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  چکیده
هاي شیرخوار، گوساله ایمنی و هاي خونیفراسنجه به منظور تعیین اثرات سطوح مختلف پروبیوتیک و اسیدآلی عملکرد، رشد اسکلتی، فعالیت تغذیه،

روز انجام  75تکرار، به مدت  4تیمار و  9کیلوگرم در قالب طرح کامال تصادفی با  36±2راس گوساله شیرخوار با میانگین وزنی  36آزمایشی با استفاده از 
به جیره پایه  -3در روز براي هر رأس ، گرم پروبیوتیک  2جیره پایه به اضافه  -2بدون افزودنی (شاهد)،  جیره پایه -1شد. تیمارهاي آزمایشی شامل: 

 گرم اسیدآلی 5/4به اضافه جیره پایه  -5در روز براي هر رأس ،  گرم اسیدآلی 3 به اضافهجیره پایه  -4در روز براي هر رأس ،  گرم پروبیوتیک 3 اضافه
گرم پروبیوتیک و  2به اضافه جیره پایه  -7در روز براي هر رأس ،  اسیدآلیگرم  3گرم پروبیوتیک و  2به اضافه جیره پایه  -6در روز براي هر رأس ، 

 3جیره پایه به اضافه  -9در روز براي هر رأس و  اسیدآلی گرم 3و پروبیوتیک  گرم 3به اضافه جیره پایه  -8اي هر رأس ، گرم اسیدآلی در روز بر 5/4
و   داري بر میانگین افزایش وزن روزانههاي آزمایشی اثر معنینتایج نشان داد که جیره گرم اسیدآلی در روز براي هر رأس بودند. 5/4گرم پروبیوتیک و 

مطالعه نشـان داد کـه    نیا. همچنین ها شدندو پارامترهاي سالمتی داشته و باعث بهبود وضعیت سیستم ایمنی و وضعیت سالمتی گوسالهایی، وزن نه
  هاي هلشتاین نداشت.تاثیري بر رشد اسکلتی و رفتار تعذیه گوساله ریبه ش یمواد افزودن نیا بیو ترک یآلدیاس ک،یوتیاضافه کردن پروب

  
  .هلشتاین ،گوساله تغذیه، اسید آلی، پروبیوتیک، کلیدي:هاي واژه

  
   1  مقدمه

تـرین  تـرین و حسـاس  با توجه به این که پرورش گوساله از مهم
هـا در  هاي مـدیریتی در مـزارع پـرورش گـاو بـوده و گوسـاله      برنامه
باشند، لذا به کار بردن دهی مزارع میهاي آینده عامل اصلی سودسال

ها از اهمیت اي صحیح براي رشد و سالمت بهتر آنهراهکارهاي تغذی
هـا  ها از مدتبیوتیک). به همین دلیل آنتی66بسزایی برخوردار است (

قبل در بسیاري از کشورها به دلیل داشتن اثر مهارکنندگی بر باکتري
هـا مـورد   هاي مضر دستگاه گوارش به عنوان افزایش دهنده رشد دام
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اما با افزایش نگرانی عمومی از ایجاد مقاومت و  اند،استفاده قرار گرفته
حضور در محصوالت، استفاده از این ترکیبات به عنوان محرك رشـد  

هـاي اخیـر محققـین    ). در سال63( به وسیله اتحادیه اروپا ممنوع شد
اند که عالوه بر حفظ هایی متمرکز نمودهتوجه خود را به یافتن مکمل

سوء بهداشتی و زیست محیطی باشند. هاي مطلوب فاقد تبعات ویژگی
ها و اسیدهاي آلی با خصوصـیات و  توان از پروبیوتیکاز آن جمله می

اي نام برد، که با توجه به سوابق تـاریخی و بـا الهـام از    تأثیرات ویژه
ها در دستگاه گوارش و تعادل موجود در شرایط طبیعی میکروارگانیسم

ه عنوان جایگزین مناسـب بـراي   )، این مواد ب2طبیعت تهیه شده اند (
اي در تغذیه دام و طیور مورد اسـتفاده  ها به طور گستردهبیوتیکآنتی

 ). 38اند (قرار گرفته
 اسـیدي  کـه داراي خاصـیت   آلی هستند تیترکیبا اسیدهاي آلی

هـاي غـذایی نیـز در کنتـرل     آلی در جیره باشد. مصرف اسیدهايمی
و در پیشـگیري از   زا)هاي بیماري زا و غیر بیماريها (باکتريباکتري

آلی، مانند بوتیریک و ). اسیدهاي 67( مؤثر استشکمبه  pHتغییرات 
شـوند  اسید پروپیونیک، محرك اصلی رشد شکمبه در نظر گرفته مـی 

هایی عمومـاً  ها به عنوان افزودنیهاي آنآلی و نمک). اسیدهاي 20(
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ها به عنوان خطر در تغذیه دام شناخته شده و اثرات محرك رشد آنبی
  ). 49( ها پذیرفته شده استوتیکبیجایگزینی مناسب براي آنتی

اي هستند که باعث ایجاد تعادل هاي زندهها میکروبپروبیوتیک
هـا از  ). پروبیوتیـک 25شوند (در جمعیت میکروبی دستگاه گوارش می

طریق ایجاد تعادل میکروبی باعث ایجاد تأثیرات مثبتی مانند کاهش 
جذب مواد مغذي  اي، بهبود عملکرد و افزایش میزانهاي رودهعفونت

هـا از  . همچنـین پروبیوتیـک  )28شوند (ها میاز جمله ایمونوگلوبولین
ــولین ــزایش غلظــت گلوب هــا، تعــداد و فعالیــت کشــندگی طریــق اف

ها از یک سو و از سوي دیگر بـا کـاهش میکروفلـور مضـر     نوتروفیل
ها باعث تقویت سیستم دفاعی بدن و فرمدستگاه گوارش از قبیل کلی

هـاي مختلـف متـابولیکی و    ها به بیمارياز ابتالي گوسالهجلوگیري 
تواننـد جـایگزین مناسـب و    ). از این طریـق مـی  16گردد (عفونی می

). علیرغم اثرات شـناخته شـده   60ها باشند (بیوتیکمؤثري براي آنتی
هـاي محـرك   بیوتیـک پروبیوتیک و اسیدآلی به عنوان جایگزین آنتی

وز تحقیقات مجدودي در ارتباط با بررسـی  ها تا به امررشد در گوساله
ــی در   ــات افزودن ــن ترکیب ــوام ای ــل ناشــی از مصــرف ت ــرات متقاب اث

هاي شیرخوار انجام گرفته اسـت لـذا، ایـن تحقیـق بـا هـدف       گوساله
بررسی اثر تغذیه انفرادي یا توام پروبیوتیک و مخلوط اسیدهاي آلی بر 

هـاي خـونی، پاسـخ    عملکرد، رشد اسکلتی، فعالیت تغذیـه، متابولیـت  
بیوتیـک  ایمنی، وضعیت سالمتی و قوام مدفوع به عنـوان یـک آنتـی   

  هاي سنین پایین انجام شد.محرك رشد در گوساله
  

  هامواد و روش
این پژوهش در شرکت کشت و صنعت و دامپروري مغان واقع در 

آباد، استان اردبیل انجام شد. انجـام ایـن آزمـایش از    شهرستان پارس
به طول انجامید.  1396تا اواسط اردیبهشت ماه  1395د ماه اوایل اسفن

نژاد هلشتاین ماده رأس گوساله شیرخوار  36این آزمایش با استفاده از 
 75تکرار به مـدت   4تیمار در  9در قالب  kg  2±36با میانگین وزنی

ها در طول زمان شیرخوارگی روزانه با دو وعده روز انجام شد. گوساله
 4صـبح و   8تغذیه شدند، این عمل در ساعات  kg  5/2شیر به میزان

بعد از ظهر انجام شد. بالفاصـله بعـد از شـیر دادن، آب آشـامیدنی و     
گرفت. هر کـدام از  ها قرار میکنسانتره به مقدار آزاد در اختیار گوساله

هـاي  گانـه، در جایگـاه   9هاي آزمایشی موجـود در گروهـاي   گوساله
ر جایگاه مجهز به سطل خوراك و آبخـور  انفرادي نگهداري شده و ه

در نظر گرفتـه شـده    مقدارمجزا بود. براي اطمینان از دریافت تمامی 
ها، افزودنی پروبیوتیک و اسیدآلی به شیر (وعده صـبح)  توسط گوساله

جیره شاهد  -1هاي آزمایشی شامل: تیمار ها اضافه شد. تیمارگوساله
جیـره پایـه حـاوي افزودنـی      -2(جیـره پایـه)، تیمـار     بدون افزودنی
جیره پایه  -3در روز به ازاء هر رأس گوساله)، تیمار  g 2پروبیوتیک (

در روز به ازاء هر رأس گوساله)، تیمار  g 3حاوي افزودنی پروبیوتیک (

در روز به ازاء هـر رأس گوسـاله)،    g 3جیره پایه حاوي اسیدآلی ( -4
ر روز بـه ازاء هـر رأس   د g 5/4جیره پایه حاوي اسـیدآلی (  -5تیمار 

