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 چکیده

نر دوازده گوساله از قابلیت هضم مواد مغذی  آویشن و دارچین بر عملکرد و های گیاهیاسانسبه منظور بررسی اثرات 

شاهد )جیره  -7د. تیمارها شامل: شگرم( در قالب طرح کامال تصادفی استفاده کیلو 372±71پرواری هلشتاین )وزن اولیه 

-دامگرم اسانس در روز برای هر راس( بودند.  5دارچین ) -2گرم اسانس در روز برای هر راس( و  5آویشن ) -3پایه(، 

د. استفاده از اسانس آویشن یا روز تا حد اشتها تغذیه شدن 58کنسانتره به مدت  %55علوفه و  %75های حاوی ها با جیره

دارچین تاثیری بر ماده خشک مصرفی و میانگین افزایش وزن روزانه نداشت، هر چند ضریب تبدیل غذایی تا حدودی 

تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار های خون متابولیت( یافت. قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی و غلظت =85/8Pبهبود )

های تجزیه پذیری مواد خوراکی در آویشن و دارچین بر فراسنجه اسانسثرات موننسین، به منظور بررسی انگرفت. 

-با دوره 4×4ای در یک طرح مربع التین کیلوگرم( با فیستوالی شکمبه 548±25چهار گاو نر هلشتاین )وزن اولیه شکمبه، 

گرم در کیلوگرم میلی 588آویشن ) -3شاهد )جیره پایه(؛  -7تیمار:  چهارروزه به صورت تصادفی به یکی از  37های 

گرم در کیلوگرم ماده خشک( میلی 22) موننسین -4گرم در کیلوگرم ماده خشک( و میلی 588دارچین ) -2ماده خشک(؛ 

های تجزیه پذیری ماده خشک کنجاله تاثیری بر فراسنجه موننسینهای گیاهی و اختصاص داده شدند. افزودن اسانس

های اسانستحت تاثیر و یونجه نجه نداشت. خصوصیات تجزیه پذیری پروتئین خام دانه ذرت سویا، دانه ذرت و یو

به واسطه استفاده از تیمارهای پروتئین خام کنجاله سویا تا حدودی های تجزیه پذیری فراسنجهاما قرار نگرفت.  گیاهی

ای نر با اسانس آویشن و دارچین اثرات (. نتایج نشان داد که مکمل نمودن جیره گاوه≥85/8P) افزودنی تغییر کردند

 دارد. تجزیه پذیری مواد خوراکی در شکمبه ی وملکردخصوصیات عاندکی بر 

 هلشتایننر قابلیت هضم، گاو تجزیه پذیری، ، گیاهی هایاسانس کلیدی: گانواژ
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 مقدمه

در کاهش اتالف انرژی )از های یونوفری بیوتیکآنتی

یق نیتروژن آمونیاکی( در طریق متان( و پروتئین )از طر

اند )کالسیمیگلیا و همکاران شکمبه موفق عمل کرده

های عمومی استفاده های اخیر نگرانیدر سال(. اما، 3881

ظهور ها در تولیدات دامی به دلیل بیوتیکآنتی از رویهبی

ها و شیوع مقاومت آنتی بیوتیکی باکتریو  هاآنبقایای 

-زایش یافته و استفاده از آنتیانتقال از دام به انسان اف

با کاهش پذیرش اجتماعی روبرو های مختلف بیوتیک

از این رو، متخصصین تغذیه گشته است. 

های جایگزین مناسبی نشخوارکنندگان به دنبال روش

هستند، تا بتوانند تغییرات مطلوبی را در متابولیسم 

شکمبه ایجاد کرده و بازده غذایی و سودمندی حیوان را 

های گیاهی از زایش دهند. در این رابطه، عصارهاف

ی برخوردارند، به طوری که به فردموقعیت منحصر 

ها، ای مانند تاننهای ثانویهبسیاری از گیاهان متابولیت

کنند که تولید می 7های گیاهیها و اسانسساپونین

های ضد میکروبی دارند. این ترکیبات شرایط ویژگی

را متعادل نموده و استفاده از  تخمیر در شکمبه حیوان

بخشند مواد مغذی را در نشخوارکنندگان بهبود می

 (. 3885بنچار و همکاران )

های گیاهی ترکیبات معطر موجود در بسیاری از اسانس 

گیاهان هستند که به طور معمول از بخش فرار گیاه به 

شوند. از نظر یموسیله تقطیر با بخار و یا آب استخراج 

های گیاهی ترکیبی از شیمیایی، اسانس ساختار

های ثانویه هستند که عموما از ترپنوئیدها و متابولیت

شوند )کالسیمیگلیا و فنیل پروپانوئیدها تشکیل می

های گیاهی که از . دو مورد از اسانس(3881همکاران 

پتانسیل باالیی برای استفاده در جیره نشخوارکنندگان 

 (Thymus vulgaris)آویشن باشند اسانس یمبرخوردار 

باشد. نتایج یم (Cinnamomum cassia)و دارچین 

 و 3882مطالعات آزمایشگاهی )کاستیژوس و همکاران 

                                                           

Essential oils  

( و مطالعات انجام شده بر روی 3882مارتینز و همکاران 

، بنچار و همکاران 3882)کاردوزو و همکاران  حیوان

b3882 و یانگ و همکاران b3878که اثرات اسانس ) 

ها )به ترتیب، آویشن و دارچین و یا ترکیبات عمده آن

اند بسیار تیمول و سینمالدئید( را مورد بررسی قرار داده

باشند و تحقیقات بیشتری مورد نیاز است تا یممتناقض 

ها را بر تخمیر میکروبی شکمبه و متابولیسم در اثرات آن

عه بنابراین هدف از مطالبه دست آورند.  نشخوارکنندگان

های گیاهی آویشن و حاضر بررسی اثرات اسانس

پذیری مواد خوراکی، قابلیت هضم مواد دارچین بر تجزیه

های تغذیه شده با های خون گوسالهمغذی و متابولیت

 های غنی از کنسانتره بود.جیره

 

 هامواد و روش

 آزمایش اول

 دام ها و تیمارهای آزمایشی

نر پرواری هلشتتاین   راس گوساله 73این آزمایش از  در 

کیلوگرم در قالب طترح کامتل    372 ± 71با میانگین وزنی 

گوساله هتا بتا جیتره هتای حتاوی      تصادفی استفاده شد. 

