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چکيده

1

سابقه و هدف :در سالهای اخیر استفاده از آنتیبیوتیکها بهعنوان افزودنیهای خوراکی بهدلیل توانایی ماندگاری آنها
در محصوالت دامی و بافتهای بدن انسان غیر مجاز اعالم شده است و اسانسهای گیاهی با توجه به وجود ترکیباات
فعال بیولوژیکی موجود در آن ها بهعنوان جایگزینهای مناسبی برای ترکیبات آنتیبیوتیکها هساتند باههماین دلیال،
دانشمندان عالقهمند هستند که تأثیر و توانایی ترکیب آنتیمیکروبی و بهبود هضم شکمبهای را با استفاده از اسانسهای
گیاهی ارزیابی کنند روغن ماهی منبع خوب اسیدهای چرب اسید ایکوزاپنتانوئیک و اسید دکوزاهگزانوئیک مایباشاد
که هر دو از اسیدهای چرب امگا 3 -میباشند بنابراین وارد کردن روغن ماهی به جیره نشخوارکنندگان سبب افازایش
غلظت این اسیدهای چرب در شیر و گوشت میشود که میتواند برای سالمتی انسان بسیار مفید باشاد هاد

از ایان

پژوهش ،تعیین اثرات روغن ماهی و اسانس آویشن بر عملکرد پروار ،قابلیت هضم و کیفیت الشاه بارههاای نار ناژاد
داالق میباشد
مواد و روشها :در این مطالعه تعداد  16رأس بره نر نژاد داالق با میانگین وزن اولیه  27 ±2کیلوگرم و سن  ±15روز
 145در قالب یک طرح کامالً تصادفی با  4تیمار و  4تکرار بهمدت  90روز پروار شدند تیمارهای آزمایشی شامل-1 :
جیره شاهد بر پایه دانه جو و سیالژ ذرت بدون روغن ماهی و اسانس آویشن -2 ،جیره مکمل شده با  2درصد روغان
ماهی (بر اساس ماده خشک) -3 ،جیره حاوی  2درصد روغن ماهی و  0/2درصاد اساانس آویشان (بار اسااس مااده
خشک) و  -4جیره حاوی  0/2درصد اسانس آویشن (بر اساس ماده خشک) بودند
یافتهها :وزن نهایی ،افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی بهطور معنایداری تحات تاأثیر تیمارهاا قارار گرفات
( ،)P>/05طوری که تیمار حاوی  2درصد روغن مااهی و  0/2درصاد اساانس آویشان دارای بهتارین عملکارد باود
همچنین تیمارها تأثیر معنیداری بر مصر

خوراک نداشت قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی بهطور معنیداری تحات

تأثیر تیمارها قرار گرفت ( ،)P> 0/05طوری که تیمار حاوی اسانس آویشن به مقدار  0/2درصد در ماده خشک جیاره
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دارای بهترین مقدار قابلیت هضم بود افزودن روغن ماهی و اسانس آویشن به جیره به استثنای درصاد وزن کباد ،وزن
دنبه و وزن ران ،بر سایر اجزای الشه اثر معنیداری نداشت ()P< 0/05
نتیجهگیری :نتیجه کلی تحقیق نشان داد که استفاده از روغن غیراشباع و اسانس گیااهی باهصاورت همزماان در جیاره
غذایی نسبت به مصر

جداگانه ،سبب بهبود عملکرد رشد بهخصوص وزن پایان دوره ،افزایش وزن روزانه و ضریب

تبدیل غذایی در برهها شد همچنین ،این ترکیب توانست در بهباود صافات الشاه باهویاژه وزن الشاه در پایاان دوره
آزمایش مؤثر باشد بهطور کلی تیمار حاوی ترکیب  2درصد روغن ماهی و  0/2درصد اسانس آویشن نسبت به ساایر
تیمارها دارای عملکرد بهتری بود بهعلت بهبود عملکرد رشد دام در اثر مصار
استفاده از آنها در جیره نشخوارکنندگان کوچک با توجه به سطح مصر

