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  در نشخوارکنندگان  نشریه پژوهش

 1392جلد اول، شماره سوم،   
http://ejrr.gau.ac.ir  

  

  هاي تخمیر ) بر فراسنجه.CarumcopticumLاثر اسانس روغنی زنیان (بررسی 
  در شرایط آزمایشگاهی اي شکمبه

 

  2مصطفی ملکی و 3، محمدجمال سحرخیز2داریوش علیپور*، 1زاده راضیه طالب

  دانشکده کشاورزي  گروه علوم دامیاستادیار 2و  ارشد خته  کارشناسیآمو دانش1
  دانشیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزي دانشگاه شیراز3، سینا همدان دانشگاه بوعلی

 20/3/92 ؛ تاریخ پذیرش:7/10/91تاریخ دریافت: 

  چکیده
یک جیره گوسفند  اي تخمیره بررسی اثر اسانس روغنی زنیان بر فراسنجه هدف از انجام این پژوهش  

 450، 300، 150، صفربا استفاده از آزمون تولید گاز بود. بدین منظور سطوح مختلف اسانس زنیان ( پرواري
افزوده شد. در مرحله اول  که حاوي جیره بودند، هاي اندازه گیري گاز ) به سرنگگرم در لیتر میلی 600و 

هاي حداکثر گاز تولیدي بالقوه یا نقطه مجانب  د و فراسنجهساعت به طول انجامی 144انکوباسیون به مدت 
 24) و تجزیه پذیري ماده خشک برآورد گردید. در مرحله دوم پس از L)، فاز تاخیر (Aمنحنی تولید گاز (

ضریب میکروبی،   آمونیاك، توده اسیدهاي چرب فرار،کل غلظت  ساعت انکوباسیون مقدار گاز تولیدي،
 Aهاي  افزودن اسانس زنیان باعث شد فراسنجه گیري شد. ي آلی اندازه حقیقی ماده و قابلیت هضم تفکیک

اسانس باعث  ي خشک کاهش یابد و در مقابل فاز تاخیر افزایش یافت. استفاده از و تجزیه پذیري ماده
 ضریبدر مقایسه با سایر تیمارها شد.  گرم در لیتر میلی 300و  150میکروبی در سطوح   افزایش توده

مورد استفاده  با افزایش دوز اسانسافزایش یافت.  داري طور معنی بهنیز تحت تاثیر اسانس زنیان  تفکیک
طورکلی نتایج این پژوهش نشان داد که اسانس زنیان  قابلیت هضم حقیقی ماده آلی نیز کاهش یافت. به

ي تخمیر  ال مهار کنندههاي شکمبه است و در سطوح با داراي فعالیت ضد میکروبی علیه میکروارگانیسم
اي را دارد و بهتر است اثرات آن در سطوح پایین تر بر  تغییر در تخمیر شکمبه یاست. این اسانس توانای

 ي میکروبی مورد ارزیابی قرار گیرد. تولید اسیدهاي چرب و توده
 میکروبی  اي، آزمون تولید گاز، توده : زنیان، تخمیر شکمبهکلیدي هاي واژه
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  مقدمه
هاي یونوفر (مانند موننسین و  کارهاي افزایش تولیدات دامی استفاده از آنتی بیوتیک از راه یکی  

یکی از اثرات مهم این ترکیبات تغییر جمعیت هاي نشخوار کننده است.  الزولوسید) در جیره دام
بد شود تا بازدهی استفاده از ترکیبات آلی در شکمبه افزایش یا باعث می کهمیکروبی شکمبه است 
هاي بشر در مورد پدیدار شدن  دلیل نگرانی ). اما در چند سال اخیر به1997(هوبسون و استیوارت، 

بیوتیک، استفاده از این ترکیبات در جیره دام و طیور در اتحادیه  هاي باکتریایی مقاوم به آنتی سویه
هاي جایگزین، استفاده از  ). یکی از راه2003، 1اروپایی  مجله رسمی اتحادیهاروپایی ممنوع شده است (

