
 
 3131/ سال2شماره  42هاي علوم دامی/ جلد نشریه پژوهش

 

 

دی اکسید کربن حاصل از متان و  های تولید گاز مقدار فراسنجه های هضمی و بر شنیآو اهیگپودر اثر 

 یشرایط آزمایشگاه در  یاقالم خوراک یبرخ تخمیر
 

 3و هرمز منصوری 2، رسول پیرمحمدی1*بهرام افشار حمیدی

 

 79/6/99تاریخ پذیرش:             72/9/97تاریخ دریافت:  
 ارشد پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربیکارشناس  1
 دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه 7
 دامی کشور تحقیقات علوماستادیار موسسه  9
 Email: afshar.bah@gmail.com  مسئول مکاتبه: *

 

 

  چكیده

 یگازها دیتول یهافراسنجه و یریپذ گوارش بر شنیآو اهیگ پودر مختلف سطوح افزودن اثر یبررس هدف با قیتحق نیا

 کامالً طرح قالب در 3×4 یعامل دو لیفاکتور شیآزما با ،یشگاهیآزما طیشرا در یخوراک اقالم یبرخ ریتخم از حاصل

 6 و 3 ،5/1 ،(شاهد) صفر سطوح آنها به که بودند جو دانه و ونجهی گندم، کاه شامل یشیآزما یمارهایت. دیگرد اجرا یتصادف

 جینتا. بود ساعت 44 تا ونیانکوباس زمان و تریل یلیم 111تست گاز یهاسرنگ حجم. دیگرد اضافه شنیآو اهیگ درصد

 شنیآو اهیگ پودر مختلف سطوح ریتأث تحت جو دانه در( a) محلول بخش ریتخم از حاصل گاز دیتول داد، نشان آمده بدست

 سطوح شیافزا با گندم کاه در( a + b) گاز بالقوه دیتول مقدار و( b) هیتجز کند بخش از گاز دیتول مقدار نیهمچن. گرفت قرار

. داشت شیافز گندم کاه در اما کاهش، ونجهی علف در شنیآو سطوح شیافزا با یریپذ هیتجز نرخ. داشت یکاهش روند شنیآو

 از یدار یمعنطور به شنیآو ددرص 6 یحاو ونجهی علف ماریت در یآل ماده هضم تیقابل و سمیمتابول قابل یانرژ مقدار

 گندم کاه در یآل ماده هضم تیقابل و سمیمتابول قابل یانرژ شنیآو شتریب سطوح کردن اضافه یول بود، کمتر مارهایت ریسا

 به نسبت یدیتول گاز کل در کاهش موجب جو دانه و گندم کاه اقالم به شنیآو اهیگ مختلف سطوح افزودن. داد شیافزا را

 طور به سطوح ریسا به نسبت را CO2 گاز دیتول مقدار درصد 6 سطح در شنیآو اهیگ افزودن نیهمچن. دیردگ شاهد گروه

 داریمعن صورت به شنیآو سطوح شیافزا با ونجهی علف ریتخم از حاصل متان گاز دیتول مقدار. است داده کاهش یدار یمعن

 یافزودن ماده کی عنوان به توانیم شنیآو اهیگ از که هددیم نشان قیتحق نیا از آمده بدست جینتا. داشت یکاهش روند

 .نمود استفاده کنندگان نشخوار رهیج در یا شکمبه  ریتخم یساز نهیبه جهت مطلوب
 

 ، آزمایش برون تنی، تولید گازگوارش پذیری ،گیاه آویشن :کلیدیواژگان 
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  مقدمه

، به واسطه افزایش تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین

های اصلی بشر در قرن ای در جو از چالشگلخانه گازهای

 تغییرات ملی آژانس گزارش اساس برباشد. حاضر می

کره  حرارت درجه گردد،می بینی متحده پیش ایاالت جوی

به طور  1۶61 سال با مقایسه در 4151 سال در زمین

جزء  متان گاز .یابد افزایش گراد سانتی درجه 5/5میانگین 

 زمین گرمایش در گاز این تاثیر و ی بودهاگازهای گلخانه

عالوه بر ، است کربن دیاکس ید بیشتر از برابر 41 حدود

 تخمیر ازاصل انتشار گاز متان ح ،های صنعتیالیتفع

مواد خوراکی در دستگاه گوارش نشخوارکنندگان به 

 است جهان در محیطی زیست هایشچال از یکیمحیط 

 نشخوارکنندگان در گاز متان تولید (.4111)آنجال، 

 هدر ای بوده که عالوه برشکمبه تخمیر نهایی محصول

باعث افزایش این گاز در  ،شده هضم خوراك انرژی روی

 451 توانند می روز هر در نشخوارکنندگان .گرددجو می

ا ت 4به تبع آن حدود  که کنند تولید متانگاز  لیتر 511 تا

 از متان صورت به را مصرفی خام انرژی ازدرصد  14

 به هادر این دام تولید راندمان نتیجه در دهندمی دست

 است ارتباط در متان تولید با نزدیکی طور

 تأثیر تحت دام در متانتولید گاز  نرخ .(1،1۶۶5یوهانسون)

