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بررسی عملکرد رشد ،فراسنجههای خونی و جمعیت میکروبهای مدفوع در گوسالههای
شیرخوار هلشتاین تغذیه شده با شیر تکمیلشده با پری بیوتیک اینولین
محمدهادی اعظمی*،2عبدالمنصور طهماسبی ،1علی ولیخانی 2و عباسعلی ناصریان
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1استاد و 2دانشآموخته کارشناسیارشد ،گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد
تاريخ دريافت99/9/11 :؛ تاريخ پذيرش99/12/8 :

چکيده

1

سابقه و هدف :داشتن یک گلهی شیری خوب به پرورش اصوویی و صوحیگ گوسوایههوا بتوتگی داردب بهدوود
شاخصهای سالمتی و رفاه در گوسایهها منجر به تویید تلیتههای سایم و با ظرفیت باالی تویید شیر و گوسوایه
آوری خواهد شدب از سوی ديگر حصول بیشینهی بازده پرورش گوسایهها بهتر است با روشهای کمخطر و بوا
کمترين خطرات جاندی ،صورت پذيردب با توجه به مشکل مقاومت به آنتیبیوتیکها و باقیمانده هرمونهای رشد
در بدن حیوانات ،پریبیوتیکها جايگزينهای جذابی برای بررسی خواهند بودب
مواد و روشها :بهمنظور بررسی استفاده از پریبیوتیک اينویین بر عملکرد رشد ،فراسنجههای خونی و جمعیت
میکروبی کویون گوسایههای شیرخوار 22 ،گوسایه ماده هلشوتاين ببوا سون  18±1روز و وزن  13±2کیلووگرم)
بهطور تصادفی به يکی از گروههای شیر بدون افزودنی بشاهد) ،گوسایههای دريافتکننده شویر بوه هموراه 1/9
گرم اينویین در روز و گوسایههای دريافتکننده شیر به هموراه  7گورم اينوویین در روز اختصوا

داده شودندب

آزمايش شامل يک هفته عادتپذيری به خوراک ،جايگاه و شرايط آزمايش و شش هفته نمونهگیری و ثدت نتايج
بودب گوسایهها زمانی که برای سه روز متوایی  999گرم از خوراک آغوازين ببور اسوام مواده خشوک) مصور
کردند ،از شیر گرفته شدندب اندازهگیری مصر

ماده خشک و ثدت نمره مدفوع بهصوورت روزانوه و وزنکشوی

بهطور هفتگی انجام شدب نمونهگیری مدفوع در هفته سوم و ششم و نمونهگیری خوون در هفتوه دوم ،چهوارم و
ششم آزمايش انجام گرفتب
*نويتنده متئولa.tahmasbi@lycos.com :
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یافتهها :هیچ اختال

معنیداری بین تیمارها در مصر

ماده خشک ،میوانگین افوزايش وزن روزانوه و بوري

تدديل وجود نداشتب افزودن پریبیوتیک اينویین به شیر تأثیر معنیداری بر غلظت فراسنجههای خونی نداشوت
هرچند که غلظت کلتترول و تریگلیتريد در گوسایههای دريافتکننده اينویین میل به کواهش داشوتب مقودار
 pHمدفوع و شمار باکتریهای الکتوباسیل و کلی فرم تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفتندب
نتیجهگیری کلی :نتايج مطایعه حابر نشان داد که تکمیل کردن شیر با اییگوساکاريد اينویین بر عملکورد رشود،
مصر

مادهی خشک ،بوري

تدوديل ،شومار الکتوباسویلهوا و کلویفورمهوای کویوون ،اسویديتهی مودفوع و

فراسنجههای خونی گوسایههای ماده هلشتاين تأثیر معنیداری نداردب
واژههای کلیدی :اينویین ،گوسایه شیرخوار ،عملکرد رشد ،الکتوباسیل ،کلیفرم
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مقدمه
نرخ تلفات باال در گوسایهها بهواسطهی بعف سیتتم ايمنی ،عفونتهای باکتريايی و عفونتهوای
دستگاه تنفتی ،پرورشدهندگان را مجدور به استفاده از آنتیبیوتیکها کرده استب از طرفی در سالهای
اخیر بتیاری از سازمانهای نظارتی از جمله اتحاديه اروپا استفاده از آنتیبیوتیکها و محرکهای رشود
نظیر هرمونها را در تغذيه گوسایهها ممنووع کوردهانود ب)1ب ازايونرو يوافتن جوايگزين مناسو