. کنسانتره تا حتد اشتتها تغذیته شتدند     %55علوفه و  75%

 بته منظتور  روز  25روز بتود کته    58طول دوره آزمایش 

در  دوره اصتلی آزمتایش  روز بترای   45عادت پتذیری و  

در طتی دوره عتادت پتذیری، دام هتا بتا      ظر گرفته شتد.  ن

استفاده از جیره های انتقالی )هر کدام به مدت یک هفتته(  

پایانی آزمتایش آداپتته شتدند.    بصورت تدریجی به جیره 

، 45افزایشتی کنستانتره:    مقتادیر های انتقالی حاوی جیره

از جیتتره مخلتتو  بتتر استتاس   درصتتد  55و  15، 25، 55

بر  پایه تراکم مواد مغذی جیرهودند. درصد ماده خشک ب

( NRC،7992گاوهتای گوشتتی )   مبنای جداول استتاندارد 

اجتزای تشتکیل دهنتده و ترکیتب شتیمیایی       گردید. تنظیم

هتای  نشان داده شده استت. تیمتار   7پایه در جدول  جیره

 -3بدون افزودنی(، جیره پایه شاهد ) -7آزمایشی شامل 

ر روز به ازای هتر راس  داسانس آویشن گرم  5آویشن )

در روز به اسانس دارچین گرم  5دارچین ) -2گوساله( و 
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ازای هر راس گوستاله( بودنتد. در طتول دوره آزمتایش،     

و  5ها دو بار در روز به نسبت مساوی در ستاعات  جیره

آویشتن و   استانس . نتد ها قرار گرفتدر اختیار گوساله 72

و روزانته   دارچین با بخشی از کنسانتره مخلو  می شتد 

یک بار به عنوان بخشی از کتل جیتره مخلتو  بالفاصتله     

گرفتت تتا   قبل از تغذیه در اختیتار گوستاله هتا قترار متی     

اطمینتتان حاصتتل شتتود کتته بصتتورت کامتتل بتته وستتیله   

هتا در تمتام متدت    ها مصرف شده است. گوستاله گوساله

های انفرادی نگهداری می شتدند و بته   آزمایش در جایگاه

 و نمک دسترسی داشتند. طور آزاد به آب
 

اجزای تشکیل دهنده و ترکیب شیمیایی جیره  -1جدول 

 های پرواریگوساله غذایی پایه

 درصد ماده خشک جیره اجزای جیره غذایی

 75 یونجه خشک خرد شده
 24 آسیاب شده ذرت دانه

 24 دانه جو آسیاب شده

 77 کنجاله تخم پنبه

 5 کنجاله سویا

 5/8 کربنات کلسیم

 3/8 *معدنی –مکمل ویتامینه 

 2/8 نمک

  ترکیبات شیمیایی

 7/92 ماده خشک

 5/75 پروتئین خام

 5/3 عصاره اتری

 4/2 خاکستر خام

 5/37 الیاف نامحلول در شوینده خنثی

 2/73 الیاف نامحلول در شوینده اسیدی

 52/8 کلسیم

 25/8 فسفر
کیلوگرم پتاسیم،  گرم در 58گرم در کیلوگرم منیزیم،  38حاوی  *

گرم در  28گرم در کیلوگرم منگنز،  38گرم در کیلوگرم روی،  28

گرم در کیلوگرم  87/8گرم در کیلوگرم مس،  2کیلوگرم آهن، 

 588گرم در کیلوگرم ید،  7/8گرم در کیلوگرم کبالت،  7/8سلنیوم، 

واحد  7و  Dواحد در گرم ویتامین  A ،788واحد در گرم ویتامین 

 .Eیتامین در گرم و

 

 

 تعیین ترکیبات شیمیایی

تعیین ماده خشتک، پتروتئین ختام، عصتاره اتتری،       برای 

 شتده های توصیه خاکستر خام و عناصر معدنی از روش

AOAC  (7998)   استفاده شد. همچنین برای تعیین الیتاف

نامحلول در شوینده خنثی و الیاف نتامحلول در شتوینده   

( استتفاده  7997)اسیدی از روش ون سوست و همکاران 

 گردید.  

تعیین قابلیت هضم ظاهری به روش خاکستر نامحلول 

 (AIA)1در اسید 

های آزمایشی تعیین قابلیت هضم مواد مغذی جیره جهت 

گیری از خوراک مصرفی و مدفوع هر دام به نمونه

صورت روزانه در طول هر دوره نمونه برداری انجام 

ده خشک با قابلیت هضم مواد مغذی و ما .گرفتمی

استفاده از روش مارکر داخلی خاکستر نامحلول در اسید 

(AIA)  محاسبه گردید. غلظت مواد مغذی و مارکر در

 به روش ون کلن و یانگهای خوراک و مدفوع نمونه

تعیین شد. در پایان قابلیت هضم ماده خشک و ( 7911)

 مواد مغذی با استفاده از فرمول پیشنهادی چرچ و پوند

 .گردیدمحاسبه ( 7953)

 های خونتعیین متابولیت

ستاعت   2های خون در روز پایانی آزمایش حدود نمونه 

هتر یتک از    یپس از مصرف ختوراک از ستیاهرو وداجت   

دور  2588دقیقه با سرعت  75ها گرفته شد و به مدت دام

در فریتتزر  نگهتتداری  و نتتددر دقیقتته ستتانتریفیوژ گردید

بتا استتفاده از    خون ایمتابولیت هغلظت  در پایانشدند. 

