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  مقدمه - 1- 1

دهند، هاي شیرخوار که یکی از مهمترین قسمت گله گاو شیري را تشکیل میگوساله

بزرگترین سرمایه پرورش دهندگان گاوهاي شیري هستند و به همین دلیل براي داشتن گاوهاي با 

داراي وزن ایده آل و کاهش دادن تلفات از  هاي سالم،داشتن گوساله آینده،راندمان باال در 

پاکار و همکاران، (که مدیریت صحیح را به دنبال دارد  ،باشدها میضروریات پرورش گوساله

به طور کلی توسعه شکمبه، به لحاظ فیزیولوژیکی و اقتصادي اهمیت بسیار باالیی در  .)1391

-تسریع توسعه شکمبه با تشویق تغذیه علوفه همراه با کنسانتره می. داردپرورش گوساله شیرخوار 

هاي شیرخوار به نشخوارکننده کامل و کاهش سن از شیرگیري اند تسریع در فاز انتقالی گوسالهتو

تواند منجر همچنین تسریع در توسعه شکمبه می ).1998و همکاران، 1بهارکا(را در پی داشته باشد 

در نهایت گله گاو شیري شود هاي جایگزین و بهداشتی و سالمت بیشتر تلیسهالت به کاهش مشک

بوتیرات و پروپیونات بیشتري  ،با تغذیه کنسانتره و در عدم حضور علوفه). 1981، دایتونو  2موریل(

غذیه خوراك آغازین تمام ازطرفی ت. تولید شده و در نهایت توسعه متابولیک تسریع خواهد شد

-راتینه شدن و تشکیل پالكشکمبه، کاهش حرکات شکمبه، ک pHجر به کاهش اي منکنسانتره

هاي غذایی را در جذب مولکولهایی در سطح پاپیالهاي شکمبه خواهد شد و در نهایت نیز کاهش 

ن جایگزین علوفه هاي اخیر استفاده از برخی محصوالت فرعی مانند انواع کاه به عنوادر سال. دارد

ین استفاده از ا). 2012کاستلس و همکاران، (ي شیرخوار مطرح شده است هایونجه در گوساله

  ها تواند نقش زیادي در تامین علوفه مورد نیاز آنمحصوالت فرعی در تغذیه دام می

                                                             
1 Beharka 
2 Morrill 
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ها و ل تجزیه دیواره سلولی توسط آنزیمداشته باشد، ولی به دلیل وجود ساختمان لیگنوسلولزي عم

هاي فرآوري مواد شود، از این رو استفاده از روشیکندي انجام مهاي شکمبه به میکروارگانیسم

 ها در تغذیه دام موثر باشدها و استفاده عملی آنکیفی این فرآورده ءدر ارتقاتواند لیگنوسلولزي می

ها، اهدافی که ما با در نظرگرفتن جیره غذایی خاص در گوساله). 1991و همکاران،  1ون سوست(

  ).2005، 2فري من(باشد هاي غذایی میاو داریم، در گرو استفاده از افزودنیدر مزارع پرورش گ

شوند و اضافه مىم اى هستند که مستقیما به جیره داها ترکیبات میکروبى زندهپروبیوتیک

ها از طریق ایجاد تعادل میکروبی پروبیوتیک. ها دارنداثر بسیار مطلوبى بر عملکرد و سالمت آن

میزان اي، بهبود عملکرد و افزایش رودهي هاایجاد تاثیرات مثبتی مانند کاهش عفونتروده باعث 

و  4کریاکیس ؛1995و همکاران،  3آبه(شوند یها مونوگلوبولینجذب مواد مغذي از جمله ایم

غلظت ها از طریق افزایش همچنین پروبیوتیک. )2002و همکاران ،  5؛ کائور1999همکاران، 

ها از یک سو و از سوي دیگر با کاهش میکروفلور تعداد و فعالیت کشندگی نوتروفیلها، گلوبولین

ها باعث تقویت سیستم دفاعی بدن و جلوگیري از ابتالي فرممضر دستگاه گوارش از قبیل کلی

- گردد و استفاده از این مواد افزودنی میمتابولیکی و عفونی میمختلف هاي ها به بیماريگوساله

گردد و در نتیجه افزایش قابلیت هضم مواد مغذي ) شکمبه(عث توسعه دستگاه گوارش توانند با

- آنتیتوانند جایگزین مناسب و موثري براي که از این طریق می ).2005 ،وهمکاران 6گالواو(

- شکمبه تخمیر الگوي تغییر سبب افزودنی مواد برخی ).2002 بالم، و 7شیفرین( ها باشندبیوتیک

 و رشد در تغییر نهایت در و خوراك مصرف تغییر بازدهی سبب طریق این از که گردندمی اي

 هايبافت و مایعات در موجود طبیعی ماده یک میان بوتیرات این درشد، که  خواهند وزن افزایش

 تولد از پس بالفاصله که هنگامی ویژه به است، مفید افزودنی غذایی یک همچنین .است بیولوژیکی

                                                             
1 Van Soest 
1 Freeman  
3 Abe 
4 Kyriakis 
5 Kaur 
6 Galvao 
7 Schiffrin & Blum 
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 دستگاه اختالالت کنترل و عملکرد افزایش در مؤثر عنوان عامل به، گیردمی قرار استفاده مورد

). 2010و همکاران،  وگوئیلوتئ (کندمی عمل پاتوژن هاياز باکتري ناشی روده، بخصوص گوارش

 و زیمسدیم، پتاسیم، منی هايصورت نمکبه  باشد که اسید بوتیریکتواند بخشی از این مکمل می

این مواد داراي اثر مثبت گسترده بر روي ترشحات گوارش  که .باشدکلسیم در دسترس می

قابلیت هضم و بازده خوراك، نرخ رشد، چاقی از طریق مدوالسیون  ،)پانکراس و روده کوچک(

-و در سیستم هاي اپیتلیال مخاط،د در دستگاه گوارش، به ویژه سلولتمایز و عملکر تکثیر سلولی،

