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بر عملکرد شیردهی و  (Seidlitzia rosmarinusهدف از این پژوهش بررسی اثر جوشانده گیاه دارویی چوغان )

راس گاو شیری تازه زایمان کرده در قالب یک  100بدین منظور، تعداد تولید مثلی گاوهای تازه زای هلشتاین بود. 

( گروه دریافت 2( گروه کنترل بدون افزودنی گیاهی و 1تیمار های آزمایشی شامل:  انتخاب شدند. طرح کامال تصادفی

گرم گیاه دارویی چوقان بودند. نتایج بدست آمده نشان داد که استفاده از جوشانده گیاه دارویی  500کننده جوشانده 

چوقان در گاوهای پس از زایش موجب افزایش تولید شیر گردید ولی بر ترکیبات شیر تاثیری نداشت. درصد آبستنی 

افزایش یافت. همچنین درصد  روز پس از زایش نسبت به گروه شاهد 200تا  100روز پس از زایش و  100زیر 

سرویس برای آبستنی برای گروهی که جوشانده چوقان دریافت کرده بودند بیشترین  2الی  1گاوهای آبستن شده با 

مقدار نسبت به گروه شاهد بود. آنالیز آماری داده ها نشان داد بیشترین وضعیت نرمال رحمی برای گاوهای دریافت 

درصد گروه شاهد است. همچنین نتایج مربوط به  14/54درصد نسبت به  70مقدار  کننده چوقان بود بطوریکه این

گاوهای درگیر متریت پس از زایش نیز نشان از کاهش درگیری متریت در گروه دریافت کننده چوقان بود. این مقدار 

ری گلیسیرید، درصد گروه شاهد بود. غلظت فراسنجه های خونی )گلوکز، کلسترول، ت 42/31درصد در مقابل  20

پروتیئن کل، آلبومین، اوره، اسیدچرب های غیراستریفه و بتاهیدروکسی بوتیرات( تحت تاثیر جوشانده گیاه دارویی 

اثر مثبتی بر  می تواند چوقان قرار نگرفتند. نتایج این مطالعه پیشنهاد می کند که استفاده از جوشانده گیاه دارویی

 ی تازه زای هلشتاین داشته باشد.عملکرد تولیدی و تولید مثلی گاوها

 

 تولید مثل -عملکرد -گاو تازه زا -کلید واژه: گیاه دارویی چوقان
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 مقدمه -1-1

، گاوهای شیری در گله های بزرگتر نگهداری شده و جوامع بشری به منظور تامین بخشی از احتیاجات پروتیئنی

( و بیشتر تحقیقات و برنامه های اصالح نژادی 2001) لوسی،  می شوندتوجه ویژه ای به افزایش تولید شیر آنها 

(. از آنجایی که پس از 1994گاوهای شیری تاکنون بر اساس افزایش تولید شیر بوده است )لیتچ و همکاران، 

در طول حیات به توانایی آنها در آبستن  هایدی از شیردهی آغاز می شود، راندمان تولیدی دامجد هزایش، دور

(. کاهش عملکرد تولید مثلی گاوهای شیری و اثرات آن بر تولید شیر از جمله 2001شدن بستگی دارد )لوسی، 

( که این 1998کاران، و هم اوهای شیری اتفاق می افتد )پلیزرمشکالتی است که در دوره بعد از زایش در گ

کاهش عملکرد تولید مثلی در نهایت با کاهش سود آوری و عملکرد اقتصادی همراه است )دوریس و همکاران، 

ی از قبیل سن اولین زایش، فاصله بین دو زایش، روزهای ی(. عملکرد تولید مثلی گاوهای شیری با فاکتورها2005

(. تعداد روزهای باز )فاصله زایش 2004شود )ادریس، و همکارن، باز و تعداد تلقیح به ازای آبستنی بررسی می 

ر گله گاوها با افزایش تا آبستنی( اصلی ترین شاخص عملکرد تولید مثلی در گله است. افزایش روزهای باز د

(. از طرفی 2010است )پینه دو،  همراه مشکالت مربوط به سالمتی دام و همچنین احتمال حذف آنها از گله بروز

ارشاتی وجود دارد که گیاهان دارویی از جمله عواملی هستند که در خصوص مشکالت بعد از زایش موثر واقع گز

 (.2013؛ وانگ و همکاران، 2014شده اند )دونگان و همکاران، 

( Chenopodiaceae) اسفنجیان متعلق به خانوادهدرختچه ای چند ساله   (Seidlitzia rosmarinus)چوغانگیاه 

گوسفند و شتر استفاده شده و در حاشیه کویر نقش  تغذیه. این گیاه در می یابدبوده که در مناطق شور انتشار 

و  . از گیاه دارویی چوغان به عنوان ضدعفونی کننده، ضد سم، پادزهرمهمی در حفاظت از خاک ایفا می نماید

منطقه اردبیل و مغان بطور سنتی از  (. در1391شود )عماد و همکاران، های روده ای استفاده می ضدکرم
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جوشانده این گیاه جهت پیشگیری از عفونتهای رحمی پس از زایش در گاوهای تازه زایمان کرده استفاده میشود. 

لذا با توجه اینکه اطالعات علمی در قالب امکان و میزان اثربخشی این گیاه در پیشگیری از عفونتهای رحمی پس 

بررسی اثر گیاه دارویی چوغان بر عملکرد شیردهی و تولید "ابراین هدف از این پژوهش از زایش وجود ندارد، بن

 می باشد. "مثلی در گاوهای تازه زای هلشتاین

 مفروضات، فرضیات و یا سواالت تحقیق: 1-1-1

 استفاده از  گیاه دارویی چوغان بر عمکلرد تولید مثلی گاوهای تازه زا تاثیر معنی داری خواهد/ نخواهد -1

 گذاشت.

استفاده از گیاه دارویی چوغان بر عمکلرد شیردهی گاوهای تازه زا اثر معنی داری خواهد/ نخواهد  -2

 داشت.

 هدف از اجراء: 1-1-2

هدف از این طرح پژوهشی بررسی اثرات گیاه دارویی چوغان بر عملکرد شیر دهی و عملکرد تولیدمثلی گاوهای 

 تازه زای هلشتاین می باشد.

 پروش گاو شیری مدیریت -1-2

محسوب می شد، امروزه به فعالیت های فرعی و جنبی کشاورزی فعالیت های گاوداری که در گذشته عمدتا از 

با تحوالت گسترده ژنتیکی و اصالح نژاد دام، عمده در این بخش تبدیل شده است. یکی از فعالیت های اصلی و 

امروزه پرورش و نگهداری آنها یک امر تخصصی به شمار طوری که پرتولید وارد عرصه تولید گردیده بگاو های 

منابع عمده تولید پروتئین حیوانی، گوسفند، گاو، طیور، بز، شتر و گاومیش می باشند.  ،در ایران می آید.

 مورد نیاز نشخوارکنندگان عالوه بر تولید گوشت قرمز از طریق تولید شیر سهم مهمی را در تامین پروتیئن حیوانی

در دهه  .بر عهده داردو گوشت نقش اصلی را  شیر گاو در تولیددر این میان (. 1373ا می کنند )کوچکی، بشر ایف
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های اخیر، اصالح نژاد، تغذیه و مدیریت گاوها، سطح تولید را به طور معنی داری به خصوص در نژاد هلشتاین 

دار محسوب مد برای دامن، دوره بدون درآه و اولین زایش آفاصله زمانی بین تولد گوساله مادافزایش داده است. 

