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  بررسي اثر استفاده از پروبيوتيك ها برهزينه هاي پرورش گوساله ها در دوره قبل از شيرگيري

  4و دكتر امير داور فروزنده شهركي 3دكتر شاهين اقبال سعيد ، 2نورالدين طباطبايي سيد ، دكتر 1مهندس امين نعمتي 
  دانشگاه آزاد اسالمي وارد خوراسگان، گروه علوم دامي: محل فعاليت

 amaxsire@gmail.com: نويسنده مسئول *

  چكيده

كيلوگرم در قالب يك طرح بلوك  5/43±7روز و ميانگين وزن اوليه  10±1راس گوساله هلشتاين با ميانگين سن  32در اين تحقيق از تعداد 
ي اثرات استفاده از سه نوع روز  جهت بررس 49تكرار در دو جنس نر و ماده به مدت  8تيمار و 4كامل تصادفي با تكرارمشاهدات شامل 

جيره : جيره هاي آزمايشي به ترتيب شامل. پروبيوتيك بر هزينه هاي پرورش دوره پيش از شيرگيري در گوساله هاي شيرخوار استفاده گرديد
سويه (سرويسيه  مخمر ساكارومايسز٪ 1جيره پايه به اضافه ، )سويه سرويسيه(مخمر ساكارومايسز سرويسيه ٪ 2پايه، جيره پايه به اضافه 

بود ولي با  3باالترين قيمت تمام شده جيره غذايي مربوط به تيمار شماره . پروتكسين مي باشد٪ 25/0و جيره پايه به اضافه ) اليپسيدئوس
ي آزمايشي بهترين امتياز رفتار و مدفوع در بين تيمارها(توجه به مشاهده حداكثر افزايش وزن روزانه و حداقل هزينه هاي مربوط به درمان 

مي توان بيان نمود استفاده از مخمر آبجو ميتواند به طور قابل توجهي هزينه هاي پرورش را در دوران قبل از ) بود 3مربوط به تيمار شماره 
  .شيرگيري كاهش دهد

  پروبيوتيك، گوساله، عملكرد، امتياز رفتار و مدفوع، هزينه اقتصادي :كليديواژگان 

  مقدمه

 با .باشد و كاهش هزينه هاي پرورش مي شيرگيري از زود بحث ها گوساله پرورش زمينه در مديريت اهداف ترينمهم از يكي امروزه
 انواع بين در.باشد مي غذايي هاي افزودني از استفاده گرو در شده ذكر اهداف به نيل ها گوساله در خاص غذايي رژيم گرفتن نظر در

 موادي بدن مختلف هاي دستگاه روي بر جانبه چند اثرات و آسان استفاده دليل به ميكروبي تركيبات غذايي، هاي افزودني مختلف
تاثير مثبت بر  استفاده از اين مواد افزودني مي تواند با كاهش هزينه هاي مربوط به درمان و. )2005فري من، ( ميرسند نظر به آل ايده

  .مايددر صنعت پرووش گاوشيري ايفا نرا پارامترهاي عملكرد نقش مهمي 

  ها مواد و روش 

 طول به روز 49 مدت به و گرفت انجام روز 10± 1با سن نينر و ماده هلشتا رخواريراس گوساله ش 32تعداد يبر رو قيتحق نيا
 ييغذا يها رهيج. در دو جنس انجام گرفت ماريهر ت يتكرار برا 8و  ماريت 4با  يبه صورت طرح بلوك كامل تصادف شيآزما .دانجامي
 هيپا رهيج ،)سرويسيهسويه  ساكارومايسز سرويسيه( ييدرصد ماده خشك مخمر نانوا 2به اضافه  هيپا رهيج ه،يپا رهيج: شامل بيبه ترت

___________________________________________________________________________________________ 
l  
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درصد ماده خشك  25/0به اضافه  هيپا رهيو ج) اليپسيدئوسسويه  ساكارومايسز سرويسيه(درصد ماده خشك مخمر آبجو  1به اضافه 
به  يشيآزما يها رهيج  مخمر نانوايي، مخمر آبجو و پروتكسين به ترتيب باعث افزايش قيمت افزودن( بود نيپروتكس كيوتيپروب

جداگانه با ابعاد  يگوساله ها در  باكس ها شيدر طول زمان آزما. )ريال نسبت به جيره پايه گرديد 1175و  3300، 1000ميزان 
 10گوساله ها از سن  هيتغذ يبرا .گرفت يآزاد صورت م و خوراك به صورت بآن ها به آ يقرار داشتند و دسترس 3×5/1×90/1

