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مواد ماده خشک وبر قابلیت هضم ظاهريآویشنعصارهوروغن ماهیاثر 
مهاباديهايبزغالهايهاي شکمبهفراسنجهو جویدنمغذي، فعالیت 

5امیر اکبري افجانیو4، علی امامی3، ابوالفضل زالی2، امین هژبري1مهدي گنج خانلو

چکیده
مواد ماده خشک، ماده آلی و آویشن بر قابلیت هضم ظاهري عصاره اثر روغن ماهی و پژوهشاین در

براي این . بررسی قرار گرفتموردمهاباديهايبزغالههاي شکمبه ايفراسنجهو جویدنمغذي، فعالیت 
کیلوگرم به طور تصادفی با 8/17±8/2ماهه با میانگین وزن اولیه 5تا 4نژاد مهابادي رأس بزغاله 28منظور 
2(ماهیروغنمکمل شده با )3،)عصارهدرصد2/0(آویشن مکمل شده با )2شاهد، )1:جیره4یکی از
به صورت انفرادي و به مدت ) درصد عصاره2/0(آویشن+) درصد2(ماهیروغنمکمل شده با ) 4و )درصد

لیت هضم و قاب)P=05/0(قابلیت هضم ظاهري چربی خام را افزایشروغن ماهی. روز تغذیه شدند94
با مصرف شکمبهآمونیاکینیتروژنغلظت). P=01/0(خنثی را کاهش دادشویندهدرظاهري الیاف نامحلول

و افزایش ) P=09/0(افزایش غلظت استات سببافزودن آویشن به جیره ). P=05/0(آویشن کاهش یافت
داري در تیمار به طور معنیتعداد پروتوزوآي شکمبه . در شکمبه شد) P=07/0(نسبت استات به پروپیونات 

مدت زمان مصرف خوراك ).P=05/0(کاهش یافتشاهددر مقایسه با تیمار تیمار روغن ماهیو آویشن
داري به وسیله تیمارها تغییر نکرد، اما مدت زمان نشخوار توسط تیمار آویشن به طور معنی) دقیقه در روز(

هاي مهابادي با سازي جیره بزغالهنشان داد که مکملنتایج حاصل از این آزمایش). P=05/0(کاهش یافت
چربی و کاهش قابلیت هضم ظاهري الیاف قابلیت هضم ظاهري سبب افزایشروغن ماهی و آویشن 

.می شودهمچنین افزایش میزان استات شکمبهو خنثیشویندهدرنامحلول

بلیت هضمآویشن، بزغاله مهابادي، روغن ماهی، قاعصاره: هاي کلیديواژه

مقدمه
ها بیوتیکدر اتحادیه اروپا استفاده از آنتی

در حیوانات در سال به عنوان محرك رشد 
هاي عمومی نگرانی. )16(ممنوع گردید2006

ها در تولید دام بیوتیکاستفاده از آنتیدر مورد
هاي اخیر افزایش یافته است زیرا در سال

ر ها در ظهوبیوتیکممکن است خود آنتی
بیوتیک و هاي مقاوم در برابر آنتیباکتري

)mahdi_ganjkhanlou@yahoo.com: ولونویسنده مس(تهران، استادیار، دانشگاه -1
تهران ی ارشد و دانشیار، دانشگاه دانش آموخته کارشناس-3و 2

بیرجنددانشگاه ،دانشجوي دکتري-4
زنجاندانشگاه ،دانشجوي دکتري-5

27/7/92:تاریخ پذیرش27/11/91: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

ap
.s

an
ru

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             1 / 15

https://rap.sanru.ac.ir/article-1-438-fa.html


70................................................... .....................................................مواد مغذيماده خشک وبر قابلیت هضم ظاهريآویشنعصارهوروغن ماهیاثر 

بر این . از دام به انسان موثر باشندهاانتقال آن
اساس، متخصصان تغذیه دام در پی بررسی 

هاي جایگزین مطلوب در تغییر روش
خوراك ومتابولیسم شکمبه، بهبود بازده

یکی از این . هستندوري حیوانات بهره
هاي گیاهی ها و عصارهها اسانسجایگزین

در چند سال گذشته، اثر اسانس هاي . تاس
به دنبال آنگیاهی بر تخمیر میکروبی و 

پژوهشگرانعملکرد دام مورد توجه بسیاري از 
نزدیک به سی جزء . قرار گرفته است

شنــونه آویــانس گیاهان گــال در اســفع
)Zataria multiflora Bioss( شناسایی

،اند که از این بین تیمول، کارواکرولشده
-pراسیمن و گاماترپینن سهم بیشتري را پا

باکتریایی فعالیت ضد. نسبت به سایرین دارند
هاي گیاهی  ممکن است تخریب اسانس

کرده و سببپروتئین در شکمبه را مهار
آمینه در روده مین اسیدهايأافزایش ت

کاستیلجوس و همکاران).33(حیوانات شود
دزهاي متوسط تیمولگزارش کردند که) 14(
در شرایط ) گرم در لیترمیلی400(

