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  در نشخوارکنندگان  نشریه پژوهش

  1397، اول، شماره ششمجلد 
http://ejrr.gau.ac.ir  

  

 هاي پرواري مهربان  بره عملکردپودر و عصاره ریشه رازیانه بر مصرف ثیر أت
  

   2علی فرهپور ،3، موسی سلگی3، رمضان کلوندي2، حسین شفیعی ورزنه1حسن فضائلی*
  2جواد بشیري صفا و

   ،سسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، کرج، ایرانؤی ماستاد پژوهش1
  ش و ترویج کشاورزيمرکز تحقیقات کشاورزي و آموزش و منابع طبیعی همدان، سازمان تحقیقات، آموز استادیار پژوهشی3و پژوهشگر2

   5/2/97 ؛ تاریخ پذیرش:25/9/96 تاریخ دریافت:
  

  1 کیدهچ
ش دام رهاي محرك رشد، در پروبیوتیکعنوان جایگزین آنتی هاي گیاهی است که به افزودنیرازیانه از جمله  ه و هدف:سابق

رفتن مصرف  تواند سبب افزایش اشتها و باال این گیاه داراي نوعی اثر استروژنیک بوده که می .مورد توجه قرار گرفته است
منظور بررسی بهپژوهش این  .باشداما اطالعات در این زمینه بسیار محدود می ،دهد ها شده و نرخ رشد را افزایشخوراك در دام

  پرواري انجام گرفت.هاي برهبر عملکرد رازیانه در جیره غذایی  ریشهاثر افزودن عصاره و پودر 
  

از توده گوسفند نر رأس بره  25ا استفاده از بتکرار  5تیمار و  5طرح کامالً تصادفی با یک  آزمایش در قالباین  ها:مواد و روش
اجرا  ،همدانکبوترآهنگ از توابع سو واقع در ایستگاه تحقیقاتی شیرینکیلوگرم، در  87/27 ± 53/4 با میانگین وزن اولیهمهربان 

گیاه  ریشهپودر  -3گرم،  5به میزان  گیاه رازیانهریشه پودر  - 2آزمایشی)، کمل شاهد (بدون دریافت م - 1ها شامل:  . تیمارشد
به میزان  گیاه رازیانهالکلی ریشه عصاره  -5و  لیترمیلی 5/7به میزان  گیاه رازیانهالکلی ریشه عصاره  - 4 گرم، 10به میزان  رازیانه

در ، تا حد اشتها، یه و سه بار در روزهصورت مخلوط کامل تجیره غذایی بهلیتر به ازاي هر رأس بره در روز بودند. میلی 15
 ،شد و پس از آن هدر نظر گرفتروز 14 هاي غذاییط آزمایش و جیرهیها به شرابره دهیوره عادتدها قرار داده شد. یار دامتاخ

ها، میزان خوراك مصرفی، افزایش وزن روزانه و  که طی آن، تغییرات وزن برهدر نظر گرفته شد روز  89دوره اصلی آزمایش 
 هاي داخلی ها کشتار شدند و اطالعات مربوط به راندمان الشه، ارگانهمه بره ،در پایان آزمایشد. شتعیین  خوراكضریب تبدیل 

  .ها بررسی شدآنوضعیت ظاهري  و
  

 ،لیتر عصارهمیلی 15نسبت به تیمار شاهد و تیمار  ،لیتر عصاره آنمیلی 5/7گرم پودر ریشه رازیانه و  10و  5افزودن  ها:یافته
داري  هاي آزمایشی تفاوت معنیشد. از نظر میانگین افزایش وزن روزانه نیز بین گروه هابرهبیشتري در نهایی موجب افزایش وزن 

لیتر، سبب  میلی 5/7میزان    گرم و نیز عصاره آن به 10و  5گیاه رازیانه در هر دو سطح  نحوي که مصرف پودر به ،مشاهده شد
هاي آزمایشی قرار ها تحت تأثیر تیمار مصرفی روزانه بره میانگین ماده خشک ).>05/0Pافزایش وزن روزانه باالتري شدند (

و شد گرم متغیر بود. افزودن پودر و یا عصاره ریشه رازیانه سبب تحریک اشتها  1893تا  1345) و میزان آن از >05/0Pگرفت (
گرم  10شد که روزانه  هایی مشاهدهباالترین میزان مصرف خوراك در بره ،. در عین حالافزایش یافتمصرف خوراك در نتیجه 

                                                        
  hfazaeli@gmail.com: مکاتبه مسئول*
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هاي دوم و سوم و نیز در کل دوره  ). میانگین ضریب تبدیل خوراك در ماه>05/0Pمصرف نمودند (را پودر ریشه رازیانه 
نحوي که با مصرف سطح پایین پودر و عصاره ریشه رازیانه، )، به>05/0Pآزمایش، تحت تأثیر تیمارهاي آزمایشی قرار گرفت (

لیتر میلی 15ه کاهش و با مصرف سطوح باالي پودر و عصاره تمایل به افزایش نشان داد. استفاده روزانه ضریب تبدیل تمایل ب
) گردید. همچنین با مصرف روزانه 40/6) نسبت به شاهد (75/7عصاره رازیانه براي هر بره سبب باال رفتن ضریب تبدیل غذایی (

- ی تمایل به افزایش نشان داد. در عین حال ضریب تبدیل خوراك در برهگرم پودر رازیانه براي هر بره، ضریب تبدیل غذای 10

) رازیانه دریافت کرده بودند نسبت به تیمار شاهد تفاوت 39/6لیتر عصاره ( میلی 5/7) و یا 87/5گرم پودر ( 5هایی که روزانه 
  داري نداشت. معنی

  
لیتر عصاره تهیه شده از آن سبب باال میلی 5/7ر گیاه رازیانه و نیز گرم پود 10و  5طور کلی استفاده از مقادیر به گیري کلی:نتیجه

و دیگر اما میانگین راندمان الشه  ،شد ، وزن الشه گرم و وزن الشه سردها در پایان دوره پرواربرهنهایی وزن  ،رفتن سرعت رشد
  داري را نشان نداد.  هاي آزمایشی تفاوت معنیدر گروهصفات الشه 

  
 عصاره  ،پودر ،رازیانه ،پرواري ،مهربانبره  :ديکلی هايواژه

 
 مقدمه

سالیانه تعداد زیادي بـره وارد سیسـتم پرواربنـدي      
کـه   گردد. بـا توجـه بـه ایـن    شده و به بازار عرضه می

، شـود پرواربندي به خـوراك مربـوط مـی     عمده  هزینه
ــزایش   ــه ســبب اف ــدیریت تغذی ــود در م ــه بهب هرگون

ممکـن اسـت   خواهـد شـد.   وري در این سیسـتم   بهره
هـاي   برهعملکرد هاي مجاز از افزودنیبا استفاده  بتوان

هــاي اخیــر،   در دهــه .را بهبــود بخشــید پــرواري 
هاي بیوتیکعنوان جایگزین آنتی هاي گیاهی به افزودنی

زیرا  ،محرك رشد مورد توجه زیادي قرار گرفته است
افزودنـی غـذایی و یـا     عنوانهها ببیوتیکمصرف آنتی

ــی   ــت آنت ــاد مقاوم ــبب ایج ــی س ــوتیکی در داروی بی
هاي آور شده و درمان بیماريهاي زیانمیکروارگانیسم

طور کلی  به ).4( سازدمیکروبی را با مشکل مواجه می
میکروبـی  هاي خوراکی از طریق اثر بر فلـور  افزودنی

زا، نقش خـود   دستگاه گوارش و کنترل عوامل بیماري
   ). 35، 8، 6( نمایندیرا در بهبود رشد اعمال م

نشـخوارکنندگان   اي درهاي تغذیـه یکی از چالش  
بـازده تبـدیل    محدودیت بازده منابع پروتئینـی اسـت.  

