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 پژوهشی -مقاله علمی 

 بر مصرف خوراك و پاسخ متابولیکی بزهاي مهابادي در اوایل شیردهیاثر اسانس زنیان 
 

  4اسدنژاد بهزاد، 3، رسول پیرمحمدي*2جو علی علی ، یونس1بهرامینفیسه 
  22/08/1398تاریخ دریافت: 
  24/12/1398تاریخ پذیرش: 

 
  یدهچک

، تولیـد شـیر و   ايو شـکمبه  خـونی  هـاي فراسـنجه مواد مغذي و برخی  پذیريگوارشبر زنیان دن اسانس منظور بررسی اثرات افزوآزمایش به این
گـرم/  میلـی  300ي پایه +بدون اسانس زنیان)، جیره ي پایه ي شاهد (جیرهانجام شد. تیمارهاي آزمایش شامل جیرهمهابادي  هايبز شیر در ترکیبات

 تکرارشده التین مربع طرح اساس بر زنیان بود. آزمایشاسانس گرم/کیلوگرم ماده خشک میلی 600ي پایه +کیلوگرم ماده خشک اسانس زنیان و جیره
مـاده خشـک، قابلیـت    مصرف  رب زنیان، تأثیرياسانس  گردید. افزودن اجرا بز رأس 6 روي بر آزمایشی دوره 3 و تیمار 3 با چرخشی صورت به و 3×3

- ) و فرآسنجهpHستیک، اسید پروپیونیک+ ایزوبوتیریک، اسید والریک، اسید ایزووالریک، اسید بوتیریک، پروتزآ و اي (اسید اهاي شکمبههضم، فرآسنجه
در برابر تیمار شاهد  LDL گلیسرید و تريکلسترول، ) ولی در مقابل کل اسیدهاي چرب، میزان p>05/0هاي خونی (گلوکوز و پروتئین کل) نداشت (

اسانس  افزودنکه  طور کلی نتایج حاصل از  این پژوهش نشان داد). بهp>05/0خون نیز افزایش نشان داد ( ياورهو  نکراتینی ،HDL کاهش یافته و
گلیسرید تريکلسترول، بر عملکرد، تولید و ترکیب شیر نداشت. ولی باعث کاهش غلظت سرمی  داريي بزهاي شیرده مهابادي، تاثیر معنیجیره به زنیان

 باشدیازمند تحقیقات بیشتر در این زمینه میشد هرچند نLDL و 
 

 .مصرف ماده خشک قابلیت هضم، ،بز مهابادي زنیان،اسانس  :کلیدي هايواژه
  

     1 مقدمه
 گذشـته  هـاي سـال  در افزودنـی  ترکیبـات  تـرین مهـم  از یکـی 

هاي خوراکی بر بیوتیکبا وجود اثرات مفید آنتی. اندههابودبیوتیکآنتی
خـاطر  ي حیوانات بهها در تغذیهحیوان، استفاده از آن تولید و سالمت

هاي مقاوم به داروهاي مختلف (که ممکن اسـت بـراي   تولید باکتري
 ). خیـراً 3سالمتی انسان خطرناك باشند) بحث برانگیز بـوده اسـت (  

 ماندنباقی و باکتریایی مقاومت علت ایجادبه هابیوتیکآنتی از استفاده
انسـان ممنـوع    در هاآن جانبی اثرات و گوشت در هاآن شیمیایی مواد
هـا در سـال   بیوتیـک ممنوعیت کامل استفاده از آنتـی  .)3است ( شده

 را هـایی جایگزین باید بنابراین. )18طور کامل اجباري شد (به 2003
 و شناسـایی  رشـد  محـرك  هـاي بیوتیـک  آنتـی  از اسـتفاده  جـاي به

 دچار سود اقتصادي و زدهیبا هم تا کرد معرفی دام دهندگانپرورش
 برطرف کنندگانمصرف سالمت مورد در هانگرانی هم و نشود کاهش
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 هـاي گیـاهی  اسـانس  اثـر  بـا  در ارتباط زیادي گردد. اخیراً تحقیقات
 افزایش مانند شکمبه تخمیر بهبود براي طبیعی افزودنی مواد عنوانبه

 پروتئین ابولیسممت بهبود متان، تولید کاهش فرار، چرب اسیدهاي تولید
انسـان بـراي    ).8اس( شـده  انجـام  خـوراك  از استفاده بازده افزایش و

ها استفاده کرده است و اولین هاي آنهزاران سال از گیاهان و عصاره
سـال قبـل از    2600ها در رابطه با استفاده از آن ها به حـدود  گزارش

وغنی یـا  هاي ر). اصطالح اسانس6گردد (میالد در بین النهرین برمی
هاي ضروري در قرن شانزدهم توسط یک داروساز مطرح شـد.   روغن

باشد. زنیان یا زنیان یکی از گیاهانی است که داراي این ترکیبات می
از تیـره چتریــان   .Carum copticum L نـانخواه بـا نـام علمـی     

)Apieaceae ،بوده و با اسامی انگلیسی چـون ( Ajwain, Ajowan, 
Ammi باشد. جنسمی Carum هـاي متفـاوتی دارد. ترکیبـات    گونه

). 14( عمده و مهم آن تیمـول، گامـاترپین و پاراسـایمین مـی باشـد     
ها بـر  هاي اسانسی و اجزاي اصلی آنمحققان براي بررسی اثر روغن

تنـی بیشـتر بـه    بینـی اثـرات درون  تخمیر شکمبه و در نهایت پـیش 
هـاي  ل سیسـتم ). بـا ایـن حـا   31کننـد( تنی تکیه میهاي برونمدل
هایی دارند. اثـر اسـانس روغنـی بـر متابولیسـم      تنی محدودیتبرون

ارزیابی  )in situاي (پروتئین شکمبه با استفاده از تکنیک درون کیسه
شده است و نتایج مطالعات مختلف بـر اسـاس نـوع منبـع پروتئینـی      
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آزمایش شده، ترکیب جیره و سطح مـاده اسـتفاده شـده در حیوانـات     
وده است این تفاوت بـین مطالعـات مختلـف بـا اسـتفاده از      متفاوت ب

دهـد کـه مطالعـات    هاي آزمایشی مختلف به وضوح نشان مـی روش
هـایی هسـتند و ارزش نهـایی    تنی کوتاه مدت داراي محدودیتبرون
هاي اسانسی براي تغییر تخمیر میکروبی شکمبه باید در شرایط روغن

ات افزایشـی، متضـاد و   همچنـین اثـر   .)23درون تنی بررسی شـود ( 
). 7هاي روغنـی مشـاهده شـده اسـت (    همکوشی بین اجزاي اسانس

همچنین محققین  مشاهده کردند که برخـی از ترکیبـات موجـود در    
هاي روغنی (یوگنول، ، لیمونن، تیمول و وانیلـین) در مقـادیر   اسانس
میلـی گـرم در لیتـر مـایع کشـت)، غلظـت کـل         5000و  500زیاد (

سـاعت   24مـدت  را در انکوباسیون مـایع شـکمبه بـه   اسیدهاي چرب 
). کاهش تولید کل اسیدهاي چرب فـرار ممکـن اسـت    9کاهش داد (

