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 مقدمه 1-1

ر مزارع پرورش گاو هاي مدیریتی ده از مهمترین و حساس ترین برنامهبا توجه به این که پرورش گوسال

اي هاي تغذیهراهکار گیريکاربه  لذا، باشندفوق میدهی مزارع لی سوداص از عواملها بوده و گوساله

ها، انتقال راهکارصحیح براي رشد و سالمت بهتر آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است. یکی از این 

غازین و توسعه آجیره  زودتر باشد. تغذیهتغذیه شیر به تغذیه جیره خشک می ها از دورهتر گوسالهسریع

جه هزینه کارگري و تر پرزهاي شکمبه آمادگی گوساله را براي دوره انتقال فراهم کرده و در نتیه سریعهرچ

مدت زمان  از شیرگیري زود هنگام، باعث کاهش ).1987، ناگاراجاو  1اندرسوندهد (می کاهشرا  تغذیه 

ال و مستعد ابتال به اسهها و از آنجا که در این  مدت گوسالههاي مایع شده تغذیه گوساله از خوراك

  این دوره بسیار مفید خواهد بود.  نمودنتر کوتاه بنابراینمشکالت گوارشی هستند، 

 اختالالت و هابیماري از گیريپیش براي عموماً هابیوتیکآنتی اهلی، دامهاي پرورش هايسیستم در

 تخمیر الگوي در مفید تغییرات زبرو شوند.می استفاده خوراك بازده براي بهبود طورهمین و متابولیکی

 پروتئین تجزیه کاهش و متان تولید کاهش تولیدي، به استات پروپیونات نسبت افزایش اي شاملشکمبه

 استفاده مثبت اثرات از نفخ و اسیدوز بروز کاهش همچنین و غذایی بازده افزایش متعاقباشکمبه  در خوراك

                                                             
1- Anderson 
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 هانگرانی اخیر هايسال درولیکن ). 2010و همکاران،  1(هیگبارتباشند میها در جیره دام  هابیوتیکآنتی

 ها بهباکتري مقاومت امکان چرا که است، یافته افزایش دامی تولیدات در هابیوتیکآنتی مصرف با رابطه در

 رد خوراکی افزودنی به عنوان هابیوتیکآنتی از استفاده اروپا اتحادیه همچنین .است زیاد هابیوتیکآنتی

و  2ارجاست (بن کرده اعالم ممنوع را دام گوشت و شیر در آنها اثر باقی ماندن دلیل به هامدا خوراك

گیاهان  .هستند هابیوتیکآنتی براي مناسبی جایگزین از استفاده فکر به محققین ). بنابراین2006همکاران، 

 تنظیم هضمی، ترشحات افزودن داشته و موجب میکروبی ضد خصوصیات که آنها، مواد موثره و دارویی

 این با رابطه در شوند،و بهبود رشد می ایمنی تقویت سیستم و اکسیدانیآنتی خاصیت ایجاد خون، گردش

موثره گیاهی که در  بخش اعظم ماده ).2004، 3؛ واالس2003(وکیلی و همکاران،  اندپیشنهاد شده موضوع

ها بوده که جزو پروپان فنیل و ترپنوئیدها ها،ترپن یبترک دسته سه شاملشود می هاي آنها یافت اسانس

 هايسلول در هاي ثانویه هستند که در تمام اندام گیاهی شامل: برگ، چوب و پوست سنتز شده ومتابولیت

و همکاران،  4شوند (لیمی ذخیره ايغده هايمویچه یا و اپیدرمی هايسلول ها،کانال ها،حفره ترشحی،

ندوژنوس و تنظیم آگیاهان دارویی و مواد موثره آنها، تحریک آنزیم  اثرمکانیسم  لیبه طور ک .)2004

. در این بین )2001 ، لوساو  5ویلیامزباشد (فلورمیکروبی دستگاه گوارش و کمک بهبود سالمت حیوان می

دارا  واسطه از جمله گیاهان هستند که به آویشن، نعناع، پونه کوهی، زیره سبز، خارشتر، سیر و اکالیپتوس