 3فرانکو ؛1999، 2پارتانن و مروز ؛1998، 1پویالرت(دفاعی در حیوانات سالم و بیمار بوده است هاي 

، و همکاران 6ماززونی ؛2006، و همکاران 5مانزانیال ؛2005، 4مروز ؛2005 ،و همکاران 3فرانکو

بصورت  عالوه بر این،). 2010، 2009ران، و همکا 8گویلوتئو ؛2009و همکاران،  7گال؛ له2008

هاي نوزاد اثر مفیدي بر روي رشد گوساله و شیر و یا در جیره آغازین گوساله ر جایگزینمکمل د

توسعه و بهبود شکمبه را داشته  و تولید پاپیالهاي طویل و عریض شکمبه، استفاده از مواد مغذي،

بنابراین هدف از این ). 2010 ،و همکاران 10اسلوزارژیک ؛2011 ،2009و همکاران،  9گورکا( .است

هاي بر عمکلرد رشدي، فراسنجه بوتیراتاي هریداثرات پروبیوتیک و مونوگلیس مطالعه بررسی

  .باشدهاي شیرخوار هلشتاین میت گوسالهخونی و وضعیت سالم

  

  

  

  

                                                             
1 Pouillart 
2 Partanen & Mroz 
3 Franco 
4 Mroz 
5 Manzanilla 
6 Mazzoni 
7 Le Gall 
8 Guilloteau 
9 Gorka 
10 Slusarczyk 
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 : پژوهش) هايسؤال(سؤال  - 2- 1

ها تاثیر خواهد بر عملکرد گوسالههاي بوتیرات ریداده از پروبیوتیک و مونوگلیسآیا استف) 1

  گذاشت؟

ها هاي خونی و سالمت گوسالهبر فراسنجههاي بوتیرات ریداده از پروبیوتیک و مونوگلیسآیا استف) 2

  تاثیر خواهد گذاشت؟ 

  

  :پژوهش) هايفرضیه(فرضیه - 3- 1

هاي فراسنجه از بر عملکرد رشد و برخیهاي بوتیرات ریدپروبیوتیک و مونوگلیس :H0فرض 

  .هاي شیرخوار تاثیر نخواهد داشتگوساله در سالمت و خونی

 و یخون هايفراسنجه از بر عملکرد رشد و برخیهاي بوتیرات پروبیوتیک و مونوگلیسرید: H1فرض 

  .خواهد داشتهاي شیرخوار تاثیر در گوساله سالمت

  

  :پژوهش) اهداف(هدف  - 4- 1

بر عمکلرد رشدي،  هاي بوتیراتریدپروبیوتیک و مونوگلیس هدف از این مطالعه بررسی تاثیر

  . باشدهاي شیرخوار هلشتاین میي خونی و وضعیت سالمتی در گوسالههافراسنجه

  

  : ضرورت و اهمیت پژوهش -5- 1

 یبازده هاي محرك رشد با هدف افزایشکیوتیبیتآن يبه جا يمتعدد يها جایگزین

به  توان یو تحریک رشد آن مورد مطالعه قرار گرفته که م وانیح یبهبود سالمت ،یخوراك مصرف

 يهاو گیاهان دارویی و اسانس یآنزیم يها ها، مکمل ها، پروبیوتیک بیوتیکيهاي آلی، پر اسید

ها در اي از باکترينقش مثبت عدیده .)2005زهرایی صالحی و همکاران، ( ها اشاره نمودآن یروغن

دانشمند روسی معروف به پدر ایمنی شناسی نوین و برنده  ر توسطمبحث سالمت براي اولین با
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او معتقد بود که این امکان وجود . اوایل قرن بیستم مطرح گردیددر  1جایزه نوبل بنام متچینکوف

هاي مضر، هاي شناخته شده مفید در مقابل میکروبدارد که فلور میکروبی روده با تجویز میکروب

یش از بقیه مورد توجه ها بدر این میان پروبیوتیک). 2،1989فولر( گیرد تقویت و مورد حمایت قرار

توسط کشورهاي اروپایی به رسمیت ایی هستند که هاي جیره غذاند و از جمله افزودنیقرار گرفته

هایی هستند که از طریق بهبود شرایط روده براي رشد ها ارگانیسمپروبیوتیک. شناخته شده اند

 .کنندهاي مضر اثرخود را اعمال میو ایجاد اثرات آنتاگونیستی در برابر باکتريهاي مفید باکتري

محیط دستگاه گوارش، تولید اسید الکتیک، اسید   pHاین اثر آنتاگونیستی به صورت کاهش

و  3گرین( هاستهاي مضر و ترشحات سمی آناستیک و دیگر ترکیبات بازدارنده رشد باکتري

توانند بعنوان مواد افزودنی استفاده و جایگزین آنتی دیگر ترکیباتی که میاز  ).2001سینس بوري، 

 يهابافت و عاتیما در موجود یعیطب ماده کی باشد کهمی راتیوتمکمل بها شوند، بیوتیک

 تولد از پس بالفاصله که یهنگام ژهیو به است، دیمف ییغذا یافزودن کی نیهمچن. است یکیولوژیب

 دستگاه اختالالت کنترل و عملکرد شیافزا در مؤثر عامل عنوان به ،ردیگیم قرار استفاده مورد

 به. )2010 ،و همکاران ویلوتیگوئ( کندیم عمل پاتوژن يهايباکتر از یناش روده، بخصوص گوارش

 راتیبوت میسد( نمک صورت به شتریب آن استفاده قابل فرم شتر،یب یخوراکخوش و يداریپا منظور

 یخلف يهاقسمت و گوارش دستگاه يرو بر آن اثرات نیهمچن. باشدیم )راتیبوت میکلس ای

 است شده گزارش میرمستقیغ کوچک يروده و پانکراس يرو و میمستق طور به یگوارش دستگاه

تواند در تغذیه دام مفید و موثر بنابراین استفاده از این مکمل می .)2001 همکاران، و منتسکل(