ایان افزودنایهاای خاوراکی مفیاد،

در جیره ،جهت پروار توصیه میشود

واژههای کلیدی :روغن ماهی ،اسانس ،گیاه دارویی ،الشه ،بره
مقدمه
امروزه بهمنظور استفاده از جیرههای پر انرژی و بهبود بخشیدن به بازده غذایی دامهاای کشاور و افازایش کمای و
کیفی الشه آنها ،از افزودنیهای خوراکی در جیره استفاده میشود و همچنین بهمنظور تأمین شرایط محیطی مناسب در
دستگاه گوارش ،هضم بهتر مواد خوراکی ،افزایش تعداد و گونه میکروارگانیسامهاای مفیاد در شاکمبه ،افازودن ایان
افزودنیهای غذایی به جیرهها مطلوب میباشد ( )1سالها اسات کاه متخصصاان تغذیاه و میکروبیولاوژی باه دنباال
استفاده از ترکیباتی هستند که با تغییر جمعیت و فعالیت میکروارگانیسمهای شکمبه ،بازده استفاده از انرژی و پاروتئین
خوراکی را افزایش دهند گیاهان دارویی از سالهای دور برای درمان بیماریها در انسان مورد اساتفاده قارار گرفتاه و
حتّی امروزه نیز علیرغم پیشرفتهای علمی و صنعتی ،منشأ بسیاری از داروها ،گیاهاان مایباشاند از جملاه مزایاای
استفاده از گیاهان دارویی ،میتوان به ساده بودن کاربرد و نداشتن اثرات جانبی سوء در اکثر آنها بر عملکرد حیواناات
و نیز باقی نماندن بقایای مضر آن در فرآوردههای تولیدی اشاره نمود ()7
با استفاده از انواع فرآوردههای گیاهان دارویی ،میتوان از مزایای مختلف آنها از جملاه خاواص درماانیشاان در
مصر کنندگان سود برد از طرفی بهدلیل بیوهیدروژناسیون اسیدهای چرب غیراشباع توسط جمعیت میکروبی شکمبه،
از آنتیبیوتیکها در جیره بهمنظور بهبود کارایی خوراک مورد مصر

دام و کاهش اتال

انرژی (باهصاورت متاان) و

نیتروژن (بهصورت آمونیاک) جیره استفاده نمود ( )16با این حال در سالهای اخیر استفاده از آنتیبیوتیکها باهعناوان
افزودنیهای مواد خوراکی بهدلیل توانایی ماندگاری آنها در محصوالت دامی و بافتهای بدن انساان غیرمجااز اعاالم
شده است ( )10و به همین دلیل ،دانشمندان عالقهمند هستند که تأثیر و توانایی ترکیب آنتایمیکروبای و بهباود هضام
شکمبهای را با اسانس گیاهی ارزیابی کنند امروزه استفاده از اسانسها سبب بهبود قابلیات هضام و اکولاوژی شاکمبه
شده است ( )10روغنهای ضروری دارای اثرات ضد میکروبی در برابر باکتریهای گرم منفای و گارم مثبات هساتند
( )7چندین باکتری گرم مثبت در بیوهیدروژناسیون شکمبهای اسیدهای چارب غیراشاباع غاذایی نقاش دارناد ()10
بنابراین ،تغذیه روغنهای ضروری میتواند بیوهیدروژناسیون اسیدهای چرب را با کاهش تعداد و فعالیت باکتریهاای
دخیل در بیوهیدروژناسیون ،کمتر نماید
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گیاه آویشن یک گیاه دارویی از خانواده المیاسئا میباشد که تیمول ( -5متیل  1و  2ایزوپروپیال فنال) و کارواکال
( -5ایزوپروپیل  -2متیل فنل) از ترکیبات فنلیک عمده این گیاه میباشند ( )19اسانس آویشن و روغن ماهی جمعیات
میکروبی را تحت تأثیر قرار میدهند ،مثل باکتریهای گرم مثبت و پروتوزوآها ،که عموماً حساس هستند عصاارههاای
گیاهی از تجزیه پروتیین در شکمبه جلوگیری میکنند ،بنابراین بهطور باالقوه سابب افازایش تاأمین رودهای اسایدهای
آمینه برای حیوان میزبان میشوند ( )19اسانس آویشن باهترتیاب باا کااهش متاان ،الکتاات ،افازایش  pHشاکمبه و
جلوگیری از تخمیر گلوکز توسط بااکتری اساترپتوکوکوس باویس باعا

کااهش هادرروی انارژی و بهباود تخمیار

شکمبهای و افزایش رشد و تولید در نشخوارکنندگان میشود ( )12اسانس آویشن و روغن ماهی غلظت پروپیونات را
افزایش و تولید متان را کاهش میدهند که به موجب آن راندمان تخمیر شکمبهای را بهبود میدهند ( 14و )20
استفاده از روغن ماهی در تغذیه دام از سالهای گذشته مورد توجه بوده است در سالهاای اخیار باهدلیال نقاش
اسیدهای چرب امگا 3 -در سالمت انسان بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است باه هار حاال اساتفاده از روغان
ماهی بهدلیل اثر طعم دهندگی بر روی محصوالت دامی ،اثر منفی آن بر اشتها و همچنین قیمت آن با محدودیت مواجه
است روغن ماهی منبع خوب اسیدهای چرب اسید ایکوزاپنتانوئیک و اسید دکوزاهگزانوئیک مایباشاد کاه هار دو از
اسیدهای چرب امگا 3 -میباشند ( )20بنابراین ،وارد کردن روغن ماهی به جیره نشخوارکنندگان سبب افزایش غلظت
این اسیدهای چرب در شیر و گوشت میشود که میتواند برای سالمتی انساان بسایار مفیاد باشاد ( )20مکمالهاای
چربی میتوانند مصر

