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  پژوهشی -مقاله علمی

هاي اثر افزودن پروتکسین و اسانس نعناع، آویشن و دارچین به شیر بر عملکرد و فراسنجه
 هاي شیرخوار نژاد هلشتاینخونی گوساله

  
  3محسن دانش مسگران ،*2، سید علیرضا وکیلی1فرشید صراف

  12/05/1398تاریخ دریافت: 
  24/12/1398تاریخ پذیرش: 

  
  چکیده

هاي خـونی،  هاي نعناع فلفلی، آویشن، دارچین و همچنین پروبیوتیک پروتکسین به شیر بر عملکرد، برخی فراسنجهبررسی اثرات اسانسبه منظور 
 راس نر) با میانگین وزن تولد 15راس ماده و  10رأس گوساله شیرخوار نژاد هلشتاین ( 25اندازه بدنی و قابلیت هضم مواد مغذي، آزمایشی با استفاده از 

لیتر اسانس میلی 40) شیر + 2) شیر بدون افزودنی (گروه شاهد)، 1هاي آزمایشی شامل کیلوگرم در قالب طرح کامل تصادفی انجام شد. جیره 40 ± 8
ها در د. گوسالهگرم پروبیوتیک پروتکسین بو 5/0) شیر + 5لیتر اسانس دارچین و میلی 40) شیر + 4لیتر اسانس آویشن، میلی 40) شیر + 3نعناع فلفلی، 

درصد وزن تولد تا زمـان   10روز آغوز و پس از آن با مقدار  3ها به مدت جایگاه انفرادي نگهداري شده و به آب و خوراك دسترسی آزاد داشتند. گوساله
) GLMبا استفاده از مدل عمومی خطی (هاي بدست آماده ها قرار گرفت. دادهروزگی شیر دریافت کردند. استارتر از روز سوم آزمایش در اختیار گوساله 80

هاي مصرف لهرویه تکرار در زمان آنالیز شدند. نتایج بدست آمده نشان داد مصرف استارتر تحت تاثیر تیمارهاي آزمایشی قرار نگرفت، با این وجود گوسا
گروه شاهد بودند. حـداقل بـازده خـوراك مربـوط بـه       ها وکننده اسانس دارچین و پروتکسین داراي افزایش وزن روزانه باالتري نسبت به دیگر اسانس

هاي خـونی و نیتـروژن آمونیـاکی    هاي مصرف کننده اسانس دارچین و پروتکسین بود. فراسنجههاي تیمار شاهد و حداکثر آن مربوط به گوسالهگوساله
هاي مختلـف و همچنـین   هاي تغذیه شده با اسانسلهاي در گوساشکمبه pHشکمبه تحت تأثیر نوع اسانس و پروبیوتیک مصرفی قرار نگرفت. میزان 

تر بود. عرض هیپ، دور سینه، عمق شکم و ارتفاع جدوگاه تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت. با این وجود طول بدن پروتکسین نسبت به گروه شاهد پایین
هاي مصرف بود. قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی در گوساله هاي دریافت کننده اسانس دارچین نسبت به گروه شاهد باالترو ارتفاع هیپ در گوساله

داري بیشتري نسبت به گروه شاهد داشت. بطورکلی مصرف اسانس دارچین و پروتکسین با بهبود بازده خـوراك و  کننده اسانس دارچین تمایل به معنی
   هاي شیرخوار گردد.تخمیر شکمبه ممکن است منجر به بهبود عملکرد گوساله

  
  : نعناع، آویشن، دارچین، پروتکسین، گوساله، عملکرد.هاي کلیديژهوا
  

   1  مقدمه 
تردید راز موفقیت هر واحد گـاوداري در پـرورش و نگهـداري    بی

سو هر ساله  کیاز  رایزهاي جایگزین است ها و تلیسهصحیح گوساله
و از  شـوند یمـ  نیگزیجا يهر گاودار يریش يدرصد گاوها 30تا  20
بـزرگ   نـه یهز نیدومـ  ش،یها از تولد تا زاپرورش گوساله رگید يسو
خـوراك بـه خـود     نـه یدرصد) پس از هز 20را (حدود  يریش يهاگله

ـ  سرعت رشد گوساله نیهمچن ).16( دهدیاختصاص م  نیها، سـن اول

                                                        
  مشهد، فردوسی دانشگاه الملل بین پردیس دام تغذیه دکتري دانشجوي-1
  مشهد، فردوسی هدامی، دانشکده کشاورزي،دانشگا علوم گروه دانشیار-2
  مشهد. فردوسی دامی، دانشکده کشاورزي،دانشگاه علوم استاد گروه -3

 )Email: savakili@um.ac.ir                           نویسنده مسئول: -(*
DOI:10.22067/ijasr.v13i2.82290 

 دهـد یقـرار مـ   ریرا تحت تـأث  ندهیشده در آ دیتول ریش زانیو م شیزا
تـرین روش تـامین   ت، اقتصـادي ). در صورت فراهم بودن امکانا31(

هاي شـیري اسـت. در واقـع    تلیسه مورد نیاز هر گله، پرورش گوساله
آینده هر مجموعه پرورش گاو شـیري بسـتگی بـه موفقیـت در امـر      

). یکی از اصول مهم 5هاي جایگزین دارد (ها و تلیسهپرورش گوساله
سـتارتر  ها به مصرف شیر و اهاي شیرخوار ترغیب آندر تغذیه گوساله

هـاي مختلـف در دوره پـرورش    بیوتیـک باشـد. اسـتفاده از آنتـی   مـی 
هاي مورد توجه در کاهش بیماري و مـرگ و  ها یکی از روشگوساله

). کـاهش اقبـال عمـومی بـه مصـرف      8ها بـوده اسـت (  میر گوساله
ها در اتحادیه اروپا در خوراك ها و با ممنوعیت کاربرد آنبیوتیکآنتی

هـا در گوشـت و بـدن و    ماندن اثرات سـوء آن باقیحیوانات به علت 
هـاي  هاي مقاوم، محققان را به بررسی جایگزینهمچنین ایجاد سویه

هـا یـا   مـوارد اسـانس  بیوتیکی سوق داده است که یکـی از ایـن   آنتی
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 ظیتغل زیآب گر عاتیما یاهیگ يهااسانس. )7(باشند ها میپروبیوتیک
باشــند. مــی کیــرار آروماتفــ بــاتیترک يهســتند کــه حــاو ياشــده

