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  چکیده

راس بره نر بلوچی  40هاي خونی و اسیدهاي چرب فرار شکمبه با استفاده از بیوتیکی بر عملکرد، فراسنجههاي پروبیوتیکی و پرياثر مصرف مکمل
روز مورد بررسـی   90تکرار به مدت  10تصادفی با چهار تیمار و  "در قالب طرح کامال کیلوگرم 30 ± 5/1 اولیه وزن و ماهه 14تا  12 سنی با میانگین

به ازاي هر راس در روز)، گروه پـري   گرم پروبیوتیک5/0گروه شاهد (جیره پایه)، گروه پروبیوتیک (جیره پایه +  شامل یشیآزما مارهايیتقرار گرفت. 
بیوتیک به ازاي گرم پروبیوتیک + دو گرم پري 5/0بیوتیک به ازاي هر راس در روز) و گروه سین بیوتیک (جیره پایه + بیوتیک (جیره پایه + دو گرم پري

بود. مقدار خوراك مصرفی هر دام بصورت روزانه و افزایش وزن در کل دوره محاسبه و ثبت شد. به منظـور تعیـین غلظـت برخـی از      روز)هر راس در 
 دهـی از خـوراك  پـس  سـاعت  چهار شکمبه مایع از گیريگیري به عمل آمد. نمونههاي خونی، در هفته پایانی از سیاهرگ گردنی وداج خونفراسنجه

داري بـر فاکتورهـاي   انجام شد. نتایج این تحقیق نشان داد که مصرف پروبیوتیک اثـر معنـی   آزمایش روز نودم در مري سوند از تفادهاس با صبحگاهی
و بازده غذایی نداشت. غلظـت گلـوکز پالسـما بـا افـزایش مقـدار        خوراك مصرف روزانه، وزن افزایش نهایی، وزنهاي نر بلوچی شامل عملکردي بره
هاي داراي مکمل پروبیوتیک و ) با گروه شاهد داشت، اما این اختالف بین جیره>05/0P( داريها افزایش پیدا کرد و اختالف معنیجیرهپروبیوتیک در 

بیوتیک مصرف کرده اي گوسفندانی که مکمل پروبیوتیک و مکمل پريدار نبود. غلظت استات و پروپیونات شکمبهبیوتیک معنیجیره داراي مکمل پري
هـاي پروبیـوتیکی و   ). در این تحقیق با توجه به اسیدهاي چـرب فـرار تولیـد شـده، مصـرف مکمـل      >05/0Pد، نسبت به گروه شاهد بیشتر بود (بودن
  هاي نر بلوچی نداشت.هاي رشد اسکلتی در برهداري بر عملکرد و شاخصاي شد، ولی اثر معنیبیوتیکی باعث بهبود تخمیر شکمبهپري
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   1  مقدمه

هاي نشخوارکننده، استفاده کارهاي افزایش عملکرد دامیکی از راه
). از 13بیوتیک در جیره است (ها از جمله پروبیوتیک و پرياز افزودنی

اسـت کـه   اثرات مهم این ترکیبات، تغییر جمعیت میکروبـی شـکمبه   
 شـود موجب  افزایش بازدهی استفاده از ترکیبات آلی در شکمبه مـی 

 دانسـت  محققین دستاوردهاي از یکی توانرا می ها). پروبیوتیک16(

و  گـوارش  در دسـتگاه  هـا طبیعی میکروارگانیسـم  ازشرایط الهام که با
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 هابیوتیکآنتی جایگزین عنوان به و شده تهیه موجود در طبیعت تعادل

در تغذیـه نشـخوارکنندگان مـورد اسـتفاده قـرار       رشـد  محرك ادمو و
هـا آن اسـت کـه    از مهمترین ویژگی پروبیوتیـک  ).20و  2گیرد (می

زا در دسـتگاه گـوارش و بهبـود    هـاي بیمـاري  ضمن کاهش میکروب
ضریب تبدیل غذایی در حیوان، باقی مانده بافتی نداشته و بر خـالف  

 حاضـر  حـال  کنـد. در ایجـاد نمـی  ها مقاومت میکروبی بیوتیکآنتی

 تحریـک  بـراي  بلکـه  رشـد،  محرك عنوان به تنها نه ها پروبیوتیک

 بکار گرفته هابیماري از بسیاري به از ابتال پیشگیري و ایمنی دستگاه

  ). 22و  13، 1شوند (می
 استقرار و مفید میکروارگانیسمهاي جمعیت افزایش با این ترکیبات

 و هـا گوساله در زنده وزن افزایش و اسهال بروز از ممانعت سبب آنها

  پژوهشهاي علوم دامی ایران  نشریه
 411- 422. ص ،1399 زمستان، 4شماره ، 12جلد 
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 افـزایش  براي شرایط شکمبه میکروفلوراي توسعه با نیز و ها شدهبره

را  شـیرگیري  از زمان و کرده فراهم را شکمبه توسعه و خوراك مصرف
  ). 33و  32، 1می بخشند ( سرعت

 الکتوباسـیلوس  شـامل  عمـدتاً  باکتریـایی  هـا ي پروبیوتیـک 

 الکتوباسیلوس ،3فاسیوم انتروکوکوس ،2فیدوباکتریومبی ،1اسیدوفیلوس

 از اسـتفاده  اثـرات  .باشـند می 5بولگاریکوس الکتوباسیلوس و 4کازیی

 خونی هايفراسنجه ،سالمت وضعیت عملکرد، بر باکتریایی پروبیوتیک

توانـد بـه   . تفاوت در نتایج مـی است شده گزارش متفاوت ايشکمبه و
 مـدیریت،  سـطح  مصرفی، خوراك نوع مصرفی، پروبیوتیکدلیل نوع 

