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 اثر افزودن گياه آويشن به جيره غذايی بر
گوارش پذيری خوراک  و عملكرد
 توليد شير بزهای شيرده مهابادی

چكید ه
اين تحقیق با هدف بررسی اثر افزودن  گیاه آويشن در تركیب جیره، بر روی میزان ماده خشک مصرفی، 
گوارش پذيری خوراک و میزان تولید و تركیبات شــیر با استفاده از 6 راس  بز شیرده مهابادی در قالب 
طرح چرخشــی 3×3 اجرا گرديد. سه تیمار آزمايشــی به ترتیب شامل صفر، 25 و 50 گرم گیاه خشک 
آويشن وحشــی برای هر راس دام در روز، به همراه جیره غذايی اســتاندارد بود. دام ها در قفس های 
متابولیكی به صورت انفرادی نگهداری و تغذيه گرديدند. آزمايش شامل سه دوره 21 روزه بود، كه در هر 
دوره دو هفته عادت پذيری و يک هفته نیز جمع آوری اطالعت در نظر گرفته شــد. نتايج نشان داد كه 
اضافه كردن گیاه آويشــن به جیره اثر معنی داری بر میزان مصرف خوراک و قابلیت هضم ظاهری ماده 
خشک و مواد مغذی جیره ها نداشت )P<0/05(.  میانگین مصرف ماده خشک  برای تیمار شاهد 2/496،  
تیمار دو 2/464 و تیمار ســه 2/430 كیلوگرم در روز بود. برای تیمار های يک، دو و سه به ترتیب قابلیت 
هضم ماده خشک 71/87، 72/30 و 71/15، قابلیت هضم پروتئین خام  69/68، 70/66 و 70/53  و  الیاف 
نامحلول در شوينده خنثی 51/33، 56/14 و 51/19 درصد بود.  میزان تولید شیر برای تیمارهای يک، دو 
و سه به ترتیب 1/740، 1/812 و 1/812 كیلو گرم در روز  و میزان چربی شیر 4/6، 5/33 و 4/5 درصد بود 

كه تحت تأثیر تیمارهای آزمايشی قرار نگرفت.

كلمات كلید ی: گیاه آويشن، بز شیرده، عملكرد تولید شیر، گوارش پذيری
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مقد مه
     آنتــی بيوتيــک ها معمــوالً برای جلوگيری از بــروز بيماری و 
ناهنجــاری های متابوليکــی و همچنين بهبــود راندمان خوراك 
مصرفی به حيوانات خورانده می شــوند، با اين حال در ســال های 
اخير  نگرانی های عمومی بر اســتفاده مــداوم از آنتی بيوتيک ها 
در تغذيــه دام افزايش يافته، لذا تالش های قابل توجهی نســبت 
به توســعه مواد جايگزين برای آنتی بيوتيک ها انجام گرفته است. 
ترکيبات ثانويه گياهی فرصت منحصر به فردی در اين زمينه فراهم 
می نمايــد )Wallace ، 2004(. متابوليت هــای ثانويه گياهان 
مانند اسانس ها، ساپونين و تانن ها که دارای خواص ضد ميکروبی 
هســتند، با تعديل تخمير شــکمبه ای اســتفاده از مواد مغذی در 
نشخوارکنندگان را بهبود می بخشند )Wang  و همکاران، 1996 

؛ Hristov  و همکاران ، 1999(.  
گياه آويشــن1 )تيمــوس ( از تيره نعناعيان بــوده و از گياهان 
دارويي مهم محسوب مي شود. از 350 گونه موجود جنس تيموس 
در جهان، چهارده گونه در ايران شناســايی شــده که بيشــترين 

