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پذیري تجزیهقابلیت هضم مواد مغذي، آویشن و دارچین بر اسانسین، سموننتاثیر
پالسمايهاي متابولیتومواد خوراکیاي ماده خشک و پروتئین خام برخی شکمبه

گاوهاي نر هلشتاین

3و محسن دانش مسگران2، سید علیرضا وکیلی1بهزاد خرمی

چکیده
ماده خشک و پروتئین خام پذیري تجزیههايویژگیبر آویشن و دارچین اسانس ،موننسینتاثیربررسی پژوهشاین از هدف

هاي خون در گاوهاي نر هلشتاین تغذیه ، قابلیت هضم مواد مغذي و برخی متابولیتسیلوییکنجاله تخم پنبه، دانه جو و ذرت
اي در یک با فیستوالي شکمبه) کیلوگرم540±35اولیهوزن(نر هلشتاین گاوچهار از . هاي غنی از کنسانتره بودشده با جیره

گرم اسانس آویشن در کیلوگرم میلی500(آویشن ،)بدون افزودنی(شاهد : تیمار4روزه و 21هاي با دوره4×4طرح مربع التین 
گرم میلی33(موننسینو ) گرم اسانس دارچین در کیلوگرم ماده خشک مصرفیمیلی500(دارچین ،)ماده خشک مصرفی

70علوفه و درصد30گاوها تا حد اشتها با یک جیره پایه مخلوط حاوي . شداستفاده ) کیلوگرم ماده خشک مصرفیدر موننسین
در شوینده اسیدي بین تیمارها نامحلولقابلیت هضم ظاهري ماده خشک، پروتئین خام و الیاف . کنسانتره تغذیه شدنددرصد

در شوینده خنثی که در گاوهاي تغذیه شده با اسانس دارچین نسبت به گاوهاي نامحلولمشابه بود، به جز قابلیت هضم الیاف 
پذیري ماده خشک هاي تجزیهاثري بر فراسنجهموننسینهاي گیاهی و افزودن اسانس. )≥05/0P(کمتر بودموننسینکننده تغذیه

ثیر أتحت تذرت سیلوییپذیري پروتئین خام دانه جو و تجزیههايویژگی. نداشتذرت سیلوییکنجاله تخم پنبه، دانه جو و 
پذیري الیاف تجزیههاي فراسنجهثیري بر أتموننسینهاي گیاهی و همچنین مکمل نمودن اسانس. تیمارهاي افزودنی قرار نگرفت

پذیري کنجاله تخم پنبه، به جز بخش سریع تجزیه ودر رابطه با تجزیه. نداشتذرت سیلوییدر شوینده خنثی نامحلول
هاي گیاهی بخش کند تجزیه پروتئین خام کنجاله تغذیه اسانس،ثر پروتئین خام که در بین تیمارها مشابه بودؤپذیري متجزیه

ي دیگرداري در مقایسه با تیمارهاطور معنیبهموننسیننرخ تجزیه پروتئین خام در تیمار . )≥05/0P(تخم پنبه را کاهش دادند
، اسانس موننسینثیر استفاده از أتحت تکلاي و کلسترولهاي پالسمایی گلوکز، نیتروژن اورهغلظت). ≥05/0P(بیشتر بود 

داري با افزودن اسانس دارچین در مقایسه با طور معنیهگلیسرید بهر چند غلظت پالسمایی تري،آویشن و دارچین قرار نگرفت
500(نشان داد که استفاده از اسانس آویشن و دارچین پژوهشنتایج این ). ≥05/0P(و آویشن افزایش یافت موننسینتیمار 
، مواد مغذيهضمقابلیت بر ناچیزيدر جیره گاوهاي نر هلشتاین اثرات ) در کیلوگرم ماده خشک مصرفیاسانس گرم میلی

.داردپالسماهاي متابولیتغلظت و مواد خوراکیاي ماده خشک و پروتئین خامپذیري شکمبهتجزیههايویژگی

نر هلشتاینگاواي،شکمبهپذیري ، تجزیهمواد مغذي، قابلیت هضمموننسیناسانس آویشن و دارچین، : کلیديهايواژه

مقدمه
تغذیه نشخوارکنندگان مدت زیادي ینمتخصص

هاي میکروبی کنند رقابت میان جمعیتاست تالش می
مختلف را با هدف بهبود بازده استفاده از انرژي و 

سازي بهینهبا این امر . پروتئین در شکمبه متعادل سازند
هاي خوراکی که تنظیمات جیره و استفاده از افزودنی

هاي میکروبی محیط شکمبه را تغییر داده و جمعیت
کنند تحقق یافتهاي را افزایش داده و یا مهار میویژه
در کاهش اتالف انرژي هاي یونوفريبیوتیکآنتی. است

در شکمبه ) از نیتروژن آمونیاکی(و پروتئین ) از متان(
هاي اخیر در سالاما، ). 9(اند موفق عمل کرده

ها در بیوتیکرویه آنتیهاي عمومی استفاده بینگرانی

شیوع و هاآنظهور بقایاي تولیدات دامی به دلیل 
ها و انتقال از دام به انسان بیوتیکی باکتريمقاومت آنتی

با هاي مختلف بیوتیکافزایش یافته و استفاده از آنتی
از این رو، . استشدهرو ه بکاهش پذیرش اجتماعی رو

هاي متخصصین تغذیه نشخوارکنندگان به دنبال روش
جایگزین مناسبی هستند، تا بتوانند تغییرات مطلوبی را 

ایجاد کرده و بازده غذایی و در متابولیسم شکمبه
در این رابطه، . سودمندي حیوان را افزایش دهند

ي به فردهاي گیاهی از موقعیت منحصر عصاره
ان ـاهـاري از گیـه بسیـکوريـطهـد، بـوردارنـرخـب

ها و ها، ساپونیناي مانند تاننهاي ثانویهمتابولیت
هاي ضد کنند که ویژگیتولید می1هاي گیاهیاسانس

)behzad.khorami@gmail.com: نویسنده مسوول(،دانشگاه فردوسی مشهد، دکتري-1
دانشیار و استاد، دانشگاه فردوسی مشهد -3و 2

24/1/93: تاریخ پذیرش7/5/92: تاریخ دریافت

1- Essential oils

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
هاي تولیدات دامیپژوهش
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هاي میکروبی محیط شکمبه را تغییر داده و جمعیت
کنند تحقق یافتهاي را افزایش داده و یا مهار میویژه
در کاهش اتالف انرژي هاي یونوفريبیوتیکآنتی. است

در شکمبه ) از نیتروژن آمونیاکی(و پروتئین ) از متان(
هاي اخیر در سالاما، ). 9(اند موفق عمل کرده

ها در بیوتیکرویه آنتیهاي عمومی استفاده بینگرانی

شیوع و هاآنظهور بقایاي تولیدات دامی به دلیل 
ها و انتقال از دام به انسان بیوتیکی باکتريمقاومت آنتی

با هاي مختلف بیوتیکافزایش یافته و استفاده از آنتی
از این رو، . استشدهرو ه بکاهش پذیرش اجتماعی رو

هاي متخصصین تغذیه نشخوارکنندگان به دنبال روش
جایگزین مناسبی هستند، تا بتوانند تغییرات مطلوبی را 

ایجاد کرده و بازده غذایی و در متابولیسم شکمبه
در این رابطه، . سودمندي حیوان را افزایش دهند

