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علوم دامی ایران
)399-410  (ص1396  پاییز،3  شمارة،48 دورة

) و مخمرها بر فراسنجههایCarum carvi( ) و زیرهFoeniculum vulgare( تأثیر پودر دانههای رازیانه
 جمعیت تکیاختگان و فعالیت آنزیمهای میکروبی شکمبۀ گوسفند در شرایط آزمایشگاهی،تولید گاز
4

 و مهرداد تقیزاده3 ایوب عزیزی،*2 آرش آذرفر،1صغرا درخشاننیا
 دانشگاه لرستان، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، گروه علوم دامی، دانشیار و استادیار، دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیۀ دام.۳  و۲ ،1
 دانشگاه زابل، دانشکدۀ کشاورزی، گروه علوم دامی، دانشجوی دکتری تغذیۀ دام.4
)1۳96/9/19 : تاریخ پذیرش- 1۳96/7/1۳ :(تاریخ دریافت

چکیده
) و مخمر ساکارومایسس سرویسیهCarum carvi(  زیره،)Foeniculum vulgare(  بررسی تأثیر افزودن پودر دانۀ رازیانه،هدف از این پژوهش
 جمعیت تکیاختگان (پروتوزوا) و فعالیت آنزیمی، قابلیت هضم مواد مغذی، فراسنجههای تخمیر،در مقایسه با موننسین بر آزمون تولید گاز
 گرم1۲ )۳ ،)1  به1  گرم زیره (نسبت8 +  گرم رازیانه8 )۲ ) جیرۀ شاهد و مکمل کردن جیرۀ شاهد با1  هفت جیرۀ آزمایشی شامل.شکمبه بود
 گرم8 +  گرم مخمر ساکارومایسس سرویسیه5 )5 ، گرم مخمر ساکارومایسس سرویسیه5 )4 ،)۲5  به75  گرم زیره (به نسبت4 + رازیانه
۳0 )7 ) و۲5  به75  گرم زیره (به نسبت4 +  گرم رازیانه1۲ +  گرم مخمر ساکارومایسس سرویسیه5 )6 ،)1  به1  گرم زیره (نسبت8 رازیانه و
 بیشترین میزان گاز.میلیگرم موننسین در کیلوگرم مادۀ خشک با استفاده از شیرابۀ شکمبه در قالب طرح کامل تصادفی نگهداری (انکوبه) شد
 قابلیت هضم ظاهری مادۀ، میزان اسیدهای چرب کوتاه زنجیر، کل حجم گاز تولیدی،) ساعت نگهداری (انکوباسیون48  و۲4 تولیدی در زمان
) نسبت به۲5  به75 آلی و برآورد انرژی قابل سوختوساز (متابولیسم) در جیرۀ مکمل شده با مخمر همراه با پودر رازیانه و زیره (به نسبت
 فعالیت آنزیمهای،)b(  قابلیت تولید گاز، ساعت نگهداری7۲  بیشترین حجم گاز تولیدی در زمان.)P>0/05( جیرۀ شاهد مشاهده شد
 زیره به رازیانه در مقایسه با جیرۀ مکمل شده با موننسین و1  به1 تجزیهکنندۀ کاغذ صافی و آلفا آمیالز در تیمار مکمل شده با مخمر و نسبت
) در تیمار شاهد و کمترین آن درP≥0/05( ) و زیرخانوادۀ دیپلودینیاP>0/10(  بیشترین میزان کل جمعیت پروتوزوا.جیرۀ شاهد به دست آمد
 پودر رازیانه و زیره همراه، نتایج این تحقیق نشان داد، در کل.) همراه با مخمر مشاهده شد1  به1 جیرۀ مکمل شده با رازیانه و زیره (به نسبت
با مخمر ساکارومایسس سرویسیه تولید گاز و قابلیت هضم مواد مغذی را از راه تعدیل کردن تخمیر شکمبهای در شرایط آزمایشگاهی بهبود
.بخشید
. مخمر، فعالیت آنزیمی، جمعیت پروتوزوا، تولید گاز، پودر رازیانه و زیره:واژههای کلیدی
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ABSTRACT

The aim of present research was to investigate effects of supplementation lambs’ fattening diet with fennel and cumin
powder and Saccharomyces cerevisiae in comparison with monensin on in vitro gas production and fermentation
parameters, nutrient digestibility, microbial enzyme activity and protozoa population. Seven experimental diets were 1)
control diet (basal diet) and supplementing control diet with 2) 8 g fennel (F) + 8 g cumin (C) powder per kg DM (1 to 1
ratio), 3) 12 g F + 4 g C (75 to 25 ratio), 4) 5 g yeast per kg diet DM, 5) 5 g yeast + 8 g F + 8 g C (1 to 1 ratio), 6) 5 g yeast +
12 g F + 4 g C (75 to 25 ratio), and 7) 30 mg monensin per kg diet DM. Diets were incubated in rumen liquor in a
completely randomized design. The highest gas production during 24 and 48 h of incubation, total gas production, short
chain fatty acids, organic matter digestibility and estimated metabolizable energy were observed in the diet containing yeast
along with F and C (75 to 25 ratio) compared to control diet (P <0.05). Diet containing yeast along with the same ratio of F
and C resulted in the highest gas production during 72 h of incubation, gas production from the insoluble, but fermentable
fractions (b), filter paper degrading and α-amylase activities compared to control diet and diet containing monensin (P
<0.05). The highest total protozoa population (P <0.10) and sub-family of Diplodiniinae (P≥ 0.05) was observed in control
diet compared to diet supplemented with yeast along with the 1 to 1 ratio of F and C. In conclusion, we found that cumin
and fennel powders along with saccharomyces cerevisiae are promising alternatives to monensin in lambs fattening diets,
and that their dietary inclusion improved gas production and nutrients’ degradability by modifying rumen fermentation in
vitro.
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مقدمه
سالهاست كه متخصصان تغذیۀ نشخواركنندگان به
دنبال استفاده از تركیبهایي برای افزایش بازدهي
استفاده از انرژی و پروتئین مواد خوراكي هستند.
استفاده از تركیبهای پادزیستي (آنتيبیوتیکي) به
دلیل خطر باقي ماندن در محصوالت حیواني و نیز
مقاومت پادزیستي میکروبها ،همواره مورد پرسش
بوده است ( .)Talebzadeh et al., 2012بنابراین،
استفاده از افزودنيهای غذایي جایگزین مانند
زیستیار (پروبیوتیک)ها و متابولیتهای ثانویۀ گیاهي
افزون بر بهبود عملکرد دام ،بدون پیامدهای سوء
بهداشتي و زیستمحیطي هستند .زیستیار یک
ریزجاندار (میکروارگانیسم) یا مخلوطي از چند
ریزجاندار است كه به مصرف انسان یا دام رسیده ،و از
راه بهبود ریزگیاهان (میکروفلور) دستگاه گوارش،
اثرگذاریهای سودمندی را به همراه دارد .در بین
زیستیارهای مختلف ميتوان به مخمرها اشاره كرد.
مهمترین مخمر مورد استفاده در جیرة
نشخواركنندگان ساكارومایسس سرویسیه است
( .)Adesogan, 2009كاربرد این مخمر در تغذیۀ
نشخواركنندگان سبب بهبود عملکرد باكتریهای
هضمكنندة لیف (فیبر)ها مانند فیبروباكتر
سوكسینوژنز ،بوتریویبریو فیبروسولونز و گونههای
رومینوكوكوس شده است و به دلیل فراهم كردن
تیامین ،كه برای رشد و افزونش قارچها است ،سبب
تحریک رشد قارچهای شکمبه مانند نئوكالیماستیکس
فرونتالیس ميشود ( Chaucheyras– Durand et al.,
 .)2008لذا استفاده از مخمرها ممکن است بهطور
غیرمستقیم افزایش هضم فیبر در شکمبه و افزایش
مصرف خوراک را به دنبال داشته باشد
(.)Chaucheyras– Durand et al., 2008
متابولیتهای ثانویۀ گیاهي مانند تركیبهای
فنولي ،اسانسها و ساپونینها از دیگر مکملهایي
هستند كه برای افزایش عملکرد دام مورد توجه
محققان قرار گرفتهاند .اسانسها تركیبهای فراری
هستند كه از بسیاری از گیاهان دارویي مانند زیره و
رازیانه در فرایند تقطیر با بخار جدا ميشوند .این
تركیبهای مسئول تولید عطر و رنگ گیاهان هستند

