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مطالعۀ آزمایشگاهی تأثیرات اسانس روغنی پونۀ کوهی )(Origanum vulgare
در سطوح مختلف بر فراسنجههای تخمیر شکمبهای ،متان تولیدی
و کنترل اسیدوز شکمبهای القاشده
شهین یادگاری ،1مصطفی ملکی ،*2پویا زمانی 3و مهدی دهقان بنادکی
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 2 ،1و  .3کارشناس ارشد ،استادیار ،دانشیار ،گروه علوم دامی ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان
 .4دانشیار ،گروه علوم دامی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت - 1393/9/1 :تاریخ تصویب)1394/5/21 :

چکیده
هدف از تحقیق حاضر ،بررسی آزمایشگاهی تأثیرات اسانس روغنی پونۀ کوهی در دوزهای
مختلف ( 050 ،500 ،250 ،0و  1000میلیگرم بر لیتر) بر کینتیک تولید گاز ،برخی فراسنجههای
هضم و تخمیر شکمبه ،تولید متان و همچنین تعیین پتانسیل آن در کنترل اسیدوز شکمبهای در
قالب آزمایشی چهار مرحلهای بود .در مرحلۀ اول به موازات افزایش دوز اسانس ،حداکثر گاز
تولیدی ( )Aو نرخ تولید گاز ( )bبهصورت غیرخطی و فاز تأخیر ( )Lبهصورت خطی تغییر
کردند که حداکثر مقدار  Aو  bو حداقل مقدار  Lدر سطح  250میلیگرم بر لیتر اسانس مشاهده
شد .در آزمایش دوم ،قابلیت هضم حقیقی مادۀ خشک ( )IVTDMDو آلی ( )IVTOMDو
غلظت کل اسیدهای چرب فرار ( )TVFAدر دوزهای باالی  500کاهش یافتند .با این حال ،مقدار
گاز تولیدی بعد از  24ساعت و تودۀ میکروبی ( )MBبا افزایش دوز اسانس تا  050میلیگرم بر
لیتر افزایش یافتند .همچنین نسبت مولی استات و پروپیونات در دوزهای باالی  500میلیگرم بر
لیتر ،کاهش و نسبت بوتیرات افزایش یافت .استفاده از اسانس پونۀ کوهی موجب کاهش غیرخطی
مقدار و درصد متان تولیدی شد ،اما هیچکدام از سطوح استفادهشده ،در کنترل اسیدوز شکمبهای
تأثیری نداشت.
واژههای کلیدی :اسانس روغنی ،اسیدوز شکمبهای ،تولید گاز ،تولید متان.
مقدمه
امروزه نقش نشخوارکنندگان در تأمین نیازهای انسان
بر کسی پوشیده نیست .با وجود این ،پایینبودن بازده
استفاده از مواد مغذی جیرهای در شکمبه ،موجب
هدرروی  6-46درصد از انرژی خام خوراک به شکل
متان ( )Beauchemin & McGinn, 2006و همچنین
دفع بخش شایانتوجهی از محتوی نیتروژن خوراک،
بهطور عمده به شکل اوره و اکسید نیتروژن ( Firkins
 )et al., 2007میشود .در میان راهکارهای ارائهشده
* تلفن343-6666434 :

جهت بهبود بازده هضم و تخمیر شکمبه ،استفاده از
اسانسهای روغنی بهعنوان جایگزینی سبز برای برخی
از افزودنیهای خوراکی ازجمله آنتیبیوتیکها ،توجه
بسیاری از محققان علم تغذیۀ دام را در سالهای اخیر
به خود جلب کرده است ( .)Bodas et al., 2012در
این راستا ،تحقیقات گستردهای دربارة اسانسهای
روغنی انجام گرفته است ( ;Benchaar et al., 2008
)Malecky et al., 2009; Talebzadeh et al., 2013
که نتایج آنها برحسب نوع اسانس روغنی ،ترکیب
E-mail: malecky@agroparistech.fr, mmalecky@basu.ac.ir
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مواد مؤثره ،دوز استفادهشده و همچنین نوع جیره
متفاوت بوده است ( ;Calsamiglia et al., 2007
 .)Dorman & Deans, 2000در این زمینه گزارشهای
متعدد ،از تأثیرات متفاوت اسانسهای روغنی بر غلظت
کل اسیدهای چرب فرار شکمبه حاکی است؛ در برخی
موارد تأثیرات افزایشی ( ;Cardozo et al., 2005
 )Castillejos et al., 2005در برخی موارد تأثیرات
کاهشی ( )Kumar et al., 2009دیده شده و در برخی
موارد نیز هیچ اثری مشاهده نشده است ( Meyer et
 .)al., 2009به همین ترتیب ،تأثیرات متفاوتی از
اسانسهای روغنی بر الگوی تخمیر شکمبه گزارش
شده است؛ بهطوریکه در هنگام استفاده از آنها
نسبت استات به پروپیونات در برخی موارد افزایش
( )Busquet et al., 2005; Castillejos et al., 2006و
در برخی موارد کاهش ( )Cardozo et al., 2005یافته
است و در برخی موارد دیگر تحت تأثیر قرار نگرفته
است ( .)Newbold et al., 2004با اینحال ،در بیشتر
این تحقیقات تولید متان شکمبهای ،تحت تأثیر این
افزودنیها کاهش یافته است ( Jahani-Azizabadi et
 .)al., 2011; Patra, 2011باوجود بسیاری تحقیقات در
این زمینه ،بخش شایان توجهی از آنها مربوط به
آزمایشهای غربالگری ،با تعداد باالی نمونههای گیاهی
یا فراوردههای مستخرج از آنها ،با هدف پیداکردن
ترکیباتی با منشأ گیاهی و دارای قابلیت ایجاد تغییر
مثبت در الگوی تخمیر شکمبه بوده است ( Bodas et
)al., 2012؛ بنابراین نتایج این تحقیقات اولیه برای
تأیید تأثیرات کاندیداهای یافتشده و همینطور
تعیین دوز مناسب به بررسی بیشتر با استفاده از
آزمایشهای با دقت و جزئیات بیشتر ،نظیر
آزمایشهای پاسخ به دوز نیاز دارند ( López et al.,
.)2010
پونۀ کوهی ( )Origanum vulgareاز گیاهان
معطری است که در بیشتر مناطق کشور یافت میشود.
پروفایل ترکیبات مؤثرة اسانس روغنی این گیاه بهطور
عمده شامل (برحسب درصد) کارواکرول (،)44/7-46
پ-سیمن( ،)44/2-42/2گاما -ترپینن ( )6/3-44/6و
تیمول ( )4/66-36/6است ( ;Baratta, et al., 1998
 )Viuda-Martos et al., 2007که بسته به موقعیت

