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تأثیر سه نوع برگ گیاه اکالیپتوس بر تخمیر شکمبهای ،جمعیت پروتوزوآیی
و تولید گاز متان به روش برونتنی
محمدابراهیم نوریان سرور 1و یوسف روزبهان

*2

 1و  .2دانشآموختة دکتری و دانشیار ،دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس
(تاریخ دریافت -1131/2/11 :تاریخ تصویب)1131/3/21 :

چکیده
در این مطالعه تأثیر سه سطح برگ اکالیپتوس ( 22/56 ،0و  61/11میلیگرم) که به سه روش هوا،
آون و برودت-خشک ،خشک شده بودند ،بر خصوصیات تخمیر شکمبة گوسفند به روش برونتنی و
آزمون گاز بررسی شد .مقادیر گاز کل تولیدی و متان تولیدی ،نیتروژن آمونیاکی ،تجزیهپذیری
آزمایشگاهی مادة آلی ،شاخص بازده سنتز پروتئین میکروبی (( )PFمیلیگرم مادة آلی تجزیهشده
بخش بر میلیلیتر گاز تولیدی) و غلظت اسیدهای چرب فرار فراسنجههایی بود که مطالعه شد.
همچنین سه زیرخانوادة  Diplodiniinae ،Ophryscolecinae ،Entodiniinaeو یک خانوادة

Isotrichdae

و جمعیت پروتوزوآیی کل شناسایی و شمارش شدند .برگ اکالیپتوس تهیه شده به روشهای هوا -
خشک (خطی  )P>0/01و برودت-خشک (غیرخطی  )P>0/01مقدار اسیدهای چرب فرار کل را
کاهش داند .اما ،تنها روش آون-خشک ،اسید پروپیونیک را افزایش (خطی  )P>0/06داد .افزودن
برگ اکالیپتوس ،فراسنجههای گاز تولیدی از بخش نامحلول ( ،P>0/01خطی) ،گاز تولیدی در
زمانهای  22و  62ساعت ( ،P>0/01خطی و غیرخطی) ،گاز متانتولیدی ( ،P>0/06خطی) ،نیتروژن
آمونیاکی ( ،P>0/01خطی) و اسیدهای چرب فرار کل را کاهش ( ،P>0/01خطی) داد .اما شاخص
 PFتنها درسطح  61/11برگ اکالیپتوس بهبود یافت ( ،P>0/01خطی) .همچنین ،این گیاه دارای
فعالیت ضد پروتوزوآیی بوده و سبب کاهش جمعیت پروتوزوآیی کل ،زیر خانوادة

Entodiniinae

( ،P>0/01خطی) و خانوادة  ،P>0/01( Isotrichdaeخطی) شد .نتایج این تحقیق نشان میدهد که
برگ اکالیپتوس توانایی بهبود تخمیر شکمبهای در شرایط برونتنی را دارد و روش آون -خشک
مؤثرتر از دو روش دیگر بوده است.
واژههای کلیدی :آزمون گاز ،اکالیپتوس ،تخمیر شکمبه ،گوسفند ،متان ،نیتروژن آمونیاکی.
مقدمه
تولید متان توسط نشخوارکنندگان دارای دو جنبه است
که یکی از آنها هدرروی انرژی جیره ( Holter
 )&Yong,1992; Johnson & Johnson, 1995و دیگری
آثار سوء زیستمحیطی گاز متان از طریق گرمکردن
زمین است ( .)Moss et al., 2000بنابراین کاهش تولید
* تلفن33351334593 :

متان و کاهش دفع نیتروژن در دامهای نشخوارکننده
یکی از اهداف تحقیقات در سرتاسر دنیاست .کشور ایران
نیز عضو پیمان کیوتو است؛ بنابراین تحقیقات در این
راستا ،گامی در جهت اجراییکردن این معاهدة
بینالمللی است.
میش بالغ ،گاو نر پرواری و گاو شیری با متوسط وزن
E-mail: rozbeh_y@modares.ac.ir
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 573 ،59و  443کیلوگرم ،به ترتیب  43-33 ،33-31و
 33-353کیلوگرم متان (سال /هر رأس) دفع میکنند.
این مقدار متان دفعی به ترتیب سبب هدرروی انرژی خام
جیره برای هر رأس  7/3-31/3 ،3/4-5/3و 31/3-55/3
مگاژول در هر روز میگردد ( .)Eckard et al., 2010در
حالی که هر رأس از دامهای گفتهشده به ترتیب حدود
 91 ،31و  531مگاژول انرژی در هر روز نیاز دارند
(.)Eckard et al., 2010
تاکنون تالشهای گستردهای در خصوص کاهش
فرایند متانوژنزیز و دفع نیتروژن توسط دام با استفاده از
افزودنیهای تغذیهای صورت پذیرفته است .برخی
گیاهان حاوی متابولیتهای ثانویهای مانند ساپونین
( ،)Mao et al.,2010; Xu et al., 2010تانن ( Hess et
 )al., 2004و اسانسهای گیاهی ( Agrawel et al.,
 )2009; Goel et al., 2008هستند که دارای توانایی
کاهش دفع متان و نیتروژن دفعی است.
اسانسهای گیاهی به دلیل خاصیت آبگریزی دارای
توانایی ایجاد تغییرات در لیپیدهای غشای سلولی و
میتوکندری هستند و بنابراین سبب تغییر نفوذپذیری
آنها و تغییرات محتویات میکروارگانیسمها میگردند
( .)Burt, 2004این خاصیت ضد میکروبی اسانسها
سبب شده است آنها توانایی تعدیل تخمیر شکمبهای و
در نهایت بهبود مصرف مواد مغذی را داشته باشند
() .Hristov et al., 2008تأثیر اصلی ترکیبات ثانویة
گیاهی در شکمبه ،کاهش تجزیة پروتئین و نشاسته و
مهار و کاهش تجزیة اسیدهای آمینه در شکمبه است
(.)Burt, 2004;Benchaar et al., 2008
اکالیپتوس با نام علمی Eucalyptus camaldulensis
از گیاهان دارویی و بومی مناطق گرمسیری ایران است
( .)Omidbeygi,2010; Torabi et al., 2011مطالعات
فیتوشیمیایی روی این گیاه نشان داده است که دارای
ترکیبات شیمیایی اسانس و عمدتاً  -9،3سینتول (73/5
درصد) و آلفا -پینن ( 3/5درصد) ( ;Torabi et al., 2011
 )Abravesh et al., 2007و تانن ( & Asghari
 )Mazaheritehrani, 2010میباشد ،اما تا کنون گزارش
علمی در خصوص کاربرد این گیاه در تغذیة دام ،بهویژه
دامهای ایرانی منتشر نشده است .با توجه به اهمیت
تغذیهای و زیست محیطی دفع گاز متان و نیتروژن در

