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Background and objectives:  Despite the central importance of ruminants 

in providing human nutritional requirements, their relatively low 

production efficiency often leads to increased production costs and pollutes 

the environment. In this connection, using supplements and feed additives 

have been considered efficient strategies for improving the efficiency of 

livestock production. The plant-based feed additives, including essential 

oils and plant extracts, are the products that improve the efficiency of 

ruminant production by ameliorating the rumen digestion and fermentation. 
On the other hand, using the supplements, such as different fat sources as 

the energetic supplement in animal diets has had several positive impacts 

such as reducing ruminal acidosis, reducing methane production and 

consequently declining environmental pollution, and improving feed 

energy efficiency and the performance of animals. Regarding the growing 

importance of high-quality products and special interest of consumers for 

the safety and quality of animal products in recent years, the feed additives 

of natural and green origin have been of great interest for animal 

nutritionists in recent decades. In this context, the current research aimed at 

investigating in vitro the savory essential oil effects on rumen fermentation, 

microbial protein synthesis, and protozoal population in two diets 

supplemented with fish and soybean oils. 
Materials and methods: The essential oil was extracted by steam distillation 

using a Clevenger apparatus, and subsequently analyzed qualitatively and 

quantitatively by Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS). The 

effects of essential oil  on fermentation parameters were tested in vitro at 0, 

150, 300, 450, and 600 mg/L in two diets supplemented with fish and 

soybean oils incubated for 24 hours. 

Results: None of the rumen fermentation parameters was affected by the 

diet type. The gas produced over 24 h of incubation, in vitro true dry matter 

and organic matter degradability decreased linearly with increasing doses 

of the essential oil (P<0.01) in both experimental diets. However, the 

partitioning factor as well as the microbial protein, and the efficiency of 
microbial protein synthesis increased none-linearly (linearly and 

quadratically) and linearly, respectively, with the essential oil dosage (P< 

0.01). The ruminal ammonia concentration decreased none-linearly with 

the essential oil dosage (P<0.01). Total protozoa numbers as well as most 

of the rumen common protozoal genera were reduced by increasing doses 

of the essential oil (P<0.01). Total concentration of volatile fatty acids 
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(VFA) increased at the doses up to 450 and 300 mg/L of the essential oil in 

the fish oil and soybean oil containing diets, respectively (P<0.05), and 
decreased thereafter at higher doses. The acetate molar proportions 

decreased none-linearly and that of propionate increased quadratically in 

both diets with essential oil dosage (P< 0.05).   

Conclusion: Generally, the findings indicated that using the savory 

essential oil, especially at low and medium doses, improved rumen 

fermentation through enhancing microbial protein synthesis, reducing 

ammonia and protozoa population, and increasing TVFA. Hence, the 

above-mentioned doses of this essential oil can improve rumen 

fermentation thereby enhancing the farm animals' productivity. However, 

the savory essential oil seems to have a negative impact on some rumen 

microorganisms at 450 mg/L and higher doses. 
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تولید  کاراییازهای غذایی انسان، اهمیت استراتژیک نشخوارکنندگان در تأمین نی باوجود :هدف و سابقه

در  گردد.می یطیمحستیزهای های تولید و ایجاد آلودگیهزینه ها اغلب منجر به افزایشپایین آن نسبت

 کارایی بهبود در جهت مؤثر راهکارهای از جمله خوراکی هایها و افزودنیمکمل از ستفادهاین راستا، ا

ها از اسانسی و عصاره هایروغن همچون گیاهی منشأ با خوراکی یهاافزودنی است. هادام عملکرد تولید

 و هضر  عملکررد بهبود واسطهبه نشخوارکنندگان، تولید کارایی بهبود موجب که هستند ترکیباتی جمله

 جیره در انرژتیک مکمل عنوانبه چربی مختلف منابع از دیگر، استفاده طرف گردند. ازمی شکمبه تخمیر

 و به تبع آن کاهش متان تولید کاهش شکمبه، اسیدوز کاهش عملکرد، افزایش همچون مثبتی اثرات ها،دام

 اهمیرت بره توجره برا اسرت. داشرته دنبال به را خوراک انرژی وریبهره بهبود و یطیمحستیز آلودگی

 کیفیرت و سرلامتی هایشراخ  بره کننردگانمصرف ویژه توجه وی محصولات تولید کیفیت روزافزون

 موردتوجره اخیرر هرایدهره سربز در و طبیعی منشأ با هایافزودنی اخیر، هایدهه در دامی هایفرآورده

 مررزه اسانسی روغن اثرات بررسی قرار گرفت. در این راستا، هدف از مطالعه حاضر دام تغذیه محققین

 دو در شرکمبه پروتروزآی جمعیرت و میکروبی پروتئین سنتز شکمبه، تخمیر هایشاخ  بر خوزستانی

 سویا بود. ماهی و روغن حاوی جیره

 از استفاده با و بخار آب با تقطیر روش به خوزستانی مرزه اسانسی روغن در این تحقیق :هاروش و مواد

گاز کروماتوگراف کوپل شده با طیف از  استفاده با آن شیمیایی ترکیب گردید و استخراج کلونجر دستگاه

 و 053 ،333 ،153 ،3 دوزهای درخوزستانی  مرزه اسانسی غنرو در این آزمایش، .شد تعیینسنج جرمی 

 از اسرتفاده آزمایشرگاهی برا شررای  سرویا در و مراهی روغن حاوی جیره دو در لیتر بر گرممیلی 033

 قررار آزمرایش ای مروردشکمبه تخمیر هایشاخ  بررسی اثرات آن بر منظوربهساعته  20 انکوباسیون

 .گرفت

بعرد از  دشدهیتول های تخمیر تحت تأثیر نوع جیره قرار نگرفت. حج  گازفراسنجه از کدامچیه :هایافته

با افزایش دوز اسانس در هر دو جیره  پذیری آزمایشگاهی ماده خشک و ماده آلیساعت، میزان تجزیه 20

یکروبری، برا افرزایش دوز مو پرروتئین  تفکیک ، فاکتورحالنیباا. (P<31/3)طور خطی کاهش یافت به

صرورت خطری افرزایش خطی )خطی و درجه دو( و کارایی سنتز پروتئین میکروبی بهطور غیرانس بهاس
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صورت غیرخطی موازات افزایش دوز اسانس، بهای بههمچنین، غلظت آمونیاک شکمبه .(P<31/3)یافت 

زایش ها در هر دو جیره با افکل پروتوزوآ و همچنین جمعیت اغلب جنس تعداد. (P<31/3)کاهش یافت 

مراهی ترا  روغرن حاوی جیره در فرار چرب اسیدهای کل (. غلظتP<35/3)دوز اسانس کاهش یافت 

گرم بر لیتر اسانس افزایش و میلی 333سویا تا سطح  روغن حاوی و در جیره گرم بر لیترمیلی 053سطح 

غلظت استات موازات افزایش دوز اسانس نسبت (. در هر دو جیره، بهP<35/3بعد از آن کاهش یافت )

 (.P<35/3صورت تابع درجه دو افزایش یافت )خطی کاهش و نسبت پروپیونات بهصورت غیربه

خصوص در دوزهای ها نشان داد که استفاده از روغن اسانسی مرزه بهیافته این مجموع، در :گیرینتیجه

پروتروزوآیی و  واسطه بهبود سرنتز پرروتئین میکروبری، کراهش آمونیراک و جمعیرتپایین و متوس  به

طور افزایش غلظت اسیدهای چرب فرار، موجب بهبود تخمیر شکمبه گردید. لذا استفاده از سطوح همین

تواند ضمن بهبود کارایی تخمیر شکمبه موجب ارتقاء سطح ها میمذکور این روغن اسانسی در جیره دام

رم بر لیتر و بالاتر روغن اسانسی مرزه گمیلی 053رسد دوزهای به نظر می گردد. با این حال، هادامتولید 

 میکروبی باشد. یهاتیجمعدارای اثرات منفی بر برخی از 
 

برر  یمررزه خوزسرتان یاثررات سرطوح مختلرف روغرن اسانسر(. 1031) .پ ی،زمران.، ح ی،عربریعل .،م ،یملک .،م.م پورگل بته،: استناد
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 مقدمه
افرزون جمعیرت در بسریاری از بره رشرد روزنظر  

