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 چکیده

بوود    یعرب گوسفند در شکمبه پروتوزوای جمعیت و ایشکمبه و خونی هایفراسنجههضم،  قابلیتبرگ مورد بر  یرتاث یبررس یش،آزما یناز ا هدف
های آزمایشگاهی تعیوین  کنسانتره به علوفه با روش 30:  70درصد همراه با جیره  6/0و  4/0، 2/0مناسب برگ مورد از بین سطوح مرحله اول سطح  در

 8درصد برگ مورد بود  در مرحله دوم آزمایش، ایون سوطح در تیهیوه     4/0بلیت هضم مربوط به سطح شد  نتایج نشان داد بهترین تخمیر، تولید گاز و قا
کیلوگرم(، به مدت یک ماه استفاده شد  در پایان آزمایش مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد میهی، جمعیت پروتووزوآ و   23 ± 5/1رأس گوسفند عربی )

دست آمده در قالب طرح کامالً تصادفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت  نتایج نشان داد اسوتفاده از گیواه   ههای بداده وگیری های خونی اندازهمتابولیت
در تیمار حاوی  NDFقابلیت هضم پروتئین خام و   بر میزان مصرف ماده خشک و ماده آلی نداشت، اما مقدار پروتئین مصرفی را کاهش داد مورد تأثیری

جمعیت پروتوزوآ تحت تأثیر های آزمایشی تفاوت نداشت  جیره ADFقابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی و فزایش داشت، اما مورد نسبت به تیمار شاهد ا
( در مقایسوه  29/8گلیسرید و گلوکز خون در تیمار حاوی برگ مورد )استفاده از برگ مورد در جیره قرار نگرفت، اما میزان نیتروژن آمونیاکی شکمبه، تری

هوای  ای و اثرات مفید بر فراسونجه درصد برگ گیاه مورد دارای اثرات بهبود بر تخمیر شکمبه 4/0سطح  بنابراین،کاهش داشت  ( 05/16هد )با تیمار شا
 عنوان افزودنی گیاهی در جیره گوسفند استفاده کرد توان از آن به، بنابراین میبودخونی در گوسفند عربی 

 
 های خونیگیاه مورد، متابولیتهضم، گوسفند عربی، پروتوزوآ، قابلیت  هاي كلیدي:واژه

 

 1مقدمه

 هافنول ویدها از ترپنوئ معموالًیه گیاهان دارویی ثانو هاییتمتابول
شکمبه و بهبود اسوتفاده از   یرتخم یدستکار اند که جهتشده یلتشک

(  ایون  1انود ) هگرفتو  قرار استفاده در نشخوارکنندگان مورد یمواد میه
کاهش غلظت نیتوروژن آمونیواکی و کواهش تولیود متوان،      گیاهان با 

(  12ممکن است بازده استفاده از انرژی در شکمبه را بهبوود بخشوند )  
توانود سوبب   ای از طریق گنجاندن گیاهان دارویوی موی  تیییرات جیره

ای در نشوخوارکنندگان شوود   کاهش دفع متان و بهبود تخمیر شکمبه
 Myrtaceaeخانواده  از Myrtus communisعلمی  نام با (  مورد24)

                                                           
آموخته کارشناسی ارشد، دانشیار و استادیار دانشکده علووم  شترتیب دانبه -3و  2، 1

دامی و صنایع غهایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعوی خوزسوتان، مالثوانی،    
 ایران 

 ( :mohammadabadi@ramin.ac.irEmail      مسئول:نویسنده  -*)

DOI: 10.22067/ijasr.v10i3.63856 

های ساده به رنگ سبز تیره با بوافتی  ای است که دارای برگدرختچه
گوشتی،  باشد  میوه آن تقریباًانگیز میچرمی و همیشه سبز با عطر دل

مرغی شکل بوه رنوگ آبوی تیوره و دارای     های متعدد، تخمحاوی دانه
 بووی  و سفید رنگ درشت، ها نسبتاً(  گل7طعم شیرین و گس است )

 موورد در   شووند موی  ظواهر  ماه تیر تا اردیبهشت از و دارند مخصوص
 شهبازان، و آباد خرم ،رستانهرزویل، ل و منجیل ،گیالن مانند مناطقی
 ریوز، بن کوازرون، مهوارلو،   بختیواری،  سوفید  لوب  گیالنیرب،، کرمانشاه
د یوز  بلوچسوتان، خراسوان، خوزسوتان و    عباس، بندر الر، فسا، کرمان،
 ( 22است ) شده مشاهده

برگ مورد عمدتاً شامل ترپینوولن، سوینئول، لینوالول، ترپینئوول و     
باشد، از جمله مواد مؤثره موجود در گیواه موورد موی   لینالیل استات می

توان به اسیدهای فنولی مانندگالیک اسید، وانیلیوک اسوید و فرولیوک    
 میریستین، کواتچین و ن و فالونوئیدها مانند ها مانند گالوتاناسید، تانن

های ضروری مورد تا حود زیوادی بوه   (  روغن3کوئرستین اشاره کرد )
 و گیواه  ایون  موضوعی  عنوان نگهدارنده مواد غوهایی بووده و مصورف   

 پژوهشهای علوم دامی ایران  نشریه

 353-365. ص ،1397 پاییز، 3شماره ، 10جلد 

Iranian Journal of Animal Science Research 

Vol. 10, No. 3, Fall 2018, p. 353-365 



 1397پاییز  3، شماره 10نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران جلد     354

اسوتفاده   بینی مخاط و التهاب 2 و 1 تیپ تبخال درمان در آن اسانس
را  هیو ثانو هوای تیسنتز متابول ییتوانا اهانیاز گ یاریبس(  16شود )می

 لیتعود  ییتوانوا  ،یکروبیضدم تیخاص یدارا هاتیمتابول نیدارند که ا
  (18) هسوتند  یبهبود مصرف مواد میه تیو در نها ایشکمبه ریتخم

منود بوه بررسوی اسوتفاده بوالقوه از      دانشومندان عالقوه   به همین دلیل
هوا بورای   های طبیعی مانند گیاهان دارویی و عصواره آن میکروبآنتی

یکروفلورای دستگاه گوارش، تنظیم تخمیر شکمبه، بهبوود  دستکاری م
اکولوژی شکمبه و بهبود استفاده از مواد میهی در حیوانات اهلی شوده 

 موووورد در تیهیوووه اسوووتفاده از بووورگ اطالعوووات روی  (31) انووود
 اثور  یبررسو  برای آزمایش این بنابراین است، نشخوارکنندگان محدود

 یوت و جمع یاو شکمبه یخون یهافراسنجه یری،پههضم بر مورد گیاه
  شد طراحی یشکمبه در گوسفند عرب یپروتوزوا
 

