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  نشخوارکنندگان در  پژوهش نشریه
  1397 ،اول شماره ،ششم جلد

http://ejrr.gau.ac.ir  

  

   هاي فراسنجه و عملکرد بر شیر جایگزین در پروتکسین پروبیوتیک مختلف سطوح اثر
 زل شیرخوار هاي بره خونی

  
 3کاشانی موسوي ماکان سید و 2بهاري مهدي ،1دل چاشنی یدا...*

 ساري طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشگاه شیالت، و دامی علوم دانشکدهي دکتري گروه علوم دامی، دانشجو2استادیار و 1
 تهران استان کشاورزي جهاد سازمان دام، نژاد اصالح و ژنتیک دکتري3

  8/11/96 پذیرش: تاریخ ؛30/8/96 دریافت: تاریخ
 

 1چکیده
 زل خوارشیر هاي بره خونی هاي فراسنجه و دعملکر رب شیر جایگزین در پروتکسین پروبیوتیک مختلف سطوح اثر

  شـکمبه  اکوسیسـتم  تعدیل و سالمت وضعیت بهبود عملکرد، افزایش منظور به هاپروبیوتیک از استفاده :هدف و سابقه
 و سـالم  هايبره پرورش و رشد سبب و شودمی محسوب هابیوتیکآنتی براي مناسب جایگزین یک شیرخوار هاي دام

 راه توانند می یارها) (زیست ها پروبیوتیک همچنین .گردد می گله بالغ هايقوچ و مولد هايمیش یجایگزین براي پرتوان
 افـزایش  و ایمنـی  سیسـتم  ارتقـاء  ،شکمبه تخمیر شرایط بهبود و میکروبی جمعیت تعادل حفظ منظور به مناسبی حل

 مختلـف  سـطوح  افزودن اتاثر بررسی حاضر آزمایش مانجا هدف ،بنابراین باشند. جوان نشخوارکننده حیوانات تولید
  .بود زل خوارشیر نر هاي بره  خونی هاي فراسنجه و عملکرد بر شیر جایگزین در پروتکسین پروبیوتیک

  
 زنـده  وزن میـانگین  بـا  روزگـی  10 سـن  در زل نـر  بـره  سأر 24 تعـداد  تحقیـق  ایـن  انجـام  بـراي  :هاروش و مواد

 60 مـدت  بـه  انفرادي هايجایگاه در تیمار هر در )تکرار( بره 6 و آزمایشی تیمار 4 در لبقا در کیلوگرم )35/0±5/4(
 تیمـار  شـامل  آزمایشـی  تیمارهـاي  .شد انجام روزه پانزده دوره چهار در ها گیري نمونه گرفتند. قرار آزمایش مورد روز

 9 و )cfu/g 109× 3،( 6 )cfu/g 109 × 6( 3 عـالوه  بـه  شـاهد  تیمـار  ترتیـب  بـه  و پروبیوتیـک)،  افزودن (بدون شاهد
)cfu/g 109 × 9( بود روزانه مصرفی شیر جایگزین در پروبیوتیک گرم. 
  

 بین آزمایش اول روز 15 در فقط داريمعنی آماري اختالف که داد نشان خوراك مصرف میانگین نتایج :هایافته
 بود مقادیر باالترین داراي پروبیوتیک گرم 9 تیمار و کمترین داراي شاهد تیمار که طوري ؛شد مشاهده هاتیمار

)05/0<P(. آزمایش هاي دوره تمام در داري معنی اختالف تیمارها بین در روزانه وزن افزایش میانگین صفت در 
 نتایج بود. بیشتري مقادیر داراي تیمارها سایر به نسبت پروبیوتیک گرم 9 تیمار که طوري )،P>05/0( شد مشاهده
 طوري )،P>05/0( شد مشاهده آزمایش روز 45 و 30 در داري معنی آماري اختالف که داد نشان ییغذا تبدیل ضریب
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 بود. کمتري مقادیر داراي شاهد تیمار به نسبت داري معنی طور به غذایی تبدیل ضریب پروبیوتیک گرم 9 تیمار در که
 شد مشاهده تیمارها بین داري معنی يآمار اختالف آزمایش 60 و 45 روز پایان در داد نشان مدفوع اسکور نتایج

)05/0<P،( بودند. باالتري مدفوع قوام داراي شاهد تیمار به نسبت پروبیوتیک گرم 9 کننده دریافت هايبره که طوري 
 خشک، ماده مقادیر در داري معنی آماري تفاوت از نشان تیمارها بین در مغذي مواد ظاهري پذیريگوارش میانگین

 پروبیوتیک گرم 9 تیمار که )P>05/0( داشت اسیدي شوینده در نامحلول لیافا و خنثی شوینده رد نامحلول لیافا
 30 پایان گیري خون در که داد نشان خونی هايفراسنجه از حاصل نتایج بود. تیمار سایر به نسبت باالتري مقادیر داراي

 گیري خون در همچنین ).P>05/0( داشت وجود آلبومین جز به هافراسنجه تمام در داري معنی آماري اختالف روزگی
 و 1باال دانسیته با لیپوپروتئین کلسترول، جز به ها فراسنجه تمام در داريمعنی آماري اختالف روزگی 60 پایان

 صفات در که داد نشان الشه صفات به مربوط هاي داده آنالیز ).P>05/0( داشت وجود 2پایین دانسیته با لیپوپروتئین
 آزمایشی تیمارهاي بین داري معنی آماري اختالف الشه، طول و الشه نیم درصد خالی، و پر الشه درصد زنده، وزن

 داراي پروبیوتیک سطوح سایر به نسبت مذکور صفات در پروبیوتیک گرم 9 تیمار که طوري )،P>05/0( شد مشاهده
  بود. بهتري عملکرد

  
 بهبود باعث ها  بره شیر جایگزین در پروتکسین مختلف سطوح افزودن که داد نشان حاضر تحقیق نتایج :گیري نتیجه

 افزایش همچنین شد. هادوره از برخی در باالتر روزانه وزن افزایش پرورش، دوره اوایل در تنها خوراك، مصرف
 G نوع ایمونوگلوبولین مقدار خصوص به خون ایمنی شاخص ارتقاء مغذي، مواد ظاهري پذیريگوارش در داريمعنی

 سطوح سایر به نسبت پروبیوتیک گرم 9 سطح آمده، دست به نتایج به توجه با شد. آزمایش پایان در الشه وزن بهبود و
  داشت. بهتري نسبت به عملکردي مذکور هايفراسنجه نظر از
  

  شیر جایگزین زل، شیرخوار هاي بره ،پروبیوتیک خونی، هاي فراسنجه عملکرد، کلیدي: هاي واژه
  

 1مقدمه
 هستند میکروبی غذایی هايافزودنی ها یوتیکپروب  
 تأثیرات روده، میکروبی تعادل بهبود طریق از که

 عضو عنوان به ترکیبات این .دارند میزبان بر سودمندي
 گوارش دستگاه فلوراي میکرو جمعیت در يجدید
 مختلف هاي گونه با يجدید تبادالت که هستند حیوان

 ايروده دیواره یوکاریوتی هاي سلول و پروکاریوتی
 ایجاد روده) به مربوط فاوينل بافت و اپیتلیوم (شامل

 تعدیل سلولی تبادالت این نتیجه در .)18( کنند می
 عملکرد نیز و اي روده عملکرد در جدید و قوي

                                                             
1- High lipoprotein density (HDL) 
2- Low lipoprotein density (LDL)  

 افزایش به منجر که دهد می رخ رشد و تولیدي
 .)27( شودمی بیماري به ابتال کاهش و سالمتی

 روده در میکروبی تعادل ایجاد یقطر از هاپروبیوتیک
 ايروده عفونت کاهش مانند مثبتی اثرات ایجاد باعث

 یمناسب جایگزین توانندمی طریق این از و شوندمی
 در که آنجا از و باشند اــــهبیوتیکآنتی براي

 جامد خوراك به پذیريعادت جوان، نشخوارکنندگان
 پذیرامکان شکمبه میکروبی جمعیت تثبیت طریق از

 ثرؤم امر این در هاپروبیوتیک از استفاده بود؛ خواهد
 اــــی میکروبی ايـــهرآوردهـــف ).15( بود خواهد

 و شوند افزوده دام خوراك به توانندمی هاپروبیوتیک
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 و روده فلور در میکروبی تعادل یک ایجاد با قادرند
 روي مثبتی اثر ،گوارشی هايعفونت از پیشگیري

