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 چکیده

بر مصرف  ،در حال رشد یها بره ۀفرعی رازیانه در جیر فراوردۀدو آزمایش برای بررسی اثر 

 یها فراسنجهپالسما،  های یتمتابولخوراک، افزایش وزن روزانه، ضریب تبدیل خوراک، غلظت 

شال × نر افشاری  ۀبر رأس 22شد. در آزمایش اول از  جرامغذی ا تولید گاز و قابلیت هضم مواد

، 3سطوح  وآزمایشی شامل شاهد  های یرهجکامل تصادفی استفاده شد.  یها بلوکدر قالب طرح 

آزمایشی بر  های یرهجفرعی رازیانه بودند.  فراوردۀخشک( از  ۀدرصد )بر اساس ماد 3و  6

پالسما اثری نداشتند  ۀ، کلسترول کل و اورگلیسریدها یترخشک و غلظت  ۀمصرف ماد

(25/2<Pافزایش وزن روزان .)فراوردۀدرصد  6حاوی  ۀشاهد و جیر ۀشده با جیر تغذیه یها بره ۀ 

شده با  تغذیه یها بره(. ضریب تبدیل خوراک در P<25/2تر بود )یشب ها برهفرعی رازیانه از دیگر 

(. پتانسیل تولید P<25/2بیشتر بود ) ها برهسایر فرعی رازیانه از  فراوردۀدرصد  3حاوی  ۀجیر

خشک در شرایط آزمایشگاه،  ۀعمر تولید گاز، نرخ تخمیر، قابلیت هضم ظاهری ماد گاز، نیمه

آلی در شرایط آزمایشگاه، قابلیت هضم الیاف  ۀفاکتور تفکیک، قابلیت هضم حقیقی ماد

 تأثیرساعت انکوباسیون تحت  122ز خشک ناپدیدشده پس ا ۀخنثی و ماد ۀحل در شویند غیرقابل

ساعت  22ترین حجم گاز تولیدی پس از یش(. بP>25/2آزمایشی قرار نگرفت ) های یرهج

شاهد  ۀفرعی رازیانه و جیر فراوردۀدرصد  6حاوی  ۀترتیب در جیر میکروبی به ۀانکوباسیون و تود

رازیانه به  فراوردۀ فرعید درص 6(. با توجه به نتایج این آزمایش، افزودن P<25/2مشاهده شد )

اگرچه با تیمار  ؛در حال رشد شد یها بره ۀجیره باعث بهبود ضریب تبدیل و افزایش وزن روزان

 شاهد تفاوتی نداشت. 

 

 .رازیانه فراوردۀ فرعی ،تولیدگاز یها فراسنجهدر حال رشد، عملکرد،  یها بره ی کلیدی:ها واژه

 

 مقدمه

جمعیت  ،وارکنندهدر شکمبه و نگاری حیوانات نشخ

 یپروتوزوآها، ها یباکترمیکروبی متنوعی شامل 

که در  کنند یمزندگی  هوازی یب یها قارچو  دار مژک

اصلی  یها فراوردهتخمیر مواد خوراکی نقش دارند. 

چرب فرار و پروتئین میکروبی  یدهایاستخمیر شامل 

تا  42درصد انرژی و  62ترتیب حدود  هستند که به

 کنند یم ینتأمحیوان را  یازموردنئین درصد پروت 68

(Hart et al., 2008 ،اما تولید متان .)و  اکسیدکربن ید

آمونیاک طی تخمیر در شکمبه باعث اتالف انرژی و 
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ی و آلودگی محیط ا گلخانهپروتئین، افزایش گازهای 

 ,Benchaare et al., 2008; Bunthoeunشود ) یمزیست 

ه با دستکاری فرایندهای (، بنابراین متخصصان تغذی2007

یی برای کاهش اتالف ها روشتخمیری شکمبه به دنبال 

انرژی )متان( و پروتئین )آمونیاک(، افزایش سنتز 

. برای این اند بودهپروتئین میکروبی و افزایش هضم الیاف 

یدهای آلی، اسهای بسیاری همانند  یافزودنمنظور از 

ها استفاده شده  بیوتیک یآنتو  بافرهاها،  یمآنزمخمرها، 

ینکه ا(. با Bunthoeun, 2007; Martin, 1998است )

( مانند موننسین)ه ییونوفر های بیوتیک یآنت یسودمند

گسترده  طور نشخوارکنندگان به ۀدر تغذی و غیریونوفری

 یماندةانتقال باق احتمالبه دلیل اما  ،شده است مشخص

و ایجاد مقاومت به شیر و گوشت  ها بیوتیک یآنت

با  ها دامدر جیرة  ها آنبیوتیکی در انسان، استفاده از  ینتآ

 برایزیادی  یها نتیجه تالش درمشکل مواجه شده است. 

برای استفاده  ها بیوتیک یجایگزین آنت ترکیباتشناسایی 

. گیاهان تعداد زیادی از ه استانجام گرفت ها دامدر جیرة 

ل ترکیبات ثانویه را برای محافظت از خود در مقاب

کنند. بعضی از این  یمها و حشرات تولید  یکروبم

 مانند ها آنترکیبات سمی هستند، اما از بعضی از 

توان برای دستکاری  یم ها و تانن ها ینها، ساپون اسانس

 نشخوارکنندگانهضم و تخمیر در دستگاه گوارش 

تخمیر شکمبه را در  توانند یاین ترکیبات ماستفاده کرد. 

