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 چکیده
راس 12 ایه آسمایش بٍ مىظًر بزرسی اثز استفادٌ اس پزيبیًتیک بایًساف بز عملکزد بزٌ َای در حال رشد ، با استفادٌ اس 

تکزار ي  6تیمار ي  2در قالب طزح کامال تصادفی با  5/4±22/32افشاری با يسن متًسط  ماٌ وژاد 6تا  5گًسفىد وز ي مادٌ 

ريس در مشرعٍ علمی تحقیقاتی داوشگاٌ آساد اسالمی ياحد خًراسگان اصفُان  44یک راس گًسفىد در َز تکزار بٍ مدت 

سط اوجمه تحقیقات ملی تُیٍ شد  کٍ جیزٌ غذایی بز اساس احتیاجات گشارش شدٌ تً 2بزای ایه مىظًر تعداد . اوجام شد

گزم بٍ اسای َز راس گًسفىد  3) پزيبیًتیک بایًساف + شاَد  -2ي( بدين پزيبیًتیک)شاَد   -1شامل گزيٌ َای آسمایشی 

يسن بدن، خًراک مصزفی ي ضزیب تبدیل غذایی بٍ صًرت . مًاد افشيدوی بٍ جیزٌ پایٍ افشيدٌ شدود. بًدود( در َز ريس 

وتایج وشان داد کٍ فزاسىجٍ َای مزبًط بٍ عملکزد شامل افشایش يسن ريساوٍ ، مصزف . بار اوداسٌ گیزی شددي َفتٍ یک

خًراک ي ضزیب تبدیل غذایی بیه تیمارَا تفايت معىی داری وداشت ي بطًر کلی استفادٌ اس پزيبیًتیک بایًساف بٍ میشان 

 .لکزد   بزٌ َا وداردگزم بٍ اسای َز راس بزٌ در ريس تاثیز وامطلًبی بز عم 3

پزيبیًتیک، عملکزد، بایًساف، بزٌ در حال رشد: کلمات کلیدی  

 مقدمٍ

ثِ هٌظَس تبهیي احتیبجبت ثبالی دام ّب ی پشٍاسی اهشٍصُ ًیبصهٌذ ثِ استفبدُ اص هَاد هتشاکن دس جیشُ ثَدُ تب ًیبصّبی ایي 

ثشای ّضن ثْتش هَاد خَساکی، افضایص تؼذاد هیکشٍة ّب  حیَاًبت ثشعشف ثشگشدد لزا جْت تبهیي هحیظ هٌبست دستگبُ گَاسش

اص ایي سٍ ( 1386تشثتی ًژاد ٍ ّوکبساى، ) ٍ افضایص فؼبلیت آًْب دس ضکوجِ ، افضٍدى هَاد خَساکی دس جیشُ ّب هغلَة هی ثبضذ

سٍص ثِ سٍص دس حبل افضایص   ثِ هٌظَس ثْجَد ثبصدُ غزایی ٍ سضذ ثْتش حیَاًبت  دس خَساک دام 1استفبدُ اص افضٍدًی ّبی خَساکی
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ّب اص جولِ افضٍدًی ّبی غزایی ّستٌذ کِ ثِ ػٌَاى هیکشٍاسگبًیسن ّبیی تؼشیف  2پشٍثیَتیک(.1387پبسیبد ٍ کفیل صادُ ، ) است

هی ضًَذ کِ ثِ هٌظَس پبیذاسی جوؼیت هیکشٍثی هفیذ ٍ هقبثلِ ثب هیکشٍة ّبی ثیوبسی صای دستگبُ گَاسش دس تغزیِ ثکبس هی 

ذٍ ثِ صَست هستقین یب غیش هستقین ثِ ضکل هحصَالت تخویشی ثِ حیَاًبت خَساًیذُ هی ضًَذ ٍ یب ثِ جیشُ غزایی آًْب سًٍ

