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  بیوتیک بایومین ایمبو در جیره بر عمکرد رشد، قابلیتاثر مصرف سطوح مختلف مکمل سین

 های پرواری زلههای خونی برهضم ظاهری موادمغذی و برخی فراسنجه
 

 3محمدرضا صادقی و2، مهدی بهاری1رضا عربی طبقده*
 آموخته دکتری تغذیه دام، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانش2 دانشگاه زنجان، از ارشد علوم دامیآموخته کارشناسیدانش1

 شهرارشد علوم دامی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائمآموخته کارشناسیدانش3

 8/7/99 ؛ تاریخ پذیرش:23/2/99 تاریخ دریافت:

 1چکیده

 و هتا بیوتیت  آنتتی  از استتااده  اروپا اتحادیه جمله های نظارتی ازبسیاری از کشورها و سازمان اخیر هایسال : درسابقه و هدف

های دام ویژهبه دام تغذیه در این ترکیبات جایگزین مناسب برای یافتن ممنوع کردند، از این رو، دام تغذیه در را رشد هایمحرک

 باعت   افزایتی کتنش  اثتر  با ها(بیوتی پری و هاپروبیوتی  بیوتیکی )مخلوطی ازهای سینمکملرسد. می نظر به ضروری پرواری

هتای پروبیوتیت ،   مکمتل  شتوند. متی  و بهبود عملکرد حیتوان میزبتان   گوارش دستگاه زایبیماری هایمیکروب جمعیت کاهش

های رشتد باشتند. بتا توجته     محرک و هابیوتی آنتی با جایگزینی برای قابل بحثی هایگزینه توانندمی بیوتی ینس و بیوتی پری

 این پتژوهش بترای بررستی اثتر ستخول مختلت  مکمتل       های پرواری، های ماید روی عملکرد رشد داماثرات موثر این افزودنی

پرواری  هایبره خونی هایفراسنجه برخی و مغذیمواد ظاهری هضم لیتقاب رشد، عمکرد بر جیره در بایومین ایمبو بیوتی سین

 انجام شد. 
 

و میانگین وزن اولیته  ماه  5±55/0رأس بره پرواری آمیخته زل با میانگین سن  24تعداد : برای انجام این پژوهش هامواد و روش

تیمارهتای آزمایشتی شتامل تیمتار      قرار گرفتنتد. روز مورد بررسی  90کیلوگرم در قالب ی  طرل کامالً تصادفی به مدت  2±26

در جیتره   بیوتیت  بته ازای هتر رأس بتره    گرم مکمل سین 6و  4، 2بیوتی ( و تیمارهای حاوی شاهد )بدون افزودن مکمل سین

 وساکاریدفروکتوالیگ و فاسیوم انتروکوکوس که شامل باکتری ایمبو بایومین استااده مورد بیوتی سین مکمل بودند. روزانه مصرفی

ها قرار گرفت و مقدار مصرف خوراک روزانه به صورت جیره کامالً مخلوط در دو نوبت اختیار دام .بود دریایی جلب  عصاره و

گیری قابلیت هضم ظاهری مواد انجام شد. اندازهساعت محرومیت از خوراک و آب  12روز با رعایت  14کشی هر ثبت شد. وزن

 آزمایش انجام شد. 90های خونی در روز یش و نیز بررسی صاات الشه و فراسنجهمغذی در روزهای پایانی آزما
 

داری بین تیمارهای آزمایشی در افزایش وزن روزانه های آزمایشی نشان داد که تااوت آماری معنینتایج عملکرد رشد بره: هایافته

مکمتل  گترم   6بتدیل غتذایی در تیمتار حتاوی     (. افزایش وزن روزانه و ضریب تP<05/0و ضریب تبدیل غذایی وجود داشت )

های آزمایشی نشان داد که تااوت آمتاری  داری بهبود یافت. نتایج قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی جیرهبیوتی  به طور معنیسین

متار  (. تیP<05/0داری در ماده خش ، الیاف نامحلول در شوینده خنثی و اسیدی بین تیمارهای آزمایشی در وجود داشت )معنی
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بیوتی  دارای گرم مکمل سین 6بیوتی  دارای بیشترین قابلیت هضم ظاهری ماده خش  و تیمار حاوی گرم مکمل سین 4حاوی 

هتای آزمایشتی در پایتان    باالترین قابلیت هضم ظاهری الیاف نامحلول در شوینده خنثی و اسیدی بودند. نتایج صاات الشته بتره  

هتای ختونی در پایتان    داری بین تیمارهای آزمایشی وجود نداشت. نتایج برخی فراسنجهنیآزمایش نشان داد که تااوت آماری مع

داری در سخول گلوکز و نیتترونن اوره ختون بتین تیمارهتای آزمایشتی وجتود داشتت        آزمایش نشان داد که تااوت آماری معنی

(05/0>P تیمار حاوی .)کز ختون و تیمتار شتاهد دارای بیشتترین     دارای بیشترین سخح گلو به ترتیببیوتی  گرم مکمل سین 4

 سخح نیترونن اوره خون بودند.

 

گرم در جیره سبب بهبود افزایش  6در سخح  بایومین ایمبو بیوتی نتیجه کلی تحقیق نشان داد که افزودن مکمل سین: گیرینتیجه

لیاف نامحلول در شوینده خنثتی و  ا ماده خش ،وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی شد. همچنین بهبود در قابلیت هضم ظاهری 

 مشاهده شد.بایومین ایمبو بیوتی  گرم مکمل سین 6و  4با مصرف سخول اسیدی 

 

 بیوتی سینمکمل های خونی، عملکرد رشد، فراسنجهپرواری، بره: های کلیدیواژه

 

