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 چكيده

جام تحقیق حاضر، ارزدابی ت ثیر گیاه و اسان  پونه بر فرادند تخمیر شکمبه و جمعیت پروتوزوآدی بژز بژود. گیژاه پونژه )در     هدف از ان
 ۱0000و  ۸۳00، 6700، ۳000، ۱700لیتر( و اسان  پونه )در سطوح صفر، میلی ۳0گرم در میلی ۱00و  75، 55، ۳5، 25سطوح صفر، 

آزمون تولید گژاز در قالژب دژک طژرح کژامالً       گرم محلول در اتانول( به مادع شکمبه اضافه شد.میلی 50) گرم در لیتر( و موننسینمیلی
(. سژطوح  P<00۱/0گرم گیاه پونه کاه  دافت )میلی ۱00و  75تصادفی و با پنج تکرار در هر تیمار انجام شد. گاز تولیدی در سطوح 

(. کلیژه سژطوح گیژاه پونژه     P<00۱/0آلی کژاه  داد ) پذدری ماده ا شاهد، تجزدهگرم گیاه پونه و موننسین در مقادسه بمیلی ۱00و  75
گژرم  میلی ۱00پذدری و بازده تولید پروتئین میکروبی تنها در سطح (، اما ضردب تفکیکP<00۱/0غلظت ازت آمونیاکی را کاه  داد )
وسژاز و انژرژی     یدهای چرب فرار، انژرژی قابژل سژوخت   (. همزمان با کاه  مقاددر اسP<00۱/0پونه و تیمار موننسین افزاد  دافت )

(. جمعیژت کژل پروتژوزوآی و    P<00۱/0گژرم پونژه نسژبت بژه شژاهد کژاه  دافژت )       میلی ۱00و  75خال  شیردهی در دو سطح 
و جمعیژت   (. تمام سطوح اسان  پونه، گاز متان، ازت آمونیاکیP<00۱/0زدرخانواده انتوددنینه در تمام سطوح گیاه پونه کاه  دافت )

(. براساس نتادج حاصل، اسژتفاده از گیژاه و اسژان     P<00۱/0پروتوزوآدی را کاه  و بازده تولید پروتئین میکروبی را بهبود بخشید )
 پونه، گاز متان، نیتروژن آمونیاکی و جمعیت پروتوزوآدی را کاه  و ضردب تفکیک پذدری و بازده تولید میکروبی را بهبود می بخشد.

 ایپذدری، گاز گلخانهازت آمونیاکی، بز، پونه، تجزده ها: واژه كلید

 

 

 

 

 

  Email: menooriyan@razi.ac.ir سئول م نودسنده *

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 18دوره 

 3 شماره 


 1395پاییز  

 477-490 های صفحه

 



 علی خضریان، محمد ابراهیم نوریان سرور، و محمد مهدی معینی

 

 1395پاییز   3شماره   18دوره 

478 

 مقدمه

 ۴70کیلژژوگرم(، گژژاو نژژر پژژرواری ) ۴۸دژژک مژژی  بژژالغ )

کیلوگرم( در سال بژه ترتیژب    550کیلوگرم( و گاو شیری )

کیلژژوگرم متژژان تولیژژد  ۹۱-۱۴6و  50-۹0، ۱0-۱۳حژژدود 

بژه   دارند که ادن مقاددر برای می ، گاو نژر و گژاو شژیری   

 6/۱۳-۱/22و  6/7-6/۱۳، 5/۱-0/2ترتیب برابر بژا اتژالف   

. لژژذا در ادژژران ]۱۴[مگژژاژول انژژرژی خژژام در روز اسژژت  

براساس جمعیت نشخوارکنندگان به ترتیب گاو، گوسفند و 

میلیژون کیلژوگرم متژان در     226و  522، 77۸بز در حژدود  

سال تولید دارند. اتالف انرژی خژام ناشژی از تولیژد متژان     

 ۱۱7، 7۹ی جمعیت گاو، گوسفند و بز ادرانی به ترتیژب  برا

دونوفرهژژژا  .]۱۴[میلیژژژون مگژژژاژول در روز اسژژژت  ۳6و 

)موننسین( ترکیباتی با قابلیژت افژزاد  تولیژد پروپیونژات،     

کاه  استات و متان و بهبوددهنده متابولیسژم نیتژروژن در   

که به دلیل ممنوعیت استفاده از آنهژا، توجژه    شکمبه هستند

ای به استفاده از گیاهان دارودی دارای ترکیبژات مژؤثر   وداه

 ۸[با هدف بهبود فرادند تخمیر شکمبه صورت گرفته است 

همچنژژین کژژاه  دآمیناسژژیون اسژژیدهای آمینژژه و    .]۱۴و 

نیتروژون آمونیاکی و افژزاد  تولیژد پژروتئین میکروبژی از     

 .]22و  ۸[هژا در جیژره دام اسژت    اهداف کاربرد افزودنژی 

باکتردژادی و  دارودژی حژاوی اسژان ، اثژرات ضژد     گیاهان 

ضدپروتوزوآدی در محژیط تخمیژر شژکمبه گوسژفند و بژز      

-ها  به عنوان آنتژی ، لذا امکان جادگزدنی آن]۱۹و  ۸[دارند 

هژای میکروبژی در   های طبیعی و مهار برخی فعالیتبیوتیک

 شکمبه نشخوارکنندگان وجود دارد. 

ر محیط تخمیر د Menthaافزودن پنج سطح گیاه جن  

 ۱5آزمادشگاهی دارای مادع شکمبه گاو می ، سبب کاه  

درصدی گاز متان، کاه  نیتروژن آمونیاکی، افژزاد    ۴5تا 

. اسژتفاده از دو سژطح اسژان     ]2۸[گاز تولیدی می شژود  

 250و  60)دک و دو گرم در روز( و دو سژطح موننسژین )  

ه است گرم در روز( در جیره گاوهای گوشتی نشان دادمیلی

که اسان  توانادی کاه  متان را نداشژته ولژی سژطح دوم    

درصژدب مژاده    ۱۸موننسین ضمن کاه  گاز متان بژه مقژدار   

. اسژتفاده از  ]26[خشک مصژرفی را نیژز کژاه  داده اسژت     

اسان  نعنای بژه روش آزمادشژگاهی در سژه سژطح، سژبب      

افزاد  گژاز کژل، کژاه  گژاز متژان، نیتژروژن آمونیژاکی و        

و اسژتفاده از نعنژای    ]۳[ هژا اسژپیروتیچ وزوآدی جمعیت پروت

گرم در روز( در گاوهای پژرواری سژبب کژاه     میلی 200)

. ]۴[جمعیت پروتوزوآدی کل و نیتروژن آمونیاکی شده است 

محژیط تخمیژر اسژت و     در  H2همچنین پروتوزوآ تولیدکننده 

شژود  ادن گاز به عنوان سوبسترا جهت تولید متان مصرف می

 ۱2-۱7ین، کاه  جمعیت پروتوزوآدی به میزان . همچن]2۴[

 (.  ۱درصد، سبب کاه  تولید متان شده است )

لیتر ( حاوی دک میلیL. Mentha longifoliaگیاه پونه )

 55حژاوی   گرم ماده خشک بوده و ۱00اسان  به ازای هر 

درصد(  6/5۴گون )باشد که مهمتردن آنها پلی ماده مؤثره می

 ۸/۹۱نوی منوترپنوییژد )  ۳0هستند. درصد(  ۱/۱5و منتون )

درصد( و هشژت   ۴/2نوی سسکودی ترپنویید ) ۱7درصد(، 

درصد( در اسان  پونژه وجژود دارد    7/2نوی غیرترپنویید )

هژا  های گژرم مثبژت و قژارچ   که اثر قابل توجهی بر باکتری

. هدف از انجام پاوه  حاضژر، بررسژی تژ ثیر    ]25[دارند 

هژای تخمیژر و جمعیژت    سنجهادن گیاه و اسان  آن بر فرا

 پروتوزوآدی بز بود.  
 