پراکندگي آن در شمال و غرب کشور وجود دارد. مهم ترين ترکيبات 
شيميايي موجود در اسانس آويشن "تيمول" و "کارواکرول"  است 
که جزء ترپنوئيد ها محســوب می شوند. در طب سنتي، اين گياه 
بــه عنوان ضد عفوني کننده، ضد انگل، ضــد نفخ و ضد درد مورد 
اســتفاده قرار مي گرفته است )جمزاد، 1388(. معروف ترين گونه 
اين جنسvulgaris است که مطالعات و تحقيقات زيادي در مورد 
خصوصيــات دارويی آن انجام شــده و در مقياس تجاري نيز توليد 

مي گردد.
الرتی و همکاران )1390( ميزان اســانس اســتخراج شده )به 
روش کلونجر( برای گونه های آويشــن وحشی در آذربايجان غربی 
را به طور ميانگين 3 گرم در 100 گرم ماده خشک آويشن گزارش 
نمودند. عالوه بر ســاپونين و تانن در اسانس های تهيه شده از اين 
گونه ميزان ترکيبات تيمول، کارواکرول، پارا- ســيمن، آلفا- پينن2   
و آلفــا- تريپنئــول3   در مرحله گلدهي به ترتيــب 35/5، 11/7، 

17/7، 8/8 و 6/5 درصد گزارش شده است.
استان آذربايجان غربی از رويشگاه های اصلی گونه های مختلف 

 Animal Sciences Journal (Pajouhesh & Sazandegi) No 101 pp: 29-36

The effects of adding thymus plant to lactating goats rations on  digestibility parmeters and milk 
yield performance
By: Afshar Hamidi B. (Corresponding Author; Tel: +989144475727), Master of Animal Nutrition. W. 
Azerbaijan Agricultural & Natural Resources Research Center, Urmia, Iran. Pirmohammadi R. PhD 
Animal Nutrition, Animal Science Department Urmia Universit.  Mansouri H. PhD Animal Nutrition, 
Animal science Research Institute, Karaj Iran. Fajri  M. Master of Animal Nutrition. W. Azerbaijan 
Agricultural & Natural Resources Research Center, Urmia, Iran.
Received: March 2012  Accepted: June 2012

This  experiment was carried out in order to study the effects of adding the Thymus plant on dry matter 
intake, apparent digestibility of total rations, milk production and milk compositions of  Mahabadi 
goat’s in a repeated 3×3 Latin square change over design. Six Mahabadi goats with same lactation 
number (2), days in milk (7 days) and body weight of (60±6 kg), received 3 experimental diets consist 
of basal rations (including alfalfa hay, corn silage, barley grain and soybean meal) plus 0 (control 
group), 25 and 50 grams per day of Thymus plant in 3 periods of 21 days (14 day for adaptation and 7 
days for data collection). The results showed that using Thymus plant in the diets had not significantly  
effect on intake of DM, CP, NDF, ADF and EE. Average daily feed intake for control and other groups 
were 2.496, 2.464 and 2.430 kg/day respectively. For the control (0g/day), 25 and 50 g/d Thymus 
group apparent digestibility of DM were 71.87, 72.30 and 70.15%, digestibility of crude protein 69.68, 
70,66 and 70.53%, and digestibility of NDF were 51.33, 56.14 and 51.19 respectively that  were 
not significantly different between the groups. Milk production and milk composition also were not 
significantly affected by the experimental groups. Milk production for the experimental groups was 
1.740, 1.812 and 1.812 kg per day respectively. 

Key words: Thymus plant, Lactating goats, Milk yield performance, Digestibility 
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آويشــن می باشــد. آويشن وحشــی در دامنه های با ارتفاع بيش از 
800 متر مــی رويد که محل چرای دام های عشــايری بوده و بزها 
عالقه خاصی به خوردن آن دارند. همچنين گسترش کشت مزرعه ای 
آويشن، دسترسی دامداران به اين گياه جهت استفاده در تغذيه دام را 
آســان تر کرده است، از طرفی چون در اکثر کارهای پژوهشی مرتبط 
با تغذيه دام از اسانس های گياهی استفاده می گردد و در حال حاضر 
دسترسی و استفاده کاربردی آن در تغذيه دام کمتر ميسر می باشد، 
لذا اين پژوهش با هدف تعيين اثر مصرف سطوح مختلف گياه آويشن 
در جيره غذايی بر عملکرد توليد شــير و نيز گوارش پذيری خوراك 
در بز شيرده مهابادی، در مزرعه ی آموزشی گروه علوم دامی دانشگاه 

اروميه اجرا شد. 

