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 مقدمه -1- 1

 دهندگان پرورش سرمایه بزرگترین دهندیم تشکیل را گله آینده نسل که شیرخوار هايگوساله 

 هايگوساله داشتن آینده، در باال راندمان با گاوهاي داشتن براي دلیل همین به .هستند شیري گاوهاي

 صحیح مدیریت که باشدمی هاگوساله پرورش ضروریات از تلفات دادن کاهش و آلایده وزن داراي سالم،

 مدیریت عدم دلیل به گله در هاگوساله میر و مرگ دلیل عمده ).1391 همکاران، و پاکار( دارد دنبالبه را

 شیري گاوهاي در گوساله دادن دست از .دارد بدنبال را ایمنی سیستم عفونت که باشدمی سالم تغذیه و

بیوتیکآنتی از مدت طوالنی استفاده .است یافته افزایش اسهال درمان در هابیوتیکآنتی از استفاده اثر در

 که پاتوژن هايمیکروارگانیسم برخی به را هاگوساله حساسیت و کرده ضعیف را روده میکروبی تعادل ها

لذا بی تردید دستیابی به موفقیت ). 1989 ، 1فولر( دهدمی افزایش هستند مقاوم هابیوتیکآنتی به نسبت

در جهت حفظ موجودیت خود نیازمند توجه ویژه در امر پرورش و نگهداري گوسالهدر هر واحد گاوداري 

ترین بیماریهاي هاي تنفسی، اسهال و سایر مشکالت گوارشی بعنوان شایعاست. بیماريها ها و تلیسه

هاي شیرخوار بیان شده است و هرگونه اقدامی در جهت کاهش بروز مشکالت فوق در افزایش گوساله

مدیریتی اي بعنوان یکی از این اقدامات موثر خواهد بود که دستکاري تغذیههاي شیرخوار بازدهی گوساله

باشد (ناصریان و ها حائز اهمیت میمناسب، جهت کاهش وقوع بیماري و نیز کاهش مرگ و میر گوساله

هاي آلی و غیر هاي خوراکی غیر دارویی مثل گیاهان دارویی، اسید). امروزه از افزودنی1383همکاران، 

اي استفاده طور گستردهایمنی به ها به عنوان مواد محرك رشد و سیستمبیوتیکها و پريآلی، پروبیوتیک

این گیاه  .ورا اشاره نمودوئهتوان به گیاه آلهاي گیاهی بدون عوارض جانبی میشود. از میان افزودنیمی
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تواند به واسطه دارا بودن موادي از قبیل آسمانان و آنتراکوئینون باعث تقویت سیستم ایمنی شده و می

هاي اخیر همچنین در سال). 1999، 2را کاهش دهد (رینولد و دوئک هاي مدیریتیتلفات ناشی از بحران

مورد توجه محققین علوم  )CLA(اي یک اسید چرب خاص با نام اسید لینولئیک مزدوج اثرات تغذیه

 اسید لینولئیک مزدوجمطالعات دامی نشان داده است که،  بسیاري ازدامی قرار گرفته است بطوریکه 

؛ 2002، 3موثر بوده است (بلوري انرژي و و تغییر در متابولیسم پروتئین ایمنیپاسخ  خوراکی دربهبود

هاي موجود در . امروزه متخصصین سالمت، بر ارتباط بین تغذیه و بروز بیماري)2005، 4پالمکوئیست

هاي قلبی و سرطان) تاکید دارند و تحقیقاتشان را بر روي نقش متابولیکی (بطور خاص بیماري انسان

و  5اولیاند (نهاي چرب خاصی مانند اسید چرب لینولئیک مزدوج بر سالمت انسان متمرکز کردهاسید

نشخوارکنندگان به جهت بهبود  دستکاري اسیدهاي چرب موجود در چربی و گوشت ).2005همکاران، 

 اي محصوالت دامیهایی است که اخیرا جهت افزایش ارزش تغذیهترکیب آنها یکی از مهمترین فعالیت

 ).2015و همکاران،  6باشد (گومزبراي مصارف انسانی توسط متخصصان این امر در حال انجام می

اند. برخی از این مطالعات مطالعات زیادي اثر جیره بر ترکیب اسید چرب بدن دام را مورد بررسی قرار داده

- انسان به اثبات رسانده سالمتو اسید لینولئیک کنژوگه را بر روي  3- اثر اسیدهاي چرب بلند زنجیر امگا

). بنابراین افزودن 2014و همکاران،  9گانسان ؛2012، 8، دیلزر و پارك2003و همکاران،  7(میراند 

بخصوص اي همچون اسید لینولئیک کنژوگه به جیره نشخوارکنندگان اسیدهاي چرب بلند زنجیره

افزودن سالمت افراد جامعه  تواند یک روش موثر براي غنی سازي گوشت در جهتهاي پرواري میدام

تولید بهینه و تداوم سالمتی در دام و طیور، مستلزم تأمین از طرف دیگر  ).2015باشد (گومز و همکاران، 

دلیل  گارسیا و همکاران باشد.ص و به شکل قابل دسترس در بدن میمغذي ضروري به میزان مشخ مواد

                                                
2- Reynolds and Dweck  
2- Belury  
3- Palmquist 
4 - Noelia  
6- Gomez  
7- Mir  
8- Dilzer and Park  
9- Ganesan  
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شود را، گزارشاشباع با چند پیوند دو گانه میهایی که جهت مصرف بیشتر اسیدهاي چرب غیر توصیه

ها در محصوالت داند که متخصصان از تفاوت متابولیسم و عملکرد فیزیولوژیکی این نوع چربیهایی می

)، ولیکن بیشترین توجهات 2008و همکاران،  10کنند (گارسیادامی و مصرف کنندگان آنها ارائه می

در مقادیر کم در چربی بدنی و شیر نشخوارکنندگان موجود  معطوف به اسیدهاي چرب ترانسی شده که

اي منابع چربی موجود در جیره ایجاد شده و بنابراین در اثر متابولیسم میکروبی شکمبه ˝هستند و غالبا

