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چکیده
کمی عملکردبرجیره گاوهاي شیري، دربیوتیکی هاي افزودنی پروبیوتیکی و پريمکملاثرات مصرفهدف از این آزمایش

با نژاد هلشتاین ريیس گاو شأر40تعداد .بودهاي خونقابلیت هضم مواد مغذي و فراسنجهخوراك،مصرف،وکیفی تولید شیر
کیلوگرم در چهار گروه در قالب طرح کامال تصادفی قرار گرفتند. 700±40کیلوگرم و وزن اولیه 37±5شیر روزانه دیلتو
به ازاي گروه پروبیوتیک (جیره پایه + چهار گرم پروبیوتیک-2گروه شاهد (جیره پایه)، - 1: شاملبیبه ترتیشیآزمامارهايیت

گروه سین بیوتیک (جیره -4در روز)، سأربیوتیک به ازاي هر گرم پري14وتیک (جیره پایه + گروه پري بی-3در روز)، سأرهر 
بود. مقدار خوراك مصرفی هر گاو در کل دوره ثبت در روز)سأربیوتیک به ازاي هر گرم پري14پایه + چهار گرم پروبیوتیک + 

شیردوشی شده، نمونه برداشته شد و ترکیبات شیر (درصد اي دو مرتبه از شیر هر وعده شد. جهت تعیین ترکیبات شیر، هفته
هضمبراي تعیین قابلیتآزمایشآخرروزهفتدردفوعمگیري شد.ن، الکتوز و مواد جامد بدون چربی) اندازهیچربی، پروتئ

گاوها براي دهی صبح) در هفته پایانی آزمایش ازصبح (دو ساعت بعد از خوراك9.00هاي خون ساعت نمونه. شدآوريجمع
هاي تحت خال داراي ماده ضد انعقاد از پروتئین کل و آلبومین با استفاده از لولهتعیین غلظت کلسترول، گلوکز، تري گلیسرید،

گردید. آن تعیینpHبالفاصله وشدگرفتهشکمبهمایعصبحدهیخوراكازپسساعتسیاهرگ گردنی وداج گرفته شد. چهار
داري با گروه شاهد (جیره پایه معنیپیدا کرد و اختالفشیرخام روزانه و میزان چربی  افزایشداد مقدار تولیدنتایج آزمایش نشان 

بینداريمعنیگونه اختالفنتایج مربوط به میانگین ماده خشک مصرفی نشان داد که هیچ).>05/0pبدون افزودنی) داشت (
لیت هضم ماده خشک، چربی و ماده آلی مربوط به گروهی بود که پروبیوتیک نداشت. بیشترین ضریب قابوجودمختلفهايجیره

غلظت گلوکز پالسما با افزایش مقدار پروبیوتیک ).p>05/0داري داشت (ها اختالف معنیمصرف کرده بودند و با سایر گروه
). با مصرف>05/0p(ها شدهداري در گروه شاهد در مقایسه با سایر جیرکه باعث کاهش معنیافزایش پیدا کرد، بطوري

). p<05/0داري با سایر تیمارها نداشت (هاي آزمایشی تغییر نکرد و هیچ گونه اختالف معنیمایع شکمبه دامpHپروبیوتیک مقدار
تواند باعث بهبود عملکرد تولیديهاي پروبیوتیکی که در این پژوهش استفاده شده، میتوان نتیجه گرفت که مکملبطور کلی می

داري بر قابلیت هضم مواد مواد مغذي ندارد.گاوهاي شیري گردد، ولی تاثیر معنی

بیوتیک، نشخوارکنندگان، عملکردهاي افزودنی، پرومکملهاي کلیدي: واژه

مقدمه
تکاملیسیربانشخوارکنندگانغذاییرژیمدرتغییر اساسی

موجب ونبودهسازگارکافیاندازهبهآنهاگوارشدستگاه
استفادهبازدهکاهشونهایتاًشکمبهاکوسیستمپایداريکاهش

سهلهايکربوهیدرات).13،16شود (میخوراکیمواداز
فراوانالکتیکاسیداي،کنسانترههايدر جیرهموجودالهضم
در دامدراسیدوزایجادو pHشدیدکاهشو باکردهتولید

قابلیتبه جیره،ايدانهدمواافزودنهمچنینشود.مواردي می
زیادو موجب کاهشدادهکاهشراسلولزویژهبهالیافهضم

باتغذیههنگامطرفی). از36(گرددمیعلوفهمصرفدر
با قابلیت هضم سریع،هاياز کربوهیدراتغنیهايجیره

رشدسریعبسیارساکارزوکننده نشاستهتجزیههايباکتري
پپتیدها،وآمینهاسیدهايآمونیاك،مصرف بیشترباوکرده
دورسلولزکنندهتجزیههايباکترياز دسترسراآنها
در سالیان اخیر، مواد افزودنی گوناگونی به ).31سازند (می

منظور بهبود شرایط تخمیر در شکمبه و افزایش تولید 
نشخوارکننده مورد استفاده قرار گرفته است. این هايحیوان

ها، بیوتیکهاي تولید متان، آنتیمل بازدارندهشاهاترکیب
استفاده از باشند. ها میها، عوامل رشد و آنزیمپروبیوتیک

ییایمقاومت باکترریها عواقب جدي نظمدر داهاکیوتیبیآنت
رو امروزه استفاده از . از اینکرده استجادیاي ارودهلو اختال

حدود شده است و ها در بسیاري از کشورها مبیوتیکآنتی
منظور یافتن جایگزین مناسب براي تالش بسیار به