 هامواد و روش

هوای دهدشوت   های گیاه مورد اوایل اردیبهشت ماه از دشتنمونه
آوری شد و در سایه خشوک گردیود    استان کهگیلویه و بویراحمد جمع

 Fossترکیبات شیمیایی برگ مورد شامل پروتئین خام )روش کجلدال،

( NDF) ، سوئد(، ماده خشک و الیاف نامحلول در شوینده خنثی2033
خاکسوتر  ، (ADF) (، الیاف نامحلول در شوینده اسیدی43طبق روش )

 ( تعیین شدند  6های استاندارد )طبق روشو تانن 
 گوسفندان جیره در این آزمایش ابتدا، سطح مناسب برگ مورد در

و تلی توری   گاز یشگاهی تولیدهای آزمااز بین سطوح مختلف، با روش
تعیین و در مرحله دوم در تیهیه گوسفندان استفاده شد  جیره پایوه بور   

 30( و بوا سوطوح ثابوت    27اساس جدول احتیاجات غوهایی گوسوفند )  
، 2/0، 0کنستانتره تهیه و مقادیر برگ مورد ) درصد 70درصد علوفه و 

 ایون  بورای   درصد ماده خشک جیره( به آن اضافه گردیود  6/0و  4/0

 مختلوف  مقوادیر  حواوی  آزمایشی هایجیره گاز تولید و تخمیر منظور،

ای شیشوه  هوای ویوال  در تیموار(  هور  بورای  تکورار  4بورگ موورد )  
ml100 حاوی mg300 الوک   با شده آسیاب نمونهmm1 ،ml20  بوزا 

 بوزا   گرفوت   قورار  گیوری اندازه مورد شکمبه، مایع ml10مصنوعی و 
 معودنی  محلوول  ml240کوردن   مخلووط  از و تازه صورتبه مصنوعی

 محلول ml22/1نیاز،  کم معدنی محلول ml12/0بافر،  ml240 پرنیاز،

 در آبوه  9سودیم   )سوولفید  احیا محلول ml40درصد و  1/0ریزازورین 

 از شکمبه مایع(  1994 همکاران، و شد )تئودورو تهیه موالر( یک سود

 دهیخوراک از قبل علوفه، هپای بر جیره با شده تیهیه عربی گوسفندان

 مخلوط مصنوعی بزا  مناسب مقدار با آزمایشگاه در و تهیه صبح وعده

 ºC 39 دمای در بن ماری داخل آزمایشی هاینمونه همراه به و گردید
، 10، 8، 6، 4، 2هوای صوفر،   زموان  در تولیدی گاز حجم شدند  انکوبه
 گردیود   داشوت یاد گهاریساعت پس از شکمبه 96و 72، 48، 24، 12

 حواوی  آزمایشوی  هوای جیوره  آزمایشوگاهی  پهیریهضم تعیین جهت

 بودین  شود   روش تلوی و توری اسوتفاده    از برگ مورد مختلف سطوح

 مخلوط مصنوعی بزا  با 4 به 1 نسبت به شکمبه مایع ابتدا که صورت

 تیموار(   هر برای تکرار 4) شد ریخته ml100 هایلوله در سپس و شد

 شود   تهیوه  (1948مکودوگال )  توصیه براساس عیمصنو بزا  ترکیب

 شودند   داده قورار  ºC 39آب حمام در و هوازیبی شرایط تحت هالوله

و  درصود 20کلریودریک   اسید محلول ml6  ساعت، 48 گهشت از پس
ml5 هور  نرمال( بوه  1/0کلریدریک اسید در )پپسین پپسین محلول از 

 ºCدر دموای  دیگر ساعت 48 تا هانمونه آن، از پس و شد، اضافه لوله

 هضوم،  دوره شودن  کامول  از پوس  شدند  گهاشته هضم ادامه برای 39
 .شد محاسبه هضم قابلیت
 

های آزمایشی تیهیه شده به گوسفندان اجزا و ترکیب شیمیایی جیره -1جدول 

 عربی
Table 1- Ingredients and chemical composition of 

experimental diets fed to Arabi sheep’s 

% 
 مواد خوراكی
Feeds (%) 

30 
 یونجه
Alfalfa 

21 
 دانه ذرت
Corn seed 

12.35 
 کنجاله سویا
Soybean meal 

35.50 
 جو
Barley 

0.40 
 آهک
Limestone 

0.25 
 نمک
Salt 

0.50 
 مکمل مواد معدنی و ویتامین
Mineral and vitamin supplement 

2.57 
 انرژی قابل متابولیسم
Metabolizable energy (Mcal/kg) 

20.75 
 الیاف نامحلول در شوینده خنثی
Neutral detergent fiber (%) 

15.83 
 الیاف نامحلول در شوینده اسیدی
Acid detergent fiber (%) 

97.97 
 ماده آلی
Organic Matter 

16.5 
 پروتئین خام

(%) Crude protein 
 

تلی تری در مرحلوه   دست آمده از آزمایش گاز وبا بررسی نتایج به
هوا  انتخواب و در تیهیوه دام   اول، سطح مناسب بورگ موورد در جیوره   

ماه  9رأس گوسفند عربی با سن تقریباً  8از  به این منظور استفاده شد 
ها به دو گروه با کیلوگرم استفاده گردید  دام 23 ±5/1و میانگین وزن 

گرفتنود  جیوره   های انفرادی قورار تکرار تقسیم شده و درون جایگاه 4
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هوا و بور طبوق    های مورد مطالعه بور اسواس وزن دام  های غهایی دام
( تنظیم شدند  تیمارها شامل یک 27جداول احتیاجات غهایی گوسفند )

درصد بر اساس ماده خشک( و تیمار شواهد بودنود کوه     4سطح مورد )
ها یک تیمار اختصاص داده شود   صورت تصادفی به هر گروه از دامبه

 30بوه   70های آزمایشی از نظر نسبت علوفه بوه کنسوانتره   جیرهتمام 
های متابولیکی به صورت انفرادی نگهوداری و بوه   ها در قفسبود  دام
  خوراک روزانه های آزمایشی مهکور تیهیه شدندبا جیره یک ماهمدت 

( توزین و 16( و بعد از ظهر )ساعت 8در دو وعده غهایی صبح )ساعت 
هوا قورار داده شود  افوزایش وزن و     در اختیوار دام  به صورت یکنواخت
 . ها روزانه ثبت گردیدخوراک مصرفی دام

گیری از به منظور مطالعه قابلیت هضم ظاهری مواد میهی، نمونه
روز آخور دوره انجوام گرفوت      5خوراک، باقیمانده خوراک و مدفوع در 