هاي  اسانس). 2007کالسامیگلیا و همکاران، هاي ثانویه است ( خطر مانند متابولیت ترکیبات طبیعی و بی
هاي زیادي در ارتباط با اثرات این مواد به عنوان  اخیراً پژوهش وروغنی از این دسته ترکیبات هستند 

. این ترکیبات الف)2008(بنچار و همکاران،  استهاي تخمیر در شکمبه صورت پذیرفته  تغییر دهنده
 آیند دست می به 2بخار بابا استفاده از تقطیر  استایجاد رایحه در گیاهان ها  یکی از وظایف آنکه 

  دهنده دلیل دارا بودن ترکیبات متنوع تشکیل هاي روغنی به اسانس. )2007کالسامیگلیا و همکاران، (
  الف). 2008تغذیه دام هستند (بنچار و همکاران، ها داراي اثرات متنوعی در  آن

یکی از این گیاهان دارویی است که  3چتریان  متعلق به خانواده) Carum copticum(گیاه زنیان   
اسانس روغنی این گیاه داراي اثرات ). 2011کند (دالکانی و همکاران،  در ایران، هند و مصر رشد می

یکی از ترکیبات اصلی ). 2007زا است (آرورا و کاور،  هاي بیماري بیوتیکی علیه بعضی از باکتري آنتی
اي  آن بر تخمیر شکمبه  ) که اثرات تغییردهنده2011باشد (گودرزي و همکاران،  اسانس زنیان تیمول می

ها در ارتباط با  اخیراً گزارش تعدادي از پژوهش. ب)2008به اثبات رسیده است (بنچار و همکاران، 
نژاد و  . تقوياي در شرایط آزمایشگاهی انتشار یافته است اي روغنی بر تخمیر شکمبهه اثرات اسانس

) مشاهده نمودند استفاده از سطوح مختلف اسانس نعناع اخضر باعث تغییر شرایط 2011همکاران (
) با استفاده از 2009( اگروال و همکاران صورت وابسته به دوز شد. همچنین به اي شکمبهتخمیر 

  ناع فلفلی دریافتند که تولید متان در شرایط آزمایشگاهی کاهش یافت. اسانس نع

                                                             
1- Official Journal of European Union 
2- Steam distillation 
3- Apiacaea 
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ها محرز است براي کاربرد  رسد که ارزیابی گیاهان بومی ایران که اثرات آنتی بیوتیکی آن نظر میبه   
بررسی اثر اسانس روغنی گیاه این پژوهش انجام در تغذیه نشخوارکنندگان ضروري است. لذا هدف از 

  استفاده از آزمون تولید گاز بود. ي آلی با  هاي تخمیر شکمبه، قابلیت هضم ماده نجهزنیان فراس
  

  ها مواد و روش
با (در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شیراز کشت شد) اسانس زنیان از گیاه کامل تهیه و آنالیز اسانس: 

شگاه شیراز تهیه استفاده از دستگاه کلونجر و در آزمایشگاه گروه باغبانی دانشکده کشاورزي دان
هاي آماده شده به دستگاه کروماتوگرافی گازي تزریق شد ومناسب ترین برنامه ریزي دمایی  نمونهشد.

. همچنین )2012زاده و همکاران،  (طالب هاي اسانس به دست آمد ستون براي جداسازي کامل ترکیب
گردید. سپس اسانس هاي تشکیل دهنده اسانس و شاخص بازداري هر ترکیب محاسبه  درصد ترکیب

تزریق شده  )Thermoqust-Finnigan(  1جرمی نگار متصل به طیفدستگاه کروماتوگرافی گازي به 
 هاي اسانس با استفاده از شاخص بازداري شناسایی ترکیب. ها به دست آمد و طیف جرمی ترکیب

هاي مرجع انجام  ها با طیف هاي جرمی هر یک از اجزاي اسانس و مقایسه آن و بررسی طیف (کواتس)
با (آجیلنت، آمریکا)  DB-5ستون مورد استفاده در دستگاه کروماتوگراف از نوع . )2007(آدام،  شد

 متر بود. از گاز هلیوم به میلی 25/0ي داخلی  متر و ضخامت الیه میلی 25/0متر، قطر داخلی  60طول 
لیتر در دقیقه  میلی 1/1 نرخراد با گ درجه سانتی 60دمایی ستون از   عنوان حامل استفاده شد. برنامه

دقیقه در این  10مدت  گراد رسید و به درجه سانتی250گراد در دقیقه به  درجه سانتی 4 نرخشروع و با 
الکترون ولت و جریان  70در طیف نگار مورد استفاده انرژي یونیزاسیون دما نگه داشته شد. 

