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Introduction1: Recently, herbal additives have attracted interest for research due to their positive effects on 

animal health and production. The effects of herbal derived feed additives to their effects on rumen fermentation, 
gut microflora, immune system and the overall animal performance have been studied extensively and the 
observed results have been attributed to their antimicrobial, anti-oxidant, anti-inflammatory, immune regulatory 
and metabolic effects. Seidelitzia romarinus is one of the medicinal plants that has been used as forage in animal 
feeding for a long time. Although the nutritional values of halophytes such as S. rosmarinus are relatively good, 
they make palatable forage when mixed with other pasture plants. In addition, S. rosmarinus has some medicinal 
effects and used for the treatment of some diseases based on its antimicrobial and anti-oxidative effects. In 
traditional medicine, S. rosmarinus had been used extensively to attenuate the uterus problems after parturition 
especially for metritis prevention and treatment. Due to lack of any scientific evidences on the effects of S. 
rosmarinus on productive and reproductive performance of fresh cows, the aim of this study was to investigate 
the effect of Seidelitzia rosmarinus decoction on production and reproduction performance of fresh Holstein 
dairy cows.  

Materials and Methods: One hundred post-parturient Holstein dairy cows were allocated randomly to 
experimental treatments from their parturition day in a completely randomized design. The experimental groups 
were 1) control cows and 2) the cows that received the decoction of 500 grams S. rosmarinus for first 3 days 
after parturition. Milk yield and composition were recorded monthly for five months after parturition. 
Reproductive performance including conception rate, service per conception and metritis incidence were 
recorded for three months after parturition. In addition, a blood sampling was done from all cows on day 12 after 
parturition. All animals were examined at 3-week intervals by rectal palpation until spontaneous estrus. Artificial 
insemination (AI) was performed by an experienced inseminator with frozen–thawed semen 12 to 18 hours after 
observed standing estrus and pregnancy was determined using ultrasonography between day 40 and 48 after 
insemination.  

Results and Discussion: Milk production and composition of cows were not affected significantly by 
drinking S. rosmarinus decoction. The decoction of S. rosmarinus had positive effect on reproduction 
performance, so conception percentage of cows with lower than 100 days in milk and 100 to 200 days in milk 
increased when compared to control cows. Percentage of pregnant cows with 1 to 2 services per conception was 
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higher for medical herb group.  Percentage of cows with normal uterus in the decoction received group was 
higher than control cows, 70 % versus 50.14 %, respectively. Incidence of metritis decreased in cows received S. 
rosmarinus decoction (20 % versus 31.42 %, respectively). The observed effects from the S. rosmarinus 
decoction may be attributed to the antimicrobial effects of S. rosmarinus that prevented from new uterine 
infections or treated some sub-clinical metritis and therefore resulted in healthier uterine and better reproductive 
performance. Concentrations of blood glucose and non-esterified fatty acids were affected by drinking S. 
rosmarinus decoction so, the decoction received cows had higher glucose and lower non-esterified fatty acids 
levels. These blood parameters are the indicators of overall energy status of the cow and the observed results 
shoes that cows received S. rosmarinus had better energy status. Concentrations of blood cholesterol, 
triglyceride, total protein, albumin, urea, and beta hydroxy butyrate and blood enzyme activities including 
aspartate amino transferase and alkaline phosphatase were not influenced by drinking the herbal decoction. 

Conclusion: The results proposed that S. rosmarinus decoction may have positive effects on reproductive 
performance of fresh Holstein dairy cows. 
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 چکیده

باشاد و دارای  مای  ق شورپسند بوده که ریشه آ  سرشاار از سااپونی   ، گیاوی دارویی و بومی مناطSeidlitzia rosmarinusچوغا  با نام عکمی 
جوشانده گیاه دارویی چوغا  بر عمکررد  تأثیربررسی  ،ودف از انجام ای  پژووش کننده و ضد سم است.عفونیمیرروبی، ضد خواص آنتی اکسیدانی، ضد

تررار در قالب یک طرح کامالً تصاادیی بادی  منراور     04با دو تیمار و  زاتازه گاو شیری رأس  144زای وکشتای  بود. ی گاووای تازهتولیدمثکشیردوی و 
روز ساه  ماد   باه گرم گیاه دارویی چوغاا    044جوشانده  کنندهاستفاده شد. تیماروای آزمایشی شامل گروه کنترل بدو  ایزودنی گیاوی و گروه دریایت

دقیقه جوشانده شد و محکاول حالال پاس از     04مد  حدود بهلیتر آب  پنجخشک چوغا  با  گرم گیاه 044منرور تهیه جوشانده، بهپس از زایش بودند. 
واای  گیری انجاام شاد. ومینای  یراسانجه    خو  10ی خونی، از تمامی گاووا در روز واخورانده شد. جهت تعیی  یراسنجه واخنک و لاف شد  به دام

