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  چكيده 
آزما  هاي توليد گاز بر فراسنجهميلي ليتر  3/0و  15/0سطوح صفر،  در آويشن شيرازي متانولياز عصاره  استفاده اثرات اين تحقيق به منظور، بررسي

استفاده از مخلوط شيرابه صاف شده شكمبه سه آزمايش توليد گاز با . منداب با استفاده از تكنيك توليد گاز آزمايشگاهي اجرا شدكنجاله   يشگاهي
تركيب شيميايي كنجاله منداب . ساعت انجام شد 96و 72، 48، 24، 12، 8، 6، 4، 2راس گاو نر بومي تالشي فيستوله گذاري شده در زمان هاي 

، 67/5، 67/40، 77/93و ليگنين  به ترتيب شامل ماده خشك، پروتئين خام، عصاره اتري، خاكستر، ديواره سلولي، ديواره سلولي بدون همي سلولز 
توليد گاز   12، 8، 6، 4، 2در زمان هاي  ميلي ليتر عصاره آويشن 0 /15نتايج بدست آمده نشان داد سطح  .درصد به دست آمد 2/9، 22، 30، 47/7

توليد گاز را  در تمام ساعات انكوباسيون،ميلي ليتر  3/0ولي سطح . را كاهش و در ساعت هاي بعدي انكوباسيون باعث افزايش توليد گاز  شد
نرخ ثابت  پتانسيل توليد گاز و نامحلول، ، محلول هاي بخش بين تيمارها از لحاظ توليد گاز. داري كاهش داد به صورت معني شاهدتيمار نسبت به 
عصاره آويشن داراي پتانسيل اثر گذاري بر الگوي  3/0از نتايج اين تحقيق چنين استنباط مي شود سطح . تفاوت معني داري وجود داشت توليد گاز

     .  شودتخمير پذيري در شكمبه بوده و باعث كاهش تجزيه پذيري كنجاله منداب مي
  زمايشگاهيتوليد گاز آ ،كنجاله منداب، شيرازي عصاره، آويشن: كليدي واژگان

  
  مقدمه

ها الياف خام را تجزيه كرده و  بدين صورت كه ميكروارگانيسم. كنند هاي شكمبه ايجاد مي نشخواركنندگان رابطه همزيگري با ميكروارگانيسم
فرآيند تخمير موجب توليد آمونياك و گاز متان طي . پروتئين ميكروبي توليد مي كنند كه به عنوان منبع پروتئين براي حيوان قابل استفاده است

پيش از اين از آنتي بيوتيك ها و . از بين رفتن بخشي از پروتئين موجود در جيره و همچنين اتالف بخشي از انرژي موجود در آن مي شود
ا ممنوع در اتحاديه اروپ 2006يونوفرها به منظور كاهش اين اثرات استفاده مي شد اما مصرف آنها به علت ايجاد عوارض نامطلوب از  سال 

 ). 2006،يا و همكارانلكالسا مگ( در سال هاي اخير توجه دانشمندان به سمت استفاده از عصاره هاي گياهي جلب شده است . شده است
 تركيبات فعال و موثر در عصاره آويشن مانند تيمول موجب بهبود متابوليسم پروتئين در شكمبه مي شود به عنوان مثال اين مواد داراي توان

كردن پروتئاز باكتريايي هستند كه موجب كاهش تجزيه پروتئين در شكمبه و مورد استفاده قرار گرفتن آنها در روده شده و اوره آز  مهار
كومار (شود  باكتريايي را مهار كرده و توليد آمونياك را كاهش مي دهند كه اين امر باعث كاهش تجزيه پروتئين خوراك موجود در شكمبه مي

 زياد، استفاده از رشد سرعت با پرواري هاي گوساله پرتوليد و شيرده گاوهاي احتياجات پروتئيني امروزه براي تامين). 1984و همكاران،

