
 

 86تا  71 صفحات /1398سال /3شماره  29هاي علوم دامی/ جلد هشنشریه پژومقاله علمی پژوهشی/

 

 

های اسپرس و علوفه  و میزان گاز تولیدی قابلیت هضم سیر بر  حبه آویشن وپودرن اثرات افزود

 یونجه در شرایط آزمایشگاهی
 

 2شریفی سید رضا و 2بنمار عبدی حسین ،2قشالق آقجه میرزایی فرزاد ،3زاده سیف صیاد ،*2دواتی سیف جمال ،1طالبی طناز

 

 14/2/98 :شپذیر تاریخ  2/10/97 :دریافت تاریخ
 اردبیلی محقق دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی دانشکده دامی علوم گروه ارشد کارشناسی آموخته دانش1

 اردبیلی محقق دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی دانشکده دامی علوم گروه دانشیار 2

 دبیلیار محقق دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی دانشکده دامی علوم گروه دکتری دانشجوی 3

  :jseifdavati@uma.ac.irEmail :مکاتبه مسئول*
 

 چکیده

 هایهعلوف تولیدی گاز و هضم قابلیت  تواند برمی سیرحبه  و پودر گیاهان داروئی آویشن افزودن :مطالعاتی زمینه

 ودنافز بررسی تاثیر سطوح مختلف برایاین آزمایش  :هدفیونجه در شرایط آزمایشگاهی تاثیر گذار باشد.  و اسپرس

 این در روش کار:انجام شد.  بلیت هضم و گاز تولیدی در شرایط آزمایشگاهیسیر بر قاحبه پودر  آویشن وپودر 

 حاوی لیتری میلی 100 هایسرنگ به( درصد 3 و 5/1 صفر،)  سیر پودر و آویشن پودر مختلف سطوح مطالعه

 در هاسرنگ انکوباسیون با تولیدی گاز میزان و شد افزوده اسپرس و یونجه مخلوط و اسپرس یونجه، هایعلوفه

و تجزیه ادفی ر قالب طرح کامال تصدهای حاصل و داده بررسی  ساعت 96 و 72 ،48 ،24 ،12 ،8 ،6 ،4 ،2 هایزمان

ماده  درصد پودر آویشن و سیر به علوفه اسپرس سبب بهبود قابلیت هضم ماده خشک، 5/1افزودن  :نتایج. تحلیل شدند

همچنین  (.P<05/0هضم، قابلیت هضم ماده آلی در ماده خشک و انرژی متابولیسمی در مقایسه با شاهد گردید ) آلی قابل

سبت ندرصد پودر سیر افزایش معنی داری را در قابلیت هضم ماده آلی در ماده خشک و انرژی متابولیسمی  3 افزودن

اده آلی م میزان کمترین به علوفه اسپرس درصد سیر 3و  5/1نتایج نشان داد که افزودن  (.P<05/0به شاهد نشان داد )

ارها ایر تیمس در مقایسه باپتانسیل تولید گاز و نرخ تولید گاز  ،انرژی متابولیسمی، اسید چرب کوتاه زنجیر، قابل هضم

ید چرب اس، ماده آلی قابل هضمدرصد سیر در علوفه یونجه کمترین میزان  3همچنین نتایج نشان داد که  .(P<05/0) شد

سپرس امخلوط یونجه و  (.P<05/0در مقایسه با شاهد داشت ) پتانسیل تولید گاز و کوتاه زنجیر، انرژی متابولیسمی

از سطوح  استفاده :نهایی گیری نتیجه های گیاهی در مقایسه با شاهد قرار نگرفت.داری افزودن افزودنیتحت تاثیر معنی

 و تولیدی اهش میزان گازکسیر درصد  3همچنین استفاده از شد.  یت هضمقابلسبب بهبود  و سیر درصد آویشن 5/1

 .را به دنبال داشتحاصل از تست گاز  تخمیری هایفراسنجه
 

 یونجهقابلیت هضم و  ، سیر،، انرژی متابولیسمیاسپرس آویشن، :گان کلیدیواژ

 
 مقدمه

نشخوارکنندگان به دنبال استفاده از  متخصصین تغذیه

ند که با تغییر جمعیت و فعالیت ترکیباتی هست

های شکمبه، بازدهی استفاده از انرژی و میکروارگانیسم

ین خوراک را افزایش دهند. چنین هدفی با تنظیم ئپروت

جیره غذایی و استفاده از ترکیباتی چون 
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های محرک رشد همانند یونوفرها تا بیوتیکآنتی

)فریدون پور و  حدودی قابل توجهی حاصل شده است

 در هانگرانی اخیر هایسال در(. اما 1395مکاران ه

 دامی تولیدات در هابیوتیکآنتی مصرف با رابطه

 ها بهباکتری مقاومت امکان که چرا  است، یافته افزایش

در رابطه با این   همچنین. شده است زیاد هابیوتیکآنتی

به  هابیوتیکآنتی از استفاده اروپا موضوع اتحادیه

باقی  دلیل به هامدا خوراک در خوراکی دنیافزو عنوان

 اعالم ممنوع را دام گوشت و شیر در هاآن اثر ماندن

بنابراین (. 2007است )بنچار و همکاران  کرده

دنبال ترکیباتی جایگزین، با توانایی  هین بصمتخص

باشند. از جمله این ترکیبات بهبود فرایند تخمیر می

های آلی و ها و اسیدتوان به پروبیوتیکجایگزین می

و همکاران  کالسامیگلیاویی اشاره کرد )رگیاهان دا

گیاهان داروئی به دلیل داشتن خاصیت (. 2007

نایی بهبود تخمیر اضدباکتریایی و ضد قارچی تو

(. 2004بورت و همکاران میکروبی شکمبه را دارند )

های متفاوت در استفاده از گیاهان دارویی بیشتر پاسخ

ها بوده که خواص ساختمان شیمیایی آنمربوط به 

ار و چدهد )بنرا تحت تاثیر قرار می هاآن ضدمیکروبی

 (.2007همکاران 

درصد(  1درصد )معموال  6/2تا  8/0آویشن محتوی 

 80تا  20ها )اسانس است که قسمت اعظم آن را فنل

ها تشکیل ترپنی و الکلهای مونودرصد(، هیدروکربن

درصد  80کدام از این ترکیبات تا  دهد که گاهی هرمی

دهند. به )یا بیشتر( از ترکیبات اسانس را تشکیل می

طور طبیعی تیمول جزء اصلی فنلی در آویشن است و 

کارواکرول نیز یک جزء فرعی است )لئونگ و همکاران 

آویشن فعالیت ضد میکروبی وسیعی را توسط (. 1996

منفی  گرممثبت و  های گرمجلوگیری از رشد باکتری

 (2001فن و همکاران ) دارد
سیر یک بوته گیاهی از خانواده الیاسیه با نام علمی 

Gallium sativum ترکیبات  و اجزای فعال سیر. است

 لــلیآ. دی ،(C6H10S2Oآلیسین )گوگردی آن شامل 

( C3H6S) ناــمرکاپت لــلیآ و( C6H10S) ولفایدــس

ی مهمی مانند باشند و همچنین دارای امالح معدنمی

های بتاکارتون، توکوفرول، سلنیوم و ویتامین

کپملکس است )کانگمان و  -آسکوربیک اسید و گروه ب

های آلیناز، سیر همچنین حاوی آنزیم(. 2010همکاران 

پراکسیداز، میراسیناز، قندهای گلوکز و ساکارز، مواد 

 معدنی روی و ژرمانیوم، آمینواسیدهای سیستین،

 2Bو   1B هایولوسین، تیامین و ویتامینگلوتامین، ایز
 باشددرصد آب می 60طور معمول حاوی ه بوده و ب