ت به افزایش نسبت استاسببآزمایشگاهی
کاستیلجوس و پژوهشدر . شدپروپیونات 

5دز مخلوط اسانس با ) 15(همکاران
درصدي 8افزایش سبب،در لیترگرمیلیم

و افزایش اسیدهاي چرب فرارکلغلظت
.شدوناتیپروپبهاستاتنسبت

ازستفادهاتوانایینشخوارکنندگان
بهراصنایعازبسیاريجانبیهايوردهآفر

ازاستفادهامروزه.دارندخوراکیموادعنوان
عنوانبهماهیازحاصلجانبیهايوردهآفر

به رو تغذیهدرپروتئینوانرژيارزشبامنابع
درچربیازمعمولطوربهامروزه. افزایش است

یشافزامنظوربهنشخوارکنندگان،تغذیه
نیازتأمینوجیرهکیلوگرمهردرانرژي تراکم

تواند سببکه میشودمیاستفادهحیوان
زیرا گرددپروتئین میکروبیتولیدکاهش

برايانرژياولیهمنبععنوانبههاکربوهیدرات
، دیگرسوياز. هستندشکمبههايمیکروب
حدازبیشافزایشباجیرهانرژيافزایش
سالمتوهضمبرمضراثراتتواندمینشاسته
هاي حاوي جیره. )18(باشدداشتهحیوان

هاي اثر بر باکتريبامقادیر باالي چربی 
در الیافلیتیک باعث کاهش هضم لوسلو
استفاده مقدارد، به همین دلیل نشوبه میمشک

به منظور جیرهدرصد 5از چربی به کمتر از 
الیافاثرات منفی بر هضم سازيحداقل 

این پژوهش بنابراین. )2(به محدود استشکم
هی و به منظور بررسی اثر افزودن روغن ما

آویشن شیرازي بر قابلیت هضم ظاهري عصاره
جویدنمواد مغذي، فعالیت ماده خشک، آلی و 

مهاباديهايبزغالهاي هاي شکمبهفراسنجهو 
.طراحی و انجام گرفت

هامواد و روش
هاتغذیه دامجایگاه و 
روز 10(روز 94به مدتپژوهشاین 

با )بنديي پروارروز دوره84دهی و عادت
5تا 4نژاد مهاباديرأس بزغاله نر28تعداد 

8/17±8/2ماهه و با میانگین وزن اولیه 
هاي مورد آزمایش بزغاله. شدکیلوگرم، انجام 

که به هاي انفرادي جایگاهبه طور تصادفی در
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دسترسی داشتند، طور آزاد به آب و خوراك 
در ابتداي دوره پروار ویتامین .نگهداري شدند

B لیترمیلی2(کمپلکس( ویتامین ،AD3E)3
ها تزریق و شربت آلبندازول به بزغاله) سیسی

کوبی علیه آنتروتوکسمی انجام و مایهخورانده 
این آزمایش در قالب طرح کامال تصادفی .شد

) بزغاله(تکرارهفتبا چهار جیره آزمایشی و 
هاي جیره. انجام گرفتدر هر جیره آزمایشی 

جیره )2شاهد، جیره )1شاملاین آزمایش
)3، )عصارهدرصد2/0(آویشن مکمل شده با 

و )درصد2(ماهیروغنجیره مکمل شده با 
)درصد2(ماهیروغنجیره مکمل شده با ) 4
درصد2/0(آویشنجیره مکمل شده با +

براي حداکثر ها بزغالهجیره.انجام شد)عصاره
مواد مغذي و انرژيمین احتیاجات أرشد و ت

توصیه شده توسط انجمن ملی تحقیقات 
,NRC)آمریکا ، )1جدول(شدتنظیم (2007

در )TMR(مخلوطو به صورت خوراك کامالً
7: 00در ساعت(در دو نوبت روزانهحد اشتها
ها در اختیار بزغاله) 17: 00و ساعت

مقدار انرژي قابل متابولیسم و . گرفتقرار 
قبل از شروع . ها یکسان بودپروتئین خام جیره

مصرف خوراك سه براوردآزمایش بر اساس 
به (ها آماده شدماهه پروار، کنسانتره بزغاله

منظور جلوگیري از اکسیداسیون، بخش مکمل 
چربی به صورت هفتگی با کنسانتره مخلوط 

مخلوط شده با آویشن به صورتعصاره). شد
وعده هر گرم جو آسیاب شده قبل از 20

ها صبح به کنسانتره بزغالهمصرف خوراك
خوراك ماده خشک مصرفی و . شدافزوده 

از خوراك در . شدها به طور روزانه ثبت بزغاله
ها به نمونه گیري از جیرهطول دوره آزمایش 

