفي آنها بسبگي داود ،به نظر ميوسرد

محيط آزمایشگاه هد .اما غلظتهاي پایين ترر (،100 ،50

که مقرداو  110ميلريگررم دو ووز اسرانسهراي ووغ ري

و  200ميليگرم دو يبرر) تراثيري برر  pHمرایع هرکمبه

ميخك و سير براي تاثير بر  pHهرکمبه دامهراي مروود

نداهت.

م ا عه دو این آزمایش کافي نميباهد.

اسرررانقرو و همکرراوان ( )2008آزمایشرري وا برره م ظرروو

اثر اسانسهای روغنی سیر و میخک بر شمارش كلی

بروسي اثرات غلظتهاي فزای ده یك مخلوط اسانسهاي

باكتریها

ووغ ي ووي تخمير هرکمبهاي دو هررایط آزمایشرگاهي
موود بروسي قراو دادند .آزمایش این محققرين برر ووي
مایع هرکمبه گاوهراي گوهربي و هريري انجرام گرفرت.
براي انجام این آزمایش  pHمایع هکمبه گرفبره هرده از
گاوهرراي گوهرربي و هرريري بررا هيدوواکسرريد پباسرريم 5
نرمال دو تدد  7تثبيت هد .همچ ين با اسيد کلرید ویرك
 3نرمال  pHمایع هکمبه به  5/5وسانده هرد .اسرانس-
هاي ووغ ي دو دوزهاي  24 ،16 ،8و  32ميکرو يبرر بره
مایع هکمبه دو دو گروه گراو هريري و گوهربي دو هرر

وا کرراهش داده و مبعاقبررا pH

نبای حاصل از این پژوهش نشان داد که اسانس ووغ ي
سير باو ميکروبي هکمبه گوسد د وا به صرووت مع ري-
داوي ( )P<0/05کاهش داد ( هرکل  .)2کراهش مع ريداو
ميررزان برراو ميکروبرري هررکمبه گوسررد د توسررط اسررانس
ووغ ي سير ترا  4سراتت بعرد از زمران تغذیره گوسرد د
اتدای افباد .اما اسانس ووغ ي ميخك تراثيري برر ميرزان
باو ميکروبي هکمبه نداهت (.)P>0/05
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شکل -2تاثیر اسانسهای روغنی سیر و میخک بر روی كل میکروب های شکمبه گوسفند
Fig.2 -Effect of essential oil of garlic and clove on ruminal total counts microorganism in sheep

به طوو کلي دو موود اثرات اسانسهاي ووغ ي بر ووي

اثر اسانسهای روغنی سیر و میخک بر میزان

جمعيت ميکروبي هکمبه اطالتات کمي وجود داود

باكتریهای تولید كننده اسیدالكتیک در شکمبه

(ب چاو و همکاوان  .)2008مك ای بوش و همکاوان
( )2003مشاهده کردند که ااافه کردن اسانسهاي
ووغ ي اثر بازداوندگي بر ووي باو ميکروبي هکمبه
گذاهت .دو م ا عهاي که توسط ب چاو و همکاوان
( )2008انجام گرفت ،ااافه کردن مخلوط اسانسهاي
ووغ ي تغييري دو باو ميکروبي هکمبهاي ایجاد نکرد.
دو موود اثرات اد ميکروبي گياهان داوویي مخبلگ،
پژوهشهایي انجام گرفبه است .فعا يت اد ميکروبي
گياهان مخبلگ بسبه به ماده موثر موجود دو آنها
مبداوت مي باهد( ونلرو و سا مرون  .)2003نبای
حاصل از این تحقيق نشان ده ده تدم تاثير اسانس
ووغ ي ميخك بر ووي هماوش کلي باکبريها ميباهد
که هاید یکي از دالیل آن به خاطر غلظت مصرفي و
هرایط موود آزمایش ميباهد.

