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 -1اﺳﺘﺎدﯾﺎر آﻣﻮزﺷﮑﺪه ﮐﺸﺎورزي ﺳﺮاﯾﺎن ،داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ) ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﻮول(masooddidarkhah@birjand.ac.ir :
 -2داﻧﺸﯿﺎر ،ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم داﻣﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎري
ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش97/6/3 :
ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ96/11/15 :

ﭼﮑﯿﺪه
ﻫﺪف از اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮات ﻓﺮآوردﻫﺎي ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻧﮋاد ﺑﻠﻮﭼﯽ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ
 40رأس ﺑﺮه ﻧﺮ ﺑﻠﻮﭼﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل و وزن اوﻟﯿﻪ  30 ± 1/5ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ ﻣﺪت  90روز در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﮐﺎﻣﻼ" ﺗﺼﺎدﻓﯽ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺎﻣﻞ -1 :ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ )ﺟﯿﺮه ﭘﺎﯾﻪ( -2 ،ﮔﺮوه ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ )ﺟﯿﺮه ﭘﺎﯾﻪ  0/5 +ﮔﺮم
ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ راس در روز( -3 ،ﮔﺮوه ﭘﺮيﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ) ﺟﯿﺮه ﭘﺎﯾﻪ  2 +ﮔﺮم ﭘﺮيﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ راس در روز( -4 ،ﮔﺮوه
ﺳﯿﻦ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ )ﺟﯿﺮه ﭘﺎﯾﻪ  0/5 +ﮔﺮم ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ 2 +ﮔﺮم ﭘﺮيﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ راس در روز( ﺑﻮد .ﻣﻘﺪار ﺧﻮراك ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻫﺮ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ در ﮐﻞ دوره ﺛﺒﺖ ﺷﺪ .وزنﮐﺸﯽ دامﻫﺎ در اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎي دوره ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﻤﺮهدﻫﯽ ﻣﺪﻓﻮع ﺑﺼﻮرت ﻫﻔﺘﮕﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
اﻧﺪازهﮔﯿﺮي  pHﻣﺎﯾﻊ ﺷﮑﻤﺒﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺻﺎف ﮐﺮدن آن ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺗﯿﻤﺎر اﺛﺮ ﻣﻌﻨﯽداري روي وزن ﻧﻬﺎﯾﯽ،
اﻓﺰاﯾﺶ وزن روزاﻧﻪ ،ﻣﺼﺮف ﺧﻮراك و ﺑﺎزده ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽداري ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ در ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺳﻼﻣﺘﯽ ،ﻗﻮام
ﻣﺪﻓﻮع و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻀﻢ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻧﺪاﺷﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻣﻘﺪار  pHﻣﺎﯾﻊ ﺷﮑﻤﺒﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﻫﺎي
آزﻣﺎﯾﺸﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺟﯿﺮه ﭘﺎﯾﻪ را ﻣﺼﺮف ﮐﺮدهﺑﻮدﻧﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽداري داﺷﺖ ) .(p<0/05ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻓﺮار ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽداري در ﺳﻄﺢ  5درﺻﺪ ﺑﯿﻦ ﺟﯿﺮهﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت وﺟﻮد داﺷﺖ و دامﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺟﯿﺮه ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻣﺼﺮف ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻓﺮار ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ) .(p<0/05ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ داراي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺘﺮوژن
آﻣﻮﻧﯿﺎﮐﯽ ﺷﮑﻤﺒﻪ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوهﻫﺎ اﺧﺘﻼفﻣﻌﻨﯽداري داﺷﺖ ) .(p<0/05ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﺸﺎن دادن ﭘﺮو -ﭘﺮي
ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ ﻣﮑﻤﻞ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﯽداري ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮه ﻫﺎي در ﺣﺎل رﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
واژهﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي :ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ،ﭘﺮيﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ،ﺳﯿﻦﺑﯿﻮﺗﯿﮏ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ،ﺑﺮه ﺑﻠﻮﭼﯽ

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ ،ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﯽ ﻣﺘﻌﺪدي ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ
ﺗﺨﻤﯿﺮ در ﺷﮑﻤﺒﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻧﺸﺨﻮارﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪهﻫﺎي
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺘﺎن ،آﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮏﻫﺎ ،ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏﻫﺎ ،ﻋﻮاﻣﻞ رﺷﺪ و
آﻧﺰﯾﻢﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏﻫﺎ در دامﻫﺎ ﻋﻮاﻗﺐ
ﺟﺪي ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ و اﺧﺘﻼﻻت رودهاي اﯾﺠﺎد ﮐﺮده
اﺳﺖ ) .(3از اﯾﻦرو اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮏﻫﺎ در ﺑﺴﯿﺎري
از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻼش ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﯾﺎﻓﺘﻦ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد
) .(46،3،21،22از ﭘﺮيﺑﯿﻮﺗﯿﮏﻫﺎ ،ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﺋﯽ و
ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻓﺰودﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي
آﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮏﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،اﺳﺘﻔﺎده
از ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏﻫﺎ و ﭘﺮﯾﺒﯿﻮﺗﯿﮏﻫﺎ در دامﻫﺎ ﻣﺘﺪاول ﺷﺪه اﺳﺖ
وﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎري از ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﻻزم ﻣﯽدارد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮔﻮﺷﺖ و ﺷﯿﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از
اﻓﺰودﻧﯽﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮﺛﺮ در ﭘﯿﺸﺒﺮد اﯾﻦ اﻫﺪاف و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد
ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز دام اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺎﺳﯽ در رژﯾﻢ
ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺸﺨﻮارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش آﻧﻬﺎ
ﺗﻄﺎﺑﻖ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺛﺒﺎت اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﮑﻤﺒﻪ
و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎزده اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪراتﻫﺎي ﺳﻬﻞ اﻟﻬﻀﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﯿﺮهﻫﺎي
ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮهاي ،اﺳﯿﺪ ﻻﮐﺘﯿﮏ ﻓﺮاوان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

