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 چکیده

 مطالعه ای با عنوانین منظور . به ادارندروده اثرمثبتی روی رشد دام  باکتریاییپروبیوتیک ها با ایجاد تعادل در جمعیت 

انجام ها متابولیت ها و عناصر خونی گوساله و سالمتی، افزایش وزن ، اشریشیاکلی ب وبایومس روی2تاثیر بایوپلوس 

 های انفرادی به طور جداگانه تقسیم شدند. گروه قفس راسی در دهگروه  سه شیرخوار  در  راس گوساله سی. گردید

ده و به و بایومس روزانه یک وع 2عالوه بایوپلوس ه با همان جیره بو گروه های تیمار  استارتر با شیر خالص و شاهد

ی آزمایشی دوره 03و  11، 1 و خون گیری در روزهای مقعدی سواپ تهیه وزن گوساله ها،روز تغذیه شدند. 03مدت 

 افزودنیمواد  اثر انجام گرفت. نتایج نشان داد که  SASنرم افزار Proc Mixedانجام گرفت. تجزیه داده ها به کمک رویه 

دار معنیدوره آزمایشی  وولی اثر جنس  (>31/3P) دبودار معنیو وزن تولد گوساله بر روی غلظت اوره سرم خون 

بر  و جنس زمایشیاثر دوره آ ولی  دبوندارمعنیتولد گوساله بر روی غلظت گلوکز سرم  وزن و اثر مواد افزودنی .نبود

 شددار معنیروتئین تام سرم و دوره آزمایش بر روی غلظت پافزودنی . اثر مواد (>31/3P)دبودارمعنی آنروی غلظت 

(31/3P<)  افزودنی بر روی غلظت کلسیم خون د. اثر مواد بوندار معنی آنولی اثرجنس و وزن تولد گوساله بر روی

اثر مواد افزودنی  د.بوندارمعنی آنزمایشی بر روی رجنس و وزن تولد گوساله و دوره آولی اث (>31/3P) دبودارمعنی

 آنولی اثرجنس و وزن تولد گوساله و دوره ازمایشی بر روی  . (>31/3P) دبودارمعنیبر روی غلظت فسفر خون 

 بوددار و دوره ازمایشی بر روی افزایش وزن گوساله های شیرخوار معنی وزن تولد ،افزودنید. اثر مواد بوندارمعنی

(31/3P<). .نتایج مطالعه حاضر نشان داد که این پروبیوتیک ها بر عملکرد دام اثر مطلوب دارند 

 

، گوسالهب، پروبیوتیک، متابولیت 2، بایوپلوساشریشیا کلی: کلیدی واژگان  
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 مقدمه

وتیک یا عامل شفا دهنده زیستی، یک ارگانیسم پروبی

ها در  زنده است که با ایجاد اختالل در عملکرد پاتوژن

عصاره های حفظ و سالمتی میزبان تاثیر بسیار دارد 

تحریک  ارگانیسم ها یا موادی هستند که دربافتی یا 

محققین در گذارندتعادل میکروبی روده تاثیر رشد و

و اظهار  هتری ارائه نمود جامعتعریف اواخر قرن بیستم 

های غذایی میکروبی  ها مکمل که پروبیوتیک ندداشت

هستند که از طریق بهبود تعادل میکروبی روده تاثیرات 

)افشار و همکاران  سودمندی بر روی میزبان دارند

و هیمان 1131، فولر 2333، فونی و همکاران 1031

هاد شنمختلفی از پروبیوتیک پی اگرچه تعاریف. (2333

اما بیشترین تعریف مورد استفاده و به ویژه ، است شده

می باشد که اظهار  روی فولر ازپروبیوتیک معتبر تفسیر

داشت، پروبیوتیک یک مکمل غذایی میکروبی زنده است 

الح در تعادل میکروبی که به نفع میزبان منجر به اص

، فرانسیسکو و 1111نز وهمکاران ی)کولروده می شود 

 (.1111و فولر 2332همکاران 

تکامللل یللک جمعیللت میکروبللی کللارکردی در دسللت اه   

گوارش نشخوار کنندگان تازه متولد شده نه تنها موجب 

دسلت اه   یل هضم فیبر توسط میزبان می گردد بلکهتسه

بیملاریزا حفاظلت ملی     را در برابر عوامل عفونیگوارش 

 کند.

