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 مقاله پژوهشی
 های شیرخوار بررسی اثر مخلوط عصاره آبی آویشن و برگ اکالیپتوس بر عملکرد و سالمت  گوساله

 نژاد هلشتاین
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 . استادیار، مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران. 1
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 21/60/1311تاریخ پذیرش مقاله:                    60/60/1311تاریخ دریافت مقاله: 

 
 چکیده

 و ماده رأس61) گوساله رأس 23 های شیرخوار نژاد هلشتاین، با استفاده ازو برگ اکالیپتوس بر عملکرد و سالمت گوسالهتأثیر ترکیب عصاره آبی گیاه آویشن 
روز بررسی شد.  74مدت کیلوگرم در قالب طرح کامالً تصادفی با چهار جیره آزمایشی و هشت تکرار به 4/44±2 روز و میانگین وزن 7±2با سن  (نر رأس 61

درصد اکالیپتوس( بودند.  14درصد آویشن+ 14لیتر عصاره در شیر مصرفی )میلی 34و  61، 64زمایشی شامل شاهد )بدون افزودنی( و تیمارهای های آجیره
گیری و  ازهها اند کشی و ابعاد بدن آنصبح وزن 64ساعت   74، 44، 32ها در روزهای هفت،  بدن، اندازه دور سینه و قد، گوساله وزن تغییرات سنجش منظور به

لیتر  میلی 34و  61های حاوی کننده جیره های دریافتشد. گوساله از ورید گردنی اخذ خون هاینمونه هفتاد روز در خونی های فراسنجه تعیین جهت ثبت شد.
بر  آویشن و اکالیپتوس به جیره اثری هایعصاره (. افزودنP<41/4تری داشتند)عصاره  نسبت به گروه شاهد میانگین افزایش وزن باالتر و ابعاد بدنی بزرگ

(. P<41/4گرم عصاره بهبود یافت )میلی 34کننده جیره حاوی  های دریافتقابلیت هضم و میزان خوراک مصرفی نداشت ولی بازده مصرف خوراک در گوساله
چنین  (. همP<41/4نسبت به گروه شاهد بهبود یافت )لیتر عصاره میلی 34و  61های حاوی کننده جیره های دریافتشاخص مدفوع و ترشح چشم در گوساله

های کننده نسبت گروه های دریافتهای قرمز و هماتوکریت در خون گوسالهلیتر عصاره باعث کاهش میزان گلوکز و افزایش تعداد گلبولمیلی 34افزودن 
تواند باعث بهبود اره برگ اکالیپتوس وآویشن به شیر مصرفی روزانه میلیتر عصمیلی 34(. بر اساس نتایج این پژوهش،  افزودن P<41/4آزمایشی دیگر شد )

 های شیرخوار شود.   عملکرد و سالمت گوساله
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Abstract 
To determine the effect of mixed thyme and eucalyptus leaves aqueous’ extract on the performance and health of Holstein suckling calves, an 
experiment using 32 calves (16 females and 16 males) with 7±3 days old and an average weight of 40.4±3 kg was carried out in a completely 
randomized design with four treatments and 8 replicate for 70 days. The treatments were: diets with no extract (control); and diets containing10, 15, 
and 20 ml of extract (50 % thyme + 50% eucalyptus) in consumed milk. In order to evaluate changes in body weight, chest circumference and height, 
the data were measured and recorded on days 7, 28, 49, and 70 at 10 a.m. To determine the blood parameters, blood samples were taken from the 
jugular vein on the 70th days. It turned out that the extract can result in a higher mean body weight gain and larger body size (P <0.05). Moreover, 
thyme and eucalyptus extracts appeared not to have any effect on digestibility and feed intake, but feed efficiency improved with 20 ml (P <0.05). 
Fecal and eye secretion index in calves receiving diets containing 15 and 20 ml of extract improved compared to the control group (P <0.05). Also, 
adding 20 ml of the extract reduced the amount of glucose and increased the number of red blood cells and hematocrit in the blood of the receiving 
calves compared to other experimental groups. The findings indicated that adding 20 ml eucalyptus and thyme extracts in daily milk, can improve the 
performance and health of Holstein suckling calves 
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 مقدمه

