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Introduction 1 Animal feed additives are used worldwide for many different reasons. Breeding management of 

sucking animals, including proper nutrition and prevention of common diseases up to the age of weaning, has an 

effective role in the economic value of the livestock industry. 

Some help to cover the needs of essential nutrients and others to increase growth performance, feed intake and 

therefore optimize feed utilization. The health status of animals with a high growth performance is a predominant 

argument in the choice of feed additives. Herbs, spices and their extracts (botanicals) have a wide range of activities. 

They can stimulate feed intake and endogenous secretions or have antimicrobial, coccidiostatic or anthelmintic 

activity. Among the advantages of using medicinal plants are simple use, no adverse effects in most of them on animal 

performance, no harmful residues in livestock and poultry products and less cost than antibiotics.The aim of the 

present investigation was to study of effect of Ziziphora tenuior on the performance of suckling kids, dry matter 

digestibility, blood parameters and the effect on the incidence of diarrhea. 

Materials and Methods In order to investigate the effect of adding different levels of Ziziphora tenuior on 

performance, blood parameters and fecal score of Sistani infants from 18 lambs aged 1 to 2 months with an average 

weight of 13 2. 2.7 kg in a completely randomized design with three treatments and 6 replications Were. Treatments 

included:  control (milk without additive), 2) milk contains 2.5 g powder Ziziphora tenuior, 3) milk contains 5 g 

powder Ziziphora tenuior. The duration of the experiment was 70 days. The diets used in this experiment were 

prepared according to the tables of the National Association of Sheep Research (NRC) and were given to the goats in 

the morning (8 o'clock) and in the evening (16 o'clock) as an appetite suppressant. Daily feed was provided to the 

animals in a completely mixed form. The Ziziphora tenuior plant used was dried in an oven, ground and added to milk 

as a powder, and milk was given to the goats twice a day (10% of body weight) by pacifiers. Kids were weighed one 

day per week to evaluate weight changes. Dry matter intake was measured and fecal score was recorded daily. Feces 

samples were collected for digestibility in the final week for 5 days. Goat feces were evaluated daily. Feces scores 

were determined based on 1-firm and consistent, 2-soft and loose, 3-loose and watery, 4-watery with some blood and 

5-watery with blood and mucus. Blood sampling was performed on day 63 so that all goats were sampled 

intravenously before the morning meal and with dietary restriction for 12 to 14 hours and the blood was taken in two 

separate tubes, one containing heparin to obtain plasma and the other without heparin. The concentrations of 
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triglycerides, cholesterol, glucose, blood urea nitrogen, albumin and total protein were also determined by 

spectrophotometer. About 3 ml of blood was transferred to tubes containing EDTA solution and hematological 

parameters including white blood cells, neutrophils, eosinophils, lymphocytes and monocytes were measured and red 

blood cells, hemoglobin, hemoglobin, hemoglobin, hematogram. The mean concentration of cellular hemoglobin was 

also counted and calculated. 

Results and Discussion  The dry matter, crude protein and ether extracts of Ziziphora tenuior were 87.91, 7.91 

and 3.21 percent, respectively. Based on the obtained results, adding of different levels Ziziphora tenuior to milk. Dry 

matter digestibility in two leves 2.5 and 5 grams significantly increase compared to control. Daily gain, feed 

conversion ratio, blood parameter and immune respones were not affected by treatment trials. Fecal score significantly 

decreased between treatment level 5g and control. There were no significant differences between treatments for blood 

parameter. Ziziphora tenuior has appetizing, antibacterial and anti-inflammatory properties due to the presence of 

linalool and stimulates the digestive process Can increase dietary intake and weight and improve feed conversion 

ratio.The result showed that adding herbal to milk in neonatal calves have positive effect because of affecting on 

starter intake, dry matter digestibility and fecal consistency score.  

Conclusion This study showed that the inclusion of Ziziphora tenuior kids diet increase dry matter intake, 

Improved the  fecal score and incidence of diarrhea. Therefore, it is recommended to use this additive plant in milk or 

starter diet of suckling animals. 
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 مقاله پژوهشی

 

بر عملکرد، قابلیت هضم،  (Ziziphora clinopodioides)اثر مصرف کاکوتی کوهی 

 های شیرخوار نژاد سیستانیخونی و قوام مدفوع در بزغالههای فراسنجه

 
 3تقی قورچی ،2محمد اسدی، *1عبدالحکیم توغدری

 41/44/4۹۱۱تاریخ دریافت: 

 3۹/36/4133تاریخ بازنگری: 

 22/36/4133تاریخ پذیرش: 

 

 هضددد ، قابلیت عملکرد، بر (Ziziphora clinopodioides) کوهی کاکوتی مصدددر  اثر. 0410. قورچی. ت، م. اسددددی   ح..ع توغدری،
 .011-081(:2)04 پژ هشهای علوم دامی ایران، .سیستانی نژاد شیرخوار هایبزغاله در مدفوع قوام   خونی هایفراسنجه

 

 چکیده

د، قابلیت منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف کاکوتی بر عملکراین آزمایش به شود.سبب بهبود سالمت   عملکرد دام میکار تنوئیدها    از فال  نوئیدهابودن غندی بدلیل  کاکوتی
در  کیلوگرم 01±1/2  زنمتوسط با رأس بزغاله شیرخوار یک تا د  ماهه  08های شیرخوار نژاد سیستانی انجام شد. های خونی   قوام مدفوع در بزغالهماده خشک، فراسنجههض  

 1/2)بد ن افز دن کاکوتی به شیر(، تیمار دریافت کننده  شاهدهای آزمایشی شامل ر زه تقسی  شدند. گر ه 11قالب طرح کامالً تصادفی به سه تیمار   شش تکرار در یک د ره 
خشک   ثبت  گیری مصر  مادهاندازه .ها یک ر ز در هر هفته توزین شدند زن، بزغاله تغییرات بررسدی .  جهتبودندگرم کاکوتی در ر ز  1گرم کاکوتی   تیمار دریافت کننده 

های داری در مصر  ر زانه جیره آغازین  جود نداشت. قابلیت هض  ماده خشک در بزغالهان داد که بین تیمارها اختال  معنیصورت ر زانه انجام شد. نتایج نش امتیاز مدفوع به
کاهش یافت. ی دارطورمعنی دار داشت. نمره قوام مدفوع با افزایش سطح گیاه کاکوتی در شیر، بهتغذیه شده با سطوح مختلف پودر کاکوتی نسبت به تیمار شاهد افزایش معنی

