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هخالص  

قابل هضم  یگاز، ماده آل دیتول تیبر قابل اهدانهیسطوح مختلف اسانس س یابیحاضر، ارز مطالعههدف از 

گاز  دیشامل آزمون تول in vitro شیمنظور،  آزما نیبود. بد یشگاهیآزما طیدر شرا سمیقابل متابول یو انرژ

)سطوح اسانس  ماریر تشامل چها یگاز در قالب طرح کامالً تصادف دیانجام گرفت. آزمون تول مرحله 3در

شکمبه از سه راس  عی( و سه تکرار اجرا شد. ماتریگرم در هر ل 1و  76/0، 33/0صفر،  ریدر مقاد اهدانهیس

 171 یمواد متراکم حاو لوگرمیک 6/0خشک و  ونجهی لوگرمیک 6/0 یحاو ییغذا رهیشده با ج هیگوسفند تغذ

 12، 8، 7، 4، 2 هایدر زمان یدی. حجم گاز تولدیگرد یماده خشک جمع آور لوگرمیدر هر ک نیگرم پروتئ

  یخط ریبا استفاده از برنامه غ  ییها  با مدل نماشد. سپس داده یریگساعت اندازه 67و  48، 37، 24،

(NLIN)  ینرم افزار آمار  SAS  ونیساعت انکوباس 24پس از  یدیحجم گاز تول یو از رو دیبرازش گرد 

 سطوح مختلف اسانسنتایج آزمون تولید گاز نشان داد بدست آمد.  سمیقابل متابول یقابل هضم و انرژ یماده آل

 نیشتریب کهداشت. به طوریاز مقدار ماده مشخص  یدیگاز تول زانیم( بر >01/0Pداری )اثر معنی، سیاهدانه

 تلف اسانسبود. سطوح مخ تریدر ل گرمیلیم 33/0و  0، 76/0، 1 یمارهایمربوط به ت بیگاز به ترت دیتول

نهایتاً مشخص گردید که  .داشت سمیقابل متابول یقابل هضم و انرژ یبر ماده آل یداریمعن اثر سیاهدانه،

اسانس سیاهدانه در مقادیر باالی استفاده شده در این بررسی، سبب افزایش تولیدگاز گردیده و نیز ماده آلی 

 است.قابل هضم و انرژی قابل متابولیسم را نیز افزایش داده 

 

 گاز دیآزمون تول  سم،یقابل متابول ی: سیاهدانه، اسانس، انرژکلیدی کلمات
 

 
 

 مقدمه.1

 

پرورش دام در کشور عمدتاً وابسته به علوفه است و به دلیل کمبود کمی و کیفی علوفه، پژوهشگران به دنبال 

جب کاهش متان تولیدی شود هم از لحاظ هایی که موهایی هستند که بازده خوراك را بهبود بخشند. استفاده از روشروش
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توسط  اتمسفر در موجود متان کل از درصد پانزده حدود [4]ای دارد ای و هم از لحاظ زیست محیطی اهمیت ویژهتغذیه

 بهبود به هایی کهروش از استفاده است بنابراین موثر زمین یکره دمای افزایش در و شودمی تولید نشخوارکنندگان

 مواد (GEخام) انرژی رفت . هدر [6]است  برخوردار ایویژه اهمیت از شود منجر انرژی اتالف یا کاهش و دام عملکرد

 متان، صورت به جیره خام روی انرژی هدر از برآوردها. باشدمی شکمبه در متان تولید منفی اثرات از آروغ طریق از غذایی

دانشمندان به سمت استفاده از مواد طبیعی و بدون عوارض های اخیر توجه در سال. [7]باشد می درصد 12 تا 2 بین

باشند جلب شده است. برخی از این مواد ها که دارای ترکیبات فعال و مؤثر میی آنجانبی مانند گیاهان دارویی یا عصاره

آن  های داخلتوان جهت کنترل و دستکاری محیط داخل شکمبه و فعالیت باکتریسمی هستند و از برخی دیگر می

 .] 2[استفاده کرد 

ای، علفی، یک است دولپه ( گیاهیRanunculaceaeاز خانواده آالله ) Nigella sativaسیاهدانه با نام علمی 

نیجال برگرفته از کلمه التین نیجر به ]3و  2، 1[روید ساله و بومی غرب آسیا که بیشتر در نواحی اروپا، آسیا و ایران می

است که از نظر ظاهری شبیه کنجد  ای معطر و روغنیسیاه دانه، دانه های سیاه آن داردبه دانهاشاره  معنی سیاه است که