هـا و  تـرپن مختلف (عمـدتا   باتیاز ترک یمخلوط یاهیگي هااسانس
ــ ــی) را شــامل یمشــتقات ترپن  یکروبیضــدم تیخاصــ. )6شــوند (م

ـ فنول باتیبه ترک یاهیگ يهااسانس ـ وئو ترپن کی موجـود در آنهـا    دی
ها، یدست از افزودن نیا يری). هدف از بکارگ7نسبت داده شده است (

و  یهضـم  يهـا رابهیشـ  شیطعم و مزه خـوراك، افـزا   تید وضعبهبو
 تیگـوارش، بهبـود وضـع    سـتم یهضم کننده موجـود در س  يهامیآنز

بر  باتیترک نیا ریو عمده تأث یخوراک اداز فساد مو يریجلوگی، سالمت
 ياشـکمبه  يهاسمیکروارگانیم تیاثر بر جمع قطری ها ازگوسالهرشد 

ا در شرایط برون تنی منجر بـه کـاهش   هبسیاري از اسانسباشد. یم
) اذعـان داشـتند کـه    2). آکـراوال و همکـاران (  8تولید متان گردید (

استفاده از اسانس نعناع بر تولید متان تاثیر گذاشـته و کـاهش تولیـد    
 بـه  هادر مورد افزودن اسانس یضیضد و نق جینتامتان را در بر دارد. 

مطالعات، به  نیتفاوت در ا است که دهگردی مشاهده هاسالهگو خوراك
فعال  یستینوع و مقدار اسانس استفاده شده، اثر متقابل عوامل ز لیدل

در آزمایش  .)29و  18، 9گردد (یبرم شآزمای روش و هاموجود در آن
هـاي  ) افزودن اسانس نعناع به استارتر گوساله3اکبریان و همکاران (

افزایش وزن روزانـه   داري بر ماده خشک مصرفی وشیرخوار اثر معنی
نداشت، اما منجر به کاهش سن از شیرگیري و افزایش قـوام مـدفوع   

هاي شیرخوار گردید. در آزمایشی دیگر غنی سازي شیر و آب گوساله
با اسانس نعناع و اکالیپتوس منجر به بهبود ضریب تبـدیل و قابلیـت   

). افـزودن مخلـوطی از مـواد مـوثره     26هضم مـواد مغـذي گردیـد (   
ها از قبیل کارواکرول، سینئول و سینامالدئید (از اجزاي تشکیل ساسان

هـاي  دهنده اسانس دارچین) به جایگزین شیر و یـا اسـتارتر گوسـاله   
شیرخوار هلشتاین تاثیري بر خوراك مصـرفی و افـزایش وزن روزانـه    

ها ) بیان کردند که افزودن اسانس18(  ). هیل و همکاران26نداشت (
هاي هلشتاین منجر بـه افـزایش عملکـرد و    وسالهبه جایگزین شیر گ

بازده خوراك گردید. با این وجود مطالعـات انـدکی در مـورد حضـور     
ها با پروبیوتیک تجاري پروتکسین در شیر بـر  ها و مقایسه آناسانس

ها پرداخته شده است. هدف از اجراي عملکرد و سیستم ایمنی گوساله
ـ  هـاي  این آزمایش بررسی اثرافزودن اسـانس   شـن، یآو ،ینعنـاع فلفل

به شیر بـر عملکـرد و سیسـتم ایمنـی      نیپروتکس نیو همچن دارچین
  هاي شیرخوار بود.گوساله
  

  هامواد و روش
  هاي آزمایشیها و تیمارگوساله

 25با استفاده از  1396مطالعه حاضر در فاصله زمانی آذر تا بهمن 
 15راس مـاده و   10راس گوساله نر و ماده شیرخوار نـژاد هلشـتاین (  

در قالب طـرح کامـل    لوگرمکی 42 ± 8وزن تولد  نیانگیراس نر) با م
ی در مرکز تحقیقات گاو شیري دانشـکده کشـاورزي دانشـگاه    تصادف

ساعت اولیه پـس از   24ها در فردوسی مشهد صورت پذیرفت. گوساله
هاي انفرادي حـاوي بسـتر کـاه و    تولد از مادران خود جدا و به باکس

ها بالفاصـله  شد. گوسالهقل شدند. بستر همه روزه تمیز میکلش منت
لیتر آغوز در دو نوبت متوالی هر روز تا روز سوم تغذیه  2پس از تولد با 

درصد از  10ها تا زمان از شیرگیري به میزان شدند. هر یک از گوساله
 به وزن براساس هادر روز سوم گوسالهوزن تولد، شیر دریافت کردند. 

ـ 1یشیآزما يمارهایبه ت ادفیتص صورت (گـروه   ی) شیر بدون افزودن
 40 +) شـیر  3 ،نعنـاع فلفلـی  اسـانس   ترلییلیم 40 + ) شیر2شاهد)، 

) 5و  اسانس دارچین ترلییلیم 40 +) شیر 4 ،اسانس آویشن ترلییلیم
ها به میزان افزودنی اختصاص داده شدند. نیگرم پروتکس 5/0 +شیر 

درصد از  4/0ها به غلظت اسانس شد.اضافه میها ثابت به شیر گوساله
شرکت داروسازي مزدیسنا سام نوش دارو (خراسان رضوي، مشهد) با 
استفاده از روش تقطیر با اسـتفاده از حـالل شـیمیایی هگـزان تهیـه      

ها گردید. استارتر تمامی تیمارها یکسان و از سه روزگی در اختیار دام
آورده شده  1یمیایی آن در جدول قرار گرفت. اجزاي جیره و ترکیب ش

 است که در کل دوره ثابت بود.
 