هلای ماسلت ملی باشلد. ماسلت       بایومس همان بلاکتری 

های  ه تخمیری شیر می باشد که از رشد باکتریفرآورد

و  (بول للللاریکوس SPP) الکتوباسللللیلوس دلبروکللللی 

دسلت ملی   ه در شیر گرم ب استرپتوکوکوس ترموفیلوس

هلای دی لر ماننلد     آید. عالوه بر دو باکتری فوق باکتری

 استرپتوکوکوس الکتلیس و  فیلوسوالکتوباسیلوس اسید

 وجود این باکترینیز در ماست یافت می شوند. به دلیل 

ماست به عنلوان یلک پروبیوتیلک مطلرح ملی       ،های مفید

و یللاپ و همکللاران  2331کریتللاس و همکللاران  ) باشللد

در جیلره   الکتوباسلیلوس بول لاریکوس  (. مصرف 2333

بللود افللزایش وزن و گوسللاله هللای شللیرخوار سللبب به

، کریتلاس و همکلاران   2333)روللف   خوراک شده اسلت 

 .(2333و یاپ و همکاران2331

درصد،  1سیلیکات آلومینیم سدیم ب حاوی  2س وبایوپل

و  باسلیلوس لیثنلی فلرمیس   شیر پس چرخ یلا آب پنیلر،   

هلا بله طلور     این باسلیل  می باشد. باسیلوس سوبتیلیس

طبیعی جزء میکروارگانیسم های مطلوب و غیر بیملاریزا  

ها را بلرای   هستند و قادرند تعداد زیادی از کربوهیدرات

هلای مفیلد    اده قرار دهنلد. ایلن بلاکتری   رشد مورد استف

ها شامل پروتئاز، لیپاز و آملیالز   از آنزیم طیف وسیعی

 ردر حلین عبلو   میکروارگانیسم ها را تولید می کنند. این

پایین معلده( قلدرت بقلای خلود را      pHاز معده )علیرغم 

حفظ کرده و در روده رشد و نمو پیدا می کنند. به لحاظ 

فرایند پللت سلازی را بله خلوبی     ایجاد فرمهای اسپوری 

ب  2تحمل ملی کننلد. دو باسلیل موجلود در بلایوپلوس      

ها بله عنلوان سوبسلترا اسلتفاده      بیشتر از کربوهیدرات

های خوراک را تحت تاثیر قلرار ملی    کرده و کمتر چربی

دهند، همین امر باعث می شود که چربی جلذب شلده از   

لیسلم  شلی برابلر و متابو  جیره شاهد و جیره های آزمای

، 2332و همکاران  پولوس)آلکس هم باشد آنها هم مشابه

، 2332، فرانسیسلکو وهمکلاران   2333همکلاران   و فونی

اگیلا و  و گ1111وهمکلاران   سلون  ، سلوون 2333رولف 

 .( 2313همکاران 

دست اه گوارش همه حیوانات در زمان تولد عاری از هر 

گونلله بللاکتری اسللت ولللی بالفاصللله بعللد از توللللد       

گانیسم های مختلف در اثلر مصلرف خلوراک و    میکروار

تماس با محیط در دست اه گلوارش مسلتقر ملی شلوند.     

بدیهی است که هر ارگانیسمی ابتدا وارد دست اه گوارش 

شود شانس استقرار بیشتری دارد این محصول نیلز بله   

خاطر دارا بودن میکروارگانیسم های مفید که منجلر بله   

 لر و نیلز ممانعلت از    افزایش جمعیت باکتریهای مفید دی

رشد و تکثیر باکتریهای بیماریزا می شلود، بایلد از بلدو    

، سلاودرا  2333سلالرا و همکلاران   ) تولد مصلرف شلود  

در گوسللاله تللازه   (.2331و ایمللون و همکللاران    2331
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متولللد شللده در اثللر لیسللیدن وسللایل محللل ن هللداری،   

وارد دسلت اه گلوارش آن شلده و     باکتری اشریشلیاکلی 

تقرار در روده به رشد و تکثیر ادامه می دهلد.  پس از اس

بللاکتری در صللورت ایجادشللدن شللرایط در دسللت اه    

گوارش گوساله عالوه بر رشد و تکثیلر، توکسلین هلای    

سلالرا  متعددی را ترشح وسبب بروز بیماری ملی شود) 

و  و کلونترک  2333 وهمکلاران  مجلالی  ،2333وهمکارن 

 (.  2331همکاران 

بر  با بررسی اثر پروبیوتیک ها ( 1111) جنی و همکاران

هلا تفلاوت معنلی داری را     ی سالمتی و رشد گوسالهور

تحقیقلی دی لر کله  اثلر      در بین تیمارها مشاهده نکردند.

