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 چکیده

با استفاده از  هاي خونیگیاهان بابونه و کاسنی بر برخی متابولیت خشک شدهاین پژوهش به منظور بررسی اثر افزودن پودر

تیمار ترتیب شامل ا گردید.از سه  تیمار آزمایشی به ورت چرخشی اجررأس گوسفند داالق در قالب طرح کامال تصادفی بص9

گیاه کاسنی در گرم پودر 100 حاوي پایهونه وجیره گرم پودر گیاه باب100حاوي  پایه)، جیره بدون افزودنی جیره پایهشاهد (

به آب وخوراك  ترسی آزاد ودسهاي انفرادي نگهداري وتغذیه شدند ماده خشک مصرفی استفاده گردید. گوسفندها در باکس

هاي خونی داري بر برخی متابولیتشده گیاه کاسنی به جیره اثرات معنی. نتایج نشان داد که افزودن پودر خشکداشتند

شده گیاه کاسنی را از طریق جیره دریافت کردند در گرم پودر خشک100. گوسفندانی که  )>05/0pگوسفندان داالق دارد (

داري در میزان گلوکز و پروتین توتال خون اختالف معنی گلیسیرید خون را دارا بودند.تري حد کمترین سطمقایسه با گروه شاه

توان نتیجه ین میبنابرا)  ولی تیمار کاسنی باعث افزایش میزان گلوکز خون شد.<p 05/0هاي مختلف مشاهده نشد(گروه

  .هاي خون گوسفندان شودش چربیتواند سبب کاهشده کاسنی میاز پودر خشک گرفت که استفاده

گوسفند داالق- هاي خونیمتابولیت-کاسنی - بابونه -کلمات کلیدي:پودر     

مقدمه   

- ها براي محركجباري شد، بنابراین جستجوي جایگزینا به طور کامل 2006بیوتیکها در سال ممنوعیت کامل استفاده ار آنتی

شده آنها یکی از هاي اسانسی وپودر خشکیبات ثانویه گیاهان مانند روغنها در حال انجام است. ترکبیوتیکهاي رشد آنتی

ها ترکیبات فراري ) .اسانس2003(گریسد،  اندباشند که به خاطر داشتن عمل ضد میکروبی خوب شناخته شدهمیها جایگزین

-میکروبی، ضد قارچی وآنتی ترکیبات به علت خاصیت ضد شوند. اینی فرایند تبخیر جدا میهستند که از برخی گیاهان ط

یکی از گونه هاي ).2007شوند(فراسر وهمکاران، هاي طبیعی در تغدیه حیوانات استفاده می اکسیدانی به عنوان افزودنی
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باشندکه به واسطه داشتن اسانس فراوان در صنایع  متعلق به خانواده کاسنیان می گیاه کاسنی و بابونه ،دارویی معطر

هاي اصل از آنها بر متابولیتهاي اسانسی حدر خصوص تأثیر گیاه بابونه و کاسنی و روغن تی کاربرد دارند.داروسازي و بهداش

  گوسفند اطالعات محدودي وجود دارد. خونی

 مواد و روش ها

دوره  3کیلوگرم در  45/28 ±54/3رأس گوسفند بالغ با میانگین وزن اولیه  9این طرح در قالب طرح چرخشی و با استفاده از 

مراحل آوري نمونه درنظر گرفته شده است. روز براي جمع 7روز براي عادت پذیري و  14روزه انجام شد. در هر دوره،  21

کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه گنبد  دانشکده، و آزمایشگاه گروه علوم دامی مزرعه آموزشی پژوهشیاین پژوهش در انجام 

گرم 100حاوي  )  تیمار بابونه ( 2بدون افزودنی) ، جیره پایه ) تیمار شاهد (1ایشی شامل هاي آزم. تیمارکاووس انجام گرفت. 

گیري در پایان هر دوره از  . خون کردندگرم پودر خشک کاسنی) را دریافت 100حاوي  پودر خشک بابونه) و تیمار کاسنی (

یقه سانتریفوژ شدند. سرم خون در ظروف مخصوص دق 10مدت دور در دقیقه به 3000ها در نمونه. سیاهرگ گردنی انجام شد

گلیسرید) در سرم با هاي خونی (گلوگز، توتال پروتئین و تريگیري فراسنجهگراد نگهداري شد. اندازهدرجه سانتی -20در 

ه از نرم هاي حاصل با استفاددادهانجام شد.  1ایران) و روش  فتومتریک -ها (پارس آزمونهاي اختصاصی آناستفاده از کیت

 درصد انجام گرفت. 5آنالیز شد و مقایسه میانگین ها به روش دانکن در سطح   spss افزار آماري

  

 نتایج و بحث

گلیسیرید تفاوت معنی داري وجود داشت و هاي آزمایش در مورد ترينشان داد که بین تیمار هانتایج حاصل از میانگین

گلیسیرید در تیمار کاسنی نسبت به گروه شاهد و ) . میزان تري1گرفت (جدولپروتین تحت تأثیر تیمارهاي آزمایشی قرار ن

  .در پایان دوره سطح گلوکز در تیمار کاسنی افزایش یافت ولی نتایج معنی دار نشد بابونه به طور معنی داري کاهش یافت. 

