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چکیده
درمنه کوهی ( )Artemisia aucheri Boiss.گياهی دارویی متعلق به خانواده  Asteraceaeبوده که اثرهای ضد ميکروبی آن به
فراوانی بررسی شده است .اطالعات محدودی در مورد اثر عصاره هگزانی این گياه بر شرایط تخمير ایجاد شده توسط
ميکروارگانيسمهای شکمبهای (باکتریها ،قارچها و پروتوزوآ) وجود دارد .ازاینرو ،این پژوهش با هدف بررسی عصاره هگزانی
استخراج شده از درمنه کوهی با سوکسله (در چهار سطح صفر (شاهد) 500 ،130 ،و  030ميلیگرم/ليتر) بر ویژگیهای تخميری،
فراسنجههای توليد گاز و قابليت هضم آزمایشگاهی یک جيره تهيه شده برای برههای پرواری در شرایط آزمایشگاهی انجام شد .با
افزایش سطح عصاره به محيط کشت pH ،و اسيدهای چرب فرّار کل ( )TVFAنسبت به تيمار شاهد (بهصورت خطی) بهترتيب کاهش
و افزایش یافتند .بيشترین مقدار فراسنجههای توليد گاز (قابليت توليد گاز ،توليد تجمعی گاز در زمانهای  01و  19ساعت) و کمترین
مقدار ثابت ميزان توليد گاز ( ،)cgasضریب تفکيکپذیری و بازده سنتز توده ميکروبی نيز در سطح  030ميلیگرم/ليتر عصاره مشاهده
شد .با توجه به نتایج موجود ،بهنظر میرسد که عصاره هگزانی درمنه کوهی تا حدودی توانسته است شرایط تخمير را در محيط کشت
بهویژه با افزایش  TVFAبهعنوان مهمترین منبع توليد انرژی در نشخوارکنندگان بهبود بخشد.
واژههای کلیدی :جيره ،تجزیهپذیری ،ميکروارگانيسمهای شکمبهای ،ویژگی تخميری.

مقدمه
استفاده از محرکهای رشد آنتیی بيیوتيکی ،بیا بیازدهی
باالیی باعث بهبود عملکرد حيوانات میشوند ( Van Nevel
 ،)& Demeyer, 1988امییا در مقابییل بییروز مقاومییت
آنتیبيوتيکی در انسانها ،باعث گردیده است که نگرانیهیای
ویژهای در بين آنها ایجاد کند که در نهایت منجر به ممنوعيت
بکارگيری طيف وسيعی از آنهیا در خیوراکهیای دامیی در
اروپا شده اسیت ( .)Castillejos et al., 2007بیدینمنظیور
استفاده از محرک های طبيعی همانند عصاره گياهان دارویی،
برای دستکاری و بهبود شرایط تخمير در شیکمبه دامهیای

نشییخوارکننده ،روز بییه روز در حییال افییزایش میییباشیید
( .)Cobellis et al., 2016عصیارههییای روغنییی گياهییان
مختلف ،ترکيب هایی از مواد معطره یا شيميایی خیا بیوده
که برخی از آنها میتوانند اثرهای محرک تخمير در شیکمبه
را داشته باشند .گزارش شده است که بسياری از عصاره های
گياهی ،فعاليت ضد ميکروبی عليه طيف وسيعی از باکتری ها،
مخمرها و قارچها دارند (Baratta et al., 1998؛ Giordani
 )et al., 2004و میتوانند جایگزین مناسب و مطمئنی بیرای
اغلییب محییرکهییای رشیید آنتیییبيییوتيکی صیینعتی گردنیید.
عییالوهبییراین ،عصییارههییای گياهییان دارویییی در قالییب
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افزودنیهای بیخطر طبقهبندی شده و بهعنوان ترکيیب هیای
مطمئن ،پيشنهاد جایگزینی بجای آنتیبيوتيیکهیا شیدهانید
(.)Calsamiglia et al., 2006
درمنه ،گياهی از خانواده کاسنی ها بوده و بين  900تا
 000گونه از آن در سراسر دنيا شناسایی شده است و در
ایران نيز  50گونه از این گياه رشد می کند ( Nasirpour
 .)et al., 2014بسياری از گونه های درمنه معطر و سرشار
از اسانس بوده که این عطر ویژه آنها ناشی از وجود
مونوترپن ها و سزکویی ترپنها میباشد و مهمترین دليل
کاربرد آنها در طب سنتی ،وجود همين مواد معطر است
( .)Nasirpour et al., 2014گونه های مختلف درمنه
دارای ویژگی های تب بری ،ضد باکتریایی ،ضد ماالریایی،
ضد قارچی و آنتی اکسيدانی می باشند ( Massry et al.,
 .)2002درمنه کوهی ،گياهی با بوته های به ارتفاع  93تا
 30سانتی متر می باشد که در شرایط بيش از 500
ميلیمتر بارندگی ساليانه رشد می کند ( Nasirpour et al.,
 .)2014مطالعات انجام شده بر روی این گياه ،وجود
فالونویيدها ،سانتونين ها ،ليپيدها و ترکيب های تلخ را در
قسمتهای مختلف این گياه نشان داده است .به طوری که
ميزان اسانس این گياه  %0/0گزارش شده است ( Dinani
.)et al., 2010
 Cobellisو همکاران ( )9016گزارش کردند که
استفاده از ترکيب برخی از گياهان دارویی همانند
دارچين ،دانه شوید ،اکاليپتوس و یا سایر گياهان در
غلظت های پایين ،در کاهش توليد متان شکمبه ای و یا
کاهش اتالف نيتروژن خوراک مؤثر بوده ،بدون اینکه
اثرهای مغایری بر قابليت هضم خوراک داشته باشند.
همچنين گزارش شده است که اسانس های گياهی ،یک
ابزار بالقوه طبيعی در جهت تغيير الگوی تخمير ناشی از
فعاليت باکتریهای دخيل در بيوهيدروژناسيون اسيدهای
چرب شکمبه ای هستند (.)Calsamiglia et al., 2007
در مجموع اثرهای انواع مختلفی از عصاره های گياهی
بر روی تخمير ميکروبی در شرایط  in vitroتوسط

