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 1و  .2استادیار و کارشناسی ارشد ،دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه ایالم
 .3استادیار ،دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان
(تاریخ دریافت - 1332/5/22 :تاریخ تصویب)1332/2/22 :

چکیده
دو آزمایش برای بررسی اثر فراوردۀ فرعی رازیانه در جیرۀ برههای در حال رشد ،بر مصرف
خوراک ،افزایش وزن روزانه ،ضریب تبدیل خوراک ،غلظت متابولیتهای پالسما ،فراسنجههای
تولید گاز و قابلیت هضم مواد مغذی اجرا شد .در آزمایش اول از  22رأس برۀ نر افشاری × شال
در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی استفاده شد .جیرههای آزمایشی شامل شاهد و سطوح ،3
 6و  3درصد (بر اساس مادۀ خشک) از فراوردۀ فرعی رازیانه بودند .جیرههای آزمایشی بر
مصرف مادۀ خشک و غلظت تریگلیسریدها ،کلسترول کل و اورۀ پالسما اثری نداشتند
( .)P<2/25افزایش وزن روزانۀ برههای تغذیهشده با جیرۀ شاهد و جیرۀ حاوی  6درصد فراوردۀ
فرعی رازیانه از دیگر برهها بیشتر بود ( .)P>2/25ضریب تبدیل خوراک در برههای تغذیهشده با
جیرۀ حاوی  3درصد فراوردۀ فرعی رازیانه از سایر برهها بیشتر بود ( .)P>2/25پتانسیل تولید
گاز ،نیمهعمر تولید گاز ،نرخ تخمیر ،قابلیت هضم ظاهری مادۀ خشک در شرایط آزمایشگاه،
فاکتور تفکیک ،قابلیت هضم حقیقی مادۀ آلی در شرایط آزمایشگاه ،قابلیت هضم الیاف
غیرقابلحل در شویندۀ خنثی و مادۀ خشک ناپدیدشده پس از  122ساعت انکوباسیون تحت تأثیر
جیرههای آزمایشی قرار نگرفت ( .)P<2/25بیشترین حجم گاز تولیدی پس از  22ساعت
انکوباسیون و تودۀ میکروبی بهترتیب در جیرۀ حاوی  6درصد فراوردۀ فرعی رازیانه و جیرۀ شاهد
مشاهده شد ( .)P>2/25با توجه به نتایج این آزمایش ،افزودن  6درصد فراوردۀ فرعی رازیانه به
جیره باعث بهبود ضریب تبدیل و افزایش وزن روزانۀ برههای در حال رشد شد؛ اگرچه با تیمار
شاهد تفاوتی نداشت.
واژههای کلیدی :برههای در حال رشد ،عملکرد ،فراسنجههای تولیدگاز ،فراوردۀ فرعی رازیانه.
مقدمه
در شکمبه و نگاری حیوانات نشخوارکننده ،جمعیت
میکروبی متنوعی شامل باکتریها ،پروتوزوآهای
مژکدار و قارچهای بیهوازی زندگی میکنند که در
تخمیر مواد خوراکی نقش دارند .فراوردههای اصلی
* تلفن23469644122 :

تخمیر شامل اسیدهای چرب فرار و پروتئین میکروبی
هستند که بهترتیب حدود  62درصد انرژی و  42تا
 68درصد پروتئین موردنیاز حیوان را تأمین میکنند
( .)Hart et al., 2008اما تولید متان ،دیاکسیدکربن و
آمونیاک طی تخمیر در شکمبه باعث اتالف انرژی و
E- mail: ffatahnia@yahoo.com
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پروتئین ،افزایش گازهای گلخانهای و آلودگی محیط
زیست میشود ( Benchaare et al., 2008; Bunthoeun,
 ،)2007بنابراین متخصصان تغذیه با دستکاری فرایندهای
تخمیری شکمبه به دنبال روشهایی برای کاهش اتالف
انرژی (متان) و پروتئین (آمونیاک) ،افزایش سنتز
پروتئین میکروبی و افزایش هضم الیاف بودهاند .برای این
منظور از افزودنیهای بسیاری همانند اسیدهای آلی،
مخمرها ،آنزیمها ،بافرها و آنتیبیوتیکها استفاده شده
است ( .)Bunthoeun, 2007; Martin, 1998با اینکه
سودمندی آنتیبیوتیکهای یونوفری (همانند موننسین)
و غیریونوفری در تغذیۀ نشخوارکنندگان بهطور گسترده
مشخص شده است ،اما به دلیل احتمال انتقال باقیماندة
آنتیبیوتیکها به شیر و گوشت و ایجاد مقاومت
آنتیبیوتیکی در انسان ،استفاده از آنها در جیرة دامها با
مشکل مواجه شده است .در نتیجه تالشهای زیادی برای
شناسایی ترکیبات جایگزین آنتیبیوتیکها برای استفاده
در جیرة دامها انجام گرفته است .گیاهان تعداد زیادی از
ترکیبات ثانویه را برای محافظت از خود در مقابل
میکروبها و حشرات تولید میکنند .بعضی از این
ترکیبات سمی هستند ،اما از بعضی از آنها مانند
اسانسها ،ساپونینها و تاننها میتوان برای دستکاری
هضم و تخمیر در دستگاه گوارش نشخوارکنندگان
استفاده کرد .این ترکیبات میتوانند تخمیر شکمبه را در
راستای بهبود استفاده از مواد غذایی تغییر دهند
( .)Calsamiglia et al., 2007; Patra, 2011اسانسها
دارای فعالیت ضدمیکروبی علیه دامنۀ گستردهای از
میکروارگانیسمها شامل باکتریها ،پروتوزوئرها و قارچها
هستند .این ترکیبات معموالً خواص ضدمیکروبی خود را
با اثر بر غشای میکروبها (بهخصوص باکتریهای گرم
مثبت) اعمال میکنند (.)Benchaare et al., 2008
تحقیقات زیادی برای بررسی اثر اسانسهای گیاهی
جهت بهبود فرایندهای تخمیری شکمبه ،مانند افزایش
تولید و تغییر الگوی اسیدهای چرب فرار ،کاهش تولید
متان ،بهبود متابولیسم پروتئین و افزایش بازده
استفاده از خوراک انجام گرفته است و با توجه به دُز
استفادهشده ،نوع مادة مؤثره ،ترکیب خوراک و
فیزیولوژی حیوان نتایج متفاوتی به دست آمده است
( & Benchaare et al., 2008; Benchaare