اسیدآلی در  g 3پروبیوتیک و  g 2جیره پایه حاوي ( -6گوساله)، تیمار 
 g 2جیــره پایــه حــاوي ( -7روز بــه ازاء هــر رأس گوســاله)، تیمــار 

اسید آلی در روز به ازاء هر رأس گوساله)، تیمـار   g 5/4پروبیوتیک و 
روز به ازاء هر  اسیدآلی در g 3پروبیوتیک و  g 3جیره پایه حاوي ( -8

 g 5/4پروبیوتیـک و   g 3جیره پایه حاوي ( -9رأس گوساله) و تیمار 
ــژوهش از    ــن پ ــاله). در ای ــر رأس گوس ــه ازاء ه ــی در روز ب اســید آل

) تولید کشور Probio Enzymeپروبیوتیک با نام تجاري پروبیوآنزیم (
آلـی مـورد اسـتفاده در ایـن      آلمان استفاده شد. همچنین مکمل اسید

  Framelcoشرکتمایش با نام تجاري اسیدیفایر تولید شده توسط آز
گلیسریدهاي اسید بوتیریک و اسـید  و داراي ترکیبات منو، دي و تري
اسـت. مـواد     E551bمجـاز هـاي  پروپیونیک، گلیسـرین و افزودنـی  

هاي آزمایشی و ترکیب شیمیایی دهنده جیره خوراکی و اجزاء تشکیل
  .ده استگزارش ش 1ها در جدول آن

هـا بصـورت انفـرادي در طـول دوره     با توجه بـه تغذیـه گوسـاله   
آزمایشی، میزان خوراك مصرفی به صورت روزانه محاسبه شد. بدین 
منظور مقدار خوراك ریخته شده در سطل هر گوساله بطور روزانه ثبت 
شده و باقیمانده خوراك هر روز، صبح روز بعـد جمـع آوري و تـوزین    

شد. وزن بدن بـا  تازه در سطل غذا ریخته می شد و سپس خوراكمی
ها گرم و رشد اسکلتی گوساله 200استفاده از ترازوي دیجیتال با دقت 

(طول بدن، ارتفاع بدن از جدوگاه و کپل، محیط شـکم و دور قفسـه   
روز  15هاي آزمایشی هـر  سینه) با استفاده از متر استاندارد در گوساله

گیري گردید. اندازه 75و  60، 45، 30، 15یکبار در بدو تولد و روزهاي 
ضریب تبدیل غذایی با تقسیم خوراك مصرفی هر گوساله در هر دوره 

گیـري  . براي انـدازه )1(فرمول  بر میزان افزایش وزن بدن بدست آمد
ها ي آزمایش گوسالهها در انتهاي دورهمیزان فعالیت تغذیه در گوساله

هـاي  ي فعالیـت و کلیـه  سـاعت زیـر نظـر گرفتـه شـد      24به مدت 
نشخوارکردن به صورت خوابیـده و نشسـته و همچنـین اسـتراحت و     

  مصرف خوراك هر ده دقیقه یکبار ثبت گردید.
ــول  ــرفی  1فرم ــوراك مص ــزایش وزن  /خ  (kg)=   )                اف

  ضریب تبدیل غذایی 
 45هاي خونی: در روزهاي ن و تعیین فراسنجهگیري از خونمونه

هـا از  ساعت بعد از تغذیه وعده صبح، از تمام گوساله 4آزمایش  75و 
هاي خون سـانتریفیوژ  گیري شد. در آزمایشگاه نمونهرگ گردن خون

ها جدا گردید دقیقه) و سرم حاصل از آن 15دور، به مدت  3000شد (
گـراد  درجـه سـانتی   -20دمـاي   هاي بعدي در فریزر وو جهت آنالیز

-هـاي گلـوکز، کلسـترول، تـري    گیري غلظـت نگهداري شدند. اندازه
کل با اسـتفاده از کیـت تجـاري (پـارس     گلیسرید، آلبومین و پروتئین

) CS-400آزمون، ایران) و با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر (مدل 
  .انجام گرفت
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 45رحله در روزهاي ي خونی طی دو مبررسی پاسخ ایمنی: نمونه
هـاي  ي سـرنگ گرفتـه و درون لولـه   از رگ گردن و به وسیله 75و 

هـا بالفاصـله   ریخته شد و نمونه EDTAي ضد انعقادي حاوي ماده
جهت تعیین شمارش سـلولی (لنفوسـیت، نوتروفیـل، مونوسـیت) بـه      

استان اردبیـل) انتقـال داده    -آزمایشگاه هماتولوژي (آزمایشگاه آرین
  شد.

هـا،  هـا: وضـعیت قـرار گـرفتن گـوش     سی سـالمت گوسـاله  برر 
ترشحات چشم، ترشحات بینی و قوام مدفوع روزانه و بر اساس روش 

اي دانشگاه ویسکانسین بررسی گردید. به طوري ارائه شده چهار نمره
که به بهترین وضعیت سالمت امتیـاز صـفر و بـه بـدترین وضـعیت      

  داده شد.  3سالمت امتیاز 
ل آمـاري: نتـایج آزمـایش در قالـب طـرح کـامالً       تجریه و تحلی

بـراي داده  آنالیز شـدند.   1/9نسخه  SASتصادفی با نرم افزار آماري 

 Repeated بـه صـورت    هـاي بـا تکـرار در فواصـل زمـانی آنـالیز      

measurement   رویهMIXED رویـه   هاي بـدون تکـرار بـا    و داده
GLM  .ها، با توجـه  گوسالههاي سالمت براي آنالیز دادهآنالیز گردید

بندي شده بودند با هاي دستههاي حاصل به صورت دادهبه اینکه داده
آنالیز شدند. همچنین بـا   SASافزار در نرم Logisticاستفاده از رویه 

هـا بـراي صـفت وزن نهـایی     داري وزن اولیه گوسـاله توجه به معنی
بـود لـذا از   دار نها معنـی کوواریت شدند اما سن ورود به طرح گوساله

  مدل حذف شد.  
بـود، کـه    ijk+ ej×PiT+ jP +iµ+ T =ijkY به صورت مدل آماري

اثر  iT میانگین، µام،  jام در تکرار  iمقادیر مشاهده تیمار  ijkY در آن
اثر  ijkeو  اثر متقابل تیمار و دوره j×PiTاثر دوره زمانی،   jP، ام iتیمار 

  .بود خطاي آزمایش

  
  هاي شیرخوار هلشتاینکنسانتره مصرفی در گوساله شیمیایی ترکیب و اجزاء -1جدول

Table 1- Ingredient and Chemical composition of concentrate of neonatal Holstein calves 
  اقالم خوراکی
ingredients % یترکیب شیمیای 

Chemical composition % 

  ذرت
Corn 42.5 ماده خشک  

Dry matter 89.7 

  جو
Barely  12 پروتیئن 

CP 18.7 

  سبوس گندم
Wheat bran 5 الیاف نامحلول در شوینده اسیدي  

NDF 7.31 

  کنجاله سویا
Soybean meal 37.6 الیاف نامحلول در شوینده خنثی  

ADF 16.25 
  نمک
salt 0.4 عصاره اتري 

EE 2.26 
  پودر صدف
Limstone 1 کلسیم 

Ca 0.62 
  1مکمل مواد معدنی

1Mineral sup.  0.5 فسفر 
P 0.5 

  1مکمل ویتامینه
1Vitamin sup.  0.5 - - 

  جوش شیرین
Sodium bicarbonate  0.5 - - 

ویتامین  kgالمللی در واحد بین D3 ،100ویتامین  kgدر واحد بین المللی  A ،100000ویتامین  kgواحد بین المللی در  500000ترکیب مکمل ویتامینی و معدنی: 
E ،400  میلی گرم درkg 195000اکسیدانت، آنتی mg/kg  90000کلسیم ؛ mg/kg  ،فسفرmg/kg 55000  ،سدیمmg/kg 90000  ،منیزیمmg/kg 300  ،آهن

mg/kg 3000 ،روي mg/k 2000  ،منگنزmg/kg 280  ،مسmg/kg 100  کبالت وmg/kg 1 نیوم.سل 
The combination of vitamin and mineral supplements: 500000 IU per kg of vitamin A, 100000 IU per kg of vitamin D3, 100 
IU per kg of vitamin E, 400 mg per kg of antioxidants,195000 mg per kg of Calcium, 90000 mg per kg of phosphorus, 
55000 mg per kg of sodium, 90000 mg per kg of magnesium, 300 mg per kg iron, 3000 mg per kg zinc, 2000 mg per kg of 
manganese, 280 mg per kg copper, 100 mg per kg cobalt and 1 mg per kg selenium. 

