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 خالصه

، راندمان تولید بیوماس فاکتور کاز مطالعه حاضر بررسی تاثیر اسانس سیاهدانه بر پارتیشنین هدف

به   in vitro شیآزما کیمنظور،  نبدی. بودبرون تنی در شرایط میکروبی و غلظت اسیدهای چرب فرار 

گاز و در قالب  دیتولبا استفاده از آزمون  شیآزما نیفاکتور انجام گرفت. ا کنیشنیپارت یرگیجهت اندازه 

گرم در هر  1و  76/0، 33/0صفر،  ریدر مقاد اهدانهی)سطوح اسانس س ماریشامل چهار ت یادفطرح کاماًل تص

ساعت  22ها پس از فاکتور نمونه کنیشنیپارت یریگاندازه ی. برادیشکمبه( و سه تکرار اجرا گرد عیما تریل

 00با قطر منافذ  یتوسط صاف هاالیداخل و اتیتومح ،با بزاق مصنوعی و لیکور شکمبه ونیانکوباس

بر  ماندهیچند بار با آب مقطر شستشو و مواد باق یصاف یو مواد رو الیصاف و سپس درون و کرومتریم

در آون خشک شد.  گرادیدرجه سانت 70 یساعت در دما 24 یو در ط یبه دقت جمع آور یصاف یرو

به طوری که داشته  یداریمعن ریها تاثنمونه تورفاک کنیشنیبر پارت اهدانهیاسانس سنتایج نشان داد 

مقدار  نیشترینمود. ب جادیفاکتور را ا ینکشنیپارت نیشتریب تریدر ل گرمیلیم 33/0آن در سطح  استفاده از

 یتفاوت معن یکه دارا دیحاصل گرد تریبر ل گرمیلیم 76/0با استفاده از سطح واقعاً هضم شده  یماده آل

و  pHداری بر . سطوح مختلف اسانس سیاهدانه تاثیر معنیبود مارهایت ریبت به شاهد و سانس یدار

اسیدهای چرب فرار محیط کشت نداشت. درنهایت اسانس سیاهدانه در صورت کاربرد در مقادیر حداقل و 

ماده  و  ورفاکت ینکشنیپارت بر پارامترهایمتوسط مورد استفاده در این بررسی، اثرات مثبت معنی داری را 

 ایجاد نموده است.واقعًا هضم شده  یآل

 

 گاز دی: سیاهدانه، اسانس، پارتیشنینگ فاکتور،  آزمون تولکلیدی کلمات

 

 

 مقدمه  .1

 

 و آبی منابع کمبود علت به و است شده واقع خشک نیمه و خشک منطقه در جغرافیایی لحاظ از ایران کشورمان

 مراتع داشتن و کمی لحاظ از علوفه تولید اخیر، هایسال در زیرزمینی هایآب ذخیره کاهش همچنین و نزوالت آسمانی

های اخیر توجه دانشمندان به استفاده از مواد طبیعی و بدون عوارض در سال باشد.نمی کافی هاچرای دام جهت غنی،
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لب شده است. برخی از این مواد باشند جها که دارای ترکیبات فعال و مؤثر میی آنجانبی مانند گیاهان دارویی یا عصاره

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

. ]7و3[اند های شکمبه داشته و برخی دیگر بی تاثیر بودهاستفاده کرد. بسیاری از گیاهان دارویی اثرات مفیدی بر فراسنجه

نجام یافته، امکان استفاده از گیاهان دارویی برای تغییر و کنترل متابولیسم برخی از مواد در شکمبه بر اساس مطالعات ا

های ثابت شده است. ترکیبات موجود در این گیاهان از لحاظ متابولیکی فعال بوده و اثر بازدارندگی بر فعالیت متانوژن

 .]7[شکمبه دارند 

ای، علفی، یکساله، گلدار، متعلق به خانواده آالله لپهو(گیاهی است دNigella sativa) سیاهدانه

(Ranunculaceae )]1 ،2 ،0[نیجال  .[7] ی چین دار هستندمتر( با پوستهمیلی 1-0های سیاهدانه کوچک)؛ دانه

است  و روغنیای معطر سیاه دانه، دانه های سیاه آن دارداشاره به دانه برگرفته از کلمه التین نیجر به معنی سیاه است که

تاثیر اسانس سیاهدانه بر . هدف از بررسی حاضر مطالعه [3] باشدتر میکه از نظر ظاهری شبیه کنجد اما کمی کوچک

