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  دهیچک
 هاي شیرخوار هلشتایندر گوساله قابلیت هضم مواد مغذيهاي خونی و برخی از فراسنجه ،بر عملکردد یمنوگلیسرو بوتیرات  پروبیوتیک اثر در این مطالعه، 

) و در قالب طرح 2×2روش فاکتوریل (بهتکرار  6یمار و ت 4کیلوگرم با  36±2و میانیگن وزنی  هروز 6با میانگین سنی  نر راس گوساله هلشتاین 24 بررسی شد.
) جیره پایه + 3گرم پروبیوتیک مخلوط با شیر  2) جیره پایه + روزانه 2) جیره پایه (استارتر و شیر کامل) 1تیمارهاي آزمایشی شامل:  شد. استفاده تصادفی کامالً

مخلوط با استارتر بودند.  منوگلیسرید گرم بوتیرات 5گرم پروبیوتیک مخلوط در شیر +  2پایه +  ) جیره4مخلوط با استارتر  منوگلیسرید گرم بوتیرات 5روزانه 
منجر به به جیره،  تنهاییبه منوگلیسرید بوتیراتافزودن  ولی ،هها نداشتبدن گوساله وزن نهاییبر  تأثیري منوگلیسرید، بوتیرات یا باو  تنهاییبه پروبیوتیکافزودن 

افزودن پروبیوتیک به شیر سبب  با این حال .بوتیرات قرار نگرفت یا پروبیوتیک وثیر أت). مصرف خوراك روزانه تحت P>05/0( شدها گوسالهیی افزایش وزن نها
پروبیوتیک و ان افزودن همزم). P<05/0( با افزودن پروبیوتیک و بوتیرات افزایش نیافتها گوسالهجیره قابلیت هضم میزان ). P>05/0(افزایش معنی دار آن شد 

بوتیرات کسی وبتا هیدر لیکن غلظت). P<05/0( داشتنخون  گلیسیرید، پروتئین کل و آلبومینکلسترول، تريداري بر غلظت ثیر معنیأت منوگلیسرید بوتیرات
منوگلیسرید اثر مثبتی بر عملکرد  بوتیراتو  هاي پروبیوتیکنتایج این مطالعه نشان داد که افزودنی ).P>05/0( بیشتر شد منوگلیسرید بوتیرات باپالسماي خون 

و توسعه اثر مطلوبی بر عملکرد هلشتاین هاي شیرخوار افزودن مونوگلیسرید بوتیرات به جیره غذایی گوساله پس .داشتنهاي خونی رشد، قابلیت هضم و فراسنجه
 ها دارد.شکمبه آن

  
 .، گوساله هلشتاینخونیهاي جهفراسن ، پروبیوتیک،مونوگلیسرید بوتیرات :واژه هاي کلیدي

  
  1مقدمه

ش از مهمترین اهداف رهاي پروزود از شیرگیري و کاهش هزینه
هاي دستیابی یکی از راه. آیدمیحساب بهها مدیریت پرورش گوساله

میباشد.  محرك رشد عنوانبهها استفاده از آنتی بیوتیکبه این اهداف، 
وري و در نتیجه آن  شد، بهرهافزایش عملکرد رها سبب آنتی بیوتیک

استفاده از آنتی  اخیر هايسال درسود حاصل از پرورش میگردد. اما 
کی در بسیاري از کشورها ممنوع یدلیل مقاومت آنتی بیوتها بهبیوتیک
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ها هاي مناسب براي آنتی بیوتیکاز جایگزین). 10و 5( شده است
هاي اسیدو  گیاهی هايها، اسانسها، پري بیوتیکمیتوان پروبیوتیک

پروبیوتیک یک مکمل غذایی میکروبی زنده بوده که  آلی را نام برد.
پروبیوتیک  ).17و15شود (باعث بهبود تعادل میکروبی روده می

هاي مفید منجر به افزایش جمعیت خاطر دارا بودن میکروارگانیسمبه
ا زهاي بیماريممانعت از رشد و تکثیر باکتريو  هاي مفیدباکتري

ها قادر به تولید موادي هستند که سموم پروبیوتیک ).51و 50شود (می
ها را مهار و با اتصال به برخی از نقاط تولیدي باکتري

 ).18نی در روده جلوگیري می کنند (وها از تشکیل کلمیکروارگانیسم
هاي پروبیوتیکی سبب بهبود رشد دام، افزایش خوراك مصرفی، مکمل

). 11واد مغذي و وضعیت سالمتی میشوند (بهبود هضم و جذب م
سبب  ،هاافزودن پروبیوتیک به جیره گوسالهکه  شده استگزارش 

). 25 و13، 9شود (می و قابلیت هضم خوراك بهبود مصرف خوراك
 تولید فاکتورهاي رشدافزایش ) بیان کردند که 49ریدل و همکاران (

ایجاد شرایط  ،ینه)هاي گروه ب و اسیدهاي آم(اسیدهاي آلی، ویتامین
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اي سلولتیک و مصرف کننده ههوازي و افزایش رشد باکتريبی
ها در افزایش قابلیت هاي اثر پروبیوتیکساز وکاراز جمله  ،الکتات

 پیش در که بودههاي چرب اسید یکی از بوتیریک اسید .هضم است
 مقدار به و هاايمعده تک بزرگ يروده نشخوارکنندگان، يمعده

مکمل بوتیرات سبب  ).46و 45( دارد وجود پستانداران شیر در ناچیزي
و ) 23بازده مواد غذایی، عملکرد رشد ( )،16بهبود قابلیت هضم (

و باالخره سیستم ایمنی (با افزایش توان  )29دستگاه گوارش (
 ).35(ضدمیکروبی و افزایش عوامل بازدارندگی) در حیوانات می شود 

 آغازین جیره یا و شیر در هاي بوتیراتیمکمل استفاده از این، بر عالوه
توسعه  و پاپیالهاي شکمبه رشد و توسعهگوساله،  رشد بر مفیدي اثر

) گزارش کردند که 45اوستمن و همکاران ( ).55و 20(شکمبه دارد. 
 به دلیلرا غلظت گلوکز و انسولین خون  تواندبوتیریک میاسید 

تغذیه بوتیرات در مخلوط با  ورد.می آپایین  ،هضم نشاسته نرخکاهش 
ها سبب توسعه شکمبه، وزن شیر و استارتر قبل از شیرگیري گوساله

 مکمل بوتیرات ).20بدن، وضعیت سالمت و عملکرد رشد شد (
هاي رشد غیر آنتی به عنوان یک نوع جدید از افزودنی منوگلیسرید

یکی اثرات متعدد نظیر جذب قوي، تنظیم کننده فیزیولوژ بابیوتیک، 
 دستگاه گوارش، اسیدي شدن و تنظیم کننده تعادل الکترولیتی

با توجه به این که پروبیوتیک تغذیه شده با شیر اثر سالمتی  .باشدمی
) و همین طور طبق 55و 53و بهبود در هضم و جذب روده اي داشته (

