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چکیده
داالق صـورت گوسـفندشـکمبهمـایعآمونیاکینیتروژنغلظتوpHاین آزمایش به منظور تعیین اثرات گیاهان نعناع و پونه بر 

گـرم میلـی110جیـره حـاويگرم اسانس نعناع و میلی110جیره حاوي)، یاسانسروغن شاهد (بدون جیره گرفت. تیمارها عبارتند از: 
روزه انجـام 28دوره 3آزمایش در راس گوسفند بالغ انجام شد. 9این طرح در قالب طرح چرخشی و با استفاده از بودند. اسانس پونه

مـایعآمونیـاکینیتـروژنغلظـتوpHگوسفندان بصورت جداگانه تغذیه شدند. نتایج نشان داد که اسانس هاي نعناع و پونه بر شد.
).<05/0Pداري نداشتند (داالق تاثیر معنینژادگوسفندشکمبه

، گوسفند داالقپونه،نعناع،یاسانسروغنکلیدي: هايواژه

مقدمه
). با این وجـود 1988اند (وان نول و دیمیر، ها در کاهش اتالف انرژي و پروتئین در شکمبه بسیار مؤثر بودهبیوتیکآنتی

مانـده و بـه انسـان منتقـل کـه در محصـوالت دامـی باقیها در حیوانات بحث برانگیز بوده اسـت. چـرا بیوتیکمصرف آنتی
مصـرف آنهـا را 2006سازند. بر همـین اسـاس اتحادیـه اروپـا از ژانویـه هاي باکتریایی را مقاوم میشوند. همچنین گونهمی

هـاي لی، روغنها از جمله مخمرها، اسیدهاي آاند تا دیگر افزودنیمند شدههبه این دلیل دانشمندان عالق.ممنوع کرده است
تخمیـر در شـکمبه، مـورد ارزیـابی قـرار دهنـد (قـورچی و بهبـودمنظورها را بـهباديها و آنتیاسانسی گیاهی، پروبیوتیک

).1388همکاران،

هـاي اسانسـی اثـرات مفیـد روغنباشـند. هاي اسانسی مـیاز جمله ترکیباتی که اخیراً مورد توجه قرار گرفته اند، روغن
هـاي التهـابی و عروقی، برخـی از انـواع تومورهـا، واکنش-هاي قلبیکه برروي بیماريطوريسالمتی دارند. بهزیادي برروي 

هاي آزاد غیرقابل کنترل شده و بسیار خطرناك است، داراي تأثیرات مثبتی ها از طریق رادیکالهایی که گسترش آنبیماري
هاي آزاد، جلوگیري از پراکسـید ها در جداسازي رادیکالبه توانایی آنها ). این ویژگی2003باشند (تروالس و همکاران، می

نتـایج مطالعـات ).1388ها بستگی دارد (قورچی و همکـاران،ی آنزیمتاکسیدانهاي غشاء و تحریک فعالیت آنتیشدن چربی
تغییر تخمیر شـکمبه وم برايها داراي پتانسیل الزو اجزاء تشکیل دهنده آنهاي اسانسیروغنکه انددادهنشان تنی برون

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

ایـن گیـاه داراي فعالیـت آنتـی که به سهولت در بسیاري از مناطق ایران یافت می شـوند. استنعناع از جمله گیاهانی 
هاي اسانسی حاصل از آنها بـر و روغن، پونه گیاه نعناعدر خصوص تاثیر )1390،افشار(باشد اکسیدانتی و ضد باکتریایی می
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منظور بررسی تاثیر روغن اسانسی جمعیت و تخمیر میکروبی شکمبه گوسفند اطالعات محدودي وجود دارد. این پژوهش به
اي انجام خواهد شد.گیاه نعناع و پونه بر جمعیت میکروبی و تخمیر شکمبه

مواد و روش ها
شـد.روزه انجام 28دوره 3راس گوسفند بالغ انجام شد. آزمایش در 9این طرح در قالب طرح چرخشی و با استفاده از 

