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رشد، بر عملکردک باکتریایی در شیر یا خوراك آغازینپروبیوتیافزودناثر
هاي هلشتایناي گوسالهنی و شکمبههاي خووضعیت سالمت، فراسنجه

3و ابوالفضل زالی2، مهدي دهقان بنادکی1محمد حسین آبادي

چکیده
65تـا  14از کیلـوگرم  4/40ن وزن تولـد رأس گوساله ماده هلشتاین با میانگی30تعداددر این مطالعه

پروبیوتیـک باکتریـایی  دریافـت کننـده  )1(آزمایشـی شـامل   گـروه به صورت تصادفی بـه سـه  روزگی
)cfu/day109×4 ( خوراك آغازیندر،)3(وپروبیوتیـک باکتریـایی در شـیر جـایگزین    دریافت کننده )2(

مقدار خوراك مصرفی، تغییـرات وزن  ایج نشان داد که نت. اختصاص یافتند) بدون افزودنی میکروبی(شاهد 
اي خون و کل پروتئین پالسما  تحت تأثیر مصـرف  و نیز نیتروژن اورهبدن، اضافه وزن روزانه و بازده غذایی

وضـعیت مـدفوع و امتیاز قـوام ،پالسماي خونمیانگین غلظت گلوکزدر حالی که . قرار نگرفتپروبیوتیک
فیبر قابلیت هضم ظاهري ماده خشک، از نظردر مقابل. هاي آزمایشی قرار گرفتتحت تأثیر جیرهسالمت

مایع شکمبه تفاوت معنی داري بـین تیمـار هـا   N-NH3و غلظت pH،ماده آلینامحلول در شوینده خنثی،
غلظـت گلـوکز   خوراك آغازیندهد که افزودن پروبیوتیک باکتریایی بهاین مطالعه نشان می.نداشتوجود

همچنـین  . بب افزایش آلبومین خون گردیدافزودن پروبیوتیک باکتریایی در شیر س. دهدون را کاهش میخ
امتیاز قوامکاهش سبب بهبود وضعیت سالمت و خوراك آغازیناستفاده از پروبیوتیک باکتریایی در شیر یا 

.گرددمدفوع می

اسـنجه هـاي خـونی    فر، ، عملکـرد رشـد  هاي شیرخوار، پروبیوتیـک باکتریـایی  گوساله: کلیديهايهواژ
سالمتو شکمبه اي، وضعیت 

مقدمه
ــزایش اســتفاده از پروبیوتیــک ــا جهــت اف ه

عملکــرد، بهبــود وضــعیت ســالمت و تغییــر در 
مناسـبی  اي یـک جـایگزین  اکوسیستم شکمبه

). 9(شــود محســوب مــیآنتــی بیوتیــک بــراي 
ی پروبیوس که در لغت از کلمه یونانپروبیوتیک

به معناي حمایت از حیات اسـت، گرفتـه شـده    

هـاي  وصـیف افزودنـی  این عبارت بـراي ت . است
رود که قادرند بکار میزنده میکروبی به خوراك

با ایجاد یک تعادل میکروبی، در جمعیـت فلـور   
هـاي گوارشـی اثـر    روده و پیشگیري از عفونـت 

ام مثبتی بـر بهبـود عملکـرد و افـزایش رشـد د     
هاي باکتریـایی عمـدتاً   پروبیوتیک. داشته باشند

ردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهرانپ،و دانشیاردانشجوي کارشناسی ارشد-3و 1
)dehghanb@can.ut.ac.ir: ولونویسنده مس(، ه تهرانپردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگا،دانشیار-2

17/2/92:تاریخ پذیرش3/10/91:تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
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شـــــامل الکتوباســـــیلوس اســـــیدوفیلوس، 
ــیوم،   ــوس فاســ ــدوباکتریوم، انتروکوکــ بیفیــ
الکتوباســــیلوس کــــازیی و الکتوباســــیلوس 

. باشندبولگاریکوس می
اثرات اسـتفاده از پروبیوتیـک باکتریـایی بـر     

هاي خونی عملکرد، وضعیت سالمت و فراسنجه
).1(ي متفـاوت گـزارش شـده اسـت     او شکمبه

ــوع     ــل ن ــه دلی ــد ب ــی توان ــایج م ــاوت در نت تف
پروبیوتیک مصرفی، نوع خوراك مصرفی، سطح 

شــرایط ومــدیریت، نحــوه مصــرف پروبیوتیــک
مطالعات انجام گرفته نشـان  ). 1(باشد محیطی

ها از طریق افـزایش غلظـت   دهد پروبیوتیکمی
تعـــداد و فعالیـــت کشـــندگی هـــا،گلوبـــولین

ها از یک سو و از سوي دیگر با کاهش تروفیلنو
ر دستگاه گوارش از قبیـل کـولی   میکروفلور مض

بـدن و  هـا باعـث تقویـت سیسـتم دفـاعی     فرم
هـاي  ها بـه بیمـاري  جلوگیري از ابتالي گوساله

استفاده از .گرددمختلف متابولیکی و عفونی می
توانند باعث توسعه دستگاه این مواد افزودنی می

و در نتیجـه افـزایش قابلیـت    ) کمبهش(گوارش 
احتماالً محل اثر ).  12(هضم مواد مغذي گردد 

