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  چکیده

ه طـور       24هـاي شـیرخوار،    هاي اسید الکتیکی بر عملکرد رشد گوسـاله براي ارزیابی استفاده از پروبیوتیک گوسـاله مـاده هلشـتاین ـب
 2مقـدار  (کننده پروبیوتیک تولیـد شـده در شـرایط آزمایشـگاهی      هاي دریافتگوساله) 2، )بدون افزودنی(شاهد ) 1: تصادفی به تیمارهاي 

اختصـاص  ) گـرم در روز بـه ازاء هـر گوسـاله     2مقدار ( کننده پروبیوتیک تجاري هاي دریافت گوساله) 3و ) گرم در روز به ازاء هر گوساله
د،   مصـرف مـی  ) اساس ماده خشکبر (گرم از استارتر  900ها براي سه روز متوالی مقدار زمانی که گوساله. داده شدند از شـیر گرفتـه     کردـن

ین   هیچ اخـتالف معنـی    . به صورت هفتگی انجام شد ها کشی گوسالهوزنو به صورت روزانه  گیري مصرف ماده خشک اندازه. شدند داري ـب
ه طـور   صرف ماده خشـک را  تیمارها در مصرف ماده خشک و میانگین افزایش وزن روزانه وجود نداشت، هر چند که تغذیه پروبیوتیک م ـب

  . کننده پروبیوتیک در مقایسه با تیمار شاهد زودتر از شیرگرفته شدند هاي دریافتو گوساله) P <05/0( ه بودداد داري افزایش غیر معنی

  عملکرد رشد -هاي شیرخوار گوساله -پروبیوتیک :کلمات کلیدي

  مقدمه

ه محـض تولـد،   . )8( باشـد  نها به هنگام خروج از رحم مادرشان اسـتریل مـی  هاي نوزاد، مجاري دستگاه گوارش آدر گوساله      ایـن   در ـب
، طبیعـی تحـت شـرایط   ). 8( پذیرد صورت میهاي موجود در محیط پیرامون انواع متنوعی از میکروارگانیسم استقرارمجاري به طور طبیعی 

ان کلـونیزه مـی    هاي پایینی دستگاه گوارش را به صورت ههاي مفید قسمتمیکروارگانیسم از  هـا  پروبیوتیـک . کننـد مزیستی با حیـوان میزـب
هـا در دسـتگاه گـوارش و تعـادل     دستاوردهاي مثبت محققان بوده که با توجه به سوابق تاریخی و با الهام از شرایط طبیعـی میکروارگانیسـم  

د ر غذاي دام و طیور به صنعت عرضه شـده ها و سایر مواد محرك رشد د بیوتیک موجود در طبیعت، تهیه و به عنوان جایگزین آنتی ایـن  . اـن
ره  ممانت از بروز اسهال و افزایش وزن زنده در گوساله سببهاي مفید و استقرار آنها ترکیبات با افزایش جمعیت میکروارگانیسم هـا  هـا و ـب

هم کـرده و زمـان از شـیرگیري را    شده و نیز با توسعه میکروفلوراي شکمبه شرایط براي افزایش مصرف خوراك و توسـعه شـکمبه را فـرا   
باشـد، تغییـرات   بی در حال تحول بـه شـدت حسـاس مـی    وهاي تازه متولد شده و تحت تنش، جمعیت میکرگوسالهدر  .بخشندمی سرعت

 گـزارش نمـود کـه   ) 9(براي مثـال، تـانوك   ). 8(بی دستگاه گوارش شود وتواند موجب تغییر در جمعیت میکردر جیره یا محیط می یناگهان
بـه  . شود که با کاهش جمعیت اسیدوفیلوس در روده در ارتبـاط اسـت   هاي شیرخوار میتنش اغلب منجر به افزایش بروز اسهال در گوساله

 همچنین، .ها در حیوانات سالم کمتر استفرم هاي مدفوع نسبت به کلی گزارش نمود که به طور طبیعی تعداد الکتوباسیل) 7 (عالوه ساندین 
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کـاهش بـروز   ). 3(هاي الکتوباسیلوس و استرپتوکوکوس، کاهش یافت هاي تغذیه شده با گونه ت که بروز اسهال در گوسالهگزارش شده اس
در ) 4(هـا  فـرم  و کـاهش دفـع کلـی   ) 5، 2(اسهال هنگام استفاده از مکمل الکتوباسیلوس ممکن است با افزایش ثابتی در دفع الکتوباسیلوس 