 مقدمه

گتتروه متنتتوعی از ترکیبتتات بتتا منشتتا  شتتیمیایی،  

جیتره مصترفی    غیرشیمیایی، مصنوعی و یا طبیعی بته 

شوند که با سازکارهای مختل  بازده استااده اضافه می

متابولیستم  دهند و یا از موادمغذی جیره را افزایش می

تتر و یتا بتا    دام و طیور را بترای تولیتد بیشتتر، ستریع    

کننتد. بته ایتن دستته از متواد      تتر حمایتت متی   کیایت

شتتود کتته شتتامل هتتای ختتوراکی گاتتته متتیافزودنتتی

هتتا و بیوتیتت هتتا، پتتریا، پروبیوتیتت هتتبیوتیتت آنتتتی

 از استتااده  حتال،  هر به (.30باشند )ها میبیوتی سین

 جملته  از جتدی  مشکالت ،حیوانات در هابیوتی آنتی

 را گوارشی هایناهنجاری و باکتریایی مقاومت افزایش

 و هابیوتی پری (. از19، 10 ،5) است آورده به وجود

 جتایگزین  کته  هتایی دنتی افزو عنوان به هابیوتی سین

، 35) برد نام توانمی باشند هابیوتی آنتی برای مناسبی

 راهکارهتتای یتتافتن دنبتتال بتته محققتتین (. امتتروزه،24

 بهبتود  طریتق  از شتکمبه  فعالیتت  بهبتود  بترای  طبیعی

 (.9، 5) هستند ماید هایباکتری

 ایجتاد  بتا  در هنگام مصرف های پروبیوتی مکمل

 بهبتود  باعت   اه گتوارش دستتگ  در موقتت  کلونی ی 

 رایتج  هتای پروبیوتی . شوندمی روده میکروبی تعادل

 و بیایتدوباکتریوم  هایباکتری مختل  هایگونه شامل

هتای  مکمل. باشندمی مخمر همچنین و الکتوباسیلوس

 و روده مایتد  هتای باکتری رشد تحری  به پروبیوتی 

 کمت   مضتر  هتای میکتروب  زاییبیماری کاهش به یا

 و جتایگزینی  بته  متکتی  آنهتا  عمل مکانیسم و دکننمی

(. 19، 14)استت   گتوارش  دستتگاه  در آنها ماندن زنده

 غیرقابتل  هتای بیتوتیکی؛ کربوهیتدرات  های پریمکمل

 روی و کننتد متی  تحریت   را رشتد  کته  هستند هضم

. دارنتد  مخلتوب  اثتر  میکروبتی  فلور ماید هایباکتری

 تکثیتر  و رشتد  کته  هستتند  ترکیبتاتی  هتا، بیوتی پری

 تحریت   گتوارش  دستتگاه  در را مایتد  هتای میکروب

 مختلاتی  انواع شامل هابیوتی پری (.38 ،11)کنند می

 فروکتواولیگوساکاریدها، لوکواولیگوساکاریدها قبیل از

 تحریتت  بتتا کتته باشتتندمتتی ولیگوستتاکاریدهاامانتتان و

 روده در بتاکتری  چنتد  یا ی  فعالیت و رشد گزینشی

انجامنتد  متی  میزبتان  سالمت بهبود به نهایت در ،فراخ

 از ترکیبتتی بتته بیوتیتت ستتینهتتای مکمتتل (.33، 26)

 اثتر  بتا  که شودمی گاته هابیوتی پری و هاپروبیوتی 

 هتای میکتروب  جمعیتت  کتاهش  باعت   افزایتی کنش

 (، ایتن 34، 21) شتوند می گوارش دستگاه زایبیماری

 و غذایی تبدیل ضریب بهبود باع  توانندمی ترکیبات
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نتایج همچنین  (.32، 24، 29) شوند نیز حیوان سالمتی

هتای  مکمتل مصترف  برخی مخالعتات نشتان داد کته    

سبب بهبتود عملکترد رشتد     و پروبیوتی  بیوتی سین

( و بهبتود  27های خونی )تغییرات فراسنجه(، 37، 25)

( در 43قابلیتتتت هضتتتم ظتتتاهری متتتواد مغتتتذی )  

 هشتد  بحت   مخالتب  بته  توجه با نشخوارکنندگان شد.

 راتتتتتاث تعیتتین پتتژوهش ایتتن انجتتام از هتتدف

 بتر  جیتره  در بیوتیت  سین مکمل ول مختل تتتتتسخ

 ومغتذی   متواد  ظتاهری  هضتم  قابلیتت  رشد، عمکرد

 .بود زل پرواری هایبره خونی هایفراسنجه برخی

 

 هامواد و روش

 وصیتتتتخص زرعهتتتتتتم یتت  در تحقیتتق ایتتن

 انتتتستشهر مازندران، استان در واقع گوساند پرورش

رأس  24تعتداد   .شتتد  انجتام  1398در تابستان  ساری

ماه  5±55/0با میانگین سن بره نر پرواری آمیخته زل، 

کیلتوگرم در قالتب یت      26±2و میانگین وزن اولیته  

تکتترار قتترار  6تیمتتار و  4طتترل کتتامالً تصتتادفی در 

روز  90ها در طول دوره آزمایش به متدت  برهگرفتند. 

 بتا  هتا دام ی قترار داشتتند. جیتره   اناتراد  هایدر قاس

 کوچتت  نشتتخوارکنندگان تغذیتته سیستتتم افتتزارنتترم
1(SRNSتنظیم ) ( 44شد.)   تیمارهای آزمایشی شتامل

بیوتیت ( و  تیمار شاهد )بتدون افتزودن مکمتل ستین    

بیوتی  بته  گرم مکمل سین 6و  4، 2تیمارهای حاوی 

اقتتالم در جیتتره مصتترفی بودنتتد.  ازای هتتر رأس بتتره

ورد استتااده در جیتره، مقتدار و ترکیبتات     خوراکی مت 

 نشتتان داده شتتده استتت. 1شتتیمیایی آنهتتا در جتتدول 

کتتامالً مخلتتوط  جیتتره ختتوراک روزانتته بتته صتتورت
2(TMR  در ستاعات )عصتتر در اختیتتار  17صتتبح و  8

مصترف ختوراک بته    های آزمایشی قترار گرفتت.   دام

صورت اختیتاری بتود و آب بته صتورت آزادانته در      

                                                           
1. Small Ruminant Nutrition System (SRNS) 

2. Total mixed ration (TMR) 

ها دو بار در دوره عتادت  رار گرفت. دامها قاختیار بره

پتتتذیری )ابتتتتدا و انتهتتتای دوره( و در طتتتول دوره  

 12روز بتا رعایتت    14پرواربندی به طور مرتتب هتر   

کشی شدند و ساعت محرومیت از خوراک و آب وزن

مقدار افزایش وزن روزانه آنهتا جهتت تجزیته آمتاری     

دفی طور تصتا های مربوطه بهها در جایگاهثبت شد. بره

پتذیری  روز عادت 14ها مدت تقسیم شدند. سپس دام

دهتتی در طتول دوره ختتوراک بته جیتتره را گذراندنتتد.  