در اثر بخشـی  پروبیوتیک می تواند نکته مهمی
ــد ــا باشــ ــاله. آنهــ ــیرخوار گوســ ــاي شــ هــ

نشــخوارکنندگانی هســتند کــه امکــان طبیعــی 
ها از مواد خاص به شیردان یا شکمبه آنرساندن

.ود داردطریق فعال شدن ناودان لوله مري وجـ 
این سؤال براي بسیاري از گـاودارن وجـود دارد   
ــره     ــایی در جی ــک باکتری ــا از پروبیوتی ــه آی ک

هاي شیرخورا استفاده گردد یا نه؟ و اگر گوساله
جواب این سؤال مثبت است این افزودنی به چه 

تفاده اسـ )در خوراك آغـازین یـا شـیر   (طریقی 

بحث با توجه به مطالب.دشوواقع گردد تا مؤثر
شده هدف از انجام این پژوهش بررسـی اثـرات   

باکتریایی در شـیر  چند سویه تغذیه پروبیوتیک 
قـوام  امتیازیا خوراك جامد بر وضعیت سالمت،

هـاي  خوراك، فراسنجهمدفوع، عملکرد، مصرف 
هاي مـاده شـیرخوار   اي گوسالهخونی و شکمبه

پروبیوتیـک باکتریـایی   که هلشتاین است و این
توانـد بـر   ی از دستگاه گـوارش مـی  در چه محل

پارامترهاي ذکر شده مؤثر باشند و آیـا تفـاوتی   
؟ملکرد آنها در هر محل وجود داردبین ع

هامواد و روش
محل اجراي طرح شرکت دامپروري تلیسـه  
نمونه واقع در شهریار و زمان اجراي طرح آبـان  

رأس گوساله ماده 30.بود1390تا بهمن سال 
کیلـوگرم  4/40یانگین وزن تولـد  هلشتاین با م

تصادفی به تیمارها اختصاص یافـت و به صورت
بـه نحـوي   به صورت انفرادي نگهداري شدند و

که هر حیوان  عالوه بر دریافت شـیر جـایگزین    
ها گوساله. تدسترسی آزاد به آب و استارتر داش

درصد وزن 10روزگی به میزان 3از بدو تولد تا 
تغذیه شیر مـادر از  . کردندبدنشان آغوز دریافت

تغذیه شیر جـایگزین  لیتر، 5/5روزگی 14تا 4
4روزگی 50تا 40لیتر، 6روزگی 40تا 14از 

تغذیـه  . لیتـر بـود  2روزگی 56تا 50لیتر و از 
و پس از آن تـا  دو بار در روز روزگی 50تا شیر 

بـود و  روزگی یک بار و فقط در وعده صبح 56
به . زگی از شیر گرفته شدندرو56ها در گوساله

ــور ــیرگیري    منظ ــنش از ش ــرات ت ــی اث بررس
شـیرگیري  روز پـس از 9ها تـا  آوري دادهجمع

تیمارهـاي آزمایشـی   . ادامه یافـت ) روزگی65(
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پروبیوتیک باکتریایی در خـوراك  )1(شامل 
)3(وپروبیوتیک باکتریایی در شیر)2(،آغازین
.بودند)بدون افزودنی میکروبی(شاهد 

با باکتریایی به در این پژوهش از پروبیوتیک
کــه حــاوي ) Protexin, UK(پروتکســیننــام 

ــیلوس   ــاریوم، الکتوباسـ ــیلوس پالنتـ الکتوباسـ
دلبروکـــی، الکتوباســـیلوس اســـیدوفیلوس،   
ــدوباکتریوم    ــوس، بیفی ــیلوس رامنوس الکتوباس

ــیو ــوس فاســــ ــدوم، انتروکوکــــ م و بیفیــــ
. استفاده شداسترپتوکوکوس سالیواریوس است، 

ه مقـدار پروبیوتیـک   بنا به توصیه شرکت سازند
به ازاي ) cfu/g109 ×2(گرم 2مصرفی روزانه 
مواد خوراکی مورد اسـتفاده در  . هر گوساله بود

خوراك آغازین و نیز ترکیب شـیر جـایگزین در   
.نشان داده شده است1جدول 

ایی شیر جایگزینیایی خوراك آغازین و ترکیب شیمیتر کیب شیممواد خوراکی و- 1جدول 
درصد در شیر جایگزینترکیب شیر جایگزیندرصد در جیره ترکیب شیمیاییدرصد درجیره  مواد خوراکی

22پروتئین4/92ماده خشک0/10جو
19چربیME(4/2(انرژي0/30ذرت

9کسترخا6/21پروتئین0/30کنجاله سویا
1/0فیبر4/25دیواره سلولی65/23سبوس گندم
7/0کلسیم3/5خاکستر0/3تفاله چغندر

7/0فسفر--15/0مکمل ویتامینی
IUA(A40000(ویتامین--24/0مکمل معدنی کم نیاز

D3)IUA(5000ویتامین --65/0کربنات کلسیم
E)mg(300ویتامین --0/1جوش شیرین

mg (100(آهن --5/0نمک
----3/0مایکوزورب

واحـد بـین المللـی    260و Dواحـد بـین المللـی ویتـامین     A ،4500واحد بین المللی ویتامین 45000هر کیلوگرم مکمل ویتامینی حاوي -1
. Eویتامین 