جغرافیایی و مرحلۀ فنولوژیکی گیاه میتواند متفاوت
باشد .در برخی از تحقیقات غربالگری ،تأثیرات مفیدی
همچون کاهش تولید گاز متان ( Chaves et al.,
 )2012و افزایش غلظت اسیدهای چرب فرار
( )Castillejos et al., 2008در شکمبه ،برای عصاره و
اسانس روغنی آن گزارش شده است .با توجه به
تأثیرات ضدمیکروبی انتخابی بسیاری از اسانسهای
روغنی بر میکروبهای شکمبه ،احتمال اثربخشی
برخی از آنها در کنترل اسیدوز شکمبهای دور از
انتظار نیست؛ با این حال ،در این زمینه بهجز موارد
بسیار اندک ( ،)Hutton et al., 2012دربارة بیشتر
اسانسهای روغنی ،از جمله اسانس پونۀ کوهی
اطالعاتی وجود ندارد .در نتیجه بررسی این جنبه از
تأثیرات اسانسهای روغنی نیز میتواند دارای اهمیت
باشد؛ بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی جامعتر
تأثیرات اسانس روغنی پونۀ کوهی بر کینتیک تولید
گاز ،ظرفیت هضم و تخمیر شکمبه ،تولید متان و
همچنین مطالعۀ پتانسیل آن در کنترل اسیدوز
شکمبه ،با استفاده از آزمایشهای پاسخ به دوز در
شرایط آزمایشگاهی بود.
مواد و روشها
مراحل آزمایش ،تیمارهای آزمایشی و سوبسترای تخمیر

تحقیق حاضر در آزمایشی چهار مرحلهای انجام گرفت؛
بدین شکل که تأثیرات اسانس روغنی پونۀ کوهی در
دوزهای مختلف بر پویایی تولید گاز در شکمبه ،برخی
شاخصهای هضم و تخمیر شکمبه ،تولید متان و
همچنین پتانسیل آن در پیشگیری از اسیدوز
شکمبهای ،به ترتیب در مراحل اول تا چهارم بررسی
شد .سطوح مختلف اسانس روغنی پونۀ کوهی شامل
صفر میلیگرم بر لیتر (شاهد) 624 ،میلیگرم بر لیتر
(دوز پایین) 244 ،میلیگرم بر لیتر (دوز متوسط)،
 724و  4444میلیگرم بر لیتر محیط کشت (دوزهای
باال) ،سطوح تیماری آزمایش در نظر گرفته شدند.
سوبسترای تخمیر استفادهشده در تمامی آزمایشها
بهجز آزمایش آخر ،یک جیرة نگهداری برای قوچهای
بالغ بود که در تغذیۀ دامهای تأمینکنندة مایع شکمبه
استفاده شد .جیرة آزمایشی (بر اساس مادة خشک) از

یادگاری و همکاران :مطالعۀ آزمایشگاهی تأثیرات اسانس روغنی پونۀ کوهی ...

 24درصد یونجۀ خشک 7 ،درصد کاه گندم 37 ،درصد
جو 6 ،درصد کنجالۀ تخم پنبه 4 ،درصد نمک و 4
درصد پرمیکس معدنی-ویتامینی تشکیل شده بود.
ترکیب شیمیایی جیرة آزمایشی نیز (درصد از مادة
خشک) شامل  36/2درصد مادة آلی 46/6 ،درصد
پروتئین خام 32/6 ،درصد فیبر نامحلول در شویندة
خنثی و  6/3درصد عصارة اتری بود.
تهیۀ اسانس روغنی پونۀ کوهی

اسانس روغنی پونۀ کوهی ( )Origanum vulgareاز
شرکت باریجاسانس (باریجاسانس ،کاشان) تهیه شد.
اسانس روغنی در ابتدا و پس از حلکردن در اتانول
خالص ،با استفاده از آب دیونیزه رقیق شد و در
غلظتهای اشارهشده در محیط کشت نهایی استفاده
گردید.
دامها و مایع شکمبه

مایع شکمبه از سه رأس گوسفند نر نژاد مهربان
مجهز به فیستوالی شکمبهای ،قبل از خوراکدهی
نوبت صبح تهیه شد .بعد از مخلوطکردن نمونههای
گرفتهشده ،مایع شکمبه با استفاده از پارچۀ متقال
چهارالیه صاف شد و با استفاده از یک فالسک عایق
حرارتی که از قبل گرم شده بود ،به آزمایشگاه منتقل
گردید و تا شروع آزمایش تحت جریان گاز دیاکسید
کربن در دمای  33درجۀ سانتیگراد نگهداری شد.
آزمون تولید گاز

