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Abstract 
 

BACKGROUND: Due to the incomplete microbial population of the gastrointestinal tract in infant animals, the 

occurrence of any kind of stress causes gastrointestinal microbial imbalance and gastrointestinal disorders in the 

animal. The use of probiotics in diets of experimental animals improves the production of volatile fatty acids in rumen 

as the main stimulants of ruminal papillae. In this case the beneficial microbial population promotes in the rumen and 

its products improve the health and animal performance.  

OBJECTIVES: The aim of this study was to investigate the effects of different levels of Protexin™ probiotics in milk 

replacer on digestive tract development and ruminal parameters of suckling Zel lambs.  

METHODS: To conduct this experiment, 24 male lambs were used at 10 days of age with mean weight (4.2 ± 0.53 

kg) in 4 treatments and 6 replicates per each treatment as individual pens for 60 days. Treatments include control 

(without probiotic) and 3, 6 and 9 g (×109 cfu/g) of probiotic in milk replacer. In day 60 of experiments, pH values 

were measured by a portable digital device and ammonia nitrogen and number of protozoa in rumen fluid were 

measured in laboratory. Ruminal morphological results were studied after animal was slaughtered.  

RESULTS: The results of ruminal parameters showed that adding 9 g probiotic resulted in a significant increase in 

ammonia nitrogen and number of ruminal fluid protozoa compared to other levels (P<0.05). There were not significant 

differences in pH and VFA of ruminal fluid indicated no significant difference among treatments. In rumen morphology 

results, there was a significant difference between treatments in weight of empty whole digestive tract, rumen, omasum 

and abomasums weight and the volume of reticulum and abomasum (P<0.05) and this difference was significant 

between treatment of 9 g probiotic and other treatments. Also, the effect of experimental treatments was significant on 

length and width of the rumen papillae (P<0.05), so that level of 9 g probiotic was higher than other levels. 

CONCLUSIONS: The results showed that the addition of probiotic in milk replacer of experimental lambs 

significantly increased ruminal VFA and developed the ruminal morphological traits, so that in these traits, amount of 

9 g probiotic had better performance than the other levels. 
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Figure Legends and Table Captions 

Table 1.  Lambs starter ration ingredients and chemical composition.  

Table 2.  Milk replacer ingredients and chemical composition. 

Table 3.  The mean pH and ammonia nitrogen of rumen fluid in experimental lambs. 

Table 4.  The mean composition of ruminal fluid volatile fatty acids in experimental lambs (mm / L). 

Table 5. The mean number of protozoan rumen fluid in experimental lambs (×ml /106). 

Table 6. The mean rumen morphological traits of experimental lambs. 
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 توسعه، تکامل و اثر سطوح مختلف پروبیوتیک پروتکسین در جایگزین شیر بر 

 های شیرخوار زل بره  ایهای شکمبه فراسنجه 
 

 3، مهدی بهاری2، سید ماکان موسوی کاشانی1 یدا... چاشنی دل

 

 ایران   ساری،  ساری،  طبیعی  منابعدانشکده علوم دامی و شیالت دانشگاه علوم کشاورزی و  شیالت،    و  دامی  علوم  گروه 1
 ، تهران، ایران دانش آموخته دکتری ژنتیک و اصالح نژاد دام   2

 ایران   ، ساری،، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریدام  تغذیه  گروه 3

 
 1398شهریورماه  1 تاریخ انتشار آنالین:  1398اردیبهشت  30 :تاریخ پذیرش  1397 بهمن 01تاریخ دریافت: 

 چکیده 
 

 هم به دستگاه گوارش میکروبی تعادل که شودمی های شیرخوار، بروز هر نوع تنش سببعدم استقرار کامل جمعیت میکروبی در دستگاه گوارش دام: زمینۀ مطالعه

های ها با بهبود تولید اسیدهای چرب فرار به عنوان محرکها در تغذیه این نوع دامپروبیوتیک از استفاده نماید. حیوان ایجاد برای را های گوارشیناهنجاری و خورده

 د. شومی سالمت و عملکرد دام وضعیت موجب بهبود و گوارش شده دستگاه در تر جمعیت میکروبی مفید و متعادلسریع اصلی رشد پرزهای شکمبه، سبب استقرار

 های شیرخوار زل بود. ای بره های شکمبهپروبیوتیک پروتکسین در جایگزین شیر بر توسعه، تکامل و فراسنجه هدف از این آزمایش بررسی اثر سطوح مختلف مکمل    :هدف 

های انفرادی تکرار در هر تیمار در قفس   6تیمار و    4در  (  4/ 5±0/ 53)   کیلوگرم   روزگی با میانگین وزن   10راس بره نر زل در سن    24برای انجام این تحقیق تعداد   :کارروش

 مکمل پروبیوتیک  گرم 9و   6، 3  روز  مورد آزمایش قرار گرفتند. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار شاهد )بدون افزودن پروبیوتیک( و تیمارهای حاوی  60به مدت 

" (cfu/g  910    در جایگزین شیر مصرفی بودند. در روز )×اندازه گیری مقادیر  آزمایش   60pH   توسط دستگاه دیجیتال قابل حمل و نیتروژن آمونیاکی و تعداد پروتوزوآهای

 مایع شکمبه در آزمایشگاه و نتایج ریخت شناسی شکمبه پس از کشتار دام انجام شد. 