خوراک و قابلیت هضم را کاهش دهند که میتواند بهعلت تغییر در هضم میکروبی در شاکمبه

و هیدروژناسیون اسید چرب در شکمبه باشد ( )9امروزه هد

از تأمین انرژی جیاره دامهاای پارواری باا اساتفاده از

منابع چربی ،تولید گوشت با کمیت و کیفیت مناسب برای تغذیه انسانها میباشند افزودن چربای باه جیاره بارههاای
پرواری در حدی که موجب اثر منفی شدید در اکولوژی شکمبه نشود سابب افازایش وزن روزاناه و کااهش خاوراک
مصرفی میشود ( 6و  )13نوع چربی در عملکرد دامهای پرواری مهم است ،مثالً افازودن روغان مااهی باه جیاره تاا
حدی که عدد یدی آن از  50تجاوز نکند ،نه تنها اثر منفی ندارد بلکه اثر مثبت مکمل چربی را نیاز افازایش مایدهاد
()11
با توجه به فواید استفاده از اسانسهای گیاهی و سطوح مناسب روغنهای غیراشاباع در جیاره بار عملکارد رشاد
برههای پرواری ،هد

از این تحقیق بررسی همزمان روغن ماهی بهعنوان منبع چربی و اسانس آویشن بهعناوان عامال

ضدمیکروبی بر عملکرد و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی الشه برههای نر نژاد داالق میباشد
مواد و روشها
این تحقیق در مزرعه بخش نشخوارکنندگان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری انجام شد در ایان تحقیاق از
تعداد  16رأس بره نر نژاد داالق استفاده شد که همگی از نظر وزن و جنس ،خصوصیات بدنی و ظاهری تقریباً یکسان
بودند میانگین وزن این برهها  27 ±2کیلوگرم و میانگین سن برههای مورد استفاده در این تحقیاق نیاز  145 ±15روز
بود هر یک از برهها در قفسهای جداگانه نگهداری میشدند بهمنظور عادت کردن برهها به جیاره جدیاد و جایگااه،
مدت  12روز دوره عادتپذیری در نظر گرفته شد در پایان دوره عادتدهی برهها بهمدت  14تاا  16سااعت از آب و
خوراک محروم شده و سپس توزین و بین تیمارها توزیع شدند و پس از آن ،مرحله اصلی ایان آزماایش شاروع شاد

17

يداله چاشنیدل و همکاران

جیرهی دامها به نسبت  30درصد علوفه و  70درصد کنسانتره با نرمافزار جیرهنویسی  SRNSتنظیم شد اقالم خوراکی
مورد استفاده در جیره ،در جدول ( )1آمده است
تیمارها شامل :تیمار شاهد ،بر پایه دانه جو و سیالژ ذرت بدون روغن ماهی و اسانس آویشن (تیمار  ،)1تیمار حاوی
روغن ماهی به مقدار  2درصد بر اساس ماده خشک جیره (تیمار  ،)2تیمار حاوی ترکیب  2درصد روغن ماهی و 0/2
درصد اسانس آویشن و تیمار حاوی اسانس آویشن به مقدار  0/2درصد در ماده خشک جیره (تیمار  )4بودند خوراک
مصرفی هر تیمار در دو وعده صبح ساعت  7و عصر ساعت  16در اختیار آنها قرار میگرفت حیوانات بهصورت
آزاد به آب دسترسی داشتند مواد معدنی نیز بهصورت بلوک در اختیار دامها قرار گرفت در ضمن هنگام ریختن
خوراک هر وعده در آخور ،باقی مانده خوراک روز قبل از ته آخور جمعآوری و در کیسههای مجزا قرار داده میشد
پس مانده خوراک روز قبل جمعآوری و توزین و بر اساس آن مقدار خوراک مصرفی روز بعد تعیین شد برای تعیین
ترکیبات شیمیایی مواد خوراکی در جیرههای آزمایشی ،نمونههای مناسب از هر یک از جیره های آزمایشی تهیه و به
منظور تعیین ترکیبات شیمیایی آن به آزمایشگاه منتقل شد سپس درصد ماده خشک ،پروتئین خام ،خاکستر هر یک از
نمونههای خوراکی با استفاده از روشهای توصیه شده ( AOAC, )2000و درصد فیبر محلول در شوینده خنثی آن به
روش ون سوست ( )1999تعیین شد ( )19 ،4در روزهای  80الی  87آزمایش ،برای تعیین قابلیت هضم جیرههای
آزمایشی اقدام شد در طی این  7روز باقی مانده مواد خوراکی و مدفوع دامها بهصورت روزانه و جداگانه جمعآوری
شد در ابتدای هر روز نیز از خوراک مصرفی نمونهگیری شد بعد از  7روز برای هر راس دام آزمایشی تعداد  7نمونه
مدفوع 7 ،نمونه خوراک مصرفی و  7نمونه باقیمانده خوراک وجود داشت نمونههای اخذ شده از هر دام بهصورت
روزانه در دمای  -20درجه سانتیگراد نگهداری شدند بعد از اتمام  7روز ،نمونههای مدفوع ،خوراک مصرفی و باقی
مانده خوراک هر کدام و برای هر حیوان آزمایشی ،با هم مخلوط و یک نمونه نهایی از هر کدام اخذ شد نمونه اخذ
شده از هر دام تا زمان انجام تجزیه شیمیایی ،در دمای  -20درجه سانتیگراد نگهداری شدند سپس نمونهها در دمای
 55درجه سانتیگراد بهمدت  48ساعت خشک و آسیاب شدند و برای تعیین ترکیبات شیمیایی آن مورد تجزیه
شیمیایی قرار گرفتند
توزین دامها در شروع آزمایش و سپس هر  2هفته یک بار با اعمال محدودیت قبلی ( 14تا  16ساعت محرومیت
از خوراک و آب) تا پایان دوره آزمایشی صورت گرفت پس از پایان  90روز دورهی پرواربندی  8رأس از برهها (2
رأس از هر تیمار) بهطور تصادفی انتخاب و پس از  12ساعت پرهیز از آب و خوراک کشتار شدند الشههای آالیش
شده و همچنین احشای خوراکی و غیر خوراکی شامل نای و شش ،جگر ،شکمبه ،قلب ،طحال و کلیه توزین شدند
سپس بهمنظور تجزیه الشه با استفاده از روش کولومر -روچر و همکاران ( )1987و از قسمت چپ الشه سرد استفاده
شد و قسمتهای ران ،سردست و گردن از قسمت چپ الشه جدا و توزین شدند ( )8بهمنظور انجام تجزیه تقریبی،
نمونههای منجمد شده  24ساعت قبل از انجام آزمایش در دمای یخچال قرار گرفت نمونههای هر دام  3بار با چرخ
گوشت چرخ و مخلوط شدند در مرحله بعد ،هر نمونه به  4بخش تقسیم و میزان ماده خشک ،پروتیین خام با روش
کجلدال ،عصاره اتری با روش سوکسله و خاکستر در آزمایشگاه تغذیه دام تعیین شد ()4
دادهها در قالب طرح کامالً تصادفی با  4تیمار در  4تکرار با استفاده از رویه  GLMنارمافازار آمااری  SASماورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفتند ( )17مدل آماری طرح بهاین صاورت باود ،Yij = µ + Ti + e ij :کاه در ایان مادل :Yij
18