به عنوان مثال استفاده از اسانس نعناع با دارا باشند. بودن مواد موثره مفید از اهمیت باالیی برخوردار می

و  شدهاي شرایط شکمبه باعث بهبوددر تغذیه گاوهاي شیري، درصد منتون  19درصد منتول و  59بودن 

بر قابلیت هضم  تاثیر سوءعداد پروتوزا، بدون مونیاکی و یا تآاین اثرات را ناشی از کاهش غلظت نیتروژن 

                                                             
1- Huyghebaert 
2- Benchaar 
1 - Wallace 
4 - Lee 
5 - Williams 
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حاوي  سیرگزارش شده است که ترکیبات فعال موجود در  ).2003و همکاران،  1(سادا خوراك دانستند

نترو پاتوژنیک آهاي توانند بر باکتريمی باشند که می دي آلیل تري سولفیدودي آلیل سولفید الیسین، 

ات فعالی بنام کارواکرول و ). پونه کوهی داراي ترکیب2001کاران، و هم 2شکمبه تأثیرگذار باشند (راس

). 2000و دینس،  3تواند بر باکتري گرم مثبت و گرم منفی تأثیر منفی بگذارد (دورمنمیباشد که ، میتیمول

ترکیبات موجود در اسانس آویشن، مانند تیمول، کارواکرول و ترپیپن به عنوان ترکیبات فنولیک شناخته 

و همکاران  5واتاراا ).2003، 4(بارانائوس کین باشندمیباکتریایی قوي اثرات ضد  که دارايشوند. می

موریوم، آسپرژیلوس تیفیونال سالمهاي شکمبه نظیر تواند بر باکتري) گزارش کردند که آویشن می1997(

 ها،هاي غیر اشباع، تري ترپناسترولگیاه خارشتر حاوي مواد موثره تأثیر بگذارد.  ائوروس و استفاورئوس

تحقیقات ). 2004، 6باشد (شریعتمی  Cو  Aهایی نظیر تانن، کربوهیدارات، فالونوئیدها و ویتامین

 تأثیر با رابطه در علمی منابع دارویی در تغذیه دام وجود دارد منتها متعددي در خصوص استفاده از گیاهان

 محدود می باشد لذاشیرخوار هايگوساله بخصوص و لیحیوانات اه گیاهان دارویی روياین مخلوط 

 و پروبیوتیک گیاه داروییتجاري  استفاده از سطوح مختلف یک مخلوط اثر بررسی به منظور حاضر تحقیق

انجام  هاي هلشتاین نرگوسالهوضعیت سالمت در  فعالیت آنتی اکسیدانی و، خونی هايفراسنجه ،بر عملکرد

 .شد

  شهاي پژوهسؤال 1- 1-1

  تاثیر خواهد گذاشت؟ بر عملکرد خوارهاي  شیردر تغذیه گوسالهگیاهان دارویی استفاده از  .آیا 1

                                                             
1 - Sada 
2 - Ross 
3 - Dorman 
4 - Baranauskiene 
5 - Ouattara 
6 - Shariat 
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  را متاثر می کند؟هاي شیر خوار هاي خونی گوسالهفراسنجهمخلوط گیاهان دارویی  تغذیه . آیا2

را تحت تاثیر قرار ر هاي شیرخواسیستم ایمنی گوسالههاي آنزیم مخلوط گیاهان داروییاستفاده از .آیا 3

  دهد؟می

مورد بررسی موثر واقع خواهد  هايفراسنجههاي شیرخوار، بر تغذیه گوساله. آیا استفاده از پروبیوتیک در 4

  شد؟

مورد بررسی را تحت تاثیر قرار  هايفراسنجه. آیا استفاده از مخلوط گیاه دارویی به همرا پروبیوتیک، 5

  خواهد داد؟

  ضیات پژوهشفر 2- 1-1

  :شوندیدر نظر گرفته م ریز اتی، فرضو فرض یک مطابق با فرض صفر شیآزما نیا در

داري تاثیر معنی تغذیه کرده از آنها هاي شیر خوارگیاهان دارویی بر عملکرد گوساله . استفاده از مخلوط1

  خواهد گذاشت.