بورای

آنتیبیوتیکها و محرکهای رشد در تغذيه حیوانات مزرعهای بهويژه گوسایههای شیرخوار بروری به
نظر میرسدب پروبیوتیکها ،پتت بیوتیکها ،پریبیوتیکها و سین بیوتیکها میتوانند گزينههوای قابول
بحثی برای جايگزينی با آنتیبیوتیکها و هرمونهای رشد باشندب اسوتفاده از پوریبیوتیوک اينوویین کوه
بخووش طدیعووی بتوویاری از سوودزيجات و غووالت اسووت در حووال تزايوود موویباشوود ب)2ب اينووویین دارای
فروکتواوییگوساکاريدهای با پیوند نوع بتا ب )1→2و با نرخ پلیمراسیون  2تا  39واحد قندی استب ايون
پلیمرهای قندی با اثور بور میکرواکویوودی دسوتگاه گووارش و کویوون بوهويوژه بوا افوزايش جمعیوت
بیفیدوباکترها و الکتوباسیلها و با کاهش کلیفرمها در سالمت روده و ارتقا سیتتم ايمنی نقوش دارنود
ب 1و )2ب گیدتون و همکاران ب )2992پنج ويژگی شوامل 1ب مقاوموت بوه اسویديته دسوتگاه گووارش 2ب
مقاومت در برابر آنزيمهای دستگاه گوارش پتتانداران 1ب هضم و جذب پايین در دسوتگاه گووارش 2ب
تخمیر بهوسیلهی باکتریهای روده 9ب تحريک رشد و فعاییت باکتریهای مورتدط بوا سوالمت روده ،را
برای اينویین برشمردند که با تعاريف مخصو

پریبیوتیکها همخوانی دارند ب)9ب عالوه بر اين پوری

بیوتیکها با اثر بازدارندگی بور گونوه  Salmonellaو  Escherichia coliاز گتوترش آنهوا جلووگیری
میکنند ب)3ب در سالهای گذشته تحقیقات بتیاری بهمنظور استفاده از اينویین و فروکتانها در حیوانات
مختلف انجام شده استب اين پژوهشها روی حیوانات مختلف نظیر سگ ب ،)8 ،7گربوه ب ،)9جوجوه-
های گوشتی ب ،)11 ،19خوک ب ،)21اس

ب ،)11بزغایه ب )21و بره ب )91انجام شدهاندب در گوسوایههوا

ب )71 ,31نیز تحقیقاتی انجام شده استب يوئنو و همکاران ب )2919اثر پروبوتیک و پوریبیوتیوکهوا را
بر سالمت و عملکرد توییدی گوسایهها طی يک مطایعهی تحلیلی مورد بررسی قرار دادند و اسوتفاده از
پریبیوتیکها را قدل و بعد از شیرگیری توصیه کردند ب)18ب همچنین اين محققین پیشونهاد کردنود کوه
تغذيه پریبیوتیک به گوسایهها در تنشهايی نظیر از شیرگیری ،تغییر خوراک ،حملونقل ،افت رشود و
اختالل در جمعیت میکروبی شکمده و روده ،مؤثرتر خواهد بودب بااينحال نتايج آزمايشات مختلف گاه
متناقض بودهاند ،پس به تحقیقات بیشتر جهت تائید نتايج نیاز استب ازاينرو هد
119
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اثر اينویین بر عملکرد رشد ،متابوییتهای خون و جمعیت میکروبی کویون در گوسوایههوای شویرخوار
مادهی هلشتاين بودب
مواد و روشها
اين مطایعه در مزرعهی تحقیقاتی دانشگاه فردوسی و با رعايت اصول حقوق حیوانات اين دانشگاه
انجام شدب تعداد  22گوسایه ماده هلشتاين با سن  18 ± 1روز و وزن  13 ± 2کیلوگرم در قای

يک

طرح کامالً تصادفی به گروههای شیر بدون افزودنی بگروه شاهد) ،گوسایههای دريافتکننده شیر به
همراه  1/9گرم اينویین در روز و گوسایههای دريافتکننده شیر به همراه  7گرم اينویین در روز،
اختصا

داده شدندب پس از يک هفته عادتپذيری گوسایهها به جايگاهها و شرايط آزمايش ،شش

هفته نمونهگیری و ثدت نتايج به طول انجامیدب همهی گروههای آزمايش درمجموع پنج ییتر شیر در دو
وعده صدگ و بعدازظهر دريافت کردند و گروههای دريافتکننده اينویین ،به همراه شیر وعدهی
بعدازظهر پریبیوتیک اينویین دريافت کردندب قدل از شروع آزمايش و هنگام توید تا سه روزگی به
گوسایهها تا  19درصد وزن بدن در دو نوبت صدگ و بعدازظهر آغوز داده شد و پسازآن تا شروع
آزمايش تغذيه آزاد انجام شدب گوسایهها زمانی که برای سه روز متوایی  999گرم از خوراک آغازين ببر
اسام ماده خشک) مصر