که ن داد هش نشا ن پژدیاایج دنتداشت. ن یداریدمعن ثیرأت خون   سیست  ایمنیی سنجههاافراز ک دیچیدمایشی بر هی آزهارتیمار زهای ابتال به اسهال اختال  آماری نداشت. 
 دارد.ثر مثبت ع امدفوام قوی آغازین مصرفی، قابلیت هض    جیرهبر ار، شیرخوی لههادر بزغابه شیر ه کاکوتی گیا دن فزا

 

 هض ، قوام مدفوع، کاکوتی.های خونی، قابلیت بزغاله شیرخوار، فراسنجه :کلیدی هایواژه
 

  1مقدمه

سازی محیط مناسب دستگاه گوارش، هض      مر زه به منظور بهینها
در د های مفیبهتر مواد خوراکی، افزایش تعداد   گونه میکر ارگانیسددد 

 باشدددد ها مطلوب می های غذایی به جیره   شدددکمبه، افز دن افز دنی 
(., 2012et alNoori .) ها به عنوان یکی از بیوتیکاسددتفاده از آنتی

های غذایی باعث سددالمت ر ده، افزایش  زن   یددریب تبدیل مکمل

                                                           
 .ایران گرگان، گرگان، طبیعی منابع   کشا رزی علوم دانشگاه دامی، علوم دانشکده طیور،   دام تغذیه گر ه استادیار -0
 ، گرگان، ایران.گرگان، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشا رزی   منابع طبیعی دانشجوی دکتری -2 
 ، گرگان، ایران.گر ه تغذیه دام   طیور، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشا رزی   منابع طبیعی گرگان استاد -1

 (Email: toghdory@yahoo.com                  نویسنده مسئول: -)*
DOI: 10.22067/ijasr.2021.67704.1000 

تحقیقات نشددان داده  (.2006al et Safid Kan ,.) شددودغذایی می
ها به عنوان افز دنی در خوراک حیوانات، بیوتیکاسدددتفاده زیاد از آنتی 

مت آنتی        قا  جاد م بب ای کاران    چا ز  شدددودبیوتیکی میسددد  هم
(., 2008et alChavesهمچنین آنتی ،) ها سدددبب حذ  فلور    بیوتیک

  سدددیسدددت  ایمنی ااتی را تحریک یا  شدددودمیکر بی مفید ر ده می
شتیبانی نمی  (  2009al etHeinrichs ,.هاینریش   همکاران ) کنندپ

 ها از طریق مصدددر  بیوتیک   از طرفی احتمال انتقال باقیمانده آنتی     

https://ijasr.um.ac.ir/
https://dx.doi.org/10.22067/ijasr.2021.67704.1000
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  همکاران  کالسددامیگیلیا محصددو ت دامی، به انسددان نیز  جود دارد
(., 2007al etCalsamigilia   لددذا امر زه محددد دیددت مصدددر )

ها به عنوان محرک رشد یا عامل درمانی باعث شده است    بیوتیکآنتی
به          هان دار یی  یا ند گ مان جایگزین طبیعی ه هان دار یی   که  یا  یژه گ

خانواده نعنا که دارای خاصیت ید میکر بی با یی هستند، مورد توجه    
(. از جمله مزایای استفاده and Haghi, 2008 Mahboubiقرار گیرند)

های   توان به کاربرد سددداده، عدم  ر د متابولیت      از گیاهان دار یی می  
بازا   همکاران )   های دام   طیور مضدددر در فرآ رده  al etAbaza ,.ا

اد ین موا ها اشدداره کرد.بیوتیکنسددبت به آنتی   هزینه کمتر( 2008
ل، تیمو ل، کرر ا)مانند کال فعات ترکیبااز مختلفی اع نواز اگیاهی 

د یجااسبب  یکدیگر رکنادر ند که اهتشکیل شدل( یوجینو  اسینامآلدئید 
با منشأ گیاهی عموماً به  ت ترکیبا، قعدر  ا میشوند.ص عطر خا  طع  

کی راین بر خوشخوابنابر، هستند   معر ها ههنددطع اص خاطر خو
  طراز  (. 2012al etNoori ,.) ثر میباشندؤمر طیوراک دام   خو
مثبتی ات ثرد ایجاانایی اتو، یستیی زفعالیتهادن بودارا به علت ، یگرد

ید ، بی ید میکراص خو ند.دار دعملکرارش   گوه ستگادبر سالمت 
ت ترکیبای سایر فعالیتها  نی اکسیدانتی  آسی  یر ید ، چیرقا

علمی ت مایشاه   در آزتنی به خوبی مشخص شد نیط براشردر گیاهی 
 al etKar ; ., 2004al etCardozo ,.) سته اسیدریید أبه تد متعد

2015 ,.al etLee ; 2004 .) مکانیسددد  عمل محصدددو ت گیاهان
دار یی بخوبی مشددخص نشددده اسددت،  لی پیشددنهاد شددده که آنها   
سدددددلولی را تغییر میدهند   باعث نابودی      شددددداهای  نفواپذیری غ

 ,Skandamis and Nychas) شدددوندهدددای بیمددداریزا مدددیباکتری

ست  ایمنی عموماً از گ    (.2001 غندددددی از  هایاهان دار یی   اد یهسی
 Frankic) شود مند میکار تنوئیدها بهره    C فال  نوئیدها،  یتامین

., 2009al et.)        دل دی مث دد   ترپن دات فال  نوئی گیاهان حا ی ترکیب
دا افزایش فعالیت  یتامین  کاکوتی دود     C ب دایی خ   اثرات ید باکتری
دث   دوند         باع دی ش دات م دی در حیوان دت  ایمن  افزایش عملکرد سیس

(Samman, and Cook, 1996.)  
  زیر ردۀ  1، راسددتال  میال 2متعلق به تیرۀ نعنائیان 0گیاه کاکوتی

ستریدها  ست. کاکوتی گیاهی علفی یکساله که به حالت  حشی در     4آ ا
شمال غرب، جنوب    شم  شمال، مرکز،  ست       شرق ایران پراکنده ا ال 

(Salamat, 2014    کاکوتی عدادی از مواد مؤثره مه  موجود در  (. ت
 1درصد(، یوموگی الکل  60/08) 6پرینتوندرصد(، پی  18/14) 1پولگون

