
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


1394خردادماه7و 6دانشگاه بیرجند، هاي نوین در علوم دامی.پژوهشهمایش 

٩٦١

داالقشکمبه گوسفندانينعناع و پونه بر عملکرد و تعداد پروتوزوآاهانیاسانس گریتاث
فریور2 فرزاد قنبري2، فریبا رضا راه¬چمنی2،  محمدي1* روناك

دانشگاه گنبدکاووس،یعیو منابع طبيدانشکده کشاورز،یارشد گروه علوم دامیکارشناسيدانشجو-1
دانشگاه گنبدکاووس،یعیو منابع طبيدانشکده کشاورز،یگروه علوم دامیعلمئتیو عضو هاریاستاد-2

r_mohammadi22@yahoo.com پاسخگوي¬سندهیآدرس پست الکترونیک نو*

چکیده
صورت گرفت. داالقگوسفندانو عملکردي شکمبهتعداد پروتوزوآاین آزمایش به منظور تعیین اثرات گیاهان نعناع و پونه بر 

گرم اسانس میلی110گرم اسانس نعناع و جیره حاويمیلی110از: جیره شاهد (بدون روغن اسانسی)، جیره حاويبودندتیمارها عبارت
-دامشد.روزه انجام 28دوره 3راس گوسفند بالغ انجام شد. آزمایش در 9این طرح در قالب طرح چرخشی و با استفاده از پونه بودند. 

).<05/0P(هاي اسانسی تاثیري بر وزن و تعداد پروتوزواي شکمبه گوسفندان داالق نداشتند روغنصورت جداگانه تغذیه شدند. هبها
ق، گوسفندان داالپونهنعناع، اسانسی،روغن :هاي کلیديواژه

مقدمه
مصرفوجوداینبا). 1988دیمیر،ونولوان(اندبودهمؤثربسیارشکمبهدرپروتئینوانرژياتالفکاهشدرهابیوتیکآنتی

شوند. همچنین منتقل میمانده و به انسان ت. چرا که در محصوالت دامی باقیاسبودهبرانگیزبحثحیواناتدرهابیوتیکآنتی
به این دلیل مصرف آنها را ممنوع کرده است.2006سازند. بر همین اساس اتحادیه اروپا از ژانویه هاي باکتریایی را مقاوم میگونه

ها باديها و آنتیپروبیوتیکهاي اسانسی گیاهی، ها از جمله مخمرها، اسیدهاي آلی، روغناند تا دیگر افزودنیمند شدههدانشمندان عالق
).1388منظور تعدیل تخمیر در شکمبه، مورد ارزیابی قرار دهند (قورچی و همکاران،هبرا 

هاي اسانسی اثرات مفید زیادي برروي روغنباشند. هاي اسانسی میاز جمله ترکیباتی که اخیراً مورد توجه قرار گرفته اند، روغن
هایی که گسترش هاي التهابی و بیماريعروقی، برخی از انواع تومورها، واکنش- هاي قلبیوي بیماريکه بررطوريسالمتی دارند. به

باشند (هاردبورن و ویلیامز، هاي آزاد غیرقابل کنترل شده و بسیار خطرناك است، داراي تأثیرات مثبتی میها از طریق رادیکالآن
هاي آزاد، جلوگیري ها در جداسازي رادیکالها به توانایی آن). این ویژگی2003؛ تروالس و همکاران، 2003؛ ردي و همکاران، 2000

نتایج مطالعات ).1388ها بستگی دارد (قورچی و همکاران،ی آنزیمتاکسیدانهاي غشاء و تحریک فعالیت آنتیاز پراکسید شدن چربی
بهبود تغییر تخمیر شکمبه وا داراي پتانسیل الزم برايهو اجزاء تشکیل دهنده آنهاي اسانسیروغنکه انددادهنشان تنی برون

