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 بر بیوتیکسین و الیگوساکارید مانان از غنی مخمر تأثیر بررسی
  های نر زل در زمان از شیرگیریهای الشه برهو ویژگی های خونیفراسنجه رشد، عملکرد
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               15  تا    28  :صفحه

 
  چکیده

و  های خوونی بر عملکرد رشد، برخی فراسنجه بیوتیکبررسی اثر مخمر غنی از مانان الیگوساکارید و سین، هدف از این مطالعه   
های نر در زمان از شیرگیری بود. این تحقیق در قالب یک طرح کامالً تصادفی با روش فاکتوریل و کیفی الشه برههای کمی ویژگی

تیموار   -2 ،تیمار شاهد بدون افووودن مکمول   -1رأس بره نر زل انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل،  36تکرار روی  6با  2×3
گورم   2تیمار حاوی سطح  -4 ،بیوتیک(گرم مانان الیگوساکارید )پری 2 تیمار حاوی سطح -3، بیوتیکگرم سین 2سطح حاوی 

گرم  2تیمار حاوی  -6و  بیوتیکگرم سین 4تیمار حاوی سطح  -5، بیوتیکگرم سین 2بیوتیک( و سطح مانان الیگوساکارید )پری
 بین تیمارهای آزمایشی .راس بره بود در جیره مصرفی به ازای هر بیوتیکگرم سین 4بیوتیک( و سطح مانان الیگوساکارید )پری

 ،63 توا  33در روزهوای  نشان داد که های افوایش وزن روزانه هداری وجود نداشت. دادتفاوت معنی از لحاظ ماده خشک مصرفی
ک بیویتیو گرم پوری  2بیوتیک و گرم سین 4تیمار  03 تا 63 (، در روزP= 33/3بیویتیک )گرم پری 2بیوتیک و گرم سین 2تیمار 

(33/3 =P )گرم پری 2بیوتیک و گرم سین 2 آزمایش تیمار 113 تا 03 در روز و( 32/3بیویتیک =Pبه ) بواالتر از   داریمعنیطور
( و در P= 34/3بیوتیک )گرم سین 2در تیمار  ،63 تا 33و  33 تادر روزهای صفر بهترین ضریب تبدیل غذایی  .بود سایر تیمارها

 وجود داشوت.  (P= 34/3) بیوتیکگرم سین 2در تیمار  آزمایش 113 تاصفر در روز و بیوتیک گرم سین 4در تیمار  03 تا 63 روز
و  کلسوترول غلظوت   (،P= 32/3بیوتیوک ) گرم پوری  2بیوتیک و گرم سین 4و لیپوپروتئین با دانسیته باال در تیمار  گلوکو غلظت

طور به (P= 32/3بیوتیک )گرم پری 2بیوتیک و گرم سین 4در تیمار  و پروتئین تام (P= 33/3نیتروژن اوره خون در تیمار شاهد )
و  (P= 32/3) درصد الشه گرم، (P= 33/3) و سرد ، وزن الشه گرم(P= 33/3) در صفات وزن پیش از کشتار .بود داری باالترمعنی
داری ت معنوی وتفوا  (P= 34/3) گوشت و اکسیداسیون چربی عضله راسته pH و همچنین سردست، درصد ران، (P= 31/3) سرد

 4تیمار  ،صفات کمی و کیفی الشهوزن روزانه، ضریب تبدیل غذایی و در افوایش  نشان داد که  هاداده آنالیو نهایی. وجود داشت
 نسبت به سایر تیمارها دارای عملکرد بهتری بود. بیوتیکبیوتیک و پریسینمکمل  گرم 2حاوی 

 

 های خونی، بره پرواریعملکرد رشد، فراسنجهبیوتیک، ارید، سینمانان الیگوساککلیدی:  هایواژه
 

 مقدمه
 ای،یهتغذ ییراتمنجر به تغ یریتیمد ییراتتغبرخی از امروزه    

کهه باعها افهت     شودمیدام  ید و سالمتتول یشبا هدف افزا
داشهتن   یبهرا  کننهده  یهد تول یک ینبنابرا .خواهد شدسالمت 
قبل از شهرو    یدبا ،سالم یهادام همراه با یدتول یزانم ینبهتر
مراقه  رشهد و سهالمت     یردهی و بعد از دوران از شیرگیریش
 ینهه به یترا همزمان با وضع یخوب تولیدیبوده تا عملکرد  دام

 رشهد و  ، عملکهرد همچنهین  .سالمت از دام انتظار داشته باشد
بهبهود وضههعیت  را در ی دوره نقهش مهمهه  یههنا یسهالمت طه  

 (.5ها ایفها خواههد کهرد )   ین گونه از دامپرورش و تولیدمثلی ا
کامهل از   طهور بهه ای است که شیر یند از شیرگیری، مرحلهآفر
شود و تغییرات مورفولوژیکی قابل حذف می دام شیرخوار جیره

که ظرفیهت کلهی شهکمبه از     طوریبه .آیدوجود میتوجهی به
رسد و طهول و  می دستگاه گوارشدرصد کل  22درصد به  82

از  یبعضه (. 52) یابهد ههم افهزایش مهی    های شکمبهپرزسطح 
  یگزینجهها یوقتهه بیههوتیکییههوتیکی و پههری پروب یبههاتترک
در  یمناسهب  یطشهرا  یجهاد باعها ا  شهوند، یمه  هها بیوتیکیآنت

 ایهای تغذیهه ناهنجاریبروز  یجهدستگاه گوارش شده و در نت
بهر   یمثبته  یررا به حهداقل رسهانده و ته      در زمان ازشیرگیری

 دام مصهرف کننهده   یوزن، عملکرد و سالمت عمهوم  یشافزا

بیوتیک الیگوساکاریدهای غیر قابل هضمی هسهتند  . پریدارند
که با تحریک رشد و یا فعالیت یک یا چند باکتری محهدود در  

طریه    از ایهن روده، ا ری سودمند در میزبهان ایجهاد کهرده و    
 بیوتیهک (. پری95د )نبخشسالمتی حیوان میزبان را بهبود می

 و هم چنینهای ایجاد کننده اسهال باعا مهار رقابتی باکتری
در روده  Gباعهها افههزایش مقههدار جههذگ ایمونوگلوبههولین     

 شهود. از طریه  ایهن فعالیهت     نشخوارکنندگان جوان نیهز مهی  
باعا بهبود عملکهرد و  ها بیوتیک پریکه توان احتمال داد می

 (.85شوند )میدام سالمتی 
یباتی متشکل از یک پروبیوتیک با منشاء ها ترکبیوتیکسین   

بیوتیک هستند. محققان بر این باورنهد کهه   خارجی و یک پری
 ههها بههه محههل هههدف رسههیده و بهها اسههتفاده از    پروبیوتیههک

بیوتیهک بایهد   د. پرینیابها در آن محل تکثیر میبیوتیکپری
یک سوبسترای خها  بهرای پروبیوتیهک باشهد کهه قابلیهت       

ههای  الیت را همزمان با افهزایش بهاکتری  تحریک رشد و یا فع
بیوتیهک،  سودمند ساکن داشته باشد. یک صفت مطلوگ سهین 

(. 95افزایش بقای پروبیوتیک در طول دستگاه گوارش اسهت ) 
بها ههم    یوتیهک بو پری یوتیکنشان داد استفاده پروب یقاتتحق

  و بهازده خهورا    مصهرف  یل غهذایی، تبهد  ی باعا بهبود ضر
 اسههتفاده از  یههر،اخ یاندر سههال(. 99،89) دنشههویمهه هههابههره

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 پژوهشهای تولیدات دامی
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 عنهوان بهه  هها یوتیهک بو پری هایوتیکپروبهایی حاوی مکمل
باشند،  هابیوتیکیبرای آنت یمناسب یگزینکه جا هایییافزودن
 هها یاز بررسه  یاریبسه  یول .ها متداول شده استدامتعذیه در 
 یطادر شهر  یشتررا نشان دادند که لزوم مطالعه ب متفاوتی یجنتا

