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مقایسه اثر تغذیه زیستیار مخمری در شیر یا خوراک آغازین بر عملکرد رشد،
وضعیت سالمت ،فراسنجههای خونی و شکمبهای گوسالههای هلشتاین
محمد حسینآبادی ، 1مهدی دهقان بنادکی ،*2ابوالفضل زالی

3

 .1دانشجوی دکتری ،گروه علوم دامی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 .2استاد ،گروه علوم دامی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 .3دانشیار ،گروه علوم دامی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.

تاریخ وصول مقاله1395/12/02 :

تاریخ پذیرش مقاله1396/12/16:

چکیده
برای بررسی اثرات تغذیه زیست یار مخمری در شیر یا استارتر بر رشد ،امتیاز قوام مدفوع ،وضعیت سالمت و پارامترهای خونی و شکمبهای،
 30راس گوساله ماده هلشتاین با میانگین وزن تولد  40/4± 1/8در مزرعه گاو شیری تلیسه نمونه از  65-14روزگی مورد استفاده قرار گرفتند.
گوسالهها بهصورت تصادفی به سه تیمار اختصاص یافتند که شامل )1 :شاهد (بدون افزودن زیستیار مخمری) )2 ،زیستیار مخمری در
استارتر )3 ،زیستیار مخمری در شیر جای گزین .میانگین اضافه وزن روزانه ،وزن بدن و بازده خوراک ،تفاوتشان بین تیمارها معنیدار نبود.
مصرف ماده خشک در تیمار دو بهطور معنیداری کمتر از تیمار کنترل بود ( .)P> 0/05قابلیت هضم مواد مغذی خوراک ،غلظت نیتروژن
آمونیاکی ،اسیدیته مایع شکمبه و پارامترهای خونی تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت .امتیاز قوام مدفوع و سالمت در تیمار دو و سه
بهتر از تیمار کنترل بود .بهصورت کلی گوسالههایی که با زیست یار مخمری در شیر تغذیه شده بودند بهترین وضعیت قوام مدفوع و سالمت
را داشتند (.)P> 0/05
کلیدواژهها :زیستیار مخمری ،سالمت ،عملکرد ،فراسنجههای خونی ،گوسالههای شیرخوار.