اﻓﺰودن ﻣﻮاد داﻧﻪاي ﺑﻪ ﺟﯿﺮه ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻀﻢ اﻟﯿﺎف ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﻠﻮﻟﺰ
را ﮐﺎﻫﺶ داده و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ زﯾﺎد در ﻣﺼﺮف ﻋﻠﻮﻓﻪ
ﻣﯽﮔﺮدد ) .(39از ﻃﺮﻓﯽ ،ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎ ﺟﯿﺮهﻫﺎي ﻏﻨﯽ از
ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪراتﻫﺎي ﺳﻬﻞ اﻟﻬﻀﻢ ،ﺑﺎﮐﺘﺮيﻫﺎي ﺗﺠﺰﯾﻪﮐﻨﻨﺪه
ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ و ﺳﺎﮐﺎرز ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ رﺷﺪ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺸﺘﺮ
آﻣﻮﻧﯿﺎك ،اﺳﯿﺪﻫﺎي آﻣﯿﻨﻪ و ﭘﭙﺘﯿﺪﻫﺎ ،آﻧﻬﺎ را از دﺳﺘﺮس
ﺑﺎﮐﺘﺮيﻫﺎي ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻠﻮﻟﺰ دور ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ) .(33از ﻃﺮﻓﯽ،
ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺷﮑﻤﺒﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در از دﺳﺘﺮس
ﺧﺎرج ﺷﺪن ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻧﻘﺶ زﯾﺎدي را ﺑﻪﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا،
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﻤﺎري دام ﺷﻮد
و ﻫﻢ در ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺷﮑﻤﺒﻪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر
ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻧﮕﺮاﻧﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮏﻫﺎ در
ﻧﺸﺨﻮارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد و راﻧﺪﻣﺎن ﺧﻮراك و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺷﮑﻤﺒﻪ ،اﺳﺘﻔﺎده از
اﻓﺰودﻧﯽﻫﺎي ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ).(44
ﻧﺸﺨﻮارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد اﻟﯿﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدي دارﻧﺪ .ﺑﺎﮐﺘﺮيﻫﺎ ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎي
اﺻﻠﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﻫﯿﺪروﻟﯿﺰ و ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺳﻠﻮﻟﺰ درون ﺷﮑﻤﺒﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﯿﮑﺮوبﻫﺎي ﺷﮑﻤﺒﻪ ﻧﻘﺶ ﺣﯿﺎﺗﯽ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد
ﻣﻐﺬي ﺧﻮراك در ﻧﺸﺨﻮارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دارﻧﺪ .اﻣﺮوزه ،ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﮑﻤﺒﻪ از
ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎﮐﺘﺮيﻫﺎي ﻣﻔﯿﺪ ﺷﮑﻤﺒﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ) .(4در ﺳﺎلﻫﺎي
اﺧﯿﺮ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﮑﻤﻞﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻔﻆ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻣﻄﻠﻮب ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺒﻌﺎت
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سوء بهداشتی و زیست محیطی باشند .در همین راستا ،استفاده
از پروبیوتیکها و پریبیوتیکها در حیوانات متداول شده است
ولی بسیاری از بررسیها نتایج متغیری را نشان دادند
( ،)13،3،11،16،11که لزوم مطالعه بیشتر در شرایط مختلف
فیزیولوژیکی و جیرهای را الزم میسازد .پروبیوتیکها،
پریبیوتیکها ،اسیدهای آلی و برخی از ترکیبات تجاری که
مخلوط پیچیدهای از اجزای شیمیایی مختلف میباشند،
بهعنوان جانشین مناسب برای آنتیبیوتیکها شناخته شدهاند،
اما میزان تاثیر چنین ترکیبهایی و سطح مناسب استفاده از
آنها باید مورد بررسی قرار گیرد .واژه پروبیوتیکها محدود به
محصوالتی برای پایداری میکروفلور رودهای میشود که شامل
یک یا تعداد کمی از سویههای شناخته شده میکرواورگانیسمها
میباشد .این مکملها اثر معنیداری بر جمعیت میکروبی در
مجرای گوارشی دارند و میتواند مستقیماً بر عملکرد حیوان از
طریق افزایش فعالیتهای مفید مرتبط با این
میکرواورگانیسمها اثر گذارند ( .)13کربوهیدراتها
(اولیگوساکاریدها) نظیر کنگر فرنگی (حاوی اینولین است) ،جو
دوسر خام ،جو و گندم سبوسدار از جمله پریبیوتیکها
میباشند .پریبیوتیکها مکملهای غذایی غیرقابل هضمی
هستند که هم از طریق پیوند با عوامل بیماریزا و هم از طریق
افزایش فشار اسمزی در مجرای روده فعالیت میکنند اما،
بیشترین تاثیر آنها به صورت غیرمستقیم از طریق
متابولیتهایی است که با استفاده فلور میکروبی از
پریبیوتیکها تولید میشوند ( .)23،12،13،29اثرات استفاده از
پروبیوتیک باکتریایی بر عملکرد ،وضعیت سالمت و
فراسنجههای خونی و شکمبهای متفاوت گزارش شده است.
تفاوت در نتایج میتواند به دلیل نوع پروبیوتیک مصرفی ،نوع
خوراک مصرفی ،سطح مدیریت ،نحوه مصرف پروبیوتیک و
شرایط محیطی باشد ( .)11نتایج پژوهشهای متعددی در
مورد اثر مصرف ساکارومایسس سروسیسه سروسیسه (ّسویه
 )93221MUCL/BCCMبهعنوان پروبیوتیک در جیره
غذائی نشخوارکنندگان نشان داده که مخمر ساکارومایسس
سرویسیه با مصرف اکسیژن موجود در شکمبه ،محیط
بیهوازی مناسبی را برای فعالیت میکروبهای بی هوازی
فراهم نموده و موجب بهبود و رشد این گروه از
میکروارگانیسمها میشوند ( .)11پریبیوتیکها بهطور بالقوه
بر شمار میکروب های مفید و مورفولوژی دستگاه گوارش تاثیر
گذاشته و بدین طریق باعث هضم بهتر مواد مغذی
میشوند ( .)22با توجه به مطالب بحث شده هدف از انجام
این پژوهش تعیین اثرات مکملهای افزودنی متفاوت
(پروبیوتیک و پریبیوتیک) بر عملکرد و سالمتی گوسفندان
نژاد بلوچی بود.
مواد و روشها
این آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی بر اساس وزن
بر روی  64راس بره بلوچی با  6تیمار و 14بره و میانگین وزن
 94 ± 1/1کیلوگرم در شرکت سهامی زراعی تربتجام در
 114کیلومتری شهرستان مشهد انجام شد .طول دوره
آزمایش  34روز بود .تیمارهای آزمایشی به ترتیب شامل:

 -1گروه شاهد (جیره پایه) -2 ،گروه پروبیوتیک (جیره پایه +
4/1گرم پروبیوتیک به ازای هر راس در روز) -9 ،گروه پری
بیوتیک ( جیره پایه 2 +گرم پریبیوتیک به ازای هر راس در
روز) -6 ،گروه سین بیوتیک (جیره پایه  4/1 +گرم پروبیوتیک
 2 +گرم پریبیوتیک به ازای هر راس در روز) بود .برنامه
تغذیهای با نرمافزار Small Ruminant Nutrition System
) (SRNSتنظیم شد .و بصورت آزاد و به همراه آب در اختیار
‘گوسفندان قرار میگیرد .پروبیوتیک مورد استفاده محصول
شرکت دانش بنیان زیست درمان ماهان با نام تجاری
 Bio-Rumiaو حاوی  1سویه باکتریایی و  2سویه قارچی با
 2×143/g 1cfuمی باشد .پریبیوتیک مورد استفاده محصول
ای مکس ساخت شرکت وایکور آمریکا حاوی
مخمرساکارومایسس سرویسیه و محیط کشت سوکروز-
مالس و عصاره ذرت با نام تجاری سلمانکس میباشد.
بر اساس مقاالت مختلف مطالعه شده بهترین روش مصرف
پروبیوتیک روش خوارانیدن از طریق مخلوط با کنسانتره
میباشد به همین دلیل برای بازدهی بهتر مکملهای افزودنی
بصورت مخلوط با کنسانتره خورانیده گردید.
نمونهبرداری و ثبت دادهها

با توجه به تغذیه دامها به صورت انفرادی ،مقدار خوراک
مصرفی هر گوسفند در کل دوره ثبت شد .بدین منظور مقدار
خوراک ریخته شده در سطل غذای هر گوسفند در طول روز
ثبت شد و باقیمانده خوراک هر روز نیز صبح روز بعد جمع
آوری و در پایان دوره توزین شد .از خوراکهای مصرفی و
باقیمانده خوراک هر دوره یک نمونه برای اندازهگیری درصد
ماده خشک به آزمایشگاه منتقل شد .جهت کنترل وزن بدن
در گروههای آزمایشی با شروع آزمایش دامها در ابتدا و انتهای
دوره وزنکشی شدند .جهت وجود اسهال ،مدفوع بصورت
هفتگی مشاهده و نمره مدفوع و سیالیت (نمره سیالیت شامل
 =1طبیعی =2 ،نرم =9 ،لزج =6 ،آبکی و نمره قوام شامل:
 =1طبیعی =2 ،کف آلود =9 ،موکوسی =6 ،چسبناک،
 =1یبوست ( )64آن بررسی شد .در صورتی که نمره مدفوع
بهطور متوسط برای سیالیت و قوام بیشتر از سه بود ،یک روز
اسهال برای آن دام ثبت گردید .در انتهای آزمایش ( 1روز
پایانی) کل مدفوع دامها بطور جداگانه جمعآوری و توزین شد
و یک نمونه  24درصدی از آن جهت آنالیز شیمیایی برداشت
شد و تا روز آنالیز در فریزر جهت بررسی قابلیت هضم مواد
مغذی نگهداری شد .ترکیب شیمیایی نمونههای مدفوع و
جیره آزمایشی شامل ماده خشک ،چربی ،ماده آلی و پروتئین
طبق روش  )1( AOACتعیین شد .نیتروژن آمونیاکی مایع
شکمبه با استفاده از تیتراسیون به روش  Conwayانجام شد
( .)14اندازهگیری  pHمایع شکمبه بالفاصله پس از گرفتن
نمونه و صاف کردن آن ،تعیین گردی ( .)2اندازهگیری
اسیدهای چرب فرار با استفاده از روش  Bartelyو
 6 Ottensteinساعت پس از خوراکدهی با استفاده از
گازکروماتوگرافی صورت گرفت ( .)14تجزیه و تحلیل آماری
یافتههای بدست آمده در قالب طرح کامال تصادفی با  6تیمار
و  14تکرار در هر تیمار بود و به شرح مدل زیر تجزیه شدند.
Yij= µ + Ti+ εij
1- Colony-forming unit
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که در آن  =Yijمقدار هر مشاهده برای هر صفت =µ ،اثر
میانگین کلی جامعه =Ti ،اثرتیمارهای مختلف (مکملهای
افزودنی) و  =εijمقدار خطای باقیمانده بود .تحلیل دادههای
نظیر مصرف خوراک ،وزن بدن ،امتیاز قوام ،سیالیت مدفوع
توسط نرمافزار  )62( SASو رویه  Mixedانجام گرفت.

