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چكيده
تأثیر  6سطح اصفر 3۰۰ ،۲۰۰ ،۱۰۰ ،۵۰ ،و  ۵۰۰میکرولیترو عصاره اتانولی و استنی ریره شیرینبیان بر هرایند تولید گاز متان ،تخمیمر
شکمبه و جمعیت پروتوزوآیی بز مرخز به روش برونتنی بررسی شد .آزمون تولید گاز با جیره پایه یونجه برای هر تیمار در  ۵تکمرار
و در قالب ی

طرح کامال تصادهی انجام شد .هراسنجههای تخمیر ،متان ،ضریب تفکیم پمایری اPFو و اسمیدهای چمر

همرار کمل

اندازهگیری شد .عصارهها در تمام سطوح تولید گاز  ۲۴ساعت را اهزایش داد ا۰۱کP˂۰و .عصاره اتانولی شیرینبیان تولید گماز متمان را

کاهش ا۰۵کP˂۰و ،ولی عصاره استنی آن در سطوح  3۰۰و  ۵۰۰میکرولیتر تولید گاز متان را اهزایش داد ا۰۱کP˂۰و .مماده آلمی تجزیمه
شده تحت تأثیر هر دو نوع عصاره بهبود یاهت ا۰۰۱کP = ۰و .عصاره اتانولی شیرنبیان تولید آمونیاک را کاهش داد ا۰۱کP˂۰و .ضریب

بخشپایری و تولید توده میکروبی در حوور هر دو عصاره اتانولی و استنی کاهش ا۰۱کP˂۰و ،ولی اسمیدهای چمر

همرار و انمرژی

قابل متابولیس در تمام سطوح هر دو نوع عصاره نسبت به شاهد اهزایش یاهت ا۰۱کP˂۰و .بهجمزء دی،لودینیانمه ،سمایر پروتوزوآهما و

جمعیت کل در اثر دو نوع عصاره کاهش یاهتند ا۰۵کP˂۰و .براساس نتایج تحقیق حاصل ،عصاره اتانولی و استنی شمیرینبیمان ضممن
بهبود قابلیت هو  ،تولید گاز متان و جمعیت پروتوزوآیی را در شکمبه بز کاهش میدهد.
كلیدواژهها :بز ،پروتوزوآ ،تخمیر ،عصاره ،هراسنجه ،متان
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مقدمه

ترکیل شده است [ .]۱این ترکیمب مهمتمرین مماده ممؤثره

کاهش واکنشهای تولید متمان ،اتمالف انمرژی و نیتمروژن

ریرممه شممیرینبیممان بمموده کممه در حممدود  3۰تمما  ۵۰برابممر

آمونیاکی تحت تأثیر عواملی نییر مصرف خوراک ،قابلیمت

شیرینتر از شکر است [ .]۱هالووانونها ،ایمزوهالوونهما،

هو م  ،گونممه و مراحممل هیزیولمموژی ،اهممزودن لی،یممدها یمما

اسیدتانی

و اساناها از دی ر ترکیبات مؤثره شمیرینبیمان

یونوهرها بمه جیمره ،تغییمرات جمعیمت میکروبمی دسمت اه

هستند [ .]۱مقدار گلیسیررتینی

گوارش دام و نسبت علوهه به کنسانتره قرار ممیگیمرد [.]6

۰۰6۵۱ک ۰میلیگرم در هر میلیلیتر ا۰۲۲ک ۰درصدو گزارش

در تخمیر شکمبهای ،مقمدار  ۸تما  ۱۲درصمد انمرژی قابمل

شده است [.]۱۰

اسید عصاره شمیرینبیمان،

هو از طریق تولید متان و  ۷۵-۸۵درصد نیتروژن مصرهی

احتمممال دارد ترکیبممات مممؤثر موجممود در شممیرینبیممان

از طریق مدهوع و ادرار دام دهع میشود [ .]۸باتوجه به آثار

اساپونینو با کاهش جمعیت پروتموزوآ در شمکمبه [ ]۲۷و

سوء مصرف آنتیبیوتی ها در دام و ضرورت کاهش تولید

به تبع آن کاهش تجزیه پروتئین ،راندمان مصمرف نیتمروژن

گاز متمان و نیتمروژن آمونیماکی) ،زم اسمت اهزودنمیهمای

را بهبود دهند [ .]۱6استفاده از گیاه سماپوناریا ا Sapindus

مناسبی همچون گیاهان دارویی بررسی شود.

