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در نشخوارکنندگان  پژوهش نشریه  

1392، سوم، شماره اولجلد              
      http://ejrr.gau.ac.ir  

  خوزستانی گیري شده مرزهسطوح مختلف تفاله اسانساثر تغذیه 
  اي فراهانی بر عملکرد پرواري بره 

  

 3نیا حشمت ا... خسرويو  2آرش آذرفر*، 1پرست محمد وطن

   دانشگاه لرستان علوم دامیدانشیار گروه 3استادیار و 2 ارشد، انشجوي کارشناسید1
  2/4/92 ؛ تاریخ پذیرش:31/1/92 تاریخ دریافت:

  1چکیده
-بره گیري شده مرزه خوزستانی در جیرههدف از انجام این تحقیق استفاده از سطوح مختلف تفاله اسانس

بود.  هامواد مغذي برهظاهري ابلیت هضم قمصرف و  تولیدي، هاي پرواري و بررسی اثرات آن بر عملکرد
هاي گروه تقسیم و در جایگاه 5 طور تصادفی به به 6/33±4/1میانگین وزن  رأس بره نر نژاد فراهانی 30 تعداد

 هايروز دوره پروربندي در نظر گرفته شد. در جیره 60پذیري و روز دوره عادت 15نگهداري شدند.  انفرادي
د تفاله مرزه جایگزین یونجه گردید. درص 100و  75 ، 50، 25)، شاهدتیمار یر صفر (ترتیب مقاد آزمایشی به

انجام گرفت. در پایان دوره همه گوسفندان کشتار و وزن الشه روز یکبار  15اي گوسفندان هر کشی دورهوزن
وزن  کمبه،ش pHآنها ثبت گردید. مصرف خوراك روزانه، میانگین افزایش وزن روزانه، ضریب تبدیل غذا، 

. مصرف ماده خشک و سایر )<05/0P( ي آزمایش قرار نگرفتندها وزن و بازده الشه تحت تأثیر جیره نهایی،
بین تیمارهاي آزمایشی تفاوت  .)<05/0P( داري نداشتمواد مغذي بین تیمارهاي آزمایشی تفاوت معنی

جایگزینی .)<05/0P(اهده نشد و سایر مواد مغذي مش قابلیت هضم ظاهري ماده خشکداري از نظر معنی
بلوغ را در بینی شده  پیشداري حداکثر وزن زنده طور معنی درصد به 75تفاله مرزه به جاي یونجه در سطح 
). زمان تأخیر (سنی که در آن رشد شتابنده به رشد کاهنده تبدیل P>05/0(مقایسه با تیمارها شاهد افزایش داد 

داري باالتر از سایر تیمارها بود  طور معنی به اله مرزه به جاي یونجهدرصد تف 75جایگزینی حسطگردید) در 
)05/0<P.( تواند بدون ایجاد هرگونه اثرات گیري شده مرزه مینتایج این پژوهش نشان داد که تفاله اسانس

 .اي استفاده شود هاي پرواري با کنسانتره باال به جاي بخش علوفهمنفی بر عملکرد تولیدي در جیره بره

  هاي پرواريهاي روغنی، برهگیري شده مرزه خوزستانی، اسانستفاله اسانس :کلیدي هاي واژه
                                                

 Arash.Azarfar@gmail.comمسئول مکاتبه: *
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  مقدمه
از جمله گیاهان دارویی، از خانواده  ،Satureja khuzestanicaگیاه مرزه خوزستانی با نام علمی 

وزستان و جنوب استان خو بومی ایران است که بطور گسترده در نواحی جنوبی ایران (شمال  1نعنائیان
هاي روغنی ). مرزه خوزستانی از جمله گیاهان مهم حاوي اسانس1994جمزاد، روید(می استان لرستان)

است که انواع اثرات آن در مطالعات مختلف بر روي حیوانات آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفته 
). اسانس 2010همکاران،  ؛ توافی و2008و همکاران، قنبري ؛ وثوق 2004است (فرسام و همکاران، 
شامل ترکیبات فنولیک نظیر ) SKEO(2گیاه مرزه خوزستانینوع بومی روغنی بدست آمده از 

(فرسام و  باشدکارواکرول، پاراسیمین و تیمول و همچنین ترکیبات فنیل پروپن نظیر ائوژنول می
شت، برداشت و صورت صنعتی کا ه). گیاه مرزه خوزستانی در استان لرستان ب2004همکاران، 

گیري با بخار آب تفاله باقیمانده به عنوان پسماند فرآیند تقطیر گردد. پس از اسانسگیري می اسانس
 پسماندها استفاده نمود. این توان از آن در تغذیه دامماند که بعد از خشک کردن در آفتاب میباقی می