باعث افزایش معنی دار در نیتروژن آمونیاکی و تعداد پروتوزوآهای مایع شکمبه   گرم  9  ای نشان داد که افزودن مکمل پروبیوتیک در سطح های شکمبه نتایج فراسنجه  :نتایج

داری بین تیمارهای آزمایشی مشاهده نشد. در نتایج ریخت شناسی  و ترکیب اسیدهای چرب فرار مایع شکمبه اختالف معنی   pH(. از نظر  P<0/ 05نسبت به سایر سطوح شد ) 

(  P<0/ 05گاه گوارش، وزن خالی دستگاه گوارش، شکمبه، هزارال و شیردان و حجم نگاری و شیردان در بین تیمارها وجود داشت ) داری در حجم کل دست شکمبه اختالف معنی 

تی، شکمی و  های کور پش داری بود و همچنین اثر تیمار آزمایشی بر طول و عرض پرزهای شکمبه در ناحیه کیسه پروبیوتیک با سایر تیمارها معنی گرم    9   که اختالف بین تیمار 

 مکمل پروبیوتیک نسبت به سایر سطوح دارای مقادیر باالتری بود.  گرم    9   (. طوری که سطح P<0/ 05دار بود ) جلویی معنی 

شکمبه و تکامل نتایج نشان داد که افزودن مکمل پروبیوتیک در جایگزین شیر بره های شیرخوار سبب افزایش معنی دار نیتروژن آمونیاکی مایع : گیری نهایینتیجه

 به نسبت به سایر سطوح در صفات مورد آزمایش دارای عملکرد بهتری بود. گرم  9  های شکمبه شد، طوری که سطحبافت

 های شیرخوار زلای، توسعه شکمبه، مکمل پروبیوتیک، برههای شکمبهفراسنجه :کلمات کلیدی
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مهمقد

الهضم موجود در  های سهل ای کربوهیدرات تخمیر شکمبه 

ای، سبب تولید اسید الکتیک فراوان، کاهش شدید  های کنسانتره جیره 

pH  نماید. همچنین  شکمبه و در مواردی ایجاد اسیدوز در دام می

کننده سلولز و  های تجزیه تعداد باکتری  ای به جیره، افزودن مواد دانه 

قابلیت هضم الیاف خام را کاهش داده و منجر به کاهش مصرف علوفه  

(. بنابراین ایجاد یک محیط مناسب و پایدار در شکمبه به  39شود ) می 

های حفظ سالمتی،  ها از موثرترین روش بهینه میکروب   منظور  فعالیت 

ان جوان است. مطابق با آخرین  بهبود مصرف خوراک و رشد و نمو حیو 
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توانند  یارها( می ها )زیست های علمی، موادی با نام پروبیوتیک پیشرفت 

راه حل مناسبی به منظور حفظ تعادل جمعیت میکروبی و بهبود شرایط  

ای  های تغذیه تخمیر اکوسیستم شکمبه و افزایش رشد و بهبود فراسنجه 

های  ها مکمل روبیوتیک . پ ( 22)  حیوانات نشخوارکننده جوان باشند 

غذایی میکروبی هستند که از راه بهبود تعادل میکروبی روده، تأثیرات  

ها به عنوان عضوی جدید در  پروبیوتیک  . سودمندی بر میزبان دارند 

جمعیت میکرو فلورای دستگاه گوارش حیوان با ایجاد تبادالت سلولی  

ی یوکاریوتی  ها های مختلف پروکاریوتی شکمبه و هم با سلول با گونه 

ای و نیز عملکردهای  تعدیل قوی و جدید در عملکرد روده   دیواره روده، 

دهد که منجر به افزایش سالمتی و کاهش خطر  تولیدی و رشد رخ می 

. استقرار جمعیت میکروبی در شکمبه در زمان  ( 21)   شود ها می بیماری 

ساعت   48شود؛ به طوری که پس از کوتاهی پس از تولد آغاز می 

هوازی اجباری در این محل دیده  های بی عیت زیادی از باکتری جم 

شوند. همزمان با آغاز مصرف غذای جامد، جمعیت میکروبی در  می 

شکمبه افزایش یافته و به تدریج این عضو شباهت بیشتری با شکمبه  

کند. تکامل سریع شکمبه برای عبور موفقیت  نشخوارکننده بالغ پیدا می 

تغذیه با مایعات به مرحله تغذیه با مواد جامد در سوددهی  آمیز از مرحله  

ای برخوردار است؛ چرا  ها از اهمیت فوق العاده وری پرورش دام و بهره 

های مربوط به خوراک  که در کاهش نیروی کار مورد نیاز و هزینه 

مصرفی و نیز جلوگیری از اختالالت گوارشی ناشی از مصرف خوراک  

ین میان ترکیبات پروبیوتیکی نقش مهم و  مایع مؤثر است که در ا 

های  (. طبق نتیجه دو مطالعه روی گوساله 4کنند ) اساسی را ایفا می 

ها باعث توسعه و تکامل شکمبه و ایجاد تغییرات  شیرخوار، پروبیوتیک 

(. نتیجه دو  49،  10داری روی طول و عرض پرزهای شکمبه شد ) معنی 

( نشان داد که استفاده  31( و گوساله جوان ) 26مطالعه روی بره ) 

پروبیوتیک سبب بهبود برخی فراسنجه های شکمبه ای مانند کاهش  

های شکمبه  و افزایش قدرت بقای باکتری   pHتولید الکتات، بهبود ثبات  

شد. نتیجه مطالعات نشان داد که افزودن پروبیوتیک در جیره سبب  

(  39ها ) ه ( و گوسال 18ها ) افزایش جمعیت پروتوزوآها در شکمبه بره 

های  های استفاده از پروبیوتیک در تغذیه دام شد. با توجه به مزیت 

شیرخوار در بهبود عملکرد و توسعه مناسب شکمبه، بنابراین در این  

تحقیق اثر سطوح مختلف پروبیوتیک پروتکسین در جایگزین شیر بر  

های شیرخوار زل از سن  ای بره های شکمبه فراسنجه  توسعه، تکامل و 

 روزگی مورد بررسی قرار گرفت.   70لی  ا   10

 کار   مواد و روش 

رأس بره   24در این آزمایش از تعداد : حیوانات مورد مطالعه

روزگی از مادر جدا شدند، با    10نر نژاد زل تازه متولد شده که در سن  

های  ( استفاده شد. بره 53 /0±5 /4)  kgمیانگین وزن نزدیک به هم 

روز مورد   60روزگی به مدت  70 روزگی تا سن  10آزمایشی از سن 

 مطالعه قرار گرفتند.  

