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هاي شیري هلشتاینگوسالهعملکرددر جیره آغازین، بر سیرسطوح مختلف پودراثر

3و پیروز شاکري2، امیر داور فروزنده1مرتضی دهقان

چکیده
برخی شیرگیري، از سن وزن و عملکرد، آن براثراین مطالعه با هدف استفاده از سطوح مختلف پودر سیر درجیره آغازین و بررسی 

30هاي شیرخوار هلشتاین انجام شد. تعداد گوسالهجیره درقابلیت هضم مواد مغذيو، رشد اسکلتیهاي خون، نمره مدفوعمتابولیت
جیره پایه ) 1شامل آزمایشیجیرهطرح کامالً تصادفی به سه یک کیلوگرم) در قالب 9/40±9/1راس گوساله نر و ماده هلشتاین (

روز 70به مدت ر سیر ددرصد پو1همراه) جیره پایه به3درصد پور سیر و 5/0همراهجیره پایه به)2بدون پودر سیر (شاهد)، 
.ها قرار گرفتدر اختیار آندر طول آزمایش روزانه چهار کیلوگرم شیر مدت سه روز آغوز دریافت کردند و ها به. گوسالهاختصاص یافتند

و در شدها سبب افزایش مصرف خوراكدرصد به جیره آغازین گوساله1و 5/0سطح نتایج نشان داد که افزودن پودر سیر در دو 
گردید ها نسبت به گروه شاهد و وزن از شیرگیري باالتر گوسالهافزایش وزن روزانه در کل دوره،درصد باعث افزایش وزن 5/0سطح 

)02/0<pکاهش غلظت کلسترول و ز هر دو سطح پودر سیر دراستفاده اهمچنین تاثیر بود.)، هر چند بر ضریب تبدیل غذایی بی
، و افزایش و الیاف نامحلول در شوینده خنثی و اسیدي، پروتئین خامقابلیت هضم ماده خشک، ماده آلیافزایش،پالسماگلیسیرید تري

درصد پودر سیر در جیره آغازین 5/0طور کلی نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از به).p>01/0(موثر بوددور سینه و عمق بدن
تواند سبب افزایش مصرف خوراك، افزایش عملکرد، افزایش وزن از شیرگیري، کاهش کلسترول و خوار میهاي شیرگوساله

و بهبود قابلیت هضم جیره گردد.پالسماگلیسیرید تري

هاي کلیدي: پودر سیر، جیره آغازین، گوساله شیري، عملکرد، قابلیت هضمواژه

مقدمه
اساس کار یـک  جایگزینهايپرورش گوسالهویژه به توجه

هاي با اسـتعداد ژنتیکـی   با انتخاب گوساله. گاوداري موفق است
ایجـاد یـک گلـه شـیري خـوب     هـا  آنمناسب و تغذیه صـحیح  

گوسـاله، ترکیـب   موفقپرورشبراي هاي اخیر در سالشود. می
صورت جدي مورد توجـه هبهاي شیرخوارخوراك آغازین گوساله

ش گوساله به علت رگاودارن به پرواغلب ). 25(گرفته استقرار 
کننـد، در حـالی کـه    عدم بازگشت سریع سرمایه کمتر توجه مـی 

تـرین مرحلـه از دوره   هاي شـیري مهـم  مرحله اولیه رشد گوساله
از دارد. وزن اساسـی  تولیـد حیـوان نقـش    ورشد بوده و در بلوغ

سـرعت  و ها همبستگی باالیی بـا وزن نهـایی  هشیرگیري گوسال
در شـکمبه،  تخمیـر بـازده  اخیراً با هدف افزایش ).16(داردرشد 

استفاده از مواد طبیعی که توانایی دستکاري اکوسیستم میکروبی 
بـراي ). 7،31مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت (     ،دارندشکمبه را 

جیـره تکمیـل سـنین پـایین   درهـا  گوسالهافزایش سرعت رشد 
و مورد بررسی قرار گرفتهگیاهان دارویی برخی از ها با آنغذایی 

خـوراك، مصـرف  صـورت افـزایش  بـه گیاهـان  ایـن  اثرات مفید 
ضـد  خاصیت ترشحات گوارشی، تحریک سیستم ایمنی، افزایش 
خواص آنتی اکسـیدانی گـزارش شـده اسـت     ویژهو بهمیکروبی

از گــروهفعــال یهــاي ثانویــه گیــاهبســیاري از متابولیــت). 15(
تعـداد  بـوده و هاتیگلوکوزینول،، فالونوئیدهاهامشتقات ایزوپرن

داخـل  در اکسیدان بیوتیک و یا آنتیعنوان آنتیبههاآنزیادي از 

. ایـن گیاهـان و   کننـد بدن و همچنین در مواد غذایی عمـل مـی  
از هـا  بـر بـاکتري  انتخابی تاثیر تواند میها ترکیبات شیمیایی آن