بیوتیکها، گیاهان گیرد. از پريها صورت میبیوتیکآنتی
هایی که جایگزین ها به عنوان افزودنیدارویی و پروبیوتیک

نیدر همتوان نام برد. ها باشند، میبیوتیکمناسبی براي آنتی
هادامدر هاکیوتیبو پريهاکیوتیاستفاده از پروب،راستا

را ريیمتغجینتاهایاز بررساريیبسیول،متداول شده است
مختلف طیدر شراشترینشان دادند که لزوم مطالعه ب

سازدیالزم ممختلف راهايهریو جیکیولوژیزیف
داراي غذاییهايمکملهاپروبیوتیک). 15،16،17،19،20(

میزبانبدندرآنهامصرفکههستندزندههايمیکروارگانیسم
دررامفیدياثراتروده،میکروبیفلوردرتعادلوتقویتبا

از).20،26،30،38(داشتخواهدهمراهبهمیزبانسالمتی

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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شدنواردازپسکهاستاینهافرآوردهاینمزایايترینمهم
ونماندهباقیبدنهايبافتدرطیورودامگوارشیسیستمبه
ازپسمیکروبیمقاومتگونههیچهابیوتیکآنتیخالفبر

اثر هافرآوردهایناستفادهازهدف.شودنمیایجادآنمصرف
دیگرعبارتبهیاگوارشدستگاهمیکروبیفعالیتگذاشتن بر

باشدمیحیوانعملکردورشدسالمتی،وضعیتبهبود
ازیکیتوانرا میهاپروبیوتیک). 1،5،7،8،10،11،18،29،37(

سوابقبهتوجهکه بادانستمحققینمثبتيدستاوردها
در هاطبیعی میکروارگانیسماز شرایطالهامو باتاریخی
عنوانبهوشدهتهیهدرطبیعتموجودتعادلوگوارشدستگاه

دام درغذايرشدمحركموادوهابیوتیکآنتیجایگزین
اینانجامازهدف.)10،12اند (گردیدهعرضهصنعتبهوطیور

پروبیوتیکی و هاي مکملتغذیهاثر بررسیوهشپژ
هاي خون، تولید، ترکیبات شیر، بازده بر شاخصبیوتیکیپري

.اي گاوهاي شیري هلشتاین بودغذایی و تخمیرشکمبه

هامواد و روش
س أر40روي تصادفی این آزمایش در قالب طرح کامالً

، 30±5شیردهی روزهايبانژاد هلشتاین شیردهريیگاو ش
کیلوگرم و 37±5شیر روزانه دیتولشکم زایش، 4الی 3با 

س گاو أر10هر کیلوگرم انجام شد.700±40وزن اولیه 
هاي مورد جیره.گرفته شدندقرار ماریتکیدر یبطور تصادف

هاي متفاوت آزمایش داراي جیره پایه بودند و با نسبت
له شدند. تمامی ) فرمو1بیوتیک (جدول پروبیوتیک و پري

هاي مساوي از ماده خشک، انرژي قابل ها حاوي غلظتجیره
). هر جیره از روز 2متابولیسم و پروتئین خام بودند (جدول 

روز به صورت آزاد و در حد اشتها 60شروع آزمایش به مدت 
(در دو وعده هشت صبح و چهار بعدظهر) در اختیار گاوها قرار 

گروه - : یکشاملبیبه ترتیشیآزمامارهايیتداده شد. 
گروه پروبیوتیک (جیره پایه + چهار - شاهد (جیره پایه)، دو

گروه پري -در روز)، سهسأربه ازاي هر گرم پروبیوتیک
در سأربیوتیک به ازاي هر گرم پري14بیوتیک (جیره پایه + 

بیوتیک (جیره پایه + چهار گرم گروه سین-روز)، چهار
در روز)سأربیوتیک به ازاي هر يگرم پر14پروبیوتیک + 

NRCافزاراي با نرمبود. برنامه تغذیه تنظیم شد. 2001
پروبیوتیک مورد استفاده محصول شرکت دانش بنیان زیست 

و حاوي هفت سویه Bio-Rumiaدرمان ماهان با نام تجاري
بیوتیک بود. پريcfu/g109×2باکتریایی و دو سویه قارچی با

اي مکس ساخت شرکت وایکور آمریکا محصولمورد استفاده 
سوکروزرساکارومایسس سرویسیه و محیط کشت حاوي مخم

ره ذرت با نام تجاري سلمانکس بود.مالس و عصا- 
هابرداري و ثبت دادهنمونه

ها به صورت انفرادي، مقدار خوراك با توجه به تغذیه دام
ریخته مصرفی هر گاو در کل دوره ثبت شد. مقدار خوراك 

شده در آخور مجزا براي هر دام در طول روز ثبت شد. و 
آوري و در باقیمانده خوراك هر روز نیز صبح روز بعد جمع

هاي مصرفی و باقیمانده کشی شد. از خوراكپایان دوره وزن
گیري درصد ماده خوراك هر دوره یک نمونه براي اندازه

ن در خشک به آزمایشگاه منتقل شد. جهت کنترل وزن بد
ها در ابتدا و انتهاي هاي آزمایشی، با شروع آزمایش، دامگروه

سه (آخر روزهفتریشدیمقدار تولکشی شدند. دوره وزن
ریشدیروز به عنوان رکورد تولهفتنیانگیو مروز) وعده در 

در هر رینمونه شکیمنظور شد. در دو روز آخرروزانه هر گاو
. شدگرفته یینمونه نهاو پس از مخلوط کردنهیتهوعده

اي دو مرتبه از شیر هر وعده جهت تعیین ترکیبات شیر، هفته
(درصد شیردوشی شده نمونه برداشته شد و ترکیبات شیر

چربی، پروتئن، الکتوز و مواد جامد بدون چربی) با دستگاه 
گیري شد. بازده ، فرانسه) اندازه01/09064اکومیلک (مدل 

قدار شیر خام تولید شده روزانه غذایی هر دام از طریق م
برايتقسیم بر مقدار ماده خشک مصرفی روزانه بدست آمد.