آزمون تولید گاز مطابق روش
( )1988انجام گرفت .بهطور خالصه یک نمونۀ معرف از
جیرة تغذیهشده به قوچها (سوبسترای تخمیر) در
آسیاب با الک  4میلیمتری آسیاب شد .در آزمایش
اول 644 ،میلیگرم (برحسب مادة خشک) از جیرة
آزمایشی در سرنگهای شیشهای  444میلیلیتری
(هابرله فورتون ،آلمان) ریخته شد و  34میلیلیتر مایع
شکمبۀ بافریشده (به نسبت  6به  4بافر :مایع شکمبه،
مطابق  (1979) Menke & Steingassو 644
میکرولیتر از محلول اسانس روغنی پونۀ کوهی،
بهطوریکه تأمینکنندة دوزهای  724 ،244 ،624و
Menke & Steingass
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 4444میلیگرم بر لیتر محیط کشت باشد ،به آن
اضافه شد (سه تکرار برای هر تیمار) .همچنین سه
سرنگ شیشهای حاوی مایع شکمبۀ بافریشده و بدون
سوبسترا و اسانس روغنی ،بهعنوان بالنک در نظر
گرفته شد .انکوباسیون سرنگهای شیشهای در حمام
آبی با دمای  33درجۀ سانتیگراد به مدت  466ساعت
انجام گرفت و گاز تولیدی در زمانهای ،3 ،4 ،6 ،6
 464 ،34 ،76 ،63 ،34 ،66 ،44 ،46و  466ساعت
اندازهگیری شد .در آزمایش دوم 244 ،میلیگرم از
سوبسترای تخمیر (جیرة تغذیهشده به قوچها) با 64
میلیلیتر از مایع شکمبۀ بافری شده و دوزهای
صفر 724 ،244 ،624،و  4444میلیگرم بر لیتر از
اسانس روغنی پونۀ کوهی در سه تکرار و به مدت 66
ساعت کشت داده شد ( .)Makkar et al., 1995در
پایان انکوباسیون ،تمامی محتویات سرنگها به
لولههای فالکون انتقال یافت و در دمای  6درجۀ
سانتیگراد به مدت  62دقیقه با سرعت 2444× g
سانتریفیوژ و مایع رویی از آن جدا شد .نمونههای 6
میلیلیتری از آن با  4میلیلیتر اسید ارتوفسفریک 62
درصد مخلوط شد و برای تعیین محتوی آمونیاک و
اسیدهای چرب فرار در دمای  -64درجۀ سانتیگراد
نگهداری شد .باقیماندة هضم نشدة سوبسترا در لولهها،
 63ساعت در دمای  44درجۀ سانتیگراد خشک شد و
وزن آنها تعیین گردید .بقایای خشکشده 4 ،ساعت
در محلول شویندة خنثی جوشانده شد و با استفاده از
پارچۀ پلیاستر (با قطر منافذ  64میکرومتر) صاف
شده و دوباره به مدت  63ساعت در دمای  44درجۀ
سانتیگراد خشک شد و مقدار هضم حقیقی مادة
خشک سوبسترا ( )IVTDMDتعیین گردید .مقدار
هضم حقیقی مادة آلی ( )IVTOMDبعد از تعیین
محتوی خاکستر بقایای خشک حاصل از مرحلۀ قبل
برآورد شد .در مرحلۀ دوم نیز سه سرنگ شیشهای
حاوی مایع شکمبه و بدون سوبسترا و اسانس روغنی
بهعنوان بالنک در نظر گرفته شد.
اندازهگیری متان تولیدی

متان تولیدی مطابق با روش
اندازهگیری شد .برای این منظور 444 ،میلیگرم نمونۀ
(2005) Fievez et al.
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آزمایشی با  42میلیلیتر مایع شکمبۀ بافریشده (به
دلیل محدودیت حجم سرنگهای شیشهای) به همراه
دوزهای آزمایشی (صفر 724 ،244 ،624 ،و 4444
میلیگرم بر لیتر) از اسانس روغنی پونۀ کوهی در
سرنگهای شیشهای به مدت  66ساعت کشت داده شد.
بعد از اتمام انکوباسیون و ثبت مقدار گاز تولیدی ،مقدار
 6/6میلیلیتر سود ( 44موالر) به محتویات سرنگها
اضافه شد و بعد از اتمام روند کاهشی ،مقدار گاز تولیدی
به دلیل جذب گاز دیاکسید کربن توسط سود و مقدار
گاز باقیمانده در سرنگ بهعنوان متان اندازهگیری شد.
تعیین اثر اسانس روغنی پونۀ کوهی بر اسیدوز
شکمبهای

این مرحله از آزمایش به روش
انجام گرفت .در این آزمایش دو سوبسترا برای
انکوباسیون استفاده شد :کاه جوِ آسیابشده در اندازة
 4میلیمتر بهعنوان سوبسترای معمول و منبع تولید
گاز و دی-گلوکز بهعنوان سوبسترای مورداستفاده برای
باکتریهای تولیدکنندة اسیدالکتیک .در این آزمایش
 444میلیگرم کاه جو به همراه یک گرم دی-گلوکز با
 44میلیلیتر مایع شکمبۀ تازه (گرفتهشده در 3
ساعت بعد از خوراکدهی نوبت صبح) و دوزهای
مختلف اسانس روغنی ( 724 ،244 ،624 ،4و 4444
میلیگرم بر لیتر) در لولههای  64میلیلیتری (بلکو،
ایتالیا) در سه تکرار و به مدت ششساعت کشت داده
شد .همچنین سه گروه لولههای سهتایی شامل شاهد
(فقط حاوی  444میلیگرم کاه جو) ،اسیدوز
کنترلنشده (حاوی  444میلیگرم کاه جو به همراه
یک گرم دی-گلوکز) و شاهد مثبت (حاوی 444
میلیگرم کاه جو به همراه یک گرم دی-گلوکز و
آنتیبیوتیک ویرجینیا مایسین با غلظت نهایی 46
میلیگرم بر لیتر) با  44میلیلیتر مایع شکمبۀ تازه
همراه با گروههای تیماری کشت داده شد .در این
میان ،سه لولۀ حاوی  44میلیلیتر مایع شکمبه و
بدون سوبسترا بهعنوان بالنک استفاده شد .مقدار گاز
تولیدی در فواصل زمانی  6ساعته اندازهگیری شد و در
انتها ،پس از ثبت نهایی گاز تولیدشده ،در لولهها باز
شد و  pHنمونهها ثبت گردید.
(2010) Hutton et al.

