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 چکیذٌ

ن،اثزات مفیذی تزريی سالمت يتًلیذ ثاتت ضذٌ است کٍ استقزار سيدَىگام فلًرمیکزيتی درلًلٍ گًارش وطخًارکىىذگا

راس گًسالٍ َلطتایه تااسٌ  55تاکتزی ایشيلٍ ضذٌ اسگًسالٍ َای مسه،تٍ 5تزکیة پزيتیًتیک ساختٍ ضذٌ اس.حیًان دارد

گًسالٍ تٍ ػىًان گزيٌ 5.ذدادٌ ض اوذاسٌ گیزی تًاوایی ضان تزای تُثًد اضافٍ يسن يکاَص يقًع اسُال جُت، متًلذضذٌ 

میلای لیتاز مخلاً     51تٍ تزتیة (گًسالٍ درَزگزي5ٌ)2ي5تیمارَای  تٍاوتخاب ضذوذي(دریافت پزيتیًتیکتذين )کىتزل 

اسوظاز تزکیاة میکزيتای مطااتٍ يلای اسلراال مزاحات تًلیاذتفايت         2ي5مخلً  پزيتیًتیک .دادٌ ضذ 2ي5پزيتیًتیک 

يقًع اسُال .مذت سٍ ماٌ استفادٌ ضذپزيتیًتیک َا تٍ ضیزصثح اضافٍ يتٍ مذت یک ماٌ َزريس يسپس َزَفتٍ تٍ .داضتىذ

تامطاَذٌ تؼذادحیًاوات درَزگزيٌ تزآيرد ضذ،تااوذاسٌ گیزی يسن ريساوٍ ،اضافٍ يسن مراساثٍ يومًواٍ اسماایغ ضاکمثٍ     

تًسؼٍ ضاکمثٍ ي   2ي5ستفادٌ استزکیة پزيتیًتیک َای اتا .گزدیذتؼییه تجشیٍ غلٍ اسطزیق لًلٍ جُت تؼییه سطح فیثز ي

  .کمتزتًد%01يقًع اسُال يثزيغالت تیطتزتجشیٍ پذیزی فی

 میکزيارگاویشم ضکمثٍ پزيتیًتیک ، اسُال، گًسالٍ ، :کلمات کلیذی

 مقذمٍ

افشایص ٚسٖ،افشایص تِٛیدذ ضدیزٚافشایص ٞ دٓ ودُ      ٔٙبفغ حبغُ اساستمزارٔیىزٚارٌب٘یشْ ٞبضبُٔ سالٔت حیٛاٖ ،

فّٛرٔیىزٚثی فؼبَ ٚاثزات ٔثجت آٖ درسدالٔت حیدٛاٖ    ،ٍٞٙبْ ٔیىزٚارٌب٘یشْ ٞب ثبتشریك سٚد. غذایی است تزویجبت

 Davis , Drackley)راوبٞص ٔدی دٞدذ   ٞبتجشیٝ سزیغ تزفیجزػّٛفٝ ٞشیٙٝ لذرت ثطٛری وٝ .لبثُ ٔطبٞذٜ است

ػجٛراسضزایط ته ٔؼذٜ ای ثٛدٖ ،تغذیٝ ثبضیز،ٌیبٞخٛارضدذٖ   درسیستٓ پزٚرش ٌٛسبِٝ ٔزحّٝ حیبتی رضذ ،(.1998

فؼبِیت ٔیىزفّٛرثزای ثٝ ػٟذٜ ٌزفتٗ ػٕدُ تخٕیدز ثبیدذاسلجُ    (.Bloom, 2006)فیجزی است  ٞ ٓ ٔٙبثغ ٚتٛا٘بیی

ثدٝ صػدٛظ    اسدٟبَ ٚٔدزي ٚٔیدز    . اسضیزٌیزی غٛرت پذیزد، ایٗ ػُٕ ثبیذتذریجی ا٘جبْ ضدٛدٚ٘بٌٟب٘ی ٘جبضدذ  

 (.Mejia,Olimpo. 2004)ٚٔدذیزیت وٙتدزَ آٖ ثسدیبرٟٔٓ اسدت      سثدبد  ٌٛسبِٝ ٞدب  دردرٞفتٝ ٞبی اَٚ س٘ذٌی 