 11/4) 2، کار اکر ل(درصددد 10/00) 8درصددد(، دی ال منتول 22/02)

                                                           
1- Ziziphora tenuior 

2- Lamiaceae 

3- Asteridae 

4- Asteridae 

5- Pulegone 
6- Piperitenone 

7- Yomogi alcohol 

درصددد(    68/2) 00گاما تریتنن ،(درصددد 68/2) 01درصددد(، پیترتون
ست )    11/2) 02کارنون صد( ا (. اثر بهبود Ghahhari et al., 2015در

های گیاهی، بر افزایش  زن بدن، خوراک مصددرفی   بخشددی عصدداره
and Khosravi منش )یل غذایی در گزارشددات خسددر ییددریب تبد

Manesh, 2011        سطوح شی، افز دن  ست. در پژ ه شده ا ( گزارش 
مختلف کاکوتی به جیره گوسفند دا ق سبب بهبود قابلیت هض  ماده    

شد )       شاهد  سبت به تیمار  شک ن (. مخلوط Salamat et al., 2016خ
کردن پودر کاکوتی به شیر گا  سبب بهبود کل ماده خشک مصرفی       

ساله زایش  زن ر زانهاف شد )   ی گو شیرخوار   ,.Ghahhari et alهای 

سهال بودن کاکوتی نیز   ید  گوارش   (. همچنین اثر محرک2015 ا
. با توجه به موارد فوق   اینکه (Kar et al., 2004) است گزارش شده  

شیرخوار است که سبب     هایبرهها در اسهال یکی از مهمترین بیماری 
قوش    مت   اقتصدداد گله تأثیر داردال  بر سدد شددودمیمرگ   میر 
هد  بررسددی حایددر با  پژ هش .(Ghosh et al., 2011)همکاران 

سنجه   تاثیر گیاهان  ض ، فرا خونی    هایکاکوتی بر عملکرد، قابلیت ه
 .شدانجام های شیرخوار نژاد سیستانیقوام مدفوع در بزغاله

 

 هامواد و روش

سفند  زمانی  هدر فاصل تحقیق حایر    ماهاردیبهشت  تا  0121ماه ا

دانشگاه علوم کشا رزی     2مزرعه آموزشی   پژ هشی شماره    در  0128
نابع طبیعی گرگان    جام شدددد. در این پژ هش    م له   رأس  08ان بزغا

 ندکیلوگرم  انتخاب شد 01±1/2 طبا  زن متوس ماهه  2تا  0شیرخوار  
سی کامل   دقی ه ها تحت معاینبزغاله هست  هم  ند قرار گرفت ق  برر
ا هبزغاله مت   صحت عملکرد آنها اطمینان حاصل شود.   التا از نظر س 

سه تیمار با    به صادفی به  شامل:       6طور ت شدند. تیمارها  سی   تکرار تق
گرم  1/2)بد ن افز دن کاکوتی به شددیر(، تیمار دریافت کننده  شدداهد

نده          فت کن یا مار در کاکوتی   1کاکوتی   تی ند گرم  . طول د ره بود
مایش   له    11آز غا هداری      ها در قف  ر ز بود. بز تابولیکی نگ های م

های مورد اسددتفاده در این آزمایش بر اسدداس جدا ل شدددند   جیرهمی
تهیه   تنظی  شدند     (NRC, 2007) 01انجمن ملی تحقیقات گوسفند 

( در 06)سدداعت  (   عصددر8)سدداعت  در حد اشددتها در د  نوبت صددبح
 مخلوط صددورت کامالً خوراک ر زانه بهها قرار داده شددد. اختیار بزغاله

طور آزاد به  شد. در تمام مدت آزمایش، حیوانات به ها عریه می به دام
  .تمیز دسترسی داشتند آب آشامیدنی

8- DL-Menthol 

9- Carvacrol 

10- Pipertenone 

11- 𝛾 −Terpinene 

12- Carnoon 

13- National Research Concil 
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 شیرخوار هایبزغاله در مصرفی کنسانتره شیمیایی ترکیب   اجزاء -1جدول 
Table 1- Ingredient and chemical composition of concentrate of neonatal kids 

 مواد خوراکی
Feeds 

 درصد ماده خشک
Percentage of  Dry matter 

 یونجه خشک
Alfalfa hay 

30 

 دانه ارت
Corn Grain 

20 

 دانه جو
Barley Grain 

24 

 سبوس گندم
Wheat Bran            

14 

 کنجاله سویا
Soybean Meal 

9.7 

 0مکمل مواد  یتامینی   معدنی

1Vitamins and Minerals supplement 1 

 نمک
Salt 

0.5 

 پودر صد 
Limestone 

0.5 

 دی کلسی  فسفات
Dicalsiumphosphate 

0.3 

 ترکیب شیمیایی )بر اساس ماده خشک(
Chemical composition (Basis Dry matter) 

 

 ماده خشک
Dry matter (%) 

90 

 پر تئین خام
Crude protein (%) 

18.32 

 چربی خام
Ether extract (%) 

3.54 

 دیواره سلولی با همی سلولز
Neutral-detergent fiber 

20.74 

 دیواره سلولی بد ن همی سلولز
Acid-detergent fiber 

9.8 

 خاکستر
Ash 

7.3 

 انرژی قابل متایولیس  )مگاکالری در کیلوگرم ماده خشک(
Metabolizable energy (Mcal/kg DM) 

2.1 

میلی گرم آنتی 3D،1111 احد بین المللی  یتامین  A،11111 احد بین المللی  یتامین 0111111ترکیب مکمل  یتامینی   معدنی: 0
 111میلی گرم آهن،  1111میلی گرم منگنز،2111میلی گرم منیزی ، 11111میلی گرم فسفر،61111میلی گرم کلسی ، 011111اکسیدان،

 .میلی گرم ید 21میلی گرم کبالت،01میلی گرم ر ی، 2111میلی گرم م ،
1The combination of vitamin and mineral supplements:1000000 IU Vitamin A; 75000 IU Vitamin D3; 
3000 (mg)Antioxidants; 150000 (mg)Ca; 60000 (mg) P; 300009(mg)Mg; 2000 (mg)Mn; 3000(mg)Fe; 
500 (mg)Cu; 2500 (mg)Zn; 10 (mg)Co; 20 (mg) I 