 
  نتایج و بحث

دهد که اضافه کردن نتایج این پژوهش نشان می عملکرد گوساله:
داري بـر میـانگین   مختلف پروبیوتیک و اسیدآلی تـاثیر معنـی  سطوح 

هـا در مـاه دوم   مصرف خوراك روزانـه در مـاه اول نداشـت، تفـاوت    
داري را نشان نداد. ها این معنیدار بود ولی آنالیز تیمارها و دورهمعنی

 2) و 2گرم پروبیوتیک (تیمار  2ها از جیره مکمل شده با تغذیه گوساله

دار ) باعـث افـزایش معنـی   6گرم اسیدآلی (تیمار  3یک + گرم پروبیوت
). همچنـین در کـل دوره   2میانگین مصـرف جیـره گردیـد. (جـدول     

 2) و 2گرم پروبیوتیک (تیمار  2هاي مصرف کننده آزمایشی، گوساله
) بیشترین خوراك مصرفی 6گرم اسیدآلی (تیمار  3گرم پروبیوتیک + 

) گزارش 45وهش، نجات و همکاران (را داشتند. موافق با نتایج این پژ
کردند افزودن پروبیوتیک به جیره گوساله تاثیري بر مصرف خـوراك  
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داري بـر  روزگی و کل دوره تاثیر معنی 60در ماه اول نداشته ولی در 
مصرف خوراك داشته است. بر اساس نتایج مطالعه حاظر نیز این گونه 

 اثـر  پـرورش  ابتـدایی  هايدوره در هاپروبیوتیک که شودمی استنباط
 افـزایش سـن،   بـا  امـا  ندارنـد،  خوراك مقدار مصرف بر زیادي چندان
 هـاي جمعیت بر که اثراتی طریق پروبیوتیکی از ترکیبات است ممکن

 را افـزایش  خوراك مصرف گذارند،می هضمی و فرآیندهاي میکروبی
 و هضم بهبود با پروبیوتیک است ترکیبات ممکن دیگر، سوي دهند. از

 کلـی  طـور  بـه  .شوند نیازهاي غذایی تأمین موجب مواد مغذي بجذ
 مغذي مواد جذب و هضم بر روندهاي که اثراتی طریق از هاپروبیوتیک

میـزان   ). افـزایش 10شـوند ( می خوراك مصرف موجب افزایش دارند،
که حاوي پروبیوتیک و اسیدآلی اسـت   6 در اثر تیمار مصرفی خوراك

 در اسید پروپیونیک وجود علت به وبیوتیکتواند عالوه بر نقش پرمی
 نشـان  قبلی مطالعات در چرا که باشد، استفاده مورد آلی اسید ترکیب

 خوشـخوراکی  و اشـتهاء  میزان بر اسید پروپیونیک که است شده داده
) گـزارش کردنـد کـه    50دارد. پترسون و همکاران ( تاثیر مثبت جیره

 بـا  آلـی  دارند. اسیدهاياسیدیفایرها روي مصرف خوراك تاثیر مثبت 
 )،7گـوارش (  دستگاه جمعیت میکروبی تغییر چون متفاوتی هايهشیو

 افـزایش  درنتیجـه  و )17روده (  pHکاهش تغییر بافت سلولی روده،
  باشند.  مؤثر عملکرد بر توانندمی )،53مغذي ( مواد جذب و هضم

بر اساس نتایج مطالعه حاضر مشاهده شد کـه میـانگین افـزایش    
هاي آزمایشی روزانه در ماه اول، دوم و کل دوره تحت تاثیر جیره وزن

دار نبـود.  هـاي زمـانی معنـی   قرار گرفت اما اثر کلی تیمارهـا در دوره 
بیشترین میانگین افزایش وزن روزانه در هر سه دوره مربوط به تیمار 

است. به طور کلی افـزایش وزن روزانـه تـابعی از میـزان مصـرف       2
). به دلیل اینکه میزان 1باشد (ت هضم مواد مغذي میخوراك و قابلی

بیشترین مقدار را نسبت به گروه شاهد دارا  2مصرف خوراك در تیمار 
گرم پروبیوتیک باعـث افـزایش میـانگین وزن     2بود در نتیجه سطح 

روزانه بیشتري نسبت به تیمارهاي دیگر شد. مطـابق بـا نتـایج ایـن     
پروبیوتیک  مکمل دریافت کننده هايگوساله اندکرده گزارش آزمایش

 هـاي گوسـاله  به نسبت بیشتري وزن روزانه (ساکارومایسیه) افزایش
 با گوارش دستگاه در ها). پروبیوتیک64 و 48گروه شاهد نشان داد( 

 ترکیبـات  جذب و هضم امکان مضر، هايباکتري رشد کردن محدود
 وقـوع  شکـاه  بـا  همچنین کنند.می فراهم را مصرفی خوراك مغذي

). 32( آورندمی پایین را نشده هضم صورت به خروج غذا زمینه اسهال،
 افزایش به منجر تواندمی هاگوساله در تغذیه پروبیوتیک از استفاده لذا

شود. افزایش وزن روزانه بیشتر در استفاده همزمان از  هاآن بیشتر وزن
ی این دو مـاده  افزایتواند ناشی از اثر همپروبیوتیک و اسیدآلی هم می

آزمایشی باشد که مکمل اسیدهاي آلـی بـا بهبـود وضـعیت دسـتگاه      
گوارش از نظر ترکیب جمعیت میکروبی و تغییـر بافـت روده، موجـب    
افزایش هضم و جذب شده و در نتیجه کارایی مصرف خوراك افزایش 

). نتایج این پژوهش نشـان داد کـه اضـافه کـردن     8پیدا کرده است (
داري بر وزن نهـایی  یوتیک و اسیدآلی تاثیر معنیسطوح مختلف پروب

). تفــاوت چشــمگیري در وزن نهــایی >05/0pهــا داشــت  (گوســاله
) نسبت بـه گـروه شـاهد    2گرم پروبیوتیک (تیمار 2هاي گروه گوساله

 در هـا پروبیوتیـک  مصـرف  اثـر با این وجود، گزارش شـده  دیده شد. 
 از زاتـنش  عوامـل  بـه  هاگوساله سازش با و نبوده دائمی وزن افزایش

کـاهش   هـا آن اثر ها،آلودگی و جیره تغییر جدید، شرایط انتقال، جمله
  ).65یابد (می

گـزارش شـده    2نتایح مربوط به ضریب تبدیل غذایی در جـدول  
دهد که افزودن سـطوح مختلـف پروبیوتیـک و    است. نتایج نشان می

سین آبادي و اسیدآلی ضریب تبدیل غذایی را تحت تاثیر قرار نداد. ح
هـاي  ) گزارش کردند که افزودن پروبیوتیـک بـه جیـره   24همکاران (

هاي شیرخوار تاثیري بر ضریب تبدیل غذایی خوراك آزمایشی گوساله
دهد اسـتفاده از پروبیوتیـک   نداشت. شواهدي وجود دارد که نشان می

داري بـر ضـریب   ها تـاثیر معنـی  باکتریایی در خوراك آغازین گوساله
). امـا محمـدي و   52خوراك نسبت به گـروه شـاهد نداشـت (   تبدیل 

) بهبــود در ضـریب تبــدیل غـذایی بــا اضـافه کــردن    40همکـاران ( 
نتایج  ها را گزارش کردند. اختالفپروبیوتیک به جیره آزمایشی گوساله

 متفاوت ظرفیت بافري به مربوط است ممکن شده انجام هايپژوهش
 سطح پروبیوتیک و اسیدهاي و نوع یا ترکیب و و آزمایشی هايجیره
 مـواد  بیشتر اینکه به با توجه باشد. نیز هاآزمایش در رفته کار به آلی

 و معرفی هابیوتیکآنتی جایگزین و محرك رشد عنوان به که افزودنی
 به عملکرد و ضریب تبدیل بر را خود تأثیر اند،گرفته آزمایش قرار مورد

 گـوارش  دسـتگاه  فلورمیکروبی بر تأثیر و ضدمیکروبی فعالیت واسطه
 درگیري و آلودگی میزان و پرورش رو، شرایط این از کنند،می اعمال

 در نتیجۀ تواندمی آزمایش، محیط در بیماریزا هايبا باکتري حیوانات
 این از یک هر اینکه به علت باشد. مؤثر افزودنی مواد این با آزمایشات

 دز باشند، میزانمی گوناگون مؤثر و سطح ترکیبات داراي افزودنی مواد
نتـایج   در توانـد مـی  نیـز  آزمایش در استفاده مورد و ترکیبات مصرفی
باشـد   مؤثر رشد، محرك مواد این از استفاده در آمده دست به مختلف

 هـاي گـزارش  بـا  خوراك تبدیل ضریب مورد در اسید آلی ). تاثیر34(
 از اسـتفاده  کردنـد  گـزارش  که )5همکاران ( و زادهمحققین عشایري

-پروبیونیک) اثر معنی اسید حاوي (ترکیب فورمایسین سطوح مختلف
 نـدارد،  گـروه شـاهد   بـا  مقایسـه  مورد خوراك تبدیل ضریب بر داري

) بهبـود  54( رضـاییان کند. برخالف نتایج این پـژوهش،  می مطابقت
 کرد. گزارش مخمرهاي پروبیوتیکی مصرف با را خوراك تبدیل ضریب

 افـزودن  بـا  مزیتـی  و گونـه سـود   هـیچ  هـا پژوهش زا برخی در ولی
  ). 55 و 41نشد ( گزارش پروبیوتیک
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  هاي هلشتاینهاي آزمایشی بر عملکرد گوسالهاثر جیره - 2جدول 
Table 2- The effect of dietary treatments on performance of neonatal Holstein calves 

 

هاي آزمایشیاثر جیره  
dietary treatments 

SEM 
P value 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 
 میانگین مصرف خوراك در روز گرم)
Average daily feed intake (gr) 

T P T×P 

 ماه اول
First 

month 
369.2 449.7 378.5 418.6 417.6 427.9 448.4 410.02 332.8 

113.8 0.37 0.0001 0.2 
 ماه دوم
Second 
month 

1459.
5 1739.7 5.1147 1445.2 1578.