شد و به  اي ذیل اسانس در اتانول مطلق حل میه آمپر بود. در شروع آزمایش میلی 150یونیزاسیون 
، 300، 150، صفرهاي  شد تا غلظت هاي تولید گاز افزوده می درصد حجمی/حجمی به سرنگ 1نسبت 

هاي  این سطوح در زمان انجام آزمون تولید گاز به سرنگ دست بیاید. به میلی گرم در لیتر 600و  450
  .)2012اران، زاده و همک (طالب تولید گاز افزوده شدند

هاي مختلف  بخشاز مایع شکمبه از چهار راس گوسفند نر فیستوال دار (نژاد مهربان)، : مایع شکمبه
آوري شد. ذرات درشت مایع شکمبه با عبور دادن از  گاهی جمع شکمبه و قبل از وعده تغذیه صبح

ا شروع آزمایش تولید گاز هوازي ت اطمینان از وجود شرایط بی ايجدا شده و بر متقالچهار الیه پارچه 

                                                             
1- Gas Chromatography- Mass Spectroscopy 
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و در یک بن ماري با  اکسید کربن بر روي مایع شکمبه صاف شده استفاده گردید از جریان گاز دي
  گراد قرار گرفتند.  درجه سانتی 39دماي 

) انجام شد. سوبستراي 1988آزمون تولید گاز براساس روش منک و استینگاس (: کینتیک تولید گاز
پرواري بود.  گوسفنداناي از یک جیره مورد استفاده براي  ن تولید گاز نمونهآزمو ايمورد استفاده بر

% دانه 61، % کاه گندم12% علوفه خشک یونجه، 17خشک شامل   ي مورد استفاده بر اساس ماده جیره
هاي مورد آزمایش با استفاده از  % پرمیکس ویتامین و مواد معدنی بود. نمونه1% کنجاله سویا و 9، جو

 100اي  هاي شیشه شدند. در داخل سرنگ آسیاب(آاگ، آمریکا) متري داراي غربال یک میلی آسیاب
بافر -لیتر مایع شکمبه میلی 30گرم سوبسترا و  میلی 200مقدار  فورتون، آلمان)-(هابرله میلی لیتري
ماري  ها در داخل بن سرنگ بافر مورد استفاده بر اساس توصیه منک و استینگاس تهیه شد. ریخته شد.
، 26، 23، 5/19، 16، 13، 10، 7، 4، 1هاي  گراد) قرار داده شدند و در ساعت درجه سانتی 39(با دماي 

ساعت مقدار گاز تولیدي یادداشت  144و  120، 96، 80، 5/69، 61، 55، 50، 45، 40، 32،36، 29
 100ه یک، قطر منافذ اي گوچ (شمار هاي شیشه ها از بوته گردید. در پایان انکوباسیون محتویات سرنگ

میکرون) عبور داده شد تا مواد جامد از مایع جدا شود. پس از چندین بار شستشوي ذرات جامد 
گراد در آون قرار گرفتند تا  سانتی  درجه 105ساعت در دماي  24مدت  ها به مانده با آب داغ، بوته یباق

ولید گاز بر اساس مدل تعمیم یافته هاي ت داده ) برآورد شود.D144(1پذیر تجزیهبالقوه ماده خشک 
  ):2000میشرلیخ برازش شدند (فرانس و همکاران، 

 
ي  لیتر به ازاي گرم ماده (میلی tمقدار گاز تولیدي به صورت تجمعی در زمان  GPدر این معادله   