واای  مااه پاس از زایاش و وضاعیت باروز مشارال  و بیمااری       ساه  وای آبست  شده تاا  اد دامی شامل روزوای باز، یالکه زایش تا آبستنی، تعدتولیدمثک
 تاأثیر آمده نشا  داد که استفاده از جوشانده گیاه دارویی چوغاا  در گاوواای پاس از زایاش      دستبهوای دو گروه ثبت گردید. نتایج ی برای دامتولیدمثک
روز پاس از   144. درلد آبستنی کمتار از  (P>40/4) ماوه پس از زایش نداشت پنجدوره  پنجرا در طی ی بر میانگی  تولید شیر و ترکیبا  شیر دارمعنی

تکقای  در  دو الای  یاک  درلد گاووای آبست  شده با  ،روز پس از زایش نسبت به گروه شاود ایزایش یایت. ومینی  نتایج نشا  داد 044تا  144زایش و 
درلاد وضاعیت رحام بارای گاوواای       04وا نشا  داد کاه  قدار در مقایسه با گروه شاود بود. آنالیز آماری دادهچوغا  بیشتری  م کنندهی دریایتواگروه

درلد مشاوده گردید. ومینی  نتاایج مرباوب باه     10/00که ای  مقدار برای گاووای گروه شاود طوریبه ،جوشانده گیاه چوغا  نرمال بود کنندهدریایت
درلاد   04که ای  مقدار طوریبه ،چوغا  بود گیاه جوشانده کنندهیش نیز نشا  از کاوش درگیری متریت در گروه دریایتگاووای درگیر متریت پس از زا

خوراند  جوشانده ایزایش و غکرت اسیدوای چرب غیر استریفیه کاوش یایت.  تأثیردرلد در گروه شاود بود. غکرت خونی گکوکز تحت  00/31در مقابل 
جوشانده گیااه دارویای    تأثیرو بتاویدروکسی بوتیرا  تحت  کل، آلبومی ، اورهگکیسیرید، پروتیئ وا شامل ککسترول، ترییراسنجهوای خونی سایر غکرت

د تواند اثرا  مثبتی بر عمکرار به گاووای تازه زایما  کرده می چوغا  قرار نگریتند. نتایج ای  مطالعه نشا  داد که خوراند  جوشانده گیاه دارویی چوغا 
 زای وکشتای  داشته باشد.ی گاووای تازهتولیدمثکتولیدی و 
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 مقدمه

بخشای از احتیاجاا  پروتیئنای جواماع بشاری،       تاأمی  منرور به
ای باه  نگهداری شده و توجه ویژه تربزرگوای گاووای شیری در گکه

( و بیشاتر تحقیقاا  و   Lucy, 2000شود )می واآ شیر  ایزایش تولید
وای الالح نژادی گاووای شیری نیز بر اساس ایازایش تولیاد   برنامه

(. از آنجایی که پس از زایاش،  1994et al Leitch ,.است ) شیر بوده
واا طای   انادما  تولیادی دام  شود، ردوره جدیدی از شیردوی آغاز می

(. Lucy, 2000در آبست  شاد  بساتگی دارد )   واآ حیا  به توانایی 
آ  بر تولیاد شایر از    تأثیری گاووای شیری و تولیدمثککاوش عمکررد 

جمکه مشرالتی است کاه در دوره بعاد از زایاش در گاوواای شایری      
( کاه ایا  کااوش عمکرارد     1998et al Plaizier ,.ایتاد ) اتفاق می
با کااوش ساودآوری و ضارر و زیاا  اقتصاادی       در نهایت،ی تولیدمثک

(. در گااو، رحام نسابت باه     2005et al De Vries ,.وماراه اسات )  
پذیر است و طی ایا  دوره،  عفونت و التهاب پس از زایش بسیار آسیب

توانند از سرویرس عبور کنند و باعث راحتی میای پاتوژ  بهوباکتری
وای رحمای پاس از   آلوده شد  رحم و ایجاد آندومتریت شوند. عفونت

ی دارد و باعاث ضارروای   تولیادمثک زایما  اثارا  مضاری بار باازده     
شوند و در ای  شرایط میزا  بروز بیماری بسیار باال است. اقتصادی می
شوند وابسته وای زایما  کرده دیده میدر گاوی که تولیدمثکمشرال  

به وم وستند و تعداد روزوای باز، یالکه زایش تا اولی  تکقای ، تعاداد   
-قارار مای   تأثیرازای ور آبستنی و یالکه دو زایش را تحت تکقی  به 

وا ومینی  موجب کاوش تولید شایر نیاز میشاوند    دوند. ای  بیماری
(., 1989et al Holt    ضرروای اقتصادی ناشای از کااوش عمکرارد .)