عمدة آنها به علت خاصیت ضد میکروبي ،ضد قارچي
و پاداكسندگي (آنتياكسیداني) بهعنوان افزودنيهای
طبیعي در خوراک استفاده ميشوند ( Greathead,
 .)2003رازیانه با نام علمي فونیکولوم ولگار 1متعلق به
خانوادة چتریان 2است و یکي از مهمترین گیاهان
دارویي در طب قدیم است .مادة مؤثرة رازیانه از نوع
اسانس است كه بیشترین تركیبهای آن را آنتول،3
فنچون 4و استراگول 5تشکیل ميدهند .زیره گیاهي
یکساله و معطر از خانوادة چتریان با نام علمي
كومینوم سیمینوم 6است .دانۀ آن حاوی  2-5درصد
اسانس بوده كه قسمت اعظم آن را پاراسیمول ،7آلفا و
بتا پنین ،8كومیک الکل ،9كومین آلدئید ،10آلفا و بتا
14
فالندرن ،11اوژنول ،12آلفا ترپینئول 13و میرسن
تشکیل ميدهد (.)Haghir Al-sadat et al., 2010
تركیبهای موجود در رازیانه و زیره ميتوانند با تأثیر
ضد میکروبي همسان موننسین با مهار باكتریهای
گرم مثبت سبب كاهش نسبت تولید استات به
پروپیونات شده و سوختوساز (متابولیسم) نیتروژن را
در راستای كاهش تولید نیتروژن آمونیاكي شکمبه و
گاز متان تغییر دهند (.)Hooks et al., 2010
اسانسهای گیاهي از جمله رازیانه و زیره به دلیل اثر
بر دیوارة یاختهای باكتریها ،باعث محدودیت رشد
بعضي از باكتریهای گرم مثبت و گرم منفي ميشوند.
در نتیجه باعث كاهش آمینزدایي (دآمیناسیون) و
متانوژنز شده و از این راه باعث كاهش تولید نیتروژن
آمونیاكي شکمبه ،متان و استات و افزایش اسیدهای
چرب پروپیونات و بوتیرات ميشوند ( Castillejos et
 .)al., 2006استفاده از افزودنيهای گیاهي مانند زیره
و رازیانه به همراه مخمرها ميتواند بهعنوان یکي از
1. Foeniculum vulgare
2. Umbeliferae
3. Anethole
4. Fenchone
5. Estragole
6. Cuminum cyminum
7. Paracymol
8. Alpha and beta Pinene
9. Cumic alcohol
10. Cumin aldehyde
11. Alpha and beta Phellandrene
12. Eugenol
13. Alpha terpineol
14. Myrcene
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راهکارهای موجود برای دستكاری محیط
(اكوسیستم) میکروبي شکمبه به شمار آید .استفادة
توأم زیره و رازیانه به همراه مخمر نیز ميتواند تأثیر
سودمند این تركیبها را تکمیل كرده و بهاحتمال
سبب بهبود عملکرد شکمبه شود .بنابراین ،هدف از
این تحقیق بررسي تأثیر دانۀ رازیانه و زیره به همراه
مخمر بر آزمون تولید گاز ،تخمیر و فعالیت آنزیمي
شکمبه در مقایسه با موننسین با استفاده از مخلوط
میکروبهای شکمبۀ گوسفند لری بود.
مواد و روشها
دامها ،تیمارهای آزمایشی و افزودنیهای خوراکی
مورد آزمون

آزمایشها با استفاده از  2رأس گوسفند نر نژاد لری
مجهز به فیستوالی شکمبهای با میانگین وزن 55±5
كیلوگرم بهعنوان دهندة مایع شکمبه صورت گرفت.
بررسيهای آزمایشگاهي روی یک جیرة فرضي بره
پرواری بهعنوان جیرة پایه (جدول  )1كه بر پایۀ
جدولهای نیازهای غذایي  )2007( NRCتنظیم شده
بود صورت گرفت و آنگاه با افزودنيهای خوراكي
مختلف شامل پودر دانۀ رازیانه ،زیره ،مخمر یا
موننسین مکمل شد .از هفت جیرة آزمایشي برای
نگهداری (انکوباسیون) آزمایشگاهي شامل  )1جیرة
شاهد (بدون هرگونه افزودني خوراكي؛ جدول  ،)1و
مکمل كردن جیرة شاهد با  8 )2گرم رازیانه  8 +گرم
زیره (نسبت  1به  )1در كیلوگرم مادة خشک12 )3 ،
گرم رازیانه  4 +گرم زیره (به نسبت  75به 5 )4 ،)25
گرم مخمر ساكارومایسس سرویسیه 5 )5 ،گرم مخمر
ساكارومایسس سرویسیه  8 +گرم رازیانه و  8گرم زیره
(نسبت  1به  5 )6 ،)1گرم مخمر ساكارومایسس
سرویسیه  12 +گرم رازیانه  4 +گرم زیره (به نسبت
 75به  )25و  30 )7میليگرم موننسین در كیلوگرم
مادة خشک جیره بود.
میزان افزودن پودر دانۀ رازیانه و زیره به تیمارهای
آزمایشي بنابر نتایج تحقیقات صورت گرفته
( )Khiaosa-ard & Zebeli, 2014انجام شد و برابر 16
گرم در هر كیلوگرم مادة خشک (تأمینكنندة 0/5
گرم اسانس و تعیینشده با استفاده از دستگاه كلونجر)
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به ازای هر كیلوگرم مادة خشک مصرفي بود .سطح
بهینۀ مخمر و موننسین (بهعنوان كنترل مثبت) مورد
نیاز برای افزودن به جیرهها بر پایۀ آزمون غربالگری
آزمایشگاهي به ترتیب  5و  30گرم در كیلوگرم مادة
خشک تعیین شد (.)Taghizadeh, 2017
جدول  .1اقالم و تركیب شیمیایي جیرة برة پرواری
نگهداریشده در شرایط آزمایشگاهي (درصد مادة خشک)
Table 1. Diet ingredients and chemical composition
)of fattening lamb incubated in vitro (% of dry matter
% of diet
30
25
20
12
8.0
2.5
2.0
0.50
93.5
92.5
14.3
25.3
18.7
0.20
2.21