 نوع مصرفی، خوراك سطح جمله از عامل چندین

 چربی فزودنا خوراك، آوری عمل جیره، یهاکربوهیدرات

 یم شکمبه میکروبی فلور در تغییر و جیره به یونوفرها یا

 ،هاباکتری (.1۶۶5 یوهانسون و NRC 4117) باشد

 نمی تولید متان شکمبه، هوازی بی های قارچ و پروتوزوآ

حاصل از تخمیر این های فرآورده از ، اماکنند

ای جهت تولید متان ها بطور گستردهمیکروارگانیسم

 گروه تنها هامتانوژن. دگرداستفاده می

در  متانکننده گاز  تولید شده شناخته هایمیکروارگانیسم

                                                           
1- Johnson 

 الزم انرژیتامین  راه تنها نمتا تولید و هستند شکمبه

 فرآیند یک 2H از متان تشکیل. و بقاء آنها است رشد برای

 احیا  2CO و اکسید 2H که است، احیا و اکسیداسیون

 متانز گا تشکیل. شودمی تولید متانگاز  نتیجه در و شده

 2H و 2CO به ابتدا فرمات است، دیگری فرآیند فرمات، از

 باعث 2H  توسط 2CO  احیای سپس و شودمی تجزیه

 به هاالکل سایراستات و  ،اتانول .گرددمی متان تولید

 تشکیل برای سوبسترایی توانندمی هیدروژن دهنده عنوان

 معموالً شکمبه در اکسیداتیو هایفرآیند. باشند متان

 از قبل ترکیبات این بنابراین، .گرددانجام می کند سیارب

 دیگری متابولیکی مسیرهای در شوند، تبدیل متان به آنکه

از  استفاده در گذشته .(1۶۶1ر وتای) شودمی استفاده

 کاهش لیدل نشخوارکنندگان هیتغذ در هااسانس

 و اوه. جیره عالقه مندان زیادی نداشت یخوشخوراک

( 1۶61)  و همکاران یناج و( 1۶61 و 1۶67)  همکاران

 دیتول مقدار یرو بر ها اسانس اثر که بودند یکسان نیاول

 طیشرا در یاشکمبه یکروبیم ریتخم از حاصل گاز

( 1۶61) همکاران و یناج. نمودند یبررس را یشگاهیآزما

 یهااسانسآزمایشگاهی،  طیشرا در که نمودند مشاهده

 به  (Artemesia Tridentata) درمنه از شده استخراج

 محدود را شکمبه یهایباکتر تیفعال یتوجه قابل طور

 اسانس که ندداد نشان( 1۶67) همکاران و اوه. دینمایم

 Pseudotsuga) داگالس صنوبر سوزن از شده استخراج

Menziesii)  تیفعال بر یمعمول یمهارکنندگ اثر 

، کند یم اعمال یشگاهیآزما طیشرا در شکمبه یهایباکتر

 و ییایمیش ساختار به یبستگ یمهارکنندگ درجه اما

 از گیاهی  ترکیبات .دارد شده اضافه یهااسانس بیترک

 Essential) اسانسی هایروغن ها،تانن ها،ساپونین جمله،

Oils) در متان تولید بر کنندگی ممانعت اثر هاعصاره و 

 اثر لیبدل ساپونین(. 4115 همکاران و را)کام دارند شکمبه

تاثیر  نشخوارکنندگان شکمبه در پروتوزوآ فعالیت بر آن
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( 4115) هو و همکاران. دارد متان تولید کاهشبیشتری بر 

میلی گرم  1 و 6، 4، 4با افزودن سطوح صفر )شاهد(، 

به ترتیب به جیره در شرایط آزمایشگاهی  چای ساپونین

، 45، 1۶درصد کاهش در تولید متان و  46و  45، 44، 13

نسبت به  پروتوزوآ جمعیتدرصد کاهش در  7۶و  45

 یا روغن های اسانسی. را گزارش کردند تیمار شاهد

 متان تولید کاهش در روغن های اسانسی از غنی گیاهان

های روغن اثر مکانیسم ،(4115 ارکام) هستند مؤثر

 اثر دلیل به احتماالً شکمبه در متان دیتول بر اسانسی

تولید  بر اثر بدون پروتئین هتجزی بر کنندگی ممانعت

 جمعیت و آمونیاکی ازت شکمبه،اسیدهای چرب فرار  

دو مکانیسم اصلی در نشخوارکنندگان  .است پروتوزوآیی

کربوهیدرات  مقدار ،متان وجود داردگاز برای تولید 

که بر تعادل بین  ای، شکمبه -تخمیر شده در حفره نگاری

، ن تاثیر می گذاردنرخ کربوهیدرات تخمیری و نرخ عبور آ

های اسیدنسبت که  قابل دسترس ذخیره هیدروژن مقدارو 

 تولیدی را برای تولید متان تنظیم می کند چرب فرار

ها اسانس یکروبیضد م تیفعال رایاخ .(1۶۶5 یوهانسون)

