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 چکیده  

این آزمایش به منظور تعیین اثرات گیاهان بابونه وکاسنی بر تعداد پروتوزوآي شکمبه گوسفندان داالق صورت گرفت.تیمارها 
 پایه) جیره 3گرم پودر خشک شده گیاه بابونه، 100  حاوي پایه)جیره 2افزودنی)، بدون جیره پایه شاهد(  تیمار) 1شامل :
رأس گوسفند بالغ انجام  9باشند. این طرح در قالب چرخشی و با استفاده ازگرم پودر خشک شده گیاه کاسنی می100  حاوي

ت به تیمارهاي بابونه وکاسنی در زمان میزان پروتوزوآي شکمبه تیمار شاهد نسب روزه انجام شد. 21دوره  3آزمایش در .شد
 ساعت بعد ازخوراك دهی صبح 8و 4قبل از خوراك دهی صبح به طور معنی داري کمتر بود ولی بین سه تیمار در زمان 

   .اختالف معنی داري نداشت
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 مقدمه

هاي مولد بیماري در انسان و دام و منع بیوتیکی در باکتريها در خصوص بروز مقاومت آنتینگرانیافزایش 

تر هاي ایمنجهان، افزایش تقاضا براي جایگزینهاي محرك رشد در اغلب کشورهايبیوتیکمصرف آنتی

را در پی داشته است. تولید در صنعت دامپروري و طیور  هاي شایع و نیز افزایش بازدهجهت کنترل بیماري

ها ترکیباتی هستند که از گیاهان مشتق شده و به منظور افزایش بازده و هاي گیاهی یا فیتوژنیکافزودنی

هاي ثانویه گیاهی هاي گیاهی، متابولیتعصاره). 2009(استینر، شود کیفیت تولید به خوراك دام افزوده می

). 2008، باشند (بنچار و همکارانمیکروبی میاص ضد هاي اسانسی هستند که داراي خواز قبیل روغن

ها، خاصیت ، پروتوزوآ و قارچهاها شامل: باکتريي وسیعی از میکروارگانیسمهاي اسانسی برعلیه دامنهروغن

هاي اسانسی جایگزین مناسبی براي ). بنابراین روغن1987، (دین و ریتچیهاند میکروبی از خود نشان دادهضد

هاي موجود در شکمبه شناسایی تاکنون سه گروه عمده از میکروارگانیسمآیند. ها به شمار میبیوتیکیآنت

و قارچ هاي بی هوازي هستند(جعفري  ، پروتوزوآهاها، تک یاختهومطالعه شده اند.این سه گروه شامل باکتري

ها نقش مهمتري را در ا باکتري). پروتوزوآ بزرگترین توده زیستی شکمبه اي، در مقایسه ب1387خورشیدي،

گیاهی  matricaria chemomillaبا نام علمی بابونه  .)1987کنند(دوگالس،نشخوارکنندگان ایفا می

سانتی متر می باشد.گل هاي سفید رنگ بابونه از اواسط بهار تا اوائل  60 تا 50با حداکثر ارتفاع دائمی 

اسانس این گیاه حاوي اسید هاي چرب راي اسانس هستند. هاي این گیاه دا کاپیتول .تابستان ظاهر میشود

این پژوهش به منظور بررسی تأثیر پودر  % می باشد.9% واسید گامالینونیک 70ضروري از نوع اسید لینونیک

  اي انجام شد.خشک شده گیاه بابونه و کاسنی برجمعیت میکروبی وتخمیر شکمبه

  روش ها مواد و

 روزه 21 دوره 3در آزمایش .شد انجام بالغ گوسفند سأر 9 از استفاده با و چرخشی طرح قالب در طرح این

. پودر خشک شده گیاه بابونه و شد تنظیم کنسانتره درصد 40 و علوفه درصد 60 حاوي پایه جیره .شد انجام

 4دهی، گیري از مایع شکمبه در آخر هر دوره آزمایش، قبل از خوراكنمونه کاسنی با کنسانتره مخلوط شد.
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وسیله یک لوله نرم گیري بهساعت پس از تغذیه صبح انجام گرفت. نمونه 8دهی و ساعت پس از خوراك

سی گرفته شد. از هر سی 50متر) و با کمک یک سرنگ سانتی100متر و طولمیلی 5(به قطر دهانی 

زمایش براي شمارش در این آلیتر مایع شکمبه گرفته شدمیلی 15گیري به مقدارگوسفند در هر نوبت نمونه

لیتر از مایع شکمبه  میلی 5با کمک پارچه متقال  ) استفاده شد..1981 لماي، و الم نئوبار(اوگیماتو ازپروتوزوآ 

فرمالدئید  cc10شامل  MSFاضافه شد. محلول  1MSFلیتر محلول  میلی 5لیتر از آن،  میلی 1صاف و به 

35 ،%cc90 ،آب مقطرg  06/0 متیل گرین و g 8/0 آمیزي کلرید سدیم بود و به نیم ساعت زمان براي رنگ

 لیتر از مایع شکمبه محاسبه شد. در نهایت به کمک الم نئوبارد تعداد پروتوزوا در هر میلی نیاز داشت.