واای دامززشاری،   عکت ایزایش وزینهبه عمدتاًی بعد از زایش تولیدمثک
باشاد  اختالال  باروری، کااوش عمکرارد حیااتی و تولیاد شایر مای      

(2004 Wallace, .) 
واای رحمای   ونتی و عفتولیدمثکمنرور پیشگیری از مشرال  به

وای مختکفی جهت تسریع در جمع شاد  رحام و   پس از زایش، روش
تاوا  باه   شاود کاه مای   تخکیه و کاوش ترشحا  رحمی استفاده مای 

توسی  و استرادیول اشاره نمود. وایی از قبیل اکسیاستفاده از وورمو 
وا نیاز جهات از بای  بارد  یاا متوقاف نماود  رشاد         بیوتیکاز آنتی
دلیل تضاعیف  به ، ولیشودوای رحمی استفاده میعفونت وا درباکتری

سیستم ایمنی بد  حیوا ، نفوذ ای  دارووا در شایر و تخریاب بیشاتر    
 et al Foldi; Andrew, 2004 ,.اندومتریوم خطراتی به ومراه دارند

 ، کاه خصولایا  ضاد   واا آ ه ماثثر گیاوا  دارویی و ماواد  . (2006
میرروبی دارند، موجب تنرایم گاردش خاو ، ایجااد خالایت آنتای      

شوند، در رابطه باا ایا  موضاو     اکسیدانی و تقویت سیستم ایمنی می
  (.2003et al Vakili4; Wallace, 200 ,.اند )پیشنهاد شده
ای چناد سااله   درختیه  (Seidlitzia rosmarinus)چوغا گیاه 

بوده که در مناطق ( Chenopodiaceaeاسفنجیا  ) متعکق به خانواده

 شاود میگوسفند و شتر استفاده  تغذیه. ای  گیاه در یابدمیشور انتشار 
کند. از گیااه  و در حاشیه کویر نقش مهمی در حفاظت از خاک ایفا می

، ضاد سام، پاادزور و ضاد     کنناده یعنوا  ضادعفون بهدارویی چوغا  
دلیل دارا باود   بهچوغا  ومینی  . شودای استفاده میرودهوای کرم

اکسایدانی و  دارای خالیت آنتی واترکیبا  ینولی، آلرالوئید و ساپونی 
(. ومینای  در  2013et al Ghasemi ,.باشاند ) مای  میرروبای  ضاد 

( گازارش  2020et al Davabi ,.ومراارا  )  تحقیق دیگار داوبای و  
کردند که عصاره چوغا  سرشار از اسیدآمینه گالیس  وست در سانتز  

توحیادی و   ،کناد. در مطالعاه دیگاری   پروتئی  نقش مهمی ایفاا مای  
وغا   ( گزارش کردند که چTowhidi and Zhandi, 2007ومرارا  )

، پروتئی  و مواد معدنی مختکفای ومیاو  پتاسایم،    Eحاوی ویتامی  
در منطقاه  باشاد.  می آو ، منگنز، مس، روی، ککسیم، یسفر و منیزیم

طور سنتی از جوشانده ای  گیاه جهات پیشاگیری از   اردبیل و مغا  به
وای رحمی پس از زایش در گاووای تازه زایما  کرده اساتفاده  عفونت
با توجه به اینره اطالعا  عکمی و میازا  اثربخشای ایا      شود. لذامی

وای رحمی پاس از زایاش وجاود نادارد،     گیاه در پیشگیری از عفونت
پژووشی تحت عنوا  بررسی اثر جوشاانده گیااه دارویای چوغاا  بار      

ی در گاووای تازه زایما  کرده وکشاتای   تولیدمثکعمکررد شیردوی و 
  طراحی و اجرا گردید.

 

 ها  شرو و مواد

 در واقع مغا  یدامزرور و لنعت و کشت شرکت در پژووش  یا
 شیآزماا  ماد   در. شد انجام لیاردب استا  ،مغا  آبادپارس شهرستا 
 رطوبات  شااخ    یانگیا م و دیرس یگرادسانت درجه 34 به دما حداکثر
 یماا  کارده  زا تاازه  گااو رأس  144 شیآزما  یا یاجرا یبرا. بود 00

 تار یل 10444 از شتریب ریش دیتول  یانگیم با شیزا شرم چند  یوکشتا
 شاده  انتخاب ،کیکوگرم 004 یال 044 یوزن  یانگیم با و یقبک دوره در
 یای دارو اهیا گ. شادند  میسا قت یشا یآزما گروهدو  به یتصادی طوربه و

 آبااد  پاارس  شهرساتا   اطراف ینواح از پژووش،  یا در شده استفاده
. گریات  قارار  اساتفاده  ردماو  شاد   خشاک  از پسو  آوریجمع مغا 

 گاروه  و یاویا گ یایزودن بدو  کنترل گروه شامل آزمایشی یتیماروا
 اهیگ مصرف نحوه. بودند چوغا  اهیگ گرم 044 جوشانده کنندهایتیدر
 باا  چوغا  ییدارو اهیگ گرم 044 که بود لور   یا به چوغا  ییدارو
 کیا  با آمده دستبه محکول سزسو  شد جوشانده آب تریل پنج حدود
شاد ،  د سار  از پاس  شاده  لااف  محکاول  و لااف  ایپارچاه  یلای

 مد  سه روز در اختیار حیوا  قرار داده شاد. بهبالیالکه پس از زایش 
ساه تاا   مد  بهوای مورد آزمایش، پس از زایش با توجه به اینره دام

ی انفارادی  واا وای بیشتر در بااکس منرور دریایت مراقبتبهروز  پنج
شدند و به آبشخور انفارادی دسترسای داشاتند،    می یزایشگاه نگهدار