طـور کلـی ایـن موضـوع از     انعکاسی از کاهش تخمیر جیره باشد و به
اي نامناسب است زیرا اسیدهاي چرب فـرار منبـع اصـلی    لحاظ تغذیه

ند. یکـی از اهـداف   انرژي قابل متابولیسم براي نشخوارکنندگان هست
هاي روغنی به جیره، تعیین سطوح مناسبی از مهم در افزودن اسانس

اي بـدون کـاهش   ها در جهت ایجاد شرایط مطلوب تخمیر شکمبهآن
میکروبـی   هـاي ). جمعیت8( باشدمیغلظت کل اسیدهاي چرب فرار 

ي مقدار بسیاري شکمبه، توانایی قابل توجهی در سازگاري و یا تجزیه
ها را دارنـد  ها و تانني گیاهی از قبیل ساپونینهاي ثانویهتابولیتاز م

). مطالعات اندکی در ارتباط با اثر اسانس روغنی زنیان و یا سطوح 25(
خصـوص بزهـاي شـیرده    ي نشخوارکنندگان بـه مختلف آن در تغذیه

صورت گرفته است. بنابراین هدف از انجام این  پژوهش، بررسی تأثیر 
اي، قابلیت هضم برخـی مـواد   ی زنیان بر تخمیر شکمبهاسانس گیاه

اي، تولید شیر و ترکیبات شیر در هاي خونی و شکمبهمغذي، فرآسنجه
 بزهاي مهابادي در اوایل شیردهی بود.

  
  هامواد و روش

 دامـی  علـوم  گـروه  پژوهشـی  و آموزشی در ایستگاه آزمایش این
 6و بـا اسـتفاده از    روي سکیلومتري جاده 11ارومیه واقع در  دانشگاه

 و کیلوگرم 5/39 ±6 يزنده وزن و اول شکم مهابادي شیرده بز رأس
هایی در حد با جیره انجام شد. این بزهاروز  3±37 شیردهی روزهاي

شدند. اسانس گیاهی زنیان از شرکت کوشا تجارت نگهداري تغذیه می
صورت گیري به روش تقطیر . در این شرکت اسانسهیراد تهیه گردید

خار تازه اشباع شده یا فوق العاده داغ و با ب گیرد به این صورت کهمی
فشاري بیشتر از فشار اتمسفر توسط دیگ بخـار تـأمین و بـه داخـل     
ظرف داراي سیم پیچ بخار باز یا بسته فرستاده و به بـاالي شـبکه و   

صـورت  هـا بـه  ي آزمایشی، دامدر طول دوره د.بین گیاه رانده می شو
ي نگهداري شدند و از لحاظ سالمتی کنترل شدند. هر دام داراي انفراد

ها، جایگاه کامال آبشخور و آخور جداگانه بود. قبل از مستقر شدن دام

روز ها همواره به آب تازه در تمام اوقات شبانهتمیز و شستشو گردید. بز
بار کـامال تمیـز   دسترسی داشتند. همچنین آبشخورها هر دو روز یک

روز  14روزه شامل،  21ي آزمایشی . این پژوهش در سه دورهشدندمی
-برداريي نمونهروز رکورد برداري انجام گردید. همه 7عادت دهی و 

اي روز رکورد برداري مزرعه 7گیري پارامترهاي مختلف در ها و اندازه
روزه بخاطر آداپتاسیون حیـوان و   14دهی ي عادتانجام شد و مرحله

  ي پایه بود.  یوان با جیرهي حمحیط شکمبه
 نرم افزاراستفاده از با و   NRCهاي بر اساس توصیه پایه يجیره
SRNS )استفاده مورد حیوانات ).26( تنظیم شد )،1,9,4468 ينسخه 

 در يامزرعــه حیوانــات نگهــداري راهنمــاي طبــق آزمــایش ایــن در
تیمارهاي  ).16در داخل تیمارها نگهداري شدند ( دامی علوم تحقیقات

 ي پایه ي شاهد (جیرهآزمایشی شامل تیمارهاي آزمایش شامل جیره
گـرم/ کیلـوگرم مـاده    میلـی  300ي پایـه+ بدون اسانس زنیان)، جیره

گـرم/ کیلـوگرم مـاده    میلی 600ي پایه+خشک اسانس زنیان و جیره
ها قرار در اختیار دام TMR صورتبه زنیان بود. تیمارهااسانس خشک 

را تیمارها  و ترکیب شیمیایی اجزاي تشکیل دهنده) 1( جدولند. گرفت
 Agilent( مـدل  GC Mass  دستگاه با اسانس زیآنالدهد. نشان می

6890N- 5973N( 25/0 داخلـی  قطـر  متـر،  30 طـول  بـه  با ستونی 
 برنامه بود.HP-5MS متر از نوع  میلی 25/0متر و ضخامت الیه میلی

 درجـه  50 آن ابتدایی دماي که شد تنظیم به این صورت آون دمایی
 240 انتهـایی  دماي دقیقه، 5 مدت به دما این در و توقف گراد سانتی

دقیقه،  هر در گراد سانتی درجه 3 حرارتی گرادیان و گراد درجه سانتی
 و هر دقیقه در درجه15 سرعت با گراد سانتی درجه 300 تا دما افزایش

 سانتی درجه 290تزریق  اقکات دماي بود. دما این در توقف دقیقه سه
 میلی 8/0با سرعت جریان  حامل گاز عنوان به هلیوم گاز از و بود گراد
 مـدل  اسـتفاده  مـورد  جرمـی  نگـار  شد. طیـف  استفاده دقیقه در لیتر

Agilent 5973   روش ولـت،  الکتـرون  70 یونیزاسـیون  بـا ولتـاژ 

 .دبو گراد سانتی درجه 220 یونیزاسیون منبع و دماي ELیونیزاسیون 
  است.  هارائه شد 2جدول در ترکیب شیمیایی اسانس زنیان 

ریختـه شـده در آخـور و     خوراكآزمایشی میزان  يدر طول دوره
ي خشـک مصـرفی   ي مادهروزانه جهت محاسبه هاهاي آنماندهپس

طـوري کـه میـزان    به ،شدمیروزانه محاسبه صورت ثبت گردید. و به
 روزنیـز  خـوراك   يشد، باقیمانـده یروزانه وزن م يخوراك داده شده

   و از آن دو بار در هفته نمونه گرفته شد. آوري و توزین شدجمع بعد،
خشـک مصـرفی و    ها جهت تعیـین مـاده  برداري از خوراكنمونه

ي طور هفتگی جهت اندازه گیري مـاده ها بهتعیین مواد مغذي خوراك
ي خنثی و ر شویندهپروتئین خام، الیاف نامحلول د ي خشک،آلی، ماده

  ).1ي اسیدي انجام گرفت (الیاف نامحلول در شوینده
) صـورت  33قابلیت هضم ظاهري به روش ون کـولن و یانـگ (  

صـورت  منظور ثبت میزان تولید شیر بزها، شیر تولیدي، بـه گرفت. به
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ي شیر هـر  روزانه ثبت گردید. براي تعیین ترکیب شیر تولیدي، نمونه
آوري شـد و ترکیبـات آن شـامل میـزان     والی جمعهفته در دو روز مت

