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 بررسی اثر روغن ماهی و اسانس آويشن بر عملکرد پروار، قابليت هضم، اجزا و خصوصيات 

 هاي نر داالقبره شيميايی الشه
 

 3اسداله تیموری و 2نژاد زمان رستم، 1دل یداله چاشنی*
 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،گروه علوم دامی دانشیار3انش آموخته و د2، استادیار1

  24/3/96 ؛ تاریخ پذیرش:21/12/95 تاریخ دریافت:

 

 1دهيچک
ا ه دلیل توانایی ماندگاری آن های خوراکی به عنوان افزودنی ها بهبیوتیکهای اخیر استفاده از آنتیدر سال :سابقه و هدف

های گیاهی با توجه به وجود ترکیباات   اسانس نسان غیر مجاز اعالم شده است وهای بدن ادامی و بافت در محصوالت

هماین دلیال،    باه ها هساتند    بیوتیک های مناسبی برای ترکیبات آنتی عنوان جایگزین فعال بیولوژیکی موجود در آن ها به

های  اسانساستفاده از ای را با یکروبی و بهبود هضم شکمبهمآنتی مند هستند که تأثیر و توانایی ترکیب دانشمندان عالقه

باشاد   دکوزاهگزانوئیک مای اسید ایکوزاپنتانوئیک و اسید روغن ماهی منبع خوب اسیدهای چرب   گیاهی ارزیابی کنند

زایش بنابراین وارد کردن روغن ماهی به جیره نشخوارکنندگان سبب افا  باشند  می 3 -که هر دو از اسیدهای چرب امگا

هاد  از ایان   تواند برای سالمتی انسان بسیار مفید باشاد    که میشود  میغلظت این اسیدهای چرب در شیر و گوشت 

نار ناژاد    یهاا  باره  الشاه قابلیت هضم و کیفیت  ،پروار شن بر عملکردیآواسانس و  ین اثرات روغن ماهییتعپژوهش، 

 باشد می داالق

 روز ±15و سن  لوگرمیک 27 ±2ه ین وزن اولیانگیبا مداالق رأس بره نر نژاد  16مطالعه تعداد در این  :هامواد و روش

 -1شامل:  یشیآزما یمارهایروز پروار شدند  ت 90مدت  تکرار به 4مار و یت 4با  یک طرح کامالً تصادفیدر قالب  145

درصد روغان   2ل شده با مره مکیج -2شن، یآواسانس و  یالژ ذرت بدون روغن ماهیجو و سدانه ه یره شاهد بر پایج

شان )بار اسااس مااده     یآواساانس  درصاد   2/0و  یدرصد روغن ماه 2 یره حاویج -3)بر اساس ماده خشک(،  یماه

 شن )بر اساس ماده خشک( بودند  یآواسانس درصد  2/0 یره حاویج -4خشک( و 

مارهاا قارار گرفات    یر تیتحات تاأث   یداریطور معنا  به و ضریب تبدیل غذایی ش وزن روزانهیافزا ،ییوزن نها: هایافته

(05/>P)،  دارای بهتارین عملکارد باود     درصاد اساانس آویشان    2/0درصد روغن مااهی و   2طوری که تیمار حاوی 

داری تحات  طور معنی داری بر مصر  خوراک نداشت  قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی بهثیر معنیأهمچنین تیمارها ت

درصد در ماده خشک جیاره   2/0تیمار حاوی اسانس آویشن به مقدار طوری که  (،P< 05/0تأثیر تیمارها قرار گرفت )
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وزن  ،وزن کباد درصاد   یره به استثنایشن به جیآواسانس و  یافزودن روغن ماهبود   قابلیت هضم مقداردارای بهترین 

    (P> 05/0) نداشت یدار یالشه اثر معن یاجزار ی، بر سارانو وزن  دنبه

صاورت همزماان در جیاره     که استفاده از روغن غیراشباع و اسانس گیااهی باه  لی تحقیق نشان داد نتیجه ک :گیرینتیجه

خصوص وزن پایان دوره، افزایش وزن روزانه و ضریب  غذایی نسبت به مصر  جداگانه، سبب بهبود عملکرد رشد به

دوره  ژه وزن الشاه در پایاان  ویا  ها شد  همچنین، این ترکیب توانست در بهباود صافات الشاه باه    تبدیل غذایی در بره

نسبت به ساایر  درصد اسانس آویشن  2/0درصد روغن ماهی و  2حاوی ترکیب طور کلی تیمار  به ثر باشد ؤآزمایش م

مفیاد،  خاوراکی  هاای  علت بهبود عملکرد رشد دام در اثر مصار  ایان افزودنای    تیمارها دارای عملکرد بهتری بود  به

 شود رکنندگان کوچک با توجه به سطح مصر  در جیره، جهت پروار توصیه میها در جیره نشخوا استفاده از آن

 

 بره  ، الشه، گیاه دارویی ،اسانس، یروغن ماه :یدیکل یهاواژه

 

 مقدمه

 هاای کشاور و افازایش کمای و     های پر انرژی و بهبود بخشیدن به بازده غذایی داماستفاده از جیرهمنظور   بهامروزه 

