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اثیر خوراک های غنی از پروتئین و یا حاوی پروبیوتیک بر شاخص های تولیدی گوساله های شیرخوار ت
  هلشتاین

  محسن دانش مسگران، نورمحمد تربتی نژاد، سعید حسنی، اسمر قراگوزلو، روشنک جعفری جعفرپور

  استاد بخش علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
  دامی،دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگاندانشیار بخش علوم 

  استادیار بخش علوم دامی،دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  دانشجوی کارشناسی ارشد بخش علوم دامی،دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 ش علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهددانشجوی دکتری ، بخ

  چکیده
به منظور بررسی تاثیر خوراک های غنی از پروتئین و یا حاوی پروبیوتیک بر شاخص هـای تولیـدی گوسـاله هـای شـیرخوار                         

و 0( بیوتیـک  سطح پرو  2و  ) از ماده خشک  %20و  18( سطح پروتئین خام   2 تیمار آزمایشی با     8. هلشتاین، آزمایشی طراحی شد   
 گرم پروبیوتیک و یک گروه شاهد فاقـد پروبیوتیـک بـرای هـر سـطح       1روزگی با   90 و   60 ،   30  دوره زمانی تا   3در  )  گرم 1

ز آزمایـشات    راس گوساله شیرخوار هلشتاین، بـا اسـتفاده ا         48جیره های آزمایشی به     . پروتئین خام جیره ها، در نظر گرفته شد       
و اضـافه  ) DMI( مصرف روزانه و هفتگـی مـاده خـشک   . تغذیه شدند روز 90زمان، به مدت  تکرار شده در    ) 2×4(فاکتوریل

میانگین مصرف هفتگی و روزانه خوراک بطور معنـی داری تحـت تـاثیر تیمارهـا قـرار                 . گوساله ها، رکوردبرداری شدند   وزن  
 روز، باالترین مصرف خـوراک را       30 پروتئین خام در  استارتر به مدت      % 18 گرم پروبیوتیک با     1 تغذیهو   )>P 05/0 (گرفت

افزایش وزن گوساله ها اختالف معنی داری در بین . ) P >0001/0 (اثر زمان نیز بر مصرف خوراک معنی دار بود. ایجاد کرد
 و بیشترین اضـافه وزن در هـردو سـطح    )P >0001/0( ولی اثر زمان بر افزایش وزن معنی دار بود تیمارهای مختلف نشان نداد

  .مشاهده شد آزمایش 12ین خام جیره، در هفته پروتئ
  وزن بدنی، پروبیوتیک پروتئین خام،:ه هاکلید واژ

  مقدمه
پروبیوتیک ها مکمل های غذائی میکروبی هستند که از طریق بهبـود تعـادل میکروبـی روده تـاثیرات سـودمندی روی حیـوان               

ن محرک رشد، بلکه برای تحریک دستگاه ایمنی و پیـشگیری از       در حال حاضر پروبیوتیک ها نه تنها به عنوا        ). 1(میزبان دارند 
با مصرف دو گونه بیفیدوباکتریاو الکتیـک       ) 2(در مطالعات ابی و همکاران      . ابتال به بسیاری از بیماری ها بکارگرفته می شوند        

 در گوسـاله مـشاهده      مهـای تـازه متولـد شـده، بهبـود قابـل تـوجهی در افـزایش وزن بـدنی و تبـدیل غـذا                        روی دا اسید باکتریا   
 در گوساله های هلشتاین، وزن بدن و نـسبت           که با افزایش پروتئین خام خوراک      دریافتند) 3(همچنین بلوم و همکاران   ..کردند

هـدف از مطالعـه حاضـر       . رشد افزایش یافته و نیتروژن جذب و ابقاء شده پالسما نیز با افزایش پروتئین خام افـزایش مـی یابـد                    
مختلف پروتئین خام و یا همراه با پروبیوتیک در استارتر، بر شاخص های ماده خشک مصرفی و همچنـین    بررسی تاثیر سطوح    

   .اضافه وزن گوساله های نژاد هلشتاین در دوران شیرخوارگی است
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  مواد و روش ها
 راس گوسـاله    48روی  )  گـرم  1و  0(  سطح پروبیوتیـک   2و  ) از ماده خشک  % 20و  18(  سطح پروتئین خام   2 تیمار آزمایشی با    

اسـثفاده    در قالـب طـرح کـامال تـصادفی         تکرار شـده در زمـان     ) 2×4( فاکتوریل به صورت آزمایش  ،  ) نر و ماده  ( نژاد هلشتاین 
 حـاوی  4و 3،2روزگـی، تیمـار   90 از روز سوم تولد تـا       در استارتر % 18مار اول  جیره فاقد پروبیوتیک با پروتئین خام          یت. شدند