گروهی ازبر مطلوب یتحریکاثر عالیت ضد میکروبی یا فیقطر
توانند از طریق تحریک میکروارگانیسم داشته باشد. همچنین می

سیستم غدد درون ریز و کمـک بـه متابولیسـم مـواد مغـذي در      
). سـیر از  38تامین نیازهـاي غـذایی حیـوان مشـارکت نماینـد (     

ی بـر مطلـوب تـاثیر آزمایشـات  بیشـتر ی است کـه در  هایخوراك
زدایـی،  افـزایش خاصـیت سـم   تحریک عملکرد سیستم ایمنـی،  

هـاي  بازسازي قدرت فیزیکی و افزایش مقاومـت در برابـر تـنش   
هاي عفونی و افزایش مقاوت حیوان در مقابل بیماري)1مختلف (

) را نشان داده است. همچنـین اسـتفاده از سـیر در    34(یو التهاب
اي شده و بـا  در تخمیر شکمبهنشخوارکنندگان سبب تغییر جیره 

داده ، نسبت پروپیونات بـه اسـتات را افـزایش    متانکاهش تولید
ــت ــیر ). 7(اس ــاويس ــین   ح ــامل آلیس ــوگردي ش ــات گ ترکیب

)C6H10S2Oآلیــل ســولفاید ()، ديC6H10S ــان ) و آلیــل مرکاپت
)C3H6Sپیچیـدگی و طیـف گسـترده    با توجـه بـه   . )22() است

ــات ــیر، ترکیب ــود در س ــاکتريمقاموج ــت ب ــواص  وم ــه خ ــا ب ه
امکـان  جـا کـه  از آن).27(رسدمیبه نظر بیوتیکی آن بعیدآنتی

هـاي  بیوتیـک آنتـی بـا رکیبـات ثانویـه   گیاهان حـاوي ت جایگزینی
تحقیق حاضر با هـدف  ،استجانبه ررسی همهبدر حالدوست یون

هاي شیرخوار و بررسـی  سیر در جیره آغازین گوسالهاستفاده از پودر
مـواد  هضمقابلیتهاي خون،متابولیتبرخی از آن بر عملکرد، اثر

احد خوراسگان (اصفهان)علوم دامی دانشگاه آزاد اسالمی و،آموخته کارشناسی ارشددانش-1
)ad_foroozandeh@yahoo.comول: ونویسنده مس((اصفهان)،گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان، استادیار-2

بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزياستادیار پژوهشی -3
18/11/94تاریخ پذیرش: 29/7/94تاریخ دریافت:  

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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اجرا گردید.مدفوعنمرهو، رشد اسکلتیمغذي جیره

هامواد و روش
راس 30با استفاده از 1393در بهار سال مطالعه حاضر

هاي در جایگاهکیلوگرم) 9/40±9/1گوساله نر و ماده هلشتاین (
اصفهانآبادواقع در نجفدر مجتمع دامپروري علیان انفرادي 

ها در سه روز اول با چهار کیلوگرم آغوز در دو انجام شد. گوساله
وعده تغذیه شدند. سپس در قالب یک طرح کامالً تصادفی به 

راسی با میانگین وزن یکسان و تعداد مساوي از نر 10گروه سه
صورت تصادفی به و ماده در هر گروه تقسیم شدند. هر گروه به

جیره پایه بدون افزودنی-1آزمایشی شامل جیرهسهاز یکی 
درصد ماده 5/0(پودر سیر عالوهبهجیره پایه - 2، (شاهد)
) درصد ماده خشک1(پودر سیر عالوهبهجیره پایه -3) و خشک

افزارآزمایشی با استفاده از نرمپایه . جیرهاختصاص یافت
CNCPS1) پودر سیر مصرفی بو)14تنظیم شدك رَه صورت س

. نسبت مواد خوراکی تشکیل دهنده جیره شدبه جیره پایه اضافه 
است. شدهنشان داده 1در جدول آنو ترکیب شیمیایی پایه 

ثابت روزانه مقدار ،چهار روزگی تا زمان از شیرگیرياز ها گوساله
16و 8چهار کیلوگرم شیر را در دو وعده مساوي در ساعات 

روزگی 4صورت آزاد از اك آغازین و آب بهدریافت کردند. خور
قرار گرفت.هادر اختیار گوساله

خوراك آغازین آزمایشیو ترکیب شیمیایی ي جیره پایه اجزا- 1جدول 
Table 1. Ingredients and chemical composition of experimental starter diet