در مناسب  یمحیطشرایط تأمین منظور  به همچنین و شود های خوراکی در جیره استفاده میز افزودنیها، ا ه آنکیفی الش

ایان  هاای مفیاد در شاکمبه، افازودن      دستگاه گوارش، هضم بهتر مواد خوراکی، افزایش تعداد و گونه میکروارگانیسام 

ان تغذیاه و میکروبیولاوژی باه دنباال     سات کاه متخصصا   ا ها سال(  1باشد )ها مطلوب می های غذایی به جیره افزودنی

ین ئی و پاروت ژبازده استفاده از انر های شکمبه،یر جمعیت و فعالیت میکروارگانیسماستفاده از ترکیباتی هستند که با تغی

ها در انسان مورد اساتفاده قارار گرفتاه و     های دور برای درمان بیماریگیاهان دارویی از سالافزایش دهند   را خوراکی

باشاند  از جملاه مزایاای    نشأ بسیاری از داروها، گیاهاان مای  های علمی و صنعتی، مرغم پیشرفت زه نیز علیامرو حتّی

ها بر عملکرد حیواناات   توان به ساده بودن کاربرد و نداشتن اثرات جانبی سوء در اکثر آنمی ،استفاده از گیاهان دارویی

 ( 7ی تولیدی اشاره نمود )ها در فرآوردهآن و نیز باقی نماندن بقایای مضر 

 شاان در جملاه خاواص درماانی   ها از  مختلف آن توان از مزایای های گیاهان دارویی، می با استفاده از انواع فرآورده

، شکمبه توسط جمعیت میکروبیاشباع  غیردلیل بیوهیدروژناسیون اسیدهای چرب  از طرفی به کنندگان سود برد مصر 

صاورت متاان( و    بهبود کارایی خوراک مورد مصر  دام و کاهش اتال  انرژی )باه منظور  به ها در جیره بیوتیکاز آنتی

عناوان   ها باه بیوتیکهای اخیر استفاده از آنتی(  با این حال در سال16)نمود صورت آمونیاک( جیره استفاده  نیتروژن )به

مجااز اعاالم   های بدن انساان غیر بافت دامی و ها در محصوالت دلیل توانایی ماندگاری آن های مواد خوراکی به افزودنی

میکروبای و بهباود هضام    د که تأثیر و توانایی ترکیب آنتای مند هستن به همین دلیل، دانشمندان عالقهو ( 10) است شده

ها سبب بهبود قابلیات هضام و اکولاوژی شاکمبه      امروزه استفاده از اسانس  ای را با اسانس گیاهی ارزیابی کنند شکمبه

 و گارم مثبات هساتند    یگرم منفا  یها یدر برابر باکتر یکروبیاثرات ضد م یدارا یضرور یهاروغن(  10ست )اشده 

(  10) نقاش دارناد   ییاشاباع غاذا  ریچارب غ  یدهایاس یاشکمبه  ونیدروژناسیوهیگرم مثبت در ب یباکتر نی(  چند7)

 یهاا یباکتر تیچرب را با کاهش تعداد و فعال یدهایاس ونیدروژناسیوهیب دتوانیم های ضروری روغن هی، تغذنیبنابرا

  کمتر نماید، ونیدروژناسیوهیدر ب لیدخ
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ایزوپروپیال فنال( و کارواکال     2 و 1متیل  -5باشد که تیمول ) می المیاسئاگیاه آویشن یک گیاه دارویی از خانواده 

یات  و روغن ماهی جمع اسانس آویشن(  19د )نباش ترکیبات فنلیک عمده این گیاه می از متیل فنل( -2ایزوپروپیل  -5)

هاای   عصااره  های گرم مثبت و پروتوزوآها، که عموماً حساس هستند باکتریدهند، مثل میکروبی را تحت تأثیر قرار می

ای اسایدهای   طور باالقوه سابب افازایش تاأمین روده     کنند، بنابراین به گیاهی از تجزیه پروتیین در شکمبه جلوگیری می

شاکمبه و   pHترتیاب باا کااهش متاان، الکتاات، افازایش        اسانس آویشن باه  ( 19)شوند  میمیزبان  آمینه برای حیوان

روی انارژی و بهباود تخمیار    باعا  کااهش هادر    باویس  اساترپتوکوکوس جلوگیری از تخمیر گلوکز توسط بااکتری  

غلظت پروپیونات را  و روغن ماهی اسانس آویشن(  12شود )میای و افزایش رشد و تولید در نشخوارکنندگان  شکمبه

 (  20و  14) دهند ای را بهبود میشکمبهدهند که به موجب آن راندمان تخمیر  تولید متان را کاهش می افزایش و

دلیال نقاش    هاای اخیار باه    های گذشته مورد توجه بوده است  در سال استفاده از روغن ماهی در تغذیه دام از سال

یش از پیش مورد توجه قرار گرفته است  باه هار حاال اساتفاده از روغان      در سالمت انسان ب 3 -اسیدهای چرب امگا