 از دارویی خواص با گیاهان ترینشده شناخته از یکی آویشن

 در فراوان کاربرد لحاظ به دارویی گیاه این است نعناع تیره

 گیاهان بین در را ای ویژه جایگاه غذایی، و دارویی صنایع

 موردسانان تیره از درختی اکالیپتوس. باشدمی دارا دارویی

است. برگ این درخت  استرالیا آن اصلی رویشگاه بوده که

ویژه در ارتباط با مشکالت تنفسی دارای خواص درمانی به

آمده از گیاهان آویشن و  دست های بهباشد. عصارهمی

اکسیدانی مورد  دلیل خواص ضدمیکروبی و آنتی اکالیپتوس به

سیمن، ل، پی[. تیمو2گران قرار گرفته است ] توجه پژوهش

ترین ترکیبات مؤثر در گاماترپینن وکارواکرول از جمله مهم

اسانس گیاه آویشن است که دارای اثرات ضدمیکروبی و 

های ثانویه اسانس [. از متابولیت36کنندگی است ] ضدعفونی

 -2،6توان به تانن و ترکیباتی مانند برگ اکالیپتوس می

 [.32سینتول و آلفا پینن اشاره کرد ]

مدیریت پرورش گوساله شامل تغذیه مناسب و 

های تازه متولدشده های رایج در گوسالهپیشگیری از بیماری

شدن صنعت  تا سن از شیرگیری، نقش مؤثری بر اقتصادی

ترین الریه از مهمپرورش گاو شیری دارد. اسهال و ذات

ها در سن ومیر گوساله چنین مرگ عوامل کاهش رشد و هم

طور معمول دهندگان بهباشند و پرورشی میقبل از شیرگیر

ها از داروهای برای پیشگیری و درمان این بیماری

نمایند. با توسعه کشاورزی ارگانیک بیوتیک استفاده می آنتی

ها بیوتیکمنظور کاهش استفاده از مواد شیمیایی و آنتیو به

ها تمایل به استفاده از ترکیبات در پیشگیری و درمان دام

های گیاهان هی جایگزین از جمله عصاره و اسانسگیا

دارویی افزایش یافته است. امروزه نقش ضدمیکروبی، 

ها اکسیدانی برخی از این ترکیبات در دامقارچی و آنتی ضد

 [. 2است ]مورد مطالعه و تأیید قرار گرفته

 اسانس و دارویی گیاهان هایی که تأثیردر پژوهش

 بر اکالیپتوس و آویشن هان، عصاره یا پودر گیاتجاری

 های گوساله ایتغذیه رفتارهای و ایشکمبه تخمیر عملکرد،

اند، نتایج متفاوت و در  را مورد بررسی قرار داده شیرخوار

چنین در  ها، متناقضی گزارش شده است هم برخی از مقاله

صورت  ها از اسانس آویشن و اکالیپتوس بهتر پژوهش بیش

، 34، 6] دیگر گیاهان استفاده شده استمجزا یا در ترکیب با 

آمده از  دست [.  با توجه به نتایج متفاوت به62، 1، 33، 61، 1

های آویشن و اکالیپتوس در جیره  کارگیری اسانس به

منظور بررسی اثر ها و بهجایگزین یا شیر مصرفی گوساله

ترکیب عصاره آبی برگ اکالیپتوس و گیاه آویشن بر عملکرد 

های شیرخوار نژاد هلشتاین های سالمت گوسالهو فراسنجه

  این پژوهش به اجرا در آمد.

 

هاموادوروش

برگ گیاه اکالیپتوس از استان قم و آویشن از باغ گیاهان 

آوری شد. عصاره آبی  دارویی بوعلی سینای همدان جمع

برگ اکالیپتوس و گیاه آویشن با استفاده از دستگاه کلونجر 

در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی روش تقطیر  و به

 رأس 23 از آزمایش این استان همدان تهیه گردید. در

 نژاد خوار شیر (نر رأس 61 و ماده رأس 61) گوساله

کیلوگرم در قالب طرح  4/44 ±2 وزنی میانگین هلشتاین با

روز  74مدت کامالً تصادفی با چهار تیمار و هشت تکرار به

گروه شاهد )بدون افزودنی(،  -6انجام شد. تیمارها شامل 

درصد  14لیتر عصاره ) میلی 64کننده  گروه دریافت -3

 61کننده  گروه دریافت -2درصد اکالیپتوس(،  14 آویشن+

لیتر عصاره  میلی 34کننده  گروه دریافت -4لیتر عصاره،  میلی

 64بودند. پس از دریافت آغوز در بدو تولید به میزان 

ها عصاره را همراه با شیر نوبت  درصد وزن بدن، گوساله

کردند. صورت روزانه تا پایان دوره آزمایش دریافت  صبح به

 وهفت هفت صبح  روز، در وعده دو شیردهی، ساعات

 مصرفی روزانه شیر ابتدای آزمایش، میزان در. بود عصر

 که بود وعده هر در دوکیلوگرم میزان به دهی عادت جهت
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 14 تا 34سن  از. یافت ایشافز میزان این زمان گذشت با

