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 چکیده

اند عوامل مختلفی مربوط به جیره پایه همانند منبع دانه غالت با توجه به ماهیت تحقیقات قبلی نشان داده زمینه مطالعاتی:

و نوع فرآوری مورد استفاده های مختلف دستگاه نشاسته، فراهمی نشاسته در بخش و نوع متفاوت انواع غالت از نظر میزان

ر دهد. با این توصیف، هدف از این مطالعه بررسی ترکیبات فعال گیاهی را تغییتواند پاسخ دام به در ارتباط با دانه غالت، می

های مختلف سنجههای غذایی بر زیستنه در جیرهمهابادی به مکمل دانه رازیا یاثر نوع دانه غالت در پاسخ بزهای شیر

ذرت یا جو ارزیابی اثرات استفاده از پودر دانه رازیانه همراه با جیره حاوی ین مطالعه به منظور اهدف: متابولیکی است. 

های خونی بزهای شیری مهابادی در دوره انتقال انجام شد. ای و برخی از فراسنجهبر عملکرد، قابلیت هضم، تخمیر شکمبه

در قالب  2×2کیلوگرم وزن در یک آزمایش فاکتوریل  65±3سال و  3آبستن با میانگین سنی  رأس بز 24تعداد  روش کار:

دو سطح  باروز پس از زایش  30روز مانده به زمان مورد انتظار زایمان تا  30از طرح کامالً تصادفی به مدت دو ماه 

میزان تغییرات روزانه وزن بدن، تولید شیر . تغذیه شدند (ذرت و جو)گرم در روز( و دو نوع غله  10رازیانه )صفر و 

دار مصرف موجب افزایش معنی افزودن رازیانه نتایج:روزانه، میزان ماده خشک مصرفی مورد ارزیابی قرار گرفتند. 

(. تولید ˂05/0Pخوراک شد و تغییرات وزن بدن روند کاهشی کمتری را نسبت به گروه شاهد در اوایل شیردهی داشت )

داری داری داشت و درصد چربی شیر کاهش معنیهای تغذیه شده با رازیانه نسبت به گروه شاهد افزایش معنیشیر در دام

(. قابلیت هضم خوراک و اسیدهای چرب فرار کل شکمبه تحت تأثیر ˂05/0Pبا رازیانه داشت ) های تغذیه شدهدر دام

دار استات و افزایش بوتیرات و پروپیونات شد. های آزمایشی قرار نگرفت. اما افزودن رازیانه موجب کاهش معنیتیمار

داری پیدا کرد درحالی که جیره، کاهش معنی غلظت نیتروژن آمونیاکی و جمعیت پروتوزوآیی شکمبه با افزدون رازیانه در

pH شکمبه معنی( 05/0دار نبودP˂در بین فراسنجه .)های های خونی، در دوره بعد از زایش میزان گلوکز خون در دام

های داری در دامطور معنیخون، به NEFAو  BHBAداری داشت ولی میزان اوره، تغذیه شده با رازیانه افزایش معنی

تواند موجب افزودن رازیانه در جیره بزهای شیری می :گیری نهایینتیجه(. ˂05/0Pشده با رازیانه کاهش یافت )تغذیه 

 تعادل منفی انرژی دام در اوایل شیردهی شود.کاهش میزان بهبود عملکرد و 
 

 فنچون، موننیل، آنتولتعادل منفی انرژی، داروی گیاهی،  کلیدی:گان واژ
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 مقدمه
شکمبه )تولید  در هوازیهضم بی بازده فرایند بودن پایین

 از توانها به آمونیاک( را میمتان و تجزیه وسیع پروتئین

نشخوارکنندگان در استفاده  دالیل کارایی پایین مهمترین

با  .دانست یمحیطزیست آلودگی ایجاد و از مواد مغذی

افزودنی  مواد اقبال به مصرف حال، طی سالیان قبل،این

ها و افزایش کارایی محدودیتمختلف، با هدف غلبه بر این 

موادمغذی افزایش یافته نشخوارکنندگان در استفاده از 

 به عنوان افزودنی ترکیبات مهمترین هابیوتیکآنتی. است

 ای ازکننده تخمیر شکمبهمحرک رشد و عوامل کنترل

 غذا و داروی ایالت سازمان مجوز با 1950 دهه اواسط

سایتو )های غذایی شده وارد جیره (FDA)آمریکا  متحده

و طی سالیان قبل به عنوان مهمترین  (2005 و همکاران

ترکیبات افزودنی در خوراک دام و طیور مورد استفاده 

های جدی حال، نگرانیبا این (.2000 بارتون)اند قرار گرفته

ها و وجود بیوتیکدر خصوص ایجاد مقاومت به آنتی

و  تحریم سبب مانده دارویی در محصوالت دامی،باقی

ها در جیره غذایی بیوتیکتیممنوعیت استفاده از انواع آن

از دام به عنوان ترکیبات محرک رشد در بسیاری 

. (2005 بوسکیت و همکاران)است  شده کشورهای جهان

-های مناسب بهجایگزین الذکر یافتنباتوجه به موارد فوق

-به  سود اقتصادی و و بهبود بازده تولیدمنظور حفظ 

ضروری است.  رشد های محرکبیوتیک آنتی منظور حذف

کارایی  طی سالیان اخیر مطالعات وسیعی در ارتباط با 

و  آلی اسیدهای ها،بیوتیکپری ها،استفاده از پروبیوتیک

 هایبیوتیکآنتی جایگزین عنوان به گیاهی هایعصاره

بر این  (.2002 دانووان) است گرفته صورت رشد محرک

گیاهی شناسایی خواص دارویی محصوالت  اساس،

-جات بهمختلف از قبیل گیاهان معطر، دارویی و ادویه

های مختلف گیاهان یا در قالب صورت پودر بخش

های به عنوان مکملها و ارزیابی آن ها عصاره و هااسانس

-دام، پیشسالمت  وری وبهبود بهره قابلیتخوراکی با 

 های متابولیکی وهنجاریاختالالت و نادرمان گیری و 

دامپروری در زمینه تولید متان محیطی زیست آثارکاهش 

های تحقیقاتی طی و دفع نیتروژن، یکی از مهمترین زمینه

  (.2008 دوفیلد و همکاران)شود قلمداد می سالیان اخیر

بومی منطقه مدیترانه و ( Foeniculum vulgareرازیانه )

و  ساله چند علفی، گیاهیچتریان،  خانواده از جنوب اروپا

 است )آًئینه چی ضدمیکروبیاستروژنیک و  اثرات دارای

اصلی رازیانه شامل ترانس آنیتول، فعال ترکیبات  (.1368

ظت و که غل استلیمونن، فنچون، استراگول و آلفافالندرن 

آب  ای به جغرافیایمالحظهنسبت این ترکیبات بطور قابل 

 2012 گوری و همکاران)بستگی دارد منطقه رشد و هوای 

ترکیبات عمده اسانس  .(2006 ماروتو و همکاران-دیازو 

-5/75ترانس آنتول ) ،در تمام مراحل رشد رازیانه

( و %85/7-93/10فنچون )(، 25/5-8/8)(، لیمونن 66/48%

باشد. و آلفاپینن می (%47/3)یکول واستراگول یا متیل کا

سیمن، میرسن، او تواناز دیگر ترکیبات آن می

)سفید  را نام برد ها ویتامینو  فالونوئیدها، قندها، لعاب

 (.1391 همکاران سفید کن وو  1380کن

، یمثلبهبود چرخه تولیدافزایش ترشح و تولید شیر، 

از جمله آثار گزارش تسهیل زایمان و افزایش میل جنسی 

رادر و همکاران )است  در ارتباط با کاربرد رازیانه شده

ای تغذیه دو گرم در روز عصاره در مطالعه .(2012

های گرم در کیلوگرم آنیتول به تلیسه 100رازیانه حاوی 

ها و گوشتی موجب کاهش تعداد هولوتریش

 انکاردوزو و همکار)ها در شکمبه شد آنتودینومورف

مانده تفاله رازیانه بعد از تقطیر در تحقیقی از باقی. (2005

جیره غذایی دام جهت افزایش تولید به عنوان مکمل در 

رازیانه به عنوان یک  (.1379 ر استفاده شده است )مداحشی

 و 2008اران اباسکال و همک) انسانافزا در محرک شیر

( 1991 کارانموش )شاه و هم ،(1968 اگراواال و همکاران

اسکاتبرگ و همکاران  و 2000 میلس و همکاران) و بز

و در برخی از موارد منجر به افزایش  استفاده شده (2004

زاهدی مقدم و درصد چربی شیر شده است.  تولید و

گرم دانه رازیانه خشک به  60با افزودن ( 1393ترغیبی )

