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 ،یرهج مواد مغذی قابلیت هضمبر و موننسین پودر لیموترش سطوح مختلف فاده از استاثر 

 قوچ ماکویی درهای خونی متابولیتو  ایتخمیر شکمبه

 
 3عبدالرحمان امینیو  2رسول پیرمحمدی*، 1رقیه پوربایرامیان
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15/2/94؛ تاريخ پذيرش: 23/9/93تاريخ دريافت:   

 

 1چکیده

های بولیتغلظت متا ی بريماکو قوچ در جیره لیموترش پودر از استفاده اثر آزمايش تعییناين  هدف از

 قوچ رأس سه از پژوهش، اين در جیره بود. مغذی مواد اهریظ و قابلیت هضم شکمبه تخمیرخونی، 

 تصادفی کامل بلوک قالب طرح در (کیلوگرم 55±5 بدن، وزن)میانگین  شدهگذاری فیستوله ماکويی

شاهد  ،افزودنی( )بدون شاهد شامل: آزمايشی یهاتیمار شد. استفاده روزه 17 دوره پنج برای چرخشی

 اساس بر .بودند لیموترش پودر روز در گرم 15و  10 ،5 يا و موننسین روز در گرممیلی 30همراه به

 ،امخ چربی ،آلی ماده ،خشک ماده هضم قابلیت در تیمارها بین داریمعنی تفاوت آمده دستهب نتايج

 شوينده رد نامحلول الیاف هضم قابلیت اما .نشد مشاهده خام پروتئین و اسیدیشوينده در نامحلول الیاف

 آزمايش اين يجنتا .(P<05/0) يافت کاهش شاهد گروه به نسبت لیموترش حاوی هایجیره در خنثی

 به تاتاس نسبت و آمونیاکی نیتروژن استات، غلظتباعث کاهش  ترشلیمو پودر سطوح کهداد  نشان

چنین سطوح مختلف پودر لیموترش هم .ندداد افزايش را پروپیونات غلظت مقابل در ،شده پروپیونات

 (.>05/0P)گرم( را افزايش دادند  15)به استثناء سطح  مجموع اسیدهای چرب فرار و موننسین غلظت

 تغذيه هایقوچ در شکمبه مايع pH و والراتايزووالرات،  بوتیرات، هایغلظت بین داریمعنی تفاوت

                                                           
  pirmohammadi@urmia.ac.irR. مسئول مکاتبه:*
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تیمارهای آزمايشی مختلف بر غلظت گلوکز، کلسترول  .(>05/0P) نشد مشاهده مختلف هایجیره با شده

 نشان پژوهش اين نتايج کلی طوربه (.>05/0P) داری داشتندها اثرات معنیگلیسريد خون قوچو تری

 ایشکمبه تخمیر در تغییر توانايی منفی اثرات هرگونه ايجاد بدون باال سطوح در ترشلیمو پودر که داد

 لیو ،دارد را های خونیو فراسنجه ایشکمبه غلظت اسیدهای چرب فرار و نیتروژن آمونیاکی بهبود و

 نداشت. هضم ایهفاکتور ترشیب بر ثیریتأ

  

  مايع شکمبه pH ،فیستوال، مواد مغذی، اسیدهای چرب :کلیدی هایواژه

 

 مقدمه

 و موننسین )مانند يونوفر هایبیوتیکآنتیهای نشخوارکننده، افزودنی در جیره داممواد  از يکی

 افزايش عثبا که است شکمبه میکروبی جمعیت تغییر ترکیبات اين مهم اثرات از هستند. الزولوسید(

 اخیر سال چند در اما .(1997 استیوارت، و )هوبسون شودمی شکمبه در آلی ترکیبات از استفاده بازدهی

 اين زا هاستفاد ،هابیوتیکآنتی به مقاوم باکتريايی هایسويه شدن پديدار مورد در بشر هاینگرانیدلیل به

 .(2003 ،1اروپايی اتحاديه رسمی )مجله است شده ممنوع اروپا اتحاديه در طیور و دام جیره در ترکیبات

 ايگزينج عنوانبه گیاهی منشأ مواد ضد میکروبی با از استفاده ،جلوگیری از اين مشکل هایراه از يکی

 داروهای در موجود مؤثر مواد کهاين دلیلبه .(2007 همکاران، و )کالسامیگلیا باشدمی هابیوتیکآنتی

 د،باشنمی برخوردار بیولوژيک تعادل حالت يک از پیوسته ديگر، مواد با هاآن بودن همراه و گیاهی

 به نسبت یامالحظه قابل برتری رواين از آورد،نمی بار به جانبی اثرات و نشده انباشته بدن در بنابراين

 و س)بمپیدي هستند هااسانس و عصاره تفاله، شامل مرکبات فرعی هایفراورده دارند. شیمیايی داروهای

 دلیلبه که است روتاسهخانواده از  2سیتروس لیمونیوم گیاه رسیده لیموترش میوه (.2006 رابینسون،

