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Introduction Ruminants require roughage in their diets to maximize production and to maintain health by 

sustaining a stable environment in the rumen. There is a need to identify local plants that can offer high quality 
forage to local ruminants. P. ferulacea (family: Umbelliferae) is a valuable forage grass found in high mountain 
areas of South-east Iran. Local farmers cut and wilt the plant, prior to feeding it to sheep. 

Sheep are selective and spend a lot of time selecting and sorting feed materials. Domestic livestock are 
herbivores that evolved to eat a wide array of vegetal species and typically select a diverse diet even when their 
nutritional requirements can be met by ingesting a single feed. A free-choice feeding method partially mimics 
nature and facilitates selection based on nutrient requirements that fluctuate along with feed quality and 
availability. Also, this method requires less use of manpower and equipment. 

The information available regarding the effects of ad libitum supply of concentrate and the possibility of free-
choice provision of forage in lambs is very limited. Also, limited data is available concerning nutritional behaviors 
of lambs fed high-concentrate diets, and this information is even more limited in terms of providing feed-choice. 
The aim of this study was to investigate the effect of free-choice provision of two forage sources including alfalfa 
and P. ferulacea in addition to concentrate on digestibility and behavior of Arabian lambs. 

Materials and Methods A total of 18 male lambs of Arabic breed with an average of 90 ± 8 (SD) days of age 
and body weight of 19 ± 3 (SD) kg were used in the study in a completely randomized design for 45 days. Lambs 
were housed individually in pens (1.3 m×1.5 m) in an open shed building. Cages were separated by a metal fence 
with a bar design that allowed contact between animals. The animals were randomly assigned to one of the three 
experimental diets including free choice between; 1- alfalfa hay and concentrate, 2- P. ferulacea and concentrate, 
and 3- alfalfa, P. ferulacea and concentrate. The lambs were fed the total mixed rations ad libitum once daily at 
0800 h and had free access to fresh water at all times.  

Essential oils of P. ferulacea were identified using gas chromatography–mass spectrometry. Samples taken for 
DM and chemical analysis were oven-dried at 55 °C for 48 h and then ground to pass through a 1- mm screen. 
Chemical analyses were performed in duplicate. Feed offered and refusal of each lamb were recorded daily. 
Digestibility was measured by total collection of feces during a 5-d period. The behavior of lambs was recorded 
with nine video cameras that were connected to a digital video recorder. Video recordings continuously observed 
visually for each lamb over a 48-h period. Recorded activities were registered together with their beginning and 
ending times. Data for each activity are reported as the total time, expressed in minutes, in which the lamb 
maintained this specific activity. Chewing behavior was divided into eating and ruminating. 

                                                           
1- Former M.Sc. Student, Department of Animal Science, Agricultural Sciences and Natural Resources University of 

Khuzestan, Mollasani, Ahvaz, Iran.  

2- Associate Professor, Department of Animal Science, Agricultural Sciences and Natural Resources University of 

Khuzestan, Mollasani, Ahvaz, Iran.  

3- Professor, Department of Animal Science, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, 

Mollasani, Ahvaz, Iran.  

4- Associate Professor, Department of Animal Science, Torbat Jam Higher Education Complex, Khorasan Razavi, Iran. 

*Corresponding Author Email: m.sari@asnrukh.ac.ir  

https://ijasr.um.ac.ir/
https://doi.org/10.22067/ijasr.2022.72624.1040
https://ijasr.um.ac.ir/journal/about
https://ijasr.um.ac.ir/journal/about
https://orcid.org/0000-0002-9336-4094
https://orcid.org/0000-0001-7517-6711


 4144زمستان  ،1، شماره 41جلد  ،پژوهشهای علوم دامی ایراننشریه     505

Intake and digestibility data were analyzed using a GLM procedure of SAS 9.2. Multiple mean comparison 
were carried out using Tukey's test. Animal behavior from video recordings was analyzed using a GLIMMIX 
procedure of SAS. Comparison. For the different statistical tests, significance was declared at P<0.05. 

Results and Discussion The compounds of α-bisabolol, β-Pinene, α-Pinene and δ-3-carene had the highest 
amounts among P. ferulacea essential oils. Free-choice provision of two forages increased dry matter intake and 
the proportion of consumed forage compared to other treatments. Forbes and Provenza (22) reported that in free-
choice provision between forage and concentrate, ruminants allocate about 20% of the dry matter intake to forage. 
This finding is in an agreement with observed ratio of forage consumption in treatments with one forage source 
but is less than the observed value in the treatment with free access to two forages (36.2%). Among the mechanisms 
that may be involved in this increase is the greater diversity of forages that act as a stimulus for its consumption. 
Lambs consumed P. ferulacea as the only forage source showed higher digestibility of dry matter, organic matter, 
NDF and ADF compared to other treatments. Low lignin content of P. ferulacea compared to alfalfa is one of the 
main reasons for its higher digestibility. Lambs receiving P. ferulacea as the only source of forage had the lowest 
time spent eating per day compared to the other treatments. When animals were given a choice between alfalfa 
and P. ferulacea, the time spent eating increased significantly compared to P. ferulacea alone. Lambs that had 
access to two sources of forage had the lowest feeding time per gram of NDF and ADF compared to other 
treatments. This decrease could be due to the higher consumption of dry matter as well as NDF and ADF in this 
treatment compared to other treatments. Lambs that had access to two forage sources spent more time ruminating 
compared to the alfalfa recipient treatment. The highest duration of rumination per gram of NDF and ADF was 
observed in P. ferulacea treatment as the only source of forage. It has been shown that the chewing per gram of 
forage NDF is higher in animals with lower NDF intake (4). In this regard, Grant (24) suggested that there is an 
adaptive mechanism when consuming low-forage diets by increasing chewing per gram of forage NDF. Non-
nutritional behaviors including self grooming, licking and biting fixed objects and laying time were not affected 
by treatments. 

Conclusion Providing two forage sources instead of one source, led to an increase in dry matter intake. The 
higher digestibility of dry matter, organic matter, NDF and ADF in the treatment of P. ferulacea compared to 
alfalfa indicates the high nutritional value of this forage. Due to the limited information available on free 
concentrate supply and the lack of examination of rumen and liver health indicators in the present study, any 
practical conclusion regarding ad libitum concentrate intake requires further research. 
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 چکیده

ش  ونجهی یامنابع علوفه نیانتخاب آزاد ب تأثیر در قالب طرح کامالً  یبره نر عرب رأس 81 یاهیتغذ یبه همراه کنسانتره بر هضم و رفتارها   ریو جا
 ونجه،ی -3و کنسانتره،   ریجاش  -2و کنسانتره،   ونجهی -8 نیشامل انتخاب آزاد ب  هاماریقرار گرفت. ت بررسی روز مورد  54مدت به ماریبا سه ت  یتصادف 
ش  سانتره بود.   ریجا س   یهاروغن تیاهم لیدلبهو کن سان ش  اهیگ یا و  ننیآلفا پ نن،یبتاپ سابولول، یآلفا ب باتیو ترک شدند  یریگاندازه باتیترک نیا ر،یجا
 گریبا د سهیارا در مق ی، مصرف ماده خشک و نسبت علوفه مصرف سوم  ماریت در دو علوفه نیرا داشتند. امکان انتخاب ب  ریمقاد نیشتر یکارن ب -3-دلتا
ش حاوی  دوم، ماریدر ت ADFو  NDF ،یهضم ماده خشک، ماده آل   تیداد. قابل شیافزا هاماریت بود و  مارهایت گریباالتر از د ،عنوان تنها علوفهبه ریجا