با محدودیت مواجه  اشتها و همچنین قیمت آناثر منفی آن بر ، دلیل اثر طعم دهندگی بر روی محصوالت دامی ماهی به

هار دو از  باشاد کاه    دکوزاهگزانوئیک مای اسید ایکوزاپنتانوئیک و اسید است  روغن ماهی منبع خوب اسیدهای چرب 

وارد کردن روغن ماهی به جیره نشخوارکنندگان سبب افزایش غلظت  ،بنابراین  (20باشند ) می 3 -اسیدهای چرب امگا

هاای   (  مکمال 20تواند برای سالمتی انساان بسایار مفیاد باشاد )     که میشود  میاین اسیدهای چرب در شیر و گوشت 

  شاکمبه میکروبی در علت تغییر در هضم  تواند به دهند که می توانند مصر  خوراک و قابلیت هضم را کاهش چربی می

هاای پارواری باا اساتفاده از     دامامروزه هد  از تأمین انرژی جیاره  (  9و هیدروژناسیون اسید چرب در شکمبه باشد )

هاای  هد  افزودن چربای باه جیاره بار    نباشها میمنابع چربی، تولید گوشت با کمیت و کیفیت مناسب برای تغذیه انسان

پرواری در حدی که موجب اثر منفی شدید در اکولوژی شکمبه نشود سابب افازایش وزن روزاناه و کااهش خاوراک      

های پرواری مهم است، مثالً افازودن روغان مااهی باه جیاره تاا        (  نوع چربی در عملکرد دام13و  6)شود  میمصرفی 

دهاد   افازایش مای  نیاز  د بلکه اثر مثبت مکمل چربی را تجاوز نکند، نه تنها اثر منفی ندار 50حدی که عدد یدی آن از 

(11   ) 

های غیراشاباع در جیاره بار عملکارد رشاد      های گیاهی و سطوح مناسب روغنبا توجه به فواید استفاده از اسانس

 عامال  عناوان  شن بهیو اسانس آو یعنوان منبع چرب به یزمان روغن ماههم یبررس قین تحقیهد  از اهای پرواری،  بره

 باشد  یم داالقنر نژاد  یهاالشه بره ییایمیو ش یکیزیات فیبر عملکرد و خصوص یکروبیمضد

 

 ها مواد و روش

 ق ازیا ن تحقیا انجام شد  در ا یسار یعیو منابع طب یق در مزرعه بخش نشخوارکنندگان دانشگاه کشاورزین تحقیا

کسان ی تقریباً یو ظاهر یات بدنین و جنس، خصوصاز نظر وز یکه همگ داستفاده ش داالقس بره نر نژاد أر 16 تعداد

 روز 145 ±15 زیا ق نیا ن تحقیمورد استفاده در ا یهاسن برهمیانگین لوگرم و یک 27 ±2ها  ن برهین وزن ایانگیبودند  م

 ،گااه ید و جایا ره جدیا ها به ج عادت کردن بره منظور بهشدند   یم یجداگانه نگهدار یها ها در قفس ک از برهیبود  هر 

سااعت از آب و   16تاا   14مدت  ها بهبرهدهی عادت ان دورهیدر نظر گرفته شد  در پا یریپذعادتدوره روز  12مدت 

  شاد ش شاروع  ین آزماا یا ا یمرحله اصل آن، شدند و پس ازها توزیع  و بین تیمارن یخوراک محروم شده و سپس توز
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تنظیم شد اقالم خوراکی  SRNSنویسی افزار جیرهنرم بادرصد کنسانتره  70درصد علوفه و  30ها به نسبت ی دامجیره

 آمده است    (1)مورد استفاده در جیره، در جدول 

(، تیمار حاوی 1مار ی)ت ، بر پایه دانه جو و سیالژ ذرت بدون روغن ماهی و اسانس آویشنتیمار شاهد :تیمارها شامل

 2/0و  یدرصد روغن ماه 2(، تیمار حاوی ترکیب 2 ماریماده خشک جیره )ت بر اساسدرصد  2به مقدار  یروغن ماه

خوراک   بودند( 4 ماریدرصد در ماده خشک جیره )ت 2/0به مقدار  اسانس آویشنو تیمار حاوی  اسانس آویشندرصد 

صورت  حیوانات بهگرفت   یها قرار م ار آنیدر اخت 16ساعت  و عصر 7ساعت مار در دو وعده صبح یهر ت یمصرف

ختن یدر ضمن هنگام رها قرار گرفت  صورت بلوک در اختیار دام نیز به رسی داشتند  مواد معدنیآزاد به آب دست

شد  یمجزا قرار داده م یها سهیک و در یآورروز قبل از ته آخور جمعمانده خوراک  یخوراک هر وعده در آخور، باق

برای تعیین مصرفی روز بعد تعیین شد  آوری و توزین و بر اساس آن مقدار خوراک پس مانده خوراک روز قبل جمع

تهیه و به مناسب از هر یک از جیره های آزمایشی های نمونه آزمایشی،های ترکیبات شیمیایی مواد خوراکی در جیره

خام، خاکستر هر یک از  نیپروتئبه آزمایشگاه منتقل شد  سپس درصد ماده خشک، آن منظور تعیین ترکیبات شیمیایی 