  .باشد

  

                                                             
1 Metchinkoof 
1 Fuller 
2 Green 
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  فصل دوم

  نظری پژوهش مبانی

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي خوراکیافزودنی -1- 2

 ضروري خوراکی هايیافزودن از استفاده هاگوساله در خاص ییغذا جیره نظرگرفتن در با

 و آسان استفاده لیدل به یکروبیم باتیترک ،ییغذا هايیافزودن مختلف انواع نیب در. باشدیم
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 ، من يفر(رسند یم بنظر آل دهیا يمواد بدن مختلف هايدستگاه يرو بر جانبه چند اثرات

که قادرند با ایجاد یک تعادل میکروبی در جمعیت فلور روده و  هاي خوراکیافزودنی ).2005

هاي گوارشی اثر مثبتی بر بهبود عملکرد و افزایش رشد دام داشته پیشگیري از عفونت

هستند  بخشی از خوراك خوراکیهاي به عبارتی افزودنی). 1392و همکاران،  حسین آبادي(باشند

اي هها و افزایش وزن روزانه حیوان، جلوگیري از بیماريکه براي بهبود میزان بازده مصرف خوراك

دن کیفیت خوراك د و باعث بهتر شنشوافزوده می هاجیرهها یا به خوراك ،خاص یا براي نگهداري

هاشمی، (شود ها استفاده میحیوانی و بهبود عملکرد حیوانات و بهداشت آن ی با منشایو غذاها

ترکیبی از قبیل عوامل شامل  گیرند،بیشتر مورد استفاده قرار میمواد افزودنی که  از جمله). 1383

- و عوامل ضد) آنتی باکتریال(کتریایی ها، عوامل ضدباکبیوتیآنتی) آنتی میکروبیال(وبی میکرضد

   ).1374امانلو و نیکخواه، (باشد می یقارچ

  

  

 هابیوتیکآنتی - 1- 1- 2

مدتی است که براي مقاصد دامپزشکی در حیوانات مزرعه مورد استفاده قرار  هابیوتیکآنتی

ها بخصوص ترکیباتی که براي کنترل عفونت باکتریایی دستگاه گوارش به بعضی از آن. گیرندمی

اند و مورد استفادهاي ترکیباتی شده که در حال حاضر به طور گستردهروند، منجر به تکامل کار می

پیتر و ( شوندهاي رشد فعال در دستگاه گوارش شناخته میبه طور اختصاصی به عنوان محرك

-می انجام منظور سه به حیوانات جیره در هابیوتیکآنتی از استفاده کلی طور به. )2001هریتیج، 

  .شود

 بیمار حیوانات درمان براي استفاده) الف

 درحیوانات عفونت از جلوگیري منظور به کننده پیشگیري سطح در استفاده )ب

 و شریعتمداري( بهتر عملکرد و خوراك از استفاده بهبود براي رشد محرك منظور به استفاده) ج

  .)1387 اصلی، محیطی
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  رشد محرك هايبیوتیکآنتی فعالیت مکانیسم - 2- 1- 2

  :کنندي تاثیرات زیر اعمال میهاي محرك رشد اثر خود را به واسطهبیوتیکآنتی 

 .گردندهاي که با تولید سموم باعث کاهش رشد حیوان میزبان میاز بین بردن باکتري) الف

 .دهندمی افزایش را رشد محرك ضروري هايفاکتور باکتریایی سنتز) ب

 .کنندمی مهار را ضروري مغذي مواد براي میزبان رقیب هايفعالیت باکتري) ج

 .ندنکتحریک می ،کننداي را سنتز میهایی که مواد مغذي ناشناختهرشد میکروارگانیسم) د

پیتر (د نشورا باعث می افزایش ظرفیت جذب در روده کوچک از طریق کاهش در ضخامت روده) و

  ).2011و هریتیج، 

  

  

  بیوتیکآنتی به مقاومت - 3- 1- 2

 بیوتیک آنتی هاه براي مبارزه با آنزا ک بیماري هاي میکروبیعنی  بیوتیکمقاومت به آنتی

هاي  نسبت به این داروها مقاومت پیدا کنند و نسل) موتاسیون( جهش ژنیشوند، با  استفاده می

  )2013ترابی و همکاران، (ها مبارزه کرد جدیدي به وجود بیایند که نتوان با آن

  

  

  کننده مصرف براي داروها باقیمانده سوء اثرات - 4- 1- 2

  :بندي نمودتوان تقسیممستقیم میاین تاثیرات را اثر مستقیم و غیر

ه ب(  اعضاي بدن بر سمی این نوع داروها تاثیرات دلیله تواند بمستقیم می سوء اثرات) الف

- پنی از ناشی مثال، عنوانه ب(غذایی  هايحساسیت ،)کلرامفنیکل از ناشیدوالر میپالز مثال عنوان

 .باشد) هامثال، فوران عنوانبه( زاییسرطان و زاییجهش ژنتیکی، نقص اثرات) سیلین

 سرانجام که بوده مربوط مقاوم باکتریایی هايسویه انتخاب با غیرمستقیم سوء اثرات) ب

 با مبارزه براي دیگري مناسب هايراه یافتن لذا. شود منجر یاییباکتر هايبیماري به تواندمی

 برخوردار خاصی اهمیت از هاپروبیوتیک یا و گیاهی داروهاي از جمله استفاده از زابیماري عوامل
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 ایمنی پایین بوده با دامویژه به و انسان سالمتی براي جدي تهدید بیوتیکیآنتی هايمقاومت. است

  ).1385 همکاران، و دخیلی( است ضروري موثر، و ارزان ضدمیکروبی مواد یافتن براي نیاز لذا و

 

