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 چکیدُ

تحقیق کِ اثز استفادُ اس  پزٍبیَتیک بایَساف بز فزاسٌجِ ّای خًَی بزُ ّای در حال رضدًژاد افطاری در آى بزرسی ایي 

ایي آسهایص . تحقیقاتی داًطگاُ آساد اسالهی ٍاحد خَراسگاى اصفْاى اًجام ضد –ٍ در هشرعِ علوی  1389گزدید در پاییش 

 6تیوار ٍ  2در قالب طزح کاهال تصادفی با 3/32اد افطاری با ٍسى هتَسط هاُ ًژ 6تا  5راس بزُ ًز ٍ هادُ 12 با تعداد

جیزُ غذایی بز اساس  2بزای ایي هٌظَر تعداد . رٍس اًجام ضد 84تکزار ٍ یک راس گَسفٌد در ّز تکزار بِ هدت 

+ ضاّد  -2ضاّد ٍ   -1احتیاجات گشارش ضدُ تَسط اًجوي تحقیقات هلی تْیِ ضد  کِ ضاهل گزٍُ ّای آسهایطی 

جْت ارسیابی اثزات  جیزُ ّای آسهایطی بز .  بَدًد( گزم بِ اسای ّز راس بزُ در ّز رٍس 3بِ هیشاى )پزٍبیَتیک بایَساف 

ساعت  14تا  12آسهایص  اصلی پس اس 70بزخی اس فزاسٌجِ ّای خًَی ، یک ًَبت خًَگیزی در پایاى ّفتِ دّن در رٍس 

ًتایج  ایي آسهایص ًطاى داد کِ . گلیسیزید، کلستزٍلتام  ٍ اٍرُ خَى اًجام ضد گزسٌگی بزای تعییي غلظت گلَکش، تزی 

بِ طَر کلی . (p>0/05)اختالف چطوگیزی بیي فزاسٌجِ ّای خًَی گَسفٌداى تغذیِ ضدُ با جیزُ ّای هتفاٍت دیدُ ًطد

 .افطاری ًدارد استفادُ اس پزٍبیَتیک بایَساف تاثیز سَئی بز هتابَلیت ّای خًَی بزُ ّای در حال رضد

 بزُ افطاری ، فزاسٌجِ ّای خًَی ، پزٍبیَتیک، کلستزٍل ، ساکارٍهایسس سزٍیسیِ: کلوات کلیدی

 هقدهِ

دس ػبل ّبی اخیش، هَاد افضٍدًی هتؼذدی جْت ثْجَد ؿشایظ تخویش دس ؿکوجِ ٍ افضایؾ تَلیذ حیَاًبت ًـخَاسکٌٌذُ 

هی ثبؿٌذ هْن تشیي ٍیظگی .... ّب ، آًضین ّب ٍ  2ّب ، آًتی ثیَتیک 1پشٍثیَتیک ایي تشکیجبت ؿبهل. هَسد اػتفبدُ قشاس گشفتِ اػت 

                                                           
1
 - Probiotic 

2
 -Anti biotic 
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پشٍثیَتیک ّب آى اػت کِ ضوي کبّؾ هیکشٍة ّبی ثیوبسی صا دس دػتگبُ گَاسؽ ٍ ثْجَد ضشیت تجذیل غزایی دس حیَاى ، 

اص ایي سٍ دسدِّ گزؿتِ پشٍثیَتیک ّبی . ذثبقیوبًذُ ثبفتی ًذاؿتِ  ٍ ثش خالف آًتی ثیَتیک ّب هقبٍهت هیکشٍثی ایجبد ًوی کٌ

یضدی ٍ )هتفبٍتی دس تغزیِ ًـخَاس کٌٌذگبى هَسد اػتفبدُ قشاس گشفتِ اًذ کِ ثشخی اص آًْب اثش هثجتی ثش تَلیذ حیَاى داؿتِ اًذ