گـرم  008/0گـرم منیزیـوم،   8/0گـرم روي،  5/0گـرم منگنـز،   5/0گرم آهن، 2/0گرم مس، 1/0هر کیلوگرم مکمل معدنی کم نیاز حاوي -2
.گرم ید002/0گرم سلنیوم و 002/0الت، کب

جایگزین با سـبوس (درصد یونجه10مقدار 
روزگی 40متر در سانتی3تا 2به اندازه )گندم

. اضـافه شـد  ها به خـوراك آغـازین  سن گوساله
بـه  گیري مصرف خوراك و باقی مانده آناندازه

وضـعیت قـوام   بررسـی  . صورت روزانه انجام شد
وضعیت قرار گرفتن (ها مدفوع و سالمت گوساله

روزانــه و ) بینــیهــا، ترشــحات چشــم و گــوش
توسـط دانشـگاه   بر اسـاس روش معرفـی شـده    

بهتـرین وضـعیت   . )14(ویسکانسین انجام شـد 

یک و بـدترین وضـعیت   متیازسالمت و مدفوع ا
ــدفوع ا ــالمت و مـ ــازسـ ــتچمتیـ ــار گرفـ . هـ

، 28سـنین درهـا گوسالهگیري وزن بدناندازه
ر وعـده  پس از تغذیه شـی روزگی 65و 42،56

هـاي  به منظور تعیین فراسنجه. صبح انجام شد
اي هخونی از قبیل گلوکز، آلبومین، نیتـروژن اور 

56، 42، 28روزهـاي  درو کل پروتئین پالسما
ــار،65و  ــه صــبح چه ــس از تغذی از ســاعت پ
هـاي خـأل حـاوي   گردن و توسط لولهیاهرگ س
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اندازه گیري این .نمونه خون گرفته شدهپارین
هـاي آزمایشـی   ها با اسـتفاده از کیـت  فراسنجه

پارس آزمون و دستگاه اسپکتروفتومتري انجـام  
گیـري قابلیـت هضـم ظـاهري     جهت اندازه.شد

56سـن  ع در گیري از مـدفو نمونه،مواد مغذي
تعیین قابلیت هضم . ها انجام شدگوسالهروزگی 

به روش خاکستر نامحلول در اسـید بـه عنـوان    
یک نشانگر داخلی غیر قابل هضم جهت بـرآورد  

. قابلیت هضم ظاهري استفاده شد
D = 100-(AIAfeed / AIAfecal × 100 )

D:،درصد قابلیت هضم ظاهري ماده خشک
AIAfeed:وراك،ـرف در خـعـد مــدرص
AIAfecal :درصد معرف در مدفوع

D = 100-[100 × (AIAfeed / AIAfecal × Nfecal
/Nfeed)]

D : قابلیـــت هضـــم ظـــاهري مـــاده مغـــذي،
AIAfeed :،درصــد معــرف در خــوراكAIAfecal :

درصــد مــاده : Nfecalدرصــد معــرف در مــدفوع،
درصد مـاده مغـذي در   : Nfeed،مغذي در مدفوع

هـاي مـدفوع بـه منظـور تعیـین      ونـه نمخوراك
مقادیر ماده خشک و ماده آلی بـر اسـاس روش   

AOAC)1990 ( دیــواره ســلولی بــدون همــی
و بــر اســاس روش ون سوســت) NDF(ســلولز 

. مورد تجزیه قرار گرفت) 26(همکاران
ساعت پس از تغذیه 4روزگی و65سن در

ها توسط پمـپ  صبح نمونه مایع شکمبه گوساله
آن pHطریق مري گرفته شد و مقـدار  خالء از 

. متر قابل حمل تعیین شدpHتوسط سریعاً
زان نیتروژن آمونیـاکی مـایع   گیري میاندازه
با استفاده از دستگاه اسـپکتروفتومتري  شکمبه

میکرولیتر مایع 40در این روش ابتدا . انجام شد
40شکمبه در داخل ویال ریخته شـده، سـپس  

پس از آن . ن اضافه شدمیکرولیتر آب مقطر به آ
لیتـر آلکـالین   میلی0/2میلی لیتر فنول و 5/2

10هیپوکلریت اضافه شد و هر ویال بـه مـدت   
دقیقه به 10ها به مدت ویال. ثانیه ورتکس شد

ــا درجــه حــرارت حمــام آب  درجــه 37گــرم ب
. گراد منتقل شده و دوباره ورتکس شـدند سانتی

ا بـا  هـ سپس غلظت نیتـروژن آمونیـاکی نمونـه   
روفتومتري بـا طـول   استفاده از دسـتگاه اسـپکت  

بـازده  . )5(گیـري شـد   متر اندازهنانو550موج 
غذایی از نسـبت مقـدار اضـافه وزن روزانـه بـر      

اسـتارتر و شـیر   (مقـدار مـاده خشـک مصـرفی     
.محاسبه شد) جایگزین

گیري میزان فعالیت نشـخوار در  جهت اندازه
هـا  سـاله سـاعت گو 24انتهاي آزمایش به مدت 

هاي حیوان زیر نظر گرفته شدند و کلیه فعالیت
خوابیـده و  از جمله نشخوار کـردن بـه صـورت    

