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تأثیر پودر رازیانه در جیرۀ استارتر بر عملکرد ،سیستم ایمنی و پارامترهای بیومتریک
گوسالههای شیری هلشتاین
سارا سعیدی ،*1امید دیانی ،2امین خضری 3و رضا طهماسبی

4

 3 ،2 ،1و  .4دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیۀ دام ،دانشیار و استادیاران ،گروه علوم دامی دانشگاه شهید باهنر کرمان
(تاریخ دریافت - 1333/4/11 :تاریخ تصویب)1334/7/13 :

چکیده
بهمنظور بررسی تأثیر افزودن پودر رازیانه ( )Foeniculum vulgareدر جیرۀ استارتر بر عملکرد،
سیستم ایمنی و پارامترهای بیومتریک گوسالههای شیری هلشتاین از  31رأس گوساله هلشتاین
( 11رأس نر و  11رأس ماده) با میانگین وزن تولد  41±1/1کیلوگرم در قالب طرح کامالً
تصادفی استفاده شد .جیرههای آزمایشی شامل .1 :استارتر بدون پودر رازیانه (شاهد) .2 ،استارتر
دارای  1/4درصد پودر رازیانه و  .3استارتر دارای  1/8درصد پودر رازیانه بود .میانگین مصرف
مادۀ خشک در گوسالهها در کل دوره با اضافهکردن پودر رازیانه افزایش یافت (.)P>1/11
میانگین افزایش وزن روزانۀ گوسالهها با  1/4درصد پودر رازیانه ،حداکثر بود (.)P>1/11
گوسالههای تغذیهشده با جیرههای آزمایشی دارای پودر رازیانه در مقایسه با گروه شاهد میانگین،
سن از شیرگیری کمتری داشتند و شیر کمتری مصرف کردند ( .)P>1/11اثر جیرههای آزمایشی
بر میانگین قوام مدفوع در دورۀ پیش از شیرگیری ،پس از شیرگیری و کل دوره معنادار بود
( .)P>1/11در دو هفته پس از ازشیرگیری ،ائوزینوفیل خون گوسالهها تحت تأثیر جیرههای
آزمایشی قرار گرفت ( .)P>1/11در نتیجه افزودن  1/4درصد پودر رازیانه در جیرۀ آغازین
گوسالههای شیری هلشتاین سبب کاهش سن از شیرگیری ،بهبود عملکرد و کاهش ائوزینوفیلها شد.
واژههای کلیدی :پودر رازیانه ،گوسالۀ هلشتاین ،عملکرد.
مقدمه
کل هزینههای مربوط به نگهداری گوساله در سه ماه
اولیۀ زندگی از سایر مراحل بیشتر است .این مسئله تا
حدود زیادی ناشی از هزینۀ زیاد شیر در مقایسه با
خوراک جامد است .بههر حال از شیرگیری خیلی زود و
بدون مدیریت صحیح ممکن است به افت ناگهانی رشد و
ضعف سالمتی بینجامد ( .)Morrill, 1992استفاده از
ترکیبات ضد میکروب بهعنوان محرک رشد در  77درصد
موارد سبب عملکرد مثبت حیوانات میشود ( Franklin et
 .)al., 2006استفاده از آنتیبیوتیکها در تغذیۀ دام ممکن
است بهدلیل ایجاد گونههای مقاوم باکتریها برای حفظ
* تلفن83494693733 :