(. سیر توانایی تغییر تخمیر 2010)کانگمان و همکاران 

ای مانند کاهش در نسبت استات، افزایش در شکمبه

نسبت پروبیونات و بوتیرات، محدود نمودن تولید متان 

ی چرب اسانسی را هاو کاهش در نسبت متان به اسید

 (. 2007دارد )کالسامیگلیا و همکاران 

با توجه به ترکیبات متنوع و اثر گذار در آویشن و سیر 

و نیاز به مطالعات بیشتر در رابطه با گیاهان دارویی، 

 پودربررسی اثرات افزودن سطوح این مطالعه با هدف 

های و فراسنجه قابلیت هضمسیر بر  پودرآویشن و 

های اسپرس و یونجه در شرایط فهتخمیری علو

  گردید.  آزمایشگاهی اجرا
 

 هامواد و روش

 آماده سازی نمونه

های خوراکی )اسپرس، یونجه و مخلوط ابتدا نمونه

 1و گیاه آویشن و حبه سیر را با الک اسپرس(  -یونجه

گرم نمونه علوفه اسپرس،  10و متر آسیاب کردهمیلی

به هر کدام سطوح  اسپرس که-یونجه و مخلوط یونجه

حبه پودر و  نآویشپودردرصد  3و  5/1صفر )شاهد(، 

 تهیه شدند. ،سیر اضافه شده بود

 هاترکیب شیمیایی نمونه

ماده خشک،  شامل ایی اقالم خوراکی را کهیترکیب شیم 

 بود به روش خاکستر و چربی خامپروتئین خام، 

AOAC (2005 )همچنین برای )جدول یک( تعیین گردید .

یین الیاف نامحلول در شوینده خنثی و الیاف نامحلول تع
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روش ون سوست و  زا هانمونه در شوینده اسیدی

 .)جدول یک( ( استفاده گردید1991همکاران )

 ایبرآورد قابلیت هضم مواد علوفه

اندازه گیری قابلیت هضم آزمایشگاهی علوفه یونجه، 

درصد  50درصد یونجه و  50اسپرس و مخلوط 

پودر حبه اثر استفاده از پودر آویشن و  اسپرس در

( 2000لی و تری اصالح شده هولدن )یسیر به روش ت

انجام گرفت. در این روش از کیسه نایلونی به جای 

ای( به )شبیه ساز شکمبه Daisy نکوباتورفیلتراسیون و ا

جای حمام آب گرم استفاده گردید. از نمونه مواد 

وسیله دستگاه دوخت ای آسیاب شده ریخته و به علوفه

قابلیت هضم ماده آلی و ماده و سپس پالست بسته شد 

 های زیر محاسبه شدند.آلی در ماده خشک طبق رابطه

DMD (%) = وزن خشک بقایای نمونه(/ وزن نمونه اولیه 

)وزن خشک بقایای هضم شده/ –وزن نمونه اولیه  ×100  

ME = 0157/0 × DOMD 

DOMD = (OM× ODM) 

ODM (%) = ن اولیه وز × قابلیت هضم      

انرزی قابل متابولیسم بر حسب  MEدر این معادالت 

قابلیت هضم ماده آلی در  DOMDمگاژول بر کیلوگرم، 

ماده خشک با استفاده از روش تلی و تری اصالح شده 

 OMم ماده آلی و ضقابلیت ه OMD(، 2000هولدن )

 ماده آلی می باشد.

 اندازه گیری میزان گاز تولیدی

ای اندازه گیری میزان گاز تولیدی از روش منک و بر

بعد  ایعلوفههای نمونه( استفاده گردید. 1979همکاران )

 200مقدار  ،متریاز آسیاب کردن با غربال یک میلی

 ایهای شیشهدر داخل سرنگ گرم از هر نمونهمیلی

مدرج مخصوص ریخته شد. شیرابه  لیتریمیلی 100

از تغذیه صبح از دو راس  شکمبه حدود یک ساعت قبل

به فواصل  که دو وعده در روز دارگوسفند فیستوال

گرم علوفه  700ای حاوی مساوی و منظم با جیره

گرم در کیلوگرم  300و  )یونجه و سیالژ ذرت( خشک

)جو، کنجاله تخم پنبه، سبوس و  مخلوط کنسانتره

و با پارچه  کردهجمع آوری  تغذیه می شدند مکمل(

مخصوص صاف گردید و در فالسک محتوای  چهار الیه

گاز کربنیک به آزمایشگاه انتقال داده شد. مایع صاف 

تهیه شده مطابق روش منک و  بافرشده و تازه و 

( و روش تصحیح شده منک و استینگس 1979همکاران )

هم  با )بافر( 2به( به م)مایع شک 1های ( به نسبت1988)

ربنیک به داخل که جریان گاز ک مخلوط شد، در حالی

میلی لیتر از مخلوط مایع  30مخلوط ادامه داشت. مقدار 

شکمبه و محیط کشت با استفاده از پیپت مخصوص 

برداشته شده و در داخل هر سرنگ حاوی نمونه ریخته 

که  سلسیوسدرجه  39ها در دمای شده و سپس سرنگ

با سرعت یک دور در دقیقه برای مخلوط کردن مداوم 

ها چرخانده می شد، قرار داده شدند. محتویات سرنگ

لیتر از مخلوط مایع شکمبه و بزاق مصنوعی میلی 30

جهت حذف خطای ناشی از گاز تولیدی در اثر عمل 

ها روی مواد خوراکی موجود در مایع میکروارگانیسم

های شاهد استفاده شد. برای هر سه شکمبه از نمونه

در  تکرار یک عدد سرنگ شاهد قرار داشته شد.

ساعت پس  96 و 72، 48، 24، 12، 8، 6، 4، 2های زمان

، موقعیت پیستون و انکوباتورها در از قرار دادن سرنگ

و ثبت گردید. حجم گاز تولیدی  تمیزان گاز تولیدی قرائ

بر اساس وزن نمونه خوراک در هر زمان با استفاده از 

 تصحیح گردید. زیر رابطه
 V= (200 × (Vt-Vb))/W 

حجم گاز تصحیح شده )میلی لیتر(  Vکه در این رابطه، 

 tVمیلی گرم ماده خشک نمونه خوراک،  200به ازای 

 bVهای فاقد نمونه خوراک، حجم گاز تولیدی در سرنگ

های فاقد نمونه خوراک حجم گاز تولیدی در سرنگ

باشد. وزن ماده خوراک )میلی گرم( میW )میلی لیتر(، 

دار اسیدهای چرب زنجیر کوتاه، قابلیت هضم ماده مق

خشک، ماده آلی در ماده خشک و انرژی قابل 

های مربوطه برآورد شد متابولیسم با استفاده از رابطه

: انرژی MEکه در آن  ،(1988 )منک و استینگس

: گاز GPکیلوگرم ماده خشک(،  متابولیسمی )مگاژول /

گرم ماده میلی  200لیتر/ ساعت )میلی 24تولیدی خالص 
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 EE: پروتئین خام )درصد ماده خشک( و CPخشک(، 