اػت کِ هَجت   یکی اص هتذاٍلتشیي هَاد هیکشٍثی  افضٍدًی ثِ جیشُ ًـخَاسکٌٌذگبى 3ػبکبسٍهبیؼغ ػشٍیؼیِ(. 1390ّوکبساى ، 

دس ثشسػی اثش دٍ ػغح هخوش ػبکبسٍهبیؼغ ( 1385)تغییش دس فشایٌذ تخویش ٍ ّضن دس ؿکوجِ هی گشددسضبیی ٍ ّوکبساى 

یضدی ٍ ّوکبساى .دس گَػبلِ ّبی ًش پشٍاسی تبثیش هؼٌی داسی ثش هتبثَلیت ّبی ػشم خَى هـبّذُ ًکشدًذ( ثبیَػبف)ػشٍیؼیِ 

ػغح هختلف پشٍثیَتیک ثش گَػفٌذاى ًش ٍساهیٌی ًـبى دادًذ کِ افضٍدى پشٍثیَتیک ثِ خَساک دس ًیض ثب ثشسػی اثش دٍ ( 1390)

دٍ ػغح هتفبٍت ػبکبسٍهبیؼغ ( 2008) 4هبػک ٍّوکبساى. آصهبیؾ آًْب، اثش هؼٌی داسی ثش فشاػٌجِ ّبی خَى ًذاؿت 

ى تب حذٍدی کبّؾ داؿتِ دس حبلیکِ غلظت ػشٍیؼیِ سا دس گبٍّبی ؿیشی هغبلؼِ کشدًذ ٍ ًـبى دادًذ کِ هیضاى اٍسُ خَ

ثب ثشسػی اثش هصشف کـت هخوش ػبکبسٍهبیؼغ ػشٍیؼیِ دس ( 1992) 5کَل ٍ ّوکبساى.ثتبّیذسٍکؼی ثَتیشات افضایؾ یبفتِ اػت

ثب لزا .دسصذ گضاسؽ کشدًذ کِ غلظت اٍسُ ػشم خَى افضایؾ داؿتِ اػت  125/1ثش ُ ّبی پشٍاسی ٍ افضایؾ هیضاى آى اص صفش تب 

تَجِ ثِ هغبلت رکش ؿذُ ، ّذف اص اًجبم ایي آصهبیؾ تؼییي اثش ایي تشکیت هیکشٍثی ثش فشاػٌجِ ّبی خَى گَػفٌذاى افـبسی 

 .ثَد

 هَاد ٍ رٍش ّا

هبُ دس قبلت یک  6-5کیلَگشم ٍ ػي  3/32±  5/4ساع ثشُ ًش ٍ هبدُ افـبسی ثب هیبًگیي ٍصًی  12دس ایي تحقیق اص 

ثشُ ّب پغ اص ٍاکؼیٌبػیَى دس یک . تکشاس اػتفبدُ گشدیذ  6ٍ 6تیوبس ثبیَػبف -2ؿبّذٍ -1دٍ تیوبس عشح کبهال تصبدفی ثب 

پشٍثیَتیک هَسد اػتفبدُ  دس ایي آصهبیؾ . هحَعِ ػشپَؿیذُ ًیوِ ثبص کِ اص یک عشف ثب َّای آصاد دس توبع ثَد ًگْذاسی ؿذًذ

ٍاحذ تـکیل دٌّذُ  8×  109ثب ًبم تجبسی ثبیَػبف ٍ ثب تؼذاد فشاًؼِ  7ػبکبسٍهبیؼغ ػشٍیؼیْبص ؿشکت لؼبفش 47Scػَیِ 

 .دس ّش گشم ٍ اص ًَع هخوش صًذُ ٍ فؼبل ثَد

ثؼذ اص . سٍص ثِ ػٌَاى دٍسُ ػبصگبسی دس ًظش گشفتِ ؿذ 14سٍص ثِ ػٌَاى دٍسُ پشٍاسی ثِ ػالٍُ  70عَل دٍسُ آصهبیؾ 

جیشُ غزایی ثب تَجِ ثِ ًیبص غزایی . ی دس یکی اص تیوبسّب قشاس گشفتٌذدٍسُ ػبصگبسی ثشُ ّب ٍصى کـی ؿذُ ٍ ثِ صَست تصبدف

                                                           
3
 - Saccharomyces cerevisiae 

4
-Masek et al. 

