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 چکیده

و غلظـت   pHهاي گیاهی آویشن و دارچین بـر میـانگین و تغییـرات روزانـه     هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات موننسین و اسانس
چهـار گـاو نـر هلشـتاین بـا فیسـتوالي       . نیتروژن آمونیاکی شکمبه در گاوهاي نر هلشتاین تغذیه شده با سطوح باالي مواد متراکم بود

گـرم اسـانس   میلـی  500(؛ آویشـن  )بدون افزودنـی (شاهد : تیمار 4روزه و  21هاي با دوره 4 × 4ک طرح مربع التین اي در یشکمبه
گرم موننسـین  میلی 33( و موننسین) گرم اسانس دارچین در کیلوگرم ماده خشکمیلی 500(؛ دارچین )آویشن در کیلوگرم ماده خشک

کنسـانتره  % 70علوفـه و  % 30گاوها تا حد اشتها با یک جیره پایه مخلوط حـاوي  . فتندمورد استفاده قرار گر) در کیلوگرم ماده خشک
، غلظت نیتروژن آمونیاکی و اسیدهاي چرب فرار کل تحـت تـاثیر اسـتفاده از موننسـین، اسـانس آویشـن و       pHمیانگین . تغذیه شدند

ساعت پس از تغذیـه بـه    4تا  5/2یافت و حدودا شکمبه پس از مصرف خوراك کاهش  pHتیمارها، تمامی در . دارچین قرار نگرفت
نوسانات در غلظت نیتروژن آمونیاکی پس از تغذیه داراي الگوي مشابهی همچنین  .حداقل مقدار خود رسید و پس از آن افزایش یافت

در ) یلوگرم ماده خشـک گرم در کمیلی 500(نتایج این مطالعه نشان داد که مکمل سازي اسانس آویشن و دارچین . در بین تیمارها بود
  .شکمبه گاوهاي نر هلشتاین داشت pHهاي تخمیري را تحت تاثیر قرار نداد، اما اثرات محدودي بر نوسانات روزانه جیره فراسنجه

  هاي تخمیري فراسنجه -شکمبه  –اسانس دارچین  -اسانس آویشن  :هاي کلیديواژه

 مقدمه

هـاي  امـا، در سـال  . اندکاهش اتالف انرژي و پروتئین در نشخوارکنندگان موفق عمل کردههاي یونوفري مانند موننسین در بیوتیکآنتی
بیـوتیکی  و شـیوع مقاومـت آنتـی    ها آنها در تولیدات دامی به دلیل ظهور بقایاي بیوتیکرویه آنتیهاي عمومی استفاده بیاخیر، نگرانی

از این رو، متخصصین تغذیه نشخوارکنندگان به دنبـال  . لف شده استهاي مختبیوتیکها، موجب کاهش پذیرش اجتماعی آنتیباکتري
هاي جایگزین مناسبی هستند، تا بتوانند تغییرات مطلوبی را در متابولیسم شکمبه ایجاد کرده و بازده غذایی و سودمندي حیوان را روش

هـا،  اي مانند تـانن هاي ثانویهسیاري از گیاهان متابولیتب. اي برخوردارندهاي گیاهی از جایگاه ویژهدر این رابطه، عصاره. افزایش دهند
هاي گیاهی شرایط تخمیر در شکمبه اسانس. هاي ضد میکروبی باالیی دارندکنند که ویژگیتولید می 1هاي گیاهیها و اسانسساپونین

 در این میان اسانس آویشن و دارچین). 4و  1(بخشند حیوان را متعادل نموده و استفاده از مواد مغذي را در نشخوارکنندگان بهبود می
امـا، تعـداد   . اندتنی مورد استفاده قرار گرفتهپتانسیل باالیی براي استفاده در جیره نشخوارکنندگان داشته و در بسیاري از مطالعات برون

تنـی مـورد بررسـی    رایط درونهاي تخمیري شکمبه در شهاي گیاهی آویشن و دارچین را بر فراسنجهاندکی از مطالعات اثرات اسانس
هـاي تخمیـري شـکمبه گاوهـاي نـر      آویشن و دارچین بر برخـی فراسـنجه   هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات اسانس. اندقرار داده

  .هلشتاین بود

                                                   
1Essential oils  
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 هاروش و مواد