 سه) کیلوگرم شش به روزانه مصرفی شیر میزان روزگی

 پایان تا روزگی 14 از. افزایش یافت( وعده هر در کیلوگرم

 یافت، کاهش تدریج به شیر میزان( روزگی 74) شیرخوارگی

 یک شیر میزان صبح، وعده در پایانی، روز در که طوری به

 مصرف به و مخلوط آب با لیتر نیم عصر وعده در و لیتر

 مدت در ها گوساله استرس، کاهش منظور به. رسید گوساله

 به سپس و داری نگه انفرادی های باکس در ساعت 73 زمان

ها براساس  جیره آغازین گوساله. شدند منتقل دیگر جایگاه

[ 34شده ] میانگین وزنی، برای تأمین مواد مغذی توصیه

زین از ابتدای ورود (. خوراک آغا6تنظیم شد )جدول 

ها به آزمایش به میزان هشت درصد وزن بدن در گوساله

ها قرار وعده صبح پس از مصرف شیر در اختیار گوساله

 64ها ام آزمایش به جیره گوسالهگرفت. پس از روز سی

درصد یونجه مرغوب اضافه شد. آب در تمام ساعات 

 رار گرفت.ها قاستثنای ساعات شیردهی در اختیار گوساله به

دور سینه و اندازه بدن،  وزن تغییرات سنجش منظوربه

 یک هفته هرسه ها در ابتدای آزمایش و سپس قد، گوساله

 شیرگیری از مرحله پایان تا (12 ،43 ،36 روزهای) بار

گیری و اندازهها  آن کشی و ابعاد بدن صبح وزن 64ساعت 

 زرو در خونی های فراسنجه تعیین منظور به ثبت شد.

آزمایش سه ساعت پس از مصرف خوراک وعده  پایانی

گیری های خونوسیله سرنگ های خون بهصبح نمونه

 ها گوساله گردنی سیاهرگ ازحاوی ماده ضدانعقاد خون 

درجه  4دقیقه در دمای  61ها برای مدت نمونه شد. اخذ

سانتریفیوژ گردید. پالسمای  2444گراد با دور سانتی

گراد سانتی درجه -34نالیز به فریزر جداشده تا زمان آ

 و اتوآناالیزر دستگاه توسط خونی هایفراسنجه منتقل شد.

 گیری اندازه آزمون پارس شرکت های کیت از استفاده با

مانده  خوراک باقی منظور ثبت روزانه میزان مصرف، به .شد

آوری و  در ظرف قبل از افزودن خوراک جدید، جمع

رفی روزانه از تفاضل خوراک توزین شده و خوراک مص

ساعت  34مانده و خوراک مصرفی طی دوره زمانی  باقی

 یها جیره موادمغذی هضم قابلیت تعیین تعیین شد. جهت

 دام هر مدفوع و مصرفی خوراک از گیرینمونه ،آزمایشی

 و آلی مواد هضم قابلیت. شد انجام هفتگی صورت به

 داخلی گرنشان روش از استفاده باخوراک مصرفی  خشک

  گردید. محاسبه اسید در نامحلول خاکستر

 

 ها مواد خوراکی و ترکیب شیمیایی خوراک آغازین گوساله .1جدول 

 دهنده خوراک آغازین اجزای تشکیل
 ماده مغذی

 تجزیه شیمیایی 

 یونجه خوراک آغازین درصد  مواد خوراکی 

 89 91 ماده خشک )درصد( 2/39 دانه ذرت

 25/2 3 ژی قابل متابولیسم )مگاکالری در کیلوگرم(انر 22 دانه جو

 15 5/19 پروتئین خام )درصد( 35 کنجاله سویا

 11 8 فیبر نامحلول در شوینده اسیدی )درصد( 1 مکمل ویتامینی معدنی

 24 15 فیبر نامحلول در شوینده خنثی )درصد( 8/1 کربنات کلسیم

 54/1 9/5 کلسیم )درصد( 1 دی کلسیم فسفات

 42/5 55/5 فسفر )درصد(  

 گرم1/5ای،  المللی ویتامین بین واحد 255 دی، ویتامین المللی بین واحد 4555 ویتامین آ، المللی بین واحد 45555  معدنی حاوی ویتامینی مکمل کیلوگرم هر

 .ید گرم552/5  و سلنیوم رمگ 552/5  گرم کبالت، 558/5  منیزیـوم، گرم 8/5  روی، گرم 5/5  منگنز، گرم5/5  آهن، گرم2/5  مس،
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 از استفاده با مغذی مواد و خشک ماده هضم قابلیت