تغییر دهند فاده از مواد غذایی بهبود است راستای

(Calsamiglia et al., 2007; Patra, 2011 .)ها اسانس 

از  یا گسترده ۀدامن یکروبی علیهضدمدارای فعالیت 

ها  پروتوزوئرها و قارچ ،ها یشامل باکتر ها یکروارگانیسمم

یکروبی خود را ضدمخواص  معموالًهستند. این ترکیبات 

های گرم  یباکتر خصوص )بهها  یکروبمبا اثر بر غشای 

(. Benchaare et al., 2008کنند ) یممثبت( اعمال 

 ی گیاهیها اسانس تحقیقات زیادی برای بررسی اثر

افزایش مانند  ،شکمبه یتخمیرفرایندهای بهبود  جهت

، کاهش تولید اسیدهای چرب فرار و تغییر الگوی تولید

افزایش بازده  و متان، بهبود متابولیسم پروتئین

و با توجه به دُز  است انجام گرفته استفاده از خوراک

مؤثره، ترکیب خوراک و ، نوع مادة شده استفاده

متفاوتی به دست آمده است  نتایج فیزیولوژی حیوان

(Benchaare et al., 2008; Benchaare & 

Greathead, 2011; Rachel, . 2010 رازیانه با نام .)

 ةان خانوادگیاه از Foeniculum vulgareعلمی 

 فنچونو  تولیآنفعال آن  ترکیبات ینتر مهمو  چتریان

 ینتر مهمدانه  (.Renjie & Shishidi, 2010است )

بخش گیاه رازیانه برای استفاده دارویی در انسان است 

رازیانه باقی  فراوردة فرعیو بعد از جداکردن آن 

شامل برگ، ساقه و مقدار کمی  فراورده. این ماند یم

 درموجود، پژوهشی  های یافته. بر اساس تاسدانه 

 ۀرازیانه در تغذی فراوردة فرعیاستفاده از  ینۀزم

هدف از  بنابرایناست.  صورت نگرفتهنشخوارکنندگان 

 فراوردة فرعیاین پژوهش بررسی اثر سطوح مختلف 

پالسمای  های یتمتابولرازیانه در جیره بر عملکرد و 

تولید گاز و قابلیت  یها فراسنجهدر حال رشد،  یها بره

 هضم مواد مغذی در شرایط آزمایشگاه بود.

  

 ها روشمواد و 
 آزمایش اول

بررسی اثر سطوح مختلف  منظور بهآزمایش اول 

فراوردة فرعی رازیانه بر مصرف مادة خشک، افزایش 

وزن روزانه، ضریب تبدیل خوراک و غلظت 

از  و با استفاده 4934های پالسما در تابستان  یتمتابول

شال )با میانگین ×شاریبرة نر در حال رشد اف رأس 22

 یها بلوککیلوگرم( در قالب طرح  63±26/2وزن 

 ،قبل از شروع آزمایش ها برهکامل تصادفی انجام شد. 

گروه )بلوک(  پنجو بر اساس وزن بدن به  ینیچ پشم

 های یرهجتصادفی به  طور بهتقسیم شدند. سپس 

داروی  ها آنو برای آزمایشی اختصاص داده شدند 

ضدانگل و واکسن انتروتوکسمی تجویز شد. در طول 

متر(  2×4انفرادی ) های یگاهجادر  ها برهآزمایش  ةدور

دارای آخور و آبخوری جداگانه نگهداری و روزانه در دو 

آزمایشی تغذیه  های یرهجعصر( با  4صبح و  6نوبت )

 4، 9سطوح  وآزمایشی شامل شاهد  های یرهجشدند. 

 فراوردة فرعی( از مادة خشکدرصد )بر اساس  3و 

( و بر اساس جدول احتیاجات 4رازیانه بودند )جدول 

( NRC, 2007)مواد مغذی نشخوارکنندگان کوچک 

از مصرف با  تنظیم شدند. علوفۀ خشک یونجه قبل

خرد شد.  متری یسانت 2-8به قطعات  کوب خرمن

 (،TMRکامل مخلوط ) ةسپس برای تهیه یک جیر
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تمام مواد خوراکی هر جیره با هم مخلوط شدند. طول 

 یریپذ عادتروز برای  1روز بود که  46آزمایش  ةدور

روز برای  81آزمایشی و  های یرهجبه جایگاه و  ها بره

 فراوردة فرعیدر نظر گرفته شد.  ها داده یآور جمع

رازیانه )شامل برگ، ساقه و مقدار کمی دانه( از یک 

ی در شهر همدان تهیه شد. برای یاروکارگاه گیاهان د

 ،، روزانه برای هر برهمادة خشکمصرف  ۀمحاسب

 یماندةباقشده در آخور و  جداگانه وزن خوراک ریخته

بار از خوراک  2 یا هفتهآن در صبح روز بعد ثبت شد. 

