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 چكيده

رأس بزغالمه نمر نم اد مرخمز      ۱6های مرخز با استفاده از بزغالهما(کو بر عملکرد و صفات (شه اثر خوراندن پروبیوتی  تجاری اپری
روز ممورد بررسمی    ۱۱۹تکرار، بمه ممدت    ۸تیمار و  ۲کیلوگرمو در قالب ی  طرح کامال  تصادهی با  ۱3ک۲ ± ۱ک6اسن سه ماه و وزن 

و ضمریب تبمدیل خموراک بمه      قرار گرهت. در طول دوره آزمایش میزان خوراک مصرهی هر بزغاله به صورت روزانمه و اهمزایش وزن  
همای زممانی برابمر از وریمد     دوره با بازه 3های خونی، در صورت ماهیانه محاسبه و ثبت شدند. به منیور تعیین غلیت برخی هراسنجه

 همای (شمه کرمتار شمدند. خورانمدن     ها به منیور بررسی وی گمی ها خون یری به عمل آمد و در انتهای دوره پروار بزغالهوداج بزغاله
ها شامل وزن زنده نهایی، میان ین خوراک مصرهی و اهزایش وزن روزانه و ضریب های عملکردی بزغالهپروبیوتی  تأثیری بر هراسنجه

تبدیل خوراک نداشت. به استبنای غلیت کراتینین پالسما که در تیمار حماوی پروبیوتیم  مقمدار کمتمری را بمه خمود اختصماد داد        
های ارزیابی شده در تفکی  (شه تأثیر خوراندن پروبیوتی  قرار ن رهت. هراسنجههای خونی تحت هو، غلیت دی ر هراسنج>۰Pک۰۵ا

های چربی، قطعات گردن، کمر، سینه و ران و نیز سطح مقطمع عومله راسمته    شامل اوزان بدن، (شه، دست اه گوارش، کبد، قلب، باهت
داری در تنها در رابطه با ضخامت چربی زیرپوستی و وزن کتف تفماوت معنمی   دار در بین تیمارهای آزمایری بوده وهاقد اختالف معنی

های سمال  و  و. نتایج تحقیق حاضر نران داد که استفاده از این پروبیوتی  در جیره بزغاله>۰Pک۰۵بین تیمارهای آزمایری مراهده شد ا
 در حال رشد تأثیری بر عملکرد و غالب صفات (شه ندارد.

 های پالسما، صفات (شههای مرخز، پروبیوتی ، عملکرد تولید، هراسنجهغالهبز ها: واژه كلید
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 مقدمه

هما و  بیوتی های عمومی در رابطه با استفاده از آنتین رانی

حیوانات اهزایش های رشد در صنعت پرورش دی ر محرک

ها عالقه به شناخت اثرات خوراندن مستقی  برخی میکرو 

ها بر عملکرد این حیوانمات را بمه   طور کلی پروبیوتی  یا به

دنبال داشته و هرصت مناسمبی بمرای گسمترش اسمتفاده از     

. در ]۱۲[ها در تغایمه حیوانمات را همراه  آورده اسمت      آن

ود دارد کممه رابطممه بمما نرممخوارکنندگان ایممن احتمممال وجمم

ها شرایط میکروبی را هم  در شمکمبه و هم  در    پروبیوتی 

 .]6[ای دست اه گوارش بهبود دهند نواحی پا شکمبه

همای میکروبمی در پمرورش دام در    استفاده از اهزودنمی 

. به عنوان ]۱۲[برخی موارد با نتایج مببتی همراه بوده است 

مقمدار مماده   و >۰Pک۰۵دار اتوان به اهمزایش معنمی  مبال، می

خر  مصرهی و نیز بهبود میان ین اهزایش وزن روزانه در 

های ن اد جاموناپاری بر اثر استفاده از ی  پروبیوتی  بزغاله

[. خورانممدن ۵باکتریممایی تجمماری در جیممره اشمماره کممرد ] 

همای باکتریمایی بمه گاوهمای پمرواری موجمب       پروبیوتی 

روزانه و  درصدی در میان ین اهزایش وزن ۵تا  ۲ک۵اهزایش 

درصدی بازده خوراک شده است، اما باید توجمه   ۲اهزایش 

ها بر عملکرد رشد متفماوت و  داشت که اثرات این اهزودنی

در موارد متعددی با عدم تأثیرگااری بر عملکرد دام هممراه  

[. بمه عنموان مبمال، در بزهمای بمو ر تغییمر       ۱۲بوده است ]

پروبیوتیم    داری در عملکرد رشد بر اثر اهزودن یم   معنی

[. نتایج مرابهی نیمز در  ۲۴باکتریایی به جیره مراهده نرد ]

های نر اخته در حمال رشمد گمزارش شمده     ها و گوسالهبره

 [. ۲۲و  ۹است ]

های میکروبی در مواردی قابلیت ایجماد تغییمر   اهزودنی

هممای مممرتبط بمما در غلیممت کلسممترول و دی ممر هراسممنجه 

و  ۴انمد ] نمایش گااشتهوساز انرژی در خون را به سوخت

همای  ها به منیمور شمناخت سمویه   [. در هر حال، پ وهش۹

مؤثر در این زمینه ادامه داشته و خالء مطالعه اثرات بعمدی  

این تغییرات بر کیفیت محصو(ت تولیمد شمده بمه وسمیله     

شود. از طرف دی مر، آنچمه   حیوانات به شدت احساس می

ابطه با استفاده از های منترر شده در رکه از بررسی گزارش

آید ایمن اسمت   دست می ها در جیره حیوانات بهپروبیوتی 

ها مربوط به پم وهش روی حیوانمات   که عمده این گزارش

همای  ای و نرخوارکنندگان بزرگ بوده و پم وهش معدهت 

همما در بسممیار انممدکی در زمینممه اسممتفاده از پروبیوتیمم    

نمموان ویمم ه بزهمما کممه بممه ع نرممخوارکنندگان کوچمم  و بممه

همایی بما کیفیمت    حیواناتی با توانایی با( برای تبدیل علوهه

شموند، بمه   پایین به گوشت قرمز با کیفیت با( شمناخته ممی  

 [.۲3انجام رسیده است ]

بز مرخز از ن ادهای الیاهی بز بوده که به طمور معممول   

تحت سیست  سنتی در این نواحی پرورش داده شمده و بمه   

بممرداری و گوشممت از آن بهممرهمنیممور تولیممد الیمماف، شممیر 

همای انجمام گرهتمه روی ایمن نم اد      [. پ وهش۱3شود ] می

رغم  جمعیمت   معطوف به تولید الیاف بوده و متأسفانه علی

با(ی این ن اد در کرور و سمه  قابمل توجمه آن در تمأمین     

پممروتئین حیمموانی بممرای سمماکنین نممواحی ممماکور، تمماکنون 

و عواممل احتممالی    های (شه تولیدی در این حیوانوی گی

مؤثر بر آن مورد بررسی قرار ن رهتمه اسمت. لماا همدف از     

انجام پ وهش حاضر، بررسی اثر خوراندن ی  پروبیوتیم   

های خمونی  باکتریایی تجاری بر عملکرد و غلیت هراسنجه

اآلبمممومین، کمممراتینین، پمممروتئین کمممل، اوره، کلسمممترول، 

و هممای بمما چ ممالی بمما(    گلیسممرید، لی،مموپروتئین  تممری

 های مرخز بود.های با چ الی پایینو در بزغاله لی،وپروتئین

 

 هامواد و روش

این پ وهش در مزرعه تحقیقاتی پردیا کراورزی و منابع 

طبیعی دانر اه رازی کرمانراه، در سال؟ بمه انجمام رسمید.    