پرورشی احتیاج به صرف هزینه برای تغذیه دام، هزینه های دامپزشکی و سایر هزینه ها  می گردد. در این دوره

(. 1993 ،هند )هنریچسد می مرتبط با تولید شیر را تشکیل هزینه های کلی درصد 20تا  15می باشد که حدود 

اولین ماهگی  24داشته باشد، که در سن  دداکثر بازده اقتصادی در طول عمر خویک گاو هنگامی می تواند ح

امروزه به خوبی دریافته اند که این توسعه های مطلوب اقتصادی  (.1374 ،)ضمیری زایش کوساله را داشته باشد

ولید مثلی با یک سری پیامد های نامطلوب و منفی مانند افزایش بیماری های بعد از زایش و کاهش عملکرد ت

 (.2003 ،راجال اسچلتز و فریزر ؛1998 ،)ون ارندوک و همکاراناست همراه 

 ناهنجاری های بعد از زایش -1-3

 دو منظور گوساله به. هدف دامدار از نگهداری گاو شیری استتولیدمثل، عامل حیاتی در تعیین بازده پرورش دام 

می باشد. از سوی دیگر در حالی که هر روزه، سعی بر باال بردن تولید در  شیردهی به موقع و تولید حداکثر 

تولید در روند تکاملی و باال بردن روند  برگاوهای شیری می شود، توجه به مسایل تولید مثلی و باروری می تواند 

. استسیب پذیر بسیار آپس از زایش  التهابرحم نسبت به عفونت و در گاو، گله تاثیر فراوانی داشته باشد. 

د. عفونت های نباکتری های پاتوژن از سرویکس عبور کرده و باعث آلوده شدن رحم و ایجاد آندومتریت می شو

و میزان بروز بیماری  شده اثرات مضری بر بازده تولید مثلی دارد و باعث ضررهای اقتصادی رحمی پس از زایمان

 عوامل ناباروی بعد از زایمان در گاوهای ماده می باشد. . عفونت های رحمی یکی از مهم تریناستبسیار باال 

بستنی را و همچنین تعداد تلقیح به آ هده بین گوساله زایی و اولین فحلی شاین عفونت ها باعث افزایش فاصل

شلدون و افزایش می دهد، که در نتیجه موجب کاهش عملکرد تولید مثلی در گله های گاو شیری می گردد )
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(. از سرگیری فعالیت چرخه تخمدانی یکی از مهمترین وقایع در گاو شیری برای شروع حداکثر 2002همکاران، 

پس از زایمان می باشد با این وجود اختالل در عملکرد تخمدان شیوع باالیی در طول این  یفعالیت تولید مثل

والنی شدن مرحله لوتئال و دوره دارد. بیشترین اختالل در این دوره به تاخیر افتادن سیکل یا تخمک گذاری، ط

عفونت پس از زایمان  (.2008؛ گیلبرت و همکاران، 2008باروالند و همکاران، تخمدان های کیستی می باشد )

و باعث افزایش  شده باعث ضررهای اقتصادی وسیع به دلیل افزایش روزهای باز و افزایش فاصله گوساله زایی ها

(. عملکرد رحم اغلب در گاو پس از زایمان بدلیل آلودگی های 2005کاسیمانیکوما و همکارن، حذف می شود )

(. باکتریهای پاتوژنیک که باعث بیماری رحمی می 2004شلدون و همکارن، باکتریایی دچار اختالل می شود )

شوند می توانند باعث ناباروری شوند. حضور باکتریهای پاتوژن در رحم باعث التهاب، ضایعات هیستولوژیکی 

ها و یجنینی می شود. عفونت باکتریهای رحمی، تولیدات باکتر  مشکالتت، تاخیر در جمع شدن رحم و اندوم

و عملکرد آنها را دچار اختالل فولیکول های تخمدانی  دغده هیپوفیز را مهار کرده و رشاز  LHترشح  ،التهاب

افزایش حذف  له زایی تا اولین تلقیح واصله گوسازان آبستنی، افزایش فبنابراین بیماری رحمی با کاهش میکند. می

 به دلیل از دست دادن آبستنی می باشد.

در گاو های زایمان کرده دیده می شوند وابسته به هم هستند و تعداد روزهای باز، فاصله مشکالت تولید مثلی که 

ها یار می دهند. این بیمارتعداد تلقیح به ازای هر آبستنی و فاصله دو زایش را تحت تاثیر قر ،زایش تا اولین تلقیح

(. ضررهای اقتصادی ناشی از کاهش 1989همچنین توان تولید شیر را کاهش می دهند )هولت و همکاران، 

به علت افزایش هزینه های دامپزشکی، اختالالت باروری، کاهش عملکرد  عمدتاعملکرد تولید مثلی بعد از زایش 

 (.1992 ی باشد )ورون و همکاران،حیاتی و تولید شیر م
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 متریت-1-3-1

وجود  . متریت پس از زایمان،شوندهای شیری پس از زایمان با آن مواجه میکه گاو است یاز مشکالت متریت

که منجر به تاخیر در جمع شدن رحم و اختالل در سیکل تولید  استهای رحمی در اثر مشکالت زایمانی عفونت

افتد و مثل طبیعی حیوان خواهد شد که درنتیجه آن میزان باروری کاهش یافته و آبستنی مجدد به تاخیر می

(. در این بین گاوهای پرتولید بیشترین 2005)شلدون و همکارانش،  کندمتوجه دامدار می را ضررهای اقتصادی

که عالئم  استمتریت به معنای التهاب و تورم رحم دهند. را نسبت به گاوهای کم تولید نشان می مشکالت

حالی، توکسمی، افزایش درجه اشتهایی، بیبدبوی رحم، بی و ای آبکیقهوه -سیستمیک مانند تب، ترشح قرمز

 زایمانمعموال به دنبال  عارضه(. این 2006باشد )شلدون و همکارانش حرارت و افزایش ضربان قلب را دارا می

زا شامل آرکانو های جنینی همراه است. عوامل عفونتشود و با سستی رحم و اغلب باقی ماندن پردهمی ایجاد

هوازی گرم های بیها و باکتریفرماسترپتوکوکها، استافیلوکوکهای همولیتیک و کلی cباکتریوم پیوژنس، گروه 

د در حالی که نکنهای مهاجم، رحم جمع نشده را اشغال میاست. باکتری منفی بخصوص انواع باکتریوئیدس

حیوانات مبتال  شود وسمی ایجاد میپتیشود. معموال سها جذب شده و باعث عالئم شدیدی میهای آنتوکسین

. رحم شوددهند. مایع سروزی قرمز رنگ بدبویی همراه با زور زدن مکرر حیوان دفع میهر دو عالمت را نشان می

های جنینی کامال چسبیده است. ها متورم بوده و معموال پردهسمی دارد، کوتیلدون ترشحاتمقدار زیادی از این 

گراد و افزایش ضربان درجه سانتی 41تا  40اشتهایی، افزایش درجه حرارت بدن به عالئم توکسمی شامل بی

کند. اسهال ب ذهن را متوجه بیماری تنفسی میبار در دقیقه است. تنفس شدید بوده و اغل 100نبض تا حدود 

های کوتاه به رسد. گاو ماده پشت را خمیده کرده با قدمی صفاق میمعموال بیماری از رحم به حفره و شایع است