  ). 4و  15( باشد محیطی شرایط و پروبیوتیک مصرف نحوه
از  هم که هستند هضمی غیرقابل غذایی هايمکمل کهایوتیبيپر
 در اسمزي افزایش فشار طریق از هم و بیماریزا عوامل با پیوند طریق

 قیمغیرمست صورت به آنها اما اثر اصلی کنند می فعالیت روده مجراي

از پـري   میکروبـی  فلـور  اسـتفاده  بـا  که است هاییطریق متابولیت از
  ).5شوند (می تولید بیوتیکها

توانـد موجـب  بهبـود    ها  بطور بـالقوه مـی  استفاده از پروبیوتیک
حفـظ تعـادل میکروبـی     ،هـا ايمعـده ) در تک18و  10( عملکرد رشد

عملکـرد  ) و افـزایش  26و  11دستگاه گـوارش در نشـخوارکنندگان (  
 مختلف هايپژوهش ) سایر دامها شود. نتایج23و  22سیستم ایمنی (

 در عنوان پروبیوتیک به ساکارومایسس سروسیسه مصرف درمورد اثر

 مصـرف  بـا  ایـن مخمـر   که داده نشخوارکنندگان نشان غذائی جیره

فعالیـت   بـراي  را مناسـبی  محـیط  شـکمبه،  در اکسـیژن موجـود  
ایـن   رشد بهبود موجب و نموده فراهم هوازي بی هايمیکروارگانیسم

  .)7شوند (می هامیکروارگانیسم از گروه
متداول  هادامدر  هاکیوتیبها  و پرياستفاده از پروبیوتیک امروزه

نیازمنـد   در تحقیقات مختلف، ریمتغ جینتابدلیل وجود  یشده است ول
اثـرات   تعیـین  پـژوهش  ایـن  اجراي از هدفباشد. مطالعات بیشتر می

فاکتورهـاي   بـر بیـوتیکی  هاي پروبیـوتیکی و پـري  استفاده از مکمل
هـاي نـر   بـره  هاي اسکلتیو شاخص هاي خونیفراسنجهي، عملکرد

  .بلوچی بود
 

                                                        
1- Lactobacillus acidophilus 
2- Bifidobacterium 
3- Enterococcus faecium 
4- Lactobacillus casio 
5- Lactobacillus bulgaricus 

  هامواد و روش
این پژوهش در بخش پرورش گوسفند، شـرکت سـهامی زراعـی    

روز انجام  90جام در فصل پاییز و به مدت شهر در شهرستان تربتنیل
مارهــاي آزمایشــی شــامل: گــروه شــاهد(جیره پایــه)، گــروه شــد. تی

به ازاي هر راس در روز)،  گرم پروبیوتیک5/0پروبیوتیک (جیره پایه + 
بیوتیک به ازاي هر راس گروه پري بیوتیک (جیره پایه + دو گرم پري
گرم پروبیوتیک + دو  5/0در روز) و گروه سین بیوتیک (جیره پایه + 

 قالب طرح کامالًبود که در اي هر راس در روز)بیوتیک به ازگرم پري
تکـرار   10چهـار تیمـار و   بـا   بره نر بلوچی راس 40بر روي  تصادفی

. در طـول  انجـام شـد  کیلوگرم)  30 ± 5/1ها (میانگین وزن اولیه بره
هاي انفرادي نگهـداري شـدند. مقـادیر    ها در جایگاهدوره آزمایش بره

بر دستورالعمل کارخانـه سـازنده   بیوتیک برامصرف پروبیوتیک و پري
هاي مورد آزمایش حاوي جیره پایه و با نسبت هاي انتخاب شد. جیره

) فرمولـه شـدند. تمـامی    1بیوتیک (جدول متفاوت پروبیوتیک و پري
هـاي مسـاوي از مـاده خشـک، انـرژي قابـل       ها حاوي غلظـت جیره

صورت  ها بهمتابولیسم و پروتئین خام بود. در طول مدت آزمایش دام
دهی در دو وعده هشت صبح آزاد به خوراك دسترسی داشته و خوراك

  و چهار بعد از ظهر به صورت جیره کامال مخلوط انجام شد. 
تنظیم شد. پروبیوتیک مورد  6SRNSهاي غذایی با نرم افزار جیره

استفاده محصول شرکت دانش بنیان زیسـت درمـان ماهـان بـا نـام      
ـ    Bio-Rumiaتجاري ت سـویه باکتریـایی و دو سـویه    و حـاوي هف

). MUCL/BCCM39885(سـویه  8بـود   g 7cfu 910×2/قـارچی بـا  
بیوتیک مورد استفاده محصول اي مکس ساخت شـرکت وایکـور   پري

آمریکا حاوي مخمر ساکارومایسس سرویسیه و محیط کشت سوکروز 
  مالس و عصاره ذرت با نام تجاري سلمانکس بود.  -

 
  ها نمونه برداري و ثبت داده

مقدار خوراك مصرفی هر گوسفند در کل دوره ثبـت شـد. بـدین    
منظور مقدار خوراك ریخته شده در سطل غذاي هر گوسفند در طـول  

                                                        
6- Small Ruminant Nutrition System 
7- Colony-forming unit 
8- Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus, 
acidophilus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus 
casei, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium 
bifidum, Pediococcus acidilactici, Enterococcus 
faecium, Bacillus subtilis, Prebiotics: FOS, Yeast 
Extract. 



  413    ...بر بیوتیکی پروبیوتیکی و پريهاي تاثیر استفاده از مکملدیدارخواه و وطن دوست، 

روز ثبت شد و باقیمانده خوراك هر روز نیز صبح روز بعد جمع آوري و 
هاي مصرفی و باقیمانده خـوراك،  در پایان دوره توزین شد. از خوراك

گیري درصد ماده خشک به آزمایشـگاه منتقـل   زهیک نمونه براي اندا
شد. براي بررسی میزان تغییرات وزن بدن در روز اول و آخر آزمایش 

، تـوزین  گاهیدهی صبحبه صورت انفرادي قبل از خوراكها تمام بره
 شدند.