هفته یک بار 4مخلوط و هر صورت کامالً
گیري از مدفوع در چنین نمونههم انجام شد

هر روز دو بار (روز متوالی 7هفته اخر آزمایش 
طور ه ب) 17: 00و ساعت7: 00در ساعت

ها نمونه. مستقیم از  ناحیه رکتوم انجام شد
ي خشک به مدت گیري مادهسپس براي اندازه

و گذاشته درجه 60با دماي ساعت در آون 48
گیري آسیاب کردن جهت اندازهبعد از

هاي نمونه. ها نگهداري شدترکیبات آن
آوري شده مربوط به هر جیره را به مقدار جمع

مساوي با هم مخلوط کرده و در نهایت یک 
ها به نمونه به ازاي هر جیره جهت آنالیز آن

به هاي خوراك و مدفوعنمونه. دست آمد
ي ي خشک، مادهمنظور تعیین مقادیر ماده

خام بر اساس روشآلی، پروتئین و چربی
AOAC)1( شویندهدرالیاف نامحلولو

2اسیديشویندهدرالیاف نامحلولو 1خنثی

) 30(و همکارانبر اساس روش ون سوست
.ندمورد تجزیه قرار گرفت

گیري قابلیت هضم ظاهري اندازه
ماده خشک، ماده قابلیت هضم ظاهري 

خاکستر نا با استفاده ازمواد مغذيآلی و 
طبق روش ون کولن و یانگ3محلول در اسید

.ندگیري شداندازه) 29(
ها در ايشمارش تک یاختهو pHگیري اندازه

مایع شکمبه
در شکمبهpHبراي تعیین تغییرات 

ساعت 3در زمان 84و 63،  42، 21روزهاي 
مقداري از با پمپ خألبعد از مصرف خوراك 

مایع مایع شکمبه گرفته شد، پس از گرفتن
pHنمونه با pH،شکمبه و صاف نمودن آن

کهSentron,A102-003)(سنج قابل حمل
1- NDF 2- ADF 3- Acid Insoluble Ash
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کالیبره شده 7و 4قبالّ با استفاده از بافرهاي 
براي بررسی هم چنین .گیري شد، اندازهبود

اثر روغن ماهی و اسانس آویشن بر پروتوزواي 
منتقل و  ها به آزمایشگاهبالفاصله نمونهشکمبه 

هاي هولوتریش و د تک یاختهتعدا
.)32(شدشمارشانتودینومورف 

و غلظت گیري اسیدهاي چرب فرار اندازه
شکمبهنیتروژن آمونیاکی

از ــاه گــیري  از دستگــگبراي اندازه
به این ترتیب که . کروماتوگرافی استفاده گردید

ساعت پس از 3آزمایش و در زمان 84در روز 
بزغاله 5شکمبه از مایع خوراك نوبت صبح،

50هایی گرفته شد و سپس نمونهدر هر تیمار 
80لیتر از آن به ظروف مدرج میلی
اسید لیترمیلی10لیتري درب دار داراي میلی

-25افزوده شد و در دماي %25فسفریک
غلظت سپس .گراد نگهداري شددرجه سانتی

اسیدهاي چرب  فرار با استفاده از روش 
براي سنجش شدند،) 28(اوتنستین و باتلر

25گیري نیتروژن آمونیاکی شکمبه اندازه
را در ظرف نمونه مایع شکمبه لیتر از میلی

لیتر اسید میلی25درب دار ریخته و 
نرمال به آن افزوده و در دماي 1/0کلریدریک 

غلظت سپس .شددرجه نگهداري-25
آمونیاك شکمبه با روش تیتراسیون کراك و 

.گیري شدزهاندا)17(سیمپسون

فعالیت جویدن      
5هايهفته(فعالیت جویدن در  دو دوره

و زمان مصرف خوراك.شدیثبت  م) 9و 
به بزغاله همه به طور انفرادي براي نشخوار 

5صورت بصري و با استفاده از فردي که هر 
گردید و ثبتشد وارد جایگاه میدقیقه یکبار 

ر بین یک فرض براین بود که این فعالیت د
مقادیر .مانددقیقه بدون تغییر باقی می5دوره 

میانگین روزانه دوره براي برآورد زمان صرف 
شده براي خوردن، نشخوار و کل زمان جویدن 

).36(محاسبه شدبه ازاي ماده خشک
هاي حاصل از آزمایش با تجزیه و تحلیل داده

:استفاده از مدل آماري زیر انجام شد
Yij = µ+ Ti + bx ij + e ij

Yij:هر مشاهده در آزمایشمقدار
µ:جامعهمیانگین
Ti:هاي آزمایشیاثر جیره

bx ij : متغیر کمکی( اثر وزن اولیه(
eij: اشتباه آزمایشی

با هاي بدست آمده دادهتجزیه و تحلیل 
Mixedو رویهSAS9.1افزاراز نرماستفاده 

ها از قبل از تجزیه و تحلیل داده. شدانجام 
به جهت 14نسخه افزار مینی تبنرم

مقایسه .ها استفاده شدسازي دادهنرمال
ها نیز با استفاده از آزمون توکی در میانگین

.انجام گرفت% 5سطح 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

ap
.s

an
ru

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             4 / 15

https://rap.sanru.ac.ir/article-1-438-fa.html


73.......................................................................................................................1393زمستانو پاییز/ 10شماره / پنجمسال/ پژوهشهاي تولیدات دامی

ترکیب شیمیایی جیرهاي آزمایشیاقالم و- 1جدول
1تیمارهاي آزمایشی2اقالم خوراکی

آویشن+روغن ماهیروغن ماهیآویشنشاهد
49/1649/1648/1648/16یونجه

32/832/830/830/8ذرت سیلو شده 
19/519/519/519/5کاه گندم

65/5065/5068/4868/48جو
09/909/992/792/7سبوس گندم
55/455/471/471/4کنجاله کلزا

21/221/221/221/2کنجاله سویا 
300/000/000/200/2ماهیروغن

30/130/117/117/1کربنات کلسیم
491/091/091/091/0ویتامینی-مکمل معدنی

78/078/091/091/0بیکربنات سدیم
52/052/052/052/0نمک

00/020/000/020/0آویشنعصاره
2ترکیبات شیمیایی

متابولیسم قابلانرژي
60/260/261/261/2) گرممگاکالري در کیلو(

54/8154/8183/8183/81)درصد(ماده خشک
80/1380/1380/1380/13)درصد(پروتئین خام

50/250/250/450/4)درصد(اتريعصاره
60/3160/3190/3090/30)درصد(NDFسلولیدیواره

جیره مکمل )4ماهی، درصد روغن2مکمل شده با جیره )3آویشن، عصاره درصد 2/0جیره مکمل شده با )2شاهد، جیره )1: ها تیمار-1
آویشنعصاره درصد2/0+ماهیدرصد روغن2شده با 

بر حسب درصدي از ماده خشک-2
):گرم اسید چرب100گرم در (روغن ماهی پروفیل اسید چرب -3

C14:0=4/906, C15:0= 1/582, C16:0= 23/38, C16:1= 9/29, C18:0= 3.626, C18:1=16/614, C18:2= 3/964, C18:3= 2/701, C20:0=
0/365, C20:1= 1/719, C20:5= 9/416, C22:0= 0/299, C22:5= 6/963.

