دوره   16شماره   2پاییز و زمستان 1393
صفحههای 85-92

مطالعة تأثیر اسانس لیموترش بر قابلیت هضم مواد مغذی و تخمیر
شکمبهای گوسالههای نر هلشتاین
بهریه شاهی ،1رسول پیرمحمدی ،*2عبدالرحمان امینی

3

 .1کارشناسارشد ،گروه علوم دامی ،دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
 .2دانشیار ،گروه علوم دامی ،دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه -،ایران
 .3دانشجوی دکتری ،گروه علوم دامی ،دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
تاریخ پذیرش مقاله1393/09/18 :

تاریخ وصول مقاله1393/03/19 :

چكيده
هدف از ادجام پژوهش حاضر ،بررسی آثار سطوح مختلف اساد

لیموترش بر قابلیت هضم مواد مغذی ،متابولیت های خاودی و

تخمیر شکمبه ای در گوساله های در هلشتاین بود .به این منظور ،چهار اساس گوسالة در هلشتاین فیستوله گاذاری شاده (میاادگین
وزن بدن  650±20کیلوگرم) برای پنج دورة هفدهروزه و در قال

یرح بلوك کامل تیادفی چرخشای باه پانج یارة آزمایشای

شامل شاهد با ساطوح  800 ،600و  1000میلای گارم در روز اسااد

لیماوترش و شااهد باا  300میلای گارم در روز مودنساین

اختیاص داده شد .قابلیت هضم ظاهری مادة آلی در یرة حاوی  1000میلی گارم در روز اسااد

لیماوترش از ساایر تیمارهاا

باالتر بود ( .) P<0/05تیمارهای آزمایشی بر قابلیت هضم مادة خشک ،پروتئین خام ،چربی خام ،فیبر دامحلول در شویندة خنثای
و فیبر دامحلول در شویندة اسیدی اثری دداشت .اثر تیمارها بر غلظت گلوکز ،لیپوپروتئین های با چگالی بااال ،آلباومین ،پاروتئین
کل ،کراتینین ،تری گلیسیرید و اوره معنادار دبود ،ولی میزان کلسترول و غلظت بتاهیدروکسی بوتیرات در سرم تیمار شاهد بایش
از سایر تیمارها بود ( .) P<0/05غلظت پروپیودات در مایع شکمبة حیواداتی که  1000میلی گرم اساد

لیموترش دریافت کردداد

دسبت به تیمار شاهد بیشتر ولی غلظت بوتیرات آن ه ا از تیمار شاهد کمتر بود ( .) P<0/05دتایج آزماایش دشاان داد کاه افازودن
 1000میلی گرم اساد

لیموترش بر قابلیت هضم مادة آلی ،خیوصیات تخمیری شکمبه و غلظت بتاهیدروکسی باوتیرات خاون

گوساله های در هلشتاین تیثیر مثبت دارد.
كلیدواژهها :اساد

* دویسنده مسئول

لیموترش ،اسیدهای چرب فرار ،فراسنجه های خودی ،فیستوال ،لیمودین.

Email: r.pirmohammadi@urmia.ac.ir
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میااادگین وزن باادن  650±20کیلااوگرم در چهااار ایگاااه

