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چکیده
قوامنمرهومغذيموادظاهريهضمقابلیترشد،عملکردبرپپتیدوبیوتیکپريمکملمختلفسطوحتأثیرمطالعهایندر
10رأس بره شیرخوار نر زل در سن 36روي 2×3در قالب یک طرح کامالً تصادفی با روش فاکتوریلزلشیرخوارهايبرهمدفوع

) 1تیمارهاي آزمایشی به ترتیب شامل . گرفتروز مورد بررسی قرار 70به مدت کیلوگرم 4/4±53/0روزگی با میانگین وزن 
گرم 5/1) تیمار حاوي 3گرم پپتید، 2بیوتیک و ) تیمار حاوي صفر گرم پري2پپتید)، بیوتیک و تیمار شاهد (بدون پري

بیوتیک و صفر گرم گرم پري3) تیمار حاوي 5گرم پپتید، 2بیوتیک و گرم پري5/1) تیمار حاوي 4بیوتیک و صفر گرم پپتید، پري
. به ازاي هر رأس دام آزمایشی در جایگزین شیر مصرفی بودندگرم پپتید، روزانه2بیوتیک و گرم پري3) تیمار حاوي 6پپتید و 

داري بین تیمارهاي آزمایشی هاي آزمایشی نشان داد که اختالف معنینتایج میانگین خوراك مصرفی و افزایش وزن روزانه بره
میانگیننتایجبیوتیک داراي مقادیر باالتري بودند. در گرم پري5/1گرم پپتید و 2که سطوح به صورتی ،)p>05/0(وجود داشت 

ماده خشک، ماده آلی، پروتئین خام و الیاف نامحلول در شوینده اسیدي در درداريمعنیاختالفمغذيموادظاهريهضمقابلیت
5/1سطحدر داريمعنیطوربه ،مدفوعقوامنمرهمیانگیننتایجدر ). p>05/0(داشتوجودبیوتیکاثرات متقابل پپتید و پري

داري صفات بیوتیک به طور معنیگرم پري5/1گرم پپتید و 2سطح ).p>05/0(نمره قوام کمتري مشاهده شدبیوتیکپريگرم 
نتایج کلی .)p<05/0(داري مشاهده نشدهمچنین در نتایج ضریب تبدیل غذایی و ابعاد بدن اختالف معنیالشه را بهبود بخشید. 

قوام مدفوع هنمروافزایش وزن روزانه،صرف خوراكمداري بیوتیک به طور معنیگرم پري5/1گرم پپتید و 2سطح نشان داد که 
).p>05/0(دادبهبود و همچنین صفات الشه در پایان آزمایش را آزمایشهايدر برخی از دوره

قابلیت هضم، رشدعملکردبیوتیک، پپتید، هاي شیرخوار، پريبرهکلیدي:هايواژه

مقدمه
دلیل نرخ تلفات تقریباً باال در نوزاد نشخوارکنندگان بـه  به

هاي باکتریایی و اسهال و واسطه ضعف سیستم ایمنی، عفونت
هـاي  هـا و محـرك  بیوتیکهمچنین ممنوعیت استفاده از آنتی

یـافتن  هاي شیرخوار توسـط اتحادیـه اروپـا،    دامرشد در تغذیه
رسد ها ضروري به نظر میبیوتیکجایگزین مناسب براي آنتی

تواننـد مـی هابیوتیکها و پريبیوتیکسینها،). پروبیوتیک1(
وهـا بیوتیـک آنتـی بـا جایگزینیبرايبحثیقابلهايگزینه

بیوتیک ترکیب غذایی غیر پري). 43باشند (رشدهايهورمون
که با تحریک رشد و یا فعالیت یک یا چنـد  هستند قابل هضم 

باکتري محدود در روده، اثري سودمند در میزبان ایجاد کرده و 
). 15بخشـد ( بدین طریق سالمتی حیوان میزبان را بهبود مـی 

بیوتیـک  نتایج چندین مطالعه نشان داد که افزودن مکمل پري
افـزایش  و)27(به جایگزین شیر، سـبب بهبـود افـزایش وزن    

) و بهبود نمـره  17ها () و بره41ها (مصرف خوراك در گوساله
دام زمانی کـه  ) شد. 16قوام مدفوع در نوزاد نشخوارکنندگان (

اي جایگزین شـیر  در زمان اولیه زندگی از مواد تغذیهشیرخوار
آغازین بـا نیازمند یک خوراك ،کنندکیفیت باال استفاده میبا

را و تکامل رشد ادامههستند که به آنها اجازهباالپروتئین خام
. پـس نـوع   نشخوارکننده بدهـد جیرهشروع  مصرفزمان در

منبع پروتئین و کیفیت آن در  این زمینه نقش مهمی ایفا مـی 
هـایی  دههاي هیدرولیزشده (پپتیـدها) فـرآور  پروتئین). 10کند (

ها با آنزیم، اسید، بـاز و یـا   هستند که پس از هیدرولیز پروتئین

در زمـان تغذیـه   ). 34آینـد ( فرآیندهاي تخمیري به دست می
حیوان با مکمـل پپتیـد در مقایسـه بـا منـابع پـروتئین دسـت        

داري در تعـداد و انــدازه  نخـورده در جیـره، بـا افــزایش معنـی    
سطح جذب مواد مغذي پرزهاي روده باریک، منجر به افزایش 

نتایج ). 44شود (و در نهایت افزایش عملکرد رشد حیوانات می
مطالعات مختلف نشان داد که مکمل پپتید سویا باعـث بهبـود   

قابلیت هضم ظاهري مـواد مغـذي  ،)46ضریب تبدیل غذایی (
با توجه ). 36شد (هاي جوان دام) و بهبود عملکرد رشد در 45(

در بهبود عملکرد رشدیدو پپتبیوتیکيپرهايبه نقش مکمل
فراسـودمند در  یتبـا خاصـ  هایافزودناین یريلزوم به کارگو
سطوح یرتأثدر این تحقیق ، نوزاد نشخوارکنندگانییغذایرهج

، قابلیـت  بر عملکـرد رشـد  یدو پپتبیوتیکيمختلف مکمل پر
یرخوارشيهابرههضم ظاهري مواد مغذي و نمره قوام مدفوع 

گرفت.قرار یزل مورد بررس

ها مواد و روش
پرورش گوسفند و بز خصوصی مزرعه یک این تحقیق در 

در ایـن  واقع در استان مازندران، شهرستان جویبار انجام شـد.  
رأس بره نر شیرخوار زل تازه متولد شده کـه در  36آزمایش از 

بودنـد و بـا میـانگین وزن    روزگی از مـادر جـدا شـده   10سن 
ها پـس  برهاستفاده شد.تیمار 6در قالب کیلوگرم 53/0±4/4

آزمایشـی منتقـل   انفـرادي هـاي از جداسازي از مادر به قفس

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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54.............................. ........................................................رشد، قابلیت هضم ظاهري مواد مغذي وعملکردبرپپتیدوبیوتیکپريمکملمختلفسطوحتأثیر

