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هاي هلشتاینبیوتیکی بر عملکرد رشد و سالمتی گوسالهافزودنی سینیک اثرات تغذیه 

5جواد محمد مراديو4، مریم باقري ورزنه3اکبر خادم، علی2، علی اسدي الموتی1زادهوهب عظیم

چکیده
پري بیوتیک ،)Enterococus facium(وتیکیترکیب پروبیبیوتیک حاويدر این آزمایش اثرات افزودن یک محصول تجاري سین

گوسالهبر عملکرد و سالمتی )Ascophyllum nodosum(عصاره جلبک دریایییک ترکیب فایتوژنیک از و )فروکتوالیگوساکارید(
مار شامل صورت تصادفی به سه تیبلوك قرار گرفته و به10رأس گوساله هلشتاین بر اساس جنس و تاریخ تولد در 29. ارزیابی شد

10(روزگی 3از ) گرم به ازاي هر گوساله در روز5(بیوتیک از طریق جایگزین شیر ذیه شده با سینتغ، گروه )رأس9(گروه شاهد 
ها بر اساس مصرف گوساله. اختصاص یافتند) رأس10(روزگی 30بیوتیک از طریق جایگزین شیر از ذیه شده با سینتغو گروه ) رأس

هاي گروهی انتقال یافتند و روز از خوراك آغازین براي سه روز متوالی از شیر گرفته شده و بالفاصله به جایگاهگرم در680حداقل 
متغیرهاي مربوط به رشد ثبت کشی و وزن. روزگی دریافت کردند75هاي مربوطه را از طریق جیره بعد از شیرگیري تا سن افزودنی

صورت هفتگی انجام و دهی مدفوع بهنمره. هفته یکبار و بعد از شیرگیري هر هفته انجام شدها قبل از شیرگیري هر دو اسکلت گوساله
ساعت 24هاي خون در روز از شیرگیري، نمونه.ها براي کشت میکروبی گرفته شدمدفوع همه گوسالهنمونه70و 42، 14در روزهاي 

شاهدروزگی و30بیوتیک از تغذیه شده با سینوزن بدن در گروهطی دو هفته اول آزمایش،.گرفته شد75بعد از شیرگیري و روز 
صورت عددي افزایش یافت بهروزگی3بیوتیک از ذیه شده با سینتغولی در تیمار کاهش در دو هفتهگرم-890و -240ترتیب به
ذیه شده با تغاز گروه باالترگیروز30بیوتیک از ذیه شده با سینتغمیانگین وزن بدن در گروه ).در دو هفتهگرم+ 500(

داريبا این حال تیمار اثر معنی). P>05/0کیلوگرم، 2/59و 9/59در مقابل 9/62به ترتیب (ود بو شاهد روزگی3بیوتیک از سین
مارها در داري بین تیهمچنین، تفاوت معنی. روي وزن نهایی، افزایش وزن روزانه، مصرف خوراك آغازین و سن از شیرگیري نداشت

ذیه شده با گروه تغکلی، به جز براي میانگین وزن بدن باالتر درطوربه. هاي خونی نبودشمارش میکروبی مدفوع و فراسنجه
و عملکردرويطور زمان شروع مصرف افزودنی، تأثیريو همینشدهبیوتیکی یادترکیب سین، افزودن روزگی30بیوتیک از سین

.نداشتشیريهايگوسالهدر هاي مربوط به سالمتیشاخص
بیوتیک، تنش از شیرگیريگوساله شیري، سین: هاي کلیديواژه

مقدمه
رشد و تحریکاي در ها به طور گستردهبیوتیکآنتی

به هر. اندجلوگیري از بیماري در حیوانات استفاده شده
ها در حیوانات مشکالت جدي بیوتیکحال، استفاده از آنتی

هايناهنجاريیش مقاومت باکتریایی و از جمله افزا
بعضی از ترکیبات . وجود آورده استگوارشی را به

شوند، باعث ها میبیوتیکوقتی جایگزین آنتیپروبیوتیک
ایجاد شرایط مناسبی در دستگاه گوارش شده و در نتیجه 

افزایش بربروز اسهال را به حداقل رسانده و تأثیر مثبتی 
برخی ). 21(عمومی گوساله دارند وزن، عملکرد و سالمت 

هاي مفید که از فلور طبیعی دستگاه گوارش از این باکتري
اند، نیاز به سطوح میزبان جداسازي و سپس تکثیر شده

عنوان به) بیوتیکپري(قابل تخمیر الیافخاصی از
گاه گوارش بتوانند سوبسترا دارند تا در شرایط رقابتی دست

عنوان به. اي خود اشغال کنندمناسبی برمحیط اکولوژیک
گزارش کردند که الکتولوز در ) 6(مثال، فلیگ و همکاران 

گوسالهايروي ایمنی رودهانتروکوکوس فاسیومترکیب با 
ها به بیماري که گوسالهطوريداشت، بهتأثیر مثبت

عالوه تغذیه به . تر بوده و عملکرد رشد بهتري داشتندمقاوم
هاي شیرپروار سبب بهبود گوسالهترکیبات فایتوژنیک به

چنین . عملکرد و همچنین کاهش اسهال در آنها شده است
افزایش عملکردي به چندین نوع فعالیت از این گونه 

زاد، بهبود هاي درونترکیبات از جمله افزایش ترشح آنزیم
محیط داخل دستگاه گوارش و تعادل میکروبی ارتباط داده 

.)5(شده است 
، انتقال آمیز گوسالههاي پرورش موفقیتهیکی از مؤلف

تر از خوراك مایع به خوراك جامد بوده تا هرچه سریع
بدین وسیله بتوان آنها را هرچه زودتر از شیر گرفت و در 

پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، دانشیار و دانشجوي کارشناسی ارشد،کارشناس ارشد-5و 3، 1
)a.alamouti@ut.ac.ir:نویسنده مسوول(پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، استادیار، - 2

هاي علمی و صنعتی ایرانوهشسازمان پژ،استادیار-4
24/12/92: تاریخ پذیرش2/6/92:تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
هشهاي تولیدات دامیپژو
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عنوان به. اي خود اشغال کنندمناسبی برمحیط اکولوژیک
گزارش کردند که الکتولوز در ) 6(مثال، فلیگ و همکاران 

گوسالهايروي ایمنی رودهانتروکوکوس فاسیومترکیب با 
ها به بیماري که گوسالهطوريداشت، بهتأثیر مثبت

عالوه تغذیه به . تر بوده و عملکرد رشد بهتري داشتندمقاوم
هاي شیرپروار سبب بهبود گوسالهترکیبات فایتوژنیک به

چنین . عملکرد و همچنین کاهش اسهال در آنها شده است
افزایش عملکردي به چندین نوع فعالیت از این گونه 

زاد، بهبود هاي درونترکیبات از جمله افزایش ترشح آنزیم
محیط داخل دستگاه گوارش و تعادل میکروبی ارتباط داده 

.)5(شده است 
، انتقال آمیز گوسالههاي پرورش موفقیتهیکی از مؤلف

تر از خوراك مایع به خوراك جامد بوده تا هرچه سریع
بدین وسیله بتوان آنها را هرچه زودتر از شیر گرفت و در 

پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، دانشیار و دانشجوي کارشناسی ارشد،کارشناس ارشد-5و 3، 1
)a.alamouti@ut.ac.ir:نویسنده مسوول(پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، استادیار، - 2

هاي علمی و صنعتی ایرانوهشسازمان پژ،استادیار-4
24/12/92: تاریخ پذیرش2/6/92:تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
هشهاي تولیدات دامیپژو
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هاي تغذیه شیر و کارگري را در مزرعه کاهش نتیجه هزینه
تغییر رژیم وها از شیرگیري ناگهانی گوسالهبا. داد

خوراك مایع به خوراك جامد یک تنش اي ازتغذیه
در بسیاري از موارد با رشد کند که میگوارشی بروز 

. )7(ضعیف، کاهش مصرف خوراك و اسهال همراه است 
بیوتیکی طیبعی هاي غیرآنتیاستفاده از افزودنیبنابراین،

ممکن است بتواند در این شرایط از شدت تنش گوارشی 
جلوگیري از نقصان آنو یاکاسته و به بهبود عملکرد

ها گوسالهبرها در رابطه با اثرات تغذیه پروبیوتیک.بیانجامد
ولی .)1،4،21(ي متعددي صورت گرفته است هاپژوهش

استفاده توأم از پروبیوتیک و نظیرهاي ترکیبی راهکاراثر 
بیوتیک سینکه اصطالحاً(ها بیوتیک و فایتوژنیکپري

زاي حین از در دوره تنشبه ویژه ) شوندنامیده می
شیرگیري و بالفاصله پس از آن مورد توجه قرار نگرفته 

هایی که فرضیه این آزمایش این بود که گوساله.است
شوند و مواد متراکم صورت ناگهانی از شیر گرفته میبه
گیرد، ممکن است صورت آزادانه در اختیارشان قرار میبه

. باشندمنی منحنی رشد نامناسب و سرکوب ایي ادار
ها با یک ترکیب تجاري خوراك گوسالهبنابراین، تکمیل
عنوان پروبیوتیک، بهانتروکوکوس فاسیومتلفیقی شامل 

بیوتیک و عصاره جلبک فروکتوالیگوساکارید به عنوان پري
تواند سالمتی و دریایی به عنوان ترکیب فایتوژنیک می

ح، مقایسه هدف از این طر.ها را بهبود بخشدرشد گوساله
هاي محصول بر فراسنجهاثر و زمان استفاده از این

عملکردي، سالمتی، خونی و میکروبیولوژي مدفوع 
.هاي شیري بودگوساله

هامواد و روش
ها، مدیریت و طرح آزمایشیدام

این آزمایش در گاوداري صنعتی ماهشام واقع در شهر 
رأس گوساله29.انجام شد، استان تهرانپاکدشت

در یک ) رأس ماده14رأس نر و 15(هلشتاین نوزاد 
روز وارد آزمایش 10سیستم مدیریتی پیوسته و طی 

ها خونگیري شد و در روز سوم از همه گوساله.شدند
گرم بر 5/5هایی که غلظت پروتئین تام سرم آنها از گوساله

ها در گوساله. تر بود، وارد آزمایش نشدندلیتر پاییندسی
متر و در یک سوله 3× 2/1هاي انفرادي به ابعاد جایگاه

در سراسر .پاش مستقر شدندمسقف و مجهز به فن و مه
28±1/2ها دوره آزمایش میانگین دما در جایگاه گوساله

ها آب از روز سوم در اختیار گوساله. گراد بوددرجه سانتی
هاي ها در جایگاهگوسالهبعد از شیرگیري، .قرار گرفت

ی و در یک جایگاه مسقف و مجهز به فن جاي داده گروه
ها بر اساس گوساله. ادامه یافت75شدند و آزمایش تا روز 

صورت تصادفی بندي شدند و بهتولد بلوكو جنس تاریخ 
، گروه تغذیه شده )رأس9(در سه تیمار شامل گروه شاهد

,BIOMIN)(GmbHبیوتیکیبا یک محصول تجاري سین

Herzogenburg, Austriaشامل انتروکوکوس فاسیوم
دهنده کلنی در واحد تشکیلDSM35301011×2/5سویه(

، فروکتوالیگوساکارید و عصاره جلبک دریایی از )کیلوگرم
از ) گرم به ازاي هر گوساله در روز5(طریق جایگزین شیر 

