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 تاثیر روغن اسانسی دارچین بر عملکرد، تخمیر و جمعیت میکروبی و برخی 

 گوسفند های خونیمتابولیت
 

  2و آشور محمد قره باش2، فرزاد قنبری2چمنیرضا راه*، 1اعظم پورعارفی
 استادیار گروه علوم دامی، 2 ارشد فیزیولوژی دام ورشناسیآموخته کادانش1

 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس

 8/3/95 ؛ تاریخ پذیرش: 21/10/94تاریخ دریافت: 

 1چکیده

هاای میکروبای   کنند تا با تعدیل رقابت بین جمعیتمتخصصان تغذیه نشخوارکنندگان تالش می سابقه و هدف:

عناوان  باه   توانندمیهای اسانسی روغن لف، بازدهی استفاده از انرژی و پروتئین را در شکمبه بهبود بخشند.مخت

باا توجاه باه     به کار روند هازا در دامبهبود بازده خوراک و کنترل عوامل بیماری منظوربههای خوراکی، افزودنی

گیاه و روغان اسانسای   این تاثیر ات محدود درباره و اطالعمیکروبی گیاه دارچین اکسیدانتی و ضدخاصیت آنتی

روغان  بررسی اثارات افازودن   با هدف این مطالعه  آن بر تخمیر میکروبی شکمبه گوسفند در شرایط درون تنی

 خاونی گوسافند   هاای متابولیات و برخی  ایجمعیت میکروبی، تخمیر شکمبه ،عملکرد بر اسانسی گیاه دارچین

  .انجام شد

 

با میاانگین   نژاد داالقنر  بالغ س گوسفندأر 9این طرح در قالب طرح چرخشی و با استفاده از  ها:روش مواد و

روز برای  14 تکرار، 3تیمار با  3 روزه انجام شد. در هر دوره، 21دوره  3در کیلوگرم  45/26 ±54/2وزن اولیه 

جیاره   (شااهد )1تیمار یشی شاملتیمارهای آزما .آوری نمونه درنظر گرفته شدروز برای جمع 7عادت پذیری و 

 120( جیره پایه+ 3تیمارو  اسانس دارچینمیلی گرم در روز  100( جیره پایه+ 2تیمار ،یاسانسروغن بدون پایه 

شامارش  منظاور  باه روز پایانی هر دوره آزماایش  های مایع شکمبه نمونهبود.  اسانس دارچینمیلی گرم در روز 

در ساه نوبات )قبال از     pH انادازه گیاری   وهاا  فارم الکتیکای و کلای  یدها، باکتریهاای اسا  جمعیت کل باکتری
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از راه دهاان ییاوان و باا اساتفاده از لولاه ماری        دهای صابح(  ساعت بعد از خوراک 8 و 4دهی صبح، خوراک

افازودن   جهات ارزیاابی اثار    گیری در پایان هر دوره از سیاهرگ گردنی صاورت گرفات.  خون. آوری شدجمع

صورت هفتگای تاا پایاان دوره    عملکرد گوسفندان وزن کشی در ابتدای دوره و پس از آن بهاسانس دارچین بر 

دسات  ی باه هاتجزیه و تحلیل داده .ثبت شد روزانه مانده روز قبل،خوراک مصرف شده و باقی انجام شد. مقدار

 5تاوکی در ساطح ایتماال    با اساتفاده از آزماون    هاو مقایسه میانگین SPSSآمده با استفاده از نرم افزار آماری 

 .درصد انجام گرفت

 

اسید الکتیکای نداشات.    باکتریهای ، تعداد کل باکتریها وpHداری بر تاثیر معنی دارچینافزودن اسانس  :هایافته

دار باعث افزایش تعداد کلی فرمها قبل خاوراک دهای صابح و کااهش     هر دو سطح اسانس دارچین بطور معنی

در  اساانس دارچاین  ساطوح مختلاف    .د از خوراک دهی صبح در مایع شکمبه شاد ساعت بع 8تعداد پروتوزوا 

عملکارد  هاای  شااخ  و سرم خون  کلپروتئین گلیسرید و بر گلوکز، تری یدارتاثیر معنیتیمارهای آزمایشی 

  .شتدان خوراکمصرف خوراک روزانه، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل گوسفندان از جمله 

 

پتانسایل تغییار   شاکمبه   تاثیر بر میکروفلورورکلی نتایج این تحقیق نشان داد اسانس دارچین با طهب گیری:نتیجه

 های خونی تاثیری نداشت.هر چند بر عملکرد و متابولیت دارد ای راالگوی تخمیر شکمبه

 

 های خونیمتابولیت، ایتخمیر شکمبه، گوسفند، روغن اسانسی، دارچین :ی کلیدیهاواژه
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 مقدمه

هاای میکروبای   کنند تا با تعدیل رقابات باین جمعیات   متخصصان تغذیه نشخوارکنندگان تالش می

ساازی  مختلف، بازدهی استفاده از انرژی و پروتئین را در شکمبه بهبود بخشند. این مهم از طریق بهیناه 

شاد جمعیات   های غذایی که شرایط محیطی را تنظیم کرده و از رتنظیم جیره غذایی و مصرف افزودنی