و  NDFمحاسبات رفتاری مربوطوه بوه ازای مواده خشوک مصورفی،      
ADF های   جهت بررسی جمعیت و گونهها نیز تعیین شدمصرفی دام

گوسفندان تیهیوه شوده بوا     از مایع شکمبهپروتوزوآ، در پایان آزمایش، 
 لهیوسو از طریق لوله مری تهیه و سپس بهحاوی برگ مورد  یهارهیج

لیتر مایع شوکمبه بوا   سپس ده میلی  شدپارچه چهار الیه متقال صاف 
آمیوزی بوا   ئید ده درصد مخلووط و پوس از رنوگ   حجم مساوی فرمالد

ها به آزمایشگاه منتقل گردیود  شومارش پروتووزوآ بوا     متیلن بلو، نمونه
)مودل   X 40نموایی استفاده از میکروسکوپ نوری اینوورت بوا بوزرگ   

NIS-Elements F 3.0محتوی  نیتروژن آمونیاکی ( انجام شد  غلظت
بوا اسوتفاده از   و  تیو کلراپوو یهبا اسوتفاده از روش فنوول  مایع شکمبه 

 گیوری همچنین جهت اندازه شد  یریگاندازه یدستگاه اسپکتروفتومتر
در پایووان دوره، سووه سوواعت بعوود از تیهیووه   خووونی هووای فراسوونجه

گیوری انجوام   صبحگاهی، از تمام گوسفندان از سیاهرگ گردنی خوون 
 گلیسرید و اوره خون با استفاده از کیوت گرفت  گلوکز، کلسترول، تری

تشخیص کمی شرکت پارس آزمون و با استفاده از دستگاه اتوآنواالیزر  
 گیری شدند  ( اندازهBS200)مدل 

 
 هادادهتجزیه و تحلیل 

بوا نورم   تصوادفی  های حاصل از آزمایش در قالب طرح کامالًداده
  مقایسوه  اجورا گردیود   1/9نسوخه  (GLM)رویوه  SAS افوزار آمواری   

انجوام   درصود  5ای دانکون در سوطح   آزمون چند دامنوه با  هامیانگین
 گرفت 

 صورت زیر بود:مدل آماری طرح به

Yij = μ+ Ti + Ɛij 

ijY : شدهمقدار مشاهده 
μ جامعه: میانگین 

iTاثر  : iتیمار امین 
ijƐ :( خطااثرات باقیمانده) 

 

 نتایج و بحث

نشان داده شوده اسوت     2ترکیبات شیمیایی برگ مورد در جدول 
درصد بوود کوه میوزان     29/16ری شده در برگ مورد گیپروتئین اندازه

درصود( برابور بوود  فیبور نوامحلول در      17با پروتئین یونجه ) آن تقریباً
 4/55ترتیب های مورد در این آزمایش بهشوینده خنثی و اسیدی برگ

گیری شده بورگ موورد   دست آمد  مقدار تانن اندازههدرصد ب 32/27و 
ه روی ترکیبات شیمیایی بورگ موورد   درصد بود  در آزمایشی ک 98/4

ها برگ ADFو  NDF(، میزان پروتئین خام، 10خوزستان انجام شد )
 در درصد گوزارش کورد  محققوان    55/24و  75/33، 17/9ترتیب را به

پروتئین،  میزان اتیوپی غرب شمال مورد شیمیایی گیاه ترکیب بررسی
NDF ،ADF درصوود 8/3و  28، 44، 5ترتیووب بوه  را متووراکم توانن  و 
(  همچنین در مطالعه دیگری میزان پروتئین مورد را 5کردند ) گزارش

تووان دلیول وجوود اخوتالف میوزان      (  می4درصد گزارش کردند ) 13
دسوت آموده توسوط محققوان     هپروتئین نتایج آزمایش حاضر و نتایج ب

ها، مرحلوه رویشوی گیواه،    آوری نمونهدیگر را به تفاوت در فصل جمع
های اقلیمی منطقه نسوبت داد  شرایط آب و هوایی و تفاوتنوع گونه، 

هوا در گیاهوان   که در میزان ترکیبات مواد میهی موجوود و درصود آن  
 (  15سزایی دارند )هتأثیر ب

هوای آزمایشوی   درصود در جیوره   4/0افزودن برگ مورد تا سوطح  
درصود   4/0منجر به افزایش تولید گاز شد به طوری که جیوره حواوی   

دارای بیشترین تخمیر و پتانسیل تولیود گواز بوود، ولوی در      برگ مورد
( روند تولید گاز نسبت به تیمار شاهد کاهشی بووده  6/0سطوح باالتر )

داری نداشوت  هوا تفواوت معنوی   (   نرخ تولید گاز جیره>p 05/0است )
(05/0 <p ماده آلی واقعاً هضم شده و تووده  )    میکروبوی تحوت توأثیر

درصد به  4/0ر نگرفت  با افزایش مورد تا سطح تیمارهای آزمایشی قرا
تیموار   PFجیره، تولید گاز افزایش داشت و به همین نسبت هم میزان 

داری کواهش یافتوه اسوت    طور معنیآزمایشی نسبت به تیمار شاهد به
(05/0>P ) 

 
 ترکیب شیمیایی برگ مورد )درصد ماده خشک( -2جدول 

Table 2- Chemical composition of the myrtle leaves (% DM) 
 تانن

Tannin 
 پروتئین خام

CP 
 در شوینده خنثی الیاف نامحلول 

NDF 
 در شوینده اسیدي الیاف نامحلول

ADF 
 خاكستر

Ash 
 ماده خشک

DM 
 برگ مورد

Myrtle leaves 
4.98 16.29 55.04 27.32 2.2 25.36  
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ار حواوی  باالترین میزان بازده سنتز توده میکروبی مربوط به تیمو 

درصد مورد بود   2/0ترین مقدار مربوط به تیمار درصد مورد و کم 4/0
اسوتفاده از   (25ای محققوان ) موافق با نتایج  تحقیق حاضر، در مطالعه

سطوح مختلف گل گاو زبان )حواوی ترکیبوات فالونوئیودی( را موورد     
بررسی قرار دادند و گزارش کردند که گل گاو زبوان موجوب افوزایش    

شود در حالی که افزودن گیاه گلپر )حواوی  گاز تولیدی جیره می میزان
گورم  میلی 200به ازای  گرممیلی 31/57و  65/28فالونوئید( به مقدار 

موجب کاهش تولید گاز شد که با آزموایش حاضور میوایرت     جیره پایه
های گیاهی بسته به نوع و مقدار اسانس مورد ارزیوابی،  داشت  اسانس
ی اثور اسوانس  بر فرآیند تولید گاز )متان( دارند  محدوهاثرات متفاوتی 