شد. مدت زمان خوردن     ماریت نیزمان خوردن در روز در ا نیکمتر شاهده  صرف  ADFو  NDFگرم  یازابهم دو  نیب ادانتخاب آزسوم با   ماریدر ت یم
شت. بره  نیعلوفه کمتر ش  ونجهیانتخاب آزاد  ماریت یهامقدار را دا سبت به ت  ریو جا صر  یشتر یمدت زمان ب ونجهی کنندهدریافت مارین شخوار  را  ف ن
شخوار   نیشتر ینمودند. ب صرف  ADFو  NDFگرم  یازابهمدت زمان ن ش  کنندهدریافت ماریدر ت یم شاهده  به ریجا . در کل، شد عنوان تنها علوفه م

ش      شیمنبع، افزا کی یدو منبع علوفه بجا نیانتخاب آزاد ب ستفاده از علوفه جا شت. ا  اگر چه رهیا علوفه جعنوان تنهبه ریمصرف خوراک را به دنبال دا
ستفاده   ونجهی دمانن گریعلوفه د کیعلوفه به همراه  نیا ،شود یم شنهاد یشد. پ  یموجب کاهش مصرف مواد مغذ  امّا ،دیهضم را بهبود بخش   تیقابل ا
 شود.

 
 خوراک، علوفه دارویی، قابلیت هضم: انتخاب آزاد، رفتار مصرف های کلیدیواژه

 

 8مقدمه
 از باالیی درصددد حاوی پروار دوره نهایی مرحله هایاغلب جیره

سته   و هستند  متراکم مواد شا  میاییشی  ترکیب قابل توجهی از بخش ن
 از شددرای  برخی در .(Sari et al., 2015) دهدمی تشددکیل را هاآن
 و اسددت باال بسددیار ایعلوفه بخش هزینه تأمین خشددکسددالی جمله

ستفاده   تولید آن، برعالوه و داده افزایش را تولید هایهزینه هاآن از ا
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 .ودش  زیرزمینی آبی منابع کاهش موجب تواندمی شرای   این در علوفه
 و گیاهان از مناسدددب برداریبهره علوفه کمبود مشدددکل حل برای
 Prangosجاشدددیر )  اسدددت. ناپذیر  اجتناب  امری بومی های علوفه 

ferulacea L.) دارویی و حفاظتی ای،علوفه خواص با گیاهان جمله از  
ست  چتریان تیره از سترده  صورت به که ا جنوب غرب  و جنوب در گ

  تأمین در مهم گیاهان از یکی مناطق از برخی در و کندمی رشد  ایران
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خواص  (.Azarfard, 2008) آیدشددمار میبه هادام زمسددتانی علوفه
اکسددیدانی این گیاه در ملالعات مختل  دارویی، ضددد میکروبی و آنتی
 ,.Razavi et al., 2010 ;Coruh et al)نشددان داده شددده اسددت  

سی 2007 شان می   (. برر صورت گرفته ن -اپینن و بت-دهد که آلفاهای 
سی غالب در بخش   سان ش های هوایی این گیاه میپینن، دو روغن ا ند با

(Razavi et al., 2010 Amiri, 2007)های ثانویه گیاهی . متابولیت
ب یونی، یاختالل در ساختار دیواره سلولی، انتقال الکترون، ش    وسیله به

سایر واکنش     سفوریالسیون و  سته به  های وابانتقال پروتئین، مراحل ف
 Dorman andکنند )آنزیم، فعالیت ضددد میکروبی خود را اعمال می

Deans, 2000 )  ی عنوان جایگزینی برای آنتبهاستفاده از این ترکیبات
ای مورد توجه قرار گرفته فزایندهصددورت بههای محرک رشددد بیوتیک
های ثانویه (. همچنین، متابولیت2007et al Calsamiglia ,.اسددت )
جب توانند مودلیل امکان اثرگذاری بر سدددیسدددتم ایمنی، میبهگیاهی 

doy et al., Reشددوند ) نشددخوارکنندگانبهبود سددالمتی و عملکرد 

;2020 ., 2021et alEssawy -El.) 
 هایاینکه از ویژگی برعالوهرفتار مصددرف خوراک توسدد  حیوان 

، کندیم تیتبعخوراک نظیر شددکل فیزیکی و ترکیبات شددیمیایی آن  
یددا  محی  حرارت درجدده توانددد متددأثر از عوامددل محیلی نظیرمی

. مصرف (Forbes, 2007) باشد زینهای فردی و ژنتیکی حیوان ویژگی
ذخایر بدنی و احتیاجات      تأثیر تحت   مدت و درازمدت  خوراک در میان 

مدت مصددرف خوراک مرتب  با  کوتاه کنترل امّا گیرد،می قرار حیوان
شرای  بدن می    ستاز و حفظ ثبات  شد که همو وه غذا و نحبر انتخاب  با

صرف خوراک مؤثر  ست  م  روش یک آزاد انتخاب (.Forbes, 2007) ا
 خودش که شودمی داده اجازه دام هر به آن در که است حیوانات تغذیه
 یانفراد تأمین به توانمی آن مزایای جمله از و کند انتخاب را غذایش
 یکنواخت هایخوراک مصرف  از دام وازدگی کاهش و حیوان هاینیاز

یاز   .(Catanese et al., 2013) نمود اشددداره  همچنین این روش ن
 کمتری به استفاده از نیروی انسانی و نیز تجهیزات دارد.

 هاآن یرتأثهای ثانویه گیاهی تنوع بسددیار زیادی دارند و متابولیت
بر رفتار مصددرف خوراک متفاوت بوده اسددت. گزارش شددده اسددت که  
ترکیبات لیپیدی غنی از روغن اسددانسددی منتول موجب افزایش زمان  
مصددرف خوراک و دفعات مراجعه به آخور در گوسددفند شددده اسددت    

(., 2019et al Patraدر پژوهشددی دیگر .)،   اسددتفاده از محصددوالت
های  های پرواری تغذیه شدددده با جیره     ی تانن در جیره بره فرعی حاو 

پرکنسدددانتره افزایش مدت زمان مصدددرف خوراک در روز و نیز مقدار    
شت )    صرف در هر بار مراجعه به آخور را به دنبال دا et al Iraira ,.م

شده با جیره 2015 سانتره نیز ا (. در گاوهای تغذیه  اده از ستف های پر کن
ترکیبات فیتوژنیک در جیره موجب افزایش مدت زمان مصددرف غذا و 

 (.2021et al eLopez-Castillo ,.نشخوار کردن شد )
ر جیره ای دنشخوارکنندگان به سلح حداقلی از فیبر علوفه   اگر چه

اطالعات موجود در رابله با عرضددده آزاد مواد     ، ولینیازمند هسدددتند   

فه         یاری علو خاب و مصدددرف اخت کان انت متراکم و فراهم نمودن ام
ست.     به سیار محدود ا در  یملالعات چندان صورت جداگانه در گوسفند ب

با رفتارها     با ج   هایی بره ایتغذیه  یرای و غتغذیه   یرابله   یها یرهکه 
 ی ااطالعات در شر  ینو ا یست ن در دست  ،شوند یم یهپرکنسانتره تغذ 