 8/39تـا   7/13 بـین  خوراك به پروتئین شـیر پروتئین 

درصد گزارش شده اسـت و بخـش قابـل تـوجهی از     
 ).15شـود ( نیتروژن از طریق ادرار و مدفوع دفـع مـی  

زدایـی   هاي گیاهی بـر فعالیـت آمـین   ساسانبرخی از 
اثـر  هاي شـکمبه  هاي آمینه توسط میکروارگانیسماسید

توانــد بــازده کــه ایــن پدیــده مــی بازدارنــدگی دارنــد
روي  ی کـه آزمایشـ در . )20ینی را بهبود بخشد (ئپروت

گـرم از  میلـی  110روزانـه  انجام شد، مصرف  گوسفند
ي درصـد  25کاهش  سببهاي گیاهی  مخلوط اسانس
. در مطالعات مکینتاش )25( زدایی شد در فعالیت آمین

)، مشـخص شـد کـه مخلـوطی از     2003( همکارانو 
هـایی از   تواننـد رشـد سـویه   هـاي گیـاهی مـی   اسانس
ها که مقدار زیـادي نیتـروژن آمونیـاکی تولیـد     باکتري

ــی ــد:   م ــد (مانن ــدي  کنن ــتیک الن ــتریدیوم اس و  کلس
 ندســازدود ) را محــپیتواســترپتوکوکوس آنئیروبیــوس

گـرم از   2و  75/0سـتفاده روزانـه   حـال ا با این. )20(
هـاي  هـاي گیـاهی در تغذیـه گـاو    مخلوطی از اسانس

شیري، اثري بر غلظت نیتـروژن آمونیـاکی شـکمبه و    
در نیتـروژن  بـازده اسـتفاده از   پذیري و  همچنین هضم

 ).6، 5( تشدانشکمبه 
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 توانند سبب افـزایش تولیـد  هاي گیاهی میاسانس  
افزایش  مانندها  هاي چرب فرار و تغییر نسبت آناسید

تولید پروپیونات و کاهش تولیـد اسـتات و همچنـین    
در  .)10( کاهش تولید متان در اثر فرآیند تخمیر شوند

 )2007( همکـاران و میگلیا سـ لکتوسـط  ي که امطالعه
گرم در هر لیتـر از مخلـوط   میلی 5، افزودن انجام شد

هاي چرب باعث افزایش کل اسیدهاي گیاهی، اسانس
فرار و همچنین تولیـد مقـدار بیشـتر اسـید اسـتیک و      

اما استفاده از این  مقادیر کمتر اسید پروپیونیک گردید
گرم در  میلی 500و  50هاي باالتر ( در غلظتها اسانس
هاي چرب فـرار، نسـبت   کل اسیداثري بر میزان لیتر) 

در . )9( نداشـت ها و قابلیـت هضـم مـواد مغـذي      آن
گـرم از مخلـوط   میلـی  110مصـرف روزانـه   که  حالی

، اثر محـدود کننـده بـر    گوسفندهاي گیاهی در اسانس
هاي چرب کل اسیدتجزیه پروتئین داشت اما بر میزان 

   .)25( اثري نداشتها  فرار و نسبت آن
هـاي گیـاهی بـر رشـد،     ثـر اسـانس  در خصوص ا  

 يدمطالعـات محـدو  ترکیبات الشه و کیفیت گوشـت  
عملکرد ) 2007( همکارانانجام گرفته است. بنچار و 

ــاو ــد گ ــوط   رش ــده مخل ــت کنن ــتی دریاف ــاي گوش ه
بر  ،گرم) در جیره 4یا  2هاي گیاهی (روزانه با  اسانس

را مورد بررسی قرار دادند و دریافتنـد کـه    ،سیالژپایه 
ماده خشک مصرفی و افزایش وزن روزانه تحت تأثیر 

(بـا  دیل غذایی تحت تـأثیر  قرار نگرفت اما ضریب تب
. گـزارش  )5( قـرار گرفـت   )گرم 2دز مصرفی روزانه 

که افزودن سینامالدئید یا کاواکرول به میزان شده است 
گرم در کیلوگرم جیره، اثري بر ماده خشـک  میلی 200

مصرفی، رشـد، بـازده غـذایی، خصوصـیات الشـه و      
  . )11( هاي در حال رشد نداشتکیفیت گوشت بره

ه از جمله گیاهان دارویـی اسـت کـه بـومی     رازیان  
باشـد و در فرانسـه،    جنوب اروپا و منطقه مدیترانه می

اسپانیا، پرتغال و شمال آفریقا نیز بـه حالـت خـودرو    
ــاه 19، 1گســترش یافتــه اســت ( ). در ایــران ایــن گی

صورت خودرو در اغلب مناطق کشور پراکنش دارد  به
ن، گرگـان،  اما در آذربایجـان شـرقی، خراسـان، تهـرا    

صـورت زراعـی کشـت    گیالن و همدان بـه  مازندران،
ثر این گیاه شامل ؤترین ترکیبات م ). مهم12گردد ( می

باشـند  ون، استراگول، و متیل کاویکول مـی چآنتول، فن
رازیانـه داراي نـوعی اثـر اسـتروژنیک      ).22، 14، 13(

توانـد سـبب افـزایش اشـتها و بـاالرفتن       بوده که مـی 
دام و طیور شـده و نـرخ رشـد را    مصرف خوراك در 

دلیـل  میوه و اسانس رازیانـه بـه   ).37، 2(افزایش دهد 
هـاي   دارا بودن آنتول موجب کاهش یا توقف اسپاسـم 

هاي گوارشـی و   دستگاه گوارش، تشدید ترشح شیرابه
  ).38، 29شود ( در نتیجه باالرفتن کیفیت هضم می

 در گـرم  8و  4در رازیانه بـه میـزان   واستفاده از پ   
هــاي گوســالهآغــازین کیلــوگرم مــاده خشــک جیــره 