* نویسنده مسئول

Email: dehghanb@ut.ac.ir

حسینآبادی و همکاران

مقدمه

میکند .در حیوانات نشخوارکننده ،مشخص شده است که

اسهال یکی از مهمترین بیماریهای عفونی در پرورش

استفاده از مخمر (ساکارومایسس سرویسیه) به شکل زنده

گوسالهها محسوب میشومیشود که خسارت زیادی بر

یا سلولهای مرده یا عصاره کشت مخمری ،بهگونهای

سیستم پرورش تحمیل میکند .میکروارگانیسمهای

مطلوب تخمیر شکمبهای را تغییر میدهد .بیشترین

متفاوتی در روزهای مختلف ماههای اول زندگی سبب

پژوهشها در مورد سویههای ساکارومایسس سرویسیه

بروز اسهال میشومیشوند بهطوریکه باکتری ای-کوالی

انجام گرفته است که دارای اثرات مختلفی شامل بهتر

در سه تا پنج روزگی ،کرونا ویروس در  15-5روزگی،

کردن هضم فیبر ،مناسب نمودن شرایط محیطی برای

سالمونال در  30-15روزگی و کوکسیدیوز از سنین باالی

میکروارگانیسمهای بیهوازی ،تنظیم رو به افزایش ،pH

یک ماهگی تا یک سالگی گوسالهها را مبتال می کند اکثر

کاهش باکتریهای تولیدکننده اسید الکتیک و افزایش

بیماریها در گوسالههای شیرخوار در چند هفته اول شایع

باکتریهای مصرفکننده اسید الکتیک ،بهبود عملکرد و

است .با اینکه استفاده از آنتیبیوتیکها در گذشته بیشتر

وضعیت سالمت دارد .همچنین سلولهای مخمر زنده

مورد توجه بوده است ولی امروزه در مورد استفاده از این

ساکارومایسس سرویسیه قادر به رقابت با استرپتوکوکوس

مواد نگرانیهای زیادی وجود دارد [.]12

بوویس برای استفاده از گلوکز در شرایط بهشدت

در سالهای اخیر ،مواد افزودنی متعددی جهت بهبود

بیهوازی میباشند [ .]12مخمر ساکارومایسس سرویسیه

شرایط تخمیر در شکمبه و افزایش تولید نشخوارکنندگان

دارای گواهی بیخطر بودن از مؤسسه غذا و دارو در

مورد استفاده قرارگفته است .این ترکیبات شامل

آمریکا میباشد [.]19

بازدارندههای تولید متان ،آنتیبیوتیکها ،زیستیار

همانطورکه گفته شد محققین زیادی بر اثرات مثبت

مخمری ،عوامل محرک رشد و آنزیمها میباشند.

زیستیار مخمری در گونههای مختلف حیوانات اذعان

نگرانیهای موجود در استفاده از آنتیبیوتیکها و سایر

دارند اما مکانیسمهای واقعی این تأثیر هنوز کامالً روشن

مواد شیمیایی در تغذیه دام باعث شده است که اغلب

نیست [ .]5محل اثر زیستیار مخمری میتواند نکته

پژوهشگران به ارزیابی اثر افزودنیهای دیگر از جمله

مهمی در اثر بخشی آنها باشد .گوسالههای شیرخوار تنها

زیستیار مخمری برعملکرد حیوانات در دهه اخیر روی

نشخوارکنندگانی هستند که امکان طبیعی رساندن مواد

آورند .پروبیوتیک بهعنوان یک مکمل خوراکی میکروبی

خاص به شیردان (افزودن ماده مصرفی در شیر و فعال

زنده تعریف میشومیشود که بهوسیله بهبود تعادل

شدن ناودان مری) یا شکمبه (استفاده از ماده افزودنی در

میکروبی روده ،سالمتی حیوان میزبان را تحت تأثیر قرار

خوراک و عمل نکردن ناودان مری) وجود دارد .هدف از

میدهد [ .]13اگرچه مجرای گوارش تمام حیوانات در

انجام این تحقیق بررسی اثر استفاده از زیستیار مخمری

هنگام تولد عاری از میکروب است ،ولی تماس با مادر و

در شیر (محل اثر زیستیار مخمری روده) و استارتر

محیط زندگی منجر به ایجاد میکروفلور در شکمبه حیوان

(محل اثر زیستیار مخمری عمدتاً شکمبه) بود .تاکنون

میگردد .میکروارگانیسمهای سودمند آنزیمهایی تولید

مطالعهای که بهصورت همزمان به بررسی اثر استفاده از

مینمایند که توانایی هضمی میزبان را تکمیل نموده و

زیستیار مخمری در شیر یا استارتر پرداخته باشد وجود

حضور آنها سدی در برابر عوامل بیماریزای مهاجم ایجاد

ندارد .بنابراین هدف از انجام این پژوهش بررسی اثرات
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تغذیه زیستیار مخمری در شیر جایگزین یا استارتر بر

سه گروه کامالً یکسان بود .شیر جایگزین روزانه و در دو

وضعیت سالمت ،قوام مدفوع ،عملکرد ،فراسنجههای

وعده صبح و عصر از  14تا  42روزگی شش لیتر 42 ،تا

خونی و شکمبهای گوسالههای ماده شیرخوار هلشتاین

 50روزگی چهار لیتر و  50تا  56روزگی دو لیتر به

است.

گوسالهها خورانده شد و سپس از شیر گرفته شدند.
همزمان با قطع مصرف شیر ،مصرف زیستیار در شیر و

مواد و روشها

استارتر نیز قطع شد ولی بهمنظور بررسی اثرات تنش از

این آزمایش در مزرعه دامپروری تلیسه نمونه شهریار

شیرگیری جمعآوری دادهها تا نه روز بعد از شیرگیری

انجام شد .زیستیار مخمری مورد استفاده در این

( 65روزگی) ادامه یافت .مقادیر مواد خوراکی ،انرژی و

پژوهش حاوی ساکارومایسس سرویسیه و با نام تجاری

مواد مغذی استارتر در جدول  1ارائه شده است.