 نشخوارکنندگان رشد افزایش و حیوان کردعمل بهبود
  ).36 ،32( باشند داشته جوان
 کـه  اسـت  آن از حـاکی  گرفتـه  صورت مطالعات  

 هـا، گلوبـولین  غلظـت  افـزایش  طریق از هاپروبیوتیک
 از و سـو  یک از هانوتروفیل کشندگی فعالیت و تعداد
 گوارش دستگاه مضر میکروفلور کاهش با دیگر سوي

 و بـدن  دفاعی سیستم تقویت باعث هافرم کلی قبیل از
ــوگیري ــتالي از جل ــخوارکنندگان اب ــوان نش ــه ج  ب

 شـوند  مـی  عفـونی  و متـابولیکی  مختلـف  هاي بیماري
 مخاط و روده اپیتلیوم به هاپروبیوتیک چسبیدن ).20(

 و باشـد می میزبان در ایمنی ایجاد در اصلی عامل آن،
 سـایر  بـه  تواننـد  مـی  هـا پروبیوتیـک  صـورت  این در

 دسـتگاه  محتویـات  در تا کنند کمک مفید هاي باکتري
 جمعیـت  افزایش باعث و بمانند زنده حیوان، گوارش

 پروبیوتیک از استفاده اثرات ).38( شوند هاپروبیوتیک
 هاي فراسنجه و سالمت وضعیت عملکرد، بر باکتریایی

 نتـایج  در تفاوت و است شده گزارش متفاوت خونی
 نـوع  مصـرفی،  وبیوتیـک پر نـوع  از ناشی است ممکن

 مصــرف نحــوه مــدیریت، ســطح مصــرفی، خــوراك
 یـک  نتـایج  ).3( باشـد  محیطـی  شرایط و پروبیوتیک

 (اسـیدهاي  رشد فاکتورهاي تولید که داد نشان مطالعه
 ایجــاد آمینواســیدها)، و B گـروه  هــايویتــامین آلـی، 

ــی شــرایط ــوازي ب ــزایش و ه ــد اف ــاکتري رش ــايب  ه
 هايمکانیسم جمله از الکتات مصرف و سلولوالیتیک

 مغـذي  مـواد  پـذیري گوارش افزایش در هاپروبیوتیک
 نشـان  نیـز  دیگـري  تحقیقات در ).42( است خوراك

 در باکتریـایی  پروبیوتیک از استفاده که است شده داده
 ضـریب  بهبـود  سبب شیرخوار هاي دام شیر جایگزین

 هشـد  )27( روزانـه  وزن افزایش و )39( غذایی تبدیل
   .است

 ارهايـــ تیم تغذیه با حیوانات وزن افزایش ودبهب  
 در بهبـود  سـبب  به است ممکن یکـــپروبیوت حاوي

 مغـذي  مواد جذب افزایش و )31( میکروبی اکولوژي
 در باشــد. غــذایی تبــدیل ضــریب بهبــود و )28(

ــوزاد نشــخوارکنندگان ــنش، شــرایط در خصوصــاً ن  ت
 بســیار و )انتقــالی( گــذار حالــت میکروبــی جمعیــت
 یـا  جیـره  ناگهانی تغییرات کهطوري به دارد؛ حساسی

 میکروبـی  جمعیـت  تغییـرات  باعـث  توانـد می محیط
 را هـا  پروبیوتیـک  مـورد  این در .شود گوارش دستگاه

 که دانست محققان مثبت دستاوردهاي از یکی توان می
 طبیعـی  شرایط از الهام با و تاریخی سوابق به توجه با

 موجـود  تعادل و رشگوا دستگاه در ها میکروارگانیسم
 جــایگزین عنــوان بــه و اســت شــده تهیــه طبیعـت  در

 بـه  دام خـوراك  در رشد محرك مواد و ها بیوتیک آنتی
 از استفاده هايمزیت به توجه با شدند. عرضه صنعت

 هـاي  دام و جوان نشخوارکنندگان تغذیه در پروبیوتیک
 کـاهش  همچنـین  و رشـد  عملکرد بهبود در شیرخوار
 پرورش و رشد همه از مهمتر و هایکبیوت آنتی مصرف

 گلـه  در بتواننـد  آینـده  در کـه  پرتوانی و سالم هاي بره
 و شـوند  بـالغ  هـاي  قـوچ  و مولد هايمیش جایگزین

ـ  تضـمین  را گلـه  سـالمتی  و اقتصـادي  آینده  و دنمای
 از اسـتفاده  مورد در محدود مطالعات دلیل به همچنین

 اثـرات  و شیر جایگزین در میکروبی هايافزودنی این
 ایـن  بنـابراین  نشخوارکنندگان، نوزاد عملکرد روي آن

 پروبیوتیـک  مختلـف  سـطوح  افـزودن  اثـرات  تحقیـق 
 و رشــد عملکــرد بــر شــیر جــایگزین در پروتکســین

 مـورد  را زل شـیرخوار  هـاي بـره  خونی هاي هفراسنج
   داد. قرار بررسی

  
 هاروش و مواد

 پـرورش  خصوصـی  مزرعـه  یـک  در تحقیـق  این  
 شهرســتان مازنـدران،  اسـتان  در واقــع بـز  و گوسـفند 

 نـر  بره سأر 24 از آزمایش این در شد. انجام جویبار
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 از روزگـی  10 سـن  در کـه  شـده  متولـد  تازه زل نژاد
 )5/4±35/0( مشابه وزن میانگین با و ندشد جدا ادرـم

 آزمــایش شــروع هنگــام در تولــد (وزن شــد اســتفاده
 مدت ولـط .)شد داده قرار مدل در کوواریت عنوان به

 شـاهد  تیمـار  شامل تیمارها بود. روز 60 آزمایش این
 تیمارهــاي ترتیــب بــه و پروبیوتیــک) افــزودن (بــدون

ــاوي  9 و )cfu/g 109× 3،( 6 )cfu/g 109 × 6( 3 ح

)cfu/g 109 × 9( شـیر  جـایگزین  در پروبیوتیک گرم 
 بـا  آزمایشـی  هـاي بـره  جیـره  بودنـد.  روزانـه  مصرفی

 اقـالم  و شـد  تنظـیم  3SRNS ینویسـ جیـره  افـزار  نرم
 ترکیبـات  نیز و غذایی جیره در استفاده مورد خوراکی

 در آزمایشـی  هـاي بـره  اسـتفاده  مـورد  شیر جایگزین
   است. شده داده نشان )1( جدول

  
 .شیر جایگزین و آزمایشی هاي جیره دهنده تشکیل اجزاي :1 جدول

Table 1. Ingredients of the experimental diets and milk replacement. 
  ماده خوراکی
Ingredients  

  مقدار در جیره
Amount in 
the diet (%)  

  ترکیبات جایگزین شیر
Ingredients of milk 

replacment  

  مقدار در هر کیلوگرم جایگزین شیر
Amount per Kg  milk 

replacment  
    Alfaalfa(  15(                              خشک یونجه

 % Protein(  24( پروتئین  30  )Corn grain(                               ذرت دانه
 Fat(  20%( چربی  25  )Barley grain(                              جو دانه

 Lactose(  30%( الکتوز  15  )Soybean meal(                       سویا کنجاله
 Calcium(  0.9%( کلسیم  2  )Sugar beet molass(          قند چغندر مالس
 Phosphorus(  0.7%( فسفر  5.5  )Cotton seed meal(              دانه پنبه کنجاله
 potassium(  1.6%( پتاسیم  1.5  )Vegetab le oil(                       نباتی روغن

  Lysine(  2.5%( لیزین  3.8  )Wheat bran(                          گندم سبوس
  Methionine(  0.7%( متیونین  0.2  )Salt(                                              نمک

  Vitamin A( 20000 IU( A ویتامین  0.5  )Sodium Bicarbonate(       سدیم کربنات بی
   1ویتامینی معدنی+ مکمل

)Mineral + Vitamin premix(  0.5  ویتامین D )Vitamin D(  400 IU  

  Vitamin E( 50 mg/kg( E ویتامین  1  )Calcium carbonate(             کلسیم ناتکرب
  Vitamin C( 60 IU( C ویتامین  )Chemical compositionترکیب شیمیایی جیره (

  Fe(  70 mg/kg( آهن  2,43  )ME (Mcal/kg)(            متابولیسم قابل انرژي
  Cu(  3 mg/kg( مس  1,80  ))NEg (Mcal/kg)(            رشد خالص انرژي