کردند ،از شیر گرفته شدند ب)19ب اينویین استفادهشده ،بهصورت تجاری -

تهیه شد بشرکت بنواورافتی بلژيک -بازرگانی حلمی تهران)ب آناییز شیمیايی پریبیوتیک اينویین
استفاده شده در آزمايش ،در جدول  1نشان داده شده استب
برای ارزيابی قوام مدفوع از روش الرسون و همکاران ب )1977استفاده شد ب)29ب قوام مدفوع
گوسایهها در گروههای مختلف بهصورت روزانه ثدت میشدب امتیاز شماره  1مدفوع با قوام بخیلی
سفت) ،شماره  2مدفوع سفت ،شماره  1مدفوع شل و امتیاز شماره  2مدفوع آبکی باسهایی) ارزيابی
شدب کنتانتره آغازين ببا ترکی

جدول  ،)2علف خشک يونجه و آب بهطور آزاد در دو نوبت صدگ

ب )8:99و بعدازظهر ب )18:99در اختیار گوسایهها قرار گرفت بجدول )2ب
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جدول  :1ترکیب شیمیایی مکمل اینولین تجاری
Table 1. Chemical composition of commercial inulin

موارد

مقدار ب)%

Items

)Amount (%

اينویین ب)%

99.5
)Inulin (%

درجه پلیمريزاسیون بیشتر از  9ب)%

99

)Rate of polymerization more than 5 (%

گلوکز +فروکتوز +ساکاروز ب)%

0.5

)Glucose+ Fructose+ Sucrose (%

ماده خشک ب)%

97

)Dry matter (%

مقدار کربوهیدرات ب)%

99.5

)Amount of carbohydrates (%

میانگین درجه پلیمريزاسیون اينویین

> 23

)Average rate of polymerization (%

خاکتتر ب)%

0.2
)Ash (%

اسیديته

5-7
pH

جدول  -2اجزاء و ترکیب شیمیایی کنسانتره آغازین
Table 2. Ingredients and chemical composition of starter

موارد

درصد بماده خشک)

Items

)Percent (DM

اجزای جیره
Ingredients

دانه ذرت

50

Corn grain

جو

7.5

کنجایه سويا

30

سدوم گندم

6.5

Barley
Soy meal
Wheat barn

پودر ماهی

3

Fish meal

115
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پودر صد

1

Oyster shell

مکمل معدنی-ويتامین

1

1

Minerals and vitamins

نمک

0.5

دی کلتیم فتفات

0.5

Salt
Dicalcium Phosphate

ترکی

شیمیايی

Chemical composition

ماده خشک

91.2

Dry Matter

پروتئین خام

23.5

Crude Protein

اییا

نامحلول در شوينده خنثی

37

نامحلول در شوينده اسیدی

8.9

NDF

اییا

ADF

 -1ترکی

خاکتتر خام

7.8

Ash
انردی قابل متابوییتم )(Mcal/kg

4.084

ME
مکمل معدنی -ويتامینی بدر کیلوگرم):ويتامین  Aيک میلیون واحد بینایمللی؛ ويتامین  199 ، A3هزار واحد بینایمللی؛

ويتامین  2999 ،Eواحد بینایمللی؛ آنتیاکتیدان  9/2گرم ،بیکربنات سديم  71گرم ،سویفات منیزيم  19گرم ،سویفات آهن  1گرم،
اکتید منیزيم  2گرم ،سویفات روی  1گرم ،سویفات مس  9/1گرم ،سویفات کلتیم  9/1گرمب
1.Mineral and vitamins premix (per kg), Vit A 1 million IU, A3 150 K IU, Vit E 2 K IU, antioxidant 0.4 g, sodium
bicarbonate 71 gr, magnesium sulfate19 g, ferrous sulfate 3 g, magnesium oxide 2 g, zinc sulfate 3 g, cu sulfate
0.3, calcium sulfate 0.1 g.