نشريه پژوهش در نشخواركنندگان ( ،)5شماره (1396 )3

متغیر وابسته :µ ،میانگین کل :Ti ،اثر جیره و  :e ijاثرات اشتباه آزمایشی است مقایسه میانگینهاا باا آزماون دانکان در
سطح معنیداری  0/05انجام شد
جدول  -1اجزای تشکیل دهنده جیرههای آزمایشی و ترکیب شیمیایی آن (درصد).
Table 1. Ingredients of the experimental diets (%).
Diet with 2% fish
Diet with
ترکیب /تیمارها
Control
oil and 0.2% thyme
2% fish
diet
Ingredients/Treatments
extract
oil
دانه جو ()Barley grain
33.11
33.11
38.34

Diet with
0.2% thyme
extract
38.34

سیالژ ذرت ()Corn silage

25

25

25

25

کاه گندم ()Wheat straw

5

5

5

5

سبوس گندم ()Wheat bran

15

18.2

18.2

15

کنجاله سویا ()Soybean meal

15

15

15

15

روغن ماهی ()Fish oil

-

2

2

-

اسانس آویشن ( )Thyme extract

-

-

0.2

0.2

نمک ()Salt

0.36

0.4

0.3

0.36

مکمل معدنی )Mineral premix( 1

0.5

0.5

0.4

0.4

مکمل ویتامینه )Vitamin premix( 2

0.5

0.5

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.3

پودر صد

()Oyster shell

ترکیب شیمیایی جیره ()Chemical composition

الیا

ماده خشک ())Dry matter (%

65

65.5

65.4

65.7

پروتئین خام ())Crude protein (%

14

14.1

14.2

14

28.9

28.8

28.5

28.6

انرژی متابولیسمی ())ME (Mcal/kg

2.61

2.63

2.65

2.64

ماده آلی ())Organic matter (%

93.8

93.7

94.1

94.2

نامحلول در شوینده خنثی ())NDF (%

1هر کیلوگرم از مکمل شامل  :500000واحد بین المللی ویتامین آ 100000 ،واحد بین المللی ویتامین د و  1/0گرم ویتامین ای
2هر کیلوگرم از مکمل شامل  :180گرم کلسیم 90 ،گرم فسفر 20 ،گرم منیزیم 60 ،گرم سدیم 2 ،گرم منگنز 3 ،گرم آهن 0/3 ،گرم مس 3 ،گرم
روی 1/0 ،گرم کبالت 1/0 ،گرم سلنیم 1/0 ،گرم ید 3 ،گرم آنتیاکسیدانت

.