محققان بی شماری بررسی شده است ( Cobellis et al.,

2016؛ Castillejos et al., 2008؛  ،)Ye et al., 2018اما
اثر عصاره هگزانی گياه درمنه تا حدودی ناشناخته مانده
است .ازاین رو این پژوهش با هدف بررسی اثر استفاده از
سطوح مختلف عصاره هگزانی استخراج شده از گياه
درمنه کوهی بر ویژگی های تخميری -هضمی یک جيره
پایه ای تهيه شده برای گوسفند بلوچی پرواری در شرایط
 in vitroانجام شد.

مواد و روشها
جمع آوری گیاه و تهیه عصاره هگزانی
نمونه کاملی از درمنه کوهی ( Artemisia aucheri
 )Boiss.در مرحله رویشی در بهار سال  1531از مناطق
کوهپایه ای روستای رونج واقع در شهرستان تربت جام
(خراسان رضوی) جمع آوری و به داخل کيسه های
پالستيکی چند الیه انتقال و درب آنها بسته و به
آزمایشگاه انتقال داده شدند .قسمتی از نمونه های کامل
گياهی به داخل آون با دمای  60درجه سانتی گراد به مدت
 01ساعت انتقال داده شد .نمونه ها پس از خشک شدن،
با ابعاد یک ميلی متر آسياب شده و در نهایت عصاره
هگزانی بخش های کامل این گياه با دستگاه سوکسله
استخراج شد ( .)AOAC., 1999این عصاره پس از
استخراج در داخل لوله های درب دار ذخيره و تا انجام
آزمایش های بعدی در داخل یخچال با دمای چهار درجه
سانتی گراد نگهداری گردید.
روش in vitro

در آزمون توليد گاز ،مواد و نحوه آماده سازی محيط
کشت براساس روش  Menkeو )1311( Steingass
انجام شد .قبل از تغذیه صبحگاهی ،مایع شکمبه از دو
رأس گوسفند نر بلوچی ( 50±5/3کيلوگرم) دارای
فيستوالی شکمبه ای تهيه ،صاف و بالفاصله به آزمایشگاه
انتقال داده شد.
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جدول  -1ترکیب شیمیایی و اقالم جیره آزمایشگاهی
اقالم

میزان ()%DM

دانه جو ()mill ground
دانه ذرت آسياب شده ()mill ground

91
91

دانه گندم آسياب شده ()mill ground

6

سبوس گندم

11

کنجاله سویا

1

1

0/1

مکمل ویتامينی -معدنی
نمک

0/6

بیکربنات سدیم

0/3

کربنات کلسيم

0/1

یونجه خشک

50

ترکیبهای شیمیایی
)%( CP
)%( Ash

16/9
1/6

)%( CF

0/9

)%( NDF

90/3

)%( NFC

93/6

( MEمگاکالری در هر کيلوگرم ماده خشک)

9/10

)%( Ca

0/1

)%( P

0/0

 -1حاوی  000000واحد بينالمللی در کيلوگرم ویتامين  100000 ،Aواحد بينالمللی در کيلوگرم ویتامين  100 ،Dميلیگرم ویتامين  10 ،Eميلیگرم ویتامين ،B1
 90ميلیگرم ویتامين  %5 ،B2کلسيم %1/9 ،فسفر %0 ،سدیم 11000 ،ميلیگرم منيزیم 9000 ،ميلیگرم در کيلوگرم منگنز 9000 ،ميلیگرم در کيلوگرم روی5000 ،
ميلیگرم در کيلوگرم آهن 1000 ،ميلیگرم در کيلوگرم مس 60 ،ميلیگرم در کيلوگرم ید 60 ،ميلیگرم در کيلوگرم کبالت.
 :)crude protein( CPپروتئينخام؛  :)crude fat( CFچربیخام؛  :)neutral detergent fiber( NDFالياف نامحلول در شوینده خنثی؛ )non fiber carbohydrate( NFC؛
 :)calcium( Caکلسيم؛  :)phosphorus( Pفسفر
جيره براساس نرمافزار جيرهنویسی ( SRNSنسخه  )14340061تهيه شد.