مقدمه
کمبود خوراك یکی از مشکالت ممده در صنعت دام و ییور

ادفرادی به یور تیادفی در قال

کشور است .یکی از راه های باران ایان کمباود ،اساتفاده از

به صورت چرخشی با یکی از تیمارها تغذیه شددد ( یارة

ضایعات صنایع غذایی در تغذیة دام اسات .اساتفادة ماؤثر از

پایه بدون مواد افزوددی (شاهد) ،یرة پایه  300 +میلیگرم

محیوالت فرمی صنایع غذایی برای خوراك دام ،به ماواملی

لیماوترش،

دظیاار ترکی ا

یرح بلوك کامل تیادفی

مودنسین ،یرة پایه  600 +میلایگارم اسااد

مااواد مغااذی محیااول فرماای در مقایسااه بااا

یرة پایه  800 +میلیگرم اساد

لیموترش و یرة پایاه +

احتیا ات دام بستگی دارد ( .)3مامل پراهمیت دیگر ،مقارون

 1000میلیگرم اساد

به صرفه بودن فرایند مملآوری محیول فرمی برای خوراك

هفااده روزه (بااا ده روز دورة مااادتدهاای و هفاات روز

دام است ( .)7از یرف دیگار ،ممالآوری ایان ضاایعات در

دمودهبرداری) ادجام شد .یرة غذایی گوسالههاا در ساط

لیماوترش) .آزماایش در پانج دورة

هت افزایش محتوای پروتئین بامث افزایش کارایی آنهاا در

دگهداری و با استفاده از دولهاای اساتاددارد احتیا اات

تغذیة دام میشود ( .)4تفاله ،میاره و اساد ها از فراوردههاای

غذایی گاوهای پرواری و با استفاده از دارمافازار UFFDA

فرمی مرکباتادد ( .)9اساد ها زو الکال ،اساتر یاا مشاتقات

تنظیم شد ( ( )22ادول  .)1یارههاا باه صاورت کاامالً

آلدهیدی از فنیل پروپادوئید و ترپنوئید یبقهبندی میشودد (.)18

مخلوط و دو بار در روز (هشت صب و چهار بعدازظهر) و

مودااوترپنهااا بیشااترین بخااش ترپنوئیااد اساااد هاینااد (.)17

به دسبت مساوی در اختیاار حیواداات قرارگرفات .دیاف

اساد ها فعالیت معیت میکروبی شکمبه را با کاهش تجزیاة

مقدار اساد

لیموترش روزاده در هر ومده در هنگاام دادن

پروتئین یره در شکمبه و افزایش مبور دیترونن از شاکمبه باه

خوراك روی کنسادتره اسپری میشد .گوساالههاا در یاول

روده تنظیم میکنند (.)21

مدت آزمایش در قف های ادفارادی دگهاداری و باه یاور

اساد

لیموترش که از فشاردن قسامت خاار ی پوسات

آزاد به خاوراك ،بلاوكهاای دماک و ماواد معاددی و آب

لیموترش تازه بهدست میآید حاوی  95-92درصد تارپنهاای

آشامیددی تمیز دسترسی داشتند.

مختلف است که قسمت امظم آن را لیمودین همراه با فالدادرن،

اساد

لیموترش حاوی  65درصد لیماودین از شارکت

کامفن و پیدن تشکیل میدهد ( .)20همچنین ،لیموترش به دلیل

داروسااازی باااریج اساااد

حضور مواد بیولونیاک فعاال دظیار فالوودوئیادها ،تارپنهاا و

مودنسین از شرکت بهرود اترك تهیه شد.

کومارینها ،فعالیت ضدمیکروبی دارد (.)27

واقااع در شهرسااتان کاشااان و

قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی دمودههای خوراك باا

باتو ه به این دکته که تحقیقات محدودی در زمینة اساتفاده

استفاده از حیوان زدده در قف هاای متاابولیکی باا امکاان

لیموترش در تغذیة دشاخوارکنندگان صاورت گرفتاه

معآوری مدفوع و ادرار بهیور داگاده اددازهگیری شاد.

است ،هدف از ادجاام پاژوهش حاضار ،بررسای آثاار ساطوح

بعد از تعیین مقدار خوراك میرفی و مدفوع خشاک دفاع

لیمااوترش باار قابلیاات هضاام مااواد مغااذی،

شده یی دورة آزمایش ،غلظات ماادة خشاک ،ماادة آلای،

متابولیتهای خودی و تخمیر شکمبهای گوسالة در هلشتاین بود.