 رشد محرك بیوتیکآنتی حذف براي جایگزین مناسب انتخاب - 5- 1- 2

 هايبیوتیکآنتی از رویهبی استفاده به ها،پاتوژن در دارویی مقاومت شیوع دلیل مهمترین

 و تغذیه دام در ترکیبات ازاین استفاده که است شده داده ربط اهلی حیوانات جیره در رشد محرك

زهرایی صالحی و ( است شده اعالم ممنوع جهان کشورهاي از بسیاري و اروپا اتحادیه توسط طیور

   )2005همکاران، 

ــه جــا کــه يمتعــدد مــوارد از ــآن يب ــوتیبیت ــزایش کی ــا هــدف اف  هــاي محــرك رشــد ب

ــازده ــرف یب ــوراك مص ــالمت ،یخ ــود س ــح یبهب ــرار    وانی ــه ق ــورد مطالع ــک رشــد آن م و تحری

و  یآنزیمــ يهــا هــا، مکمــل هــا، پروبیوتیــک بیوتیــکيهــاي آلــی، پــر بــه اســید تــوان یمــ ،گرفتــه

یش هـا بـ  در ایـن میـان پروبیوتیـک   ، کـه  آنهـا اشـاره نمـود    یروغنـ  يهاگیاهان دارویی و اسانس

توسـط  ایی هسـتند کـه   هـاي جیـره غـذ   انـد و از جملـه افزودنـی   از بقیه مورد توجـه قـرار گرفتـه   

ــه  ــایی ب ــورهاي اروپ ــد   کش ــده ان ــناخته ش ــمیت ش ــولر(رس ــتر. )1989، ف ــایگزین بیش ــايج  ه

دام  عملکـرد  بهبـود  بـا  ارتبـاط  در را خـود  عمـل  رشـد،  محـرك  بیوتیـک آنتـی  بـراي  شده معرفی

 جــایگزین یــک. کننــدمــی اعمــال گــوارش دســتگاه میکروبــی فلــور بــر تــاثیر طریــق از و طیــور

 توانـا  آن باکتریـایی  ضـد  اثـر  عمـل  مکانیسـم  بـراي  بایـد  رشـد،  محـرك  بیوتیکآنتی براي موفق

 یــک ایــن، بــر عــالوه .شــوند مغــذي مــواد جــذب و متابولیســم هضــم، بهبــود بــه و منجــر باشــد

  )1390هاشمی و داودي، ( باشد صرفهبه هزینه نظر از باید بیوتیکآنتی جایگزین

  هاپروبیوتیک - 2- 2

 شدن انینما سبب هاآن یکاف مصرف که هستند يا زنده يها سمیکروارگانیم ها کیوتیپروب

 ،جیره در موجود کیوتیپروب يها يباکتر اساس، نیا بر. شود یم زبانیم بدن در بخش سالمت اثرات



 تیقابل از بلکه ،باشند حیوان یسالمت

 در ها سمیارگان يبقا و رشد شامل 

ماگالهیس و ( است روده به معده 

 تعادل نیا و گذارد یم ریتأث روده مضر

اگر چه ). 2000 ،و همکاران 1فونی

پروبیوتیک، که اظهار تعاریف مختلفی از پروبیوتیک پیشنهاد شده است، از جمله تعریف فولر از 

- که باعث بهبود تعادل میکروبی روده می

  

  پروبیوتیک الکتوفید

                                                             
1 Fony  
2 Francisco 
3 Fuller 

١١ 

سالمت يبرا سودمند و يعملکرد يها مشخصه يدارا دیبا

 ها یژگیو نیا. باشند برخوردار هم گوارش دستگاه در 

 از انتقال نیح مصرف از پس و ،ينگهدار محصول، د

مضر و دیمف يها يباکتر تعادل بر ها کیوتیپروب. )2008همکاران، 

فونی( دهند یم رییتغ دیمف يها يباکتر تیجمع شیافزا 

تعاریف مختلفی از پروبیوتیک پیشنهاد شده است، از جمله تعریف فولر از 

که باعث بهبود تعادل میکروبی روده می داشت پروبیوتیک یک مکمل غذایی میکروبی زنده بوده

  .)1997 ،3؛  فولر2002و همکاران،  2فرانسیسکو

پروبیوتیک الکتوفید  1-2شکل                                              

  هاپروبیوتیکاثرات استفاده از  -

با تنها نه

يماندگار

دیتول روند

همکاران، 

نفع به را

تعاریف مختلفی از پروبیوتیک پیشنهاد شده است، از جمله تعریف فولر از 

داشت پروبیوتیک یک مکمل غذایی میکروبی زنده بوده

فرانسیسکو(شود 

                                        

  

2-2 -1-
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توسعه و تکامل یک جمعیت میکروبی مفید در دستگاه گوارش نشخوارکنندگان تازه متولد شده 

گردد بلکه دستگاه گوارش را در برابر عوامل نه تنها موجب تسهیل هضم فیبر توسط میزبان می

- ها، لیپازپروتئازها شامل هاي مفید طیف وسیعی از آنزیمباکتري. کندزا حفاظت میعفونی بیماري

پایین  pHرغم علی(ها در حین عبور از معده این میکرواگانیسم. کنندها را تولید میها و آمیالز

دستگاه گوارش همه . کنندقدرت بقاي خود را حفظ کرده و در روده رشد و نمو پیدا می) معده

هاي از تولد میکروارگانیسم حیوانات در زمان تولد عاري از هر گونه باکتري است ولی بالفاصله بعد

بدیهی است . شوندش مستقر میرمختلف در اثر مصرف خوراك و تماس با محیط در دستگاه گوا

به خاطر  پروبیوتیک .که هر ارگانیسمی ابتدا وارد دستگاه گوارش شود شانس استقرار بیشتري دارد

ممانعت از رشد و  ،هاي مفیدهاي مفید منجر به افزایش جمعیت باکتريدارا بودن میکروارگانیسم

 ،و همکاران 1سارال(شود شود، بنابراین باید از بدو تولد مصرف زا میهاي بیماريتکثیر باکتري