  Zn(  30 mg/kg( روي  16,90  )(%) Crude protein(                 خام پروتئین
  Co(  0.4 mg/kg( کبالت  0,96  )(%) Calcium(                               کلسیم
  I(  0.5 mg/kg( ید  0.48  )(%) Phosphorus(                            فسفر
  Se(  0.3 mg/kg( سلنیوم  0.18  )(%) Sodium(                                 سدیم

 .اي ویتامین گرم 0/1 و د ویتامین المللی بین واحد 100000 آ، ویتامین المللی بین واحد: 500000 شامل مکمل از کیلوگرم هر1

 گرم 0/1 روي، گرم 3 مس، گرم 3/0 آهن، گرم 3 منگنز، گرم 2 سدیم، گرم 60 منیزیم، گرم 20 فسفر، گرم 90 کلسیم، گرم :180 شامل مکمل از کیلوگرم هر
  .اکسیدانت آنتی گرم 3 ید، گرم 0/1 سلنیم، گرم 0/1 کبالت،
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 چهار در تصادفی صورت به هابره آنکه از پس
 هايقفس در آزمایشی تیمارهاي عنوان به گروه

 شروع از شیرخشک مصرف ،شدند مستقر انفرادي
 آغاز دوم، هفته از ها بره استارتر همچنین و آزمایش

 وعده دو در مصرف منظور به شیر جایگزین و شد
 شیر گرفت. قرار ها بره اختیار در عصر) و (صبح
 خشک شیر تحقیق این در رفته کار به خشک

 نسبت به که بود پرسا شرکت محصول بره مخصوص
 میزان تعیین شد. خورانده هابره به و تهیه 5 به 1

 20 الی 1 در که بود صورت بدین ها بره صرفیشیرم
 700 بره) سن روزگی 30 الی 11( آزمایش روز
 آزمایش روز 40 الی 21 بدن)، وزن درصد 8( لیتر میلی
 روز 60 الی 41 و بدن) وزن درصد 4( لیتر میلی 500

 استفاده بدن) وزن درصد 2( لیتر میلی 350 ازمایش
 خوراك فمصر مقدار آزمایش، دوره طول در شد.

 روزانه وزن افزایش و غذایی تبدیل ضریب روزانه،
 دو در تیمار هر مصرفی خوراك .شد گیري اندازه
 آنها اختیار در 16 ساعت عصر و 7 ساعت صبح وعده
 آب به آزاد صورت به حیوانات گرفت. می قرار

 هر خوراك ریختن هنگام ضمن در داشتند. دسترسی
 ته از قبل روز خوراك مانده باقی آخور، در وعده
 داده قرار مجزا هاي کیسه در و شده آوريجمع آخور

 و آوريجمع قبل روز خوراك مانده پس شد.می
 بعد روز مصرفی خوراك مقدار آن اساس بر و توزین
 60 و 30 روز پایان در گیريخون .گردیدمی تعیین

 هاي فراسنجه از برخی گیرياندازه منظور به آزمایش
 60( آزمایش دوره پایان در همچنین شد. انجام خونی

 منظور به و شده انتخاب بره 3 تیمار هر از روزگی)
  شدند. کشتار الشه صفات بررسی

  

   
  

 هاي آزمایشی.نگهداري بره تصاویري از جایگاه :1شکل 
Figure 1. The picture of experimental lambs holding box. 

  
 پروتکسین حقیقت این در استفاده مورد پروبیوتیک  

 ســویه  9 کــه  اســت طبیعــی  فــرآورده کــه  بــود
 ندوسفـگ گوارش دستگاه سودمند هايمیکروارگانیسم

 4 شـامل  هامیکروارگانیسم این دارد. همراه به را بره و
 سویه یک ،بیفیدوباکتریوم سویه یک ،الکتوباسیل سویه

   ویهـس دو ،وســاسترپتوکوک سویه یک ،انتروکوکوس
  
  

  
 شـرکت  سـاخت  محصـول  این هستند. مخمر و قارچ
   .بود 1انگلستان پروتکسین المللیبین
 ،مغذي مواد ظاهري پذیريگوارش تعیین براي  

 بر مدفوع خام، پروتئین و خشک ادهـــم گیري اندازه
 لیافا ادیرـــمق و )AOAC )1995 هاي روش اساس

 در نامحلول لیافا و خنثی شوینده در نامحلول

                                                             
1- Probiotics International Ltd 
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 همکاران و سوست ون شرو با اسیدي شوینده
 منظور این براي ).46 ،5( شدند گیرياندازه )1991(
 هفته) یک مدت (به آزمایش دوره 57 تا 50 روز از

 هر از تیمار 4 تعداد (از هادام مدفوع و خوراکی مواد
 و آوريجمع انهــجداگ و روزانه صورت به تکرار)
 دام  راس هر براي روز 7 از بعد شد. توزین

 خوراك نمونه 7 مدفوع، هــنمون 7 تعداد شیایــآزم
 داشت. وجود وراكــخ اندهــباقیم نمونه 7 و مصرفی

 در هــروزان صورت به دام هر از شده تهیه هاينمونه
 از بعد د.ــشدن نگهداري گراد سانتی درجه -20 دماي

 و مصرفی خوراك مدفوع، هاينمونه روز، 7 امـــاتم
 وانـــحی هر رايـــب و امدـــک هر خوراك مانده باقی

 هر از نهایی نمونه یک و شد مخلوط هم با آزمایشی،

 در شیمیایی، تجزیه انجام زمان تا و آمد دست به کدام
 سپس شدند. نگهداري گراد سانتی درجه -20 دماي
 48 مدت  به گرادسانتی درجه 55 دماي در هانمونه

 تعیین براي و شدند آسیاب و خشک ساعت
 ،5( گرفتند قرار شیمیایی تجزیه مورد ريپذی گوارش

46.(  
 کار به هايپروبیوتیک أثیرـــت شدن مشخص براي 
 و مدفوع وامـــق وضعیت بر شیر، جایگزین در رفته

 ،21 ،14 ،7 روزهاي در ها،بره در اسهال بروز میزان
 قوام بررسی و امتیازدهی 60 و 56 ،49 ،42 ،35 ،28

 و الرسن جدول ساسا بر مدفوع) (اسکور مدفوع
  .)2 جدول ؛30( شد انجام )1977( همکاران

  
 .)1977( همکاران الرسون روش اساس بر مدفوع قوام بندي درجه: 2 جدول

Table 2. Grading of fecal score according to Larson et al. (1997). 
  )Normal(                           طبیعی  1

 کمی مقدار زمین روي بر گرفتن قرار و افتادن از بعد را اصلی شکل .سخت نه اما سفت
  .دهدمی دست از

  .شودمی پهن مقداري و دارد نگه تواند  نمی را اش اصلی شکل  )Soft, mild(                   مالیم نرم،  2
  .دارد متر میلی 6 حدود ضخامت و شود می پهن آسانی به  )Fluid and current(    جاري و سیال  3
  .دارد ترشحی و مایع قوام  )Watery(                             آبکی  4
  

 گیريخون ،خونی هاي فراسنجه گیري اندازه براي  
 آزمایش، 60 و 30 روزهاي در نوبت دو در هابره از

 گیري خون زمان گرفت. انجام خوراك مصرف از قبل
 از محرومیت ساعت 12 از پس( صبح 8 ساعت در

 لیتريمیلی 5 ونوجیکت لوله وسیله به و هبود )خوراك
 گردن سیاهرگ از EDTA1 انعقاد ضد ماده حاوي
 به سرعت به هانمونه کار، اتمام از بعد و شد گرفته

 جهت شده تهیه پالسماي و شد ارسال آزمایشگاه
 دانسیته با لیپوپروتئین کلسترول، گلوکز، غلظت تعیین

 دانسیته با لیپوپروتئین ،پایین دانسیته با لیپوپروتئین ،باال

                                                             
1-Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) 

 اوره نیتروژن گلوبولین، تام، پروتئین ،2پایین خیلی
 و آزمون پارس هاي کیت از استفاده با آلبومین و 3خون

 همچنین و )RA1000( مدل اتوآناالیزر دستگاه
 با نفلومتري روش به نیز ،G4 نوع ایمونوگلوبولین

 ,Mininephمدل( نفلومتري دستگاه از استفاده

Binding Site قرار آزمایش مورد )انگلستان ساخت 
   گرفت.

