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های گوساله در های مدفوعو جمعیت میکروب های خونیفراسنجه ،رشد عملکردبررسی 

 اینولین پری بیوتیک با  شدهیلتکمهلشتاین تغذیه شده با شیر   شیرخوار
 

 1و عباسعلی ناصریان 2علی ولیخانی ،1عبدالمنصور طهماسبی*،2محمدهادی اعظمی

 دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده کشاورزی، ، گروه علوم دامی،ارشدآموخته کارشناسیدانش2 و استاد1

 8/12/99 ؛ تاريخ پذيرش:11/9/99تاريخ دريافت: 
 

 1چکيده

هوا بتوتگی داردب بهدوود    به پرورش اصوویی و صوحیگ گوسوایه   خوب ی شیری گلهداشتن یک سابقه و هدف: 

با ظرفیت باالی تویید شیر و گوسوایه   و های سایمها منجر به تویید تلیتههای سالمتی و رفاه در گوسایهشاخص

و بوا   خطرکمهای ها بهتر است با روشپرورش گوسایهبازده  ییشینهبآوری خواهد شدب از سوی ديگر حصول 

های رشد و باقیمانده هرمون هابیوتیکیآنتکمترين خطرات جاندی، صورت پذيردب با توجه به مشکل مقاومت به 

 های جذابی برای بررسی خواهند بودب  ها جايگزينبیوتیکدر بدن حیوانات، پری
 

های خونی و جمعیت بیوتیک اينویین بر عملکرد رشد، فراسنجهاستفاده از پریمنظور بررسی به ها:مواد و روش

( کیلووگرم  13±2روز و وزن  18±1گوسایه ماده هلشوتاين ببوا سون     22های شیرخوار، میکروبی کویون گوسایه

 9/1شویر بوه هموراه     کنندهيافتدرهای های شیر بدون افزودنی بشاهد(، گوسایهتصادفی به يکی از گروه طوربه

 بشودند اختصوا  داده   گورم اينوویین در روز   7شیر به هموراه   کنندهيافتدرهای و گوسایه گرم اينویین در روز

و ثدت نتايج  یریگنمونه به خوراک، جايگاه و شرايط آزمايش و شش هفته يریپذعادت يک هفتهشامل آزمايش 

مصور    (بور اسوام مواده خشوک    بگرم از خوراک آغوازين   999ها زمانی که برای سه روز متوایی دب گوسایهبو

 یکشو وزنروزانوه و   صوورت بهمصر  ماده خشک و ثدت نمره مدفوع  یریگاندازهب کردند، از شیر گرفته شدند

دوم، چهوارم و  گیری خوون در هفتوه   گیری مدفوع در هفته سوم و ششم و نمونهنمونهب هفتگی انجام شد طوربه

 بششم آزمايش انجام گرفت

                                                           
 a.tahmasbi@lycos.comنويتنده متئول: *
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بین تیمارها در مصر  ماده خشک، میوانگین افوزايش وزن روزانوه و بوري       دارییمعنهیچ اختال   ها:یافته

های خونی نداشوت  بر غلظت فراسنجه دارییمعن تأثیربیوتیک اينویین به شیر پری افزودنب تدديل وجود نداشت

 مقودار  باينویین میل به کواهش داشوت   کنندهيافتدرهای گلیتريد در گوسایهکه غلظت کلتترول و تری هرچند

pH ب ندها قرار نگرفتتیمار تأثیرهای الکتوباسیل و کلی فرم تحت مدفوع و شمار باکتری 

 

عملکورد رشود،   بر نتايج مطایعه حابر نشان داد که تکمیل کردن شیر با اییگوساکاريد اينویین  :کلی گیرینتیجه

ی مودفوع و  هوای کویوون، اسویديته   فورم هوا و کلوی  ی خشک، بوري  تدوديل، شومار الکتوباسویل    مادهمصر  

 نداردب  دارییمعن تأثیرهای ماده هلشتاين های خونی گوسایهفراسنجه

 

 فرمشیرخوار، عملکرد رشد، الکتوباسیل، کلی اينویین، گوسایه :ی کلیدیهاواژه
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 مقدمه

هوای  های باکتريايی و عفونتبعف سیتتم ايمنی، عفونت یواسطهبهها گوسایهنرخ تلفات باال در 

های ب از طرفی در سالکرده است هابیوتیکیآنترا مجدور به استفاده از  دهندگان، پرورشدستگاه تنفتی

رشود   هایو محرک هابیوتیکیآنتهای نظارتی از جمله اتحاديه اروپا استفاده از اخیر بتیاری از سازمان