 )در خام: خاکسترCAچربی خام )درصد ماده خشک(، 

: قابلیت هضم ماده DOMطور . همین(صد ماده خشک

دهای چرب کوتاه : اسیSCFAآلی )در صد ماده خشک(، 

 . مول(زنجیر )میلی
SCFA (mmol) = -0.00425 + 0.0222×GP 

ME (MJ/kg DM) = 2.20+ 0.136×GP+ 0.057×CP 
OMD(%)=14.88+0.889×GP+0.45×CP+0.0651×C

A 
 هاتجزیه تحلیل آماری داده

ال مکاتولید گاز در قالب طرح  شهای حاصل از روداده

و قابلیت هضم اندازه گیری مکرر تصادفی به روش 

با استفاده از نرم هولدنی در قالب طرح کامال تصادفی 

مورد بررسی قرار  Mixedبا رویه SAS (2003 )افزار 

مدل مورد استفاده در این رویه یک مدل مختلط گرفت. 

شامل اثر تیمار )ماده خوراکی(، اثر زمان انکوباسیون و 

اثر متقابل بین تیمار و زمان به عنوان اثرات ثابت و اثر 

تکرار درون هر تیمار به عنوان اثر تصادفی بود. 

به  (LSMEAN)قل مربعات صورت حداها به میانگین

 هایشدند. مدل همراه خطای استاندارد نمایش داده

 :زیر صورته آماری ب
Yijk = µ + αi + βj +αβij + ek(i) + e ijk  

 Yi = μ + αi + eij  

اثر تیمار  برابر iα  میانگین، برابر  µ که در آن ،می باشد

iام ،jβ زماناثر  برابر jام ،ijαβ یمار و اثر متقابل ت برابر

 ،زمان، خطای تصادفی حاصل از تکرار در داخل تیمار

 (i)ke و ije خطای باقیمانده می باشد برابر. 

 

 نتایج و بحث

 قابلیت هضم و ارزش انرژی زایی

 پودر آویشن و سیرهای مربوط به اثر استفاده از داده

و  های یونجه و اسپرسهای تخمیری علوفهبر فراسنجه

 به روش آزمایشگاهی هولدن مخلوط اسپرس و یونجه

نتایج نشان داد که افزودن شده است.  ارائه 2در جدول 

به علوفه اسپرس سبب  و سیر درصد پودر آویشن 5/1

ماده آلی قابل هضم،  قابلیت هضم ماده خشک، بهبود

قابلیت هضم ماده آلی در ماده خشک و انرژی 

 (.P<05/0متابولیسمی در مقایسه با گروه شاهد گردید )

درصد آویشن به علوفه اسپرس اثر معنی  3مکمل کردن 

داری بر قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی قابل هضم، 

قابلیت هضم ماده آلی در ماده خشک و انرژی 

اما  .ایجاد نکردمتابولیسمی در مقایسه با گروه شاهد 

درصد پودر سیر افزایش معنی داری را  3اضافه کردن 

ر ماده خشک و انرژی در قابلیت هضم ماده آلی د

 (.P<05/0نشان داد ) گروه شاهد نسبت بهمتابولیسمی 

درصد پودر آویشن و  3و  5/1نتایج مربوط به افزودن 

تاثیر  اسپرسسیر به علوفه یونجه و مخلوط یونجه و 

معنی داری را در قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی 

قابل هضم، قابلیت هضم ماده آلی در ماده خشک و 

 نشان نداد. ی متابولیسمی در مقایسه با گروهانرژ

-( گزارش کردند که گونه1395فریدون پور و همکاران )

های تخمیری )قابلیت های مختلف آویشن بر فراسنجه

هضم ماده خشک، انرژی متابولیسمی و اسیدهای چرب 

داری کوتاه زنجیر( در شرایط آزمایشگاهی تفاوت معنی

نشان دادند که استفاده  (2007یانگ و همکاران ) داشت.

از دو گرم در روز سرو کوهی در جیره غذایی گاوهای 

ای ماده هلشتاین سبب افزایش قابلیت هضم شکمبه

خشک گردید. در حالی که مقدار کل قابلیت هضم ماده 

خشک، آلی و فیبر تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار 

ت نگرفت. این محققین اظهار داشتند که افزایش قابلی

ای ای، ناشی از افزایش هضم شکمبههضم شکمبه

درصد در مقایسه با  11پروتئین جیره غذایی به میزان 

ای، قابلیت هضم همچنین در مطالعه تیمار شاهد بود. 

اوهای تغذیه شده با گماده خشک و ماده آلی در 

داری ای مخلوط با اسانس گیاهی، به طور معنیجیره

(. در تحقیقی 2006مکاران هکاهش پیدا کرد )پاترا و 

 با( نشان دادند 2006کاستیجلوس و همکاران )

 500و  50، 5های آویشن و میخک در سطوح اسانس

میلی گرم در لیتر مایع کشت تاثیری بر قابلیت هضم 

الیاف نامحلول در شوینده  و ماده خشک، ماده آلی
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در تحقیقی دیگر دریافت کردند که  اسیدی نداشت.

های آویشن شیرازی به جیره بره افزودن اسانس

پرواری در شرایط آزمایشگاهی گوارش پذیری ماده 

و قابلیت هضم حقیقی ماده آلی را کاهش داد  خشک

این محققین بیان کردند با  (.2012)طالب زاده و همکاران 

ساختار فنولی  نکه تیمول موجود در آویشتوجه به این

همانند ترکیبات  دارد احتماال در سطوح باالی اسانس این

ها هضم بخش قابل حل تانن .می کنندها عمل تانن

ها و اتصال باکتری )1998)آهارونی و همکاران  خوراک

)مک  به بخش غیرقابل حل خوراک را مهار می کنند

همچون اگنول، ترکیبات  (.1994آلیسیز و همکاران 

 طریق از ایشکمبه تخمیر بر فرآیند تیمول و وانیلین

 در اختالل و سلولی غشاء و نفوذپذیری یالیتس افزایش

 دیواره تجزیه به غشاء سلولی که در پروتئین تولید

 سلول از خارج سیتوپالسمی به مواد خروج و سلولی

گذارند )کاستالیجوس  می را خود تاثیر شوند،منجر می

با توجه به موارد ذکر شده ترکیبات (. 2006و همکاران 

توانند با تاثیر بر ن میفعال موجود در پودر گیاها

ها و تخریب دیواره نفوذپذیری غشاء میکروارگانیسم

های سلولی باکتریایی تاثیرات خود را بر فراسنجه

تخمیری اعمال کنند. تحقیقات زیادی با گیاهان مختلف 

(، 2009آگاروال و همکاران ) دارویی نظیر نعناع فلفلی

 (، آویشن2010سالم و همکاران اکالیپتوس )

فراسر و و دارچین ) (2006کاستیلجوس و همکاران )