پـروتئین   براي تعیین غلظت کلسترول، گلوکز، تري گلیسـریدها، 
روز نودم آزمایش (دو ساعت بعد  در ساعت نه صبح در کل و آلبومین،

هـاي خـون   گیـري انجـام شـده و نمونـه    از خوراك دهی صبح) خون
دور در دقیقه سانتریفیوژ شدند.  3000دقیقه و با  15بالفاصله به مدت 

براي تعیین مقدار کلسترول، گلوکز، آلبومین، تري گلیسرید و پروتئین 
ه و دسـتگاه  هـاي آزمایشـگاهی بیوسـامان   کل پالسماي خون از کیت

) سـاخت کشـور اسـپانیا     Biosystemشرکت، A15اتوآناالیزر (مدل 
  استفاده شد. 

هاي اسکلتی شامل دور سینه با قرار دادن متر گیري شاخصاندازه
نواري در اطراف قفسه سینه درست پشت پاهاي جلـو و تیغـه شـانه،    

از هیپ ها تا اسکیوم)، ارتفاع از جدوگاه، ارتفاع طول بدن (فاصله شانه
یا ارتفاع از کپل و فاصله دو اسـتخوان هیـپ بـا اسـتفاده از کـولیس      

هاي اول و آخر انجام شد. میـزان تغییـر   مخصوص بیومتري در هفته
  ).24ها مالك مقایسات قرار گرفت (شاخص
 صـبح بـا   دهـی از خـوراك  پس ساعت چهار ،آزمایش 90روز  در

 از شـد. پـس   انجـام  هشکمب مایع از گیرينمونه مري سوند از استفاده

 8 حـدود  متقـالی،  پارچـۀ  الیه چهار توسط شکمبه مایع کردن صاف
 شد برداشته فرار چرب تجزیۀ اسیدهاي براي شکمبه مایع از لیترمیلی

 هاحفظ نمونه و زدایی پروتئین و باکتریها فعالیت متوقف شدن و براي

هـا  نمونه به درصد) 25 (متافسفریک اسید لیتردو میلی تجزیه زمان تا
 سلسـیوس  درجـۀ  -21 دمـاي  در زمان تجزیـه  تا هانمونه .شد اضافه

گیـري اسـیدهاي چـرب فـرار از گــاز     انــدازه شـد. جهـت   نگهـداري 
 و کننـده  تزریـق  کروماتوگرافی با این مشخصات استفاده شد. دماي

 گـاز ، سلسیوس درجۀ 200 و 110 ترتیب دستگاه به دهندة تشخیص

 FID  )Flame Ionizedنـوع  از دهنـدة  تشـخیص  و هلیـوم  ناقـل 

Detectorبه که درجۀ سلسیوس 110 آغاز در دستگاه ستون )، دماي 

 بـه  دقیقـه  پنج طی در سپس و نگه داشته دما این در دقیقه دو مدت

ماند،  دما باقی این در دقیقه یک براي و رسانده درجۀ سلسیوس 200
ـ   غلظـت ، درونـی  اسـتاندارد  بعنـوان   ایزوکاپروئیک اسید  از کهـر ی

 چرب اسید آن) پیک (نقطۀ او زیر سطح تقسیم از فرار چرب اسیدهاي

از  درصدي به و محاسبه چرب اسیدهاي اوج مجموع نقطۀ زیر سطح بر
و  ایزوبـوتیرات  اینکـه  فـرض  با .شد بیان فرار چرب اسیدهاي مجموع

 ایـن  نسبت گیرند،منشا می هاجیره هاي پروتئین تجزیۀ از ایزووالرات

  .)3شد ( محاسبه فرار چرب مجموع اسیدهاي به ربچ اسیدهاي
  

  تجزیه وتحلیل آماري
ویـرایش   SASنرم افـزار   GLM با رویه هاي به دست آمدهداده

تکـرار تجزیـه و    10تیمار  و  4کامال تصادفی با در قالب طرح   1/9
  بود:  یربه صورت ز ي. مدل آمار)30تحلیل شد (

Yij= µ + Ti+ εij  
 Ti اثر میانگین جامعه، = µ ار هر مشاهده،مقد =Yij که در آن

خطاي باقیمانـده بـود. مقایسـه     مقدارεij= اثرتیمار هاي مختلف و =
داري پنج درصد صورت ها توسط آزمون توکی در سطح معنیمیانگین
  ).30گرفت (
 

  نتایج وبحث
  شاخص هاي عملکردي

عملکرد (میـانگین خـوراك مصـرفی، اضـافه وزن و بـازده      
  غذایی)
ج مربوط به عملکرد (میانگین خوراك مصرفی، اضافه وزن و نتای

نشـان داده شـده اسـت.     2هاي نر بلوچی درجـدول  بازده غذایی) بره
بیـوتیکی باعــث کـاهش جزئــی و   هـاي پروبیــوتیکی و پـري  مکمـل 

. نتـایج  P)<05/0( دار در میانگین ماده خشک مصرفی شـد غیرمعنی
ذایی در این آزمایش با حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که بازده غ

هـا افـزایش   بیوتیک در جیرهافزایش مقدار مصرفی پروبیوتیک و پري
بیوتیـک داشـت، امـا    را گـروه سـین   پیدا کرد. کمترین ضریب تبدیل

ها  . پروبیوتیکP)<05/0( ها مشاهد نشدداري بین جیرهاختالف معنی
یر عوامـل  و سـا   Bهاي گروه ها و ویتامینمنبع تولید بعضی از آنزیم