داري خواهد وار تاثیر معنیهاي شیرخگوساله . استفاده از مخلوط گیاهان دارویی بر فراسنجه هاي خونی2

  داشت.

داري  خواهد ها تاثیر معنیهاي سیستم ایمنی گوسالهنزیمآ. استفاده از  سطوح مختلف گیاهان دارویی بر 3

  داشت.

مورد بررسی تاثیر معنی داري  هايفراسنجههاي شیرخوار، بر استفاده از پروبیوتیک در تغذیه گوساله. 4

  خواهد داشت.

مورد بررسی تاثیر معنی داري  هايفراسنجهه از مخلوط گیاه دارویی به همرا پروبیوتیک، بر . آیا استفاد5

  خواهد داشت.
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  اهداف پژوهش 3- 1-1

، بر عملکرد پروبیوتیک و مختلف گیاهان دارویی مخلوطاثر بررسی  فوق، پژوهشی اجرايهدف از 

-می هاي شیر خوار هلشتاینگوساله تسالم وضعیت و سیستم ایمنی هايی، برخی آنزیمهاي خونفراسنجه

  .باشد

  ضرورت و اهمیت پژوهش 4- 1-1

غذایی و  بهبود بازده بواسطه تاثیر آنها درها، ها در جیره داماستفاده از آنتی بیوتیکهاي پرورشی، در سیستم

ئین در . زیرا این مواد در کاهش اتالف انرژي و پروتبوده استرایج  عاملی هاپیشگیري از برخی بیماري

ها افزایش ي دامها در تغذیهدر مورد استفاده از آنتی بیوتیک هاي اخیر، نگرانیاند. در سالشکمبه موثر بوده

وجود بقایا در محصوالت  ها نسبت به این مواد مقاوم شده و به دلیلزیرا پس از مدتی، باکتري .یافته است

ي اروپا ،  اتحادیه2006ي سال . از ژانویهمت انسان محسوب شوندتوانند خطري براي سالدامی، می

جایگزین به دنبال  متخصصین تغذیه داماستفاده از این مواد را ممنوع اعالم کرده است. به همین دلیل، 

جمله از هاو پروبیوتیک گیاهیود تخمیر شکمبه هستند. اسانس هايبراي بهب هامناسبی براي آنتی بیوتیک

شوند. هاي میکروبی شکمبه میروبی دارند که موجب تغییر فعالیتمیک مواد هستند که ویژگی ضد این

ه واردات، در داخل ي گیاهان بدون نیاز بیاهان دارویی رواج داشته و عصارهخوشبختانه در ایران کشت گ

 به عنوان افزودنی هاي خوراکی هاي کشورشود. ولی نیاز است که اثرات آنها در تغذیه دامکشور تولید می

  .د ارزیابی قرار گیردمور

  افزودنی هاي خوراکی 1-2
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ا وظایف تولیدي دیگر مغذي داشته و رشد یشود که ماهیت غیرودنی به اجزاي از خوراك اطالق میمواد افز

کند، این مواد بازده مورد استفاده قرار گرفتن خوراك را بهبود بخشیده و ممکن است براي را تحریک می

). به 1386صیادي، نویدشاد و جعفر  ؛1374ن مفید باشد (امانلو و نیکخواه، سالمتی یا متابولیسم حیوا

ها و اي بهبود میزان بازده مصرف خوراكهاي خوراکی جزء یا ماده خوراکی هستند که برعبارتی افزودنی

 به خوراك ها یا غذاها افزوده هاي خاص یا براي نگهداريافزایش وزن روزانه حیوان، جلوگیري از بیماري

یوانات و بهداشت عملکرد ح بهبودبهتر شدن کیفیت خوراك و غذاهاي با منشاء حیوانی و  و باعثشود. می

شوند شامل دنی که به طور متداول استفاده می). بسیاري از مواد افزو1383شود (هاشمی، آنها استفاده می

و  عوامل ضدباکتري (آنتی باکتریال)ها، ی (آنتی میکروبیال) آنتی بیوتیبکترکیبی از قبیل عوامل ضد میکروب