 گردند و اسیدهاي لینولئیک مزدوجربی نشخوارکنندگان یافت میمنحصر به فرد بوده و تنها در منابع چ

)CLA( میلنرباشد مونه آنها میبارزترین ن)يریهر واحد پرورش گاو ش ندهیآ). از آنجاییکه 1999، 11 

لذا توجه به مدیریت  مربوط به پرورش گوساله دارد يهاآن واحد در برنامه تیموفق زانیبه م یبستگ

تا  ي زمانی از تولددوره. رسدی مهم بنظر میطینامساعد محها در برابر عوامل گوسالهتغذیه و بهداشت 

زا در شود به عنوان یکی از مراحل تنشکامل براي از شیر گیري آماده می هنگامی که گوساله به طور

باشد. ها حداکثر میشود. زیرا در این دوره مرگ و میر و شیوع بیماريها در نظر گرفته میپرورش گوساله

ها در این دوره زمانی نیازمند تلفیق صحیح مدیریت تغذیه، محیط و سالمتی پرورش موفقیت آمیز گوساله

ترین ارکان پرورش دام و یکی از ابزارهاي مهم اقتصادي ). تغذیه از مهم1383(صفامهر، باشدمیگوساله 

دارویی در تغذیه دام وجود  تحقیقات متعددي در خصوص استفاده از گیاهان نمودن سیستم تولید است.

 هايگوساله بخصوص و حیوانات اهلی گیاهان دارویی روي تأثیر با رابطه در علمی منابع منتها دارد

و اسید  آلوئه ورااستفاده از سطوح مختلف  اثر بررسی به منظور باشد لذا تحقیق حاضرشیرخوارمحدود می

 هلشتاین شیر خوار هايگوسالههاي خونی و وضعیت سالمت در فراسنجه ،بر عملکرد لینولئیک مزدوج

  انجام شد.
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  هاي پژوهشسؤال 1-1-1

به تنهایی یا همراه با مکمل ورا ژل آلوئههاي شیرخوار با مکمل نمودن جیره استارتر گوساله آیا .1

CLA هاي  شیر خوار تاثیر خواهد گذاشت؟بر عملکرد گوساله  

 به تنهایی یا همراه با مکملورا آلوئهژل هاي شیرخوار با مکمل نمودن جیره استارتر گوساله . آیا2

CLA  هاي شیر خوار تاثیر خواهد گذاشت؟هاي خونی گوسالهمتابولیت بر  

 به تنهایی یا همراه با مکملورا ژل آلوئههاي شیرخوار با مکمل نمودن جیره استارتر گوساله . آیا3

CLA  هاي شیرخوار تاثیر خواهد گذاشت؟سیستم ایمنی گوسالهبر  

  فرضیات پژوهش 1-1-2

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

بر عملکرد گوساله تاثیر معنی داري   CLA ورا به تنهایی یا همراه با مکملژل آلوئه. استفاده از 1

  خواهد/ نخواهد گذاشت.

هاي شیر هاي خونی گوسالهبر فراسنجه CLA مکملورا به تنهایی یا همراه با ژل آلوئه. استفاده از 2

  خوار تاثیر معنی داري خواهد/ نخواهد داشت.

ها هاي سیستم ایمنی گوسالهبر آنزیم CLA تنهایی یا همراه با مکملورا به ژل آلوئه. استفاده از 3

  تاثیر معنی داري خواهد/نخواهد داشت.

  اهداف پژوهش -1-1-3

بر  CLAورا به تنهایی یا همراه با مکمل ژل آلوئهاز  استفاده اثرهدف از پژوهش حاضر، بررسی 

هاي سفید (به تفکیک شامل: آلبومین، گلبولایمنی  پاسخو  هاي خونیمتابولیت، ي عملکردهاي فراسنجه

 هلشتاین شیرخوارهاي در گوسالهو همچنین پارامترهاي سالمتی نوتروفیل، لیمفوسایت و مونوسایت)، 

  .باشدمی
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  ضرورت و اهمیت پژوهش -1-1-4

افتد، طی تابولیکی در بدن گوساله اتفاق میها و تغییرات مگیري بیشترین تنشاز تولد تا سن از شیر

این مرحله بحرانی گوساله باید از فرایند زایمان به سالمت گذشته، بتواند شرایط درونی بدن را با محیط 

کند و همچنین مواد مغذي ضروري را به جاي خون مادر از شیر بگیرد و بتواند رشد و  خارج رحم سازگار

و رفتاري را همراه تکامل دستگاه گوارش  ايیهذتغکرده و تغییرات متابولیکی،  نمو پس از تولد را طی

زیر نیازهاي  یه اي این مرحله بسیار حیاتی است،ذکننده واقعی تبدیل شود. از نظر تغ بپذیرد تا به نشخوار

ها محدود واناي هضم مواد مغذي توسط گوسالهغذایی گوساله جوان زیاد و ذخایر مواد مغذي دربدن و ت

تواند یک مشکل می هابیوتیکآنتی به مقاوم هايباکتري با انسانی غذاهاي ). آلودگی1383است (صفامهر،

 دستگاه در موجود هايتواند به باکتريمی هابیوتیکآنتی که مقاومت در برابر چرا .مهم در جامعه باشد

 از رویهبی استفاده به ها،پاتوژن در دارویی مقاومت شیوع دلیل ترینمهم. شود منتقل نیز انسان گوارش

 در ترکیبات این از استفاده که است شده داده ربط اهلی حیوانات جیرة در رشد محرك هايبیوتیکآنتی

 زهرایی( است شده اعالم ممنوع جهان کشورهاي از بسیاري و اروپا اتحادیه توسط طیور و دام تغذیه

افزایش  هدف با رشد محرك هايبیوتیکآنتی جاي به متعددي هايجایگزین ).2005 همکاران، و صالحی

 به توانمی که گرفته قرار مطالعه مورد آن رشد تحریک و حیوان سالمتی بهبود مصرفی، خوراك بازدهی

