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  چکیده:
 44/21داالق ( رأس بـره نـر نـژاد    9 خـونی،  هـاي فراسنجه نعناع و پونه بر برخی یاسانس هايروغناثرات  یمنظور بررسبه

پایـه  جیـره  ) 2  ) شـاهد بـدون مکمـل (   پایـه  جیره  )1 تصادفی به یکی از سه تیمار: طور به  چرخشیدر قالب طرح  )لوگرمیک
گرم روغـن اسانسـی پونـه اختصـاص     میلی 110حاوي سطح پایه جیره ) 3 ، وروغن اسانسی نعناع گرممیلی 110حاوي سطح 

 گیـري برخـی فاکتورهـاي خـونی     جهـت انـدازه   از گوسفندان نمونه خـون  ، در آخر هر دورهشیدر طول دوره آزما. داده شدند
ی اختالف خون يها تیمتابول نظر از تیمارهاي مختلف بین که داد نشان نتایج. گرفته شدگلیسرید) لوگز، پروتین کل و تري(گ

-اسـانس افـزودن   هاي خونی بـا فراسنجه کلی نتایج پژوهش حاضر نشان داد که طوري  به .)P >05/0(داري وجود نداشتمعنی

  هاي نعناع و پونه تحت تاثیر قرار نگرفت.
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  مقدمه
 پونه اسانسی هاياست. روغن Labiataeاز خانواده  Penny royalو با نام انگلیسی  Mentha pulegiumگیاهی یک ساله با نام علمی  پونه

 درمـان  در تواننـد می بنابراین و بوده و ضدمیکروبی اکسیدانت آنتی خواص حاوي که طوريبه هستند فرديمنحصر به هايویژگی داراي

-بـه  آن مصـرف  سـبب  عطري هايویژگیداشتن  و همچنین باتوجه به ماندگاري زمان افزایش و فساد از جلوگیري ها،از بیماري بسیاري
 رهیاست از ت یاهیگ Menthapiperita Lبا نام علمی نعناع  اینعنا  ).1391شود (گائینی و همکاران، می غذایی مواد در دهنده عنوان طعم

 اهـان یجـزء گ  عخـانواده نعنـا   اهـان یگ. اسـت  یخـوراک  يهـا يو جزء سبز بوده انینعناع رهیگلبرگ که سردسته ت وستهیپ يهايادولپه
در  ).1382 ،ي(جـود  دهنـد یز خود نشـان مـ  ا یکروبیضدم تیبوده و اغلب خاص یغن یاسانس يهاباشند که از نظر روغنیم کیآرومات
هـا باعـث ایجـاد مقاومـت     ها در تغذیه دام افزایش یافته است. چون که آنبیوتیکرویه از آنتیها درباره استفاده بیهاي اخیر نگرانیسال

). بنابراین اسـتفاده از  2010اند، شوند (اوههاي اهلی به انسان منتقل میبیوتیک گردیده و از طریق محصوالت داممیکروبی در برابر آنتی
دنبال یافتن جایگزین مناسـبی بـراي   است تا محققین تغذیه دام بهاست. این موضوع باعث شدهها در تغذیه دام محدود شدهبیوتیکآنتی
شـوند،  من شناخته مـی ایهاي خوراکی طور کلی از افزودنیهاي روغنی که به). اسانس2004تغذیه دام باشند (واالس، ها در بیوتیکآنتی

هـا داراي خاصـیت   از آنجـا کـه اسـانس   ). 2006اند (کالسامیگلیا و همکاران، ها پیشنهاد شدهبیوتیکعنوان جایگزینی ایمن براي آنتیبه
ها بـر روي پارامترهـایی   باشند و همچنین اسانساکسیدانی و غیره میخاصیت آنتی طعم دهندگی، محرك هضم، محرك سیستم ایمنی،

بـا توجـه بـه    و  )2007رفی تأثیر دارند (ویلیامز، شکمبه، غلظت آمونیاك شکمبه، تولید متان، هضم فیبر و میزان خوراك مص pHیر نظ
هاي فراسنجهدر تغذیه نشخوارکنندگان، در این تحقیق، اثر اسانس این گیاهان بر مطالعات محدود در رابطه با تاثیر اسانس نعناع و پونه 

  اد داالق بررسی شد.گوسفندان نژ خونی
 

  هامواد و روش
رأس  9از در ایـن آزمـایش   . شـد  انجـام  1393در زمسـتان  ) دانشکده کشاورزي(گوسفنداري دانشگاه گنبد کاووس  در پژوهش نیا

از  صورت تصادفی و بر اساس نوع جیره حاوي اسـانس بـه یکـی    به گوسفندان استفاده گردید.  )لوگرمیک 44/21( نژاد داالقنر گوسفند 
حـاوي سـطح   پایه جیره ) 3 روغن اسانسی نعناع گرممیلی 110حاوي سطح پایه جیره ) 2  ) شاهدبدون مکمل ( پایه جیره  )1سه تیمار: 

بعـدازظهر   4صـبح و   8صورت کامال مخلوط در دو وعـده  هاي آزمایشی بهجیرهاختصاص داده شدند. گرم روغن اسانسی پونه میلی 110
انجـام  ، از سـیاهرگ وداجـی گـردن    صـبح  هیـ ساعت بعد از تغذ 4از خون  يریگ نمونهرار داده شد. در آخر هر دوره در اختیار حیوانات ق

دسـتگاه  هاي مخصوص (درمان فرازکاو، اصـفهان) بـا   کیت از استفاده گلیسرید) باهاي خونی (گلوگز، پروتین کل و تريمتابولیت .گرفت
    گیري شدند.نشگاه گنبدکاووس اندازهتغذیه دام دا شگاهی، در آزمااسپکتوفتومتر