پروتئین خام ،چربی خاام در خاوراك و مادفوع براسااس

از اساد

مختلااف اساااد

توصیه شده ( )8و فیبر دامحلول در شویندة اسایدی و فیبار
مواد و روشها

دامحلول در شویندة خنثی به روش متداول ادادازه گیاری و

چهار راس گوسالة در هلشاتاین فیساتولهگاذاری شاده باا

قابلیت هضم محاسبه شد (.)28
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جدول  .1مواد خوراکی و ترکیب شیمیایی جیرة پایه
مواد خوراکی

مقدار

(درصد مادة خشک)
یودجه خشکشده

62/50

سیالن ذرت با دادة زیاد

34/38

دادة و

3/12

ترکی

شیمیایی (محاسبهشده)

ادرنی (مگاکالری بر کیلوگرم)

1/15

مادة خشک ()%

72/61

مادة آلی ()%

91/28

خاکستر ()%

8/71

دیوارة سلولی ()%

45/40

فیبر دامحلول در شویندة اسیدی ()%

35/59

چربی خام ()%

2/33

پروتئین خام ()%

10/22

به منظور تعیین غلظت فراسنجههای خودی ،روز پایادی
هر دورة سه سامت پ

گاازی ( )Philips PU4410, Cam bridge, UKباا ساتون
شیشهای ( 4/6×1/65میلیمتر) اددازهگیری شد.

از میرف خوراك از یریق وریاد

وداج از تمام گوسالهها خونگیری شد .پالسمای دمودههای

دادههای حاصل با استفاده از درمافزار آماری )25( SAS

خون با استفاده از ساادتریفیون باا  3000دور در دقیقاه باه

و رویة  GLMبرای مدل آماری  1تجزیه و میاادگینهاا باا

مدت  15دقیقه و در دمای چهار در ة سادتیگراد دا شد.

اسااتفاده از آزمااون چنددامنااهای دادکاان ( )5و در سااط

فراسنجههای خاودی پالساما باا اساتفاده از کیات تجااری

احتمال  5درصد مقایسه شد.

(شاارکت پااارس آزمااون ،ایااران) و بااا اسااتفاده از دسااتگاه

Yij = µ + Ai + Bj + εij

()1

اتوآدااالیزر (ماادل  )Alcyon300, USAو بتاهیدروکساای

در این رابطه Yij ،مقدار هر مشاهده µ ،میادگین هر مشاهدهAi ،

بوتیرات با استفاده از کیت (شرکت راددوک  ،ادگلستان) به

اثر حیوان Bj ،اثر تیمار و  εijاشتباه آزمایشی است.

کمک دستگاه اتوآدالیزر ( )Alyson,UKاددازهگیری شد.

نتایج و بحث

دمودهگیری از مایع شکمبه در روز ششم رکاوردبرداری

اثر یرههای آزمایشی بر قابلیت هضم ظاهری مادة خشک،

و چهار سامت بعد خوراكدهی صاب ادجاام شاد .دموداة

پروتئین خام ،چربی خام ،فیبر دامحلول در شویندة خنثی و

مایع شکمبه با استفاده از پارچة چهار الیة کنفی صافشاده
و دو دمود اة  50میلاایلیتااری از آن بااا  1میلاایلیتاار اسااید

فیبر دامحلول در شویندة اسیدی معناادار دباود ( ادول .)2

سولفوریک  50درصد مخلوط شد و بارای تعیاین الگاوی

قابلیت هضم مادة آلی در حیواداتی که  1000میلایگارم در

اسیدهای چرب فرار شاکمبه در ساردخاده باا دماای -20

روز اساد

لیموترش در یاره دریافات کردداد ،از ساایر

در ة سادتیگراد تا ادجام آزمایشهای بعدی دگهداری شد.

تیمارها بیشتر بود (.)P<0/05

اسیدهای چارب فارار در ماایع شاکمبه از یریاق یکای از

یبق گزارشها ،تغذیة گاوهای شیرده با ساطوح صافر،

روشهای توصیه شاده ( )24و باا دساتگاه کرومااتوگرافی

 50 ،5و  500میلیگرم در لیتر مخلوط اساد های روغنای
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حاوی تیمول و لیمودین ،اثری بر قابلیت هضم NDF ،OM