گرم ویتامین   میلیD ،200هزار واحد بین المللی ویتامینA ،200هزار واحد بین المللی ویتامین 600کیلوگرم مکمل ویتامینی داراي -4
E ،2500گرم میلی3000، گرم منگنزمیلی2200گرم منیزیم،  میلی21000گرم فسفر، 80م کلسیم، گر195گرم آنتی اکسیدان، میلی

.گرم سلنیوم بودمیلی1/1گرم ید و میلی120گرم کبالت، میلی100گرم روي، میلی300گرم مس، میلی300آهن، 

بحثنتایج و
مواد مغذيقابلیت هضم ظاهري

ي بر ثیرأماهی تآویشن و روغنعصاره
قابلیت هضم ظاهري ماده خشک مصرفی، ماده 

. نداشته استADFو آلی، پروتئین خام
روغن ماهی قابلیت هضم چربی خام در تیمار 

04/59و45/58(آویشن+تیمار روغن ماهیو 

باالتر از)P=05/0(داريبه طور معنی) درصد
58/56و 79/55(تیمار آویشنو شاهدتیمار 
در این آزمایش مشاهده نهمچنی.بود) درصد

در بین تیمار NDFقابلیت هضم شد که 
داري باالتر از به طور معنیو آویشنشاهد

بودآویشن+تیمار روغنو روغنتیمار 
)01/0=P .(
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موافق با نتایج حاصل از این آزمایشنتایج 
هاي تغذیه شده روي بره) 4(و همکارانهودواآ

در این آزمایش . با روغن سویا و چربی زرد بود
، قابلیت خوراكمصرفمنبع چربی تأثیري بر 

هضم ماده خشک، مواد آلی، پروتئین خام 
اگر چه مقادیر مربوط به مصرف و ،نداشتند

قابلیت هضم عصاره اتري در تیمارهاي حاوي 
جنکینز و .باالتر بودندچربی زرد و روغن سویا

تغذیه بیش که ندنشان داد) 20(یستوئپالمیک
اثرات تواند میاز حد اسیدهاي چرب غیراشباع 

بگذارد و در هاي شکمبه سمی بر میکروب
نیز. گرددالیافکاهش هضم منجر به نتیجه

مکمل بیان کرد که تفاوت در اثرات ) 36(
مقدارهاي هضم مواد مغذي به چربی بر قابلیت

بودناسیدهاي چرب آزاد و درجه اشباع
.)36(دها بستگی دارچربی

قابلیت هضم ماده ) 15(کاستیجوز و همکاران
ثیر أتحت تADFو NDFآلی، خشک، ماده

بنچر و همکاران. مخلوط اسانس قرار نگرفت
، 2(کننده اسانسدر بین تیمارها دریافت) 7(
گرم لیمی33(و موننسین) گرم در روز4و 3

داري در تفاوت معنی) در ماده خشک مصرفی
لی آقابلیت هضم ظاهري ماده خشک و ماده 

میزان مصرف همآزمایش این(نکردندمشاهده 
1عصاره آویشن با توجه به مصرف مشابه 

2،تیمارهاي مختلفکیلوگرم ماده خشک در
آندو و نتایج این مشابه با .)بودگرم در روز 

هاي روي گوسالهکهوهشیپژدر )3(همکاران
هاي مکمل شده با اسانس با جیرهتغذیه شده 

گزارش کردند که اسانس ، نعناع انجام گرفت
نعناع تأثیري بر قابلیت هضم ظاهري ماده 

.اشتخشک و ماده آلی ند

هاي آزمایشیمواد مغذي جیرهماده خشک، ماده آلی و قابلیت هضم ظاهري - 2جدول
1یشیهاي آزماتیمار

SEMp-valueآویشن+روغن ماهیروغن ماهیآویشنشاهدماده مغذي

41/7396/7439/7279/7202/138/0خشکماده
05/6917/6989/7004/7005/014/0آلیماده

84/6334/6554/6270/6702/232/0خامپروتئین
b79/54b58/54a45/58a04/593/105/0خامچربی

a69/51a28/51b09/41b02/4434/201/0خنثیشویندهدرف نامحلولالیا
55/3182/3029/3359/3215/120/0اسیديشویندهدرالیاف نامحلول

جیره مکمل )4ماهی، درصد روغن2جیره مکمل شده با )3درصد عصاره آویشن، 2/0جیره مکمل شده با )2جیره شاهد، )1: ها تیمار-1
عصاره آویشندرصد2/0+ماهیدرصد روغن2شده با

a,b :05/0(دار در آزمون توکیحروف غیر مشابه، تفاوت معنی<P( ،SEM :خطاي استاندارد میانگین

pH نیتروژن آمونیاکی و
مورددر میان تیمارها داري تفاوت معنی

pH اما،)3جدول (شتنداوجود شکمبه
يدارمعنیبه طور آمونیاکی نیتروژنغلظت 

نسبت به تیمار آویشنو تیمار متفاوت بود

آویشن+همچنین روغن ماهیو روغن ماهی
).P=05/0(دهدداري را نشان میکاهش معنی

مطابق با این پژوهش در آزمایش لی و 
افزودن سطوح مختلف ) 22(همکاران

. شکمبه نداشتpHبر يثیرأماهی تروغن
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ماکلنتوش و همکارانتوسط همنتایج مشابهی 
) 26(و همکارانلرومو.شدگزارش) 25(