 مواد و روشها

گیاه پونه در فصل بهار و آغاز ماه خرداد از کوهستان الوند 

تهیه و بعد از خشک کردن به روش ساده خشژک، توسژط   

در آزمادشژگاه   دستگاه کلونجر و با آب مقطژر، اسژان  آن  

رحله پ  از تهیه اسان ، در دو م. شدعلوم دامی استخراج 

توسط سرنگ و ترکیب سژولفات سژددم، اسژان  حاصژل     

راس  سژه از گیری شد. مادع شکمبه به روش لوله مری آب

در حالژت  کیلژوگرم   ۸/۳۱(±5/۱) با میانگین وزنمرخُز  بز

)دونجژه  نگهژداری  با استفاده از جیژره   ناشتا تهیه شد. بزها

تنظژیم   ]25[که براساس احتیاجژات توصژیه شژده     خشک(
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 صر( تغذده شژدند ع ۱5، صبح نهمرتبه ) دوزانه رو شده بود

 . و آزادانه به آب دسترسی داشتند
 75، 55 ،۳5 ،25سطح صفر )شاهد(،  ش در  گیاه پونه

( و هر لیتر مادع شکمبه بافری میلی ۳0گرم در لی)می ۱00و 

سوبسژترا  اضژافه شژد.    تکرار به محیط تخمیر پنجسطح در 

، ۱۴5، ۱65، ۱75، 200دونجه در محیط تخمیر بژه ترتیژب   

گرم بود. اسان  پونه نیز در شژ  سژطح   میلی ۱00و  ۱25

 ۱0000و  ۸۳00، 6700، ۳000، ۱700صژژژژفر )شژژژژاهد(، 

-گرم در لیتر مادع شکمبه بافری( به هر دک از محژیط )میلی

های تخمیر در پنج تکرار اضافه شد. از موننسین به عنژوان  

اسژتفاده شژد.   گرم محلول در اتانول( میلی 50شاهد مثبت )

لیتژری و  میلی ۱20 ودتن هایبطریهای تخمیر دعنی محیط

لیتر مژادع  میلی ۳0و  ی دونجهمحتودات داخل آن )سوبسترا

گراد به مدت انتیدرجه س ۳۹شکمبه بافری شده( در دمای 

با  ]22[ محلول بافر شدند.ساعت در گرمخانه نگهداری  2۴

 2۴بعژد از   نسبت دو به دک با مادع شژکمبه مخلژوط شژد.   

گاز تولیدی کل در هر  یزانم نگهداری در گرمخانه،ساعت 

برای  .]۱5[شد  ثبت بطری توسط سرنگ مدرج و گاز متان

گیری متان با استفاده از آزمون تولید گاز ابتژدا مقژدار   اندازه

لیتژر سژود   ساعت ثبت و مقدار چهار میلژی  2۴گاز تولیدی 

لیتر بافر و  میلی ۱5محتوی  نرمال به داخل محیط تخمیر ۱0

گرم سوبسترا تزردق شد و گاز تولیدی ثبژت شژد   میلی ۱00

بعد از تعیین مقاددر گاز کل و متان، با در نظر گرفتن . ]۱5[

در  N2 ،H2درصژد بژرای سژادر گازهژژا )    ۸/7مقژاددر ثابژت   

درصژژژد، مقژژژدار گژژژاز  6/0و  2/7ترتیژژژب  شژژژکمبه بژژژه

 د:محاسبه ش ۱اکسیدکربن با استفاده از رابطه  دی

 اکسیدکربن = گاز کل (      سادر گازها + متان + دی۱)

 اکسیدکربن  گاز کل =  دی -)متان + سادرگازها(  
های تخمیر از محیط، نگهداری در گرمخانهبعد از پادان 

های مادع شکمبه با هدف تعیین ماده آلی تجزده شده، نمونه

غلظژت   ازت آمونیاکی و اسیدهای چرب فرار کل تهیه شد.

 -وسژژژیله روش فنژژژول ه بژژژ (NH3-N) آمونیژژژاکیت از

هیپوکلردت و با اسژتفاده از اسژپکتروفتومتر در طژول مژوج     

 (.۱۳اندازه گیری شد )نانومتر  6۳0
آلی تجزده  هگرم مادمیلی )نسبت پذدری تفکیک ضردب

 محاسژبه  2استفاده از رابطه با  (لیتر گاز تولیدیمیلی به شده

 :]27[شد 

 (2 )                             PF = c – (a–b)/ IVGP 
-)میلی بطری هر آلی وزن شده در هماد c ادن رابطه،در 

  bگرم(،)میلی مقدار مواد تجزده نشده در هر بطری aگرم(، 

گرم( و مقدار خاکستر مواد تجزده نشده در هر بطری )میلی

IVGP آلی تجزدژه شژده   هگاز تولیدی است. ماد (OMDe) 

 :]27[محاسبه شد  ۳ رابطه به کمکنیز 

(۳)                       OMDe (mg) = c − (a − b) 

ساعت  2۴گیری حجم گاز تولیدی در طی بعد از اندازه

ای ودتن ، محتودات داخل بطری شیشهنگهداری درگرمخانه

به داخل دک بشر انتقال داده شد و توسط محلژول شژودنده   

مجهژز بژه   خنثی و حرارت به مدت دک ساعت در دستگاه 

سردکننده شسته شد. سپ  محتودات داخل محلول شودنده 

توسط کاغذ صافی بدون خاکستر تصفیه و باقیمانده توسط 

 ۱0گژژراد و بژژه مژژدت درجژژه سژژانتی ۱00آون و در دمژژای 

ساعت خشک شد. با کسر نمودن وزن بوته خژالی از بوتژه   

با محتودات بعد از آون، مقدار مژواد تجزدژه نشژده در هژر     

( محاسبه شد. سپ  بوته و محتودات داخل آن به a)بطری 

گژراد  درجژه سژانتی   550کوره انتقال داده شژد و در دمژای   

 b( محاسبه شد. با کسر نمودن میژزان  bمقدار خاکستر آن )

شژد  گرم محاسژبه  ، ماده آلی تجزده نشده برحسب میلی aاز

. مقاددر توده میکروبژی تولیژدی و بژازده تولیژد تژوده      ]27[

 :]27[محاسبه شد  ۴بی نیز با استفاده از رابطه میکرو

  MM(mg) = [c - (a - b)] - [NG(ml) × 2/2 ]      (۴         )  