آن به فیبر محلول در شوینده خنثی درصد و   ,AOAC(2000) های توصیه شدهی با استفاده از روشهای خوراکنمونه

های برای تعیین قابلیت هضم جیره ،آزمایش 87الی  80در روزهای   (19، 4) ( تعیین شد1999ون سوست )روش 

آوری  جمعو جداگانه صورت روزانه  ها بهروز باقی مانده مواد خوراکی و مدفوع دام 7آزمایشی اقدام شد  در طی این 

نمونه  7دام آزمایشی تعداد  راس روز برای هر 7گیری شد  بعد از شد  در ابتدای هر روز نیز از خوراک مصرفی نمونه

صورت  های اخذ شده از هر دام بهمانده خوراک وجود داشت  نمونه نمونه باقی 7نمونه خوراک مصرفی و  7مدفوع، 

های مدفوع، خوراک مصرفی و باقی روز، نمونه 7گراد نگهداری شدند  بعد از اتمام  درجه سانتی -20روزانه در دمای 

از هر کدام اخذ شد  نمونه اخذ نهایی ، با هم مخلوط و یک نمونه هر کدام و برای هر حیوان آزمایشی مانده خوراک

ها در دمای نمونه سپسگراد نگهداری شدند   درجه سانتی -20در دمای  ،شده از هر دام تا زمان انجام تجزیه شیمیایی

مورد تجزیه  ترکیبات شیمیایی آنو برای تعیین  ساعت خشک و آسیاب شدند 48مدت  گراد به درجه سانتی 55

 شیمیایی قرار گرفتند  

ت یساعت محروم 16تا  14) یت قبلیک بار با اعمال محدودیهفته  2ش و سپس هر یها در شروع آزما ن دامیتوز

 2ها )رأس از بره 8 یپرواربند یروز دوره 90ان یپس از پا صورت گرفت  یشیان دوره آزمایخوراک و آب( تا پااز 

ش یآال یهاالشه  ساعت پرهیز از آب و خوراک کشتار شدند 12انتخاب و پس از  یطور تصادف مار( بهیرأس از هر ت

ن شدند  یه توزیگر، شکمبه، قلب، طحال و کلو شش، ج یشامل نا یر خوراکیو غ یخوراک ین احشایشده و همچن

استفاده سرد قسمت چپ الشه  ( و از1987) و همکاران روچر -با استفاده از روش کولومره الشه یمنظور تجز سپس به

انجام تجزیه تقریبی، منظور  به ( 8ن شدند )یران، سردست و گردن از قسمت چپ الشه جدا و توز یهاشد و قسمت

با چرخ  بار 3های هر دام ساعت قبل از انجام آزمایش در دمای یخچال قرار گرفت  نمونه 24شده  های منجمدنمونه

بخش تقسیم و میزان ماده خشک، پروتیین خام با روش  4هر نمونه به  ،چرخ و مخلوط شدند در مرحله بعد گوشت

 ( 4شد ) آزمایشگاه تغذیه دام تعییندر  کجلدال، عصاره اتری با روش سوکسله و خاکستر 

ماورد   SAS یافازار آماار  نارم  GLMتکرار با استفاده از رویه  4مار در یت 4با  یها در قالب طرح کامالً تصادفداده

: Yij، کاه در ایان مادل    Yij = µ + Ti + e ijن صاورت باود:   یا طرح به یمدل آمار ( 17) ل قرار گرفتندیه و تحلیتجز
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در آزماون دانکان    باا هاا  میانگین مقایسه : اثرات اشتباه آزمایشی است e ijه و : اثر جیرTi: میانگین کل، µمتغیر وابسته، 

   شدانجام  05/0داری سطح معنی

 
 .)درصد( و ترکیب شیمیایی آن آزمایشیهای  اجزای تشکیل دهنده جیره -1جدول 

Table 1. Ingredients of the experimental diets (%). 

 Control تیمارها ترکیب/

diet 

Diet with 

2% fish 

oil 

Diet with 2% fish 

oil and 0.2% thyme 

extract 

Diet with 

0.2% thyme 

extract Ingredients/Treatments 
 38.34 33.11 33.11 38.34 (Barley grain) جودانه 

 25 25 25 25 (Corn silageسیالژ ذرت )

 5 5 5 5 (Wheat strawکاه گندم )

 15 18.2 18.2 15 (Wheat bran) سبوس گندم
 15 15 15 15 (Soybean mealکنجاله سویا )

 - 2 2 - (Fish oil) روغن ماهی

 0.2 0.2 - - ( Thyme extract) اسانس آویشن
 0.36 0.4 0.3 0.36 (Salt) نمک
 0.5 0.5 0.4 0.4 (Mineral premix) 1 مکمل معدنی

 0.5 0.5 0.4 0.4 (Vitamin premix) 2 مکمل ویتامینه

 0.4 0.4 0.4 0.3 (Oyster shellپودر صد  )

     (Chemical compositionترکیب شیمیایی جیره )

 65 65.5 65.4 65.7 ((%) Dry matterماده خشک )