 saponariaبومی آمریکاو ،جمعیت پروتوزوآ و تولیمد گماز

متابولیتهای ثانویه گیماهی نییمر سماپونینهما ،اثمرات

متان را به ترتیب  ۵۴و  ۲۰درصمد کماهش ممیدهمد ،ولمی

مببتی بر هراسنجههمای تخمیمر شمکمبه دارنمد و بمه دلیمل

تأثیری بر متانوژنها نمدارد [ .]۱۵همچنمین اهمزودن چهمار

خاصیت ضدپروتوزوآیی [ ۲و  ،]۸سمبب انتقمال اسمیدهای

سطح عصاره اتانولی گمل گاوزبمان احماوی سماپونینو در

در دام زنده و کاهش دآمیناسیون آنها

شرایط آزمایر اهی به مایع شکمبه گوسفند سبب اهمزایش

در شکمبه [ ،]۲۴کاهش تولید نیتروژون آمونیماکی و بهبمود

گاز  ۲۴ساعته ،کاهش ضریب بخمشپمایری ،کماهش گماز

بازده تولید پروتئین میکروبی در دام ممیشموند [ ۱6و .]۲6

متان تا  ۵۴درصد ،نیتروژن آمونیاکی و جمعیت پروتموزآیی

عصارههای گیاهی خصوصا عصمارههمای حماوی سماپونین

شده است [ .]۲استفاده از عصاره اتانولی  -متانولی برگ دو

هعالیممت ضممدپروتوزوآیی دارنممد [ .]۸کمماهش جمعیممت

گیماه سموبابل اLeucaena leucocephalaو و بیمد مجنمون

پروتوزوآیی میتواند سبب بهبود مصرف نیتروژن و اهزایش

اSalix babylonicaو حاوی ساپونین سبب اهزایش گاز ۲۴

جریان پروتئین میکروبی به روده شود [ .]۱6بنابراین ،انتیار

ساعته ،سوبسترا تجزیه شده واقعی ،ماده آلی تجزیمه شمده،

میرود که کاهش جمعیمت پروتموزوآ توسمط سماپونینهما

انرژی قابل سوختوساز ،اسیدهای چر

همرار و پمروتئین

منجر به اهمزایش عملکمرد دام شمود [ .]۲6سماپونینهما در

میکروبی در شرایط آزمایر اهی گوسفندان میشمود [.]۱۸

غلیتهای با) آثار سموء بمر اپمیتیلیموم روده دارنمد و در

در گوسفندان نیز استفاده از گیاه حاوی سماپونین ،نیتمروژن

هرایند هو در دام و تولیمد آنمزی همای گوارشمی اخمتالل

آمونیاکی و اسیدهای چر

هرار و متان را کاهش ممیدهمد

ایجاد میکنند [.]۱۲

[ .]۲6همچنممین ،بممه روش بممرونتنممی بمما اسممتفاده از مممایع

آمینه به روده کوچ

متابولیت ثانویه اصلی گیاه شمیرینبیمان ا Glycyrrhiza

شکمبه گوسفند ،اهمزودن  6 ،۴ ،۲و  ۸میلمیگمرم سماپونین

اC42H62O16و

چممای جمعیممت پروتمموزوآ را بممهترتیممب  ۴۵ ،۲۵ ،۱۹و ۷۹

تریترپنو ید ساپونین است و از دو واحد اسید

درصد کاهش داد و سبب مهار تولیمد گماز متمان و کماهش

glabraو گلیسیریزین یما اسمید گلیسمریزی
بوده که ی
گلوکورونی

وی

مولکول اسید گلیسیرتینی

اآگلیکونو

آمونیاک و اهزایش تولید پروتئین میکروبی میشود [.]۱6
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هدف از انجام پ وهش حاضر ،بررسمی تمأثیر دو نموع

اضاهه شد [ .]۲۵مایع شکمبه در شرایط بیهوازی مخلموط

عصاره اتانولی و استنی ریره شیرینبیان بر هراسمنجههمای

و توسط پارچه تنییف ) ۴یه تصفیه و با نسبت ی

بمه دو

تخمیر ،گازهای متان و دیاکسیدکربن و تغییرات جمعیمت

با باهر بیکربنات [ ]۲۲ترکیب و به هر بطری تزریمق شمد.

پروتوزوآ با استفاده از مایع شکمبه بز مرخز بود.

همه  6۵بطری برای دو حالل ا ۵بطمری بمرای همر سمطح
عصاره و  ۵بطری بالن

اهقط مایع شمکمبهو بمرای ممدت

مواد و روشها

 ۲۴ساعت در دمای  3۹درجه سلسمیوس گرمخانمهگمااری

جهت تهیه عصاره استنی و اتمانولی ،شمیره قهموهای رنمگ

شدند.

