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Introduction1: The present study was conducted to investigate the efficacy of adding Oregano L.onites and 

Althaea offieinalis essential oil into milk on performance, some blood parameters, skeletal growth, and metabolic 
responses of Holstein dairy calves. Higher milk consumption improves growth performance due to the increase in 
nutrients available to calves. In this experiment, it is assumed that high consumption of milk with better availability 
of nutrients and plant essential oils by eliminating pathogens and stabilizing the natural flora of the gastrointestinal 
tract improves calf function, reduces diarrhea and adequate growth during weaning. 

Materials and Methods: A total of 60 Holstein dairy calves (30 females and 30 males; 7 days) with 42 ± 8 kg 
of average birth weight were used in a Factorial design (2 × 3) in which calves were randomly assigned to one of 
six different dietary treatments including 1) 6 L/d milk control without inclusion of any essential oil 
supplementation, 2) 6 L/d milk with Oregano L.onites essential oil, 3) 6 L/d milk with Althaea offieinalis essential 
oil, 4) 9 L/d milk control without inclusion of any essential oil supplementation, 5) 9 L/d milk with Oregano 
L.onites essential oil and 6) 9 L/d milk with Althaea offieinalis essential oil. 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 high levels milk with 10% and 20% of their birth 
weight until 70 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. The experimental data were analyzed under the SAS 9.1 statistical program with general linear 
models (GLM). Comparisons of mean was done using Duncan test at a significance level of 5%.  

Results and Discussion: In this study results showed that starter intake was affected by the experimental 
treatments (p > 0.05). Diet containing Oregano L.onites essential oil reduced feed intake in the period 56 to 70 
and in the whole period with using 6 liters of milk (p < 0.05). Dry matter intake (feed dry matter with milk dry 
matter) in the period of 7 to 56, 56 to 70 days and in the whole period between the group receiving 6 liters and 9 
liters of milk was not shown significant difference. Calves consuming 9 L/d milk in control group without inclusion 
of any essential oil supplementation had higher daily weight gain than other treatments (p < 0.05). The results 
indicated that calves fed milk without any additives had a higher feed efficiency (p < 0.05). Consuming 9 L/d milk 
in control group without inclusion of any essential oil supplementation had higher skeletal growth than other 
treatments (p < 0.05). Hip width, heart girth, body barrel and wither height were affected by the addition of 
essential oils supplementation (p> 0.05). Rumen parameters were not affected by essential oils (p > 0.05). Ruminal 
pH value was affected by the experimental treatments and in group of 6 L/d milk with Oregano L.onites essential 
oil had higher than other treatments (p < 0.05). Addition of Oregano L.onites essential oils to milk of Holstein 
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calves had no detectable effect on the mean concentration of glucose, albumin, urea, aspartate-aminotransferase 
and alanine-aminotransferase (p > 0.05). The results showed that Feed behavior was affected by the experimental 
treatments (p > 0.05). Calves consuming Oregano L.onites essential oil supplementation had lowest ruminant and 
feed consume than other treatments (p > 0.05). 

Conclusion: The results of this study showed that the addition of plant essential oils, especially oregano 
essential oil in high amounts of milk of Holstein calves did not lead to increased feed intake, weight gain and 
increased skeletal growth compared to the control group. However, the effect of oregano essential oil on feed 
efficiency was significant. Therefore, increasing the quantitative and qualitative growth of calves per unit time and 
expressing their genetic predisposition by using plant essential oils as done in this study did not lead to better 
performance of Holstein calves. In contrast, increasing the amount of milk consumed in infant Holstein calves 
improved growth performance, although the feed efficiency of the 9-liter milk group was lower than the 6-liter 
milk group. 
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 مقاله پژوهشی
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 Althaea)و گل ختمی ( Origanum L.onites) کوهی پونه استفاده از اسانس تأثیربررسی 

officinalis)  اینهلشتشیرخوار های گوسالههای متابولیکی های رشد و پاسخبر ویژگی شیردر 

 
 2ش مسگران، محسن دان*2، سید علیرضا وکیلی1راداحسان قائمی 

 50/50/0055تاریخ دریافت: 

 50/50/0050تاریخ بازنگری: 

 50/50/0050تاریخ پذیرش: 

 

 چکیده

سانس    ستفاده از ا شیر  g/kg As fed 1با غلظت  و گل ختمیکوهی پونه های این مطالعه با هدف ا سی   به  های  ویژگی آن برعملکرد، تأثیرو برر
شد  ضعیت نمره مدفوع ر شکمبه و فر ، و سنجه ، تخمیر  ساله های خون ا شد.     گو شتاین انجام  شیرخوار هل شی با   شش های  شیر خ    دوتیمار آزمای ام سطح 

شد.         سه لیتر( و  نهلیتر و  شش مصرفی )  سانس گل ختمی( در نظر گرفته  سانس پونه کوهی و ا سانس، ا سانس )بدون ا ساله نر و   رأس 06اد تعدنوع ا گو
ستفاد ( کیلوگرم 1/06±6/3ماده هلشتاین )  با جنسیت و میانگین وزن   رأسی  16گروه  شش کامالً تصادفی به   طرح در قالب( 2×3ه از طرح فاکتوریل )با ا

ساله       شدند. گو سیم  سان تق سپس در    به هایک سه روز در دو وعده آغوز دریافت کردند و  شامل:     آزمایشروزگی وارد  هفتسن  مدت  ( 1شدند. تیمارها 
سانس   شش مصرف   شیر بدون ا شیر به  شش مصرف  ( 2 لیتر  سا ه لیتر  سانس    شش مصرف  ( 3نس پونه کوهی مراه ا شیر به همراه ا ( 0 گل ختمیلیتر 
مورد بررسی   گل ختمیلیتر شیر به همراه اسانس    نهمصرف  ( 0 پونه کوهی ولیتر شیر به همراه اسانس    نهمصرف  ( 5 لیتر شیر بدون اسانس   نهمصرف  

صرف  نیخوراک آغاز گرفت. قرار ش و وزن دیگرد نییتع صورت روزانه به یم ساله  یک شد. روزگی  06و  روزگی 50، ورود به آزمایشها در زمان گو  انجام 
سکلتی گروه     نیمصرف خوراک آغاز میانگین نشان داد که   جینتا سانس در مقایسه با گ   کنندههای دریافت، مصرف ماده خشک، افزایش وزن و رشد ا روه ا

شت ) شاهد اثر معنی  سایر گروه      نه لیتر  کنندهخوراک گروه مصرف  (. بازده>65/6Pداری دا سه با  شاهد( در مقای سانس ) ی دارافزایش معنی هاشیر بدون ا
شت )  سانس  >65/6Pدا ستفاده از ا سبب تغییرات معنی (. ا سنجه  های گیاهی  شکمبه و فرا ساله  داری در الگوی تخمیر میکروبی  سرم خون گو شد  ههای  ا 

(65/6P<گروه دریافت .)شیر  یتر شش ل  کنندهس پونه کوهی شیوع اسهال و میانگین تعداد روزهای ابتال به اسهال را کاهش داد. گروه دریافت   اسان  کننده
سه با گروه     سانس پونه کوهی اثرات مطلوبی بر امتیاز مدفوع در مقای شت )      نه لیتر به همراه ا شاهد( دا سانس )  یهادوره یدر تمام(. >65/6Pشیر بدون ا

سانس پونه    شش لیتر  در گروه شکمبه  یع ما pH یریگاندازه سبت  مقدار را  ینباالترشیر به همراه ا سایر گروه ن شت ) به  طور به (.>65/6Pهای دیگر دا
بازده خوراک، تخمیر  امّامنتج به عملکرد بهتر رشااد نخواهد شااد،  g/kg As fed1 اسااانس با غلظت مطالعه نشااان داد که اسااتفاده از  نیا جینتا ،یکل

ساله      شکمبه و   ست منجر به عملکرد بهتر گو ستگاه گوارش ممکن ا شیرخوار گردد. سالمت د ساله      های  صرفی گو شیر م شی افزایش مقادیر  رخوار های 
 تر بود.شیر پایینشش لیتر شیر نسبت به نه لیتر هر چند که بازده خوراک گروه  ،هلشتاین باعث بهبود عملکرد رشد گردید

 
 رخواریگوساله ش ن،یآغاز رهیج ی،اشکمبه ریتخم ،اسانس گیاهی: یدیکل یهاواژه
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 دیخوب با یریداشتن گله ش یدر گله وابسته است. برا ینیگزیجا یبرا
 روش مناسااببه را طلوبم یکیبا اسااتعداد تنت رخواریشاا یهاگوساااله

غذ   06(. در دوره نوزادی Abdel-Wareth et al., 2012) کرد هی ت
سهال است. گوساله     درصد مرگ و میر گوساله   ها در اولین ها ناشی از ا

ز پذیر هستند و با انواع بسیاری ا  ماه پس از تولد بسیار حساس و آسیب   
ضر روبرو می باکتری شر زا مانند های بیماریشوند. باکتری های م شیا  ا
وند و در ش ها میباعث اسهال در گوساله   باکتر هلیکوو  ونالسالم ، کولی

شدید تر منجر به مرگ می  (. در Ammar et al., 2014گردند )موارد 
قاومت و ها، می گسترده از آنتی بیوتیک دلیل استفاده به ی اخیرهاسال 

افزایش یافته   ها  زا در حیوانات و انساااان جهش تنتیکی عوامل بیماری  
ست. آنتی بیوتیک  سال  ا سپس   1890ها در  سوئد و  سال   در   2665از 

عنوان یک افزودنی خوراکی در تغذیه    به  های اتحادیه اروپا    در کشاااور
نات ممنوع شاااد )   به اثرات     Busquet et al., 2006حیوا با توجه   .)