ميزان  900ميلیگرم از جيره تهيه شده برای گوسفند
( )NRC, 2007پرواری بلوچی (جدول  ،)1به داخل
شيشههای با حجم  190ميلیليتری ریخته شد و بعد عصاره
هگزانی درمنه کوهی بهمقدار صفر (شاهد) 500 ،130 ،و
 030ميلیگرم/ليتر محيط کشت به شيشهها اضافه شد.
هریک از سطوح عصاره در  0/9ميلیليتر اتانول حل
( )Castillejos et al., 2008و بعد به محيط کشت اضافه شد
(به محيط کشت بدون عصاره نيز  0/9ميلیليتر اتانول اضافه

شد) .در ادامه پس از افزودن مایع شکمبه و بزاق مصنوعی
(با نسبت یک به دو و با حجم کلی  50ميلیليتر) بالفاصله
درب آنها با درپوشهای الستيکی بسته شد و توسط کریمپر
دربهای آنها پلمپ شده و در بنماری با دمای  53درجه
سانتیگراد برای زمانهای  19 ،01 ،90 ،19 ،3 ،6 ،5و 36
ساعت انکوباسيون شدند .برای هر تيمار پنج تکرار در نظر
گرفته شد .همچنين  3شيشه فاقد نمونه و عصاره هگزانی
بهعنوان بلنک ( )blankبرای تصحيح گاز توليد شده از
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ذرات قبلی باقيمانده در مایع شکمبه در نظر گرفته شد.
اصول اندازهگيری و ثبت توليد گاز براساس روش
 Theodorouو همکاران ( )1330انجام شد .درب شيشهها
پس از اتمام زمان  36ساعت انکوباسيون ،بالفاصله باز و
محتوای آنها با کمک قيف بوخنر دارای صافی از جنس
پلیاستر با قطر  03ميکرون و پمپ خأل صاف و بالفاصله
 pHمایع فيلترشده اندازهگيری و محتوای رویی کيسه،
بهداخل کروزههای از قبل شمارهگذاری و توزین شده انتقال
و به آون با دمای  60درجه بهمدت  01ساعت تا خشک
شدن نهایی (برای تعيين ميزان تجزیهپذیری ماده خشک و
ماده آلی) انتقال داده شدند .درصد ماده آلی ذرات باقيمانده
(تجزیه نشده) پس از خاکستر شدن آنها در کوره با دمای
 330درجه سانتیگراد بهمدت  0ساعت تعيين و بعد
تجزیهپذیری ماده آلی محاسبه شد.
نمونهگيری از محيط کشت و آمادهسازی نمونهها برای
اندازهگيری اسيدهای چرب فرّار کل ( )TVFAبراساس
روش  Getachewو همکاران ( )9000انجام شد و نيز تعيين
مقدار کل اسيدهای چرب فرّار ( )TVFAبراساس روش
 Barnettو  )1331( Reidو با کمک دستگاه مارخام انجام
گردید .پس از صاف کردن محتوای شيشهها ،مقدار
 3ميلیليتر از نمونه محيط کشت با  3ميلیليتر اسيد
کلریدریک  0/9نرمال مخلوط (با نسبت مساوی) و تا انجام
آزمایشهای بعدی در فریزر با دمای  -11درجه سانتیگراد
نگهداری و در نهایت ميزان نيتروژن آمونياکی تيمارها
براساس روش کجلدال تعيين شد ( Komolong et al.,
.)2001
تعیین پارامترهای میکروبی
از یک محيط کشت مشابه آزمون توليد گاز برای تعيين
پارامترهای ميکروبی استفاده شد .همچنين از روش
 )9010( Makkarبرای تعيين ضریب تفکيکپذیری ()PF
استفاده گردید ،بهطوری که این ضریب از تقسيم ميلیگرم
ماده آلی تجزیه شده بر ميلیليتر گاز توليدی [مطابق با رابطه
( ])1تعيين شد (.)Vercoe et al., 2010

