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 مقدمه

چرب  دیو اس ریرا تخم ییغذا یآل شکمبه مواد یهاسمیکروارگانیم

و  یکه به عنوان منابع انرژ دنکنیم دیتول یکروبیم نیفرار و پروتئ

روند  نیاما ا رد،یگینشخوارکننده قرار م وانیمورد مصرف ح نیپروتئ

 ییناکارا یاکیآمون تروژنیبه صورت متان و ن یاتالف انرژ لیبه دل

آزاد شدن نیز موجب کاهش عملکرد تولیدی حیوان و  که ددار

رو  نی. از ا(34)شود در اتمسفر زمین می یطیمح زیست هایآالینده

 یهایافزودناز  استفادهنشخوارکنندگان با  هیتغذ نیهمواره متخصص

 شکمبه ریتخم ندیآبه دنبال بهبود فرنظیر گیاهان دارویی مختلف 

 به که یتیقابل علت به ییدارو اهانیگ ریاخ یها. در دهه(8) اندبوده

 دام هیتغذ در کیوتیبیآنت و رشد محرک مواد یبرا ینیگزیجا عنوان

 مقاله پژوهشی
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 قاتیتحق عمده اما .اندکرده جلب خود به را یادیز توجه دارند وریط و

 ازیاکنون ن وصورت گرفته است  یشگاهیآزما طیانجام شده در شرا

 . (4)باشد یدام زنده م یرو یشتریب قاتیبه تحق

 یدارا کهاست  انینعنائ خانواده ییدارو اهانیاز گ یکاکوت اهیگ

 یکاکوت اهیگ مؤثره . مواد(18) هستند ییباال یکروبیمضد  تیخاص

 کارواکرول ،(درصد 6/19) تنونیپریپ(، درصد 38) پولگون: ازعبارتند 

 (،درصد 5/3) نئولیس 8و1 ،(درصد 5) نئومنتول ،درصد( 4/5)

-گاما(، درصد 8/1) مولیت(، درصد 3/2) نونیوردرصد(،  3منتول )

-لیمنتزویا ،(درصد5/0) نالولیل ،(درصد5/0) اوژنول ،(8/0) پننتر

 . (20) باشدی( مدرصد 2/0) ننیبتاپ(، درصد 3/0) استات

 مصرف بر گندم یا جو حاوی پایه جیره به کارواکرول اثر افزودن

 رشد حال در هایبره در خوراک، بازده وزن، افزایش خشک، ماده

 مؤثره مواد) اوگنول و کارواکرول مول،یت اثر. (12) است شده گزارش

 چرب اسیدهای کل غلظت بر کشت محیط در( کاکوتی در موجود

 نیز مورد پروپیونات بر استات نسبت و پروپیونات مولی نسبت فرار،

 . (4) است گرفته قرار بررسی

باعث بهبود قابلیت گوسفند داالق  رهیج به یافزودن کاکوت

 یهافراسنجهمایع شکمبه و  pHو تأثیری بر  شد ماده خشکهضم 

 اهانیگ افزودننیز اثر  یگرید یمطالعه در. (32) نداشت یخون

ابتال به اسهال،  تیوضع روزانه، خوراک مصرف بر گاو ریش به یکاکوت

 تیجمعتأثیری نداشت و باعث کاهش  یشناسخون یفاکتورها

مورد  یهاگوساله مدفوع( اشرشیاکولیای )های بیماریزباکتری

 . (15) سی شدربر

 یبرخ ای یکاکوت اهیگ تأثیر درباره یمحدود اطالعات چه اگر

 اما دارد، وجود است مشترک پونه ای نعنا با که آن مؤثره مواد از

خود  ای تنون،یپریپ وپولگون  ریآن نظ یمؤثره اصل مواداز  یاطالعات

 به توجه با ن،یبنابرا. بودمحدود  اریبس ای شتندا وجودکامل  اهیگ

 هیتغذ در یکاکوت اهیگ تأثیر با رابطه در محدودهای داده

الشه و خواص  اتیبر عملکرد پروار، خصوص ژهیو به نشخوارکنندگان،

 یکاکوت اهیگ اثرتا  داشت یسع قیتحق نیاگوشت،  یدانیاکس یآنت

 یهافراسنجه ،یریتخم و یهضم یهایگژهیوبر مصرف خوراک، 

گوشت  یدانیاکس یالشه و خواص آنت بیترک ،یاشکمبهو  یخون

 .دهد قرار یبررسمورد  را یپروار نر یهابره

 کارروش و مواد

 یعیو منابع طب یکشاورز علومدر دانشگاه  حاضر مطالعه

 از استفادهمقدار مطلوب  نییتع یبراانجام گرفت.  خوزستان

 شامل یکاکوت اهیمختلف گ ریمقاد ،یپروار یهابره رهیج در یکاکوت

 رهیج کیصورت سرک به  به درصد 1، 8/0، 6/0، 4/0، 2/0 صفر،

 با هاآن ریهضم و تخم تیقابلو  شد اضافه( 1جدول ) یبره پروار

، بر اساس دومگیری شد. در مرحله گاز اندازه دیتولاستفاده از روش 

های هضم و تخمیر از آزمایش تولید گاز، نتایج  مربوط به فراسنجه

 قرار استفاده موردو  دهیبرگز یپروار یهابره هیتغذ یراب ییهارهیج

 . ندگرفت

شاهد و  رهیج شامل یدام شیآزما یبرا دهیبرگز یمارهایت

در ماده خشک  یدرصد کاکوت 4/0 و 2/0 ریمقاد یحاو یهارهیج

حاصل از  نر برهراس  18 مطالعهبخش از  نیا ی. جهت اجرابودند

 120±16) ماه 4 سن نیانگیرومانف با م-یعرب ختهینسل اول آم

 یتصادف صورت به و شدند انتخاب لوگرمیک 41±2زنده  وزن وروز( 

 یهاقفس در گوسفندان. افتی اختصاص دام راس شش رهیج هر به

دوره  کیدر  شیآزما. شدند یدارنگه یانفراد صورت به یکیمتابول

 قالب در یریرکوردگ روز 60 و یریروز عادت پذ 10روزه شامل  70

جداول  طبق هارهیج. گرفت انجام یتصادف کامالً  طرح

صورت  به و( 1جدول شدند ) میتنظ (27یی )غذا یاستانداردها

 قرار هادام اریاخت در 16 و 8 یهاساعت در روزانهکامالً مخلوط 

 قرار داشت.  هاآن اریاخت در مداوم طور به زین تازه آب. شدند داده

 

پایه )بر  آزمایشی جیره مغذی مواد غلظت و خوراکی مواد درصد .1جدول

 اساس ماده خشک(.
 (جیره در درصد) خوراکی یماده

 13 یونجه علوفه خشک

 12 نیشکر سرشاخه

 15 علوفه ذرت سیلوشده

 20 جو دانه

 20 ذرت دانه

 13 گندم سبوس

 6 سویا کنجاله

 7/0 1معدنی-ویتامینی مکمل

 3/0 طعامنمک

  شیمیایی ترکیب

 95/65 )درصد( خنثی شوینده در نامحلول الیاف

 8/23 )درصد( اسیدی شوینده در نامحلول الیاف

 3/92 )درصد(آلی  ماده

 45/13 (درصد) خام پروتئین

 77/2 (کیلوگرم بر کالریمگا) متابولیسمقابلانرژی
، گرممیلی 3000، آهن گرممیلی 2000 منگنزمکمل حاوی:  کیلوگرم هر1

