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 خالصه

های شیرخوار و اسیدآلی بر سیستم ایمنی گوسالهپروبیوتیک  هدف از این پژوهش بررسی اثر سطوح مختلف افزودنی

کیلوگرم در قالب یک   39±2گوساله هلشتاین در دو جنس نر و ماده با میانگین وزنی راس  33، در این آزمایش از بودهلشتاین 

جیره شاهد بدون  -1تیمار روز مورد استفاده قرار گرفت. تیمارها شامل:  57تکرار به مدت  4تیمار و  9طرح کامال تصادفی با 

جیره پایه  -3 تیمارگرم در روز به ازاء هر رأس گوساله(،  2جیره پایه حاوی افزودنی پروبیوتیک ) -2تیمار )جیره پایه(،  افزودنی

گرم در روز به ازاء هر  3جیره پایه حاوی اسیدآلی )  -4تیمار گرم در روز به ازاء هر رأس گوساله(،  3حاوی افزودنی پروبیوتیک )

گرم  2)جیره پایه حاوی  -3تیمار ، گرم در روز به ازاء هر رأس گوساله( 7/4جیره پایه حاوی اسیدآلی ) -7تیمار رأس گوساله(، 

گرم اسید  7/4گرم پروبیوتیک و  2جیره پایه حاوی ) -5تیمار ، (گرم اسیدآلی در روز به ازاء هر رأس گوساله 3پروبیوتیک و 

رأس گرم اسیدآلی در روز به ازاء هر  3گرم پروبیوتیک و  3جیره پایه حاوی ) -8تیمار آلی در روز به ازاء هر رأس گوساله(، 

در روز به ازاء هر رأس گوساله(. نتایج بدست آمده گرم اسید آلی  7/4 گرم پروبیوتیک و 3جیره پایه حاوی ) -9تیمار گوساله( و 

 دار استها نسبت به گروه شاهد معنیروی سیستم ایمنی گوساله که تاثیر تیمارهای آزمایشی دهدمینشان  مطالعهاز این 

(.0.7>P). 

 های هلشتاینبیوتیک، اسیدآلی، سیستم ایمنی، گوسالهپرو کلمات کلیدی:

 

 

 مقدمه .1

-گاو بوده و گوسالهبا توجه به این که پرورش گوساله از مهمترین و حساس ترین برنامه های مدیریتی در مزارع پرورش 

ای صحیح برای رشد و دهی مزارع را تشکیل می دهند، لذا به کار بردن راهکارهای تغذیهها در سالهای آینده عامل اصلی سود
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ها از دوره تغذیه شیر به تغذیه تر گوسالهها، انتقال سریعسالمت بهتر آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است. یکی از این راهکار

باشد. تغذیه سریعتر جیره اغازین و توسعه هرچه سریعتر پرزهای شکمبه آمادگی گوساله را برای دوره انتقال جیره خشک می

 نشخوارکننده به نشخوارکننده پیش یک از انتقال (.11و3د )کرده و در نتیجه هزینه کار و کارگری و تغذیه کاهش می یابفراهم 

 که هاییمتابولیت در جوان، تغییرات هایگوساله در شکمبه  سریع رشد .(7)است  کافی اندازه به شکمبه توسعه مستلزم کامل

ها قبل در ها از مدتبیوتیکبه همین دلیل آنتی (.8)کند  می باشند را تسهیل هداشت رشد بر افزایی هم تاثیر است ممکن

های مضر دستگاه گوارش به عنوان افزایش دهنده رشد مورد بسیاری از کشورها به دلیل داشتن اثر مهارکنندگی بر باکتری

استفاده از این ترکیبات به عنوان  در محصوالت،اما با افزایش نگرانی عمومی از ایجاد مقاومت و حضور  استفاده قرار گرفته اند،

که در طی این چند سال اخیر برای آنتی بیوتیک محرک  هاییجایگزین (..1) ممنوع شدمحرک رشد به وسیله اتحادیه اروپا 

به طور بیوتیکها اسیدهای آلی هستند که به عنوان جایگزین مناسب برای آنتی رشد مورد تحقیق قرار گرفته پروبیوتیک ها و

  (.3اند )استفاده قرار گرفتهای در تغذیه دام مورد گسترده

اسید  (.4)شوند  می گرفته نظر در شکمبه رشد اصلی محرک پروپیونیک، اسید و بوتیریک مانند آلی، اسیدهای

 هاهای غذایی نیز در کنترل باکتریآلی در جیرهمصرف اسیدهای. باشد می اسیدی که دارای خاصیت ترکیبی آلیست آلی

-میکروارگانیسم هاپروبیوتیک(. 12) موثر است شکمبه pHدر پیشگیری از تغییرات و  )باکتری های بیماری زا و غیر بیماری زا(

 بر مطلوبى بسیار اثر و شوند مى اضافه  مدا جیره به مستقیما که باشند مخمرمی و قارچ انواع باکتری، شامل ایزنده های