 .)2010 .Greathead, 2011; Rachel,رازیانه با نام
علمی  Foeniculum vulgareاز گیاهان خانوادة
چتریان و مهمترین ترکیبات فعال آن آنیتول و فنچون
است ( .)Renjie & Shishidi, 2010دانه مهمترین
بخش گیاه رازیانه برای استفاده دارویی در انسان است
و بعد از جداکردن آن فراوردة فرعی رازیانه باقی
میماند .این فراورده شامل برگ ،ساقه و مقدار کمی
دانه است .بر اساس یافتههای موجود ،پژوهشی در
زمینۀ استفاده از فراوردة فرعی رازیانه در تغذیۀ
نشخوارکنندگان صورت نگرفته است .بنابراین هدف از
این پژوهش بررسی اثر سطوح مختلف فراوردة فرعی
رازیانه در جیره بر عملکرد و متابولیتهای پالسمای
برههای در حال رشد ،فراسنجههای تولید گاز و قابلیت
هضم مواد مغذی در شرایط آزمایشگاه بود.
مواد و روشها
آزمایش اول

آزمایش اول بهمنظور بررسی اثر سطوح مختلف
فراوردة فرعی رازیانه بر مصرف مادة خشک ،افزایش
وزن روزانه ،ضریب تبدیل خوراک و غلظت
متابولیتهای پالسما در تابستان  4934و با استفاده از
 22رأس برة نر در حال رشد افشاری×شال (با میانگین
وزن  63±2/26کیلوگرم) در قالب طرح بلوکهای
کامل تصادفی انجام شد .برهها قبل از شروع آزمایش،
پشمچینی و بر اساس وزن بدن به پنج گروه (بلوک)
تقسیم شدند .سپس بهطور تصادفی به جیرههای
آزمایشی اختصاص داده شدند و برای آنها داروی
ضدانگل و واکسن انتروتوکسمی تجویز شد .در طول
دورة آزمایش برهها در جایگاههای انفرادی ( 2×4متر)
دارای آخور و آبخوری جداگانه نگهداری و روزانه در دو
نوبت ( 6صبح و  4عصر) با جیرههای آزمایشی تغذیه
شدند .جیرههای آزمایشی شامل شاهد و سطوح 4 ،9
و  3درصد (بر اساس مادة خشک) از فراوردة فرعی
رازیانه بودند (جدول  )4و بر اساس جدول احتیاجات
مواد مغذی نشخوارکنندگان کوچک ()NRC, 2007
تنظیم شدند .علوفۀ خشک یونجه قبل از مصرف با
خرمنکوب به قطعات  2-8سانتیمتری خرد شد.
سپس برای تهیه یک جیرة کامل مخلوط (،)TMR
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تمام مواد خوراکی هر جیره با هم مخلوط شدند .طول
دورة آزمایش  46روز بود که  1روز برای عادتپذیری
برهها به جایگاه و جیرههای آزمایشی و  81روز برای
جمعآوری دادهها در نظر گرفته شد .فراوردة فرعی
رازیانه (شامل برگ ،ساقه و مقدار کمی دانه) از یک
کارگاه گیاهان دارویی در شهر همدان تهیه شد .برای
محاسبۀ مصرف مادة خشک ،روزانه برای هر بره،
جداگانه وزن خوراک ریختهشده در آخور و باقیماندة
آن در صبح روز بعد ثبت شد .هفتهای  2بار از خوراک
و باقیماندة آنها نمونههایی جمعآوری و به مدت 12
ساعت در آون با دمای  42درجۀ سانتیگراد خشک
شد .برای محاسبۀ افزایش وزن روزانه ،وزن هرکدام از
برهها در روزهای  6و  46آزمایش ،قبل از خوراک نوبت
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صبح ثبت شد .ضریب تبدیل خوراک با توجه به
دادههای مربوط به مصرف روزانۀ مادة خشک و افزایش
وزن روزانه محاسبه شد .در روز  88آزمایش و قبل از
خوراک نوبت صبح با استفاده از لولههای حاوی هپارین
از سیاهرگ وداج برهها نمونۀ خون جمعآوری شد.
نمونهها پس از انتقال به آزمایشگاه برای جداکردن
پالسما در دمای  6درجۀ سانتیگراد به مدت 48
دقیقه و با سرعت  9822دور در دقیقه سانتریفیوژ
شدند .غلظت گلوکز ،اوره ،تریگلیسریدها و کلسترول
کل پالسما با روش آنزیمی-رنگ سنجی و با استفاده از
دستگاه اسپکتروفوتومتر و کیتهای تجاری (به ترتیب
با کیتهای شمارة  32249 ،32224 ،32229و
 32248شرکت پارسآزمون) اندازهگیری شد.