مواد و روش ها
ايــن مطالعه بر روی 6 راس بز شــيرده مهابــادی با ميانگين 
دو زايــش و وزن زنــده 6±60 کيلو گرم )که در مزرعه آموزشــی 
گروه علوم دامی دانشــکده کشاورزی دانشگاه اروميه تقريباً به طور 
همزمان زايش نمودند( از هفته اول شــيردهی، در قالب طرح مربع 
التين  3×3 چرخشــی در زمان اجرا گرديد. جيره پايه بر اســاس 
جدول احتياجات بزهای شــيرده  )NRC 4 ،2007( و با ســطوح 
ثابت يونجه، جو، ســيالژ ذرت و کنجاله سويا تهيه و به ترتيب 

برای جيره های 1 تا 3  مقدار  صفر ، 25 و 50 گرم گياه خشک 
آويشن وحشی)معادل  صفر، 1/5 و 3 درصد ماده خشک جيره( 
اضافــه گرديد )جدول 1(. دام هــا در قفس های متابوليکی به 
صورت انفرادی تغذيه شــدند.  آزمايش در ســه دوره 21 روزه 
انجام شــد که در هر دوره، دو هفته عادت پذيری و يک هفته 
دوره نمونه برداری در نظر گرفته شــد. طی دوره نمونه برداری 
ميزان ماده خشــک مصرفی، ميزان توليد و ترکيبات شــير و 
قابليت هضم ظاهری خوراك بــه روش های زير مورد مطالعه 

قرار گرفت.

تعیین ماده خشک مصرفی روزانه
جيــره های غذايی به صورت کاماًل مخلوط و روزانه در دو وعده 
)ساعت های  9 و21( در اختيار دام ها قرار داده شد. جهت تعيين 
اثر افزودن گياه آويشــن به جيره بر روی ميزان ماده خشک مصرف 
روزانــه، خوراك مصرفی دام ها به مدت 3 روز متوالی طی روزهای 
15 تــا 17 هر دوره آزمايشــی به طور روزانه ثبــت گرديد. در هر 
روز قبل از خوراك دهی وعــده صبح، باقي مانده خوراك روز قبل 
جمع آوری و توزين شد، سپس ماده خشک مصرفی از تفاضل ماده 
خشک باقی مانده از ماده خشک ارايه شده برای هر روز در هر دوره 

محاسبه گرديد. 

تیمار 3تیمار 2تیمار 1موارد

353535يونجه
343434جو

303030سيالژ ذرت
111کنجاله سويا

100100100جمع
2550--گياه آويشن )گرم در روز(

10/310/310/3پروتئين خام
39/0739/0739/07الياف نامحلول در شوينده خنثي

27/127/127/1الياف نامحلول در شوينده ي اسيدي

4/864/864/86چربي خام

1/51/51/5کلسيم

0/70/70/7فسفر

777خاکستر خام

جدول 1-  اقالم خوراكی و تركیب شیمیايي  جیره های آزمايشی بر اساس ماده خشک

اقالم موارد خوراكي )درصد(

تركیبات شیمیايي جیره ها )درصد(
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نتايج و بحث
میزان مصرف و قابلیت هضم ماده خشک و مواد مغذی 