تجزیه واریانس صفاتی نظیر قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی
و ماده خشک توسط نرمافزار  SASو رویه  GLMانجام شد.
مقایسات میانگین در سطح ( )p>4/41توسط آزمون چند
دامنهای دانکن صورت گرفت.

جدول  -1اجزای مواد خوراکی و ترکیب شیمیایی جیره پایه آزمایشی (بر اساس درصد ماده خشک)

)Table 1. Feed ingridients and chemical composition of experiment based diet (% of dry matter
مقدار (درصد)
اجزای جیره
13/61
یونجه خشک
12/29
سیالژ ذرت
12/22
کاه جو
19/91
دانه جو
1/91
دانه ذرت
3/21
تفاله چقندر قند
1/22
کنجاله سویا
3/31
کنجاله تخم پنبه
1/32
پودرچربی
2/91
سبوس
4/21
کربنات کلسیم
16
پروتئین خام (درصد)
2/62
انرژی قابل متابولیسم (مگاکالری در کیلوگرم)
6/2
چربی خام(درصد)
14/2
ماده خشک(درصد)
64/9
الیاف نامحلول در شوینده خنثی(درصد)
96/2
کربوهیدرات غیرالیافی(درصد)
4/23
کلسیم(درصد)
4/61
فسفر(درصد)

نتایج و بحث
میانگین خوراک مصرفی ،اضافه وزن و ضریب تبدیل
غذایی نتایج مربوط به اثر جیرههای آزمایشی بر میانگین
خوراک مصرفی ،ضریب تبدیل غذایی گوسفندان بلوچی در
جدول  -2نمایش داده شده است .طبق نتایج بدست آمده در
تحقیق مکملهای افزودنی پروبیوتیکی و پریبیوتیکی باعث
کاهش جزئی و غیرمعنیدار در میانگین ماده خشک مصرفی
شد .نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که بازده غذایی
در این آزمایش با افزایش مقدار پروبیوتیک و پریبیوتیک در
جیره ها افزایش پیدا کرد بهطوریکه بیشترین و بهترین بازده
غذایی را گروه سینبیوتیک که ترکیبی از هر دو مکمل
افزودنی بود را داشت .اما تفاوت معنیداری بین جیرهها مشاهد
نشد .وزن نهایی و اضافه وزن کل دوره بین تیمارها تفاوت
معنیداری نداشت .تفاوت زیادی در سازوکارهای پیشنهادی
برای بیان علت بهبود بازده غذایی حیوان در نتیجه مصرف
پروبیوتیک وجود دارد .پروبیوتیکها منبع تولید بعضی از
آنزیمها و ویتامینهای گروه  Bهستند و یا ممکن است سایر
عوامل ناشناخته رشدی را تولید کنند که موجب بهبود رشد

میکروارگانیسمهای مفید گردد که باعث بهبود مصرف خوراک
گردد و در نهایت باعث افزایش بازده غذایی شود .همچنین،
تعدادی از محققین پیشنهاد نمودند که تغذیه محصوالت
مخمری برای گاوهای شیرده در طی مراحل آخر آبستنی و
اوایل شیردهی احتماالً به دلیل اثراتشان بر تخمیر شکمبه و
هضم مواد مغذی مفید میباشد .نیکخواه و همکاران ()91
گزارش کردند مصرف ساکارومایسسسرویسیه بر ماده خشک
مصرفی ،تغییرات وزن بدن و تولید شیر خام گاوهای هلشتاین
در مرحله اول شیردهی معنیدار نمیباشد .در تحقیقی دیگر
فیروزنیا و همکاران ( )16نشان دادند که افزودن مخمر
ساکارومایسز سرویسیه در جیره اثر معنیداری برمصرف ماده
خشک در گاوهای شیرده هلشتاین در مقایسه با گروه شاهد
نداشت .دکا ( ،)14افزایش معنیدار ماده خشک مصرفی و
بهبود میانگین افزایش وزن روزانه در بزهای نژاد جاموناپاری
بر اثر مصرف پروبیوتیک را گزارش کردند .کرهبیل و
همکاران ( ،)94افزایش  2/1تا  1درصدی وزن وزانه و 2
درصدی در بازده خوراک را در گاوهای پروراری در اثر مصرف
پروبیوتیک گزارش کردند.
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جدول  -2اثر جیرههای آزمایشی بر میانگین خوراک مصرفی ،ضریب تبدیل غذایی گوسفند بلوچی

Table 2. Effect of experimental diets on functional parameters of Blochi lambs
جیرههای آزمایشی*