که استفاده از ترکیبات اسانس دگزارش کردن
در تغییر سببایاکول، تیمول، لیمونن و گ

يثیرأهیچ تشد، اماآمونیاکی شکمبهنیتروژن 
) 2(آندو و همکاران. اي نداشتشکمبهpHبر 

pHهم غلظت باالتر ا نیتروژن آمونیاکی و 

هاي شاهد نسبت به را در گوسالهشکمبه
. گوساله تغذیه شده با نعناع مشاهده کردند

میزان کهدنشان دادن)33(واالس و همکاران 
تولید نیتروژن آمونیاکی از اسیدهاي آمینه در 

در رژیم موجود اسانس تحت اثرمایع شکمبه
نتایج مشابه با این . غذایی کاهش یافته است

بیان کردند که ) 11(بوسکویت و همکاران
کوهی که کارواکرول جزء اصلی آن اسانس پونه

در کاهش غلظت نیتروژن آمونیاکیسبباست
با ممانعت اسانس. شودمیایشگاهیآزمشرایط 

ها از جملهرشد برخی از باکترياز 
با تغییر جمعیت میکروبی و،کلستریدیوم

تولید بیش از حد آمونیاك مانع از شکمبه
آندو و همکارانپژوهشدر ).4،24(شودمی

محتواي نیتروژن آمونیاکی شکمبه با ) 3(
این نتیجه ممکن . تغذیه نعناع کاهش یافت

.منتول باشد-Lاثر ناشی ازست ا
در آزمایشی بر روي گاوها، با ،از طرفی

اي و کنسانتره غلظت نیتروژن هاي علوفهجیره
قرار نگرفتها اي تحت تاثیر اسانسشکمبه

کردندمشاهده ) 9(بسکویت و همکاران). 13(
) لیترگرم درمیلی2/2(اسانس جوانه میخک

مونیاکی هیچ تأثیري بر غلظت نیتروژن آ
مشاهده )8(بنچر و همکاران. نداشته است

بر غلظت آمونیاك در ياثرهم اسانس ندکرد

هاي حاوي جیرهشکمبه گاوهاي تغذیه شده با 
.مختلف نداشتهاياسانس

گزارش کردند که ) 33(واالس و همکاران
گرم در روز میلی100غلظتن اسانس به دافزو

تعدادي از هاي کم پروتئین فعالیت به جیره
هاي تولید کننده آمونیاك در گوسفند باکتري

ثیري بر تولید أاما هیچ ت،دادکاهش را 
با پروتئین جیرهانآمونیاك، وقتی که گوسفند

فقدان اثر مخلوط . نداشتمصرف کردندباال 
آمونیاکی به دز اسانس در متابولیسم نیتروژن 

پایین مخلوط اسانس و یا به مدت انطباق 
تغذیه بلند مدت). 17(استن مربوط آکوتاه 

اسانس ممکن است منجر به تغییر در جمعیت 
و ) 12(کاردوز و همکاران). 6(میکروبی شود 

مشاهده کردند )11(بسکویت و همکاران
ها اثرات خود بر تخمیر میکروبی اسانس

. دهندروز نشان می7و 6شکمبه پس از 
نشان هاپژوهشبه تازگی، تعدادي از 

دزاند که عواملی مانند ترکیب شیمیایی و دهدا
تواند اثرات اسانس در متابولیسم اسانس می

ثیر قرار أشکمبه و نیتروژن آمونیاکی را تحت ت
50، 5در اثر افزایش سطوح مختلف ). 6(دهد

گرم در لیتر از ترکیبات مختلف میلی500و 
اي در شرایط تخمیر شکمبهبراسانس 

متفاوتی مشاهده شد به آزمایشگاهی  اثرات 
در دزهاي شکلی که غلظت نیتروژن آمونیاکی

ثیر قرار أگرم در لیتر تحت تمیلی50و 5
در حالی که غلظت نیتروژن آمونیاکی .نگرفت

یافت گرم در لیتر کاهش میلی500در دز 
ندنشان داد) 11(بسکویت و همکاران). 15(

به عنوان مثال، اسانس (که برخی از اسانس
دارچین، میخک، شوید، دلمه، زیانه، فلفلرا
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3000(در غلظت باال) سیر، زنجبیل و پونه
غلظت داريمعنیبه طور )گرم در لیترمیلی

ولی در دز متوسط،مهاررا نیتروژن آمونیاکی 
3(و در دزهاي کم) لیترگرم درمیلی300(

.شوداین اثرات مشاهده نمی) گرم در لیترمیلی

تواند نشانه روند کاهشی در ازت آمونیاکی می
مصرف بهینه از نیتروژن براي صرف سوخت و 

،ايدر واقع کاهش نیتروژن شکمبه،ساز  باشد
.)30(کاهش از دست رفتن نیتروژن است

ماهی و آویشنهاي تغذیه شده با روغنو نیتروژن آمونیاکی در بزغالهpHهاي مقایسه میانگین- 3جدول
1هاي آزمایشیتیمار