پژوهشگران را بر آن داشته که  یاهیموثره گ باتیو ترک

 یاشکمبه ریتخم یرا بر رو باتیترک نیاثر ا

را به  ینشخوارکنندگان و بهبود بازده خوراك و مواد مغذ

قرار دهند.  یها مورد بررس کیوتیب یآنت نیگزیعنوان جا

باشد و یداروئی م نترین گیاهاآویشن یکی از قدیمی

 ،شنیآو اهانیموثره اسانس حاصل از گ بیترک 1مولیت

 ریحاصل از تخم یبرای گازها یمهار کننده قو کی

 یبرون تن طیگاز متان در شرا دیتول ژهبوی یاشکمبه

 که نمودند مشاهده (4111) نیو مارت وانزیا، باشدمی

 یباکتر ضد تیفعال 4کارواکرول و مولیت از یبیترک

. کنند یم جادیا ییتنها به بیترک دوهر یک از  از یباالتر

اسانس استخراج شده به  مقدار( 13۶1الرتی و همکاران )

                                                           
1 - Thymol 

2 - Carvacrol 

در استان  های مختلف آویشنروش کلونجر برای گونه

گرم ماده خشک  111گرم برای  3را  آذربایجان غربی

گزارش نمودند. تیمول و کارواکرول اجزای اصلی اسانس 

بررسی اثر ارتفاع برکمیت  درآویشن در این تحقیق بود. 

 گیاه آویشن کوهی در منطقه دماوندکیفیت اسانس  و

های هرا گون کمیت اسانس بهترین عملکرد کیفیت و

 مقداری داشتند که متر 4411ارتفاع  برداشت شده از

 4ترپینن -و گاما 3سیمن -تیمول، کارواکرول، پارا

 1/13، 1/14، ۶/37 استخراج شده از این نمونه ها به ترتیب

تفاوت  (.1315درصد بود )جمشیدی و همکاران  7/1 و

و ترکیبات استخراج شده  هایاسانس مقدار درموجود 

و محیطی  به خصوصیات ژنتیکی، سن گیاهها شیمیایی آن

و  5کازنتینو)بستگی دارد کند که گیاه در آن رشد می

متان ممکن است گاز  دیدر تول رییتغ (.1۶۶۶همکاران 

چرب  یها دیاس دیتول مقداردر نسبت و  رییبواسطه تغ

 تیو جمع تیفعال رییتغ ک،یاست دیفرار خصوصاً اس

و  دروژنیکننده ه دیتول یها یشکمبه، باکتر یپروتوزوا

 نیهمچن یژگیو نیکننده متان باشد. ا دیتول یها یباکتر

در  یمواد خوراک سمیمتابولقابل  یو انرژ ذیریگوارش پ

قرار داده است )دانش  ریرا تحت تأث یبرون تن شاتیآزما

متان در  تولید کاهشلذا نظر به اینکه  (.131۶ سگرانم

غلظت گازهای  می تواند در کاهش کنندگان،نشخوار

نیز و عملکرد حیوان را  موثر باشد ای در اتمسفرگلخانه

اثر پودر گیاه تحقیق حاضر جهت بررسی  ،دهد افزایش

 درای های گلخانهکاهش تولید گازآویشن بر 

در  گنندگان و افزایش بهره وری خوراك مصرفینشخوار

آزمایشگاه فیزیولوژی تغذیه ی موسسه تحقیقات علوم 

همچنین گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه  دامی کشور و

 .اجرا گردید

                                                           
3-Paracymene 

4-Gamatrephine 

5- Cosentino  
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 هامواد و روش

تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر افزودن پودر گیاه 

گازهای  تولید مقدارآویشن بر فراسنجه های هضمی و 

حاصل از تخمیر شکمبه ای برخی اقالم خوراکی در 

بر  3×4شرایط برون تنی و در قالب آزمایش فاکتوریل 

روش گاز تست  کامال تصادفی با استفاده از طرح پایه

های اقالم خوراکی )کاه گندم، انجام گردید. ابتدا نمونه

میلیمتر آسیا  1را با  الک یونجه و دانه جو( و گیاه آویشن 

و درصد ترکیبات شیمیایی اقالم خوراکی شامل  کرده

ماده خشک، پروتئین خام، چربی خام و خاکستر به روش 

AOAC (1۶۶1و )  الیاف نامحاول در شوینده خنثی و

 .( تعیین گردید1۶71اسیدی به روش گورینک و همکاران )

 4گرم نمونه کاه گندم، یونجه و دانه جو که به هر کدام  11

درصد گیاه آویشن  6و  3، 5/1، )شاهد( سطح صفر

گاو نر طالشی  راس 3 از ه، سپسدشتهیه  اضافه شده بود

یونجه در سطح جیره پایه ا بای که دارای فیستول شکمبه

بزاق  اخذ  گردید و مایع شکمبه بودند شده تغذیه نگهداری

( تهیه گردید. از 1۶7۶مصنوعی به روش منک و همکاران )

تکرار داخل  3میلی گرم در  151ها هر کدام از نمونه

ریخته  لیترمیلی 111ای مدرج با حجم های شیشهسرنگ

 وط مایع شکمبه و بزاقلیتر مخلمیلی 31شده و به آنها 

 44افزوده و به مدت  )به نسبت یک به دو( مصنوعی

انکوباسیون  ساعت 44 از پس ساعت انکوباسیون گردید.