این آزمایش در قالب یک طرح کاماًل : تیمارهای آزمایشی 

تکرار در هر تیمار انجام شد و تیمارها شامل  6تیمار و  4تصادفی با 

 گرم 3تیمار شاهد )بدون افزودن پروبیوتیک(، تیمارهای حاوی 

 (cfu/g 910 ×3 ،)6  (cfu/g 910  ×6 و )9  (cfu/g 910  ×9 مکمل )

پس از قرار دادن پروبیوتیک در جایگزین شیر مصرفی روزانه بودند. 

ها در تیمارهای مربوطه، مصرف شیرخشک از شروع آزمایش و بره 

ها از هفته دوم، آغاز شد و جایگزین همچنین مصرف جیره آغازین بره 

 ها قرار گرفت.  شیر مصرفی در دو وعده )صبح و عصر( در اختیار بره 

مکمل پروبیوتیکی که در این تحقیق استفاده شد پروبیوتیک 

های سودمند دستگاه سویه میکروارگانیسم  9ین بود که پروتکس 

 4ها شامل  گوارش گوسفند و بره را به همراه دارد. این میکروارگانیسم 

، ( پالنتاروم، اسیدوفیلوس؛ رامنوسوس، دلبروکی ) سویه الکتوباسیل 

بیفیدوم(، یک سویه  باکتریوم یک سویه بیفیدو باکتریوم )بیفیدو 

(، یک سویه استرپتوکوکوس فاسیوم انتروکوکوس انتروکوکوس ) 

(، دو سویه قارچ ترموفیلوس زیرگونه  استرپتوکوکوس سالیواریوس ) 

( هستند. این اسپرژیلوس اوریزا ( و مخمر ) کاندیدا پینت لوپسی ) 

 Probiotics Internationalمحصول، ساخت کشور انگلستان ) 

United Kingdom -Limitedباشد. همچنین مقدار مصرف این ( می

ها و مکمل پروبیوتیک طبق توصیه شرکت تولیدکننده برای گوساله 

روزانه به ازای هر رأس دام در شیر گرم  2الی  1  های شیرخوار بره 

 باشد.  مصرفی می 

به  : ای، توسعه و تکامل شکمبه های شکمبه فراسنجه  گیری اندازه 

آزمایش دو    60گیری در روز  مایع شکمبه، نمونه   pHگیری  منظور اندازه 

ها با  نمونه   pHساعت بعد از مصرف خوراک انجام شد. به طوری که 

( و بالفاصله  Metrohm  827متر دیجیتال قابل حمل )مدل    pHدستگاه  

(.  9بعد از گرفتن نمونه و صاف کردن آن با پارچه کتان، تعیین شد ) 

  Conwayاده از تیتراسیون به روش نیتروژن آمونیاکی شکمبه با استف 

 12 تعداد  ( 60آزمایش )روز  پایان  ( انجام شد. در 13)  1950در سال 

ساعت از مصرف   14بعد از محرومیت ( تیمار  بره از هر  3)  بره  راس 

پس از کشتار و ذبح،    تصادفی انتخاب شدند و  کاماًل طور به  خوراک، 

 ماده  و بدون  می هض  ماده  با  همراه  گوارش  دستگاه  مختلف  های بخش 

 بررسی  به منظور  دیواره شکمبه  از  گیری نمونه  .شدند  توزین  هضمی 

 روش  از  استفاده  با  دیواره شکمبه  شناسی  ریخت  خصوصیات 

Lesmeister  شستشوی  از  بعد  (. 32شد )  ( انجام 2004همکاران )  و 
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 داده  قرار  درصد  10 فرمالین  در  ها سرم فیزیولوژیک، نمونه  در  ها نمونه 

 ها نمونه   .شدند  نگهداری  ها نمونه  برش  زمان  تا گراد  درجه سانتی   4  در  و 

 داده شدند  قرار  پارافین  اتانول، در  از  استفاده  با  آبگیری  مرحله  چند  از  بعد 

دیواره   از میکرومتر    6 عرض  با  میکروتوم  از دستگاه  استفاده  با  هایی برش  و 

هماتوکسیلین و ائوزین  ها با استفاده از سپس نمونه  . شد  ایجاد  شکمبه 

جهت اندازه گیری خصوصیات ریخت شناسی بالفاصله رنگ آمیزی  

پرزهای   عرض  و  طول  شامل  شکمبه  توسعه و تکامل  خصوصیات  شدند. 

   (. 24شدند )  گیری اندازه   دیواره شکمبه 

به منظور بررسی جمعیت  : ها شمارش تعداد جمعیت پروتوزوآ 

(  با استفاده از لوله از شکمبه  لیتر  میلی 20)  ها، محتویات شکمبه پروتوزوآ 

ساعت بعد از وعده    3و  1ساعت قبل از وعده خوراک صبح،  1حیوان در  

خوراک صبح نمونه گرفته و با استفاده از پارچه تنظیف چهار الیه صاف و  

مخلوط شد و پس از رنگ آمیزی با    درصد   18  با حجم مساوی از فرمالین 

ین و لوگول در تاریکی و در دمای اتاق به مدت  رنگ متیلن بلو، بریلیانت گر 

از نمونه رنگ آمیزی    لیتر   میلی   1ساعت قرار داده شد و برای شمارش    24

رقیق کرده و سپس شمارش  درصد  30گلیسرول لیتر میلی  9شده و با 

  X40مژکداران با استفاده از الم نئوبار و میکروسکوپ نوری با بزرگنمایی 

بار با الم هماسیتومتر )نئوبار( مورد شمارش قرار   4انجام گرفت. هر نمونه  

از    لیتر میلی گرفت. نتایج شمارش به صورت غلظت )تعداد پروتوزوآ در هر 

  N(. در فرمول زیر 17له زیرگزارش شد ) مایع شکمبه( با استفاده از معاد 

بخش    4داران در  تعداد مژه   aاز مایع شکمبه ،    لیتر میلی   1داران در  تعداد مژه 

 نرخ رقت نمونه است.    dدر الم هماسیستومتر)نئوبار( و  

N= 10/4 * a * d 

همچنین محاسبه ترکیب اسیدهای چرب فرار مایع شکمبه نیز به  

( با استفاده از دستگاه گاز  36)   1971در سال    Bartleyو     Ottensteinروش 

 ( انجام شد.  PHILIPS  –PU4410  –GCکروماتوگرافی ) 

این آزمایش در قالب یک طرح کامالً    :  ها تجزیه و تحلیل آماری داده 

رأس بره نر شیرخوار نژاد زل را    24تکرار  روی    6تیمار با    4تصادفی که اثر  

 عنوان  به  آزمایش  شروع  هنگام  در  تولد  همچنین وزن مورد بررسی قرار داد.  