مقدار (درصد)جیرهيازاج
40/51ذرتدانه 
91/15جودانه 

71/29کنجاله سویا
29/0پودر چربی

42/1کربنات کلسیم
07/0دي کلسیم فسفات

20/0جوش شیرین
11و مواد معدنییویتامینمکمل 

2ترکیب شیمیایی جیرهانرژي و 

20/1کالري در کیلوگرم)ا(مگانرژي خالص رشد
71/12فیبر نامحلول در شوینده خنثی 

303/61یر فیبريهاي غکربوهیدرات
24/19پروتئین خام

38/3چربی خام
74/0کلسیم
42/0فسفر

المللی/ واحد بین1500و D3المللی/ کیلوگرم ویتامین واحد بینA ،50000المللی/کیلوگرم ویتامین واحد بین250000مکمل ویتامینی و معدنی برحسب ماده خشک حاوي -1
گرم/کیلوگرم سدیم، 186گرم/کیلوگرم منیزیم، 5/20گرم/کیلوگرم فسفر، 20گرم/کیلوگرم روي، 7/7گرم/کیلوگرم کلسیم، 120کیلوگرم منگنز، گرم/E ،25/2کیلوگرم ویتامین 

یلوگرم سلنیوم بود.گرم/کمیلی10گرم/کیلوگرم ید و میلی56گرم/کیلوگرم کبالت، میلی14گرم/کیلوگرم مس، 25/1گرم/کیلوگرم گوگرد، 3گرم/کیلوگرم آهن، 25/1
)CNCPS)14افزار بر اساس جداول نرم-2
=NDF+%CP+%EE+%Ash(-100NFC%هاي غیر فیبري: (روش محاسبه کربوهیدرات-3

صورت روزانه ها بهمصرف خوراك آغازین تمامی گوساله
، گیروز70سن پس از تولد و تا ها کشی دامگیري شد. وزناندازه

ساعت گرسنگی انجام 12پس از و روزه10دورهدر پایان هر
هاي آزمایشی یکسان ها در گروهشد. معیار از شیرگیري گوساله

ها سه روز متوالی قادر به مصرف روزانه بود و زمانی که گوساله
گرم از خوراك آغازین بودند، مصرف شیر متوقف گردید 900

ت صوربهها مدفوع گوسالهروزه10از هر دوره ). سه روز 11(
- 1هاي مدفوع بر اساس تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفت. نمره

آبکی همراه -4شل و آبکی، - 3نرم و شل، -2سفت و با قوام، 
آبکی همراه با خون و موکوس تعیین شد - 5با مقداري خون و 

ماده خشک، ماده آلی، پروتئین ). براي تعیین قابلیت هضم 19(
ها، از جیرهو اسیديثیخنالیاف نامحلول در شویندهخام، 

سهها در دوره بعد از شیرگیري به مدت خوراك و مدفوع گوساله
تجزیه شیمیاییتا زمان ها نمونهو برداري شد روز متوالی نمونه

ماده گیري اندازه. ندگراد نگهداري شددرجه سانتی-20دماي در 
) و الیاف نامحلول در شوینده 2(خشک، ماده آلی، پروتئین خام 

از خاکستر نامحلول در اسیدو ) انجام شد37اسیدي (خنثی و 
دهه روز چهارم از . در گردید) استفاده 36(عنوان مارکر داخلیبه

صبح از خوراك وعدهمصرفسه ساعت پس از ،آزمایشآخر 
ها با ونوجکت حاوي ماده ضد انعقاد سیاهرگ گردنی گوساله

دور در 3000ژ در دقیقه سانتریفیو20. پس از گیري شدخون
کلسترول و لظت غو)19(استخراج گردیدپالسما ،دقیقه
و 1کننده خودکاربا استفاده از دستگاه آنالیزپالسما گلیسیریدتري
هاي شرکت پارس آزمون تعیین شد.کیت

ارتفـاع  ، گیري رشد اسکلتی بـراي صـفات طـول بـدن    اندازه
از ر روزهـاي  عمـق بـدن د  ودور سـینه جدوگاه، ارتفـاع هیـپ،   

).19شـد ( ) انجـام  زوزگـی 70(و آخرین روز آزمـایش شیرگیري 
و )1/9ویرایش (SASافزار از نرمها با استفاده دادهتجزیه آماري 
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تجزیـه آمـاري اطالعـات    براي . )30(شدانجامMIXEDرویه 
گیري شـده بـا تکـرار در زمـان،     صفات اندازهمیانگین مربوط به

تبـدیل  ،ضـریب نه، افزایش وزن روزانهمصرف خوراك روزامانند 
ــذایی ــرهو غــ ــدفوعنمــ ــه مــ روشو از MIXEDاز رویــ

)1هاي تکرار شـده بـا اثـر تصـادفی گوسـاله (مـدل      گیرياندازه
هاي مورد بررسـی  فراسنجهسایر براي تجزیه آماري استفاده شد.