غرذایی آن افرزایش نیازهرای  تبعبرهکشورهای دنیا و 

 جملرره از هررادامجوامررع انسررانی و همچنررین نقررش 

 خصروصبهای غذایی نیازه نیتأمنشخوارکنندگان در 

، لزوم توجه ویرژه بره افرزایش هاآننیازهای پروتئینی 

، Minson) کرده است چنداندورا  هادامتولید در این 

 لیبه دل هانهاده، محدودیت در تأمین حالنیباا. (122۸

امکان افرزایش  ،هایسالخشکتخریب منابع طبیعی و 

وده و را با چالش مواجه نمر یپروردامتولید در بخش 

تنهررا راهکررار  عنوانبررهتولیررد وری بهرررهلررذا افررزایش 

افزایش پایدار تولید در این بخش مطرح است. در این 

 ی خروراکیهرایافزودنرو  هرامکملراستا، استفاده از 

تولیرد  ییکراراراهکارهای مؤثر بررای بهبرود  ازجمله

اسرتفاده از . (2321و همکراران،  Honan) است هادام

مکمل انرژتیک در مقادیر  عنوانبهی منابع مختلف چرب

، هرادامدرصد( در جیره  5)حداکثر حدود  شدههیتوص

اثرات مثبتی همچون تأمین مناسب نیازهای انررژی در 

 و افررزایش عملکرررد تولیررد شرریر یرردپررر تولی هررادام

(AbuGhazaleh  ،2332همکرررراران.، Donovan  و

 ،(2312و همکررراران،  Alizadeh.،2333همکررراران، 

 مغرذی مرواد شرکمبه، بهبرود جرذبوز یداسر کاهش

، کرراهش تولیررد مترران و آلررودگی چربرری در محلررول

بره را  وری انرژی خروراکی و بهبود بهرهطیمحستیز

. (2330و همکرراران،  Manso) داشررته اسررت دنبررال

وری بهررهدر بهبرود  راشرباعیغی هرایچربرهمچنین، 

 نیز نقرش دارد هادامو تقویت سیست  ایمنی  مثلدیتول

(Gardinal  ،؛231۷و همکررررررررراران Gardinal  و

 یشافرزا برعلاوه  هایچرببرخی از . (231۷همکاران، 

ی هرافرآوردهمحصولات و  تیفیبهبود کموجب تولید، 

شردت هی اخیرر برهادهرهکره در  گردنردمیدامی نیز 

 اسرررت قرارگرفتررره کنندگانمصررررف موردتوجررره

(Bodkowski  ،2323و همکرراران). ،در ایررن راسررتا 

ی گیاهی همچون روغن سویا با محتوی بالای هاوغنر

و روغررن مرراهی بررا محترروی بالررای  لینولئیررکاسررید 

 و 1اسرید ایکوزاپنتانوئیرک ،3 امگرا چررب اسریدهای

و همکراران،  Shingfield) 2دوکوزاهگزانوئیرک اسرید

 زیسرت فعرال موجب افزایش غلظت ترکیبات (2333

در  3و امگررا  3ی چرررب مررزدوجدهایاسررهمچررون 

مثبتی بر سرلامتی  که اثرات شودیمی دامی هاوردهفرآ

های قلبی عروقی و چاقی خطر بیماریانسان داشته و 

و همکرررراران،  Santos) دهرررردیمرررررا کرررراهش 

231۸،.Shokryazdan  ،231۸و همکاران). 

 جملره ازی خروراکی نیرز هایافزودندیگر،  از طرف 

 هرادامتولیرد  ییکراراکه موجرب بهبرود  ترکیباتی هستند

بهبرود عملکررد  واسطهبه عمدتاً ،نشخوارکنندگان ازجمله

و همکراران،  Honan) گردنردیمهض  و تخمیر شکمبه 

2321،. Torres  ،؛2323و همکررررررراران Wanapat  و

اشراره  قبلراًکه  طورهمان، وجود نیا با(. 2313همکاران، 

کیفیرت محصرولات و  افزون روزشد، با توجه به اهمیت 

ی سرلامتی و هاشراخ نردگان بره کنیژه مصرفوتوجه 

ی هرایافزودنی اخیر، هادههی دامی در هافرآوردهکیفیت 

 موردتوجرره ی اخیررهاسررالطبیعرری و سربز در  منشرأبرا 

و همکراران،  Benchaar) اندقرارگرفتهمحققین تغذیه دام 

233۷،.Zhou  ،در ایرررن رابطررره،  (.2323و همکررراران

 جملره ازاهی گیر منشرأی اسانسی با هاروغن و هاعصاره

برا  خصروصبه، هراآنکه استفاده از  اندبوده هایییافزودن

محررک رشرد در  هرایبیوتیکیآنتممنوعیت اسرتفاده از 

طور بررهی گذشررته هادهررهطرری  بسرریاری از کشررورها

 یجرهنت دراصرلاح تخمیرر شرکمبه و  هدف با یاگسترده

و همچنرین ارتقراء کیفیرت  هرادامبهبود عملکررد تولیرد 

 Kahvand) انردگرفته قرار موردمطالعهی دامی هافرآورده

مررزه (. 2321و همکراران،  Kholif .،231۷و همکاران، 

تیرره  به متعلق گیاهی معطر یهاگونه از یکی 0خوزستانی

 شرمال یژهوبره زاگرس، ارتفاعات بومی که است نعنائیان

                                                             
1. Eicosapentaenoic acid (EPA) 

2. Docosahexaenoic acid (DHA) 

3. Conjugated linoleic acid (CLA) 

4. Savory (Satureja khuzistanica) (SK) 
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عنوان عمردتاً بره و در ایرن منطقره بروده خوزستان استان

 Abbasi) گیرردقرار می مورداستفادهغذاها در دهنده طع 

نشان داده اسرت  شدهانجام تحقیقات(. 231۸و همکاران، 

 %5/0 ترا) اسرتی روغن اسانسی بالایی حاوکه این گیاه 

 دهندهیلتشرکاصرلی  جرزء کرارواکرول که( ماده خشک

و  Abbasi) شررودیمررروغررن اسانسرری آن محسرروب 

(.  2332، همکراران و  AbuGhazaleh؛231۸همکاران، 

با توجه به محتوی بالرای کرارواکرول برا خاصریت آنتری 

، Deansو  Dorman ؛Burt ،2330) باکتریرررال قررروی

-در روغن اسانسی مرزه خوزستانی، به نظرر مری (2333

این گیاه پتانسیل بالایی جهت اصلاح تخمیر  اسانسرسد 

اطلاعاتی در این زمینره در منرابع  ،حالنیا باشکمبه دارد، 

بخشری از یرک  عنوانبرهآزمرایش حاضرر  .داردوجود ن

کلی بررسی اثرات ترکیبات ثانویره  هدف باتحقیق جامع 

ی هرادامگیاه مرزه خوزستانی بر عملکرد و کیفیرت شریر 

ی حراوی روغرن مراهی و هابا جیره شدههیتغذ یامزرعه

ی هرافرآورده یسرازیغنرسویا )با هدف بررسی امکران 

در  دشرردهیتولعرال دامری برا اسریدهای چرررب زیسرت ف

گیاهی( بود که در مرحلره اول،  یهاروغنشکمبه با منشأ 

 یموردبررسراثرات روغن اسانسی آن بر تخمیر شرکمبه 

. لذا هدف از تحقیق حاضرر، بررسری اثررات گرفت قرار

سطوح مختلرف روغرن اسانسری مررزه خوزسرتانی برر 

 و میکروبررری تخمیرررر، سررنتز پرررروتئین یهافراسررنجه

وآیی در دو جیره حاوی روغن سرویا پرتوز یهاتیجمع

و روغن ماهی و همچنین مطالعه اثرات متقابل بین روغن 

 زیرگرآببا توجه به ماهیت  مذکور یهاروغناسانسی و 

گیرراهی( بررر  یهرراروغنهررر دو )روغررن اسانسرری و 

 آزمایشگاهی بود. شرای  پارامترهای یاد شده در

 
 هاروشمواد و 

در  1033ترا  1322هرای تحقیق حاضر طی سرال 

مزرعرره تحقیقرراتی و آزمایشررگاه تغذیرره دام دانشررگاه 

 بوعلی سینا انجام گرفت.

تعیین  و گیاهی مرزه خوزستانی، استخراج یهانمونه

 گااز باا اساتفاده از اسانسی شیمیایی روغن ترکیب

 :1جرمای ساج فیط باا شاده کوپل کروماتوگرافی

 اوایرل مرحلرهدر گیاهی مررزه خوزسرتانی  یهانمونه

 ارتفاعات در منطقهاز چندین  ماهیبهشتدر ارد گلدهی

 مخلرو  باه  و سپس شدهیآورجمع خوزستان استان

آید. سپس نمونره  به دستتا یک نمونه معرف  گردید

 خشرک یهسرامعرف تا رسیدن به یک وزن ثابرت در 

 هاییسرهکگردید و برای استخراج روغن اسانسری در 

مررزه  غن اسانسیرو نگهداری شد. بسته درپلاستیکی 

و با استفاده از  آب بخاربه روش تقطیر با  2خوزستانی

و در  روغررن حاصررله و اسررتخراج کلررونجر دسررتگاه

زمران  تا گرادیسانت درجه 0 دمای رنگی و در هاییال

نگهرداری گردیرد. ترکیرب  شریمیایی آن آنالیز ترکیب

با اسرتفاده از  شیمیایی روغن اسانسی مرزه خوزستانی

گررازی مجهررز برره یررک  یکرومرراتوگراف یررک دسررتگاه

 متر 33) 0ییموستون  و یک 3یجرم انتخابی آشکارساز

 (میکرون 25/3=  فیل  ضخامت ،متریلیم 22/3×  متر

 توسرر  شرردهدادهمطررابق بررا دسررتورالعمل توضرریح 

Kahvand  وMalecky (231۷) .تعیین شد 

 دوزهرایدر تحقیق حاضرر : هاتیمارها و انکوباسیون

شرامل سرطح سی مرزه خوزستانی روغن اسانمختلف 

 گرم بر لیتررمیلی 153 و سطوح شاهد( عنوانبهصفر )

)دوزهرای  گرم بر لیتررمیلی 033 و 333، )دوز پایین(

 عنوانبره)دوز بالرا(  ترریبر ل گرمیلیم 033و  متوس (

درصد  2 جیره مکمل شده بافاکتور اول و نوع جیره )

 (0و روغرن مراهی 5جیرره روغرن سرویاماده خشرک 

های انکوباسیون فاکتور دوم در نظر گرفته شد. عنوانبه

تکرار برای هر سطح تیماری و طی دو  0ساعته در  20

                                                             
1. Gas Chromatography–Mass Spectrometry 

(GC-MS) 