ي به فردهاي گیاهی از موقعیت منحصر عصاره
ان ـاهـاري از گیـه بسیـکوريـطهـد، بـوردارنـرخـب

ها و ها، ساپونیناي مانند تاننهاي ثانویهمتابولیت
هاي ضد کنند که ویژگیتولید می1هاي گیاهیاسانس

)behzad.khorami@gmail.com: نویسنده مسوول(،دانشگاه فردوسی مشهد، دکتري-1
دانشیار و استاد، دانشگاه فردوسی مشهد -3و 2

24/1/93: تاریخ پذیرش7/5/92: تاریخ دریافت

1- Essential oils

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
هاي تولیدات دامیپژوهش
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خمیر در شکمبه این ترکیبات شرایط ت. میکروبی دارند
حیوان را متعادل نموده و استفاده از مواد مغذي را در

). 7(بخشند بهبود مینشخوارکنندگان
در هاي گیاهی ترکیبات معطر موجوداسانس

طور معمول از بخش فرار بسیاري از گیاهان هستند که ب
از نظر . شوندیمتقطیر با بخار و یا آب استخراج ا گیاه ب

هاي گیاهی ترکیبی از میایی، اسانسساختار شی
از ترپنوئیدها و معموالًهاي ثانویه هستند که متابولیت

دو مورد از . )9(شوند فنیل پروپانوئیدها تشکیل می
براي استفاده زیاديهاي گیاهی که از پتانسیل اسانس

اسانس هستنددر جیره نشخوارکنندگان برخوردار 
و دارچین )Thymus vulgaris(گیاهان آویشن

)Cinnamomum zeylanicum (نتایج مطالعات . باشدیم
و مطالعات انجام شده روي ) 12،15،21(آزمایشگاهی 

که اثرات اسانس آویشن و دارچین و ) 5،11،41(گاوها 
) به ترتیب، تیمول و سینمالدئید(هاآنیا ترکیبات عمده 

و استاند بسیار متناقض را مورد بررسی قرار داده
را بر آنهاات بیشتري مورد نیاز است تا اثرات تحقیق

تخمیر میکروبی شکمبه و متابولیسم در گاوها به دست 
عالوه بر این تعداد اندکی از مطالعات اثرات . آورند

پذیري مواد خوراکی هاي گیاهی را بر تجزیهاسانس
و ) 24،31(ذي ـواد مغـابلیت هضم مـ، ق)5،25(

مورد ) 14،41(هلشتاین هاي خون گاوهاي نر متابولیت
بنابراین هدف از مطالعه حاضر ،اندبررسی قرار داده

آویشن و دارچین بر و اسانسموننسینبررسی اثرات 
اي ماده خشک، پروتئین خام و شکمبهپذیري تجزیه

مواد خوراکی، قابلیت هضم مواد مغذي و الیاف 
هاي گاوهاي تغذیه شده با جیرهپالسمايهاي متابولیت

.ی از کنسانتره بودغن

هامواد و روش
و تیمارهاي آزمایشیهادام

این آزمایش در مزرعه آموزشی دانشکده کشاورزي 
این آزمایش از در. شددانشگاه فردوسی مشهد انجام 

اي ر هلشتاین داراي فیستوالي شکمبهـنگاوس أار رـچه
کیلوگرم در قالب طرح 540±35با میانگین وزن زنده 

طول هر دوره . استفاده شد4×4چرخشیالتینمربع
7پذیري و روز براي عادت14روز بود که 21آزمایشی 

هاي بین دوره. برداري در نظر گرفته شدروز براي نمونه
عنوان دوره جایگزینی تیمار جدید روز به7هرآزمایشی 

. شدمنظور حذف اثرات تیمار قبلی در نظر گرفته و به
درصد 30درصد کنسانتره و 70اي حاوي هگاوها با جیر

بر پایهتراکم مواد مغذي جیره. شدندعلوفه تغذیه 
تنظیم) 26(گاوهاي گوشتی مبناي جداول استاندارد

دهنده و ترکیب شیمیایی جیرهاجزاي تشکیل.گردید
تیمارهاي . نشان داده شده است1پایه در جدول 

آویشن ) 2، )یبدون افزودن(شاهد ) 1: آزمایشی شامل
در کیلوگرم ماده شیرازيگرم اسانس آویشنمیلی500(

گرم اسانس دارچین در میلی500(دارچین ) 3، )خشک
عنوان کنترل بهموننسین) 4و ) کیلوگرم ماده خشک

) در کیلوگرم ماده خشکموننسینگرم میلی33(مثبت 
از شرکت اکسیر گل آویشن و دارچیناسانس. بودند

ي شدند که بر اساس ترکیب فعال عمده سرخ خریدار
درصد 70براي دارچین (مشخص، تهیه شده بودند 

همو موننسین )درصد تیمول45سینمالدئید و آویشن 
در تیمارهاي حاوي . از شرکت بهرود اترك خریداري شد

سازي، روزانه اسانس آویشن، منظور یکنواختافزودنی به
شی از بخس با أهر رموننسیناسانس دارچین و 

شد و بشکل خوبی مخلوط کنسانتره مصرفی همان روز ب
مساوي در دو وعده خوراك دهی، با مابقی خوراك 

خوراك دهی . گرفتمخلوط و در اختیار گاوها قرار می
انجام ) 16ساعت (و عصر ) 8ساعت (در دو وعده صبح 

ها به آب و سنگ دوره آزمایشی دامطیشد و در می
.شتندنمک دسترسی آزاد دا

تعیین ترکیبات شیمیایی
تعیین ماده خشک، پروتئین خام، عصاره اتري و يبرا

استفاده ) AOAC)1هاي توصیه شدهخاکستر از روش
در شوینده نامحلولهمچنین براي تعیین الیاف . شد

) 37(خنثی و اسیدي از روش ون سوست و همکاران 
طی آمیالز -αاز سولفیت سدیم و . استفاده گردید

.استفاده گردیددر شوینده خنثینامحلولالیاف تعیین 
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و ترکیب شیمیایی جیره پایه) درصد ماده خشک(اجزاي تشکیل دهنده -1جدول 
مقدارماده خوراکی

10یونجه خشک خرد شده
20ذرت سیلویی

34دانه جو آسیاب شده
13کنجاله تخم پنبه

21سبوس گندم
0/1کربنات کلسیم

١5/0معدنی–مکمل ویتامینه 
5/0نمک

ترکیبات شیمیایی
5/13پروتئین خام
7/2عصاره اتري

9/5خامخاکستر 
2/38در شوینده خنثینامحلولالیاف 
4/18در شوینده اسیدينامحلولالیاف 

8/41الیافیهاي غیر کربوهیدرات
٢56/2انرژي قابل متابولیسم

نامحلولتعیین قابلیت هضم ظاهري به روش خاکستر 
1در اسید

هاي تعیین قابلیت هضم مواد مغذي جیرهبراي 
گیري از خوراك مصرفی و مدفوع هر دام آزمایشی نمونه

روز 7(برداري صورت روزانه در طول هر دوره نمونهبه
ي برداردر طی دوره نمونه. گرفتانجام ) آخر هر دوره

.نمونه مدفوع هر دام از رکتوم گرفته شدیک بار روزانه 
پس از شدند وو آسیاب هنمونه ها در آون خشک شد