سانجش  شاد.  می تغذیه واآ جوشانده مورد نرر از طریق آبشخور به 
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ترشحا  رحمی، از طریق معاینه چشمی واژ  برای ترشحا  مایل به 
ای و بودار برای تشخی  متریت بعاد از زایاش لاور  گریات.     قهوه

وسایکه تاوش   باه ( Arthur, 2001بازگشت رحم طباق روش آرتاور )  
به بعد انجام شد و تا بازگشت کامل رحم ادامه یایت.  10رکتال از روز 

توساط   ،دادناد به بعد نشاا  مای   00گاووای که ریتار یحکی را از روز 
ازای آبستنی محاسبه شد. بهمأمور تکقی ، تکقی  شدند و تعداد سرویس 

وز یحکی تا تشاخی  آبساتنی بارای وار     وای بعد از برتعداد سرویس
ی شامل روزوای تولیدمثکوای حیوا  ثبت شد. ومینی  سایر یراسنجه
ماه پاس  سه وای آبست  شده تا باز، یالکه زایش تا آبستنی، تعداد دام

ی نیاز بارای   تولیدمثکوای از زایش و وضعیت بروز مشرال  و بیماری
روز  34تولیاد شایر وار     وای دو گروه ثبت گردید. رکاوردگیری از دام
مااه پاس از زایاش     پنجوا تا بار انجام شده و میزا  تولید شیر دامیک

 رکودبرداری شد. 
-خاو   10جهت تعیی  ترکیبا  خو ، از تمامی گاوواا در در روز  

بالیالاکه باه    آوری شاده واای خاو  جماع   نموناه و  گیری انجام شد
دقیقاه   10ماد   هبآزمایشگاه منتقل و برای جداسازی سرم از پالسما 

دساات آماده بااا  باه دور در دقیقاه سااانتریفیوژ شادند. ساارم    3044در 
لیتری ریخته میکیسه وای گیر برداشته شده و درو  میرروتیوبنمونه

درجاه   -04وا تا زما  انجام آناالیز آزمایشاگاوی در دماای    شد. نمونه
ده وای خونی یاخ ز گشایی نمونهگراد نگهداری شدند. پس از یخسانتی

، گکیسارید، آلباومی   در دمای اتاق، غکرات گکاوکز، ککساترول، تاری    
ای خااو ، بتااا ویدروکساای بااوتیرا ، اساایدوای چاارب نیتااروژ  اوره
واای آلراالی  یسافاتاز و    ، پروتئی  کل و یعالیت آنازیم استریفیه شده

آسزارتا  آمیناو ترانسافراز در آزمایشاگاه تشاخی  طبای یاارابی در       
، 710اساتفاده از دساتگاه اتوآناالیزر )ویتااچی      اردبیل ارسال شده و با

  تعیی  شدند. کشور ژاپ (
تررار  04تیمار و دو لور  طرح کامالً تصادیی با ای  آزمایش به

واا، تجزیاه و تحکیال    آوری دادهروز انجام شدپس از جمع 104و طی 
 SAS (2009)ایازار  وای خونی با استفاده از نرمآماری برای یراسنجه

واای ترارار شاونده از    که برای دادهانجام شد. در حالی Ttestو روش 
 Mixedواای شایر، چربای شایر و پاروتئی  شایر از روش       جمکه داده

وای درلدی مانناد درلاد آبساتنی، تعاداد     استفاده گردید. آنالیز داده
 2 ازای آبستنی و اولی  وضعیت بعد از چک از رویاه روش بهسرویس 

 در نرر گریته شد. 40/4ی ردامعنیاستفاده شد و سط  
 

 نتایج و بحث 

بار عمکرارد   چوغاا   جوشانده گیاه دارویای   تأثیرنتایج مربوب به 
اسات. نتاایج   ارائه شده  0زای وکشتای  در جدول تولیدی گاووای تازه

مصارف جوشاانده    ،دواد ماه نشا  مای  پنجمربوب به شیر تولیدی در 
ی  شایر تولیادی را   چوغا  بالیالاه بعاد از زایاش در گاوواا میاانگ     

قارار دواد    تاأثیر مااه بعاد از شایردوی تحات      پانج نتوانست در طی 
(40/4P> ومینی  ترکیبا  شیر از جمکه چربی و پروتئی  شیر تحت. )

زاده و ومراارا   جوشانده گیاوی چوغاا  قارار نگریتناد. رساتم     تأثیر
(., 2015et al Rostamzadeh گزارش )   کردند که اساتفاده از گیااه

بر مقدار و ترکیبا  شیر در بزوای شیرده نداشت و  یدارویی زنیا  اثر
 ،تیماروا بر مصرف ماده خشک دانستند دارمعنی تأثیرعکت آ  را عدم 

باشد. بنجار و ومرارا  چرا که تولید شیر تابع ماده خشک مصریی می
(., 2006et al Benchaar گزارش کردند که ایزود  سطوح مختکفی )

گاارم در سااروزل،  344الاای  144از یااک اسااانس ترکیباای )حاااوی  
گرم در روز بار  دو ریزورسینول، تیمول، گویاکول و یوگینول( در سط  

میازا  شایر و ترکیباا  شایر      ی برتأثیرجیره غذایی گاووای شیری، 
گرم آویشا  در   04و  00گزارش شده است که ایزود  سط   نداشت.