نشخوارکنندگان ( )Hu et al., 2005و همچنین آثار
مثبت گیاهان دارویی بر تخمیر شکمبه ،هدف از این
تحقیق بررسی امکان کاهش متان و نیتروژن دفعی از
طریق مهار واکنشهای متانوژنزیز و دآمیناسیون با
افزودن برگ گیاه اکالیپتوس بود .همچنین مقایسة اثر
سه روش خشککردن (هوا ،آون و برودت) برگ این گیاه
بر متغیرهای ذکرشده از دیگر اهداف این پژوهش بود.
مواد و روشها
برگ گیاه اکالیپتوس

برگهای گیاه اکالیپتوس از شهرستان قصرشیرین استان
کرمانشاه تأمین شد و به سه روش هوا -خشک (Air-
 )driedدر سایه و دمای اتاق به مدت  3هفته ،آون-
خشک ( )Oven-driedدردمای  47درجة سانتیگراد به
مدت  59ساعت و برودت -خشک (،)Freeze-dried
خشک شد (.)AOAC, 1990
دام و مدیریت آن

مایع شکمبه مورد نیاز از سه رأس گوسفند نژاد افشار
مجهز به فیستولة شکمبه با میانگین وزن 51/9±5/3
کیلوگرم قبل از وعدة غذایی صبح گرفته شد .گوسفندان
با استفاده از جیرة پرواری  33درصد کنسانتره (جو،
سویا ،سبوس ،نمک ،جوششیرین و مکمل معدنی
ویتامینه) و  53درصد علوفه (یونجة خشک) سه مرتبه
( 3صبح 35 ،و  33عصر) در روز تغذیه شدند و آب تازه
به صورت مداوم در اختیار آنها قرار داشت .نیاز
گوسفندان به مواد مغذی بر اساس توصیة ( NRC
 (2007تنظیم شد.
آزمون تولید گاز به روش آزمایشگاهی )(IVGP

 533میلیگرم نمونه از جیرة غذایی یونجه و کنسانتره
(جو) با نسبت  53به  33به عنوان جیرة پایه در
بطریهای شاهد استفاده شد .گیاه افزودنی برگ
اکالیپتوس در سه سطح صفر (شاهد) 59/34 ،و 47/13
(میلیگرم) (به ترتیب حاوی  373/14 ،533و 355/33
میلیگرم جیرة پایة یونجه) ،هر کدام در سه تکرار به
محیط تخمیر اضافه شد؛ به نحوی که همة بطریها
دارای  533میلیگرم جیرة پایه و برگ اکالیپتوس بودند.
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بطریهای ویتن ( 353 )Wheaton Bottleمیلیلیتری و
محتویات آن (سوبسترا و  13میلیلیتر مایع شکمبة
بافریشده) در دمای  13درجة سانتیگراد به مدت 55
ساعت گرمخانهگذاری شدند .محلول بافر (ترکیبی از آب
مقطر ،ماکرومینرال ،میکرومینرال ،بافر بیکربنات ،رزازورین
و محلول احیاء) مطابق روش Menke & Steingass
) (1988تهیه شد .بعد از  55ساعت گرمخانهگذاری مقدار
گاز تولیدی کل در هر بطری توسط سرنگ مدرج و گاز
متان (گاز گروماتوگرافی) قرائت گردید .به منظور برآورد
فعل و انفعاالت تخمیر ،آزمون تولیدگاز ،آزمایش
جداگانهای با استفاده از سرنگهای مدرج شیشهای 333
میلیلیتری و به مدت  45ساعت انکوباسیون ،در حمام
آب گرم انجام گرفت .آزمایش در سه نوبت با سه تکرار
در هر نوبت ،اجرا شد.

شعلهای ( )Flame Ionization Detectorو با استفاده از
استاندارد خارجی گاز متان (استاندارد با غلظت ،43،53
 433 ،533 ،133 ،533 ،333و  333میکرولیتر متان
خالص) محاسبه شد.
با استفاده از استاندارد داخلی (-5اتیل بوتیریک
اسید) و دستگاه گاز کروماتوگرافی (شیماتزو ژاپن) و با
ستون موئینه ( )Capillary Columnمقادیر هر یک از
اسیدهای چرب فرار استات ،پروپیونات و بوتیرات تعیین
شد .شاخص نسبت استات به پروپیونات نیز محاسبه شد
).)Cottyn & Boucque, 1968; Patra et al., 2006
غلظت نیتروژن آمونیاکی (( )NH3-Nمیلیگرم در
دسیلیتر) به وسیلة روش معرف فنول-هیپوکلریت و با
استفاده از اسپکتروفتومتر در طول موج  313نانومتر
تعیین شد ).)Broderick & Kang, 1980

شاخصهای فعل و انفعاالت تخمیر

تعیین شاخص  ،PFتودة میکروبی تولیدی و بازده سنتز

به منظور برآورد شاخصهای فعل و انفعاالت تخمیر،
آزمون گاز  45ساعته انجام گرفت و گاز تولیدی در
ساعتهای  59 ،13 ،55 ،39 ،35 ،33 ،5،3،9 ،5 ،3و
 45برای بالنک ،شاهد وتیمار قرائت شد .دادهها با
استفاده از مدل  (1979) Orskove & McDonalو به
شرح زیر پردازش شدند:
)(-ct
) p= a + b (1-e
()3
که  aگاز تولیدی از بخش سریع هضم (میلیلیتر)b ،
گاز تولیدی از بخش غیر قابل هضم در شکمبه
(میلیلیتر) c ،سرعت تولید گاز بخش غیر قابل هضم
( t ،)bزمان گرمخانهگذاری و  Pگاز تولیدی در زمان t
است .مقادیر هر یک از شاخصهای فعل و انفعاالت
تخمیر ( )a,b,cبا استفاده از برنامة  Excelو Fitcurve
 6.0برآورد شد.