تا با تعمیم  بودبرون تنی در شرایط ، راندمان تولید بیوماس میکروبی و غلظت اسیدهای چرب فرار فاکتور کپارتیشنین

 . تعیین گرددسب مورد استفاده نتایج به نمونه های حیوانی، سطح منا

 

 

 هامواد و روش .2

 

 های سیاهدانه توسط آسیاب خرد شدند سپس اسانس آن با استفاده از دستگاه کلونجر استخراج گردید.ابتدا دانه

گرم در  1و  76/0، 33/0آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی شامل چهار تیمار )سطوح اسانس سیاهدانه در مقادیر صفر، 

 6/0تغذیه شده با جیره غذایی حاوی مایع شکمبه از سه راس گوسفند فیستوال دار  لیتر( و سه تکرار انجام پذیرفت.هر 

و  گرم پروتئین در هر کیلوگرم ماده خشک جمع آوری شد 170کیلوگرم مواد متراکم حاوی  6/0کیلوگرم یونجه خشک و 

 00درصد علوفه و  00محتوی  گرم از جیرهمیلی 200د. مقدار با استفاده از پارچه تنظیف کتانی چهار الیه صاف گردی

 30ها ای )سه تکرار( قرار گرفت. به هریک از ویالمیلی لیتری شیشه 120هایدرصد کنسانتره، توزین و در داخل ویال

هوازی در یای با نسبت دو به یک اضافه و پس از ایجاد شرایط بمیلی لیتر محلول حاوی بزاق مصنوعی و لیکور شکمبه

ساعت  22و 12، 4، 7، 2، 2های درجه سانتی گراد انکوبه شدند. حجم گاز تولیدی در زمان 33داخل انکوباتور در دمای 

 اندازه گیری شد. 

 22گیری شد. بدین ترتیب که، پس از اندازه  [10] ها بر اساس روش بلومل و بلوردیکپارتیشنینک فاکتور نمونه

میلی لیتر از  0میکرومتر صاف و سپس مقدار  00ها توسط صافی با قطر منافذ یات داخل ویالساعت انکوباسیون، محتو

نرمال جهت اندازه گیری نیتروژن  2/0میلی لیتر اسیدکلریدریک  0ای حاوی های شیشهمایع صاف شده به داخل ویال

مانده بر روی صافی به دقت و و مواد باقیآمونیاکی اضافه گردید. درون ویال و مواد روی صافی چند بار با آب مقطر شستش

مانده به منظور تعیین گراد در آون خشک شد. سپس مواد باقیدرجه سانتی 70ساعت در دمای  24جمع آوری و در طی 

 دند. ه قرار گرفته و پس از آن توزین شگراد در کوردرجه سانتی 000ساعت در دمای  0ماده آلی به مدت 

 با استفاده از فرمول زیر محاسبه گردید: [10]میکروبی بر اساس روش بلومل و همکاران راندمان تولید بیوماس 
EMBS= (MBS/TDOM) ×100 

 که در اینجا:

EMBSراندمان تولید بیوماس میکروبی : 

MBSتولید بیوماس میکروبی بر حسب میلی گرم : 

TDOM باشند.: ماده آلی واقعًا هضم شده بر حسب میلی گرم در گرم ماده خشک می 

 تولید بیوماس میکروبی نیز با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد. 
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MBP= [TDOM− (gas at t1/2 ×SF)] 
 که در اینجا

:MBP تولید بیوماس میکروبی 

SF شود.در نظر گرفته می 32/2ای و برای مواد کنسانتره 2/2: یک فاکتور ثابت که برای مواد خشبی 

در  ارخام استیل و نیز نیتروژن آمونیاکی با روش تقطیر اندازه گیری شدند.کل اسیدهای چرب فرار به روش م

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

 استفاده گردید. درصد( 00/0در سطح (ها مقایسه میانگین برای

 
 

 نتایج و بحث .3

 

فاکتور، تولید بیوماس میکروبی، ماده آلی واقعًا هضم شده و  کثر سطوح مختلف اسانس سیاهدانه بر پارتیشنینا

میلی گرم در  33/0افزودن اسانس سیاهدانه در مقدار نشان داده شده است.  1در جدول   ،راندمان تولید بیوماس میکروبی

همچنین ماده آلی واقعا هضم   (>00/0Pه تیمار شاهد افزایش داد )داری پارتیشنینک فاکتور را نسبت بلیتر به طور معنی

اثرات استفاده از ( بیشتر از سایر تیمارها بود. >00/0Pاسانس سیاهدانه به طور معنی داری) 76/0شده در تیمار حاوی 