 1 سلنیوم ،گرممیلی 100ید  ،گرممیلی 280س م ،گرممیلی 3000روی 

کلسیم  ،گرممیلی 100کبالت  ،گرممیلی 20000یزیوم من ،گرممیلی

. گرممیلی 55000سدیم  ،گرممیلی 90000فسفر  ،گرممیلی 195000

 بین واحد 3D 100000  ویتامین، ین المللیب واحد A 500000  ویتامین

 المللی. بین واحد E 100  ویتامینالمللی، 
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 ،یکاکوت اهیگو  هارهیج یمغذ مواد بیترک نییتع جهت

 ساعت 24 مدت به وسیسلس درجه 90 یدما با آون در هانمونه

 افیپودر شدند. ال یمتریلیم کیالک  یدارا ابیو با آس خشک

 Van روش از استفاده با (NDF) یخنث ندهینامحلول در شو

Soest  با حذف خاکستر( 35) 1991و همکاران در سال، 

 یدما ،یکیالکتر)کوره  خاکستر)روش کلدال(،  خام نیپروتئ

 در نامحلول افیال و( ساعت 5/3 مدت به وسیسلس درجه 550

 یریگاندازه (3)روش استاندارد  با( ADF) یدیاس ندهیشو

 . شدند

خشک  ماده ها،رهیج یظاهر هضم تیقابل نییتع منظور به

 بهگوسفندان  یمدفوع دفع کلخوراک و  ماندهیباق ،یمصرف

 هرشد.  ثبتآزمایش خر دوره از اواروز  7 یط درصورت روزانه 

 یدرصد ثابت خوراک، ماندهیباقمقدار مدفوع و  نیروز پس از توز

 ،یریگ نمونهدوره  انیو در پا شد یسردخانه نگهدار در آناز 

مخلوط با هم مدفوع هر دام یا و  ماندهیباقمربوط به  یهانمونه

 یزهایآنال یبرایمانده خوراک و یا مدفوع قاز بانمونه  کیشد و 

 پسشد.  ینگهدارسلسیوس  درجه 20 منفیدر سردخانه  یبعد

از مواد  کیهضم هر  تیقابلها در آون، از خشک کردن نمونه

و مدفوع  ماندهیباق ،یبر اساس مقدار آن در خوراک مصرف یمغذ

 . (2،32) شدمحاسبه 

سه  ،35 روز در شکمبه، یریتخم اتیخصوص یبررس یبرا

شکمبه به روش لوله  رابهیصبح ش یساعت بعد از خوراک ده

 یهارهیج باشده  هیبه صورت مجزا از گوسفندان تغذ یمعد

و مقدار اولیه و رویی آن که با بزاق  دش یآور جمع یشیآزما

 متر pHدستگاه  با pH بالفاصله. آغشته بود دور ریخته شد

(WTW 3110, Germany )تروژنین غلظت. شد گیریاندازه 

 روش با  تیپوکلریه -فنول از استفاده با شکمبه یاکیآمون

 . (7) شد یریگاندازه استاندارد یمنحن و یاسپکتوفتومتر

مطالعات  شگاهیآزما دری شکمبه شمارش پروتوزوآ یبرا

 دانشگاه ی گروه علوم دامیشکمبه میکروبی تخمیر و کشت

شکمبه  عیمابخشی از  ،خوزستان طبیعی منابع و کشاورزی علوم

بعد از صاف  ،یاکیآمون تروژنیو ن pH یریگاندازه یشده برا اخذ

با محلول  ینسبت مساو با ،یپارچه نخ هیکردن با چهار ال

 روز. دیگرد زیو فر شد مخلوطدرصد  37 یتجار دیفرمالده

 محلول قطره چندشکمبه با  عیما تریلیلیم کی شیآزما

 پس و دهیگرد مخلوط بلولنیمت ایو  نیگر انتیبرل یزیآمرنگ

 الم یرو پرتوزوآ گونه و جنستعداد و شب  کیاز گذشت 

 . (13) ندشد شمارش مخصوص

دوره در حدود  یانپا در ی،خون هایبرای سنجش فراسنجه

 ازوداج  یدور یقنوبت صبح از طر یدهساعت پس از خوراک 4

 حاوی هایلوله داخل شده گرفته نمونه. شد گیریخون هابره

 دور در یفیوژتوسط سانتر پالسما. شد ریختهضد انعقاد  ماده

 .شد دارینگه فریزر در و جدا دقیقه 15به مدت   3000

ای، های خونی شامل، گلوکز، نیتروژن اورهفراسنجه

های آزمایشگاهی گلیسیرید و کلسترول با استفاده از کیتتری

 علوم گروه پیشرفته تغذیه آزمایشگاه درشرکت پارس آزمون 

 خوزستان طبیعی منابع و کشاورزی علوم دانشگاه دامی

 گیری شدند.اندازه

 قبل هابره کشیوزن رشد و پروار، عملکرد بررسی جهت

 صبح تغذیه از قبل باریک روز 15 هر سپس و آزمایش شروع از

 مقدار گرفتن نظر در با. شد انجام گرسنگی ساعت 12 اعمال با

 و خوراک بازده تبدیل، ضریب وزن، تغییرات و مصرفی خوراک

 از بعد .شد محاسبه نهایی وزن و روزانه وزن افزایش میانگین

 گرسنگی، ساعت 14 تا 12 حداقل رعایت با آزمایش دوره اتمام

 بر آزمایشی هایجیره تأثیر بررسی برای تیمار هر هایبره

 . شدند ( ذبح14محققین ) تعریف طبق های الشهگیویژه

 راسته، واقع شده عضله گوشت رنگ حیوانات، ذبح از پس

 A* ،(روشنایی) L*سامانه اساس بر ،13 و 12 هایدنده بین

 کیفیت بررسی. گرفت قرار سنجش مورد ،(زردی) *Bو( قرمزی)

 Konica Minolta ) سنجرنگ دستگاه از استفاده با رنگ

 برای گیریاندازه بار سه با( ژاپن کشور ساخت CR 400مدل

 مورد آنالیز جهت مقادیر این متوسط. شد انجام نمونه هر

 . گرفت قرار استفاده

 از پس ساعت 48و  24 گوشت pH تعیین منظور به

 و چرخ 13 و12 دنده ناحیه راسته عضله از گرم 5 حدود کشتار

 و شده هموژن دقیقه یک مدت به مقطر آب لیترمیلی 45 در

. شد داده عبور( متوسط واتمن) مخصوص صافی کاغذ از  سپس

 ,WTW 3110) دیجیتالی متر pH دستگاه از استفاده با سپس

Germany )pH شد گیریاندازه سلسیوس درجه 24 دمای در 

(33). 

