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 چکیذه

 پبیِزْبر ثَد.  تٌی ای در ؽزایط ثزٍى ّبی تخویز ؽکوجِ راسیبًِ، کبج ٍ اکبلیپتَط ثز ٍیضگیّبی  ًظاعبٍ  pHثزرعی تبثیز ّذف ایي پضٍّؼ 
 40ثِ  60ٍ  20ثِ  80ًغجت  ثِ کٌغبًتزُ ػلف خؾک یًَدِ ٍ ّبی )خَ( ٍ هخلَط درصذ کٌغبًتزُ 100درصذ ػلف خؾک یًَدِ،  100؛ خَراکی ؽبهل

 ّبی گزم ثز لیتز اس اعبًظ هیلی 30ٍ  3اٍل، هقبدیز صفز، عبػت اًدبم ؽذ. در آسهبیؼ  72ٍ  24ٌی ثِ هذت ت صَرت دٍ آسهبیؼ در ؽزایط ثزٍىِ ث درصذ

 pH ،6;pH  ٍ7;pH;5اثتذای اًکَثبعیَى ثِ  pHّبی هختلف هَرد هقبیغِ قزار گزفت. pH در ثِ هطیط کؾت اضبفِ ؽذ ٍ  راسیبًِ، کبج ٍ اکبلیپتَط

 40ثِ  60ٍ کوتزیي آى در تیوبر  pH;7تَلیذی اس ثخؼ قبثل تخویز در تیوبر ضبٍی یًَدِ ثب اعبًظ اکبلیپتَط در رعیذُ ؽذ. ثیؾتزیي هیبًگیي گبس 
 pHّب ثز  عبػت اًکَثبعیَى ثزای ثزرعی تبثیز آى 24ّوبى ؽزایط آسهبیؼ ًخغت اهب در  آسهبیؼ دٍمدر هؾبّذُ ؽذ.  pH;6ثب اعبًظ کبج در درصذ 

درصذ  60ثِ تیوبر هطیط کؾت در اًتْبی اًکَثبعیَى  pHکوتزیي ًَیبکی ٍ ًغجت ًبپذیذ ؽذى هبدُ خؾک ثَد. کؾت، غلظت ًیتزٍصى آه هطیط
ثَد. کوتزیي غلظت ًیتزٍصى آهًَیبکی ثِ  pH;7یًَدِ ثب اعبًظ کبج در  ٍ ثیؾتزیي آى ثِ pH;6ّبی راسیبًِ، کبج ٍ اکبلیپتَط در  کٌغبًتزُ ثب اعبًظ

ثَد. کوتزیي ًغجت ًبپذیذ ؽذى هبدُ خؾک  pH;7درصذ کٌغبًتزُ ثب اعبًظ راسیبًِ در  80ٍ ثیؾتزیي آى ثِ تیوبر  pH;7در تیوبر یًَدِ ثب اعبًظ کبج 
 ضزٍری ثبؽذ. ای ثز تخویز ؽکوجِ ّبی طجیؼی اعبًظتبثیزخْت ثزرعی  رعذ آسهبیؾبت ثیؾتز ثِ ًظز هی .ثَد pH;7تیوبر یًَدِ ثب اعبًظ کبج در در 

 
 راسیبًِ، کبج ای، تخویزؽکوجِ ،اکبلیپتَط، ِعیذیتا های کلیذی:واژه

 

 1مقذمه

در خوؼیهت ٍ  عبلْبعت هتخصصیي تغذیهِ دام ثهِ دًجهبل تغییهز     
ّبی ؽکوجِ ثِ هٌظَر ثْجهَد ثهبسدُ اعهتفبدُ اس     فؼبلیت هیکزٍارگبًیغن
ثبؽهٌذ.  ؼ دفغ هَاد آالیٌذُ هطیط سیغت ههی پزٍتئیي ٍ اًزصی ٍ کبّ
اعتفبدُ اس ههَاد  ٍ تٌظین خیزُ غذایی هٌبعتبدی ثب ایي ّذف تب ضذ سی

لیهههت خوؼیهههت خبصهههی اس  افشٍدًهههی کهههِ عهههجت تطزیهههک فؼب 
در زٌهذ   (.1) د، ضبصل ؽهذُ اعهت  ؽَ هیّبی ؽکوجِ  هیکزٍارگبًیغن

                                                           
 داًؾیبر گزٍُ ػلَم داهی، داًؾکذُ کؾبٍرسی، داًؾگبُ فزدٍعی هؾْذ -1
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 فزدٍعی هؾْذ 
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ههًٌَشیي،   )هبًٌهذ  ّبی هطزک رؽذ ثیَتیک ِّ گذؽتِ اعتفبدُ اس آًتید
ب ایهي  عبسگبری هیکزٍثهی ثه  ( کبّؼ یبفتِ اعت سیزا غیزُ السالَعیذ ٍ
ثغهیبری   ثبػث ؽذ تهب ایي  ّب ثزای ضیَاًبت هیشثبى ٍخَد دارد.افشٍدًی

در تغذیهِ دام  را  ّهب ثیَتیهک  آًتیهصزف هٌغ یبفتِ  اس کؾَرّبی تَعؼِ
ّبی هطزک رؽذ )هبًٌذ ههًٌَشیي،  ثیَتیک اعتفبدُ اس آًتی. ٌٌذفزاّن ک

تهبى  ( ػالٍُ ثز ایٌکِ عجت افشایؼ دفغ آهًَیبک ٍ هغیزُ السالَعیذ ٍ
ِ  ؽهَد،  اعتفبدُ اس هَاد هغذی هیدُ ثِ هطیط ٍ کبّؼ ثبس ّهبی  ّشیٌه

 اعههتفبدُ اس ثزخههی  اخیههزاً. (2) تَلیههذ را ًیههش افههشایؼ خَاّههذ داد   
ثِ دلیل ثبقی هبًذى در گَؽهت ٍ ؽهیز    ّبی هطزک رؽذثیَتیک آًتی

سا هطهذٍد، در   دام، ّوسٌیي ثِ ػلت داؽهتي اثهزات عهوی ٍ عهزطبى    
ّهبی  ؽذُ اعت. در ًتیدِ اعتفبدُ اس افشٍدًهی  هَاردی هزدٍد ٍ هوٌَع

 یبفتِ تغزیغ ؽذُ اعت ّبی تَعؼِردر ثغیبری اس کؾَ یخَراک طجیؼی
ّبی هطزک رؽهذ  ثیَتیکپظ اس اػالم هوٌَػیت اعتفبدُ اس آًتی(. 4)

در اتطبدیِ ارٍپب، پضٍّؾگزاى ثِ دًجبل یبفتي خبیگشیٌی طجیؼهی ثهزای   
ّبی گیبّی اثزات اعبًظ درثبرُ تٌی ٍىؽزایط ثز ّب، هطبلؼبتی را در آى
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ّب تزکیجبتی هؼطز، فهزار ٍ  (. اعبًظ3) ای اًدبم دادًذثز تخویز ؽکوجِ
دارای خهَاؿ  ٍ  (5) ؽهًَذ کِ اس گیبّبى اعتخزاج ههی  رٍغٌی ّغتٌذ

 ثبؽهٌذ  ّب ههی ّب، هخوزّب ٍ قبرذضذ هیکزٍثی ػلیِ ثغیبری اس ثبکتزی
خصَصیبت ضذ هیکزٍثی قهَی   ّبی گیبّی(. ثِ ػلت ایٌکِ اعبًظ6)

اّهذاف   .ؽهَد اعتفبدُ هی دامػٌَاى افشٍدًی در تغذیِ  ّب ثِ دارًذ اس آى
ثههز  pHٍ  گیههبّی ّههبیایههي هطبلؼههِ ثزرعههی اثههز ثزخههی اعههبًظ  

در ؽهزایط  تفهبٍت  هٌبثغ خهَراکی ه  ثب ایخویز ؽکوجِّبی ت فزاعٌدِ
 د.ثَ تٌی ثزٍى
 

 ها مواد و روش

 گیری اسانس

ِ  ایههي پههضٍّؼ اس  در ، (Foeniculu vulgare) اعههبًظ راسیبًهه
 Pinups) کههبجٍ  (Eucalyptus camaldulensis)اکههبلیپتَط ثههب 

pumilio) ّبی کبج ٍ راسیبًِ  اس داًِ گیزی خْت اعبًظ .اعتفبدُ ؽذ ٍ
. خْت اعهتخزاج اعهبًظ اس دعهتگبُ    ؽذاکبلیپتَط اعتفبدُ  ثزگ گیبُ

ّبی یي هٌظَر در ثبليکلًَدز ثِ رٍػ تقطیز ثب آة اعتفبدُ گزدیذ. ثذ
ّبی کبج ٍ راسیبًِ کَثیهذُ ؽهذ ٍ    ّب )داًًِوًَِ سالیتزی  یک ایؽیؾِ

ٍ  اعهتفبدُ گزدیهذ   گهزم  70 ثزگ اکبلیپتَط آعیبة گزدیذ( ثِ هیهشاى 
ضبٍی ًوًَهِ  ّبی  ثبلي .لیتز آة هقطز ثِ ّز ثبلي اضبفِ ؽذ هیلی 750

 100ثهب دههبی   ّیتز  ثِای هجزد هتصل ّبی ؽیؾٍِ آة هقطز ثِ لَلِ
ی اًدبم ثزا عبػت 4دّی ثِ هذت درخِ علغیَط قزار دادُ ؽذ. گزهب

ّب ًِّزیک اس ًوَ ّبی اعبًظاًدبم ؽذ. ّب تجخیز هطتَیبت داخل ثبلي
خوغ ؽذُ ثَد  ػول تجخیز ی ضبصل اس اًدبمکِ ثز رٍی آة عزد ؽذُ

ِ   ّز یک اس اعبًظ در ًْبیت اعتخزاج گزدیذ.  ایّهب در رهزٍف ؽیؾه
علغیَط ًگْهذاری   درخِ 4تب سهبى هصزف در یخسبل ثب دهبی  تیزُ
 ؽذًذ.
 