هاي علمی مکمل بوتیرات به صورت مخلوط در خوراك استارتر یافته
اي هاي شکمبهاي و سالمت رشد پرزواند اثرات شکمبهها می تگوساله

) تاثیر هم کوشی و 56و 55و عملکرد رشد حیوان داشته باشد (
 هايفراسنجه برخی رشد، عملکرد بر همزمان مصرف این دو افزودنی

هلشتاین  شیرخوار هايگوساله در مغذي مواد هضم قابلیت و خونی
بررسی منظور بهایش حاضر تاکنون بررسی نشده بود بدین جهت آزم

 رشد، عملکرد بر پروبیوتیک و منوگلیسرید بوتیرات هايافزودنی تاثیر
 هايگوساله در مغذي مواد هضم قابلیت و خونی هايفراسنجه برخی

  انجام شد.طراحی و هلشتاین  شیرخوار
  

  هاروش و مواد
شرکت کشت و صنعت مغان  مجتمع دامپروريدر  مطالعه حاضر

 از بدین منظورشهرستان پارس آباد انجام شد.  ،ستان اردبیلا واقع در
 و روز 6 یسن نیانگیم با شده متولد تازه نیهلشتا نر گوساله سأر 24

روش فاکتوریل به تکرار 6 و ماریت 4 با لوگرمیک 36±2 یوزن گنیانیم
 یشیآزما يمارهایت. شد انجام ) و در قالب طرح کامالً تصادفی2×2(

 2 روزانه+  هیپا رهیج) 2) کامل ریش و استارتر( هیپا رهیج) 1: شامل
 گرم 5 روزانه+  هیپا رهیج) 3 ریش با مخلوط کیوتیپروب گرم

 گرم 2+  هیپا رهیج) 4 استارتر با مخلوط راتیبوت يدهایسریمونوگل
 با مخلوط راتیبوت دیسریمونوگل گرم 5+  ریش در مخلوط کیوتیپروب

هاي نر تر بر اساس احتیاجات گوسالهجیره پایه استار. بودند استارتر
فرموله آن  و با استفاده از نرم افزار 2000انجمن ملی تحقیقات سال 

در این پژوهش از پروبیوتیک باکتریایی با نام پروتکسین ). 44گردید (
)Protexin, UK (  محتويتهیه شده از شرکت تک ژن زیست 

، الکتوباسیلوس الکتوباسیلوس پالنتاریوم، الکتوباسیلوس دلبروکی
اسیدوفیلوس، الکتوباسیلوس رامنوسوس، بیفیدوباکتریوم، بیفیدوم، 

و همچنین مکمل  یوم و استراپتو کوکوس سالیواریوسانتروکوکس فاس
استفاده تهیه شده از شرکت سنا دام پارس تهران منوگلیسرید  بوتیرات

 وتاهک زنجیره یک موثر فعال ماده منوگلیسرید بوتیراتدر ساختار  شد.
 .است بوتیریک اسید به نام فرار چرب اسیدهاي از

 که است تجاري محصول یک) منوگلیسرید بوتیرات( مکمل این
 شکل که است این منوگلیسیرید صورت به بوتیرات شدن باند علت

 .دارد روده در بیشتري جذب قابلیت چرب اسیدهاي منوگلیسیرید
 شکمبه در اهچربی جذب و هضم سازوکارهاي اساس بر همچنین

 آزاد چرب اسید و گلیسرول تولید و شده تجزیه ابتدا هامنوگلیسیرید
 جذب تواند می شده آزاد بوتیرات ادامه در که) 44(کند  می مربوطه

ساعت  24ها در گوساله .نماید اعمال را خود سالمتی اثرات و شده
ها پس از گوساله ند.اولیه پس از تولد، از مادران خود جدا شد

هاي به باکس شده و توزین ، فونی ناف با محلول تنتوریدضدع
 4. بالفاصله پس از  تولد با انتقال داده شدندانفرادي ضدعفونی شده 
و  ندتغذیه شد ي تولداولیه ساعت 8 در ولیتر آغوز در دو نوبت 

لیتر هر روز در سه نوبت  5به میزان  روز دیگر 2آغوز براي  خوراندن
درصد وزن بدن ادامه یافت. شیردهی  10مبناي  برساعت  6به فاصله 

 ) انجام18صبح و ساعت  8ها روزانه در دو نوبت (ساعت گوساله
برنامه شیردهی طبق  میزان شیر تغذیه شده به گوساله ها .گرفتمی
 4در دو هفته اول  ،شرکت کشت و صنعت مغانمجتمع دامپروري در 

لیتر و از  4ه هفتم تا هشتم لیتر، از هفت 6لیتر، از هفته سوم تا هفتم 
هاي در طول دوره آزمایشی، جیرهلیتر بود.  2هفته هشتم تا نهم 

غذایی پس از توزین روزانه در دو نوبت (صبح و بعد از ظهر) در اختیار 
  ها قرار گرفت.گوساله
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 صورت به مکمل بوتیرات گرم 5 مقدار غذایی وعده اولین در
جهت تعیین مقدار خوراك شد.  اضافه هاگوساله استارتر در سرك

قبل مصرفی، قبل از ریختن خوراك وعده صبح، باقیمانده خوراك روز 

ها آوري و ثبت شد. همچنین براي بررسی تغییرات وزن گوسالهجمع
ساعت) از آب و  12-14هر ماه یکبار با اعمال محرومیت قبلی (

کشی شدند. مواد خوراکی تشکیل دهنده و ترکیب ك، وزناخور

 ایی (استارتر) و درصد اجزاي تشکیل دهنده آنذترکیب شیمیایی جیره غ  -1جدول
Table 1-The chemical composition of the diet (starter) and its components (%) 

 اقالم خوراکی
Feed ingredients 

 درصد
% 

ذرتدانه   
Corn, grained 

42.5 

جودانه   
Barley, grained 

12.0 

گندمسبوس   
Wheat bran 

5.0 

 کنجاله سویا
Soybean meal 

37.6 

 نمک
Salt 

0.4 

 پودر صدف
Oyster shell 

1.1 

 مکمل مواد معدنی1
Mineral supplement1 

0.5 

 مکمل ویتامینه2
Vitamin Supplement2 

0.4 

شیرین جوش   
Bicarbonate of soda 

0.5 

(%) ترکیب شیمیایی  
Chemical composition (%) 

 درصد
% 

 ماده خشک
Dry matter  

89.7 

خام نیپروتئ  
Crude Protein  

18.7 

)امخ عصاره اتري (چربی  
Ether extract (Crude fat)  

2.3 

 الیاف نامحلول در شوینده خنثی
Neutral detergent fiber 

16.3 

يالیاف نامحلول در شوینده اسید  
Acid detergent fiber 

7.3 

  خامخاکستر 
Ash 

6.3 

کلسیم    
Calcium 

0.54 

 فسفر
Phosphorus 

0.22 

گرم؛ میلی 1گرم؛ سلنیوم 1/0گرم؛ کبالت 28/0؛ مسگرم 2 زگرم؛ منگن 3/0گرم؛ آهن 3گرم؛ روي 55گرم؛ سدیم  90گرم؛ منیزیم  90 گرم؛ فسفر 195ترکیب مکمل معدنی: کلسیم  1 
 .گرم 4/0اکسیدانت آنتی