دن       آزمایشگاه  تولید پروبیوتیک در از انجام این مطالعه،  هدف .مدفوع ارتباط داشته باشد  و و بررسی تاثیر اسـتفاده از آن بـر افـزایش وزن ـب
  . هاي شیرخوار بودگوساله  مصرف خوراك

 ها مواد و روش

هـاي  سـویه . داسـتفاده شـ  ) پریمـاالك (و یک پروبیوتیـک تجـاري    یدر این مطالعه، از یک پروبیوتیک تولید شده در شرایط آزمایشگاه
 1637( الکتوباسـیلوس رامنسـوس    ،)  1643PTCC ( الکتوباسـیلوس اسـیدوفیلوس    :شـامل  پروبیوتیـک باکتریایی مورد استفاده براي تهیه 

PTCC(،  الکتوباسیلوس کازئی )1608 PTCC ( دلبروکی الکتوباسیلوسو )1333 PTCC (سـاعت  24 از پس باکتریایی هاي سویه. بودند 
ه  باکتري سویه داراي کشت محیط از لیتر میلی کی انکوباسیون،  مـورد  سـاعت  48 مـدت  بـه  و منتقـل  اسـتریل   چـرخ  پـس  شـیر   داخـل  ـب
 72 مـدت  به و منتقل درایر فریز دستگاه داخل به) چرخ پس شیر در رشدکرده باکتریایی سویه( ها کشت این سپس . گرفتند قرار انکوباسیون

 کـه  حامـل  یـک  به باکتریایی خالص هاي کشت مطلوب، جمعیت حصول  با و بودن زنده از یناناطم و شمارش از پس  .شد نگهداري ساعت
گوساله ماده هلشتاین بالفاصله پس از تولد از مـادر جـدا و پـس از اقـدامات      24 .شدند اضافه شد، استفاده پنیر آب پودر از آزمایش این در

گوسـاله ) 2،  شـاهد ) 1: آزمایشـی شـامل   تیمارهاي . صاص داده شدندتتیمار اخکشی به صورت تصادفی به یکی از سه  بهداشتی اولیه و وزن
د کننده پروبیوتیک تجـاري  هاي دریافتگوساله) 3و   آزمایشگاه  هاي دریافت کننده پروبیوتیک تولید شده در پروبیوتیـک تولیـد شـده    . بودـن

و بـه  ) گرم در روز به ازاء هر گوساله 2(به داخل شیر حل ) گرم واحد تشکیل کلونی باکتري زنده در هر 108داراي (آزمایشگاهی و تجاري 
گیري اندازه .شدنداز شیر گرفته   کردند،  میگرم استارتر مصرف  900ها زمانی که براي سه روز متوالی مقدار گوساله  . ها خورانده شدگوساله

راي محاسـبه مصـرف     یاز باق. ت روزانه انجام گرفتگیري مصرف خوراك و باقیمانده به صوراندازه وزن بدن به صورت هفتگی و ده ـب ماـن
بـراي مقایسـه میـانگین    . نـالیز شـد  آ SASافـزار   نـرم  MIXEDها مطابق با طرح تکرار در زمان از رویه  داده ماده خشک استارتر استفاده شد

  .خطا استفاده شد% 5اي دانکن در سطح تیمارها از آزمون چند دامنه

  نتایج و بحث

اگـر چـه    ،) 1 جدول ( شتداري بین تیمارها از نظر میانگین افزایش وزن روزانه وجود نداریانس نشان داد که هیچ اختالف معنیآنالیز وا
االتر  میانگین افزایش وزن روزانه در گوساله هاي تغذیه شده با پروبیوتیک در مقایسه با تیمار شاهد براي دوره قبل از شیرگیري و کل دوره ـب

داري وزن ها به طور معنـی  ها در گروه تیمار شده با پروبیوتیکاولیه و وزن از شیرگیري در بین تیمارها مشابه بود، اما گوسالهوزن بدن . بود
بـین تیمارهـا از نظـر     داري درآنالیز آماري هیچ اختالف معنـی  ).P >05/0( هاي گروه شاهد داشتند بدن نهایی باالتري در مقایسه با گوساله

