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 خالصه

های هلشتاین های پروبیوتیک و اسیدآلی بر عملکرد گوسالهافزودنی مختلف هدف از این پژوهش بررسی اثر سطوح

کیلوگرم در قالب یک طرح کامال تصادفی با   33±2هلشتاین با میانگین وزنی  راس گوساله 33. در این آزمایش از بودشیرخوار 

 2تیمار )شاهد(،  بدون افزودنی جیره پایه -1تیمار روز مورد استفاده قرار گرفتند. تیمارها شامل:  57تکرار به مدت  4تیمار و  3

افزودنی پروبیوتیک  حاویجیره پایه  -3 تیمار(، سالهگو رأس گرم در روز به ازاء هر 2)افزودنی پروبیوتیک جیره پایه حاوی  -

 -7تیمار (، گوساله رأس گرم در روز به ازاء هر 3)اسیدآلی حاویجیره پایه  -4تیمار ، گوساله(رأس به ازاء هر   گرم در روز 3)

گرم  3گرم پروبیوتیک و  2)حاوی جیره پایه  -3تیمار (، گوساله رأس گرم در روز به ازاء هر 7/4) اسیدآلی حاویجیره پایه 

 در روز به ازاء هرگرم اسید آلی  7/4گرم پروبیوتیک و  2حاوی )جیره پایه  -5تیمار ، (گوساله رأس در روز به ازاء هر اسیدآلی

جیره  -3تیمار ( و گوساله رأس در روز به ازاء هر اسیدآلی گرم 3و پروبیوتیک  گرم 3حاوی)جیره پایه  -8تیمار (، گوساله رأس

(. نتایج بدست آمده از این مشاهدات نشان گوساله رأس در روز به ازاء هرگرم اسید آلی  7/4 گرم پروبیوتیک و 3) یه حاویپا

داری بر های آزمایشی تاثیر معنیها تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت در حالی که جیرهگوساله داد که وزن نهایی

ترین افزایش وزن گرم پروبیوتیک بیش 2های مصرف کننده بطوریکه گوساله (>57/5p)داد ها نشان افزایش وزن روزانه گوساله

 .روزانه را نسبت به بقیه تیمارها داشت
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 مقدمه .1

 

های مختلفی برای ات غذایی، از روشجهت دستیابی به حداکثر توان تولیدی دام بایستی ضمن تامین صحیح احتیاج

ها است. بیشتر افزایش مصرف اختیاری خوراک دام استفاده کرد. استفاده از مواد افزودنی در جیره دام در زمره این روش

سازد که داروهای سنتتیک محرک رشد دارای اثرات جانبی بوده و تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را با خطراتی روبرو می

بیوتیکی، بر هم خوردن های رشد آنتیتر در اثر استفاده از محرکهای جدید قویزا وایجاد سویههای بیماریدن باکتریمقاوم ش

های دارویی در محصوالت دامی را زا بودن باقیماندههای هورمونی و احتمال سرطانیتعادل هورمونی در اثر استفاده از محرک

ها نسبت نگرانی در در مورد استفاده از یونوفرها افزایش یافته است زیرا پس از مدتی، باکتریهای اخیر، توان نام برد. در سالمی

توانند خطری برای سالمت انسان محسوب شوند. از ژانویه به این مواد مقاوم شده و بدلیل وجود بقایا در محصوالت دامی، می

های دلیل دانشمندان به دنبال روش . به همین(5)کرده است م ، اتحادیه اروپا استفاده از این موتد را ممنوع اعال2553سال 

بیوتیک محرک رشد مورد یند سال اخیر برای آنتهایی که در طی این چجایگزین دیگری برای بهبود تخمیر شکمبه هستند.