).2010، اسکیدمور(استفاده از انرژي در نشخوارکنندگان هستند

این گیاه داراي فعالیت آنتی اکسیدانتی و که به سهولت در بسیاري از مناطق ایران یافت می شوند. استنعناع از جمله گیاهانی 
هاي اسانسی حاصل از آنها بر جمعیت و تخمیر و روغن، پونه در خصوص تاثیر گیاه نعناع)1390،( افشارباشد ضد باکتریایی می

هاي اسانسی گیاه نعناع و پونه بر منظور بررسی تاثیر روغنمیکروبی شکمبه گوسفند اطالعات محدودي وجود دارد. این پژوهش به
اي انجام خواهد شد.جمعیت میکروبی و تخمیر شکمبه

روش هامواد و
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جیره پایه شد. روزه انجام 28دوره 3راس گوسفند بالغ انجام شد. آزمایش در 9طرح در قالب طرح چرخشی و با استفاده از این
در هر دوره، هاي اسانسی بر روي بخش کنسانتره جیره، اسپري شدند. درصد کنسانتره تنظیم شد. روغن40درصد علوفه و 60حاوي 

به ازاي هر میلی گرم روغن اسانسی نعناع110یا شاهد)، حاوي1هاي فاقد روغن اسانسی نعناع و پونه (تیمارجیرهروزانه یکی از 
روز براي 21) دریافت کردند. در هر دوره، 3(تیماربه ازاي هر گوسفند میلی گرم  روغن اسانسی پونه110و حاوي )2تیمار(گوسفند 

- و نمونههگیري شدنمونه درنظر گرفته شد. روز پایانی هر دوره آزمایشی، وزن گوسفندان اندازهآوري روز براي جمع7عادت پذیري و 

دهی صبح) ساعت بعد از خوراك8و4در سه نوبت (قبل از خوراك دهی صبح، و که به روش لوله مري گرفته شد،هاي مایع شکمبه
پروتوزوآ با استفاده از الم .نددام دانشگاه گنبدکاووس، انتقال یافتآوري و براي شمارش تعداد پروتوزوآها به آزمایشگاه تغذیهجمع

.)1981،يو لماماتوی(اوگنئوبار شمرده شد 

نتایج و بحث
). آندو و P<05/0هاي نعناع و پونه بر تعداد پروتوزواي مایع شکمبه تاثیري نداشتند (اسانس) نشان داد که 1نتایج (جدول 

گرم در روز روغن اسانسی فلفل به گاوهاي نر اخته هولشتاین باعث کاهش کل 200کردند که اضافه کردن ) گزارش 2003همکاران (
هاي نر اخته تغذیه شده با ) هیچ تغییري را در تعداد پروتوزوآي مایع شکمبه گوساله2004پروتوزوآي شکمبه شد. محمد و همکاران (

کشی ) مشاهده کردند که فعالیت باکتري2003ردند. مک اینتوش و همکاران (گرم در کیلوگرم یک نوع روغن اسانسی مشاهده نک20
ها آن.میزان یک گرم در روز تغییري نکردهاي اسانسی بهدار شکمبه در گاوهاي شیري تغذیه شده با مخلوط روغنپروتوزوآي مژك

) 2007ي اسانسی تغییري نکرد. نیوبولد و بنچار (هاهمچنین مشاهده کردند که فعالیت باکتریولیتیکی پروتوزوآ در اثر اعمال روغن
گرم در روز از مخلوط میلی750و 110ترتیب اي در گوسفندان و گاوهاي تغذیه شده با بهگزارش کردند که تعداد پروتوزوآي شکمبه

100عصاره بادیان حاوي گرم در روز2) مشاهده کردند که اضافه کردن 2006هاي اسانسی تغییري نکرد. کاردوزو و همکاران (روغن
110) مشاهده کردند که مصرف 2004ها و انتودینومورفیدها شد. نیوبولد و همکاران (گرم در کیلوگرم آنتنول باعث کاهش هولوتریش