هاي تازه متولد شده در اثر لیسیدن وسایل محل نگهداري، در گوساله). 2001 ،2ساودرا ؛2000

ده به رشد و تکثیر استقرار در رورش آن شده و پس از هاي اشریشیاکلی وارد دستگاه گواباکتري

ها در صورت ایجاد شدن شرایط در دستگاه گوارش گوساله عالوه بر رشد و باکتري .دهدادامه می

  ). 2000 ،ال و همکارانرسا(شود هاي متعددي را ترشح و سبب بیماري میتکثیر، توکسین

  

  اثر پروبیوتیک بر مصرف خوراك - 2-2- 2

هاي تغذیه شده با مشاهده کردند که ماده خشک مصرفی گوساله) 2010(ریدل و همکاران  

 در حالی. شاهد تحت تاثیر قرار نگرفت هی در شیر یا استارتر در مقایسه با گرویپروبیوتیک باکتریا

ها سبب افزودن پروبیوتیک به جیره گوسالهکه مطالعات دیگري در گوساله نشان داده شده که که 

و همکاران،  4؛ دونووان2008و همکاران،  3هاريچاد(شود دار مصرف خوراك میفزایش معنیا

 5/2بیوتیک در سطح اند که استفاده از پرواظهار داشته) 1392(مسلمی پور و همکاران  ).2002

                                                             
1 Saarela 
2 Saavedra 
3 Chaudhary 
4 Donovan  
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همچنین استفاده از پروبیوتیک . شودها در گوساله مینوگلوبولیندرصد باعث افزایش در جذب ایمو

  .شودهاي عملکردي گوساله مانند ضریب تبدیل غذایی میسبب بهبود شاخص

  اثر پروبیوتیک بر قابلیت هضم مواد خوراکی - 2-3- 2

گزارش کردند که افزودن پروبیوتیک به جیره گوساله سبب ) 2012(حسین و همکاران 

هاي آلی ویتامین اسید(تولید فاکتورهاي رشد . دار قایلیت هضم خوراك شده استافزایش معنی

هوازي و افزایش رشد باکتریاي سلولوتیک و مصرف ایجاد شرایط بی) و آمینواسیدها Bهاي گروه 

ریدل و (ها در افزایش قابلیت هضم است هاي اثر پروبیوتیککننده الکتات از جمله مکانیسم

ي مضر، امکان هاها در دستگاه گوارش با محدود کردن رشد باکتريپروبیوتیک). 2010همکاران، 

همچنین با کاهش وقوع اسهال،  .کنندهضم و جذب ترکیبات مغذي خوراك مصرفی را فراهم می

مطالعات ). 2011و همکاران،  1کونگ(آورند زمینه خروج غذا به صورت هضم نشده را پایین می

کشندگی ها تعداد و فعالیت ها از طریق افزایش گلوبولیندهد پروبیوتیکانجام شده نشان می

ها فرمور مضر دستگاه گوارش از قبیل کلیدیگر با کاهش میکروفل يها از یک سو و از سونوتروفیل

هاي متابولیکی و عفونی ها به بیماريباعث تقویت سسیتم دفاعی بدن و جلوگیري از ابتالي گوساله

 و در نتیجه) مبهشک(ند باعث توسعه دستگاه گوارش تواها میاستفاده از این افزودنی. گرددمی

  ). 2005و همکاران،  2گالواو( دافزایش قابلیت هضم مواد مغذي شو

  

  اثر پروبیوتیک بر سالمت  - 2-4- 2

نشان دادند که افزودن پروبیوتیک به شیر جایگزین و خوراك ) 2009(و همکاران  3لداناآ

. گوساله شده استفوع و بهبود وضعیت سالمت هاي شیرخوار سبب کاهش قوام مدآغازین گوساله

ی که استفاده از مخمر به همراه پروبیوتیک باکتریای نشان داد) 2008( 4برخالف این مطالعه البورد

                                                             
1 Kong  
2 Galvao   
3 Aldana 
4 Laborde  
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به صورت کلی مکانیسم تاثیر . خوار شده استهاي شیرسبب افزایش قوام مدفوع گوساله

  : باشدزیر می ها در جهت بهبود وضعیت سالمت و کاهش امتیاز قوام مدفوع شامل مواردپروبیوتیک

  )1977، 1فولر(زا هاي بیماريروده و به سبب آن ممانعت از رشد برخی از میکروب pHکاهش ) الف

 2لی لندیگ(ها که داراي فعالیت باکتریوسیدي است تولید پراکسید هیدروژن توسط الکتوباسیل) ب

  )1977و همکاران، 

  )1998، و همکاران 3هول زاپفل(تقویت سیستم ایمنی ) ج

هاي چسبیدن به اپیتلیوم روده و تکثیر در دستگاه گوارش و رقابت براي حذف میکروبی) د

  )1998، هول زاپفل و همکاران(زا بیماري

 .باشدیم زبانیم در یمنیا جادیا یاصل عامل آن، مخاط و روده ومیتلیاپ به هاکیوتیپروب دنیچسب

 وان،یح بدن ترشحات در کنند کمک دیمف هايباکتري به توانندیم هاکیوتیپروب صورت نیا در

  .) 2001 همکاران، و یسام( شوند هااین باکتري تیجمع شیافزا باعث و باشند زنده

 توان به بهبود رشد دام وهاي پروبیوتیکی میکارگیري مکملاز تاثیرات سودمند و مثبت ب

بهبود وضعیت سالمتی و کاهش  جذب مواد مغذي، بهبود هضم و، افزایش مصرف غذا ،طیور

 ).1987 ،و همکاران 4کول(شوند زا میهاي بیماريي باکتريهاي مترشحه به وسیلهفعالیت آنزیم

ها جهت افزایش عملکرد بهبود وضعیت سالمت و تغییر در اکوسیستم استفاده از پروبیوتیک

اثرات استفاده از پروبیوتیک . شوداي یک جایگزین مناسبی براي آنتی بیوتیک محسوب میشکمبه