ای در به طور گسترده بیوتیکهاه عنوان جایگزین مناسب برای آنتیآلی هستند که باسیدهای ها وتحقیق قرار گرفته پروبیوتیک

  (.4اند )گرفتهتغذیه دام مورد استفاده قرار 

اسید  (.2)شوند  می گرفته نظر در شکمبه رشد اصلی محرک پروپیونیک، اسید و بوتیریک مانند آلی، اسیدهای

 هاهای غذایی نیز در کنترل باکتریآلی در جیرهمصرف اسیدهای. باشدمی اسیدی که دارای خاصیت ترکیبی آلیست آلی

-میکروارگانیسم ها پروبیوتیک(. 5) موثر است شکمبه pHدر پیشگیری از تغییرات  و )باکتری های بیماری زا و غیر بیماری زا(

 بر مطلوبى بسیار اثر و شوند مى اضافه  مدا جیره به مستقیما که باشند مخمرمی و قارچ باکتری، انواع شامل ایزنده های

هدف از انجام  (.3باشند ) بیوتیکهاآنتی برای موثری و مناسب جایگزین توانندمی طریق این که از (.7) دارند سالمت و عملکرد

 باشد.ها در سنین پایین میاین آزمایش افزایش عملکرد گوساله

 

 

 ها روش. مواد و 2

 

، در قالب یک طرح کیلوگرم  33 ± 2میانگین وزنی راس گوساله )نر و ماده هلشتاین( با  33آزمایش با استفاده از  این

استارتر روز انجام شد. پروبیوتیک و اسیدآلی در دو سطح به جیره  57تکرار  به مدت  4تیمار و 3فاکتوریل کامالً تصادفی، با 

ها، به افزودنی پروبیوتیک و اسیدآلی، برای اطمینان از دریافت تمامی دز در نظر گرفته شده توسط گوسالهها اضافه شد. گوساله

جیره شاهد  -1تیمار ها شامل: گیری شد. تیمارروز اندازه17هر ن بدن . در این آزمایش وزها اضافه شدشیر )وعده صبح( گوساله

جیره  -3 تیمارگرم در روز به ازاء هر رأس گوساله(،  2جیره پایه حاوی افزودنی پروبیوتیک )-2تیمار )جیره پایه(،  بدون افزودنی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A2%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A2%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF
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گرم در روز به ازاء  3جیره پایه حاوی اسیدآلی )-4تیمار گرم در روز به ازاء هر رأس گوساله(،  3پایه حاوی افزودنی پروبیوتیک )

 2)جیره پایه حاوی -3تیمار گرم در روز به ازاء هر رأس گوساله(،  7/4جیره پایه حاوی اسیدآلی ) -7تیمار هر رأس گوساله(، 

گرم اسید  7/4یوتیک و گرم پروب 2جیره پایه حاوی )-5تیمار ، (گرم اسیدآلی در روز به ازاء هر رأس گوساله 3گرم پروبیوتیک و 

گرم اسیدآلی در روز به ازاء هر رأس  3گرم پروبیوتیک و  3جیره پایه حاوی ) -8تیمار آلی در روز به ازاء هر رأس گوساله(، 

در روز به ازاء هر رأس گوساله(.در این پژوهش از گرم اسید آلی  7/4 گرم پروبیوتیک و 3جیره پایه حاوی ) -3گوساله( و تیمار 

( ساخت کشور آلمان استفاده شد. همچنین اسیدآلی مورد استفاده با Probio Enzymeوتیک با نام تجاری پروبیوآنزیم )پروبی

 1 در جدول آغازین در خوراک استفاده مورد خوراکی مواداست.   Framelco نام تجاری اسیدیفایر تولید شده توسط کمپانی 

-گزارش شده است. داده 2ره کنسانتره آغازین و یونجه در جداول شماره . همچنین ترکیب شیمیایی جیاست شده داده نشان

 ( آنالیز شدند.ANOVAهای خطی )و روش مدل SASهای حاصل از این آزمایش با استفاده از نرم افزار 