 شود.  کنند، فراهم میمیکروبی خاصی جلوگیری می

ها در کاهش اتالف انرژی و پروتئین در شاکمبه بسایار ما ثر هساتند. باا ایان وجاود        بیوتیکآنتی

ماناده و  ها در ییوانات بحث برانگیز بوده است، چرا که در محصوالت دامی بااقی بیوتیکمصرف آنتی

خطر ایجاد آلرژی، ابتال به سرطان و جهش همراه هستند. به این دلیل محققان پس از انتقال به انسان با 

هاا،  هاا، پربیوتیاک  هاای آلای، پروبیوتیاک   ها، اسیدها از جمله مخمراند تا دیگر افزودنیمند شدهعالقه

زیابی قارار  منظور تعدیل تخمیر در شکمبه، مورد ارهای اسانسی گیاهی را بهها، پودر و روغنبادیآنتی

 (.6دهند )

بهباود باازده خاوراک و کنتارل      منظاور بهخوراکی،  عنوان افزودنیبه  توانندمیهای اسانسی روغن

هاای گیااهی ترکیباات آروماتیاک فاراری هساتند کاه از        . اسانس، به کار روندزا در دامعوامل بیماری

هاای  دساته روغان   چندینشامل  گیاهان ههای ثانویمتابولیت(. 20) اندهای ثانویه بدست آمدهمتابولیت

ها از برخی گیاهاان طای فرآیناد تقطیار     اسانس. هستندها و ساپونین فنلاسانسی، ارگانوسولفورها، پلی

   (.40و 10) مسئول عطر گیاهان هستند و شوندجدا می

و فنیال   هاا باشند. ترپنوئیاد های اسانسی از لحاظ ساختار، ویژگی و عملکرد بسیار متنوع میروغن

باشاند.  هاای گیااهی مای   های شیمیایی فعال موجود در اساانس ترکیب پروپانوئید دو گروه از مهمترین

های مختلف گیاه شامل ریشه، پوست، گل، گلبرگ، برگ، گوشت، میاوه و  های اسانسی در بخشروغن

ه مریله رشد گیاه های متفاوت گیاه تفاوت داشته و میزان آن بها در بخشساقه وجود دارند. ترکیب آن

خصوصایات   .(9های محیطی مانند نور، استرس، دما و رطوبات بساتگی دارد )  ها، فاکتورو سالمت آن

ها، پروتوزوآ ها شامل: باکتریای از میکروارگانیسمهای اسانسی علیه طیف گستردهضد میکروبی روغن

هاای  روغان کاه   اناد دادهنشاان  ی تنا بارون نتایج مطالعات (. 22و  12ها به اثبات رسیده است )و قارچ

بهباود اساتفاده از    تغییر تخمیر شاکمبه و  ها دارای پتانسیل الزم برایدهنده آنو اجزاء تشکیل اسانسی

یکی از گیاهانی که اخیرا مورد توجه قرار گرفته است، دارچین  (.31) کنندگان هستندانرژی در نشخوار

 باشد.می



 و همکاران اعظم پور عارفي

 98 

از تیره بارگ   cinnamomumده پوست درختانی از جنس دارچین، قطعات خشک شده و نیز کوبی

گیااهی  دارچاین  باشاد.  مای  Cinnamomum zeylanicumبو است. گونه اصیل دارچین با نام علمی 

دارای  . ایان گیااه  کااربرد درماانی دارناد    آنهاای  های جاوان و بارگ  سر شاخه ،عصاره ساقه است که

ویاژه در  و باه  باوده تارین قسامت آن   دارچین مهام اسانس  .موسیالژ، تانن، قند، رزین و اسانس است

که بیشترین  دهدشود. قسمت اعظم این اسانس را سینامیک آلدهید تشکیل میپوست تنه گیاه یافت می

اش از خاطر خصوصایات درماانی  هرچند که روغن دارچین بهباشد. اثر ضد باکتریایی مربوط به آن می

اما فعالیت ضاد باکتریاایی آن علیاه طیاف وسایعی از       ،شدهای ضد انگلی شناخته شده باجمله ویژگی

های گیااهی اسات   سینامالدئید جزئی از اسانس .های گرم مثبت و گرم منفی مشاهده شده استباکتری

 (.27دهد )های چرب اشباع نشده را تحت تاثیر قرار میهای بیوهیدروژناسیون اسیدکه فرایند

ایی را دارا بوده و ممکان اسات بتواناد شارایط تخمیار در      دارچین پتانسیل بهبود بازده غذ اسانس

(. نتایج یاصل از بررسی اثرات برگ دارچاین روی  34های پرواری متعادل سازد )شکمبه را در سیستم

ای در شرایط برون تنی نشان داد که روغن برگ دارچین در سیستم تخمیاری باا جریاان    تخمیر شکمبه

هاای چارب   کاهش غلظت کل اسید و pHاما باعث افزایش  ،نداشتدو طرفه بر تعداد پروتوزآ تاثیری 

 (.18فعال در تکنیک شبیه سازی شکمبه شد )