(. 9سازد )یمختلف را الزم م هاییرهو ج یولوژیکیزیمختلف ف
هها بهر   بیوتیهک پهری و  هها پروبیوتیهک ا هر  در مطالعات علمی 

های جوان مورد بررسی قرار گرفته سالمت و عملکرد رشد دام
ها را قبهل و بعهد از شهیرگیری    است و استفاده از پری بیوتیک

تغذیهه   که هاد کرندپیشن یناین محقق ینهمچنتوصیه کردند. 
از  یههرنظ یهههایدر تههنشنشههخوارکنندگان بههه  بیوتیههکیپههر
افهت رشهد مهت رتر     و نقهل  و خورا ، حمهل  ییرتغ یرگیری،ش

 ینتهر از مههم  یکهی امروزه  این، (. عالوه بر89،81) خواهد بود
از  کاهش تنش، نشخوارکنندگان جوانپرورش  یریتاهداف مد

 یهها از راه یکی. پرورش است هایینهو کاهش هز یرگیریش
ی مفیهد  خوراک هاییاهداف، استفاده از افزودن ینبه ا یابیدست

 ههای یانهوا  افزودنه   یناست. در ب هادر جیره مصرفی این دام
استفاده آسان  دلیلبه هابیوتیکها و سینیوتیکبیپر ی،خوراک

مختلف دستگاه گهوارش   هایو ا رات چند جانبه آنها بر بخش
 (.98رسهند ) یم نظربهو مفیدی در تغذیه دام  آل یدها تترکیبا
 یبعهی ط بیهوتیکی یرآنتهی غ ههای یاستفاده از افزودنه  ین،بنابرا

ی در مرحلههه ممکههن اسههت بتوانههد از شههدت تههنش گوارشهه  
از نقصان  یریجلوگ یاکاسته و به بهبود عملکرد و  ازشیرگیری

 یبهی راهکارههای ترک  را ه  در تحقیقات مختلف. منجر شودآن 
( بیوتیهک ین)س یوتیکبو پری یوتیکفاده توأم از پروباست یرنظ
و بالفاصله پس از  یرگیریاز ش ینح یزادر دوره تنش ویژهبه

بهود   یهن ا تحقی  ینا یهآن مورد توجه قرار نگرفته است. فرض
و  شهوند یگرفتهه مه   یرشه  از یصورت ناگهانکه به هاییبرهکه 

 یارشهان در اختمواد متهراکم   پس از ورود به مرحله پرواربندی،
رشهد نامناسه  و    یممکهن اسهت دارای منحنه    گیرد،یقرار م
خهورا    مکمل سهازی  ین،. بنابراشوند یمنیاسیستم سرکوگ 
 بیوتیهک، سین عنوانبهتجاری  ی ترک یکاستفاده از با  هابره

ی سالمت تواندبشاید  بیوتیکریپ عنوانبه یگوساکاریدفروکتوال
لذا هدف از ایهن تحقیه    بخشد.  را بهبود هابره رشدعملکرد  و

 بیوتیهک ینو س یگوساکاریداز مانان ال یمخمر غن یرت   یبررس
 ههای یژگهی و و یخهون  یهها فراسهنجه  یبر عملکرد رشد، برخ

 یرگیری بود.نر در زمان از ش هایالشه بره یفیو ک یکم
 

 هامواد و روش
این تحقی  در یهک واحهد خصوصهی پهرورش و نگههداری         

راس واقع در استان مازنهدران،   822 ظرفیتبهی گوسفند داشت
در این انجام شد.  9912شهرستان قائمشهر در بهار و تابستان 

روز در  02راس بره نر زل با میانگین سهن   93تعداد  از مطالعه
کیلهوگرم   9/85±59/2از شیرگیری و بها میهانگین وزن    زمان

 وانعنه بهه  شهرو  آزمهایش  در  هها بهره اولیه استفاده شد )وزن 
ها پس از جداسهازی بهه   شدند(. بره داده قرار مدل در کوواریت
 مدتبههای آزمایشی برای انجام آزمایش منتقل شدند و قفس
این تحقی  در قال  یهک  روز مورد آزمایش قرار گرفتند.  992

تکهرار روی   3بها   8×9طرح کامالً تصادفی با روش فاکتوریهل  
سهطح  انجهام شهد.    شهیرگیری  از زمانرأس بره نر زل در  93

هر رأس  یگرم در روز به ازا یبه ازا رهیدر ج هامصرف مکمل
تیمار شاهد بدون افزودن  -9تیمارهای آزمایشی شامل بره بود.
تیمهار   -9، بیوتیهک گرم سین 8تیمار حاوی سطح  -8 ،مکمل

 -8 ،بیوتیهک( گرم مانهان الیگوسهاکارید )پهری    8حاوی سطح 
بیوتیهک( و  لیگوساکارید )پریگرم مانان ا 8تیمار حاوی سطح 

 گهرم   8تیمهار حهاوی سهطح     -5، بیوتیهک گرم سهین  8سطح 
 گهرم مانهان الیگوسهاکارید     8تیمهار حهاوی    -3و  بیوتیکسین
 بود.  بیوتیکگرم سین 8بیوتیک( و سطح )پری
پهس از انتقهال بهه    ها  ا ر تیمارهای آزمایشی بر عملکرد بره   
روز  98ادی و طهی مهدت   انفهر  صورتبهمتابولیکی  های قفس

روز  992 مدتبهو جیره مصرفی،  پذیری به جایگاهدوره عادت
کشی، بهر مبنهای وزن حاصهله،    پس از هر بار وزن بررسی شد.

 92بهه   02برای هر رأس بره مقدار خورا  مصرفی بر اساس 
نسبت کنسانتره به علوفه محاسهبه و ههر روز مقهدار خهورا      

رای ههر بهره تهوزین و در دو    جداگانهه به   صورتبهتعیین شده 
هها قهرار   عصر( در اختیار بره 92صبح و  0نوبت صبح و عصر )

سیستم تغذیهه نشهخوارکنندگان   فزار اها با نرمجیره دامگرفت. 
پذیری  در طول دوره عادت .(83) تنظیم شد (SRNS) کوچک
هفتهه   8بار )ابتدا و انتهای دوره( و در طول پرواربندی، ههر   8

هها از  کشی و نتایج حاصله یاداشت شد. بهره ها وزنیک بار بره
کشهی، خهورا  در   کشی تها زمهان وزن  ساعت قبل از وزن 98

شرایط تحهت تها یر حجهم خهورا      رکوردها اختیار نداشتند تا 
ههای  بهره  رای تعیین مقدار افزایش وزنب قرار نگیرند.مصرفی 

ساعت محرومیهت آگ   98بعد از بار  یکروز  98آزمایشی، هر 
 کشی در طول دوره پرواربندی صورت گرفت. خورا  وزن و
  مکههسیمههورد اسههتفاده محصههول ا کیههوتیبیپههرمکمههل    
(A-MAX) کوریساخت شرکت وا (VI-COR )بهود.   کها یآمر

دهنهده   بیوتیکی که از مهمترین اجزا تشکیلیک فرآورده پری
توان به الیگوساکاریدهای مانان و فروکتهوز و ترکیبهاتی   آن می
گلوکان اشاره نمود. ترکیبات ذکر شهده از دیهواره   -ون بتاهمچ

 Saccharomyces) سهرویزیه  ساکارومایسهس سلولی مخمر 

Cervisiaeمکس کنسهانتره طبیعهی از   شود. ای( استخراج می
 ساکارومایسهس ترکیبات دیهواره سهلولی و محتویهات مخمهر     

و محیط کشت حاوی سوکروز، مهالس   9200Iسویه  سرویزیه
مکس شهامل مهاده   باشد. آنالیز شیمیایی ایت میو عصاره ذر
درصد،  9درصد، چربی خام  89درصد، پروتئین خام  12خشک 
 12/8درصهد و خاکسهتر    82/1درصد، الیاف خهام   80نشاسته 
بیوتیک مورد استفاده بایومین ایمبو باشد. مکمل سیندرصد می