 تنی آزمایشات برون

 100 خیزُ پبیِ خهَراکی؛  4 اًکَثبعیَى ؽبهلآسهبیؼ هزضلِ اٍل 
ّبی فیجزی  )هبدُ آلی، پزٍتئیي خبم ٍ ثخؼ درصذ ػلف خؾک یًَدِ

)ههبدُ   )خهَ(  درصذ کٌغبًتزُ 100، (48/16ٍ  62/15، 92/88تزتیت  ثِ
ِ     ئیي خبم ٍ ثخؼی، پزٍتآل ، 06/97تزتیهت   ّهبی فیجهزی کٌغهبًتزُ ثه
ِ ػلف  ، هخلَط کٌغبًتزُ ٍ(43/12ٍ  05/26 ثهب عهطَش    خؾک یًَده
درصذ کٌغبًتزُ ثهِ یًَدهِ خؾهک ثهب هقهبدیز       40ثِ  60ٍ  20ثِ  80
 کبج، اکبلیپتَط ٍ راسیبًِ ّبیاعبًظ اس گزم ثز لیتز هیلی 30ٍ  3صفز، 
عبػت در  72ثبفز ثِ هذت –هخلَط هبیغ ؽکوجِ لیتز هیلی 30 ػالٍُِ ث

pHّبی هختلف (5;pH ،6;pH  ٍ7;pH)  (23ٍ 10)ثهَد.pH    ّهب در
در عطَش هَرد ًظهز   NaOH  ٍHClاثتذای اًکَثبعیَى ثب اعتفبدُ اس 

ثزرعهی اثزّوشههبى هقهبدیز هتفهبٍت      (، ثهزای 20 13ٍ) تٌظین ؽهذًذ 
تخویهزی  ّهبی هختلهف   بی هختلهف ثهز ثخهؼ   pHّّب ٍ اثز اعبًظ

 bالتخویهز( ٍ  )ثخهؼ عهزیغ    a:ضبصل اس آسهَى تَلیذ گبس کهِ ؽهبهل  
ِ  72پذیزی( ثهَد ٍ تهب عهبػت    )ثخؼ ثب پتبًغیل تدشیِ داؽهت،   اداهه

 .اعتفبدُ گزدیذ
 100 خیزُ پبیِ خهَراکی؛  4 اًکَثبعیَى ؽبهلهزضلِ دٍم آسهبیؼ 

)خهَ(، هخلههَط   ًتزُدرصهذ کٌغههب  100رصهذ ػلهف خؾههک یًَدهِ،    د
درصذ  40ثِ  60ٍ  20ثِ  80خؾک یًَدِ ثب عطَش  ػلفکٌغبًتزُ ٍ 

اس  لیتهز  گزم ثهز هیلی 30ٍ  3 کٌغبًتزُ ثِ یًَدِ خؾک ثب هقبدیز صفز،
ِ    ّبیاعبًظ  لیتهز  هیلهی  30 ( ثهب 23ٍ  10) کهبج، اکهبلیپتَط ٍ راسیبًه
 pHگیهزی  عهبػت ٍ اًهذاسُ   24 ثهِ ههذت   ثهبفز –هبیغ ؽکوجِ هخلَط
ی ٍ ًغجت ًبپذیذ ؽذى هبدُ خؾک ًیتزٍصى آهًَیبککؾت آًْب،  هطیط

ر تؼییي هیشاى گبس تَلیذی هٌظَ ثِ .ثب اعتفبدُ اس رٍػ کؾت ثبثت ثَد
اعهبط رٍػ هٌهک ٍ    لیتهزی ٍ ثهز   هیلهی  100ای ّبی ؽیؾِاس رزف

ؽذ. هَاد خَراکی اعهتفبدُ ؽهذُ در آسههبیؼ     اعتفبدُ( 17اعتیٌگبط )
تزُ ثِ غبًّبی هختلف کٌ ٍ ًغجت )خَ( کٌغبًتزُ ،خؾک ؽبهل یًَدِ
 -1 :ثهَد. تیوبرّهبی آسهبیؾهی ؽهبهل     60:40ٍ  80:20 یًَدِ خؾک

 تیوهبر  -2 ،(ّز پبیِ خَراکی اعتفبدُ ؽذُ ثذٍى افشٍدًهی )تیوبر ؽبّذ 
گهزم ثهز لیتهز در     هیلی 30ٍ  3اعبًظ راسیبًِ در هقبدیز  ػالٍُِ ؽبّذ ث
ؽهبّذ   تیوهبر -3 ،پبیهِ خهَراکی   4در  ثهبفز –کوجِلیتز هبیغ ؽ هیلی 30
 30گهزم ثهز لیتهز در     هیلهی  30ٍ  3اعهبًظ کهبج در هقهبدیز     ػالٍُِ ث

ػهالٍُ  ِ ؽهبّذ ثه  تیوهبر   -4پبیِ خهَراکی ٍ   4در  ثبفز–لیتز هبیغ هیلی
لیتهز  هیلی 30 گزم ثز لیتز در هیلی 30ٍ  3اعبًظ اکبلیپتَط در هقبدیز 

  .پبیِ خَراکی ثَد 4در  ثبفز-هبیغ ؽکوجِ
 48ّهب ثهِ ههذت    اثتذا خَراکتٌی  ثِ هٌظَر اًدبم آسهبیؾبت ثزٍى

آعهیبة   اسخؾهک ؽهذ ٍ    گزاد درخِ عبًتی 65آٍى ثب دهبی  عبػت در
گهزم اس ّهز    هیلهی  200عهپظ   ؽهذ. هتزی اعتفبدُ  هیلی 1الک ی دارا

هیکزٍلیتهز   30ٍ  3خَراک داخل ّز رزف ریختِ ؽذ ٍ ثِ ّز رهزف  
ّبی کؾت ؽذُ، اعهبًظ گیبّهبى   خَراکاسای ّز گزم هبدُ خؾک  ثِ

تکزار ثزای ّز تیوبر(. ههبیغ   3) اعتفبدُ در ایي هطبلؼِ افشٍدُ ؽذهَرد 
گذاری ؽهذُ  اک صجطگبّی اس دٍ ثزُ ًهز فیغهتَال  ؽکوجِ قجل اس خَر

درصهذ ههَاد    55ٍ  خؾهک  یًَدِدرصذ  45ضبٍی  یِ ؽذُ ثب خیزُتغذ
. ههبیغ  گزدیهذ الیهِ صهبف    زْهبر  هتقهبل ثب پبرزِ  زاکن گزفتِ ؽذ ٍهت

)الیهَرا،   هصٌَػی هخلَط ؽهذ  ثب ثبفز 2:1ثِ ًغجت  ُؽکوجِ صبف ؽذ
 ٍ افهشٍدُ  ثبفز-هبیغهخلَط  لیتز هیلی 30عپظ ثِ ّز رزف ٍ  (1998
ٍ  گزاد( قهزار دادُ ؽهذًذ   رخِ عبًتید 6/38) ّب در ضوبم آة گزمرزف

 72ٍ  48، 36، 24، 12، 8، 6، 4، 2ّهبی صهفز،   تَلیذ گهبس در عهبػت  
ًیتهزٍصى  ثهزآٍرد  زای ثه ّهب  گیزی ؽهذ. اس ثزخهی عهزً    عبػت اًذاسُ
اعتفبدُ ؽذ. ضدن گبس تَلیذی  24تب عبػت  pH  ٍDMDآهًَیبکی ٍ 

. گزدیهذ  ثجت a  ٍb پذیزی ٍرد پبراهتزّبی تدشیِآعبػت ثزای ثز 72تب 
  ِ ِ    ثِ هٌظَر تؼیهیي فزاعهٌد b(1-eّهبی تَلیهذ گهبس اس هؼبدله

-ct
)  P= 

ثبثت  c: پذیزی،ثب پتبًغیل تدشیِ ثخؼb: اعتفبدُ ؽذ. در ایي هؼبدلِ 
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 P:سهبى اًکَثبعیَى ثهز ضغهت عهبػت ٍ     t:ًزظ تَلیذ گبس در عبػت، 

 ثبؽذ.  سهبى هَرد ًظز هی هیشاى گبس تَلیذی در
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SAS  ِثب رٍیANOVA    ًتصهبدفی ههَرد    در قبلت یهک طهزش کهبهال
 آهبری طزش ثِ قزار سیز ثَد: ثزرعی قزار گزفتٌذ کِ هذل 

Yij=μ+ Ti+ eij  
اثز تیوبر ٍ  Tiهیبًگیي کل،  μهقذار ّز هؾبّذُ،  Yijدر ایي هذل 

eij .ثزای هقبیغِ تیوبرّهبی آسهبیؾهی اس آسههَى     خطبی آسهبیؼ اعت
 . اعتفبدُ گزدیذ (>05/0P)داًت 

 

 نتایج و بحث 

ٍ  3در هقهبدیز  ٍ اکبلیپتَط  راسیبًِ، کبج ّبیًتبیح افشٍدى اعبًظ
ِ   را  ثبفز-لیتز هبیغ هیلی 30هیکزٍلیتز در  30 ّهبی  ثز تَلیهذ گهبس ًوًَه

ًتهبیح ایهي   . دادُ ؽهذُ اعهت  ًؾبى  3 تب 1خذاٍل در  خَراکی هختلف
 ،ّبی اعتفبدُ ؽذُآسهبیؼ توبهی اعبًظ pH;5در آسهبیؼ ًؾبى داد 
 (.>05/0Pداری کبّؼ دادًهذ )  طَر هؼٌیِ ثرا (b) ثخؼ قبثل تخویز 
 ،درصذ ػلَفِ 20درصذ کٌغبًتزُ ثِ  80ّبی خَراکی ّوسٌیي در پبیِ

داری ًغجت ثِ تیوهبر ؽهبّذ افهشایؼ     طَر هؼٌیِ ثبثت ًزظ تَلیذ گبس ث
کِ در هٌجغ خهَراکی یًَدهِ ثبثهت ًهزظ      در ضبلی ،(>05/0P) پیذا کزد
تَاًذ هزثَط ثِ ایي هَضَع ثبؽهذ   هی آىس کبّؼ یبفت. ػلت تَلیذ گب
ّب ًبهغبػذتز گزدیذُ  ؽزایط ثزای فؼبلیت ثزخی ثبکتزی pH=5کِ در 
 ههذکَر  pHّهب در  هیشاى فؼبلیهت تخویهزی ایهي ثهبکتزی    در ًتیدِ  ٍ

درصهذ   40درصذ کٌغبًتزُ ثهِ   60کبّؼ یبفتِ اعت. در پبیِ خَراکی 
داری  ّب ثز ثبثهت ًهزظ تَلیهذ گهبس اثهز هؼٌهی      یک اس اعبًظ ػلَفِ ّیر
 (.<05/0P) ٌذًذاؽت

ّهب،  بیؼ، تٌْب در پبیِ خَراکی یًَدِ توبهی اعبًظآسه pH;6در 
ثبثهت   اههب  ،(>05/0P) تَلیذ گبس اس ثخؼ قبثل تخویز را افشایؼ دادًذ

 (.<05/0P) ّب قزار ًگزفتًزظ تَلیذ گبس تطت تبثیز اعبًظ
آسهبیؼ در پبیِ خَراکی یًَدِ، تٌْب اعبًظ اکبلیپتَط  pH;7 در

(. >05/0Pثخؼ قبثل تخویز ؽذ )دار تَلیذ گبس اس  هَخت افشایؼ هؼٌی
ّبی راسیبًِ ٍ اکبلیپتَط ثبثت ًزظ تَلیذ گهبس را  عطَش هختلف اعبًظ
، ( کهبّؼ دادًهذ  >05/0Pداری ) طهَر هؼٌهی  ِ ًغجت ثِ تیوبر ؽبّذ ثه 