هلای شلیرده و بلره هلای      ب بر روی میش 2بایوپلوس 

انجام گرفلت درصلد ملرم ومیلر کلاهش و شلیر        جوان

  (.1011مجابی ) افزایش یافت تولیدی

ب و  2بررسلی اثلرات بلایوپلوس    مطالعله  هدف از ایلن  

، متابولیلت هلا و   اشریشلیاکلی بایومس روی فلور روده 

 بود.پارامترهای خونی گوساله های شیرخوار 

 

 هامواد وروش

 بر روی گوساله های شیر خوار چهلار روزه  این تحقیق

در گاوداری شرکت  کشلت و صلنعت دشلت آنر ن لین     

 شهر واقع است. این واحد در حومه خسرو گرفت.انجام 

 03گوساله های مورد آزمایش از نژاد هلشلتاین بودنلد.   

رأس ماده  11رأس گوساله انتخاب شده که از این تعداد 

.گوساله های مورد آزملایش در  رأس نیز نر بودند 11و 

رأس  1رأسی تقسیم شلدند در هلر گلروه     13سه گروه 

رأس گوساله ماده قرار گرفتند. تلک تلک    1گوساله نر و 

های جداگانه و در مجاورت هم در  وساله ها در جای اهگ

شرایط مدیریتی، بهداشتی و تغذیه ای یکسلان ن هلداری   

 شدند.  

بعلد   2صلبح،   1) وعده تغذیه شدند 0گوساله ها روزانه 

لیتلر شلیر در اختیلار     2شب(. در هر وعلده   11از ظهر، 

گوساله ها قرار می گرفت. بلدین ترتیلب گوسلاله هلا از     

بیشتری برخوردار بودند. هر سه گروه یعنی هم مراقبت 

علوفله  از شیر، اسلتارتر،   IIو تیمار  Iگروه کنترل، تیمار 

گوسلاله   Iگروه تیمار  .شدند و آب به طور یکسان تغذیه

  IIهایی بودند کله پروبیوتیلک بلایومس و گلروه تیملار      

ب  2وبیوتیللک بللایوپلوس گوسللاله هللایی بودنللد کلله پر 

هلا بلدین    حوه مصلرف پروبیوتیلک  . ندریافت می کردند

ه کنتلرل فقلط شلیر    صورت بود که گوسلاله هلای گلرو   

 2ولی مابقی گوساله ها روزانه یک وعلده ) دریافت کرده 

بعد از ظهر( پروبیوتیک مورد نظر را دریافت می کردنلد.  

گلرم ماسلت را مخللو      I 233بدین گونه که برای تیمار 

 2بلایوپلوس  یک گلرم پروبیوتیلک    IIکرده و برای تیمار 

در اختیار گوساله هلا  لیتر شیر مخلو  و سپس  2ب در 

روز بلود کله در ایلن     03ملدت آزملایش    شلد.  قرار داده

مدت برای تک تک گوساله ها وزن کشی، خون گیلری و  

دوره آزملایش نیلز    03و  11سواپ رکتال در روزهلای  

 انجام گرفت. 

 خونگیری و جدا کردن سرم

د وداجلی بله وسلیله لولله     خون گیری گوساله ها از وری

انجلام گرفلت. از هلر گوسلاله      CC13خلالء دار   ونوجکت

خلون دریافلت گردیلد. بعلد از عملل        میلی لیتر 1 تقریباً 

ساعت فرصت داده شد تا خلون   نیمخون گیری حداکثر 

د، پللس از انتقللال نمونلله بلله  شللوداخللل شیشلله لختلله  

 13ملدت  سرم خون  بوسیله سانتریفوژ در  آزمایش اه 

دور در دقیقله جلدا شلد. سلرم      0333قه و با سرعت دقی

های جدا شلده تلا زملان آزملایش در داخلل لولله هلای        

درجه سانتی راد ن هلداری شلدند.    -23اپندرف در دمای 

متابولیت های مورد آزمایش شامل پروتئین تام، اوره و 

گلوکز و عناصر مورد آزمایش کلسیم و فسفر بودند. که 

پکتروفتومتر کیت های آزمایشی برای اندازه گیری از اس

ساخت  شرکت های زیست شیمی، درمان گاو و شرکت 

 من استفاده شد.
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هلای ملدفو ، از گوسلاله هلا در     برای جمع آوری نمونله 

هللای مللورد نظللر سللواپ رکتللال انجللام گرفللت و  زمللان

مقداری از مدفو  گوساله ها به درون لوله های آزمایش 

ل شده بودنلد قلرار داده   که قبالً به وسیله اتوکالو استری

شد و به آزمایش اه میکروبیولوژی دانشکده دامپزشلکی  

بعلد از کشلت    دانش اه تبریز برای کشلت انتقلال یافتنلد.   