(Biomin IMBO    بود. این محصول توسط شهرکت ایتهو )
شهود. بهایومین ایمبهو یهک محصهول      ران توزیع میفردا در ای

بیوتیک، دیواره سهلولی و ترکیبهات   تلفیقی از پروبیوتیک، پری
شهود.  بیوتیک شناخته مهی گیاهی است که با نام عمومی سین

ترکیبههات موجههود در بههایومین ایمبههو شههامل: پروبیوتیههک:    
(؛ Enterococcus faecium IMB52) فاسهیوم  انتروکوکوس

اینههولین از دسههته فروکتوالیگوسههاکاریدها    پههری بیوتیههک: 
(Fructo-oligosacchairdes  و ترکیبههههههات گیههههههاهی )
(Phycophytics :)های دریایی استخراج این ترکی  از جلبک

 شده است.
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ههر   ازسهه رأس بهره   ( آزمهایش  992 روز) تحقی در پایان    
سههاعت  98و پههس از  شههد تصههادفی انتخههاگ طههوربههه ،تیمهار 

لولهه   وسهیله بهه هها  گیهری از بهره  خهون   ،محرومیت از خورا
لیتری حاوی ماده ضد انعقاد )اتیلن دی اتیل میلی 5ونوجیکت 

ها از سیاهرگ گردن انجام و نمونه EDTAتترا استیک اسید( 
تهیهه شهده جههت     سهرم به آزمایشگاه ارسال شد و  سرعتبه

لیپهوپروتئین بها    تهام،  کلسهترول  گلیسهرید، تری ،مقادیرتعیین 
لیپهوپروتئین بها    ،لیپوپروتئین بها دانسهیته بهاال    ،ه پاییندانسیت

 نیتهروژن  آلبومین، گلوبولین، تام، پروتئین ،دانسیته بسیار پایین
های پهارس آزمهون و    با استفاده از کیتکورتیزول  و خون اوره

  گیههری شههد. ( انههدازهRA1000دسههتگاه اتوآنههاالیزر مههدل ) 
 (، 80) 9بیهوره  روشگیری پهروتئین تهام سهرم خهون بهه     اندازه
وسیله کیهت شهرکت پهارس    گیری نیتروژن اوره خون بهاندازه

گیهری  (. بهرای انهدازه  80آزمون با روش فتومتریک انجام شد )
کلسترول سرم خون از کیت پهارس آزمهون تشهخیم کمهی     

گیهری  در سرم استفاده شد. انهدازه  (CHOD-PAP) کلسترول
HDL، VLDL  وLDL    بههها کیهههت پهههارس آزمهههون 
(HDL-Cholesterol ،LDL-Cholesterolبههههههههه ) روش

 گیهری گلهوکز   انهدازه  (.98کالریمتری آنزیماتیک استفاده شد )
روش در سرم به (GOD) وسیله کیت پارس آزمون تشخیمبه

گیههری آلبههومین بهها روش رنهه  سههنجی  فتومتریههک، انههدازه
بروموکرزیل گرین، توسط کیت پارس آزمهون و بها اسهتفاده از    

تومتر، طب  دسهتورالعمل کیهت انجهام شهد.     دستگاه اسپکتروف
غلظت گلوبولین از تفاضهل غلظهت پهروتئین تهام از آلبهومین      

در  زولیغلظهت کهورت   یابیه ارز یبرادست آمد. همان نمونه به
 استفاده شد. زایاز روش اال خون یهانمونه
ههای  گیهری صهفات کمهی و کیفهی الشهه بهره       برای اندازه   

 از سهاعت  88 از مهایش و بعهد  آز 992آزمایشهی در پایهان روز   
صهورت  بهه رأس بهره   9از ههر تیمهار    خهورا ،  توزین آخرین
سهاعت محرومیهت از خهورا      98انتخاگ و پهس از  تصادفی 

، هها آنو کشهتار   های آزمایشی توزین دام از کشتار شدند. پس
کلیه امعاء و احشا از بدن خارج و بالفاصله الشه گهرم تهوزین   

گراد در  درجه سانتی 8عت در دمای سا 88مدت ها به شد. الشه
هها از   سهاعت الشهه   88سردخانه نگهداری شد. پهس از طهی   
عنهوان وزن الشهه   کشی و بهه  سردخانه خارج شد و دوباره وزن

صهورت  هها بهه   سرد  بت شد. برای تعیین وزن نیم الشه، الشه
طولی در امتداد محور مرکزی بدن دقیقاً از وسط ستون فقرات 

های ران، سردست  مساوی تقسیم و بخشبه دو قسمت کامالً
 pH گیهری انهدازه  منظهور و گردن تفکیهک و تهوزین شهد. بهه    

 922های آزمایشی حدود بره کشتار از پس ساعت 88 گوشت،
 بین راسته ناحیه ماهیچه از که شده چرخ گوشت نمونه از گرم
 شد.تهیه  هموژن آگ دیونیزه گرم 82گرفته در  99 و 98 دنده
 زبر )واتمن مخصو  صافی از کاغذ شده آماده مخلوط سپس

 اسهتفاده  با نهایت داده شد. در عبور متر( میلی 9 قطر متوسط با
 بهار  9 گراد بادرجه سانتی 288دمای  دیجیتال در متر pH از

از  یبرخه  یابیه ارز (. برای89گرفت ) صورت گیریاندازه تکرار
 ن،یپهروتئ  یراسهته شهامل محتهوا    چهیماه ییایمیش باتیترک
 شهد اسهتفاده   استاندارد یهاخاکستر و رطوبت از روش ،یچرب
راسته، از  چهیدر ماه ونیداسیاکس زانیم یریگاندازه (. برای8)

TBARS تست استاندارد
 یریه گانهدازه  تسهت بها   نیکه در ا 8

 ونیداسههیاکس زانیههدر گوشههت م دیههآلده یمههالون د زانیههم
و  99دنهده   نیمنظور نمونه راسته از به  نیا یبرا .شد مشخم
بها   یبهافت  ونیداسه یاکس زانیه شد و سپس متهیه  هموژن 98

سهاعت،   88در زمهان   (99)استفاده از روش استرابائر و چسمن 
 شد.ی ریگماه بعد از کشتار اندازه 8و  9
این آزمایش در قال  یهک طهرح کهامالً تصهادفی بها روش         

سن رأس بره نر نژاد زل در  93تکرار روی  3با  8×9 فاکتوریل
از شههیرگیری انجههام شههد. فههاکتور اول نههو  افزودنههی )مانههان 

 8و  8بیوتیک( فاکتور دوم )سطوح صهفر،  الیگوساکارید و سین
 ازای هههر رأس مانههان الیگوسههاکارید و  گههرم در هههر روز بههه 

 عامهل  عنهوان بهه  هها دام اولیه وزن بیوتیک در جیره( بود.سین
ههای حاصهل از   داده در مدل آماری قهرار داده شهد.   کوواریت

نسهخه   SASافزار آماری نرم GLMتحقی  با استفاده از رویه 
 ند:شد یلو تحل یهتجز زیر و بر اساس مدل( 88)( 9/1)
 

 Yijk=µ+biw+Ai+Bj+ABij+Eijk  
 

از ههر   iمشهاهده مربهوط بهه تکهرار     : Yijkفرمول  یندر ا
: w: ضهری  کوواریهت،   bi کهل مشهاهدات،   یانگینم: µ یمار،ت

 مکمهل ا ر سطوح مختلهف  : Bj نو  مکمل،ا ر : Ai وزن اولیه،
ا هر  : Eijk مکمهل، سطوح نو  و ا ر متقابل : ABij ،یوتیکبیپر

بها   یشهی آزما یمارههای ت یانگینم یسهبود. مقا عوامل باقیمانده
 25/2دانکن در سهطح احتمهال    ایاستفاده از آزمون چنددامنه