رأس بزغاله نر ن اد مرخمز از ایسمت اه تحقیقماتی     ۱6تعداد 
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تان کردستان با میمان ین  مرکز تحقیقات جهاد کراورزی اس

مماه ی خریمداری    کیلوگرم در سن سمه  ۱3ک۲ ± ۱ک6وزنی 

قلمو بموده و در دوره    های ت ها هم ی از زایششد. بزغاله

شیرخوارگی عالوه بر تغایمه از شمیر ممادر، از سمن دو تما      

ماه ی به همراه گله به چمرا رهتمه و دسترسمی آزاد بمه      سه

ها در بمدو ورود بمه   غالهگیاهان مرتعی در منطقه داشتند. بز

مزرعه تحقیقاتی با محلول ضدکنه شسترو داده شمده و بمه   

درصمد   ۲ک۵ها قرد ضمدان ل آلبنمدازول   منیور دهع ان ل

اشرکت داملران، بروجرد، ایرانو به هر بزغاله خورانده شد. 

ها به مدت ی  هفته به صمورت آزاد تغایمه شمده و    بزغاله

ر دو تیمار آزمایرمی  کری به صورت تصادهی دپا از وزن

تکرارو توزیع شدند. تیمارهای آزمایری شمامل گمروه    ۸ابا 

شاهد اهاقمد پروبیوتیم و و تیممار پروبیوتیم  بودنمد. در      

پ وهش حاضر روزانمه دو گمرم از پروبیوتیم  تجماری در     

دهی صبح به هر دام عدد ک،سول و پیش از خوراک ۲قالب 

تجاری ترکیبی از در تیمار مربوطه خورانده شد. پروبیوتی  

 (کتوباسممممیلوس اسممممیدوهیلوسسممممویه باکتریممممایی  ۴

و، ۲کcfu/g۱۰۷×۵ا (کتوباسیلوس کماز ی و، ۲کcfu/g۱۰۷×۵ا

بیفیمدوباکتریوم  و و ۲کcfu/g۱۰۷×۵ا استرپتوکوکوس هاسیوم

و به صورت پودر خر  بود. هر ۱کcfu/g۱۰۸×۰ا ترموهیلوم

 ۱۵۰×۹۰های انفرادی بما ابعماد   ها درون قفای  از بزغاله

 مترمربع قرار داده شدند.سانتی

جیره پروار بر مبنای جدول احتیاجات مواد مغای توصیه 

[. به منیور تنیمی  جیمره ابتمدا    ۱۴و ]۱شده تنیی  شد اجدول 

ترکیبات شیمیایی شامل ماده خر ، پمروتئین خمام، عصماره    

اتری و خاکستر اجزای اصلی جیره شامل جو، سویا، کاه جو و 

گیری مقادیر هیبر نامحلول در شوینده خنبی اندازه [ و۱یونجه ]

متابولیسم  ممواد خموراکی نیمز بما       میزان انرژی قابل[. ۲۱شد ]

 [.۱۴]شدمعاد(ت ارا ه شده محاسبه  از استفاده

روز با جیمره   ۱33ها به مدت در پ وهش حاضر بزغاله

پروار اکامال  مخلوطو تغایه شده و دو هفته آغمازین طمرح   

وره سازگاری به جیمره آزمایرمی درنیمر گرهتمه     به عنوان د

همای  شد. توزیع خوراک روزانه در دو نوبمت و در سماعت  

هما در طمول دوره   صورت گرهمت و بزغالمه   ۱۷:۰۰و  ۹:۰۰

آزمایش دسترسی آزاد به آ  داشتند. به منیمور اطمینمان از   

اختیاری بودن مصرف خوراک، توزیع خوراک در همر روز  

خوراک مصرهی روزانمه تنیمی     درصد بیش از ۱۰در سطح 

شد. در طمول دوره آزممایش میمزان خموراک مصمرهی همر       

ساعت  ۱6بزغاله به صورت روزانه و اهزایش وزن اپا از 

گرسن ی و پیش از توزیع وعده خوراک صمبحو و ضمریب   

 تبدیل خوراک به صورت ماهیانه محاسبه و ثبت شدند. 

یش در سممه مرحلممه ابتممدا، میانممه و انتهممای دوره آزممما 

ها قبل آزمایشو از هر ی  از بزغاله ۱۱۹و  6۰، ۱اروزهای 

لیتر خمون از  میلی ۱۰دهی صبح در حدود از وعده خوراک

های خون بالهاصله بمه  طریق سیاهرگ وداج گرهته و نمونه

دور در دقیقمه و   3۵۰۰های حاوی ه،ارین منتقمل و در  لوله

ر دقیقه سمانتریفیوژ شمد. پالسممای حاصمله د     ۱۵به مدت 

لیتمری تخلیمه و تما زممان انجمام      های دو میلمی میکروتیو 

درجه سلسیوس ذخیره شد. میزان  -۲۰ها در دمای آزمایش

اوره، کمممراتینین، آلبمممومین و پمممروتئین کمممل و غلیمممت   

های با چ الی بما(،  های کلسترول کل، لی،وپروتئین هراسنجه

گلسیرید در پالسمما  های با چ الی پایین و تریلی،وپروتئین

همای  سنجی و با اسمتفاده از کیمت   های رنگبر مبنای روش

گیمری شمد.   ترخیص طبمی شمرکت پمارس آزممون انمدازه     

های شاخص تصلب شراین نیز با تقسی  غلیت لی،وپروتئین

همای بما چ مالی بما(     با چ الی پایین بر غلیت لی،وپروتئین

 محاسبه شد.
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 . مواد خوراكی و تركیب شیمیایی جیره آزمایشی 1جدول 

 اجزای جیره ادرصد ماده خر و 

 یونجه خر  ۵۷ک۵

 کاه جو 6ک۱

 دانه جو 3۲ک3

 کنجاله سویا 3ک۲

۱مکمل معدنی ۰ک3
 

۲مکمل ویتامینه ۰ک3
 

 هسفات مونو بازی  ۰ک۱

 نم  ۰ک۲

 ترکیب شیمیایی محاسبه شده 

 ماده خر  ادرصدو ۸۸ک۴

 پروتئین خام ادرصد از ماده خر و ۱۴ک۱

 عصاره اتری ادرصد از ماده خر و ۲ک3

 هیبر نامحلول در شوینده خنبی ادرصد از ماده خر و ۲۸ک۵

 ادرصد از ماده خر و ماده معدنی ۸ک۲

 های غیرهیبری ادرصد از ماده خر وکربوهیدرات 3۹ک۲

 انرژی قابل متابولیس  ام اکالری در کیلوگرمو ۲ک۴
گرم آهمن،  میلی ۴۰۰۰گرم من نز، میلی ۵۰۰۰گرم سدی ،  ۵۰گرم منیزیوم،  3۰گرم هسفر،  ۷۰گرم کلسی ،  ۱۸۰در هر کیلوگرم حاوی:  - ۱