وش آزمایشگاهی نشان کنندگان بوسیله رعنوان افزودنی برای تغییر تخمیر سیالژ یونجه در نشخواره اسانس گیاه آویشن ب

 دارچین، اسانس از استفادهدر آزمایشی  .[8]کاهش داد  شاهدداد که اسانس آویشن میزان گاز تولیدی را نسبت به تیمار 

 سیر اسانس از استفاده در بررسی دیگری نشان داده شد که [15]داد  کاهش را انکوباسیون ساعت 22 در تولیدی گاز میزان

تولید گاز در شرایط   با افزایش مقدار اسانس گیاهی میزان باعث کاهش مقدار تولید گاز گردید و انکوباسیون ساعت 16 در

ماده آلی واقعًا هضم شده نیز با تغییرات معنی دار اندکی بین تیمارها مواجه گشته است.  .]11[آزمایشگاهی کاهش یافت 

نگرفت.  کاهش غلظت نیتروژن آمونیاکی تولیدی در قرار  تحت تاثیر سطوح مختلف اسانس محیط کشتنیتروژن آمونیاکی 

در  [14]. کاستیلیجیوس و همکاران[9] های شکمبه استزدایی میکروارگانیسمدهنده کاهش فعالیت آمیننشکمبه نشا

درصد  20گزارشی بیان کردند که افزودن ایوجینول به مایع شکمبه تهیه شده از گاوهای گوشتی تغذیه شده با جیره حاوی 

مشاهده  [15]درصد کنسانتره، غلظت نیتروژن آمونیاکی تولیدی در شکمبه را کاهش داد. فریسر و همکاران  70لوفه و ع

سازی شده شکمبه گرم اسانس دارچین در هر لیتر سیستم محیط کشت پیوسته شبیهمیلی 000کردند که با افزودن 

گرم اسانس میلی 200گزارش کردند افزودن روزانه سطح  ]2[ غلظت نیتروژن آمونیاکی را کاهش داد. طالتپه و همکاران

 .های تغذیه شده با جیره پایه جو و ذرت باعث کاهش نیتروژن آمونیاکی شکمبه گردیدمرزه به جیره بزغاله
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پارتیشنینگ فاکتور، تولید بیوماس میکروبی، ماده آلی واقعاً هضم شده و راندمان تولید بیوماس میکروبی، در تیمارهای  -1جدول

 حاوی سطوح مختلف اسانس سیاهدانه

 )مقدار اسانس سیاهدانه  تیمارها

 برحسب میلی گرم درلیتر(

1/2t 

 لیتر()میلی

TDOM 

 گرم()میلی

MBS 

 گرم(میلی(

EMBS 

 رصد()د

PF 

(گرم/میلیلیتر)میلی  

33/0 b23/1 d145/2 c92/74 c63/5 a4/75 

76/0 a34/65 a147/86 d69/19 d46/73 c4/44 

1 b23/1 b146/91 b94/47 b64/2 d4/41 

0 c17/32 c146/5 a107/23 a73/1 b4/62 

SEM 5/43 0/21 0/26 0/6 2/14 

p-value <0/01 <0/01 <0/01 <0/01 <0/01 

PF :پا( رتیشنینگ فاکتورTDOM/gas at t1/2)  ،TDOM ،ماده آلی واقعًا هضم شده :EMBSراندمان تولید بیوماس میکروبی : 

t 1/2 : 0/693/k گاز تولیدی در زمان(½) 

گرم در میلی 76/0. به نحوی که تنها تیمار مشاهده گردیدکل اسیدهای چرب فرار، اختالف اندکی بین تیمارها در 

 0/1 افزودن که کرد مشاهده [13] کاستلیجوس .گردیدسبب کاهش در کل اسیدهای چرب فرار  اهدانه، سی لیتر اسانس

 ،فرار چرب اسیدهای از یک هر نسبت در تأثیر بدون را فرار چرب اسیدهای کل غلظت گیاهی، اسانس  لیتر در گرممیلی

 فرار اسیدهای چرب کل غلظت بر آنها اصلی اجزای و خالص گیاهی هایاسانس اثرات که است شده داده داد. نشان افزایش

نیز به طور معنی داری تحت تاثیر تیمارها  pH ]12[همکاران و است. بایسکوویت جیره در آنها استفاده میزان به وابسته

و همکاران گزاش کردند که استفاده از ترکیبات اسانس شامل تیمول، گایاکول و لیمونن، هیچ  سیمیتزیس قرار نگرفت.