 .شد انجام
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- Biuret                                                                                                         2- Thiobarbituric Acid Reactive Substances (TBARS) 
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 (درصد) آزمایشی هایبره به شده تغذیه مخلوط کامالً جیره شیمیایی ترکیبات و هندهدتشکیل اجزای -9 جدول
Table 1. Ingredient and composition of TMR fed to the experimental lambs (%)  

 ماده خوراکی مقدار در جیره )درصد(
 یونجه خوردشده 92
2/91  دانه ذرت 
 دانه جو 83
5/98  سبوس گندم 
 اله سویاکنج 92
5/2  9ویتامینی-مکمل معدنی 
5/2  پودر صدف 
8/2  دی کلسیم فسفات 
9/2  نمک 

 ترکیبات شیمیایی جیره
35/8  انرژی قابل متابولیسم )مگاکلری/کیلوگرم( 
15/93  پروتئین خام )درصد( 
59/99  الیاف نامحلول در شوینده خنثی )درصد( 
08/2  کلسیم )درصد( 
92/2  فسفر )درصد( 

 90 کلسهیم،  گهرم  180 :شهامل  مکمل از کیلوگرم هر .ای ویتامین گرم 1/0 و د ویتامین لمللیابین واحد 100000 آ، ویتامین لمللیبین واحد 500000 :شامل مکمل از یلوگرمک ره

 اکسیدانت. گرم آنتی 3 ید، گرم 1/0 سلنیم، گرم1/0 کبالت، گرم 1/0روی، گرم 3 مس، گرم 0.3 آهن، گرم 3 منگنز، گرم 2 سدیم، گرم 60منیزیم، گرم 20 فسفر، گرم
 

 نتایج و بحث
 ماده خشک مصرفی

( 8های آزمایشهی در جهدول )  نتایج ماده خشک مصرفی بره   
داری وجهود  نشان داد که بین تیمارهای آزمایشی تفاوت معنی

ای ههای تغذیهه  دیگر، استفاده از این افزودنی عبارتبهنداشت. 
ی در مقهادیر مهاده خشهک مصهرفی     دارنتوانست بهبود معنهی 

ههای  مکملدر پاسخ به استفاده از  تفاوتها، در برهایجاد کند. 
، دوز، یسهم بهه نهو  ارگان   یبسهتگ بیوتیک بیوتیک و پریسین

 یبهرا  هها ایهن مکمهل   یهت ها و ظرف، سن برهیریزمان قرارگ
 یگههرگههوارش و رقابههت بهها د  دسههتگاه یطانطبههاب بهها شههرا 

که در شکمبه  هاییبیوتیکپری .داردبستگی ها یکروارگانیسمم
مهاده  مصهرف   یشو افزا یمواد مغذ تجزیهگذارند، از یم یرت  
ا هرات مثبهت   فهت  ریانتظهار مه   (.99کنند )یم یتحما شکخ

بر عملکرد رشد  بیوتیکبیوتیک و پریهای سینافزودن مکمل
ههای آزمایشهی در   بهره در مهاده خشهک مصهرفی    در  بهبودبا 

همسو با نتایج تحقی  حاضر، نتایج  .ه باشدهمرا تحقی  حاضر
کننهده مکمهل   های پهرواری دریافهت  یک مطالعه روی گوساله

دار در ماده خشهک مصهرفی را   بیوتیک، عدم تفاوت معنیپری
ی مارهها یت نیبه  یداریمعنه (. همچنین تفهاوت  95نشان داد )
 هیه تغذ نیهلشتا یهاگوسالهماده خشک مصرفی در  آزمایشی
نتایج مطالعهه  (. 85وجود نداشت ) نینولیا کیوتیب یشده با پر

ههای دریافهت کننهده    ( نشان داد بهره 9آیاالمونتر و همکاران )
داری بها تیمهار   مکمل اینولین و پروبیوتیک دارای تفاوت معنی

بهرخالف نتهایج تحقیه      شاهد در صفات عملکرد رشد نبودند.
ههای  حاضر در یک تحقی  بهبود ماده خشک مصرفی در بهره 

 (.99بیوتیک مشاهده شد )کننده مکمل سینصرفم
 

 های پرواری در طول روزهای آزمایش )کیلوگرم ماده خشک(بر ماده خشک مصرفی بره آزمایشی تیمارهای ا ر -8 جدول
Table 2. The effects of experimental treatments on dry matter intake of fattening lambs during the experiment days (kg DM)  

 

 روزهای آزمایش  
  92-2  32-92  12-32  992-12  992-2  

       )گرم در روز/ رأس بره(بیوتیک سین
25/9  صفر  88/9  91/9  50/9  99/9  

8  29/9  83/9  52/9  08/9  82/9  

8  28/9  83/9  59/9  00/9  89/9  

15/2  داریاحتمال معنی  28/2  59/2  89/2  39/2  

29/2  گینمیان خطای استاندارد  29/2  28/2  23/2  29/2  

 بیوتیکپری
      

 صفر
 

25/9  83/9  82/9  31/9  91/9  

8  29/9  89/9  83/9  32/9  90/9  

81/2  داریاحتمال معنی  38/2  29/2  12/2  05/2  

29/2  میانگین خطای استاندارد  29/2  28/2  23/2  29/2  

بیوتیکپری بیوتیکسین        

28/9 صفر صفر  89/9  91/9  50/9  98/9  

20/9 8 صفر  80/9  82/9  32/9  91/9  

28/9 8 صفر  81/9  53/9  29/9  85/9  

23/9 صفر 8  89/9  92/9  50/9  98/9  
8 8 22/9  85/9  58/9  22/9  89/9  

8 8 29/9  89/9  83/9  09/9  92/9  

 داریاحتمال معنی
 

52/2  15/2  28/2  03/2  19/2  

 میانگین خطای استاندارد
 

29/2  29/2  28/2  23/2  29/2  
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 روزانهافوایش وزن 
( 9ههای آزمایشهی در جهدول )   نتایج افزایش وزن روزانه بره   

بیوتیهک  گرم سین 8، تیمار 32 تا 92نشان داد که در روزهای 
 8تیمهار   12 تها  32(، در روز P= 29/2بیویتیک )گرم پری 8و 

در روز  ( وP= 29/2بیویتیهک ) گرم پری 8بیوتیک و گرم سین
 گههرم  8بیوتیهک و  گهرم سهین   8 تیمهار  ،یشآزمها  992 تها  12
داری بهاالتر از سهایر   طهور معنهی  ( بهه P= 28/2بیویتیک )پری

گیهری  ههای انهدازه  در ا رات متقابل در همه دوره. تیمارها بود
داری بههین تیمارهههای آزمایشههی وجههود داشههت تفههاوت معنههی

(25/2>p؛ طوری) مقدار افزایش وزن روزانه در تیمار حاوی که
 باالتر بود.بیوتیک بیوتیک و سینمکمل پریگرم  8
 (93هها ) ( و گوسهاله 89،8) هاروی بره نتایج برخی مطالعات   

گیهری در ا هر   حاکی از بهبهود رونهد وزن  در دوره از شیرگیری 
یکهی   ید بهود. رهای حاوی پروبیوتیک و مانان الیگوساکامکمل

ننهده  ههای دریافهت ک  از دالیل بهبود روند افزایش وزن در دام
 یناشه  ییهرات ، تغمطالعات علمیطب  مکمل در تحقی  حاضر 

 ی مفید دستگاه گوارش حیوان اسهت کهه  هایباکتر یتجمعاز 
 یهت از جملهه فعال  مهواد مغهذی   تواند بر روند هضم و جذگیم
و  الیهاف خهام   هضهم  یهت بهبود مصهرف قابل روده،  یهایمآنز
افهت روده  بساختار و  یمواد مغذ یسممتابول ،(88)خام  ینپروتئ

رشد بهتر تواند به یم ی طر یناز ا که داشته باشد یا رات مثبت
 و (0) همکهاران  و دابیکی مطالعات در (.98)کمک کند  حیوان