( نشان داده است که افزودن پودر یا 2007همکاران 

عصاره این گیاهان تخمیر میکروبی شکمبه را از طریق 

ها بر کاهش غلظت آمونیاک به واسطه اثر گذاری آن

های تولید کننده آمونیاک و در نتیجه کاهش باکتری

کاهش تولید و تراکم متان،  دآمیناسیون اسیدهای آمینه،

های پروتوزوئری و تغییر نسبت مولی تعداد تک یاخته

سالم و ) بهبود می دهنداسیدهای چرب کوتاه زنجیر 

  (.2011و سلطان و همکاران  2012همکاران 
 

 یونجه و اسپرس ترکیب شیمیاییبر  پودر آویشن و سیر اثرات افزودن -1جدول 
Table 1- Effect of adding thyme and garlic powder on the chemical composition of alfalfa and sainfoin 

ADF NDF Ash EE CP DM Experimental treatment 

28.20 42.60 5.55 1.92 11.61 85.25 Sainfoin 

30.00 40.93 5.72 1.95 10.26 84.70 Sainfoin +1.5% thyme powder 

25.66 40.80 5.92 2.00 11.83 84.95 Sainfoin +3% thyme powder 

23.86 40.00 5.71 1.96 10.50 84.01 Sainfoin +1.5% garlic powder 

22.13 34.66 4.20 2.12 8.70 83.85 Sainfoin +3% garlic powder 

23.46 40.53 8.72 1.35 16.34 84.65 Alfalfa 

21.86 38.00 8.47 1.37 14.77 85.02 Alfalfa +1.5% thyme powder 

24.06 39.80 8.96 1.40 14.98 85.22 Alfalfa +3% thyme powder 

23.46 38.38 8.15 1.39 12.96 84.10 Alfalfa +1.5% garlic powder 

21.80 39.20 9.35 1.44 12.46 83.22 Alfalfa +3% garlic powder 

20.46 33.53 6.90 1.30 13.61 84.88 Mixed alfalfa and sainfoin 

27.93 37.60 6.94 1.32 13.36 84.98 Mixed alfalfa and sainfoin +1.5% thyme powder 

27.13 36.26 7.60 1.38 13.38 85.01 Mixed alfalfa and sainfoin +3% thyme powder 

23.60 32.66 7.51 1.42 13.33 84.11 Mixed alfalfa and sainfoin +1.5% garlic powder 

28.46 34.73 7.49 1.48 9.70 83.88 Mixed alfalfa and sainfoin +3% garlic powder 
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 بر قابلیت هضم علوفه یونجه و اسپرس به روش آزمایشگاهی هولدن آویشن و سیر پودر اثرات افزودن -2جدول 

Table 2- Effects of thyme and garlic powder on alfalfa and sainfoin digestibility using holden method 

Metabolism 

energy 

(MJ / kg) 

Digestibility of organic matter 

in dry matter  )%(  
Digestible organic 

matter  )%(  

Digestibility of dry 

matter  )%(  Experimental treatment 

8.42c 52.62c 55.77c 48.33 b Sainfoin 

10.61a 66.34a 70.24a 65.20 a Sainfoin +1.5% thyme powder 

9.20bc 57.51bc 60.89bc 54.60ab Sainfoin +3% thyme powder 

10.42ab 65.15ab 68.98ab 61.00 a Sainfoin +1.5% garlic powder 

10.01ab 62.59ab 66.27ab 57.60ab  Sainfoin +3% garlic powder 

0.48 2.53 2.68 3.26 SEM 

0.01 0.01 0.01 0.03 P Value 

10.37 64.80 68.61 60.60  Alfalfa 

11.39 71.22 75.40 69.10  Alfalfa +1.5% thyme powder 

10.84 61.54 65.15 56.20  Alfalfa +3% thyme powder 

10.56 66.00 69.88 62.20  Alfalfa +1.5% garlic powder 

10.80 67.56 71.53 64.20  Alfalfa +3% garlic powder 

0.51 3.44 3.64 4.57 SEM 

0.34 0.42 0.42 0.41 P Value 

10.75 59.94 71.15 63.80  Mixed alfalfa and sainfoin 

9.59 65.20 63.46 54.10  
Mixed alfalfa and sainfoin +1.5% 

thyme powder 

10.43 75.59 69.03 61.10  
Mixed alfalfa and sainfoin +3% 

thyme powder 

12.09 67.31 80.02 74.90  
Mixed alfalfa and sainfoin +1.5% 

garlic powder 

10.77 69.21 71.26 63.90  
Mixed alfalfa and sainfoin +3% 

garlic powder 

0.76 4.76 5.04 6.33 SEM 

0.30 0.30 0.31 0.29 P-Value 
Means with different superscripts (a,b,c,d,e) among treatments are significantly different (p<0.05(. 

 

( گزارش کردند که مکمل 2011کلونحوسن و همکاران )

کردن جیره با دی آلیل در سولفاید موجود در سیر 

دار سیر( منجر به افزایش قابلیت )جزو فعال گوگرد

هضم الیاف نامحلول در شوینده خنثی در مقایسه با 

گروه شاهد می شود. این محقق بیان کردند که اثرات 

وجود در سیر بر هضم مثبت دی آلیل دی سولفاید م

الیاف نامحلول در شوینده خنثی به دلیل بهبود تخمیر 

دار است. همچنین اظهار داشتند بوسیله ترکیبات گوگرد

که دی آلیل دی سولفاید به طور ویژه باعث رشد 

های بی هوازی شکمبه شده و از این طریق باعث قارچ

 افزایش قابلیت هضم می شوند.

  میزان گاز تولیدی

مربوط به اثرات افزودن پودر آویشن و سیر های هداد

و مخلوط یونجه  بر میزان گاز تولیدی یونجه و اسپرس

نتایج نشان داد  .ارائه شده است 3در جدول  و اسپرس

به علوفه اسپرس درصد پودر سیر  3و  5/1که افزودن 

، 48، 24، 6ساعت و  48و  24، 6های زماندر ترتیب ه ب

سبب کاهش میزان گاز تولیدی در  ساعت 120و  96، 72

که  (. در حالیP<05/0مقایسه با گروه شاهد گردید )

استفاده از پودر آویشن در هر دو سطح تاثیر معنی 

  داری بر میزان گاز تولیدی علوفه اسپرس نداشت.
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علوفه افزودن پودر آویشن و سیر به  نتایج مربوط به 

ثر افزودن نشان داد که میزان گاز تولیدی در ا یونجه

ساعت  48و  6، 3های درصد سیر در زمان 5/1

 یافت.انکوباسیون در مقایسه با گروه شاهد کاهش 

 3برای تیمار میزان گاز تولیدی  یهچنین این روند کاهش

، 24، 12، 6، 3های در زمان +علوفه یونجهدرصد سیر

نسبت به گروه شاهد ادامه داشت ساعت  120و 72، 48

(05/0>P.) 