ها را به کند. تورم پرده صفاق ممکن است چسبندگی رحم و تخمداندر هر بازدم ناله می رود وسختی راه می
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د. پنومونی، پلی آرتریت و اندوکاردیت از عوارض متریت است. در صورت ورود چرک به خون دنبال داشته باش

هایی ممکن است در ریه، کبد، کلیه یا مغز ایجاد شود. در بیماران بهبود یافته همیشه ترشح مخاطی )پیمی( آبسه

فانه پیش بینی برای شود. متاسچرکی با ترشح مخاطی شفاف )لکوره( ناشی از آندومتریت مزمن مشاهده می

اند ای که مبتال به متریت بعد از زایمان شدید بودهباروری بعدی همیشه باید محتاطانه باشد، چون گاوهای ماده

های رحمی های بورس تخمدان و چسبندگی لوله رحمی بوده و لولهمستعد به جراحاتی از قبیل چسبندگی

باشند. متریت موجب بتال به جابجایی شیردان و کتوز نیز میشوند. گاوهای مبتال به متریت مستعد امسدود می

 شود.آبستنی و همچنین افزایش گاوهای حذفی می یبه ازا صله زایش تا آبستنی، تعداد تلقیحافزایش فا

 راهکارهای مدیریتی-1-4

اختالل در که گاو های شیری با آن مواجه می شوند منجر به تاخیر در جمع شدن رحم و پس از زایمان  مشکالت

تنی مجدد به نتیجه آن میزان باروری کاهش یافته و زمان آبس در لید مثل طبیعی حیوان خواهد شد کهسیکل تو

جهت  ی که(. از موارد مختلف2004های اقتصادی زیادی متوجه دامدار می کند )اندرو، تاخیر می افتد و ضرر

ی از قبیل یتوان به هورمون هاده می شود میرشحات رحمی استفاتسریع در جمع شدن رحم و تخلیه و کاهش ت

از بین بردن یا متوقف نمودن رشد باکتری ها جهت اکسی توسین و استرادیول اشاره نمود. از آنتی بیوتیک ها نیز 

در شیر و  یمنی بدن حیوان، نفوذ این داروهادر عفونت های رحمی استفاده می شود ولی به دلیل تضعیف سیستم ا

 به محققین بنابراین(. 2004؛ اندرو، 2004دومتریوم خطراتی به همراه دارند )فولدی و همکاران، تخریب بیشتر ان

 ضد خصوصیات که آنها، مواد موثره و گیاهان دارویی .هستند هابیوتیکآنتی برای مناسبی جایگزین از استفاده فکر

 در شوند،می ایمنی تقویت سیستم و اکسیدانیآنتی خاصیت ایجاد خون، گردش تنظیم داشته و موجب میکروبی

بخش اعظم ماده موثره گیاهی  (.2004؛ واالس، 2003)وکیلی و همکاران،  اندپیشنهاد شده موضوع این با رابطه
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ها بوده که جزو پروپان فنیل و ترپنوئیدها ها،ترپن ترکیب دسته سه شود شاملهای آنها یافت  میکه در اسانس

 هایسلول در برگ، چوب و پوست سنتز شده و تند که در تمام اندام گیاهی شاملهای ثانویه هسمتابولیت

 .(2004شوند )لی و همکاران، می ذخیره ایغده هایمویچه یا و اپیدرمی هایسلول ها،کانال ها،حفره ترشحی،

 افزودنی های خوراکی-1-5

داشته و رشد یا وظایف تولیدی دیگر را شود که ماهیت غیرمغذی اطالق می مواد خوراکیمواد افزودنی به 

کند، این مواد بازده مورد استفاده قرار گرفتن خوراک را بهبود بخشیده و ممکن است برای سالمتی یا تحریک می

 (.1386؛ نویدشاد و جعفر صیادی، 1374متابولیسم حیوان مفید باشد )امانلو و نیکخواه، 

 هابیوتیكآنتی-1-5-1

-می و تولید شده  هاباکتری و هاقارچ مانند مشخص هاییمیکروارگانیسم توسط که هستند موادی هابیوتیکآنتی

 به حیوانات جیره در هابیوتیککنند. آنتی جلوگیری هاآن رشد از یا ببرند بین از را دیگر هایمیکروارگانیسم توانند

 :شودمی انجام منظور سه

 بیمار حیوانات درمان برای الف( استفاده

 حیوانات در عفونت از جلوگیری منظور به کننده پیشگیری سطح در استفاده ب(

 .(1387 ، شریعتمداری) بهتر عملکرد و خوراک از استفاده بهبود برای رشد محرک منظور به ج( استفاده

 کننده مصرف برای داروها مانده باقی سوء اثرات-1-5-2

 توان تقسیم بندی نمود:مستقیم و غیر مستقیم می به اثراتاین تاثیرات را 
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 مدوالر پالزی مثال بعنوان)  اعضای بدن بر سمی این نوع داروها تاثیرات تواند بدلیلمستقیم می سوء الف( اثرات

 و زایی جهش ژنتیکی، نقص اثرات( سیلینپنی از ناشی مثال، غذایی )بعنوان هایحساسیت ،(لکلرآمفینیک از ناشی

 باشد.( هافورانمثال در مورد  عنوانبه) زاییسرطان

 هایبیماری به تواندمی سرانجام که بوده مربوط مقاوم باکتریایی هایسویه انتخاب با غیرمستقیم سوء ب( اثرات

 داروهای از جمله استفاده از زابیماری عوامل با مبارزه برای دیگری مناسب هایراه یافتن شود. لذا منجر باکتریایی

 ویژه به دام و انسان سالمتی برای جدی تهدید بیوتیکیآنتی هایبرخوردار است. مقاومت خاصی اهمیت از گیاهی

 همکاران، و دخیلی) است ضروری موثر، و ارزان میکروبی ضد مواد یافتن برای نیاز لذا و ایمنی پایین بوده با

1385.) 

 بیوتیك آنتی حذف برای جایگزین مناسب انتخاب-1-5-3

 ها بیوتیک آنتی منفی حذف اثر کردن حداقل برای حیوان سالمت وضعیت و محیطی، بهداشتی مدیریت بهبود

 تحقیق مورد رشد محرک های بیوتیک آنتی برای اخیر سال چند طی در که هاییجایگزین جمله از. است ضروری

 نتایج که برد نام را هاآن عصاره و دارویی ها، گیاهان آنزیم آلی، هایاسید پروبیوتیک، توان می است، گرفته قرار

-بیوتیک آنتی از استفاده برای شده مطرح مشکل به توجه با. است آمده بدست گرفته انجام تحقیقات در مختلفی

 و است گرفته صورت بیوتیک آنتی برای مناسبی جایگزین یافتن زمینه در زیادی تحقیقات رشد، محرک های

 باید بیوتیک، آنتی برای موفق جایگزین یک. است  گرفته قرار آزمایش مورد موضوع این برای زیادی ترکیبات

 به هزینه نظر از باید بیوتیک آنتی جایگزین یک این، بر عالوه باشد توانا آن باکتریایی ضد اثر عمل مکانیسم برای

 .باشد صرفه
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 گیاهان دارویی-1-6

 دارویی گیاهان مصرف تاریخچه-1-6-1

 از استفاده بیشترین. اندبوده هاانسان سالمت حفظ مدرن، عامل داروهای ظهور از قبل هاقرن دارویی گیاهان

 از استفاده و محبوبیت در کاهش. بود 1970 سال تا بیستم قرن شروع از غربی هایکشور در دارویی گیاهان