 آنها روغنی هاياسانس و دارویی گیاهان و آنزیمی هايمکمل ها،پروبیوتیک ها،بیوتیکپري آلی، هاياسید

 روسی توسط دانشمند بار اولین براي سالمت مبحث در هاباکتري از ايعده مثبت نقش. نمود اشاره

. گردید مطرح بیستم قرن اوایل در متچینکوف بنام نوبل جایزه برنده و نوین شناسیایمنی پدر به معروف

 در مفید شده شناخته هايمیکروب تجویز با روده میکروبی فلور که دارد وجود امکان این که بود معتقد او

اسیدهاي چرب غیر اشباع نقش ). 1989، فولر( گیرد قرار حمایت مورد و تقویت مضر، هايمیکروب مقابل

، 12روخود ایمنی و سرطان دارند (کانهاي اختالالت مهمی در سالمت انسان و دام از طریق پیشگیري

چون سایر پستانداران قادر به ساخت اسیدهاي لینولئیک و لینولنیک نبوده و باید ). اما انسان هم2000

                                                
12- Connor 



 

٧ 
 

بنابرین، محققان سعی در بهبود سالمت انسان از طریق دستکاري  ها را از طریق غذا دریافت کندآن

بنابراین افزودن ). 2014و همکاران،  13ترکیب اسید چرب موجود در گوشت و شیر دام دارند (الداریا

به جیره نشخوارکنندگان بخصوص اي همچون اسید لینولئیک کنژوگه اسیدهاي چرب بلند زنجیره

سازي گوشت در جهت افزودن سالمت افراد جامعه ش موثر براي غنیروتواند یک هاي پرواري میدام

مغذي ضروري به میزان  ، مستلزم تأمین موادلید بهینه و تداوم سالمتی در دامتواز طرف دیگر . باشد

ترین ارکان تغذیه از مهم .)2015و همکاران،  14(گومز باشدمشخص و به شکل قابل دسترس در بدن می

بنابراین هدف از پژوهش حاضر  از ابزارهاي مهم اقتصادي نمودن سیستم تولید است. پرورش دام و یکی

و  خونیهاي متابولیتبر عملکرد،  (CLA) مزدوج اسید لینولئیکمکمل  و وراژل آلوئه اثر استفادهبررسی 

  هاي شیرخوارخواهد بود.اي گوسالهبهبود در مدیریت پرورشی و تغذیه جهتایمنی  پاسخ
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ها با اهداف غیر دارویی در تغذیه دام ار طرف اتحادیه اروپا بیوتیکاستفاده آنتی 2006در سال  

ممنوع شد و محققین را بر آن داشت تا به جستجوي ترکیبات جایگزین باشند. گیاهان دارویی و ترکیبات 

باشند. از آنجا که این ترکیبات هاي ثانویه میمتنوعی از متابولیتها که حاوي مقادیر استخراج شده از آن

غالباً داراي اثرات قوي ضد میکروبی هستند به عنوان جایگزین مناسب براي یونوفرها در نظر گرفته شدند 

). تحقیقات اولیه صورت گرفته 2007و همکاران،  1لیاگو تحقیقات وسیعی در این زمینه انجام شد (کاسامی

تواند تخمیر گرفته در این زمینه تشان دادند که استفاده از این ترکیبات در تغذیه نشخوارکنندگان می

وري از خوراك بیشتر گردد. بسیاري از این ترکیبات که در اي را در مسیري تغییر دهد که بهرهشکمبه

-شناخته می ضرر بوده و عموماً به عنوان ترکیبات سالمگیرند بیرار میتغذیه انسان و دام مورد استفاده ق

 کنندگان تنظیم عنوان به چرب اسیدهاي .)2009و همکاران،  3استفنز ؛2006، 2لگمسلیاشوند (هوت

 دهنده تشکیل اصلی اجزاي هاآن. شوندمی شناخته مختلف هايبافت در بیولوژیک فرآیندهاي اصلی

(ابایاسکرا و  دهند قرار تأثیر تحت را غشا عملکرد تواندمی غشا چرب اسیدهاي ترکیب و بوده سلول غشاي

 در اصلی فاکتوهاي عنوان به 6-امگا و 3-امگا چرب اسیدهاي مختلف، چرب اسیدهاي بین. )1999، 4ودز

مزدوج  که  اسیدهاي لینولئیک). 2009و همکاران،  5شوند (رییدگرمی شناخته هابافت عملکرد در

اشباع توسط ند غیرهاي چرب چرآیند ناقص بیوهیدروژناسیون اسیداي در طی فعنوان ترکیبات واسطههب

. بیانگر یکی )2005و همکاران،  7؛ وانگ2000و همکاران،  6شوند (دنواناي تولید میهاي شکمبهباکتري

کشف  طهه واسباشد که بهاي غذایی حیوانی میترکیبات ریز مغذي در فرآورده نترییکی از استثنایی

ی، آن در مطالعات حیوانی از جمله خواص ضد سرطانی، ضد تصلب شریان ردخواص درمانی منحصر به ف

                                                
1- Calsamiglia 
2- Hotamisligil  
3- Stephens 
4- Abayasekara and Wathes  
5- Reidiger  
6- Donovan  
7 - Wang 
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، تقویت معدنی شدن استخوان، گی فعالیت سیستم ایمنی، ضد دیابتیهیپو کلسترولمیک، تعدیل کننده

ر مورد توجه محققین خون بسیاگلیسریدها، کاهش فشار دانی، تحریک رشد، کاهش میزان ترياکسیآنتی

، 2سوتل ؛2001و همکاران،  1هاي مختلف تغذیه، پزشکی و صنایع غذایی قرار گرفته است (بائررشته

ها و همچنین عوارض جانبی ناشی از بیوتیکنسبت به آنتی یون مقاومت باکتریایبروز روز افز  ).2010

هاي اخیر بوده گیاهان دارویی در سالت در زمینه مصرف این داروها از جمله عوامل گسترش تحقیقا