و   درصد 3و  5/1در هر دو سطح  پودر آویشنافزودن 

علوفه یونجه و به مخلوط درصد  3در سطح سیر پودر 

اثر معنی داری بر میزان گاز تولیدی در مقایسه اسپرس 

درصد  5/1اما مکمل نمودن با گروه شاهد ایجاد نکرد 

سیر توانست سبب افزایش میزان گاز تولیدی در 

انکوباسیون در ساعت  120و  72، 48، 3های زمان

کل حجم گاز (. P<05/0) شودمقایسه با گروه شاهد 

در شرایط آزمایشگاهی شامل تولیدی اندازه گیری شده 

و  متان به طور مستقیم از  گاز دی اکسید کربن

متابولیسم میکروبی و غیرمستقیم از واکنش بین اسید 

شود )بیوینک و کربنات حاصل میچرب فرار با بی

به طور کلی در مطالعه حاضر،  (.1992اسپولسترا 

بر  به علوفه یونجه و اسپرس افزودن پودر آویشن

های تولید گاز در مقایسه با تیمارهای دیگر فراسنجه

 (1965بوچرز ) داری داشت که موافق با نتایجتاثیر معنی

بیان  (1965بوچرز )بود.  (2006مارتینز و همکاران ) و

کمبه تاثیرگذار کرد که آویشن بر تخمیر میکروبی ش

 است و باعث کاهش نیتروژن آمونیاکی می شود و

آمیناسیون را محدود می کند، همچنین تولید متان و د

( 1394فتاح نیا و همکاران ) الکتات را کاهش می دهد.

گزارش کردند که افزودن اسانس آویشن شیرازی به 

های غالت سبب کاهش پتانسیل جیره حاوی برخی دانه

در تحقیقی  ساعته شدند. 24و تولید گاز  کل تولید گاز

دریافت کردند که افزودن اسانس آویشن شیرازی به 

 های پرواری در شرایط آزمایشگاهی میزان وجیره بره

نرخ تولید گاز را کاهش داد )طالب زاده و همکاران 

گزارش کردند که به  (2008گنزالس و همکاران ) (.2012

، اسطوخودوس، نعناع، های نعناع فلفلیکارگیری اسانس

آویشن، رازیانه، شوید و زیره در شرایط  ،ریحانه، پونه

برون تنی تغییر معنی دار در الگوی تخمیر شکمبه 

در تحقیق  خصوصا کاهش تولید متان ایجاد کردند.

های دیگر عدم تغییر میزان گاز  با استفاده از روغن

حجت (. 2001اسانسی گزارش گردید )هس و همکاران 

 80( گزارش کردند اضافه کردن 2014ه منتظری )پنا

میلی گرم روغن سیر سبب کاهش میزان گاز تولیدی 

همچنین در این  ساعت انکوباسیون گردید. 96پس از 

ساعت  24مطالعه میزان گاز متان نیز پس از 

همچنین بوسکت و  انکوباسیون به شدت کاهش یافت.

میلی  300 ( گزارش کردند که استفاده از2005همکاران )

و  20های تخمیر به ترتیب گرم روغن سیر در فالسک

 گاز تولیدی و گاز متان را کاهش داد.کل درصد از  70

( گزارش کردند که افزودن 1389احمدیار و همکاران )

میلی گرم در لیتر پودر سیر سبب کاهش  400الی  300

میزان گاز تولیدی می شود. این محققین کاهش میزان 

قابلیت هضم ماده آلی و  را به کاهش در گاز تولیدی

کاهش جمعیت پروتوزوآیی که یکی از مهمترین عوامل 

های تولید باکتری نسبت داد. ،در تولید هیدروژن هستند

کننده متان برای استحکام غشای سلولی خود نیاز به 

واحدهای ایزوپرنوئیدی دارند که برای ساخت آن به 

تیل گلوتاریل کوآنزیم م -3هیدروکسی -3آنزیمی به نام 

A  ردوکتاز نیاز دارند. روغن اسانسی موجود در سیر

باعث جلوگیری از فعالیت این آنزیم  شده در نتیجه 

غشای سلولی باکتری متانوژن استحکام مورد نیاز را 

های در نتیجه مهار باکتری .نداشته و از بین می روند

 بنجار ویابد )متانوژن میزان گاز متان کاهش می

 (.2011همکاران 

( و ساحلی و 2011از طرفی انصاری و همکاران )

سبب ( بیان کردند که استفاده از سیر 2018همکاران )

افزایش میزان گاز تولیدی و قابلیت هضم سوبسترا 

( گزارش کردند که 2010کانگمون و همکاران ) شود.می
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، سبب افزایش in vitro هایدر آزمایشاستفاده از سیر 

منک و همکاران  های سلولتیک می شود.اکتریمیزان ب

نشان دادند که همبستگی باالیی بین میزان گاز نیز 

پاترا و همچنین  تولیدی و رشد میکروبی وجود دارد.

گزارش کردند که استفاده از سیر  نیز (2011) همکاران

طورکه همان .شودسبب افزایش میزان گاز تولیدی می

درصد  5/1به همراه  اسپرس-در تیمار مخلوط یونجه

ین، علت افزایش میزان شود. این محققسیر مشاهده می

گاز تولیدی را در افزایش میزان قند محلول در 

های های ترکیبی به واسطه افزودن عصارهواکنش

های موجود بین به طور کلی تفاوت گیاهی دانستند.

مطالعات تولید گاز ممکن است به عواملی از قبیل تفاوت 

د ارزیابی، نوع روغن ه پایه، غلظت اسانس موردر جیر

یا منشا آن و یا نوع تکنیک برون تنی به کار گرفته شده 

مایع شکمبه  رهمچنین در مقدار سوبسترا و حجم بافو 

 .(2010)جانی و همکاران  ها  مربوط باشد.در سرنگ

 

یونجه و اسپرس میلی گرم ماده خشک(  200به ازای )میلی لیتر  بر میزان گاز تولیدی آویشن و سیر اثرات افزودن -3جدول 

 به روش آزمایشگاهی

Table 3- Effects of adding thyme and garlic powder to alfalfa and sainfoin by in vitro gas production (ml per 

)1-mg DM 200  
Incubation time (hours) Experimental treatment 

120 96 72 48 24 12 6 3  

a 72.0 a 70.0 a66.8 a64.8 a 53.2 ab 37.0 a 23.3 ab 13.0 Sainfoin 

ab58.4 ab 57.0 ab54.1 ab 52.1 ab43.5 ab 28.6  ab16.0 ab 9.0  thyme+1.5%  Sainfoin 

ab67.7 ab66.7 ab 64.1 a62.1 a 54.9 a 39.3 a 25.0 a 15.3  thyme% +3 Sainfoin 

b51.7 ab51.4 ab48.5 b 45.5 b 36.9 b 23.0 b8.3 b 5.3  +1.5% garlic Sainfoin 

b50.7 b50.0 b45.8 b43.3 b35.5 b 22.3 b9.3 b 5.6  +3% garlic Sainfoin 

5.87 5.82 5.55 5.10 4.72 4.61 3.45 2.30 SEM 

0.09 0.11 0.08 0.04 0.04 0.07 0.01 0.04 P Value 

a62.0 a61.4 a58.5 a57.5 a47.9 a34.3 a 22.0 a 12.3 Alfalfa 

a64.4 a63.4 a60.1 a58.5 a49.2 a36.0 a 23.6 a13.3  thyme% Alfalfa +1.5 

ab54.7 ab54.0 ab51.5 ab48.8 ab54.2 ab28.0 ab11.3 a 11.0  thymeAlfalfa +3%  

ab50.4 ab49.7 ab46.5 b43.1 ab36.2 ab24.6 b9.3  b4.0  Alfalfa +1.5% garlic 

b43.0 b42.7 b39.5 b39.8 b30.2 b14.0 b5.6  b2.3  Alfalfa +3% garlic 

4.52 4.73 4.59 4.20 4.06 4.46 3.57 2.00 SEM 

0.40 0.06 0.05 0.03 0.03 0.04 0.01 0.008 P Value 

b52.0  51.4 b48.5 b42.2 ab34.2 ab20.0 ab9.6 bc7.0 Mixed alfalfa and sainfoin 

ab54.7  51.0 ab49.8 ab45.5 ab34.5 ab19.66 ab9.3 ab 7.6  thymeMixed alfalfa and sainfoin +1.5%  