 10مصرف جيره آغازين از سن  .در دو وعده به صورت روزانه بر اساس سن گوساله ها استفاده شد رخشكيبه بعد از ش يروزگ
وط به عملكرد صفات مرب يرياندازه گ يبرا. روزگي شروع شد 30روزگي و پودر يونجه به منظور خشبي كردن جيره غذايي از سن 

هر  يمانده در انتها يبا وزن كردن خوراك باق تهآن ها در هر هف يمقدار خوراك مصرف .شدند يهر هفته وزن م انيگوساله ها در پا
      رفتار و مدفوع گوساله ها  ازيسنجش امت يبرا. ديشده در طول هفته محاسبه گرد عيهفته و كسر كردن آن از مقدار خوراك توز

واحد درمان ( شد يم ادداشتي انيروز در م كيرفتار و مدفوع به صورت  ازيامتو  هيته) 2- 3(و ) 1-3( به صورت جداول ييفرم ها
و براي بيماري ذات ) روزه درمان 3دوره (ريال  25000هر واحد درمان براي بيماري اسهاال . )گرديداعمال مي  4و  3براي امتيازهاي 

ريال در نظر گرفته  40000قيمت هر واحد افزايش وزن نيز به طور تقريبي . محاسبه گرديد) رمانروزه د 3دوره (ريال  50000الريه 
رسم  Excelو جداول مربوط به آن ها توسط برنامه  ليو تحل هيتجز SAS يتوسط نرم افزار آمار شيحاصل از آزما يداده ها. شد
به عنوان سطح معني دار در نظر گرفته  زين%  5نجام و سطح  احتمال دانكن ا يدامنه ا  ها توسط آزمون چند  نيانگيم سهيقام .ديگرد
  .شد

فرم مربوط به امتيازدهي رفتار                                        ) 2-3( ي مدفوع                                                                 جدولفرم مربوط به امتيازده) 1-3( جدول                
  

 

 

 

 

  
 
 

  نتايج و بحث
بر  يدار ياثر معن چيه ييغذا رهيبه ج% 2در  ييعملكرد نشان داد افزودن مخمر نانوا يمربوط به پارامترهااين آزمايش  جينتا يبررس

تنها % 1تفاده از مخمر آبجو در سطح اس. بود) 2008، و همكاران سيماگاه( موافق با گزارش جينتا نيا .عملكرد گوساله ها نداشت
را گزارش  شيآزما نيمشابه با ا جينتا يشيدر آزما زين) 2005(گالوا و همكاران ).p>05/0(ديگرد يوزن هفتگ شيافزا هبودباعث ب
) 1998( روپرت .ديگرد اگوساله ه يدر خوراك مصرف يدار يمعن شيفقط باعث افزا%  25/0در سطح  نيمصرف پروتكس. كردند
 يبر رو ياثر يا هيچند سو يها كيوتيجوان در فصل بهار انجام داد مشاهده كرد استفاده از پروب يگوساله ها يكه بر رو يقيدرتحق

 شيو مدفوع در طول زمان آزما )سالمت( رفتار ازيامت نيانگيم نيرفتار و مدفوع نشان داد بهتر ازيحاصل از امت جينتا .عملكرد ندارد
 و   رفتار  ازيكاهش امت ).p>05/0( شاهد بود ماريرفتار و مدفوع مربوط به ت ازيامت نيانگيم نياز مخمر آبجو و بدتر مربوط به استفاده

هاي  هزينه  كاهش  نتيجه در  و  گوساله ها  در   ياسهال يروزها  كاهش و  سالمت  بهبود  دهنده  ننشا  بيترت به   زين  مدفوع 
استدالل نمود كه استفاده از مخمر  نيتوان چن يم شيآزما نيا جيبا در نظر گرفتن نتا نيبنابرا .باشد يمبه تيمارهاي درماني  مربوط

ت يبه خصوص توسعه بافت و فعال( دستگاه گوارش تيزا در روده، بهبود فعال يماريب كروفلوريكاهش م قيآبجو احتماال از طر
  .)2005، گالوا و همكاران( گردد رخواريش يمدفوع در گوساله ها ازيتسالمت و ام تيبدن باعث بهبود وضع يمنيو دستگاه ا) شكمبه

 
 
 