. هدف بررسی حاضر، [5]میلیمتر( است  2-1) دار و عموما با سایز کوچکدانه زاویه باشد. اینتر میاما کمی کوچک

تا بتوان تاثیر آن را بر تولید گازهای گلخانه ای  ارزیابی اسانس سیاهدانه در قابلیت تولید گاز از مقدار ماده مشخص است

 مورد بررسی قرار داد.
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 ها با استفاده از دستگاه کلونجر استخراج گردید.های سیاهدانه توسط آسیاب خرد و سپس اسانس آندر ابتدا دانه

 تصادفی شامل چهار تیمار )سطوح اسانس در قالب طرح کامالً [11]آزمون تولید گاز بر اساس روش منک و استینگاس 

مایع شکمبه از سه راس گوسفند  گرم در هر لیتر( و سه تکرار انجام پذیرفت. 1و  76/0، 33/0سیاهدانه در مقادیر صفر، 

گرم  171کیلوگرم مواد متراکم حاوی  6/0کیلوگرم یونجه خشک و  6/0تغذیه شده با جیره غذایی حاوی فیستوال دار 

و با استفاده از پارچه تنظیف کتانی چهار الیه صاف گردید. پس از  در هر کیلوگرم ماده خشک جمع آوری شدپروتئین 

گراد قرار گرفت. پس از درجه سانتی 36ماری انتقال به آزمایشگاه و پس از وارد نمودن گاز دی اکسید کربن در حمام بن

درجه سانتی گراد نگهداری شد. قبل از افزودن  36و در دمای هوازی در آن ایجاد گردید تهیه بزاق مصنوعی، شرایط بی

حجم بزاق مصنوعی مخلوط  2با  1مایع شکمبه به مخلوط فوق، محلول احیاء کننده اضافه، سپس مایع شکمبه به نسبت 

محتوی  رهمیلی گرم از جی 200ها تزریق شد.  مقدار گردید و پس از آن اسانس سیاهدانه در مقادیر مذکور به درون ویال

ای )سه تکرار( قرار گرفت. حجم گاز میلی لیتری شیشه 120هایکنسانتره، توزین و در داخل ویال %10علوفه و  10%

ساعت با استفاده از دستگاه مبدل فشارسنج و توسط سرنگ  67و  48، 37، 24، 12، 8، 7، 4، 2های تولیدی در زمان

های بالنک )فاقد نمونه( لص گاز با کم کردن میانگین گاز تولیدی در ویالگیری شد. حجم خاای متصل به آن اندازهشیشه

با  [10]ها  با مدل نمایی مکدونالد ران انجام شد. سپس داده 3های دارای نمونه بدست آمد. آزمایش تولید گاز در از ویال

عادله پیشنهادی منک و استینگاس برازش گردید و براساس م SAS( نرم افزار آماری NLINاستفاده از برنامه غیر خطی )

 ساعت انکوباسیون ماده آلی قابل هضم و انرژی قابل متابولیسم بدست آمد.  24از روی حجم گاز تولیدی پس از  [11]

 مدل آماری آزمایش به صورت ذیل بود

Yiíj = μ + δi + δi ́ + Tj + εii 
اثر اشتباه آزمایشی  iiεاثر تیمار و  jTاثر ستون،  iδ́ اثر ردیف، iδمیانگین کل جمعیت،  μهر مشاهده،  j́iiYآن ،  در

 بود.
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و مورد آنالیز آماری قرار گرفتند   SAS (2001)های بدست آمده با استفاده از نرم افزار آماری در نهایت داده

 .درصد( به کار برده شد 01/0در سطح (ها مقایسه میانگین آزمون دانکن برای
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های تولید گاز)گاز تولیدی، ثابت نرخ تولید گاز و فاز تاخیر( در طوح مختلف اسانس سیاهدانه بر فراسنجهاثرات س

نشان داده شده است. سطوح مختلف اسانس، تغییر معنی داری در میزان گاز تولیدی از مقدار ماده مشخص ایجاد  1جدول 

گرم در لیتر اسانس سیاهدانه بود. در میلی 0/33و  0، 0/67 ،1نمود و بیشترین تولید گاز به ترتیب مربوط به تیمارهای 

در بررسی دیگری نشان  [9]داد  کاهش را انکوباسیون ساعت 24 در تولیدی گاز میزان دارچین، اسانس از استفادهآزمایشی 