پروبیوساک ساخت شرکت بیوشم آلمان بود .که تنها
حاوی سلول مخمری بود و همچنین غلظت سلولی آن

جدول  .1مواد خوراکی و ترکیب شیمیایی جیره آغازین در

 2×109واحد در گرم بود .این افزودنی بهصورت

آزمایش

گرانولهای کرم رنگ میباشد .تعداد  30رأس گوساله
ماده هلشتاین با میانگین وزن  40/4و میانگین سنی 14 ±1

درصد درجیره

مواد خوراکی
جو

10/0

ذرت

30/0

کنجاله سویا

30/0

مخمری دریافت نکردند .گوسالههای گروه دو روزانه دو

سبوس گندم

23/65

تفاله چغندر

3/0

گرم زیستیار مخمری در خوراک جامد دریافت کردند و

مکمل ویتامینی

گوسالههای گروه سه روزانه دو گرم زیستیار مخمری در

مکمل معدنی کم نیاز

روز بهصورت تصادفی به سه گروه مساوی تقسیم شدند.
گوسالههای گروه یک در طول مطالعه هیچ زیستیار

1

0/5
2

0/4

کربنات کلسیم

0/65

جوش شیرین

1/0

بود .از پروتئین سویا در این شیر جایگزین بهعنوان منبع

نمک

0/5

توکسین بایندر

0/3

پروتئین و از چربی با قابلیت هضم باال بهعنوان منبع

ترکیب شیمیایی

اصلی انرژی استفاده شده است (جدول  .)2مدت انجام

ماده خشک

92/4

انرژی قابل متابولیسم (مگا کالری بر کیلوگرم)

2/4

پروتئین خام

21/6

سانتیمتر به استارتر گوسالهها اضافه شد .گوسالهها

دیواره سلولی

25/4

خاکستر

5/3

بهصورت انفرادی نگهداری میشدند و از هفت روزگی

 .1هر کیلوگرم مکمل ویتامینی حاوی  45000واحد بین المللی ویتامین ،A

دسترسی آزاد به آب و استارتر داشتند .استارتر با ترکیب

و  260واحد بینالمللی ویتامین  .2 .Eهر

شیر جایگزین دریافت کردند ،شیر جایگزین استفاده شده
در این آزمایش به نام اسپری فوبلو ساخت کشور هلند

آزمایش  51روز بود ( 14تا  65روزگی سن گوسالهها).
در  42روزگی ده درصد یونجه با اندازه قطعات دو تا سه

 4500واحد بینالمللی ویتامین

D

کیلوگرم مکمل معدنی کم نیاز حاوی  0/1گرم مس 0/2 ،گرم آهن 0/5 ،گرم

شیمیایی کامالً یکسان در اختیار هر سه گروه بهصورت

منگنز 0/5 ،گرم روی 0/8 ،گرم منیزیوم 0/008 ،گرم کبالت 0/002 ،گرم

آزاد قرار گرفت .میزان مصرف جایگزین شیر نیز در هر

سلنیوم و  0/002گرم ید میباشد.
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قابلیت هضم استفاده شد .نمونههای مدفوع بهمنظور تعیین

جدول  .2ترکیب شیمیایی جایگزین شیر مصرفی
ترکیب شیر جایگزین

مقادیر ماده خشک و ماده آلی براساس روش

درصد در جایگزین شیر

AOAC

پروتئین

22

( )1990و دیواره سلولی ( )NDFبر اساس روش ون

چربی

19

سوست و همکاران ( )1991مورد تجزیه قرار گرفت .در

خاکستر

9

انتهای آزمایش و چهار ساعت پس از تغذیه صبح نمونه مایع

فیبر

0/1

شکمبه گوسالهها توسط پمپ خأل از طریق مری گرفته شد

کلسیم

0/7

و مقدار  pHآن سریعاً توسط pHمتر قابل حمل تعیین شد.