ها با استفاده از  شد. تجزیه و تحلیل نهایی داده  داده  قرار  مدل  در  کوواریت 

( و مقایسه میانگین با   9/ 1)نسخه  SASنرم افزار آماری  ANOVAرویه 

   انجام گرفت.   0/ 05آزمون دانکن در سطح احتمال  

 ها و ترکیبات شیمیایی آن جیره آغازین بره اجزای تشکیل دهنده  .  1جدول  

 (٪) ماده خوراکی

 30 دانه ذرت 
 25 دانه جو 

 15 کنجاله سویا
 2/ 0 مالس چغندر قند

 (٪) ماده خوراکی

 5/ 5 کنجاله پنبه دانه
 1/ 5 روغن نباتی
 سبوس گندم 
 یونجه خشک

8 /3 
15 

 0/ 2 نمک
 0/ 5 بی کربنات سدیم

 0/ 5 مکمل معدنی+ ویتامینی
 1/ 0 کلسیمکربنات 

ترکیبات شیمیایی جیره غذایی 
 مورد استفاده 

 

انرژی متابولیسمی 
(Mcal/Kg ) 

3 /2 

 16/ 90 (٪پروتئین خام )
 0/ 72 (٪کلسیم )

 0/ 61 (٪فسفر کل )
 0/ 15 (٪سدیم )

 

 جزای تشکیل دهنده جایگزین شیر و ترکیبات شیمیایی آن ا .  2جدول 

 (  per kg) ترکیب شیر جایگزین 

 (٪) 24 پروتئین 
 (٪) 20 چربی
 (٪) 30 الکتوز
 (٪) 0/ 9 کلسیم
 (٪) 0/ 7 فسفر

 (٪) 1/ 6 پتاسیم
 (٪) 2/ 5 لیزین 

 (٪) 0/ 7 متیونین 
 A IU 20000ویتامین

 D IU 400ویتامین
 E mg/kg 50ویتامین

 C IU 60ویتامین

 mg/kg 70 ( Feآهن )
 mg/kg 3 ( Cuمس )
 mg/kg 30 ( Znروی )

 mg/kg 4 /0 (Coکبالت )
 mg/kg 5 /0 ( Iید )

 mg/kg 3 /0 (Seسلنیوم )
 

 نتایج

pH    :های مربوط  نتایج داده   و نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه

( نشان داد که تنها  3و نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه )جدول  pHبه 

داری در نتایج نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه بین  اختالف معنی 

(. باالترین و کمترین مقدار  P<0/ 05تیمارهای آزمایشی وجود داشت ) 

پروبیوتیک و  گرم    9( به ترتیب در تیمارهای  mg/dlنیتروژن آمونیاکی ) 

پروبیوتیک( مشاهده شد. نتایج مقایسه سطوح مختلف  شاهد )بدون 

-مکمل پروبیوتیک در نیتروژن آمونیاکی نشان داد که اختالف معنی 

داری بین سطوح مختلف مکمل پروبیوتیک بین تیمارهای آزمایشی  
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وجود دارد طوری که با افزایش سطح مکمل پروبیوتیک، مقدار نیتروژن  

 شی افزایش یافت.  های آزمای آمونیاکی مایع شکمبه بره 

 های آزمایشی و نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه بره   pHمیانگین  .  3جدول      

 تیمارها / فاکتورها
pH  مایع

 شکمبه

 نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه

(mg/dl ) 

 b20 /7 5/ 64 شاهد )فاقد پروبیوتیک( 

g 3 5/ 75 پروبیوتیک ab68 /7 

g 6  5/ 89 پروبیوتیک b12 /9 

g 9 6/ 01 پروبیوتیک a84 /9 

 0/ 15 0/ 06 اشتباه استاندارد میانگین 

 0/ 03 0/ 51 داریاحتمال معنی

 دارمعنی  اختالف  دارای است  داده شده نشان متفاوت التین  حروف با ستون هر در که هاییمیانگین 

 (. >P 05/0) باشند می 

 

نتایج  : و جمعیت پروتوزوآهای مایع شکمبه  ترکیب اسیدهای چرب فرار 

( نشان داد که   4)جدول  ترکیب اسیدهای چرب مایع شکمبه میانگین 

داری بین تیمارهای آزمایشی وجود نداشت. نتایج میانگین  اختالف معنی 

داری  ( نشان داد که  اختالف معنی 5)جدول    تعداد پروتوزوآهای مایع شکمبه 

(. باالترین و کمترین تعداد  P<0/ 05بین تیمارهای آزمایشی وجود داشت ) 

در یک ساعت قبل، یک ساعت بعد از خوراک دادن  پروتوزوآهای مایع شکمبه  

مکمل پروبیوتیک    g  9و سه ساعت بعد از خوراک دادن به ترتیب در تیمارهای  

وتیک( مشاهده شد. نتایج نشان داد که با افزایش سطح  و شاهد )بدون پروبی 

های آزمایشی نیز  مکمل پروبیوتیک جمعیت پروتوزوآهای مایع شکمبه بره 

افزایش یافت طوری که اختالف آماری بین سطوح مختلف مکمل پروبیوتیک  

 در تیمارهای آزمایشی قابل مشاهده است. 