 است جالب. بود سنتی هایو سیستم هاارزش از  شدن دور و شهرسازی و شدن صنعتی با همزمان دارویی گیاهان

 مانند پیشرفته آسیایی کشورهای بیشتر در دارویی گیاهان از استفاده در( غربی در کشورهای) مشابه کاهش که

جهانی  بهداشت سازمان گزارش اخیر براساسبه میزان قابل توجهی رخ نداد.  شدن صنعتی وجود با ژاپن

(1W.H.O حدود )که به طور  ،کننددارویی را برای  اهداف درمانی استفاده میگیاهان ، درصد جمعیت جهان 70

 به توجه (.1983 ،آمریکای جنوبی و آفریقا دیده شده است )بانرمن و همکاران ،آسیا کلی بیشترین استفاده در

 جامعه تشکیل و حضور با همزمان گذشته سال بیست در آمریکا در غرب، مخصوصا فرهنگ در دارویی گیاهان

 بیشتر انسان، سالمتی در استفاده مورد سنتتیک داروهای بیشتر وابستگی و طبیعت سیستم به بیشتر عالقه سبز، و

روز آفتابی  300ایران نیز به دلیل تنوع زیاد اقلیمی، دامنه تغییرات روزانه دمای مناطق مختلف کشور،  است. شده

باشد که از برخی گیاهان دارویی در سال و فلور غنی گیاهی، مستعد کشت و توسعة استفاده از گیاهان دارویی می

 .آور و محرک رشد دام بهره برد توان به عنوان اشتهامی

 گیاه دارویی-1-6-2

شود، که این مواد ساخته و ذخیره می 2که در پیکر آنها مواد خاصی به نام مواد مؤثره باشنداین گروه شامل گیاهانی می

ها مورد استفاده قرار برخی از بیماری درمانگذارند. این گیاهان برای تاثیر فیزیولوژیکی بر پیکر موجود زنده بر جا می

                                                           
1 -World Health Organization 

2 - Active Substances  
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مذکور در طی یک سلسله فرآیندهای ویژه و پیچیده، به مقدار بسیار کم )معموال کمتر از وزن گیرند. مواد فعال می

 (.2001هاربون و همکاران ( هستند نیز معروف ههای ثانویشوند و به متابولیتخشک گیاه( ساخته می

 های فراراسانس یا روغن-1-6-3

توانند جایگزین مناسبی برای ضدمیکروبی دارند و میهای ثانویه گیاهی هستند، که خواص ها متابولیتاسانس

های ثانویه متعلق به بخش آروماتیک بسیار فرار ها باشند. اسانس های گیاهی مخلوطی از متابولیتآنتی بیوتیک

شوند )بنجار و همکاران، باشند و معموال به روش تقطیر با بخار آب یا روش استفاده از حالل استخراج میگیاه می

ها اسانس .اندشان به رسمیت شناخته شدهمدت زیادی است که به علت فعالیت ضد میکروبی هااسانس (.2006

 ویژه در حالت بخار بسیار فراوانههستند. این ترکیبات، ب سنتیهای گیاهی در طب ترین فرآوردهاز پر مصرف

ال هیچگونه اسانسی ندارند، در حالی اند. برخی از گیاهان عمها عامل اصلی بوی مشخص گیاهان. اسانسهستند

-کم و بیش مقادیر زیادی اسانس دارند. روغن شانهایکه برخی دیگر مانند چتریان و نعنائیان در بسیاری از گونه

خاصیت دارویی  شده وهای مخصوص یا در داخل بافت یا در اپیدرم گیاه یافت های فرار غالبا در برخی از غده

ها، شود اما بخش اصلی آنها را ترپنها یافت میوجود اینکه ترکیبات متنوعی در اسانسبا  .آنها متفاوت است

 (.2004دهد )لی و همکاران، ها تشکیل میها و فنیل پروپانترپنوئید

 هاترپن-1-6-3-1

و اجزای ها ترکیبات ماکرومولکولی هستند که از یک واحد تکرار شونده پنج کربنه به نام ایزوپرن ساخته شده ترپن

طعم تند برخی از گیاهان مربوط به  و (. بو1372دهند )دانیال زاده و زارعیان، های گیاهی را تشکیل میاصلی اسانس

-(. آنها بر اساس تعداد واحدهای ایزوپرن در مولکول1376وجود ترپن در آنها است )نویدشاد و جعفری صیادی، 

-اند. به ترپنپرن تشکیل شدهها هستند که از یک واحد ایزوترپنهمیها شوند. اولین دسته از اینشان طبقه بندی می
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پرن هستند، سسکوئی ترپن ن و آنهایی دارای سه مولکول ایزواند مونوترپهای که از دو واحد ایزوپرن تشکیل شده

بترتیب دی، اند واحد ایزوپرن در ساختمان آنها شرکت نموده 8و  6، 4ها که از شوند. گروهی از ترپننامیده می

های هایی از مونوترپنو تیمول نمونه واکرول(. کار1372شوند )دانیال زاده و زارعیان، تری، و تتراترپن نامیده می

 (.2009اصلی هستند )استینر، 

 ترپنوئیدها-1-6-3-2

ها هستند. گروه بزرگ و متنوعی از مواد آلی مشابه ترپن ،شوندترپنوئیدها گاهی اوقات ایزوپرنوئیدها نیز نامیده می

ها وجود اتم اکسیژن در ساختارشان می باشد. در گیاهان، کارتنوئیدها از شناخته ترین با ترپن هدتفاوت این دو ما

 (.1368)حیدری،  گیرند میها قرار روند که در گروه تتراترپنترپنوئید به شمار می

 هایدفنیل پروپانوئ-1-6-3-3

های فنیل پروپان )یک حلقه آروماتیکی متصل به زنجیره سه کربنه( که اسکلت کربنی شان فنیل پروپان ها از واحد

های مهم شامل ترانس سینمالدئید، اوژنول، فنیل پروپان .اندباشد، تشکیل شدهآمینه تیروزین و فنیل آالنین میاسید

 (.2009باشند ) استینر، کاپساسین و پاپرین می

 های ضرورییا روغن مکانیسم اثر اسانس-1-6-4

، به این علت که ترکیبات فعال استمشکل  بسیارها بر ضد باکتری افتن مکانیسم عمل گیاهان دارویی و اسانسی

تواند متفاوت باشد. به طور کلی های گوناگونی دارند و حساسیت برای هر نوع میکروارگانیسم، میها، ویژگیاسانس

های گرم منفی حساسیت بیشتری به گیاهان دارویی و ترکیبات فعال آنها های گرم مثبت نسبت به باکتریباکتری

 است.اختمان غشایی س به علت پیچیدگی کمتر دارند، که
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 اثر گیاهان دارویی بر تقویت سیستم ایمنی-1-6-5

 Cآویشن با افزایش فعالیت ویتامین  مریم گلی ویدها مانند شیرین بیان، گیاهان غنی از فالوونوئیدها و کاروتنوئ

-این گیاهان با اثرات ضد باکتریایی خود موجب تقویت سیستم ایمنی می .شوندباعث تقویت سیستم ایمنی می

به عنوان ترکیبات فنولیک آویشن، مانند تیمول و کارواکرول (. ترکیبات موجود در اسانس 2004 ،شریعتشوند )

خارشتر از جمله گیاهانی (. 2003باکتریایی قوی دارند )بارانائوس کین،ترکیبات اثرات ضد  شوند. اینشناخته می