يوافتن جوايگزين مناسو  بورای      رويون ازاب (1ب انود ها ممنووع کورده  را در تغذيه گوسایه هانظیر هرمون

های شیرخوار بروری به گوسایه يژهوبهای های رشد در تغذيه حیوانات مزرعهو محرک هابیوتیکیآنت

هوای قابول   گزينهتوانند میا هها و سین بیوتیکبیوتیکها، پریها، پتت بیوتیکرسدب پروبیوتیکنظر می

بیوتیوک اينوویین کوه    باشندب اسوتفاده از پوری  های رشد و هرمون هابیوتیکیآنتبحثی برای جايگزينی با 

ب اينووویین دارای (2ب باشوودبخووش طدیعووی بتوویاری از سوودزيجات و غووالت اسووت در حووال تزايوود مووی

واحد قندی استب ايون   39تا  2( و با نرخ پلیمراسیون 1→2فروکتواوییگوساکاريدهای با پیوند نوع بتا ب

بوا افوزايش جمعیوت     يوژه وبوه های قندی با اثور بور میکرواکویوودی دسوتگاه گووارش و کویوون       مرپلی

ها در سالمت روده و ارتقا سیتتم ايمنی نقوش دارنود   فرمها و با کاهش کلیبیفیدوباکترها و الکتوباسیل

ب 2ب مقاوموت بوه اسویديته دسوتگاه گووارش      1 شوامل  ( پنج ويژگی2992ن بگیدتون و همکارا ب(2 و 1ب

ب 2ب هضم و جذب پايین در دسوتگاه گووارش   1های دستگاه گوارش پتتانداران مقاومت در برابر آنزيم

های مورتدط بوا سوالمت روده، را    ب تحريک رشد و فعاییت باکتری9های روده باکتری ییلهوسبهتخمیر 

ب عالوه بر اين پوری  (9بدارند  یخوانهمها بیوتیکبرشمردند که با تعاريف مخصو  پریبرای اينویین 

جلووگیری   هوا آناز گتوترش   Escherichia coliو  Salmonellaها با اثر بازدارندگی بور گونوه   بیوتیک

ها در حیوانات استفاده از اينویین و فروکتان منظوربههای گذشته تحقیقات بتیاری در سالب (3بکنند می

-، جوجوه (9ب گربوه  ،(8 ،7بسگ  یرنظها روی حیوانات مختلف انجام شده استب اين پژوهشمختلف 

هوا  گوسوایه در  باندانجام شده (19ب و بره (12ب، بزغایه (11ب، اس  (12ب، خوک (11 ،19بهای گوشتی 

هوا را  بیوتیوک ( اثر پروبوتیک و پوری 2919يوئنو و همکاران ب بنیز تحقیقاتی انجام شده است (17, 13ب

ی تحلیلی مورد بررسی قرار دادند و اسوتفاده از  يک مطایعهها طی بر سالمت و عملکرد توییدی گوسایه

 ب همچنین اين محققین پیشونهاد کردنود کوه   (18بگیری توصیه کردند ها را قدل و بعد از شیربیوتیکپری

، افت رشود و  ونقلحملاز شیرگیری، تغییر خوراک، هايی نظیر ها در تنشبیوتیک به گوسایهتغذيه پری

گاه آزمايشات مختلف نتايج  حالينبااخواهد بودب  مؤثرتراختالل در جمعیت میکروبی شکمده و روده، 

وارسوی  هد  اين مطایعه  روينازانتايج نیاز استب  یدتائپس به تحقیقات بیشتر جهت  ،اندمتناقض بوده
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 هوای شویرخوار  و جمعیت میکروبی کویون در گوسوایه  های خونمتابوییت ،رشد اينویین بر عملکرد اثر

 ی هلشتاين بودبماده

 

 هامواد و روش

حیوانات اين دانشگاه  قوقی تحقیقاتی دانشگاه فردوسی و با رعايت اصول حاين مطایعه در مزرعه

در قای  يک  کیلوگرم 13 ± 2روز و وزن  18 ± 1گوسایه ماده هلشتاين با سن  22 تعداد انجام شدب

شیر به  کنندهيافتدرهای ، گوسایه(گروه شاهدبشیر بدون افزودنی  هایگروه تصادفی به کامالًطرح 

 ،گرم اينویین در روز 7شیر به همراه  کنندهيافتدرهای گرم اينویین در روز و گوسایه 9/1همراه 