به نحوی که در جدول 3 نشــان داده شده است، اضافه کردن 
گياه آويشن به جيره اثر معنی داری بر روی ميزان مصرف و قابليت 
هضم ظاهری ماده خشــک و مواد مغذی جيره ها نداشــته اســت 
)P>0/05(. ماده خشــک مصرفی روزانه بــرای تيمارهای يک، دو 
و ســه به ترتيب برابــر بــا 2/496، 2/464 و 2/430 کيلو گرم در 
روز  بــود. عليرغم وجود اثرات متعدد ترکيبــات موثره در گياهان 
دارويی، مطالعات کمی در مورد اثــرات افزودن گياهان دارويی به 
جيره نشــخوار کنندگان انجام گرديده اســت که اغلب  در شرايط 
آزمايشگاهی انجام شــده و يا به بررسی اثرات اسانس های گياهی 
بــر روی حيوان زنــده )in vivo( پرداخته اســت. پيش تر از اين 
متخصصــان تغذيه نشــخوارکنندگان در گزارش هــای  متعدد به 
اثر متابوليت هــای ثانويه در کاهش خوش خوراکی جيره اشــاره 
کــرده اند )Oh و همکاران، 1967 و 1968(. اما در آزمايش حاضر 
مصرف آويشــن تا 50 گرم در روز اثــر معنی داری بر مصرف ماده 
خشک و دريافت مواد مغذی در جيره های حاوی آويشن  نداشت. 
در نتايج مشابه به دســت آمده توسط Bert و همکاران )2005(، 
مکمل ســازي جيره گاوهای شــيری با گياه آويشن در سطح 20 
گرم در کيلوگرم ماده خشــک تاثيری بر روی ميزان ماده خشــک 
و مواد مغذی مصرفی روزانه  مشــاهده نگرديــد. يانگ و همکاران 
 )2006( نيز با اضافه نمودن 5 گرم در روز اســانس گياه آويشن به 
جيره هاي غذايی گاو های شــيري تاثيری بر مصرف ماده خشــک 

مشاهده ننمودند.
در مطالعه Kung  و همکاران )2008( افزودن اسانس های 
گياهی به جيره گاوهای شــيری، ســبب باال رفتن ميزان ماده 
خشــک مصرفی نسبت به گروه شــاهد گرديد. اما اين نتايج با 
يافتــه های Tassoul  و همکارانــش در 2008 مغاير بود زيرا 
اين محققين در بررسی اثرات 4 نوع اسانس بر عملکرد گاوهای 
شــيری قبل و بعد زايش نشــان دادند که جيره های آزمايشی 
حاوی اسانس های گياهی تاثيری بر ميزان ماده خشک مصرفی 

نداشته است. 
Benchaar و همکاران )a 2006( عملکرد رشد گاو گوشتی 
تغذيه شــده با جيره غذايی بر پايه علوفه ســيلويی مکمل شده 
بــا 2 و 4 گرم در روز از مخلوط تجاری ترکيبات اســانس های 
حاوی تيمول، اوژنول، وانيلين و ليمونين را ارزيابی نمودند. نتايج 
حاصله نشــان داد که مصرف ماده خشک و افزايش وزن روزانه با 
اضافه نمودن مخلوط ترکيبات اسانس ها  تحت تاثير قرار نگرفت. 
Benchaar و همکاران )b 2006  و 2007( با افزودن دوز های 
750 ميلی گرم و 2 گرم در روز مخلوط اسانس به جيره گاوهای 
شيری هيچ تغييری در مصرف ماده خشک روزانه و قابليت هضم 
ظاهری ماده آلی مشــاهده ننمودند. اين يافته ها با نتايج بدست 
آمــده در تحقيق حاضر مطابقــت دارد زيرا در تحقيق حاضر نيز 
افزودن ســطوح صفر، 25 و 50 گرم گياه آويشن، ماده خشک و 

موادمغذی مصرفی روزانه تحت تاثير قرار نگرفت. 