آمونیاکینیتروژنوpHتعیینجهتاز شکمبهبردارينمونه
ازاستفادهباصبحدهیخوراكازپسساعت4کلدال) (روش

آن تعیینpHبالفاصلهوشدگرفتهشکمبهرومنوسنتز مایع
میکرولیتر20شکمبه مایعلیترمیلیهرازايبهسپسگردید.

بهرسیدنتاواضافهآنبهدرصد50سولفوریکاسید
مدفوعpHگیرياندازهبرايشد.دارينگهیخدرآزمایشگاه

مخلوطمقطرآببا1:1نسبتبههایینمونهشده،آوريجمع
روز 7در انتهاي آزمایش (شد.تعیینآنهاpHبالفاصلهو
بربرزنتیهايکیسهنصبها از طریق یانی) کل مدفوع دامپا

کشی شد و یک آوري و وزنبطور جداگانه جمعهردام روي
درصدي از آن جهت آنالیز شیمیایی برداشت شد و تا 20نمونه 

روز آنالیز در فریزر جهت بررسی قابلیت هضم مواد مغذي 
ه هاي مدفوع و جیرنگهداري شد. ترکیب شیمیایی نمونه

آزمایشی شامل ماده خشک، چربی، ماده آلی و پروتئین طبق 
) تعیین شد. AOAC)6روش

تحلیل آماريتجزیه و
هاي بدست آمده در قالب طرح کامال تصادفی با چهار یافته
چهار تکرار در هر تیمار بود و به شرح مدل زیر تجزیه تیمار و
شدند. 

Yij= µ + Ti+ εij

:Tiاثر میانگین جامعه، :µهر مشاهده، مقدار :Yijکه در آن 
خطاي باقیمانده بود. تجزیه مقدار:εijتیمارهاي مختلف و اثر

نمونه خون هاي نظیر مصرف خوراك، وزن بدن و تحلیل داده
انجام GLM) و رویه 40()9/1(نسخهSASافزار توسط نرم

) توسط آزمون p>05/0شد. مقایسات میانگین در سطح (
صورت گرفت.توکی کرامر
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110.............. .......................................مواد مغذي و عملکرد تولیدي گاوهاي شیريهاي خون، قابلیت هضم متابولیتبر هاي متفاوت افزودنیاثرات استفاده از

هاي آزمایشی (بر اساس درصد ماده خشک) اجزاي مواد خوراکی جیره- 1جدول 
Table 1. The composition and chemical composition of the diet (Based on dry matter percentage)

: حاوي (گرم در کیلوگرم)*
195 g ca, 20 g Mg, 280 mg cu, 2 g Mn, 3 g zn, 100 mg co, 100 mg I, 3 g fe, 90 g p, 55g Na, 1 mg Se, 500,000IU Vitamin A, 100,000 IU
Cholecalciferol, 100mg vitamin E.

ترکیب شیمیایی جیره پایه آزمایشی- 2جدول 
Table 2. The chemical composition of the diet

نتایج و بحث
تولید، ترکیب شیر و بازده غذایی

با شده هاي مکملنتایج مربوط به تولید شیر حاصل ازجیره
نشان 3جدول بیوتیک درمقادیر متفاوت پروبیوتیک و پري

شیرخام پروبیوتیک مقدار تولیدمصرفباداده شده است.
ا گروه شاهد داري بمعنیاست و اختالفیافتهروزانه افزایش

مصرف). با>05/0p(جیره پایه بدون افزودنی) داشت (
آزمایشی افزایششیرگاوهايپروبیوتیک میانگین مقدار چربی

داري با گروه شاهد (جیره پایه بدون معنییافت و اختالف
نمودندپیشنهادمحققیناز). گروهی>05/0pافزودنی) داشت (

طیدرشیردهيگاوهابرايمخمريمحصوالتتغذیهکه
اثراتشاندلیلبهاحتماالًشیردهیاوایلوآخر آبستنیمراحل

باشد.میمفیدمغذيموادهضموشکمبهتخمیربر
مبنايبرفعالوخشکهايکشتمحیطکه،طوريبه

گاوتجاريتولیدزیادي درمیزانبهساکارومایسزسرویسیه
استفادهشیرولیدتبهبودبراياروپاوآمریکاشمالدرشیري

) گزارش کردند42). ویلیام و همکاران (34،35شود (می
شیردهگاوهايتغذیهدرساکارومایسس سرویسیهمصرف
د. همچنین برخی محققین شومیآنهاشیرافزایشموجب
ساکارومایسس سببمخمرازاستفادهکهاندکردهگزارش
همکاران نیکخواه و ).35شود (میشیرچربیدرصدافزایش

) گزارش کردند مصرف ساکارومایسس سرویسیه بر ماده 34(
خشک مصرفی، تغییرات وزن بدن و تولید شیر خام گاوهاي 