هـاي مفیـد   ناشناخته رشد بوده که موجب بهبود رشد میکروارگانیسـم 
شده و در نتیجه بهبود مصـرف خـوراك و در نهایـت افـزایش بـازده      

 اندنموده پیشنهاد محققین از برخی غذایی حاصل خواهد شد. همچنین،

آخر  مراحل طی در شیرده گاوهاي براي مخمري محصوالت تغذیه که
 و شکمبه تخمیر بر شاناثرات دلیل به احتماالً شیردهی لاوای و آبستنی

  ). 19و  8 باشد (می مفید مغذي مواد هضم
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   پایه آزمایشیاجزاي مواد خوراکی و ترکیب شیمیایی جیره  - 1جدول 

Table 1- The Ingredients and chemical composition of the initial diet  
 مقدار (درصد)

Amount (percent)  
 اجزاي جیره آغازین (درصد در جیره)
Components Initial diet   

  یونجهعلوفه  19.47
 Alfalfa hay  

  سیالژ ذرت 18.83
Corn silage  

  کاه جو 12.82
 Barley straw  

  دانه جو 13.35
  Barley grain  

  دانه ذرت  5.35
 Corn grain  

  کنجاله سویا  5.22
 Soybean meal  

  هکنجاله تخم پنب  6.61
  Cotton seed meal  

  تفاله چقندر قند  6.81
 Beet pulp  

  سبوس گندم  8.31
 bran Wheat    

  کربنات کلسیم  0.81
 Calcium carbonate  

  پودرچربی  1.62
  Fat powder  

  گندم سبوس  8.31
 Wheat bran  

  ترکیبات مواد مغذي   
Chemical Composition   

 پروتئین خام (درصد)  14
 CP (%)  

 ماده خشک (درصد)  70.8
 DM (%)  

 (درصد) الیاف نامحلول در شوینده خنثی  40.3
NDF (%) 

 )انرژي قابل متابولیسم (مگاکالري در کیلوگرم  2.42
 ME (Mcal kg-1)  

 (درصد) کربوهیدرات غیرالیافی 34.2
NFC (%)  

 (درصد) کلسیم 0.89
 Ca (%)  

 (درصد) فسفر  0.41
 P (%)  

  (درصد) خام فیبر 4.2
CF (%)  

  
سرویسـیه  برخی از محققین گزارش کردند مصرف ساکارومایسس

بر ماده خشک مصرفی، تغییرات وزن بدن و تولید شیر خام گاوهـاي  
). در تحقیقـی  19هلشتاین در مرحله اول شیردهی معنی دار نیسـت ( 

جیره،  در ساکارومایسز سرویسیه مخمر افزودن که داده شد دیگر نشان
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 در هلشتاین شیري گاوهاي در خشک ر مصرف مادهب داري معنی اثر

ها حاکی از افزایش ). همچنین بررسی8نداشت ( شاهد گروه با مقایسه
دار ماده خشک مصرفی و بهبود میانگین افزایش وزن روزانه در معنی

). برخـی از  5بزهاي نژاد جاموناپاري بر اثر مصرف پروبیوتیک اسـت ( 

درصـدي بـازده    2زن روزانـه و  درصدي و 5تا  5/2محققین افزایش 
خوراك مصرفی را در گاوهـاي پـرواري در اثـر مصـرف پروبیوتیـک      

  ). 16گزارش کردند (

  
  فاکتورهاي عملکردي بره هاي نر بلوچیاثر تیمارهاي آزمایش بر  -2جدول 

Table 2- Effect of experimental diets on average feed intake and productivity Baluchi sheep.  
 1هاي آزمایشیجیره                        

               1Experimental rations   

P-Value  SEM 
 

 گروه سین بیوتیک
Synbiotic 

group  

 گروه پري بیوتیک
Preibiotic 

group  

 گروه پروبیوتیک
Probiotic 

group  

 گروه شاهد
Control 
group  

  فراسنجه
Parameter  

 (کیلوگرم) وزن اولیه  30.50  31.15  31.25  31.66    
Initial weight   

 (کیلوگرم) روزانه مصرف خوراك  1.34  1.35  1.34  1.35  0.313  0.1701
Daily feed intake (kg) 

   )خوراك مصرفی کل دوره (کیلوگرم  120.6  119.5  120.6  121.5  3.514  0.1822
 Total feed intake (kg) 

 (کیلوگرم) وزن نهایی  50.80  52.85  50.71  50.94  2.321  0.8600
final weight   

 (کیلوگرم) افزایش وزن نهایی  20.30  21.70  19.46  19.28  1.381  0.1901
final weight gain(kg) 

0.1982  15.012  214.21  216.25  241.52  231.15  
 گرم)وزن روزانه ( افزایشمتوسط 

Avrage Daily weight gain 
(g) 

0.1709  0.852  6.30  6.19  5.59  5.91  
ضریب تبدیل خوراك مصرفی 
 (کیلوگرم / کیلوگرم)
Feed conversion ratio (kg / 
kg) 

گرم  2گروه پري بیوتیک (جیره پایه +   - 3گرم پروبیوتیک)  5/0گروه پروبیوتیک (جیره پایه +   -2گروه شاهد (جیره پایه)  - 1هاي آزمایشی شامل: جیره 1
 بیوتیک). گرم پري 2گرم پروبیوتیک +  5/0ره پایه + گروه سین بیوتیک (جی -4بیوتیک) پري

1 Experimental diets including: 1- control group (initial diet) 2- probiotic group (initial diet + 0.5 gr probiotic) 3- preibiotic 
group (initial diet + 2 gr peribiotic) 4- synbiotic group (initial diet + 0.5 gr Probiotic and 2 gr of peribiotic). 

