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تأثیر پودر دانه بادیان رومی )Pimpinella anisum( بر عملکرد، هضم مواد 
مغذی و میکروب های مضر روده گوساله های شیرخوار
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 چکیده  
زمینه مطالعه: اســتفاده زیاد از آنتی بیوتیک به عنوان محرک رشــد ســبب ایجاد باکتری های مقاوم می شــود و احتمال انتقال باقیمانده 
آنتی بیوتیک ها از طریق مصرف محصوالت دامی، به انســان نیز وجود دارد. بنابراین باید جایگزین هایی را به جای اســتفاده از آنتی بیوتیک های 
محرک رشد شناسایی و به پرورش دهندگان دام معرفی کرد. هدف: هدف آزمایش بررسی تأثیر دانه بادیان رومی بر خصوصیات عملکردی، هضم 
پذیری و میکروب های مضر روده گوســاله های شــیرخوار بود. روش کار: تعداد 24 راس گوساله ماده هلشتاین با میانگین وزن kg 3/8±39/8 از 
روز چهارم تولد تا دو هفته پس از شیرگیری در قالب یک طرح کاماًل تصادفی مورد استفاده قرار گرفتند. برای این منظور اثرات پودر بادیان رومی 
بر ماده خشــک مصرفی، افزایش وزن، ســن و وزن از شــیرگیری، ضریب تبدیل خوراک، قابلیت هضم ظاهری ماده خشک، الیاف نامحلول در 
شوینده های خنثی  و اسیدی مورد آزمایش قرار گرفتند. جیره ها شامل: 1(  شاهد، 2( 0/25%، 3( 0/5% بادیان رومی در ماده خشک بودند. نتایج: 
ماده خشک مصرفی به صورت روزانه ثبت و به صورت هفتگی ارزیابی گردید که در کل هفته های دوره پرورش بین جیره ها اختالف معنی داری 
مشاهده نشد )p<0/05(. در سن 70 روزگی وزن پایانی در جیره های حاوی سطوح 0/25 و 0/5% بادیان رومی به طور معنی داری بیشتر از شاهد بود 
)p>0/05(. برای میانگین افزایش وزن در کل دوره بین جیره ها اختالف معنی داری وجود نداشت. قابلیت هضم الیاف نامحلول در شوینده خنثی و 
اسیدی بعد ازشیر گیری در جیره حاوی 0/25 و  0/5% بادیان رومی بیشتر از جیره شاهد بود )p>0/05(. ضریب تبدیل در زمان قبل از شیرگیری 
تحت تأثیر جیره ها قرار نگرفت )p<0/05(، اما بعد از شــیرگیری در جیره 0/5% و 0/25% بادیان رومی به طور معنی داری نســبت به جیره شاهد 
بهبود یافت )p>0/05(. سن و وزن از شیر گیری تحت تأثیر جیره ها قرار نگرفت )p<0/05(. نیتروژن آمونیاکی و pH مایع شکمبه تحت تأثیر 
بادیان رومی نسبت به شاهد افزایش داشت )p>0/05(. در جیره حاوی 0/25 و 0/5% بادیان رومی جمعیت ایکوالی روده کاهش معنی دار را نشان 
داد )p>0/05(. نتیجه گیری نهایی: استفاده از دانه بادیان رومی به عنوان یک گیاه دارویی باعث بهبود عملکرد گوساله ها شد. از طرفی با کاهش 
جمعیت ایکوالی مدفوع اثر مفیدی بر سالمت دام و محیط نشان داد. لذا شاید بتوان آن را جایگزین مناسبی برای آنتی بیوتیک به حساب آورد. 

واژه های کلیدی: بادیان رومی، قابلیت هضم، ماده خشک مصرفی، ضریب تبدیل، افزایش وزن

مقدمه
بــه منظور تولیــد مطلوب گاوهای پر  تولید، باید گوســاله های شــیرخوار با 

استعداد ژنتیکی باال را به روش مناسب و بهینه تغذیه کرد، اقتصادی بودن 

گاوداری تا اندازه زیادی تابع موفقیت گاودار در رشــد و پرورش گوســاله ها 

جهت جایگزینی است. استفاده از آنتی بیوتیک به عنوان محرک رشد، باعث 

افزایش ســرعت رشــد و افزایش میزان تولیدات و در نتیجه ســود حاصل 

از پــرورش می گردد. با توجه به تأثیر اســتفاده از آنتی بیوتیک ها در بهبود 

سالمت، حیوان می تواند از مواد مغذی در جهت رشد و تمایز بهتر به جای 

استفاده از مواد مغذی در مسیر مبارزه با عفونت ها استفاده نماید. تحقیقات 

نشــان داده است که استفاده مداوم و نا منظم از مقادیر زیاد آنتی بیوتیک ها 

در خوراک حیوانات، سبب ایجاد باکتری های مقاوم می شود )4،10(. احتمال 

انتقــال باقیمانــده آنتی بیوتیک ها از طریق مصرف محصــوالت دامی، به 

انســان نیز وجود دارد )8(. بنابراین باید جایگزین هایی را به جای استفاده از 

آنتی بیوتیک های محرک رشــد شناسایی و به پرورش دهندگان دام معرفی 

کرد تا هم بازده و سود اقتصادی دچار کاهش نشود و هم نگرانی ها در مورد 

ســالمت مصرف کنندگان بر طرف گردد )17(. در سال های اخیر ترکیباتی 

تحت عنــوان پروبیوتیک، پری بیوتیک ها، اســیدهای آلــی و روغن های 

ضروری به عنوان جایگزین آنتی بیوتیک های محرک رشد مورد مطالعه قرار 

گرفتند )13(. 