 ( mmol/Lهای آزمایشی ) شکمبه بره   مایع ترکیب اسیدهای چرب فرار   میانگین   . 4جدول  

تیمارها / 

 اسیدچرب 
 بوتیریک  ایزووالریک  والریک 

پروپیونیک 

 + بوتیریک 
 استیک

شاهد )فاقد  

 پروبیوتیک( 
43 /3 10 /3 10 /23 50 /29 03 /39 

g  3  

 پروبیوتیک 
50 /3 03 /3 55 /26 65 /28 35 /39 

g  6  

 پروبیوتیک 
60 /3 80 /2 50 /24 25 /27 10 /41 

g  9  

 پروبیوتیک 
10 /4 93 /2 60 /26 80 /28 70 /41 

تیمارها / 

 اسیدچرب 
 بوتیریک  ایزووالریک  والریک 

پروپیونیک 

 + بوتیریک 
 استیک

اشتباه  

استاندارد  

 میانگین 

20 /0 38 /0 70 /2 98 /1 15 /1 

احتمال   

 داری معنی 
69 /0 54 /0 70 /0 93 /0 81 /0 

 

 ( ml× 610های آزمایشی ) تعداد پروتوزوآ مایع شکمبه بره  میانگین .  5جدول  

های تیمارها/زمان
 گیرینمونه 

یک ساعت 
قبل از 

 دادن خوراک

یک ساعت بعد 
 دادن از خوراک

سه
ساعت

از بعد 
 دادن خوراک

 c65 /0 c88 /0 b55 /2 شاهد )فاقد پروبیوتیک( 

g 3 پروبیوتیک bc19 /1 bc27 /1 bc58 /2 

g 6  پروبیوتیک b38 /1 b52 /2 b63 /2 

g 9  پروبیوتیک a69 /1 a58 /2 a27 /3 

اشتباه استاندارد  
 میانگین 

03 /0 01 /0 01 /0 

 <0001 <0001 0/ 002 داریاحتمال  معنی
 اختالف  دارای است داده شده نشان متفاوت التین حروف با ستون هر در که هاییمیانگین 

 (. >P 05/0) باشند می  دارمعنی 

نتایج ریخت شناسی  : ریخت شناسی، توسعه و تکامل شکمبه 

حجم کل دستگاه  داری در  ( نشان داد که اختالف معنی 6شکمبه )جدول  

وزن خالی دستگاه گوارش، شکمبه، هزارال و شیردان و حجم نگاری  گوارش،  

نتایج نشان داد    (. P<0/ 05و شیردان بین تیمارهای آزمایشی وجود داشت ) 

های مختلف  که با افزایش سطح پروبیوتیک، وزن و حجم برخی قسمت 

داری افزایش یافت طوری که بین سطوح مختلف  شکمبه به طور معنی 

نسبت  گرم    9داری بود و همچنین سطح  پروبیوتیک اختالف معنی مکمل  

-پروبیوتیک سبب بهبود فاکتورهای مور نظر در بره مکمل  به سایر سطوح  

های مختلف  نتایج میانگین طول و عرض قسمت   ای آزمایشی شد. ه 

داری در کیسه  ( نشان داد که تنها اختالف معنی 7پرزهای شکمبه )جدول  

(. به طوری که  P<0/ 05کور پشتی بین تیمارهای آزمایشی وجود داشت ) 

بیشترین و کمترین طول و عرض پرز کیسه کور پشتی به ترتیب در تیمار  

وبیوتیک و تیمار شاهد )بدون پروبیوتیک( مشاهده شد.  مکمل پر گرم  9

مکمل پروبیوتیک نسبت به سایر سطوح دارای  گرم    9  نتایج نشان داد سطح 

  باالترین مقادیر صفات مذکور بود. 
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 آزمایشیهای ریخت شناسی شکمبه برهصفات  میانگین .6جدول 

  تیمارها 

 فاکتورها
 شاهد 

 پروبیوتیک()فاقد 
g 3 پروبیوتیک g 6 پروبیوتیک g 9 پروبیوتیک 

 اشتباه استاندارد

 میانگین
 داری احتمال معنی

 b65 /2 b70 /2 a90 /2 a95 /2 04 /0 42 /0 ( Lحجم کل دستگاه گوارش )

 b00 /631 ab00 /652 a00 /697 a00 /698 86 /3 02 /0 (gخالی کل دستگاه گوارش ) وزن

 b00 /419 ab00 /428 b00 /455 a50 /473 81 /1 05 /0 ( gوزن شکمبه )

 50 /55 77 /55 50 /56 61 /56 40 /0 87 /0 ( gوزن نگاری ) 

 <c16 /54 bc45 /72 b46 /94 a50 /97 73 /0 001 /0 ( gوزن هزارال ) 

 b79 /77 ab50 /81 b91 /87 a02 /96 23 /1 001 /0 ( gوزن شیردان )

 00 /2050 00 /2100 00 /2150 00 /225 09 /22 35 /0 ( mlحجم شکمبه )

 c00 /145 bc00 /160 b00 /190 a00 /225 33 /2 002 /0 ( mlحجم نگاری )

 00 /65 50 /65 00 /67 50 /67 65 /2 97 /0 ( mlحجم هزارال )

 <c00 /195 b00 /305 b00 /315 a00 /345 34 /4 001 /0 ( mlحجم شیردان )

 (>P 0/ 05) باشندمی  دارمعنی  اختالف دارای است داده شده  نشان متفاوت التین حروف با  ردیف هر در  که هاییمیانگین      

 

 آزمایشیهای شکمبه بره میانگین طول و عرض پرزهای .7جدول       

 تیمارها /  فاکتورها
 ( mm)عرض پرز  ( mm) طول پرز

 جلویی کور شکمی کور   پشتی جلویی کور شکمی کور   پشتی

 b00 /4 95 /3 10 /4 b11 /1 03 /1 02 /1 شاهد )فاقد پروبیوتیک( 

g 3 پروبیوتیک b05 /4 05 /4 15 /4 b13 /1 05 /1 04 /1 

g 6  پروبیوتیک b10 /4 19 /4 17 /4 b12 /1 06 /1 05 /1 

g 9  پروبیوتیک a44 /4 24 /4 25 /4 a20 /1 07 /1 07 /1 

 0/ 01 0/ 005 0/ 006 0/ 03 0/ 05 0/ 02 اشتباه استاندارد میانگین 

 0/ 44 0/ 16 0/ 03 0/ 45 0/ 30 0/ 02 داریاحتمال  معنی

 (> P 0/ 05) باشندمی  دارمعنی اختالف  دارای است شده  داده  نشان متفاوت التین حروف با  ستون هر در که هاییمیانگین                