  گیرينمونه
میزان استارتر مصرفی و باقیمانده روز قبل به صورت روزانه وزن 
کشی و ثبت شد. از هر یـک از خـوراك و باقیمانـده مقـداري نمونـه      

 -20 ي(دمـا  زریدر فر یبیتقر زیآنال شاتیتا انجام آزمابرداري شده و 
  شد. يگراد) نگهدار یانتدرجه س

(ماده خشـک،   يمواد مغذ يهضم ظاهر تیقابل نییبه منظور تع
بـا اسـتفاده از روش   ) یخنث ندهینامحلول در شو افیخام و ال نیپروتئ

ـ روزه نمونه گ 5مرحله  ک)، ی30ونکولن و یانگ ( در از مـدفوع   يری
 رکتـال  کیتحر قیاز طر يریدر نظر گرفته شد. نمونه گانتهاي دوره 

 يآورجمـع  التکـس با دستکش  روزانه یک بار در ساعت هشت صبح
 -20 يدر دمـا  یشگاهیآزما زیهنگام آنال امدفوع ت هايشد. نمونهیم

گیري ماده خشک از آون براي اندازهشدند.  ينگهدار گرادیدرجه سانت
ساعت استفاده شد و مقـدار   48گراد به مدت درجه سانتی 65با دماي 

درجـه   600هـا در کـوره بـا دمـاي     رار دادن نمونـه خاکستر خام با ق
 ساعت تعیین شدند.  6گراد به مدت سانتی

میزان نیتروژن موجود در استارتر و مدفوع با اسـتفاده از دسـتگاه   
، سوئد) 1030مدل  ، Behr distillation unit S5کجلدال اتوماتیک(

  گیري شد. اندازه
ابتـدا و  در  ی صـبح دهخوراك قبل ساعت 2 خون، از گیرينمونه

ـ یم 10 زانیصورت گرفت و به م یشیآزماانتهاي دوره  خـون   تـر لییل
 هـاي توسط سرنگ از سیاهرگ وداج گردن گرفتـه شـد و درون لولـه   

شـد، بـه    ختهیر) BDVacationer Systems( نیهپار يحاو لیاستر
بـه   دور 3000در  فوژیآرامی تکان داده و بالفاصله پالسما بـا سـانتر  

  بدست آمد. قهیدق 15مدت 
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  هاي شیرخوار نژاد هلشتاینمواد خوراکی و ترکیب مواد مغذي جیره پایه مورد استفاده گوساله - 1جدول 

Table 1- Ingredients and chemical composition of basal diet for Holstein dairy calves  
  جیره پایه

Basal diet 
  ترکیب جیره
Diet composition 

  جو  10
Barley grain 

  ذرت  50
Corn grain 

  کنجاله سویا  29
Soybean meal 

  تفاله چغندرقند  3
Suger beet pulp 

  کاه خرد شده  3
Choped straw 

  سبوس گندم  3
Wheat bran 

  کربنات کلسیم  0.50
Calcium carbonate 

  1و مواد معدنی ینیتامیومکمل   1.5
1vitamin supplement-Mineral 

 Chemical composition (percent)مغذي  ترکیب مواد                                                                                 

  ماده خشک  90.50
Dry matter 

  پروتئین خام  22
Crude protein 

  فیبر نامحلول در شوینده خنثی  21
Neutral detergent fiber 

  چربی  4.5
Fat  

  کلسیم  0.81
Calcium  

  فسفر  0.52
Phosphorus 

  انرژي قابل متابولیسم (مگاکالري بر کیلوگرم)   2.81
Metabolizable energy (Mcal/kg)2 

  انرژي خالص افزایش وزن (مگاکالري بر کیلوگرم) 1.26
Net gain energy (Mcal/kg)3 

 E ،25/2واحد ویتامین  D ،1500واحد ویتامین  A ،00500واحد ویتامین  250000 :يحاو ینیتامیو و یمعدن مکملهر کیلوگرم  1
 14گرم گوگرد،  3گرم آهن،  25/1گرم سدیم،  186گرم منیزیوم،  5/20گرم فسفر،  20گرم روي،  7/7گرم کلسیم،  120گرم منگنز، 

   گرم یدمیلی 56گرم مس،  25/1گرم کبالت، میلی
1Every kilogram of  minaral and vitamin supplement containing: 250,000 IU  vitamin  A, 50,000 
IU  vitamin  D, 1,500 IU  vitamin  E, 2.25 g Mn, 120 g Ca, 7.7 g Zn, 20 g P, 20.5 g  Mg, 186 g Na, 
1.25 g Fe, 3 g S, 14 mg Co, 1.25 g Cu, 56 mg I.  
2ME = 1.1 * Digestible energy (Mcal/kg) – 0.45 
3NEg = -0.003340 + 0.4979 BW/bw0.75 

  

 
 تـر یل یلمی 5/1 هايتوسط سرنگ به میکروتیوب خون يپالسما

درجـه   -20خـونی در   هـاي انتقال داده شد و تا زمان آنالیز فراسنجه
 تروژنیگلوکز، ن نییخون جهت تع هاينمونه. شد نگهداري گرادسانتی

ـ  يکبد هايمیو آنز دهایریسیگليکلسترول، تر ،يااوره  نـو یآم نیآالن
 یمیوشـ یب يهاتیترانسفراز با استفاده از کنویتات آمترانسفراز و آسپار

 BT3000مـدل   زریو با دستگاه اتوآناال پارس آزمون (تهران)شرکت 
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 3محتواي مایع شـکمبه حـدود    .گیري شداندازه ایساخت کشور اسپان
ــاعت   ــبح (س ــه ص ــد از تغذی ــاعت بع ــتگاه 11 ± 30´س ــط دس ) توس

Stomach tube ه توسط پارچه متقال گرفته شد. محتواي مایع شکمب
با اسید  سپسشد. گیري میآن اندازه pHو بالفاصله  چهار الیه صاف

 زیآنال انجام و یبررس جهت بالفاصله و نرمال مخلوط 2/0سولفوریک 
ـ فر بـه  نیتروژن آمونیـاکی توسـط دسـتگاه اسـپکت      درجـه  -20 زری

  .شدند رهیذخ و منتقل گرادیسانت
  

  هاتجزیه و تحلیل داده
هـاي تکـرار شـونده (میـزان خـوراك مصـرفی،       باط با دادهدر ارت

 اثـر  ،یاصل اثرات عنوان به مارهایت اثراتافزایش وزن، بازده خوراك)، 
 و شـونده  تکرار اثر عنوان به دوره و اثر یتصادف اثر عنوان به گوساله

 گرفتـه  نظر در) یکمک ریمتغ( تیکووار عنوان به هاگوساله هیاول وزن
 بـا  خـوراك  بـازده  و روزانه وزن افزایش و روزانهخوراك  مصرف .شد