با یکدیگر در طی یک دوره هاي مدفوع هر دام نمونهآن 
گراد درجه سانتی-20در تجزیهمخلوط شده و تا زمان 

قابلیت هضم مواد مغذي و ماده خشک . نگهداري شدند
در نامحلولز روش مارکر داخلی خاکستر با استفاده ا

غلظت مواد مغذي و مارکر در . محاسبه گردیداسید 
گیري اندازهبراي. هاي خوراك و مدفوع تعیین شدنمونه

گرم نمونه خشک خوراك یا مدفوع به 5مارکر مقدار 
تا 550ساعت در دماي 3دقت توزین شده و به مدت 

سپس . ده شدگراد در کوره سوزاندرجه سانتی600
لیتر اسید کلریدریک میلی100خاکستر حاصله توسط 

کاغذ بادقیقه جوشانده شده و 5نرمال به مدت 2
بار شستشو داده 3صافی، صاف شده و توسط آب مقطر 

تا 550ساعت در کوره با دماي 3شد، سپس به مدت 
مانده حاصله باقی.گراد قرار داده شددرجه سانتی600

در . در اسید محاسبه گردیدنامحلولکستر عنوان خابه
پایان قابلیت هضم ماده خشک و مواد مغذي با استفاده 

.)36(محاسبه شدپیشنهادي چرچ و پوندرابطهاز 
Dig (%) = 100 - 100 × (M1/M2 × N2/N1)

:در این معادله
Dig :قابلیت هضم ظاهري،M1 : غلظت مارکر در خوراك
ماده : N1،)درصد(ر مدفوع غلظت مارکر د: M2،)درصد(

ماده مغذي در مدفوع : N2و ) درصد(مغذي در خوراك 
).درصد(

هاي به روش کیسهاي شکمبهپذیري تعیین تجزیه
نایلونی

اي کنجاله تخم پنبه، دانه جو و پذیري شکمبهیهتجز
هاي نایلونی در با استفاده از روش کیسهذرت سیلویی

این مواد خوراکی . تعیین شدهر دوره 19تا 15روزهاي 
ها بر اساس اجزاي خوراکی رایج مورد استفاده در جیره

دانه (، انرژي )کنجاله تخم پنبه(عنوان منابع پروتئینی به
- ابتدا نمونه. انتخاب شدند) ذرت سیلویی(ی الیافو ) جو

متري میلی2الکو با ویژههاي مواد خوراکی با آسیاب 
رم نمونه آسیاب شده داخل گ5آسیاب شدند و مقدار 

استر مصنوعی به هاي نایلونی از جنس الیاف پلیکیسه
میکرومتر ریخته 53متر و قطر منافذ سانتی9×16ابعاد 

يهانادر زمها کیسه. ها با نخ بسته شدشد و سر کیسه
،)کنجاله تخم پنبه(ساعت 48و 24، 16، 8، 4، 2صفر، 
،)دانه جو(اعت س72و 48، 24، 16، 8، 4، 2صفر، 
ذرت (ساعت 96و 72، 48، 24، 16، 8، 4، 2صفر، 

براي . رار گرفتنددر شکمبه مورد انکوباسیون ق) سیلویی
هر خوراك در هر زمان دو کیسه در نظر گرفته شد که 

درها هاي حاوي خوراكطور همزمان همه کیسهبه
ي انکوباسیون در شکمبه هر گاو آویخته نهااتمامی زم

پس از زمان مورد نظر انکوباسیون از شکمبه و شدند
هاي مربوط به زمان صفر در کیسه. شدندخارج می

شکمبه قرار داده نشدند و تنها با آب سرد شسته شدند، 
ها تمام کیسه. خارج گردیدآنهاکه آب زالل از طوريبه

پس از خروج از شکمبه بالفاصله با آب سرد شستشو 
. یت میکروبی متوقف شودفعالبه سرعتداده شدند تا 

این کار تا زمان صاف شدن کامل آب خروجی ادامه 

گرم 3گرم آهن، 30گرم منگنز، 20گرم روي، 30گرم پتاسیم، 50منیزیم، گرم 20در هر کیلوگرم آن : 1
واحد در گرم A ،100واحد در گرم ویتامین 500گرم ید و 1/0گرم کبالت، 1/0گرم سلنیوم، 01/0مس، 

Eواحد در گرم ویتامین 1و Dویتامین 

NRC (1996)مگاکالري بر کیلوگرم ماده خشک؛ تخمین زده شده به وسیله:2

1- Acid insoluble ash (AIA)
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دقیقه با ماشین 15ها به مدت سپس کیسه. یافت
48لباسشویی شستشو داده شدند و در ادامه به مدت 

گراد در آون خشک درجه سانتی65ساعت در دماي 
، ناپدید شدن ماده خشک، پروتئین خاممقادیر. شدند

در شوینده خنثی و اسیدي با توجه به نامحلولالیاف 
نامحلولمقدار ماده خشک، پروتئین خام، الیاف تفاوت

در شوینده خنثی و اسیدي قبل و بعد از انکوباسیون در 
هاي تعیین فراسنجهبراي. شکمبه محاسبه گردید

پذیري ماده خشک، ماده آلی، پروتئین خام، الیاف تجزیه
هاي مورد ینده خنثی و اسیدي در نمونهدر شونامحلول

) 28(بررسی، از معادله پیشنهادي ارسکوف و مکدونالد 
ها با مدل زیر و با استفاده از استفاده شد و برازش داده

.    انجام گرفت) مدل غیرخطی(SASافزار آماري نرم
P = a + b [1 – e-ct]

:در این معادله
P :مقدار ناپدید شدن ماده خشک،a : بخش سریع

ثابت نرخ تجزیه در واحد : c،بخش کند تجزیه: b،تجزیه
.باشدمی) ساعت(زمان انکوباسیون در شکمبه : tزمان و 

ادلهـفاده از معـا استـا بـههـر نمونـذیري موثـه پـتجزی
ED = a + [(b × c) / (c + k)] و با در نظر گرفتن نرخ

ین معادله اجزاي ا. در ساعت محاسبه شد05/0عبور
:اند ازعبارت

ED :تجزیه پذیري موثر در شکمبه،a : بخش سریع
نرخ : kثابت نرخ تجزیه و : c،بخش کند تجزیه: b،تجزیه
.عبور

هاي خونتعیین متابولیت
3هر دوره حـدود  پایانیدر روز برداري از خوننمونه

ساعت پس از مصرف خوراك از سیاهرگ وداج هر یک از 
.گرفـت انجـام هاي حاوي سدیم هپارین درون لولههادام

دور در 3500دقیقـه بـا سـرعت    15بـه مـدت   هانمونه

ــد  ــانتریفیوژ گردیدن ــه س ــی. دقیق ــایع  دو میل ــر از م لیت
هاي مخصوص ریخته و تا زمـان  سانتریفیوژ شده در ویال

-20هـاي موجـود در آن در فریـزر    گیري متابولیتاندازه
غلظـت گلـوکز، تـري    . ي شـدند گراد نگهداردرجه سانتی

اي خون با استفاده از گلیسرید، کلسترول و نیتروژن اوره
ــاال  ــتگاه اتوآن (Alcyon 300i Abbott, USA)یزردس

.گیري شدنداندازه
آماريتجزیه

SASآمـاري افزار هاي آزمایش با استفاده از نرمداده
تجزیـه و تحلیـل  4×4در قالب طرح مربـع التـین   ) 32(