ها و شرايط آزمايش، شش ها به جايگاهگوسایه يریپذعادتپس از يک هفته  بشدنداختصا  داده 

پنج ییتر شیر در دو  درمجموعهای آزمايش ی گروههمهو ثدت نتايج به طول انجامیدب  یریگنمونههفته 

ی ر وعدهاينویین، به همراه شی کنندهيافتدرهای دريافت کردند و گروه بعدازظهروعده صدگ و 

دريافت کردندب قدل از شروع آزمايش و هنگام توید تا سه روزگی به  بیوتیک اينویینپری بعدازظهر

تا شروع  ازآنپسآغوز داده شد و  بعدازظهردرصد وزن بدن در دو نوبت صدگ و  19ها تا گوسایه

بر بگرم از خوراک آغازين  999ها زمانی که برای سه روز متوایی گوسایهآزمايش تغذيه آزاد انجام شدب 

- تجاری صورتبه ،شدهاستفادهاينویین  ب(19ب مصر  کردند، از شیر گرفته شدند (اسام ماده خشک

بیوتیک اينویین آناییز شیمیايی پری بازرگانی حلمی تهران(ب -بشرکت بنواورافتی بلژيک تهیه شد

 نشان داده شده استب 1استفاده شده در آزمايش، در جدول 

ب قوام مدفوع (29ب( استفاده شد 1977برای ارزيابی قوام مدفوع از روش الرسون و همکاران ب

خیلی ب مدفوع با قوام 1شدب امتیاز شماره روزانه ثدت می صورتبههای مختلف ها در گروهگوسایه

مدفوع آبکی باسهایی( ارزيابی  2مدفوع شل و امتیاز شماره  1مدفوع سفت، شماره  2سفت(، شماره 

در دو نوبت صدگ  آزاد طوربه(، علف خشک يونجه و آب 2غازين ببا ترکی  جدول کنتانتره آ شدب

 ب (2ها قرار گرفت بجدول در اختیار گوسایه( 18:99( و بعدازظهر ب8:99ب
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 تجاری اینولینمکمل ترکیب شیمیایی  :1جدول 
Table 1. Chemical composition of commercial inulin 

 مقدار ب%(
Amount (%) 

 موارد
Items 

99.5 
 اينویین ب%(

Inulin (%) 

99 
 ب%( 9درجه پلیمريزاسیون بیشتر از 

Rate of polymerization more than 5 (%) 

0.5 
 ساکاروز ب%( فروکتوز+ گلوکز+

Glucose+ Fructose+ Sucrose (%) 

97 
 ماده خشک ب%(

Dry matter (%) 

99.5 
 مقدار کربوهیدرات ب%(

Amount of carbohydrates (%) 

> 23 
 میانگین درجه پلیمريزاسیون اينویین

Average rate of polymerization (%) 

0.2 
 خاکتتر ب%(

Ash (%) 

5-7 
 اسیديته

pH 
 

 اجزاء و ترکیب شیمیایی کنسانتره آغازین -2جدول 

Table 2. Ingredients and chemical composition of starter 

 بماده خشک( درصد

Percent (DM) 

 موارد
Items 

 
 اجزای جیره

Ingredients 

50 
 دانه ذرت

Corn grain 

7.5 
 جو

Barley 

30 
 کنجایه سويا

Soy meal 

6.5 
 گندم  سدوم

Wheat barn 

3 
 پودر ماهی

Fish meal 
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1 
 پودر صد 

Oyster shell 

1 
 1ويتامین-مکمل معدنی

Minerals and vitamins 

0.5 
 نمک

Salt 

0.5 
 کلتیم فتفاتدی 

Dicalcium Phosphate 

Chemical composition ترکی  شیمیايی 

91.2 
 ماده خشک

Dry Matter 

23.5 
 پروتئین خام

Crude Protein 

37 
 اییا  نامحلول در شوينده خنثی

NDF 

8.9 
 اییا  نامحلول در شوينده اسیدی

ADF 

7.8 
 خام خاکتتر

Ash 

4.084 
 (Mcal/kg)انردی قابل متابوییتم 

ME 

ایمللی؛ هزار واحد بین 3A  ،199ایمللی؛ ويتامین يک میلیون واحد بین Aويتامینی بدر کیلوگرم(:ويتامین  -ترکی  مکمل معدنی -1

گرم،  1گرم، سویفات آهن  19منیزيم  سویفات گرم، 71گرم، بیکربنات سديم  2/9اکتیدان ایمللی؛ آنتیواحد بین E ،2999ويتامین 

 بگرم 1/9گرم، سویفات کلتیم  1/9، سویفات مس گرم 1گرم، سویفات روی  2اکتید منیزيم 
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. 