صورت مخلوط با جیره در گاوهای هلشتاین شکم اول در 

مقایسه با گروه شاهد، افزایش ترشح پروالکتین و تمایل 
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ش نمودند. عالوه بر این در به افزایش تولید شیر را گزار

و  ستفاده از عصاره متانولی رازیانهتنی،  امطالعات برون

سبب آنیتول، رانسآنیسون به عنوان ترکیبات دارنده ت

کاهش تولید مهار تولید متان، افزایش تولید پروپیونات، 

و تغییر روند پروتئولیز و دآمیناسیون پپتیدها در استات 

پاترا و  و 2007 گلیا و همکارانکالسامی) ه استشدشکمبه 

بهبود قابلیت  ،(2012مورسی و همکاران ). (2006 همکاران

در افزایش غلظت کل اسیدهای چرب فرار هضم خوراک، 

دار نسبت مولی استات و در مقابل شکمبه، کاهش معنی

کاهش مقادیر  زایش مقدار پروپیونات و بوتیرات،اف

نیتروژن آمونیاکی، نیتروژن اوره ای، کلسترول و افزایش 

افزودن در و گلوبولین سرم را ها غلظت کل پروتئین

 گزارش نمودند.   شیری هایبز  جیرهاسانس آنیسون در 

آثار مثبت استفاده از  هایی در ارتباط باباوجود گزارش

موارد تنی، در اغلب های گیاهی در شرایط درونعصاره

 لیبات فعاشاهده شده درهنگام استفاده از ترکآثار مثبت م

تنی در شرایط محدود به تحقیقات برونگیاهی 

تنی منجر آزمایشگاهی بوده و استفاده در شرایط درون

 شود. به تکرار نتایج مطلوب آزمایشگاهی نمی

الذکر، این تحقیق با هدف بررسی اثر باتوجه به موارد فوق

های بر پایه جو یا ذرت دانه رازیانه در جیره افزودن پودر

های خونی و و برخی فراسنجه شیر بر تولید و ترکیبات

قبل و پس از ای بزهای شیری مهابادی در دوره شکمبه

 انجام شد. زایش
 

 هامواد و روش

 علوم گروه ایستگاه آموزشی و پژوهشی در پژوهش این

ارومیه، از اسفندماه  دانشگاه کشاورزی دانشکده دامی

تمامی انجام پذیرفت.  1394تا اردیبهشت  1393سال 

حیوانات مورد استفاده در این آزمایش بر اساس راهنمای 

ی در تحقیقات امزرعهنگهداری و استفاده از حیوانات 

  .دنشد( نگهداری FASS 2010علوم دامی )

 

 

 های آزمایشی و حیواناتمواد آزمایشی، گروه

دانه رازیانه مورداستفاده در این آزمایش از بازار محلی 

ارومیه خریداری و با استفاده از آسیاب چکشی در 

تحقیقاتی گروه  –کارخانه خوراک دام ایستگاه آموزشی 

 متری آسیاب شد. میلی 2دامی با استفاده از غربال علوم

 3رأس بز آبستن مهابادی شکم دوم، با میانگین سن  24

 120±5و میانگین روزهای آبستنی  65±3زن سال و و

رأسی تقسیم و  6روز انتخاب و در چهار گروه آزمایشی 

شرایط  و دارای ضدعفونی شده های انفرادیجایگاه در

و امکان دسترسی دایمی به آب و مکمل لیسیدنی  یکسان

ها پس از تولد، بزغاله نگهداری شدند. ویتامینی و معدنی

-ساعت در جایگاه به 24مدت  خشک و توزین شده و به

به یک  زنیهمراه مادرشان نگهداری و پس از شماره

 جایگاه مجزا منتقل و تا آخر طرح در آن نگهداری شدند.

( جیره 2  ( جیره بر پایه ذرت1تیمارهای آزمایشی شامل 

( جیره 3گرم پودر دانه رازیانه  10ی ذرت همراه با بر پایه

گرم پودر  10ی جو همراه با ( جیره بر پایه4 و بر پایه جو

های آزمایشی بر اساس توصیه جیره دانه رازیانه بود.

های نشریه احتیاجات مواد مغذی نشخوارکنندگان کوچک 

(NRC 2007)  و با استفاده از نرم افزارSRNS (SRNS 

 صورت کامالً( و به1)جدول ( تنظیم 2012 ;1.9.4468

( در سطح 0016و  0008یی برابر )مخلوط در دو وعده غذا

درصد از خوراک روز قبل  10آوری اشتها و باهدف جمع

ی پودر دانه .گرفتها قرار ماند، در اختیار دامبه عنوان پس

نیز در هر وعده پس از مخلوط نمودن با بخش  رازیانه

ها قرار ای و درنهایت  کل جیره در اختیار دامکنسانتره

 گرفت.می

 گیری شدهها و صفات اندازهنمونه آوریجمع
 میزان ماده خشک مصرفی

 با احتسابمیزان ماده خشک مصرفی به صورت روزانه 

و  صبح  دهیقبل از خوراک پیشین روز خوراک باقیمانده

آخور در آزمایشگاه خوراک و پس خشک ماده مقدارتعیین 

 .شدمحاسبه 
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 مدفوع گیری مواد مغذی خوراک وبرداری و اندازهنمونه

 هفتگیهای آزمایشی به صورت برداری از جیرهنمونه

ها بر اساس ماده خشک موجود در هر هفته انجام و جیره

پذیری مواد منظور تعیین میزان گوارشتصحیح شدند. به

روز پایانی دوره آزمایشی نمونه خوراک و  5مغذی، طی 

آوری شده صورت روزانه جمعبهمدفوع )از طریق رکتوم( 

درجه سانتیگراد نگهداری شدند. درنهایت  -20 و در دمای

ها بر اساس وزن باهم مخلوط و یک نمونه به ازای نمونه

 55ک و مدفوع در دمای های خورانمونههر دام تهیه شد. 

ساعت خشک و با استفاده  72گراد به مدت درجه سانتی

متری آسیاب شدند. یلیاز آسیاب مجهز به غربال یک م

غلظت ماده خشک، ماده آلی، پروتئین خام و چربی خام بر 

الیاف نامحلول و  (AOAC 2000)استاندارد  اساس روش

سوست ثی و اسیدی با استفاده از روش وندر شوینده خن

ین میزان یاز تع شد. اندازه گیری( 1991و همکاران )

ایب ضرمنظور برآورد خاکستر نامحلول در اسید به

برای تعیین میزان خاکستر نامحلول هضمی استفاده شد. 

 1های خوراکی و مدفوع از روش ونکوئلندر اسید در نمونه

 ( استفاده شد. 1977و همکاران )

 

 گیری تغییرات وزناندازه

ها در شروع آزمایش و منظور ثبت تغییرات وزن، دامبه

ش، هنگام زایش و تا اتمام صورت هفتگی تا زمان زایبه

صورت هفتگی با استفاده از باسکول دیجیتال طرح به

ها، منظور تعیین افزایش وزن بزغالهکشی شدند. بهوزن

                                                           
1 - Van Keulen 

صورت روزانه با استفاده از باسکول تغییرات وزن به

 دیجیتال ثبت گردید.