لیمودین ،وادیلین و تیمول بار  NDF ،CP ،DMو  ADFباه

و  ADFددارد که با دتاایج تحقیاق حاضار مطابقات دارد و

ترتی

در گاوهای هلشتاین و شایرده اثاری دداشات (،10

مدم تفاوت معنادار بین تیمارهای آزمایشای را باه ساطوح

 .)11فاکتورهایی از قبیل سطوح مورد اساتفادة اسااد هاا،

دسبت دادهاداد ( .)14افازودن  1/5میلایگارم

دوع ترکیباات فارار ماورد اساتفاده در یاره ،داوع ملوفاة

حاوی لیمودین بر قابلیت هضم  NDF ،OM ،DMو

میرفی ،روش خوراكدهی (تغذیه به صورت یرة کاامالً

 ADFاثری دداشت ( .)16همسو با دتایج پاژوهش حاضار،

مخلوط یا تغذیة داگادة ملوفه و کنسادتره) و دسبت ملوفه

پایین اساد
اساد

افزودن  750میلایگارم و  2گارم در روز اسااد

به کنسادتره در پاسخ دام مؤثر است (.)15

حااوی

جدول  .2قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی مختلف در تیمارهای آزمایمی (درصد مادة خمک)

تیمارها (میلیگرم در روز)

مواد مغذی
(درصد)

مودنسین

شاهد

SEM

اساد

300

لیموترش
800

1000

600

مادة خشک

54/79

58/52

57/23

61/07

67/83

2/49

مادة آلی

b

57/81

b

56/92

b

57/39

b

57/49

a

61/63

0/88

پروتئین خام

53/19

55/99

51/70

51/73

60/55

2/58

چربی خام

72/47

76/55

73/72

72/61

75/50

1/61

فیبر دامحلول در شویندة خنثی

53/37

52/59

53/21

45/45

55/67

1/95

فیبر دامحلول در شویندة اسیدی

31/35

27/06

29/55

30/00

32/77

2/05

 b،aتفاوت ارقام با حروف دامشابه در هر ردیف معنادار است (.)P<0/05
جدول  .3میانگین متابولیتهای خونی در تیمارهای آزمایمی مختلف

تیمارها (میلیگرم در روز)

متابولیتهای خودی

شاهد

مودنسین

لیموترش

300

600

800

1000

87/25

87/25

88/75

86/50

89/25

2/45

122/25a

94/00b

90/00b

95/75b

91/75 b

6/66

56/00

-

48/75

52/25

37/25

9/88

a

19/50

0/90

26/25

24/25

26/25

1/26

1/75

1/84

0/07

4/20

0/14
0/19
0/01

گلوکز (میلیگرم در دسیلیتر)
کلسترول (میلیگرم در دسیلیتر)

اساد

SEM

تریگلیسرید (میلیگرم در دسیلیتر)
b

ab

لیپوپروتئینهای با چگالی باال (میلیگرم در دسیلیتر)

16/25

اوره (میلیگرم در دسیلیتر)

24/50

25/00

کراتینین (میلیگرم در دسیلیتر)

1/79

1/88

1/87

آلبومین (گرم در لیتر)

4/55

4/43

4/43

4/58

پروتئین کل (گرم در لیتر)

9/40

9/63

9/60

9/60

9/15

بتاهیدروکسی بوتیرات (میلیمول در لیتر)

0/36a

0/24b

0/24b

0/23b

0/22b

b ،a

19/00

a

تفاوت ارقام با حروف دامشابه در هر ردیف معنادار است (.)P<0/05
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تیمارهای آزمایشی بر غلظات گلاوکز ،اوره ،کاراتینین،

میزان کلسترول کبدی و پالسما در خاون ماوشهاایی کاه

پروتئین کل و آلبومین پالسما اثری دداشات ،ولای غلظات

اساد

پوست لیمو به آنها خورادده شده پایینتر است .این

کلسترول و بتاهیدروکسی بوتیرات را کااهش ( )P<0/05و

کاهش به دلیل محتوای فالودوئیادهای مو اود در اسااد

غلظاات لیپااوپروتئینهااای بااا چگااالی باااال را افاازایش داد

است (.)12

( ( )P<0/07دول  .)3لیماوترش حااوی ترکیبای باه داام

کاهش کلسترول ،HDL ،گلوکز داشتایی و اورة خون و

تریپین است که تولید کلسترول در بدن را کنترل میکناد و

افزایش معنادار دسبت کلسترول به  HDLو  LDLبه HDL

مادع افزایش آن میشود ( .)26ایازوفالونهاای مو اود در

و بیاثر بودن بر کاراتینین و تاریگلیسایرید هنگاام تغذیاة

پوسااات پرتقاااال باااا افااازایش فعالیااات گیردااادههاااای

موشها باا  100میکرولیتار در روز اسااد

لیماوترش باه

لیپوپروتئینهایی با چگالی پایین و افزایش کاتابولیسم LDL

مااوشهااا گاازارش شااده اساات ( .)2شاااید بتااوان کاااهش
بتاهیدروکسی بوتیرات را در اثر تغذیة اساد