2. Satureja khuzistanica essential oil (SKEO) 

3. GC-MS, Shimadzu 2010 Plus, Japan, Kyoto 

4. BP-5 column 

5. Soybean oil diet (SOD) 

6. Fish oil diet (FOD) 
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هرای مرحلره اول، مرحله انجام گرفت. در انکوباسیون

ی سوبسررترا، ریپررذهیتجزسرراعته،  20تولیررد گرراز 

میکروبی تعیین گردیرد  ینو پروتئی تخمیر هاشاخ 

برر  یمارهراتحلره دوم اثررات های مرو در انکوباسیون

قررار گرفرت.  یموردبررسرپروتروزوآیی  هاییتجمع

 .ها در دو روز مختلف تکرار گردیدهمه انکوباسیون

 آزمون تولید گراز مطرابق برا روش :گاز یدتول آزمون

Menke  وSteingass (12۷۷) انجررام شررد. در ایررن 

بالغ نژاد مهربان  قوچ رأس سه از یش مایع شکمبهآزما

فیسرررتولای  دارای (بررردن وزن کیلررروگرم 5/0±53)

در یرک جایگراه  هراقوچ .شرد یآورجمرعی اشکمبه

با  روز در بار دو استاندارد و بهداشتی نگهداری شده و

 333 و یونجه گرم ۸33 از متشکل نگهداری یک جیره

 5۷/2 وسرازسروخت قابرل انرژی با محتوی) جو گرم

 کیلوگرم هر ازای به ین خامئوتپر گرم 13۸ و مگا ژول

شرکمبه  عیمرا هاینمونه شدند.می ماده خشک( تغذیه

و تهیره یرک نمونره  بعد از مخلو  شردن شده گرفته

صاف شد  هیبا استفاده از پارچه متقال چهار لا معرف،

منتقل  شگاهیبه آزما یحرارت قیفلاسک عا کی داخلو 

 یدر دمرا کرربن اکسیدیدگاز  انیجر و تحت دیگرد

 شرد. ینگهدار شیتا شروع آزما گرادیسانتدرجه  32

 غرذایی جیرره یرکآزمایش  سوبسترای تخمیر در این

 (.1جدول ) بود یردهیش اوایل در شیردهگاوهای  برای

 

 ماده خشک( اساس برهای آزمایشی )اجزا و ترکیب شیمیائی جیره -1 جدول
Table 1- The Ingredients and chemical composition of experimental diets (DM basis) 

 درصد() یخوراکاجزای 

Ingredients 
 

 های آزمایشیجیره

 Experimental diets 

 جیره حاوی روغن ماهی

FOD 

 جیره حاوی روغن سویا

SOD 

 Alfalfa hay 21 21                                                   علف یونجه

 Corn Silage                                                   12 12 سیلاژ ذرت

 Barley grain                                                  ۷/1۸ ۷/1۸ دانه جو

 Corn grain                                                       10 10 دانه ذرت

 Wheat bran 0/1 0/1                                                  دمسبوس گن

 Soybean, Meal                                             5/10 5/10 کنجاله سویا

 Canola meal 0 0                            ا                  کنجاله کانول

 - Fish oil 2                                                         روغن ماهی

 Soybean oil                                                   - 2 روغن سویا

 Sodium bicarbonate                             0/3 0/3بی کربنات سدی 

 Salt                                                                       5/3 5/3نمک

 premix mineral and Vitamin ۸2/3 ۸2/3       1 و معدنی مکمل ویتامینه

 Calcium Carbonate                                    0۷/3 0۷/3کربنات کلسی 

   Chemical composition                         ترکیب شیمیایی

 Crude protein (%)                              1۸ 1۸)درصد(پروتئین خام 

 NDF(%)                   5/22 5/22 درصد() یخنثالیاف نامحلول در شوینده 

 3انرژی متابولیسمی )مگاکالری در کیلوگرم(

Metabolizable Energy (Mcal/Kg) 
20/13 20/13 

 23) منیزیوم ،/کیلو(گرم 053) کلسی  /کیلوE (12333IU،) نیتامیو کیلو(، /IU لویک 203) D نیامتیو کیلوگرم(، / IU لویک 1353) A حاوی ویتامین .1

گرم/کیلرو(، میلی 15303) کیلو(، روی گرم/میلی 1۸۷) کیلو(، ید گرم/میلی 3۸03) کیلو(، مس گرم/یلیم 113) کیلو(، کبالت /گرم 0) کیلو(، منگنز /گرم

 /کیلو(.گرمیلیم 5323) هنکیلو(، آ گرم/ میلی 52) سلنیوم

1.Contains 1050 KIU of Vitamin A; 260 KIU of Vitamin D3 and 12000 IU of Vitamin E and 450 g Ca, 20 g Mg, 

4g Mn, 110 mg Co,3760 mg Cu, 178 mg I, 15360 mg Zn, 52 mg Se and 5090 mg Fe to Kg. 
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کدام  از هر گرممیلی 533مقدار  برای انکوباسیون،

از سوبستراهای تخمیر )سوبسترای حاوی روغن سویا 

 شرکمبه مرایع لیتریلیم ۷/32به همراه  و روغن ماهی(

نمونره حراوی سرطوح  تریل کرویم 233بافری شده و 

 20 بره مردتروغن اسانسی مرزه خوزستانی مختلف 

 اییشرهش یهاسررن  در هروازییبصورت به ساعت

 Makkar) گردیرد بهتکرار انکو 0در  لیترییلیم 133

 بررا مررایع شررکمبه بررافری شررده(. 1225و همکرراران، 

دو  به یک نسبت به بافر و شکمبه مایع نمودن مخلو 

 (.2جدول شد ) تهیه
 

 

 انکوباسیون برای شده استفادهبافر اجزای  -2جدول 
Table 2- The Ingredients of the incubation buffer 

 اجزای بافر
Ingredients 

 تر/لیتر(لی)میلی
ml/L 

 solutin  minerals-acroM 23۸                                                    1ماکرو معدنی محلول

 solution minerals-icroM  12/3                                   2میکرو معدنی محلول

 solution icarbonate bufferB 23۸                          3کربناتبی بافر محلول

 solution Resazurin 22/1                                                 0رزازورین محلول

 Reducing solution   53                                                                            5احیاکننده محلول

 Distilled water                           ۸/0۸0                                       مقطر آب

 گرم سولفات منیزی  0/3گرم دی پتاسی  هیدروژن فسفات،  2/0گرم دی سدی  هیدروژن فسفات،  ۸/5حاوی -1

1- Contains of 5.7 g Na2HPO4, 6.2 g KH2PO4, 0.6 g MgSO47H2O added up to 1,000 ml with water. 

 مقطر آب لیتر 1 در آهن کلرید گرم۷ کبالت، کلرید گرم 1منگنز، کلرید گرم 13 مس، کلرید گرم 2/13 حاوی -2

2- Contains of 13.2 g CuCl22H2O, 10.0 g MnCl24H2O, 1.0 g CoCl26H2O, 8.0 g FeCl26H2O and made up to 100 
ml with water. 

 لیتر آب مقطر 1گرم کربنات آمونیوم در  0و سدی   کربناتیبگرم  35حاوی  -3

3- Contains of 35 g NaHCO3 and 4 g NH4HCO3 added up to 1,000 ml with water. 

 آب مقطر تریلیلیم 133رزازورین در گرم  5/3 حاوی -0

4- Contains of of 0.5 g resazurin up to 100 ml with water. 

 دی سدی  سولفیدگرم میلی 025نرمال و  1لیتر سود میلی 0لیترآب مقطر، میلی 25 حاوی -5

5- Contains of 95 ml H2O, 4 ml 1 N-NaOH and 625 mg Na2S9H2O 
 

 برافری شرده شکمبه مایع حاوی سرن  تعداد سه

با توجه بره  شد. استفاده بلانک عنوانبه سوبسترا بدون

 یهرازمان، گاز تولیدی در هاسرن محدودیت حج  

 یریگانردازهسراعت بعرد از انکوباسریون  20و  12، 0

حجر  گراز تجمعری محاسربه  پرس از تخلیره،شده و 

گردیررد. در پایرران انکوباسرریون، تمررامی محتویررات 

 در بلافاصرله و شدهمنتقلفالکون  یهالولهبه  هاسرن 

سپس تعرداد  .شود متوقف تخمیر تا شد خنک یخ آب

 0سه نمونه )تکرار( در هرر سرطح تیمراری در دمرای 

 5333رعت دقیقه برا سر 05به مدت  گرادیسانتدرجه 

پرس از  یریرو عیمراسانتریفیوژ شرده و دور در دقیقه 

 0ی هانمونره، 0فیلتراسیون برا کاغرذ صرافی واتمرن 

 25اسید ارتوفسرفریک  لیتریلیم 1لیتری از آن با میلی

درصد مخلو  شده و جهت تعیین محتوی اسریدهای 

نگهرداری  گرادیسانتدرجه  -23چرب فرار در دمای 

 عیمرا ازلیترر یلیم 0با حج   ییهانمونهشد. همچنین 

 نرمرال 2/3 یدکلریدریکاسر مسراوی حجر  برا ییرو

 آنرالیز بررای گرادیسرانت درجه -23 دمای در تثبیت و

باقیمانده هض  نشده سوبسرترا در . شد ذخیره آمونیاک

درجرر   03سرراعت در دمررای  0۷برره مرردت  هالولرره

تعیررین گردیررد.  هرراآنو وزن  شرردهخشک گرادیسررانت

ساعت در محلول  1به مدت  شدهخشکایای سپس بق
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شویندۀ خنثی جوشانده شرده و برا اسرتفاده از پارچره 

میکرومتر( صاف و دوبراره  03)با قطر منافذ  استریپل

 گرادیسرانتدرجر   03سراعت در دمرای  0۷به مدت 

 مراده آزمایشرگاهی پذیریتجزیه میزانو  شده خشک

 ایشگاهیآزم پذیریتجزیه میزانتعیین گردید.  1خشک

تعیین محتوی خاکستر بقایای خشک  بعد از 2آلی ماده

در این آزمرایش،  حاصله از مرحل  قبل برآورد گردید.