 (Alcyon 300i Abbott, USA)دستتتگاه اتوآنتتالیزور  

 گیری شدند.اندازه

 تجزیه آماری

در قالب طرح کامل تصادفی با استتفاده   ی آزمایشهاداده

تجزیته و تحلیتل    متورد   SAS (2004) آماریاز نرم افزار 

هتا بتا استتفاده از    قرار گرفتند. مقایسه میتانگین بتین داده  

 داریای دانکتتتن در ستتتط  معنتتتیچنتتتد دامنتتته آزمتتتون

                                                           
 Acid Insoluble Ash  
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(85/8P≤ )   صورت گرفت. مدل آماری طرح به شترح زیتر

 است:
Yij=μ+Ti+eij 

: میتانگین کتل،   μهر مشاهده،  مقدار :ijYکه در مدل فوق؛ 

iT اثر تیمار و :ijeباشد.: اثر خطای آزمایش می 

 آزمایش دوم

 ها و تیمارهای آزمایشیدام

راس گاو نر بالغ هلشتاین دارای  آزمایش از چهاراین در 

 548± 25ای بتتا میتتانگین وزن زنتتده  فیستتتوالی شتتکمبه

بتته صتتورت  4×4کیلتتوگرم در قالتتب طتترح مربتتع التتتین  

روز  37چرخشی استفاده شد. طول هتر دوره آزمایشتی   

روز بترای نمونته    1روز برای عادت پذیری و  74بود که 

 1شی نیتز  های آزمایبرداری در نظر گرفته شد. بین دوره

روز به عنوان دوره جایگزینی تیمتار جدیتد و بته منظتور     

-حذف اثرات تیمار قبلی در نظر گرفته شد. گاوها با جیره

درصد علوفته تغذیته    28درصد کنسانتره و  18ای حاوی 

بر مبنتای جتداول    پایه تراکم مواد مغذی جیرهمی شدند. 

 گردیتد.  تنظتیم ( NRC،7992گاوهای گوشتتی )  استاندارد

درصتد   %38علوفته خشتک یونجته،     %78ها حتاوی  یرهج

 %37کنجالته تختم پنبته،     %72دانه جتو،   %24 سیالژ ذرت،

مکمل )بر اساس درصد متاده خشتک(    %3سبوس گندم و 

جیتره پایته   شتاهد )  -7آزمایشی شامل:  تیمارهای بودند.

میلتتی گتترم استتانس  588آویشتتن ) -3بتتدون افزودنتتی(، 

میلتی   588دارچین ) -2آویشن در کیلوگرم ماده خشک(، 

 -4گتترم استتانس دارچتتین در کیلتتوگرم متتاده خشتتک( و  

 موننستین میلی گترم   22به عنوان کنترل مثبت ) موننسین

( بودنتتد. در تیمارهتتای حتتاوی در کیلتتوگرم متتاده خشتتک

افزودنتتی بتته منظتتور یکنواختتت ستتازی، روزانتته استتانس 

بتا   گتاو  هتر راس  موننستین آویشن، استانس دارچتین و   

انتره مصرفی همان روز به خوبی مخلتو   بخشی از کنس

شد و به شکل مساوی در دو وعده ختوراک دهتی، بتا    می

گرفتت.  مابقی خوراک مخلو  و در اختیار گاوها قرار می

( و عصتتر 5ختتوراک دهتتی در دو وعتتده صتتب  )ستتاعت  

-شد و در طول دوره آزمایشی دام( انجام می72)ساعت 

 .  ها به آب و سنگ نمک دسترسی آزاد داشتند

 های نایلونیپذیری به روش کیسهتعیین تجزیه

ای کنجاله سویا، دانه ذرت و یونجه تجزیه پذیری شکمبه

تا  75های نایلونی در روزهای با استفاده از روش کیسه

هر دوره تعیین شد. این مواد خوراکی بر اساس  79

ها به عنوان اجزای خوراکی رایج مورد استفاده در جیره

ی )کنجاله سویا(، انرژی )دانه ذرت( و منابع پروتئین

ها به فیبری )علوفه خشک یونجه( انتخاب شدند. کیسه

ساعت )کنجاله سویا(؛  45و  34، 72، 5، 4، 3مدت صفر، 

ساعت )دانه ذرت(؛  13و  45، 34، 72، 5، 4، 3صفر، 

ساعت )یونجه( در  92و  13، 45، 34، 72، 5، 4، 3صفر، 

ر گرفتند. میزان ناپدید شدن شکمبه مورد انکوباسیون قرا

ماده خشک، پروتئین خام، الیاف نامحلول در شوینده 

خنثی و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی با توجه به 

قبل و بعد از انکوباسیون در شکمبه  هاآناختالف مقدار 

پذیری از های تجزیهمحاسبه گردید. جهت تعیین فراسنجه

( استفاده 7913لد )معادله پیشنهادی ارسکوف و مکدونا

 SASها با استفاده از نرم افزار آماری شد و برازش داده

 )مدل غیرخطی( انجام گرفت.   

 تجزیه آماری 

 توستط  4×4قالب طرح مربتع التتین    درهای آزمایش داده

متورد تجزیته قترار     SAS آمتاری نرم افزار  Mixedرویه 

آزمون  ها با استفاده ازگرفتند و مقایسه میانگین بین داده

( ≥85/8Pای دانکتتن در ستتط  معنتتی داری ) چنتتد دامنتته 

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

 :iTمیتانگین کتل،    :μهر مشاهده،  مقدار :ijkYدر مدل فوق؛ 

: kS(، 4تتا   j: 7اثر دوره آزمایش ) :jP(، 4تا  i :7اثر تیمار )

 باشد.اثر خطای آزمایش می :ijke( و 4تا  k: 7اثر حیوان )
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 نتایج و بحث

 مصرف خوراک و عملکرد

تیمارهتتای میتتانگین مصتترف متتاده خشتتک تحتتت تتتاثیر  

-استانس در رابطه با اثر  ینگرفت. اطالعاتقرار  آزمایشی

هتای گیتاهی آویشتتن و دارچتین بتتر مصترف ختتوراک و     

دارد، اما ترکیبات نرشدی گاوهای پرواری وجود  دعملکر

ها در مطالعات مختلف مورد ارزیابی قترار  ه آنفعال عمد

اند کته نتتایج ضتد و نقیضتی حاصتل شتده استت.        گرفته

( تغییری را در مصرف متاده  3882کاردوزو و همکاران )