 بحث

نتایج مطالعه حاضر در  مایع شکمبه و نیتروژن آمونیاکی:   

داری مورد نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه نشان داد که اختالف معنی 

پروبیوتیک بین تیمارهای آزمایشی وجود مکمل بین سطوح مختلف 

پروبیوتیک، مقدار نیتروژن مکمل  داشت به طوری که با افزایش سطح  

راستا،   های آزمایشی افزایش یافت. در همینآمونیاکی مایع شکمبه بره 

 ها سبب شد گوساله  به جیره  پروبیوتیک  در یک مطالعه افزودن 

در تیمار حاوی پروبیوتیک نسبت به  نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه 

تیمار شاهد دارای مقدار باالتری باشد که با نتایج تحقیق حاضر 

(. مکمل پروبیوتیک فعالیت میکروبی در شکمبه 43مطابقت داشت ) 

یش جذب آمونیاک برای سنتز پروتئین میکروبی، را در نتیجه افزا 

باشد ها می ( که دارای اثربخشی  باالیی در بره 29بخشد ) بهبود می 

 باکتریایی )پروتکسین( بر  پروبیوتیک  افزودن  (. در یک مطالعه اثر 30) 

هلشتاین مورد بررسی قرار گرفت.  هایگوساله ای شکمبه  های فراسنجه 

 شده  تغذیه  های گوساله  مایع شکمبه   pHنتایج نشان داد که میانگین  

جیره )شامل شاهد بدون پروبیوتیک، پروبیوتیک در شیر  سه  با 

 دار معنی  تفاوت  هم  با  مطالعه  جایگزین و در خوراک آغازین( مورد 

مایع شکمبه  pH( که با نتایج تحقیق حاضر در مقدار 1نداشتند ) 

داری اختالف آماری معنیهای آزمایشی همسو بود. در یک تحقیق  بره 

پروبیوتیک( و مکمل مایع شکمبه بین تیمار شاهد )بدون  pHدر 

ها مشاهده پروبیوتیک در برهمکمل تیمارهای حاوی سطوح مختلف 

داری ( ولی روی نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه اثر معنی 28نشد ) 

 داشت که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد. 

ها دارای مزایای زیادی برای حیوانات پروبیوتیک استفاده از 

توان به کاهش تولید الکتات، باشد که از آن جمله مینشخوارکننده می 

، تغییر نسبت های اسیدهای چرب فرار، افزایش جریان pHبهبود ثبات  

پروتئین میکروبی، افزایش تجزیه سلولز و افزایش قدرت بقای 

مطابق با نتایج مربوط به (.  41،31،26های شکمبه اشاره کرد ) باکتری 

 pHتحقیق حاضر، نتایج دو مطالعه روی گاوهای شیری نشان داد که  

(. 43،39شکمبه تحت تأثیر تیمار پروبیوتیک قرار نگرفت ) مایع 

Brossard  ( گزارش نمودند که پروبیوتیک قادر به 2006و همکاران )
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(. 11است )  شکمبه گوسفند به وسیله افزایش پروتوزوآها  pHتثبیت 

 Abd El–در مطاله حاضر، طبق گزارش  3بر خالف نتاج جدول 

Ghani   افزودن پروبیوتیک در جیره گوسفندان  2004در سالpH 

تواند به دلیل کاهش غلظت ( که می 2شکمبه را افزایش داد ) 

های مصرف کننده اسیدالکتیک از طریق افزایش فعالیت باکتری 

های گروه ب و اسیدهای انند ویتامین الکتات با تأمین عوامل رشد م 

کربوکسیک چرخه کربس مانند فومارات و ماالت در آمینه و اسید دی 

های مکمل سازی شده با پروبیوتیک شکمبه دام تغذیه شده با جیره 

برخالف نتایج مربوط به نیتروژن آمونیاکی مایع (. همچنین  34باشد ) 

العه نشان داد که (، نتیجه یک مط3شکمبه در تحقیق حاضر )جدول  

ها تأثیری روی غلظت نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه پروبیوتیک 

(. علت تفاوت در نتایج مقادیر نیتروژن 15گاوهای شیری نداشت ) 

های آزمایشی در این تحقیق با تحقیقات آمونیاکی مایع شکمبه دام

های دیگر، ممکن است به خاطر ماهیت پروتئین جیره و تفاوت سویه 

 پروبیوتیک مورد استفاده، باشد.مکمل 

کننده نتایج برخی مطالعات نشان داد در حیوانات دریافت 

های های متابولیکی باکتری پروبیوتیک به دلیل فعال بودن فعالیت 

کمتری نسبت به   pHمصرف کننده الکتات در زمان اوج تخمیر، افت  

یند های کنترل فرا (. یکی از روش 35،29تیمار شاهد اتفاق افتاد ) 

ها در جیره غذایی دام است تخمیر در شکمبه استفاده از پروبیوتیک 

مایع شکمبه و افزایش  pHکه اثر مثبت روی تخمیر گذاشته و ثبات 

(، افزایش 14غلظت اسیدهای چرب فرار مایع شکمبه گاو شیری ) 

های (، باکتری 33های مایع شکمبه گوسفند ) جمعیت کل باکتری 

های مایع شکمبه گوساله پرواری یاخته  تجزیه کننده الکتات، تک 

( و الکتات 19( و کاهش غلظت نیتروژن آمونیاکی گاو شیری ) 37) 

شود. شیوه عمل ( را موجب می 34) in vitroمایع شکمبه در شرایط 

ها در جیره بر بهبود عملکرد حیوانات اهلی ناشی از تغییر پروبیوتیک 

هضمی در شکمبه و تعدیل فعالیت میکروبی، فعالیت تخمیری و 

های پروبیوتیک حاوی باشد و اثبات شده است که فرآورده می 

های مفید در ای از باکتری های ویژه توانند گروه های زنده می باکتری 

های پروبیوتیکی بر تولید حیوان، شکمبه را تحریک کند. اثرات مکمل 

(. برخالف نتیجه تحقیق حاضر 5وابسته به سویه باکتریایی هستند ) 