( بره گررمیلریمحقیقری ) یهنسبت ماده آلی هض  شد

سرراعت  20( بعررد از تررریلیلریمحجر  گرراز تولیرردی )

و اختلراف  (13) 3فاکتور تفکیرک عنوانبهانکوباسیون 

خشک( بین بقایای هض  نشرده ماده  بر اساسوزنی )

سوبسترا در انتهای انکوباسیون و مقدار باقیمانده بعرد 

 عنوانبررهاز شستشررو در محلررول شررویندۀ خنثرری 

 .(11) نظر گرفته شد در 0میکروبی ۀتودستیز

نمونه )تکرار(  0 از :میکروبی محتوی پروتئین تعیین 

 تعیرین بررای مانردهیباقانکوبه شده، تعداد سه نمونره 

 مطرابق برا روش هانمونره میکروبری پروتئین توایمح

Makkar بررای اسرتفاده گردیرد. (12۷2) و همکاران 

 05 مردت به مغناطیسی همزن در هانمونه منظور، این

 بره چسربیده هراییکروبم ترا شردند داده تکان ثانیه

برررای حررذف  سررپس. جرردا شرروند ذرات خرروراک

 به مدت هانمونهپروتوزوآها و ذرات خوراکی درشت، 

یفیوژ رسررانتدور در دقیقرره  03۷ دقیقرره بررا سرررعت 5

 5 یهانمونه، آمدهدستبهپس از حذف رسوب . شدند

 با سررعت دقیقه 23 به مدت ییرو عیما از لیترییلیم

 دور یریرو عیمرا گردید، سانتریفیوژدر دقیقه  25333

 و شرد شسرته مرک دوگرال برافر با دهباقیمان و ریخته

 دقیقره 23 مردت بهدر دقیقه  25333 در مجدداً سپس

 پلرت و ریختره دور ییرو عیما سپس. شد سانتریفیوژ

                                                             
1. In vitro true dry matter degradability 

(IVTDMD) 

2. In vitro true organic matter degradability 

(IVTOMD) 

3. Partitioning Factor (PF) 

4. Microbial Biomass (MB) 

 نرمرال 25/3سرود  لیتریلیم 15 باقیمانده در میکروبی

 جرروش آب در دقیقرره 13 مرردت برره و گردیرردهحررل 

 دقیقره 33 مردت به هانمونه در مرحله بعد. شد انکوبه

و  شررد سررانتریفیوژدر دقیقرره  25333 بررا سرررعت

جهررت  یرریرو عیمررا از لیترررییلیم 3.5 یهانمونرره

 Lowry روشبر اساس پروتئین میکروبی  یریگاندازه

 گراو سررم آلبرومین از اسرتفاده با (1251) و همکاران

 .گردید استفاده استاندارد عنوانبه

بررای شرمارش پروتروزوآ، یرک : پروتوزوآشمارش 

ساعته تحرت  20های مجموعه جداگانه از انکوباسیون

تکرار  در سهقبلی  ذکرشدهبا شرای   مذکورتیمارهای 

مطرابق برا  پروتوزوآها یی و شمارششناساانجام شد. 

صورت Dehority (2333 )توس   شدهفیتوصروش 

 انکوباسریون، بعرد از اتمرامگرفت. برای این منظرور، 

برردون صرراف کررردن وارد لولرره  هاسرررن محتویررات 

 13ی هانمونرهسرپس  گردید. لیترییلیم 133فالکون 

 فرمرالین لیترریلیم 13 برا هالوله محتوای از لیترییلیم

 مخلرو ( حجمری فرمالدئید درصد 5/1۷) درصد 53

. شدند نگهداری گرادیسانت درجه 13 دمای در و شده

 رن  برلیان سربز قطره دوارش، جهت شناسایی و شم

 لیترریلیم 2 و برلیان سبز گرم از مخلو  دو شدههیته)

بره ( مقطرر آب لیتریلیم 133 گلاسیال در استیک یداس

 اجازه و شده مخلو  کاملاً شد، سپس اضافه هر نمونه

برا  روز بعرد. بمانرد اتاق دمای در شب یک شد تا داد

 پرنج برا 5وآهراشرمارش پروتوز اسلاید یک استفاده از

 .شد انجام تکرار شمارش

آنرالیز  تمامی آزمایشات مربو  به :آنالیزهای شیمیایی

تغذیره دام وابسرته بره  شگاهیآزماشیمیایی خوراک در 

محتوی ماده  انجام گردید. دانشگاه بوعلی سینا همدان

خشک، ماده آلی، پروتئین خام، خاکستر خام و عصاره 

 دانرانرسمی شریمیانجمن  یهاروشاتری مطابق با 

                                                             
5. Hawksley and Sons Limited ،Lancing ،Sussex ،

UK 
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 همچنرین محتروی الیراف .شد یریگاندازه 1کشاورزی

 Van در شرروینده خنثرری مطرابق بررا روش نرامحلول

Soest تعیین شد. غلظت آمونیاک  (1221) و همکاران

-ی محی  کشت برا اسرتفاده از روش فنرلهانمونهدر 

و به کمک دستگاه اسپکتروفوتومتر تعیرین  هیپوکلریت

 . غلظررت( Kang ،12۷3 و Broderick) گردیررد

 بررر اسرراس روش هانمونرره فرررار چرررب اسرریدهای

Ottenstein  وBartley (12۸1) یررک  از اسررتفاده بررا

 ازآشکارسر یک گازی مجهز به یکروماتوگرافدستگاه 

  3یینمررررو سررررتون یررررک و 2یاشررررعلهیررررونش 

 2=  فررریل  ضرررخامت ،مترررریلیم 53/3×  مترررر 53)

 گراز عنوانبره هیدروژن از. شد یریگاندازه (میکرومتر

 اسرتفاده دقیقه در لیتریلیم 33 ثابت نرخ دبی با حامل

 دمرای شرد کره یزیربرنامه یبه صورت نآودمای . شد

 گرادیسرانت هدرجر ۷3 دقیقه در 1 به مدتستون  اولیه

 گرادیسرانت درجه 33نرخ افزایش  با سپس .تنظی  شد

 در و یافرت افزایش گرادیسانت درجه 233 به دقیقه بر

 و تزریرق دمای. شد داشتهنگه دقیقه 5 مدت آن دما به

 گرادیسرانت درجه 203 و 223 در ترتیب به آشکارساز

 .شدند تنظی 

د، تمرامی اشراره شر قبلراًکره  طورهمان: آنالیز آماری

هررا در دو روز مختلررف تکرررار گردیررد و انکوباسرریون

)نوع روغن( در  2در قالب یک طرح فاکتوریل  هاداده

تجزیه  صورتبه( و روغن اسانسی)سطوح مختلف  5

و برا  SAS افرزارنرم MIXEDمرکب به کمرک رویره 

آمراری قررار  لیوتحلهیرتجزاستفاده از مدل زیر مورد 

 گرفت:
Yijkl = µ + Ai + Bj + Ai* Bj + Dk + e(ij)k + Ai×Dk + 

Bj×Dk + Ai×Bj×Dk + Eijkl 

 اثر فاکتور : jB،فاکتور اول: اثر iA: میانگین، µ که در آن

: اثررر خطررای اصررلی ناشرری از تکرارهررای kj(ie( دوم،

                                                             
1. Association of Official Analytical Chemists 

(AOAC,2000) 

2. GC-FID, Shimadzu 2010, Japan, Kyoto 
3. CP-Wax 58 FFAP CB 

: خطرررای lijke و : اثرررر روزkDدر روز،  شررردهمرتب

و  فاکتور اول و دوم هاآنکه در بین  باشندیمباقیمانده 

بقیره ثابرت و بعنروان اثررات  هراآنبرین اثرات متقابل 

عوامل تصرادفی در نظرر گرفتره شرد.  عنوانبهمتغیرها 

ی پروتوزوآیی برا توجره هاتیجمعمربو  به  یهاداده

ی سرویا و هاروغناز  کدام هر، برای هادادهبه ماهیت 

مرورد  یناپرارامتر صرورتبهجداگانره و  طوربهماهی 

گرفت. همچنین روند پاسخ )خطی  ارقر لیوتحلهیتجز

( به سطوح مختلف روغرن اسانسری مررزه دو درجهو 

-وهیرتجزاورتوگونرال مرورد  یهامقایسهبا استفاده از 

برودن اثرر  داریمعنر. در صرورت قرار گرفرت لیتحل

ها با استفاده از آزمون تیمارها، حداقل مربعات میانگین

ورد مقایسه درصد م 5 یداریمعنتوکی کرامر در سطح 

درصد  13و  5همچنین سطح احتمال بین  .قرار گرفت

 .در نظر گرفته شد یداریمعنمحدوده تمایل به 

 

 و بحث نتایج
برر  :مرزه خوزستانی روغن اسانسی شیمیایی ترکیب

 کوپرل کروماتوگراف گاز آنالیز از حاصل نتایج اساس

 تررپینن،-γ کرارواکرول، ،جرمری سرنج طیرف با شده

و  2/5، ۷/۷، 0/۸1برا  بیبه ترت ترپینن-α و پاراسیمن

ترکیبات اصلی  ،دهندهلیتشکدرصد از کل اجزای  ۷/3

. بر اسراس ایرن روغن اسانسی مرزه خوزستانی بودند

برا خاصریت ضرد میکروبری قروی کارواکرول  نتایج،

(Burt ،2330،.Farsam  ،2330و همکاران )ترکیرب 

شین روغن اسانسی مرزه بود که در تحقیقات پیاصلی 

 موردمطالعره آزمایشگاهی شرای  در ایگستردهطور به

و همکرراران،  Reyes-Becerril) اسررتقرارگرفترره 

2321،.Silva 2321 همکاران، و.) 