 آزمایش، پایان در ،الشه صفات گیري اندازه براي  
 هر از خوراك، توزین آخرین از ساعت 24 از بعد

                                                             
2- Very low high lipoprotein density (VLDL) 
3- Blood Urea Nitrogen (BUN) 
4- Immunoglobulin G (IgG) 
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 توزین از پس .شدند کشتار و انتخاب بره 3 تیمار
 و خارج بدن از احشا و امعاء کلیه ،کشتار و ها دام

 بدین کار روش .شد ثبت و توزین گرم الشه سپس
 و کله بالفاصله بره هر ذبح از پس که بود صورت

 کبد، ها،روده و شیردان ها،معده پیش پوست، پاچه،
 هايقسمت و شـدند جـدا هـاکلیـه و قلب شش،
 و پوششی چربی استخوان، و گوشت شامل ماندهباقی

 عنـوان به و شدند وزن گوشت انساج داخل چربی
 ها الشه آن از پس گردید. نتعیـی گـرم الشـه وزن

 در گراد سانتی درجه 4 دماي در ساعت 24 مدت به
 مدت این طی از پس شدند. نگهداري سردخانه

 و کشی وزن دوباره و شده خارج سردخانه از ها الشه
 وزن تعیین براي ند.شد ثبت سرد الشه وزن عنوان به

 محور امتداد در طولی صورت به ها الشه الشه، نیم
 دو هب )فقرات ستون وسط از دقیقاً( دنب مرکزي
 و شدند توزین و تقسیم مساوي کامالً قسمت

 قفسه عمق و گردن دست، ران، هايقسمت همچنین
   شدند. توزین و تفکیک سینه
 با تصادفی کامالً طرح قالب در شده حاصل هاي داده  

 نر هايبره روي (بره) تکرار 6 با تیمار 4 از استفاده
 زمان در شونده تکرار هاي اندازه با و لز نژاد شیرخوار

 ضریب روزانه، وزن افزایش خوراك، مصرف صفات روي
 با خونی هاي  فراسنجه و مدفوع اسکور غذایی، تبدیل

 ویرایش SAS آماري افزار نرم GLM رویه از استفاده
   شدند: تحلیل و تجزیه زیر مدل اساس بر و )9,1(

Yijk = µ + Ti + Eai.k+tj+Ti*tij+Ebijk 
 در i تیمار به مربوط مشاهده yijk فرمول این در که

 کل میانگین k، µ تکرار در و j گیري اندازه زمان
 tj اصلی، اشتباه اثر Eai.k ام،i تیمار اثر Ti مشاهدات،

 امi تیمار کنش برهم اثر T*tij ام،j گیري اندازه زمان اثر
 و بود فرعی خطاي اثر Ebijk و امj گیري اندازه زمان با

 از استفاده با نیز تیمارها میانگین مقایسه همچنین
   شد. انجام دانکن اي چنددامنه آزمون

  

 بحث و نتایج
 ضریب و روزانه وزن افزایش خوراك، مصرف
 هايبره خوراك مصرف میانگین نتایج غذایی: تبدیل

 )3( جدول در آزمایش مختلف هايدوره در آزمایشی
 دوره در فقط داريعنیم آماري اختالف که داد نشان

 چنین ).P>05/0( شد مشاهده آزمایش اول روز 15
 آزمایش این در مصرفی پروبیوتیک رسد می نظر به

 بر آزمایش اول هفته دو در داري معنی اثر توانست
 سبب اثر این که بگذارد هابره مصرفی خوراك مقدار

 کننده مصرف هايبره در خوراك مصرف افزایش
 در تیمارها سایر به نسبت یوتیکپروب گرم 9 سطوح

 وزن افزایش میانگین نتایج .شد آزمایش اول روز 15
 آزمایش مختلف هايدوره در آزمایشی هاي بره روزانه

 در داري معنی اختالف که داد نشان )4( جدول در
 نتایج ).P>05/0( دارد وجود آزمایش هاي دوره تمام
 فزایشا روند پروبیوتیک، سطح افزایش با داد نشان
 است بوده صعودي آزمایش، هاي دوره طول در وزن

 هاتیمار سایر به نسبت پروبیوتیک گرم 9 سطح در که
 غذایی تبدیل ضریب نتایج بود. بیشتري مقادیر داراي

 اختالف که داد نشان )5( جدول در آزمایشی هايبره
 آزمایش روزگی 45 و 30 در داري معنی آماري

 گرم 9 تیمار در که طوري )،P>05/0( شد مشاهده
 داري معنی طور به غذایی تبدیل ضریب پروبیوتیک

  بود. کمتري مقادیر داراي شاهد تیمار به نسبت
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 .آزمایش مختلف هايدوره طول در (گرم) هابره روزانه مصرفی خوراك میانگین بر آزمایشی تیمارهاي اثر :3 جدول
Table 3. Effects of experimental treatments on mean daily feed intake (g) of lambs during different experiment 
periods. 

  روزهاي آزمایش
  )Treatmentsتیمارها (

  اشتباه استاندارد
 میانگین

احتمال      
 داريمعنی

  شاهد
  (فاقد پروبیوتیک)

گرم  3
  پروبیوتیک

گرم  6
  پروبیوتیک

گرم  9
  پروبیوتیک

Experiment days  
Control 

)No Probiotic(  3 g Probiotic 6 g Probiotic 9 g Probiotic SEM  P-value  

  days(  500c  561b  572b  614a  13.4  0.04 15( روز 15
  days(  1092  1095  1102  1115  44.7  0.22 30( روز 30
  days(  1300  1335  1368  1443  48.3  0.75 45( روز 45
  days(  1525  1555  1652  1686  27.0  0.16 60( روز 60

The mean of each column which have been shown with different Latin letters have significant difference (p<0.05) 
  

 .آزمایش مختلف هايدوره طول در (گرم) هابره روزانه وزن افزایش میانگین بر آزمایشی تیمارهاي اثر :4 جدول
Table 4. Effects of experimental treatments on mean daily weight gain (g) of lambs during different experiment 
periods. 

  روزهاي آزمایش
  )Treatmentsتیمارها (

  اشتباه استاندارد
 میانگین

احتمال  
 داريمعنی

  شاهد
  (فاقد پروبیوتیک)

گرم  3
  پروبیوتیک

گرم  6
  پروبیوتیک

گرم  9
  پروبیوتیک

Experiment days  
Control 

)No Probiotic(  3 g Probiotic 6 g Probiotic 9 g Probiotic SEM  P-value  

  days(  137b  153b  180ab  214a  19.7  0.05 15( روز 15
  days(  150b  153b  205a  208a  17.2  0.05 30( روز 30
  days(  133b  196ab  226a  232a  16.9  0.02 45( روز 45
  days(  160b  164b  187b  214a  13.2  0.04 60( روز 60

The mean of each column which have been shown with different Latin letters have significant difference (P<0.05) 
 

 .آزمایش مختلف هايدوره طول در هابره غذایی تبدیل ضریب میانگین بر آزمایشی تیمارهاي اثر: 5 جدول
Table 5. Effects of experimental treatments on mean feed conversion ratio of lambs during different experiment 
periods. 

  روزهاي آزمایش
  )Treatmentsتیمارها (

  اشتباه استاندارد
 میانگین

 احتمال  
 داريمعنی

  شاهد
  (فاقد پروبیوتیک)

گرم  3
  پروبیوتیک

گرم  6
  پروبیوتیک

گرم  9
  پروبیوتیک

Experiment days  
Control 

)No Probiotic(  3 g Probiotic 6 g Probiotic 9 g Probiotic SEM  P-value  

 days(  4.22  3.48  3.99  3.73  0.40  0.92 15( روز 15
  days(  6.71a  6.33b  5.35b  4.85b  0.60  0.03 30( روز 30
  days(  7.44a  7.09b  6.05b  5.98b  0.78  0.04 45( روز 45
  days(  8.94  8.74  8.15  7.38  1.12  0.24 60( روز 60

The mean of each column which have been shown with different Latin letters have significant difference (P<0.05) 
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 سطح افزایش با مطالعه، این از حاصل نتایج طبق  
 در ها،بره سن و وزن افزایش با همگام و پروبیوتیک

 عددي لحاظ از ییغذا تبدیل ضریب ها دوره برخی
 )2010( دبیري و محمدي تحقیق نتایج یافت. کاهش
 بهبود باعث توانند می ها پروبیوتیک که داد نشان

 با که شوند شیرخوار دام در غذایی تبدیل ضریب
 ).35( داشت مطابقت )5( جدول از حاصل نتایج