دس عی آصهبیطی کِ ثش سٍی گبٍّبی ضیشی اًجبم داد، گضاسش کشد کِ استفبدُ اص پشٍثیَتیک ّب ( 2009) 3چیکَت.اضبفِ هی گشدًذ

ایي اثشات هی تَاًذ هشثَط ثِ .ػث افضایص تَلیذ ضیش ٍ دس ًتیجِ ثبصدُ حیَاى گشدد دس جیشُ غزایی گبٍّبی ضیشی هی تَاًذ ثب

افضایص هبدُ خطک هصشفی ٍ ثْجَد فؼبلیت دستگبُ گَاسش دس حیَاًبت ثبضذ کِ دس ًتیجِ ثبػث افضایص قبثلیت ّضن ٍ جزة 

ی ثش سٍی ثشُ ّبی پشٍاسی دسیبفتٌذ کِ هصشف ّن دس تحقیق( 1387)پبسیبد ٍ کفیل صادُ . هَاد غزایی ٍ ثْجَد ػولکشد هی گشدد

( 1386)دس حبلی کِ تشثتی ًژاد ٍ ّوکبساى . سبکبسٍهبیسس سشٍیسیِ هی تَاًذ ثبػث افضایص سضذ ٍ ثْجَد ضشیت تجذیل ضَد

ی گضاسش کشدًذ کِ افضٍدى سبکبسٍهبیسس سشٍیسیِ ثِ جیشُ پشٍاسی ثشُ ّبی آتبثبی ثش سٍی اضبفِ ٍصى سٍصاًِ، خَساک هصشف

ًیض دس پژٍّطی ثش سٍی کبٍّبی ًش اختِ ( 2000)4هٌذٍصا ٍ ّوکبساى. ٍضشیت تجذیل غزایی تبثیش هؼٌی داسی ًذاضتِ است  سٍصاًِ

ثب تَجِ ثِ هغبلت رکش ضذُ تحقیق حبضش ثِ هٌظَس ثشسسی تبثیش استفبدُ اص ثبیَسبف ثش ػولکشد . ضذُ ثِ ًتبیج هطبثْی دست یبفتٌذ

 .سضذ ًژاد افطبسی عشاحی ٍ اجشا ضذثشُ ّبی پشٍاسی دس حبل 

 مًاد ي ريش َا

) دس هضسػِ ػلوی تحقیقبتی داًطگبُ آصاد اسالهی ٍاحذ خَساسگبى  1389ثشای اًجبم ایي پژٍّطذس پبییض ٍ صهستبى 

 -2ٍ( َتیکثذٍى پشٍثی) ضبّذ  -1ساس ثشُ ًش ٍ هبدُ ًژاد افطبسی دس قبلت یک عشح کبهال تصبدفی ثب دٍ تیوبس  12تؼذاد ( اصفْبى

 29/32±  5/4هیبًگیي ٍصى ثشُ ّب دس ضشٍع آصهبیص . تکشاس هَسد آصهبیص قشاس گشفتٌذ 6ٍ ( ثب پشٍثیَتیک) 5تیوبس ثبیَسبف 

ثشُ ّب دس یک هحَعِ سشپَضیذُ ًیوِ ثبص کِ اص یک عشف ثب َّای آصاد دس توبس ثَد ًگْذاسی ضذًذ . هبُ ثَد 6-5کیلَگشم ٍ سي 

شُ ّب ػلیِ ثیوبسی آًتشٍتَکسوی هبیِ کَثی ضذُ ٍ ثِ هٌظَس حزف اًگل ّبی داخلی ضشثت خَساکی قجل اص ضشٍع آصهبیص ث

فشاًسِ ثب ًبم  7اص ضشکت لسبفش 6سبکبسٍهبیسس سشٍیسیِ 47Scپشٍثیَتیک هصشفی دس ایي آصهبیص سَیِ . الجٌذاصٍل دسیبفت کشدًذ

 .ّش گشم ٍ اص ًَع هخوش صًذُ ٍ فؼبل ثَد ٍاحذ تطکیل دٌّذُ کلٌی دس 8× 109تجبسی ثبیَسبف ٍ ثب تؼذاد 
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 - Probiotic 

3
-Chiquette 

4
- Mendoza et al. 