جدول  .4مواد خوراکی تشکیلدهنده و ترکیب شیمیایی جیرههای آزمایشی (بر اساس درصد مادة خشک)
جیره
اجزا

 9درصد رازیانه

شاهد

 4درصد رازیانه

 3درصد رازیانه

مادة خوراکی
علوفۀ خشک یونجه

21

26

26

22

دانۀ جو

42

42

81

84

42

42

42

42

کنجالۀ سویا
مکمل مواد معدنی و ویتامین

4

فراوردة فرعی رازیانه

4

4

4

4

2

9

4

3

ترکیب شیمیایی
انرژی قابل متابولیسم (مگاکالری بر کیلوگرم)

4/26

4/22

4/22

4/24

مادة آلی (درصد)

38/12

38/22

38/46

38/42

خاکستر (درصد)

6/92

6/69

6/32

6/62

پروتئین خام (درصد)

41/82

41/66

44/12

44/12

چربی خام (درصد)

8/92

8/12

8/19

8/12

الیاف غیرقابل حل در شویندة خنثی (درصد)

62/22

96/42

93/22

96/22

کربوهیدراتهای غیرالیافی(2درصد)

92/12

99/64

99/19

98/46

 .4هر کیلوگرم مکمل دارای  434گرم کلسیم 34 ،گرم فسفر 24 ،گرم سدیم 43 ،گرم منیزیم 9 ،گرم آهن 9 ،گرم روی 2 ،گرم منگنز 922 ،میلیگرم مس،
 422میلیگرم کبالت 422 ،میلیگرم ید 4 ،میلیگرم سلنیوم 822222 ،واحد بینالمللی ویتامین  422222 ،Aواحد بینالمللی ویتامین  Dو  422میلیگرم
ویتامین  Eبود.
Non-fiber carbohydrate (NFC) = 100 – (CP + NDF + EE + ash) .2

نمونههای خشک خوراک و فراوردة فرعی رازیانه
با آسیاب دارای الک  2میلیمتری ،آسیاب و سپس
مادة آلی ،خاکستر ،چربی خام و پروتئین خام و NDF
آنها اندازهگیری شد ( AOAC, 1991; Van Soest et

 .)al., 1991انرژی قابل متابولیسم فراوردة فرعی رازیانه
با استفاده از آزمون تولید گاز برآورد شد ( Menke et
 .)al., 1979اسانس فراوردة فرعی رازیانه با روش
تقطیر در آب و دستگاه کلونجر تهیه شد ( Yamini et
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 .)al., 2008سپس مقدار ترکیبات فعال آن با دستگاه
 GC-MSتعیین شد ( .)Adams, 2007دادههای مربوط
به مصرف مادة خشک ،افزایش وزن روزانه ،ضریب
تبدیل خوراک و متابولیتهای پالسما در قالب طرح
بلوکهای کامل تصادفی و بر اساس رویۀ GLM
نرمافزار آماری  )2001( SASتجزیۀ واریانس شدند.
میانگینها در سطح آماری  8درصد با هم مقایسه
شدند.
آزمایش دوم

آزمایش دوم بهمنظور بررسی اثر سطوح مختلف
فراوردة فرعی رازیانه (جیرههای آزمایش اول) بر
فراسنجههای تولید گاز ،قابلیت هضم ظاهری مادة
خشک ،قابلیت هضم حقیقی مادة آلی و قابلیت هضم
الیاف غیرقابلحل در شویندة خنثی در آزمایشگاه و
تولید تودة میکروبی انجام گرفت .قبل از خوراک نوبت
صبح ،مایع شکمبه از تمام بخشهای شکمبۀ  6رأس
قوچ بالغ مهربان دارای فیستوالی شکمبه ،جمعآوری و
با چهارالیه پارچه صاف شد .مایع صافشده درون
فالسکی ریخته شد که از قبل دمای آن با آب گرم به
 93درجۀ سانتیگراد رسانده شده بود .پس از انتقال به
آزمایشگاه در حمام آب گرم قرار گرفت و برای حفظ
شرایط بیهوازی و تا زمان استفاده برای انکوباسیون،
مرتب به درون آن دیاکسیدکربن دمیده شد .جیرة
این حیوانات شامل 92درصد علوفۀ خشک یونجه و 12
درصد کنسانترة تجاری (بر اساس مادة خشک حاوی
 92درصد دانۀ جو آسیابشده 28 ،درصد دانۀ ذرت
آسیابشده 41 ،درصد سبوس گندم 22 ،درصد
کنجالۀ سویا 8 ،درصد مکمل مواد معدنی و ویتامین،
 4درصد نمک و  2درصد کربنات کلسیم) بود .از
تکنیک تولید گاز برای تعیین تأثیرات جیره بر پویایی
تخمیر استفاده شد (.)Menke & Steingass, 1988
 822میلیگرم از جیرههای خشکشده در آون و
آسیابشده با آسیاب دارای الک  4میلیمتری ،درون
سرنگهای شیشهای  422میلیلیتری حاوی62
میلیلیتر مایع شکمبۀ بافریشده ریخته شد
( .)Makkar, 2010برای هر جیره  9سرنگ (تکرار) در
نظر گرفته شد .همچنین  9سرنگ حاوی مایع شکمبۀ