سـطوح  روز مورد آزمـایش قـرار گرفتنـد.   70شدند و به مدت 
گـرم  3و 5/1گـرم مکمـل پپتیـد و سـطوح صـفر،      2صفر و 

در روز به ازاي هر رأس بره بیوتیک بر اساس گرممکمل پري
در جایگزین شیر مصرفی مورد استفاده قرار گرفت. تیمارهـاي  

بیوتیـک و  ) تیمار شاهد (بدون پري1آزمایشی به ترتیب شامل 
گـرم  2بیوتیـک و  ) تیمار حاوي سطح صفر گرم پري2پپتید)، 
بیوتیک و صفر گرم گرم پري5/1) تیمار حاوي سطح 3پپتید، 
گـرم  2بیوتیـک و  گرم پـري 5/1ار حاوي سطح ) تیم4پپتید، 
بیوتیـک و صـفر گـرم    گرم پري3) تیمار حاوي سطح 5پپتید، 

گـرم  2بیوتیـک و  گـرم پـري  3) تیمار حاوي سطح 6پپتید و 
مورد استفاده در ایـن تحقیـق،   بیوتیکمکمل پريپپتید بودند.

) Nutrexسـاخت شـرکت نـوترکس (   ) Y-MOSواي موس (
ــه اجــزبلژیــک  ــود ک ــان اي تشــکیلب ــده آن شــامل مان دهن

گلوکـان اسـت کـه از دیـواره سـلولی      -الیگوساکاریدهاي و بتا
شود.مخمر ساکارومایسس سرویزیه استخراج می

مکمــل پپتیــد مــورد اســتفاده در ایــن آزمــایش بــه روش 
به دسـت  در شرایط آزمایشگاهیکنجاله سویاهیدولیز آنزیمی

متفاوت و فعالیـت زیسـتی  پپتیدهایی با وزن مولکولی آمد که 
در آب یامنظور ابتدا پودر کنجاله سـو ینبه ا). 22ند (ولید شدت

مخلـوط حاصـل در   pHمخلـوط و  15بـه  1مقطر به نسـبت  
درجـه  45يشد. پس از حرارت دادن در دمایمتنظ10سطح 

شد و یفیوژدور سانتر10000در یقهدق30گراد به مدت یسانت

pHدر یـدریک کلریدمول اسـ 1حلول حاصل با مسوپرناتانت
یننشـ تـه ینشد. پـروتئ یفیوژو سپس سانتریمتنظ5/4سطح 

یعشـد. مـا  یمتنظ7آن در سطح pHشده در آب مقطر حل و
گراد منجمـد و سـپس   یسانتدرجه -30يحاصل ابتدا در دما
خـالص  ینخشک شد تا پودر پـروتئ یردرایزتوسط دستگاه فر

ینپـروتئ یـد، پپتیـد منظـور تول به دست آمـد. بـه  یاکنجاله سو
یلـی م250درصد در رآکتـور  5در غلظت یاخالص کنجاله سو

محلـول قبـل از شـروع    pHحل شـد و درجـه حـرارت و    یترل
شـد.  یمتنظـ یمآنـز یـت فعالیممپتـ در سطح اُیدرولیزهیندفرآ
يپروتئاز تجـار یمبا آنزیاخالص کنجاله سوینپروتئیدرولیزه

50يدانمـارك در دمـا  یمومکس محصول شرکت نـووزا پروت
یمساعت با غلظت آنز4مدت یط=8pHگراد و یسانتدرجه 

مخلوط ها،یحذف ناخالصبرايانجام شد. 20به 1ینبه پروتئ
یعشـد. مـا  سـانتریفیوژ دور 8000در یقـه دق30فوق به مدت 

درجه -30يو در دمایختهریشديحاصل ابتدا در ظرف پتر
یـز منجمد شد. محلول منجمـد توسـط دسـتگاه فر   گرادیسانت
به دسـت  یاکنجاله سویدپودر پپتیتخشک شد و در نهایردرا

یمـی به روش آنزسویاۀاستخراج شده از کنجالیدهايآمد. پپت
85/55يدالتون و حـاو 3000تا 180یوزن مولکولۀدر دامن

صـد  رد21/40دالتـون)،  150-500پپتیـد ( درصد دي و تـري 
94/3دالتـون) و  2500تا بـیش از  500پتید (الیگوپپتید و پلی

).1دالتون) بودند (جدول 180درصد اسید آمینه (کمتر از 

توزیع وزن مولکولی پپتیدهاي کنجاله سویا-1جدول 
Table 1. Molecular weight distribution of soybean peptide

جایگزین شیر مورد استفاده در این تحقیـق، شـیر خشـک    
مخصــوص بــره محصــول شــرکت پرســا بــود. تعیــین مقــدار 

هاي آزمایشی بدین صورت بود کـه  شیر مصرفی برهجایگزین 
700روزگی سـن بـره)   30الی 11آزمایش (روز 20الی 1در 

500روز آزمـایش  40الـی  21درصد وزن بدن)، 8میلی لیتر (
350روز آزمـایش  70الی 41درصد وزن بدن) و 4میلی لیتر (
هـا  درصد وزن بدن) استفاده شد. پس از آنکه بـره 2میلی لیتر (

گروه به عنوان تیمارهاي آزمایشی در 6به صورت تصادفی در 
هاي انفرادي مستقر شدند، مصرف شیرخشـک از شـروع   قفس

ها از هفته دوم آزمـایش، آغـاز   آزمایش و همچنین استارتر بره
صـبح و  8شد و جایگزین شیر به منظور مصرف در دو وعده (

ها قـرار گرفـت.   در اختیار برهتوسط شیشه پستانک عصر) 17
احتیاجاتاستانداردجداولاساسبراستفادهموردآغازینجیره

، جیـره ترکیبکهشد) تنظیم32(2007سال گوسفندغذایی
شـده ارائـه )2(جـدول درآنانـرژي مغذي وموادمحتویات

در طول مدت انجام آزمایش مقـدار مشخصـی خـوراك    .است
هـا قـرار   توزین شد و در دو نوبت صبح و عصر در اختیـار بـره  

خوراك تـوزین  مانده گرفت. سپس در پایان هر روز مقدار باقی
و از مجموع خوراك نوبت قبل کسـر شـد تـا مقـدار مصـرف      

ت هاي آزمایشی به دست آید. در هر نوبخوراك هر یک از بره
گرفـت بـیش از   هـا قـرار مـی   میزان خوراکی که در اختیار بره

درصـد در  10اشتهاي حیوان در نظر گرفته شده بود که حدود 
مصــرفی قابــل وعــده بعــد بــاقی مانــده و باقیمانــده خــوراك

گیري باشـد. بـراي یکسـان بـودن شـرایط بـراي تمـام        اندازه
تیمارها، وزن کشی در روزهاي مورد نظر در ساعت مشخص و 