ها بر حسب ماهیت و فعالیوت متفواوت اسوت    های گیاهی و اجزای آن

دهد که استفاده از مایع شوکمبه گوسوفندان   ، نشان می3(  جدول 19)
درصد باعث افوزایش معنوی دار    4/0تیهیه شده با برگ مورد تا سطح 
هضم الیاف نا محلوول در شووینده    قابلیت هضم ماده خشک و قابلیت

(  محققین گزارش نمودند که ترکیب کوئرسوتین  >p 05/0) خنثی شد
)یکی از ترکیبات ثانویه گیاه مورد( اثر منفی روی قابلیت هضوم مواده   

(  با توجه بوه اینکوه در مرحلوه اول آزموایش، جیوره      29خشک ندارد )
ر تیمارهوا از  درصد برگ مورد در مقایسه بوا سوای   4/0آزمایشی حاوی 

پهیری، عملکرد بهتوری داشوت، تیموار    نظر پتانسیل تولید گاز و هضم
مهکور انتخاب گردید و در مرحله دوم آزموایش در تیهیوه گوسوفندان    

 عربی استفاده شد 

 
 های تخمیر و تولیدگاز در شرایط آزمایشگاهیاثر سطوح مختلف برگ مورد بر فراسنجه -3جدول 

Table 1- The effect of different levels of myrtle leaves on in vitro fermentation parameters and gas production  

 پتانسیل تولید گاز
Potential of gas 

production (mL) 
 

 نرخ تولید گاز
Gas production 

rate (mL/h) 
 

فاكتور جداسازي 

گرم بر میلی)میلی

 لیتر(
Partitioning 

factor (mg/mL) 

ه آلی واقعاً هضم ماد

 گرم()میلی شده
Truly digested 

organic matter 

(mg) 

 توده میکروبی

Microbial 

biomass 
(mg) 
 

راندمان سنتز توده 

 میکروبی
Microbial 

biomass 

efficiency (%) 

Treatment 

c68.39 0.034 a8.74 245.75 150.95 b0.614 Control 
b79.73 0.039 b5.74 262.05 143.50 b0.547 0.2 
a97.79 0.044 b5.18 266.75 199.65 a0.748 0.4 
d61.72 0.036 a7.92 232.60 177.55 a0.763 0.6 

1.93 0.003 0.501 16.68 16.68 0.022 SEM 
<0.0001 0.173 0.019 0.523 0.210 0.013 P-value 

: SEM داری دارندبه از نظرآماری اختالف معنیها، در هر ستون اعداد دارای حروف غیرمشاخطای استاندارد میانگین (05/0>p ) 
SEM: Standard error of means, Means in columns with differing superscripts are different (P<0.05). 

 

 
 حاوی سطوح مختلف برگ مورد قبل از تیهیه برگ مورد به گوسفندانهای آزمایشی جیره روند تولید گاز -1شکل 

Figure 1- Kinetic of gas production of experimental diets containing different levels of myrtle leaves before feeding 

myrtle to sheeps 
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 های حاوی سطوح مختلف برگ موردپهیری آزمایشگاهی جیرههضم -5 جدول

Table 5- In vitro digestibility of diets containing different levels of myrtle leaves  

 قابلیت هضم ماده خشک
DM digestibility  

 قابلیت هضم الیاف محلول در شوینده خنثی

 NDF digestibility  
Treatment 

a84.84 bc61.95 Control 
a84.97 ab67.60 0.2 
b87.50 a72.31 0.4 
a83.74 c59.25 0.6 

1.15 2.41 SEM 
0.005 0.01 P-value 

:SEM داری دارندها، در هر ستون اعداد دارای حروف غیرمشابه از نظرآماری اختالف معنیستاندارد میانگینخطای ا (05/0>p ) 
SEM: Standard error of means, Means in columns with differing superscripts are different (P<0.05). 

 

ورد به های مرحله دوم آزمایش مبنی بر تیهیه برگ مبر طبق داده
دهد که افزودن گیواه موورد اثور    ( نشان می6 گوسفندان، نتایج )جدول

داری بر مصرف مواده خشوک و مواده آلوی گوسوفندان نداشوت       معنی
(05/0<p    کمترین میزان ماده آلی و ماده خشک دفعوی مربووط بوه  )

گوورم( بووود 80/188و  27/182ترتیووب تیمووار حوواوی بوورگ مووورد )بووه
(05/0p< میزان پروتئین  )  مصرفی در تیمار شاهد و آزمایشی متفواوت
(05/0p< ،ولی میزان پروتئین دفعی )   میانگین افوزایش وزن روزانوه و

داری نداشووت در دو تیمووار تفوواوت معنووی ضووریب تبوودیل خوووراک  
(05/0<p   ) 

( گزارش کردنود کوه افوزودن    33موافق با نتایج حاضر، محققان )
داری رد(، تأثیر معنوی خانواده موسطوح مختلف اسانس اکالیپتوس )هم

ها نداشت  همچنوین اسوتفاده از گیواه گول     بر مصرف ماده خشک بره
صورت افزودنی بوه  میمونی )دارای کوئرستین و لینالول مشابه مورد( به

داری بر مصرف مواده خشوک، افوزایش وزن    جیره گوسفندان اثر معنی
(  مخوالف بوا نتوایج موا،     35روزانه و ضریب تبدیل خووراک نداشوت )  

محققان گزارش کردند که لینالول یکوی از ترکیبوات موجوود در گیواه     
یند آ( که دارای خاصیت اشتهاآور در جیره است و فر21باشد )مورد می

(  محققین دیگر دریافتند کوه  13کند )هضم را در حیوانات تحریک می
ها سبب افزودن پودر رازیانه )حاوی کوئرستین( به جیره آغازین گوساله

البتوه   ( 38شوود ) صرف ماده خشک مخالف با نتایج موا موی  افزایش م
پهیری و اثر متقابل گیاهان دارویی بوا دیگور   عواملی مانند دوره عادت

تواند سوطح  ها درجیره، میترکیبات جیره و همچنین سطح مصرف آن
 ( 9مصرف ماده خشک را تحت تأثیر قرار دهد )

 

 ریب تبدیل در گوسفندان تیهیه شده با جیره حاوی برگ موردمصرف خوراک، افزایش وزن روزانه و ض -6جدول 
Table 6- Feed intake, average daily gain and feed conversion in sheep fed with diet containing myrtle leaves 