  .المللی در کیلوگرمواحد بین 000001 ،3د گرم در کیلوگرم؛ ویتامین 1/0، ایی المللی در کیلوگرم؛ ویتامینواحد بین 500000، آمکمل ویتامینه: ویتامین ترکیب  2
1Mineral supplement composition: 195 g calcium, phosphorus 90g; magnesium 90 g; sodium 55g, zinc 3g; 0.3g iron, manganese 2 g  copper 
0.28g, cobalt 0.1g, selenium 1 mg; 0.4 g of antioxidants. 
2Vitamins supplement composition: Vitamin A, 500000 IU per kg, vitamin E, 0.1g per kg, vitamin D3 100000 IU per kg. 
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ن یجهت تعیشده است. آورده  1شیمیایی جیره آغازین در جدول 
ماده خشک توسط براي ها گوساله کنسانتره آغازین شیمیایی تجزیه

خام  پروتئین)، براي 3( پروتکل از 930-15دستگاه آون و با روش 
و براي ) 3( پروتکل از  988-05روش  با و کلدال دستگاه توسط
و براي ) 3( پروتکل از 920-39روش  با و سوکسیله دستگاه با چربی

 پروتکل از 923- 03روش  با والکتریکی  کوره دستگاه با خاکستر خام
 روش از با استفاده فسفر و کلسیم براي همچنین وگرفت  صورت) 3(

  .گرفت انجام اتمی جذب سنجی طیف
و الیاف  )NDF( همچنین الیاف نامحلول در شوینده خنثی

با روش ون سوست و همکاران  )ADF( نامحلول در شوینده اسیدي
یر در طول آزمایش صفات عملکردي نظگیري شدند. ) اندازه59(

ی روزانه و ضریب تبدیل غذایی فافزایش وزن روزانه، خوراك مصر
صورت هب 65و  30هاي در روزها بدین منظور گوساله شدند،تعیین 

گیري قابلیت هضم ظاهري در منظور اندازهبه. شدندانفرادي توزین 
آوري مدفوع انجام گردید. روز متوالی عمل جمع 5مدت آخر دوره، به

 48مدت به سلسیوسدرجه  65آوري شده در آون هاي جمعنمونه
 5ساعت خشک شدند. جهت تهیه یک نمونه مدفوع هر گوساله، 

نمونه مدفوع خشک شده به مقادیر مساوي با یکدیگر مخلوط شده و 
(قطر  مش با الک از کردن خرد از بعد با استفاده از هاون خرد و 

نگهداري شدند. جهت آنالیز شد و  گذرانده متريمیلی یک منافذ)
 و کولن وناز روش ها جیرهجهت تعیین قابلیت هضم مواد مغذي 

 .گردید استفاده اسید در نامحلول خاکستر داخلی با نشانگر )58یانگ (
از وعده غذایی صبح از  قبلآزمایشی،  دوره 65و  30روزهاي  طی در

هاي خون پس از انتقال به سیاهرگ وداج خونگیري  انجام شد. نمونه
  از شرکت 5702 مدلبه با دستگاه سانتریفوژ (، زمایشگاهآ

Eppendorf دقیقه سانتریفوژ شده (با  15مدت آلمان)  ساخت کشور
نمونه  و جدا شد و پالسماي) 1372gیا  دور در دقیقه 3500سرعت 

نگهداري  سلسیوسدرجه  -20گیري، در دماي سرم تا زمان اندازه
 و کلسترول، تري گلیسرید، آلبومین گیري گلوکز، اوره،د. اندازهگردی

هاي آزمایشگاهی (شرکت پروتئین کل سرم خون با استفاده از کیت
 Auto-Chemistryآزمون، ایران) و دستگاه اتوآناالیزر پارس

Analyzer مدلCS-400  ها با استفاده داده .انجام شد ساخت ترکیه
مدل دند. ش تجزیه و تحلیل) SAS )50 رو نرم افزا Mixedاز رویه 

  ) زیر بود:1بر اساس رابطه ( معادله در پژوهش حاضر
Yij=µ+Ai+Bj+(ABij)+eij   (1) رابطه 

اثر  = jB، )گرم 2 سطح در کیوتیروبفاکتور اول (پ = iA اثر که در آن
اثر  = ijAB و  گرم) 5در سطح  منوگلیسرید بوتیراتفاکتور دوم (

  .بود آزمایشخطاي اثر  = ijeو  وممتقابل بین فاکتورهاي اول و د
 
  

  نتایج و بحث
 2اثر استفاده از پروبیوتیک و بوتیرات بر مصرف خوراك در جدول 

 عامل ریتاث تحتکل دوره  یمصرف خوراكنشان داده شده است. 
 راتیبوت مکمل و کیوتیپروب متقابل اثر و راتیبوت مکمل و کیوتیپروب
ج این پژوهش، سلطانی و مطابق با نتای). P<05/0( نگرفت قرار

) گزارش کردند که مصرف خوراك تحت تاثیر استفاده از 56همکاران (
بیان کردند که  )34سدیم بوتیرات قرار نگرفت. مانزانیال و همکاران (

ها، تاثیري بر ي خوكگرم مکمل بوتیرات سدیم بر جیره 3افزودن 
) با 23همچنین گویلوتئو و همکاران ( ها نداشت.مصرف خوراك آن

ها، گزارش بررسی اثر مکمل بوتیرات سدیم بر مصرف خوراك گوساله
بر مصرف تأثیري ها، استارتر گوساله بهکردند که افزودن این مکمل 

) گزارش کردند 20گورکا و همکاران (با این حال  .رداندها خوراك آن
نژاد هاي شیرخوار جیره گوساله بهاز مکمل بوتیرات سدیم  هکه استفاد

 درصدي 30افزایش به  سبب لشتاین و آمیخته هلشتاین و لیموزینه
) گزارش 53سیف زاده و همکاران (همچنین . شدمصرف خوراك 

هاي شیرخوار کردند که استفاده از پروبیوتیک پروتکسین در گوساله
 مصرف کهحالی در ،می شودهلشتاین سبب افزایش مصرف خوراك 

 جیره یا شیر در پروبیوتیک نافزود تأثیر تحت هاگوساله خوراك
استفاده از هاي محققین یافته. طبق )49( نگرفت قرار آغازین

 ه استشتداري بر مصرف خوراك ندامعنیتأثیر پروبیوتیک در گوساله، 
مصرف خوراك در  هاي مختلفپاسخ در کل می توان گفت .)37و 33(

به ممکن است مربوط  کیوتیپروبشده با تغذیه  هاي شیريگوساله
، مقدار خوراك مصرفی حیوانات، روش تغذیه کیوتیپروبنوع 

ها (در شیر یا در استارتر) و همچنین شرایط پرورش گوساله کیوتیپروب
  باشد. 