 اعضاء شامل الکتیک، اسید تولیدکننده هاي کتريبا
 )،استرپتوکوکوس( نتوکوکوسا و الکتوباسیلوس جنس

 ها آن روي مطالعه بیشترین که هستند هایی پروبیوتیک
 زیادي میزان به مسئله این است. شده گرفته صورت

 جمعیت در ها باکتري این طبیعی وجود از ناشی
 است. سالم حیوان یک گوارش دستگاه میکروبی

 شکمبه توسعه سبب ،خوراك به ها باکتري این افزودن
 جمعیت بر ثیرأت دلیل به سالمتی، وضعیت بهبود و

 قادر ها الکتوباسیل شوند. می گوارش دستگاه میکروبی
 به طریق بدین و بوده کربوهیدراتاز هاي آنزیم تولید به

 با ها باکتري این .)28( کنند می کمک مواد این هضم
 ورود از مانع باریک روده در خوراك تجزیه به کمک

 .شوند می فراخ روده به هضم غیرقابل ترکیبات این
 یلوسالکتوباس چون هایی بیوتیکپرو این، بر عالوه

 براي ضروري هاي آمینه اسیدهاي سنتز باعث پالنتروم
 منابع ذخیره باعث تواند می که شده هابره و هاگوساله

 ریش به آن کردن اضافه با و شود بدن در پروتئینی
 خوراك مصرف افزایش شیرخوار، هاي دام مصرفی

 را وزن افزایش آن پی در که شده مشاهده امدج
  ).27( داشت خواهیم

 آن ماندن باقی زمان ثیرأت تحت خوراك مصرف  
 باشد. می شیمیایی عوامل و عبور سرعت شکمبه، در

 عامل فیزیکی محدودیت ایجاد دلیل به خام الیاف
 خصوص به .هستند خوراك مصرف کاهش در مهمی

 چنانچه باشد. کم آنها پذیري گوارش که هایی جیره در

 از مصرف کننده محدود عامل شود برداشته اثر این
 هاي گیرنده وجود شود. می حداقل فیزیکی نظر

 حتی و فشار به آنها حساسیت و شکمبه در فیزیکی
 خوراك مصرف کنترل سبب شیمیایی هاي متابولیت

 فرار چرب اسیدهاي به شیمیایی هاي گیرنده شود.می
 مصرف بر طریق این از و تهداش حساسیت pH و

 روي ها پژوهش که آنجا از .)26( هستند ثرؤم خوراك
 به قادر مواد این که است داده نشان ها پروبیوتیک

 جمعیت افزایش واسطهبه خام الیاف هضم افزایش
 عامل برداشت باشند. می تیکالیسلولو هايباکتري
 خوراکی مواد دانسیته سریع افزایش و (فیبر) فیزیکی

 شکمبه از مواد عبور سرعت افزایش سبب شکمبه رد
 خوراك مصرف افزایش سبب دلیل همین به و شده
 که داد نشان مطالعه یک نتیجه ).26 ،9( شود می

 سبب ها بره تغذیه در پروبیوتیکی هاي مکمل مصرف
 روي مطالعه یک در ).2( شد وزن افزایش بهبود

 یکپروبیوت افزودن که شد مشخص شیرخوار هاي بره
 و غذایی تبدیل ضریب بهبود سبب شیر جایگزین در

 به نسبت شیرخوار هاي بره خوراك مصرف افزایش
 توسط بیشتر خوراك مصرف ).10( شد شاهد تیمار

 آن در روزانه تولید افزایش براي فرصت روز، در دام
 در راستا این در که نمود خواهد بیشتر را دام

 سبب بیوتیکپرو مصرف که شد داده نشان اي مطالعه
 عملکرد و )13( شده خوراك مصرف افزایش

 نتایج دهد. می قرار تأثیر تحت را نشخوارکنندگان
 حاوي تیمار که داد نشان ها بره در ها پژوهش

 باالتري روزانه وزن افزایش میانگین داراي پروبیوتیک
 شاهد تیمار به نسبت آزمایش 46 و 36 روزهاي در

 )4( جدول در موجود نتایج با که )22 ،14( داشتند
  داشت. مطابقت تحقیق این

 از حاصل نتایج مغذي: مواد ظاهري پذیريگوارش
 جدول در مغذي مواد ظاهري پذیريگوارش میانگین
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 میانگین در داري معنی آماري اختالف که داد نشان )6(
 شوینده در نامحلول لیافا خشک، ماده پذیريگوارش

 بین در اسیدي شوینده در نامحلول لیافا و خنثی
 طوري به ).P>05/0( داشت وجود مختلف تیمارهاي

 پروبیوتیک گرم 9 حاوي تیمارهاي در صفات این که
 افزایش داري معنی طور به هاتیمار سایر با مقایسه در

 افزودن که است هداد نشان دیگر مطالعات نتایج یافت.
 ماده پذیريگوارش افزایش سبب جیره به پروبیوتیک

 بدون سلولی دیواره و سلولی دیواره و )11( خشک
 حاضر تحقیق نتایج با که گرددمی )31( سلولز همی

 الیاف پذیريگوارش مطالعه یک در داشت. همخوانی
 حاوي تیمار در اسیدي شوینده در نامحلول

 بود بیشتر ها بره در شاهد تیمار به نسبت پروبیوتیک
 هابره غذایی جیره در هاپروبیوتیک مصرف ).44(

 pH افزایش خاطر به فیبر پذیريگوارش بهبود سبب
 سلولولیتیک هايباکتري رشد از حمایت و شکمبه

 هاي باکتري از تعدادي تحریک همچنین و شود می
 پذیريگوارش تواند می ها پروبیوتیک توسط شکمبه
 زیرا دهد، قرار تأثیر تحت را خشک ماده ظاهري
 نیاز مورد هشکمب در خام الیاف هضم براي ها باکتري
 از مخمرها خصوص به ها پروبیوتیک ).41( هستند
 عنوان به اکسیژن از (استفاده اکسیژن حذف طریق

 باعث آلی اسیدهاي تولید و ها) الکرتون نهایی پذیرنده
 در که شوند می سلولز کننده تجزیه هاي باکتري تحریک
 الیاف هضم و خام پروتئین پذیريگوارش افزایش

 نشخوارکننده هاي دام در اسیدي ندهشوی در نامحلول
 یک نتیجه همچنین .)42( کند می ایفا ثريؤم نقش

 با شده تغذیه هاي دام که داد نشان بره روي مطالعه
 الیاف هضم ظاهري پذیريگوارش پروبیوتیک،

 تیمار به نسبت ها آن در 12خنثی شوینده در نامحلول
  ).37( یافت افزایش شاهد

  
 (درصد) آزمایشی يهابره در مغذي مواد ظاهري هضم قابلیت میانگین بر آزمایشی يتیمارها اثر :6 جدول

Table 6. Effects of experimental treatments on mean digestibility of nutrients in experimental lambs (%) 

  )Treatmentsتیمارها (
  )Parametersها ( فراسنجه

ماده خشک 
)DM(  

 لیاف نامحلول درا
  )NDF( خنثی شوینده

 لیاف نامحلول در شویندها
  )ADFاسیدي (

پروتئین خام 
)CP(  

 پروبیوتیک (فاقد شاهد

)C non Probiotic(  63.1b  51.9c  44.4b  65.16  

  3g Probiotic(  65.8b  55.8b  44.4b  65.78( پروبیوتیک گرم 3
  6g Probiotic(  70.9ab  56.7ab  44.4b  65.83( پروبیوتیک گرم 6
  9g Probiotic(  72.3a  58.6a  48.3a  67.33( پروبیوتیک گرم 9

  SEM(  0.13  0.17  0.05  0.44( میانگین استاندارد اشتباه
  P-value(  0.02  0.02  0.001  0.68( داريمعنی احتمال

The mean of each column which have been shown with different Latin letters have significant difference (p<0.05) 
  

 داد نشان )7( جدول مدفوع نمره نتایج مدفوع: قوام
 60 و 45 در تیمارها بین داري معنی اختالف که

 با که طوري )،P>05/0( شد مشاهده آزمایش روزگی
 (شاخص اسهال بروز پروبیوتیک، سطح افزایش

 مثبت اثر دهنده نشان که یافت کاهش مدفوع) اسکور
 عملکرد بهبود و سهالا بروز کاهش در هاپروبیوتیک

 نتایج، این با مطابق .است هبود هابره گوارش دستگاه
 بروز کاهش سبب پروبیوتیک مصرف ايمطالعه در
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 توان می ).4( گردید آن کننده دریافت هاي دام در اسهال
 کنندهافتــــدری ايــــهدام در مدفوع قوام پایداري