رابطه 1
انتخاب خوراک براساس ضریب  PFیعنی انتخاب
قابليت تجزیه پذیری بيشتر به ازای گاز توليدی کمتر
می باشد .در رابطه  b ،c ،1و  aبه ترتيب برابر ماده آلی
ریخته شده در هر شيشه ،مقدار خاکستر مواد تجزیه نشده
در هر شيشه (ميلی گرم) و مقدار ماده خشک تجزیه نشده
در هر شيشه (ميلی گرم) می باشد .پس از اتمام زمان ثبت
گاز توليدی در طی  36ساعت انکوباسيون ،محتویات
داخل شيشه ها به داخل کيسه های پلی استری انتقال و با
کمک دستگاه انکوم و با کمک محلول شوینده خنثی،
اقدام به حذف پروتئين ميکروبی توليد شده در آنها شد.
در پایان کيسه ها به داخل آون با دمای  60درجه
سانتی گراد به مدت  01ساعت انتقال و پس از خشک
شدن و توزین (تفاضل کيسه همراه نمونه هضم نشده بعد
از استفاده از محلول شوینده خنثی و خشک شدن در آون
از کيسه های خالی ،a :ميلیگرم) به داخل کروزه های از
پيش وزن شده انتقال و در کوره با دمای  330درجه
سانتی گراد به مدت  0ساعت خاکستر شدند (وزن خاکستر
خالص ،b :ميلی گرم) .همچنين چند کيسه خالی به عنوان
عامل تصحيح برای توليد خاکستر در نظر گرفته شد .در
نهایت از تفاضل مقدار  bاز  ،aمقدار ماده آلی تجزیه
نشده بر حسب ميلی گرم محاسبه شد ( Vercoe et al.,
 .)2010ميزان توليد توده ميکروبی و بازده سنتز توده
ميکروبی نيز براساس رابطه  9و به روش Makkar
( )9010محاسبه شد (Vercoe et al., 2010؛ Makkar,
 )2010که در این رابطه  MMبرابر ميلیگرم توده
ميکروبی توليد شده NG ،برابر ميلیليتر گاز خالص
توليدی و  9/9ضریب استوکيومتری می باشد.
رابطه 9
[(×9/9ميلیليتر)(=]c-)a-b([ - ]NGميلیگرم)MM
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تجزیهوتحلیل آماری دادهها
در این پژوهش ،اختالف آماری بين تيمارها در سطح %3
و با آزمون دانکن تعيين شد و دادههای این پژوهش در قالب
طرح کامالً تصادفی و بهکمک نرمافزار Institute ( SAS
 )INC., 2002آناليز شدند .همچنين از مدل آماری
برای این طرح استفاده شد که در آن
 = Yijمقدار هر مشاهده =µ ،ميانگين کل =Ti ،اثر تيمار و
 =eijخطای آزمایشی بود .دادههای حاصل از آزمون گاز با
آناليز شدند که در آن،
کمک رابطه
 =Yحجم گاز توليدی در زمان  =b ،tگاز توليد شده از بخش
دارای قابليت توليد گاز پس از  36ساعت انکوباسيون
(ميلیليتر بهازای  900ميلیگرم ماده خشک) =c ،ثابت ميزان
توليد گاز برای ( bميلیليتر در ساعت) و  =tزمان انکوباسيون
(ساعت) میباشد (.)Ørskov & McDonald, 1979

نتایج
اثر افزودن عصاره هگزانی درمنه کوهی بر برخی پارامترهیای

تخميری محيط کشت در جدول  9آورده شده است .ميیزان pH

محيط کشت در اثر افزایش سطوح عصاره هگزانی درمنه کوهی
به محيط کشت ،بهصورت خطی و درجه دو کاهش معنییداری
پيدا کرد .نيتروژن آمونياکی محيط کشت نيز تحت تأثير افیزودن
عصاره به محيط کشت قرار نگرفت اما توليید اسیيدهای چیرب
فرّار کل ( ،)TVFAبا افزایش سطوح مختلف عصاره درمنیه در
محيط کشت افزایش معنیداری نسبت به تيمار شاهد نشیان داد،
بیییهطیییوری کیییه بيشیییترین مقیییدار  TVFAدر سیییطح
 030ميلیگرم/ليتر عصاره مشاهده شد.
اثر افزودن عصاره هگزانی درمنه کوهی بر برخی
فراسنجه های توليد گاز حاصل از محيط کشت در جدول
 5آورده شده است .ميزان توليد گاز در زمان  19ساعت
انکوباسيون و نيز ثابت نرخ توليد گاز در اثر افزایش
سطح عصاره هگزانی درمنه کوهی در محيط کشت (به ویژه
در سطح  ،)030ppmکاهش معنی دار خطی نسبت به
تيمار شاهد نشان داد اما توليد گاز در زمان  90ساعت
انکوباسيون تحت تأثير تيمارهای آزمایشی قرار نگرفت.

جدول  -2اثر افزودن عصاره هگزانی درمنه کوهی بر برخی پارامترهای تخمیری محیط کشت
مورد

سطح عصاره ( Artemisia aucheri Boiss.میلیگرم/لیتر)

p-value

صفر (شاهد)

151

011

051

SEM

خطی

درجه 2

درجه 0

pH

6/15a

6/11a

6/13a

6/61b

0/05

0/09

0/01

0/13

)mg/dL( NH3-N

51/01

91/91

50/11

50/13

9/19

0/56

0/99

0/10

)mmol/L( TVFA

59/19b

50/30ab

53/30ab

00/51a

1/36

0/09

0/60

0/61

نيتروژن آمونياکیNH3-N :؛ اسيدهای چرب فرّار کل:

TVFA

همچنين ميزان توليد گاز در زمانهای  01و  19ساعت
انکوباسيون و نيز قابليت توليد گاز ( )bgasدارای بيشترین
مقدار در سطح  030ميلیگرم/ليتر عصاره بود .ثابت نرخ
توليد گاز ( )cgasنيز در سطح  030ميلیگرم/ليتر عصاره در
کمترین مقدار خود در بين تيمارهای آزمایشی قرار داشت.
برخی فراسنجه های برآورد شده از محيط کشیت در اثیر
افییزودن عصییاره هگزانییی گيییاه درمنییه کییوهی در شییرایط