فسفر

0/7

اندازهگیری میزان نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه با استفاده از

ویتامین

)IUA( A

40000

ویتامین

)IUA( D3

دستگاه اسپکتروفتومتری مدل  UV/Visمدل 6000

5000

ویتامین

)mg/Kg( E

300

کمپانی  HACHانجام شد [ .]6بازده غذایی از نسبت مقدار

آهن ()mg/Kg

DR

اضافه وزن روزانه بر مقدار ماده خشک مصرفی (استارتر و

100

جایگزین شیر) محاسبه شد .دادههای فراسنجههای خونی،

اندازهگیری مصرف خوراک و باقیمانده آن بهصورت

مصرف خوراک ،وزن بدن ،اضافه وزن روزانه ،امتیاز وضعیت

روزانه در وعده صبح انجام شد .بررسی وضعیت قوام مدفوع

مدفوع و وضعیت سالمت به روش دادههای تکرارپذیر و

و سالمت گوسالهها (وضعیت قرار گرفتن گوشها،

رویه  Mixedو سایر دادهها با رویه  GLMو توسط نرمافزار

ترشحات چشم و بینی) روزانه و بر اساس امتیازدهی بهکار

آماری  )2004( SASبهترتیب برای مدلهای ( )1و ()2

رفته توسط دانشگاه ویسکانسین ثبت شد .بهترین وضعیت

تجزیه و میانگینها به کمک آزمون توکی مقایسه شدند.

قوام مدفوع و سالمت امتیاز یک و بدترین وضعیت قوام

()1

مدفوع و سالمت امتیاز چهار گرفت [ .]18اندازهگیری وزن

()2

YijK= µ+ Ti+ Pj+ Ak+ TPij+ b(IBW) + eijk
Yij= µ+ Ti + eij

بدن در  56 ،42 ،28و  65روزگی قبل از توزیع مجدد

که در مدلهای مذکور YijK ،و  :Yijمتغیر وابسته:µ ،

خوراک وعده صبح پس از مصرف شیر انجام شد .بهمنظور

میانگین کل :Ti ،اثر  iامین تیمار :Pj ،اثر  jامین دوره

تعیین فراسنجههای خونی از قبیل گلوکز ،آلبومین و نیتروژن

آزمایشی :TPij ،اثر متقابل دوره و تیمار eijk ،و  :eijاثر

اورهای ،خونگیری با استفاده از لولههای خأل حاوی ماده

اشتباه آزمایشی :Ak ،اثر تصادفی حیوان :b(IBW) ،عامل

ضدانعقادی هپارین در  56 ،42 ،28و  65روزگی  4ساعت

کوواریت (وزن اولیه) است.

پس از تغذیه صبح انجام شد .نمونههای خون با سانترفیوژ و
نتایج و بحث

دور  3000بهمدت  15دقیقه سانترفیوژ شده و سپس

همانطورکه در جدول  3آمده است ،میانگین تغییرات وزن

پالسمای حاصله در دمای منفی  20درجه سانتیگراد تا زمان

بدن ،افزایش وزن ورزانه و بازده غذایی بین تیمارها تفاوت

اندازهگیری فراسنجههای موردنظر نگهداری شد .برای

معنیداری نداشت ولی میانگین ماده خشک مصرفی بین

اندازهگیری قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی ،نمونهگیری از

گوسالههایی که هیچ پروبیوتیکی مصرف نکرده بودند با

مدفوع در  56روزگی انجام شد .از خاکستر نامحلول در اسید

گروهی که پروبیوتیک در استارتر مصرف کرده بودند

بهعنوان یک نشانگر داخلی غیرقابل هضم برای اندازهگیری
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معنیدار بود ( .)P>0/01نتایج آزمایش حاضر همسو با نتایج