بادیان رومی و روغن رازیانه فعالیت های ضد باکتری علیه استافیلوكوک 

اورئوس )مســئول عفونت پوست(، هائمو استرپتوكوكوس لیتیکوس )باعث 

عفونت گلو و بینی(، باســیلوس ســوبتیلیس )عفونت در سیســتم ایمنی(، 

پسودوموناس آرگینوسا )باعث عفونت اکتسابی بیمارستان(، اشریشیا كولی 

)مسئول عفونت دستگاه مجاری ادراری و اسهال(، گونه كلیپسال و پروتئوس 

ولگاریس )16( دارند. اثر روغن بادیان رومی بر تخمیر شکمبه ای و جمعیت 

پروتوزوآیــی  مــورد مطالعه قرار گرفته و نتایج نشــان داد که بادیان رومی 

به دلیل کاهش تجزیه پپتیدها و دآمیناســیون اسیدآمینه در شکمبه باعث 

کاهش تولید آمونیاك و بــه دلیل کاهش فعالیت باکتری های تولید کننده 
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متان باعث کاهش تولید متان در شکمبه می شود )15(. کاهش نسبت استات 

به پروپیونات نیز در اثر مصرف این گیاه گزارش شــده است، بادیان رومی 

همچنیــن باعث افزایش پپتیدهای کوچک و اســیدهای آمینه گردیده و از 

طرف دیگر باعث کاهش نیتروژن آمونیاکی می شود )15(. در تحقیقی دیگر 

استفاده از عصاره بادیان رومی در گوساله های گوشتی، ماده خشک مصرفی 

را افزایش و نیترژن آمونیاکی را کاهش داد و بر پپتیدهای بزرگ، پپتیدهای 

کوچک و اسیدهای آمینه تأثیری  نداشت )9(. با توجه به اینکه تحقیقات در 

مورد اســتفاده از دانه بادیان رومی، به عنوان جایگزین آنتیبیوتیک محرک 

رشد و اثرات آن بر عملکرد گوساله ها و خصوصیات تخمیری و هضم پذیری 

نشخوارکنندگان کمتر انجام شده، آزمایش حاضر طراحی شد.

مواد و روش کار
بخــش عملی آزمایش در دانشــگاه کشــاورزی و منابع طبیعی رامین 

خوزستان و شرکت شیر و گوشت اصفهان واقع در کیلومتر 5 جاده علویجه- 

دهق انجام شــد. تعداد 24 راس گوســاله ماده هلشــتاین با میانگین وزن  

kg 3/8 ± 39/8 از روز چهارم پس از تولد وارد طرح شدند. گوساله ها به طور 

کامالًً تصادفی در 3 جیره گروه بندی شــدند جیره ها شامل: 1- شاهد )فاقد 

افزودنی( 2- 0/25% و 3- 0/5%  پودر بادیان رومی بود که به صورت سرک 

با جیره پایه مخلوط شده بود.

مدیریت تغذیه گوســاله ها: گوســاله ها از زمان تولد تا روز سوم روزانه  

l 5-4 آغوز به وســیله پســتانک دریافت می کردند. از روز چهارم تا زمان از 

شــیرگیری )53 روزگی(، گوســاله ها روزانه با L 4 شیر با دمای ºC 37 در 2 

وعده در ساعات 8 و 16 با سطل تغذیه می شدند. از روز چهارم عالوه بر شیر 

آب و خــوراک آغازین )جدول 1(  به صورت آزاد در اختیار گوســاله ها قرار 

گرفت. یک ســاعت قبل و بعد از شیردهی آب از دسترس گوساله ها خارج 

می شد. زمانی که گوساله ها روزانه g 1/200 خوراک آغازین )با ماده خشک 

83/33%( را به مدت 3 روز متوالی مصرف می کردند )53 روزگی( به صورت 

یکباره از شــیر گرفته  شدند. بعد از شــیرگیری به مدت دو هفته گوساله ها 

بــه صورت آزاد از خــوراک آغازین در داخل جایگاه های انفرادی اســتفاده 

می کردند )فاصله روزهای 54 تا 70(. در این فاصله عملکرد رشــد و قابلیت 

هضم آنها نیز مطالعه شد. به علت محدودیت در فارم شیر و گوشت اصفهان 

ســن 70 روزگی، سن واقعی از شیرگیری گوساله ها بود، با این حال در این 

طرح سن از شیرگیری زمانی در نظر گرفته و محاسبه گردیده که گوساله ها 

مقدار  g1200 ماده خشک را به مدت سه روز متوالی مصرف کنند )22(.

اندازه گیری ماده خشک مصرفی: خوراک آغازین هر روز ساعت 8 صبح 

به وسیله یک ترازوی دیجیتالی وزن کشی می شد و در اختیار گوساله ها قرار 

می گرفت. یک ساعت قبل از وزن کشــی خوراک، ظروف حاوی باقیمانده 

خوراک روز قبل از جلوی گوســاله ها برداشــته می شد. با توجه به باقیمانده 

هرگوساله، مقدار خوراک مصرف شده تخمین زده می شد.  

اندازه گیری وزن بدن: گوســاله ها در ابتــدای ورود به طرح، تا زمان از 

شیرگیری توســط باسکول دیجیتال وزن کشــی می شدند. جهت تصحیح 

اختــالف مربوط بــه وزن تولد، از وزن تولد برای وزن کشــی های بعدی به 

عنوان کوواریت استفاده شد. الزم به ذکر است که 8 ساعت قبل از وزن کشی 

به گوساله ها گرسنگی داده می شد.

اندازه گیری قابلیت هضم مواد مغذی: برای اندازه گیری قابلیت هضم 

ماده خشــک، الیاف نامحلول در شــوینده های خنثی و اســیدی و محاسبه 

خاکستر نامحلول در اسید برای هر تیمار سه گوساله به عنوان تکرار درنظر 

گرفته شــد. از خوراک آنها نمونه هایی تهیه شــد. نمونه گیری در دو مرحله 

و هــر مرحله 7 روز به طول انجامید. مرحلــه اول از روز 23 ورود به طرح تا 

روز ســی ام بود و مرحله دوم از روز هفتم پس از شــیرگیری تا 7 روز پس از 

آن بود. نمونه مدفوع از هر گوســاله 2 بار در روز در ساعات 10 و 15 گرفته 

 شــد و در داخل قوطی های پالستیکی درب دار ریخته شده و تا زمان آنالیز 

آزمایشگاهی در دمای ºC 20- نگهداری  شد. در پایان نمونه های هر تکرار 

مخلوط شدند و برای تعیین قابلیت هضم، خاکستر نامحلول در اسید برای 

مدفوع و خوراک به عنوان مارکر داخلی، اندازه گیری شده و درصد قابلیت 

هضم محاسبه گردید )5(.