فراسنجهها

شاهد

پروبیوتیک

پری بیوتیک

سین بیوتیک

خطای استاندارد
میانگین

احتمال معنیداری

خوراک مصرفی روزانه
(کیلوگرم در روز)
خوراک مصرفی کل دوره
4/1222
9/116
121/1
124/3
113/1
124/3
(کیلوگرم در روز)
وزن اولیه
4/1344
9/324
91/33
91/21
91/11
94/1
(کیلوگرم در روز)
وزن نهایی
4/2131
2/122
14/36
14/11
12/21
14/23
(کیلوگرم در روز)
متوسط اضافه وزن روزانه
4/1322
11/412
216
213
261
223
(گرم)
اضافه وزن کل دوره
4/1341
1/921
13/22
13/63
21/14
24/9
(کیلوگرم)
بازده غذایی**
4/1143
4/212
3/94
3/13
1/13
1/31
(کیلوگرم  /کیلوگرم)
جیرههای آزمایشی شامل -1 :گروه شاهد (جیره پایه)  -2گروه پروبیوتیک (جیره پایه  4/1 +گرم پروبیوتیک)  -9گروه پری بیوتیک (جیره پایه  2 +گرم پریبیوتیک) -6
گروه سین بیوتیک (جیره پایه  4/1 +گرم پروبیوتیک  2 +گرم پریبیوتیک).
 :a.b.c.dاعداد با حروف متفاوت در هر ردیف با هم تفاوت معنی دار دارند (.)P<4/41
** :ضریب تبدیل غذایی=کیلوگرم اضافه وزن کل دوره/کیلوگرم خوراک مصرفی کل دور
1/96

ضرایب قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی

1/91

نتایج مربوط به قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی حاصل
از جیرههای مکمل شده با مقادیر متفاوت پروبیوتیک و
پریبیوتیک در جدول  -9نشان داده شده است .نتایج آماری
دادههای حاصل از این آزمایش نشان داد که هیچ اختالف
معنیداری در میانگین ضرایب قابلیت هضم ظاهری مواد
مغذی بین جیرههای مختلف آزمایش وجود نداشت.
همانگونه که نشان داده شده است افزودن مکملهای
مختلف تاثیر معنیداری بر قابلیت هضم ماده خشک ،ماده آلی،
پروتئین و چربی نداشت ولی از نظر عددی گروههای
دریافتکننده پروبیوتیک قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی
بهتری نسبت به گروه شاهد داشتند که مغایر با نتایج
حسینآبادی و همکاران ( )26بود .برخی دیگر از محققین نیز
گزارش کردند افزودن پروبیوتیک در جیره نشخوارکنندگان
باعث افزایش درضرایب قابلیت هضم ماده خشک ،ماده آلی
میشود ( .)61،92تولید فاکتورهای رشد (اسیدهای آلی،
ویتامینهای گروه  Bو آمینواسیدها) ،ایجاد شراطی بی هوازی
و افزایش رشد باکترهای سلوالیتیک و مصرف کننده الکتات
از جمله مکانیسمهای پروبیوتیکها در افزایش قابلیت هضم
است .مخمرساکارومایسس سرویسیا در جیره هضم پروتئین
خام و ماده آلی و تعداد باکتری پروتئولیتیک را در شکمبه
افزایش داد ( .)63تاثیر مخمر بر بهبود قابلیت هضم مواد
مغذی همچنین میتواند ناشی از فعال نمودن جمعیت
میکروبی که متاثر از توانایی مخمر در حذف اکسیژن از مایع
شکمبه و بهبود شرایط بی هوازی شکمبه است ،نیز باشد

1/96

1/91

4/919

4/1141

( .)63دراکثر مطالعات و تحقیقات انجام یافته برای بررسی
اثرات مخمر ساکارومایسسسرویسیا بر قابلیت هضم ترکیبات
مغذی جیره یک روند بهبود و افزایش عددی مشاهده شد.
ولی این روند افزایشی در بیشتر مطالعات به میزانی نبود که
تفاوت بین تیمارها را معنیدار نماید .این نکته میتواند ناشی
از نوع حیوان آزمایشی ،نوع جیره مصرفی ،مقدار مصرف و نوع
سویه مصرفی پروبیوتیک باشد ( .)61،2حیدری و همکاران
( ،)22در تحقیقی که انجام دادند دریافتند که پریبیوتیک
قارچی ،تاثیری بر قابلیت هضم ظاهری ماده خشک ،ماده آلی،
پروتئین و الیاف نامحلول در شوینده خنثی گاوهای شیرده در
اوایل شیردهی ندارد .اما هودجیک و همکاران ( ،)21گزارش
کردند که مکملسازی جیره با پری بیوتیکهای تری اولیگو
ساکاریدها و اولیگو فروکتوز در خوکها تاثیری بر قابلیت هضم
پروتئین و چربی نداشت ولی قابلیت هضم ماده خشک و فیبر
افزایش یافت .اصوالً به دلیل وجودمکانیسمهای هومئوستاز و
کنترل شدید توسط سیستم اعصاب و غدد ،تغییر عوامل
متابولیک خون به راحتی امکانپذیر نبوده و تحت شرایط
خاصی نظیر سوء تغذیه ،بیماریهای عفونی و انگلی ،عدم
کفایت مواد مغذی جیره نسبت به حداقل نیازها و شرایطی
مانند آن تحت تاثیر قرار میگیرد .لذا در آزمایش حاضر به نظر
میرسد به علت نرمال بودن شرایط تغذیهای برههای مورد
آزمایش و نیز تامین غلظت مناسبی از انرژی و پروتئین و
مشابه بودن مواد مغذی در تمام جیرههای آزمایشی اختالف
معنیداری در بین صفات مشاهده نگردید.