10اســتراحت وخــوردن خــوراك هــر نشســته،
فرض شد که این حالت . دقیقه یک بار ثبت شد

با جمع کردن . یابددقیقه ادامه می10براي کل 
ن فعالیـت  دقیقه هر فعالیت، طـول زمـان آ  10

.بدست آمد
تجزیه و تحلیل آماري

اسـتفاده، طـرح کـامالً   طرح آزمایشی مـورد 
تکرار در هر 10جیره آزمایشی و سهتصادفی با 

هاي تکرار شونده ادهتجزیه و تحلیل د. تیمار بود
هاي خونی، مصرف خـوراك، وزن  نظیر فراسنجه

مـدفوع و  قـوام بدن، اضافه وزن روزانـه، امتیـاز   
SASمـاري  افـزار آ وضعیت سالمت توسط نـرم 

مقایســـه . انجـــام شـــدMixedو رویـــه )25(
هـــاي حـــداقل مربعـــات در ســـطحمیـــانگین

)05/0P< (توسط آزمون توکی صورت گرفت .
تجزیه واریانس صفاتی که تکرار نمی شـدند  
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اي، قابلیـت هضـم   هـاي شـکمبه  نظیر فراسنجه
ظاهري مـواد مغـذي و مـاده خشـک و میـزان      

بـا  SASاري فعالیت نشخوار توسط نرم افزار آم
. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتGLMرویه 

نتایج و بحث
ماده خشک مصرفی و عملکرد

بـین  و اضافه وزن روزانـه وزن بدنمیانگین 
). 2جـدول  (دار نداشـت  تیمارها تفـاوت معنـی  

ــم ــینه ــرفی  چن ــاده خشــک مص ــانگین م می
ــازده غــذایی  دار نبودنــد نیــز معنــیمیــانگین ب

انجـام  در نتایجی مشابه با آزمایش). 2جدول (
، ریدل و )21(محمدي رودپشتی و دبیري شده

کردند که ماده خشـک  مشاهده) 24(همکاران 
هاي تغذیه شده بـا پروبیوتیـک   مصرفی گوساله

باکتریایی در شیر و استارتر در مقایسه با گـروه  
امـا در مقابـل،   . شاهد تحت تأثیر قـرار نگرفـت  

هـا  نتایج حاصل از سایر مطالعـات روي گوسـاله  
داد کــه افــزودن پروبیوتیــک بــه جیــره  نشــان 

هــا ســبب افــزایش معنــی دار مصــرف گوســاله
یکی از دالیل کاهش ). 7،8(خوراك شده است 

ــاهش   ــک کـ ــار یـ ــوراك در تیمـ ــرف خـ مصـ
خوشخوراکی به دلیل استفاده از پروبیوتیک بـه  

در اسـتارتر اسـت   ) Top dress(صـورت سـرك   
)20.(

از دالیل افزایش مصـرف خـوراك   دیگریکی
در . )28، 27(فزایش قابلیت هضم فیبـر اسـت  ا

قابلیت هضم خـوراك تحـت تـأثیر    این آزمایش 
تـوان  هاي آزمایشی قرار نگرفت پـس مـی  جیره

شت کـه مصـرف خـوراك نیـز تفـاوت      انتظار دا
بـا توجـه   . داري بین تیمارها نداشته باشدمعنی
که مقدار مصرف خوراك در تیمـار یـک   به این

تر بود ولی اضافه وزن کم3و 2نسبت به تیمار 
ــا ــه تف ــیروزان ــتوت معن ــابراین .داري نداش بن

افزایش بازده غذایی در تیمـار یـک نسـبت بـه     
شـاید یکـی از   . سایر تیمارها قابل انتظـار اسـت  

دالیل افزایش عددي بازده غذایی در تیمار یک 
عیت سـالمت و  ضـ بهبـود و سـه نسبت به تیمار 

بهبــود در. مــدفوع اســتامتیــاز قــوامکــاهش 
عملکــرد یــک اثــر تجمعــی از افــزایش مصــرف 
خوراك و راندمان غذایی بهتر و احتماالً عرضـه  

با توجه بـه  ). 27(پروتئین میکروبی باالتر است 
که در این آزمایش اسـتفاده از پروبیوتیـک   این

باعث افزایش مصـرف خـوراك نشـد و رانـدمان     
دار نبود پس عـدم  غذایی نیز بین تیمارها معنی

.ملکرد نیز قابل توجیه استتفاوت در ع

هـاي مـاده خشـک مصـرفی و عملکـرد گوسـاله     حداقل مربعـات  هاي آزمایشی بر میانگین اثرات تغذیه جیره-2جدول
شیرخوار در کل دوره آزمایشی

جیره هاي آزمایشی
پروبیوتیک باکتریایی در صفات

ازینخوراك آغ
پروبیوتیک 

باکتریایی در شیر
بدون افزودنی (شاهد 

)میکروبی
SEMP-Value

kg(3/643/648/6427/17/0(وزن بدن میانگین 
kg(72/069/067/007/05/0(افزایش وزن روزانهمیانگین 
g/d(1096125012193/7906/0(ماده خشک مصرفی میانگین 
47/040/039/0044/008/0بازده غذاییمیانگین 
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قابلیت هضم ظاهري مواد مغذي خوراك
مـاده  ظاهريقابلیت هضمنیمیانگاختالف 