 اهی )کارواکرول و تیمول(های گییایی و ضدقارچی، اسانس  باکتریضد 
نده   نداران   ای بر روی اثرات کشااا جا ند      ریز مان  Erwinaمضااار 

amylovara, Bacillus subtilis, Escherichia coli, Hafnia 

alvei, Micrococcus luteuse, Staphylococcus aureus   و
Streptococcus faecalis ( دارناادDe Oliveira et al., 2015  .)

اساااانس گیاهی بر میکروفلور روده، مطالعات  تأثیر دلیل  به  براینعالوه
زیادی وجود دارند. افزایش مصاارف خوراک و افزایش وزن روزانه بدن 

سهال و برخی بیماری  سانس  و جلوگیری از ا صرف ا های ها را هنگام م
 ,.Beharka et al., 1998; Castillo et al)گیاهی گزارش کردند   

2012; Hernandez et al., 2004; Montoro et al., 2011).  پونه
خانواده       هان  یا نا ) کوهی از گ نام علمی     (Labiataeنع  Menthaبا 

pulegium باعث  باشااد کهیمه منتول یاهی چند ساااله با ماده مرثرگ
برای ترغیاب شاااروع مصااارف خوراک و   ،ترشاااح معاده  افزایش
شی هاااااای یناراحت سهال  گوار  ,.Castells et al) رودیکار مبه و ا

نام علمی         2012 با  یان  هان تیره پنیرک یا گل ختمی از گ  .)Althaea 

officinalis باشد که باعثره موسیالت میگیاهی چند ساله با ماده مرث 
 شااودهای گوارشاای میکاهش التهابات پوسااتی و تسااکین ناراحتی 

(Anderson et al., 1987ترکیبات فعال اسانس .)یل دلبه های گیاهی
های هیدروکساایل در ساااختار فنلی، فعالیت ضاادمیکروبی  وجود گروه

های گیاهی ممکن اساات غشااای انسمرثری دارند. ترکیبات فعال اساا
خل سااالولی و تغییر        با مختل نمودن پروتون دا باکتری را  سااالولی 

درون  ATP( از بین ببرند و بر فرآیندهای K+( و )H+های یونی )شیب
سانس   بگذارند. لذا  تأثیرسلولی   ستفاده از ا بردن  نیبا از ب یاهیگ یهاا

ساله     ریزجانداران  سبب بهبود عملکرد گو ضر  ند اشده  رخواریش  یهام
(Beharka et al., 1998; Castillo et al., 2012; Hernandez et 

al., 2004). 
ش     صرف  شان داده  ر،یاز جنبه م صرف پایین مواد  مطالعات ن اند م

های شیرخوار و موجب  میر گوساله مغذی ممکن سبب افزایش مرگ و  

صنعت دامپروری گردد )    شکالت زیادی در  (. Santos et al., 2015م
شیر با مقادیر محدود می   شد  از مضرات تغذیه  توان به افزایش وزن و ر

قادیر های پرورش یافته با مها در مقایسه با گوساله  تر آناسکلتی پایین 
(. طی یک دهه De Oliveira et al., 2015شااره کرد ) باالی شایر ا 

های گذشااته چندین مطالعه اثرات افزایش عرضااه شاایر به گوساااله  
شاایرخوار را بررساای کردند. این مطالعات افزایش وزن باالتر، کاهش  

له    با شااایر     مرگ و میر و افزایش رفتار طبیعی را در گوساااا هایی که 
شتری تغذیه   از  امّا(. Santos et al., 2015اند )شدند، گزارش کرده بی

شیر می     ضه  ضرات افزایش عر صرف خوراک جامد  م توان به کاهش م
 لیدلبه ریوجود، مصرف باالتر ش نیبا ادر دوره شیر خوردن اشاره کرد. 

شد  رگوساله، بهبود در عملکرد   یقابل دسترس برا  یمواد مغذ شیافزا
با  ریش  یکه مصرف باال  شود یفرض م ،شیآزما نی. در اکندیم جادیا

سانس  یمواد مغذ شتر یب یفراهم ل بردن عوام نیبا از ب یاهیگ یهاو ا
لکرد ساابب بهبود عم گوارشدسااتگاه  یعیفلور طب تیو تثب زابیماری

سهال و رشد کاف    ش  یگوساله، کاهش ا ه ب. شود یم یریرگیدر زمان از 
سد نظر می سانس    تاکنون ر شی در زمینه افزودن ا ه بهای گیاهی پژوه

صرف  ساله    همراه م شیر گو شده    مقادیر باالی  شیرخوار انجام ن های 
گذار بر مراحل بعدی  تأثیراوایل دوره رشااد  نکهیتوجه به ااساات و با 
ست،     شد ا ساله  نیار شد. بنابرا  رخواریش  یهامطالعه در گو  ،نیانجام 

  مشااخصاااً های گیاهی و گیری اسااانسرکابه تحقیق حاضاار با هدف
نه کوهی )   اسااااانس گل ختمی  Origanum L.onitesهای پو ( و 

(Althaea officinalis )با غلظت  g/kg As fed1  سطوح    در ضور  ح
صرف   ساله    شیر در دوره مختلف م بر  و اثرات آنها، شیر خوارگی گو

 ایهبهبود وضعیت سالمت، عملکرد رشد، تخمیر میکروبی و فراسنجه    
 انجام شد.خونی 
 

 هاروشو مواد 

این مطالعه در مزرعه تحقیقاتی گاو شاایری دانشااگاه فردوساای   
رأس گوساله هلشتاین    06 مشهد انجام گردید. در این تحقیق مجموعاً 

ها از روز هفتم وارد آزمایش شدند  گروه تقسیم شدند. گوساله    شش به 
( مصاارف 1 های انفرادی نگهداری شاادند. تیمارها شااامل:و در باکس
مراه ه شاایر بهشااش لیتر  مصاارف( 2 شاایر بدون اسااانسشااش لیتر 

سا  صرف  ( 3نس پونه کوهی ا سانس    شش لیتر  م گل شیر به همراه ا
سانس  نه لیتر مصرف  ( 0 ختمی شیر به  نه لیتر مصرف  ( 5 شیر بدون ا

سانس   صرف  ( 0 پونه کوهی وهمراه ا سانس    نه لیتر م شیر به همراه ا
سی قرار  گل ختمی  وریشهر  19 خیاز تار آزمایش نیاگرفت.  مورد برر

ش  مزرعه تحقیقاتیدر  1389ماه  ید 8 تیلغا 1389 شگاه   یریگاو  دان
ا ب و گل ختمیکوهی پونه ی هامشااهد انجام گرفت.اسااانسی فردوساا
اسانس  سییک سی )هر گوساله روزانه مقدار g/kg As fed1  غلظت 

درصااد  5/50با  یوه)پونه کشاایر( با ترکیبات مرثر نه لیتر و  شااشدر 
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س    09 ی باو گل ختم مولیت صد مو سیر     (التیدر شرکت تجاری اک از 
شد. آب تمیز و تازه ) دمای     (گرادسانتی درجه  22-26سرخ خریداری 

 06ها قرار گرفت. مقدار شاایر تا ساااعت در اختیار گوساااله 20مدت به
شاایر و تیمارهای با شااش لیتر های با مصاارف روزانه روزگی در تیمار
صرف روزانه   ساله    نه لیتر م سه وعده به گو شد ) شیر در   ccها خورانده 

توسط   یصورت هفتگ به مصرف خوراک اسانس برای هر وعده(.   33/6
 یریگها قرار گرفته بودند، اندازهگوساله گاهیجا یکه در جلو ییهاسطل