کننده مورد استفاده قرار گرفته و هزینه ي  ي نشخوارها در تغذیه دام بخشی از جیرهتواند به عنوان  می
عالوه  با بررسی بیشتر مشخص گردید که با استفاده از روش  هخوراك را تا حدودي کاهش دهد. ب

تقطیر توسط بخار آب اسانس موجود در گیاه بطور کامل از آن استخراج نشده و تفاله باقیمانده حاوي 
میزان اسانس روغنی در گیاه  .باشدده ي خشک) میدرصد بر اساس ما 6/0( روغنی مقداري اسانس

  ).2004باشد (فرسام و همکاران،  درصد (براساس ماده خشک) می 5/4کامل 
عنوان  شوند، بههاي خوراکی ایمن شناخته میطورکلی از افزودنی هاي روغنی که بهاسانس

هاي اسانس ).2006همکاران، کالسامیگلیا و ( اندشده ها پیشنهادبیوتیکجایگزینی ایمن براي آنتی
هاي ثانویه گیاهی شامل ترکیبات معطر و فراري هستند که از طریق تقطیر با بخار آب روغنی متابولیت

هاي روغنی علیه خصوصیات ضدمیکروبی اسانس ).2005وستندراپ، آیند ( از برخی گیاهان بدست می
شائو و ( ها به اثبات رسیده استتوزآ و قارچها، پروها شامل باکترياي از میکروارگانیسمطیف گسترده

از مشخصات بارز اسانس روغنی مرزه خوزستانی  ).2004؛ جیوردانی و همکاران، 2000همکاران، 
، تري ترپنوئیدها، ها همراه با سایر ترکیبات فنولی، فالوندرصد)  92وجود مقادیر باالي کارواکرول (

  ).2004همکاران، باشد (فرساد و  ها می استروئیدها و تانن

                                                
1- Labiatae 
2- Saturejakhuzestanica Essential oil 
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هاي روغنی در هاي بدست آمده حاصل از بررسی اثرات گیاهان دارویی و اسانسبیشتر یافته
) بوده است. مطالعات اندکی اثرات این in vitroهاي نشخوارکننده بر پایه مطالعات آزمایشگاهی ( دام

دلیل انواع مختلف و دوزهاي هاي آن بو یافته اند اي مورد بررسی قرار دادهمواد را در شرایط مزرعه
از انجام این  هدف ).2011پاترا، ( باشدهاي استفاده شده چندان قابل استناد نمیمتفاوت اسانس

گیري شده مرزه با توجه به وجود پژوهش بررسی اثرات استفاده از سطوح مختلف تفاله اسانس
 هاي پرواريبرهدر  مغذيرشد و قابلیت هضم مواد  دبرعملکر هاي گیاهی در آنمقداري اسانس

  باشد. می
  

  ها مواد و روش
براي انجام این این پژوهش در محل دامداري دانشکده کشاورزي دانشگاه لرستان انجام گرفت. 

ها به رهمورد استفاده قرار گرفت. ب 6/33±4/1میانگین وزن با  رأس بره نر نژاد فراهانی 30طرح تعداد 
گیري شده گیاه مرزه تفاله اسانس د.شدن و تغدیه ختصاصی نگهداريهاي ا گروه تقسیم و در جایگاه 5

آباد تهیه گردید. تجزیه تقریبی تفاله خوزستانی از البراتوار تحقیقات گیاهان دارویی خرمان در خرم
گیري شده گیاه مرزه توسط آزمایشگاه خوراك دام معاونت امور دام جهاد کشاورزي استان اسانس

متري، براي تعیین هاي حاصل پس از آسیاب با الک یک میلینمونه ).1(جدوللرستان انجام گرفت 
).  ,1990AOAC(آنالیز شدند و کلسیم  )Ash)، خاکستر خام (EEچربی خام( )،CP( پروتیین خام

و الیاف نا محلول در شوینده خنثی  )ADF(اندازه گیري میزان الیاف نا محلول در شوینده ي اسیدي 
) 1991با استفاده از روش ون سوست و همکاران ( )NDFآمیالز و سولفات سدیم، -لفا(با استفاده از آ
خام نامحلول در شوینده و پروتئین )ADICP(پروتیین نامحلول در شوینده ي اسیدي  انجام گرفت.