 گرم سلنیوممیلی ۲۰گرم روی و میلی 3۰۰۰گرم کبالت، میلی ۱۰۰گرم ید، میلی ۱۰۰گرم ما، میلی 3۰۰

گمرم توکموهرول و   میلی ۲۰۰کلسیفرول، المللی کوله هزار واحد بین ۲۰۰المللی بتاکاروتن، هزار واحد بین 6۰۰: در هر کیلوگرم حاوی - ۲

 اکسیدان گرم آنتیمیلی ۲۵۰۰

 

در پایان دوره آزمایش چهمار دام از همر تیممار پما از     

ساعت گرسن ی ادسترسی آزاد به آ و توزین و  ۱6اعمال 

کرتار شدند. پا از کرتار، سر، پاهای جلو و پاهای عقب 

هما آویمزان   به طور کامل از بدن جدا شدند. در اداممه (شمه  

رای تخلیه کامل خون از بدن درنیر دقیقه زمان ب ۱۰شده و 

ای از بممدن گرهتممه شممد. سمم،ا، دی ممر اجممزای غیر(شممه  

ترتیب وزن بدن خالی پا از کسمر وزن   جداسازی و بدین

محتویات دست اه گوارش از وزن زنده محاسبه و وزن (شه 

گیمری  گرم نیز در هاصله ی  ساعت پا از کرمتار انمدازه  

تما ایمن مرحلمه درصمد     شد. با استفاده از اطالعات حاصله 

(شه گرم و سرد بمر مبنمای وزن زنمده و وزن بمدن خمالی      

گیمری وزن (شمه سمرد و نیمز     محاسبه شد. به منیور اندازه

هما  محاسبه درصد کاهش وزن در اثر سرد کردن (شه، (شه

درجمه سلسمیوس بمه     ۴تما   ۱ساعت در دمای  ۲۴به مدت 

 صورت آویزان ن همداری شمده و پما از تموزین، درصمد     

 [.۱۰کاهش وزن در اثر سرد کردن (شه محاسبه شد ]
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های سرد در راستای سمتون هقمرات بمه    هر ی  از (شه

 ۵دو نیمه برش داده شد. نیمه چپ هر (شمه تموزین و بمه    

ناحیه آناتومیکی شامل گردن، کتف، قفسه سینه، کممر و پما   

گیمری و  [ و وزن هر ی  از قطعات انمدازه ۱۰تقسی  شده ]

از وزن نیمه چمپ (شمه گمزارش شمد. بمه       براساس درصد

عالوه حداکبر پهنا و عمق احداکبر عممق عممود بمه پهنماو     

که بمرای   ۱3و  ۱۲های عوله راسته در حدهاصل بین دنده

جداسازی نواحی قفسه سینه و کمر برش داده شده بود، بر 

روی سطح مقطع مربوط به ناحیه قفسه سینه بما اسمتفاده از   

گیمری و سمطح مقطمع    مه (شه اندازهکولیا و در هر دو نی

[. ضخامت ۱۰محاسبه شد ] ۱این عوله با استفاده از رابطه 

، ۱3و  ۱۲همای  چربی زیرپوستی نیز در حدهاصل بین دنده

بر روی قطعه قفسه سینه و در هر دو نیمه (شه بما اسمتفاده   

گیری شد. ضخامت چربمی زیرپوسمتی در   از کولیا اندازه

گیری و در نهایمت میمان ین   طه اندازههر نی  (شه در سه نق

شش عدد حاصله بمه عنموان ضمخامت چربمی زیرپوسمتی      

 گزارش شد.

 و ۱ارابطه 

π × ک۲ا × B۲کAو = سطح مقطع عوله راسته 

 Bحممداکبر پهنممای عوممله راسممته و  Aدر ایممن رابطممه، 

 حداکبر عمق عمود به پهنا در عوله راسته است. 

و ۹ک۱انسمخه   SASاهزار آمماری  ها با استفاده از نرمداده

 بمودن  نرممال هما،  از تجزیمه داده  . پمیش [۱۹]تجزیه شمدند  

 اسممیرنوف  - کولمموگرف  آزممون به کمم    هاداده توزیع

که در طول دوره آزمایش دارای هایی هراسنجه .بررسی شد

بممیش از یمم  دوره رکمموردبرداری بودنممد اشممامل صممفات 

-وش انمدازه خمونیو از ر های هراسنجهعملکردی و غلیت 

تجزیه شمدند.   ۲برای مدل  Mixedهای تکرار شده و رویه 

ها نیز به عنوان عامل کواریمت در ممدل   وزن آغازین بزغاله

های مربوط به تفکیم  (شمه   هراسنجهآماری گنجانده شد. 

تجزیممه شممدند.  3بممرای مممدل  GLMبمما اسممتفاده از رویممه 

 ۰ک۰۵دو دامنه و هرض خطمای   tآزمون  ها به کم میان ین

 شدند.مقایسه 

 Yijk = µ + Ti + Pj + TiPj + Ak + eijk و۲ارابطه 

ام، زممان   iمراهده مربوط بمه تیممار   Yijkدر این رابطه، 

ثابت تیمار اثر  Tiمیان ین،  µام،  kام و حیوان  jگیری  نمونه

i ام ،Pj  گیری زمان نمونهاثرj ام ،TiPj     اثمر متقابمل تیممار و

اثر  eijkو اثر تصادهی حیوان در تیمار  Akگیری، زمان نمونه

 jگیمری   زمان نمونمه ام در  iاشتباه آزمایری مربوط به تیمار 

 ام هستند. kو حیوان  ام

 Yij = µ + Ti + eij و 3ارابطه 

ام و تکرار  iمراهده مربوط به تیمار  Yijkدر این رابطه، 

j  ،امµ  ،میان ینTi  اثر تیمارi و  امeij    اثر اشمتباه آزمایرمی

 هستند. ام jام در تکرار  iمربوط به تیمار 

 