ػُٕ ٌیبٞخٛاری درٌٛسبِٝ ٞبدرٔدذت  ٔیىزٚارٌب٘یشْ ٞبی ضىٕجٝ ای ثٝ ٌٛسبِٝ ٞب،  ثبتشریك سٚد ٍٞٙبْ زٚدا٘تظبرٔی

ایدٗ  .ثدب  راصٛاٞٙذداضدت  فیجزتجشیدٝ ٔٙدبثغ ػّٛفدٝ ای ثدب      ٔیىزٚثی تٛا٘بییثٙبثزایٗ فّٛر.سٔبٖ وٛتبٞتزی اتفبق ثیفتذ

ٔدی   (درٌٛسبِٝ ٞدب )ٖ ٚوبٞص تؼذادرٚسٞبی ٚاثستٝ ثٝ ضیز ضزایط ثبػث ایجبدػىس اِؼُٕ ٔٙبست درسالٔت حیٛا

 ضٛد ٚ٘تیجٝ آٖ ٔٙفؼت التػبدی ثزای دأذاراست

(.(Aldana, Cabra, Ospina,Carvajal, Rodríguez.2008 

 مًاد يريضُا
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ٌزٜٚ اَٚ ٌدزٜٚ وٙتدزَ ،ٌدزٜٚ دْٚ تزویدت اَٚ     .تبیی تمسیٓ ضذ٘ذ5ٌزٜٚ 3ٌٛسبِٝ ا٘تخبة ٚثٝ 15:ٌزٜٚ حیٛا٘بت(1

تزویدت ٔیىزٚثدی پزٚثیٛتیده درٔخّدٛی ٞدبی      .ٚثیٛتیه ٌٚزٜٚ سْٛ تزویت دْٚ پزٚثیٛتیده رادریبفدت وزد٘دذ   پز

 .ٞزودذاْ ٔتفدبٚت ثبضدذ    یفؼبِیدت ثیِٛدٛصیى   ٔی رفت،ثٙبثزایٗ ا٘تظبر .ذضبٖ ٔتفبٚت ثٛدِیٔطبثٝ ِٚی پزٚسٝ ت1ٚ2ٛ

ثدبآٚیشاٖ ودزدٖ طٙدبة رٍ٘دی     . بْ ضدذ درٔشرػٝ ای اسٔٙطمٝ آِىٛاراا٘جد 2008آسٔبیص درطی ٔبٟٞبی صٚئٗ تب ٘ٛأجز 

سدفیذثزای  )تفىیه ٚضٙبسبیی آٟ٘ب ثٝ راحتی أىبٖ پذیز ثدٛد  ( ثبرً٘ ٞبی ٔتفبٚت ثزای ٞز ٌزٜٚ) حیٛا٘بت ثزٌزدٖ

 (.2ٚرً٘ لزٔش ثزای تزویت پزٚثیٛتیه 1ٌزٜٚ وٙتزَ،آثی تزویت پزٚثیٛتیه 

2)   ٖ ٔیدشاٖ   Aldana, Cabra, Ospina, Carvajal, Rodríguez.2008))اسرٚش آپٍدبر : لدذرت س٘دذٜ ٔب٘دذ

ثبتٛجٝ ثٝ ضزایط فیشیىی حیٛاٖ ٚ لدذرت س٘دذٜ    وٝ ایٗ یه رٚش ارسیبثی است.)لذرت س٘ذٜ ٔب٘ذٖ  ثزآٚرد ٌزدیذ

درصػٛظ ٕٞٛص٘یتی ٌزٜٚ ٔی دٞذ ٕٚٞچٙیٗ ثٝ ػٙٛاٖ ضبصػی ثزای ػّٕىزد  اطالػبتی آٖ ،ٔب٘ذٖ ٚػىس اِؼُٕ 

 . ثبضذآیٙذٜ حیٛاٖ درطی آسٔبیص ٔی 

ٔدبٜ  3ٔدبٜ ٚسد س ٞزٞفتدٝ ثدزای ٔدذت      1پزٚثیٛتیه ٞب ثٝ ضیزغجح اضبفٝ ٚرٚسا٘ٝ ثٝ ٔذت : وبرثزد پزٚثیٛتیه ( 3