 در پروبیوتیههک تجههویز دنبههال( بههه82) همکههاران و ایسههیک
 شهاهد  گهروه  های گوساله به نسبت آزمایش گروه های گوساله
 مشهاهده  روزانهه  وزن اضهافه  میهانگین  در داری معنی افزایش

  شهکمبه  در پروپیونیهک  اسهید  تولیهد  افهزایش  کردند. احتمال
 افهزایش  باعها  شهکمبه  های میکروارگانیسم در تغییر دنبالبه
 و گوارشهی  اختالالت کاهش با نیز و شود می ریتمطلوگ زنو

 و غهذایی  مهواد  تجزیهه  موجه   آنزیمی های فعالیت در شرکت
 یهل دالاز  دیگهر  یکهی  (.90) شهود  می دامبیشتر  وزن افزایش
ههای آزمایشهی در   افزایش وزن روزانه برهبهبود  یبرااحتمالی 

 بها افهزودن    ایهن موضهو  باشهد کهه     دتوانه تحقی  حاضر مهی 
در در جیهره مصهرفی    یوتیهک ببیوتیک و سینهای پریمکمل

هها از  بهره کاهش تنش حاصل از انتقال ، یریگیردوره بعد از ش
یا غالت علوفه  جیره بر پایهبه  شیم یرشمصرفی حاوی  جیره
و بهبود فرآینهد جهذگ و    رشد شکمبه یککه باعا تحر است

شهده اسههت کههه    نشهان داده(. 8) شودیمهضم مواد مغذی 
  یلتعهههد  ییتوانههها  بیوتیههک مکمههل پروبیوتیههک و پههری  

 ینرانههدمان سههنتز پههروتئ یششههکمبه و افههزا هههاییکههروگم
 بهاالتر   یهژه و ههای یهت لرا دارند کهه منجهر بهه فعا    یکروبهیم
الیهاف  نهرخ هضهم    یشافزا یجهنت و در یبرولیتیکیف هاییمآنز
پهر   رممکن اسهت ا ه   الیافهضم  یتقابل یش. افزاشودیم خام

منجهر بهه    یهت نها در تواندیشدن شکمبه را کاهش دهد که م
 (. 3) و افزایش وزن زنده دام شوددر مصرف خورا   یشافزا

 
 های پرواری در طول روزهای آزمایش )کیلوگرم(بر افزایش وزن روزانه بره مایشیآز تیمارهای ا ر -9 جدول

Table 3. The effects of experimental treatments on daily weight gain of fattening lambs during the experiment days 
(kg)  

 داری هستند، دارای اختالف معنی25/2در سطح آماری  متفاوت حروف با ستون هر هایبرای هر یک از ا رات متقابل و ا رات اصلی میانگین
 

 ضریب تبدیل غذایی
( 8های آزمایشی در جهدول ) نتایج ضری  تبدیل غذایی بره   

 92 تها بهترین ضری  تبدیل غذایی در روزهای صفر نشان داد 
( و در روز P= 28/2بیوتیهک ) گرم سهین  8، در تیمار 32 92و 
 992بیوتیههک و در روز صههفر گههرم سههین 8در تیمههار  12 32

بیوتیک وجود داشت. گرم سین 8در تیمار ( P= 28/2)آزمایش 

 داریدر ا رات متقابل در تمامی روزهای آزمایشی تفاوت معنی
(. سطوح حاوی p<25/2بین تیمارهای آزمایشی وجود داشت )

بیوتیههک دارای گهرم سهین   8بیوتیهک و  گهرم مکمهل پهری    8
ی در بهین تیمارههای آزمایشهی    کمترین ضری  تبهدیل غهذای  

 .بودند

 روزهای آزمایش 

  92-2 32-92 12-32 992-12 992-2 

       رم در روز/ رأس بره()گبیوتیک سین
 ab912/2 ab899/2 ab912/2 828/2 918/2  صفر
8  828/2 a882/2 b912/2 a889/2 898/2 
8  912/2 b902/2 a893/2 b911/2 829/2 

 53/2 28/2 29/2 29/2 01/2  داریاحتمال معنی
 223/2 225/2 228/2 221/2 220/2  میانگین خطای استاندارد

 بیوتیکپری
    

  
 صفر

 
911/2 b918/2 825/2 b 828/2 b 825/2 

8  912/2 a889/2 a881/2 a892/2 823/2 
 21/2 28/2 29/2 28/2 52/2  داریاحتمال معنی
 223/2 225/2 228/2 221/2 220/2  میانگین خطای استاندارد
      بیوتیکسین بیوتیکپری

 b910/2 ab822/2 b899/2 b911/2 b825/2 صفر صفر
 b923/2 ab920/2 b892/2 b915/2 b910/2 8 صفر
 a892/2 b953/2 b891/2 ab825/2 a883/2 8 صفر
 ab912/2 ab821/2 a899/2 ab899/2 a895/2 صفر 8
8 8 a889/2 a802/2 b905/2 a888/2 a882/2 
8 8 b939/2 b929/2 ab883/2 b921/2 b919/2 

 داریاحتمال معنی
 

29/2 28/2 28/2 29/2 29/2 
 میانگین استاندارد خطای

 
220/2 221/2 228/2 225/2 223/2 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
ra

p.
11

.2
8.

84
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 r
ap

.s
an

ru
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             5 / 12

http://dx.doi.org/10.52547/rap.11.28.84
https://rap.sanru.ac.ir/article-1-1069-fa.html


 21................................ ........................................................................................................... 9911/ تابستان 82های تولیدات دامی سال یازدهم/ شماره پژوهش

اسهت   ییهها  شاخم ینتر از مهم یکی ییغذا یلتبد ی ضر   
 دخورا  مهور  یفیتیبا چه ک یپروار یها بره دهد یکه نشان م

بهبود در این فاکتور  .کنند یبه گوشت م یلاستفاده خود را تبد
 کننههده مکمههل  هههای دریافههتمهههم عملکههرد رشههد در بههره 

بیوتیک در مطالعهه حاضهر مشهاهده شهد.     بیوتیک و سینپری
 گهرم مکمهل    9هها بها   همسو با این نتایج، تغذیهه روزانهه بهره   

به تیمار  ترین ضری  تبدیل غذایی را نسبتبیوتیک پایینسین
(. همچنین در چند مطالعه بهبهود در  99همراه داشت )شاهد به

هها مشهاهده   غذایی با مصرف پروبیوتیک در بره ضری  تبدیل
 هههها افهههزودن (. در دو مطالعهههه روی گوسهههاله9،1،82شهههد )

(. 90،82بیوتیک سب  بهبود ضری  تبهدیل غهذایی شهد )   پری
 یرغ ییغذا یجزاو ا هایوتیکپروب یعنی یکروبیم هاییافزودن

 هها بیوتیهک ی( یعنی پریگوارش هاییمتوسط آنز) یهقابل تجز
از  یتعداد محهدود  یا یک یترشد و فعال یکتحر ی که از طر
را  یزبهان و عملکهرد م  سهالمت دستگاه گهوارش،   هاییباکتر
از  یبعضه  یهد منبهع تول  هها یوتیهک پروب (.93بخشند )یبهبود م
 یرممکن است سها  یاتند و هس Bگروه  هاییتامینو و هایمآنز

کنند که موجه  بهبهود رشهد     یدرا تول یعوامل ناشناخته رشد
 یهت بهبود مصرف خهورا  و در نها ید، مف یهامیکروارگانیسم

 (.  80) شود ییبازده غذا یشباعا افزا
 
 های پرواری در طول روزهای آزمایشبر ضری  تبدیل غذایی بره آزمایشی تیمارهای ا ر -8 جدول

Table 4. The effects of experimental treatments on feed conversion ratio of fattening lambs during the experiment 
days  

 داری هستندختالف معنی، دارای ا25/2در سطح آماری  متفاوت حروف با ستون هر هایبرای هر یک از ا رات متقابل و ا رات اصلی میانگین
 