  باشد.ورا میاست. یکی از گیاهان دارویی با ارزش گیاه آلوئه

  ییدارو اهانیگ -2-1

  تعریف گیاه دارویی -2-1-1

ساخته  4مواد فعال یا 3که در پیکر آنها مواد خاصی به نام مواد مؤثره باشنداین گروه شامل گیاهانی می

گذارند. این گیاهان براي د زنده بر جا میمواد تاثیر فیزیولوژیکی بر پیکر موجوشود، که این و ذخیره می

گیرند. مواد فعال مذکور در طی یک سلسله فرآیندهاي ویژه و ها مورد استفاده قرار میبرخی از بیماري درمان

نیز  5هاي ثانويیتشوند و به متابولپیچیده، به مقدار بسیار کم (معموال کمتر از وزن خشک گیاه) ساخته می

  ).2001 6،هاربون( هستند معروف

  تاریخچه مصرف گیاهان دارویی  -2-1-2

هـاي بسـیار دور بـراي درمـان     آیـد، از زمـان  ها به دست مـی گیاهان دارویی و محصوالتی که از آن 

مختلـف بـا   هـاي  اند و درمـان بیمـاري  هاي مزمن مورد استفاده قرار گرفتهها و ناراحتیبسیاري از بیماري

سـال   60000باشد که قـدمت آن بـه بـیش از    داروهاي گیاهی جزء جدایی ناپذیر فرهنگ ملل جهان می

نمایند که به طور مستقیم یـا غیـر   درصد مردم جهان از داروهایی مصرف می 80رسد. امروزه بیش از می

هاي ثانویه گیاهی هسـتند کـه از   آیند. ترکیبات فنولیک متابولیتمستقیم از گیاهان دارویی به دست می

                                                
1- Baer 
2- Suttle  
3- Active Substances  
4- Active Principle 
5- Secondary Metabolite  
6- Harborne 
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 1جات، سبزیجات و دیگر گیاهان هستند ( الپورنیکعوامل اصلی طعم دهنده و افزاینده ارزش غذایی میوه

). این ترکیبـات داراي یـک حلقـه اروماتیـک بـوده کـه داراي یـک یـا چنـدین گـروه           2005و همکاران، 

کول فنولیک ساده تـا ترکیبـاتی پیچیـده بـا وزن     تواند از یک ملها میباشد و ساختار آنهیدروکسیل می

گـردد  فنولیـک اطـالق مـی   ها اصطالحاً ترکیبات پلـی ملکولی باال با چندین گروه فنولیک باشد، که به آن

هاي بسیار مهمی را در گیاه بر عهده دارند. به عنـوان  ). این ترکیبات نقش2006و همکاران،  2(بالسوندرام

ولی و سـاختار  هاي فنفنولیک براساس تعداد حلقهپلی ل بیولوژیک، ترکیباتیک گروه بزرگ ترکیبات فعا

هاي اصلی تشکیل گردند. گروهکند به چندین گروه تقسیم میها را به هم وصل میعناصري که این حلقه

هـا (قابـل هیـدرولیز شـدن و متـراکم) و      ها، فالونوئیدها، اسیدهاي فنولیک، تـانن دهنده شامل پلی فنول

با توجه به تنوع شدید گیاهان داوریی و اثرات مختلف  ).2010 ،و همکاران 3باشند (دارچیویوها میانلیگن

  گردد.که در تحقیق حاضر استفاده شده است بررسی می آلوئه ورا لها، در این بخش صرفاً تأثیر ژآن

  

  دارویی و نقش آن در تغذیه نشخوارکنندگاناثرات ضد میکروبی گیاهان  -2-1-3

بیوتیکی مورد استفاده هاي گیاهی از گذشته براي مقاصد مختلف از جمله اثرات آنتیها و عصارهاسانس

توان به نگهداري مواد غذایی خام و فرآوري شده، اهداف دارویی ها میترین آناند که از جمله مهمقرار گرفته

ها که دارویی و مواد استخراج شده از آنبنابراین تعداد زیادي از گیاهان هاي طبیعی اشاره نمود.و درمان

هاي بسیاري براي اثرات . مکانیسم)2004، 4بورت(اند ید ضد میکروبی هستند شناسایی شدهداراي اثرات شد

ها و بسیاري از مواد موثره گیاهی آبگریز بودن ضد میکروبی گزارش شده است. مهمترین خصوصیت اسانس

هاي باکتریایی و میتوکندري نفوذ سازد که در غشاي لیپیدي سلولمیاین ترکیبات است که آنها را قادر 

هم ریخته و در نهایت باعث نفوذپذیرتر شدن غشاها گردد. اختالل در غشاي ها را بهنموده و ساختار آن

                                                
1- lopornik  
2- Balasundram 
3- Darchivio 
4- Burt  
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حتی موجب انعقاد را مختل نموده و  1سیتوپالسمی نیز جریان الکترون، انتقال فعال و نیروي محرك پروتون

هاي نفوذ کرده با پروتئینرسد ها به نظر میگردد. همچنین اجزاي تشکیل دهنده اسانسات سلولی میمحتوی

ها از این دسته هستند ATPaseهایی مانند ها را مختل نمایند که آنزیمدر غشا واکنش داده و فعالیت آن

هاي گرم رسد در باکترينظر میهاي اشاره شده به مکانیسم). 2007لیا و همکاران، گکاسامی ؛2004بورت، (

دهند. در ها واکنش میمثبت موثرتر باشند، زیرا غشاي سلولی مستقیماً با ترکیبات هیدروفوبیک اسانس

دوست بوده و اجازه هاي گرم منفی را احاطه نموده است آبمقابل، دیواره خارجی که غشاي سلولی باکتري

هاي گیاهی و مواد موثره . بیشتر اسانس)2002و همکاران،  2کیمانگا( دهدرا نمیواد غیر قطبی ورود م

هاي گرم منفی نفوذ نمایند. به هر حال، دوست باکتريتوانند به الیه آبدوست بوده و نمیگیاهی، چربی