 

شدب تفاوت خوراک عربه شده و باقیمانده برآورد می یریگاندازهماده خشک مصرفی با 

ساعت  12و پس از گذراندن  ی صدحگاهیهفتگی و پیش از وعده طوربهها وزن گوسایه یریگاندازه

های مدفوع آوری نمونه( برای جمع1989ب از روش ایینجر و همکاران ب(21ب انجام شد گرسنگی

شود متتقیم از رکتوم تهیه می طوربهدر اين روش نمونه مدفوع با دستکش استريل ب (22باستفاده شد 

، pHجهت تعیین شوندب با محلول نمک و گلیترول ترکی  می 9به  1های مدفوع با نتدت و نمونه

دب های فایکونر مخلوط شییتر آب مقطر در داخل یویهمیلی 9های مدفوع به همراه گرم از نمونه 1مقدار 
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-PSTمدل متر ب pHمخلوط تا حصول يک محصول کامالً يکنواخت ورتکس شد و اسیديته مخلوط با 

 شدب یریگاندازهداپن(  100

هفته سوم و ششم گرم مدفوع از رکتوم در  9مقدار ها، فرمها و کلیشمارش الکتوباسیلبرای 

های کشت و شرايط رشد انتخابی انجام شمارش باکتريايی با استفاده از محیطآزمايش گرفته شدب 

میکروییتر از سوسپانتیون برداشته و در سه تکرار  199از هر رقت،  هابرای شمارش الکتوباسیلگرفتب 

کشت داده شدب پس از اطمینان از انجماد بشرکت مرک آیمان(  MRS agarروی پلت محیط کشت 

ساعت  28 به مدتگراد و درجه سانتی 17کوباتور وارونه، در ان طوربهها ديشها، پتریمحیط کشت

ساخت انگلتتان( ، G25ب 1EMBها از محیط کشت قرار داده شدندب جهت کشت و شمارش کلی فرم

پرگنه شمار مجهز به عدسی و  یلهوسبههای حاصل فوق، پرگنه زمانمدتپس از گذشت  استفاده شدب

محاسده گرديدندب  CFU/g صورتبههای زنده انیتمشمارنده ديجیتایی، شمارش شده و تعداد میکروارگ

به  NDFو  ADFشد و  یریگاندازهپروتئین خام، ماده خشک، خاکتتر به شیوه رايج تجزيه تقريدی 

 و 21بتخمین زده شدند  (1991ون سوست ب ون سوست و -های گئرينگ ترتی  بر اسام روش

 ب(22

ساعت بعد از تغذيه صدحگاهی و از  2گیری از خون در هفته دوم، چهارم و ششم آزمايش نمونه

گلیتريد و شامل گلوکز، تری خونیهای فراسنجهو آناییز ( 21ب سیاهرگ وداجی گردن انجام شد

تغییرات ایگوی بدنی  بگرفت صورتباسپانیا(  A15 بیوسیتتم اتوآناییزر با استفاده از دستگاه کلتترول

و  شدهعربهی خشک از تفاوت خوراک شدب مصر  ماده یریگاندازهای نوارهای پارچه ییلهوسبه

 آمدب به دستباقیمانده 

های رشد اسکلتی، میانگین افزايش وزن بدن و گیریوزن اوییه و نهايی بدن و اندازه هایداده

شدند، مطابق  یآورجمعصورت تداومی هايی که بهو داده GLMی مصر  ماده خشک روزانه با رويه

های مدفوع از معادیه آناییز شدندب برای نرمال کردن شمار باکتری  SASافزارنرم MIXEDبا رويه 

log10(𝑥تدديلی  + از مدل آماری زير در  توکیاستفاده شدب برای مقايته میانگین تیمارها از آزمون   (1

 آزمايش استفاده شدب 
  ij+e i+ T= µ ijY  

µ   =،اثر میانگین iT  = ،اثر تیمارije  =خطای آزمايشیب 

                                                           

1. Esoin methylene blue agar 
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 نتايج و بحث

، بري  تدديل و سن میانگین افزايش وزن روزانه ازنظربین تیمارها  دارییمعناختال    1طدق جدول 

 ب(<99/9Pب شتوجود ندا یرگیریشاز 
 

 اینولین بر تغییرات وزن بدن و مصرف خوراک یهتغذ تأثیر: 3جدول 

Table 3. Effect of feeding inulin on body weight parameters and dry matter intake 
 بگرم( 1اينویین