  
  هاي خونیفراسنجه

 3هاي بلوچی در جـدول  هاي خونی برهنتایج مربوط به فراسنجه
شـود غلظـت گلـوکز    نشان داده شده است. همانطور که مشاهده مـی 

ها افزایش پالسما در این پژوهش با افزایش مقدار پروبیوتیک در جیره
هـاي  ) گـروه >05/0P( دارياعث افزایش معنیکه بپیدا کرد، بطوري

مصرف کننـده مکمـل پروبیوتیـک شـد (جیـره پروبیوتیـک و سـین        
هـاي داراي مکمـل پروبیوتیـک و    بیوتیک). اما این اختالف بین جیره

دار نبوده و فقط اختالف عـددي  بیوتیک معنیجیره داراي مکمل پري
گوسـفندان   پالسـماي خـون   گلیسریدنتایج غلظت تري مشاهده شد.

داري نشان داد که مصرف مکمـل پروبیوتیـک باعـث کـاهش معنـی     
)05/0P<در پالسماي خون گوسفندان تغذیـه   گلیسیرید) غلظت تري

گلیسرید مربوط هاي افزودنی شد. بیشترین غلظت تريشده با مکمل
داري به گروه شاهد (فاقد هر گونه افزودنی) بود کـه اخـتالف معنـی   

)05/0P< ها داشت. گروه) با سایر  
ایجاد  شکمبه میکروبی جمعیت توانند تغییراتی را درمخمرها می 
 بـه  خـون  اوره مقدار و افزایش پروتئین میکروبی که طوري به کنند،
 دارد، شـکمبه  مـایع  آمونیـاك  سـطح  بـا  که بستگی باالیی هم دلیل

هـاي   میکروارگانیسـم  وسیله به نشاسته کههنگامی. یابد کاهش می
 کبد در. اسید پروپیونیک است نهایی محصول شود، می میرتخ شکمبه

 بـراي  اصـلی  سوبستراهاي .شود می تبدیل گلوگز به عمدتاً اسید این
 اسـیدهاي  کربنی اسکلت تخمیر، از آلی حاصل اسیدهاي گلوکز، سنتز
گلیسـریدها  تـري  شکستن از حاصل گلیسرول و آمینه شده دي آمینه
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 اثـر مصـرف   در هـا بـاکتري  این فعالیت افزایش با بنابراین .باشندمی
 کـه  گلـوکز  بـراي سـنتز   اصلی سوبستراهاي از یکی جیره، در مخمر
 کـه  داشـت  انتظار توانمی لذا و یافته افزایش است، پروپیونات همان
). غلظت کلسترول کل نیز 25و  2افزایش یابد ( نیز خون گلوکز میزان

هاي ا تحت تاثیر مکملهها در برخی جیرهگلیسریدهمانند غلظت تري
هـا قـرار گرفـت. بطـوري کـه کمتـرین غلظـت        پروبیوتیکی در جیره

کلسترول مربوط به گروهی بود که پروبیوتیک مصرف کرده بودنـد و  
بیشترین هم مربوط به گروه شاهد بـود و از لحـاظ آمـاري اخـتالف     

  ) را نشان داد. >05/0Pداري (معنی
کلسترول خون را تحـت   جمعیت میکروبی موجود در روده میزان

هاي موجود با مصرف کلسـترول از  دهد، میکروارگانیسمتاثیر قرار می
ها  مانع پروبیوتیک کنند.هاي روده جلوگیري میجذب آن توسط بافت

-ايجذب اسیدهاي صفراوي از انتهاي روده و طی شدن مسـیر روده 
شـوند و از ایـن طریـق سـبب تبـدیل      کبدي اسیدهاي صفراوي مـی 

هاي صفراوي اولیه (اسـید کولیـک وکتـو داکسـی کولیـک) بـه       اسید
اسیدهاي صفراوي ثانویه (دزاکسـی کولیکواسـیدلیتوکولیک) خواهنـد    
شد. این اسیدها با مواد غیر قابل جذب، ترکیب نامحلولی ایجاد کرده 

شوند. باز جذب و حضور اسیدها و که جذب نشده و با مدفوع خارج می
ترین عوامل محرك تولیـد و  جمله مهم هاي صفراوي در کبد ازنمک

  ). 14ها است (ترین عامل هضم چربیترشح صفرا به عنوان مهم
گلیسرید، غلظت پروتئین کـل و آلبـومین   بر خالف گلوکز و تري

- بیوتیکی در جیرههاي پروبیوتیکی و    پريپالسما تحت تاثیر مکمل
 ده نشـد هـا مشـاه  داري بـین جیـره  ها قرار نگرفت و اختالف معنـی 

)05/0>(P .و آنابولیسـم  وضعیت دهندهنشان پالسما پروتئین سطح 
 زمان هر در پالسما پروتئین سطح. است بدن در پروتئین کاتابولیسم

 مؤثر عوامل سایر و آب تعادل ،تغذیه وضعیت هورمونی، تعادل از یتابع

 انتقـال  در مؤثر هايپروتئین از یکی آلبومین. است حیوان سالمت بر

 کبـد  در مـواد  ایـن . است کبدي سلولهاي به بدن سراسر از سمی مواد
 آلبومین الزم مقادیر وجود بدون .گردندمی دفع بدن از و شده شکسته

 خـود  نقـش  ایفاي به قادر حیاتی اعضاء سایر و هاکلیه کبد، ،خون در

 اسـیدهاي  معدنی، مواد ها،ویتامین انتقال باعث آلبومین .بود نخواهند

 کـل  در دیگـر  ارزش بـا  ترکیبات سایر و هاهورمون اع،اشب غیر چرب

  ).29و  28،  17، 12، 6( است بدن ایمنی سیستم

 

  هاي نر بلوچیاثر تیمارهاي آزمایش بر فراسنجه هاي خونی بره  - 3جدول 
 Table 3 - Effect of experimental diets on plasma metabolites of Baluchi sheep.  