1 16770.2 1385.1 1517.4  1464.1  

 کل دوره
Whole 
period 

939.4  1161.7 1026.6  931.8 1091.
4  1106.5 993.4  1013.8 991.9 

 (کیلوگرم) میانگین وزن
Average weight (kg) 

    

 وزن اولیه
Primay 
weight 

35.25e 35f 35.5d 36b 35.75c 36b 35.5d 35.25e 36.25a 0 -   

وزن 
 نهایی
Final 

weight 

89.62c 95.75a 89.50c 93b 91.5ab 94.25b 91abc 92.25ab 93.25ab 1.29 0.0001   

 (کیلوگرم) میانگین افزایش وزن روزانه
Average daily weight gain (kg) 

    

 ماه اول
First 

month 
0.59c a0.77  b0.68 ab0.72 b0.68 a0.76 b0.70 ab0.74 a0.75 

0.04 0.12 <.0001 0.83 
 ماه دوم
Second 
month 

b1.02 a1.16 ab1.10 ab1.12  ab1.11  a1.15 ab1.12 ab1.13  ab1.12 

 کل دوره
Whole 
period 

0.51 0.66  0.59  0.64  0.62 0.67 0.61 0.64 0.65 

 (کیلوگرم) ضریب تبدیل غذایی
Feed conversion ratio (kg) 

    

 ماه اول
First 

month 
0.99 0.82 0.92 0.96 0.91 0.87 0.93 0.89 0.93 

0.67 0.44 0.61 0.87 
 ماه دوم
Second 
month 

1.43 1.31 1.43 1.38 1.39 1.34 1.41 1.33 1.41 

  کل دوره
Whole 
period 

1.34 1.21 1.33 1.29 1.23 1.25 1.32 1.31 1.38 

abc باشد.هاي آزمایشی میبین تیمار داريحروف نامشابه نشان دهنده تاثیر معنی T ،اثر تیمار :P ،اثر دوره :T×Pاثرمتقابل تیمار در دوره :.  
1T: 2، جیره شاهد (جیره پایه)، تیمارT: ) تیمار 2جیره پایه حاوي افزودنی پروبیوتیک ،(3، گرم در روز به ازاء هر رأس گوسالهT: ) به ازاء هر رأس گرم در روز  3جیره پایه حاوي افزودنی پروبیوتیک

گرم پروبیوتیک و  2جیره پایه حاوي (: 6T، گرم در روز به ازاء هر رأس گوساله)، تیمار 5/4جیره پایه حاوي اسیدآلی (: 5Tگرم در روز به ازاء هر رأس گوساله)،  3جیره پایه حاوي اسیدآلی (: 4Tگوساله)، 
گرم  3گرم پروبیوتیک و  3جیره پایه حاوي (: 8T، گرم اسید آلی در روز به ازاء هر رأس گوساله)، تیمار 5/4گرم پروبیوتیک و  2ایه حاوي (جیره پ: 7Tگرم اسیدآلی در روز به ازاء هر رأس گوساله)،  3

  .گرم اسید آلی در روز به ازاء هر رأس گوساله) 5/4گرم پروبیوتیک و  3جیره پایه حاوي (:9Tاسیدآلی در روز به ازاء هر رأس گوساله) و 
abc Different superscripts show the significant effect among experimental treatments. 
T1. basal diet without additive (control), T2. basal diet containing 2 g probiotic additive, T3.basal diet containing 3 g probiotic, T4. basal diet 
containing 3 g organic acid, T5. basal diet containing 4.5 g organic acid, T6. basal diet containing 2 g of probiotic and 3 g of organic acid, T7. basal 
diet containing 2 g of probiotic and 4.5 g of organic acid, T8. basal diet containing 3 g probiotics and 3 g of organic acid and T9. basal diet containing 
3 g probiotic and 4.5 g organic acid 

  
کـردن  داري بر زمان اسـتراحت، مصـرف خـوراك و نشـخوار    اثر معنیهـاي آزمایشـی   شود، جیرهمی ) مشاهده3در (جدول  که همانطور
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هـاي  دار گوسـاله هاي شیرخوار نداشت. ولی به طور غیر معنـی گوساله
گـرم   2) و 2گـرم پروبیوتیـک (تیمـار     2اوي مصرف کننده جیره حـ 

) کمتـرین زمـان اسـتراحت را    6گرم اسیدآلی (تیمـار   3پروبیوتیک + 
نسبت به بقیه تیمارها داشتند. همچنین بیشترین زمان مصرف خوراك 

اي بـر روي  اسـت. طـی مطالعـه    2و نشخوارکردن مربوط بـه تیمـار   
زارش کردند کـه  ) گ24هاي شیري، حسین آبادي و همکاران (گوساله

آغـازین   مدت زمان نشخوار در تیمار پروبیوتیک باکتریایی در خوراك
 در شـیر و  باکتریـایی  پروبیوتیک تیمار از دار بیشترطور غیر معنی به

) گزارش نمودند کـه  12). همچنین دکارت و همکاران (24بود ( شاهد
ي داردر بین تیمارهاي آزمایشی تفاوت معنی نشخوارکردن زمان مدت

سـریع   ایـن پـژوهش همخـوانی دارد. سـازگاري     نتـایج  نداشت که با
 و ايشـکمبه  توسـعه اپیتلیـوم   بـه  بستگی جامد خوراك به هاگوساله

افـزودن   بـا  )44( همکـاران  در آزمایش ناکانیشـی و  .دارد آن ظرفیت
 شکمبه عملکرد هاآغازین گوساله خوراك به الکتیک اسید هايباکتري

مقایسه با شاهد  در هااین گوساله طوري که به قرار گرفت تأثیر تحت
دهـد کـه   نشان می این موضوع تمایل بیشتري براي نشخوار داشتند.

هاي اسید الکتیک (الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس) ممکن است باکتري
شکمبه را افزایش داده باشد، زمانی که شکمبه توسعه بیشتري  توسعه
ـ  این بدان مفهوم باشد یافته  جـذب  پاپیالهـا و سـطح   داداست که تع

شـود. تفـاوت در   غذایی می بازده افزایش یافته که این باعث افزایش
تواند به طریقه مصرف (مخلوط در کنسانتره یا شیر)، ترکیب نتایج می

مـدیریت و   سـطح  محیطی، شرایط جیره، درصد دز مصرفی افزودنی،
  ).58مزرعه باشد ( در شرایط آزمایش

  
  هاي هلشتاین (ساعت در شبانه روز)اي گوسالهي آزمایشی بر رفتار تغذیههااثر جیره - 3جدول 

Table 3- The effect of dietary treatments on feeding behavior of neonatal Holstein calves (h/a day) 
 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 P value SEM 

 زمان استراحت
Rest time 

12.63 11.47 12 12.07 12.13 11.56 12.26 12.02 12.17 0.877 0.457 

 مصرف خوراك
Feed intake 

5 5.59 5.44 5.50 5.50 5.56 5.43 5.47 5.40 0.881 0.322 

 نشخوارکردن
Rumination 

6.37 6.58 6.56 6.43 6.37 6.43 6.31 6.51 6.43 0.999 0.447 

1T: 2، جیره شاهد (جیره پایه)، تیمارT: تیمار 2ی پروبیوتیک (جیره پایه حاوي افزودن ،(3، گرم در روز به ازاء هر رأس گوسالهT: ) گرم در روز  3جیره پایه حاوي افزودنی پروبیوتیک
: 6T، وساله)، تیمارگرم در روز به ازاء هر رأس گ 5/4جیره پایه حاوي اسیدآلی (: 5Tگرم در روز به ازاء هر رأس گوساله)،  3جیره پایه حاوي اسیدآلی (: 4Tبه ازاء هر رأس گوساله)، 

گرم اسید آلی در روز به ازاء هر رأس  5/4گرم پروبیوتیک و  2جیره پایه حاوي (: 7Tگرم اسیدآلی در روز به ازاء هر رأس گوساله)،  3گرم پروبیوتیک و  2جیره پایه حاوي (
گرم اسید آلی در روز به  5/4گرم پروبیوتیک و  3جیره پایه حاوي (:9Tء هر رأس گوساله) و گرم اسیدآلی در روز به ازا 3گرم پروبیوتیک و  3جیره پایه حاوي (: 8T، گوساله)، تیمار