Inulin (g) 

 مورد
Items 

 0 3.5 7 

خطای استاندارد 

 هامیانگین
SEM 

سطگ احتمال 

 شدن داریمعن
P-value 

 (kg)وزن بدن  

Body weight (kg) 

 

 آغازين
Initial 

 
36.73 38.21 37.13 1.98 0.68 

 یرگیریشز ا
Weaning 

 
61.68 62.01 62.07 2.54 0.43 

 میانگین افزايش وزن روزانه
 (kg) یرگیریشقدل از 

Pre weaning ADG (kg) 

 
0.385 0.398 0.392 0.09 0.39 

مصر  ماده خشک میانگین 
 یرگیریش قدل ازروزانه 

Pre weaning DMI (kg) 

 
0.516 0.540 0.526 0.176 0.36 

 بري  تدديل
Feed conversion rate 

 
1.34 1.35 1.34 0.05 0.17 

 بروز( یرگیریشسن از 
Weaning age (days) 

 
55.3 56.1 55.5 2.03 0.47 

: گروهی که شیر به 7گرم در روز اينویین دريافت کردند،  9/1: گروهی که شیر به همراه 9/1  ،: گروه شاهدصفر تیمارهای آزمايشی:  -1

مصر  شیر بین تیمارها يکتان بود و تفاوت احتمایی در اعوداد مربووط بوه تفواوت در      -2 گرم در روز اينویین دريافت کردندب 7همراه 

 بیوتیک اينویین استبمصر  خوراک آغازين و يا اثر پری

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 

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

ب عوالوه بور   (29بشود افزايش وزن روزانه نمیبین تیمارها از نظر  دارییمعنها موج  اختال  گوسایه



1931( 1)، شماره (5)كنندگان نشريه پژوهش در نشخوار   

113 

هايی که عالوه بر شویر بوا پوری بیوتیوک     ( گزارش کردند گوسایه2911کیوزادا مندوزا و همکاران باين 

تغذيه شدند، مصر  خووراک و عملکورد    میر باکتری الکتوباسیلوم گاسری(های تخبفرآورده تجاری

هوید ( و کايو 2912گوش و مهال ب حابر، مطایعه برخال ب (23برشد يکتانی با گروه شاهد داشتند 

مانوان اییگوسواکاريد و يوا     بیوتیوک پوری ( گزارش کردند کوه غنوی کوردن شویر بوا      2999و همکاران ب

ب توسوعه  (28 و 27بگردد در قیام با گروه شاهد می داریمعنموج  افزايش وزن  فروکتواییگوساکاريد

هوای مختلوف پوس از    های هوازی، غیر هوازی( در زمانباکتریهای شکمده بنظیر انواع میکروارگانیتم

اما از حدود هفته دوم پس از توید، کلنی جمعیوت میکروبوی بوا توسوعه قابول       (29بدهد توید روی می

پری بیوتیک اينویین بر عملکورد رشود در ايون     یاثرگذاراز داليل عدم  شودب احتماالًقدویی مشاهده می

تفواوت   تغذيه شده، باشدبو سطوح ناکافی اينویین در شکمده  بیوتیک اينویینپری جزئی  مطایعه تخمیر

ب در (P ˃99/9بندوود   داریمعنو های آزمايشوی نیوز   بین گروه( 1بجدول در مصر  ماده خشک روزانه 

ا در شویر، هویچ اثور    هو بیوتیوک حابر استفاده از پوری  منطدق بر آزمايشهای گذشته برخی از آزمايشی

بوري  تدوديل بوین تیمارهوا      ب(28 و 23 ،29بماده خشک مصورفی روزانوه نداشوتند     روی دارییمعن

 (2999ییووون ب وردنوگ و ون نتوايج ايون آزموايش،     بورخال  (ب 1 بجودول  نداشت دارییعنماختال  

به جايگزين شیر در سه هفته اول پس از توید،  اينویین و اوییگوفروکتوزگرم  29افزودن گزارش کردند 

بخشود  بهدوود موی  های پرواری جووان،  وزن روزانه و همچنین بري  تدديل غذا را در گوسایه افزايش

   ب(19ب

های رشد بدنی داری بین تیمارها برای شاخصآمده است، اختال  معنی 2طور که در جدول همان

، دور سینه و فاصله دو اسوتخوان  استخوان خاصره بهیپ(شامل طول بدن، ارتفاع از جدوگاه، ارتفاع از 