 1هاي آزمایشیجیره                        
              1Experimental rations   

P-Value  SEM 
 

 گروه سین بیوتیک
Synbiotic 

group  

 گروه پري بیوتیک
Preibiotic 

group  

 گروه پروبیوتیک
Probiotic 

group  

 گروه شاهد
Control 
group  

 فراسنجه ها
Parameter  

0.0001  1.690  b36.725  b 37.950  b 37.130  a45.182 (میلی گرم در دسی لیتر) کلسترول  
Cholestrol (mg dl-1) 

0.0001  1.023  b14.225  b 15.450  b 15.130  a21.182 
گلیسرید ( میلی گرم در دسی تري

  لیتر )
Triglyceride (mg dl-1) 

0.0001  1.120  a 67.25  c 62.45  a 68.12  bc 64.68 (میلی گرم در دسی لیتر ) گلوکز  
 Glucose (mg dl-1) 

0.1091  0.096  7.582  7.575  7.110  7.435  
کل پروتئین پالسما (گرم در دسی 
 لیتر )
Total plasma protein (g dl-1) 

 آلبومین (گرم در دسی لیتر )  3.647  3.355  3.462  3.442  0.137  0.8960
Albumin (g dl-1) 

گروه  -4بیوتیک) گرم پري 2گروه پري بیوتیک (جیره پایه +   -3گرم پروبیوتیک)  5/0پروبیوتیک (جیره پایه +  گروه  - 2گروه شاهد (جیره پایه)  -1هاي آزمایشی شامل: جیره 1
 بیوتیک). گرم پري 2گرم پروبیوتیک +  5/0سین بیوتیک (جیره پایه + 

 ).P>05/0با حروف متفاوت در هر ردیف با هم تفاوت معنی دار دارند(عداد ا 2
1 Experimental diets including: 1- control group (initial diet) 2- probiotic group (initial diet + 0.5 gr probiotic) 3- preibiotic group 
(initial diet + 2 gr peribiotic) 4- synbiotic group (initial diet + 0.5 gr Probiotic and 2 gr of peribiotic). 
2 Means within same row with different superscripts differ significantly (P<0.05). 
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  هبمایع شکم pHاسیدهاي چرب فرار و 

هاي مکمل شده نتایج مربوط به فعالیتهاي شکمبه حاصل از جیره
نشان داده شده  4بیوتیک درجدول با مقادیر متفاوت پروبیوتیک و پري

هاي مصرف کننده، پروبیوتیک در تمامی گروه است. با مصرف مکمل
 افـت و اخـتالف  ی هاي نر بلـوچی افـزایش  بره مایع شکمبه  pHمقدار
  ) با گروه شاهد داشت. >05/0Pداري (معنی

pH و جذب کربوهیدرات، هضم بین خالص توازن شکمبه نشانگر 
  pHباشـد. افـزایش   مـی  تولید بـافر  فرار و چرب اسیدهاي از استفاده
 افـزایش  بـدلیل  الکتیـک  اسید غلظت بدلیل کاهش تواندمی شکمبه

سـلنوموناس   ویـژه بـه  ،اسـتات  کننـده  مصـرف  هـاي فعالیت بـاکتري 

با  رقابت طریق مخمر از باشد.. همچنین رومینانتیوم ومگاسفرا السدنی
 ایـن  کاهش فعالیت باعث گلوکز جذب براي بوویس استرپتوکوکوس

 شـود. مـی  کـاهش تولیـد اسـتات    موجب و در نتیجه شده هاباکتري

و  آمیلولیتیـک،  توسط باکتریهاي مصرف آمونیاك، کاهش با همچنین
 درشکمبه، شـرایط  هوازي بی شرایط و ایجاد اکسیژن یش مصرفافزا

 در نتیجه و شده سلولز فراهم کننده تجزیه هايباکتري براي مناسبی
دام بهبـود   عملکرد یافته و لذا و مصرف خوراك افزایش هضم قابلیت

  . )31و  27خواهد یافت (
 

  
  هاي  نر بلوچیبره هبمایع شکم pHبر اسیدهاي چرب فرار و هاي آزمایش بر اثر تیمار - 4جدول 

Table 4- Effect of experimental diets on volatile fatty acids and rumen fluid pH of Baluchi sheep. 
  1هاي آزمایشیجیره                       

               1Experimental rations  

P-Value SEM 
 

 گروه سین بیوتیک
Synbiotic 

group  

 روه پري بیوتیکگ
Preibiotic 

group  

 گروه پروبیوتیک
Probiotic 

group  

 گروه شاهد
Control 
group  

  فراسنجه
Parameter  

0.0001  0.034  a6.12  a 6.15  a6.32  b5.44 pH هبمایع شکم 
Rumen Fluid pH 

0.0001 5.21 a72.82 a74.61 a76.37 b67.72 

  کل اسیدهاي چرب فرار
  )کل اسیدهاي چرب فرار مول  100در  مولمیلی ( 

Volatile fatty acids Total 
(mmol/100 mmol total VFA) 

0.0001  0.634  a40.12  a41.15  a41.32  b38.44 استات 
Acetate  

0.0001  0.321  a20.33  a21.25  a22.12  b17.44 پروپیونات 
Propionate 

 بوتیرات 8.84  9.32  9.15  9.12  0.434  0.7201
Butyrate 

 والرات 1.41  1.49  1.13  1.36  0.134  0.2201
Valerta 

 ایزووالرات 1.59 2.12 1.93 1.89 0.231 0.3521
Isovalorate 

 نسبت استات به پروپیونات 2.204 1.867 1.936 1.973 0.191 0.4321
Acetate to propionate ratio 