دار نبود. ولی درصد هلشتاین در مرحله اول شیردهی معنی

چربی، درصد مواد جامد بدون چربی و درصد کل مواد جامد 
دادندنشان) 16(، شیر با مصرف مخمر افزایش یافت. فیروزنیا

داري معنیاثرجیرهدرساکارومایسزسرویسیهمخمرافزودنکه
بامقایسهدرشیرده هلشتاینگاوهايدرخشکبرمصرف ماده

گاوهايدرشیرتولیدمیزانوجود،اینبانداشت؛شاهدگروه
گروهبامقایسهدرسرویسیهساکارومایسزمخمرباشدهتغذیه
نتایج مربوط به مقدار .یافتزایشافداريمعنیبه طورشاهد

میانگین پروتئین شیر، مواد جامد بدون چربی شیر و کل مواد 
هاي متفاوت اختالف جامد شیر نشان داد که بین جیره

تولید شیر به طور ). <05/0p(داري وجود نداشت معنی
قرار گرفت هاي متفاوت داري تحت تاثیر جیرهمعنی

)01/0p<یر در گروه پروبیوتیک را ) و افزایش تولید ش
فعالیتوتراکمتوان به دلیل اثر پروبیوتیک بر رويمی

باساکارومایسزسرویسیههاي سلولتیک دانست. مخمرباکتري
رامناسبهوازيبیمحیطشکمبه،دراکسیژن موجودمصرف

موجبونمودهفراهمهوازيبیهايمیکروبفعالیت براي
نتایج آنالیز .شودمیهامیکروارگانیسمازاین گروهرشدوبهبود

میانگین مواد جامد بدون چربی شیر نشان داد که بین 
)p>05/0(داري وجود داشت هاي متفاوت اختالف معنیجیره

و گاوهایی که جیره حاوي پروبیوتیک مصرف کرده بودند، 
ها مواد جامد بدون چربی شیر باالتر بود و با سایر گروه

نتایج این تحقیق نشان داد که ري داشت. دامعنیاختالف 
داري در مقدار الکتوز مصرف پروبیوتیک باعث افزایش معنی

. گاوهایی که جیره حاوي پروبیوتیک و )>01/0pشیر شد (

درصد جیرهماده خوراکی
17یونجه خشک

17سیالژ ذرت
33/9کنجاله تخم پنبه

31/13آرد ذرت
5/10پنبه دانه

31/13آرد جو
5/2پودر ماهی

15کنجاله سویا
35/0نمک

4/0کربنات کلسیم
5/0بی کربنات سدیم

8/0*ویتامینی معدنیمکمل

درصد جیرهماده خوراکی
64/1کیلوگرم)درکالري(مگاشیردهیخالصانرژي

18.38درصد)خام (پروتئین
68/28خشک)مادهازسلولی (درصددیوارة

12/33خام)پروتئیناز(درصدشکمبهدرتجزیهقابلغیرپروتئین
74/66خام)پروتئیناز(درصدشکمبهدرتجزیهقابلپروتئین

75/14خشک)مادهازدیواره سلولی بدون همی سلولز (درصد
38/4خشک)مادهازاتري (درصدعصارة
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111.............. .....................................................................................................................................1398/ بهار 23پژوهشهاي تولیدات دامی سال دهم/ شماره 

بیوتیک مصرف کرده بودند، الکتوز شیر باالتري داشتند و پري
آنالیز).>05/0pداري داشت (معنیبا گروه شاهد اختالف

تغییر وزن کهدادنشانآزمایشاینازحاصلهايدادهآماري
وجودداريمعنیاختالفآزمایشمختلفهايجیرهبینبدن

تغییر وزن بدن بیشترینکهبطوري). p>01/0(داشت 
پروبیوتیککهبودگاوهاییبهمربوط(میانگین افزایش وزن)

وه گروه شاهد و گرداري بامعنیاختالفوبودندکردهمصرف
مربوطکمترین تغییر وزن بدن.)p>05/0(داشت بیوتیکسین

بود که هیچ گونه مکملی دریافت )3000/0(شاهدجیرهبه
) گزارش کردند مصرف 34بودند. نیکخواه و همکاران (نکرده

سرویسیه بر ماده خشک مصرفی، تغییرات وزن ساکارومایسس
ول بدن و تولید شیر خام گاوهاي هلشتاین در مرحله ا

باشد. نتایج مربوط به میانگین ماده دار نمیشیردهی معنی
بینداريمعنیگونه اختالفخشک مصرفی نشان داد که هیچ

بیشترین میانگین ماده خشک . نداشتوجودمختلفهايجیره
) بود که بدون ماده 2500/19مصرفی مربوط به گروه شاهد (

فی مربوط افزودنی بودند و کمترین میانگین ماده خشک مصر
) بود. در تحقیقی دیگر فیروزنیا 632/18بیوتیک (به جیره پري

مخمرافزودنکهدادند) نشان34و همکاران (
برمصرف مادهداريمعنیاثرجیرهدرساکارومایسزسرویسیه

شاهدگروهبامقایسهدرهلشتاینشیردهگاوهايدرخشک
باشدهتغذیهگاوهايدرشیرتولیدمیزانوجود،اینبانداشت،

طوربهشاهدگروهبامقایسهدرساکارومایسزسرویسیهمخمر
نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان یافت.افزایشداريمعنی

داد که پروبیوتیک باعث بهبود و افزایش بازده غذایی شد و 
بازده گاوهایی که جیره حاوي پروبیوتیک مصرف کرده بودند، 