بـا اسـتفاده از آزمـون چنـد     هـا و مقایسه میانگیندشدن
درصـد 5آمـاري  داري اي دانکـن در سـطح معنـی   دامنه

:مدل آماري طرح به شرح زیر است. صورت گرفت
Yijk=μ+Ti+Pj+SK+eijk

میـانگین  : μهـر مشـاهده،   مقـدار :Yijk،که در مدل فوق
j :1(یش اثر دوره آزمـا : Pj، )4تا i :1(اثر تیمار : Tiکل، 
ــا  ــوان : Sk، )4ت ــر حی ــا k :1(اث ــر خطــاي : eijkو ) 4ت اث

.باشدمیآزمایش 

نتایج و بحث
قابلیت هضم ظاهري مواد مغذي 

میانگین قابلیت هضم ظاهري ماده خشک، پروتئین 
ثیر أدر شوینده اسیدي تحت تنامحلولخام و الیاف 

هاي گیاهی مورد استفاده قرار نگرفتموننسین و اسانس
در نامحلولاگر چه قابلیت هضم الیاف .)2جدول (

) درصد7/47(شوینده خنثی با افزودن اسانس دارچین 
کاهش نشان ) درصد8/54(در مقایسه با تیمار موننسین 

، اما تفاوتی بین گروه شاهد در مقایسه با)=05/0p(داد 
.سایر تیمارها مشاهده نشد

در کل دستگاه گوارشاسانس آویشن و دارچین بر قابلیت هضم ظاهري مواد مغذي، موننسینتاثیر- 2جدول 
*تیمارهاي آزمایشی)درصد(قابلیت هضم

SEMP-Value دارچینآویشنموننسینشاهد
1/689/703/691/6782/19531/0ماده خشک

3/662/679/661/6541/37565/0پروتئین خام
ab1/51a8/54ab8/52b7/4721/30500/0نده خنثیدر شوینامحلولالیاف 
6/457/504/473/4580/23412/0در شوینده اسیدينامحلولالیاف 

ده گرم اسانس آویشن در کیلوگرم مامیلی500جیره پایه به عالوه (آویشن ،)جیره پایه بدون افزودنی(شاهد : تیمارهاي آزمایشی: *
جیره (موننسینو ) گرم اسانس دارچین در کیلوگرم ماده خشک مصرفیمیلی500جیره پایه به عالوه (دارچین ،)خشک مصرفی
).در کیلوگرم ماده خشک مصرفیموننسینگرم میلی33پایه به عالوه 

.دار استمعنی) ≥05/0p(ابه در هر ردیف اختالفشان در سطحاعداد با حروف غیر مش: **
SEM :هاخطاي معیار میانگین،P-Value : داريسطح معنیاحتمال

مواد در مجموع اثرات قابل توجهی بر قابلیت هضم 
بر موننسیناثرات . در این آزمایش مشاهده نشدمغذي

با توجه به ماهیت تواندیمقابلیت هضم مواد مغذي 
برخی گزارشات . مطالعه صورت گرفته متفاوت باشد

باعث کاهش موننسینحاکی از آن است که 

اي ماده آلی و سلولز در شرایط شکمبهپذیريتجزیه
تر اما به علت زمان طوالنی. شودمیتنی برون
هاي تنی، باکتريپذیري در شرایط درونعادت

ممکن است در نهایت موننسینسلوالیتیک مقاوم به
هاي غیرمقاوم شوند و از کاهش هضم جایگزین باکتري
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ثیر اسانس أتفاوت ت). 33(ممانعت بعمل آید الیاف
در نامحلولبر قابلیت هضم الیاف موننسیندارچین با 

شوینده خنثی در این مطالعه ممکن است مربوط به 
مکانیسم عمل متفاوت این دو بر جمعیت باکتریایی 

براي هر تیمار روزه21وره تخصیص یک د. شکمبه باشد
پذیري را فراهم احتماال مدت زمان الزم براي عادت

و موننسینثیرگذاري أآورد و موجب کاهش تمی
منابع . شودمیالیافهاي گیاهی بر قابلیت هضم اسانس

هاي طبیعی را بر قابلیت هضم محدودي اثرات اسانس
ه بر عالو. اندقرار دادهبررسیکل دستگاه گوارش مورد 

هاي هاي گذشته ترکیبی از اسانساین بیشتر پژوهش
که در حالی، درانددادهگیاهی را مورد استفاده قرار 

صورت آویشن و دارچین بهآزمایش جاري از اسانس
3/1(افزودن اسانس آویشن . استفاده شدجداگانه

به جیره غذایی ) لیتر در روز به ازاي هر راسمیلی
ثیري أت) ، علوفه به کنسانتره80به20نسبت (گوسفندان 

بر قابلیت هضم ماده خشک، پروتئین خام، الیاف 
که به ) 18(در شوینده خنثی و اسیدي نداشت نامحلول

این .استنتایج به دست آمده در پژوهش جاري نزدیک 
در حالی است که در همین آزمایش افزودن اسانس 

به جیره )لیتر در روز به ازاي هر راسمیلی3/1(آویشن 
) ، علوفه به کنسانتره50به 50نسبت (غذایی گوسفندان 

در شوینده نامحلولقابلیت هضم ماده خشک و الیاف 
6/11خنثی جیره پایه را نسبت به تیمار شاهد به ترتیب 

، اما قابلیت هضم پروتئین درصد افزایش داد2/10و 
در شوینده اسیدي تحت نامحلولخام، ماده آلی و الیاف 

مطالعات بنچار و ،این پژوهشنتایج . یر قرار نگرفتثأت
هاپژوهشو برخی ) 34(و تاگر و کراوس ) 4،5(همکاران 

هاي که اثرات اسانسدهندمیتنی نشان در شرایط برون
وابسته به نوع رسدمیگیاهی بر تخمیر شکمبه به نظر 

گزارش ) 12(کاستیژوس و همکاران . جیره مصرفی باشد
ترکیب فعال (گرم تیمول میلی500زودن نمودند که اف
در هر لیتر محیط کشت در سیستم ) اصلی آویشن

کشت مداوم دوطرفه قابلیت هضم ماده خشک، ماده 
در شوینده خنثی و اسیدي را نامحلولآلی، الیاف 

50و 5سطح (کاهش داد ولی در سطوح کمتر 
اثري بر قابلیت ) گرم به ازاي هر لیتر محیط کشتمیلی
اما اشاره به این نکته حائز . مواد مغذي نداشتهضم

اهمیت است که سطوح باالي استفاده شده از تیمول در 
تنی در شرایط درون) 12(مطالعه کاستیژوس و همکاران 

گرم به ازاي هر میلی10(موننسین. نیستعملیدر دام 
در سیستم کشت مداوم دوطرفه، ) لیتر محیط کشت

در نامحلولاده آلی، الیاف قابلیت هضم ماده خشک، م
همچنین ). 12(شوینده خنثی و اسیدي را کاهش داد 

گرم در لیتر میلی33تا 2به میزان موننسیناستفاده از 
هضم ماده قابلیت ،برون تنیهايآزمایشدر برخی 

اما، ). 30،39(را کاهش داد الیافخشک، ماده آلی و 
دزهاي حاضر باپژوهشتنی مانند درونهايآزمایش
) گرم به ازاي هر لیترمیلی5تا 2(موننسینپایین 