خشک، ماده آلی، و دیواره سـلولی نـامحلول در   
دار بـین تیمارهـا معنـی   ) NDF(شوینده خنثی 

مطابق نتایج ایـن آزمـایش در   ). 3جدول (نبود
ــه  ــاران مطالع ــا و همک ــی و) 19(لهلونی و نعمت

افــزودن پروبیوتیــک بــه جیــره ) 23(همکــاران 
هاي شیرخوار اثري بر قابلیت هضم مواد گوساله

عکــــس در بــــر. مغــــذي نداشــــته اســــت

افـــزودن ) 16(حســـین و همکـــاران مطالعـــه
ســبب افــزایش ســالهپروبیوتیــک بــه جیــره گو

تولید . دار قابلیت هضم خوراك شده استمعنی
اســــیدهاي آلــــی،  (فاکتورهــــاي رشــــد  

، ایجـاد  )و آمینواسـیدها Bهـاي گـروه  ینویتام
هـاي  هوازي و افـزایش رشـد بـاکتري   شرایط بی

سلوالیتیک و مصرف کننـده الکتـات از جملـه    
ها در افـزایش قابلیـت   هاي پروبیوتیکمکانیسم

).24(هضم است 

)برحسب درصد(مواد مغذي ظاهري هاي آزمایشی بر قابلیت هضم اثر تغذیه جیره-3جدول 
اي آزمایشیجیره ه

پروبیوتیک باکتریایی در صفات
خوراك آغازین

پروبیوتیک باکتریایی 
در شیر

بدون افزودنی (شاهد 
SEMP-Value)میکروبی

7/811/796/8055/157/0ماده خشک
6/8137/7915/8126/143/0ماده آلی

فیبـــــر نـــــامحلول در 
شوینده خنثی

8/615/576/6289/115/0

هاي خونیجهفراسن
هاي مربـوط بـه غلظـت    تجزیه واریانس داده

داد که غلظت گلوکز خون در گلوکز خون نشان 
غذیه شده با جیـره یـک بـه طـور     هاي تگوساله
جـدول  (داري کمتر از تیمار شـاهد اسـت   معنی

نشخوار در تیمـار  تکه فعالیبا توجه به این). 4
داري سبت به سایر تیمارها به طـور معنـی  یک ن
تر بود که این خـود نشـان دهنـده افـزایش     بیش

ت بنابراین احتماالً عملکرد شکمبه اسفعالیت و 
میزان تخمیر در شکمبه افزایش یافته و عمـده  
گلوکز در شکمبه تبدیل به اسیدهاي چرب فرار 

و سـبب  اي گلـوکز کـاهش  شده و جـذب روده 
از طـرف  ). 22(کاهش گلوکز خون شـده اسـت   

مقدار مـاده خشـک   ت گلوکز خون به دیگر غلظ

مصرفی نیز وابسته اسـت و چـون مقـدار مـاده     
مار یک کاهش یافتـه بـود   خشک مصرفی در تی

غلظت گلوکز خون نیـز کـاهش یافتـه    بنابراین 
.است

ــین میــانگین حــداقل داري تفــاوت معنــی ب
اي پالسـماي خـون   روژن اورهمربعات غلظت نیت

3الـی  1هـاي  هاي تغذیه شده با جیـره گوساله
کـه در  با توجه به این. )4جدول (نشدمشاهده 

نیــاکی مـایع شـکمبه نیــز   غلظـت نیتـروژن آمو  
داري بین تیمارها وجود نداشـت و  تفاوت معنی

همبستگی زیـادي بـین غلظـت نیتـروژن     اینکه 
اي خـون  مونیاکی مایع شکمبه و نیتروژن اورهآ

ــروژن   ــاوت در غلظــت نیت وجــود دارد عــدم تف
ــی ر  اوره ــار م ــز انتظ ــون نی ــتاي خ ــایج . ف نت
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چادهـاري و  ،)4(بیچمن و همکـاران  آزمایشات 
ــاران  ــایش ) 7(همک ــن آزم ــایج ای ــابق نت و مط

در تضاد بـا نتـایج   ) 10(فاید و همکاران مطالعه
.این آزمایش است

هاي تغذیـه  ت آلبومین خون در گوسالهغلظ
باکتریایی در شیر جـایگزین  شده با پروبیوتیک 

تر از شاهد بود داري بیشها به طور معنیگوساله
هاي مـؤثر  آلبومین یکی از پروتئین). 4جدول (

ــال ــه   در انتق ــدن ب ــر  ب ــمی از سراس ــواد س م
ایــن مــواد در کبــد . هــاي کبــدي اســتســلول

بـدون  . گردنـد شکسته شده و از بدن دفـع مـی  
معینـی آلبـومین در خـون کبـد،     وجود مقادیر

ها و سایر اعضاء حیاتی قادر به ایفاي نقش کلیه
ــود نخ ــودخ ــد ب ــال  . واهن ــث انتق ــومین باع آلب

اسـیدهاي چـرب غیـر    مواد معدنی،ها، نویتامی
ها و سایر ترکیبات با ارزش دیگر اشباع، هورمون

چنـین  هـم . یستم ایمنی بـدن اسـت  سدر کل 
آلبومین به عنوان یـک آنتـی اکسـیدانت عمـل     