 عضله کشتار از پس مقطع ماهیچه، سطح تعیین منظور به

 روی را ماهیچه سطح و داده برش را 13 و 12 دنده ناحیه راسته

 نموده ترسیم را سطح شکل خودنویس با و داده قرار کالک کاغذ

-Planimeter)) مترپالنی دستگاه با آمد بدست شکل سپس
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PLACOM Digital سطح و شد پردازش ژاپن، کشور ساخت 

 .آمد بدست ماهیچه مقطع

 گیریاندازه طریق الشه از چربی اکسیداسیون میزان

همکاران و Botsoglou  روش به استناد با و اسید تیوباربیتوریک

در آزمایشگاه شیمی مواد غذایی گروه صنایع  2002در سال 

 غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان تعیین

 .(6شد )

 ریتخم از حاصل یدیتول گاز مقدار :گاز دیتول شیآزما

 ماده از گرم 2/0 مقدار. (19) شد گیریاندازه هارهیج یاشکمبه

  یتریلیلیم100 یهاالیو داخل در یشیآزما یهارهیج خشک

 با) یمصنوع بزاق و شکمبه عیما با همراه و شد ختهیر یاشهیش

 یراب. شد انکوبه( تریلیلیم 20 و 10 مقدار بیترت به 2:1 نسبت

 در یدیتول گاز فشار. شد گرفته نظر در تکرار چهار رهیج هر

عت سا 120، 96، 72، 48، 24، 12، 10، 8، 6، 4، 2 یهانازم

 ییل نماگاز با استفاده از مد دیتول یها. فراسنجهدیقرائت گرد

گاز،  دیتول لی: پتانسPمعادله  نیدر ا ،ct-e-1b( =P( بدست آمد:

b :(، تریلیلی)م ریتخم قابل بخش از گاز دیتولc :گاز دیتول نرخ 

 عی. ما(28) باشندیم ینپر عدد: e: زمان، tبر ساعت(،  تریلیلی)م

شده  هیاز دو راس گوسفند تغذ شیآزما نیا یشکمبه الزم برا

از  شد و پس هیصبح ته یعلوفه قبل از خوراکده هیبر پا رهیبا ج

 اختالط مورد استفاده قرار گرفت.  

. دیاجرا گرد یدر قالب طرح کامالً تصادف شیآزما نیا  

 لیلو تح هیمورد تجز 4/9نسخه  SAS یبا نرم افزار آمار هاداده

 چند آزمون توسط هانیانگیم سهیمقاقرار گرفتند.  یآمار

 .گرفت انجام درصد 5 یخطادانکن در سطح احتمال  یادامنه

 جینتا

 مطالعهمورد استفاده در  یکاکوت اهیگ ییایمیش بیترک

   .است شده داده نشان 2 جدول درحاضر 

 مختلف مقادیر حاوی هایجیره گاز تولید نرخ و پتانسیل

 گیاه افزودن با. است شده داده نشان 3 جدول در کاکوتی گیاه

 پتانسیل ،سطوح تمامی برای جیره به سرک صورت به کاکوتی

 تیمارهای(. >05/0P) یافت افزایش شاهد به نسبت گاز تولید

 تیمار و شاهد تیمار به نسبت کاکوتی درصد 1 و 8/0 ،6/0 ،4/0

پتانسیل تولید گاز بیشتری داشتند  کاکوتی درصد 2/0

(05/0P< .)بود دارمعنیغیر گاز تولید نرخ . 

ی استفاده شده در آزمایش )درصد کاکوت اهیگ ییایمیش بیترک .2جدول 

 ماده خشک(.

 کاکوتی گیاه یمیاییش ترکیب

 3/88 خشک ی ماده

 11 خام پروتئین

 5/44 خنثی شوینده در نامحلول الیاف

 7/33 اسیدی شوینده در نامحلول الیاف

 5/1 خام چربی

 6/33 فیبرخام

 26/11 خاکستر

 74/88 آلی ماده
 

عامل  شده، هیتجز واقعاً  یآل ماده که داد نشان 3 جدول جینتا

 تحت یکروبیم توده دیتول بازده و یکروبیم توده دیتول ،جداکننده

 یآل ماده(. >05/0P) گرفت قرار یکاکوت اهیگ مختلف سطوح تأثیر

 طور به یکاکوت درصد 4/0 و 2/0 ماریت در شده هیتجز واقعاً

 داشت، شیافزا یکاکوت یحاو یمارهایت ریسا به نسبت یداریمعن

 توده دیتول ،عامل جداکننده مقدار. نداشت شاهد با یتفاوت اما

 یکاکوت درصد 2/0 ماریت در یکروبیم توده دیتول بازده و یکروبیم

 شاهد با اما(، >05/0P) بود شتریب یکاکوت یحاو یمارهایت ریسا از

 . بود یعدد اختالف فقط

 یهاماریشاهد و ت رهیج شیبخش از آزما نیا جیتوجه با نتا با

 یهاهدر بر یبعد یهاشیآزما یبرا یکاکوت درصد 4/0 و 2/0 یحاو

 مورد استفاده قرار گرفت.  یپروار

 اثر جیره در کاکوتی گیاه از استفاده، 4جدول  طبق

 ماده ظاهری هضم قابلیت .نداشت خوراک مصرف بر داریمعنی

 آزمایشی هایجیره آلیماده و خام پروتئین ،NDF، ADF خشک،

 . نگرفت قرار کاکوتی گیاه تحت تأثیر

 یمارهایت تأثیر تحتمایع شکمبه  pHو  یاکیآمون تروژنین

 در یکاکوت اهیگ سطح شیافزا با(. 5جدول) نگرفت قرار یشیآزما

 یکاهش روند شکمبه عیما یاکیآمون تروژنین غلظت ره،یج

 خونی هایفراسنجه بر آزمایشی هایجیره اثر. داشت یداریمعنریغ

به کاهش  یلخون تما ایاوره نیتروژن .بود دارمعنیغیر گوسفندان

  داد. نشان

 تفاوت پروتوزوآ مختلف هایجنس یا کل جمعیت نظر از

(. با 6 جدول) نداشت وجود آزمایشی تیمارهای بین داریمعنی

 کاهش یتراکم پروتوزوآ از نظر عدد یره،ج به یکاکوت یاهافزودن گ

 به مربوط رومینانتیوم و انتودینیوم جمعیت بیشترین. کرد پیدا

 2/0 تیمار به مربوط دینیوماپی جمعیت بیشترین. بود شاهد تیمار

 .بود کاکوتی گیاه درصد
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 در شرایط آزمایشگاهی. کاکوتی گیاه مختلف سطوح حاوی آزمایشی هایجیره تخمیری هایفراسنجه و گاز تولید هایگیری فراسنجهاندازه .3 جدول

   تیمار )درصد کاکوتی افزوده شده به جیره پایه( 

 SEM P-Value 0/1 8/0 6/0 4/0 2/0 صفر فراسنجه
 b2/35 b9/38 a4 8 a5/47 a5/44 a9/47 85/1 0003/0 لیتر(گاز )میلی تولید پتاسیل

 3/0 05/0 07/0 07/0 08/0 08/0 08/0 08/0 لیتر در ساعت(گاز )میلی تولید نرخ

 a181 a5/191 a189 b5/153 b161 c5/132 50/5 001/0 گرم( یلی)م شده تجزیه واقعا آلی ماده

 a5/10 a3/10 b9/7 b7 b7/7 c5/5 43/0 001/0 (یترل یلیگرم بر م یلی)م تفکیک عامل

 >ab1/143 a8/150 b4/136 c9/104 c6/114 d8/79 88/2 0001 گرم( یلی)م میکروبی توده تولید

 a79 a78 b72 b68 b71 c60 01/0 0008/0 )درصد( میکروبی توده تولید بازده

 