هـاي  در مدل، از اثـر جیـره  با در نظر گرفتن اثر تصادفی گوساله
عنـوان  بـه عنوان متغیر اصلی و از وزن تولـد گوسـاله  هآزمایشی ب

عنوان ها به(کوواریت) استفاده گردید. جنسیت گوسالهمتغیر کمکی 
دار آن یک متغیر در مدل استفاده گردید و پس از عدم تـاثیر معنـی  

.)2(مـدل  هاي مـورد بررسـی از مـدل حـذف گردیـد     بر فراسنجه
انجـام درصد 5خطاي در سطح دانکنآزمون با ها میانگینمقایسه 

شد.
Yijk=μ+τi+ δij+tk+ (τ×t)ik+b(x-x ̅) + εijk )1(مدل

Yij=μ+τi+ δij+b(x-x ̅) + εij )2(مدل

ها:ین مدلکه در ا
Yijk وYij،هر مشاهده =μ،میانگین کل =τi اثر =i اُمین

δ2δ= اشتباه تصادفی با میانگین صفر و واریانسδijتیمار،
(τ×t)اُمین دوره، k= اثر tk(واریانس حیوانات مورد آزمایش)،

ik= اثر متقابلi اُمین تیمار وk،اُمین دورهb(x-x = اثر متغیر (̅
باشند.می= اثر خطاεijو εijkو اریت)وکمکی (کو

نتایج و بحث
هاعملکرد گوساله

هاي حاوي سطوح مختلف پودر سیر بر عملکرد تاثیر جیره
نشان داده شده است. افزایش وزن در کل 2ها در جدول گوساله

دوره، افزایش وزن روزانه، وزن نهایی و مصرف خوراك روزانه 
)p>01/0(داري معنیهاي مختلف آزمایشی تفاوتبین گروه

هاي مختلف نشان دادند، اگرچه ضریب تبدیل خوراك در گروه
مشابه بود. بیشترین افزایش وزن در کل دوره، افزایش وزن 
روزانه، وزن نهایی و مصرف خوراك روزانه مربوط به گروه تغذیه 

درصد پودر سیر بود و با افزایش پودر 5/0شده با جیره حاوي
هاي آزمایشی روند تغییرات در تمامی فراسنجههاي سیر در جیره

) بود.p>05/0مذکور یکسان و به صورت منحنی درجه دوم (

هاي هلشتاینگوسالهو نمره مدفوع تاثیر سطوح مختلف پودر سیر در جیره آغازین بر عملکرد - 2جدول 
Table 2. Effects of the different levels of garlic powder on growth performance and fecal score of Holstein calves

هافراسنجه
هاي آزمایشی جیره

انحراف استاندارد (درصد پودر سیر در جیره)
هامیانگین

داريسطح معنی

درجه دومخطیتیمار 5/01صفر
عملکرد

--750/40980/40920/40448/06175/0(کیلوگرم)وزن اولیه
b800/78a930/84ab630/81014/10009/00588/00008/0(کیلوگرم))روزگی70(نهاییوزن

b050/38a950/43ab710/40139/10211/02119/00118/0(کیلوگرم)افزایش وزن در کل دوره
c3/932a3/1021b0/96957/60001/0<0005/00001/0(گرم)مصرف خوراك روزانه

b1/552a9/617b6/58167/160326/02227/00189/0)(گرمافزایش وزن روزانه
47/144/146/1044/08509/08199/06062/0*ضریب تبدیل خوراك

0/494/473/47559/00718/00531/02000/0سن از شیرگیري (روز)
b290/62a170/64ab500/63403/00093/00431/00156/0گرم)وزن از شیرگیري (کیلو

c33/2a59/2b41/2034/00184/06269/00059/0ره مدفوعنم
نشده است.منظوردر محاسباتکیلوگرم در روز) 4(مصرفی ضریب تبدیل خوراك مربوط به خوراك آغازین است و شیر : *

).p>05/0(باشندمیدارمعنیاختالفدارايمتفاوت حروفباردیفهردرهامیانگین

زمایش حاضر گزارش شده است که مکمل مطابق با نتایج آ
هاي شیرخوار با پودر سیر و یا مشتقات آن کردن جیره گوساله

)، بهبود افزایش وزن 16و 15، 13سبب افزایش مصرف خوراك (
و 15) و عدم تغییر در ضریب تبدیل غذایی (16و 15، 13بدن (

، با اضافه کردن اسانس ما) شده است. اگرچه بر خالف نتایج 40
ها تغییري در مصرف خوراك و روغنی سیر به شیر گوساله

. همچنین ضریب )40نگردید (افزایش وزن روزانه مشاهده 
5/0حاوي ها هایی که جیره آغازین آنتبدیل خوراك در گوساله