سالمت انسان مضر باشد (.)Tager & Krause, 2011
نگرانیهای عمومی دربارة استفاده از آنتیبیوتیکهای
خوراکی و محرکهای رشد در سالهای اخیر سبب
افزایش توجه و عالقه به استفاده از عصارههای گیاهی
بهعنوان جایگزینی مناسب برای آنتیبیوتیکها ،جهت
تغییر شرایط تخمیر میکروبی شکمبه و بهبود بازده
غذایی در نشخوارکنندگان شده است ( Benchaar et al.,
 .)2008در مطالعهای روی میشهای شیرده ،استفاده از
عصارة رزماری سبب بهبود عملکرد آنها شد که به
خاصیت ضدمیکروبی و آنتیاکسیدانی ترکیبات
ترپنوئیدی و فنولی عصاره نسبت داده شد ( Chiofalo et
E-mail: saray.saidi@gmail.com
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 .)al., 2012محققان دریافتند برگهای مرزنجوش به
صورت محلول خوراکی ضداسهال میتواند به خوبی
داروی نئومایسین سولفات در گوسالههای تازه متولدشده
عمل کند؛ همچنین طبق بولتن کمیتۀ محصوالت
دامپزشکی اروپا ،مرزنجوش خواص ضدباکتریایی،
ضدویروسی و حشرهکشی دارد ( Bampidis et al.,
 .)2006مطالعات کاهش کل اسیدهای چرب فرار و در پی
آن افزایش  pHرا با استفاده از رازیانۀ رومی نشان میدهد
که مانع ازبینرفتن تکیاختهها و باکتریها میشود؛ این
امر احتماالً سبب افزایش هضمپذیری میشود
(.)Calsamiglia et al., 2007
رازیانه از گیاهان دارویی دارای تأثیرات ضدمیکروبی
است .رازیانه با نام علمی Foeniculum vulgare
گیاهی علفی ،چندساله و از خانوادة چتریان است
( .)Aeineh Chi, 1989بیشتر خواص دارویی آن به
ترکیباتی نظیر آنتول که بهوفور در بذر و به مقدار
کمتر در برگ و ساقه وجود دارد ،نسبت داده میشود
که از جملۀ این خواص میتوان به شباهت آنتول با
دوپامین (عامل مهار ترشح هورمون پروالکتین از
هیپوفیز) و آثار استروژنیک آن اشاره کرد (Albert-
 .)Puleo, 1980رازیانه حاوی مواد مؤثری از قبیل
روغن فرار ( 3درصد) ،آنتول ( 48تا  38درصد) ،فنکون
( 48تا 98درصد) ،فالونوئیدها (عمدتاً کوئرستین و
گلیکوزید کامپفرول) ،کومارینها (برگاپتن ،گزانتگزین،
و مارمسین) و استرولهاست .اسانسهای این گیاه در
صورت استعمال خارجی سبب کاهش دردهای
ماهیچهای و روماتیسمی میگردد ( Aeineh Chi,
 .)1989رازیانه فعالیت استروژنی دارد و جریان شیر را
زیاد میکند .امروزه از رازیانه برای افزایش شیر بزها
استفاده میکنند؛ بهطوری که از باقیماندة تفاله پس از
تقطیر بهعنوان مکمل در جیرة غذایی دام برای افزایش
تولید شیر استفاده شده است (.)Aeineh Chi, 1989
بهکارگیری اسانس رازیانه در شرایط آزمایشگاهی
تغییر معناداری بر الگوی تخمیر شکمبه بهویژه کاهش
تولید متان ایجاد نکرد و تنها باعث تغییرات ناچیزی
شد ( .)Garcia-Gonzalez, 2008به دلیل خواص
رازیانه و خوشخوراکی آن و از آنجا که کار تحقیقاتی
خاصی در زمینۀ تغذیۀ گوسالهها انجام نگرفته است،