یـت از  محرومسـاعت  12قبل از مصرف خـوراك (بـا اعمـال    
در هـاي آزمایشـی  بـره کشـی مصرف خوراك) انجام شد. وزن

آزمـایش  70و 43،57، 29، 15، 1شروع آزمایش و روزهـاي  
هـاي  انجام شد و مقادیر افزایش وزن روزانه هـر یـک از بـره   

آزمایشی در هر مرحلـه از آزمـایش مشـخص شـد. همچنـین      
یماز تقسـ هاي مختلف آزمـایش یی در دورهغذایلتبدیبضر

ه وزن زنـد یشافزایانگینبه مخوراك مصرفی مقدار یانگینم
. محاسبه شدیمـارهـاي هـر تبره

پپتید (درصد)وزن مولکولی (دالتون)
3000>11/0

3000-200090/0
2000-100061/9
1000-50059/29
500-15085/55

180<94/3
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هاي آزمایشی و جایگزین شیردهنده جیرهاجزاي تشکیل-2جدول 
Table 2. Ingredients of the experimental diets and milk replacment

(درصد)مقدار در هر کیلوگرم جایگزین شیر ترکیبات جایگزین شیرمقدار در جیره(درصد)ماده خوراکی
24پروتئین35دانه ذرت 

20چربی30دانه جو 
30الکتوز20کنجاله سویا

9/0کلسیم2مالس چغندر قند
7/0فسفر5/5کنجاله پنبه دانه 

6/1پتاسیم5/1روغن نباتی 
5/2لیزین8/3سبوس گندم

7/0متیونین2/0نمک 
المللیواحد بینA2000ویتامین5/0کربنات سدیمبی 

المللیواحد بینD400ویتامین15/0مکمل معدنی+ ویتامینی 
گرم در کیلوگرممیلیE50ویتامین1کربنات کلسیم 

المللیواحد بینC60ویتامینترکیب شیمیایی جیره 
گرم در کیلوگرممیلی70آهن3/2ماده خشک)(مگاکالري در کیلوگرم قابل سوخت و ساز قابل انرژي 

گرم در کیلوگرممیلی3مس18(%)پروتئین خام
گرم در کیلوگرممیلی30روي7/0(%)کلسیم
گرم در کیلوگرممیلی4/0کبالت48/0(%)فسفر 
گرم در کیلوگرممیلی5/0ید15/0(%)سدیم 

گرم در کیلوگرممیلی3/0سلنیوم
:شاملمکملازکیلوگرمهر-1 :شاملمکملازکیلوگرمهر.ايویتامینگرم1/0ودویتامینالمللیبینواحد100000آ،ویتامینالمللیبینواحد500000 90کلسـیم، گـرم 180

اکسیدانتآنتیگرم3ید،گرم1/0سلنیم،گرم1/0کبالت،گرم1/0روي،گرم3مس،گرم0.3آهن،گرم3منگنز،گرم2سدیم،گرم60منیزیم،گرم20فسفر،گرم

ت هضم ظاهري ماده خشک، ماده آلی و گیري قابلیاندازه
هـاي آزمایشـی بـر اسـاس     هاي مدفوع برهپروتئین خام نمونه

الیـاف محلـول در شـوینده    ) و مقـادیر  AOAC)2هاي روش
) انجـام  42با روش ون سوسـت و همکـاران (  خنثی و اسیدي

آزمایش، براي تعیین 67الی 60در روزهاي شد. بدین منظور، 
بـا روش جمـع آوري کـل    آزمایشـی هـاي قابلیت هضم جیره

روز باقی مانده مواد خوراکی و 7اقدام شد. در طی این مدفوع
ها به صورت روزانه  و جداگانه جمع آوري شدند. در مدفوع دام

7گیري شد. بعد از ابتداي هر روز نیز از خوراك مصرفی نمونه
نمونه 7نمونه مدفوع، 7روز براي هر راس بره آزمایشی تعداد 

نمونه باقی مانده خـوراك وجـود داشـت.    7خوراك مصرفی و 
-20هاي اخذ شده از هر بره به صورت روزانه در دمـاي  نمونه

ــانتی ــه س ــام  درج ــد از اتم ــدند. بع ــداري ش ــراد نگه روز، 7گ
هاي مدفوع، خوراك مصرفی و باقی مانـده خـوراك هـر    نمونه

نمونـه  کدام و براي هر بره آزمایشی، بـا هـم مخلـوط و یـک     
نهایی از هر کدام اخذ شد. نمونه اخذ شده از هر دام تـا زمـان   

درجـه سـانتی گـراد    -20انجام تجزیـه شـیمیایی، در دمـاي    
گـراد  درجه سانتی55ها در دماي نگهداري شدند. سپس نمونه

سـاعت خشـک و آسـیاب شـدند و بـراي تعیـین       48به مدت 
اي بررسـی  برقابلیت هضم مورد تجزیه شیمیایی قرار گرفتند. 

، 21، 14، 7هاي آزمایشی، در روزهاي وضعیت قوام مدفوع بره
ــوام   70و 63، 56، 49، 42، 35، 28 ــی ق ــازدهی و بررس امتی

) انجـام شـد؛   25مدفوع بر اساس جدول الرسون و همکاران (
سـخت،  نهاماسفت، مدفوع طبیعی (1بدین صورت که امتیاز 

مقـدار زمینرويبرگرفتنقراروافتادنازبعدرااصلیشکل

اشاصـلی شکل، نرم، مالیم، (2)، نمره دهدمیدستازکمی
، سیال و 3)، نمره شودمیپهنمقداريوداردنگهتواندینمرا

متـر  میلـی 6حـدود ضـخامت وشودمیپهنآسانیبهجاري (
) بود.داردترشحیومایعقوام، آبکی (4) و نمره دارد

70در پایان آزمـایش (روز  گیري صفات الشه، براي اندازه
از هـر  خـوراك، تـوزین آخـرین ازساعت24ازآزمایش)، بعد

وهـا تـوزین دام ازو کشـتار شـدند. پـس   بره انتخاب 3تیمار 
، کلیه امعاء و احشا از بدن خـارج و سـپس الشـه گـرم     کشتار

ذبـح  توزین و ثبت شد. روش کار بدین صورت بود که پس از
هـا،  هر بره آزمایشی بالفاصله کله و پاچه، پوست، پیش معـده 

هـا جـدا شــدند و  ها، کبد، شش، قلب و کلیـهشیردان و روده
مانـده شـامل گوشـت و اسـتخوان، چربـی      هـاي بـاقی  قسمت

پوششی و چربی داخل انساج گوشت وزن شدند و بـه عنــوان   
ها بـه مـدت   وزن الشـه گـرم تعیـین گردید. پس از آن الشه

گراد در سردخانه نگهـداري  درجه سانتی4ساعت در دماي 24
ها از سردخانه خارج شـده و  شدند. پس از طی این مدت الشه

