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 چکیده   
 40 تعداد منظور همین به .بود هلشتاین شیري گاوهاي عملکرد بر بیوتیکیپري و پروبیوتیکی هايمکمل تأثیر بررسی آزمایش این اجراي از هدف

 کامالً طرح قالب در گروه چهار در کیلوگرم 700 ± 40 اولیه وزن و کیلوگرم 33 ± 8/0 روزانه شیر دیتول با هلشتاین نژاد ريیش گاو راس

 هر ازاي به پروبیوتیک گرم چهار + پایه )جیره پروبیوتیک گروه (2 پایه(، )جیره شاهد گروه (1 :شامل یشیآزما مارهايیت گرفتند. قرار تصادفی

 گرم چهار + پایه )جیره بیوتیک سین گروه (4 روز(، در راس هر ازاي به بیوتیکپري گرم14 + پایه )جیره بیوتیک پري گروه (3 روز(، در راس

 و نشخوارکردن جویدن، زمان مدت میانگین ،داد نشان آزمایش این نتایج .ندبود روز( در راس هر ازاي به بیوتیکپري گرم 14 + پروبیوتیک

 متعلق خوردن و کردن نشخوار جویدن، زمان مدت بیشترین (.P<05/0) داشت وجود داريمعنی اختالف آزمایش مختلف هايجیره بین خوردن

 تولید مقدار پروبیوتیک مصرف با (.P<05/0) داشت داريمعنی اختالف هاگروه سایر با و بودند کرده مصرف پروبیوتیک که بود گروهی به

 شاهد گروه با (>05/0P) داريمعنیاختالف و کرد پیدا افزایش چربی درصد چهار با شیر تولید و چربی درصد 5/3 با شیر تولید روزانه، شیرخام

 سالمتی، هايشاخص .یافت افزایش خام شیر تولید افزایش به توجه با شدهمکمل هايجیره در غذایی بازده داشت. افزودنی( بدون پایه )جیره

 سالمتی هايشاخص و عملکرد شیري گاهاي تغذیه در پروبیوتیک مصرف این بنابر یافت. بهبود شده مکمل هايجیره در مدفوع سیالیت و قوام

 .بخشدمی بهبود را

  

 .شیري گاو مدفوع، قوام بیوتیک،سین بیوتیک،پري پروبیوتیک، :هاکلیدواژه
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 مقدمه

-بهره افزایش شیري گاو صنعت در پویایی و پیشرفت الزمه

 دام پرورش در اصلی سیاست اخیر هايسال در است. وري

 است. بوده باال تولیدي بازده با دامی هايمکمل از استفاده

 هايروش کارگیري به بر عالوه مهم این به دستیابی براي

 و هاروش اجراي با توانمی مدیریتی اي،تغذیه بهینه و نوین

 تسریع و بهبود موجبات مناسب، و متنوع سازوکارهاي

 فراهم دامپروري واحدهاي در را راندمان افزایش هايبرنامه

 گاو پرورش صنعت در که هاییپیشرفت به توجه با نمود.