ها گوساله ،گرفتیها قرار مگوساله اریشده و هر روز خوراک تازه در اخت
مانند ارتفاع بدن  یشااده و صاافات یکشااوزن ،حهنگام ورود به طر در

)اندازه عرض اساااتخوان  پی عرض ه پ،ی )ارتفاع از جدوگاه(، ارتفاع ه    
(، یمهره دم نیمهره گردن تا اول نیآخر نیلگن(، طول بدن )فاصااله ب

س  شکم در روزها  نهیدور  و خروج  یروزگ 50ورود به طرح،  یو عمق 
دهی مدفوع بر . نمرهشااد ادداشااتیو  یریگدازه( انیروزگ 06از طرح )

( انجام Khan et al., 2007خان و همکاران ) اساس روش پیشنهادی  
(، نمره دو: مدفوع کمی شل )به ایلولهگردید. نمره یک: مدفوع سفت )

سه: مدفوع شل )جاری شده روی زمین( و نمره    صورت کپه  ای(، نمره 
)حالت آبکی در زمان خروج مدفوع( اساات.   ع خیلی شاال چهار: مدفو

صاورت ناشاتا از ورید   به روزگی 06و  35،  0گیری در ساه زمان  خون
وداج با استفاده از ونوجکت انجام شد. سرم خون جداسازی و در دمای     

های خونی نگهداری تا زمان تعیین فراساانجه گرادسااانتیدرجه  -26
یابی شامل گلوکز، انسولین، آلبومین،   های خونی مورد ارزشد. فراسنجه  

اوره خون، آنزیم آسپارتات آمینو ترانسفراز و آنزیم آالنین آمینو  نیتروتن
سااااعت بعد از تغذیه وعده  چهار روزگی 06ترانسااافراز بود. در سااان 

دساااتگاه مکش و لوله مری، نمونه برداری از  وسااایلهبهصااابحگاهی 
ساله      شکمبه گو شد.  شیرابه  سط    مونهن pHها انجام  صله تو ها بالفا

pH شرکت  081متر دیجیتال )مدل  ،Metrohm تعیین و ثبت گردید )
ها با اساااتفاده از پارچه متقال در یرفی تمیز، صااااف و ساااپس نمونه

ساله یک نمونه به حجم   شد.  آوری جمع لیترمیلی 26گردید. از هر گو
متافساافریک اسااید جهت توقف تخمیر  لیترمیلی پنجها سااپس به آن
شد و  ستگاه     منظور اندازهبه افزوده  سط د سیدهای چرب فرار تو گیری ا

عاً     گازی ساااری ماتوگرافی  نه  کرو مای      نمو با د به فریزر  جه   -26ها  در
سط روش اراثه       گرادسانتی  سی رفتار خوراک تو شدند. برر انتقال داده 

  با مشاهده چشمی  ( Castells et al., 2012شده کاستل و همکاران )  
 50هفته پس از   دوروزگی و  50هفته قبل از    دومدت چهار هفته )   به 

سااااعت قبل از    یک میزان به  ها روزگی( روزانه برای تمامی گوسااااله   
مصرف شیر و یک ساعت پس از آن در هر تیمار صورت گرفت. بدین     

ساعت در هر هفته مورد  10مدت به هاصورت که رفتار خوراک گوساله
کل زمان مشااااهده شاااده برای هر      بنابراین، گرفت.  ابی قرار میارزی 

باشاااد. پارامترهایی چون زمان سااااعت در کل دوره می 50گوسااااله 
شخوار کردن، خوابیدن و رفتار    ستادن، ن ضدتغذیه ای ساله های  ها ای گو

گردید. خوراک آغازین گرفتند و مشااااهدات ثبت مورد ارزیابی قرار می

( برای 2661داول انجمن ملی تحقیقات ) های ج  بر اسااااس توصااایه  
 تنظیم گردید. 1های مختلف آزمایشی طبق جدول گروه
 

 هاتجزیه تحلیل داده

گیری شااده در طول مقادیر مربوط به متغیرهای اندازهدر ارتباط با 
ها استفاده شد   برای مرتب کردن داده Excellدوره آزمایشی، از برنامه  

های  و مدل SAS 9.1رنامه آماری های آزمایش تحت بو سااپس داده
  ساااتیمقامورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و  (GLMخطی عمومی )

صد در پنج دارییآزمون دانکن در ساااطح معنااا از استفاده با نیانگیم
 انجام شد.

 مدل آماری طرح مذکور به شرح زیر بود: 
Yijk = µ + Aj + Bk + ABjk + eijk           

 امj سااطحام در iشاااهده مربوط به گوساااله  م :Yijk در آن، که
ام، j شاایراثر  :Ajکل،  نیانگیم B، :µام فاکتور kو سااطح  Aفاکتور 

kB:  اسانساثر kماریام در ت j ام، وeijk: باشدیم ماندهیخطای باق. 
 

 نتایج و بحث

 مصرف خوراک، افزایش وزن و بازده خوراک

 ،مصرفی  شک ماده خ مصرف خوراک،  دست آمده در مورد نتایج به
ست.     2و بازده خوراک در جدول افزایش وزن روزانه  شده ا شان داده    ن

صرف خوراک       سبب کاهش م سانس گیاهی پونه کوهی  جیره حاوی ا
 کاهش(. >65/6P) شااد کننده شااش لیتر شاایر در بین گروه دریافت

 یهابه هنگام اسااتفاده از اسااانس قاتیتحق یخوراک در برخ مصاارف
ست مربو  یاهیگ شخوراک  ممکن ا سانس ط به مشکالت خو ش ی ا د ها با
(Benchaar et al., 2007 .)کننده بدون اساااانس های دریافتگروه

)شاهد( بیشترین افزایش ماده خشک مصرفی )ماده خشک خوراک به       
به گروه        بت  کل دوره را نسااا ماده خشاااک شااایر( در  های  همراه 

(. نتایج مطالعات  >65/6Pی داشااتند )های گیاهکننده اسااانسدریافت
( در Cardinali et al., 2015حاضر، گزارشات کاردینالی و همکاران )  

. کندمی دأییتاخصااوا اثر اسااانس پونه کوهی بر مصاارف خوراک را 
کننده نه لیتر شااایر دارای افزایش وزن باالتری های دریافت   گوسااااله 

کننده شااش لیتر شاایر بودند و کمترین میزان ریافتنساابت به گروه د
کننده اساااانس پونه کوهی افزایش وزن روزانه مربوط به گروه دریافت  

یش وزن روزانااه  >65/6Pبود )  فزا تمااامی دوره   (. ا گروه  در  هااادر 
ساانس  کننده اگل ختمی بیشاتر از گروه دریافت کننده اساانس  افتیدر

ر ب ریشااا مقدار شیوط به اثر افزامرب جی. نتا(>65/6Pپونه کوهی بود )
 Dennis et) و همکاران  سیدن جیوزن روزانه مشاااابه با نتا     شیافزا

al., 2018به  ریشاا مقدار شیمحقق افزا نیا شاااتی( بود که در آزما
له   به افزا   گوساااا بال آن افزا    شیها منجر  به دن عملکرد  شیوزن و 
ساله  ساله . بهدبوشده   رخواریش  یهاگو ننده  کهای دریافتطور کلی، گو
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سبت به گروه دریافت    شیر دارای بازده خوراک باالتری ن کننده نه لیتر 
بهبود بازده خوراک در تیمارهای (. >65/6Pشاااش لیتر شااایر بودند )

تواند بدلیل تغییر در فلور    می یو گل ختم حاوی اساااانس پونه کوهی   
که کاهش یوری، بهها باشاادمیکروبی شااکمبه در حضااور اسااانس  

کننده گاز متان باعث کاهش متان شاااده و بهبود         های تولید  باکتری 

عات حاضااار     بازدهی خوراک را در پی دارد. مشااااهدات    تایج  مطال ، ن
( که اشااااره به تأثیر    Wafa et al., 2021مطالعات وفا و همکاران )    

ی شیرخوار هلشتاین داشت    هاگوساله ها بر بهبود بازده خوراک اسانس 
 کند.را تأیید می

 
 خوار هلشتاینهای شیرمواد خوراکی و ترکیب مواد مغذی جیره آغازین گوساله -1جدول 

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

 (ه خشکدرصد از ما)ددار قم
Value (%DM) 