5
- Cole et al. 

6
- Biosaf 

7
 -Lasaffer 
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ثشای ثشُ ّبی  دس حبل سؿذ ( NRC 19858)گَػفٌذاى ثش اػبع اعالػبت اسائِ ؿذُ دس جذاٍل اػتبًذاسد غزایی گَػفٌذاى 

UFFDAثشآٍسد ٍ تَػظ ًشم افضاس 
ٍػذُ صجح ٍ ػصش ثِ هیضاى الصم خَساک سٍصاًِ دس دٍ .جیشُ ّبی هَسد اػتفبدُ تٌظین گشدیذ 9

ٍ ثِ صَست کبهال هخلَط ؿذُ دس اختیبس دام قشاس هی گشفت ٍ ثبقیوبًذُ خَساک  ثِ صَست دٍ ّفتِ یکجبس اًذاصُ گیشی ٍ ثجت هی 

دس گشم ثِ اصای ّش ساع ثشُ دس سٍص  3هیضاى پشٍثیَتیک هصشفی . آة هصشفی ًیض ثِ صَست آصاد دس اختیبس ثشُ ّب قشاس داؿت. ؿذ

 ثیَؿیویبیی اصفشاػٌجِ ّبی پشٍثیَتیک ّبثشثشخی اثشاحتوبلی هٌظَسثشسػی ثِ. ثَد( ثشای تیوبس آصهبیؾ) کل دٍسُ آصهبیؾ 

 اسصیبثی جْت.آهذ ػول ثِ خًَگیشی گشػٌگی ػبػت14تب12اص پغ( 70سٍص ) تیوبسّبدسسٍصآخشعشح ثشُ ّبی خَى،اصتوبهی

ثشُ  اصتوبهی(اصلی آصهبیؾ دّن ّفتِ پبیبى)ًَثت  گلیؼیشیذدسیک تبم ٍتشی گلَکض،اٍسُ،کلؼتشٍل خًَی فشاػٌجِ ّبی غلظت

 دسآصهبیـگبُ .ؿذ فشػتبدُ آصهبیـگبُ ثِ آصهبیؾ ّبتَػظ لَلِ ؿذًٍوًَِ اًجبم ًٍَجکت تَػظ خًَگیشی ٍسیذٍداجی ّباصًبحیِ

 اصتفکیک پغ .یفیَطؿذ ػبًتش سدسدقیقِد3000ٍثب دقیق10ِهذت ٍثِ ػبًتشیفیَط قشاسدادُ دػتگبُ داخل ثبالًغ صَست ًوًَِ ّبثِ

 دػتگبُ ٍثِ ٍػیلِ آصهَى پبسع ثیَؿیویبیی کیت ّبی تَػظ ػپغ .ؿذ سیختِ هخصَف لَلِ ّبی جذاٍداخل اصخَى،ػشم ػشم

هَسد تجضیِ  SPSSکلیِ دادُ ّب ثب اػتفبدُ اص ًشم افضاس .ؿذ اًذاصُ گیشی خًَی فشاػٌجِ ّبی غلظت BT 3000گشخَدکبس تجضیِ

 .اًجبم ؿذ10ٍ هقبیؼِ هیبًگیي ّب ثب آصهَى تَکی آهبسی

 ًتیجِ گیزی کلی

هشثَط ثِ هتبثَلیت ّبی ػشم خَى دس حیَاًبت آصهبیـی  1ًتبیج ثِ دػت آهذُ اص تجضیِ ٍ تحلیل اعالػبت دس جذٍل 