درصد چربی، پروتئین، الکتوز و کل مواد جامد با اسـتفاده از دسـتگاه   
ساخت کشـور   75610(مدل  MilcoscanTMS50میلکو اسکن مدل 

نمونـه   هـاي خـونی  منظور تعیین فراسنجهگیري شد. بهآمریکا) اندازه
سـاعت پـس از    4مـایش،  خون از وریـد وداج بزهـا در روز پایـانی آز   

هاي خون گرفته شـده  ي صبح گرفته شد. نمونهمصرف خوراك وعده

 g 6000سریعاً به آزمایشگاه منتقل شده و پس از سانتریفوژ کردن با 
ــه  5/1هــاي دقیقــه ســرم حاصــله جــدا و در میکروتیــوب  7مــدت ب

ي ســانتیگراد درجــه -20لیتــري و در داخــل فریــزر در دمــاي میلـی 
 . نگهداري شد

  
 

 
 

  خشک) ماده (درصد پایه جیره شیمیایی ترکیب و خوراکی اقالم - 1جدول 
Table 1- Ingredients and chemical composition of baseal diet (% DM) 
 اجزا
Ingredient  

 شاهد
Control  

Barley 
  61.93  جو
Corn Silage 
  15.13  ذرت
Alfalfa hay 
 19.31  یونجه

Wheat bran 
 1.42  سبوس گندم

Mineral and vitamin 
Premix 
  مکمل ویتامینی و معدنی

0.69 

Salt  
 0.28  نمک

Limestone 
 1.24  سنگ آهک

Vitamin A  
 A(واحد در کیلوگرم) ویتامین

10000  
 

3Vitamin  D  
 3D(واحد در کیلوگرم) ویتامین 

2000  
 

Vitamin  E 
 E(واحد در کیلوگرم) ویتامین 

100  
 

 
 ماده خشک)ترکیب شیمیایی(درصد 

Chemical composition DM(%)  
  

CP 
  12.10  پروتئین خام
EE 
  2.2  چربی خام
NDF 
  31.60  الیاف نامحلول در شوینده خنثی
NFC 
 48.80  کربوهیدرات غیر فیبري

Ash 
  7  خاکستر
NEl(Mcal/kg) 
 1.62  انرژي خالص براي شیردهی(مگاکالري / کیلوگرم ماده خشک)
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  نزنیا روغنی اسانس یمیاییش ترکیبات  -2جدول
Table 2- Chemical composition of Carum copticum L essential oil  

 درصد
Percentage 

 (دقیقه) زمان بازداري
Retention time (minutes)   

 نام ترکیب
Chemical composition 

5.4 2.20 
2-phenyl 2-tuple snaptonen  

 تیپل اسناپتنن -2فنل  -2

0.21 2.42 
Alpha Flanders  
 آلفا فالندرن

28.9 4.67 
Alpha Pinen  
 آلفا پینن

0.7 4.83 
Delta - 3 Karen  

 کارن 3 –دلتا 

0.1 5.21 
Sabineen  
 سابینن

1.41 5.29 
2 - beta pinene  

 پینن بتا – 2

0.74 5.48 
beta pinene  
 بتا پینن

0.33 5.96 
4 Karen   

 کارن -4

35.37 6.26 
Thymol  
 تیمول

12.49 6.32 
DL-Limonen  

 لیمونن -دي ال

13.84 6.79 
Gamma Terpinen   
 گاما ترپین

0.41 7.21 
Alpha Terpinolene  
 آلفا ترپینولن

0.15 10.12 
Carvacrol  
 کارواکرول

0.09 12.38 
5-Methyl phenol  

 متیل -5فنل 

0.06 13.66 
Trans Karyophyllonen  
 ترانس کاریوفیلونن

  
گیري  آلبومین، کراتینین، لیپوپروتئین با اندازه سرم جدا شده جهت

، گلیسرید، کلسترول، اورهچگالی کم، لیپوپروتئین با چگالی زیاد، تري
هاي تشخیصی پـارس آزمـون   پروتئین تام و گلوکز با استفاده از کیت

ــالیز   ــو آن ــتگاه ات ــط دس ــدل  توس ــاخت  UotoAnalisa1000(م س
منظـور  گیري گردید. بـه ندازها )    Technicon Corporationشرکت

در روز پایـانی   ي مایع شـکمبه اي، نمونههاي شکمبهتعیین فراسنجه
دهی صبح با استفاده از روش سـوند  ساعت پس از خوراك 4آزمایش، 

 pHمایع شکمبه بالفاصله با استفاده از دسـتگاه   pHمري گرفته شد. 
ور آلمـان  ) ساخت کشـ Schott Titrator Titroline easyمتر (مدل 

-الیه 4هاي مایع شکمبه با استفاده از پارچه گیري گردید. نمونهاندازه
 1لیتري از مایع شـکمبه بـا   میلی 50نمونه  2ي متقال صاف شده و 

اســید  50بــه  1درصــد بــا نســبت  50لیتــر اســید ســولفوریک میلـی 
سولفوریک به مایع شکمبه براي تعیین پروفایل اسیدهاي چرب فـرار  

) مخلــوط شــده و 28اســاس روش رینــال و همکــاران (شــکمبه بــر 
ي سـانتیگراد تـا انجـام    درجـه  -20بالفاصله در سردخانه بـا دمـاي   

گیـري اسـیدهاي چـرب    هاي بعدي نگهداري شد. براي اندازهآزمایش
)، از کروماتوگرافی 27فرار در مایع شکمبه به روش اوتنستین و باتلر (

ـ  6/4×65/1گازي با سـتون شیشـه اي (   ی لیتـر) فیلیـپس مـدل    میل
PU4410  .استفاده شد 

  
  طرح آماري
 3 با چرخشی 3×3 تکرار شده التین مربع طرح اساس بر آزمایش

 و تجزیه براي. گردید اجرا بز راس 6 روي بر آزمایشی دوره 3 و تیمار
 GLM رویـه  از و SAS آمـاري  افـزار  نـرم  از هـا  داده آماري تحلیل
زیر در این مطالعـه اسـتفاده    آماري از مدل مدل ).30( گردید استفاده

  شد:
Yijkl = μ + Ti + Cj + Pk + Eijkl     

ijk=Y  مشاهدهi ،امμها، = میانگین مشاهدهiT   ،اثـر تیمـار =iC =
 خطاي آزمایشی. میـانگین = ijklEي آزمایشی، = اثر دورهkPاثر حیوان، 

 .شدند مقایسه درصد 5 سطح در دانکن آزمون روش به تیمارها



  33     اثر اسانس زنیان بر مصرف خوراك و پاسخ متابولیکی بزهاي مهابادي در اوایل شیردهیبهرامی وهمکاران، 

  ج و بحثنتای
هاي مربوط به تاثیر اسانس زنیان ي میانگین) مقایسه3در جدول (

بر خوراك مصرفی و قابلیت هضم ظاهري گزارش شده است. از نظـر  
داري وجـود  خوراك مصرفی بین تیمارهاي آزمایشـی اخـتالف معنـی   

. نتایج مشابهی توسط محققین دیگر گزارش شـده  P)>05/0نداشت(
 مصرف میزان بر داريمعنی اثر جیره به یانزن اسانس افزودن است که