کرده بودند (تیمار دو) نسبت به سایر تیمارها کمتر بود که

مطالعه دیگری بود که کاهش معنیدار مصرف خوراک را در

میتواند بهدلیل کاهش مصرف خوراک در تیمار دو در

گوسالهها و گاوهای شیری که مخمر مصرف کرده بودند،

مقایسه با سایر تیمارها باشد .عملکرد حیوان تحت تأثیر

استفاده از زیستیار مخمری در جیره گوسالههای شیرخوار

قابلیت هضم مواد مغذی ،افزایش مصرف خوراک و

و گاوهای شیری بهصورت سرک ( )Top dressسبب کاهش

راندمان غذایی بهتر است ولی چون در این آزمایش

معنیدار مصرف خوراک شد [ 2و  .]14برخالف نتایج این

استفاده از زیستیار مخمری در شیر یا استارتر اثر مثبت و

آزمایش در مطالعهای دیگر گزارش کردند که افزودن دو

معنیدار بر فاکتورهای ذکرشده نداشت بنابراین عملکرد

درصد مخمر ساکارومایسس سرویسیه به استارتر گوسالههای

نیز تفاوت معنیداری بین تیمارها نداشت [.]16

شیرخوار سبب افزایش مصرف خوراک نسبت به گروه

جیرههای آزمایشی اثر معنیداری بر میانگین قابلیت

شاهد شد .شاید دلیل کاهش مصرف خوراک در

هضم ظاهری ماده خشک ،ماده آلی و فیبر نامحلول در

گوسالههایی که پروبیوتیک در استارتر مصرف کرده بودند

شوینده خنثی نداشتند (جدول  .)4انتظار میرفت مخمرها

تغذیه زیستیار مخمری بهصورت سرک باشد که در

بهواسطه افزایش رشد باکتریهای مصرفکننده الکتات و

مطالعهای دیگر نشان داده شده است که سبب کاهش

افزایش  pHمایع شکمبه و ایجاد شرایط مناسب برای رشد

خوشخوراکی استارتر شده است .اضافه وزن روزانه در

باکتریهای هضمکننده سلولز سبب افزایش قابلیت هضم

گوسالههایی که زیستیار مخمری در استارتر مصرف

ماده خشک گردند [ 17 ،10و .]25

جدول  .3اثر افزودن زیستیار مخمری در استارتر یا شیر جایگزین ،بر عملکرد و ماده خشک مصرفی گوسالههای شیرخوار
صفات

جیرههای آزمایشی

SEM

شاهد (بدون زیستیار مخمری)

زیستیار مخمری در استارتر

زیستیار مخمری در شیر

P Value

وزن بدن (کیلوگرم)

64/7

63/0

64/7

1/27

NS

افزایش وزن روزانه (کیلوگرم)

0/67

0/65

0/67

0/07

NS

استارتر مصرفی (گرم)

1219a

998b

1145ab

79/3

0/006

بازده غذایی

0/39

0/44

0/41

0/044

NS

 :a-bتفاوت میانگینها با حروف نامشابه در هر ردیف معنیدار است ( :SEM .)P>0/05اشتباه معیار میانگین ها :NS ،اثر مربوطه غیر معنیدار.

جدول  .4اثر افزودن زیستیار مخمری در استارتر یا شیر جایگزین بر قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی خوراک
صفات (درصد)

جیرههای آزمایشی

SEM

شاهد (بدون افزودن زیستیار مخمری)

زیستیار مخمری در استارتر

زیستیار مخمری در شیر

P Value

ماده خشک

80/6

82/1

82/3

1/55

NS

ماده آلی

81/15

81/42

82/79

1/26

NS

فیبر نامحلول در شوینده خنثی

62/6

64/1

62/9

1/89

NS

 :SEMاشتباه معیار میانگینها :NS ،اثر مربوطه غیر معنیدار.
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مطابق جدول  5گلوکز خون گوسالههای تغذیهشده