 .ازاء هر رأس گوساله)
T1. basal diet without additive (control), T2. basal diet containing 2 g probiotic additive, T3.basal diet containing 3 g probiotic, T4. 
basal diet containing 3 g organic acid, T5. basal diet containing 4.5 g organic acid, T6. basal diet containing 2 g of probiotic and 3 g of 
organic acid, T7. basal diet containing 2 g of probiotic and 4.5 g of organic acid, T8. basal diet containing 3 g probiotics and 3 g of 
organic acid and T9. basal diet containing 3 g probiotic and 4.5 g organic acid 

  
) 4هـا در (جـدول   اثر تیمارهاي آزمایشی بر رشد اسکلتی گوساله

هـاي  نشان داده شده است. نتایج این پـژوهش نشـان داد کـه جیـره    
داري بر پارامترهاي رشد اسکلتی نداشت. همان طور آزمایشی اثر معنی

داري را نشان شود طول بدن بین تیمارها تفاوت معنیکه مشاهده می
هاي مصرف کننده جیره پایه ز لحاظ عددي گوسالهنداد. با این وجود ا

) نسبت به شاهد و بقیه تیمارها طول 2گرم پروبیوتیک (تیمار  2حاوي 
بدن و قد بلندتري (قد از جدوگاه و کپل) را داشتند. موافق با نتایج این 

) گزارش 35) و لسمیستر و همکاران (37تحقیق، مهرداد و همکاران (
اسـکلتی   رشـد  بر تغییـرات  داريتاثیر معنیکردند مصرف پروبیوتیک 

ها نداشت. به عالوه (دور سینه، طول و ارتفاع بدن از جدوگاه) گوساله
داري بر محیط شکم و قفسه افزودن پروبیوتیک و اسید آلی تأثیر معنی

سینه در تمامی تیمارهـاي آزمایشـی نداشـته ولـی از لحـاظ عـددي       
هاي مصـرف کننـده   به گوساله بیشترین اندازه در هر دو متغیر مربوط

 متوسـط  ) بـود. بررسـی  2گرم پروبیوتیک (تیمار  2جیره پایه حاوي 
 نشان تواندمی تیمارها در قفسه سینه، شکم و دور تغییرات در افزایش
 میـزان خـوراك   در تفـاوت  نتیجـه  در و بـدن  ظرفیت افزایش دهنده

ري که در باشد به طو هاگوساله بین در روزانه وزن افزایش و مصرفی
) نشان داده شده است که بیشترین میانگین مصرف خوراك 2(جدول 

باشـد. افـزایش   مـی  2و میانگین افزایش وزن روزانه مربوط به تیمار 
فراهمی عناصر معدنی از جمله کلسیم، منیزیسـم و فسـفر در   زیست 

ها در نتیجه مصرف پروبیوتیک بر افزایش میزان رشد اسکلتی گوساله
) 39( میـر  و میر) نشان داده شده است. 29تیا و چادهاري (مطالعه خان

جیره  در پروبیوتیک عنوان به مخمر کشت از استفاده کردند گزارش نیز
 شد گوشت تولید کاهش و الشه وزن عددي افزایش به منجر هاگوساله

. است هاگوساله استخوانی رشد بر اثر مخمر دهنده نشان موضوع این و
 و عـرض  شـکم،  قطـر  در اندازه را ) تفاوتی36( همکاران و لئود مک
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ها آن شیر جایگزین یا و آغازین خوراك در که هاییگوساله لگن ارتفاع
نکردنـد.   شـاهد، مشـاهده   گـروه  بـه  نسـبت  شـد،  اضافه  پروبیوتیک

پروبیوتیـک   ) نشان دادند که تجویز59همچنین صارمی و همکاران (
 نداشت. داريمعنی اثر یاسکلت رشد هايشاخص (ساکارومایسیه) روي

  
  متر)هاي هلشتاین (سانتیهاي آزمایشی بر رشد اسکلتی گوسالهاثر جیره - 4جدول 

Table 4- The effect of dietary treatments on skeletal growth of neonatal Holstein calves (cm) 
 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 P value SEM 

 طول بدن
متر)(سانتی  

Body length 
(cm) 

85 89.13 87.38 86.12 86.06 88.38 88.25 88.44 85.75 0.246 1.3 

قد از جدوگاه 
متر)(سانتی  

height from 
front(cm) 

89.94 94.69 91.25 91.81 91.25  91.44 93.50 94.19 91.25 0.246 1.36 

قد از کپل 
متر)(سانتی  

height from 
behind(cm) 

97.75 102.81 99.25 9975 99.68 101.75 100.56 101.68 99.68 0.442 1.52 

 محیط شکم
متر)(سانتی  

Abdomen 
size(cm) 

104.06 110.19 106.44 108.13 109.25 104.44 105.88 109.38 106.69 0.733 3.59 

 محیط قفسه
- (سانتیسینه 

 متر)
Chest 
size(cm) 

96.56 104.18 98.81 101.88 101.56 100.13 98.13 102.13 98.88 0.571 3.22 

1T: 2، جیره شاهد (جیره پایه)، تیمارT: ) تیمار 2جیره پایه حاوي افزودنی پروبیوتیک ،(3، گرم در روز به ازاء هر رأس گوسالهT: ) گرم در  3جیره پایه حاوي افزودنی پروبیوتیک
گرم در روز به ازاء هر رأس گوساله)،  5/4جیره پایه حاوي اسیدآلی (: 5Tاء هر رأس گوساله)، گرم در روز به از 3جیره پایه حاوي اسیدآلی (: 4Tروز به ازاء هر رأس گوساله)، 

گرم اسید آلی در روز به ازاء هر  5/4گرم پروبیوتیک و  2جیره پایه حاوي (: 7Tگرم اسیدآلی در روز به ازاء هر رأس گوساله)،  3گرم پروبیوتیک و  2جیره پایه حاوي (: 6T، تیمار
گرم اسید آلی در  5/4گرم پروبیوتیک و  3جیره پایه حاوي (:9Tگرم اسیدآلی در روز به ازاء هر رأس گوساله) و  3گرم پروبیوتیک و  3جیره پایه حاوي (: 8T، اله)، تیماررأس گوس

 .روز به ازاء هر رأس گوساله)
T1. basal diet without additive (control), T2. basal diet containing 2 g probiotic additive, T3.basal diet containing 3 g probiotic, T4. 
basal diet containing 3 g organic acid, T5. basal diet containing 4.5 g organic acid, T6. basal diet containing 2 g of probiotic and 3 g 
of organic acid, T7. basal diet containing 2 g of probiotic and 4.5 g of organic acid, T8. basal diet containing 3 g probiotics and 3 g of 
organic acid and T9. basal diet containing 3 g probiotic and 4.5 g organic acid 

  
هاي خـونی  هاي آزمایشی بر فراسنجهنتایج مربوط به تأثیر جیره

ارائه شده است. غلظت گلوکز خـون   5هاي شیرخوار در جدول گوساله
هاي آزمایشی قرار نگرفت. نتایج بررسـی کلسـترول   تحت تأثیر جیره

 g 2) و 5اسـیدآلی (تیمـار   g 5/4هاي حاوي خون نیز نشان داد جیره
) در مقایسه با گروه شاهد منجر 7یدآلی (تیمار اس g 5/4پروبیوتیک + 

هاي آزمایشی تـأثیري بـر   به کاهش کلسترول خون شدند. ولی جیره
-تري هايروزگی نداشتند. از نظر غلظت 75کلسترول خون در زمان 

هـاي آزمایشـی   گلیسرید، آلبومین و پروتئین کل خون نیز بین جیـره 
  .ده نگردیدهداري مشااختالف معنی
افزایش  5هاي دریافت کننده تیمار لوکز خون در گوسالهغلظت گ

تواند به ایجاد محیط مناسب در مجراي روده که این امر می، یافته بود

به سبب خوراندن اسیدهاي آلی نسبت داده شود، این موضوع احتماالً 
به هضم و جذب بیشتر مواد مغذي کمک کـرده و در نتیجـه میـزان    

). در حقیقت غلظت گلوکز خون 21است ( گلوکز خون را افزایش داده
بود و با افزایش سن، کاهش یافت. به نظر  75بیشتر از روز  45در روز 

رسد در نشخوارکنندگان با رشد شکمبه و دستگاه گوارش فـارغ از  می
هـاي  باید که این امر در گوسالهجیره غذایی غلظت گلوکز کاهش می

 خـون  گلـوکز  ). غلظـت 51( شیرخوار نیز مورد تأیید قرار گرفته است
 توسـعه  با و دارد خوراك مصرفی مقدار و نوع سن گوساله، به بستگی
 هایپرگالیسـمی  کـاهش  آن علـت  و یافتـه  کاهش آن مقدار شکمبه
 تخمیر از حاصل دسترسی قابلیت در تغییر و شیر قطع مصرف با غذایی