Items
)Alfalfa hay (dried
Barley grain, ground
Corn grain, ground
Wheat bran
Soybean meal
Vitamin-mineral premix1
Dicalcium phosphate
Salt
Chemical composition
)Dry matter (fresh weight
Organic matter
Crude protein
)Neutral Detergent Fiber (NDF
)Acid Detergent Fiber (ADF
Calcium
)Metabolizable energy (MJ/kg DM

 1 .1كیلوگرم مکمل مواد كاني-ویتامیني حاوی  99/2میليگرم منگنز،
 50میليگرم آهن 84/7 ،میليگرم روی 10 ،میليگرم مس 0/2 ،میلي-
گرم سلنیوم 9000 ،واحد بینالمللي ویتامین  2000 ،Aواحد بینالمللي
ویتامین  Dو  18واحد بینالمللي ویتامین  Eبود (رشد دانه ،كرج ،ایران).
1. Contained (per kg): 99.2 mg Mn, 50 mg Fe, 84.7 mg Zn, 1 mg Cu,
1 mg I, 0.2 mg Se2, 9000 IU vitamin A, 2000 IU vitamin D and 18
IU vitamin E (Roshd-Daneh, Karaj, Iran).

آزمون تولید گاز و فراسنجههای تخمیر

برای انجام آزمون تولید گاز توسط مخلوط میکروبي
شکمبه ،شیرابۀ شکمبه از دو رأس گوسفند
فیستوالگذاری شده كه به مدت دو هفته با جیرة
غذایي حاوی  60درصد علوفه و  40درصد كنسانتره
عادتدهي شده بودند ،پیش از خوراکدهي وعدة صبح
توسط پمپ خأل گردآوری شد .شیرابۀ شکمبه
بيدرنگ توسط چهار الیه پارچۀ پنیر صاف شد و در
دمای  39درجۀ سلسیوس بهسرعت به آزمایشگاه
انتقال داده شد .دو دورة آزمون تولید گاز بهطور
همزمان انجام شد .در دورة اول ،در آغاز میزان 250
میليگرم نمونه خوراک آسیاب شده با اندازة ذرات 1
میليمتر به درون هر لولۀ آزمایشگاه (ویال) برای
تعیین فراسنجههای آزمون تولید گاز قرار داده شد
(پنج تکرار به ازای هر تیمار) .آنگاه ،هر لوله كه از

402

درخشاننیا و همکاران :تأثیر پودر دانههای رازیانه ( )Foeniculum vulgareو زیره ( )Carum carviو ...

پیش دمای آن با قرار دادن در بنماری به  39درج،
سلسیوس رسیده بود ،با  5میليلیتر مایع شکمبه و
 25میليلیتر بزاق مصنوعي تلقیح شد ( & Marten
 .)Barnes, 1980برای بهدستآمده اطمینان از شرایط
بيهوازی ،گاز دیاكسید كربن به شیرابۀ شکمبه صاف
و همچنین بزاق مصنوعي پیش از تزریق به درون
لولهها نیز تزریق شد .سه لوله نیز بهعنوان شاهد یا
بالنک (حاوی تنها مایع شکمبه و بزاق مصنوعي) در
نظر گرفته شد .سپس درپوش لولهها گذاشته و بسته
شد و در بنماری با دمای  39درجۀ سلسیوس
نگهداری شدند .میزان گاز تولیدی در لولهها توسط
دستگاه فشارسنج در زمانهای ،16 ،12 ،8 ،6 ،4 ،2
 72 ،48 ،36 ،24و  96ساعت پس از نگهداری
اندازهگیری شد .برای اندازهگیری فراسنجههای تولید
گاز ،چهار لوله به ازای هر تیمار در نظر گرفته شد و
آزمایش در سه دوره (ران) صورت گرفت .برای تعیین
فراسنجههای تولید گاز از رابطۀ (P = b(1 – e-ct
استفاده شد ( .)Ørskov & McDonald, 1979در
رابطۀ یادشده  bگاز تولیدی از بخش تخمیرپذیر
(میليلیتر) c ،نرخ تولید گاز در ساعت t ،زمان
نگهداری برحسب ساعت و  Pمیزان گاز تولیدی
(میليلیتر) در زمان مورد نظر است.
دورة دوم آزمون تولید گاز نیز با  4لوله به ازای هر
تیمار در سه دوره ،بهمنظور تعیین قابلیت هضم
شکمبهای مادة خشک ،pH ،نیتروژن آمونیاكي ،ساخت
(سنتز) پروتئین میکروبي ،شمارش تکیاختگان
(پروتوزوا) و فعالیت آنزیمي شکمبه طراحي شد .پس
از  48ساعت نگهداری ،در آغاز میزان گاز تولیدی هر
لوله ثبت شد .پس از آن درپوش لولهها باز شد و pH
آنها بهوسیلۀ دستگاه  pHمتر (مدل 744؛ شركت
 Metrohmسوئیس) اندازهگیری شد .محتوای هر لوله
با  2000gبه مدت بیست دقیقه در دمای  4درجۀ
سلسیوس سانتریفیوژ شد .بقایای هر لوله گردآوری و
خشک شد .میزان قابلیت هضم شکمبهای مادة خشک
از اختالف وزن بسترة (سوبسترای) اولیه و وزن بقایا
پس از نگهداری محاسبه شد .برای تعیین میزان
نیتروژن آمونیاكي ،نمونههای مواد معلق و رسوبي یا
سوپرناتانت ( 5میليلیتر) بهسرعت با  1میليلیتر اسید