گرم توده میکروبی تولید شده، میلی MMدر ادن رابطه، 

c گرم(، )میلی آلی وزن شده در هر بطری همادa  مقدار مواد

ر مواد مقدار خاکست  bگرم(،)میلی تجزده نشده در هر بطری

لیتژر گژاز   میلژی   NG، گرم(تجزده نشده در هر بطری )میلی
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 ضردب استوکیومتری است.  2/2خال  تولیدی و 
گژرم(  میلژی  200مول بر اسیدهای چرب فرار کل )میلی

-با استفاده از دستگاه مارخام و روش بارنت و ردژد انژدازه  

نیژز مقژاددر انژرژی     5 ی. با استفاده از رابطژه ]6[گیری شد 

 :]2[وخت و ساز تیمارهای مورد مطالعه برآورد شد س
 ME mj/KDM = [( 2/2 ) + ( ۱۳6/0  × GP) + ( 0057/0  + CP) 

+ ( 0002۹/0  × EE2)]  (5         )                              

انرژی متابولیسمی )مگاژول در هژر   MEدر ادن رابطه، 

، پژروتئین خژام   CPلیتژر(،   گاز تولیدی)میلی GPکیلوگرم(، 

EE  مقژاددر   6چربی خام است. همچنین با استفاده از رابطه

انرژی خال  شیردهی تیمارهای مورد مطالعه محاسبه شژد  

]2[: 

NEL mj/KDM = [( ۱۱5/0  × GP) + ( 005۴/0  + CP) + 

( 0۱۴/0  × EE) - ( 005۴/0  × CA) - ۳6/0 ]   (6              )  

 انرژی خال  شیردهی )مگاژول در NELدر ادن رابطه، 

پژروتئین   CPلیتژر(،   گاز تولیژدی )میلژی   GPهر کیلوگرم(، 

 خاکستر است. CAچربی خام و  EEخام، 

مقدار ماده خشک جیره، خاکستر خام، پروتئین خام  و 

. ]6[گیژری شژد   چربی خام با روش تجزده تقردبژی انژدازه  

درصد ماده آلی جیره از تفاضل ماده خشک با خاکستر خام 

  محاسبه شد. 
ماکدار شکمبه براساس سژه زدژر    آدیتوزوجمعیت پرو

، Entodiniinae ،Ophryscolecinaeخژژژژژژژژژژژژژژژانواده 

Diplodiniinae  و خانوادهIsotrichdae  یمبا اسژتفاده از  و 

 (Nikon, YS 100)مدل  هموسیتومتر و میکروسکوپ نوری

شژمارش   بژرای هژر تیمژار    تکرار نُهدر  x۱0نمادی  با بزرگ

یژر، مژادع شژکمبه بژا محلژول      بعد از اتمام فرادند تخم .شد

خژال    کلردد سددمگرم  ۱/۸ )محلول حاوی فرمال سالین

 ۳6لیتژر فرمژالین    میلژی  ۱00 ولیتر آب مقطژر  میلی ۹00در 

( با نسبت دک به پنج، ترکیب شد و تا روز شمارش درصد

تعداد پروتوزوآ در  در دمای دخچال معمولی نگهداری شد.

 محاسبه شد: 7ابطه لیتر مادع شکمبه به کمک رهر میلی

 (7              ) 

 
       

تعداد پروتوزوآی شژمارش شژده در    NPدر ادن رابطه 

تعداد پروتژوزوآ در هژر بژار شژمارش یم،      Nلیتر، هر میلی

area mm متر مربع(،  مساحت  هر بخ  یم )دک میلیDmm 

رقت )دژک   ضردب  متر( و  میلی ۱/0عمق هر بخ  یم )

 پنجم( است.

های حاصل از آزمون تولیژد گژاز و جمعیژت زدژر     داده

بژا   نگهژداری در گرمخانژه  خانواده پروتوزوآ در طول دوره 

 شژ  بژرای  ( 2۱)نسژخه   SPSS افزار آمژاری  استفاده از نرم

و تجزدژه   ۸براسژاس رابطژه    گیاه پونه و اسان  پونهتیمار 

و  05/0ر دو سژطح  آزمون دانکژن د ها با استفاده از میانگین

 ند.شد مقادسه  0۱/0

  Yijk = μ + Ti + Rj + εijk (                          ۸رابطه      

میژانگین کژل،    μ مقدار هر مشاهده، Yijkدر ادن رابطه،  

Ti اثر تیمار ،Rj  و اثر تکرار εijk   .دادهمقدار باقیمانژده بژود-

 -هژژای جمعیژژت پروتژژوزآ ابتژژدا بژژا آزمژژون کولمژژوگروف 

-های چند مشاهدهاسمیرنوف بررسی و سپ  براساس داده

 ای تجزده و تحلیل شدند. 
 

 نتایج و بحث

گژرم گیژاه   میلژی  ۱00و  75های میزان گاز تولیدی در تیمار

(. گاز ۱( )جدول P<00۱/0پونه کمتر از سادر سطوح بود )

تولیدی در تیمارهای گیاه پونه بیشتر از تیمار موننسین بژود  

(00۱/0>P.)  گژژاز کژژل تولیژژدی در محژژیط تخمیژژر شژژامل

درصژد( و   20-25درصد(، متژان )  60-70اکسیدکربن ) دی

هژای گژاز   . مقادسژه داده ]۱۴[درصد( اسژت   7سادر گازها )

اکسیدکربن و ت ثیر کاهشی موننسین بر گژاز   کل، متان و دی

دهد گیاه دارودژی  کل و عدم ت ثیر آن بر گاز متان، نشان می

اکسیدکربن توانسته است گژاز   گاز دی پونه از طردق کاه 

کژژژل را کژژژاه  دهژژژد. در انکوباسژژژیون آزمادشژژژگاهی،  
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های ماده خژوراکی تخمیژر شژده و اسژیدهای     کربوهیدرات

شژوند  چرب زنجیر کوتاه، گاز و توده میکروبی تولیژد مژی  

پژذدری   ، لذا گاز تولیدی معرف سرعت و مقدار تجزده]27[

کژاه  جمعیژت و   از آنجژادی کژه    .]۱2[مژاده آلژی اسژت    

-فعالیت باکتردادی و پروتوزوآدی از عوامل کژاه  تجزدژه  

پذدری ماده مغژذی اسژت، بژه دنبژال آن مقژاددر گژاز کژل        

رسد در حضژور  . به نظر می]۱2[دابد تولیدی نیز کاه  می

کننژده مژاده    ها و پروتوزوآی تجزدهگیاه پونه فعالیت باکتری

مژاده آلژی    آلی کاه  داشته که همزمان بژا کژاه  تجزدژه   

 مقاددر گاز تولیدی نیز کمتر شده است.