نداشـت   هـا جیـره  مغـذي  مواد و مادهخشک ظاهري هضم قابلیت و
توان به فاکتورهایی از ). از عوامل مؤثر احتمالی بر نتایج فوق می29(

ها، نوع ترکیبات فرار مورد اسـتفاده  قبیل دزهاي مورد استفاده اسانس
دهی و نسـبت علوفـه بـه    راكدر جیره، نوع علوفه مصرفی، نحوه خو

 و دو یـک،  تیمارهاي براي مصرفی خشک کنسانتره اشاره کرد. ماده
بنچار . بود روز در گرم کیلو 00/1 و98/0 ،08/1 با برابر ترتیب به سه

 غـذایی  يجیره با شده تغذیه گوشتی گاوهاي عملکرد) 4( همکاران و
 مخلوط از روز در گرم 4 و 2 با شده مکمل سیلویی يعلوفه يپایه بر

 لیمونین و وانیلین یوگنول، تیمول، حاوي هاياسانس ترکیبات تجاري
 افـزایش  و خشـک  ماده مصرف که داد نشان نتایج نمودند، ارزیابی را

 قرار تاثیر تحت هااسانس ترکیبات مخلوط نمودن اضافه با روزانه وزن
 گرم یمیل 750 دوزهاي در  اثر افزودن) 5( همکاران بنچار و. نگرفت

هاي روغنی (سینامالدهید، کارواکرول، اسانس مخلوط روز در گرم 2 و
 شیري، گاوهاي يجیره تیمول، برگ دارچین، آویشن، پونه کوهی)به

 يماده ظاهري قابلیت هضم و روزانه خشک ماده مصرف در تغییري
 افزودن که کردند گزارش) 10(همکاران  چاوز و .ننمودند مشاهده آلی

 بـر  کیلـوگرم  در گـرم میلـی  200 میـزان  به کارواکرول یا دسینامالدئی
 بـازده  رشـد،  ، خشـک  میزان مصرف ماده بر اثري ذرت یا جو يپایه

در  .نداشت رشد حال در هايبره يالشه کیفیت و خصوصیات غذایی،
هــاي )، در اثراســتفاده از اســانس3ي بوســکت و همکــاران (مطالعــه

ي ترکیبـات فنـولی مصـرف مـاده     کارواکرول، سینامالدهید، آنتـول و 
خشک افزایش یافت، هرچند گزارش شده است که نسبت علوفـه بـه   
کنسانتره بر روي مصرف مـاده خشـک در حیوانـات دریافـت کننـده      

   ).9( تیمول و کارواکرال موثر است
هاي آزمایشی بر روي قابلیـت هضـم ظـاهري    همچنین اثر جیره
هـاي مربــوط بـه اثــر   ه. دادP)>05/0دار نبـود ( مـاده خشـک معنــی  

هاي آزمایشی نیز در جـدول  هاي آزمایشی بر قابلیت هضم جیرهجیره
) گزارش شده است. از لحاظ عددي بیشترین مقدار قابلیـت هضـم   3(

گرم در کیلوگرم اسـانس زنیـان و   میلی 300ماده آلی مربوط به تیمار 
ین میلی گرم در کیلوگرم بود. همچن 600کمترین آن مربوط به تیمار 

هاي آزمایشی بر روي قابلیت هضـم پـروتئین خـام، عصـاره     اثر جیره
ي خنثی و الیاف نامحلول ي آلی، الیاف نامحلول در شویندهاتري، ماده
هاي هاي گیاهی و متابولیتدار نبود. اسانسي اسیدي معنیدر شوینده

ثانویه حاوي اسیدهاي چرب غیر اشباع هستند که ممکن هست سبب 

ماده خشک گردیده و تخمیر و هضم شکمبه اي ماده  کاهش مصرف
هاي گیاهی بـا مـواد آلـی    آلی را تحت تاثیر قرار می دهند، زیرا لیپید

جفت شده و باعث تغییر مکان مواد هضمی از شـکمبه بـه روده مـی    
شوند. همچنین غلظت باالي ترکیبات فنولیک به دلیل فعالیت آنتـی  

ي تخمیر میکروبی شکمبه دارند. به میکروبی وسیع اثر بازدارنده بر رو
منبـع و   هاي گیاهی از نظـر سـاختار شـیمیایی،   طور خالصه، اسانس

اي و فعالیت متفاوتند در نتیجه اثرات متفاوتی بر روي تخمیر شـکمبه 
 دوزهـاي  افـزودن  بـا ) 4( همکاران ). بنچار و3عملکرد حیوان دارند (

 گاوهـاي  جیـره  بـه  اسـانس  مخلوط روز در گرم 2 و گرم میلی 750
 پـذیري  گـوارش  و روزانه خشک ماده مصرف در تغییري هیچ شیري

 نشـان  3 جـدول  در که همانگونه .ننمودند مشاهده آلی ماده ظاهري
 و 300 سـطوح  در جیره به زنیان اسانس کردن اضافه است شده داده
 مـاده  ظـاهري  هضـم  قابلیت بر دارياثرمعنی روز در گرم میلی 600

 افزودن با) 4( همکاران بنچار و. نداشت ها جیره مغذي مواد و خشک
 به لیمونن، و وانلین تیمول، یوگنول، شامل گیاهی هاياسانس مخلوط
 پذیري گوارش که دادند نشان شیري، گاوهاي جیره به گرم 2 میزان

 شد داده نشان تحقیقی در. نکرد حاصل تغییري خام پروتئین ظاهري
 پذیري گوارش کاهش باعث باال سطوح در ویژه به اسانس افزودن که

 میکروبـی  ضد اثرات از ناشی امر این داشتند بیان که شد، آلی يماده
 وسیعی طیف علیه کارواکرول و تیمول مانند ترکیباتی اختصاصی غیر

 هايباکتري فعالیت کاهش باعث احتماال که هاستمیکروارگانیسم از
 گیـاهی  هـاي سـانس ا از استفاده. )17( اندشده خوراك هضم در دخیل

. نکرد ایجاد خنثی شوینده در نامحلول پذیري الیافگوارش در تغییري
 است ممکن خوراك در گیاهی هاياسانس از استفاده رسد می نظر به

 دهـد  کاهش خوراك مصرف کاهش بواسطه را شکمبه در تخمیر نرخ
 مـرتبط  شـکمبه  در ماندگاري مدت با پذیري، گوارش کاهش این که

 هـیچ  تیمارهـا  بین خوراك مصرف تحقیق این در هرچند .)34( است
 خـوراك،  مصـرف  کـاهش  با زد حدس بتوان که نداشت باهم تفاوتی
یابـد.  مـی  کاهش نیز خنثی شوینده در نامحلول الیاف پذیري گوارش

هـاي روغنـی   همچنین در یک بررسی نشان دادند که مخلوط اسانس
، DM ،ADFیت هضم که حاوي تیمول و لیمونین بود اثري روي قابل

NDF  وOM ) باشند. )، که موافق با نتایج آزمایش حاضر می9نداشت
پـذیري مـاده خشـک و    هاي گیاهی گوارشهاي باالي اسانسغلظت