 [17]شتندمایع شکمبه ندا pH تأثیری بر
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 pH: اثرات سطوح مختلف اسانس بر اسیدهای چرب فرار، نیتروژن آمونیاکی و 2جدول؟

 )مقدار اسانس سیاهدانه بر تیمارها

 حسب میلی گرم درلیتر(

 pH نیتروژن آمونیاکی اسیدهای چرب فرار

0/33 ab9/3 a209/33 a7/06 

0/67 b7/3 a209/35 ab966/ 

1 a9/6 a209/33 b6/93 

0 ab9/3 a210 ab6/98 

SEM 0/6 0/57 0/02 

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

 

 

 گیرینتیجه .4

 

 ینکگرم در لیتر بیشترین پارتیشنمیلی 33/0نتایج بررسی فوق نشان داد که کاربرد اسانس سیاهدانه در سطح 

نیتروژن بیشترین مقدار ماده آلی واقعاً هضم شده را سبب شد.  میلی گرم در لیتر 76/0و سطح فاکتور را ایجاد نمود 

سطوح اسانس مورد استفاده اختالف معنی داری در  . به طور معنی داری تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت pHو آمونیاکی 

 .  میزان اسیدهای چرب فرار بین تیمارها ایجاد نکرد

 
 

 منابع .5

 

 دارویی گیاه دانه کیفی خصوصیات بر نیتروژن کود مختلف مقادیر و خشکی تنش اثر زیابیار ،1332 تیغی، جهان. ح و. م. حیدری .1

 720-726 صفحه ،2 شماره  ،11 جلد ایران، زراعی پژوهشهای نشریه سیاهدانه،

 میزان  و ساسان درصد دانه، عملکرد اجزای و عملکرد بر نیتروژن کود مقادیر و خشکی تنش تأثیر ،1331 تیغی، جهان. ح و. م. حیدری .2

-20 صفحه اول، شماره پنجم، جلد زراعی، علوم در محیطی های تنش مجله ،.(Nigella sativa L)سیاهدانه دارویی گیاه تیموکینون

33 

، تاثیر استفاده از سطوح مختلف کنجاله سیاه دانه بر عملکرد و کیفیت گوشت بلدرچین ژاپنی، 1332. م و ط. موسی پور، ساالر معینی .3

 16-22، صفحه 1، شماره 7جلد ، هشهای علوم دامی ایراننشریه پژو

. غربی آذربایجان بومی های¬بزغاله در عملکرد و شکمبه تخمیر بر مرزه اسانس اثرات(1331)ی،.جو¬علی و پ. ا،فرهومند.طالتپه .2

 .22-70ارومیه،صفحات دانشگاه کشاورزی دانشکده پایاننامه

 Nigella)سیاهدانه گیاه بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی خصوصیات بر خشکی تنش اثر ،1333 نصیبی،. ف و بخش فرح. ح ،.ر. کبیری .0

sativa L).، 700-703 صفحه ،2 شماره ،30 جلد ایران، معطر و دارویی گیاهان تحقفیقات پژوهشی علمی ماهنامه دو 

 ، پایان نامه کارشناسی ارشد1343آزمایشگاهی؛  روش به شکمبه پارامترهای بر دارویی گیاهان اثر بررسینعمتی شیرزی، ف.  .7

7. Al-Jassir, M. S. (1992). Chemical composition and microflora of black cumin (Nigella sativa L.) seeds growing 
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ABSTRACT 
The aim of present study was assessment the effects of different levels of black cumin essential oil 

on partitioning factor, efficiency microbial biomass synthesis via in vitro method. Therefore 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. For calculating of partitioning factor parameters 24 hours after 

incubation, vials were emptied and diluted by 50 µm pore textile then liquid fraction separated to 

further analyses such as ammonia nitrogen measurement. Bulk residue left to 60°C oven for 48 

hours and then weighted. Essential oil of black cumin significantly affected partitioning factor. 

Black cumin essential oil at the level of 0.33 mg/liter rumen fluid, caused the highest partitining 

factor. Nitrogen ammonia and volatile fatty acids were not affected by black cumin essential oil 

levels used  in this study. Furthermore black cumin essential oil had significant effect on truly 

digested organic matter and in level of 0.67 mg/liter rumen fluid had the most percentage of this 

parameter. The amount of pH was not significantly affected by black cumin essential oil levels.  
.    

Keywords:  black cumin, essential oil, partitioning factor, gas production 
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