هـاي اسانسـی بـر روي بخـش کنسـانتره جیـره، درصد کنسانتره تنظیم شد. روغـن40فه و درصد علو60جیره پایه حاوي 
یـا 1هاي فاقد روغن اسانسی نعنـاع و پونـه (تیمـارروزانه یکی از جیره،هااز برهراسی3در هر دوره، هر گروهاسپري شدند.
) را دریافـت 3(تیمارمیلی گرم  روغن اسانسی پونه110)، حاوي 2(تیمارمیلی گرم روغن اسانسی نعناع110شاهد)، حاوي

وري نمونـه درنظـر گرفتـه آروز براي جمـع7روز براي عادت پذیري و 21. در هر دوره، )1388(قورچی و همکاران،کردند
ساعت بعد 8و 4دهی صبح، و شکمبه در سه نوبت (قبل از خوراكهاي مایعشده است. روز پایانی هر دوره آزمایشی، نمونه

گیري شد متر اندازهpHبا استفاده از pHآوري مایع شکمبه، بالفاصله پس از جمعآوري شدند. دهی صبح) جمعاز خوراك
. بـدین )1980هیپوکلریت تعیـین گردیـد (برودریـک و کانـگ، -ها با استفاده از روش فنلآمونیاکی نمونهو میزان نیتروژن 

نانومتر جهت قرائت جذب نوري استفاده شد.630منظور از دستگاه اسپکتوفتومتر در طول موج 

نتایج و بحث
). P<05/0(مایع شکمبه تاثیري نداشتند هاي نعناع و پونه بر نیتروژن آمونیاکی) نشان داد که اسانس1نتایج (جدول

کاهشباعث ، گرم)میلی400و 200، 100استفاده از اسانس گیاه رزماري (کهکردند ) گزارش 1393صحرایی بلوردي (
-روغن) گزارش کردند مخلوط1393خاطري و همکاران (شد.تیمار شاهدنسبت به آمونیاکی مایع شکمبه غلظت نیتروژن

ازپسساعت2درمایع شکمبهآمونیاکینیتروژنغلظتتاثیري بر)دارچینومیخکآویشن،(اسانسهاي اسانسی
255سطحدردارچینموجود درسینامالدهیدافزودنکهکردند) گزارش2011نداشت. چاوز و همکاران (خوراكمصرف
کیلودرگرممیلی255و155سطوحولیشدخوناياورهنیتروژنغلظتکاهشموجبخشکمادهدرکیلوگرمگرممیلی
1655و255،825هايغلظتکهکردند) گزارش2010نداشتند. یانگ و همکاران (این صفت تأثیريخشکمادهگرم

شد خوناياورهنیتروژنغلظتدرافزایشموجب،درصد18حدودتلیسههرازايبهروزدرسینامالدهیدگرممیلی
)05/0>Pدوهریاپروتئینینیازهايدرکاهشیاآمونیاکینیتروژنايشکمبهجذبافزایشنتیجهراافزایشاینها)، آن

گوسالهرأسهرازايبهروزگرم در5(دارچینآویشن واسانسکردند. در یک پژوهش مشاهده شد که افزودنگزارشآنها
هايآزمایشنتایجاساس). بر2013نداشت (وکیلی، داريمعنیتأثیرهاگوسالخوناياورهنیتروژنغلظتبر)پروارنر

خوراكازپسساعت2رانیتروژن آمونیاکیغلظتوکاهشرابزرگپپتیدهايمقدارکه کارواکرولشدهگزارشتنیبرون
گاوهايبهروزدرگرم500کوهیپونهبرگتغذیهبا)2011همکاران(و). تکیپ1393داد (اوالدشنبه، افزایشدهی

اسانسدرکارواکرولوجودبهامرایندلیل.یافتافزایششکمبهدرآمونیاکینیتروژنغلظتکهکردندپرتولید، مشاهده
،اسانس نعناعلیتردرمیکروگرم750و500)مشاهده کردند که2011وهمکاران (نژادداده شد. تقوينسبتکوهیپونه