 همچنین. باشدددیم یزفراهم نمودن امکان انتخاب خوراک، محدودتر ن
ای که اثرات مصددرف ملالعه ،های صددورت گرفتهبر اسدداس بررسددی

سانتره آزاد با یک گیاه علوفه  اه ای با خواص دارویی به همرانتخابی کن
 وردم رکنندگاننشخوا  خوراک مصرف  رفتار و یونجه را بر قابلیت هضم 

سه  شد،  داده قرار مقای سترس  در با ست  د ستفاده قاب  به توجه با. نی ل ا
شیر  توجه از علوفه سفند در  تغذیه در جا  دفه کشور،  مناطق برخی گو

سی  ملالعه، این از شیر  یونجه، آزاد انتخاب اثر برر سانتره  و جا  رب کن
  عربی هایبره خوراک مصدددرف رفتار و مغذی مواد هضدددم قابلیت
 .باشدمی

 

 هامواد و روش

 09±1بره نر عربی با سن  رأس 81جهت اجرای این آزمایش تعداد 
در قالب یک طرح  روز 54مدت بهکیلوگرم،  80 ± 3روز و میانگین وزن 

ه طور تصادفی به سبهها کامالً تصادفی مورد استفاده قرار گرفت. دام
. آب، قرار گرفتندگروه با شش تکرار تقسیم شده و در جایگاه انفرادی 

ار صورت تغذیه آزاد، در اختیبهظرف جداگانه،  سهها در کنسانتره و علوفه
حیوان قرار داشتند. ترتیب قرار گرفتن ظروف غذا در همه تیمارها 

 و یونجه -8تصادفی بود. تیمارهای آزمایشی شامل انتخاب آزاد بین 
یاه . گکنسانتره بود و جاشیر یونجه، -3 کنسانتره، و جاشیر -2 کنسانتره،
در هر جایگاه دو  .تهیه شد صورت خشک شدهبهشهر یاسوج  جاشیر از

 حیوان کنار هم قرار داشتند و هر دام با همسایه مجاور خود توس  میله
 توانستنند همدیگر را ببینند و بامی هاآنکه طوریبه ،شدفلزی جدا می

ترسی یکدیگر دس ذایغبه  ، ولیهمدیگر تماس فیزیکی داشته باشند
 نتوزی( صبح هشت ساعت) غذایی وعده یک در روزانه نداشتند. خوراک

 ثبت روزانه صورتبه خوراک مصرف .گرفتمی قرار هادام اختیار و در
 بیشتر خوراک درصد 89 خوراک، آزاد مصرف از اطمینان جهت و شدمی
ترکیب . ودب ثابت مارهایت همه در کنسانتره بیترک. شدمی گرفته نظر در

درصد ماده خشک(، دانه ذرت  59کنسانتره شامل دانه جو آسیاب شده )
درصد ماده  5/22درصد ماده خشک(، کنجاله سویا ) 39آسیاب شده )
 2/8ویتامینه ) -درصد ماده خشک(، مکمل معدنی 1/9خشک(، آهک )

 یط واناتیحدرصد ماده خشک( بود.  6/9درصد ماده خشک( و نمک )
 شیآزما یو ط شدند داده عادت آزاد کنسانتره به روزه 89 یادوره

ها و خوراک مصرفی جهت اطمینان از عدم بررسی روزانه مدفوع دام
ها آزمایش، کل مدفوع دام 59پذیرفت. از روز رخداد اسیدوز صورت می

جهت شد.  آوریجمعگیری قابلیت هضم روز جهت اندازه پنجمدت به
 ماندهباقیهای خوراک، هضم از نمونهانجام محاسبات مربوط به قابلیت 
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گیری تهیه شده بود، استفاده شد و خوراک و مدفوع که در دوره نمونه
قابلیت هضم با در نظر گرفتن اختالف بین ماده مغذی مصرفی و دفعی، 

 محاسبه شد.
مدت بهگراد سانتیدرجه 69در آون در دمای  ماندهباقیخوراک و 

های ها طبق روشیی خشک شدند. نمونهساعت برای آنالیز شیمیا 22
خاکستر با روش  و ADF، استاندارد برای ماده خشک، پروتئین خام

AOAC (AOAC, 2005 ،)NDF با روش ون سوست و همکاران 
(Van Soest et al., 1991 .آنالیز شدند ) ماده مغذی مصرفی روزانه از

 یزانمهمچنین  محاسبه شد. ماندهباقیاختالف بین خوراک ارائه شده و 
 ,Makkar(، کل ترکیبات فنولی )Van Soest et al., 1991لیگنین )

 گیری شدند.اندازه (Makkar et al., 1993مقدار تانن کل )و ( 2000
میکرولیتر اسانس  4/9شناسایی ترکیبات اسانس استخراج شده با تزریق 

 Agilent 6890Aمدل  Agilent شرکت به دستگاه گازکروماتوگرافی
متر، قلر  39)طول  HP-5MSحاوی ستون  (کایامر متحده االتی)ا

میکرومتر( متصل به  24/9میکرومتر و ضخامت فاز ثابت  249داخلی 
ابتدایی  یانجام پذیرفت. دما Agilent 5975سنج جرمی مدل طی 
ما، د نیتوق  در ا قهدقی پنج از پس و بود گراددرجه سانتی 49 ستون

-یدرجه سانت 259درجه در دقیقه تا رسیدن به دمای  سهدما با سرعت 
در دقیقه  گرادسانتی درجه 84 سرعت با دما سپس و یافت افزایش گراد

 پنجمدت بهافزایش یافت و  گرادیدرجه سانت 399تا رسیدن به دمای 
 لیتریمیل یک. گاز هلیوم با سرعت جریان شددما متوق   نیدقیقه در ا

 و تزریق محفظه دمای. شد گرفته کاربه حامل گاز عنوانبه دقیقه در
. گردید تنظیم گراددرجه سانتی 209و  259 بترتیبه آشکارساز
کار گرفته شد. بهولت  رونالکت 29 یونیزاسیون ولتاژ با جرمی سنجطی 

( C8-C24) هاشناسایی نوع ترکیبات اسانس با کمک طی  نرمال آلکان
 با مقایسه و( کواتز شاخص) هاآن بازداری شاخص آوردن دستبهو 

و  NIST07 افزارنرمگزارش شده ترکیبات در  (KI) کواتز شاخص
 میرمقایسه طی  جرمی هر یک از اجزای ترکیبات اسانس با طی  ج

و جدول  GC/MS موجود در دستگاه wiley7n.1موجود در کتابخانه 
. میزان درصد ترکیبات موجود (Adams, 2007) آدامز صورت پذیرفت
 بررسی با استفاده از دستگاه گازکروماتوگرافی مدلدر اسانس مورد 

Agilent 6890A  سازآشکارمجهز به FID  با شرای  فوق و با استفاده
 (.2020et al Hojjati ,.) شد سبهمحا هااز سلح زیر منحنی پیک
-12)دستگاه دوربین رنگی دیجیتال  نهها از برای بررسی رفتار دام

v، مدل IFA7050) مجهز به نور مادون قرمز برای ضب  ویدئو در ،
به  (ds7216hi vision setیک دستگاه ضب  دیجیتال )مدل  ،شب