ی بار مقادار تولیاد شایر و     تاأثیر روز در جیره بزوای ناژاد مهاباادی،   
که گیانناکاپکوس (. درحالی2012et al Afshar ,.ترکیبا  آ  نداشت )

( باا بررسای اثارا     2011et al Giannakopoulos ,.و ومراارا  ) 
وای شایرده نشاا  دادناد کاه     ی گیاوی بر تولید شیر میشواانساس

گاارم در کیکااوگرم سااروزل، ریزورسااینول،  344الاای  144اسااتفاده از 
 یاثر ، امّاتیمول، گویاکول و یوگینول اثر ایزایشی بر مقدار شیر داشته
میرروبای   بر ترکیبا  شیر نشا  نداد. شواودی در مورد یعالیات ضاد  

وجود دارد که زمینه بررسی اثر  واآ ترکیبا  یعال وای دارویی و گیاه
ترکیبا  ثانویه یعال بر تخمیر میرروبی شرمبه جهت بهباود تولیاد و   

et al Benchaar ,.کناد ) عمکررد در نشخوارکنندگا  را یاراوم مای  

2006.) 
 

 یتولیدمثلعملکرد 

ی تولیادمثک رویی بر عمکرارد  جوشانده گیاه دا تأثیرنتایج مربوب به 
نتایج نشا  داد  است. ارائه شده 3ی وکشتای  در جدول زاتازهگاووای 

یما  زاتازه که استفاده از جوشانده گیاه دارویی چوغا  در گاووایی که 
ی داشته باشد. نتایج تولیدمثکتوانست اثر مثبتی بر عمکررد  ،کرده بودند

روز نشاا  داد گرووای کاه     144یار  وای باز زمربوب به آبستنی با روز
درلاد در   04/00آبساتنی   ،جوشانده گیاه دارویی دریایت کرده بودناد 

درلد گروه شاود داشتند. ومینی  نتایج نشا  داد کاه   40/01مقابل 
روز در گاوواای   044الای   144وای بااز  درلد آبستنی با میانگی  روز

 درلاد  03/00گاروه شااود    درلد و در 03/00چوغا   کنندهدریایت
باشد که نشا  از اثر مثبات جوشاانده چوغاا  در گاوواای بعاد از      می

 زایما  دارد. 
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 اجزای خوراکی و ترکیب شیمایی جیره پیش و پس از زایش -1جدول 

Table 1- Ingredients and chemical analysis of pre- and post-parturition diets 

 
زایش از پیش جیره  

Pre-parturition diet 

زایش از بعد جیره  

Post-parturition diet 

 یونجه خشک
Alfalfa hay 

20.06 20.5 

 سیکوی ذر 

Corn silage  
51.46 16.7 

 کاه گندم
Wheat straw 

15.44 - 

  تفاله چقندر
Beet pulp 

2.05 4.3 

 دانه ذر 
Corn grain 

2.12 4.4 

 دانه جو
Barley grain 

1.28 22.8 

 سبوس گندم

Wheat bran 
3.60 2.3 

 کنجاله تخم پنبه
Cottonseed meal 

3.60 3.9 

 کنجاله ککزا
Canola meal 

- 6.0 

 کنجاله سویا
Soybean meal 

- 5.8 

 تخم پنبه
Whole cottonseed 

- 6.3 

 پودر چربی
Fat powder 

- 1.3 

 اکسید منیزیم
Magnesium oxide 

0.15 - 

 بیرربنا  سدیم
Sodium bicarbonate  

- 0.8 

 آوک
Limestone 

- 1.0 

یتامینهومرمل   

Vitamin premix 
0.15 1.4 

 مرمل معدنی
Mineral premix 

0.11 0.9 

شیمایی ترکیب  
Chemical composition 

خام پروتئی   
Crude protein (%) 

13.0 17.05 

یمحکول در شوینده خنثنا الیاف   
Neutral detergent fiber (%) 

50.06 34.4 

دیمحکول در شوینده اسی الیاف نا  
Acid detergent fiber (%) 

31.7 21.1 

 عصاره اتری
Ethereal extract (%) 

2.64 5.80 

 
 
 



 333      ... (Seidlitzia rosmarinus) چوغان دارویی گیاه جوشانده اثر عبدی و همکاران،

 

 ی وکشتای زاتازهاثر جوشانده گیاه دارویی چوغا  بر عمکررد شیردوی گاووای  -2جدول 

Table 2- Effect of Seidelitzia rosmarinus decoction on production performance of fresh Holstein dairy cows 

  استاندارد خطای میانگی 
SEM 

 دارییمعن سط 
P-value 

 چوغا  جوشانده
Seidelitzia rosmarinus decoction  

 شاود
Control 

 متغیر
Item 

  )کیکوگرم( تولید شیر 34.85 35.39 0.44 0.70

Milk yield (kg) 

0.17 0.35 3.35 3.59 
 چربی شیر )درلد(

Milk fat (%) 

0.26 0.26 3.07 3.18 
 )درلد( پروتئی  شیر

Milk protein (%) 
a,b  دارند یردیگر با داریمعنی اختالف مشابه غیر حروف با ردیف ور وایمیانگی (4/ 40 > P.) 