علدد   033تلا   03پلیت هایی که تعداد پرگنه های آن بلین  

است برای شمارش انتخاب شدند زیلرا پلیلت هلایی کله     

علدد   03یلا کمتلر از    033تعداد پرگنه هلای آن بلیش از   

-بلاکتری باشد از نظر آماری مناسب نیسلتند. شلمارش   

محیط های کشت با روش پلیلت کملی    اشریشیاکلی های

 )شمارش با پلیت استاندارد( انجام گرفت.

 تجزیه آماری

در مرحله اول اثلرات هلر یلک از متغیرهلای مربلو  بله       

گوساله یعنی وزن تولد )که بله عنلوان عاملل کوواریلت     

نس گوسللاله و همینللین مللواد گرفتلله شللده بللود( و جلل 

ب و بلللایومس( و دوره هلللای 2س وافزودنلللی )بلللایوپل

ها و عناصلر خلونی )پلروتئین     آزمایشی روی متابولیت

تام، گللوکز، اوره، کلسلیم و فسلفر( و وزن گوسلاله هلا      

مورد بررسی قرار گرفتند. سلپس بلا توجله بله متعلادل      

و   Proc mixed بودن داده ها تجزیه آنها به کمک رویه

بلین   هلا  میلان ین  هانجام گرفت. مقایس SAS9نرم افزار 

سطوح اثلرات ثابلت بلا کملک میلان ین حلداقل مربعلات        

(LSM) .انجام شد 

 

 بحث و   نتایج

ره دو 0تحقیللق اثللر مللواد افزودنللی در طللی      در ایللن

بلر روی غلظلت    وزن تولد گوسلاله و جنس  و ،زمایشیآ

ون و اوره، گلوکز، پروتئین تام ، کلسیم و فسفرسلرم خل  

هللای آزمایشللی و تعللداد   مقایسلله افللزایش وزن گللروه 

در مللدفو  گوسللاله هللای   اشریشللیاکلیهللای  بللاکتری

تجزیه واریلانس عواملل   شیرخوار بررسلی شلده اسلت.   

فسلفر   موثر روی غلظت اوره، پروتئین، گلوکز، کلسلیم و 

و مقایسه میلان ین حلداقل مربعلات عواملل      1در جدول 

 گلوکز، کلسیم و فسلفر  اوره ، پروتئین، موثر روی غلظت

 ورده شده است.آ 2در جدول 

 

 ی خوناهتابولیتمتجزیه واریانس عوامل موثر روی  -1جدول 

منابع 

 تغییرات

درجه 

 زادیآ

 سطح معنی دار  میانگین مربعات

 فسفر کلسیم گلوکز پروتئین اوره   فسفر     کلسیم گلوکز پروتئین اوره

مواد 

 زودنیاف

 

2 12/12 12/1 22/032  33/2 11/1  * ** 
 

ns 
 

** ** 

دوره 

 آزمایشی

 

2 11/1 31/2 13/0311  11/1 21/1  ns * *** ns ns 

 جنس

 

1 32/3 31/3 11/111  211/3 21/3  ns ns ns ns ns 

 وزن تولد

 

1 

 

1/21 11/1 13/130  331/3 12/3  *** ns ns ns ns 

22/1 11/2 30 باقیمانده  113 11/3  32/1   - - - - - 

 دارمعنیغیر  ns    331/3در سطح دار¬معنی***    31/3در سطح دار¬معنی*   31/3در سطح دار¬معنی* 
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 ی خوناهتابولیتممقایسه میانگین حداقل مربعات عوامل موثر روی  -2جدول 

 حداقل میانگین مربعات تعداد عوامل

 (mg/dl)فسفر (mg/dl)کلسیم (mg/dl)گلوکز (gr/dl)وتئینپر (mg/dl)اوره

 مواد افزودنی

 