 ترکیب شیر تولید و

در این آزمایش به منظور ثبت میزان تولید شیر بزها، شیر 

صورت روز  به 30تولیدی از روز دوم زایش، به مدت 

 اقالم خوراکی و ترکیب مواد مغذی جیره های آزمایشی بر اساس ماده خشک -1جدول

Table1- Dietary ingredients and chemical composition of experimental diets (DM %) 

 جیره بعد از زایش  جیره قبل از زایش  

  Pre-Partum Diet  Post-Partum Diet 
 بر پایه جو بر پایه ذرت  بر پایه جو بر پایه ذرت  اجزاء خوراک )درصد(

Feed Ingredient  Corn Based Diet Barley Based Diet  Corn Based Diet Barley Based Diet 
Alfalfa Hay یونجه    40.29 40.01  28.02 27.86 

Corn Silage ذرت سیلوشده    24.77 25.39  17.15 17.06 
Corn grain دانه ذرت     31.02 -  45.17 - 
Barley grain دانه جو    - 30.72   45.48 

Canola Meal کنجاله کانوال    3.32 3.34  5.43 5.40 
Min-Vit Mix* مکمل ویتامینی و  

 معدنی

 0.55 0.55  2.26 2.25 
Na-Bicarbonate بیکربنات سدیم    - -  0.86 0.85 
Calcium, Phosphate-Di دی  

 کلسیم فسفات

 - -  1.11 1.10 
       مواد مغذی جیره)درصد(ترکیب 

Metabolisable Energy 

(Mcal/kg) انرژی قابل متابولیسم 
 2.567 2.543  2.554 2.532 

Crude Protein خام پروتئین    13.5 13.5  14.0 14.1 
NFC های غیر الیافیکربوهیدرات    41.4 41.5  42.2 42.1 
NDF  شوینده در نامحلول الیاف 

 خنثی

 38.6 37.7  35.0 23.6 
Ether Extract عصاره اتری    3.0 2.6  3.1 2.5 

Ash خاکستر    6 6.6  8.7 9.6 
       



 145... هاي شیري مهابادي در دوره هاي خونی بزاي و برخی فراسنجهشیر، تخمیر شکمبههاي بر پایه ذرت یا جو بر تولید و ترکیب تأثیر پودر دانه رازیانه در جیره

 

دوم بعد از زایش از ها از روز بزغاله .روزانه ثبت گردید

ها منتقل مادر جدا و به جایگاه مخصوص نگهداری بزغاله

 20شدند و هر روز در دو وعده صبح و عصر به مدت 

مانده تان مادر تغذیه نمودند. سپس باقیدقیقه از پس

شیرها در صورت ماندن در پستان مادر دوشیده و میزان 

 در ها،بز شیر در تولید میزان تعیین جهتآن ثبت گردید. 

 از بعد و قبل هابزغاله از یک هر بردارینمونه دوره طی

 تفاضل عوجمماز روزانه  تولید شیر میزان و توزین تغذیه

دوشی شده در دو وعده و شیر پس هابزغاله وزن

به منظور تعیین ترکیب شیر تولیدی،  گردید. محاسبه

آوری و ی شیر هر هفته در دو روز متوالی جمعنمونه

 کل و الکتوز پروتئین، چربی، درصد شامل آن ترکیبات

میلکواسکن مدل  دستگاه از استفاده با جامد مواد

50STMMilcoscan   گیری شد.اندازه 75610با شماره تیپ 

 های خونی فرآسنجه تعیین و خون از گیرینمونه

 های خونی، نمونهمنظور تعیین اثر تیمارها بر فراسنجهبه

خون وریدی از طریق ورید وداج بزها در دو هفته پایانی 

آبستنی، زمان زایش و بصورت هفتگی در دوران پس از 

با ساعت پس از مصرف خوراک وعده صبح  4 زایش،

-انعقاد لیتیمماده ضدحاوی های خألدار استفاده از لوله

نمونه گرفته شد.  فلوریدو سدیم پتاسیماگزاالتهپارین، 

 4دقیقه در دمای  15مدت بهسانتریفوژ کردن با  پالسما

 سازیدور در دقیقه جدا 6000 گراد و سرعتدرجه سانتی

گراد نگهداری رجه سانتید -20در دمای  تا زمان آنالیز و

های با استفاده از کیتهای مختلف پالسما فراسنجهشد. 

آزمون و شرکت بایورکس فارس و با تشخیصی پارس

 اتوآناالیزر تعیین شدند.استفاده از دستگاه 

های گیری از مایع شکمبه و تعیین فراسنجهنمونه

 تخمیری

ساعت  4در روز بیستم بعد از زایش،  ی مایع شکمبهنمونه

دهی صبح با استفاده از پمپ خالء و از پس از خوراک

ی مری، با استفاده از لوله مخصوص و بدون طریق لوله

مایع شکمبه بالفاصله با  pH ه وآلودگی با بزاق تهیه شد

                                                           
1 - Injector 

 Schott Titratorمتر )مدل pH استفاده از دستگاه 

Titroline easy) های.  سپس، نمونهگیری گردیداندازه 

 شده صاف کنفی یالیه 4 پارچه از استفاده با شکمبه مایع

 لیترمیلی 1 با شکمبه مایع از لیتریمیلی 50 نمونه 2 و

 سولفوریک اسید 50 به 1 نسبت با %50 اسیدسولفوریک

 و آمونیاکی نیتروژن غلظت تعیین برای شکمبه مایع به

 روش اساس بر مایع شکمبه فرار چرب اسیدهای الگوی

 تا زمان آنالیز در و شده مخلوط( 2007)همکاران  و رینال

برای  شد. نگهداری گرادسانتی درجه -20 دمای

فرار در مایع شکمبه از دستگاه گیری اسیدهای چرباندازه

 6/4× متر65/1کروماتوگرافی گازی با ستون شیشه ای )

به روش (  GC – PU4410 – PHILIPS)میلی متر( فیلیپس 

( استفاده شد. میزان تزریق 1971اتنسیتن و بارتلی )

و  1میکرولیتر بود. دمای محل تزریق 1ها به ستون نمونه

ی اولیه دمایگراد بود. درجه سانتی 23 2حل تشخیصم

 گراد بود که پس ازدرجه سانتی 100ستون برابر با 

گراد در دقیقه درجه سانتی 5میزان به  رسیدن به این دما،

دقیقه در این  1مدت ه درجه افزایش یافته و ب 130تا دمای 

درجه  9به میزان  ماند. در نهایت دمای ستون دما باقی

گراد درجه سانتی 210گراد در دقیقه تا دمای سانتی

خارج  منظورهدقیقه ب 10افزایش یافت و این دما بمدت 

ها و اطمینان از تمیز شدن ستون حفظ ی پیکشدن کلیه

مایع شکمبه از  شد. برای تعیین غلظت نیتروژن آمونیاکی

یافته برودریک تغییرنورسنجی با استفاده از روش روش 

( استفاده شد. در این واکنش از سدیم 1980و کانگ )

نیتروپروسید، فنول و بر اساس واکنش برتهولت استفاده 

استاندارد با استفاده از  های مختلف محلولشد. غلظت

گرم سولفات  6607/0موالر آمونیاک )میلی 100حلول م

 1/0لیتر اسیدکلریدریک میلی 100آمونیوم خشک در 

ها در طول نرمال( تهیه شد و در نهایت جذب نوری نمونه

دستگاه اسپکتروفتومتر نانومتر با استفاده از  630موج 

(Shimadzu UV-Visible Recording 

Spectrophotometer, UV-2100 مجهز به دستگاه مکش )

2 - Detector 
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تثبیت  ( قرائت شد.Sipper 260, Shimadzuاتوماتیک )

 50با استفاده از فرمالین منظور شمارش پروتوزوآ به

شده با استفاده از سرم فیزیولوژیک، به نسبت تهیه درصد 

با مایع شکمبه انجام و  شمارش پروتوزوآ با استفاده  1:1

م مخصوص  و ، ال40از میکروسکوپ نوری با بزرگنمایی 

 (.1993بلو انجام گرفت )دهوریتی رنگ آمیزی متیلن

 تجزیه و تحلیل آماری

رأس بز آبستن نژاد مهابادی  24 با استفاده اززمایش آاین 

در قالب طرح آماری کامال  2×2بصورت فاکتوریل 

انجام منبع غالت و پودر دانه رازیانه،  عاملدو  باتصادفی 

( PROC MIXEDها با استفاده از رویه مختلط )داده .شد

با درنظر گرفتن اثر تصادفی دام،  SAS 9.4افزار آماری نرم

ها صورت گرفت. اثر ثابت عوامل اصلی و اثر متقابل آن

همانند  ،های تکرار شده در زمانبرداریدر ارتباط با نمونه

های میزان خوراک مصرفی، تولید و ترکیب شیر، فراسنجه

گیری و اثر خونی و تغییرات وزن بدن، اثر زمان اندازه

گیری و سطوح تیماری در مدل آماری همتقابل زمان انداز

حداقل مربعات با  هاییانگینم جفتی یسهمقا قرار گرفت.

ها انجام و داده یآزمون توکو  PDIFFگزینه استفاده از 

صورت میانگین حداقل مربعات و اشتباه آماری متناظر به

 با آن گزارش شدند.
Yijkl=u+Ki+Aj+Bk+ABjk+tl+tl(AB)jk+eijkl 

=Yijkl میانگین حداقل مربعات؛u؛ات=میانگین مشاهد 

Aj؛ی غالت=اثر نوع دانه Bk؛=اثر پودر دانه رازیانه 

ABjk؛ =اثر متقابل نوع دانه غالت و پودر دانه رازیانهtl 

گیری در ارتباط با داده های تکرار شده در اثر زمان اندازه

؛ اثر متقابل زمان اندازه گیری و تیمار tl(AB)jkزمان؛ 

Eijklاثر اشتباه آزمایشی=. 