 Means within same row with different superscripts differ (P<0.05).a,b  
 

مثبتای بار تعاداد     تاأثیر ده گیاه دارویی نتایج نشا  داد که جوشان
کاه  طاوری هازای آبستنی گاووای وکشتای  داشته است. با بهسرویس 

تکقای  در گرووای کاه     0/1با میاانیگ    یازای آبستنتعداد سرویس به
نسبت به گروه شاود بیشاتر   ،جوشانده گیاه دارویی دریایت کرده بودند

ازای باه عاداد سارویس   درلاد(. ت  03/00درلد در مقابل  07/11بود )
جوشاانده   کنناده تکقای  در گاوواای دریایات    0/3آبستنی با میانگی  

درلاد باود کاه ایا  نتاایج       00/10درلد در مقابال   10/11چوغا  
باشاد.  ی گاووای پس از زایش مای تولیدمثکدونده بهبود عمکررد نشا 
واای  جوشاانده گیااه دارویای بار بیمااری      تأثیرآمده از  دستبهنتایج 
داد کاه اساتفاده از   ی از جمکه متریت و ترشحا  چرکی نشا  لیدمثکتو

جوشانده گیاه دارویی چوغا  توانست متریت را در دوره پس از زایما  
که گرووی که جوشاانده چوغاا  مصارف    طوریبه ،گاوواکاوش دود

درلد متریات کمتاری نسابت باه گاروه شااود داشاتند        ، کرده بودند
بسایاری از داروواای   د گاروه شااود(.   درل 00/34در مقابل  44/04)

واای  گیاوی با یعال کرد  گردش خو  مناسب سبب کاوش بیمااری 
 et al Chang;2013 ,.شاوند ) پس از زایش و سالمت حیاوا  مای  

., 2014et al Dongan.)  ومراارا  )  دونگاا  و., et al Dongan

( گزارش کردند که استفاده از ریشه چای سابز و سایاه، ریازوم    2014
واای پاس از زایاش و    زنجبیل و ریشه شیری  بیا  در کاوش بیماری

ومینای  بیاا     واا آ باشاد.  ثر مای ؤی طبیعی موتولیدمثکبازگشت به 
کردند که استفاده از گیاوا  دارویی یوق سبب کاوش یالاکه زایاش   

مانادگی و بهباود عمکرارد    اولی  سرویس، کاوش باروز جفات   ازایبه
et al Liu ,.و ومرارا  ) شود. لیووای بعد زایما  میی در گاوتولیدمثک

را بار کااوش    خواساایتون  مثبت گیاه  تأثیر( در پژووش خود 2002
 ریزی بعد زایما  و ایزایش میزا  جمع شد  رحم نشاا  دادناد.  خو 

ناام شان  ووانا     باه استفاده از یک مخکوب گیاواا  داروی چینای   
)ریزوم زنجبیل و ریشه شیری  بیا ( باعث برگشت  انقباضاا  رحمای   

 است شده گزارش(. 2003et al Hong ,.است )به حاال  طبیعی شده
 سابب  تواناد یما  یرحما  انقباضاا   کیا تحر لئونوروس باکه عصاره 

 Chan et al., 1983 ;) شاود  گاوواا  در مانادگی جفات  بروز کاوش

Ma et al., 2000; ., 2008et al Zhao.)    ومراارا   و دونگاا 
(2014., et al Dongan نشا  دادند که استفاده از )اواا  یگ مخکوب 

  یریشا  شاه یر و لیزنجب زومیر اه،یس و سبز یچا شهیرشامل  ییدارو
-گازارش  طبق. دودیمکاوش  یریش یباز را در گاووا یروزوا ا یب

 ومرااارا  و چاناا  و( 2011et al Ho ,.) ومرااار  و وااو یوااا
(., 2013et al Chang )از پاس  دوره در یای دارو ا اوا یگ از استفاده 
. شاود یما  هیا به حالت اول یگاووا سبب بهبود بازگشت رحم در شیزا

-شربت اثرا  یبررس با( 2014et al Dongan ,.) ومرارا  و دونگا 

 نشاا    یوکشتا یگاووا یتولیدمثک تیوضع لئونوروس بر یاویگ یوا
عزیزیاا   . شاود یم یبارور بهبود بسب شربت  یا از استفاده که دادند

( باا بررسای   2016et al Azizianshermeh ,.شارمه و ومراارا  )  
ی نانو ذرا  طاالی بیوسانتر شاده باا عصااره آبای       ضد میرروباثرا  

چوغا  نشا  دادند که نانوذرا  بیوسنتر شده با عصااره آبای چوغاا     
که توانسته اثر کشندگی طوریبه ،ی داشتهرمثثی ضد میرروبخالیت 

، اشرشیا کوالی، استاییکوکوکوس اورئوسوای ی بر عکیه باکتریمثثر
داشته باشاد. در مطالعاه    سالمونال تیفی موریومو  انترکوکوس یرالیس