داري داشت معنیشاهد اختالفباالتر بود و با گروه غذایی 
)05/0p<هاي). این افزایش در بازده غذایی در جیره

شده با پروبیوتیک به دلیل افزایش عددي در تولید شیر مکمل
باشد و این امر و از طرفی کاهش مصرف ماده خشک می

باشد که با مصرف خوراك کمتر تولید شیر بیشتر طبیعی می
ش بازده غذایی گردد. پروبیوتیک شده و در نهایت باعث افزای

شود تفاوت زیادي باعث تعادل جمعبت میکروبی شکمبه می
در سازوکارهاي پیشنهادي براي بیان علت بهبود بازده غذایی 

آنکهدلیلبهحیوان در نتیجه مصرف پروبیوتیک وجود دارد. 
حیوانغذایینیازهايوجیرهبه ترکیبمخمرتأثیرگذاري

تأثیربیاستممکنآندرتغییريکمترینباوداردبستگی
شاملحیواناتدادنخوراكمدیریتبنابراین). 18،22(باشد
جداگانهتغذیهمخلوط،کامالًخوراك(عرضه خوراكنحوه
فیزیکیشکلوخوراكدفعاتتعداد)، و کنسانترهعلوفه

به علوفهنسبتشاملخوراكشیمیاییخوراك، ترکیب
وجیرهمؤثرالیافدرصدجیره،مغذيادموکنسانتره، درصد

توان میراتحقیقایندراستفادهموردکنسانترهونوع علوفه
. بردنامنتایجدراختالفاحتمالیدالیلاز

هاي آزمایشی بر تولید، ترکیبات شیر و بازده غذایی گاوهاي هلشتاین اثر جیره- 3جدول 
Table 3. Effect of experimental diets on production, milk composition and feed efficiency of Holstein cows

بیوتیک)گرم پري14گروه پري بیوتیک (جیره پایه + -3گرم پروبیوتیک) 4ایه + گروه پروبیوتیک (جیره پ- 2گروه شاهد (جیره پایه) -1هاي آزمایشی شامل: جیره:*
).>05/0pدار دارند (با حروف متفاوت در هر ردیف با هم تفاوت معنیاعداد a.b.c.d:بیوتیک). گرم پري14گرم پروبیوتیک 4گروه سین بیوتیک (جیره پایه + -4

قابلیت هضم ظاهري مواد مغذي 
نتایج مربوط به قابلیت هضم ظاهري مواد مغذي حاصل از

ده با مقادیر متفاوت پروبیوتیک و پريشهاي مکملجیره
نشان داده شده است. نتایج میانگین 4جدول بیوتیک در

ضرایب قابلیت هضم ظاهري مواد مغذي نشان داد که 
میانگین پروبیوتیک در افزایش قابلیت هضم جیره موثر بود. 

ماده خشک، چربی و ماده آلی ضرایب قابلیت هضم ظاهري
داري مختلف آزمایش اختالف معنیهاي مغذي بین جیرهمواد

که بیشترین ضریب قابلیت )، بطوريp>05/0وجود داشت (

هضم ماده خشک، چربی و ماده آلی مربوط به گروهی بود که 
ها اختالف پروبیوتیک مصرف کرده بودند و با سایر گروه

پروبیوتیکی هاي مکملافزودن). p>05/0(داري داشتمعنی
پروتئین هضمقابلیتبردارينیمعتاثیربیوتیکی و پري
کنندهدریافتهايگروهعددينظرازولی). p<05/0(نداشت

. داشتندشاهدگروهبهنسبتبهتريهضمقابلیتبیوتیکوپر
ها ایجاد هاي فعالیت پروبیوتیکترین مکانیسمیکی از مهم

هوازي و افزایش رشد باکترهاي سلوالیتیک شرایط بی
شودفزایش قابلیت هضم مواد مغذي میباشد که باعث امی

*هاي آزمایشیجیره

SEMP-Valueگروه سین بیوتیکگروه پري بیوتیکگروه پروبیوتیکگروه شاهدهافراسنجه

تولید شیر خام روزانه (کیلوگرم در 
روز)

b165/32a025/36ab955/33b200/33711/1008/0

b985/0a182/1ab070/1a16/1036/0017/0چربی شیر (کیلوگرم در روز)
940/0980/0960/0940/0012/0039/0پروتئین شیر (کیلوگرم در روز)

مواد جامد بدون چربی شیر (کیلوگرم 
84/2842/2840/2827/2023/0653/0در روز)

b54/1a635/1a610/1a635/1013/0001/0وز شیر (کیلوگرم در روز)الکت
847/3847/3852/3825/3022/0142/0کل مواد جامد شیر (کیلوگرم در روز)

c300/0a425/0a405/0b345/0023/0001/0تغییر وزن بدن(کیلوگرم در روز)
250/19035/19632/18640/18416/1007/0ماده خشک مصرفی(کیلوگرم در روز)

تولید شیر خام روزانه/ (بازده غذایی
)ماده خشک مصرفی

b671/1a864/1a822/1a781/1234/0007/0
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112.............. .......................................مواد مغذي و عملکرد تولیدي گاوهاي شیريهاي خون، قابلیت هضم متابولیتبر هاي متفاوت افزودنیاثرات استفاده از

مادهوپروتئین خامباعث هضم). پروبیوتیک موجود23،25(
افزایشدر شکمبهراپروتئولیتیکباکتريتعدادشده وآلی
دهد که این ناشی از فعالیت جمعیت باکتریایی می
شودشکمبه میازمایعباشد، که نهایتا باعث جذب اکسیژنمی