 کنندهفظتمحا راتـــاث اـــب رابطه در را پروبیوتیک
 اثر به یمحافظت اثرات نــای دانست. هاپروبیوتیک

 در روده مسواکی سطوح بر اــهپروبیوتیک تحریکی
 نقش به و است شده داده نسبت ساکاریددي ترشح

 منع قابلیت ادـــایج راه از اـــهپروبیوتیک حفاظتی
 شده اشاره روده مخاط بر زاـبیماری عوامل چسبندگی

 آلی، اسیدهاي تولید با ها یوتیکپروب ).21( است
 تکثیر و رشد براي را گوارش دستگاه شرایط

 اثر بر نمایند. می نامطلوب ها باسیل کلی و سالمونالها
 اسید مانند آلی اسیدهاي ،pH مثبت گرادیان

 شکل به الکتیک اسید و استیک اسید پروپیونیک،
 عبور ها باکتري سلولی دیواره از توانند می غیریونیزه

 کار این شوند. یونیزه باکتري سلول داخل در و کرده

 از شود، می هیدروژن یون گرادیان خوردن هم به سبب
 بودن قطبی دلیل به آلی اسیدهاي منفی  یون طرفی

 ترکیب این شود، خارج باکتري سلول از تواند نمی
 باعث و یابد می تجمع باکتري سلول داخل در یونیزه
 بار کاهش موجب ملع این شود، می باکتري مرگ

 ).23( دارد دنبال به را اسهال کاهش و روده میکروبی
 میکروبی جمعیت که این دلیل به شیرخوار هاي دام در
 بنابراین است، نیافته کامل استقرار گوارش دستگاه در
 اهـــدستگ میکروبی تعادل استرس بروز صورت در

 را گوارشی هاي ناهنجاري و خورده هم به گوارش
 پروبیوتیک از استفاده ولی نماید، ایجاد یوانح براي
 گوارش دستگاه در میکروبی تعادل که شود می سبب
 عوامل اـــب مبارزه با و کرده پیدا استقرار تر سریع

 بهبود و مدفوع قوام امتیاز کاهش سبب زا بیماري
  ).29( شود می سالمت وضعیت

  

 .آزمایش مختلف هايدوره طول در آزمایشی هايبره فوعمد قوام میانگین بر آزمایشی تیمارهاي اثر :7 جدول
Table 7. Effects of experimental treatments on mean fecal score during different experiment periods. 

  روزهاي آزمایش
  )Treatmentsتیمارها (

  اشتباه استاندارد
 میانگین

 احتمال  
 داريمعنی

  شاهد
  (فاقد پروبیوتیک)

گرم  3
  پروبیوتیک

گرم  6
  پروبیوتیک

گرم  9
  پروبیوتیک

Experiment days  
Control 

)No Probiotic(  3 g Probiotic 6 g Probiotic 9 g Probiotic SEM  P-value  

  days(  1.25  1.00  1.25  1.25  0.10  0.80 15( روز 15
  days(  1.25  1.25  1.25  1.00  0.16  0.93 30( روز 30
  days(  2.50a  1.50b  1.00c  1.00c  0.10  0.006 45( روز 45
  days(  2.50a  1.50b  1.00c  1.00c  0.10  0.006 60( روز 60

The mean of each column which have been shown with different Latin letters have significant difference (P<0.05) 
  

 هايهــفراسنج از حاصل ایجـنت خونی: هايفراسنجه
 کـه  داد انـنشـ  )9( و )8( ولاجد مطالعه مورد خونی

 اختالف )آزمایش 30 روز( اول نوبت ريــگی خون در
 آلبــومین زـــ ج بــه هـا فراســنجه تمـام  در داريمعنـی 

ـــخ ـــوج ونـ ــین ).P>05/0( داشــت ودــ  در همچن
 اخـتالف  آزمـایش)  60 روز( دوم نوبت ريـــگی خون

 هعمطال دمور ياــــه فراسنجه در داري معنی اريـــآم
لیپـو   و لیپوپروتئین با دانسیته بـاال  کلسترول، جز هـــب

 ).P>05/0( داشـت  وجـود  پروتئین با دانسـیته پـایین  
 پروبیوتیـک  افـزودن  کـه  داد نشان حاضر تحقیق نتایج

ــت ــبب توانس ـــایج س ــرات ادــ ــی تغیی  در داري معن
ـ  کـه  شـود  مطالعـه  مـورد  خونی هاي فراسنجه  طـور  هب
 خـود  که G وبینــوگلــیمونا مقدار افزایش مشخص

 هـاي  بـره  در ایمنـی  سیستم قدرت افزایش دهنده نشان
 دـــ شاه تیمـار  بـه  نسـبت  روبیوتیکــپ کننده دریافت

   بود.
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 .آزمایش 30 روز پایان در هابره خونی هايفراسنجه از برخی میانگین بر آزمایشی تیمارهاي اثر :8 جدول
Table 8. Effects of experimental treatments on mean some blood parameters of lambs at the end of day 30 
experiment. 

  ها/ فراسنجه تیمارها
  )Treatmentsتیمارها (

  اشتباه استاندارد
 میانگین

احتمال      
 داريمعنی

  شاهد
  (فاقد پروبیوتیک)

گرم  3
  پروبیوتیک

گرم  6
  پروبیوتیک

گرم  9
  پروبیوتیک

Treatments / Metabolites  Control 
)No Probiotic(  3 g Probiotic 6 g Probiotic 9 g Probiotic SEM  P-value  

  Glucose( *)dl/mg(  85.33a  80.33ab  76.33ab  67.00b  1.58  0.01(       گلوکز
 TG( )dl/mg(  18. 3b 18. 6b 19. 0b 24. 3a 0.76 0.05(       گلیسریدتري

 Cholesterol( )dl/mg( 51. 3a 50. 0a 40. 3b 36. 3c 1.18 0.005( کلسترول
*LDL )dl/mg(  6.33b  8.33ab  9.33ab  11.33a  0.60  0.01  
*HDL )dl/mg( 33.3a  27.0b  22.3c  22.0c  0.68  0.001  
*VLDL )dl/mg( 3.80b  3.86b  4.05b  4.93a  0.13  0.05  

 Albumin( )dl/g( 4.43 4.63 4.60 4.73 0.08 0.63(         آلبومین
 Totalprotein( )dl/g(  6.20b 6.00b 7.20a 7.43a 0.08 0.0008( تام پروتئین

 Globulin( )dl/g(  1.60b 1.60b 2.53a 2.70a 0.11 0.01(      گلویولین
*IgG )l/g( 1.00c  1.13b  1.33ab  1.40a  0.01  0.0002  

*BUN )dl/mg( 22.42a  19.15ab  17.98ab  14.48b  0.90  0.01  
* LDL چگالی با پروتئین(لیپو (کم-HDL )باال چگالی با ها لیپوپروتئین(-VLDL )کـم  بسیار چگالی با ها لیپوپروتئین(-IgG  ایمونوگلوبـولین) G(- BUN 

 لیتر)دسی در گرم (میلی )dl/mg( -خون) اوره (نیتروژن
The mean of each column which have been shown with different Latin letters have significant difference (p<0.05) 

  
 .آزمایش 60 روز پایان در هابره خونی هايفراسنجه از برخی میانگین بر آزمایشی تیمارهاي اثر :9 جدول

Table 8. Effects of experimental treatments on mean some blood parameters of lambs at the end of day 60 
experiment 

  هانجهفراس تیمارها/
احتمال         )Treatmentsتیمارها (

 داريمعنی
  شاهد

  (فاقد پروبیوتیک)
گرم  3

  پروبیوتیک
گرم  6

  پروبیوتیک
گرم  9

  پروبیوتیک
  اشتباه استاندارد

  میانگین
Treatments/Metabolites  Control 

)No Probiotic(  
3 g 

Probiotic 6 g Probiotic 9 g 
Probiotic SEM  P-value  

  Glucose( *)dl/mg(  79. 3a  76. 0b  75. 0b  66. 0b  0.65  0.0005(         گلوکز
 TG( )dl/mg(  19. 0b 19. 0b 23.3b 34. 0a 1.84 0.05(         گلیسریدتري