ریره شیرین بیان توسط آسیا های معمولی به ذرات ریمز

پا از  ۲۴سماعت گرمخانمهگمااری ،مقمدار کمل گماز

از

تولیدی در هر بطری توسط سرنگ مدرج ثبت شمد .بمرای

و ۵۰

اندازهگیری متان با استفاده از آزمون تولید گاز ،ابتدا مقمدار

شمده ریرمه

گاز تولیدی  ۲۴ساعت ثبت و مقدار  ۴میلمیلیتمر سمود ۱۰

شیرینبیان در حالل ابا نسبت  ۱گرم به  ۸میلیلیتمر حماللو

نرمال به داخل محیط تخمیر محتوی  ۱۵میلمیلیتمر بماهر و

ریخته شمده و سم،ا ترکیمب حاصمل توسمط بطمریهمای

 ۱۰۰میلیگرم سوبسترا تزریق شد .س،ا گاز که همان گاز

شیرهای اسکات برای مدت  ۴۸-۷۲ساعت در دمای ۲۵-3۰

متان است ،اندازهگیری شد [ .]۱۱پا از تعیین مقادیر گماز

درجه سلسیوس توسط دست اه تکاندهنده به خوبی مخلموط

کل و متان ،با درنیر گرهتن مقادیر ثابت ۷ک ۸درصمد بمرای

شد .س،ا هر دو بطری حاوی حالل اسمتن و اتمانول بمرای

سایر گازها ا N2و H2و [ ،]۲۰مقدار گاز دیاکسمیدکربن بما

ای

تا دو میلیمترو تبدیل شد .مخلوطی از آ

و هر ی

حاللها به صورت مجزا بما نسمبت  ۵۰میلمیلیتمر آ
میلیلیتر حالل تهیه شد .شیره قهموهای آسمیا

مدت ی

ساعت در حممام آ

گمرم  3۹درجمه سلسمیوس

استفاده از رابطه ا۱و محاسبه شد:

گرمخانهگااری و س،ا توسط صاهی تصفیه شد [.]۱۸

رابطه ا۱و

مایع شکمبه به روش لوله مری و در حالت ناشتا از سه

سایر گازها  +متان  +دیاکسیدکربن = گاز کل

راس بز ن اد مرخُمز امیمان ین وزن ۵ک۸ ± ۱ک 3۱کیلموگرمو

در رابطه  ،۱مقادیر گاز کل ،متان انمدازهگیمری شمده و

گرهته وتوسط هالکما بمه آزمایرم اه منتقمل و سم،ا بمه

معلوم هستند و سایر گازهای نیز در حدود ۷ک ۸درصد گاز

خوبی بما هم مخلموط شمدند .بزهما بما اسمتفاده از جیمره

کل بوده و لماا مقمدار گماز دیاکسمیدکربن بما رابطمه ا۲و

ن هداری ایونجه خر و و روزانه دو مرتبه ا ۹صمبح و 3

محاسبه شد:

عصرو تغایه میشدند.

رابطه ا۲و

مقادیر  ۲۰۰میلیگرم سوبسترا یونجه تموزین و بمه همر
ی

امتان  +سایر گازهاو  -گاز کل = دیاکسیدکربن

از بطریهای ویتن  ۱۲۰میلیلیتری اهزوده شد .عصماره

پمما از پایممان انکوباسممیون ،از محممیطهممای تخمیممر

اتانولی و استنی شیرینبیان نیز در  ۵سطح ا،۲۰۰ ،۱۰۰ ،۵۰

نمونههای مایع شکمبه با هدف تعیین ماده آلی تجزیه شده،

 3۰۰و  ۵۰۰میکرولیتر برای هر  3۰میلیلیتمر ممایع شمکمبه

نیتروژن آمونیاکی و اسیدهای چر

هرار تهیه شد .غلیمت

باهریو و هر سطح در  ۵تکمرار دقیقما پمیش از تزریمق 3۰

نیتروژن آمونیاکی به وسیله روش هنول  -هی،وکلریمت و بما

میلیلیتر باهر بیکربنات به هر بطری شیرمهای  ۱۲۰میلمی-

اسممتفاده از اسمم،کتروهتومتر در طممول ممموج  63۰نممانومتر

لیتری ویتن ،در شرایط تزریق گاز دیاکسیدکربن به محمیط

اندازهگیری شد [.]۷
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شاخص  PFاعبارت است از میلیگرم ماده آلی تجزیه شده

در این رابطهها ME ،انرژی قابل سوختوساز ام اژول

بخش بر میلیلیتر گاز تولیدی که بیانکننده مقدار سنتز پمروتئین

در هر کیلوگرمو NEL ،انرژی خالص شیردهی ام اژول در

میکروبی استو با استفاده از رابطه ا3و محاسبه شد [:]۲۰

هر کیلوگرمو GP ،گاز تولیدی امیلیلیترو CP ،پروتئین خام

رابطه ا3و

ادرصدو EE ،چربی خام ادرصدو و  CAخاکستر ادرصمدو

PF = OMD/ IVGP

است.