بافریشده بدون جیره نیز برای تصحیح مقدار گاز
تولیدشده در اثر مواد مغذی حلشده در مایع شکمبه
در نظر گرفته شد .تمام سرنگها درون انکوباتور
شیکردار با دمای  93درجۀ سانتیگراد قرار گرفتند.
بعد از  26ساعت انکوباسیون ،حجم گاز تولیدشده
درون هرکدام از سرنگها ثبت شد .جهت اندازهگیری
قابلیت هضم ظاهری مادة خشک ،باقیماندة مواد جامد
درون سرنگها به کیسههایی نایلونی که از قبل
وزنکشی شده بودند ،منتقل و در دمای 42درجۀ
سانتیگراد به مدت  66ساعت خشک شدند .سپس
وزن آنها ثبت شد .برای تعیین قابلیت هضم حقیقی
مادة آلی با فرض بر اینکه تودة میکروبی متصل به مواد
جامد بهوسیلۀ محلول شوینده کامالً حذف میشود
( ،)Van Soest, 1994کیسهها به مدت  4ساعت در
محلول شویندة خنثی جوشانده شدند .تولید تودة
میکروبی با توجه به اختالف وزن کیسهها قبل و پس
از جوشاندن در محلول شویندة خنثی محاسبه شد.
سپس کیسهها کامالً با آب شسته شدند و در آون با
دمای  42درجۀ سانتیگراد به مدت  66ساعت خشک
و توزین شدند .برای محاسبۀ قابلیت هضم حقیقی
مادة آلی ،باقیماندة نمونهها از کیسهها خارج و
خاکستر آنها در 422درجۀ سانتیگراد تعیین شد
( .)Makkar, 2010برای اندازهگیری پارامترهای تولید
گاز 9 ،سرنگ حاوی  1/8میلیلیتر مایع شکمبۀ
صافشده و  22/8میلیلیتر بافر فسفات -بیکربنات
برای هر جیره در نظر گرفته شد 222 .میلیگرم از
جیرههای آزمایشی خشک و آسیابشده به آنها
افزوده شد و در دمای  93درجۀ سانتیگراد
انکوباسیون شدند .حجم گاز تولیدشده در سرنگها در
،94 ،92 ،23 ،24 ،29 ،43/8 ،44 ،49 ،42 ،1 ،6 ،4
 422 ،34 ،62 ،43/8 ،44 ،88 ،82 ،68 ،62و 466
ساعت پس از انکوباسیون ثبت شد .در پایان دورة
انکوباسیون برای محاسبۀ تجزیهپذیری مادة خشک،
محتوای سرنگها به کیسههای نایلونی منتقل شد و
در آون با دمای  42درجۀ سانتیگراد به مدت 66
ساعت خشک و توزین شدند .ترکیب شیمیایی
باقیماندة نمونهها مشابه با آزمایش اول تعیین شد.
دادههای تولید گاز با استفاده از معادلههای France et al.
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( )2000برازش شدند .فاکتور تفکیک بهصورت مقدار
واقعی مادة آلی ناپدیدشده (میلیگرم) به حجم گاز
تولیدشده (میلیلیتر) در  26ساعت انکوباسیون
محاسبه شد ( .(Blummel et al., 1997تجزیۀ واریانس
دادههای تولید گاز ،فاکتور تفکیک ،تولید تودة
میکروبی و قابلیت هضم مواد مغذی در قالب طرح
کامالً تصادفی و رویۀ  GLMنرمافزار آماری SAS
( )2001انجام گرفت .میانگینها در سطح آماری 8
درصد مقایسه شدند.
نتایج و بحث
آزمایش اول