های گیاهی در تغذیه نشاخوارکنندگان  در ارتباط با استفاده از تاثیر اسانس مختلفیتاکنون مطالعات 

ای و بهباود قابلیات   ای بر تخمیار شاکمبه  اند که اثرات سودمند و قابل مالیظهمورد بررسی قرارگرفته

هاای اسانسای و   از روغان  تعداد زیادیبا این یال، هنوز  .(19)اند استفاده از ترکیبات غذایی نیز داشته

عالوه بر این، بیشتر مطالعات انجام شده . اندترکیبات م ثر آنها وجود دارد که مورد پژوهش قرارنگرفته

منظاور مشاخ  شادن نحاوه عمال      تری باه در شرایط برون تنی صورت گرفته است و تحقیقات بیشا 

  .تنی مورد نیاز استها و تاثیر آنها بر عملکرد ییوانات در شرایط درون اسانس

در خصوص تاثیر گیاه دارچین و روغان اسانسای یاصال از آن بار جمعیات و تخمیار میکروبای        

میکروبی گیاه داکسیدانتی و ضبا توجه به خاصیت آنتی شکمبه گوسفند اطالعات محدودی وجود دارد.

بار جمعیات میکروبای،     روغن اسانسی گیاه دارچینبررسی اثرات افزودن با هدف این مطالعه دارچین 

 انجام شد. خونی گوسفند هایمتابولیت، و برخی ایتخمیر شکمبه
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 هامواد و روش

نگین وزن باا میاا   نر ناژاد داالق  بالغ س گوسفندأر 9این طرح در قالب طرح چرخشی و با استفاده از 

تکارار و در کال    3تیماار باا    3در هار دوره   روزه انجام شد. 21دوره  3در کیلوگرم  45/26 ±54/2اولیه 

روز بارای   7پاذیری و  روز بارای عاادت   14در هر دوره،  تکرار وجود داشت. 9تیمار با  3دوره آزمایش 

ی جداگاناه نگهاداری   هاا صاورت انفارادی و در قفاس   هگوسفندان با آوری نمونه درنظر گرفته شد. جمع

و  مزرعاه آموزشای پژوهشای   ایان پاژوهش در   و به آب و خوراک بطور آزاد دسترسی داشتند.  شدندمی

انجاام   1393 در پائیز طبیعی دانشگاه گنبد کاووس کشاورزی و منابع دانشکده آزمایشگاه گروه علوم دامی

( جیاره پایاه+   2تیماار  ،یاسانسا روغان  ن بدوجیره پایه  (شاهد) 1 تیمار تیمارهای آزمایشی شامل. گرفت

 و باود  اسانس دارچینگرم در روز میلی 120+  ( جیره پایه3و تیمار اسانس دارچینگرم در روز میلی 100

صورت کاامال مخلاوط   هی آزمایشی بهاجیرهاسانس مورد استفاده از شرکت گیاه اسانس گرگان تهیه شد. 

 30بعاد از یال شادن باا     اساانس   تیار ییوانات قرار داده شاد. ظهر در اخازبعد 4صبح و  8در دو وعده 

ه و سپس با دست کامال باا خاوراک مخلاوط    شد (اسپریافشانده )روی خوراک  درصد 70لیتر اتانولمیلی

 آورده شده است. 1ترکیب و مواد مغذی جیره پایه مورد استفاده در جدول  .شدمی

 ستفاده برای تیمارهای آزمایشیترکیب و مواد مغذی جیره پایه مورد ا -1جدول 
Table 1. Ingredient and nutrient composition of basal diet (DM basis) 

 درصد ماده خشک جیره
)% of dietary DM( 

 

 مواد مغذی
 (Nutrient 

composition) 

درصد ماده خشک 
 جیره

)% of dietary DM( 

 اجزاء جیره
(ingredient Composition) 

12 
 خامپروتئین 

Crud protein 
 (Barley grain)           دانه جو 35

2.48 

مانرژی قابل متابولیس  

(Mcal/Kg) 
Metabolizable energy 

 (Alfa alfa)                  یونجه 25

0.82 
 کلسیم

(Calcium) 
 (Wheat straw)          کاه گندم 18.5

0.41 
 فسفر

(Phosphorus) 
 (Wheat bran)      سبوس گندم 19

 (Salt)                           نمک 0.5  

  1 
 معدنی مواد-مکمل ویتامین

)1vitamin premix-(Mineral 

 (Pearl powder)     پودر صدف 1  

1 Contained: 21 g/kg Mg, 0.3 g/kg Zn, 2.2 g/kg Mn, 3 g/kg Fe, 0.3 g/kg Cu, 0.001 g/kg Se, 0.1 g/kg Co, 0.12 

g/kg I, 195 g/Kg Ca, 80 g/Kg P, 600 IU/g of vitamin A, 200 IU/g of vitamin D, and 2.5 IU/g of vitamin E. 