هلشتاین سبب بهبود رشد و ضریب تبدیل غذایی شد 
را بـراي زود از شـیرگیري    هـا و شرایط بدنی گوسـاله 

) اثر سطوح مختلف 2012شرکایی (). 31فراهم نمود (
گرم در کیلوگرم جیره غذایی) میلی 750و  500، 250(

اي هـاي تخمیـر شـکمبه   عصاره رازیانه را بر فراسنجه
که نرخ تولید گـاز و   دادگزاش طالعه نمود وگوسفند م
میـزان تولیـد اسـتات و     ،یافت خیر افزایشأنیز زمان ت
ر قرار نگرفـت امـا   یثأهاي چرب فرار تحت تکل اسید

  . )34( نسبت پروپیونات کاهش یافت
 و 3افزودن عصاره رازیانه بـه میـزان    یدر آزمایش  
گرم مـاده خشـک جیــره   کیلـو زاي لیتـر بـه ا  لـی می 30

مشاهده شد که افزودن  ،ايهاي دانهمتشکل از خوراك
میکرولیتر عصاره سبب کاهش بخش قابل تخمیـر   30

شـد  تنـی  در شـرایط بـرون  و افزایش نرخ تولید گـاز  
که از پودر رازیانه در مـیش  دیگري  در آزمایش ).32(

گرم در روز) اسـتفاده شـد، بـا     20سنجابی (به میزان 
بــاال رفــت و میــزان شــیر تولیــدي  ،مصــرف رازیانــه

امـا   ،خون نیـز افـزایش نشـان داد   هورمون پروالکتین 
  ). 18( داري نداشت هورمون رشد تغییر معنی
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ترکیبـاتی اسـت کـه    رازیانـه داراي  هر صـورت  به  
هاي دستگاه گـوارش،   تواند موجب کاهش اسپاسم می

یفیـت  هاي گوارشی و باال رفتن ک تشدید ترشح شیرابه
نـوعی اثـر اسـتروژنیک    دلیل دارابودن هضم شود و به

، امـا  اثر مثبت داشته باشدحیوان مکن است بر رشد م
تا کنون اطالعات چندانی در این زمینـه منتشـر نشـده    

  است. 
غلظت مـواد مـوثره گیاهـان دارویـی و از      معموالً  

ثره ؤجمله رازیانه کم است و براي مطالعه اثر مـواد مـ  
یز حذف مواد محدود کننده و ضد مغذي نظر و ن مورد

 باشـد ها از گیاه اصلی مینیاز به استخراج آن ،احتمالی
ثره هزینه بر بـوده و اسـتفاده   ؤاما استخراج ماده م ).7(

عنـوان مـواد افزودنـی در    دست آمده بـه از محصول به
اقتصـادي نخواهـد بـود، در     اي غالباًمزرعههاي حیوان
هزینـه   ،صـورت پـودر  رویی بهکه استفاده گیاه دا حالی

مراتـب  کمتري دارد و مصرف آن در جیره غـذایی بـه  
از طرفــی در صــنعت تــر و کــاربردي تراســت. آســان

رازیانه، ریشه این گیاه یـک محصـول فرعـی    اوري فر
عنوان یـک مـاده   توان از آن بهشود که میمحسوب می

بنابراین هدف از انجام افزودنی براي دام استفاده نمود. 
وهش حاضر مصرف مقادیر مختلف پودر و عصاره پژ

اثـر  مقایسـه  و ، تعیین هاي پرواريریشه رازیانه در بره
بر مصرف خوراك، افزایش وزن، ضریب تبـدیل   هاآن

   .خوراك و راندمان الشه بود
  

  هامواد و روش
تـوده  رأس بـره نـر    25تعداد هاي مورد آزمایش: دام

کیلـوگرم   87/27 ± 53/4مهربان با میانگین وزن اولیه 
هـاي حومـه همـدان خریـداري و بـه ایسـتگاه        از گله

ــه مرکــز تحقیقــات ســو  دامپــروري شــیرین وابســته ب
منتقل گردیـد.  کشاورزي و منابع طبیعی استان همدان 

نصب پیش آزمایش عملیات اي هفته دودوره یک طی 
شماره گوش، خورانیدن داروي ضـد انگـل و تزریـق    

ابتـداي آزمـایش    در م شـد. واکسن آنتروتوکسمی انجا
 14صـورت ناشـتا (   طـور انفـرادي بـه    ها بـه  بره ،اصلی

با انتساب متناسب تصادفی ساعت گرسنگی) توزین و 
نحـوي کـه از نظـر    شدند، بهتقسیم وزنی پنج گروه به 

هـا وجـود   داري بین گـروه میانگین وزنی تفاوت معنی
صورت تصادفی بـه  سی بهأر 5هر گروه نداشت. آنگاه 

هـاي  جایگـاه و در  اختصاص داده شد هاتیمار ی ازیک
  . توزیع شدند طور انفرادي،به ،مربوطه

این ، ریشه تهیه پودر رازیانهبراي  تهیه ماده آزمایشی:
نیاز از مزرعـه موجـود در ایسـتگاه     گیاه به مقدار مورد

همدان (اکباتـان)  کشاورزي مرکز تحقیقات و آموزش 
هـاي   خاك آن، ریشه منظور جدا کردن آوري و به جمع
آوري شده با آب شستسشـو و سـپس در آفتـاب     جمع

خشک گردید. پس از خشک کردن، آن را بـا آسـیاب   
 ي)متـر یـک میلـی  (با قطر منافذ الک  هبمجهز صنعتی 

هـاي غـذایی اسـتفاده     در جیره حاصلهآسیاب و پودر 
شد. براي تهیه عصاره گیـاه رازیانـه از الکـل اتیلیـک     

این ترتیب که الکـل  استفاده شد. به درصد 15(اتانول) 
بـا آب مقطـر رقیـق     4/6بـه   1درصد را به نسبت  96

دسـت آیـد. سـپس مقـدار      درصد بـه  15کرده تا الکل 
گیاه را وزن نموده ریشه مشخص از پودر آسیاب شده 

و آن را درون ظرفی کیلوگرم براي تهیه عصاره)  5/2(
دار الزم برابر) ریخته و سپس به مقـ  8با ظرفیت الزم (

هم زدن) به  درصد به آن اضافه شد (ضمن به 15الکل 
اي که تمام پودر از الکل اشباع گـردد و مقـداري   گونه

). سـپس  28الکل نیز بر روي سـطح آن قـرار گیـرد (   
روز  بدین صورت باقی  14مدت  مخلوط تهیه شده به

استحصال آن گردید و عصاره  ماند و پس از آن صاف
  شد.