تولیدي  ي مجانب منحنی ي آلی) یا نقطه لیتر به ازاي گرم ماده مقدار بالقوه گاز تولیدي (میلی Aآلی)، 
فاز تاخیر (ساعت) بود.  Lضرائب و  )h0.5/(در ساعت به توان نیم یا  c)و h/(در ساعت یا  bگاز، 

با برآورد شد.  04/5هاي مذکور براي هر سرنگ با استفاده از نرم افزار گرافپد پریسم ورژن  فراسنجه
) و T1/2رسد ( لیدي میهاي زیر زمانی (ساعت) که گاز به نصف حداکثر مقدار تو استفاده از رابطه

  ) محاسبه گردید: h-1(واحد: در ساعت یا  T1/2) در زمان µسرعت نسبی تجزیه سوبسترا (

                                                             
1- Potentially degradable dry matter 
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. 

برآورد گردید (فرانس  زیرروابط با استفاده از  )E( مقدار تجزیه پذیري ماده خشک سوبسترا در شکمبه
  ):2000و همکاران، 

 
  استفاده شد: 2007ر و حل عددي با روش ذوزنقه در نرم افزار اکسل از رابطه زی Iو براي محاسبه 

 
  در ساعت در نظر گرفته شد.  035/0طور فرضی  عبور بوده و به نرخ kدر این رابطه 

  
آزمون تولید گاز : فرار ،کل اسیدهاي چربي آلی غلظت آمونیاك، قابلیت هضم آزمایشگاهی ماده

ساعت حجم گاز تولیدي اندازه گیري شد و سپس محتویات  24ساعت انجام شد. پس از  24به مدت 
  نرخگراد با  درجه سانتی 4دقیقه در دماي  45هاي فالکون منتقل و به مدت  ها به داخل لوله سرنگ

g ×5000 هاي بعدي در فریزر در  سانتریفوژ شدند. مایع رویی با دقت جداسازي و تا انجام آزمایش
مدت  فالکون حاوي بقایاي هضم نشده به هاي شدند. لولهنگهداري  گراد درجه سانتی 20دماي منهاي 

گراد در آون قرار گرفتند. پس از ثبت وزن بقایاي خشک شده،  درجه سانتی 60ساعت در درماي  48
ساعت در محلول شوینده خنثی  1هاي پلی استري منتقل شده و به مدت  ها به کیسه محتویات لوله

ها ثبت شد. محتویات  گراد کامالً خشک و وزن آن درجه سانتی 60 جوشانده شدند. کیسه در دماي
گراد خاکستر شدند. با کسر مقدار  درجه سانتی 600هاي چینی منتقل و در دماي  ها به بوته کیسه

محاسبه شد.  آلی  دار قابلیت هضم حقیقی مادهي داخل کیسه مق خاکستر به دست آمده از وزن ماده
 ضریب تفکیکعنوان  لیتر) به گرم) به حجم گاز تولیدي (میلی حقیقی (میلیآلی هضم شده   نسبت ماده

)PF ،هاي موجود در کیسه قبل و بعد  ). تفاوت وزن نمونه1997) در نظر گرفته شد (بلومل و همکاران
عنوان تخمین کلی از توده میکروبی در نظر گرفته شد (مکار،  از جوشاندن در محلول شوینده خنثی به

2010 .(  
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گیري شد  هیپوکلریت اندازه-لظت آمونیاك موجود در مایع رویی با استفاده از روش فنلغ
). غلظت کل اسیدهاي چرب نیز با استفاده از تقطیر در بخار به وسیله 1980(برودریک و کانگ، 