احتماالً افزایش قدرت سیسـتم ایمنـی   . کندمی
ین خـون شـده   بدن سبب افزایش غلظت آلبـوم 

نشـان داده شـده اسـت کـه پروبیوتیـک      . است
ایمنی ذاتی، هومورال و سایر باکتریایی سیستم

یستم ایمنی را تحت تـأثیر  هاي سلولی سبخش
ها سبب افزایش ه الکتوباسیلتغذی. دهدقرار می

ابق مطـ . )17(هاي ایمنی ذاتی شده است پاسخ
نعمتی و همکاران نتایج این آزمایش در مطالعه

ــتف) 23( ــره  اســ ــک در جیــ اده از پروبیوتیــ
هـاي شـیرخوار سـبب افـزایش غلظـت      گوسـاله 

چادهـاري و  ولی در آزمایش. آلبومین شده بود
افـزودن  )16(حسین و همکاران ،)7(همکاران 

ها اثـري بـر غلظـت    پروبیوتیک به جیره گوساله
.آلبومین خون نداشت

اختالف میانگین غلظت کل پروتئین پالسما 
دار نشـان  بین تیمارهاي مختلف تفـاوت معنـی  

ــداد  ــطح پــروتئین پالســما   ). 4جــدول (ن س
دهنـده وضـعیت آنابولیسـم و کاتابولیسـم     نشان

سطح پروتئین پالسما در . پروتئین در بدن است
ی از تعـادل هورمـونی، وضـعیت    هر زمـان تـابع  

ر عوامـل مـؤثر بــر   اي، تعـادل آب و سـای  تغذیـه 
ریـدل و همکـاران  مطالعه. سالمت حیوان است

ــایش و   )24( ــن آزم ــایج ای ــابق نت ــه مط نتیج
مخـالف نتـایج   ) 23(آزمایش نعمتی و همکاران 

.این آزمایش است

هاي شیرخوارهاي خونی گوسالههاي آزمایشی بر برخی از فراسنجهاثر جیره-4جدول 
جیره هاي آزمایشی

پروبیوتیک باکتریایی در تیمار/صفات
خوراك آغازین

پروبیوتیک باکتریایی در 
شیر

بدون افزودنی (شاهد 
SEMP-Value)میکروبی

mg/dl(b5/86ab5/91a2/10293/602/0(گلوکز 
mg/dl(4/176/143/1566/108/0(اي نیتروژن اوره

g/dl(ab7/6a1/7b3/638/004/0(آلبومین 
g/dl(5/91/95/935/02/0(سما کل پروتئین پال

،)بـدون افزودنـی میکروبـی   (شـاهد  -3پروبیوتیک باکتریایی در شـیر -2پروبیوتیک باکتریایی در خوراك آغازین -1هاي آزمایشی شامل جیره
.)P>05/0(داشتنددارمعنیاختالفغیرمشابهحروفباردیفیکهايمیانگین

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

ap
.s

an
ru

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             7 / 13

https://rap.sanru.ac.ir/article-1-289-en.html


64......................................................................................................................اثر افزودن پروبیوتیک باکتریایی در شیر یا خوراك آغازین بر عملکرد رشد

نشخواررفتار مصرف خوراك و میزان 
مدت زمان نشخوار در تیمـار یـک بـه طـور     

جـدول  (بـود  3و 2معنی داري بیشتر از تیمار 
ــره).5 ــري   جیـــ ــی اثـــ ــاي آزمایشـــ هـــ

داري بر مدت زمـان اسـتراحت و خـوردن    معنی
سـازگاري سـریع   ). 5جـدول  (خوراك نداشتند 

ها به خوراك جامد بسـتگی بـه توسـعه    گوساله
در . ده اي و ظرفیـــت آن داراپیتلیـــوم شـــکمب

بـا افـزودن   )22(آزمایش ناکانیشی و همکـاران  
هاي الکتیک اسیدي به خوراك آغـازین کتريبا

هـا عملکـرد شـکمبه تحـت تـأثیر قـرار       گوساله
ه بـا  ها در مقایسگرفت به طوري که این گوساله

این . داشتندنشخوارشاهد تمایل بیشتري براي
ــی  ــان مـــ ــوع نشـــ ــه  موضـــ ــد کـــ دهـــ

الکتوباسـیلوس  (ي هاي الکتیـک اسـید  باکتري
ممکن اسـت توسـعه شـکمبه را    ) اسیدوفیلوس

زمـانی کـه شـکمبه توسـعه     . افزایش داده باشد
کـه  مفهوم اسـت بیشتري یافته باشد این بدان 

تعداد پاپیالها و سطح جذب افزایش یافتـه کـه   
.)22(شوداین باعث افزایش بازده غذایی می

)دقیقه در شبانه روز(ف خوراك و مدت زمان نشخوار هاي آزمایشی بر رفتار مصراثر جیره-5جدول 
جیره هاي آزمایشی

پروبیوتیک باکتریایی در صفات
خوراك آغازین

پروبیوتیک باکتریایی در 
شیر

بدون افزودنی (شاهد 
SEMP-Value)میکروبی

1561681585/173/0خوردن خوراك
a396b308b29844/2505/0نشخوار کردن

6626106988/233/0کردناستراحت
a226b354ab28649/2704/0زمان بیهوده

، )بـدون افزودنـی میکروبـی   (شـاهد  -3پروبیوتیک باکتریایی در شـیر  -2پروبیوتیک باکتریایی در خوراك آغازین-1هاي آزمایشی شامل جیره
.)P>05/0(هستند دارمعنیاختالفداراي غیرمشابهحروفباردیفیکهايمیانگین