هدف از مطالعۀ حاضر بررسی اثر تغذیه با سطوح
مختلف پودر رازیانه بر عملکرد ،زمان از شیرگیری،
عملکرد سیستم ایمنی و صفات بیومتری گوسالهها بود.
مواد و روشها
این پژوهش با استفاده از  98رأس گوساله (نر و ماده)
در مجتمع کشت و صنعت هامون واقع در کیلومتر یک
جاده ماهان  -بم ،از مرداد  4937تا آبان 4937
بهمدت  478روز اجرا شد .گوسالهها پس از تولد تا سه
روز آغوز مصرف کردند و سپس وارد طرح آزمایشی
شدند .گوسالهها در جایگاههای انفرادی نگهداری و
روزانه  48درصد وزن بدن در دو نوبت صبح و عصر با
شیر کامل تغذیه شدند .از روز اول آزمایش جیرة
استارتر و آب آزادانه در اختیار گوسالهها قرار گرفت.
این پژوهش با  43رأس گوسالۀ نر و  43رأس گوسالۀ
ماده با میانگین وزن تولد  68 ± 8/3کیلوگرم در قالب
طرح کامالً تصادفی در سه تیمار و ده تکرار صورت
گرفت .جیرههای آزمایشی شامل .4 :استارتر بدون
پودر رازیانه (شاهد) .7 ،استارتر دارای  8/6درصد پودر
رازیانه و  .9استارتر دارای  8/3درصد پودر رازیانه بود
(جدول  .)4از یکماهگی تا پایان آزمایش 43 ،درصد
علوفۀ خشک یونجه نیز بهجیره افزوده شد .علوفۀ
خشک یونجۀ استفادهشده دارای کیفیت مطلوب بود و
برای تغذیۀ بهتر ،پیش از استفاده با دستگاه خردکن
کوبیده میشد تا به قطعات کوچکتر (حدود  8/3تا 4
سانتیمتر) تبدیل شود .گوسالهها در صورت مصرف
روزانه یک کیلوگرم استارتر در سه روز متوالی ،از شیر
گرفته شدند و تا دو هفته پس از ازشیرگیری
جیرههای آزمایشی در اختیار آنها قرار گرفت .مقدار
مصرف خوراک روزانه اندازهگیری و در پایان هر هفته
وزن گوسالهها ثبت شد.
بهمنظور بررسی قوام ظاهری مدفوع که نشاندهندة
میزان آبگیری مدفوع در دستگاه گوارش است،
همهروزه شکل ظاهری مدفوع ارزیابی چشمی شد.
امتیازدهی قوام مدفوع بهصورت  .4مدفوع سفت.7 ،
مدفوع کمی شُل (بهصورت کپهای) .9 ،مدفوع شُل
(روی زمین جاری شود) و  .6مدفوع خیلی شُل (حالت
آبکی) بود (.)Khan et al., 2007
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جدول  .4اجزای و ترکیب شیمیایی جیرة استارتر گوسالههای شیری هلشتاین (بر حسب درصد)
جیرههای آزمایشی
اجزای خوراکی (درصد)

شاهد

 8/6درصد
پودر رازیانه

 8/3درصد
پودر رازیانه

دانۀ ذرت

68

68

68

دانۀ جو

98

98

98

کنجالۀ سویا

78

78

78

رازیانه

8

8/6

3/3

3/4

7/7

4/3

4/3

4/3

سبوس گندم

٭

مکمل معدنی و ویتامینی

8/3

ترکیب شیمیایی
مادة خشک (درصد)

37/37

37/37

37/37

انرژی نگهداری (مگاکالری در کیلوگرم)

7/87

7/87

7/87

انرژی خالص برای رشد (مگاکالری در کیلوگرم)

4/94

4/94

4/94

پروتئین خام (درصد مادة خشک)

77/43

77/44

77/83

چربی خام (درصد مادة خشک)

6/86

6/86

6/86

الیاف نامحلول در شویندة اسیدی (درصد مادة خشک)

9/46

9/46

9/46

الیاف نامحلول در شویندة خنثی (درصد مادة خشک)

44/36

44/36

44/36

خاکستر (درصد مادة خشک)

9/37

9/37

9/37

کلسیم (درصد مادة خشک)

4/87

4/87

4/87

فسفر (درصد مادة خشک)

8/34

8/34

8/34

* دیکلسیم فسفات ( 34/79درصد) ،سبوس ( 44/44درصد) ،هیدروژل ( 3/84درصد) ،سولفات مس ( 8/47درصد) ،سولفات آهن ( 8/47درصد)،
سلنیوم ( 8/4درصد) ،اکسید منگنز ( 8/36درصد) ،کبالت ( 8/89درصد) ،یدات کلسیم ( 8/84درصد) ،سولفات روی ( 4درصد) ،اکسید منیزیم
( 3/84درصد) ،نمک ( 48/84درصد) ،کربنات کلسیم ( 6/3درصد) ،ویتامین  8/4( Aدرصد) ،ویتامین  8/87( Eدرصد) ،ویتامین  8/83( D3درصد)،
آنتی اکسیدان ( 8/44درصد) ،سولفات منیزیم ( 9/93درصد).