  ). 1957شد (بارنت و رید،  اندازه گیريدستگاه مارخام 
  

  .)Carumcopticumترکیب اسانس روغنی زنیان ( -1جدول 
  درصد  *شاخص بازداري  ترکیب

  32/0  76/931  توجن-آلفا
  11/0  18/941  پاینن-آلفا

  19/0  16/979  سابینن
  42/0  27/986  پاینن- بتا

  51/0  59/990  مایرسن
  02/0  2/1022  ترپینن-آلفا
  9/22  3/1030  سایمن-پارا

  5/0  4/1038  سینئول -8و  1
  04/0  2/1047  اوسیمن

  92/23  8/1064  ترپینن-گاما
  04/0  2/1072  سابینن هیدرات -سیس

  01/0  6/1098  لینالول
  03/0  6/1105  سابینن هیدرات- ترانس

  13/0  9/1171  سیکلوسیترال
  11/0  3/1185  اُل-4-ترپینن

  09/0  9/1198  ترپینئول-آلفا
  07/50  1295  تیمول

  13/0  4/1301  کارواکرول
  54/99    جمع

  .تعیین شد DB-5تفاده از ستون کاپیالري هاي بازداري کواتس با اس شاخص* 
  

  تجزیه و تحلیل آماري
ها در قالب طرح کامل تصادفی با استفاده از مدل خطی  تکرار انجام شد. داده 4ها با  تمام آزمایش  

صورت  آنالیز شدند. مدل آماري مورد استفاده به 2000) سال 1/8( SASافزار  ) در نرمGLMعمومی (
 Yij=µ+Di+eij                                                                                              زیر بود:
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خطاي آزمایش  eijاثر سطح اسانس و  Di: میانگین هر فراسنجه، µمشاهده،  Yijدر این مدل   
و نوع اثرگذاري اي اورتوگونال استفاده شده  باشد. براي بررسی اثرات اسانس از آنالیز چند جمله می
  ) تعیین گردیدند. Q) یا درجه دو (Lصورت خطی ( به
 

  

  نتایج
درصد) و  92/23ترپینن ( -درصد)، گاما 07/50هاي موجود مشخص شد که تیمول ( بر اساس داده  
باط با ت). در ار1اصلی اسانس زنیان هستند (جدول   درصد) اجزاء تشکیل دهنده 90/22سایمن (- پارا

آورد شده تیمار شاهد یا بدون اسانس داراي بیشترین مقادیر ثبت شده براي حداکثر مقدار هاي بر فراسنجه
) و تجزیه پذیري D144ساعت ( 144)، ناپدید شدن ماده خشک پس از µ)، سرعت تخمیر (Aتولید گاز (

دار مشاهده شد. با افزایش مقگرم در لیتر  میلی 600در سطح  T1/2کمترین مقدار ) بود. Eخشک (  ماده
  مارها داشت. یزمان فاز تاخیر افزایش چشمگیري نسبت به سایر ت گرم در لیتر میلی 600به  450اسانس از 

  
  هاي برآورد شده در آزمون تولید گاز اثر سطوح مختلف اسانس روغنی زنیان بر فراسنجه -2جدول 

  فراسنجه
 خطاي  گرم در لیتر) دوزهاي مورد استفاده (میلی

معیار بین 
  ها میانگین

  مقایسه و نوع اثر

0  150  300  450  600  
شاهد و 

  سایرتیمارها
  خطی

درجه 
  دوم

A 9/430  7/404  8/387  3/230  9/147  52/6  ***  ***  ***  
L 04/0  03/0  14/0  08/0  78/1  08/0  ***  ***  ***  

T1/2 84/7  27/8  1/14  9/10  6/6  94/0  ***  ns ***  
µ  09/0  09/0  06/0  07/0  05/0  002/0  ***  ***  ***  

D144 47/0  46/0  42/0  41/0  27/0  005/0  ***  ***  ***  
E 65/0  60/0  46/0  48/0  46/0  009/0  *** ns  ns 

Aي آلی)، لیتر به ازاي گرم ماده : حداکثر مقدار تولید گاز یا نقطه مجانب منحنی (میلیL ،(ساعت) فاز تاخیر :T1/2 زمانی :
ي  : نسبت مادهh-1 ،(D144( T1/2: نرخ تولید گاز در زمان µساعت)، شود ( که نصف مقدار حداکثر تولید گاز تولید می