 ی.کاکوت اهیگ یحاو هایرهیشده با ج هیتغذ یپروار یهادر بره یهضم مواد مغذ تیقابلدرصد  .4جدول 

   تیمار )درصد کاکوتی افزوده شده به جیره پایه( 

 SEM P-value 4/0 2/0 صفر شاخص

 5/0 27/2 6/62 9/65 3/60 خشک ماده

 6/0 63/2 2/91 8/89 8/87 یآل ماده

NDF 9/55 6/59 5/60 06/3 6/0 

ADF 1/45 3/42 1/43 5/4 9/0 

 9/0 30/4 2/85 9/85 7/83 خام نیپروتئ

 3/0 06/0 541/1 416/1 910/0 یمصرف خشک ماده

 

 ی.کاکوت اهیگهای حاوی جیرهشده با  هیتغذ پرواری هایبرهو خون  ایی شکمبهریتخم یهافراسنجه .5 جدول

   تیمار )درصد کاکوتی افزوده شده به جیره پایه( 

 SEM P-value 4/0 2/0 صفر هافراسنجه
 یاشکمبه یهافراسنجه                           

pH 5/0 12/0 1/6 3/6 2/6 شکمبه 

 07/0 72/0 3/6 2/7 1/8 لیتر(میلی 100گرم در )میلیی اکیآمون تروژنین

 لیتر(میلی 100گرم در )میلیی خون یهافراسنجه          

 2/0 83/3 6/76 8/79 70 گلوکز

 3/11 3/10 7/9 84/0 08/0 (BUN)  ایاوره نیتروژن

 9/0 08/5 5/53 1/55 1/53 کلسترول

 1/0 99/1 5/20 20 1/15 گلیسرید تری

 

 ی.کاکوت اهیگهای حاوی جیرهشده با  هیتغذ پرواری هایبره( 410×شکمبه  عیما تریلیلیپروتوزوآ )سلول در م تیجمع .6جدول 

   تیمار )درصد کاکوتی افزوده شده به جیره پایه( 

 SEM P-value 4/0 2/0 صفر پروتوزوآ

 9/0 85/1 8/4 1/5 3/5 انتودینیوم جنس

 9/0 49/1 1/3 6/3 5/3 انتودینیوم النگی نوکلیتوم

 9/0 78/0 6/1 5/1 8/1 رکتانگوالتوم نتودینیوما

 5/0 43/0 50/5 83/0 16/0 دینیوم اپی جنس

 5/0 43/0 5/0 8/0 16/0 کواداتوم دینیوم اپی

 4/0 23/1 3/0 8/1 5/2 رومینانتیوم اداسیتریک

 5/0 76/1 6/5 7/7 9/7 پروتوزوآ کل جمیعت
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 کاکوتی. گیاه حاوی هایجیره  با شده تغذیه پرواری هایرشد بره عملکرد .7 جدول

   تیمار )درصد کاکوتی افزوده شده به جیره پایه( 

 SEM P-value 4/0 2/0 صفر 

 5/0 45/2 5/43 6/41 7/39 لوگرمیک ه،یاول وزن

 4/0 45/2 7/44 9/44 8/40 لوگرمیک ،یروزگ 15 وزن

 5/0 62/2 47 1/46 9/42 لوگرمیک ،یروزگ 30 وزن

 4/0 59/2 1/49 7/49 1/45 لوگرمیک ،یروزگ 45 وزن

 2/0 69/2 1/55 3/55 1/49 لوگرمیک ،(یی)نها یروزگ 60 وزن

 b71 a220 b78 30 007/0 (1-15) گرم روزانه، وزن شیافزا نیانگیم

 4/0 30 148 88 140 (16-30) گرم روزانه، وزن شیافزا نیانگیم

 09/0 30 150 238 145 (31-45گرم ) روزانه، وزن شیافزا نیانگیم

 b265 a374 a396 50 02/0 (46-60گرم ) ،وزن روزانه شیافزا نیانگیم

 b156 a228 ab192 10 048/0 )گرم( دوره کل روزانه وزن شیافزا نیانگیم

 b1/1 a3/3 b2/1 46/0 007/0 (یروزگ 1-15) لوگرمیک وزن، اضافه

 4/0 52/0 3/2 2/1 1/2 (یروزگ 16-30) لوگرمیک وزن، اضافه

 09/0 47/0 1/2 6/3 2/2 (یروزگ 31-45) لوگرمیک وزن، اضافه

 2/0 86/0 6 6/5 4 (یروزگ 46-60) لوگرمیک وزن، اضافه

 b40/9 a70/13 ab55/11 15/1 05/0 (یروزگ 0-60)  لوگرمیک ،کل دوره وزن اضافه

 3/0 61/1 2/5 3/4 7/7 (یروزگ 1-15) لیتبد بیضر

 1/0 66/0 8/7 2/7 2/5 (یروزگ 16-30) لیتبد بیضر

 2/0 54/1 4 8/3 3/7 (یروزگ 31-45) لیتبد بیضر

 b2/6 a4 c1/5 34/0 005/0 (یروزگ 46-60) لیتبد بیضر

 2/0 53/0 1/8 6/7 8/8 (یروزگ 0-60) کل لیتبد بیضر

 b98/12 a25/23 a23/19 01/0 001/0 (یروزگ 1-15) درصد خوراک، بازده

 a23/19 b88/13 b82/12 01/0 01/0 (یروزگ 16-30درصد ) خوراک، بازده

 3/0 06/0 25 31/26 69/13 (یروزگ 31-45درصد ) خوراک، بازده

 6/0 06/0 60/19 25 12/16 (یروزگ 46-60درصد ) خوراک، بازده

 3/0 008/0 34/12 15/13 36/11 (یروزگ 0-60درصد ) کل، خوراک بازده

 100× ( وزن افزایش / مصرفی خوراک)=تبدیل )در هر دوره زمانی( ضریب

 .100× ( مصرفی خوراک /وزن  افزایش)=(در هر دوره زمانی)خوراک  بازده

 