مادة خشک ،مادة آلی ،خاکستر ،پروتئین خام ،چربی
خام ،کلسیم ،فسفر ،NDF ،لیگنین و کربوهیدراتهای
غیرالیافی فراوردة فرعی رازیانه به ترتیب ،63/4 ،32
 42/8 ،82 ،2/98 ،6/9 ،9/3 ،49 ،42/3و 22/28
درصد و انرژی قابل متابولیسم آن  1/84مگاژول در
کیلوگرم بود .ترکیبات فعال اصلی اسانس فراوردة
فرعی رازیانه شامل آنیتول ،لیمونن و فنچون بود که به
ترتیب  42/46 ،12/26و  6/49درصد از کل ترکیبات
فعال آن را تشکیل داد .در آزمایش Moura et al.
( ،)2005آنیتول و فنچون ،در آزمایش Abramson et al.
( ،)2007آنیتول ،فنچون و متیل چاویکول و در
آزمایش  ،)2010( Renjie & Shi Shidiلیمونن و
استراگول مهمترین ترکیبات اسانس رازیانه را تشکیل
دادند .تفاوت در ترکیب اسانس رازیانه در آزمایشهای
مختلف را میتوان به تفاوت در دما ،رطوبت ،نور،
موقعیت جغرافیایی و خاک محل رشد و بخش
استفادهشدة گیاه برای استخراج اسانس مرتبط دانست.
اثر جیرههای آزمایشی بر مصرف مادة خشک ،میانگین
افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل خوراک برههای در
حال رشد در جدول  2آمده است.
مصرف مادة خشک برههای در حال رشد تحت
تأثیر جیرههای آزمایشی قرار نگرفت (.)P<2/28
اگرچه با توجه به اطالعات موجود تاکنون پژوهشی در
ارتباط با اثر اسانس یا فراوردة فرعی رازیانه بر عملکرد
حیوانات نشخوارکننده انجام نگرفته است ،اما مشابه با
نتایج آزمایش حاضر ،استفاده از اسانس یا پودر سایر
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گیاهان دارویی در بیشتر آزمایشهای دیگر نیز بر
مصرف مادة خشک برههای در حال رشد اثری نداشته
است ( ;Bampidis et al., 2005; Chavez et al., 2008
 .)Chavez et al., 2011مصرف مادة خشک مهمترین
عامل مؤثر بر رشد برههای در حال رشد است .از
عوامل مؤثر بر مصرف مادة خشک میتوان به
خوشخوراکی و قابلیت هضم خوراک ،نرخ خروج مواد
از شکمبه ،محتوای پروتئین و الیاف جیره ،مقدار آب
خوراک ،سطح مواد معدنی جیره Hp ،مایع شکمبه،
وزن و سن بره ،فضا و دسترسی به خوراک و دمای
محیط اشاره کرد ( .)NRC, 2007انتظار میرود که
ترکیبات فعال گیاهی با مهار میکروارگانیسمهای
شکمبه ،هضم مواد مغذی (بهخصوص الیاف) و در
نتیجه سرعت عبور مواد از شکمبه و مصرف خوراک را
کاهش دهند ،اما نتایج آزمایش حاضر و آزمایشهای
دیگر نشاندهندة این است که افزودن اسانس یا پودر
گیاهان دارویی در سطوح گزارششده ،بر مصرف مادة
خشک اثر منفی نداشته است ( .)Patra, 2011میانگین
افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل خوراک در برههای
تغذیهشده با جیرههای حاوی سطوح صفر و  4درصد
فراوردة فرعی رازیانه از سایر برهها بیشتر بود
( .)P>2/28استفاده از فراوردههای فرعی سیر در
آزمایش  ،)2005( Bampidis et al.سینامآلدئید در
آزمایش  )2011( Chavez et al.و کارواکرول و
سینامآلدئید در آزمایش  )2008( Chavez et al.بر
افزایش وزن روزانۀ برههای در حال رشد اثری نداشت.
در حالی که در آزمایش )2004( Molero et al.
استفاده از یک مخلوط تجاری اسانس در جیره باعث
بهبود افزایش وزن روزانه تلیسههای در حال رشد شد.
سرعت رشد و بازده تبدیل خوراک به وزن زنده ،عامل
بسیار مهمی در تعیین سودمندی پرورش بره است .از
عوامل مؤثر بر سرعت رشد و ضریب تبدیل در بره
میتوان سن ،جنس ،نژاد ،ژنتیک ،مصرف مادة خشک،
ترکیب خوراک ،سن ازشیرگیری ،دمای محیط،
فعالیت ،غلظت انرژی و پروتئین جیره و افزودنیهای
خوراکی را نام برد ( .)NRC, 2007کاهش افزایش وزن
روزانه و افزایش ضریب تبدیل در برههای تغذیهشده با
جیرة حاوی  3درصد فراوردة فرعی رازیانه ،میتواند به
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باکتریهای گرم مثبت بهعلت نبود الیۀ پلیساکاریدی،
در مقایسه با باکتریهای گرم منفی حساسیت
بیشتری به اثرات ضدمیکروبی ترکیبات ثانویۀ گیاهی
(مانند اسانسها) دارند .از آنجا که باکتریهای گرم
مثبت ،مواد مغذی جیره را به ترکیبات کمبازده مانند
استات و متان تبدیل میکنند ،ترکیبات ثانویۀ گیاهی
با کاهش تولید این ترکیبات ،تخمیر شکمبه و عملکرد
حیوان را بهبود میبخشند .اسانسها در دُزهای
متوسط بهطور انتخابی قادر به بهبود الگوی تولید
اسیدهای چرب فرار در جهت افزایش تولید پروپیونات
هستند ،اما در دُزهای باالتر اثر ممانعتی خود بر
جمعیت زیادی از میکروارگانیسمها را اعمال میکنند
( .)Calsamiglia et al., 2007اثر جیرههای آزمایشی
بر غلظت متابولیتهای پالسمای برههای در حال رشد
در جدول  9آمده است.