ماده خشک مصرفی با اندازهگیری تفاوت خوراک عربه شده و باقیمانده برآورد میشدب
اندازهگیری وزن گوسایهها بهطور هفتگی و پیش از وعدهی صدحگاهی و پس از گذراندن  12ساعت
گرسنگی انجام شد ب)21ب از روش ایینجر و همکاران ب )1989برای جمعآوری نمونههای مدفوع
استفاده شد ب)22ب در اين روش نمونه مدفوع با دستکش استريل بهطور متتقیم از رکتوم تهیه میشود
و نمونههای مدفوع با نتدت  1به  9با محلول نمک و گلیترول ترکی

میشوندب جهت تعیین ،pH

مقدار  1گرم از نمونههای مدفوع به همراه  9میلیییتر آب مقطر در داخل یویههای فایکونر مخلوط شدب
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مخلوط تا حصول يک محصول کامالً يکنواخت ورتکس شد و اسیديته مخلوط با  pHمتر

بمدل PST-

 100داپن) اندازهگیری شدب
برای شمارش الکتوباسیلها و کلیفرمها ،مقدار  9گرم مدفوع از رکتوم در هفته سوم و ششم
آزمايش گرفته شدب شمارش باکتريايی با استفاده از محیطهای کشت و شرايط رشد انتخابی انجام
گرفتب برای شمارش الکتوباسیلها از هر رقت 199 ،میکروییتر از سوسپانتیون برداشته و در سه تکرار
روی پلت محیط کشت  MRS agarبشرکت مرک آیمان) کشت داده شدب پس از اطمینان از انجماد
محیط کشتها ،پتریديشها بهطور وارونه ،در انکوباتور  17درجه سانتیگراد و به مدت  28ساعت
قرار داده شدندب جهت کشت و شمارش کلی فرمها از محیط کشت  EMB1ب ،G25ساخت انگلتتان)
استفاده شدب پس از گذشت مدتزمان فوق ،پرگنههای حاصل بهوسیله پرگنه شمار مجهز به عدسی و
شمارنده ديجیتایی ،شمارش شده و تعداد میکروارگانیتمهای زنده بهصورت  CFU/gمحاسده گرديدندب
پروتئین خام ،ماده خشک ،خاکتتر به شیوه رايج تجزيه تقريدی اندازهگیری شد و  ADFو  NDFبه
بر اسام روشهای گئرينگ  -ون سوست و ون سوست ب )1991تخمین زده شدند ب 21و

ترتی
)22ب

نمونهگیری از خون در هفته دوم ،چهارم و ششم آزمايش  2ساعت بعد از تغذيه صدحگاهی و از
سیاهرگ وداجی گردن انجام شد ب )21و آناییز فراسنجههای خونی شامل گلوکز ،تریگلیتريد و
کلتترول با استفاده از دستگاه اتوآناییزر بیوسیتتم  A15باسپانیا) صورت گرفتب تغییرات ایگوی بدنی
بهوسیلهی نوارهای پارچهای اندازهگیری شدب مصر

مادهی خشک از تفاوت خوراک عربهشده و

باقیمانده به دست آمدب
دادههای وزن اوییه و نهايی بدن و اندازهگیریهای رشد اسکلتی ،میانگین افزايش وزن بدن و
مصر

ماده خشک روزانه با رويهی  GLMو دادههايی که بهصورت تداومی جمعآوری شدند ،مطابق

با رويه  MIXEDنرمافزار  SASآناییز شدندب برای نرمال کردن شمار باکتریهای مدفوع از معادیه
تدديلی ) log10 (𝑥 + 1استفاده شدب برای مقايته میانگین تیمارها از آزمون توکی از مدل آماری زير در
آزمايش استفاده شدب
Yij= µ + Ti +eij

 = µاثر میانگین = Ti ،اثر تیمار = eij ،خطای آزمايشیب
1. Esoin methylene blue agar
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نتايج و بحث
معنیداری بین تیمارها ازنظر میانگین افزايش وزن روزانه ،بري

طدق جدول  1اختال

تدديل و سن

از شیرگیری وجود نداشت ب)P>9/99ب
جدول : 3تأثیر تغذیه اینولین بر تغییرات وزن بدن و مصرف خوراک
Table 3. Effect of feeding inulin on body weight parameters and dry matter intake
اينویین 1بگرم)

)Inulin (g

مورد

3.5

0

7

Items

خطای استاندارد

سطگ احتمال

میانگینها

معنیدار شدن

SEM

P-value

وزن بدن )(kg
)Body weight (kg

آغازين

38.21

36.73

37.13

1.98

0.68

Initial

از شیرگیری

62.01

61.68

62.07

2.54

0.43

Weaning

میانگین افزايش وزن روزانه
قدل از شیرگیری )(kg

0.398

0.385

0.392

0.09

0.39

)Pre weaning ADG (kg

میانگین مصر

ماده خشک

روزانه قدل از شیرگیری

0.540

0.516

0.526

0.176

0.36

)Pre weaning DMI (kg

بري

تدديل

1.35

1.34

1.34

0.05

0.17

Feed conversion rate

سن از شیرگیری بروز)