و  پروبیوتیک در گروه دریافت کنندهها وزن نهایی گوساله
با گروه  بوتیرات به همراه پروبیوتیکگروه مصرف کننده  همچنین

وزن  کهحالیدر  ،ت این دو مکمل مشابه بودکنترل یا بدون دریاف
 در بوتیرات مونوگلیسرید گرم 5 با شده تغذیههاي نهایی گوساله

   ).>05/0P( داد نشان داري معنی افزایش تیمارها دیگر با مقایسه
میانگین افزایش وزن روزانه در ماه اول، دوم  2 با توجه به جدول

 گروهو همچنین  یوتیکپروبهایی که گوساله در گروهو کل دوره 
مونوگلیسرید دریافت  بوتیرات به همراه پروبیوتیکهایی که گوساله

افزایش میانگین بوتیرات،  مکملکه  در حالی .یکسان بود ،کرده بودند
ه داد افزایشاول و کل دوره پرورشی  هها را در ماوزن روزانه گوساله

 دار وزنمعنی سبب افزایش بوتیرات مکملاستفاده از  ).>05/0P( بود
 و هلشتاین آمیخته و هلشتاین نژاد راهاي شیرخوگوسالهنهایی 
افزودن مکمل  ها نشان داده کهمطالعه برخی. )23و 12( دش لیموزین

هاي گوساله آغازین (استارتر) جیرهشیر و  شیر، جایگزینبوتیرات به 
افزایش را در مقایسه با گروه شاهد ها وزن نهایی بدن آنشیرخوار 
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 نشان دادند که )28( همکاران و کاتو کهحالیدر  ،)42 و 20( داده بود
با  هاي دریافت کننده مکمل بوتیراتدر گروه نهایی وزن افزایش

مکمل نمودن سدیم بوتیرات نشان دادند  گرانپژوهش .شاهد مشابه بود
 قبل يدوره طی هاي شیرخواربرهغذایی جیره  آن در سطح افزایشو 
بیشتري در مقایسه با گروه  روزانه وزن وجب افزایشم شیرگیري از

هاي افزایش وزن برهاین این محققین دلیل  .)56 و 8شده بود (شاهد 
دانستند.  توسعه شکمبه و پاپیالهاي شکمبه رشد و توسعهشیر خوار را 

به ترکیب جیره، نوع هاي حاضر با سایر محققین یافتهتفاوت در نتایج 
به طوري که  .)20( دارد بستگیورد استفاده و سطح مکمل بوتیرات م

در پژوهش گورکا نوع بوتیرات کپسوله شده و حداکثر سطح آن در 
) پیشنهاد 23گویلوتئو و همکاران (). 20درصد بود ( 6/0جیره استارتر 

استفاده از مکمل بوتیرات در اوایل زندگی در صورت کردند که 
در گزارشی نشان . دواهد شخبهتر هاي شیر خوار، عملکرد آنها گوساله

 شکمبه، پاپیالي توسعه بهبود سبب تواند می بوتیرات دادند مکمل
. همچنین )23(شود  گوساله در سالمت وضعیت تولیدي و عملکرد

) گزارش کردند که بهبود افزایش وزن روزانه 19گودلد و همکاران (
توسط ه جیر هضم افزایش قابلیتدلیل تواند بههاي شیرخوار میگوساله

ها با بوتیرات سدیم هاي پانکراس در نتیجه مکمل کردن شیر آنآنزیم
   باشد.

باکتریایی با نام که اضافه کردن پروبیوتیک  پژوهشگران دریافتند
و  الکتوباسیلوسهاي مختلفی از (محتوي سویه پروتکسینتجاري 
 بیفیدوباکتریوم، بیفیدوم، انتروکوکس فاسیوم و استراپتوهاي باکتري

داري اختالف معنیهاي شیرخوار به شیر گوسالهکوکوس سالیواریوس) 
نشان افزایش وزن روزانه و وزن نهایی در مقایسه با گروه شاهد در 

 ) گزارش27( همکاران و که جاتکاسکاسدر حالی، )53 و 24(ندادند 
در  روزانه وزن افزایش کردند استفاده از پروبیوتیک پروتکسین سبب

  گردد.می یرخوارهاي شگوساله
 پروبیوتیک از استفاده بیان نمودند که )1( همکاران و آبه

روزگی بدنبال دارد، در به  25 را تا هاوزن گوساله افزایش باکتریایی
 کرد. روزگی گزارش 35 ) این افزایش را تا2( سیديطوري که ال

 بر هاپروبیوتیک مصرف اثر ) گزارش کردند57( همکاران و تیمرمان
 عوامل به هاگوساله سازش با روزانه دائمی نبوده بلکه وزن یشافزا

 هاآن اثر ها،آلودگی و جیره تغییر جدید، شرایط انتقال، از جمله زاتنش
ها هاي مختلفی در مورد نحوه اثر پروبیوتیکسازوکارمی یابد.  کاهش

هاي توان به رقابت با باکتریايبر وزن بدن عنوان شده است که می
راي بدست آوردن مواد مغذي، تولید ترکیبات ضد باکتریایی مضر ب

(مانند اسیدهاي آلی، پراکسید هیدروژن، باکتریوسین) در لومن روده، 
هاي خاصی از مخاط روده و تحریک سیستم ایمنی اشغال  جایگاه

. با توجه به )7،17(ها اشاره کرد طبیعی (غیر اختصاصی) گوساله
توان هضم مواد مغذي در مطالعه حاضر میهاي مربوط به قابلیت داده

ها، ممکن گرفت که تأثیر نداشتن پروبیوتیک بر عملکرد رشد گوساله
دلیل عدم تأثیر پروبیوتیک بر قابلیت هضم مواد مغذي است به
  هاي شیرخوار هلشتاین باشد.گوساله

، اول ماه هاي شیرخوار هلشتاین درضریب تبدیل غذایی گوساله
به همراه  کیوتیپروبو  راتیبوت دهی مکملبا  پرورشی دوم و کل دوره

که مصرف پروبیوتیک، ضریب ، در حالی)P<05/0( بهتر نشد راتیبوت
هاي شیرخوار هلشتاین را فقط در ماه اول بهتر تبدیل غذایی گوساله

 و بیرانوند مطالعات . در)P>05/0( کرد و کاهش معنی داري داد
 بوتیرات مکمل با افزودن) 30( رانهمکا و رانگل یلو  )4( همکاران

تبدیل غذایی  ضریب داري درمعنی کاهش آغازین، خوراك در
) گزارش 8کاوینی و همکاران (مشاهده نشد. در همین راستا  هاگوساله

هاي زمانی شیر خوارگی و خوراك در هیچیک از بازه مصرف شد بازده
   پرواري بره، با مکمل دهی بوتیرات افزایش نیافت.