 ،ها تعبیه شده بودهمراه مانیتور که در اتاق مجاور محوطه نگهداری دام
مورد استفاده قرار گرفت. رفتار حیوانات درهفته آخر ثبت شد. استخراج 

ساعت  25مدت بههای ضب  شده از رفتار هر بره با بررسی فیلمها داده
های ثبت شده با هم و با در نظر گرفتن زمان دقیق انجام شد. فعالیت

وع عنوان مجمبهبرای هر فعالیت  هاشدند. دادهشروع و پایان بررسی می

. (2019et al mnejadKara ,.)مدت زمان بر حسب دقیقه ارائه شدند 
رفتار جویدن به غذا خوردن و نشخوار تقسیم شد. رفتار غذا خوردن 
رد بزمانی در نظر گرفته شد که حیوان پوزه خود را در ظرف غذا فرو می

 نجوید برگشت، صورتبه و در حال مصرف و بلع خوراک بود. نشخوار
وقتی که بره پوزه خود را در ظرف  .در نظر گرفته شد غذا لقمه بلع و

 عنوان رفتار مصرف آب ثبت شد. زمانیبه ،نوشیدکرد یا آب میآب می
نشان  ریآشکا فعالیت نداشت و جویدن در حالت نشسته رفتار حیوان که
رفتارهای غیر شد.  در نظر گرفته نشستن رفتار عنوانبه ،دادنمی
ی اشیاء ثابت مورد بررس ای خود تیماری، لیسیدن و گاز گرفتنتغذیه

 یا دنب یکنواخت غیر لیسیدن عنوانبه تیماریخود قرار گرفت. رفتار
فتار لیسیدن ر .شد ثبت ثابت کمک اشیایبه یا عقبی پای بدن با خاراندن

فس و های قها با دندان خود میلهو گاز گرفتن اشیاء ثابت وقتی که بره
گرفتند در با دهان می های غذا و آب راسیم و فنس جداکننده ظرف

مدت زمان و تعداد (. 2019et al Karamnejad ,.نظر گرفته شد )
دفعات برای هر فعالیت رفتاری هر گوسفند در هر بار شناسایی و در 

 افزار اکسل ثبت شد. صفحه نرم
 SAS (SAS آماری افزارنرم با هاداده یآمار یلو تحل یهتجز

Institute, 2003در قالب طرح کامالً تصادفی انجام شد. 2/0 ( نسخه 
گرفت و تمایل  انجام 94/9 سلح در توکی آزمون با هامیانگین مقایسه
 +μصورت بهدر نظر گرفته شد. مدل آماری طرح  8/9داری تا به معنی

ij+ e iT = ijY بود که ijY: شده،  مشاهده مقدارμ: جامعه،  میانگینiT: 
گیری اثر هر فعالیت خلای آزمایش بود. برای اندازه :ijeتیمار و  امین iاثر

استفاده  SAS آماری افزارنرم GLIMMIXرفتاری در هر تیمار از رویه 
 .(2012et al Iraira; ., 2019et al Karamnejad ,.شد )
 

 نتایج و بحث

 خصوصیات شیمیایی مواد خوراکی

 8ترکیب شیمیایی یونجه، جاشیر و کنسانتره مصرفی در جدول 
 الیاف خنثی، شوینده در نامحلول آورده شده است. محتوای الیاف

خام در جاشیر، نزدیک به  و پروتئین اسیدی شوینده در نامحلول
در ( Coskun et al., 2004) مقادیری بود که کاسکن و همکاران

، 2/35ترتیب بهگزارش کردند که های برداشت شده در ترکیه نمونه
درصد ماده خشک بود. مقدار خاکستر مشاهده شده، بیشتر  9/89و  4/21

در برابر  8/82از مقداری بود که در پژوهش مذکور گزارش شده بود )
چنین آنالیز (. همCoskun et al., 2004)درصد ماده خشک(  8/2

( برای Aldemir et al., 2015گزارش شده توس  آلدمیر و همکاران )
( و الیاف نامحلول در درصد 1/34الیاف نامحلول در شوینده خنثی )

های آزمایش قابل قبولی با داده خوانیهم( درصد 2/28شوینده اسیدی )
درصد(  9/82در برابر  19/0در مورد پروتئین خام ) ، ولیحاضر داشت

اختالف قابل توجه بود. این محققین، تفاوت در محتوای پروتئین خام 
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کاسکن و همکاران در آزمایش خود با مقادیر گزارش شده توس  
(Coskun et al., 2004 )ای از اختالف در واریته و نیز محل را نتیجه

 و ی خشک کردن در آزمایشگاه دانستند. کروگردآوری گیاه و شیوه

را  جاشیر فنولیک ترکیبات کل مقدار( Coruh et al., 2007) همکاران
گیری شده در درصد ماده خشک گزارش کردند که با مقدار اندازه 4/6

 قابل قبولی دارد. تلابق درصد ماده خشک(  3/2آزمایش حاضر )
 

ترکیب شیمیایی یونجه، جاشیر و کنسانتره مورد استفاده )درصد از ماده خشک( -1جدول   
Table 1- Chemical composition of alfalfa, Prangos ferulacea and concentrate (% of DM) 

  یونجه جاشیر کنسانتره

Concentrate mixture Prangos ferulacea Alfalfa  

15.3 33.8 50.0 
 الیاف نامحلول در شوینده خنثی
NDF 

6.6 23.1 31.2 
 الیاف نامحلول در شوینده اسیدی
ADF 

- 2.50 8.20 
 لیگنین نامحلول در شوینده اسیدی
ADL 

19.4 9.80 14.6 
 پروتئین خام
Crude protein 

2.60 3.40 1.50 
 عصاره اتری
Ether extract 

4.8 12.1 12.5 
 خاکستر
Ash 

- 3.32 - 
 تانن کل
Total tannin 

- 7.34 - 
 کل ترکیبات فنولیک
Total phenolic compounds 

 
آورده شده  2های اسانسی موجود در اسانس جاشیر در جدول روغن
های ثانویه موجود در اسانس این گیاه نشان بررسی متابولیتاست. 
کارن  -3-دهد که ترکیبات آلفا بیسابولول، بتاپینن، آلفا پینن و دلتامی
 دردرصد بیشترین مقادیر را  2/82و  4/82، 6/86، 4/82ترتیب با به
اند. به خود اختصاص داده اهیگ در موجود یاسانس یهاروغن انیم

های ثانویه این گیاه دارویی را گزارش ملالعات محدودی متابولیت
های اخگر اند که نتایج آزمایش حاضر در توافق با یافتهنموده
(, 2011Akhgarمی ) عنوان بهکارن را  -3باشد که در آن بتا پینن و
همچنین نشان  .اندیبات غالب موجود در اسانس جاشیر معرفی نمودهترک

غنی  دهیگل های هوایی این گیاه در مرحلهخشداده شده است که ب
(. امیری Razavi, 2012درصد( ) 42پینن است )-از روغن ضروی آلفا

(Amiri, 2007نیز روغن ) های اسانسی غالب در اسانس جاشیر را
ختالفات ا ویژه آلفا پینن و بتاپینن معرفی کرد.بهترکیبات مونوترپنی 

د توانهای ثانویه موجود گیاهان دارویی میمشاهده شده در متابولیت
اشد های محیلی و زیست بومی بشرای  اقلیمی، تنش تأثیرای از نتیجه