 Repeated هـــاي تکـــرار در زمـــان دســـتور داده از اســـتفاده
Measurement از رویهMixed  کوواریـانس  سـاختار  از استفاده با و 

CS )Covariance Structure( ــورد ــالیز م ــرار آن ســایر . گرفــت ق
غلظت نیتـروژن   ،pHهاي اندازه بدنی، آنالیزهاي آماري از قبیل داده

) و GLMآمونیاکی با اسـتفاده از رویـه مـدل خطـی تعمـیم یافتـه (      
 5داري مقایسات میانگین با استفاده از آزمون دانکن در سـطح معنـی  

هـاي خـونی و انـدازه    ها، فراسنجهدرصد انجام شد. وزن اولیه گوساله
بدنی در زمان ورود به طرح به عنـوان متغیـر کمکـی در مـدل قـرار      

هاي مربـوط بـه   مدل آماري مورد استفاده جهت پردازش دادهگرفت. 
   عملکرد:

Yij = µ + Ti + Aij + β (BWij - x̅) + eij 
 : میانگینµام،  i تیمار در ام j گوساله به مربوط : مشاهدهijY که 

:x̅) - ijBW( βام،  iتیمار در ام j حیوان اثر :ijAام،  i تیمار اثرi: T کل،
 باشد.باقیمانده می : خطايijeمتغیر کمکی و  وزن اولیه به عنوان 

  باشد.مدل آماري سایر آنالیزها به شرح زیر می
Yij = µ + Ti + eij 

 : میانگینµام،  i تیمار در ام j گوساله به مربوط : مشاهدهijY که 
 باشد.باقیمانده می : خطايijeام و  i تیمار اثرi: T کل،

  
  نتایج و بحث

  عملکرد
ه مصرف استارتر و ماده خشک روزانه در کل دوره نتایج مربوط ب

هـاي مختلـف و همچنـین    نشان داد که بین تیمارهاي حاوي اسانس
داري وجود ندارد (جدول افزودنی پروبیوتیکی پروتکسین تفاوت معنی

2 ،05/0>Pهاي مختلـف نشـان داده شـده اسـت کـه      ). در آزمایش
)، بـدون  21افـزایش (  ها باعثها یا مخلوطی از آناستفاده از اسانس

) و حتی کـاهش در مصـرف اسـتارتر و مـاده خشـک      29و  11تاثیر (
). علت اثر متناقض در مطالعات را احتماال بتوان به مقدار 27شود (می

هـاي  مصرف و نوع اسانس و یا حتی جیره پایـه نسـبت داد. گوسـاله   
مصرف کننده اسانس دارچین و پروتکسین داراي افزایش وزن روزانـه  

ها و گروه شاهد بودند و کمترین میزان التري نسبت به دیگر اسانسبا
هـاي مصـرف   افزایش وزن روزانه مربوط به گروه شاهد بود. گوسـاله 

روزگـی بـه جهـت افـزایش وزن پیشـی       15کننده اسانس دارچین از 
) و این روند تا انتهاي دوره ادامه پیدا کرد. ابراهیمی 1گرفتند (نمودار 

اذعان داشتند که نعناع فلفلی نسبت به آویشن منجر  )11و همکاران (
) بیـان  21به افزایش وزن روزانه شد. همچنین جشاري و همکـاران ( 

درصد افزایش وزن روزانه  3/0کردند که اسانس پونه منجر به افزایش 
ها در بین تیمارهاي آزمایشی مختلف گردیده است. وزن اولیه گوساله

هـاي  این وجود در انتهاي دوره گوسـاله تفاوت معنی داري نداشت با 
مصرف کننده شیر حاوي افزودنی اسانس دارچین و پروتکسین داراي 
وزن باالتري نسبت به دیگر تیمارهاي آزمایشی بودند. حداقل بـازده  

هاي تیمار شـاهد و حـداکثر آن مربـوط بـه     خوراك مربوط به گوساله
ن بودند. افزودن هاي مصرف کننده اسانس دارچین و پروتکسیگوساله

داري در ها تفاوت معنـی مقادیر مختلف اسانس نعناع به جیره گوساله
ها در دوره قبل از شیرگیري، بعد از شـیرگیري و  افزایش وزن گوساله

بر میکروفلور دسـتگاه   تواند). اسانس می1کل دوره مشاهده نگردید (
گـوارش بـه   ). بنابراین بهبود سالمت دستگاه 8گوارش تاثیر بگذارند (

دلیل استفاده از اسانس ممکن است در دسـترس بـودن مـواد مغـذي     
). تحریـک بافـت اپـی   13براي جذب، و به تبع آن رشد را بهتر کند (

شود از تـاثیرات  ها میتلیال که موجب افزایش ترشح موکوس و آنزیم
شود باشد که باعث هضم و جذب بهتر مواد مغذي میدیگر اسانس می

بازده خـوراك در تیمارهـاي حـاوي اسـانس خصوصـا      ). افزایش 26(
تواند بدلیل تغییر در اسانس دارچین و همچنین افزودنی پروتکسین می

ها و پروبیوتیک باشد به طوري فلور میکروبی شکمبه در حضور اسانس
هـاي تولیـد کننـده گـاز متـان و برخـی       که کاهش فعالیت بـاکتري 

یش بازدهی خوراك را در پی ها باعث کاهش متان شده و افزاپروتوزوآ
  ).28دارد (
 

  ايهاي خونی و شکمبهفراسنجه
هاي نعناع فلفلی، آویشن، دارچین و پروتکسین به افزودن اسانس

هاي شیرخوار هلشتاین تاثیري بر میزان میانگین غلظـت  شیر گوساله
گلوکز، کلسترول، پروتئین کل، آلبومین، اوره، آسپارتات آمینوترانسفراز، 

). P<05/0: 3ن آمینوترانسفراز، کلسیم و فسفر نداشـت (جـدول   آالنی
) در راسـتاي مطالعـه   27) و سلطان (1مطالعات ابابکري و همکاران (

هاي مختلف از قبیل نعناع، نعناع حاضر گزارش کردند افزودن اسانس
هاي فلفلی، اکالیپتوس و منتول به استارتر و جایگزین شیر بر فراسنجه

هـا منجـر بـه    با این وجود سطح باالي این اسانس خونی اثر نداشت،
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 افزایش گلوکز خون در مقایسه با گروه شاهد شد. 
 