 14 14.1 14.2 14 ((%) Crude proteinپروتئین خام )

 28.9 28.8 28.5 28.6 ((%) NDFالیا  نامحلول در شوینده خنثی )

 2.61 2.63 2.65 2.64 (ME (Mcal/kg)تابولیسمی )انرژی م

 93.8 93.7 94.1 94.2 ((%) Organic matterماده آلی )
  ای ویتامین گرم 0/1 و د ویتامین المللی بین واحد 100000 آ، ویتامین المللی بین واحد: 500000 شامل مکمل از کیلوگرم هر1
 گرم 3 مس، گرم 3/0 آهن، گرم 3 منگنز، گرم 2 سدیم، گرم 60 منیزیم، گرم 20 فسفر، گرم 90 کلسیم، گرم: 180 شامل مکمل از کیلوگرم هر2

  اکسیدانت آنتی گرم 3 ید، گرم 0/1 سلنیم، گرم 0/1 کبالت، گرم 0/1 روی،

. 

 ج و بحثينتا

 یرهاا ماین تیدوره پاروار با   یوزن ابتادا  ،آمده است 2طور که در جدول همان: و قابلیت هضم ظاهری عملکرد رشد

روناد  یاک   هرچند  شتداری نداشک مصرفی بین تیمارها تفاوت معنیماده خ نیهمچن دار نبود  یمعن آزمایش مختلف

شود  در اغلاب ماوارد باا    ها باالتر است، دیده میروغن ماهی که اسیدهای چرب غیراشباع آنحاوی کاهشی در تیمار 

وسایله آن   هاایی کاه باه     سااز و کاار  (3و  2گیارد ) مای  افزودن چربی به جیره، ماده خشک مصرفی تحت تأثیر قارار 

تاوان باه   طور کامل شناخته شده نیست ولای مای   به شودتواند باع  کاهش ماده خشک مصرفی سازی چربی می مکمل

تخمیار شاکمبه، کااهش     بار اشباع  ای چرب غیره خصوص اسید ههای چرب ب اسیدتأثیرات منفی   موارد زیر اشاره کرد

، همچنین، اسیدهای الیا دلیل کاهش هضم  ، انباشتگی شکمبه بهجیره ناشی از بوی خاص روغن ماهی خوراکی خوش
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تواناد  که مای  شوندچرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه رسیده به روده باریک ممکن است باع  کاهش حرکات روده 

 ( 2) شودصرفی باع  کاهش ماده خشک م

ش مصار   یسبب افزا یخوراک ل خوشیدل بهدرصد در ماده خشک جیره  2/0تیمار حاوی اسانس آویشن به مقدار 

شان در  یاثار اساانس آو   نی(  همچن5) دارد یز همخوانین( 2006)ق بنچار و همکاران یدر خوراک شده است که با تحق

وجاود روغان    باا  یش خاوراک مصارف  یبر افزاس آویشن درصد اسان 2/0درصد روغن ماهی و  2حاوی ترکیب مار یت

ش وزن یدهاد کاه افازا   ی( نشاان ما  2)جدول  ن پژوهشیحاصل در ا یهادادهباشد   یمشهود م یخوب ره بهیدر ج یماه

کاه باا    ییها ن و آنیشتریبدرصد اسانس آویشن  2/0درصد روغن ماهی و  2حاوی ترکیب ره یه شده با جیتغذ یها بره

 ین برتار یا ا(  1) گار مطابقات دارد  ین دیافتاه باا گازارش محققا    ین یباشد ا ین میه شده بودند، کمتریتغذشاهد ره یج

باازده  ثیر آن بر أهای تولید کننده گاز متان و ت  ای و کاهش تعداد باکتری بهبود وضعیت تخمیر شکمبهتواند به واسطه  یم

د ید اسا یا ش تولی، افازا ین و انارژ یئره پاروت یا ذخ شیش وزن، افازا یخالص افازا  یسم به انرژیقابل متابول یل انرژیتبد

آویشان سابب کنتارل جمعیات     و همچناین اساتفاده از عصااره     (23و  21) د گاز متان باشاد یک و کاهش تولیونیپروپ

طباق مطالعاات    شاود  سااز مای   هاای متاان   های گرم مثبت شکمبه، کاهش تعداد پروتوزوا و نیز کاهش بااکتری  باکتری

 یهاا ش وزن روزاناه باره  یروز باع  بهبود افزا 65مدت  یشن برایاستفاده از عصاره آو (2003) واگهورن و مک ناب

درصاد   2حااوی  ماار  ی)ت بودند یروغن ماه یکه حاو ییمارهایدهد ت ینشان م قین تحقیان یهمچن(  19شد ) یپروار

نسبت باه   یل بهتریب تبدی( ضردرصد اسانس آویشن 2/0درصد روغن ماهی و  2تیمار حاوی ترکیب  وروغن ماهی 

درصد روغن مااهی   2حاوی ترکیب ره ین مورد جیداشتند و در ادرصد اسانس آویشن  2/0تیمار حاوی و شاهد  ماریت