ثبت شد، سپس به هر کدام از  حجم گاز تولیدی  مقدار

موالر تزریق گردید.  11 میلی لیتر سود 4ها سرنگ

 حذفها بالفاصله باعث افزودن سود داخل سرنگ

محیط و کم شدن حجم گاز داخل از  کربنیداکسدی

ها ها گردید. نهایتاً کل گاز باقیمانده داخل سرنگسرنگ

تولید گاز متان به روش آنل و همکاران  مقدارثبت شده و 

در این روش کل گاز تولید شده ( محاسبه گردید. 4111)

و متان  CO2در داخل سرنگ های گاز تست مخلوط گاز 

از  CO2افزودن سود و حذف  فرض شده است، لذا با

محیط کل حجم گاز باقیمانده به عنوان حجم تولید گاز 

 دیتول یهاشاخص محاسبات یرابگردد. متان منظور می

 قابل یانرژ نیتخم و Feed-Curve افزار نرم از گاز

تصحیح  معادالت از یآل ماده هضم تیقابل و سمیمتابول

 .دیگرد استفاده (1۶11شده منک و استنگاس )

 ( نسخه4111) SASآمده در نرم افزار داده های بدست 

آنالیز و میانگین ها با آزمون دانکن  GLMبا رویه ی  9.1

 .درصد مقایسه گردید 5در سطح 

 

ME (MJ/kg DM) = 2.20 + 0.136 × GP + 0.057 × CP + 0.0029 × CP2 

OMD (g/100 g DM) = 14.88 + 0.889 × GP + 0.45 × CP + 0.0651 × XA 

Gp = (ساعت 44در  تریل یلیم) گاز دیتول مقدار  

CP = خشک ماده گرم 111 در خام وتئینرپ گرم  

XA = خشک ماده گرم 111 در خام خاکستر گرم  

 ترکیبات شیمیایی اقالم خوراکی مورد استفاده )درصد در ماده خشک( -1جدول 

 خاکسترخام چربی خام NDF ADF NFC پروتئین خام ماده خشک موارد

 13/6 74/1 61/34 4۶/31 41/44 43/13 4/۶3 یونجه

 17/7 45/3 56/34 14/41 33/46 43/4 7/۶5 گندم کاه

 41/4 34/4 ۶1/5۶ 11/1 11/41 45/13 3/۶4 دانه جو

NDF  =الیاف نامحلول در شوینده خنثی ،ADF  =الیاف نامحلول در شوینده اسیدی ،NFC  =کربوهیدرات غیر فیبری((NFC=100- (NDF+CP+EE+Ash،)  
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 نتایج

های تولید گاز حاصل از نتایج بدست آمده از شاخص

افزودن  تحت تأثیر ساعت، 44طی  تخمیر اقالم خوراکی

گیاه آویشن در  پودر درصد 6و  3، 5/1سطوح صفر، 

 در تحقیق حاضر مقادیر آورده شده است. 4جدول 

 برای گاز تولیدی حاصل از تخمیر بخشبرآورد شده 

های ریاضی عدد عرض که حاصل برازش مدل (aمحلول )

از مبدأ منحنی نمایی تخمیر می باشد، منفی بود. که این 

تواند به دلیل وجود یک فاز تاخیری در ساعات اولیه  می

ها بر روی انکوباسیون جهت فعالیت میکروارگانیسم

تولید  مقدارسوبسترا باشد. با توجه به اینکه منفی بودن 

بخش محلول غیر قابل قبول  خمیرگاز حاصل از ت

و چومپاوادی و همکاران  (1۶۶7بلومل و بیکر ) باشد،می

استفاده از قدر مطلق عدد برای توصیف تخمیر ( 4117)

 کردند.پیشنهاد را  |a|ت آمدهبدس

 حاصل از گاز دهد که تولیدنشان می بدست آمده نتایج  

 تیمارهای علوفهدر دانه جو بیشتر از  محلول بخش تخمیر

 مقدار. دانه جو به دلیل دارا بودن است یونجه و کاه گندم

شده و  تخمیر سریعتر ،ایهای نشاستهبیشتر کربوهیدرات

از همچنین تولید گاز   .کندمیبیشتری گاز تولید  مقدار

 با افزودن سطوح مختلف گیاه آویشن در دانه جو aبخش 

 افزایش سطحتحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفت. 

را کاهش  aتولید گاز از بخش  مقداردانه جو  به آویشن

درصد  6در سطح  گاز تولیدی مقدارد، بطوریکه این دا

گیاه آویشن بطور معنی داری از سایر تیمارها کمتر بود. 

تولید گاز حاصل از بخش سریع تجزیه شونده   مقدار

یونجه و کاه گندم در این آزمایش تحت تاثیر سطوح 

 ج بدست آمده ازنتای شن قرار نگرفت.مختلف گیاه آوی

تجزیه  کند بخش از تخمیر حاصل هایگاز تولید مقدار

. این نتایج نشان ارائه گردیده است 4در جدول ( bشونده )

می دهد افزوده سطوح مختلف گیاه آویشن در محیط 

تیمار های دانه جو و علف یونجه تاثیری بر روی تخمیر 

معنی آویشن اثر کاه گندم  در تیماراین صفت نداشت، ولی 

درصد گیاه  6و  3دار بود. بطوریکه افزودن سطوح 

گاز حاصل از این بخش را به  مقدارآویشن به کاه گندم 

درصد نسبت به تیمار شاهد کاهش  6/47و  5/34ترتیب 

 های سریعمجموع گاز تولیدی حاصل از تخمیر بخشداد. 