(، نتیجه یک مطالعه در شرایط آزمایشگاهی نشان داد که 3جدول ) 

پروبیوتیک از نوع مخمر منجر به کاهش میزان اسیدالکتیک و 

شکمبه و مایع    pHاحیاء مایع شکمبه، افزایش  - پتانسیل اکسیداسیون 

ای های سلولوالیتیک و همچنین افزایش هضم شکمبه تعداد باکتری 

 (.12شود ) الیاف خام می 

ترکیب نتایج میانگین  ب اسیدهای چرب فرار: ترکی 

( نشان داد 4در تحقیق حاضر )جدول  اسیدهای چرب مایع شکمبه 

داری بین تیمارهای آزمایشی وجود نداشت. در که  اختالف معنی 

( اثر پروبیوتیک 2014و همکاران )  Qadisهمین راستا، در مطالعه 

هلشتاین مورد های ای گوساله های شکمبه باکتریایی بر فراسنجه 

بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که غلظت اسیدهای چرب فرار 

( که با نتایج 38شکمبه تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت ) 

برخالف نتایج تحقیق حاضر، نتایج برخی تحقیق حاضر همسو است. 

تواند سبب افزایش غلظت ها می تحقیقات نشان داد که پروبیوتیک 

ب فرار مایع شکمبه شوند؛ طوری که افزایش غلظت اسیدهای چر 

اسیدهای چرب فرار مایع شکمبه حیوانات مصرف کننده پروبیوتیک 

های شکمبه و در نتیجه افزایش ناشی از افزایش جمعیت باکتری 

محصوالت (. 28، 14، 46باشد ) میزان و شدت تخمیر در شکمبه می 

به ترتیب استات، های شیرخوار نهایی تخمیر خوراک در شکمبه دام 

تر اما نقش باشند. بوتیرات به رغم غلظت پایین بوتیرات می   پروپیونات و

توانایی (. 46تری در تحریک رشد و توسعه دیواره شکمبه دارد ) مهم 

نشخوارکننده جوان برای حفظ خود از راه تغذیه تا حد زیادی به 

بر  تکامل شکمبه وابسته است. تکامل شکمبه چندین فرایند را در 

گیرد که شامل افزایش حجم و بافت عضالنی و رشد بافت پوششی می

های شکمبه شکمبه و ایجاد جمعیت پایدار و متعدد میکروارگانیسم 

است که پیش از تبدیل یک دام شیرخوار به دام نشخوارکننده، رشد 

و توسعه سطحی جذبی شکمبه )پرزها( ضروری است تا قابلیت جذب 

حاصل از هضم میکروبی، به خصوص  و مصرف محصوالت نهایی

(. حضور جذب 27ای فراهم شود ) شکمبه  اسیدهای چرب فرار 

اسیدهای چرب فرار، حاکی از تحریک متابولیسم بافت پوششی 

های پروبیوتیکی موجب شکمبه است و در این میان استفاده از افزودنی 

 مقایسه نتایج این (. 42شوند ) های شکمبه می تکامل و توسعه بافت 

پژوهش با سایرین به دلیل تفاوت در ترکیب پروبیوتیک و جیره مشکل 

های حاوی پروبیوتیک غلظت اسیدهای رفت در جیره است. انتظار می 

های آزمایشی به خصوص پروپیونات چرب فرار مایع شکمبه بره

تواند سبب تحریک افزایش یابد. زیرا افزودن پروبیوتیک می 

الکتیک و تبدیل آن به پروپیونات های مصرف کننده اسید باکتری 

شود، ولی احتمااًل به دلیل نوع جیره غذایی، سطح پروبیوتیک مورد 

استفاده، سن دام مورد آزمایش و همچنین اعمال پروبیوتیک در 

جایگزین شیر مصرفی بره های آزمایشی در این مطالعه، تفاوت در 

 نتایج حاصل شد. 



1398، 3شمارۀ  74دورۀ ▐مجلۀ تحقیقات دامپزشکی           
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تعداد پروتوزوآهای مایع  نتایج میانگین ها: جمعیت پروتوزوآ 

داری  ( نشان داد که  اختالف معنی 5)جدول    شکمبه در مطالعه حاضر 

بین تیمارهای آزمایشی وجود داشت طوری که با افزایش سطح مکمل  

های آزمایشی نیز  پروبیوتیک جمعیت پروتوزوآهای مایع شکمبه بره 

ک مطالعه نشان داده  افزایش یافت همسو با نتایج تحقیق حاضر، در ی 

های شیرخوار، سبب استقرار  شد که افزودن پروبیوتیک در جیره بره 

زودتر پروتوزوآها در شکمبه نسبت به تیمار شاهد شد و همچنین تنوع  

(.  18باالتری از جمعیت پروتوزوآها در حضور پروبیوتیک مشاهد شد ) 

ه  مند ب متخصصین میکروبیولوژی و تغذیه نشخوارکنندگان عالقه 

دستکاری اکوسیستم شکمبه برای بهبود اندمان تولید نشخوارکنندگان  

ها در نشخوارکنندگان احتمااًل در  باشند. اثرات سودمندی پروبیوتیک می 

های سلولوالیتیک،  ارتباط با توسعه و افزایش جمعیت باکتری 

(، ایجاد تغییرات در  16های شکمبه ) پکتینوالیتیک و کل باکتری 

( و همچنین تاثیر بر درصد جمعیتی  8ی شکمبه ) جمعیت پروتوزوآ 

ها نشان داد که  باشد. نتایج برخی پژوهش ( می 6پروتوزوآهای مختلف ) 

داری در جمعیت کل پروتوزوآی مایع  پروبیوتیک باعث افزایش معنی 

( که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی داشت.  11،  7شکمبه گوسفند شد ) 

توانند باعث افزایش در تعداد  زیر می  ها  احتمااًل به دالیل پروبیوتیک 

تواند منجر  جمعیت پروتوزوآهای شکمبه شوند. افزایش پروبیوتیک می 

ها به  به افزایش جمعیت باکتریایی شکمبه شود که در نهایت باکتری 

گیرند. از  عنوان منبع انرژی و پروتئین مورد مصرف پروتوزوآها قرار می 

تعادل نیتروژن در شکمبه نیز شود.    تواند باعث این طریق پروبیوتیک می 

شکمبه شده و   pHتواند باعث حفظ و تثبیت همچنین پروبیوتیک می 

تواند باعث افزایش مقدار خوراک مصرفی و افزایش  از این طریق می 

( که در تحقیق حاضر  50،12تعداد و فعالیت پروتوزوآی شکمبه شود ) 

 چنین نتایج حاصل شد.  