گیری شتد، طتوری کته    مصرف خوراک مصرفی اندازه

درصد بیشتتر از   10مقدار خوراک تخصیص داده شده 

مصتترف روز قبتتل بتتود. در ابتتتدای هتتر روز قبتتل از  

آوری جمتع مانده خوراک روز قبتل  خوراک دادن، باقی

و توزین و بر اساس آن مقتدار ختوراک مصترفی روز    

 از غتذایی  تبتدیل  ضتریب  همچنتتین بعد تعیین شتد.  

 میتانگین  بته  مصترفی  ختوراک  مقتدار  تقسیم میانگین

 .شتد  محاستبه  تیمتار هتر هتایبره زنتده وزن افزایش

 ،بیوتیت  متورد استتااده در ایتن پتژوهش     مکمل سین

ستویه  ) فاستیوم  وکوکوسانترکه شامل   3بایومین ایمبو

DSM3530 1010×2/5    واحد تشکیل دهنتده کلنتی در

(، فروکتوالیگوستتاکارید و عصتتاره جلبتت    کیلتتوگرم

 دریایی بود. 

 4 گیری نهتایی، آزمایش و بعد از وزن پایان از بعد

 اثتتر بررستتتی منظتتتور بتته تیمتتار هتتر از بتتره راس

 بتتر بیوتیتت  بتتایومین ایمبتتوستتین ل  مکمتتلتتتتتمخت

 در هابره. شد انتختاب موادمغذی م ظاهریهضقابلیت

 120×70×15 ابعتاد  متتابولیکی )بته   هایعدد قاس 16

 شرایط بته ستازگاری جهتت و گرفتند قرار متر(سانتی

 در و مورد استتااده  جیتره بتا روز، 12 مدت به جدید

 اصتلی  مرحله آن، از پس. شدند تغذیه نگهداری سخح

 ایتن  در. انجامیتد  طتول  به روز 6 و شد آغاز آزمایش

 باقیمانتتده شتتتده، ختتتورده ختتتوراک مقتتتدار مرحلتته

 طتور بته  ساعت 24 طی مدفوع کل و خوراک احتمالی

                                                           
3. GmbH, Biomin®IMBO 



  1399( 3)، شماره (8)كنندگان نشريه پژوهش در نشخوار

16 

گرفت  صورت بردارینمونه اتتتتتآنه از و ثبت روزانه

 گتتراد ستانتی  درجه 55 دمای در هانمونه سپس. (17)

 و شتتدند  آستتیاب  و خشتت   ستتاعت  48 متدت  به

 قترار  شیمیایی تجزیه مورد هضم قابلیت تعیتین بترای

ظاهری مواد مغتذی   هضم قابلیت گیریگرفتند. اندازه

 هتای نمونه خام پروتئین و آلی ماده خش ، ماده شامل

 هتای روش استتاس  بتتر  آزمایشتتی  هتتای بره مدفوع

(AOAC( )4و ) شتتوینده  در محلتول الیتاف مقتادیر 

 همکتتاران  و سوستتت  ون روش بتا  استیدی  و خنثی

 .شد انجتام( 46)
 

 اقالم خوراکی و ترکیبات شیمیایی جیره آزمایشی مورد استفاده )درصد ماده خشک( -1جدول 
Table 1. Ingredients and chemical composition of the experimental diet (% DM) 

 اقالم خوراکی
Ingredients 

 مقدار در جیره )درصد(

Amount in the diet  )%(  

 30.0 (Alfalfa)یونجه 
 21.0 (Corn grain) دانه جو
 25.0 (Barley grain) دانه ذرت
 5.5 (Soybean meal) کنجاله سویا
 10.0 (Wheat bran) سبوس گندم
 6.0 (Sugar beet pulp) تااله چغندرقند

 0.3 (Salt) نم 
 1.0 (Mineral + Vitamin premix)1مکمل معدنی+ویتامینی 

 1.0 (Sodium Bicarbonate) کربنات سدیمبی
 0.2 (Dicalcium phosphate) کلسیم فسااتدی

  (Chemical composition) ترکیب شیمیایی

 ME (Mcal/kg) 2.55))انرنی قابل سوخت و ساز 
 Crude protein (%) 14.01))پروتئین خام 

 Calcium (%) 0.68))کلسیم 
 Phosphorus (%) 0.45))فسار 

 NDF (%) 30.14))ده خنثی الیاف نامحلول در شوین
 ADF (%) 19.75))الیاف نامحلول در شوینده اسیدی 

 از کیلتوگرم  هتر . E ویتتامین  گرم 0/1 و 3D ویتامین المللیبین واحد A، 100000 ویتامین المللیبین واحد: 500000 شامل ویتامینی مکمل از کیلوگرم هر  1

 کبالتت،  گرم 0/1 روی، گرم 3 مس، گرم 3/0 آهن، گرم 3 منگنز، گرم 2 سدیم، گرم 60 منیزیم، گرم 20 فسار، گرم 90 کلسیم، گرم: 180 شامل معدنی مکمل

 .اکسیدانتآنتی گرم 3 ید، گرم 0/1 سلنیم، گرم 0/1
1Mineral vitamin mix composition: 500,000 IU/kg of vitamin A; 100,000 IU/kg of vitamin D3; 1.0 g/kg of vitamin E; 

Mineral mineral mix composition: Mg; 180 g/kg of Ca; 90 g/kg of P; 20 g/kg of Mn; 60 g/kg of Na; 2.0 g/kg of Mn; 

3.0 g/kg of Zn; 1.0 g/kg of Co; 1.0 g/kg of Se; 1.0 g/kg of I; 3.0 g/kg of Antioxidants. 
 