کشی و به عنوان وزن الشه سرد ثبت شدند. بـراي  دوباره وزن
ها به صورت طولی در امتداد محور تعیین وزن نیم الشه، الشه

فقرات) به دو قسمت کامالً مرکزي بدن (دقیقاً از وسط ستون 
هـاي ران،  قسـمت مساوي تقسیم و توزین شـدند و همچنـین   

هـاي  دست و گردن تفکیک و توزین شدند. همچنین شـاخص 
متـر) ارتفـاع از   شامل طول بدن (سانتی)بیومتریکابعاد بدن (

متـر) و طـول و   متر)، عمق قفسه سینه (سـانتی جدوگاه (سانتی
گیري شد. اندازهمتر) نیز عرض کپل (سانتی
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این آزمایش در قالب یک طرح کامالً تصادفی با روش 
با میانگین رأس بره شیرخوار نر زل36روي 2×3فاکتوریل

آزمایششروعهنگامدرتولدکیلوگرم (وزن4/4±53/0وزن 
انجام شد. فاکتور شدند) دادهقرارمدلدرکوواریتعنوانبه

گرم ) و 3و 5/1(صفر، بیوتیک در سه سطح اول مکمل پري
گرم) 2پپتید در دو سطح (صفر و فاکتور دوم، سطوح مکمل

بههايدر هر روز به ازاي هر رأس دام آزمایشی بود. داده
روي صفات مصرف خوراك، افزایش وزن روزانه، آمدهدست

هاي خونی با ضریب تبدیل غذایی، اسکور مدفوع و فراسنجه
) و بر 1/9نسخه (SASافزار آماري نرمGLMاستفاده از رویه 

تجزیه و تحلیل Yijk=µ+Ai+Bj+ABij+Eijkاساس مدل 
iتکرار مشاهده مربوط به ijkYکه در این فرمول )38(شدند

سطوح مختلف اثر Aiت،میانگین کل مشاهداµ، از هر تیمار
متقابل اثر ABij،سطوح مختلف پپتیداثر Bj، بیوتیکپري

بود. آزمایش اثر خطاي Eijk، وپپتیدبیوتیک وسطوح پري

مقایسه میانگین تیمارهاي آزمایشی با استفاده از آزمون چند
انجام شد.05/0اي دانکن در سطح احتمال دامنه

و بحثنتایج 
ماده خشکمیانگین مصرف

هـاي آزمایشـی در   برهماده خشک مصرفینتایج میانگین 
در اثـرات متقابـل   دارينشان داد که اخـتالف معنـی  3جدول 

45و 30، 15بیوتیک و سـطح پپتیـد در روزهـاي    پپتید و پري
آزمـایش  15بیوتیـک در روز  چنین سـطح پـري  آزمایش و هم
. نتـایج حاصـل نشـان داد کـه تیمـار      )p>05/0(وجود داشت 
بیوتیـک نسـبت بـه    گرم پري5/1گرم پپتید و 2حاوي سطح 

راك مصــرفی ســایر تیمارهــاي آزمایشــی داراي میــانگین خــو
باالتري بودند. 

هاي مختلف آزمایش (گرم)ها در طول دورهمیانگین خوراك مصرفی بره-3جدول 
Table 3. The mean feed intake of lambs during different experimental periods (g)

، داراي 05/0در سـطح آمـاري   متفـاوت حـروف بـا سـتون هرهايبیوتیک) میانگیناصلی (سطح پپتید و پريبیوتیک) و اثرات براي هر یک از اثرات متقابل (سطح پپتید و پري
داري هستند.اختالف آماري معنی

SEM:اشتباه استاندارد میانگین
P-Value:دارسطح معنی

روزانهمیانگین افزایش وزن
هـاي آزمایشـی در   افزایش وزن روزانه بـره نتایج میانگین 

داري در اثـرات  نشان داد که اخـتالف آمـاري معنـی   4جدول 
آزمـایش و  30و 15بیوتیـک در روزهـاي   متقابل پپتید و پري

آزمایش و همچنین 70و 45، 30، 15سطح پپتید در روزهاي 
).p>05/0(داشتآزمایش وجود 15بیوتیک در روز سطح پري

بیوتیـک  هاي پپتید و پـري نتایج نشان داد که با افزودن مکمل

گرم در جایگزین شیر، نسبت بـه  5/1و2حودر سطبه ترتیب 
داري در میانگین افزایش وزن روزانه تیمار شاهد افزایش معنی

نتـایج میـانگین ضـریب تبـدیل     هاي آزمایشی ایجاد شـد. بره
اد کـه اخـتالف   نشـان د 5هاي آزمایشی در جـدول  غذایی بره

ــی  ــاري معن ــد و    آم ــطوح پپتی ــل و س ــرات متقاب داري در اث
بیوتیک بین تیمارهاي آزمایشی وجود نداشت. پري

روزهاي آزمایشتیمارها
15304570بیوتیک                  سطح پريسطح پپتید                     

(گرم به ازاي هر رأس بره در روز)
d00/440c67/714c83/107017/1339صفرصفر)1
5/1c83/466bc17/7661135/67abc67/1495صفر)     2
3469/83cbc00/7651103/67abc33/1441صفر)3
477/83cab50/8301176/50ab83/1505صفر2)4
5(25/1516/50aa83/8941266/50a00/1590
6(23494/33abab17/8571207/70ab50/1465

P-Value01/002/001/050/0
سطح پپتید

b88/443b61/749b06/110506/1425صفر 
2a22/496a83/860a89/117578/1526

P-Value001/0001/0002/007/0
بیوتیک                   سطح پري

b91/43758/74517/112850/1438صفر
5/1a66/49150/83008/120183/1550
3b58/48058/81267/115542/1454

P-Value001/015/013/015/0
SEM29/310/1243/1810/27
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هاي مختلف آزمایش (گرم)ها در طول دورهمیانگین افزایش وزن روزانه بره-4جدول 
Table 4. The mean daily weight gain of lambs during different experimental periods (g)

داراي 05/0در سـطح آمـاري   متفـاوت حـروف بـا سـتون هرهايبیوتیک) میانگینبیوتیک) و اثرات اصلی (سطح پپتید و پريبراي هر یک از اثرات متقابل (سطح پپتید و پري
دارسطح معنی:P-Valueمیانگیناشتباه استاندارد :SEMداري هستند.اختالف آماري معنی

هاي مختلف آزمایشها در طول دورهمیانگین ضریب تبدیل غذایی بره-5جدول 
Table 5. The mean FCR of lambs during different experiment periods

SEM:اشتباه استاندارد میانگینP-Value:دارسطح معنی

میانگین قابلیت هضم ظاهري
هاي جیرهنتایج میانگین قابلیت هضم ظاهري مواد مغذي 

داري نشان داد که اختالف آماري معنـی 6آزمایشی در جدول 
ي مـاده  هـا بیوتیـک در شـاخص  در اثرات متقابل پپتید و پـري 