گروه  - 4بیوتیک) گرم پري 2گروه پري بیوتیک (جیره پایه +   -3گرم پروبیوتیک)  5/0(جیره پایه + گروه پروبیوتیک   - 2گروه شاهد (جیره پایه)  -1هاي آزمایشی شامل: جیره1
 بیوتیک). گرم پري 2گرم پروبیوتیک +  5/0سین بیوتیک (جیره پایه + 

 ).P>05/0با حروف متفاوت در هر ردیف با هم تفاوت معنی دار دارند(عداد ا .2
1 Experimental diets including: 1- control group (initial diet) 2- probiotic group (initial diet + 0.5 gr probiotic) 3- preibiotic group 
(initial diet + 2 gr peribiotic) 4- synbiotic group (initial diet + 0.5 gr Probiotic and 2 gr of peribiotic). 
2 Means within same row with different superscripts differ significantly (P<0.05). 
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  هاي نر بلوچیبرههاي رشد اسکلتی بر شاخص هاي آزمایش براثر تیمار -5جدول
Table 5- Effect of experimental diets on skeletal growth indices of Baluchi sheep.  

 1هاي آزمایشیجیره                        
              1 rationsExperimental   

P-Value SEM 
 

 گروه سین بیوتیک
Synbiotic 

group  

 گروه پري بیوتیک
Preibiotic 

group  

 گروه پروبیوتیک
Probiotic 

group  

 گروه شاهد
Control 
group  

 هاشاخص
Indicator  

 متر)هاي رشداسکلتی (سانتیشاخص            
Structural growth Measurements(cm)  

0.0001  0.044  a72.12  a 72.35  a73.32  b69.44 دور سینه 
Chest girt 

 طول بدن  62.22  62.37  61.85  62.65  1.32 0.1740
Body Length 

 ارتفاع از کپل  61.18  62.15  60.62  60.58  0.33 0.066
Wither height 

 فاصله دو استخوان هیپ  19.48  19.63  19.20  19.12  0.212 0.1350
Rump height 

گروه  -4بیوتیک) گرم پري 2گروه پري بیوتیک (جیره پایه +   -3گرم پروبیوتیک)  5/0گروه پروبیوتیک (جیره پایه +   -2گروه شاهد (جیره پایه)  -1اي آزمایشی شامل: هجیره1
 بیوتیک). گرم پري 2گرم پروبیوتیک +  5/0سین بیوتیک (جیره پایه + 

 ).P>05/0( فاوت معنی دار دارندبا حروف متفاوت در هر ردیف با هم تعداد ا2
1 Experimental diets including: 1- control group (initial diet) 2- probiotic group (initial diet + 0.5 gr probiotic) 3- preibiotic group 
(initial diet + 2 gr peribiotic) 4- synbiotic group (initial diet + 0.5 gr Probiotic and 2 gr of peribiotic). 
2 Means within same row with different superscripts differ significantly (P<0.05). 

  
میانگین اسیدهاي چـرب فـرار شـکمبه نشـان داد کـه اخـتالف       

در میزان اسید استات، اسید والرات و نسبت اسید استات به  داريمعنی
هاي مکمل ). با افزودن>05/0Pپروپیونات بین تیمارها وجود داشت (

 داريمعنـی  افـزایش  بیـوتیکی بـه جیـره    افزودنی پروبیوتیکی و پري
بیانگر تاثیر  تواندمی شد که دیده تولیدي فرار چرب اسیدهاي درمیزان

 باعـث  سـو  دو هـر  در باشد. مخمـر  فعالیت میکروبی بهبود مخمر در

 شـکمبه  عفرار در مـای  چرب اسیدهاي کل غلظت در دارمعنی افزایش

 حاوي مخمر نشان هاي درجیره فرار چرب اسیدهاي تولید بهبود .شد

 میـزان  از حاصـل  هـاي داده .هست تخمیر نیز تنظیم و بهبود دهنده

 و ثبات تداوم موجب مخمر افزودن داد که نشان فرار چرب اسیدهاي

مخمـر   حاوي غذاي مصرف پس از ساعت چندین اي تاشکمبه تخمیر
 نسبت چرب فرار اسیدهاي غلظت داري درمعنی یشافزا و لذا گردیده

  دیده شد. شاهد گروه به
 افـزایش  از ناشـی  توانـد فرار مـی  اسیدهاي چرب میزان افزایش 

 "احتمـاال  کـه  )>05/0Pباشـد (  درشکمبه هاي سلولوالیتیکباکتري
 بـراي  مخمري هايکشت توسط رشد فراهم شدن فاکتورهاي نتیجه

 از بعضی تأمین با است ). مخمر ممکن27( باشد هااین میکروارگانیسم
هــاي  بــاکتري رشــد تحریــک معــدنی ســبب مــواد و هــا ویتــامین

  ).21گردد ( سلولوالیتیک

کـه عصـاره مخمـر     داد نتایج مطالعات برخی از محققین نشـان  
رشـد   روي زنده مخمر که را اثراتی تواندنمی ساکارومایسس سرویسیه

دهد. همچنین گـزارش   نشان خود از دارد، شکمبه تخمیر و هاباکتري
بـا   ).6ندارد ( شکمبه هايباکتري جمعیت بر دارياثر معنی شد مخمر

 بـر جمعیـت   مخمـر  اثـر  مـورد  در کـه  متضادي هايگزارش به توجه

 هـاي فراسـنجه  در مـورد  قضـاوت  دارد، وجود تخمیرات و باکتریایی

 هاييباکتر جمعیت تعیین در خصوص آزمایشاتی انجام بدون شکمبه

کـار   میکروبی پروتئین و فرار چرب اسیدهاي میزان آمونیاك، شکمبه،
  .است دشواري
 

 هاي رشد اسکلتی شاخص

هاي رشـد  هاي آزمایشی بر شاخصنتایج مربوط به تاثیر جیره   
نشان داده شده است. مقایسـه رشـد اسـکلتی در     5اسکلتی در جدول 