و گروه تغذیه شده با این محصول ) رأس10(روزگی سه
گرم به ازاي هر گوساله 5(ین شیر تجاري از طریق جایگز

در این . قرار گرفتند) رأس10(روزگی30از ) در روز
روزگی براي شروع تغذیه 30و 3آزمایش از دو زمان 

بیوتیک از افزودن سیندر واقع،. بیوتیک استفاده شدسین
هاي مفید در دستگاه منظور استقرار باکتريروزگی به3

هاي مرسوم صورت توصیهمطابق با ها گوارش گوساله
به این سوال پاسخ مقایسه این گروه با گروه شاهد .گرفت

ی بر عملکرد و سالمتی بیوتیکسیندهد که آیا محصول می
گوساله مؤثر است، در حالی که مقایسه این گروه با گروهی 

کنند به این بیوتیک دریافت میروزگی سین30که از 
با افزودن سین بیوتیک توان دهد که آیا میسوال پاسخ می

همزمان با مصرف مقادیر قابل مالحظه خوراك آغازین 
به عملکرد قابل رقابت با شروع از ) هفتگی به بعد4یعنی (
روزگی دست یافته و در عین حال هزینه مصرف 3

.روز کاهش داد30بیوتیک را سین
10ها در حدود بالفاصله پس از تولد، همه گوساله

ساعت 12در دو وعده مساوي در طول درصد وزن بدن 
ها از روز سوم به بعد همه گوساله. اول با آغوز تغذیه شدند

لیتر از یک جایگزین شیر 5صورت یکنواخت روزانه با به
18درصد پروتئین خام و 21با 1)فو بلو، فرانسهاسپري(

15و 30/6درصد چربی خام و در دو نوبت در ساعت 
گرم پودر جایگزین شیر در 136.توسط سطل تغذیه شدند

گراد مخلوط شد و درجه سانتی50یک لیتر آب با دماي 
. گراد به گوساله تغذیه شددرجه سانتی43در دماي 

ها بیوتیک، در وعده عصر به شیر گوسالهمحصول سین
یعنی بدون (صورت ناگهانی ها بههمه گوساله. اضافه شد

سازي یا رقیقکاهش تدریجی در مصرف جایگزین شیر و
گرم در روز از 680بر اساس مصرف حداقل ) آن با آب

خوراك آغازین براي سه روز متوالی از شیر گرفته شدند
هاي گروهی ها بالفاصله به جایگاهپس از آن گوساله).17(

منتقل شده و تیمارهاي پروبیوتیکی از طریق جیره بعد از 
ا با یک جیره هاز روز هفتم، گوساله. شیرگیري تغذیه شد

آغازین بر پایه مخلوط ذرت و جوي آسیاب شده تغذیه 
ها با یک شدند، در حالی که در بعد از شیرگیري گوساله

هدف . جیره آغازین بر پایه جوي آسیاب شده تغذیه شدند
. گرم در کیلوگرممیلی10گرم و مس میلی70گرم، روي میلی90، آهن %7/0، فسفر %75/0، کلسیم %0، فیبرخام %9، خاکستر حداکثر 35رطوبت حداکثر -1

درجه25-20نگهداري در 
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).1جدول (جایی بود شیرگیري و جابهالقاي تنش گوارشی به همراه تنش از ،از تغییر منبع غله

هاو ثبت دادههابردارينمونه
وزن خوراك مصرفی از روز هفتم به بعد به صورت 

هاگوساله. گیري و ثبت شدروزانه براي هر گوساله اندازه
قبل از شیرگیري هر دو هفته یکبار و بعد از شیرگیري هر 

افزایش وزن ،هفته توزین شدند و متغیرهاي رشد شامل
بدن، متوسط افزایش وزن روزانه قبل و بعد از شیرگیري و 

دور مچ و عرض لگن با استفاده همین طور ارتفاع جدوگاه،
باهاوزن گوساله. گیري و ثبت شداز یک متر نواري اندازه

از . گیري شدساعت محرومیت از خوراك اندازه12رعایت 
گیري شد و در نهایت جیره به صورت هفتگی نمونه

مخلوط شده و براي تجزیه و تحلیل ماده خشک، ها نمونه
و الیاف نامحلول در شوینده ) 2(پروتئین خام، خاکستر 

.از آن استفاده شد) 22(خنثی
ساعت بعد از 24ري، هاي خون در روز از شیرگینمونه

صبح از ورید 10:30تا 10بین ساعت 75شیرگیري و روز 
گردن و بدون استفاده از ماده ضد انعقاد گرفته شده و در 
. فالسک حاوي یخ به سرعت به آزمایشگاه ارسال شد

دقیقه براي 10به مدت g3000 ×ها در دور لوله
در دماي هاي سرمنمونه. سانتریفیوژ شدند،جداسازي سرم

گراد ذخیره شدند تا اینکه بعدا آنالیز درجه سانتی-20
مقادیر پروتئین تام، آلبومین و گلوکز توسط . شوند
)رانـهران، ایـون، تـارس آزمـپ(اري ـاي تجـهکیت

د ــري شــگیدازهـزر انـاالیـوآنـاتاده از ــا استفـب

)Roche Diagnostics, Mannheim, Germany.(
بوتیرات و اسیدهاي چرب هیدروکسی-اکورتیزول، بت

ي و دستگاه اسپکتروفتومترمتراستریفه با روش کالريغیر
)Pico 200, UK (و بر اساس دستور مندرج در کیت

.گیري شدنداندازه
. مدفوع به صورت هفتگی مشاهده و نمره داده شد

لزج،= 3نرم، = 2طبیعی، = 1شامل 1نمره سیالیت
آلود، کف= 2طبیعی، = 1شامل 2آبکی و نمره قوام= 4
در ). 19(یبوست بود = 5چسبناك، = 4موکوسی، = 3