شود. گیاه خارشتر شود از آن به عنوان گیاه دارویی استفاده میکه علف هرز محسوب میدر عین حالی  که است

نظیر پرو آنتوسیانین و  یوزیدهایکتانن، کربوهیدرات، فالونوئیدها، گلی ،هاتری ترپن ،های غیراشباعحاوی استرول

های محلول در چربی و محلول در شتر حاوی ویتامین(. گیاه خار2004 ،باشد )شریعتمی Cو  Aهای ویتامین

به علت ماهیت آنتی اکسیدانی خود باعث کاهش سطح  Eو  C  ،Aهای آب بوده که از بین آنها کاروتن و ویتامین

باشند، شده است های ارتقاع ایمنی میش سطح لنفوسیت که از شاخصهتروفیل نسبت به لنفوسیت و افزای

های کارواکرول( است که قادرند در واکنش )تیمول و یاسانس آویشن حاوی ترکیبات (.2001 ،)پوتفونجسیرفورن

برای  Hی ، از آن به عنوان انتقال دهندهگروه هیدروکسیلبا دارا بودن  احیا شرکت کنند. تیمول -اکسیداسیون

های آزاد هیدروکسی رادیکالگیری کند و از این طریق، شکلپراکسیده کردن بعد از اکسیداسیون لیپیدها عمل می

 (.2007دهد )لی و همکاران، ( را کاهش می2O2Hپروکسید )

 گیاه دارویی چوقان-1-6-6

( Chenopodiaceaeاسفنجیان ) متعلق به خانوادهدرختچه ای چند ساله   (Seidlitzia rosmarinus)چوقانگیاه 

و مقاوم به خشکی است که اغلب در نواحی شور و  درختچه ای شورپسند .یابد بوده که در مناطق شور انتشار می

داشته و ایجاد اجتماعات  نوان گونه ای بومی و سازگار رویشقلیایی، بیابان ها و شوره زارهای دشت کویر به ع
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ان یا اشنان دارای ساقه ای مفصل دار، ترد، چوبی با انشعابات فرعی متعدد، یکدست و وسیعی را می نمایند. چوق

به رنگ مایل به سفید و شاخه های فراوان و سفید رنگ است. برگ های آن متقابل، خطی، بدون کرک و یا از 

انتهایی ه اند  و در قسمت نوعی کرک های غده ای با راسی که دارای یک سعدل بسیار بزرگ هستند، پوشیده شد

اکوئلی غنی از امالح می الح فراوان، پر از آب و شیره ی وبدار، گوشتی، استوانه ای شکل و محتوای اممدور، آ

ب عمل نموده و بعد از این که آب خود را از خشکی هوا همانند اندام ذخیره آ کرکی به هنگام باشند. این پوشش

د. ارتفاع متوسط خام تمام ساقه و برگ را می پوشاندست دادند، خشک و دوباره به صورت آردی شکل و سفید 

وقان منفرد، منظم، کرک دار، نر و ماده، تا یک و نیم متر می رسد. گل های چگیاه تا دومتر و قطر تاج پوشش آن 

زمان گلدهی آن، اوایل شهریور ماه و مهرماه بوده و  به رنگ سبز و مجتمع در گل آذین های کروی می باشند.

شود، بنابراین بهترین  قاعده خشک و کاغذین می رسیدن، میوه دبذور در آبان ماه است. در هنگام ر زمان رسیدن

 (.1393 ،ذر، آبان تا آذر می باشد )عمادوری بزمان جمع آ

 

 
 گل و بوته گیاه دارویی چوقان -1-1شکل 

 

بلوچستان، زاهدان تا نواحی  ون های جنوبی مانند منطقه گاوخونی، سیستابخش وسیعی از اراضی شور بیابان

ردآباد کرج، بین های البرز، اطراف تهران، مدامنهی مرکزی ایران، اصفهان، ارزی از جمله یزد، فارس وصحمرک
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، سمنان تا نواحی شمال و شمال اپلق، شیراز، اراک در جهای رشیدیهیجان در نزدیکی خرابهذرباقزوین و تهران، آ

بریز کویر نمک بجستان و حتی حاشیه های دریاچه ارومیه بزوار، خراسان، حوزه آ، شاهرود، سشرقی، نظیر دامغان

گسترش یافته است. همچنین این گیاه در منطقه اصالندوز، پارس آباد، گرمی و نواحی اطرف کوه سبالن استان 

 اردبیل وجود دارد.

 انقخاصیت دارویی چو-1-6-6-1

رم از برگ و گ 2مصرف  .درمان خارش پوست استفاده می کننداز چوقان به عنوان ضدکرم، ضدعفونی کننده و 

 4معالج استسقا و  گرم آن مسهل زرداب و صفرا و 10ساقه آن مدر، باز کننده انسداد و گرفتگی های مجاری و 

ور است. مالیدن عصاره آن بر روز زخم، برای از بین بردن گوشت زاید زخم استفاده می شود. گرم آن قاعده آ

 ان آکنه توصیه شده و ضد میکروب است. از چوقان برای درمان بیماری های پوستی مانند برص،برای درم

طبع آن خیلی گرم وخشک است. خاصیت  پسوزیازیس و هچنین بر طرف کردن آبله مرغان بهره گرفته می شود.

ا سرکه مخلوط و ضد سم و پاد زهری دارد. دود چوقان سبز حشرات را می گریزاند. ضماد چوقان را جوشانده ب

نخ های ابریشم از آن  ، سفالگری، سرامیک سازی و شستشویدر صابون سازی در محل نیش عقرب می گذارند.

 (.1393 ،کنند )عماد استفاده میاز چوقان به عنوان ضدعونی کننده رحم نیز استفاده می شود. 

 اثر گیاهان دارویی بر گاوهای شیری بعد زایش-1-6-6-2

می سبب کاهش بیماریهای بعد از زایمان و سالمت حیوان ای گیاهی با فعال کردن گردش خون داروهبسیاری از 

( گزارش کردند که استفاده از ریشه چای سبز و 2013همکاران ) (. دونگان و2013)چانگ و همکاران،  شوند

ت به تولید مثلی طبیعی سیاه، ریزوم زنجبیل و ریشه شیرین بیان در کاهش بیماری های پس از زایمان و بازگش

ازای  رویی فوق سبب کاهش فاصله زایش بهموثر می باشد. آنها  همچنین بیان کردند که استفاده از گیاهان دا
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اولین سرویس، کاهش بروز جفت ماندگی و بهبود عملکرد تولید مثلی در گاو های بعد زایمان می شود. لیو 

را بر کاهش خونریزی بعد زایمان و افزایش میزان جمع شدن  xuesaitong( در پژوهش خود تاثیر گیاه 2002)

مخلوط گیاه دارویی انرژی خالص  یک ( گزارش کردند که استفاده از2008رحم نشان داد. کامپانیل و همکاران )

نگ )ریزوم ی چینی شنگ هوآگیاه دارویمخلوط استفاده از  شیردهی و بازده شیر را در بزهای شیری افزایش داد.

همکاران،  و ریشه شیرین بیان( باعث برگشتن انقباضات رحمی به حاالت طبیعی شده است )هونگ و زنجبیل

( گزارش کردند که افزودن زیره سیاه در جیره غذایی گاوهای شیرده تازه زا نه 1387محقی و همکاران ) (.2003

ل افزایش یدی را نسبت به گروه کنترشیر تولبلکه توانسته عمکلرد  ،تنها اثر نامطلوبی بر عملکرد دام نداشته است

در منطقه اردبیل و مغان بطور سنتی از جوشانده این گیاه جهت پیشگیری از عفونتهای رحمی پس از زایش دهد. 