ايهاي شکمبهفراسنجه
ــانگین  ــاکی  pHمی ــروژن آمونی ــایع و نیت م

جیـره  سـه  هاي تغذیه شـده بـا   شکمبه گوساله
نددار نداشـت با هـم تفـاوت معنـی   مورد مطالعه

مطابق نتایج این آزمایش در مطالعه). 6جدول (
پروبیوتیـــک افـــزودن )3(و همکـــارانعلـــی

مـایع  pHري بر هاي نر اثباکتریایی به جیره بره
بیـان  )4(بـیچمن و همکـارن   . شکمبه نداشـت 

کردند که افزودن پروبیوتیک به جیـره گاوهـاي   
ولـی  مایع شکمبه شدpHشیري سبب افزایش 

ــ  ــر نیت ــري ب ــکمبه  اث ــایع ش ــاکی م روژن آمونی

غلطـت نیتـروژن آمونیـاکی    .ها نداشـت گوساله
دار بین تیمارهـا تفـاوت معنـی   مایع شکمبه نیز 

بر خالف نتایج این آزمـایش  ).6ل جدو(نداشت 
بـه  افـزودن پروبیوتـک  ) 18(البـورد  در مطالعه 

ها سبب افزایش غلظـت نیتـروژن   جیره گوساله
ــد  ــاکی ش ــات  . آمونی ــایج آزمایش ــاوت در نت تف

هـاي غـذایی   تواند به دلیل تفـاوت در جیـره  می
.باشد

احتماالً سـطوح بـاالي پـروتئین دلیـل ایـن      
. مناسب نـداده اسـت  است که پروبیوتیک پاسخ 

ــافر      ــک ب ــوان ی ــه عن ــام ب ــروتئین خ ــاید پ ش
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تغذیـه  . کندسیستمیک مثل آمونیاك عمل می
جیره با کنسانتره باال تولید اسید در شـکمبه را  

دهد به عالوه تولید آمونیاك حاصـل  افزایش می
از کاتابولیسم پروتئین ممکن است اثرات بافري 

قابلـه  د میرا افزایش داده و با غلظت بـاالي اسـ  
اثرات مثبت تغذیـه پروبیوتیـک در تغذیـه    . کند

هاي با پـروتئین خـام   نشخوارکنندگان در جیره
).6(تواند قابل توجه باشدپایین می

ايهاي شکمبههاي آزمایشی بر برخی فراسنجهاثر جیره-6جدول 
هاي آزمایشیجیره

پروبیوتیک باکتریایی در صفات
خوراك آغازین

ریایی در پروبیوتیک باکت
شیر

بدون (شاهد 
SEMP-Value)افزودنی میکروبی

pH85/667/61/7225/04/0
mg/dl(39/826/1053/7937/17/0(نیتروژن آمونیاکی 

قوام مدفوع و وضعیت سالمتامتیاز 
ــاز  ــانگین امتی ــدفوع تی می ــوام م ــاي ق ماره

جـدول  (دار داشتند آزمایشی با هم تفاوت معنی
و 2ار یک با تیمار مدفوع در تیماز قوام امتی). 7
یز با تیمـار  ن2دار داشت و تیمار تفاوت معنی3

میـانگین امتیـاز   . دار داشـت شاهد تفاوت معنی
2و1گــوش در تیمــار وضــعیت قــرار گــرفتن

2و 1بود و بین تیمـار  کمتر3نسبت به تیمار 
ــد تفــاوت  کــه پروبی وتیــک مصــرف کــرده بودن

میــانگین . )7جــدول (اشــت دار وجــود دمعنــی
با 2و 1بینی در تیمار ترشحاتامتیاز وضعیت

نهمچنـی . تفاوت معنـی دار نشـان داد  3تیمار 
چشم در تیمار ترشحات میانگین امتیاز وضعیت

از تیمار شاهد بود داري کمتر یک به طور معنی
). 7جدول (

تـوان نتیجـه گرفـت کـه     صورت کلی میبه 
اکتریــایی در خــوراك ز پروبیوتیــک باســتفاده ا

ب بهبود وضعیت سـالمت و کـاهش   سبآغازین
مطابق نتایج ایـن  . مدفوع شده استامتیاز قوام

کـه  نشـان دادنـد  )2(الدانا و همکاران آزمایش
اکتریایی به شیر جایگزین و افزودن پروبیوتیک ب

هـاي شـیرخوار سـبب    گوسـاله خوراك آغـازین 
مـدفوع و بهبـود وضـعیت    کـاهش امتیـاز قـوام   

بـر خـالف ایـن    . ها شـده اسـت  سالمت گوساله
گزارش کردند که استفاده )18(البوردمطالعات

بب از مخمر به همراه پروبیوتیک باکتریـایی سـ  
هاي شیرخوار مدفوع گوسالهافزایش امتیاز قوام

ي هـا بـرا  به صورت کلی پروبیوتیـک . شده است
وامبهبود وضـعیت سـالمت و کـاهش امتیـاز قـ     