 تیمار بعدی، به جای 4و در   روزگی اعمال شد  90 و  60  ، 30  پروتئین خام در استارتر به ترتیب تا       %18یک گرم پروبیوتیک و     
 فقط حاوی روزگی  42جیره های آزمایشی تا سن      .  شد و سایر فاکتور ها مشابه بود       ستفادهپروتئین خام در استارتر ا    % 20،  % 18

اضافه وزن و مصرف خوراک بصورت روزانه و      .  صد یونجه بود    در 7استارتر و   % 93استارتر بصورت آزاد و پس از آن        % 100
 .هفتگی رکوردبرداری شدند

 
  نتایج

 گـرم   1 اسـتفاده از  . مصرف ماده خشک بصورت میانگین هفتگی و روزانه  بطور معنی داری تحت تاثیر تیمار ها قـرار گرفـت                   
همچنـین بطـور معنـی داری       . روزگی باالترین مصرف خوراک را ایجاد کرد       30پروتئین خام در استارتر تا      % 18پروبیوتیک با   

 5586(پروتئین خام بیشتر بود% 20اوی حپروتئین خام از تیمار های      % 18اوی  حمیانگین هفتگی مصرف خوراک در تیمارهای       
 افـزایش وزن    .داشـت اثر زمان نیز بر مصرف خـوراک معنـی دار بـود و در طـول زمـان رو بـه افـزایش                        ).  گرم 4585در مقابل   

دار بـود و بیـشترین      گوساله ها اختالف معنی داری در بین تیمارهای مختلف نشان نداد ولی اثـر زمـان بـر افـزایش وزن معنـی                        
در آزمایشات کری واگـن و      .  در هر دو سطح پروتئین خام جیره ها در هفته دوازدهم طرح آزمایشی روی داد               اضافه وزن بدن  

 روی گوساله های گوشتی در طـی هفتـه هـای          یایی منجر به ثابت ماندن وزن بدن       از پروبیوتیک باکتر   نیز استفاده ) 4( همکاران
 .ستفاده نکرده بودند مشاهده گردید کیلوگرم در حیواناتی که از تیمار ا16 حدود کاهشیاول و دوم شد، در صورتیکه 

 
  نتیجه گیری

اثیر معنی داری بر اضافه وزن گوساله ها ایجاد نکرد اما مـصرف             اگرچه خوراک های غنی از پروتئین و یا حاوی پروبیوتیک ت          
  .پروتئین خام شد% 18روزگی، سبب بهبود مصرف خوراک در جیره های حاوی    30پروبیوتیک تا 
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 تغذیه شده با خوراک انه گوساله های شیر خوار هلشتاین روزانه، هفتگی و اضافه وزن روز ماده خشک مصرفی _1جدول

  .های غنی از پروتئین و یا حاوی پروبیوتیک
    اثر زمان  اثر تیمار  1مایشیتیمارهای آز

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 P2 P 
  >0001/0  0160/0  4/546  2/709  1/655  0/678  6/820  2/599 5/1008  0/756  )گرم(ماده خشک مصرفی روزانه

  >0001/0  065/0 5/3989 3/4965 7/4677 9/4707 4/5760 9/4222 7/7059 7/5302  )گرم(ماده خشک مصرفی هفتگی

  >0001/0  929/0  804/0  811/0  792/0  779/0  855/0  716/0  766/0  793/0  )گرم( روزانهاضافه وزن
  تمالاح: 2P                                                                                                                                                            :تیمارهای آزمایشی1

 T1:  )روزگی90 درصد پروتئین در استارتر از روز سوم تولد تا 18 جیره بدون پروبیوتیک با میزان ، )1شاهد   
T2: روزگی30 درصد پروتئین در استارتر از روز سوم تولد تا 18 گرم پروبیوتیک با میزان 1 جیره حاوی   

: T3 روزگی60ر استارتر از روز سوم تولد تا  درصد پروتئین د18 گرم پروبیوتیک با میزان 1 جیره حاوی   

: T4 روزگی90 درصد پروتئین در استارتر از روز سوم تولد تا 18 گرم پروبیوتیک با میزان 1 جیره حاوی   
 T5:) روزگی90 درصد پروتئین در استارتر از روز سوم تولد تا 20 جیره بدون پروبیوتیک با میزان ،)2شاهد   

: T6 روزگی30 درصد پروتئین در استارتر از روز سوم تولد تا 20ن ایوتیک با میز گرم پروب1 جیره حاوی   
T7 : روزگی60 درصد پروتئین در استارتر از روز سوم تولد تا 20ن ا گرم پروبیوتیک با میز1جیره حاوی   

: T8 گی روز90 درصد پروتئین در استارتر از روز سوم تولد تا 20ن ا گرم پروبیوتیک با میز1 جیره حاوی  
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