ماارزه  روغاان اسانساایاثااراس سااطوت مختلااف 

ساویا و جیره حاوی روغن ) جیرهخوزستانی و نوع 

 :یاشاکمهههضا  و تخمیار  یهاسججهفراماهی( بر 

برره اثرررات اصررلی تیمارهررا بررر  مربررو اطلاعررات 
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و اثرررات متقابررل  3جرردول  تخمیررر در یهافراسررنجه

ی هرارهیججداگانره در  طوربره)اثرات سطوح اسانس 

 شردهارائه 0حاوی روغن سرویا و مراهی( در جردول 

از  کرردامچیه، 3جرردول  بررر اسرراس نتررایجاسررت. 

تحرت  ،این جدول در شدهیمعرفهای تخمیر فراسنجه

 در جیرره قررار نگرفرت شردهاستفادهغن تأثیر نوع رو

(35/3<P) . با توجه به شباهت دو روغن سویا و ماهی

، عدم راشباعیغبه لحاظ محتوی بالای اسیدهای چرب 

هرای تخمیرر در دو دار در شاخ وجود تفاوت معنی

 رسد.جیره منطقی به نظر می

افزایش دوز روغن اسانسری  موازاتبه، حال نیابا 

خطری  طوربره رهیرج دو هرر در 1هساعت 20گاز مرزه، 

و اثررات متقابرل برین سرطح  (P<31/3)کاهش یافت 

 نبرود. داریمعن برای این فراسنجه اسانس و نوع روغن

مراده  پرذیریتجزیرهنتایج مشابهی برای میرزان  باًیتقر

مشراهده  سرطوح اسرانسخشک و آلی تحرت ترأثیر 

ه پذیری آزمایشگاهی مرادمیزان تجزیهکه طوریبه .گردید

با افزایش سرطح اسرانس در محری  ماده آلی  و خشک

( و اثررات P<31/3)طور خطی کاهش یافت به کشت

متقابل بین سطح اسانس و نوع روغرن در ایرن رابطره 

 دار نبود.معنی

 توسررر  کررره تحقیقررری و در راسرررتا ایرررن در

Talebzadeh شررررررای  در( 2312) همکررررراران و 

 در یاملاحظررهقابل کرراهش شررد، انجررام آزمایشرگاهی

 بهنگرام آلی و خشک ماده هض  همچنین و گاز تولید

 شد مشاهده شیرازی نآویش اسانسی روغن از استفاده

 ترکیب عنوانبه کارواکرول میکروبیضد فعالیت به که

 دیگرری مطالعه در همچنین .شد داده نسبت آن اصلی

Macheboeuf کره دادنرد نشران( 233۷) همکاران و 

 کرارواکرول بالرای محتروی برا کروهی پونه از استفاده

 در سوبسرترا هضر  و گراز تولیرد در کراهش به منجر

 .گردید آزمایشگاهی شرای 

                                                             
1. Gas produced after 24 h of incubation(GP24) 

و تروده  تفکیک فاکتور قبلی، هایفراسنجهبرخلاف 

و درجره  طور خطیها افزایش دوز اسانس ببمیکروبی 

 نروع برین متقابل اثرات ،(P<35/3) ندافزایش یافت دو

 داریمعنر هااسرنجهبرای این فراسانس  سطح و روغن

و کررارایی سررنتز  پررروتئین میکروبرری همچنررین، .شرردن

در محری  با افزایش سطح اسرانس  2پروتئین میکروبی

و  (P<31/3) نردافرزایش یافت یرخطریغ طوربهکشت 

برای  تنها سطح اسانسو  نوع روغناثرات متقابل بین 

 .(P<35/3)بود  داریمعنپروتئین میکروبی 

افزایش خطی فاکتور ، آمدهدستبهنتایج  بر اساس

با افزایش توده  ،موازات افزایش دوز اسانستفکیک به

خروانی میکروبی و به خصوص پروتئین میکروبی هر 

از  شاخصری داشت. با توجه به اینکه فراکتور تفکیرک

 مترابولیکی در مسریر شده هض  آلی ماده توزیع نسبت

 و انررژی تولید متابولیکی مسیر به میکروبی توده سنتز

 برر دلیلری توانردمی فراکتور این افزایش ،باشدیم گاز

و  Blummel) باشرد میکروبی توده سنتز مسیر تقویت

افزایش توده میکروبی در همچنین،  (.122۸همکاران، 

طرور دوزهای پایین و متوس  اسرانس مررزه و همرین

رغ  کاهش هض  افزایش خطی پروتئین میکروبی علی

ایرن اسرانس  ثررات انتخرابیتواند مبین امواد آلی، می

خصررروص در دوزهرررای پرررایین و متوسررر  برررر به

های میکروبی مختلف شکمبه باشد. در تأییرد جمعیت

ترروان برره نتررایج مربررو  برره جمعیررت ایررن نظررر می

پروتررووزوآی شررکمبه و همچنررین غلظررت و ترکیررب 

اسیدهای چرب فرار اشاره نمود. در حقیقرت افرزایش 

درصرد افرزایش در  12بارزتر پروتئین میکروبری )ترا 

بالاترین سطح اسانس نسبت به شاهد( در مقایسره برا 

 053درصرد افرزایش در سرطح  12توده میکروبی )تا 

توانرد در نتیجره اثررات بر لیترر اسرانس( می گرمیلیم

و  ییایررباکترمختلررف اسررانس مرررزه بررر جمعیررت 

                                                             
2. Efficiency of microbial protein 

synthesis(EMPS) 
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رسررد بررا کرراهش باشررد. برره نظررر می ییپروترروزوآ

هررا ی برررای باکتریترپروتوزوآهررا، شرررای  مطلرروب

باشد که منجر به بهبرود نسربی تولیرد کرل  شدهفراه 

در دوزهای پرایین و متوسر  و  1اسیدهای چرب فرار

همچنین افزایش پروتئین میکروبی گردیده است. ایرن 

وری سنتز پرروتئین واقعیت با اطلاعات مربو  به بهره

نیز کاملاً همخوانی دارد. لرذا در ایرن رابطره  میکروبی

ترا  23وان به این نتیجه رسید که با توجه به نقش تمی

درصدی پروتوزوآی شکمبه در باز چرخ پرروتئین  53

(، کراهش Coleman ،1222و  Williamsباکتریایی )

وری سرنتز جمعیت پروتوزوآیی منجر به بهبرود بهرره

پروتئین باکتریایی و در نهایت پروتئین میکروبی شرده 

شت با توجه بره سره  اذعان دا توانیم جهیدرنت است.

اندک پروتوزوآی شکمبه در تأمین پرروتئین میکروبری 

و همکرراران،  Sylvesterرسرریده برره روده کوچررک )

2335 ،.Belanche  ،شررراخ  2311و همکررراران ،)

آن پروتوزوآهرا  یریگانردازهپروتئین میکروبی کره در 

تری نسبت بره تروده بینی دقیق، یک پیشاندشدهحذف

ی پرررروتئین باکتریرررایی و میکروبررری )تررروده حررراو

برای حیوان میزبان  شدهنیتأمپروتوزوآیی( از پروتئین 

 شکمبه باشد  یهاکروبیماز منشأ 

روند تغییرات  (،0جدول متقابل )در جدول اثرات 

و  های حاوی روغرن سرویاجیرهدر  پروتئین میکروبی

 موازاتبرهکره طروریمتفراوت برود، بره روغن مراهی

جیرره  وتئین میکروبری درافزایش سرطح اسرانس، پرر

صرورت خطری و درجرره دو حراوی روغرن سرویا بره

(31/3>Pو در جیره حاوی روغن ماهی بره ) صرورت

( و این افزایش در جیره P<31/3خطی افزایش یافت )