( 2016et al Azizianshermeh ,.عزیزیاا  شاارمه و ومرااارا  ) 
 144و  14، 04، 04، 14گزارش گردید که استفاده از ساطوح  ومیی  
کشی قوی نسبت لیتر عصاره آبی چوغا ، اثر باکتریگرم بر میکیمیکی

انترکوکوس ، اشرشیا کوالی، استاییکوکوکوس اورئوسوای به باکتری
داشاته اسات. گیااه دارویای چوغاا        موریومسالمونال تیفیو  یرالیس

واا،  اکسیدانی، ینلادی ومیو  ترکیبا  آنتیزیه مثثردارای ترکیبا  
ی در ایازایش  ماثثر نقش  تواندوا و ترکیبا  ینولی است که میکتو 

واای مضار   سیستم ایمنی بد  و ومینی  در از بی  بارد  میراروب  
(. سابقه عکمی در مورد اثر گیاه چوغا  بار  Emad, 2012داشته باشد )

 بناابرای ، وای شیری وجود نادارد  ی و عمکرردی گاوتولیدمثک عمکررد
 باشد.مقدور نمی امرا  بررسی گزارشا  مشابه درباره اثرا  ای  گیاه
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 ی وکشتای زاتازهی گاووای تولیدمثکاثر جوشانده گیاه دارویی چوغا  بر عمکررد  -3جدول 

Table 3- Effect of Seidelitzia rosmarinus decoction on reproductive performance of fresh Holstein dairy cows 

 خطای میانگی 
  استاندارد
SEM 

 سط 
 دارییمعن

P-value 

 چوغا  جوشانده
Seidelitzia rosmarinus 

decoction 

 شاود
Control 

 متغیر
Item 

0.57 0.64 25.80 21.05 
 )درلد( روز 144درلد آبستنی با روزوای باز زیر 

Cows pregnant within 100 days post-partum (%) 

0.48 0.40 54.83 44.73 
  (درلد)روز  044تا  144درلد آبستنی با روزوای باز 

Cows pregnant within 100 and 200 days post-partum (%) 

0.75 0.45 9.67 15.78 
 (درلد)روز  044ی باز باالی وادرلد آبستنی با روز

Cows pregnant after 200 days post-partum (%) 

0.14 0.58 1.68 1.80 
 ازای آبستنیبهمیانگی  سرویس 

Mean service per conception  

0.49 0.16 61.29 44.73 
 ازای آبستنی )درلد(بهسرویس  دوالی  یک

1 and 2 service per conception (%) 

0.64 0.80 16.22 18.42 
 (ازای آبستنی )درلدبهسروبس  چهارالی سه 

3 and 4 service per conception (%) 

0.52 0.28 70.00 54.14 
 (درلد)وضعیت نرمال در اولی  چک گاووای با 

Normal cows in first check (%) 

0.58 0.29 20.00 31.42 
 (درلد)اولی  چک در  وضعیت متریت با یگاووا

Metritis cows in first check (%) 

0.80 0.85 10.00 11.42 
 (درلد)ای با ترشحا  چرکی اولی  چک گاوو

Cows with Purulent discharge in first check (%) 
 

 های خونیفراسنجه

واای خاونی   نتایج مربوب به اثر جوشانده گیاه دارویی بر یراسنجه
اسات.   ارائه شاده  0روز پس از زایش در جدول  10گاووای وکشتای  

انده گیااه دارویای چوغاا     مصرف جوش ،نتایج مطالعه حاضر نشا  داد
وای خونی گکوکز و اسایدوای غیار اساتریفیه    غکرتداری بر اثر معنی
جوشانده غکرت گکوکز باالتر  کنندهکه گاووای دریایتطوریبه ،داشت

(. >40/4Pداشااتند ) هیفیراساتر یغ یدوایاسا  تااری ازو غکرات پاایی   
عیت انارژی  نشا  از بهبود وضا  احتماالًوا تغییرا  خونی ای  یراسنجه

واا  دارد که با کااوش مشارال  رحمای و ساالمت بیشاتر دام      وادام
ی تولیادمثک که ممر  است مشارال  رحمای و   طوریبهمرتبط است. 
ای و متابولیری بهتار شاده باشاد.    باعث وضعیت تغذیه واکمتر در دام

گکیسارید، اوره خاو ،   وای خونی شامل ککسترول، تریسایر یراسنجه
کال، آلراالی  یسافاتاز، آسازاراتا  آمینوترانسافراز و      ی آلبومی ، پروتئ

جوشاانده دارویای چوغاا  قارار      تاأثیر بتاویدروکسی باوتیرا  تحات   
سندروم کبد چرب در گاووای شایری سابب کااوش اشاتها      نگریت.