 (.2011Akhgar ,افته است )که گیاه در آن رشد ی
 

 مصرف خوراک و قابلیت هضم مواد مغذی

تأثیر تیمارهای آزمایشی بر میانگین مصرف مواد مغذی و همچنین 
در  در کل دوره آزمایش نسبت علوفه به کنسانتره مصرفی در هر تیمار

سوم، با نشان داده شده است. مصرف ماده خشک در تیمار  3جدول 
ای، در مقایسه با تیمارهای اول و دوم، امکان انتخاب بین دو منبع علوفه

ای که تأثیر انتخاب آزاد بین یک یا . ملالعه(P<94/9)افزایش یافت 
ای را بر مصرف خوراک مورد بررسی قرار داده باشد، در دو منبع علوفه

 ,.Baumont et alدست نیست، با این حال باومونت و همکاران )

مصرف غذا در شرای  متنوع بودن آن ( گزارش نمودند که انگیزه 2000
گیزه یابد. البته این اندر مقایسه با مصرف غذاهای یکنواخت، افزایش می

 ,.Catanese et alشود )باالتر الزاماً منتهی به مصرف بیشتر غذا نمی

 ( و ممکن است در افزایش سرعت مصرف خوراک انعکاس یابد.2013
 که هایی( تلیسهIraira et al., 2012در آزمایش ایرایرا و همکاران )

 خشک دهما کل و بیشتر کنسانتره داشتند، ها راانتخاب بین خوراک حق
صرف م مخلوط جیره کامالًتغذیه شده با  حیوانات به نسبت بیشتری
گیری نمودند که فراهم نمودن حق انتخاب محققین نتیجه این. نمودند

تواند موجب افزایش و افزایش تنوع مواد خوراکی در دسترس، می
دست آمده در آزمایش حاضر نتیجه به با مصرف ماده خشک شود که

( گزارش Moya et al., 2011در مقابل، مویا و همکاران ). ملابقت دارد
 ژسیال 09به  89های دو رگه زمانی که با جیره مخلوط )کرد که تلیسه

ذرت به کنسانتره( تغذیه شدند نسبت به وقتی که هر دو خوراک را 
 کردند مصرف ماده خشک مشابهی داشتند.جداگانه دریافت می
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 موجود در جاشیر اسانسیهای روغن ترکیب -2جدول 

Table 2- Essential oils composition of Prangos ferulacea  
 درصد ترکیب بازداری شاخص ترکیب

Component Kovats index Composition (%) 

 آلفا پینن
α- pinene 

939 12.45 

 پینن بتا
β- pinene 

979 16.55 

 میرسن
Myrcene 

991 5.20 

 کارن 3دلتا 
δ-3-carene 

1011 12.15 

 سیمنپی 
p- cymene 

1020 5.26 

 بتا فالندرن

β- phellandrene 
1030 5.52 

 پی سرسول

p- cresol 
1077 4.81 

 آلفا ترپینولن

α- terpinolene 
1189 5.04 

 سیس آلفا بیسابولن

Cis-alpha 

bisabolene 

1507 5.18 

 آلفا بیسابولول

α- bisabolol 
1686 17.47 

 اوستول

Osthole 2148 6.86 

 
کننده جاشیر اختالف های دریافتمصرف ماده خشک در بره

های تغذیه شده با یونجه نداشت. موافق با این یافته، داری با برهمعنی
( با جایگزین نمودن یونجه با جاشیر در جیره Azarfard, 2008آذرفرد )

گوسفندان پرواری لری تفاوتی در مصرف ماده خشک گزارش نکرد. 
ا ارتباط نزدیکی بالیاف نامحلول در شوینده خنثی در علوفه محتوای 

الیاف نامحلول (. سلح باالتر Allen, 2000مصرف ماده خشک دارد )
در شوینده خنثی و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی در جاشیر مورد 

 کننده اختالف مشاهده شده باشد.تواند توجیهاستفاده در آزمایش می
( با استفاده از سلوح Eilami, 2008نتایج مشابهی نیز توس  ایالمی )

 های نر پرواری گزارشگزینی یونجه با جاشیر در جیره برهمختل  جای
های ای است که حاوی متابولیتشده است. از سوی دیگر، جاشیر علوفه

 2موجود در آن در جدول  یاسانس یهاروغنباشد که الگوی ثانویه می
در  تانن ویژهبه کفنولی ترکیبات گزارش شده است. همچنین وجود

ساز کاهش مصرف ماده خشک باشد. تاسول و تواند زمینهجاشیر می
( کاهش در مصرف ماده خشک Tassoul and Shaver, 2009شاور )

ای که به آن مخلوطی از در گاوهای شیرده تازه زا تغذیه شده با جیره

های گیاهی افزوده شده بود را نشان دادند. این محققین کاهش اسانس
عنوان دلیل کاهش مشاهده شده در مصرف راکی جیره را بهخودر خوش

 ممانعت کنندگیای دیگر، اثر ماده خشک ملرح نمودند. در ملالعه
خوراک خوشریغ اهانیگ یبرخدست آمده از به یاسانس یهاروغن
 ,.Oh et alشکمبه )ریزجانداران  یبرخ بر هیثانو یهاتیمتابول یحاو

 Cardozo) همکاران و کاردوزوحال،  نیا با. است شده گزارش( 1968

et al., 2006 )خانواده عصاره بادیان رومی )هم با افزودنپژوهشی  در
 اختالفی در مصرف ماده ،پرواری یگاوها کنسانتره پرجاشیر( به جیره 

  خشک مشاهده نکردند.
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 های آزمایشی بر مصرف مواد مغذی )گرم در روز( تیمار تأثیر -3جدول 
Table 3- The effect of treatments on nutrient intake (g/day) 

 مورد
Item 

 تیمارها 
Treatments 

 

SEM P-value 
 یونجه

Alfalfa 

 جاشیر
Prangos 

ferulacea 

 جاشیریونجه و 
Alfalfa and Prangos 

ferulacea 

 ماده خشک
Dry matter 

1005.7b 876.8b 1308.5a 75.7 0.003 

 ماده آلی
Organic matter 

938.8b 820.7b 1209.4a 65.5 0.003 

 الیاف نامحلول در شوینده خنثی
NDF 

236.9b 169.3c 341.4a 24.7 0.001 

 الیاف نا محلول در شوینده اسیدی
ADF 

125.3b 89.3c 191.3a 11.7 0.002 

 پروتئین خام
Crude protein  

183.6b 151.8c 224.1a 15.3 0.001 

 علوفه
Forage 

23.8b 21.7b 36.2a 5.08 0.001 

 کنسانتره
Concentrate 

76.2a 78.3a 63.8b 5.08 0.001 

 (.P<94/9) باشنددار میها در هر ردی  با حروف غیر مشابه دارای اختالف معنیمیانگین
Means within same row with different superscripts differ (P<0.05). 

 
های مورد استفاده از یک سو و اختالف موجود در ترکیب علوفه

افزایش مصرف ماده خشک در شرای  امکان انتخاب بین منابع علوفه، 
الزم به ذکر است که اختالف در مصرف مواد مغذی را به دنبال داشت. 