دار ثبثت  هیکزٍلیتز اعبًظ کبج هَخت افشایؼ هؼٌی 3هقذار ّوسٌیي 
ًتزُ، اعهبًظ کهبج   (. در خیزُ ثز پبیِ کٌغب>05/0Pًزظ تَلیذ گبس ؽذ )

 گههبس تَلیههذی اس ثخههؼ قبثههل تخویههز ؽههذدار  هَخههت کههبّؼ هؼٌههی
(05/0P<.)  ّبی کبج ٍ اکبلیپتَط ثبثت ًزظ هیکزٍلیتز اعبًظ 3هقذار

 80( افشایؼ دادًذ. در ًغهجت  >05/0Pداری ) طَر هؼٌیِ تَلیذ گبس را ث
درصهذ ػلَفهِ، اعهبًظ کهبج هَخهت کهبّؼ        20درصذ کٌغبًتزُ ثِ 

 ّوسٌهیي (. >05/0P) بس تَلیذی اس ثخؼ قبثل تخویهز ؽهذ  دار گ هؼٌی
 داری افشایؼ داد طَر هؼٌیِ هیکزٍلیتز ثبثت ًزظ تَلیذ گبس را ث 3هقذار 
(05/0P<.)  درصهذ   40درصذ کٌغبًتزُ ثهِ   60در پبیِ خَراکی ًغجت

 30ّهبی کهبج ٍ راسیبًهِ ٍ هقهذار      هیکزٍلیتهز اعهبًظ   3 ػلَفِ هقهذار 
طهَر  ِ تَلیهذی اس ثخهؼ قبثهل تخویهز را ثه      هیکزٍلیتز اکبلیپتَط گبس

کهبج  اعهبًظ  هیکزٍلیتز  3(. هقذار >05/0P) داری افشایؼ دادًذ هؼٌی
 داری افهشایؼ داد  طهَر هؼٌهی  ِ ثبثت ًزظ تَلیذ گبس را ًغجت ثِ ؽبّذ ث

(05/0 (P< ،هیکزٍلیتز اکبلیپتَط ثبثت ًزظ تَلیهذ   3کِ هقذار  در ضبلی
 .(>05/0P) دداری کبّؼ دا طَر هؼٌیِ گبس را ث

 اعتفبدُ اس هقبدیز هختلف اعبًظ در اغلت ههَارد ًتیدهِ هتفهبٍتی   
ّهب تَلیهذ گهبس را    ثبالتز ّزیهک اس افشٍدًهی   غلظتکِ  طَری داؽت ثِ

ثیهبًگز تهبثیز ایهي ههَاد      ثیؾتز کبّؼ داد. کبّؼ تَلیذ گهبس اضتوهبالً  
ّبی کبج ٍ اکبلیپتَط اعبًظ طجیؼی ثز فؼبلیت هیکزٍثی ؽکوجِ اعت.

تَلیذی را ًغهجت ثهِ ؽهبّذ کهبّؼ دادًهذ.      گبس  pH ٍ6;pH ;5 در 
ّب در پبیِ خهَراکی کٌغهبًتزُ ٍ   توبهی اعبًظ =pH 5 کِ در طَریِ ث

هیکزٍلیتهز   30کٌغبًتزُ ثِ ػلَفِ، غلظهت   درصذ 40ثِ  60ًیش ًغجت 
 پبیهِ خهَراکی ثهب    درػهالٍُ  ِ ث کبّؼ گبس تَلیذی را ثِ ّوزاُ داؽت.

ًتزُ ثِ ػلَفِ ّز دٍ غلظت اعبًظ راسیبًِ کٌغبدرصذ 20ثِ  80ًغجت 
هیکزٍلیتهز اعهبًظ کهبج، گهبس تَلیهذی را       30ٍ اکبلیپتَط ٍ غلظهت  

 کبّؼ دادًذ.
ّهبی کهبج ٍ   هیکزٍلیتهز اعهبًظ   30ٍ  3ّهبی  غلظت =pH 6 در

کٌغبًتزُ ثِ درصذ  40ثِ  60هیکزٍلیتز راسیبًِ در پبیِ  30اکبلیپتَط ٍ 
 درصهذ  20ثهِ   80پتَط در ًغهجت  هیکزٍلیتهز اکهبلی   30ػلَفِ ٍ ًیهش  

 pH;7کٌغبًتزُ ثِ ػلَفِ هَخهت کهبّؼ تَلیهذ گهبس ؽهذًذ. اههب در       
اکهبلیپتَط در پبیهِ یًَدهِ،     30ٍ  3هیکزٍلیتهز راسیبًهِ ٍ    30غلظت 
هیکزٍلیتهز کهبج در    30هیکزٍلیتز کهبج در کٌغهبًتزُ، هقهذار     3غلظت 
 40ِ ثه  60کٌغبًتزُ ثِ ػلَفِ ٍ ّوسٌیي در ًغهجت   20ثِ  80ًغجت 

ّبی کبج ٍ اکبلیپتَط ٍ هیکزٍلیتز اعبًظ 30کٌغبًتزُ ثِ ػلَفِ هقذار 
 هیکزٍلیتز راسیبًِ، هٌدز ثِ افشایؼ تَلیذ گبس ؽذًذ. 3ًیش 

کِ هقذار گبس تَلیهذ ؽهذُ اس یهک خهَراک ؽبخصهی اس       ییاس آًدب
سایهی آى خهَراک    قبثلیت تخویز آى خَراک ٍ در ًتیدِ ارسػ اًهزصی 

ّبیی ّوسَى اعت زٌیي اعتٌجبط ؽَد کِ اعبًظثبؽذ، لذا هوکي  هی
کِ هَخت کبّؼ تَلیهذ گهبس ٍ    pH  ٍ6;pH;5کبج ٍ اکبلیپتَط در 

ؽًَذ، خْت تؼذیل فزآیٌذ تخویهز در  کبّؼ تخویز خَراک هی هتؼبقجبً
ًتبیح  .تَاًٌذ هَثز ثبؽٌذ هی  pH;7ٍلی در ، ثبؽٌذ ؽکوجِ هٌبعت ًوی

اى گبس تَلیذی ًغجت ثِ عبیز هیش pH;7در  ایي آسهبیؼ ًؾبى داد کِ
pH.ؽزایط  تَاى هی اضتوبالً دلیل ایي افشایؼ را ّب افشایؼ یبفتِ اعت

ّهب   آىفؼبلیت تخویهزی   ٍ افشایؼ ّبهغبػذتز فؼبلیت ثزخی اس ثبکتزی
  .داًغت
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 pH;5هختلف در  ّبی خیزُدر  لیتز ثز گزم هبدُ آلی( )هیلی  (b)ّبی راسیبًِ، کبج ٍ اکبلیپتَط ثز ثخؼ قبثل تخویز تَلیذ گبساثز افشٍدى اعبًظ -1جذول 
1 

Table1-The effect of adding essential oils, fennel, pine and eucalyptus on fermentable portion of gas production (b) 

(ml/g OM) in various diets in pH=5 
1 

 (میکرولیتر) ها اسانس

Essential oils 

 

 اکالیپتوس
Eucalyptus 

camaldulensis 

 کاج
Pinups pumilio 

 رازیانه
Foeniculum vulgar 

  t 

2
SEM 30 3 30 3 30 3 

  شاهذ
Control 

 پایههای  جیره
Basic diets 

2.39 29.29ab 26.97ab 21.34b 30.15a 27.36ab 30.3a 27.28ab ِخؾک یًَد 

Alfalfa hay 

4.69 25.65b 95.30a 25.73b 82.98a 30.71b 93.21a 92.66a 
 خَ

Barley grain 
3.74 27.63c 62.36b 27.48c 72.24ab 30.73c 62.51b 79a 80:20 
2.84 25.27b 51.44a 33.21b 54.88a 29.54b 50.53a 57a 60:40 

 .>P) 05/0 (ثبؽذ دار هی دٌّذُ ٍخَد اختالف آهبری هؼٌی ضزٍف هتفبٍت در ّز ردیف ًؾبى -1
 هیبًگیي خطبی اعتبًذارد  -2
3- b: گبس ثخؼ قبثل تخویز تَلیذ 
  درصذ ػلف خؾک یًَدِ 20درصذ داًِ خَ ثِ  80: 80:20 -4
 درصذ ػلف خؾک یًَدِ 40درصذ داًِ خَ ثِ  60:40،60 -5

1- Means with different superscript letters in row are significantly different (P<0.05). 
2- SEM: Standard error of the means 
3- b: Fermentable portions of gas production of gas production (ml/g OM) 
4- 80: 20, 80% Barley grain to 20% alfalfa hay  
5- 60:40, 60% Barley grain to 40% alfalfa hay 

 

 

 6pH= 1هختلف در  ّبی خیزُدر (ُ آلیلیتز ثز گزم هبد هیلی)  (b)تخویز تَلیذ گبس ثز ثخؼ قبثلّبی راسیبًِ، کبج ٍ اکبلیپتَط اثز افشٍدى اعبًظ -2جذول 

Table 2- The effect of adding essential oils of fennel, pine and eucalyptus on fermentable portion of gas production (b) 

(ml/g OM) in various diets in pH =6 
1

 

 )میکرولیتر( ها اسانس
Essential oils 

 

 پتوساکالی
Eucalyptus 

camaldulensis 

 کاج
Pinups pumili 

 رازیانه
Foeniculum vulgar 

 t 

2SEM 30 3 30 3 30 3 
 شاهذ

Control
 

 پایه های جیره

Basic diets 

1.75 12.68 12.02 13 13.36 14.81 17.14 11.9 

 ػلف

 خؾک یًَدِ

Alfalfa hay 

1.38 11.42 11.58 12.43 12.73 10.77 10.09 13.49 
 اًِ خَد

Barley grain 
4.75 11.36b 26.33ab 23.17ab 30.62a 20.02ab 20.45ab 36a 80:20 
1.50 7.85c 9.46bc 6.10c 7.32c 7.14c 13.51ab 17.33a 60:40 

 .>P) 05/0 (ثبؽذ دار هی دٌّذُ ٍخَد اختالف آهبری هؼٌی ضزٍف هتفبٍت در ّز ردیف ًؾبى -1
 هیبًگیي خطبی اعتبًذارد  -2
3- b: گبس ثخؼ قبثل تخویز تَلیذ 
  درصذ ػلف خؾک یًَدِ 20درصذ داًِ خَ ثِ  80: 80:20 -4
 درصذ ػلف خؾک یًَدِ 40درصذ داًِ خَ ثِ  60:40،60 -5