بــر اســاس شــی و خـوراك دادن:  هــاي آزمای جیـره 
ها در شروع آزمایش و طبـق جـداول    میانگین وزن بره

انجمـن ملـی   مربـوط بـه    احتیاجات غذایی گوسـفند 
هـاي  (در مـاه ها هاي غذایی بره ، نیاز)2007( تحقیقات
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تعیین و بر اساس مواد خـوراکی  مختلف دوره پروار) 
کنسـانتره  ). 27( دشـ هاي غذایی تنظـیم   ، جیرهموجود

رد نظر طبق فرمول تنظیم شده در کارخانه خـوراك  مو
انتقال  محل آزمایشدام (حامی امید همدان) تهیه و به 

  :ازبودند  هاي آزمایشی عبارت . تیمارداده شد
گرم پودر  5عالوه  هشاهد ب، )افزودنیبدون ( شاهد  

ـ   رازیانه (به ازاي هر بره در روز)،  10عـالوه   هشـاهد ب
شـاهد  زاي هـر بـره در روز)،   گرم پودر رازیانـه (بـه ا  

لیتر عصاره رازیانه (به ازاي هـر بـره    میلی 5/7عالوه  هب
لیتـر عصـاره رازیانـه     میلی 15عالوه  هشاهد بدر روز)، 

 (به ازاي هر بره در روز).

، 7هـاي   (در سـاعت  ها روزي سه نوبتتغذیه بره  
آزمایشی انجـام   هاي با جیره ، در حد اشتها،)18و  13

ر اطمینان از مصرف پودر و عصاره رازیانه منظو شد. به
هـا،  ها، ابتـداي هـر روز قبـل از تغذیـه بـره      توسط بره

ــوص و    ــرف مخص ــی در ظ ــاده آزمایش ــدن م خورانی
سهم روزانه هر بره از شد.    گذاري شده، انجام می نشانه

گـرم از بخـش کنسـانتره جیـره      100پودر رازیانه بـا  
وان قـرار  مخلوط و در ظرف مخصوصی در اختیار حی

کننـده عصـاره   هاي مصـرف در خصوص برهداده شد. 
، قبـل از  لیتـري میلی 50مایع، عصاره رازیانه با سرنگ 

خوراك شد.  ها خورانیده میدهی روزانه به بره خوراك
  گرفت. ها قرار میطور روزانه توزین و در اختیار برهبه

مانـده  هر روز صـبح قبـل از خـوراك دادن، پـس      
آوري و در پایـان هفتـه تـوزین     جمـع  خوراك روزانه

شـدند. در  بار توزین میها هر دو هفته یکشد. بره می

هـا کشـتار شـدند و اطالعـات     همه بره ،پایان آزمایش
هاي داخلی بدن ثبـت   ارگان و مربوط به راندمان الشه

گردید. اطالعات مربوط بـه خـوراك مصـرفی و وزن    
ـ    اکسـل  افزار  ها درنرم بره زایش وزن مرتـب شـد و اف

روزانه، خوراك مصرفی روزانه، ضریب تبدیل غـذایی  
و هزینه خوراك مصرفی براي هر کیلوگرم اضافه وزن 

  محاسبه شد.
ــه خــوراك، هــا داده :محاســبات آمــاري ــروبط ب ي م

هــاي  تغییـرات وزن و ضـریب تبـدیل غـذایی در مـاه     
ــا   مختلـــف، ــادفی بـ ــامالً تصـ در قالـــب طـــرح کـ

هـاي مختلـف دوره   ماه( تکرار شوندههاي  گیري اندازه
پنج تیمار و پنج تکرار، بـر اسـاس مـدل    با  )آزمایشی

ها با استفاده از   آماري زیر تجزیه آماري شد و میانگین
  اي دانکن با هم مقایسه شدند.آزمون چند دامنه

Yijk = μ + Ti + tk + (τ × t)ik  + eijk   
 =Yijk مشاهدههر مقدار  

= µ  آزمایشاي مورد هصفتکل هر یک از میانگین                                       
=Ti  ثابت اثرi  (ماده آزمایشی)مین تیمار  

tk = اثر ثابتk  (دوره)مین ماه 

= (τ × t)ik  اثر متقابلi  مین تیمار درk ماه  مین
  (دوره)
= eijk اثر خطاي آزمایشی  

ــدام داده   ــه صــفات الشــه، ان هــا و هــاي مربــوط ب
ها در قالب طرح کامالً صل از کشتار دامهاي حا آالیش

  تصادفی مورد تجزیه آماري قرار گرفت.
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  .ها (درصد ماده خشک)هاي آزمایشی و مواد مغذي آندهنده جیره اجزاي تشکیل :1جدول 
Table 1. Diet formulation and composition (percent of dry matter).  

 Rations     ها جیره

 ماه سوم  Feed ingredients                     واد خوراکیم
third month  

 ماه دوم
second month  

 ماه اول
first month  

  Alfalfa hay                            یونجه خشک  30.0  20.0  25.0
  Wheat straw                                کاه گندم  10.0  10.0  5.0

  Wheat bran                            دمسبوس گن  20.65  22.66  14.85
  Barley grain                                 دانه جو  30.0  40.0  52.0
  Soya bean meal                       کنجاله سویا  7.85  5.69  1.65
  Sodium bicarbonate               جوش شیرین 0.5 0.5 0.5
  Limeston                                         آهک 0.00 0.15 0.00

0.5 0.5 0.5 
 مکمل مواد معدنی و ویتامینی*

Mineral-vitamin supplement  
  Common salt                                   نمک 0.5 0.5 0.5
  Total                                               جمع 100 100 100

 ها ذي جیرهترکیب مغ   
Diets composition  

  Crude protein                          پروتئین خام  14.4  13.4  12.4

 کیلوگرم) انرژي قابل متابولیسم(مگا کالري در  2.46  2.56  2.63
ME (Mcal/kg)  

 NDF                                         ان.دي.اف  35.33  34.83  30.83

  ADF                                         اي.دي.اف  24.7  21.2  20.59
  Ca                                                 کلسیم  0.5  0.45  0.45

م مس، گرمیلی 280گرم منگنز،  2گرم آهن،  3گرم روي،  3گرم منیزیم،  20گرم پتاسیم،  21گرم سدیم،  55گرم فسفر،  30گرم کلسیم،  100مکمل حاوي  *
هـزار واحـد ویتـامین دي، در هـر      100هزار واحد ویتامین آ و  500گرم ویتامین اي، میلی 100گرم ید، میلی 100 گرم سلنیوم،میلی 1گرم کبالت، میلی 100

 کیلوگرم بود.