تعیین ترکیب شــیمیایی خــوراک و مدفوع: ماده خشــک نمونه های 

خوراک و مدفوع محاســبه شــد )آون با h ،60 ºC  48(. ســپس با الک یک 

 )3/5 h  ،550 ºC ،میلی متری آســیاب شدند و خاکستر آنها )کوره الکتریکی

اندازه گیری شد. به منظور محاسبه خاکستر نامحلول به عنوان مارکر برای 

مطالعه هضم پذیری، خاکســترها را در داخل اسید سولفوریک 4 نرمال به 

مــدت 10 دقیقه جوشــانده و از کاغذ صافی عبــور داده و کاغذ صافی را به 

همراه محتویات باقیمانده بر روی آن را داخل کوره گذاشته و پس از انجام 

محاســبات الزم درصد خاکســتر نامحلول برای خوراک و مدفوع محاسبه 

گردید. الیاف نامحلول در شوینده های خنثی با روش Vansoest و همکاران 

در سال 1991 )24( اندازه گیری شد. الیاف نامحلول درشوینده های اسیدی 

نیز از طریق روش استاندارد )3( اندازه گیری شد.

مایع شــکمبه: نمونه گیری از مایع شــکمبه در انتهای دوره آزمایش 

)دو هفته بعد ازشیرگیری( از تمامی گوساله ها  جهت برآورد pH و نیتروژن 

 pH آمونیاکی از طریق لوله مری انجام شــد. بالفاصله پس از نمونه گیری

آنها تعیین و پس از صاف کردن مایع شکمبه با پارچه 4 الیه متقال، به منظور 

توقف اعمال هضمی و تخمیرات با نسبت مساوی با اسید کلریدریک 0/2 

نرمال مخلوط گردید و غلظت نیترژن آمونیاکی با روش فنول-هیپوکلرایت 

با استفاده از اسپکتروفتومتر و رسم منحنی استاندارد اندازه گیری شد )7(.

شمارش میکرب های مضر روده: برای مطالعه اشرشیاکولی به عنوان 

یکــی از میکروب هــای مضــر روده  از انتهــای روده و در ظروف اســتریل 

نمونه گیری انجام شــد. جهت شمارش تعداد باکتری ها در نمونه های مورد 

آزمایش از روش تهیه رقت های ســریالی اســتفاده شــد و کشت به روش 
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پلیت های خالــص انجام گردید )21(. مدفوع گوســاله ها در 5 رقت 10-1، 

تا 5-10 تهیه گردید. بعد از تهیه رقت های ســریالی، به کمک ســمپلر از 

هر کدام از رقت ها µl 100 برداشــته و در پلیت اســتریل ریخته شــد و در 

محیط کشت استریل که قباًل اتوکالو شده و در بن ماری ºC  45 نگهداری 

می شد افزوده شد، بعد از مخلوط کردن نمونه با محیط کشت و بستن آگار، 

محیط ها پلیت ها در انکوباتور قرار داده شــد، بعد از 24 ســاعت نمونه ها از 

انکوباتور خارج و تعداد باکتری ها رشد کرده در هر یک از پلیت ها به وسیله 

روشMPN و کلنی کانت تعیین گردید. 

 SAS تحلیل آماری: داده هایی پژوهش با استفاده از نرم افزار داده پرداز

)ویرایــش 9/1( برپایه یک طرح کامالًً تصادفی با 3 جیره و 8 تکرار تجزیه 

و تحلیل شــدند. از آزمون چند دامنه ای دانکن برای مقایسه میانگین های 

.)p>0/05( دارای اختالف معنی دار استفاده شد

نتایج
ماده خشــک مصرفی: در کل دوره پرورش و هفته های مختلف میزان 

خوراک تحت تأثیر ســطوح مختلف بادیــان رومــی )0، 0/25 و 0/5( قرار 

نگرفت )p<0/05( )جدول 2(. 

عملکــرد گوســاله ها )وزن از شــیرگیری، وزن پایانــی و افزایش وزن 

روزانه(: وزن از شیرگیری، افزایش وزن روزانه گوساله ها تا سن 53 روزگی 

و بعــد از آن تــا 70 روزگی )جدول 3( تحت تأثیر جیره های آزمایشــی قرار 

نگرفت )p<0/05(. از نظر وزن نهایی گوساله ها )70 روزگی( بین جیره شاهد 

 .)p>0/05( و جیره های حاوی بادیان رومی اختالف معنی دار وجود داشــت

 .)p>0/05( ،)3 افزایش وزن کل دوره نیز بین جیره ها یکسان بود )جدول

ضریــب تبدیل جیره ها: از نظر ضریب تبدیــل )جدول 3( از زمان تولد 

تا سن 53 روزگی )سن تقریبی شیرگیری(  بین جیره ها اختالف معنی داری 

وجود نداشت )p<0/05( اما از نظر عددی جیره حاوی 0/5% بادیان بهترین 

بازده را داشــت. هرچه قابلیت هضم افزایش یابد، مواد مغذی بیشــتری در 

دسترس دام قرار گرفته و ضریب تبدیل بهتر خواهد بود.