ــد کــه شــامل  :مــدفوع چنــدین مکانیســم دارن
ز روده و به سـبب آن ممانعـت ا  pHکاهش -1

،)11(زا رشد برخـی از میکـروب هـاي بیمـاري    
تولید پراکسید هیدروژن توسط الکتوباسیل -2

، )13(ها که داراي فعالیت باکتریوسیدي اسـت  
چسـبیدن  -4و)15(تقویت سیستم ایمنی -3

کثیر در دسـتگاه گـوارش و   به اپیتلیوم روده و ت
)15(زا بیمـاري هاي براي حذف میکروبرقابت

.باشدمی
کـه  هاي شیرخوار بـه دلیـل ایـن   در گوساله

فلور میکروبی در دستگاه گوارش استقرار کامـل  
براین در صـورت بـروز اسـترس    نیافته است بنـا 

شـود کـه تعـادل میکروبـی دسـتگاه      سبب مـی 
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براي حیوان گوارش به هم خورده و مشکالتی را
ولی اسـتفاده از پروبیوتیـک سـبب    ایجاد نماید 

شود که تعادل میکروبی در دستگاه گـوارش  می
سریعتر استقرار پیدا کرده و با مبارزه با عوامـل  

مـدفوع و  امتیـاز قـوام  زا سـبب کـاهش   بیماري
ــروز  بهبـــود وضـــعیت ســـالمت و کـــاهش بـ
.گرددهاي گوارشی و تنفسی میبیماري

هاي شیرخوارمدفوع و وضعیت سالمت گوسالهامتیاز قوامهاي آزمایشی بر ر جیرهاث-7جدول 
جیره هاي آزمایشی

پروبیوتیک باکتریایی در صفات
خوراك آغازین

پروبیوتیک باکتریایی 
در شیر

شاهد 
SEMP-Value)بدون افزودنی میکروبی(

c25/1b37/1a51/106/001/0قوام مدفوع
c04/1b11/1a19/1024/001/0اسکور گوش
a02/1a04/1b07/1013/001/0اسکور بینی
b13/1ab19/1a22/1028/001/0اسکور چشم

،)افزودنـی میکروبـی  بـدون (شـاهد  -3پروبیوتیک باکتریایی در شـیر  -2پروبیوتیک باکتریایی در خوراك آغازین-1هاي آزمایشی شامل جیره
.)P>05/0(هستند دارمعنیاختالفدارايغیرمشابهحروفباردیفیکهايمیانگین

هاي شیرخوار در این مطالعه عملکرد گوساله
. هـاي آزمایشـی قـرار نگرفـت    تحت تأثیر جیره

باکتریــایی در خــوراك اســتفاده از پروبیوتیــک 
سبب کاهش گلوکز خون، کاهش امتیاز آغازین

مدفوع و بهبود وضعیت سالمت و افـزایش  امقو
اگرچـه پروبیوتیـک   . مدت زمان نشخوار گردیـد 

ب بهبـود وضـعیت   باکتریایی در شـیر نیـز سـب   
مـدفوع شـده بـود    سالمت و کاهش امتیاز قوام

یـایی در خـوراك آغـازین   ولی پروبیوتیک باکتر

.  داشتتري وضعیت مطلوب

تشکر و قدردانی
پردیس کشـاورزي و  هاياز کمکنگارندگان

تهــران بــدلیل تــأمین منــابع طبیعــی دانشــگاه 
. کنندطرح قدردانی میهاي این بخشی از هزینه

همچنین از مدیر عامـل و کارکنـان زحمـتکش    
شرکت گاوداري تلیسه نمونه جهـت حمایـت از   

.شوداجراي این پژوهش تشکر می
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The Effect of Feeding of Bacterial Probiotic in Milk or Starter on
Growth Performance, Health, Blood and Rumen Parameters of

Suckling Calves

Mohamad Hosseinabadi1, Mehdi Dehghan-Banadaky2 and Abolfazl Zali3

Abstract
In present study 30 female Holstein calves with average 40.4 kg birth weight were

used from 14 until 65 days of age. Calves randomly divided to 3 treatments include: 1)
bacterial probiotic (4×109 cfu/day) added to the starter 2) bacterial probiotic added to
the milk replacer 3) Control, without microbial additive. Dry matter intake, Body
weight gain, average daily gain feed efficiency, BUN and total plasma protein were not
affected by treatments. Mean plasma glucose, fecal score and health status were affected
by treatments. Apparent digestibility of DM, NDF and OM also pH and
N-NH3 concentration of rumen fluid between diets were not significant discrepancy.
This study showed that addition of bacterial probiotic in starter decrease glucose
concentration, addition bacterial probiotic in milk increase blood albumin and addition
bacterial probiotic in starter or milk replacer improved health status and decrease fecal
score.

Keywords: Suckling calves, Bacterial probiotic, Growth performance, Blood and
rumen parameter, Health status

1 and 3- MSc Student and Associate Professor, University of Tehran
2- Associate Professor, University of Tehran (Corresponding author: dehghanb@can.ut.ac.ir)

Received: December 23, 2012                Accepted: May 7, 2013

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

ap
.s

an
ru

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            13 / 13

https://rap.sanru.ac.ir/article-1-289-en.html
http://www.tcpdf.org