 .[4] گردید محاسبه پیشنهادی فرمول

 دانشگاه راهنمای از سالمت امتیاز سنجش منظوربه

شده  گیری اندازه هایشاخص. شد استفاده ویسکانسین

 و چشم ترشحات بینی، ترشحات مدفوع، شامل قوام

 رتبهچهار براساس امتیازبندی و ندبود ها گوش اراستقر

 سهگردید که امتیاز صفر بهترین وضعیت و امتیاز  تعیین

  .[63] دهد بدترین وضعیت سالمت را نشان می

بیش از ها  آن یگیر اندازههایی که  در این پژوهش داده

های خونی، وزن بدن و  تکرارشده مانند فراسنجه باریک

های تکرارشده با استفاده از ت دادهصوررشد اسکلتی به

( 6/4)نسخه  SAS افزار آمارینرم PROC MIXEDرویه 

ها با استفاده از آزمون میانگینو  تجزیه ( 6برای مدل )

مقایسه شدند. در  41/4توکی در سطح احتمال آماری 

عنوان ها، وزن تولد بهبررسی عوامل مربوط به گوساله

-دادهبرای تجزیه سایر ی شد.. متغیرهمراه وارد رابطه آمار

 مثل پارامتریکغیر هایدادهاستفاده شد. (3از مدل ) ها

 آماری روش با سالمت اسکور به مربوط هایفراسنجه

  شدند. تجزیه والیس کوریسکال

Yij =µ + Ai +Tj +ATij + eij                    (     6)رابطه 

 Yij =µ + Ai + eij                                     (3)رابطه 

، مشاهدات مربوط به صفات؛ Yij، هاکه در این رابطه 

µ، کل مشاهدات؛  میانگینAi، ؛ تیمار اثرTjاثرزمان؛ ،ATij، 

 آزمایش است. اثر خطای ،eijو اثر متقابل تیمار و زمان 

 

 نتایجوبحث

ها در بر عملکرد بدنی گوساله های آزمایشیتأثیر جیره

 است.  شده داده نشان (3)جدول 

 
 ها در گوساله وزن، ارتفاع بدن و دور سینه  افزایش بر عصاره آویشن و اکالیپتوس 1های حاوی مخلوطجیره اثر .2 جدول

   های آزمایشی جیره 

 SEM P-Value لیتر عصاره میلی 25 لیتر عصاره میلی 15 لیتر عصاره  میلی 15 شاهد فراسنجه
 )کیلوگرم( وزن بدن

 18/5 22/1 58/43 82/39 55/41 25/45 لیهوزن او
 c55/85 c15/83 b83/92 a45/154 84/5 525/5 وزن نهایی

 b 55/595 b 83/555 a 98/821 a 53/1525 32/42 5551/5 میانگین افزایش وزن روزانه )گرم(
 23/5 25/58 53/1315 85/1155 14/1211 55/1135 میانگین مصرف خوراک روزانه )گرم(

 b 95/1 b 85/1 a 34/1 a 28/1 58/5 53/5 دیل خوراکضریب تب
 متر( ارتفاع بدن )سانتی

 45/5 44/1 52/82 28 25/85 13/29 ارتفاع اولیه
 c88/92 bc82/94 b12/98 a32/155 55/1 525/5 ارتفاع نهایی

 125/5 19/5 22/1 24/2 52/1 52/1 میانگین افزایش قد در هفته 
 تر(م اندازه دور سینه )سانتی

 15/5 95/5 52/83 32/85 12/82 55/29 اندازه اولیه
 c55/95 a25/152 b82/92 a25/154 95/1 545/5 اندازه نهایی

 c83/1 a29/2 b94/1 a29/2 15/5 538/5 میانگین افزایش دور سینه در هفته 
 باشد. ( می55:55صورت )لوط دو عصاره به. مخ1

a-cهر ردیف معنی مشابه در: تفاوت ارقام با حروف غیر( 55/5دار استP< .) 
SEMها.  : خطای استاندارد میانگین 
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های عصارههایی که در شیر خود مخلوط  گوساله