فزایش مقدار اسانس با ا انکوباسیون باعث کاهش مقدار تولید گاز گردید و ساعت 16 در سیر اسانس از استفاده داده شد که

داری بین تیمارها ثابت نرخ تولید گاز تفاوت معنی [8]تولید گاز در شرایط آزمایشگاهی کاهش یافت   گیاهی میزان

گرم میلی 76/0و  0/33نداشت. فاز تاخیر نیز به میزان کمی تحت تاثیر سطوح اسانس قرار گرفت. به نحوی که تیمارهای 

گرم در لیتر اسانس، با یکدیگر و نیز میلی 1و   0وت معنی داری نداشتند و دو تیمار دیگر یعنی در لیتر نسبت به هم تفا

 تیمار های اول و دوم تفاوت معنی داری داشتند.  

 : اثرات سطوح مختلف اسانس سیاهدانه بر فراسنجه های تولید گاز1جدول                                    

تیمار )مقدار 

اهدانه بر  اسانس سی

حسب میلی گرم 

 درلیتر(

 گرم  2/0گاز تولیدی از 

 لیتر(ماده خشک)میلی

 ثابت نرخ تولید گاز

 لیتر در ساعت()میلی

 فاز تاخیر

 )ساعت(

33/0 d41/47 a041/0 a2/34 

76/0 b13/46 a0/039 a2/35 

1 a31/11 a0/04 c1/96 

0 c63/46 a0/04 b2/02 

SEM 0/26 0/00042 0/01 

P-value <0/01 <0/01 <0/01 

 

ارایه گردیده  2اثرات سطوح مختلف اسانس سیاهدانه بر ماده آلی قابل هضم و انرژی قابل متابولیسم در جدول 

دهد سطوح اسانس سیاهدانه اثر معنی داری  در فراسنجه های مذکور ایجاد نموده است. تیمارهای است. نتایج نشان می

نس سیاهدانه، تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشتند و بیشترین درصد قابلیت هضم ماده گرم در لیتر اسامیلی 1و  76/0
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گرم میلی 33/0و  0( با تیمارهای >01/0Pآلی و انرژی قابل متابولیسم مربوط به این تیمارها بود که تفاوت معنی داری )

 در لیتر داشتند. 

 

 

    بر ماده آلی قابل هضم و انرژی قابل متابولیسم : اثرات سطوح مختلف اسانس سیاهدانه2جدول           
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ج بررسی فوق نشان داد که سطوح مختلف اسانس سیاهدانه، تغییر معنی داری درمیزان گاز تولیدی از مقدار نتای

ماده مشخص و نیز ثابت نرخ تولید گاز ایجاد نمود و انرژی قابل متابولیسم و قابلیت هضم ماده آلی را به طور معنی داری 

 تحت تاثیر قرار داد. 
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 )درصد(

انرژی قابل متابولیسم)مگاژول بر 
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33/

0 

40/2c 5/93c 

76/

0 

42/8a 6/36a 

1 42/8a 6/36a 

0 41/1b 6/08b 

SE

M 

0/02 0/003 

P-

value 

<0/01 <0/01 
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ABSTRACT 
The aim of present study was assessment the effects of different levels of black cumin essential oil 

on gas production parameters, digestible organic matter and metabolizabe energy by gas 

production method. To reach of this goal, a gas production experiment by Menke and Steingass 

method was conducted in a completely randomized design with four treatments (levels of black 

cumin essential oil by 0.33, 0.67, 1and 0 mg per 1 liter rumen fluid) and three replicates. Rumen 

fluid provided from 3 fistulated sheep that were fed 0.7 Kg forage and 0.7 kg concentrate 

containing 165 g/kg DM protein. Produced gas was recorded at 2, 4, 6, 8, 12, 24, 36, 48 and 96 

hours of incubation. Then recorded gas amounts were fitted by McDonald`s model in SAS NLIN 

procedure. Amounts of metabolizabe energy and digestible organic matter were calculated after 24 

hours post incubation by using the equation. Levels of black cumin essential oil had significant 

effect (P<0.05) on gas production and also gas production constant rate. Maximum gas production 

was on 1, 0.67, 0 and 0.33 mg/liter treatments respectively. Digestible organic matter and 

metabolizabe energy significantly affected by different levels of black cumin essential oil.  Black 

cumin essential oil at the highest  levels in this study increased gas production, metabolizable 

energy and organic matter digestibility. 

 

Keywords:  black cumin, essential oil, metabolizable energy, gas production 
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