یکی از اهداف از پژوهش حاضر، مقایسه مصرف اختیاری دام از منابع 
شترین بی دام بود.منبع علوفه بر مصرف خوراک  تأثیرمختل  علوفه و 

مصرف ماده آلی، الیاف نامحلول در شوینده خنثی، الیاف نامحلول در 
شوینده اسیدی و پروتئین خام در تیمار با دسترسی همزمان به دو منبع 

ای از باالتر بودن مصرف ماده خشک در علوفه مشاهده شد که نتیجه
در  نامحلولاین تیمار، در مقایسه با دیگر تیمارها بود. مصرف الیاف 

شوینده خنثی، الیاف نامحلول در شوینده اسیدی و پروتئین خام در تیمار 
ته جالب جاشیر بود. نک کنندهدریافتیونجه باالتر از تیمار  کنندهدریافت

توجه، عدم تفاوت بین نسبت علوفه مصرفی در تیمارهای با یک منبع 
خشک مصرفی درصد علوفه از کل ماده  2/28و  1/23ترتیب بهعلوفه )

در تیمارهای یونجه و جاشیر( و افزایش نسبت مصرف اختیاری علوفه، 
 اگر چهدرصد( بود.  2/36ای )در تیمار با دسترسی آزاد به دو منبع علوفه

در چند پژوهش، بین عرضه آزاد و خوراک کامالً مخلوط، در گوساله 
et al Iraira ,.های پرواری )(، تلیسه 2016et alEbnAli ,.شیرخوار )

( مقایساتی انجام 2014et al Moya ,.های پرواری )( و گوساله2015
ت آزاد صوربهای پژوهشی که عرضه بیش از یک منبع علوفه ، ولیشده

ست. در دست نی ،باشدای مورد بررسی را در مقایسه با یک منبع علوفه
( بیان نمودند که در پرواربندی Iraira et al., 2012ایرایرا و همکاران )
صورت هبهای پر کنسانتره، وقتی که علوفه و کنسانتره گوساله با جیره

شود، مصرف علوفه کمتر است و حیوان تمایل جداگانه به دام عرضه می
لالعه دست آمده در مبهبیشتری به مصرف کنسانتره دارد که با نتیجه 
 ,Forbes and Provenzaحاضر در تلابق است. فوربز و پروونزا )

( نیز گزارش کردند که در انتخاب آزاد بین علوفه و کنسانتره، 2000
درصد از ماده خشک مصرفی را به علوفه  29نندگان حدود نشخوارک

دهند. این یافته تلابق قابل قبولی با نسبت علوفه مصرفی اختصاص می
از مقدار مشاهده شده در تیمار  ، ولیدر تیمارهای با یک منبع علوفه دارد
درصد( کمتر است. از جمله  2/36با دسترسی آزاد به دو علوفه )

 ،ن است در این افزایش مصرف علوفه دخیل باشدسازوکارهایی که ممک
عنوان یک عامل محرک مصرف بهتوان به تنوع بیشتر خوراک می

( اشاره کرد. پیشنهاد شده است که 2012et al Charles ,.خوراک )
تواند در گوسفند موجب وازدگی حیوان یکنواختی خوراک مصرفی، می

تواند از سیری ک شود و دادن حق انتخاب به حیوان میاز مصرف خورا
 ,Provenza)های حسی خوراک بکاهد ناشی از عدم تنوع در ویژگی

1996; Catanese et al., 2013هایی که حیوان (. وازدگی از خوراک
مقدار بیش از اندازه در اختیار بهرا مصرف کرده و یا  هاآنبه دفعات 

داشته و در مقابل، ترجیح حیوان به مواد خوراکی جایگزین یا موادی با 
(. این پدیده Provenza, 1996طعم متفاوت، گزارش شده است )

 ,Rollsشود )های حسی شناخته میعنوان سیری وابسته به ویژگیبه

ده دهنده افزایش مشاهرسد این پدیده بتواند توضیح(. به نظر می1986
ل دلیبهشده در شرای  فراهمی تنوع باالتری از مواد خوراکی باشد. 

بندی در این رابله نیازمند انجام محدودیت اطالعات موجود، جمع
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 باشد.های بیشتر میپژوهش

شیر جا کنندهدریافته خشک و ماده آلی در تیمار قابلیت هضم ماد
ای در مقایسه با یونجه باالتر بود و تیمار عنوان تنها منبع علوفهبه

داری با دو تیمار دیگر ای اختالف معنیهر دو منبع علوفه کنندهعرضه
نداشت. قابلیت هضم الیاف نامحلول در شوینده خنثی و الیاف نامحلول 

در گوسفندان تغذیه شده با جاشیر باالتر از دیگر  در شوینده اسیدی
کاسکن و همکاران  (.P= 998/9و  P= 995/9ترتیب بهتیمارها بود )

(Coskun et al., 2004در آزمایشی مشاهده کردند که تجزیه ) پذیری

آزمایشگاهی ماده خشک و ماده آلی و قابلیت هضم ماده آلی علوفه 
تیجه آزمایش ن کنندهتواند توجیهاشیر بیشتر از علوفه یونجه بود که میج

حاضر باشد. از سوی دیگر، نشان داده شده است که با کاهش مصرف 
یابد ماده خشک، مدت زمان ماندگاری در دستگاه گوارش افزایش می

که این مهم، افزایش قابلیت هضم مواد مغذی را به دنبال خواهد داشت 
(., 2016et al Huhtanenاین ساز و کار نیز می .) هدهندتوضیحتواند 

بخشی از افزایش مشاهده شده در قابلیت هضم مواد مغذی در تیمار 
  جاشیر باشد. کنندهدریافت

 
 تیمارهای آزمایشی بر قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی تأثیر -4جدول 

Table 4- Effect of dietary treatments on nutrients apparent digestibility 

 مورد
Item 

 تیمارها
Treatments 

SEM P-value 
 یونجه

Alfalfa 

 جاشیر
Prangos 

ferulacea 

 یونجه و جاشیر
Alfalfa and Prangos 

ferulacea 

خشکماده   

Dry matter 
57.9b 74.0a 65.5ab 3.67 0.033 

 ماده آلی
OM 

41.2b 65.4a 55.0ab 5.39 0.020 

 الیاف نامحلول در شوینده خنثی
NDF 

45.4b 72.6a 50.3b 5.10 0.004 

 الیاف نا محلول در شوینده اسیدی
ADF 

39.9b 60.5a 43.3b 3.09 0.001 

 پروتئین خام
Crude protein 

76.4 81.8 82.3 2.72 0.256 

 (.P<94/9باشند )دار میها در هر ردی  با حروف غیر مشابه دارای اختالف معنیمیانگین
Means within same row with different superscripts differ (P<0.05). 

 
هضم  های اثرگذار بر قابلیتترکیب شیمیایی علوفه از جمله ویژگی

درصد  4/2)یونجه  جاشیر نسبت به لیگنین مقدار بودن آن است. کمتر
( از جمله دالیل اصلی باالتر بودن قابلیت 8درصد )جدول  2/1 در برابر

 باشد. جاشیر در مقایسه با یونجه مقدار کمتری فیبرهضم آن می
درصد ماده  9/49درصد در مقایسه با  1/33)خنثی  شوینده در نامحلول
درصد در مقایسه با  8/23)شوینده اسیدی  فیبر نامحلول در و( خشک
ر فیبری باالتدارد که در کنار کربوهیدرات غیر (درصد ماده خشک 2/38
تواند از جمله درصد در ماده خشک( می 5/28درصد در برابر  0/59)

عنوان بهیر جاش کنندهدریافت تیمار در هضم دالیل بیشتر بودن قابلیت
 تنها منبع علوفه باشد. 

