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هاي فراسنجهقابلیت هضم و ، تولید گازهايفراسنجهآویشن بر هاي مختلفاسانس گونهاثر
در شرایط آزمایشگاهیاي تخمیري شکمبه

4پونه ابراهیمیو 3پورعلمداري، ابراهیم غالمعلی2، جواد بیات کوهسار1پورمریم فریدون

چکیده
قابلیـت هضـم مـاده    ، هاي تولید گازهاي مختلف گیاه دارویی آویشن بر فراسنجهاسانس گونهیر تأثي به منظور بررسی امطالعه

ـ  منظور گونهاینبه. در قالب دو آزمایش انجام شدخشک و ماده آلی در شرایط آزمایشگاهی  در ی آویشـن  هاي مختلف گیـاه داروی
Zataria(شــیراز: بــه ترتیــب از منــاطقدهــی مرحلــه گــل multiflora(اســفراین ،)Thymus transcaspicuslamiaceae(شــاهرود ،

)Thymus fallax( ، جنگل گلسـتان)transcaucasicus Thymus( و گرگـان)vulgarisThymu s ( هـاي مختلـف   گونـه . آوري شـد جمـع
گیـري  دقیقـه اسـانس  45نانومتر به مـدت 450و طول موج سلسیوسدرجه 110دماي در آوري شده با دستگاه میکروویوجمع
بـدون  (50:50شامل جیره پایه با نسبت علوفه به کنسانتره تیمار شاهد)1:این موارد بوده استتیمارهاي آزمایشی شامل. ندشد

افـزودن اسـانس  نشـان داد کـه  نتایج . هاي مختلفهگونازاسانس حاصل+ شامل جیره پایه 6تا 2تیمارهاي )2)افزودن اسانس
که در پایان مـدت انکوباسـیون   به طوري،)P>05/0(داري بر پتانسیل و نرخ تولید گاز داشت ثیر معنیتأآویشناي مختلفهگونه

هـم .داشـت سایر تیمارهـا را در مقایسه با ) لیتر به ازاء هر گرم ماده خشکمیلی6/369(تولید گاز باالترین پتانسیل تیمار شاهد 
. )P>05/0(شاهد مشاهده شد تیمارنسبت بههاي تخمینیفراسنجهن تیمارهاي داراي اسانس از نظر داري بیچنین اختالف معنی
در ایـن آزمـایش، بـین   .)>05/0P(شـد را موجبشاهدمحیط کشت نسبت به تیمارpHداري درکاهش معنیاستفاده از اسانس 
تیمارهـاي  با این حـال، ،)P<05/0(داري وجود نداشت الف معنیاختاز نظر قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلیتیمارهاي مختلف 

). >05/0P(عامل تفکیک، تولید توده میکروبی و بازده تولید توده میکروبی باالتري داشـتند  داراي اسانس در مقایسه با تیمار شاهد 
چنـد  دارنـد، هر اي راتخمیر شـکمبه هايفرآیندتغییرهاي مختلف آویشن توان نس گونهتوان نتیجه گرفت که اساکلی، میطوربه

.هاي مختلف مورد نیاز استبراي تعیین دوز مناسب اسانس گونهبیشتري هاي آزمایش

اسانس، تخمیر شکمبه، قابلیت هضم، شرایط آزمایشگاهی: کلیديهايواژه

مقدمه
نشخوارکنندگان، بـه دنبـال اسـتفاده از    متخصصین تغذیه 

تغییــر جمعیــت و فعالیــت میکــرواـترکیبــاتی هســتند کــه بــ
هــاي شـکمبه، بــازده اسـتفاده از انــرژي و پــروتئین   ارگانیسـم 

چنین هدفی با تنظیم جیره غـذایی و  . خوراك را افزایش دهند
هاي محرك رشد همانند بیوتیکاستفاده از ترکیباتی چون آنتی

تا حـدود قابـل تـوجهی    ...) موننسین، السالوسید و(یونوفورها 
ها، به دلیل بـاقی  بیوتیکآنتیاما استفاده از؛استحاصل شده 

بیوتیکی، باعث ماندن در شیر و گوشت و افزایش مقاومت آنتی
بنابراین متخصصین به ؛هاي عمومی شده استافزایش نگرانی

بـا توانـایی بهبـود فرآینـد تخمیـر      ،دنبال ترکیبـاتی جـایگزین  
ان به مخمرهـا،  تواز جمله این ترکیبات جایگزین می. باشندمی

کـرد  هاي گیاهی اشـاره  ها و اسانساسیدهاي آلی، پروبیوتیک
در مقابـل  یـاهی گيهـا اسانسیکروبیماثرات مثبت ضد. )7(

ه هـا موجـب شـد   و قـارچ ها، مخمرهاياز باکترياگروه عمده
يمـواد بـرا  یـن ای توانـایی بررسـ به دنبالینکه محققاست

یشافـزا يبـرا يهکـار رادر شـکمبه  یـر کنترل و بهبـود تخم 
تـاکنون تعـداد   ).20،42(درنظر داشتندمصرف خوراك یبازده

،اندقرار گرفتهیمورد بررسکهیاهیگيهااز اسانسيمحدود
ــل مالحظــهمنداثــرات ســود ــر تخمياو قاب ــرب ياشــکمبهی

وهــااســانسازايگســتردهطیـف مطالعــاتایــن.انــدداشـته 

دسـت بـه متفاوتینتایجاما،اندهکرداستفادهراهاآنترکیبات
اسانسیهايروغنپاسخنحوهدراختالف).20،42(استآمده

بـر کـه هاسـت آنشیمیاییساختماندرتفاوتکنندهمنعکس
) 31(تنجريناگیو). 3(استتأثیرگذارهاآنضدمیکروبیعمل

از طریقايشکمبهتخمیربرراروغنیهاياسانساثرابتدادر
بررسـی ) In vitro(آزمایشـگاهی  محـیط درگـاز لیـد توروش
طـور بـه گلـی مـریم اسـانس کهکردندمشاهدههاآن. کردند

درجه. کندمیجلوگیريهاي شکمبهباکتريعملازمشخص،
روغنـی اسانسشیمیاییساختمانبهوابستهها،آنبازدارندگی