ab52.7  56.7 b47.8 b42.2 b31.2 b17.6 b7.6 c 5.6  thymeMixed alfalfa and sainfoin +3%  

a59.4 53.7 a54.1 a48.8 a37.5 a22.0 a11.3 a9.0  Mixed alfalfa and sainfoin +1.5% garlic 

ab52.4 50.7 ab50.1 ab44.5 ab33.5 ab20.0 ab10.0 ab7.6  Mixed alfalfa and sainfoin +3% garlic 

1.98 1.78 1.57 1.43 1.41 1.00 0.69 0.51 SEM 
0.13 0.24 0.10 0.07 0.10 0.06 0.04 0.01 P-Value 

Means with different superscripts (a,b,c,d,e) among treatments are significantly different (p<0.05(. 
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  های حاصل از تست گازفرانسجه

نتایج مربوط به افزودن پودر آویشن و سیر بر 

 4ی حاصل از تست گاز در جدول اغذیههای تفراسنجه

 3و  5/1نتایج نشان داد که افزودن ارائه شده است. 

کمترین درصد ماده درصد پودر سیر بر علوفه اسپرس 

قابل رب فرار و انرژی چ هایآلی قابل هضم، اسید

. (P<05/0) متابولیسم را در مقایسه با گروه شاهد دارد

ش ایدرصد آویشن افز 3مکمل کردن که  در حالی

غیرمعنی داری در درصد ماده آلی قابل هضم، 

های کوتاه زنجیر و انرژی متابولیسمی نسبت اسیدچرب

 به گروه شاهد از خود نشان داد.

ر آویشن و سیر به علوفه نتایج مربوط به افزودن پود

درصد سیر به علوفه  5/1یونجه نشان داد که افزودن 

ماده آلی قابل هضم بر درصد یونجه کاهش معنی دار 

(. همچنین افزودن P<05/0نسبت به گروه شاهد داشت )

نیز کمترین درصد ماده  درصد سیر به علوفه یونجه 3

و انرژی  های کوتاه زنجیرآلی قابل هضم، اسیدچرب

متابولیسمی را در مقایسه با گروه شاهد داشت 

(05/0>P.)  

های کوتاه زنجیر و ماده آلی قابل هضم، اسیدچرب

انرژی متابولیسمی در اثر افزودن پودر سیر و آویشن 

دار تاثیر معنی مخلوط یونجه و اسپرس نیز تحتبه 

این تفاوت در نتایج  نسبت به گروه شاهد قرار نگرفت.

ولیسم با دو روش هولدن و تست گاز انرژی قابل متاب

محبوس  در داخل فضای است که تولید گازآن به دلیل 

با اثر مستقیم پودر سیر مهار بسته سرنگ تست گاز و 

سازد. چنانچه ساعته را متاثر می 24شده و تخمین گاز 

انکوباسیون  24کاهش میزان گاز تولیدی ساعات 

وید این مطلب م های یونجه و اسپرس با پودر سیرعلوفه

 (.3است )جدول 

افزودن پودر سیر و آویشن در  اتاثرنتایج مربوط به 

درصد بر پتانسیل و نرخ تولید گاز در  5/1و  3سطح 

طور که مشاهده نشان داده شده است. همان 5جدول 

می شود استفاده از پودر سیر در علوفه اسپرس سبب 

هد شد. کاهش پتانسیل تولید گاز در مقایسه با گروه شا

همچنین در علوفه یونجه نیز کمترین میزان پتانسیل 

درصد سیر  3تولید گاز مربوط به تیمار یونجه به همراه 

(. پتانسیل تولید گاز در اثر P<05/0مشاهده گردید )

به مخلوط یونجه و اسپرس تحت  نافزودن سیر و آویش

تاثیر معنی داری در مقایسه با گروه شاهد قرار نگرفت. 

لحاظ عددی بیشترین میزان نرخ گاز تولیدی در  اما به

 درصد سیر  مشاهده گردید. 5/1تیمار 

نتایج نشان داد که نرخ تولید گاز تحت تاثیر  

که  طوریه (. بP<05/0های گیاهی قرار گرفت )افزودنی

درصد آویشن افزایش عددی نسبت به  5/1افزودن 

سیر گروه شاهد از خود نشان داد از طرفی استفاده از 

در هر دو سطح کمترین میزان نرخ گاز تولیدی را نسبت 

های به گروه شاهد به خود اختصاص داد. افزودنی

گیاهی تاثیر معنی داری بر نرخ گاز تولیدی در علوفه 

یونجه و مخلوط یونجه و اسپرس در مقایسه با گروه 

 شاهد نشان ندادند. 

فاده ( گزارش کردند که است1393طاهری نیا و همکاران )

بر حسب  5و  4، 3، 2، 1سطوح مختلف سیر )صفر،  از

ماده خشک( در جیره گوسفندان نرخ گاز تولیدی را 

که استفاده پنج درصد  طوریه تحت تاثیر قرار داد ب

درصد کمترین میزان نرخ  3رین و استفاده از تسیر بیش

گاز تولیدی را داشتند. همچنین در این مطالعه بیشترین 

گاز مربوط به سطح دو درصد سیر در  پتانسیل تولید

( گزارش 1395فریدون پور و  همکاران ) خوراک بود.

کردند که استفاده از آویشن سبب تغییر پتانسیل و نرخ 

که تیمار شاهد بیشترین  طوریه گاز تولیدی گردید. ب

در مقایسه با سایر تیمارها  میزان پتانسیل تولید گاز را

( گزارش کردند که 1389احمدیار و همکاران ) داشت.