 

   
 هاي آزمایشیهاي هلشتاین تغذیه شده با جیرهتغییرات وزن بدن گوساله - 1 شکل

 
Figure 1- Body weight changes of Holstein dairy calves fed with the experimental diets  

 
 هاي آزمایشیتغذیه شده با جیره نیهاي شیرخوار هلشتادر گوسالهمصرف خوراك، افزایش وزن روزانه و بازده خوراك  - 2 جدول

Table 2- Feed intake, average daily gain and feed efficiency of Holstein dairy calves fed with the experimental   
تیمار * 

  زمان
  

3Value-P        
2SEM 

  1تیمارها  
1Treatments   فراسنجه 

Parameter  1  2  3  4  5     تیمار  زمان    
  گرم در روز)( مصرف خوراك    1136.34  1062.33  995.46 1175.49  1102.89    138.07   0.90  0.13 0.12

Feed intake (g/d) 

0.16 0.17 0.05   38.91    ab647.03 a662.51 bc544.31  c530.95  c498.01     روزانه (گرم)افزایش وزن  
Daily weight gain (g) 

0.08 0.09 0.05   4.10    a585.57 a584.42 ab556.10 ab529.90  b466.90    (گرم در روز) بازده خوراك  
Feed efficiency (g/d) 

  وزن اولیه (کیلوگرم)   37.88 39.96 40.46 40.52 40.46    1.79   0.32 - -
Initial weight (kg) 

- - 0.02   3.36    ab4589. a93.24 ab83.74 ab82.30 b76.64   (کیلوگرم) وزن نهایی  
Final weight (kg) 

 +) شیر 5و  دارچین ترلییلیم 04 +) شیر 4 ،آویشن ترلییلیم 04 +) شیر 3 ،نعناع فلفلیاسانس  ترلییلیم 04 + ) شیر2(گروه شاهد)،  ی) شیر بدون افزودن1یشیآزما يمارهایت 1
  نیوتکسپر کیوتیگرم پروب 5/0
  میانگین خطاي استاندارد 2
 داريسطح احتمال معنی 3
c-aباشند دار میهاي هر ردیف با حروف غیر مشابه داراي تفاوت معنیمیانگین(P < 0.05) . 

1Treatment consisted 1) milk without additive (control), milk + 40 ml pepper mint, 3) milk + 40 ml thymol, 4) milk + 
40 ml cinnamon, 5) milk + 0.5 g protexin 
2 Standard error of mean 
3 Probability value 
a-cMeans with different letters in a row differ (P < 0.05). 

هـاي تغذیـه شـده بـا     اي در گوسـاله شـکمبه  pHمیزان غلظـت  
 هاي مختلف و همچنین پروتکسین نسبت به گروه شاهد باالتراسانس

بـا افـزودن اسـانس و     pH)،که ایـن کـاهش   P>05/0: 1بود (شکل 

اي پروبیوتیک احتماال مربوط به افـزایش سـطح پروپیونـات شـکمبه    
-گلیسیرید در گوسالهمیزان غلظت تري ).8باشد (نسبت به استات می

هـا و  هاي تغذیه شده با اسـانس دارچـین نسـبت بـه دیگـر اسـانس      
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). نتـایج ضـد و نقیضـی در    P>05/0بود ( باالترهمچنین پروتکسین 
گلیسـیرید  ارتباط با حضور اسانس بر میزان غلظت کلسـترول و تـري  

هـا بـر ایـن    ) به عدم تـاثیر اسـانس  4وجود دارد. السهت و همکاران (
) اذعـان  10هاي خونی اشاره داشـتند. چـاوس و همکـاران (   فراسنجه

ید و گلیسـیر برابـري تـري   18ها منجر به افـزایش  داشتند که اسانس
کلسترول نسبت به گروه شاهد شد، با این وجـود السـون و کورشـی    

ها ) به کاهش غلظت تري گلیسیرید و کلسترول خون در گوساله12(
اي خون در مطالعه در حضور اسانس اشاره کردند. غلظت نیتروژن اوره

ها و پروتکسین در جیره قرار نگرفت حاضر تحت تاثیر افزودن اسانس
هاي سنتز اوره در کبـد، سـنتز اوره از آمونیـاك    از راه). یکی 2(شکل 

اي باشد، در نتیجه غلظت نیتروژن اورهجذب شده از دیواره شکمبه می
خون همبستگی زیادي با غلظت نیتروژن آمونیـاکی در شـکمبه دارد   

). به دلیل این که غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه در این مطالعه 19(
ر جیره قرار نگرفت، عدم تغییر در نیتـروژن  تحت تاثیر نوع افزودنی د

   اي خون قابل انتظار بود.اوره
  

  
 هاي آزمایشیتغذیه شده با جیره نیهاي شیرخوار هلشتاگوسالههاي خونی در غلظت متابولیت - 3 جدول                                   

Table 3- Blood metabolite concentrations of Holstein dairy calves fed with the experimental diets  

3Value-P  2SEM    1تیمارها  
1Treatments 

  فراسنجه  
Parameter   5  4  3  2  1    

  گرم در دسی لیتر)گلوکز (میلی    10.66  104.80  110.27 111.12 115.82    4.24  0.51
Glucose (mg/dl) 

  گرم در دسی لیتر)(میلی کلسترول   54.18 46.16 47.23 46.68 49.61   2.82 0.28
Cholesterol (mg/dl) 

0.04 1.63    b25.80 a32.24 b25.64 b26.08  b28.90    گرم در دسی لیتر)گلیسیرید (میلیتري  
Triglyceride (mg/dl) 

  گرم در دسی لیتر)پروتئین کل (   6.40 6.54 6.56 6.54 6.56  0.11 0.81
Total protein (g/dl) 

  گرم در دسی لیتر)آلبومین (میلی   4.20 4.11 4.24 4.32 4.30  0.11 0.68
Albumin (mg/dl) 

  گرم در دسی لیتر)اوره (میلی    13.81  13.37  13.40 11.98 12.20  0.81 0.43
Urea (mg/dl) 

  آسپارتات آمینوترانسفراز (واحد در لیتر)   48.18 48.57 49.90 48.33 47.10  3.67 0.98
Aspartate amino transferase (unit/l) 

  آالنین آمینوترانسفراز (واحد در لیتر)   14.06 11.33 14.14 11.31 12.29  1.30 0.36
Alanine amino transferase (unit/l) 