      

 3/010a 1/10  3/230a 11/10  2/010a 1/02  3/123a 1/31  3/131a  13/01 13 شاهد

 3/012a 1/12  3/232b 11/13  2/011a 1/10  3/123a 1/01  3/131a  1/21 13 بایومس

ب 2بایوپلوس   

 
13 1/33  3/011a 1/21  3/232b 11/11  2/02a 1/12  3/121b 3/33  3/131b 

       دوره آزمایشی
1دوره   03 13/31  3/01a 1/13  3/230a 131/32  2/01a 1/32  3/123a 1/21  3/131a 

2دوره   03 1/30  3/01ab 1/11  3/230ab 12/22  2/01b 1/32  3/123a 1/21  3/131a 

3 دوره  03 3/12  3/01b 1/21  3/230b 31/10  2/01c 1/22  3/123a 1/10  3/131a 

       جنس
 3/02a 1/31  3/113a 12/11  1/11a 1/12  3/122a 1/11  3/112a  1/13 11 نر

 3/02a 1/11  3/113a 11/31  1/11b 1/11  3/122a 1/22  3/112a  1/21 11 ماده

 (P < 31/3می باشد. )دار¬معنیمشابه بیان ر وجود اختالف حروف التین غیر 

 

 سرم خونمتابولیت وعناصرغلظت 

ب و 2ملواد افزودنلی )بلایوپلوس     1جلدول  بله  با توجه  

بایومس( روی غلظت اوره سلرم خلون اثلر معنلی داری     

زمایشلی و جلنس بلر    ولی اثردوره آ(. P < 31/3) داشت

عین حال  درنشد دار¬معنیروی غلظت اوره سرم خون 

اثلللر وزن توللللد بلللر روی غلظلللت اوره سلللرم خلللون  

 2(. بللا توجلله بلله جللدول   P < 331/3)  شللددار¬معنللی

موادافزودنی باعث کاهش غلظلت اوره خلون نسلبت بله     

یج فرانسیسلکو  گروه شاهد شده بود. که این نتایج با نتلا 

قدم و . ولی با نتایج مهمخوانی داشت( 2332و همکاران )

 ر بود.( مغای1030همکاران )

جلنس و وزن   اثلر ملواد افزودنلی،    1جلدول  به  با توجه 

تولللد گوسللاله بللر روی غلظللت گلللوکز سللرم خللون      

یج مقلدم و همکلاران همخلوانی    نشد که با نتلا دار¬معنی

ولللی دوره هللای آزمایشللی اثللر معنللی داری در  ،داشللت

بلا توجله بله    کله   (P </ 331روی غلظت گلوکز داشلت ) 

گللوکز خلون کلاهش    با افلزایش سلن میلان ین     2جدول 

بللا نتللایج مقللدم و همکللاران     معنللی داری نشللان داد. 

 همخوانی نداشت.

بر و دوره آزمایشی موادافزودنی  1با توجه به جدول 

. با توجه اثرمعنی داری داشتند روی غلظت پروتئین تام 

ب و بایومس( 2مواد افزودنی )بایوپلوس  2به جدول 

یزان پروتئین تام خون گوساله ها سبب باال رفتن م

نسبت به گروه شاهد شده است. نتایج بدست آمده با 

 با ( مغایرت داشت و1030نتایج مقدم و همکاران )

 .ن پروتئین تام خون افزایش نشان دادافزایش سن میزا

ب و 2هلا )بلایوپلوس  اثلر پروبیوتیلک   1با بررسی جدول

وللی اثلر   بایومس( روی کلسیم خون کامالً مشهود بود. 

دوره آزمایشی، جنس و وزن توللد گوسلاله هلا در ایلن     

اثلر   2با توجه بله جلدول    مورد اثر معنی داری نداشت. 
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ب بلر میلزان کلسلیم خلون بیشلتر از گلروه       2بایوپلوس

شاهد و گروه بایومس بود. که ایلن اخلتالف بلین گلروه     

(. P<331/3) بللود دار¬معنللی ب  2شللاهد و بللایوپلوس 

ب و بلایومس  2گروه بلایوپلوس  اختالف معنی داری بین

(. این نتایج با نتلایج فرانسیسلکو   P<31/3) وجود داشت

( 1030( و مقللللدم و همکللللاران )2333(، رلللللف )2332)

 همخوانی داشت.