.استاستفادهمورد
ــن ــت از )Thymus vulgaris(آویش ــاهی اس ــره گی تی

که در نواحی مختلف مدیترانه و برخی )lamiaceae(نعناعیان
امـروزه در منـاطق مختلـف جهـان و از     وروید نواحی آسیا می

مایعی اسـت زرد یـا   آویشناسانس. شودجمله ایران کشت می
اي مایل به قرمز تیره با بوي مطبوع و طعم تند و پایدار و قهوه

دار هـاي گـل  و سرشـاخه هـا  خنک کننده کـه از تقطیـر بـرگ   
معموالً(درصد 8/0-6/2آویشن داراي . )29(شود استخراج می

هـا  اسـانس اسـت کـه قسـمت اعظـم آن را فنـل      ) یک درصد
ــدروکربن) درصــد80-20( ــوترپنی و هی ــاي مون ــل(ه -P: مث

cymeneو-terpinenمثـل (ها و الکل)گاما:Linalool وa-
terpinene (80ن ترکیبـات تـا   دهند که گاهی ایـ تشکیل می

کاووسگنبددانشگاهو استادیار،ارشدکارشناسیآموختهدانش-3و 1
)javad_bayat@yahoo.com: نویسنده مسوول(،دانشگاه گنبدکاووس، استادیار-2

، دانشگاه گلستاناستادیار-4
19/3/94: تاریخ پذیرش13/3/93: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
میپژوهشهاي تولیدات دا
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طـور طبیعـی   بـه . دهنـد درصد از ترکیبات اسانس راتشکیل می
تیمول جزء اصلی فنلی در آویشن و کارواکرول نیـز یـک جـزء    

.)23(فرعی است
هـا آندهندهتشکیلاجزايبههااسانسبیولوژیکفعالیت

هسـتند متنوعیترکیباتدارايترکیباتاینزیرادارد؛بستگی
بسـیار هـاي فنـل تـا گرفتهاثربینسبتاهايبنهیدروکرازکه

سـطوح افـزودن بـا ) 39(همکارانوزادهطالب. باشندمیفعال
) لیتـر میلـی بـر میکروگـرم 600و150،300صـفر، (مختلـف 
هـاي سـاعت درراگـاز حجـم کاهششیرازيآویشناسانس
) 25(همکـاران ومـارتینز . کردنـد گزارشانکوباسیونمختلف

مختلـف سـطوح نتیجه استفاده از دررا تولیديگازکاهشنیز
آویشنکهکردبیان) 6(بورچرز. کردندگزارشآویشنعصاره

کـاهش باعـث واسـت تأثیرگـذار شـکمبه میکروبیتخمیربر
تات شـده و  ککاهش تولید متان و الآمونیاکی،نیتروژنغلظت

. دکنمیمحدودراآمیناسیوند
زمـان اقلیمی،شرایطگونه،هبتوجهبااسانسهرخواص

یابـد میتغییرحاوي اسانس،اندامبرداشتزمانوگیرينمونه
،رویـد حاصل از آویشن که در مناطق مختلف مـی اسانس).8(

از نظر رنگ، طعم، ویسکوزیته و ترکیبـات شـیمیایی متفـاوت    
تـأثیر بـا ارتبـاط درزیـادي مطالعـات کهاینبا.)30(باشد می

میريـتخـ ايـهـ فراسـنجه برداروییگیاهانسانساافزودن
است،شدهانجامزندهحیوانوآزمایشگاهیشرایطدرشکمبه

ازاسـانس اسـتفاده تـأثیر مقایسـه خصـوص درايمطالعـه اما
هـدف از  لـذا،  .نـدارد وجودداروییگیاهیکمختلفهايگونه

ه اثر اسانس حاصـل از گیـا  و مقایسهبررسیاین مطالعه انجام 
بـا  منـاطق مختلـف ایـران    آوري شـده از  دارویی آویشن جمـع 

و تخمیـري شـکمبه  هـاي فراسـنجه بر شرایط اقلیمی متفاوت 
در شـرایط آزمایشـگاهی   قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی

.بود

هامواد و روش
آوري نمونه و تهیه اسانس جمع

ــه ــن  گون ــی آویش ــاه داروی ــف گی ــاي مختل Zatariaه
ultifloram،transcaspicuslamiaceaeThymus،

Thymus fallax،transcaucasicusThymusو
Thymus vulgarisــه ــبب ــف ترتی ــاطق مختل ــیراز، از من ش

آوري و در جمـع اسفراین، شاهرود، جنگـل گلسـتان و گرگـان   
ها بـا اسـتفاده از   اسانس حاصله از برگ آن. سایه خشک شدند
آزمایشگاه شیمی دانشـکده کشـاورزي و   دردستگاه میکروویو

ــد  ــی گنب ــابع طبیع ــمن ــاووس ب ــده ک ــار . دســت آم ــر ب در ه
نظـر  گرم از برگ گیاه دارویـی مـورد  20گیري، میزان اسانس

خیسـانده  دقیقه در بالن 20لیتر آب مقطر به مدت میلی150در
درجـه  110بـا دمـاي   ها با دستگاه میکروویوسپس از آن. شد

ــانومتر بــه مــدت 450ج و طــول مــوسلســیوس دقیقــه 45ن
گـرم نمونـه سـه بـار     20این کار براي هـر  . گیري شداسانس

.تکرار شد
هاي تولید گاز گیري فراسنجهاندازه

)26(آزمون تولید گاز بر اساس روش منـک و اسـتینگاس   

تیمار شـاهد  ) 1: تیمارهاي آزمایشی عبارت بودند از. انجام شد
شامل جیـره پایـه   6تا 2تیمارهاي )2)جیره پایه فاقد اسانس(

Zataria:ترتیـب به اضافه اسانس حاصل از بـه  multiflora ،
Thymus transcaspicuslamiaceae ،Thymus fallax،

Thymus transcaucasicus وThymus vulgaris.
+) یونجـه (علوفه : ماده خشک شاملجیره پایه بر اساس