 
 : استفاده از اقالم خوراکی مورد استفاده در جیره استارتر1جدول شماره 

 درصد اقالم خوراکی

 5/40 ایذرت دانه

 1/22 جو

 8/28 کنجاله سویا

 6/5 مالس چغندر قند

 2 نمک

 1 پودر صدف

 04/0 مکمل معدنی

 05/0 مکمل ویتامینه

  
 : ترکیب شیمیایی جیره کنسانتره ویونجه2جدول شماره 

 یونجه کنسانتره آغازین      

 80 48/00  ماده خشک

 15 10/22  پروتئین خام

 2 28/2   چربی خام

 33 11        ینده اسیدیفیبر نامحلول در شو

 50 24      فیبر نامحلول در شوینده خنشی

 25/1 62/0    کلسیم

 22/0 42/0    فسفر
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 نتایج-3

 

-نتایج این پژوهش نشان می نشان داده شده است. 3های آزمایشی روی برخی از پارامترهای خونی در جدول اثر جیره

ولی از لحاظ  ها نشان نداد.گوسالهوزن نهایی  داری برتاثیر  معنیدآلی دهد که اضافه کردن سطوح مختلف پروبیوتیک و اسی

 ایندهد. ( بیشترین وزن را به بقیه تیمارها و بخصوص نسبت به شاهد نشان می2پروبیوتیک )تیمارگرم  2حاوی  جیرهعددی 

 مضر، هایباکتری رشد کردن محدود اب گوارش دستگاه در هاپروبیوتیک بود. (2511) همکاران و کونگ یافته با موافق نتایج

 به خروج غذا زمینه اسهال، وقوع کاهش با همچنین .کنندمی فراهم را مصرفی خوراک مغذی ترکیبات جذب و هضم امکان

 به منجر میتواند هاگوساله در تغذیه پروبیوتیک از استفاده ( لذا2511همکاران، و کونگ) آورندمی پایین را نشده هضم صورت

گرم اسیدآلی  3(، 2گرم پروبیوتیک )تیمار 2های حاوی، شود که در ماه اول جیرهمشاهده می .شود آنها بیشتر وزن شافزای

( میانگین افزایش 3گرم اسیدآلی )تیمار  7/4گرم پروبیوتیک +  3( و 8گرم اسیدآلی )تیمار  3گرم پروبیوتیک +  3(، 4)تیمار

گرم  2های حاوی جیرهنتایج نشان داد که اثر  (. همچنین در ماه دوم>57/5p)وزن روزانه را نسبت به گروه شاهد افزایش داد 

 3(، 3گرم اسیدآلی )تیمار  3گرم پروبیوتیکی + 2(، 7گرم اسیدآلی )تیمار  7/4(، 4گرم اسیدآلی )تیمار 3(، 2پروبیوتیک )تیمار

ایش وزن روزانه را ( میانگین افز3گرم اسیدآلی )تیمار  7/4پروبیوتیک +  گرم 3( و 8گرم اسیدآلی )تیمار  3گرم پروبیوتیک + 

پور و نعمتاست.  2بیشترین افزایش وزن روزانه در ماه دوم مربوط به تیمار  (.>57/5p)نسبت به گروه شاهد افزایش داد 

 نهایی وزن دریافت کردند اسیدالکتیک با شده عمل آوری جو حاوی جیره که هاییگوساله( نشان دادند 1333همکاران )
 وزن افزایش سیتریک اسید حاوی جیره با شده تغذیه ارش کردند حیواناتزداشتند. همچنین گ باالتری نسبت به گروه شاهد

 بود. شاهد گروه از داری بیشترمعنی به طور روزانه

 
 های هلشتاین: اثر استفاده از سطوح مختلف پروبیوتیک و اسیدآلی بر عملکرد گوساله3جدول 

                           T1              T2              T3               T4              T5               T6             T7                T8                  T9                             SE 
 میانگین وزن هر تیمار )بر اساس کیلوگرم(

 01/2                         250/36          250/35         500/35       36             350/35        36            500/35      35             250/35وزن اولیه      

 53/3                      250/03           250/02          01               250/04      500/04         03            500/80      350/05     625/83وزن نهایی    