SEMp-valueآوشن+روغن ماهیروغن ماهیآویشنشاهدپارامتر

pH11/633/620/623/612/010/0
ab41/7b35/6a43/8a18/866/005/0)گرم در دسی لیترمیلی(آمونیاکیازت

جیره مکمل )4ماهی، درصد روغن2جیره مکمل شده با )3درصد عصاره آویشن، 2/0جیره مکمل شده با )2شاهد، جیره )1: ها تیمار-1
عصاره آویشندرصد2/0+ماهیدرصد روغن2شده با 

a,b :05/0(دار در آزمون توکیحروف غیر مشابه، تفاوت معنی<P( ،SEM :خطاي استاندارد میانگین

اسیدهاي چرب فرار شکمبه
ثیر أماهی تآویشن و روغنرف اسانسمص

ري بر کل غلظت اسید چرب شکمبه و ادمعنی
ودرصد اسید پروپیونیک، بوتیرات، ایزووالریک

با مصرف آویشن 2در تیمار . والریک نداشت
افزایش اسید استیک نسبت به سه تیمار دیگر 

2/0همچنین افزودن ). P=09/0(دهدنشان می
تمایل به ی باعث ذایغدرصد آویشن به جیره 

افزایش نسبت اسید استیک به اسید پروپیونات 
.مقایسه با دیگر تیمارها گردیددر2در تیمار 

موافق با نتایج این مطالعه در آزمایش لی و 
ماهی روغنپایینسطوح) 22(همکاران

،بر غلضت اسیدهاي چرب فرار نداشتيثیرأت
چند که سطوح باالتر غلظت کل اسید چرب هر

ولی در دادداري را نشان فرار کاهش معنی
استات، پروپیونات و بوتیرات تغییري نسبت

) 18(ایوانس و مارتینگزارش.مشاهده نشد
ترکیب اصلی اسانس (مولیتکهدهد نشان می

بهاستاتنسبتشیافزاسبب)آویشن

) 13(انکاردوز و همکار. گردیدوناتیپروپ
اسانس آزمایشگاهی نشان داد در شرایط

دارچین منجر به افزایش نسبت استات شد که 
پژوهش این دست آمده در ه در راستاي نتایج ب

ووکاردوزی شگاهیآزماپژوهشکیدر.است
کردند که گزارشهم ) 12(همکاران
یکوهپونهدر لیتر گرمیلیم22/0افزودن 

گرم 160وارواکرولکگرم در کیلوگرم640(
ی مولنسبتکاهشسبب) مولیتدر کیلوگرم

واستاتی مولنسبتشیافزاووناتیپروپ
اولروز6دروناتیپروپبهاستاتنسبت

.شدریتخم
با پژوهشدر یک دیگراز طرف

زندهو آزمایشگاهیکوهی در دو شرایطترب
افزایش سطح غلظت کل ) 24(توسط محمد

ر، کاهش نسبت استات و چرب فرااسید
گزارش . شدافزایش نسبت پروپیونات مشاهده 

در  استفاده از هم) 11(بوسکت و همکاران
ازهماسانس سیر، دز باالي آلدهید و سینام
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کاهش نسبت استات و افزایش پروپیونات
) 15(کاستیجونز و همکاران. حکایت دارد

گرم در لیتر میلی5مشاهده کردند افزودن
ت کل ظافزایش غلسببمخلوط اسانس 

اسیدهاي چرب فرار، نسبت استات و استات به 
پروپیونات، کاهش درصد پروپیونات و والرات 

هاي زحال ده هرب،شددر مقایسه با شاهد 
غلظت بر) گرم در لیترمیلی500و 50(باالتر

هاي اسیدهاي کل اسیدهاي چرب فرار و نسبت
.نداشتداري معنیثیر أچرب فرار ت

مصرف هاپژوهشبه طور کلی، در اکثر 
کاهش یاسببمکمل اسانس یا اجزاي آنها، 

عدم . شدتغییر در غلظت اسید چرب فرار عدم
تواند ید چرب فرار میتغییر در غلظت اس

مطلوب باشد اگر با کاهش غلظت نیتروژن 
. آمونیاکی و کاهش تولید متان همراه باشد

اسانس یا اجزاي اندازهچالش فعلی شناسایی 
، که براي متابولیسم استمختلف اسانس 

شکمبه بدون کاهش غلظت اسید چرب فرار
چرب فرار کاهش غلظت اسید.باشدمطلوب 

دمیکروبی اسانس ممکن است از اثرات ضناشی
هاي گیاهان مختلف و وابسته به عصاره

گزارش). 5(هاي ثانویه گیاهی باشدمتابولیت
400(مولیتدر مورد) 15(ایوانس و مارتین

دزکه این دهدیمنشان)گرم در لیترمیلی
ي هايباکتره براي گرفتقراراستفادهمورد

نز و کاستیجوپژوهش، اما در استی سمشکمبه
مخلوط اسانس زدنیباالتر) 15(همکاران

یی غذامیرژدرگرم در لیترمیلی500یعنی 
چوننداشتغلظت اسید چرب فرار بر يریثأت
نیا. استمخلوط اسانس ازی بخشتنهامولیت