 
 0جد ل های آزمایشی در  ترکیب مواد خوراکی   مواد مغذی جیره

گیاه کاکوتی مورد اسدددتفاده در این پژ هش از ارتفاعات . آمده اسدددت
ستان بجنورد جمع     شهر ستانی   مرکز تحقیقات  آ ری گردید   در کوه

ید شد.  اصالت گیاه تای  آموزش کشا رزی   منابع طبیعی استان گلستان   
صورت پودر به        شده   ب سیاب  شک کردن در آ ن، آ کاکوتی پ  از خ

درصددد  زن بدن(  01شددد   شددیر در د  نوبت در ر ز )یشددیر افز ده م
سیله  ستانک در اختیار بزغاله بو  al etAsadi ,.گرفت )ها قرار میی پ

                                                           
1- Association of Official Analytical Chemists (AOAC) 

2 - Neutral detergent fiber 

آمده  2(. ترکیب شددیمیایی   مواد مغذی گیاه کاکوتی در جد ل 2018
ست.   شیمیایی نمونه ا   )مدددددادهکاکوتی  هدددددایجهت تعیین ترکیب 

دشک،   دای پر تئین خام، خاکستر، چربی خام،   ماده آلی( از ر شخ  ه
فیبر  استفاده شد.  ( AOAC, 2000) 0تجزیه دانانیمیش  یانجمن رسم 

دی    دوینده خنث دوینده     2(NDF) نامحلول در ش دامحلول در ش   فیبر ن
 Van)  همکاران  ن سوست  نیددددز بدددده ر ش 1(ADF) اسددددیدی

., 1991al etSoest  ) دشتعیین. 

3 - Acid detergent fiber 
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ها بصورت هفتگی  فاکتورهای عملکردی، بزغالهجهت بررسددددی  
آخور نیز به صددورت شدددند   مقدار خوراک مصددرفی   پ  توزین می

بت می   نه ث نه  ر زا به    شدددد. نمو مدفوع   خوراک  مایش  های  منظور آز
آ ری ر ز جمع 1به مدت  قابلیت هضدد  ماده خشددک، در هفته پایانی 

دای ر ش شد   مطابق  ,AOAC) تجزیه دانانیمیش یانجمن رسم ه

گیری آ ری مدفوع ازطریق نمونهجمع در این مرحله شد.  ( عمل2000
مورد  هابزغالهمدفوع انه ر زگرفت. بصدددورت  مدفوع از مقعد انجام می   
ساس  ارزیابی قرار گرفت. نمره -2سفت   با قوام،  -0های مدفوع بر ا

شل،   آبکی -1آبکی همراه با مقداری خون   -4شل   آبکی،  -1نرم   
شد   خونگیری . ( 2007al etKhan ,.)همراه با خون   موکوس تعیین 

کده قبدل از نوبدت غدذایی صدبح         طدوری  بده انجام شد  61 در ر ز
ساعته از طریق  رید  داج از  04تا  02یت غذایی بدددا اعمدددال محد د

خون گرفته شدددده در د  لوله جداگانه    خونگیری شدددد هابزغالهتمام 
یکی حا ی هتارین برای بدست آ ردن پالسدددما   دیگدددری بدددد ن  

داخل های خون آ ردن سرم ریخته شد. نمونه هتدارین جهدت بدسدت   
سک یخ قرار گرفتند     شگاه، به م ریع س پ  از انتقال فال دت به آزمای

د ر در دقیقددده(    1111دقیقه سدددانتریفوژ شدددده )بدددا سدددرعت  21
هدای پالسدما   سدرم تدا زمدان      پالسما یا سرم آنها جدا گردید. نمونه

درجه سددانتیگراد نگهداری شدددند. غلظت   -21گیری، در دمای اندازه
سیرید،  تری ستر ل   گلیدددد آلبومین    ای خون،، گلوکز، ازت ا رهکلدددد

ستفاده از پر تئین کل  شدددددرکت پارس  کیت نیز با ا ا آزمون   ب های 
تعیین   LAMBDA 365 مدلUV-Vis اسدددتکتر فتومتردسدددتگاه 

 EDTA های حددددا ی محلولبه لوله خون نیزلیتر میلی 1حد د  .شد 
دایش     انتقال  درای آزم دد   ب داتولوژی منظور شد      داده ش دای هم ه

شگاه انتقال یافدددددت. پارامترهای      صدددددله در داخل یخ به آزمای بالفا
شناختی از جمله گلبول  سددددفید  خون وفیل، وزینخون، نوتر فیل، ائ های 

دد   گلبول   فوسیت   مونوسیت اندازهنل دری ش دون،     گی دز خ دای قرم ه
های قرمدددز، هموگلدددوبین، هماتوکریدددت، حجددد  متوسدددط گلبول  

لولی غلظدت هموگلوبین س  میدانگین هموگلدوبین سدلولی   میدانگین    
 (. Asadi et al., 2018) گردید شمارش   محاسبهنیز 

 

 تجزیه و تحلیل آماری
  SAS( 2110) افزار آماربددددددا اسددتفاده از نرم  یشآزما هایداده
 یشآزما  یات   فریددد یمدل آمار  تجزیه آماری گردید.     0/2 یرایش 

 در سددطح یبا آزمون توک هایانگینم یسدداتبود   مقا ایلصددورت هب
شد.     1 دارییمعن صد انجام  تجزیه   تحلیل اطالعات مربوط ی برادر
سنجه     عملکرد، قابلیت به ای ههض  ماده خشک،  یعیت مدفوع   فرا

 : از مدل آماری زیر استفاده شدخونی 

Yij = u + Ti + eij 
 

Yijگیری،= هر مشاهده از متغیر مورد اندازه 
 µمیانگین کل = 

Ti اثر تیمار =i ام 
eij اثر خطای آزمایشی مربوط به تیمار =i  ام در تکرارj ام 

 

 بحثو  نتایج

 ه کاکوتی:ترکیب شیمیایی گیاتعیین
شیمیایی گیاه کاکوتی در جد ل  ست.  شده  گزارش  2نتایج آنالیز  ا
  همکدداران  سالمتدر رابطدده بددا ترکیبددات شدددیمیددایی کدداکوتی 

(., 2015al etGhahhari ) راکاکوتی ه خشک گیاده ماان میز  
ارش صد گزدر 00/8±81/1را  م آنادتئین خ پر  صد در 84/0±11/88
ن نمو کاران )    .دد هاری   هم (  2015al etGhahhari ,.همچنین ق