آزمایشگاهی در جدول  0آورده شده است .کمتیرین مقیدار
تجزیه پذیری ماده خشک و ماده آلی در اثر استفاده از سطح
 130ميلی گرم/ليتر عصاره هگزانی درمنه کیوهی در محیيط
کشت مشاهده شد .ضریب تفکيک پذیری ( )PFو بازده سنتز
تییوده ميکروبییی در تيمییار  030ميلیییگرم/ليتییر عصییاره در
کمترین مقدار خود قرار داشته اما در مقابل تیوده ميکروبیی
توليدی در بيشترین مقدار خود در این سطح قرار داشت.
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جدول  -0اثر افزودن عصاره هگزانی درمنه کوهی بر برخی فراسنجههای تولید گاز حاصل از محیط کشت
سطح عصاره ( Artemisia aucheri Boiss.میلیگرم/لیتر)

مورد

p-value

صفر (شاهد)

151

011

051

SEM

خطی

درجه 2

درجه 0

( gas 12hمیلیلیتر)

01/03a

53/03ab

53/33a

51/69b

0/60

0/005

0/33

0/03

( gas 24hمیلیلیتر)

01/53

03/99

06/03

03/13

0/10

0/95

0/99

0/99

( gas 48hمیلیلیتر)

33/59ab

35/03b

30/51ab

33/33a

0/10

0/33

0/00

0/91

( gas 72hمیلیلیتر)

31/19ab

31/10b

33/19ab

61/33a

0/11

0/05

0/01

0/13

( bgasمیلیلیتر)

31/16b

36/01b

31/53b

60/36a

0/16

0/01

0/05

0/31

( cgasمیلیلیتر/ساعت)

0/10a

0/033a

0/035a

0/010b

0/005

0/0001

0/03

0/19

 :gas 12, 24, 48, 72بهترتيب شامل توليد تجمعی گاز در زمانهای  01 ،90 ،19و  19ساعت پس از انکوباسيون میباشند؛  :bgasقابليت توليد گاز؛  :cgasثابت نرخ توليد گاز

جدول  -0برخی فراسنجههای برآورد شده از محیط کشت در اثر افزودن عصاره هگزانی گیاه درمنه کوهی
در شرایط آزمایشگاهی
مورد

سطح عصاره ( Artemisia aucheri Boiss.میلیگرم/لیتر)

p-value

صفر (شاهد)

151

011

051

SEM

خطی

درجه 2

درجه 0

)%( DMD

11/53a

15/06b

10/50a

10/13a

1/55

0/09

0/10

0/001

)%( OMD

10/31ab

11/13b

19/11a

10/31ab

1/11

0/56

0/33

0/01

ضریب تفکیکپذیری (میلیگرم
ماده آلی تجزیه شده/میلیلیتر گاز

5/10a

5/06a

5/10a

9/13b

0/03

0/01

0/11

0/10

تولیدی)
توده میکروبی تولیدی (میلیگرم)

35/91b

33/09a

60/99a

65/60a

1/35

0/0003

0/03

0/50

بازدهی سنتز توده میکروبی ()%

91/31a

93/11a

91/05a

95/16b

1/90

0/01

0/1

0/15

 ،Partitioning Factor :PFضریب تفکيکپذیری؛  :)Dry Matter Degradability( DMDتجزیهپذیری ماده خشک؛ :)Organic Matter Degradability( OMD
تجزیهپذیری ماده آلی

بحث
در مطالعه  Castillejosو همکاران ( ،)9003در اثر
افزودن  1/3ميلیگرم از یک نوع عصاره تجاری گياهی به
محيط کشت ،توليد اسيدهای چرب فرّار کل ()TVFA
افزایش معنیداری نسبت به تيمار شاهد نشان داد ،بدون
اینکه سایر پارامترهای تخميری محيط کشت دستخوش
تغييرات شوند که در تطابق با مطالعه ما میباشدMcIntosh .