نتايج و بحث
عملکرد رشد و قابلیت هضم ظاهری :همانطور که در جدول  2آمده است ،وزن ابتادای دوره پاروار باین تیمارهاای
مختلف آزمایش معنیدار نبود همچنین ماده خشک مصرفی بین تیمارها تفاوت معنیداری نداشت هرچند یاک روناد
کاهشی در تیمار حاوی روغن ماهی که اسیدهای چرب غیراشباع آنها باالتر است ،دیده میشود در اغلاب ماوارد باا
افزودن چربی به جیره ،ماده خشک مصرفی تحت تأثیر قارار مایگیارد ( 2و  )3سااز و کاارهاایی کاه باه وسایله آن
مکملسازی چربی میتواند باع

کاهش ماده خشک مصرفی شود بهطور کامل شناخته شده نیست ولای مایتاوان باه

موارد زیر اشاره کرد تأثیرات منفی اسیدهای چرب بهخصوص اسیدهای چرب غیراشباع بار تخمیار شاکمبه ،کااهش
خوشخوراکی جیره ناشی از بوی خاص روغن ماهی ،انباشتگی شکمبه بهدلیل کاهش هضم الیا  ،همچنین ،اسیدهای
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چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه رسیده به روده باریک ممکن است باع
باع

کاهش حرکات روده شوند که مایتواناد

کاهش ماده خشک مصرفی شود ()2
تیمار حاوی اسانس آویشن به مقدار  0/2درصد در ماده خشک جیره بهدلیل خوشخوراکی سبب افزایش مصار

در خوراک شده است که با تحقیق بنچار و همکاران ( )2006نیز همخوانی دارد ( )5همچنین اثار اساانس آویشان در
تیمار حاوی ترکیب  2درصد روغن ماهی و  0/2درصد اسانس آویشن بر افزایش خاوراک مصارفی باا وجاود روغان
ماهی در جیره بهخوبی مشهود میباشد دادههای حاصل در این پژوهش (جدول  )2نشاان مایدهاد کاه افازایش وزن
برههای تغذیه شده با جیره حاوی ترکیب  2درصد روغن ماهی و  0/2درصد اسانس آویشن بیشترین و آنهایی کاه باا
جیره شاهد تغذیه شده بودند ،کمترین میباشد این یافتاه باا گازارش محققاین دیگار مطابقات دارد ( )1ایان برتاری
میتواند به واسطه بهبود وضعیت تخمیر شکمبهای و کاهش تعداد باکتریهای تولید کننده گاز متان و تأثیر آن بر باازده
تبدیل انرژی قابل متابولیسم به انرژی خالص افازایش وزن ،افازایش ذخیاره پاروتئین و انارژی ،افازایش تولیاد اساید
پروپیونیک و کاهش تولید گاز متان باشاد ( 21و  )23و همچناین اساتفاده از عصااره آویشان سابب کنتارل جمعیات
باکتریهای گرم مثبت شکمبه ،کاهش تعداد پروتوزوا و نیز کاهش بااکتریهاای متاانسااز مایشاود طباق مطالعاات
واگهورن و مک ناب ( )2003استفاده از عصاره آویشن برای مدت  65روز باع

بهبود افزایش وزن روزاناه بارههاای

پرواری شد ( )19همچنین این تحقیق نشان میدهد تیمارهایی که حاوی روغن ماهی بودند (تیماار حااوی  2درصاد
روغن ماهی و تیمار حاوی ترکیب  2درصد روغن ماهی و  0/2درصد اسانس آویشن) ضریب تبدیل بهتری نسبت باه
تیمار شاهد و تیمار حاوی  0/2درصد اسانس آویشن داشتند و در این مورد جیره حاوی ترکیب  2درصد روغن مااهی
و  0/2درصد اسانس آویشن نسبت به جیره  2برتری دارد ولی معنیدار نمیباشد این نتایج با یافتههای دیگران مطابقت
دارد ()21 ،13 ،1
طبق مطالعات انجام شده در رابطه با مکمل چربی یا روغن ،راندمان استفاده از خوراک در گاوهای پارواری تغذیاه
شده با جیرههای بر پایه دانه جو بهبود یافت ( )24استفاده از مکملهای چربی برای جیرههای بر پایاه داناه جاو و یاا
گندم در مقایسه با دانه ذرت که چربی کمتری دارند مفیدتر است ( )22وزن پایان دوره پروار در تیمار حاوی ترکیاب
 2درصد روغن ماهی و  0/2درصد اسانس آویشن بهطور معنیداری باالتر از سایر تیمارها باود ( )P<0/05طباق ایان
تحقیق ،قابلیت هضم ماده خشک ،پروتیین خام ،الیا

نامحلول در شوینده خنثی و چربی خام بهطور معنیداری تحات

تأثیر تیمارها قرار گرفتند ( ،)P<0/05بهطوری که بیشترین قابلیت هضم ماده خشک و فیبر نامحلول در شاوینده خنثای
مربوط به تیمار حاوی  0/2درصد اسانس آویشن به مقدار و پایینترین قابلیت هضم پروتیین خام و چربی خام مربوط
به تیمار شاهد میباشد باالترین قابلیت هضم ماده خشک ،پروتیین خام و چربی خام مربوط به گوسفندانی باود کاه از
جیره حاوی  0/2درصد عصاره آویشن تغذیه کردند در تیمارهای حاوی ترکیب  2درصد روغن مااهی و  0/2درصاد
اسانس آویشن ،چربی مصرفی میتواند هضم شکمبهای را تحت تأثیر قرار دهاد ،باه طاوریکاه تغذیاه بایش از حاد
اسیدهای چرب غیراشباع که اثرات سمی بر فعالیت تخمیری میکرو ارگانیسمهای شکمبه دارناد ،مایتواناد منجار باه
کاهش هضم الیا