  

ساعت از ثابت ماندن لوله آزمایش در یک مکان،  2محتواي لوله آزمایش را کمی تکان داده و بعد از گذشت  

انجام شد (قورچی و قربانی، × 40و بزرگنمایی  نئوباروسیله میکروسکوپ نوري و با الم بهشمارش پروتوزوآ 

2011.(  

  نتایج وبحث

) نشان داد که میزان پروتوزوآي شکمبه تیمار شاهد نسبت به تیمارهاي بابونه وکاسنی در 1نتایج (جدول 

 8و 4ولی بین سه تیمار در زمان  )P  > 05/0(زمان قبل از خوراك دهی صبح به طور معنی داري کمتر بود

هاي  طورکلی در مورد اثرات روغن بهP )  <05/0(ساعت بعد ازخوراك دهی صبح اختالف معنی داري نداشت

 ).2007اسانسی بر جمعیت میکروبی شکمبه اطالعات اندکی وجود دارد (بنچار و همکاران، 

هاي نر گرم در روز، به گوساله 200میزان ي نعناع به) گزارش کردند که تغذیه2003ندو و همکاران (آ

اضافه ي انتودینیوم و ایزوتریکا و دیپلودیوم را کاهش داد. ي و تعداد پروتوزوآهلشتاین، تعداد کل پروتوزوآ

میلی گرم در روز) به جیره غذایی  90( میلی گرم در روز) و اوژنول 180نمودن مخلوطی از سینامالدیئد (

                                                             
1 - Methyl green Formalin Salin solution 
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ها نداشت ي هولوتریش را افزایش داده، ولی تاثیري بر اندودینومورفهاي گوشتی، تعداد پروتوزاتلیسه

نیست، بلکه ترکیبی از  PHجمعیت پروتوزوآها در مایع شکمبه تنها تحت تاثیر .)2006(کاردوزو و همکاران،

ترکیب  pH). عالوه بر 2012ا موثر هستند (وکیلی و همکاران، چندین عامل مختلف بر جمعیت پروتوزوآه

دهی و مقدار خوراك نیز بر جمعیت پروتوزوآها موثر هستند (فرانزولین و جیره، نرخ باز چرخ، دفعات خوراك

ها هاي موثر آنهاي اسانسی و ترکیب) گزارش کردند که روغن2008و همکاران ( ). بنچار1996دهوریتی، 

هاي پرتقال، نعناع، مرزه، ار بر جمعیت پروتوزوآهاي شکمبه ندارند. در یک مطالعه دیگر، اثر اسانسداثر معنی

اکالیپتوس، زیره و آویشن بر روي جمعیت پروتوزوآي شکمبه بررسی شدند. نتایج این آزمایش نشان داد که 

ر جمعیت پروتوزوآها شد داها به مایع شکمبه، سبب کاهش معنیمیکرولیتر از همه اسانس16و  12تزریق 

  ).2012(مرادي، 
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 در هر میلی لیتر مایع شکمبه×) 105اثر تیمارهاي مختلف بر تعداد پروتوزوآ ( -1جدول 
  
  
  
  
  

                      
  

       
 
 

  گیاه کاسنیگرم 100: 3    گیاه بابونهگرم 100: 2شاهد   : 1تیمارها شامل 
SEM     اشتباه معیار میانگین : 

    ). P>05/0( حروف غیر مشابه با یکدیگر اختالف دارند در هر ردیف اعداد با     
 

  کلینتیجه
  

  اي را دارد.شکمبه رپودر این گیاهان با تأثیر بر جمعیت پروتوزوآ قابلیت تغییر الگوي تخمی
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Science. 89: 4352-4364. 

 

   

Effect  powder of  Matricaria chamomile and cichorium intybos  on rumen protozoa  in  Dallagh 

sheep 

Abstract 

This experiment  was to evaluate the effects of Matricaria chamomile and cichorium  intybos on rumen protozoa of  

Dallagh sheep. Treatments  include: 1) control diet (no additives), 2) a diet containing 100 grams of powdered 

dried Matricaria chamomile 3) diet containing 100 grams of dried powder cichorium. The experiment was 

performed  according to change over design using 9 mature sheep. It was done in 3 periods of 21 days. Matricaria 

chamomile and cichorium  intybos increased rumen protozoa count before feeding singinficantly, but between the 

three treatments at 4 and 8 hours of the morning feeding was  no significant difference. (P> 0.05) 

  تیمارها                    زمان

SEM 
 1 2 3 P value  

 
 a 650/7 b 650/7 b 076/0 908/0 966/4 دهی صبحقبل  از خوراك

 163/1 291/0 516/8 983/8 483/6 صبح دهیساعت بعد  از خوراك 4
 132/1 484/0 033/9 400/9 550/7 دهی صبحساعت بعد از خوراك 8
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