گاز  بالقوه بخش تولید ،تجزیه شونده تجزیه شونده و کند

(+ b|a|) .نتایج بدست آمده از این  را شامل می شود

درصد تجزیه پذیری  بود. bبخش  نتایج صفت مشابه با

اقالم خوراکی در هر ساعت با هم تفاوت داشت. بر اساس 

نتایج بدست آمده به طور متوسط بیشترین مقدار تجزیه 

پذیری در هر ساعت برای کل دوره انکوباسیون به ترتیب 

مربوط  مقدار نربوط به علف یونجه و دانه جو و کمتریم

. افزودن سطوح مختلف گیاه (4)جدول  به کاه گندم بود

تجزیه  نرخ تغییرات درصد ثابت به اقالم خوراکی آویشن

(c ) تحت تاثیر قرار داد، در علف یونجه و کاه گندم را

نرخ تجزیه پذیری یونجه با افزایش سطوح  بطوریکه

داشت اما تغییرات این صفت با  یاهشآویشن روند ک

این صفت در یشی بود. اافزایش آویشن در کاه گندم افز

 دانه جو تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت.

برآورد  سمیمتابول قابل یانرژ مقدارنتایج بدست آمده از 

 هضم تیقابلو  (خشک ماده لوگرمیک در مگاژول)شده 

آزمایش حاضر تحت  اقالم خوراکی (درصد) یآل ماده

درصد علف گیاه  6و  3، 5/1تأثیر افزودن سطوح صفر، 

انرژی قابل  مقدارآورده شده است.  3آویشن در جدول 

( برآورد شده برای دانه جو به ترتیب MEمتابولیسم )

بیشتر از علف یونجه و کاه گندم بود. همچنین نتایج نشان 

 نجهداد اضافه کردن سطوح باالتر آویشن به علف یو

برآورد شده  MEبطوریکه  دهدمیرا کاهش  ME  مقدار

داری از درصد آویشن به طور معنی 6در تیمار حاوی 

مگاژول( و سایر تیمارها کمتر بود،  14/1تیمار شاهد )
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ولی در کاه گندم عکس این وضعیت مشاهده گردید و 

 16/1درصد آویشن  6تیمار حاوی  سمیمتابول قابل یانرژ

 ار شاهد بیشتر بود.مگاژول از تیم

 

  .(میلی گرم ماده خشک 151)میلی لیتر در  تحت تأثیر گیاه آویشن شاخص های تولید گاز حاصل از تخمیر اقالم خوراکی  -2جدول 

P.Value SEM 
 سطوح آویشن )درصد(

 اقالم خوراکی
 صفر 5/1 3 6

 (a) تخمیر بخش محلول حاصل از گاز تولیدمقدار 

 یونجه -34/1 -11/6 -17/7 -43/6 --- ---

 کاه گندم -44/1 -44/1 -71/1 -56/1 --- ---

 دانه جو -3۶/11 -36/11 -14/13 -44/11 --- ---

 * |a|تخمیر بخش محلول  حاصل از گاز قدر مطلق مقدار تولید

 یونجه 34/1 11/6 17/7 43/6 751/1 11۶/1

 کاه گندم 44/1 44/1 71/1 56/1 173/1 554/1

147/1 651/1 b44/11 a14/13 ab36/11 ab3۶/11 دانه جو 

 (bتجزیه ) کند بخش از گاز تولید

 یونجه 54/44 31/43 47/44 14/44 665/1 614/1

115/1 46/4 b43/5۶ b31/74 a47/117 a55/113 کاه گندم 

 دانه جو 44/66 14/64 71/61 ۶4/74 113/1 411/1

 (a|+ b|گاز ) بالقوه تولید

 یونجه 15/54 41/4۶ 14/51 37/51 131/1 144/1

115/1 67/7 b۶۶/5۶ b11/75 a6۶/117 a۶7/113 کاه گندم 

 دانه جو 46/77 71/76 14/74 17/13 1۶۶/4 431/1

 (cساعت ) در درصد تجزیه، نرخ ثابت

167/1 414/1 b11۶/1 ab414/1 ab1۶3/1 a444/1 یونجه 

111/1 1167/1 a144/1 b117/1 c111/1 c111/1 کاه گندم 

 دانه جو 144/1 154/1 175/1 116/1 134/1 41۶/1

 درصد می باشد. 5دار میانگین ها در سطح حروف غیر مشابه در هر سطر نشانگر اختالف معنی

 (4117( و چومپاوادی و همکاران )1۶۶7بلومل و بیکر )*

 

همچنین این صفت در دانه جو تحت تاثیر تیمارهای 

قابلیت ایج بدست آمده  نت آزمایشی قرار نگرفت. همسو با

 6در تیمار علف یونجه حاوی ( DMD)هضم ماده آلی 

درصد آویشن به طور معنی داری از سایر تیمارها کمتر 
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قابلیت  آویشندرصد  6ح ولی اضافه کردن سطبود، 