 

 نتایج و بحث

 ی خشک و میانگین تغییرات وزن روزانهمصرف ماده

ها در ی خشک مصرفی و تغییرات وزن بدن بزمیزان ماده

نشان داده شده است.  2طول دوره آزمایش در جدول 

ی خشک مادهدار میانگین ی افزایش معنیدهندهنتایج نشان

-(. با اینP˂05/0مصرفی در تیمارهای دارای رازیانه بود )

حال، نوع غله مصرفی و اثر متقابل آن با رازیانه، تغییر 

خوراکی خوشافزایش  داری در نتایج ایجاد نکرد.معنی

-در اثر افزودن رازیانه را میجیره و افزایش اشتهای دام 

( 2001). بون انستتوان ازجمله دالیل احتمالی این نتایج د

های گوارشی را افزایش اشتها و جلوگیری از ناهنجاری

کاردوزو و استفاده از دانه رازیانه گزارش کردند.  در اثر

-گزارش کردند که افزودن ترکیب روغن( 2006همکاران )

، مصرف های رازیانه به جیره استارتر گوسالههای اسانس

افزایش  ی خشک مصرفی راآغازین و کل مادهخوراک 

( 1393) دیانیدر آزمایشی دیگر سعیدی و دهد. می

ی خشک مصرفی در  دوره دار میانگین مادهافزایش معنی

 های شیری هلشتاین را در اثرپس از شیرگیری گوساله

 مطالعه در گزارش نمودند. جیره بهافزودن پودر رازیانه 

 های گیاهیاسانس نیز افزودن(  2008) همکاران و کانگ

 ماده خشک میزان رفتن باال سبب شیری، گاوهای جیره به

حال، بااین شده است. شاهد گروه به نسبت مصرفی

آ( 2006( و بنچار و همکاران )2012مورسی و همکاران )

به ترتیب در ارزیابی اثر اسانس آنیسون در بزهای شیری 

جیره  اوایل شیردهی و اسانس حاوی لیمونن و تیمول در

ی خشک مادهداری بر میزان تأثیر معنی، گاوهای شیری

تغییرات وزن بدن بزها در دوره  گزارش نکردند.مصرفی 

رازیانه پودر دانه قبل و بعد از زایش تحت تأثیر افزودن 

نوع دانه غالت و اثرات متقابل آن با اثر ولی  قرار گرفت

نتایج باتوجه به این  .(P˂05/0) نبوددار رازیانه معنی

میزان خوراک مصرفی از افزودن پودر دانه تأثیرپذیری 

مصرف کننده های در دامکه طوریرازیانه متصور بود به

کاهش وزن کمتری را  ،با مصرف خوراک بیشتررازیانه 

کمترین  کهطورینشان دادند، بهدر دوره بعد از زایش 

ذرت  کننده دانهگروه مصرفکاهش وزن مربوط به میزان 

گونه ( این2003دسکی و همکاران )بود. تیبا رازیانه 

ی غذایی با سازی جیرهمکمل گیری نمودند کهنتیجه

ی شیردهی و توازن منفی گیاهان دارویی در اوایل دوره

افزایش انرژی قابل  افزایش مصرف خوراک وبا انرژی، 
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میزان استفاده از ذخایر کاهش سبب ، دامدسترس برای 

ذوالفقاری  شود.می داموزن بدن کمتری در بدنی و کاهش 

 رازیانه مختلف تفاله ( با بررسی سطوح1391و همکاران )

پرواری به این نتیجه رسیدند که،  هایبره عملکرد بر

 رازیانه تفاله درصد 9 دارای جیره با شده تغذیه هایبره

بودند. در تحقیقی  باالتری خوراک تبدیل دارای ضریب

( نشان دادند که افزودن پودر 1393) دیانیسعیدی و  ،دیگر

وزن روزانه افزایش دار معنیبهبود دانه رازیانه موجب 

های پیش و پس از شیرگیری و کل ها در دورهگوساله

-گونه نتیجهتوان اینبنابراین می دوره آزمایشی گردید.

سازی جیره غذایی با ترکیبات فعالی مکملکه گیری نمود 

در رازیانه به سبب افزایش توان همانند ترکیبات موجود 

مصرف ماده خشک، قادر به بهبود وضعیت انرژی و 

عدم تأثیر  شوند.کارایی تولید و افزایش وزن دام می

دار نوع دانه غله بر میزان مصرف خوراک و تغییرات معنی

راستا با نتایج طالتپه و وزن بدن در این آزمایش هم

س مرزه و نوع دانه ( در بررسی اثر اسان1393همکاران )

های ی خشک و افزایش وزن بزغالهغالت بر مصرف ماده

( اثر نوع 2013فررارتو و همکاران )بومی آذربایجان بود. 

ی خشک مصرفی گاوهای شیری را دانه غالت بر ماده

های تغذیه دار عنوان نموده و گزارش نمودند که داممعنی

-حیوانات مصرفی ذرت نسبت به ی بر پایهشده با جیره

 داشتند.بیشتری خشک مصرفی  ماده ،ی جو و گندمکننده

مصرف خوراک بیشتر و احتمال تأثیر بیشتر نوع دانه 

غالت مصرفی بر شرایط تخمیری شکمبه در گاوهای 

توان از دالیل احتمالی تفاوت در نسبت به بز را میشیری 

تقابل حال، گزارشی در ارتباط با اثر مبا ایننتایج دانست. 

ی غذایی وجود های گیاهی در جیرهمکملنوع دانه غالت و 

ندارد.

 

 (کیلوگرم در روز) بدن وزن روزانه تغییرات و خشک ماده مصرف بر آزمایشی تیمارهای اثر -2جدول

Table2- Effects of Dietary treatments on DM intake and daily weight change (kg/d) 
 Treatments  P Values تیمار 
 1 2 3 4 SEM Grain 

type 
fennel Grain × 

fennel :قبل از زایش Pre-Partum         

Daily DM Intake ی خشک میانگین ماده

 مصرفی
1.681 1.722 1.683 1.718 0.0156 0.926 0.042 0.865 

Daily Weight Change  میانگین تغییرات

 وزن

b 0.188 a 0.228 ab 0.209  0.218
ab 0.0123 0.656 0.0532 0.211 

         Post-Partum بعد از زایش:

Daily DM Intake ی خشک میانگین ماده

 مصرفی

b 2.362 a 2.422 b 2.372 a 2.412 0.011 0.988 0.001 0.411 

Daily Weight Change  میانگین تغییرات

 وزن
 0.306-

b 
 0.077-

a 
 0.155-

ab 
 0.096-

a 0.068 0.276 0.019 0.166 

 رازیانهبا . جو 4. جو بدون رازیانه 3. ذرت با رازیانه 2. ذرت بدون رازیانه 1: هاتیمار

Treatments: 1- Corn grain without Fennel, 2- Corn grain with Fennel, 3-Barley grain without Fennel, 4- Barley grain with Fennel 

 (P ≤05/0)اعداد هر ردیف با عالمت باالنویس متفاوت دارای تفاوت آماری هستند 

0.05). Means with different superscript in each row are significantly different (P<  

 تولید و ترکیب شیر

به ترتیب میانگین حداقل مربعات تولید و ترکیب شیر بزها 

روزانه تولید میانگین شده است.  گزارش 4و  3ول ادر جد

شیر تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفته و افزودن 

بیشترین  شده ودار تولید شیر افزایش معنی سببرازیانه 

رازیانه  وذرت  کننده دانهگروه مصرفمقدار مربوط به 

افزایش تولید شیر تحت تأثیر افزودن  (.P˂05/0)بود 

عالوه بر اثر آن بر افزایش تولید پروپیونات رازیانه را 
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(، میزان تولید گلوکز در فرایند P˂08/0)ای شکمبه

( P˂06/0گلوکونئوژنزیس و افزایش سطح گلوکز پالسما )

افزایش به توان میو درنهایت افزایش ساخت الکتوز، 

 (2004 )کاردوزو و همکارانی خشک مادهمیزان مصرف 

در ترکیبات فعال  افزاو وجود ترکیبات استروژنیک و شیر

( در بررسی 2012گوری و همکاران )رازیانه نسبت داد. 