 نسبی کاهش به توجه حاوی روغن ماهی بیشتر بود. با

 جیرره در اسرانس بالرای سرطح در میکروبری پروتئین

 کرره دارد وجررود احتمررال ایررن سررویا، روغررن حرراوی

                                                             
1. Total volatile fatty acid (TVFA) 

 روغن و مرزه اسانسی روغن بین مؤثرتر متقابل اثرات

 بالا دوز در خصوصبه مرزه اسانس منفی اثرات ماهی،

 کره باشرد داده کراهش شرکمبه هایمیکروب برای را

 .است بیشتری تحقیق نیازمند موضوع این البته

 در اسرانس سرطح افرزایش برادر آزمایش حاضر، 

 طوربرره ایشررکمبه آمونیرراک غلظررت ،کشررت محرری 

 متقابرل اثررات اما ،(P<31/3) یافت کاهش غیرخطی

آمونیراک  غلظت کاهش .نشد دارمعنی مؤلفه این برای

 مرزه اسانسی روغن مثبت اثرات از دیگر یکی شکمبه

 جمعیرت بره مربرو  نترایج برا کره بود تحقیق این در

 .دارد همخروانی کاملاً میکروبی پروتئین و پروتوزوآیی

 گیراهی ثانویره هایمتابولیت روی شدهانجام تحقیقات

 واسررطهبه ترکیبررات ایررن از بسرریاری کرره داده نشرران

 پرروتئین تجزیه کاهش همچون مختلف هایمکانیس 

 هررا،میکروب دآمیناسرریونی فعالیررت کرراهش ای،جیررره

 پرروتئین سرنتز بهبرود و پروتروزوآیی جمعیت کاهش

 ایبهشرکم آمونیراک غلظرت کاهش موجب میکروبی

 و Hegarty .،2315و همکاران،  Carreño) شوندمی

Klieve ،1222 . ،Hundal در .(2312 همکررراران، و 

 میکروبرری هررایگروه از یکرری پروتوزوآهررا حقیقررت

 و نبروده آمونیراک از استفاده به قادر که هستند شکمبه

 شروندمری محسروب آمونیاک خال  تولیدکننده خود

(Bach  ،2335و همکرراران ،.Onodera  ،و همکرراران

 هررایجمعیت از بسرریاری ،دیگررر طرررف از .(12۸۸

 لذا و بوده آمونیاک هایکنندهمصرف شکمبه میکروبی

 آمونیراک غلظرت کراهش بره منجرر هراآن رشد بهبود

 و Dobos ،2335،. Zhou و Nolan) گررررددمی

 جمعیررت کرراهش بررا بنررابراین،. (2323همکرراران، 

 انتظررار یی،باکتریررا جمعیررت افررزایش و پروترروزوآیی

 لحاظ به ه  که یابد کاهش آمونیاک غلظت که رودمی

 ه  و جیره نیتروژن از استفاده کارایی بهبود و ایتغذیه

 نیترروژن دفرع محیطیزیسرت اثررات کاهش لحاظ به

 است. اهمیت حائز
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 وی روغن سویا و ماهیحا هاییرهدر جپروتئین میکروبی بر  خوزستانی مرزه اسانسی روغن سطوت مختلفاثراس  -4جدول 
Table 4- The effects of different doses of the savory (Satureja khuzistanica) essential oil (SKEO) on the 

microbial protein in soya- and fish oil containing diets (SOD and FOD). 

 فراسنجه
Parameter 

 حاوی روغن سویا در جیره اسانس سطح

SKEO (mg L-1) in SOD SEM 
P-Value 

0 150 300 450 600 Tr L Q 
 میکروبی پروتئین

MP (mg) 
b 64.4 a 72.8 a 74.8 a 1 78. a 74.2 1.46 0.005 0.002 0.004 

 فراسنجه
Parameter 

 حاوی روغن ماهی اسانس مرزه در جیره سطح

FOD ) in1-SKEO (mg L SEM 
P-Value 

 میکروبی پروتئین

MP (mg) 

0 150 300 450 600 Tr L Q 
c 67.9 bc 72.5 b 75.2 b 76.4 a 83.2 1.47 0.003 0.001 0.496 

Tr ،تیمار :L: پاسخ خطی ،Q: پاسخ درجه دوم. 

 b-a داریمعن آماری اختلاف دهندهنشان ردیف هر در متفاوت حروف (35/3> Pمی ) باشد. 
Tr: treatment, L: linear, Q: quadratic. 
 a-b Means with different superscript letters in rows are significantly different (P<0.05). 

 

 هایجمعیت برروغن اسانسی مرزه خوزستانی  اثراس

 :ماهی و سویا روغن حاوی هایجیره در پروتوزوآیی

 روغرن حراوی جیرره دو هر در پروتوزوآها کل تعداد

 کشرت محری  در اسانس دوز افزایش با سویا و ماهی

جیرره حراوی  در کهطوریهب ،(P<31/3) یافت کاهش

، جمعیت اسانس سطح بالاترین درو ماهی  روغن سویا

 نسربت درصد 50و  03 زانیبه م بیبه ترت پروتوزوآها

 ها،الیگوتریش بین در(. 5)جدول کاهش یافت  شاهد به

 دو هرر در و داشرتند را جمعیرت بالاترین هاانتودینیوم

 طوربره هراآن جمعیرت اسانس سطح افزایش با جیره

 اثرات از حاکی که (P<31/3)کاهش یافت  یتوجهقابل

. اسرت اسانسری روغرن ایرن قروی پروتروزوآیی آنتی

 ترینمعمررول و ترینکوچررک درواقررع هرراانتودینیرروم

 در زود خیلی که باشندمی شکمبه محی  در پروتوزوآها

 (.Dehority ،2333) شوندمی جایگزین شکمبه محی 

در  بره لحراظ تعرداد دیپلودینیوم دومین جرنس سجن

رغ  کاهش تعرداد ها بودند که علیشیترخانواده الیگو

هر دو جیره، تفاوت بین در ها با افزایش دوز اسانس آن

 از جرنس، ایرن (.P>35/3دار نگردیرد )تیمارها معنی

 برا کره شودمی محسوب شکمبه درشت پروتوزوآهای

 بیشتری مقاومت رسدمی نظر به ضرحا نتایج به توجه

 .باشد داشته مرزه اسانس به

از  کرردامچیهدر ایررن میرران، جررنس اپیرردینیوم در 

 سایرماری در محی  کشت مشاهده نگردید. سطوح تی

 خرانواده ایرن در( افریواسرکولکس ا )از قبیرلهجنس

 هراآن جمعیرت از مشخصی روند و داشته کمی تعداد

در خرانواده . نشرد هدهمشرا مررزه اسانس تیمار تحت

ترریش های ایزوتریش و داسیجنسها نیز شیهولوتر

صرری برررای ایررن تعررداد کمرری داشررته و رونررد مشخ

در  شردهانجاممطالعات قبلی  .ها مشاهده نشدجمعیت

 ترازه یهانمونرهبرا این رابطه نشان داده که در مقایسه 

ی زنده، جمعیت کلری هاداماز  شدهگرفتهمایع شکمبه 

تر یینپرای آزمایشگاهی هاکشتاها در محی  پروتوزو

اسررت کرره یکرری از دلایررل آن اسررتفاده از برخرری از 

همچون سدی  لوریل سولفات ی پروتوزوآ زدا هانمک

برای تهیره محری  کشرت  مورداستفادهدر محلول بافر 

(. در عرین حررال، Ambalam ،231۷و  Patel) اسرت

در  ی سویا و ماهی در محی  کشتهاروغناستفاده از 

تواند یکی دیگر از دلایرل پرایین تحقیق حاضر نیز می

بودن نسبی جمعیت کلی پروتوزوآهرا و غایرب برودن 

 ی مختلف تیماری باشردهاگروهدر  هاجنسبرخی از 

(Lovett  ،2333و همکررررررراران ،.Machmüller  و

، کراهش جمعیرت کرل مجموع در(. 2333همکاران، 

ت روغرن پروتوزوآی شکمبه یکی دیگر از اثرات مثبر

اسانسری مررزه در اصرلاح تخمیرر شرکمبه محسرروب 

سنتز  کاراییعوامل بهبود میزان و  جمله ازشود که یم

ی اشرکمبهپروتئین میکروبی و کاهش غلظت آمونیاک 

 در پروتوزوآها مشارکت به توجه با .شودیممحسوب 



 و همکاران پورگل بته یمهد یمصطف/  ...یمرزه خوزستان یاثرات سطوح مختلف روغن اسانس 

999 

 نقرش طرورهمین و جیرره ایذره و جامد بخش هض 

 واسررطهبه مترران ایترراًنه و هیرردروژن تولیررد در هرراآن

و  Moss) هرامترانوژن جمعیرت حمایت و همزیستی

 ،(2312و همکاران،  Talebzadeh.، 2333همکاران، 

 آلری و خشک ماده هض  کاهش از توجهیقابل بخش

 حاضرر آزمرایش در گراز تولیرد کراهش طورنیهم و

 جمعیرررت چشرررمگیر کررراهش درنتیجررره توانررردمی

 .باشد پروتوزوآیی

  
 حاوی روغن سویا و ماهی یهایرهدرجهای پروتوزوآیی جمعیتبر  یمرزه خوزستان روغن اسانسی سطوت مختلفس اثرا -5جدول 

Table 5- The effects of different doses of the savory (Satureja khuzistanica) essential oil (SKEO) on the 
protozoal populations in soya- and fish oil containing diets (SOD and FOD). 