 سته  ،(پروار دوره روز 90 پایان) آزمایش پایان در

 شتتد  انتختاب تصتادفی طوربه تیمار، هر زا بره رأس

 ختتتوراک، از محرومیتتتت ستتتتاعت 12 از پتتتتس و

 5 ونوجکتت  لولته وستیله بته هتابتره از گیتریختون

 دی اتیلن) EDTA1  انعقاد ضد ماده حاوی لیتریمیلی

 و انجتام  گتردن  ستیاهر   از (استید  استی  تترا اتیتل

 ه سترم جهتت تهیت   آزمایشتگاه  بته  سرعتبه هتانمونه

 گلیستتتترید،تتتتری گلتتتوکز، مقتتتادیر .شتتتد ارستتتال

                                                           
1. Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) 
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لیپوپروتئین  2و 1لیپوپروتئین با چگالی پایینکلستترول،

 از استتتااده بتتا ختتون اوره نیتترونن  و بتا چگتتالی بتتاال 

 متدل  اتوآنتاالیزر  دستتگاه  و آزمتون  پتارس هایکیت

(RA1000) شتد. گیریاندازه 

 پایتتان در الشتته، صتتاات گیتتریانتتدازه بتترای

 تتتتوزین آختتترین از ستتاعت 24 از بعتتد شتتتتیآزمتا

 کشتتار و ، توزینانتخاب بره 3 تیمار هتر از ختوراک،

 و کلتته بالفاصتتله بتتره هتتر ذبتتتح از پتتس. شتتتدند

 ها،روده و شیردان هتا،معتده پیش پوست، اچه،تتتتتتپ

 هتتای قستمت  و جتتدا  هتتا کلیتته  و قلب شش، کبد،

 چربتتی  استتتخوان،  و گوشتتت  شتتامل  مانتتده بتاقی

 و وزن تتتت وشتتتتتگ انستا   داخل چربی و پوششی

 آن از پس. شدند تعیتین گترم الشته وزن عنتتوان بته

 درجتته 4 دمتتای در ستتاعت 24 متتتدت بتتته هتتاالشتته

 از سپس. دتتتتشدن نگهتداری سردخانه در گرادسانتی

 وزن عنتوان  بته  و کشتی وزن دوباره و خار  سردخانه

 الشته،  نتیم  وزن تعیتین  بتترای  .شدند ثبت سرد الشه

 زیتتترکتتتم محور امتداد در طولی صورت به هاالشه

 و تقستتیم مستتاوی کتتامالً قستتمتو د بتته پ بتتدن

 و تاکیتت  گتتردن و دستتتسر ران، هتتتایقستتتمت

گیتری ترکیبتات شتیمیایی    برای اندازه .شدند وزینتتت

 11هتای  از ماهیچه راسته مرتبط با دنده گوشت راسته،

برای انجام آزمتایش نمونته هتر دام    استااده شد.  12و 

سه بار چرخ و همگن شد. پروتئین بته روش کلتدال،   

عصتتاره اتتتری بتتا روش سوکستتله و خاکستتتر و متتاده 

AOAC (2005 )خشتتت  بتتتر استتتاس روش کتتتار  

 . (4) گیری شداندازه

 4 بتا تصتادفی کتامالً طترل اساس بر آزمایش این

 افتزار رمنت  GLM رویته  از استااده با تکرار 6 و تیمتار

ijY  = مدل اساس بر ( و38) 1/9 ویرایش SAS آماری

ij+ e iµ + T در ایتن متدل  شدند.  تحلیل و تجزیه ijY :

                                                           
1. Low lipoprotein density (LDL) 

2. High lipoprotein density (HDL) 

: اثرات ijeتیمار و : اثر iT: میانگین کل، µمتغیر وابسته، 

 بتا  نیتز  تیمارهتا  میانگین مقایسهاشتباه آزمایشی است. 

 ستتخح در دانکتتن ایدامنتته چنتتتد آزمتتون از استتتااده

 . شد انجام 05/0 تمالاح

 

 نتايج و بحث

هتای آزمایشتی   نتایج عملکرد رشد بره: عملکرد رشد

داری بین تااوت آماری معنی نشان داد که 2در جدول 

در افزایش وزن روزانته و ضتریب    تیمارهای آزمایشی

مقدار افتزایش   (.P<05/0وجود داشت ) تبدیل غذایی

ستبت بته   های آزمایشی تیمار شتاهد ن وزن روزانه بره

تتتر بتتود داری پتتایینستتایر تیمارهتتا بتته طتتور معنتتی 

(05/0>P تیمار حاوی .)بیوتیت   گرم مکمتل ستین   6

دارای بتتاالترین مقتتدار افتتزایش وزن روزانتته بتتود.    

بیوتیت  نستبت بته    گرم ستین  6همچنین تیمار حاوی 

دارای ( P<05/0داری )بتته طتتور معنتتیتیمتتار شتتاهد 

. نتایج عملکرد ترین مقدار ضریب تبدیل غذایی بودکم

بیوتی  در جیره رشد نشان داد که مصرف مکمل سین

ستتبب بهبتتود ضتتریب تبتتدیل غتتذایی و افتتزایش وزن 

های آزمایشتی در کتل دوره پرواربنتدی    روزانه در بره

 شد.