مانند ه ترادیولاسهای شبه مولکولاثر رازیانه به وجود 

در آن اشاره نموده و مکانیسم عمل آنیتول و استراگول 

افزایش  و درنهایتوالکتین افزایش ترشح پرتأثیر بر آن را 

 افزایش (1387) کاشانی .عنوان نمودندترشح شیر تولید و 

زاهدی  و هامیششیر  تولیدپروالکتین و  سطح سرمی

پروالکتین و  سطح سرمی ( افزایش1393) ترغیبیمقدم و 

تمایل به افزایش تولید شیر در گاوهای هلشتاین زایش اول 

کارایی  گزارش نمودند.به جیره  رازیانه دانه افزودن بارا 

کننده رازیانه های آزمایشی مصرفدر گروه تولید شیر

( گزارش 2009داری داشت. تاسول و شاور )افزایش معنی

کردند که راندمان شیردهی در گاوهای تغذیه شده با 

-های اسانسی نسبت به گروه شاهد افزایش معنیافزدونی

هایی درخصوص حال، گزارشبااین اری داشته است.د

های حاوی آنیتول، تیمول، یوگئینول، عدم تأثیر اسانس

والینین و لیمونن بر تولید شیر بز و گاوهای شیری 

، بنچار و 2012)مورسی و همکاران  پرتولید وجود دارد

در این  (.2009 تاسول و شاورآ و 2007آ؛ 2006همکاران 

آزمایش نوع غله مصرفی تأثیری بر توان تولید شیر 

( 2013فررارتو و همکاران ) حال،با این (.P˃05/0)  داشتن

ی ذرت بر پایه هایدر جیره باالتری میزان تولید شیر

طور که در همان گزارش نمودند.نسبت به جو و گندم 

گزارش شده است، درصد چربی شیر تحت تأثیر  4جدول 

داری کاهش یافته است. با طور معنیافزودن رازیانه به

حال، سایر ترکیبات شیر همانند پروتئین، کل مواد جامد این

و مواد جامد بدون چربی، تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی 

ی کاهش چربی شیر محققین مختلف (.P˃05/0)قرار نگرفتند 

رش نمودند گزاهای گیاهی به جیره را افزودن اسانس بز با

(. 2012خولیف و همکاران  و 2012)مورسی و همکاران 

درصد چربی ی عکس آن با افزایش تولید شیر و رابطه

ای، کاهش تولید استات و تغییر فرایند تخمیر شکمبه شیر

بافتی اسیدهای چرب در و کاهش احتمالی سنتز درون

توان از جمله دالیل کاهش درصد چربی بافت پستان را می

های گیاهی افزودن اسانس شیر در این آزمایش دانست.

شده درصد پروتئین شیر  مطالعات سبب افزایشبرخی در 

ر افزودن مطالعه افزایش پروتئین شیر در اث است. در این

-حال، این تغییرات را میدار نبود. با ایندانه رازیانه معنی

شکمبه  در سنتز پروتئین میکروبی توان پاسخی به افزایش

خولیف و همکاران و  2008 اسپانگرو و همکاراندانست )

دار در درصد کل مواد عدم وجود تفاوت معنی (.2012

منبع  جامد بدون چربی در ارتباط با نوع جامد و کل مواد

غالت و مکمل گیاهی مورد استفاده، مطابق با نتایج 

 و 2012 تحقیقات سایر محققین است )مورسی و همکاران

 (. 2013فررارتو و همکاران 

های پذیری ظاهری مواد مغذی و فراسنجهگوارش

میانگین قابلیت هضم ماده خشک، ماده  تخمیری شکمبه

ی خنثی آلی، پروتئین، چربی و الیاف نامحلول در شوینده

(. 5تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت )جدول 

نتایج برخی محققین در ارتباط با بررسی اثر ترکیبات فعال 

دهنده عدم تأثیر افزودن گیاهی بر ضرایب هضمی نشان

بنچار پذیری مواد مغذی است )ا بر میزان گوارشهاسانس

ب، کاستلیجوس و همکاران 2007 و ب2006همکاران  و

حال گزارشاتی آ(. با این2006 و همکاران بنچارو  2007

های گیاهی بر در خصوص اثر مثبت و منفی اسانس

دلیل تأثیر بر فعالیت پذیری موادمغذی بهگوارش

یانگ و همکاران دارد ) های شکمبه وجودمیکروارگانیسم

. (2007 همکاران و و فراسر 2006، بیوچمین و مکین 2010

عواملی از قبیل نوع و نحوه فراهمی ترکیبات فعال گیاهی، 

دوزهای مورد استفاده، نوع علوفه مصرفی، شیوه 

های علوفه به کنسانتره و ترکیب بخش دهی، نسبتخوراک

ن عوامل تأثیرگذار توان از مهمتریای جیره را میکنسانتره

در پاسخ دام به ترکیبات فعال گیاهی ذکر نمود 

  (.2006)کاستلیجوس و همکاران 
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 (کیلوگرم در روز) تولید شیر، تولید شیر تصحیح شده و کارایی تولید شیر  بر آزمایشی تیمارهای اثر -3جدول

Table3- Effects of Dietary treatments on milk yield, FCM and milk yield efficiency (kg/d) 

P Values  Treatments تیمار  

Grain × 
fennel 

fennel Grain 

type 
SEM 4 3 2 1  

0.084 0.0001 0.742 0.025 1.83 a 1.73 b 1.88 a 1.70 b Daily Milk yield (kg) تولید شیر روزانه   

0.148 0.0088 0.428 0.0192 1.75 ab 1.72 ab 1.80 a 1.70 bc 4% FCM درصد چربی 4تولید شیر با    

 
0.002 0.0001 0.344 0.365 75.90 b 73.04 c 77.66 a 71.99 c Milk yield efficiency (%) راندمان

 شیردهی

 رازیانهبا . جو 4. جو بدون رازیانه 3. ذرت با رازیانه 2. ذرت بدون رازیانه 1: هاتیمار

Treatments: 1- Corn grain without Fennel, 2- Corn grain with Fennel, 3-Barley grain without Fennel, 4- Barley grain with Fennel 

 (P ≤05/0) ماری هستند اعداد هر ردیف با عالمت باالنویس متفاوت دارای تفاوت آ

Means with different superscript in each row are significantly different (P<0.05).   

 (درصد و کیلوگرم در روز) ترکیب شیر تولیدی بزهای مهابادی بر آزمایشی تیمارهای اثر -4جدول

Table4- Effects of Dietary treatments on milk component percentage and production (kg/d) 
 Treatments  P Values تیمار 
 1 2 3 4 SEM Grain type fennel Grain × fennel 

 Milk Component :ترکیبات شیر )%( 

 

 

        

Fat 4.04 چربی a 3.72 b 3.95 b 3.71 b 0.071 0.516 0.004 0.604 
Protein 0.633 0.174 0.431 0.040 3.47 3.43 3.52 3.44 پروتئین 
Lactose 0.445 0.062 0.720 0.054 5.24 5.17 5.31 5.15 الکتوز 

Total Solids 0.557 0.215 0.687 0.223 12.94 12.78 13.17 12.74 کل مواد جامد 
SNF 0.340 0.191 0.634 0.283 10.11 9.99 10.26 9.57 مواد جامد بدون چربی 

 Dailyتولید روزانه )گرم در روز(

Production (g/d) 
        

Fat 0.515 0.777 0.391 1.288 67.83 68.33 69.88 68.62 چربی 
Protein 0.040 0.0001 0.216 0.724 63.50 59.34 66.24 58.54 پروتئین 
Lactose 0.019 0.0001 0.369 0.980 95.95 89.44 99.76 87.49 الکتوز 

Total Solids 0.081 0.0003 0.442 3.847 236.86 221.09 247.66 216.52 کل مواد جامد 

SNF 0.111 0.003 0.815 5.042 185.01 172.88 192.83 162.63 مواد جامد بدون چربی 

 رازیانهبا . جو 4. جو بدون رازیانه 3. ذرت با رازیانه 2. ذرت بدون رازیانه 1: هاتیمار

 Treatments: 1- Corn grain without Fennel, 2- Corn grain with Fennel, 3-Barley grain without Fennel, 4- Barley grain with Fennel 

 (P ≤05/0) اعداد هر ردیف با عالمت باالنویس متفاوت دارای تفاوت آماری هستند 

Means with different superscript in each row are significantly different (P<0.05).   