) اثرات اسـتفاده  21). ایوان و همکاران (35فیبر خشک را کاهش داد (
هـا را بـر روي گوسـفندان بررسـی کردنـد، سـطوح پـایین        از اسانس

پذیري پروتئین خام نداشته است. به نظر  تاثیري بر گوارشها اسانس
ي حاضر باعـث  رسد استفاده از سطح مناسبی از اسانس در مطالعهمی

  باشد.عدم تاثیر بر مقدار ماده خشک مصرفی می
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  )کخش مادهدرصد ( مغذي مواد قابلیت هضم برخی از استفاده از اسانس زنیان برماده خشک مصرفی و تأثیر - 3 جدول

Table 3 - Effect of Carum copticum L essential oil on dry mater intak and some nutrient digestability (% of dry mater) 

  ي مغذيماده
Nutrient 

 1هاي آزمایشیجیره
1Experimental diets  

SEM  value-P  
 شاهد

Control  
 گرم در کیلوگرم اسانس زنیانمیلی 300

300 mg/kg Carum copticum 
L.Essential oil  

 گرم در کیلوگرم اسانس زنیانمیلی 600
600 mg/kg Carum copticum 

L.Essential oil  
  )کیلوکرم(مصرفی خشک ماده

DMI(Kg)  1.08 0.98 1.00 0.03 0.21 

  خشک ماده
DM  68.49 71.68 67.33 2.69 0.52 

  آلی ماده
OM  72.92 74.30 70.64 3.37 0.74 

  خام نپروتئی
CP  66.89 68.38 65.95 3.58 0.86 

  خام چربی
CF  73.77 76.02 71.66 3.11 0.63 

  خنثی شوینده در نامحلول الیاف
NDF  55.98 56.67 53.26 3.92 0.81 

  اسیدي شوینده در نامحلول الیاف
ADF  47.57 49.82 46.88 2.81 0.75 

  داري دارند.فاوت معنی اعداد با حروف غیر مشابه در هر ردیف از لحاظ آماري ت 1
1Mean with different superscripts in each row are statistically different (P ˂ 0.05) 

 
ــر  4جــدول ( ــأثیر تیمارهــاي آزمایشــی ب ــه ت ــوط ب ــایج مرب ) نت

داري اخـتالف آمـاري معنـی   شکمبه را نشان می دهد. هاي متابولیت
ــرب فرار(   ــیدهاي چ ــراي اس ــید  ب ــتیک، اس ــید اس ــک اس  ،پروپیونی

) در بـین  ایزوبوتیریک، اسید والریک، اسید ایزووالریک، اسید بوتیریک
تیمارهاي آزمایشی مشاهده نشد. ولی مقدار کل اسیدهاي چرب فـرار  

داري نسبت به شـاهد نشـان داد. بیشـترین مقـدار کـل      کاهش معنی
اسیدهاي چرب فرار در تیمار شاهد و کمترین مقدار مربوط بـه تیمـار    

ر کیلـوگرم اسـانس زنیـان مشـاهده شـد.  آنجـال و       گرم دمیلی 600
هـاي تخمیـري   کلی فرآسنجهطور ) گزارش کردند که به2همکاران (

گرم میلی 600و  400، 200، 0هاي آزمایشی (شکمبه تحت تأثیر تیمار
لیتر مخلوط اسانس هاي گیاهی) قرار نگرفت به جز این کـه  در دسی

فـزایش یافـت. بعضـی از    روه شاهد اغلظت اسیدبوتیریک نسبت به گ
هاي روغنـی (یوگنـول، گوایـاکول، لیمـونن، تیمـول و      اجزاي اسانس

میلـی گـرم در لیتـر مـایع      500و 5000هاي باال (وانیلین) در غلظت
 هاي چرب را در انکوباسیون مایع شـکمبه بـه  کشت) غلظت کل اسید

ساعت کاهش داد. کاهش تولید کل اسـیدهاي چـرب فـرار     24مدت 
طور کلـی ایـن   نعکاسی از کاهش تخمیر جیره باشد و بهممکن است ا

فرار منبع اي نامناسب است، زیرا اسیدهاي چربموضوع از لحاظ تغذیه
). 8اصلی انرژي قابل متابولیسـم بـراي نشـخوار کننـدگان هسـتند (     

ي کشـت انبـوه   گرم در لیتر تیمـول در یـک مطالعـه   میلی 500میزان
ش داد، نسبت استات را افزایش ار را کاهرفغلظت کل اسیدهاي چرب

به هر حال، اثر مواد موثر موجود  ).8(ونسبت پروپیونات را کاهش داد 

در گیاهان دارویی بر تولید اسیدهاي چرب فرار متفـاوت بـوده اسـت.    
هاي اسانسی بر روي گزارشاتی مبنی بر انتخابی بودن عملکرد روغن

. تیمـول پروفایـل   )23( باشـد ها و با عملکردهاي متفاوت میباکتري
اسیدهاي چـرب فـرار را نیـز در شـکمبه تغییـر داده اسـت نیوبولـد و        

) که این تغییر در پژوهش حاضر هرچند از لحاظ آماري 25همکاران، (
هـاي  شـود. روغـن  دار نبود ولی به صورت جزئـی مشـاهده مـی   معنی

یـه  ضروري به علت خاصیت هیدروفوبی که دارند، وارد سـاختار دو ال 
) و موجب تغییـر سـاختار   7( شوندسمایی سلول باکتري میغشاي پال

غشاء افزایش میزان سیالیت و نفوذ پذیري غشـاء و بـر هـم خـوردن     
 یابـد ها کاهش میتعادل یونی دو طرف غشا گردیده و گرادیان یون

ها توسط پمپ یونی ایـن عـدم تعـادل را    ). در برخی موارد سلول25(
کنند. این عمل موجـب  وگیري میرگ سلول جلکنند و از مجبران می

هـا را  شود و سرعت رشـد بـاکتري  صرف مقادیر فراوانی از انرژي می
ها موجب تغییراتـی  دهد. این تغییر در سرعت رشد باکتريکاهش می

  ).11شود (در تخمیر و پروفایل اسیدهاي چرب می
 هايتغییر غلظت اسیدهاي چرب فرار ناشی از اثر مخلوط اسانس 

ي ). اسـیدیته 4ن است بـه جیـره بسـتگی داشـته باشـد (     اهی ممکگی
مایع شکمبه و غلظت  pHشکمبه نیز تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت. 

 اسیدهاي چرب فرار تحت تاثیر عصاره برگ مرزن جوش قرار نگرفت
گـرم در دسـی لیتـر در گـاو)،      250). مکمل سازي با دوزهـاي ( 32(

گـرم در دسـی لیتـر)     750) و بـاال ( گرم در دسی لیتـر  500متوسط (
). گینـه  20شکمبه نداشته اسـت (  pHاسانس مرزن جوش تاثیري بر 
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) مشاهده کردنـد کـه افـزودن سـطوح مختلـف      19ناس و همکاران (
گرم در کیلو  300الی  100مکمل اسانس هاي گیاهی (مکمل حاوي 

گــرم ســروزول، ریزورســینول، تیمــول، گوایــاکول و یوگنــول) تــاثیر 

رسد اسـتفاده از دزهـاي   شکمبه نداشت. به نظر می pHداري بر معنی
 شکمبه شده است. pHپایین در این پژوهش باعث عدم تغییر در 

  
  (اسیدهاي چرب فرار بر حسب میلی مول بر لیتر) ايهاي شکمبهفرآسنجهبر  اسانس زنیانتاثیر استفاده از  - 4جدول 

Table 4 - Effect of ajwan essential oil on rumen metabolites (VFA based on m.mol/ml)  

  ايهاي شکمبهمتابولیت
Rumen metabolites 

  1هاي آزمایشیجیره
1Experimental diets  

SEM  value-P  
 شاهد

Control  
 گرم در کیلوگرم اسانس زنیانمیلی 300

300 mg/kg Carum copticum L.  
Essential oil  

 سانس زنیانگرم در کیلوگرم امیلی 600
600 mg/kg Carum copticum L.  