نتتتایج یتت  مخالعتته نشتتان داد مصتترف مکمتتل   

فاستیوم   انتروکوکتوس بیوتی  )حاوی پروبیوتی  سین

داری روی ماده خش  معنی بیوتی  اینولین( اثرو پری

( که با نتایج تحقیق حاضتر  27ها نداشت )مصرفی بره

مخابقت داشت. همچنین نتیجه این مخالعته نشتان داد   

افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی تحت تأثیر 

تیمارهای آزمایشی قترار نگرفتت. از دالیتل احتمتالی     

ه هتای دریافتت کننتد   بهبود افزایش وزن روزانه در بره

بیوتی  در تحقیتق حاضتر قابلیتت هضتم     مکمل سین

بیشتر مواد مغذی در دستگاه گوارش حیوان بود که در 

(. 1هتا شتد )  نتیجه سبب بهبود نرخ افتزایش وزن بتره  

( گتتزارش کردنتتد کتته  2016ستتلیمان و همکتتاران ) 
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گتترم مکمتتل پروبیوتیتت  و    10تیمارهتتای حتتاوی  

بیوتیت  ستبب بهبتود ضتریب تبتدیل غتتذایی و      پتری 

ها نسبت به تیمار شتاهد شتد   زایش وزن روزانه قوچاف

هتای پترواری نتژاد    (. بهبود در عملکرد رشد بتره 43)

آواسی در تیمارهای مصرف کننده مکمتل پروبیوتیت    

 (.2مشاهده شد )
 

 های پرواریاثر تیمارهای آزمایشی بر عملکرد رشد بره -2جدول 
Table 2. The effect of experimental treatments on the growth performance of fattening lambs 

 صاات مورد مخالعه

(Traits studied) 

 تیمارهای آزمایشی

(Experimental treatments) استاندارد اشتباه 

 میانگین

(SEM) 

احتمال 

 داریمعنی

(P-value) 
شاهد 

(Contol) 

گرم  2

 2بیوتی  )سین

g Synbiotic) 

گرم  4

 4بیوتی  )سین

g Synbiotic) 

گرم  6

 6بیوتی  )سین

g Synbiotic) 

 وزن اولیه پروار )کیلوگرم(

Initial weight of 

fattening (kg) 
26.3 27.2 28.4 28.6 1.89 0.21 

 وزن نهایی پروار )کیلوگرم(

Final weight of 

fattening (kg) 
46.6 47.4 47.8 49.1 2.02 0.41 

 افزایش وزن روزانه )گرم(
Daily weight gain (g) 

b192.2 a206.8 a213.1 a218.3 4.87 0.02 

 ماده خش  مصرفی )گرم(

Dry matter intake (g) 
1480.2 1520.4 1533.3 1550.5 19.31 0.10 

 ضریب تبدیل غذایی

FCR 

a7.7 b7.3 b7.2 b7.1 0.08 0.04 

 داری هستند.معنی دارای اختالف آماری 05/0آماری  سخح در متااوت حروف باردی   هر هایمیانگین

The mean of each row with different letters have significant difference (P<0.05). 
 

رونتتد بهبتتود حتتاکی از  1در کتتل نتتتایج جتتدول 

دار صاات افزایش وزن روزانه و ضتریب تبتدیل   معنی

 بهبتود قابلیتت   دلیتل  بته  استت  ممکن این غذایی بود؛

 توستتط آنهتتا ستتریع هضتتم و موادمغتتذیی دسترستت

 مکمتتلمصتترف  بتتا شتتکمبه هتتایمیکروارگانیستتم

 افتزودن  مثبتت  اثتر  ایتن،  بتر  عالوه. باشدبیوتی  سین

 دوره در عملکرد رشد روی برخی صااتبیوتی  سین

 نستبت  و تعتداد  افتزایش  دلیتل  بته  است ممکن پروار

 باشد شکمبهمایع  pH بهبود و سلولولیتی  هایباکتری

اک و قابلیتت هضتم   مصترف ختور   بهبتود  با که (22)

دیدارخواه  (.39) شودمی در حیوان منعکس الیاف خام

گزارش کردند که صتاات عملکترد   ( 2018)و دیرنده 

رشد شامل ماده خش  مصرفی، وزن نهایی و ضتریب  

کننتتده تبتتدیل غتتذایی گوستتاندان بلتتوچی دریافتتت  

بیوتیت  تحتت تتأثیر    بیوتیت  و ستین  های پریمکمل

در ی  مخالعته   .(12) رفتتیمارهای آزمایشی قرار نگ

بیوتی  سبب بهبتود  گرم مکمل پری 2مصرف روزانه 

 نتیجته  (.7هتای زل شتد )  ضریب تبتدیل غتذایی بتره   

 عملکتترد روی( 2016) همکتتاران و مُعتترب تحقیتتق

 3 کننتده دریافتت  هتای بره که داد نشان مغانی هایبره

 بتدن،  وزن افتزایش  بتاالترین  دارای بیوتی ،سین گرم

 ضتتریب تتترینپتتایین و ختتوراک فمصتتر بیشتتترین

 بودنتد  هتا رهتتتت جی ستایر  بته  نسبت غذایی لتتتتبدی

در ی  مخالعه بهبود در ماده خش  مصترفی و   .(32)

گرم  5/1های مصرف کننده افزایش وزن روزانه در بره

بیوتیت  نستبت بته تیمتار شتاهد      روزانه مکمتل پتری  

 (.8مشاهده شد )

بلیت هضتم  نتایج قا: قابلیت هضم ظاهری موادمغذی

 3هتای آزمایشتی در جتدول    ظاهری مواد مغذی جیره

در ماده خشت ،   دارینشان داد که تااوت آماری معنی
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بتتین  الیتتاف نتتامحلول در شتتوینده خنثتتی و استتیدی 

تیمتار   (.P<05/0وجود داشت )تیمارهای آزمایشی در 

ستایر   نستبت بته  بیوتیت   گرم مکمتل ستین   4حاوی 

دارای بیشتترین   (P<05/0) داریبه طور معنیتیمارها 

قابلیت هضم ظاهری متاده خشت  بتود. همچنتین در     

قابلیت هضم ظاهری الیاف نامحلول در شوینده خنثتی  

بیوتیت   گترم مکمتل ستین    6تیمار حتاوی   ،و اسیدی

داری بتاالتر بتود   به طور معنتی  نسبت به سایر تیمارها

(05/0>P.)