 ترکیب جیره
Diet composition 

30 
 جو
Barley grain 

20 
 ذرت
Corn grain 

18 
 سبوس گندم
Wheat bran 

25 
 کنجاله سویا
Soybean meal 

5 
 کنجاله تخم پنبه
Cotton seed meal 

0.5 
 کربنات کلسیم
Calcium carbonate 

1.5 
 مکمل ویتامینی و مواد معدنی1

Mineral-vitamin supplement1 
غذیترکیب مواد م  

 Chemical composition (%)  

91 
 ماده خشک
DM, % as fed 

21 
خام پروتئین  

Crude protein 

4.5 
خام چربی  

Fat 

21 
 فیبر نامحلول در شوینده خنثی
Neutral detergent fiber 

2.91 
 انرتی قابل متابولیسم )مگاکالری بر کیلوگرم(
Metabolizable energy (Mcal/kg)2 

1.27 
لص افزایش وزن )مگاکالری بر کیلوگرم(انرتی خا  

Net gain energy (Mcal/kg)3 
گرم روی،   0/0 م،یگرم کلس126 گرم منگنز، E، 2/25 نیتامیواحد وD، 1566 نیتامیواحد و A، 56666 نیتامیواحد و 256666 حاوی: ینیتامیو و یمکمل معدن لوگرمیهر ک 1

 دی گرممیلی 50 گرم مس، 1/25 کبالت، گرممیلی 10گرم گوگرد،  3 گرم آهن، 1/25 م،یگرم سد 190 م،یزیگرم من 26/5 گرم فسفر، 26
1 Every 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. 
2 ME = 1.1  Digestible energy (Mcal/kg) – 0.45 
3 NEg = -0.003340 + 0.4979 BW/bw0.75 

 
  



 7     … کوهی پونه بررسی تأثیر استفاده از اسانس ، راد و همکارانئمیقا

 نیهلشتا یهاک )گرم در روز(گوسالهدر روز( و بازده خورا لوگرمی)کروزانه  مصرف ماده خشک )گرم در روز(، افزایش وزن ،)گرم در روز( مصرف خوراک زانیم -2 جدول

 یو گل ختم یپونه کوه یهابدون اسانس ایبا  ریش یباال ریشده با مقاد هیتغذ
Table 2- Feed intake, dry matter intake, average daily gain and feed efficiency of Holstein dairy calves fed high levels milk with 

or without essential oils 

 فراسنجه
Parameter 

 1یشیآزما یمارهایت
1Experimental diets 

2SEM 

3value-P 
 لیتر شیر شش

6 liter milk 
 

 نه لیتر شیر
9 liter milk 

بدون 
 اسانس

Without 

essential 
oil 

 پونه کوهی

Origanum 

L.onites 

 گل ختمی

Althaea 

officinalis 
 

بدون 
 اسانس

Without 

essential 
oil 

 پونه کوهی

Origanum 

L.onites 

 گل ختمی

Althaea 

officinalis 

شش در 
 مقابل نه
6 liter 

milk 

VS 9 
liter 
milk 

 اسانس
Essential 

oil 

شیر در 
مقابل 
 اسانس

Milk VS 

Essential 

oil 

 مصرف خوراک )گرم در روز(
Feed intake (g/d) 

        

 0 - 50 روز
7 - 56 d 

a866.48 ab772.42 b5756.3  ab768.64 b738.63 b734.88 13.27 0.0659 0.0750 0.4624 

 50 - 06 روز
56 - 70 d 

a939.19 b813.40 b842.52  ab898.88 b829.61 b845.73 11.89 0.7722 0.0068 0.6030 

 کل دوره
Total 

period  

a635.31 b447.06 ab491.61  ab492.72 b461.22 b472.81 7.10 0.2783 0.0078 0.2795 

 )گرم در روز(ماده خشک مصرف 
dry matter intake (g/d) 

        

 0 -50 روز
7 - 56 d 

a863.80 ab777.89 b763.28  ab811.96 ab784.64 ab781.23 12.07 0.7112 0.0749 0.4595 

 50 -06 روز
56 - 70 d 

a929.66 b815.19 b841.69  a930.47 ab867.44 ab883.48 10.88 0.1589 0.0072 0.6011 

 کل دوره
Total period 

a562.12 b481.82 ab522.26  a560.87 a532.20 a542.75 6.46 0.0850 0.0078 0.2796 

 (لوگرمی)ک وزن روزانه شیافزا
Daily weight gain (kg) 

        

 0 - 50 روز
7 - 56 d 

bc0.835 d0.660 c0.820  a0.990 bc0.886 b0.901 0.0096 <0001 <0001 0.0178 

 50 - 06 وزر
56 - 70 d 

a0.684 a0.665 a0.704  a0.683 a0.740 a0.741 0.0119 0.0030 0.0006 0.0263 

 کل دوره
Total period 

cb0.797 c0.771 cab0.811  cab0.817 a0.870 ab0.851 0.0087 <0001 0.0001 0.0382 

 بازده خوراک )گرم در روز(
Feed efficiency (g/d) 

        

 0 - 50 روز
7 - 56 d 

c0.981 d0.858 cb1.07  a1.22 ab1.12 ab1.14 0.0166 <0001 0.0118 0.0465 

 50 - 06 روز
56 - 70 d 

ab0.761 b0.696 a0.878  a0.868 ab0.810 ab0.820 0.0185 0.1599 0.1233 0.1229 

 کل دوره
Total period 

b1.45 b1.40 ab1.52  a1.66 ab1.59 ab1.57 0.0248 0.0043 0.5846 0.3737 

سانس،    شش ( مصرف  1تیمارها:  1 شیر بدون ا سانس پونه کوهی،   شش لیتر   ( مصرف 2لیتر  سانس گل ختمی،   شش لیتر  ( مصرف  3شیر به همراه ا شیر بدون   نه لیتر مصرف   (0شیر به همراه ا
 نس گل ختمی لیتر شیر به همراه اسا نه( مصرف 0لیتر شیر به همراه اسانس پونه کوهی و  نه( مصرف 5اسانس، 

 میانگین خطای استاندارد   2
 =P 65/6 دار شدن:سطح احتمال معنی 3

1 Treatment consisted 1) 6 L/d milk control without inclusion of any essential oil supplementation, 2) 6 L/d milk with Oregano essential oil, 3) 6 

L/d milk with Althaea offieinalis essential oil, 4) 9 L/d milk control without inclusion of any essential oil supplementation, 5) 9 L/d milk with 

Oregano essential oil and 6) 9 L/d milk with Althaea offieinalis essential oil. 
2 Standard error of mean 
3 Probability value p= 0.05 
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 ی رشد اسکلتیهافراسنجه

 50تا  0 یهازمان دری اسااکلت رشااد هایفراساانجهی ریگاندازه
طول : شامل  پارامترها نیا. صورت گرفت  روزگی 06تا  50روزگی و 

عمق شااکم و ارتفاع بدن ، دور سااینهارتفاع هیپ، عرض هیپ،  بدن،
سنجه در پایان دوره  3با توجه به جدول . بودند )قد( شد  یهافرا و  یر
سکلت  سبت   کنندهدر گروه دریافت هاالهگوس  یا سانس پونه کوهی ن به  ا

فاع هیپ و عمق     (.>65/6P)ها کمتر بود  دیگر گروه عرض هیپ، ارت
له  06-50و  50-0شاااکم در هر دو دوره  های  روزگی در گوسااااا

سبت به گروه دریافت    کنندهدریافت سانس گل ختمی ن سانس  ا کنندها
باالتر بود )   نه کوهی  فت  گروه (. >65/6Pپو یا نده در نه   کن نه لیتر  روزا

ر و شاایر عملکرد باالتشااش لیتر  کنندهشاایر نساابت به گروه دریافت
عمق شکم، عرض هیپ، ارتفاع هیپ   (.>65/6P)بیشتری نشان دادند   

شتر بود که می   نه لیتر  کنندهو طول بدن در گروه دریافت وان تشیر بی
یر در حجم ش یل افزایش دلبه درباره عمق شکم چنین نتیجه گرفت که 

شاایر حجم شااکمبه باالتری نه لیتر روزانه  کنندههای دریافتگوساااله
ست.          شده ا شکم  سبب افزایش عمق  شتند و این   یادیاطالعات زدا

ای هفراسنجه بر  یو گل ختم یپونه کوه یاهیگ یهادرباره اثر اسانس 
در  هافعال آن ترکیبات امّاوجود ندارد،  رخواریشاا یهاگوساااله رشااد
س  اتقیتحق  دست به متفاوت جیاند که نتاقرار گرفته یمختلف مورد برر

سد  رنظر میبه ها بر رشد اسکلتی  دار شدن اثر اسانس  معنیآمده است.  
سانس بر عملکرد   تأثیرعلت تحت به احتماال قرار گرفتن مقدار غلظت ا