تعیین قابلیت هضم ظاهری خوراک
جهــت تعيين قابليت هضم ظاهری مواد مغذی، به مدت 3 روز 
و طــی روزهای 15 تا 17 در هر دوره آزمايشــی، در هر روز مقدار 
خوراك مصرفی، کل مدفوع و باقــی مانده خوراك اندازه گيری  و 
از باقــی مانده های خوراك و مدفوع هر روز به ميزان 100 گرم در 
داخل کيســه های نايلونی قرار داده و نمونه اخذ شده 3 روز با هم 
مخلوط و داخل آون خشــک گرديد. سپس نمونه ها آسياب شده و 
ترکيب شــيميايی آن ها در آزمايشگاه تعيين گرديد. از کسر مقدار 
ماده خشک و مواد مغذی دفع شــده از مقدار خورده شده قابليت 
هضم ظاهری ماده خشک، الياف نامحلول در شوينده خنثی، الياف 
نامحلول در شوينده اسيدی، پروتئين خام و خاکستر خام ) به روش 

تصحيح شده Mc Donald و همکاران، 1976(  تعيين گرديد. 

میزان تولید و تركیبات شیر
جهت کاهش اســترس های ناشی شيردوشی، رکورد برداری از 
ميزان توليد شــير بزها در هر يک از دوره های آزمايشــی به روش 
توزين بزغاله ها انجام گرديد. بدين ترتيب که بزغاله ها از هفته اول 
بعــد از زايش از مادر جدا و به جايگاه ديگر منتقل شــده و هر روز 
در دو وعده صبح و عصر به مدت 20 دقيقه از پســتان مادر تغذيه 
نمودنــد. جهت ثبت رکورد ميزان توليد شــير در طی دوره نمونه 
برداری به مدت ســه روز هر يک از بزغاله ها قبل و بعد از تغذيه با 
استفاده از ترازوی ديجيتالی توزين و از تفاضل وزن آنها ميزان شير 
دريافتی ثبت و با جمع دو وعده ميزان شير روزانه محاسبه گرديد. 
طی 3 روز و در روزهای 17 تا 19 هر دوره، از شــير توليدی نمونه  
گرفته شد و ترکيبات آن شامل ميزان چربی، پروتئين، الکتوز و کل 

مواد جامد با استفاده از دستگاه ميلکواسکن تعيين گرديد. 
ميانگين توليد شير روزانه تصحيح شده برحسب 3/5 درصد چربی 
بااستفاده از فرمول پيشنهادی توسط NRC )2001( برآورد گرديد:
= كیلوگرم شیر تولیدی بر حسب 3/5 درصد چربی

)0/4255 × كیلوگرم شیر خام( + )16/425 × كیلوگرم چربی شیر(

تجزيه آماری  داده ها 
 آزمايش بر اســاس طرح پايه مربع التين و به صورت چرخشی 
در زمــان )3×3(  بــا 3 جيره  و3 دوره آزمايشــی  بر روی 6 راس 
 دام در دو گروه 3 راســی اجرا گرديد. برای تجزيه و تحليل آماری
داده ها از نرم افزار آماری SAS )1998( به روش GLM استفاده 
گرديد و ميانگين تيمارها نيز به روش آزمون دانکن مقايسه شدند. 

مدل آماری مورد استفاده به صورت زير بود:
Yijkl = µ + Ti + Cj + Pk + Eijkl
Yijkl = هرمشاهده
µ = ميانگين کل
Ti =  اثر تيمار )i=1, 2, 3(
Ci =   اثر حيوان  (j= 1, 2, 3, 4, 5, 6)
Pk =  اثر دوره (k=1, 2, 3)
Eijkl = خطای آزمايشی