سابقه علمی در مورد اثر گیاه چوغان بر عمکلرد  تولید مثلی و در گاوهای تازه زایمان کرده استفاده میشود. 

بنابراین هدف از این پژوهش بررسی اثر اثر جوشانده گیاه دارویی چوغان عملکردی گاو های شیری وجود ندارد 

(Seidlitzia rosmarinus) .بر عملکرد شیردهی و تولید مثلی گاوهای تازه زای هلشتاین است 
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 مکان و زمان انجام آزمایش-2-1

آباد، استان اردبیل انجام شد. این پژوهش در شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان واقع در شهرستان پارس

 .ماه ادامه یافت 5به مدت  آغاز و 1394انجام این آزمایش از شهریور ماه 

 آزمایشیدامها و تیمارهای -2-2

 نبود. برای اجرای ای  75درجه سانتیگراد رسید و میانگین شاخص رطوبت  30در مدت آزمایش حداکثر دما به 

لیتر در دوره  12000با میانگین تولید شیر بیشتر از  او تازه زای هلشتاین چند شکم زایشراس گ 100آزمایش 

گیاه  گروه آزمایشی تفسیم شدند. 2به ، انتخاب شده و بطور تصادفی 550الی  500و با میانگین وزنی  قبلی

و  دارویی استفاده شده در این پژوهش، از نواحی اطراف شهرستان پارس آباد جمع آوری شده و خشک گردیدند

( گروه کنترل بدون 1در این پژوهش شامل  آزمایشی تیمارهای مورد استفاده قرار گرفتند.پس از خشک شدن 

نحوه مصرف گیاه دارویی بودند.  گیاه چوغانگرم  500جوشانده ( گروه دریافت کننده 2و  افزودنی گیاهی

آب جوشانده شده سپس محلول  لیتر 5حدود  گرم گیاه دارویی چوقان با 500به این صورت بود که  چوقان

ش و بالفاصله پس از زای نسرد شدپس از  شده صافمحلول  صاف شده و یک صافی پارچه ایبدست آمده با 

 به مدت سه روز در اختیار حیوان قرار داده شد.

 وری و ثبت داده هاآجمع -2-3

ها به شرح ذیل بررسی شد. سنجش ترشحات رحمی، از طریق معاینه وضعیت تولید مثلی و سالمت و تولید دام

صورت گرفت.  بعد از زایش چشمی واژن برای ترشحات مایل به قهوه ای و بودار برای تشخیص متریت

به بعد انجام شد و تا  15( به وسیله توش رکتال از روز 1998بازگشت رحم طبق روش ارتور و همکاران )

توسط مامور تلقیح،  می دادندبه بعد نشان  42بازگشت کامل رحم ادامه یافت. گاوهای که رفتار فحلی را از روز 
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ند. تعداد ( محاسبه شد1998تور و همکاران )و تعداد سرویس به ازای آبستنی توسط روش ار ندتلقیح شد

های بعد از بروز فحلی تا تشخیص آبستنی برای هر حیوان ثبت شد. همچنین سایر فراسنجه های تولید سرویس

ماه پس از زایش و وضعیت بروز  3تا آبستنی، تعداد دامهای آبستن شده تا  زایشمثلی شامل روزهای باز، فاصله 

روز  30. رکورد گیری از  تولید شیر هر گردیدلید مثلی نیز برای دامهای دو گروه ثبت مشکالت و بیماریهای تو

 ماه پس از زایش رکودبرداری شد. 5ها تا یکبار انجام شده و میزان تولید شیر دام

 گیری از خوننمونه-2-3-1

های خون جمع آوری نمونه و هخونگیری انجام شد 12از تمامی گاوها در در روز جهت تعیین ترکیبات خون، 

دور در دقیقه  3500دقیقه در  15بمدت بالفاصله به آزمایشگاه منتقل و برای جداسازی سرم از پالسما  شده

میلی لیتری ریخته شد.  3های گیر برداشته شده و درون میکروتیوبسانتریفیوژ شدند. سرم به دست آمده با نمونه

 یخ گشاییپس از  گراد نگهداری شدند.درجه سانتی -20در دمای ها تا زمان انجام آنالیز آزمایشگاهی نمونه

، ازت اوره ای خون، بتا غلظت گلوکز، کلسترول، تری گلیسرید، آلبومین ،های خونی یخ زده در دمای اتاقنمونه

و فعالیت آنزیمهای آلکالین فسفاتاز و آسپارتات  پروتئین کل، هیدروکسی بوتیرات، اسیدهای چرب استریفیه شده

با استفاده از کیت های  و منابع طبیعی در آزمایشگاه تغذیه گروه علوم دامی دانشکده کشاورزیآمینو نرانسفراز 

 شدند. نتعیی ، ژاپن(UNIQUE 2000با دستگاه اسپکتوفتومتری )مدل  تجاری و

 طرح و مدل آماری مورد استفاده-2-4

تکرار انجام گرفت.  بطوریکه طول دوره آزمایشی  50تیمار و  2این آزمایش بصورت طرح کامال تصادفی با 

با استفاده از نرم افزار  برای فراسنجه های خونی ها، تجزیه تحلیل آماریپس از جمع آوری دادهروز بود.  120

SAS (2003)  و رویهTtest  .در حالیکه برای داده های تکرار شونده از جمله داده های شیر، چربی شیر انجام شد
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، تعداد برای آنالیز داده های درصدی مانند درصد آبستنیاستفاده گردید. از طرفی   Mixedو پروتئین شیر از رویه 

 از رویه کای اسکوئر استفاده شد. سرویس به ازای آبستنی و اولین وضعیت بعد از چک
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 تولیدمثلیتولیدی و عملکرد -3-1

مثلی گاوهای تازه زای هلشتاین در جدول ی و تولیدنتایج مربوط به تاثیر جوشانده گیاه دارویی بر عملکرد تولید

ماه نشان می دهد که گروهی که گیاه دارویی چوقان  5نتایج مربوط به شیرتولیدی در  ارائه شده است. 3-1

 دریافت کرده بودند میانیگن شیر تولیدی بیشتری نسبت به گروه شاهد داشتند.

د یمان توانسته اثر مثبتی بر عملکرادر گاوهای پس از زاستفاده از جوشانده گیاه دارویی چوقان  نتایج نشان داد که

روز نشان داد گروهی که  100نتایج مربوط به درصد آبستنی با روز های باز زیر  یدمثلی گاوها داشته باشد.تول

درصد گروه شاهد  05/21درصد در مقابل  80/25جوشانده گیاه دارویی دریافت کرده بودند درصدآبستنی 

وز نیز نشان از تاثیر مثبت گیاه ر 200تا  100درصد آبستنی با روز های باز  مربوط به همچنین نتایج داشتند.

یکه گاوهای دریافت کننده جوشانده چوقان درصد آبستنی ربطودارویی چوقان بر گاوهای پس از زیمان بود 

نتایج نشان داد که جوشانده گیاه دارویی توانسته تاثیر  درصد گروه شاهد داشتند. 73/44درصد نسبت به  83/54

با  یبطوریکه تعداد سرویس به ازای آبستن مثبتی بر تعداد سرویس به ازای آبستنی گاو های هلشتاین داشته باشد.