خشک، ماده آلی، پروتئین خام و الیـاف نـامحلول در شـوینده    
، سـطح پپتیـد در پـروتئین خـام و الیـاف نـامحلول در       اسیدي

ر ماده خشـک  بیوتیک دشوینده اسیدي و همچنین سطح پري
گرم پپتیـد و  2سطوح ).p>05/0(و پروتئین خام وجود داشت 

روزهاي آزمایشتیمارها
15304570بیوتیک سطح پريسطح پپتید  

(گرم به ازاي هر رأس بره در روز)

d33/134c00/14583/18133/205صفرصفر)1
5/1c33/141bc66/15300/18233/219صفر)     2
3142/16cbc00/15483/18500/210صفر)3
144/83bcab83/16400/18500/222صفر2)4
5(25/1154/66aab33/17516/18983/230
6(23148/83aba16/16933/18833/214

P-Value007/0007/058/050/0
سطح پپتید

b95/135b88/150b22/183209/88bصفر 

2a45/149a77/169a50/187222/38a

P-Value001/0001/003/004/0
بیوتیک                   سطح  پري

b58/13491/15541/18316/211صفر
5/1a00/14850/16458/18508/225
3b50/14558/16108/18716/212

P-Value001/014/032/012/0
SEM83/096/198/001/3

روزهاي آزمایشتیمارها
15304570بیوتیک                   سطح پريسطح پپتید                  

(گرم به ازاي هر رأس بره در روز)
25/395/490/555/6صفرصفر)1
5/135/300/525/680/6صفر)     2
330/395/495/585/6صفر)3
30/305/535/675/6صفر2)4
5(25/135/310/570/685/6
6(2330/305/540/680/6

P-Value95/028/082/045/0
سطح پپتید

25/395/405/675/6صفر 
230/305/525/685/6

P-Value67/075/041/087/0
بیوتیک                   سطح  پري

25/365/405/680/6صفر
5/130/305/545/690/6
330/300/540/685/6

P-Value87/031/013/033/0
SEM001/0003/007/002/0
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بیوتیک نسبت به سایر سطوح در ایـن آزمـایش،   گرم پري5/1
داراي باالترین مقادیر قابلیت هضم ظاهري مواد مغذي بودنـد  

هـا در جـایگزین شـیر   و نشان داد که اسـتفاده از ایـن مکمـل   

هـاي  برخـی از شـاخص  داري هاي آزمایشی به طور معنـی بره
قابلیت هضم مواد مغذي را بهبود داد.

هاي آزمایشی (درصد)قابلیت هضم ظاهري مواد مغذي جیرهمیانگین-6جدول 
Table 6. The mean apparent digestibility nutrients of experimental diets (%)

داراي 05/0در سـطح آمـاري   متفـاوت حـروف بـا سـتون هـر هايبیوتیک) میانگینبیوتیک) و اثرات اصلی (سطح پپتید و پرياثرات متقابل (سطح پپتید و پريبراي هر یک از 
دارسطح معنی:P-Valueاشتباه استاندارد میانگین:SEMداري هستند.اختالف آماري معنی

قوام مدفوع
هـاي آزمایشـی در   نمره قـوام مـدفوع بـره   نتایج میانگین 

اخـتالف آمـاري   آزمـایش  15در روز نشـان داد کـه   7جدول 
بیوتیـک بـین تیمارهـاي    پـري مختلـف  ح وداري در سـط معنی

5/1). نتایج نشان داد که سطح p>05/0(آزمایشی وجود دارد 
نمره کاهش بیوتیک در جایگزین شیر مصرفی، باعث پريگرم

.تیمار شاهد شدقوام مدفوع نسبت به

هاي مختلف آزمایشها در طول دورهنمره قوام مدفوع برهمیانگین -7جدول 
Table 7. The mean fecal score of lambs during different experiment periods

داراي 05/0در سـطح آمـاري   متفـاوت حـروف بـا سـتون هـر هاينمیانگیبیوتیک) بیوتیک) و اثرات اصلی (سطح پپتید و پريراي هر یک از اثرات متقابل (سطح پپتید و پريب
دارسطح معنی:P-Valueاستاندارد میانگیناشتباه: SEMداري هستند.اختالف آماري معنی

هاشاخصتیمارها

الیاف نامحلول در پروتئین خامماده آلیماده خشکبیوتیکسطح پريسطح پپتید
خنثیشوینده

الیاف نامحلول در 
اسیديشوینده

(گرم به ازاي هر رأس بره در روز)
c84/60b62/64b96/6258/56b47/50صفرصفر)1
5/1c80/61ab55/6664/18b73/5752/31abصفر)     2

366/83abab69/65ab93/6686/5752/66abصفر)3

64/95abab88/6565/73ab63/5852/17abصفر2)4

5(25/169/58aa11/6869/43a16/5953/20a

6(2368/36aa29/6869/03a36/5954/17a

P-Value04/002/004/074/002/0
سطح پپتید

53/6404/66b69/6406/5751/81bصفر 

226/6610/67a73/6872/5853/55a

P-Value23/027/0002/015/002/0
بیوتیک                   پريسطح 

b33/6225/65b35/6439/5787/51صفر
5/1a59/6728/67a65/6817/5876/52
3a26/6795/66a10/6744/5842/53

P-Value04/013/002/081/020/0
SEM69/040/053/055/030/0

روزهاي آزمایشتیمارها
15304570)                   3و 5/1بیوتیک (صفر، سطح پري)                       2سطح پپتید  (صفر و 

(گرم به ازاي هر رأس بره در روز)
00/266/283/184/1صفرصفر)1
5/166/116/233/166/1صفر)     2
300/216/283/116/2صفر)3
16/233/284/183/1صفر2)4
5(25/133/166/150/150/1
6(2333/150/133/133/1

P-Value30/089/043/031/0
سطح پپتید

88/133/266/187/1صفر 
261/183/155/155/1

P-Value21/009/061/016/0
بیوتیک                   سطح پري

a08/250/283/183/1صفر 
5/1b50/191/141/158/1
3b66/183/158/175/1

P-Value04/014/030/067/0
SEM11/015/010/012/0
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صفات ابعاد بدن
)بیومتریـک ابعـاد بـدن (  نتایج میانگین برخـی از صـفات   

نشـان داد کـه   8هاي آزمایشی در پایان آزمایش در جدول بره
تیمارهـاي آزمایشـی وجـود    بـین داري اختالف آمـاري معنـی  

.نداشت
خصوصیات الشه 

هـاي آزمایشـی در   نتایج میانگین خصوصـیات الشـه بـره   
نشـان داد کـه اخـتالف آمـاري     9پایـان آزمـایش در جـداول    

بیوتیـک و همچنـین   در اثرات متقابل پپتید و پـري داري معنی
وزن زنـده، وزن الشـه گـرم و سـرد،     در صـفات  سطوح پپتید 