افزایش غلظت ترکیبات ثانویۀ گیاهی ،کاهش رشد
میکروارگانیسمها و کاهش فرایند تخمیر در شکمبه
ارتباط داشته باشد .اگرچه در آزمایش حاضر غلظت
اسیدهای چرب فرار مایع شکمبه و تولید متان
اندازهگیری نشد ،اما بهبود میانگین افزایش وزن روزانه
و ضریب تبدیل برههای تغذیهشده با جیرة حاوی 4
درصد فراوردة فرعی رازیانه میتواند نشاندهندة سطح
مناسب استفاده از این فراورده و بهبود احتمالی
فرایندهای تخمیری شکمبۀ آنها باشد .سینامآلدئید
در آزمایش  )2005( Cardozo et al.باعث افزایش
تولید کل اسیدهای چرب فرار ،کاهش نسبت استات به
پروپیونات و کاهش غلظت آمونیاک در مایع شکمبه
شد .همچنین اسانس گیاهان دارویی در آزمایش
 )2003( Mcintosh et al.تعداد باکتریهای
تولیدکنندة متان و تولید متان را کاهش داد.

جدول  .2مصرف مادة خشک ،میانگین افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک برههای تغذیهشده با سطوح مختلف فراوردة فرعی رازیانه
جیره
فراسنجه
مصرف مادة خشک (کیلوگرم در روز)

شاهد
4/64

میانگین افزایش وزن (کیلوگرم در روز)

a

2/94

ضریب تبدیل

a

8/92

 9درصد

 4درصد

 3درصد

رازیانه

رازیانه

رازیانه

4/14

4/34

2/21

b

2/26

ab

4/44

a

2/94

a

8/36

b

2/28

b

1/42

SEM

4

2/46
2/24
2/84

P-Value

2

مقایسۀ مستقل

2/92

9

2/61
2/26

2/22
>2/24

2/26

 .4اشتباه معیار کل میانگینها.
 .2سطح معناداری.
 .9مقایسۀ جیرة  4با جیرههای  9 ،2و .6
 aو  .bدر هر ردیف میانگینهایی که حرف مشابه دارند از نظر آماری با هم تفاوت ندارند.

جدول  .9متابولیتهای پالسمای برههای در حال رشد تغذیهشده با سطوح مختلف فراوردة فرعی رازیانه
جیره
فرا سنجه

شاهد

 9درصد

 4درصد

 3درصد

رازیانه

رازیانه

رازیانه

a

گلوکز (میلیگرم در دسیلیتر)

14/22b

12/22ab

کلسترول (میلیگرم در دسیلیتر)

12/22

12/22

16/22

تریگلیسریدها (میلیگرم در دسیلیتر)

44/62

46/62

44/62

46/42

اوره (میلیگرم در دسیلیتر)

64/62

62/62

68/22

61/32

64/22

 .4اشتباه معیار کل میانگینها.
 .2سطح معناداری.
 .9مقایسۀ جیرة  4با جیرههای  9 ،2و .6
 aو  .bدر هر ردیف میانگینهایی که حرف مشابه دارند ،از نظر آماری با هم تفاوت ندارند.

ab

SEM

4

P-Value

2

مقایسۀ مستقل

11/22

9/41

2/29

2/44

41/22

8/93

2/64

2/32

9/92

2/68

2/34

2/82

2/29

2/68

9
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بیشترین و کمترین غلظت گلوکز به ترتیب در
پالسمای برههای تغذیهشده با جیرههای حاوی  4درصد
فراوردة فرعی رازیانه و جیرة شاهد مشاهده شد
( .)P>2/28جیرههای آزمایشی بر غلظت کلسترول،
تریگلیسریدها و اورة پالسمای برههای در حال رشد
اثری نداشتند ( .)P<2/28استفاده از سطوح مختلف
یوژنول در جیرة تلیسههای در حال رشد ( Yang et al.,
 )2010و سینامآلدئید در جیرة برههای در حال رشد
( )Chavez et al., 2011بر غلظت گلوکز ،اوره و
تریگلیسریدهای پالسما اثری نداشت .پروپیونات
تولیدشده در شکمبه ،پیشساز اصلی گلوکز در
نشخوارکنندگان است .اگرچه در آزمایش حاضر غلظت
اسیدهای چرب فرار در مایع شکمبۀ برهها اندازهگیری
نشد ،اما افزایش غلظت گلوکز در پالسمای برههای
تغذیهشده با جیرة حاوی  4درصد فراوردة فرعی رازیانه را
میتوان به افزایش احتمالی پروپیونات در مایع شکمبه
آنها ارتباط داد .اسانسها ،باکتریهای گرم مثبت
(تولیدکنندههای اسید استیک) را در مقایسه با
باکتریهای گرم منفی (تولیدکنندههای اسید
پروپیونیک) بیشتر مهار میکنند ( Benchaare et al.,
 .)2008اثر اسانس بر نوع اسیدهای چرب فرار در مایع
شکمبه به ترکیب جیرة پایه بستگی داردBusquet et .
 )2006( al.نشان دادند که در جیرههای با کنسانترة
زیاد ،اسانسها نسبت استات به پروپیونات را کاهش
میدهند .در آزمایش حاضر نیز نسبت کنسانتره به علوفه
در جیرة برههای در حال رشد  42به  62بود (جدول .)4
آزمایش دوم