 وجود نداردب خاصره تا سوزنی
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 .تغذیه اینولین بر تغییرات الگوی بدنی تأثیر -4جدول 
Table 4. Effect of feeding inulin on body pattern changes 

 بگرم( 1اينویین 
Inulin (g) 

استاندارد خطای

 هامیانگین
SEM 

سطگ احتمال 

 شدن داریمعن
P-value 

 ردامو

Items 
   0 3.5 7  

 طول بدن

Body length 
(cm) 

 آغازين

Initial 
 37.16 38.43 39.06  1.64 0.73 

 نهايی
Final 

 49.03 51.30 50  1.39 0.80 

ارتفاع از 

 جدوگاه
Wither height 

(cm) 

 آغازين

Initial 
 71.72 70.55 71.02  2.10 0.77 

 نهايی
Final 

 81.85 82.03 83.28  1.90 0.79 

رتفاع از ا

 خاصره
Hip height 

(cm) 

 آغازين

Initial 
 69.87 71 70.87  2.55 0.81 

 نهايی
Final 

 83.9 84.67 85.03  2.87 0.77 

 دور سینه

Heart girth 
(cm) 

 آغازين

Initial 
 74.96 74.08 73.85  3.10 084 

 نهايی
Final 

 104.6 102.97 101.15  3.81 0.87 

خاصره تا 
 سوزنی

Hip to Pin 
(cm) 

 آغازين

Initial 
 16.02 15.6 15.06  0.45 0.35 

 نهايی
Final 

 25.48 24.57 25.12  0.89 0.67 

: گروهوی کوه شویر بوه     7گرم در روز اينویین دريافت کردنود،   9/1: گروهی که شیر به همراه 9/1 ،: گروه شاهد9، تیمارهای آزمايشی -1

 گرم در روز اينویین دريافت کردندب 7همراه 
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 

 

هوای  بفورآورده  بیوتیوک تجواری  ( گزارش کردند استفاده از پوری 2911کیوزادا مندوزا و همکاران ب

در جايگزين شیر گوسایه هیچ تاثیری بور ارتفواع هیوپ، ارتفواع      تخمیر باکتری الکتوباسیلوم گاسری(

هوای  بیوتیک اينویین بوا کواهش تونش   رفت مصر  پریانتظار میب (23بجدوگاه و محیط سینه نداشت 

اسوهال( و   يوژه وبهها بناشی از شیرگیری و استقرار جمعیت میکروبی مناس  در روده به کاهش بیماری

بودن مکمول کوردن    تأثیریببا توجه به  باشد اما مؤثرها رشد گوسایهبهدود وبعیت سالمت بر عملکرد 
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هوای مختلوف   شیر با اينویین بر افزايش وزن و مصر  خوراک، مشابه بوودن رشود اسوکلتی در گوروه    

 بودب   بینییشپآزمايشی قابل 

(ب 9تیمارهای آزمايشی قرار نگرفتنود بجودول    أثیرتهای مدفوع تحت فرمها و کلیشمار الکتوباسیل

ی دريافت هاهای مدفوع گوسایه، در هفته سوم و ششم آزمايش، غلظت جمعیت الکتوباسیلوجودينباا

سوم و ششم آزموايش غلظوت جمعیوت کلوی      در هفتهکننده اينویین باالتر از گروه شاهد بود، همچنین 

 اينویین کمتر از گروه شاهد بودب کنندهيافتدری های گوسایههافرم
 

 های مدفوعاسیدیته و شمار باکتری تغذیه اینولین بر تأثیر -5جدول 
Table 5. Effect of feeding inulin on feces pH and bacterial count 

 بگرم( 1اينویین      
Inulin (g) 

خطای 

استاندارد 

 هامیانگین
SEM 

سطگ احتمال 

 شدن داریمعن
P-value 

 ردامو

Items 
   0 3.5 7 

 اسیديته مدفوع

Fecal pH 

 1هفته 
Week 3 

 7.71 7.44 7.27 0.243 0.43 

 3هفته 
Week 6 

 7.67 7.4 7.17 0.123 0.39 

 هاالکتوباسیل
Lactobacillus 

 1هفته 
Week 3 

 8.08 8.18 8.31 0.311 0.57 

 3هفته 
Week 6 

 8.47 8.54 8.67 0.263 0.62 

هافرمکلی  
Coliforms 

 1هفته 
Week 3 

 8.64 8.58 8.42 2.55 0.40 

 3هفته 
Week 6 

 8.51 8.20 8.30 0.34 0.56 

: گروهی که شیر به 7گرم در روز اينویین دريافت کردند،  9/1: گروهی که شیر به همراه 9/1  ،: گروه شاهد 9 تیمارهای آزمايشی:  -1