شود ()2
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جدول  -2اثر تیمارهای آزمایشی بر خوراک مصرفی روزانه ،وزن اولیه ،وزن پایانی دوره پروار ،ضریب تبدیل ،افزایش وزن روزانه و
قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی.
Table 2. Effects of experimental treatments on daily feed intake, initial weight, final weight feedlot, feed conversion
ratio, daily gain and digestibility of nutrients (%).
Diet with
Diet with
Diet
2%
fish oil
صفات /تیمارها
*
*
0.2%
with
Contro
P-value
SEM
and 0.2%
thyme
2%
l diet
Treatments/Traits
thyme
extract
fish oil
extract

وزن شروع دوره پروار (کیلوگرم)
())Fattening starting weight –( Kg
وزن پایان دوره پروار (کیلوگرم)
())Fattening finishing weight (Kg

27.12

25.67

27.70

27.30

1.09

0.29

45.22a

46.40b

49.47a

47.97ab

0.15

0.05

1.23

1.21

1.25

1.32

0.49

0.08

0.22a

0.24ab

0.28a

0.25ab

0.003

0.04

a

b

b

ab

0.002

خوراک مصرفی روزانه (کیلوگرم)
())Feed intake (Kg
افزایش وزن روزانه (کیلوگرم)
())Average daily gain (Kg
ضریب تبدیل غذایی ()FCR

5.48

4.91

4.43

5.17

0.03

قابلیت هضم ظاهری (درصد)
)Apparent digestibility (%

ماده خشک ()Dry matter

70.36b

65.43c

b

پروتیین خام ()Crude protein
الیا

نامحلول در شوینده خنثی

()Neutral Detergent Fiber
چربی خام ()Ether extract
*میانگینهایی که در هرستون با حرو

75.21

0.17

<0001

68.89b

69.93b

70.23b

76.92a

0.16

<0001

69.06b

65.77c

67.56bc

73.73a

0.27

<0001

b

b

ab

a

0.56

76.03

76.65

التین متفاوت نشان داده شده است دارای اختال

71.53

a

78.42

80.84

<0001

معنیدار میباشند ()P<0/05

 :*SEMخطای استاندارد میانگین
)The average of each column which have been shown with different Latin letters have significant difference (P<0.05
SEM: Standard Error Mean

در این پژوهش تفاوت معنیداری بین درصد الشه گرم برههای تغذیه شده با جیرههای مختلف دیده نشد ،هر چند
درصد الشه گرم برههای تغذیه شده با تیمار حاوی روغن ماهی به مقدار  2درصد) و تیمار حاوی ترکیب  2درصد
روغن ماهی و  0/2درصد اسانس آویشن باالتر بود (جدول  )3این تفاوت میتواند به واسطه بهبود در قابلیت هضم
جیره باشد ( 13و  )21درصد وزن کبد در تیمار حاوی ترکیب  2درصد روغن ماهی و  0/2درصد اسانس آویشن
نسبت به تیمار شاهد معنیدار بود ( )P<0/05اما تا به حال هیچ نتیجه مشابهی نیز یافت نشد علت افزایش وزن کبد
در تیمار حاوی ترکیب  2درصد روغن ماهی و  0/2درصد اسانس آویشن ممکن است بهدلیل مصر

روغن ماهی و

نیز عصاره آویشن سبب ذخیره کمتر چربی در بافت کبد و به دنبال آن افزایش ذخایر غیر لیپیدی و وزن حجمی آن
شده باشد همچنین درصد وزن ران در تیمار حاوی اسانس آویشن به مقدار  0/2درصد در ماده خشک جیره نسبت
به تیمار حاوی روغن ماهی به مقدار  2درصد بر اساس ماده خشک جیره و تیمار حاوی ترکیب  2درصد روغن ماهی
و  0/2درصد اسانس آویشن معنیدار بود ( ،)P<0/05که میتواند به خاصیت محرک رشد اسانس آویشن مربوط باشد
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که نتیجه مشابهی با افزایش درصد وزن ران به مقدار  11درصد با استفاده از اسانس گیاهی در جیرههای برههای
پرواری نژاد مرینوس دارد همچنین ممکن هست در تیمار حاوی اسانس آویشن به مقدار  0/2درصد در ماده خشک
جیره بهدلیل مصر
شدن مصر

هم زمان روغن ماهی و عصاره آویشن با حذ

کاهش اشتهای ناشی از بوی روغن ماهی و بهتر

خوراک و ضریب تبدیل غذایی و مقدار بیشتر افزایش وزن و وزن ران شده باشد در مطالعه حاضر