12سـویا،  درصـد 8ذرت، درصد 30جو، درصد34(تره کنسان
سـبوس و درصد10تفاله چغندر قند،درصد 5تخم پنبه، درصد

درصـد  5/0و نمـک درصـد 2/0درصد کربنات کلسـیم، 3/0
از مایع شکمبه . بود50:50به نسبت) ویتامینی-مکمل معدنی

داراي ) کیلـوگرم 45±5/2(نر نـژاد داالق  چهار رأس گوسفند 
ـ  صبحقبل از خوراكو اي یستوالي شکمبهف دسـت  ه گـاهی ب

سـطح درحیوانـات . الیه متقال صاف شدبا پارچه چهارو آمد
ذرتسیالژویونجه(علوفهدرصد70حاوي جیرهبانگهداري

تخـم کنجالـه جـو، (کنسـانتره درصد30و) مساوينسبتبه
آزادانـه بآبـه حیوانـات وشدندتغذیه) مکملوسبوسپنبه،

هـوازي، گـاز   به منظور ایجـاد شـرایط بـی   . داشتندرسیدست
صاف شده تزریق شد و در بن اکسید کربن به مایع شکمبهدي

بـزاق  .درجـه سلسـیوس قـرار داده شـد    638ماري با دمـاي  
شیرابهباوتهیه)26(مطابق روش منک و همکارانمصنوعی 

ـ ) بافر: شکمبهمایع(2:1نسبتباشکمبه مقـدار  . وط شـد مخل
مـایع  مخلـوط  لیتر میلی30گرم جیره پایه به همراه میلی200

5(اضـافه شـد   اي هاي شیشهبه ویالشکمبه و بزاق مصنوعی 
4بـا کرولیتر اسانس همـراه یم4میزان ). تکرار براي هر تیمار

بـه کمـک   هـا  سر ویال. ها اضافه شداتانول به ویالمیکرولیتر
طور کامل بسـته و  ه آلومینیومی بشش درپوش پالستیکی و پو

ــا دمــاي  ــرايسلســیوسدرجــه 638در حمــام آب گــرم ب ب
منظور تصـحیح گـاز تولیـد شـده     به.انکوباسیون قرار داده شد

بالنککه مانده در مایع شکمبه، پنج تکرار ناشی از ذرات باقی
حـاوي  پنج تکرارتصحیح اثر اتانولو نیز براي شودنامیده می
در اسـت تیمار شاهد که میکرولیتر اتانول4همراه با جیره پایه 

ــار گــــاز تولیــــد شــــده در  . نظــــر گرفتــــه شــــد فشــ
ساعت پـس  96و 72، 48، 24،36، 12، 8، 6، 4، 2هاي زمان

از انکوباسیون قرائت و به کمـک رابطـه تئـودورو و همکـاران    
هـا تجزیه و تحلیـل داده . دست آمدهحجم گاز تولیدشده ب)40(

وe-ct(P=b-1()35(مکدونالــدو بــا کمــک معادلــه ارســکوف
در این معادله فراسـنجه  . انجام شد) 1/9نسخه (SASافزارنرم

b لیتـر میلی(تخمیر قابلگاز تولیدي از بخش( ،c   ثابـت نـرخ
بـر حسـب   انکوباسـیون زمانt،)درساعتلیترمیلی(تولید گاز 

مـورد نظـر   زمـان  در) لیترمیلی(دي گاز تولیمیزانPوساعت 
قابلیت هضم ماده آلی طبق روش منـک و همکـاران   .باشدمی

انرژي قابل متابولیسم طبـق روش منـک و اسـتینگاس    ، )26(
کـار ابا استفاده از معادلـه م اسیدهاي چرب کوتاه زنجیرو )27(
SASافـزار  ها با اسـتفاده نـرم  آنالیز داده.خمین زده شدت)24(
بـراي .تصادفی انجام گرفتدر قالب طرح کامالً) 1/9خه نس(

5سـطح دردانکـن ايدامنـه چندازآزمونهامیانگینمقایسه
.شداستفادهخطادرصد
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گیري قابلیت هضم مـاده خشـک و مـاده آلـی در     اندازه
کشت بستهشرایط

این آزمایش هم از جهت تهیه مایع شکمبه، نسبت بـافر  
جیره پایه مشابه بـا آزمـایش تولیـد گـاز     هم به مایع شکمبه و 

اي الیه4مایع شکمبه پس از صاف کردن با پارچه .ه استبود
آن با بـافر pHهوازي به آزمایشگاه منتقل و تحت شرایط بی

لیتر از بزاق مصنوعی تهیـه  میلی40میزان .رسانده شد8/6به 
ـ  میلـی 500اي حاويهاي شیشهلشده به داخل ویا ره گـرم جی

هاي آزمایشـی نیـز   تیمار. ریخته شدبر اساس ماده خشک پایه 
اسانس بـه  میکرولیترهشت میزان . مشابه با آزمایش قبلی بود

اتانول به ازاء هر گرم ماده خشـک بـه   میکرولیترهمراه هشت 
میکرولیتـر در تیمار شـاهد فقـط هشـت    اي و هاي شیشهویال

درپـوش  هـا بـه کمـک    سـپس سـر ویـال   . اتانول اضـافه شـد  
و در طـور کامـل بسـته    آلومینیـومی بـه  پالستیکی و پوشـش  

سـاعت  24بـه مـدت   سلسیوسدرجه 638ماري با دماي بن
در پایـان مـدت انکوباسـیون،    . انکوباسیون قرار داده شـد براي

ها با استفاده از دسـتگاه  نمونهpHماري خارج و ها از بنشیشه
pHپدیـد شـدن مـاده    بـراي محاسـبه نا  . گیري شـد متر اندازه

رومتر کــ می42ذ ــا پارچه با منافــها بي بطريامحتو،خشک
بـه مـدت   سلسـیوس درجه 60مانده آن در دماي و باقیصاف

ماده خشـک  قابلیت هضم ظاهري وخشک آوندرساعت48
در داخل کـوره بـا   باقیمانده سپس ماده خشک . محاسبه گردید