های استفاده از پودر سیر سبب کاهش میزان اسیدچرب

این  .های مختلف انکوباسیون گردیدفرار در ساعت

های محققین اظهار داشتند که دلیل کاهش اسید چرب

فرار احتماال به دلیل فعالیت باالی ضدمیکروبی باشد که 

سبب کاهش تخمیر شده که در نتیجه آن باعث کاهش 
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واناپات و همکاران . های فرار می شودلید اسیدچربتو

( نیز بیان کردند که استفاده از سطوح مختلف 2008)

روغن سیر در جیره گاوشیری تاثیر معنی داری بر کل 

اما نسبت استات به پروپیونات  .اسیدچرب فرار نداشت

گرم پودر سیر در روز  80در گروه دریافت کننده 

. های دیگر داشتسه با گروهکمترین مقدار را در مقای

( گزارش کردند که آلیسین به 2007کامل و همکاران )

گرم به ازای هر لیتر مایع شکمبه در میلی 5/0میزان 

انکوباسیون با افزایش تولید استات و در  6ساعت 

اعث گرم به ازای هر لیتر مایع شکمبه بمیلی 5غلظت 

افزایش نسبت استات به پروپیونات شد. همچنین در 

های الیل دی سولفید در غلظت یانکوباسیون د 6ساعت 

گرم به ازای هر لیتر مایع شکمبه باعث میلی 10و  5، 5/0

میلی  5و در غلظت  VFAافزایش استات و غلظت کل 

گرم به ازای هر لیتر مایع شکمبه باعث افزایش نسبت 

( 2011انصاری و همکاران )ونات گردید. استات به پروپی

ینی با موننسین بیان زدر مقایسه اثرات سیر در جایگ

های نتوانست میزان کردند که استفاده از این افزودنی

های فرار را تحت تاثیر معنی داری قرار کل اسیدچرب

های فرار به صورت انفرادی دهد اما اسید چرب

ستات( تحت تاثیر )پروپیونات و نسبت پروپیونات به ا

دروسا و بیشتر موننسین و اثر کمتر سیر قرار گرفتند. 

( اظهار داشتند که استفاده از سیر سبب 1986همکاران )

( 1985مارتین و ماسی ) شود.کاهش متان تولیدی می

بیان کردند که سیر به عنوان یک مهار کننده مستقیم 

یش از کند. دفع بمتان بوده و از سنتز متان جلوگیری می

دروژن به واسطه مهار تولید متان، سبب افزایش یحد ه

کننده هیدروژن همچون پروپیونات غلظت دیگر دریافت

  (. 1975شود )دمیر و نوول می

 از استفاده با ( در آزمایشی2009سالم و همکاران )

 ،25استفاده از سطوح  کردند، گزارش گاز تولید تکنیک

 بر کالیپتوس تأثیریا روغن میکرولیتر 150و  100، 50

نداشت. دوانت و  خشک ماده و آلی ماده هضم قابلیت

( گزارش کردند که استفاده از مخلوط 2007همکاران )

 8/2های روغنی با نام تجاری بیواستار به میزان اسانس

گرم به ازای هر کیلوگرم ماده خشک مصرفی باعث 

کاهش استات و افزایش پروپیونات شده است. یانگ و 

گرم  5نیز نشان دادند که استفاده از  (2007) رانهمکا

گرم  2در روز به ازای هر گاو و سرو کوهی به میزان 

در روز به ازای هر گاو تاثیر بر غلظت کل 

. شتهای فرار در مقایسه با گروه شاهد ندااسیدچرب

( روغن اسانسی آویشن 2006کاستیلجوس و همکاران )

ه ازای هر لیتر مایع میلی گرم ب 5000و  500در مقادیر 

شکمبه باعث کاهش کل اسیدهای چرب فرار شد و در 

میلی گرم به ازای هر لیتر مایع شکمبه  500غلظت 

استات افزایش ولی سهم پروپیونات کاهش یافت. در 

میلی گرم به ازای هر لیتر مایع  5000و  500های غلظت

والرات نسبت به  شکمبه غلظت ایزوبوتیرات و ایزو

  هش یافت.شاهد کا

چندین عامل ممکن است در کاهش قابلیت هضم به 

که واسطه سیر دخیل باشند. با توجه به این

درصد هضم الیاف در شکمبه را  30تا  25ها وئرپروتوز

( کاهش جمعیت 2010بر عهده دارند )ایوان و همکاران 

ایی وایی شکمبه در اثر خاصیت آنتی پروتوزوپروتوز

 امل باشد از طرفی اثر سیرسیر ممکن است یکی از عو

ا توسط انصاری و همکاران وخام بر هضم و پروتوز

های ضروری که روغن ( به اثبات رسیده است.2011)

و  (2007حاوی ترکیبات موثر زیاد )فراسر و همکاران 

باشند، ( می2006و همکاران  کاستیلجوسیا حتی کم )

آن  توانند قابلیت هضم را تحت تاثیر قرار دهند علتمی

های فیبرولتیک به اجزای فعال تمام حساسیت باکتری

 (.2007باشد )بنجار و همکاران های ضروری میروغن
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میلی گرم ماده  200بر  مولمیلیماده آلی قابل هضم )%(، اسید چرب کوتاه زنجیر ) بر آویشن و سیراثرات افزودن  -4جدول 

و نرخ تولید  )میلی لیتر در گرم ماده خشک( ماده خشک(، پتانسیل تولید گاز)مگاژول بر کیلوگرم خشک(، انرژی متابولیسمی 

 )میلی لیتر در ساعت(  گاز
Table 4- Effects of adding thyme and garlic powder on organic matter digestibility (%), short chain fatty acid 

(mmol / 200 mg DM), metabolizable energy (MJ / kg DM), gas production potential (ml / g DM) and gas 

production rate ( ml / h) 
(c)  (a+b) Metabolizable energy SCFA Organic matter digestibility Experimental treatments 

0.062ab 348.42a 9.8 ab 1.17 a 67.80a Sainfoin 

0.059ab 283.68ab 8.7 abc 0.96ab 58.6 ab sainfoin +1.5% thyme 

0.078a 329.32ab 10.2 a 1.2 a 69.00 a sainfoin +3% thyme 

0.053b 254.65b 7.8 c 0.81b 52.70b Sainfoin +1.5% garlic 

0.051b 246.73b 7.5 c 0.78b 50.70b Sainfoin +3% garlic 

0.006 27.53 0.64 0.10 4.20 SEM 
0.08 0.09 0.04 0.04 0.03 P-Value 

0.070 302.37a 9.6ab 1.05a 65.40 a Alfalfa 

0.073 311.32a 9.7a 1.08a 65.80 a alfalfa +1.5% thyme 

0.062 266.21ab 8.6 abc 0.88ab 57.40ab Alfalfa +3% thyme 

0.068 243.14ab 7.8bc 0.80ab 53.40 b Alfalfa +1.5% garlic 

0.068 210.61b 7.0c 0.65b 47.90b Alfalfa +3% garlic 

0.009 22.88 0.55 0.09 3.06 SEM 

0.94 0.05 0.03 0.02 0.02 P-Value 
0.041 259.13 7.52ab 0.75 ab 51.00 ab Mixed alfalfa and sainfoin 

0.039 272.07 7.05ab 0.76ab 51.10 ab alfalfa + sainfoin +1.5% thyme 

0.035 264.06 7.08b 0.68b 48.20b alfalfa + sainfoin +3% thyme 

0.040 291.37 8.07a 0.83a 54.70a alfalfa + sainfoin +1.5% garlic 

0.036 277.92 7.32b 0.74ab 49.5b alfalfa + sainfoin +3% garlic 

0.001 9.22 0.19 0.03 1.25 SEM 

0.08 0.19 0.04 0.10 0.04 P-Value 

Means with different superscripts (a,b,c,d,e) among treatments are significantly different (p<0.05(. 