 
  و بحث نتایج

هـا   نتایج مربوط به تغییر وزن بره ها: تغییرات وزن بره
نگین وزن زنـده  نشان داده شده است. میا 2در جدول 

در شـروع و  گانه آزمایشی،  5هاي  ها در گروه اولیه بره
داري نداشـت در   تفاوت معنیدر پایان ماه اول و دوم 

 دار معنـی هـا  بین آنکه در پایان آزمایش، تفاوت  حالی
نتایج حاصل از این مطالعه نشـان داد  ). >05/0P( دبو

 5/7گـرم پـودر ریشـه رازیانـه و      10و  5که افـزودن  
 15لیتر عصاره آن نسبت به تیمار شـاهد و تیمـار   میلی
لیتر عصاره موجب افزایش وزن بیشتري در پایان میلی

از نظر میانگین افزایش وزن روزانه شد. آزمایش دوره 

داري مشـاهده   هاي آزمایشی تفاوت معنینیز بین گروه
در هـر دو  گیـاه رازیانـه   نحوي که مصرف پودر به ،شد

 5/7میــزان   بــهنیــز عصــاره آن  گــرم و 10و  5ســطح 
سـبب افـزایش وزن   براي هـر بـره در روز،    ،لیتر میلی

رسـد  نظـر مـی   بـه  .)>05/0Pروزانه بـاالتري شـدند (  
بـاال رفـتن    استفاده از رازیانه سـبب افـزایش اشـتها و    

میزان مصرف خوراك شده است که این پدیده منتج به 
ت یافـ دري هـا برهافزایش وزن بیشتري گردیده است. 

یافت درهاي برهباالترین و  لیتر عصارهمیلی 5/7کننده 
کمترین افزایش وزن روزانه لیتر عصاره میلی 15کننده 

لیتـر   میلـی  15 هـاي هرچنـد کـه بـین تیمار    ،را داشتند
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تفـاوت معنـی داري مشـاهده     شـاهد و  عصاره رازیانه
هـاي انجـام شـده، میـانگین      . در برخـی پـژوهش  نشد

گـرم   178هاي نـر مهربـان از    هافزایش وزن روزانه بر
) گزارش شده است که 23، 16، 3گرم ( 259) تا 33(

هاي پژوهش حاضر نیز در دامنه ارقام مزبور قرار   یافته
در ي هـر تیمـار   هـا میانگین افـزایش وزن بـره  . داشت

اما اثر متقابـل  ) >05/0P(متفاوت بود هاي مختلف  ماه
    .دار نبود تیمار در دوره زمانی بر افزایش وزن معنی

مدیریت و شرایط پروار از عوامل مؤثر بـر میـزان     
شوند که ممکن است   افزایش وزن روزانه محسوب می

هاي مختلف مشابه نباشند و باعـث نتـایج    در آزمایش
رسـد، اسـتفاده از عصـاره و     نظر مـی  متفاوتی شوند. به

پودر ریشه گیاه رازیانه سبب بهبود در الگـوي تخمیـر   
بهبود افزایش وزن را در پـی داشـته   تیجه در نشده که 

است. افزایش تولیـد اسـیدهاي چـرب فـرار و تغییـر      
ها با یکدیگر (افـزایش تولیـد پروپیونـات و     نسبت آن

کاهش تولید استات) و همچنین کاهش تولید متـان در  
هاي گیـاهی  اثر فرآیند تخمیر، توسط برخی از اسانس

د بـه لحـاظ   توان ها می گزارش شده است که اثرات آن
) و نیز تولید پروتئین میکروبـی،  39، 28تولید انرژي (

) 26افزایش کارایی استفاده از نیتروژن و کاهش متان (
دلیل دارا بـودن آنتـول موجـب بهبـود      باشد. رازیانه به

عملکرد دستگاه گوارش و بـاال رفـتن کیفیـت هضـم     
نـوعی   يبر این، رازیانه دارا ). عالوه38، 30گردد ( می
توانـد سـبب   مـی  استروژنیک بوده که مصـرف آن  اثر 

  ). 2افزایش وزن شود (
گزارش شده است که مصـرف پـودر رازیانـه بـه       

گـرم مـاده خشـک جیـره     گـرم در کیلـو   8و  4میزان 
هاي هلشـتاین سـبب افـزایش رشـد و     آغازین گوساله

هاي ) که با یافته31ها شد (بهبود شرایط بدنی گوساله
ارد. در آزمایشـی کـه اثـر    پژوهش حاضر همخـوانی د 

ــف  ــطوح مختل ــی 750و  500، 250( س ــرم در میل گ

هـاي  رازیانه بر فراسنجهاسانس کیلوگرم جیره غذایی) 
اي گوسفند مورد بررسی قـرار گرفـت،   تخمیر شکمبه

ـ   خیر افـزایش یافـت امـا    أنرخ تولید گاز و نیز زمـان ت
میزان تولید استات و کل اسیدهاي چرب فـرار تحـت   

نگرفت هرچند که نسبت پروپیونات کاهش  ر قراریثأت
  ). 34یافت (

 30 و 3طی آزمایشی که عصاره رازیانه بـه میـزان     
لیتر به ازاي کیلوگرم ماده خشک جیره (براسـاس  میلی

لیتـر  میلی 30اي) استفاده شد، افزودن هاي دانهخوراك
عصاره سبب کاهش بخش قابل تخمیر و افزایش نرخ 

  ).32تنی شد (ونتولید گاز در شرایط بر
نشان  3نحوي که در جدول بهمیزان خوراك مصرفی: 

داده شده است، میانگین ماده خشک مصـرفی روزانـه   
تیمارهـاي آزمایشـی قـرار گرفـت      ها تحـت تـأثیر   بره

)05/0P< گـرم متغیـر    1893تا  1345) و میزان آن از
هـاي پـرواري   بود. مقدار مصرف ماده خشـک در بـره  

گرم در روز گزارش شده است  1605تا  1557مهربان 
افزودن پـودر و  رسد نظر مینتایج بهاین براساس ). 3(

یا عصاره ریشه رازیانه سبب تحریک اشتها و منتج بـه  
افزایش مصرف خـوراك شـده اسـت. در عـین حـال      

هـایی مشـاهده   باالترین میزان مصرف خوراك در بـره 
گـرم پـودر ریشـه رازیانـه مصـرف       10شد که روزانه 

). در مورد اثرات گیاهـان دارویـی و   >05/0P( نمودند
ــر مــاده خشــک مصــرفی و  ترکیبــات اصــلی آن هــا ب

ــدودي   ــات مح ــکمبه، اطالع ــر ش خصوصــیات تخمی
هـا، افـزایش    گزارش شده است. در برخی از گـزارش 

هاي گیاهی مصرف خوراك در نتیجه استفاده از اسانس
هـاي  کـه در پـژوهش   ) در حـالی 36تأیید شده است (

هاي گیاهی  )، مصرف مخلوطی از اسانس6، 5دیگري (
 تهشـ دادر گاو شیري اثري بر مـاده خشـک مصـرفی ن   

  .است
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 .مقطع زمانی در هر آزمایش تحت  هاي برهزنده وزن تغییرات  هاي آزمایشی بر تیماراثر  :2 لجدو
Table 2. Effect of treatments on body weight changes of the lambs. 