1- Means with different superscript letters in row are significantly different (P<0.05). 
2- SEM: Standard error of the means 
3- b: Fermentable portions of gas production of gas production (ml/g OM) 
4- 80: 20, 80% Barley grain to 20% alfalfa hay  
5- 60:40, 60% Barley grain to 40% alfalfa hay 
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7pH= 1 هختلف در ّبی خیزُدر  (ز ثز گزم هبدُ آلیلیت )هیلیثخؼ قبثل تخویز تَلیذ گبس ّبی راسیبًِ، کبج ٍ اکبلیپتَط ثز اثز افشٍدى اعبًظ -3جذول 
 

Table3-The effect of adding essential oils of fennel, pine and eucalyptus on fermentable portion of gas production (b) 

(ml/g OM) in various diets in PH =7 
1

 

 )میکرولیتر( ها اسانس
Essential oils 

    
 اکالیپتوس

Eucalyptus 

camaldulensis 

 کاج
Pinups pumilio 

 رازیانه
Foeniculum vulgar 

 t 

2 
SEM 30 3 30 3 30 3 

 شاهذ
Control 

 پایه های جیره

Basic 

 diets 

4.51 101.35a 99.27a 56.78bc 47.41c 63.83b 60.34bc 46.73c 
 ػلف خؾک یًَدِ

Alfalfa hay 

6.23 92.34a 60.09b 85.54a 41.19c 84.73a 73.21ab 76.89ab 
 اًِ خَد

Barley grain 
7.04 75.84ab 82.83a 42.83c 57.43bc 33abc 73.86ab 68.65ab 80:20 
6.76 101.29a 64.72bc 99.21a 58c 63.09bc 82.15ab 57.87c 60:40 

 .>P) 05/0 (ثبؽذ دار هی دٌّذُ ٍخَد اختالف آهبری هؼٌی ضزٍف هتفبٍت در ّز ردیف ًؾبى -1
 ًگیي خطبی اعتبًذارد هیب -2
3- b: گبس ثخؼ قبثل تخویز تَلیذ 
  درصذ ػلف خؾک یًَدِ 20درصذ داًِ خَ ثِ  80: 80:20 -4
 درصذ ػلف خؾک یًَدِ 40درصذ داًِ خَ ثِ  60:40،60 -5

1- Means with different superscript letters in row are significantly different (P<0.05). 
2- SEM: Standard error of the means 
3- b: Fermentable portions of gas production of gas production (ml/g OM) 
4- 80: 20, 80% Barley grain to 20% alfalfa hay  
5- 60:40, 60% Barley grain to 40% alfalfa hay 

 
  pHّبی گیبّی راسیبًِ، کبج ٍ اکبلیپتَط ثزًتبیح افشٍدى اعبًظ

دُ خؾهک ٍ ًیتهزٍصى آهًَیهبکی    کؾت، ًغجت ًبپذیذ ؽذى ههب  هطیط
ِ  pH;5ّبی خهَراکی در هطهیط کؾهت ثبثهت در     ًوًَِ ّهبی  در پبیه

 آهذُ اعت. 7تب  4خَراکی هختلف در خذاٍل 
هطهیط   pHدار  اعبًظ راسیبًهِ هَخهت کهبّؼ هؼٌهی     pH;5در 

هیکزٍلیتهز   30(. هقهذار  >05/0Pکؾت در هقبیغِ ثب تیوبر ؽبّذ ؽهذ ) 
 گزدیهذ دار غلظهت ًیتهزٍصى آهًَیهبکی     ٌهی بًِ هَخهت کهبّؼ هؼ  راسی
(05/0P<درضبلی .) ّبی اعتفبدُ ؽذُ ثهز ًبپذیهذ   یک اس اعبًظ کِ ّیر

در کٌغهبًتزُ   .(<05/0P) داری ًذاؽهتٌذ  ؽذى هبدُ خؾهک اثهز هؼٌهی   
راسیبًههِ ٍ کههبج هَخههت افههشایؼ  ّههبی اعههبًظ هیکزٍلیتههز 30هقههذار 
 3کِ هقذار  در ضبلی ،(>05/0Pذًذ )در هقبیغِ ثب ؽبّذ ؽ  pHدار هؼٌی

داری  طهَر هؼٌهی  ِ هطیط کؾت را ثه  pHاکبلیپتَط اعبًظ  هیکزٍلیتز
ّهب ثهز غلظهت     یهک اس اعهبًظ   . ّوسٌیي ّهیر (>05/0P) کبّؼ داد

تٌْهب اعهبًظ    .(<05/0P) داری ًذاؽهتٌذ  ًیتزٍصى آهًَیبکی اثهز هؼٌهی  
بپذیذ ؽذى دار ً هیکزٍلیتز هَخت کبّؼ هؼٌی 30اکبلیپتَط در هقذار 
 20درصهذ کٌغهبًتزُ ثهِ     80(. در ًغجت >05/0Pهبدُ خؾک گزدیذ )

 دار ًجهَد  هطهیط کؾهت هؼٌهی    pHّهب ثهز    ػلَفهِ، اثهز اعهبًظ    درصذ
(05/0P>) هیکزٍلیتهز هَخهت کهبّؼ     3. اعبًظ اکبلیپتَط در هقذار

دار غلظت ًیتهزٍصى آهًَیهبکی در هقبیغهِ ثهب تیوهبر ؽهبّذ ؽهذ         هؼٌی

(05/0P<ّوسٌیي توبه .)ّهب ًبپذیهذ ؽهذى ههبدُ خؾهک را      ی اعبًظ
 60. در ًغهجت  (<05/0P) دار ًجهَد  کبّؼ دادًذ اهب ایي کبّؼ هؼٌهی 

ّب ثهز  اس اعبًظداری  هؼٌیذ ػلَفِ ًیش اثز درص 40درصذ کٌغبًتزُ ثِ 
pH      ههبدُ   هطیط کؾت، غلظهت ًیتهزٍصى آهًَیهبکی ٍ ًبپذیهذ ؽهذى
 .(<05/0P) هؾبّذُ ًؾذ خؾک

  pHی گیبّی راسیبًِ، کبج ٍ اکبلیپتَط ثزّبى اعبًظًتبیح افشٍد
دُ خؾهک ٍ ًیتهزٍصى آهًَیهبکی    هطیط کؾت، ًغجت ًبپذیذ ؽذى ههب 

ِ  pH;6ّبی خهَراکی در هطهیط کؾهت ثبثهت در     ًوًَِ ّهبی  در پبیه
در پبیهِ   pHدر ایهي   آههذُ اعهت.   11تب  8ختلف در خذاٍل خَراکی ه

هَخهت  هیکزٍلیتهز   30خَراکی یًَدِ اعهبًظ اکهبلیپتَط در هقهذار    
کِ اثز راسیبًِ ٍ کبج ثز  هطیط کؾت ؽذ. در ضبلی pHدار  افشایؼ هؼٌی

pH ّهب ثهز غلظهت    یهک اس اعهبًظ   جَد. ّوسٌیي اثهز ّهیر  دار ً هؼٌی
ر ًجههَد. در دا ًیتهزٍصى آهًَیههبکی ٍ ًبپذیههذ ؽههذى هههبدُ خؾههک هؼٌههی 

هطیط کؾت ٍ کهبّؼ   pHّب هَخت افشایؼ کٌغبًتزُ توبهی اعبًظ
کی ٍ ًبپذیذ ؽذى هبدُ خؾک ؽذًذ ٍلی اثز آًْب غلظت ًیتزٍصى آهًَیب

درصذ ػلَفِ هقهذار   20درصذ کٌغبًتزُ ثِ  80دار ًجَد. در ًغجت  هؼٌی
هطیط کؾت را در هقبیغِ ثهب تیوهبر    pHهیکزٍلیتز اعبًظ راسیبًِ  30

( افشایؼ داد. اعهبًظ کهبج غلظهت    >05/0Pداری ) طَر هؼٌیِ ؽبّذ ث
(. اعهبًظ  >05/0Pداری کبّؼ داد ) طَر هؼٌیِ ًیتزٍصى آهًَیبکی را ث
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دار  اکهبلیپتَط در ّههز دٍ هقهذار افههشٍدُ ؽههذُ هَخهت کههبّؼ هؼٌههی   
(05/0P< )pH هیکزٍلیتهز آى   30کِ هقذار  هطیط کؾت ؽذ. در ضبلی

(. در >05/0Pدار غلظت ًیتزٍصى آهًَیهبکی ؽهذ )   هَخت کبّؼ هؼٌی
 3ار درصذ ػلَفِ اعبًظ کبج در هقذ 40درصذ کٌغبًتزُ ثِ  60ًغجت 

را  هطهیط کؾهت   pHهیکزٍلیتهز   30هیکزٍلیتز ٍ اکبلیپتَط در هقذار 
(. اعهبًظ راسیبًهِ غلظهت    >05/0P) داری افشایؼ دادًهذ  طَر هؼٌیِ ث

( کههبّؼ داد. >05/0Pداری ) طههَر هؼٌههیِ ًیتههزٍصى آهًَیههبکی را ثهه 
داری  ّب ثز رٍی ًبپذیذ ؽذى ههبدُ خؾهک اثهز هؼٌهی     ّوسٌیي اعبًظ

ّبی گیهبّی  ؼ آى ؽذًذ. ًتبیح افشٍدى اعبًظًذاؽتٌذ ٍلی ثبػث کبّ
دُ هطیط کؾت، ًغجت ًبپذیذ ؽذى هب  pHراسیبًِ، کبج ٍ اکبلیپتَط ثز

ّبی خَراکی در هطیط کؾت ثبثهت   خؾک ٍ ًیتزٍصى آهًَیبکی ًوًَِ
آههذُ   15تهب   12ّبی خهَراکی هختلهف در خهذاٍل     در پبیِ pH;7در 
هیکزٍلیتهز ٍ   30ر هقذار در پبیِ خَراکی یًَدِ اعبًظ راسیبًِ د. اعت

هطهیط کؾهت    pHدار  هیکزٍلیتز هَخت افشایؼ هؼٌی 3کبج در هقذار 
(. اعبًظ راسیبًِ در ّز دٍ هقذار افشٍدُ ؽهذُ ٍ کهبج در   >05/0P) ؽذ
داری  طهَر هؼٌهی  ِ هیکزٍلیتز غلظهت ًیتهزٍصى آهًَیهبکی را ثه     3هقذار 

ٍ هیکزٍلیتههز راسیبًههِ   30(. ّوسٌههیي هقههذار  >05/0Pکههبّؼ داد )
( ًبپذیذ ؽذى هبدُ خؾک >05/0P) دار هؼٌیاکبلیپتَط ثبػث افشایؼ 

 داری کهبّؼ داد  طهَر هؼٌهی  ِ را ثه  بج آىکِ اعهبًظ که   ؽذ. در ضبلی
(05/0P<)30ّبی راسیبًِ در هقذار  . در هٌجغ خَراکی کٌغبًتزُ اعبًظ 

 pHدار  هیکزٍلیتهز ثبػهث افهشایؼ هؼٌهی     3ار هیکزٍلیتز ٍ کبج در هقذ
دار  (. اعبًظ راسیبًِ هَخت افشایؼ هؼٌی>05/0Pذ )هطیط کؾت ؽذً