 و همکاران اعظم پور عارفي

 100 

دهای نوبات   ساعت بعاد از خاوراک   3گیری در پایان هر دوره از سیاهرگ گردنی و در زمان خون

سارم خاون جادا    دقیقه سانتریفیوژ شده تا  10مدت دور در دقیقه به 3000ها در صبح انجام شد. نمونه

 گیاری انادازه گاراد نگهاداری شاد.    درجه ساانتی  -20شود سپس سرم برای آنالیزهای بعدی در فریزر 

هاای اختصاصای   در سرم با استفاده از کیات گلیسرید( و تری پروتئین کل گلوگز،) خونی هایفراسنجه

  شد. ایران( و روش  فتومتریک انجام -ها )پارس آزمونآن

هاای ماایع شاکمبه    روز پایانی هر دوره آزمایشی، نمونههای میکروبیولوژی، مایشمنظور انجام آزبه

از راه دهان ییاوان و   دهی صبح(ساعت بعد از خوراک 8 و 4دهی صبح، در سه نوبت )قبل از خوراک

 ،691 مادل ) متر دیجیتاال  pHمایع شکمبه با کمک دستگاه  pH. آوری شدجمعبا استفاده از لوله مری 

لیتار ماایع   میلای  1گیاری شاد.   برداری از مایع شکمبه اندازهبالفاصله بعد از نمونه (Metrohm شرکت

. سپس از محلاول رویای   دهنده هموژن گردیدلیتر سرم فیزیولوژی درون دستگاه تکانمیلی 9شکمبه با 

 سازی استفاده شد.برای تهیه ادامه سری رقیق

لیتار از ماایع   میلای 1هاا  فارم الکتیکی و کلای دها، باکتریهای اسیجهت شمارش جمعیت کل باکتری

و  PCA2، MRSA3هاای کشات   ترتیاب بار روی محایط   ساازی باه  شکمبه پس از ساخت سری رقیق

VRBA4 درجاه   37 انکوبااتور سااعت در   24-48مادت   هوازی کشات داده شاد و باه   صورت بیبه

 (.2) شدند قرار دادهگراد سانتی

میلی لیتر از  9سالین( تهیه شد سپس -فرمالین -تیل گرین)م MFSبرای شمارش پروتوزوآ محلول 

وسایله  شامارش پروتاوزوآ باه   دقیقه  30این محلول به یک میلی لیتر مایع شکمبه اضافه شده و بعد از 

افازودن   جهت ارزیابی اثر(. 11) انجام شد ×40دار و بزرگنمایی میکروسکوپ نوری و با الم نئوبار آینه

وزن کشی در ابتدای دوره و پاس از آن  قبل از تغدیه وعده صبح د گوسفندان اسانس دارچین بر عملکر

بال  هر روز قبل از تغذیه وعده صبح باقیمانده خوراک روز قصورت هفتگی تا پایان دوره انجام شد. به

ی افزایش وزن روزاناه، مصارف خاوراک روزاناه و ضاریب      هاو شاخ  شدجمع آوری و توزین می

 د.تبدیل خوراک محاسبه ش

مدل آماری طرح انجام گرفت. تکرار  3تیمار و  3با این پژوهش در قالب طرح چرخشی : آنالیز آماری

 :بودبه شکل زیر 

                                                 
2. Plate Count Agar 

3. Modified Rogosa and Sharp Agar 

4. Violent Red Bile Agar 
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Yijk(l) = μ + Si + R(i)j + C(i)k + Tl + εijk(l) 
(l)Yijk = ،مقدار هر مشاهده µ = میانگین مشاهدات ،iS اثر تکرار =، (i)jR ،اثار دوره = (i)kC  ،اثار دام =

lT اثر تیمار و =ijk(l)ε  .رویاه  از  دست آماده باا اساتفاده   ی بههاتجزیه و تحلیل داده= خطای آزمایشی

GLM افزار آماری نرمSPSS  باا اساتفاده از آزماون تاوکی در ساطح       هاا مقایسه میاانگین  و 21نسخه

رفتاه شاد و   ی وزن ابتدای دوره به عنوان عامل کمکی در نظار گ هاداده درصد انجام گرفت. 5ایتمال 

 ی وزن انتهای دوره با طرح آنالیز کواریانس تجزیه و تحلیل شدند.هاداده

 

 نتايج و بحث

نتاایج یاصال از افازودن    : و ضریب تبدیل خووراک  وزن ،مصرف خوراکتاثیر اسانس دارچین بر 

نشاان   2در جادول   ضریب تبادیل خاوراک  مصرف خوراک، افزایش وزن روزانه و  بردارچین  اسانس

مصرف خوراک، افزایش وزن روزاناه   بین تیمارهای آزمایشی از نظر نتایج نشان داد کهده است. داده ش

 داری وجود نداشت.اختالف معنی ضریب تبدیل خوراکو 

هاای دارچاین و   گرم عصااره سایر، عصااره   میلی 200( گزارش دادند که 2008چاوس و همکاران )

(. 13داری بر مصرف خوراک نداشات) شد تاثیر معنیهای در یال رکوهی در جیره برهعصاره دانه سرو

ها باعث کاهش های اسانسی اکالیپتوس و نعناع به جایگزین شیر و آب آشامیدنی گوسالهافزودن روغن

(. مخلوط ساینامالدئید و  33مصرف کنسانتره و کل ماده خشک مصرفی در دوره قبل از شیرگیری شد )