گوسفند
نبای حاصل از این پژوهش نشان داد که تعداد باکبري-
هاي تو يد ک ده اسيدالکبيك دو اثر اتمال اسانس
ووغ ي سير دو جيره به طوو مع يداوي ()P<0/05
کاهش پيدا کرد .اما تيماو ميخك نبوانست تاثير مع ي-
داوي بر تعداد باکبريهاي تو يد ک ده اسيدالکبيك
داهبه باهد (هکل .)3کاهش تعداد باکبريهاي تو يد
ک ده اسيدالکبيك دو همه زمانهاي نمونهگيري یع ي
صدر 4 ،و  8ساتت بعد از وتده صب ،مشاهده هد.
دو زمي ه اثرات اسانسهاي ووغ ي بر باکبريهاي تو يد
ک ده اسيدالکبيك گزاوهي یافت نشد .با توجه به اهميت
باالي باکبريهاي تو يد ک ده اسيدالکبيك بر اکو وژي
هکمبه ،انجام پژوهشهاي بيشبر دو خصو

تاثير

اسانسهاي ووغ ي بر ميکروبيو وژي هکمبه ارووي
است.
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شکل -3تاثیر اسانسهای روغنی سیر و میخک بر روی باكتریهای تولید كننده اسیدالكتیک شکمبه گوسفند
Fig.3-Effect of essential oil of garlic and clove on ruminal lactic acid bacteria in sheep

اثر اسانسهای روغنی سیر و میخک بر میزان

آویشن و ترکيبات اسيد ب زوئيك ،اسيد سي اميك،

باكتریهای كلی فرمی شکمبه گوسفند

اوژنول و فاوس ول وا بر باکبريهاي کلي فرمي هامل

نبررای حاصررل از ایررن پررژوهش نشرران داد اسررانسهرراي
ووغ ي سير و ميخك تاثير مع يداوي بر تعداد براکبري-
هاي کليفرمي مایع هکمبه نداهب د ( .)P>0/05همانگونه
که دو هکل  4مشاهده مريهرود ،ووغرنهراي اسانسري
سير و ميخك دو هيچکدام از ساتات نمونرهگيرري تراثير
مع يداوي بر تعداد باکبريهاي کليفرمري مرایع هرکمبه
نداهب د.
دوم ا عات آزمایشگاهي مشخص هد که اسانس
ووغ ي ميخك اهرهياکلي وا از بين مي برد (فرد من و
همکاوان .)2002یوجي و همکاوان ( ،)2007فعا يت اد
ميکروبي اسانسهاي ووغ ي ميخك و وزماوي وا تليه
کليفرمها نشان دادند .بر اساو نبای

بدست آمده،

حداقل غلظت بازداوندگي اسانس ووغ ي ميخك از
 0/062دوصد تا  0/5دوصد و حداقل غلظت بازداوندگي
وزماوي از  0/125دوصد تا  1دوصد بود .جيسلن و
همکاوان ( ،)2000اثر اد ميکروبي اسانسهاي ووغ ي
بومادوان ،ميخك ،بادونجبویه ،ویحان ،اناو ،وزماوي،

 E.coliبروسي کردند .هيچکدام از ووغنهاي اسانسي
موود اسبداده بر باکبريهاي کليفرمي تاثيري نداهب د.
آووا و کائوو(  )1999دو م ا عه اي اثرات اد ميکروبي
گياهان مخبلگ وا بر ووي ميکرو هاي گوناگون موود
بروسي قراو دادند .آنها ت ها اثرات باکبريکشي
اسانسهاي سير و ميخك وا بر ووي سا مونال تيدي-
موویوم مشاهده کردند .این دو اسانس بر ووي کلي-
فرمها و دیگر باکبريهاي موود آزمون تاثيري نداهب د.
بووت ( ،)2004اثر بازداوندگي ترکيب اوژنول وا بر ووي
Staphylococcus ،E.coli ،Salmonella typhimurium
،aureus

monocytogenes

،Listeria

Shigella

 dysenteriaو  Bacillus cereusبا س وح  0/2تا µ l/ml

 10بروسي کرد .نبای

بروسي وي نشان داد که

باکبريهاي گرم م دي ب وو مع يداوي حساسيت
کمبري نسبت به باکبريهاي گرم مثبت داوند .حداقل
غلظت کش دگي اوژنول از  0/05تا  µ 5l/mlدو هرایط
آزمایشگاهي بود.
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شکل -4تاثیر اسانسهای روغنی سیر و میخک بر روی باكتریهای كلی فرم شکمبه گوسفند
Fig.4-Effect of essential oil of garlic and clove on ruminal coliform in sheep

نبای

حاصل از این تحقيق نشان ده ده تدم تاثير

همچ ين نباید تاثير هرایط محي ي و دز مصرفي وا

اسانسهاي ووغ ي ميخك بر ووي باو ميکروبي کل و

نادیده گرفت.