(05/0P< غلظت ًیتزٍصى آهًَیبکی ) کهِ   ًغجت ثِ ؽبّذ ؽذ در ضهبلی
طهَر  ِ ّبی کبج ٍ اکهبلیپتَط غلظهت ًیتهزٍصى آهًَیهبکی را ثه     اعبًظ
ّب هَخت ّوسٌیي توبهی اعبًظ (.>05/0Pداری کبّؼ دادًذ ) هؼٌی

 غجت ثِ تیوبر ؽهبّذ ؽهذًذ  ؽذى هبدُ خؾک ً دار ًبپذیذ کبّؼ هؼٌی
(05/0P< در ًغجت خَراکی .)درصذ ػلَفِ  20درصذ کٌغبًتزُ ثِ  80

داری ًذاؽهت.   هطهیط کؾهت اثهز هؼٌهی     pHاعبًظ راسیبًِ ثهز رٍی  
هیکزٍلیتهز هَخهت    3کِ اعبًظ کهبج ٍ اکهبلیپتَط در هقهذار     درضبلی

هطیط کؾت ؽذًذ. اعبًظ راسیبًِ در  pH( >05/0Pدار ) افشایؼ هؼٌی
( غلظت ًیتزٍصى >05/0Pدار ) هیکزٍلیتز هَخت افشایؼ هؼٌی 3ذار هق

ّبی کبج ٍ اکبلیپتَط غلظت ًیتزٍصى  کِ اعبًظ آهًَیبکی ؽذ در ضبلی
داری کهبّؼ دادًهذ    طهَر هؼٌهی  ِ آهًَیبکی را ًغجت ثِ تیوبر ؽبّذ ثه 

(05/0P< اعبًظ راسیبًِ در هقذار .)هیکزٍلیتز ٍ اکبلیپتَط هَخت  30
در  ،(>05/0P) ار ًبپذیههذ ؽههذى هههبدُ خؾههک ؽههذًذد ٌههیافههشایؼ هؼ

کِ اعبًظ کبج هَخت کبّؼ ًبپذیذ ؽذى هبدُ خؾهک ؽهذ. در    ضبلی
درصذ ػلَفِ اعبًظ راسیبًهِ   40درصذ کٌغبًتزُ ثِ  60ًغجت خَراکی 

 ؽهذ  هطیط کؾت pHدار  هیکزٍلیتز هَخت افشایؼ هؼٌی 30در هقذار 
(05/0P<)  ٍداری  َر هؼٌههیطههِ ًبپذیههذ ؽههذى هههبدُ خؾههک را ًیههش ثهه
(05/0P< افشایؼ داد. اعبًظ کبج هَخت افشایؼ هؼٌهی )  دارpH   ؽهذ
(05/0P<اعبًظ .)   ّبی کبج ٍ اکبلیپتَط غلظت ًیتزٍصى آهًَیهبکی را

( کبّؼ داد. اعبًظ اکهبلیپتَط در هقهذار   >05/0Pداری ) طَر هؼٌیِ ث
(. اعهبًظ  >05/0Pؽهذ )  pHدار  هیکزٍلیتز هَخهت افهشایؼ هؼٌهی    3

دار ًبپذیذ ؽذى هبدُ خؾک ًغجت ثهِ   ط هَخت افشایؼ هؼٌیاکبلیپتَ
ذیهذ  کِ اثز اعبًظ کبج ثز رٍی ًبپ در ضبلی ،(>05/0Pتیوبر ؽبّذ ؽذ )

( گهشارػ  4ثبعهکَییت ٍ ّوکهبراى )   دار ًجَد.ؽذى هبدُ خؾک هؼٌی
کزدًذ کِ اعبًظ ثبدیبى، هیخهک، سًدجیهل، یَکهب، زهبی عهجش، پًَهِ       

رٍغي عیز، عهیٌبهبلذّیذ، کهبرٍاکزٍل ٍ   کَّی، دارزیي، ؽٌجلیلِ ٍ ًیش 
عهبػتِ،   24گزم در لیتهز طهی کؾهت     هیلی 3000ایَخیٌَل در غلظت 

pH  ( گهشارػ کزدًهذ کهِ    13ؽکوجِ را افشایؼ داد. ایَاًش ٍ ههبرتیي )
ؽهکوجِ را   pHگزم در لیتز تیوَل، در ؽزایط آسهبیؾهگبّی   هیلی 400

هیکزٍلیتز اثزی ثهز   200ٍ  100، 50کِ در هقبدیز  افشایؼ داد در ضبلی
pH ِدّهذ   ( ًیش ًؾبى ههی 1) ًذاؽت. تطقیقبت آیبد ٍ ّوکبراى ؽکوج

ِ  یبس ٍ لیوَ تزػ ثِ خیزُی عیز، پ کِ ثب افشٍدى ػصبرُ ّهبی   ی گَعهبل
ًتبیح اعپبًگزٍ  ثب ؽکوجِ کبّؼ یبفت. ًتبیح ایي آسهبیؼ pHپزٍاری، 
ِ زدًهذ  گشارػ ک ّب آى اس هؾبثْت ثزخَردار اعت.( 23) ٍ ّوکبراى  که
ّبی پًَِ، دارزیي، آٍیؾي ٍ پَعت پزتقهبل در هقهبدیز    اعبًظافشٍدى 

در  pHهقهذار  هَخت افشایؼ ، =pH 7 هیکزٍلیتز در 32ٍ  24، 16، 8
ایهي   =pH= ٍ6 pH 5 ّوسٌهیي در . ؽذُ اعتتیوبر ؽبّذ  هقبیغِ ثب

هطیط کؾت هؾهبّذُ ؽهذ کهِ     pHآسهبیؼ در ثزخی تیوبرّب کبّؼ 
 آًْهب  .ثهَد  اس هؾبثْت ثزخَردار (23) گزٍ ٍ ّوکبراىایي ثب ًتبیح اعپبً

، =pH 5/5 ّبی گیبّی در کزدًذ ثب افشٍدى هخلَطی اس اعبًظهؾبّذ 
pH     ِهطهیط کؾهت ًغههجت ثهpH   .کههبردٍسٍ ٍ  اٍلیهِ کههبّؼ یبفهت

( هؾههبّذُ کزدًههذ کههِ   6) راى( ٍ ثبعههکَیت ٍ ّوکههب 8) ّوکههبراى
لظهت ًیتهزٍصى   غ =pH 7 ّبی ایَخیٌَل، راسیبًهِ ٍ آًتهَل در   اعبًظ

( ثهب اعهتفبدُ اس یهک    6ثبعکَیت ٍ ّوکبراى ) آهًَیبکی را افشایؼ داد.
ّبی ؽهکوجِ ًؾهبى   ای اس هیکزٍارگبًیشم ضبٍی هدوَػِهطیط کؾت 

آلیهل   آلیهل عهَلفیذ، دی   کِ رٍغي عیز ٍ تزکیجبت فؼهبل آى )دی  ذدادً
ز، گزم در لیت هیلی 300ٍ  30، 3عَلفیذ ٍ آلیل هزکبپتبى( در هقبدیز  دی
 3000کِ هقهذار   در ضبلی ،دّذت ًیتزٍصى آهًَیبکی را افشایؼ هیغلظ
گزم آى ثبػث کبّؼ غلظت ًیتزٍصى آهًَیبکی ؽهذ. ایهي ًتهبیح     هیلی
ّب، اثهزات هرهز ثهز تخویهز     ز ایي اعت کِ هقبدیز ثبالی اعبًظثیبًگ

ییهذ  أْهب را ت ً هیکزٍثهی آ هیکزٍثی ؽکوجِ دارًذ، کِ ایي فؼبلیهت ضهذ   
( ثیهبى کهزد کهِ اعهتفبدُ اس     12کبعهتیلدَط )  (.21ٍ 13، 5کٌهذ )  هی

، 5ثبثت ًگِ داؽتِ ؽهَد در هقهبدیز    pHتیوَل ٍ ایَخیٌَل، ٍقتی کِ 
بثیزی گزم در لیتهز ثهز غلظهت ًیتهزٍصى آهًَیهبکی ته       هیلی 500ٍ  50

( ًؾبى دادًذ کِ افشٍدى رٍغي عهیز در  8) ًذاؽت. کبردٍسٍ ٍ ّوکبراى
درصهذی در تَلیهذ است    23افشایؼ  عبػت اٍلیِ اًکَثبعیَى، ثبػث 2

پپتیذی ؽذ کِ ایي یب ثِ دلیل تطزیک پزٍتئَلیش ٍ یب هٌغ اس پزٍتئهَلیش  
% کبّؼ 25عبػت، غلظت ًیتزٍصى آهًَیبکی  8اعت. ّوسٌیي ثؼذ اس 
آهیٌبعیَى اعت. ثب ایهي ضهبل    دٌّذُ هوبًؼت اس دی یبفت کِ ایي ًؾبى

کهزد کهِ   یهذ  أی( را ت10) ًتبیح ایي آسهبیؼ ًتبیح کبردٍسٍ ٍ ّوکهبراى 
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ّبی راسیبًِ، ایَخیٌَل ٍ آًتَل در هقبدیز گشارػ کزدًذ افشٍدى اعبًظ
، =pH 7 گزم ثهز لیتهز غلظهت ًیتهزٍصى آهًَیهبکی را در      هیلی 30ٍ  3

ّبی دارزیي، کبپغبیغیي، عهیٌبهبلذّیذ، یَکهب ٍ ًیهش     افشایؼ ٍ اعبًظ
یَخیٌههَل ا =pH 5/5 کهِ در  را کهبّؼ داد. در ضهبلی   رٍغهي عهیز آى  

را  ّهب آى دیگز اعهبًظ هَخت افشایؼ غلظت ًیتزٍصى آهًَیبکی ؽذ ٍ 
کِ ( 55) ًتبیح ثبعکَیت ٍ ّوکبراى ًتبیح ایي آسهبیؼ ثبکبّؼ دادًذ. 
 300ٍ  30، 3/0، 3، 0هقههبدیز ّههبی پًَههِ ٍ عههیٌبهبلذّیذ در اعههبًظ
م گز هیلی 1/45( ثب هقذار 15) گزم ثز لیتز ٍ ًیش گزٍثٌز ٍ ّوکبراى هیلی

گزم ثز لیتز یَکهب   هیلی 100( ثب 22) ثز لیتز یَکب ٍ ًیش ریبى ٍ ّوکبراى
ثب اهب ، هؾبثْت دارد کبّؼ داد =pH 7 غلظت ًیتزٍصى آهًَیبکی را در
کههِ هؾههبّذُ کزدًههذ ثههب افههشٍدى ( 23) ًتههبیح اعههپبًگزٍ ٍ ّوکههبراى