 افزایش وزن روزانه )بر اساس گرم بر کیلوگرم ( 

 b506/0       a356/0    ab636/0       a315/0      ab682/0        a366/0      ab302/0        a330/0           a355/0                       034/0ماه اول           

   b021/1         a163/1      ab100/1        a121/1        a158/1         a154/1       ab120/1          a133/1            a122/1                        035/0ماه دوم          

 باشد.های آزمایشی میداری بین تیمارحروف نامشابه نشان دهنده تاثیر معنی

گرم در روز به ازاء هر رأس گوساله(،  2جیره پایه حاوی افزودنی پروبیوتیک ) -2تیمار  جیره شاهد )جیره پایه(، -1تیمار شامل: آزمایشی تیمارها 

گرم در روز به ازاء  3جیره پایه حاوی اسیدآلی) -4تیمار گرم در روز به ازاء هر رأس گوساله(،  3جیره پایه حاوی افزودنی پروبیوتیک ) -3 تیمار

 3گرم پروبیوتیک و  2جیره پایه حاوی ) -6تیمار گرم در روز به ازاء هر رأس گوساله(،  5/4یدآلی)جیره پایه حاوی اس -5تیمار هر رأس گوساله(، 

گرم اسید آلی در روز به ازاء هر رأس گوساله(،  5/4گرم پروبیوتیک و  2جیره پایه حاوی ) -3تیمار گرم اسیدآلی در روز به ازاء هر رأس گوساله(، 

 گرم پروبیوتیک و 3) جیره پایه حاوی -0تیمار گرم اسیدآلی در روز به ازاء هر رأس گوساله( و  3روبیوتیک و گرم پ 3) جیره پایه حاوی -8تیمار 

 در روز به ازاء هر رأس گوساله(.گرم اسید آلی  5/4
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 نتیجه گیری     .2

 

ن روزانه نسبت و اسیدآلی باعث افزایش وزپروبیوتیک  سطوح مختلف که استفاده از گرفت نتیجه میتوان کلی صورت به

( از افزایش وزن بیشتری نسبت به بقیه 2کردند )تیمارگرم در روز پروبیوتیک مصرف می 2هایی که به گروه شاهد شد. و گوساله

 تیمارها برخوردار بود.
 

 

 قدردانی      .3

 
 از همچنین .کنندمی قدردانی طرح این هایهزینه از تأمین بخشی بدلیل دانشگاه محقق اردبیلی هایکمک از نگارندگان

 میشود. تشکر پژوهش این از اجرای حمایت جهت کشت و صنعت دامپروری مغان زحمتکش شرکت کارکنان و عامل مدیر
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ABSTRACT 
The purpose of this study was to investigate the effect of various levels of probiotic and organic acid additive on 

Performance of Holstein calves. In this experiment, 36 Holstein calves were used with average weight of 39 ± 2 

kg in a completely randomized design with 9 treatments and 4 replicates for 75 days. The treatments included: 

1.treatment control diet without additive (base diet), 2.treatment base diet containing probiotic additive (2 g / day 

for each calf head), 3.treatments containing probiotic additive (3 g / day) Each calf head), 4.treatment base diet 

containing the essential oil (3 g per day for each calf), 5.treatment basic diet containing organic acid (4.5 g per 

day for each calf), 6.treatment base diet Containing 2 grams of probiotic and 3 grams of organic acid per day for 

each calf, 7.treatments containing 2 grams of probiotic and 4.5 grams of organic acid per day for each calf head), 

8.treatment with base diet containing 3 Hot probiotics and 3 Grams of organic acid per day for each calf) and 

9.treatment base diet containing (3 g probiotic and 4.5 g organic acid per day for each calf).probiotics + 3 grams 

of organic acid per day for each calf) and treatment 9: base diet containing (3 gram probiotic +  4.5 gram organic 

acid per day for each calf). The results obtained from these observations indicated that the final weight of calves 

is not affected by experimental treatments, while the experimental diets have a significant effect on the daily gain 

of calves (P<0/05) so that calves consumed 2 grams of probiotic had the highest daily gain compared to the rest 

of the treatments. 
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