آنالیزهای شیمیایی

مادة خشک ،مادة آلی ،محتوی پروتئین خام ،خاکستر
خام و عصارة اتری مطابق با روشهای AOAC
( )AOAC, 2000اندازهگیری شد .محتوی فیبر
نامحلول در شویندة خنثی مطابق با Van Soest et al.
) ،(1991محتوی آمونیاک با استفاده از روش فنل-
هیپوکلریت ( )Broderick & Kang, 1980و محتوی
اسیدهای چرب فرار با استفاده از دستگاه گاز
کروماتوگراف ( )GC-FID, PU4410-PHILIPSو
مطابق با روش ((1971 Ottenstein & Bartley
اندازهگیری گردید .برای این منظور بعد از ذوب
نمونهها در دمای محیط 4 ،میکرولیتر از نمونه به
ستون تزریق شد .دمای محل تزریق ( )injectorو
تشخیص ( 634 )detectorدرجۀ سانتیگراد بود .دمای
اولیۀ ستون  444درجۀ سانتیگراد بود که با افزایش 2
درجۀ سانتیگراد در دقیقه ،به  434درجۀ سانتیگراد
افزایش یافت و در مرحلۀ بعد با افزایش  3درجۀ
سانتیگراد در دقیقه ،به  644درجۀ سانتیگراد رسید
و  44دقیقه در این دما نگه داشته شد .همچنین از گاز
نیتروژن بهعنوان حامل با نرخ جریان  32میلیلیتر بر
دقیقه استفاده شد.
برآوردها و محاسبات آماری

در ادامه دادههای مربوط به گاز تولیدی در ساعات
مختلف در مرحلۀ اول آزمایش بر اساس مدل
پیشنهادی توسط  ،(1993) France et al.برازش شد و
پارامترهای کینتیک تولید گاز برآورد شد:





GP  A 1  e   b ( t L) 

در این مدل  ،GPگاز تولیدی تجمعی در زمان
(میلیلیتر بر گرم مادة آلی) ،A ،حداکثر گاز تولیدی
(میلیلیتر بر گرم مادة آلی) ،b ،نرخ تولید گاز (بر
ساعت) و  ،Lفاز تأخیر (ساعت) هستند.
همچنین در مرحلۀ دوم ،نسبت مادة آلی هضمشدة
حقیقی (میلیگرم) به حجم گاز تولیدی (میلیلیتر)
بعد از  66ساعت انکوباسیون بهعنوان فاکتور تفکیک
( )PFبرآورد شد ( )Blummel et al., 1997aو اختالف
وزنی بین بقایای هضمنشدة سوبسترا در انتهای
t
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انکوباسیون (بهصورت مادة خشک) و مقدار باقیمانده
بعد از شستشو در محلول شویندة خنثی بهعنوان تودة
میکروبی ( )MBدر نظر گرفته شد ( Blummel et al.,
.)1997b
دادههای بهدستآمده اعم از مؤلفههای
اندازهگیریشده و شاخصهای برآوردشده ،با استفاده از
مدل زیر و به کمک رویۀ  GLMنرمافزار SAS, ( SAS
 )2002تجزیه و تحلیل آماری شدند:
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نتایج و بحث
اثر اسانس روغنی پونۀ کوهی بر کینتیک تولید گاز

استفاده از اسانس روغنی پونۀ کوهی در سطوح
مختلف در محیط کشت میکروبی موجب تغییر در
فراسنجههای پویایی گاز تولیدی شد (جدول  .)4با
افزایش سطح اسانس ،حداکثر گاز تولیدی ( )Aدر ابتدا
تا سطح  724میلیگرم بر لیتر افزایش غیرمعنادار و
سپس در باالترین سطح اسانس کاهش یافت
( .)P<4/42با این حال ،نرخ تولید گاز ( )bبا افزایش
سطح اسانس از روند خطی ( )P<4/42و درجۀ دو
( )P<4/42پیروی کرد؛ بهطوریکه بیشترین مقدار آن
در سطح  624میلیگرم بر لیتر و کمترین مقدار آن در
باالترین سطح اسانس به دست آمد .در این میان،
تغییرات مؤلفۀ  Lدر مجموع از روندی خطی برخوردار
بود ( )P<4/42که بیشترین مقدار آن در سطح 724
میلیگرم بر لیتر اسانس مشاهده شد.

Yij= µ + Ti + eij

در این مدل  ،Yijمشاهده؛  ،µاثر میانگین؛  ،Tiاثر
دوز اسانس (تیمار) و  ،eijخطای آزمایشی هستند.
برای بررسی روند تأثیرات دوز اسانس (خطی و درجۀ
دو) بر مؤلفهها ،از آنالیز چندجملهای اورتوگونال
استفاده شد .در صورت معناداربودن اثر تیمار ،مقایسۀ
میانگینها با استفاده از آزمون چنددامنهای دانکن و
در سطح معناداری  2درصد انجام گرفت.

جدول  .4اثر اسانس روغنی پونۀ کوهی بر مؤلفههای کینتیک تولید گاز شکمبهای
P-value

دوز اسانس روغنی پونۀ کوهی (میلیگرم بر لیتر)
مؤلفه
A
B
L

صفر
ab

333/6
4/43 ab
4/64 b

624
a

372/4
4/43 a
4/66 b

244
a

347/4
4/47 bc
4/63 ab

724
ab

326/4
4/44 c
4/73 a

4444
b

343/6
4/43 d
4/23 ab

SEM

46/24
4/442
4/444

خطی
4/474
>4/444
4/463

درجه دو
4/446
4/444
4/733

 .Aحداکثر گاز تولیدی (پتانسیل تولید گاز) (میلیلیتر بر گرم مادة آلی)؛  .bنرخ تولید گاز (بر ساعت)؛  .Lفاز تأخیر (ساعت).
حروف غیرمشترک در هر ردیف بیانگر وجود تفاوت معنادار است (.)P< 4/42

با توجه به اینکه تولید گاز ،شاخصی از تخمیر
شکمبهای است ( ،)Menke et al., 1979میتوان اذعان
داشت که در مرحلۀ اول آزمایش ،هم مقدار و هم نرخ
تخمیر بهطور غیرخطی بهموازات افزایش سطح اسانس
تحت تأثیر قرار گرفت .با این حال ،باوجود کاهش
معنادار نرخ تولید گاز در سطوح باالتر از 244
میلیگرم بر لیتر ،روند کاهشی حداکثر گاز تولیدی از
شیب مالیمتری برخوردار بود .در این زمینه میتوان
گفت که با وجود کاهش نرخ تولید گاز ،مدت زمان
طوالنیتر تولید گاز در سطوح یادشده ،به جبران
کاهش تولید گاز ناشی از نرخ پایینتر تولید گاز
انجامیده است .بیشتر اطالعات موجود در رابطه با
اسانس پونۀ کوهی به تحقیقات آزمایشگاهی 66