56.1

55.3

55.5

2.03

0.47

)Weaning age (days
 -1تیمارهای آزمايشی :صفر :گروه شاهد :1/9 ،گروهی که شیر به همراه  1/9گرم در روز اينویین دريافت کردند :7 ،گروهی که شیر به
همراه  7گرم در روز اينویین دريافت کردندب  -2مصر
مصر

شیر بین تیمارها يکتان بود و تفاوت احتمایی در اعوداد مربووط بوه تفواوت در

خوراک آغازين و يا اثر پریبیوتیک اينویین استب

1. Experimental treatment: 0 control, 3.5 the group receiving 3.5 g per day inulin, 7 the group
receiving 7 g per day inulin

کرول ب )2911گزارش کرد ،استفاده از دو سوطگ  1و  3گورم اينوویین در روز ،در جوايگزين شویر
گوسایهها موج

اختال

معنیداری بین تیمارها از نظر افزايش وزن روزانه نمیشود ب)92ب عوالوه بور
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اين کیوزادا مندوزا و همکاران ب )2911گزارش کردند گوسایههايی که عالوه بر شویر بوا پوری بیوتیوک
تجاری بفرآوردههای تخمیر باکتری الکتوباسیلوم گاسری) تغذيه شدند ،مصر
رشد يکتانی با گروه شاهد داشتند ب)23ب برخال

خووراک و عملکورد

مطایعه حابر ،گوش و مهال ب )2912و کايو هوید

و همکاران ب )2999گزارش کردند کوه غنوی کوردن شویر بوا پوریبیوتیوک مانوان اییگوسواکاريد و يوا
فروکتواییگوساکاريد موج

افزايش وزن معنیدار در قیام با گروه شاهد میگردد ب 72و )82ب توسوعه

انواع میکروارگانیتمهای شکمده بنظیر باکتریهای هوازی ،غیر هوازی) در زمانهوای مختلوف پوس از
توید روی میدهد ب )92اما از حدود هفته دوم پس از توید ،کلنی جمعیوت میکروبوی بوا توسوعه قابول
قدویی مشاهده میشودب احتماالً از داليل عدم اثرگذاری پری بیوتیک اينویین بر عملکورد رشود در ايون
مطایعه تخمیر جزئی پریبیوتیک اينویین در شکمده و سطوح ناکافی اينویین تغذيه شده ،باشدب تفواوت
در مصر

ماده خشک روزانه بجدول  )1بین گروههای آزمايشوی نیوز معنویدار ندوود ب)P ˃9/99ب در

برخی از آزمايشیهای گذشته منطدق بر آزمايش حابر استفاده از پوریبیوتیوکهوا در شویر ،هویچ اثور
معنی داری روی ماده خشک مصورفی روزانوه نداشوتند ب 32 ،92و )82ب بوري
اختال

معنیداری نداشت بجودول )1ب بورخال

تدوديل بوین تیمارهوا

نتوايج ايون آزموايش ،وردنوگ و ونییووون ب)2999

گزارش کردند افزودن  29گرم اينویین و اوییگوفروکتوز به جايگزين شیر در سه هفته اول پس از توید،
افزايش وزن روزانه و همچنین بري

تدديل غذا را در گوسایههای پرواری جووان ،بهدوود مویبخشود

ب)19ب
همانطور که در جدول  2آمده است ،اختال

معنیداری بین تیمارها برای شاخصهای رشد بدنی

شامل طول بدن ،ارتفاع از جدوگاه ،ارتفاع از استخوان خاصره بهیپ) ،دور سینه و فاصله دو اسوتخوان
خاصره تا سوزنی وجود نداردب
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جدول  -4تأثیر تغذیه اینولین بر تغییرات الگوی بدنی.
Table 4. Effect of feeding inulin on body pattern changes
اينویین 1بگرم)
)Inulin (g