 ،افزایش وزن دریافت کردند، میزان اکالیپتوس و آویشن

تر و ضریب تبدیل بهتری  بیشارتفاع بدن  و وزن نهایی

عصاره آبی گرم میلی 64افزودن میزان (. P<41/4) داشتند

 ،استثنای فراسنجه اندازه دور سینه اکالیپتوس و آویشن به

ی نسبت به گروه شاهد نداشت، ولی دار دیگرمعنی تأثیر

های مقادیر باالتر عصاره اکالیپتوس و آویشن، شاخص

ها شامل وزن نهایی، میانگین افزایش عملکردی گوساله

ا وزن روزانه، ضریب تبدیل خوراک و ابعاد اسکلتی ر

 .(P<41/4)داری بهبود بخشید طور معنی به

توانند با تأثیر مثبت بر بافت اپیتلیال های گیاهی میاسانس

های پاتوژن، دستگاه گوارش از طریق کنترل میکروارگانیسم

های کاهش قرارگیری در معرض سموم میکروبی، متابولیت

چنین افزایش  های بیوژنیک هم نامطلوب مانند آمونیاک و آمین

ها موجب بهبود هضم و جذب ترشح بزاق، موکوس و آنزیم

[. بهبود سالمت دستگاه گوارش 64مواد خوراکی شوند ]

های گیاهی ممکن است باعث ناشی از استفاده از اسانس

افزایش قابلیت دسترسی مواد مغذی ضروری برای جذب و 

[. افزایش وزن 61دنبال آن، عملکرد بهتر رشد حیوان شود ] به

توان ها می های گیاهی به جیره گوسالهز افزودن اسانسناشی ا

به عوامل مستقیم و غیرمستقیم  مرتبط دانست. عامل 

توان ناشی از بهبود سالمت غیرمستقیم افزایش وزن را می

ها دانست که عامل آن تحریک سیستم ایمنی و  گوساله

های کارواکرول و سینامالدئید اثر اکسیدانی است. اسانس آنتی

کنندگی در مقابل ایکوالی و  اکسیدانی و ممانعتنتیآ

ترین ترکیبات مؤثر در اسانس گیاه [. مهم66سالمونال دارند ]

سیمن، گاما ترپینن وکارواکرول است که آویشن، تیمول، پی

[. 33کنندگی است ] دارای اثرات ضدمیکروبی و ضدعفونی

زایش توان به افها را میعامل مستقیم افزایش وزن گوساله

مصرف خوراک متراکم نسبت داد که یکی از اثرات محتمل 

 [.31افزودن اسانس گیاهان دارویی در جیره است ]

 کننده دریافت هایگوساله داد نشان یک پژوهشنتایج 

حاوی پودر برگ اکالیپتوس وگیاه آویشن،  جیره آغازین

خشک، ضریب تبدیل  ماده مصرف بر داری معنی تأثیر

ها نسبت به گروه شاهد گوساله وزن افزایش خوراک و

آویشن در جیره  کارگیری اسانسبه چنین هم [.6شت ]ندا

ی بر افزایش وزن تأثیردیگر  پژوهشها در آغازین گوساله

 .[31] ماده خشک و بازده خوراک مصرفی نداشت ،روزانه

های شیرخوار قبل عملکرد و سالمت گوسالهدر ازمایشی 

ودن اسانس آویشن به جیره با افزو بعد از شیرگیری 

های اسانس افزودن .[1]آغازین تحت تأثیر قرار نگرفت 

های شیرخوار اکالیپتوس و نعناع در شیر جایگزین گوساله

داری بر مصرف و ضریب تبدیل معنی تأثیرنژاد هلشتاین 

آمده در  دست بهخوراک مصرفی نداشت که مخالف نتایج 

مخلوطی یکسان از استفاده از  .[32] پژوهش حاضر است

جیره آغازین  درها شامل آویشن، رزماری و پونه اسانس

ها باعث افزایش مصرف خوراک و افزایش وزن گوساله

استفاده از برگ اکالیپتوس به  چنین هم [.61] روزانه شد

های گاومیش منجر به بهبود شاخص عملکرد جیره گوساله

ر که موافق نتایج پژوهش حاض [،1] و سالمت گردید

های گیاهان ه اسانسمؤثردر پژوهشی از مواد  باشد. می

سیمن، سینول، دارویی شامل کارواکرول، کاریوفیلن، پی

های شیرخوار استفاده ترپینن و تیمول در جیره گوساله

ها در مقدار نتایج نشان داد که افزودن این اسانس .شد

داری در افزایش وزن، گرم در روز باعث بهبود معنی 31/6

بهبود  .[62شد ] ها نسبت به گروه شاهدبعاد بدن گوسالها

با  زن روزانه، مصرف خوراک آغازینمتوسط افزایش و

های های گیاهی در گوسالهاستفاده از مخلوطی از اسانس

 .[64شده است ]شیرخوار گزارش 

فعالیت ضدباکتریایی گیاهان دارویی با میزان غلظت و 

رسد  نظر می[. به3ط است ]ها در ارتبا های آن ترکیب اسانس

کاررفته در  های به عالوه بر غلظت و ترکیب اسانس
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های مورداستفاده،  چنین جیره های مختلف و هم پژوهش