 

 های تخمیر و گاز متان تولیدی در بز مرخز به روش آزمایشگاهیثیر گیاه پونه بر فراسنجهأ. ت1جدول 

 های تخمیرفراسنجه

 تیمار

SEM 
p-Value گیاه پونه 

 (یشکمبه بافر دعما یترل میلی  ۳0 یبه ازا گرم) میلی

 خطی موننسین ۱00 75 55 ۳5 25 شاهد

 c2/۳۱ c7/۳0 c7/2۸ c0/2۹ b۴/25 b2/2۳ a۳/20 77۳/0 00۱/0 لیتر(ساعت )میلی 2۴گاز 

 b۱/6 c6/۱۴ a۱/۳ b۱/5 b0/۱۴ a6/۱۴ b7/۹ ۹۸۹/0 00۴/0 گرم ماده خشک(میلی 200لیتر/ متان )میلی

 b5/5 c2/۱۳ a۸/2 b6/۴ c5/۱2 c7/۱۳ b7/۸ ۹۱6/0 005/0 گرم ماده آلی تجزده شده(لیتر/ میلیمتان )میلی

 b5/۱۹ c0/۴۸ a۹/۱0 b۳/۱7 bc0/55 c۱/6۳ b6/۴7 0۹۹/۴ 00۱/0 متان )درصد(

 اکسیدکربن   دی

 گرم ماده خشک(میلی 200لیتر/ )میلی
d6/22 c7/۱۳ d۳/2۳ d6/2۱ b۴/۹ b7/6 a6/۱ 5۸0/۱ 00۱/0 

 d7/72 c۱/۴۴ d۳/۸۱ d۹/7۴ bc2/۳7 b۱/2۹ a۱/۹ ۹77/۴ 00۱/0 اکسیدکربن )درصد( دی

 c5/77 c5/76 c5/7۳ c6/72 b7/66 b۴/66 a5/60 207/۱ 00۱/0 گرم(ماده آلی تجزده شده )میلی

 c6/۴2 c2/۴2 c۴/۴0 c6/۴0 b5/۳7 ab5/۳5 a6/۳۳ 66۳/0 00۱/0 ماده آلی تجزده شده )درصد(

 c۱/257 a7/۹۱ a۴/۸2 a5/۹2 a۸/۸0 a۴/۱2۳ b۳/۱5۸ ۳/۱۳ 00۱/0 گرم/ لیتر(ازت آمونیاکی )میلی

 پذدری   ضردب تفکیک

 لیتر گاز( گرم ماده آلی تجزده شده/ میلی)میلی
a5/2 a5/2 a6/2 a5۱/2 a6/2 b۹/2 b0/۳ 0۳۸/0 00۱/0 

 a۹/۸ a۱/۹ a۴/۱0 a2/۹ a۸/۱0 b5/۱5 c5/22 ۹۱۱/0 00۱/0 گرم(توده میکروبی تولیدی )میلی

 a5/۱۱ a۹/۱۱ a2/۱۴ a۴/۱2 a2/۱6 b۴/2۳ c2/۳7 ۳۸7/7 00۱/0 بازده تولید توده میکروبی )درصد(

          اسیدهای چرب فرار و انرژی

 کل اسیدهای چرب زنجیر کوتاه  

 گرم(میلی 200مول/  )میلی
c6۸/0 c6۸/0 c6۳/0 a۳۴/0 b56/0 b5۱/0 a۴5/0 0۱7/0 00۱/0 

 انرژی قابل سوخت وساز 

 )مگاژول/ کیلوگرم ماده خشک(

c5/6 c۴/6 c2/6 c2/6 b7/5 b۴/5 a۹/۴ ۱05/0 00۱/0 

 انرژی خال  شیردهی 

 )مگاژول/ کیلوگرم ماده خشک(
c2/۳ c2/۳ c۹/2 c0/۳ c6/2 a۳/2 a۱/2 0۸7/0 00۱/0 

 a-dتفاوت میانگین ها در هر رددو با حروف غیرمشابه معنی :( 05/0دار استP<.) 



 علی خضریان، محمد ابراهیم نوریان سرور، و محمد مهدی معینی
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گرم گیاه پونه، گاز متژان کژاه    میلی ۳5تنها در سطح 

ای تولید گژاز متژان،   مرحله ۹(. در فرادند P<00۱/0دافت )

اکسیدکربن با گاز هیدروژن ترکیب شده و محصول  گاز دی

و از آنجادی کژه در ادژن بررسژی     ]2۴[گردد متان تولید می

اکسژیدکربن اتفژاق    کاه  گاز کل از طردق کاه  گژاز دی 

گژردد،  افتاده اسژت و تژ ثیری در گژاز متژان مشژاهده نمژی      

موثره پونه ت ثیری بر آرکاداهای متانوژن نداشته  احتمایً مواد

اکسیدکربن توانسته گاز کل  و از طردق کاه  گاز دی است

عدم کاه  جمعیت پروتژوزآ در برخژی از    را کاه  دهد.

سطوح گیاه پونه که تولیدکننده گاز هیژدروژن بژرای تولیژد    

. همچنژین  ]2۴[باشژد  مطلب مژی  متان هستند، نیز مؤدد ادن

( بژه  Rheum officinaleاز گیژاه حژاوی اسژان  )   اسژتفاده  

و  ۴0/۱، ۹5/0، 5/0ها در مقاددر روش آزمادشگاهی در بره

گرم در لیتر نیز نشان داده است که همزمان با کژاه    ۸5/۱

داری داشژته  گاز کل، ماده آلی تجزده شده نیز کاه  معنژی 

است، اگرچه گاز متژان بژرخالف بررسژی حاضژر کژاه       

. برخالف نتیجه ادن تحقیق، مشخ  شده ]۱۹[داشته است 

 5-۱0است که افزودن موننسین سبب کژاه  گژاز متژان )   

رسد که ادن تفژاوت نتژادج   . به نظر می]۸[گردد درصد( می

ناشی از تفاوت جیره پاده و مقدار موننسین کاربردی باشد. 

قسژمت در   ۱0-۱5اگرچه اسژتفاده از موننسژین در سژطح    

قسژمت در   2۴-۳5د گاز متژان و در  ت ثیر بر تولیمیلیون بی

. اسژتفاده از گیژاه   ]۱۴[دهنده آن بژوده اسژت    میلیون کاه 

گژرم( بژه   میلژی  57و  2۹گلپر )حاوی اسان ، در دو سطح 

روش آزمادشگاهی با مادع شکمبه گوسفندان افشژاری نیژز   

   .]۱[سبب کاه  گاز کل و گاز متان شده است 

گژرم  میلی ۱00و  75آلی در دو سطح پذدری مادهتجزده

 ۹و  ۱/7، ۱/5گیاه پونه و تیمار موننسین به ترتیژب مقژدار   

( دافت. در بررسی حاضر، کاه  P< 00۱/0درصد کاه )

تواند به دلیل فعالیت ضژدباکتردادی  ماده آلی تجزده شده می

. در حضژور مژاده   ]۱7[و پروتوزوآدی ماده مؤثره پونه باشد 

تیل سژلویز و زادالنژاز   های کربوکسیل ممؤثره نعنای، آنزدم

پذدری ماده آلی را کژاه  داده   مهار شده و درنهادت تجزده

هژای  است که ادن امژر را ناشژی از مهژار فعالیژت بژاکتری     

. ادژن دو  ]۳[انژد  ها دانستهو قارچ فیبروباکتر ساکسینوجن 

کننژده فیبژر هسژتند.     های تجزدهگروه عمده میکروارگانیسم

 Inهژای گیژاهی بژه روش     اسژتفاده از موننسژین و اسژان   

Sacco  7[ت ثیری بر قابلیت هضم ماده آلی نداشت[. 
در مقادسه با شاهد و موننسین تمامی سطوح گیاه پونژه  

انژژد غلظژژت نیتژژروژن آمونیژژاکی را کژژاه  دهنژژد  توانسژژته

(00۱/0>P در حضور گیاه پونه غلظت نیتروژن آمونیاکی .)