 (.9باشند ) بیوتیکهاآنتی برای موثری و مناسب جایگزین توانندمی طریق این که از (.5) دارند سالمت و عملکرد

 هاروش و مواد. 2

. در این آباد، استان اردبیل انجام شداین پژوهش در شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان واقع در شهرستان پارس

تکرار  4 تیمار و 9کیلوگرم، در قالب یک طرح کاماًل تصادفی، با  39 ± 2راس گوساله هلشتاین با میانگین وزنی  33آزمایش از 

روزگی  37ها در ها اضافه شد. همه گوسالهروز انجام شد. پروبیوتیک و اسیدآلی در دو سطح به جیره استارتر گوساله 57به مدت 

های حاوی ماده ها با سرنگ گرفته و داخل لولهگوسالهگردنی روزگی از سیاهرگ وداج  57و  47قطع شیر شدند. خونگیری در 

به آزمایشگاه هماتولوژی انتقال داده شد.  سیستم ایمنیته شد. و نمونه ها بالفاصله جهت تعیین ( ریخEDTAضد انعقادی )

گرم در روز به  2جیره پایه حاوی افزودنی پروبیوتیک )-2تیمار )جیره پایه(،  جیره شاهد بدون افزودنی -1تیمار ها شامل: تیمار

جیره پایه -4تیمار گرم در روز به ازاء هر رأس گوساله(،  3نی پروبیوتیک )جیره پایه حاوی افزود -3 تیمارازاء هر رأس گوساله(، 

گرم در روز به ازاء هر رأس  7/4جیره پایه حاوی اسیدآلی ) -7تیمار گرم در روز به ازاء هر رأس گوساله(،  3حاوی اسیدآلی )

جیره پایه -5تیمار ، (ه ازاء هر رأس گوسالهگرم اسیدآلی در روز ب 3گرم پروبیوتیک و  2)جیره پایه حاوی -3تیمار گوساله(، 

گرم پروبیوتیک و  3جیره پایه حاوی ) -8تیمار گرم اسید آلی در روز به ازاء هر رأس گوساله(،  7/4گرم پروبیوتیک و  2حاوی )

در روز به د آلی گرم اسی 7/4 گرم پروبیوتیک و 3جیره پایه حاوی ) -9گرم اسیدآلی در روز به ازاء هر رأس گوساله( و تیمار  3

 ازاء هر رأس گوساله(.

( ساخت کشور آلمان استفاده شد. همچنین Probio Enzymeدر این پژوهش از پروبیوتیک با نام تجاری پروبیوآنزیم )

در  استفاده مورد خوراکی مواداست.   Framelco اسیدآلی مورد استفاده با نام تجاری اسیدیفایر تولید شده توسط کمپانی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A2%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A2%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF
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. همچنین ترکیب شیمیایی جیره کنسانتره آغازین و یونجه در جداول شماره است شده داده نشان 1 در جدول غازینآ خوراک

( ANOVAهای خطی عمومی )و روش مدل SASهای حاصل از این آزمایش با استفاده از نرم افزار گزارش شده است. داده 2

سیستم ایمنی کاهش بیماری در گله و جلوگیری از مرگ و میر در هدف از انجام این آزمایش افزایش فعالیت  آنالیز شدند.

 سنین شیرخوارگی است.

 

 : استفاده از اقالم خوراکی مورد استفاده در جیره استارتر1جدول شماره 

 درصد اقالم خوراکی

 5/04 ایذرت دانه

 1/22 جو

 8/28 کنجاله سویا

 6/5 مالس چغندر قند

 2 نمک

 1 پودر صدف

 40/4 مکمل معدنی

 45/4 مکمل ویتامینه

 
 : ترکیب شیمیایی جیره کنسانتره ویونجه2جدول شماره 

 یونجه کنسانتره آغازین      

 80 08/04  ماده خشک

 15 14/22  پروتئین خام

 2 28/2   چربی خام

 33 11        فیبر نامحلول در شوینده اسیدی

 54 20      فیبر نامحلول در شوینده خنشی

 25/1 62/4    کلسیم

 22/4 02/4    فسفر

 

 

 بحث و نتایج. 3

 

نشان داد که این پژوهش نتایج  نشان داده شده است. 3ها در جدول اثر تیمارهای آزمایشی روی سیستم ایمنی گوساله

گرم  2جیره پایه حاوی . (>p./7.)دارد ( 47،57در هر دو زمان )داری بر سیستم ایمنی های آزمایشی اثر معنیجیره

( دارد. P<0.7.داری )اختالف معنیاز خونگیری  47)شاهد( در زمان  1( نسبت به تیمار 3تیمار گرم اسیدآلی ) 3یک + پروبیوت

سطوح مختلف پروبیوتیک و ، بطوریکه استترین فعالیت سیستم ایمنی مربوط به تیمار شاهد کمخونگیری  57در زمان 

. این پژوهش با تحقیقات نسبت به گروه شاهد شد (P<0.7.در سطح )دار فعالیت سیستم ایمنی اسیدآلی باعث اختالف معنی