درصد نسبت به  4 مقداربه هضم ماده آلی در کاه گندم را 

 (. 3)جدول  افزایش دادتیمار شاهد 

 

 اقالم خوراکی تحت تأثیر سطوح مختلف آویشن نرژی قابل متابولیسم و قابلیت هضم ماده آلیا –3جدول 

P.Value SEM 
 سطوح آویشن )درصد(

 اقالم خوراکی
 صفر 5/1 3 6

 مگاژول در کیلوگرم ماده خشک(انرژی قابل متابولیسم )

137/1 13۶/1 b۶1/6 a1۶/7 a15/7 ab13/7 یونجه 

111/1 15۶/1 a14/5 b۶1/4 ab13/5 b۶1/4 کاه گندم 

 دانه جو 66/1 64/1 64/1 67/1 111/1 711/1

 قابلیت هضم ماده آلی )درصد(

137/1 45۶/1 b77/46 a۶6/47 a66/47 ab51/47 یونجه 

111/1 3۶3/1 a77/34 b73/33 ab13/34 b37/33 کاه گندم 

 دانه جو 41/51 13/51 13/51 6۶/57 1۶5/1 7۶3/1

 درصد می باشد. 5دار میانگین ها در سطح در هر سطر نشانگر اختالف معنیحروف غیر مشابه 

 

 تحت تاثیرتولید گازهای حاصل از تخمیر اقالم خوراکی 

درصد گیاه آویشن، به  6و  3، 5/1افزودن سطوح صفر، 

دی کل گاز تولیدی و تولید گاز متان و  قدارمصورت 

ط برون ساعت انکوباسیون در شرای 44طی    اکسید کربن

است. نتایج بدست آمده نشان  آورده شده 4تنی در جدول 

افزودن سطوح مختلف گیاه آویشن به تیمارهای  ،دهدمی

کاه گندم و دانه جو موجب کاهش در کل گاز تولیدی 

کل گاز تولیدی حاصل  مقدارنسبت به گروه شاهد گردید. 

از انکوباسیون کاه گندم و دانه جو حاوی سطوح صفر، 

، 16/45ی کاه گندم  درصد به ترتیب برا 6و  3، 5/1

، 33/51، 66/54و برای دانه جو  44و  66/44، 33/44

میلی لیتر بود. کاهش حجم کل گاز تولیدی  51و  33/47

درصد  6نسبت به تیمار شاهد در کاه گندم حاوی سطح 

درصد به  6و  3و در دانه جو در سطوح  4/6آویشن 

این صفت در علف یونجه  درصد بود. 1/3و  1/11ترتیب 

نشان  4تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. جدول 

حاصل از تخمیر علف یونجه  2COدهد که تولید گاز می 

تحت تأتیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفته است و افزودن 

تولید این گاز را  مقداردرصد  6گیاه آویشن در سطح 

اهش داده نسبت به سایر سطوح به طور معنی داری ک

، در سایر تیمارها افزودن سطوح مختلف (>15/1P)است 

گیاه آویشن بر روی این صفت بی تأثیر بود. همچنین 

افزودن گیاه آویشن به نمونه های اقالم خوراکی، تولید 

ساعت انکوباسیون را  44از تخمیر طی  گاز متان حاصل

. (>15/1P)دانه جو تحت تأثیر قرار داد  در علف یونجه و

 مقداردرصد آویشن به علف یونجه  6افزودن طوریکه ب

درصد نسبت به  ۶/44را متان حاصل از تخمیر تولید گاز 

این صفت در دانه جو تنها در  گروه شاهد کاهش داد.

درصد نسبت به سایر گروه ها به طور معنی  3سطح 

داری کاهش یافت. تولید گاز متان حاصل از انکوباسیون 
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 6و  3، 5/1های حاوی سطوح صفر، میلی گرم نمونه  151

  7و 1، 1، 33/۶درصد آویشن برای علف یونجه به ترتیب 

میلی لیتر  51/۶و  16/6، 16/11، 33/11و برای دانه جو 

 بود.

 
ساعت انكوباسیون )میلی  24تولید گاز حاصل از تخمیر اقالم خوراکی با افزودن سطوح مختلف گیاه آویشن طی  مقدار  -4 جدول

 میلی گرم خوراک( 151رد لیتر

 اقالم خوراکی
 سطوح آویشن )درصد(

SEM P.Value 
 6 3 5/1 صفر

 کل گاز تولیدی مقدار

 44/1 414/1 66/37 66/37 33/37 16/36 یونجه

 a16/45 ab33/44 ab66/44 b44 465/1 1۶7/1 کاه گندم

 a66/54 b33/51 c33/47 b51 746/1 111/1 جو

 ید کربندی اکستولید گاز  مقدار

 ab16/4۶ a33/4۶ a66/4۶ b33/41 4۶4/1 137/1 یونجه

 1/1 316/1 66/11 66/11 1۶ 13/1۶ کاه گندم

 711/1 414/1 66/41 16/41 16/41 33/41 جو

 تولید گاز متان مقدار

 a33/۶ ab1 ab1 b7 451/1 145/1 یونجه

 75/1 514/1 33/5 6 33/5 33/5 کاه گندم

 a33/11 a16/11 b16/6 a51/۶ 561/1 113/1 جو

 درصد می باشد. 5دار میانگین ها در سطح اختالف معنیحروف غیر مشابه در هر سطر نشانگر 

 