تودة میکروبی

اندازهگیری فراسنجههای تخمیر

بعد از پایان گرمخانهگذاری ،با استفاده از سرنگهای
مدرج ،گاز تولیدی بطریهای ویتن اندازهگیری شد و بر
اساس گاز تولیدی بالنک تصحیح گردید .مقادیر گاز
متان تولیدی در هر بطری با استفاده از دستگاه گاز
کروماتوگرافی (دستگاه شیماتزو ژاپن) با ستون فشرده
( )Supelco, St. Louis, MO, USAو آشکارساز یونی

برای تعیین شاخص ( PFمعرف مقدار سنتز پروتئین
میکروبی) از روش  (2010) Makkarاستفاده شد.
شاخص  PFعبارت است از میلیگرم مادة آلی تجزیهشده
بخش بر میلیلیتر گاز تولیدی که مطابق با رابطة 5
محاسبه گردید (.)Vercoe et al., 2010
PF = c – (a–b)/ IVGP
()5
که در این معادله  ،cمادة آلی وزنشده در هر بطری
(میلیگرم) ،a ،مقدار مواد تجزیهنشده در هر بطری ( a
 b ،)mgمقدار خاکستر مواد تجزیهنشده در هر بطری ( b
 )mgو  IVGPگاز تولیدی است .مادة آلی تجزیهشده نیز
بر اساس رابطة  1محاسبه شد (.)Vercoe et al., 2010
)OMDe (mg) = c − (a – b
() 1
بعد از اندازهگیری حجم گاز تولیدی در طی  55ساعت
گرمخانهگذاری ،محتویات داخل بطری ویتن را به داخل
یک بشر انتقال داده و توسط محلول شویندة خنثی
( )Neutral Detergent Solution=NDSو حرارت به مدت
 3ساعت در دستگاه مجهز به مبرد شسته شد .سپس
محتویات داخل محلول شوینده با کاغذ صافی بدون
خاکستر تصفیه و باقیمانده توسط آون در دمای  333درجة
سانتیگراد به مدت  33ساعت خشک شد .آنگاه با کسر
وزن بوتة خالی از بوتة با محتویات بعد از آون ،مقدار مواد
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تجزیهنشده در هر بطری ( )a mgمحاسبه شد .سپس بوته
و محتویات آن به کوره منتقل شد و در دمای  443درجة
سانتیگراد مقدار خاکستر آن ( )b mgمحاسبه گردید .با
تفریق مقدار  bاز  ،aمادة آلی تجزیهنشده برحسب میلیگرم
محاسبه میشود (.)Vercoe et al., 2010
مقادیر تودة میکروبی تولیدی و بازده سنتز تودة
میکروبی نیز با استفاده از رابطة  5و به روش Makkar
) (2010محاسبه شد (.)Vercoe et al., 2010
]MM (mg)= [c- (a-b)]-[NGml×2.2
() 5
که در آن:
 ،MMمیلیگرم تودة میکروبی تولیدشده ،NG ،میلیلیتر
گاز خالص تولیدی و  ،2.2ضریب استوکیومتری است.
شمارش جمعیت پروتوزوآ

تکنیک اصلی شمارش پروتوزآ بر اساس روش شمارش
 (2003) Dehorityانجام گرفت .در این آزمایش با
استفاده از نرمافزار دینوکاپچر ()Dino Capture
نصبشده روی کامپیوتر و میکروسکوپ نوری ( Car
 )ZEISS Standard 20,Germanyو چامبر هموسیتومتر
( )Hemocytometer Countingسه زیر خانوادة
 Diplodiniinae ،Ophryscolecinae ،Entodiniinaeو
یک خانوادة  Isotrichdaeشناسایی و با استفاده از رابطة
 4شمارش شد .جمعیت پروتوزوآیی در  3مشاهده برای
هر تکرار از هر تیمار ( )n= 39شمارش رایانهای شد.
() 4
n
1

A mm 2  D mm  n 

N  SRF 

که در آن:
 NμSRFتعداد پروتوزوآ در هر میکرولیتر مایع شکمبهn ،
تعداد پروتوزوآی شمارششده در هر بخش از الم
هموسیتومتر در هر تکرار از شمارش Amm ،سطح مقطع
هر بخش از الم هموسیتومتر Dmm ،عمق هر بخش از الم
هموسیتومتر و  1/nمقدار رقت استفادهشده برای تهیة
محلول فرمالسالین است.
در این روش ،مایع شکمبة حاصل از محیط تخمیر با
رقت  3به  4با محلول فرمال سالین ( 333میلیلیترآب
مقطر 9/3 ،گرم نمک طعام و  333میلیلیتر محلول
فرمالین  13درصد) ترکیب و تا زمان شمارش در دمای
یخچال معمولی نگهداری شد.