شک کاکوتی     چربی خام را  24/8، پر تئین خام 11/22میزان ماده خ
شک          21/1 یر میزان ماده خ صد گزارش نمودند. در پژ هش حا در

ن اسدددت، دلیل ایذکور بودهپر تئین خام کاکوتی کمتر از گزارشدددات م
توان به مرحله رشد گیاه در زمان برداشت، فصل برداشت،     تفا ت را می

  هوا نسبت داد.منطقه جغرافیایی   آب
 

 کاکوتی گیاه شیمیایی ترکیب -2جدول 
Table 2- Chemical composition of Ziziphora tenuior 

 شیمیایی )%(ترکیب 
Chemical compound (%) 

 کاکوتی
Ziziphora tenuior 

 ماده خشک
Dry Matter 

87.91±1.08 

 ماده آلی
Organic matter 

77.48±0.71 

 پر تئین خام
Crude protein 

7.91±2.84 

 الیا  نامحلول در شوینده خنثی
Neutral detergent fiber 

42.97±0.80 

 الیا  نامحلول در شوینده اسیدی
Acid detergent fiber 

28.7±0.42 

 چربی خام
Ether Extract 

3.21±0.28 

 خاکستر
Ash 

11.47±0.08 

https://partoshar.com/product/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-UV-Vis-%D9%85%D8%AF%D9%84-LAMBDA-365
https://partoshar.com/product/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-UV-Vis-%D9%85%D8%AF%D9%84-LAMBDA-365
http://barsadic.com/W.aspx?eid=391554
http://barsadic.com/W.aspx?eid=391554


 515     … بر عملکرد، قابلیت هضم (Ziziphora clinopodioides)اثر مصرف کاکوتی کوهی 

 

 : های عملکردیویژگی
مایشدددی در        مایشدددی بر عملکرد در طی د ره آز مارهای آز اثر تی

گزارش شده است. نتایج نشان داد که افز دن پودر کاکوتی در     1جد ل
گرم به شیر، مصر  جیره آغازین در کل د ره را تحت    1   1/2سطح  

ن   کاران )  تأثیر قرار  هاری   هم  al etGhahhari ,.داد. در پژ هش ق

( نیز مصددر  کل جیره آغازین تحت تأثیر تیمارهای آزمایشددی  2015
قرار نگرفت، آنها بیان داشتند که کل ماده خشک مصرفی، تحت تآثیر    
افزایش سدطح پودر کاکوتی در شدیر قرار نگرفت. افزایش سدطح پودر    
کاکوتی در شدددیر، بر میزان افزایش  زن ر زانه   یدددریب تبدیل اثر       

شت معنی ده کل ماار نه به مقد زن ر زایش افز، اکلر به طو. داری ندا
 al etGhahhari ,.) بسته میباشد اقابلیت هض    خشک مصرفی 

هاری     .(2015 کاران ) در پژ هش ق (  2015al etGhahhari ,.هم
تر از ودر کاکوتی بیش کل ماده خشک مصرفی در تیمار دریافت کننده پ  

سددایر تیمارها بوده   تفا ت بین مصددر  کل ماده خشددک در تیمار   
 انرهمکا  گ ددددکاندار بود. دریافت کننده پودر کاکوتی با شاهد معنی

(., 2008al etKung  )اهی دددگیی ادددسان ه دن افزاند که دکرن بیا
خشک مصرفی ده ماان میز فتنرسبب با  ی، شیری ها گاه رد ه جید ب

 al etBenchaar ,.) رانهمکار   بنچا .ددشاهد میگر ه ه گردنسبت ب

ی هیچ تغییری شیری ها گاه ی به جیردسانسط امخلو دن فزابا ( 2007
 رانهمکای   بابکرا .نددننموه ه مشاهدد نر زاک د خشده اد م  مصردر 
(., 2012al etAbabakri  ) در نعنا ه گیاده از تفاد سار د ثای امطالعهدر

ارش ا گزد ه، آندد ندی کرد سربرار یرخود شی اد الههد گوسه کنسانتر
ه با نتایج د نگرفت کار ثیر قرأخشک مصرفی تحت تده ماان ند میزدکر
ه گیا دن زددددفایگر دتحقیقی در ه چنین  .داردنی این مطالعه همخوا

خشک ده ماان میزم کیلوگرم در میلیگر 001ار فلی به مقدنعنا فل
ساله اهد ددددی شددددمایشر آزنسبت به تیمارا نه ر زامصرفی  ها در گو

که (  2006al etHosoda ,.) رانهمکادا   هوسو تد سداده ااهش د ک
های خالف با نتایج پژ هش ما بود. قابلیت هض  ماده خشک در بزغالهم

تغذیه شددده با سددطوح مختلف پودر کاکوتی نسددبت به تیمار شدداهد   
(. در پژ هشدددی دیگر مخالف با نتایج ما،      >11/1Pافزایش پیدا کرد ) 

ض  ماده  ساله    گیاه کاکوتی اثر معنی داری بر قابلیت ه شک گو های خ
 (.  2015al etGhahhari ,.هلشتاین نداشت )
کیبات    دارای تر تیرۀ نعنائیان  عنا همانند کاکوتی از     گیاه پونه   ن  

پرینتون، یوموگی الکل، دی ال منتول   کار اکر ل   پی ،پولگون مؤثره
دا   هوسو (.. Salamat, 2014; ., 2009al etFrankic)باشدددد می

 نعنا دن زد فاه د د کد ندکرارش گز(  2005al etHosoda ,.) رانهمکا
شد که ی مغذاد سبب کاهش قابلیت هض  موده شیری ها گاه به جیر

ر   ادددددبنچ .مخالف با نتایج این مطالعه بود هددددددمآست دنتایج به 

                                                           
1- Entrotoxicogenic Ecoli 

نسی از نعنا ساط امخلو دن زفابا (  2007al etBenchaar ,.)ران همکا
ی قابلیت هض  ظاهری در یچ تغییردددهی شیری ها گاه به جیر  پونه 

 al etSalamat ,.همکاران ) سالمت    .دددددندننموه لی مشاهدده آما

آ ری کل مدفوع   خاکستر نامحلول در اسید،   ( به د  ر ش جمع2016
سفندان    ض  را در گو شان دادند که در هر د  ر ش،   قابلیت ه دا ق، ن

سددطوح مختلف پودر کاکوتی باعث بهبود درصددد قابلیت هضدد  ماده  
 خشک جیره نسبت به تیمار شاهد شد.