در معادله ماکور OMD ،مقدار ماده آلی تجزیه شده در

مقدار ماده خر  ،خاکستر خام ،پروتئین خام و چربی

هر بطری امیلیگرمو و  IVGPمیزان گاز تولیدی امیلیلیترو

خام با روشهای رایج اندازهگیری شمد .درصمد مماده آلمی

است .پا از انکوباسمیون محتویمات بطمریهمای تصمفیه،

جیره از اختالف ماده خر

گرمخانهگااری و درنهایت داخل کوره قرار داده شد و ماده

محاسبه شد [.]۴

آلی تجزیه شده محاسبه شد [ .]۱۸پا از اندازهگیری مماده

جمعیممت پروتمموزوآی م کممدار شممکمبه براسمماس سممه

آلی تجزیه شده ،مقادیر توده میکروبی تولیدی و بازده توده

زیرخممانواده انتودینینممه ،اهریواسکلوسممینه ،دی،لودینیانممه و

میکروبی نیز با استفاده از رابطه ا۴و محاسبه شد [:]۱۸
رابطه ا۴و

با خاکستر خام با روش رایمج

خانواده ایزوتریچیدا [ ]۹و با استفاده از )م هموسمیتومتر و

[۲کMMmg = OMDmg− ]GP ml × ۲

میکروسکو

نوری امدل Nikon, YS 100و با بزرگنممایی

در این رابطه MM ،میلیگرم توده میکروبی تولید شده،

 ۱۰xدر  ۹تکرار برای هر تیمار شمارش شد .پا از اتممام

 OMDماده آلی تجزیه شده GP ،گاز تولیدی  ۲۴سماعت و

هرایند تخمیر ،مایع شکمبه با محلول هرمال سالین امحلمول

۲ک ۲ضریب استوکیومتری است .اسیدهای چر

همرار کمل

حاوی ۱ک ۸گرم کلریدسدی خالص در  ۹۰۰میلمیلیتمر آ

امیلیمولدر  ۲۰۰میلیگرمو با اسمتفاده از دو روش دسمت اه

مقطر و  ۱۰۰میلیلیتر هرمالین  36درصدو با نسمبت  ۱بمه ۵

مارخام [ ]۵و رابطه ا۵و اندازهگیری شد [:]۱۸

ترکیب شد و تا روز شممارش در دممای یخچمال معممولی

رابطه ا۵و

ن هداری شد .تعداد پروتموزوآ در همر میلمیلیتمر ممایع بما

۰۰۴۲۵)[ × ۱۰۰ک۰۲۲۲ × GP) - ۰کSCFA mmol/L = ](۰

استفاده از رابطه ا۸و محاسبه شد:

در این رابطه SCFA ،اسیدهای چر

رابطه ا۸و

زنجیمر کوتماه و GP

× 1000

گاز تولیدی در مدت  ۲۴ساعت است.
انممرژی قابممل سمموختوسمماز [ ]۲۲و انممرژی خممالص

𝑁
1

]𝑛[𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑚𝑚 . 𝐷𝑚𝑚.

= 𝑙𝑚 𝑃𝑁

در این رابطمه ،NP ،تعمداد پروتموزوآ شممارش شمده در همر

شیردهی [ ]3بمهترتیمب بما اسمتفاده از رابطمههمای  6و ۷

میلیلیتر N ،تعداد پروتوزوآ در هر بار شممارش )م،

محاسبه شد:

مساحت هر بخش )م ای

رابطه ا6و

بخش )م ا۱ک ۰میلیمترو و

1
𝑛

mm

area

میلیمترمربمعو Dmm ،عممق همر
ضریب رقت ای

پنج و است.

)۰۰۵۷ + CPک۱36 × GP) + (۰ک۲) + (۰کME mj/KgDM = [(۲

دادههممای حاصممل از آزمممون تولیممد گمماز و جمعیممت

])۰۰۰۲۹ × EE2ک+ (۰

زیرخمانواده پروتموزوآ در طمول دوره گرمخانمهگمااری بمما

رابطه ا۷و

استفاده از نرماهزار آماری  SPSSانسخه ۲۱و برای ممدل ۹

۰۰۵۴ + CP) +ک۱۱۵ × GP) + (۰ک= [(۰

NEL

تجزیه و میان ینها با استفاده از آزمون دانکن در دو سمطح

]36ک۰۰۵۴ × CA) - ۰ک۰۱۴ × EE) - (۰ک(۰

۰۵ک ۰و ۰۱ک ۰مقایسه شدند .از روش آزمون  tمستقل برای

mj/KgDM
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مقایسه مقدار هر هراسنجه بین دو عصاره اتمانولی و اسمتنی

نتایج و بحث

استفاده شد.

نتایج تجزیه تقریبی جیره پایمه ایونجمهو اسمتفاده شمده در
Yijk = μ + Ti + εijk

تغایه بزها و آزمون گماز ،در جمدول  ۱ارایمه شمده اسمت.

در این رابطه Yijk ،مقدار هر مراهده μ ،میان ین کلTi ،

یونجه استفاده شده چین سوم بوده و برگ یونجه کمتری از

رابطه ا۹و
اثر تیمار و  εijkخطای آزمایش است.

حد انتیار داشمت .لماا درصمد پمروتئین آن کمتمر از حمد
معمول  ۱3تا  ۱۵درصد میباشد.