 نتایج و بحث

-داری بر هراسنجهخوراندن پروبیوتی  باکتریایی تأثیر معنی

ها شامل وزن زنمده نهمایی، میمان ین    های عملکردی بزغاله

خوراک مصرهی و اهزایش وزن روزانه و بمازده اسمتفاده از   

پیرمرهت دوره، میمان ین   و. بما  ۲خوراک نداشمت اجمدول   

تمدریج اهمزایش    خوراک مصرهی و اهزایش وزن روزانمه بمه  

همای سموم و چهمارم اخمتالف     ای که در مماه گونهیاهت، به

همای اول و دوم آزممایش مرماهده شمد     داری بما مماه  معنی

و. در رابطه با ضریب تبدیل خوراک نیمز بهتمرین   >۰Pک۰۵ا

و >۰Pک۰۵دسمت آممد ا   عملکرد در ماه چهمارم آزممایش بمه   

 و. ۲اجدول 

در بررسی اثرات خوراندن یم  پروبیوتیم  باکتریمایی    

های (کتوباسیلوس بر عملکمرد  حاوی چند سویه از باکتری

های ن اد سانن مراهده شد که مصرف پروبیوتی  در بزغاله

روز پما از آن   ۴۲روز پیش از شیرگیری تا  ۱۴حد هاصل 

ها ن روزانه بزغالهتأثیری بر وزن زنده یا میان ین اهزایش وز

[. در ۲نداشت که با نتایج پ وهش حاضر همخموانی دارد ] 
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دسمت آممده    رحمانی نیز نتایج به ×های دورگه اوسیمی بره

دار در میان ین اهزایش وزن گویای عدم وجود تفاوت معنی

روزانه و ضریب تبدیل خوراک در بین دو گروه تغایه شده 

د (کتیکمی و گمروه   همای اسمی  با پروبیوتی  حاوی بماکتری 

[. این امر در حمالی اسمت کمه در پم وهش     ۹کنترل است ]

اخیر مقدار ماده خر  مصمرهی روزانمه در تیممار حماوی     

داری کمتمر از گمروه کنتمرل بمود     طمور معنمی   پروبیوتی  به

دهنده بهبمود بمازده اسمتفاده از    و که در واقع نران>۰Pک۰۵ا

یی بموده اسمت.   خوراک بر اثر استفاده از پروبیوتی  باکتریا

در پ وهش حاضر نیز مقدار ماده خر  مصرهی در تیممار  

 حماوی پروبیوتیمم  تمما حممدی کمتمر از گممروه کنتممرل بممود  

دار ضریب تبدیل خوراک در و که بهبود غیرمعنی P= ۰ک۰۹ا

تیمار حماوی پروبیوتیم  را بمه دنبمال داشمت. اسمتفاده از       

همای (کتوباسمیلوس   اهزودنی سمینبیوتی  احماوی بماکتری   

اسممممیدوهیلوس و انتروکوکمممموس هاسممممیوم و یمممم     

هروکتواولی وساکاریدو نیز در سه آزمایش از چهار آزمایش 

انجام شده روی بزهای بو ر بر مصمرف خموراک، میمان ین    

داری نداشت اهزایش وزن روزانه و بازده خوراک تأثیر معنی

[۲۴.] 

 

 های مرخزتیک باكتریایی بر وزن نهایی، خوراک مصرفی، اضافه وزن روزانه و ضریب تبدیل در بزغاله. تأثیرات پروبیو 2جدول 

 
 وزن آغازین

 اکیلوگرمو

 وزن نهایی بدن

 اکیلوگرمو

 خوراک مصرهی روزانه

 اگرمو

 خوراک مصرهی روزانه

 اگرم به ازای کیلوگرم

 وزن متابولی و

 اهزایش وزن روزانه

 اگرمو

 ضریب تبدیل

 خوراک

       تیمار

 ۸ک۷۷ ۷۲ک۱6 ۴۸ک۵۵ 6۲۱ک۲۱ ۱۸ک۰3 ۱3ک3۱ شاهد

 ۸ک3۹ 6۹ک6۱ ۴6ک۸6 ۵۷6ک۱3 ۱۷ک3۲ ۱۲ک۸۷ پروبیوتی 

 ۰ک۴۲ ۰ک۷۴ ۰ک۱3 ۰ک۰۹ ۰ک3۸ ۰ک3۲ سطح معنی داری

 ۰ک۴۲ ۵ک۴۲ ۰ک۷۲ ۱۷ک۲۵ ۰ک۵۵ ۰ک۲۹ هاانحراف استاندارد میان ین

       ماه

 ۹aک۲۸c ۷۹ک36c 6۹ک3۷6c ۹۹ک۱3d ۷۷ک۹۸  اول

 ۸aک6۸b ۸۵ک۵3a ۰6ک۵۹6b ۰۱ک۱6c 6۱ک۰۹  دوم

 ۸aک۸۵a 6۱ک۵۴a ۵۲ک۷۰۹a ۲۹ک۱۸b ۱۲ک۷۴  سوم

 ۷bک۱۰۱a 3۵ک۴6b ۲۴ک۷۱۲a ۵۵ک۲۱a ۱۷ک۸۸  چهارم

 ۰ک۰۰۲ <۰ک۰۰۰۱ <۰ک۰۰۰۱ <۰ک۰۰۰۱ <۰ک۰۰۰۱  سطح معنی داری

 ۰ک66 ۵ک۹۸ ۱ک6۵ ۱۸ک۵۷ ۰ک۱۹  هاانحراف استاندارد میان ین

 ۰ک3۱ ۰ک۹۴ ۰ک۷۰ ۰ک۵3 ۰ک۹۴ ماه ×داری اثر متقابل تیمار  سطح معنی

a-d۰ک۰۵دار است اها با حروف غیرمرابه در هر ستون معنی: تفاوت میان ینP< .و 
 

همای پم وهش حاضمر، اهمزایش بسمیار      برخالف یاهتمه 

همای نم اد   بزغالهداری در میان ین اهزایش وزن روزانه  معنی

مالتگزِ که به ممدت پمنج مماه از اتممام دوره شمیرخواری بما       

پروبیوتی  حاوی سه گونه از باکتری (کتوباسیلوس تغایه 

[. در بزهمای  ۴و ]>۰Pک۰۱شده بودند، گزارش شده اسمت ا 

همای  ن اد جاموناپاری نیز اهزودن پروبیوتی  حاوی باکتری
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ر ممماده خرمم  دا(کتوباسممیلوس بممه جیممره اهممزایش معنممی

مصرهی و میان ین اهمزایش وزن روزانمه را در پمی داشمت     

 [.۵و ]>۰Pک۰۵ا

شود که های نرخوارکننده نیز مراهده میدر دی ر گونه

دسمت آممده در پم وهش حاضمر، اهمزودن       مرابه نتایج بمه 

، (کتوباسیلوس اسیدوهیلوسهای ترکیبی از میکروارگانیس 

بممه جیممره   ااگآسمم،رژیلوس اوریممز و  باسممیلوس سممابتیلیا 

مماه ی تمأثیری    های هلرتاین از سن چهار تا هفمت  گوساله

[. در ۲۵بر اهزایش وزن بدن و بازده خوراک نداشته است ]

پ وهش دی ری با هدف بررسی تأثیر اهزودن سه سمطح از  

همممای اسمممید (کتیکمممی همممای مختلمممف بممماکتریسمممویه

پروپینیوبمممماکتریوم و (کتوباسممممیلوس اسممممیدوهیلوس  ا
های نر اختمه شمده مرماهده    و به جیره گوسالهیهریودگنرِیچ