اثر افزودن گیاه آويشن به  ...
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همانگونه که در جدول 2 مشــاهده می شود اضافه کردن 
گياه آويشــن به جيره در ســطوح 25 و 50 گــرم در روز اثر 
معنی داری بر قابليت هضم ظاهری ماده خشک و مواد مغذی 
جيره ها نداشــت )P>0/05(. اسانس هاي گياهی و متابوليت 
های ثانويه حاوی اسيدهاي چرب غير اشباع هستند که ممکن 
است ســبب کاهش مصرف ماده خشــک گرديده و تخمير و 
هضم شــکمبه اي ماده آلی را تحت تاثير قرار می دهند، زيرا با 
ليپيد هاي گياهی  با مواد آلی جفت شــده و باعث تغيير مکان 
هضم مواد مغذي از شکمبه به روده می شوند. به طور خالصه، 
اســانس های گياهی از نظر ساختار شيميايی، منبع و فعاليت 
متفاوتند در نتيجه اثرات متفاوتی بر روی تخميرات شــکمبه و 

عملکرد حيوان دارند.
Evans  و Martin )2000( با مطالعه اثرات عصاره آويشــن 
روی ميزان گاز توليدی، اســيدهای چرب فرار، قابليت هضم ماده 
آلی و انرژی متابوليسمی علوفه يونجه در شرايط آزمايشگاهی طی 
96 ساعت انکوباسيون دريافتند که افزودن مقادير صفر، 50، 100 و 
200 ميلی گرم در ليتر عصاره آويشن اثر معنی داری بر روی توليد 
گاز، قابليت هضم ماده آلی و انرژی قابل متابوليســم  علوفه يونجه 
داشت. اضافه کردن ميزان 200 ميلی گرم در ليتر تيمول، توليد گاز 

را 22/77 درصد کاهــش داد. برای هر ميلی گرم تيمول، ميانگين 
گاز توليــدی 0/086 ميلی ليتر و انرژی قابل متابوليســم و قابليت 
هضم ماده خشک به ترتيب 0/0123 و 0/86 واحد کاهش داشتند. 
ميانگيــن کاهش قابليت هضم حقيقی ماده خشــک )TDDM( و 
قابليت هضم فيبر نامحلول در نيتروژن خنثی )NDFD( به ازای هر 

ميلی گرم تيمول به ترتيب 0/0546 و 0/0748 واحد بود. 
پنجار و همکاران)2006( با افزودن مخلوط اسانس های گياهی 
 )CRINA( شــامل ائوژنــول، تيمول، وانليــن و ليمونن، با غلظت
 2 گــرم به جيره گاوهای شــيری، در مقايســه با موننســين اثر 
ســودمندی بر سوخت ساز شکمبه مشــاهده نکردند و دريافتند که  
تاثير اســانس ها بــر هضم، خصوصيات تخمير شــکمبه ای، توليد و 
ترکيب شــير ناچيز بود. عالوه بر اين قابليت هضم ظاهری پروتئين 
خام در کل دســتگاه گــوارش با افزودن اســانس های گياهی 
تغييــری نکرد. Kozlu و همکاران )2001( نشــان دادند که 
اســتفاده از اسانس های گياهی اثر معنی داری بر روی کاهش 
قابليت هضم ماده خشــک، پروتين خام و NDF خوراك های 
آزمايشی داشته اســت. لذا با توجه به نتايج متناقض به دست 
آمده به نظر می رســد تحقيقات بيشتری برای شناسايی تأثير 
اسانس های گياهی بر روی عملکرد شکمبه و عملکرد حيوانات 

جدول 2-  اثر تیمار  بر میزان مصرف و قابلیت هضم ماده خشک و مواد مغذی

SEMتیمار 3تیمار 2تیمار 1موارد

2496246424300/77ماده خشک
2572522500/23پروتيئن خام

9379609470/47الياف نامحلول در شوينده خنثي
6766676580/35الياف نامحلول در شوينده  اسيدي