 استفاده به نیاز است، گرفته صورت شیر تولید ویژهبه شیرده

 تأمین و هدف این پیشبرد در مؤثر غذایی هايافزودنی از

 عدم طرفی، از است. یافته افزایش دام نیاز مورد غذایی مواد

 از در زیادي نقش تواند می شکمبه میکروبی جمعیت تعادل

 [.26] باشد داشته مغذي مواد شدن خارج دسترس

 رسیدن براي کلیدي عامل شکمبه، پایدار و ثابت محیط

 از استفاده لذا، .[6] است حیوان سالمتی و شیر بهینه تولید به

 دام متابولیکی هايبیماري کاهش موجب هم که افزودنی مواد

 باشند، مفید شکمبه میکروبی عملکرد بهبود در هم و شوند

 دلیلبه دیگر، طرف از .[31] رسدمی نظربه ضروري بسیار

 در هابیوتیکآنتی از استفاده با رابطه در نگرانی افزایش

 و خوراک راندمان و عملکرد بهبود براي نشخوارکنندگان

افزودنی از استفاده شکمبه، میکروبی جمعیت تغییر همچنین

 .[31 و 17] گرفتند قرار بررسی مورد جایگزین هاي

 است. "زندگی براي" معنی به التین واژه یک پروبیوتیک

 حاوي که هستند ايزنده هاي میکروارگانیسم هاپروبیوتیک

 الکتیک باکتري باشند.می سودمند مخمرهاي و هاباکتري

 باشد.می تخمیري لبنیات در رفته کارهب باکتري مهمترین اسید

 سایر و الکتوز( )شامل قندها تبدیل به قادر هاباکتري این

 در هاکیوتیبيپر باشند.می اسید الکتیک به هاکربوهیدرات

 هابیوتیکپري است. "یزندگ ازین شیپ" یمعن به لغت

 يرو رب ياسودمندانه طورهب که ،باشندیم ییغذا باتیترک

 و رشد شیافزا باعث معموالً هستند. اثرگذار زبانیم یسالمت

 .[14] شوندیم ایدوباکتریفیب و دیاس کیالکت يباکتر تیفعال

 ضمن که است آن هاپروبیوتیک ویژگی مهمترین از 

 بهبود و گوارش دستگاه در زابیماري هايمیکروب کاهش

 و نداشته بافتی ماندهباقی حیوان، در غذایی تبدیل ضریب

 کنند.نمی ایجاد میکروبی مقاومت هابیوتیکآنتی برخالف

 تیفیک با يبریف مواد از استفاده با رابطه در نشخوارکنندگان

 يهاسمیارگان هايباکتر دارند. يفرد به منحصر ییتوانا نیپائ

 شکمبه درون سلولز هیتجز و زیدرولیه يبرا مسئول یاصل

 استفاده در یاتیح نقش شکمبه يهاکروبیم ن،یبنابرا هستند.

 امروزه، دارند. نشخوارکنندگان در خوراک يمغذ مواد از

 شیافزا يبرا یعیطب يکارها راه افتنی دنبال به نیمحقق

 شکمبه دیمف يهايباکتر بهبود قیطر از شکمبه تیفعال

 عنوانبه تنها نه هاپروبیوتیک حاضر حال در .[4] هستند

 از پیشگیري و ایمنی دستگاه تحریک براي بلکه رشد، محرک

 استفاده .[3] شوندمی گرفته کاربه هابیماري از بسیاري به ابتال

 وضعیت بهبود عملکرد، افزایش جهت ها پروبیوتیک از

 جایگزین یک ايشکمبه اکوسیستم در تغییر و سالمت

 با ترکیبات این شود.می محسوب بیوتیکآنتی براي مناسبی

 آنها استقرار و مفید هايمیکروارگانیسم جمعیت افزایش

 در زنده وزن افزایش و اسهال بروز از ممانعت سبب

 شکمبه میکروفلوراي توسعه با نیز و شده هابره و ها گوساله

 را شکمبه توسعه و خوراک مصرف افزایش براي شرایط

 و 3] بخشندمی سرعت را شیرگیري از زمان و کرده فراهم

35].  

 که اندکرده گزارش محققین از دیگر برخی همچنین

 گاوهاي تغذیه در سرویسیه ساکارومایسس مخمر از استفاده

 افزایش سبب یا و [34] شیر چربی افزایش موجب شیرده

 اثر چگونگی اینکه با .[26] شودمی شیر چربی درصد

 با مشابه تقریباً کنندهمصرف دام سالمت روي هابیوتیکپري

 ها،پروبیوتیک تولید پروسه برخالف ولی است، هاپروبیوتیک
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 و بوده ساده بسیار آنها طبیعی منابع از هابیوتیکپري استخراج