اي گزارش شده است هاي خونی و شکمبهبر عملکرد وضعیت سالمت و فراسنجه یباکتریای

 و سطح ،تواند به دلیل نوع پروبیوتیک مصرفیتفاوت در نتایج می). 2002و همکاران،  5لاآگارو(

ل و اآگارو( شدنحوه مصرف پروبیوتیک و شرایط محیطی با ،نوع خوراك مصرفینحوه مدیریت، 

ها داشته بخشی آن تواند نقش مهمی در اثرها میاحتماال محل اثر پروبیوتیک). 2002همکاران، 

                                                             
1 Fuller 
2 Gilliland 
3 Holzapfel 
4 Cole 
5 Agarwal 
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هاي شیر خوار نشخوارکنندگانی هستند که امکان طبیعی رساندن مواد خاص به گوساله. باشد

  .)2011فریزو و همکاران، (دارد  دشیردان و یا شکمبه آنها از طریق فعال شدن ناودان مري وجو

  

  هاي خونیاثرات پروبیوتیک بر فراسنجه - 2-5- 2

ها تحت تاثیر ین کل گوسالهئگزارش کردند که غلظت پروت) 1392(پور و همکاران مسلمی

نیز مشاهده کردند که ) 2010(همکاران  ریدل و. افزودن پروبیوتیک به آغوز و شیر قرار نگرفت

- غلظت آلبومین خون در گوساله. داري نداردتاثیر معنی کلافزودن پروبیوتیک بر غلظت پروتئین 

داري بیشتر ها به طور معنیدر  قالب شیر جایگزین گوساله یهاي تغذیه شده با پروبیوتیک باکتریای

هاي در انتقال مواد سمی از سراسر بدن به سلول هاي موثرینئآلبومین یکی از پروت. از شاهد بود

معینی  بدون وجود مقادیر .شونداین مواد در کبد شکسته شده و از بدن دفع می .کبدي است

 همچنین. ها و سایر اعضا حیاتی قادر به ایفاي نقش خود نخواهد بودآلبومین در خون کبد، کلیه

ها و سایر ترکیبات هاي غیر اشباع، هورموناسیدچرب ها، مواد معدنی،آلبومین باعث انتقال ویتامین

آلبومین به عنوان یک  .)1396مهرداد و همکاران، ( گرددارزش در کل سیستم ایمنی بدن میبا

احتماال افزایش قدرت سیستم ایمنی بدن سبب افزایش غلظت  .کنداکسیدانت عمل میآنتی

بیوتیک باکتریاي سیستم ایمنی ذاتی نشان داده شده است که پرو. آلبومین خون شده است

ها تغذیه الکتوباسیل. دهدهاي سلول سیستم ایمنی را تحت تاثیر قرار میهمورال و سایر بخش

نعمتی و همکاران ). 1392حسین آبادي و همکاران، (باعث افزایش پاسخ ایمنی ذاتی شده است 

هاي شیرخوار سبب افزایش سالهها در جیره گوگزارش کردند که استفاده از پروبیوتیک) 2010(

نشان دادند که افزودن  )2008( و همکاران درحالیکه چادهاري. غلظت آلبومین شده است

  .ها اثري بر غلظت آلبومین نداشتپروبیوتیک به جیره گوساله

  

  

  هاي آلی اسید - 3- 2
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آلی در  يمصرف اسیدها. باشدمی اسیدي که داراي خاصیت ستا ترکیبی آلی اسید آلی

در پیشگیري از و  )زازا و غیر بیماريهاي بیماريباکتري( هاهاي غذایی نیز در کنترل باکتريجیره

ها ي سلولی باکتريتواند از دیوارهاسیدآلی می ).2007 ،1نوولفند( موثر است شکمبه pHتغییرات 

، با کاهش  +H یون. دتجزیه شو -RCOOو   +Hي خود یعنی هاي سازندهد و به یونعبور کن

ل سلول، با مصرف طبیعی داخ pH شود تا باکتري جهت حفظدرون سلولی سبب می pHدادن 

هاي اضافی به نوخروج پروت. را به محیط بیرونی سلول انتقال دهد  +Hهاي کردن انرژي، یون

استفاده ري مجبور به ، ممکن است تا حدي ادامه پیدا کند که باکتآزATPي فعالیت پمپ وسیله

ي بنابراین در این حالت، سلول قادر به تامین انرژي برا. ر انرژي درون سلولی گرددکامل از ذخای

  ). 1991، 3چرینگتون ؛1992، 2سلرا(رود  باشد و از بین میاهداف رشد و تقسیمات سلولی نمی

 

 

  هاي آلیتاریخچه استفاده از اسید - 1- 3- 2

ها استفاده افزایش مدت زمان ماندگاري خوراك منظورده ها سال است که از اسید آلی به 

ها و به منظور کاهش حیوانات، نخستین بار در بچه خوك استفاده از اسیدها در تغذیه. شودمی

- از آن پس از آن، تمایالتی براي استفاده). 1966 ،4رشاوک(ها بوده است اسهال بعد از شیرگیري آن

   .حال رشد به وجود آمدهاي در ها براي افزایش عملکرد خوك

  

  

  هاي آلی انواع اسید - 2- 3- 2

از جمله  سوربیک اسید الکتیک و اسید یک،پرپیون اسید فوماریک، اسید فورمیک،اسید 

  .گیرندمورد استفاده قرار می هی هستند کاسیدهاي آل

  

  

   بوتیرات کملمهاي آلی بخصوص اسیدهدف استفاده از  - 3- 3- 2

                                                             
1 Wolfenden 
2 Russell   
3 Cherrington 
4 Kershaw 
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. کندتنوع سلولی را در روده تنظیم می سلول پوششی را تحریک وبوتیریک تکثیر  اسید