: مقدار تجزیه پذیري برآورد شده در شکمبه، Eساعت انکوباسیون در شرایط آزمایشگاهی،  144خشک ناپدید شده پس از 
SEM :***001/0P< ،nsدار نیست. : تفاوت معنی  
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ساعت، کل اسید چرب و قابلیت هضم  24هاي تولید گاز پس از  به استثناي آمونیاك، شاخص  
ي آلی بین تیمار شاهد و سایر تیمارها معنی دار بود. با افزایش سطوح اسانس زنیان مقدار  حقیقی ماده

). مقدار توده میکروبی صورت خطی >001/0Pگاز تولید کاهش یافت (خطی و درجه دوم، 
)001/0P<) 01/0) و درجه دوP<میکروبی در سطح   رین مقدار توده) تحت تاثیر قرار گرفت. بیشت

گرم در لیتر دیده شد. همچنین سطوح مختلف اسانس بر  میلی 600ام و کمترین آن در سطح  پی پی 300
). ضریب تفکیک نیز  به موازات افزایش >001/0Pضریب تفکیک معنی دار بود (خطی و درجه دوم، 

درصد  02/80ن فراسنجه در تیمار شاهد ي آلی کاهش یافت. مقدار ای غلظت اسانس قابلیت هضم ماده
 درصد بود.  71/67گرم در لیتر  میلی 600و در سطح 

  
  هاي تخمیر و قابلیت هضم اثر سطوح مختلف اسانس روغنی زنیان بر فراسنجه -3جدول 

  فراسنجه
خطاي   گرم در لیتر) دوزهاي مورد استفاده (میلی

معیار بین 
  ها میانگین

  مقایسه و نوع اثر

0  150  300  450  600  
شاهد و 

  خطی  سایرتیمارها
درجه 

  دوم
تولید گاز پس از 

ساعت  24
لیتر به ازاي  (میلی

 ي آلی) گرم ماده

47/152  7/146  4/140  2/123  6/55  42/1  ***  ***  ***  

کل اسیدهاي چرب 
 مول بر لیتر) (میلی

4/57  8/50  2/44  5/37  8/10  8/3  ***  ***  *  

مول  آمونیاك  (میلی
 بر لیتر)

1/23  1/23  9/21  9/25  3/22  13/1  ns  ns ns  

میکروبی   توده
  گرم) (میلی

7/124  3/140  155  7/133  3/42  26/13  ***  **  ***  

  ***  ***  ***  12/0  7/5  8/2  5/2  5/2  46/2 ضریب تفکیک
قابلیت هضم 

ي آلی  حقیقی ماده
 (درصد)

02/80  62/78  05/75  61/68  71/67  30/1  ** ***  ns 

SEM  :*05/0P<* ، :*01/0P<،  :***001/0P< ،.nsدار نیست : تفاوت معنی 
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 بحث
اسانس زنیان بود، گودرزي   که در این آزمایش تیمول یکی از اجزاي اصلی تشکیل دهنده در حالی  

صد) ترکیب اصلی رد 5/36ترپینن (-درصد) و گاما 7/36) گزارش نمودند تیمول (2011و همکاران (
رسد عواملی مانند زمان برداشت و شرایط محیطی و فصلی  به نظر می این اسانس بودند.  دهنده تشکیل

  ). 2000گذارد (دافررا و همکاران،  اسانس اثر می  دهنده بر ترکیبات تشکیل
. مشابه با نتایج این ا کاهش داد، مقدار گاز تولیدي رهاي تولید گاز افزودن اسانس زنیان به سرنگ  

 Origanum vulgar( مرزنجوش ) مشاهده نمودند افزودن اسانس 2008مچبوف و همکاران (تحقیق 

L.(  بایست  تواند به این دلیل باشد که می افزایش فاز تاخیر میدرصد تولید گاز را کاهش داد.  83تا
جمعیت میکروبی تکثیر یافته و برروي ذرات خوراك و براي تشکیل بیوفیلم کلونی تشکیل دهند 

احتماالً در سطوح باالي اسانس این که تیمول ساختار فنولی دارد  ). با توجه به این2003ریتی، (دهو
ها  . مشخص شده است که تانن)2012زاده و همکاران،  (طالب کنند ها عمل می ترکیبات همانند تانن