صورتی که نمره مدفوع به طور متوسط براي سیالیت و 
بود، یک روز اسهال براي آن گوساله ثبت 3≥قوام مدفوع 

براي کشت میکروبی از مدفوع 70و 42، 14در روز . شد
حریک رکتوم با پس از ت. ها نمونه گرفته شدهمه گوساله

از نمونه تازه مدفوع به وسیله یک گرم انگشت سبابه،
هاي شده و در داخل لولهوزنگرم 01/0ترازویی با دقت 

و ریخته شد pH2/0±0/7استریل حاوي بافر فسفات با 
ها سپس نمونه. ثانیه مخلوط و یکنواخت گردید30مدت به

ال و در در فالکس حاوي یخ به سرعت به آزمایشگاه ارس
براي . گراد قرار داده شدنددرجه سانتی-80فریزر با دماي 

. ها از روش شمارش کلنی استفاده شدتعیین تعداد باکتري
به همین منظور از نمونه اولیه به کمک بافر فسفات، شش 

هاي براي شمارش کلنی. تهیه شد10سري رقت با ضریب 
استفاده 10-6و 10-5، 10-4هاي هاي هوازي از رقتباکتري

هاهاي آغازین استفاده شده در تغذیه گوسالهو ترکیب شیمیایی جیرهاجزا -1جدول
بعد از شیرگیريقبل از شیرگیري

)درصد ماده خشک(اجزاي جیره 
3046جوي آسیاب شده
-25ذرت آسیاب شده

1517کشی شده به روش حاللیسویا، روغنکنجاله
1215کشی شده به روش حاللیوغندانه، رکنجاله پنبه
810شده به روش حاللیکشیروغن، کنجاله کلزا

810سبوس گندم
11ویتامینی-پیش مخلوط معدنی

5/05/0نمک
5/05/0فسفاتکلسیمدي

ترکیب شیمیایی
0/930/93)درصد(ماده خشک 

81/2303/24)درصد ماده خشک(پروتئین خام 
1/73/6)درصد ماده خشک(خاکستر 

5/268/24)درصد ماده خشک(الیاف نامحلول در شوینده خنثی 

1- Fluidity 2- Consistency
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,Merk KGaA(در یک پلیت حاوي نوترینت آگار 

Germany (ها و فرمبراي شمارش کلی. تلقیح شد
10-4و 10-3، 10-2هاي انتروکوکوس فاسیوم نیز از رقت

میکرولیتر از هر رقت به ترتیب 300استفاده شد و مقدار 
CE Labei, Eiqueta(نکی آگار کابه یک پلیت حاوي مک

CE, Spain (کوکوسل آگار و یک پلیت حاوي دي)Quelab

Labratories Inc. Canada (تلقیح شد)ها به پلیت).3
گراد انکوبه درجه سانتی37ساعت در دماي 24مدت 
هایی که تعداد پس از اتمام زمان انکوباسیون، پلیت. شدند
د بود، شمارش و تعداد عد300تا 30هاي آن بین کلنی

ها در ضریب رقت ها با ضرب کردن تعداد کلنیباکتري
ها از براي تعیین شمار کل باکتري). 3(محاسبه شد 

آمیزي گرم بر اساس روش تشریح شده توسطرنگ
. استفاده شد) 3(گلد بارون و فین

تجزیه و تحلیل آماري
Mixed(ها با استفاده از رویه مدل مختلطداده

model procedure ( برنامه آماريSAS مورد تجزیه و
آماري استفاده شده اثر در مدل). 20(تحلیل قرار گرفت 

زمان ورود گوساله به (تیمار ثابت و اثر گوساله و بلوك 
در مواردي که از . تصادفی در نظر گرفته شد) طرح
هاي تکرار شده در زمان استفاده شد، اثر ثابت گیرياندازه

برداري و اثر متقابل آن با تیمار نیز وارد مدل مونهزمان ن
به قبل از آنالیزمدفوعهايغلظت میکروارگانیسم. گردید

به منظور مقایسه اثرات .تبدیل شدند10لگاریتم بر پایه 
و گروه شاهد بیوتیک سینبین گروه تغذیه شده با محصول 

05/0P(داري درمعنی. از گزاره کنتراست استفاده شد <(
اثر .اعالم شد) P<05/0≥1/0(دار درو تمایل به اثر معنی

ل وارد شد اما از آن لوك در مدجنس گوساله به عنوان ب
دار نبود، از مدل جا که در مورد هیچ یک از متغیرها معنی

وزن اولیه به عنوان متغیر به عالوه از.نهایی حذف گردید
.ده گردیدکمکی در آنالیز وزن هفتگی و نهایی استفا

نتایج و بحث
اهداف این آزمایش بررسی عملکرد و سالمتی 

ها در کل دوره و نیز در هفته قبل و بعد از القاي گوساله
تنش از شیرگیري بود، اما از آنجا که متغیرهاي مذکور در 
هفته قبل و بعد از شیرگیري تحت تأثیر تیمارها و اثر 

جداول تنها عملکرد هايمتقابل زمان در تیمار نبودند، داده
مصرف خوراك آغازین در قبل از . اندکل دوره را نشان داده

نسبت به روزگی30بیوتیک از شیرگیري در تیمار سین
تمایل به روزگی3بیوتیک از گروه شاهد و تیمار سین

اما با توجه به شروع مصرف . داشت) P>1/0(افزایش 
به تواناین اثر را نمی30بیوتیک از روز سین
هم چنین اثر هفته در این روند . بیوتیک نسبت دادسین
که تأیید ) اندها نشان داده نشدهداده(دار نبود معنی