 است میکروبی ضد فعالیت دارای هاکومارين و هاترپن ،فالوونوئیدها مثل فعال بیولوژيک مواد حضور

 تدسبه پوست لیموترش تازه خارجی قسمت فشردن از اسانس لیموترش که (.2005 همکاران، و )تپه

 ،فالندرن با همراه لیمونین را آن اعظم قسمت است. مختلف هایترپن از درصد 92-95حاوی  آيدمی

 که است اين بر اعتقاد (.2007 مانیرس، و 1999 همکاران، و )کاالبروس دهدمی تشکیل ننپیو  کامفن

                                                           
1- Official Journal of European Union 

2- Citrus limonum  
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لولی س غشای با مرتبط فرآيندهای با تعامل طريق از را میکروبی خود های ضدفعالیت هااسانس اکثر

 ساير و داتیواکسی فسفوريالسیون ،پروتئینانتقال  يونی، گراديان الکترون، انتقال جمله از ها،باکتری

که  نشان داد هانتايج برخی پژوهش .(2000 دنیز، دورمن و) کنندمی اعمال آنزيم به وابسته هایواکنش

غییر تافزايش بازدهی استفاده از ترکیبات آلی در شکمبه  در جهتتوانند تخمیر شکمبه را اين مواد می

برای رسیدن به  میوهاستفاده از کل  (.2008 ،همکاران چار وبن .2000 ،همکاران واينتوش  )مک دهند

ه ب توان با مصرف گیاهان دارويیرگذار از مواد مؤثر، مشکل است. اين مشکل را مییثتأ غلظتيک 

 پودراثر  جا کهاز آن (.1998 همکاران، وآلن) در صنعت دامپروری بهبود بخشید حالت پودر شده

 در آن هدربار اطالعاتی يا نشده بررسی کنونتا ،دام تخمیری و هضمیخونی،  فاکتورهای رویلیموترش 

 بر لیموترش پودر مختلف سطوح اثرات بررسی مطالعه اين اصلی هدف بنابراين نیست،دسترس 

 pH و آمونیاکی نیتروژن فرار، چرب هایاسید غلظت مغذی، مواد هضم قابلیتهای خونی، فراسنجه

 است. شده گذاریفیستول دامدر  شکمبه

 

  كار روش و مواد

 با ماکويی شده اختهقوچ رأس  سه ،انجام اين طرح برای :های آزمایشی، طرح آزمایش و جیرههادام

 در شپژوه اين گرفت. قرار استفاده مورد ایشکمبه فیستوالی به مجهز کیلوگرم 55±5 وزنی میانگین

-در مزرعه آموزشی رکوردبرداری روز 7 و دهیعادت روز 10 شامل، روزه 17 آزمايشی دوره پنج

صورت تصادفی به کامل بلوک قالب طرح در هادام .گرديد انجام پژوهشی گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه

 گرممیلی 30 + پايه جیره های آزمايشی شامل جیره پايه )بدون مواد افزودنی(،جیره يکی از چرخشی با

 جیره .شدند تغذيه لیموترش پودر روزدر  گرم 15 و 5 ،10 + پايه جیره مثبت(، )کنترل موننسین روز در

جداول احتیاجات غذايی انجمن ملی در سطح نگهداری و با استفاده از  مطالعه های مورددام غذايی

 عرضه لیموترش تازه از بازار تنظیم شدند. 2يو اف اف دی ایافزار و به کمک نرم (2007) 1تحقیقات

علوم دامی دانشگاه برای تهیه پودر از آن در آزمايشگاه تغذيه دام گروه  میوه شهر ارومیه خريداری و

ترکیب مواد  .(2008)رفیعی و همکاران،  گراد خشک گرديددرجه سانتی 30با دمای  در آون ارومیه

 صورت کاملبهنشان داده شده است. خوراک روزانه  1ها در جدول دهنده و مواد مغذی جیرهتشکیل

                                                           
1- National Research Council (NRC)  

2-UFFDA 
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حیوانات  تمام مدت آزمايش، در شد.ها عرضه میبه دام( 1400و  0800ساعات ) در دو نوبتمخلوط 

ا بنصف مقدار پودر لیموترش روزانه در هر وعده  .دسترسی داشتند آب آشامیدنی تمیزبه  آزاد طوربه

  شد.خوراک مخلوط و در اختیار حیوانات قرار داده می

 
 .آن مغذی مواد و پایه جیره ترکیب -1 جدول

درصد ماده خشک( )مواد خوراکی   مقدار  

 67 يونجه خشک شده

 33 دانه جو

  ترکیب شیمیايی )محاسبه شده(

64/2 انرژی قابل متابولیسم )مگاکالری بر کیلوگرم(  

28/95 )درصد ماده خشک( ماده خشک  

63/94 (درصد ماده خشک) ماده آلی  

37/5 (خشک درصد ماده)خام  خاکستر  

 43 (درصد ماده خشک) الیاف نامحلول در شوينده خنثی

48/28 )درصد ماده خشک( الیاف نامحلول در شوينده اسیدی   

63/2 (درصد ماده خشک) چربی خام  

67/10 (درصد ماده خشک) پروتئین خام  

 است.تنظیم شده  (2007توصیه شده توسط انجمن ملی تحقیقات ) احتیاجات براساس جداول†

مقدار پروتئین خام يونجه  مقدار مواد مغذی جیره از طريق آنالیز اقالم خوراکی و جیره مخلوط در آزمايشگاه تعیین شد.††