ها هایی که جیره آنساله) و یا گو13بود (سیر درصد پودر 1و 
سیر تکمیل گردید گرم در کیلوگرم عصاره میلی250روزانه با 

) بهبود یافت.15(

درصد پودر 5/0ها با جیره حاوي افزایش وزن روزانه گوساله
درصد پودر سیر بود، که با 1سیر بیشتر از گروه با جیره حاوي 

توجه به یکسان بودن ضریب تبدیل غذایی بین دو گروه، این 
درصد 5/0توان به مصرف خوراك بیشتر در گروه با تفاوت را می

گزارش شده است که سطوح پایین پودر پودر سیر نسبت داد. 
گردد و در سطوح باال میسیر سبب خوشخوراکی و افزایش اشتها

تواند تا حدودي مصرف خوراك را تعدیل کند با بوي تند می
درصد سیر در مقایسه 1هاي با جیره حاوي )، هر چند گوساله40(

ي داشتند.با گروه شاهد مصرف خوراك روزانه باالتر
و بهبود رشد افزایش خوراك مصرفی در این مطالعه 

علت بهبود هاي حاوي پودر سیر ممکن است بهبا جیرهها گوساله
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71................ .............................................................................................................................................1396/ بهار 15پژوهشهاي تولیدات دامی سال هشتم/ شماره 

وضعیت سالمت دستگاه گوارش با توجه به فعالیت ضد میکروبی 
هاي حاوي عصاره سیر تاثیر مثبتی در تعادل سیر باشد. جیره

). همچنین سیر 24اند (اشتهجمعیت میکروبی دستگاه گوارش د
توانایی ایجاد تغییر در اکوسیستم شکمبه را داشته و سبب کاهش 
نسبت استات به پروپیونات، کاهش تولید متان و کاهش نسبت 

). از سوي دیگر سیر 7(شده است متان به اسیدهاي چرب فرار 
) داشته و با افزایش ROS(1نقش مهمی در مهار اکسیژن فعال

اکسیدانی سلول مانند سوپراکسید دسموتاز، کاتاالز نتیهاي آآنزیم
، هاو گلوتاتیون پراکسیداز و نیز افزایش گلوتاتیون در سلول

. در غیر )5(کند اکسیدانی خود را اعمال میفعالیت آنتی
این اکسیژن قادر به اکسیداسیون و انهدام بیولوژیکی صورت این

و گردیدهاي هاي رودهولسلیکپارچکیسلول و نهایتاً اختالل در 
). در نتیجه جذب مواد 18(یابداز این طریق جذب کاهش می

بـه قـادرگوسـالهمغذي در روده بهبود یافته و متعاقب آن
یابد. شده و سرعت رشد بهبود میبیشتريخشکمادهمصرف

این عوامل ممکن است پاسخ مصرف خوراك بیشتر و افزایش 
ها باشد.در جیره گوسالهرشد با مصرف پودر سیر 
شیرخوار هاي گوسالهدرهابیماريتریناسهال یکی از مهم

بر سالمت و اقتصاد وشدهها گوسالهسبب مرگ و میر کهاست
مصرف خوراك آغازین در سنین ابتدایی که . )16(گله تاثیر دارد

ها متاثر از عوامل نمره مدفوع و اسهال گوسالهبسیار کم است
و کمتر تحت استیکی، محیطی، بهداشتی و مدیریتی فیزیولوژ

با این )،23گیرد (تاثیر نوع و ترکیب خوراك آغازین قرار می
، که نمره مدفوع گردید) p=02/0(بهبودوجود پودر سیر سبب 

بر تعادل جمعیت ها جیرهاین تاثیر مثبت تواند به دلیلمی
هاي اکتريدر از بین بردن بتاثیري که )، 24میکروبی روده (

ها، بیش فعالی رودهباعثکهمسئول تولید سم وزا بیماري
کاهش همچنینو،)17گردند (ترشحات روده، و اسهال می

. نمره ) باشد15هاي شیرخوار (مدفوع گوسالهدر فرم شمارش کلی
و بهبودقوام مدفوع بهتر در مطالعه حاضر با شیوع کمتر اسهال 

.همراه بودنیز ها شتر گوسالهدر نتیجه سالمت بیوعملکرد
هاي هاي تغذیه شده با جیرهسن و وزن از شیرگیري گوساله

نشان داده شده 2حاوي سطوح مختلف پودر سیر در جدول 

هاي آزمایشی، سن از است. با افزایش نسبت پودر سیر در جیره
) داشت، و با افزایش نسبت p=07/0شیرگیري تمایل به کاهش (

) یافت. p=05/0ها به صورت خطی کاهش (هپودر سیر در جیر
هاي آزمایشی تفاوت داشتوزن از شیرگیري نیز بین گروه