مواد افزودنی )پروبیوتیک  1با توجه به جدول 

ب و بایومس( روی فسفر خون تاثیر گذار 2بایوپلوس

گوساله ها  بوده ولی دوره آزمایشی، جنس و وزن تولد

میزان  2با توجه به جدول  تاثیر معنی داری نداشتند.

ب افزایش معنی داری 2فسفر خون در اثر بایوپلوس

(. همینین میزان P<31/3) نسبت به گروه شاهد داشت

ب نسبت به گروه 2فسفر خون در گروه بایوپلوس

(. میزان P<31/3) بایومس افزایش معنی داری نشان داد

یومس نسبت به گروه شاهد افزایش فسفر خون گروه با

معنی داری نداشت که این نتایج با نتایج فرانسیسکو 

( 1030( و مقدم و همکاران )2333(، رلف )2332)

 همخوانی داشت. 

علت کاهش مقدار اوره خون و افزایش مقادیر پروتئین، 

فسفر و کلسیم خون گوساله های دریافت کننده 

به و فلور روده ای پروبیوتیک به ثبات اکوسیستم شکم

آنها در اثر مصرف پروپیوتیک مربو  می شود. زیرا 

گوارش تکامل یک جمعیت میکروبی کارا در دست اه 

نشخوار کنندگان تازه متولد شده نه تنها موجب تسهیل 

هضم فیبر می ردد، بلکه دست اه گوارش را در برابر 

 عفونت با ارگانیسم های بیماریزا حفاظت می کند. 

 های آزمایشی افزایش وزن گروه مقایسه

نتایج مربو  به افزایش وزن گلروه هلای آزمایشلی، در    

نشان داده شده است. مواد افزودنی اثلر معنلی    0جدول 

داری در افللزایش وزن گوسللاله هللای شللیرخوار داشللت 

(31/3>P     دوره آزمایشلی در میلزان افلزایش وزن اثلر .)

اله کله  (. وزن تولد گوسP<331/3داشت)دار¬معنیکامالً 

به عنوان کوواریت برای متعادل ساختن داده ها استفاده 

شده بود کله در افلزایش وزن گوسلاله هلا تلمثیر معنلی       

 (. P<331/3) داری داشت

ب میان ین افلزایش  2افزودن بایوپلوس 2با توجه جدول  

وزن گوساله ها را در کل دوره نسلبت بله گلروه شلاهد     

ب نیز نسبت بله  2(. گروه بایوپلوسP<31/3افزایش داد )

گروه بایومس و گروه بایومس نیز نسبت به گروه شاهد 

(. این نتایج با نتایج P<31/3) افزایش معنی داری داشتند

میللزان  همخللوانی داشللت. )2333رلللف ) و (1111ی )جنلل

روز آخلر(   11افزایش وزن بین دوره های دوم و سوم )

 (1111س و همکلاران ) جنکامالً چشم گیر بود و با نتایج 

پروبیوتیک های قارچی و باکتریایی عالوه  تطابق داشت.

بر پیش یری از بروز اختالالت گوارشی با ایجلاد تلوازن   

یک تخمیر شکمبه ای ثابت سلبب افلزایش اشلتها و وزن    

 می گردد.

 

 تجزیه واریانس عوامل موثر روی افزایش وزن گوساله های شیرخوار-3جدول 

 سطح معنی دار ان ین مربعاتمی درجه آزادی         منابع تغییرات

 مواد افزودنی

 دوره آزمایشی

 جنس

 1وزن تولد گوساله

 باقی مانده

2 

2 

1 

1 

30 

12/1 

11/120 

21/3 

13/1311 

11/3 

** 

*** 

ns 

*** 

- 

 غیر معنی دار ns     331/3در سطح  دارمعنی***  31/3در سطح دارمعنی**
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ثر روی مقایسه میانگین حداقل مربعات عوامل مو -4جدول 

 افزایش وزن گوساله های شیرخوار

 عوامل تعداد (kgحداقل میان ین مربعات)

 مواد افزودنی  

23/13  3/121a 13 شاهد 

21/10  3/121b 13 بایومس 

13/23  3/113c 13  ب 2بایوپلوس  

 دوره آزمایشی  

21/10  3/121a 03  1دوره  

21/33  3/121b 03  2دوره  

12/13  3/121c 03  0دوره  

 جنس  
a120/3  12/13 11 نر 

23/11  3/120b 11 ماده 

می  دارمعنیحروف التین غیر مشابه بیان ر وجود اختالف 

 (P < 31/3باشد. )