مگاکالری در کیلوگرم ماده خشک  2/3و  45/2ترتیب درصد و مقدار انرژی قابل متابولیسم هم به 10و  11 ترتیبو ذرت به

 دست آمد.هب

 

 ندهز حیوان از استفاده خوراک با هایمغذی نمونه ظاهری مواد هضم : قابلیتهضم گیری قابلیتاندازه

ن مقدار تعیی از پس .طور جداگانه تعیین شدو ادرار به مدفوع آوریمتابولیکی با امکان جمع هایقفس در

 نپروتئی ،خام خاکستر ،خشک ماده غلظت آزمايش، دوره طی شده دفع خشک و مدفوع مصرفی خوراک

الیاف  ،(1990دانان کشاورزی )رسمی شیمی انجمن روش براساسمدفوع  و خوراک در خام چربی خام،

 سوستون روش به خنثی درشوينده نامحلول الیاف و (1973)ون سوست،  اسیدی شوينده در نامحلول

 .گرديد تعیین( 1991) همکاران و
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 قبل از روز پنجم هر مرحله رکوردبرداری، از مايع شکمبه در گیرینمونهشکمبه:  مایع pHگیری اندازه

از پمپ  استفاده با دهی،از خوراک بعد ششو  چهار، دو دهی صبح )ساعت صفر( و در ساعاتخوراک

 محتويات شکمبه بالفاصله پس از استحصال توسط pH سپس مقدار خال از طريق فیستوال گرفته شد.

 .گیری و ثبت گرديداندازه (تايتروتر، انگلستان يتروالين، مدل شاتات) ديجیتالی متر pH دستگاه

 ژنو نیترو فرار چربهای گیری اسیدجهت اندازه فرار و نیتروژن آمونیاکی: چرب گیری اسیدهایاندازه

 بعد . نمونه مايع شکمبهاستفاده شددهی صبح ساعت بعد خوراک 4 هاینمونهاز ،آمونیاکی مايع شکمبه

 1لیتری از آن با میلی 50نمونه  2کنفی صاف شده و  اليه 4با استفاده از پارچه  pHگیری از اندازه

آمونیاکی مايع شکمبه و پروفايل اسیدهای  برای تعیین مقدار نیتروژن درصد 50لیتر اسیدسولفوريک میلی

نه با مخلوط شده و بالفاصله در سردخا (2007)چرب فرار شکمبه براساس روش رينال و همکاران 

ه به شکمب آمونیاکی مايع ری شد. نیتروژنهای بعدی نگهداگراد تا انجام آزمايشدرجه سانتی -20دمای 

گیری گیری شد. برای اندازهاندازه (1950)نرمال به روش کانوی  1/0سولفوريک روش تیتراسیون با اسید

 از گاز کروماتوگرافی گازی(، 1971)و بارتلی فرار در مايع شکمبه به روش اتنسیتن  چرب اسیدهای

 ( استفاده شد.مترمیلی 6/4 × 65/1ای )ستون شیشهبا  ، انگلستان(4410)فیلیپس، مدل پی يو 

های خونی در روز پايانی هر دوره و سه ساعت پس از منظور تعیین فراسنجهبه های خونی:فراسنجه

نمونه خون در  .گوسفندان انجام شدگیری از تمام مصرف خوراک از طريق وريد وداجی گردنی خون

دور در  3000 ها با استفاده از سانتريفیوژ با سرعتهای فاقد ماده ضدانعقاد ريخته شد و سرم آنلوله

های گیری فراسنجهگراد جدا شده و جهت اندازهدقیقه و در دمای چهار درجه سانتی 15 مدتدقیقه به

رس آزمون، )شرکت پا خونی سرم با استفاده از کیت تجاریهای فراسنجه .بیوشیمیايی خون استفاده شد

 .گیری شداندازه (، آمريکا300، مدل )آلسیین اتوآنالیزر ايران( و توسط دستگاه

 خطی عمومیمدل  و رويه SAS (2003)افزار آماری های حاصله با استفاده از نرمداده :هاآنالیز داده

دانکن با  ایو مقايسه میانگین تیمارها با استفاده از آزمون چند دامنه تجزيه و تحلیل قرار گرفتند مورد