)01/0<pدرصد پودر سیر 5/0هاي با جیره حاوي )، و گوساله
290/62در مقابل 170/64گروه شاهد (نسبت بهوزن بیشتري 

).p=009/0کیلوگرم) داشتند (
ه است که در تایید نتایج این آزمایش گزارش شد

درصد پودر سیر سن از 1آغازین حاوي هاي با جیرهگوساله
).13شیرگیري کمتر و وزن از شیرگیري باالتري داشتند (

ترتیب در بین محصوالت نهایی تخمیر بهکهدانیممیخوبی به
بیشترین اثر را بر توسعه متابولیکی شکمبه بوتیرات و پروپیونات

،هاي حاوي سیرمصرف جیرهبااز سوي دیگر،)32دارند (
گردیده بیشتري نسبت به گروه شاهد تولید بوتیرات پروپیونات و 

توان نتیجه گرفت که احتماالً افزایش ). از این رو می6(است
مصرف خوراك آغازین، تمایل به کاهش سن از شیرگیري و 

پاسخ به توسعه بیشتر در این آزمایش افزایش وزن از شیرگیري 
سیر پودرهاي حاويهاي تغذیه شده با جیرهسالهشکمبه در گو

هاي افزایش وزن از شیرگیري گوساله،عالوه بر اینبوده است.
عملکرد توان به عواملی مانند بهبود هاي حاوي سیر را میبا جیره

زدایی، بازسازي قدرت سیستم ایمنی، افزایش خاصیت سم
و )1(فهاي مختلفیزیکی و افزایش مقاومت در برابر تنش

)آلدئید(مالون ديMDAهمچنین کاهش میزان رادیکال آزاد 
هاي حاوي سیر نسبت داد.با جیره)، 35(

هاي خونفراسنجه
هاي گوسالهجیره آغازین پودر سیر در تاثیر سطوح مختلف 

خون شامل کلسترول و تري گلیسیریدهاي بر فراسنجههلشتاین 
هاي در هر دو گروه با جیره.نشان داده شد3جدول در پالسما

غلظت کلسترول و تري گلیسیرید نسبت به ،حاوي پودر سیر
هاي که جیره، در حالییافت) p>01/0(کاهشگروه شاهد 

درصد پودر سیر تاثیر بیشتري در کاهش غلظت این 5/0حاوي 
دو فراسنجه داشت.

هاپالسما گوسالهگلیسیرید کلسترول و تريغلظتتاثیر سطوح مختلف پودر سیر در جیره آغازین بر - 3جدول 
Table 3. Effect of the different levels of garlic powder on serum parameters concentration of Holstein calves

).P>05/0(باشندمیدارمعنیاختالفدارايمتفاوت حروفباردیفهردرهامیانگین

تاثیر استفاده از سیر و مشتقات ،تایج این آزمایشمشابه با ن
در پالسماگلیسیرید آن در کاهش غلظت کلسترول و تري

حیوانات مختلف گزارش شده است. براي مثال افزودن اسانس 
گرم در روز میلی250هاي شیرخوار (روغنی سیر به شیر گوساله

گیسیرید به ازاي هر گوساله) سبب کاهش کلسترول و تري

درصد پودر 1و 5/0هاي آغازین حاوي )، جیره40گردید (پالسما
هاي هلشتاین شیرخوار را گوسالهپالسماي سیر نیز کلسترول 

بهدرصد پودر سیر 2افزودن). عالوه بر این با 13کاهش داد (
هر .)33(کاهش یافتپالسماکلسترول ،جیره گوسفندان عربی

تغییري در غلظت گوسفند هدر جیرپودر سیراستفاده ازبا چند 

هاي خونیفراسنجه
لیتر)گرم در دسی(میلی

هاي آزمایشی جیره
انحراف استاندارد (درصد پودر سیر در جیره)

هانمیانگی
داريسطح معنی

درجه دومخطیتیمار5/01صفر
a0/114b3/73b9/8542/60040/00046/00022/0کلسترول

a1/33b2/17b1/2187/20015/00064/00090/0گلیسیریدتري

1- Reactive oxygen species
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72....................................................................................................................... هاي شیري هلشتایناثر سطوح مختلف پودر سیر در جیره آغازین، بر عملکرد گوساله

) و با مصرف اسانس روغنی سیر تغییري در 3(پالسما کلسترول
مشاهده ) 10(هاي پرواري برهپالسماي گلیسیریدغلظت تري

هاي اثر پودر سیر در کاهش چربیدقیقمکانیسمهچاگر. نشد
باسیر پودرخوبی مشخص نشده است، با این وجود پالسما به

و گوارشدستگاهدرجـذب لیپیدهادرقفـهوشــاملاثراتی
هاي کاهش فعالیت آنزیمدر اثرکبد درکلسترولسنتزکاهش