و همکاران ( )9005و نيز  Newboldو همکاران ()9000
مهار فرایند دیآميناسيون اسيدهای آمينه را در محيط کشتی
مشاهده کردند که در آن از مایع شکمبه حيواناتی استفاده
شده بود که آنها عصاره گياهی ( 1000ميلیگرم/گاو/روز یا
 110ميلیگرم/گوسفند/روز) را قبالً دریافت کرده بودند .در
مطالعه ما نيز تفاوتی در ميزان نيتروژن آمونياکی توليدی
بهعنوان یک محصول حاصل از دیآميناسيون پروتئينها در
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اثر استفاده از سطوح مختلف عصاره مشاهده نشد که در
تطابق با مطالعات قبلی میباشد .در مطالعه دیگری نيز
مشخص شد که ميزان  TVFAدر گوسفندانی که روزانه 110
ميلیگرم اسانس روغنی تجاری ( Crina Ruminants,
 )Akzo Nobel Surface Chemistry Ltd.دریافت کرده
بودند ( 6ساعت پس از مصرف خوراک) ،تمایل به افزایش
داشت ( .)Newbold et al., 2004بر خالف مطالعه ما،
افزودن عصاره گياهی به محيط کشت و یا حيوان زنده تأثير
معنیداری بر  pHمایع شکمبهای نداشت ( Newbold et al.,
2004؛  .)Castillejos et al., 2005برخی محققان به این
نتيجه رسيدهاند که اثر عصارهها و یا اسانسهای گياهی
زمانی سودمند خواهند بود که غلظت اسيدهای چرب فرّار
کل ( )TVFAو پروپيونات در مایع شکمبه افزایش پيدا کرده
و یا غلظت استات و یا نسبت استات به پروپيونات کاهش
پيدا کند و نيز نيتروژن آمونياکی کاهش پيدا کند
( )Castillejos et al., 2008که در تطابق با مطالعه ما
میباشد .استفاده از دوزهای مختلف عصارههای گياهی،
میتواند اثرهای متفاوتی بر فرایند تخمير در محيط کشت
داشته باشد ( .)Castillejos et al., 2008در مطالعهای
استفاده از اسانسهای گياهی در غلظتهای باال ( 5000تا
 3000ميلیگرم/ليتر) مانع تخمير ميکروبی و در نتيجه
کاهش توليد  TVFAدر شکمبه گردید که نشان از وجود
اثرهای ضد ميکروبی آنها در محيط کشت داشت ( Cardozo
et al., 2005؛  )Castillejos et al., 2006که در تناقض با
مطالعه ما میباشد .همچنين  Nagyو همکاران ()1361
مشاهده نمودند که در شرایط آزمایشگاهی ،اسانس استخراج
شده از گونهای درمنه ( ،)Artemesia tridentataبهطور
قابل توجهی فعاليت باکتریهای شکمبه را محدود مینماید.
سازوکار و نحوه اثرگذاری ترکيبهای فعال و مواد مؤثره
موجود در برخی از گياهان دارویی تا حد زیادی مورد
بررسی قرار گرفته است ،بهطوری که در برخی موارد این
مواد با مهار آنزیم پروتئاز باکتریایی موجب کاهش قابليت
هضم پروتئين و غلظت آمونياک در محيط شکمبه شده که در
نهایت باعث هدایت این فرآوردههای توليدی به سمت روده

بررسی اثر عصاره هگزانی گیاه دارویی ...