 

 های آزمایشی )درصد(مواد مغذی جیرهاثر تیمارهای آزمایشی بر قابلیت هضم ظاهری  -3جدول 
Table 3. The effect of experimental treatments on apparent digestibility nutrients of experimental diets (%) 

 موارد

(Items) 

 تیمارهای آزمایشی

(Experimental treatments) 
 استاندارد اشتباه

 میانگین

(SEM) 

 داریاحتمال معنی

(P-value)  شاهد

(Contol) 

گرم  2

 بیوتی  سین

(2 g 

Synbiotic) 

گرم  4

 بیوتی  سین

(4 g 

Synbiotic) 

گرم  6

 بیوتی  سین

(6 g 

Synbiotic) 

 b56.68 ab63.1 a69.7 a68.5 2.11 0.02 (Dry matterماده خش  )
 59.0 64.3 63.1 66.7 3.01 0.25 (Organic matterماده آلی )

 60.4 64.8 67.3 66.8 2.89 0.48 (Crude proteinپروتئین خام )
الیاف نامحلول در شوینده خنثی 

(NDF) 
b53.8 a61.8 a63.1 a65.1 2.66 0.04 

الیاف نامحلول در شوینده اسیدی 

(ADF) 
b54.8 ab60 a67.7 a69.1 2.19 0.03 

 داری هستند.نیدارای اختالف آماری مع 05/0آماری  سخح در متااوت حروف ردی  با هر هایمیانگین
The mean of each row with different letters have significant difference (P<0.05). 

 

بهبتود در قابلیتت   همسو با نتایج تحقیتق حاضتر،   

گرم  3 روزانه هضم ظاهری مواد مغذی در اثر مصرف

بهبتود در قابلیتت هضتم     و (23، 6مکمل پروبیوتی  )

ینده خنثتتی در اثتتر ظتتاهری الیتتاف نتتامحلول در شتتو 

در ( 26بیوتیت  ) گرم مکمتل ستین   10 مصرف روزانه

روی بتز   مخالعاتهای پرواری مشاهده شد. نتیجه بره

مصرف  نشان داد که (27، 13های پرواری )( و بره47)

داری روی قابلیتت هضتم   مکمل پروبیوتی  اثر معنتی 

یکی از دالیل  ظاهری پروتئین خام و ماده آلی نداشت.

بهبود قابلیت هضم الیاف نامحلول در شوینده احتمالی 

خنثتتی در تحقیتتق حاضتتر، افتتزایش تعتتداد و نستتبت  

های سلولولیتی  مایع شکمبه در جهتت هضتم   باکتری

بیوتیت   ( با مصترف مکمتل ستین   16) بهتر الیاف خام

 تتأثیر  تحتت  مغتذی  متواد  هضم ظتاهری  قابلیت بود.

 تتتتتتکیای تغذیتته، ستتخح جملتته از مختلاتتی عوامتتل

مصترف مکمتل   (. 45) استت  هامکمل و ی جیرهاجزا

 قابلیتت  بهبتود  در داریمعنی اثر هابیوتی  در برهسین

داشتت   الیاف نامحلول در شوینده خنثی هضم ظاهری

 محیختی  شترایط  یت   کته  است شده داده نشان. (27)

 باعت   گتوارش  دستتگاه  هتای میکروب برای مخلوب

ای هت مکمتل  و شودمغذی می مواد قابلیت هضم بهبود

حیتوان   در را شترایط  ایتن  بیوتیت  پری و پروبیوتی 

 (.20) کنندفراهم می میزبان
در هتای آزمایشتی   صاات الشه بتره نتایج : صفات الشه

داری بتین  نشان داد که تاتاوت آمتاری معنتی    4جدول 

بتا توجته بته نتتایج     . داشتت نتیمارهای آزمایشی وجود 

تحقیتتق حاضتتر، مصتترف ستتخول مختلتت  مکمتتل    

داری نداشتت.  روی صاات الشه اثر معنتی بیوتی  سین
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داری روی صاات الشه ممکن استت در اثتر   عدم معنی

دار در مقتدار متاده خشت  مصترفی     عدم تااوت معنتی 

های آزمایشی، سخول مشابه انرنی و پروتئین توسط بره

 بیوتی  بود.جیره مصرفی و سخول مصرفی مکمل سین

اتاوت  همسو با نتایج صاات الشه در تحقیتق حاضتر، ت  

های دریافت کننده دار در صاات کمی الشه در برهمعنی

(. 16بیوتیت  مشتاهده نشتد )   بیوتی  و پریمکمل سین

های پرواری ، مخالعات روی بره4برخالف نتایج جدول 

بهبود در وزن الشه پس از کشتار در اثر مصرف مکمتل  

را گتتزارش  (6) بیوتیتت ( و پتتری42، 2پروبیوتیتت  )

توانتد بته بتازده بتاالتر     های باالتر متی این پاسخ کردند.

مصرف مواد مغذی قابل دسترس در جیره به خصتو   

   (.38سخول انرنی و پروتئین باشد )

 

 های پرواری در پایان آزمایشبره و ترکیبات شیمیایی گوشت راسته اثر تیمارهای آزمایشی بر صفات الشه -4جدول 
Table 4. The effect of experimental treatments on carcass traits and chemical composition of meat straight of 

fattening lambs at the end of experiment 

 صاات مورد مخالعه

(Traits studied) 

 تیمارهای آزمایشی

(Experimental treatments) استاندارداشتباه 

 میانگین

(SEM) 

احتمال 

 داریمعنی

(P-value) 
شاهد 

(Contol) 

گرم  2

 2بیوتی  )سین

g Synbiotic) 

گرم  4

 4بیوتی  )سین

g Synbiotic) 

گرم  6

 6بیوتی  )سین

g Synbiotic) 

 وزن زنده )کیلوگرم(
Live weight (kg) 