 درصد انجام گرديد. 5سطح احتمال 

ij+єj+δi+δ𝑌𝑖𝑗 = µ  
 

 اشتباه ،єij و تیمار اثر، jδ حیوان؛ اثر، iδ ها؛مشاهده میانگین ،µ مشاهده؛ هر مقدار ،Yij رابطه، اين در

 .باشدمی آزمايشی
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 بحث و نتايج

 دهد.قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی را نشان می میانگین های مربوط بهداده 2 : جدولهضم قابلیت

 ضمه قابلیت لحاظ از آزمايشی تیمارهای بینکه  حاصل نشان داد هایتجزيه واريانس مربوط به داده

 داریمعنی تفاوت اسیدی شوينده در نامحلول الیاف و خام چربی خام، پروتئین آلی، ماده خشک، ماده

 سطوح حاوی تیمارهای با شاهد تیمار در خنثی شوينده در نامحلول الیاف هضم قابلیت اما .ندارد وجود

 تربیش اهدش تیمار مقدار آن در و داشت داریمعنی تفاوتبه استثنای تیمار آخر   پودر لیموترش مختلف

  (.P<05/0) بود
  

 .آزمایشی تیمارهای در مختلف مغذی مواد ظاهری هضم قابلیتدرصد  میانگین -2 جدول

 مواد مغذی

 تیمارها
خطای 

استاندارد 

 اهمیانگین

سطح 

احتمال 

 داریمعنی
 شاهد

 موننسین 

گرم میلی 30)

 در روز(

 )گرم در روز( پودر لیموترش

   5 10 15   

 95/0 41/2 33/66 18/68 89/65 04/66 02/68 ماده خشک

 79/0 83/2 88/69 20/64 58/63 08/66 79/68 ماده آلی

 98/0 74/3 05/64 20/64 58/63 08/66 18/66 خامپروتئین

 94/0 17/4 48/64 91/59 02/58 05/64 14/64 چربی خام

 51/60a 43/29b b47/45 46/14b 47/08ab 39/1 04/0 خنثی شوينده در نامحلول الیاف

 57/0 07/3 19/39 87/40 66/38 92/37 33/42 شوينده اسیدی در نامحلول الیاف

  .باشدمی درصد 5سطح  در دارتفاوت معنی وجود نشانگر رديف هر متشابه در حروف غیر †

 

ای از طريق تعامل با فرآيندههای ضد میکروبی خود را ها فعالیتاعتقاد بر اين است که اکثر اسانس

وريالسیون يونی، انتقال پروتئین، فسف گراديانها، از جمله انتقال الکترون، مرتبط با غشای سلولی باکتری

(. نتايج برخی 2000کنند )دورمن و دنیز، می های وابسته به آنزيم اعمالو ساير واکنش اکسیداتیو

توانند تخمیر شکمبه را در جهت افزايش بازدهی استفاده از ترکیبات که اين مواد می نشان داد هاپژوهش

همکاران شاهی و (. 2008. بنچار و همکاران، 2000و همکاران،  آلی در شکمبه تغییر دهند )مک اينتوش

سانس ا مختلف دريافتند که سطوح نر هایکارگیری اسانس لیموترش در تغذيه گوسالههبا ب (2012)
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گرم اسانس حاوی میلی 5/1چنین افزودن هم .اشتمغذی ند مواد هضم لیموترش اثری روی قابلیت

 نداشتی اسیدی الیاف نامحلول در شويندهو  ماده آلی، ماده خشکبر قابلیت هضم  اثری لیمونین

گرم در روز  2گرم و میلی 750(. همانند نتايج اين مطالعه افزودن 2005 همکاران، کاستالیجوس و)

اف نامحلول الیو  پروتئین خام، ماده خشک اثری بر قابلیت هضم اسانس حاوی لیمونین، وانیلین و تیمول

و  2007، چار و همکارانن و گاوهای شیرده نداشت )بنترتیب در گاوهای هلشتايبهاسیدی  در شوينده

و  گرم مخلوط اسانس شامل تیمولمیلی 700مکمل سازی  کردند (2004) مولیرو و همکاران (.2006

ماده  و پروتئین خام هضمقابلیت کاهش باعث ماده هایجیره گوسالهکیلوگرم ماده خشک  در لیمونین

فاکتورهايی از که  بیان نمودند (2006) همکاران و کاستالیجوسگردد. میجیره پرکنسانتره  در خشک

روش  ی،نوع علوفه مصرف یبات فرار مورد استفاده در جیره،ها، نوع ترکقبیل سطوح مورد استفاده اسانس

 لوفهع نسبت و کنسانتره(و  علوفه جداگانه يا تغذيه مخلوط کامل جیره صورتبه )تغذيه دهیخوراک

چنین هم وتات و افزايش غلظت پروپیونات اس غلظت کاهش .باشد ثرمؤ دام پاسخ در تواندمی کنسانتره به

ر ب موننسین و ترشثیر پودر لیموأتدهنده نشان تواندمی ،ایشکمبهنیتروژن آمونیاکی  کاهش