بین تیمارهـاي  درصد الشه گرم و سرد، درصد ران و سردست
گـرم  2سـطح  )، طـوري کـه  p>05/0(آزمایشی وجود داشت 

صـفات  ،بیوتیک نسبت به سـایر سـطوح  گرم پري5/1پپتید و 
.بخشیدرا بهبود هاي آزمایشیبرهالشه

متر)ها در پایان آزمایش (سانتیمیانگین برخی صفات بیومتریک بره-8جدول 
Table 8. The mean some biometric traits of lambs in the end of the experiment (cm)

SEM:اشتباه استاندارد میانگینP-Value:دارسطح معنی

ها در پایان آزمایشصفات الشه برهبرخی از میانگین -9جدول 
Table 9. The mean some carcass traits of lambs in the end of the experiment

داراي 05/0در سطح آماري متفاوتحروفباستونهرهاينمیانگیبیوتیک) بیوتیک) و اثرات اصلی (سطح پپتید و پريبراي هر یک از اثرات متقابل (سطح پپتید و پري
دارسطح معنی:P-Valueاستاندارد میانگیناشتباه:SEM..      هستندداري اختالف آماري معنی

صفاتتیمارها
ارتفاع از طول بدن)                   3و 5/1بیوتیک (صفر، سطح پري)                 2سطح پپتید  (صفر و 

جدوگاه
عمق قفسه 

سینه
طول 
عرض کپلکپل

(گرم به ازاي هر رأس بره در روز)
00/6300/5366/2566/2100/15صفرصفر)1
5/133/6333/5300/2500/2133/15صفر)     2
366/6366/5300/2600/2233/15صفر)3
33/6433/5466/2500/2366/15صفر2)4
5(25/100/6500/5533/2666/2333/16
6(2333/6666/5566/2600/2566/16

P-Value25/055/093/009/077/0
سطح پپتید

88/6355/5377/2555/2166/15صفر 
255/6477/5400/2688/2277/15

P-Value43/021/080/067/090/0
بیوتیک                   پريسطح  

00/6350/5333/2583/2133/15صفر
5/166/6433/5433/2633/2283/15
300/6566/5400/2600/2400/16

P-Value14/058/063/010/083/0
SEM45/056/052/048/057/0

صفاتتیمارها  
بیوتیکسطح پپتید               سطح پري

(گرم به ازاي هر رأس بره در روز)
وزن زنده 
(کیلوگرم)

وزن الشه گرم 
(کیلوگرم)

درصد 
الشه گرم

وزن الشه سرد 
(کیلوگرم)

درصد 
درصد درصد رانالشه سرد

سردست
درصد 
گردن

b33/21c11/11b33/52c58/10b75/51c65/22b45/1255/5صفرصفر)1
5/1ab36/22c85/11b00/53bc32/11b45/52c75/24ab10/1460/5صفر)     2
3ab26/22c65/11b33/52c08/11b45/52c55/23ab75/1361/5صفر)3
ab10/23abc25/12b00/53abc66/11ab75/52abc10/26ab30/1471/5صفر2)4
5(25/1a20/24a50/13a00/56a88/12a45/56a95/30a30/1695/5
6(23a90/23a20/13a66/55a55/12ab15/54a23/29a75/1585/5

P-Value03/001/004/002/001/002/002/065/0
سطح پپتید

b80/21b53/11b55/52b95/10b25/52b95/23b40/1355/5صفر 
2a75/23a95/12a88/54a35/12a45/54a40/28a40/1585/5

P-Value005/0001/001/0003/003/0003/0003/008/0
بیوتیک                   سطح  پري

70/2205/1200/5350/1165/5295/2515/1465/5صفر
5/150/2230/1266/5475/1115/5430/2735/1470/5
325/2345/1250/5380/1130/5380/2675/1475/5

P-Value56/071/028/075/019/074/071/085/0
SEM34/018/041/017/047/075/028/067/0
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همانطور که نتایج جداول عملکـرد رشـد در ایـن تحقیـق     
نشان داد، بهبـود مصـرف خـوراك و افـزایش وزن روزانـه در      

پپتیـد  هاي آزمایش حاکی از اثرات مفید مکمـل برخی از دوره
ــره  ــه ب ــوزاد    در تغذی ــک ن ــود. روده کوچ ــیرخوار ب ــاي ش ه
هـایی نظیـر مالتـاز، سـوکراز و     حـاوي آنـزیم  نشخوارکنندگان 

باشـد.  آمیلولیتیک و همچنین پروتئـاز بـا فعالیـت انـدك مـی     
بنابراین اسـتفاده از منـابع پروتئینـی کـه بـه خـوبی فـرآوري        

تـر معـده، اخـتالل در    اند ممکن است سبب تخلیه سریعنشده
ــید     ــح اس ــاهش ترش ــیردان و ک ــدن در ش ــه ش ــت لخت فعالی

)؛ بنابراین، تغذیه حیـوان بـا   7شود (پپسین کلریدریک، رنین و 
مکمل پپتید در مقایسه با منابع پروتئین دست نخـورده جیـره،   

تواند در بهبود عملکرد رشد نـوزاد نشـخوارکنندگان نقـش    می
در 4و 3همسـو بـا نتـایج جـداول    ).36مهمی داشته باشـد ( 

پژوهش حاضر، نتایج برخی تحقیقات نشان داد که اسـتفاده از  
) 46پپتیدها در تغذیه حیوانات سبب بهبود افزایش وزن روزانه (

همچنـین  . شـد ي جـوان هادر خوك) 44(و و مصرف خوراك 
نتیجه یک مطالعه نشان داد که استفاده از مکمل پپتید گیاهی 

بهبـود عملکـرد   هاي شیرخوار سـبب در جایگزین شیر گوساله
هاي اساسی پپتدها که ). برخی از مکانیسم36شد (حیوان رشد 

) 1شـوند عبارتنـد از   سبب بهبود عملکرد در حیوان میزبان می
نرخ جذب پپتیدهاي کوچک نسبت به مقدار معادل اسـیدهاي  

) نرخ کاتابولیسم پپتیـدهاي کوچـک   2آمینه آزاد، بیشتر است، 
نســبت بــه مقــدار معــادل هــاي روده باریــک توســط بــاکتري

اي ) نقـل و انتقـال روده  3اسیدهاي آمینـه آزاد، کمتـر اسـت،    
پپتیدهاي کوچک نسبت به اسیدهاي آمینه به صورت انفرادي 

) فـراهم  4گیرد و با تعادل بیشتر صورت می1به سیاهرگ باب
کردن اسـیدهاي آمینـه کـاربردي (ماننـد گالیسـین، آرژنـین،       

ــرولی  ــات، پ ــامین، گلوتام ــزایش  گلوت ــراي اف ــائورین) ب ن و ت
هاي ضد اکسیداتیو و سنتز پروتئین عضله  و پپتیدهاي واکنش