 12و به مدت  یآور جمع ییها نمونه ها آن یماندةباقو 

خشک  گراد یسانت ۀدرج 42ساعت در آون با دمای 

از  هرکدامافزایش وزن روزانه، وزن  ۀشد. برای محاسب

قبل از خوراک نوبت  ،آزمایش 46و  6در روزهای  ها بره

صبح ثبت شد. ضریب تبدیل خوراک با توجه به 

و افزایش  مادة خشک ۀمربوط به مصرف روزان یها داده

آزمایش و قبل از  88وزن روزانه محاسبه شد. در روز 

حاوی هپارین  یها لولهبح با استفاده از خوراک نوبت ص

ی شد. آور جمعخون  ۀنمون ها برهاز سیاهرگ وداج 

پس از انتقال به آزمایشگاه برای جداکردن  ها نمونه

 48به مدت  گراد یسانت ۀدرج 6پالسما در دمای 

وژ یدور در دقیقه سانتریف 9822دقیقه و با سرعت 

و کلسترول  گلیسریدها یترشدند. غلظت گلوکز، اوره، 

رنگ سنجی و با استفاده از -کل پالسما با روش آنزیمی

تجاری )به ترتیب  های یتکدستگاه اسپکتروفوتومتر و 

و  32249، 32224، 32229 ةشمار های یتکبا 

 شد.  یریگ اندازهآزمون(  شرکت پارس 32248

 
 مادة خشک( ر اساس درصدآزمایشی )ب یها رهیجو ترکیب شیمیایی  دهنده لیمواد خوراکی تشک. 4جدول 

 

 اجزا

 جیره

 درصد رازیانه 3 درصد رازیانه 4 درصد رازیانه 9 شاهد

     خوراکی ةماد

 22 26 26 21 خشک یونجه ۀعلوف

 84 81 42 42 جوۀ دان

 42 42 42 42 سویا ۀکنجال

 4 4 4 4 4مکمل مواد معدنی و ویتامین

 انهیراز فراوردة فرعی

 ترکیب شیمیایی

2 9 4 3 

 24/4 22/4 22/4 26/4 انرژی قابل متابولیسم )مگاکالری بر کیلوگرم(

 42/38 46/38 22/38 12/38 آلی )درصد( ةماد

 62/6 32/6 69/6 92/6 خاکستر )درصد(

 12/44 12/44 66/41 82/41 پروتئین خام )درصد(

 12/8 19/8 12/8 92/8 چربی خام )درصد(

 22/96 22/93 42/96 22/62 درصد()خنثی  ةحل در شویند رقابلیغالیاف 

 46/98 19/99 64/99 12/92 )درصد(2غیرالیافی یها دراتیکربوه

گرم مس،  یلیم 922گرم منگنز،  2گرم روی،  9گرم آهن،  9گرم منیزیم،  43گرم سدیم،  24گرم فسفر،  34کلسیم،  گرم 434. هر کیلوگرم مکمل دارای 4

گرم  یلیم 422و  Dالمللی ویتامین  ینبواحد  A ،422222المللی ویتامین  ینبواحد  822222گرم سلنیوم،  یلیم 4، گرم ید یلیم 422گرم کبالت،  یلیم 422

 بود.  Eویتامین

2. Non-fiber carbohydrate (NFC) = 100 – (CP + NDF + EE + ash)  

 

رازیانه  فراوردة فرعیخشک خوراک و  یها نمونه

آسیاب و سپس  ،متری یلیم 2با آسیاب دارای الک 

 NDFآلی، خاکستر، چربی خام و پروتئین خام و  ةماد

 AOAC, 1991; Van Soest etشد ) یریگ اندازه ها آن

al., 1991 رازیانه  فراوردة فرعی(. انرژی قابل متابولیسم

 Menke etبا استفاده از آزمون تولید گاز برآورد شد )

al., 1979 ش رازیانه با رو فراوردة فرعی(. اسانس

 Yamini etتقطیر در آب و دستگاه کلونجر تهیه شد )
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al., 2008 سپس مقدار ترکیبات فعال آن با دستگاه .)

GC-MS ( تعیین شدAdams, 2007 .)مربوط  یها داده

، افزایش وزن روزانه، ضریب مادة خشکبه مصرف 

پالسما در قالب طرح  های یتمتابولتبدیل خوراک و 

 GLM ۀاساس رویکامل تصادفی و بر  یها بلوک

واریانس شدند.  ۀ( تجزی2001) SASآماری  افزار نرم

درصد با هم مقایسه  8در سطح آماری  ها یانگینم

 شدند.

 

 آزمایش دوم

بررسی اثر سطوح مختلف  منظور بهآزمایش دوم 

آزمایش اول( بر  های یرهجرازیانه ) فراوردة فرعی

مادة تولید گاز، قابلیت هضم ظاهری  یها فراسنجه

آلی و قابلیت هضم  ة، قابلیت هضم حقیقی مادشکخ

خنثی در آزمایشگاه و  ةدر شویند حل یرقابلغالیاف 

. قبل از خوراک نوبت گرفت میکروبی انجام ةتولید تود

 رأس 6 ۀشکمب یها بخشصبح، مایع شکمبه از تمام 

و  یآور جمع ،قوچ بالغ مهربان دارای فیستوالی شکمبه

درون  شده صاف. مایع الیه پارچه صاف شدچهاربا 

ریخته شد که از قبل دمای آن با آب گرم به  یفالسک

رسانده شده بود. پس از انتقال به  گراد یسانت ۀدرج 93

آزمایشگاه در حمام آب گرم قرار گرفت و برای حفظ 

 ،و تا زمان استفاده برای انکوباسیون هوازی یبشرایط 

 ةدمیده شد. جیر اکسیدکربن یدمرتب به درون آن 

 12یونجه و  علوفۀ خشکدرصد  92این حیوانات شامل

حاوی  مادة خشکتجاری )بر اساس  ةدرصد کنسانتر

ذرت  ۀدرصد دان 28شده،  جو آسیاب ۀدرصد دان 92

درصد  22درصد سبوس گندم،  41شده،  آسیاب

درصد مکمل مواد معدنی و ویتامین،  8سویا،  ۀکنجال

. از درصد کربنات کلسیم( بود 2درصد نمک و  4

رات جیره بر پویایی یثتأتکنیک تولید گاز برای تعیین 

(. Menke & Steingass, 1988تخمیر استفاده شد )