 .ٔٛرداستفبدٜ لزارٌزفت

ٓ  : ٚلٛع اسٟبَ ٚاضبفٝ ٚسٖ (0 ٖ ٞزٌدزٜٚ   ٔیشاٖ ثزٚس اسٟبَ درحیٛا٘بت ثبٔطدبٞذٜ ٔسدتمی ثدٝ   حیٛا٘دبت  ٚاضدبفٝ ٚس

  .تؼییٗ ضذ ٞفتٍی 16رٚس تب سٗ  15زٚس س ٞ( چٟبرٞفتٝ اَٚ ثؼذاستِٛذ)طٛرٞفتٍی 

 .جًگًالرتُیٍ ضذ رٚسٌدی اسري  7،21،42ٚ63ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی صٛ٘ی ٞزٌٛسبِٝ درسٔبٖ تِٛذ ٚرٚسٞبی : آ٘بِیش صٖٛ ( 5

  ٛ ودُ ٔدٛاد   .یٗ ثدٛد ِفبوتٛرٞبی ٔحبسجٝ ضذٜ ضبُٔ ٕٞبتٛوزیت،وُ پزٚتئیٗ پالسٕب،آِجٛٔٗ، فیجزیٙدٛصٖ ٚایٌّٕٛ٘ٛٛثد

ودُ پدزٚتئیٗ پالسدٕب    .٘تبیج ثٝ غٛرت درغذسِّٟٛب درحجدٓ صدٖٛ ثدٛد   . تؼییٗ ٌزدیذجبٔذ صٛ٘ی درٕ٘ٛ٘ٝ را٘ذْ 

پزٚتئیٗ درٔحّدَٛ آِىدبِیٗ اسدت     -ٔجٙبی ایٗ رٚش ثزاسبس تطىیُ تزویت ٔس.اسطزیك رٚش ثیٛرت ٔحبسجٝ ضذ

 .ٌزدیذوٝ ثزاسبس رٚش وبِزیٕتزیه ٔحبسجٝ 

ٝ یّٝ ای ثٝ ٔٙظٛر تؼییٗ سطح فیجز ٕٚ٘ٛ٘ٝ ٞبی ٔبیغ ضىٕجٝ اسٞزٌٛسبِٝ اسطزیك ٔ: ٔبیغ ضىٕجٝ( 6 غّدٝ تٟیدٝ    تجشید

 .ٌزدیذ

اثز پزٚثیٛتیه ٞب درفیّذ ٔٛرد ثزرسی لدزار  ثزآٖ ثٛدسؼی . طزح ثّٛن وبٔال تػبدفی استفبدٜ ضذ اس:رٚش آٔبری( 7

  Yij = μ + Bi+ Tj + Eij                                                                                              . ٌیزد

μ  ;ٔتٛسط جٕؼیت  ،Bi  ;ٛنّسٔبٖ ثزای ث ،ثّٛن  ، Tj ;تیٕبرٞب Eij ;صطبی آسٔبیطی 

 :وتایج يترث

ثبٔطدبٞذٜ سدٝ ٌدزٜٚ ،    (. 1ضدىُ  )آسٔبیطبت ٘طبٖ داد وٝ ثیطتزحیٛا٘بت درسٔبٖ تِٛذضبٖ درضدزایط اپتدیٕٓ ثٛد٘دذ   

ب٘ٝ لذرت ص٘تیىی صٛثبسِحدب  س٘دذٜ ٔب٘دذٖ ٚضدزایط ٔٙبسدت      ٔتٛسط ٚضؼیت ضزایط اس ػبِی تب ٘زٔبَ ثٛد ٚایٗ ٘ط

ثٛددرحدبِی ودٝ   % 20رادریبفت وزد٘ذ  2یب1ٚلٛع اسٟبَ درٌٛسبِٝ ٞبیی وٝ ٔخّٛی پزٚثیٛتیه .(1ضىُ .)ٔبدرٞبثٛد

دٚرٜ حیبت ٚفؼبِیت ٚیزٚس ٞبی ػبُٔ ثزٚساسٟبَ ثبٔػدز  پزٚثیٛتیده   .ٔطبٞذٜ ضذ% 60درٌزٜٚ وٙتزَ ثٝ ٔیشاٖ 