زیرا داراي ویژگی . شوداي منبع انرژي محسوب میون و رودههاي کولهمچنین براي سلول

مکمل نمک در جایگزین . باکتریال می باشد در خوراك، محافظت سلولی و آنتیی باالمبولیسامت

هاي تازه به در خوك بدن عده و روده و همچنین رشدرشد مشیر یا جیره غذایی استارتر عمدتا بر 

اسید عالوه بر این، تزریق . هاي مرغی تاثیر گذاشتپرواري و برخی گونههاي گوساله دنیا آمده،

. تحریک کرد هاي تازه متولد شدههاي شکمبه را در گوسالهبوتیریک در شکمبه، رشد سلول

و توسعه شکمبه و  تواند باعث رشدمخلوط جایگزین شیر و استارتر می به بنابراین افزودن نمک

  ).2006مانزانیال و همکاران، (مصرف جیره استارتر را افزایش دهد روده شود و در نتیجه 

) هاي بیماري زامتوقف کردن رشد و تکثیر باکتري(اسید آلی داراي خواص ضد باکتریایی 

و آب طیور مورد استفاده قرار  زا در خوراكکننده عوامل بیماريرکیبات کنترلبوده و به عنوان ت

، یکنیوي آلی نظیر فورمیک، فوماریک، پروپاستفاده از انواع اسیدها ).2003، 1ریک( گیرندمی

ر ها دبر ممانعت از تشکیل کلونی پاتوژنهاي گوشتی عالوه الکتیک و سوربیک، در جیره جوجه

پذیري  و افزایش قابلیت هضم) هاآمین آمونیاك و(سمی هاي متابولیتروده، سبب کاهش تولید 

و تامین سوبستراي مورد نیاز مسیرهاي ) کلسیم، فسفر، منیزیم و روي (پروتئین، مواد معدنی 

  .)2005و  2002، 2دایبنر( بهبود عملکرد پرنده شده اندمتابولیسمی بدن، و نهایتا 

هاي باکتریاي، کپک و قارچ زدگی خطرات ناشی از آلودگیمنظور کاهش آلی به  انواع اسید

اي در صنعت طیور پیدا کرده است و ن و نیز خوراك طیور ابعاد گستردهمواد اولیه تهیه دا

هبود تواند موجب بفزودن انواع اسید آلی به جیره میگزارشات متعدد حاکی از آن است که ا

  .)2000و همکاران،  3بولینگ(عملکرد طیور شود 

                                                             
1 Ricke 
2 Dibner 
3 Boling 
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همچنین یک . هاي بیولوژیکی است بوتیرات یک ماده طبیعی موجود در مایعات و بافت

گیرد، به  لد مورد استفاده قرار میکه بالفاصله پس از توویژه هنگامی افزودنی غذایی مفید است، به

عنوان عامل موثر در افزایش عملکرد و کنترل اختالالت دستگاه گوارش بخصوص روده، ناشی از 

هاي جدید در تغذیه انسان نیز  تواند براي برنامه چنین اثراتی می. کند هاي پاتوژن عمل می باکتري

توان با افزایش  در شرایط فیزیولوژیکی، افزایش عملکرد در حیوانات را می. در نظر گرفته شود

 يراهاي گوارشی، اصالح باکتري مج قابلیت هضم مواد غذایی توضیح داد، تحریک ترشحات آنزیم

عالوه بر اثرات شناخته  .دفاع اپیتلیال از جمله این موارد هستند انسجام وهاي  روده و بهبود سیستم

شده در سوخت و ساز روده، بوتیرات به طور کلی به طور غیر مستقیم به سوخت و ساز بدن در 

 .ولی استها بوتیرات یک جزء طبیعی از متابولیسم سل در تمام بافت. دهد حیوانات کمک نشان می

 ،شود هاي پایین اضافه میدزهمچنین ممکن است به عنوان یک محرك رشد که به رژیم غذایی در 

  همچنین در تعریفی دیگر ).2010گوئیلوتئو و همکاران، ) (گرم بر کیلوگرم 1تا  5/0( عمل کند 

 ي معده پیش در موجود طبیعی ماده یک و استهاي چرب  اسیدجز  یک اسید بوتیریک

. دارد وجود پستانداران شیر در ناچیزي مقدار به و ها اي معده تک بزرگ ي روده در و نشخوارکنندگان

 روي اي گسترده اثرات مولکول این. رددا وجود نیز پستانداران بیشتر مدفوع و عرق در همچنین

 درتق(ی ایمن مدوالسیون، تمایز، سیستم طریق از که دارد اي تغذیه و راندمان هضم قابلیت رشد، 

 اپیتلیال هاي سلول مخصوصاً گوارش هاي دستگاه در عملکرد و) بازدارندگی عوامل و میکروبی ضد

؛ پارتانن و 1998پویالرت و همکاران، ( گذارددر حیوانات سالم و بیمار تاثیر می روده مخاط

  ).1999 ،همکاران

  

  بوتیرات بر مصرف خوراك گوساله کملاثر م - 4- 3- 2
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افزایش سدیم باعث  نیز گزارش کردند استفاده از مکمل بوتیرات) 2011(و همکاران  1هیل

و همکاران  2نتایج حاصل از آزمایش کاوینی .شود مصرف کنسانتره و دسترسی به مواد مغذي می

به این صورت است که استفاده از مکمل بوتیرات سدیم در کنسانتره در طول دوره ) 2015(

 مکمل بوتیرات. شود شیرخوارگی سبب بهبود طول پاپیالي شکمبه و افزایش مصرف کنسانتره می

به همین دلیل نشان داده شده است زمانی که . شود موجب ترغیب مصرف کنسانتره می سدیم

درصد افزایش  30شود مصرف جیره آغازین به بیش از  ت با رژیم غذایی استارتر مخلوط میبوتیرا

عالوه بر این شواهدي وجود دارد که بوتیرات خوش ).  2011 ،گورکا و همکاران(یافته است 

گندم با - دهد، مشاهده شد با استفاده از آزمون انتخاب، گوسفند تیمار یونجه خوراکی را افزایش می