 های خونیفراسنجه
های آزمایشهی در جهدول   های سرم خون برهنتایج فراسنجه   
غلظت گلوکز و لیپوپروتئین با دانسیته باال در ( نشان داد که 5)

(، P= 28/2بیوتیهک ) گرم پهری  8بیوتیک و گرم سین 8تیمار 
 غلظههت کلسههترول و نیتههروژن اوره خههون در تیمههار شههاهد    

(29/2 =P و پروتئین تام در تیمار )8بیوتیهک و  گهرم سهین   8 
در  داری بهاالتر بهود.  طور معنی( بهP=28/2بیوتیک )گرم پری

، لیپوپروتئین با دانسیته (P= 29/2) ا رات متقابل غلظت گلوکز
 گهرم   8( در تیمهار  P= 28/2و پهروتئین تهام )   (P= 28/2باال )
در تیمهار  کلسترول،  بیوتیک، غلظتسینگرم  8بیوتیک و پری
 8در تیمهار   (P= 28/2) نیتروژن اوره خون( و P= 29/2شاهد )
داری بیشهتر از سهایر تیمارهها    طور معنهی بیوتیک بهگرم سین
 بودند.  
در  شهده مکمهل  ههای یرهدر غلظت گلوکز در ج یشافزا این   

عهددی در   یشافهزا  دلیهل بهه  توانهد یم احتماالً تحقی  حاضر،
کههه  یهرا شهکمبه و پالسهما باشهد. ز    یعمها  یونهات غلظهت پروپ 

گلوکونئهوژنز اسهت    یرگلوکز در مس یساز اصل یشپ یوناتپروپ
صورت اسهت کهه مخمهر قهادر اسهت       ینآن به ا یسمکه مکان

کهه  طوری بهشکمبه شود،  یکروبیت میدر جمع ییراتسب  تغ
  دلیههلبهههو مقههدار اوره خههون،  یشافههز یکروبههیم ینپههروتئ
شهکمبه دارد،   یعمها  یها  طح آمونکه بها سه   ییباال یهمبستگ

  وسهههیلهبههههنشاسهههته  کههههی. هنگهههامیابهههدیکهههاهش مههه
 ییمحصهول نهها   یشهود، م یرشکمبه تخم هاییکروارگانیسمم
عمهدتاً بهه گلهوگز     یداسه  ینباشد. در کبد ایم یدپروپیرنیکاس
گلهوکز،   سهاخت بهرای   یسوبستراهای اصل(. 9شود )یم یلتبد
 ینهآم یدهایاس یکربن اسکلت یر،حاصل از تخم یآل یدهایاس

 یسهریدها گلحاصل از شکستن تری یسرولشده و گل ینهدی آم
هها در ا هر   بهاکتری  یهن ا یهت فعال یشبا افزا ینباشند. بنابرایم

از سوبسهتراهای   یکهی  یهره، در ج بیوتیهک مکمل سینمصرف 
یش اسهت، افهزا   یوناتپروپ نگلوکز که هما ساختبرای  یاصل
 یهز گلوکز خون ن یزانر داشت که متوان انتظایو به تبع م یافته
 (.9یابد ) یشافزا
های پهرواری در تحقیه    های سرم خون برهنتایج فراسنجه   

حاضر بیانگر این موضو  است کهه کهاهش غلظهت برخهی از     
و افهزایش  نیتهروژن اوره خهون   های ت  یرگذار ماننهد  فراسنجه
سرم خهون توسهط مصهرف    لیپوپروتئین با دانسیته باال غلظت 

 روزهای آزمایش  

  92-2 32-92 12-32 992-12 992-2 

       )گرم در روز/ رأس بره(بیوتیک سین
  صفر

b82/5 b99/3 b22/3 29/2 b35/3 
8  

b20/5 b55/5 a98/2 28/2 b92/3 
8  

a03/5 a59/0 b58/3 13/2 a22/0 
 28/2 88/2 28/2 25/2 28/2  داریاحتمال معنی
 92/2 99/2 93/2 98/2 82/2  میانگین خطای استاندارد

 بیوتیکپری
    

  
 صفر

 
98/5 28/3 22/3 92/2 33/3 

8  55/5 21/3 59/0 82/2 05/3 
 22/2 22/2 95/2 82/2 50/2  داریاحتمال معنی
 92/2 99/2 93/2 99/2 82/2  میانگین خطای استاندارد
      بیوتیکسین بیوتیکپری

 ab82/5 ab21/5 ab39/3 b12/0 b58/3 صفر صفر
 ab51/5 ab89/3 ab81/0 b88/2 b59/3 8 صفر
 ab21/5 a98/2 b92/3 b29/2 b18/3 8 صفر
 ab32/5 ab08/3 b10/3 b98/2 b02/3 صفر 8
8 8 b55/8 b30/8 a01/2 b39/0 b85/3 
8 8 a89/3 ab20/3 ab02/3 a98/1 a88/0 

 داریاحتمال معنی
 

28/2 28/2 28/2 25/2 28/2 
 میانگین خطای استاندارد

 
89/2 99/2 95/2 98/2 91/2 
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بیوتیهک نشهان دهنهده ا هرات     بیوتیک و پریهای سینمکمل
ها در بهبود ساخت پروتئین میکروبی مفید و مو ر این افزودنی

)کاهش غلظت نیتروژن اوره خون در تیمارهای حاوی مکمل( 
های موجود در باشد. پروتئین تام نشانگر مقدار کل پروتئینمی

بههومین و ههها، آلسههرم از جملههه آلفهها، بتهها و گامهها گلوبههولین  
ههای  کلی، استفاده از مکمل طوربهباشد. ها میایمونوگلوبولین

های تجزیه بیوتیکی حاوی پروبیوتیک سب  غلبه باکتریسین
های تجزیه کننده پروتئین کننده قند )ساکارولیتیک( به باکتری

شود. در نتیجهه، هضهم پهروتئین تهام سهرم      )پروتئولیتیک( می
(. یکهی از  8یابهد ) جیره بهبود میوری پروتئین افزایش و بهره

های دریافت کننده دالیل افت غلظت کلسترول سرم خون بره
بیوتیک در تحقی  حاضر این اسهت  بیوتیک و سینمکمل پری
 از طریهههه   هههابیوتیههکو پههری هههههاپروبیوتیههههککههه 

هههههای احتمههههالی دکنژوگاسههیون اسههیدهای   مکانیههههسم
صهفراوی توسههط آنههزیم هیههدروالز و توقهههف چهههرخش      

قابلیههت اتصههال ، کبههههدی اسههههیدهای صههههفراوی-ایروده
ههها و ترکیهه    کلسترول بهه دیههواره سههلولی پروبیوتیههک   

کلهههسترول بههها غهههشای سهههلولی بهههاکتری و در نتیجهههه    
و ( 83)مهههواد غهههذایی    جلههوگیری از جههذگ کلهههسترول 

کبدی کلسترول توسهط اسهیدهای چهرگ  ساختجلوگیری از 
ههها از توانهایی   ناشی از تخمیر توسط پروبیوتیهک  کوتاه زنجیر

 (.92) کاهش کلسترول خهون برخهوردار ههستند
 هها در  یکی از دالیهل احتمهالی افهزایش مقهادیر گلوبهولین        
واند ایهن موضهو  باشهد    تهای پرواری در تحقی  حاضر میبره

 یشبا اتصال به روده سب  افهزا  یگوساکاریدمانان الکه مکمل 
از اتصهال   یه  طر یهن که به ا شودیم هایمونوگلوبولینترشح ا

  یریروده جلههوگ یتلیهوم بههه اپ زایمهاری ب هههاییسهموم بهاکتر  
 اییهمنبع تغذ عنوانبه یگوساکاریدها، مانان العالوهبه کند؛یم
و بهه   آیندیحساگ مگوارش به اهفلور دستگ ایهیباکتر یبرا
داده که در رونهد   یشفلور را افزا هاییتعداد باکتر ی طر ینا