کارگیری این ترکیبات شامل پودر گیاهی،  واریته و نحوه به

عصاره آبی و اسانس نیز در تفاوت نتایج مؤثر باشد. در 

ی مختلف آویشن از ها پژوهشی نتایج نشان داد که گونه

های تولید مناطق مختلف دارای اثرات متفاوتی بر فراسنجه

ترین تأثیر را  که بیش نحوی باشند، بهگاز در آزمایشگاه می

گونه آویشن شیرازی و کمترین تأثیر مربوط به آویشن منطقه 

های گیاهی بر تخمیر چنین اثرات اسانس [. هم4گلستان بود ]

 [. 61ه نوع جیره وابسته باشد ]رسد ب نظر می شکمبه به

قابلیت هضم ظاهری بر  های آزمایشیتأثیر جیره

است.  شده نشان داده (3)در جدول  خوراک آغازین

عصاره اکالیپتوس و آویشن به شیر مخلوط افزودن 

بر قابلیت هضم ماده خشک، پروتئین  تأثیریها گوساله

ت )جدول نداشخام و الیاف نامحلول در شوینده خنثی 

افزودن پودر اکالیپتوس و  ی نشان داد که. نتایج پژوهش(2

ی بر قابلیت هضم ماده خشک جیره تأثیرآویشن  چنین هم

افزودن  در پژوهش دیگر .[6] ها نداشتآغازین گوساله

های شیرخوار نیز باعث اسانس آویشن به جیره گوساله

دار قابلیت هضم ماده خشک و پروتئین خام تغییر معنی

های استفاده از مخلوط اسانس [.1] ها نشدجیره گوساله

اکالیپتوس و نعنا فلفلی در شیر جایگزین فقط باعث بهبود 

قابلیت هضم ماده خشک جیره شده و دیگر اجزای جیره 

که موافق نتایج پژوهش  [،32] قرار نگرفت تأثیرتحت 

گرم  6/4حاضر است. افزودن پودر اکالیپتوس به میزان 

هر کیلوگرم وزن بدن گوساله گاومیش منجر به ازای  به

ماده آلی،  ،دار در قابلیت هضم ماده خشک معنی افزایش

 [.7] پروتئین خام و فیبر خام شد

 کارگیری هب اثرمنظور بررسی که به پژوهشی نتایج

های تخمیری در گوسفند در اکالیپتوس بر فراسنجهاسانس 

اسانس افزودن شد نشان داد که  اجراشرایط آزمایشگاهی 

اکالیپتوس باعث کاهش تعداد پروتوزوا و کاهش متان 

 اسانساستفاده از  چنین هم .[64] شودتولیدی می

مصرف  چنین همی بر قابلیت هضم و تأثیراکالیپتوس 

خوراک در گوسفندان نداشته ولی ممکن است درکاهش 

 باشد مؤثرتولید متان در شکمبه و در شرایط آزمایشگاهی 

فعال گیاهان  رات آنتی میکروبی ترکیبات زیستاث [.31]

دارویی ممکن است بسته به نوع جیره، میزان کاربرد و 

 گران پژوهش. [2] اسیدیته دستگاه گوارش تغییر نماید

پایین ممکن است اثرات برخی از   pHپیشنهاد کردند که 

دلیل تغییر در  های گیاهی را بهه در اسانسمؤثرمواد 

ها به این ترکیبات ساسیت باالتر باکتریو حها  آن ساختار

 .[2] افزایش دهد

 

 عصاره آویشن و اکالیپتوس بر قابلیت هضم ظاهری جیره )برحسب درصد( 1های حاوی مخلوطجیره . اثر3جدول 

 قابلیت هضم )درصد(
 های آزمایشیجیره

SEM P-Value 
 عصاره لیتر میلی 25 لیتر عصاره میلی 15 لیتر عصاره  میلی 15 شاهد

 22/5 3/1 5/81 2/85 1/29 5/29 ماده خشک 

 32/5 33/1 83 4/82 9/81 2/82 ماده آلی

 41/5 53/1 9/85 81 23/29 4/85 پروتئین خام

 38/5 55/1 8/51 9/55 3/52 5/51 الیاف نامحلول در شوینده خنثی
 باشد. ( می55:55صورت )لوط دو عصاره به. مخ1

a-cمشابه در هر ردیف معنیف غیر: تفاوت ارقام با حرو( 55/5دار استP< .) 