گوسالهها هر هفته از لحاظ پارامترهای بیومتریک
بررسی شدند .بدین منظور از متر نواری برای
اندازهگیری ارتفاع از جدوگاه تا زمین ،فاصلۀ جدوگاه تا
زیر سینه ،دور سینه ،دور شکم ،فاصلۀ زاویه استخوان
کتف تا نقطۀ هانش ،فاصلۀ کتف تا انتهای پشت ران،
فاصلۀ سینه تا زمین ،طول قلم پا ،دور قلم پا ،طول
قلم دست و دور قلم دست استفاده شد .در طول دورة
آزمایش ،دو هفته پس از ازشیرگیری ،از گوسالهها
نمونۀ خون گرفته شد .نمونۀ خون توسط سرنگ با
سرسوزن  43از ورید وداج گرفته و در لولۀ آزمایشی
 CBCحاوی مادة ضد انعقاد ( )K2EDTAجمعآوری
شد .لولههای آزمایشی حاوی  7/3سیسی خون ،درون
یخ به آزمایشگاه منتقل و با دستگاه هماتولوژی آناالیزر
( )Mindray BC-5800بررسی شدند .غلظت
گلبولهای سفید ،درصد نوتروفیل ،لنفوسیت،

مونوسیت ،ائوزینوفیل ،بازوفیل ،غلظت گلبولهای
قرمز ،هموگلوبین ،هماتوکریت و پالکت در نمونههای
جمعآوریشده تعیین شد .مدل آماری استفادهشده در
این طرح بهصورت زیر بود:
Yijkl = µ + Ti + Sj + Wk + Ti × Sj + eijkl

در این مدل ،Yijkl ،صفت مورد نظر؛  ،µمیانگین صفت
اندازهگیریشده؛  ،Tiاثر تیمار آزمایشی؛  ،Sjاثر جنس؛
 ،Wkاثر زمان؛  ،Ti×Sjاثر متقابل جنس و تیمار و ،eijkl
اثر خطای آزمایش است .تجزیۀ آماری دادهها با
استفاده از نرمافزار  )2005( SASصورت گرفت .آنالیز
آماری مشاهداتی که یک بار در طول دورة آزمایش
اندازهگیری شده بودند ،با استفاده از رویۀ GLM
انجام گرفت و میانگینها نیز توسط آزمون
چنددامنهای دانکن در سطح معناداری  3درصد
مقایسه شدند.
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نتایج و بحث
مصرف مادۀ خشک

نتایج مربوط به میانگین مادة خشک مصرفی در
گوسالههای تغذیهشده با جیرههای آزمایشی در جدول
 7آورده شده است .میانگین مصرف مادة خشک با
اضافهکردن  8/6و  8/3درصد پودر رازیانه در مقایسه
با گوسالههای تغذیهشده با جیرة شاهد بهطور
معناداری بیشتر بود ( .)P>8/83رازیانه دارای طعم
مالیم ،معطر و محرک اشتهاست ( Aeineh Chi,
)1989؛ بههمین دلیل در این تحقیق رازیانه بهدلیل
داشتن مواد مؤثری همچون آنتول و فنکون بهعنوان
طعمدهنده ،سبب خوشخوراکی جیرة استارتر و
افزایش اشتهای گوسالههای شیری شده است؛ بنابراین
آنها استارتر و مادة خشک بیشتری مصرف کردهاند.
این نتایج با نتایج کار محققان مطابقت داشت .در
برخی مطالعات با افزودن طعمدهندهها به جیرة
مصرفی گوسالهها ،مصرف مادة خشک افزایش یافت
( ;Carlotto et al., 2006; Thomsen et al., 1980
.Albright, 1993; Thomas et al., 2007; Cardozo et
.)al., 2006
افزایش وزن روزانه

در کل دورة شیرخوارگی ،گوسالههای تغذیهشده با
جیرة آزمایشی  8/6درصد پودر رازیانه ،بیشترین
میانگین افزایش وزن روزانه و گوسالههای تغذیهشده
با جیرة آزمایشی شاهد ،کمترین افزایش وزن روزانه را
داشتند (( )P>8/83جدول  .)7افزایش وزن تابع
مصرف مادة خشک است؛ بنابراین گوسالههای
تغذیهشده با جیرههای دارای پودر رازیانه ،مصرف مادة
خشک و افزایش وزن بیشتری داشتند .از طرفی رازیانه
بهسبب داشتن مواد مؤثری همچون استروژن سبب
افزایش وزن میشود .استروژن با افزودن بر نفوذپذیری
گلوکز در تودههای عضالنی ،نقش مهمی در ایجاد
شرایط آنابولیکی پایدار در تودههای عضالنی بازی
میکند .شایان توضیح است که این هورمون با تحت
تأثیر قراردادن مقدار آنزیمی که با میزان ورود گلوکز
به درون بافتهای عضالنی در ارتباط تنگاتنگ است،
موفق به محقق ساختن این امر میشود ( Hoshmandi