دادند.افزایشراآمونیاکینیتروژنغلظت
) که با نتایج P<05/0مایع شکمبه تاثیري نداشتند (pHهاي نعناع و پونه بر ) نشان داد که اسانس2نتایج (جدول

1000، 800، 600(سطوح لیموترشمختلف اسانسسطوح) موافق بود. در یک پژوهش، 1388(قورچی و همکاران
دهی صبح، مایع شکمبه در ساعات قبل و بعد از خوراكpHمقداربردر روز)گرمیلیم300(و موننسیندر روز)گرمیلیم

). بازیار و همکاران 1391بیشترین سطح لیموترش باعث کاهش نیتروژن آمونیاکی گردید (شاهی، همچنین.تاثیر گذاشت
که با افزایش در حالیشکمبه نداشتpHداري بر روي سیر، تاثیر معنی) مشاهده کردند که سطوح مختلف پودر1391(
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) گزارش کردند 2008شکمبه به صورت عددي افزایش پیداکرد. واناپات و همکاران (pHسطح استفاده از پودر سیر، میزان 
) 2008(شکمبه نداشت. چاوز و همکاران pHها تاثیري بر گرم در روز پودر سیر در شکمبه گاومیش120که استفاده 

pHداري بر کیلوگرم روغن اسانسی کارواکول در خوراك بر پایه ذرت و جو تاثیر معنیگرم در میلی200کهگزارش کردند 
هاي در حال گرم در کیلوگرم جیره سینامالدئید در برهمیلی400نداشت، همچنین در یک پژوهش، استفاده از بره شکمبه 

گرم در روز 3استفاده از که با ند ) گزارش کرد2010). مائو و همکاران (2011شکمبه نداشت (pHرشد نیز تاثیري بر 
دار نبودند. کلون هاسن و همکاران هرچند که این تغییرات معنی،کاهش پیدا کرد8/6به 9/6از pHمقدار ،ساپونین چائی

داري گرم دي آلیل دي سولفید در کیلوگرم خوراك گوسفندان، تاثیر معنی2گرم روغن سیر و 5) گزارش دادند که 2011(
کمبه گوسفندان در حال رشد، نداشت.شpHبر 

)mg/dl(اثر تیمارهاي نعناع و پونه بر نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه-1جدول 

نیتروژن آمونیاکی (قبل از تیمار
دهی صبح)خوراك

ساعت پس از 4نیتروژن آمونیاکی (
دهی صبح)خوراك

ساعت 8نیتروژن آمونیاکی (
دهی صبح)پس از خوراك

6/1205a5/5000a5/6167aشاهد

5/5900a5/6467a5/8800aنعناع

6/1533a5/5633a6/0100aپونه

219/0127/0236/0انحراف معیار میانگین

P- Value2112/07357/05383/0

مایع شکمبهpHاثر تیمارهاي نعناع و پونه بر-2جدول 
دهی (قبل از خوراكpHتیمار

صبح)
pH)4ساعت پس از خوراك-

دهی صبح)
pH)8دهی ساعت پس از خوراك

صبح)
6/2600a6/2200a6/2267aشاهد

6/6167a6/6100a5/8600aنعناع

6/6533a6/2964a6/2467aپونه

131/0060/0227/0انحراف معیار میانگین
P- Value2339/01577/05365/0
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Effect of spearmint and pennyroyal essential oils on pH and ammoniacal nitrogen (NH3-
N) of Dallagh sheep rumen fluid

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 pH and ammoniacal nitrogen (NH3-N) of Dallagh sheep rumen fluid. Treatments were: diet
without essential oils (control), diet with 110 mg essential oil of spearmint and diet with 110 mg
essential 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. The results showed that essential oils of
spearmint and pennyroyal had no effect on pH and ammoniacal nitrogen (NH3-N) rumen fluid
(P>0.05).

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