کليفرمها ميباهد که هاید یکي از دالیل آن بخاطر

اثر اسانسهای روغنی سیر و میخک بر تعداد

هرایط موود آزمایش ميباهد .دو تحقيقات ذکر هده

پروتوزوآی شکمبه

اثر اد ميکروبي اسانس ميخك ت ها با حاوو
ميکرواوگانسيم موود نظر و با کمك محيطهاي کشت
س بزي و یا مایع هکمبه دو هرایط کامال ک برل هده
آزمایشگاهي موود بروسي قراو گرفت دو صووتيکه
دو تحقيق حاار اثر اد ميکروبي اسانس دو بدن
گوسد د زنده موود اوزیابي قراو گرفت که طيگ وسيعي
از ميکرواوگانيسمها و ترکيبات ه اخبه هده و
ناه اخبه حاوو داوند و ميتوان د مانع از فعا يت اد
ميکروبي اسانس ووغ ي ميخك دو مایع هکمبه هوند و

نبای حا

از این پژوهش نشان داد که اسانس ووغ ي

سير و ميخك به طوو مع يداوي بات

کاهش تعداد

پروتوزوآي هکمبه هدند ( .)P<0/05همانگونه که دو
هکل  5مشاهده ميهود ،تعداد پروتوزوآي مایع هکمبه
قبل از تغذیه صب( ،زمان صدر) ،تداوت مع يداوي با
هاهد نداود .اما  4و  8ساتت پس از تغذیه صب،،
اسانسهاي ووغ ي سير و ميخك بات کاهش مع ي داو
تعداد پروتوزوآي مایع هکمبه هده اند.
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شکل -5تاثیر اسانسهای روغنی سیر و میخک بر روی پروتوزوآ شکمبه گوسفند
Fig.5- Effect of essential oil of garlic and clove on ruminal protozoa in sheep

فعا يت اد پروتوزوآیي برخي اسانسهاي ووغ ي

هام فيبر دو م ا عه خود وا به کاهش تعداد پروتوزوآ

مشاهده هده است ( پاترا و همکاوان  .)2006آگراوال و

نسبت دادند .به نظر ميوسد که پروتوزوآي هکمبهاي

همکاوان ( )2009دو یك پژوهش دوون آزمایشگاهي

سکونتگاه حدود  20دوصد از باکبريهاي تو يد ک ده

اثرات س وح مخبلگ(  1 ،0/33 ،0و ميکرو يبر دو يبر)

مبان ميباه د .باکبريهاي تو يد ک ده مبان که دوون و

ووغن نع ا وا ووي مبانزایي و تخمير خوواک ،با

بيرون پروتوزوآ زندگي مي ک د ،مسدول تو يد  37دو

اسبداده از يکوو هکمبه گاوميش موود بروسي قراو

صد از مبان ميباه د.

دادند .این محققين مشاهده کردند که با افزایش س ،

برخالف پژوهش حاار نيوبو د و همکاوان ( )2004و

نع ا  ،تعداد پروتوزواي هو وتریش و اپيروتریش به

ب چاو و همکاوان ( 2006و  )2008هيچ تغييري دو تعداد

طوو مع يداوي کاهش پيدا کرد ( .)P<0/01فراسر و

پروتوزوآي گاوها و گوسد دان تغذیه هده با مخلوط دو

همکاوان ( )2007اثرات ووغن برگ داوچين وا ووي

غلظتهاي  100ميلي گرم و  2گرم دو ووز مشاهده

تخمير هکمبهاي دو  2سيسبم کشت ثانویه بروسي

نکردند .غلظت مصرفي اسانسهاي موود اسبداده نقش

کردند .این محققين دو پژوهش خود از ووش هبيه-

بسياو مهمي دو اثرات آنها بر ویژگيهاي هکمبه از

سازي هکمبه و دیگري سيسبم تخميري با جریان

جمله

و

دوطرفه براي بروسي اثرات ووغن داوچين اسبداده

همکاوان.)2007

نمودند .نبای

نشان داد که ووغن برگ داوچين دو

تعداد

پروتوزوآي

آن

داود

(فراسر

تجزیهپذیری مادهخشک

سيسبم تخميري با جریان دوطرفه بر تعداد پروتوزوآ

نبای حاصل از این پژوهش نشان داد که اسانسهاي

تاثيري نداهت .اما بات کاهش تعدا پروتوزوآ دو ووش

ووغ ي سير و ميخك اخبالف مع يداوي با تيماو هاهد

هبيهسازي هکمبه هد ( .)P<0/01این محققين کاهش

دو تجزیهپذیري مادهخشك ،بخش سریع تجزیه ،تجزیه-
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پذیري مادهخشك و تجزیهناپذیري مادهخشك با سرتت