 .)et al., 2012در تحقیقی
بیان کردند که افزودن  788میلیگرم درکیلوگرم مادة
خشک از نوعی طعمدهنده در جیرة برههای پرواری بر
پایۀ کنسانتره ،سبب افزایش وزن روزانه در مقایسه با
گروه شاهد شد .استفاده از طعمدهنده به مدت 43
روز ،سبب بهبود افزایش وزن روزانۀ برههای پرواری
شد ( .)Waghorn & McNabb, 2003محققان گزارش
کردند که گوسالههای تغذیهشده با شیر و استارتر
طعمدار در مقایسه با حالت شاهد افزایش وزن
بیشتری داشتند (.)Morrill & Dayton, 1978
(2008) Chaves et al.

سن از شیرگیری و مقدار شیر مصرفی

میانگین شیر مصرفی (براساس مادة خشک) و سن
ازشیرگیری گوسالههای تغذیهشده با جیرههای
آزمایشی در جدول  7آورده شده است .میانگین شیر
مصرفی و سن ازشیرگیری در گوسالههای تغذیهشده
با جیرههای آزمایشی  8/6درصد پودر رازیانه و 8/3
درصد پودر رازیانه ،در مقایسه با گوسالههای
تغذیهشده با جیرة آزمایشی شاهد کمتر بود
( ،)P>8/83ولی بین گوسالههای تغذیهشده با
جیرههای آزمایشی  8/6درصد پودر رازیانه و 8/3
درصد پودر رازیانه تفاوتی مشاهده نشد .میانگین سن
از شیرگیری برای گوسالههای تغذیهشده با جیرة
آزمایشی  8/6درصد پودر رازیانه 43 ،روز کمتر از
گوسالههای تغذیهشده با جیرة آزمایشی شاهد بود و
در مقایسه با گوسالههای تغذیهشده با جیرة شاهد
حدود  44کیلوگرم شیر (براساس مادة خشک) کمتری
مصرف کردند .افزایش در مصرف مادة خشک ،توسعۀ
شکمبه را تسریع کرده و زمان الزم برای رسیدن به
سن ازشیرگیری را کاهش میدهد (.)Wardrop, 1961
ازشیرگیری مستلزم رشد و نمو شکمبه از نظر فیزیکی
و انجام اعمال هضمی است ( ،)Godfrey, 1961زیرا
پس از قطع شیر ،حیوان برای رفع احتیاجات نگهداری
میشود و رشد به مواد مغذی حاصل از تخمیر مواد
خوراکی در شکمبه وابسته است ( Lyfoed & Huber,
 .)1988در تحقیق حاضر افزودن پودر رازیانه به جیرة
استارتر سبب تشویق گوسالهها بهمصرف بیشتر خوراک
جامد شد؛ بهطوری که گوسالههای تغذیهشده با جیرة
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دارای  8/6درصد پودر رازیانه ،سریعتر از بقیه به
مصرف مادة خشک مورد نظر دست یافتند و بنابراین
زودتر از شیر گرفته شدند.
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و سبب کاهش آن و افزایش مقدار پروپیونات شود .در
نتیجۀ افزایش پروپیونات ،ضریب تبدیل غذایی بهبود
مییابد .جیرههایی که مقدار زیادی از مواد مغذی مورد
نیاز برای افزایش وزن را تأمین میکنند ،در مقایسه با
جیرههایی که اجازة چنین افزایشی را نمیدهند،
معموالً بازده بیشتری نیز دارند .در واقع حیوان با
افزایش وزن سریع ،از کل خوراک مصرفی ،برای
نگهداری خود استفادة کمتری کرده و آن را بیشتر
برای افزایش وزن استفاده میکند .نتایج این آزمایش
با نتایج تحقیقات دیگر محققان مطابقت دارد
( .)Benchaar et al., 2008; Soltan, 2009آنها عقیده
دارند افزودن مواد طعمدهندة گیاهی سبب بهبود
ضریب تبدیل غذایی میشود.