گران مطابقت ید یها افتهیج با ین نتایباشد ایدار نمیمعن یدارد ول یبرتر 2ره ینسبت به جدرصد اسانس آویشن  2/0و 

  ( 21 ،13 ،1) دارد

جام شده در رابطه با مکمل چربی یا روغن، راندمان استفاده از خوراک در گاوهای پارواری تغذیاه   طبق مطالعات ان

جاو و یاا   داناه  های بر پایاه   برای جیره های چربی (  استفاده از مکمل24جو بهبود یافت )دانه های بر پایه شده با جیره

تیمار حاوی ترکیاب   در ره پروار(  وزن پایان دو22ذرت که چربی کمتری دارند مفیدتر است )دانه گندم در مقایسه با 

(  طباق ایان   >05/0Pداری باالتر از سایر تیمارها باود ) طور معنی به درصد اسانس آویشن 2/0درصد روغن ماهی و  2

داری تحات   طور معنی نامحلول در شوینده خنثی و چربی خام بهالیا  قابلیت هضم ماده خشک، پروتیین خام،  ،تحقیق

قابلیت هضم ماده خشک و فیبر نامحلول در شاوینده خنثای   بیشترین که   طوری (، به>05/0Pتیمارها قرار گرفتند )تأثیر 

ترین قابلیت هضم پروتیین خام و چربی خام مربوط  و پایین درصد اسانس آویشن به مقدار 2/0تیمار حاوی مربوط به 

پروتیین خام و چربی خام مربوط به گوسفندانی باود کاه از   باشد  باالترین قابلیت هضم ماده خشک،  به تیمار شاهد می

درصاد   2/0درصد روغن مااهی و   2حاوی ترکیب های  در تیماردرصد عصاره آویشن تغذیه کردند   2/0جیره حاوی 

کاه تغذیاه بایش از حاد       ای را تحت تأثیر قرار دهاد، باه طاوری   تواند هضم شکمبهمی مصرفی چربی ،اسانس آویشن

تواناد منجار باه    مای  های شکمبه دارناد،  میکرو ارگانیسمفعالیت تخمیری غیراشباع که اثرات سمی بر  اسیدهای چرب

 ( 2)شود الیا  کاهش هضم 
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و  روزانه ضریب تبدیل، افزایش وزنوزن اولیه، وزن پایانی دوره پروار، ، روزانه خوراک مصرفی بر یشیآزما یمارهایاثر ت -2جدول 

  .یمواد مغذظاهری ت هضم یقابل
Table 2. Effects of experimental treatments on daily feed intake, initial weight, final weight feedlot, feed conversion 

ratio, daily gain and digestibility of nutrients (%). 

 تیمارها صفات/

Traits/ Treatments 
Contro

l diet 

Diet 

with 

2% 

fish oil 

Diet with 

2% fish oil 

and 0.2% 

thyme 

extract 

Diet with 

0.2% 

thyme 

extract 

SEM
*

 P-value
*

 

 لوگرم(ی)ک پروار وزن شروع دوره

(Fattening starting weight –( Kg)) 
27.12 25.67 27.70 27.30 1.09 0.29 

 لوگرم(یپروار )کدوره ان یوزن پا

(Fattening finishing weight (Kg)) 
45.22a 46.40b 49.47a 47.97ab 0.15 0.05 

 خوراک مصرفی روزانه )کیلوگرم(

(Feed intake (Kg)) 
1.23 1.21 1.25 1.32 0.49 0.08 

 افزایش وزن روزانه )کیلوگرم(

 (Average daily gain (Kg)) 
0.22a 0.24ab 0.28a 0.25ab 0.003 0.04 

 5.48a 4.91b 4.43b 5.17ab 0.002 0.03 (FCR) ییضریب تبدیل غذا

 قابلیت هضم ظاهری )درصد(
Apparent digestibility (%) 

 70.36b 65.43c 71.53b 75.21a 0.17 <0001 (Dry matter) ماده خشک
 68.89b 69.93b 70.23b 76.92a 0.16 <0001 (Crude protein) خام پروتیین
 نامحلول در شوینده خنثیالیا  

(Fiber Detergent Neutral) 
69.06b 65.77c 67.56bc 73.73a 0.27 <0001 

 76.03b 76.65b 78.42ab 80.84a 0.56 <0001 (extract Ether) چربی خام
  (>05/0P) باشند می دار معنی اختال  دارای است شده داده نشان متفاوت التین حرو  با هرستون در که هایی میانگین*

SEM
 میانگین خطای استاندارد :*

The average of each column which have been shown with different Latin letters have significant difference (P<0.05) 

 SEM: Standard Error Mean 
 

د ده نشد، هر چنیمختلف د یهارهیه شده با جیتغذ یهان درصد الشه گرم برهیب یدارین پژوهش تفاوت معنیدر ا

درصد  2تیمار حاوی ترکیب و درصد(  2حاوی روغن ماهی به مقدار  ماریبا ته شده یتغذ یهادرصد الشه گرم بره

بهبود در قابلیت هضم تواند به واسطه ین تفاوت می( ا3)جدول  باالتر بوددرصد اسانس آویشن  2/0روغن ماهی و 