هاي هاي آزمایشی گوسالهتحقیقی افزودن پروبیوتیک به جیره در
). ریدل و همکاران 26شیرخوار بازده غذایی خوراك افزایش نداشت (

) نیز گزارش کردند که 53) و همچنین سیف زاده و همکاران (49(
ها ضریب استفاده از پروبیوتیک باکتریایی در خوراك آغازین گوساله

ه گروه شاهد نه تنها بهتر نکرد بلکه تغییري تبدیل خوراك را نسبت ب
هاي دیگري، اضافه کردن پروبیوتیک که در مطالعههم نداد، در حالی

ها سبب کاهش ضریب تبدیل غذایی شد گوساله آغوز) و شیربه جیره (
 تأثیر اول ماه در در تحقیق حاضر فقط حال این با ).39و  37(

است. بنا بر این همان  بوده مثبت غذایی تبدیل ضریب بر پروبیوتیک
 جذب و پذیريهضم افزایش باعث هاپروبیوتیک شد اشاره طور که

 یک از کمتر مصرف خوراك. شوندمی هاگوساله در خوراك مغذي مواد
 پروبیوتیک، هايگروه در دیگر سوي از بیشتر وزن افزایش و سو

  .کندمی پذیرامکان را هاآن بهتر تبدیل غذایی ضریب
  

  ت هضم مواد مغذيقابلی
هاي گوساله هضم قابلیت برپروبیوتیک و بوتیرات استفاده از اثر 
 راتیبوتارائه شده است. افزودن پروبیوتیک و  3در جدول هلشتاین

صورت ترکیبی تأثیري بر قابلیت هضم مواد و یا به هرکدام به تنهایی
، خاکستر خام) NDF ،ADFمغذي جیره (ماده خشک، ماده آلی، 

). مطالعات متناقضی در خصوص اثر افزودن مکمل >05/0P( نداشت
 و گویلوتئوسدیم بوتیرات بر قابلیت هضمی وجود دارد به طوري که 

 شده غنی شیر جایگزین با هاگوساله دریافتند که تغذیه )22( همکاران
 مواد هضم قابلیت و عملکرد پانکراس بهبود سبب بوتیرات سدیم با

دادند  نشان) 29( همکاران ور با آن، لگال شود. لیکن مغایمی مغذي
 دوره طی در هاخوك يبوتیرات به جیره سدیم که با افزودن

با این حال  هضم مواد مغذي را تغییري نداد. قابلیت شیرخوارگی،
شیرخوار، از  هايگوساله جیره به گزارش شده که افزودن پروبیوتیک
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  ).57مغذي شود ( مواد قابلیت هضم هبودتواند باعث بگوارش می دستگاه يطریق توسعه

  
  1هاي شیر خوار هلشتایناثر  افرودن پروبیوتیک و بوتیرات بر عملکرد رشد گوساله - 2جدول 

Table 2-Effects of probiotic and butyrate on growth performance of Holstein calves1 

 اقالم
Items 

 جیره هاي آزمایشی2
Experimental diets2 SEM4 

  3داري)اثرات اصلی و متقابل (سطح  معنی
Main and interaction effects (P-value)3 

  1تیمار 
T1 

  2تیمار 
T2 

  3تیمار 
T3 

  4تیمار 
T4 

Pro But Pro×But 

 وزن بدن (کیلوگرم)                     
Body Weight (kg) 

 

 تولد
Birth 

35.80 34.03 35.80 35.20 0.64 0.18 0.36 0.36 
 نهایی
Final 

79.90c 81.20b 85.30a 85.30a 1.71 0.71 0.01 0.71 
 مصرف خوراك (گرم در روز) 
Feed Intake (g/day) 

 
 

 ماه اول
First month 

665.80 597.20 680.40 676.40 27.80 0.21 0.27 0.11 

 ماه دوم
Second month 

1443.60 1494.60 1498.40 1451.40 23.77 0.80 0.94 0.06 
 کل دوره
Total period 

1062.20 1047.90 1079.90 1063.90 18.56 0.46 0.38 0.96 
 افزایش وزن روزانه (کیلوگرم در روز)
Daily gain (kg/day) 

 
 

 ماه اول
First month 

c0.58 b610.  a650.  a680.  0.04  0.33  0.04  0.55  
 ماه دوم
Second month 

0.89 0.92  0.95  0.94  0.07  0.78  0.57  0.84  
 کل دوره
Total period 

c0.69  b0.73  a0.76  a0.77  0.03  0.35  0.04  0.51  
 ضریب تبدیل غذایی
FCR  

 
 

 ماه اول
First month 1.17c 0.92a 0.96b 0.95b 0.06 0.04 0.17 0.06 

 ماه دوم
Second month 1.65 1.64 1.70 1.55 0.15 0.59 0.59 0.66 

 کل دوره
Total period 1.57 1.45 1.43 1.40 0.06 0.22 0.13 0.44 

ه غیر حروف با ردیف هر هايمیانگین 1  ). P > 0/ 05( دارند یکدیگر با معنی داري اختالف مشاب
2

1T :  و بوتیرات (سطح صفر گرم پروبیوتیک و سطح صفر گرم  2گرم پروبیوتیک و صفر گرم بوتیرات (سطح 2آزمایشی پایه با استفاده از جیره  : 2T ،) اثر اصلیمنوگلیسیرید بوتیراتجیره آزمایشی پایه بدون استفاده از پروبیوتیک 
جیره  : 4Tی و ) اثر اصلمنوگلیسیرید بوتیراتگرم  5گرم بوتیرات (سطح صفر پروبیوتیک و سطح  5جیره آزمایشی پایه با استفاده از صفر گرم پروبیوتیک و  : 3T ) اثر اصلی،منوگلیسیرید بوتیراتگرم پروبیوتیک و سطح صفر گرم 

  است.  متقابلات ) اثرمنوگلیسیرید بوتیراتگرم  5گرم پروبیوتیک و سطح  2گرم بوتیرات (سطح  5گرم پروبیوتیک و  2آزمایشی پایه با استفاده از 
3 Pro پروبیوتیک برابر ، But بوتیرات برابر ،FCR .برابر ضریب تبدیل غذایی می باشد 
4 SEM د برابر میانگین خطاي  ارد می باشد.استان

1Means within same row with different superscripts differ (P<0.05). 
2T1:the basal diet without probiotic and butyrate (probiotic level 0 g and level 0 g of butyrate monoglyceride) or the main factor, T2: the basal diet using 2 g 
probiotic and zero gram butyrate (2 g probiotic level and 0 g of butyrate monoglyceride) as the main factor, T3: the basal diet using probiotic zero grams 
and 5 grams butyrate (probiotic level zero and 5 grams of monoglyceride butyrate) as the main factor, T4: the basal diet using 2 g of probiotic and 5 g of 
butyrate (2 g of probiotic and 5 g of butyrate of monoglyceride) as interaction effects. 
3Pro: proboscis, But: Butyrate, FCR: the conversion factor of feed.  
4SEM: the mean standard error. 
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 جیره به بوتیرات مکمل افزودن با) 34( همکاران و مانزانیال
مواد  هضم نشان دادند که قابلیتبا دوره شیرخوارگی کوتاه  هاخوك

نعمتی و  .دیابوزن می تواند بهبود  افزایش بر تأثیر مغذي بدون
بر تأثیري ) مشاهده نمودند که افزودن پروبیوتیک 43ن (اهمکار