میلتتی گتترم  288خشتتک بتته هنگتتام استتتفاده از مخلتتو   

میلتی گترم یوگنتول در روز در جیتره      288سینمالدئید و 

هتای غنتتی از  یتره هتای گوشتتی تغذیته شتده بتا ج     تلیسته 

کنسانتره مشاهده نکردند. نتایج مشابهی به وسیله بنچار 

ای ( به دست آمد. از سوی دیگر پتاره a3882و همکاران )

-اسانساند که استفاده از از مطالعات دیگر هم نشان داده

افتزایش )یانتگ و همکتاران    های طبیعی می تواند موجتب  

b3878 مصرف (3882)کاردوزو و همکاران کاهش ( و یا 

های گیاهی بر مصترف متاده   اسانساثرات  .خوراک شود

تواند با توجه به منبع اسانس، نوع جیره، اثرات خشک می

هتتای میکروبتتی بتته متقابتتل و یتتا عتتادت پتتذیری جمعیتتت 

 c3878های گیاهی متغیر باشد )یانتگ و همکتاران   اسانس

(. اما نتایج به دستت آمتده از   3873و گریسی و همکاران 

ی که ترکیبات فعال عمده آویشن و دارچتین را در  مطالعات

انتد )کتاردوزو و   های گوشتی مورد استفاده قرار دادهدام

تتوان  را نمتی ( b3878و یانگ و همکتاران   3882همکاران 

مستقیما به اسانس آویشن و دارچین نسبت داد، به دلیتل  

هتای گیتاهی متورد استتفاده در مطالعته      این کته استانس  

انتد و  ای از ترکیبات فعال تشتکیل شتده  جاری از مجموعه

اند کته مخلتو  ایتن ترکیبتات     مطالعات مختلف نشان داده

 3، همکوشتی 7توانند اثرات ضد میکروبی افزایشیفعال می

                                                           
 Additive 

 Synergistic 

(. 3885داشتتته باشتتند )بنچتتار و همکتتاران  2و یتتا متضتتاد

در بین تیمارهتای   هاگوسالهمیانگین افزایش وزن روزانه 

توجه به ایتن کته مصترف متاده     آزمایشی مشابه بود. با 

هتای  خشک و قابلیت هضم مواد مغذی تحت تاثیر اسانس

مورد استفاده قرار نگرفت عدم تغییر در میانگین افتزایش  

های تغذیه شده با تیمارهای مختلتف  وزن روزانه گوساله

قابل انتظار بود. با وجود این که ضریب تبتدیل غتذایی در   

( نستتبت بتته 71/2) ( و دارچتتین38/2تیمارهتتای آویشتتن )

را نشتان   (=85/8P)( تمایل به بهبودی 22/2تیمار شاهد )

دادند اما به لحاظ آماری این تغییرات معنی دار نبتود. بته   

دلیل عدم تغییر در مصرف متاده خشتک و افتزایش وزن    

روزانه، عدم تفاوت میان ضریب تبدیل غتذایی تیمارهتای   

 آزمایشی قابل توجیه می باشد.  

 اهری مواد مغذی در کل دستگاه گوارشقابلیت هضم ظ

هتای  تحت تاثیر استانس مواد مغذی قابلیت هضم ظاهری 

. افتزودن  (3)جتدول   گیاهی متورد استتفاده قترار نگرفتت    

میلی لیتر در روز به ازای هتر راس(   2/7اسانس آویشن )

، علوفتته بتته 58: 38بتته جیتتره غتتذایی گوستتفندان )نستتبت 

نداشتت   واد مغتذی مت کنسانتره( تاثیری بر قابلیتت هضتم   

. ایتتن در حتتالی استتت کتته در (7293)جهتتانی عزیزآبتتادی 

: 58نستبت  ای با استفاده از جیره به هنگام همین آزمایش

قابلیت هضم ماده خشک و الیتاف   ،علوفه به کنسانتره 58

در تیمتار آویشتن   نامحلول در شوینده خنثی جیتره پایته   

درصتد   3/78و  2/77نسبت بته تیمتار شتاهد بته ترتیتب      

نتتتایج مطالعتته فتتوق و   ( نشتتان داد. ≥85/8P)افتتزایش 

( و برختی مطالعتات در   3881مطالعات بنچار و همکاران )

-( نشان می3884شرایط برون تنی )کاردوزو و همکاران 

های گیاهی بتر تخمیتر شتکمبه بته     دهند که اثرات اسانس

رسد وابسته به نوع جیره مصترفی باشتد. برختی    نظر می

های گیاهی را بر قابلیت هضم مواد مطالعات تاثیر اسانس

مغتتذی در کتتل دستتتگاه گتتوارش )کلونستتون و همکتتاران  

های گیتاهی را  (، و مطالعات دیگر عدم تاثیر اسانس3877

                                                           
 Antagonistic 
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و  یانتگ و  b3882در گاوهای گوشتی )بنچار و همکتاران  

( و گاوهتتتای شتتتیری )ستتتانتوس و a,c3878همکتتتاران 

-رش کرده( گزا3873و بنچار و همکاران  3878همکاران 

انتتد. در مجمتتوع اختالفتتات موجتتود میتتان نتتتایج مطالعتته 

هتای  تواند مربتو  بته تفتاوت   حاضر و مطالعات دیگر می

موجود در نوع، دز مصرفی و ترکیتب شتیمیایی استانس    

مورد استفاده، ترکیب جیره پایه و شرایط انجام آزمایش 

تنتی، طتول دوره آزمتتایش(    )درون تنتی در مقابتل بترون   

 باشد.   