شده در آون و  خشک های یرهجاز  گرم یلیم 822

درون  متری، یلیم 4شده با آسیاب دارای الک  آسیاب

 62حاوی لیتری یلیم 422 ای یشهش یها سرنگ

ه ریخته شد شد بافری ۀمایع شکمب لیتر یلیم

(Makkar, 2010 برای هر جیره .)سرنگ )تکرار( در 9 

 ۀسرنگ حاوی مایع شکمب 9نظر گرفته شد. همچنین 

شده بدون جیره نیز برای تصحیح مقدار گاز  بافری

در مایع شکمبه  شده حلدر اثر مواد مغذی  یدشدهتول

درون انکوباتور  ها سرنگدر نظر گرفته شد. تمام 

ند. گرفتقرار  گراد یسانت ۀدرج 93شیکردار با دمای 

 یدشدهتولساعت انکوباسیون، حجم گاز  26بعد از 

 یریگ اندازهثبت شد. جهت  ها سرنگاز  هرکدامدرون 

مواد جامد  ماندة یباق، مادة خشکقابلیت هضم ظاهری 

از قبل  که نایلونی هایی یسهکبه  ها سرنگدرون 

 ۀدرج 42منتقل و در دمایبودند، شده  یکش وزن

ساعت خشک شدند. سپس  66به مدت  گراد یسانت

ثبت شد. برای تعیین قابلیت هضم حقیقی  ها آنوزن 

میکروبی متصل به مواد  ةتود ینکهابا فرض بر  مادة آلی

 شود یمحذف  کامالًمحلول شوینده  یلۀوس بهجامد 

(Van Soest, 1994 ،)ساعت در 4ها به مدت  یسهک 

تودة . تولید جوشانده شدند شویندة خنثیمحلول 

قبل و پس  ها یسهکبا توجه به اختالف وزن  میکروبی

محاسبه شد.  شویندة خنثیاز جوشاندن در محلول 

با آب شسته شدند و در آون با  کامالً ها یسهکسپس 

ساعت خشک  66به مدت  گراد درجۀ سانتی 42دمای 

قابلیت هضم حقیقی  ۀو توزین شدند. برای محاسب

خارج و  ها یسهکاز  ها نمونه ماندة یباق، مادة آلی

تعیین شد  گراد درجۀ سانتی 422در ها آنخاکستر 

(Makkar, 2010 برای .)یری پارامترهای تولیدگ اندازه 

 ۀمایع شکمب لیتر یلیم 8/1سرنگ حاوی  9گاز، 

بیکربنات  -بافر فسفات لیتر یلیم 8/22و  شده صاف

از  گرم یلیم 222برای هر جیره در نظر گرفته شد. 

 ها آنشده به  آزمایشی خشک و آسیاب های یرهج

 گراد درجۀ سانتی 93و در دمای  شد افزوده

در  ها سرنگدر  تولیدشدهحجم گاز انکوباسیون شدند. 

4 ،6 ،1 ،42 ،49 ،44 ،8/43 ،29 ،24 ،23 ،92 ،94 ،

 466و  422، 34، 62، 8/43، 44، 88، 82، 68، 62

 ةان دوردر پای ساعت پس از انکوباسیون ثبت شد.

 ،مادة خشک پذیری یهتجز ۀانکوباسیون برای محاسب
و  شد نایلونی منتقل های یسهکبه  ها سرنگمحتوای 

 66به مدت  گراد درجۀ سانتی 42در آون با دمای 

ساعت خشک و توزین شدند. ترکیب شیمیایی 

شد.  تعیینمشابه با آزمایش اول  ها نمونه یماندةباق

 .France et alی ها معادلهده از ی تولید گاز با استفاها داده
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مقدار  صورت بهفاکتور تفکیک  ( برازش شدند.2000)

( به حجم گاز گرم یلیم) یدشدهناپد مادة آلیواقعی 

ساعت انکوباسیون  26( در لیتر یلیم) یدشدهتول

واریانس  ۀ. تجزیBlummel et al., 1997)محاسبه شد )

ودة تتولید گاز، فاکتور تفکیک، تولید  یها داده

و قابلیت هضم مواد مغذی در قالب طرح  میکروبی

 SASآماری  افزار نرم GLM ۀتصادفی و روی کامالً

 8در سطح آماری  ها یانگینم. گرفت( انجام 2001)

 .ندشد مقایسه درصد

 

 نتایج و بحث
 آزمایش اول

، خاکستر، پروتئین خام، چربی مادة آلی، مادة خشک

 های یدراتکربوه، لیگنین و NDFخام، کلسیم، فسفر، 

، 4/63، 32رازیانه به ترتیب  فراوردة فرعیغیرالیافی 

 28/22و  8/42، 82، 98/2، 9/6، 3/9، 49، 3/42

مگاژول در  84/1درصد و انرژی قابل متابولیسم آن 

فراوردة ترکیبات فعال اصلی اسانس  کیلوگرم بود.