گیري شدند.  ) اندازه1996بر اساس روش ارائه شده توسط لیسیترا و همکاران ( )NDICP( خنثی
 5اي شیمیایی در دو تکرار انجام گرفت و در صورتی که اختالف بین دو تکرار بیش از تمامی آنالیزه

  درصد بود، آنالیز تکرار شد.
مبناي محتوي مجموع مواد مغدي قابل هضم انرژي قابل متابولیسم تفاله مرزه اسانس گیري شده بر 

هاي  محتوي کربوهیدرات و با استفاده از محتوي ترکیبات شیمیایی آن تعیین گردید. در این شیوه
) tdFA)، اسیدهاي چرب قابل هضم (tdCP)، پروتیین خام قابل هضم (tdNFCغیرالیافی قابل هضم (
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هاي زیر محاسبه می گردد (ویس و  ) براي هر خوراك بر اساس فرمولtdNDFقابل هضم (NDFو 
  ):1992همکاران، 

tdNFC (%DM) = 0.98 × (100 - [(NDF – NDICP) + CP + EE + Ash]) × PAF 
  

فاکتور اصالحی فرآوري PAF) و NFCهاي غیر الیافی ( کربوهیدراتقابلیت هضم  98/0که در آن 
  براي در نظر گرفتن اثرات فرآوري بر قابلیت هضم نشاسته است.

tdCP (%DM) for concentrates = [ 1 - (0.4 × (ADICP/CP))] × CP 
tdCP (%DM) for forages = CP × e[ -1.2 × (ADICP/CP)] 

tdFA (%DM) = FA 
FA = EE – 1 

  باشد. بخش اسید چرب خوراك می FAکه در آن 
tdNDF (%DM) = 0.75 × (NDFn - ADL) × [1 - (ADL/NDFn)0.667] 

NDFn = NDF – NDICP 
  

  باشد. می NDFضریب قابلیت هضم براي  75/0که در آن 
، انرژي قابل هضم در )TDN1X( محتوي مجموع مواد مغذي قابل هضم در سطح مصرف نگهداري

انرژي قابل ) و DEp)، انرژي قابل هضم در سطح مصرف تولید (DE1Xسطح مصرف نگهداري (
  گردد: میزیر تعیین  يها سپس با استفاده از فرمول )MEP(متابولیسم در سطح مصرف تولید 

  
TDN1X = tdNFC + tdCP + (tdFA × 2.25) + tdNDF – 7 

DE1X (Mcal/kg) = (tdNFC/100 × 4.2) + (tdNDF/100 × 4.2) +  
(tdCP/100 × 5.6) + (FA/100 × 9.4) - 0.3 

Discount = [TDN1X - (0.18 × TDN1X - 10.3)] × intake / TDN1X 
DEp(Mcal/kg) = DE × Discount 

MEp(Mcal/kg) = (1.01 × DEp) - 0.45) + 0.0046 × (EE - 3) if EE> 3% 
MEp(Mcal/kg) = (1.01 × DEp) - 0.45, if EE< 3% 

  
گوسفند  علوفه به کنسانتره و مطابق با جدول احتیاجات غذایی 80:20ها با نسبت جیره

)1984(NRC 50درصد،  25، (شاهد) گیري شده گیاه مرزه به مقدار صفرتنظیم گردیدند. تفاله اسانس 
ها بطور کامالً مخلوط شده در درصد جایگزین یونجه در جیره گردید. جیره 100درصد و 75درصد، 

) 2در جدول ( هاي آزمایشی جیره ومحتوي مواد مغذي دهنده ها قرار گرفت. اجزاء تشکیل یار داماخت
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 ضدانگل داروي آنها بهو  شدندواکسینه  آنتروتوکسمی ها علیهبره در ابتداي آزمایش،. آمده است
غذا  شد. ها در نظر گرفتهبراي دام روز دوره آزمایشی 60و  پذیريعادت روز دوره 15شد.  خورانیده

روز یک بار بعد  15هر  ،ايکشی دورهوزن ها قرار داشت.و آب در تمام مدت بطور آزاد در اختیار دام
در ابتداي هر روز باقی مانده خوراك  ساعت محرومیت از آب و غذا انجام گرفت. 16از گذراندن 

هاي جیرهاز مایشآز 50روز  در گرفت.ها قرار میسپس خوراك جدید در اختیار دام آوري وجمع
مواد هضم گیري قابلیت جهت اندازهگیري شد و نمونه جمع آوري شده از رکتومیشی و مدفوع آزما

از خوراك باقیمانده  منجمد گردید. در انتهاي دورهگراد  درجه سانتی -20در دمايها این نمونه ،مغذي
ها کشتار و وزن الشه گرم بعد مدر پایان دوره پرواربندي همه دا شد. گیري بعد از مخلوط کردن نمونه

  گیري شد.از خارج کردن محتویات شکم اندازه
 

  .(براساس ماده خشک) گیري شده مرزه خوزستانیمحتواي مواد مغذي تفاله اسانس -1جدول 
DEp MEp  خاکستر خام  CP EE ADF NDF ADL NDICP ADICP 

51/1 08/1  1/17  0/7 5/1  6/37 0/33 7/21  1/2  1/5  
=DEpي قابل هضم در سطح تولید (مگا کالري در هر کیلوگرم ماده خشک)؛ انرژ= MEP انرژي قابل متابولیسم در سطح