5
 - Biosaf 

6
 -Saccharomyces cerevisiae 

7
 -Lasaffer 



 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

 

 

ثؼذ اص . سٍص ثِ ػٌَاى دٍسُ سبصگبسی دس ًظش گشفتِ ضذ 14سٍص ثِ ػٌَاى دٍسُ پشٍاسی ثِ ػالٍُ  70عَل دٍسُ آصهبیص 

بف یکی اص تیوبسّب پشٍثیَتیک ثبیَس. دٍسُ سبصگبسی ثشُ ّب ٍصى کطی ضذُ ٍ ثِ صَست تصبدفی دس یکی اص تیوبسّب قشاس گشفتٌذ 

جیشُ غزایی ثب تَجِ ثِ ًیبص غزایی گَسفٌذاى ثش اسبس اعالػبت اسائِ ضذُ دس . سا ٍ تیوبس دیگش جیشُ ضبّذ سا هصشف کشدًذ

UFFDAثشای ثشُ ّبی  دس حبل سضذ ثشآٍسد ٍ تَسظ ًشم افضاس ( NRC 19858)جذاٍل استبًذاسد غزایی گَسفٌذاى 
جیشُ  9

صاًِ دس دٍ ٍػذُ صجح ٍ ػصش ثِ هیضاى الصم دس اختیبس دام قشاس هی گشفت آة هصشفی خَساک سٍ.ّبی هَسد استفبدُ تٌظین گشدیذ

سٍص دس کل دٍسُ آصهبیص گشم ثِ اصای ّش ساس ثشُ دس  3هیضاى پشٍثیَتیک هصشفی . ًیض ثِ صَست آصاد دس اختیبس ثشُ ّب قشاس داضت

 16تب  14ّفتِ یکجبس ٍ ثؼذ اص  2ثشای تؼییي افضایص ٍصى سٍصاًِ  ٍهیضاى خَساک هصشفی ، ثشُ ّب ّش .ثَد( ثشای تیوبس آصهبیص) 

هَسد تجضیِ آهبسی ٍ هقبیسِ هیبًگیي ّب  SPSSکلیِ دادُ ّب ثب استفبدُ اص ًشم افضاس . سبػت گشسٌگی صجحگبّی تَصیي هی ضذًذ

 .هحبسجِ ضذًذ 10آصهَى تَکیثب 

 وتایج ي بحث

گشم دس سٍص ثِ اصای ّش ساس ثشُ تغییش هؼٌی  3ًطبى هی دّذ کِ استفبدُ اص پشٍثیَتیک ثبیَسبف ثِ هیضاى  1ًتبیج جذٍل 

ثب ایي  حبل ّوبًغَس کِ اًتظبس .داسی ثش ػولکشد سضذ، هصشف هبدُ خطک ٍ ضشیت تجذیل غزایی ثشُ ّبی افطبسی ًذاضتِ است 

هی سفت ثشُ ّب دس گشٍّی کِ پشٍثیَتیک دسیبفت کشدُ ثَدًذ ، هبدُ خطک ثیطتشی سا هصشف کٌٌذ تب سضذ ثیطتشی داضتِ ثبضٌذ، اهب 

ّوبى عَس کِ ثیبى ضذ، ایي فشاسٌجِ ّب اختالف هؼٌی داسی ًطبى ًذادًذ ّش چٌذ هبدُ خطک هصشفی ٍ افضایص ٍصى ًْبیی دس تیوبس 

دس ایي تحقیق ثِ دلیل آى کِ پشٍثیَتیک هصشفی تبثیشی ثش خَساک هصشفی ٍ اضبفِ ٍصى .ذ ثیطتش ثَدثبیَسبف ًسجت ثِ تیوبس ضبّ

ًتبیج ثذست آهذُ ثب گضاسضبت حبصل اص .ثشُ ّب ًذاضتِ است ثبلغجغ ضشیت تجذیل غزایی ًیض تحت تبثیش ثبیَسبف قشاس ًگشفتِ است 