 متانولي هدف از اين تحقيق بررسي اثر عصاره .رسد مي نظر به ضروري كوچك روده در هضم قابل اما شكمبه، در غيرقابل تجزيه پروتئين
  .مي باشدبا استفاده از تكنيك توليد گاز آزمايشگاهي  بامندپذيري كنجاله  هآويشن شيرازي بر روند تجزي
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 ها مواد و روش

ساعت به آرامي مخلوط گرديد، 24و به مدت كرده اضافه  متانول ليتر ميلي 1000هاي خرد شده آويشن به  گرم از برگ 100: الكليتهيه عصاره 
و در  كردهوارد دستگاه تقطير در خالء  را عصاره اوليه. هاي اوليه بدست آيد تا عصاره ا شدسپس مخلوط حالل و گياه توسط صافي از هم جد

از  ،مايع شكمبهآزمايشگاهي  گيري توليد گاز براي اندازه. مدت يك ساعت به آرامي تبخير گرديد در عصارهحالل  لسيوسدرجه س 60دماي 
هاي مخصوص توليد گاز  قرار  در سرنگ منداب گرم از كنجاله ميلي 200 سپس. استحصال شدگذاري شده  فيستوله  تالشينر سه رأس گاو 

مقدار توليد گاز . اضافه شد) 2:1(هاي حاوي نمونه با نسبت  ليتر مخلوط مايع شكمبه و بافر بزاق مصنوعي به سرنگ ميلي 30مقدار . داده شد
جعفري (استفاده شد  )1981( ها از فرمول مكدونالد ناليز دادهجهت آ. ثبت گرديد 96و  72، 48، 24، 12، 8، 6، 4، 2هاي صفر،  در ساعت

  P =a+b (1-e-ct)          ).1380صيادي و همكاران،
P  : توليد گاز در زمانt )ليتر ميلي( ،|a|  : توليد گاز بخش محلول)ليتر ميلي( ،b : توليد گاز بخش غيرمحلول)ليتر ميلي( ،c  : نرخ ثابت توليد

 ).ساعت(زمان تخمير :  tو ) ليتردر ساعت ميلي( گاز

  .اي دانكن استفاده شد اين پژوهش در قالب طرح كامال تصادفي با سه تكرار انجام و براي مقايسه ميانگين از آزمون چند دامنه
  نتايج وبحث

در  وي سرنگ اندازه گيري توليد گازميلي ليتر عصاره آويشن به محت 15/0اضافه كردن  ،نشان داده شده است 1 جدول همان طوري كه در
ساعت هاي انكوباسيون توليد گاز حاصل از تخمير كنجاله منداب را كاهش داده و در بقيه ساعات باعث افزايش  12و 8، 6، 4، 2 زمان های

ي اين دز از عصاره بر باكتري گاز توليدي در مقايسه با تيمار شاهد شده است، كه مي تواند به علت ناكافي بودن دز مصرفي و نهايتا ناكارآمد
ميلي ليتر از اين عصاره باعث  3/0ولي سطح باشد  1ها موسوم به هاپ باكتريا هاي پروتئوليتيك شكمبه اي خصوصا گونه خاصي از باكتري

مواد موثره موجود در تواند به علت تاثير  كه اين كاهش مي .كاهش توليد گاز در تمام ساعات انكوباسيون در مقايسه با تيمار شاهد شده است
 2همان طوري كه از نتايج جدول  .هاي مسئول تجزيه پروتئين در شكمبه باشد عصاره آويشن خصوصا تيمول موجود در آن بر باكتري

در   cو كاهش بخش  a|+b| و a|   ، b| آويشن باعث افزايش معني دار ضرايب 15/0مشخص مي شود در مورد ضرايب توليد گاز نيز سطح 
. در مقايسه با تيمار شاهد شده است c و  a| ، b، |a|+b|نيز باعث كاهش تمام ضرايب   3/0و سطح . مقايسه با تيمار شاهد شده است

حاوي كنجاله سويا توليد گاز در  ليتر عصاره آويشن به محتواي سرنگ ميلي 5/0با اضافه كردن  گزارش كرند كه )1389( و همكاران رضايي
 .در مقايسه با تيمار شاهد كاهش مي يابد a|+b| وa| ، b|  ضرايب  هاي انكوباسيون وتمام ساعت 