کاهش درصد وزن دنبه در تیمارهای تیمار حاوی روغن ماهی به مقدار  2درصد بر اساس ماده خشک جیره ،تیمار
حاوی ترکیب  2درصد روغن ماهی و  0/2درصد اسانس آویشن و تیمار حاوی اسانس آویشن به مقدار  0/2درصد در
ماده خشک جیره نسبت به تیمار شاهد مشاهده شد ،ولی هیچ مطالعه خاصی در این مورد مشاهده نشد با توجه به
نتایج بهدست آمده از نظر درصد الشه پر و خالی ،درصد وزن سر دست ،گردن ،کبد ،دستگاه گوارش پر و خالی
اگرچه به لحاظ عددی بین تیمارها اختال

وجود داشت ولی این اختال ها از نظر آماری معنیداری نبود

جدول  -3اثر جیرههای آزمایشی بر اجزای فیزیکی الشه.
Table 3. Effect of experimental diets on the physical components of the carcass.
Diet with Diet with 2%
Diet
صفات /تیمارها
*
0.2%
fish oil and
Control
SEM
with 2%
thyme
0.2% thyme
diet
Treatments/Traits
fish oil
extract
extract
الشه پر (کیلوگرم) ()Whole Carcass-Kg
0.07
35.45ab
36.90a
34.10b
32.55b

P-value

0.05

23.30b

24.35ab

26.00a

24.80ab

0.73

b

ab

a

ab

0.70

0.02

الشه پر (درصد))Whole Carcass-%( 1

71.57

73.33

74.13

73.29

0.51

0.93

الشه خالی (درصد))Empty Carcass-%( 1

51.19

53.95

52.23

51.17

0.38

0.79

کبد (درصد))Liver-%( 1

1.48b

1.57ab

1.66a

1.57ab

0.006

0.10

16.09

14.23

15.67

17.05

0.22

0.54

الشه گرم (کیلوگرم) ()Hot Carcass-Kg
الشه سرد (کیلوگرم) ()Cool Carcass-Kg

20.11

21.48

22.85

21.13

*

0.01

1

دستگاه گوارش پر (درصد)

()Whole gastrointestinal-%
دستگاه گوارش خالی (درصد)

1

6.37

6.10

6.21

6.13

0.04

0.83

ران (درصد))Thigh-%( 2

10.32ab

9.16b

8.90b

11.44a

0.07

0.03

سردست (درصد))Shoulder-%( 2

7.77

7.72

7.83

8.18

0.08

0.89

دنبه (درصد))Rump -%( 2

22.26a

17.45ab

14.90b

17.06b

0.24

0.07

گردن (درصد))Neck-%( 2

4.51

4.36

5.16

5.73

0.06

0.13

()Empty gastrointestinal-%

 1نسبت به وزن زنده
 2نسبت به وزن الشه سرد
*میانگینهایی که در هرستون با حرو

التین متفاوت نشان داده شده است دارای اختال

معنیدار میباشند ()P<0/05

* :SEMخطای استاندارد میانگین
)The average of each column which have been shown with different Latin letters have significant difference (÷<0.05
SEM: Standard Error Mean.

ترکیب شیمیایی ماهیچه راسته برهها در جدول ( )4نشان داده شده است همانطور که مالحظه میشاود اثار منباع
چربی روی ترکیب الشه معنیدار بوده است ( )P<0/05با توجه به نتایج جدول ،بوی نامطبوع روغن مااهی در تیماار
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حاوی ترکیب  2درصد روغن ماهی ،باع

کاهش اشتها و کاهش مصار

خاوراک و افازایش وزن کمتار و لاذا وزن

کمتر ران شده باشد همچنین در تیمار حاوی عصاره آویشن و یا عصاره آویشن باه هماراه روغان مااهی احتمااالً باا
مصر

اسیدهای چرب امگا  3و نیز اثر عصاره آویشن سبب لیپولیز بیشتر و جلوگیری از تجمع چربی در بافات دنباه

شده است در این مطالعه میزان چربی درون ماهیچهای بین تیمار حاوی روغن ماهی به مقدار  2درصد بر اساس مااده
خشک جیره و تیمار حاوی ترکیب  2درصد روغن ماهی و  0/2درصد اسانس آویشن تفاوت معنیداری نداشت که باا
نتایج اسکالن و همکاران ( )2001مطابقت دارد ( )18عدم تأثیر تیمارهای آزمایشی روی ترکیب شیمیایی الشه در ایان
آزمایش ،مطابق با عدم تأثیر آن بر نرخ رشد و چرب بودن الشه میباشد ،چرا که تغییر این پارامترها معموالً مارتبط باا
تغییر در نرخ رشد و بلوغ میباشد ( )15در این مطالعه مقدار چربی الشه بین تیمار حاوی روغان مااهی باه مقادار 2
درصد بر اساس ماده خشک جیره و تیمار حاوی ترکیب  2درصد روغن ماهی و  0/2درصد اساانس آویشان ،از نظار
آماری تفاوت معنیداری نداشتند که با نتایج اسکولن و همکاران ( )2001مطابقت دارد ()18
با افزودن روغن ماهی ،میانگین مقدار خاکستر در تیمار حاوی  2درصد روغن ماهی نسبت به تیماار شااهد بااالتر
بود ولی تفاوت معنیداری در بین آنها مشاهده نشد کاه باا نتاایج ویساتوبا و همکااران ( )2006مطابقات دارد ()21
روغن ماهی در تیمار حاوی روغن ماهی به مقادار  2درصاد بار اسااس مااده