جدول  . 1تركیب شیمیایی یونجه استفاده شده در جیره بزها و آزمون گاز (درصد)

ماده خر

ماده آلی

خاکستر

عصاره اتری

پروتئین خام

63ک۹6

3۴ک۹۴

66ک۵

۸6ک6

۰۸ک۱۰

درمقایسه با تیممار شماهد ،عصماره اتمانولی در سمطوح

داشته اسمت [ .]۱۸اگرچمه اسمتفاده از مقمادیر  6 ،۴ ،۲و ۸

 3۰۰ ،۲۰۰و  ۵۰۰و بمممهترتیمممب  ۴۷ ،۵۱و  ۷۲درصمممد و

میلیگرم ساپونین چای تأثیری بر گاز تولیمدی  ۲۴سماعت

عصاره استنی در سطوح  3۰۰و  ۵۰۰میکرولیتمر بمهترتیمب

نداشته است [ .]۱6بهدلیمل اینکمه عصماره اسمتنی توانمایی

 6۷و  ۱۰۴درصد تخمیر را بهبود داد و سبب اهمزایش گماز

استخراج همه ماده مؤثره قطبی و غیرقطبی را دارد ،احتما)

تولیممدی  ۲۴سمماعت شممد ا۰۱کP˂۰و اجممدول ۲و .اگرچممه

به همین خاطر این عصماره اثربخرمی بیرمتری نسمبت بمه

عصاره استنی گاز بیرتری نسبت به عصماره اتمانولی تولیمد

عصاره اتانولی در همه صفات دارد .مقایسه بین دو عصماره

کرد ا۰۱کP˂۰و .در گرمخانمهگمااری بمرونتنمی ،محتموای

نران میدهد که در سمطوح  3۰۰و  ۵۰۰میکرولیتمر ،تمأثیر

کربوهیدراتهای ماده خموراکی تخمیمر شمده و اسمیدهای

عصاره استنی بیرتر از عصاره اتانولی و گماز تولیمدی کمل

چر

این عصاره بیرتر بود ا۰۵ک P˂۰و ۰۱کP˂۰و.

زنجیر کوتاه ،گاز متان ،دیاکسیدکربن و سلولهمای

میکروبی تولید میشوند [ ۱3،۲۰و  ،]۲۸لماا گماز تولیمدی

عصمماره اتممانولی گمماز متممان را کمماهش ا۰۱۴کP = ۰و و

همرار

عصاره استنی اهزایش ا۰۱کP˂۰و داده است .ایمن تمأثیر بمر

نتیجه تجزیهپایری ماده آلی و تولید اسیدهای چمر

گاز دیاکسیدکربن عکا میباشد .مقایسه بمین دو عصماره

است.
اهزایش گاز تولیدی که ناشی از اهزایش تجزیمهپمایری

ه نران داد که در سه سطح بما)یی عصماره اتمانولی گماز

ماده آلی است ،احتما) به خاطر مقمدار کم متابولیمتهمای

متان کمتری از عصاره استنی تولید شده اسمت ا۰۵کP˂۰و.

ثانویه عصاره و یا به خماطر توانمایی میکروارگانیسم همای

تولید متان هرایند پیچیدهای دارد و در واکنشهای مرحلهای

شکمبه در تجزیه ماده مؤثره ساپونین است [ .]۱۸مرابه بما

متانوژنسیا ،گاز دیاکسیدکربن با گاز هیمدروژن ترکیمب

نتایج حاضر ،گاز  ۲۴ساعت با اسمتفاده از عصماره دو گیماه

شده و محصول متان تولید ممیشمود [ .]۲3اهمزایش تولیمد

سوبابل و بید مجنون با ماده مؤثره ساپونین در چهار سمطح

اسید استی

و بوتیریم  ،بما) بمودن هورممات و جمعیمت

صفر6 ،ک۲ ،۰ک ۱و ۸ک ۱امیلیلیترک گرم ماده خر و ،اهزایش

متانوژنها و پروتوزوآها در تولیمد آن نقمش جدیمد دارنمد
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[ .]۲3همچنین ،ساپونین سبب اهمزایش تعمداد متمانوژنهما

میلممیگممرم در لیتممرو بممود ،ولممی عصمماره اتممانولی ا۰۱کP˂۰و

[ ]۱۴و کمماهش پروتمموزوآ [ ]۱۵در شممکمبه مممیشممود .لمماا

بممرخالف عصمماره اسممتنی در سممه سممطح  3۰۰ ،۲۰۰و ۵۰۰

باتوجه کاهش متان و جمعیت پروتوزوآ در عصاره اتمانولی

میکرولیتر در مقایسه با شاهد آمونیاک را کاهش داد .اهزودنی

ممکممن اسممت ،ایممن عصمماره از طریممق تممأثیر بممر جمعیممت

های حاوی ساپونین سبب کاهش آمونیماک ممیشمود و ایمن

پروتوزوآ متان را کاهش داده باشمد .عصماره اسمتنی چمون

اثربخری به دلیل تمأثیرات ضمدپروتوزوآیی آنهما اسمت [.]۸

حاوی ترکیبات مؤثره بیرتری است ،بمه نیمر ممیرسمد از

غلیت آمونیاک امیلیگرم در لیترو بین دو عصماره اتمانولی و

طریق اهزایش جمعیت متانوژنها سبب اهزایش متمان شمده

استنی تفاوتی با ه نداشتند و تنها در سمطح  ۵۰۰میکرولیتمر

است .کاهش گاز متان تحت تأثیر ساپونین چمای بمه روش

عصاره استنی ،آمونیاک بیرتری داشت ا۰۱کP˂۰و.
احتما) در عصاره اتانولی کاهش جمعیت پروتموزوآیی

