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  چكيده

جهت انجام  . گاز استفاده شد   كنجاله سويا از روش آزمايشگاهي توليد  پروتئيني ي ميخك بر روند تجزيه پذيري مكمل بررسي اثر عصارهجهت 
ميلي گرم از كنجاله سويا در سرنگ ريخته  200. آزمايش توليد گاز،  مايع شكمبه از سه رأس گاو تالشي فيستوله گذاري شده جمع آوري شد

ميلي ليتر مخلوط مايع شكمبه و بافر بزاق  30از عصاره به سرنگ تزريق شد و سپس با ) سي  سي(ميلي ليتر 1و  5/0ح صفر و شد و سه سط
سه سرنگ كه تنها شامل مخلوط مايع شكمبه و بافر بزاق مصنوعي بود به عنوان بالنك در نظر . انكوباسيون شد)  2:1( مصنوعي با نسبت 

نتايج . ساعت پس از انكوباسيون اندازه گيري شد 96و  72،  48، 36، 24، 16، 12،  8، 6، 4،  2طي ساعات صفر،  گاز توليدي در. گرفته شد 
داري  كاهش معني و عصاره مورد آزمايش  (p</05)نشان داد بين مقدار و نوع عصاره بر مقدار توليد گاز تفاوت معني داري مشاهده شده است

كه عصاره گياه ميخك داراي پتانسيل اثر گذاري بر الگوي از نتايج چنين مي توان استنباط نمود . در توليد گاز نسبت به گروه شاهد نشان داد
  . تخمير پذيري در شكمبه است

  زمايشگاهي كنجاله سويا، عصاره گياهي، ميخك، تكنيك توليد گاز آ: واژگان كليدي 

  مقدمه

با علم به اينكه هضم و متابوليسم پروتئين در نشخوار كنندگان به دليل داشتن هضم ميكروبي و تغييرات زياد آن در دستگاه گوارش از 
مورد نياز خود را از طريق  تئينپروترين  متخصصين تالش مي كنند تا حيوان با حداقل هزينه بيش ،پيچيدگي خاصي برخوردار است

ي شكمبه الياف را تجزيه و پروتئين ميكروبي را براي انرژي و  ها ميكرو ارگانيسم. ميكروبي و چه پروتئين هاي حقيقي تامين كند تئينپرو
و ) را از طريق توليد متان(با اين وجود اين رابطه همزيگري بازدهي كم انرژي). 2006پاترا و همكاران،(كنند دام سنتز ميتئينپرو تأمين

ها سبب آلودگي  اين از دست رفتن نه تنها بازده توليد را كاهش مي دهد، بلكه با آزادسازي آن. را دارد) طريق تجزيه به آمونياك از(پروتئين
به اين صورت بسيار مؤثر  تئينپرويونوفرهاي باكتريايي در كاهش از دست رفتن انرژي و ). 2004نيوبولد و همكاران ،(شود محيطي مي
  ها در تغذيه دام با كاهش اقبال عمومي به دليل وجود بقايا در توليدات و ايجاد مقاومت ود، استفاده از آنتي بيوتيكبا اين وج. بوده است

هاي گياهي به علت  عصاره). 2004نيوبولد و همكاران،(ها در اتحاديه اروپا ممنوع شده است باكتريايي همراه بوده است و استفاده از آن
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هاي فرار داراي خاصيت اثر گذار بر باكتري هاي مسئول تجزيه پروتئين در شكمبه  خصوص روغن و به هاي ثانويه  داشتن تركيب
پذيري كنجاله سويا در  ي متانولي ميخك  بر روند تجزيه هدف از انجام اين تحقيق بررسي تاثير عصاره). 2005كاردوزو و همكاران،(هستند
  . روش توليد گاز آزمايشگاهي است عبوري با استفاده از پروتئين و افزايش    شكمبه

  ها مواد و روش

تا كامأل خشك شود و سپس با  ،ساعت قرار گرفت 5درجه سلسيوس به مدت  50گياه ميخك دردستگاه آون در دماي : نحوه عصاره گيري 
ميلي ليتر  1000گرم از گرد حاصله را با  100.ميلي متري عبور داده شد 1نمونه هاي خرد شده از الك . استفاده از آسياب الكتريكي خرد شد

ساعت در دماي  24ي مغناطيسي به مدت  و سپس نمونه با استفاده از تكان دهنده) 2006طبق روش پاترا و همكاران، (متانول مخلوط شد 
ميلي ليتر متانول در دستگاه تكان  500تفاله باقي مانده مجددا با . ساعت،  مخلوط صاف شد 24پس از گذشت . آزمايشگاه قرار گرفت

  .سپس به جهت جدا سازي الكل از عصاره از دستگاه تبخير در خأل استفاده شد. ساعت قرار گرفت 24ي مغناطيسي به مدت  دهنده

  ي توليد گاز در شرايط آزمايشگاهي اندازه گير

هاي مختلف انكوباسيون با روش آزمون گاز از روش منك و اسـتينكس و بـراي تهيـه     جهت تعيين قابليت هضم و مقدار گاز توليدي در زمان
كنجالـه سـويا    -1: فـت  انجام آزمون گاز مراحل زيـر انجـام گر   براي . مايع شكمبه از سه رأس گاو تالشي فيستوله گذاري شده استفاده گرديد

ميلـي گـرم از كنجالـه ريختـه      200در داخل هر سرنگ  -2.ميلي متري آسياب گرديد 1مورد آزمايش جهت آزمون گاز با آسياب داراي توري 
مـايع  ميلـي ليتـر مخلـوط     30مقـدار   - 4   .از عصاره به سرنگ تزريـق شـد  ) ميلي ليتر 1و  5/0،  0( بسته به سه سطح مورد آزمايش  -3.  شد