  وضعيت مدفوع گوساله   شماره امتياز 

 قوام سفت و طبيعي )1(
 قوام نرم و متوسط )2(
 كمي آبكي يا اسهال خفيف )3(
  كامالً آبكي يا اسهال شديد  ) 4(

  رفتار گوساله  وضعيت  شماره امتياز

  فعال همراه با پاسخ به تحريك   )1(
  غيرفعال )2(
  ي حالافسرده و ب )3(
  وضعيت حاد و روبه مرگ  )4(
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 ليتواند به دل يگوناگون م شاتيآزما جياختالف در نتا. بودمشاهدات  نيا اب ريمغا )2004لميستر و همكاران، ( شاتيآزما جياما نتا
 در مزرعه  تيريو سطح مد يطيمح طيشرا ،ييغذا هريدر ج يكروبيم يمورد استفاده، درصد افزودن ييمواد غذا تيفيتفاوت در ك

 
 

 بيشترين ارزش اضافه وزن مربوط بهنشان داد كمترين هزينه درمان و ) 1-4(جدول كلي در نتايج  ).2008ماگاهيس و همكاران، (باشد

مي تواند به طور قابل توجهي  بنابراين ميتوان پيشنهاد كرد استفاده از مخمر آبجو به عنوان افزودني ميكروبي مخمر آبجو مي باشد،
  .دهدهزينه هاي دوره پرورش گوساله هاي شيرخوار را كاهش 

  محاسبه ارزش اقتصادي حاصل از تيمارهاي آزمايشي)1- 4(جدول
  پروتكسين  مخمر آبجو مخمر نانوايي شاهد  تيمار /)ريال(هزينه

  660/212  110/259     970/199 480/178 *   جيره غذايي
  000/425  000/175  *   000/225 000/950  درمان

  400/784   000/002/1  *     200/879 200/811  افزايش وزن 
  740/146  890/567   *     230/454 -280/317  اقتصادي) صرفه(سود

  نشان دهنده بهترين مقادير مربوط به هر پارامتر مي باشد *:
 

  كلي گيري نتيجه
در اين آزمايش مخمر آبجو عملكرد بهتري نسبت به ساير (ه از افزودني هاي ميكروبي مي توان بيان كرد استفادتحقيق با توجه به نتايج 

وزن از شيرگيري و در نتيجه  ،ميتواند سبب كاهش هزينه هاي درمان و افزايشبه عنوان يك راهكار عملي ) مواد از خود نشان داد
 .اقتصادي در صنعت پرورش گاو شيري گردد) بهره وري(افزايش سود 

 منابع

  
1. Freeman  S. 2005. Saccharomyces cerevisiae. Available From: ttp://www.tomvolkfungi.net/Fungi of 

Saccharomyces/index.html [Accessed 20 august 2008]. 
2. Galva˜ o KN, Santos JEP, Coscioni A, Villasenor M, Sischo WM, Berge ACB. 2005. Effect of feeding 

live yeast products to calves with failure of  passive transfer on performance and patterns of antibiotic 
resistance in fecal Escherichia Coli. Reproducton  Nutrition Development, 45:427–440. 

3. Lesmeister KE, Heinrichs AJ, Gabler MT. 2004. Effects of  supplemental yeast (Saccharomyces 
cerevisiae) culture on rumen development, growth characteristics  and  blood parameters in neonatal 
dairy calves. Journal of  Dairy Science, 87: 1832–1839. 

4. Magalhaes VJ, Susca F, Lima FS, Branco AF, Yoon L, Santos JEP. 2008. Effect of  feeding yeast culture 
on performance,health, and immunocompetence of dairy calves. Intake and postpartum intake and milk 
production of Jersey cows. Journal of Dairy Science, 83:123–127. 

 

 
 
 
 
 
 



 9138ماه بهمن  28الي  27اصفهان، دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان، دانشكده كشاورزي                                                      4
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Abstract 
 
In this study 32 salves Holstien (10±1 days old) with average 43.5±7 Kg initial weight were 
assigned randomly to one of four treatment wiht eight replicate in a complete randomized block 
design for 49 days. The effect of supplementation two srain of Saccharomyces cerevisiea: 
(Elipsideus & Cerevisiea in levels 1% & 2% respetivly) and .25% probiotc (protexin) in starter 
ration of calves on performance, score of health & fecal and costs economy. The results  showed 
that Brewer's yeast has highest cost of ration, body weight gain and lowest cost ranch of calves in 
preweaning period (P<0.05). 
Keywords: probiotic, calve. Performance, score of fecal & health, cost economy 