Essential oil  
  بوتیریک اسید
Butyric acid  3.2  2.8 2.6 0.2 0.3 

  استیک اسید
Acetic acid  108.4 112.76 101.4 9.71 0.74 

  پروپیونیک + ایزوبوتیریک اسید
Propionic +Isobutyric 
acid  

14.93 17.73 13.90 1.32 0.31 

  یدایزو والریک اس
Iso Valeric acid  0.16 0.16 0.26 0.03 0.25 

  والریک اسید
Valeric acid  1.1 1.33 1.56 0.43 0.77 

  اسیدیته
pH  6.22 6.21 6.24 0.22 0.99 

  کل اسیدهاي چرب فرار
Total VFA  

b134.01 a140.99 c125.96 0.03 <0.0001 
  ).P>05/0دارند ( معنی داري اعداد با حروف غیر مشابه در هر ردیف از لحاظ آماري تفاوت1

Means within same row with different superscripts are statistically different (P ˂ 0.05).1  
 

هاي خونی ) تأثیر تیمارهاي آزمایشی بر غلظت فرآسنجه5جدول (
هاي داري براي برخی فرآسنجهدهد. اختالف آماري معنیرا نشان می

گلیسـرید، آلبـومین، اوره و   تري ،HDL ،LDL، خونی نظیر کلسترول
کراتینین در بین تیمارهاي آزمایشی مشاهده شد. دارنـد. بـا افـزایش    

داري نشـان  غلظت اسانس زنیان مقدار کلسترول خون کاهش معنـی 
) تیمول از مواد موثره آویشن باعث 22داد. در گزارش لی و همکاران (

شـد کـه بـا     HDLمیزان گلیسرید و کلسترول و افزایش کاهش تري
گلیسـرید پالسـما بـا    نتایج آزمایش حاضر مطابقت دارد کاهش تـري 

 دلیـل کـاهش سـنتز تـري    مصرف این اسانس روغنی ممکن است به
 VLDLگلیسرید در کبد و یا کاهش ترشـح آن بـه خـون از طریـق     

 شـیري  گاوهاي بر روي )12( همکاران و کاردوز که ايباشد. مطالعه
 200تـر ( پـایین  هـاي دز دادنـد  انجـام  شـیردهی  یلاوا در سوم شکم
کـوهی و  هاي سیر دارچین، آنیسون، پونـه اسانس از لیتر) گرم درمیلی
 دزهـاي  امـا  نداشت خون کلسترول روي بر داريمعنی اثر هیچ فلفل

 کاهش را خون کلسترول میزان لیتر) در گرممیلی 800 و 600 باالتر (
یـان در جیـره رونـد    ز اسـانس زن خون با افزایش د LDLداد. غلظت 

دلیــل کــاهش ســنتز دهــد کــه ایــن احتمــاال بــهنزولــی نشــان مــی
گلیسیرید در کبد به دالیل ذکر شده باشد. با افزایش مقدار اسانس تري

داري نشـان  خـون افـزایش معنـی    HDLنسبت به گروه شاهد مقدار 
دهد. غلظت اسـیدهاي چـرب غیـر اسـتریفه و همچنـین غلظـت       می

هاي با دانسیته خیلی پائین در پالسما یک پروتئینو لیپورید گلیستري
هاي غیر کبـدي اسـت و   گلیسرید در بافتمعیار مهم براي سنتز تري

هاي با همچنین هر گونه تغییر در غلظت تري گلیسرید و لیپوپروتئین
عنوان یک راهکار مـؤثر در  تواند بهدانسیته خیلی پایین در پالسما می

) دریافـت کـه   15دامپـروري گـردد. السـون (   تولید در  بهبود راندمان
-3-هیدروکسـی -3ایزوپرپنوئیدها سنتز کلسترول را از راه مهار تولید 

ردوکتاز (آنزیم کنترول کننده مسیر سـنتز   Aمتیل گلوتاریل کوآنزیم 
کننـد. ایـن آنـزیم نقـش کلیـدي در تنظـیم       کلسترول) متوقـف مـی  

و   LDLو زمانی که مقدار  باشدهاي ساخت کلسترول دارا میواکنش
ترکیبـات غیـر اسـترولی محصـول عمـل آن افـزایش یابـد، سـاخت         

هـاي فـرار اسانسـی مسـتقیما     دهـد. روغـن  کلسترول را کاهش مـی 
توانند این آنزیم را مهار کنند و از طرفی تجمع این ترکیبـات غیـر   می

  تواند فعالیت آنزیم را کاهش دهد. استرولی در کبد می
داري بر غلظت گلوکز خون نداشت. آزمایشی تاثیر معنی تیمارهاي

) خـون نمـادي از   BHBAگلوکز و بتاهیدروکسـی بوتیریـک اسـید (   
هـاي  عنوان شـاخص وضعیت انرژي و سوخت و ساز در دام بوده و به
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روند. این نتایج با نتایج آزمایشات ماس و شمار میانرژي در پالسما به
 گلـوکز  غلظـت  در دارمعنی اختالف م) مطابقت دارد. عد24همکاران (

 غلظـت  بـر  زنیـان  اسـانس  تأثیر عدم دلیلبه ممکن است خون سرم
 است گلوکونئوژنسیس براي ساز اصلیپیش پروپیونات. باشد پروپیونات

شـود طبـق نظریـه    پروپیونات در شکمبه از گلـوکز حاصـل مـی    ).3(
خـون  اکسیداسیون کبدي، پروپیونات از طریق دیواره شـکمبه جـذب   

ي رود و در کبـد بـه وسـیله   شده و بوسیله جریان خون به کبـد مـی  
 در زنیان اسانس افزایش شود. باگلوکونئوژنسیس به گلوکز تبدیل می

 داد نشـان  داريمعنـی  افزایش خون ياوره مقدار آزمایشی تیمارهاي
 ياوره و شکمبه آمونیاکی نیتروژن بین ارتباط وجود بر مبنی گزارشی

 جـذب  جیـره،  پـروتئین  مقدار افزایش با کهطوريارد، بهد وجود خون
 غلظت متعاقباً افزایش در و افزایش یافته در شکمبه آمونیاکی نیتروژن

  را بدنبال داشت. خون ياوره
 غلظـت  شـاهد  تیمـار  به نسبت پایه يجیره در اسانس افزایش با
ــه گلیســریدتــري ــی طــورب ــاهش داريمعن ــه ک  غلظــت. اســت یافت
 و اسـت  چربـی  جابجـایی  و وضـعیت  شـاخص  پالسما، یدگلیسرتري
 دام چربـی  بافـت  در را انـرژي  کـه  هستند لیپیدهایی گلیسریدهاتري