تجزیه وتحلیل دادهها

دادههای حاصل از آزمون تولید گاز (گاز تولیدی ،متان،
اسیدهای چرب فرار ،نسبت اسید استیک به اسید
پروپیونیک ،غلظت ازت آمونیاکی PF ،و تجزیهپذیری
مادة آلی) و جمعیت زیرخانوادة پروتوزوآ با استفاده از
نرمافزار آماری  (2009) SPSS 1839برای سه تیمار
(شاهد ،سطوح  59/34و  47/13میلیگرم برگ
اکالیپتوس) و در قالب طرح کامالً تصادفی برای هر یک
از سه روش خشککردن بهصورت مجزا تجزیه شد.
دادههـا بر اساس مدل آماری  Yijk=μ+Ti+ εijkتجزیه
شدند که در آن Yij ،مقدار هر مشاهده μ ،میانگین کل،
 Tiاثر تیمار و  εijkمقدار باقیمانده بود .برای مقایسة
میانگین هر تیمار با تیمار شاهد از روش آزمون دانت و
مقایسة دو به دو تیمارها با یکدیگر از آزمون دانکن در
دو سطح  3/34و  3/33استفاده شد .نرمالبودن توزیع
دادههای شمارش پروتوزوآ به دلیل اینکه از نوع
شمارشی است ،ابتدا با استفاده از روش آمار ناپارامتریک
کولموگروف -اسمیرنوف ()Kolmogorov smirnov test
آزمون شدند.
نتایج و بحث
آزمون تولیدگاز ،متان تولیدی و پارامترهای تخمیر
شکمبه در شرایط برونتنی

نتایج تأثیر کاربرد برگ اکالیپتوس برودت -خشک ،آون-
خشک و هوا -خشک بر فراسنجههای تخمیر شکمبهای
و گاز متان تولیدی به ترتیب در جدولهای  3تا 1
نشان داده شده است.
در انکوباسیون  45ساعته افزودن هر سه نوع برگ
اکالیپتوس سبب کاهش خطی معنادار گاز تولیدی از
بخش دیر تخمیر ( )P<3/34شد .روند کاهش ،با افزایش
مقدار گیاه در محیط بیشتر شده و به نحوی است که
مقادیر  bرا میتوان در سه گروه تقسیمبندی کرد .حضور
گیاه افزودنی سرعت تولید گاز را در هر سه نوع برگ
گیاه اکالیپتوس کاهش داده و تنها برای برگهای
برودت -خشک معنادار نشده است .کاربرد دو سطح گلپر
& Nooriyan soroor
به روش برونتنی توسط
 (2014) Rouzbehanو پنج سطح اسانس اکالیپتوس
( )Mirzaei et al., 2014نیز نتایج مشابهی را نشان داده
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است .مشابه آن ،سه نوع روش خشککردن نیز در
مطالعة  (2005) Parissi et al.تأثیری بر شاخص گاز
تولیدی از بخش دیر تخمیر نداشته است.
افزودن برگ اکالیپتوس به محیط تخمیر تنها در نوع
برودت خشک توانسته است گاز کل تولیدی طی تخمیر
 45ساعته را در هر دو سطح  59/34و  47/13میلیگرم،
کاهش معناداری در مقایسه با تیمار شاهد دهد
( ،)P<3/34ولی دو نوع برگ دیگر تنها در مقدار 47/13
میلیگرم توانستهاند گاز  45ساعته را کاهش دهند .به
نظر میرسد در این تحقیق خشککردن به روش برودت
کمتر سبب آسیب به ترکیبات ثانویة گیاه اکالیپتوس
شده و بنابراین ،این ترکیبات توانستهاند حتی در سطح
کم ( 59/34میلیگرم) نیز سبب کاهش گاز تولیدی
شوند .کاهش معنادار گاز کل تولیدی  45ساعته در
مطالعة  (2014) Nooriyan Soroor & Rouzbehanبه
روش برونتنی در اثر مصرف دو سطح گیاه دارای اسانس
گلپر و پنج سطح اسانس اکالیپتوس در مطالعة Mirzaei
 (2014) et al.نیز مشاهده شده است .استفاده از اسانس
نعناع به روش برونتنی در بررسی Agrawal et al.
) (2009نشان داد که گاز تولیدی در سطوح  3/11و 3/3
میکرولیتر /میلیلیتر افزایش داشته و با افزایش غلظت
اسانس به  5/3میکرولیتر در هر میلیلیتر محیط کشت،
کاهش معناداری داشت .تأثیر مهارکنندگی اسانس بر
باکتریهای فیبروباکتر ساکسینوجنس و قارچهای
بیهوازی و همچنین مهار فعالیت آنزیمهای کربوکسی
متیل سلوالز و زایالناز را علت این کاهش دانستهاند.
استفاده از سه نوع روش خشککردن و آزمون گاز در
مطالعة  (2005) Parissi et al.نشان داده است که روش
برودت-خشک به دلیل اینکه کمتر سبب دناتورهشدن
ترکیبات میشود ،گاز بیشتری تولید کرده است.
استفاده از هر سه نوع گیاه اکالیپتوس در هر دو
سطح در مقایسه با تیمار شاهد توانسته است مقدار متان
تولیدی (میکرومول به ازاء هر کیلوگرم مادة آلی
تجزیهشده) را به طور معناداری کاهش دهد (.)P<3/34
روند کاهش نشان میدهد که با افزایش سطح گیاه در
محیط ،فرایند متانوژنسیس بیشتر مهار شده است.
میانگین مقدار گاز متان تولیدی در هر سه نوع گیاه
اکالیپتوس برودت ،آون و هوا -خشک در مقایسه با
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شاهد به ترتیب  ،53/3 ،33/7و  33/5درصد کاهش
نشان داد (جدولهای  3تا  .)1احتماالً وجود اسانس با
ترکیبات ثانویه عمدتاً  -9،3سینتول ( 73/5درصد) و
آلفا -پینن ( 3/5درصد) و تانن ( ;Torabi et al., 2011
 )Abravesh et al., 2007در برگ اکالیپتوس ،از طریق
خاصیت ضد میکروارگانیسمی خود ()Hess et al., 2003
سبب حذف آرکایا باکتریهای متانوژنز یا پروتوزوآ در
محیط شده است .کاهش گاز متان در اثر کاربرد اسانس
اکالیپتوس ( ،)Mirzaei et al., 2014اسانس نعناع
( ،)Agarwalet al., 2009گیاه حاوی اسانس
 Fenugreekو  (Goel et al., 2008) Sesbaniaو گیاه
غنی از تانن Hess et al., ( Calliandra calothyrsus
 )2004نیز مشابه نتایج این تحقیق مشاهده شده است.
این محققان وجود ترکیبات ثانویة اسانس ،ساپونین و
تانن را به دلیل خاصیت ضد میکروارگانیسمی و
پروتوزوآیی آنها ،علت کاهش متان دانستهاند .اینچنین
ارتباط مشابه خطی بین تولید گاز کل و متانوژنزیز ،در
مطالعات  (2006) Agrawal et al.در کاربرد عصارة گیاه
 Sapindus mukorossiو  (2009) Agrawal et al.نیز
مشاهده شده است.
بررسی  (1995) Newbold et al.نشان داده است که
در حدود  3تا  54درصد ارتباط همزیستی بین
آرکایاهای متانوژن و پروتوزوآی مژکدار وجود دارد و
پروتوزوآی مژکدار شکمبهای H2 ،مورد نیاز را به عنوان
سوبسترا جهت سنتز گاز متان برای متانوژنها فراهم
میکند ( .)Morgavi et al., 2010بنابراین به نظر
میرسد به سبب وجود ترکیبات فنلی سازندة اسانس
اکالیپتوس مانند  -9،3سینتول ( 73/5درصد) و آلفا-
پینن ( 3/5درصد) و تانن ( ;Torabi et al., 2011
 )Asghari & Mazaheri, 2010و اثر مهارکنندگی آنها
بر پروتوزوآی مژکدار و باکتریهای متانوژنیک ( Hess et
 )al., 2003یا کاهش باکتریهای سلولوالیتیک ( Wang
 ،)et al., 2000متان تولیدی کمتر شده است
(جدولهای  3تا .)1
غلظت نیتروژن آمونیاکی (میلیگرم/دسیلیتر) در هر
دو سطح از سه نوع برگ اکالیپتوس کاربردی در مقایسه
با تیمار شاهد کاهش نشان داده است (آون و هوا-
خشک  P<3/34و برودت -خشک  .)P<3/33مشاهدة
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نتایج کاهش غلظت نیتروژن آمونیاکی و افزایش پروتئین
میکروبی تولیدشده نشان میدهد رابطهای خطی بین
این دو شاخص وجود دارد و احتماالً نیتروژن در تولید
پروتئین میکروبی استفاده شده است .تولید آمونیاک در
شکمبه به دلیل فعالیت باکتریهای پروتئولیتیک و
باکتریهای تولیدکنندة آمونیاک باال (hyper-
)McIntosh et al., 2003( )HAP=ammoniaproducing
است .باکتریهای تولیدکنندة آمونیاک باال به تعداد
کمی در شکمبه حضور دارند (کمتر از  3/33جمعیت
باکتریایی) اما آنها فعالیت دآمیناسیون شدیدی دارند
( .)Russell et al., 1988تحقیقات (2004) Wallace
نشان داده است که استفاده از  333میلیگرم /روز از
اسانس گیاهی ،تا  77درصد جمعیت باکتریایی  HAPرا
کاهش داده است.
حضور ترکیبات ثانویة اکالیپتوس (اسانس) در محیط
تخمیر احتماالً یا از طریق کاهش فعالیت آنزیم اورهآز
( )Hussain & Cheeke, 1995یا از طریق کاهش
باکتریهای تولیدکنندة آمونیاک ( McIntosh et al.,
 )2003و تانن این گیاه از طریق باندشدن با پروتئین و
تشکیل کمپلکس پروتئین -تانن ( Beauchemin et al.,
 )2005سبب کاهش نیتروژن آمونیاکی شده است .البته
پروتوزوآ نیز به سبب فعالیت پروتئولیتیکی خود ،در
تولید نیتروژن آمونیاکی نقش دارد ( Benchaar et al.,
 .)2008این دسته از میکروارگانیسمهای شکمبه به وجود
اسانس و ترکیبات سازندة آن حساس بوده و از طریق
تغییر ساختار غشای سلولی پروتوزوآ ،سبب تخریب و
مرگ پروتوزوآ میشوند ( Hess et al., 2003; Benchaar
 .)& Greathead, 2011نتایج مشابهی نیز مبنی بر
کمشدن نیتروژن آمونیاکی در اثر وجود گیاه حاوی
اسانس نعناع در دوز زیاد (،)Agarwal et al., 2009
اسانس گیاهی در جیرة گوساله ( McIntosh et al.,
 )2003و اسانس گیاه اکالیپتوس ( Mirzaei et al.,
 )2014در پنج سطح ،بر نیتروژن آمونیاکی و افزایش
پروتئین میکروبی گزارش شده است.
ترکیبات مؤثرة اکالیپتوس در هر سه نوع گیاه
نتوانسته است در مقدار مادة آلی تجزیهشدة برونتنی در
بین تیمارها تغییر معناداری ایجاد کند .به نظر میرسد
ترکیبات مؤثرة اکالیپتوس توانایی تغییر جمعیت