  ). 14گزارش شده است ( شکمبه در هاکربوهیدرات
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 هلشتاین شیرخوار هايمارهاي آزمایشی بر پارامترهاي خونی گوسالهر تیاث - 5جدول 

Table 5- Effect of experimental treatments on blood parameters of neonatal Holstein calves 
 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

SEM 
P values 

 گلوکز
Glucose T P T×P 

  45روز 
Day 45 

59.74 66.9 60.25 79.48 83.36 76.12 81.47 71.64 75.60 

  75روز  0.95 0.05 0.17 7.75
Day 75 

53.79 66.89 51.21 65.60 75.48 73.67 69.66 56.38 64.57 

 کلسترول
Cholesterol 

    

  45روز 
Day 45 

33.18 39.55 29.24 31.61 24.62  35.34 29.62 29.62 36.80 

  75روز  0.002 0.003 0.2  4.12
Day 75 

32.29  30.59  42.61 41.57  41.4 36.72 48.19 42.21 50.27 

گلیسریدتري  
Triglyceride 

    

  45روز 
Day 45 

21.25  14.29 12.32 15.89 15.53 10.89 15.71 13.05 15.71 

  75روز  0.2 0.51 0.9 3.72
Day 75 

17.53 13.30 15.36  12.56 12.93 14.22 21.8 13.04 19.16 

 آلبومین
Albumin  

        

  45روز 
Day 45 

2.89 2.91 2.93 2.96 2.63 3.11 3.02 3.06 2.92 

  75روز  0.54 0.001 0.51 0.12
Day 75 

3.18 3.25 3.22 3.13 3.05 3.12 3.14 3.02 3.16 

کلپروتئین  
Total protein  

        

  45روز 
Day 45 

6.04 5.87 6.25  5.93 5.97 6.03 5.97 6.09 5.89 

  75روز  0.8 0.0001 0.54 0.26
Day 75 

6.84 6.68 6.95 6.84 7.22 6.91 7.14 6.76 7.56 

  اياوره ازت
Urea nitrogen  

        

  45روز 
Day 45 

6.04 5.87 6.25 5.92 5.97 6.03 6.73 6.09 5.89 

  75روز   0.4 0.0001 0.06 1.09
Day 75 

4.32 2.40 2.73 1.94 2.64 2.42 3.34 3.82 2.91 

 abc05/0( دارند آماري لحاظ به داريمعنی اختالف مشابه غیر حروف با هاينگینمیا<P.(  
 T ،اثر تیمار :P ،اثر دوره :T×Pاثرمتقابل تیمار در دوره :. 

1T: 2، جیره شاهد (جیره پایه)، تیمارT: ) تیمار 2جیره پایه حاوي افزودنی پروبیوتیک ،(3، گرم در روز به ازاء هر رأس گوسالهT: جیره ) گرم در روز به  3پایه حاوي افزودنی پروبیوتیک
جیره : 6T، گرم در روز به ازاء هر رأس گوساله)، تیمار 5/4جیره پایه حاوي اسیدآلی (: 5Tگرم در روز به ازاء هر رأس گوساله)،  3جیره پایه حاوي اسیدآلی (: 4Tازاء هر رأس گوساله)، 

، گرم اسید آلی در روز به ازاء هر رأس گوساله)، تیمار 5/4گرم پروبیوتیک و  2جیره پایه حاوي (: 7Tی در روز به ازاء هر رأس گوساله)، گرم اسیدآل 3گرم پروبیوتیک و  2پایه حاوي (
8T :) و  3گرم پروبیوتیک و  3جیره پایه حاوي (9گرم اسیدآلی در روز به ازاء هر رأس گوسالهT:) سید آلی در روز به ازاء هر رأس گرم ا 5/4گرم پروبیوتیک و  3جیره پایه حاوي

 .گوساله)
abc Means within the same line with different superscripts differ significantly (P<0.05) 
T1. basal diet without additive (control), T2. basal diet containing 2 g probiotic additive, T3.basal diet containing 3 g probiotic, T4. basal 
diet containing 3 g organic acid, T5. basal diet containing 4.5 g organic acid, T6. basal diet containing 2 g of probiotic and 3 g of organic 
acid, T7. basal diet containing 2 g of probiotic and 4.5 g of organic acid, T8. basal diet containing 3 g probiotics and 3 g of organic acid 
and T9. basal diet containing 3 g probiotic and 4.5 g organic acid 
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رسـد کـاهش قابـل توجـه کلسـترول سـرم خـون در        به نظر می

هاي مصرف کننده مخلوطی از پروبیوتیک و اسیدآلی در تیمار گوساله
 .)11هـا باشـد (  )، به دلیل اثر متقابل ایجاد شده بین آن45(در روز  7

 و موهـان   است. نشده شناخته کلسترول به درستی کاهش مکانیسم
 مکمـل  بوسـیله  کلسـترول  کـاهش  هکردند ک گزارش )42( همکاران
 دسـتگاه  در کلسترول سنتز جذب و کاهش از ناشی تواندمی اسیدآلی
 هاينمک کردن دکونژوگه بوسیله را خون باشد که کلسترول گوارش

 یک عنوان به آن فعالیت از بنابراین دهد،کاهش می روده در صفراوي
و  پـور متنعهمچنین  .کندمی کلسترول جلوگیري سنتز در ماده پیش

 جو دانه با پرواري هايگوساله تغذیه گزارش کردند که )46( همکاران
 داري بـر معنـی  سـیتریک تـأثیر   و الکتیک اسیدهاي با شده فرآوري
نداشت. نتایج بدست آمـده از   پروتئین و آلبومین گلیسرید،تري غلظت

-با یافتـه  )9(و همکاران  چانداريو  )23(و همکاران  حسینپژوهش 
ن تحقیق مطابقت داشت که عدم تأثیرگذاري پروبیوتیـک بـر   هاي ای

 پالسما نشـان دهنـده   پروتئین آلبومین خون را گزارش کردند. سطح
است و تـابع تعـادل    بدن در کاتابولیسم پروتئین و وضعیت آنابولیسم

اي، تعادل آب و سایر عوامل مؤثر بر وضعیت هورمونی، وضعیت تغذیه
گزارش کردنـد   )43(و همکاران  پورمیمسل). 54است (سالمت حیوان

ها تحت تأثیر افزودن پروبیوتیـک بـه   که غلظت پروتئین کل گوساله
و همکـاران   ریدل مطابق نتایج این آزمایش آغوز و شیر قرار نگرفت.

گزارش کردند که افزودن پروبیوتیک بر غلظـت پـروتئین تـأثیر     )52(
 داري نداشت.معنی

هـاي آزمایشـی اثـر    ، جیره6 دولج مطابق نتایج گزارش شده در
 45گیري (هاي سفید در هر دو زمان نمونهگلبول داري بر درصدمعنی

اسید آلی (تیمـار   g 3سطوح  ). افزودن>05/0pروزگی) داشتند ( 75و 
4 ،(g 2  + پروبیوتیکg 3   تیمـار) 6اسیدآلی ،(g 2   + پروبیوتیـکg 
) 8اسـیدآلی (تیمـار    g 3پروبیوتیـک +   g 3) و 7اسیدآلی (تیمار  5/4

شاهد در  گروه به نسبت خون سفید هايکل گلبول افزایش تعداد باعث
)، و بیشترین و کمترین درصد گلبـول  p>05/0شد ( آزمایش 45روز 

افزایش در تعـداد  . بود 1و  6سفید خون نیز به ترتیب متعلق به تیمار 
زایـی ناشـی از مصـرف    تـوان نـوعی ایمنـی   هاي سفید را مـی گلبول

اثر پروبیوتیک ) 47(و همکاران  دهقانپناهی). 62روبیوتیک دانست (پ
هاي اسید الکتیک زنده را بررسـی کردنـد و مشـاهده    حاوي باکتري

ها افزایش یافت، بـا  هاي سفید و لنفوسیتنمودند که تعداد کل گلبول
هـاي  ها باالترین میزان گلبـول توجه به این که در حیوانات، لنفوسیت

دهند و براي ایجاد پاسخ ایمنی، تأثیر متقابل تشکیل می سفید خون را
و نیـز ماکروفاژهـا الزم و ضـروري اسـت،      Bو  Tهاي نوع لنفوسیت

ها در خون به توان نتیجه گرفت که افزایش تعداد لنفوسیتبنابراین می
توانـد در تحریـک   هاي سـفید خـون، مـی   دنبال افزایش تعداد گلبول

 همکاران و  کبیر نقش مهمی را ایفا نماید.سیستم ایمنی بدن حیوانات 

 توسـط  ایمنـی  بهبـود سیسـتم   کلـی  طور به کردند که گزارش) 26(
 افـزایش  عمـومی،  هـاي باديآنتی افزایش طریق سه از هاپروبیوتیک

 در موضـعی  هـاي بـادي تولید آنتی افزایش و ماکروفاژي هايفعالیت
 شـود. تـأثیر  مـی  انجـام  روده دیـواره  مثـل  هاییبافت مخاطی سطح