گلیسرید پالسما با مصرف اسانس ممکن کاهش تري کنند.می ذخیره
گلیسرید در کبد و یا کاهش ترشح آن دلیل کاهش سنتز ترياست به

ت بـه دلیـل افـزایش    باشد و یا ممکن اسـ  VLDLبه خون از طریق 
با افزایش سطوح اسانس زنیـان باشـد    3-میزان اسیدهاي چرب اومگا

 توانسته زنیان اسانس افزودن که دهد می نشان تحقیق این ). نتایج3(
   .گردد آن کاهش و چربی جابجایی سبب

 کـراتینین خـون   غلظـت  بـر  داريتأثیر معنی آزمایشی تیمارهاي
کراتینین  غلظت پایه، يجیره در اسانس افزایش با. )p>05/0داشت (

 کـراتینین  .یافـت  داري نسبت به تیمـار شـاهد افـزایش   معنی طور به
 شاخص یک عنوانبه را آن و بوده نیتروژن متابولیسم محصول پالسما
 نظـر  در دام يعضله وضعیت و آندوژنوس پروتئین کاتابولیسم معرف

ري بـر غلظـت   داهمچنین تیمارهاي آزمایشی تـأثیر معنـی   گیرند.می

  پروتئین کل خون نداشت. 
ي میانگین میزان شیر تولیدي و ترکیبات شیر ) مقایسه6جدول (

تیمارهاي تحت تأثیر سطوح مختلف اسانس زنیان را نشان می دهد. 
دار نبـود. اثـر   هاي آزمایشی بـر میـزان شـیر تولیـدي معنـی     اثر جیره

 دار نبـود. نـی هاي آزمایشی بر میزان چربـی و پـروتئین شـیر مع   جیره
ممکن است این نتایج به دلیل عـدم تـأثیر تیمارهـا بـر روي میـزان      
مصرف ماده خشک باشد. میزان ماده خشک مصرفی شاخص مهمـی  

). 12تواند تحت تأثیر خود قرار دهـد ( است که میزان تولید شیر را می
 تولیدي شیر چربی بدون جامد و مواد الکتوز اثر تیمارها بر روي میزان

 کردند گزارش) 5( همکاران و نتایج بنچار این با مطابق .نبود دارمعنی
 در گـرم  300 الـی 100 حاوي ترکیب( اسانس مخلوطی از افزودن که

 سطوح در) یوگنول و گوایاکول تیمول، ریزورسینول، سروزل، کیلوگرم
 تولید میزان بر تأثیري شیري هايگاو غذایی يجیره به روز در گرم 2

 در) 2( همکـاران  و انگال که ايمطالعه طبق مچنینه و نداشت، شیر
 600 و 400 ،200 صـفر،  سـطوح  بـا  شیردهی اواسط مرتعی هايگاو

 در داريمعنـی  تفـاوت  دادنـد  انجـام  اسانس آویشن روز در گرم میلی
 و گینـه نـاس   از طـرف دیگـر  . نکردنـد  مشاهده این گاوها شیر تولید

 مکمـل  مختلـف  حسـطو  افـزودن  کـه  کردنـد  گزارش) 19(همکاران 
 (سـروزل،  کیلـوگرم  در گـرم   300 الـی  100 حـاوي  مکمـل  اسانس

 هايمیش غذایی يجیره به) یوگنول و گوایاکول تیمول، ریزورسینول،
 تـرین مهـم  از یکـی  شـیر  الکتوز .شد شیر تولید افزایش باعث شیرده
 پـروتئین  و چربی به نسبت که است شیر اسمزي فشار کنترل عوامل

 گیـرد، می قرار عوامل سایر و تغذیه تاثیر تحت کمتري میزان به شیر
 بـه  آب جریـان  در تغییرات با الکتوز شدن ساخته در تغییرات که چرا

 افـزایش  یا کاهش با بنابراین باشد،می همراه پستان درون شیر داخل
یابد لذا عدم اختالف می افزایش یا کاهش نیز شیر تولید الکتوز، مقدار
داري در میزان تولید شـیر  الکتوز بخاطر عدم معنیدار در میزان معنی
  ).13است(
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  هاي خونیبرخی فراسنجه بر اسانس زنیاناستفاده از  اثر- 5جدول 
Table 5 - Effect of Carum copticum L essential oil on blood metabolites  

  هاي خونیفرآسنجه
Blood metabolite 

 1هاي آزمایشیجیره
1erimental dietsExp  

SEM  P-value  شاهد 
Control 

 گرم در کیلوگرم اسانس زنیانمیلی 300
300 mg/kg Carum copticum L. 

 Essential oil  

 گرم در کیلوگرم اسانس زنیانمیلی 600
600 mg/kg Carum copticum L.  

 Essential oil  
  )لیتردسی در گرممیلی(کلسترول

Cholesterol (mg/dl)  
a351 b127.33  c116.33  1.69 0.0003 

گرم/ لیپوپروتئین با چگالی کم (میلی
  لیتر)دسی

LDL )mg/dl(  
a86.53  b70.01  c47.9  2.28 <0.0001 

گرم/ لیپوپروتئین با چگالی باال (میلی
 )لیتردسی

HDL )لیتر/ دسی گرممیلی(  
c39.33 b48.66  a60.33  1.79 0.0001 

  )لیتر / دسی گرممیلی(گلوکز 
Glucose (mg/dl)  46.16 45.83 48.33 1.6 0.51 

  لیتر)دسی گرم /میلی (اوره
BUN (mg/dl)  

c25.33  b27  a29.50  0.44 0.0005 

  )لیتردسی گرم/ میلی(گلیسیرید  تري
Triglyceride (mg/dl)  

a28.66  b26.50 c22.83 0.55 0.0002 

  )لیتر دسی گرم /میلی(کراتینین 
Creatinine (mg / dL) 

c0.96  b1.13  a1.21  0.022 0.0002 

  )لیتردسی گرم /میلی(آلبومین 
Albumin(g/dl) 

b4.23  ab4.36  a4.76  0.152 0.039 

  لیتر)پروتئین کل (گرم / دسی
Total Protein (g/dl)  9.61 9.73 8.55 0.84 0.57 

  ).P>05/0( اعداد با حروف غیر مشابه در هر ردیف از لحاظ آماري تفاوت معنی داري دارند 1
Means within same row with different superscripts are statistically different (P ˂ 0.05). 1  

 
در تحقیقات مختلف الکتوز کمترین میزان تغییر در ترکیبات شیر 

 )35( همکاران و یانگ نتایج با موافق آمده بدست نتایج. )13را دارد (
اسانس  از روز در گرم 5 با شیرده ايگاوه تغذیه دادند نشان که است

نتایج مطالعات  .است نداشته شیر الکتوز و پروتئین بر تأثیري یوگنول
هاي دهد که استفاده از گیاهان دارویی و متابولیتانجام شده نشان می

داري بر روي عملکرد ي نشخوارنندگان اثر معنیها در جیرهثانویه آن
رد اصوال میزان چربـی شـیر بیشـر از    تولید و ترکیبات شیر حیوان ندا