منبع و فعالیت  های گیاهی از نظر ساختار شیمیایی،اسانس

ای متفاوتند در نتیجه اثرات متفاوتی بر روی تخمیر شکمبه

نتایج ب(. 2005 و عملکرد حیوان دارند )بوسکت و همکاران

راستا با نتایج ارایه شده در ه شده در این بخش همارائ

ای و عدم های تخمیر شکمبهدرخصوص فراسنجه 7جدول 

تأثیر تیمارهای آزمایشی بر غلظت کل اسیدهای چرب فرار 

 (. 1988 استینگاوساست )منک و  pHو 

منعکس کننده نتایج تیمارهای آزمایشی بر  7و  6جداول 

تیمارهای های مختلف تخمیری شکمبه است. فراسنجه

داری بر غلظت کل اسیدهای چرب آزمایشی تأثیر معنی

  (.P˃05/0) نشان ندادندمایع شکمبه  pHفرار شکمبه و 

پذیری مواد مغذی )جدول دار در گوارشافزایش معنی عدم

توان یکی از مهمترین دالیل عدم تأثیرپذیری ( را می5

شکمبه  pHکل اسیدهای چرب فرار و درنهایت  غلظت 

راستا در عدم تأثیر ترکیبات دانست.  باوجود مطالعات هم
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فعال گیاهی بر میزان کل اسیدهای چرب فرار در مایع 

(، 2008هیریستوف و  2013)وکیلی و همکاران  شکمبه

 افزودن 

ها و ترکیبات فعال گیاهی در برخی شرایط منجر اسانس

ر شده است به افزایش غلظت کل اسیدهای چرب فرا

   (.2012 همکارانمورسی و  و 2012)خولیف و همکاران 

 

 (درصد) پذیری ظاهری مواد مغذیضریب گوارش بر آزمایشی تیمارهای اثر -5جدول

Table5- Effects of Dietary treatments on apparent nutrient digestibility (%) 
 Treatments  P Values تیمار 
 1 2 3 4 SEM Grain type fennel Grain × fennel 

Dry Matter 0.155 0.713 0.956 0.266 64.72 65.03 65.15 64.63 ی خشکماده 
Organic Matter 0.168 0.701 0.516 0.461 67.04 67.93 68.08 67.54 ی آلیماده 

Crude Protein 0.554 0.477 0.873 0.597 63.82 64.63 64.09 64.17 پروتئین خام 
Ether Extract 0.096 0.707 0.599 0.317 72.65 73.13 73.08 72.36 چربی خام 

NDF ی الیاف نامحلول در شوینده

 خنثی

53.26 52.21 51.92 52.14 0.479 0.179 0.414 0.223 

 رازیانهبا . جو 4. جو بدون رازیانه 3. ذرت با رازیانه 2. ذرت بدون رازیانه 1: هاتیمار

 Treatments: 1- Corn grain without Fennel, 2- Corn grain with Fennel, 3-Barley grain without Fennel, 4- Barley grain with Fennel 

 (P ≤05/0) اعداد هر ردیف با عالمت باالنویس متفاوت دارای تفاوت آماری هستند 

Means with different superscript in each row are significantly different (P<0.05).   

 شکمبه  و جمعیت پروتوزوآ  آمونیاکی نیتروژن غلظت ، pH بر  آزمایشی تیمارهای اثر -6جدول

Table 6- Effects of Dietary treatments on ruminal pH, ammonia Nitrogen and protozoa 
 Treatments  P Values تیمار 
 1 2 3 4 SEM Grain type fennel Grain × fennel 

pH 0.770 0.309 0.515 0.132 6.26 6.44 6.39 6.49 اسیدیته 

N-NH3 (mg/dl) 16.31   نیتروژن آمونیاکی a 9.95 b 16.13 a 11.38 b 0.455 0.2089 0.0001 0.1168 

 ( ml /510 )×Protozoa  22.13 پروتوزوآ a 16.49 b 21.64 a 18.11 b 1.04 0.3517 0.0001 0.2215 

 رازیانهبا . جو 4. جو بدون رازیانه 3. ذرت با رازیانه 2. ذرت بدون رازیانه 1: هاتیمار

 Treatments: 1- Corn grain without Fennel, 2- Corn grain with Fennel, 3-Barley grain without Fennel, 4- Barley grain with Fennel 

 (P ≤05/0) اعداد هر ردیف با عالمت باالنویس متفاوت دارای تفاوت آماری هستند 

Means with different superscript in each row are significantly different (P<0.05).   

 به است ممکن فرار چرب اسید غلظت بر اسانس اثرات

(. 1993 باشد )بایوچارت داشته بستگی نیز جیره ترکیب

 مصرف با که داد آ( نشان2007همکاران ) و بنچار گزارش

 کل غلظت افزایش به تمایل اسانس، روز در گرممیلی 750

 حاوی جیره که زمانی گاو شکمبه در فرار چرب اسید

 بر جیره در که در حالی دارد، وجود باشد  یونجه علوفه

 به تمایل چرب اسید کل غلظت شده سیلو ذرت اساس

جمعیت  (.2004 داشت )کاردوزو و همکاران کاهش

داری تحت تأثیر صورت معنیپروتوزوآی شکمبه به

های دارای رازیانه افزودن رازیانه قرار گرفته و در گروه

داری در جمیت پروتوزوآی شکمبه مشاهده کاهش معنی

حال، نوع غله مصرفی و اثر متقابل آن با رازیانه شد. بااین

 (.P˃05/0داری بر جمعیت پروتوزوآ نداشت )اثر معنی

کاهش جمعیت پروتوزوآ در اثر استفاده از  برخی محققین

ترکیبات زیست فعال گیاهی را گزارش نموده و دلیل عمده 

-مشاهده این نتایج را اثر ضدمیکروبی این ترکیبات دانسته

حال در برخی از با این (.2005 همکاران و دوزاند )کار

های گیاهی تأثیری بر مطالعات افزودن عصاره و اسانس

جمعیت پروتوزوآ یا نسبت جمعیتی بین آنها نداشت 

. عوامل مختلفی  آ(2007 همکاران و بنچار و 2008 )محمود

از جمله نوع و وضعیت فیزیولوژیک دام مورد مطالعه، 

ال گیاهی و نوع فعترکیبات زیستطول مدت زمان تغذیه 

-ی پایه را میعوامل مربوط به جیرهکنار آوری در فراهم

توان از دالیل وجود تفاوت در بین نتایج گزارش شده 
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کاستیلجوس و همکاران  و 2010دانست )یان و همکاران 

یت دانه رازیانه، همزمان با کاهش جمعاستفاده از  (.2007

نیتروژن آمونیاکی مایع پروتوزوآ سبب کاهش میزان 

 و (2012مورسی و همکاران ) .(6)جدول  شکمبه شد

های آنیسون، با افزودن اسانس( 2012خولیف و همکاران )

داری میخک و سرو کوهی در بزهای شیرده، کاهش معنی

کاهش را در غلظت آمونیاکی شکمبه مشاهده کردند. 

شکمبه، در پروتوزوآ و دآمیناسیون فعالیت پروتئولتیک 

ن جریان ارد پروتئین باکتریایی، افزایش میزکاهش رویک

پروتئین میکروبی به روده باریک و افزایش کارایی ساخت 

ف یا کاهش حذ عنوان مهمترین نتایجپروتئین میکروبی، به

)ویلیامز و جمعیت پروتوزوآ در شکمبه عنوان شده است 

ها گزارشدر ارتباط با روغن ماهی، برخی (. 1992کولمن 

های پروتئولتیک همزمان با از افزایش جمعیت باکتری

کاهش جمعیت پروتوزوآ و عدم تغییر در غلظت نیتروژن 

با (. 1394وندی و همکاران کنند )خلیلآمونیاکی حکایت می

در مهار  هاهایی در ارتباط با اثر اسانسگزارشحال، این

( HAPهای باقابلیت زیاد تولید آمونیاک )فعالیت باکتری

واالس و همکاران و  2011ود دارد ) پاترا و همکاران وج

2004)

 

 )درصد مولی(غلظت اسیدهای چرب فرار مایع شکمبه  بر  آزمایشی تیمارهای اثر -7جدول

Table7- Effects of Dietary treatments on VFA concentration (Mol/100 M) 
 Treatments  P Values تیمار 
 1 2 3 4 SEM Grain 

type 
fennel Grain × 

fennel Total VFA (mM/L) 0.80 0.99 0.85 8.02 89.63 91.80 93.27 91.27 کل اسیدهای چرب فرار 
Acetate 62.41 استاتa 55.59c 60.00ab 56.95bc 0.94 0.59 0.0008 0.08 

Propionate+Isobutyrate  + پروپیونات

 ایزوبوتیرات

21.99 23.98 23.28 24.08 0.70 0.35 0.08 0.41 
Butyrate 0.40 0.04 0.98 1.41 14.87 12.78 16.17 11.55 بوتیرات 

Valerate 0.98 0.37 0.43 0.21 2.75 2.55 2.93 2.73 والرات 

IsoValerate 0.79 0.72 0.72 0.137 1.34 1.43 1.33 1.34 ایزووالرات 

 رازیانهبا . جو 4. جو بدون رازیانه 3. ذرت با رازیانه 2. ذرت بدون رازیانه 1: هاتیمار

 Treatments: 1- Corn grain without Fennel, 2- Corn grain with Fennel, 3-Barley grain without Fennel, 4- Barley grain with Fennel 

 (P ≤05/0) آماری هستند اعداد هر ردیف با عالمت باالنویس متفاوت دارای تفاوت 

Means with different superscript in each row are significantly different (P<0.05).   