میکروبی و فعالیت آنزیمهای مؤثر بر قابلیت هضم مادة
آلی را ندارد .نتایج مشابهی نیز در اثر استفاده از گیاه
گلپر ( )Nooriyan soroor & Rouzbehan, 2014در دو
سطح مشابه این بررسی مشاهده شده است .بر خالف
نتایج این تحقیق (2006) Patra et al. ،تأثیر مهارکنندگی
عصارههای گیاهی  E.officinalis ،T.chebulaو A.indica
را بر قابلیت گوارش مادة آلی ،ناشی از اثر ترکیبات
مؤثرة این گیاهان بر فعالیت باکتریایی و آنزیمی
دانستهاند.
شاخص  PFیا مادة آلی تجزیهشده به ازاء گاز تولیدی
تنها در سطح  47/13میلیگرم از هر سه نوع برگ
اکالیپتوس افزایش دارد (آون -خشک  ،P<3/34برودت و
هوا -خشک  .)P<3/33رابطة خطی و منفی بین شاخص
 PFو گاز متان وجود دارد (.)Vercoe et al., 2010
مقایسة نتایج و بررسی رابطة گاز متان با شاخص  PFدر
این بررسی نیز نشان میدهد که با کاهش گاز متان و
کاهش نیتروژن آمونیاکی ،شاخص  PFبیشتر شده است؛
به نحوی که تیمارهایی که بیشترین کاهش گاز متان را
داشته است ( 47/13میلیگرم) بیشترین مقدار  PFرا
دارند .شاخص  PFدر این مطالعه در دامنة عددی قابل
قبول  5/75-5/34بود ( )Blümmel et al., 1997که به
طور تقریبی نشاندهندة بازده آدنوزین تریفسفات
( )YATPاز  33تا  15است ( .)Vercoe et al., 2010بازده
 15میلیگرم  YATPمؤید حداکثر بازده میکروبی است
( .)Blümmel et al., 1997این موضوع بر این داللت
دارد که حضور ترکیبات مؤثرة اکالیپتوس سبب تأمین
 ATPکافی از طریق کاهش متان و هدرروی انرژی
( ،)Morgavi et al., 2010کاهش هدرروی نیتروژن از
طریق مهار تولید نیتروژن آمونیاکی و احتماالً
همزمانسازی انرژی و منبع نیتروژن ( Bach et al.,
 )2005برای رشد میکروبی شده است .نتایج مشابهی نیز
توسط  (2014) Mirzaei et al.در استفاده از اسانس
اکالیپتوس (2008) Goel et al. ،و & Nooriyan Soroor
 (2014) Rouzbehanدر استفاده از گیاه حاوی اسانس
گلپر مشاهده شده است .بنابراین مطابق با نظر Blümmel
 (1997) et al.افزایش شاخص  PFدر این بررسی
نشاندهندة بهبود بازده تخمیر و تولید پروتئین میکروبی
است.
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جدول  .3اثر برگ برودت-خشک گیاه اکالیپتوس بر فراسنجههای تخمیر برآوردشده در آزمون تولید گاز
فراسنجههای تخمیر