 همکاران و ایلهلون نیهمچنندارد.  هاسالهقابلیت هضم مواد مغذي گو
با پروبیوتیک،  هاگوسالهجیره  نمودن مکملکه  گزارش کردند) 31(

 همچنین در تحقیقی .نداردها آن يمغذ مواد هضم تیقابلاثري بر 
 خشک، ماده هضم تیقابل ریش و استارتر رهیج به کیوتیپروب افزودن

 ).26( را بهبود نداد یثخن ندهیشو در نامحلول افیال و یآل ماده
 2نشان دادند که پروبیوتیک پروتکسین) 53(زاده و همکاران سیف

اف نامحلول در شوینده خنثی یقابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی و ال
در مقایسه با گروه شاهد تغییري شیرخوار هلشتاین را هاي گوساله

 هضمی تقابلی تعیین حیوان مصرفی جیره اثرات بهتر درك براي نداد.
 ضریب هايفراسنجه و رشد سنجش با همزمان تواند می مغذي ماده

در این پژوهش عدم معنی  .)21( شود ارزیابی و مطابقت غذایی تبدیل
هاي رشد نظیر افزایش وزن روزانه و وزن نهایی داري برخی فراسنجه

بدن و ضریب تبدیل غذایی با مصرف جیره هاي حاوي پروبیوتیک 
  ها بوده است.یت هضمی جیرهموید تشابه قابل

  
  هاي خونیفراسنجه

هاي خونی فراسنجهغلظت ، 4با توجه به اطالعات جدول 
 افزودن با گلیسیرید، پروتئین کل و آلبومین)(کلسترول، تري

پروبیوتیک، بوتیرات و یا مصرف همزمان پروبیوتیک و بوتیرات 
 ).P<05/0( یافتنتغییري  هاي شیرخوارجیره گوساله منوگلیسرید

مصرف شدن توام پروبیوتیک و بوتیرات لیکن فراسنجه گلوکز با 
هاي شیرخوار افزایش معنی داري داشت منوگلیسرید در جیره گوساله

)05/0<P.(  همکاران و کاتو )مکمل افزودن که کردند گزارش )28 
 خون گلوکز غلظتمنجر به کاهش  ها،گوساله رهیج به راتیبوت
 سدیم مکمل و علوفه مصرف متقابل اثر ،ايدر مطالعه .شودمی

) 36مهرداد و همکاران ( ).44( نبود دارمعنی گلوکز غلظت بر بوتیرات
با افزودن پروبیوتیک پروتکسین  خون گلوکز مشاهده کردند غلظت

 گزارش )26همکاران ( و آبادي افزایش می یابد، در حالی که حسین
 سبب شیرخوار، هايگوساله جیره پروبیوتیک به افزودن که کردند

. ایشان کاهش گلوکز را ناشی افزایش شودمی خون گلوکز کاهش
 اسیدهاي به شکمبه در تبدیل عمده گلوکز و شکمبه در تخمیر میزان
 دانستند که سبب کاهش گلوکز ايروده کاهش جذب فرار و چرب
 )32( همکاران و لسمیسترهمچنین  ).26( است شده خون گلوکز

                                                        
2 - Protexin 

 با شده تغذیه گروه در کلسترول خون میزان کردند که مشاهده
   تحت تاثیر قرار نگرفت. پروبیوتیک

در پژوهش حاضر عدم تغییر غلظت گلوکز خون و مشابهت گروه 
دریافت کننده فقط بوتیرات با گروه شاهد با یکسانی ماده خشک 

ها هم خوانی داشته و موید آن است زیرا مصرفی و ثبات آن در بین آن
اده خشک مصرفی می تواند موجب ثبات و عدم کاهش عدم کاهش م

 به بوتیرات و کبد استات همچنین در ).14(گلوکز پالسماي خون شود 
 نماید.می انرژي تولید کربس طریق سیکل از و شده تبدیل کوآ استیل

 و شده جذب شکمبه اپیتلیوم هايبوسیله سلول عالوه بر این بوتیرات
 مصرف توانایی هاگوساله. شود میت بتاهیدروکسی بوتیرا به تبدیل
). 48و  14(دارند  انرژي عنوان پایه به را بتاهیدروکسی بوتیرات کردن

گلیسرید ) گزارش کردند که کلسترول و تري38موهان و همکاران (
  یابد.هاي حاوي پروبیوتیک از نظر عددي کاهش میسرم در جیره

 به پروبیوتیک افزودن که کردند گزارش) 9( همکاران و چادهاري
نداشت.  خون آلبومین غلظت بر اثري شیرخوار هايگوساله جیره

 کردند گزارش) 36( همکاران و مهرداد پژوهش، این نتایج با مطابق
 قرار تیمارها تأثیر تحت) روزگی 30 از غیر به( خون آلبومین سطح که

 ) گزارش کردند که غلظت39مسلمی پور و همکاران ( .نگرفت
و همین  پروبیوتیک افزودن با هاگوساله پالسماي خون کل پروتئین

 و آغوز ها) بهبیوتیک پري و هاپروبیوتیک (مخلوط 3بیوتیکسین طور
 از استفاده که کردند گزارش) 43( همکاران و نعمتی تغییر نیافت. شیر

 غلظت افزایش سبب شیرخوار هايگوساله جیره در هاپروبیوتیک
 نیز) 49( و همکاران ریدل. است دهش پروتئین کل پالسماي خون

 کل پالسما پروتئین غلظت بر پروبیوتیک افزودن که کردند مشاهده
 دهد غلظتنداشت. نتایج مطالعه حاضر نشان می داريمعنی تأثیر

نگرفته  قرار پروبیوتیک افزودن تأثیر تحت بتاهیدروکسی بوتیرات خون
منجر به افزایش  افزودن مکمل بوتیرات، ، درحالی که)P<05/0(است 

همچنین تمایلی در ). P>05/0(غلظت بتاهیدروکسی بوتیریک شد 
دار شدن اثر متقابل بین مکمل پروبیوتیک و مکمل جهت معنی

 هیدروکسی بتا ). میزانP=08/0بوتیرات منوگلیسرید مشاهده گردید (
 محصوالت متابولیسم آغاز و شکمبه توسعه دهنده بوتیرات، نشان

با رشد شکمبه و  ).6( است شکمبه اپیتلیوم وسطت تخمیر نهایی
یابد نیز افزایش می بوتیراتدستگاه گوارش غلظت بتا هیدروکسی 

)48( .  