الیاف نامحلول در شوینده ADF=الیاف نامحلول در شوینده خنثی (%)؛ NDF؛ تولید(مگا کالري در هر کیلوگرم ماده خشک)
مقدار پروتئین خام غیرمحلول در شـوینده خنثـی    =NDICPلیگنین نامحلول در شوینده اسیدي (%)؛ ADL=اسیدي (%)؛ 

  .= پروتئین خام (%)CP= عصاره اتري (%) و EE= مقدار پروتئین خام غیرمحلول در شوینده اسیدي (%)؛ ADICP؛(%)
  

گیري شده شامل میانگین افزایش وزن روزانه، میانگین مصرف خوراك روزانه، صفات اندازه
گیري شده شامل روزه تعیین شدند. دیگر صفات اندازه 15اي هضریب تبدیل خوراك که براي دوره

بازده الشه بودند. مقدار مصرف مواد مغذي در کل دوره با استفاده از  و وزن نهایی بدن، وزن الشه
 فرمول زیر تعیین شدند:

  
  )kgدر روز(ماده مغذي مصرف شده  = )kgماده مغذي ریخته شده در آخور (- ) kgماده مغذي باقیمانده در آخور (
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  (براساس ماده خشک) هاي آزمایشی و محتواي مواد مغذي آنهادهنده جیره اجزاء تشکیل-2جدول 
  اقالم خوراکی

 )ماده خشک (درصد
 شاهد

درصد  25
 مرزه

درصد  50
 مرزه

درصد  75
 مرزه

درصد  100
 مرزه

 52 53 5/53 4/54 5/59 جو 

 9 9 8 7 7 کنجاله سویا

 5/16 7/15 16 16 10 سبوس گندم

 20 15 10 5 -  تفاله مرزه

 -  5 10 15 20 یونجه

 1 1 1 1 1 نمک

 1 1 1 1 1 کربنات سدیمبی

 5/0 5/0 5/0 5/0 5/0 مکمل ویتامینی

 100 100 100 100 100 جمع

            موادمغذي
انرژي قابل متابولیسم 

)Mcal/kg DM( 
47/2 44/2 41/2 4/2 49/2 

 7/14 75/14 7/14 7/14 7/14 (درصد) پروتئین

 742/0 641/0 54/0 597/0 713/0 (درصد) کلسیم

 49/0 427/0 43/0 451/0 43/0 (درصد) فسفر

 18/0 18/0 18/0 18/0 18/0 (درصد) سدیم

  
 سـوند مـري  صـبح توسـط    خوراك دهیساعت بعد از  4، آزمایش 58و  45، 28، 13 در روزهاي

 pHمقـدار  هاي پالستیکی ریخته شدند. درون لوله گوسفند از هر تیمار خارج و 4محتویات شکمبه از 
  گیري و ثبت گردید.متر اندازه pHآوري و با استفاده از دستگاه محتویات شکمبه بالفاصله پس از جمع

عنوان نشـانگر داخلـی     به 1از خاکستر نامحلول در اسیدبا استفاده  قابلیت هضم ظاهري مواد مغذي
  : )1977و یانگ، (ون کیولن  استفاده تعیین گردید

 

                                                
1-Acid Insoluble Ash (AIA) 
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حاصل شد با اسـتفاده از   60و  45، 30، 15، 0کشی در روزهاي که با وزن ها وزن بدن دامپروفیل 

  هاي استفاده شده بصورت زیر بود: ). مدل2008، لوپز( مدل ارائه شده توسط برودي برازش گردید

 
وزن زنـده   A (کیلـوگرم)،  وزن اولیه BW0(کیلوگرم)، tدر زمان  وزن بدن دام BWدر این فرمول

ثابـت رشـد    Cثابت رشد نمایی در مرحله رشد شـتابنده (در روز)،   Bبینی شده (کیلوگرم)، پیش بلوغ
ل یسنی که در آن رشد شتابنده به رشد کاهنده تبـد (روز)  lagنمایی در مرحله رشد کاهنده (در روز)، 

  باشد.ز) میزمان (رو t و گرددمی
تیمار آزمایشی انجام گرفت. جهت  5یک طرح کامالً تصادفی و با استفاده از قالب این آزمایش در 

هـا بـا اسـتفاده از    هاي مربوط به عملکرد داماستفاده شد. داده 1/9نسخه  SASافزار ها از نرمآنالیز داده
 وبـا اسـتفاده از مـدل زیـر     MIXEDرویـه  ) و Repeated measurementهاي تکرار شده (مدل داده

  آنالیز گردید:
Yijk = µ + Ti+Pij+Bk+(TB)ik +εijk 

 µامـین زمـان اسـت.     kامـین تیمـار در    iامـین بـره از    jمشاهده مربوط به Yijkها که در این مدل
اثـر زمـان رکـوردبرداري،     Bkاثر تصادفی دام،  Pijاثر تیمار،  Tiمیانگین جامعه براي صفت مورد نظر، 