) 2006هاي اسانسی تأثیري روي جمعیت پروتوزوآي مایع شکمبه گوسفند نداشت. بنچار و همکاران (گرم در روز مخلوط روغنمیلی
اي جمعیت میکروبی، تولید و ترکیب شیر در گاوهاي تغذیه شده هاي اسانسی را روي هضم، تخمیر شکمبهیک پژوهش اثرات روغندر 

هاي اسانسی تأثیري روي ذرت یا سیلوي یونجه مورد بررسی قرار دادند. آنها مشاهده کردند که استفاده از مخلوط روغنالژبا سی
توجهی جمعیت طور قابلگرم نعناي خشک شده به200) نشان دادند که تغذیه 2006و همکاران (جمعیت پروتوزوآ نگذاشت. باسکت 

) نشان دادند که عصاره استخراجی از گیاه رزماري بیشترین اثر 2006درصد). فالمینی و همکاران (50دهد (پروتوزوآیی را کاهش می
) گزارش کردند که روغن اسانس اکالیپتوس، با محدود کردن 1389(نژاد و همکارانرا روي فعالیت پروتوزوآیی داشته است. تقوي

هاي شکمبه از تولید گاز جلوگیري می کند.فعالبت میکروارگانیسم

) 2008). چاوز و همکاران (P<05/0هاي نعناع و پونه بر وزن گوسفندان تاثیري نداشتند () نشان داد که اسانس2نتایج (جدول 
داري در افزایش وزن گرم در کیلوگرم ماده خشک جیره) تاثیر معنیمیلی200سیر (روغن اسانسینیز گزارش کردند که استفاده از 

250شده، تحت تاثیر متولد هاي تازه مصرف ماده خشک گوسالهدر یک پژوهش دیگر، مشاهده شد که هاي پرواري نداشت. روزانه بره
) گزارش کرددند که 2011). کلون هاسن و همکاران (2008(چاوز و همکاران، افزایش یافتگرم در کیلوگرم روغن اسانسی سیر، میلی

شت. بازیار و دام دي الیل دي سولفید، بر روي گوسفندان تاثیر معنی داري بر  روي مصرف خوراك نرگ2گرم روغن اسانسی سیر و 5
دار مصرف هاي پرواري، باعث افزایش معنیگرم پودرسیر در روز در جیره بره15ند که اضافه کردن ) گزارش کرد1391همکاران (

هاي داالق نر شد.خوراك در بره
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لیتر)تعداد/میلی(شکمبهتعداد پروتوزوآي مایعاثر تیمارهاي نعناع و پونه بر -1جدول 

)کیلوگرم(اثر تیمارهاي نعناع و پونه بر وزن گوسفندان-2جدول 
دهی (قبل از خوراكوزنتیمار

صبح)
-ساعت پس از خوراك4(وزن

دهی صبح)
ساعت پس از 8(وزن

دهی صبح)خوراك
a867/29a300/34a967/36شاهد
a767/33a633/39a367/41نعناع
a233//33a100/39a967/40پونه

248/57514/58901/5انحراف معیار میانگین
P- Value8537/07783/08470/0
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Effect of spearmint and pennyroyal essential oils on performance and rumen protozoa
number of Dallagh sheep

Mohammadi, R., Rahchamani, R, Ghanbari, F., Farivar, F.,

Animal Science Department, Gonbad Kavous University, I.R. Iran
Abstract

This experiment was conducted in order to determine the effects of spearmint and pennyroyal
on rumen protozoa number and performance of Dallagh sheep. Treatments were: diet without
essential oils (control), diet with 110 mg essential oil of spearmint and diet with 110 mg essential
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oil of pennyroyal. The experiment was performed according to change over design using 9 mature
sheep. It was done in 3 periods of 28 days. Animals were fed separately. The results showed that
essential oils of spearmint and pennyroyal had no effect on weight and rumen protozoa number of
Dallagh sheep (P>0.05).

Key words: essential oil, spearmint, pennyroyal, Dallagh sheep
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