های در یاال رشاد کااهش داد    ه و ماده خشک را در گوسالهداری مصرف کنسانترطور معنیاوژنول به

گرم بار روز( باه جیاره     5( گزارش کرد که افزودن روغن سیر)2006در تحقیق جدیدتری یانگ )(. 7)

های شیری اثری بر مصرف ماده خشک، تولید و ترکیب شیر نداشات. در ایان مطالعاه عادم تا ثیر      گاو

های گیاهی بار  دهی، به خاطر عدم ت ثیر این عصارهلکرد شیرروغن ضروری و ترکیبات فعال آنها بر عم

هاای  (. چندین باکتری گرم مثبت در بیوهیدروژناسیون اسید36ای بود)مصرف خوراک و تخمیر شکمبه

توانااد ماایهااای اسانساای روغاان(. بنااابراین تغذیااه 24اشااباع در شااکمبه نقااش دارنااد )چاارب غیاار

هاایی کاه در عمال    ط کااهش تعاداد و فعالیات بااکتری    هاای چارب را توسا   بیوهیدروژناسیون اساید 

( در 2007)و همکااران بنچاار   اشباع نقش دارناد، کااهش دهاد.   های چرب غیربیوهیدروژناسیون اسید

 یرییا تغ چیدر روز دریافت نموده بودند ها  هاترکیب اسانسگرم  2 ایگرم یلیم 750که  یریش یهاوگا

یاناگ و  . (5) آنهاا مشااهده ننمودناد    ریدهناده شا  لیشکت ی، و اجزاریش دی، تولماده خشکدر مصرف 
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گارم جیاره ساینامالدئید و یاا     گارم در هار کیلاو   میلی 200( گزارش کردند که افزودن 2007همکاران )

های بر پایه جو و ذرت تاثیری برماده خشک مصرفی، افزایش وزن روزانه، رانادمان  کارواکرول به جیره

رسد عدم تاثیر به نظر می .(37) های در یال رشد نداردت برهغذایی، خصوصیات الشه و کیفیت گوش

هاا  دلیل غلظت و دز پایین اساانس های مورد استفاده بر مصرف خوراک ممکن است بهدار اسانسمعنی

 باشد.
 

 ی خونیهاو متابولیت عملکرد بر مقادیر مختلف دارچین اثر -2جدول 

Table 2. Effect of different levels of cinnamon on performance and blood metabolites 

SEMها: خطای استاندارد میانگین (SEM: Standard error of the means)    

 

بار غلظات   دارچاین   نتایج یاصال از افازودن اساانس   : های خونیمتابولیتچین بر  دارتاثیر اسانس

باین تیمارهاای آزمایشای از     نتایج نشان داد که نشان داده شده است. 2 جدولهای خونی در متابولیت

(. P>05/0ت )داری وجاود نداشا  در طول دوره آزمایش اختالف معنیهای خونی غلظت متابولیت نظر

 (Parameter)صفت 

 

 (Treatmentsتیمارها )
SEM 

0 100 120 
(P value) 
 سطح ایتمال

 (Kg) ابتدای دورهوزن 
(Initial weight) 

33.54 34.06 32.37 0.53 1.07 

 (Kg) انتهای دورهوزن 
(Final weight) 

38.47 39.12 39.08 0.93 1.35 

 (Kg)یش وزن نهاییافزا
(Final weight gain) 

4.93 5.05 6.71 0.18 0.74 

 (gافزایش وزن روزانه )
(Daily weight gain) 

235 241 320 0.18 35 

 (gمصرف خوراک روزانه )
(Daily feed intake) 

1498 1553 1476 0.476 26.541 

 ضریب تبدیل خوراک
(Feed conversion ratio) 

5.93 6.08 3.98 0.197 0.952 

 (g dl-1) پروتئین کل 
Total protein 

6.40 5.99 5.69 0.473 0.243 

 (mg dl-1) گلوکز
(Glucose) 

95.33 87.43 85.84 0.274 2.450 

 (mg dl-1) تری گلیسرید
Triglycerides 

17.78 23.74 23.36 0.500 2.137 
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 و 34) ( مطابق بود2010) ( و یانگ و همکاران2012های وکیلی و همکاران )نتایج این آزمایش با یافته

ای گزارش کردند افزودن سینامالدئید، اسانس سیر و اساانس  ( در مطالعه2007) یانگ و همکاران. (35

هاای چارب   میزان غلظت گلوکز و اسیدگرم تاثیری بر کیلو 23های با وزن های برهتوت کوهی به جیره

هایی که با اسانس سایر تغذیاه شاده بودناد     غلظت کلسترول سرم خون بره و استریفه خون نداشتغیر

های تغذیه شده باا ساینامالدئید بیشاتر از    گلیسرید سرم خون برهتغییری نداشته است، در یالی که تری

گارم در  میلای  200استفاده از اسانس ساینامالدئید )  (.37های تغذیه شده با اسانس توت و سیر بود )بره

( و اساتفاده از گیااه یااوی تاانن     13های در یاال رشاد )  ( در تغذیه برهکیلوگرم ماده خشک مصرفی

(Lespedeza cuneata در مقادیر )درصد در جیره بزها تاثیری بر غلظات گلاوکز خاون     30، 20، 10