  لیتر)گرم در دسیکلسیم (میلی   10.70 10.99 10.88 10.94 10.71  0.17 0.69
Calcium (mg/dl) 

  گرم در دسی لیتر)سفر (میلیف   6.25 6.34 6.03 6.29 6.21  0.20 0.85
Phosphor (mg/dl) 

 کیوتیگرم پروب 5/0 +) شیر 5و  دارچین ترلییلیم 04 +) شیر 4 ،آویشن ترلییلیم 04 +) شیر 3 ،نعناع فلفلیاسانس  ترلییلیم 04  + ) شیر2(گروه شاهد)،  ی) شیر بدون افزودن1یشیآزما يمارهایت 1
  نیپروتکس

  ردمیانگین خطاي استاندا 2
 داريسطح احتمال معنی 3
 b-aباشند دار میي هر ردیف با حروف غیر مشابه داراي تفاوت معنیهامیانگین(P < 0.05) .  

1Treatment consisted 1) milk without additive (control), milk + 40 ml pepper mint, 3) milk + 40 ml thymol, 4) milk + 40 ml 
cinnamon, 5) milk + 0.5 g protexin 
2 Standard error of mean 
3 Probability value 
a-b Means with different letters in a row differ (P < 0.05) 

 



  167     ...هاي اثر افزودن پروتکسین و اسانس نعناع، آویشن و دارچین به شیر بر عملکرد و فراسنجهصراف و همکاران، 

 

 
                                   )a(  

 

 
                                )b(  

 ي آزمایشیهاهاي شیرخوار هلشتاین تغذیه شده با جیرهگوساله ) درb) و غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه  (pH )aمقدار  - 2 شکل
Figure 2- pH value (a) and NH3-N concentrations (b) of Holstein dairy calves fed with the experimental diets  

 

  اندازه بدنی
هـاي  هـاي بـدنی گوسـاله   صفات مربوط به رشد اسکلتی یا اندازه

نعناع فلفلی، آویشن، دارچین و پروتکسـین   هايمصرف کننده اسانس
نشان داده شده است. عـرض هیـپ، دور سـینه،     4در شیر در جدول 

 80-40روزگـی و   40-0عمق شکم و ارتفاع جدوگاه در هـر دو دوره  
هاي نعناع فلفلی، آویشن، دارچین و روزگی تحت تاثیر افزودن اسانس

). با این P<05/0(همچنین مکمل پروبیوتیکی پروتکسین قرار نگرفت 
هاي دریافت کننده اسـانس  وجود طول بدن و ارتفاع هیپ در گوساله
 که نشان دهنده )،P>05/0دارچین نسبت به گروه شاهد باالتر بود (

) گزارش کردند 14باشد. فروهلیچ (ها مینرخ رشد بهتر در این گوساله
 25/1هاي مصرف کننده اسانس به میـزان  که ارتفاع هیپ در گوساله

 5/2هاي دریافت کننده اسانس در مقادیر گرم در روز نسبت به گوساله

هـاي بـدنی از   گرم در روز باالتر بود با این وجود دیگر اندازه 75/3و 
قبیل طول بدن، عمق شکم، عرض هیـپ و ارتفـاع جـدوگاه تفـاوت     

داري را بین تیمارهاي حـاوي مکمـل اسـانس بـا گـروه شـاهد       معنی
داري را در رابطـه بـا   ) نیز تفاوت معنی3همکاران (نداشت. اکبریان و 

هـاي آویشـن،   هـاي مصـرف کننـده اسـانس    اندازه بدنی در گوسـاله 
اکالیپتوس، کرفس و همچنین پروبیوتیک موننسین مشاهده نکردنـد.  

-ها و پروتکسین بر اندازه بدنی بنظر میداري تاثیر اسانسعدم معنی
و ویتامینه مورد نیاز اسـکلت در   رسد احتماال بدلیل تامین مواد معدنی

هاي بیشتر بر هاي آزمایشی بوده است با این وجود بررسیتمامی تیمار
هاي خونی از قبیل کلسیم و فسفر براي اظهار نظر روي دیگر متابولیت

تـر در زمینـه تـاثیر    توانـد راهگشـاي دقیـق   تر در این زمینه میدقیق
  یوتیک بر اندازه بدنی باشد.هاي گیاهی و پروباسانس
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 هاي آزمایشیتغذیه شده با جیره نیهاي شیرخوار هلشتادر گوسالههاي بدنی اندازه -4جدول 

Table 4- Body measurements of Holstein dairy calves fed with the experimental diets   

3Value-P  2SEM    1تیمارها 

1 Treatments  فراسنجه  
Parameter    5  4  3  2  1  

  متر)طول بدن (سانتی          
Body length (cm) 

0.005 0.93  b43.25 a46.49 b43.41  b44.80  c40.38    روزگی 56صفر تا  
0 - 56 d 

  روزگی 70تا  56    50.46  52.25  53.44 55.37 54.80   1.45 0.17
56 - 70 d 

  متر)ارتفاع هیپ (سانتی          
Hip height (cm)  

0.03 1.48   a86.31 a88.33 a86.23  a86.93  b82.70     روزگی 56صفر تا  
0 - 56 d 

  روزگی 70تا  56    95.59  94.59  96.90 95.93 95.96   1.87 0.92
56 - 70 d 

  متر)عرض هیپ (سانتی          
Hip width (cm)  

  روزگی 56صفر تا     21.88  22.41  22.90 22.05 21.94   0.38 0.27
0 - 56 d 

  روزگی 70تا  56    26.09 26.85  25.93 27.35 25.96   0.92 0.51
56 - 70 d 

  متر)دور سینه (سانتی          
Heart girth (cm)  

  روزگی 56صفر تا     87.99  85.42  86.95 91.06 87.95   2.87 0.36
0 - 56 d 

  روزگی 70تا  56    105.43  108.54  107.20 108.62 103.66   2.59 0.49
56 - 70 d 

  متر)م (سانتیعمق شک          
Body barrel (cm)_  

  روزگی 56صفر تا     92.72  87.05  91.97 92.44 94.12   2.32 0.30
0 - 56 d 

  روزگی 70تا  56    118.69  120.22  119.14 120.12 117.78   2.58 0.96
56 - 70 d 

  متر)ارتفاع جدوگاه (قد) (سانتی          
Withers height (cm)  

  روزگی 56صفر تا     80.20  85.41  83.49 89.51 81.43   2.37 0.88
0 - 56 d 

  روزگی 70تا  56    93.09  91.62  93.13 93.57 93.95   2.75 0.91
56 - 70 d 

گرم  5/0 +) شیر 5و  دارچین ترلییلیم 04 +) شیر 4 ،آویشن ترلییلیم 04 +) شیر 3 ،نعناع فلفلیاسانس  ترلییلیم 04  + ) شیر2(گروه شاهد)،  ی) شیر بدون افزودن1یشیآزما يمارهایت 1
  نیپروتکس کیوتیپروب

  میانگین خطاي استاندارد 2
 داريسطح احتمال معنی 3
 c-aباشند دار میي هر ردیف با حروف غیر مشابه داراي تفاوت معنیهامیانگین(P < 0.05) . 