ها و عدم تامین مواد معدنی و ویتامینه مورد نیاز اساااکلت در گوسااااله
ست. با این حال       هایگروه سانس پونه کوهی بوده ا شی حاوی ا آزمای

سفر  های خونی مانند کلسیم و ف های بیشتر روی دیگر متابولیت بررسی 
در  ترتواند راهگشاااای دقیقبرای ایهار نظر دقیق تر در این زمینه می

ات در مطالعهای گیاهی بر رشااد اسااکلتی باشااد.  اسااانس تأثیرزمینه 
شات دن  (Beiranvand et al., 2014) و همکاران رانوندیب  سیو گزار

 یی( اشاره شده است که جذب باال   Dennis et al., 2018) و همکاران
س  شکمبه رخ دهد و م   میاز کل ست در  صد   56جذب تا  زانیممکن ا در

ست و     شده ا شاره  ش  یعلت غنبه ا س  ریبودن  ه شده ک  سبب  میاز کل
هتر جذب ب طیشرا ریشنه لیتر  کنندهدریافتتحت اثر گروه  یهاگوساله
سکلت    میکلس  شته باشند   یدر شکمبه و رشد ا اضر با  نتایج مطالعه ح .دا

کاران )       جام شاااده دنیس و هم عات ان طال ( Dennis et al., 2018م
 باشد.منطبق می

 

pH های  ایع شییکه،ه، رهره مدفوو و روزهای چرب م، اسییید

 ابتال به اسهال

شی در دوره  تیمارهای برای شکمبه  مایع pH میانگین های  آزمای

نشااان داد  جینتااساات.  شااده آورده 0 جدول در روزگی 06و  50 ،35
سانس پونه کوه افتیدر یهاگروه  یاشکمبه مایع  pH یدارا یکننده ا
ز اثر ا یممکن اساات ناشاا نیه اک بودها گروه گرینساابت به د یباالتر

بق ط نیشااکمبه باشااد. هم ن  ریتخم ندیبر فرا یاسااانس پونه کوه
تر بودن پایین  دلیل ( به Joch et al., 2016جاک و همکاران )   هی نظر

کننده اسااانس نساابت به گروه  افتیدر یهامصاارف خوراک در گروه
س  شتر یباعث جذب ب ،شاهد  ست و    فرار چرب  یدهایا ممکن  ایشده ا

مایع  pHها منجر به باال رفتن اسااانس یکروبیضاادم تیاساات خاصاا
شد.     شده با شات جاک و همکاران     شکمبه  ضر با گزار نتایج مطالعه حا

(Joch et al., 2016 در ارتباط با افزایش مصاارف خوراک و عملکرد )
موافق بود. هم نین طبق آن بر تخمیر میکروبی شاااکمبه تا حدودی    

کاران )      کا و هم هار یه ب به Beharka et al., 1998نظر باالتر   (  یل  دل
سبت به گروه نه   بودن مصرف خوراک در گروه  شش لیتر ن های حاوی 

تر یجه، جذب بیشا در نتلیتر باعث توساعه بهتر شاکمبه شاده اسات و     
ها در چهار هفته اول زندگی خود گوساله اسیدهای چرب رخ داده است.
سیب    سهال آ سئله به   از نظر ابتال به ا ستند. این م سعه  دلیل تپذیر ه و

نیافته بودن شااکمبه و متعاقب آن گوارش ناقص خوراک خورده شااده 
 کننده روزانه شااشکند. امتیاز مدفوع کل دوره درگروه دریافتبروز می

تر ایینزانه نه لیتر شایر پ کننده رولیتر شایر در مقایساه با گروه دریافت  
حت تامتیاز مدفوع مشخص است که   جیبا توجه به نتا. ( >65/6P)بود 
اطالعات  . ( >65/6P) قرار گرفت  دریافت اساااانس پونه کوهی   تأثیر  

 ازیمتابر  یو گل ختم یپونه کوه یاهیگ یهادرباره اثر اسااانس یادیز
ویه ثانفعال  باتیرکتوجود وجود ندارد، امّا  رخواریش  یهاگوساله  مدفوع
تا      یمختلف مورد بررسااا قات یدر تحق ند که ن ته ا ف  جیقرار گرف اوت مت

ظر به ن امتیاز مدفوعها بر دار شدن اثر اسانس  یمعن دست آمده است.  به
سانس بر  به رسد احتماالً یم علت تحت تأثیر قرار گرفتن مقدار غلظت ا

ی گروه اهعملکرد گوسالهکاهش مصرف خوراک و متعاقب آن کاهش 
سانس پونه کوه  کنندهدریافت سانس پونه کوهی ی و یا بها بر  دلیل اثر ا

زا عملکرد تخمیر میکروبی شااکمبه و کاهش جمعیت میکروبی بیماری
کننده روزانه شااش لیتر شاایر در  باشااد. گروه دریافتدر شااکمبه می

 هکننده روزانه نه لیتر شیر دارای روزهای ابتال ب مقایسه با گروه دریافت 
ر هم راسااتا با ضاامطالعه حا جینتا. ( >65/6P)اسااهال کمتری بودند 

شد  ی( مRosenberger et al., 2017مطالعه روزنبرگر و همکاران ) با
شاره به ا  ش     شیدارد که افزا نیکه ا ساله به  ریسطح عرضه   لیدلبه گو
س  میکلس  ونی ریدارا بودن مقاد ش  میو پتا  و ینیلم تیخاص  باعث ریدر 

 تی ریمد  با حال   نیبا ا  ،شاااوند یمبتال به اساااهال م   یها روز شیافزا
ه با توجه ب اسهال را کاهش داد. زانیم توانیم طیمح تیبهداش طیشرا
ت دریافتحت تأثیر روزهای ابتال به اسااهال مشااخص اساات که  جینتا

 .( >65/6P) قرار گرفت اسانس پونه کوهی
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 یو گل ختم یپونه کوه یاهیبدون اسانس گ ایبا  ریش یباال ریشده با مقاد هیتغذ نیهلشتا یریش های( گوسالهمترسانتی) یرشد اسکلت هایفراسنجه -3 جدول
Table 3- Body measurements of Holstein dairy calves fed with the experimental diets high levels milk with or without essential oils 

 فراسنجه
Parameter 

 1یشیآزما یمارهایت 
1Experimental diets 

 

2SEM 

3value-P 
 لیتر شیر شش

6 liter milk 
 

 نه لیتر شیر
9 liter milk 

بدون 
  اسانس

Without 
essential 

oil 

 یپونه کوه
Origanum 
L.onites 

 یگل ختم
Althaea 

officinalis 
 

بدون 
  اسانس

Without 
essential 

oil 

 یپونه کوه
Origanum 
L.onites 

 یگل ختم
Althaea 

officinalis 

شش در 
 مقابل نه
6 liter 
milk  
VS 9 
liter 
milk 

 اسانس
Essential 

oil 

شیر در 
مقابل 
 اسانس

Milk VS 
Essential 

oil 

 (مترسانتیطول بدن )

Body length (cm) 
        

 0 - 50 روز
7 - 56 d 

b73 c70 cb72.25  a77.66 ab.8374 ab74.91 0.3791 <0001 0.0149 0.4424 

 50 - 06 روز
56 - 70 d 

b80.08 b79.08 b79.16  a83.41 ab81.08 ab81.16 0.3327 0.0011 0.0901 0.6452 

 (مترسانتیهیپ )ارتفاع 
Hip height (cm) 

        

 0 - 50 روز
7 - 56 d 

dc90.66 e86.75 d89.91  a94.16 cb91.5 b91.91 0.1258 <0001 <0001 0.0007 

 50 - 06 روز
56 - 70 d 

dc95.33 e93.16 de94.25  a99.16 bc96.41 b96.58 0.1527 <0001 <0001 0.1509 

 (مترسانتیهیپ )عرض 

Hip width (cm) 
        

 0 - 50 روز
7 - 56 d 

b22.16 c20.75 b22.08  a24.08 b22.33 b22.5 0.1737 0.0009 0.0040 0.2010 

 50 - 06 روز
56 - 70 d 

bc23.83 d21.58 c23.5  a26.15 bc24 b24.5 0.1225 <0001 <0001 0.0454 

 (مترسانتیسینه )دور 

Heart girth (cm) 
        

 0 - 50 روز
7 - 56 d 

ab93.66 b91.25 ab93.58  a96.33 ab94 a94.41 0.4010 0.0155 0.0709 0.5522 

 50 - 06 روز
56 - 70 d 

a96.83 b192.9 a96.66  a100.08 a97.08 a97.66 0.4625 0.0056 0.0177 0.3703 

 (مترسانتی)شکم عمق 
Body barrel (cm) 