كلریدریک  0/2نرمال مخلوط شده و در دمای -20
درجۀ سلسیوس نگهداری شدند .میزان قابلیت هضم
شکمبهای مادة آلي و انرژی قابل سوختوساز به
ترتیب بر پایۀ معادلههای زیر برآورد شد ( & Menke
:)Steingass, 1988
IVOMD (g/kg OM) = 148.8 + 8.89 GAS + 4.50
CP + 6.51 XA
ME (MJ/kg DM) = 2.20 + 0.136 GAS + 0.057
CP + 0.0029 CP2

كه در این رابطهها IVOMDمیزان قابلیت هضم
مادة آلي؛  MEانرژی قابل سوختوساز؛  CPمیزان
پروتئین خام بهصورت گرم در  100گرم مادة خشک؛
 XAخاكستر بهصورت گرم در  100گرم مادة خشک و
 GASمیزان گاز خالص تولیدی برای  200میليگرم
بستره پس از  48ساعت نگهداری است.
تولید پروتئین میکروبي ) (MPSبهصورت زیر
محاسبه شد (:)Blümmel et al., 1997
)MPS (mg/g DM)=mg TDS-(ml gas×2.2 mg/ml
كه در آن  TDSبسترة هضمشدة حقیقي و 2/2
عامل استوكیومتری برحسب میليگرم كربن ،هیدروژن
و اكسیژن مورد نیاز برای ساخت اسیدهای چرب كوتاه
زنجیر است.
اسیدهای چرب كوتاه زنجیر با استفاده از رابطۀ
 )2002( Getachew et al.بهصورت زیر محاسبه شد:
SCFA (mmol/200 mg DM)=0.0222GP - 0.0042
كه در این رابطۀ  SCFAاسیدهای چرب فرار
تولیدی و  GPحجم گاز تولیدی در زمان  48ساعت
نگهداری است.
فعالیت آنزیمهای میکروبي شکمبه شامل
كربوكسي متیل سلوالز ،میکروكریستالین سلوالز،
فعالیت تجزیۀ كاغذ صافي و آلفا آمیالز موجود در
بخش میکروبي چسبیده به ذرات خوراكي (پلتهای
گردآوریشده) بر پایۀ روش  )2000( Agarwalبرآورد
شد .آنزیمهای مترشحه از میکروبهای شکمبه در سه
بخش مختلف شکمبه شامل برون یاختهای،
درونیاختهای و آنزیمهای مربوط به میکروبهای
چسبیده به ذرات خوراكي هستند .در بررسيهای
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آزمایشگاهي به دلیل اینکه مایع شکمبه با بافر رقیق
ميشود ،بهطورمعمول تعیین فعالیت آنزیمي در
بخشهای برون و درون یاختهای به دلیل غلظت كم
آنزیم انجام نميشود و بیشتر تعیین فعالیت آنزیمي
میکروبهای چسبیده به ذرات خوراكي مدنظر است.
قابلیت هضم دو مرحلهای مواد مغذی

قابلیت هضم برونتني مواد مغذی جیرههای آزمایشي
حاوی مواد افزودني مختلف به روش هضم دو مرحلهای
 )1963( Tilly & Terryصورت گرفت .در این آزمایش
برای هر تیمار میزان هشت تکرار در نظر گرفته شد.
نمونههای خوراكي در آزمایشگاه به مدت  48ساعت در
معرض محیط كشت مایع شکمبه -بزاق مصنوعي (به
نسبت  1به  )4قرار گرفتند و پس از آن ،به مدت 48
ساعت دیگر توسط محلول اسید كلریدریک -پپسین
نگهداری شدند ( .)Tilley & Terry, 1963در نهایت،
قابلیت هضم مادة خشک ،مادة آلي ،لیف نامحلول در
شویندة خنثي و لیف نامحلول در شویندة اسیدی
تعیین شد.
تجزیۀ شیمیایی نمونهها

میزان مادة خشک نمونهها در آون با دمای  60درجۀ
سلسیوس و به مدت  48ساعت تعیین شد ( AOAC,
 .)1990میزان خاكستر خام در كورة الکتریکي با دمای
 550درجۀ سلسیوس تعیین شد و میزان مادة آلي از
اختالف بین وزن مادة خشک نمونۀ اولیه با وزن
خاكستر محاسبه شد ( .)AOAC, 1990میزان  ADFو
NDFبه ترتیب بر پایۀ روشهای  )1990( AOACو
 )1991( Van Soest et al.شد .میزان نیتروژن
آمونیاكي مایع شکمبه با استفاده از معرفهای فنول و
هیپوكلریت و به روش )1980( Broderick & Kang
اندازهگیری شد .شمارش میکروسکوپي تکیاختگان و
زیرجنسهای آن در مخلوط میکروبي شکمبه به
روش )2004( Dehorityصورت گرفت.
تجزیۀ آماری

تجزیۀ واریانس دادههای مربوط به تولید گاز و قابلیت
هضم نمونهها ،با استفاده از رویۀ مختلط و توسط
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نرمافزار )2001( SASبا استفاده از مدل آماری زیر
صورت گرفت:
Yijk= µ + Ti + Rj + eijk

در این مدل  Rj ،Ti ،µ ،Yijkو  eijkبه ترتیب ركورد
مشاهده شده ،میانگین كل ،اثر تیمار آزمایشي iام ،اثر
دوره آزمایش jام و اثر خطای آزمایشي بود .مقایسۀ
میانگینها با استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن
انجام گرفت سطح معنيداری  5درصد و تمایل به
معنيداری  10درصد در نظر گرفته شد.
نتایج و بحث
تولید گاز

همانطوری كه در جدول  2نشان داده شده است،
بیشترین میزان گاز تولیدی در زمان  24و  48ساعت
نگهداری و كل حجم گاز تولیدی در جیرة مکمل شده
با مخمر همراه با پودر رازیانه و زیره (به نسبت  75به
 )25و كمترین میزان آنها در تیمار شاهد مشاهده
شد ( .)P>0/05بیشترین و كمترین میزان گاز تولیدی
در زمان  72ساعت و قابلیت تولید گاز (ضریب  )bبه
ترتیب در تیمار مکمل شده با مخمر و نسبت  1به 1
زیره به رازیانه و تیمار شاهد به دست آمد .این در
حالي است كه میزان تولید گاز بین جیرههای آزمایشي
مختلف معنيدار نبود ( .)P<0/05در این بررسي با
نگهداری توسط مخلوط میکروبي شکمبه اثر مثبت
تركیب رازیانه و زیره همراه با مخمر بر مؤلفههای
تولید گاز نشان داده شد ،كه بهاحتمال به دلیل وجود
آنتول و پاراسیمول در گیاه زیره و رازیانه بوده است
( .)Haghir Al-sadat et al., 2010همچنین ،نقش
مثبت مخمر بر تولید گاز احتمال دارد به دلیل اثر
همكنش افزایي آن با تركیبهای مؤثره رازیانه و زیره
بوده ،زیرا نشان داده شده است كه استفاده از مخمر
در جیرة نشخواركنندگان سبب افزایش جمعیت
میکروبي شکمبه ،بهویژه باكتریهای سلولوالیتیک
ميشود ( .)Chaucheyras– Durand et al., 2008بنابر
این نتایج ،تغییرات قابل توجه گاز تولیدی پس از 72
ساعت نگهداری برونتني با افزودن سطوح مختلف
روغن نارگیل و پودر سیر نیز مشاهده شد ( Kongmun
 .)et al., 2010در بررسي دیگری توسط Patra et al.