ثدبٔخّٛی  ( <0/0p 5)رضذ ٌٛسبِٝ ٞدب یباضدبفٝ ٚسٖ رٚسا٘دٝ    (.1381٘ػبثیبٖ ،)بفٝ ٚسٖ افشایص یبفت ٞب وبٞص ٚاض
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درٕٞدٝ  .ٌزْ اضبفٝ ٚسٖ رٚسا٘ٝ درایٗ ٌزٜٚ است 90،٘تبیج ثیبٍ٘ز ٘شدیه ثٝ ٔتٛسط 2درضىُ .ثٟتزثٛد  2پزٚثیٛتیه 

 .حبِت ضزایط ثذ٘ی اپتیٕٓ ثٛد

ٕٞبتٛوزیت درحیٛا٘دبتی ودٝ پزٚثیٛتیده دریبفدت وزد٘دذافشایص      . تآٔذٜ اس 3،4ٚ5٘تبیج ٔتغیزٞبی صٛ٘ی درضىُ 

ٔمبدیز ثیطتزٌّجَٛ ٞدبی لزٔدش ٚپدزٚتئیٗ     .ا٘تظبر ایٗ حبِت ثزای ٌزٜٚ وٙتزَ ٚجٛد٘ذاضت ٚٔطبٞذٜ ٞٓ ٘طذ.یبفت

 .ٌٛسبِٝ ٞبست(ثٟجٛد)درصٖٛ ٘طب٘ٝ اثزات ٔثجتی درتٛسؼٝ 

زَ، ٔمدذار ٌّجدَٛ لزٔدش ثدزای ٌزٟٚٞدبیی ودٝ تزویدت        ٘طبٖ ٔی دٞذ وٝ ثبوبٞص  ٕٞبتٛوزیت درٌزٜٚ وٙت 3ضىُ 

ثذٖٚ افشایص ٞز فبوتٛری وٝ تٟذیذ ثزای سدالٔت  )  ( <0/0p 5)رادریبفت وزد٘ذ افشایص ٔی یبثذ 2ٚ 1پزٚثیٛتیه 

 (.                              ثبضذ
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 وٙتزَ                    1تیٕبر           2وٙتزَ                                           تیٕبر      1تیٕبر        2تیٕبر             

                                                                                                                                           
 اضافٍ يسن ريساوٍ گًسالٍ َا   -2قذرت سوذٌ ماوذن تزاساس ضاخص                            ضکت  -5ضکت      

   آپگار                        
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 ، ♦ کت پزيتییه پالسمادرگزيٌ کىتزل -0،                               ضکت  ♦تغییزَماتًکزیت درگزيٌ کىتزل -0ضکت 

                           ● 2يتیمار ▼5تیمار                                                    ● 2يتیمار  ▼5تیمار             

ٌزچدٝ حیٛا٘دبت   .آِجٛٔیٗ ٚسطٛح ایٕیٌّٙٛٛثیٗ ٞب درسٝ ٌزٜٚ تفبٚت ٔؼٙی داری ٘ذاضت ٚدرٕٞٝ سطٛح ٘زٔبَ ثٛد

ایدٗ ٔٛضدٛع   .ثبػث ٔطىالت تٙفسدی ٌزدیدذ  (رطٛثت ثب  ٚدٔبی وٓ)ثبضزایط سبسش داضتٙذ ِٚی ضزایط استزس سا

 mg/ml5ٔمددبدیزثیٗ (. ثددب تزثٛدmg/ml4-2اسحبِددت اپتددیٕٓ )زیٙددٛصٖ ٔطددبٞذٜ ضددذدراطالػددبت ٔزثددٛی ثددٝ فیج

 . ٔزثٛی ثٝ ٌٛسبِٝ ٞبیی است وٝ دچبرسزفٝ ٚیب آٟ٘بیی وٝ درٔسیز تٙفسی آٟ٘ب صٖٛ دیذٜ ضذٜ ، ٔی ثبضذ10ٚ

  ر٘دً ادبٞز ی ٔحتٛیدبت   .وٕتزاسدٌٚدزٜٚ دیٍدز ثدٛد   (ml4)حجٓ ٔحتٛیبت ضىٕجٝ ای ثذست آٔذٜ اسٌزٜٚ وٙتزَ 

ثزػىس ، درٕ٘ٛ٘ٝ ٔزثٛی ثٝ ٌزٜٚ وٙتدزَ ثدشاق ثیطدتز    . ٘جٛد cm1سجشتیزٜ ٚلطؼبت فیجز ثیطتزاس 1ٚ2ٔزثٛی ثٝ تیٕبر