 یمنهی ا یسهتم س یهت سهب  تقو  زایماریب هاییرقابت با باکتر
(، نتیجه یهک تحقیه    5همسو با نتایج جدول ) (.91د )نشویم

از بیوتیک مانان الیگوساکارید حاصل نشان داد که مکمل پری
ههای  ههای خهونی بهره   داری روی فراسهنجه مخمر ا هر معنهی  
حاصهل از دیهواره سهلولی     ههای گلوکان(. 92آزمایشی داشت )

محر  سیستم  عنوانبهای و حتی مخمر فاقد ا رات ضدتغذیه
 (.  91) ایمنی معرفی شده است

 صفات کمی و کیفی الشه
اد ( نشان د3های آزمایشی در جدول )نتایج صفات الشه بره   

وزن پهیش از   دربیوتیهک  سهین مکمهل  مختلف  سطوح که در
، درصهد  (P= 28/2) ، وزن الشه گرم و سرد(P= 29/2) کشتار

، درصهد  (P= 29/2) سهرد درصد الشه  (،P= 28/2) الشه گرم
داری بهین تیمارههای   ت معنیوتفا (P= 28/2) ران و سردست

گهرم   8در سطوح مختلف مکمل سطح  .آزمایشی وجود داشت

بیوتیهک دارای بیشهترین مقهادیر بهود. در ا هرات      پهری مکمل 
درصهد   جهز بهداری بین همه صفات الشه متقابل تفاوت معنی
 8بیوتیهک و  گرم سهین  8سطح  که؛ طوریگردن مشاهده شد
بیوتیک نسبت به سایر تیمارها دارای بیشترین گرم مکمل پری

ههای آزمایشهی در   نتایج صفات کیفی الشه بهره  بودند.مقادیر 
و ( P= 28/2) گوشهههت pHدر  داد کههههنشهههان( 3جهههدول )

داری تفاوت معنی( P= 28/2) اکسیداسیون چربی عضله راسته
گوشت، در سطح  pHدر  .بین تیمارهای آزمایشی وجود داشت

داری بیوتیک تفهاوت معنهی  بیوتیک و پریمختلف مکمل سین
بیوتیهک و  گهرم مکمهل سهین    8که سطح مشاهده شد؛ طوری

 pHتهرین  نسبت به سایر تیمار شاهد دارای پایین بیوتیکپری
گوشت بودند. در اکسیداسیون چربی عضله راسهته در سهطوح   

بیوتیک و همچنهین ا هرات   بیوتیک و پریمختلف مکمل سین
 کههه داری وجهود داشهت، طهوری   تفهاوت معنهی  هها  آنمتقابهل  
 8ترین مقدار اکسیداسیون چربی عضله راسته در سطوح پایین

بیوتیهک وجهود   گرم مکمل پهری  8بیوتیک و سین گرم مکمل
 داشت.
 pH( نشان داد کهه  88سووینسکا و همکاران )نتایج تحقی     

کننده داری در گروه دریافتمعنی طوربههای پرواری الشه بره
پروبیوتیک کاهش یافت که با نتایج تحقیه  حاضهر مطابقهت    

وتیهک  داشت. نتایج برخی مطالعات نشان داد که مصرف پروبی
(. 82،81ا ههر مثبتههی روی صههفات الشههه حیوانههات داشههت )  

ها ممکن است با ت  یرگذاشتن بهر  بیوتیکها و پریپروبویتیک
شرایط محیطی و میکروبی شکمبه نیهز قهادر بهه تغییهر دادن     

 آن ترکیه  مهواد مغهذی در     دنبهال بهه الگوی مواد هضهمی و  
ر ا هر  (. افزایش کیفیت الشهه به  92های بدن دام باشند )بافت

استفاده از مکمل پروبیوتیک در جیره حیوانهات مشهاهده شهد    
( نتایج دو مطالعه روی 3(. همچنین برخالف نتایج جدول )98)
ها نشهان دادنهد کهه مصهرف مکمهل حهاوی پروبیوتیهک        بره

داری روی صفات الشه و کیفیهت گوشهت   مخمری ت  یر معنی
 (.  99،92ها نداشت )بره
ان داد که در افزایش وزن روزانهه  نتایج کلی این تحقی  نش   

بیوتیهک و  های سهین و ضری  تبدیل غذایی با افزودن مکمل
داری حاصل شهد. در صهفات کمهی و    بیوتیک بهبود معنیپری

ارتقاء بهازده قطعهات الشهه و    سب  ها کیفی الشه، این مکمل
دار بهر نیتهروژن   . ا ر معنیشدهای آزمایشی کیفیت گوشت بره
پهروتئین میکروبهی    سهنتز دهنهده بهازده    اوره خون که نشهان 

هها در جیهره مصهرفی    شکمبه است در ا ر مصرف این مکمهل 
 بیوتیهک و  گهرم مکمهل سهین    8مشاهده شد. سهطح مصهرف   

دارای سهایر سهطوح در ایهن تحقیه      بهه  بیوتیک نسهبت  پری
ها در جیره مصرفی استفاده از این مکمل عملکرد بهتری بود و

قابل توصیه  هابره از شیرگیری برای کاهش تنش در دوره بعد
 است.
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 آزمایش 992های پرواری در روز های خونی برهبر برخی فراسنجه آزمایشی تیمارهای ا ر  -5 جدول 
Table 5. The effects of experimental treatments on some blood parameters of fattening lambs on day 110 of the experiment 

 داری هستند.، دارای اختالف معنی25/2در سطح آماری  متفاوت حروف با ستون هر هایبرای هر یک از ا رات متقابل و ا رات اصلی میانگین

 کلسترول گلیسریدتری گلوکز 
لیپوپروتئین با 
 دانسیته باال

لیپوپروتئین با 
 دانسیته پایین

لیپوپروتئین با 
بسیار دانسیته 
 پایین

نیتروژن اوره 
 خون

 کورتیزول گلوبولین آلبومین پروتئین تام

 لیتر()گرم در دسی لیتر(گرم در دسی)میلی  
 )نانوگرم در 
 لیتر(میلی

بیوتیک سین
وز/ )گرم در ر
 رأس بره(

    

  صفر
c05/52 22/99 

a85/10 b85/95 83/99 25/3 
a99/98 b88/5 18/8 80/8 90/82 

8  
b52/53 29/81 b52/03 b85/98 52/98 28/5 a29/98 a99/5 22/9 95/8 92/89 

8  
a52/39 28/99 b22/01 a22/92 85/95 25/3 b39/98 a90/5 22/9 80/8 22/88 

 احتمال 
 داریمعنی

 29/2 23/2 29/2 28/2 20/2 23/2 29/2 28/2 21/2 22/2 23/2 

 خطای استاندارد
 میانگین

 92/2 82/2 83/2 95/2 88/2 22/2 89/2 28/2 29/2 29/2 99/2 

 بیوتیکپری
    

        

 صفر
 

b99/58 29/99 a93/22 22/95 b 99/92 03/3 21/98 a b15/8 19/8 25/8 88/89 
8  

a52/51 05/98 99/22 b a99/90 81/90 59/3 b88/99 98/5 a 11/8 99/8 22/88 
 احتمال 
 داریمعنی