قابلیت هضم مواد مغذی قبل و بعد از شیرگیری: در دوره قبل از شیر 

گیــری )جدول 4( اختالف قابلیت هضم ظاهــری مواد مغذی بین جیره ها 

معنی دار نبود )p<0/05(. در دوره بعد از شیرگیری )جدول 4( اثر جیره های 

  .)p<0/05( آزمایشــی بر قابلیت هضم ظاهری ماده خشــك معنی دار  نشد

قابلیــت هضــم ظاهری الیاف نامحلول در شــوینده های خنثی و اســیدی 

)p>0/05( معنی دار بوده به طوری که قابلیت هضم با افزایش مقدار بادیان 

 .)p>0/05( رومی به طور خطی افزایش یافت

ســن و وزن از شیر گیری: ســن و وزن از شیرگیری )جدول 5(؛ نتایج 

نشــان دهنده عدم اختالف معنی دار بر ســن و وزن از شــیرگیری می باشد 

)p>0/05(. ســن از شــیر گیری )زمانی که گوســاله ها میزان g 1200 ماده 

خشــک را به مدت ســه روز متوالی مصرف کنند( برای جیره دارای %0/5 

بادیان بیشــترین )52/74 روز( و برای جیره حاوی 0/25% کمترین )51/42 

روز( بود که از نظر آماری معنی دار نبود. 

تأثیــر بادیان رومی بر pH و نیتروژن آمونیاکی مایع شــکمبه: از نظر 

pH )جدول 6( بین جیره ها اختالف معنی داری وجود نداشت )p<0/05(. در 

جیره 3 بیشترین pH و در جیره شاهد کمترین pH دیده شد. اثر جیره ها بر 

 .)p<0/05( معنی داری نبود )نیتروژن آمونیاکی )جدول 6

باکتری های مضر روده: شــمارش باکتری های مضــر روده )جدول 7( 

نشان دهنده اختالف معنی داری بین جیره 0/5% بادیان رومی با جیره های 

 .)p>0/05( 0/25% و جیره شاهد می باشد

بحث
ماده خشــک مصرفی در کل دوره پرورش و هفته های مختلف میزان 

خوراک تحت تأثیر ســطوح مختلف بادیان رومــی )0، 0/25 و 0/5%( قرار 

نگرفت. انتظار می رفت که جیره های دارای بادیان رومی باعث خوش خوراکی 

و افزایش هضم پذیری به دلیل بهبود شرایط تخمیری شکمبه گردند )15( 

و این افزایش هضم پذیری به همراه خوش خوراکی باعث افزایش مصرف 

خوراک گردد. گلوکز خون و حرارتی که در پی مصرف خوراک تولید می شود 

تأثیر اندکی بر تنظیم مصرف خوراک در نشخوار کنندگان دارد )22(. حال با 

توجه به این موضوع که خوراک گوساله های مورد آزمایش کنسانتره بوده و 

با مصرف جیره هایی با درصد باالی کنسانتره مصرف ماده خشک محدودیت 

فیزیکی ندارد، بنابراین از نظر فیزیکی محدودیتی بین جیره ها وجود نداشته 

و یکی از عوامل عدم اختالف بین جیره ها می تواند این عامل باشد. از طرف 

دیگــر با توجه به نقش بادیان رومــی در افزایش قابلیت هضم )جدول 4( و 

ضریب تبدیل )جدول 4( بهتر در جیره های حاوی بادیان، می توان بیان نمود 

بادیان اگرچه تأثیر معنی داری بر مصرف نداشته اما باعث بهبود بازده خوراک 

مصرفی شده است، به طوری که با مصرف مشابه ضریب تبدیل بهتری در 

جیره حاوی بادیان دیده می شــود. Cvardozo و همکاران در سال 2006 

جدول 1. ترکیب و مواد مغذی جیره پایه تغذیه شده به گوساله های تحت آزمایش. 
مقادیر 0/25 و 0/5 درصد پودر دانه بادیان رومی به صورت سرک به جیره افزوده شد.

تركیب مواد مغذیتركیب اجزاء

مقدارمواد مغذی جیرهمقدار )%(ماده خوراكی

23/5الیاف نامحلول در شوینده خنثی )%(55دانه ذرت

11/5الیاف نامحلول در شوینده اسیدی )%(40سویا

2/67انرژی متابولیسمی )Mcal/Kg(2آهک

2انرژی خالص نگهداری )Mcal/Kg(1جوش شیرین

1/52انرژی خالص رشد )Mcal/Kg(0/5نمک

25پروتئین خام )%(1مکمل معدنی

0/5مکمل ویتامینه

83/33ماده خشک

NDF23/5

ADF11/5

تأثیر بادیان رومی برعملکرد، هضم و میکروب های مضر روده گوساله  
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در تحقیقی بر روی گاو های گوشــتی با جیره ای به نسبت10:90 علوفه به 

کنســانتره و جیره های حاوی روغن بادیان رومی اختالفی در مصرف ماده 
خشک مشاهده نکرده اند، اما یک روند خطی رو به افزایش در مصرف ماده 

خشک جیره بادیان رومی مشاهده گردید که با نتایج مطالعه حاضر مطابقت 

جدول2. اثر جیره های حاوی پودر دانه بادیان رومی بر ماده خشک مصرفی گوساله ها )Kg(.رSEM: خطای استاندارد میانگین ها، ns: تفاوت غیر معنی دار.

اثر تیمارهاSEMp-valueمقدار بادیان رومی )%(زمان

00/250/5

196/50165/63204/666/660/90nsهفته اول

1375/61428/11073/3281/960/63nsهفته دوم

2763/63169/33159/6394/220/71nsهفته سوم

2773/72832/33532/6433/420/43nsهفته چهارم

3559/34525/34497/4456/230/23nsهفته پنجم

5056/25318/35594/4442/080/81nsهفته ششم

7162/66444/36478/1590/420/68nsهفته هفتم

6994/26344/26314/16470/67nsهفته هشتم

9137/58352/18890/5610/640/74nsهفته نهم

11982/211104/612020/3734/540/55nsهفته دهم

51001/449684/151764/936471/20/96nsكل دوره

 :ns ،خطای اســتاندارد میانگین ها :SEM .جدول3. اثر جیره های حاوی مقادیر مختلف پودر دانه بادیان رومی بر عملکرد گوســاله های تحت آزمایش در ســن 53 و 70 روزگی
.)p>0/05( اثر درجه دوم تیمار، در هر ردیف اعداد با حروف نا مشابه اختالف معنی داری دارند :Q ،اثر خطی تیمارها :L ،اختالف غیر معنی دار