موارد

0

7

3.5

Items

آغازين

37.16

طول بدن

Initial

Body length
)(cm

نهايی

49.03

ارتفاع از

آغازين

71.72

جدوگاه

Initial

39.06

38.43

50

51.30

خطایاستاندارد

سطگ احتمال

میانگینها

معنیدار شدن

SEM

P-value

1.64
1.39

0.73
0.80

Final

نهايی

Wither height
)(cm

Final

ارتفاع از

آغازين

خاصره

Initial

Hip height
)(cm

نهايی

81.85
69.87
83.9

71.02

70.55

83.28

82.03

70.87

71

85.03

84.67

2.10
1.90
2.55
2.87

0.77
0.79
0.81
0.77

Final

آغازين

74.96

دور سینه

Initial

Heart girth
)(cm

نهايی

104.6

آغازين

16.02

73.85

74.08

101.15

102.97

3.10
3.81

084
0.87

Final

خاصره تا
سوزنی
Hip to Pin
)(cm

15.06

15.6

0.45

0.35

Initial

نهايی

25.48

25.12

24.57

0.89

0.67

Final

 -1تیمارهای آزمايشی :9 ،گروه شاهد :1/9 ،گروهی که شیر به همراه  1/9گرم در روز اينویین دريافت کردنود :7 ،گروهوی کوه شویر بوه
همراه  7گرم در روز اينویین دريافت کردندب
1. Experimental treatment: 0 control, 3.5 the group receiving 3.5 g per day inulin, 7 the group
receiving 7 g per day inulin

کیوزادا مندوزا و همکاران ب )2911گزارش کردند استفاده از پوریبیوتیوک تجواری بفورآوردههوای
تخمیر باکتری الکتوباسیلوم گاسری) در جايگزين شیر گوسایه هیچ تاثیری بور ارتفواع هیوپ ،ارتفواع
جدوگاه و محیط سینه نداشت ب)32ب انتظار میرفت مصر
ناشی از شیرگیری و استقرار جمعیت میکروبی مناس

پریبیوتیک اينویین بوا کواهش تونشهوای

در روده به کاهش بیماریها ببهويوژه اسوهال) و

بهدود وبعیت سالمت بر عملکرد رشد گوسایهها مؤثر باشد اما با توجه به بیتأثیر بودن مکمول کوردن
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شیر با اينویین بر افزايش وزن و مصر

خوراک ،مشابه بوودن رشود اسوکلتی در گوروههوای مختلوف

آزمايشی قابل پیشبینی بودب
شمار الکتوباسیلها و کلیفرمهای مدفوع تحت تأثیر تیمارهای آزمايشی قرار نگرفتنود بجودول )9ب
بااينوجود ،در هفته سوم و ششم آزمايش ،غلظت جمعیت الکتوباسیلهای مدفوع گوسایههای دريافت
کننده اينویین باالتر از گروه شاهد بود ،همچنین در هفته سوم و ششم آزموايش غلظوت جمعیوت کلوی
فرمهای گوسایههای دريافتکننده اينویین کمتر از گروه شاهد بودب
جدول  -5تأثیر تغذیه اینولین بر اسیدیته و شمار باکتریهای مدفوع
Table 5. Effect of feeding inulin on feces pH and bacterial count

موارد

0

اينویین 1بگرم)

خطای

)Inulin (g

استاندارد

3.5

7

Items

میانگینها

سطگ احتمال
معنیدار شدن
P-value

SEM

هفته 1
اسیديته مدفوع

Week 3

Fecal pH

هفته 3

7.71
7.67

7.44
7.4

7.27
7.17

0.243
0.123

0.43
0.39

Week 6

هفته 1
الکتوباسیلها

Week 3

Lactobacillus

هفته 3

8.08
8.47

8.18
8.54

8.31
8.67

0.311
0.263

0.57
0.62

Week 6

هفته 1
کلیفرمها

Week 3

Coliforms

هفته 3

8.64
8.51

8.58
8.20

8.42
8.30

2.55
0.34

0.40
0.56

Week 6

 -1تیمارهای آزمايشی : 9 :گروه شاهد :1/9 ،گروهی که شیر به همراه  1/9گرم در روز اينویین دريافت کردند :7 ،گروهی که شیر به
همراه  7گرم در روز اينویین دريافت کردندب
1. Experimental treatment: 0 control, 3.5 the group receiving 3.5 g per day inulin, 7 the group
receiving 7 g per day inulin

مشابه با مطایعه حابر کارا و همکاران ب )2912گزارش کردند که اسوتفاده از اينوویین در جیوره 99
بزغایهی سانن تازه متوید شده از سه روزگی تا  28روز ،روی جمعیت الکتوباسیلها و کلیفرمها توأثیر
معنیداری نداشت ب)21ب هنربچ و همکاران ب )2999گزارش کردنود ،اسوتفاده از پوریبیوتیوک تجواری
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بفرآوردههای تخمیر باکتری الکتوباسیلوم گاسری) در جايگزين شویر گوسوایههوا از بودو تویود توا 8
هفتگی ،هیچ تأثیری بر جمعیت الکتوباسویلومهوا ،بیفیودوباکتريا ،انتروباکتريوا و کلتوتريديای مودفوع
نتدت به گروه شاهد نداشت اما جمعیت الکتوباسیلومها در هفته دوم نتدت بوه گوروه آنتویبیوتیوک
افزايش ب )P>9/1يافت ب)12ب در آزمايشوی ديگور ،اسوتفاده از هموین پوریبیوتیوک تجواری جمعیوت
الکتوباسیلها را از روز  2تا  3افزايش داد و روی جمعیوت انتروباکتريوا و کلتوتريديا توأثیری نداشوت
روزانه اينویین عامل بتیار اثرگذاری برشمار باکتریهای مدنظر در دستگاه گوارش