برونتنی [ ]۱6و به روش دام زنده [ ]۲۹و اهزایش جمعیت

دلیل کاهش آمونیاک میباشد ،هرچند ممکن است به دلیمل

متانوژنها در حوور ساپونین [ ]۱۴نیز گزارش شده است.
عصاره اتانولی شیرینبیان تنها در سمطوح  3۰۰ ،۲۰۰و

کاهش تجزیه پروتئین [ ]۲6و یا کاهش هعالیت آنمزی اوره

 ۵۰۰میکرولیتر و به مقدار  ۱۰تا  ۱۴درصد و عصاره استنی

آز [ ]۱۷و یا از طریق باند شدن ساپونین با آمونیاک ،تولیمد

در همه سطوح به مقدار  ۷تا  ۲۰درصد مماده آلمی تجزیمه

آمونیاک در شمکمبه دام کماهش یابمد [ ۱۷و  .]۲6هعالیمت

شده اهزایش داد ا۰۱کP˂۰و .ارتباط بسیار نزدیکی بین گماز

مهارکنندگی جمعیت باکتریهای تولیدکننده آمونیماک و در

تولیدی و تخمیر ماده آلی خصوصا کربوهیدراتهما وجمود

نهایت کاهش آمونیاک مایع شکمبه گوسفند [ ]۲۹و در اثمر

دارد [ .]۱3لاا اهزایش قابل توجه تجزیه ماده آلی تجزیه در

ساپونین چای و اسمتفاده از عصماره دو نموع گیماه یوکما و

اهزایش گاز تولیدی قابل مراهده اسمت اجمدولهمای  ۲و

ساپوناریا غنی از ساپونین ابومی قاره آمریکاو در گوسفندان

3و .عصاره استنی به طور قابل تموجهی ممؤثرتر از عصماره

[ ]۲6نیز گزارش شده است ،درحالیکه اهزودن گیماه یوکما

اتانولی است که میتواند ناشی از توانمایی ایمن عصماره در

که منبع غنی از ساپونین است بر غلیمت آمونیماک تمأثیری

استخراج همه ماده مؤثر قطبمی و غیرقطبمی دانسمت [.]۲۰

نداشته است [.]۸

ماده آلی تجزیه شده در عصاره استنی در سمطوح 3۰۰ ،۵۰

ضریب تفکی پمایری [ ،]۲۰در تممام سمطوح همر دو

و  ۵۰۰میکرولیتر به ترتیب ۹ک۹ ،۷ک ۵و ۱ک ۹میلیگرم بیرتر

عصاره کاهش یاهت ا۰۱کP˂۰و .به عبارت دی ر ،تأثیر همر

از عصاره اتانولی اسمت .مرمابه بما نتمایج تحقیمق حاضمر،

دو عصاره شیرینبیان مطلو

نبموده اسمت .ایمن ضمریب،

اسممتفاده از گیمماه حمماوی سمماپونین و ترکیبممات قنممدی

زمانی اهزایش مییابد که ماده آلی بیرتری تجزیه ولی گماز

تجزیهپایری مماده آلمی را اهمزایش داده اسمت [ ۱۵و ،]۱۸

کمتر تولید کند .چون گاز تولیدی به ازای همر واحمد مماده

هرچند استفاده از گیاه ساپوناریا ابمومی آمریکماو در روش

آلی تجزیه شده بیرتر شده اسمت ،لماا پمروتئین میکروبمی

بممرونتنممی و عصمماره گمملگاوزبممان احمماوی سمماپونین و

تولیدی و بازده تولید پروتئین میکروبمی کماهش داشمتهانمد

کربوهیدراتو تأثیری بر قابلیت هو ماده آلی نداشته است

ا۰۱کP˂۰و .تنها در سمطح  ۲۰۰میکرولیتمر عصماره اسمتنی

[ ۲و .]۱۵

ضریب تفکی پایری بیرتر از عصاره استنی است ا۰۴۹ک۰
= Pو .به همین دلیل ،تنها در ایمن سمطح از عصماره اسمتنی

اگرچه در هر دو نوع عصاره ،غلیت نیتروژن آمونیماکی

توده میکروبی تولید شده بیرتر از عصاره اتانولی است.

امیلممیگممرم در لیتممرو در دامنممه غلیممت طبیعممی ا۸۵-3۰۰
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اهزایش تولید گاز ،غلیت اسیدهای چر

بممرخالف بررسممی حاضممر ،اسممتفاده از عصمماره حمماوی

هرار نیز اهمزایش

ساپونین دو گیاه سوبابل و بیمدمجنون بمه روش بمرونتنمی

یاهت ا۰۱کP˂۰و اجدول ۴و .استفاده از عصاره دو نوع گیاه

[ ]۱۸و ساپونین چای [ ]۱6به روش برونتنی مایع شمکمبه

سوبابل و بیدمجنون

به روش برونتنی نیز سبب اهمزایش

گوسفند و سماپونین چمای در گوسمفندان نم اد هموو []۲۹

غلیت اسیدهای چر

هرار شد است [ .]۱۸اگرچه استفاده

سبب بهبود راندمان سنتز پروتئین میکروبی شده است.