-15 روزانه وزن افزایش میانگین داد نشان 7 جدول نتایج

-15 وزن اضافه ،(روزگی 0-60) دوره کلو  یروزگ 46-60 ،1

 تبدیل ضریب ،(روزگی 0-60) دوره کل وزن اضافهو  روزگی 1

 بازدهو  روزگی 16-30و  1-15 خوراک بازده روزگی، 46-60

 آزمایشی تیمارهای تأثیر تحت( روزگی 0-60) دوره کل خوراک

ها از نظر آماری یکسان اولیه بره وزن(. >05/0P) گرفتند قرار

 . نگرفتند قرار هاجیره تأثیر تحت یینها و دوره میان و اوزان بود

 تحت کشتار از قبل زنده وزن که داد نشان 8 جدول نتایج

 2/0 حاوی تیمار عددی لحاظ به. نگرفت قرار تیمارها تأثیر

 کاکوتی درصد 4/0 حاوی تیمار و مقدار بیشترین کاکوتی درصد

 درصد2/0 و شاهد تیمار در پوست وزن. داشت را مقدار کمترین

 یدارمعنی تفاوت کاکوتی درصد 4/0 تیمار به نسبت کاکوتی

 کاکوتی درصد 2/0 تیمار در هاکلیه وزن(. P<05/0) داشت

 تفاوت دارای کاکوتی درصد 4/0 و شاهد تیمار به نسبت

 درصد 4/0 تیمار در قلوگاه وزن(. P<05/0) بود داریمعنی

 تفاوت دارای کاکوتی درصد 2/0 و شاهد تیمار به نسبت کاکوتی

 4/0 تیمار در قلوگاه وزن بیشترین(. P<05/0) بود داریمعنی

 کاکوتی درصد 2/0 تیمار  به مربوط کمترین و کاکوتی درصد

 شاهد تیمار به نسبت کاکوتی درصد 2/0 تیمار در کله وزن. بود

(. P<05/0) بود داریمعنی تفاوت دارای کاکوتی درصد 4/0 و

 وزن کمترین و کاکوتی درصد 2/0 تیمار در کله وزن بیشترین

 .بود کاکوتی درصد 4/0 تیمار به متعلق

 تیمارها بین گوشت pH میانگیننظر  از، 9جدول  طبق

 شاخص بر آزمایشی تیمارهای .نشد مشاهده داریمعنی تفاوت

A ،B  وL غلظت  داد نشان نتایج. نداشتند داریمعنی تأثیر

 داریمعنی تفاوت آزمایشی تیمارهای ید بینآلدئ یمالون د

 شاهد به نسبت  کاکوتی گیاه حاوی تیمارهای در اما. نداشت
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 یمالون دمقدار کاکوتی  افزایش با. شد مشاهده عددی کاهش

 . یافت کاهش ید نیزآلدئ

 

 کاکوتی. گیاه حاوی آزمایشی هایجیره با شده تغذیه هایبره )گرم( های مختلف الشهبخشوزن زنده )کیلوگرم( و وزن  .۸ جدول

   تیمار )درصد کاکوتی افزوده شده به جیره پایه( 

 SEM P-value 4/0 2/0 صفر الشه کیتفک

 4/0 48/2 1/54 8/58 9/54 زنده وزن

 a7/5816 a7/5786 b4382 4/258 01/0 پوست

 5/0 9/63 6/992 1092 3/1037 پاچه

 7/0 2/105 3/965 944 3/863 جگر

 8/0 67 6/622 6/668 3/641 دیسف جگر

 5/0 7/120 7/362 7/196 3/213 قلب

 3/0 2/20 3/119 3/101 146 قلب اطراف یچرب

 b3/107 a3/129 b112 1/3 006/0 هاهیکل

 7/0 3/106 7/512 542 3/435 هیکل اطراف یچرب

 8/0 1/719 7181 6597 6829 پر معده

 4/0 9/334 3114 3/3081 7/2572 ران

 2/0 9/105 3/2385 7/2590 3/2335 سردست

 1/0 6/99 7/1736 7/1606 1960 بزرگ روده

 6/0 1/2 1/54 2/57 3/56 چهیماه طول

 4/0 2/3 3/41 3/37 6/34 چهیماه عرض

 4/0 6/1175 811 974 2961 گردن

 4/0 4/629 7/2500 1/2286 3516 راسته

 1/0 5/145 1306 3/1779 3/1743 نهیس شیپ

 1/0 5/6 66 6/84 6/66 طحال

 09/0 4/60 3/269 466 6/472 ضهیب

 1/0 12/1 4/26 8/29 2/27 الشه مین وزن

 2/0 7/247 1966 1290 7/1572 گوارش دستگاه یچرب

 b965 b891 a1126 6/30 004/0 قلوگاه

 b3/2729 a3/3099 b2680 4/54 003/0 کله

 7/0 6/16 130 6/136 3/117 ینگار

 8/0 7/18 3/233 6/224 238 هزارال

 2/0 4/51 3/359 6/430 490 ردانیش

 1/0 6/2 9/16 9/24 9/21 مقطع سطح

 6/0 6/186 3/3719 3977 7/3938 پر روده

 8/0 5/53 692 712 670 کوچک روده

 5/0 8/66 6/982 6/1058 6/952 شکمبه

 5/0 2/80 7/464 378 7/332 لگن یچرب

 

 ها.بره گوشت pHو  یرنگ سنج هایگییژهو ،(گرم در کیلوگرممیلی) یدآلدئ یمالون د اکسایشی تغییرات بر کاکوتی حاوی هایجیره تأثیر .۹ جدول
   تیمار )درصد کاکوتی افزوده شده به جیره پایه( 

 SEM P-value 4/0 2/0 صفر شاخص

      یدآلدئ یمالون د اکسایشی تغییرات

 8/0 09/0 24/0 26/0 30/0 کشتار بعد ساعت 24

 90/0 10/0 33/0 36/0 43/0 کشتار بعد ساعت 48

      یرنگ سنج هایگییژهو

L* 1/35 9/24 8/20 2/11 60/0 

A* 11 8/10 8/10 80/0 90/0 

B* 64/8 49/7 02/8 5/0 30/0 
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pH 10/5 20/5 07/5 10/0 50/0 

L= یرگیت-روشنی ،A ،رنگ سبز تا قرمز =B =ی.آب-زردی 

 

 بحث

 پروتئین جمله از ارزش با مغذی مواد دارای کاکوتی گیاه

 در موجود هایمیکروارگانیسم که باشدمی کربوهیدرات و

 برای را خود نیاز مورد انرژی مواد این تجزیه از توانندمی شکمبه

 افزایش احتمالی دالیل از سازند؛ لذا، مهیا سلولی پیکره ساخت

 شاهد به نسبت کاکوتی گیاه حاوی تیمار در گاز تولید پتانسیل

 باشد. هامیکروارگانیسم دسترس در سوبسترای افزایش شاید

ها کم هرچند، مقدار یا نسبت کاکوتی استفاده شده در جیره

ی تولید گاز فراسنجهبوده است، لذا تأثیر ترکیب شیمیایی بر 

تواند تا حدی محدود باشد و در کنار مواد مؤثره آن باعث می

 ترپینن گاما و تیمول دارای) زنیان این تغییرات شده باشد. گیاه

 اسیدهای غلظت متان، درصد افزایش باعث( کاکوتی مشابه

 نتیجه در و هیدروژن اکسیدکربن،دی بوتیریک، و استیک چرب

. دارد مطابقت حاضر مطالعه با ( که24) است شده گاز تولید

 دارای مواد) گاو زبان گل عصاره مقدار افزایش  با دیگران نیز

 را تولیدی گاز دارمعنی خطی افزایش( کاکوتی مشابه مؤثره

 دوره طی در تولیدی گاز کل افزایش دلیل (،26کردند ) مشاهده

 عصاره حضور دلیل به محیط در محلول قند افزایش را تخمیر

 . دانستند گیاه

 درصد 4/0 و 2/0 ماریت در شده هیتجز واقعاً یآل ماده

 یحاو یمارهایت ریسا به نسبت یداریمعن طور به یکاکوت

 توده دیتول بازده و یکروبیم توده دیتول .داشت شیافزا یکاکوت

 یحاو یمارهایت ریسا از یکاکوت درصد 2/0 ماریت در یکروبیم

 یعدد اختالف فقط شاهد با اما(، >05/0P) بود شتریب یکاکوت

 4/0سطوح باالتر از  یبرا حاضر مطالعه جینتا با موافق. بود

 نعناع مؤثره ماده حضور در کردند گزارشپژوهشگران درصد، 

 و سلوالز لیمت لیکربوکس یهامیآنز ،(یکاکوت مشابه منتول)