تـرین مصـرف مـاده    هاي گروه کنترل، در مقایسه با دیگر تیمارها پایین گوساله   حال،  این با). P <05/0( مصرف ماده خشک روزانه نشان نداد
 . خشک را داشتند
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 همکـاران  و ابه . هستند متناقض کامال الکتیک اسید باکتریهاي داراي پروبیوتیک کننده هاي دریافت گوساله با) 2؛ 1( قبلی مطالعات نتایج     
 را خـوراك  مصـرف  در بهبـود  شـیرخوار،  هـاي  گوسـاله  در اسـیدوفیلوس  الکتوباسـیلوس  ای پزودوالنگوم بیفیدوباکتریوم گیري کار به با) 1 (

 تجـاري  پروبیوتیـک  با شده تغذیه تیمارهاي که است این احتمالی توضیح یک . نبود دار معنی گروه دو بین اختالفات چه اگر کردند، گزارش
 و طلـب فرصـت  باکتریهـاي  از قبـل  را گـوارش  دسـتگاه  روده مجـراي  ،باکتریهـا  این و هستند الکتیک اسید باکتریهاي داراي آزمایشگاهی و

 نتـایج  .کننده پروبیوتیک نسبت به تیمار شاهد زودتر از شیر گرفتـه شـدند   هاي دریافتدر این مطالعه، گوساله ). 6( کنند می کلونیزه بیماریزا،
 زمـان  تـا  روزها تعداد یا شیرگیري از  سن. سازد متاثر را گیريشیر از سن تواند می پروبیوتیک تغذیه که داد نشان شیرگیري از سن از حاصل

  . باشد می ها گوساله در گوارش دستگاه توسعه بر جیره اثر ارزیابی براي مفید شاخص یک شیرگیري از
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 تاثیر تغذیه پروبیوتیک بر زمان از شیرگیري، تغییرات وزن بدن و مصرف خوراك .1جدول 

 استاندارد يخطا نیانگیم 1تیمار مورد

1 2 3  

  8 8 8 تعداد گوساله

 6.79 43.1 42.9 48.9 میانگین روزهاي از شیرگیري

 1.68 38.7 38.25 37 )کیلوگرم(وزن آغازین 

 2.30 57.62 58.25 57.54 )کیلوگرم( وزن بدن در زمان از شیرگیري

 82.10b 86.71a 87.50a 1.65 )کیلوگرم(وزن نهایی 

     )کیلوگرم( گین افزایش وزن روزانهمیان

 0.071 0.370 0.381 0.353 قبل از شیرگیري

 0.131 0.802 0.794 0.807 بعد از شیرگیري

 0.082 0.542 0.549 0.498 شیکل دوره آزما

     )کیلوگرم( میانگین مصرف ماده خشک روزانه

 0.105 0.555 0.535 0.503 قبل از شیرگیري

 0.270 2.076 2.013 1.88 بعد از شیرگیري

 0.310 1.197 1.136 0.973 کل دوره آزمایش

تیمار مکمل ) 3و ) گرم در روز براي هر گوساله 2(تیمار مکمل شده با پروبیوتیک تولید شده در آزمایشگاه ) 2تیمار شاهد، ) 1: تیمارهاي آزمایشی
  ).گرم در روز براي هر گوساله 2(شده با پروبیوتیک تجاري 

 ).P>05/0(ها است دار بین میانگیندهنده اختالف معنینامشابه در هر ردیف نشانحروف 
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Abstract: 

To evaluate the effects of supplementation of lactic acid bacteria (LAB) on growth of calves, twenty four 
female Holstein calves, immediately after birth, were used. Claves were randomly assigned into 3 treatments as 
follow: control (CON; milk without any probiotic), laboratory produced probiotic (LPP; milk containing 2 
g/d/calf) and commercial produced probiotic (CPP; milk containing 2 g/d/calf). Calves were weaned if they 
consumed 900 g dry matter of starter per day for three consecutive days. Starter intake was measured every day 
and calves were weight weekly. Compared with control, incorporation of the probiotics in the diet had 
significantly effect on final body weight. There was no significant effect on starter intake and daily body weight 
gain, although there were trend to increase by supplementation of probiotics in diets. Including probiotic into 
diets resulted to decrease weaning time compare to control group. The results of this study showed that 
incorporation of probiotics in the diet can affect the calves’ growth performance, although observed benefits 
from treatments in several area were likely minimized. 

Key words: probiotics - young dairy calves - growth performance. 
 

 