 گرم در روز اينویین دريافت کردندب 7همراه 

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 

 

 99 ( گزارش کردند که اسوتفاده از اينوویین در جیوره   2912با مطایعه حابر کارا و همکاران ب مشابه

 توأثیر  هافرمها و کلی، روی جمعیت الکتوباسیلروز 28تازه متوید شده از سه روزگی تا  سانن یبزغایه

تجواری   بیوتیوک ( گزارش کردنود، اسوتفاده از پوری   2999همکاران ب ب هنربچ و(12بداری نداشت معنی
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 8از بودو تویود توا     هوا در جايگزين شویر گوسوایه  های تخمیر باکتری الکتوباسیلوم گاسری( بفرآورده

هوا، بیفیودوباکتريا، انتروباکتريوا و کلتوتريديای مودفوع      بر جمعیت الکتوباسویلوم  یریتأث، هیچ هفتگی

بیوتیوک  ها در هفته دوم نتدت بوه گوروه آنتوی   اشت اما جمعیت الکتوباسیلومنتدت به گروه شاهد ند

بیوتیوک تجواری جمعیوت    پوری  هموین  در آزمايشوی ديگور، اسوتفاده از    ب(12ب( يافت P<1/9ب افزايش

 نداشوت  یریتوأث افزايش داد و روی جمعیوت انتروباکتريوا و کلتوتريديا     3تا  2ها را از روز الکتوباسیل

در دستگاه گوارش  مدنظرهای باکتری برشمارمقدار مصر  روزانه اينویین عامل بتیار اثرگذاری ب (23ب

 شايد مقدار مصر  اينویین دییل تفاوت بین مطایعات استب روينازاب (11باست 

اينوویین   کننوده يافتدرتیمارها قرار نگرفت، اما در تیمارهای  تأثیرمدفوع تحت  pHدر اين مطایعه، 

مودفوع در   pH( علوت پوايین بوودن    2912ب همکاران (ب کارا و9اسیديته مدفوع کمی پايین بود بجدول 

وییود اسویدهای چورب کوتواه زنجیور      و ت هوا فرو کتوان با اينویین را، تخمیر  شدهيهتغذهای سانن بزغایه

اينوویین   ازآنجاکهاز مدفوع در انتهای کویون انجام شد و  یریگنمونهدر آزمايش حابر، ب (12بدانند می

در روده باريک و ابتدای کویون تخمیور شوده و    در نتیجه احتماالً (12بيک ترکی  سريع ایتخمیر است 

بايتتی دییل يکتوان بوودن اسویديته     یهرروبهب (19بد نشوهای چرب کوتاه زنجیر توییدی جذب اسید

صوورت محلوول در شویر(،    هوا ببوه  هايی مختلف را در نوع تغذيه اينویین به گوسایهویون گروهانتهای ک

 سطگ اينویین و زمان شروع آزمايش نیز جتتجو کردب

 
  

 

 ها در طول آزمایشامتیاز مدفوع گوساله ییراتتغ -1شکل 

Figure 1-changing the feces score of calves during the experiment 
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(، کوه بوا نتوايج    1داری بین تیمارها از نظر قوام مودفوع وجوود نداشوت بشوکل     هیچ اختال  معنی

، در هفتوه  7، امتیاز مدفوع در تیمار اينویین حالينباا (ب28و  22، 21، 11ب محققان قدلی مطابقت داشت

 سوم آزمايش کمتر از دو تیمار ديگر بودب

( گووزارش کردنوود کووه اسووتفاده از    2992ب مطایعووه حابوور گوووئیگلی و همکوواران    خال بوور

روزه در قیام با گروه کنترل و گروهی  93طی يک دوره آزمايشی فروکتوساکاريدها در جايگزين شیر 

ب (13ب دشو باعث بهدوود امتیواز مودفوع    مکمل خوراکی دريافت کردند،  صورتبهکه پالسمای خون را 

 مانان اییگوسواکاريد  بیوتیکپری کنندهيافتدرهای ( علت کاهش امتیاز مدفوع در گوسایه1992نیومن ب

ای های اوییگوساکاريدها رشد باکتری ی ديگر، استفاده ازاب در مطایعه(17بی کالی بیان کرد را کاهش ا

ب (18بها را تحريک کورد  بیفیدوباکتريا و الکتوباسیلکرد و رشد  را محدودو کلتتريديا  کالی، سایمونال