 ناشناخته بـاقی  زیادي میزان به هنوز ایمنی سیستم بر آلی اسیدهاي
بهبـود   بـا  آلی اسیدهاي که گفت توانمیکلی  طور به اما است، مانده
 که مضر هايباکتري کاهش با همچنین و غذایی مواد جذب و هضم

 توانندمی شوند،می حیوانات در بالینی تحت هايعفونت موجب کاهش
). همچنـین  61کننـد (  عمـل  ایمنـی  سیسـتم  بـه  راسـتاي کمـک   در

ها به وسیله میکرو فلور روده از طریق بیوتیکومحصوالت تخمیري پر
تعدیل فعالیت ایمنی، بهبود راندمان انـرژي و قابلیـت هضـم، باعـث     

هـاي  شود که همین امر سبب سـرکوب بـاکتري  روده می pH کاهش
هـا بـه   هاي سفید، نوتروفیـل ول). در میان گلب56گردد (زا میبیماري
). 64دهنـد ( هـا زودتـر پاسـخ مـی    هاي بافتی ناشی از بـاکتري آسیب

 بـدن  عمومی سطح و روده در را سیستم ایمنی عملکرد هاپروبیوتیک
 یک عنوان به اسید الکتیک تولید کننده هايدهند. باکتريمی افزایش

 افزایش باعث B  هايافزایش لنفوسیت طریق از توانندمی پروبیوتیک
 کـه  اسـت  شـده  طرفـی، گـزارش   از ).13گردنـد (  بـدن  ایمنی پاسخ

 سفید، هايفاگوسیتوزي گلبول فعالیت افزایش طریق از هاپروبیوتیک
روده،  دیـواره  هـاي سـلول  در هالنفوسیت ها وتعداد نوتروفیل افزایش
-مـی  هـا پادتن تولید افزایش نتیجه در و انترفرون گاما ترشح افزایش

 شاخص هالنفوسیت ). درصد20نمایند ( تحریک را ایمنی وانند سیستمت
درصـد   ایـن  چقـدر  هـر  و باشدمی بدن ایمنی سطح ارزیابی مهمی در

 احتمـال  و بوده باال بدن ایمنی سطح نیز مقدار همین به باشد، بیشتر
). همان گونه که 64یابد (می بهبود زابیماري عوامل مقابل در مقاومت

افـزایش   ها و اسیدآلی باعـث ایش مشخص شد پروبیوتیکدر این آزم
 تحریـک  بیـانگر  خـود  ایـن  کـه  شوندسفید می هايگلبول کل تعداد

گـزارش   )27( کریمـی و رحیمـی  باشد. می میزبان بدن سیستم ایمنی
کردند که افزودن سطوح مختلف پروبیوتیک باعث افـزایش در تعـداد   

و همکاران کونن د شد. هاي سفید خون نسبت به گروه شاهکل گلبول
 جیره در هاپروبیوتیک از استفاده با ایمنی پاسخ که کردند گزارش) 31(

دارد .  مطابقت مطالعه در این آمده دست به نتایج با که یابدمی افزایش
نشان دادنـد کـه افـزودن پروبیوتیـک بـه شـیر        )4(و همکاران  آلدانا

بب بهبود وضـعیت  هاي شیرخوار سجایگزین و خوراك آغازین گوساله
 کورکیونیوسچی. به طور کلی، دشوسالمت و تقویت سیستم ایمنی می

هـا بـا حفـظ حضـور     بیـان کردنـد کـه پروبیوتیـک     )10( و همکاران
زا هاي مفید در روده سبب حذف باکتري هاي بیمـاري میکروارگانیسم

). 10شوند (شده و بدین ترتیب سبب تأثیر بر سیستم ایمنی دام نیز می
روده از طریق تخمیر اسیدي، افزایش مصـرف   pHین، کاهش همچن

مواد مغذي، تولید باکتریوسین و تحریک سیستم ایمنی را نیز به دنبال 
  دار بود. ها معنی). اثر دوره بر تمامی پارامترها به جز منوسیت57دارند (
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  ي هلشتاینهاهاي سفید و پاسخ ایمنی گوسالههاي آزمایشی بر گلبولاثر جیره - 6جدول 
Table 6- Effect of experimental diets on white blood cells and immune response of Holstein calves 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 SEM P values 
(%) گلبول سفید  

White blood cell (%) 
 T P T×P 

  45روز 
Day 45 

5.60 6.73 6.63 7.30 6.90 8.40 8.15 7.50 6.83 

  75روز  0.09 0.0001 0.005 0.47
Day 75  7.20 9.85  9.05 8.76 9.35 9.28 9.55 9.35 8.85 

(%) نوتروفیل  
Neutrophil (%) 

    

  45روز 
Day 45 

28.75 29.50 28.25 35 37.25 43.25 33 27.25 31.50 
  75روز  0.01 0.0003 0.2 2.99

Day 75  37.50 44.25 41.50 41.25 35.50 42 39.50 40.50 36.25 

(%) لنفوسیت  
Lymphocyte (%) 

    

  45روز 
Day 45 

66.75 70.50 65.50 61.25 57.50 52.50 63.25 70.25 64.50 
  75روز  0.02 0.0001 0.07 2.81

Day 75  58 52.25 55 54.25 59 52 56 56 59.75 

(%) مونوسیت  
Monocyte (%) 

    

  45روز 
Day 45 

475 5.50 6.25 3.50 5.25 4.25 3.75 2.50 4 
  75روز  0.45 0.32 0.1 0.69

Day 7  4.50 3.50  3.50 4.50 5.50 6 4.50 3.50 4.15 

 abc 05/0( دارند آماري لحاظ به داريمعنی اختالف مشابه غیر حروف با هايمیانگین<P(. 
T ،اثر تیمار :P ،اثر دوره :T×Pاثرمتقابل تیمار در دوره :.  
1T: 2، د (جیره پایه)، تیمارجیره شاهT: ) تیمار 2جیره پایه حاوي افزودنی پروبیوتیک ،(3، گرم در روز به ازاء هر رأس گوسالهT: ) گرم در روز به ازاء هر رأس  3جیره پایه حاوي افزودنی پروبیوتیک

گرم  2جیره پایه حاوي (: 6T، گرم در روز به ازاء هر رأس گوساله)، تیمار 5/4ه حاوي اسیدآلی (جیره پای: 5Tگرم در روز به ازاء هر رأس گوساله)،  3جیره پایه حاوي اسیدآلی (: 4Tگوساله)، 
گرم  3( جیره پایه حاوي: 8T، گرم اسید آلی در روز به ازاء هر رأس گوساله)، تیمار 5/4گرم پروبیوتیک و  2جیره پایه حاوي (: 7Tگرم اسیدآلی در روز به ازاء هر رأس گوساله)،  3پروبیوتیک و 
 .گرم اسید آلی در روز به ازاء هر رأس گوساله) 5/4گرم پروبیوتیک و  3جیره پایه حاوي (:9Tگرم اسیدآلی در روز به ازاء هر رأس گوساله) و  3پروبیوتیک و 

abc Means within the same line with different superscripts differ significantly (P<0.05) 
T1. basal diet without additive (control), T2. basal diet containing 2 g probiotic additive, T3.basal diet containing 3 g probiotic, T4. basal diet 
containing 3 g organic acid, T5. basal diet containing 4.5 g organic acid, T6. basal diet containing 2 g of probiotic and 3 g of organic acid, T7. 
basal diet containing 2 g of probiotic and 4.5 g of organic acid, T8. basal diet containing 3 g probiotics and 3 g of organic acid and T9. basal diet 
containing 3 g probiotic and 4.5 g organic acid 

  
 7بـین تیمارهـا در جـدول     امتیاز قوام مدفوع و وضعیت سالمتی

داري بـر قـوام   هـاي آزمایشـی اثـر معنـی    نشان داده شده است. جیره
حاوي ). تیمارهاي >05/0pبینی داشت ( و چشم ،مدفوع، اسکور گوش

بهتري و وضعیت سالمت  داراي امتیاز قوام مدفوع هاي آزمایشی جیره
و همکاران  آلدانااین آزمایش  نتایج مطابق. نسبت به گروه شاهد بودند

 و مـدفوع  قـوام  امتیاز ها سبب کاهشکه پروبیوتیک دادند نشان )4(
بروز اسهال بـه عنـوان یکـی از     .شد هاگوساله وضعیت سالمت بهبود

و  شـود هاي شیرخوار در نظر گرفتـه مـی  مشکالت اساسی در گوساله
 ). 30جلوگیري از اسهال جهت بهبود رشد گوساله بسیار مهم اسـت ( 

هـاي  کمترین میزان بروز اسهال را در گوسـاله  )3(اران همک آقازي و

 هاکلی، پروبیوتیک طور دریافت کننده پروبیوتیک گزارش نمودند. به
 چنـدین  قـوام مـدفوع   امتیـاز  کـاهش  و سالمت وضعیت براي بهبود

سبب آن ممانعت  به و روده  pHکاهش -1 :شامل که دارند مکانیسم
 پراکسـید  تولیـد  -2)، 15زا (يبیمـار  هـاي از رشد برخی از میکـروب 