(TB)ik و رکورد برداري تیمار و زمان اثر متقابلεijk .هـاي مربـوط بـه    داده اثر خطاي آزمایشی است
ها با تیک رشد برهیوزن نهایی، وزن و بازده الشه، مقدار مصرف مواد مغذي، قابلیت هضم ظاهري و کن

 آنالیز شدند: و با استفاده از مدل زیر MIXEDاستفاده از رویه 
Yij = µ +Ti  + εij  

میـانگین جامعـه بـراي صـفت      µامین تیمار است.  iمشاهده مربوط به بره از Yiها در این مدل که
اي میانگین حداقل مربعات با  مقایسه چند دامنه .اثر خطاي آزمایشی است εijاثر تیمار و  Tiمورد نظر، 

یسـات  دار محافظـت شـده فیشـر انجـام شـد. بـراي تمـامی مقا       استفاده از آزمون حداقل تفاوت معنی
  در نظر گرفته شد. P>05/0داري در سطح  معنی
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  نتایج  
تیمارهـاي  ) آمـده اسـت.   3هـا در جـدول (  دام شـکمبه  pHو  نتایج مربوط به صـفات عملکـردي  

و  آزمایشی بـر میـانگین افـزایش وزن روزانـه، میـانگین خـوراك مصـرفی و ضـریب تبـدیل غـذایی          
pH05/0ند (داري نداشتتأثیر معنیشکمبه<P(ین حال بیشـترین میـانگین افـزایش وزن روزانـه و     . با ا

ي کـه در آن تفالـه مـرزه در    در تیمـار  به لحاظ عددي خوراك مصرفی وکمترین ضریب تبدیل غذایی
 50حـاوي  شـکمبه در تیمـار   pHمیـزان  کمتـرین  .گردید مشاهدهدرصد جایگزین یونجه شد 75سطح 

  دیده شد. شاهددر تیمار  pHو بیشترین  درصد تفاله مرزه به جاي یونجه
  

  .شکمبه pHهاي آزمایشی بر میانگین صفات عملکردیو تأثیر جیره -3جدول 

  
  تیمارهاي آزمایشی

SEM P-Value شاهد 
درصد  25

 مرزه

درصد  50
 مرزه

درصد  75
 مرزه

درصد 100
 مرزه

میانگین افزایش وزن 
 روز)  (گرم در هر روزانه

225 193 198 239 198 4/25 5750/0  

 مصرفی خوراك میانگین
 (گرم در هر روز)

1435 1420 1492 1627 1510 8/96 5339/0  

  6434/0 87/0 5/6 1/7 1/8 9/7 5/6 ضریب تبدیل خوراك
pH 4626/0 10/1 18/6 13/6 9/5 06/6 2/6 شکمبه  

  9679/0 98/2 16/48 50/46 05/46 40/45 76/46 وزن نهایی(کیلوگرم)
  9218/0 89/1 0/23 83/22 56/22 24/24 76/21 وزن الشه(کیلوگرم)

  2843/0 32/2 2/49 2/47 0/49 4/53 6/46 (درصد) راندمان الشه
داري اند داراي اختالف معنیدر هر ردیف میانگین حداقل مربعاتی که با حروف غیر مشابه نشان داده شده*

  =خطاي معیار میانگین. 05/0P <.(SEMباشند( می
  

ي آزمایشی قرار ها هایی، وزن الشه و بازده الشه تحت تأثیر جیرهنزنده وزن  )3( با توجه به جدول
ن و بیشـترین وز درصد تفاله مرزه بـه جـاي یونجـه     100حاوي در تیمار  نهاییبیشترین وزن  نگرفت.

  مشاهده شد.   درصد مرزه به جاي یونجه 25حاوي الشه و بازده الشه در تیمار 
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نشان داده شده ) 4ي پرواري در جدول (ها رشد بره ینتیککهاي ي آزمایشی بر فراسنجهها تأثیر جیره
طـور   درصد بـه  75که جایگزینی تفاله مرزه به جاي یونجه در سطح  داداست. نتایج این آزمایش نشان 

اگر چـه   ).P>05/0( افزایش داد شاهد ) را در مقایسه با تیمارهاAداري حداکثر وزن زنده بلوغ (معنی
 75هایی که با تیمارهاي حـاوي  داري در برهطور معنی ) بهBرشد شتابنده (ثابت رشد نمایی در مرحله 

 25حاوي به استثناي تیمار  درصد تفاله مرزه به جاي یونجه تغذیه شده بودند در مقایسه با سایر تیمارها
 ولی زمان تأخیر (سنی که در آن رشد شتابنده به رشد )P>05/0( تر بودپایین درصد مرزه به جاي یونجه