P-value SEM 
 مورد

Myrtle 

 شاهد
Control 

 گرم ماده خشک در روز

0.548 26.35 919.70 895.99 
 مصرفیماده خشک 

Dry matter intake 

0.571 26.13 917.28 895.16 
 ماده آلی مصرفی
Organic matter intake  

0.013 3.99 b182.27 a201.88 
 مقدار ماده آلی دفعی
Organic matter of fecal 

0.030 3.44 b188.80 a202.57 
 مقدار ماده خشک دفعی
Dry matter of fecal 

0.009 6.02 a435.23 b349.41 
 مقدار پروتئین مصرفی
Crude protein intake 

0.209 2.49 56.53 62.96 
 مقدار پروتئین دفعی
Crude protein of fecal 

 وزن روزانه )گرم( شیافزا 133.00 186.00 25.91 0.537
    Daily weight (g) 

0.265 0.242 3.78 4.72 
 ضریب تبدیل خوراک
FCR 

:SEM داری دارند، در هر ردیف اعداد دارای حروف غیرمشابه از نظرآماری اختالف معنیهاخطای استاندارد میانگین (05/0>p ) 
SEM: Standard error of means, Means in rows with differing superscripts are different (P<0.05). 
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پینن مشابه -پینن و بتا-( اثر اسانس زنیان )حاوی آلفا37محققان )
بررسی قرار دادند و گزارش کردنود کوه مقودار خووراک      مورد( را مورد

مصرفی تحت تأثیر مواده آزمایشوی قورار نگرفوت، تیییورات وزن نیوز       
دار در مواده  رسد ناشی از عدم تفاوت معنوی نظر میمتفاوت نبود که به
 8/0و  4/0اما با افزودن پوودر رازیانوه بوه میوزان      خشک مصرفی بود 

هوای شویری، میوانگین افوزایش وزن     درصد به جیره آغوازین گوسواله  
هوای پویش و پوس از    روزانه و میانگین ضریب تبدیل غوهایی در دوره 

های آزمایشوی قورار گرفوت و    گیری و کل دوره، تحت تأثیر جیرهشیر
های حاوی پوودر رازیانوه )حواوی    بهترین ضریب تبدیل غهایی با جیره

 ( 38کوئرستین( برآورد شد )

 قابلیت هضم ظاهری

داری که تفاوت معنوی ( 7دهد )جدول ین آزمایش نشان مینتایج ا
بین قابلیت هضم ظاهری ماده خشک، ماده آلی و الیواف نوامحلول در   

(  ولوی  p> 05/0)های آزمایشوی وجوود نداشوت    شوینده اسیدی جیره
قابلیت هضم پروتئین خام و الیاف نامحلول در شوینده خنثی در جیوره  

 بت بوه تیموار شواهد بواالتر بوود     داری نسو طوور معنوی  حاوی مورد به
(05/0> p )  

 
 های آزمایشی قابلیت هضم ظاهری مواد میهی در جیره -7جدول 

Table 7- Digestibility of nutrients in experimental diets  

P-value SEM 
 مورد 

Myrtle 
 شاهد

Control 
 گرم ماده خشک درروز
(g DM/d) 

0.161 0.678 
 

79.67 77.97 
 کماده خش

Dry matter 

0.167 0.675 
 

79.69 78.02 
 ماده آلی
Organic matter 

0.037 0.702 
 

a79.62 b76.62 
 در شوینده خنثیالیاف نامحلول

Neutral detergent fiber 

0.363 1.02 
 

67.95 66.38 
 در شوینده اسیدیالیاف نامحلول

Acid detergent fiber 

0.044 0.881 
 

a87.01 b81.28 
 خامپروتئین 

Crude protein 
:SEM داری دارندها، در هر ستون اعداد دارای حروف غیرمشابه از نظرآماری اختالف معنیخطای استاندارد میانگین (05/0>p ) 

SEM: Standard error of means, Means in rows with differing superscripts are different (P<0.05). 
 

فه نمودن گل میمونی سازوئی موجب اضانشان داد  (35تحقیقات )
دار قابلیت هضم ظاهری ماده خشک و پروتئین در سطح افزایش معنی

(  محققوان گوزارش   30) درصد شد 6/0درصد و کاهش در سطح  3/0
میلوی  800کردند که اسانس مروتلخ )حاوی لینالول( در سطح پوایین ) 

 گوورم در لیتوور محوویط کشووت(، بووا تحووت توواثیر قوورار دادن فعالیووت  
شود محیط تخمیر منجر به بهبود قابلیت هضم میها یا میکروارگانیسم

گرم در لیتر محویط کشوت(،   میلی 2400و  1600اما در سطوح باالتر )
تجزیوه    های شکمبه داشوته اسوت  اثر مهارکنندگی بر میکروارگانیسم
تواند نقش جایگزین منبع کربن را میکروبی فالونوئیدها در شکمبه می

ت میکروبی بازی کند  بنابراین افزایش سطح گیاه مرو تلوخ  برای فعالی
یند و کاهش هضم مواد میهی شده باشد آاحتماالً موجب ایجاد این فر

های غنی از ترکیبوات  تحقیقات نشان داده که استفاده از اسانس ( 41)
به دلیل اثور بور    NDFفنولی باعث کاهش قابلیت هضم آزمایشگاهی 

(  اما در این آزمایش تواثیر منفوی   8شوند )میهای فیبرولیتیک باکتری
خصووص در تیموار   بر قابلیت هضم الیاف نامحلول در شوینده خنثی به

آزمایشی مشاهده نشود  چورا کوه بعضوی ترکیبوات گیواه موورد مثول         

های شکمبه تاثیر مطلوبی داشته و باعث کاهش کوئرستین بر میکروب
 ( 29شود )ولیتیک میهای سلجمعیت پروتوزوآ و حفظ جمعیت باکتری

( مشخص شد که سوطوح مختلوف اکوالیپتوس )هوم    33در آزمایشی )
دار قابلیوت هضوم موواد میوهی     خانواده مورد( باعث کاهش غیر معنی

گوزارش کردنود کوه افوزودن     (، محققان 40)نسبت به تیمار شاهد شد 
اسانس آویشن )حاوی آلفاپینن مشابه مورد( بوه جیوره گوسوفند توأثیر     

بر قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی، پروتئین خام، چربی  داریمعنی
های گیاهی با توجوه بوه سواختار    اسانسنداشت   ADFو  NDFخام، 

شیمیایی، منبع و فعالیوت اثورات متفواوتی روی تخمیورات شوکمبه و      
 ( 2عملکرد حیوان دارند )

 

 جمعیت پروتوزوآ

اثور   دهد که افوزودن بورگ گیواه موورد    ( نشان می8نتایج )جدول 
 05/0داری بر جمعیت پروتووزوآی شوکمبه گوسوفندان نداشوت )    معنی