و هاعت قـرار داد سـ 24بـه مـدت   سلسیوسدرجه 550دماي 
صـورت  بـه )GP24(بازده تولیـد گـاز  .محاسبه شدآن خاکستر 

ساعت انکوباسیون تقسـیم بـر   24حجم گاز تولید شده پس از 
. )19(محاسبه شد ) گرم(تجزیه شده واقعی خشک مقدار ماده 

از معادلــه میکروبــی تولیــد شــده بــا اســتفادهمحاســبه تــوده
:              نجام شدا)5(پیشنهادي بلومل و همکاران 

)2/2-PF(-تـوده  =واقعـی  شـده تجزیـه مـاده نسبت
)گرم به ازاء گرم ماده خشکمیلی(میکروبی تولید شده

PF)گـرم  بنا به تعریف برابر با نسبت میلی) عامل تفکیک
لیتـر حجـم گـاز خـالص     ماده آلی حقیقی هضم شده بر میلـی 

ـ  توده میکروبی بازده . باشدتولیدي می یبا تقسیم تـوده میکروب
تولید شده بر مقدار ماده آلی حقیقی قابل تخمیر در پایان زمان 

استفاده ها باآنالیز داده. محاسبه گردید) ساعت24(انکوباسیون 
در قالـب طـرح کـامال تصـادفی     ) 1/9نسـخه  (SASافزار نرم

بـه  هادادهتجزیهبراياستفادهموردآماريمدل.انجام گرفت
:بودزیرصورت 

Yij =μ + Tj + eij
اثر Ti، جامعهمیانگین µمقدار هر مشاهده، ijYدر این رابطه، 

ازهـا میـانگین مقایسهبراي.استآزمایشیخطاي ijeوتیمار
.شدخطا استفادهدرصد5سطحدردانکنايدامنهچندآزمون

یج و بحثنتا
هـاي مختلـف آویشـن بـر     تأثیر افزودن اسانس گونـه 

هاي تولید گازراسنجهف
ی آویشن هاي مختلف گیاه دارویاسانس گونهافزودنتأثیر

، نـرخ  پتانسیل تولیـد گـاز  آوري شده از مناطق مختلف بر جمع
نشان داده شـده  1تخمینی در جدول هايفراسنجهوتولید گاز

داري بـر  ثیر معنـی افزودن اسانس تـأ نشان داد کهنتایج . است
تیمـار  کـه  طوريبه، )P>05/0(ید گاز داشت پتانسیل و نرخ تول

باالترین پتانسـیل تولیـد گـاز   ان مدت انکوباسیون در پایشاهد 
را در مقایسه بـا  ) لیتر به ازاء هر گرم ماده خشکمیلی6/369(

ــت  ــانس داش ــاي داراي اس ــاي داراي . تیماره ــین تیماره در ب
داري وجـود  اسانس نیز از نظر پتانسیل تولید گاز اختالف معنی

Zatariaاسـانس  ،از این نظر. )P>05/0(داشت  multiflora
بیشـترین و  به ترتیب transcaucasicusThymusو اسانس 
ثیر اسـانس  تـأ .را در کاهش تولیـد گـاز داشـتند   ثیرکمترین تأ

در پتانسـیل تولیـد گـاز   هاي مختلف آویشن بـر  حاصل از گونه
بـه ایـن   رتیب از بیشـتر بـه کمتـر   پایان مدت انکوباسیون به ت

297(6، تیمـار  )لیتـر میلـی 7/277(2تیمار :صورت بوده است
و ) لیتـر میلی306(4، تیمار )لیترمیلی298(3تیمار ، )لیترمیلی
. )لیترمیلی317(5تیمار 

تخمینـی  هـاي فراسـنجه از نظـر  بین تیمارهاي آزمایشـی  
مـاده آلـی و اسـیدهاي    انرژي قابل متابولیسم، قابلیت هضـم  (

ــر  ــاه زنجی ــرب کوت ــی ) چ ــتالف معن ــت  اخ ــود داش داري وج
)05/0<P .(در مقایسـه بـا   2و تیمـار  شـاهد  نظر، تیمارناز ای

درصـد قابلیـت   تـرین  و پـایین بـاالترین  ترتیببهسایر تیمارها 
مقــدار انــرژي قابــل متابولیســم و غلظــت هضــم مــاده آلــی،

رونـد تولیـد گـاز در    . ندتاسیدهاي چرب کوتـاه زنجیـر را داشـ   
نشـان داد کـه تیمـار    ) 1شکل (هاي مختلف انکوباسیون زمان

هاي انکوباسیون تمام زمانها درشاهد در مقایسه با سایر تیمار
در بـین تیمارهـاي داراي   . )P>05/0(تولید گاز باالتري داشت

ــز اخــتالف م ــیاســانس نی ــار  عن 2داري وجــود داشــت و تیم
ها در مقایسه بـا  تولید گاز را در تمامی زمانانسیل پتترین ینپائ

.  سایر تیمارها داشت
هـاي  طور کلـی، افـزودن اسـانس گونـه    در این مطالعه به

هاي تولید گاز در مقایسه بـا تیمـار   مختلف آویشن بر فراسنجه
، )6(داري داشت که موافـق بـا نتـایج بـورچز     ثیر معنیهد تأشا

ــاران   ــتلیجوس و همک ــ،)9(کاس ــاران م و)25(ارتینز و همک
زاده و همکاران طالب.نظر رسیدبه)39(زاده و همکارانطالب

ــزود)39( ــا اف ــف ن ب 600و 300، 150صــفر، (ســطوح مختل
اسـانس آویشـن شـیرازي در شـرایط     ) لیتـر میکروگرم بر میلی

هـاي مختلـف   ایشگاهی کـاهش حجـم گـاز را در سـاعت    آزم
)25(العه مارتینز و همکـاران  در مط. انکوباسیون گزارش کردند

نیز کاهش گـاز تولیـدي در سـطوح مختلـف عصـاره آویشـن       
نیـز در  )6(بـورچرز  کاهش تولید متان در مطالعـه  . گزارش شد

ــت     ــده اس ــزارش ش ــن گ ــانس آویش ــتفاده از اس ــه اس . نتیج
ین گزارش کردند که دوزهاي پـائ )9(کاستیلجوس و همکاران