 

 ایتغذیهای و غیری تغذیهرفتارها

نشان داده  4تیمارهای آزمایشی بر رفتار مصرف غذا در جدول  تأثیر
ای عنوان تنها منبع علوفهبهجاشیر  کنندهدریافتشده است. حیوانات 

مقایسه با دو کمترین زمان صرف شده برای غذا خوردن در روز را در 
وقتی به حیوان امکان انتخاب بین یونجه  .(P= 98/9)تیمار دیگر داشتند 

و جاشیر داده شد، مدت زمان مصرف غذا افزایش قابل توجهی در 
دقیقه در  0/858در برابر  2/816تنهایی نشان داد )بهمقایسه با جاشیر 

 از یوسیع طی  که هستند گیاهخوارانی عموماً اهلی حیواناتروز(. 
 دبتوانن که وقتی حتی معمول طوربه و خورندمی را گیاهی هایگونه

 زبا برطرف کنند، خوراک نوع یک خوردن با را خود ایتغذیه نیازهای
 .(Provenza, 1996)کنند می انتخاب را متنوع خوراکی جیره یک هم

( مشاهده کردند Johnston and DeVries, 2015جانسون و دوریس )
که ارتباط مثبتی بین مدت زمان مصرف خوراک و مقدار ماده خشک 
مصرفی وجود دارد و با کاهش مدت زمان مصرف خوراک، ماده خشک 

یابد که این یافته در تلابق با مصرف کمتر ماده مصرفی نیز کاهش می
باشد. عنوان تنها منبع علوفه میبهجاشیر  کنندهدریافتخشک در تیمار 

( با افزایش Iraira et al., 2012در ملالعه ایرایرا و همکاران ) ،در مقابل
 رار نگرفت. ق تأثیردر مصرف ماده خشک، مدت زمان مصرف غذا تحت 

انتخاب آزاد بین دو منبع علوفه در مقایسه با  کنندهدریافتتیمار 
را  ADFو  NDFازای گرم بهدیگر تیمارها کمترین مدت زمان خوردن 

و  NDFدلیل مصرف بیشتر ماده خشک و نیز بهداشت. این کاهش 
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ADF باشد. دیویس و در این تیمار در مقایسه با دیگر تیمارها می
( این نکته را مورد اشاره قرار دادند Davis and Smith, 1988اسمیت )
ی غذا از طریق تغییر سرعت و دفعات مصرف غذا، مقدار خوراکخوشکه 

دهد. ویاللبا و همکاران قرار می تأثیرماده خشک مصرفی را تحث 
(Villalba et al., 2011 بیان نمودند که وجود ترکیبات معلر در جیره )

ویژه در گوسفند الگوی مصرف را با کاهش سرعت مصرف غذا، به

دهد. اگر چه در آزمایش قرار می تأثیرهای اوج مصرف، تحت زمان
رسد به نظر می ، ولیقرار نگرفت تأثیرحاضر سرعت مصرف غذا تحت 

 ارا بودن ترکیبات معلر ودلیل دبهعلوفه جاشیر در مقایسه با یونجه 
تانن، الگوی مصرف غذا را از طریق کاهش مدت زمان مصرف غذا در 

ترتیب در بهدقیقه  5/8در برابر  9/8قرار داده باشد ) تأثیرهر بار تحت 
 تیمار جاشیر و یونجه(.

 
 هاغذا در برههای آزمایشی بر رفتار مصرف تیمار تأثیر -5جدول 

Table 5- Effect of dietary treatments on eating behavior of lambs 

 مورد
Item 

 تیمارها
Treatments 

SEM P-value 
 یونجه

Alfalfa 

 جاشیر
Prangos 

ferulacea 

 یونجه و جاشیر
Alfalfa and 

Prangos ferulacea 

 مصرف غذا

Eating 
     

 دقیقه در روز
Min/d 

189.2a 141.9b 186.7a 25.2 0.01 

 مصرفی NDFازای گرم بهدقیقه 
Min/g NDF intake 

0.613a 0.626a 0.494b 0.066 0.04 

 مصرفی ADFازای گرم بهدقیقه 
Min/g ADF intake 

1.20a 1.41a 0.84b 0.22 0.05 

 غذای مصرفی در هر بار )گرم(

Intake per visit (g) 
8.51 7.53 10.42 1.74 0.73 

 مصرف غذا در هر بار )دقیقه(مدت 
Time spent per visit (min) 

1.40a 1.03b 1.23ab 0.213 0.034 

 سرعت مصرف غذا )گرم ماده خشک در دقیقه(

Eating rate (g DM/min) 
5.80 7.12 8.30 2.32 0.64 

 (.P<94/9باشند )دار میها در هر ردی  با حروف غیر مشابه دارای اختالف معنیمیانگین
Means within same row with different superscripts differ (P<0.05). 

 
 نشان 6 جدول و جویدن در نشخوار رفتار بر آزمایشی اثر تیمارهای

تیمار انتخاب آزاد یونجه و جاشیر نسبت به تیمار . است شده داده
یونجه مدت زمان بیشتری را صرف نشخوار کرده بود و  کنندهدریافت

یب ترتبه)داری با دو تیمار دیگر نداشت تیمار جاشیر اختالف معنی
دقیقه در روز در تیمارهای یونجه، جاشیر و  8/502و  9/542، 6/523

طور میانگین بهها در آزمایش حاضر بره .(P= 98/9ای؛ هردو منبع علوفه
ا صرف نشخوار کردند. عوامل مختلفی مدت زمان دقیقه در روز ر 542

 هشد انجام رفتاری ملالعه یک دهد. درقرار می تأثیرنشخوار را تحت 
 که شد مشاهده( Do Thi et al., 2002)همکاران  دوسی و توس 
 صرف را روز در دقیقه 495 و خوردن صرف را روز در دقیقه 212 هابره

کنند که با مدت زمان مشاهده شده در آزمایش حاضر کردن می نشخوار
( Queiroz et al., 2001تلابق قابل قبولی دارد. کیروز و همکاران )

رار ق تأثیربیان نمودند که سلح مصرف خوراک، زمان نشخوار را تحت 
 یابدایش میدهد و با افزایش مصرف خوراک زمان نشخوار نیز افزمی

که با افزایش مشاهده شده در تیمار دارای انتخاب آزاد یونجه و جاشیر 
 ،که مصرف خوراک بیشتری داشت، ملابق است. در پژوهشی دیگر

( با مقایسه سیستم انتخاب Keskin et al., 2004کسکین و همکاران )
یکنواخت )یک خوراک( در  آزاد خوراک )کافه تریا( و سیستم خوراک

ها گزارش کردند که مدت زمان نشخوار در تیمار انتخاب آزاد بیشتر بره
بود. الزم به ذکر است که نسبت علوفه مصرفی در تیمار عرضه همزمان 

ه تنهایی بود کبهای، بیشتر از عرضه هر یک از منابع دو منبع علوفه
ز بیشتر ای اتواند نتیجهبیشتر بودن مدت زمان نشخوار در این تیمار می

 (. Allen, 2000ای باشد )علوفه NDFبودن مصرف 
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 هاهای آزمایشی بر رفتار نشخوار و جویدن برهتیمار تأثیر -6جدول 
Table 6- Effect of dietary treatments on ruminating and chewing behavior of lambs 