 متغیرها
Variables 

  دوره
period  

  هاي آزمایشی گروه

Treatments خطاي 

 استاندارد
(SEM1) 

P-value شاهد  
گرم  5

 پودر
 رازیانه

گرم  10
 پودر

 رازیانه

میلی  5/7
لیتر عصاره 

 رازیانه

میلی  15
لیتر عصاره 

 رازیانه
Control  5gFVP 10gFVP 7.5mlFVE  15mlFVE  

 وزن زنده

 (کیلوگرم)
Body 

weight 
(kg)  

 شروع
Beginning  

26.6  28.6 28.5 28.38  27.13  2.03  
0.892 

 ماه اول
First month 

33.8 37.4 38.2 37.38  34.38  2.44 
 

0.509 
 

 ماه دوم
Second month 

40.2 45.4 45.8 46.5  40.8  3.06  
0.106 

 ماه سوم
Third mont 

c 45.8 53.2 a  52.0 ab 52.88 a bc 46.5  1.02  
0.024 

افه وزن اض
 شده (کیلوگرم)

Body 
weight 

gain(kg) 

  ماه اول
First month 

7.20 b  8.0 a  9.60 a 9.00 a 7.25 b  0.18  
0.005 

  ماه دوم
Second month 

6.40 c  8.00 ab  bc 7.06  a 9.13 c 6.43  0.17  
0.002 

  اه سومم
Third mont 

5.60 b  7.60 a  6.20 ab  6.38 ab b 5.70  0.32  
0.065 

  کل دوره
Whole period 

19.20 b a 24.40 a  23.4 24.5 a  b 19.38  0.46  
0.003 

  افزایش وزن
 روزانه (گرم)
Daily gain 

(g) 

  ماه اول
First month  

258.1 b 287.0 a 289.7 a 290.3 a  241.7 b  6.15  
0.005 

  ماه دوم
Second month 

216.1 c 
ab 

273.3 
bc 245.1 a 290.5  c 214.2  5.81 0.002 

  اه سومم
Third mont  

171.3 b a 254.0 ab 229.6 ab 236.0  b 190.0  10.12  
0.065 

 کل دوره
Whole period 

215.10b 274.4 a 262.9 a 275.3 a  217.7b  5.29  
0.003 

 .استزمانی در هر دوره ها  تیماردر بین  )>05/0P( دار تفاوت معنیوجود دهنده هاي هر سطر نشان روي دادهمتفاوت حروف باالنویس 
Means within same column with different superscripts differ (P<0.05). 
FVP: Foeniculum vulgare powder, FVE: Foeniculum vulgare extract, 1: Standard error of means. 

 
دلیـل دارابـودن    ، بهرسد استفاده از رازیانهنظر می به  

باال  اشتها و در نتیجه سبب افزایش ترکیبات استروژنی 
ترکیبـات  رفتن میزان مصـرف خـوراك شـده اسـت.     

محـرك اشـتها   استروژنی (کارواکرول و سـینامالدئید)  
د. نشوتحریک اشتها د سبب نتوانمیو ) 12د (نباش  می

همچنین وجود ترکیبات استروئیدي آنابولیـک در ایـن   
تواند اثرات مثبتی بر رشد عضالنی داشته باشد گیاه می

بــر اســاس ). 21و ســبب افــزایش وزن بــدن گــردد (

، مصـرف پـودر   )2016ن (گزارش سعیدي و همکـارا 
گـرم در کیلـوگرم جیـره     8و  4گیاه رازیانه به میـزان  

داري در مصرف  ها، سبب افزایش معنی آغازین گوساله
. البته میزان مصـرف خـوراك   )31( ماده خشک گردید

عربـی و  کنـد. علـی  بسته به وزن حیوان نیز تغییر مـی 
هاي نر پرواري  ) طی آزمایشی در بره2014همکاران (

کیلوگرم و میـانگین   36مهربان، با میانگین وزن شروع 
کیلوگرم، میزان ماده خشک مصرفی را  53وزن پایانی 
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کـه بـا   ) 3( گرم گـزارش نمودنـد   1605تا  1557بین 
دسـت آمـده در    توجه به وضعیت وزنی، بـا نتـایج بـه   

  ر همخوانی دارد.  پژوهش حاض
 3طـوري کـه در جـدول     همانضریب تبدیل غذایی: 

شـود، میـانگین ضـریب تبـدیل خـوراك      مشاهده مـی 
(کیلوگرم ماده خشک مصرفی بـه ازاي هـر کیلـوگرم    

هـاي دوم و سـوم و نیـز در     افزایش وزن زنده) در ماه
کل دوره آزمایش، تحت تأثیر تیمارهاي آزمایشی قرار 

حوي که با مصرف سطح پـایین  ن)، به>05/0Pگرفت (
پودر و عصاره ریشه رازیانه، ضریب تبدیل تمایـل بـه   
کاهش و با مصرف سطوح باالي پودر و عصاره تمایل 

  داشت.افزایش به 
 

  .خوراك مصرفیضریب تبدیل و بر هاي آزمایشی  تیماراثر  : 3 لجدو
Table 3. Effect of treatments on feed intake and feed conversion ratio. 

 متغیرها
Variables 

  دوره
period  

  هاي آزمایشی گروه

Treatments خطاي 

 استاندارد
(SEM1) 

P-value شاهد  
Control  

گرم  5
 پودررازیانه
5gFVP 

گرم  10
 پودررازیانه
10gFVP 

لیتر  میلی 5/7
 عصاره رازیانه
7.5mlFVE  

لیتر  میلی 15
 عصاره رازیانه
15mlFVE  

 خوراك مصرفی
 م در روز)(گر

Feed intake 
(g/day) 

  ماه اول
First month 

1339 b 1530 a  1513 a a 1484  a  1467  42.13 0.039 

  ماه دوم
Second month 

c 1386  b 1679  ab 1989  1849 ab 1787 a 51.17  0.004 

  اه سومم
Third mont 

1305 c 1604 bc a 2219  ab 1945  1731 b  71.19  0.002 

  کل دوره
Whole period 

1345 c  1604 b  1893 a  ab 1751  1659 b  41.14  0.001 

ضریب تبدیل 
  خوراك
Feed 

conversion 
ratio 

  ماه اول
First month  

5.19 4.28  4.89 5.11  5.27  0.71 0.172 

  ماه دوم
Second month  

b 6.54 b 6.26 ab 8.13 b 6.44  a 8.53  0.34 0.049 

  ماه سوم
Third mont  

ab 7.14 b 6.37  a 9.66 ab 8.38  ab 9.28  0.52 0.048 

 کل دوره
Whole period 

ab 6.28 5.87 b ab 7.31 ba 6.39  a 7.75  0.27 0.061 

 .استدر هر دوره زمانی ها  تیمار) در بین >P 05/0( دار تفاوت معنیوجود دهنده هاي هر سطر نشان روي دادهمتفاوت حروف باالنویس 
Means within same column with different superscripts differ (P<0.05). 
FVP: Foeniculum vulgare powder, FVE: Foeniculum vulgare extract, 1: Standard error of means. 