سطح گیاه افزودنی (میلیگرم)
47/13
59/34
شاهد

سطح معناداری
خطی درجه دو

SEM

مقادیر فعل و انفعاالت تخمیر
b
c

گاز تولیدی ( 45ساعت)
گاز تولیدی ( 55ساعت)
گاز متان ( 533میلیگرم مادة خشک /میکرومول)
گاز متان (میلیگرم مادة آلی تجزیهشده /میکرومول)
نیتروژن آمونیاکی (میلیگرم در دسیلیتر)
( PFمیلیگرم مادة آلی تجزیهشده /میلیلیتر گاز تولیدی)
تجزیهپذیری آزمایشگاهی مادة آلی (میلیگرم)
تودة میکروبی (میلیگرم)
بازده سنتز میکروبی (درصد)
اسیدهای چرب کل ( 533میلیگرم مادة خشک /میلی مول)
اسیدهای چرب فرار ( 333مول /مول)
اسید استیک
اسید پروپیونیک
اسید بوتیریک
نسبت اسید استیک به اسید پروپیونیک ))C3:C2

49/3a
3/3337
33/4a
43/4a
439/1a
543/7a
57/3a
1/55b
377/1
31/7c
13/3c

43/4b
3/3933
33/3b
17/7b
515/7b
195/4ab
53/34b
1/5b
379/3
73/3b
54/5b

51/7c
3/3959
43/1c
11/5b
193/7b
153/3b
39/5b
4 /5a
377/3
333/4a
33/4a

**

3/53
3/3337
3/34
3/59
33/35
35/43
3/95
3/37
3/17
1/43
5/33

ns

ns

**
**

**
**

43/1a

54/9b

51/7b

3/33

**

ns

49/3
55/1
33/3
5/3

47/3
55/5
39/7
5/1

47/7
55/3
39/5
5/5

3/53
3/11
3/57
3/351

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

**
**
*
*
**
**

ns
ns
ns
ns

**
**

حروف غیر مشابه در هر سطر نشاندهندة تفاوت معنادار بین تیمارهاست ( ،SEM .)p<3/33 ،p<3/34خطای معیار میانگینها ،b .پتانسیل تولید گاز
(میلیلیتر به ازاء  533میلیگرم مادة خشک) و ،cنرخ تخمیر بخش .b /h

جدول  .5اثر برگ آون-خشک گیاه اکالیپتوس بر فراسنجههای تخمیر در آزمون تولید گاز
فراسنجههای تخمیر

سطح گیاه افزودنی (میلیگرم)
47/13
59/34
شاهد

SEM

سطح معناداری
درجه دو
خطی

مقادیر فعل و انفعاالت تخمیر
b
c

گاز تولیدی ( 45ساعت)
گاز تولیدی ( 55ساعت)
گاز متان ( 533میلیگرم مادة خشک /میکرومول)
گاز متان (میلیگرم مادة آلی تجزیهشده /میکرومول)
نیتروژن آمونیاکی (میلیگرم در دسیلیتر)
( PFمیلیگرم مادة آلی تجزیهشده /میلیلیتر گاز تولیدی)
تجزیهپذیری آزمایشگاهی مادة آلی (میلیگرم)
تودة میکروبی (میلیگرم)
بازده سنتز میکروبی (درصد)
اسیدهای چرب کل ( 533میلیگرم مادة خشک/میلیمول)
اسیدهای چرب فرار ( 333مول /مول)
اسید استیک
اسید پروپیونیک
اسید بوتیریک
نسبت اسید استیک به اسید پروپیونیک ))C3:C2

49/3a
3/3337a
33/4a
43/4a
439/1a
543/7a
57/3a
1/55a
377/1
31/7b
13/3b

45/3b
3/3791b
35/3a
53/3a
555/3b
173/1b
51/3b
1/35a
379/3
73/3ab
13/4ab

51/5c
3/3734b
44/5b
17/1b
173/5b
113/5b
53/5b
5/15b
377/3
93/5a
59/1a

**

5/55
3/3313
3/95
5/53
5/73
33/31
3/53
3/399
3/393
5/53
5/59

ns

ns

**
**
**
**
*
*

ns

ns

ns

ns

*
*

ns
ns

43/1

43/5

57/3

5/71

ns

ns

49/3
55/1b
33/3
5/3 a

47/3
54/5a
37/9
5/5b

43/9
55/7a
33/3
5/1ab

3/49
3/43
3/59
3/37

ns

ns

*

ns

ns

ns

*

ns

ns

ns
ns
ns
ns

حروف غیر مشابه در هر سطر نشاندهندة تفاوت معنادار بین تیمارهاست ( ،SEM .)p<3/33 ،p<3/34خطای معیار میانگینها ،b .پتانسیل تولید گاز از
بخش نامحلول (میلیلیتر به ازاء  533میلیگرم مادة خشک) ،c ،نرخ تخمیر بخش .b /h
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جدول  .1اثر برگ هوا -خشک گیاه اکالیپتوس بر فراسنجههای تخمیر برآوردشده در آزمون تولید گاز
فراسنجههای تخمیر