 مورد
Item 

 تیمارها
Treatments 

SEM P-value 
 یونجه

Alfalfa 

 جاشیر
Prangos ferulacea 

 یونجه و جاشیر
Alfalfa and 

Prangos ferulacea 

 نشخوار کردن
Ruminating 

     

 دقیقه در روز
Min/d 

423.6b 457.0ab 492.1a 25.6 0.01 

  ازای گرم ماده خشک مصرفیبهدقیقه 

Min/g DMI 
0.384bc 0.453a 0.316c 0.032 0.04 

 مصرفی NDFازای گرم بهدقیقه 

Min/g NDF intake 
1.31b 2.03a 1.32b 0.214 0.05 

 مصرفی ADFازای گرمبهدقیقه 

Min/g ADF intake 
2.80b 4.53a 2.21b 0.607 0.03 

 جویدن

Chewing 
     

 دقیقه در روز
Min/d 

612.9b 598.9b 678.8a 31.2 0.01 

 مصرفی NDFازای گرم بهدقیقه 
Min/g NDF intake 

1.93b 2.60a 1.84b 0.221 0.03 

 مصرفی ADFازای گرم بهدقیقه 
Min/g ADF intake 

4.13bc 5.91a 3.01c 0.734 0.04 

 (.P<94/9باشند )دار میمشابه دارای اختالف معنیها در هر ردی  با حروف غیر میانگین
Means within same row with different superscripts differ (P<0.05). 

 
مصرفی  ADF و NDF ازای گرمبهبیشترین مدت زمان نشخوار 

هده شد مشا ایعنوان تنها منبع علوفهبهجاشیر  کنندهدریافتدر تیمار 
نشان داده شده است که میزان جویدن (. P= 93/9و  P= 94/9ترتیب به)
ای چه در مورد فعالیت خوردن و چه علوفه NDFازای هر کیلوگرم به

مصرفی،  NDFتر های دارای نسبت پاییندر مورد نشخوار در جیره
 نندهکدریافتحاضر که تیمار ( که با نتایج Allen, 1997تر است )بیش
را  ADFو  NDFعنوان تنها منبع علوفه، کمترین مصرف بهجاشیر 
( پیشنهاد Grant, 1997گرنت ) ،دارد. در همین راستا خوانیهمداشته 

صورت های کم علوفه بهکرد یک سازوکار تلبیقی در زمان مصرف جیره
ای وجود دارد. بیشترین علوفه NDFهر کیلوگرم ازای افزایش جویدن به

 بر در را نشخوار و خوردن فعالیت دو هر زمان فعالیت جویدن که
 .(P<94/9)در تیمار با انتخاب آزاد یونجه و جاشیر مشاهده شد  ،گیردمی

با توجه به بیشتر بودن مصرف ماده خشک و نیز مقدار علوفه مصرفی 
در تیمار انتخاب آزاد یونجه، جاشیر و کنسانتره، افزایش مشاهده شده 

 .رسدمنلقی به نظر می ،در مدت زمان جویدن در این تیمار
ول ای در جداثر تیمارهای آزمایشی بر برخی از رفتارهای غیر تغذیه

تیماری،  ای شامل خودرفتارهای غیر تغذیهاست. نشان داده شده  2
یمارهای ت تأثیرتحت  ثابت و نشستن یاشیا گرفتن گاز و لیسیدن

 ,.Molle et alمولی و همکاران ) آزمایشی قرار نگرفتند. در ملالعه

( روی رفتار مصرف خوراک گوسفند در پاسخ به مصرف علوفه 2009
 أثیرتمشاهده شد که زمان نشستن تحت  ،باشدحاوی تانن میسوال که 

تیمارهای آزمایش قرار نگرفت. نشان داده شده است که رفتارهای 
ای دهانی در شرایلی که حیوان با تنش روبرو است افزایش غیرتغذیه

وان منبع عنبه(. استفاده از پوسته انار Ridge et al., 2020یابد )می
 های پر کنسانتره،های پرواری تغذیه شده با جیرهتانن در تغذیه بره

ی بر رفتار لیسیدن و گاز گرفتن اشیای ثابت نداشت تأثیر
(., 2019et al Karamnejad اطالعات بسیار محدودی در رابله با .)

به  ،در کل امّا ،باشدس میای در گوسفند در دستررفتارهای غیر تغذیه
رسد فراهم نمودن امکان انتخاب بین دو منبع علوفه در مقایسه نظر می

های تای حاوی متابولیتنهایی و نیز عرضه علوفهبهبا یک منبع علوفه 
بر  یتأثیرعنوان یک علوفه معمول، بهثانویه در مقایسه با یونجه 

 نداشته است. ای در حیوانات آزمایشیرفتارهای غیر تغذیه
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 هاای برهبر رفتارهای غیر تغذیهتیمارهای آزمایشی  تأثیر -7جدول 
Table 7- Effect of dietary treatments on non-nutritional behavior of lambs 

 مورد
Item 

 تیمارها
Treatments 

SEM P-value 
 یونجه

Alfalfa 
 جاشیر

Prangos ferulacea 

 یونجه و جاشیر
Alfalfa and 

Prangos ferulacea 

 ایهای غیر تغذیهرفتار

Non-nutritional behavior 
     

 خود تیماری )دقیقه در روز(

Self- grooming (min/d) 
31.1 21.7 32.0 6.73 0.68 

 لیسیدن و گاز گرفتن اشیاء ثابت )دقیقه در روز(

Licking and biting fixed objects, 

(min/d) 

12.0 17.9 21.3 10.8 0.79 

 نشستن )دقیقه در روز(

Lying (min/d) 
407.7 392.6 389.5 18.6 0.57 

 (.P<94/9باشند )دار میها در هر ردی  با حروف غیر مشابه دارای اختالف معنیمیانگین
Means within same row with different superscripts differ (P<0.05). 

 

 کلی گیرینتیجه

بررسی عرضه جداگانه و آزاد علوفه و  ،اهداف اصلی این ملالعه
عنوان گیاهی با خواص بهکنسانتره از یک سو و استفاده از جاشیر 

ای و دارویی در شرای  مصرف انتخابی در مقایسه با یونجه بود. علوفه
نفی م تأثیرها را بدون هیچ گونه پذیری، جیرهبا رعایت عادتحیوانات 

بر مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی یا الگوی رفتاری مصرف 
جای یک منبع، هغذا مورد استفاده قرار دادند. عرضه دو منبع علوفه ب

افزایش مصرف ماده خشک را به دنبال داشت. باالتر بودن قابلیت هضم 
جاشیر در  کنندهدریافتدر تیمار  ADFو  NDFلی، ماده خشک، ماده آ

ا بای این علوفه است. ارزش باالی تغذیه دهندهنشانمقایسه با یونجه 
توجه به محدود بودن اطالعات در دسترس در مورد تغذیه آزاد کنسانتره 

 بندیدر آزمایش حاضر جمع ،های سالمت بافتیو عدم بررسی شاخص
 های بیشتریکنسانتره آزاد نیازمند انجام پژوهشدر رابله با عرضه 

 است.

 

 تشکر و قدردانی

 تیخوزستان به خاطر حما یعیاز دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طب
 . دیآیبه عمل م قدردانیپژوهش  نیاز ا یمال
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