46.6 47.4 47.8 49.1 2.02 0.41 

 وزن الشه )کیلوگرم(

Carcass weight (kg) 
21.7 23.6 23.3 24.1 0.95 0.54 

 درصد(بازده الشه )

Carcass efficiency (%) 
48.5 47.3 48.9 49.1 1.79 0.14 

 سردست )درصد(

Shoulder (%) 
17.3 18.5 18.1 19.4 0.74 0.21 

 ران )درصد(

Thighs  (%) 
28.5 29.3 30.7 30.1 0.88 0.62 

 )درصد( گردن

Neck (%) 
5.1 5.5 5.3 5.7 0.27 0.48 

 ترکیبات شیمیایی)%(

Chemical composition(%) 
     

 رطوبت

Moisture 
64.1 64.5 65.6 66.4 1.45 0.13 

 پروتئین

Protein 
18.3 19.5 18.7 19.6 0.62 0.78 

 چربی

Fat 
17.8 17.4 18.3 18.1 0.81 0.59 

 خاکستر

Ash 
0.57 0.60 0.58 0.59 0.03 0.10 

 

 های ختونی برخی فراسنجهنتایج : های خونیفراسنجه

نشتان داد کته تاتاوت     5ول های آزمایشی در جتد بره

در ستخول گلتوکز و نیتترونن اوره     داریآماری معنی

 (.P<05/0) داشتبین تیمارهای آزمایشی وجود  خون

بیوتی  و تیمار شتاهد  گرم مکمل سین 4تیمار حاوی 

به ترتیب دارای بیشترین و کمترین سخح گلوکز خون 

(. P<05/0داری بودنتد ) بودند که دارای تااوت معنتی 

بته   ج نیترونن اوره خون نشان داد که تیمار شتاهد نتای

دارای بیشترین ستخح اوره  ( P<05/0داری )طور معنی

بیوتی  نیتز بته   گرم مکمل سین 6خون و تیمار حاوی 
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 خون بودند.( دارای کمترین ستخح اوره  P<05/0داری )طور معنی
 

 لیتر(گرم در دسی)میلی پرواری در پایان آزمایش هایهای خونی برهاثر تیمارهای آزمایشی بر برخی فراسنجه -5جدول 
Table 5. The effect of experimental treatments on some blood parameters of fattening lambs at the end of 

experiment (mg/dl) 

 صاات مورد مخالعه

(Traits studied) 

 تیمارهای آزمایشی

(Experimental treatments) ستانداردااشتباه 

 میانگین

(SEM) 

احتمال 

 داریمعنی

(P-value) 
شاهد 

(Contol) 

گرم  2

 2بیوتی  )سین

g Synbiotic) 

گرم  4

 4بیوتی  )سین

g Synbiotic) 

گرم  6

 6بیوتی  )سین

g Synbiotic) 

 گلوکز

Glucose 
b56.5 b60.1 a66 a65.2 2.14 0.02 

 گلیسریدتری

Triglyceride 
29.2 31.3 34.5 31 1.21 0.42 

 کلسترول

Cholesterol 
67.6 70.5 69.3 73.7 2.95 0.25 

 لیپوپروتئین با دانسیته باال
High density 

lipoprotein 

21.5 22 20.6 23.4 1.28 0.17 

لیپوپروتئین با دانسیته 

 پایین
Low density 

lipoprotein 

43.5 41.1 40.7 42.4 1.56 0.67 

 نیترونن اوره خون

Blood urea nitrogen 

a23.5 ab19.7 ab22.3 b18.4 1.19 0.04 

 داری هستند.دارای اختالف آماری معنی 05/0آماری  سخح در متااوت حروف ردی  با هر هایمیانگین
The mean of each row with different letters have significant difference (P<0.05). 

 

اد کتته هتتا نشتتان دنتتتایج برختتی مخالعتتات در بتتره

دار مصتترف مکمتتل پروبیوتیتت  ستتبب کتتاهش معنتتی

( و عتتدم تتتأثیر 39، 13غلظتتت نیتتترونن اوره ختتون )

همسو بتا  (. 16دار روی غلظت گلوکز خون شد )معنی

( 2013کاظمی بنچنتاری و همکتاران )   ،5نتایج جدول 

هتای دریافتت کننتده مکمتل     گزارش کردنتد کته بتره   

ز ختون  دار در غلظتت گلتوک  بیوتی  تااوت معنیسین

 هتای همچنین سخح گلتوکز ختون بتره    .(27) نداشتند

بیوتیت  بته طتور    دریافت کننده مکمتل ستین   پرواری

ختون  و غلظتت کلستترول    داری افتزایش یافتت  معنی

ستخح بتاالی غلظتت     (.16داری نداشتت ) تغییر معنی

در بیوتی  های مصرف کننده مکمل سینگلوکز در بره

ش تحقیتتق حاضتتر ممکتتن استتت بتته دلیتتل افتتزای    

گلوگونئوننزیس به سبب افزایش غلظت پروپیونات یا 

هتتای موجتتود در مکمتتل  بتته دلیتتل فعالیتتت بتتاکتری 

الکتوباستیلوس  و فاستیوم   انتروکوکتوس ) بیوتی سین
تواننتتد هتتا متتیباشتتد کتته ایتتن بتتاکتری پالنتتتاروم( 

های خا  را به سوبستراهای ساده مانند کربوهیدارت

ح گلتوکز در  گلوکز تبدیل کنند، در نتیجته حاتس ستخ   

گردش خون تأمین انرنی مورد نیاز برای رشتد ایجتاد   

 ختون  گلوکز غلظت دیگر طترف از (.28خواهد شد )

 و استتت  هتتوابست نیز مصرفی خشت  متاده مقدار به

حاوی  مارتتتتی در مصرفی خش  متاده مقتدار چتون

 یافتته نسبت به تیمار شاهد افزایش بیوتی مکمل سین

 افزایش یافت. نیتز خون گلوکز لظتغ بنابراین بتود،
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دو مخالعه نشتان داد کته استتااده از مکمتل      نتایج