SEMها.  : خطای استاندارد میانگین 
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 هاهای سالمت گوساله های حاوی مخلوط عصاره آویشن و اکالیپتوس بر شاخصجیره . اثر4جدول 

 های سالمت شاخص
 های آزمایشیجیره

SEM P-Value 
 لیتر عصاره میلی 25 ارهلیتر عص میلی 15 لیتر عصاره میلی 15 شاهد

 315/5a 193/5ab 158/5b 155/5c 535/5 54/5 نمره مدفوع

 a325/5 155/5ab 553/5b 125/5b 55/5 51/5 نمره ترشح چشم

 85/5 54/5 598/5 188/5 155/5 255/5 نمره سرفه

 25/5 535/5 533/5 533/5 555/5 125/5 نمره ترشح بینی
 باشد. ( می55:55صورت )لوط دو عصاره به. مخ1

a-cمشابه در هر ردیف معنی: تفاوت ارقام با حروف غیر( 55/5دار استP< .) 

SEMها.  : خطای استاندارد میانگین 
 

این موضوع شاید یکی از دالیل پاسخ مثبت 

های سازی جیره به اسانس های جوان به مکمل گوساله

طبیعی دستگاه گوارش در این  pHگیاهی باشد زیرا 

  گرانپژوهشکار . نتایج [2و  3] ت پایین استحیوانا

باعث های آزمایشگاهی پژوهشنشان داد که تیمول در 

بهبود شرایط دستگاه  [.2] است کاهش تولید متان شده

گوارش ممکن است جذب مواد مغذی را بهبود بخشیده و 

گران پژوهش. [64] ها شودباعث افزایش عملکرد گوساله

غییر در قابلیت هضم ماده خشک کاهش تولید گاز بدون ت

کارگیری  های آزمایشگاهی با بهو آلی را در پژوهش

  [.4اسانس آویشن گزارش نمودند ]

های سالمت های آزمایشی بر شاخصجیرهاثر 

است. افزودن شده نشان داده (4)ها در جدول گوساله

با کاهش آویشن  و اکالیپتوس برگعصاره مخلوط 

های در گوساله شاخص مدفوع و ترشح چشم

در بهبود وضعیت لیتر عصاره میلی 34و  61کننده  دریافت

 لیو (P<41/4) بود مؤثرها در گوساله های مذکورشاخص

 .داری نداشته استمعنی تأثیرها بر دیگر شاخص

ی تأثیرافزودن پودر اکالیپتوس و آویشن  یدر پژوهش

یرگیری ها در قبل و بعد از شبر نمره امتیاز مدفوع گوساله

 پژوهشافزودن اسانس آویشن در  چنین هم [.6] نداشت

مؤثر نبود ها دیگری در تغییر نمره امتیاز مدفوع گوساله

ها شامل ه اسانسمؤثرافزودن مخلوطی از ماده  [.1]

کارواکرول، سینئول، سینامالدئید به شیر و جیره آغازین 

در  .[36] داری بر قوام مدفوع نداشت ها تاثیر معنیگوساله

های مخلوطی از اسانسکه در پژوهشی استفاده از حالی

باعث بهبود شاخص سالمت و کاهش  عاکالیپتوس و نعنا

دو ترکیب  .[32] ها شدتعداد وقوع اسهال در گوساله

باشد که اصلی اسانس آویشن، تیمول و کارواکرول می

کارواکرول و [. 33است ]دارای خواص ضدمیکروبی 

های داخل اپیتلیالی ش تعداد لنفوسیتتیمول منجر به کاه

و افزایش نسبت بین ارتفاع به عرض پرزهای روده 

عامل بهبود سالمت روده عنوان  به شود که این کوچک می

های کارواکرول اسانس چنین هم [.67است ]پیشنهاد شده 

کنندگی در مقابل ایکوالی و  و سینامالدئید اثر ممانعت

ها رسد این خواص اسانسظر مینبه .[66] سالمونال دارند

تواند باعث کاهش وقوع ویژه تیمول و کارواکرول میبه

 ها در این پژوهش شده باشد.اسهال در گوساله

ها  های خونی گوسالههای آزمایشی بر فراسنجهاثر جیره

( نشان داده شده است. افزودن مخلوط عصاره 1در جدول )

داری باعث تغییر  یطور معنگیاهان اکالیپتوس و آویشن به

 های شیرخوار شده است. های خون در گوسالهفراسنجه
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 های خونیعصاره آویشن و اکالیپتوس بر فراسنجه 1های حاوی مخلوطجیره . اثر5جدول 