 

  های پرواری هلشتایندر گوساله و قابلیت هضم مواد مغذی عملکردآویشن و دارچین بر  های گیاهیاثر اسانس -2دول ج

 صفت مورد مطالعه
خطای معیار  *تیمارهای آزمایشی

 هامیانگین

سطح معنی 

 دارچین آویشن شاهد داری

      صفات عملکردی

 95/8 34/9 8/375 3/374 5/373 وزن اولیه )کیلوگرم(

 55/8 21/5 1/317 7/312 5/322 وزن نهایی )کیلوگرم(

 41/8 ./79 5/1 7/5 5/. (در روز )کیلوگرم ماده خشک مصرفی

 75/8 829/8 32/7 27/7 79/7 )کیلوگرم در روز( افزایش وزن روزانه

 85/8 775/8 71/2 38/2 22/2 ضریب تبدیل غذایی

      قابلیت هضم )درصد(

 55/8 84/2 7/12 9/15 3/12 ماده خشک

 18/8 85/3 5/17 5/14 1/12 پروتئین خام

 55/8 77/3 4/54 8/52 1/55 الیاف نامحلول در شوینده خنثی

 52/8 34/3 5/41 1/58 5/54 الیاف نامحلول در شوینده اسیدی
(؛ اسانس آویشن در روز به ازای هر راس گوساله گرم 5تیمارهای آزمایشی: شاهد )جیره پایه بدون افزودنی(؛ آویشن )جیره پایه به عالوه  *

  گرم اسانس دارچین در روز به ازای هر راس گوساله(. 5جیره پایه به عالوه دارچین )

 
 های خونمتابولیت

های خون در بر متابولیت آزمایشیتیمارهای  اثرات 

گزارش شده است. غلظت گلوکز در این آزمایش  2جدول 

زمایشی قرار نگرفت که با نتایج تحت تاثیر تیمارهای آ

حاصل از پژوهش سایر محققین بر روی گاوهای 

، یانگ و همکاران 3881پرواری )دوانت و همکاران 

b3878 مطابقت دارد. میزان 3873کاستیو و همکاران  و )

ای خون در این پژوهش تحت تاثیر نیتروژن اوره

از های خوراکی قرار نگرفت. سنتز اوره در کبد افزودنی

گیرد، آمونیاک جذب شده از دیواره شکمبه صورت می

ای در خون ارتبا  باالیی در نتیجه غلظت نیتروژن اوره

با غلظت نیتروژن آمونیاکی در شکمبه دارد )داویدسون 

(. به دلیل این که غلظت نیتروژن 3882و همکاران 

-آمونیاکی در شکمبه در این مطالعه تحت تاثیر افزودنی

ها گزارش نشده است(، رار نگرفت )دادههای خوراکی ق

ای خون قابل انتظار بود. عدم تغییر در نیتروژن اوره

عدم تاثیر تیمارهای آزمایشی بر پروتئین کل پالسما، 

( 3873نتایج به دست آمده به وسیله کاستیو و همکاران )

( نشان b3878کند. در مقابل یانگ و همکاران )را تایید می

های از سینمالدئید در جیره گوساله دادند که استفاده

اسیدهای چرب غیر  پرواری موجب کاهش غلظت

آزمایش به بعد شد،  52خون از روز  (NEFA) استریفه

این نتیجه نشانگر آن بود که حیوانات تغذیه شده با 

اسانس به لحاظ تعادل انرژی در وضعیت مطلوب تری 

تا در همین راس برند.در مقایسه با شاهد به سر می

( گزارش نمودند که استفاده از 3873کاستیو و همکاران )
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های گیاهی )حاوی ترکیب تجاری مخلو  اسانس

کارواکرول، سینمالدئید و کاپسایکین( در دوره پروار 

خون را نسبت به  NEFAهای نر پرواری غلظت گوساله

عدم تاثیر اسانس آویشن و  .تیمار شاهد کاهش داد

ن در این مطالعه ممکن است خو NEFAدارچین بر غلظت 

مربو  به طول دوره آزمایش کوتاهتر در پژوهش جاری 

روز( در مقایسه با آزمایش یانگ و همکاران  45)

(b3878و کاستیو و همکاران ) (به 3873 ) و  773ترتیب

روز باشد و موید این مطلب است که احتماال یک  743

باشد یتری مورد نیاز مپذیری طوالنیدوره زمانی عادت

های خونی های گیاهی بر متابولیتتا اثرات اسانس

   آشکار گردد.
 

 هلشتاین  پرواریهای های خون گوسالهآویشن و دارچین بر متابولیت های گیاهیاثر اسانس -3جدول 

 های خونمتابولیت
 *تیمارهای آزمایشی

 سطح معنی داری هاخطای معیار میانگین
 دارچین آویشن شاهد

 59/8 22/4 5/57 5/58 5/15 لیتر(گرم بر دسیکز )میلیگلو

 92/8 35/7 3/74 1/74 5/74 لیتر(گرم بر دسیای خون )میلینیتروژن اوره

 43/8 27/2 2/58 5/11 2/15 پروتئین کل )گرم بر لیتر(

 32/8 77/8 71/8 75/8 37/8 اکی واالن بر لیتر(اسیدهای چرب غیر استریفه )میلی
گرم اسانس آویشن در روز به ازای هر راس  5ی آزمایشی: شاهد )جیره پایه بدون افزودنی(؛ آویشن )جیره پایه به عالوه تیمارها *

 گرم اسانس دارچین در روز به ازای هر راس گوساله(.  5گوساله(؛ دارچین )جیره پایه به عالوه 

 

 های تجزیه پذیریفراسنجه

کنجاله سویا های تجزیه پذیری ماده خشک فراسنجه

(. 4تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت )جدول 

نتایج حاضر نتایج به دست آمده از پژوهش بنچار و 

( و مولرو و همکاران 3873و  a,b3882همکاران )

در مقابل، نیوبولد و همکاران کند. ( را تایید می3884)

های گیاهی ( نشان دادند که ترکیب تجاری اسانس3884)

-گرم در روز به ازای هر راس( نرخ تجزیهیلیم 778)

پذیری ماده خشک کنجاله سویا را در شکمبه گوسفندان 

آویشن بخش سریع تجزیه  تغذیه اسانسکاهش داد. 

( داد، اما ≥85/8Pپروتئین خام کنجاله سویا را افزایش )

اسانس دارچین بخش کند تجزیه پروتئین خام کنجاله 

. نرخ تجزیه پذیری در (≥85/8Pسویا را کاهش داد )

( داشت. تجزیه =81/8Pتمایل به افزایش ) موننسینتیمار 

پذیری موثر پروتئین خام کنجاله سویا در تیمار 

در مقایسه با تیمار دارچین بیشتر بود  موننسین

(85/8P≤ گزارشات خیلی کمی در رابطه با اثرات .)