کتوز در اوایال شایردوی    ،( و از طریی1997et al Cebra ,.)شود می
سازارتا  آمیناو ترانسافراز در    آایزایش سط  آنزیم  ممر  است سبب

( که شاخصی از آسیب احتمالی کباد اسات.   Steen, 2001خو  شود )
در خاو  در ساطوح پاایینی قارار دارناد و       معماوالً وای کبادی  آنزیم

Rezai وای کبدی اسات ) نشا  از آسیب واآ ایزایش سطوح خونی 

2020 .,al et Sarteshnizi   در مطالعه حاضر نیز مقادیر آسازارتا .)
کنناده جوشاانده   وای دریایات آمینوترانسفراز به لحاظ عددی در گروه

چوغا  پایی  بود که نشا  از آسیب کمتار کباد در مقایساه باا گاروه      
واای  باشد. در مورد استفاده از گیاوا  دارویای بار یراسانجه   شاود می

ای در مطالعاه که طوریبه ،استنی دام نتایج مختکفی گزارش شده خو
واای یارار گیااوی را در    اثار اساانس  ( 1999et al Craig ,.کرای  )

کاوش ککسترول و محایرت در برابر سرطا  گزارش نمودند. اردکانی 
( گزارش کردند که اساتفاده از  et al Ardekani,. 2011و ومرارا  )

در سرم گکیسرید تریو   LDL،ککسترول،زیره سبز باعث کاوش گکوکز
et  Yangیان  و ومراارا  )  در مطالعه شود.وای لحرایی میموش

., 2007al ایزود  سینامالدئید، اسانس سیر و اسانس تو  کووی به )
ی بر میزا  غکرت گکوکز خو  تأثیرکیکوگرم،  03 وای با وز بره جیره

مشخ  شد کاه غکرات ککساترول سارم      ،نداشت. در تحقیقی دیگر
تغییاری نداشاته    ،وایی که با اسانس سیر تغذیه شاده بودناد  خو  بره

واای تغذیاه شاده باا     گیکسرید سرم خاو  باره  که تریاست، در حالی
انس تاو  و سایر باود    وای تغذیه شده با اسا سینامالدئید بیشتر از بره

(., 1996et al Swingle). ریاسای  ابابرری و (., et al Ababakri 

واای  دار اسانس نعناا  را بار مقادار یراسانجه    معنی تأثیر( عدم 2012
 خونی گزارش کردند.
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ی وکشتای زاهتازی خونی گاووای وااثر جوشانده گیاه دارویی چوغا  بر یراسنجه -4جدول   

Table 4- Effect of Seidelitzia rosmarinus decoction on blood parameters of fresh Holstein dairy cows 

  استاندارد خطای میانگی 
SEM 

 دارییمعن سط 
P-value 

 چوغا  جوشانده
Seidelitzia rosmarinus decoction 

 شاود
Control 

 متغیر
Item 

3.57 0.008 64.88a 50.53b  لیتر(گرم بر دسی)میکیگکوکز  

glucose (mg/dL) 

6.32 0.17 101.10 88.60 
لیتر(گرم بر دسیککسترول )میکی  

Cholesterol (mg/dL) 

0.75 0.57 12.06 12.66 
لیتر(گرم بر دسی)میکیتری گکیسرید   

triglyceride (mg/dL) 

1.55 0.20 24.73 21.86 
یتر(لگرم بر دسی)میکیاوره خو    

Blood urea (g/dl) 

0.09 0.18 2.69 2.86 
لیتر(گرم بر دسیآلبومی  )  

Albumin (g/dl) 

0.21 0.45 6.76 6.99 
لیتر(گرم بر دسیپروتئی  کل )  

Total protein (g/dl) 

1.52 0.95 16.80 16.66 
مول بر لیتر(آلرالی  یسفاتاز )میکی  

Alkaline phosphatase (mmol/l) 

4.57 0.24 75.60 86.23 
مول بر لیتر(آسزارتا  آمینو تراسفراز )میکی  

Aspartate amino transferees enzyme (U/l) 

0.04 0.04 0.136b 0.256a ی غیراستریفیهوااسید چرب  

Non-esterified fatty acid 

0.04 0.05 0.589a 0.550b   تر(لیگرم بر دسی)میکیبتاویدروکسی بوتیرا  
Beta hydroxy butyrate 

a,b  دارند یردیگر با داریمعنی اختالف مشابه غیر حروف با ردیف ور وایمیانگی (4/ 40 > P.) 

 Means within same row with different superscripts differ (P<0.05).a,b  

 

 گیری کلینتیجه

استفاده از جوشانده گیاه دارویای چوغاا  اثار مثبتای بار درلاد       
روز، کاوش میاانگی  تعاداد سارویس     144باز زیر آبستنی با روزوای 

وای عفونی از جمکه متریت ازای آبستنی، کاوش درگیری با بیماریبه
کنناده جوشاانده   داشت. ومینی  میانگی  تولید شیر در گروه دریایات 

تر چوغا  ایزایش یایت. باالتر بود  سط  گکوکز خو  و غکرت پایی 

وا از نرر ا  از وضعیت بهتر داماسیدوای چرب غیر استریفیه خو  نش
انرژی و سالمت عمومی دارند. لذا اساتفاده از جوشاانده گیااه دارویای     

تواند در ونگام درگیری گکه باا مشارال  رحمای تولایه     چوغا  می
شود. با توجه به میزا  اطالعا  کام در ایا  ماورد انجاام تحقیقاا       

 شود.تولیه میترمیکی 
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