های نژاد کاریاا کاه از عصااره گیاهاان     گزارش دادند در بره (2001المبرت و همکاران ) (.32) نداشت

آویشن و رازیانه مصرف کردند سطح گلوکز در ابتدای دوره بین گروه شاهد و گروه تیمار شده تفاوت 

داری نشان داد اما در پایان دوره آزمایشی با باال رفتن مقدار گلاوکز ایان تفااوت از باین رفات و      معنی

هاای  ( نشان دادند که لیپیدهای پالسما تحت تاثیر جیره2003لی و همکاران ) .(25) دار نشدنتایج معنی

هاای  ( درباره اثرات اسانس2001یه و لیو )پژوهش در . (26) گیرندهای گیاهی قرار نمییاوی اسانس

هاا  هاا باا وجاود ترکیباات ترپنوئیادی آن     ممکن است تاثیر اسانسپیشنهاد شد که گیاهی بر کلسترول 

ایان صاورت کاه سااخت کلساترول و       باه  مارتبط باشاد   ترپینن و پی سایمن( اکرول، تیمول، ال)کارو

پاروتئین باا چگاالی پاایین را     ویژه لیپاو اسیدهای چرب را در کبد مهار کرده و سطح کلسترول خون به

کوهی و روغان کاانوال   ( پس از استفاده از اسانس پونه2014دل )شهابی و چاشنی .(38)دهدکاهش می

مشاهده کردند که باا نتاایج پاژوهش     گلیسیریدداری بر گلوکز و تریهای داالق تاثیر معنیر جیره برهد

گیااهی همانناد کاارواکرول و     هایبا این یال گزارش شده است که اسانس. (30) یاضر مغایرت دارد

ز سابب کااهش   ردوکتا Aکوآنزیم گلوتاریلمتیل3-هیدروکسی -3قادرند با توقف فعالیت آنزیم  تیمول

 .(41و  39 ،23 ،15) گلیسرید پالسما شوندغلظت کلسترول و تری

افزودن اسانس دارچاین باه خاوراک تااثیر     : و جمعیت میکروبی شکمبه pHتاثیر اسانس دارچین بر 

( نشاان داد کاه   2009(. مطالعه قاورچی و همکااران )  3 مایع شکمبه نداشت )جدول pHداری بر معنی

 (.21مایع شکمبه نداشت ) pHداری بر و میخک ت ثیر معنی های اسانسی سیرروغن

سااعت باعاث    24، بعاد از  گیااه آویشان )تیماول(    گرم در لیتر از روغن اسانسیمیلی 400افزودن 

گارم  میلای  200و  100، 50تار ) های پایینمایع شکمبه در محیط آزمایشگاه شد، اما غلظت pHافزایش 
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( گزارش کردند کاه  2006کاستجیلوس و همکاران ) (.16مبه نداشتند )مایع شک pHدر لیتر( ت ثیری بر 

هاای  گرم در لیتر( اوژنول، گوایاکول، لیمونن، تیمول و وانیلین غلظات اساید  میلی 5000های باالی )دز

شاکمبه شاخصای از    pH .(8) را افازایش داد  pHچرب در محتویات شکمبه را ابتدا کاهش و متعاقباا   

و تعادلی از غلظت اسیدهای چرب فرار، آمونیااک، باافر شاکمبه و بازاق      ای استمیزان تخمیر شکمبه

هر چه میزان تخمیر افزایش یابد محصوالت فرعی یاصل از تخمیر یعنی اسایدهای  است بدیهی است 

 چااوس و همکااران   در مطالعاه  .شاود شاکمبه مای   pHیابد و باعث کاهش چرب فرار نیز افزایش می

شاکمبه   pHشد اسانس دارچین، اسانس سیر و اسانس پوناه کاوهی بار میاانگین     نیز مشاهده  (2008)

 . (13) های در یال رشد ت ثیر نداردبره

 8گرم دارچاین در زماان   میلی 120و 100میزان پروتوزوآی شکمبه تیمار شاهد نسبت به تیمارهای 

داری بیشاتر باود ولای باین ساه تیماار در زماان قبال         طاور معنای  دهی صبح بهساعت بعد از خوراک

طاورکلی  (. باه 3 دار نداشت )جدولدهی صبح اختالف معنیساعت بعد خوراک 4 و دهی صبحخوراک

 (.5های اسانسی بر جمعیت میکروبی شکمبه اطالعات اندکی وجود دارد )در مورد اثرات روغن

هاای  گوسااله  ، بهروز درگرم  200 میزاناع بهنعن که تغذیه نددکر( گزارش 2003و همکاران )ندو آ

را کااهش   ی انتودینیوم و ایزوتریکاا و دیپلودیاوم  پروتوزوآ و تعداد یپروتوزوآتعداد کل  ،هلشتاین نر

گارم در روز(  میلی 90) گرم در روز( و اوژنولمیلی 180) اضافه نمودن مخلوطی از سینامالدیئد .(1)داد

بار   ولای تااثیری   ،را افازایش داده  شهولاوتری ی پروتاوزا تعاداد   ،شاتی هاای گو به جیره غذایی تلیسه