آویشن درصد اسانس  2/0درصد روغن ماهی و  2حاوی ترکیب مار ی(  درصد وزن کبد در ت21و  13) باشد جیره

علت افزایش وزن کبد  افت نشد یز ین یجه مشابهیچ نتیاما تا به حال ه (>05/0P) دار بودیمعنشاهد مار ینسبت به ت

دلیل مصر  روغن ماهی و  ممکن است بهدرصد اسانس آویشن  2/0درصد روغن ماهی و  2حاوی ترکیب در تیمار 

و وزن حجمی آن  ه دنبال آن افزایش ذخایر غیر لیپیدینیز عصاره آویشن سبب ذخیره کمتر چربی در بافت کبد و ب

نسبت درصد در ماده خشک جیره  2/0حاوی اسانس آویشن به مقدار مار یران در توزن ن درصد یهمچن شده باشد 

درصد روغن ماهی  2تیمار حاوی ترکیب و درصد بر اساس ماده خشک جیره  2حاوی روغن ماهی به مقدار مار یبه ت

 مربوط باشدشن یت محرک رشد اسانس آویبه خاص دتوانی، که م(>05/0P) دار بودیمعنانس آویشن درصد اس 2/0و 
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 یها بره یهارهیدر ج یاهیدرصد با استفاده از اسانس گ 11وزن ران به مقدار  درصد شیبا افزا یجه مشابهیکه نت

درصد در ماده خشک  2/0ه مقدار حاوی اسانس آویشن بهمچنین ممکن هست در تیمار   نوس داردینژاد مر یپروار

و بهتر  ی ناشی از بوی روغن ماهیکاهش اشتهاحذ  دلیل مصر  هم زمان روغن ماهی و عصاره آویشن با  بهجیره 

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

درصد بر اساس ماده خشک جیره، تیمار  2ر حاوی روغن ماهی به مقدار تیما یمارهایدنبه در توزن کاهش درصد 

درصد در  2/0درصد اسانس آویشن و تیمار حاوی اسانس آویشن به مقدار  2/0درصد روغن ماهی و  2حاوی ترکیب 

ه با توجه ب ن مورد مشاهده نشد یدر ا یچ مطالعه خاصیه یول ،مشاهده شدشاهد مار ینسبت به تماده خشک جیره 

 یدستگاه گوارش پر و خالکبد، دست، گردن، سر  درصد وزن، یدست آمده از نظر درصد الشه پر و خال هج بینتا

   نبود یداریمعن یها از نظر آمارن اختال یا یمارها اختال  وجود داشت ولین تیب یاگرچه به لحاظ عدد

 
 .الشه یکیزیف یبر اجزا یشیآزما یهارهیاثر ج -3 جدول

Table 3. Effect of experimental diets on the physical components of the carcass. 

 تیمارها صفات/

Traits/ Treatments 
Control 

diet 
Diet 

with 2% 

fish oil 

Diet with 2% 

fish oil and 

0.2% thyme 

extract 

Diet with 

0.2% 

thyme 

extract 

SEM
*

 P-value
*

 

 32.55b 34.10b 36.90a 35.45ab 0.07 0.05 (Whole Carcass-Kg) لوگرم(یالشه پر )ک
 23.30b 24.35ab 26.00a 24.80ab 0.73 0.01 (Hot Carcass-Kg) لوگرم(یالشه گرم )ک
 20.11b 21.48ab 22.85a 21.13ab 0.70 0.02 (Cool Carcass-Kg) لوگرم(یالشه سرد )ک
 71.57 73.33 74.13 73.29 0.51 0.93 (%-Whole Carcass) 1)درصد( الشه پر
 51.19 53.95 52.23 51.17 0.38 0.79 (%-Empty Carcass) 1)درصد( الشه خالی
 1.48b 1.57ab 1.66a 1.57ab 0.006 0.10 (%-Liver) 1)درصد( کبد

   1)درصد( دستگاه گوارش پر

(Whole gastrointestinal-%) 
16.09 14.23 15.67 17.05 0.22 0.54 

  1 درصد() گوارش خالی دستگاه

(Empty gastrointestinal-%) 
6.37 6.10 6.21 6.13 0.04 0.83 

 10.32ab 9.16b 8.90b 11.44a 0.07 0.03 (%-Thigh) 2)درصد( ران
 7.77 7.72 7.83 8.18 0.08 0.89 (%-Shoulder) 2دست )درصد(سر

 22.26a 17.45ab 14.90b 17.06b 0.24 0.07 (%- Rump) 2)درصد( دنبه
 4.51 4.36 5.16 5.73 0.06 0.13 (%-Neck) 2صد()در گردن

 نسبت به وزن زنده  1
  نسبت به وزن الشه سرد 2
 (>05/0P) باشند می دار معنی اختال  دارای است شده داده نشان متفاوت التین حرو   با هرستون در که هایی میانگین*

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

SEM: Standard Error Mean. 