ب)32ب مقدار مصر

است ب)11ب ازاينرو شايد مقدار مصر

اينویین دییل تفاوت بین مطایعات استب

در اين مطایعه pH ،مدفوع تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفت ،اما در تیمارهای دريافتکننوده اينوویین
اسیديته مدفوع کمی پايین بود بجدول )9ب کارا و همکاران ب )2912علوت پوايین بوودن  pHمودفوع در
بزغایههای سانن تغذيهشده با اينویین را ،تخمیر فرو کتوانهوا و توییود اسویدهای چورب کوتواه زنجیور
میدانند ب)21ب در آزمايش حابر ،نمونهگیری از مدفوع در انتهای کویون انجام شد و ازآنجاکه اينوویین
يک ترکی

سريع ایتخمیر است ب )21در نتیجه احتماالً در روده باريک و ابتدای کویون تخمیور شوده و

اسیدهای چرب کوتاه زنجیر توییدی جذب شوند ب)91ب بههرروی بايتتی دییل يکتوان بوودن اسویديته
انتهای کویون گروههايی مختلف را در نوع تغذيه اينویین به گوسایههوا ببوهصوورت محلوول در شویر)،
سطگ اينویین و زمان شروع آزمايش نیز جتتجو کردب
3

Feces score

2

1.5
1

0.5
0
6

5

3

4

2

1

هفته
Week
شکل  -1تغییرات امتیاز مدفوع گوسالهها در طول آزمایش
Figure 1-changing the feces score of calves during the experiment
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امتیاز مدفوع

IN0
IN3.5
IN7

شاهد
 1/9گرم در روز اينویین
 7گرم در روز اينویین

2.5
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هیچ اختال

معنیداری بین تیمارها از نظر قوام مودفوع وجوود نداشوت بشوکل  ،)1کوه بوا نتوايج

محققان قدلی مطابقت داشت ب 22 ،21 ،11و )28ب بااينحال ،امتیاز مدفوع در تیمار اينویین  ،7در هفتوه
سوم آزمايش کمتر از دو تیمار ديگر بودب
بوورخال

مطایعووه حابوور گوووئیگلی و همکوواران ب )2992گووزارش کردنوود کووه اسووتفاده از

فروکتوساکاريدها در جايگزين شیر طی يک دوره آزمايشی  93روزه در قیام با گروه کنترل و گروهی
که پالسمای خون را بهصورت مکمل خوراکی دريافت کردند ،باعث بهدوود امتیواز مودفوع شود ب)31ب
نیومن ب )1992علت کاهش امتیاز مدفوع در گوسایههای دريافتکننده پریبیوتیک مانان اییگوسواکاريد
را کاهش ای کالی بیان کرد ب)71ب در مطایعهای ديگر ،استفاده از اوییگوساکاريدها رشد باکتریهای ای
کالی ،سایمونال و کلتتريديا را محدود کرد و رشد بیفیدوباکتريا و الکتوباسیلها را تحريک کورد ب)81ب
احتماالً به اين دییل که در مطایعه حابر اينویین روی کلیفرمها و الکتوباسیلهوا اثوری نداشوت امتیواز
مدفوع نیز بین گروههای آزمايشی مشابه بودب هیچ اختال

معنیداری بین تیمارها از نظر سطگ گلووکز،

تریگلیتريد و کلتترول پالسما وجود نداشت بجدول )3ب
جدول  :6تأثیر تغذیه اینولین بر فراسنجههای خون.
Table 6. Effect of feeding inulin on blood parameters
خطای
اينویین 1بگرم)
سطگ احتمال
)Inulin (g
استاندارد
معنیدار شدن
میانگینها
7
3.5
0
P-value
SEM
گلوکز )Glucose (mg/dl

Item
مورد
هفته 2
Week 2
هفته 2
Week 4
هفته 3
Week 6

100.13

101.51

100.88

0.30

0.91

90.75

91.37

91.12

0.25

0.82

73.12

74.03

73.95

0.27

0.71

کلتترول )Cholesterol (mg/dl
هفته 2
Week 2
هفته 2
Week 4
هفته 3
Week 6

108.75

108.12

107.87

0.60

0.97

131.37

130.87

130.50

0.39

0.53

127.37

126.77

126.50

0.36

0.45
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تریگلیتريد )Triglyceride (mg/dl
هفته 2
Week 2
هفته 2
Week 4
هفته 3