-میلژی  ۸5-۳00گرم در لیتر( در دامنه غلظت طبیعی ))میلی

( و تولید آمونیژاک در شژکمبه   ۱گرم در لیتر( بوده )جدول 

به دلیل شکار باکتری توسط پروتوزوآ و متابولیسم نیتروژن 

باشژد  های تولیدکننده زداد آمونیاک، میآن و فعالیت باکتری

. کاه  غلظت آمونیاک همراه با افژزاد  غلظژت   ]22و  ۸[

آمیناسژیون   عالیژت دی توانژد بژه دلیژل مهژار ف    گیاه پونه مژی 

اسیدهای آمینه توسط باکتری و دا مهار فعالیژت باکتردهژای   

و دا کاه  فعالیت آنزدم اوره  ]۸[تولیدکننده آمونیاک زداد 

باشد. کاه  آمونیاک در مطالعژه آزمادشژگاهی بژا     ]20[آز 

 ]۱[مادع شکمبه گوسفند و کاربرد گیاه حاوی اسان  گلپر 

و  ۳۴/۱6، ۱7/۸، ۳۳/2) و نعنژژای بژژه روش آزمادشژژگاهی  

نیز مشاهده شده  ]2۸[گرم( با مادع شکمبه گاو میلی ۳5/2۳

بیوتیک موننسژین غلظژت   است. گیاه پونه در مقادسه با آنتی

نیتروژن آمونیاکی را کاه  داده است، لذا گیاه دارودی پونه 

بیوتیک موننسین با هدف کاه  جادگزدن خوبی برای آنتی

شکمبه اسژت. مشژابه بژا نتیجژه ادژن      فرادند دآمیناسیون در 

تحقیق، کاه  غلظژت آمونیژاک در حضژور موننسژین بژه      

موننسژین   .]۱۹[روش آزمادشگاهی نیز گزارش شده اسژت  

هژژای هژژای بژژاکتریبژژه عنژژوان مهارکننژژده برخژژی از گونژژه

شژود. مشژابه ادژن بررسژی،     دآمیناسیون کننده شژناخته مژی  

نیاک تولیدی را استفاده از موننسین و اسان  نیز غلظت آمو

 . ]27و  ۸[کاه  داده است 
گرم پونژه  میلی ۱00پذدری در تیمارهای ضردب تفکیک
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پژذدری   (. ضردب تفکیژک P˂00۱/0و موننسین بایتر بود )

(PFمعژرف   گرم ماده آلی تجزده شده/ میلی( )میلی )لیتر گاز

. لژذا  ]27[باشژد   میزان پروتئین میکروبی تولید شده نیز مژی 

میکروبژژی تولیژژدی و بژژازده تولیژژد پژژروتئین  مقژژاددر تژژوده

اند. اتخاذ نتیجه نهادی در خصژوص  میکروبی افزاد  داشته

بهبود دا عدم بهبود تخمیر تنها براساس گاز کژل تولیژدی و   

، ]27[گردد دا تنها براساس ماده آلی تجزده شده توصیه نمی

پذدری که مشخ  کننژده  لذا ضرورت دارد ضردب تفکیک

باشد را در نظر ه ازای ماده آلی تجزده شده میگاز تولیدی ب

گرم( گرچه ماده میلی ۱00گرفت. لذا در سطح بایی پونه )

آلی تجزده شده و گاز کل تولیدی هر دو نسبت بژه شژاهد   

پذدری بهبود داشته که  اند ولی، ضردب تفکیککاه  داشته

در افزاد  مقدار توده میکروبی نمادان گشته است. بنابرادن 

توانژد جژادگزدن مناسژب    گژرم پونژه مژی   میلژی  ۱00 سطح

موننسین با هدف بهبود بازده تخمیر )تود میکروبی( گژردد.  

هژژای ثانودژژه اسژژان  اسژژتفاده از گیاهژژان حژژاوی متابولیژژت

Carduus  وSesbania    به روش آزمادشگاهی سژبب بهبژود

پژذدری، بژه   بازده تولید پروتئین میکروبی )ضردب تفکیژک 

( شژده  ۱۱/۳در مقابل شاهد بژا عژدد    6۳/۴و  25/۴ترتیب 

. همچنین استفاده از گیاه گلپر)حژاوی اسژان (   ]۱۸[است 

نیز در گوسفندان افشاری بژه روش آزمادشژگاهی ضژردب    

پذدری و بازده تولید پژروتئین میکروبژی را افژزاد     تفکیک

گژرم پونژه و موننسژین،    میلی ۱00. در سطح ]۱[داده است 

زده تولیژد پژروتئین میکروبژی    توده میکروبی تولیژدی و بژا  

 (. P<00۱/0افزاد  داشت )

گرم پونه نسبت بژه شژاهد   میلی ۱00و  75در دو سطح 

و  ۱2/0همراه با کاه  مقاددر اسید چرب فرار )به ترتیژب  

 5/0وساز را به مقدار   مول(، انرژی قابل سوخت میلی ۱7/0

(. افژژژزودن P<00۱/0مگژژژاژول نیژژژز کژژژاه  داد ) ۱/۱و 

ز انژژرژی قابژژل سژژوخت وسژژاز را کژژاه  داد موننسژژین نیژژ

(00۱/0>P     انرژی خژال  شژیردهی نیژز در سژطح .)۱00 

(. کژاه   P<00۱/0گرم و مونسین کاه  کمتر بود  )میلی

مقاددر اسید چرب فرار، انرژی قابل سژوخت وسژاز در دو   

گرم پونژهب دقیقژاً همسژو بژا کژاه       میلی ۱00و  75سطح 

سژطح اسژت. بژه نظژر     پذدری مژاده آلژی در ادژن دو    تجزده

رسژد کژاه  تجزدژه مژواد آلژی سژبب کژاه  تولیژد          می

دهنده تژ ثیرات   اسیدهای چرب فرار کل شده است که نشان

. نظر بژه ادژن   ]۱۱[ضدمیکروبی مواد مؤثره گیاه پونه است 

کننژده   که اسیدهای چرب فرار تولیدی منبژع اصژلی تژ مین   

رار انرژی برای دام هستند و کاه  تولید اسیدهای چرب ف

، ]۱۱[گردد  در دام زنده سبب کاه  بازده انرژی در دام می

لذا ضرورت دارد ادن موضع در دام زنده نیز بررسی گردد. 