شد که مقدار ماده خر  مصمرهی، میمان ین اهمزایش وزن    

های آزمایش ی  از دوره روزانه و نیز بازده خوراک در هی 

هما قمرار   و نیز در کل دوره تحت تأثیر مصرف پروبیوتیم  

[. وزن بممدن نهممایی، ممماده خرمم  مصممرهی و  6ن رهممت ]

های نر اخته شده در زانه در گوسالهمیان ین اهزایش وزن رو

روزه مصرف پروبیوتی  حاوی (کتوباسمیلوس و   ۲۸دوره 

روزه پمما از مصممرف آن نیممز تفمماوت   ۲۰۹در طممی دوره 

[. نتایج مرمابهی نیمز   ۱۱داری با گروه کنترل نداشت ]معنی

از بماکتری   NP51همایی کمه بمه ترتیمب سمویه      در پ وهش

نهایی و نه در ترکیب بما  اسیدوهیلوس را به ت(کتوباسیلوس 

[ و پروبیوتیم   ۲۵]پروپینیوبماکتریوم هریمودگنرِیچی   باکتری 

 LA53545(کتوباسیلوس اسمیدوهیلوس  های حاوی باکتری

[ بمممه ترکیمممب جیمممره  ۲۰را ] P-63و پروپینیوبممماکتریوم 

 های نر اخته شده اهزودند، گزارش شده است.  گوساله

شمده،   برخالف نتایج پ وهش حاضر و تحقیقمات ذکمر  

دار در مقمدار مماده   ضمن اشاره به عدم وجود تفاوت معنی

و میان ین اهمزایش  >۰Pک۰۵دار اخر  مصرهی، بهبود معنی

و در بممازده >۰Pک۰۵وزن روزانممه و درنتیجممه آن بهبممود ا  

کننممده  هممای نممر اختممه شممده دریاهممتخمموراک در گوسمماله

پروپینیوباکتریوم و  (کتوباسیلوس اسیدوهیلوسپروبیوتی  ا
[. ۸و نسبت به گروه کنترل گزارش شده است ]هریودگنرِیچی

دار نبمودن تفماوت در مماده    در پ وهش دی ری نیز به معنی

های نر اخته در حمال رشمد   خر  مصرهی در بین گوساله

در گممروه کنتممرل بمما تیمممار حمماوی پروبیوتیمم  حمماوی    

پروپینیوباکتریوم  و (کتوباسیلوس اسیدوهیلوسهای  باکتری
دار میمان ین  [ و در عین حال بهبود معنمی ۱۷]یچی هریودگنرِ

هممای اهممزایش وزن روزانممه و بممازده خمموراک در گوسمماله 

 و.>۰Pک۰۵کننده پروبیوتی  اشاره شده است ا دریاهت

های حیوانی مورد استفاده اگونه حیموان  تفاوت در مدل

هما یما نموع پروبیوتیم  و مقمدار،      و سنو، تفاوت در جیره

زممان خورانمدن پروبیوتیم  بمه      تفاوت در شمیوه و ممدت  

تواند از جمله د(یل حیوان یا تفاوت در شرایط محیطی می

[. به عنوان مبمال،  ۱۲ها باشد ]تفاوت در بین نتایج پ وهش

همای  در ی  مطالعه مروری در زمینمه اسمتفاده از اهزودنمی   

میکروبی در جیمره نرمخوارکنندگان شمواهدی ارا مه شمده      

دار ناشمی از مصمرف   اثرات معنیاست مبنی بر اینکه هقدان 

های میکروبی بر عملکرد تولید عممدتا  مربموط بمه    اهزودنی

ها دام با مرکل خاصی از نیمر  هایی است که در آنآزمایش

 [.۱۲سالمتی مواجه نبوده است ]

های ها غلیتدر پ وهش حاضر در رابطه با کلیه هراسنجه

ها بر اثر تغایه مراهده شده در هر دو تیمار در دامنه طبیعی آن

توانمد بمر   های معمول پروار قرار داشت که این امر میبا جیره

سالمت پروبیوتی  مورد اسمتفاده در پم وهش حاضمر بمرای     

[. خورانمدن پروبیوتیم    ۱۵هما د(لمت داشمته باشمد  ]    بزغاله

ها به استبنای غلیت کراتینین پالسما تمأثیر  باکتریایی به بزغاله

های ممرتبط بما متابولیسم     هراسنجه داری بر غلیت دی رمعنی

همای آلبمومین، پمروتئین کمل،     پروتئین و لی،یدها شامل غلیت

های با چ الی با( و گلیسرید، لی،وپروتئیناوره، کلسترول، تری

 و. 3اجدول های با چ الی پایین نداشت لی،وپروتئین
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غلیت کراتینین پالسمما در تیممار حماوی پروبیوتیم      

داری بیش از غلیمت آن در گمروه کنتمرل بمود     طور معنی به

کراتینین پروتئینی است کمه از دهیدارتمه شمدن     و.>۰Pک۰۵ا

و وارد خمون   تولیدها و بدون کاتالیزور،  در ماهیچه کراتین

جریان خون تنها بر اثر هیلتراسیون  ازکراتینین  دهعشود.  می

 ،گیمرد  هما صمورت ممی    کلیمه در گلومرولی و ترشح توبولی 

توانمد   کمراتینین در خمون ممی    غلیمت گیری  بنابراین اندازه

. در هر حمال، غلیمت ایمن    ها باشد کارکرد کلیه هدهند نران

 در هر دو تیمار در دامنه نرمال آن قرار داشت.هراسنجه نیز 

ماه  ۸تا  6رحمانی با سن  ×های دورگه اوسیمی در بره

ین، های خونی مرتبط بما متابولیسم  پمروتئ   غلیت هراسنجه

تمأثیر  شامل آلبومین، پروتئین کل، اوره، و کراتینین و تحت 

[ کممه بممه ۹مصممرف پروبیوتیمم  باکتریممایی قممرار ن رهممت ]

استبنای غلیت کراتینین با نتایج پ وهش حاضمر و نیمز بما    

نتایج ارا مه شمده در بوهالوهمای تلیسمه بمر اثمر اسمتفاده از        

دارد های (کتوباسیلوس مطابقمت  پروبیوتی  حاوی باکتری

دار [ کاهش معنی۴های ن اد مالتگزِ ][. در مقابل در بزغاله۱۵]

و غلیممت اوره پالسممما بممر اثممر مصممرف یمم      >۰Pک۰۵ا

 پروبیوتی  باکتریایی تجاری گزارش شده است.