 کاهش یآل ماده یریپذ هیتجز تینها در و شده مهار النازیزا

 یهایباکتر تیفعال مهار از یناش را امر نیا که ابدییم

 دش گزارش. (1) انددانسته هاقارچ و نوژنسیکسوس بروباکتریف

( یکاکوت مشابه نئولیس 1-8) مروتلخ اسانس یباال سطوح که

 شد یکروبیم توده بازده و یکروبیم توده دیتول کاهش موجب

 نیا به بتوان را یکاکوت باالتر سطوح یکاهش اثر دیشا لذا ،(29)

 . داد ارتباط عوامل

 مصرف بر داریمعنی اثر جیره در کاکوتی گیاه از استفاده

 فلفلی نعناع گیاه درصد 5 سطح از نداشت. استفاده خوراک

 ماده مصرف بر داریمعنی تأثیر( کاکوتی مشابه دارای پولگون)

 مطالعه نتایج با موافق که (16) نداشت شیرده گاوهای خشک

 خشک ماده مصرف داده است نشان تحقیقات. است حاضر

 متقابل اثر پذیری، عادت دوره مانند عوامل برخی توسط تواندمی

 در هاآن مصرف سطح و جیره ترکیبات دیگر با دارویی گیاهان

 بر دارویی گیاهان اثرات طرفی، از گیرد. قرار تأثیر تحت جیره،

 نوع تأثیر تحت عمده به طور نشخوارکنندگان در خوراک مصرف

 مطالعه ، در(4) دارد قرار جیره در آن از استفاده مقدار و گیاه

 کاکوتی گیاه درصد 4/0 و 2/0 حاوی تیمارهای در حاضر

 ؛داشت افزایش به تمایل دوره کل در دام خوراک مصرف میانگین

 به توانمی را کاکوتی مختلف سطوح در خوراک افزایش دلیل

 سبب که کرد بیان شاهد به نسبت کاکوتی گیاه رایحه و عطر

 ترکیبات از یکی) لینالول. شودمی هادام در اشتها تحریک

 اشتها خاصیت دارای( سازویی و کاکوتی میمونی گل در موجود

 کندمی تحریک حیوانات در را هضم فرایند بوده و جیره در آور

 که است نبوده حدی در لینالول میزان رسدمی نظر به. (10)

 . کند ایجاد خوراک مصرف میزان در داریمعنی تغییر بتواند

 خشک، ماده ظاهری هضم قابلیتحاضر،  مطالعه در

NDF، ADF، آزمایشی هایجیره آلیماده  و خام پروتئین 

افزودن  با دیگری مطالعه در. نگرفت قرار کاکوتی گیاه تأثیر تحت

 اثر هلشتاین، هایگوساله به شده تغذیه شیر به کاکوتی گیاه

 هلشتاین هایگوساله در خشکماده هضم قابلیت بر داریمعنی

و همکاران  Ahmadiای توسط مطالعه در. (15)نشد  مشاهده

 خشک، ماده هضم قابلیت که شد مشخص 2015در سال 

NDF، ADF اسانس مختلف سطوح تأثیر تحت خام پروتئین و 

 که (2نگرفت ) قرار( کاکوتی مشابه پولگون دارای)فلفلی  نعناع

پژوهشگران  باشد.می همسو حاضر مطالعه از حاصل نتایج با

 درصد بهبود باعث کاکوتی مختلف سطوح که کردند گزارش

 است شده شاهد تیمار به نسبت جیره خشک ماده هضم قابلیت

 نعناع گیاه درصد 5 که سطح شده داده نشان یامطالعهدر . (32)

 هضم قابلیت کاهش باعث( کاکوتی مشابه دارای پولگون)

 جیره گاوهای ADF و NDF خام،پروتئین آلی،ماده خشک،ماده

 .داشت مغایرت حاضر مطالعه با ( که16) شد هلشتاین
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 تروژنین غلظت ره،یج در یکاکوت اهیگ سطح شیافزا با

 مواد. داشت یداریمعنریغ یکاهش روند شکمبه عیما یاکیآمون

موجب  یاییباکتر یبا مهار کردن پروتئازها ییدارو یاهانمؤثره گ

 یاکغلظت آموندر نتیجه و  ینهضم پروتئیا ممانعت از کاهش 

 شوندیها در روده مموجب مصرف آن یتشکمبه شده در نها

 دآمیناسیون از دارویی گیاهان در مؤثره مواد برخی (.36)

 بودن داراعلت  به همچنین، کنند،یم ممانعت آمینه اسیدهای

 باکتری سلول غشای به مستقیم اتصال با دوستی چربی خاصیت

 یغشا هایپروتئین به زدن صدمه با طور غیرمستقیمبه یا و

موجب  ایو  ییپالسما یغشا یالیتس ییرتغ باعث ییپالسما

 را هایعمل سرعت رشد باکتر ینا (،9) شودیمسلول  یهیتجز

 اسیدهای پروفایل و تخمیر در تغییراتی موجب و دهدمی کاهش

. مواد مؤثره از جمله آنتول، کارواکرول و (11) شودمی چرب

 یتروژن( موجب کاهش نیکاکوتموجود در )مواد مؤثره  یوگنول

 تخمیر میزان کل در و فرار چرب اسید در کاهش و یاکیآمون

 افزودن کردند پژوهشگران گزارشاز  برخی. (8) اندشده شکمبه

 تأثیر( کاکوتی مشابهپولگون دارای ) نعنا اسانس مختلف سطوح

 ماکویی گوسفند شکمبه  آمونیاکی نیتروژن غلظت بر داریمعنی

 . (2نداشت )

pH  محیط در هاشاخص متغیرترین از یکی شکمبه 

 هیدروژن تولید در مؤثر عوامل از یکی پروتوزوآ. است تخمیر

 pH سبب شکمبه محیط در هیدروژن کاهش یا افزایش و است

 پروتوزوآیی جمعیت کهجا آن از (،23) شودمی قلیایی یا اسیدی

 عدم لذا( 6 جدول) نداشتند تفاوتی حاضر مطالعه تیمارهای

  Salamatتوسط یامطالعه در. باشد دلیل همین به شاید تغییر

 سطوح از استفاده شد که گزارش  2015و همکاران در سال 

 تأثیر کاکوتی( راس هر ازای به روز در گرم 50 و 25) مختلف

است  هگوسفند داالق نداشت شکمبه مایع pH بر داریمعنی

(32.)  