دهنده نشانثیري بر هضم مواد مغذي نداشتند، کهأت
هاي این است که دزهاي باال ممکن است براي باکتري

هاي سلوالیتیک سمی باشند باکتريشکمبه به ویژه 
گزارش نمودند که ) 29(پالیزیر و همکاران ). 30(

در نامحلولضم ظاهري الیاف قابلیت هموننسین
هاي با شوینده خنثی و اسیدي را در گاوهایی که با جیره

را افزایش داد، در حالی که شدندمیعلوفه باال تغذیه 
هاي در گاوهایی که جیرهالیافثیري بر قابلیت هضم أت

نداشت و ،نمودندمیغنی از مواد متراکم دریافت 
تحت تواندمینموننسیدهنده این است که اثر نشان

استفاده از . ثیر ترکیب جیره مصرفی متغیر باشدأت
به ) ترکیب عمده دارچین(سطوح مختلف سینمالدئید 

گرم در روز در جیره میلی1600و 800، 400اندازه
هاي گوشتی در حال رشد کاهش محسوسی در تلیسه

در شوینده نامحلولقابلیت هضم ماده آلی و الیاف 
گرم در روز نسبت به دز میلی1600در سطح خنثی 
که بنا به ) 40(گرم در روز دیده شد میلی400پایین 

تواند کاهش هضم می، دلیل احتمالی آن گفته محققین
در شوینده خنثی و پروتئین در شکمبه نامحلولالیاف 

بر قابلیت هضم عدم تاثیر اسانس. باشداین آزمایش در 
اهد در آزمایش یاد الیاف و پروتئین نسبت به تیمار ش

همخوانی این پژوهشبا نتایج به دست آمده در شده
در پژوهش مشابهی که توسط همین محققین روي. دارد

هاي گوشتی با استفاده از سطوح مختلف یوگنول تلیسه
و 800، 400به میزان ) یکی از ترکیبات مهم دارچین(

گرم در روز انجام گرفت، تغییري در قابلیت میلی1600
هضم ماده آلی و پروتئین خام ایجاد نشد و تنها قابلیت 

در شوینده خنثی تمایل به کاهش نامحلولهضم الیاف 
هاي ثیر اسانسأتها پژوهشبرخی ). 42(را نشان داد 

گیاهی را بر قابلیت هضم مواد مغذي در کل دستگاه 
هاي ثیر اسانسأدیگر عدم تهاي پژوهشو )19(گوارش 

و گاوهاي شیري ) 6،24(هاي گوشتی گیاهی را در گاو
در مجموع اختالفات موجود . اندگزارش کرده) 2،31(

تواند حاضر و مطالعات دیگر میپژوهشمیان نتایج 
هاي موجود در نوع، دز مصرفی و ترکیب مربوط به تفاوت

شیمیایی اسانس مورد استفاده، ترکیب جیره پایه و 
تنی، ل برونتنی در مقابدرون(شرایط انجام آزمایش 

.باشد) طول دوره آزمایش
پذیريهاي تجزیهفراسنجه

، (b)، کند تجزیه (a)میانگین بخش سریع تجزیه 
پذیري موثر ماده خشک پذیري و تجزیهنرخ تجزیه
9/56و 1/7، 7/54، 8/24پنبه به ترتیب کنجاله تخم

آزمایشیثیر تیمارهاي أدرصد به دست آمد و تحت ت
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نشان ) 27(نیوبولد و همکاران ). 3جدول (قرار نگرفت 
110(هاي گیاهی دادند که ترکیب تجاري اسانس

پذیري ماده نرخ تجزیه) گرم در روز به ازاي هر راسمیلی
خشک کنجاله سویا را در شکمبه گوسفندان کاهش داد، 

پذیري ماده خشک کنجاله کلزا ثیري بر تجزیهأاما ت
هاي گیاهی در بخش و اسانسموننسینتغذیه . اشتند

خام کنجاله تخم پنبه تغییري پروتئینسریع تجزیه
هاي گیاهی بخش کند تجزیه اسانس. ایجاد نکردند

دادندپروتئین خام کنجاله تخم پنبه را کاهش
)02/0p=(.موننسینتجزیه پروتئین خام در تیمار نرخ

ایر تیمارها بیشتر بود داري در مقایسه با سطور معنیبه
)05/0p= .(ثر پروتئین خام مربوط به ؤپذیري متجزیه

نسبت به سایر تیمارها تمایل به افزایش موننسینتیمار 
)07/0p= (اگر چه تغییراتی در . از خود نشان داد

کنجاله تخم پروتئین خام تجزیه پذیري هايفراسنجه
سبت نموننسینپنبه در شکمبه گاوهاي تغذیه شده با 

رسدنمیمشاهده گردید، ولی به نظر به سایر تیمارها 
ثیر أاي بوده باشند که بتوانند تاین تغییرات به اندازه

داري بر متابولیسم نیتروژن در شکمبه اي معنیتغذیه
هاي ما اطالعاتی در با توجه به دانسته. داشته باشند

ه پذیري کنجالهاي گیاهی بر تجزیهثیر اسانسأرابطه با ت
هاي اثر اسانس. وجود نداردin situتخم پنبه در شرایط 

خام پروتئین پذیري تجزیههاي فراسنجهگیاهی بر 
با نتایج به دست آمده توسط مولرو و کنجاله تخم پنبه 

ثیر افزودن مخلوط تجاري أدر رابطه با ت) 25(همکاران 
CRINA® RUMINANTS ،700(هاي گیاهی اسانس

پذیري بر تجزیه) ه ازاي هر تلیسهگرم در روز بمیلی
هاي گوشتیخوراکی در تلیسهمنابع پروتئین برخی

. هاي غنی از کنسانتره مطابقت داردتغذیه شده با جیره
، از پنج مکمل پروتئینی که مورد یاد شدهدر پژوهش

پذیري موثر پروتئین در آزمایش قرار گرفتند، تنها تجزیه
ن، نخود فرنگی سبز و هاي لوپیشکمبه مربوط به دانه

کنجاله سویا تمایل به کاهش از خود نشان دادند، اما 
ثیر محسوسی بر أاي نبود که بتواند تبه اندازههاکاهش

گزارشات . متابولیسم پروتئین در شکمبه داشته باشند
هاي گیاهی بر خیلی کمی در رابطه با اثرات اسانس

ام یک از وجود دارد، و هیچ کد) 22،23(تجزیه پروتئین 
هاي حاوي تغذیه شده با جیرهگاوهايبا استفاده ازهاآن

اخیر به آزمایش. مواد متراکم باال صورت نپذیرفته است
پذیريتغییري را در تجزیه)5(وسیله بنچار و همکاران 

پروتئین کنجاله سویا در شکمبه گاوهاي شیري که 
هاي گیاهی گرم از ترکیب تجاري اسانس2روزانه با 

استفاده از مخلوط . ، گزارش نکردندشدندیمتغذیه 
تجزیه سوبستراهاي غنی از تواندیمهاي گیاهی اسانس

. )22،27(پروتئین و نشاسته را در شکمبه کاهش دهد
موجب تغییر اتصال و کلنیتوانند میهاي گیاهی اسانس
مواد گیاهی وارد هاي شکمبه نسبت به میکروبسازي