تجزیـه و   گیـري) انجـام شـد.   هفتـه بـراي نمونـه    1هفته عادت پذیري و  2روزه ( 21دوره  3این طرح در قالب طرح چرخشی و در 
ون تـوکی در  هـا بـا اسـتفاده از آزمـ    انجام گرفت. مقایسه میانگین SPSS 21دست آمده با استفاده از نرم افزار آماري تحلیل داده هاي به

  :بودمدل آماري طرح به شکل زیر  درصد انجام گرفت. 5سطح احتمال 
Yijk(l) = μ + Si + R(i)j + C(i)k + Tl + εijk(l)  

=µ میانگین مشاهدات  ،Yijk(l)  ،مقدار هر مشاهده =Si اثر تکرار = ، R(i)j  ،اثر دوره =C(i)k  ،اثر دام =Tl   اثـر تیمـار و =εijk(l)   خطـاي =
  آزمایشی

   
  نتایج و بحث
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 1جـدول   ) گوسـفندان در گلیسـرید گلوگز، پروتین کل و تـري ( هاي خونیهاي گیاهی نعناع و پونه بر متابولیتتاثیر افزودن اسانس
 انـرژي  ولیها عنوان منبعبه گلوکز ).<05/0P( قرار نگرفت مارهایتحت تأثیر ت يداریطور معنغلظت گلوکز خون به. است شده داده نشان
 از خـود  نیـاز  مـورد  گلـوکز  تـامین  بـراي  نشخوارکنندگان اي،معده تک حیوانات برخالف. دارد حیوانات بدن متابولیسم در حیاتی نقش

هـاي  درصد بر اسـاس مـاده خشـک اسـانس     025/0سطح  افزودننشان داد که  )1393توحیدي (. کنندمی استفاده گلوکونئوژنز فرآیند
 يدارا مـار یهر چند غلظت گلوکز خون در ت گوسفندان نژاد کردي نداشت.گلوکز خون داري بر نه به جیره، تاثیر معنینعناع و شوید روزا

-) گزارش کردند که اسانس نعناع فلفلی، اثري بر غلظت فراسـنجه 2006. هودوسو و همکاران (بود ها ماریت ریاز سا تر نییپا شویداسانس 
گلیسیرید خون بین سه تیمـار در  تريغلظت ، آزمایش دوره طول دربا نتایج آزمایش حاضر است. هاي پالسماي خون نداشت که موافق 

ي وضـعیت و جابجـایی چربـی    گلیسرید پالسما، شاخص نشان دهنده. غلظت تري)1 جدول( دار نداشتهاي مختلف اختالف معنیزمان
احمـدي   ).1998کننـد (هـات فیلـد و همکـاران،     دام ذخیره مـی  گلیسریدها، لیپیدهایی هستند که انرژي را در بافت چربی است و تري

گـرم اسـانس نعنـاع فلفلـی بـه جیـره، بـر غلظـت تـري          میلی 200و  100) گزارش کردند که افزودن میزان 1394نقدهی و همکاران (
داشت که همسو با نتـایج ایـن   گلیسرید خون نداري بر غلظت تريگلیسرید اثري نداشت. در مطالعات انجام شده، گیاه نعناع تاثیر معنی

خون بـین سـه تیمـار در     میزان پروتئین کلنشان داد که  جینتا). 2006؛ هودوسو و همکاران، 1393پژوهش بود (توحیدي و همکاران، 
 اگرچـه  ). تیمار نعناع و پونه میزان پروتئین کل را در طول سه هفته تحت تأثیر قرار نـداد. 1دار نداشت (جدول طول دوره اختالف معنی

موافق با نتایج آزمایش حاضر، احمدي نقدهی و همکـاران   ).P <05/0( نبود دارمعنی اختالف این اما، بود باالتر پونه تیمار میزان آن براي
گرم اسانس نعناع فلفلی به جیره، بر غلظت پروتئین کـل اثـري نداشـت. عـدم     میلی 200و  100) گزارش کرد که افزودن میزان 1394(

  ها بوده است. هاي خونی احتماال به دلیل سطح پایین مصرف اسانسدار در فراسنجهتفاوت معنیمشاهده 
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نعناع فلفلی بر قابلیت هضم خوراك و تخمیر  . تاثیر اسانس گیاه1394ي، ر. صحرایی بلوردي، م. پارسایی مهر، خ. رمحمدیع. پ ،ینقده ياحمد. 1

  .65-70: 106اي گوسفندان ماکویی. نشریه علوم دامی. شکمبه

 هاي خونیمقایسه میانگین تیمارهاي مختلف براي صفات فراسنجه -1جدول     
    تیمارها                                

P value   1  2  3  SEM  

          
  650/0  122/1  52/7  04/6  87/6  )لیترگرم بر دسیمیلی( پروتئین کل

  352/0  434/6  62/76  84/89  47/85  )لیترگرم بر دسیمیلی(گلوکز 
  204/0  860/15  60/73  16/114  34/86  )لیترگرم بر دسیمیلی(تري گلیسرید 

سانسـی  روغـن ا  گرممیلی 110حاوي سطح پایه جیره ) 2  ) شاهدبدون مکمل ( پایه جیره  )1هاي آزمایشی عبارتند از: تیمار
 گرم روغن اسانسی پونه.میلی 110حاوي سطح پایه جیره ) 3 نعناع

a,b,c :05/0(ها است دار بین میانگینحروف نامشابه در هر سطر نشان دهنده اختالف آماري معنی<P.(  
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