ل در کاهش قابلیت هضم الیاف نامحلو احتمالیدلیل توان ، بنابراين میهای شکمبه باشدمیکروارگانیسم

 عدم .بیان نمود هشکمبتیک يوالهای سلولبر میکروارگانیسم ترشپودر لیموثیر منفی أخنثی را ت شوينده

اشد باين دلیل میبه فاکتورهای هضمی بین تیمارهای آزمايشی احتماال ديگر در دارتفاوت معنی وجود

 .بوده است آن سطح اثرگذار از ترکم از پودر لیموترش استفاده سطوح مورد که

 هایگیری شده در مايع شکمبه قوچهای اندازهمربوط به فراسنجهنتايج  3جدول : های شکمبهفراسنجه

دهای چرب ینتايج نشان داد که تیمارهای آزمايشی از نظر غلظت اس دهد.را نشان میآزمايش تحت 

دار با هم نداشتند. سطوح مختلف پودر لیموترش و موننسین تفاوت معنی والرات، ايزووالرات و بوتیرات

افزايش دادند، اما غلظت را  گرم( 15اسیدهای چرب فرار )به استثناء سطح غلظت پروپیونات و مجموع 

استفاده از  .(P<05/0) استات و نسبت استات به پرپیونات را در مقايسه با تیمار شاهد کاهش دادند

وه دريافت که گرطوریه ودر لیموترش باعث کاهش غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه شد. بموننسین و پ

گرم در روز پودر لیموترش کمترين غلظت نیتروژن  15های حاوی کننده جیره شاهد بیشترين و جیره

 آمونیاکی شکمبه را داشتند.

 شکمبه مطالعات مختلفی انجامها بر روی تخمیر میکروبی نها و اجزای آبرای تعیین اثرات اسانس

کیب ها و در ترها و ترکیبات آنشده است. در اين مطالعات از طیف گسترده و سطوح مختلفی از اسانس
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دست ههای غذايی مختلف استفاده شده و جای تعجب نیست که نتايج متفاوت و متناقض هم ببا جیره

طور واضح نشان دهنده تفاوت در سطوح هها بهای متنوع در میان محصوالت اسانسآمده است. پاسخ

ها بر فعالیت میکروبی را تحت تأثیر قرار ها است، که اثر آنموجود در آن و ساير ترکیبات فعال مصرفی

که در اين آزمايش پودر لیموترش که لیمونین يکی از اجزاء اصلی تشکیل دهنده آن دهد. در حالیمی

ه، و تأثیر بر های شکمبمتابولیسم مواد مغذی توسط میکروارگانیسم باشد و توانسته با ايجاد تغییر درمی

ا کاهش استات رو در مقابل ها تولید پروپیونات را افزايش مثبت و کاهش محصوالت آنهای گرمباکتری

 (.1998)هلندر و همکاران،  دهد
 

 .در تیمارهای آزمایشیدهی صبح ساعت پس از خوراک 4غلظت اسیدهای چرب فرار مایع شکمبه در  -3جدول 

 چرب فرار اسیدهای

 تیمارها
خطای 

 استاندارد

 اهمیانگین

سطح 

احتمال 

 داریمعنی
 شاهد

 موننسین

در  گرممیلی 30)

 روز(

 )گرم در روز( پودر لیموترش

   5 10 15   

 79/75a 62/50c b26/74 70/15b 73/45b 59/0 001/0 استات )درصد(

 13/90c 21/25a 15/75b 15/30b 16/40ab 30/0 001/0 پروپیونات )درصد(

 541/0 35/0 50/6 60/6 20/6 10/6 80/6 بوتیرات )درصد(

73/0 ايزووالرات )درصد(  05/1  76/ 1 96/0  87/0  06/0 159/0 

 993/0 17/0 96/0 90/0 00/1 92/0 9/0 والرات )درصد(

چرب  اسیدهایمجموع 

 موالر(فرار )میلی
81//00b 87/50a 85/33a 85/80a c23/ 75 78/1 004/0 

 a74/5 c94/2 b71/4 b58/4 b48/4 13/0 001/0 نسبت استات به پروپیونات

 آمونیاکی نیتروژن

 لیتر(دسی در گرم)میلی
a10/16 b45 /8 b84/8 b45/8 b37/7 37/1 008/0 

 .باشدمی 05/0دار در سطح گر وجود تفاوت معنیحروف غیر متشابه در هر رديف نشان †

 500، 50، 0مقادير باالی لیمونین ) کهدر تحقیقی گزارش کردند ( 2006) کاستالیجوس و همکاران

 نسبت استات ،فرار چرب مجموع اسیدهای غلظت در دارمعنی گرم در لیتر( باعث کاهشمیلی 5000و 

در  (2004نیوبلد و همکاران ) .ثیری ندارداما بر غلظت پروپیونات تأ ،گرددمی استات و به پروپیونات
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 در روز در گرمیلیم 110 هيتغذ با ،لیمونین های گیاهی حاویمخلوط اسانس با 1درون تنی اتمطالع