که به  رازیانه شامل آنیتول، لیمونن و فنچون بود فرعی

درصد از کل ترکیبات  49/6و  46/42، 26/12ترتیب 

 .Moura et alفعال آن را تشکیل داد. در آزمایش 

 .Abramson et al(، آنیتول و فنچون، در آزمایش 2005)

(، آنیتول، فنچون و متیل چاویکول و در 2007)

(، لیمونن و 2010) Renjie & Shi Shidiآزمایش 

ت اسانس رازیانه را تشکیل ترکیبا ینتر مهماستراگول 

 های یشآزمادادند. تفاوت در ترکیب اسانس رازیانه در 

به تفاوت در دما، رطوبت، نور،  توان یممختلف را 

موقعیت جغرافیایی و خاک محل رشد و بخش 

. مرتبط دانستگیاه برای استخراج اسانس  ةشد استفاده

، میانگین مادة خشکآزمایشی بر مصرف  های یرهجاثر 

در  یها برهزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل خوراک اف

 آمده است. 2حال رشد در جدول 

در حال رشد تحت  یها بره مادة خشکمصرف 

(. P>28/2آزمایشی قرار نگرفت ) های یرهج تأثیر

پژوهشی در  تاکنوناگرچه با توجه به اطالعات موجود 

 رازیانه بر عملکرد فراوردة فرعیارتباط با اثر اسانس یا 

اما مشابه با  ،ه استگرفتحیوانات نشخوارکننده انجام ن

نتایج آزمایش حاضر، استفاده از اسانس یا پودر سایر 

دیگر نیز بر  های یشآزمادر بیشتر  ییگیاهان دارو

در حال رشد اثری نداشته  یها بره مادة خشکمصرف 

 ;Bampidis et al., 2005; Chavez et al., 2008است )

Chavez et al., 2011 .) ینتر مهم مادة خشکمصرف 

 ازدر حال رشد است.  یها برهعامل مؤثر بر رشد 

به  توان یم مادة خشکمصرف  برمؤثر  عوامل

قابلیت هضم خوراک، نرخ خروج مواد  و یخوراک خوش

آب  قدارجیره، م و الیاف از شکمبه، محتوای پروتئین

مایع شکمبه،  Hpخوراک، سطح مواد معدنی جیره، 

، فضا و دسترسی به خوراک و دمای ن برهوزن و س

 رود که انتظار می (.NRC, 2007)اشاره کرد  محیط

 های یکروارگانیسممترکیبات فعال گیاهی با مهار 

الیاف( و در  خصوص بهشکمبه، هضم مواد مغذی )

نتیجه سرعت عبور مواد از شکمبه و مصرف خوراک را 

 های یشآزمااما نتایج آزمایش حاضر و  ،کاهش دهند

این است که افزودن اسانس یا پودر  ةدهند نشاندیگر 

مادة بر مصرف  ،شده ی در سطوح گزارشیگیاهان دارو

(. میانگین Patra, 2011اثر منفی نداشته است ) خشک

 یها برهافزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل خوراک در 

درصد  4حاوی سطوح صفر و  های یرهجبا  شده یهتغذ

 بیشتر بود ها برهنه از سایر رازیا فراوردة فرعی

(28/2>P استفاده از .)ی فرعی سیر درها فراورده 

در  آلدئید ینامسBampidis et al. (2005 ،)آزمایش 

( و کارواکرول و 2011) .Chavez et alآزمایش 

( بر 2008) .Chavez et alدر آزمایش  آلدئید ینامس

. در حال رشد اثری نداشت یها بره ۀافزایش وزن روزان

Molero et al.  (2004 )در حالی که در آزمایش

استفاده از یک مخلوط تجاری اسانس در جیره باعث 

در حال رشد شد.  های یسهتلبهبود افزایش وزن روزانه 

عامل  ،سرعت رشد و بازده تبدیل خوراک به وزن زنده

بسیار مهمی در تعیین سودمندی پرورش بره است. از 

ضریب تبدیل در بره عوامل مؤثر بر سرعت رشد و 

، مادة خشکسن، جنس، نژاد، ژنتیک، مصرف  توان می

دمای محیط، ترکیب خوراک، سن ازشیرگیری، 

 های افزودنیو  انرژی و پروتئین جیرهغلظت  ،فعالیت

 . کاهش افزایش وزن(NRC, 2007) را نام برد خوراکی

با  شده تغذیه های برهروزانه و افزایش ضریب تبدیل در 

به  تواند می ،رازیانه فراوردة فرعیدرصد  3 حاوی ةجیر
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گیاهی، کاهش رشد  ۀافزایش غلظت ترکیبات ثانوی