... ) وCarum carvi( ) و زیرهFoeniculum vulgare(  تأثیر پودر دانههای رازیانه:درخشاننیا و همکاران
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) با استفاده از عصارة سه نوع مختلف گیاه2006(
 كه دلیل آن،دارویي نیز كل تولید گاز افزایش یافت
محتوای قند محلول موجود در عصارة گیاهان یادشده
 در بررسي، مغایر با یافتههای این آزمایش.عنوان شد
 ساعت24  پس از،)2014( Jahani Azizabadi
 درصد80  درصد علوفه و20 نگهداری جیرة حاوی
 نوع اسانس گیاهي مکمل شده19  كه با،مواد متراكم
 ریحان و اكلیل كوهي حجم، اسانسهای گشنیز،بود
.گاز تولیدی را كاهش دادند

فراسنجههای تخمیر

 افزودن مخمر همراه با پودر دانۀ،3 بنابر نتایج جدول
) به جیرة25  به75 رازیانه و زیره (به ترتیب به نسبت
 قابلیت،آزمایشي میزان اسیدهای چرب كوتاه زنجیر
هضم ظاهری مادة آلي و برآورد انرژی قابل
سوختوساز را نسبت به تیمار شاهد و تیمار حاوی
 قابلیت هضم.)P>0/05( موننسین افزایش داد
شکمبهای مادة خشک و ساخت پروتئین میکروبي
.)P<0/05( تحت تأثیر جیرههای آزمایشي قرار نگرفت

 تأثیر افزودنيهای جیرهای مختلف بر فراسنجههای تولید گاز جیرههای آزمایشي توسط مخلوط ریزجانداران شکمبه گوسفند.2 جدول
Table 2. Effect of different feed additives on in vitro gas production parameters of experimental diets using mixed
ruminal microorganisms of sheep
Treatments
Control diet
Control + fennel (F) and cumin (C) (75 to 25 ratio)
Control + F and C (1 to 1 ratio)
Control + yeast + F and C (75 to 25 ratio)
Control + yeast + F and C (1 to 1 ratio)
Control + yeast (5 g/kg dry matter)
Control + monensin (30 mg/kg dry matter)
SEM7
P-value8

GP241
40.1e
47.2bc
47.4bc
51.2a
47.9b
45.0cd
44.7d
0.78
<0.01

In vitro gas production parameters
GP482
GP723
TGP4
b5
e
c
c
49.2
51.9
54.6
53.4c
56.1bcd
62.8ab
64.7ab
64.1a
ab
a
a
58.4
63.5
66.6
65.4a
60.2a
62.4ab
67.0a
65.1a
bc
a
a
57.3
63.7
66.7
67.3a
54.9cd
60.1ab
63.4ab
62.4ab
53.4d
57.5b
60.4b
58.4b
0.94
1.66
1.36
1.42
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01

c6
0.057
0.060
0.038
0.071
0.064
0.051
0.064
0.007
0.12

72  حجم گاز تولیدی پس از.3 ،) ساعت نگهداری (میليلیتر48  حجم گاز تولیدی پس از.2 ،) ساعت نگهداری (میليلیتر24  حجم گاز تولیدی پس از.1
 میزان.6 ،) قابلیت تولید گاز از بخش قابل تخمیر (میليلیتر.5 ،) ساعت نگهداری (میليلیتر96  كل حجم گاز تولیدی پس از.4 ،)ساعت نگهداری (میليلیتر
 حروف غیر همسان در هر ستون نشاندهندة اختالف معنيدار در سطح، احتمال معنيداری.8 ، خطای استاندارد میانگینها.7 ،)تولید گاز (میليلیتر در ساعت
.)P > 0/05(  درصد است5
1. In vitro gas production for 24 h (ml); 2. In vitro gas production for 48 h (ml); 3. In vitro gas production for 72 h (ml); 4. Total gas production for 96
h (ml); 5. Gas production from the insoluble but fermentable fractions for 96 h (ml); 6. Rate constant of gas production during incubation (/h); 7.
Standard error of the means; 7. Means within a column with different superscript letters are different (P<0.05).

 تأثیر افزودنيهای جیرهای مختلف بر فراسنجههای تخمیر جیرههای آزمایشگاهي توسط مخلوط ریزجانداران شکمبۀ گوسفند.3 جدول
Table 3. Effect of different feed additives on fermentation parameters of experimental diets using mixed ruminal
microorganisms of sheep
Treatments
Control diet
Control + fennel (F) and cumin (C) (75 to 25 ratio)
Control + F and C (1 to 1 ratio)
Control + yeast + F and C (75 to 25)
Control + yeast + F and C (1 to 1 ratio)
Control + yeast (5 g/kg dry matter)
Control + monensin (30 mg/kg dry matter)
SEM7
P-value8

SCFA1
0.87e
0.99bcd
1.03ab
1.06a
1.01bc
0.97cd
0.94d
0.016
< 0.01

IVDMD2
71.0
75.5
73.8
75.2
70.9
73.6
74.4
1.74
0.43

Fermentation parameters
IVOMD3
ME4
pH
61.0d
8.41e
6.26a
67.1ab
9.16bcd
6.17c
68.53a
9.41ab
6.27a
69.0a
9.61a
6.19bc
67.2ab
9.29bc
6.24ab
65.4bc
9.02cd
6.22abc
63.5c
8.87d
6.27a
0.76
0.102
0.018
< 0.01
< 0.01
< 0.01