نتایج ریخت ل شکمبه: ریخت شناسی، توسعه و تکام 

که با افزایش ( نشان داد 6شناسی شکمبه در تحقیق حاضر )جدول 

های مختلف پروبیوتیک، وزن و حجم برخی قسمت مکمل سطح 

داری افزایش یافت طوری که بین سطوح مختلف شکمبه به طور معنی

گرم  9داری بود و همچنین سطح پروبیوتیک اختالف معنیمکمل 

سطوح پروبیوتیک سبب بهبود فاکتورهای مور نظر در نسبت به سایر  

-همچنین نتایج میانگین طول و عرض قسمت    های آزمایشی شد. بره 

( نشان داد 7های مختلف پرزهای شکمبه در تحقیق حاضر )جدول 

که بیشترین و کمترین طول و عرض پرز کیسه کور پشتی به ترتیب 

د )بدون مکمل مکمل پروبیوتیک و تیمار شاهگرم  9در تیمار 

پروبیوتیک( مشاهده شد. همسو با نتایج تحقیق حاضر، در یک مطالعه 

نشان داده شد که تیمارهای حاوی پروبیوتیک نسبت به تیمار شاهد 

های جوان بودند دارای عمق کریپت بیشتری در روده باریک گوساله 

(. در مراحل اولیه زندگی نشخوارکنندگان که شیر ماده غذایی 45) 

کند. فاصله میان انتهای مری و است، غذا از شکمبه عبور نمی اصلی 

شیردان کوتاه است و از طریق آن غذا وارد شکمبه   -سوراخ نگاری 

شود که شکاف مری شود. در حیوانات جوان واکنشی دیده می نمی 

بندد و بدین ترتیب غذا میان دو سوراخ یا اصطالحاً شکاف مری را می

شود. نگاری و سپس به شیردان وارد می  به طور مستقیم از مری به

ها برای نشخوارکنندگان بدین ترتیب، مزایای بالقوه پروبیوتیک 

ای معده احتمااًل ببشتر از مزایای مصرف این مواد در حیوانات تک 

ها در نشخوارکنندگان از طریق افزایش خواهد بود. مصرف پروبیوتیک 

را به همراه دارد سرعت شکل گیری فلور و فون شکمبه، مزایایی 

توانند باعث توسعه دستگاه ها می (. استفاده از پروبیوتیک 35،3) 

گوارش )شکمبه( و در نتیجـه افـزایش قابلیـت هضم مواد مغذی در 

و همکاران  Brewer(. طبق نتیجه مطالعه 23ها شود ) گوساله 

های (، پروبیوتیک باعث توسعه و تکامل شکمبه در گوساله 2014) 

( 2016و همکاران )  Xiao(. در تحقیق 10لشتاین شد ) شیرخوار ه 

داری روی نشان داده شد که پروبیوتیک سبب ایجاد تغییرات معنی 

روزگی   56الی    4های شیرخوار  طول و عرض پرزهای شکمبه گوساله 

های کور جلویی و شکمی در تیمار مکمل شد؛ طوری که کیسه 

اهد بودند و پروبیوتیک دارای طول بیشتری نسبت به تیمار ش 

داری در وزن شکمبه، نگاری، هزارال و شیردان همچنین اختالف معنی 

( 6بین تیمارها مشاهده نشد که با نتایج تحقیق حاضر )جدول 

 (. 48مطابقت نداشت ) 

نتایج کلی حاصل از تحقیق نشان داد که  : نتیجه گیری نهایی

افزایش   های آزمایشی با بره  مایع شکمبه  نیتروژن آمونیاکی میانگین 

سطح مکمل پروبیوتیک، به طور معنی داری افزایش یافت. در نتایج  

با افزایش سطح پروبیوتیک    تعداد پروتوزوآهای مایع شکمبه نیز میانگین  

های آزمایشی افزایش یافت. در  جمعیت پروتوزوآهای مایع شکمبه بره 

مکمل  با افزایش سطح خصوص نتایج ریخت شناسی شکمبه 

طول و  های مختلف شکمبه و حجم برخی قسمت  پروبیوتیک، وزن و 

داری افزایش  به طور معنی های مختلف پرزهای شکمبه عرض قسمت 

مکمل  نسبت به سایر سطوح گرم  9یافت طوری طوری که سطح 

در    های آزمایشی شد. پروبیوتیک سبب بهبود صفات مورد اشاره در بره 

ملکرد شکمبه و  های میکروبی در بهبود ع کل با توجه به نقش افزودنی 

های مختلف دستگاه گوارش  به خصوص رشد و توسعه مناسب بخش 

حیوانات شیرخوار و تعدیل جمعیت میکروبی شکمبه، استفاده از این  



 های شیرخواربره های شکمبهاثر پروبیوتیک روی فراسنجه  | و همکاراندل یدا... چاشنی
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های مفید با توجه به سطح مورد استفاده در جیره غذایی و  گونه مکمل 

 تواند توصیه شود. جایگزین شیر مصرفی می 

 سپاسگزاری

بدین وسیله از مدیریت مزرعه پروش گوسفند داشتی، آقای دکتر  

موسوی به جهت فراهم آوردن کلیه امکانات و تسهیالت برای اجرای  

شود. همچنین از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم  پروژه قدردانی می 

کشاورزی و منابع طبیعی ساری که شرایط انجام این طرح پژوهشی را  

 د. فراهم کردند تشکر می شو 

 تعارض منافع

 .ن تعارض در منافع گزارش نشده استبین نویسندگا
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