 قابل حلها به ترکیبات غیر  ) و اتصال باکتري1998خوراك (آهارونی و همکاران، قابل حلهضم بخش 
زاده و  شابه طالبهمچنین در یک آزمایش م). 1994کنند (مک آلیستر و همکاران،  خوراك را مهار می

تخمیر استفاده  الگوي ) براي تغییرZataria multiflora) از اسانس آویشن شیرازي (2012همکاران (
د، اما الگوي تخمیر نمودند. با اینکه سطوح مورد استفاده و سوبستراي تخمیر شبیه این آزمایش بو

 600و  450براي سطوح  T1/2هاي فاز تاخیر و  متفاوت بود. مقدار گزارش شده براي فراسنجه
دلیل  تواند به دست آمده در پژوهش حاضر بود. علت این اختالف می بیشتر از مقادیر به گرم در لیتر میلی

مدتاً از کارواکرول و تا حد تفاوت در اجزاي تشکیل دهنده اسانس باشد. اسانس آویشن شیرازي ع
رسد وجود کارواکرول به همراه تیمول اثرات ضد  کمتري از تیمول تشکیل شده است. به نظر می

  ).2002(یوتلی و همکاران،  کند میکروبی اسانس را تشدید می
 میکروبی افزایش یافت. این  فزودن اسانس کاهش یافت اما تودهبا اینکه مقدار گاز تولیدي در اثر ا  

ي آلی تجزیه شده به جاي اینکه به سمت تولید اسید چرب و  تواند به این دلیل باشد که ماده پدیده می
هاي دستکاري تخمیر شکمبه تغییر  گاز برود، بیشتر باعث تولید توده میکروبی شده است. یکی از راه

ي آلی  ر تبدیل مادهطوري نسبی اگ هاي شکمبه است. به در متابولیسم مواد مغذي توسط میکروارگانیسم
هضم شده به توده میکروبی در مقایسه با تولید گاز (اسیدهاي چرب) بیشتر باشد، بازدهی استفاده از 

) افزودن اسانس نعناع اخضر In vitroدر یک آزمایش ( .)2010(مکار، یابد کربن و نیتروژن افزایش می
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میکروبی نسبت به تیمار شاهد افزایش  توده گرم در لیتر میلی 250هاي تولید گاز، در سطح  به سرنگ
در ارتباط با تولید آمونیاك، مشابه با نتایج این پژوهش بنچار و ).2011نژاد و همکاران،  یافت (تقوي

 98کارواکرول (با خلوص بیش از  گرم در لیتر میلی 400) مشاهده نمودند که افزودن 2007(همکاران 
 1درصد) با استفاده کشت آزمایشگاهی 99وص بیش از گرم در لیتر تیمول (خل میلی 200درصد) و 

هاي مختلف بر غلظت آمونیاك متفاوت  ها در آزمایش اثر اسانس تاثیري بر تولید آمونیاك نداشت.
) و یا افزایش 2008اعث کاهش (مچبوف و همکاران، ها افزودن اسانس ب است. در تعدادي از پژوهش

ها احتماالً مربوط به نوع اسانس و  اند. علت این تفاوت ه) غلظت آمونیاك شد2009و ساکسنا، (پاترا
باعث افزایش  گرم در لیتر میلی 600افزودن اسانس زنیان در سطح باشد.  سوبستراي مورد استفاده می

باشد  می 41/4تا  75/2). مقدار طبیعی این فراسنجه 67/5شد ( ضریب تفکیک غیر متعارفی در مقدار 
کمتر از  گرم در لیتر میلی 600در سطح میکروبی   . از سوي دیگر مقدار توده)1997(بلومل و همکاران، 

ي آلی تجزیه  ي اینست که ماده باال باشد نشان دهنده ضریب تفکیکهر اندازه مقدار  سایر تیمارها بود.
بلومل و همکاران، ي میکروبی رفته تا تولید اسیدهاي چرب فرار ( شده بیشتر به سمت تولید توده

احتماالً  میلی گرم در لیتر 600ي میکروبی در سطح  و کم بودن توده ضریب تفکیکباال بودن  .)1997
بدون اینکه مورد استفاده  ،به این دلیل است که سوبستراي تخمیري تا حدي حل شده است