NH3-N5
283a
136bc
141bc
77c
153bc
203ab
194b
24.76
0.01

MPS6
359
386
347
328
312
355
350
15.47
0.15

.4 ،) ناپدید شدن مادة آلي (درصد.3 ،) ناپدید شدن مادة خشک (درصد.2 ،) میليگرم ماده خشک200  اسیدهای چرب كوتاه زنجیر (میليمول به ازای.1
 ساخت پروتئین میکروبي (میليگرم در هر.6 ،) نیتروژن آمونیاكي (میليگرم در دسيلیتر.5 ،)برآورد انرژی قابل سوختوساز (مگاژول در كیلوگرم مادة خشک
 درصد است5  حروف غیر همسان در هر ستون نشاندهندة اختالف معنيدار در سطح، احتمال معنيداری.8 ، خطای استاندارد میانگینها.7 ،)گرم مادة خشک
.)P > 0/05(
1. Short chain fatty acids (Mg/ml dry matter); 2. Dry matter disappearance (%); 3. Organic matter disappearance (%); 4. Estimated metabolisable
energy (MJ/kg dry matter); 5. Ammonia nitrogen (mg/l); 6. Microbial protein synthesis (mg/g dry matter); 7. Standard error of means; 8. Means within
a column with different superscript letters are different (P<0.05).
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بیشترین میزان  pHدر جیرة شاهد و جیرة مکمل
شده با موننسین و كمترین میزان آن در جیرة حاوی
پودر رازیانه و زیره (به نسبت  75به  )25مشاهده شد
( .)P>0/05همۀ افزودنيهای جیرهای به استثنای
جیرة حاوی مخمر به تنهایي سبب كاهش معنيدار
غلظت نیتروژن آمونیاكي نسبت به تیمار شاهد شدند و
جیرة حاوی پودر رازیانه و زیره (به نسبت  75به )25
همراه با مخمر كمترین میزان غلظت نیتروژن
آمونیاكي را به خود اختصاص داد (.)P>0/05
 )2012( Talebzadeh et al.در نتایج بررسيهای خود
گزارش كردند ،با افزودن سطوح ،450 ،300 ،150
 600میکروگرم اسانس آویشن شیرازی در میليلیتر
محیط كشت حاوی مایع شکمبه ،تنها در غلظت باالی
 450میکروگرم قابلیت هضم واقعي مادة آلي كاهش
یافت .این محققان وجود تركیبهای فنولیک در این
گیاهان را دلیل اصلي كاهش قابلیت هضم عنوان
كردند .بههرحال ،در این تحقیق دلیل بهبود
گوارشپذیری با افزودن پودر رازیانه و زیره بهاحتمال
اثر همكنش افزایي مخمر مورد استفاده با آنها بوده
است.
بنابر نتایج این تحقیقHussain & Cheeke ،
( )1995گزارش كردند ،عصارة یوكا ميتواند باعث
كاهش غلظت نیتروژن آمونیاكي شکمبه و پالسما و
نیز نیتروژن اورهای پالسما شود .اسانسهای گیاهي
ميتوانند با مهار فعالیت باكتریهای تولیدكنندة
آمونیاک باال ،از طریق كاهش آمینزدایي اسیدهای
آمینه میزان نیتروژن آمونیاكي شکمبه را كاهش دهند
( .)Patra et al., 2006نتایج تحقیقات دیگر نیز نشان
داده است ،اسانسها با كاهش جمعیت باكتریها و
تکیاختههای تولیدكنندة آمونیاک شکمبه به میزان
فراوان سبب كاهش نیتروژن آمونیاكي مایع شکمبه
ميشوند ( .)Wallace, 2004تولید آمونیاک در شکمبه
به دلیل فعالیت باكتریهای پروتئینشکن
1
(پروتئولیتیک) و باكتریهای تولیدكنندة آمونیاک باال
است ( .)McIntosh et al., 2003كمتر از 0/01
جمعیت باكتریایي شکمبه را باكتریهای تولیدكنندة
)1. Hyper Producing Ammonia (HPA
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آمونیاک باال تشکیل ميدهند ،اما آنها فعالیت
آمینزدایي شدیدی دارند (.)Russell et al., 1988
حضور تركیبهای ثانویه زیره و رازیانه در محیط
تخمیر احتمال دارد از راه كاهش فعالیت آنزیم اورهآز
( ،)Hussain & Cheeke, 1995یا بهواسطۀ كاهش
باكتریهای تولیدكنندة آمونیاک باال ( McIntosh et
 )al., 2003سبب كاهش نیتروژن آمونیاكي شده باشد.
هرچند نشان داده شده است ،تأثیر اسانسها و
تركیبهای فعال آنها بر میزان آمونیاک شکمبه به
جیرة پایه و  pHمحیط كشت بستگي دارد ( Cardozo
 .)et al., 2005نتایج همساني مبني بر كاهش غلظت
نیتروژن آمونیاكي شکمبه با استفاده از اسانس نعناع و
اكالیپتوس گزارش شده است ( ;Agarwal et al., 2009
 .)Mirzaei et al., 2014هرچند )2007( Yang et al.
در نتایج بررسيهای خود نشان دادند كه افزودن روغن
سیر یا موننسین به جیرة گاوهای شیرده تأثیر
معنيداری بر غلظت نیتروژن آمونیاكي مایع شکمبه
ندارد.
كمترین میزان  pHشکمبه در جیرة مکمل شده
با مخلوط رازیانه و زیره (به نسبت  75به  25به دست
آمد ،درحاليكه بیشترین میزان گاز تولیدی در جیرة
مکمل شده با رازیانه و زیره (به نسبت یکسان) همراه
با مخمر مشاهده شد كه احتمال دارد به دالیلي غیر از
گاز تولیدی مربوط باشد.
قابلیت هضم دو مرحلهای مواد مغذی

قابلیت هضم ظاهری مادة خشک ،مادة آلي ،الیاف
نامحلول در شویندة خنثي ( )NDFو الیاف نامحلول در
شویندة اسیدی ( )ADFتحت تأثیر مخلوط
ریزجانداران شکمبه قرار نگرفت (جدول 4؛ .)P<0/05
بنا بر این نتایج ،در بررسي افزودن اسانس آویشن
به جیرة غذایي گوسفندان تغذیهشده با جیرة حاوی20
درصد علوفه و  80درصد كنسانتره ( 1/3میليلیتر به
ازای هر رأس در روز) تأثیری بر قابلیت هضم مواد
مغذی نداشت ( .)Jahani Azizabadi, 2014در نتایج
برخي بررسيها تأثیر مثبت اسانسهای گیاهي بر
قابلیت هضم مواد مغذی در كل دستگاه گوارش
گزارش شده است ( ،)Klevenhusen et al., 2011اما