 هایفراسنجه بر آزمایشی هایجیره مطالعه حاضر اثردر 

 یلخون تما ایاوره نیتروژن .بود دارمعنیغیر گوسفندان خونی

 یتروژنن یکاهش عدد یکه در راستا داد نشانبه کاهش 

 معمول طوربه خون ایاوره نیتروژن زیرا بود،شکمبه  یاکیآمون

 پژوهشگران گزارش. باشدمی شکمبه آمونیاکی نیتروژن از تابعی

 مشابه دارای منتول) فلفلی نعناع اسانس افزودن که کردند

یا  هلشتاین های( به شیر گوساله15(، یا کاکوتی )16) (کاکوتی

 خون پالسمای هایفراسنجه غلظت بر ( اثری32ها )جیره بره

 .  است حاضر مطالعه با موافق نداشت که

تراکم پروتوزوآ از نظر  یره،ج به یکاکوت یاهبا افزودن گ

 هایاسانس ضد میکروبی خاصیت. کرد پیدا کاهش یعدد

 پروتوزوآ جمله از هامیکروارگانیسم از دامنه وسیعی علیه گیاهی

و همکاران در  Newbold مطالعهدر  .(4) است رسیده اثبات به

 یتباعث کاهش جمع یپتوسافزودن برگ اکال 2004سال 

 برگ مؤثره اصلی ترکیب که آنجایی شکمبه شد، از یپروتوزوآ

 این احتماالً است، (کاکوتی مشابه) سینئول 8 و 1 اکالیپتوس

 پروتوزوآ سلولی غشای استرول با پیوند ایجاد طریق از ترکیبات

 سلولی تجزیة به نهایت در و شده سلول نفوذپذیری تغییر سبب

بر  یحاضر تأثیر مطالعهدر  اما (،26است ) انجامیده پروتوزوآ

 یاهاز سطح گ یناش پروتوزوآ مشاهده نشد که احتماالً یتجمع

 مطالعه با مقایسه درتر آن ماده مؤثره کم یجهو در نت یرهدر ج

 .باشد شده ذکر

 از کمتر داریمعنی غیر طور به شاهد تیمار در نهایی وزن

 وزن افزایش از ناشی احتماالً امر این دلیل. بود هاتیمار دیگر

 مصرفی خشک ماده از ناشی خود احتماالً باشد که کمتر روزانه

 وزن افزایش میانگین اما. باشدمی گروه این هایبره توسط کمتر

 اضافه ،(روزگی 0-60) دوره کلو  یروزگ 46-60 ،1-15 روزانه

 بازده و( روزگی 0-60دوره ) کل وزن اضافهو  یروزگ 1-15 وزن

 کاکوتی درصد 2/0 حاوی تیمار در( روزگی 0-60) کل خوراک

 46-60 خوراک تبدیلضریب(. P<05/0) بود مقدار باالترین

 طور به کاکوتی درصد 2/0 حاوی  تیمار در نیز روزگی

 برخی از پژوهشگران گزارش. بود تیمارها سایر از بهتر داریمعنی

 مؤثره مواد از یکی) کارواکرول گرممیلی 200 تغذیه با که دادند

 افزایش ذرت و جو پایه بر جیره دو در( کاکوتی در موجود

است  شده مشاهده شاهد جیره به نسبت روزانه وزن میانگین

 و سینامالدئید از انجام شده در مورد استفاده مطالعات. (12)

 هایبره جیره در( کاکوتی مشابه دارچین مؤثره )ماده اوژنول

 نهایی، وزن که داد ( نشان38) گوشتی گاوهای ( و12) پرواری

 هایجیره تأثیر تحت خوراک تبدیلضریب و روزانه وزن افزایش

 در موجود مؤثر و فعال ترکیبات. نگرفتند قرار آزمایشی

 کاهش موجب باکتریایی پروتئازهای مهار با گیاهی هایاسانس

 در هاآن گرفتن قرار استفاده مورد و شکمبه در پروتیئن هضم

 در مؤثری طور به باریک روده در جذب از پس و شودمی روده

 منجر که گیردمی قرار استفاده مورد نشخوارکننده حیوان بدن

 نظر به. (11شود )می حیوان تولیدی بازده بهبود و افزایش به

 از جیره هایپروتئین از بخشی هضم مکان انتقال رسدمی

 بهبود را حیوان تولیدی بازده توانسته باریک روده به شکمبه
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. است مشاهده قابل روزانه وزن افزایش با بهبود این و بخشد

 خود میکروبی ضد خاصیت دلیل به گیاهان ثانویه هایمتابولیت

 این که کنند ایجاد تغییر شکمبه میکروبی جمعیت در توانندمی

 استفاده بهبود و تخمیر بازده افزایش به منجر نهایت در تغییرات

 .(11) شودمی مغذی مواد از

 داریمعنی تفاوت تیمارها بین گوشت pH میانگیننظر  از

 است ممکن ،بره گوشت pH تغییر دالیل از یکی. نشد مشاهده

 در تفاوت یا کشتار از پس گلیکوژن سازی ذخیره در تفاوت

 از نوعی سبببهخود  که باشد کشتار استرس به واکنش

 اکثر گوشت pH کشتار از بعد. (5) است آنزیمی هایفعالیت

 و اکتین سرهای جدایی. (37) است 2/6 حدود اهلی حیوانات

. دارند انرژی به نیاز انقباض حالت از عضالت خروج برای میوزین

 از است برقرار هوازیبی شرایط کشتار از بعد که آنجا از

 این طی. شودمی استفاده گلیکوژن و انرژی پر هایفسفات

 تدریج به pH جمود، از خروج جهت انرژی تولید بر عالوه فرآیند

 pH کاهش روند. (37) رسدمی 2/5 حدود به و یابدمی کاهش

 نشان. است تأثیرگذار بسیار گوشت کیفیت بر آن نهایی میزان و

 قابل انرژی ذخایر کمبود دارای دام که صورتی در شده داده

 باشد، شدید ساز و سوخت یا هوازی،بی شرایط تحت مصرف،

 زمان در دما کاهش عدم یا کافی حد به دما کاهش از قبل

 پیدا نرم و پریده رنگ حالت گوشت و یافته کاهش pH مناسب،

 این آیدمی پایین شدت به آن در آب نگهداری ظرفیت و کرده

. (5گیرد )می صورت( 8/5) طبیعی حد از باالتر pH در وضعیت

 در کشتار از پس 24 مهابادی هایبزغاله گوشت pH مقدار

 نبود داریمعنی تفاوت دارای آویشن اسانس حاوی تیمارهای

 .دارد مطابقت حاضر مطالعه با ( که17)

  تأثیر Lو  A ،B شاخص بر  آزمایشی تیمارهای

-نشان سنجیرنگ فاکتورهای از L فاکتور نداشت. داریمعنی

 این مقادیر دامنه. باشدمی هانمونه تیرگی–روشنی میزان دهنده

 و سیاهی دهنده نشان صفر عدد که است 100 تا 0 بین فاکتور

. باشدمی نمونه روشنی یا سفیدی یدهنده نشان صد عدد

 رنگ میزان یدهنده نشان سنجیرنگ فاکتورهای از A فاکتور

  A+ تا  A– بین فاکتور این. باشدمی هانمونه سبزیقرمزی

 نشان A+ و سبز رنگ یدهنده نشان  A– که کرده تغییر

 فاکتورهای از B فاکتور. باشدمی نمونه رنگ قرمزی یدهنده

. باشدمی هانمونه آبی-زردی میزان یدهنده نشان سنجیرنگ

 یدهنده نشان B– که کرده تغییر B+ تا B– بین فاکتور این

. (30) باشدمی نمونه زرد رنگ یدهنده نشان B+ و آبی رنگ

-معنی تفاوت ،2013و همکاران در سال   Hozhabriمطالعهدر 

 تیمارهای بین در زردی قرمزی، روشنایی، شاخص در داری

 مشابه کاواکرول و تیمول دارای) آویشن اسانس کننده دریافت

نشد  مشاهده مهابادی پرواری هایبزغاله گوشت در( کاکوتی

 گاو تازه گوشت در زردی و قرمزی روشنایی، هایشاخص. (17)

-دارای پی) زنیان اسانس کننده دریافت تیمارهای بین در

با یکدیگر بودند  داریمعنی تفاوت دارای( کاکوتی مشابه سیمین

(30). 