پتانسیل تولید گاز ،نیمهعمر تولید گاز و ناپدیدشدن مادة
خشک پس از  466ساعت انکوباسیون تحت تأثیر سطح
فراوردة رازیانه در جیره قرار نگرفت (جدول 6؛ .)P<2/28
در آزمایش  )2011( Kilic et al.استفاده از سطوح
مختلف اسانس آنیسون (آنیتول ترکیب فعال آن است)
در مقایسه با تیمار شاهد تولید گاز را کاهش داد .کاهش
عددی پتانسیل تولید گاز در جیرة حاوی  3درصد
فراوردة فرعی رازیانه را میتوان به اثرات ضدمیکروبی
ترکیبات فعال رازیانه بر میکروارگانیسمهای شکمبه
( )Kamra et al., 2006و کاهش عددی قابلیت هضم
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مادة خشک (جدول  )6در این جیره ارتباط داد .بیشترین
زمان تأخیر ،در جیرة حاوی  4درصد فراوردة فرعی رازیانه
دیده شد ( .)P>2/28افزایش زمان تأخیر ،نشاندهندة
خاصیت ضدمیکروبی فراوردة فرعی رازیانه ،محدودشدن
رشد میکروارگانیسمها و کاهش نرخ تجزیۀ خوراک است.
دلیل کاهش زمان تأخیر در جیرة حاوی  3درصد فراوردة
فرعی رازیانه در مقایسه با جیرة حاوی  4درصد فراوردة
فرعی رازیانه از نظر علمی توجیهپذیر نیستMakkar .
( )2010علت افزایش زمان تأخیر را افزایش زمان الزم
برای سازگاری میکروبها به اسانس بیان کرد .اسانسها
با پوشاندن سطح ذرات خوراک و میکروارگانیسمها بر
تخمیر مواد مغذی اثر منفی دارند و بنابراین زمان تأخیر
افزایش مییابد .در آزمایش حاضر اگرچه تفاوت بین
قابلیت هضم مادة خشک جیرههای آزمایشی از نظر
آماری معنادار نبود ،اما با افزایش مقدار فراوردة فرعی
رازیانه در جیره ،قابلیت هضم آن بهطور خطی کاهش
یافت (جدول .)6در آزمایش )2012( Talebzadeh et al.
با اضافهکردن اسانس آویشن شیرازی در سطوح ،482
 682 ،922و  422میکروگرم در میلیلیتر محیط کشت،
زمان تأخیر بهطور خطی افزایش و سرعت تخمیر و
قابلیت هضم مادة خشک پس از  466ساعت انکوباسیون
بهصورت خطی کاهش یافت .کمترین تولید گاز پس از
 26ساعت انکوباسیون در جیرة حاوی  3درصد فراوردة
فرعی رازیانه دیده شد (جدول  .)P>2/28 ،8بیشترین
تولید تودة میکروبی در جیرة حاوی صفر درصد فراوردة
فرعی رازیانه دیده شد ( .)P>2/28در صورتی که فاکتور
تفکیک ،قابلیت هضم ظاهری مادة خشک ،قابلیت هضم
حقیقی مادة آلی و قابلیت هضم  NDFتحت تأثیر سطح
فراوردة فرعی رازیانه در جیره قرار نگرفت (جدول 8؛
 .)P<2/28افزودن اسانس آویشن شیرازی به جیرة
برههای پرواری در مقایسه با تیمار شاهد در آزمایش
 )2012( Talebzadeh et al.تولید گاز پس از  26ساعت
انکوباسیون را کاهش داد.
کاهش تولید گاز در جیرة حاوی  3درصد فراوردة
فرعی رازیانه را میتوان تا حدودی به کاهش عددی
قابلیت هضم حقیقی مادة آلی در این جیره ارتباط داد
(جدول  .)8فاکتور تفکیک نسبت مادة آلی تجزیهشده
(میلیگرم) به حجم گاز تولیدی (میلیلیتر) است.