اثر تیمارهاSEMP-valueمقدار بادیان رومی )%(مورد

)Kg(00/250/5

36/0638/2539/751/570/26nsوزن اولیه

52/6857/2557/563/360/96nsوزن 53 روزگی

وزن 70 روزگی )وزن 
نهایی(

71/12 b84/58 a81/14 a3/270/03*Q

افزایش وزن روزانه 0 تا 
53 روزگی

0/290/350/320/030/34ns

افزایش وزن روزانه 54 
تا 70 روزگی

0/610/560/530/030/32ns

افزایش وزن در كل 
دوره

26/0925/3126/182/530/96ns

1/421/461/250/070/13nsضریب تبدیل0-53

a1/07 b1/36 b0/100/001*L*Q 2/21ضریب تبدیل 54-70

جدول 4. قابلیت هضم مواد مغذی در گوساله های تغذیه شده با جیره های حاوی پودر دانه بادیان رومی، قبل و بعد از شیرگیری. SEM: خطای استاندارد میانگین ها، ns: اختالف 
 .)p>0/05( اثر خطی تیمارها، در هر ردیف اعداد با حروف نا مشابه اختالف معنی داری دارند :L ،غیر معنی دار

اثر تیمارارزش SEMPمقدار بادیان رومی )%(ماده مغذی

00/250/5

قبل از شیر گیری

87/8986/9287/410/390/24nsماده خشک )%(

36/3833/8430/992/830/41nsالیاف نامحلول در شوینده خنثی )%(

21/8618/7817/241/580/13nsالیاف نامحلول در شوینده اسیدی )%(

بعد از شیر گیری

86/6686/2887/560/530/24nsماده خشک )%(

b25/70 ab28/59 a2/600/04*L 18/95الیاف نامحلول در شوینده خنثی )%(

b14/79 ab16/43 a1/430/03*L 10/85الیاف نامحلول در شوینده اسیدی )%(
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دارد. Fandino و همکاران در ســال 2008 گزارش کردند مصرف بادیان 

رومی و فلفل، تأثیری بر ماده خشک مصرفی گاو های گوشتی نداشته، ولی 

فلفل باعث افزایش مصرف کنســانتره گردید، عدم اختالف معنی داری در 

میزان ماده خشک مصرفی با نتایج مطالعه حاضر مطابقت دارد.

عملکــرد گوســاله ها )وزن از شــیرگیری، وزن پایانــی و افزایش وزن 

روزانه(: انتظار می رفت با توجه به اینکه روغن های اسانســی بادیان رومی، 

باعث بهبود شرایط تخمیری در شکمبه می گردند )8(، افزایش وزن در سن 

0 تا 53 روزگی اختالف معنی داری داشته باشد اما شاید به علت عدم تکامل 

شــکمبه و استقرار فلورمیکروبی مناسب در شکمبه گوساله های تازه متولد 

شده و مصرف محدود خوراک، این طور نشد )18(. در سن 54 تا 70 روزگی 

احتماالًً به علت تکامل سریعتر شکمبه، در جیره حاوی بادیان رومی، به علت 

بهبود یافتن شرایط تخمیری شکمبه )11، 15( و ضریب تبدیل بهتر، وزن 

نهایی باالتر از جیره شــاهد بود. با افزایش هضم و جذب، انرژی بیشــتری 

در دســترس دام قرار خواهد گرفت، این افزایش هضم نیازمند یک ســری 

عوامل می باشــد که مهمترین آن تکامل شکمبه بوده و از دیگر عوامل به 

مصرف ماده خشک، تخمیر میکروبی )تولید اسیدهای چرب فرار مخصوصًا 

اسید پروپیونیک و اســید بوتیریک( که باعث رشد و تکامل بافت پوششی 

شکمبه می شوند و استقرار جمعیت پایدار و متعدد میکروارگانیسم ها می توان 

اشاره نمود )22(. حال همان گونه که بیان گردید، مصرف ماده خشک تحت 

تأثیــر بادیان رومی قرار نگرفــت و در نتیجه این عامل نمی تواند در تفاوت 

میان وزن گوساله ها عامل تعیین کننده ای باشد. در مورد تخمیر میکروبی و 

عوامل دیگر نیز در سنین اولیه گوساله ها، به علت کم بودن مصرف خوراک 

فعالیت تخمیری )هوازی و بی هوازی( پایین بوده و pH شــکمبه باال است 

و میکروارگانیســم های غالب، باکتری های هوازی هستند )18(. با افزایش 

سن و مصرف بیشتر ماده خشک، در نتیجه تخمیر و افزایش در تولید اسید 

الکتیــک باکتری های هوازی کاهــش یافته و باکتری هــای بی هوازی از 

جمله باکتری های مصرف کننده نشاسته، پروتئین و اسید الکتیک افزایش 

می یابند )2(. این امر باعث افزایش تخمیر )هضم مواد مغذی( در شکمبه و 

همان طورکه بیان شد تکامل شکمبه و در پی آنها افزایش جذب می گردد. 

با توجه به نقش روغن های اسانسی بادیان رومی در کاهش استات و افزایش 

پروپیونــات )11، 15( و افزایش در میزان بوتیرات )15( و نقش مؤثر اســید 

پروپیونیک و اسید بوتیریک در توســعه شکمبه، احتماالًً جیره های حاوی 

بادیان رومی باعث توسعه سریع تر شکمبه گردیده و این امر باعث افزایش 

وزن گوساله های تغذیه شده با جیره های حاوی بادیان رومی نسبت به شاهد 

در سن 70 روزگی گردیده است. در منابع درباره اثر بادیان رومی بر عملکرد 

دام ها مطالعه ای یافت نشد. در تحقیقی که توسط Donovan و همکاران 

در سال 2002 انجام گرفت، گزارش شده گاوهای تغذیه شده با مخلوطی از 

روغن های اسانسی )شامل تیمول، میخک، وانیلین، لیمونن و انیسون( به 

میزان g 2 در روز افزایش وزن بیشتری نسبت به شاهد داشتند که با نتایج 

دوره 54  تا 70 روزگی این مطالعه مطابقت دارد )5(.

قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی قبل و بعد از شیرگیری: قابلیت هضم 

ظاهری الیاف نامحلول در شــوینده های خنثی و اســیدی معنی دار بوده به 

طوری که قابلیت هضم با افزایش مقدار بادیان رومی به طور خطی افزایش 

یافت. احتمااًل دلیل آن تکمیل ســریعتر شکمبه گوساله های تغذیه شده با 

بادیان رومی و در نتیجه افزایش هضم پذیری در آنها می باشــد. علت این 

امر افزایش میزان پروپیونات و بوتیرات و کاهش استات در جیره های بادیان 

رومی )11،15( اســت که این تغییر در اســیدهای چرب فرار باعث تکامل 

سریع تر دســتگاه گوارش نشخوارکنندگان می باشد )10(. عامل دیگر تأثیر 

گذار بر هضم بیشــتر الیاف در آزمایش حاضــر را می توان به اثر دو وجهی 

بادیــان بر پروتوزآها دانســت. از یک طرف )اثر مثبت بادیــان بر پروتوزآ(، 

روغن های فرار بادیان رومی باعث کاهش کل اسیدهای چرب فرار و متعاقب 

آن افزایــش pH می شــود که باعث جلوگیری از از بیــن رفتن پروتوزوا ها 

و باکتری های ســلولتیک می گردد، به طوری که گزارش شــده در شکمبه 

)8( بــا توجه به نقش پروتوزآ و باکتری های مذکور بر هضم الیاف، بیشــتر 

شدن هضم بعد ازشیرگیری را شاید بتوان به وجود آنها نسبت داد. از طرف 

دیگر )اثر منفی بادیان( تأثیر روغن های فرار بادیان بر کاهش پروتوزواهای 

هولوتریش و انتودینیومورف )15( گزارش شــده اســت. بــا توجه به نقش 

آنها در شــکار باکتری های سلولتیک، عامل هضم پذیری بیشتر الیاف بعد 

ازشیرگیری را می توان کم شدن آنها و افزایش جمعیت باکتری های هاضم 

فیبر ذکر نمود. Benchaar و همکاران در ســال 2007 گزارش کردند که 

جدول 5. اثر جیره های حاوی پودر دانه بادیان رومی بر ســن و وزن از شــیر گیری 
)روز( گوساله ها. SEM: خطای استاندارد میانگین ها، ns: اختالف غیر معنی دار.

اثر تیمارهاSEMp-valueمقدار بادیان رومی )%(مورد

00/250/5

سن از شیر گیری 
)روز(

52/0051/4252/743/360/96ns

وزن از شیرگیری 
)kg(

51/9856/3157/382/920/15ns

جــدول 6. تأثیــر جیره هــای حاوی پودر دانه بادیان رومی بر فراســنجه های تخمیری 
 :ns ،خطــای اســتاندارد میانگین هــا :SEM .شــکمبه گوســاله ها بعــد ازشــیرگیری

اختالف غیر معنی دار.

اثر تیمار p-value SEM مقدار بادیان رومی )%( فراسنجه

0/5 0/25 0

ns 0/57 0/27 5/73 5/38 5/34 pH

ns 0/30 0/39 20/30 19/90 19/40  نیتروژن آمونیاكی
)100mg/ml(

جدول 7. تأثیر جیره های حاوی پودر دانه بادیان رومی برجمعیت باکتری های مضر 
روده )اشرشــیاکولی( گوساله ها. SEM: خطای استاندارد میانگین ها، در هر ردیف 

.)p<0/05( اعداد با حروف نامشابه اختالف معنی داری دارند

SEMp-valueمقدار بادیان رومی )%(فراسنجه

00/250/5

8313a7593a247b22150/02باكتری های مضر روده
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مصرف مخلوطی از روغن های اسانسی از جمله بادیان بر قابلیت هضم ماده 

خشــك، پروتئین خام و الیاف نامحلول در شوینده خنثی تأثیری نداشت در 

صورتی که قابلیت هضم الیاف نامحلول در شــوینده اسیدی افزایش یافت 

که با نتایج مطالعه حاضر در دوره بعد ازشیرگیری در مورد الیاف نامحلول در 

شــوینده اسیدی و قابلیت هضم الیاف نامحلول در شوینده خنثی در قبل از 

شیرگیری مطابقت دارد. 

ضریــب تبدیل جیره ها: از نظر ضریب تبدیل از زمان تولد تا ســن 53 

روزگی )ســن تقریبی شــیرگیری(  بین جیره ها اختالف معنــی داری وجود 

نداشــت، اما از نظر عددی جیره حاوی 0/5% بادیان بهترین بازده را داشت. 