 

 :لسهاا به بتالا یهاروز و عمدفو امقو شاخص

دهد. نمره های شیرخوار نشان می  ، ابتال به اسهال را در بزغاله 4جد ل 
داری گیاه کاکوتی در شددیر، کاهش معنیقوام مدفوع با افزایش سددطح 

درصد پودر کاکوتی  1پیدا کرد  لی این تفا ت بین تیمار دریافت کننده 
هد بود )    مار شددددا کاران    P>11/1  تی هاری   هم (. در پژ هش ق

(., 2015al etGhahhari     به شدددیر در کاکوتی  ( نیز افز دن پودر 
ساله  شد. ر زهای ابتال    گو شیرخوار باعث بهبود نمره قوام مدفوع  های 

پژ هشددی ابابکری   همکاران  دربه اسددهال اختال  آماری نداشددت. 
(., 2012al etAbabakri ) هایدامتغذیه ر دسان  نعنا ده از استفااثر ا 

ع مدفوام ه قوددددد کددددندکرارش ها گزآن .نددسی کرربرر را اشیرخو
لیل دبه  بیشتر ارشیرخوی هادامل در هاد ساب د غلا .تد یش یافازد فا
اری   ذدثیرگأد ب تد د که موجد هدید مرخ ناگهانی شیر   یش مصرافزا

با  ا ل مرحله در که  شده  دامای  دهر-ایهبی معد میکر رفلواری ناپاید
ت د عل یهاد گ .دود یشد ع مد فر دامه د به دد شه دادیر د شدن کردل متعا
د   هدامل در هاد سا د   شی اد د   لار آیرخود د   ب گی میکردود د   ی مانند د د

د   لآ د   گی بدود ر د ب ه الد ست که عا 0اشریشیا کلی انتر هموراژیک هد
  دودیشدنیز ما ان فرت سبب تلفان بدی لیتها لکترت   اادمایع ج ردخ
(ter, 2002Logan and Bywa.) هد ک بسیاری انجام شدت اد تحقیق 

)که همانند کاکوتی   نعنا از  هد پون ری ردد  یی اد نهد غر  نشان دادند
 رتدددددددقدارای باشد( مشابه می مؤثره  دارای ترکیبات  تیرۀ نعنائیان
 تندد هسی شریشیاکالامانند ی گانیس ها اربر میکرابردر  یدباکتریایی

عل  پزشکی به   در (  2012al etTeixeira ,.تکسددیرا   همکاران )
نورماند    دمیشوده برر اددده کدددبل هادددسن اماای دریی بران دار عنو

، نعنااده خانون لبته تمامی گیاهاا ( 2004al etNormand ,.همکاران )
  افزایشند علت امیتو  یلدی میباشند که همین ددددیژگ ین دارای ا
شاهد ر کاکوتی نسبت به تیمابا افزایش سطح پودر ع دفود مام ود قه نمر
میباشد  2از کمتر ع مدفوام قوه ها نمررهمه تیمادر ل دکره طودب .باشد
در (  2007al etThomas ,.همکاران )س   اد توم طبق گزارشه د ک
د   مح د   ین شد ی تعید طبیع ده دد د   به دد شد  ل رحای در هادامای رد
ل سهااها به دامی بتالم ادد ع  المتی د سه دد هند ناد نش  د د یباشد م



 4144تابستان  2، شماره 41نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران جلد     511

از پونه کمتر ر تیمای هادامل در هاد ساه د تال بد بی ااد هاد ر زتعد .ستا
که ( n, 2009Solta) نتوسط سلطا در پژ هش دیگر .دها بورسایر تیما

ار شیرخوی هادامه جیردر اهی د گیی اد ان هد سط اثر مخلواسی ربه بر
بتال به ی اهااد ر زتعد   لسهاع اقوان  میز کاهش نیز د خته بوداپر
 .ن دادنشال را سهاا

 هماتولوژی:مایشی بر ی آزهارثر تیماا

های را در بزغالهشناختی نخوات تغییری گیرازهندانتایج  ،1 ل جد
ها با افزایش هلبزغان هموگلوبین خوان میزدهد. شددیرخوار نشددان می 
ی یش بیشترافزا شاهد  رتیما ه د بت بد نسدر شیر  سطح پودر کاکوتی

تایج ما قهاری   همکاران )      همسددد .شتدا با ن  al etGhahhari ,.و 

که افز دن    2015 ند  به شدددیر        ( گزارش کرد نه  نا   پو کاکوتی، نع
های قرمز   تغییرات خونشدددناختی گلبولهای شدددیرخوار بر گوسددداله

های سفید تیمارهای آزمایشی تاثیری نداشددددتند   اختالفددددات گلبول
 al etSalamat ,.  همکاران ) سددالمتهمچنین معندددددی دار نبود. 

تی بدددا سدددطوح مختلدددف هیچ   نشان دادند که مصر  کاکو( 2016
دفندان    هایتاثیری بر فراسنجه دون در گوس دت  دا ق خ دته اس  . نداش

ستا با  شده  یافته همرا ست که افز دن های این پژ هش، گزارش   درپو ا
   ی گوسدداله چنهای خدددددونفراسددنجهبر  داریمعنی بیوهربال تأثیر

های آ اسی محمد   همکاران   میش ( 2015al etChen ,.) همکاران
(., 2018al etMohammed نمی )   گذارد. در تضددداد با نتایج موجود 

شان دادند که افز دن پودر  2014al etIdris ,.) همکاران   ادری   ( ن
شنیز  دانه شت که می  خون صفات  بر داریمعنی تأثیر گ یل توان دلدا

ز بیشتر شود در گشنی  داده نسبت  لینالول این تضاد در نتایج را به ر غن 
 باشد.از کاکوتی می

 
 0های شیرخوارتأثیر استفاده از گیاه کاکوتی در شیر بر عملکرد بزغاله -3جدول 

1neonatal KidsEffect of Ziziphora tenuior in milk on  -Table 3 

 
 های عملکردی یژگی

Functional characteristics 

 2تیمارهای آزمایشی

2Treatment 

SEM 
 

P-value  شاهد
control 

 

 

 گرم کاکوتی 1/2

 
 گرم کاکوتی 1

 میانگین مصر  ر زانه استارتر)گرم ماده خشک(
Daily consumption of estarter (g dry matter)  

812.41 841.27 890.29 104.26 0.0987 

 مصر  ماده خشک استارتر در کل د ره)کیلوگرم(
Dry matter intake of estarter in the period (Kg) 