و به احتمال زیاد بر شوندشده به شکمبه 
، بر خالف منابع نامحلولپذیري منابع پروتئینی تفکیک

از نکات قابل ). 16(گذارند بثیر أ، تقابل حلپروتئینی 
پذیري ماده خشک و توجه دیگر این است که تجزیه

پروتئین خام مواد خوراکی و اجزاي جیره در شرایط
in situ مهبه نوع جیره مصرفی به وسیله حیوانات

تجزیه ماده خشک و پروتئین خام منابع . بستگی دارد
هاي غنی از کنسانتره کمتر از پروتئینی گیاهی در جیره

لورچ و همکاران ). 25(هاي با کنسانتره پایین است جیره
پذیري کنجاله سویا را در شکمبه کاهش در تجزیه) 20(

هاي غنی از کنسانتره گاوهاي تغذیه شده با جیره
شکمبه نسبت pHدند، که به کاهش در مشاهده نمو

نشان دادند که براي ) 38(واالس و کوتا . شودمیداده 
برخی منابع پروتئینی بسته به ماتریکسی که پروتئین را 
در برگرفته، مهار هیدرولیز پلیمرهاي غیر پروتئینی، 

هاي مانند پلی ساکاریدها، ممکن است دسترسی باکتري
بنابراین، ،محدود سازدپروتئولیتیک را به سوبسترا

به تواندمیپذیري پایین منابع پروتئینی گیاهی تجزیه
هاي سلوالیتیک شکمبه در واسطه فعالیت پایین باکتري
هاي غنی از کنسانتره قابل حیوانات تغذیه شده با جیره

گزارش ) 22(مک ایوان و همکاران ). 25(توضیح باشد 
اي گیاهی در هنمودند که تغذیه ترکیب تجاري اسانس

تجزیه ،علوفه به کنسانتره40:60جیره با نسبت 
پروتئین کنجاله کلزا را کاهش داد، اما تجزیه منابع 
پروتئینی دیگر مانند کنجاله سویا، کنجاله آفتابگردان و 

در مقابل نیوبولد و . ثیر واقع نشدأپودر ماهی تحت ت
گزارش کردند که ترکیب تجاري مخلوط ) 27(همکاران 

هاي گیاهی تجزیه پروتئین کنجاله سویا را در نساسا
درصد علوفه و 60گوسفندان تغذیه شده با جیره حاوي 

اما، در آزمایشات مک . درصد کنسانتره کاهش داد40
دوره ) 27(و نیوبولد و همکاران ) 22(ایوان و همکاران 

تر طوالنی) روز21(آزمایش نسبت به آزمایش حاضر 
دهنده این است که یک دوره بود، و نشان) روز42(

پذیري ممکن است مورد نیاز باشد تا اثرات زمانی عادت
هاي گیاهی بر تجزیه پروتئین اثر اسانس. مشهود باشند

هم وابسته به جیره و هم وابسته به نوع سوبسترا باشد 
)25 .(
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اي کنجاله تخم پنبهپذیري شکمبههاي تجزیهن و دارچین بر فراسنجهاسانس آویشموننسین،تاثیر- 3جدول 
*تیمارهاي آزمایشیپذیريهاي تجزیهفراسنجه

SEMP-Value دارچینآویشنموننسینشاهد
ماده خشک

a)2/256/238/256/2430/34412/0)درصد
b)4/546/540/548/5580/16908/0)درصد
c)80/642/731/792/672/07932/0)د در ساعتدرص

5/563/567/579/5672/16666/0)درصد(پذیري موثر تجزیه
پروتئین خام

a)6/239/229/249/2312/16800/0)درصد
b)درصد(a9/64a2/66b8/57b1/5930/20205/0
c)درصد در ساعت(b73/5a66/6b81/5b21/625/00509/0

2/585/601/566/5604/40711/0)درصد(پذیري موثر تجزیه
گرم اسانس آویشن در کیلوگرم میلی500جیره پایه به عالوه (آویشن ،)جیره پایه بدون افزودنی(شاهد : تیمارهاي آزمایشی: *

و موننسین ) میلی گرم اسانس دارچین در کیلوگرم ماده خشک مصرفی500عالوه جیره پایه به(دارچین ،)ماده خشک مصرفی
).میلی گرم موننسین در کیلوگرم ماده خشک مصرفی33جیره پایه به عالوه (
.دار استمعنی) ≥05/0p(اعداد با حروف غیر مشابه در هر ردیف اختالفشان در سطح: **
.درصد تعیین شده است5پذیري موثر در نرخ عبور تجزیه: ***

SEM :هاخطاي معیار میانگین،P-Value : داريسطح معنیاحتمال

ثیري بر أافزودن اسانس آویشن و دارچین ت
پذیري ماده خشک جو نداشت هاي تجزیهفراسنجه

پذیري ماده خشک تیمار خ تجزیهنر). 4جدول (
در مقایسه ) =06/0P(تمایل کمی به افزایش موننسین

پذیري هاي تجزیهفراسنجه. با دیگر تیمارها داشت
ثر پروتئین خام جو تحت ؤپذیري ماي و تجزیهشکمبه

هاي طبیعی قرار و اسانسموننسینثیر استفاده از أت
هاي گیاهی ثیر اسانسأدر زمینه تکمیاطالعات . نگرفت

به هر حال. پذیري دانه جو در دسترس استبر تجزیه
هاي گیاهی بر ثیر اسانسأنتایج مشابهی با استفاده از ت

. ها مانند دانه ذرت به دست آمده استپذیري دانهتجزیه
هاي گیاهی به میزان استفاده از ترکیب تجاري اسانس

ح و سطو) 6(گرم در روز به ازاي هر تلیسه میلی700
تغییري در ) 2(مختلف یوگنول در جیره گاوهاي شیري 

اثرات فقدان.پذیري دانه ذرت ایجاد نکردتجزیه
هاي گیاهی بر متابولیسم پروتئین در بلند مدت اسانس

و in situتنی، در شرایط برون) یعنی کشت مداوم(
تنی در مقایسه با مطالعات مطالعات در شرایط درون

تنی ممکن است در شرایط برونبستهکوتاه مدت کشت 
هاي شکمبه در مربوط باشد به مدت زمانی که باکتري

زمانی که . گیرندیمهاي گیاهی قرار معرض اسانس
طوالنی در معرض هاي شکمبه به مدت میکروب
موجب تواندمی، این امر دنگیرقرار هاي گیاهی اسانس

کن ممعالوه بر اینهاي میکروبی شود، تغییر در جمعیت
مورد هاي گیاهی اسانسفعال برخی از ترکیبات است 

کاردوزو و . هاي شکمبه قرار گیرندتجزیه باکتري
مشاهده نمودند ) 8(و بوسکت و همکاران ) 10(همکاران 

آنهاهاي گیاهی و ترکیبات اصلیکه برخی اثرات اسانس
روز از تخمیر 7تا 6بر تخمیر میکروبی شکمبه بعد از 

، که رودیمشت مداوم دو طرفه از بین در یک سیستم ک
هاي میکروبی شکمبه این است که جمعیتدهندهنشان

.شوندسازگارهاي گیاهی ممکن است به اسانس

اي دانه جو هاي تجزیه پذیري شکمبهاسانس آویشن و دارچین بر فراسنجه، موننسینتاثیر-4جدول 
*مارهاي آزمایشیتیپذیريهاي تجزیهفراسنجه