کیلوگرم در قالب طرح  540 ± 35اي با میانگین وزن زنده در این آزمایش از چهار راس گاو نر بالغ هلشتاین داراي فیستوالي شکمبه
روز بـراي   7روز براي عادت پـذیري و   14روز بود که  21طول هر دوره آزمایشی . به صورت چرخشی استفاده شد 4×4مربع التین 

دانه جو،  درصد 34سیالژ ذرت،  درصد 20علوفه خشک یونجه،  درصد 10گاوها با جیره پایه حاوي . نمونه برداري در نظر گرفته شد
بـر  ( معـدنی  -درصد مکمل ویتامینـه  5/0درصد نمک و  5/0درصد کربنات کلسیم،  1، کنجاله تخم پنبه درصد 13سبوس،  رصدد 21

 56/2درصـد و   5/13میزان پروتئین خام و انرژي قابل متابولیسـم جیـره پایـه بـه ترتیـب      . شدند تغذیه می) اساس درصد ماده خشک
جیره پایه (آویشن  -2، )جیره پایه بدون افزودنی(شاهد  -1: تیمارهاي آزمایشی شامل. دتعیین گردیمگاکالري بر کیلوگرم ماده خشک 

گـرم اسـانس دارچـین در    میلی 500جیره پایه به عالوه (دارچین  -3، )گرم اسانس آویشن در کیلوگرم ماده خشکمیلی 500 به عالوه
. بودند) میلی گرم موننسین در کیلوگرم ماده خشک 33به عالوه  جیره پایه(موننسین به عنوان کنترل مثبت  -4و ) کیلوگرم ماده خشک

و هر یک سـاعت یکبـار    pHهر نیم ساعت براي (ساعت  8نمونه گیري از مایع شکمبه از طریق فیستوال قبل از تغذیه صبح به مدت 
. شـد متر اندازه گیري می pHدستگاه  مایع شکمبه بالفاصله پس از نمونه گیري و با استفاده از pHسپس . شدانجام می) براي آمونیاك

فاده از دستگاه کرومـاتوگرافی  و غلظت اسیدهاي چرب فرار کل با است نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه با استفاده از روش تقطیرغلظت 
ها مقایسه میانگین. آنالیز شدند  SAS (2003)نرم افزار آماري MIXED رویهاستفاده از هاي به دست آمده با داده. تعیین گردید گازي

  .درصد صورت گرفت 5با استفاده از آزمون توکی و در سطح معنی داري آماري 

 نتایج و بحث

مایع شکمبه در  pHعدم تغییر . )1جدول ( شکمبه تحت تاثیر تیمارهاي آزمایشی قرار نگرفتغلظت نیتروژن آمونیاکی و  pHمیانگین 
). 9و  8( کنـد را تاییـد مـی  نتایج سایر محققین که  هاي چرب فرار کل قابل انتظار بودمطالعه جاري به دلیل عدم تغییر در غلظت اسید

شـکمبه   pH. )1شـکل  ( شکمبه پس از مصرف خوراك نشان دادند pH نوسانات روزانه تمامی تیمارها، الگوي نسبتا مشابهی را براي
ساعت پس از تغذیه به حـداقل مقـدار خـود     3– 4 حدود کردند دردریافت می یا موننسین حاوي اسانس مربوط به گاوهایی که جیره

ساعت پـس از مصـرف    5/2تا  2را حدود خود  pHشکمبه گاوهاي دریافت کننده تیمار شاهد کمترین میزان  pH در حالی کهرسید، 
غلظـت نیتـروژن   . ودپس از تغذیه داراي الگوي مشابهی در بین تیمارها بغلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه نوسانات . خوراك نشان داد

ساعت پس از مصرف خوراك براي تمـامی   3تا  2آمونیاکی شکمبه بالفاصله پس از مصرف خوراك افزایش یافت و سپس در حدود 
تنی بر روي گاوهاي نر صورت گرفته است تـاثیر قابـل   در بیشتر مطالعاتی که در شرایط درون). 2شکل (تیمارها روند کاهشی داشت 

در . هاي مطالعه حاضر مطابقـت دارد که با یافته) 9و  6(ي گیاهی بر غلظت نیتروژن آمونیاکی مشاهده نشده است هاتوجهی از اسانس
در شـرایط   هاي گیـاهی در غلظت نیتروژن آمونیاکی به هنگام استفاده از اسانس) 5(کاهش و در برخی ) 3(عدم تاثیر  برخی مطالعات