ـ ) گرم در لیتـر یلیم50(تیمول در آویشن و پونه کوهی  ري یاثت
امـا  شت،صورت آزمایشگاهی نداهبر تخمیر میکروبی شکمبه ب

ــاالتر  ــرگــرم درمیلــی500(در دوزهــاي ب ، غلظــت کــل )لیت
و نیتـروژن آمونیـاکی کـاهش و نسـبت     اسیدهاي چرب فـرار 
و همکـاران  گونزالز-گارسیا. یافتفزایشااستات به پروپیونات 

واس و موننسین، باعث کـاهش  گزارش کردند اسانس ری)17(
24در یـک محـیط کشـت    تولیـد متـان  کاهش گاز تولیدي و 

گـزارش  )17(و همکـاران در مقابـل، گـونزالس  . ندساعته شد
خـودوس، نعنـاع،   هاي نعنـاع فلفلـی، اسـطو   کردند که اسانس
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112.......... ............................................................................................................، قابلیت هضم وهاي تولید گازآویشن بر فراسنجههاي مختلفاسانس گونهاثر 

، رازیانه، شوید و زیـره  )خانواده نعناعیان(ریحان، پونه و آویشن 
داري در الگوي تخمیر شکمبه، ییر معنیتنی، تغدر شرایط برون

خصوصا کاهش تولیـد متـان، ایجـاد نکردنـد و تنهـا تغییـرات       
.ناچیزي را موجب شدند

در مقابـل طیـف   هاي گیاهیفعالیت ضد میکروبی اسانس
بـت و  هاي گـرم مث ها، شامل باکتريوسیعی از میکروارگانیسم

کیبـات  بـه تعـدادي از تر  گرم منفی نشان داده شده اسـت کـه  
هاي ساختاري اجزاي شیمیایی و گروه)11(و ترپنوئید فنولیک 

هـا و  هـاي موجـود در آن  هاي گیاهی، نسبتموجود در اسانس
هـاي  اسـانس .)13(شـود  ها، مربوط مـی اثرات متقابل بین آن

، )آبگریزشــان(شــانگیـاهی، بــه علــت ماهیـت هیــدروفوبیک  
دارنـد و  یـایی نزدیکی باالیی به لیپیدهاي غشـاي سـلول باکتر  

ــی ــایی آن ویژگ ــد باکتری ــاي ض ــت   ه ــه ماهی ــاال ب ــا احتم ه
این مکانیسم به . گرددمیها برآن) چربی دوست(هیدروفیلیک 

هـاي  دهنـده اسـانس  هاي لیپوفیلیـک اجـزاي تشـکیل   ویژگی
ــاملی آن   ــروه ع ــایی گ ــاهی و توان ــتگی دارد گی ــا بس .)13(ه

عــدادي از از عمــل تابیطــور انتخــبــههــاي گیــاهیاســانس
کننـد و تولیـد گـاز متـان را کـاهش      جلوگیري میپروتوزوئرها

شکمبه محیط مناسبی يپروتوزوئرهاکه ایندلیلبه ،دهندیم
کننـد، فـراهم   هایی که در شکمبه زیسـت مـی  را براي متانوژن

ـ  .)4(کنندمی حـدود )32(ر مطالعـه نیوبولـد و همکـاران    بنـا ب
ــان د 25-9 ــد مت ــد تولی ــدرص ــکمبه ب ــور ر ش ــطه حض ه واس

. دار استمژكيپروتوزوئرها
فنلی در آویشـن  ترکیبات طور طبیعی تیمول جزء اصلی به

بـر  این ترکیبـات  . )23(و کارواکرول نیز یک جزء فرعی است 
ــد  ــکمبه فرآین ــر ش ــیالیت و   تخمی ــزایش س ــق اف اي از طری

نفوذپذیري غشاء سلولی و اختالل در تولید پـروتئین در غشـاء   
به تجزیه دیواره سلولی و خروج مواد سیتوپالسمی که-سلولی

.گذارنـد مـی راخـود تـاثیر ، -شـوند میمنجربه خارج از سلول 
یـک  ) گـرم در لیتـر  میلـی 400(گزارش شده است که تیمـول  

،باشدکننده قوي تولید متان در شرایط آزمایشگاهی میممانعت
مبه که بیشترین حجم گـاز تولیـد شـده در شـک    با توجه به این

تحقیقـات نشـان   . )9(باشـد  و متان میکربناکسیدديشامل 
دهد توانایی کنترل اسانس روي یک گونه میکـروب بسـته   می

فـرق  ،شـود کـه از آن اسـانس اسـتخراج مـی    به گونه گیاهی
دهنده آن اسـت کـه فعالیـت بیولوژیـک     این امر نشان. کندمی

زیرا ایـن  ،دها بستگی داردهنده آنها به اجزاي تشکیلاسانس
هـاي  ترکیبات حاوي مواد متنوعی هسـتند کـه از هیـدروکربن   

در .شـوند تشکیل میهاي بسیار فعال اثر گرفته تا فنلنسبتا بی
هـاي  منـوترپن ی، یبات موجود در اسانس گیاهان دارویبین ترک
یـدي ئالکلـی و آلد هـاي طور مشخص منوترپنو بهداراکسیژن

کننـد، در را مهـار مـی  اي شـکمبه هرشد و متابولیسم میکروب
کننـده کمـی   هاي هیدروکربنی فعالیـت مهـار  که منوترپنحالی

هـاي  محـرك فعالیـت میکروارگانیسـم   عمـل  داشته و گـاهی  
.را دارا هستندشکمبه 

خواص هر اسانس بسته به نوع گونه، شرایط اقلیمی محل 
چنین زمان برداشت انـدام گیري و همرویش گیاه، زمان نمونه
موجـود در  يهاغلظت اسانس).8(کند حاوي اسانس تغییر می

گونـه، زیرگونـه، موقعیـت    ماننـد  یعـوامل تـأثیر تحتیاهانگ
جغرافیایی، زمان برداشت گیاه و قسمت مـورد اسـتفاده بـراي    