هاي موجب کاهش چربیهاي کلستروژنیک لیپوژنیک و آنزیم
پودر مصرفهاي گوشتی نیز باجوجهدر ). 29(گرددپالسما می

گلیسیرید و کلسترول پالسما کاهش یافت ) غلظت تري26سیر (
متیل - 3- هیدروکسی- 3هايبه کاهش فعالیت آنزیمعلت آنو 

آلفا -7و ) HMG-CoA(ردوکتاز Aگلوتاریل کوآنزیم 

هیدروکسیالز نسبت داده شد.
قابلیت هضم

قابلیت درصد نشان داده شده است، 4طور که در جدول همان
الیاف نامحلول در پروتئین خام،ماده خشک، ماده آلی،هضم 

هاي هلشتاین تحت تاثیر در گوسالهاسیدي خنثی وشوینده 
با افزایش ). p>01/0هاي آزمایشی قرار گرفت (مصرف جیره

هاي آزمایشی قابلیت هضم ماده خشک نسبت پودر سیر در جیره
)002/0=p) 007/0)، ماده آلی=p() 006/0، پروتئین خام=p( و

صورت ) بهp=001/0خنثی و اسیدي (الیاف نامحلول در شوینده 
افزایش یافت.طیخ

هاقابلیت هضم مواد مغذي در گوسالهدرصد تاثیر سطوح مختلف پودر سیر در جیره آغازین بر -4جدول 
Table 4. Effect of the different levels of garlic powder on on apparent total tract digestibility of Holstein calves

(درصد)قابلیت هضم
مایشیهاي آزجیره

استاندارد انحراف(درصد پودر سیر در جیره)
هامیانگین

داريسطح معنی

درجه دومخطیتیمار5/01صفر
c2/74b1/75a5/7618/00001/00018/02501/0ماده خشک

b3/79a0/81a3/8239/00003/00067/03201/0ماده آلی
b3/68a1/70a6/7029/00035/00065/02703/0پروتئین خام

b3/64b9/64a8/6619/00001/00001/01143/0الیاف نامحلول در شوینده خنثی
c0/44b4/45a3/4614/0001/00001/02714/0الیاف نامحلول در شوینده اسیدي

).p>05/0(باشندمیدارمعنیاختالفدارايمتفاوت حروفباردیفهردرهامیانگین

و ماده )39فزایش قابلیت هضم ماده آلی (طور مشابه ابه
) با استفاده از اسانس روغنی سیر در جیره گاوهاي 28خشک (

شیري گزارش شده است. همچنین استفاده از عصاره سیر، 
ها را در شکمبه کاهش و هضم آن را در کل تجزیه پروتئین

). هر چند مخالف نتایج 9دستگاه گوارش افزایش داده است (
ضر تغییري در قابلیت هضم ماده خشک، پروتئین آزمایش حا

هایی که خنثی و اسیدي گوسالهالیاف نامحلول در شوینده خام، 
)، قابلیت هضم ماده 13درصد پودر سیر تغذیه شدند (2و 1با 

خنثی و اسیدي گوسفندانی الیاف نامحلول در شوینده خشک و 
. تاثیر ) مشاهده نشد33درصد پودر سیر تغذیه شدند (2که با 

چار و متفاوت پودر سیر بر قابلیت هضم مواد مغذي را بن
ها تحت ) به اثر متفاوت ترکیبات و اجزاي فعال آن4همکاران (

بهبود قابلیت هضم تاثیر غلظت و ترکیب جیره پایه نسبت دادند.
مواد مغذي در این آزمایش احتماالً به این دلیل است که سیر و 

ها، ها، برخی ویروسبردن میکروباجزاي فعال آن با از بین
اي بر بهبود قابلیت هضم هاي رودههاي قارچی و انگلعفونت

). عالوه بر این گزارش شده است که 22مواد مغذي تاثیر دارند (
گردد ي ایلئوم میهاتغذیه با سیر منجر به کاهش عمق کریپت

ی یابد. برخ) و در نتیجه جذب مواد مغذي در روده بهبود می12(
هاي الیافی جیره را به از محققین نیز افزایش قابلیت هضم بخش

هوازي هاي بیواسطه رشد بهتر قارچبهبود تخمیر در شکمبه به
نسبت سولفایدديآلیلدر حضور ترکیبات گوگرددار سیر نظیر دي

).21اند (داده

رشد اسکلتی
نتایج حاصل از تاثیر سطوح مختلف پودر سیر در جیره آغازین

نشان 5ها در جدول هاي هلشتاین بر رشد اسکلتی آنگوساله
طول بدن، ارتفاع جدوگاه و هیپ در هر دو داده شده است. 