SEMP-Value دارچینآویشنموننسینشاهد
ماده خشک

a)4/314/329/323/3270/39041/0)درصد
b)0/481/489/485/4744/19211/0)درصد
c)3/243/273/254/2451/00606/0)درصد در ساعت

1/710/735/737/712/37923/0)درصد(پذیري موثر تجزیه
پروتئین خام

a)8/194/213/212/2055/01332/0)درصد
b)5/647/655/618/629/31616/0)درصد
c)2/169/156/154/1554/05103/0)درصد در ساعت

4/693/711/688/677/39287/0)درصد(پذیري موثر تجزیه
کیلوگرمگرم اسانس آویشن درمیلی500جیره پایه به عالوه (آویشن ،)جیره پایه بدون افزودنی(شاهد : زمایشیتیمارهاي آ: *

و موننسین) گرم اسانس دارچین در کیلوگرم ماده خشک مصرفیمیلی500جیره پایه به عالوه (دارچین ،)ماده خشک مصرفی
)در کیلوگرم ماده خشک مصرفیمیلی گرم موننسین33پایه به عالوه جیره (

.درصد تعیین شده است5ر نرخ عبور پذیري موثر دتجزیه: **
SEM :هاخطاي معیار میانگین،P-Value : داريسطح معنیاحتمال
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78............... ..........................................اي ماده خشک وپذیري شکمبهر موننسین، اسانس آویشن و دارچین بر قابلیت هضم مواد مغذي، تجزیهیاثت

هاي سریع تجزیه و کند تفاوتی در رابطه با بخش
ثر ماده ؤپذیري متجزیه، نرخ ناپدید شدن و تجزیه

بین تیمارها دیده نشد رت سیلوییذخشک 
هاي مورد استفاده عالوه بر این افزودنی). 5جدول (

ذرت پذیري پروتئین هاي تجزیهتغییري در فراسنجه
گونه که قابلیت هضم الیاف همان. ایجاد نکردندسیلویی
ثیر افزودن أدر شوینده خنثی و اسیدي تحت تنامحلول
یج حاصل از هاي گیاهی قرار نگرفت، نتااسانس

تحت همالیافاي مربوط به تجزیه انکوباسیون شکمبه
این نتایج . هاي مورد استفاده قرار نگرفتثیر اسانسأت

هاي سلوالیتیک به که جمعیت باکتريدهندمینشان 
در همین . اندمقدار اسانس مورد استفاده حساس نبوده

هاي ثیر اسانسأعدم ت) 3،5(راستا بنچار و همکاران 
را ) گرم در روز به ازاي هر راس گاو2به میزان (هی گیا

هاي سلوالیتیک در گاوهاي شیري بر تعداد باکتري
بر موننسیندار افزودن ثیر معنیأعدم ت. اندنمودهگزارش 

در شوینده خنثی و نامحلولقابلیت هضم ظاهري الیاف 
در شوینده اسیدي در مقایسه با شاهد نامحلولالیاف 

الیافنتایج به دست آمده مربوط به تجزیه با ) 2جدول (
اطالعات اندکی در . باشدمیهمسو in situدر شرایط 

ذرت پذیري هاي گیاهی بر تجزیهرابطه با اثر اسانس

در آزمایش مشابهی که . در شکمبه وجود داردسیلویی
با استفاده از مخلوط طبیعی ) 5(توسط بنچار و همکاران 

یمول، یوگنول، وانیلین و حاوي ت(هاي گیاهی اسانس
350(موننسینو ) گرم در روز به ازاي هر گاو2،لیمونن

روي گاوهاي ) گرم در روز به ازاي هر راس گاومیلی
شیري صورت گرفت نتایج مشابهی به دست آمد و 

در شوینده نامحلولپذیري ماده خشک، الیاف تجزیه
ثیرأتحت تبه گرامینه سیلویی اسیدي مربوطخنثی و 
فریسر و . هاي خوراکی مورد استفاده قرار نگرفتافزودنی

در نامحلولپذیري الیاف کاهش در تجزیه) 15(همکاران 
شوینده خنثی را هنگامی که غلظت باالیی 

از اسانس برگ ) گرم در لیتر مایع شکمبهمیلی500(
استفاده ) گرم در کیلوگرم یوگنول760حاوي (دارچین 

شکمبه (دز مشابهی در روستک در . شد گزارش نمودند
پذیري الیاف، اسانس برگ دارچین تجزیه)مصنوعی
در شوینده خنثی را در یک کنسانتره بر اساس نامحلول

در نامحلولپذیري الیاف دانه جو کاهش داد، اما تجزیه
دهنده را تغییر نداد، که نشانخنثی جو سیلویی شوینده

ند یوگنول بر هاي گیاهی ماناین است که اثر اسانس
تجزیه الیاف ممکن است با توجه به نوع سوبسترا متغیر 

.باشد

ذرت سیلوییاي شکمبهپذیري هاي تجزیهاسانس آویشن و دارچین بر فراسنجه، موننسیناثر -5جدول 
*تیمارهاي آزمایشیهاي تجزیه پذیريفراسنجه

SEMP-Value یندارچآویشنموننسینشاهد
ماده خشک

a)5/336/339/336/3346/08001/0)درصد
b)1/423/432/439/4261/04222/0)درصد
c) 44/474/436/435/485/09556/0)ساعتدرصد در

5/536/540/545/5390/05238/0)درصد(پذیري موثر تجزیه
پروتئین خام

a)4/301/300/295/2983/04766/0)درصد
b)5/476/468/460/4330/22620/0)درصد
c) 32/552/516/584/436/04904/0)ساعتدرصد در

6/545/540/539/5095/11111/0)درصد(پذیري موثر تجزیه
در شوینده خنثینامحلولالیاف 

a)80/611/673/676/643/02996/0)درصد
b)2/535/522/510/504/28185/0)درصد
c) 41/244/229/231/221/07666/0)ساعتدرصد در

0/242/238/227/2230/12600/0)درصد(ثر ؤپذیري متجزیه
ویشن در کیلوگرم گرم اسانس آمیلی500جیره پایه به عالوه (آویشن ،)جیره پایه بدون افزودنی(شاهد : تیمارهاي آزمایشی: *

موننسینو ) گرم اسانس دارچین در کیلوگرم ماده خشک مصرفیمیلی500جیره پایه به عالوه (دارچین ،)ماده خشک مصرفی
).گرم موننسین در کیلوگرم ماده خشک مصرفیمیلی33جیره پایه به عالوه (

.درصد تعیین شده است5پذیري موثر در نرخ عبور هتجزی: **
SEM :هاخطاي معیار میانگین،P-Value : داريسطح معنیاحتمال

پالسماهاي متابولیت
ثیر تیمارهاي أغلظت گلوکز در این آزمایش تحت ت

غلظت گلوکز موننسینثیرأعدم ت. آزمایشی قرار نگرفت
موید نتایج حاصل از پژوهش دوانت و همکاران پالسما

در پژوهشی که توسط یانگ و همکاران . است) 14(
روي گاوهاي نر پرواري هلشتاین صورت گرفت ) 41(

ثیر مقادیر مختلف اسانسأغلظت گلوکز خون تحت ت
اطالعات بسیار اندکی . قرار نگرفت) یدئسینمالد(گیاهی 