توانند مورفولوژي، تحـرك و عملکـرد دسـتگاه    خاصی که می
حـاکی  4و 3نتایج جداول ). 21،20(گوارش را بهبود ببخشند

هــاي از بهبــود مصــرف خــوراك و افــزایش وزن روزانــه بــره
افزوده شـده بـه جـایگزین شـیر در     بیوتیککننده پريدریافت

هاي آزمایش بود. در همین راستا، نتایج مطالعات برخی از دوره
افزایش وزن روزانه ) و19(نشان داد که بهبود مصرف خوراك

ــاله) 27،3( ــت در گوس ــیرخوار دریاف ــاي ش ــده ه ــرم 4کنن گ
هـاي  بیوتیک در جایگزین شیر و افـزایش وزن بـدن بـره   پري

موافـق بـا   .مشاهده شد) 17بیوتیک (پريکملکننده مدریافت
یـک )، نتیجـه  5نتایج جدول ضریب تبـدیل غـذایی (جـدول    

هــاي شــیرخوار نشــان داد کــه افــزودن مطالعــه روي گوســاله
داري روي بیوتیک اینولین در جـایگزین شـیر، اثـر معنـی    پري

. همچنین مخـالف بـا نتیجـه    )5(ضریب تبدیل غذایی نداشت
جدول ضـریب تبـدیل غـذایی در مطالعـه حاضـر، اسـتفاده از       

سبب بهبود ضریب بیوتیک به ترتیب و پريمکمل پپتید سویا 
نتیجـه ) شـد.  28) و بزهـا ( 46ها (تبدیل غذایی در بچه خوك
هاي شیرخوار ) روي عملکرد بره29تحقیق معرب و همکاران (

بیوتیـک  گرم سین3کننده هاي دریافتمغانی نشان داد که بره
مخلـوط در شـیر مـیش، داراي بـاالترین افـزایش وزن بــدن،      

ترین ضـریب تبـدیل غـذایی    بیشترین مصرف خوراك و پایین
ها بودند. نسبت به سایر جیره

کننـده مانـان   اثرات بهبود عملکرد رشد حیوانـات مصـرف  
مت الیگوساکاریدها ممکن است به خاطر بهبود وضـعیت سـال  

در نتیجه افزایش سالمت دستگاه گوارش و توانایی حیـوان در  
). در یـک پـژوهش روي   37مقابله بـا عوامـل پـاتوژن باشـد (    

هـاي شـیرخوار هلشـتاین نشـان داده شـد کـه تغذیـه        گوساله
سلوالیگوساکارید سبب بهبود افزایش وزن و بـازده خـوراك در   

ایـن امـر   ) کـه یکـی از دالیـل    18دوره قبل ازشیرگیري شد (
احتماالً به خاطر افزایش تولید اسیدهاي چـرب کوتـاه زنجیـر    

هاي شکمبه اسـت. بـدین   هاي خاصی از میکروبتوسط گروه
کننـده  تولید اسید بوتریـک توسـط بـاکتري مصـرف    کهشکل 

ــان و فروکتــو ایگوســاکاریدها، بیوتیــکاجــزاي پــري هــا (مان
سـبب  سلوالیگوساکاریدها و غیره) ساکن در دسـتگاه گـوارش  

شده که متعاقـب آن غلظـت انسـولین پالسـما توسـط جـذب       
اسیدهاي چرب کوتاه زنجیر افزایش یابد و با توجـه بـه نقـش    

هـاي روده باریـک، در   فکیک سـلول تاسید بوتریک در رشد و 
نتیجه با بهبود بازده هضـم و جـذب مـواد مغـذي در دسـتگاه      

د گوارش حیوان میزبان، عملکرد رشد تا حدودي بهبـود خواهـ  
).33یافت (

) گـزارش  45ژانگ و همکـاران ( ، 6همسو با نتایج جدول 
سـبب  کردند که تغذیـه پپتیـدهاي حاصـل از کنجالـه سـویا      

افزایش قابلیت هضم ظاهري مواد مغذي جیره در بزهاي بـالغ  
و یـد مفهايیکروبطور بالقوه بر شمار مبههایوتیکبپريشد. 

باعـث  یقطرینگذاشته و بدیرثأمورفولوژي دستگاه گوارش ت
نتیجه یـک  ).24شوند (یمدر حیوانات هضم بهتر مواد مغذي 

سـبب  بیوتیـک  هاي جوان نشـان داد پـري  مطالعه روي خوك
بهبود قابلیت هضم ظاهري ماده خشک و پـروتئین خـام شـد    

کننــده هــاي دریافــت). در مطالعــه دیگــري نیــز گوســاله26(
قابلیـت هضـم ظـاهري مـواد     ،بیوتیک حاوي بتاگلوکـان پري

مخـالف بـا   ).23(باالتر بود نسبت به تیمار شاهد هاآنمغذي
نتایج قابلیت هضـم ظـاهري مـواد مغـذي در تحقیـق حاضـر       

سـطوح  هـا، افـزودن   )، در یک مطالعـه روي بزغالـه  6(جدول 
قابلیـت بیوتیک در جیـره، بـر   پريگرم مکمل6و 4، 2صفر،
الیـاف  خـام،  آلـی، پـروتئین  مـاده خشـک، مادهظاهريهضم

داري روياثـر معنـی  خنثـی، و اسیديينامحلول در شوینده
).9نداشت (آزمایشیهايگروه

جدول نمره قوام مدفوع در تحقیق حاضـر  مطابق با نتایج
ــدول  ــد) در   ، )7(ج ــده (پپتی ــروتئین هیدرولیزش ــتفاده از پ اس

داري روي نمـره  اثر معنیهاي هلشتاین،جایگزین شیر گوساله
) گـزارش  19). هنـریش و همکـاران (  35قوام مدفوع نداشت (

مانان به جایگزین شیر، بـروز و  الیگوساکارید دادند که افزودن 
7ها را کاهش داد که با نتـایج جـدول   شدت اسهال در گوساله
دهنــده اثرگــذاري کــه نشــانبیوتیــکدر تیمــار حــاوي پــري

هاي اولیه آزمایش و نیز در سـنین پـایین   بیوتیک در هفتهپري
) 39همسو بـود. بـه طـور مشـابه، سـیلوا و همکـاران (      است، 

بیوتیـک  گرم در روز مکمل پـري 4مشاهده کردند که افزودن 
هاي شیرخوار، نمـره قـوام مـدفوع را    در جایگزین شیر گوساله

1- Portal vein
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تنها در هفته اول آزمایش بهبـود داد. در مطالعـه قـوش و    
هــاي داري نمــره مــدفوع گوســالهکــاهش معنــی)16مهــال (

بیوتیک در جایگزین شیر در طول شیرخوار دریافت کننده پري
روز آزمایش نسبت به تیمار شاهد مشاهده شـد. ایـن امـر    60

زا مسئول تولیـد  هاي بیماريممکن است به دلیل مهار باکتري
وهسـتند تحریـک، ترشـح و اسـهال روده    سبب سم باشد که 