برايیافتهانجامتحقیقاتومطالعاتثردر اک).23،25(
هضم قابلیتبرسرویسیاساکارومایسسمخمربررسی اثرات

عددي مشاهدهو افزایشبهبودروندیکجیرهمغذيترکیبات
نبودمیزانیبهبیشتر مطالعاتدرافزایشیرونداینولی. شد
نکتهاین)2،41(نمایددارمعنیراتیمارهابینتفاوتکه

نوع حیوان آزمایشی، نوع جیره مصرفی، ازناشیتواندیم
). 2،41مقدار مصرف و نوع سویه مصرفی پروبیوتیک باشد (

) در گوسفند و 38(که سانتوسو و همکارانآزمایشیطبق
کهکردندگزارشدادندانجامگاوروي)33(ماینیا و همکاران

مغذيموادهضمقابلیتدراولیگوساکارید تاثیريگاالکتو
نشان داد)23(و همکارانخورمیزي ندارد. همچنین حیدري

ظاهري مادهبر قابلیت هضمتاثیريقارچی،بیوتیکپريکه
درشیردهگاوهايسلولیو دیوارهپروتئینآلی،مادهخشک،

ندارد.شیردهیاوایل

گاوهاي هلشتاین (درصد)هاي آزمایشی بر ضرایب قابلیت هضم ظاهري مواد مغذي اثر جیره- 4جدول 
Table 4. Effect of experimental diets on apparent nutrients digestibility coefficients of Holstein dairy cow (%)

- 4بیوتیک) گرم پري14گروه پري بیوتیک (جیره پایه + -3گرم پروبیوتیک) 4وتیک (جیره پایه + گروه پروبی-2گروه شاهد (جیره پایه) -1هاي آزمایشی شامل: جیره:*
).>05/0p(دار دارندبا حروف متفاوت در هر ردیف با هم تفاوت معنیاعداد a.b.c.d:بیوتیک).گرم پري14گرم پروبیوتیک 4گروه سین بیوتیک (جیره پایه + 

هاي خونیشاخص
ایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که غلظت گلوکز نت

ها پالسما در این آزمایش با افزایش مقدار پروبیوتیک در جیره
داري در گروه که باعث کاهش معنیافزایش پیدا کرد، بطوري

). افزایش در >05/0p(ها شدشاهد در مقایسه با سایر جیره
دلیل شده ممکن است به هاي مکملغلظت گلوکز در جیره

افزایش در غلظت پروپیونات مایع شکمبه و پالسما باشد؛ چون 
ساز اصلی گلوکز در مسیر گلوکونئوژنز است پروپیونات پیش

داري ). مصرف مکمل پروبیوتیک باعث کاهش معنی2،3،4(
گلیسیرید در پالسماي خون گاوهاي تغذیه شده با تريغلظت
ظت ). بیشترین غل>01/0pهاي افزودنی شد (مکمل

گلیسرید مربوط به گروه شاهد بود که اختالف تري
). غلظت کلسترول >05/0pها داشت (داري با سایر گروهمعنی

ها تحت کل نیز همانند غلظت تري گلیسرید در برخی جیره
). >01/0pها قرار گرفت (هاي پروبیوتیکی در جیرهتاثیر مکمل

) مربوط به 40/319ي که کمترین غلظت کلسترول (بطور
گروهی بود که پروبیوتیک مصرف کرده بودند و بیشترین 

). این در >05/0p) هم مربوط به گروه شاهد بود (520/350(
حالی است که غلظت پروتئین کل پالسما و آلبومین پالسما 

ها بیوتیکی در جیرههاي پروبیوتیکی و پريتحت تاثیر مکمل
هاي پروبیوتیکی باعث تغییر درمکمل.)p<05/0نگرفت (قرار

پروتئین افزایششود و سببمیشکمبهمیکروبیجمعیت
وسیلهبهنشاستهکههنگامیشود.میمیکروبی

نهاییمحصولشود،میتخمیرهاي شکمبهمیکروارگانیسم
بهعمدتاًاسیداینکبد). در2،3(باشداسیدپروپیونیک می

اسیدهايگلوکز،سنتزبراياصلیمواد.شودمییلتبدگلوگز
آمینه ديآمینهاسیدهايکربنیاسکلتتخمیر،ازآلی حاصل

. باشندگلیسریدها میتريشکستنازحاصلگلیسرولوشده

مخمراثر مصرفدرهاباکترياینفعالیتافزایشبابنابراین
کهگلوکزبراي سنتزاصلیسوبستراهايازیکیجیره،در

انتظارتوانمیبعطبهویافتهافزایشاست،پروپیوناتهمان
در تحقیقی ).3(افزایش یابدنیزخونگلوکزمیزانکهداشت

جمعیتبردارياثر معنیگروهی ار محققین نشان دادند مخمر
جمعیت میکروبی موجود در ).14ندارد (هاي شکمبهباکتري

دهد، ثیر قرار میتاروده میزان کلسترول خون را تحت
هاي موجود با مصرف کلسترول از جذب آن توسط میکروب

ها مانع ). پروبیوتیک14،24(کنندبافتهاي روده جلوگیري می
جذب اسیدهاي صفراوي از انتهاي روده و طی شدن مسیر 

شوند و از این طریق کبدي اسیدهاي صفراوي می- ايروده
کولیک وکتو سبب تبدیل اسیدهاي صفراوي اولیه (اسید 

(دزاکسی کولیکوداکسی کولیک) به اسیدهاي صفراوي ثانویه
قابل ). این اسیدها با مواد غیر24(شونداسیدلیتوکولیک) می