ثابـت رشـد    ).P>05/0(تیمارهابودسایر باالتر از داري  طور معنی بهکاهنده تبدیل گردید) در این تیمار 
  .نمایی در مرحله رشد کاهنده (در روز) در بین تیمارهاي آزمایشی یکسان بودند

  

  هاهاي آزمایشی بر کینتیک رشد برهتأثیر جیره -4 جدول
  تیمارهاي آزمایشی  

SEM P-Value شاهد 
درصد  25

 مرزه

درصد  50
 مرزه

درصد  75
 مرزه

درصد  100
 مرزه

A b9/41 ab9/49 b6/43 a2/70 ab3/44 01/6 0171/0  
B a010/0 ab0087/0 a010/0 b0077/0 a010/0 0005/0 0109/0  
C 108/0 110/0 120/0 071/0 110/0 015/0 1975/0  

  c5/2 b0/15 c5/2 a2/30 c0/3 68/3 0131/0 زمان تأخیر(روز)
A  بلوغ : وزن زنده)kg .(B  در)روز). هر : ثابت رشد نمایی در مرحله رشد شتابندهC  ثابت رشد نمایی در مرحله رشد :

که  میانگین حداقل مربعاتیگردد.در هر ردیف روز). زمان تأخیر: سنی که درآن رشد شتابنده به رشد کاهنده تبدیل میهر کاهنده(در
  =خطاي معیار میانگین. 05/0P<.(SEMباشند(داري میاند داراي اختالف معنیده شدهبا حروف غیر مشابه نشان دا

  

ت. بیشترین مقدار مصرف مـواد  آمده اس) 4مصرف شده در کل دوره در جدول ( مواد مغذي مقدار
  دار نبود.با دیگر تیمارها معنی ها ي در تیمار چهارم دیده شد اما این تفاوتمغذ
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  هاي آزمایشی بر مقدار مواد مغذي مصرف شده در کل دورهتأثیر جیره -4 جدول

  
  تیمارهاي آزمایشی

SEM  P-Value شاهد 
درصد  25

 مرزه

درصد  50
 مرزه

درصد  75
 مرزه

درصد 100
 مرزه

  kg( 56/76 31/78 79/82 09/88 92/75 53/5 2824/0ماده خشک(
  Mcal( 12/313 86/313 57/331 15/352 52/309 22/22 4058/0انرژي خام(

  kg( 12/11 84/10 72/11 95/12 86/10 793/0 1399/0پروتئین خام(
aNDF)kg( 86/31 93/27 5/28 29/34 67/28 09/2 0882/0  

 باشندداري میاند داراي اختالف معنیکه با حروف غیر مشابه نشان داده شده میانگین حداقل مربعاتیدر هر ردیف *

)05/0P <.(SEM ن.=خطاي معیار میانگی  
  

در  خنثـی  قابلیت هضم ظاهري ماده خشک، انرژي خام، پروتئین خام و فیبر نامحلول در شـوینده 
مـواد   بین تیمارهاي آزمایشی از لحاظ قابلیت هضم ظـاهري نتایج نشان داد که ) آمده است. 5جدول (

و مـاده خشـک   بیشترین قابلیت هضم ظاهري لیکن . )P<05/0( داري مشاهده نشدتفاوت معنی مغذي
و بیشترین قابلیت هضم پروتئین خام و فیبر  درصد مرزه به جاي یونجه 50حاوي انرژي خام در تیمار 

 بود. درصد مرزه به جاي یونجه  75حاوي نامحلول در شوینده خنثی مربوط به تیمار 

  
  مواد مغذي(درصد)ظاهري هاي آزمایشی بر قابلیت هضم ): تأثیر جیره5جدول (

  تیمارهاي آزمایشی  
SEM P-Value شاهد 

درصد  25
 مرزه

درصد  50
 مرزه

درصد  75
 مرزه

درصد 100
 مرزه

  1370/0 32/3 42/66 63/68 38/72 59/60 47/62 ماده خشک
  1091/0 1/1 97/88 68/89 06/90 37/86 48/87 انرژي خام

  0571/0 25/1 09/88 22/89 07/89 21/84 90/86 پروتئین خام
aNDF 86/79 78/77 38/82 74/83 19/82 729/1 1678/0  

 ).> 05/0P( باشندداري میاند داراي اختالف معنیدر هر ردیف اعدادي که با حروف غیر مشابه نشان داده شده*

SEM.خطاي معیار میانگین=  
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  بحث
   صفات عملکردي

 هاي حاوي تفالـه مـرزه  نتایج این تحقیق تفاوتی بین مصرف جیره بدون تفاله مرزه (شاهد) و جیره
ها را نشان نداد. عدم تفاوت در مقدار مصرف خوراك، ماده خشک و سایر مواد مغذي سبب توسط دام