از سه گیاه غنی از سماپونین تمأثیری بمر غلیمت اسمیدهای

اسممیدهای چممر

هممرار هممر دو عصمماره بممه روش

انممدازهگیممری دسممت اه مارخممام در دامنممه مطلممو

چر

هرار به عنوان

کل نداشته است [ .]۱۵اسیدهای چر

غلیممت

منبع انرژی مورد استفاده میکروارگانیسم و دام زنمده قمرار

هرار مایع شکمبه ا ۷۰-۱۵۰میلمیممول بمر

میگیرد [ .]۲۱همانطورکه انتیار میرود با اهزایش غلیمت

لیترو بود [ ،]۲۱ولی به روش برآورد بما معادلمه ،بمهغیمر از

هرار ،دو هراسنجه انرژی قابل سوختوساز

اسیدهای چر

سطوح  33۰و  ۵۰۰میکرولیتر ،کمتر از حد مطلو
هر دو روش اندازهگیری و بمرآورد اسمیدهای چمر

اسیدهای چر

و انرژی شیردهی در هر دو نوع عصماره اتمانولی و اسمتنی

بود .در

شیرین بیان اهزایش یاهت ا۰۱کP˂۰و اجدول ۴و.

همرار

هراسممنجههممای اسممیدهای چممر

کل ،همراه با اهزایش سمطح عصماره شمیرینبیمان ،غلیمت

هممرار ،انممرژی قابممل

اسیدهای چر

همرار اهمزایش یاهمت ا۰۱کP˂۰و .اهمزایش

سوختوساز و انرژی خمالص شمیردهی در سمطوح  ۵۰و

اسیدهای چر

هرار دقیقا همسو با اهزایش تجزیمهپمایری

 ۱۰۰تفاوتی با ه نداشتند ،ولمی در دو سمطح  3۰۰و ۵۰۰

ممماده آلممی اسممت .محصممول هراینممد تخمیممر سوبسممترا و

میکرولیتر عصاره اسمتنی ،هراسمنجههمای مماکور بیرمتر از

کربوهیدراتهای آن با مایع شمکمبه بمه روش بمرونتنمی،

عصاره اتانولی بودنمد ا۰۵کP˂۰و .جمعیمت کمل پروتموزوآ

هرار ،گماز و سملولهمای میکروبمی اسمت

بهغیر از سطح  ۵۰میکرولیتر تحت تأثیر هر دو نوع عصماره

[ .]۱3تولید گاز نتیجه تخمیر کربوهیمدراتهما بمه اسمتات،

اتممانولی ا۰۵کP˂۰و و اسممتنی ا۰۱کP˂۰و کمماهش یاهممت

پروپیونممات و بمموتیرات اسممت [ .]۱3در ایممن آزمممایش بمما

اجدول ۵و.

اسیدهای چر

جدول  . 5تأثیر عصاره اتانولی و استنی ریشه شیرینبیان بر جمعیت پروتوزوآیی ( )N × 105شکمبه بز

پروتوزوآ

کل پروتوزآ

انتودینینه

1

عصاره شیرینبیان

نوع

مقدار

امیکرولیتر به ازای هر  3۰میلیلیتر مایع شکمبه باهریو

عصاره

SEM

شاهد

۵۰

۱۰۰

۲۰۰

3۰۰

۵۰۰

اتانولی

۸6۱aک۲

۸۰۵aک۲

۲6۴bک۲

۲6۴bک۲

۱6۷bک۲

۰۹۷bک۲

۰6۴۹ک۰

استنی

a

ab

ab

b

۲۱۷ک۲

c

۹3۱ک۱

c

۰636ک۰

Sig

۰۰ک۱

۰۰۱ک۰

۲۵۴ک۰

۲6۵ک۰

۰۰۱ک۰

۰۲۹ک۰

۸6۱ک۲

۴۷۴ک۲

۴۸6ک۲

۹3۱ک۱

عددی
P

۰۲6ک۰
۰۰۱ک۰

اتانولی

۷۲۲aک۲

۷63aک۲

۱۹۴bک۲

۲36bک۲

۱6۷bک۲

۰۸3bک۲

۰6۱۴ک۰

۰۴۸ک۰

استنی

۷۲۲aک۲

۴۷۲abک۲

۴۰3abک۲

۱۸۸bک۲

۸۸۹cک۱

۸۴۷cک۱

۰6۰۹ک۰

۰۰۱ک۰

Sig

۰۰ک۱

۰۰۱ک۰

۱۱3ک۰

۲۴6ک۰

۰۰۱ک۰

۰6۷ک۰
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جدول  . 5تأثیر عصاره اتانولی و استنی ریشه شیرینبیان بر جمعیت پروتوزوآیی ( )N × 105شکمبه بز