1191181160/1چربي خام
3736360/05کلسيم
1717170/03فسفر

71/8772/3071/152/38ماده خشک

72/8373/0572/102/32ماده آلي

69/6870/6670/532/19پروتيئن خام

51/3356/1451/194/68الياف نامحلول در شوينده خنثي

53/4056/7054/663/77الياف نامحلول در شوينده اسيدي

87/6288/9886/183/02چربي خام

میزان مصرف ماده خشک و مواد مغذي )گرم در روز(

قابلیت هضم )درصد(

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

34 )پژوهشوسازندگی(

مورد نياز است.
ســطوح 25 و 50 گرم گياه آويشــن در جيره )معادل با 1/5 و 3 
درصد ماده خشــک مصرفی( در تحقيق حاضر حداکثر ســطح مجاز 
اســتفاده از يک مــاده افرودنی در جيره می باشــد. همچنين طبق 
گزارش الرتی و همکاران )1390( مقدار 50 گرم آويشن دارای 2 گرم 
 Newbold و همکاران )2003( و Mc Intosh .اســانس می باشد
و همکاران )2006( پيشــنهاد نمودند که اساســاً غلظت باالتر از 35 
گرم در ليتر از ترکيب اســانس ها برای  تغيير قابليت هضم جيره در 
شکمبه نياز است، سطحی که ممکن است در مطالعات in vivo  به 

سختی بتوان به آن رسيد. 

میزان تولید و تركیبات شیر
 ميــزان توليــد و ترکيبات شــير روزانــه بزهاي تغذيه شــده با 
جيــره های حاوی صفر، 25 و 50 گرم در روز گياه آويشــن در طول 
مدت آزمايش در جدول 3 ارائه شــده است. نتايج اين آزمايش نشان 
داد که اثر استفاده از گياه آويشن بر روی ميزان توليد و ترکيبات شير 

روزانه معنی دار نمی باشد. 
ميزان توليد شــير بزها برای تيمارهای يک، دو و سه مشابه و به 

ترتيب 1/740، 1/812 و 1/812 کيلوگرم در روز  بود. ترکيبات شير 
نيــز تحت تاثير تيمار های آزمايش قرار نگرفت به نحوی که در تيمار 
های يک، دو و ســه به ترتيب ميزان چربی شــير 4/6، 5/33 و 4/5، 
پروتئين 3/4، 3/3 و3/3، الکتوز 5/2 ، 5/1 و 4/9 و مواد جامد شــير 
14/05، 15/22 و 15/66 درصــد بود )جــدول 3(. احتماالً با توجه 
به اين که جيره های غذايی اســتفاده شــده در اين آزمايش از اقالم 
خوراکی با کيفيت تهيه و به طور کامل نيازهای روزانه دام ها را تامين 

می کرد لذا استفاده از آويشن اثر خاصی را نشان نداده است.
نتايج مطالعات انجام شــده نشان می دهد که استفاده از گياهان 
دارويــی و متابوليت های ثانويه آنها در جيره نشــخوار کنندگان اثر 
معنــی داری بر روی عملکــرد توليد و ترکيبات شــير حيوان ندارد 

 .)2009 ،Tassoul(
چربی شير بيش از ساير ترکيبات تحت تأثير جيره قرار می گيرد. 
شــاو و همکاران )1995( دريافتند که افزودن اسانس های گياهی به 
جيره غذايی بز های شــيرده چربی شير را کاهش می دهد اما نتايج 
 Benchaar .تحقيق حاضر با يافته های اين محققان مغاير می باشد
و همکاران )2006 و 2007( با افزودن دوز های 750 ميلی گرم و 2 
گرم در روز مخلوط اسانس به جيره گاوهای شيری تغييری در ميزان 