       

 0 - 50 روز
7 - 56 d 

ab94.83 d91.58 cb94.08  a96.08 cb93 cb94 0.2011 0.0423 <0001 0.2672 

 - 06 روز
50 

56 - 70 d 

bc97.5 d94.33 c96.5  a100.33 bc97.5 b.6698 0.1856 <0001 <0001 0.5425 

 (مترسانتی) ارتفاع بدن
Withers height (cm) 

       

 0 - 50 روز
7 - 56 d 

b86 b83.5 b85.41  a90.25 b86.25 ab87.41 0.4990 0.0060 0.0444 0.6494 

 - 06 روز
50 
56 - 70 d 

ab88.41 b85.33 
 

ab88.25 a92.25 ab89.08 ab89.41 0.5459 0.0131 0.0845 0.5343 
 

سانس،    شش ( مصرف  1تیمارها:  1 شیر بدون ا سانس پونه کوهی،    شش  ( مصرف 2لیتر  شیر به همراه ا سانس گل ختمی،    شش ( مصرف  3لیتر  شیر به همراه ا شیر بدون    نهمصرف   (0لیتر  لیتر 
 یر به همراه اسانس گل ختمی لیتر ش نه( مصرف 0لیتر شیر به همراه اسانس پونه کوهی و  نه( مصرف 5اسانس، 

 میانگین خطای استاندارد   2
 =P 65/6 دار شدن:سطح احتمال معنی 3

1 Treatment consisted 1) 6 L/d milk control without inclusion of any essential oil supplementation, 2) 6 L/d milk with Oregano essential oil, 3) 6 
L/d milk with Althaea offieinalis essential oil, 4) 9 L/d milk control without inclusion of any essential oil supplementation, 5) 9 L/d milk with 
Oregano essential oil and 6) 9 L/d milk with Althaea offieinalis essential oil. 
2 Standard error of mean 
3 Probability value p= 0.05 
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 یو گل ختم یپونه کوه یهااسااانس کنندهافتیکه در هاییگروه

سهال پا ا یهاروز زانیم ،بودند ساله   یترنییبتال به ا سبت به گو  ییاهن
سانس  ش  ،نکرده بودند افتیدر یو گل ختم یپونه کوه یهاکه ا تند دا

(65/0>Pای .)نکه یتواند رخ داده باشاااد، اول ا  می لی اتفاق به دو دل   ن 
  کننده افت ی گروه در یها هش مصااارف خوراک در گوسااااله کا  لی دلبه 

بتال به اسااهال و اسااکور مدفوع  ا یمقدار روزها یاهیگ یهااسااانس
نابرا   یترنییپا   ریفرار و تخم دچربی قدرت جذب اسااا   نیداشاااتند، ب

سانس افزا  کنندهافتیبا گروه در سه یشکمبه در مقا  و  افتهی شیبدون ا
اساااهال و اساااکور مدفوع کمتر در  بتال بها یروزها حققانم بنابراین،
 دیسااا شااتریجذب ب لیدلبه را یاهیگ یهااسااانس کنندهافتیگروه در
  یهایدوم احتماالً کاهش باکتر لیکردند. دل انیفرار در شکمبه ب چرب

 یکروبیاثر ضاااد م تی علت خاصااا  به  در دساااتگاه گوارش  زابیماری 
 شیافزا ،هجیو در نت یپونه کوه ساساااان ژهیوبه یاهیگ یهااساااانس

ستگاه گوارش م   شد یسالمت د سنجه  .با شکمبه تحت  فرا های تخمیر 
 ریتخم یهافراساانجهمصاارف مقادیر باالی شاایر قرار گرفت و   تأثیر

سبت به گروه دریافت  ریش نه لیتر  کنندهدریافتشکمبه گروه     کنندهن
شت   نیباالترشیر  شش لیتر   با این حال الگوی  ،(>65/6P)مقدار را دا
های پونه کوهی و گل    افزودن اساااانس تأثیر کروبی تحت  تخمیر می

عات تو و همکاران             با مطال عه حاضااار  تایج مطال ختمی قرار نگرفت. ن
(Zhou et al., 2020 ) مختلف اساااانس  یها غلظت  ارتباط با اثر  در

نه کوه  ( و تریگرم بر ل یلیم 1266و  156، 136، 81، 52، 13) یپو
قرار گرفت و  یچرب فرار مورد بررساا یدهاین بر مقدار اسااآ عملکرد

 ونات،یچرب فرار، اسااتات، پروپ یدهای، غلظت کل اسااگردیدمشاااهده 
 یغلظت اساااانس پونه کوه   شیوالرات با افزا  زویوالرات و ا رات،یبوت

 . ، هم راستا استافتیکاهش 
 

 های خوریفراسنجه

 یهااسااانساثر  ،نشااان داد یخون یهامربوط به فراساانجه جینتا
سنجه  یو گل ختم یپونه کوه  بود داریها معنگوساله  یخون یهابر فرا

(65/6>p).  س سانس  یکم اریاطالعات ب  یاهیگ یهادر رابطه با تأثیر ا
در دسااترس اساات.   رخواریشاا یهاگوساااله یخون یهابر فراساانجه
( نشان داد که غلظت Yang et al., 2016) و همکاران انگیمطالعات 

سنجه  یبرخ سول  یهااز فرا سیله  وتواند بهیم نیخون مانند گلوکز و ان
خوراک تحت  صاارفمقدار م قیاز طر یاهیگ یهااسااتفاده از اسااانس

سولین و گلوکز در  5با توجه به نتایج جدول . ردیتأثیر قرار گ ، غلظت ان
سن     06سن   سفراز در  روزگی و  06و  35، 0روزگی، آالنین آمینو تران

کننده اسانس پونه کوهی  روزگی، گروه دریافت 35و  0آلبومین در سن  
شت )      سانس گل ختمی دا سبت به ا  جینتا .(p<65/6غلظت کمتری ن

 که دریافت مقادیر نه لیتر شیر نشان داد   یخون یهامربوط به فراسنجه 
سبت به  شیر باالتر   ن شش لیتر  با توجه  .(p<65/6) بود دریافت مقادیر 

یی جاناز آ وباشد  یگلوکز م رخواریش  یهاگوساله  یاینکه منبع انرت به
ار قر ریشااا دریافت   یباال  ریتحت تأثیر مقاد    یشااایآزما  یها گروه که 

گونه که مانه .قابل انتظار بود نیغلظت گلوکز و انسااول رییگرفتند، تغ
 نیمقدار نیتروتن اوره خون در انشااان داده شااده اساات.   5در جدول 
دار شاااد یقرار گرفت و معن  یت تأثیر اساااانس پونه کوه  پژوهش تح 

(65/6P< .) شکمبه     اکیسنتز اوره در کبد از آمون شده از جدار  جذب 
ستق  نیبنابرا رد،یگصورت می  با  یمیغلظت نیتروتن اوره خون رابطه م

مطالعه  جینتا (.Souza et al., 2007) شااکمبه دارد اکیآمون غلظت
ستا م همان محققسایر  ر با مطالعات ض حا شد یرا  ,.Grigore et al با

2010 Zhou et al., 2020 ;Rusenova and Parvanov 2009;) .
ست. آلبوم      5گونه که در جدول همان شده ا شان داده  خون گروه  نین
 ریکننده شاااش لیتر شاااافتیکننده نه لیتر نسااابت به گروه درتافیدر

باعث  یاهیگ یها. استفاده از اسانس  (p<65/6) داشت  یشتر یب غلظت
شد   نویآم نیآالن یکبد میغلظت در آنز رییتغ سفراز  با (. p<65/6 ) تران
بد  میآنز ،وجود نیا تات آم    یک پار تأثیر     نویآسااا حت  ترانسااافراز ت

سانس  ر ض مطالعه حا جیقرار تگرفت. نتا یگل ختمو  یپونه کوه یهاا
و  ای ( و جاخ Grigore et al., 2010) و همکاران  گوریبا مطالعات گر   

کاران  عال     Jakhetia et al., 2010) هم ند ف که نشااااان داد   تی ( 
باعث کاه      مولیفعال ت  بی ترک یکیفارکولوت  ظت  ش غلو کارواکرول 

 چاوز جیر با نتاض حا مطالعهباشد.  یراستا م شود هم یم یکبد یهامیآنز
سانس Chaves et al., 2008) و همکاران  یها( که با مکمل کردن ا

تا راس مشاهده نکردند، هم  یخون یهابر فراسنجه  یاثر رهیدر ج یاهیگ
عه وک    نیهم ننبود.  طال کاران  یلیم ( Vakili et al., 2013) و هم