رف کردند سطح گلوکز در ابتداي دوره ) بیان کرد که در بره هاي نژاد کاریا که از عصاره گیاهان آویشن مص 2001المبرت (

آزمایشی با باال رفتن مقدار گلوکز این تفاوت از بین گروه شاهد وگروه تیمار شده تفاوت معنی داري نشان داد اما در پایان دوره 

سیر در  همکاران روي اثر عصاره سه گیاه آویشن ، تخم آفتابگردان و در تحقیقی که چاوز و .بین رفت ونتایج معنی دار نشد

جیره بره هاي پرواري انجام دادند، مشاهده شد که عصاره سیر نسبت به تیمار هاي دیگر به طور معنی داري کلسترول سرم را 

                                                             
    Lichrom  Libros 22 -١  
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ش غلظت پالسماي کلسترول و تري . افزودن پودر خشک شده خرفه به جیره بره هاي نر پرواري سبب کاهکاهش داد

  ).1393شود (حسن صفري و همکاران، گلیسیرید می

بابونه بر برخی متابولیت هاي خونی تأثیر گذاشت دهد که گیاه کاسنی وبه طور کلی نتایج حاصل از این آزمایش نشان می  
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 هاي خونیمقایسه میانگین تیمارهاي مختلف براي صفات فراسنجه - 1جدول  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  گرم پودر خشک شده کاسنی100: 3رم پودرخشک شده بابونه    گ100: 2: شاهد   1تیمارها شامل 

  تیمارها                    

SEM 
 1 2 3 p value  

 
 mg/dl(     579/5  276/5 183/5 834/0 484/0پروتئین توتال (

 mg/dl( 635/70 651/67 937/87 140/0 468/7گلوکز (

 mg/dl( 270/21a 381/28a 492/15b 014/0 819/2تري گلیسرید (
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SEMاشتباه معیار میانگین :  

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

  

  

  

هرست منابعف  

1. Bampidis, V.A., V. Christodoulou., p. Florou-paneri., E. Christaki., A.B. Spais., and p.S. 

Chatzopoulou. 2005b. Effect of dietary dried oregano leaves supplementation on performance and 

carcass characteristics of growing lambs. J. Anim. Feed Sci. Technol, 121:285–295. 

2. Benchaar, C., Calsamiglia, S., Chaves, A.V., Fraser, G.R., Colombatto, D., McAllister, T.A., 

Beauchemin, K.A. 2008. A review of plant-derived essential oils in ruminant nutrition and 

production. J. Anim. Feed sci.Technol. 145: 209–228. 

3. Case, G.H., and Elson, C.E. 1995. Induction of geranylpyrophosphate pyrophosphatase activity by 

cholesterolsuppressive isoprenoids. Lipids 30:357-359. 

4. Chaves, A.V, he ml,Yang WZ,Hiretav AN,mc Allister TA and Benchaarc. 2008 . Effect of essential 

oilon 

proteolytic.deaminative and methanogenic activities of mixed ruminal bacteria can. J. Anim. Sci. 

88:117- 122. 

5. Chaves, A.V., K. Stanford., M.E.R. Dugan., L.L. Gibson., T.A. McAllister., F. Van Herk., C. 

Benchaar. 2008b. Effects of cinnamaldehyde, garlic and juniper berry essential oils on rumen 

fermentation, blood metabolites, growth performance, and carcass characteristics of growing lambs. 

Livestock Sci, 117:215–224. 

6. Chaves, A.V., K. K. Duganc, L .L. Stanford, J. M. Gibson, T. A. Bystrom, F. McAllister, H.Van, C. 

Benchaar. 2011. A dose-response of cinnamaldehyde supplementation on intake, ruminal 

fermentation, blood metabolites, growthperformance, and carcass characteristics of growing lambs. 

Livestock Sci.141: 213-220. 

7. Fraser, G.R., Chaves, A.V., Wang, Y., McAllister, T.A., Beauchemin, K.A., and Benchaar, C. 

2007. Assessment of 

the effects of cinnamon leaf oil on rumen microbial fermentation using two continuous culture 

systems. J. Dairy Sci 90:2315–2328. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

5 
 

8.Greathead, H. 2003. plants and plant extracts for improving animal productivity. J. proc. . Nutr. 

Soci. 62:279-290. 

9. Lambert, R.J.W., p.N. Skandamis., p. Coote., Nychas, G.J.E. 2001. A study of the minimum 

inhibitory concentration and mode of action of oregano essential oil, thymol and carvacrol. J. Appl. 

Microbiol, 91:453–462 aspects of ajowan (Trachyspermum ammi). J. Food Sceien. Tchn. 37(3): 277-

281.  

12. SAS Institute. 2004. SAS/STAT 9.1 User’s Guide. SAS Institute Inc., Cary, NC. 

 

 

 

Effect of powder Matricaria chamomile and cichorium intybos  on some blood 

metabolites in Dallagh sheep 

Abstract 

This experiment was carried out in order to study the effects of adding the Matricaria chamomile and 
cichorium  intybos on some blood metabolites of Dallagh sheep. The experiment was performed 
according to change over design using 9 Dallagh  sheep. 3 Treatment  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 results indicated that the use of cichorium intybos dried 
powder had significant effects on blood metabolites in Dallagh sheep(P<0.05). sheeps 

fed diet containing %100 cichorium intybos had  lowest plasma triglyceride (P<0.05) 

There was no significant difference in plasma glucose and total protein content between the groups 
(P> 0.05). Therefore it can be concluded 

that the use of cichorium intybos dried powder can reduce blood lipids in dallagh sheep. 
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