 بحث

 بررسی( با 4116) مارتینزدر مطالعات مشابه انجام شده 

اسیدهای  ،گاز تولیدی مقدارصاره آویشن روی اثرات ع

گوارش پذیری ماده آلی و انرژی قابل چرب فرار، 

 ۶6علوفه یونجه در شرایط آزمایشگاهی طی  لیسممتابو

 411، 111، 51ساعت انکوباسیون دریافتند، افزودن صفر، 

داری بر روی اثر معنی گرم در لیتر عصاره آویشنمیلی

گوارش پذیری ماده آلی و انرژی قابل ، تولید گاز

میلی  411مقداربه  علوفه یونجه داشت. تیمولمتابولیسم 

و  ME و 77/44نسیل تولید گاز را پتا ،گرم در لیتر

OMD  برای هر میلی واحد   16/1و  1143/1به ترتیب را

میانگین کاهش گاز تولیدی برای  کاهش داد.گرم تیمول 

( 13۶4شهابی )میلی لیتر بود.  116/1هر میلی گرم تیمول 

درصد اسانس آویشن به جیره  4/1با مطالعه اثر افزودن 

اصل از بخش قابل تخمیر گزارش نمود که تولید گاز ح

(a+b) ( و درصد ثابت نرخ تولید گازc تحت اثر افزودن )

( بیان 4111آگاروال و همکاران ) اسانس کاهش یافت.

نعناع  اسانسیمیکرولیتر روغن  4و  1، 33/1سطوح  ندکرد

فلفلی تولید گاز متان را در شرایط آزمایشگاهی به ترتیب 

اوالدشنبه و  درصد کاهش داد. و 6/75و  46، ۶/1۶

میلی گرم  4411تا  411( با افزودن سطوح 13۶4همکاران )

درصد  15در لیتر اسانس گیاه مروتلخ به جیره حاوی 
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درصد کنسانتره کاهش معنی داری در  15علوفه و 

فراسنجه های تولید گاز نسبت به تیمار شاهد مشاهده 

 ، این نتایج با یافته های تحقیق حاضر مطابقت دارد.کردند

مهار  کی شنیآو اهانیموثره  موجود در گ بیترک مولیت

می باشد.  یبرون تن طیبرای متان در شرا یکننده قو

در نسبت و  رییمتان ممکن است بواسطه تغ دیدر تول رییتغ

 ک،یاست دیچرب فرار خصوصاً اس یهادیاس دیتول مقدار

 یهایشکمبه، باکتر یپروتوزوا تیو جمع تیفعال رییتغ

 کننده متان باشد دیتول یهایو باکتر دروژنیه ندهکن دیتول

نتایج تحقیق حاضر نشان داد (. 4116 اگومزالسیگارس)

و علف یونجه گازهای حاصل از تخمیر دانه جو  مقدار

 گوارش پذیری شیافزا . زیراشدبیش از کاه گندم می با

با  .می گردد متان گاز و به دنبال آن افزایش دیتول باعث

 دیاس سنتز یبرا کیمتانوژن یهایباکترتوجه به این که 

 با متان دیتول شیافزا نیبنابرا دارند، ازین سلولز به کیاست

 کاهش. قابل پیش بینی می باشد خام بریف مقدار شیافزا

 به درصد 11 از شتریب خام بریف مقدار یبرا یدیتول متان

کرده و به دنبال  دایپ کاهش هضم تیقابل که است لیدل نیا

در  .ابدی یم کاهش ها به مواد آلیی میکروبآن دسترس

 شیافزا با متان دیتول (4114) همکاران و مولر گزارش

 یهاتیقابل یبرا. کرد  دایپ شیافزا  رهیج هضم تیقابل

 یدار یمعن بطور متان دیتول ،درصد 74 از باالتر هضم

 بریف مقدار کاهش بخاطر دیشا کاهش نیا. افتی کاهش

 4/1 یخط رابطه کی  ن همچنینایشا .باشد رهیج خام

 و یآل ماده هضم تیقابل نیب ینگهدار سطح در برابر

 .آوردند بدست متان صورت به خام یانرژ یهدررو

 تولید در درصدی15 کاهش (4116) همکاران و  بنچار

 7 همچنین و ایعلوفه هضم قابلیت افزایش را با متان

ا ر مصرفی خوراك افزایش با کمتر متان تولید درصد

نوع کربوهیدراتی که تخمیر می شود،   .ندکرد بینیپیش

شکمبه و جمعیت میکروبی بر  pHاغلب از طریق تاثیر بر 

ر جتولید متان اثر می گذارد. تخمیر فیبر دیواره سلولی من

شود و متان به تولید استات به پروپیونات بیشتری می

چندین آزمایش  های اخیرسال در .ودشمی تولیدبیشتری 

ر خصوص بررسی پتانسیل پودر و اسانس گیاهان د

ومی ایران بر فرآیند تخمیر های بدارویی و چاشنی

ای و تغییر جمعیت میکروبی شکمبه در شرایط شکمبه

برون تنی، درون تنی و در کشت های خالص انجام شده 

ا تحقیق حاضر، در مطالعات انجام شده مشابه ب است.