- باشد. این مواد میگریز کامال نفوذ ناپذیر نمیهاي گرم منفی نسبت به ترکیبات آبغشاي خارجی باکتري

ساکاریدي یا ی با انتشار از بین الیه لیپوپلیهاي هیدروژنی)، به آرامواکنش داده (توسط پیوند ند با آبتوان

هاي غشا انتشار یافته و از غشا عبور نمایند و به غشاي دوالیه لیپیدي رسیده و واکنش دهند. پروتئین

هاي گرم منفی و گرم تريبنابراین وزن ملکولی پایین این ترکیبات ممکن است باعث شود بر هر دو نوع باک

. متاسفانه این خصوصیت، انتخابی بودن این ترکیبات بر جمعیت خاصی از )2004(بورت،  مثبت موثر باشند

بحث  1998نماید. در سال تر میاي را مشکلهاي شکمبه را کاهش داده و دستکاري تخمیر شکمبهمیکروب

استفاده از  2006تغذیه دام مطرح شد و در سال  هاي آنتی بیوتیکی درممنوع شدن استفاده از افزودنی

 موننزین در اروپا ممنوع گردید و این تصمیم محققین را به سمت کشف ترکیبات جایگزین هدایت نمود

برخی تحقیقات آزمایشگاهی تأثیر ترکیبات فعال بیولوژیک گیاهی  2004. از سال )2011و همکاران،  3ارچبن(

 ؛2004و همکاران،  4کاردوزو ؛2007بنچار و همکاران، (اي و تولید متان بررسی نمودند را بر تخمیر شکمبه

گذارند در به هرحال، تأثیري که ترکیبات فعال بیولوژیک بر تخمیر می .)2006و همکاران  5کاستیلژوس

                                                
1- Proton motive force 
2- Cimanga  
3- Benchar 
4- Cardozo 
5 - Castillejos 
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. تناقضات موجود در نتایج به دست آمده )2012و همکاران،  1کلونهسن(باشد سو و جامع نمیبیشتر موارد هم

تواند به دلیل ساختار شیمیایی و نوع متفاوت مواد فعال بیولوژیک و دوزهاي مختلف در این زمینه می

( بنچار و همکاران، شکمبه باشد  pHو از همه مهمتر نوع جیره مصرفی و  ).2007بنچار و همکاران، (مصرفی 

ها ورهاي متعدد شناخته شده و ناشناخته و احتماالً تقابالتی بین آن. نکته مهم این است که فاکت)2008

دهند. در یک هاي قابل انتظار ترکیبات فعال بیولوژیک بر تخمیر شکمبه را تغییر میوجود دارد که پاسخ

مطالعه فراتحلیلی، نتایج آزمایشگاهی به دست آمده از اضافه نمودن دوزهاي افزایشی مواد فعال بیولوژیک 

ورد بررسی قرار گرفته و مشخص گردید که تولید کل اسیدهاي چرب فرار و نسبت استات شکمبه با اضافه م

به  9/22نمودن این ترکیبات فعال بیولوژیک کاهش یافت. همچنین غلظت آمونیاك در محیط کشت نیز از 

ترین یره پایه از مهمگرم بر لیتر کاهش یافت. این تحقیق نیز اشاره بر این داشت که ترکیب جمیلی 6/15

باشد. این تحقیق نشان داد که استفاده از ترکیبات فعال عوامل موثر بر پاسخ ترکیبات فعال بیولوژیک می

( کلونهسن و همکاران، بیولوژیک قابلیت هضم ماده خشک و تولید متان را در شرایط آزمایشگاهی کاهش داد 

ها و ود دارد دامنه بسیار وسیع دوزهاي مصرفی اسانس. نکته مهمی که در تحقیقات آزمایشگاهی وج)2012

باشند. باشد. در بسیاري از تحقیقات آزمایشگاهی، دوزهاي مصرفی بسیار باال مییا دیگر مواد موثره گیاهی می

هاي مشاهده شده در تخمیر سطح دوز استفاده شده از ترکیبات فعال بیولوژیک یکی از عوامل اصلی در پاسخ

ها بوده و هاي اصلی مصرف این افزودنیتنی از محدودیتوز مصرفی در آزمایشات درونباشد. داي میشکمبه

باشد، بنابراین با توجه به اینکه در برخی تحقیقات آزمایشگاهی صورت گرفته دوز مصرفی بسیار زیاد می

یکی از . )2011، 2گرتدار و چبن(باشد تعمیم نتایج آزمایشگاهی به شرایط درون تنی زیاد قابل اطمینان نمی

اثرات اصلی گیاهان دارویی و مواد موثره آنها کاهش تجزیه پروتئین و متعاقب آن کاهش تولید آمونیاك در 

ن داد که نرخ دآمینه هاي گیاهی نشاباشد. همچنین تحقیقات اولیه در زمینه استفاده از اسانسشکمبه می

 3هایی با قدرت تولید وسیع آمونیاكکاهش رشد میکروبآمینه در شکمبه کاهش یافت که به شدن اسیدهاي

                                                
1- Klevenhusen  
2- Benchaar and Greathead   
3- Ammonia-hyperproducing bacteria 
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ها حساس بوده و ها در محیط شکمبه به اسانسهوازي نسبت داده شد. این میکروبهاي بیو همچنین قارچ

. کاهش تجزیه پروتئین و )2003و همکاران،  1مکاینتوش(شود ها رشدشان به شدت کم میدر حضور اسانس

از این نظر نیز اهمیت دارد که ممکن است راندمان استفاده از نیتروژن را در تولید آمونیاك در شکمبه 

هاي پرتولید و و پروتئین قابل متابولیسم بیشتري براي دام ).2008بنچار و همکاران، (شکمبه افزایش دهد 

استفاده از . البته ذکر این نکته ضروري است که )2010و همکاران،  2یانگ(هاي پرواري تامین نمایند دام