مطلوبدزکیکهدهدیمنشانشیآزما
اثراتحفظوتیرعابهملزماستممکن

شکمبهی بکرویمیر تخمدرمخلوط اسانس 
مخلوط ازگرم در لیترمیلی5يهامکمل.باشد

ریتخماصالحي برارسدیمنظربهاسانس 
عدمپس .باشدیممطلوب شکمبهی کروبیم

مختلفهايپژوهشنیبشدهمشاهدهتوافق
اسانسباتیترکدرنوعتعلتبهتواندیم

چرب ، اسانس غلظت اسیدپژوهشیدر .باشد
هر ،مداوم افزایش یافتفرار در مجموع به طور

چند هیچ افزایش همزمان در هضم ماده آلی 
.)5(وجود نداشت

اثرات اسانس بر غلظت اسید چرب فرار 
بستگی داشته نیز جیرهممکن است به ترکیب 

نشان ) 9(گزارش بنچر و همکاران).  5(باشد
گرم در روز اسانس، میلی750داد که با مصرف

اسید چرب فرار تمایل به افزایش غلظت کل
حاوي علوفه جیرهدر شکمبه گاو زمانی که 

جیرهدر حالی که در وجود دارد،باشدیونجه 
سیلو شده غلظت کل اسید ذرت بر اساس 

.)12(چرب تمایل به کاهش داشت
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ماهی و آویشنروغنهاي تغذیه شده بارغلظت اسیدهاي چرب فرار مایع شکمبه در بزغاله- 4جدول
1هاي آزمایشیتیمار

SEMP-valueآویشن+روغن ماهیروغن ماهیآویشنشاهدموارد

19/7316/7287/7295/7145/274/0)مول در لیترمیلی(فرارچرباسیدکل
56/5795/6083/5733/5838/109/0)درصد(استیکاسید
10/2814/2671/2754/2734/117/0)درصد(پروپیونیکاسید

15/1157/1021/1198/1078/023/0)درصد(بوتیرات
35/111/142/131/127/019/0)درصد(ایزووالریکاسید
83/155/178/181/131/071/0)درصد(ریکوالاسید

04/234/209/212/212/007/0پروپیونات/ استات
جیره مکمل )4ماهی، درصد روغن2جیره مکمل شده با )3درصد عصاره آویشن، 2/0جیره مکمل شده با )2جیره شاهد، )1: ها تیمار-1

خطاي استاندارد میانگین: SEM، عصاره آویشندرصد2/0+ماهیدرصد روغن2شده با 

پروتوزوا
داري در ثیر معنیأماهی و آویشن تروغن

بر جمعیت پروتوزا شکمبه آزمایش21روز 
ولی کاهش ) 55و75، 70، 65(نداشت 

آویشن و با مصرف اسانس42دار در روز معنی
روغن و تیمار آویشنماهی در تیمار روغن
این روند ). P=05/0(شدمشاهده ماهی

در دوره آویشنار دار در تیمکاهشی معنی
در همین ). P=05/0(چهارم نیز تکرار شد
نشان دادن که ) 18(راستا کیم و همکاران

تواند با کاهش تعداد جمعیت مکمل چربی می
اي شده تغییر اکوسیستم شکمبهسببپروتوزوا 

و در نتیجه قابلیت هضم چربی خام را افزایش 
اي با کاهش جمعیت پروتوزوآي شکمبه. دهد

سطح باالي مکمل چربی در بز مشاهده مصرف 
آزمایش این هاي حاصل از شد که با داده

تعداد کل پروتوزا به طور . تطابق داشت
نعناع در گوساله کاهش مصرفبا داريمعنی

). 3(ه استیافت
گزارش کردند ) 13(کاردوز و همکاران

گرم در روز عصاره رازیانه حاوي 2تغذیه 
سببول در گاو گرم در کیلوگرم آنیت100

کاهش تعداد پروتوزا از جمله هولوتریش و
بر خالف نتایج حاصل از .شدانتودینومورف

تغییري در تعداد ) 24(محمدآزمایش این 
کوهی ا در مایع شکمبه گوساله که تربوپروتوز

کیلوگرم گرم در20تغذیه(دمصرف نمودن
فعالیت . مشاهده نکرد) ماده خشک مصرفی

گرم 1مبه گاوهاي شیري که شکپروتوزا در 
اسانس گیاهی در روز دریافت کرده بودند،

گزارش بنچر و ). 26(ثیر قرار نگرفتأتحت ت
نشان ) 27(و نیوبول و همکاران) 9(همکاران

شکمبه گاو و در پروتوزا تعدادکه دنداد
تغذیه شده با مخلوط اسانس تحت گوسفند

ي گاوهاجیرهکردنمکمل.نگرفتثیر قرار أت
ثیري برأآلدهید تگرم در روزسینام1شیري با 

).5،6(ت تعداد یا ترکیب عمومی، پروتوزا  نداش
یک دهد که حداقل مطالعات نشان می

براي مشاهده اثرات اسانس بر هروز28دوره 
).15،27،34(جمعیت میکروبی شکمبه الزم 

پروتوزا شکمبه نقش منفی در استفاده از 
پروتوزا با . گان داردنیتروژن در نشخوارکنند
سببهاي شکمبه هضم زیادي از باکتري

کاهش جریان خالص پروتئین میکروبی از 
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پروتوزا داراي . شوندشکمبه به دوازدهه می
مصرف ).5(هم هستندفعالیت پروتئولیتیک 

این اسانس در جیره با کاهش تعداد پروتوزا از 
.باشدسودمند میجهات 

))لیترواحد در میلی(104×شمار پروتوزوا(ا شکمبهپروتوزوتعداد- 5جدول
1هاي آزمایشیتیمارموارد