1Treatment consisted 1) milk without additive (control), milk + 40 ml pepper mint, 3) milk + 40 ml thymol, 4) milk + 40 ml cinnamon, 5) milk 
+ 0.5 g protexin 
2 Standard error of mean 
3 Probability value 
a-c Means with different letters in a row differ (P < 0.05). 

  
 قابلیت هضم مواد مغذي

آلی، پـروتئین   هاي مرتبط با قابلیت هضم ماده خشک، مادهداده
هاي خام و فیبر نامحلول در شوینده خنثی در تیمارهاي حاوي اسانس

نشان داده شده  5نعناع فلفلی، آویشن، دارچین و پروتکسین در جدول 
هـاي مصـرف   است. قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی در گوسـاله 

داري بیشتري نسـبت بـه گـروه    کننده اسانس دارچین تمایل به معنی
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). قابلیت هضم پروتئین خام و فیبر P=07/0و  P=06/0اشت (شاهد د
نــامحلول در شــوینده خنثــی تحــت تــاثیر نــوع افزودنــی اســانس و 

هـاي شـیرخوار هلشـتاین قـرار نگرفـت. لیـو و       پروتکسین در گوساله
-هاي دریافت کننده اسـانس ) اذعان داشتند که گوساله22همکاران (

ک، پروتئین، الیاف نامحلول هاي گیاهی داراي قابلیت هضم ماده خش
در شوینده خنثی و اسیدي باالتري نسبت به گروه کنترل بودند. با این 

-) نشان دادند که ترکیب تجاري اسانس25وجود، نیوبولد و همکاران (
گرم در روز بـه ازاي هـر راس) نـرخ تجزیـه     میلی 110هاي گیاهی (

کـاهش داد.  پذیري ماده خشک کنجاله سویا را در شکمبه گوسفندان 
هاي گیاهی بر تجزیـه  گزارشات خیلی کمی در رابطه با اثرات اسانس

) نشان دادند 23) وجود دارد. مک ایوان (24و  23پروتئین در شکمبه (
تواند تجزیه سوبستراهاي هاي گیاهی میکه استفاده از مخلوط اسانس

هـاي انکوبـه شـده در شـکمبه     غنی از پروتئین و نشاسته را در کیسه
هش دهد. که با نتایج مطالعه حاضر از جهت کاهش غلظت نیتروژن کا

آمونیاکی در شکمبه همخوانی دارد و ممکن است به کـاهش میـزان   
هـاي گیـاهی   تجزیه پروتئین در شکمبه به دلیـل اسـتفاده از اسـانس   

هاي گیاهی موجب تغییر اتصال و اسـتقرار مـواد   مربوط باشد. اسانس

شوند و به احتمـال زیـاد بـر تفکیـک     یگیاهی وارد شده به شکمبه م
). بـا ایـن وجـود در طیـور     15گذارند (پذیري منابع پروتئینی تاثیر می

هاي گیاهی منجر به بهبود قابلیت هضم پروتئین خام و مـاده  اسانس
) گـزارش کردنـد کـه    17خشک گردیده است. هرنانـدز و همکـاران (  

وشتی منجـر بـه   هاي گدارچین، آویشن و فلفل در جیره پایانی جوجه
بهبود قابلیت هضم ماده خشک و پروتئین خام شده است. در گزارشی 

هـاي گوشـتی   دیگر افزودن سینامالدئید و کارواکرول به جیره جوجـه 
). 20باعث بهبود قابلیت هضم ظاهري پروتئین و اسیدهاي آمینه شد (

ها احتماال ايیکی از دالیل نقض پژوهش حاضر با تحقیقات تک معده
پـروتئین در ایـن نـوع    هـاي کـم  هـا در جیـره  خاطر حضور اسانسبه 

ها در کاهش ها و پروبیوتیکباشد به این خاطر که اسانستحقیقات می
اتالف انرژي (از متان) و پروتئین (از نیتروژن آمونیـاکی) در شـکمبه   

هاي غنی از پـروتئین خـام نقـس    ) و در جیره8اند (موفق عمل کرده
هاي گیاهی بـر  شهودتر است. همچنین اثر اسانسها احتماال ماسانس

تجزیه مواد مغذي در شکمبه با توجه به طول دوره عادت پذیري، نوع 
باشـد و دلیـل عـدم    جیره پایه، نوع اسانس و غلظـت آن متغیـر مـی   

  باشد.یکنواختی در نتایج مطالعات احتماال به دالیل مذکور مربوط می
  

 هاي آزمایشیتغذیه شده با جیره نیهاي شیرخوار هلشتادر گوسالههضم مواد مغذي قابلیت   -5 جدول               
Table 5- Nutrient digestibility of Holstein dairy calves fed with the experimental diets  

3Value-P  2SEM 
  1تیمارها  

Treatments 1 فراسنجه 
Parameter   5  4  3  2  1  

قابلیت هضم ماده خشک   79.39 61.67  72.36 78.17 75.40   4.69 0.06
Dry matter digestibility 

قابلیت هضم ماده آلی   80.41  64.36  73.81 79.36 77.36   3.91 0.07
Organic matter digestibility 

قابلیت هضم پروتئین خام   65.84  62.79 66.38 69.22 64.88   3.44 0.29
Crude protein digestibility 

قابلیت هضم فیبر نامحلول در شوینده خنثی  74.84 59.87 69.10 71.87 64.41   4.72 0.31
Neutral detergent fiber digestibility 