هرچــه قابلیت هضم افزایش یابد، مواد مغذی بیشــتری در دســترس دام 

قــرار گرفته و ضریــب تبدیل بهتر خواهد بود. با توجــه به این موضوع که 

هضم پذیری قبل از شــیرگیری بین جیره ها اختالف معنی داری را نشــان 

نداد، ضریب تبدیل نیز تحت تأثیر جیره ها قرار نگرفت. برای ضریب تبدیل 

در ســن 54 تا 70 روزگی، اختالف معنی داری بین جیره های حاوی بادیان 

با شــاهد مشاهده شــد )p>0/05(. این اختالف، هم به صورت خطی و هم 

به صــورت درجه دوم معنی دار بــود )p>0/05(، در حالی که ضریب تبدیل 

بین جیره حاوی 0/25% بادیان رومی بهتر از جیره  0/5% بادیان رومی بوده، 

اما اختالف معنی داری بین این دو جیره وجود نداشــت. به علت باالتر بودن 

قابلیت هضم مواد مغذی در جیره های حاوی بادیان رومی و در نتیجه باالتر 

بودن وزن نهایی گوساله های تغذیه شده با آن )جدول 3(، ضریب تبدیل در 

جیره های بادیان رومی بهتر بود )جدول 3(. از طرف دیگر، تحقیقات نشان 

می دهد که اتالف انرژی به صورت متان و یا دی اکســید کربن در دام های 

تغذیه شده با روغن های اسانسی بادیان رومی و بسیاری از گیاهان دارویی 

کاهــش می یابد )8،9،20(. بادیان رومی باعــث افزایش تولید پروپیونات و 

کاهش استات می گردد که این امر نیز باعث افزایش انرژی قابل دسترس 

برای دام ها می شود )14(. باکتری های تولید کننده متان برای استحکام غشا 

ســلولی خود نیاز به واحدهای ایزوپرونوئیدی دارند که برای ســاخت آن به 

آنزیمی به نام 3- هیدروکســی 3- متیل گلوتاریــل کوآنزیم آ ردوکتاز نیاز 

دارند. روغن های اسانســی از جمله بادیان باعــث جلوگیری از فعالیت این 

آنزیم شده در نتیجه غشاء سلولی باکتری های متانوژنز استحکام مورد نیاز 

را نداشــته و از بیــن می روند. همچنین احتمااًل کاهش تولید متان توســط 

روغن های ضروری، ناشــی از کاهش تعداد پروتوزواها می باشد که محیط 

مناسبی را برای رشد باکتری های تولید کننده متان فراهم می کنند )8،12(. 

بیان شــده که مصرف مخلوطی از روغن هــای ضروری به میزان g/d 1 به 

ازای هر گوســاله گوشتی تأثیری بر تولید متان نداشته است )6(. مطالعات 

اندکــی در مــورد نقش گیاهان دارویــی و آنتی بیوتیک ها بر ضریب تبدیل 

خوراک وجود دارد، اما در کل بیشــتر مطالعات نشان دهنده بی تأثیر بودن 

گیاهان دارویی بر ضریب تبدیل بوده است.

ســن و وزن از شــیر گیری: انتظار می رفت گیاه بادیان رومی به علت 

خوشــخوراکی و افزایش هضم پذیری باعث افزایش مصرف خوراک گردد 

و گوساله ها زودتر از شیر گرفته شوند. سن از شیر گیری با مصرف خوراک 

رابطه مستقیم دارد، هنگامی که گوساله روزانه به میزان kg 0/45 تا 0/91 

ماده خشــک مصرف کند می توان گوســاله را از شیرگیری گرفت )22(. در 

آزمایش حاضر به علت شرایط مدیریتی واحد گاوداری، گوساله ها زمانی که 

به میزان kg  1/2 ماده خشک مصرف نمودند شیرگیری انجام شد. در مورد 

وزن ازشــیر گیری جیره حاوی 0/25% بادیان نســبت به جیره شاهد دارای 

بیشــترین وزن از شــیر گیری بود )p>0/05(. در آزمایش حاضر با توجه به 

اینکه روز های  از شــیرگیری بر اســاس مصرف kg  1/200 خوراک آغازین 

)با ماده خشك 83/33%( به مدت سه روز متوالی بود، جیره 2 در مدت زمان 

کمتری به این مقدار مصرف رسید. احتمااًل دلیل مصرف ماده خشک باالتر 

و در نتیجه از شــیر گیری زودتر جیره 2  تکامل ســریعتر دســتگاه گوارش 

بوده، مکانیســم احتمالی تکامل شکمبه در جیره بادیان رومی قباًل توضیح 

داده شــده اســت. در مورد نقش گیاهان دارویی بر سن و وزن از شیرگیری 

موردی یافت نشد.

تأثیر بادیان رومی بر pH و نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه: در جیره 3 

بیشترین pH و در جیره شاهد کمترین pH دیده شد. این نشان می دهد که 

احتمااًل بادیان رومی در جیره هایی با کنسانتره باال برای جلوگیری از اسیدوز 

مفیــد واقع می شــود )15(. اعالم کردند که بادیــان رومی و فلفل به میزان 

mg/d 500 بر pH بی تأثیر بود که با نتایج مطالعه حاضر مطابقت دارد )9( 

گــزارش دادند که مصرف جیره های حــاوی بادیان رومی، فلفل و مخلوط 

دارچین و میخک هیچ کدام بر روی pH مایع شکمبه تأثیری نداشتند که با 

نتایج مطالعه حاضر مطابقت دارد. 

مغایــر با نتایج آزمایش حاضر Fandino و همکاران در ســال 2008 

بیان کردند که مصرف بادیان رومی باعث کاهش تولید نیتروژن آمونیاکی در 

تلیسه های گوشتی نسبت به شاهد گردید؛ آنها در بررسی بر روی 12 گوساله 

گوشــتی اثر مخلوط عصاره بادیان رومی و فلفــل )25% بادیان رومی+%75 

فلفــل( و )50% بادیان رومــی+50% فلفــل( به میــزان mg/d 500 و )%75 

بادیان رومــی+25% فلفل( به میــزان mg/d 250 کاهش در میزان نیترژن 

آمونیاکی شــکمبه دیده شــد. Calsamigilia و همکاران در سال 2007 

نیز در تحقیقی بر روی چهار گاو فیستوله نشان داد بادیان رومی، کپسیکوم 

و ائوگینول باعث کاهش معنی دار نیترژن آمونیاکی شدند )8(. دلیل کاهش 

نیتــروژن آمونیاکی را اثر ممانعــت کنندگی بادیان رومی از دآمیناســیون 

اسیدهای آمینه در شکمبه ذکر کردند )9(، اما عدم کاهش نیتروژن آمونیاکی 

در آزمایش حاضر را شاید بتوان به مقدار بادیان رومی و نوع ترکیب استفاده 

شــده در آزمایش حاضر نسبت به سایرین )8،15( ربط داد )پودر دانه بادیان 

در برابر عصاره آن(.