تخمیر در شکمبه  فرایندو کاهش  ها میکروارگانیسم

ارتباط داشته باشد. اگرچه در آزمایش حاضر غلظت 

اسیدهای چرب فرار مایع شکمبه و تولید متان 

یش وزن روزانه بهبود میانگین افزا ، امانشد گیری اندازه

 4حاوی  ةبا جیر شده تغذیه های برهو ضریب تبدیل 

سطح  دهندة نشان تواند میرازیانه  فراوردة فرعیدرصد 

و بهبود احتمالی  فراوردهمناسب استفاده از این 

 آلدئید سینامباشد.  ها آن ۀهای تخمیری شکمبفرایند

افزایش  باعث Cardozo et al. (2005)در آزمایش 

اسیدهای چرب فرار، کاهش نسبت استات به تولید کل 

پروپیونات و کاهش غلظت آمونیاک در مایع شکمبه 

ی در آزمایش یشد. همچنین اسانس گیاهان دارو

Mcintosh et al. (2003)  های باکتریتعداد 

متان و تولید متان را کاهش داد.  تولیدکنندة

 ساکاریدی، پلی ۀالی نبود علت گرم مثبت به های باکتری

گرم منفی حساسیت  های باکتریر مقایسه با د

گیاهی  ۀترکیبات ثانوی ضدمیکروبیبیشتری به اثرات 

گرم  های باکتریکه  آنجا( دارند. از ها اسانس)مانند 

بازده مانند  مثبت، مواد مغذی جیره را به ترکیبات کم

گیاهی  ۀترکیبات ثانوی کنند، میاستات و متان تبدیل 

تخمیر شکمبه و عملکرد  ،یباتبا کاهش تولید این ترک

زهای در دُ ها اسانس. بخشند میحیوان را بهبود 

انتخابی قادر به بهبود الگوی تولید  طور بهمتوسط 

اسیدهای چرب فرار در جهت افزایش تولید پروپیونات 

زهای باالتر اثر ممانعتی خود بر اما در دُ ،هستند

 کنند میرا اعمال  ها میکروارگانیسمجمعیت زیادی از 

(Calsamiglia et al., 2007.)  آزمایشی  های یرهجاثر

در حال رشد  یها برهپالسمای  های یتمتابولبر غلظت 

  آمده است.  9در جدول 

 
 شده با سطوح مختلف فراوردة فرعی رازیانه های تغذیه . مصرف مادة خشک، میانگین افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک بره2جدول 

 فراسنجه

 جیره

SEM
 4 

P-Value 2 9مستقل ۀمقایس 

 شاهد
درصد  9

 رازیانه

درصد  4

 رازیانه

درصد  3

 رازیانه

 61/2 92/2 46/2 21/2 34/4 14/4 64/4 )کیلوگرم در روز( مادة خشکمصرف 

 a 94/2 b 26/2 a 94/2 b 28/2 24/2 22/2 26/2 میانگین افزایش وزن )کیلوگرم در روز(

 a 92/8 ab 44/4 a 36/8 b 42/1 84/2 24/2> 26/2 ضریب تبدیل

 ها. . اشتباه معیار کل میانگین4

 داری. . سطح معنا2

 .6و  9، 2های  با جیره 4. مقایسۀ جیرة 9

a  وbهایی که حرف مشابه دارند از نظر آماری با هم تفاوت ندارند. . در هر ردیف میانگین 

 

 با سطوح مختلف فراوردة فرعی رازیانه شده هیتغذی در حال رشد ها برهی پالسمای ها تیمتابول. 9جدول 

 فرا سنجه

 جیره

SEM
 4 

P-Value 2 9مستقل ۀمقایس 

 شاهد
درصد  9

 رازیانه

درصد  4

 رازیانه

درصد  3

 رازیانه

 b22/14 ab22/12 a22/64 ab22/11 41/9 29/2 44/2 لیتر( در دسی گرم یلیم)گلوکز 

 32/2 64/2 93/8 22/41 22/16 22/12 22/12 لیتر( در دسی گرم یلیم)کلسترول 

 34/2 68/2 92/9 42/46 62/44 62/46 62/44 لیتر( در دسی گرم یلیم) دهایسریگل یتر

 68/2 29/2 82/2 32/61 22/68 62/62 62/64 لیتر( در دسی گرم یلیم)اوره 

 .ها نیانگیم. اشتباه معیار کل 4

 ی.دار امعن. سطح 2

 .6و  9، 2ی ها رهیجبا  4. مقایسۀ جیرة 9

a  وb یی که حرف مشابه دارند، از نظر آماری با هم تفاوت ندارند.ها نیانگیم. در هر ردیف 
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بیشترین و کمترین غلظت گلوکز به ترتیب در 

درصد  4های حاوی  یرهجشده با  یهتغذی ها برهپالسمای 

فراوردة فرعی رازیانه و جیرة شاهد مشاهده شد 

(28/2>P .)شی بر غلظت کلسترول،های آزمای یرهج 

ی در حال رشد ها برهگلیسریدها و اورة پالسمای  یتر

(. استفاده از سطوح مختلف P>28/2اثری نداشتند )

 ,.Yang et alهای در حال رشد ) یسهتلیوژنول در جیرة 

ی در حال رشد ها برهآلدئید در جیرة  ینامس( و 2010

(Chavez et al., 2011 بر غلظت گلوکز، اوره و )

پروپیونات گلیسریدهای پالسما اثری نداشت.  یرت

ساز اصلی گلوکز در  تولیدشده در شکمبه، پیش

نشخوارکنندگان است. اگرچه در آزمایش حاضر غلظت 

گیری  ها اندازه اسیدهای چرب فرار در مایع شکمبۀ بره

های  نشد، اما افزایش غلظت گلوکز در پالسمای بره

راوردة فرعی رازیانه را درصد ف 4شده با جیرة حاوی  تغذیه

توان به افزایش احتمالی پروپیونات در مایع شکمبه  می

های گرم مثبت  ها، باکتری ها ارتباط داد. اسانس آن

های اسید استیک( را در مقایسه با  )تولیدکننده

های اسید  های گرم منفی )تولیدکننده باکتری

 ,.Benchaare et alکنند ) پروپیونیک( بیشتر مهار می

(. اثر اسانس بر نوع اسیدهای چرب فرار در مایع 2008

 Busquet etشکمبه به ترکیب جیرة پایه بستگی دارد. 