پروتوزوآ

دی،لودینیانه

اهریواسکالسینه

ایزوتریریده

1

عصاره شیرینبیان

نوع

مقدار

امیکرولیتر به ازای هر  3۰میلیلیتر مایع شکمبه باهریو

عصاره

۵۰

شاهد

۲۰۰

۱۰۰

SEM

۵۰۰

3۰۰

عددی
P

اتانولی

۰۱۴ک۰

۰۱۴ک۰

۰۴۲ک۰

۰۲۸ک۰

۰۰۰ک۰

۰۰۰ک۰

۰۰6۰ک۰

۲۰3ک۰

استنی

۰۱۴ک۰

۰۰۱ک۰

۰۱۴ک۰

۰۱۴ک۰

۰۱۴ک۰

۰۲۸ک۰

۰۰۵۷ک۰

۵۹۷ک۰

Sig

۰۰ک۱

۰۸3ک۰

3۲۴ک۰

۵6۲ک۰

۰۰ک۱

۱۵6ک۰

اتانولی

a

۰۰۰ک۰

۰۰۵6ک۰

۰۱3ک۰

استنی

۰۵۵aک۰

۰۰۰bک۰

۰۱۴abک۰

۰۱۴abک۰

۰۰۱bک۰

۰۱۴abک۰

۰۰6۱ک۰

۰۵۰ک۰

Sig

۰۰ک۱

3۲۴ک۰

3۲۴ک۰

3۲۱ک۰

3۲۱ک۰

3۲۱ک۰

اتانولی

۰6۹aک۰

۰۱۴bک۰

۰۱۴bک۰

۰۰۰bک۰

۰۰۰bک۰

۰۱۴bک۰

۰۰6۴ک۰

استنی

a

b

ab

ab

ab

۰۰۹۰ک۰

Sig

۰۵۵ک۰

ab

۰6۹ک۰
۰۰ک۱

۰۱۴ک۰

ab

b

۰۰۱ک۰
3۴ک۰

۰۱۴ک۰

b

۰۵۵ک۰

۱۰3ک۰

۰۰۰ک۰

b

b

۰۰۱۴ک۰
۰۰ک۱

۰۰۰ک۰

۰۲۷ک۰

۵6۲ک۰

۰۴۲ک۰

۰۴۱ک۰
۰۲۲ک۰

3۱۰ک۰

 - ۱مقایسات ردیفی مربوط به تیمارها و مقایسات ستونی مربوط به دو نوع عصاره میباشد.
 :a-dتفاوت میان ینها با حروف متفاوت در هر ردیف معنیدار است ا۰۱کP˂ ۰و.
 :Sigمقادیر کمتر از ۰۵ک ۰بیان ر وجود تفاوت معنیدار بین دو عصاره اتانولی و استونی است.

در سطوح با)ی عصاره تا حدودی تمأثیر عصماره اسمتنی

عصارههای اتانولی و استنی ریرمه شمیرینبیمان در شمرایط

بیرتر از اتانولی بود .در بین جمعیت پروتوزوایی شمکمبه بمز،

آزمایر اه ،تولید گاز کل ،تجزیهپایری ماده آلمی و انمرژی

زیممر خممانوادههممای انتودینینممه و اهریواسکلوس مینه و خممانواده

قابممل متابولیسمم را اهممزایش و تولیممد کمماهش گازهممای

ایزوتریریدا نیز کاهش یاهتند .هعالیت میکروبی شکمبه ممکن

دیاکسیدکربن و متان در مایع شکمبه بز کماهش ممیدهمد.

است تحت تأثیر سماپونینهما و سمایر متابولیمتهمای ثانویمه

عصاره استنی نتایج بهتری از اتانولی دارد و لماا مطالعمه آن

اهزودنیها قرار ب یرد .سلول پروتوزوآ بمه سماپونین حسماس

در دام زنده توصیه میشود.

است و غرای سلولی آن دچار تغییمر شمده [ ]6و پروتموزوآ

منابع
 .۱علممومی ح و حسممیبی ن ا۱3۹۱و بررسممی محتمموای

میمیرد .اهزودن  6 ،۴ ،۲و  ۸میلیگرم ساپونین چای بمه ممایع
شکمبه به روش برونتنی ،بهترتیب سبب کماهش ۴۵ ،۲۵ ،۱۹

متابولیت های ثانویه ریره گیاه شیرین بیمان در برخمی

و  ۷۹درصدی جمعیت پروتوزوآ شده است [ .]۱6همچنمین،

رویر اههای طبیعی اسمتان کرممان .گیاهمان دارویمی.

ساپونین چای در گوسفندان ن اد هو ،سبب کماهش جمعیمت

۲ا۹و.۱3۷-۱۴۴ :

پروتوزوآیی شد [ ،]۲۹اگرچه استفاده از عصاره دو نموع گیماه

.۲

یوکمما و سمماپوناریا غنممی از سمماپونین تممأثیری بممر جمعیممت

نوریان سرور م ا و روزبهان ی ا۱3۹۱و تأثیر عصماره
گل گاوزبان بر تخمیر شکمبهای ،جمعیت پروتوزوآیی

پروتوزوآیی مایع شکمبه نداشته است [.]۲6

و کاهش تولید گاز متمان بمه روش بمرونتنمی .علموم

باتوجه به نتایج حاصل ،سطوح  3۰۰و  ۵۰۰میکرولیتمر

دامی ایران۴3 .ا۲و.۲۸۷-۲۹6 :
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