ي مختلف شد افزایش وزن و در نتیجه وزن نهایی در کل دوره و نیز ضریب تبدیل خوراك بین تیمارها
ب ایجـاد  داري در وزن زنده نهایی در تیمارهاي مختلـف سـب  عدم معنی .ندنده داري نشانتفاوت معنی

  شباهت در وزن و بازده الشه گردید.
کیلوگرم در تن برگ پونه کوهی (حاوي ترکیبـات فعـال کـارواکرول و     8و  4استفاده از دو سطح 

ن نهـایی، افـزایش   هاي پرواري تأثیري بر مصرف ماده خشـک وز تیمول) در مقابل گروه شاهد در بره
بامپیـدیش و همکـاران،   ( بازده الشـه نداشـت   وزن روزانه، و ضریب تبدیل خوراك، وزن الشه سرد و

خشـک جیـره    ي کیلوگرم مـاده هر کارواکرول و سینامالدئیدبه گرممیلی 200 افزودنهمچنین  .)2005
ضـریب تبـدیل   خشک مصـرفی، وزن نهـایی، افـزایش وزن روزانـه و      ماده بر تاثیري ،هاي پرواريبره
جیـره  ید در ئهنگام استفاده از سـینامالد  دیدتردر مطالعات ج ).2008چاوز وهمکاران، ( نداشتی یغذا
وزن نهـایی،   )2010یانگ و همکاران، گوشتی ( هايگاو و) 2011چاوز و همکاران، هاي پرواري (بره

تحـت تـأثیر    یب تبدیل خـوراك و وزن الشـه  ضر خشک، میانگین افزایش وزن روزانه ومصرف ماده 
  .شتیج بدست آمده در این پژوهش همخوانی داهاي آزمایشی قرار نگرفت. این نتایج با نتاجیره

  
pH شکمبه  

داري بـا یکـدیگر   شکمبه بـین تیمارهـاي آزمایشـی تفـاوت معنـی      pHنتایج این تحقیق نشان داد 
) با استفاده از روغن سیر و ترکیبـات  2005)، باسکت و همکاران (2010زاده و ناصریان (نداشتند. قلی

و چـاوز و   )2008همکاران (گام استفاده از سروکوهی، بنچار و ) هن2007فعال آن، یانگ و همکاران (
هاي پرواري نشـان دادنـد کـه اسـتفاده از     ید در جیره  برهئنامالدی) هنگام استفاده از س2011همکاران (

. بـا ایـن حـال    شتشکمبه نداشت که با نتایج این تحقیق مطابقت دا pHهاي روغن تأثیري بر اسانس
 400) و 2006کاسـتلی جـوس و همکـاران،    چند اسانس از گیاهـان مختلـف (  مخلوطی از استفاده از 

) سـبب  in vitro) در شـرایط آزمایشـگاهی (  2000اوانـس و مـارتین،   لیتر تیمول (میکروگرم در میلی
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) و با استفاده از 2008شکمبه در تحقیق چاوز و همکاران ( pHشکمبه گردید. کاهش در  pHافزایش 
  باشد.ول مشاهده گردید که بر خالف نتایج بدست آمده در این تحقیق میید یا کارواکرئسینامالد

  
  ها کینتیک رشد بره

درصد بـه طـور    75نتایج این آزمایش نشان داد که جایگزینی تفاله مرزه به جاي یونجه در سطح 
وزن  در این پژوهش .) را در مقایسه با تیمارها شاهد افزایش دادAداري حداکثر وزن زنده بلوغ (معنی

نهایت تخمین زده شد. در چنین حاالتی کوچکترین  صورت مجانب منحنی رشد در بی زنده ي بلوغ به
تواند منجـر بـه تفـاوت     شود می مشخص می Bتغییر در شکل منحنی رشد که با تغییر در مقدار عددي 

یی هـا  بـره در  Bدر این مطالعه مقدار عددي فاحشی در وزن زنده ي بلوغ یا مجانب منحنی رشد شود. 
بـود کـه    هـا  تـر از سـایر بـره    تفاله مرزه به جاي یونجه تغذیه شدند پایین درصد 75که با جیره حاوي 

  باشد.    ها بره نسبت به سایر ها تواند دلیلی بر باالتر بودن وزن زنده ي بلوغ در این بره می
له مرزه به جاي درصد تفا 75هایی که با تیمارهاي حاوي زمان تأخیر در برهدر پژوهش حاضر 

زمان تاخیر یا زمانی که رشد داري باالتر از سایر تیمارها بود.  طور معنی یونجه تغذیه شده بودند به
باشد و کوچکترین تغییر در مقدار  می Bشود نیز تابع مقادیر عددي  رشد کاهنده تبدیل می شتابنده به

د. از نظر بیولوژیکی این بدان معنا در این فراسنجه شو منجر به تغییرات فاحشی دتوان می B عددي
تواند منجر به تغییرات فاحشی در وزن زنده  است که کوچکترین تغییري در مرحله رشد شتابدار می