گیري و دور سینه و عمق بدن در روز از شیرگیري مرحله اندازه
در پایان که هاي آزمایشی قرار نگرفت، در حالیتحت تاثیر جیره

دور سینه و درصد پودر سیر 5/0هاي با جیره حاوي آزمایش گوساله
.داشتندنسبت به گروه شاهد )p>05/0(بیشتريعمق بدن 

) افزایش وزن بدن در 8،20بر اساس یک نظریه کلی (
دنبال تواند به مصرف خوراك بیشتر و بههاي شیري میگوساله

آن رشد و توسعه دستگاه گوارش مربوط باشد. در مطالعه حاضر 
هاي حاوي پودر سیر نسبت به با جیرههاخوراك مصرفی گوساله

رو دور سینه و عمق بدن باالتر در گروه شاهد بیشتر بود. از این
توان به رشد و ها را عالوه بر وزن زنده بیشتر میاین گوساله

نتایج این مطالعه توسعه بیشتر دستگاه گوارش نیز نسبت داد.
رصد به د1و 5/0نشان داد که افزودن پودر سیر در دو سطح 

هاي هلشتاین سبب افزایش مصرف خوراك، جیره آغازین گوساله
درصد باعث افزایش وزن بدن و وزن از 5/0و در سطح 

ها نسبت به گروه شاهد گردید. همچنین شیرگیري باالتر گوساله
افزودن پودر سیر به جیره آغازین در کاهش غلظت کلسترول و 

ر هر دو سطح مصرف گلیسیرید پالسماي خون موثر بود و دتري
.ها بهبود یافتآن، قابلیت هضم مواد مغذي جیره

1- Reactive oxygen species
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هاگوسالهرشد اسکلتی تاثیر سطوح مختلف پودر سیر در جیره آغازین بر - 5جدول 
Table 5. Effect of the different levels of garlic powder on body measurements of Holstein calves

تر)مها (سانتیفراسنجه
زمایشی آهاي جیره

انحراف استاندارد(درصد پودر سیر در جیره)
هامیانگین

داريسطح معنی

درجه دومخطیتیمار
5/01صفر

طول بدن
06/4669/4674/4657/07611/00019/03811/0روز از شیرگیري

96/4852/4948/4973/05909/00025/00104/0آزمایش70روز 
ارتفاع جدوگاه

67/8429/8553/8559/08808/00629/00747/0روز از شیرگیري
60/8793/8839/8871/04516/00946/00214/0آزمایش70روز 

ارتفاع هیپ
93/8873/8987/8996/07343/00043/00303/0روز از شیرگیري

85/9325/9421/9405/13662/00571/00430/0آزمایش70روز 
دور سینه

59/9762/9674/9629/14216/00565/00012/0روز از شیرگیري
b65/103a20/106a09/10699/00418/00019/00048/0آزمایش70روز 

عمق بدن
65/10122/10201/10209/15729/00065/00035/0روز از شیرگیري

آزمایش70روز 
b38/115a89/118a67/11713/10437/00093/00043/0

).p>05/0(باشندمیدارمعنیاختالفدارايمتفاوت حروفباردیفهردر هامیانگین
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Effects of Different Levels of Garlic Powder in the Starter Diet on Performance of
Holestin Dairy Calves

Morteza Dehghan1, Amir Davar Forozandeh2 and Pirouz Shakeri3

Abstract
The objective of this study was to determine the effects of different levels of garlic powder (GP)

in the starter diet on performance, weight and age of weaning, some of blood metabolites, fecal
score, structural growth and nutrients digestibility in new-born Holstein calves. Thirty male and
femal dairy calves (40.9 ± 1.9 Kg of BW) were randomly assigned in a completely randomized
design to the following three groups 1) basal diet without GP (control), 2) basal diet supplemented
with 0.5% GP, and 3) basal diet supplemented with 1% GP for a period of 70 d. All calves recived
colostrum until d 3 and then were offered 4 kg whole milk/d from d 4 to weaning. Results showed
that dry matter intake (DMI) was higher in the calves fed rations containing 0.5 and 1% GP and the
calves fed 0.5% GP had the highest gain, average daily gain (ADG) and weight of weaning (P<
0.02) than those fed other group. However, feed conversion ratio (FCR) was not affected by the
experimental diets. Furthermore, feeding GP was found to have effects on plasma cholesterol and
triglyceride concentration. The calves fed with diets containing GP exhibited a higher digestibility
of DM, OM, CP, ADF and NDF and also this calves were greater for heart girth and body barrel
than the control groups (P< 0.01). It was concluded that supplementation of diet with 0.5% GP
could be a proper choice to improving of DMI, performance, gain, digestibility of nutrients and
reducing plasma cholesterol and triglyceride concentration.

Key words: Dairy calves, Garlic powder, Performance and digestibility, Starter
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