 کاه  اسیدهای چرب فرار کژل در حضژور گیژاه دارودژی    

به روش  Rheum officinaleاستفاده از گیاه  و ]۱۱[دارچین 

ف اگرچه بژرخال . ]۱7[ آزمادشگاهی نیز مشاهده شده است

گژرم نعنژای گیژاه    میلی 200نتیجه تحقیق حاضر، استفاده از 

به روش دام زنده ت ثیری بر غلظت )  Mentheنعنای )جن  

پژذدری  . کاه  تجزده]7[اسیدهای چرب فرار کل نداشت 

ماده آلی سبب کاه  تولید اسیدهای چرب فژرار گرددژده   

رود مقژاددر انژرژی قابژل    طورکه انتظار مژی  است، لذا همان

وخت وساز و انرژی خال  شیردهی نیز کژاه  داشژته   س

 است.
با افزاد  مقدار اسان  پونه، گاز کل تولیدی )در طژی  

( P<00۱/0ساعت( در مقادسه با شاهد کژاه  دافژت )   2۴

(. افزودن اسان  بژه محژیط تخمیژر، بژه غیژر از      2)جدول 

لیتژر/  گرم در لیتر، گاز متان تولیدی )میلژی میلی ۱700سطح 

(ب ولی P<00۱/0گرم ماده خشک( را کاه  داد )میلی 200

درصد گاز متان از گاز کژل در مقادسژه بژا شژاهد تفژاوتی      

گرم اسژان  افژزاد  نیژز    میلی ۱00نداشت، ولی در سطح 

اکسژیدکربن در تمژامی    (. کاه  گاز دیP<00۱/0داشت )

(. گاز کل تولیژدی  P< 00۱/0سطوح اسان  مشاهده شد )

، ]27[یت هضم ماده آلژی اسژت   معرف مقدار تخمیر و قابل

دهنده توقو تخمیژر سوبسژترا    لذا تولید گاز کل کمتر نشان

گژرم  میلژی  ۱0000تا  ۳000بوده و افزاد  اسان  از سطح 
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باکتردژادی بژوده و بژه طژور      در لیتر، شددداً دارای ت ثیر آنتی

، امژا  ]۱۱[گیژری سژبب کژاه  تخمیژر شژده اسژت       چشم

گرم در لیتر اسان  عمل یمیل ۱700موننسین برابر با سطح 

نموده است. موننسین در مقادسه با تیمار شژاهد، نیژز تژ ثیر    

کاهشژژی تخمیژژر داشژژته اسژژت. گژژاز کژژلب شژژامل گژژاز     

درصژژد از سژژادر   7اکسژژیدکربن، متژژان و در حژژدود    دی

گازهاست. لذا بادد مشخ  نمود که کژاه  گژاز کژل بژه     

ن گژاز  چون میژزا  اکسیدکربن. دلیل گاز متان بوده دا گاز دی

کل نیز کاه  جدی داشته است و درصد گاز متان افزاد  

دهدب بنابرادن به استناد مقژاددر و درصژد گژاز دی    نشان می

گردد که ت ثیر مهارکنندگی عوامژل  اکسید کربن مشخ  می

پردتون اپوکسید، آلفا ترپینژه اُل،  )سی  پی موثر اسان  پونه

درصژد(   7/۹و 2۳/2۸،7/۱۸،۱۱گون به ترتیژب منتون و پوله

از طردق کاه  گاز دی اکسید کربن بژوده اسژت نژه     ]25[

گردد اسان  پونه از طردق گاز کاه  متان. لذا مشخ  می

دی اکسید کربن و موننسین از طردژق کژاه  متژان سژبب     

گرچه مشژابه بژا نتژادج مطالعژه      کاه  گاز کل شده است.

حاضر استفاده از اسان  نعنژای بژه روش آزمادشژگاهی در    

لیتژر مژادع شژکمبه( سژبب     میلژی  ۳0میکرولیتر/ 2د )گوسفن

کاه  گاز کل و برخالف ادن تحقیق ولی گاز متان را نیژز  

 .]۳[کاه  داده است 

گرم( نیز با افژزاد   همچنین ماده آلی تجزده شده )میلی

(. بژژا توجژژه بژژه P<00۱/0سژژطح اسژژان  کژژاه  داشژژت )

دژه  رود، ماده آلی تجزوضعیت گاز همان طور که انتظار می

گرم ماده خشک در حضژو اسژان  از   میلی 200شده مقدار 

گرم کاه  داشته است، میلی 5/۳۱گرم تا سطح میلی 7/72

گرم از ماده آلی تجزدژه شژده را   میلی ۱7ولی موننسین تنها 

کاه  داده است. همین کاه  ماده آلی تجزده شده سژبب  

تولید گاز کمتر در محیط تخمیر گرددژده اسژت. همچنژین    

 2و  ۱، ۳۳/0سژژطح اسژژان  نعنژژای )صژژفر،   ۴اده از اسژژتف

لیتر( به روش آزمادشژگاهی بژا مژادع    میکرولیتر در هر میلی

شکمبه گاو می  نیز به دلیل مهار دو آنزدم کربوکسی متیژل  

سلویز و زادالناز سبب کاه  تجزده پذدری ماده آلی شده 

ها را ناشی از کژاه   که کاه  فعالیت ادن آنزدم ]۳[است 

یت دو میکروارگانیسم فیبرولیتیک اصلی دعنژی فیبژرو   جمع

اند. با توجه به هوازی دانستهباکتر ساکسینوجن  و قارچ بی

رود، ماده آلی تجزدژه  وضعیت گاز همان طور که انتظار می

گرم ماده خشک در حضژو اسژان  از   میلی 200شده مقدار 

گرم کاه  داشته استب میلی 5/۳۱گرم تا سطح میلی 7/72

گرم از ماده آلی تجزدژه شژده را   میلی ۱7ی موننسین تنها ول

کاه  داده است. همین کاه  ماده آلی تجزده شده سژبب  

تولید گاز کمتر در محیط تخمیر گرددژده اسژت. همچنژین    

 2و  ۱، ۳۳/0سژژطح اسژژان  نعنژژای )صژژفر،   ۴اسژژتفاده از 

لیتر( به روش آزمادشژگاهی بژا مژادع    میکرولیتر در هر میلی

و می  نیز به دلیل مهار دو آنزدم کربوکسی متیژل  شکمبه گا

پذدری ماده آلی شژده   سلویز و زادالناز سبب کاه  تجزده

ها را ناشی از کژاه   که کاه  فعالیت ادن آنزدم ]۳[است 

جمعیت دو میکروارگانیسم فیبرولیتیک اصلی دعنژی فیبژرو   

 اند.هوازی دانستهباکتر ساکسینوجن  و قارچ بی

ونیاکی تحت ت ثیر تمام سطح اسژان ، در  تولید ازت آم

مقادسه با شاهد کمتر شده و در اثر موننسین نیز در مقادسژه  

(. ولی اسان  در P< 00۱/0دهد )با شاهد کاه  نشان می

مقادسه با تیمار موننسین موثرتر بوده است. مقاددر نیتژروژن  

گرم در میلی ۸5-۳00آمونیاکی تقردباً در دامنه معمولی آن )