)مک در شکمبه های گیاهی بر تجزیه پروتئین اسانس

( 3883و مک ایوان و همکاران  3888ش و همکاران اینتو

ترکیب تجاری  اثر( 3884مولرو و همکاران ). وجود دارد

میلی  CRINA® RUMINANTS ،188های گیاهی )اسانس

-گرم در روز به ازای هر تلیسه( بر تجزیه پذیری شکمبه

ال رشد های در حدر تلیسهین کنجاله سویا را ای پروتئ

تاثیر ناچیزی بر تجزیه  دادند کهمورد ارزیابی قرار 

بنچار و در پژوهش دیگری داشت.  پذیری کنجاله سویا

تغییری را در تجزیه پذیری پروتئین  (a3882همکاران )

 3کنجاله سویا در شکمبه گاوهای شیری که روزانه با 

شدند، یمهای گیاهی تغذیه گرم از ترکیب تجاری اسانس

( و نیوبولد 3883ان )مک ایوان و همکارنکردند.  مشاهده

( نشان دادند که استفاده از مخلو  3884و همکاران )

های گیاهی می تواند تجزیه سوبستراهای غنی از اسانس

شده انکوبه های داکرونی پروتئین و نشاسته را در کیسه

های گیاهی موجب در درون شکمبه کاهش دهد. اسانس

ه شکمبه مواد گیاهی وارد شده ب استقرارتغییر اتصال و 

شوند و به احتمال زیاد بر تفکیک پذیری منابع می

پروتئینی نامحلول، بر خالف منابع پروتئینی محلول، تاثیر 
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های (. اثر اسانس3885گذارند )هارت و همکاران می

گیاهی بر تجزیه پروتئین با توجه به طول دوره عادت 

( و نوع جیره کوتاه مدتر برابر طوالنی مدت دپذیری )

، به باشدای( متغیر میای در برابر علوفهانتره)کنس

تجزیه ماده خشک و پروتئین خام منابع  طوری که

های غنی از کنسانتره کمتر از پروتئینی گیاهی در جیره

مولرو و همکاران های با کنسانتره پایین است )جیره

( کاهش در تجزیه پذیری 7952(. لورچ و همکاران )3884

-کنجاله سویا را در شکمبه گاوهای تغذیه شده با جیره

های غنی از کنسانتره مشاهده نمودند، که به کاهش در 

pH ( نشان 7955. واالس و کوتا )ندشکمبه نسبت داد

دادند که برای برخی منابع پروتئینی بسته به ماتریکسی 

پلیمرهای غیر  که پروتئین را در برگرفته، مهار هیدرولیز

پروتئینی، مانند پلی ساکاریدها، ممکن است دسترسی 

های پروتئولیتیک را به سوبسترا محدود سازد، باکتری

بنابراین، تجزیه پذیری پایین منابع پروتئینی گیاهی 

های سلوالیتیک تواند به واسطه فعالیت پایین باکتریمی

 های غنی ازشکمبه در حیوانات تغذیه شده با جیره

 (.3884)مولرو و همکاران باشد  داده توضی کنسانتره 

که مکانیسم  گزارش نمودند( 3883و همکاران ) واالس

های گیاهی مهار تولید آمونیاک از عمل اصلی اسانس

-. این اثر به واسطه اثرات اسانسباشدمیاسیدهای آمینه 

ننده آمونیاک باال کهای تولید های گیاهی بر باکتری

های رد. این در حالی است که فعالیتپذیصورت می

پروتئولیتیک و پپتیدوالیتیک مهار نشدند، که موید این 

های باشد که مکانیسم عمل اصلی اسانسفرضیه می

تجزیه  in situباشد. اما، تکنیک گیاهی دی آمیناسیون می

فعالیت  و تعیین کنندهکند پروتئین را اندازه گیری می

. کاهش در باشدنمی اسیونپپتیدوالیتیک یا دی آمین

در  in situتجزیه پروتئین اندازه گیری شده با تکنیک 

 3888آزمایش حاضر، و دیگران )مک اینتوش و همکاران 

دهند که حداقل ( نشان می3883و مک ایوان و همکاران 

تواند به کاهش های گیاهی میبخشی از اثرات اسانس

ممکن است عالوه بر این پروتئولیز نسبت داده شود. 

ها به ذرات غذایی بر هضم دیگر مواد اتصال باکتری

مغذی )یعنی فیبر و نشاسته( تاثیر گذاشته و در نتیجه 

 کاهدبهای پروتئولیتیک را به سوبسترا دسترسی باکتری

. فرض ما بر این است که (3883)مک ایوان و همکاران 

عالوه بر کاهش در دی آمیناسیون، کاهش در تجزیه 

هم ممکن است اتفاق بیفتد، هر چند اثرات کلی  پروتئین

ممکن است پایین تر از حد برآورد باشند. عالوه بر این 

ای به های گیاهی بر تجزیه پروتئین شکمبهاثر اسانس

رسد با توجه به نوع سوبسترا )سریع تجزیه یا نظر می

و هارت و  3884مقاوم( انتخابی باشد )مولرو و همکاران 

 . (3885همکاران 

، اسانس آویشن و دارچین تاثیری بر موننسینافزودن 

پذیری ماده خشک و پروتئین خام های تجزیهفراسنجه

استفاده از ترکیب تجاری (. 5دانه ذرت نداشت )جدول 

میلی گرم در روز به  188های گیاهی به میزان اسانس

( و سطوح b3882ازای هر تلیسه )بنچار و همکاران 

ره گاوهای شیری )بنچار و مختلف یوگنول در جی

( تغییری در تجزیه پذیری دانه ذرت ایجاد 3873همکاران 

عالوه بر این استفاده از سینمالدئید )یک گرم در  نکرد.

های روز( در جیره گاوهای شیرده هلشتاین فراسنجه

تجزیه پذیری ماده خشک دانه ذرت را تحت تاثیر قرار 

ر متابولیسم های گیاهی بفقدان اثرات اسانسنداد. 