 Cholesterol( )dl/mg(  54.0 52.3 51.0 42.3 2.06 0.26(  کلسترول
*LDL )dl/mg(  10.3  12.0  13.0  16.0  1.00  0.31  
*HDL )ld/mg( 33.3  33.3  31.0  27.0  1.07  0.20  
*VLDL )dl/mg( 3.80b  3.80b  4.63ab  6.63a  0.19  0.003  

 Albumin( )dl/g( 4.43b 4.33b 4.80a 4.93a 0.04 0.003(          آلبومین
 protein Total( )dl/g(  6.90b 6.96b 7.43a 7.73a 0.10 0.05( تام پروتئین

 Globulin( )ld/g(  2.00c 2.43b 2.53ab 2.80a 0.02 0.0001(        گلویولین
*IgG )l/g( 1.03c  1.10b  1.20ab  1.36a  0.02  0.02  

*BUN )dl/mg( 15.64a  12.14b  9.34bc  8.87c  0.20  0.0001  
* LDL چگالی با (لیپوپروتئین (کم-HDL )باال چگالی با ها لیپوپروتئین(-VLDL )کـم  بسیار چگالی با ها لیپوپروتئین(-IgG ایم) ونوگلوبـولین G(- BUN 

 لیتر)دسی در گرم (میلی )dl/mg( -خون) اوره (نیتروژن
The mean of each column which have been shown with different Latin letters have significant difference (p<0.05) 
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اران ـهمسو با این نتایج، مطالعه حسین و همک
بیوتیک در جیره ) نشان داد که افزودن پرو2014(

) P>05/0(داري هاي نر سبب افزایش معنی غذایی بره
در غلظت آلبومین، گلوبولین و پروتئین تام سرم خون 

). در همین راستا نتیجه 24نسبت به تیمار شاهد شد (
نشان داد که که افزودن پروبیوتیک به شیر یک مطالعه 

خون  Gایمنوگلوبــولین داري بر غلظت ثیر معنیأت
طوري که  ه) بP>05/0داشت (هاي شیرخوار  الهگوس

دار ـک داراي مقـــاوي پروبیوتیـــار حــمــتی
 نسبت به تیمار شاهد بود Gایمونوگلوبین  رـباالت

 و اــــه لوســـاسیــوبـــالکت ايـــه سویه  .)36(
 روده میکروفلوراي اصلی جزء ها، بایفیدوباکتریوم

 خاطر به اي گسترده طور به و هستند ها دام از بسیاري
 هاي باکتري اثرات کردن خنثی شامل مفیدشان اثرات

 با )20( میزبان مخاطی ایمنی سیستم بهبود و زا بیماري
 مقدار هستند. شده شناخته خون، در جزیی تغییرات
 افزایش میزان با مستقیم رابطه خون تام پروتئین

 غلظت افزایش با و دارد خون يها ایمونوگلوبولین
 نیز تام پروتئین غلظت خون، در ها وگلوبولینایمون

 هاي پروتئین از یکی آلبومین .)12( یابد می افزایش
 هاي سلول به بدن سراسر از سمی مواد انتقال در مؤثر

 بدن از و شده تجزیه کبد در مواد این است. کبدي
 در آلبومین معینی مقادیر وجود بدون شوند.می دفع

 ایفاي به قادر حیاتی عضاءا سایر و ها کلیه کبد، خون
 انتقال باعث آلبومین بود. نخواهند خود نقش

 اشباع، غیر چرب اسیدهاي معدنی، مواد ها، ویتامین
 کل در دیگر ارزش با ترکیبات سایر و ها هورمون
 عنوان به آلبومین همچنین است. بدن ایمنی سیستم

 افزایش احتماالً .)16( کند می عمل اکسیدان آنتی یک
 آلبومین غلظت افزایش سبب بدن ایمنی سیستم قدرت
 پروبیوتیک که است شده داده نشان است. شده خون

 سایر و هومورال ذاتی، ایمنی سیستم باکتریایی
 قرار تأثیر تحت را ایمنی سیستم سلولی هاي بخش

 استفاده که داد نشان پژوهش یک نتیجه ).12( دهد می
 مصرفی شیر در (پروتکسین) باکتریایی پروبیوتیک از

 آلبومین غلظت در دارمعنی افزایش سبب ها گوساله
 در دارمعنی کاهش و شاهد تیمار به نسبت خون سرم

 شد شاهد تیمار به نسبت خون سرم گلوکز غلظت
 هاي میکروب فعالیت افزایش با ها پروبیوتیک ).1(

 و کربوهیدراتی منابع از بیشتري بخش شکمبه
 اسیدهاي به و تخمیر شکمبه در را نشاسته خصوص به

 از کمتري مقدار لذا و نمایندمی تبدیل فرار چرب
 آنزیمی هضم از پس تا سد ر می روده به نشاسته

 میزان همچنین ).32( شود تبدیل گلوکز صورت به
 هاي گروه در داري معنی طور به خون سرم کلسترول

 )2014( همکاران و السیدي مطالعه در پروبیوتیکی
 روده در موجود میکروبی جمعیت ).6( یافت کاهش
 قرار تأثیر تحت را خون کلسترول سطح میزبان حیوان

 از کلسترول مصرف با موجود هاي میکروب دهد، می
 کنند می جلوگیري روده هاي بافت توسط آنها جذب

 در هاپروبیوتیک براي مکانیسم چندین ).47(
 شده پیشنهاد کلسترول کاهندگی اثرات خصوص

 که اندداده نشان آزمایشگاهی يهابررسی .است
 اسیدهاي بر عالوه ايروده الکتیک اسید هايباکتري

 کلسترول به اتصال و جذب ظرفیت داراي صفراوي
 در جذب براي کلسترول نتیجه، در ).48 ،50( هستند
 .یابدمی کاهش و گیردمی قرار دسترس در کمتر روده

 شوند،می دکونژوگه صفراوي اسیدهاي که زمانی
 از و یابدمی کاهش روده در جذبشان میزان و حاللیت

 از دوباره بدن نتیجه در .شوندمی دفع مدفوع طریق
 جدید صفراوي اسیدهاي ساخت براي کلسترول

 غلظت میتواند موضوع همین و کندمی استفاده
 قابلیت اوصاف، این با .بیاورد پائین را سرم کلسترول

 و هاوبیوتیکپر سلولی دیواره به کلسترول اتصال
 در و هاباکتري سلولی غشاي با کلسترول ترکیب
 به غذایی مواد کلسترول جذب از ممانعت نتیجه
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 همچنین .شوندمی پیشنهاد دیگر هايمکانیسم عنوان
 ممکن مقدارشان که رشد حال در و زنده هايباکتري

 افزایش روده در پروبیوتیک سطح افزایش با است
 کلسترول دفع و حذف رايب بیشتري توانایی یابد،
 در خونی هاي فراسنجه از حاصل نتایج ).50( دارند

 پروبیوتیک، سطح افزایش با که داد نشان تحقیق این
 کاهش خون اوره نیتروژن سطح داري معنی طور به

 هاي افزودنی که داد نشان تحقیق یک نتایج یافت.
 غلظت بر داري معنی تغییرات ایجاد سبب پروبیوتیکی

 با توانند می ها پروبیوتیک ).7( شد ها بره ونخ اوره
 شکمبه در آن بهینه استفاده و خون اوره سطح هشکا

 سبب میکروبی پروتئین سنتز و آمونیاك تولید جهت
  ).17( شوند   نشخوارکننده هاي دام عملکرد بهبود

 جدول در الشه صفات از حاصل نتایج الشه: صفات
 الشه درصد ه،زند وزن صفات در که داد نشان )10(

 آماري اختالف بدن طول و الشه نیم درصد خالی، و پر
 شد مشاهده آزمایشی تیمارهاي بین داري معنی

)05/0<P( پروبیوتیک گرم 9 حاوي تیمار که طوري به 
 یک نتیجه بود. باالتري مقادیر داراي صفات همه در

 شیر در پروبیوتیک افزودن که داد نشان پژوهش
 بدن طول در دار معنی فزایشا سبب گوساله مصرفی

 .دارد مطابقت حاضر تحقیق نتایج با که )39( شد
 که داد نشان دیگر مطالعه یک نتیجه همچنین

 گرم و سرد الشه وزن بر داري یمعن اثر پروبیوتیک
 که است داده نشان ها پژوهش برخی نتایج ).45( دارد

 وزن و )43( پایانی وزن داراي پروبیوتیک حاوي تیمار
 گادکار .بود شاهد تیمار به نسبت بیشتري  )34( هالش

 که دادند نشان خود مطالعه در )2015( همکاران و
 قبل وزن داراي پروبیوتیک کننده دریافت هاي بره