روزگی نیز وجود 30بین تیمارها قبل از تفاوتکند می
.داشته است

طی دو هفته اول آزمایش، وزن بدن در گروه شاهد و 
و -890یب به ترت(کاهش روزگی30بیوتیک از سینتیمار 
3بیوتیک از سینولی در تیمار ) روز14در گرم-240

، اما این )روز14در گرم+500(افزایش یافت روزگی
در .دار نبودتفاوت مهم بیولوژیکی، از نظر آماري معنی

ها در جلوگیري از افت اثر پروبیوتیکیهاي مشابهپژوهش
هاي گوسالهها در مقایسه با ش آن در گوسالهوزن یا کاه

هرچند در مطالعه آدامز و . )1،4(شاهد گزارش شده است 
افت وزن طی هفته اول آزمایش زیادتر از ) 1(همکاران 

در کیلوگرم- 4/4و -7/2به ترتیب (آزمایش حاضر بود 
تخفیف ها در ، اما در آن آزمایش نیز پروبیوتیک)هفته اول

رسد کهبنابراین، به نظر می. کاهش وزن مؤثر بودندشدت
هاي تغذیه شده با ها در گوسالهبیوتیکافزودن سین

جایگزین شیر ممکن است در طی دو هفته اول زندگی 
. مفید واقع شود

دار و در گروه اثر تیمار براي میانگین وزن بدن معنی
30بیوتیک از سینو روزگی3بیوتیک از سینشاهد، 
41/1و 9/59±42/1، 2/59±52/1به ترتیب روزگی

تیمارها اثري روي ضریب ،با این حال. کیلوگرم بود±9/62
تبدیل غذایی در قبل از شیرگیري، وزن نهایی، افزایش 

، جدول P<05/0(وزن روزانه و سن از شیرگیري نداشتند 
دار نبود، اما وزن وزن نهایی بدن معنیتفاوتبا این که ). 2

هفتحدودا روزگی30بیوتیک از سیننهایی در تیمار 
. و شاهد بودروزگی3بیوتیک از سینبیشتر از تیمار درصد 

30بیوتیک از سینهمچنین کل افزایش وزن در تیمار 
و شاهد روزگی3بیوتیک از سینبیشتر از تیمار روزگی
به طور مشابه در مطالعه تیمرمن و ).P<05/0(بود 

نیز ) 10(و جاتکایوسکاس و ویروتنیاکین ) 21(همکاران 
اي که توسط ن بهبود یافت، اما در مطالعهمیانگین وزن بد

انجام شده بود این اثر دیده ) 4(واگن و همکاران کروي
.نشد
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شدههاي تغذیه شده با جایگزین شیر و خوراك آغازین مکملدر گوسالهضریب تبدیلمصرف خوراك آغازین، وزن بدن و -2جدول 
بیوتیکیبا محصول سین

صفات

تیمار
SEM

P  Value
3بیوتیک از سینشاهد

روزگی
30بیوتیک از سین

روزگی
افزودنی در برابر تیمار

شاهد
)گرم بر روز(مصرف خوراك آغازین 

3/2157/2340/26407/1509/078/0قبل از شیرگیري
---2/24182/20724/2261بعد از شیرگیري

)کیلوگرم(وزن بدن 
2/453/437/4257/149/028/0تولد

5/529/526/5394/071/098/0از شیرگیري
9/783/792/8522/332/066/0پایانی

2/356/355/4122/332/031/0افزایش وزنکل 
a2/59a9/59b9/6245/1008/055/0میانگین 

)گرم بر روز(افزایش وزن روزانه 
کل دو (روزگی 14-1

)هفته
240 -500+890 -96260/055/0

1872312512831/006/0قبل از شیرگیري
8798099165539/079/0بعد از شیرگیري

4704755534332/031/0میانگین کل دوره
2/454/415/4085/250/038/0)روز(سن از شیرگیري 

)کیلوگرم افزایش وزن/ کیلوگرم ماده خشک مصرفی(ضریب تبدیل 
17/579/471/482/092/088/0قبل از شیرگیري

SEM :هاخطاي استاندارد میانگین
.)P>05/0(داري دارند هاي هر ردیف با حروف متفاوت از نظر آماري اختالف معنیمیانگین

افزایش وزن روزانه در طول دوره بعد از شیرگیري در 
به ترتیب (مقایسه با دوره قبل از شیرگیري افزایش یافت 

، که )گرم در روز251تا 187در مقابل 916تا 879
مشابه با آزمایشات دیگر و منطبق بر الگوي رشد در 

با این حال افزایش وزن ). 21(هاي شیرخوار است گوساله
روزانه در دوره قبل از شیرگیري در محدوده پایین منحنی 

افزایش ).17(هاي شیرخوار بود طبیعی رشد در گوساله
وگن و رويدر مطالعه ککم تا قبل از شیرگیريوزن بدن 
).گرم در روز344تا 293(نیز مشاهده شد ) 4(همکاران 

ده گوساله به جایگزین شیر براي با توجه به وابستگی عم
مین نیازهاي رشد در قبل از شیرگیري، این اثر ممکن تأ

است به دلیل پایین بودن کیفیت مواد مغذي موجود در 
جایگزین شیر مورد .جایگزین شیر استفاده شده باشد

استفاده در این آزمایش حاوي مقادیر قابل توجهی پروتئین 
از کل پروتئین خام جایگزین % 35(از منشا گیاهی بود 

که ثابت شده است داراي قابلیت هضم کمتري ) شیر
.باشدهاي مشتق از شیر مینسبت به پروتئین

از آنجا که ضریب تغییرات متغیرهاي رشد در 
است، معموال تالش ها زیادهاي روي گوسالهآزمایش

تکرار براي هر تیمار در این گونه 12شود که از حداقل می
به همین دلیل ممکن است ). 1،4(آزمایشات استفاده شود 