ر( در محیط شکمبه قرار دارد، ولی موننسژین در مقادسژه   لیت

را کژاه  داده   گژرم از غلظژت آن  میلی ۱00با شاهد، مقدار 

است. در تمام سطح اسان ، نیتروژن میکروبی در مقادسه با 

شاهد کاه  داشته که به استناد افزاد  پروتئین میکروبژی  

یکروبژی  احتمایً منابع نیتروژن دار به سمت تولید پروتئین م

رسژد ترکیبژات مژوثر اسژان  پونژه      رفته است. به نظر مژی 

گون( پردتون اپوکسید، آلفا ترپینه اُل، منتون و پوله)سی  پی

از طردق کژاه  جمعیژت پروتژوزوآ و بژه دنبژال آن       ]25[

کاه  مصرف پروتئین میکروبی و تولید نیتروژن و کاه  

ای هژ  ، احتمژایً کژاه  جمعیژت بژاکتری    ]۸[آمیناسیون  دی
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توانسته  ]20[آز و مهار آنزدم اوره ]22[تولیدکننده آمونیاک 

است غلظت نیتروژن آمونیاکی را کژاه  دهژد. اسژتفاده از    

میکرولیتژر در هژر    0/2و  0/۱، ۳۳/0اسان  نعنژای )صژفر،   

بژژه روش   میکرولیتژژر 0/2لیتژژر( تنهژژا در سژژطح  میلژژی

و  ]۳[آزمادشگاهی و با استفاده از مادع شژکمبه گژاو مژی     

نیز غلظت نیتژروژن   ]۴[اسان  نعنای به روش آزمادشگاهی 

آمونیاکی را کاه  داده اسژت. اگرچژه اسژتفاده از اسژان      

میکرولیتژژژر بژژژه روش   ۱و  ۳۳/0نعنژژژای در دو سژژژطح  

تژژ ثیری بژژر غلظژژت نیتژژروژن آمونیژژاکی   ]۳[آزمادشژژگاهی 

 نداشت.

 

 ن تولیدی در بز مرخُز به روش آزمایشگاهیهای تخمیر و گاز متا. تأثیر اسانس پونه بر فراسنجه۲جدول 

 فراسنجه های تخمیر

 تیمار
SEM P-value 

 لیتر مادع شکمبه بافری(گرم/ اسان  پونه )میلی

 خطی  موننسین ۱0000 ۸۳00 6700 ۳000 ۱700 شاهد

 f2/۳۱ e۳/22 d۸/۱۳ c7/۱0 b5/6 a0/۳ e۳/20 ۸26/۱ 00۱/0 لیتر(ساعت )میلی 2۴گاز 

 d۱0/6 d۱/7 bc۱/۴ c0/۳ ab0/2 a5/۱ ab۱/2 ۴۱۹/0 00۱/0 گرم ماده خشک(میلی 200یلی لیتر/متان )م

 d5/5 c2/2 b0/۱ a65/0 a۳7/0 a2۴/0 a6۳/0 ۳5۳/0 00۱/0 گرم ماده آلی تجزده شده(متان )میلی لیتر/ میلی

 ab5/۱۹ b۴/۳2 b7/2۹ b۴/2۸ b۱/۳۱ c0/50 a۳/۱0 56/2 70۴/0 گرم ماده خشک(میلی 200متان )درصد/

 اکسیدکربن   دی

 گرم ماده خشک(میلی 200لیتر/ )میلی

f6/22 d۴/۱۳ c6/۸ c۸/6 b00/۴ a۳/۱ e7/۱6 ۳۸/۱ 00۱/0 

 bc7/72 b۸/5۹ b5/62 b۸/6۳ b۱/6۱ a2/۴2 c۴/۸2 57/2 7۴۴/0 اکسیدکربن )درصد( دی

 f5/77 e۳/62 d۸/۴۸ c۸/۴۳ b2/۳7 a5/۳۱ e5/60 ۹۳/2 00۱/0 گرم( ماده آلی تجزده شده )میلی

 f6/۴2 e7/۳۴ d۱/27 c۴/2۴ b7/20 a5/۱7 e6/۳۳ 6۳/۱ 00۱/0 ماده آلی تجزده شده )درصد(

 c۱/257 a0/65 a۴/7۸ a۱/60 a۴/5۹ b0/76 b۳/۱5۸ 00/۱5 00۱/0 گرم/ لیتر(ازت آمونیاک )میلی

 a 5/2 a ۸/2 b5/۳ b۱/۴ c۸/5 d۱/۱۱ a6/۱ 06۱/0 00۱/0 پذدری   ضردب تفکیک

 a۹/۸ b۴/۱۳ d5/۱۸ e۳/20 f۸/22 g0/25 c7/۱5 0۴/۱ 00۱/0 گرم( میکروبی تولید )میلی توده

 a5/۱۱ b۸/2۱ c۹/۳7 d5/۴6 e7/6۱ f2/7۹ b0/26 ۴۱/۴ 00۱/0 راندمان تولید توده میکروبی )درصد(

          اسیدهای چرب فرار و انرژی

 اسیدهای چرب زنجیر کوتاه 

 میلی گرم( 200مول/  )میلی

f6۸/0 e۴۹/0 d۳0/0 c2۳/0 b۱۴/0 a06/0 e۴۴/0 0۴/0 000/0 

 انرژی قابل سوخت وساز 

 )مگاژول/ کیلوگرم ماده خشک(

f5/6 e۳/5 d۱/۴ c7/۳ b۱/۳ a6/2 e0/5 2۴7/0 000/0 

 انرژی خال  شیردهی 

 )مگاژول/ کیلوگرم ماده خشک(

e2/۳ d2/2 c2/۱ b۸7/0 a۳۹/0 a۱۳/0 d0/2 205/0 000/0 

a-dتفاوت م :( 05/0یانگین ها در هر رددو با حروف غیرمشابه معنی دار استP< .) 
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افزودن اسان  توانسته است سبب بهبژود بژازده تولیژد    

(. بژژه P<00۱/0پژروتئین میکروبژژی محژژیط تخمیژر گژژردد )  

گرم در لیتر اسژان ،   میلی ۱0000و  ۸۳00استثناح دو سطح 

پذدری سادر سطوح اسان  در دامنژه نرمژال    ضردب تفکیک

لیتژر( قژرار دارد   گرم بر میلیمیلی ۴5/۴-75/2ادن ضردب )

و  ۸۳00پژذدری دو سژطح   . بای بودن ضردب تفکیژک ]۱2[

گرم اسان  در لیتژر، بژه خژاطر کژاه  قابژل      میلی ۱0000

که موننسین نتوانسته اسژت   باشد، درحالیتوجه گاز کل می

 ت ثیری بر ادن ضردب در مقادسه با تیمار شاهد داشته باشژد. 