تأثیر مکملهای پروبیوتیکی و پریبیوتیکی بر عملکرد و سالمتی برههای در حال رشد بلوچی 64 ...............................................................................................

جدول  -9اثر جیرههای آزمایشی بر ضرایب قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی (درصد) گوسفند بلوچی

Table 3. Effect of experimental diets on the average apparent digestibility coefficient of nutrients of Blochi lambs
)(percentages
جیرههای آزمایشی*

خطای استاندارد
سین بیوتیک
پری بیوتیک
پروبیوتیک
شاهد
فراسنجهها
میانگین
4/9921
1/331
34/31
13/31
31/19
13/32
پروتئین
4/1229
6/449
31/31
32/31
39/22
32/69
ماده خشک
4/1331
1/631
32/22
31/14
39/92
31/69
ماده آلی
4/9491
1/119
31/61
34/61
31/39
34/12
چربی
4/9314
1/219
64/31
64/91
64/21
93/12
الیاف نامحلول در شوینده خنثی
* :جیرههای آزمایشی شامل -1 :گروه شاهد (جیره پایه)  -2گروه پروبیوتیک (جیره پایه  4/1 +گرم پروبیوتیک)  -9گروه پریبیوتیک (جیره پایه  2 +گرم پریبیوتیک) -6
گروه سین بیوتیک (جیره پایه  4/1 +گرم پروبیوتیک  2 +گرم پریبیوتیک).
 :a.b.c.dاعداد با حروف متفاوت در هر ردیف با هم تفاوت معنیدار دارند (.)P<4/41
احتمال معنیداری

تخمیر شکمبه

نتایج مربوط به فعالیتهای شکمبه بعد از مصرف خوراک
در گوسفندان بلوچی حاصل ازجیرههای مکمل شده با مقادیر
متفاوت پروبیوتیک و پریبیوتیک درجدول  -6نشان داده شده
است .نتایج این تحقیق نشان داد که با مصرف پروبیوتیک
مقدار  pHمایع شکمبه گوسفندهای آزمایشی تغییر نکرد و با
گروه شاهد که فقط جیره پایه را مصرف کرده ودند اختالف
معنیداری داشت ( .)P=4/4441نتایج مربوط به اسیدهای
چرب فرار نشان داد که اختالف معنیداری در سطح  1درصد
بین جیرههای متفاوت وجود داشت و دامهایی که جیره
پروبیوتیک و پریبیوتیک مصرف کرده بودند ،اسیدهای چرب
فرار بیشتری تولید کرده بودند و گوسفندهای که پروبیوتیک
مصرف کرده بودند ( )23/114اختالفمعنیداری با سایر
گروها داشتند ( .)P=4/4441نتایج مربوط به نیتروژن آمونیاکی
شکمبه نشان داد که مصرف پروبیوتیک باعث کاهش
معنیداری نیتروژن آمونیاکی شکمبه شد و از لحاظ آماری با
گروه شاهد و گروه پریبیوتیک ،اختالف معنیداری
( )P=4/4441داشت pH .شکمبه نشانگر توازن خالص بین
هضم کربوهیدرات ،جذب و استفاده از اسیدهای چرب فرار و
تولید بافر میباشد ( .)3بچ ( )1با استفاده از آنالیز دادههای
حاصل ازپژوهشهای انجام شده در محیط کشت مداوم ،یک
هم بستگی منفی باال بین غلظت آمونیاک و بازده استفاده از
نیتروژن را بهدست آوردند .با توجه به این یافته شاید بازده
استفاده از نیتروژن در گاوهای تغذیه شده با جیرههای آزمایشی
افزایش یافته باشد .پایین بودن نیتروژن آمونیاکی نمیتواند
باعث کاهش ساخت پروتئین میکروبی شود ،چرا که غلظت
بهینه نیتروژن آمونیاکی برای حداکثر رشد میکروبی 1
میلیگرم در دسیلیتر است ( PH .)69پایین مدفوع بیانگر این
است که در انتهای روده فراخ و راست روده تخمیر بیشتری
صورت گرفته است .هضم نشدن مواد قابل تخمیر در شکمبه و
روده باریک ،باعث رسیدن این مواد به روده فراخ و تخمیر آنها
میشود ( .)23افزودن مخمرساکارومایسسسرویسیا درجیره
گوسفندان  pHشکمبه را افزایش داد که میتواند بدلیل
کاهش غلظت اسید الکتیک از طریق افزایش فعالیت
باکتریهای مصرف کننده الکتات ،بهویژه سلنوموناس
رومینانتیوم ومگاسفرا السدنی ،با تامین عوامل رشد مانند