مانند نور و ملیعواین، عالوه بر ا. )16(گیري قرار دارد اسانس
یـاه هـا در گ ت آنبـر غلظـ  یزنیو رطوبتیحرارتي هااسترس

.)18(باشدیمیرگذارثأت
هـاي  هـاي مـورد اسـتفاده از گونـه    در این مطالعه، اسانس

و منــاطق بــا شــرایط اقلیمــیبودنــد کــه ازمختلــف آویشــن
ــانس .بودنـــدشـــدهآوريجمـــعجغرافیـــایی متفـــاوت  اسـ

Zatariaآویشــن multiflora،ــه شــیراز و اســانساز منطق
Thymustranscaucasicusتان بــه جنگــل گلســمنطقــهاز

.ثیر را در کاهش تولید گاز داشتندترتیب بیشترین و کمترین تأ
کننـده مـنعکس آشـکاري، طـور بـه هـا، اسانسپاسخدرتنوع

بـر راهـا اسـانس اثـرات کـه استشیمیاییساختاردرتفاوت
بـه نظـر   .دهـد مـی قـرار تـأثیر تحتشکمبهمیکروبیفعالیت

شرایط اکولوژیکی گـرم و نسـبتا خشـک و    تماال که احرسدمی
ــنش ــی  ت ــع هــاي محیط آوري گونــه آویشــن منطقــه جم

Zataria multiflora،     بر غلظـت ترکیبـات مـوثر موجـود در
ر کاهشـی را  یثتأبیشترین تاثیر بیشتري داشته است که اسانس 

.تولید گاز داشتبر

گازتولیدهايفراسنجهبردارویی آویشن هاي مختلف گیاه اسانس گونهتأثیر-1جدول 
Table 1. Effect of various species of Thymus essence on gas production parameters

a+b(COMDMESCFA(1تیمارها
1a6/369b0752/0a05/68a242/10a306/1
2d7/277c0662/0c58/53c052/8c949/0
3c4/298c0686/0bc94/56bc561/8bc032/1
4c7/306b0747/0b06/59b882/8b084/1
5b4/317b0754/0b54/60b105/9b121/1
6c1/297a0797/0bc47/58b792/8a306/1

SEM67/40033/021/3486/0079/0
Zataria multiflora،Thymus:بـه ایـن صـورت اسـت    ترتیـب پایه به اضافه اسـانس حاصـل از بـه   شامل جیره6تا 2تیمارهاي ، )بدون افزودنی(شاهد -1: تیمارها transcaspicu

slamiaceae،Thymus fallax،Thymu stranscaucasicusوvulgarisThymu s.)a+b(: پتانسیل تولید گاز)لیتر در گرم ماده خشکمیلی( ،C :گاز نرخ تولید)لیتر در سـاعت بـه   میلی
اسـیدهاي چـرب کوتـاه زنجیـر     :SCFA، )مگـاژول در کیلـوگرم مـاده خشـک    (انرژي قابل متابولیسـم  :ME، )درصد ماده خشک(قابلیت هضم ماده آلی :OMD، )ازاء گرم ماده خشک

).مولمیلی(
).P>05/0(دارنددارمعنیاختالفنامشابهحروفباستونیکداخلدرهامیانگین
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قابلیت هضم و بر هاي مختلف آویشنگونهتأثیر اسانس
در شــرایط اي هــاي تخمیــري شــکمبه  فراســنجه

آزمایشگاهی
هاي مختلف گیاه دارویی آویشن تأثیر افزودن اسانس گونه

محـیط کشـت در   pHآوري شده از منـاطق مختلـف بـر   جمع
نتـایج  .نشان داده شده اسـت 2جدول شرایط آزمایشگاهی در 

هـاي مختلـف آویشـن    گونـه نشان داد که اسـتفاده از اسـانس   
محیط کشـت در مقایسـه بـا تیمـار     pHداري درکاهش معنی

شکمبه، تعادلی از غلظـت  05/0P< .(pH(شد را موجب شاهد 
اسـتات، پروپیونـات،   (اسیدهاي چرب فـرار عمـده در شـکمبه    

). 41(، آمونیاك، بافر شکمبه و بـزاق اسـت   )بوتیرات و الکتات
یش یابد، محصـوالت فرعـی   چه میزان تخمیر شکمبه افزاهر

حاصل از آن یعنی اسیدهاي چرب فرار نیز افـزایش یافتـه کـه    
نتـایج ایـن آزمـایش در    . گـردد شکمبه مـی pHباعث کاهش 

ــا نتــایج دوانــت و یلجوسکاســتو )12(و همکــارانتوافــق ب
.  بود) 10(همکاران
نشان دادند که اسانس پونه)10(و همکارانیلجوسکاست

5(ترین سطح ینئآویشن و میخک حتی در پاکوهی همانند
59تا 39به افزایش ) در لیتر در مایع کشت ثابتگرم میلی

pHو کاهش کل چرب فراریدهاياسدر غلظتدرصدي
هاي گوسالهدر آزمایشی با)12(و همکاراندوانت.شدمنجر

از مواد ییباالي مقادیرحاويهایرهجکه با -هولشتاین نر 
از یمخلوطافزودن ، گزارش کردند که - تغذیه شدندکم مترا

را کاهش شکمبهیعماpHسین، موننیاهی یاگيهاعصاره
گزارش کردند که )20(و همکاران وچنین هریستوهم. دهدمی

و ریحان بر هاي نعناع فلفلی، آویشن، پونه کوهیاسانس
غلظت کل اسیدهاي چرب فرار، نسبت مولی استات، 

نداشتند، تأثیري محیط کشت یونات، بوتیرات و آمونیاكپروپ
هاي نعناع فلفلی، ها همچنین گزارش کردند که اسانسآن

pHداري در اسطوخودوس و پونه کوهی، باعث کاهش معنی
هاي ریحان، نعناع و که اسانسشود، در حالیمیشکمبه

در مقابل، در. نداشتندشکمبهpHداري بر آویشن، اثر معنی
، کاهش هضم مواد pHآزمایشی اسانس آویشن باعث افزایش 