ساعتی محدود است که در برخی از آنها مقدار گاز
تولیدی ،بهخصوص در دوزهای باالی  244میلیگرم
بر لیتر اسانس کاهش یافت ( )Lin et al., 2011که با
نتایج تحقیق حاضر تقریباً همسو است .در برخی دیگر
از تحقیقات ،بهواسطۀ افزایش غلظت اسیدهای چرب
فرار در دوزهای پایین ( 2و  24میلیگرم بر لیتر)
اسانس پونۀ کوهی ،تخمیر شکمبهای تحریک شده
است ( ،)Castillejos et al., 2008اما در آزمایش حاضر
تأثیرات تحریکی اسانس پونۀ کوهی فقط در مقدار گاز
تولیدی مشاهده شد .تأثیرات منفی اسانسهای روغنی
بر تخمیر شکمبهای ،به تأثیرات ضدمیکروبی ترکیبات
مؤثرة آنها نسبت داده شده است ( Benchaar et al.,
 .)2008با این حال ،تأثیرات تحریککنندة آنها بر
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تخمیر شکمبه هنوز بهدرستی مشخص نشده است.
یکی از عوامل تعیینکننده در این راستا ،تأثیرات
ممانعتی اسانسهای روغنی بر رشد پروتوزوآها عنوان
شده است ( )Newbold et al., 1997که با افزایش
جمعیت میکروبی فعال بهخصوص باکتریهای
سلولولیتیک موجب افزایش غلظت اسیدهای چرب
فرار و تولید پروتئین میکروبی میشود؛ البته در
بسیاری از آزمایشها این اثر به اثبات نرسیده است .با
وجود این ،بر اساس تحقیقات در سالهای اخیر،
مشخص شده است که برخی از ترکیبات متشکلۀ
اسانسهای روغنی ،بهعنوان منبع کربن و انرژی،
توسط باکتریهای شکمبه تجزیه و استفاده میشوند
( Malecky et al., 2012; Malecky & Broudiscou,
)2009; Malecky et al., 2009؛ شاید این موضوع
توضیحدهندة بخشی از تأثیرات تحریکی اسانسهای
روغنی بر فعالیت تخمیری شکمبه ،از جمله افزایش
تولید گاز در تحقیق حاضر باشد.
اثر اسانس روغنی پونۀ کوهی بر فراسنجههای هضم و
تخمیر شکمبه

شاخصهای هضم و تخمیر شکمبه نیز بهصورت
وابسته به دوز ،تحت تأثیر اسانس روغنی پونۀ کوهی
قرار گرفتند (جدول  .)6در این زمینه ،تولید گاز 66
ساعت بهموازات افزایش سطح اسانس ،بهطور خطی و
درجۀ دو تغییر کرد ( ،)P <4/42بهطوریکه مقدار آن
در سطوح  624تا  724میلیگرم بر لیتر اسانس،
افزایش نشان داد و در باالترین سطح اسانس ،در
مقایسه با شاهد کاهش یافت ( .)P<4/42همچنین
مقدار هضم حقیقی مادة خشک و آلی بهطور خطی و
درجۀ دوم تحت تأثیر افزودن اسانس پونۀ کوهی قرار
گرفتند ( .)P<4/42با وجود این ،این دو فراسنجه تا
سطح  244میلیگرم بر لیتر اسانس بدون تغییر بودند
و در سطوح باالتر کاهش یافتند .با افزایش سطح
اسانس ،تودة میکروبی بهطور غیرخطی و درجۀ دو
تغییر کرد ()P <4/42؛ بیشترین مقدار آن در سطوح
 244و  724میلیگرم بر لیتر و کمترین آن در سطح
 4444میلیگرم بر لیتر اسانس پونۀ کوهی مشاهده
شد که تفاوت معناداری بین این دو گروه مشاهده شد

( .)P <4/42در اینجا ذکر این نکته ضروری است که با
توجه به کافینبودن سرعت سانتریفیوژ در جداسازی
باکتریها از فاز مایع ،این پارامتر نمیتواند نمایندة کل
تودة میکروبی باشد .فاکتور تفکیک از روند خطی و
درجۀ دو تبعیت کرد ( )P<4/42که با تودة میکروبی
متفاوت بود .با افزایش سطح اسانس ،غلظت کل
اسیدهای چرب فرار نیز بهطور خطی و درجۀ دو تغییر
کرد ( ،)P<4/42بهطوری که غلظت آن در سطوح
باالتر از  244میلیگرم بر لیتر در مقایسه با بقیۀ
سطوح کاهش یافت ( .)P<4/42در این میان ،پروفایل
اسیدهای چرب فرار نیز تحت تأثیر اسانس روغنی پونۀ
کوهی قرار گرفت؛ به گونهای که نسبت مولی استات
بهطور خطی کاهش یافت ( ،)P<4/42اما نسبتهای
مولی پروپیونات و بوتیرات بهطور خطی و غیرخطی
تغییر کردند ( ،)P<4/44بهطوریکه در سطوح  724و
 4444میلیگرم بر لیتر اسانس ،نسبت پروپیونات
کاهش داشت و نسبت بوتیرات در مقایسه با سایر
سطوح افزایش یافت ( .)P<4/42یک اثر خطی و درجۀ
دو نیز برای نسبت استات به پروپیونات مشاهده شد
()P<4/42؛ به شکلی که مقدار آن در باالترین سطح
اسانس در مقایسه با سایر سطوح افزایش یافت
( .)P<4/42با افزایش سطح اسانس ،غلظت آمونیاک
بهصورت درجۀ دو تغییر کرد ( )P<4/42که بیشترین
مقدار آن در سطح  624میلیگرم بر لیتر اسانس
مشاهده شد.
در مرحلۀ دوم آزمایش ،اثر ترکیبی (خطی و درجۀ
دو) از اسانس پونۀ کوهی بر بیشتر شاخصهای هضم و
تخمیر شکمبه مشاهده شد .با وجود این ،تغییرات
مربوط به گاز تولیدی بعد از  66ساعت ،مقدار هضم
حقیقی مادة خشک و آلی و کل غلظت اسیدهای
چرب فرار بهطور کامل بر هم منطبق نبود ،به طوری
که کل غلظت اسیدهای چرب فرار از سطح 244
میلیگرم بر لیتر و باالتر اسانس کاهش یافت ،اما این
کاهش برای مقدار هضم حقیقی مادة خشک و آلی در
سطح  724و برای تولید گاز فقط در سطح 4444
میلیگرم بر لیتر اسانس اتفاق افتاد .این نتایج به نوعی
میتواند تأییدکنندة فرضیۀ قبلی بر اساس نتایج
 (2012) Malecky et al.مبنی بر دخالت مستقیم
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برخی از ترکیبات اسانس در فرایند تخمیر از جمله
تولید گاز باشد .همین موضوع میتواند توجیهگر عدم
مطابقت بین فاکتور تفکیک و تودة میکروبی باشد .این
موضوع ارتباط بین فراسنجههای تخمیر را پیچیدهتر
میکند؛ بنابراین تفسیر این ارتباطها باید بااحتیاط
صورت گیرد .در این تحقیق در دوزهای باالی 244
میلیگرم بر لیتر اسانس ،هم غلظت کل اسیدهای
چرب فرار و هم هضم حقیقی مادة آلی کاهش یافت.
با این حال کاهش در غلظت کل اسیدهای چرب فرار
بهطور نسبی بارزتر از کاهش در هضم حقیقی مادة
آلی بود؛ بنابراین میتوان اینگونه نتیجهگیری کرد که
توزیع مادة آلی هضمشده بین دو مسیر تخمیر (تولید
اسیدهای چرب فرار) و تولید تودة میکروبی ،بیشتر به
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سمت مسیر دوم تغییر کرده است .این موضوع با توجه
به تغییرات تودة میکروبی منطقی به نظر میرسد .با
این حال ،با توجه به کاهش تودة میکروبی در باالترین
سطح اسانس ،افزایش فاکتور تفکیک در این سطح
میتواند ناشی از کاهش تخمیر مواد آلی محلول در
محیط کشت (کاهش تولید گاز) به وسیلۀ میکروبها،
به دلیل تأثیرات منفی اسانس بر رشد و فعالیت
میکروبها باشد .مطابق با نتایج تحقیق حاضر ،بیشتر
دادههای موجود در منابع ،از تأثیرات منفی اسانس
پونۀ کوهی بر هضم و تخمیر شکمبه (غلظت اسیدهای
چرب فرار) در دوزهای باال (عموماً بیشتر از 244
میلیگرم بر لیتر) حاکی است ( Castillejos et al.,
.)2008; Lin et al., 2011; Roy et al., 2014