اضـافه  ) حجم محلول هاي تهيـه شـده    2حجم مايع شكمبه و  1( شكمبه و محلول بافر به هر سرنگ حاوي نمونه خوراك به نسبت صحيح 
منـك  (ساعت پس از انكوباسيون اندازه گيري و ثبت شده است 96و  72،  48، 36، 24، 16، 12،  8، 6، 4،  2توليد گاز در زمان هاي  -5. شد

. تجزيـه واريـانس انجـام شـد    ) 9.1(  SASبراي بررسي تاثير فاكتور هاي مورد مطالعه در اين تحقيق با نرم افزار آماري ). 1988و استينگاس،
ها وتعيين بهترين سطح، مقايسه ميانگين با نرم افزار مذكور به روش دانكن در سطح معنـي   براي مطالعه فاكتورهاي مورد مطالعه واثر متقابل آن

  .درصد انجام شد 5داري 

  نتايج و بحث 

تخميـر  ( باعـث كـاهش درتوليـد گـاز    )ميلي ليتـر 1و 5/0(ك در دو سطح نشان داد كه عصاره ميخ) ساعت انكوباسيون(نتايج در بين هر ستون
 24به عنوان مثال توليد گاز در . ليتر توليد گاز كمتري را نشان داد شود و در بين اين دو سطح آزمايشي سطح نيم ميلي كنجاله سويا مي) پذيري

مار شاهد بود درحالي كـه توليـد گازدرهنگـام افـزودن ميخـك در      گرم ماده خشك براي تي ميلي200ليتر به ازا ميلي 370/65ساعت انكوباسيون 
 ،كـاهش  aهاي ميخك باعث افزايش ضرايب  ليتربود، در مورد ضرايب توليد گاز نيز عصاره ميلي 287/19و  550/18به ترتيب  1و  5/0سطح 

ايوگنـول موجـود در ميخـك خصوصـا       با توجه به خاصيت ضد ميكروبي. شد cو از لحاظ عددي باعث افزايش بخش a+b و  b معني دار
توان براي كاهش تجزيه پذيري مكمل  از اين خاصيت عصاره ميخك مي) hapهاي باكتري(در شكمبه پروتئينهاي مسول  تجزيه  اثربر باكتري

د نقـش مسـتقيم   تحقيقـاتي درمـور  ). 2004نيوبولـد و همكـاران،  ( عبـوري اسـتفاده كـرد    پروتئين ي و كاهش توليد متان و افزايشپروتئين هاي
اي  به عنوان مثال در مطالعـه . ي در شكمبه انجام گرفته استپروتئينها برروند تجزيه پذيري مكمل هاي  هاي فرارآن هاي گياهي و روغن عصاره

رفتنـد بـه   هاي گياهي بر تخميرپذيري وتوليد متان در بوفـالو نتـايج مشـابهي گ    در مورد بررسي اثر برخي از عصاره)2006(كه پاترا و همكاران
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با استفاده .(اي بود هاي آزمايشي باعث كاهش توليد گاز آزمايشگاهي شد كه نمايانگركاهش توليد متان و تخميرپذيري شكمبه طوري كه عصاره
  .اي وجود دارد در هر حال شواهدي مبني براثر اين مواد بر كاهش توليد گاز شكمبه) ار محاسبات

  توليد گاز آزمايشگاهي گاز توليد شده در روش ليتر ميليمقدار  -1جدول 

P >0ارزش 231/  >0 0131/  < 0001/  < 0001/  < 0001/  < 0001/  < 0001/  < 0001/  < 0001/  

  دار در مقابسه با تيمار شاهد است دهنده تفاوت معني وجود حروف غير مشترك در هر ستون نشان

  توليد گاز آزمايشگاهي ضرايب توليدگاز در روش -2جدول 

 ضرايب توليد گاز
a+b c b a نمونه هاي آزمايشي 

647/72 a  100/0 b  880/70 a  767/1 b   شاهد                
909/21 c  070/0 b  035/14 c  874/7 b ليترنيم ميلي  

 ميخك
429/28 b  051/0 c  516/19 a  914/8 a  ليتريك ميلي
094 /2   008/0  573/1  646/0  اشتباه معيار ميانگين

0001/<  < 0001/   < 0001/      > 0009/   pارزش 
a :ميلي گرم ماده خشك 200ميلي ليتر به ازاء(توليد گاز بخش محلول   (b : بخش نامحلول ولي قابل تخمير)گرم ماده خشك ميلي200به ازا                (  

:a+b ميلي گرم ماده خشك 200ميلي ليتر به ازاء(مجموع گاز توليدي      (c:ثابت سرعت توليد گاز  
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Evaluation the Effect oF Zataria Multiflora(Shirazian Thyme) on Degradibility of 
Soybean Meal with Gas Producing Technique 

Navid Rezaei, Ramin Salamat doust nobar, Naser Maheri sis, Jalil Doulgari sharaf, Seyed Hamed 

Razavi, Mehdi babaei 

Abstract: 

 the fermentation characteristics of adding different level(0,/5,1ml/30ml buffered rumen fluid) of 
syzycium aromaticum(clove) on soybean meal were studied in invitro gas producing test. The 
investigated plant extract were methanolic clove.  The feed sample(200mgsoybean meal plus extract of 
clove) were incubated with rumen liquor taken from three fistulated talesh cow at 2,4,6,8,12,24,48,72and 
96h after incubation. gas production was reduced (p</05) by addition of extract of clove. Plant secondary 
metabolites extracted in methanol from clove appear to have a potential to reduce rumen fermentation . 
The results suggested that the plant extract have the potential to affect fermentation pattern.                                     

Key words: Soybean meal , Plant extract, clove, Gas producing test 

 
  