در کبد سط کلسترول سرم را کاهش میدهند (.)19

لیموترش باه

اثر سطوح  50 ،25و  100میکرولیتر بر کیلوگرم اساد

کاهش میزان اساید بوتیریاک دسابت داد .اساید بوتیریاک

لیموترش در ماوش رت دار باال داژاد ویساتار بررسای و

ضمن مبور از مرض دیوارة شاکمبه و دگااری و ورود باه

گزارش شد که سط پاایین آن بار کلساترول و  LDLاثار

خااون باااب بااه اسااید دیبتاهیدروکساای بوتیریااک تباادیل

کاهندگی ضعیف دارد ولی بر میزان تریگلیسارید تایثیری

میشود و از یریق ریان خون ممومی از کبد به اددامها و

کااهش

بافتهای مختلف میرود و در آدجا منبع ادرنی و اسیدهای

ددارد .ساطوح متوساط و بااالی اسااد

مو ا

چرب استفاده میشود (.)3

معنادار غلظت کلسترول LDL ،و تریگلیسرید مایشاود و
هیچکدام از سطوح اثری بر میزان  HDLپالسما دادارد (.)6

چنادچه در دول  4دشان داده شده است ،دتایج دشاان

استفاده از میارة لیموترش به میزان  5سیسای در روز در

میدهد که اثر یرههای آزمایشی بر پروپیودات و باوتیرات

خرگااوش بامااث کاااهش  HDLساارم خااون و افاازایش

معنادار بوده است (.)P<0/05

کلسترول میشود ،اما بر گلاوکز خاون اثاری دادارد (.)13
جدول  .4غلظت اسیدهای شرب فرار مایع شکمبه شهار ساعت پس از خوراکدهی صبح در تیمارهای آزمایمی

تیمارها (میلیگرم در روز)

اسیدهای چرب فرار

شاهد

اساد

مودنسین

800
73/17

73/15

1/02

a

17/50

0/54

بوتیرات ()%

9/73a

7/17b

6/83b

4/83c

4/75c

0/53

ایزووالرات ()%

0/67

0/80

0/47

0/87

0/65

0/34

والرات ()%

0/95

1/00

0/95

0/93

1/05

0/04

67/42a

68/00a

79/49a

48/47b

69/93a

4/85

استات ()%
پروپیودات ()%

c

مجموع اسیدهای چرب فرار (میلیموالر)
دسبت استات به پروپیودات

14/23

a

5/37

75/35

74/73

لیموترش
1000

76/40

300

600

SEM

bc

15/50

b

4/86

abc

b

16/07

4/65

 c ،aتفاوت ارقام با حروف دامشابه در هر ردیف معنادار است (.)P<0/05
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ab