سطح گیاه افزودنی (میلیگرم)
شاهد

59/34

47/13

a

b

c

سطح معناداری
SEM

خطی

درجه دو

مقادیر فعل وانفعاالت تخمیر

گاز تولیدی ( 45ساعت)

49/3
3/3337a
33/4a

45/3
3/3953a
33/3a

55/1
3/3753b
49/4b

5/34
3/3357
3/53

**
**
**

گاز تولیدی ( 55ساعت)
گاز متان ( 533میلیگرم مادة خشک /میکرومول)
گاز متان (میلیگرم مادة آلی تجزیهشده /میکرومول)
نیتروژن آمونیاکی (لیتر /میلیگرم)
( PFمیلیگرم مادة آلی تجزیهشده /میلیلیتر گاز تولیدی)
تجزیهپذیری آزمایشگاهی مادة آلی (میلیگرم)
تودة میکروبی (میلیگرم)
بازده سنتز میکروبی (درصد)

43/4a
439/1a
543/7a
57/3a
1/55b
377/1
31/7b
13/3b

17/3c
439/5a
533/5a
53/9b
1/54b
379/3
33/9b
15/9b

53/7b
173/5b
151/5b
39/3b
5/11a
373/5
93/3a
53/9a

**

**
*

*
*
**

ns

اسیدهای چرب کل ( 533میلیگرم مادة خشک /میلیمول)
اسیدهای چرب فرار ( 333مول /مول)
اسید استیک
اسید پروپیونیک
اسید بوتیریک
نسبت اسید استیک به اسید پروپیونیک ))C3:C2

b
c

ns
ns
ns

5/37
53/15
51/41
3/31
3/33
3/55
5/44
5/34

ns

ns

**
**

**
**

43/1a

55/4b

45/3ab

5/53

ns

*

49/3
55/1
33/3
5/3

47/3
51/7
39/1
5/5

47/4
55/4
39/3
5/1

3/53
3/55
3/13
3/33

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

**

حروف غیرمشابه در هر سطر نشاندهندة تفاوت معنادار بین تیمارهاست ( ،SEM .)p<3/33 ،p<3/34خطای معیار میانگینها ،b .پتانسیل تولید گاز (میلیلیتر
به ازاء  533میلیگرم مادة خشک) ،c ،نرخ تخمیر بخش .b /h

حضور برگ اکالیپتوس در هر دو سطح در محیط
تخمیر برای هر دو نوع برودت -خشک و هوا -خشک،
اسیدهای چرب فرار کل را در مقایسه با تیمار شاهد
کاهش داده است ( .)P<3/33هر دو سطح از اکالیپتوس
آون -خشک بر غلظت اسیدهای چرب کل تأثیری
نداشته است .از آنجاکه کاهش واکنشهای متانوژنزیز
احتماالً به تجمع گاز هیدروژن در محیط تخمیر منجر
میشود ،تجمع گاز هیدروژن سبب توقف اکسیداسیون
مجدد  NADHو به دنبال آن باعث کمشدن تولید
اسیدهای چرب فرار شده است ( .)Joblin, 1999بنابراین
در این تحقیق ترکیبات مؤثرة اکالیپتوس سبب
جهتگیری واکنشهای محیط به سمت افزایش پروتئین
میکروبی و کاهش اسیدهای چرب فرار کل شده است.
کاهش اسیدهای چرب فرار در مطالعة Agarwal et al.
) (2009با استفاده از اسانس نعناع Garc´ıa-
 (2008) Gonz´alezet al.با استفاده از دو گیاه Rheum
 officinaleو  Frangula alnusو در مطالعة Patra et al.

) (2006در اثر کاربرد عصارة دو گیاه  T.chebulaو
 A.indicaنیزگزارش شده است.
نتایج جدولهای  3تا  1نشان میدهد که در مقایسه
با تیمار شاهد ،تنها در گیاه اکالیپتوس آون -خشک مقدار
اسید پروپیونیک افزایش یافته است ( .)P<3/34بنابراین
نسبت اسید استیک به اسید پروپیونیک در این گیاه در هر
دو سطحگیاه کاهش ( )P<3/34نشان میدهد .در این گیاه،
با توجه به رابطة تولید متان با اسید پروپیونیک ،مشخص
میشود که هرچه واکنشهای متانوژنزیز کمتر گردد ،تولید
اسید پروپیونیک بیشتر میشود ( .)Janssen, 2010غذا و
افزودنیهایی که سبب تولید  H2کمتر به ازاء هر مول غذای
تخمیری میشود ،باعث تولید متان کمتر و پروپیونات
بیشتر میشود ( .)Janssen, 2010همراهبودن کاهش متان و
جمعیت پروتوزوآ با کمترشدن غلظت اسید استیک در
مطالعة  (2003) Hess et al.و  (2006) Patra et al.مشاهده
شده است .عصارة گل گاو زبان ،بر غلظت اسید بوتیریک در
هر چهار تیمار آزمایشی تأثیری نداشته است.
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رسیده است ( .)Benchaar et al., 2008از آنجایی که
ترکیب اصلی مؤثرة برگ اکالیپتوس اسانس است ،احتماالً
این ترکیبات از طریق ایجاد پیوند با استرول غشای سلولی
پروتوزوآ سبب تغییر نفوذپذیری سلول شده و در نهایت به
تجزیة سلولی پروتوزوآ انجامیده است ( Newbold et al.,
.)1995; Benchaar et al., 2008