اي ـهر متابولیتـاهی بـاي گیـهثیر اسانسأدر رابطه با ت
در آزمایش . نشخوارکنندگان در دسترس استاـپالسم

گلیسرید پالسما در تیمار هر چند میزان تريحاضر 
ارـداري بیشتر از تیمطور معنیحاوي اسانس دارچین به
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مکانیسم ، امابودموننسینحاوي اسانس آویشن و یا 
بنا به گزارش برخی . شناخته شده نیستدقیق آن کامالً

اـپالسماي ـهی از متابولیتـرخـغلظت ب) 41(محققین 
توسط استفاده از تواندمیمانند تري گلیسرید 

هاي گیاهی به واسطه تغییر در مصرف خوراك اسانس
همچنین بخشی از تفاوتی که به . ثیر قرار گیردأتحت ت

در میزانلحاظ عددي در بین تیمارهاي آزمایشی
تواند مربوط به کلسترول پالسما قابل مالحظه است می

، یعنی ممکن است ترکیبات منشأ اندوژنوسی باشد
هاي گیاهی وجود داشته باشند که خاصی در اسانس

ثیر أتولید، متابولیسم و یا جریان کلسترول کل را تحت ت
.)17(قرار دهد

نر هلشتاینهايگاوپالسمايهاي اسانس آویشن و دارچین بر متابولیت،موننسینثر ا-6جدول 
هاي خون متابولیت

)لیترگرم بر دسیمیلی(
*تیمارهاي آزمایشی

SEMP-Value دارچینآویشنموننسینشاهد
3/655/675/616/6735/35771/0گلوکز

9/60/85/63/785/06539/0اينیتروژن اوره
ab4/16b3/13b1/14a8/1805/10401/0تري گلیسرید
0/1548/1439/1369/15836/157555/0کلسترول کل

گرم اسانس آویشن در کیلوگرم میلی500جیره پایه به عالوه (آویشن ،)جیره پایه بدون افزودنی(شاهد : تیمارهاي آزمایشی: *
موننسینو )گرم اسانس دارچین در کیلوگرم ماده خشک مصرفیمیلی500جیره پایه به عالوه (دارچین ،)ماده خشک مصرفی

).میلی گرم موننسین در کیلوگرم ماده خشک مصرفی33جیره پایه به عالوه (
.دار استمعنی≥05/0pسطح ر هر ردیف اختالفشان دراعداد با حروف غیر مشابه د: **

SEM :هاخطاي معیار میانگین،P-Value : داريسطح معنیاحتمال

اثر اسانس آویشن و دارچین) 35(وکیلی و همکاران 
هاي پرواري در حال رشد را در گوساله) گرم در روز5(

درصد کنسانتره و 85(م باال اي با مواد متراککه جیره
کردند، مورد بررسی قرار دریافت می) درصد علوفه15

شامل گلوکز، کلسترولپالسماهاي دادند که متابولیت
ثیر أاي تحت تگلیسرید و نیتروژن اوره، تريکل

اي نیتروژن اورهغلظت. تیمارهاي آزمایشی قرار نگرفت
ي خوراکی هاثیر افزودنیأتحت تحاضر خون در پژوهش 

، سنتز اوره سنتز اوره در کبدهايیکی از راه. قرار نگرفت
، در باشدآمونیاك جذب شده از دیواره شکمبه میاز 

همبستگی زیاديخوناي در نتیجه غلظت نیتروژن اوره
به ). 13(با غلظت نیتروژن آمونیاکی در شکمبه دارد 

دلیل این که غلظت نیتروژن آمونیاکی در شکمبه در این
هاي خوراکی قرار نگرفت ثیر افزودنیأمطالعه تحت ت

، عدم تغییر در نیتروژن )گزارش نشده استهاداده(
با توجه به تاثیر منفی .قابل انتظار بوداي خوناوره

هاي گیاهی به دلیل احتمالی که ممکن است اسانس
فعالیت ضد میکروبی خود بر قابلیت هضم مواد مغذي و 

نتایج این ، اما )7(اي داشته باشندپذیري شکمبهتجزیه
مطالعه نشان داد که استفاده از اسانس آویشن و دارچین 

گرم اسانس در کیلوگرم ماده خشک میلی500(
در جیره گاوهاي نر هلشتاین اثرات ناچیزي بر ) مصرفی

پذیري قابلیت هضم مواد مغذي، خصوصیات تجزیه
اکی و اي ماده خشک و پروتئین خام مواد خورشکمبه

اگر استفاده بنابراین، .هاي پالسما داردغلظت متابولیت
از اسانس آویشن و دارچین در دزهاي مورد استفاده در 
این آزمایش بتواند سایر خصوصیات شکمبه اي مثل 

توانند به عنوان یک ها می، آنتخمیر را بهبود بخشد
جایگزین بالقوه براي موننسین مطرح باشند که نیازمند 

اثباتموضوعهاي بیشتري است تا این آزمایشطراحی
.گردد
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The Effect of Monensin, Thyme and Cinnamon Essential Oils on Nutrient
Digestibility, Ruminal Dry Matter and Crud Protein Degradability of Some

Feedstuff and Plasma Metabolites in Holstein Steers

Behzad Khorrami1, Seyed Ali Reza Vakili2 and Mohsen Danesh Mesgaran3

Abstract
The objective of this research was to evaluate the effects of monensin (MON), thyme (THY)

and cinnamon (CIN) essential oils on dry matter and crud protein degradability characteristics
of cottonseed meal, barley grain and corn silage, nutrient digestibility, and some plasma
metabolites in Holstein steers (540±35 kg initial BW) fed high-concentrate diets. Four rumen
fistulated Holstein steers were used in a 4×4 Latin square design with 21-d periods and 4
treatments: control (no additive), THY (thyme oil; 500 mg/kg DM), CIN (cinnamon oil; 500
mg/kg DM) and MO (monensin; 33 mg/kg DM). Steers were fed ad libitum a basal diet as TMR
consisting of 30 percent forage and 70 percent concentrate. Apparent digestibilities of dry
matter, crud protein, and acid detergent fiber were similar among treatments, except neutral
detergent fiber (NDF) digestibility which was lower (P≤0.05) in steers fed CIN compared to
those fed the MON diet. The addition of essential oils (EO) and MON had no effect on DM
degradability parameters of cottonseed meal, barley grain and corn silage. Crud protein
degradability characteristics of barley grain and corn silage were not influenced by additive
treatments. Similarly, supplementation with EO and MO had no effect on the NDF degradability
of corn silage. For CP degradability of cottonseed meal, except rapidly degradable fraction (a)
and effective rumen degradability of CP, which was similar among experimental treatments;
Feeding EO decreased (P≤0.05) the slowly degradable fraction (b) of CP. The degradation rate
of CP (c) was significantly higher (P≤0.05) with than without MON. Plasma concentrations of
glucose, urea nitrogen and cholesterol were not affected by MON, THY or CIN
supplementation; although Plasma concentration of triglyceride was significantly increased by
adding CIN compared to MON and THY (P≤0.05). Results of this research indicate that
supplementing steers with THY and CIN (500 mg/kg DM) had limited effects on nutrient
digestibility, rumen dry matter and crud protein degradation characteristics of feedstuff and
plasma metabolite consentrations.

Keywords: Thyme and cinnamon essential oil, Monensin, Nutrient digestibility, Rumen
degradability, Holstein steer
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