 رهیبه ج  نیو دارچ شااانیآو یها نشاااان دادند که افزودن اساااانس   
آنلو و همکاران  اثر نداشت.  یخون یهابر فراسنجه  یپروار یهاگوساله 

(Ünlü and Rekik ., 2013اشاره داشتند، اسانس )ها سبب افزایش 
شاااود. با این وجود، راز میهشااات برابری آالنین آمینو ترانساااف 

شاره به کاهش غلظت  Simitis et al., 2008سیمیتز و همکاران )  ( ا
 آالنین آمینو ترانسفراز در حضور اسانس گیاهی داشتند.
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 یو گل ختم یپونه کوه یاهیبدون اسانس گ ایبا  ریش یباال ریشده با مقاد هیتغذ نیهلشتا یریش هایشکمبه گوساله عیچرب ما یدهایو اس pH -4 جدول
fatty acid of Holstein dairy calves fed with the experimental diets high levels milk with or without essential oils pH and ruminal fluid -Table 4 

 فراسنجه
Parameter 

 1یشیآزما یمارهایت
1Experimental diets 

2SEM 

3lueva-P 
 لیتر شیر شش

6 liter milk 
 

 نه لیترشیر
9 liter milk 

  بدون اسانس

Without 

essential oil 

 یپونه کوه
Origanum 

L.onites 

 یگل ختم
Althaea 

officinalis 
 

بدون 
  اسانس

Without 
essential 

oil 

 یپونه کوه
Origanum 

L.onites 

 یگل ختم
Althaea 

officinalis 

شش در 
 همقابل ن

6 liter 
milk 

VS 9 

liter 
milk 

 اسانس
Essential 

oil 

شیر در 
مقابل 
 اسانس

Milk VS 
Essential 

oil 

pH مول در لیتر(مایع شکمبه )میلی 
Ruminal pH fluid (mmol/l) 

        

 35روز 
35 d 

ab5.17 a5.24 a5.21  d5.01 cb5.12 cd5.06 0.0149 <0001 0.0209 0.7118 

 50روز 
56 d 

ab65.3 a5.41 b5.33  c5.12 c5.16 c5.13 0.0110 <0001 0.0277 0.4289 

 06روز 
70 d 

a5.95 a6.08 a5.92  b5.35 b5.54 b5.31 0.0552 <0001 0.1506 0.9335 

 در لیتر(مول )میلی سیدچرب مایع شکمبها

fatty acid (mmol/l) inal fluidRum 
        

 استات
Acetate 

cb26.62 c25.99 c25.78  a28.53 cab27.25 ab27.94 0.2722 0.0010 0.1580 0.6408 

 پروپیونات
Propionate 

cb28.14 c27.20 c27.07  a30.05 ab28.96 ab29.33 0.3017 0.0009 0.1541 0.8907 

 ایزوبوتیرات
Isobutyrate 

b0.740 ab0.746 ab0.746  a0.760 a0.760 a0.760 0.0026 0.0019 0.7082 0.7082 

 بوتیرات
Butyrate 

cb3.08 c2.99 c3.02  a3.23 ab3.15 ab3.16 0.0217 0.0006 0.1275 0.9756 

 یزووالراتا
Isovalerate 

cab0.726 cb0.713 c0.710  a0.743 ab0.733 a0.740 0.0038 0.0021 0.2139 0.5955 

 والرات
Valerate 

ab1.26 b1.22 b1.23  a1.32 a1.3 a1.29 0.0107 0.0012 0.1932 0.7629 

 کل اسید چرب
Total fatty 

acid 

cdb60.61 cd58.89 d58.59  a64.67 cab62.19 ab63.23 0.6067 0.0009 0.1529 0.8185 

 سکور مدفوعا
Facal 

score 

c2.56 d2.13 c2.67  a3.56 b3.29 b3.3 0.0336 <0001 0.0007 0.0112 

 روزهای ابتال
 به اسهال
Days of 
diarrhea 

cd2.66 d1.87 bc2.83  a4.16 ab3.66 a4.5 0.1281 <0001 0.0205 0.8692 

( مصرف  5لیتر شیر بدون اسانس،  نه( مصرف 0لیتر شیر به همراه اسانس گل ختمی،  شش( مصرف 3لیتر شیر به همراه اسانس پونه کوهی،  شش ( مصرف2لیتر شیر بدون اسانس،  شش( مصرف 1تیمارها:  1
 لیتر شیر به همراه اسانس گل ختمی  نه( مصرف 0هی و لیتر شیر به همراه اسانس پونه کو نه
 میانگین خطای استاندارد   2
 =P 65/6 دار شدن:سطح احتمال معنی3 

1 Treatment consisted 1) 6 L/d milk control without inclusion of any essential oil supplementation, 2) 6 L/d milk with Oregano essential oil, 3) 6 L/d milk with 

Althaea offieinalis essential oil, 4) 9 L/d milk control without inclusion of any essential oil supplementation, 5) 9 L/d milk with Oregano essential oil and 6) 9 

L/d milk with Althaea offieinalis essential oil. 
2 Standard error of mean 
3 Probability value p= 0.05 
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 یو گل ختم یپونه کوه یهابدون اسانس ایبا  ریش یباال ریشده با مقاد هیتغذ نیخوار هلشتاریش یهاگوساله یخون یهافراسنجه -5 جدول
Table 5- Blood metabolites of Holstein dairy calves fed with the experimental diets high levels milk with or without essential oils 

 فراسنجه
Parameter 

 1یشیآزما یمارهایت 
1Experimental diets  

2SEM 

3value-P 
 لیتر شیر شش

6 liter milk 
 

 نه لیتر شیر
9 liter milk 

بدون 
  اسانس

Without 
essential 

oil 

 یپونه کوه
Origanum 
L.onites 

 یگل ختم
Althaea 

officinalis  

  سانسبدون ا

Without 
essential 

oil 

 یپونه کوه
Origanum 
L.onites 

 یگل ختم
Althaea 

officinalis 

 شش در مقابل نه
6 liter milk 
VS 9 liter 

milk 

 اسانس
Essential oil 

شیر در مقابل 
 اسانس

Milk VS 
essential 

oil 

 بر دسی لیتر( گرممیلیگلوکز )
Glucose (mg/dl) 

        

 0روز 
7 d 

a9.666 b68.00 ab69.00  ab69.00 a70.00 a69.33 0.1825 0.0569 0.5905 0.0057 

 35روز 
35 d 

b83.00 b82.00 b82.66  a90.66 a88.00 a90.00 0.5431 <0001 0.1821 0.6563 

 06روز 
70 d 

c86.00 d84.00 cd85.66  a96.00 b94.00 ab95.33 0.3162 <0001 0.0115 0.9408 

 دسی لیتر( آلبومین )گرم بر
Albumin (g/dl) 

        

 0روز 
7 d 

b3.17 c2.78 b3.15  a3.37 ab3.28 a3.34 0.0286 <0001 0.0013 0.0154 

 35روز 
35 d 

b3.43 d3.13 c3.35  a3.58 b3.46 a3.54 0.0133 <0001 <0001 0.0077 

 06روز 
70 d 

b3.54 c3.36 bc3.50  a3.93 a3.84 a3.85 0.0264 <0001 0.0433 0.3735 

 دسی لیتر(در  گرممیلیاوره خون ) نیتروتن
Blood urea nitrogen (mg/dl) 

        

 0روز 
7 d 

a15.30 a15.33 a15.22  a15.56 a15.50 a15.59 0.0739 0.0289 0.9826 0.7439 

 35روز 
35 d 

b19.50 c17.53 b19.10  a22.03 a20.96 a21.66 0.1925 <0001 0.0028 0.3493 

 06روز 
70 d 

b17.76 c15.93 b17.48  a19.13 a18.86 a18.96 0.1227 <0001 0.0014 0.0071 

 آسپارتات آمینو ترانسفراز )واحد درآنزیم(
Aspartate Aminotransferase (IU/l) 

        

 0روز 
7 d 

a44.00 a43.46 a43.80  a43.70 a43.86 a44.16 0.2094 0.6108 0.6906 0.5712 

 35روز 
35 d 

b6.006 b65.50 b65.83  a67.80 a67.60 a67.60 0.2728 0.0006 0.7655 0.9278 

 06روز 
70 d 

b71.36 b71.16 b71.16  a76.70 a76.30 a76.53 0.1880 <0001 0.9612 0.9282 

 آالنین آمینو ترانسفراز )واحد درآنزیم(
Alanine aminotransferase (IU/l)       

        