 فراسنجه های خونی
 های آزمایشیجیره

SEM P-Value 
 ر عصارهلیت میلی 25 لیتر عصاره میلی 15 لیتر عصاره  میلی 15 شاهد

 a38/25 82/52a 13/22a b53/49 24/3 5551/5 گلوکز )میلی گرم در دسی لیتر(
 d34/9 94/15c 58/12b a45/14 35/5 5551/5 در میکرولیتر( 155×گلبول قرمز )
 b95/11 59/14ab a23 85/18ab 28/2 5425/5 در میکرولیتر( 153×گلبول سفید )

 c45/8 55/15b 25/15b a25/11 25/5 5551/5 هموگلوبین )گرم در دسی لیتر(
 c53/28 55/35c 54/34b a45/32 22/5 5551/5 هماتوکریت )درصد(

IgG )53/5 3/5 59 55 21 52 )گرم در لیتر 

 باشد. ( می55:55صورت )لوط دو عصاره به. مخ1
a-cمشابه در هر ردیف معنی: تفاوت ارقام با حروف غیر( 55/5دار استP< .) 

SEMها.  ستاندارد میانگین: خطای ا 
 

گرم از این عصاره باعث کاهش میلی 34افزودن مقدار 

(. >41/4Pگلوکز خون نسبت به گروه شاهد شد )

ترین میزان گلبول قرمز، هموگلوبین و  چنین بیش هم

های این گروه های خون گوسالههماتوکریت در نمونه

 ترین میزان گلبول سفید در (. بیش>41/4Pمشاهده شد )

گیری شد. گرم عصاره اندازهمیلی 61گروه آزمایشی حاوی 

IgG های آزمایشی قرار ها تحت تأثیر گروهخون گوساله

های اکالیپتوس و نگرفت. در پژوهشی که از اسانس

های آویشن استفاده شد غلظت گلوکز در خون گوساله

آزمایش  74کننده اسانس آویشن در روز  گروه دریافت

چنین  ها بود. همتر از سایر گروهی پاییندارطور معنی به

افزودن اکالیپتوس نیز باعث کاهش عددی میزان گلوکز 

[. 6دار نبود ]خون شد، ولی این کاهش از نظر آماری معنی

گران، دلیل احتمالی کاهش گلوکز در گروه این پژوهش

کننده اسانس آویشن را افزایش نسبت اسیدچرب  دریافت

که نتایج [. درحالی6اند ]بیان نمودهاستیک به پروپیونیک 

های اکالیپتوس و پژوهش دیگر نشان داد مخلوط اسانس

 دار غلظت گلوکز خون در گروهنعناع باعث افزایش معنی

[. 32گرم اسانس شد ]میلی 326کننده  آزمایشی دریافت

میزان گلوکز خون در پژوهش دیگر تحت تأثیر اسانس 

یج پژوهش دیگری نشان داد [. نتا31آویشن قرار نگرفت ]

های شیرخوار باعث که افزودن آویشن به جیره گوساله

های قرمز خون و افزایش درصد حجم  کاهش گلبول

های باندشده خون  سلول و میزان هموگلوبین و نوتروفیل

 [.33گردید ]

از ترکیبی  گرانی که در پژوهش خود نتایج کار پژوهش

سینامالدئید و  ،لهای گیاهی حاوی کارواکرواز اسانس

های شیرخوار گرم در روز در گوساله 64اکالیپت به میزان 

دار هماتوکریت خون در سنین افزایش معنی استفاده کردند

گلوکز  ،میزان پروتئین تام کهدرحالی را نشان داد، 14و  41

های روز داری در نمونهطور معنیگلیسرید خون به و تری

های گیاهی کاهش سانسا کننده دریافت، در گروه 14

آلبومین خون تغییر کننده اسانس  گروه دریافتیافت. در 

  [.31داری نداشت ]معنی

نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که استفاده از 

مخلوط یکسان عصاره آبی اکالیپتوس و آویشن در 

لیتر در روز در شیر مصرفی میلی 34و 61های  غلظت

ند بدون تأثیر منفی بر مصرف تواهای شیرخوار می گوساله

خوراک، منجر به بهبود افزایش وزن و عملکرد بدنی و 

 ها شود. سالمت گوساله
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 تشکروقدردانی
از مسئولین و کارشناسان باغ گیاهان دارویی بوعلی سینا و 

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 

و از انجام این پژوهش، تشکر  خاطر حمایت همدان، به

 گردد. قدردانی می

 

تعارضمنافع

 گونه تعارض منافع توسط نویسندگان وجود ندارد.هیچ
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