اي خوراکی یا افزودنی که بتواند رشد حیوان را در این  بنابراین، هر مادهشود. و زمان تاخیر بلوغ 
  ایی بر کل دوره رشد حیوان بگذارد. تواند تاثیر بسز مرحله تحت تاثیر قرار دهد می

  
  مواد مغذيظاهري قابلیت هضم 

بـه  تـوان  می . از مهمترین این عواملباشند میعوامل مختلفی بر قابلیت هضم مواد مغذي تأثیرگذار 
اندازه ذرات خوراك، فرآوري خـوراك و نـوع جیـره    ، ترکیب شیمیایی خوراك، مصرف خوراك شیوه

ها و نوع جیـره مـورد اسـتفاده در ایـن تحقیـق از      ). سن دام2003مکارن، خان و ه( غذایی اشاره کرد
 80هاي آزمایشی مورد استفاده در این طرح حاوي عوامل مؤثر بر قابلیت هضم مواد مغذي بودند. جیره

جـدول   با توجه به پذیري باالیی در کل دستگاه گوارش بودند.درصد کنسانتره و داراي قابلیت گوارش
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بـه لحـاظ    تفاله مرزه بجـاي یونجـه  درصد  75و  50هاي حاوي هضم مواد مغذي در جیرهقابلیت  )5(
. ایـن امـر نشـان    )5(جـدول   نـد مرزه بـاالتر بود  تفالهدرصد  25 از تیمار شاهد و جیره حاويعددي 

تفالـه   پذیري را به انـدازه دیگـر مقـادیر   دهد که استفاده از سطوح پایین تفاله مرزه نتوانسته گوارش می
  ستفاده شده تحریک نماید.ا

سیر و اجزاي فعـال آن، اثـري روي    یروغن اسانس ) نشان دادند مکمل2005سکت و همکاران (اب
قابلیت هضم واقعی ماده خشک، ماده آلی، الیاف نـامحلول در شـوینده اسـیدي و الیـاف نـامحلول در      

سیر، اثري روي  روغنی ساسان) نیز مشاهده کردند که 2007شوینده خنثی نداشت. یانگ و همکاران (
اي مـاده   شکمبهپذیري  گوارش قابلیت هضم کل ماده خشک، ماده آلی، فیبر و نشاسته نداشت، اگر چه 

) افزایش در قابلیت هضم مواد مغذي 2010و همکاران (کانگمان . خشک و ماده آلی افزایش یافته بود
انس سیر و ترکیبات فعال آن تـأثیري بـر   را هنگام استفاده از سیر گزارش کردند. در تحقیقات دیگر اس

  ).2007؛ یانگ وهمکاران، 2005باسکت و همکاران، قابلیت هضم مواد مغذي نداشت (
 

  گیري نتیجه
تواند بدون ایجـاد هرگونـه اثـرات    گیري شده مرزه مینتایج این پژوهش نشان داد که تفاله اسانس

هـاي پـرواري بـا    واد مغـدي در جیـره بـره   منفی بر عملکرد تولیدي، مصرف و قابلیت هضم ظاهري م
  کنسانتره باال به جاي بخش علوفه اي استفاده شود.
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Abstract  
An experiment was carried out to investigate the possible effects of inclusion of 

dried de-oiled Savory (Satureja khuzestanica) on production performance, 
nutrients intake and apparent total tract digestibility of nutrients of finishing lambs. 
Thirty Farhani lambs with average body weight of 33.6±1.4 kg were used. The 
lambs were randomly divided into five groups and individually fed with the 
experimental diets. In the experimental diets, alfalfa was replaced by dried de-oiled 
Savory at the levels of 0 (control diet), 25, 50, 75 and 100 percent.  The lambs were 
finished for 60 days with a 15-day adaptation period. During the finishing periods 
the lambs were weighed individually every 15 days and average daily gain, average 
feed consumption and feed conversion ratio were determined. At the end of 
experiment, the lambs were slaughtered and their carcass weights and carcass 
efficiency were determined. The results of current study showed that the 
experimental diets had no effect on production parameters of lambs assessed 
(P>0.05). Dietary treatments did not have any significant effect on dry matter and 
nutrients intake (P>0.05). Compared to control group, replacement of alfalfa with 
dried de-oiled Savory at the level of 75 percent significantly increased theoretical 
mature body weight of lambs (P<0.05). The lag time (time at which accelerated 
growth turns into decelerated growth) was significantly higher in the lambs fed diet 
in which alfalfa was replaced by dried de-oiled Savory at the level of 75 percent 
than those fed the other diets (P<0.05). It is concluded that alfalfa can be fully 
replaced by dried de-oiled Satureja khuzestanica in high concentrate lamb’s 
finishing diets without showing any adverse effect on production performance of 
lambs. 
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