عبارت دیگر اسانس باعث شده است تا  ها قرار گرفته و تبدیل به اسید چرب بشود. به میکروارگانیسم
باالتر بودن  ي آلی حل شده به عنوان منبع انرژي استفاده کنند. ها تا حدي نتوانند از ماده روارگانیسممیک

  هاي سیلو شده مشاهده هاي حاوي تانن و خوراك گاهی اوقات در خوراك ضریب تفکیکبیش از حد 
  ). 2004شود (مکار،  می

ي آلی شد. با توجه به اینکه  م مادهویژه در سطوح باال باعث کاهش قابلیت هض افزودن اسانس به  
ترکیباتی مانند تیمول و کارواکرول در سطوح باال اثرات ضد میکروبی غیر اختصاصی دارند (علیه 

)، احتماالً باعث کاهش 2007کنند، فریزر و همکاران،  ها عمل می طیف وسیعی از میکروارگانیسم
وراك دخیل هستند. در صورتی که چنین اند که در هضم خ ها شده هایی از باکتري فعالیت گروه

آلی باعث   دلیل کاهش هضم ماده به ،کنندگان تعمیم داده شودراي به شرایط عملی تغذیه نشخوا نتیجه
  شود. کاهش عملکرد دام می

                                                             
1. In vitro batch culture 
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توان خصوصیات ضد میکروبی را به یکی از اجزاي  نمیبا توجه به تنوع اجزا تشکیل دهنده   
سایمن نیز به مقدار بیشتري نسبت به - وه بر تیمول، گاما ترپینین و پاراتشکیل دهنده ارتباط داد. عال

ها را دارند (رامان و  هاي خاصی از باکتري رشد گروه مهار توانایی ترکیبات سایر اجزا مشاهده شد. این
  ).  2005؛ سنبلی و همکاران، 2006؛ جیرووتز و همکاران، 1995همکاران، 

توان دریافت که اسانس زنیان داراي  دست آمده از تولید گاز می ج بهطور کلی با توجه به نتای به  
(دخیل در تخمیر مواد آلی و بالطبع تولید  هاي شکمبه میکروارگانیسم تعدادي از علیه بازدارندهفعالیت 

ي آلی را کاهش داد اما در سطوح میانی  است. اگرچه افزودن اسانس زنیان قابلیت هضم ماده گاز)
ي توانایی بالقوه این  میکروبی افزایش یافت که نشان دهنده  ) تولید تودهگرم در لیتر میلی 300و  150(

تر و  گردد اثرات این اسانس در سطوح پایین پیشنهاد میاسانس براي دستکاري تخمیر در شکمبه است. 
هاي چرب ها و ترکیبات گیاهی براي تولید پروتئین میکروبی و تولید اسید در ترکیب با سایر اسانس

  فرار بررسی گردد.  
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Abstract 
 The aim of this study was to evaluate the effect of Ajowan essential oils (AEO) 
on rumen fermentation using in vitro gas production. Therefore, different doses of 
AEO (i.e., 0, 150, 300, 450 or 600 ppm) were added to the syringes of the gas 
production. A typical diet of growing lambs was used as fermentation substrate.  At 
the first step, the gas production syringes were incubated for 144 hours to estimate 
kinetics of fermentation (i.e., asymptotic gas production, lag time and extent of dry 
matter degradation). At the second phase, concentration of total volatile fatty acids 
(TVFA), ammonia, microbial mass and true organic matter digestibility were 
determined. Inclusion of AEO decreased asymptotic gas production and extent of 
dry matter degradability. Using AEO at levels of 150 or 300 ppm enhanced 
microbial mass. Partitioning factor also increased in parallel with the increment of 
AEO level, whereas true organic matter digestibility declined. Overall, the result of 
this study showed the antimicrobial activity of AEO against rumen 
microorganisms. AEO has the potential for modulating rumen fermentation and 
further research is needed to assess its effect upon microbial biomass and profile of 
individual fatty acids at lower doses of inclusion. 
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