هافراسنجه  
Parameters 

 حاوی روغن سویا در جیره اسانس سطح

SKEO (mg L-1) in SOD Pr > Chi-Square 
 600 450 300 150 صفر

 انتودنیوم
Entodinium 

 

20.22±1.31 16.4±2.33 14.9±1.56 12.2±1.10 7.78±1.00 <0.01 

 دیپلودنیوم
Diplodinium 

2.33±1.51 1.33±1.03 1.31±1.63 1.33±1.03 1±1.10 0.549 

 دنیوم اپی
Epidinium 

0 0 0 0 0 0 

 ایزوتریشا
Isotricha 

 

1.00±1.10 0 0 0 0 0.028 

 افریواسکولکس
Ophryoscolex 

 

0 1.0±1.1 0 1.08±1.06 0.33±0.82 0.082 

 تریشا داسی
Dasytricha 

0 0 0.67±1.03 0 0 0.082 

 پروتوزوآ کل
Total number 

23.6±2.52 18.8±3.08 16.9±3.39 14.6±1.42 9.1±1.31 <0.01 

هافراسنجه  
Parameters 

 حاوی روغن ماهی اسانس مرزه در جیره سطح

FOD in )1-SKEO (mg L Pr > Chi-Square 
 600 450 300 150 صفر

 انتودنیوم
Entodinium 

19.4±0.66 16.9±1.09 15.3±0.73 11.6±0.69 8.89±1.38 <0.01 

 دیپلودنیوم
Diplodinium 

3.33±2.06 2.31±1.51 1.31±1.03 2.06±1.79 1.30±1.63 0.268 

 دنیوم اپی
Epidinium 

0 0 0 0 0 0 

 ایزوتریشا
Isotricha 

0 1.67±1.97 0 0 0 0.012 

 افریواسکولکس
Ophryoscolex 

0.68±1.03 0 0 0 1.18±1.67 0.154 

 تریشا داسی
Dasytricha 

1.09±1.67 0 3.67±1.51 1.65±1.51 0 <0.01 

 پروتوزوآ کل
Total number 

24.4±3.39 20.9±2.85 20.3±1.83 15.2±1.54 11.2±1.86 <0.01 

b-a دار  معنی آماری اختلاف دهنده نشان ردیف هر در متفاوت حروف(35/3> Pمی ) باشد. 
a-b Means with different superscript letters in rows are significantly different (P<0.05). 
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روغن اسانسی مرزه خوزستانی و نوع جیاره اثرات 

بار غلتات )جیره حااوی روغان ساویا و مااهی( 

غلظرت کرل اسریدهای : اسیدهای چرب فرار شکمهه

چرب فرار در جیره حاوی روغن ماهی بالاتر از جیره 

(. ایرن مؤلفره برا P<31/3حاوی روغرن سرویا برود )

صورت غیرخطری تغییرر هافزایش سطح اسانس مرزه ب

بالراترین غلظرت آن در  کرهیطوربره(، P<31/3کرد )

گرم بر لیتر روغرن اسانسری مشراهده میلی 333سطح 

(. همچنین، اثرات متقابرل برین نروع 0گردید )جدول 

غلظت کل اسیدهای چرب  و سطح اسانس برای جیره

پروفایل اسیدهای چرب  (.P<31/3دار بود )فرار معنی

در  کهیطوربهتأثیر تیمارها قرار گرفت،  فرار نیز تحت

تر یینپراجیره حاوی روغن ماهی درصد مولی استات 

(31/3>P( و درصد مولی پروپیونات بالاتر )35/3>P )

مشرابه برا اسرتات، . از جیره حاوی روغن سرویا برود

 دارشراخهو اسریدهای چررب  درصد مرولی بروتیرات

ور نسربت و همینط 2و ایزووالرات 1شامل ایزوبوتیرات

نیز در جیره حاوی روغن غلظتی استات به پروپیونات 

تر از جیرره حراوی روغرن سرویا بودنرد یینپراماهی 

(31/3>Pهمچنین .)،  پروفایل اسیدهای چرب فرار نیز

تحت تأثیر دوز اسانس قرار گرفت، در ایرن میران، برا 

افزایش دوز اسانس درصد مولی استات و پروپیونرات 

، (P<35/3یرررر نمودنرررد )صرررورت درجررره دو تغیبه

و بالراترین  اسرتات مولی درصدترین پایین کهیطوربه

گررم برر لیترر میلری 333در سرطح پروپیونات  درصد

با افزایش  ،علاوه بر این روغن اسانسی مشاهده گردید.

دوز اسرانس، درصررد مررولی برروتیرات و ایزوبرروتیرات 

( و P<13/3بطور خطری تمایرل بره کراهش داشرت )

بطررور خطرری کرراهش یافررت  راتدرصررد ایزووالرر

(31/3>P .) همچنررین، نسرربت غلظترری اسررتات برره

دو صورت درجه پروپیونات با افزایش سطح اسانس به

کمتررین نسربت در  کهیطوربه(، P<31/3تغییر کرد )

                                                             
1. Iso-butyrate(i-C4) 

2. Iso-valerate(i-C5) 

گرم بر لیتر روغرن اسانسری مشراهده میلی 333سطح 

گردید. در این میان، به جز پروپیونات، اثررات متقابرل 

جیره و سطح اسانس بررای سرایر اسریدهای بین نوع 

 بود. داریمعنچرب فرار 

(، غلظرت ۷و  ۸در جداول اثرات متقابل )جردول 

طور کل اسریدهای چررب فررار در هرر دو جیرره بره

غیرخطی تحرت ترأثیر سرطوح روغرن اسانسری قررار 

، بالراترین غلظرت کرل وجودنیباا(، P<31/3گرفت )

ن سرویا برا اسیدهای چرب فرار در جیره حاوی روغر

درصد افزایش نسربت بره شراهد در سرطح  12حدود 

 32و در جیره حراوی روغرن مراهی برا حردود  333

گرم میلی 053درصد افزایش نسبت به شاهد در سطح 

طور مشرابه، بر لیتر روغن اسانسی مشاهده گردید. بره

طور غیرخطری درصد مولی استات در هر دو جیره بره

(، با این P<31/3ت )تحت تأثیر اسانس مرزه قرار گرف

ترین درصد استات در جیره حاوی روغن وجود، پایین

بر لیتر و در جیره حاوی  گرمیلیم 333سویا در سطح 

گررم برر لیترر روغرن میلی 053روغن ماهی در سطح 

اسانسی مشاهده شد. درصد مولی بروتیرات در جیرره 

صورت درجه دو افزایش یافت و حاوی روغن سویا به

گررم برر لیترر میلری 333دار آن در سرطح بالاترین مق

روغن اسانسی به دست آمد، اما در جیره حاوی روغن 

موازات افرزایش سرطح اسرانس مراهی، درصرد آن بره

تغییری نداشت. درصد مولی ایزو والرات نیز فقر  در 

طور خطری کراهش یافرت جیره حاوی روغن سویا به

(31/3>P نسبت غلظتری اسرتات بره پروپیونرات در .)

ه حاوی روغن سویا تحت ترأثیر سرطوح اسرانس جیر

قرررار نگرفررت، امررا در جیررره حرراوی روغررن مرراهی 

( کرره P<35/3صررورت غیرخطرری کرراهش یافررت )به

گرم بر لیترر روغرن میلی 053کمترین نسبت در سطح 

 .اسانسی مشاهده گردید
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مشابه با پروتئین میکروبی، بالاتر بودن غلظت کرل  

حاوی روغن مراهی در اسیدهای چرب فرار در جیره 

در نتیجره  تواندیممقایسه با جیره حاوی روغن سویا، 

باشرد. اثرات متقابل بین اسانس مرزه و روغرن مراهی 

رسد روغن طور که قبلاً نیز عنوان شد، به نظر میهمان

 احتمالراًبا اسرانس مررزه و  برهمکنش لیبه دلماهی )

هرای عراملی آن( اثررات منفری کاهش دسترسی گروه

های شکمبه انس مرزه بر فعالیت برخی از میکروباس

گرم برر لیترر میلی 033و  053خصوص در دوزهای به

در مقایسره برا سرطح  کهیطوربهرا کاهش داده باشد، 

 بهینه اسانس مرزه در جیره حاوی روغن سویا که برای

گرم بر لیتر میلی 333غلظت کل اسیدهای چرب فرار 

ماهی ایرن سرطح بره  باشد، در جیره حاوی روغنمی

یافتره اسرت. از طررف گرم برر لیترر افزایشمیلی 053

دیگر، با توجه به تفاوت در پروفایل اسیدهای چررب 

تر برودن نسربت اسرتات بره فرار بین دو جیره و پایین

پروپیونات در جیره حاوی روغن ماهی نسبت به جیره 

رسرد افرزایش برارزتر حاوی روغن سویا، به نظرر می

ای چرب فرار با افزایش سرطح اسرانس غلظت اسیده

در جیره اول و تا حدودی جیرره دوم بیشرتر درنتیجره 

بهبود هض  و تخمیر در بخش محلول جیره و عمردتاً 

های آمیلولایتیک بوده باشد. لذا، با توجره برای باکتری

به عدم امکان رصد دقیرق تغییررات در هضر  بخرش 

و  Getachew)محلول جیرره در آزمرون گراز تسرت 

همکرررراران،  و AbuGhazaleh.، 2333همکرررراران، 

بهبود در هضر  ایرن  احتمالاًتوان گفت که ، می(2332

های مربو  به هض  ماده خشرک و بخش در فراسنجه

تر بررودن غلظررت آلرری مررنعکس نشررده اسررت. پررایین

دار در جیره حاوی روغن ماهی اسیدهای چرب شاخه

نسبی  نسبت به جیره حاوی روغن سویا، با بالاتر بودن

پروتئین میکروبی در جیره اول همخوانی دارد و حاکی 

 از بهبود سنتز پروتئین میکروبی در این جیره است.