 ٍ =pH 7 ّبی پًَِ، دارزیي، آٍیؾي ٍ پزتقبل در ّز دٍ عطص اعبًظ
5/5 pH=  هغهبیزت   غلظت ًیتزٍصى آهًَیبکی تطت تبثیز قزار ًگزفهت
ذ کهِ اعهتفبدُ اس هخلهَطی اس    ( گشارػ کزدًه 1آیبد ٍ ّوکبراى ) .دارد
ّبی پزٍاری هَخت پیبس ٍ لیوَ تزػ ثِ خیزُ گَعبلِ ّبی عیز،ػصبرُ

ؽکوجِ ؽذ. کبعتیلدَط ٍ  افشایؼ ًغجت ًبپذیذ ؽذى هبدُ خؾک در
کهِ  ذ س عیغتن کؾت هذاٍم هؾهبّذُ کزدًه  ( ثب اعتفبدُ ا12) ّوکبراى

ّبی گیبّی ثز ًبپذیذ ؽذى ههبدُ خؾهک    اعتفبدُ اس تزکیجی اس اعبًظ

( گشارػ کزدًذ کِ رٍغي عیز ٍ 25تبثیزی ًذاؽت. یبً  ٍ ّوکبراى )
اعبًظ عزٍ کَّی قبثلیت ّرن هبدُ خؾهک را در ؽهکوجِ افهشایؼ    

ذ ًیتزٍصى آهًَیبکی در ایي آسهبیؼ در اکثز تیوبرّب، کبّؼ در تَلی داد.
هؾبّذُ ؽذ. کبّؼ غلظت ًیتزٍصى آهًَیبکی هطیط کؾهت در عهبیز   

ثهِ دلیهل اثهزات هوهبًؼتی      بالًتیوبرّبی آسهبیؾی در ایي هطبلؼِ اضتوه 
ّهبی دارای تهَاى   بر رفتِ در ایي هطبلؼهِ ثهز ثهبکتزی   ک ّبی ثِاعبًظ

ِ ثبالی تَلیذ آهًَیبک ٍ در ًتیدِ کبّؼ دآهیٌبعیَى اعهیذّبی آهیٌه  
ثبؽذ. هوکي اعت ػذم کبّؼ غلظت ًیتزٍصى آهًَیهبکی در ثزخهی اس   

دٌّهذُ کهبّؼ هیهشاى فؼبلیهت      تیوبرّب ًغجت ثِ تیوبر کٌتهزل ًؾهبى  
ّبی یشیش ٍ آهیٌَلیشیش هیکزٍارگبًیغنپزٍتئَلیش ٍ افشایؼ فؼبلیت پپتیذٍل

ثبؽذ. ًغجت ًبپذیذ ؽذى ههبدُ خؾهک ًیهش در    ؽکوجِ در ایي تیوبرّب 
، افشایؼ ٍ در ثزخی کبّؼ یبفت. ایي تغییزات ثغتِ ثهِ  ثزخی تیوبرّب
ز ثهَد. ّوسٌهیي در   ظهت اعهبًظ اعهتفبدُ ؽهذُ اس آى هتغیه     ًَع ٍ غل
ّب قهزار ًگزفهت.   یت ّرن هبدُ خؾک تطت تبثیز اعبًظهَاردی قبثل

ِ ( هؾبّذُ کزدًذ کِ کبّؼ تَلیذ گهبس ثه  2006ثیَزویي ٍ هک گیي )
ى عَثغتزا راثطِ ًبهطلَثی دارد. ّب ثب ًبپذیذ ؽذٍدى اعبًظٍاعطِ افش
دُ ًبپذیهذ ؽهذى ههب   دّذ تَلیهذ گهبس ثهب     ًؾبى هی هطبلؼِ ًیشًتبیح ایي 
 ِ اعت.یبفتکبّؼ  خؾک

 
 =5pHهطیط کؾت ثب پبیِ خَراکی یًَدِ در تخویزی ّبی ّبی راسیبًِ، کبج ٍ اکبلیپتَط ثز فزاعٌدِاثز افشٍدى هقبدیز هختلف اعبًظ -4جذول 

Table 4-The effect of adding of essential oils of fennel, pine and eucalyptuson on fermentation parameters in Basic 

Feed of hay in pH=5 
 ها )میکرولیتر( اسانس

Essential oils 

 
 اکالیپتوس

Eucalyptus 

camaldulensis 

 کاج
Pinups pumili 

 رازیانه
Foeniculum vulgar 

های  فراسنجه 

 ریتخمی
 شاهذ     
P- 

value 
SEM

1
 30 3 30 3 30 3  Control

  

0.054 2.39 5.76 5.86abc 6a 5.82bc 5.89abc 5.92abc 5.97ab 
 اعیذیتِ
pH 

0.232 2.78 7.58a 7.62a 7.51ab 7.72a 7.06b 7.82a 8.06a 
 ًیتزٍصى آهًَیبکی

2
N-NH3 

1.17 1.17 3.92 51.67 46.67 45 51.67 53.33 43.33 

قبثلیت ّرن هبدُ 
 خؾک

3
DMD 

 هیبًگیي خطبی اعتبًذارد -1
 ًیتزٍصى آهًَیبکی -2
 ًبپذیذی هبدُ خؾک -3
  >P)05/0 (دار ثیي تیوبرّب اضتوبل تفبٍت هؼٌی -4
 (P< 05/0ثبؽذ ) دار هی ّبی ّز ردیف ثب ضزٍف غیز هؾبثِ دارای اختالف هؼٌی هیبًگیي -5

  1- SEM: Standard error of the means 
2- N-NH3: Ammonia nitrogen 
3- DMD: dry matter disappearance  
4- P-value: significant difference probability between treatments (P < 0.05) 
5- Means within same row with different superscripts differ (P<0.05). 
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 = 5pHهطیط کؾت ثب پبیِ خَراکی کٌغبًتزُ در تخویزی ّبی سیبًِ، کبج ٍ اکبلیپتَط ثز فزاعٌدِّبی رااثز افشٍدى هقبدیز هختلف اعبًظ -5جذول 
Table 5-The effect of adding of essential oils of fennel, pine and eucalyptuson on fermentation parameters in Basic 

Feed of concentreat in pH =5. 
 ها )میکرولیتر( اسانس

Essential oils 

    

 

P-

value 

 

 

 

SEM 

 اکالیپتوس
 Eucalyptus  

  camaldulensis 

 کاج

Pinups pumili 

 

 رازیانه 
Foeniculum vulgar 

l 

 

های  فراسنجه

 تخمیری

30 3 30 3 30 3  
 شاهذ

Control 
 

5.41 0.020 5.55 5.39d 5.62ab 5.51 5.63a 5.47 5.53c 
 ِاعیذیت

pH 

1.37 0.20 6.54 6.80 6.96a 6.40 6.23 6.73 6.42b 
 آهًَیبکی ًیتزٍصى

N-NH3 

2.36 2.545 45b 51.67 46.67 50 46.67 50 55a 

قبثلیت ّرن هبدُ 
 خؾک
DMD 

 هیبًگیي خطبی اعتبًذارد -1
 ًیتزٍصى آهًَیبکی -2
 ًبپذیذی هبدُ خؾک -3
  >P)05/0 (دار هبثیي تیوبرّب اضتوبل تفبٍت هؼٌی -4
 .(P< 05/0) ثبؽذ دار هی یف ثب ضزٍف غیز هؾبثِ دارای اختالف هؼٌیّبی ّز رد هیبًگیي -5

1- SEM: Standard error of the means 
2- N-NH3: Ammonia nitrogen 
3- DMD: dry matter disappearance  
4- P-value: significant difference probability between treatments (P < 0.05) 
5- Means within same row with different superscripts differ (P<0.05). 

 

 

 = 5pHکٌغبًتزُ ثِ ػلَفِ در  20ثِ  80هطیط کؾت ثب پبیِ خَراکی تخویزی ّبی ّبی راسیبًِ، کبج ٍ اکبلیپتَط ثز فزاعٌدِاثز افشٍدى هقبدیز هختلف اعبًظ -6جذول 
Table 6 -The effect of addition of essential oils of fennel, pine and eucalyptus on fermentation parameters in Base Feed 

with ratio of concentrate to forage of 80% to 20% in pH =5 

 ()میکرولیت های اسانسی روغن
 Essential oils 

  
        اکالیپتوس             

Eucalyptus   

camaldulensis 

 کاج
Pinups pumili 

 رازیانه
Foeniculum vulgar 

 شاهذ

Contro

l 

های  فراسنجه

 تخمیری 

P-value SEM 30 3 30 3 30 3 
  

2.93 0.038 5.75 5.75 5.66 5.64 5.58 5.66 5.63 

 اعیذیتِ
pH 

 

4.11 0.2300 6.90 6.29c 7.81 7.13 6.85 6.87 7.49ab 
 آهًَیبکی ًیتزٍصى

N-NH3 

1.93 3.469 51.67 56.66 46.66 46 48.33 46.66 56.66 

قبثلیت ّرن هبدُ 
 خؾک
DMD 

 خطبی اعتبًذارد یبًگیيه -1
 ًیتزٍصى آهًَیبکی -2
 قبثلیت ّرن هبدُ خؾک -3
  >P)05/0 (دار ثیي تیوبرّب اضتوبل تفبٍت هؼٌی -4

1- SEM: Standard error of the means 
2- N-NH3: Ammonia nitrogen 
3- DMD: dry matter digestibility 
4- P-value: The significance level  



 313     ...های های رازیانه، کاج و اکالیپتوس بر ویژگی و اسانس pHتاثیر بررسی 

 =5pHکٌغبًتزُ ثِ ػلَفِ در  40ثِ  60هطیط کؾت ثب پبیِ خَراکی ًغجت تخویزی ّبی ّبی راسیبًِ، کبج ٍ اکبلیپتَط ثز فزاعٌدِاثز افشٍدى هقبدیز هختلف اعبًظ -7جذول 

Table 7-The effect of adding of essential oils of fennel, pine and eucalyptuson on fermentation parameters in Basic 

Feed with ratio concentrate to forage 60% to 40% in pH =5 
 ها )میکرولیتر( اسانس

Essential oils 

  
 اکالیپتوس

Eucalyptus 

 camaldulensis 

 کاج
Pinups pumili 

 

 رازیانه
Foeniculum vulgar 

 
 

 