دار در عملکرد یک دلیل براي عدم مشاهده تفاوت معنی
روزگی با دو تیمار دیگر 30بیوتیک از بین تیمار سین

وزن، وزن نهایی و افزایش علیرغم تفاوت محسوس در کل 
سن از شیرگیري کمتر که از لحاظ اقتصادي اهمیت زیادي 
دارد، به دلیل حد مرزي بودن تعداد تکرارها در هر تیمار 

.بوده باشد
افزودنی استفاده شده در این آزمایش تأثیري روي 

تنها در فراسنجه ). P<05/0(صفات رشد اسکلتی نداشت 
) P>1/0(دار شدن داشت دور مچ، اثر تیمار تمایل به معنی

هاي تیمار که ناشی از بیشتر بودن طول دور مچ در گوساله
که با ارقام وزن ) 3جدول (بود روزگی30بیوتیک از سین

نتایج حاصل از متغیرهاي رشد .بدن همخوانی دارد
اسکلتی در آزمایش حاضر مشابه نتایج موریسون و 

را با مانان هابود که جایگزین شیر گوساله) 16(همکاران 
الیگوساکارید و پروبیوتیک استرپتوکوکوس فاسیوم تکمیل 

داري روي متغیرهاي رشد اسکلت کرده و اثر معنی
.ها مشاهده نکردندگوساله
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شدههاي تغذیه شده با جایگزین شیر و خوراك آغازین مکملدر گوسالهعملکرد رشد اسکلت هايشاخص- 3جدول 
بیوتیکیبا یک محصول سین

صفات
تیمار

SEM

P Value

افزودنی در برابر شاهدتیمارروزگی30بیوتیک از سینروزگی3بیوتیک از سینشاهد
92/022/0)مترسانتی(جدوگاه ارتفاع 

11/8195/7878/8088/0روزگی1
45/8887/8736/8887/0روزگی75

12/015/016/000/0)متر بر روزسانتی(تفاوت 
82/1513/1618/1615/007/033/0)مترسانتی(دور مچ 

93/1520/1618/16روزگی1
69/1697/1608/17روزگی75

012/0013/0015/0)متر بر روزسانتی(تفاوت 
49/079/0)مترسانتی(عرض لگن 

64/1788/1891/1736/0روزگی1
35/2594/2464/2536/0روزگی75

13/010/013/000/0)متر بر روزسانتی(تفاوت 
SEM :هاخطاي استاندارد میانگین

هاي خونی تحت تأثیر تیمار قرار هیچ یک از فراسنجه
دهد یک همخوانی طور که نتایج نشان میانهم.نگرفت

بین متغیرهاي عملکردي و خونی وجود داشت و چون در 
هاي عملکرد بین تیمارها تفاوتی وجود نداشت، در فراسنجه

میانگینپروتئین تام سرم . اندخونی نیز اثرات نمایان نشده
در ) لیترگرم بر دسی4/4-1/7(در محدوده طبیعی 

میانگین آلبومین ). 13(روزه بود 83تا 13هاي گوساله
ساعت بعد از 24از ) P>01/0(داري سرم به طور معنی

32/5به 94/4از (روزگی افزایش یافت 75شیرگیري تا 
که مشابه با گزارشات دیگر و احتماال به ) لیترگرم بر دسی

دلیل افزایش مصرف ماده خشک و افزایش دریافت 
روزانه بعد از شیرگیري پروتئین است که در افزایش وزن

میانگین غلظت گلوکز خون قبل از .نیز منعکس شده است
ساعت 24لیتر بود و گرم بر دسیمیلی8/81شیرگیري 

لیتر کاهش گرم بر دسیمیلی3/71بعد از شیرگیري به 
جدول (که عکس روند کورتیزول سرم ) P>05/0(یافت 

گاري با تنش هاي فیزیولوژیک سازسازوکارو مؤید بروز ) 4
1/80روزگی گلوکز خون به 75در . از شیرگیري بود

میانگین ). P>05/0(لیتر افزایش یافت گرم بر دسیمیلی
1/100تا 7/39(گلوکز خون در محدوده طبیعی 

83تا 13هاي سرم خون در گوساله) لیترگرم بر دسیمیلی
).13،15(روزه بود 

رتیزول در تنش از شیرگیري باعث افزایش سطح کو
و بیشترین اختالف ) 4جدول (شد ) P>1/0(گردش خون 

30بیوتیک از سینقبل و بعد از شیرگیري مربوط به تیمار
). لیترمیکروگرم بر دسی24/1در مقابل 79/1(بود روزگی

مشابه نتایج آزمایش حاضر، از شیرگیري ناگهانی 
تا هاي دورگ لیموزین و شاروله در مرتع سبب شد گوساله

روز بعد از 7ها تا غلظت کورتیزول پالسما در همه گوساله

اگر چه تغییرات روزانه به صورت ).9(شیرگیري باال باشد 
موقتی در غلظت کورتیزول وجود دارد، اما افزایش پایدار 

علیرغم . آید که همراه با تنش باشدآن زمانی به وجود می
8از القاي تنش از شیرگیري سطح کورتیزول خون بیش

بیوتیک از سیندرصد در تیمار 14درصد در تیمار شاهد، 
روزگی30بیوتیک از درصد در تیمار سین42روزگی و 3

یکی از اهداف آزمایش ما بررسی اثر تنش .افزایش نداشت
از شیرگیري ناگهانی بر دستگاه گوارش از جنبه تغییرات 

ی بود، ها در این دوره زمانگوسالهمیکروبی و نیز عملکرد
اما عالوه بر عدم مشاهده اثرات این تنش در عملکرد بعد از 
شیرگیري، عملکرد رشد و نمره مدفوع در هفته قبل و بعد 

داري نداشت از شیرگیري نیز بین تیمارها تفاوت معنی
بنابراین شاید عدم مشاهده ). اندها نشان داده نشدهداده(