میگردد ( .)Wang et al., 1997همچنين کاهش ميزان
آمونياک در شکمبه بهدليل افزایش توليد پروتئين ميکروبی و
یا کاهش تجزیه پروتئين موجود در خوراک میباشد
( .)Wallace et al., 1994یکی از سازوکارهای شناخته
شدهای که از طریق تأثير غيرمستقيم ،موجب تغيير نسبت
اسيدهای چرب فرّار میشود ،افزایش ميزان هيدروژن بهدليل
مهار شدن مسيرهای توليد متان و باقيماندن این پيشماده
ساخت متان در محيط تخمير میباشد ( & Van Nevel
 )Demeyer, 1988و بهنظر میرسد که در این مطالعه
عصاره هگزانی درمنه توانسته است توليد متان را در محيط
کشت کاهش داده و از این طریق منجر به افزایش توليد
 TVFAشود .اگرچه در مطالعه ما غلظت نيتروژن آمونياکی
تحت تأثير افزودن عصاره درمنه به محيط کشت قرار
نگرفت ،اما در تحقيق دیگری مشخص شد که افزودن
گياهان دارویی در شرایط مطلوب ،میتواند باعث کاهش
غلظت آمونياک در شيرابه شکمبه شود ( Sliwinski et al.,
 .)2002در برخی مطالعات پيشين ( Castillejos et al.,
 ،)2006افزایش  pHبا کاهش توليد اسيدهای چرب فرّار
همراه بود که منعکسکننده یک کاهش در تخميرپذیری جيره
بوده که آن را مربوط به فعاليت ضد ميکروبی ترکيبهای
فنوليکی در گياهان دارویی میدانند (.)Fraser et al., 2007
در این مطالعه اگرچه توليد اسيدهای چرب فرّار در سطح
 030ميلیگرم/ليتر عصاره در باالترین مقدار خود قرار
داشت ولی در مقابل  pHمحيط کشت نيز در این غلظت از
عصاره در کمترین مقدار خود نسبت به تيمار شاهد قرار
داشت که شاید افزایش غلظت اسيدهای چرب فرّار کل در
محيط کشت (بهدليل ماهيت اسيدی بودن آنها) ،عامل اصلی
کاهش  pHدر محيط کشت بوده است.
البته حجم گاز توليد شده میتواند بيانگر ميزان
تجزیهپذیری مواد خوراکی مورد استفاده نيز باشد ( Menke
 Nagy .)& Steingass, 1988و همکاران ( )1361جزء
اولين کسانی بودند که اثر اسانسها را بر روی مقدار توليد
گاز حاصل از تخمير ميکروبی شکمبهای در شرایط in vitro
بررسی نمودند .در مطالعه فعلی کمترین ميزان توليد گاز در
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زمان  19ساعت انکوباسيون ،مربوط به سطح 030
ميلیگرم/ليتر عصاره درمنه بود ولی در عين حال با افزایش
زمان انکوباسيون بهویژه برای زمانهای  01و  19ساعت،
اختالفی بين تيمار شاهد و سطح  030ميلیگرم/ليتر عصاره
مشاهده نشد و بهنظر میرسد که ميکروارگانيسمهای محيط
کشت در زمانهای باالتر انکوباسيون نسبت به اثرهای منفی
عصاره درمنه سازگاری پيدا نمودهاند .درمنه ازجمله
بوتههای بسيار سازگار به شرایط سخت بيابان و مناطق
کوهپایههای بوده که عالوه بر مصارف علوفهای در مراتع
قشالقی نيز بوتهای بسيار مقاوم در مقابل فرسایشهای بادی
تلقی شده و نقش ارزندهای در حفاظت خاک این نقاط بر عهده
دارد .مشخص شده است که مواد مؤثرهای همانند منوترپن و
سزکوییترپن در عصاره استخراج شده از درمنه وجود دارد
( .)Doroodgar et al., 2007همچنين ترکيبهای دیگری
(بيش از  131نوع) همانند مشتقات بيزابولن و سالسولن در این
گياه شناسایی شده است .در مطالعه دیگری نيز ترکيبهایی
همانند ،)%10/11( α-thujone ،)%53/1( β-thujone
 )%3/03( Dimethylcyclopentanecarboxylic acidو
کامفر ( )%0/31در اسانس گياه درمنه شناسایی شد
( .)Doroodgar et al., 2007مهمترین اثر روغنهای
گياهی ،فعاليت ضد باکتریایی و ضد قارچی آنها میباشد
( .)Burt, 2004این عصارههای روغنی بهدليل داشتن ویژگی
چربیدوستی ،از طریق اتصال مستقيم به غشای سلول
باکتری و یا غيرمستقيم با صدمه زدن به پروتئينهای غشای
سلول ،موجب تخریب غشای پالسمایی باکتریها شده و از
طریق تغيير در سياليّت غشای باکتری ،موجب تجزیه و
تخریب سلول میشوند ( )Burt, 2004که در نهایت این عمل
باعث کند شدن سرعت رشد باکتریها شده و باعث بروز
تغييرات گستردهای در فرایند تخمير و در نهایت پروفيل
اسيدهای چرب فرّار خواهند شد ( Calsamiglia et al.,
 .)2007البته سازوکارهای دیگری مثل ممانعت از ساخت
 RNAو  DNAنيز از طریق بکار بردن این ترکيبهای
گياهی به اثبات رسيده است ( .)Feldberg et al., 1988در
مطالعهای بهدنبال کاهش توليد گاز در اثر وجود ترکيبهایی
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همانند کارواکرول ،تيمول و ایگنول ،تجزیهپذیری ماده
خشک نيز کاهش نشان داد (.)Benchaar et al., 2007
در مطالعات بسياری ،اثر اضافه کردن عصارههای مختلف
گياهی بر تجزیهپذیری ماده خشک جيره بررسی شده است
که در برخی از آنها بیاثر بودن (،)Santos et al., 2010
برخی کاهش تجزیهپذیری (Castillejos et al., 2006؛
 )Fraster et al., 2007و در برخی دیگر افزایش
تجزیهپذیری ( )Yang et al., 2007ماده خشک مشاهده
شد .عمدهترین اثر استفاده از عصارههای روغنی گياهان
دارویی بر شکمبه ،کاهش تجزیهپذیری پروتئين و نشاسته و
نيز ممانعت از تجزیه اسيدهای آمينه بوده که این کار را با
اثرگذاری بر روی طيف خاصی از ميکروارگانيسمها ازجمله
برخی باکتریها انجام میدهند (.)Hart et al., 2008
 Maleckyو همکاران ( )9003گزارش کردند که برخی از
مونوترپنهای عصارههای گياهی ( %03/9لينالول%56/1 ،
پارا-سيمن %16 ،آلفا-پينن و  %9/9بتا-پينن) تأثيری بر
قابليت هضم مواد مغذی نداشته ،اما در مطالعه دیگری
استفاده از غلظتهای باالتر عصارهها ،قابليت هضم ماده
خشک را کاهش داد ( .)Yang et al., 2010در مطالعه ما،
قابليت هضم ماده خشک با افزایش سطوح عصاره درمنه به
محيط کشت بهصورت خطی افزایش پيدا کرد (.)p=0/09
سالهای متمادی است که از روش تعيين تجزیهپذیری ماده
خشک در آزمایشگاه بهطور گستردهای برای ارزیابی کيفيت
مواد خوراکی و یا افزودنی در نتيجه همبستگی باالی آن با
قابليت هضم بر روی حيوان زنده استفاده میشود
(Getachew et al., 2004؛ .)Kazemi et al., 2009
تجزیهپذیری ماده خشک و ماده آلی در این پژوهش تحت
تأثير افزودن عصاره درمنه به محيط کشت قرار گرفت و
بهترتيب بهصورت خطی و درجه  5افزایش پيدا نمودند .هر
چند که در مطالعهای در اثر استفاده از گياه گلپر (دارای
فالوونوئيد) ،ضریب تفکيکپذیری ( ،)PFتوده ميکروبی و بازده
سنتز توده ميکروبی افزایش یافت ( & Nooriyan Soroor
 ،)Rouzbehan, 2014اما در مطالعه (همسو با گزارش ما)
دیگری در اثر افزودن اسانس آویشن به محيط کشت ،ضریب
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تفکيکپذیری نسبت به تيمار شاهد کاهش معنیداری پيدا کرد
( .)Sallam et al., 2009در حقيقت پایين بودن ضریب
تفکيکپذیری ( ،)PFبيانکننده پایين بودن بازده سنتز پروتئين
ميکروبی در محيط کشت بوده و این بدین معنی است که سهم
بيشتری از ماده خوراکی هضم شده در جهت توليد گاز نسبت
به سنتز پروتئين ميکروبی مصرف شده است ( Sallam et al.,
 .)2009همچنين افزایش ضریب تفکيکپذیری ،بيانکننده بهبود
بازدهی تخمير میباشد ( .)Blümmel et al., 1997در مطالعه
ما ،کمترین ضریب تفکيکپذیری در تيمار دارای 030
ميلیگرم/ليتر عصاره درمنه مشاهده شد و بازده سنتز توده
ميکروبی در کمترین مقدار خود قرار داشت که نشاندهنده
تأثيرگذار بودن این عصاره بر محيط کشت میباشد .اگرچه
افزایش ضریب تفکيکپذیری ممکن است بهدليل آزادسازی
همزمان انرژی و پروتئين در شکمبه بهدليل تأثيرگذاری برخی
از متابوليتهای ثانویه موجود در گياهان دارویی باشد
( )JimEnez-Peralta et al., 2011ولی در مطالعه ما بهنظر
میرسد که در سطح  030ميلیگرم/ليتر عصاره درمنه ،همزمانی
بين انرژی و تجزیه پروتئين در شکمبه انجام نشده است ،کما
اینکه باالترین مقدار اسيدهای چرب فرّار در این مطالعه نيز
مربوط به سطح  030ميلیگرم/ليتر عصاره بود ولی نيتروژن
آمونياکی تحت تأثير این سطح از عصاره قرار نگرفت.
بهعنوان نتيجهگيری کلی باید گفت که در این پژوهش با
وجود اینکه غلظت نيتروژن آمونياکی تحت تأثير افزودن
عصاره درمنه کوهی به محيط کشت دارای یک جيره پروار
قرار نگرفت اما اسيدهای چرب فرّار کل ( )TVFAو قابليت
توليد گاز ( )bgasدر سطح  030ميلیگرم/ليتر عصاره ،در
باالترین مقدار خود قرار داشت و نيز ضریب تفکيکپذیری
( )PFو بازده سنتز توده ميکروبی در کمترین مقدار خود
بودند .کاهش  pHدر سطوح باالتر عصاره (030
ميلیگرم/ليتر) ،احتماالً مربوط به افزایش سطح  TVFAدر
محيط کشت میباشد .تجزیهپذیری ماده خشک و ماده آلی
نيز تحت تأثير افزودن عصاره درمنه به محيط کشت قرار
گرفتند .در مجموع برخی از پارامترهای تخميری محيط
کشت ،میتواند تحت تأثير سطوح باالتر عصاره هگزانی