ضریب تبدیل غذایی
نتایج مربوط به میانگین ضریب تبدیل غذایی
گوسالههای تغذیهشده با جیرههای آزمایشی در جدول
 7آورده شده است .در کل دوره بهترین ضریب تبدیل
غذایی مربوط بهجیرة آزمایشی 8/6درصد پودر رازیانه
بود ( .)P>8/83بهدلیل افزایش وزن روزانۀ بیشتر در
گوسالههای تغذیهشده با 8/6درصد پودر رازیانه،
ضریب تبدیل غذایی در آنها بهبود یافت .از طرفی
ممکن است رازیانه بر مقدار متان تولیدی تأثیر بگذارد

جدول  .7پارامترهای عملکردی گوسالههای تغذیهشده با جیرههای آزمایشی
جیرههای آزمایشی

میانگین مادة خشک مصرفی در کل دوره (کیلوگرم در روز)
میانگین افزایش وزن روزانه در کل دوره (کیلوگرم در روز)
میانگین شیر مصرفی (کیلوگرم مادة خشک)
میانگین سن از شیرگیری (روز)
میانگین ضریب تبدیل غذایی در کلدوره

شاهد

 8/6درصد
پودر رازیانه

 8/3درصد
پودر رازیانه

SEM

سطح
معناداری

4/48b
8/63c
99/47a
49a
7/69a

4/74a
8/78a
77/33b
66b
4/79c

4/47a
8/33b
76/46b
67b
7/89b

8/87
8/87
7/33
3/33
8/87

8/84
< 8/8884
8/89
8/89
< 8/8884

 .a,b,cحروف متفاوت در هر ردیف نشاندهندة اختالف معنادار است (.)P> 8/83

قوام مدفوع

اثر جیرههای آزمایشی بر میانگین قوام مدفوع در دورة
پیش از ازشیرگیری ،پس از ازشیرگیری و کل دوره
معنادار ( )P>8/83بود (جدول  .)9گوسالههای تغذیهشده
با جیرة آزمایشی شاهد ،مدفوع سفتتری در مقایسه با
گوسالههای تغذیهشده با جیرههای آزمایشی  8/6درصد
پودر رازیانه و  8/3درصد پودر رازیانه داشتند .بین
گوسالههای تغذیهشده با جیرههای آزمایشی  8/6درصد
پودر رازیانه و  8/3درصد پودر رازیانه اختالف معناداری
وجود نداشت .چون گوسالههای تغذیهشده با پودر رازیانه
در مقایسه با گوسالههای تغذیهشده با جیرة آزمایشی
شاهد مادة خشک بیشتری مصرف کرده بودند؛ مدفوع
شُلتری داشتند .مصرف بیشتر کنسانتره در مقایسه با
علوفه ممکن است بهدالیلی همچون تخمیر سریع

ذرات خوراک در دستگاه گوارش ،کاهش  pHشکمبه،
بروز اسیدوز خفیف و افزایش سرعت عبور خوراک از
دستگاه گوارش سبب افزایش اسکور مدفوع شود
( .)Thomas et al., 2007اثرات نامطلوب دُزهای زیاد
مواد طعمدهندة گیاهی ممکن است به کاهش زیاد
تعداد میکروارگانیسمهای رودهای مربوط باشد که
میتواند تأثیرات بدی بر فعالیت طبیعی میکروبی روده
داشته باشد .اما دُزهای کم مواد طعمدهندة گیاهی
سبب وقوع اندک اسهال متوسط و نیز تعداد روزهای
اسهالبودن در آنها میشود .این اثر مثبت را به آثار
ضدمیکروبی مواد طعمدهندة گیاهی میتوان نسبت
داد .همچنین ترکیبات فنلی موجود در رازیانه از طریق
اثر بر دیوارة سلولی ،باکتریها را از بین میبرند.
ترکیبات فنلی بهصورت انتخابی عمل میکنند و
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برای رشد و تکثیر سایر باکتریها و بهویژه فلور مفید
گوارشی ایجاد شود (.)Soltan, 2009

پاتوژنها را که قسمت اندکی از باکتریهای گوارشی را
شامل میشوند ،از بین میبرند تا موقعیت مناسبتری