ر دو شاخ  تولید گاز و مژاده آلژی تجزدژه شژده کژاه       ه

پژذدری بژا افژزودن    داشته استب ولی بهبود ضژردب تفکیژک  

تواند نکتژه  اسان  نسبت به تیمار شاهد و تیمار موننسین می

قابل بحث و امید بخ  جهت کاربرد ادن اسژان  بژه روش   

 Frangula alnusدام زنده باشد. استفاده از موننسین و گیژاه  
نیژز   ]۴[و گیاه گلپر به روش آزمادشگاهی در گوسژفند   ]۱7[

 .پذدری شده استسبب بهبود شاخ  ضردب تفکیک
همزمان با کاه  ماده آلی تجزده شده و گژاز تولیژدی،   

وسژاز و   مقاددر اسیدهای چرب فرار و انرژی قابل سژوخت 

انرژی خال  شیردهی نیز کاه  همسودی را نشان میدهد 

(00۱/0 >P 2( )جدول.)       همژراه بژا کژاه  مقژاددر اسژید

وسژاز نیژز کژاه  داشژت      چرب فرار، انرژی قابل سوخت

(00۱/0 >P موننسین نیز سبب کاه  چشژم .)   گیژر انژرژی

(. انژرژی خژال    P< 00۱/0قابل سوخت ساز شده است )

گرم در لیتژر و مونسژین   میلی ۱0000شیردهی نیز در سطح 

ار، (. اسژیدهای چژرب فژر   P< 00۱/0کاه  داشته اسژت ) 

های شکمبه محصول تجزده ماده آلی توسط میکروارگانیسم

و چنددن ترکیب مؤثره  Menthaهای گیاه . گونه]۱0[ است

پینن و  -سیمین، لیمونن، لینالول، آلفا-آن )منتول، منتون، رو

های گژرم  پینن( دارای فعالیت ضدباکتردادی علیه باکتری-بتا

و  ۸[تند و ضژدپروتوزوآدی هسژ   ]۱۱[مثبت و گژرم منفژی   

. لذا باتوجه به کاه  جمعیت پروتوزوآدی و به دنبژال  ]۱۱

درصژد،   ۱/25تژا   ۹/7آن ماده آلی تجزدژه شژده در حژدود    

کاه  اسیدهای چرب فرار کژل نیژز مژورد انتظژار اسژت.      

 0/2و  0/۱، ۳۳/0اسژژژتفاده از اسژژژان  نعنژژژای )صژژژفر،   

میکرولیتر( به روش آزمادشگاهی مادع شکمبه گاو می  در 

میکرولیتر نیز غلظت اسیدهای چرب  0/2و  0/۱ظت دو غل

. اسژیدهای چژرب فژرار    ]۳[فرار کل را کاه  داده اسژت  

تولیدی در فرادند تخمیر شکمبه منبع عمژده تژ مین انژرژی    

، لژذا کژاه  میژزان    ]۱0[درصد( برای دام هستند  75-65)

تواند به دلیژل کژاه  غلظژت    وساز می انرژی قابل سوخت

کل باشد. استفاده از تنهژا دژک سژطح    اسیدهای چرب فرار 

گرم در روز( در گاوهژای پژرواری تژ ثیری بژر      200نعنای )

 .]۴[قابلیت هضم ماده آلی و انرژی نداشت 
نتادج بررسی تژاثیر گیژاه و اسژان  پونژه بژر جمعیژت       

پروتوزوآ نشان داد که بر خالف موننسین، گیژاه و اسژان  در   

اه  داده است بعضی از سطوح جمعیت پروتوزوآی کل را ک

(00۱/0>P زدرخانواده انتوددنینه در تمام سطوح ۳( )جدول .)

بیوتیک موننسژین کژاه     گیاه پونه در مقادسه با شاهد و آنتی

(. افردواسکالسژژینه و ادزوتردشژژیده نیژژز در P<00۱/0داشژت ) 

(. جمعیژژت P<00۱/0کلیژژه سژژطوح کژژاه  نشژژان دادنژژد ) 

(، P<0۱/0توددنینه)(، زدر خانواده انP<002/0پروتوزوآی کل )

( نیژز در  P<05/0( و ادزوتردشیده )P<05/0افردواسکالسینه )

 اثر حضور اسان  کاه  دافت.

در بین جمعیت پروتوزوادی شژکمبه بژز، انتوددنیژوم و    

ددپلوددنیوم به ترتیب بیشژتردن و کمتژردن جمعیژت را بژه     

اند. عوامل مؤثر گیاه پونه از طردق ت ثیر خود اختصاص داده

بژژر جمعیژژت انتوددنینژژه و ادزوتردشژژیدا، جمعیژژت  کاهشژژی

پروتوزوآ کل را کاه  داده است. ادن کژاه  احتمژایً بژه    

درصژد( و منتژون    6/5۴گون )دلیل وجود ترکیب مؤثر )پلی

دارای  . ادن ترکیبات]25[درصد(( در ادن گیاه است  ۱/۱5)

فعالیت ضد میکروبی بوده و وجژود هیژدروژن در سژاختار    

باشژد   ها مؤثر مژی  در توانادی ضد میکروبی آنادن ترکیبات 

 . ]۱۱و  ۸[
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گروه هیدروکسیل عوامل ثانوده گیاه سبب بروز اختالل 

در انتقال دون از غشای سیتوپالسم و باعث غیرفعال شژدن  

سژلول و کژاه      ATPهای پروتوزوآ، کاه  میژزان  آنزدم

و درنهادت منجر به تجزده سژلولی  گلوکز ورودی به سلول 

 .]۱۱و  ۸[ شودوتوزوآ میپر

لیتر در میلی 0/2و  0/۱،  ۳۳/0استفاده از اسان  نعنای )

هر لیتر مادع شکمبه( به روش آزمادشژگاهی و آزمژون گژاز    

ساعته، سبب کاه  متژان همژراه بژا کژاه  جمعیژت       2۴

. ]۳[و فعالیت پروتوزوآ بژود   ها(ها و اسپیروتیچهلوترد )

گژرم در روز   200فاده از همچنین در نتادج مشابهی بژا اسژت  

گرم در هر کیلوگرم ماده خشک مصرفی( نعنای خشک  5۴)

شده، کاه  تعداد کل پروتوزوآ، انتوددنیوم، ادزوتردشیده و 

. ]۴[ددپلوددنیوم مادع شکمبه گاوهای نر گزارش شده است 

باشد، بژه روش  استفاده از گیاه رازدانه که حاوی اسان  می

گوسفندان افشژاری نیژز سژبب     آزمادشگاهی با مادع شکمبه

در ادن مطالعه،  .]۱[کاه  جمعیت پروتوزوآدی شده است 

جمعیت انتوددنینه، ادزوتردچیدا و کژل پروتوزوآهژا کژاه     

هژای شژکمبه و جمعیژت پروتژوزوآدی     دافتند. بین متانوژن

. ]۱[ادزوتردچیدا و انتوددنینه بیشتردن ارتبژاطی وجژود دارد   

تژژ ثیرات مهارکننژژدگی  رسژژد بخشژژی ازلژژذا بژژه نظژژر مژژی

متانوژنسژژی  ترکیبژژات مژژوثر پونژژهب بژژه خژژاطر فعالیژژت    

ضدپروتوزوآدی ادن گیاه دارودژی اسژت. کژاه  جمعیژت     

پروتوزوآی کل، ادزوتردشیدا، انتوددنینه با اسژتفاده از نعنژای   

نیز  ]۳[با استفاده از اسان  نعنای  هااسپروتیچو کاه   ]۴[

 مشاهده شده است. 
ونه در تغذده دام از طردق کژاه  گژاز   گیاه و اسان  پ

متان، نیتروژن آمونیژاکی و جمعیژت پروتژوزوآدی و بهبژود     

ضژژردب تفکیژژک پژژذدری و بژژازده تولیژژد میکروبژژی، دارای 

-ای است. لذا، پیشژنهاد مژی  ارزش زدست محیطی و تغذده

و  50و  ۳5، 25گردد اثژرات ادژن گیژاه دارودژی در سژطح      
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