دز مصـرفی  تواند ناشی از تفاوت در نوع جیره مصرفی، ه در بین مطالعات مختلف میتفاوت مشاهده شد. تنی گزارش شده استبرون
عدم تغییر غلظت نیتـروژن آمونیـاکی بـه وسـیله موننسـین در       .)2و  1( باشد) تنیدرونتنی در مقابل برون(شرایط آزمایش  و اسانس

عدم تاثیر موننسین بر غلظـت نیتـروژن    .مغایرت دارد) 7(دیگر کرده و با برخی ) 10و  6(محققین را تایید  برخی مطالعه جاري نتایج
آمونیاکی کمی دور از انتظار بود، به خاطر این که موننسین معموال با مهار تجزیه پپتیـدها و اسـیدهاي آمینـه موجـب کـاهش غلظـت       

اهی و موننسین را در گاوهاي نر مورد هاي گینتایج یک مطالعه اخیر که به طور مستقیم اثرات اسانس). 7(آمونیاك در شکمبه می شود 
درصد بیشتر از موننسین غلظـت آمونیـاك در شـکمبه را کـاهش      50توانند هاي گیاهی میبررسی قرار داده است، نشان داد که اسانس

نتـایج   ).8( در شکمبه ممکن است با یکدیگر متفاوت باشـد  هاي گیاهی و موننسینساسان که مکانیسم عملو بیانگر این است  دهند
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و  pHتاثیر ناچیزي بـر میـانگین   ) گرم در کیلوگرم ماده خشکمیلی 500(اسانس آویشن و دارچین استفاده از  این مطالعه نشان داد که
  .شکمبه را در گاوهاي نر هلشتاین تحت تاثیر قرار داد pH، اما تا حدودي نوسانات روزانه داشتآمونیاکی در شکمبه  نغلظت نیتروژ

 
  هاي تخمیري شکمبه گاوهاي نر هلشتاینآویشن و دارچین بر میانگین فراسنجه هاي گیاهیموننسین و اسانس اثر -1جدول 

  صفات مورد مطالعه
 معیار اشتباه  *تیمارهاي آزمایشی

  دارچین  آویشن  موننسین  شاهد  هامیانگین
pH 21/6  25/6  14/6  35/6  075/0  

  83/0  7/15  1/16  4/16  6/15  )لیتر دسی در گرممیلی( آمونیاکی نیتروژن
  42/4  9/112  1/108  2/102  7/113  )مول میلی( کل فرار چرب اسیدهاي غلظت

میلی گرم  500(دارچین  ؛)خشک میلی گرم اسانس آویشن در کیلوگرم ماده 500(؛ آویشن )بدون افزودنی(شاهد : تیمارهاي آزمایشی *
  ).در کیلوگرم ماده خشک موننسین میلی گرم  33(؛ و موننسین )اسانس دارچین در کیلوگرم ماده خشک

  
  شکمبه گاوهاي نر هلشتاین pHآویشن و دارچین بر تغییرات روزانه  هاي گیاهیاثر موننسین و اسانس -1شکل 

  
 آویشن و دارچین بر تغییرات روزانه غلظت نیترون آمونیاکی شکمبه گاوهاي نر هلشتاین هاي گیاهیاثر موننسین و اسانس -2شکل 
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Abstract 
The objective of this study was to evaluate the effects of monensin (MON), thyme (THY) and cinnamon 
(CIN) essential oils on mean and diurnal fluctuations of ruminal pH and ammonia nitrogen concentration in 
Holstein steers fed high-concentrate diets. Four ruminally cannulated Holstein steers were used in a 4 × 4 
Latin square design with 21-d periods and 4 treatments including: control (no additive), THY (thyme oil; 500 
mg/kg DM), CIN (cinnamon oil; 500 mg/kg DM) and MON (monensin; 33 mg/kg DM). Steers were fed ad 
libitum a TMR consisting of 30% forage and 70% concentrate. Mean ruminal pH and rumen concentrations 
of ammonia nitrogen and total VFA were not affected by MON, THY or CIN supplementation. For all 
treatments, ruminal pH decreased after the morning feeding and achieved its minimal values approximately 
2.5–4 h after feeding and then increased. Fluctuations in rumen ammonia nitrogen concentrations after 
feeding followed a similar pattern for all dietary treatments. Results of this study indicate that supplementing 
diets with THY and CIN essential oils (500 mg/kg DM) did not affect mean rumen fermentation parameters, 
but had limited effects on diurnal fluctuations of rumen pH in Holstein steers.  
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