 .(7)شت ندا هااندودینومورف

نیسات، بلکاه ترکیبای از چنادین عامال       pHجمعیت پروتوزوآها در مایع شکمبه تنها تحت تااثیر  

ترکیب جیره، نرخ باز چارخ، دفعاات    pH(. عالوه بر 35مختلف بر جمعیت پروتوزوآها موثر هستند )

 (. 17دهی و مقدار خوراک نیز بر جمعیت پروتوزوآها موثر هستند )راکخو

هاا اثار   هاای ماوثر آن  هاای اسانسای و ترکیاب   ( گزارش کردند که روغن2008و همکاران ) بنچار

هاای پرتقاال،   در یک مطالعه دیگر، اثار اساانس   .(4) دار بر جمعیت پروتوزوآهای شکمبه ندارندمعنی

، زیره و آویشن بر روی جمعیت پروتوزوآی شکمبه بررسی شادند. نتاایج ایان    نعناع، مرزه، اکالیپتوس

دار ها به مایع شکمبه، سبب کاهش معنیمیکرولیتر از همه اسانس 16و  12آزمایش نشان داد که تزریق 

 .(29جمعیت پروتوزوآها شد )
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 ( در هر میلی لیتر مایع شکمبه×510و تعداد پروتوزوآ ) مایع شکمبه pHبر مقادیر مختلف دارچین اثر  -3جدول 

/ml) 5and protozoa (10 pH fluid on rumen levels of cinnamonEffect of different  .3Table  

 (.P<05/0دارند ) دارمعنی در هر ردیف اعداد با یروف غیرمشابه با یکدیگر اختالف

(Significant difference is between different letters) (P<0.05)  

:SEM هاخطای استاندارد میانگین (SEM: Standard error of the means)   

  

 

نشان داده شده است تعاداد   4 جدولهای شکمبه در تاثیر روغن اسانسی دارچین بر میکروارگانیسم

سااعت   4دهی صبح، های اسید الکتیکی در زمان قبل از خوراکو تعداد باکتری های شکمبهکل باکتری

دار نداشات  ها اخاتالف معنای  دهی صبح بین تیمارساعت بعد از خوراک 8دهی صبح و بعد از خوراک

(05/0P>در زمان قبل از خوراک .)      دهی صبح، روغن اسانسای دارچاین باعاث افازایش تعاداد کلای-

( نشان دادند که استفاده از روغان اساتخرا    2008(. آسلیم و همکاران )>05/0Pهای شکمبه شد )فرم

هاای شاکمبه و همچناین کال گااز      طور مشخصی فعالیت بااکتری شده از گیاهان غیرخوش خوراک به

 یااالت  بعضای  در کاه  ( دریافتناد 2003همکااران )  و اینتاوش  ماک . (3) دهاد تولیدی را کاهش مای 

 هاای روغان  مخلاوط  یضور در توانندها( میویژه الکتوباسیلشده )به هکشت داد ایشکمبه هایباکتری

 اسات  شکمبه محیط در آن سازگاری اثر اسانسی روغن مهمترین مشکالت از یکی نمایند رشد اسانسی

صفت 
(Parameter) 

 (Timeزمان )
 سطح ایتمال (Treatmentsتیمارها )

(P value) 
SEM 

0 100 120 

 
 دهی صبحقبل از خوراک

(Before morning feeding) 
6.99 6.95 7.06 0.626 

pH 
 دهی صبحساعت بعد  از خوراک 4

(4 h after morning feeding) 
6.60 6.45 6.44 0.571 0.063 

 پروتوزوا

 دهی صبحساعت بعد از خوراک 8

(8 h after morning feeding) 
6.70 6.61 6.80 0.389 0.057 

 دهی صبحقبل از خوراک

(Before morning feeding) 
4.17 4.31 3.77 0.714 0.279 

 دهی صبحساعت بعد از خوراک 4

(4 h after morning feeding) 
4.82 5.43 4.24 0.224 0.282 

 دهی صبحساعت بعد از خوراک 8

(8 h after morning feeding) 
a 5.79 b 3.88 b 4.25 0.033 0.293 
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 غذایی نشاسته و پروتئین به شکمبه هایمیکروب یمله که میزان دریافتند (2008) همکاران و دبا .(28)

 هاای روغان  مخلاوط  که شده است. مشخ  کم بسیار های اسانسیروغن مخلوط وییا یهاجیره در

 ت ثیر تحت مقداری و شده شکمبه وارد که نشاسته از غنی در مواد را اییشکمبه کلونی جمعیت اسانسی

 ماواد  باه  هاا بااکتری  از کمای  بسایار  مقادار  کاه  است و ممکن داده تغییر اند،گرفته قرار اسانسی روغن

 باه  اثار  این است. م ثر بسیار ایشکمبه تخمیر روی اسانسی روغن واضح طوربه کنند. یمله اینشاسته

هاای  باا توجاه باه اهمیات بااالی بااکتری       .(14) شاود مای  مربوط شده استفاده روغن شیمیایی ترکیب