درخشاننیا و همکاران :تأثیر پودر دانههای رازیانه ( )Foeniculum vulgareو زیره ( )Carum carviو ...
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برخي دیگر گویای تأثیر نداشتن آنها بوده است
( .)Santos et al., 2010نتایج تحقیقات مختلف
()Benchar et al., 2007; Cardozo et al., 2005
نشان ميدهد ،تأثیر اسانسهای گیاهي بر قابلیت هضم
جیره احتمال دارد وابسته به سطح اسانس و نوع جیرة
مصرفي است .اختالفهای موجود میان نتایج این
بررسي و بررسيهای دیگر ممکن است مربوط به
تفاوت در دُز مصرفي و تركیب شیمیایي اسانس مورد
استفاده ،تركیب جیرة پایه و شرایط انجام آزمایش
(درونتني یا آزمایشگاهي) و یا طول دورة آزمایش
باشد.
فعالیت آنزیمی

تأثیر افزودنيهای جیرهای مختلف بر فعالیت آنزیمهای

تجزیهكننده در محیط آبکي یا هیدرولیتیک (واحد در
دقیقه در میليلیتر مایع شکمبه) مخلوط ریزجانداران
شکمبۀ گوسفند در جدول  5ارائه شده است .فعالیت
آنزیمهای تجزیهكنندة كاغذ صافي تفاوت معنيداری
( )P>0/05بین جیرههای مختلف نشان داد و در تیمار
حاوی مخمر همراه با پودر دانۀ رازیانه و زیره (نسبت 1
به  )1بهطور معنيداری باالتر از دیگر تیمارهای
آزمایشي بود ( .)P>0/05بیشترین و كمترین میزان
فعالیت آنزیمي آلفا-آمیالز به ترتیب در تیمار حاوی
پودر رازیانه و زیره (به نسبت  1به  )1و تیمار شاهد
مشاهده شد ( .)P>0/05فعالیت دیگر آنزیمهای
تجزیهكنندة لیفها شامل كربوكسي متیل سلوالز و
میکروكریستالین سلوالز (آویسالز) تحت تأثیر
جیرههای آزمایشي قرار نگرفت (.)P<0/05

جدول  .4تأثیر افزودنيهای جیرهای مختلف بر قابلیت هضم دو مرحلهای آزمایشگاهي مواد مغذی جیرههای آزمایشي توسط
مخلوط ریزجانداران شکمبۀ گوسفند
Table 4. Effect of different feed additives on two-stage nutrient digestibility of experimental diets using ruminal
microorganisms of sheep
ADF4
47.1
46.0
47.1
49.7
48.7
48.1
43.3
10.3
0.91

Nutrient digestibility
OM2
NDF3
78.7
51.7
78.6
54.5
78.8
50.2
79.6
54.5
79.0
54.9
78.8
50.2
78.6
52.1
1.04
8.84
0.15
0.96

DM1
79.2
80.0
81
84.4
88.2
82.7
77.5
4.09
0.50

Treatments
Control diet
)Control + fennel (F) and cumin (C) (75 to 25 ratio
)Control + F and C (1 to 1 ratio
)Control + yeast + F and C (75 to 25 ratio
)Control + yeast + F and C (1 to 1 ratio
)Control + yeast (5 g/kg dry matter
)Control + monensin (30 mg/kg dry matter
SEM5
P-value6

 .1مادة خشک .2 ،مادة آلي .3 ،الیاف نامحلول در شویندة خنثي .4 ،الیاف نامحلول در شویندة اسیدی .5 ،خطای استاندارد میانگینها .6 ،احتمال معنيداری،
حرفهای غیر همسان در هر ستون نشاندهندة اختالف معنيدار در سطح  5درصد است (.)P > 0/05
1. Dry matter; 2. Organic matter; 3. Neutral detergent fibre; 4. Acid detergent fibre; 5. Standard error of means; 6. Means within a column with
different superscript letters are different (P<0.05).

جدول  .5تأثیر افزودنيهای جیرهای مختلف بر فعالیت آنزیمهای تجزیهكننده در محیط آبکي (واحد در دقیقه در میليلیتر مایع
شکمبه) جیرههای آزمایشي توسط مخلوط ریزجانداران شکمبۀ گوسفند
Table 5. Effect of different feed additives on the activity of hydrolytic enzymes (units per minute in ml of ruminal
fluid) of experimental diets using mixed ruminal microorganisms of sheep
Alpha amylase
5.48b
7.69ab
10.33a
8.59a
9.94a
8.96a
8.96a
0.79
0.01

FPD3 activity
0.733bc
0.813abc
1.052a
0.806abc
0.944ab
0.891ab
0.635c
0.075
0.03

MCCase2
4.363
4.033
4.363
4.178
5.0
4.085
4.411
0.25
0.2

CMCase1
2.13
1.90
2.22
1.46
2.05
1.53
1.79
0.23
0.2

Treatments
Control diet
)Control + fennel (F) and cumin (C) (75 to 25 ratio
)Control + F and C (1 to 1 ratio
)Control + yeast + F and C (75 to 25 ratio
)Control + yeast + F and C (1 to 1 ratio
)Control + yeast (5 g/kg dry matter
)Control + monensin (30 mg/kg dry matter
SEM4
P-value5