جدول  .9میانگین قوام مدفوع گوسالههای تغذیهشده با جیرههای آزمایشی
جیرههای آزمایشی
شاهد

دوره
پیش از ازشیرگیری

b

پس از ازشیرگیری

b

4/49

کل دوره

b

4/63

 8/6درصد پودر رازیانه
a

4/ 36

 8/3درصد پودر رازیانه

4/3

a

4/74

a

4/47

a

4/39

a

4/73

a

4/74

سطح

SEM

8/893

معناداری
<8/8884

8/89
8/873

8/889
<8/8884

 a,bحروف متفاوت در هر ردیف نشاندهندة اختالف معنادار است (.)P> 8/83

کرمکش ،ضدانگل و ضدالتهاب است (
)1989؛ بنابراین کاهش ائوزینوفیلها در گوسالههای
تغذیهشده با جیرههای دارای پودر رازیانه ممکن است
بهسبب خواص ضدانگلی و ضدالتهابی رازیانه باشد .از
طرف دیگر اینکه دو هفته پس از ازشیرگیری کاهش
در ائوزینوفیلها رخ داده است ،ممکن است بهسبب
تنش ناشی از خونگیری باشد .چون پس از تنش،
افزایش کاتکول آمینها و کورتیکوستروئیدها و کاهش
خروج ائوزینوفیل از مغز استخوان به خون محیطی،
ائوزینوفیلهای خون کاهش مییابد ( Cole et al.,
 .)1988محققان در مطالعهای دریافتند که بین
گوسالههای  63تا  44روزه از لحاظ شمارش کل
گلبولهای سفید اختالف معناداری وجود ندارد
(.)Hulbert et al., 2011

فراسنجههای خونی

Aeineh Chi,

در بین فراسنجههای خونی گوسالهها ،فقط ائوزینوفیلها
در دو هفته پس از ازشیرگیری تحت تأثیر جیرههای
آزمایشی قرار گرفتند ( .)P>8/83دو هفته پس از
ازشیرگیری ،گوسالههای تغذیهشده با جیرة آزمایشی
8/6درصد پودر رازیانه ،کمترین و گوسالههای
تغذیهشده با جیرة آزمایشی شاهد ،بیشترین درصد
ائوزینوفیل را داشتند (جدول  .)6ائوزینوفیلها در
بیماریهای انگلی به مقادیر فراوان تولید میشوند و در
مقادیر فراوان به بافتهای مورد حملۀ انگل گسیل
میشوند .ائوزینوفیلها همچنین توانایی تجمع در
بافتهایی را دارند که واکنشهای آلرژیک در آنها رخ
میدهد و از گسترش التهاب جلوگیری میکنند
( .)Sepehri et al., 2011دانۀ رازیانه دارای خواص

جدول  .6فراسنجههای خون گوسالههای تغذیهشده با جیرههای آزمایشی در دو هفته پس از ازشیرگیری
جیرههای آزمایشی
دوره

شاهد

 8/6درصد پودر رازیانه

 8/3درصد پودر رازیانه

SEM

سطح
معناداری

گلبول سفید ( 489در هر میکرولیتر)

48/88

44/49

47/39

4/83

8/43

نوتروفیل (درصد)

97/86

66/34

64/43

3/49

8/44

لنفوسیت (درصد)

66/37

68/48

68/47

9/33

8/46

مونوسیت (درصد)

46/48

3/96

49/66

7/87

8/98

ائوزینوفیل (درصد)

8/78a

8/84b

8/47b

8/43

8/84

بازوفیل (درصد)

4/43

3/43

6/48

7/49

8/67

گلبول قرمز ( 484در هر میکرولیتر)

3/36

3/44

3/39

8/73

8/76

هموگلوبین (گرم بر دسیلیتر)

44/93

44/74

48/37

8/93

8/37

هماتوکریت (درصد)

98/64

98/44

73/87

8/33

8/36

پالکت ( 489در هر میکرولیتر)