  ).1374باشد (امانلو و نیکخواه، عوامل ضد قارچ می

  هابیوتیکآنتی 1- 1-2

 و شده تولید  هاباکتري و هاقارچ مانند مشخص هاییمیکروارگانیسم توسط که هستند موادي هابیوتیکآنتی

 از استفاده کلی طورهب. کنند جلوگیري هاآن رشد از یا ببرند بین از را دیگر هايمیکروارگانیسم توانندمی

  .شودمی انجام منظور سه به حیوانات جیره در  هابیوتیکآنتی

 بیمار حیوانات درمان براي استفادهالف) 

  حیوانات در عفونت از جلوگیري منظور به کننده پیشگیري سطح در استفاده ب)

 محیطی و شریعتمداري(بهتر عملکرد و خوراك از ادهاستف بهبود براي رشد محرك منظور به استفادهج) 

 .)1387 اصلی،

   رشد محرك هايبیوتیک آنتی فعالیت مکانیسم 1-1- 1-2

  کنند:ل میاي تاثیرات زیر اعماي محرك رشد اثر خود را به واسطههبیوتیکآنتی 



  

 

8 
 

 گردند.م باعث کاهش رشد حیوان میزبان میي که با تولید سمواهياز بین بردن باکترالف) 

 دهند.می افزایش را رشد محرك ضروري هايفاکتور باکتریایی سنتزب) 

 کنند.می مهار را ضروري مغذي مواد براي میزبان رقیب  هايباکتريج) فعالیت 

  دتحریک می کن کننداي را سنتز میهایی که مواد مغذي ناشناختهرشد میکروارگانیسمد) 

  از طریق کاهش در ضخامت روده افزایش ظرفیت جذب در روده کوچکو) 

   بیوتیکآنتی به مقاومت 1-2- 1-2

شوند،  استفاده می بیوتیک آنتیکه براي مبارزه با آنان زا  بیماري هاي میکروبیعنی  مقاومت به آنتی بیوتیک

هاي جدیدي به وجود بیایند که  ه این داروها مقاومت پیدا کنند و نسل(موتاسیون) نسبت ب جهش ژنیبا 

  نتوان با آنها مبارزه کرد.

   کننده مصرف براي داروها مانده باقی سوء اثرات 1-3- 1-2

  توان تقسیم بندي نمود:این تاثیرات را اثر مستقیم و غیر مستقیم می

 پالزي مثال بعنوان(  اعضاي بدن بر این نوع داروها سمی تاثیرات تواند بدلیلمی مستقیم سوء اثراتالف) 

 ژنتیکی، نقص اثرات) سیلینپنی از ناشی ،مثال بعنوان( غذایی هايحساسیت ،)فنیکل کلرام از ناشی مدوالر

 باشد.) هامثال، فوران عنوانهب( زاییسرطان و زایی جهش

 به تواندمی سرانجام که بوده مربوط مقاوم باکتریایی هايسویه انتخاب با غیرمستقیم سوء اثراتب) 

از جمله  زابیماري عوامل با مبارزه براي دیگري مناسب هايراه یافتن لذا  .منجرشود یاییباکتري هايبیماري

 بیوتیکیآنتی هاياست. مقاومت برخوردار خاصی اهمیت از هاپروبیوتیک یا و گیاهی داروهاي استفاده از

 میکروبی ضد مواد یافتن براي نیاز لذا و بودهپایین  ایمنی با ویژه به دام و سانان سالمتی براي جدي تهدید

  ). 1385 همکاران، و دخیلی( است ضروري موثر، و ارزان
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  شروع ممنوعیت استفاده از آنتی بیوتیک محرك رشد در دام و طیور 1-4- 1-2

 تولید ،رشد محرك هايبیوتیک آنتی خصوص به و هابیوتیک آنتی مخاطرات و مضرات شدن شناخته پی در

 هايبیوتیک آنتی استفاده که کشوري نخستین. برآمدند خود تولیدات از مواد این حذف صدد در کنندگان

 همکاران، و 1آرستروپ(بود  1986 سال در سوئد کرد، حذفرا  وطیور دام خوراك در رشد محرك