 اسـت  باکتریوسیدي فعالیت داراي که هاالکتوباسیل توسط هیدروژن
 تکثیر و روده اپیتلیوم چسبیدن به -4و  ایمنی سیستم تقویت -3)، 19(

باشد می زابیماري هايحذف میکروب براي رقابت و گوارش دستگاه در
رت بافري ایجاد شـده  بیان کردند که قد) 6کاستیلو و مارتین ( .)22(

ناشی از تغذیه اسیدهاي آلـی در خـوراك و دسـتگاه گـوارش، سـبب      
-افزایش بازده انرژي و قابلیت هضم پروتئین خام، کلسیم و فسفر می
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هاي مضر چسبیده به دیواره شود، که این امر در نتیجه کاهش باکتري
گردد و منجر به بهبـود وضـعیت مـدفوع و سـالمت     روده حاصل می

هاي عنوان شده باال دلیلی بر تاثیر مثبت مکانیسم شود.ها میهگوسال

تیمارهاي آزمایشی بـر پارمترهـاي مـورد مطالعـه و بهبـود وضـعیت       
   هاست.سالمتی گوساله

  
 هلشتاین شیرخوار هايگوساله سالمت وضعیت و مدفوع قوام امتیاز بر آزمایشی هايجیره اثر - 7جدول 

Table 7- Effect of experimental diets on the fecal consistency score and neonatal Holstein calves condition  
 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 P value SEM 
 قوام مدفوع
Feces 
consistency 

0. 29a 0.11bc 0.18abc 0.14bc 0.3a 0.1c 0.33a 0.26b 0.3a 0.007 0.037 

 اسکور گوش
Ear score 

0.33a 0.11b 0.19ab 0.16ab 0.18ab 0.15b 0.21a 0.11b 0.23a 0.019 0.409 

 اسکور چشم
Eye score 

0.33a 0.11bc 0.19ab 0.16ab 0.18ab 0.05c 0.21ab 0.11bc 0.23b 0.018 0456 

 اسکور بینی
Nose score 

0.15b 0.04c 0.11bc 0.09bc 0.15ab 0.05c 0.16ab 0.08bc 0.19a 0.044 0.528 

 abc 05/0( دارند آماري لحاظ به داريمعنی اختالف مشابه غیر حروف با يهامیانگین<P(. 
1T: 2، جیره شاهد (جیره پایه)، تیمارT: ) تیمار 2جیره پایه حاوي افزودنی پروبیوتیک ،(3، گرم در روز به ازاء هر رأس گوسالهT: ) گرم در روز  3جیره پایه حاوي افزودنی پروبیوتیک

: 6T، گرم در روز به ازاء هر رأس گوساله)، تیمار 5/4جیره پایه حاوي اسیدآلی (: 5Tگرم در روز به ازاء هر رأس گوساله)،  3جیره پایه حاوي اسیدآلی (: 4T، به ازاء هر رأس گوساله)
گرم اسید آلی در روز به ازاء هر رأس  5/4تیک و گرم پروبیو 2جیره پایه حاوي (: 7Tگرم اسیدآلی در روز به ازاء هر رأس گوساله)،  3گرم پروبیوتیک و  2جیره پایه حاوي (

گرم اسید آلی در روز به  5/4گرم پروبیوتیک و  3جیره پایه حاوي (:9Tگرم اسیدآلی در روز به ازاء هر رأس گوساله) و  3گرم پروبیوتیک و  3جیره پایه حاوي (: 8T، گوساله)، تیمار
 .ازاء هر رأس گوساله)

abc Means within the same line with different superscripts differ significantly (P<0.05) 
T1. basal diet without additive (control), T2. basal diet containing 2 g probiotic additive, T3.basal diet containing 3 g probiotic, T4. 
basal diet containing 3 g organic acid, T5. basal diet containing 4.5 g organic acid, T6. basal diet containing 2 g of probiotic and 3 g of 
organic acid, T7. basal diet containing 2 g of probiotic and 4.5 g of organic acid, T8. basal diet containing 3 g probiotics and 3 g of 
organic acid and T9. basal diet containing 3 g probiotic and 4.5 g organic acid 

  
  کلی نتیجه گیري

 سطوح مختلـف  که استفاده از گرفت نتیجه توانمی کلی طور به
پروبیوتیک و اسیدآلی باعث افزایش خوراك مصرفی و وزن روزانـه و  

-هاي تیماري در مقایسه با گروه شاهد شد. مقایسه گروهنهایی گروه
گـرم در روز پروبیوتیـک    2هـایی کـه   گوساله هاي تیماري نشان داد

) از افـزایش وزن بیشـتر و رشـد اسـکلتی     2کردند (تیمـار مصرف می
رسد استفاده از پروبیوتیـک  باالتري داشتند بر این اساس،  به نظر می

هاي شیرخوار در مقایسه با اسید آلی اثرات سودمندتري بر رشد گوساله
عنـوان مکمـل مناسـب در تغذیـه     داشته و در مقایسه با اسید آلی به 

  شود. هاي شیرخوار توصیه میگوساله
  

  سپاسگزاري
تـأمین   بـدلیل  دانشگاه محقـق اردبیلـی   هايکمک از نگارندگان

 مـدیر  از همچنـین  .کننـد می قدردانی طرح این هايهزینه از بخشی
 کشت و صنعت دامپـروري مغـان   زحمتکش شرکت کارکنان و عامل
  .تشکر و قدردانی می گردد پژوهش نای از اجراي حمایت جهت
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Introduction 1: Calf breeding has been one of the most important and sensitive management programs in cattle 
farms. Therefore, using the right nutrition strategies for their improved growth and health is very important. For this 
reason, antibiotics have long been used in many countries to increase the growth of livestock due to their inhibitory 
effect on harmful bacteria in the gastrointestinal tract. In the last decades antibiotics were used for stimulating growth 
and increasing viability in calves, because of improving antibiotic resistance finding new techniques for improving 
growth and viability and reducing weaning weight is necessary. Adding supplemental levels of probiotic and organic 
acids can increase the immune system and improve health of calf. OBJECTIVES: In this study, the effects of different 
levels of probiotic and organic acids additive were investigated on blood metabolites, immune response and health of 
Holstein calves.  
 

Material and Methods: In order to determine the effects of different levels of probiotic and organic acids on the 
performance, skeletal growth and feeding activity of infant calves, the experiment was conducted using 36 Holstein 
calves with a mean weight of 36 kg ± 2 in a completely randomized design with nine treatments and four replicates. The 
experiment lasted for 75 days in Moghan Agro-Industrial Company located in Parsabad city, Ardebil province. 
Treatments included: 1. basal diet without additive (control), 2. basal diet containing 2 g probiotic additive, 3.basal diet 
containing 3 g probiotic, 4. basal diet containing 3 g organic acid, 5. basal diet containing 4.5 g organic acid, 6. basal 
diet containing 2 g of probiotic and 3 g of organic acid, 7. basal diet containing 2 g of probiotic and 4.5 g of organic 
acid, 8. basal diet containing 3 g probiotics and 3 g of organic acid and 9. basal diet containing 3 g probiotic and 4.5 g 
organic acid. The study evaluated feed intake, body weight gain, feed conversion ratio, skeletal growth, nutrition 
behavior, blood parameters, immune response and the calves health state. The test results were analyzed in a completely 
randomized design with SAS statistical software version 9.1. 
 

Results and discussion: The results showed that experimental diets had a significant effect on feed intake and daily 
gain, blood glucose and cholesterol and improved the immune system and health status of calves (p <0.05). In contrast, 
the experimental diets do not have a significant effect on the final weight and feed conversion ratio. This study also 
showed that the addition of probiotic, organic acid and the combination of these additives did not affect skeletal growth 
and feed intake activity of Holstein calves. Experimental treatments at 60 days and the whole period had a significant 
effect on feed intake. In general, probiotics increase food intake through their effects on the processes of digestion and 
absorption of nutrients. The average daily weight gain in the first, second and whole months of the period was affected 
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by experimental diets but the overall effect of treatments in time periods was not significant. Blood glucose 
concentrations were increased in calves receiving treatment 5, which could be attributed to the created suitable 
environment in the intestinal tract due to the consumption of organic acids, which may have contributed to the digestion 
and absorption of more nutrients and As a result, it increases the blood glucose levels. Experimental diets had a 
significant effect on the white blood cell percentage in both sampling times (45 and 75 days). In general, the 
improvement of the immune system by probiotics is done through three ways of increasing general antibodies, 
increasing macrophage activity and increasing the production of local antibodies on the mucosal surface of tissues such 
as the intestinal wall. The effect of organic acids on the immune system is still largely unknown, but in general it can be 
said that organic acids improve digestion and absorption of nutrients as well as reducing harmful bacteria and help the 
immune system improvement. 
 

Conclusion: based on the obtained results dietary treatments do not have any adverse effect on calves' performance. 
Moreover, it can be concluded that feeding probiotic and organic acid to the calves could have positive effects on 
animal performance and health state, so supplementing the diets by these substances is a good mean to improve the 
calves’ growth.  
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