نسبت کل  ايبر غلظت و  یاثر چیروز در گاو، ه در گرم 1 با تغذيه (2006) جینن و بیچامنگوسفند و 

های گیاهی اسانسمخلوط  روز گرم دریلیم 750 سازی. مکملنکردندگزارش اسیدهای چرب فرار 

 تغذيه شده از یریش یدر شکمبه گاوهااسیدهای چرب فرار غلظت کل  شيافزا باعث حاوی لیمونین

اسیدهای کاهش غلظت کل  باعثذرت  الژیس یحاو رهیج در، اما گرديد ونجهي الژیس یحاو رهیج

 بین در که گزارش نمودند (2007همکاران ) کاستالیجوس و .(2007 چار و همکاران،)بن شدچرب فرار 

)تیمول، لیمونین،  گیاهیهای مخلوط اسانس گرم در لیتر ازمیلی 500و  50سطوح مختلف صفر، پنج، 

 مجموع اسیدهای غلظت ،اسانس از اين لیتر در گرممیلیپنج  سطح در شرايط آزمايشگاهی، ل(جیواک

 پروپیونات را کاهش ، غلظت والرات ورا افزايشاستات  پروپیونات و نسبت استات به فرار،چرب 

  داری وجود نداشت.اما بین ساير سطوح تفاوت معنی داری داده است،معنی

کاهش  عثباتوانسته  ترشلیمو پودر استفاده ازدهد که نشان می های اين پژوهشداده تجزيه و تحلیل

وان پروتئین تهای تجزيه کننده پروتئین میبا کنترل میکروارگانیسم. شودآمونیاکی شکمبه  در نیتروژن

وضعیت عبوری به سمت روده را افزايش و از صرف انرژی و دفع نیتروژن جلوگیری نمود که اين 

ثیر مطالعاتی تأ ( در2000ش و همکاران )امکینت .گرددتشديد میهای گیاهی وفرها و اسانسوسیله يونهب

ها که مقدار هايی از باکتریکردن رشد سويه ددر محدو حاوی لیمونین های گیاهیمخلوطی از اسانس

پپتواسترپتوکوکوس و  2کلستريديوم استیک الندیکنند )مانند: آمونیاکی تولید می زيادی نیتروژن
باعث  توانندهای گیاهی میبر اين مشاهده شده است که اسانسعالوه کردند. هرا مشاهد( 3انائروبیوس

که نتیجه اين عمل کاهش دآمیناسیون  کنندتری تولید میگردند که آمونیاک بیش یيهامهار فعالیت باکتری

تحقیقات نشان داده است که  (.2004 همکاران، واالس و ،2005 )پاترا و همکاران، اسیدهای آمینه است

ب آمونیاک شکمبه سب های تولید کنندهها و تک ياختهجمعیت باکتری قابل توجه ها با کاهشاسانس

نتايج آهويی و همکاران  .(2004 همکاران، )واالس و شوندش نیتروژن آمونیاکی مايع شکمبه میکاه

در حاوی لیموترش  یداری را بین تیمارهاوجود اختالف معنی (2010) و فروغی و همکاران (2011)

 باشد.آمونیاکی نشان داد، که موافق نتايج ما می نیتروژن

                                                           
1- In vivo  

2- Clostridium sticklandii   

3- Peptostreptococcus anaerobius 
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 500) االب غلظترا در  آمونیاکی نیتروژنتراکم ن یلیمونمونوترپن  مطابق با نتايج آزمايش حاضر،

 رغم نتايج آزمايش حاضر،علی .(2006)کاستلیجوس و همکاران،  کاهش داد (گرم در لیترمیلی

 ار ساعت بعدهترين میزان نیتروژن آمونیاکی چکم اعالم نمودند که نیز (2007کاستلیجوس و همکاران )

 (500و  50، 5، 0) سطوح ساير اما ،باشدمی لیمونین لیتر در گرممیلی 5 سطحمربوط به  دهیخوراک از

 همکاران قاسمی و ( و2008چاوز و همکاران )يجاد نکردند. داری را اآزمايشگاهی تفاوت معنیشرايط  در

ر نیتروژن ددر تغییر متابولیسم حاوی لیمونین های گیاهی مشاهده کردند که مخلوط اسانس( 2003)

 ای تولید کننده نیتروژنهبر فعالیت باکتری ثیرتأ لیموترش توانسته با پودر احتماال باشد.تأثیر میشکمبه بی

 .آن را کاهش دهد غلظتآمونیاکی در شکمبه 

pH :روی تیمارها مایع شکمبه pH پودر با اين حال افزودن .(4)جدول  داری نداشتندمعنی تأثیر شکمبه 

دلیل افزايش مايع شکمبه شد که علت آن ممکن است به pH در عددیباعث کاهش  کل درلیموترش 