 سال در کرد. ممنوع طیور و دام خوراك رد را اواپارسین استفاده 1995  سال در دانمارك دولت). 2003

 در کرد. اعالم ممنوع اروپا اتحادیه کشورهاي همه در را اواپارسین اروپا، استفاده اتحادیه کمیسیون 1997

 و تایلوزین اسپیرامایسین، ویرجینیامایسین، رشد محرك  بیوتیک آنتی 4 اروپا اتحادیه 1999 سال

 کرد. ممنوع طیور خوراك ند،در گیر می قرار استفاده مورد نیز سانیان  درمان در که را روي باسیتراسین

 هر است. شده  ممنوع اروپا اتحادیه طرف از 2006 ژانویه در رشد محرك هايبیوتیک آنتی سایر از استفاده

 و است نشده ممنوع رشد محرك هايبیوتیک نتیآ مصرف قانونی نظر از هنوز  هاکشور از خیلی در چند

، نویدشاد و همکاراناست ( شده متوقف کنندگان تولید توسط اختیاري صورت به بیشتر آن از استفاده

1376.(  

 رشد محرك بیوتیک آنتی حذف براي جایگزین مناسب انتخاب 1-5- 1-2

 حــذف منفــی اثــر کــردن حــداقل بــراي حیــوان ســالمت وضــعیت و محیطــی، بهداشــتی مــدیریت بهبــود

 ایـن  طـی  در کـه  هـایی جـایگزین  جملـه  از. باشـد مـی  ضـروري   خـوراك،  در رشـد  محرك بیوتیک آنتی

ــد ــال چن ــر س ــراي اخی ــی ب ــک آنت ــد محــرك بیوتی ــورد رش ــق م ــرار تحقی ــه ق ــی ،اســت گرفت ــوان م   ت

ـ  گیاهـان ، هـا  آنزیم ،لیآ هاياسید ،پروبیوتیک  در مختلفـی  نتـایج  کـه  بـرد  نـام  را هـا آن عصـاره  و یداروی

   آنتی از استفاده براي شده مطرح مشکل به توجه با. است آمده بدست گرفته انجام تحقیقات

                                                             
1- Aarestrup 
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Abstract:  

the aim of this study was to investigate the effects of a medical plant mixture and probiotic 

on performance, antioxidant activity and weaning age of suckling Holstein calves. For this 

experiment, 30 newborn calves (0-10 day) with the average of 42±8 kg birth weight were 

used in a factorial design (3×2) with 6 treatments and 5 replicate. treatments were: 1) Basal 

diet including a calves starter feed and whole milked , 2) control diet + 2g probiotic 3) 

control diet + 1.5 % of medical plant, 4) 1.5 % medical plant + 2g probiotic, 5) control diet 

+ 3% medical plant and 6) 3% medical plant + 2g probiotic. The calves were offered 

experimental pellet feeds ad libitum and after one month were supplied with imported hay. 

Results showed that the treatments had no significant effect on dry matter intake and 

average feed conversion ratio during the different weeks of experiment. However, addition 

the 1.5% medical plant mixed increased dry matter intake (p<0.05). However, the 1.5% 

level of medical plant reduced calves weaning age (p<0.05). Calves receiving control diet 

+ 1.5% of medical plant mixed and 1.5% medical plant mixed + 2g probiotic showed a 

higher plasma antioxidant activity (p<0.05). . Also, there were no significant effect of 

experimental diets on serum glucose concentration, Serum level of cholesterol and 

triglyceride, serum total protein concentration and serum albumin concentration during 

preweaning period of the calves. But a significant effect (p<0.05) on plasma BHB 

concentration due to treatments was observed. Furthermore, both levels of medical plant 

mixed and probiotic improved healthy parameters, which has a beneficial impact on calf 

health. In conclusion, calves fed on diets containing 1.5 % of the medical plant mixed 

showed better performance in comparison to diets containing 3 % of the medical plant 

mixed or probioti.  

Keywords: medical plants, probiotics, performance, blood parametrrs, Healthe status,  
antioxidant activity 
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