توان با تغییـر در ترکیـب   شود هرچند میپروتئین دستخوش تغییر می
). لـذا در شـرایطی کـه    13( جیره مقدار پروتئین شیر را نیز تغییـر داد 

 نظـر  هاي متعادل به یکدیگر شبیه باشد و فقـط از  ارزش غذایی جیره
 

 
د پروتئین شیر تحت مقدار افزودنی تفاوت وجود داشته باشد درص

 هایی قرار نخواهد گرفت. تأثیر چنین جیره
  

  گیري کلینتیجه
 افـزودن کـه   طور کلی نتایج حاصل از  این پژوهش نشان دادبه

بـر   داريي بزهاي شیرده مهابادي، تاثیر معنـی جیره به زنیاناسانس 
 عملکرد، تولید و ترکیب شیر نداشت. ولی باعث کاهش کل اسیدهاي

 LDL گلیسـرید و  تـري کلسـترول،  ر شکمبه، غلظت سرمی چرب فرا
  باشد.شد. هرچند نیازمند تحقیات بیشتر در این زمینه می
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  شیر ترکیب و تولید بر زنیان اسانس اثر - 6 جدول
Table 6 - Effect of Carum copticum L essential oils on milk production and composition 

P-value SEM  
 

 1هاي آزمایشیجیره
1Experimental diets 

 شیر اتترکیب و تولید
Milk production and composition   

کیلوگرم اسانس  /گرممیلی 600
 زنیان

600 mg/kg Carum 
copticum L.  
 Essential oil 

 کیلوگرم اسانس زنیان/گرم میلی 300
300 mg/kg Carum 

copticum L. Essential oil  
 شاهد

Control 

  گرم در روز)(کیلو شیر تولید 1.05 1.19 1.18 0.07 0.37
Milk yield (Kg/d) 

0.78 0.1 1.03 1.02 0.94 
 درصد چربی 4تصحیح شده بر اساس  شیر تولید

  (کیلوگرم در روز)

Fat Corrected Milk 4% (kg/d) 

0.82 0.15 0.81 0.83 0.86 
  راندمان شیردهی

Lactation efficiency 

  (%) چربی 3.24 3.08 3.03 0.35 0.9
Fat (%) 

0.16 0.06 3.44 3.04 3.26 
  (%) پروتئین

Protein (%) 

0.56 0.06 5.14 5 5.06 
  (%) الکتوز

Lactose (%) 

0.61 0.46 12.34 11.68 12.11 
  (%) جامد مواد کل

Total Solids (%) 

  (%) چربی بدون جامد مواد 9.26 10.22 11.04 0.69 0.25
Fat-free solids (%) 

  ).P>05/0ف از لحاظ آماري تفاوت معنی داري دارند (اعداد با حروف غیر مشابه در هر ردی 1
1 Means within same row with different superscripts are statistically different (P ˂ 0.05). 
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    Introduction 1 One of the most important additives in the past years has been antibiotics. Despite the beneficial 

effects of oral antibiotics on animal production and health, their use in animal nutrition for the production of bacteria 
resistant to various drugs (which may be hazardous to human health) has been controversial. The use of antibiotics 
has recently been banned due to bacterial resistance and chemical residues in meat and their side effects in humans 
Therefore, alternatives to the use of growth-promoting antibiotics should be identified and introduced to livestock 
breeders so that both efficiency and economic benefits are not diminished and consumer health concerns are 
eliminated. Much research has recently been done on the effects of plant essential oils as natural additives to 
improve rumen fermentation such as increased production of volatile fatty acids, reduced methane production, 
improved protein metabolism and increased feed utilization efficiency. Humans have used plants and their extracts 
for thousands of years .This experiment was conducted to investigate the effects of Carum copticum L. essential oil 
supplementation on nutrient digestibility and some blood and ruminal metabolites, milk production and milk 
compounds in Mahabadian goats.  

   Materials and Methods Treatments included: control diet (basal diet without essential oil), basal diet + 300 
mg/kg of Carum copticum L. essential oil in the ration dry matter and basal diet + 600 mg / kg Carum copticum L. 
essential oil in the dietary dry matter. Treatments were provided by TMR. During the experimental period, the 
animals were kept individually and healthy. Each livestock had a separate mug and manger. The cages were 
thoroughly cleaned and washed before the animals were deployed. Goats always had access to fresh water all day 
long. Drinkers were also thoroughly cleaned once every two days. The study was conducted in three 21-day trial 
periods including 14 days of habituation and 7 days of vector record. All measurements taken are in the record 
stage. Experimental rations adjusted to dry matter, based on NRC recommendations with SRNS software version 
1.9.4468. During the trial period, the amount of feed poured into the manger and the daily residue was recorded to 
calculate the dry matter intake. It was calculated on a daily basis, so that the amount of feed given was weighed 
daily, and the remainder of the feed was collected, weighed, and sampled twice a week. Daily milk production was 
recorded in goat milk production. Milk samples were collected weekly for two consecutive days to determine the 
composition of the milk produced, and its composition including the percentage of fat, protein, lactose and total 
solids was measured using (MilcoscanTMS50 model number 75610 Was taken). Blood samples were taken at 4 h 
after the morning meal to determine blood parameters. The blood samples were immediately transferred to the 
laboratory and centrifuged at 6,000 rpm for 7 minutes, and serum was stored in 1.5 ml microtubes in a freezer at -20 
°C. Isolated serum for determination of albumin, creatinine, low-density lipoprotein, high-density lipoprotein, 
triglyceride, cholesterol, urea, total protein and glucose. 

 
    Results and Discussion Feed intake was not significantly different between treatments. Effect of 

experimental treatments on dry matter digestibility was not significant (P <0.05). Numerically, the highest 
digestibility was related to treatment of 300 mg/kg of Carum copticum L. essential oil and the lowest was related to 
600 mg/kg treatment, and the effect of experimental diets on digestibility of crude protein, ether extract, organic 
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matter, neutral detergent fiber and acid detergent fiber was not significant (P<0.05). The effect of the experimental 
treatments on the amount of volatile fatty acids was not significant (P<0.05) but the total amount of volatile fatty 
acids showed a significant decrease compared to the control. The effect of the experimental treatments on the 
amount of milk produced was not significant (P<0.05). Effect of experimental treatments on milk fat and protein 
content was not significant (P<0.05). As shown in the table, the experimental treatments had a significant effect on 
some blood parameters such as cholesterol, HDL, LDL, triglyceride, albumin, urea and creatinine (P<0.05). Blood 
cholesterol significantly decreased with increasing dosage of essential oil Blood LDL concentration decreases with 
increasing dosage of essential oil in the diet. Blood HDL increased significantly with increasing essential oil 
content. 

   Conclusion In general, the results of this study showed that the addition of Carum copticum L. essential oil to 
Mahabadian goat’s diet did not have a significant effect on milk yield, production and composition but it decreased 
total rumen volatile fatty acids, serum cholesterol, triglyceride and LDL concentrations. However, further research is 
needed. 

 
Keywords: Dry matter intake, Female Essential Oil, Mahabadian Goat, Nutrient Digestibility.  

 