برخالف عدم تأثیرگذاری دانه رازیانه بر غلظت کل 

ه، نسبت مولی انواع اسیدهای چرب فرار مایع شکمب

تأثیر این افزودنی قرار گرفت رار تحت اسیدهای چرب ف

هایی که که درصد استیک اسید در دامطوری(. به7)جدول 

رازیانه مصرف نمودند نسبت به گروه شاهد کاهش و 

 میزان پروپیونیک و بوتیریک اسید افزایش یافت

(05/0˂P.) نسبت داری بر معنی تیمارهای آزمایشی تأثیر

 (.P˃05/0) دنداشتنوالریک و ایزو والریک اسید  یمول

های کاهش جمعیت پروتوزوآ، کاهش میکروارگانیسم

کننده متان و کاهش فعالیت کننده الیاف و تولیدهضم

-ی کاهش جمعیت پروتوزوآ را میواسطهسلولولتیک به

توان از مهمترین دالیل تغییر در الگوی اسیدهای چرب 

فرار شکمبه دانست. نتایج مشابهی در ارتباط با سایر 

گیاهی و یونوفرهایی همانند موننسین گزارش  ترکیبات

مورسی و  ،2006کاردوزو و همکاران ) شده است

کالسامیگلیا (. 2012خولیف و همکاران   و 2012همکاران 

کاهش نسبت استات به پروپیونات و (، 2007و همکاران )

سازی جیره افزایش  غلظت بوتیرات شکمبه با مکمل

روغنی و یا ترکیبات فعال های نشخوارکنندگان با اسانس

آنها را مکانیسمی در جهت محدود کردن تولید متان 

(، در بررسی اثر 2008حال، هیریستوف )با این دانستند.

اسانس مرزنجوش )تیمول و کارواکرول( سطوح مختلف 

اثری بر غلظت اسیدهای چرب فرار و سنتز پروتئین  

 مشاهده نکردند. میکروبی شکمبه
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 ای خونیفراسنجه

های خونی مرتبط با تیمارها بر غلظت فراسنجه تأثیر انوا

پاسخ دام به  گزارش شده است. 8انرژی در جدول 

تیمارهای مختلف تحت تأثیر مرحله فیزیولوژیکی دام قرار 

گرفته و در حیوانات آبستن و در دوره پس از زایش 

د. غلظت گلوکز خون در ی از این نظر وجود دارهایتفاوت

از زایش تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفته ولی در  قبلدوره 

افزودن  تحت تأثیر داریصورت معنیبه اوایل شیردهی

-طوریبه .قرار گرفترازیانه و اثر متقابل آن با منبع غالت 

و ذرت  گروه مصرف کنندهبیشترین میزان برای  که

ذرت  دانهو کمترین میزان برای گروه تغذیه شده با رازیانه 

 67/64 و  13/71 ،زودن دانه رازیانه بود )به ترتیببدون اف

 (.P˂05/0) لیتر(گرم بر دسیمیلی

تبع آن افزایش میزان افزایش میزان خوراک مصرفی و به

( و افزایش نسبت 2مواد قابل تخمیر در شکمبه )جدول 

توان از ( را می7مولی پروپیونات در مایع شکمبه )جدول 

های گلوکز خون در گروهمهمترین دالیل افزایش غلظت 

مصرف کننده پودر دانه رازیانه نسبت به تیمارهای شاهد 

دانست. افزایش تولید شیر مشاهده شده در گروه مصرف 

توان پاسخی به افزایش فراهمی کننده دانه رازیانه را می

گلوکز پالسما جهت سنتز الکتوز شیر دانست. دلیل اصلی 

-پودر دانه رازیانه را میایجاد اثر متقابل بین منبع غله و 

توان به الگوی تفاوت تخمیر نشاسته ذرت و جو در شکمبه 

( در آزمایشی با 2012نسبت داد. خولیف و همکاران )

بزهای شیری در اوایل شیردهی، افزایش مصرف خوراک، 

تولید شیر و غلظت گلوکز پالسما  نسبت به گروه شاهد را 

شکمبه گزارش راستا با افزایش میزان پروپیونات هم

( و تاسوال 2012حال، مورسی و همکاران )نمودند. با این

های روغنی از جمله ( با افزودن اسانس2009و شاور )

آنیسون و ترکیبی از تیمول، یوگنول، واالنین و لیمونن به 

داری بر غلظت گلوکز پالسما در بزها و ترتیب، اثر معنی

تأثیر رغم عدم گاوهای شیری گزارش نکردند. علی

ای خون در تیمارهای آزمایشی بر غلظت نیتروژن اوره

دوره قبل از زایش، غلظت اوره خون در دوره بعد از زایش 

های غذایی کاهش با افزودن پودر دانه رازیانه به جیره

حال، نوع غله و اثر متقابل آن با پودر (. بااینP˂05/0یافت )

پس از زایش  داری در دوران قبل ودانه رازیانه اثر معنی

 نیتروژن بین ها حاکی از آن است کهنداشت. گزارش

داشته و با  وجود خون ارتباط اوره و شکمبه آمونیاکی

کاهش نیتروژن آمونیاکی در مایع شکمبه و یا افزایش 

عبور آن به روده باریک و همچنین با کاهش جذب و عبور 

آمونیاک از دیواره شکمبه، میزان اوره خون نیز کاهش 

ای یابد. کاهش مشاهده شده در غلظت نیتروژن اورهمی

های گیاهی، را خون در موارد کاربرد یونوفرها و اسانس

توان بازتابی از اثر ترکیبات فعال مورداستفاده بر می

های شکمبه، کاهش دآمیناسیون و کاهش میکروارگانیسم

تواند با تولید اوره از آمونیاک در کبد دانست. این امر می

ش انرژی مصرفی در دفع محصوالت زاید متابولیسم کاه

 نیتروژن، سبب افزایش بازدهی خوراک در تولید شود.

ای خون هم محققین دیگری نیز کاهش غلظت نیتروژن اوره

راستا با کاهش غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه را در اثر 

-های اسانسی و عصارهمصرف طیف وسیعی از روغن

 2012اند )مورسی و همکاران ههای گیاهی مشاهده نمود

نوع غله مورد استفاده و (. 2012و خولیف و همکاران 

داری بر  غلظت کل افزودن پودر دانه رازیانه تأثیر معنی

(. آلبومین P˃05/0)پروتئین و آلبومین پالسما نداشت 

مسئول انتقال بسیاری از مواد قطبی، بخشی از اسیدهای 

چربی و عضالت و  چرب جذب شده از روده به ذخایر

حمل اسیدهای چرب آزاد غیراستریفه آزاد شده از ذخایر 

(. افزودن پودر 1392چربی به عضالت و کبد است )برزگر 

رغم کاهش عددی مقادیر بتاهیدروکسی دانه رازیانه علی

-بوتیرات در پالسما در دوره پس از زایش، تأثیر معنی

داشت. عالوه داری در دوره قبل از زایش بر این فراسنجه ن

بر این نوع دانه غالت مصرفی نیز قادر به تحت تأثیرقرار 

حال، پودر دانه رازیانه در دادن این مقادیر نبودند. با این

داری غلظت اسیدهای طور معنیدوره پس از زایش به

چرب غیراستریفه پالسما را کاهش داد. در آزمایش چاوز 

نمالدئید (، اسانس مرزه کوهی و سی2008و همکاران )
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های در حال رشد خون در بره NEFAتأثیری بر میزان 

( گزارش کردند که 1391نداشت. طالتپه و همکاران )