ویتامینهای گروه ب واسیدهای آمینه واسیدهای دی
کربوکسیک چرخه کربس مانند فومارات و ماالت در شکمبه
دامهای تغذیه شده با جیرههای مکملسازی شده با مخمر
باشد ( .)91همچنین مخمر از طریق رقابت با استراتوکوکوس
بوویس برای جذب گلوکز باعث کاهش فعالیت این باکتریها
شده و در نتیجه باعث کاهش تولید الکتات میشود .همچنین
با کاهش مصرف آمونیاک ،توسط باکتریهای آمیلولیتیک ،و
افزایش مصرف اکسیژن و ایجاد شرایط بی هوازی در شکمبه
شرایط مناسبی را برای باکترهای تجزیه کننده سلولز فراهم
کرده و باعث افزایش قابلیت هضم و مصرف خوراک ،شده و
در نتیجه باعث افزایش عملکرد شود .اما در این آزمایش
تفاوتی از نظر مقدار مصرف خوراک و قابلیت هضم مشاهده
نشد .با افزودن مخمر ساکارومایسسسرویسیا افزایش
معنیداری در میزان اسیدهای چرب فرار تولیدی دیده شد که
میتواند بیانگر تاثیر مخمر در بهبود فعالیت میکروبی باشد.
مخمر در هر دو سو باعث افزایش معنیدار در غلظت کل
اسیدهای چرب فرار در مایع شکمبه شد .بهبود تولید اسیدهای
چرب فرار درجیرههای حاوی مخمر نشاندهنده بهبود و تنظیم
تخمیر نیز میباشد .دادههای حاصل از میزان اسیدهای چرب
فرار نشان داد که افزودن مخمر منجر به تداوم و ثبات تخمیر
شکمبهای تا چندین ساعت پس از مصرف غذای حاوی مخمر
گردید و منجر به افزایش معنیدار غلظت اسیدهای چرب فرار
نسبت به گروه شاهد شد .افزایش میزان اسیدهای چرب
فرارمیتواند ناشی از افزایش باکتریهای سلولوالیتیک در
شکمبه باشد که احتماال" نتیجه فراهمی فاکتورهای رشد
توسط کشتهای مخمری برای این میکروارگانیسمها باشد
( .)91مکملهای پروبیوتیکی جذب آمونیاک ،توسط
باکتریهای سلولولیتیک را افزایش داده و شرایط رشد
مناسبتری برای این گونهی باکتریایی در شکمبه فراهم
میکند و با تحریک رشد آنها ،از آمونیاک ،برای سنتز ترکیبات
نیتروژندار سلولی بویژه پروتئین خام میکروبی استفاده
مینماید و از این طریق میزان آمونیاک ،را در شکمبه کاهش
میدهد .همچنین مخمر میتواند با کاهش تجزیه پروتئین
جیره و افزایش جریان نیتروژن تجزیه نشده خوراک به سمت
دوازدهه شده و از این طریق نیز میزان نیتروژن آمونیاکی را
کاهش دهد .عالوه بر این بررسیهای فیزیولوژیک سلولهای
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معنیدار در  pHو کل  VFAشکمبه ،قابلیت هضم پروتئین
خام و مصرف اختیاری خوراک ،شده و همچنین مخمر باعث
کاهش معنیدار ،در غلظت نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه
شده است.

مخمر نشان میدهد که یونهای آمونیوم بهطور فعال توسط
سلولهای مخمر جذب و نهایتاً گوارش میشوند ( .)93خادم و
همکاران ( )21گزارش گردند که افزودن مخمر زنده
ساکارومایسس سرویسیا در جیره گوسفند شال ،باعث افزایش

جدول  -6اثر جیرههای آزمایشی بر پارامترهای شکمبهای در بره های بلوچی
فراسنجهها

Table 4. Effect of experimental diets on the ruminal parameters in Baluchi lambs
جیرههای آزمایشی*
خطای استاندارد
احتمال معنیداری
سین بیوتیک
پری بیوتیک
پروبیوتیک
شاهد
میانگین
a
a
a
4/4441
4/496
3/12
3/11
3/94
1/66b

 pHمایع شکمه
کل اسیدهای چرب فرار
4/4441
1/612
26/32
23/31
23/11
39/66
(میلیمول در لیتر)
نیتروژن آمونیاکی شکمبه
c
b
c
a
4/4441
6/161
23/32
31/11
23/24
166/69
( میلیگرم در لیتر)
* :جیرههای آزمایشی شامل -1 :گروه شاهد (شیر فاقد افزودنی)  -2گروه پروبیوتیک (شیر  2 +گرم پروبیوتیک)  -9گروه پریبیوتیک (شیر  6 +گرم پریبیوتیک)  -6گروه
سین بیوتیک (شیر  2 +گرم پروبیوتیک و 6گرم پریبیوتیک).
 :a.b.c.dاعداد با حروف متفاوت در هر ردیف با هم تفاوت معنیدار دارند (.)P<4/41
c

قوام و سیالیت مدفوع

a

نتایج مربوط به شاخصهای سالمتی ،قوام و سیالیت
مدفوع بعد از مصرف خوراک در گوسفندان بلوچی حاصل
ازجیرههای مکمل شده با مقادیر متفاوت پروبیوتیک و پری
بیوتیک در جدول  -1نمایش داده شده است .آنالیز آماری
دادههای حاصل از این آزمایش نشان داد که نمره قوام و
سیالیت مدفوع بین جیرههای مختلف آزمایش اختالف
معنیداری وجود نداشت .پروبیوتیکها با تخریب و متالشی
کردن ساختار میکروبهای مضر سبب آزاد شدن و جذب
آنتیژن این باکتریها شده و از این طریق سبب تحریک
سیستم ایمنی بدن میشود ( ،)96همچنین با تولید اسیدهای
آلی شرایط دستگاه گوارش را برای رشد و تکثیر سالمونالها و
کلیباسیلها نامطلوب میکند .بر اثر گرادیان  ،pHاسیدهای
آلی مانند اسید پروپیونیک ،اسید استیک و اسید الکتیک به
شکل غیر یونیزه میتوانند از الیاف نامحلول در شوینده خنثی
باکتریها عبور کرده و در داخل سلول باکتری یونیزه شوند.
این کار سبب به هم خوردن گرادیان یون هیدروژن میشود،
از طرفی یون منفی اسیدهای آلی به دلیل قطبی بودن
نمیتواند از سلول باکتری خارج شود این ترکیب یونیزه در
داخل سلول باکتری تجمع مییابد و باعث مرگ باکتری
میشود ،این عمل موجب کاهش بار میکروبی روده و در
نهایت کاهش اسهال میگردد ( .)96،21استفاده از پروبیوتیک
در خوراک سبب بهبود وضعیت سالمت و کاهش امتیاز قوام
مدفوع شده است .در آزمایشی برخی محقیقین نشان دادند که
افزودن پروبیوتیک به شیر یا جیره آغازین گوسالههای
شیرخوار باعث کاهش امتیاز مدفوع و بهبود سالمت دام شد