42.75

43.12

42.37

0.28

0.66

45.12

44.87

43.62

0.3

0.86

39.75

39.38

40.12

0.24

0. 54

Week 6
 -1تیمارهای آزمايشی :9 :گروه شاهد :1/9 ،گروهی که شیر به همراه  1/9گرم در روز اينویین دريافت کردند :7 ،گروهی که شویر بوه
همراه  7گرم در روز اينویین دريافت کردندب
1. Experimental treatment: 0 control, 3.5 the group receiving 3.5 g per day inulin, 7 the group
receiving 7 g per day inulin

کرول ب )2911گزارش کرد گوسایههايی که سه روز بعد از توید به مدت  8هفتوه اينوویین دريافوت
کردند به علت افزايش در مصر

مادهی خشک غلظت گلوکز باالتری دارند ب)92ب در مطایعوه حابور،

شايد علت مشابه بودن سطگ گلوکز پالسما در بین تیمارها يکتان بودن ماده خشوک مصورفی روزانوه
بجدول  )1و طول دوره مصر

اينویین پايینتر ب 8هفته در مقابل  3هفته) باشدب

غلظت گلوکز پالسما در گوسایه بیشتر از گاو است و غلظت آن در گوسایههای شیرخوار به دییول
اينکه شکمده فعال ندارند مشابه تک معدهایها میباشدب افزايش غلظت گلوکز پالسما در روزهای اوییه
پس از توید ثابت میکند که گوسایه انردی موردنیاز خود را از شیر تأمین میکند ب)91ب همچنوین ،بوالم
و همکاران ب )1981گزارش کردند که سطگ گلوکز پالسما در گوسایههای تازه متوید شده باال اسوت و
با افزايش سن غلظت گلوکز به سطگ طدیعی کاهش میيابد ب)29ب در آزمايش حابر نیز با افزايش سن
گوسایهها مقدار گلوکز خون روند نزویی داشته است ،که میتواند نشوانهی تکامول شوکمده و فلوور آن
باشدب
ازآنجاکه بازده استفاده از پری بیوتیکهوا تحوت توأثیر عوامول مختلفوی از قدیول شورايط محیطوی،
مديريت ،طول دورهی تغذيه ،مقدار پریبیوتیک مصرفی ،جیره پايه و سطگ رفاه حیوان قورار مویگیورد
ب )11شايد علت تفاوت نتايج مطایعه حابر با تحقیقات گذشته در طول دوره و جیره آغازين متفاوت
باشدب
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Abstract1
Background and objectives: Future of dairy herds greatly depends on a standard
and suitable calf rearing. Improving health and welfare parameters of calves will be
resulted in rearing potent heifers in milk production and calving. Moreover, it is
better to approach a maximum efficiency of calf rearing with hazardless methods
and minimum side effects. Considering antibiotics resistance and growth hormones
remnants in animal bodies, prebiotics are fascinating alternatives to be evaluated.
Materials and methods: Twenty-four female Holstein calves, aging 18±3 days
and body weight of 36±4 kg, were randomly assigned to groups including milk
without additive, milk plus 3.5 g/day inulin and milk plus 7 g/day inulin so as to
evaluation effect of using inulin as a prebiotic on growth performance, blood
parameters and colonic microbial population of suckling calves. Experiment was
carried out in a one-week adaptation followed by a six weeks measuring and
recording period. Claves were weaned when they consumed 900 grams of starter
(dry matter). Dry matter intake and feces score monitoring were recorded daily,
and calves were weighed weekly. Feces sampling and blood sampling were done in
(third and sixth) and (second, fourth and sixth) weeks of experiment, respectively.
Results: There were no significant differences among groups in dry matter intake,
average daily gain and feed conversion rate. Adding inulin prebiotic had no
significant effect on blood parameters, although cholesterol and triglyceride
concentration showed a trend toward reduction in groups receiving inulin. Feces
pH and lactobacillus and coliform bacteria count did not differ among treatments.
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Conclusion: Results of present study showed that supplemented milk with inulin
oligosaccharide for six weeks had no significant effect on grows performance, dry
matter intake, feed conversion rate, lactobacillus and coliform bacteria count, feces
pH and blood parameters of Holstein suckling calves.
Keywords: Inulin, Suckling calves, Growth performance, Lactobacillus, Coliform
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