اسانس مرزه و نوع دانه غله مصرفی تأثیری بر میزان و 

های بومی خون در بزغاله BHBAو  NEFAغلظت 

آذربایجان نداشت. تفاوت در وضعیت فیزیولوژیکی دام را 

ز مهمترین دالیل عدم تطابق نتایج دانست. توان یکی امی

در آزمایش حاضر بزهای شیری در اوایل دوره شیردهی 

در تعادل منفی انرژی و وابسته به ذخایر بدن در تأمین 

بخشی از نیازهای تولید بودند. کاهش میزان اسیدهای 

چرب غیراستریفه خون در اثر افزودن پودر دانه رازیانه 

ی واسطهبهبود وضعیت انرژی بهتوان پاسخی به را می

کاهش تولید متان، بهبود کارایی استفاده از خوراک، 

افزایش نسبت پروپونیک اسید در مایع شکمبه و افزایش 

( 2004میزان خوراک مصرفی دانست. اورتون و همکاران )

رابطه معکوسی بین غلظت اسیدهای چرب غیراستریفه در 

اند. در هخون و میزان مصرف خوراک گزارش نمود

آزمایش حاضر افزایش میزان ماده خشک مصرفی و 

تغییرات در جمعیت میکروبی و تولیدات نهایی تخمیر، 

و افزایش گلوکز  NEFA ،BHBAهمراه با کاهش غلظت 

در پالسمای خون در تیمارهای مصرف کننده پودر دانه 

توان دلیلی بر نیاز ی شیردهی را میرازیانه در اوایل دوره

تأمین انرژی از طریق ذخایر چربی بدن نسبت به  کمتر به

 گروه شاهد دانست.

 های خونیغلظت فراسنجه بر  آزمایشی تیمارهای اثر -8جدول

Table 8- Effects of Dietary treatments on blood parameters concentration 
 Treatments  P Values تیمار 

 Pre-Partum 1 2 3 4 SEM Grain type fennel Grain × fennel زایش: قبل از
Glucose (mg/dl)  گلوکز )میلی گرم بر

 لیتر(دسی

61.63 62.11 60.34 61.48 2.497 0.21 0.16 0.22 
Urea (mM/l) 0.45 0.11 0.13 0.391 4.05 4.23 3.84 4.11 مول بر لیتر(اوره )میلی 

Albumin (g/l) )0.43 0.54 0.45 2.723 48.64 47.11 47.51 46.34 آلبومین )گرم بر لیتر 
Total protein (g/l)  پروتئین کل )گرم

 بر لیتر(

61.12 60.54 59.45 62.12 3.864 0.65 0.39 0.68 

BHBA (mM/l)  بتاهیدروکسی

 بوتیرات

0.48 0.44 0.47 0.45 0.082 0.49 0.55 0.71 

NEFA (mM/l)  اسیدهای چرب

 غیراستریفیه

0.53 0.43 0.49 0.44 0.106 0.48 0.64 0.53 

         Post-Partum بعد از زایش:

Glucose (mg/dl)  گلوکز )میلی گرم بر

 لیتر(دسی

b64.67 a71.13 b65.11 ab69.46 2.145 0.38 0.06 0.034 
Urea (mM/l) مول بر لیتر(اوره )میلی a8.16 b6.31 a7.46 b5.46 0.443 0.08 0.02 0.11 

Albumin (g/l) )0.67 0.48 0.35 3.112 43.67 44.12 45.64 42.43 آلبومین )گرم بر لیتر 
Total protein (g/l)  پروتئین کل )گرم

 بر لیتر(

68.16 71.24 67.13 69.48 4.718 0.43 0.48 0.31 

BHBA (mM/l)  بتاهیدروکسی

 بوتیرات

0.56 0.47 0.55 0.51 0.051 0.34 0.08 0.14 

NEFA (mM/l)  اسیدهای چرب

 غیراستریفیه

0.63a 0.48b 0.59a 0.47b 0.043 0.37 0.04 0.46 

 رازیانهبا . جو 4. جو بدون رازیانه 3. ذرت با رازیانه 2. ذرت بدون رازیانه 1: هاتیمار

 Treatments: 1- Corn grain without Fennel, 2- Corn grain with Fennel, 3-Barley grain without Fennel, 4- Barley grain with Fennel 

 (P ≤05/0) اعداد هر ردیف با عالمت باالنویس متفاوت دارای تفاوت آماری هستند 

Means with different superscript in each row are significantly different (P<0.05).   

 نتیجه گیری

استفاده از پودر دانه رازیانه در جیره بزهای نژاد 

مهابادی، موجب افزایش میزان خوراک مصرفی، تغییر در 

الگوی تخمیری شکمبه، افزایش تولید شیر و در عین حال 

متابولیسم انرژی در های بهبود توازن انرژی و شاخصه

حال، نوع دانه غله مصرفی دوره بعد از زایش شد. با این

های مورد ارزیابی در این آزمایش اثری بر شاخصه

 نداشت.
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Introduction: In the last decades a substantial increase have been done in the research and application 

of herbal supplements and essential oils as feed additives in ruminant nutrition. One of the main 

reasons for this trend is to substitute antibiotic growth promoters, which have been completely banned 

as feed additives in the European Union since 2006 because they are suspected of contributing 

substantially to increasing resistance among human pathogens. Recent investigations have shown 

significant antimicrobial effects of several essential oils and essential oil compounds. Also 

investigations about ruminant nutrition showed a great potential for medicinal plants to be included 

in daily rations as different plant parts, essential oils or extracts. For centuries, essential oils – defined 

as natural oils typically obtained by distillation and having the characteristic fragrance of the plant or 

other source from which they are extracted – have been used around the world for a variety of 

therapeutic purposes. The ancient Egyptian, Greek, Chinese and other cultures used essential oils in 

cosmetics, perfumes and medicines. Today, many people use essential oils to enhance their mental, 

emotional and physical well-being. Mohabadi dairy goats showed a great milking performance as 

well as high energetic efficiency of milk production. As we know essential oils or medicinal plant 

extracts have their own problems to ration inclusion such as higher price and lower durability 

compared with original plant materials. Additionally, powdered pant parts can be easily mixed with 

the prepared ration without concerns regarding volatility of the core materials. Thus, this experiment 

was carried out in order to study the effects of fennel seed powder (Foeniculul vulgare) 

supplementation with two types of diets (based on barley or corn) on performance, rumen 

fermentation and blood parameters in pre and post-partum Mohabadi dairy goats.   

Material and methods: Twenty-four Mohabadi dairy goats were used in a completely randomized 

factorial design (2×2) and received 4 experimental diets including 2 levels of the fennel seed powder 

(0 and 10 gr/DMI) and two types of cereal grains (corn and barley). Animals were selected based on 

the parity, previous milk yield, and body weight and parturition time and randomly assigned to the 

each of the treatments. Animals were in experiment 30 days before to 30 days after the parturition 

and keep individually. Effects of dietary treatments on daily weight change, milk yield and dry matter 

intake were assessed as repeated measures data. Also, the effects on milk composition and milk 

component yield, apparent total tract nutrient digestibility, ruminal fermentation parameters, ruminal 

volatile fatty acid profile and energy related plasma parameters ante- and post-partum periods were 

addressed.   

Results and discussion: The results of this study showed that fennel supplementation significantly 

increased dry matter intake and reduced body weight loss in early lactation (P˂0.05), but the grain 

type did not show a significant effect. Also, milk yield significantly increased and milk fat percentage 

decreased (P˂0.05) by the Fennel seed supplementation. Nevertheless, fennel seed supplementation 

did not change daily milk fat, protein, solids and solids nonfat production. Milk production efficiency 

as calculated based on milk yield per unit of dry matter intake, increased with fennel seed 

supplementation, may be due to estrogenic and prolactin enhancing effects of the fennel seeds. 
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Indeed, the experimental treatments could not significantly change the nutrient digestibility, total 

VFA concentration and pH. However, the ruminal VFA profile significantly affected by the fennel 

seed powder. Acetate concentration decreased and butyrate and propionate molar proportions 

increased with Fennel seed supplementation (P˂0.05). Dietary grain type could not exert a significant 

effect in ruminal fermentation parameters. Fennel seed powder significantly decreased the ammonia 

nitrogen concentration and protozoa population. In post-partum period, fennel seed powder 

supplementation significantly increased blood glucose concentration and decreased plasma urea, 

BHBA and NEFA (P˂0.05).  

Conclusion: The results of the present experiment in line with the cited previous researches showed 

that the fennel seed powder supplementation in the dairy goats diet can improve the production 

performance and efficiency of early lactating dairy goats. Lowered negative energy balance in early 

lactating animals, was a result of fennel seed powder supplementation. Based on the present 

experiment it can concluded that fennel seed powder supplement with corn or barley based diets can 

improve production efficiency and metabolic profile of ante- and post-partum dairy goats. 
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