علوم دامی ایران ،دورة  ،64شمارة  ،2تابستان 4936

226

جدول  .6اثر سطوح مختلف فراوردة فرعی رازیانه بر پارامترهای تولید گاز جیره برههای در حال رشد
جیره
فراسنجه
پتانسیل تولید گاز (میلیلیتر)
زمان تأخیر (ساعت)
زمانی که نیمی از گاز تولید میشود (ساعت)
سرعت تخمیر (بر ساعت)
قابلیت هضم مادة خشک پس از  466ساعت

شاهد

 9درصد
رازیانه

 4درصد
رازیانه

 3درصد
رازیانه

232
2/83 b
6/84
2/263
2/21

266
2/84 b
6/88
2/263
2/26

236
2/11 a
6/49
2/236
2/43

262/6
2/46 b
6/84
2/266
2/41

4

P-Value SEM

42/42
2/26
2/46
2/222
2/24

2/12
2/22
2/81
2/86
2/22

2

مقایسۀ
9
مستقل
2/32
2/42
2/43
2/42
2/23

 .4اشتباه معیار کل میانگینها.
 .2سطح معناداری.
 .9مقایسه جیرة  4با جیرههای  9 ،2و .6
 aو  .bدر هر ردیف میانگینهایی که حرف مشابه دارند از نظر آماری با هم تفاوت ندارند.

جدول  .8اثر سطوح مختلف فراوردة فرعی رازیانه در جیرة برههای در حال رشد بر تولید گاز ،فاکتور تفکیک ،تودة میکروبی و
قابلیت هضم مواد مغذی
جیره
فراسنجه
تولید گاز پس از  26ساعت انکوباسیون (میلیلیتر)
فاکتور تفکیک (میلیگرم بر میلیلیتر)
تودة میکروبی (میلیگرم)
قابلیت هضم ظاهری مادة خشک (درصد)
قابلیت هضم حقیقی مادة آلی (درصد)
قابلیت هضم ( NDFدرصد)

4

شاهد

 9درصد  4درصد  3درصد
رازیانه رازیانه رازیانه

SEM

263ab
2/62
32/22a
66/29
12/61
88/41

269b
249a
283a
2/62
2/63
2/11
b
b
18/22 44/44 16/44b
13/64 62/99 64/89
83/26 44/86 14/48
82/38 96/12 63/11

9/63
2/46
6/62
8/24
4/93
4/82

P-Value

2/22
2/81
2/28
2/64
2/61
2/99

2

مقایسۀ
9
مستقل
2/46
2/42
2/24
2/68
2/98
2/26

 .4اشتباه معیار کل میانگینها.
 .2سطح معناداری.
 .9مقایسۀ جیره  4با جیرههای  9 ،2و .6
 aو  .bدر هر ردیف میانگینهایی که حرف مشابه دارند از نظر آماری با هم تفاوت ندارند.

فاکتور تفکیک باال نشاندهندة تبدیل بیشتر مواد
تجزیهشده به تودة میکروبی ،راندمان بیشتر تولید تودة
میکروبی ،تولید کمتر متان و مصرف بیشتر خوراک
است؛ بنابراین از فاکتور تفکیک میتوان برای
پیشبینی مصرف مادة خشک ،تولید تودة میکروبی و
تولید متان در شکمبۀ نشخوارکنندگان استفاده کرد
( .)Makkar, 2010در نشخوارکنندگان با افزایش تودة
میکروبی ،مقدار پروتئین عبوری افزایش و تولید متان
کاهش مییابد ( .)Van Soest, 1994در آزمایش
 )2012( Talebzadeh et al.استفاده از سطوح مختلف
اسانس آویشن شیرازی در مقایسه با تیمار شاهد بر
قابلیت هضم مادة خشک در شرایط آزمایشگاه اثری
نداشت ،اما قابلیت هضم مادة آلی را کاهش داد .در

صورتی که در آزمایش  )2010( Santose et al.قابلیت
هضم مادة آلی و  NDFتحت تأثیر مخلوط اسانسها
در جیرة گاوهای شیرده قرار نگرفت .در آزمایش
حاضر ،تودة میکروبی کمتر در جیرة حاوی  3درصد
فراوردة فرعی رازیانه را میتوان به کاهش مواد مغذی
در دسترس برای میکروبها در اثر کاهش قابلیت
هضم مادة خشک و مادة آلی در این جیره ارتباط داد
(جدول  .)6با وجود اینکه تفاوت آماری معناداری بین
فاکتور تفکیک جیرههای آزمایشی وجود نداشت اما
کاهش تودة میکروبی در جیرههای حاوی فراوردة
فرعی رازیانه (بهویژه جیرة حاوی  3درصد فراوردة
فرعی رازیانه) در مقایسه با جیرة شاهد را میتوان به
وجود ترکیباتی در فراوردة فرعی رازیانه ارتباط داد که
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...  اثر فراوردة فرعی رازیانه بر عملکرد برههای در حال رشد و:ذوالفقاری محب و همکاران

از نظر افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل برههای
 درصد4 تغذیهشده با جیرة شاهد و جیرة حاوی
 اما در صورتی که،فراوردة فرعی رازیانه مشاهده نشد
قیمت فراوردة فرعی رازیانه از یونجه ارزانتر و
 درصد4  میتوان آن را به مقدار،مقرونبهصرفه باشد
.در جیرة برههای در حال رشد استفاده کرد

 اما در تشکیل تودة،در محیط کشت حل شدهاند
میکروبی یا تولید اسیدهای چرب فرار شرکت
.)Makkar, 2010( نداشتهاند
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 اگرچه تفاوت معناداری،با توجه به نتایج این پژوهش
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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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