 .1كربوكسي متیل سلوالز .2 ،میکروكریستالین سلوالز .3 ،فعالیت تجزیه كاغذ صافي .4 ،خطای استاندارد میانگینها .5 ،احتمال معنيداری ،حرفهای غیر
همسان در هر ستون نشاندهندة اختالف معنيدار در سطح  5درصد است (.)P>0/05
1. Carboxymethyl cellulose; 2. Microcrystalline cellulase; 3. Filter paper-degrading activity; 4. Standard error of means; 5. Means within a column
with different superscript letters are different (P<0.05).
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فعالیت آنزیمهای میکروبي انعکاس كیفي از
میکروبهای دخیل در هضم خوراک بوده و این مجموعۀ
میکروبي شکمبۀ شامل آنزیمهایي است كه بهصورت
همکوش عمل ميكنند ( .)Russel, 2002بهمنظور
بررسي فعالیت میکروبي شکمبه ،تعیین وضعیت
آنزیمهای تجزیهكننده در محیط آبکي در این محیط
یکي از فراسنجههای با اهمیت به شمار ميرود ،زیرا این
آنزیمها نشاندهندة میزان حضور میکروبهای
تجزیهكنندة الیاف هستند ( .)Silva et al., 1987تجزیۀ
مؤثر خوراک در شکمبه نیازمند وجود مجموعۀ كاملي از
آنزیمهای مختلف است و این امر اهمیت شناخت فعالیت
آنزیمي در شکمبه دام را نشان ميدهد ( Selinger et al.,
 .)1996در این بررسي افزایش فعالیت تجزیۀ كاغذ صافي
در جیرة مکملشده با مخمر و مخلوط رازیانه و زیره (به
نسبت  1به  )1بنا بر نتایج به دست آمده درزمینۀ كل گاز
تولیدی (جدول  )2در تیمار یادشده است كه نشاندهندة
تخمیر مطلوب میکروبي است .در تحقیقات مختلفي تأثیر
ضد پروتئینشکن اسانسهای گیاهي در شکمبه نشان
داده شده است ( Patra et al., 2006; Newbold et al.,
 .)2004در این بررسي با اینکه فعالیت پروتئاز شکمبه
تعیین نشد ،اما افزایش فعالیت آلفا آمیالز شکمبهای در
تیمار حاوی رازیانه و زیره (به نسبت  1به  )1همراه با
مخمر ،احتمال دارد باعث كاهش رشد میکروبهای
پروتئینشکن و افزایش رقابت میکروبهای تجزیهكنندة
آمیلو (آمیلولیتیک) برای رشد و تافزونش شده باشد.
فعالیت آنزیمي شکمبه شامل آنزیمهای تجزیهكنندة
بسپار (پلیمر)های دیوارة یاختهای (سلوالزها ،زایالنازها،
بتاگلوكانازها ،پکتینازها) ،آمیالزها ،پروتئازها ،فیتازها و
آنزیمهای تجزیهكنندة سموم گیاهي است ( Selinger et
 .)al., 1996با مورد آزمون قرار دادن فعالیت آنزیمي در
بخشهای مختلف شیرابۀ شکمبه گاومیش مورا 1اذعان
كردند كه حدود  8-15 ،80-92و 1-4درصد كل فعالیت
آنزیمي شکمبه به ترتیب در بخش جامد ،درون یاختهای
و برون یاختهای مشاهده شد (.)Agarwal et al., 2000
هرچند ،در این بررسي فعالیت آنزیمي تنها در بخش
جامد مایع شکمبه اندازهگیری شد .مشخص شده است
كه شمار بیشتر میکروبهای وابسته به بخش جامد سبب
1. Murrah
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افزایش فعالیت آنزیمهای فیبرولیتیک كه بهطور عمده در
تجزیۀ مواد لیفي دخیل هستند ميشوند ( Raghuvansi
.)et al., 2007; Cheng & McAllister, 1997
جمعیت تکیاختگان

تأثیر افزودنيهای جیرهای مختلف بر جمعیت
تکیاختگان (جدول  )6نشان ميدهد كه افزودنيهای
جیرهای سبب كاهش كل جمعیت تکیاختگان شدند ،و
بیشترین و كمترین میزان جمعیت تکیاختگان به ترتیب
در تیمار جیرة شاهد و تیمار جیرة مکمل شده با رازیانه و
زیره (به نسبت  1به  )1همراه با مخمر بود (.)P=0/08
از زیر خانوادههای تکیاختگان ،جمعیت دیپلودینیا
نیز تحت تأثیر تیمارهای آزمایش قرار گرفت و بیشترین و
كمترین میزان آن به ترتیب در تیمار شاهد و تیمار حاوی
رازیانه و زیره همراه با مخمر مشاهده شد (.)P≥0/05
جمعیت دیگر زیر خانوادههای تکیاختگان شامل
انتودینینه ،افریواسکلوسینه ،ایزوتریشیا و داسیتریشیا
تحت تأثیر تیمارهای آزمایشي قرار نگرفت (.)P<0/05
بنابر نتایج این تحقیق ،خاصیت ضد میکروبي اسانسهای
گیاهي علیه دامنۀ گستردهای از ریزجانداران از جمله
تکیاختگاني شکمبه به اثبات رسیده است ( Benchaar
 .)et al., 2003از آنجایي كه مادة مؤثرة رازیانه از نوع
اسانسي است كه بیشترین تركیبهای آن را آنتول،
فنچون و استراگول تشکیل ميدهند و دانۀ زیره نیز
حاوی  2-5درصد اسانسي است كه قسمت اعظم
تركیبهای مؤثر آن از پاراسیمول ،آلفا و بتا پنین،
كومیک الکل ،كومین آلدئید ،آلفا و بتافالندرن ،یوژنول،
آلفاترپینئول و میرسن تشکیل ميشود (Hagher Al-
 ،)Sadat et al., 2010بهاحتمال این تركیبها از طریق
ایجاد پیوند با استرول غشای یاختهای تکیاختگان سبب
تغییر نفوذپذیری یاخته شده كه در نهایت باعث تجزیۀ
یاختهای تکیاختگان شده است ( Benchaar et al.,
 .)2008نتایج همساني نیز توسط )2009( Agarwal et al.
گزارش شده است .گرچه برخالف نتایج این تحقیق،
استفاده از تركیبي از چند اسانس گیاهي در برخي از
پژوهشها ( Newbold et al., 2004; McIntosh et al.,
 )2003تأثیر كاهشي بر جمعیت تکیاختگان نداشته
است.

... ) وCarum carvi( ) و زیرهFoeniculum vulgare(  تأثیر پودر دانههای رازیانه:درخشاننیا و همکاران
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)×105 /ml(  تأثیر افزودنيهای جیرهای مختلف بر جمعیت تکیاختگان.6 جدول
Table 6. Effects of different feed additives on protozoan population (×105/ml)
Treatments
Control diet
Control + fennel (F) and cumin (C) (75 to 25 ratio)
Control + F and C (1 to 1 ratio)
Control + yeast + F and C (75 to 25 ratio)
Control + yeast + F and C (1 to 1 ratio)
Control + yeast (5 g/kg dry matter)
Control + monensin (30 mg/kg dry matter)
SEM1
P-value2

Protozoa population
Total Isotricha Dasytricha Entodiniinae Diplodiniinae Ophrioscolecinae
2.4a
0.53
0.58
1.68
0.82a
0.96
1.68ab
0.34
0.38
1.34
0.58b
0.67
ab
b
1.82
0.34
0.38
1.4
0.58
0.72
1.44ab
0.38
0.34
1.06
0.43b
0.53
1.2b
0.24
0.38
0.96
0.43b
0.58
ab
b
1.92
0.34
0.48
1.49
0.67
0.82
2.06a
0.38
0.48
1.54
0.72a
0.91
1.48
0.97
1.16
1.81
0.87
1.13
0.08
0.86
0.11
0.47
0.05
0.28

.)P > 0/05(  درصد است5  حرفهای غیر همسان در هر ستون نشاندهندة اختالف معنيدار در سطح، احتمال معنيداری-2 ، خطای استاندارد میانگینها.1
1. Standard error of means; 2. Means within a column with different superscript letters are different (P<0.05).

،آزمایشگاهي جایگزین مناسبي برای موننسین است
كه با تعدیل كردن شرایط تخمیر شکمبهای سبب
.افزایش تولید گاز و تجزیهپذیری مواد مغذی شد
بههرحال انجام بررسيهای بیشتر بهویژه روی دامهای
.پرواری برای تأیید نتایج این تحقیق ضرورت دارد
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