پروتئین در بلند مدت )یعنی کشت مداوم( در شرایط 

 ای و مطالعات در شرایط درونشکمبه in situبرون تنی، 

در  بستهتنی در مقایسه با مطالعات کوتاه مدت کشت 

شرایط برون تنی ممکن است مربو  باشد به مدت زمانی 

های گیاهی های شکمبه در معرض اسانسکه باکتری

های طوالنی در معرض قرار گرفتن مدت گیرند.قرار می

های میکروبی شود، ممکن است موجب تغییر در جمعیت

-و این احتمال وجود دارد که برخی از ترکیبات اسانس

های شکمبه های گیاهی در معرض تجزیه توسط باکتری

 ( مشاهده نمودند3884قرار بگیرند. کاردوزو و همکاران )
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 های تجزیه پذیری کنجاله سویااسانس آویشن و دارچین بر فراسنجه ،موننسیناثر  -4جدول 

 های تجزیه پذیریفراسنجه

 )درصد(

خطای معیار  *تیمارهای آزمایشی

 هامیانگین

سطح معنی 

 دارچین آویشن موننسین شاهد داری

       ماده خشک

a 1/35 4/31 4/35 5/31 25/8 43/8 

b 5/25 5/24 5/22 2/25 12/8 45/8 

c )89/8 71/8 35/9 75/9 25/9 35/9 )درصد در ساعت 

 27/8 37/7 9/29 1/29 8/18 7/17  **تجزیه پذیری موثر

       پروتئین خام

a b4/71 ab5/75 a7/79 ab1/75 22/8 83/8 

b a5/58 a8/53 ab8/19 b3/11 52/8 85/8 

c ( درصد در)81/8 37/8 22/5 52/5 34/9 12/5 ساعت 

 ab8/29 a9/17 ab3/29 b3/21 83/7 84/8 موثر تجزیه پذیری
میلی گرم اسانس آویشن در کیلوگرم ماده خشک(؛  588تیمارهای آزمایشی: شاهد )جیره پایه بدون افزودنی(؛ آویشن )جیره پایه به عالوه  *

در  موننسینمیلی گرم  22 ه پایه به عالوه)جیر موننسینمیلی گرم اسانس دارچین در کیلوگرم ماده خشک(؛ و  588دارچین )جیره پایه به عالوه 

 (.کیلوگرم ماده خشک
 درصد تعیین شده است. 5تجزیه پذیری موثر در نرخ عبور  **

 دار است.معنی ≥85/8Pاعداد با حروف غیر مشابه در هر ردیف اختالفشان در سط  

 دانه ذرتهای تجزیه پذیری اسانس آویشن و دارچین بر فراسنجه ،موننسیناثر  -5جدول 

 های تجزیه پذیریفراسنجه

 )درصد(

خطای معیار  *تیمارهای آزمایشی

 هامیانگین

سط  معنی 

 دارچین آویشن موننسین شاهد داری

       ماده خشک

a 3/34 2/32 3/34 5/34 82/7 92/8 

b 5/13 3/13 1/18 7/13 58/8 49/8 

c ( درصد در)57/8 35/8 27/5 22/5 19/5 54/5 ساعت 

 34/8 98/8 2/23 9/27 4/23 2/23 **جزیه پذیری موثرت

       پروتئین خام

a 2/74 2/74 5/75 1/72 73/7 25/8 

b 5/19 5/15 5/12 1/19 84/7 22/8 

c ( درصد در)43/8 72/8 73/5 39/5 43/5 71/5 ساعت 

 47/8 38/7 7/54 8/55 5/55 9/54 تجزیه پذیری موثر 
میلی گرم اسانس آویشن در کیلوگرم ماده خشک(؛  588)جیره پایه بدون افزودنی(؛ آویشن )جیره پایه به عالوه تیمارهای آزمایشی: شاهد  *

در  موننسینمیلی گرم  22)جیره پایه به عالوه  موننسینمیلی گرم اسانس دارچین در کیلوگرم ماده خشک(؛ و  588دارچین )جیره پایه به عالوه 

 کیلوگرم ماده خشک(.
 درصد تعیین شده است. 5ذیری موثر در نرخ عبور تجزیه پ **
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های گیاهی و ترکیبات اصلیشان که برخی اثرات اسانس

روز از تخمیر در  1-2بر تخمیر میکروبی شکمبه بعد از 

رود، که یک سیستم کشت مداوم دو طرفه از بین می

میکروبی شکمبه های بیان کننده این است که جمعیت

 ی گیاهی آداپته شوند.هاممکن است به اسانس

های تجزیه پذیری ماده خشک یونجه در میان فراسنجه

(. نرخ تجزیه پذیری و 2تیمارها مشابه بود )جدول 

تجزیه پذیری موثر پروتئین خام یونجه تحت تاثیر 

باعث  موننسینهای مورد استفاده قرار نگرفت. افزودنی

کاهش بخش سریع تجزیه و اسانس دارچین موجب 

این بخش در مقایسه با سایر تیمارها شدند افزایش 

(85/8P≤ بخش کند تجزیه پروتئین خام یونجه نیز در .)

( =82/8Pتیمار آویشن تا حدودی تمایل به کاهش )

های نسبت به سایر تیمارها از خود نشان داد. فراسنجه

تجزیه پذیری الیاف نامحلول در شوینده خنثی علوفه 

د تجزیه که به هنگام خشک یونجه به استثنای بخش کن

( یافت، در بین ≥85/8Pاستفاده از مواد افزودنی کاهش )

همانگونه که قابلیت  تیمارهای آزمایشی مشابه بودند.