 نیم وزن و سرد الشه وزن گرم، الشه وزن کشتار،
 در ).19( بودند شاهد تیمار به نسبت باالتري الشه

 غذایی جیره به پروبیوتیک افزودن دیگري مطالعه
 ).25( گردید ها بره در تر سنگین الشه وزن تولید سبب

 توان می را پروبیوتیک با شده تغذیه الشه باالي تیکیف
 به است ممکن همچنین و الشه چربی کل کاهش به

 کـاهش اصـلی عامـل که صفراوي اسیدهاي دفع
 داد نسبت باشند،می بدن در چربی سازي ذخیـره

 آلی اسیدهاي تولید با باکتریایی پروبیوتیک ).33(
 تبدیل طریق از الشه چربی محتوي کاهش موجب
 الکتیک اسید به ها کربوهیدرات از حاصل انرژي

 نیـز میزبان متابولیسم بر هاپروبیوتیک ).40( شوند می
 یا و هاآنزیم تولید سبب که طوري بـه دارنـد تـاثیر
 افزایش بسب آنها تولیدات که شوندمی هاییژن بیان

 انواع خصوص به هـاکربوهیـدرات از بهینه مصرف
 این .شـودمـی روده در هاچربی و هضم غیرقابل

 کـه بوده متعددي هايژن داراي هامیکروارگانیسم
 هـــاکربوهیـــدرات متابولیســـم در مهمـــی نقـش
 ساکاریدهاپلی و الیگوساکاریدها خصـــوص بـــه
 از باکتریایی هايپروبیوتیک هک روست این از دارند

 اسـتفاده انـرژي ـعــمنب عنـوان به اـــهکربوهیدرات
 رشـد اي،روده هـايسـلول تغذیـه در کـه کننـد مـی

 همچنین ).50( دارد قـشــن هـاـــآن زـــتمـای و
 لیپاز فعالیت و آمیالز ترشح باکتریایی هاي پروبیوتیک

 در چربی درصد تیجهن در و کنندمی مهار را روده در
 این بر عالوه و یابـدمـی کـاهش چربـی بافـت

 نیز را خون گردش در لپتین غلظت هاپروبیوتیک
 بر دلیلی خـود مسـئله ایـن کـه دهندمی کاهش
  ).49( باشدمی چربی بافت هايسلول حجم کاهش
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 .کشتار) از قبل زنده وزن به (نسبت آزمایش پایان در هابره الشه صفات میانگین بر آزمایشی تیمارهاي اثر :10 جدول
Table 10. Effects of experimental treatments on mean carcass traits in the end of experiment 

  صفات تیمارها/
  )Treatmentsتیمارها (

  اشتباه استاندارد
 میانگین

احتمال      
 داريمعنی

  شاهد
  (فاقد پروبیوتیک)

گرم  3
  وتیکپروبی

گرم  6
  پروبیوتیک

گرم  9
  پروبیوتیک

Treatments/Traits  
Control 

)No Probiotic(  
3 g 

Probiotic 6 g Probiotic 9 g Probiotic SEM  P-value  

 )Kg( وزن زنده
Live weight 

19.2b  21.0b  22.6a  23.0a  0.55  0.04  
  الشه پر درصد

Whole Carcass-%  
64.9b  64.2ab  64.0b  66.3a  0.10  0.01  

  خالیالشه  درصد
Empty Carcass-%  

41.6b  38.9bc  37.5c  45.6a  0.14  0.003  
  درصد نیم الشه

Half a carcass-%  
20.2b 19.4c 18. 7b 22.8a 0.06 0.001 

  درصد ران
Thigh-%  5.33  5.60  5.65  6.36  0.10  0.13  

  درصد سر دست
Shoulder-%  

4.40  4.81  4.55  5.12  0.10  0.23  
  درصد گردن

Neck-%  
4.32 4.38 4.42 4.56 0.08 0.98 

  )cm( طول بدن
Bocdy length  

46.5b  50.5ab  50.0ab  54.2a  0.60  0.04  
  )cm( جدوگاه ارتفاع از

withers height  
52.0  54.0  54.0  55.7  0.61  0.11  

 )cm( عمق قفسه سینه
Chest depth 

22.5  23.0  23.0  24.0  0.45  0.70  
 )cm( طول کپل

length of buttock 
20.5  21.5  21.5  22.5  0.24  0.18  

 )cm( عرض کپل
Width of buttock 

12.0  12.5  13.0  13.5  0.24  0.47  
The mean of each column which have been shown with different Latin letters have significant difference (p<0.05) 

   
 گیرينتیجه

 افـزودن  کـه  داد نشـان  حاضـر  تحقیـق  کلی نتیجه  
 ها  بره شیر جایگزین در پروبیوتیک این مختلف سطوح
 دوره اوایــل در تنهــا خـوراك،  مصــرف بهبــود باعـث 

ــرورش، ــزایش پ ــه وزن اف ــاالتر روزان ــی در ب  از برخ
 در داريمعنـــی افـــزایش همچنـــین شـــد. هـــا دوره

 شـاخص  ارتقـاء  مغـذي،  مـواد  ظاهري پذیري گوارش
 G نـوع  ینایمونوگلوبول مقدار خصوص به خون ایمنی

 بـه  توجـه  بـا  شد. آزمایش پایان در الشه وزن بهبود و
 9 سطح ورـذکـم صفات عمده در آمده، دست به نتایج

 بهتري عملکرد سطوح سایر به نسبت پروبیوتیک گرم
 کــه داد نشــان حاصــله نتــایج همچنــین .داد نشــان را

 جـایگزین  در مفیـد  میکروبـی  افزودنی این از استفاده
 توصـیه  توانـد  مـی  کوچک نندگاننشخوارک نوزاد شیر

  شود.
 سپاسگزاري

 ایـن  انجـام  در مـا  به که افرادي تمامی از پایان در  
 قـدردانی  اندرسانده یاري مقاله این نگارش و پژوهش

 .آوریم می عمل به
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Abstract 1 
Background and objectives: The use of probiotics to enhance performance, improve health 
status, adjustment of rumen ecosystem in suckling animal feed is considered a viable alternative 
to antibiotics. Consequently, lead to development of healthy lambs and replacement ewes 
producing pluripotent and adult rams with the herd. Probiotics can also be a good solution to 
maintain the balance of microbial populations, improve rumen fermentation, enhance immune 
system, and increase the production of young ruminants. The aim of this study was to 
investigate the effect of different levels of probiotics protexin in milk replacers on performance 
and blood parameters of suckling Zell lambs. 
 
Materials and methods: Twenty-four male lambs at the age of 10 days with a mean live weight 
(4.5 ± 0.35 kg) were assigned into four treatments with six lambs (replication) in individual 
cages for 60 days. Sampling was carried out in four periods of fifteen days. Treatments 
including control (without probiotic supplementation) and control treatment plus (3×109 
CFU/g), 6 (6 × 109 CFU / g) and 9 (9 × 109 CFU / g) g of probiotic in milk replacement 
respectively. 
 
Results: The results of average feed intake showed that significant difference was observed in 
only 15 days of experiment so that the control treatment had the lowest and 9 g probiotic 
treatment had the highest values (P<0.05). Average weight gain was different between all 
experiment periods so that 9 g of probiotic treatment had better performance than control 
treatment. (P<0.05). The results of faecal scores showed the difference in 45 and 60 days of 
experiment (P<0.05) so that lambs receiving 9 g probiotic had higher stool consistency than 
control treatment. The results of apparent digestibility of nutrients showed a difference in the 
amount of dry matter, NDF and ADF (P<0.05) that 9 g probiotic treatments were higher than 
other treatments. The results of the blood parameters showed the differences in first time of 
blood sampling in all parameters except albumin (P<0.05). Also, significant difference was 
observed in second blood sampling in all parameters except cholesterol, HDL and LDL 
(P<0.05). The results of carcass traits showed that live weight, percent carcass full and empty, 
percent half carcass and the body length were different between treatments (P<0.05) so that 9 g 
of probiotic treatment had better performance than the other probiotic levels in this study. 
 
Conclusion: The results of this study showed that the addition of different levels of protexin in 
milk replacement, improved feed intake, only in the early period of study, higher daily gain in 
some study times. Also, there was a significant increase in apparent digestibility of nutrients, 
improved blood immune index, especially immunoglobulin G, and improved final weight. 
According to the results, 9 grams of probiotic in milk replacement resulted in a better response. 
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