بار تلقیج در گروهی که جوشانده گیاه دارویی دریافت کرده بود بیشترین درصد را نسبت به گروه شاهد  2الی  1

تعداد  .درصد بترتیب برای گروه دریافت کننده جوشانده چوقان و شاهد( 73/44در مقابل درصد  29/61) اشتد

درصد در مقابل  12/16بار تلقیح در گاوهای دریافت کننده جوشانده چوقان  4الی  3سرویس به ازای آبستنی با 

نتایج  می باشد. شگاوهای پس از زایعملکرد تولیدمثلی  که این نتایج نشان دهنده بهبود بوددرصد  42/18

نشان داد  ترشحات چرکی و بدست آمده از تاثیر جوشانده گیاه دارویی بر بیماری های تولیدمثلی از جمله متریت

که استفاده از جوشانده گیاه دارویی چوقان توانست متریت را درگاوهای پس از زایش کاهش دهد بطوریکه 

در  00/20گروهی که جوشانده چوقان مصرف کرده بود سبب کاهش درصد متریت نسبت به گروه شاهد شد )
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گردش خون مناسب سبب کاهش  بسیاری از داروهای گیاهی با فعال کردن درصد گروه شاهد(. 42/30مقابل 

( 2013دونگان وهمکاران ) (.2013)چانگ و همکاران،  می شوندبیماریهای بعد از زایمان و سالمت  حیوان 

گزارش کردند که استفاده از ریشه چای سبز و سیاه، ریزوم زنجبیل و ریشه شیرین بیان در کاهش بیماری های 

ی موثر می باشد. آنها  همچنین بیان کردند که استفاده از گیاهان پس از زایمان و بازگشت به تولید مثلی طبیع

دارویی فوق سبب کاهش فاصله زایش به  ازای اولین سرویس، کاهش بروز جفت ماندگی و بهبود عملکرد تولید 

را بر کاهش  xuesaitongگیاه مثبت ( در پژوهش خود تاثیر 2002مثلی در گاو های بعد زایمان می شود. لیو )

به نام داروی چینی  انگیاهمخلوط استفاده از یک  .ایش میزان جمع شدن رحم نشان دادریزی بعد زایمان و افزخون

شنگ هوانگ )ریزوم زنجبیل و ریشه شیرین بیان( باعث برگشتن انقباضات رحمی به حاالت طبیعی شده است 

با تحریک انقباضات رحمی می تواند سبب  Leonuriگزارش شده است که عصاره  (.2003همکاران،  )هونگ و

؛ ژاو و 2000؛ ما و همکاران، 1983اوهای بعد از زایش شود )چان و همکاران، گکاهش بروز جفت ماندگی در 

( نشان دادند که استفاده از گیاه دارویی می تواند روزهای باز را در 2014دونگان و همکاران ) (.2008همکاران، 

استفاده از ( 2013( و چانگ و همکاران )2011طبق گزارش های هو و همکارن ) گاوهای شیری کاهش دهد.

دونگان و همکاران  سبب بهبود بازگشت رحمی به حالت اولیه می شود. در گاوهای پس از زایمان گیاهان دارویی

که  بر وضعیت تولیدمثلی گاوهای هلشتاین نشان دادند Leonuri( با بررسی اثرات شربت های گیاهی 2014)

( با بررسی اثرات 1396شرمه و همکاران ) عزیزیان استفاده از این شربت سبب بهبود باروری می شود.

ضدمیکروبی نانو ذرات طالی بیوسنتر شده با عصاره آبی چوقان نشان دادند که نانوذرات بیوسنتر شده با عصاره 

گی موثری بر علیه باکتری های آبی چوقان خاصیت ضدمیکروبی موثری داشته بطوریکه توانسته اثر کشند

در مطالعه استافیلوکوکوس اورئوس، اشریشا کوالی، انترکوکوس فکالیس و سالمونال تیفی موریوم داشته باشد. 
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میلی  100و  60، 40، 20، 10سطوح  ( همچین گزارش گردید که استفاده از1396شرمه و همکاران ) عزیزیان

عصاره آبی چوقان بدون بیوسنتر شده با ذرات طال، اثر باکتری کشی قوی نسبت به باکتری های  گرم بر میلی لیتر

گیاه دارویی داشته است.  استافیلوکوکوس اورئوس، اشریشا کوالی، انترکوکوس فکالیس و سالمونال تیفی موریوم

کتون ها و ترکیبات فنولی بوده چوقان دارای ترکیبات موثره ای زیادی همچون ترکیبات آنتی اکسیدانی، فنل ها، 

که می تواند  نقش موثری در افزایش سیستم ایمنی بدن و همچنین در از بین بردن میکروب های مضر داشته باشد 

سابقه علمی در مورد اثر گیاه چوقان بر عمکلرد  تولید مثلی و عملکردی گاو های (. 1391)عماد و همکاران 

 .اثرات این گیاه  مقدور نمی باشد گزارش در باره شیری وجود ندارد بنابراین امکان 

نتایج مربوط به استفاده از جوشانده گیاه دارویی بر عملکرد تولیدی و ترکیبات شیر نشان می دهد گاوهای که 

جوشانده چوقان دریافت کرده بودند به لحاظ عددی تولید بیشتری نسبت به گره شاهد داشتند بطوریکه این 

در حالیکه ترکیبات شیر از جمله  کیلوگرم شیر گروه جوشانده گیاهی بود.  10/44در مقابل شاهد  27/37نسبت 

چربی و پروتئین شیر تحت تاثیر جوشانده گیاهی چوقان قرار نگرفتند. شواهی در مورد فعالیت مضدمیکروبی گیاه 

فعال بر تخمیر میکروبی شکمبه  هان دارویی و ترکیبات فعال ۀنها وجود دارد که زمینه بررسی اثر ترکیبات ثانویه

رستم زاده و  (.2006کنندگان را فراهم می کند )بنجار و همکاران،  ارجهت بهبود تولید و عملکرد در نشخو

( گزارش کردند که استفاده از گیاه دارویی زنیان اثر بر مقدار و ترکیبات شیر در برهای شیرده 1394همکاران )

تولید شیر تابع ندارد.که این را احتماال به دلیل عدم تاثیر معنی دار تیمار ها بر مصرف ماده خشک دانستند چرا که 

( گزارش کردند که افزودن 2007بنجار و همکاران ) (.2004مکاران، ماده خشک مصرفی می باشد )کاردوزو و ه

گرم در سروزل، ریزورسینول، تیمول،گویاکول و  300الی  100سطوح مختلفی از اسانس )ترکیبی حاوی 

 گرم در روز بر جیره غذایی گاوهای شیری، تاثیری بر میزان شیر و ترکیبات شیر نداشت. 2یوگینول( در سطح 
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گرم آویشن در روز در جیره بزهای  50و  25( گزارش کردند که افزودن سطح 1392و همکاران ) افشار حمیدی

( با 2011در حالیکه گیان ننسا و همکاران ) نژاد مهابادی ، تاثیری بر مقدار تولید شیر و ترکیبات آن نداشت.