های مرتبط با متابولیس  انرژی نیز، در رابطه با هراسنجه

همای  های پ وهش حاضر، خوراندن پروبیوتیم  مرابه یاهته

[ و ۹رحممانی ]  ×همای دورگمه اوسمیمی    یایی بمه بمره  باکتر

[ تمأثیری بمر غلیمت کلسمترول کمل      ۱۸بوهالوهای تلیسه ]

پالسما نداشته است. از طرف دی ر، پ وهر ران استفاده از 

همای اسمید (کتیکمی در جیمره     پروبیوتی  حماوی بماکتری  

و >۰Pک۰۵دار اهای ن اد مالتگزِ را موجب کاهش معنمی بزغاله

و سمطوح  >۰Pک۰۵دار الیسرید و اهزایش معنیگسطوح تری

[، ۴های بما چ مالی بما( در پالسمما دانسمتند ]     لی،وپروتئین

همای بما   داری بر غلیمت لی،موپروتئین  که تأثیر معنی درحالی

چ الی پایین و کلسترول کل پالسما مراهده نرد. اگرچمه  

همای باکتریمایی در تغییمر    هایی قابلیت پروبیوتیم  پ وهش

های مرتبط بما متابولیسم  پمروتئین و    هراسنجهدادن سطوح 

انمد،  های انسانی و حیوانی را گزارش کمرده لی،یدها در مدل

دست آمده که  اما در مجموع نتایج متناقوی در این زمینه به

ممکن است ناشی از تأثیر عوامل متعددی بر نتایج حاصمله  

های زنده و تنی از مدلهای درونباشد. هرچند در پ وهش

همای پاتولوژیم  هسمتند    عی که معمرف کاممل سیسمت    واق

تأثیر  ها نیز به سادگی تحتشود، اما این پ وهشاستفاده می

عوامل خارجی از قبیل تفاوت در سمویه باکتریمایی، مقمدار    

همای آنمالیز لی،یمدها،    مورد اسمتفاده، دقمت آنمالیتیکی روش   

شرایط هیزیولوژی  واحدهای آزمایری، طول دوره مصرف 

همای  ها و هقدان گروهی ، ناکاهی بودن اندازه نمونهپروبیوت

 [. ۱۲گیرند ]کنترل مناسب قرار می

های کرتار شده، اوزان در پ وهش حاضر وزن زنده دام

ای که تأکید در این زمینمه بیرمتر بمر    برخی اجزای غیر(شه

های سمرد و  های مختلف چربی بوده است، وزن (شهباهت

تأثیر اسمتفاده از پروبیوتیم    گرم و درصد (شه گرم تحت 

ای که با بررسی و، اما نکته۴باکتریایی قرار ن رهتند اجدول 

ها به عنوان نسمبتی از وزن زنمده   درصد وزنی این هراسنجه

رغم   کند، علییا وزن بدن خالی توجه را به خود جلب می

دار بودن نتایج، این است که درصد وزنمی تممامی   غیرمعنی

مطالعه در تیمار حماوی پروبیوتیم     های چربی موردباهت

کمتر از گروه کنترل است. تغایه بما پروبیوتیم  باکتریمایی    

داری بر درصد کاهش وزن بمر اثمر سمرد شمدن     تأثیر معنی

(شه، وزن اکبر قطعات (شه و سطح مقطمع عومله راسمته    

و. در مقابل وزن کتف و ضخامت چربمی  ۴نداشت اجدول 

پروبیوتی  به ترتیب و به  کننده زیرپوستی در گروه دریاهت

داری بیرممتر و کمتممر از گممروه کنتممرل بممود   طممور معنممی 

توان بیان داشت کمه از  و. با توجه به این نتایج می>۰Pک۰۵ا

بندی (شه تفاوتی در بمین تیمارهمای   های رتبهنیر شاخصه

 آزمایری در پ وهش حاضر وجود ندارد.

کاهش وزن بر اثر سرد شمدن (شمه ناشمی از انقبماض     

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86
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های عوالنی بر اثر سرما و اتالف بخری از رطوبمت  اهتب

هاست. در این میان باهت چربی زیرپوستی به عنوان ی  آن

شود. بنابراین، اهزایش عایق مانع از دهع رطوبت از (شه می

ضخامت آن کاهش درصد کاهش وزن در اثمر سمرد شمدن    

ای کمه در  [، نتیجمه ۲۲(شه را بمه دنبمال خواهمد داشمت ]    

در تأ یمد  شمود.  اضر نیز به وضوح مرماهده ممی  پ وهش ح

توان به پم وهش  نتایج به دست آمده در پ وهش حاضر می

انجام شده در زمینه بررسی تأثیر مکمل سینبیوتی  بمر وزن  

همای (شمه شمامل وزن قطعمات     (شه سرد و برخی وی گی

(شه، سطح مقطع عوله راسته و ضخامت چربی پرمت در  

. بر طبق گزارش این طمرح  ]۲۴کرد ] بزهای ن اد بو ر اشاره

های ماکور تحت تمأثیر اسمتفاده از ایمن    ی  از وی گی هی 

همای انجمام گرهتمه روی     مکمل قرار ن رهمت. در پم وهش  

همای  یم  از وی گمی   های نر اختمه شمده نیمز همی     گوساله

گیری شده در (شمه شمامل وزن (شمه گمرم، درصمد       اندازه

های ع درصد چربی(شه، سطح مقطه عوله راسته و مجمو

کلیوی، ل نی و قلبمی تحمت تمأثیر اسمتفاده از پروبیوتیم       

های اسمید(کتیکی در مقمادیر مختلمف قمرار     حاوی باکتری

[. تیمار حاوی پروبیوتی  تأثیری بر درصد ۲۲و  6ن رهت ]

های نمر اختمه شمده     ای گوساله(شه و وزن اجزای غیر(شه

 [. ۲۰و  ۱۷نداشته است ]

ی هوق، استفاده از پروبیوتی  حماوی  هابرخالف گزارش

و  ۴۵همای  اسمویه (کتوباسمیلوس اسمیدوهیلوس  های باکتری

های نمر  در جیره گوساله پروپینیوباکتریوم هریودگنرِیچیو و ۵۱

درصدی وزن گرم (شه در مقایسه بما   ۲ک۱اخته شده اهزایش 

و، هرچنمد در دی مر   >۰Pک۰۵گروه کنترل را در پمی داشمت ا  

تفاوتی در بین تیمارهمای آزمایرمی یاهمت    های (شه وی گی

[. باید توجه داشت که در رابطمه بما درصمد (شمه و     ۷نرد ]

بایست بمه پرمر یما     های مختلف میمقایسه آن بین منابع و دام

خالی بودن دست اه گوارش در زممان کرمتار و نیمز محاسمبه     

سمرد توجمه داشمت،     درصد (شه برمبنای وزن (شه گرم یا

هایی در شیوه و نیز محمل  کن است تفاوتعالوه بر این مم

جدا کردن قطعات بدن از (شه وجود داشته باشد. به عنوان 

شمود کمه   مبال، در برخی کرورها سر از (شه دام جدا نمی

 .[۲3این مورد بر درصد (شه تأثیرگاار خواهد بود ]