میشومیشود که از دیواره شکمبه جذب و مورد

با جیرههای یک الی سه تفاوت معنیدار با هم نداشتند [،1

متابولیسم قرار میگیرد .ولی پایین بودن سطح تخمیر در

 17و  .]24غلظت آلبومین خون گوسالهها نیز تحت تأثیر

شکمبه سبب عبور نشاسته از شکمبه به روده شده و در روده

جیرههای آزمایشی قرار نگرفت [ 8 ،4و  .]17جیرههای

هضم شده و بهصورت گلوکز جذب خون میگردد [.]1

آزمایشی اثری بر غلظت نیتروژن اورهای خون ()BUN

جیرههای آزمایشی اثری بر  pHمایع شکمبه نداشت

نداشتند [ 11 ،8و  .]12منابع ازتی غیرپروتئینی ( )NPNو

(جدول  .)6در برخی آزمایشات مطابق نتایج این آزمایش

پروتئین مازاد بر مصرف ،در شکمبه به آمونیاک تبدیل

افزودن مخمر به جیره حیوانات مورد آزمایش اثری بر

شده و بعد از جذب از خون به سرعت توسط کبد به اوره

مایع شکمبه نداشته است [ .]17در مقابل در برخی

تبدیل میشوند .سطح اوره خون همبستگی باالیی با سطح

مطالعات افزودن مخمر به جیره سبب افزایش مقدار

پروتئین و  NPNموجود در جیرة غذایی دارد .همبستگی

در مایع شکمبه گوسالههای شیرخوار شده است [ .]8در

NPN

گوسالههایی که جیره حاوی غله باال با پروتئین باال

شکمبه مثبت است [ .]3مخمر ساکارومایسس سرویسیه

مصرف میکنند افزودن مخمر به جیره اثری بر  pHمایع

با ایجاد تغییر در جمعیت میکروبی شکمبه میتواند سبب

شکمبه ندارد .احتماالً سطوح باالی پروتئین دلیل عدم

افزایش سنتز پروتئین میکروبی گردد بنابراین میتوان

پاسخ مناسب مخمر میتواند باشد .آمونیاک تولیدشده از

نتیجه گرفت از آنجاییکه زیستیار مخمری اثری بر

تجزیه پروتئین خام در شکمبه بهعنوان یک بافر

غلظت نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه نداشته است پس

سیستمیک عمل کرده و با غلظت باالی اسیدهای شکمبه

میتوان انتظار داشت که غلظت نیتروژن اورهای خون نیز

مقابله میکند و از تغییرات  pHجلوگیری میکند [.]3

بین نیتروژن اوره در خون و سطح پروتئین و

pH

pH

بین تیمارها تفاوت معنیداری نداشته باشد [ 2و .]21

جیرههای آزمایشی اثری بر غلظت نیتروژن آمونیاکی

احتماالً عدم تفاوت در غلظت گلوکز خون گوسالههای

مایع شکمبه نداشتند (جدول  .)6مطابق نتایج این آزمایش

سه تیمار بهدلیل عدم تفاوت در سطح تخمیر در شکمبه

در برخی آزمایشها استفاده از مخمر در جیره گوسالههای

باشد .هنگامیکه سطح تخمیر در شکمبه افزایش مییابد

شیرخوار اثری بر نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه نداشت.

نشاسته موجود در شکمبه توسط میکروارگانیسمهای

در برخی از آزمایشها استفاده از مخمر در جیره سبب

موجود در شکمبه تخمیرشده و تبدیل به اسید چرب

کاهش غلظت نیتروژن آمونیاکی شد.

جدول  .5اثر افزودن زیستیار مخمری در استارتر یا شیر جایگزین بر فراسنجههای خونی گوسالههای شیرخوار
صفات

جیرههای آزمایشی

SEM

شاهد (بدون زیستیار مخمری)

زیستیار مخمری در استارتر

زیستیار مخمری در شیر

P Value

گلوکز ()mg/dl

102/2

100/2

95/2

6/93

NS

نیتروژن اورهای ()mg/dl

15/3

17/3

17/5

1/66

NS

آلبومین ()g/dl

6/3

6/4

6/9

0/38

NS

 :SEMاشتباه معیار میانگینها :NS ،اثر مربوطه غیر معنیدار.
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مقایسه اثر تغذیه زیستیار مخمری در شیر یا خوراک آغازین بر عملکرد رشد ،وضعیت سالمت ،فراسنجههای خونی و شکمبهای گوسالههای هلشتاین