جدول 3- اثر تیمار ها بر روی میزان تولید و تركیبات شیر

SEMتیمار 3تیمار 2تیمار 1موارد

1/7401/8121/8120/12توليد شير
2/052/352/110/17توليد شير برحسب 3/5 درصد چربي

4/65/334/50/74چربي

3/43/33/30/06پروتئين

5/25/14/90/13الکتوز

14/0515/2215/661/44ماده جامد

80b96/5a81/5b2/13چربي
59/159/859/81/07پروتئني
90/48b92/4a88/7c2/06الكتوز

244/4c275/7b283/7a4/02ماده جامد

تولید شیر )كیلوگرم در روز(

تركیبات شیر )درصد(

تركیبات شیر )گرم در روز(
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توليد شــير و ترکيبات شير مشاهده ننمودند. همچنين مکمل سازي 
جيره گاوهای شــيری با گياه آويشن  در سطح 20 گرم در کيلوگرم 
ماده خشــک تاثيری بر توليد شير و ترکيب شــير نداشت )Bert و 

همکاران، 2005(. 
   اصوالً ثبات درصد پروتئين شــير نســبت به چربی آن بيشــتر 
می  باشد گر چه تغييرات درصد پروتئين شير از طريق تغيير ترکيب 
جيره، ممکن بوده ولی در مقايســه با چربی شير ميزان اين تغييرات 
کمتر است )DePeters  و همکاران1987(. لذا در شرايطی که ارزش 
غذايی جيره های متعادل به يکديگر شــبيه باشد و فقط از نظر مقدار 
افزودنی تفاوت وجود داشــته باشــد درصد پروتئين شير تحت تأثير 

چنين جيره هايی  قرار نخواهد گرفت. 
موافق با نتايج اين تحقيق، Yang و همکاران )2007( با بررسی اثر 
اسانس آويشن، دانه ســروکوهی و موننسين بر عملکرد گاوهای شيری 
نشان دادند که محتوای الکتوز و پروتئين شير به تبعيت از ميزان توليد 
 )2009( Shaver و Tassoul شــير تحت تاثير قرار نگرفته اســت. اما
در بررســی اثر اســانس های گياهی بر عملکرد توليدی گاوهای شيرده 
در اوايل شــيردهی دريافتند که ميزان شير توليدی بين تيمارها تفاوتی 
ندارد اما درصد پروتئين شــير تحت تاثير اسانس های گياهی،  کاهش 

يافته است.
الکتوز شــير يکی از مهم ترين عوامل کنترل فشار اسمزی شير 
است که نسبت به چربی و پروتئين شير به ميزان کمتری تحت تاثير 
تغذيه و ساير عوامل قرار می گيرد. چرا که تغييرات در ساخته شدن 
الکتوز با تغييرات در جريان آب به داخل شير درون پستان همراه می 
باشد، بنابراين با کاهش يا افزايش مقدار الکتوز، توليد شير نيز کاهش 
يا افزايش می يابد. بســياری از محققان، وجود کمترين تغييرات در 
الکتوز شــير را گزارش کرده اند )DePeters و همکاران1987(. در 
اين تحقيق بين تيمارهای مختلف از لحاظ حجم توليد شــير تفاوت 
معنی داری وجود نداشت. بنابراين الکتوز موجود در شير توليد شده 
نيز تحت تأثير تيمارهای مختلف قرار نگرفته اســت. نتايج بدســت 
آمده موافق با نتايج Yang و همکاران )2007( است که نشان دادند 
تغذيه گاوهای شيرده با 5 گرم در روز از مخلوط اسانس ها تأثيری بر 

پروتئين و الکتوز شير نداشته است. 

اثر دوره بر روی صفات مورد مطالعه
 ) COE5( انجام آزمون مربوط به باقی مانده اثر از تيمار دوره قبل
نشان داد که  اثر دوره بر روی هيچ کدام از صفت های  مورد مطالعه 
در اين تحقيق معنی دار نيســت، پس فاصله دو دوره برای بررســی 
اين صفات کافی بــوده  واثری از دوره های قبلی بر روی صفت های 
مورد مطالعه در هر دوره آزمايشــی از دوره قبل وجود نداشته و نياز 

به تصحيح ندارد.

پاورقي ها
1-Thymus
2 -Alpha pinene
3 -Alpha terpineol

4- Natonal Research Council 
5- Carry Over Effect
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