هضم ظاهری الیاف نامحلول در شوینده خنثی و الیاف 

-نامحلول در شوینده اسیدی تحت تاثیر افزودن اسانس

ای بههای گیاهی قرار نگرفت، تجزیه پذیری موثر شکم

 های موردمربو  به تجزیه الیاف نیز تحت تاثیر اسانس

دهند که ممکن استفاده قرار نگرفت. این نتایج نشان می

های سلوالیتیک به مقدار اسانس است جمعیت باکتری
 

 یونجهعلوفه خشک های تجزیه پذیری اسانس آویشن و دارچین بر فراسنجه ،موننسیناثر  -6جدول 

 ه پذیریهای تجزیفراسنجه

 )درصد(

خطای معیار  *تیمارهای آزمایشی

 هامیانگین

سط  معنی 

 دارچین آویشن موننسین شاهد داری

       ماده خشک

a 4/27 2/27 8/23 3/23 15/8 75/8 

b 1/29 3/48 5/25 2/25 73/7 12/8 

c ( درصد در)12/8 22/8 54/5 93/5 42/9 12/9 ساعت 

 54/8 98/8 9/52 9/52 5/51 1/51  **تجزیه پذیری موثر

       پروتئین خام

a a5/24 b5/27 ab3/23 ab5/22 27/8 85/8 

b 2/54 5/52 7/58 7/53 79/7 85/8 

c ( درصد در)54/8 58/8 3/77 1/78 7/77 9/78 ساعت 

 35/8 38/2 5/29 5/22 2/25 1/17 تجزیه پذیری موثر 

       الیاف نامحلول در شوینده خنثی

a 54/5 55/5 85/2 88/2 32/8 41/8 

b a4/42 b2/42 b1/48 b1/47 42/8 87/8 

c ( درصد در)25/8 77/8 75/2 31/2 48/2 37/2 ساعت 

 72/8 95/8 7/33 2/33 8/32 5/32 تجزیه پذیری موثر 
آویشن در کیلوگرم ماده خشک(؛ میلی گرم اسانس  588تیمارهای آزمایشی: شاهد )جیره پایه بدون افزودنی(؛ آویشن )جیره پایه به عالوه  *

در  موننسینمیلی گرم  22)جیره پایه به عالوه  موننسینمیلی گرم اسانس دارچین در کیلوگرم ماده خشک(؛ و  588دارچین )جیره پایه به عالوه 

 کیلوگرم ماده خشک(.
 درصد تعیین شده است. 5تجزیه پذیری موثر در نرخ عبور  **

 دار است.معنی ≥85/8Pهر ردیف اختالفشان در سط  اعداد با حروف غیر مشابه در 
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در همین باشند.  مورد استفاده چندان حساس نبوده

( عدم تاثیر b3882و  3882راستا بنچار و همکاران )

های سلوالیتیک های گیاهی را بر تعداد باکتریاسانس

اند. عدم تاثیر معنی دار در گاوهای شیری گزارش نموده

بر قابلیت هضم ظاهری الیاف نامحلول  موننسینافزودن 

در شوینده خنثی و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی 

( با نتایج به دست آمده 3در مقایسه با شاهد )جدول 

باشد. همسو می in situمربو  به تجزیه فیبر در شرایط 

مولرو و همکاران نتایج حاضر نتایج حاصل از پژوهش 

عات اندکی در رابطه با اثر اطالنماید. ( را تایید می3884)

های گیاهی بر تجزیه پذیری علوفه یونجه در اسانس

های برخی مطالعات اثر اسانسشکمبه وجود دارد. 

اند )بنچار و گیاهی را بر سیالژ مورد بررسی قرار داده

( که نتایج مشابهی به دست a3882 ،3873همکاران 

ودند که ( مشاهده نم3881اند. فریسر و همکاران )آورده

گرم در لیتر میلی 588اسانس برو دارچین با غلظت 

مایع شکمبه در روستک )شکمبه مصنوعی( تجزیه 

پذیری الیاف نامحلول در شوینده خنثی را در یک 

کنسانتره بر اساس دانه جو کاهش داد، در حالی که 

تجزیه پذیری الیاف نامحلول در شوینده خنثی را در 

نداد، که نشان دهنده این سیالژ جو تحت تاثیر قرار 

های گیاهی بر تجزیه الیاف ممکن است که اثر اسانس

است با توجه به نوع سوبسترا متغیر باشد. نتایج این 

مطالعه نشان داد که مکمل نمودن جیره گاوهای نر با 

های تجزیه اسانس آویشن و دارچین ممکن است ویژگی

ار دهد پذیری مواد خوراکی در شکمبه را تحت تاثیر قر

 یاما اثرات اندکی بر عملکرد، هضم و متابولیت های خون

دارد. بنابراین، اگر استفاده از اسانس آویشن و دارچین 

در دزهای مورد استفاده در این آزمایش بتواند سایر 

-ای مثل تخمیر را بهبود بخشند، آنخصوصیات شکمبه

توانند به عنوان یک جایگزین بالقوه برای ها می

های مطرح باشند که نیازمند طراحی آزمایش موننسین

 بیشتری است تا این موضوع اثبات گردد.
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Abstract 

Twelve feedlot Holstein calves (213±17 kg initial BW) were used in a complete randomized design 

to evaluate the effects of thyme (THY) and cinnamon (CIN) essential oils on performance and 

nutrient digestibility. Treatments were: 1- control (CON, basal diet), 2-THY (5 g/d/calf) and 3-CIN 

(5 g/d/calf). Calves were fed ad libitum diets consisting of 15% forage and 85% concentrate for 80 

d. Supplementation of THY or CIN did not affect DMI and average daily gain, whereas feed 

conversion ratio tended (P=0.08) to be improved. Apparent digestibility of nutrients and blood 

metabolites were not affected by experimental treatments. Four ruminally fistulated Holstein steers 

(540±35 kg initial BW) were used in a 4×4 Latin square design with 21-d periods and assigned 

randomly to 1 of 4 treatments: 1- CON (basal diet), 2- THY (500 mg/kg DM), 3- CIN (500 mg/kg 

DM) and 4- monensin (MON; 33 mg/kg DM) to evaluate the effects of MON, THY and CIN on 

rumen degradation characteristics of feedstuff. The addition of essential oils (EO) and MON had no 

effect on DM degradability parameters of soybean meal (SBM), corn grain (COR) and alfalfa hay 

(ALF). Crud protein degradability characteristics of COR and ALF were not influenced by EO. 

However, CP degradability parameters of SBM were partly changed by additive treatments 

(P≤0.05). Results suggest that supplementing bulls with THY and CIN have minor impacts on 

performance and rumen degradation characteristics of feedstuff. 
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