کاهش نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه را میتوان

استفاده از زیستیار مخمری در جیره گوسالههای شیرخوار

بهدلیل افزایش سنتز پروتئین میکروبی بهواسطه افزودن

سبب افزایش نمره مدفوع شد [ .]3مخمرها جهت بهبود

مخمر در جیره دانست همچنین این کاهش میتواند

وضعیت سالمت و کاهش امتیاز قوام مدفوع چندین مکانیسم

بهدلیل کاهش تجزیهپذیری پروتئین جیره و یا هر دو

دارند که از این جمله میتوان به نقش مخمر در تحریک

باشد .متغیر بودن پاسخها ممکن است با خصوصیات

سیستم ایمنی غیر اختصاصی ،جلوگیری از استقرار و تکثیر

جیره در ارتباط باشد [ 17 ،8و .]23

باکتریهای بیماریزا در دستگاه گوارش و اتصال مانان

استفاده از زیستیار مخمری در استارتر (تیمار دو) و

اولیگوساکارید موجود در دیواره مخمر ساکارومایسس

شیر جایگزین گوسالههای شیرخوار (تیمار سه) سبب

سرویسیه به اپیتلیوم روده و رقابت برای حذف باکتریهای

کاهش معنیدار امتیاز قوام مدفوع و بهبود وضعیت

مضر که به اپیتلیوم چسبیدهاند اشاره کرد .مخمرها از این

سالمت گوسالهها شد (جدول  .)P>0/01 ،7اگرچه

طریق سبب بهبود کارایی و کاهش رخداد بیماریها

اختالف میانگین بین تیمار شاهد (بدون مصرف

میشومیشوند [ 19 ،9و .]22

پروبیوتیک) و دو معنیدار نبود ولی استفاده از زیستیار

بهصورت کلی هرچند استفاده از زیستیار مخمری بر

مخمری در شیر جایگزین گوسالهها (تیمار سه) دارای اثر

هیچ یک از شاخصههای عملکردی و خونی اثر نداشت

مثبتی بود و باعث شد از لحاظ عددی نمره مدفوع گوسالهها

اما با توجه به اینکه گوسالههایی که زیستیار مخمری را

بیشتر کاهش یابد .مطابق نتایج این آزمایش برخی محققین

در شیر جایگزین دریافت کردند بهترین وضعیت سالمت

گزارش دادند که استفاده از زیستیار مخمری در جیره

و امتیاز قوام مدفوع را داشتند بنابراین توصیه میگردد در

گوسالههای شیرخوار سبب بهبود وضعیت سالمت و کاهش

شرایط استرس (از قبیل اسهال ،گرما و  )...میتوان از

امتیاز قوام مدفوع میگردد [ .]15ولی در برخی مطالعات

زیستیار مخمری در شیر برای بهبود شرایط بهره برد.

جدول  .6اثر افزودن زیستیار مخمری در استارتر یا شیر جایگزین بر pHو نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه گوسالههای شیرخوار
جیرههای آزمایشی

صفات

SEM

P Value
NS
NS

شاهد (بدون زیستیار مخمری)

زیستیار مخمری در استارتر

زیستیار مخمری در شیر

نیتروژن آمونیاکی ()mg/dl

7/10

6/73

7/20

0/225

7/53

10/84

8/25

1/937

 :SEMاشتباه معیار میانگینها :NS ،اثر مربوطه غیر

معنیدار.

pH

جدول  .7اثر افزودن زیستیار مخمری در استارتر یا شیر جایگزین بر امتیاز قوام مدفوع و وضعیت سالمت
صفات

جیرههای آزمایشی
شاهد (بدون زیستیار مخمری)

زیستیار مخمری در استارتر

زیستیار مخمری در شیر

نمره مدفوع

1/51a

1/37b

1/28b

نمره گوش

a

1/19

b

نمره چشم

a

1/22

نمره بینی

1/07a

b

1/09

b

1/14

b

1/01b

b

 :a-bتفاوت میانگینها با حروف نامشابه در هر ردیف معنیدار است ( :SEM .)P>0/05اشتباه معیار میانگینها.
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1/09
1/12
1/03

SEM

P Value

0/06

0/01

0/024

0/01

0/028

0/01

0/013

0/01
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Abstract
To evaluate the effect of feeding yeast probiotic in milk or starter on growth, fecal score, health, blood
and rumen parameters, 30 female Holstein calves with average 40.4±1.8 kg birth weight in Taliseh
Nemouneh dairy farm used from 14 until 65 days old. Calves randomly divided to 3 treatments including:
1) control (without probiotic) 2) yeast probiotic in starter 3) yeast probiotic in milk. Average daily gain,
body weight and feed efficiency were not significantly different between treatments. Dry matter intake
was significantly lower in treatment 2 than control (P<0.01). Digestibility of feed nutrients, ammonia
nitrogen concentration, rumen fluid pH and blood parameters did not affected by treatments. Fecal score
and health in treatment 2 and 3 were better than control. Generally, calves were fed with yeast probiotic
in milk had the best fecal score and health.
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Corresponding author: dehghanb@ut.ac.ir