های شیرخوار سبب بهبود افزودن پروبیوتیک به شیر جایگزین و خوراک آغازین گوسالهکه نشان دادند  (9..2) الدانا و همکاران
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ه پروبیوتیک باکتریای نشان داده شده است ک شده همخوانی دارد. همچنین گوساله و تقویت سیستم ایمنی وضعیت سالمت

ها باعث دهد. تغذیه الکتوباسیلهای سلول سیستم ایمنی را تحت تاثیر قرار میسیستم ایمنی ذاتی همورال و سایر بخش

 (.1افزایش پاسخ ایمنی ذاتی شده است )

 

 هاهای آزمایشی بر سیستم ایمنی گوساله: اثر جیره3جدول شماره 

 T4            T3           T2            T1                 T5    T7            T6               SE             T9           T8        P-Value 

 c5664    bc6633     bc6663     ab3634    abc6604        a8604       ab8615     ab365      abc6683      46543          246464 فعالیت سیستم ایمنی  

 05زمان 

 b3624     a0685        a0645        a8636        a0635        a0628       a0655       a0635       a8685          46030          464462فعالیت سیستم ایمنی   

  35زمان 

 باشد.های آزمایشی میداری بین تیمارحروف نامشابه نشان دهنده تاثیر معنی

جیره پایه  -3 تیمارگرم در روز به ازاء هر رأس گوساله(،  2جیره پایه حاوی افزودنی پروبیوتیک ) -2تیمار جیره شاهد )جیره پایه(،  -1تیمار شامل: آزمایشی ا تیماره

جیره پایه  -7تیمار ازاء هر رأس گوساله(، گرم در روز به  3جیره پایه حاوی اسیدآلی) -4تیمار گرم در روز به ازاء هر رأس گوساله(،  3حاوی افزودنی پروبیوتیک )

 -5تیمار گرم اسیدآلی در روز به ازاء هر رأس گوساله(،  3گرم پروبیوتیک و  2جیره پایه حاوی) -3تیمار گرم در روز به ازاء هر رأس گوساله(،  7/4حاوی اسیدآلی) 

گرم اسیدآلی در روز به  3گرم پروبیوتیک و  3جیره پایه حاوی) -8تیمار ر رأس گوساله(، گرم اسید آلی در روز به ازاء ه 7/4گرم پروبیوتیک و  2جیره پایه حاوی )

 در روز به ازاء هر رأس گوساله(.گرم اسید آلی  7/4 گرم پروبیوتیک و 3جیره پایه حاوی) -9تیمار ازاء هر رأس گوساله( و 

 

 

 

 گیرینتیجه. 0

های دستگاه گوارش و ایجاد تعادل میکروبی مناسب در این اندام، از وارگانیسمتوان نتیجه گرفت با دستکاری میگربه طور کلی می

توان پاسخ ایمنی گوساله را به نحو مطلوبی بهبود بخشید. نتایج بدست آمده طریق مصرف جداگانه و یا همزمان پروبیوتیک و اسیدآلی، می

های شیرخوار هلشتاین نشان داد که تاثیر تیمارهای آزمایشی ی گوسالهاز اثر استفاد از سطوح مختلف پروبیوتیک و اسیدآلی بر سیستم ایمن

هاي مصرف شده سطوح مختلف پروبيوتيك و و باعث افزایش فعالیت سیستم ایمنی در گوساله دار استها معنیبر سیستم ایمنی گوساله

 .اسيدآلي شد

 

 

 قدردانی. 5

 مدیر از همچنین .میکنند قدردانی طرح این هایهزینه از مین بخشیتأ بدلیل دانشگاه محقق اردبیلی هایکمک از نگارندگان

 میشود. تشکر پژوهش این از اجرای حمایت جهت کشت و صنعت دامپروری مغان زحمتکش شرکت کارکنان و عامل
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to investigate the effect of various levels of probiotic and organic acid 

additive on immune system of Holstein calves. In this experiment, 36 Holstein calves were used in 

both male and female weights of 39 ± 2 kg in a completely randomized design with 9 treatments and 4 

replicates for 75 days. The treatments included: 1.treatment control diet without additive (base diet), 

2.treatment base diet containing probiotic additive (2 g / day for each calf head), 3.treatments 

containing probiotic additive (3 g / day) Each calf head), 4.treatment base diet containing the essential 

oil (3 g per day for each calf), 5.treatment basic diet containing organic acid (4.5 g per day for each 

calf), 6.treatment base diet Containing 2 grams of probiotic and 3 grams of organic acid per day for 

each calf, 7.treatments containing 2 grams of probiotic and 4.5 grams of organic acid per day for each 

calf head), 8.treatment with base diet containing 3 Hot probiotics and 3 Grams of organic acid per day 

for each calf) and 9.treatment base diet containing (3 g probiotic and 4.5 g organic acid per day for 

each calf).  The results of this study indicated that the effect of experimental treatments on immune 

system of calves is significant. 
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