 29/2 23/2 29/2 28/2 20/2 23/2 29/2 28/2 21/2 22/2 23/2 

 خطای استاندارد
 میانگین

 92/2 82/2 83/2 95/2 88/2 22/2 89/2 28/2 29/2 29/2 99/2 

            بیوتیکسین بیوتیکپری

 d22/83 22/99 a52/922 b22/95 22/98 92/5 c58/92 b18/8 22/8 92/8 03/89 صفر صفر

 bc22/52 91/92 d22/08 b22/98 13/92 59/5 b28/98 b21/8 22/8 29/8 52/88 8 صفر

 8 صفر
b22/51 95/99 

e52/32 b22/93 12/99 08/5 
a05/93 b25/8 05/8 99/8 00/89 

 c52/55 52/98 b22/18 b52/95 28/99 13/5 b09/98 ab10/8 22/8 91/8 85/88 صفر 8

8 8 c22/55 92/99 c22/29 b52/93 29/98 91/3 b09/98 a85/5 08/8 80/8 99/89 

8 8 
a22/32 98/92 

b52/19 a22/82 11/98 92/3 
c82/92 a29/5 29/8 89/8 92/88 

 احتمال 
  داریمعنی

29/2 23/2 29/2 28/2 20/2 23/2 29/2 28/2 21/2 22/2 23/2 

 خطای استاندارد
  میانگین

91/2 89/2 85/2 98/2 85/2 22/2 88/2 28/2 29/2 29/2 98/2 

ت دامی سال یازدهم/ شماره 
ی تولیدا

پژوهشها
82

/ تابستان 
9911
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.
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 های پرواری در پایان آزمایشبره ت و اکسیداسیون چربی عضله راسته، ترکیبات شیمیایی گوشبر قطعات الشه آزمایشی تیمارهای ا ر -3جدول 
Table 6. The effects of experimental treatments on carcass parts, meat chemical composition and TBARS of lambs at the end of the experiment 

 
 
 
 

 قطعات الشه 
 ترکی  شیمیایی گوشت

 )درصد(
 عضله راستهاکسیداسیون چربی 
 

 
وزن پیش از 
 کشتار

وزن الشه 
 گرم

درصد 
 الشه گرم

وزن الشه 
 سرد

درصد 
 الشه سرد

درصد 
 ران

درصد 
 سردست

درصد 
 گردن

pH 
ماده 
 خشک

پروتئین 
 خام

 خاکستر
ماه یک

 بعدازکشتار
دو ماه 
 بعدازکشتار

 

         )کیلوگرم(  )کیلوگرم( )کیلوگرم( 
آلدهید به گرم مالون دی)میلی

 وگرم گوشت(کیل
 

            )گرم در روز/ رأس بره(بیوتیک سین
  صفر

b28/83 b18/89 b22/58 b90/89 b25/59 b32/99 b95/2 00/8 a89/3 82/92 08/82 80/9 89/9 
a15/9  

8  
a12/82 a99/83 a02/59 a02/85 a09/58 a22/98 a89/1 28/5 b28/3 99/92 25/89 85/9 92/9 b09/9  

8  
ab92/80 ab23/88 ab22/58 ab99/89 b82/59 ab95/98 ab32/2 22/8 b81/3 88/92 98/89 83/9 91/9 ab28/9  

  28/2 38/2 38/2 35/2 12/2 28/2 80/2 28/2 28/2 29/2 28/2 28/2 28/2 29/2  داریاحتمال معنی
  29/2 28/2 29/2 92/2 92/2 98/2 21/2 92/2 95/2 90/2 92/2 92/2 92/2 51/2  میانگین خطای استاندارد
 بیوتیکپری

    
            

 صفر
 

b23/85 b02/88 b35/58 88/88 b 81/59 b 99/98 b 83/2 b 05/8 a91/3 88/92 00/82 80/9 89/9 a19/9  
8  a05/80 a08/85 a82/59 a93/85 a10/59 a52/98 a29/2 19/8 b29/3 85/92 93/89 81/9 91/9 b05/9  

  25/2 09/2 33/2 98/2 19/2 28/2 02/2 29/2 28/2 28/2 29/2 29/2 28/2 29/2  داریاحتمال معنی
  29/2 28/2 29/2 92/2 92/2 98/2 21/2 92/2 95/2 90/2 92/2 92/2 92/2 51/2  میانگین خطای استاندارد

 بیوتیکپری
-سین

 بیوتیک
               

  b85/88 b20/89 b15/59 b59/88 b09/52 b83/99 b23/2 39/8 88/3 58/99 33/82 92/9 89/9 a21/8 صفر صفر

  ab25/82 ab22/83 ab85/59 ab83/85 ab99/58 ab08/98 ab92/1 08/8 98/3 85/99 90/89 82/9 92/9 ab22/9 8 صفر

  ab12/80 ab83/85 ab05/58 ab09/88 ab39/59 ab93/98 ab29/2 13/8 81/3 19/92 02/82 80/9 91/9 ab29/9 8 صفر

ab92/80 ab00/88 ab25/58 ab88/88 91/59 صفر 8 ab ab92/98 ab38/2 20/8 95/3 38/92 29/82 92/9 89/9 ab29/9  

8 8 a15/82 a33/83 a95/58 a99/83 a98/59 a28/99 a98/1 23/5 92/3 99/92 95/89 80/9 90/9 b35/9  

8 8 
ab02/83 ab85/88 ab25/58 ab12/89 b92/59 ab18/99 ab59/2 28/5 92/3 51/92 28/82 83/9 91/9 

ab28/9  

 داریاحتمال معنی
 

28/2 29/2 28/2 29/2 28/2 29/2 29/2 52/2 23/2 38/2 23/2 93/2 22/2 29/2  
 میانگین خطای استاندارد

 
32/2 99/2 91/2 99/2 92/2 93/2 99/2 21/2 99/2 99/2 91/2 29/2 28/2 29/2  

  داری هستند.، دارای اختالف معنی25/2در سطح آماری  متفاوت حروف با ستون هر هاینبرای هر یک از ا رات متقابل و ا رات اصلی میانگی

ی
بررس
 

ت  یر
 

مخمر
 

غنی
از 
 

مانان
 

الیگوساکارید
 و 

سین
ک
بیوتی
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Abstract 
   This study investigated the effect of yeast riched with hydrolyzed mannan oligosacharid and 
symbiotic on growth performance, blood parameters and carcasses charchtristics in weaning 
male lambs. This study was carried out in a completely randomized design with factorial 
arrangement of 3*2 with 6 replicates on 36 male lambs. Treatments included: 1-control without 
supplementation, 2-treatment containing 2.0 grams of synbiotic, 3-treatments containing 2.0 
grams of oligosaccharide (prebiotic), 4-treatment containing 2.0 g of mannose oligosaccharide 
(prebiotic) and 2.0 g of synbiotic, 5-treatment containing 4.0 g of synbiotic and 6-treatment 

containing 2.0 g of mannose oligosaccharide (prebiotic) and 4.0 g of synbiotic in the diet per 
lamb. There was no significant difference between the treatments in terms of dry matter intake. 
Daily weight gain data showed that on days 30 to 60, 2.0 g of synbiotic and 2.0 g of prebiotic 
(P= 0.03), on days 60 to 90 of 4.0 g of synbiotic and 2.0 g of prebiotic (P= 0.03) and 2.0 g 
synbiotic and 2.0 g prebiotic (P= 0.02) were significantly higher on days 90 to 110 than other 
treatments. The best feed conversion ratio at days 0 to 30 and 30 to 60, at 2.0 g synbiotic 
treatment (P= 0.04) and at day 60 to 90 at 4.0 g synbiotic treatment and at day 0 to 110 trials 
was 2.0 g of synbiotic (P= 0.04). Concentration of glucose and HDL in 4.0 g synbiotic and 2.0 g 
prebiotic (P= 0.02), cholesterol and BUN concentration in control (P= 0.03) and total protein in 
4.0 g synbiotic and 2.0 grams of prebiotic (P= 0.02) was significantly higher. There was a 
significant differences in pre-slaughter weight (P= 0.03), hot and cold carcass weight (P= 0.03), 
percentage of hot carcass (P= 0.02) and percentage of cold carcass (P= 0.01), thigh percentage, 
meat pH and TBARS significant differences were found. The final data analysis showed that in 
daily weight gain, feed conversion ratio and the quantitative and qualitative traits of carcass, 
treatment 4 containing 2.0 g of synbiotic and prebiotic supplement had better performance than 
other treatments. 
 
Keywords: Oligosaccharide manan, Synbiotic, Growth performance, Blood parameters,   

Fattening lamb 
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