کنند که جذب نشده و از جذب، ترکیب نامحلولی ایجاد می
). بازجذب و حضور اسیدها و 24(شوندطریق مدفوع خارج می

ترین عوامل محرك همهاي صقراوي در کبد از جمله منمک
ها ترین عامل هضم چربیتولید و ترشح صفرا به عنوان مهم

دار در غلظت بتا هیدروکسی ). افزایش عددي و معنی24است (
هاي شده با مکملهاي تغذیهبوتیرات پالسماي خون دام

تواند نشانه جذب بیشتر اسیدهاي چرب فرار افزودنی می
ش تخمیر و تجزیه پروتئین در (بوتیرات) از شکمبه و نیز افزای

) و 29شکمبه باشدکه مشابه با نتایج کرهبیل و همکاران (
افزایش) 43(همکارانوژانگ) بود.4آلدانا و همکاران (

نیزسنافزایشموازاترا بهبتا هیدروکسی بوتیراتغلظت
نسبتخشکخوراكدریافتافزایشبهراآنوکردهمشاهده

.دادند

*هاي آزمایشیجیره

SEMP-Valueگروه سین بیوتیکگروه پري بیوتیکگروه پروبیوتیکگروه شاهدهافراسنجه

b668/69a525/75a708/74b200/71494/2005/0ماده خشک
b168/64a525/70a458/70b200/64919/5002/0چربی

918/65525/71958/70950/68333/11133/0پروتئین
b418/72a025/78ab708/75ab450/75046/4015/0ماده آلی
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هاي پالسمایی گاوهاي هلشتاینهاي آزمایشی بر فراسنجهاثر جیره- 5جدول 
Table 5. Effect of experimental diets on plasma metabolites of Holstein cows

- 4بیوتیک) گرم پري14گروه پري بیوتیک (جیره پایه + -3گرم پروبیوتیک) 4گروه پروبیوتیک (جیره پایه + -2گروه شاهد (جیره پایه) - 1هاي آزمایشی شامل: جیره:*
).>05/0p(دار دارندبا حروف متفاوت در هر ردیف با هم تفاوت معنیاعداد : a.b.c.dبیوتیک). گرم پري14گرم پروبیوتیک 4بیوتیک (جیره پایه + گروه سین 

هاي شکمبهفعالیت
هاي شکمبه بعد از مصرف خوراك نتایج مربوط به فعالیت

دیر هاي مکمل شده با مقادر گاوهاي هلشتاین حاصل ازجیره
نشان داده شده 6جدول بیوتیک درمتفاوت پروبیوتیک و پري

پروبیوتیک مصرفاست. نتایج این تحقیق نشان داد که با
هاي آزمایشی تغییر نکرد و هیچ مایع شکمبه دامpHمقدار

) و p<05/0داري با سایر تیمارها نداشت (گونه اختالف معنی
پروبیوتیک کننده مکملفقط از لحاظ عددي گاوهاي مصرف

مدفوع نشان داد که pHباالتر از سایر تیمارها بود. نتایج 
داري بین تیمارهاي مختلف وجود نداشت تفاوت معنی

)05/0p< نتایج مربوط به نیتروژن آمونیاکی شکمبه نشان .(
داري نیتروژن باعث کاهش معنیداد که مصرف پروبیوتیک 

اي بیشترین ). گروه شاهد دار>05/0p(آمونیاکی شکمبه شد
ها اختالفنیتروژن آمونیاکی شکمبه بود و با سایر گروه

خالصتعادلمایع شکمبه05/0p< .(pHداري داشت (معنی
فرار چرباسیدهايازاستفادهوجذبکربوهیدرات،هضمبین

آنالیزازاستفادهبا)9(بچ).9،10دهد (را نشان میتولید بافرو
کشتمحیطدرشدهانجامهايپژوهشازحاصلهايداده

بازده وآمونیاكغلظتباال بینبستگی منفیهمیک،مداوم
شاید یافتهاینبهتوجهباآوردند.دستبهرانیتروژنازاستفاده

هاي جیرهباشدهتغذیهگاوهايدرنیتروژنازاستفادهبازده
آمونیاکیبودن نیتروژنپایینباشد.یافتهافزایشآزمایشی

کهچراشود،پروتئین میکروبیساختکاهشباعثتواندمین
5میکروبیرشدبراي حداکثرآمونیاکینیتروژنبهینهغلظت

مدفوع pHکاهش . )32(استلیتردسیدرگرممیلی
رودهراستوبزرگرودهانتهايدردهنده این است کهنشان

قابلموادنشدناست. هضمگرفتهصورتبیشتريتخمیر
به مواداینرسیدنباعثباریک،رودهوشکمبهدرمیرتخ

هاي مکملافزودن.)21،22(شودمیآنهاتخمیروفراخروده
بدلیل کهشدهشکمبهpHباعث افزایشافزودنی در جیره

کاهش اسید ).29(باشدمیالکتیک اسیدغلظتکاهش
هايتوسط باکتريمصرف آمونیاك،کاهشباالکتیک 

شرایطو ایجاداکسیژنو افزایش مصرفکآمیلولیتی
یند باعث ایجاد آباشد. این فرشکمبه همراه میدرهوازيبی

سلولز شدهکنندهتجزیهباکترهايفعالیت برايمناسبشرایط
و در نتیجهو مصرف خوراكهضمقابلیتافزایشباعثو