دست آمده در پ وهش حاضر، ضمخامت   مرابه نتیجه به

دنده دوازده  در گاوهای گمروه  چربی زیرپوستی در ناحیه 

کنترل در مقایسه با گاوهای تغایمه شمده بما جیمره حماوی      

از روز  (کتوباسممیلوس اسممیدوهیلوسپروبیوتیمم  ابمماکتری 

پروپینیوبمماکتریوم و بممه دنبممال آن بمماکتری   ۲۸صممفر تمما  

داری طمور معنمی   تا زمان کرتارو به ۲۹از روز  هریودگنرِیچی

 . [3و ]>۰Pک۰۵بیرتر بوده است ا

اطالعممات چنممدانی در رابطممه بمما سممازوکار اثرگممااری  

همما بممر صممفات (شممه در دسممترس نیسممت. در پروبیوتیمم 

ها قادر به اهزایش یما کماهش میمزان    مواردی که پروبیوتی 

انمد،  خوراک مصرهی و میان ین اهمزایش وزن روزانمه بموده   

توان انتیار داشمت کمه تفماوت در وزن (شمه گمرم در      می

دار باشمد. از طمرف دی مر،    ایش نیمز معنمی  انتهای دوره آزم

ها در کماهش میمزان جما  اسمیدهای     پتانسیل پروبیوتی 

[ ممکممن اسممت در کمماهش وزن ۱۲چممر  از لممومن روده ]

های چربی و ضخامت چربی زیرپوستی مؤثر باشد. به باهت

شود که تفاوت در گونه حیوان، هر منوال بار دی ر تأکید می

مبه، نوع پروبیوتی  و قابلیت سن، جیره، هلور میکروبی شک

ماندن آن، مقدار و تعداد دهعات خوراندن پروبیوتی ، زنده 

درجه استرس و قابلیت ترکیل کلونی در دست اه گموارش  

هما  توانند بر روند بروز اثرات مصرف پروبیوتی هم ی می

 تأثیرگاار باشند.

پروبیوتی  تجاری ممورد اسمتفاده در پم وهش حاضمر     

ای در عملکرد و القای تغییرات قابل مالحیمه  قادر به بهبود

همای مرخمز نبمود و از    صفات ارزیابی شده در (شه بزغاله

توان آن را به عنوان ی  مکمل غاایی مفیمد بمه   رو نمی این

 دهندگان توصیه نمود. پرورش
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 ای وزن الشه، اوزان اجزای غیرالشه . تأثیرات پروبیوتیک باكتریایی بر وزن زنده، 4جدول 

 های مرخزهای الشه بزغالهو برخی ویژگی

 هاانحراف استاندارد میان ین داری سطح معنی شاهد پروبیوتی  پارامتر

 6۱۰ک۹۴ ۰ک33 ۲۲ک۵۵ ۲۱ک6۱ وزن بدن زنده اکیلوگرمو

 6۲3ک3۹ ۰ک3۹ ۲۰ک۵۲ ۱۹ک۷۱ وزن بدن خالی اکیلوگرمو

 ۲۹۱ک۲3 ۰ک۲۲ ۹ک6۹ ۹ک۱۲ اکیلوگرمووزن (شه گرم 

 3۰۰ک3۸ ۰ک۱6 ۹ک6۰ ۸ک۹۰ وزن (شه سرد اکیلوگرمو  

 ۰ک۸۷ ۰ک۵3 ۴3ک۰۱ ۴۲ک۱۸ درصد (شه گرم ادرصد از وزن بدن زندهو

 ۰ک۸3 ۰ک۴3 ۴۷ک۲۵ ۴6ک۲6 درصد از وزن بدن خالی

 ۱6۴ک63 ۰ک۴۹ 36۱3ک۵ 3۴3۸ک3 وزن دست اه گوارش پرر اگرمو

 ۸۴ک۸۸ ۰ک۵3 ۱6۱۷ک۷ ۱۵3۵ک۸ خالی اگرمووزن دست اه گوارش 

 ۸ک33 ۰ک۸۷ 3۴۹ک۱6 3۴۷ک۲۱ وزن کبد اگرمو

 ۷ک۷۷ ۰ک۷6 ۴۰ک۹3 3۷ک3۸ وزن چربی قلب اگرمو

 3۰ک۷۴ ۰ک۷۸ ۱۵۹ک3۷ ۱۴6ک۲۹ وزن چربی کلیوی اگرمو

 ۴3ک6۸ ۰ک6۲ ۴۹۸ک۱3 ۴6۵ک3۷ وزن چربی بطنی اگرمو

 ۲۴ک۸۱ ۰ک66 ۱۵۱ک۵6 ۱3۵ک۱۵ وزن چربی ل نی اگرمو

 ۲۹ک۲۸ ۰ک6۹ ۲۵۱ک۵۹ ۲3۴ک۱۴ ای اگرمووزن چربی روده

 ۰ک۰۱ ۰ک36 ۱ک۵۱ ۲ک36 کاهش وزن در اثر سرد شدن (شه ادرصدو

 ۱۵۸ک۱۰ ۰ک۲۰ ۴۹۰۲ک3 ۴۵۷۲ک3 وزن نیمه چپ (شه اگرمو

 6۹ک۷۹ ۰ک۷۸ ۵۰۰ک۰۰ ۴۷۰ک۵۰ وزن گردن اگرمو

 ۱ک۱۹ ۰ک۸۸ ۱۰ک۰۵ ۱۰ک3۱ درصد از نیمه چپ (شه

 ۴۷ک6۱ ۰ک۰۵ ۱۸۲6کa۰۰ ۱6۵۰کb۰۰ وزن کتف اگرمو

 ۱ک۲3 ۰ک۵۰ 3۷ک3۴ 36ک۰۸ درصد از نیمه چپ (شه 

 ۱۷ک۷۹ ۰ک۵۸ ۴۹۰ک۰۰ ۴۷۵ک۰۰ وزن قفسه سینه اگرمو

 ۰ک۲6 ۰ک3۱ ۱۰ک۰۱ ۱۰ک۴۴ درصد از نیمه چپ (شه

 ۱6ک۲۷ ۰ک۴6 6۱۲ک۲۵ ۵۹3ک۷۵ وزن کمر اگرمو

 ۰ک3۲ ۰ک3۸ ۱۲ک۵۵ ۱۲ک۹۸ درصد از نیمه چپ (شه

 63ک6۱ ۰ک3۴ ۱۴۷۲ک۵۰ ۱3۷۸ک۷۵ اگرمووزن پا 

 ۰ک۴۷ ۰ک۸۴ 3۰ک۰۲ 3۰ک۱6 درصد از نیمه چپ (شه

 ۰ک۰۹ ۰ک۰۰۸ ۱کa۷6 ۱کb۲۲ متروضخامت چربی زیرپوستی امیلی

 ۲۹ک۱۸ ۰ک۸۴ ۷66ک3۷ ۷۴۸ک۴۵ سطح مقطع عوله راسته

a,b۰ک۰۵دار است اها با حروف غیرمرابه در هر ردیف معنی: تفاوت میان ینP<.و 



 زاده فرخ كفیل ،رضا ناصری هرسینی

 

 1395زمستان   4شماره   18دوره 

772 

 منابع
1. AOAC (1990) Official methods of analysis (pp. 

931–932). (15th ed.). Arlington, VA: 

Association of Official Analytical Chemists. 

2. Ayisigi K, Atasoglu K, Yurtman C, Mendes M 

and Pala A (2005) Effect of Probiotic 

Supplementation Shortly Before and After 

Weaning on Growth of Turkish Saanen Kids. 