هـاي  محصول اصلی نهایی سـویه به عنوانکتات همچنین ال
کـه  هـا  ها و بیفیدوباکتریومتولیدکننده الکتات، الکتوباسیلوس

سـبب کـاهش   pHیک ماده ضـدمیکروبی اسـت بـا کـاهش    
). کـاهش نمـره قـوام    40شـود ( ها در روده میجمعیت پاتوژن

بیـوتیکی مختلـف در   هـاي پـري  مدفوع با اسـتفاده از مکمـل  
) 31،30هـا ماننـد مانـان الیگوسـاکارید (    گوسالهجایگزین شیر 

هـاي شـیرخوار   گزارش شد. نتایج یـک مطالعـه روي گوسـاله   
بیوتیک در شیر مصرفی گرم پري12و 6نشان داد که افزودن 

بیوتیک و گرم پري24سبب بهبود قوام مدفوع نسبت به تیمار 
ع در بهبود قوام مـدفو 7) که با نتایج جدول 3تیمار شاهد شد (

بیوتیـک در سـنین پـایین بـا مصـرف پـري     هاي آزمایشیبره
مطابقت داشت.

8در جـدول  صـفات ابعـاد بـدن    نتایج حاصل از بررسـی  
) و اعظمـی و همکـاران   6مشابه نتایج عظیم زاده و همکاران (

ــین  5( ــل س ــزودن مکم ــب اف ــه ترتی ــه ب ــود ک ــک و ) ب بیوتی
تغییرات الگـوي  ها، روي بیوتیک در جایگزین شیر گوسالهپري
داري نداشت. اثر معنیهاي شیرخوارگوسالهبدنی

)، گـزارش آرنـه و   9همسو با نتایج صفات الشـه (جـدول   
گــرم 24و 12، 6) نشــان داد کــه افــزودن ســطوح 3ایگــازا (

هـاي شـیرخوار سـبب    بیوتیک در شـیر مصـرفی گوسـاله   پري
ــی  ــزایش معن ــار   اف ــرد در تیم ــه س ــرم 12داري وزن الش گ

بیوتیک نسبت به سایر تیمارهاي آزمایشی شـد. داقـاش و   پري
هاي پرواري تغذیه شده بـا  ) خصوصیات الشه بره8همکاران (

گرم مانان الیگوساکارید در جیـره را مـورد   4و 2سطوح صفر، 
گـرم  4و 2نشان داد که تیمارهـاي  بررسی قرار دادند و نتایج 

وزن الشه گـرم، درصـد   بیوتیک در مقایسه با تیمار شاهدپري
داري افـزایش داد.  الشه و درصد نیم الشه را بـه طـور معنـی   

، تحقیق حاضر9تر بودن برخی قطعات الشه در جدول سنگین
هـاي حـاوي   ممکن است به افزایش مصرف کنسـانتره جیـره  

بیوتیـک (مانـان الیگوسـاکاریدهاي و بتاگلوکـان) مربـوط      پري
افزایش تولید انرژي براي باشد. مصرف باالتر کنسانتره، سبب

شود و ممکن است غلظت گلوکز سرم سنتز پروتئین و رشد می
خون را افـزایش دهـد و در نتیجـه غلظـت انسـولین افـزایش       

هـا را افـزایش   انسولین هم تعداد و هم اندازه سـلول و یابد می
هاي پاتوژنکاهش چالشهمچنین ممکن است). 14دهد (می

ــل  روده ــیله مکم ــه وس ــري اي ب ــاي پ ــان  ه ــوتیکی (مان بی
الیگوساکاریدها)، منجر به بهبود جذب و تخصیص مواد مغذي 

شـود  شود و سبب افزایش عضالت لُخم و درصد الشه میمی
هـاي  ) گزارش کردند کـه مکمـل  11). المهانا و همکاران (12(

بیوتیک به طـور  بیوتیک، پروبیوتیک و سینمختلف شامل پري
را در هــاي آزمایشــی بـره ان پــروار داري وزن زنــده پایـ معنـی 

بازده اسـتفاده از  به طور کلی مقایسه با تیمار شاهد بهبود داد. 
تواند تحت تأثیر عوامـل مختلفـی از جملـه    ها میبیوتیکپري

شرایط محـیط، مـدیریت، طـول دوره تغذیـه، سـطح مصـرف       
گیـرد  بیوتیک، جیره پایه و سطح رفاه حیوان قـرار  مکمل پري

)13 .(
هـاي  نتایج تحقیق حاضر نشـان داد کـه مصـرف مکمـل    

هـاي شـیرخوار بـه    بیوتیک و پپتید در دوره پـرورش بـره  پري
خصوص قبل از شیرگیري با توجـه بـه اثـرات مـوثر و بهبـود      
دهنده روي عملکرد رشد شامل مصرف خوراك و افزایش وزن 
روزانه، بهبود قابلیت هضم ظـاهري مـواد مغـذي و همچنـین     

هاي غذایی مفید سهال، مصرف این نوع افزودنیکاهش بروز ا
گـرم  5/1شود. همچنین نتایج نشان داد که سـطح  توصیه می

گرم پپتید نسبت به سایر سطوح مورد استفاده 2بیوتیک و پري
بود.مطالعهبهتري در صفات مورد داراي عملکرد 
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Abstract
This study investigated the effects of different levels of prebiotic and peptide

supplementations on growth performance, apparent digestibility of nutrients and fecal score in
suckling Zell lambs. A completely randomized experiment was designed with a factorial
arrangement of 3×2 containing 36 male suckling Zell lambs at the age of 10 days and with a
mean weight of 4.4±0.33 kg for 70 days. The treatments consisted of 1- control (without
prebiotic and peptide), 2-0 g of prebiotic and 2 g of peptide, 3-1.5 g of prebiotic and 0 g of
peptide, 4-1.5 g of prebiotic and 2 g of peptide, 5-3 g of prebiotic and 0 of peptide, and 6-3 g of
prebiotic and 2 g of peptide per day for the experimental lambs in milk replacement. The results
of mean feed intake and daily weight gain of experimental lambs showed a significant
difference between experimental treatments (P< 0.05), so were higher in  treatment of 2 g
peptide and 1.5 g prebiotic. There was a significant difference in the apparent digestibility
nutrients in DM, OM, CP and ADF peptide and peri-biotic interaction effects (P<0.05). In
results of fecal score, there was a significant decrease in consistency score of 1.5 g prebiotics
(P<0.05). Carcass traits significantly improved by treatment of 2 g peptide and 1.5 g prebiotic.
There was no significant difference in the results of feed conversion rario (FCR) and body
dimensions. The overall results showed, feed intake significantly increased by treatment of 2 g
peptide and 1.5 g of prebiotic and improved daily gain and fecal score in some experimental
periods as well as carcass traits in lambs.

Keywords: Digestibility, Growth performance, Prebiotic, Peptide, Suckling lambs
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