56.87 58.88 62.42 2.74 0.0987 

 میانگین ماده خشک مصرفی ر زانه )گرم ماده خشک(
Daily Dry matter intake (g dry matter) 

1186.52 1212.04 1249.77 191.35 0.2301 

 ماده خشک مصرفی در کل د ره )کیلوگرم(
Total dry matter intake in the period (Kg) 

83.05 84.84 87.49 3.11 0.2301 

  زن بدن ابتدای د ره)کیلوگرم(
Initial body weight (Kg) 

12.98 13.68 13.47 2.19 0.6934 

  زن بدن انتهای د ره)کیلوگرم(
Final body weight (Kg) 

25.55 26.58 27.07 3.01 0.2378 

 میانگین افزایش  زن کل د ره )کیلوگرم(
Total weight gain (Kg) 

12.57 12.90 13.60 0.94 0.113 

 میانگین افزایش  زن ر زانه)گرم(
Daily weight gain (g) 

179.60 184.34 194.34 13.32 0.113 

 یریب تبدیل
Feed conversion ratio 

6.72 6.66 6.46 0.22 0.628 

 قابلیت هض  ماده خشک )درصد(
Dry matter digestibility (%) 

b65.69 a70.12 a70.46 1.64 0.001 

.)p˂1/11)0 میانگینهای هر ردیف با حر   غیر مشابه دارای اختال  معنیدار میباشند  
 .)به شیردر کاکوتی پوم گر1 دن فزا(گرم کاکوتی  1، )کاکوتی به شیردر پوم گر 1/2 دن فزا (گرم کاکوتی  1/2، )نی دفز ن اشیر بد(شاهد  :تیمارهای آزمایشی عبارتند از 2

1Different letters in each row indicate significant differences at (P<0.05). 
2 Treatment trials consist of: Control (milk without additive), 2.5 g Ziziphora tenuior (add 2.5 g powder Ziziphora in milk) and 5 

g Ziziphora tenuior (add 5 g powder Ziziphora in milk). 
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 0های شیرخوارتأثیر استفاده از گیاه کاکوتی در شیر بر نمره قوام مدفوع   ر زهای ابتال به اسهال در بزغاله -4جدول 

1fecal consistency score and days of suckling diarrhea in neonatal KidsEffect of Ziziphora tenuior in milk on  -Table 4 

 
  یعیت مدفوع   اسهال
Fecal and diarrhea conditions 

 
 2تیمارهای آزمایشی

2Treatment 
  

 

 
SEM 

 

 
P-value 

 شاهد
Control 

 

 گرم کاکوتی 1/2
 گرم کاکوتی 1

 اسکور مدفوع)درجه قوام مدفوع(
Fecal score (degrees fecal consistency) 

b1.63 ab1.46 a1.33 0.101 0.032 

 لسهاا به مبتال یگوسالهها ادتعد
 The number of calves with diarrhea 

3 3 2 NS NS 

 میانگین ر زهای ابتال به اسهال
Average days of diarrhea 

1.50 1.25 1.25 0.567 0.201 

.)p˂1/11)0 میانگینهای هر ردیف با حر   غیر مشابه دارای اختال  معنیدار میباشند  
 .)به شیردر کاکوتی پوم گر1 دن فزا(گرم کاکوتی  1، )کاکوتی به شیردر پوم گر 1/2 دن فزا (گرم کاکوتی  1/2، )نی دفز ن اشیر بد(شاهد  :تیمارهای آزمایشی عبارتند از 2

1Different letters in each row indicate significant differences at (P<0.05). 
2 Treatment trials consist of: Control (milk without additive), 2.5 g Ziziphora tenuior (add 2.5 g powder Ziziphora in milk) and 

5 g Ziziphora tenuior (add 5 g powder Ziziphora in milk). 

 
 0های شیرخوارکاکوتی در شیر بر پارامترهای هماتولوژی خون در بزغالهتأثیر استفاده از گیاه  -5جدول 

1Effect of Ziziphora tenuior in milk on blood hematology parameters in neonatal Kids -Table 5 

 

 شناسیتغییرات پارامترهای خون

Changes in blood parameters 

 تیمارهای آزمایشی2

Treatment2 

 

 شاهد
Control 

 

 گرم کاکوتی 1/2
 

 گرم کاکوتی 1
 

SEM 
 

P-value 

 گلبول قرمز
RBC(M/𝜇𝑙) 

2.80 3.04 2.95 0.158 0.1015 

 هموگلوبین
HGB(g/dl) 

5.49 5.90 6.12 0.232 0.6471 

 هماتوکریت
HCT(%) 

9.84 10.12 9.95 0.271 0.4448 

 حج  متوسط گلبول قرمز
MCV(fl) 

20.51 21.29 21.02 1.087 0.2002 

 میانگین هموگلوبین سلولی
MCH(Pg) 

33.75 35.04 35.12 6.851 0.7224 

 میانگین غلظت هموگلوبین سلولی
MCHC(g/dl) 

46.58 46.75 46.12 7.847 0.3625 

 گلبول سفید
WBC(K/ 𝜇𝑙) 

2.00 1.75 1.66 0.138 0.5958 

 نوتر فیل
NEUTROPHILS(%) 

9.20 9.50 9.25 0.278 0.6788 

 ائوزینوفیل
EOSINOPHILS(%) 

36.37 34.91 34.12 6.659 0.9803 

 لمفوسیت
LYMPHOCYTES(%) 

2.26 2.29 2.29 0.062 0.3606 

 مونوسیت
MONOCYTES(%) 

55.27 57.56 54.47 4.157 0.5773 

.)p˂1/11)0 میانگینهای هر ردیف با حر   غیر مشابه دارای اختال  معنیدار میباشند  
 .)به شیردر کاکوتی پوم گر1 دن فزا(گرم کاکوتی  1، )کاکوتی به شیردر پوم گر 1/2 دن فزا (گرم کاکوتی  1/2، )نی دفز ن اشیر بد(شاهد  :آزمایشی عبارتند ازتیمارهای  2

1Different letters in each row indicate significant differences at (P<0.05). 
2 Treatment trials consist of: Control (milk without additive), 2.5 g Ziziphora tenuior (add 2.5 g powder Ziziphora in milk) and 5 

g Ziziphora tenuior (add 5 g powder Ziziphora in milk). 
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های تأثیر استفاده از گیاه کاکوتی در شیر بر متابولیت -6جدول  1های شیرخوارغالههای خون در بزتأثیر استفاده از گیاه کاکوتی در شیر بر متابولیت -6جدول 