ودن تنش پاسخ در معیارهاي مد نظر به دلیل کافی نب
ها در این تحقیق گوساله. ها بوده باشدوارده به گوساله

گرم 680زمانی از شیر گرفته شدند که توان مصرف حداقل
در روز از خوراك آغازین را براي سه روز متوالی داشتند، 

تر که قادر به رسد جهت القاي یک تنش قوياما به نظر می
اهده بوده و در اعمال اثرات فیزیولوژیک و گوارشی قابل مش

ها را بهتر ردیابی کرد، نیاز بیوتیکنتیجه بتوان اثرات سین
تر و یا مصرف خوراك به از شیرگیري در سنین پایین

این نتایج مشاهدات پیشین را تأیید . آغازین کمتر باشد
زاي قوي جهت رویت پاسخ به تنشکند که شرایطمی

).14(اي الزم است تیمارهاي تغذیه
سرم تحت تأثیر ) BHBA(بوتیرات اهیدروکسیغلظت بت

تیمارها قرار نگرفت، اما میانگین سطح آن در همه تیمارها 
غلظت ).4، جدول P>01/0(با گذشت زمان افزایش یافت 

BHBA هاي شاهد روزگی در گوساله75خون به ویژه در
3بیوتیک از سینهاي تیمار از گوساله) > 05/0P(باالتر 
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ژانگ و همکاران .بودروزگی30بیوتیک از سینو روزگی
به موازات افزایش سن را BHBAنیز افزایش غلظت ) 23(

مشاهده کرده و آن را به افزایش دریافت خوراك خشک 
سطح سرمی اسیدهاي چرب غیراستریفه .نسبت دادند

)NEFA ( تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفت) اما )4جدول ،
سطح آن پس از شیرگیري در خون افزایش یافت که 

از NEFAماال به دلیل اثر کورتیزول روي آزاد شدن احت
. بافت چربی بوده است

صفات

تیمار
SEM

P Value1

شاهد
3بیوتیک از سین

روزگی
30بیوتیک از سین

تیمارروزگی
زمان
گیرينمونه

افزودنی در برابر 
شاهد

)لیترگرم بر دسی(پروتئین تام 
06/0>93/624/780/615/007/0001/0میانگین

71/679/639/6ساعت بعد از شیرگیري24
15/770/721/7روزگی75

)لیترگرم بر دسی(آلبومین 
13/511/513/511/099/0002/090/0میانگین

95/496/490/4ساعت بعد از شیرگیري24
31/527/537/5روزگی75

)لیترگرم بر دسیمیلی(گلوکز 
93/7822/7395/8030/205/0005/002/0میانگین

13/7935/8185/84روز از شیرگیري
54/7732/6595/70ساعت بعد از شیرگیري24
13/800/7305/87روزگی75

)لیترمیکروگرم بر دسی(کورتیزول 
64/148/151/112/065/006/061/0میانگین

57/138/124/1روز از شیرگیري
71/159/179/1ساعت بعد از شیرگیري24

)مول بر لیترمیلی(بوتیرات بتاهیدروکسی
97/0>27/026/025/0013/05/00001/0میانگین

18/020/019/0روز از شیرگیري
22/024/022/0ساعت بعد از شیرگیري24
41/034/035/0روزگی75

)مول بر لیترمیلی(اسید چرب غیراستریفه 
50/049/046/0033/056/002/070/0میانگین

44/042/041/0روز از شیرگیري
52/058/047/0ساعت بعد از شیرگیري24
54/047/049/0روزگی75
SEM :05/0(روز × اثر تیمار -1هاخطاي استاندارد میانگین>P(

ها را به جاي پروبیوتیکعقیده بر این است که اثر 
افزایش عملکرد بایستی بیشتر در تأثیر سودمندشان روي 

چون تغییرات ناگهانی در ). 14(سالمتی ارزیابی کرد 
تغذیه حیوانات و یا شرایط محیطی که به عنوان عوامل 

شوند، منجر به عدم ایجاد کننده تنش در نظر گرفته می
ر ابتال به تعادل در جمعیت میکروبی روده شده و خط

هرچند در این آزمایش با القاي . دهنداسهال را افزایش می

تنش از شیرگیري ناگهانی و تغییر منبع غله در جیره 
آغازین سعی شد تا اثر تنش بر وضعیت گوارشی و به تبع 

رسد ایجاد آن وضعیت مدفوع بررسی گردد، اما به نظر می
ها وسالهاین تنش در اکوسیستم میکروبی دستگاه گوارش گ

آن قدر اثرگذار نبوده است که محصول مورد استفاده در 
هاي مورد داري بر شاخصمعنیاین آزمایش بتواند اثر

).5جدول (مطالعه بگذارد 

بیوتیکیشده با محصول سینهاي تغذیه شده با جایگزین شیر و خوراك آغازین مکملهاي خونی در گوسالهفراسنجه-4جدول 
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شده هاي تغذیه شده با جایگزین شیر و خوراك آغازین مکملدر گوسالهمدفوعبروز اسهال و نمره قوام و سیالیت-5جدول 
بیوتیکیبا محصول سین

صفات
تیمار

SEM

P Value

افزودنی در برابر شاهدتیمارروزگی30بیوتیک از سینروزگی3بیوتیک از سینشاهد
تعداد روزهاي اسهال

6/07/05/025/030/099/0قبل از ازشیرگیري
0/28/37/094/006/082/0بعد از ازشیرگیري

2ab4/2a5/2b2/211/004/074/0قوامنمره
36/10/27/113/005/010/0نمره سیالیت

SEM :آبکی= 4لزج، = 3نرم، = 2طبیعی، = 3یبوست = 5چسبناك، = 4موکوسی، = 3آلود، کف= 2طبیعی، = 2، هاخطاي استاندارد میانگین
.)P>05/0(داري دارند هاي هر ردیف با حروف متفاوت از نظر آماري اختالف معنیمیانگین