334/98

337/38

4473/98

33/34

8/63

 .a,bحروف متفاوت در هر ردیف نشاندهندة اختالف معنادار است (.)P> 8/83
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در جیرة گوسالههای شیری هلشتاین ،بر رشد اسکلتی
(دور قفسۀ سینه ،طول و ارتفاع از جدوگاه) اثری نداشت
( .)Mohammadi et al., 2010در مطالعهای دیگر
محققان گزارش کردند که استفاده از مخمر بر طول بدن،
عرض پین ،عرض هیپ ،طول پین تا هوک و اندازة قلم پا
در گوسالههای شیری هلشتاین اثری نداشت ( Saremi
 .)et al., 2004تاکنون مطالعۀ دیگری دربارة استفاده از
اسانسهای گیاهی و گیاهان دارویی بر پارامترهای
بیومتریک در گوسالهها انجام نگرفته است.

پارامترهای بیومتریک

گوسالههای تغذیهشده با جیرههای آزمایشی در دو
هفته پس از ازشیرگیری از نظر ارتفاع از جدوگاه تا
زمین ،فاصلۀ جدوگاه تا زیر سینه ،دور سینه ،دور
شکم ،فاصلۀ زاویۀ استخوان کتف تا نقطۀ هانش ،فاصلۀ
جلوِ سینه تا انتهای پشت ران ،فاصلۀ سینه تا زمین،
طول قلم پا ،دور قلم پا ،طول قلم دست و دور قلم
دست از لحاظ آماری متفاوت نبودند (جدول .)3
محققان دریافتند که استفاده از افزودنیهای خوراکی

جدول  .3پارامترهای بیومتریک گوسالههای تغذیهشده با جیرههای آزمایشی در دو هفته پس از ازشیرگیری
پارامتر (سانتیمتر)
ارتفاع از جدوگاه تا زمین
فاصلۀ جدوگاه تا زیر سینه
دور سینه
دور شکم
فاصلۀ زاویۀ استخوان کتف تا نقطۀ هانش
فاصلۀ جلوِ سینه تا انتهای پشت ران
فاصلۀ سینه تا زمین
طول قلم پا
دور قلم پا
طول قلم دست
دور قلم دست

جیرههای آزمایشی
شاهد

 8/6درصد پودر رازیانه

 8/3درصد پودر رازیانه

34/43
69/38
34/48
36/93
77/33
36/98
39/38
64/78
49/43
97/83
47/33

34/43
66/88
36/93
36/38
77/73
37/33
39/38
68/33
49/48
94/38
47/48

34/43
69/38
36/33
39/78
77/43
34/78
36/73
64/98
49/78
94/48
47/63

نتیجهگیری

افزودن  8/6درصد پودر رازیانه بهعنوان طعمدهنده
در جیرة آغازین گوسالههای شیری هلشتاین سبب
افزایش وزن روزانه ،کاهش سن ازشیرگیری و

SEM

سطح معناداری

8/33
8/43
4/49
4/73
8/78
8/36
8/67
8/64
8/79
8/67
8/47

8/33
8/34
8/93
8/38
8/33
8/44
8/39
8/63
8/33
8/97
8/77

بیماریهای انگلی شد؛ بنابراین میتواند به مالحظات
اقتصادی و نیز برای افزایش سالمت گوسالهها،
توسط دامداران در تغذیۀ گوسالههای شیری استفاده
شود.
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ABSTRACT
In order to investigate the effect of adding Fennel powder (Foeniculum vulgare) in starter diet on
performance, immunity system and biometric parameters of Holstein calves, 30 Holstein calves (15 males
and 15 females) with birth weight of 40±0.5 kg were used in a completely randomized design.
Experimental diets were: 1. starter without Fennel powder (control), 2. starter containing 0.4% Fennel
powder and 3) starter with 0.8% of the Fennel powder. Average dry matter intake of calves increased by
adding Fennel powder (P<0.05). Average daily gain of calves was highest with 0.4% of the Fennel
powder (P<0.05). The average of weaning age and milk intake were lower in calves fed with fennel
powder than control group (P<0.05). Effect of experimental diets on average fecal consistency in the
period before weaning, after weaning and the total period were significant (P<0.05) only for two weeks
after weaning. Blood eosinophil of calves were affected by the experimental diets (P<0.05). Thus, adding
0.4% Fennel powder in starter diet improves performance of Holstein dairy calves and reduces weaning
age and eosinophils.
Keywords: fennel powder, Holstein calf, performance.
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