 کیوتیگرم پروب 5/0 +) شیر 5و  دارچین ترلییلیم 04 +) شیر 4 ،آویشن ترلییلیم 04 +) شیر 3 ،نعناع فلفلیاسانس  ترلییلیم 04  + ) شیر2(گروه شاهد)،  ی) شیر بدون افزودن1یشیآزما يمارهایت 1
  نیپروتکس

  میانگین خطاي استاندارد 2
 داريسطح احتمال معنی 3

1Treatment consisted 1) milk without additive (control), milk + 40 ml pepper mint, 3) milk + 40 ml thymol, 4) milk + 40 ml 
cinnamon, 5) milk + 0.5 g protexin 
2 Standard error of mean 
3 Probability value 
 

  
  گیري کلینتیجه

 یا نیدارچ ها بویژهاسانسنتایج پژوهش حاضر نشان داد افزودن 
 هـاي شـیرخوار منجـر بـه    در اسـتارتر گوسـاله   نیپروتکسپروبیوتیک 

شـود.  نسبت به شاهد می بازدهی خوراك حداکثرو  بدنوزن  شیافزا

هاي خوراکی قرار نگرفـت.  ت تاثیر افزودنیاگرچه مصرف خوراك تح
هـاي  ها در شیر روزانـه مصـرفی گوسـاله   بنابراین حضور این افزودنی

شیرخوار هلشتاین بدیل افزایش سود ناخالص پرورش گوساله پیشنهاد 
  گردد.می
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Introduction1 The present study was conducted to investigate the efficacy of inclusion peppermint, thyme, 
cinnamon essential oils and also probiotic supplement (Protexin, Probiotics International Ltd., south Petherton, 
UK) when added to whole milk on performance, some blood parameters, skeletal growth, and nutrient 
digestibility of Holstein dairy calves.  

Material and Methods A total of 25 Holstein dairy calves (10 females and 15 males; 1–10 days) with 42 ± 8 
kg of average birth weight were used in a completely randomized design in which calves were randomly 
assigned to one of five different dietary treatments including 1) control diet without inclusion of any milk 
essential oil supplementation, 2, 3 and 4) control diet + 40 ml (20 ml in the morning and 20 ml in evening meals) 
per day of peppermint, thyme, cinnamon essential oils, respectively and 5) control diet + 0.5 g per day probiotic 
Protexin. Calves were individually housed and bedded with straw that was replaced every day. Feed and water 
were available ad libitum throughout the experiment. Calves were fed colostrum for 3 days and then fed with 
10% of their birth weight until 80 days of age. The rations were iso-energetic. Ruminal fluid samples were 
collected by esophagus tube after morning feeding at the end of study. Starter intake was recorded individually 
and daily. The amount of feed consumed daily was calculated throughout the experiment from the difference 
between the feed poured and the remaining feed. Edible samples from calves were kept in the freezer (-20 °C) 
for approximate analysis experiments. Performance was analyzed in repeated measures of the mixed model 
(PROC MIXED) including initial BW as a covariate (covariate structure: compound symmetry) with treatment, 
week and their interaction as fixed components and animal as random effect. Structural growth data were 
evaluated by GLM. Gender was considered a block but was not significant and drop from the model. A mixed-
effects regression analysis, which included calf and period as random effects and treatment and time relative to 
weaning (before or after) as fixed effects, was then performed. Analytical model was Yij = µ + Ti + Aij + β (BWij 
- x) + eij, where Yij was each observation, μ was the overall mean, Ti was the fixed effect of treatment i, Aij was 
the random effect of calve j in treatment i, β (BWij - x) was using initial BW as a covariate and eij was residual 
error. Treatments means were statistically compared by the test of Duncan. 

Results and Discussion The results showed that starter intake was not affected by the experimental 
treatments (p> 0.05). However, calves consuming cinnamon essential oil and probiotic Protexin had higher daily 
weight gain than other essential oils and control group (p <0.05). Calves fed milk without any additives had the 
lowest feed efficiency but it was highest for calves fed whole milk based on cinnamon essential oil or Protexin 
(p<0.05). Rumen parameters and ammonia nitrogen concentration were not affected by essential oils and 
probiotic intake (p> 0.05). Ruminal pH value was lower in calves were fed milk supplemented with different 
essential oils and Protexin than those fed control treatment (p<0.05). This decrease in pH by inclusion of 
essential oil and Protexin was probably due to increased ruminal propionate to acetate ratio. Addition of 
peppermint, thyme, cinnamon essential oils and probiotic Protexin to milk of Holstein calves had no detectable 
effect on the mean concentration of glucose, cholesterol, total protein, albumin, urea, aspartate-aminotransferase 
and alanine-aminotransferase (p> 0.05). The concentration of triglyceride in calves fed cinnamon essential oil 
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  173     ...هاي اثر افزودن پروتکسین و اسانس نعناع، آویشن و دارچین به شیر بر عملکرد و فراسنجهصراف و همکاران، 

was higher than that of other essential oils as well as probiotic Protexin (p <0.05). Inactivation of blood urea 
nitrogen concentration by the addition of essential oils was associated with a significant lack of ruminal 
ammonia nitrogen concentration. Increased ammonia nitrogen levels, more than the microbial requirement, lead 
to absorption through the rumen wall and hepatic vein, and most of it is converted into urea in the liver and 
ultimately increases in blood urea concentrations, which in this study did not affect the essential oils. Different 
effects of Protexin on ruminal ammonia nitrogen concentration resulted in no significant blood urea nitrogen 
concentration. 

Hip width, heart girth, body barrel and wither height were not affected by the addition of essential oils, as 
well as probiotic supplementation (p> 0.05). However, body length and hip heights were higher in the calves fed 
cinnamon essential oil than the control group. The apparent digestibility of dry matter and organic matter in 
calves consumed cinnamon essential oil tended to increase than the control group (p=0.06 and p=0.07, 
respectively). The digestibility of crude protein and neutral detergent fiber was not affected by the type of 
essential oil and Protexin supplementation in Holstein dairy calves. 

Conclusion Overall, essential oils especially cinnamon and probiotic Protexin may improve growth and 
performance by increasing daily gain and feed efficiency of Holstein dairy calves. 

 
Key words: Blood and ruminal parameters, Calf, Essential oil, Protexin, Performance. 

  