 

گوسالهدر مدفوع باکتری اشریشیاکلی  مقایسه تعداد 

   شیرخوار های

)حداقل میلان ین مربعلات( ملی تلوان      1با بررسی جدول

 اشریشلیاکلی روبیوتیک ها از اسلتقرار  نتیجه گرفت که پ

در روده گوساله ها جلوگیری کرده و باعث خلرو  ایلن   

 افزودنلی هلا   در.باکتری از دست اه گلوارش ملی شلوند   

نسلللبت بللله گلللروه شلللاهد  افلللزایش تعلللداد باکتریهلللا

بلا افلزایش سلن میلزان      البته  (.P<331/3)بوددار¬معنی

بلود  ردا¬معنیاشریشیاکلی کاهش می یابد و این کاهش 

(331/3>P    روی  اشریشللیاکلی )(. جللنس )نللر و مللاده

مللدفو  اثللر معنللی داری نداشللت. ایللن بللاکتری بعللد از   

اسللتقرار در روده و ایجللاد کلنللی بللا ترشللح توکسللین،   

پیشنهاد (1111فولر ) .بیماری زایی خود را بروز می دهد

بلا جابجلایی    هلا  پروپیوتیلک مصرف خوراکی  که  کرده

ژنیک در دیللواره دسللت اه  اشریشللیا کلللی انتروتوکسللی 

گوارش یا تقویت سایر بلاکتری هلای مفیلد روده سلبب     

 ه می شوند.ددفع باکتری های کلی فرم از رو

 

مقایسه میانگین مربعات حداقل مربعات عوامل  -5جدول 

 موثر روی اشریشیاکلی

 حداقل میان ین مربعات تعداد عوامل

   مواد افزودنی

 شاهد       

 بایومس       

 ب 2یوپلوس با       

13 

13 

13 

a1113 23121111 
b1133 02122000 
c1132 12231133 

   دوره آزمایشی

 1دوره        

 2دوره        

 0دوره        

03 

03 

03 

a1111 13121111 
a1111 12312111 
b1111 13121111 

   جنس

 نر       

 ماده       

11 

11 

a1023  13130322 
a1023 23121222 

ملی   دارمعنلی یر مشابه بیان ر وجود اخلتالف  حروف التین غ

 (.P < 31/3باشد. )

 

 نتیجه گیری کلی

در کل نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که 

بلدون   ب و بایومس2بایوپلوس های مصرف پروبیوتیک

داشلتن  ، نداشتن عوارض جانبی ،آسیب به محیط زیست

، هخصوصیات بارز مانند تنظیم و تعادل اکوسیستم رود

دخالت در فرآیندهای متابولیکی و اثرات رضایت بخلش  

افللزایش بهللره وری در  سللببروی افللزایش وزن آنهللا 

   شود.می پرورش گوساله صنعت 
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Abstract  

Probiotics are able to improve function and weight gain in domestic animals through making 

microbial equilibrium in intestine flora. This study was designed to evaluate the effects of Bioplous 

2B and Biomass on E. coli, health, weight gain, blood metabolites and elements in calves. Thirty 

milk fed calves were distributed in three groups of ten calves in sporadic boxes. The control group 

was fed once a day with whole milk plus starter and the treated groups fed on the same diet plus 

bioplous 2B and biomass for 30 days. The weight, rectal swab and blood samples were taken from 

calves on 1th, 15th, and 30th rearing days. The data were analyzed through Proc MIXED, SAS 

software. The results showed that effects of additives and calf birth weight on serum urea were 

different (P>0.01) but sex and experimental period did not have any significant effect (P>0.01). 

Effects of additives and calf birth weight on serum glucose were not significant (P>0.01), But 

effects of experimental period and sex on glucose was significant (P>0.01). Effects of additives and 

experimental period on total protein was significant (P>0.05), but effects of sex and calf birth 

weight on total protein were not significant. Effects of additives on calcium level in serum was 

significant (P>0.01), but effects of sex, calf birth weight and experimental period were not 

significant. Effects of additives on phosphor level in serum was significant (P>0.01), but Effects of 

sex, calf birth weight and experimental period on P concentration in blood serum were not 

significant (P>0.01). The effects of additives, calf birth weight and experimental period on weight 

gain of milk fed calves was significant (P>0.01). The results showed these probiotics had desirable 

effect on animal performance. 
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