 آزمایشی تیمارهای آلدئید بینمالون دی لحاظ، مقدار از

مالون  کاکوتی، افزایش نداشت، با وجود داریمعنی تفاوت

 یگیرازهندا یهاروش از یکی. عددی یافت کاهش آلدئید نیزدی

 BAT ندیسا تعیین گوشتی یهااغذ در هاچربی نسیواکسیدا

 مگرمیلی فمعر ندیسا ینا ؛ستا سیدا یکربیتورتیوبا نهما یا

 از پس. باشدمی گوشت مکیلوگر 10هر در لدئیدآ نمالو

 ینا یگیرازهندا و رفریز در لسا 1 تمد به گوشت ارینگهد

 ییردامنه تغ کهشد  مشخص ،مختلف مانیز صلافو در ندیسا

 ندرو در و همیشه رو ینا از. ستا متغیر 47/6 تا 47/0آن از  

 .دگیرمی ارقر نتایج تفسیر یمبنا ندیسا ینا کاهش و یشافزا

( سلسیوس درجه 4) یخچال در گوشت دارینگه زمان افزایش

 هاچربی اکسیداسیون مقدار افزایش باعث مختلف روزهای در

 اکسیداسیون مهار هاعصاره غلظت افزایش با. (21) شودمی

 اثر این کرد، پیدا کاهش اسید تیوباربیتوریک عدد و یافت بهبود

 که دهندمی نسبت هاعصاره فنولی محتوای به را اکسیدانی آنتی

 هایگروه افزایش به منجر فنولی ترکیبات غلظت افزایش واقع در

 که است شده مشخص گردد؛می آزاد رادیکال مهار برای فعال

 و چتریان تیره هایگونه خاص طور به و دارویی گیاهان

 مرزنجوش اسانس. دارند باالیی اکسیدانی آنتی ویژگی نعناعیان،

( کاکوتی مشابه) کارواکرول و تیمول زیادی مقدار حاوی

 از هیدروژن هایاتم دادن با شیمیایی ترکیبات این باشد،می

 وسیله بدین و کنندمی جلوگیری آزاد هایرادیکال فعالیت

 یامطالعهدر . (22اندازد )می خیرتأ به را هاچربی اکسیداسیون

 مشابه فالونوئید دارای) خرفه افزودن با که کردند گزارش

 تأثیر تحت آلدئید گوشتمالون دی پرواری بره جیره به( کاکوتی

 مطالعه. اگرچه، در (31گرفت ) قرار زمان و آزمایشی تیمارهای

آلدئید مالون دیبر کاهش  داریباعث تأثیر معن یحاضر کاکوت

 یدشاهد کاهش داد، لذا شا یرهاما مقدار آن را نسبت به ج ،نشد

 و باشد دارمعنی غیر تفاوت این عاملمقدار استفاده از آن 

 .بگذارد برجای داریمعنی اثر آن از بیشتر استفاده
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افزودن گیاه حاضر نشان داد که  مطالعه جینتا یطور کل به

پرواری باعث  کامل کاکوتی به عنوان مکمل به جیره گوسفندان

تجزیه شده و تولید  افزایش پتانسیل تولید گاز، ماده آلی واقعاً

توده میکروبی شد. از طرفی تأثیر آن در افزایش یا بهبود مصرف 

، NDFخوراک، قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی، پروتئین و 

ی، کیفیت و خواص آنتی خونای و های شکمبهفراسنجه

صورت عددی بود. با این حال، به ارهای پرواکسیدانی گوشت بره

های عملکرد پروار نظیر منجر به افزایش برخی از شاخصه

تبدیل  ضریب دوره، وزن کل اضافه روزانه، وزن افزایش میانگین

استفاده از گیاه  رسدیبه نظر مخوراک شد. بنابراین،  بازده و

 های پرواری،در جیره بره آن درصد 2/0 ویژه سطحکاکوتی به

های تخمیری و نظیر عملکرد، فراسنجه  بر مفیدی اثرات بتواند

 .آن داشته باشد

 یسپاسگزار

از مسئولین محترم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 

 شود.ها سپاسگزاری میطبیعی خوزستان برای همه کمک
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Abstract 
BACKGROUND: The use of additives, such as medicinal plants, may result in improved digestion and fermentation and 

consequently, animal production. 
OBJECTIVES: The present experiment was conducted to determine the most appropriate amount of Ziziphora 

cliniopodiodes plant to be utilized in lamb diet and its effect on digestibility, fermentation, growth performance, blood, 

and quality of carcass and meat. 
METHODS: Different amounts of Ziziphora cliniopodiodes (0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1 %) were added to diet of lambs. The 

best diet was selected based on gas production method and fed to male lambs with an average weight of 41 ± 2 kg in a 

completely randomized design with three treatments and six replications. The selected diets for feeding lambs included: 

control diet (Ziziphora cliniopodiodes) and control diet supplemented with 0.2 or 0.4 % Ziziphora cliniopodiodes. Feed 

intake, digestibility of nutrients, fattening performance, blood and rumen fermentation parameters, protozoan 

population, and certain meat quality indexes were measured. At the end of the experiment, the carcass traits were 

studied. 
RESULTS: The obtained results herein revealed that the potential of gas production, partitioning factor, truly degradable 

organic matter, dry matter intake, apparent digestibility of dry matter, organic matter, crude protein, neutral detergent 

fiber, acid detergent fiber, glucose, cholesterol, triglyceride, blood urea nitrogen, and protozoa population were not 

affected by the experimental diets. There was a significant difference among the experimental diets for daily weight 

gain, the total weight gain of lambs, and microbial biomass production. The highest records belonged to the diet 

containing 0.2 % Ziziphora cliniopodiodes. Antioxidant characteristics, colorimetric indices, and pH of meat were not 

affected by the applied treatments. 
CONCLUSIONS: In general, according to livestock experiments, the best amount of Ziziphora cliniopodiodes to be 

employed was 0.2 %, which improved certain fermentative and performance traits. 
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Table 1. Feed ingredients (%) and composition of the experimental diet. 

Table 2. Chemical composition of Ziziphora cliniopodiodes used in the experiment (% DM). 

Table 3. Gas production coeficients and fermentation parameter of the experimental diets containing different levels of Ziziphora cliniopodiodes. 
Table 4. Nutrienta digestibility in finishing lambs fed with diets containing Ziziphora cliniopodiodes. 

Table 5. Rumen fermentation parameetrs and blood in finishing lambs fed with diets containing Ziziphora cliniopodiodes. 

Table 6. Rumen protozoa population (cell × 104) in finishing lambs fed with diets containing Ziziphora cliniopodiodes. 
Table 7. Growth performance of finishing lambs fed with diets containing Ziziphora cliniopodiodes. 

Table 8. Live weight (kg) and weight of differents parts of carcass (g) in finishing lambs fed with diets containing Ziziphora cliniopodiodes. 

Table 9. The effects of diets containing Ziziphora cliniopodiodes on the oxidative changes of Malone dialdehyde (mg/kg), meat color, and pH in the 
meat of finishing lambs. 
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