جهانی و  .(3پروپیونات، کل اسیدهای چرب فرار و کاهش نسبت استات به پروپیونات باشد )جدول 

ی کاهش را علت اصل ،مايع شکمبه شده بود pHاسانس باعث کاهش  که در تحقیقی( 2009همکاران )

توان کاهش ن میبنابراي .های شکمبه بیان نمودندثیر بر تولیدات میکروارگانیسمتخمیر و تأتغییر الگوی 

 .یان نمودب شکمبه لیموترش در تغییر الگوی تخمیری پودر ثیربه را به تأمايع شکم pHناچیز در میزان 

ها مشاهده نمودند که های گیاهی در جیره برهاستفاده از اسانس ( در هنگام2008) همکاران چاوز و

را به افزايش تخمیر  چرب فرار شد که آن شکمبه و افزايش تولید اسیدهای pH اسانس سبب کاهش 

 شکمبه نسبت دادند.
 .مایع شکمبه در تیمارها و ساعات متفاوت  pHتغییرات -4جدول 

pH  مايع

 شکمبه

خطای  تیمارها

استاندارد 

 هامیانگین

سطح 

احتمال 

 داریمعنی
 شاهد

گرم میلی 30موننسین )

 در روز(
 پودر لیموترش

   5 10 15   

 70/0 25/0 02/7 74/6 03/7 15/7 16/7 صفر

2 91/6 83/6 38/6 70/6 69/6 21/0 96/0 

4 21/7 13/7 94/6 73/6 66/6 25/0 06/0 

6 15/7 69/6 02/7 52/6 19/6 29/0 25/0 
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خشک  درصد ماده 30از  که استفاده نشان داد( 1384همکاران ) نتايج حاصل از پژوهش قاسمی و

 بر محیط شکمبه، رشد و غذای مصرفی منفیاثر نر اخته شده  هایترش در ترکیب جیره بزتفاله لیمو

 شاهی و همکاران .دار داشتمعنی مبه کاهشمايع شک pHندارد. با افزايش میزان تفاله در ترکیب جیره، 

های مخلوط اسانس هنگام استفاده از (2008) و همکاران چاربن و ترشاستفاده از اسانس لیمو با( 2012)

که با نتايج اين تحقیق مطابقت  ،مشاهده نکردندمايع شکمبه  pHداری بر ثیر معنیتأ حاوی لیمونین گیاهی

های گیاهی با استفاده از مخلوط اسانس دريافتند که (2007) انرو همکا چاربن در تحقیق ديگری .داشت

کاستالیجوس  آزمايش در مايع شکمبه افزايش يافته است. pHمیانگین  حاوی لیمونین در تغذيه گاوها،

، 50، 5)ائوژينول  و والینین تیمول، لیمونین،های روغنی که حاوی مخلوط اسانس (2006) همکاران و

اما  ،شد مايع شکمبه pHباعث افزايش  گرممیلی 5000 سطح در ،بود گرم در لیتر(میلی 5000و  500

که شايد بتوان عدم تاثیر پودر لیموترش در آزمايش حاضر را مقدار کم آن  تر اثری نداشتندسطوح پايین

 در جیره ذکر کرد.

ارائه شده است.  5در جدول  های بیوشیمیايی سرم: نتايج مربوط به غلظت فراسنجههای خونیفراسنجه

شود، سطوح مختلف پودرلیموترش و موننسین غلظت کلسترول خون را کاهش طور که مشاهده میهمان

ترين غلظت کلسترول گرم پودرلیموترش نسبت به ساير تیمارها دارای کم 15اند، به نحوی که تیمار داده

پودرلیموترش و موننسن گرم  15گلیسريد سرم خون در تیمارهای چنین تری(. همP<05/0بود )

(. در آزمايش حاضر باالترين سطح گلوکز P<05/0ترين کاهش را نسبت به تیمار شاهد داشت )بیش

(. تغییر در غلظت پروپیونات شکمبه P<05/0) باشدگرم پودر لیمو می 15خون مربوط به تیمار حاوی 

و افزايش گلوکز خون در نتیجه  (2009همکاران،  )دانش مسگران و با تغییر در گلوکز خون همراه است

 باشد.تغییر الگوی تخمیر شکمبه در جهت افزايش نسبت موالر پروپیونات می
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 .تیمارهای مختلف های خونی درغلظت متابولیت -5جدول 

 تیمارها

 های خونیمتابولیت

گرم در دسی )میلی

 لیتر(

 شاهد

 30موننسین )

گرم در میلی

 روز(

روز()گرم در  پودر لیموترش  

خطای 

استاندارد 

هامیانگین  

سطح 

احتمال 

داریمعنی  

   5 10 15   

70/67a 63/36b 65/89ab 68/18ab 71/04a 50/1 گلوکز  001/0  

70/00a 61/00a b 62/50ab 58/00b 44/00c 36/2 کلسترول  007/0  

74/67a 52/33c 73/33a 71/33ab 68/67b 77/0 گلیسريدتری  001/0  

 .باشدمی 05/0دار در سطح در هر رديف نشانگر وجود تفاوت معنی متشابهحروف غیر†

 

ايی به نام تريپین است که تولید کلسترول در برخی محققین گزارش کردند که لیموترش دارای ماده

(. سطوح مختلف عصاره 2002تاکارادا و همکاران، ) شودکند و مانع افزايش زياد آن میبدن را کنترل می

دار های گوشتی باعث کاهش معنیقسمت در میلیون( در جوجه 1250و  1000، 0)پوست پرتقال 

و همکاران،  ابراهیمی) داری نداشتندگلیسريد خون تأثیر معنیکلسترول و گلوکز شدند. اما بر میزان تری

2012 .) 