جدول  .6تأثیرات سطوح مختلف اسانس روغنی پونۀ کوهی بر فراسنجههای هضم و تخمیر شکمبه
فراسنجهها

4

دوز اسانس روغنی پونۀ کوهی (میلیگرم بر لیتر)

SEM

4

624

244

724

4444

تولید گاز  66ساعت

467 b

432/3 a

434/2 a

432 a

444/3 c

مقدار هضم حقیقی مادة خشک
مقدار هضم حقیقی مادة آلی
تودة میکروبی

a

P-value

خطی

درجۀ دو

>4/444

>4/444

>4/444

>4/444

33/4
477/2 ab

36/7
476/2 ab

36/4
434/4 a

73/4
434/3 a

76/3
444/4b

4/34
7/46

>4/444
4/634

4/447
4/436

فاکتور تفکیک

3/47 b

6/33 c

6/34 c

6/74 d

3/36 a

4/434

4/446

>4/444

کل اسیدهای چرب فرار

a

36/4

a

32/3

ab

74/3

b

47/6

c

34/6

>4/444

4/446

استات

ab

46/6

a

43/3

a

43/6

b

24/3

ab

27/2

پروپیونات

a

64/3

a

64/3

a

64/2

b

44/7

c

36/4

a

a

36/2

a

a

36/6

a

b

73/6

b

c

76/4

c

4/43
4/47

6/23

4/434

4/346

44/7

4/27

>4/444

>4/444

بوتیرات

46/3 c

46/4 c

46/4 c

63/6 b

34/6 a

4/34

>4/444

4/443

استات/پروپیونات
آمونیاک

b

b

b

b

a

3/44
3/4 c

3/46
43/3 a

3/44
44/4 bc

3/64
46/6 ab

2/33
46/2 ab

4/77

4/432
4/74

4/444
4/443

4/464
4/466

 .4حجم گاز تولیدی بعد از  66ساعت انکوباسیون ( ،GP24میلیلیتر بر  244میلیگرم مادة خشک)؛ مقدار هضم حقیقی مادة خشک آزمایشگاهی (،IVTDMD
درصد)؛ مقدار هضم حقیقی مادة آلی آزمایشگاهی ( ،IVTOMDدرصد)؛ تودة میکروبی ( ،MBمیلیگرم)؛ فاکتور تفکیک ( ،PFمیلیگرم مادة آلی تجزیهشده بر
میلیلیتر گاز تولیدی)؛ غلظت کل اسیدهای چرب فرار ( ،TVFAمیلیمول بر لیتر)؛ نسبت مولی استات (مول بر  444مول)؛ نسبت مولی پروپیونات (مول بر
 444مول)؛ نسبت مولی بوتیرات (مول بر  444مول)؛ آمونیاک (میلیمول بر لیتر) .حروف غیرمشترک در هر ردیف بیانگر وجود تفاوت معنادار است (.)P<4/42

همچنین تغییر در الگوی اسیدهای چرب فرار ،از
جمله افزایش نسبت بوتیرات در مقابل کاهش نسبت
پروپیونات و تا حدی استات و همچنین افزایش نسبت
استات به پروپیونات در تحقیق حاضر نیز با دادههای
موجود در منابع در این رابطه همخوانی دارد ( Busquet
 .)et al., 2006; Cardozo et al., 2004افزایش نسبت
بوتیرات توسط برخی از اسانسهای روغنی به تغییر در
ترکیب میکروبی شکمبه به نفع باکتریهای تولیدکنندة