 0های شیرخوارخون در بزغاله

Table 6- Effect of Ziziphora tenuior in milk on blood Metabolites in neonatal Kids1 

  
 شناسیهای خونتغییرات متابولیت

 Changes in blood Metabolites 

 2تیمارهای آزمایشی

2Treatment 

 
 شاهد

Control 

 
 گرم کاکوتی 1/2

 

 
 گرم کاکوتی 1

 

 
SEM 

 
P-value 

 کلستر ل
Cholesterol(mg/dl) 61.74 62.40 62.86 3.259 0.5791 

 گلوکز
Glucose(mg/dl) 94.48 97.61 96.84 4.755 0.3917 

 تری گلیسرید
Triglyceride(mg/dl) 

51.54 48.55 53.47 3.684 0.1574 

 ا ره
Urea(mg/dl) 46.46 41.70 49.57 7.857 0.1109 

 پر تئین تام
Total protein(g/dl) 

48.72 45.47 48.49 2.891 0.5334 

 بتاهیدر کسی بوتیرات
Beta Hydroxy Butyrate(mg/dl) 0.25 0.27 0.33 0.066 0.0701 

 آلبومین
Albumin(g/dl) 

7.27 7.45 7.54 0.175 0.1855 

 گلوبولین
Globulin(mg/dl) 

4.26 4.56 4.28 0.109 0.3776 

 نسبت آلبومین به گلوبولین

Albumin/ Globulin 
3.01 2.89 3.26 0.211 0.3030 

.)p˂1/11)0 میانگینهای هر ردیف با حر   غیر مشابه دارای اختال  معنیدار میباشند  
 .)به شیردر کاکوتی پوم گر1 دن فزا(گرم کاکوتی  1، )کاکوتی به شیردر پوم گر 1/2 دن فزا (گرم کاکوتی  1/2، )نی دفز ن اشیر بد(شاهد  :تیمارهای آزمایشی عبارتند از 2

1Different letters in each row indicate significant differences at (P<0.05). 
2 Treatment trials consist of: Control (milk without additive), 2.5 g Ziziphora tenuior (add 2.5 g powder Ziziphora in milk) and 5 g 

Ziziphora tenuior (add 5 g powder Ziziphora in milk). 
 

 اشددد،بکه ترکیب موثره مشددابه در گشددنیز   کاکوتی می  لینالول
رآیند   فباشد  ی، ید باکتریایی   ید التهاب م  دارای خاصیت اشتهاآ ر  
   زن را افزایش  جیرهتواند مصر  کنددد   میهضدد  را تحریک می  

ترکیب عمده ر غن   گردد.  داده   باعث بهبود یدددریب تبدیل غذایی       
. هددباشددد که بیش از د  سددوم آن را تشددکیل میگشددنیز لینالول می

نالول   یت خون می     لی ماتوکر بب افزایش هموگلوبین   ه   شدددودسددد

(., 2008al et Reuter; , 2009Carabinand  Burdock.) 
 

 :نشیمیایی خوی مایشی بر متابولیتهای آزهارثر تیماا

، ا ره، گلیسیریدیتر، گلوکز،  لترد یر کلسداد مقات تغییر، 6جد ل 
 یماددددپالس ولین بگلوبتاهیدر کسی بوتیرات    ، لبومینم، آتئین تا پر

ک  د یچید مایشی بر هی آزهارتیماد. هدمین نشاهای هر تیمار را بزغاله
ستا با تندددددشاندی ثیرأته شدی گیرازهندی اسنجههاافراز   یافته . همرا

بیوهربال تیرۀ  پودر اسددت که افز دنهای این پژ هش، گزارش شددده

   نی گوسدداله چهای خدددددونفراسددنجهبر  داری معنی نعنائیان تأثیر
های آ اسی محمد   همکاران   میش ( 2015al etChen ,.) همکاران

(., 2018al etMohammed .نداشت )همکاران ) سالمت  Salamat 

., 2016al et) ح طوددددا سددددکاکوتی ب پودر  ند که مصرن دادنشا
دا ق ان فنددددگوسن در ودددخی سنجههاابر فری ثیرأهیچ ت فدددمختل
 ,Tassoul and Shaver)  رشال   هش تاسو پژ. تددددساته ددددشاند

ی ها گاد بر عملکر اهیدددگیی سان هااز اثر مخلوطی ر ی ا (2009
که ای مطالعهدر  .درا گزارش نکرن بر گلوکز خوداری ثر معنیی، اشیر

ثر ر ی ا(  2006al etHosoda ,.) رانهمکادا   بوسیله هوسو
 اری ردددپی اددده گان در ودددخی ادددگیاهی بر متابولیته یسان هاا
ه ت کننددددیافی درادددهرتیمان خو ل کلستر تنها ،تدددگرفرت ودددص
نا  گیاهی ی سان هاا بال  . دشاهد بیشتر بو ه نسبت به گرنع بیوهر

موجود در آزمایشددات مذکور همانند کاکوتی دارای مواد موثره پولگون، 
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کار اکر ل می پی بات     پرینتون، دی ال منتول    ند   این ترکی باشددد
and  Burdock) دارند دهدددنده کلسدددتر ل خدددون  افزایشاثدددرات 

, 2009Carabin) . رانهمکا  هش یانگ  پژدر (., al etYang 

ی ها تغذیه گادر  ینمالدهیدددددس گیاهی یسان هاده از استفاا (2009
داری معنی ردددثاما دددیرید پالسدددگلیسیتر  غلظت گلوکز  بر اری پر
 . شتاند

 

 گیری کلینتیجه

با توجه به نتایج آزمایش حایدددر، افز دن پودر کاکوتی در شدددیر        

گرم در ر ز جهت افزایش مصددر   1طح های شددیرخوار تا سدد بزغاله
ر زانه جیره آغازین، افزایش  زن ، بهبود قابلیت هضدد    کاهش ابتال 

 شود.به اسهال پیشنهاد می
 

 تشکر و قدردانی

بدین  سیله از گر ه علوم دامی دانشگاه علوم کشا رزی نگارندگان 
ای    اسدددطه فراه  نمودن امکانات مرزعه       منابع طبیعی گرگان به   

 کنند.آزمایشگاهی این پژ هش تشکر   قدردانی می
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