<p    ،متور موایع   در میلوی  3×410(  تعداد کل پروتووزوآی تیموار شواهد
متور  پروتووزوآ در میلوی   25/2×410شکمبه بود و در تیمار حاوی مورد، 
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آفریوسکولکس در تیمار حاوی برگ موورد مشواهده    مایع شکمبه بود 
دهود کوه جمعیوت مربووط بوه      جدول نشوان موی   ( p>05/0نگردید )
در تیمووار  دیپلودینیوووم فالبلیووومو  دیپلودینیوووم البوواتیومهووا، زیرگونووه

آزمایشی وجود نداشتند ولی در تیمار شاهد، جمعیت هر دو زیور گونوه،   
دیپلودینیووم پلوی  لیتر مایع شوکمبه بوود    پروتوزوآ در میلی 12/0×410

( مشاهده شد کوه  26  در پژوهشی )در تیمار شاهد مشاهده نشد گونال
افووزایش سووطوح مختلووف اسووانس اکووالیپتوس، سووبب کوواهش تعووداد 
انتودینیوم، اپیدینیوم، دیپلودینیووم، آفریوسوکولکس، داسوی تریشویا و     
ایزوتریشیا شد  مطالعات نشان داده است کوه عصواره رازیانوه )حواوی     

 ( 32) داری بر جمعیت پروتوزوآ نداشته استکوئرستین( اثر معنی
 

 ( شکمبه گوسفندان تیهیه شده با برگ گیاه مورد410× لیتر مایع شکمبه )سلول در میلی یجمعیت و مورفولوژی پروتوزوآ -8جدول 
leaves ) of sheep fed with myrtle4Population and morphology of rumen protozoa (cell per mL rumen ×10 -8Table  

 كل پروتوزوآجمعیت
Total protozoa 

 آفریوسکولکس
Ophryoscole 

 انتودینیوم
Entodinium 

 ائودیپلودینیوم
Eudiplodinium 

 دیپلودینیوم
Diplodinium 

 تیمار
Treatment 

2.250 0 0.75 0.125 1.375 
 مورد
Myrtle 

3.000 0.25 0.5 0.375 1.875 
 شاهد
Control 

0.831 0.115 0.258 0.205 0.205 SEM 
0.534 0.148 0.505 0.405 0.108 P-value 

:SEM داری دارندآماری اختالف معنی ها، در هر ستون اعداد دارای حروف غیرمشابه از نظرخطای استاندارد میانگین (05/0>p ) 
SEM: Standard error of means, Means in columns with differing superscripts are different (P<0.05). 

 

 ( شکمبه گوسفندان تیهیه شده با برگ گیاه مورد410× لیتر مایع شکمبه های مختلف پروتوزوآی )سلول در میلیتراکم گونه -9جدول 
leaves ) of sheep fed with myrtle4Different species of rumen protozoa (cells per mL rumen × 10 -9Table  

P-value SEM مورد 

Myrtle 
 شاهد

Control 
 پروتوزوآ

Protozoa 

 گونه
Species 

1.00 0.375 0.625 0.625 
 دیپلودینیوم موناسانتیوم

Diplodiniummonacanthum 

 دیپلودینیدا
Diplodinida 

0.256 0.298 0.500 1.00 
 دیپلودینیوم مونولبوسیوم

Diplodinium monolobosum 

0.148 0.115 0.250 0.00 
 دیپلودینیوم پلی گونال

Diplodinium polygonale 

0.334 0.088 0.00 0.125 
 دیپلودینیوم الباتیوم

Diplodinium labatum 

0.334 0.088 0.00 0.00 
 دیپلودینیوم فالبلیوم

Diplodiniumflabellum 

0.334 0.088 0.125 0.125 
 ائودیپلودینیوم بوویس

Eudiplodinium bovis 

 ائودیپلودینیدا
Eudiplodinida 

0.334 0.088 0.00 0/250 
 ودینیوم دیلوبیومائودیپل

Eudiplodiniumdilobum 

0.334 0.176 0.00 0.125 
 ائودیپلودینیوم روستراتوم

Eudiplodinium rostratum 

0.661 0.197 0.250 0.125 
 انتودینیوم کوداتیوم

Entodinium caudatum 

0.405 0.205 0.375 0.125 
 انتودینیوم دوباردی

Entodinium dubardi 

 آنتودینیدا
Entodinida 

0.334 0.088 0.00 0.125 
 انتودینیوم رکتانگوالتیوم

Entodinium rectangulatum 

0.148 0.115 0.125 0.250 
 انتودینیوم نانلیوم

Entodiniurn nanellurn 

1.00 0.121 0.00  0.125 
 آفریواسکولکس

Ophryoscole 

 آفریوسکولکیسینا

Ophryoscolexina 
:SEM داری دارندآماری اختالف معنی ها، در هر سطر اعداد دارای حروف غیرمشابه از نظرخطای استاندارد میانگین (05/0>p ) 

SEM: Standard error of means, Means in rows with differing superscripts are different (P<0.05). 
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ازویی (، نشان داد که افزودن گیاه گول میموونی سو   35تحقیقات )
داری بور  )حاوی کوئرستین و لینالول مشوابه موورد( اثرکاهشوی معنوی    

های گزارش شده اسانس جمعیت پروتوزوآی شکمبه گوسفندان داشت 
گیووواهی دارای خوووواص ضووودمیکروبی در برابووور انوووواع مختلوووف  

(  17باشند )ها میها، پروتوزوآ و قارچها از جمله باکتریمیکروارگانیسم
به دلیل وجود ترکیبات فالونوئیدی )مانند کوئرسوتین(   احتماالً این اثر

کوار رفتوه در ایون    موجود در گیاهان دارویی و از جمله گیاه موورد بوه  
هوای  پژوهش باشود کوه موجوب کواهش جمعیوت پروتووزوآ و گونوه       

طور مستقیم و یا از طریق تولیود  فالونوئیدها به پروتوزوآیی شده باشد 
لیت میکروبی شکمبه را تحت تواثیر  مشتقات جدید با عمل تخریب فعا

(  در مطالعات مشوخص شود کوه کواهش جمعیوت      31دهند )قرار می
ر فنولی آنها بوده که این های ثانویه و ساختاپروتوزوآ به دلیل متابولیت

هوا و کواهش   به پاره شدن غشاء سلول، غیرفعال شودن آنوزیم   ساختار
 ( 1انجامد )ل میهای فلزی الزم برای متابولیسم سلوسوبسترا و یون

نتایج نشان داد استفاده از گیاه مورد در تیمار آزمایشی در مقایسوه  
داری کواهش داد  طوور معنوی  بوه  تیمار شاهد نیتوروژن آمونیواکی را   با
(05/0>pهمچنین نتایج مربوط به  ) pH دهد که گیاه موورد  نشان می