تفدبٚت ٔؼٙدی داری ثدزای ٔتغیزٞدبی پالسدٕب ضدبُٔ         ٚابٞزی ضیزی رً٘ ٚلطؼبت فیجزثشري تز ٚثذٖٚ تغییز ثٛد

ٞب افشایص یبفت درحبِی وٝ آ٘بِیش آٔبری  ایٗ ضبصع 2درتزویت پزٚثیٛتیه .ٕٞبتٛوزیت ٚوُ پزٚتییٗ ٔطبٞذٜ ضذ

ٔحتٛیبت ضىٕجٝ اسدتخزا  ضدذٜ اسٌٛسدبِٝ    .ثزای ٔتغیز ایٌّٕٛ٘ٛٛثیٗ ،آِجٛٔیٗ ،فیجزیٙٛصٖ اثزٔؼٙی داری را٘طبٖ ٘ذاد

٘سجت ثٝ ٌزٜٚ وٙتزَ، ثیطدتزٚلذرت تجشیدٝ پدذیزی فیجدزٚغالت     1ٚ2ٞب٘طبٖ دادتٛسؼٝ ضىٕجٝ ثبتزویت پزٚثیٛتیه 

 . ٔطىّی ثزای سالٔت حیٛاٖ ایجبد٘ىزد(استفبدٜ اسپزٚثیٛتیه )1ٚ2ٞیچ وذاْ استیٕبرٞبی .ست ٘یشدرآٟ٘بسیبدتز ا

.  .                  
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                                  1تًلذ                      7                25               05                    30                                    

                                   سه                                                                       

 ● 2يتیمار▼ 5،تیمار ♦ياریاوس فیثزیىًصن درگزيٌ کىتزل   -5ضکت                                         
 :وتیجٍ گیزی کلی 

ٖ  سجت تٛسؼٝ ضىٕجٝ ٚثٟجٛدٚضؼیت سالٔتیاستفبدٜ اس پزٚثیٛتیه ٞب  ٔیىزٚفّدٛرای  ثدٝ ٚاسدطٝ ٔتبثزضدذٖ     ،حیدٛا

ٔىدبٖ   اسضدیزٌیزی سٚدٍٞٙدبْ درٌٛسدبِٝ ٞدبراا    ،افشایص لذرت تجشیٝ فیجزثبتٛسؼٝ ضىٕجٝ .دستٍبٜ ٌٛارش ٔی ثبضذ

ِٚدی تٛغدیٝ ٞدبی دلیدك ػّٕدی جٟدت       .دٞدذ ٔدی   وبٞص را ثزٚساسٟبَدرغذ پزٚثیٛتیه ،ٕٞچٙیٗ .پذیز ٔی سبسد

  .داردای ٘یبس ثٝ وبرتحمیمبتی ثیطتزی ،سٔبٖ ٔػز  ٚ٘ٛ ع پزٚثیٛتیه ٞب درحیٛا٘بت ٔشرػٝ  ٔػز  چٍٍٛ٘ی
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Abstract 

It has been proven that early establishment of microbial flora in digestive tract of 

ruminants, has a beneficial effect on their health condition and productivity. A 

probiotic compound, made from five bacteria isolated from adult bovine cattle, was 

dosed to 15 Holstein newborn calves in order to measure its capacity of improving 

body weight gain and reduce diarrhea incidence.. Five calves were allotted to control 

(no addition of probiotic). Treatments 1, and 2 (5 calves per group) received 10 ml 

Probiotic mix 1 and 2, respectively. Probiotic mixes 1 and 2 where similar in 

microbial composition but different in production process. Probiotics were added to 

the morning milk and dosed on a daily basis by a month and then on a weekly basis 

for three additional months. Diarrhea incidence was measured by observance of 

number of animals affected in each group; each animal was weighed up on a daily 

basis for obtaining weight gain and rumen fluid samples were extracted with catheter 

for determining level of fiber and grain consumption.The development of rumen and 

degradation of fiber and grains with administration of probiotic mixtures1 and 2 were 

higher and the incidence of diarrhea was 40% less. 

Keywords :Calve, diarrhea, probiotic, rumen microorganisms. 
 