P-

value 
SEM 30 3 30 3 30 3 

 شاهذ

Control 
 

های  فراسنجه

 تخمیری

0.133 0.019 5.60 5.70 5.81 5.75 5.71 5.67 5.74 
 ِاعیذیت

pH 

4.79 0.234 6.60 7.38 6.69 7.68 7.51 7.68 7.66 
 ًیتزٍصى آهًَیبکی
N-NH3 

2.47 3.928 45 46.67 44 46.67 31.67 33 47 
قبثلیت ّرن هبدُ 

 DMD  خؾک

 هیبًگیي خطبی اعتبًذارد -1
 آهًَیبکیًیتزٍصى  -2
 ًبپذیذی هبدُ خؾک -3
  >P)05/0 (دار ثیي تیوبرّب اضتوبل تفبٍت هؼٌی -4

1- SEM: Standard error of the means 
2- N-NH3: Ammonia nitrogen 
3- DMD: dry matter disappearance  
4- P-value: The significance level 

 
 = 6pHهطیط کؾت ثب پبیِ خَراکی یًَدِ در تخویزی ّبی ًِ، کبج ٍ اکبلیپتَط ثز فزاعٌدِّبی راسیباثز افشٍدى هقبدیز هختلف اعبًظ -8جذول 

Table 8 -The effect of addition of essential oils of fennel, pine and eucalyptuson on fermentation parameters in Base 

Feed of hay in pH =6 

 
 )میکرولیتر(ها  اسانس

Essential oils 

  
 اکالیپتوس

Eucalyptus 

camaldulensi 

 کاج
Pinups pumili 

 

 رازیانه
Foeniculmvulga 

 

 شاهذ

 

 

P-value SEM 30 3 30  3 30 3 Control
 

های  فراسنجه

 تخمیری

3.5 0.008 4.93a 4.92 4.92 4.89 4.90 4.88 4.89
bc

 
 ِاعیذیت

pH 

3.86 0.167 8.01 8.10 7.78b 7.90b 8/42 8/32 8.61
a

 
 تزٍصى آهًَیبکیًی

N-NH3 

6.25 0.69 36.16 37.16 33.16 34.16 31.5 34.5 35.66 
 قبثلیت ّرن هبدُ خؾک
DMD 

 هیبًگیي خطبی اعتبًذارد -1
 ًیتزٍصى آهًَیبکی -2
 ًبپذیذی هبدُ خؾک -3
  >P)05/0 (دار ثیي تیوبرّب اضتوبل تفبٍت هؼٌی -4

1- SEM: Standard error of the means 
2- N-NH3: Ammonia nitrogen 
3- DMD: dry matter disappearance  
4- P-value: The significance level 
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 = 6pHهطیط کؾت ثب پبیِ خَراکی کٌغبًتزُ در تخویزی ّبی ّبی راسیبًِ، کبج ٍ اکبلیپتَط ثز فزاعٌدِاثز افشٍدى هقبدیز هختلف اعبًظ -9جذول 
Table 9 -The effect of addition of essential oils of fennel, pine and eucalyptuson on fermentation parameters in Basic 

Feed of concentrate in pH =6ّب )هیکزٍلیتز( اعبًظ 

 ّب )هیکزٍلیتز( اعبًظ
Essential oils 

  
 اکالیپتوس

 Eucalyptus 

camaldulensi   

 کاج
Pinups pumili 

 

 رازیانه
Foeniculu vulga 

 

 

 

 شاهذ

 

های  فراسنجه

 ری تخمی

P-value SEM 30 3 30 3 30 3 Control
 

 

0.66 0.015 4.84 4.83 4.83 4.86 4.85 4.83 4.82 

 ِاعیذیت
pH 

 

1.28 0.199 9.22 89.13 9.18 8.87 9.31 9.15 9.53 
 ًیتزٍصى آهًَیبکی
N-NH3 

2.74 1.86 46 48.16 44.5 49.5 49.5 50 51.16 

قبثلیت ّرن هبدُ 
 خؾک
DMD 

 اعتبًذاردهیبًگیي خطبی  -1
 ًیتزٍصى آهًَیبکی -2
 ًبپذیذی هبدُ خؾک -3
  >P)05/0 (دار ثیي تیوبرّب اضتوبل تفبٍت هؼٌی -4

1- SEM: Standard error of the means 
2- N-NH3: Ammonia nitrogen 
3- DMD: dry matter disappearance  
4- P-value: The significance level 

 
 

 = 6pHکٌغبًتزُ ثِ ػلَفِ در  20ثِ  80هطیط کؾت ثب پبیِ خَراکی تخویزی ّبی ّبی راسیبًِ، کبج ٍ اکبلیپتَط ثز فزاعٌدِز هختلف اعبًظاثز افشٍدى هقبدی -11جذول 
Table10 -The effect of addition of essential oils of fennel, pine and eucalyptuson on fermentation parameters in 

Basic Feed with concentrate to forege 80% to 20% in pH =6 
 )میکرولیتر( ها اسانس

Essential oils 

  
 اکالیپتوس

Eucalyptus 
 camaldulensi  

 کاج
Pinups pumili 

 رازیانه
Foeniculum vulga 

 

 

 شاهذ

های  فراسنجه

 تخمیری

P-value SEM 30 3 30 3 30 3 
Control 

  

0.178 0.029 4.96c 4.95c 5.17 5.20 4.91c 5.10 5.19ab 
 ِعیذیتا

pH 

8.78 0.202 8.08cd 8.39 7.67d 7.59d 9.28 8.88 8.88ab 
 هًَیبکیآیتزٍصى ً

N-NH3 

4.15 1.73 39.83 38.66 44 47 41.5 42.5 47.5 

قبثلیت ّرن  
 خؾک هبدُ

DMD 
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 = 6pHکٌغبًتزُ ثِ ػلَفِ در  40ثِ  60ّبی تخویزی هطیط کؾت ثب پبیِ خَراکی عٌدِّبی راسیبًِ، کبج ٍ اکبلیپتَط ثز فزااثز افشٍدى هقبدیز هختلف اعبًظ -11جذول 
Table 11 -The effect of addition of essential oils of fennel, pine and eucalyptuson on fermentation parameters in Base 

Feed with concentrate to forage 60% to 40% in pH =6 

 )میکرولیتر( ها اسانس
Essential oils 

  
 اکالیپتوس

Eucalyptus 
camaldulensi 

 کاج
Pinups pumili 

 رازیانه
Foeniculum  vulga 

 

 

 

 

P-value SEM 30 3 30 3 30 3 
 شاهذ

Control
 

های  فراسنجه

 تخمیری

3.14 0.009 4.70a 4.67 4.67 4.70a 4.67 4.67 4.66b 
 اعیذیتِ

pH 

1 0.309 8.24 8.68 8.78 8.57 8.98 9.39 8.86ab 
 ًیتزٍصى آهًَیبکی

N-NH3 

7.61 0.78 37.16 42 40.66 42 38.83 40.5 
47.5 

 

 قبثلیت ّرن
 هبدُ خؾک

DMD 
 هیبًگیي خطبی اعتبًذارد -1
 ًیتزٍصى آهًَیبکی -2
 ًبپذیذی هبدُ خؾک  -3
 >P) 05/0( دار ثیي تیوبرّب در عطص اضتوبل تفبٍت هؼٌی -4
 (P< 05/0) ثبؽذ دار هی ردیف ثب ضزٍف غیز هؾبثِ دارای اختالف هؼٌیّبی ّز  هیبًگیي -5

1- SEM: Standard error of the means 
2- N-NH3: Ammonia nitrogen 
3- DMD: dry matter disappearance  
4- P-value: significant difference probability between treatments (P < 0.05) 
5- Means within same row with different superscripts differ (P<0.05). 

 

 = 7pHّبی هطیط کؾت ثب پبیِ خَراکی یًَدِ در ّبی راسیبًِ، کبج ٍ اکبلیپتَط ثز فزاعٌدِاثز افشٍدى هقبدیز هختلف اعبًظ -12جذول 

Table12 -The effect of addition of essential oils of fennel, pine and eucalyptuson on fermentation parameters in Basic 

Feed hay in pH =7 
 ها )میکرولیتر( اسانس

Essential oils 

  
 اکالیپتوس

Eucalyptus 

camaldulensi 

 کاج 
Pinups pumili 

 رازیانه
Foeniculum vulga   

 

 

 

 

P-value SEM 30 3 30 3 30 3 
 شاهذ

 Control
 

های  فراسنجه

 تخمیری

0.000 0.015 6.82 6.84 6.85 7.22a 6.87b 6.85 6.80c 
 ِاعیذیت
pH 

0.000 0.206 7.42 7.46 7.48 5.90c 8.54a 8.39a 7.59b 

ًیتزٍصى 
 آهًَیبکی
N-NH3 

0.000 2.124 52a 38.16 35.5c 20.83d 56.96a 54a 43.33b 

بثلیت ّرن ق
 هبدُ خؾک

DMD 
 هیبًگیي خطبی اعتبًذارد -1
 ًیتزٍصى آهًَیبکی -2
 هبدُ خؾک ًبپذیذی  -3
 >P) 05/0( دار ثیي تیوبرّب در عطص اضتوبل تفبٍت هؼٌی -4
 (P< 05/0) ثبؽذ دار هی ّبی ّز ردیف ثب ضزٍف غیز هؾبثِ دارای اختالف هؼٌی هیبًگیي -5

1- SEM: Standard error of the means 
2- N-NH3: Ammonia nitrogen 
3- DMD: dry matter disappearance  
4- P-value: significant difference probability between treatments (P < 0.05) 
5- Means within same row with different superscripts differ (P<0.05). 
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 = 7pHدر هطیط کؾت ثب پبیِ خَراکی کٌغبًتزُ تخویزی ّبی ّبی راسیبًِ، کبج ٍ اکبلیپتَط ثز فزاعٌدِاثز افشٍدى هقبدیز هختلف اعبًظ -13جذول 

Table 13 -The effect of addition of essential oils of fennel, pine and eucalyptuson on fermentation parameters in  
Basic Feed of concentrate pH =7 

 ها )میکرولیتر( اسانس
Essential oils 

   
 اکالیپتوس

Eucalyptus 

camaldulensi  

 کاج
Pinups pumili 

 رازیانه
Foeniculum vulga 

 
 

 

P-value SEM 30 3 30 3 30 3 
 ؽبّذ

control 

 ّبی فزاعٌدِ
 تخویزی

0.074 0.025 6.73 6.75 6.79 7.02a 6.84b 6.78 6.72c 
 اعیذیتِ

pH 

0.000 0.094 6.84e 7.12d 6.58e 7.52c 9.29a 9.35a 8.74b 

ًیتزٍصى 
 آهًَیبکی
N-NH3 

1.406 2.124 50.06 40.66d 45 32.16e 47.5 59.66a 46bc 

قبثلیت ّرن 
 هبدُ خؾک

DMD 
 هیبًگیي خطبی اعتبًذارد -1
 ًیتزٍصى آهًَیبکی -2
 ًبپذیذی هبدُ خؾک  -3
 >P) 05/0( دار ثیي تیوبرّب در عطص اضتوبل تفبٍت هؼٌی -4
 (P< 05/0) ثبؽذ دار هی ّبی ّز ردیف ثب ضزٍف غیز هؾبثِ دارای اختالف هؼٌی هیبًگیي -5