اکی در (  میزان نیتروژن آمونیp> 05/0نداشت ) pH داری براثر معنی
میلوی  29/8و  05/16ترتیوب  تیمار شاهد و تیمار حاوی برگ مورد بوه 

لیتر مایع شکمبه بوود  موافوق بوا آزموایش حاضور،      میلی 100گرم در 
محققووین گووزارش کردنوود کووه بووا افووزودن سووطوح مختلووف اسووانس 

(  26اکالیپتوس غلظوت نیتوروژن آمونیواکی شوکمبه کواهش یافوت )      
ه که بوا افوزودن سوطوح مختلوف     برخالف آزمایش حاضر گزارش شد

اسانس مرو تلخ )حاوی لینالول و لینالیل استات مشابه موورد(، غلظوت   
(  اثر منفوی  30نیتروژن آمونیاکی نسبت به تیمار شاهد افزایش یافت )
هوای تولیدکننوده   مواد مؤثره موجوود در گیاهوان دارویوی بور بواکتری     

آمونیاک در شوکمبه  تواند موجب کاهش تولید آمونیاک با توان باال می
ها توسط شود  همچنین کاهش پروتوزوآ و کاهش بلعیده شدن باکتری

(  محققوین  11تواند از دیگر دالیل کاهش آمونیاک باشد )ها نیز میآن
شکمبه در تیمارهای حاوی اوکالیپتوس   pHگزارش کردند که میزان 

شوان  داری نخانواده مورد( نسبت به تیمار شاهد کاهش غیر معنوی )هم
 ( 20داد )

 
 های آزمایشیهای تیدیه شده با جیرههای تخمیری در شکمبه دامفراسنجه -10جدول 

Table 10- Fermentation parameters in the rumen of animals fed experimental diets 

pH نیتروژن آمونیاكی 
Ammonia nitrogen (mg / 100 ml) 

 تیمار
Treatment 

6.20 a16.05 
 شاهد
Control 

6.57 b8.29 
 مورد

Myrtle 
0.379 0.708 SEM 
0.510 <0.0001 P-value 

:SEM داری دارندآماری اختالف معنی ها، در هر ستون اعداد دارای حروف غیرمشابه از نظرخطای استاندارد میانگین (05/0>p ) 
SEM: Standard error of means, Means in rows with differing superscripts are different (P<0.05). 

 

ی خوون نسوبت بوه    دار اورهافزودن گیاه مورد باعث کاهش معنی
جایی که نیتوروژن آمونیواکی موایع     (  از آنp<05/0تیمار شاهد شد )

 ای خوون همبسوتگی بواالیی دارنود، احتمواالً     شکمبه با نیتوروژن اوره 
ای اوره کاهش نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه باعث کواهش نیتوروژن  

( نشوان داد کوه افوزودن گول     35خون شده اسوت  نتوایج تحقیقوات )   
میمونی سازویی )حاوی کوئرستین و لینالول مشوابه موورد( بوه جیوره     

دار اوره خون نسبت به تیمار شاهد شود   گوسفندان باعث کاهش معنی
( گزارش نمودند استفاده از گیاه پنیرک )دارای 25با این حال دیگران )

داری بر میزان اوره خوون نداشوت  بوه    الونوئیدی( اثر معنیترکیبات ف
رسد غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه در تیموار حواوی بورگ    نظر می

مورد تحت تاثیر کاهش تعداد پروتوزوآ و تانن کاهش یافته اسوت  بور   
طبق نتایج این آزمایش میزان گلوکز خون با افزودن بورگ موورد بوه    

( بوا افوزودن گیواه گول     35ارش شده )جیره آزمایشی کاهش یافت  گز
سازویی )داشتن لینالول و کوئرستین مشوابه موورد( بوه جیوره،     میمونی

داری کواهش یافوت    میزان گلوکز خون نسبت به شاهد به طور معنوی 
-همچنین در تحقیقی بیان شد که عصاره گیاه رزمواری )حواوی آلفوا   

با نتایج ما  پبنن و سینئول( باعث افزایش غلظت گلوکز پالسما شد که
ساکاریدها، فالونوئیدها، گلیکووپروتئین، پلوی  (  پلی14میایرت داشت )

پپتیدها، استروئیدها، آلکالوئیدها و پکتین موجود در گیاهان دارویوی از  
توانند خاصیت هیپوگلیسمیک احتمالی برخی گیاهان را جمله مورد می

لیسورید  گ(  غلظوت توری  34های قندی توجیه کنود ) در درمان بیماری
داری تحوت توأثیر جیوره آزمایشوی کواهش یافوت       طور معنوی خون به

(05/0> .(p دار تحوت توأثیر جیوره   اما غلظت کلسترول به طور معنوی
-های آزمایشی قرار نگرفت  مطابق با نتایج آزمایش حاضر، در مطالعه
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گلیسرید در بیماران دیابتی تحت ( مشخص شد که سطح تری36ای )
اسوید  پیونن، لیموونن و لینولئیوک   -)حاوی آلفوا  درمان با کرفس کوهی

داری کاهش پیدا کرد  تحقیقوات نشوان داده   طور معنیمشابه مورد( به
کوئرستین مشابه  سینئول و-8 و 1است که افزودن گیاه خرفه )حاوی 

هوای نوژاد ترکوی قشوقایی سوبب کواهش غلظوت        مورد( به جیره بره
(  گوزارش شوده کوه    39) شودگلیسرید میپالسمایی کلسترول و تری

پیونن( بوه جیوره    -پینن و بتا-افزودن اسانس زنیان )حاوی تیمول، آلفا
داری گلیسرید خون را نسبت به شاهد به طوور معنوی  بزها، غلظت تری

کاهش داد ولی کلسترول خون تحت تأثیر افزودن اسانس قرار نگرفت 
موجب (  کوئرستین موجود در گیاهان دارویی )از جمله گیاه مورد( 37)

(  گیاهوان دارویوی و عصواره   28شوود ) موی  LDLکاهش کلسترول و 
هایشان، نقش مؤثری در کاهش کلسوترول و سوایر لیپیودهای خوونی     

هوای  های ضوروری ایون فرآینود را از طریوق مکانیسوم     دارند و روغن
  pHکننده صوفراوی، کواهش   های تجزیهمختلفی از جمله تولید آنزیم

در بدن بوه انجوام موی     HMG-COAیتای و مهار فعالمجرای روده
 رسانند 

 
 لیتر(گرم در دسیهای خون گوسفندان تیهیه شده با جیره حاوی برگ مورد )میلیمتابولیت -11جدول 

Table 11-Blood metabolites of sheep fed with diet containing myrtle leaves (mg/d)  
 اوره

Urea (mg/dL) 

 

 كلسترول
Cholesterol (mg /dL) 

 

 گلوكز
Glucose (mg/dL) 

 گلیسیریدتري
Triglycerides (mg/dL) 

 تیمار
Treatment 

a38.87 46.75 a100.50 a19.25 
 شاهد
Control 

b30.22 45.50 b97.75 b14.75 
 مورد
Myrtle 

0.677 0.395 0.489 0.381 SEM 
0.0001 0.0667 0.0073 0.0003 P-value 

:SEM داری دارندها، در هر ستون اعداد دارای حروف غیرمشابه از نظرآماری اختالف معنیخطای استاندارد میانگین (05/0>p ) 
SEM: Standard error of means, Means in columns with differing superscripts are different (P<0.05). 