) بدون محلول آبی بوتیریک اسید( گندم-آبی بوتیریک اسید را در مقایسه با تیمار یونجهمحلول 

تغذیه بوتیرات مخلوط با جایگزین ) 2011(گورکا و همکاران ). 1991 ،گراردي(دهد  ترجیح می

. شیر یا با استارتر یا در هر دو به طور همزمان در قبل از شیر گیري گوساله ها را آزمایش کرد

شکمبه، وزن بدن، وضعیت سالمت و رشد در مقایسه با گروه کنترل که هیچ افزودنی  توسعه

در آزمایشی که بر روي بره هاي شیرخوار ) 2015(کاوینی و همکاران . دریافت نکردند بهبود یافت

شکمبه، توسعه (انجام دادند نشان دادند که مصرف سدیم بوتیرات موجب بهبود عملکرد تولیدي 

پیشنهاد ) 2009(و ئگوئیلوت .شود ها در طول شیرخوارگی می بره) یت سالمت و رشدوزن بدن، وضع

کرد در صورتی که زمان بهینه براي تغذیه بوتیرات به نشخوارکنندگان دقیقا پس از تولد باشد، 

یعنی هنگامی که شکمبه و دستگاه گوارش در حال رشد . ممکن است نتیجه بهتري داشته باشد

 همکاران و کاوینی .بیشتر پذیراي اثرات محرك مصرف خوراك هستند باشند و بیشتري می

 داراي شیرخوارگی، دوره در بوتیرات سدیم مکمل کننده مصرف هايبره که کردند گزارش) 2014(

  .بودند خشک ماده مصرف بیشترین
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که دلیل  ؛شودباعث کاهش غلظت گلوکز و انسولین خون بعد از مصرف غذا می بوتیریکاسید 

، و همکاران 1اوستمن( بیان کردند بوتیریک رعت هضم نشاسته توسط افزودن اسیدرا کاهش س آن

و سیتریک بوتیریک هاي پرواري با دانه جو غلتکی فرآوري شده با اسیدهاي تغذیه گوساله. )2002

 خون ندارد کلاي و پروتئین گلیسرید، آلبومین، نیتروژن اورهبر میزان غلظت تريداري تاثیر معنی

  .)2009اقبال و همکاران، (

 شکمبه مخاطي توسعه یبررس منظور به همکاران و 2تنانیز توسط یشیآزما ،2005 سال در

 که گرفت صورت جامد خوراك و ریش نیگزیجا انواع با شده هیتغذ يهاگوساله  IGF-1سطح و

 لیاوا در که ییهاگوساله در پالسما IGF-1 سطحد که دهیم نشان شیآزما نیا از حاصل جینتا

 و شکمبه دیزوا طول رسدیم نظر به. است داشته شیافزا به لیتما، اندشده گرفته ریش از دوره

 از دوره لیاوا در که ییهاگوساله در حال نیا با. باشند هم با مثبت يرابطه يدارا  IGF-1غلظت

 هاگروه نیب راتیبوت یمول نسبت و شکمبه فرار چرب يها دیاس کل غلظت شدند گرفته ریش

 در نیهمچن. است بوده شتریب وناتیپروپ نسبت و بوده کمتر استات یمول نسبت اما ،نبوده متفاوت

 و شکمبه یشکم سهیک يالیپاپ عرض طول، شکمبه، زیدهل يالیپاپ سطح و عرض طول، گروه نیا

 خوراك ادیز ریمقاد مصرف لیدل به ادیز احتمال به که بوده شتریب کور یشکم سهیک يالیپاپ طول

 غلظت که است نیا شیآزما نیا از حاصل جینتا گرید از. است عیما خوراك به نسبت جامد

این ترکیب در  .است داشته یمنف یهمبستگ الیپاپ توسعه يهافراسنجه  با گلوکز و نیانسول

) یا در کبد و( و در دیواره دستگاه گوارش) عمدتاً در معده(هاي فوقانی دستگاه گوارش  قسمت

   ).2006 ،و همکاران 3مانزانیال( شود بنابراین در محیط خونی یافت نمی. شود ناپدید و متابولیزه می
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Abstract: 

 The aim of this study was to evaluate probiotic and butyrate monoglycerides on growth 

performance and some blood and health parameters in Holstein suckling calves. For this 

experiment, 20 newly-born Holstein calves with an average age of 1-10 days, and about 

35±1 kg weight, with 4 treatments and 5 replications were performed in a completely 

randomized factorial design (2×2). The treatments included: 1) base rations (starter and 

whole milk) 2) base ration + daily 2 grams of probiotic mixed with milk 3) base rations + 

daily ration 5 grams of  butyrate monoglycerides mixed with starter 4) base ration + 2 

grams of periobiotic mixed in milk + 5 grams of  monoglyceride butyrate mixed with 

starter. The results showed that final weight was not affected by probiotic and probiotic and 

butyrate monoglyceride interacting (p>0.05). But it was affected by the butyrate monoglyceride 

(p<0.05). Daily feed intake was not affected by experimental treatments (p>0.05). Daily weight 

gain was not affected by probiotic and probiotic and butyrate monoglyceride interactions (p>0.05). 

But it was affected by the butyrate monoglyceride (p<0.05). Food conversion ratio was not affected 

by treatments during the whole period (p>0.05). But in the first month it was affected by the 

probiotic (p<0.05). The results showed that digestion of calves was not affected by experimental 

diets (p>0.05). The interaction factor of probiotic and butyrate monoglycery had a significant effect 

on blood glucose concentration (p<0.05). Also, beta-hydroxy butyric acid is affected by butyrate 

supplementation (p<0.05). However, experimental treatments had no effect on cholesterol, 

triglyceride, albumin, and total protein (p>0.05). 

Keywords: blood parameters, butyrate monoglycerides, Growth performance, Health 

status, Holstein Calves, Probiotic. 
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