بوتیرات از جمله بوتیریویبریو فیبروسلونس 4یا کاهش
باکتریهای مصرفکنندة بوتیرات در شکمبه ( & Patra
 )Yu, 2012نسبت داده شده است .تحقیقات قبلی از
تأثیرات متفاوت اسانس پونۀ کوهی بر غلظت آمونیاک
حاکی است .در برخی موارد تأثیرات کاهشی ( Busquet
 )et al., 2006; Lin et al., 2011و در برخی موارد
تأثیرات افزایشی ( )Tekippe et al., 2011گزارش شده
1. Butyrivibrio fibrisolvens
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است .عوامل افزایش غلظت آمونیاک در تحقیق حاضر که
در سطح پایین و سطوح باالی اسانس مشاهده شد،
احتماالً متفاوت هستند .بهطور معمول غلظت شکمبهای
آمونیاک (در شرایط آزمایشگاهی) در هر زمان برآیندی از
تأثیرات افزایندة ناشی از افزایش تجزیۀ پروتئین و تأثیرات
کاهندة ناشی از مصرف آمونیاک توسط برخی باکتریها
بهخصوص باکتریهای سلولولیتیک است ( & Nolan
)Dobos, 2005؛ بنابراین افزایش غلظت آمونیاک در
سطح  624میلیگرم بر لیتر اسانس ،ناشی از افزایش
تجزیۀ پروتئین یا افزایش فعالیت دآمیناسیون اسیدهای
آمینه است و افزایش غلظت آن در سطوح باالی اسانس
احتماالً به کاهش فعالیت باکتریهای عمدة مصرفکنندة
آن مربوط میشود.

اثر اسانس روغنی پونۀ کوهی بر تولید متان

در مرحلۀ سوم آزمایش ،تمامی مؤلفههای
اندازهگیریشده شامل کل گاز تولیدی ( ،)TGگاز
دیاکسید کربن ( ،)CO2متان ( )CH4و درصد متان
( ،)% CH4همگی بهطور غیرخطی (خطی و درجۀ دو)
تحت تأثیر اسانس روغنی پونۀ کوهی قرار گرفتند
( .)P <4/44در این میان مقدار  TGو  ،CO2بعد از یک
افزایش عددی تا سطح  244میلیگرم بر لیتر ،در
سطوح باالتر کاهش یافتند که این کاهش در سطح
 4444میلیگرم بر لیتر بهطور معناداری کمتر از شاهد
بود ()P <4/42؛ اما مقدار  CH4و  % CH4باوجود
افزایش کل گاز تولیدی در سطوح تا  244میلیگرم بر
لیتر ،ثابت ماند و در سطوح باالتر کاهش یافت.

جدول  .3اثر اسانس روغنی پونۀ کوهی بر مقدار و درصد متان تولیدی
P-value

دوز اسانس پونۀ کوهی (میلیگرم بر لیتر)
مؤلفه
TG
CO2
CH4
%CH4

صفر

624

244

724

4444

64/3 ab
44/3 ab
6/2 a
64/43

66/3 a
43/4 a
6/3 a
43/43

66/3 a
43/4 a
6/3 a
43/46

43/3 b
42/3 b
3/4 b
44/32

46/6 c
44/7 c
4/2 c
3/36

SEM

4/33
4/76
4/63
4/26

خطی

درجۀ دو

>4/444
>4/444
>4/444
>4/444

4/444
4/443
>4/444
4/442

 .TGحجم کل گاز تولیدی (میلیلیتر بر  444میلیگرم مادة خشک)؛  .CO2حجم گاز دیاکسید کربن (میلیلیتر بر  444میلیگرم مادة خشک)؛  .CH4حجم
متان تولیدی (میلیلیتر بر  444میلیگرم مادة خشک)؛  .%CH4درصد حجم متان از حجم کل گاز تولیدی.
حروف غیرمشترک در هر ردیف بیانگر وجود تفاوت معنادار است (.)P < 4 /42

شایان ذکر است که در این آزمایش متان
اندازهگیریشده بیانگر مقدار دقیق آن نیست ،زیرا در
گاز باقیمانده بعد از جذب دیاکسید کربن ،عموماً
گازهای دیگری همچون نیتروژن ،هیدروژن و
همینطور سولفید هیدروژن و مقادیر بسیار ناچیزی
اکسیژن هم وجود دارد .با وجود این مقادیر آنها در
مقایسه با متان بسیار کمتر است و بنابراین گاز
باقیمانده میتواند شاخص تقریبی از وضعیت تولید
متان باشد .در این آزمایش باوجود افزایش  7درصدی
در مقدار گاز دیاکسیدکربن در سطوح  624و 244
میلیگرم بر لیتر اسانس ،مقدار گاز متان در همین
سطوح  6/2درصد کاهش یافت که به کاهش درصد
گاز متان انجامید .در مجموع با توجه به روند کاهشی
مقدار و درصد متان ،با وجود افزایش عددی در مقدار
دیاکسیدکربن در سطوح پایین و متوسط و با علم به

اینکه دیاکسیدکربن از پیشسازهای متان محسوب
میگردد ،این نتایج میتواند گویای اثر مستقیم و
کاهندة اسانس پونۀ کوهی بر فعالیت متانوژنها باشد.
هرچند بخشی از کاهش شایانتوجه مقدار متان
تولیدی در سطوح باالتر اسانس میتواند به کاهش
پیشساز آن مربوط باشد ،اما کاهش چشمگیر درصد
متان در این سطوح گویای این واقعیت است که تأثیر
محدودیت دیاکسیدکربن در این کاهش بسیار ناچیز
است و این کاهش در تولید متان ،نه نتیجۀ کاهش
پیشساز آن ( ،)CO2بلکه به احتمال زیاد نتیجۀ
کاهش جمعیت و فعالیت باکتریهای متانوژن است.
ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که مهار تولید
متان ممکن است به افزایش گاز هیدروژن بینجامد و
این افزایش در هیدروژن تولیدی میتواند موجب
تقویت مسیرهای دیگر مصرفکنندة هیدروژن از جمله
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مسیر تولید بوتیرات گردد و این شاید یکی از دالیل
افزایش بوتیرات در تخمیر شکمبه باشد .تحقیقات
قبلی حاکی از تأثیرات کاهندة درخورتوجه اسانس پونۀ
کوهی بر متان تولیدی در شکمبه است ( Hristov et
 .)al., 2013; Jahani-Azizabadi et al., 2011بر
اساس مطالعات انجامگرفته ،بخشی از کاهش تولید
متان شکمبهای میتواند ناشی از کاهش دسترسی
پیشسازهای آن یا کاهش جمعیت پروتوزوآیی باشد
( & Jouany & Morgavi, 2007; McAllister
 .)Newbold, 2008با وجود این ،در رابطه با
اسانسهای روغنی بخش عمدة کاهش تولید متان به
تأثیرات منفی و مستقیم این ترکیبات بر جمعیت و
فعالیت متانوژنها نسبت داده شده است
(.)Calsamiglia et al., 2007
اثر اسانس روغنی پونۀ کوهی بر اسیدوز شکمبهای
القاشده