استدالل، گزارش شده است که در در تأیید این
هایی که در آن عوامل محیطی کامال کنترل شده بررسی

زا به حد کافی وجود نداشته زا و بیماريبوده و عوامل تنش
هاي پروبیوتیکی در جلوگیري از است، اثر مفید مکمل

همچنین عدم اختالف در ). 4،14(اسهال دیده نشده است 
نیز تأیید کننده ) 6دول ج(هاي کشت شده شمار باکتري

.عدم بروز اختالل شدید در جمعیت باکتریایی روده است

داري بین مشابه نتایج آزمایش حاضر، تفاوت آماري معنی
هاي هوازي، کل باکتريتیمارها در جمعیت کل

هاي اسید الکتیکی، هوازي، باکتريهاي بیباکتري
در سکوم ها و اشریشیاکاليبیفیدوباکترها، انتروکوکوکوس

بیوتیکیسنهاي گوشتی تغذیه شده با محصول جوجه
).18(وجود نداشت 

هاي شیري هلشتاینمیکروفلور رکتوم گوسالهبربیوتیکی اثر افزودن محصول سین-6جدول 

صفات

تیمار

SEM

1P Value

3بیوتیک از سینشاهد
روزگی

30بیوتیک از سین
روزگی

برابر شاهدافزودنی در روزتیمار

واحد10لگاریتم × (هاي هوازي باکتريکل
)دهنده کلنیتشکیل

96/882/875/820/074/011/047/0میانگین
1419/974/823/8روز 
4254/846/884/8روز 
7016/926/916/9روز 
)کلنیدهندهواحد تشکیل10لگاریتم × (ها فرمکلی

12/712/797/610/049/019/056/0میانگین
1419/706/789/6روز 
4281/608/794/6روز 
7035/722/707/7روز 

دهنده واحد تشکیل10لگاریتم × (ها انتروکوکوس
)کلنی

46/673/649/615/035/093/039/0میانگین
1473/661/646/6روز 
4249/669/642/6روز 
7017/689/658/6روز 

)دهنده کلنیواحد تشکیل10لگاریتم × (شمار کل باکتري 
91/0>49/866/836/815/035/0005/0میانگین

1426/845/855/7روز 
4256/876/874/8روز 
7064/876/878/8روز 

SEM :05/0(روز × اثر تیمار -1هاخطاي استاندارد میانگینP >(

ها در بیوتیکنتایج نشان داد که استفاده از سین
هایی که به یکباره از شیرگرفته شده و با تغییر گوساله

بیشتر بر منبع غالت در جیره آغازین مواجه شدند، 
رود با توجه به آن که انتظار می.غیرها اثري نداشتمت

ها در تنش گوارشی عملکرد محصوالت  حاوي پروبیوتیک
رسد تنش گوارشی القاء شده در به نظر میمشهودتر باشد، 

هایی کافی نبوده این آزمایش براي رؤیت چنین پاسخ
سن گردد در آزمایشات بعدي پیشنهاد میبنابراین، . است

تري مصرف خوراك آغازین پایینو یا ي کمتر از شیرگیر
معیار از شیرگیري قرار گیرد یا تغییر در ترکیب خوراك 

.آغازین با شدت بیشتري همراه باشد
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تشکر و قدردانی
مصوب دانشگاه تهران به این تحقیق در قالب طرح

انجام رسیده که بدین به 28653/06/01شماره طرح 
ها ت و پوشش بخشی از هزینهوسیله از تأمین امکانا

هاي ایتوك هم چنین از شرکت افزودنی. شودقدردانی می
هاي انجام این تحقیق فردا به دلیل پوشش بخشی از هزینه
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Effects of Supplementation of a Symbiotic Product on Growth Performance and
Health of Holstein Calves

Vahab Azimzadeh1, Ali Assadi-Alamouti2, Aliakbar Khadem3, Maryam Bagheri Varzaneh4

and Javad Mohammad Moradi5

Abstract
This study evaluated the effects of a commercial symbiotic product containing a probiotic

(E. faecium), a prebiotic (Fructo oligosaccharide) and a phytogenic compound (sea algae extract)
on performance and health of Holstein diary calves. 29 newborn calves were assigned by sex and
birth date to 10 blocks and allocated to 3 treatments; control (CON, n = 9); CON supplemented with
symbiotic via milk (5 g /calf /d) from d 3 of age (SYN3; n = 10); and CON supplemented with
symbiotic via milk from d 30 of age (SYN30; n = 10). Calves were abruptly weaned based on the
consumption of a minimum of 680 g/d of starter feed for 3 consecutive d and immediately moved to
group pens, where they received the respective additives via starter feed until d 75. Body weight
(BW) and body growth measures were recorded biweekly during pre weaning and weekly during
post weaningperiod. Feces were scored weekly and sampled on d 14, 42 and 70. Blood samples
were taken on weaning day, 24 h post weaning and d 75. During the first 2 wk of the experiment,
BW decreased in the CON and SYN30 groups ( 890 and  240 g, respectively), while it was
increased numerically in SYN3 group (+500 g). Mean BW was higher in SYN30 than SYN3 and
CON groups (62.9 vs. 59.9, and 59.2 kg, respectively, P < 0.05). However, treatments did not affect
final weight, ADG, pre weaning starter intake, and weaning age. Also, there were no significant
differences between treatments in fecal microbial count and blood parameters. Overall, except for a
higher mean BW in SYN30 treatment, simultaneous supply of pre  and pro biotics and phytogenics
as well as time of supplementation did not affect performance and health-related parameters in dairy
calves.

Keywords: Dairy calf, Symbiotic, Weaning stress
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