ثبالتشیي ػغح اٍسُ ، گلَکض، کلؼتشٍل ٍ تشی گلیؼیشیذ دس دام (. P>0/05)حبکی اص ػذم تفبٍت هؼٌی داس ثیي تیوبسّب هی ثبؿذ

ّبی هصشف کٌٌذُ ثبیَػبف ٍ پبییي تشیي هیضاى آى دس تیوبس ؿبّذ اًذاصُ گیشی ؿذ ثِ ػجبستی دیگش اػتفبدُ اص پشٍثیَتیک ثبیَػبف 

هحبػجبت آهبسی ًـبى داد . ؿذُ اػت ثبػث افضایؾ ػذدی ثیـتشی ًؼجت ثِ تیوبس ؿبّذ اص لحبػ فبکتَسّبی هَسد اًذاصُ گیشی 

کِ افضٍدى پشٍثیَتیک ثبیَػبف اثش هؼٌی داسی ثش هتبثَلیت ّبی ػشم خَى حیَاًبت هَسد آصهبیـی ًذاؿتِ ٍ هقذاس آًْب دس داهٌِ 

ثش ( 1390)عجیؼی ٍ فیضیَلَطیک حیَاى ثَدُ اػت کِ ایي ًتبیج ثب ًتبیج آصهبیـبت جذاگبًِ اًجبم ؿذُ تَػظ  یضدی ٍ ّوکبساى 

ثبالتشیي ( 1385)سضبیی ٍ ّوکبساى .ثش گَػبلِ ّبی ًش ّلـتبیي هغبثقت داسد( 1385)گَػفٌذاى ًش ٍساهیٌی ٍ سضبیی ٍ ّوکبساى

 . ػغح اٍسُ ٍ گلَکض سا دس دام ّبی هصشف کٌٌذُ ثبیَػبف ٍ ثبالًشیي هیضاى تشی گلیؼیشیذ سا ػشم خَى تیوبس ؿبّذ هالحظِ کشد

ثب اػتفبدُ اص ػغَح هختلف ػبکبسٍهبیؼغ ػشٍیؼیِ دس ثشُ ّبی ًش ٍساهیٌی گضاسؽ کشدًذ کِ ( 1390)یضدی ٍ ّوکبساى  

دس حبلیکِ هبػک ٍ .فشاػٌجِ ّبی پالػوبی خًَی هٌجولِ گلَکض خَى تحت تبثیش هصشف ایي هبدُ هیکشٍثی قشاس ًگشفتٌذ
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 -NRC= National Research Council 1985 

9
 -UFFDA= User Friendly Feed Formulation, Done Again 

10
 -Tukey test 
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اػتفبدُ اص هخوش ػبکبسٍهبیؼؼغ ػشٍیؼیِ هی  دس عی آصهبیـی دس جیشُ غزایی گبٍّبی ؿیشی ًـبى دادًذ کِ( 2008)ّوکبساى 

کَل ٍ ّوکبساى . تَاًذ ثبػث افضایؾ غلظت ثتبّیذسٍکؼی ثَتیشات ٍ اػیذّبی چشة غیش اػتشفیِ ٍ کبّؾ هیضاى اٍسُ خَى گشدد

اهب  دٍسُ پشٍاسی هؼٌی داس یبفتٌذ 28ٍ  7اثش کـت هخوش سا ثش غلظت اٍسُ ػشم خَى ثشُ ّبی پشٍاسی دس سٍصّبی  ( 1992)

ثِ عَس کلی هی تَاى ًتیجِ گشفت کِ هخلَط هیکشٍثی اػتفبدُ ؿذُ دس ایي آصهبیؾ تبثیش . غلظت گلَکض خَى تغییشی ًذاؿت 