گرم در  300الی  100از  بررسی اثرات گیاه دارویی بر تولید شیر میش های شیرده نشان دادند که استفاده

اما اثر بر ترکیبات شیر داشته  افزایشی بر مقدار شیرکیلوگرم سروزل، ریزورسینول، تیمول،گویاکول و یوگینول اثر 

 .نشان نداد

 مثلی گاوهای تازه زا ی و تولیدتاثیر جوشانده گیاه دارویی چوقان بر عملکرد تولید-1-3جدول

P Value SEM شاهد گیاه دارویی چوقان  

 تولیدی شیرمیانگین  27/37 10/44 32/2 001/0

 درصد چربی شیر 59/3 35/3 17/0 35/0

 درصد پروتئین شیر 18/3 07/3 26/0 26/0

 روز 100درصد آبستنی با روز های باز زیر  05/21 80/25 57/0 64/0

 روز 200تا  100درصد آبستنی با روز های باز  73/44 83/54 48/0 40/0

 روز 200درصد آبستنی با روز های باز باالی  78/15 67/9 75/0 45/0

 میانگین سرویس به ازای آبستنی 80/1 68/1 14/0 58/0

 سرویس به ازای آبستنی )درصد( 2ا الی  73/44 29/61 49/0 16/0

 سروبس به ازای آبستنی )درصد( 4الی  3 42/18 12/16 64/0 80/0

 اولین چک )نرمال(وضعیت  14/54 00/70 52/0 28/0

 وضعیت اولین چک )متریت( 42/31 00/20 58/0 29/0

 وضعیت اولین چک )ترشحات چرکی( 42/11 00/10 80/0 85/0

 

 فراسنجه های خونی

روز پس از زایش در  12نتایج مربوط به اثر جوشانده گیاه دارویی بر فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین 

ارائه شده است. همانطور که مشاهده می شود مصرف جوشانده گیاه داروئی چوقان اثر معنی داری بر  2-3جدول 

کلسترول، تری گلیسرید، اوره خون، آلبومین، پروتئین کل، آلکالین فسفاتاز، آسپاراتات غلظت های خونی گلوکز، 
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چوقان در گاو اثیر جوشانده داروئی آمینوترانسفراز، اسیدچرب های غیراستریفه و بتاهیدروکسی بوتیرات تحت ت

ت. نتایج مربوط به اسید چرب های غیراستریفه نشان از کاهش غیر معنی دار در اثر های پس از زایش نداش

در مورد استفاده از گیاهان دارویی بر فراسنجه های خونی دام نتایج مختلفی  استفاده از جوشانده چوقان دارد.

های فرار گیاهی را در کاهش کلسترول و اثر اسانس( 1999ای کرایق )لعهدر مطاگزارش شده است بطوریکه 

( گزارش کردند که استفاده از زیره سبز 1389محافظت در برابر سرطان گزارش نمودند. اردکانی و همکاران )

ی یانگ و در مطالعه های صحرایی می شود.و تری گلسرید در سرم موش  LDL،کلسترول  ،باعث کاهش گلوکز

 23های با وزن های بره( افزودن سینامالدئید، اسانس سیر و اسانس توت کوهی به جیره2007مکاران )ه

کیلوگرم، تاثیری بر میزان غلظت گلوکز خون نداشت. در تحقیقی دیگر مشخص شد که غلظت کلسترول سرم 

-گیلسرید سرم خون برهتریی که با اسانس سیر تغذیه شده بودند تغییری نداشته است، در حالیکه یخون بره ها

 (.2007همکاران،  های تغذیه شده با اسانس توت و سیر بود )یانگ ومالدئید بیشتر از برهاهای تغذیه شده با سین

 های خونی گزارش کردند.دار اسانس نعناع را بر مقدار فراسنجه( عدم تأثیر معنی1391) ریاسی ابابکری و

P value 500  چوقانگیاه جوشانده گرم  فراسنجه های خونی شاهد 

008/0  50/53±0/05  

 86/64 ±

0/04 

)میلی گرم بر دسی لیتر(گلوکز   

176/0  10/101 ± 15/7  60/88 ± 05/6  کلسترول )میلی گرم بر دسی لیتر( 

579/0  06/12 ± 49/0  66/12 ± 94/0 )میلی گرم بر دسی لیتر(تری گلیسرید    

203/0  73/24 ± 33/1  86/21 ± 74/1 گرم بر دسی لیتر( )میلیاوره خون    

187/0  69/2 ± 09/0  86/2 ± 08/0 گرم بر دسی لیتر(آلبومین )   

454/0  76/6 ± 26/0  99/6 ± 15/0 گرم بر دسی لیتر(پروتئین کل )   

951/0  80/16 ± 41/1  66/16 ± 63/1  آلکالین فسفاتاز )میلی مول بر لیتر( 

245/0  60/75 ± 30/4  26/863 ± 82/4 بر لیتر(آسپارتات آمینو تراسفراز )میلی مول    

07/0  136/0 ± 02/0  256/0 ± 05/0  اسید چرب های غیراستریفه 
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581/0  589/0 ± 05/0  550/0 ± 04/0 )میلی گرم بر دسی لیتر(بتاهیدروکسی بوتیرات    

 

 نتیجه گیری

نتیجه گیری می شود که استفاده از جوشانده گیاه دارویی چوقان توانست اثر مثبتی بر درصد آبستنی با  -1

 روز بگذارد. 100روز های باز زیر 

نتیجه گیری می شود گروهی که جوشانده گیاهی دریافت کرده بودند میانگین تعداد سرویس به ازای  -2

 آبستنی بهتری نسبت به گروه شاهد داشتند.

نتیجه گیری می شود استفاده از جوشانده گیاه دارویی چوقان برای گاوهای تازه زا توانست اثر کاهشی در  -3

 اندمتریت در مقایسه با گروه شاهد داشته باشد.درگیری با متریت و 

نتیجه گیری می شود که استفاده از گیاه دارویی چوقان در گاوهای تازه زا سبب بهبود عملکرد شیردهی  -4

 شد.

نتیجه گیری می شود که استفاده از جوشانده گیاه دارویی چوقان اثری بر فراسنجه های خونی پس از   -5

 زایش نداشت.
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 پیشنهادات

 پیشنهاد میگردد از عصاره  و یا اسانس گیاه دارویی چوقان برای گاوهای تازه زا استفاده شود. -1

 اثرات عصاره این گیاه بر پارامترهای تخمیر شکمبه ای مورد بررسی قرار گیرد. پیشنهاد میگردد -2
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Abstract 

The aim of this study was to investigate the effect of Seidelitzia rosmarinus decoction on 

production and reproduction performance of fresh Holstein dairy cows. One hundred 

fresh Holstein dairy cows allocated to experimental treatments on their parturition day in 

a randomized complete design. The experimental groups were 1) control group and 2) 

medical herb group that received the decoction of 500 gr S. rosmarinus for first 3 days 

after parturition. Milk production of cows received herbal decoction was significantly 

higher than control group (P<0.01) whereas milk fat and milk protein percentage were 

similar to control. The decoction of S. rosmarinus medical herb had positive effect on 

reproduction performance, so pregnancy percentage of cows with lower than 100 days in 

milk and 100 to 200 days in milk increase when compared to control cows. Percentage 

of pregnant cows with 1 to 2 services per pregnancy was higher for medical herb group.  

Percentage of cows with normal uterus was higher than control cows, 70 % versus 50.14 

% respectively. Incidence of uterus metritis decreased in cows received S. rosmarinus 

decoction (20 % versus 31.42 %). Concentrations of blood parameters including glucose, 

cholesterol, triglyceride, total protein, albumin, urea, non-esterified fatty acids and beta 

hudroxy butyrate and blood enzyme activities including aspartate amino transferase and 

alkaline phosphatase were not influenced by orally administrated herbal decoction. The 

results proposed that S. rosmarinus decoction could have positive effects on 

reproduction performance of fresh Holstein dairy cows. 
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