در روز میکرولیتر  100گلیسیريد زمانی که میزان اثر بودن بر تریکاهش کلسترول، گلوکز خون و بی

(. نتايج پژوهش حاضر 2010شريفی و همکاران، ) ها داده شد، مشاهده گرديداسانس لیموترش به موش

م گلوتاريل کوآنزي هیدروکسی متیل که نشان دادند فعالیت آنزيم (1988) قريشی و همکارانهای با يافته

قسمت در میلیون  25-100حاوی لیمونین در سطح  های که با جیرهکلسترول سرم جوجه در ردوکتاز-آ

و  لیپیدها کاهش در اکسیدانیآنتیسازوکار عمل ترکیبات  .تغذيه شدند کاهش يافت، مطابقت دارد

 چنینهم صفراوی، اسیدهای به کلسترول تبديل افزايش و بیوسنتز کلسترول مهار طريق از ها،لیپوپروتئین

 دهنده تشکیل اجزای از که کلسترول غلظت ترتیب اينبهاست.  1لیپاز لیپوپروتئین فعالیت افزايش

 فعال با چنینهم .يابدمی کاهش نیز هالیپوپروتئین سنتز آن دنبالبه و يابدمی کاهش است هالیپوپروتئین

 سنانايکی و) ديابمی کاهش آن غلظت و يافته افزايش هالیپوپروتئین تجزيه لیپاز، لیپوپروتئین شدن

 خان و) کلسترول سنتز کاهش از ناشی است ممکن کلسترول کاهش اين چنینهم(. 2004 همکاران،

                                                           
1- Lipoprotein lipase 
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ها و مهار فعالیت سلول سطح درهای با چگالی پايین لیپوپروتئینهای گیرنده افزايش (،2008همکاران، 

 (.2006هاردی و همکاران، لم) است 1کوآ کربوکسیالزآنزيم استیل
 

 گیرینتیجه

جیره  دراثرات منفی  هرگونه ايجاد بدون باال سطوح ترش درپودر لیمو که داد نشان پژوهش اين نتايج

فرار  غلظت پروپیونات و مجموع اسیدهای چربافزايش در  ای وشکمبه تخمیر در تغییر توانايی هاقوچ

غلظت  کاهشبا ترش لیمو پودرچنین . همداردرا  در مقابل کاهش استات و نسبت استات به پروپیونات

د انتظار از ورحدی توانسته تغییرات م تا گلیسريد خون، کلسترول و ترینیتروژن آمونیاکی شکمبه

هت های بیوشیمیايی خون در جتغییر فراسنجهرا برآورده نمايد و با  ثانويه موجود در خودهای متابولیت

تفاده از شايد نیاز اسو  شکمبه باعث بهبود تخمیر و محصوالت آن شود تخمیرشرايط مثبت و تغییر 

 تا حدی برطرف نمايد. ها رابیوتیکآنتی
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Abstract1 

The aim of this study was to evaluate the effect of use of different levels of Citrus 

Limon powder on blood metabolites concentrations, rumen fermentation and 

apparent total tract digestibility of nutrients in male Makuii sheep. This study were 

conducted using Three male Makuii sheep, each fitted with a permanent rumen 

cannula (average body weight 55 ± 5 kg) that received experimental diets including 

control without additives, control with 5, 10 and 15 mg/d Citrus Limon powder and 

control with 30 mg/d monensin in a change-over complete randomized block design 

with 5 periods of 17 days. The effect of treatments was not significant on digestibility 

of dry matter, organic matter, acid detergent fiber, ether extract and crude protein. 

But neutral detergent fiber digestibility of control treatment were more than the other 

treatments (P<0.05). Results of this experiment showed that different levels of Citrus 

Limon powder decreased acetate, ammonia N, acetate to propionate ratio and 

increased propionate concentration (P<0.05). Also concentration of total volatile 

fatty acid was different in experimental treatments. There was no significant 

difference between the treatments in valerate, iso-valerate and butyrate concentration 

and pH values. Effect of different of experimental treatments on blood metabolites 

such as glucose, cholesterol, triglyceride were significant. In conclusion, results 

showed that utilization of Citrus Limon powder in high levels could improve ruminal 

fermentation.  
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