لزا ثِ دلیل ػذم هؼٌی داس ثَدى ػغح اػتفبدُ ؿذُ پشٍثیَتیک ثبیَػبف ثش ثشخی .هؼٌی داسی ثش فشاػٌجِ ّبی خَى ثشُ ّب ًذاؿت

ػت آصهبیـی ثب ػغَح هختلف ٍ ػَیِ ّبی هتفبٍت عشاحی ٍ اثشات آًْب سا هَسد ثشسػی ٍ هقبیؼِ فبکتَسّبی خًَی ثشُ ّب ثْتش ا

 .قشاس داد

 هقبیؼِ هیبًگیي تیوبسّبی هختلف ثشای صفبت فشاػٌجِ ّبی خًَی. 1جذٍل 

   صفبت هشثَط ثِ فشاػٌجِ ّبی خًَی          

 اٍسُ قٌذ خَى تشی گلیؼیشیذ کلؼتشٍل تیوبس

 00/38 00/78 33/22 00/66 ؿبّذ

 50/38 66/83 50/25 33/69 ثبیَػبف

SEM 56/3 67/1 47/3 94/1 

 .ًذاسًذ% 5تیوبسّبی فبقذ حشٍف اختالف هؼٌی داسی دس ػغح 

 تطکز ٍ قدرداًی

هی ٍاحذ ثذیٌَػیلِ اص اػبتیذ هحتشم ساٌّوب ٍ هـبٍس ٍ کلیِ کبسکٌبى هحتشم هضسػِ داهپشٍسی داًـکذُ کـبٍسصی داًـگبُ آصاد اػال

 .خَساػگبى اصفْبى جْت ّوکبسی دس کلیِ هشاحل اجشای تحقیق تـکش ٍقذسداًی ثِ ػول هی آیذ

 هٌبثغ

اثشات ػَیِ ٍ هقذاس هصشف هخوش ػبکبسٍهبیؼغ ػشٍیؼیِ ثش . 1385. سضبیی م، سضبئیبى م ، جبهؼی ح، هشادی ؿْشثبثک م، هیشّبدی ع ا -1

هجلِ داًـکذُ داهپضؿکی داًـگبُ . ٍ هتبثَلیت ّبی ػشم خَى گَػبلِ ّبی ًش ّلـتبیيػولکشد پشٍاسی ، جوؼیت کل ثبکتشی ّبی ؿکوجِ 

 .69-63: 1تْشاى، 

تبثیش هخوش ػبکبسٍهبیؼغ ػشٍیؼیِ ٍ ثبکتشی ّبی تَلیذ کٌٌذُ اػیذ الکتیک ثش قبثلیت ّضن ٍ . 1390. یضدی ک، خضاًِ ای ح، ًیکخَاُ ع -2

 .53-47: 66بت داهپضؿکی، هجلِ تحقیق. فشاػٌجِ ّبی ؿکوجِ ٍ خَى گَػفٌذ

3- Cole N.A, Pudry C.W, Hutcheson D.P. 1992. Influence of Yeast Culture on Feeder Calves and Lambs. 

Journal of Animal Science, 70: 1682- 1690. 
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Abstract: 

This experiment was designed to investigate the effectof feeding probiotic (biosaf) on blood 

metabolites in autumn 1389 at islamicazad university of khurasgan (Isfahan) branch farm. In this 

study12 afshari lambs )average body weight of32/3 kg and 5-6 months of age)  were used in a 

completely randomized design.They were allocated 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.Blood samples were taken at the end of week 10 

at12-14 hours after feeding via jugular vein to determine concentration of Glucose, Triglyceride, 

Total Cholesterol and Blood Urea.The result showed that there was no significant difference on 

blood metabolites of sheep fed various diets (p>0/05). We concluded that addition of this 

probiotic to diet of afshari lambs had not negative effect on lambs. 
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