هاي کشت آزمایشگاهی، در اکثر موارد تولید آمونیاك را ها و ترکیبات فعال بیولوژیک گیاهی در محیطاسانس

ها به دام نیتروژن آمونیاکی کاهش نشان ولی در زمان تغذیه اسانس ).2008بنچار و همکاران، (کاهش داد 

هاي شکمبه نسبت گردند میکروبالنی تغذیه مینداد. پیشنهاد شده است زمانی که این ترکیبات به مدت طو

  . )2013، 3خیاوسا و زبلی(یابد شوند و اثر بخشی آنها به شدت کاهش میبه آنها سازگار می

  

  ) Aloe Vera(ورا آلوئه - 2-2

  ورا گیاه شناسی آلوئه -2-2-1 

شده است. بیش از ورا شناخته که معموال به عنوان آلوئه Aloe barbadensis miller)(زرد صبر 

گرفته، اما در حال  ءاست، که در آفریقاي جنوبی منشا سوسنیان گونه از آلوئه متعلق به خانواده 400

حاضر در مناطق با آب هواي خشک گرمسیري و نیمه گرمسیري وجود دارد. تنها چند گونه از آلوئه براي 

ترین گیاه در ترین، و در نتیجه متداولقويوراي مطرح شده جاري مطرح شده است. که این آلوئهاهمیت ت

ها گیاهان شاداب و چند ساله و یا گیاهان خشکیزي آلوئه ).2004وکیان،  4عرصه تحقیقات است (اشون

ها در زیستگاهایی که داراي آب کم و یا داراي آب نامنظم هستند توانایی هستند؛ به عنوان مثال، آن

شوند و قادر به استفاده ها مشخص میحجم زیادي آب در بافت آنسازگاري دارند، که با ظرفیت ذخیره 

                                                
1- Mcintosh  
2- Yang 
3- Khiaosa and Zebeli 
4- Eshun 
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مستلزم تشکیل که ار با مسیر فتوسنتزي در هواي گرم، از متابولیسم اسید کراسوالسون هستند که سازگ

هاي گوشتی مثلثی است این گیاه، گاهی بدون ساقه با برگ). 2004و همکاران،  1(نی اسید مالیک است

 هاي سفید کوچک داردها دندانههاي برگباشد و در لبهخاکستري تا سبز روشن مین از سبز که رنگ آ

اند: ها از سه الیه تشکیل شده). برگ1986 ،2(گریندالي و رینولدز که شبیه کاکتوس است )1- 2(شکل 

شود دو الیه نامیده می سلولی که 20-15ي بیرونی ضخیم رنگ و الیه ي زردخلی، شیرهژل دا

ورا را درصد وزن کل برگ آلوئه 30تا  20). تقریبا 2004، 4، اشون و کیان2008و همکاران  3(سارجوش

ورا در لغت به معناي آلوئه ). نام1999و همکاران،  5فمنیادهد (درصد را پالپ تشکیل می 80-70ت و پوس

زیاد به مزه تلخ ال گرفته شده است. که به احتم» آلوئه«که از کلمه عربی » ماده تلخ درخشان بوده«

به عنوان  )FDA(سازمان غذا و داروي آمریکا کند. شیرابه دارویی است که توسط ورا اشاره میشیرابه آلوئه

و  6ساکو( شودهاي الکلی استفاده میل تلخ در نوشیدنیضد یبوست قوي و همچنین به عنوان  یک عام

   .)2000و همکاران،  7کوهن ؛2001همکارن، 

                             

  گیاه و برگ آلوئه ورا 1-2شکل

 

   وراآلوئه تاریخچه -2- 2-2

                                                
1- Ni  
2- Grindlay and Reynolds   
3- Surjushe 
4- Eshun and Qian  
5- Femenia  
6- Saccu 
7- Cohen  
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 الدیم از شیورا اشاره شده است متعلق به چهار هزار سال پگزارش مکتوب که در آن به آلوئه نیاول 

مصر کشف شده است.  یظروف در معابد باستان يرو يهايکارها و کندهاست و در غار نوشته حیمس

نی و ( ندها و عفونت ها به کار گرفتیها ، سوختگدرمان زخم يرا برا اهیگ نیها ايبار مصر نینخست

اند. تا سال باستان آن را به کار برده انیو هند انینیچ ان،یروم ان،یونانی). پس از آن 2004همکاران، 

 یپزشک يکاربردها نیبه کار رفته است. هم چن کایمتحده آمر االتیدر ا نیآلوئه ورا به عنوان مل 1800

آغاز شد  ومیو راد Xاشعه  ياهیسوختگ زیآم تیدرمان موفق يهابا گزارش 1930 يمدرن آن در دهه

  ).2003 ،(سارجوش و همکاران

  آلوئه ورا يولوژیزیف اتیخصوص -3- 2-2

  شود.یم دهید ریز يهاورا قسمتدر ساختمان برگ آلوئه

  شود. یم دهیباشد و در فواصل مختلف آن روزنه ها دیم میضخ کولیکوت يکه دارا بشره بزرگ - 1

مرکب  اهانیگ ریبرگ سا هیشب یاول ساختمان فیبشره که در رد ریدار ز لیکلروف میپارانش - 2

  شکل دارد.  يدراز منشور يهاشامل سلول

  شده است. لیتشک دهیچسب رهیش يو محتوا الژداریرنگ موسیب میضخامت برگ از پارانش - 3

  دار قرار دارند. لیکلروف يهاسلول ریآبکش که بالفاصله در ز- چوب يدسته آوندها - 4

باشد یم نیآلوئ يشود و حاویدار ترشح ملیکلروف يهاکه از سلول یزرد رنگ تلخ عیما - 5

  .)1385دخیلی، (

  

  رانیورا در اآلوئه يایپراکنش جغراف -4 - 2-2
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 یرابینص يارتفاعات بشاگرد، روستا ک،یریس لنگه، بندر در بندر ژهیودر استان هرمزگان به اهیگ نیا

کنگ، بندر مقام، قشم، بوشهر و در  بندر ر،یخم بندر ،یقاض بندر عباس در قلعه يمترلویک 35 ناب،یم

دخیلی، قشم آورده شد ( جزیرهبه  قایدر پانصد سال قبل از آفر اهیگ نی. ادیرویو بلوچستان م ستانیس

1385(.  