کاهش تجزیهبامخمر.شوددام میعملکردافزایشباعث
خوراكتجزیه نشدهنیتروژنجریانو افزایشیرهجپروتئین

نیتروژنطریق نیز میزانو از اینشدهدوازدههسمتبه
هايبررسیبر اینعالوه).28دهد (کاهشراآمونیاکی

هايیونکهدهدمینشانمخمرهايفیزیولوژیک سلول
و نهایتاًجذبمخمرهايسلولتوسطفعالبه طورآمونیوم

گزارش) 21،27(. خادم و همکاران)28(ندشوگوارش می
جیرهسرویسیا درساکارومایسسزندهمخمرافزودنگردند که

هضمقابلیتpHدر دارمعنیافزایشباعثشال،گوسفند
باعث کاهشوشدهخوراكاختیاريمصرفخام وپروتئین

است.شکمبه شدهمایعآمونیاکینیتروژندار، در غلظتمعنی

هاي آزمایشی بر تخمیرات شکمبه گاوهاي هلشتاینجیرهاثر- 6جدول
Table 6. Effect of experimental diets on ruminal fermentation of Holstein cows

- 4بیوتیک) گرم پري14گروه پري بیوتیک (جیره پایه + -3گرم پروبیوتیک) 4گروه پروبیوتیک (جیره پایه + -2گروه شاهد (جیره پایه) -1هاي آزمایشی شامل: جیره:*
).>05/0p(دار دارندبا حروف متفاوت در هر ردیف با هم تفاوت معنیاعداد a.b.c.d:بیوتیک).گرم پري14گرم پروبیوتیک 4گروه سین بیوتیک (جیره پایه + 

*هاي آزمایشیجیره

گروه سین گروه پري بیوتیکگروه پروبیوتیکگروه شاهدهافراسنجه
SEMP-Valueبیوتیک

a520/350b40/319ab758/338b93/32580/380079/0در دسی لیتر)گرم کلسترول (میلی
a752/14b25/14b355/14b172/14286/00011/0گرم در دسی لیتر)گلیسرید ( میلیتري

b68/58a605/60a85/60a85/606954/00080/0گرم در دسی لیتر)گلوکز ( میلی
805/765/787/763/70502/0394/0کل پروتئین پالسما (گرم در دسی لیتر)

375/455/425/437/40264/01170/0آلبومین (گرم در دسی لیتر)

*هاي آزمایشیجیره

گروه پري گروه پروبیوتیکگروه شاهدهافراسنجه
SEMP-Valueکگروه سین بیوتیبیوتیک

pH330/6547/6432/6407/6083/0764/0مایع شکمه
pH050/7095/7097/7310/7016/0058/0مدفوع

گرم در نیتروژن آمونیاکی شکمبه (میلی
لیتر)دسی

a537/13b790/11b080/12b740/11246/1007/0
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114.............. .......................................مواد مغذي و عملکرد تولیدي گاوهاي شیريهاي خون، قابلیت هضم متابولیتبر هاي متفاوت افزودنیاثرات استفاده از

هاي مکملمصرفکهدادنشانپژوهشایننتایج
تواند تاثیر مثبتی بر عملکرد بیوتیکی میپروبیوتیکی و پري

گاوهاي هلشتاین داشته باشد. همچنین نیتروژن آمونیاکی 
داري تحت تاثیر مصرف مکمل شکمبه به طور معنی

هاي در این  پژوهش قرار گرفت. مصرف مکملپروبیوتیک
خونی را تحت تاثیر قرار داد و هاي پروبیوتیکی متابولیت

همچنین در میانگین ضرایب قابلیت هضم ظاهري مواد مغذي 
تاثیرگذار بود.
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Abstract
The purpose of this study was to determine the effects of supplementation of probiotic and

peri-biotic supplements in dairy cows on quantitative and qualitative yield of milk, feed intake,
digestibility of nutrients, and blood metabolites. Forty Holstein dairy cows with daily milk
production of 37 ± 5 kg and initial weight of 700 ± 40 kg were divided into four groups in a
completely randomized design. The experimental treatments consisted of: 1- control group
(basal diet), 2- probiotic group (basal diet + 4 gr probiotic per head per day), 3- prebiotic group
(basal diet + 14 gr perbiotypes per Ross per day), 4- Synbiotic group (basal diet + 4 gr probiotic
+ 14 gr perbiotic per head per day). The amount of feed consumed per cow was recorded
throughout the entire period. Milk samples were collected twice a week for determining the
milk composition. The milk composition, (fat, protein, lactose and fatty solids) was measured.
Total feces were collected to determine digestibility in the last 7 days of experiment. In the last
day of experiment, blood samples were taken at 4 hours after morning feeding by venogecte
tubes. Rumen fluid were collected at 4 hours after morning feeding and immediately determined
by pH. The results of the experiment showed that the amount of daily milk production and fat
content increased and there was a significant difference with the control group (basal diet
without additive) (p<0.05). The results of the average dry matter consumption indicated that
there was no significant difference between different diets.The highest digestibility coefficient
of dry matter, fat and organic matter belonged to the group that consumed probiotics and had a
significant difference with other groups (p<0.05). Concentration of plasma glucose increased
with increasing probiotic content, which caused a significant reduction in the control group
compared to other diets (p<0.05). With the use of probiotic, the pH of ruminal fluid in
experimental animals did not change and there was no significant difference with other
treatments (p<0.05). In general, it can be concluded that probiotic supplements used in this
study can improve the yield of dairy cows, but have no significant effect on the digestibility of
nutrients.
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