al. (2006) های با کنسانترة  دادند که در جیره نشان

ها نسبت استات به پروپیونات را کاهش  زیاد، اسانس

دهند. در آزمایش حاضر نیز نسبت کنسانتره به علوفه  می

 (. 4بود )جدول  62به  42ای در حال رشد ه در جیرة بره

 
 آزمایش دوم

عمر تولید گاز و ناپدیدشدن مادة  یمهنپتانسیل تولید گاز، 

سطح  تأثیرساعت انکوباسیون تحت  466خشک پس از 

(. P>28/2؛ 6)جدول فراوردة رازیانه در جیره قرار نگرفت 

استفاده از سطوح  Kilic et al. (2011)در آزمایش 

انس آنیسون )آنیتول ترکیب فعال آن است( مختلف اس

در مقایسه با تیمار شاهد تولید گاز را کاهش داد. کاهش 

درصد  3عددی پتانسیل تولید گاز در جیرة حاوی 

توان به اثرات ضدمیکروبی  یمفراوردة فرعی رازیانه را 

های شکمبه  یکروارگانیسممترکیبات فعال رازیانه بر 

(Kamra et al., 2006و ک ) اهش عددی قابلیت هضم

جیره ارتباط داد. بیشترین ( در این 6مادة خشک )جدول 

درصد فراوردة فرعی رازیانه  4یر، در جیرة حاوی تأخزمان 

دهندة  (. افزایش زمان تأخیر، نشانP<28/2دیده شد )

خاصیت ضدمیکروبی فراوردة فرعی رازیانه، محدودشدن 

خوراک است. ها و کاهش نرخ تجزیۀ  رشد میکروارگانیسم

درصد فراوردة  3زمان تأخیر در جیرة حاوی  دلیل کاهش

درصد فراوردة  4فرعی رازیانه در مقایسه با جیرة حاوی 

 Makkarنیست. پذیر  فرعی رازیانه از نظر علمی توجیه

افزایش زمان الزم  علت افزایش زمان تأخیر را (2010)

ها  ها به اسانس بیان کرد. اسانس برای سازگاری میکروب

ها بر  با پوشاندن سطح ذرات خوراک و میکروارگانیسم

زمان تأخیر تخمیر مواد مغذی اثر منفی دارند و بنابراین 

یابد. در آزمایش حاضر اگرچه تفاوت بین  افزایش می

های آزمایشی از نظر  قابلیت هضم مادة خشک جیره

دار نبود، اما با افزایش مقدار فراوردة فرعی  آماری معنا

طور خطی کاهش  ه در جیره، قابلیت هضم آن بهرازیان

 Talebzadeh et al. (2012)آزمایش  (. در6یافت )جدول

، 482کردن اسانس آویشن شیرازی در سطوح  اضافه با

لیتر محیط کشت،  یلیممیکروگرم در  422و  682، 922

خطی افزایش و سرعت تخمیر و  طور بهزمان تأخیر 

ساعت انکوباسیون  466قابلیت هضم مادة خشک پس از 

کمترین تولید گاز پس از خطی کاهش یافت.  صورت به

درصد فراوردة  3ساعت انکوباسیون در جیرة حاوی  26

(. بیشترین P<28/2، 8فرعی رازیانه دیده شد )جدول 

فراوردة  تولید تودة میکروبی در جیرة حاوی صفر درصد

(. در صورتی که فاکتور P<28/2رازیانه دیده شد )فرعی 

تفکیک، قابلیت هضم ظاهری مادة خشک، قابلیت هضم 

سطح  تأثیرتحت  NDFحقیقی مادة آلی و قابلیت هضم 

؛ 8فراوردة فرعی رازیانه در جیره قرار نگرفت )جدول 

28/2<P افزودن اسانس آویشن شیرازی به جیرة .)

شاهد در آزمایش  ی پرواری در مقایسه با تیمارها بره

Talebzadeh et al. (2012) ساعت  26گاز پس از  تولید

 انکوباسیون را کاهش داد. 

فراوردة درصد  3حاوی  ةکاهش تولید گاز در جیر

تا حدودی به کاهش عددی  توان میرازیانه را  فرعی

در این جیره ارتباط داد  مادة آلیقابلیت هضم حقیقی 

 شده یهتجز مادة آلیفاکتور تفکیک نسبت (. 8)جدول 

 . است( لیتر یلیمتولیدی ) ( به حجم گازگرم یلیم)
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 در حال رشد  یها برهرازیانه بر پارامترهای تولید گاز جیره  فراوردة فرعیاثر سطوح مختلف  .6جدول 

 فراسنجه

 جیره

SEM
4 

P-Value
مقایسۀ  2

 شاهد 9مستقل
 درصد  9

 رازیانه

 درصد  4

 رازیانه

 درصد  3

 رازیانه

 32/2 12/2 42/42 6/262 236 266 232 (تریل یلیمپتانسیل تولید گاز )

 b 83/2 b 84/2 a 11/2 b 46/2 26/2 22/2 42/2 )ساعت( ریتأخزمان 

 43/2 81/2 46/2 84/6 49/6 88/6 84/6 )ساعت( شود یمزمانی که نیمی از گاز تولید 

 42/2 86/2 222/2 266/2 236/2 263/2 263/2 سرعت تخمیر )بر ساعت(

 23/2 22/2 24/2 41/2 43/2 26/2 21/2 ساعت  466س از قابلیت هضم مادة خشک پ
 .ها نیانگیم. اشتباه معیار کل 4

 ی.دار امعن. سطح 2

 .6و  9، 2ی ها رهیجبا  4. مقایسه جیرة 9

a  وb یی که حرف مشابه دارند از نظر آماری با هم تفاوت ندارند.ها نیانگیم. در هر ردیف 

 
های در حال رشد بر تولید گاز، فاکتور تفکیک، تودة میکروبی و  عی رازیانه در جیرة بره. اثر سطوح مختلف فراوردة فر8جدول 