چاوز و همکاران . )7(شد غذایی و تولید اسیدهاي چرب فرار 
شکمبه pHنیز نشان دادند اسانس سیر بر میانگین )11(

هاي حاصل از هاي در حال رشد تأثیري نداشت که یافتهبره
یا و همکاران کالسامیگل. ها را تأیید نکرداین آزمایش نتایج آن

گریز تر آب، اسیدها بیشpHبیان کردند که با کاهش )7(
شوند و در نتیجه واکنش اسانس سیر با غشاي سلولی می

عالوه . کندگیرد و اثرات ضد میکروبی آن بروز میصورت می
گزارش کردند که )38(اسکاندامیس و نیکاس ،بر این
هاي گیاهی سپایین نسبت به اثرات اسانpHها در باکتري
.تر هستندحساس

نتایج مربوط بـه تـأثیر افـزودن اسـانس گیاهـان دارویـی       
آوري شده از مناطق مختلف بر قابلیت هضم مـاده  جمعآویشن 
تـوده ، تولیـد  قابلیت هضم ماده آلـی، عامـل تفکیـک   خشک، 

در شـرایط آزمایشـگاهی   تولید توده میکروبی میکروبی و بازده 
بــین در ایــن آزمــایش، .شــده اســتنشــان داده 2در جــدول 

ماده خشـک و  ظاهري از نظر قابلیت هضم تیمارهاي مختلف 
، )P<05/0(داري وجود نداشـت  اختالف معنیماده آلیحقیقی 

طور کلی تیمارهـاي داراي اسـانس در مقایسـه بـا تیمـار      اما به
بلیت هضم ماده خشک و مـاده  داري قاشاهد به طور غیر معنی

بین تیمارها از نظر عامل تفکیک، تـوده  . ري داشتندتینآلی پائ
ــات    ــی اختالف ــد میکروب ــازده تولی ــده و ب ــد ش ــی تولی میکروب

هاي مختلف انکوباسیونبر روند تولید گاز در زمانهاي مختلف گیاه دارویی آویشن اسانس گونهتأثیر-1شکل
Figure 1. Effect of various species of Thymus essence on gas production curves at different times of incubation

multifloraatariaZ ،Thymus transcaspicus lamiaceae،Thymus: شامل جیره پایه به اضافه اسانس حاصل از به ترتیب6تا 2تیمارهاي و) بدون افزودنی(شاهد -1: تیمارها

fallax ،Thymus transcaucasicusوThymus vulgaris.
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تیمار شاهد داراي باالترین ). >05/0P(داري وجود داشت معنی
ترین مقدار عامـل تفکیـک، تـوده    ینو پائگاز تولید بازدهمقدار 

ـ  در . ی را داشـت میکروبی تولید شده و بازده تولید توده میکروب
تولیـد بـازده تـرین  ینپائ2تیمار بین تیمارهاي داراي اسانس، 

باالترین مقدار عامل تفکیک، توده میکروبی تولیـد شـده   وگاز
بین مقدار گاز تولیدي و تـوده  . بودمیکروبی توده و بازده تولید 

داري و معنـی ) -92/0(بسـتگی منفـی   میکروبی تولید شده هم
بیـان داشـتند   )4(بلومل و همکاران ). >001/0P(وجود داشت 

تولید گاز و تولید اسیدهاي چرب فرار همبستگی مثبت که بین
همبسـتگی منفـی وجـود    ،توده میکروبی تولید شـده زدهبابا و 
گـرم  میلـی 5/1یک مطالعه مشخص شد که افزودن در . شتدا

کل اسیدهاي چرب غلظت ،اسانسیهاي بر لیتر مخلوط روغن
ثیري در هضم مـاده آلـی نداشـت    اگرچه تأا افزایش داد، فرار ر

در این مطالعه، پیشنهاد شد که ممکن است اثر مخلـوط  . )32(
مورد استفاده بر غلظت کل اسیدهاي چرب اسانسیهاي روغن

در)37(سـالم و همکـاران   . فرار، وابسته به ترکیب جیره باشد
استفاده ،ردندتکنیک تولید گاز گزارش کاز آزمایشی با استفاده 

میکرولیتـر روغـن اکـالیپتوس    150و100، 25،50از سـطوح  
در . تأثیري بر قابلیت هضم ماده آلـی و مـاده خشـک نداشـت    

گوسفندهاي اخته انجـام گرفـت، قابلیـت    اآزمایشی دیگر که ب
در غیر قابل حلهضم ماده آلی، ماده خشک، پروتئین و الیاف 

روغـن پونـه کـوهی قـرار     افـزودن شوینده خنثی تحت تـأثیر 
هیچ تغییـري در  )3(بنچار و همکارانمطالعهدر . )43(نگرفت 

هاي گیاهی بر مصـرف خـوراك، قابلیـت    کاربرد اسانسنتیجه
هــر چنــد در . هضــم مــواد مغــذي و عملکــرد مشــاهده نشــد

قابلیت هضم ماده خشـک و مـاده آلـی در گاوهـاي     ،آزمایشی
هاي گیـاهی، بـه طـور    نساسابااي مخلوطجیرهتغذیه شده با 

نیـز  ) 3(بنچـار و همکـاران   . )36(داري کاهش پیدا کـرد معنی
در شـوینده خنثـی و   غیر قابل حلکاهش قابلیت هضم الیاف 

افـزودن  در نتیجـه  ) In Vitro(تنی در شرایط برونماده آلی را 
گـرم در  میلی800اسانس پونه کوهی و در لیتر گرم میلی400

در آزمایشـی متنـاقض،   . گـزارش کردنـد  لیتر اسانس میخـک  
نـر  هـاي گاودرگرم نعناع به ازاء هر روز به جیره 200افزودن 

اخته هولشتین قابلیت هضم ماده خشک، مـاده آلـی، پـروتئین    
تـأثیر یـا   نبود. )1(تمایل به افزایش داشتخام و عصاره اتري 

اسانس گیاهان دارویـی بـر قابلیـت هضـم مـاده      یکاهشتاثیر 
استفاده شده قـادر بـه   اسانسدهد که سطحان میخشک، نش