باکتری هــای مضــر روده: از نظــر باکتری هــای مضــر روده اختالف 

معنی داری بین جیره 0/5% بادیان رومی با جیره های 0/25% و جیره شاهد 

وجود داشــت. این امر به علت کاهش مرگ و میر گوســاله ها در اثر اسهال 
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که حدودا درصد باالیی از تلفات را شــامل می شود )13،22( دارای اهمیت 

می باشد. روغن دانه بادیان رومی در محیط آزمایشگاهی مهار کننده قوی در 

برابر رشد طیف وسیعی از باکتری ها و قارچ های بیماریزا برای انسان و سایر 

گونه ها گزارش شده است )14(. اثر عصاره  استونی بادیان رومی در مهار رشد 

طیف وســیعی از باکتری ها از جمله اشرشیاکلی و استافیلوکوک اورئوس و 

فعالیت ضد قارچی موجودات بررسی شده است. اسانس بادیان رومی باعث 

مهار رشد اشرشیاكلی، استافیلوكوكوس اورئوس، سالمونال تیفی موریوم و 

كاندیدا آلبیکنس با اســتفاده از روش رقت در آگار گردیده است که با نتایج 

مطالعه حاضر مطابقت دارد )16(. در شــرایط کشــت آزمایشگاهی عصاره 

متانولی بادیان رومی فعالیت ضدباکتریای علیه هلیکو باکتر پیلوری داشته 

اســت که با نتایج مطالعه حاضر مطابقت دارد )19(. عصاره متانولی بادیان 

باعث کاهش مقاومت پســودوموناس آئروژینــوزا در مقابل مجموعه ای از 

آنتی بیوتیک ها شد. عصاره بادیان و آنتی بیوتیک هر دو به صورت جداگانه 

کامالًً قادر به مهار رشــد میکروبی نبودند، عصاره بادیان رومی، در ترکیب 

با آنتی بیوتیک های دارای ترکیبات کلر و فنول )کلرامفنیکل، جنتامایسین 

و سفالکسین، تتراسایکلین( مورد آزمایش قرار گرفتند که باعث مهار کامل 

رشد پسودوموناس آرگینوسا گردیدند )1(. در تحقیقی فعالیت ضد باکتر یایی 

روغن بادیان رومی، در برابر ججونی کمپیلوباکتر، اشرشــیاکلی، لیســتریا 

مونوژن و ســالمونال انتریکا )16( مورد آزمایش قــرار گرفت. روغن بادیان 

رومی برای کاهش فعالیت همه باکتری های آزمایش شده مفید واقع گردید 

که با نتایج مطالعه حاضر مطابقت دارد.

نتیجــه گیری کلی: اســتفاده از دانه بادیان رومی بــه عنوان یک گیاه 

دارویی باعث بهبود قابلیت هضم و عملکرد )افزایش وزن و ضریب تبدیل( 

گوســاله ها شــد. از طرفی با کاهش جمعیت ایکوالی مدفوع اثر مفیدی بر 

سالمت دام و محیط نشان داد. لذا شاید بتوان آن را جایگزین مناسبی برای 

آنتی بوتیک به حساب آورد. 

تشکر و قدردانی
بدینوسیله نویسندگان مراتب سپاس خود را از حوزه معاونت پژوهشی 

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان و شرکت  شیر و گوشت 

اصفهان به ســبب فراهم آوردن زمینه انجام این تحقیق و پژوهش اعالم 

می دارند.
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Abstract:
BACKGROUND: Excessive use of antibiotic growth promoters leaded in the creation of 

antibiotic-resistant bacteria and by consuming animal products, humans are at risk of receiv-
ing their residual. Therefore, instead of using antibiotics as growth promoters, some alterna-
tives must be identified and introduced to animal breeders. OBJECTIVES: The purpose of 
this research was to study the effect of anise seed on performance, digestibility, and infec-
tious microbes in the intestine of suckling calves. METHODS: Twenty four female Holstein 
calves with average weight of39.8±3.8kg from the fourth day after birth to two weeks after 
weaning were examined in a completely randomized design to evaluate the effects of anise 
powder on dry matter intake, weight gain, age and weight of weaning, feed conversion ratio, 
apparent digestibility of dry matter, NDF and ADF, and intestinal infectious and harmful 
bacteria. The diets were: 1- Control, 2- 0.25% and 3- 0.5% anise/DM of diets. RESULTS: Dry 
matter intake of calves did not affected by diets (p>0.05). At 70 days old the final weight of 
calves that consumed diets containing 0.25% and 0.5% of anise was significantly more than 
control diets. There was no significant difference between diets for the mean of total weight 
gain in whole period of experiment. The digestibility of NDF and ADF after weaning for 
diets contain anise was significantly more than control diet (p<0.05). Feed conversion ratio 
did not affected before weaning, but after weaning significantly improved compared with the 
control group for diet contain 0.25% and 0.5% anise (p<0.05). The age and weight of wean-
ing were not affected by treatments. The Ammonia and pH of rumen fluid showed increase 
for anise diets compared with the control group (p>0.05). The adding of anise to the diets 
resulted in significantly decrease of E.coli of intestine of calves. CONCLUSIONS: Therefore, 
use of anise seed as a medicinal herb additive improved the performance of calves. Also, 
with the decline of E.coli population had beneficial effect on animal health and the environ-
ment. So it may be taking into account as good alternative for antibiotics.
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Figure Legends and Table Captions
Table 1. The composition of basal diet fed to calves. The 0.25 and 0.5% anise seed powder was added to diet as top dress.
Table 2. The effect of diets containing anise seed powder on dry matter intake of calves.
Table 3. The effect of diets containing different levels of anise seed powder on performance of calves. ns: Non- significant differ-
ence, L: Linear effect of treat, Q: Quadratic effect of treat.
Table 4. The nutrients digestibility of calves fed diets containing anise seed powder, before and after weaning.
Table 5. The effect of diets containing of anise seed powder on weaning age and weight of calves.
Table 6. The effect of diets containing of anise seed powder on rumen fermentation parameters.
Table 7. The effect of diets containing of anise seed powder on E.coli population of intestine of calves, after weaning.