دس (  2009)چیکَت .تغبثق داضت ( 1386)تی ًژاد ٍ ّوکبساى هصشف سبکبسٍهبیسس سشٍیسیِ دس ثشُ ّبی آتبثبی تَسظ تشث

تحقیقی ثش سٍی گبٍّبی ضیشی گضاسش کشد کِ استفبدُ اص پشٍثیَتیک دس جیشُ غزایی گبٍّبی ضیشی ثبػث افضایص تَلیذ ضیش ٍ 

گشم دس سٍص  2هصشف  دس حبلی کِ .ثبصدُ حیَاى ضذُ ٍ ثبػث افضایص قبثلیت ّضن ٍ جزة هَاد غزایی ٍ ثْجَد ػولکشد هی گشدد

پبسیبد ٍ کفیل )سبکبسٍهبیسس سشٍیسیِ دس ثشُ ّبی سٌجبثی ثبػث افضایص هؼٌی داس اضبفِ ٍصى سٍصاًِ ٍ ضشیت تجذل غزایی ضذ 

ًیض دس تحقیقی ثش سٍی گبٍّبی اختِ ثِ ایي ًتیجِ سسیذًذ کِ سبکبسٍهبیسض سشٍیسیِ ًِ (  2000)هٌذٍصا ٍ ّوکبساى(.1387صادُ، 

دس آصهبیص حبضش تٌْب یک سغح اص پشٍثیَتیک هَسد .ِ قبثلیت ّضن الیبف سا دس گبٍّبی ًش اختِ ضذُ ثْجَد ًوی ثخطذػولکشد ٍ ً
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 -NRC=National Research Council 1985 

9
 -UFFDA=User Friendly Feed Formulation, Done Again 

10
 -Tukey test 
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ثِ عَس کلی پشٍثیَتیک ثبیَسبف هصشفی دس جیشُ ّبی .استفبدُ قشاس گشفت ضبیذ ثب آصهبیص سغَح دیگش ًتبیج ثْتشی حبصل گشدد

 .ل سضذ افطبسی ًذاضت غزایی تبثیش سَئی ثش ػولکشد ثشُ ّبی دس حب

    صفبت ػولکشدی  

 (گشم)اضبفِ ٍصى کل دٍسُ  ٍصى ًْبیی ٍصى اٍلیِ ضشیت تجذیل غزایی (گشم)خَساک هصشفی سٍصاًِ  تیوبس

 64/276 63/45 96/31 19/7 37/1447 ضبّذ

 99/249 35/50 85/32 20/7 90/1711 ثبیَسبف

SEM 08/65 72/0 27/1 84/1 19/43 

 سِ هیبًگیي تیوبسّبی هختلف ثشای صفبت ػولکشدیهقبی. 1جذٍل 

 .ًذاسًذ% 5تیوبسّبی فبقذ حشٍف اختالف هؼٌی داسی دس سغح 
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12 afshari lambs 5/4 ±92/29 )  kg initial body weight and 5-6 months of age)  were used in a 

completely randomized design to evaluate the effects of feeding probiotic (biosaf) on growth 

performance in growing lambs .They were divided into one of two dietary treatments (6 lambs 

for each treatments) .The treatments were :1) fattening diet without probiotic (control group) and 

2)fattening diet plus 3 gr/d probiotic (biosaf). Lambs were fed experimental diets for 14 – d 

adaptation followed by a 70-d fattening period.Lambs were weighted every two weeks before the 

morning feeding.Body weight gain, feed intake and feed conversion ratio (FCR) were measured 

per 2 week.These results demonstrated that under the condition of this study , the addition 

ofprobiotic to diet as well as feed additives hadno significant effect on average daily gain, 

average daily feed consumption and feed conversion (p>0/05).We concluded that addition of 

thisprobioticto diet of growing lambs had not harmful effect on lambs. 

Keywords: Probiotic, Performance, Biosaf, Growing lambs 

 

  

 

 