  ژل آلوئه ورا باتیترک -5- 2-2

به صورت مشترك اثر  ای ییتنهاهستند که به یستیورا مواد فعال با اثرات زآلوئه رابهیژل و ش

حائز  اهیگ نیکاربرد موثر ا يمواد برا نیا یی). شناسا1999 ،2وكید و نولدزیر ؛1979 ،1ي(هنر کنندیم

 و اهیگ نرشد، س طیورا متفاوت است و به آب و هوا، منطقه، شراآلوئه ییایمیش بیاست. ترک تیاهم

و  یچوئ ي). براساس مطالعه2004 ،یاشون و ه ؛2006 ،3(بوآدرو و بلند دارد یبستگ يآورروش عمل

از  ییباال ریمقاد يورا داراآلوئه نشان داده شده است. 1-2آلوئه ورا در جدول  ی)، مواد اصل2003( 4چانگ

ها را به عنوان توان آنیدارند که م يقو ینیباشد که اثرات ملیم یفنل نونیآنتراکوئ باتیترک

 ،(سارجوش و همکارن به کار برد زین روسیگرم مثبت و ضدو يهايدر مقابل باکتر ژهیبه و الیباکتریآنت

خشک،  یوزن يهاانیبن يدارا رابهیعالوه، ش). به2009 ،5آق اوغالنو  رعالمدا ؛2006بوآدرو و بلند  ؛2008

از روغن  ینیی) و درصد پا5/24خاکستر (% ی)، درصد قابل توجه16-33(% يدینامحلول اس نیرز کی

 يهاتیفعال رغمیعل). 1970 ،6يکارد (مپ و است رابهیش يحهیباشد که مسئول رایم يضرور يها

داشته  زیو رشد تومورها ن یجهش ژن ک،یمثل ژنوتوکس يبارانیاثرات ز تواندیم نونیآنتراکوئ ،یستیز

و  8سی(داو ورا باشدژل آلوئه دهایساکاریپل یمنبع اصل رسدی). به نظر م1997 ،7و منگز کیباشد (بروس

                                                
1- Henry 
2- Reynolds and Divak  
3- Boudreau and Beland 
4- Choi and Chung  
5- Alemdar and Agaogln  
6- Mapp and Carthy 
7- Brusick and Mengs  
8- Davis  
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و  نولدزیاست (ر دیساکاریپل يباال ریمقاد يوساله حا 3ورا نشان داد که آلوئه توانی). م1991 ،همکاران

  ).2003، 1هو ؛1999 وك،ید

  )2003، و چانگ یچوئ( مواد اصلی تشکیل دهنده ژل آلوئه ورا 1-2جدول 

  مواد مولکوي کم وزن  آنزیم ها  ویتامین ها  ساکارید  آنتراکوئینون ها

  اسید اوریک  آمیالز 1B  سلولز   آلوئه امودین

  اسید آرشیدونیک  کربوکسی پپتیداز  2B  گلوکز  آلوئه اتیک اسید

  کلسترول  کاتاالز  6B  فرکتوز  آلوئین

  جیبرلین  سیکلوکسیداز  C  مانوز  آنترانون

  لیگنین  اکسیداز  کولین  آسمانان  امودین

  

) که 2004 ،و همکاران 2تورنر و 2006 ،(بوآدرو و بلند باشدیآسمانان م دیساکاریپل نیترفعال

 امی)، الت2003 ،و همکاران 4(فرو ییایباکتری)، آنت1991 ،و همکاران 3(کاهلونی روسیضدو يهایژگیو

) 1994 ،و همکاران 5زاردیت و 2003 ،و چانگ ی(چوئ را دارد یاختصاص یبخش یمنیها و اجراحت

 ندکمی شتریرا ب ي، و خون سازهشده در اثر تشعشع را کاهش داد کیپوست تحر يهاکه واکنش يطوربه

در  زیفعال ن يهانیکوپروتئیشد که گل ادآوری دی). با2004 ،و همکاران 7تالمادق ؛1995 ،6سی(روبرتزو تراو

 نیچن). هم1999 ،وكیو د نولدزی(ر داشته باشد یتواند اثرات درمانیشده است و م افتیورا در ژل آلوئه

شده  لیتشک دیساکار ی) و پل5/98باشد که در اصل از آب (%یم 4/4-7برابر با  PH يورا داراژل آلوئه

                                                
1- Hu  
2- Turner  
3- Kahlon 
4- Ferro  
5- Tizard  
6- Roberts and Travis 
7- Talmadge 
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و  یچوئ و1995 ،2وانگ و استرانگ ؛1999 ،1(وهو باشدیم د،یها و استروئمیها، آنز نیتامیو ياست و حاو

 يهاتیگشته و اکثر فعال هیو تجز دیاکس عاًیسر رد،یگیژل در معرض هوا قرار م یوقت ).2003 ،چانگ

مختلف  يهاکیتکن ن،ی). بنابرا2004 ،کیان اشون و و1999 ،(وهو دهدیخود را از دست م یستیز

 وراژل آلوئه يدهنده لیتشک يکند. چون اغلب اجزایم داریو پا زهیوجود دارد که ژل را استرل يآورعمل

  ).1999 ،(وهو شودیم هیشوند، لذا استفاده از ژل تازه توصیفاسد م عیسر اریبس

  وراآلوئه عمل سمیو مکان ینیبال یاثر بخش -6- 2-2

  یمنیا ستمیس بر اثر 6-1- 2-2

 یمنیا ستمیس تاثیر قوي بر باشدمی نییپا يدیساکاریپلپویل تیفعال میکه تنظ زمانیورا ژل آلوئه