(جدول.)1

تبوو  %5 ، %2و %8دوساتت داهب د ( )P>0/05
جدول -1تاثیر اسانسهای روغنی سیر و میخک بر روی تجزیه پذیری و تجزیه پذیری مادهخشک خوراكها مختلف
Table1- Effects of essential oil of garlic and clove on dry matter degradability in some feed

Effective ruminal degrability of dry matter
)a+b(%
)0.02(h-1
)0.05(h-1
)0.08(h-1
31.80e
25.75dc
24.60d
32.15c
29.25dc
26.75dc
61.90a
57.95ab
54.75b

34.45dc
29.95de
28.50e
36.80c
33.55dce
31.15de
66.45a
62.40abb
58.80b

39.95ef
37.25fg
35.70g
45.35d
41.55e
39.30ef
74.90a
71.20b
67.50c

48.05ef
47.05ef
45.20f
56.75c
52.00d
49.95ed
86.30a
84.85a
82.00b

Degradability
)a (%) b (%
36.70abc
35.10bc
33.85c
40.05a
37.40abc
38.20ab
39.55a
40.00a
38.60ab

11.35f
11.95f
11.35f
16.70d
14.60e
11.75f
46.75 a
44.85b
43.42c

Feed
Straw
Straw+Garlic
Straw+Clove
Alfalfa
Alfalfa+Garlic
Alfalfa+Clove
Barley
Barley+Garlic
Barley+Garlic

اعدادی كه در ستون حروف مشابه ندارند ،از لحاظ آماری اختالف معنیدار دارند ( ،P>0/05دانکن).
The mean within the same column with at least one common letter, do not have significant difference (P>0.05, Duncan).

با توجه به اطالتات این پزوهش تاثير اسانسهاي

بات تغيير جمعيتهاي ميکروبي هده و امکان داود که

ووغ ي بر جمعيت ميکروبي دو ساتتهاي مخبلگ و نو

برخي از ترکيبات به وسيله باکبريهاي هکمبهاي تجزیه

اسانس مشاهده هد .که ممکن است بات کاهش تجزیه-

هود .کاودوزو و همکاوان ( )2004و باسکت و همکاوان

پذیري هود .ازووش کيسههاي نایلوني به م ظوو

( )2005 aمشاهده کردند که برخي از اثرات و ترکيبات

م ا عه اثرات ووي مبابو يسم نيبروژن اسبداده هده

اصلي آنها ووي تخمير ميکروبي هکمبه تاثير داود.

است .مو ر و همکاوان ( )2004از تليسههاي دو حال
وهد به م ظوو اوزیابي اثر مخلوط ( 700ميليگرم دو
ووز) بر تجزیهپذیري پروتدينهاي ک جا ه سویا ،خوواک
گلوتن ذوت ،ک جا ه ماهي ،نخود سبز ،ک جا ه آفبابگردان
و دانههاي باقالي مصري اسبداده کردند .مخلوط ت ها
بات

کاهش جزئي دو تجزیهپذیري موثر ک جا ه سویا،

نخود سبز و دانه باقال هد .نيوبو د و همکاوان ( )2004و
ب چاو و همکاوان ( )2006تغييري دوکي بيك تجزیه
پروتدين ک جا ه سویا دو هکمبه گوسد د و گاوهيري
که به ترتيب ميزان  110ميليگرم و  2گرم اسانس
ووغ ي دویافت کردند ،مشاهده نکردند .تدم تاثير ووي
مبابو يسم نيبروژن دو م ا عات نسببا طوالني مدت
کيسههاي نایلوني و دوون ت ي نسبت به م ا عات کوتاه
مدت تر آزمایشگاهي ممکن است دو اوتباط با طول
دووهاي باهد که باکبريهاي هکمبهاي دو معرض قراو
ميگيرد .زمانهاي طوالني تر حاوو ممکن است که

نتیجه گیری كلی
دو این پژوهش مشخص هد که اسانسهاي ووغ ي
سير و ميخك بر ميکرواوگانيسمهاي هکمبه تاثير
گذاهبه و دو نبيجه توانایي تغيير فرآی د تخمير از طریق
تغيير جمعيت ميکرواوگانيسمهاي مخبلگ دو هکمبه وا
داوند .با توجه به زوم بهبود فرآی د تخمير دو هکمبه
به م ظووافزایش کاوایي اسبداده از انرژي و مواد مغذي،
به نظر ميوسد که اسبداده از ووغنهاي اسانسي دو
این خصو