هوا اثوری نداشوت امتیواز     ها و الکتوباسیلفرمين دییل که در مطایعه حابر اينویین روی کلیبه ا احتماالً

بین تیمارها از نظر سطگ گلووکز،   داریمعنیهیچ اختال   های آزمايشی مشابه بودبمدفوع نیز بین گروه

 (ب3گلیتريد و کلتترول پالسما وجود نداشت بجدول تری
 

.خونهای فراسنجهتغذیه اینولین بر  تأثیر :6جدول   
Table 6. Effect of feeding inulin on blood parameters 

 بگرم( 1اينویین      

Inulin (g) 
خطای  

استاندارد 

 هامیانگین

SEM 

سطگ احتمال 

 شدن دارمعنی

P-value 
Item 

  7 3.5 0    مورد

 Glucose (mg/dl)گلوکز 

 

 
 2هفته 

Week 2 
 100.13 101.51 100.88  0.30 0.91 

 2هفته  
Week 4 

 90.75 91.37 91.12  0.25 0.82 

 

 

 3هفته 
Week 6 

 73.12 74.03 73.95  0.27 0.71 

 Cholesterol (mg/dl)کلتترول 

 

 

 2هفته 

Week 2 
 108.75 108.12 107.87  0.60 0.97 

 2هفته  

Week 4 
 131.37 130.87 130.50  0.39 0.53 

 

 

 3هفته 

Week 6 
 127.37 126.77 126.50  0.36 0.45 
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 Triglyceride (mg/dl)گلیتريد تری

 2هفته  
Week 2 

 42.75 43.12 42.37  0.28 0.66 

 2هفته  

Week 4 
 45.12 44.87 43.62  0.3 0.86 

 3هفته  

Week 6 
 39.75 39.38 40.12  0.24 0. 54 

: گروهی که شویر بوه   7گرم در روز اينویین دريافت کردند،  9/1  : گروهی که شیر به همراه9/1  ،: گروه شاهد9 تیمارهای آزمايشی:  -1

 گرم در روز اينویین دريافت کردندب 7همراه 

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 

 

هفتوه اينوویین دريافوت     8 به مدتهايی که سه روز بعد از توید ( گزارش کرد گوسایه2911ب کرول

مطایعوه حابور،    ب در(29بی خشک غلظت گلوکز باالتری دارند کردند به علت افزايش در مصر  ماده

شايد علت مشابه بودن سطگ گلوکز پالسما در بین تیمارها يکتان بودن ماده خشوک مصورفی روزانوه    

 هفته( باشدب  3هفته در مقابل  8تر ب( و طول دوره مصر  اينویین پايین1بجدول 

به دییول   یرخوارش یهاگوسایهغلظت گلوکز پالسما در گوسایه بیشتر از گاو است  و غلظت آن در 

ب افزايش غلظت گلوکز پالسما در روزهای اوییه باشدیم هایامعدهاينکه شکمده فعال ندارند مشابه تک 

ب همچنوین، بوالم   (19بکند می ینتأمخود را از شیر  یازموردنکه گوسایه انردی  کندیمپس از توید ثابت 

های تازه متوید شده باال اسوت و  ( گزارش کردند که سطگ گلوکز پالسما در گوسایه1981و همکاران ب

ب در آزمايش حابر نیز با افزايش سن (29ب يابدیمبا افزايش سن غلظت گلوکز به سطگ طدیعی کاهش 

ی تکامول شوکمده و فلوور آن    نشوانه  تواندیمها مقدار گلوکز خون روند نزویی داشته است، که گوسایه

 باشدب  

عوامول مختلفوی از قدیول شورايط محیطوی،       توأثیر هوا تحوت   از پری بیوتیک بازده استفاده ازآنجاکه

 گیورد یمو ه و سطگ رفاه حیوان قورار  بیوتیک مصرفی، جیره پايی تغذيه، مقدار پریمديريت، طول دوره

شايد علت تفاوت نتايج مطایعه حابر با تحقیقات گذشته در طول دوره  و جیره آغازين متفاوت  (11ب

 باشدب  
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 گيری كلینتيجه

 توأثیر هفتگوی   3ينوویین توا سون    گورم ا  7و  9/1نتايج مطایعه حابر نشان داد تکمیل کردن شیر با 

های فرمهای و کلیی خشک، بري  تدديل، شمار الکتوباسیلعملکرد رشد، مصر  مادهداری بر معنی

 های خونی نداردب مدفوع و فراسنجه کویون، اسیديته
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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 
 

 