 قابلیت هضم مواد مغذی

 فراسنجه

 جیره

SEM
 4 

P-Value 2  مقایسۀ 

 شاهد 9مستقل
 درصد  9

 رازیانه

 درصد  4

 رازیانه

 درصد  3

 رازیانه

 ab263 a283 a249 b269 63/9 22/2 46/2 لیتر( ساعت انکوباسیون )میلی 26تولید گاز پس از 

 42/2 81/2 46/2 62/2 63/2 11/2 62/2 لیتر( گرم بر میلی فاکتور تفکیک )میلی

 a22/32 b44/16 b44/44 b22/18 62/6 28/2 24/2 گرم( تودة میکروبی )میلی

 68/2 64/2 24/8 64/13 99/62 89/64 29/66 قابلیت هضم ظاهری مادة خشک )درصد(

 98/2 61/2 93/4 26/83 86/44 48/14 61/12 م حقیقی مادة آلی )درصد( قابلیت هض

 26/2 99/2 82/4 38/82 12/96 11/63 41/88 )درصد( NDFقابلیت هضم 
 ها. . اشتباه معیار کل میانگین4

 داری. . سطح معنا2

 .6و  9، 2های  با جیره 4. مقایسۀ جیره 9

a  وbبه دارند از نظر آماری با هم تفاوت ندارند.هایی که حرف مشا . در هر ردیف میانگین 

 

تبدیل بیشتر مواد  دهندة نشان باالفاکتور تفکیک 

تودة ، راندمان بیشتر تولید تودة میکروبیبه  شده تجزیه

، تولید کمتر متان و مصرف بیشتر خوراک میکروبی

برای  توان می فاکتور تفکیکبنابراین از  است؛

و  تودة میکروبیید ، تولمادة خشکمصرف  بینی پیش

نشخوارکنندگان استفاده کرد  ۀتولید متان در شکمب

(Makkar, 2010 در نشخوارکنندگان با افزایش .) تودة

پروتئین عبوری افزایش و تولید متان  میکروبی، مقدار

 (. در آزمایشVan Soest, 1994یابد ) کاهش می

Talebzadeh et al. (2012) از سطوح مختلف  استفاده

آویشن شیرازی در مقایسه با تیمار شاهد بر اسانس 

 قابلیت هضم مادة خشک در شرایط آزمایشگاه اثری

را کاهش داد. در  مادة آلیاما قابلیت هضم  ،نداشت

قابلیت  Santose et al. (2010)صورتی که در آزمایش 

 ها اسانسمخلوط  تأثیرتحت  NDFو  مادة آلیهضم 

در آزمایش گاوهای شیرده قرار نگرفت.  ةدر جیر

درصد  3حاوی  ةکمتر در جیر تودة میکروبیحاضر، 

به کاهش مواد مغذی  توان میرازیانه را  فراوردة فرعی

در اثر کاهش قابلیت  ها میکروبدر دسترس برای 

در این جیره ارتباط داد  مادة آلیو  مادة خشکهضم 

بین  داری معناتفاوت آماری  اینکه با وجود(. 6)جدول 

آزمایشی وجود نداشت اما  های جیره فاکتور تفکیک

فراوردة حاوی  های جیرهدر  تودة میکروبیکاهش 

فراوردة درصد  3حاوی  ةجیر ویژه بهرازیانه ) فرعی

به  توان میشاهد را  ةرازیانه( در مقایسه با جیر فرعی

رازیانه ارتباط داد که  فراوردة فرعیوجود ترکیباتی در 
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تودة تشکیل  اما در اند، شدهدر محیط کشت حل 

یا تولید اسیدهای چرب فرار شرکت  میکروبی

 (.Makkar, 2010)اند  نداشته

 

 کلی گیری یجهنت

 داری امعن  تفاوت  با توجه به نتایج این پژوهش، اگرچه

 

 یها برهاز نظر افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل 

درصد  4حاوی  ةشاهد و جیر ةبا جیر شده یهتغذ

در صورتی که  ، امامشاهده نشدرازیانه  فراوردة فرعی

و  تر ارزانرازیانه از یونجه  فراوردة فرعیقیمت 

درصد  4آن را به مقدار  توان یم ،باشد صرفه به مقرون

 در حال رشد استفاده کرد. یها بره ةدر جیر
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ABSTRACT 
This research was conducted to investigate the effects of fennel by product (FBP) on productive 

performance of growing lamb and in vitro gas production parameters, using 20 Afshari×Chal male lambs 

(BW = 49±0.24 kg) were used in a randomized complete block design. Experimental treatments consisted 

of diets including of 0, 3, 6 and 9% of FBP (dry matter basis). Dietary treatments had no effect on dry 

matter intake (DMI) (P>0.05). Daily weight gain was higher in lambs fed control and 6% FBP diets 

(P<0.05). Feed conversion ratio was higher in lambs with diet of 9% FBP compared to the others 

(P<0.05). Potential of gas production, fermentation rate, nutrient digestibility and partitioning factor were 

not affected by the experimental diets (P>0.05). The highest gas volume and microbial biomass were 

observed in the diet containing 6% of FBP and control diet after 24 h of incubation, respectively 

(P<0.05). According to the results of this experiment, addition of 6% of FBP to the diet improved feed 

conversion ratio and daily body weight gain of growing lambs although had no difference with control 

treatment. 

 

Keywords: fennel by product, gas production parameters, growing lambs, performance. 
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