شمارش پروتوزوآ

جمعیت پروتوزوآیی کل در اثر افزودن برگ اکالیپتوس در
هر سه نوع روش خشککردن و در هر دو سطح مصرفی
( 59/34و  47/13میلیگرم) کاهش داشته است ()P<3/33
(جدول  .)5خاصیت ضدمیکروبی اسانسهای گیاهی علیه
دامنة وسیعی از میکروارگانیسمها از جمله پروتوزوآ به اثبات

جدول  .5اثر سه نوع برگ گیاه اکالیپتوس بر جمعیت پروتوزوآی مژکدار ( )×105/mlدر انکوباسیون  55ساعت سیستم بَچ
پروتوزوآ

سطوح گیاه افزودنی (میلیگرم)
( 3شاهد)

زیرخانواده

59/34

سطح معناداری
47/13

برگ برودت -خشک

اِنتودینینه
اُفریواسکلوسینه
دیپلو دینینه
ایزوتریچیدا (خانواده)
پروتوزوآی کل

a

3/49
3/43a
3/43a
3/74a
5/53a

انتودینینه
اُفریواسکلوسینه
دیپلو دینینه
ایزوتریچیدا (خانواده)
پروتوزوآی کل

3/49a
3/43a
3/43a
3/74a
5/53a

انتودینینه
اُفریواسکلوسینه
دیپلو دینینه
ایزوتریچیدا (خانواده)
پروتوزوآی کل

3/49a
3/43a
3/43a
3/74a
5/53a

b

3/33
3/43a
3/43a
3/44b
3/39b

b

3/33

**

-

ns

3/44a
3/43b
3/11b

ns

*
**

برگ آون -خشک
3/93b
3/43a
3/49b
3/31b

3/99b
3/43a
3/44a
3/43b
3/43b

**
ns
ns

*
**

برگ هوا -خشک
3/91b
3/43a
3/44a
3/43b
3/39b

b

3/99
3/43a
3/43a
3/49b
3/19b

**
ns
ns

*
**

حروف غیر مشابه در هر سطر نشاندهندة تفاوت معنادار بین تیمارهاست ( :SEM .)p<3/33 ،p<3/34خطای معیار میانگینها.

نتایج مشابهی نیز توسط  (2009) Agarwal et al.و
 (2008) Goel et al.گزارش شده است .گرچه برخالف
نتایج تحقیق حاضر ،استفاده از ترکیبی از چند اسانس
گیاهی در مطالعة  (2004) Newbold et al.و McIntosh et
 (2003) al.تأثیر کاهشی بر جمعیت پروتوزوآ نداشته است.
در یک مقالة مروری توسط Morgavi et al.
) (2010گزارش شده است که چون همة انواع پروتوزوآ
در تولید متان نقش یکسانی ندارند ،بنابراین بررسی
رابطة پروتوزوآ و تولید متان ،بر اساس هر یک از انواع
پروتوزوآ به تفکیک زیرخانواده یا جنس و گونه نتایج
دقیقتر و مطمئنتری ارائه میکند .بنابراین ،در این
بررسی اثر برگ اکالیپتوس بر جمعیت چهار زیرخانواده و

یک خانوادة پروتوزوآ مطالعه شد .نتایج نشان میدهد که
ترکیبات مؤثرة برگ اکالیپتوس (عمدتاً  -9،3سینتول
( 73/5درصد) و آلفا-پینن ( 3/5درصد)) بر جمعیت
زیرخانوادة انتودینینه ( )P>3/33و ایزوتریچیدا ()P>3/34
تأثیر کاهشی معنادار داشته است و بر سایر زیرخانوادههای
مورد مطالعه (افریواسکلوسینه ودیپلودینینه) تأثیری
نداشته است .به نظر میرسد ترکیبات حلقوی اسانس
برگ اکالیپتوس توانسته است از طریق دخالت در انتقال
الکترون ،تغییر غلظت یون ،فسفوریالسیون و دیگر
واکنشها ی وابسته به آنزیم سبب دفوناسیون جمعیت
پروتوزوآیی گردد ( .)Benchaar et al., 2008همچنین
در مطالعة گیاه اکالیپتوس  (2010) Sallam et al.نشان
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 به نظر میرسد این دو گروه بیشترین،برگ اکالیپتوس
Morgavi  در مطالعة مروری.رابطه را با کاهش متان دارند
.) نیز چنین رابطهای بیان شده است2010( et al.
نتیجهگیریکلی

 باعث کاهش،برگ گیاه اکالیپتوس در شرایط برونتنی
گاز متان و نیتروژن آمونیاکی تولیدی همراه با بهبود
 مقایسه سه نوع روش خشککردن. گردیدPF شاخص
 توانایی بهبود تخمیر،نشان داد که هر سه نوع روش
 اما، خشک مؤثرتر بود-شکمبه دارند؛ البته روش آون
، خشک آسانتر و کمهزینهتر است-چون روش هوا
 از آنجاییکه شرایط این آزمایش.توصیه میگردد
 بهتر است تأثیر، برای تأیید نتایج،برونتنی بوده است
.برگ و اسانس این گیاه روی دام زنده نیز بررسی شود
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.دادند که این گیاه دارای تأثیرات ضد پروتوزوآیی است
) در بزMirzaei et al., 2014( تأثیر اسانس اکالیپتوس
Nooriyan Soroor & ( به روش برونتنی و گیاه گلپر
) نیز مشخص شده است که ترکیباتRouzbehan, 2014
مؤثرة آنها تأثیر مهارکنندگی قوی بر پروتوزوآی مژکدار
 در بررسی.بهویژه زیرخانوادة انتودینینه داشته است
 مؤید،حاضر نیز کاهش جمعیت پروتوزوآ و کاهش متان
.اثر ضد پروتوزوآیی ترکیبات مؤثرة اکالیپتوس است
گزارشهای بسیاری در خصوص تأثیر کاهشی ترکیبات
مؤثرة گیاهی متنوع بر جمعیت پروتوزوآیی و به دنبال
Hu et al., 2005;Patra et ( آن کاهش متان وجود دارد
.)al., 2006; Pen, 2007; Goel et al., 2008
با توجه به کاهش شدید جمعیت خانوادة ایزوتریچیدا و
زیرخانوادة انتودینینه و همچنین کاهش گاز متان در حضور
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