Arch Tierzucht Dummerstorf. 48(6): 601-611. 

3. Brown MS, Smith C and Mitchell D (2006) 

Effects of Micro-Cellon feedlot performance by 

yearling beef steers. In: Beef Cattle Research in 

Texas 2006: available at http://animalscience. 

tamu.edu/main/academics/beef/bcrt/BCR 

2006Final.pdf AccessedMay 15, 2007. 

4. Chiofalo V, Liotta L and Chiofalo B (2004) 

Effects of the administration of Lactobacilli on 

body growth and on the metabolic profile in 

growing Maltese goat kids. Reproduction 

Nutrition Development. 44: 449-457. 

5. Deka RS (2009) Effect of probiotic Biobloom 

as growth promoter in kids. Indian Veterinary. 

86(11): 1192-1193. 

6. Elam NA, Gleghorn JF, Rivera JD, Galyean 

ML, Defoor PJ, Brashears MM andYounts-

Dahl SM (2003) Effects of live cultures of 

Lactobacillus acidophilus (strains NP45 and 

NP51) and Propionibacterium freudenreichii 

on performance, carcass, and intestinal 

characteristics and Escherichia coli strain O157 

shedding of finishing beef steers. Journal of 

Animal Science. 81: 2686-2698. 

7. Galyean ML, Nunnery GA, Defoor PJ, Salyer 

GB and Parsons CH (2000) Effects of live 

cultures of Lactobacillus acidophilus (Strains 

45 and 51) and Propionibacterium 

freudenreichiiPF-24 on performance and 

carcass characteristics of finishingbeef steers. 

Burnett Center Progress Report No. 8. 

Available at: http://www.afs.ttu.edu/burnett 

center/ progress reports/bc8.pdf. Accessed Feb. 

2003. 

8. Gill DR, Smith RA and Ball RL (1987) The 

effect of probioticfeeding on health and 

performance of newly-arrived stockercalves. 

Oklahoma Agricultural Experiment Station 

Circular. 119: 202-204. 

9. Hillal H, El-Sayaad G and Abdella M (2011) 

Effect of growth promoters (probiotics) 

supplementation on performance, rumen 

activity and some blood constituents in growing 

lambs. Archiv Tierzucht. 54(6): 607-617. 

10. Johnson PL, Purchas RW, McEwan JC and 

Blair HT (2005) Carcass composition and meat 

quality differences between pasture-reared ewe 

and ram lambs. Meat Science. 71: 383-391. 

11. Kiesling HE, Lofgreen GP and Thomas JD 

(1982) A viablelactobacillus culture for feedlot 

cattle. Proc. Western Sect. AmericanSociety of 

Animal Science. 33: 53-6. 

12. Krehbiel CR, Rust SR, Zhang G and Gilliland 

SE (2003) Bacterial direct-fed microbials in 

ruminant diets: Performanceresponse and mode 

of action. Journal of Animal Science. 81: E120-

E132. 

13. Mason IL (1996) A World Dictionary of 

Livestock Breeds, Types and Varieties. Fourth 

Edition. C.A.B International, Wallingford, UK. 

14. NRC (2007) Nutrient requirements of small 

ruminants: sheep, goats, cervids, and 

NewWorld camelids. National Academy Press. 

15. Pazzola M, Dettori ML, Carcangiu V, 

Luridiana S, Mura MC and Vacca GM (2011) 

Relationship between milk urea, blood plasma 

http://www.cabdirect.org/search.html?q=au%3A%22Deka%2C+R.+S.%22
http://www.cabdirect.org/search.html?q=do%3A%22Indian+Veterinary+Journal%22
http://www.afs.ttu.edu/burnett%20center/%20progress%20reports/bc8
http://www.afs.ttu.edu/burnett%20center/%20progress%20reports/bc8


 های مرخزهای پالسما و صفات الشه بزغالهپروبیوتیک تجاری بر عملکرد تولید، فراسنجه تأثیرات استفاده از

 

 1395زمستان   4شماره   18دوره 
773 

urea and body condition score in primiparous 

browsing goats with different milk yield level. 

Archiv Tierzucht. 54(5): 546-556. 

16. Peterson RE, Klopfenstein TJ, Erickson GE, 

Folmer J, Hinkley S, Moxley RA and Smith 

DR (2007) Effect of Lactobacillusacidophilus 

strain NP51 on Escherichia coli O157: H7 

fecalshedding and finishing performance in 

beef feedlot cattle. Journal of Food Protection. 

70: 287-291. 

17. Rust SR, Metz K and Ware DR (2000) Effects 

of BovamineTMrumen culture on the 

performance and carcass characteristicsof 

feedlot steers. Michigan Agricaltural 

Experience Station of Beef Cattle, Sheep, 

andForage Systems. 569: 22-26. Available at: 

http://beef.ans.msu.edu/Extension/Publications/

Beef_Sheep_and_Forage_Researc/MSU_ 

Beef_Sheep_and_Forage_Report_2000.pdf.Acc

essed February 1, 2003. 

18. Sadik MF (1989) Effect of lactobacillus 

concentrate (LBC) as a new growth promoter 

on the performance of growing buffalo heifers 

raised on milk replacer. Faculty of Agriculture, 

Ain Shams University, Cairo, Egypt. M.Sc. 

Thesis. 

19. SAS Institute (2002) STAT user's guide: 

Statistics. Version 9.1. Cary, NC: Statistical 

AnalysisSystem Institute, Inc. 

20. Swinney-Floyd D, Gardner BA, Owens FN, 

Rehberger T andParrot T (1991) Effect of 

inoculation with either Propionibacteriumstrain 

P-63 alone or combined with Lactobacillus 

acidophilusstrain LA53545 on performance of 

feedlot cattle. Journal of Animal Science 

77(Suppl. 1):77 (Abst.) 

21. Van Soest PJ, Robertson JB and Lewis BA 

(1991) Methods fordietary fiber, neutral 

detergent fiber and nonstarch polysaccharidesin 

relation to animal nutrition. Journal of Dairy 

Science. 74: 3583-3597. 

22. Vasconcelos JT, Elam NA, Brashears MM and 

Galyean ML (2008) Effects of increasing dose 

of live cultures of Lactobacillus acidophilus 

(Strain NP 51) combined with a single dose of 

Propionibacterium freudenreichii (Strain NP 

24) on performance and carcass characteristics 

of finishing beef steers. Journal of Animal 

Science. 86: 756-762. 

23. Webb EC, Casey NH and Simela L (2005) Goat 

meat quality. Small Ruminant Research. 60: 

153-166. 

24. Whitley NC, Cazac D, Rude BJ, Jackson-

O'Brien D and Parveen S (2009) Use of a 

commercial probiotic supplement in meat goats. 

Journal of Animal Science. 87: 723-728. 

25. Windschitl P, Kirsten M, Randall M and 

Brainard DJ (1991) Growth performance of 

Holstein dairy calves supplemented with a 

probiotics. Agricultural and Forestry 

Experiment Station School of Agriculture and 

Land Resources Management. April 1991: 22. 
 

 

http://beef/