هاای  های بیشتر در خصاوص تا ثیر روغان   تولیدکننده اسیدالکتیک بر اکولوژی شکمبه، انجام پژوهش

 بر میکروبیولوژی شکمبه ضروری است.نسی اسا
در هور   هوا و اسید الکتیک باکتری ها، کلی فرمهابر تعداد )لگاریتم( کل باکتریمقادیر مختلف دارچین اثر  -4جدول 

 میلی لیتر مایع شکمبه

Table 4. Effect of different levels of cinnamon on rumen fluid total bacterial, coliforms and acid lactic 

bacteria count (Log/ml) 

 (Timeزمان ) (Parameterصفت )

 (Treatmentsتیمارها )

SEM 
0 100 120 

 سطح ایتمال
(P value) 

 

 هاتعداد کل باکتری
(Total bacteria) 

 دهی صبحقبل  از خوراک

(Before morning feeding) 
8.97 8.93 8.60 0.419 0.118 

 دهی صبحوراکساعت بعد  از خ 4
 (4 h after morning feeding) 

10.04 10.05 10.21 0.595 0.072 

 دهی صبحساعت بعد از خوراک 8

(8 h after morning feeding) 
9.55 9.73 9.68 0.837 0.123 

 هاکلی فرم
(Coliforms) 

 دهی صبحقبل  از خوراک
( Before morning feeding) 

b 3.64 a 4.02 a 4.12 0.010 0.061 

 دهی صبحساعت بعد  از خوراک 4

(4 h after morning feeding) 
3.53 3.69 3.66 0.556 0.066 

 دهی صبحساعت بعد از خوراک 8

(8 h after morning feeding) 
 دهی صبحقبل  از خوراک

3.66 3.36 3.32 0.142 0.071 

 هااسید الکتیک باکتری
(Acid lactic 

bacteria) 

(Before morning feeding) 5.37 5.40 5.44 0.939 0.084 

 دهی صبحساعت بعد  از خوراک 4

(4 h after morning feeding) 
4.39 4.14 4.31 0.505 0.092 

 دهی صبحساعت بعد از خوراک 8

(8 h after morning feeding) 
5.05 4.99 4.88 0.683 0.083 

  (.P<05/0دارند ) معنی دار ر اختالفدر هر ردیف اعداد با یروف غیر مشابه با یکدیگ
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 گیری كلينتیجه

طور را به خوراک میزان پروتوزوآی شکمبه بهنتایج این مطالعه نشان داد که افزودن اسانس دارچین 

هاای  دار بر متابولیات اسانس دارچین تاثیر معنی .دهی صبح کاهش دادساعت بعد خوراک 8 یدارمعنی

( نداشات. ساطوح   ضریب تبدیل خاوراک وراک، افزایش وزن و خونی و صفات عملکردی )مصرف خ

های اسید الکتیکی شکمبه را تحت تا ثیر  ها و باکتری، جمعیت کل باکتریpHچین مختلف اسانس دار

 دار افزایش داد.طور معنیها را قبل خوراک دهی صبح بهقرار نداد، اما تعداد کلی فرم
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Abstract5 

Background and objectives: Ruminant nutrition experts try to increase energy 

and protein yield by regulation of competence between different rumen bacteria. 

Essential oils can be used as a feed additive for improvement of feed yield and 

control of pathogens in animals. According to antioxidant and antimicrobial 

properties of cinnamon and few research about the effect of cinnamon and it’s 

essential oil on sheep rumen microbial and fermentation in vivo this experiment 

was conducted in order to investigate the effect of essential oil of cinnamon on 

performance, rumen microbial populations and fermentation and some blood 

parameters of sheep. 

 

Materials and methods: This study carried out using nine male dalagh sheep in a 

changeover design at three periods of 28 days, 14 days for adaptation and 7 days 

for sampling. Treatment 1: control (basal diet without essential oil), treatment 2: 

basal diet +100 mg/day cinnamon essential oil and treatment 3: basal diet+120 

mg/day of cinnamon essential oil. Sampling of rumen fluid was performed to 

determination of microbial populations and measurement of pH at three stage 

(before and 4 and 8 hours of morning feeding) on last day of each period. Blood 

sampling was conducted from the jugular vein in the end of each period. For 

assessing of cinnamon effect on sheep performance weighting was done on first 

day of each period and then weekly. Feed intake and feed residue was recorded 

daily. Data were analyzed by SPSS and mean comparison was done by tukey test.   

 

Results: The addition of cinnamon essential oil didn’t have any significant effect 

on pH, total bacterial population and lactic acid bacteria. Essential oil of cinnamon 
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decreased rumen protozoa at 8 hour of morning feeding and increased coliform 

bacteria before morning feeding significantly (P<0.05). Different levels of 

cinnamon essential oil didn’t have any significant effect on glucose, triglycerides, 

total serum protein, and performance indices including daily feed intake, daily gain 

and feed conversion ratio (p>0.05).  

 

Conclusion: In conclusion, the results of this study show that cinnamon essential 

oil has a potential to alter rumen fermentation pattern although did not effect on 

performance and blood metabolites.  

 

Keywords: Essential oil, Cinnamon, Sheep, Rumen fermentation, Blood parameter 

 