1- SEM: Standard error of the means 
2- N-NH3: Ammonia nitrogen 
3- DMD: dry matter disappearance  
4- P-value: significant difference probability between treatments (P < 0.05) 
5- Means within same row with different superscripts differ (P<0.05). 

 
 pH =7کٌغبًتزُ ثِ ػلَفِ در  20ثِ  80ثب پبیِ خَراکی تخویزی ّبی ّبی راسیبًِ، کبج ٍ اکبلیپتَط ثز فزاعٌدِبدیز هختلف اعبًظاثز افشٍدى هق -14جذول 

Table 14 -The effect of addition of essential oils of fennel, pine and eucalyptuson on fermentation parameters in Basic 

Feed with concentrate to forege 80% to 20% in pH =7 

 ّب )هیکزٍلیتز( اعبًظ
Essential oils 

 
 اکبلیپتَط

 Eucalyptus 

camaldulensi   

 کبج
Pinups pumili 

 راسیبًِ
Foeniculum vulga 

  

P-value SEM 30 3 30 3 30 3 
 ؽبّذ

Control
 

ّبی  فزاعٌدِ
 هطیط کؾت

5.54 0.027 6.85 6.87b 6.82 6.96a 6.85 6.84 6.76c 
 ِاعیذیت
pH 

0.00 0.129 7.78c 7.75c 6.91d 6.71d 8.71 9.90a 8.51b 
 ًیتزٍصى آهًَیبکی

N-NH3 

0.000 1.253 48 49.5a 26d 24.86d 39.16b 34 32.83c 

قبثلیت ّرن هبدُ 
 خؾک
DMD 

 هیبًگیي خطبی اعتبًذارد -1
 ًیتزٍصى آهًَیبکی -2
 ًبپذیذی هبدُ خؾک  -3
 >P) 05/0( ر ثیي تیوبرّب در عطص اضتوبلدا تفبٍت هؼٌی -4
 (P< 05/0) ثبؽذ دار هی ّبی ّز ردیف ثب ضزٍف غیز هؾبثِ دارای اختالف هؼٌی هیبًگیي -5

1- SEM: Standard error of the means 
2- N-NH3: Ammonia nitrogen 
3- DMD: dry matter disappearance  
4- P-value: significant difference probability between treatments (P < 0.05) 
5- Means within same row with different superscripts differ (P<0.05). 



 311     ...های های رازیانه، کاج و اکالیپتوس بر ویژگی و اسانس pHتاثیر بررسی 

 = 7pHکٌغبًتزُ ثِ ػلَفِ  40ثِ  60ثب پبیِ خَراکی ًغجت تخویزی ّبی ّبی راسیبًِ، کبج ٍ اکبلیپتَط ثز فزاعٌدِاثز افشٍدى هقبدیز هختلف اعبًظ -15جذول 
Table 15 -The effect of addition of essential oils of fennel, pine and eucalyptuson on fermentation parameters in Base 

Feed with concentrate to forege 60% to 40%  in pH =7 
 ها )میکرولیتر( اسانس

Essential oils 

  
 اکالیپتوس

 Eucalyptus 

camaldulensi  

 کاج
Pinups pumili 

 رازیانه
Foeniculum vulga 

 

 

 

 

P-value SEM 30 3 30 3 30 3 

 ؽبّذ

Ccontrol 
 

ّبی  فزاعٌدِ
 تخویزی

0.011 0.124 6.81 6.090b 6.90b 7.15a 6.87b 6.80 6.79c 
 ِاعیذیت
pH 

0.00 0.57 7.52c 7.73c 7.36c 6.74d 9.20a 8.77 8.39b 
 هًَیبکیآًیتزٍصى 

N-NH3 

0.00 1.36 50.66a 55a 32.33 32 35.83 44.83b 34.16c 

بثلیت ّرن هبدُ ق
 خؾک
DMD 

 هیبًگیي خطبی اعتبًذارد -1
 ًیتزٍصى آهًَیبکی -2
 ًبپذیذی هبدُ خؾک  -3
 >P) 05/0( دار ثیي تیوبرّب در عطص اضتوبل تفبٍت هؼٌی -4
 (P< 05/0) ثبؽذ دار هی ّبی ّز ردیف ثب ضزٍف غیز هؾبثِ دارای اختالف هؼٌی هیبًگیي -5

1- SEM: Standard error of the means 
2- N-NH3: Ammonia nitrogen 
3- DMD: dry matter disappearance  
4- P-value: significant difference probability between treatments (P < 0.05) 
5- Means within same row with different superscripts differ (P<0.05). 

 

 کلی گیری نتیجه

 ؽذُّبی افشٍدُ اس ثیي اعبًظ دّذ کِ ًؾبى هی ایي هطبلؼِ ًتبیح
ٍ در  هیکزٍلیتهز  3اعهبًظ کهبج در هقهذار     ،هَرد آسهبیؼّبی  pHدر 

هیکزٍلیتهز، هَخهت    30هَارد کوتهزی اعهبًظ اکهبلیپتَط در هقهذار     
ٍ ًیش  هطیط کؾت pHًیتزٍصى آهًَیبکی، افشایؼ تَلیذ کبّؼ ثیؾتز 

ثٌهبثزایي   در توبم هَاد خهَراکی ؽهذ.   هبدُ خؾککبّؼ ًبپذیذ ؽذى 
ذ ثهب  ٌه تَاً ههی  ٍ اکبلیپتَط کبج ّبی اعبًظ ًتیدِ گزفت کِتَاى  هی

ًیتزٍصى آهًَیهبکی تدشیهِ پهزٍتئیي هیکزٍثهی را در      کبّؼ ّذررٍی
ذ ٍ ثبسدّی ًیتهزٍصى را در ًؾهخَارکٌٌذگبى ثْجهَد    ٌؽکوجِ کٌتزل کٌ

ؽذُ اس یک خهَراک ؽبخصهی اس   کِ هقذار گبس تَلیذ  یی. اس آًدبذٌثخؾ
ثبؽهذ،   سایی آى ههی  در ًتیدِ ارسػ اًزصی قبثلیت تخویز آى خَراک، ٍ

لذا هوکي اعت زٌیي اعتٌجبط ؽَد کِ اعتفبدُ اس اعهبًظ کهبج زهَى    
گزدد، خْت  کبّؼ تخویز خَراک هی ثبػث کبّؼ تَلیذ گبس ٍ هتؼبقجبً
 ثبؽذ. تؼذیل فزآیٌذ تخویز هٌبعت ًوی
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Introduction In the ruminant animal, rumen fermentation provides nutrients, energy and protein needed for 
livestock, but this process is accompanied by the loss of energy in the form of methane and protein as ammonia 
nitrogen. Methane released from ruminants as an environmental pollutant with 38% greenhouse gases is one of 
the most important reasons for global warming. On the other hand, it reduces 2 to 15 percent of the energy 
consumed by the livestock. Ammonia nitrogen and nitric oxide are excreted through urine and fertilizers and 
pollute the environment. Therefore, researchers have tried to eliminate these problems from the past to add some 
supplements to animal feed to improve fermentation performance. Over the past few decades, ionophors and 
probiotics have been marketed as methane reducers. However, the antibiotic concerns and the level of these 
compounds in animal products have limited their use. To solve this problem, the use of herbs, essential oils and 
their extracts in the replacement of antibiotics and improvement of rumen function has been suggested. Essential 
oils are aromatic, volatile and oily compounds extracted from plants. They have antimicrobial properties against 
many bacteria, yeasts, and fungi. Due to the fact that herbal essential oils have strong antimicrobial properties, 
they are used as additives in livestock feeding. The purpose of this study was to evaluate the effect of some 
essential oils and pH on rumen fermentation parameters in different diets in in vitro. 

Materials and Methods In this study, the essential oils of Fennel (Foeniculu vulgare), Eucalyptus 
(Eucalyptus camaldulensis) and Pinus pumilio (Pinus pumilio) were used. For the extraction of pine and fennel 
seeds and Eucalyptus leaves were used. Water extraction was used to extract essential oils from Clevenger 
apparatus. For this purpose, 1Lit glass balloons (pine and fennel seeds were cut and Eucalyptus leaf grinding), 70 
grams were used and 750 ml of distilled water was added to each balloon. Samples and distilled water were 
warmed up at 100°C. Heating was performed for 4 hours to evaporate the contents of the balloons. The essential 
oils of each sample were extracted on the cooled water from the evaporation procedure. Finally, each of the 
essential oils was stored in dark glass containers until refrigerated at 4 ° C. The first phase consisted of 
incubation 4 basal diet: 100% alfalfa hay, 100% concentrate (barley), mixed concentrate with alfalfa with levels 
of 80 to 20 and 60 to 40% of concentrates to alfalfa hay with zeros, 3 and 30 mg/l of essentiol oils pine, 
eucalyptus and fennel mixed with 30 ml of rumen fluid for 72 hours at pH different (5 = pH, 6 = pH and 7 = pH). 
The pH were set at desired levels using NaOH and HCl at the beginning of incubation to investigate the effect of 
essential oils and different pH on different parts fermentation, the result of test gas production (a and b) .The 
second experiment tested the same conditions but in the first 24 hours for examining their effects on pH medium, 
the concentration of ammonia nitrogen and dry matter disappearance. 

Results and Discussion The highest average gas production from fermentable partion in treatment of hay 
with eucalyptus oil and the lowest at 7 = pH in the treatment of 60 to 40 percent with pine essential oil was 
observed at 6 = pH. At the end of incubation the treatment of 60% concentrate with essential oils of fennel, pine 
and eucalyptus in 6 = pH and highest for alfalfa with pine oil was at 7 = pH. The lowest concentration of 
ammonia nitrogen in the treated hay with pine essential oils 7 = pH and the highest 80 percent concentrate 
treatment with essential oils in fennel was 7 = pH. The disappearance of dry matter in the hay treated with 
essential oils of pine was 7 = pH. These results suggest that high levels of essential oils effect on rumen 
microbial fermentation, which confirmed the antimicrobial activity. 

Conclusions The results of this study show that of the added essential oils in tested pH, pine essential oil in 3 
μl and less in the amount of 30 μl of eucalyptus essential oil, resulted in further reduction of ammonia nitrogen 
production, increased pH of the culture medium and decreased disappearance dry matter was found in all foods. 
Therefore, it can be concluded that the essential oils of pine and eucalyptus can control the degradation of the 
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microbial protein in the rumen by reducing the ammonia nitrogen content and improve the nitrogen yield in 
ruminants. Since the amount of gas produced from an indigenous feed is due to the fermentation of that feed, and 
hence its energy value, it can be concluded that the use of pine essential oils, because it reduces gas production 
and consequently reduces feed fermentation, The fermentation process is not suitable. 
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