 0روز 
7 d 

ab7.83 b7.16 ab7.53  a8.40 b7.36 a8.33 0.1623 0.0461 0.0302 0.5780 

 35روز 
35 d 

b9.63 c7.86 b9.66  a11.93 b9.53 a11.43 0.1566 <0001 <0001 0.4814 

 06روز 
70 d 

a23.20 c16.36 a22.96  a24.23 b18.66 a23.90 0.2603 0.0031 <0001 0.2849 

 در دسی لیتر( گرممیلیانسولین ) 
 Insulin (mg/dl) 

        

 0روز 
7 d 

ab8.16 ab8.36 b7.60  ab8.33 a8.86 ab8.40 0.1712 0.0711 0.1629 0.5826 

 35روز 
35 d 

b7.46 c5.43 cb7.06  a9.63 ab8.33 ab8.83 0.3501 0.0010 0.0567 0.6504 

 06روز 
70 d 

c6.20 d4.60 c5.50  a8.36 b7.23 ab7.70 0.1433 <0001 0.0009 0.5937 

لیتر شیر به همراه   نه( مصرف  5لیتر شیر بدون اسانس،    نهمصرف   (0لیتر شیر به همراه اسانس گل ختمی،    شش ( مصرف  3لیتر شیر به همراه اسانس پونه کوهی،    شش  ( مصرف 2لیتر شیر بدون اسانس،    شش ( مصرف  1تیمارها:  1
 ختمی  لیتر شیر به همراه اسانس گل نه( مصرف 0اسانس پونه کوهی و 

 میانگین خطای استاندارد  2
 =P 65/6 شدن: دار¬یسطح احتمال معن 3

1 Treatment consisted 1) 6 L/d milk control without inclusion of any essential oil supplementation, 2) 6 L/d milk with Oregano essential oil, 3) 6 L/d milk with Althaea offieinalis 
essential oil, 4) 9 L/d milk control without inclusion of any essential oil supplementation, 5) 9 L/d milk with Oregano essential oil and 6) 9 L/d milk with Althaea offieinalis essential 
oil. 
2 Standard error of mean 
3 Probability value p= 0.05 
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 یو گل ختم یبدون اسانس پونه کوه ایبا  ریش یباال ریشده با مقاد هیتغذ نیهلشتا رخواریش یها( گوسالهقهیمربوط به تفاوت رفتار خوراک )دقکل زمان  -6جدول 
Table 6- Feed behavior of Holstein dairy calves fed with the experimental diets high levels milk with or without essential oils 

 فراسنجه
Parameter 

 1یشیآزما یمارهایت 
1Experimental diets 

 

2SEM 

3value-P 
 لیتر شیر شش

6 liter milk 
 

 نه لیتر شیر
9 liter milk 

بدون 
  اسانس

Without 

essentia

l oil 

پونه 
 یکوه

Origanu

m 

L.onites 

 یگل ختم
Althaea 

officinali

s  

بدون 
  اسانس

Without 

essentia

l oil 

پونه 
 یکوه

Origanu

m 

L.onites 

 یگل ختم
Althaea 

officinal

is 

شش در 
 مقابل نه
6 liter 

milk  
VS 9 

liter 
milk 

 اسانس
Essential 

oil 

 شیر در
مقابل 
 اسانس

Milk 

VS 

essentia

l oil 

 (دقیقه) رفتارخوراک
Feed behavior 

        

 ایستادن
Stand 

a188.53 c170.93 ab183.34  b179.35 c9.5316 b177.35 0.8395 0.0030 <0001 0.1854 

 خوابیدن
Sleep 

e196.99 a243.63 d201.58  c216.11 a242.3 b221.6 0.5399 <0001 <0001 <0001 

 خوراک مصرف
Feed 

consume 

a27.99 b20.45 a27.31  a26.78 b20.56 a26.45 0.4987 0.7737 0.0078 0.9169 

 نشخوار
Ruminant 

a34.66 c13.37 a6.003  b21.99 c13.30 b20.82 0.6236 <0001 <0001 <0001 

 ایرفتارغیرتغذیه
Non-

nutritional 
behavior 

b31.81 b31.57 b31.76  a35.75 a34.48 ab33.75 0.3138 <0001 0.3987 0.4583 

( 5( مصرف نه لیتر شیر بدون اسانس، 0( مصرف شش لیتر شیر به همراه اسانس گل ختمی، 3( مصرفشش لیتر شیر به همراه اسانس پونه کوهی،     2( مصرف شش لیتر شیر بدون اسانس،     1تیمارها:  1
 ( مصرف نه لیتر شیر به همراه اسانس گل ختمی 0مصرف نه لیتر شیر به همراه اسانس پونه کوهی و 

 میانگین خطای استاندارد   2
 =P 65/6 دار شدن:سطح احتمال معنی 3

1 Treatment consisted 1) 6 L/d milk control without inclusion of any essential oil supplementation, 2) 6 L/d milk with Oregano essential 

oil, 3) 6 L/d milk with Althaea offieinalis essential oil, 4) 9 L/d milk control without inclusion of any essential oil supplementation, 5) 

9 L/d milk with Oregano essential oil and 6) 9 L/d milk with Althaea offieinalis essential oil. 
2 Standard error of mean 
3 Probability value p= 0.05 

 

 بررسی رفتار خوراک

س   ستل و همکاران ) به رفتار خوراک یبرر  Castells etروش کا

al., 2012) 50مدت دو هفته قبل از به یشااکل مشاااهدات چشاام به 
ها در هر گروه همه گوساااله یبرا یروزگ 50تا دو هفته بعد از  یروزگ

ساعت  10مدت به هارفتار خوراک، گوساله یبررس ی. برارفتیانجام پذ
 یتمام زمان بنابراین،گرفتند. یقرار م یدر هر هفته مورد مشاهده چشم  

شم  شاهده که م ساله   یم گرفت براانجا یچ ساعت در کل   50هر گو
مان   دوره بود.  یانگین ز مار      م تار خوراک در تی به رف های  های مربوط 

های گروه  گوسااااله . نشاااان داده شاااده اسااات  0مختلف در جدول  
شتری را     شش لیتر  روزانه  کنندهدریافت شاهد(، زمان بی سانس ) بدون ا

در  ،( >65/6P) کردندبه مصرف خوراک، ایستادن و نشخوار سپری می
مراه شاایر به هنه لیتر گروه روزانه  کنندههای دریافتحالی که گوساااله

اسااانس گیاهی پونه کوهی میزان زمان بیشااتری را صاارف خوابیدن  
  هکنندکردند. مصاارف خوراک، ایسااتادن و نشااخوار بین گروه دریافت 

سانس پونه کوهی بود      شتر از ا سانس گل ختمی بی  جینتا. ( >65/6P)ا
مصرف   کیدر تحر یاسانس پونه کوه  یمنف تأثیرمطالعه اشاره به   نیا

و  (یاساااانس پونه کوه  یخوراکعلت عدم خوش  به  خوراک )احتماالً 
مربوط به مصاارف خوراک  یهایریگنشااخوار دارد که با اندازه تیفعال

شد. هم ن یمنطبق م شاهدات با   نیا جینتا نیبا شات م ست  گزار و  لکا
که اشاااره به  باشاادیراسااتا م( همCastells et al., 2012همکاران )

زمان نشااخوار و کاهش  شیافزا ،زمان مصاارف خوراک شیافزا تأثیر
 اشد.بی( مواریزدن د سی)ل یاهیتغذ ریزمان مربوط به رفتار غ
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  کلی گیرینتیجه

های نتایج حاصاال از این بررساای نشااان داد که افزودن اسااانس 
ای هویژه اسااانس پونه کوهی در مقادیر باالی شاایر گوسااالههب گیاهی

شتاین منجر به افزایش مصرف خوراک، افزایش وزن بدن      شیرخوار هل
شاهد نمی       سبت به گروه  سکلتی ن شد ا  أثیرتچه  شود. اگر و افزایش ر

بازده خوراک معنی    نه کوهی بر  نابراین، دار بود. اساااانس پو  افزایش ب

ها در واحد زمان و بیان استعداد تنتیکی گوساله ی و کیفی روند رشدکمّ
ای که در این پژوهش گونهبه های گیاهیکارگیری اسااانسبه ها باآن

ساله     ست منتج به عملکرد بهتر گو شده ا شتای  انجام  شیرخوار هل ن های 
رخوار های شی نگردید. در مقابل افزایش مقادیر شیر مصرفی در گوساله   

چند که بازده خوراک  هر ،رد رشااد گردیدهلشااتاین باعث بهبود عملک
شش لیتر   دهکننشیر نسبت به گروه دریافت  نه لیتر  کنندهگروه دریافت
 تر بود. شیر پایین
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