SEMp-valueآویشن+روغن ماهیروغن ماهیآویشنشاهد

21657075555/925/0روزه 
42a75b42b45a685/505/0روزه 
63604550658/714/0روزه
84a80b35a70a744/705/0روزه

مکملرهیج)4،ماهیروغندرصد2باشدهمکملرهیج)3شن،یآوعصارهدرصد2/0باشدهمکملرهیج)2شاهد،رهیج)1: هاماریت-1
شنیآوعصارهدرصد2/0+ماهیروغندرصد2باشده
a,b :05/0(دار در آزمون توکیحروف غیر مشابه، تفاوت معنی<P( ،SEM :خطاي استاندارد میانگین

فعالیت نشخوار
) دقیقه در روز(و استراحتزمان مصرف

اما ،تحت تأثیر روغن و آویشن قرار نگرفت
داري تحت تأثیر زمان نشخوار به طور معنی

). P=05/0(کاهش یافت) 2تیمار (آویشن 
زمان مصرف خوراك، نشخوار و استراحت

براي هر کیلوگرم ماده خشک مصرفی) دقیقه(
داري نشان داد که روغن و آویشن تأثیر معنی

).P<05/0(نداشتاین پارامترها بر
دقیقه 368- 281ها بزغالهپژوهشدر این 

صرف مصرف ) ساعت5/6تا 6/4(در روز
6/6تا 2/5(دقیقه در روز400تا313خواك، 

713تا 673صرف زمان نشخوار  و ) ساعت
صرف را ) ساعت1/12تا 2/11(دقیقه در روز

)36(زین و همکاران. نمودندفعالیت جویدن 
افزودن اسیدهاي چرب اشباع و گزارش کردند

، هیچ اثري بر به جیره گاوشیريغیراشباع
آزمایش این ، که با نتایج زمان جویدن نداشتند

در تغییريهیچ پژوهشگراناین . تطابق داشت
در اثر تزریق روغن مشاهده رفتار نشخوار گاوها 

در مورد اثر اسانس گیاهی بر .)36(نکردند
رف خوراك پژوهشی مشاهده نشده فعالیت مص

.است

و نشخوارجویدن، مصرف خوراك-6جدول 
1هاي آزمایشیتیمار

1234SEMp-valueحالت

240/29739/35512/35750/34709/2009/0كاخورمصرف
a50/407b81/317ab25/360ab92/38266/2705/0نشخوارمجموع
10/73535/76663/72258/70967/2743/0استراحتمجموع

334/28164/35247/37559/36834/2514/0خوراكزمان مصرف
97/38940/31346/38036/40018/3216/0نشخوارزمان
90/70465/67338/71742/73067/2743/0جویدنفعالیتکل

مکملرهیج)4،ماهیروغندرصد2باشدهمکملرهیج)3شن،یآوعصارهصددر2/0باشدهمکملرهیج)2شاهد،رهیج)1: هاماریت-1
شنیآوعصارهدرصد2/0+ماهیروغندرصد2باشده

.)P>05/0(دار در آزمون توکیحروف غیرمشابه، تفاوت معنی: a,bازاي ماده خشک مصرفیدقیقه درکیلوگرم به-3دقیقه در روز-2
SEM :خطاي استاندارد میانگین
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نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد 
هاي آویشن به جیره بزغالهکه افزودن اسانس

کاهش تعداد سببداري مهابادي به طور معنی
کاهش غلظت ازت ، پروتوزوآي شکمبه

مکمل .و مدت زمان نشخوار شدآمونیاکی

عصارههاي مهابادي با ره بزغالهکردن جی
باعث افزایش غلظت استات و نسبت آویشن 

سببنیزروغن ماهی . استات به پروپیونات شد
کاهش ،افزایش قابلیت هضم ظاهري چربی

.شدو پروتوزوا NDFقابلیت هضم 
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Effect of Fish Oil and Thyme Extract on Dry Matter and Nutrient
Digestibility, Chewing Activity and Rumen Metabolites of Mahabadi

Kids

Mehdi Ganjkhanlou1, Amin Hozhabri2, Abolfazl Zali3, Ali Emami4 and
Amir Akbari Afjani5

Abstract
This study was carried out to determine the effects of supplementing fish oil and

thyme extract on dry matter, organic matter and nutrient digestibility, chewing activity
and rumen metabolites in Mahabadi goat kids. For this aim, twenty-eight Mahabadi goat
kids (average initial BW of 17/8 +- 2/8 kg, 4-5mo) were randomly assigned to four
treatments: 1) control (basal diet), 2) supplemented with 0.2% thyme extract , 3)
supplemented with 2% fish oil and 4) supplemented with 0.2% thyme extract and 2%
fish oil. Animals were kept in individual pens with self-mangers for 94 d. Addition of
fish oil decreased NDF digestibility (P=0.01) and increased EE digestibility (P=0.05)
versus the control. Ruminal ammonia concentration decreased by thyme extract
(P=0.05). Addition of thyme increased acetate concentration (P=0.09) and acetate to
propionate ratio (P=0.07).  It was found that diets 2 and 3 significantly decreased
protozoa count compared with diet 1 (P=0.05). Time to eat (minutes per day) was not
affected by treatments, but chewing time significantly decreased by with thyme essence
(P<0.05). The results of this experiment indicate that supplementation of goat kid diet
with fish oil and thyme extract decreased NDF digestibility and increased EE
digestibility and increased rumen acetate concentration.

Keywords: Mahabadi kids, Thyme extract, Fish oil, Digestibility
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