پودر میلی گرم  14( تأثیر 411۶)جهانی عزیزآبادی 

ر، جوز هندی، زیره سبز و دارچین بر تولید رزماری، سی

را  میلی گرم یونجه خشک 311 گاز متان حاصل از تخمیر

گزارش کردند  ایشاندر شرایط برون تنی  بررسی کردند. 

تولید گاز  دارییکه پودر جوز هندی و دارچین بطور معن

دیان و سجا متان را نسبت به گروه شاهد کاهش داد.

میکرولیتر  141( گزارش کردند که افزودن 4113همکاران )

میلی گرم ماده خشک سبب  311در زیره سبزاسانس 

های تولید گاز یونجه خشک، دانه جو و تغییر فراسنجه

شود. آنها نشان دادند که اسانس زیره تفاله چغندر قند می

ه جو و تفاله سبز سبب کاهش ثابت نرخ تولید گاز دان

حجم گاز تولیدی از بخش سریع  قند و افزایشرچغند

با توجه زیه یونجه و تفاله چغندرقند شد. التجزیه و کند تج

مده به نظر می رسد تغییر در آبه نتایج به دست 

های تولید گاز حاصل از های هضمی و شاخصفراسنجه

تخمیر اقالم خوراکی در آزمایش حاضر ناشی از اثر 

ت موثره در گیاه آویشن باشد. تیمول و کارواکرول ترکیبا

زیرا این دو ترکیب پتانسیل باکتری کشی قوی دارند، بدین 

صورت که باعث افزایش سیالیت و نشت پذیری غشای 

سلولی و اختالل در تولید پروتئین و تجزیه غشای دیواره 

سلولی شده و نهایتا مواد سیتوپالسمیک داخلی به راحتی 

( گزارش 4111همکاران )جانی و  از سلول خارج می شود.

، 111، 141، 11، 41، 41کردند با بررسی اثر سطوح صفر، 



 3131/ سال2شماره  42هاي علوم دامی/ جلد نشریه پژوهشو ...                                                                           يرمحمدیپ ،يدیحم افشار     314

اسانس آویشن بر فعالیت و پارامترهای  ppm 361و  441

منحنی رشد باکتری بوتیرو ویبریو سلوونس در محیط 

سبب  ppm 41کشت خالص دریافتند که غلظت های باالی 

 و هالندر کاهش سرعت رشد این باکتری می گردد.

 و کیفنول یهامولیت ،کردند گزارش( 1۶۶1) همکاران

 غشاء بیتخر با را یمنف گرم یهایباکتر رشد کارواکرول

 وزن که رسد یم نظر به. ندینما یم مهار سلول یرونیب

 یغشا به آنها تا دهد یم اجازه هااسانس کم یمولکول

از نتایج بدست  .ندینما نفوذ یمنف گرم یهایباکتر یداخل

شود که از گیاه ه از این تحقیق چنین استنباط می از آمد

به عنوان یک ماده  درصد 3تا سطح  آویشن می توان

تخمیر  شکمبه ای در  سازیافزودنی مطلوب جهت بهینه

، هر چند در این کنندگان استفاده نمودجیره نشخوار

 .خصوص نیز نیاز به انجام مطالعات بیشتری می باشد

در ادامه کارهای تحقیقی،  گرددپیشنهاد می  همچنین

استفاده کارخانه جات خوراك دام از گیاه آویشن به 

در و  ،عنوان ماده افزودنی به کنسانتره مطالعه گردد

همراه با سایر ارقام برنامه های احیای مراتع آویشن نیز 

کشت و حفاظت گردد، زیرا گونه های خودر و  ایعلوفه

 اقلیم های متفاوتوحشی گیاه آویشن چند ساله بوده و با 

  سازگاری باالیی دارند.
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Abstract 

This study was conducted to investigating the effects of adding thymus plant on digestibility and 

fermentable gas production parameters in some feedstuffs on in vitro status, by 3×4 factorial 

experiment in complete randomize design. The treatments were wheat straw, alfalfa and barley grain 

with 0, 1.5, 3, and 6% levels of thymus plant mash. Test gas syringes volume to 100 ml and the 

incubation time was 24 hours. The result showed that, gas production from the fermentation process 

rapid part degradation (a) the grain was affected by treatments. Also the gas production rate of slow 

degradable fraction (b) and potential gas production (a+b) in the wheat straw treatment with increasing 

of thymus level was decreased. Degradation rate in alfalfa hay treatment with increasing levels of 

thymus decreased, but in wheat straw were increase. Metabolizable energy and organic matter 

digestibility of alfalfa hay treated with thymus 6% was significantly lower than other treatments, but 

the adding most level of thymus increased of metabolizable energy and organic matter digestibility of 

wheat straw. The addition of different levels of thymus plants to barley grain and wheat straw 

treatments decreased total gas production compared to the control group. Also addition of thymus 

plants in rate of 6% significantly decreased the CO2 production compared to the other levels. The 

amount of methane production from fermentation of alfalfa hay was decreased significantly with 

increasing of thymus levels compared with control group. The results of this study it can be concluded, 

the thymus plant additive for ruminant diets can be used as a suitable to optimize rumen fermentation.  
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