بررسی اثر عصاره هگزانی گیاه دارویی ...

درمنه کوهی ( 030ميلیگرم/ليتر) قرار بگيرد .بنابراین
توصيه میگردد که آزمایشهای گستردهتری برای بررسی
اثرهای سطوح مختلف عصاره درمنه کوهی و یا سایر
گونههای دیگر این گياه بر روی حيوان زنده ( )in vivoو یا
در شرایط  in vitroانجام شود.

سپاسگزاری
این پژوهش در قالب طرح تحقيقاتی مصوب معاونت
آموزشی-پژوهشی مجتمع آموزش عالی تربتجام انجام شد،
بدینوسيله نویسندگان مقاله تقدیر و تشکر خود را از
دستاندرکاران این مجتمع و معاونت مربوط اعالم میدارند.
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Abstract
Artemisia aucheri Boiss. is a medicinal herb belonging to the Asteraceae family which its
antimicrobial effects have been extensively investigated. There is limited information on the
effect of hexane extract of this plant on fermentation conditions caused by ruminal
microorganisms (bacteria, fungi, and protozoa); therefore, this research aimed to investigate the
effect of hexane extract of Artemisia aucheri Boiss. prepared by soxhlet [0 (control), 150, 300
and 450 mgl-1 on fermentation characteristics, gas production parameters and degradability of a
diet supplied for fattening lambs under in vitro conditions. By increasing the amount of extract
to the culture media, pH and total volatile fatty acids (TVFA) decreased and increased
respectively when compared to the control treatment (linearly). The highest amount of gas
production parameters (potential gas production, cumulative gas production after 48 and 72 h),
and the lowest constant rate of gas production (cgas), partitioning factor (PF) and efficiency of
microbial mass synthesis were observed at 450 mgl-1 of the extract. According to the results, it
seems that hexane extract of Artemisia aucheri Boiss. has somewhat improved the fermentation
conditions in the culture media, especially by the increase of TVFA as the most important
source of energy production in ruminants.
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