خون  اوره نیترونن سخح داریمعنی طوربه پروبیوتی ،

و  هتتاپروبیوتیتت  (.6، 3هتتا کتتاهش داد ) را در بتتره

 و ختون  اوره ستخح  کاهش با توانندمی هابیوتی پری

 و نیتاک آمو تولیتد  جهتت  شتکمبه  در آن بهینه استااده

 هایدام عملکرد ودتتتبهب سبب میکروبی پروتئین سنتز

 پتروتئین  و انرنی متابولیسم (.18) شوند نشخوارکننده

 تغییتتر  لتذا، . هستتند  مترتبط  یکتتدیگر  بتا شکمبه در

 پتروتئین  و انرنی تعامل نمایتانگر ختون اوره غلظتت

 ندتتت افتتتتتدری (2012) همکتتاران  و مایناردی. است

 بتتر  تتاثیری الیگوفروکتتوز، بیوتیت تریمکمل پ کته

 هلشتتتاین نتتر گاوهتتای نیترونن اوره خون غلظتت

که بتا نتتایج تحقیتق حاضتر مخابقتت       (31) نداشتتت

هتای  در یت  مخالعته گتزارش شتد کته بتره       نداشت.

داری بیوتی  بته طتور معنتی   دریافت کننده مکمل پری

هد دارای غلظت گلوکز باالتری نستبت بته تیمتار شتا    

 (.8بودند )

 

 گیرینتیجه

کته  نتیجه کلی حاصل از تحقیق حاضتر نشتان داد   

 6در ستخح   بایومین ایمبتو  بیوتی افزودن مکمل سین

برختی از صتاات عملکترد     گرم در جیره سبب بهبتود 

افتتزایش وزن روزانتته و ضتتریب تبتتدیل  رشتتد شتتامل

ماده خش  غذایی شد. بهبود در قابلیت هضم ظاهری 

 در شوینده خنثی و اسیدی به ترتیبو الیاف نامحلول 

 بیوتیت  گترم مکمتل ستین    6و  4با مصترف ستخول   

و کتاهش ستخح نیتترونن اوره ختون و      بایومین ایمبو

گترم مکمتل    4افزایش سخح گلوکز خون بتا مصترف   

مشاهده شتد. بتا توجته بته      بایومین ایمبو بیوتی سین

بتایومین   بیوتیت  نتایج حاصل، مصترف مکمتل ستین   

 های پرواری قابل توصیه است.  بره در جیره ایمبو

 

 سپاسگزاری

متدیر عامتل محتترم اتحادیته صتنعت       از پایان در

دامپروری استان مازندران بته جهتت در اختیتار قترار     

 همچنین و و تجهیزات آزمایشی دادن مرزعه تحقیقاتی

 کته  افترادی  تمامیکارشناسان این اتحادیه و همچنین 

 مقالته  ایتن  گتارش ن و پتژوهش  ایتن انجتام در متا به

 .آوریممی عمل به قتدردانی رساندند یاری
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Abstract1 

Background and objectives: In recent years, many countries and regulatory agencies, 

including the European Union, have banned the use of antibiotics and growth stimulants in 

animal nutrition, so it is necessary to find suitable alternatives to these compounds in animal 

feed, especially animal animals. Synbiotic supplements (a mixture of probiotics and prebiotics) 

reduce the population of pathogenic microbes in the gastrointestinal tract and improve the 

performance of the host animal by increasing their interaction. Probiotic, prebiotic, and, 

synbiotic supplement can be controversial options for replacement with antibiotics and growth 

stimulants. Considering the effective effects of these beneficial additives on the growth 

performance of fattening animals, this study was performed to investigate the effect of different 

levels of Biomin®IMBO synbiotic supplements in diet on growth performance, apparent 

digestibility nutrients, and some blood parameters of fattening Zel lambs. 

 

Materials and methods: To perform this study, 24 mixed fattening Zel lambs were examined 

with a means age of 5 ± 0.55 months and a means initial weight of 26 ± 2 kg in a completely 

randomized design for 90 days. Experimental treatments included control treatment (without the 

addition of synbiotic supplement) and treatments containing 2.0, 4.0, and 6.0 g of synbiotic 

supplement per lamb per day. The synbiotic supplements used was Biomin®IMBO, which 

included the bacterium Enterococcus fascium and fructooligosaccharide and seaweed extract. 

The daily diet was given as total mixed ration to animals twice and then feed intake was 

recorded. Live weight measurement was performed every 14 days with 12 hours of feed and 

water deprivation. Measurement of the apparent digestibility of nutrients in the last days of the 

experiment as well as the study of carcass traits and blood parameters were performed on day 90 

of the experiment. 

 

Results: The results of growth performance showed that there was a statistically significant 

difference between experimental treatments in daily weight gain and feed conversion ratio (P < 

0.05). Daily weight gain and feed conversion ratio improved significantly in the treatment 

containing 6.0 g of synbiotic supplement. The results of apparent digestibility nutrients in 

experimental diets showed that there was a statistically significant difference between dry 

matter, NDF and ADF between experimental treatments (P < 0.05). Treatments containing 4.0 g 

of synbiotic supplement had the highest apparent digestibility of dry matter and treatment 

containing 6.0 g of synbiotic supplement had the highest apparent digestibility of NDF and 
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ADF. The results of experimental carcass traits at the end of the experiment showed that there 

was no statistically significant difference between the experimental treatments. The results of 

some blood parameters at the end of the experiment showed that there was a statistically 

significant difference in blood glucose and BUN levels between experimental treatments (P < 

0.05). Treatments containing 4.0 g of synbiotic supplement had the highest blood glucose levels 

and control treatments had the highest levels of BUN. 

 

Conclusion: The overall results of the study showed that adding Biomin®IMBO synbiotic 

supplement at the level of 6.0 g in the diet improved daily weight gain and feed conversion 

ratio. There was also an improvement in the apparent digestibility nutrients in dry matter, NDF 

and ADF by consuming levels of 4.0 and 6.0 g of Biomin®IMBO synbiotic supplement. 
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