 

 شاود اثار منباع   یطور که مالحظه م نشان داده شده است  همان (4)ها در جدول  برهچه راسته یماه ییایمیب شیترک

تیماار  با توجه به نتایج جدول، بوی نامطبوع روغن مااهی در    (>05/0P)بوده است دار یمعنالشه ب یترک یرو یربچ
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و افازایش وزن کمتار و لاذا وزن     باع  کاهش اشتها و کاهش مصار  خاوراک   ،درصد روغن ماهی 2حاوی ترکیب 

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

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

درصد بر اساس مااده   2تیمار حاوی روغن ماهی به مقدار ای بین در این مطالعه میزان چربی درون ماهیچه  شده است

داری نداشت که باا   تفاوت معنی س آویشندرصد اسان 2/0درصد روغن ماهی و  2تیمار حاوی ترکیب  و خشک جیره

الشه در ایان  روی ترکیب شیمیایی های آزمایشی  تیمارعدم تأثیر  ( 18) مطابقت دارد (2001و همکاران ) نتایج اسکالن

باشد، چرا که تغییر این پارامترها معموالً مارتبط باا   بر نرخ رشد و چرب بودن الشه میآن مطابق با عدم تأثیر آزمایش، 

 2تیمار حاوی روغان مااهی باه مقادار       در این مطالعه مقدار چربی الشه بین (15) باشدر در نرخ رشد و بلوغ میتغیی

از نظار   ،درصد اساانس آویشان   2/0درصد روغن ماهی و  2و تیمار حاوی ترکیب  درصد بر اساس ماده خشک جیره

 (   18( مطابقت دارد )2001و همکاران )  داری نداشتند که با نتایج اسکولن آماری تفاوت معنی

تر بااال شااهد  نسبت به تیماار  درصد روغن ماهی  2تیمار حاوی میانگین مقدار خاکستر در  ،با افزودن روغن ماهی

 ( 21) مطابقات دارد ( 2006ها مشاهده نشد کاه باا نتاایج ویساتوبا و همکااران )      داری در بین آنبود ولی تفاوت معنی

درصاد بار اسااس مااده      2تیمار حاوی روغن ماهی به مقادار  روغن ماهی در  با مصر  الشه همچنین کاهش رطوبت

( در تأیید 2007داری آن مشخص نشد  مارینووا و همکاران )شد ولی با تیمار شاهد تفاوت معنیمشاهده  خشک جیره

انگین درصد مااده خشاک( را نسابت باه میا      5/2روغن ماهی )حاوی میانگین مقدار رطوبت تیمار  ،نتیجه این پژوهش

در نتیجاه   و ی الشاه هاا چربای  هیدرولیز و اکسیداسیون بر الشه رطوبت مقدار تیمار شاهد کمتر گزارش کردند، مقدار

  همچنین در طی افزودن روغان آویشان   دارد تأثیر نیز در آن هامیکروارگانیسم رشد سرعت و الشه میکروبی بار روی

  یی به جز رطوبت نسبت به تیمار شاهد مشاهده نشدداری در ترکیب شیمیاتفاوت معنی ،در بین تیمارها

 
 .اثر جیره غذایی بر درصد ترکیب شیمیایی الشه -4جدول 

Table 4. The effect of experimental diets on chemical composition of the carcass. 

 ترکیبات شیمیایی/ تیمارها

chemical composition / 
Treatments 

Control 

diet 
Diet 

with 2% 

fish oil 

Diet with 2% 

fish oil and 

0.2% thyme 

extract 

Diet with 

0.2% thyme 

extract 
SEM
*

 P-value
*

 

 75.14a 75.51a 66.09b 70.50ab 0.32 0.06 (Moisture) رطوبت
 20.71a 19.95c 20.60b 21.32a 0.01 0.003 (Crude Protein) خام پروتیین
 26.50a 28.10b 27.40ab 26.45a 0.02 0.004 (Crude Fat) خام چربی

 2.84ab 3.72a 1.83b 3.34a 0.06 0.06 (Ash) خاکستر
  (>05/0P) باشند می دار معنی اختال  دارای است شده داده نشان متفاوت التین باحرو  هرستون در که هایی میانگین*

SEM*: میانگین خطای استاندارد  
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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 گيرینتيجه

در جیاره غاذایی    همزماان صاورت   دست آمده نشان داد که استفاده از روغن غیراشباع و اسانس گیاهی باه  نتایج به

خصوص وزن پایان دوره، افزایش وزن روزانه و ضریب تبادیل   رد رشد بهنسبت به مصر  جداگانه، سبب بهبود عملک

  ثر باشدؤم ویژه وزن الشه در پایان آزمایش این ترکیب توانست در بهبود صفات الشه به ،ها شد  همچنینغذایی در بره

هاا دارای  نسابت باه ساایر تیمار   درصاد اساانس آویشان     2/0درصد روغن ماهی و  2تیمار حاوی ترکیب طور کلی  به

، استفاده )عصاره آویشن(غذایی  هایبهبود عملکرد رشد دام در اثر مصر  این افزودنی با توجه بهعملکرد بهتری بود  

 شود میتوصیه پروار منظور  به در جیره، مصر توجه به سطح  با نشخوارکنندگان کوچکها در جیره  از آن
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Abstract2 

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. 
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