  کلی نتیجه گیری

 5/1اثر استفاده از سطوح مختلف آویشن و سیر بر ارزش غذایی و قابلیت هضم علوفه و اسپرس نشان داد که افزودن 

به علوفه ویشن افزودن آ طور کلیه ب لدن شد.وبه روش هعلوفه اسپرس سبب بهبود قابلیت هضم  و آویشن درصد سیر

در برخی  اما بهبود بخشد صورت معنی داری میزان گاز تولیدی را نسبت به گروه شاهده بنتوانست  ،هااکثر زمان در

درصد سیر در برخی  5/1ها و درصد سیر در اکثر زمان 3افزودن  ها افزایش عددی در میزان گاز تولیدی دیده شد.زمان

 3شود که استفاده از همچنین نتیجه گیری می تولیدی نسبت به گروه شاهد شد.ها سبب کاهش شدید میزان گاز زمان

ولیسمی و بهای فرار کل، انرژی متااز تست گاز )اسید چرب لهای تخمیری حاصدرصد سیر سبب کاهش فراسنجه

ویی آویشن و سیر نتایج این مطالعه پیشنهاد می کند که افزودن گیاهان داردر علوفه اسپرس و یونجه شد.  قابلیت هضم(

 .می باشدآن متفاوت  استفاده با توجه به میزان کهزان گاز تولیدی را تغییر دهد های تخمیری و میفراسنجهتوانست 
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Introduction: Between 2 to 12% of a ruminant’s energy intake is typically lost through the enteric 

fermentation process. Ruminant production is associated with nitrogen loss especially in the form of 

ammonia from urine and manure management during composting. These contribute to greenhouse 

emission and environmental pollution in general. In the past few decades, feed additives such as 

antibiotics, ionophores, methane inhibitors, and anti-protozoa agents have been successfully used to 

reduce these rumen energy, nitrogen releases and metabolic disorders (Calsamiglia et al. 2007), 

though   increase production efficiency. Therefore, ruminants’ nutritionists try to use compounds 

that increase the efficiency of energy and protein intake by changing the population and activity of 

ruminal microorganisms (Fereydounpour et al. 2016).   These alternative compounds are probiotics, 

organic acids, and medicinal plants (Calsamiglia et al. 2007). The essential oils are secondary plant 

metabolites, which have antimicrobial properties and can be suitable substitutes for antibiotics to 

alter rumen microbial activity. Also, a research has shown that the essential oils and their 

constituents have the potential to improve nitrogen and energy utilization in ruminants (Patra et al. 

2006). Talebzadeh et al (2012) reported that the essential oil of thyme at 150, 300, 450, and 600 

micrograms per ml of culture medium was used only at concentrations above 450 mg decreased the 

real digestibility of organic matter. Adding powdered herbs such as thyme and garlic cabbage can 

affect the in vitro digestibility and the amount of in vitro gas production in sainfoin and alfalfa and 

their mixture. Thymol is a main phenolic component in thyme and carvacrol is also a minor 

component (Leung and Foster 1996). These compounds are involved in oxidation and reduction 

reactions. Thyroid has a large antimicrobial activity by preventing the bacteria growth. Researchers 

reported that active compounds in garlic containing allycine, diallylsulfide, and di-allylene sulfide, 

which can affect ruminal harmful bacteria. Considering the various compounds and effects of thyme 

and garlic and the need for further studies on medicinal plants, this study carried out to investigate 

the effects of adding levels of thyme powder and garlic on digestibility and fermentation parameters 

of sainfoin and alfalfa forage in laboratory conditions.  

Material and methods: A study was conducted to investigate the effect of adding different levels   

of thyme powder and garlic cabbage powder on digestibility and the amount of in vitro gas 
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production at three levels of 0, 1.5, and 3% for alfalfa, sainfoin and mixed alfalfa and sainfoin based 

on a completely randomized design. Measurement of digestibility of alfalfa forage, sainfoin and 

mixture of 50% alfalfa and 50% sainfoin were carried out using thyme powder and garlic cabbage 

powder by Holden method (2000). In this method, the nylon bag was used instead of filtration and a 

daisy (rumen simulator) incubator was used instead of a hot water bath. Menke et al (1979) method 

was used to measure the amount of gas production. The amounts of short chain fatty acids, 

digestibility of dry matter, organic matter in dry matter, and metabolizable energy were estimated 

using related equations (Menke and Steinggass 1988). The data obtained from the method of gas 

production analyzed in a completely randomized design with repeated measurements. Data 

digestibility by Holden was investigated in a completely randomized design using SAS (2003) 

software. 

Results and discussion: The results showed that adding 1.5% thyme and garlic to sainfoin forage 

improved digestibility of dry matter, organic matter digestibility, digestibility of organic matter in 

dry matter, and metabolizable energy compared with control group (P <0.05). Also, adding 3% 

garlic powder showed a significant increase in digestibility of organic matter in dry matter and 

metabolizable energy compared with the control group (P <0.05). But adding 1.5% and 3% thyme 

and garlic powder to alfalfa and mixed alfalfa and sainfoin had not a significant effect on dry matter 

digestibility, organic matter digestibility, digestibility of organic matter in dry matter and 

metabolizable energy compared with the control group. The results showed that adding 1.5 percent 

of garlic powder to sainfoin was reduced the amount of produced gas compared with the control 

group for 6, 24, 48 hours after incubation and also adding 3 percent of garlic powder to sainfoin was 

decreased the amount of produced gas compared with the control group for 6, 24, 48, 72, 96 and 

120 hours after incubation (P <0.05). This trend was followed by the reduction of the amount of gas 

for treatment of 3% garlic + alfalfa at 3, 6, 12, 24, 48, 72, 120 times compared with the control 

group (P <0.05). Feeding 1.5% of garlic powder was increased the amount of produced gas at 3, 48, 

72, and 120 hours of incubation compared with the control group (P <0.05). The results showed that 

adding 1.5 and 3% garlic powder to sainfoin forage had the lowest amount of digestible organic 

matter, short chain fatty acid, metabolizable energy, gas production potential and gas production 

rate compared with other treatments (P <0.05). Also, results showed that 3% of garlic powder in 

alfalfa had the lowest amount of digestible organic matter, short chain fatty acid, metabolizable 

energy, gas production potential compared with the control group (P <0.05). Adding plant additives 

had no significant effect on mixed of alfalfa and sainfoin compared with the control group. The 

essential oils that contain high levels of effective components (Fraser et al. 2007) or even low ones 

(Castillejos et al. 2006) can affect digestibility. This is due to the sensitivity of fibrolytic bacteria to 

the active components of all essential oils (Benchaar et al. 2007). 

Conclusion: The effect of different levels of thyme and garlic on the nutritional value and 

digestibility of forage and sainfoin showed that addition of 1.5% of garlic and thyme improved the 

digestibility of forage by Holden method. Generally, adding thyme to forage at most of the times 

did not significantly improve the amount of gas produced compared with the control group, but at 

some times there was a numerical increase in the amount of produced gas. Adding 3% garlic at 

most of the times and 1.5% garlic at some of the times caused a significant reduction in the amount 

of produced gas compared with the control group. It can also be concluded that the use of 3% garlic 

reduced the fermentation parameters obtained from the gas test (total volatile fatty acid, 

metabolizable energy, and digestibility) in sainfoin and alfalfa. The results of this study suggest that 

the addition of thyme and garlic can change the fermentation parameters and the amount of gas 

production, which is different depending on their usage amount. 
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