مديد ميباهد.
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Introdution: A goal of ruminant microbiologists and nutritionists is to manipulate the ruminal microbial
ecosystems to improve the efficiency of converting feed to animal products consumable by humans. The use
of feed additives such as antibiotics has proven to be a useful tool to reduce energy (in the form of methane)
and nitrogen (in the form of ammonia) losses from the diet. However, scientists have recently become
interested in evaluating alternatives for manipulating the gastrointestinal microflora in livestock due to the
increasing public concern about the use of antibiotics in the animal feed industry. Plant extracts have been
used for centuries for various purposes (e.g., traditional medicine, industrial applications, food preservatives)
due to their antimicrobial properties and because most of them are categorized as GRAS (Generally
Recognized as Safe) for human consumption. The use of plant extracts appears to be one of the most natural
alternatives to the antibiotic use in animal nutrition. Ruminant microbiologists and nutritionists have been
exploring alternative methods of favorably altering ruminal metabolism to improve feed efficiency and
animal productivity. Plant extracts contain secondary metabolites, such as essential oils (EO) that have
antimicrobial properties that make them potential alternatives to antibiotics to manipulate micro-bial activity
in the rumen. Essential oils are naturally occurring volatile components responsible for giving plants and
spices their characteristic essence and color. Over the last few years, a number of studies have examined
effects of EO, and their active components, on rumen microbial fermentation. Garlic oil (Allium sativa) and
clove has been shown to exhibit a wide spectrum of antibacterial activity against gram-negative and grampositive bacteria. In a previous study, garlic oil and clove reduced the proportions of acetate and branchedchain VFA, and increased the proportions of propionate and butyrate and the small peptide plus amino acid
N (SPep+AA N) concentration. These changes in the fermentation profile are consistent with those observed
with methane inhibitors and have the potential to beneficially modify rumen microbial fermentation. In order
to evaluate effects of garlic and clove essential oils on rumen microorganisms, dry matter degradability of
ingrediends, two experiments were designed.
Material and metheds: First experiment was carried out with three fistulated rams using change over
design. Each period lasted 28d. Ruminal fluid was collected in the end of each period. Samplings were
performed immediately before and after 2 and 4 hours of morning feeding. In second experiment: an
experiment with randomized complete block design containing 3 kinds of feed (straw, alfa alfa, barley) and 2
kinds of essential oils (garlic, clove) in 3 replicates (3 fistulatted sheep) was conducted to determine effects
of essential oil on degradability and effective degradability of dry matter. Incubation of feed samples was
done in times of 0, 2, 4, 8, 16, 24, 48, 72 and 96 hours.
Results and discussion: The results showed that differences of pH were not significant among treatments.
Clove essential oil did not show any effect on total counts of microorganisms, but garlic essential oil
significantly reduced rumen total counts. Results of the experiment indicated that by using garlic essential oil
in diet, numbers of producing lactic acid bacteria was significantly reduced but clove treatment didn’t affect
numbers of producing lactic acid bacteria. Reduction in producing bacteria was observed in all the samples.
Garlic and clove essential oil had not significant effect on the number of rumen coliform bacteria, but
significantly decreased rumen protozoa bacteria. Number of rumen fluid protozoa was not significantly
different from control before morning nutrition (time zero), but 4 and 8 hours after morning feeding, garlic
and clove essential oil, significantly reduced rumen fluid protozoa. The results of this experiment showed
that garlic and clove essential oil had significant difference with control in dry matter degradability, A, dry
matter undegradibility and dry matter effective degradability by passage rate of 2%, 5%, 8% an hour.
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Significant difference was observed between straw, alfa alfa and barley in dry matter degradability, dry
matter undegradibility and effective degradability.
Conclusion: According to the results mentioned that garlic and clove essential oil effected on rumen
microorganisms and dry matter degradibility. Plant-derived EO may be a useful means to improve efficiency
of nutrient utilization in ruminants and reduce the impact of their production on the environment. At high
doses, EO and their constituents may inhibit deamination of AA and reduce methane production in the
rumen. The range of EO and their components is complex in terms of nature and activity and variability in
their composition may make it difficult to obtain consistent positive responses in ruminant production from
these complex mixtures.
Key words: essential oil, garlic, clove, rumen microorganism, degradability