آويشن شيرازي متانولي  با عصاره مندابدر كنجاله  آزمايشگاهيگاز  توليد ميانگين مقايسه 1جدول   

  
 ساعت هاي انكوباسيون

2 46 8122448 72 96 
66/8 شاهد a 16/18 a 67/23 a 32/31 a82/39 a99/47 b07/52 b 49/53 b 07/54 b 

 
شن

آوي
  

15/0
ليتر ميلي  

86/6 b 71/16 b 97/21 b 40/28 b 27/36 b 73/52 a 49/71 a 48/82 a 06/88 a 

3/0
ليتر ميلي  

64/3 c 31/5 c 72/5 c 96/5 c 13/6 c 43/10 c 58/33 c 65/36 c 72/37 c 

P  value 0007/0  ٠٠٠١/<  0001/<  0001/<  0001/<  0001/<  0001/<  0001/<  0001/<  

SEM 769/0  042/2868/2  010/4349/5702/6489/5  702/6  422/7  

___________________________________________________________________________ 
1- Hap bacteria 
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  آويشن شيرازي متانوليبا عصاره  مندابمقايسه ميانگين فراسنجه هاي توليد گاز كنجاله  2جدول 

 ضرايب توليد گاز     

|a| b |a|+b c 
545/2 شاهد b625/55  b171/58 a113/0 b 

 
شن

آوي
  

15/0
 ليتر ميلي

619/4 a 179/84 a 798/88 b 036/0 a 

286/0 ليترميلي3/0 c610/51 c897/51 c015/0 c 

P  value 0007/0  0001/<  0001/<  0001/<  

SEM 655/0  142/5712/5  014/0  
|a| : ميلي گرم ماده خشك 200ميلي ليتر به ازاء(توليد گاز بخش محلول( ، b :بخش نا محلول ولي قابل تخمير  
  ميلي ليتر به ازاء(كل ماده خشك با  قابليت  توليد گاز  :   a|+b|، )گرم ماده خشك ميلي 200ميلي ليتر به ازاء(

  . ثابت سرعت  توليد گاز : cو ) ميلي گرم ماده خشك 200

 نتيجه گيري كلي 

بهترين نتيجه را از نظر كاهش توليد گاز ايجاد ميلي ليتر  3/0با توجه به نتايج اين آزمايش مي توان نتيجه گرفت كه عصاره آويشن در سطح 
از طرفي مي توان با استفاده از اين سطح عصاره توليد . كرده و مي تواند نمايانگر كاهش تجزيه پذيري كنجاله منداب در محيط شكمبه باشد

  .گاز متان را كاهش داده و اتالف انرژي خوراك در شكمبه را به حداقل رساند
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Abstract 
This experiment was conducted to survey effect of adding different levels  (0.15,0.3 ml/30ml buffered 
rumen fluid) of Zataria multiflora extract on canola meal degradability were studied by     in vitro gas 
producing techniques. Gas production test with mixtures of filtered rumen liquid of three Taleshi native 
male cattle rumen in times of 2, 4, 6, 8, 12, 24, 48, 72 and 96 hours were performed. Chemical 
composition for dry matter, crude protein, ether extract , ash, neutral detergent fiber, acid detergent fiber 
and lignin were 93.77,40.67, 5.67, 7.47, 30, 22 and 9.2 percent, respectively.Results show that 0.15 level 
of thyme extract in 2, 4, 6, 8 and 12 h incubation and 24, 48, 72 and 96 h incubation, decreased and 
increased gas production respectively. But 0.3 level of thyme extract in all incubation times significantly 
decreased gas production than control. Also in soluble fraction  and insoluble fraction gas production, 
potential gas production  and rat of gas production  had been significantly different treatments between. 
The results suggested that the 0.3 level of thyme extract have the potential to affect fermentation pattern 
in rumen and could apparently decresed canola meal degradability.        
Key words: extract, Zataria multiflora, canola meal and gas production technique.   
 

  