                                                        
3 -Synbiotics: به که بوده هابیوتیکپري و هاپروبیوتیک مخلوط هابیوتیکسین 

 اثر  با هابیوتیکپري و هاپروبیوتیک از ترکیبی با غذایی هايمکمل صورت
  .گذارند می تاثیر زنده موجود متابولیسم در همکوشی
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  1هاي شیر خوار هلشتاینگوساله هضم قابلیت برپروبیوتیک و بوتیرات  استفاده از اثر  - 3جدول 
Table 3-Effects of probiotic and butyrate on digestibility of Holstein calves1 

 اقالم
Items 

 جیرههاي آزمایشی2
Experimental diets2 SEM4 

  3)سطح معنی داري( اثرات اصلی و متقابل
Main and interaction effects (P-value)3 

  1تیمار 
T1 

  2تیمار 
T2 

  3تیمار 
T3 

  4تیمار 
T4 

Pro But Pro×But 

خشک (درصد) ماده   
Dry matter (%) 64.58 64.63 62.92 64.90 1.24 0.49 0.66 0.39 

آلی (درصد) ماده    
Organic matter (%) 67.42 67.04 65.92 67.72 1.21 0.57 0.74 0.38 

د)الیاف نامحلول در شوینده خنثی (درص   
Neutral detergent fiber (%) 40.80 39.98 36.76 39.52 2.03 0.64 0.28 0.39 

د)سیدي(درصالیاف نامحلول در شوینده ا   
Acid detergent fiber (%) 30.56 29.90 23.48 30.20 3.49 0.39 0.35 0.31 
 خاکستر خام (درصد)
Ash (%) 32.04 32.98 28.50 32.50 2.68 0.37 0.46 0.58 

 ). P > 0/ 05( دارند یکدیگر با معنی داري اختالف مشابه غیر حروف با ردیف هر هايمیانگین 1
2

1T : اثر اصلیمنوگلیسیرید بوتیراتشی پایه بدون استفاده از پروبیوتیک و بوتیرات (سطح صفر گرم پروبیوتیک و سطح صفر گرم جیره آزمای (،2T :  سطح 2جیره آزمایشی پایه با استفاده از) گرم  2گرم پروبیوتیک و صفر گرم بوتیرات
جیره آزمایشی  : 4T) اثر اصلی و منوگلیسیرید بوتیراتگرم  5گرم بوتیرات (سطح صفر پروبیوتیک و سطح  5آزمایشی پایه با استفاده از صفر گرم پروبیوتیک و جیره  : 3T) اثر اصلی،منوگلیسیرید بوتیراتپروبیوتیک و سطح صفر گرم 

  است.  متقابلات ) اثرمنوگلیسیرید بوتیراتگرم  5گرم پروبیوتیک و سطح  2گرم بوتیرات (سطح  5گرم پروبیوتیک و  2پایه با استفاده از 
3 Pro پروبیوتیک برابر ، But بوتیرات برابر ،FCR .برابر ضریب تبدیل غذایی می باشد 
4 SEM استاندارد می باشد. برابر میانگین خطاي 

1Means within same row with different superscripts differ (P<0.05). 

2T1:the basal diet without probiotic and butyrate (probiotic level 0 g and level 0 g of butyrate monoglyceride) or the main factor, T2: the basal diet using 2 g 
probiotic and zero gram butyrate (2 g probiotic level and 0 g of butyrate monoglyceride) as the main factor, T3: the basal diet using probiotic zero grams and 
5 grams butyrate (probiotic level zero and 5 grams of monoglyceride butyrate) as the main factor, T4: the basal diet using 2 g of probiotic and 5 g of butyrate 
(2 g of probiotic and 5 g of butyrate of monoglyceride) as interaction effects. 
3Pro: proboscis, But: Butyrate, FCR: the conversion factor of feed.  
4SEM: the mean standard error. 

 

 مصرف کردند گزارش )14فریرا و بیتار (بر خالف مطالعه قبلی، 
ها بوتیرات خون گوساله هیدروکسی بتا اثري بر غلظت بوتیرات، سدیم
ن پژوهش به شکل مکمل بوتیرات مورد استفاده در ای. ندارد

ها در شکمبه، ابتدا مونوگلیسرید بوتیرات بوده و در طی هضم چربی
شود و سپس اسیدهاي جدا گلیسرول از ترکیب گلیسیریدها جدا می

شده که در این مورد اسید بوتیریک است، در معرض هضم و جذب 
). اسید بوتیریک یکی از اسیدهاي چرب فرار قابل 14گیرند (قرار می
متابولیسم از دیواره شکمبه بوده که محصول نهایی متابولیسم جذب و 

-هاي اپیتلیال دیواره شکمبه، بتا هیدروکسی بوتیرات میآن در سلول
 )48توسط کوئیکلی و همکاران ( که دیگري مطالعه باشد. همچنین

 و داند می شکمبه پیشرفت از نمادي را بوتیراتبتا هیدروکسی  مقدار
 توسعه و خون بوتیراتبتا هیدروکسی  بین را داري معنی ارتباط

 شکمبه توسعه از قبل تا که کند می تأکید ضمن در داند می شکمبه

 به توجه با و کند می استفاده انرژي منبع براي گلوکز از هاگوساله
 شکمبه عملکرد در بوتیراتبتا هیدروکسی  نقش و شکمبه توسعه
 رشد میزان اینصورت غیر شد، در منطبق جدید تغذیه با هاگوساله
 غلظت بر تأثیري پروبیوتیک، افزودن ).48 و 14( کند می پیدا کاهش

). 32( نداشت هاگوساله خون پالسماي بوتیرات بتاهیدروکسی
) مشاهده کردند افزودن پروبیوتیک 53زاده و همکاران (همچنین سیف

هاي شیرخوار غلظت بتاهیدروکسی بوتیرات پروتکسین به شیر گوساله
دهد. در آزمایش حاضر عدم مغایرت در خون تحت تأثیر قرار نمی را

با نتایج سیف  هاگوساله خون پالسماي بوتیرات بتاهیدروکسی غلظت
غلظت پروبیوتیک و ) می تواند مربوط به یکسانی 53زاده و همکاران (

و یکی بودن محل و نحوه  پروتکسین)نوع پروبیوتیک مشابه (
  ین مطالعه و مطالعه حاضر باشد.ها بین انگهداري گوساله
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  گیرينتیجه

 پروبیوتیک و بوتیرات افزودن همزمان یا پروبیوتیک و استفاده از
، افزایش وزن روزانه ،وزانهمصرف خوراك ربر  ، تأثیريمنوگلیسرید
 افزودن ولی .نداشت ضریب تبدیل غذاییها و بدن گوساله وزن نهایی

و وزن نهایی  افزایش وزن روزانه منجر به منوگلیسرید بوتیرات
هاي جیرهثیر أتها تحت قابلیت هضم گوسالههمچنین  .شدها گوساله

 اتپروبیوتیک و بوتیرافزودن همزمان آزمایشی قرار نگرفت. 