انسان  ي درالتهاب ماکروفاژ کاهش باعث NLRP3 3ژن انیو ب هانیتوکیس عیسر دیکه با تول طوريدارد به

 قیاز طر وراآلوئه هايدیساکاریاند که پلو همکارانش نشان داده ویل .)2013 ،و همکاران 4يباد(شود می

در مغز  یچرب ونیداسیپراکس نتیجه کاهش درو  دیتجمع گلبول سف باعث ،کیستمیس یمهار پاسخ التهاب

 دیو کاهش تول ژنازیاکسکلویس ریمانع از مس مایورا مستقآلوئه ).2012 ،و همکاران 5ویل( گردندمی

همچنین آنتراکینون کند. یم فایالتهاب ا جلوگیري از بروز در یشود، که نقش مهمیم E2 نیپروستاگالند

و کرومون موجود در ژل آلوئه ورا داراي اثرات ضد التهابی قوي هستند، که این اثرات در ماکروفاژهاي 

 نیا). 2009 ،و همکاران 7پارك ؛2012 ،ارانو همک 6یتیچکی(پ موش صحرایی نشان داده شده است.

 10کرومون و اجزاء )9آلوئین( 8نونیاز آنتراک ايهمجموع وراآلوئه اند کهکرده گزارش محققین همچنین

                                                
1- Who  
2- Wang and Strong  

  شودکه در ماکروفاژ ساخته می Domainژن کد کننده پروتئین  -٣

4- Budai  
5- Liu  
6- Picchietti 
7- Park 
8- Anthraquinone  
9- Aloin  
10 -  Cromon 
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التهاب روده  يماریدر ب یالتهاب يهاکاهش پاسخ يبرا ییدارو تیفعال يدارا وراژل آلوئه .است) 1(آلوزین

 2 استفاده از آن نشان داد که یابیارزورا و ژل آلوئه ینیمطالعه بال در خصوص ریباشد. گزارش اخیم

 بوده دور دهان موثر یآفت يهاکاهش زخم در بلکه ،تنها در کاهش دردهآلوئه ورا ن یدرصد ژل خوراک

  ).2012 ،و همکاران ییبابا( است

  ايجذب روده تاثیر بر -6-2- 2-2

اي داروهایی با  قابلیت دسترسی پایین را ورا جذب رودهمطالعات نشان داده که ماده موثره آلوئه

محیط  شده از جدابرویس الکتوباسیلوس  هايسویه). 2013و همکاران،  2است (کارئین افزایش داده

هاي ورا) رشد بسیاري از آنتروژنلوئه(پروبیوتیک برگرفته از ژل آ تخمیر شده وراژل آلوئههاي حاوي کشت

، وراآلوئه در ژل موجود نیآلوئ ).2014 ،و همکاران 3کانگ( کندمضر خارجی و داخل روده را مهار می

 است بوستیضد  تیشود، که مسئول فعالیم زهیفعال متابول 4نیتوسط فلور روده بزرگ به آلوئه امود

که قادر به  بوده استرول تویورا شامل پنج فشده است که ژل آلوئه گزارش .)2013ین و همکاران، ئ(کار

 5(چن دهدقرار  ریرا تحت تاث و لیپیدها گلوکز متابولیسم تواندمی و باشدمی ییاحشا یکاهش تجمع چرب

ورا قادر به اند که عصاره برگ آلوئهشان دادهن یشگاهیآزما صورتبه  ن،ی. عالوه بر ا)2009و همکاران، 

باز کردن  يبرا ییتوانا جهیو در نتبوده  در عرض غشاي سلولی یکیکاهش قابل توجه مقاومت الکتر

بطور  ورا آلوئه برگ ولورا و عصاره محلرو، ژل آلوئه نیاز ا داردمجاور را  يهاسلول نیاتصاالت محکم ب

 ،چن و همکاران( نمایداي را تقویت میهاي تک الیهدر عرض سلول نیانتقال انسول توانایی یقابل توجه

2009.(  

  

                                                
1- Aloesin  
2- Carien 
3- Kang  
4- Aloe emodin  
5- Chen  
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Abstract: 

The main purpose of this study was the evaluate of  the effect of Aloe Vera gel and 

conjugated linoleic acid supplement on growth performance, blood metabolites and 

immunity parameters in Holstein calves. This study was carried out using 24 male and 

female Holstein bulls with mean age of 1-10 days and weighting 38±8 kg with 4 treatments 

and 6 replications in a completely randomized design with a factorial (2 × 2). The 

treatments consisted of: (1) basic diet consisting of starter and whole milk (control) (2) 

basal diet + 250 mg / kg body weight Aloe vera gel (3) base ration + 20 grams per 

kilogram dry matter consumed complementary conjugated linoleic acid (CLA). (4) Basal 

diet with 250 mg of Aloe vera gel + 20 g of CLA. During the experiment, the ration of the 

starter was free, and alfalfa was fed to the calves from the age of 20 days. The results of 

this experiment showed that the average daily gain of calves in the first month and the 

whole period was influenced by the experimental diet and increased compared to the 

control group (P < 0.05). The calves fed 20g CLA in the first month and the calves fed 

with 250 mg of Aloe Vera gel in the second month showed the highest weight. Also, calves 

fed CLA supplement significantly reduced the dry matter during the whole period (P < 

0.05). The results of blood parameters showed there was no significant difference in the 

levels of cholesterol, triglyceride, proteinuria, urea and albumin in calves fed with 

experimental diets. However, experimental diets had a significant effect on glucose content 

(P < 0.05). The number of white blood cells as well as the monocyte ratio of calves fed 

with 20 grams of CLA supplements increased significantly in the first month (P < 0.05). 

But in the second month it had no effect. Based on obtained results, 20 grams of CLA 

supplement and 250 mg per kg bodyweight, the Aloe vera gel, is isolated on the ration of 

the calves, and is more effective on the tested parameters.  
Keywords: Aloe Vera, Blood parameters, CLA, Glucose, Holstein, Monocyte. 
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