16/60

b

4/41

c

4/18

0/13

بهریه شاهی ،رسول پیرمحمدی ،عبدالرحمان امینی

از دظار مقادار پروپیوداات تولیادی ،باین تیماار 1000

غلظات کال  VFAدر شاکمبه و در شارایط آزمایشاگاهی

لیموترش و تیمار شاهد تفاوت معنااداری

تحت تیثیر قراردمیگیرد ( .)29اساد های خاص و ا زای

و ود داشات .مقادار غلظات باوتیرات ،همچناین دسابت

آنها دسبتهاای ماوالری  VFAرا باه شایوهای شابیه باه

استات به پروپیودات در مایع شکمبة حیواداتی کاه اسااد

مودنسین تغییر میدهند که دتیجة مطلوبی هنگام اساتفاده از

لیموترش و با مودنسین دریافت کرددد کمتر از گروه شااهد

اساد ها به منوان مکمل در یره محساوب مایشاود .در

بااود ( .)P<0/05مجمااوع اساایدهای چاارب فاارار در مااایع

بسیاری از مطالعات ،استفاده از اساد ها یا ا زای آنها باه

شااکمبه در حیواداااتی کااه  800میلاایگاارم در روز اساااد

منوان مکمل ،بامث کاهش یا مادم تغییار در غلظات کال

لیمااوترش دریافاات کرددااد کمتاار از سااایر تیمارهااا بااود

 VFAشااده اساات .کاااهش غلظاات  VFAدر دتیج اة آثااار

میلیگرم اساد

ضدمیکروبی اساد  ،به سط اساد

(.)P<0/05
در سیستم کشت مداوم با  pHثابت افزودن  1/5میلیگرم

بستگی دارد (.)1

براساااس دتااایج پااژوهش حاضاار ،اسااتفاده از اساااد

مخلااوط اساااد هااای گیاااهی (حاااوی لیمااودین ،تیمااول و

لیمااوترش در سااط  1000میلاایگاارم در روز در یاارة

کویاکل) بدون تیثیر بر غلظت اسیدهای چارب فارار ،تولیاد

گوساله های در هلشتاین قابلیت هضم ماادة آلای و غلظات

کل آنها را افزایش میدهد ( .)16مقادیر باالی لیمودین (،50

پروپیودااات در شااکمبه را افاازایش و غلظاات کلسااترول و

 500و  5000میلیگرم در لیتر) غلظت اسیدهای چرب فارار

بتاهیدورکسی بوتیرات را در سرم کاهش میدهد.

را کاهش میدهد ،اما بار غلظات پروپیوداات تایثیری دادارد
( .)14در دو مطالعة درونتنی با تغذیة اساد

منابع

حاوی لیمودین

.1

در گوسفند ( 110میلیگرم در روز) و گاو ( 1یاا  2گارم در

افشار حمیادی ب ،امینای ج و رزا زاده س ()1390

روز) ،تغییری در غلظت یا دسبت کال  VFAمشااهده دشاد

بررسی اثر اساد های گیاهی بر روی تولید گاز متاان

باه یارهای

و اسیدهای چرب فارار در شاکمبه دشاخوارکنندگان.

حاوی سیالن یودجه ،باماث افازایش غلظات کال  VFAدر

اولااین همااایش ملاای مباحااث دااوین در کشاااورزی.

( .)23 ،11افزودن  750میلیگرم در روز اساد
شکمبة گاوهای شیری شد ،اما وقتی اساد

دادشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه.

به یرة غاذایی

حاوی سیالن ذرت افزوده شاد ،غلظات کال  VFAکااهش

.2

یافت ( .)10تغییر غلظت اسیدهای چرب فارار داشای از اثار

و رضااایی م ب ( )1388فعالیااتهااای ضاادمیکروبی،

مخلوط اساد های گیاهی ممکان اسات باه یاره بساتگی

آدتیاکسیدادی ،هماتولونی و سامیت سالولی اسااد

داشته باشد (.)10

لیموترش .تحقیقات گیاهاان دارویای و معطار ایاران.

مقدار  5میلای گارم بار لیتار لیماودین بار غلظات کال

.423-437 :)3(26

اسیدهای چارب فارار و پروپیوداات تایثیری دادارد (.)15

.3

و ود تفاوت در دتایج مطالعات مختلف ممکان اسات باه
دلیل تفاوت در ترکی

شرفی س م ،رسولی ا ،قدری ط ا ،اللی ددوشن م ر

مکدودالد پ ا آ ،گرین هال ی اف .دی .و مورگاان
سی ای ( )1386تغذیه دام .تر ماه بهمان دویدشااد

اساد های مورد اساتفاده ،یاره و

ملیرضا عفری صیادی .ادتشارات حقشناس ،رشات.

سازگاری مایع شکمبه به افزودن مخلوط اسااد هاا باشاد

ص .232-54

( .)29بعد از چهار هفته سازگاری باه مخلاوط اسااد هاا،
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