 

 یكل يرگیجهینت

 رهیو موورد بوه ج   یواه حاضر نشان داد افزودن پودر گ یشآزما نتایج
 و NDFخوام و   ینهضم پروتئ یتقابل یشباعث افزا ی،گوسفندان عرب

بوا   بنابراین  شدو گلوکز خون  گلیسریدتری آمونیاکی، نیتروژنکاهش 

ارزان و در دسوترس   و آزموایش  این در آمده دستبه مفید اثراتتوجه 
 مناسب گیاهی مکمل یک عنوانبه را آنبتوان  یدشا گیاه مورد، بودن
  کرد استفاده یوسفند عربگ یرهدر ج
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Introduction: Myrtle is from Myrtaceae family with scientific name, Myrtus communis. Myrtle leaves 

mainly containing terpynolen, cineol, linalool, terpineol and acetate lynalyl. Also including the active ingredients 
as phenolic acids such as galic acid, vanillic acid and ferulic acid, tannins such as galotannin and flavonoids such 
as, myrcetin, catechin and quercetin. Many plants synthesis secondary metabolites that have antimicrobial 
activity, regulation of ruminal fermentation and subsequently improve nutrient intake. Information on the use of 
myrtle leaves in ruminant nutrition is rare, so this experiment was designed to investigate the effect of myrtle 
leaves on digestion, some blood and rumen parameters and protozoa species in Arabi sheep. 

Materials and methods: At first step, the appropriate level of myrtle leaves between the levels 0.2, 0.4 and 
0.6 % with diet 70:30 concentrate to forage was determined by in vitro methods (gas test and tilly and terry 
method). Rumen fluid was collected from sheep before the morning feeding. About 200 mg sample (1.0 mm 
screen) incubated in 100 ml vials with 35 mL buffered rumen fluid under continuous CO2 reflux for 2, 4, 6, 8, 
10, 12, 16, 24, 48, 72 and 96 h, at 39°C. Cumulative gas production data were fitted to the exponential equation 
Y=B (1−e−ct). Partitioning factor, microbial biomass and truly digested organic matter was calculated. For 
determination of partitioning factor at the end of each incubation period, the content of vials was transferred into 
an Erlenmeyer flask, mixed with 20 mL neutral detergent fiber solution, boiled for 1 hour, filtered, dried (in oven 
at 60 °C for 48 h) and ash. Digestibility of dry matter and NDF of samples were determined using tilly and terry 
method. Rumen fluid was collected from animals, and were mixed with McDougall buffer in a ratio 1:4. After 
gasifying with CO2, tubes were incubated at 39 ˚C. After 48 h of fermentation, 6 mL of 20% HCl solution and 5 
mL pepsin solution were added and the incubated for 48 h, simulating post-ruminal degradation. After 
incubation, the residual substrates of each tube were filtered and used to determine digestibility of DM and NDF. 

At the second step of experiment, the appropriate amount of myrtle leaves; 0.4 %; was used in feeding 8 
Arabi sheep (23±1.5 kg) for 30 days. In the end of experiment, feed intake, digestibility, protozoa morphology, 
some blood metabolites and rumen parameters were measured. Data were subjected to analysis as a completely 
randomized design using the General Linear Model (GLM) procedure of SAS. version 9.1. The Duncan multiple 
range test was used to compare means at P< 0.05. 

Results and Discussion: The results of in vitro step showed that the best fermentation, gas production and 
digestibility were for 0.4% the myrtle leaves. On the base of the result of in vivo step, using of myrtle leaves had 
not any effect on dry matter and organic matter intake (P>0.05). Treatment containing myrtle leaves had the 
highest protein intake in compared with control treatment (P<0.05). Digestibility of crude protein and NDF in 
diet with myrtle in comparison to control significantly increased (P<0.05). But there was no significant 
difference between the dry matter, organic matter and ADF digestibility of sheep’s (P>0.05). Protozoa 
population was significantly not affected by inclusion myrtle leaves in the diet (P>0.05). Ammonia levels in 
diets treated with myrtle (8.29) significantly reduced in compared with the control (16.5) (p<0.05). The myrtle 
leaves treatment decreased triglyceride and blood glucose of sheeps (P<0.05). Factors such as period of 
adaptation to medicinal herbs and interaction with other dietary components and their amounts in the diet, can 
influence the amount of dry matter intake. Essential oils according to chemical structure, resources and activities 
have different effects on rumen fermentation and animal performance. The negative effect of active ingredients 
of medicinal plants on ammonia-producing bacteria caused to decrease of rumen ammonia production, also 
reducing protozoa and swallowing of bacteria that can be other reason for ammonia decrease. Polysaccharides, 
flavonoids, glycoproteins, polypeptides, steroids, alkaloids and pectin in plants such as myrtle can justify the 
hypoglycemic properties of these plants. Medicinal plants and their extracts are effective in reducing blood 
cholesterol and other lipids. It is reported essential oil reduces pH of intestinal tract through production of 
degrading enzymes of bile, also inhibit the activity of HMG-COA enzyme. 

                                                           
1, 2 and 3- M.Sc. Graduated Student, Associate Professor and Assistant Professor, respectively, Department of Animal 

Science, Faculty of Animal Science and Food Technology, Agricultural Sciences and Natural Resources University of 

Khuzestan, Ahwaz, Mollasani, Iran 

(*- Corresponding author email: mohammadabadi@ramin.ac.ir) 

 پژوهشهای علوم دامی ایران  نشریه

 353-365. ص ،1397 پاییز، 3شماره ، 10جلد 

Iranian Journal of Animal Science Research 

Vol. 10, No. 3, Fall 2018, p. 353-365 



 365     ...ایخونی و شکمبه هایفراسنجه برخی پذیری،هضم بر برگ مورد اثر

Conclusion: According to the results, it seems 0.4 % myrtle leaves has beneficial effects on digestibility and 
can reduce blood glucose and triglyceride; therefore, maybe it can be used as an herbal supplement in Arabi 
sheep diet.  
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