ها با مصرف پـودر  رغم بهبود افزایش وزن بره علی  
ریشه رازیانه و نیز مصـرف سـطح پـایین عصـاره آن،     

بلکه افزایش وزن خوراك بهبود نیافت، ضریب تبدیل 
باالتر در نتیجه مصرف خوراك بیشتر بود. حتی مصرف 

ضریب افزایش لیتر عصاره رازیانه سبب میلی 15روزانه 
در مقابـل   75/7(نسبت به گروه شاهد خوراك تبدیل 

گرم پودر  10) گردید. همچنین با مصرف روزانه 28/6
رازیانه براي هر بره، ضریب تبدیل غـذایی تمایـل بـه    

یش نشان داد. در عین حال ضریب تبدیل خوراك افزا

 و 5هاي دریافت کننده و در گروه 28/6شاهد  در گروه
لیتـر عصـاره رازیانـه    میلی 5/7رازیانه و  گرم پودر 10
داري  تفاوت معنیبود که  39/6و  31/7، 87/5ترتیب  به
)05/0P< طـور کلـی میـانگین     . بـه ندنداشـت ) با شاهد

مصرف پودر و عصـاره ریشـه   ضریب تبدیل غذایی با 
رازیانه در طول دوره آزمایش بهبود نشـان نـداد بلکـه    
سطوح باالي مصرف سـبب نامناسـب شـدن ضـریب     

هرحال ضریب تبـدیل خـوراك، در کـل    تبدیل شد. به
متغیر بـود. ضـریب    75/7تا  87/5دوره آزمایش، بین 
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  ). 3ش شده است (گزار 60/6تـا   15/6هاي پرواري مهربان نیز تبدیل خوراك در بره
   

 .ها پس از کشتارهاي برهالشه و اندامبر تیمار اثر  :4 لجدو
Table 4. Effect of treatments on slaughtering characteristics. 

P-
value 

خطاي 
 استاندارد
(SEM1) 

  هاي آزمایشی گروه

Treatments 

هامتغیر  

Variables 
لیتر  میلی 15

  عصاره رازیانه
15mlFVE 

لیتر  میلی 5/7
  عصاره رازیانه
7.5mlFVP 

گرم  10
  رازیانه پودر

10gFVP 

گرم پودر  5
  رازیانه

5gFVE 

  شاهد
Control 

 
0.018 0.67  b 21.93  a 26.38  a 25.7  ab 25.3  b 22.5  (کیلوگرم) وزن الشه گرم  

Hot carcass weight (kg) 
 

0.017 0.66  b 21.38  a 25.78  a 25.10  ab 24.83  b 21.92  (کیلوگرم)الشه سرد  وزن  
Cold carcass weight (kg) 

 
  )درصدراندمان الشه گرم (  49.64  47.43 49.48 48.85 48.73 0.74 0.318

Hot dressing carcass (%) 
 

  )درصدراندمان الشه سرد (  48.36 46.54 48.32 7.70 47.52 0.63 0.311
Cold dressing carcass (%) 

 
  شکمبه پر (کیلوگرم)  7.07 6.74 7.46 7.54 6.58 0.45 0.765

Rumen fill weight (kg)  
 

  شکمبه خالی (کیلوگرم)  1.30 1.44 1.40 1.50 1.20 0.16 0.254
Rumen empty weight (kg)  

 
  روده پر (کیلوگرم) 2.69 2.39 2.82 2.82 2.32 0.14 0.085

Intestines fill weight (kg)  
 

0. 
711 

 روده خالی (کیلو گرم) 1.80 1.92 1.96 1.88 1.60 0.17
Intestines empty weight (kg) 

 
 وزن خون (کیلوگرم) 1.77 1.89 2.42 2.13 1.78 0.13 0.540

Blood weight (kg)  
 

 وزن پوست (کیلوگرم) 5.24 5.20 5.551 5.22 5.03 0.31 0.263
Skin weight (kg)  

 
 وزن سر (کیلوگرم) 2.28 2.52 2.44 2.53 2.41 0.12 0.307

Head weight (kg)  
 

 ها (گرم) وزن پاچه 960 1020 995 1011 940 44 0.102
Leg weight (g) 

 
0.001 79 383 b 644 b 1090 a 868 a 817 a (گرم) وزن چربی داخلی 

Abdominal fat weight (g)  
 

 وزن قلب  (گرم) 161 169 161 165 164 29.5 0.942
Heart weight (g)  

 
 ها (گرم) وزن شش 551 595 554 658 587 47 0.498

Lung weight (g)  
 

 (گرم)  ها وزن کلیه 131 128 128 127 113 8.90 0.728
Kidney Weight (g)  

 
 وزن جگر (گرم) 695 803 731 756 637 76 0.412

Liver weight (g)  
 

 وزن طحال (گرم) 76 66 60 71 59 5.60 0.216
Spleen weight (g)  

 .استدر هر دوره زمانی ها  تیمار) در بین >P 05/0( دار تفاوت معنیوجود دهنده هاي هر سطر نشان روي دادهوت متفاحروف باالنویس 
Means within same column with different superscripts differ (P<0.05). 
FVP: Foeniculum vulgare powder, FVE: Foeniculum vulgare extract, 1: Standard error of means. 
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ــه ایــن   ــا توجــه ب ــر کــه ب ــه داراي نــوعی اث رازیان
تواند  استروژنیک و خاصیت طعم دهندگی بوده که می

، 2سبب افزایش اشتها و باالرفتن مصرف خوراك شود (
)، در این آزمایش، مصرف پودر و عصاره ریشه آن 37

سبب تحریک اشتها و در نتیجه افزایش مصرف خوراك 
دلیل محدودیت استعداد  . اما بهها شده استتوسط بره

دست آمده متناسب با  )، سرعت رشد به26ها (رشد بره
همین دلیل منجر به  افزایش مصرف خوراك نبوده و به

باالرفتن ضریب تبدیل غذایی شده است. نتایج مشابهی 
) کـه از  2016توسط ذوالفقـاري محـب و همکـاران (   

بـرگ) در  بقایاي گیاه رازیانه پس از بذرگیري (سـاقه،  
هاي پرواري استفاده نمودند، گـزارش شـده    تغذیه بره
نحوي که با افزودن نسبت رازیانـه در جیـره،    است، به

). ایـن در  40ضریب تبدیل غذایی افزایش نشـان داد ( 
گرم  8و  4حالی است که مصرف پودر رازیانه به میزان 

هـاي  در کیلوگرم ماده خشک جیـره آغـازین گوسـاله   
) که 31ود ضریب تبدیل غذایی شد (هلشتاین سبب بهب

هاي پژوهش حاضر همخوانی ندارد و دلیل آن با یافته
توان به استعداد رشد باالي گوساله هاي هلشتاین را می