ننـده پروبیوتیـک،   کهاي مصرفتیمارهاي آزمایشی نشان داد که دام
داري فقط از نظـر انـدازه دور سـینه بـا گـروه شـاهد اخـتالف معنـی        

)05/0P<هایی مانند طول بدن، ارتفاع از ) داشتند، ولی از نظر شاخص
 .داري را نشـان نـداد  کپل و فاصله دو استخوان هیپ افـزایش معنـی  

)05/0P>تواند ناشی از بیشتر بودن اندازه دور سـینه ). که آن هم می 
 در ابتداي آزمایش باشد. برخی از محققین گزارش کردند که تجـویز 
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 رشـد  هـاي شـاخص  بـر روي  ساکارومایسس سرویسیه مخمر مکمل

 ).29داري ندارد (اثر معنی وکارایی اسکلتی
 

  نتیجه گیري کلی
 pHاسـیدهاي چـرب فـرار و     کـه  داد نشـان  پـژوهش  این نتایج

قـرار   کمل پروبیوتیکداري تحت تاثیر مصرف مشکمبه به طور معنی
هاي خـونی را  هاي پروبیوتیکی، مقدار متابولیتگرفت. مصرف مکمل

داري در میزان گلوگز خـون  تحت تاثیر قرار داد و باعث افزایش معنی
گردید. در این پژوهش در گروه مصرف کننده پروبیوتیک، انـدازه دور  

  ي داشت.دارسینه تحت تاثیر قرار گرفت و با گروه شاهد اختالف معنی
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Introduction1 In recent years, the main policy in animal husbandry has been the use of livestock supplements 

with high production efficiency. To achieve this, in addition to using new and optimal nutrition methods, 
management can improve and accelerate efficiency-enhancing programs in livestock units by implementing 
various and appropriate methods and strategies. Due to the advances that have been made in the sheep and goat 
breeding industry, the need to use effective food additives to advance this goal and provide the nutrients needed 
for livestock has increased. On the other hand, rumen microbial population imbalances can play a major role in 
nutrient depletion. Several additives have been used to improve fermentation conditions in the rumen and 
increase the production of ruminant animals. These compounds include methane inhibitors, antibiotics, 
probiotics, growth factors and enzymes. The use of antibiotics in livestock has serious consequences such as 
bacterial resistance and intestinal disturbances. Therefore, the use of antibiotics is now limited in many countries 
and much effort is being made to find an alternative to antibiotics. Probiotics are live microbial feed supplements 
which beneficially affect the host animal by improving its microbial balance. A stable rumen environment is a 
key factor in achieving optimal milk production and animal health. Therefore, the use of additives that both 
reduce metabolic diseases in livestock and are useful in improving the microbial function of the rumen, is very 
necessary. Most of probiotic studies that were reported in the literatures used single or two strains probiotics 
rather that multi strains bacteria. Prebiotics are non-digestible carbohydrates which are not metabolized in the 
small intestine and fermented in large intestine. In this study, the effect of adding supplements on performance, 
blood metabolites and ruminal volatile fatty acids were investigated. 

  Materials and methods Forty Baluchi male lambs were used in four completely randomized treatments for 
90 days. Treatments included: control group (initial diet), probiotic group (initial diet + 0.5 gr probiotic), 
prebiotic group (initial diet + 2 gr prebiotic) and symbiotic group (initial diet + 0.5 gr Probiotic and 2 gr of 
prebiotic). The amount of feed consumed per sheep daily and weight gain was calculated and recorded during 
the whole period. In order to determine the concentration of some blood parameters, blood samples were taken 
from the cervical vertebrae at the end of the week. Blood samples were taken at nine o'clock in the morning (two 
hours after the morning meal) on weekdays. To measure the concentration of metabolites, plasma samples were 
melting at room temperature to determine the serum levels of serum cholesterol, glucose, albumin, triglyceride 
and total protein plasma from a biosorbent kit and an autoanalyzer (model A15, France). Sampling from ruminal 
fluid was done after four hours feeding in the morning and using an oral catheter on day 90 of the experiment. 
Measurement of skeletal parameters including chest circumference by placing a tape measure around the chest 
just behind the front legs and shoulder blade, body length (shoulder-to-shoulder position), height at the withers, 
height at the hip or height at the hips, and the distance between the two hip bones was determined using 
biometric calipers in the first and last weeks.  

Results and discussion The results of this study showed that probiotic consumption had no significant effect 
on functional parameters of Baluch sheep including final weight, daily gain, feed intake and dietary 
intake. Plasma glucose concentration increased with increasing of probiotic content in the diets and there was a 
significant difference (P <0.05) with the control group, but this difference was not significant between 
supplemented probiotic diets and diets with significant prebiotic supplement. With the use of probiotic 
supplements in all groups of consumption, the pH of ruminal fluid of Baluchi sheep increased and there was a 
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significant difference (P <0.05) with the control group. The concentration of acetate and ruminal propionate of 
sheep fed the probiotic supplement was higher than that of those who did not (P <0.05). Glucose and 
triglycerides, total plasma protein concentrations and plasma albumin were not affected by probiotic and 
prebiotic supplements in the diets and no significant differences were observed between diets. 

  Conclusion In general, results of this experiment indicated that using probiotic and prebiotic supplements 
due to volatile fatty acids produced in this study improved ruminal fermentation, but supplementation could not 
have a significant effect on performance and skeletal growth indices in Baluchi sheep.  

 
 Key words: Baluchi male lambs, Blood metabolites, Peribiotic, Probiotic, Symbiotic. 

  
 
 