همچنین کاهش رطوبت الشه با مصر

خشک جیره مشاهده شد ولی با تیمار شاهد تفاوت معنیداری آن مشخص نشد مارینووا و همکاران ( )2007در تأیید
نتیجه این پژوهش ،میانگین مقدار رطوبت تیمار حاوی روغن ماهی ( 2/5درصد مااده خشاک) را نسابت باه میاانگین
مقدار تیمار شاهد کمتر گزارش کردند ،مقدار رطوبت الشه بر اکسیداسیون و هیدرولیز چربایهاای الشاه و در نتیجاه
روی بار میکروبی الشه و سرعت رشد میکروارگانیسمها در آن نیز تأثیر دارد همچنین در طی افزودن روغان آویشان
در بین تیمارها ،تفاوت معنیداری در ترکیب شیمیایی به جز رطوبت نسبت به تیمار شاهد مشاهده نشد
جدول  -4اثر جیره غذایی بر درصد ترکیب شیمیایی الشه.
Table 4. The effect of experimental diets on chemical composition of the carcass.

Control
diet

Diet
with 2%
fish oil

Diet with 2%
fish oil and
0.2% thyme
extract

Diet with
0.2% thyme
extract

75.14a

75.51a

66.09b

70.50ab

0.32

a

c

b

a

21.32

0.01

0.003

چربی خام ()Crude Fat

26.50a

28.10b

27.40ab

26.45a

0.02

0.004

خاکستر ()Ash

2.84ab

3.72a

1.83b

3.34a

0.06

0.06

ترکیبات شیمیایی /تیمارها
/chemical composition
Treatments

رطوبت ()Moisture
پروتیین خام ()Crude Protein

*میانگینهایی که در هرستون باحرو

20.71

19.95

20.60

التین متفاوت نشان داده شده است دارای اختال

SEM

*

P-value

*

0.06

معنیدار میباشند ()P<0/05

* :SEMخطای استاندارد میانگین
)The average of each column which have been shown with different Latin letters have significant difference (p<0.05
SEM: Standard Error Mean
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نسبت به مصر

 این ترکیب توانست در بهبود صفات الشه بهویژه وزن الشه در پایان آزمایش مؤثر باشد،غذایی در برهها شد همچنین
 درصاد اساانس آویشان نسابت باه ساایر تیمارهاا دارای0/2  درصد روغن ماهی و2 بهطور کلی تیمار حاوی ترکیب
 استفاده،)این افزودنیهای غذایی (عصاره آویشن
 بهمنظور پروار توصیه میشود،در جیره

عملکرد بهتری بود با توجه به بهبود عملکرد رشد دام در اثر مصر
از آنها در جیره نشخوارکنندگان کوچک با توجه به سطح مصر
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Abstract
Background and objectives: In recent years, the use of antibiotics, as additives in food
products because of their potential sustainability in animal and human tissues, has been declared
illegal. Therefore, scientists are interested in using essential oil essence with potential
antimicrobial activity and improvement in rumen digestion. The use of essential oils improves
the digestibility and rumen ecology. The uses of fish oil in feed for livestock have been
considered in previous years. The uses of fish oil are limited due to flavoring effects on animal
products. Fatty acids eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid fish oil is a good source
of omega-3 fatty acids. Therefore, supplementing fish oil to the diet of ruminants, increased
concentrations of these fatty acids in milk and meat that would be very useful for human health.
The aim of this study was to determine the effects of fish oil and thyme essence on performance,
digestibility, and carcass characteristics of Dalagh male lambs.
Materials and methods: Sixteen Dalagh male lambs fattened with an average weight of 27±2
kg in a completely randomized design with four treatments and four replications over 90 days.
Experimental treatments included: 1- control diet based on barley grain and corn silage without
fish oil and thyme extract, 2- diet supplemented with 2% fish oil (DM basis), 3- diet
supplemented with 2% fish oil and 0.2% thyme extract (DM basis) and 4- diet supplemented
with 0.2% thyme extract.
Results: Sheep Final weight was significantly highest in three treatments than other treatments
(P<0.05). Daily weight gain was significantly different by treatments (P<0.05). The addition of
fish oil and thyme extract to the diet had no effect on carcass components with the exception of
liver weight percent and rump weight percent and leg weight percent. Feed intake was not
significantly affected by treatments.
Conclusion: Results of the current experiment shows that fish oil in 2% of dry matter had most
negative effects on nutrient digestibility of total mixed ration (P<0.05) and diet supplemented
with 2% fish oil and 0.2% thyme extract (DM basis) showed the best growth performance.
2
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