استفاده از اسانس روغنی پونۀ کوهی باوجود ایجاد تغییر
در مقدار گاز تولیدی ،در هیچکدام از سطوح مورداستفاده
در مقایسه با تیمار اسیدوز کنترلنشده در کاهش  pHو
کنترل اسیدوز شکمبهای تأثیری نداشت ( .)P>4/42با
این حال ،استفاده از آنتیبیوتیک ویرجینیامایسین در
محیط کشت میکروبی موجب افزایش معنادار  pHدر
مقایسه با تیمار اسیدوز کنترلنشده ( )P <4/42شد
(جدول  .)6نبود تغییر در  pHشکمبهای باوجود کاهش
تولید گاز در باالترین سطح اسانس میتواند گویای این
واقعیت باشد که استفاده از اسانس پونۀ کوهی بهخصوص
در باالترین دوز ،علیرغم مهار گسترة وسیعی از
میکروارگانیسمهای دخیل در تخمیر و تولید گاز ،تأثیری
بر باکتریهای دخیل در اسیدوز شکمبهای ،از جمله انواع
4
تولیدکنندة اسیدالکتیک همچون استرپتوکوکوس بویس
و برخی از الکتوباسیلوسها )Nagaraja, 2002( 6نداشته
است .با این حال ،مهار باکتریهای مصرفکنندة اسید
الکتیک همچون مکاسفرا السدنی 3توسط اسانس پونۀ
کوهی نیز میتواند در پایینماندن  pHدر محیط
1. Streptococcus bovis
2. Lactobacillus spp.
3. Megasphaera elsdenii
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جدول  .6اثر اسانس روغنی پونۀ کوهی بر اسیدوز
شکمبهای القاشده
تیمار

4

شاهد
اسیدوز کنترلنشده
شاهد مثبت
اسانس پونۀ کوهی (صفر)
اسانس پونۀ کوهی ()624
اسانس پونۀ کوهی ()244
اسانس پونۀ کوهی ()724
اسانس پونۀ کوهی ()4444
SEM
P-value

pH
a

گاز تولیدی
bc

4/23
4/44 c
4/34 b
4/44 c
2/33 c
4/46 c
4/43 c
4/44 c

24/4
63/3 c
23/4 abc
26/7 abc
27/4 a
23/6 ab
22/7 abc
34/4 d

4/446
P <4/444

4/3
P <4/444

 .4شاهد :تیمار حاوی کاه جو ،اسیدوز کنترل نشده :تیمار حاوی کاه جو
و دی-گلوکز ،شاهد مثبت :تیمار حاوی کاه جو ،دی-گلوکز و
ویرجینیامایسین ،اسانس پونۀ کوهی (صفر تا :)4444تیمارهای حاوی
سطوح مختلف اسانس روغنی پونۀ کوهی (میلیگرم بر لیتر).
ـ حروف غیرمشترک در هر ردیف بیانگر وجود تفاوت معنادار است
(.)P<4/42

نتیجهگیری کلی

در مجموع نتایج این تحقیق استفاده از اسانس روغنی
پونۀ کوهی تا سطوح  244میلیگرم بر لیتر بر هضم و
تخمیر شکمبهای تأثیر منفی نداشت و حتی تا
حدودی موجب بهبود برخی از فراسنجههای تخمیر
همچون افزایش تولید گاز و تودة میکروبی و کاهش
تولید گاز متان شد .با این حال ،کاهش قابلتوجه
تولید متان در سطوح باالتر با کاهش دیگر شاخصهای
هضمی و تخمیر همراه بود که نشاندهندة اثر منفی
عمومی این اسانس بر بسیاری از میکروارگانیسمهای
شکمبه است .در همین حال ،استفاده از این اسانس در
تمامی سطوح تأثیری بر  pHشکمبهای نداشت که
گویای مقاومت زیاد باکتریهای عامل ایجاد اسیدوز
شکمبهای در مقابل این اسانس است .در نتیجه ،با
توجه به نتایج این تحقیق میتوان اذعان داشت که
باوجود برخی تأثیرات مثبت اسانس پونۀ کوهی بر
تخمیر شکمبه در دوزهای  624و  244میلیگرم بر
لیتر ،امکان استفاده از آن بهعنوان یک افزودنی با

4336  پاییز،3  شمارة،64  دورة،علوم دامی ایران

ترکیبی با سایر اسانسهای روغنی بر تخمیر شکمبه یا
سایر جنبههای تولیدی دامها میتواند ارزش آن را
.بهعنوان یک افزودنی در تغذیۀ دامها روشنتر کند
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ABSTRACT
The aim of the current study was to assess effects of different levels of Origanum vulgare (0, 250, 500,
750 and 1000 mg/L) on kinetics of gas production, some ruminal digestion and fermentation parameters,
methane production and also to determine its potential in controlling rumen acidosis using in vitro method
in four separate phases. In the first phase, the asymptote of gas production (A) and gas production rate (b)
were changed nonlinearly and lag phase (L) increased linearly with increasing doses of oregano essential
oils (P<0.0). The highest A and b and the lowest L were observed at 250 mg/L of the essential oil. In the
second phase, the in vitro true dry matter (IVTDMD) and organic matter (IVTOMD) degradability, and
total volatile fatty acids (TVFA) concentration decreased at doses higher than 500 mg/L. However, the
gas produced after 24 h of incubation (GP 24) and microbial biomass (MB) were increased at doses up to
750 mg/L. The molar proportion of acetate and propionate increased and that of butyrate decreased at
doses higher than 500 mg/L. Using oregano essential oil resulted also in a nonlinear decrease in
concentration and percentage of produced methane, but had no effect at any of the used doses in
controlling rumen acidosis.
Keywords: essential oil, gas production, methanogenesis, rumen acidosis.
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