گـاز  . )21(تغییر دادن فعالیت میکروبـی شـکمبه نبـوده اسـت     
فرآینـد  هـوازي یـک محصـول فرعـی    تولید شده از تخمیر بی
بازده کاهش باعثاتالف انرژي است و تخمیر بوده و در واقع 

در واقع با کاهش تولید گاز متان بازده تخمیـر  . شودتخمیر می
.کندخوراك نیز افزایش پیدا می

شاخصی از راندمان سـنتز تـوده میکروبـی    عامل تفکیک که 
بـه صـورت نسـبتی از    ، )4(باشـد در شرایط آزمایشـگاهی مـی  

گـرم  سوبستراي تجزیه شده به صورت حقیقی بر حسب میلـی 
48یـا  24(به حجم گاز تولید شده در طول مدت انکوباسـیون  

عامل تفکیک باال به ایـن معنـی   . )34(شود تعریف می) ساعت
است که نسبت بیشتري از ماده تجزیـه شـده بـه داخـل تـوده      

هـاي متعـارف دامنـه    بـراي خـوراك  . میکروبی وارد شده است
لیتـر  گـرم در هـر میلـی   میلی65/4تا 74/2عامل تفکیک بین 
.)4(گزارش شده است 

و تـوده میکروبـی محصـوالت    گازها، اسیدهاي چرب فرار
هـر محصـول نهـایی کـه در     . اي هسـتند شکمبهنهایی هضم

بـه تـوده مـواد هضـم     مستقیماً،گیري شدهپایان تخمیر اندازه
اسـیدهاي  تولیـد خـالص   بـا تولید گاز . )26(شده بستگی دارد

.رابطه خطـی دارد )40(میکروبیتوده و سنتز )33(چرب فرار 
ترا هر واحـد سوبسـ  ءگاز تولید شده به ازاحجم خالصهر چند

توان ، اما نمیدهنده متابولیسم میکروبی استهضم شده نشان
یـک شـاخص بـراي پتانسـیل رشـد      که -گاز تجمعیبه تولید

.کردتکاءا،-به شمار می آیدخوراكیکمیکروبی 
هـاي  هاي گیاهی بر فراسـنجه به طور کلی، اثرات اسانس

اي با توجه بـه نـوع و مقـدار ترکیبـات اسـانس      تخمیر شکمبه
هــاي موجــود در ســاختار شــیمیایی و ســتفاده شــده و تفــاوتا

کشت ثابت، کشت متـداوم  (تکنیک آزمایشگاهی مورد استفاده 
نتـایج  . )3(باشد متغیر می) یک طرفه یا کشت متداوم دو طرفه

)14(دوداروا و همکـاران حاصل از این آزمایش بـا مشـاهدات  
ن اثـر  که بیـان کردنـد نـوع و میـزا    ازآن جایی شتمطابقت دا

ثر موجـود در  ؤگیاهان دارویی به تناسب نوع و غلظت مـاده مـ  
ـ  ؤمـ اده ها متفاوت است و مقـدار مـ  آن ثیر عوامـل  أثر تحـت ت

حرارت قرار دارد که ایـن عوامـل موجـب    محیطی مانند نور و
هـاي  حتی یک گونه گیاه دارویـی کـه در محـیط   کهشوندمی

. باشدواد مؤثر متفاوت رشد کرده داراي مقادیر متفاوتی از م
آویشنداروئیگیاهاسانسازاستفادهکهدادنشاننتایج

درايشکمبهتخمیريهايفراسنجهوگازتولیدهايمولفهرب
ایندرکهآنچه. شتداداري¬معنیتاثیرآزمایشگاهیشرایط
هايگونهاسانسمتفاوتتاثیر،بودمالحظهقابلمطالعه
کهیجایآناز. بودهافراسنجهینابرداروئیگیاهیکمختلف
بامناطقازکهداروئیگیاهیکمختلفهايگونهاسانس
برمتفاوتیهايپاسخمتفاوتهواییوآبواقلیمیشرایط

ترکیباتکهاستاینگربیانداشت،تخمیريهايفراسنجه
همچنین. استمتفاوتهمبااسانسایندرموجودموثره

تواندمیمختلفهايگونههاياسانسپاسخبودنمتفاوت
روز،طولخاك،نوعهوایی،وآبشرایطبودنموثربیانگر

موثرترکیباتبر... وگونهشوري،محیطی،هاياسترس
هاياسانساثراتشودمیپیشنهاد.باشدهااسانسدرموجود

تأثیرمنظوربهتنی- درونشرایطدرباالترسطوحدرشدهذکر
فرارچرباسیدهايتولیدوشکمبهمیکروبیجمعیتبر

.شودبررسی
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Abstract
Two experiments were conducted to evaluate the effect of essence of various species of

Thymus on in vitro gas production parameters and digestibility of dry matter and organic
matter. Various species of Thymus medicinal plant was collected from different area: Shriaz
(Zataria multiflora), Esfarayen (Thymus transcaspicus lamiaceae), Shahrood (Thymus fallax),
Golestan forestry (Thymus transcauasicus) and Gorgan (Thymus vulgaris). Essence of collected
samples was taken by macro wave at 110 0C and 450 nm for 45 minutes. Treatments were
including: 1) control containing basal diet with forage: concentrate ratio 50:50 (without essence)
and treatment 2 till 6 containing basal diet and essence of various species. Results showed that
adding essences from various species had significant effects on potential gas production and gas
production rate (p<0.05) as treatment of control had highest potential gas production (396.6 ml
per g dry matter) compared to other treatments. It was also observed that there were significant
differences among essence containing treatments compared with control treatment on estimated
parameters (p<0.05). The use of essence caused significant decrease in pH of culture medium
compared to control treatment (p<0.05). In this experiment, there were no significant
differences among various treatments in DM and OM digestibility (p<0.05). However,
treatments that containing essence had higher microbial biomass production and microbial
biomass production efficiency. It can be concluded that essence of different thymus varieties has
the potential to affect ruminal fermentation efficiency and further researches is needed to
determine the optimal doses of different thymus varieties essence.

Keywords: Digestibility, Essence, In vitro, Rumen fermentation
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