  مربوط دانست. 
بنابراین ممکـن اسـت بـا محـدود نمـودن میـزان         

مصرف خـوراك بتـوان ضـریب تبـدیل غـذایی را بـا       
ه در ایـن زمینـه، بـه    استفاده از رازیانه بهبود بخشید ک

  باشد. پژوهش بیشتري نیاز می
اطالعات مربـوط بـه صـفات    صفات مربوط به الشه: 

ارائـه شـده    4ها در جدول برهو تجزیه الشه کشتاري 
هاي  است. میانگین راندمان الشه سرد و گرم بین گروه

زن ). و>05/0P( داري داشـت  آزمایشی تفـاوت معنـی  
حـت تـأثیر تیمـارقرار    داخلی تهاي هیچ یک از ارگان

نگرفت. وزن چربی قابل تفکیک داخل شکمی تحـت  
نحوي که اسـتفاده از عصـاره    تأثیر تیمار قرار گرفت به

ریشه رازیانه باعث کاهش مقدار چربـی حفـره بطنـی    
ــر مصــرف گیاهــان >05/0Pشــد ( ). در خصــوص اث

دارویی بـر صـفات کشـتاري و خصوصـیات الشـه و      

العـات بسـیار انـدکی    هـاي نشـخوارکنندگان اط  ارگان
در آزمایشی که از عصاره چند گیـاه  منتشر شده است. 

هاي پرواري استفاده شد، درصد الشه و دارویی در بره
). نتایج پـژوهش  24ها تحت تأثیر قرار نگرفت (ارگان

دیگري حاکی از آن اسـت کـه مصـرف مخلـوطی از     
عصاره گیاهان دارویـی اثـري بـر خصوصـیات الشـه      

). مصرف پـودر  21اري نداشته است (هاي پروگوساله
هاي پرواري سنجابی اثري آویشن و نعنا فلفلی در بره

نظـر  ). در عـین حـال بـه   17بر ترکیب الشه نداشت (
رسد مواد موثره گیاهان دارویی و معطر و از جمله  می

رازیانه، اثراتی بر عطر و طعم گوشت داشته باشد کـه  
  این مقوله نیاز به پژوهش دارد.

  
  گیري هنتیج

لیتر عصاره  میلی 15در این پژوهش مصرف روزانه   
رازیانه براي هـر بـره اثـري بـر افـزایش وزن روزانـه       
نداشت اما خوراك مصرفی را نسبت به شاهد افزایش 
داد که سبب باالرفتن ضریب تبدیل خوراك شـد. امـا   

 5/7گرم پـودر ریشـه رازیانـه و نیـز      10و  5مصرف 
از آن سـبب بـاال رفـتن     لیتـر عصـاره تهیـه شـده     میلی

ي پرواري شـد، بـه   ها سرعت رشد و افزایش وزن بره
هاي مزبور نسـبت بـه شـاهد    نحوي که وزن الشه بره

ها کمتر بـود. در عـین   باالتر و چربی محوطه بطنی آن
حال از نظر ضریب تبدیل غذایی بهبودي حاصل نشد. 

دهی در ایـن پـژوهش    که میزان خوراكبا توجه به این
مصرف اختیاري بـود، مصـرف رازیانـه سـبب      در حد

تحریک اشتها و در نتیجـه افـزایش مصـرف خـوراك     
هـا،  دلیل محدودیت استعداد رشد بـره  شده است اما به
هـا متناسـب بـا بـاال رفـتن مصـرف        سرعت رشـد آن 

خوراك افزایش نیافته است. بنابراین ممکن اسـت بـا   
محدود نمودن میزان مصرف خـوراك بتـوان ضـریب    

غذایی را با استفاده از رازیانه بهبود بخشید کـه   تبدیل
  هاي بیشتري خواهد بود.   در این زمینه نیاز به پژوهش
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Abstract 2 
Background and objectives: Fennel (Foeniculum vulgare) is one of the herbal additives which 
is considered as an alternative for antibiotics in farm animals. This plant has some oestrogenic 
characteristics, enhancing the appetite and feed intake which may result in a increased growth 
rate in farm animals, however, there is very limited information on this context. Therefore, this 
research was conducted to study the effect of using powder and extract of fennel on the 
fattening performance of Mehraban lambs.   
 
Materials and methods: Twenty five Mehraban male lambs with an initial body weight of 
27.87±4.53 kg were used in a completely randomized design feeding experiment, with five 
treatments and five replications. The Foeniculum vulgare plant was harvested from research 
farm of Hamedan and the roots were cut down, cleaned and washed with tap water then allowed 
to dry under the sun. The dried roots were ground into a fine powder using a 1 mm sieved ball 
mill and used as powder form or processed to extarcted form for use in the experiment. The 
treatments were: T1) Basal diet (C), T2) C+5 g Foeniculum vulgare root powder (FVP), T3) 
C+10 g FVP, T4) C+7.5 ml alcoholic extracted Foeniculum vulgare root (AEFV), T5) C+15 ml 
AEFV per animal per day. The animals were fed a total mixed ration ad libitum three times 
daily and had free access to drinking water during 103 days experiment (14 days for adaptability 
and 89 days for data collection). Body weight gain and feed intake were recorde and feed 
conversion ratio was calculated. At the end of the experiment, all animals were slaughtered and 
then the carcass dressing was determined and internal organs were visually considered. 
 
Results: Results showed that the body weight gain were 215.10, 274.40, 262.90, 275.30 and 
217.70 g/d, respectively for the animals allocated to treatments 1 to 5 that were significantly 
different between the treatments (P<0.05). The maximum (275.30) and minimum (217.70) daily 
gain were obtained in T4 and T5, respectively (P<0.05). The average daily dry matter intake 
was different between the treatments throughout the experiment period where the highest intake 
(1893g) was found in T3 but the lowest intake (1345g) in T1 (P<0.05). Average feed conversion 
ratio was also different between the treatments with the highest amount (7.75) for T5 and the 
lowest amount (5.87) for T2 (P<0.05) during the whole experiment period. Results of 
slaughtering showed that the warm and cold carcass weights were significantly (P<0.05) 
different between the treatments but carcass dressing percentages were not statistically affected 
by the treatments. Visual assessment of post slaughtering showed that the carcass characteristics 
and internal organs including heart, liver, kidneys, spleen, lungs, kidney and digestive tract were 
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normal and no statistical differences were observed for the weight of internal organs between 
the lambs in different treatments. 
 
Conclusion: It was concluded that utilization of fenel (Foeniculum vulgare) powder in amounts 
of 5 and 10 g as well as 7.5 ml fenel extracted per animal per day, positively affected growth 
rate and  resulted in a higher live weight and carcass weight of lambs. However, othe carcass 
traits and internal organs were not affected by the treatments.  

 
Keywords: Fattening performance, Foeniculum vulgare plant, Essential oil, Mehraban lambs 