b

b

( .)11،12استفاده از پروبیوتیک در خوراک باعث شده که
تعادل میکروبی در دستگاه گوارش سریعتر مستقر گردد و
باعث کاهش امتیاز قوام مدفوع و کاهش بروز بیماریهای
گوارشی و تنفسی گردد .گروهی دیگر از محقیقن
مشاهده کردند که در گروه دریافتکننده مکمل مخمر
ساکارومایسسسرویسیه ،روزهای ابتال به اسهال کاهش یافته
بود ( .)11،12عقیده بر این است که اثر پروبیوتیکها را به
جای افزایش عملکرد بایستی بیشتر در تأثیر سودمندشان روی
سالمتی دام ارزیابی کرد ( .)23تاننوک ( )61گزارش نمود که
تنش اغلب منجر به افزایش بروز اسهال در گوسالههای
شیرخوار میشود که با کاهش جمعیت اسیدوفیلوس در روده در
ارتباط است .به عالوه ،ساندین ( )61گزارش نمود که بهطور
طبیعی تعداد الکتوباسیل های مدفوع نسبت به کلی فرمها در
حیوانات سالم کمتر است .کاهش بروز و کاهش دفع کلی
فرمها در اسهال هنگام استفاده از مکمل الکتوباسیلوس ممکن
است با افزایش ثابتی در دفع الکتوباسیلوس مدفوع ارتباط
داشته باشد ( .)3،1گروهی دیگر از محقیقن مشاهده کردند که
در گروه دریافتکننده مکمل مخمر ساکارومایسس سرویسیه،
روزهای ابتال به اسهال کاهش یافته بود (.)11،12
تشکر و قدردانی
نگارندگان از کمکهای شرکت دانش بنیان زیست درمان
ماهان بدلیل تامین بخشی از هزینههای این طرح و همچنین
از مدیر عامل و کارکنان زحمتکش شرکت سهامی زراعی
تربت جام و معاونت پژوهشی دانشگاه بیرجند جهت حمایت از
اجرای این پژوهش تشکر میکنند.
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 قوام و سیالیت مدفوع برههای بلوچی، اثر جیره های آزمایشی بر شاخصهای سالمتی-1 جدول

Table 5. Effect of experimental diets on health indices, consistency and fluidity of stool of Blochi lambs
*جیرههای آزمایشی
خطای استاندارد میانگین احتمال معنیداری
سین بیوتیک
پری بیوتیک
پروبیوتیک
شاهد
فراسنجه ها

1
4/1114
4/421
1/41
1/41
1/11
1/11
قوام مدفوع
2
4/2111
4/411
1/41
1/43
1/41
1/12
سیالیت مدفوع
9
4/4292
4/442
4/64
4/24
4/21
4/26
تعداد روزهای اسهال
-6 ) گرم پریبیوتیک2 +  گروه پری بیوتیک (جیره پایه-9 ) گرم پروبیوتیک4/1 +  گروه پروبیوتیک (جیره پایه-2 ) گروه شاهد (جیره پایه-1 : جیرههای آزمایشی شامل:*
.) گرم پریبیوتیک2 +  گرم پروبیوتیک4/1 + گروه سین بیوتیک (جیره پایه
= یبوست1 ،= چسبناک6 ،= موکوسی9 ،= کف آلود2 ،= طبیعی1: نمره قوام شامل:1
= آبکی6 ،= لزج9 ،= نرم2 ،= طبیعی1 : نمره سیالیت شامل:2
. یک روز اسهال برای آن دام ثبت گردید، ≥بود9در صورتی که نمره مدفوع بهطور متوسط برای سیالیت و قوام:  تعداد روزهای اسهال:9
.)p<4/41(  اعداد با حروف متفاوت در هر ردیف با هم تفاوت معنیدار دارند:a.b.c.d
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Abstract
The aim of this experiment was to determine the effects of different microbial products on
the performance and health of Baluchi lambs. 40 Baluchi make lamb with mean age of one year
and initial body weight of 30 kg ± 1.5 kg for 90 days were used in a completely randomized
design with four treatments and ten replicates. Experimental diets were 1) basal diet (control
group), 2) basal diet +0.5 gr probiotic, 3) basal diet+2 gr of prebiotic 4) basal diet+0.5 gr
probiotic +2 gr of prebiotic per head (sheep) per day. Body weight (BW) and body growth
measures were recorded First and period End. Feces were scored weekly. The pH ruminal fluid
was determined immediately after sampling and straightening it. The results of this experiment
showed that mean BW was higher in probiotic than other groups (52.85). There was no
difference between treatments for the final weight, daily gain, feed intake and feed conversion
rate. Also, there were no significant differences between treatments in health indicators, fecal
consistency and digestibility of nutrients. The results of this study indicated that with use
probiotic, pH ruminal fluid was increased and there was a significant difference between the
control group (P <0.05). Overall Results of this experiment indicated that supplementation
probiotics did not have a significant effect on the performance and health indicators of pregrowing lambs.
Keywords: Baluchi lamb, Probiotic, Prebiotic, Performance, Synbiotic