گلیسیرید، کلسترول، تري ،داري بر غلظتمعنیثیر أت منوگلیسرید
کسی وبتا هیدر غلظت لیکنداشت. نخون  پروتئین کل و آلبومین

در  .مکمل بوتیرات قرار گرفتثیر أتتحت پالسماي خون  بوتیرات
 بوتیراتهاي شیرخوار با سازي جیره غذایی گوسالهمکملمجموع 

هاي شیرخوار و توسعه شکمبه گوسالهلکرد عمتواند بر  می منوگلیسرید
  اثرات مطلوبی داشته باشد.هلشتاین 
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  1شیر خوار هلشتاین هايگوساله خونی هايفراسنجه برپروبیوتیک و بوتیرات هاي افرودنی اثر  - 4جدول 
Table 4-Effects of probiotic and butyrate on blood parameters of Holstein calves1 

 اقالم
Items 

 جیرههاي آزمایشی2
Experimental diets2 SEM4 

  3)داري سطح معنی( اثرات اصلی و متقابل
Main and interaction effects (P-

value)3 
  1تیمار 
T1 

  2تیمار 
T2 

  3تیمار 
T3 

  4تیمار 
T4 

Pro But Pro × But 

 گلوکز (میلی گرم بر دسی لیتر)
Glucose (mg/dL) 

84.81b 82.23c 85.89a 86.26a 2.78  0.62  0.30  0.02  

 میلی گرم بر دسی لیتر)کلسترول (
Cholesterol (mg/dL) 

87.40 76.60 78.60 90.80 5.96  0.49  0.31  0.23  

 تري گلیسرید (میلی گرم بر دسی لیتر)
Triglycerides (mg/dL) 

37.84  35.02 36.42 39.65 5.71  0.97  0.61  0.78  

 آلبومین (گرم بر دسی لیتر)
Albumin (g/dL) 

3.18 3.34 3.44 3.42 0.14  0.63  0.24  0.53  

 ن کل (گرم بر دسی لیتر)یپروتئ
Total protein (g/dL) 

6.12 6.14  6.42  6.26  0.23  0.77  0.37  0.70  

  )میلیمول در لیتر( بتا هیدرکسی بوتیریک اسید
BHBA (mmol/L) 

c0.14  0.22b 0.25a 0.23a 0.03  0.30  0.02  0.09  

 ). P > 0/ 05( دارند یکدیگر با نی داريمع اختالف مشابه غیر حروف با ردیف هر هايمیانگین1
2

1T :  و بوتیرات (سطح صفر گرم پروبیوتیک و سطح صفر گرم  2گرم پروبیوتیک و صفر گرم بوتیرات (سطح 2جیره آزمایشی پایه با استفاده از  : 2T،) اثر اصلیمنوگلیسیرید بوتیراتجیره آزمایشی پایه بدون استفاده از پروبیوتیک 
جیره  : 4T) اثر اصلی و منوگلیسیرید بوتیراتگرم  5گرم بوتیرات (سطح صفر پروبیوتیک و سطح  5جیره آزمایشی پایه با استفاده از صفر گرم پروبیوتیک و  : 3T) اثر اصلی،منوگلیسیرید بوتیراتو سطح صفر گرم گرم پروبیوتیک 

  است.  متقابلات ) اثرمنوگلیسیرید بوتیراتگرم  5م پروبیوتیک و سطح گر 2گرم بوتیرات (سطح  5گرم پروبیوتیک و  2آزمایشی پایه با استفاده از 
3 Pro پروبیوتیک برابر ، But بوتیرات برابر ،FCR می باشد. برابر ضریب تبدیل غذایی 
4 SEM دارد می باشد. برابر میانگین خطاي  استان

1Means within same row with different superscripts differ (P<0.05). 
2T1:the basal diet without probiotic and butyrate (probiotic level 0 g and level 0 g of butyrate monoglyceride) or the main factor, T2: the basal diet using 2 
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Introduction4 Probiotic supplements improve livestock growth, increase in intake of feed, improve digestion and 
absorption of nutrients and health conditions. Feeding butyrate in combination with milk and starter prior to weaning of 
calves may enhance rumen development, body weight, health status and growth performance. The butyrate supplement 
used in this study is monoglyceride butyrate and during digestion of ruminal fat, first glycerol is separated from the 
glyceride composition, and then the isolated bacteria are exposed to digestion and absorption of butyric acid. Butyric 
acid is one of the absorbed volatile fatty acids and metabolism of the rumen wall, the final product of which is 
metabolized by the rumen stem cell epithelial cells, a beta-hydroxy butyrate compound. The aim of this study was to 
evaluate effect of butyrate monoglyceride and probiotic additives on growth performance, some blood parameters and 
digestibility of nutrients in Holstein suckling calves. 
Materials and Methods For this experiment, 24 newborn Holstein calves with an average age of 6 days, and 
about 36±2 kg weight, with 4 treatments and 6 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 
(Protexin) mixed with milk 3) base rations + daily ration 5 grams of butyrate monoglyceride mixed with starter 4) base 
ration + 2 grams of periobiotic mixed in milk + 5 grams of monoglyceride butyrate mixed with starter. During the 
experiment, functional traits such as daily gain, daily intake and feed conversion were determined. Calves were weighed 
individually on days 30 and 65. In order to measure apparent digestibility at the end of the course, the feces were 
collected for 5 consecutive days. The collected samples were dried in an oven at 65 ° C for 48 hours. During the 30th 
and 65th days of the experiment, blood samples were taken from the vein before the morning meal. Blood samples were 
transferred to the laboratory for centrifugation (at 3500 rpm) for 15 minutes. The serum samples were stored at -20 ° C 
until measured. Blood glucose, urea, cholesterol, triglyceride, albumin, total protein and beta-hydroxy butyric acid were 
measured using laboratory kits (Pars Test, Iran) and using the CS-400 auto-analyzer. Data were analyzed using MIXED 
and SAS software. 
Results and Discussion 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). Feed 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 of this study showed that the concentration of beta-hydroxy 
butyric blood was not affected by the probiotic factor (P<0.05), while the butyrate supplementation factor was effective 
in increasing the concentration of beta-hydroxy-butyric (P<0.05). Also, there was a tendency for the probabiotic and 
monoglyceride butyrate interactions to be meaningful (P<0.055). The level of beta-hydroxybutyric acid indicates rumen 
development and the beginning of the metabolism of the final products of fermentation by rumen epithelium The results 
showed that digestion of calves was not affected by experimental diets (P>0.05). The interaction factor of probiotic and 
butyrate monoglyceride 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 of butyrate and probiotic 
(Protexin) had no effect on cholesterol, triglyceride, albumin, and total protein (P>0.05).  
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Conclusion The probiotic (Protexin) and the interaction factor of probiotic and butyrate monoglyceride did not affect 
daily intake, daily gain, final body weight of calves and feed conversion ratio, while the addition of butyrate 
monoglyceride in the diet affected the weight gain and calving weight of the calves daily. Nutrient utilization and 
digestibility of dairy calves was not affected by experimental diets. Beta-hydroxy-butyric acid was also affected by 
butyrate supplementation. However, experimental treatments of butyrate and probiotic (Protexin) had no effect on 
cholesterol, triglyceride, albumin, and total protein. In general, supplementation of the diet of infected calves with 
butyrate monoglycerides can have beneficial effects on the performance and development of rumen in infant calves. In 
general, it can be concluded that butyrate monoglyceride as supplementation of the diet (milk replacer or starter diet) 
may enhance rumen development in Holstein suckling calves. 
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