در رابطه با اثرات سطح اسانس بر اسیدهای چرب  

نیز اشاره شد، افزایش غلظرت  قبلاًطور که فرار، همان

کل اسیدهای چرب فرار در سرطوح پرایین و متوسر  

رغ  شاهد در هر دو جیره، علیاسانس مرزه نسبت به 

توانرد تولید گاز و هض  ماده خشک و آلری می کاهش

هرای در نتیجه اثرات متفاوت این اسرانس برر جمعیت

مختلررف میکروبرری شررکمبه، از جملرره تفرراوت در 

هرا و پروتوزوآهرا بره ایرن روغرن حساسیت براکتری

.، 233۷و همکرراران،  Castillejosاسانسرری باشررد )

Talebzadeh در این آزمایش، با 2312کاران، و هم .)

طور افزایش دوز اسانس مرزه، جمعیت پروتوزوآیی به

محسوسی کاهش یافت. با توجه به نقش پروتوزوآهرا 

و همچنرین  در هض  بخش جامد و نامحلول خروراک

 ها در تولید گاز متان از یک طرفنقش غیرمستقی  آن

هرا ها با حذف پروتوزوآو همچنین بهبود رشد باکتری

ها در تر آن( و نقش پررن پروتئین میکروبیافزایش )

تولید اسیدهای چرب فرار از طرف دیگر، ایرن نترایج 

.، 2331و همکاران،  Hristovرسد )منطقی به نظر می

Santra  وKarim ،2332 افررزایش نسرربت مررولی .)

طررور کرراهش نسرربت اسررتات بررر پروپیونررات و همین

ر لیتر اسانس مرزه، گرم بمیلی 333پروپیونات تا سطح 

از اثرات مثبت این روغن اسانسی برر الگروی تخمیرر 

توانرد در نتیجره کراهش شود کره میشکمبه تلقی می

های تولیدکننرده جمعیت پروتوزوآها و افزایش باکتری

 Patel ،.233۸و همکاران،  Garciaپروپیونات باشد )

 (.Ambalam ،231۷و 
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 حاوی روغن سویا یهایرهدرج اسیدهای چرب فرار بر پروفایل یمرزه خوزستان اسانسیروغن  سطوت مختلفاثراس  -7جدول 

Table 7- The effects of different doses of the savory (Satureja khuzistanica) essential oil (SKEO) on volatile 

fatty acids profiles in soya oil containing diets (SOD) 

 هافراسنجه

Parameters 

 حاوی روغن سویا در جیره اسانس سطح

SKEO (mg L-1) in SOD SEM 
P-Value 

0 150 300 450 600 Tr L Q 
 کل اسیدهای چرب فرار

Total VFA(Mmol/L) 
b 119.1 a 135.8 a 141.6 bc 107.6 c 97.5 2.60 <.001 <.001 <.001 

ل(مو میلی 133 بر مول میلی) فرار چرب اسیدهای پروفایل  

volatile fatty acids profiles(Mmol 100-1 Mmol) 

 استات

Acetate 

ab 55.1 ab 55.1 b 54.3 a 56.2 a 56.3 0.328 0.008 0.008 0.040 

 بوتیرات

Butyrate 
14.20 14.4 14.6 14.1 13.9 0.146 0.063 0.087 0.03 

 ایزووالرات

Iso-valerat 

a 3.08 ab 2.99 ab 3.01 ab 2.85 b 2.71 0.076 0.038 0.004 0.360 

 والرات

Valerate 
2.97 2.77 2.91 2.74 2.75 0.083 0.246 0.105 0.707 

ناتپروپیو به استات نسبت  

Acetate: Propionate 
2.47 2.45 2.37 2.58 2.55 0.047 0.070 0.087 0.157 

Tr ،تیمار :L: پاسخ خطی ،Q: پاسخ درجه دوم. 
b-a  دار  معنی آماری اختلاف دهنده اننش ردیف هر در متفاوت حروف(35/3> Pمی ) باشد. 

Tr: treatment, L: linear, Q: quadratic. 

 a-b Means with different superscript letters in rows are significantly different (P<0.05). 

 

اثرات متقابل بین اسانس مررزه و نروع جیرره نیرز 

ت اسرانس مررزه برر حاکی از اثرات تا حدودی متفاو

جیره حاوی روغن مراهی  الگوی تخمیر شکمبه در دو

و جیره حراوی روغرن سرویا اسرت. در ایرن راسرتا، 

حداکثر غلظت کرل اسریدهای چررب فررار در جیرره 

گررم برر لیترر میلی 053حاوی روغن ماهی، در سطح 

در جیره حراوی  کهیدرحالاسانس مرزه مشاهده شد، 

گرم میلی 333در سطح  روغن سویا حداکثر این مؤلفه

رسرد بنابراین به نظرر می؛ بر لیتر اسانس به دست آمد

اثرات مثبت کاهش پروتوزوآهرا برر تخمیرر شرکمبه، 

احتمالاً به دلیل اثرات منفی دوزهای بالاتر اسانس مرزه 

باشرد،  شردهیخنثها تا حد زیادی بر برخی از باکتری

ن ، این اثررات منفری در جیرره حراوی روغرحالنیباا

تر بود. بر همین اسراس، کمتررین درصرد ماهی ملای 

مولی استات و نسبت استات به پروپیونرات در جیرره 

گررم برر لیترر میلی 333حاوی روغن سویا در سرطح 

 053اسانس و در جیره حاوی روغن ماهی در سرطح 

گرم بر لیتر اسانس دیده شد. درمجموع با توجره میلی

رار و پرروتئین به نتایج مربو  به اسریدهای چررب فر

رسرد روغرن اسانسری مررزه در میکروبی به نظرر مری

سطوح پایین و متوس  اثرات اصلاحی مثبتی بر تخمیر 

گررم برر میلی 033شکمبه داشته و تنها در سطح بالرا )

 دهد.لیتر( تخمیر میکروبی شکمبه را کاهش می
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 حاوی روغن ماهی یهایرهدرج اسیدهای چرب فرار فایلبر پرو یمرزه خوزستانروغن اسانسی  سطوت مختلفاثراس  -8جدول 

Table 8- The effects of different doses of the savory (Satureja khuzistanica) essential oil (SKEO) on volatile fatty 

acids profiles in fish oil containing diets (FOD) 

 هافراسنجه
Parameters 

 حاوی روغن ماهی در جیره اسانس سطح

SKEO (mg L-1) in FOD SEM P-Value 

0 150 300 450 600 Tr L Q 
کل اسیدهای چرب 

 فرار
Total 

VFA(Mmol/L) 

d 117. 3 bc 137.9 b 142.8 a 154.4 c 129.2 2.42 <.001 <.001 <.001 

مول(میلی 133 بر مول میلی) فرار چرب اسیدهای پروفایل  

volatile fatty acids profiles(Mmol 100-1 Mmol) 

 استات
Acetate 

a 54.4 bc 53.4 cd 53.2 d 52.7 b 53.7 0.119 <.001 <.001 <.001 

 بوتیرات
Butyrate 

13.1 13.0 13.0 13.0 13.0 0.092 0.719 0.528 0.389 

 ایزووالرات
Iso-valerat 

2.57 2.56 2.62 2.61 2.60 0.019 0.194 0.123 0.322 

 والرات
Valerate 

2.82 3.17 3.27 3.52 2.91 0.149 0.049 0.288 0.010 

 به استات نسبت

 پروپیونات
Acetate: 

Propionate 

a 2.19 ab 2.08 b 2.06 b 2.03 ab 2.10 0.024 0.009 0.017 0.003 

Tr ،تیمار :L: پاسخ خطی ،Q: پاسخ درجه دوم. 

b-a دار  معنی آماری اختلاف دهنده نشان ردیف هر در متفاوت حروف(35/3> Pمی ) باشد. 

Tr: treatment, L: linear, Q: quadratic. 
a-b Means with different superscript letters in rows are significantly different (P<0.05). 

 

 کلی گیرییجهنت

ی با هاکه چربی داد نشان مطالعه این از حاصل نتایج

ثررات مشرابهی برر ا باًیتقرترکیب شیمیایی نزدیک به ه  

اسرتفاده از روغرن اسانسری مررزه دارنرد. تخمیر شکمبه 

صرورت ههض  مراده خشرک و آلری، بررغ  کاهش علی

ای کاهش غلظت آمونیراک شرکمبه به دوز موجب وابسته

کرارایی افزایش پروتئین میکروبری و بهبرود  طورو همین

حرذف نسربی  هواسرطه بر عمدتاًسنتز پروتئین میکروبی 

 وریبهررهتواند موجب افزایش که می ردیدپروتوزوآها گ

کاهش جمعیرت پروتوزوآهرا و  .استفاده از خوراک گردد

عامل افزایش  نیترمه  احتمالاًها افزایش جمعیت باکتری

 غلظت اسیدهای چرب فرار در دوزهای پایین و متوسر 

 گررمیلیم 333دوزهای بالاتر از  اماباشد، اسانس مرزه می

تخمیرر شرکمبه ظرر موجرب کراهش به نبر لیتر اسانس 

توانرد در نتیجره اثررات منفری آن مری البتره کره گرددمی

در مجمروع برا روغن ماهی تعردیل گرردد. با  کنشبره 

کره روغرن  توان به این نتیجه رسیدمی این نتایجتوجه به 

دارای پتانسیل بالایی جهرت بهبرود تخمیرر اسانسی مرزه 

وع روغرن که سرطح بهینره آن بسرته بره نر استشکمبه 

بررای ) گررمیلیم 333 بین تواندمی در جیره مورداستفاده

 یتررگررم برر للیمی 053تا  های حاوی روغن سویا(جیره

باشرد کره البتره های حراوی روغرن مراهی( )برای جیره

ای آزمایشرات مزرعره توس نیازمند تحقیق بیشتر و تأیید 

 باشد.می
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