 کهطوريبه ندارد، خاصی پیچیده تکنیکی هايمهارت به نیاز

 باشد.می پذیرامکان سادگی به کشور داخل در آن انجام

 از فروکتوالیگوساکاریدي( )ترکیبات الیگوفروکتوز و اینولین

 رشد انتخابی طوربه که هستند بیوتیکیپري ترکیبات جمله

 تولیدکننده هايباکتري و الکتوباسیلوس بیفیدوباکتریوم،

 .[35 و 5] کنندمی تحریک را بوتیرات

 دیگوساکاریال مانان کردند گزارش محققین از دیگربرخی

(MOS) کاليایشیشرا مانند زاماريیب هايباکتري با تواندیم 

 هاينیلکت با کی نوع انتهایی زوائد داراي که سالمونال و

 نیا کردن زهیکلون از و شده متصل هستند، مانوز جستجوگر

 کیوتیبپري [.30 و 3] دینما ريیجلوگ روده در هاباکتري

 یسلول وارهید یخارج هیال از توانیم را دیگوساکاریال مانان

 دهایگوساکاریال از یبیترک داراي که آورد دستبه مخمر

 مانان نیا .باشدیم هانیپروتئ مانان و هابتاگلوکان با همراه

 وندیپ یداخل هیال هايبتاگلوکان با یخارج سطح هاينیپروتئ

 مخمر یسلول وارهید ترساده عبارتبه دارند. یکوواالنس

 .[10] باشدیم هم گرید باتیترک داراي  MOSرب عالوه

 باکتریا اسید الکتیک و بیفیدوباکتریا گونه دو مصرف با 

 افزایش در توجهی قابل بهبود متولدشده، تازه هايدام روي

 نتایج .[8] کردند مشاهده گوساله در غذا تبدیل و بدنی وزن

 ساکارومایسس مصرف اثر درمورد متعددي هايپژوهش

 غذائی جیره در پروبیوتیک عنوانبه سروسیسه

 ساکارومایسس مخمر که داده نشان نشخوارکنندگان

 محیط شکمبه، در موجود اکسیژن مصرف با سرویسیه

 هوازيبی هايمیکروب فعالیت براي را مناسبی هوازيبی

 از گروه این رشد و بهبود موجب و نموده فراهم

 طوربه هابیوتیکپري .[27 و 8] شوندمی هامیکروارگانیسم

 دستگاه مورفولوژي و مفید هايمیکروب شمار بر بالقوه

 مواد بهتر هضم باعث طریق بدین و گذاشته تأثیر گوارش

 ساکارومایسس مصرف آزمایشی در .[18] شوندمی مغذي

 تولید و بدن وزن تغییرات مصرفی، خشک ماده بر سرویسیه

 نبود. مؤثر شیردهی اول مرحله در هلشتاین گاوهاي خام شیر

 درصد و چربی بدون جامد مواد درصد چربی، درصد ولی

 [.2] یافت افزایش مخمر مصرف با شیر جامد مواد کل

 ساکارومایسز مخمر افزودن با محققین از گروهی

 در خشک ماده برمصرف داريمعنی اثر جیره در سرویسیه

 مشاهده شاهد گروه با مقایسه در هلشتاین شیرده گاوهاي

 در شیر تولید میزان دارمعنی افزایش وجود این با نکردند،

 در سرویسیه ساکارومایسز مخمر با شدهتغذیه گاوهاي

 از استفاده .[1] کردند گزارش را شاهد گروه با مقایسه

 و وزن افزایش موجب الیگوساکارید مانان بیوتیک پري

 .[7] شد خوار شیر هايگوساله در خوراک مصرف افزایش

 استفاده که کردند گزارش محققین از برخی دیگر تحقیقی در

 پروبیوتیک به نسبت پالنتاروم الکتوباسیلوس پروبیوتیک، از

 از زمان رشد، عملکرد بهبود باعث سوبتیلیس باسیلوس

 پروبیوتیک ولی شود،می هضم قابل نیتروژن و شیرگیري

 ندارد مورد این در تأثیري گونه هیچ سوبتیلیس باسیلوس

 باعث توانندمی بالقوه طوربه هاپروبیوتیک از استفاده .[36]

 دستگاه میکروبی تعادل حفظ [،21 و 11] رشد عملکرد بهبود

 و 23] ایمنی سیستم عملکرد افزایش و [25 و 12] گوارش

 از استفاده تأثیر بررسی پژوهش، این انجام از هدف شود. [24

 ترکیبات شیر، تولید بر بیوتیکیپري و پروبیوتیکی هايمکمل

 .بود هلشتاین شیري گاوهاي عملکرد و شیر

 
 ها روش و مواد

 راس 40 روي بر تصادفی کامالً طرح قالب در آزمایش این

 ،30±5 شیردهی روزهاي با با شیرده هلشتاین نژاد ريیش گاو

 33±8/0 روزانه شیر دیتول زایش، شکم چهار الی سه با

 10 هر شد. انجام کیلوگرم 700 ±40 اولیه وزن و کیلوگرم

 .شدند داده قرار ماریت کی در یتصادف طورهب گاو راس

 با و بودند پایه جیره حاوي آزمایش مورد هايجیره
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 (1 )جدول بیوتیکپري و پروبیوتیک متفاوت هاي نسبت

 ماده از مساوي هايغلظت حاوي هاجیره تمامی شدند. تنظیم

 بودند خام پروتئین و متابولیسم قابل انرژي خشک،

 روز 60 مدتبه آزمایش شروع روز از جیره هر (.2)جدول

 و صبح هشت وعده دو )در اشتها حد در و آزاد صورتبه

 شد. داده قرار گاوها اختیار در بعدازظهر( چهار

 
  آزمایشی پایه جیره  ترکیب و خوراکی مواد .1 جدول

 خشک( ماده درصد اساس )بر
 جیره درصد خوراکی ماده

 17 خشک یونجه
 17 ذرت سیالژ
 33/9 پنبه تخم کنجاله

 31/13 ذرت آرد
 5/10 دانه پنبه
 31/13 جو آرد

 5/2 ماهی پودر
 15 سویا کنجاله
 35/0 نمک

 4/0 کلسیم کربنات
 5/0 سدیم کربنات بی

 8/0 *معدنی ویتامینیمکمل
 کیلوگرم( در )گرم حاوي *:

 گرم 3 منگنز، گرم 2 مس، گرممیلی 280 منیزیم، گرم 20 کلسیم، گرم 195
 55 فسفر، گرم 90 آهن، گرم 3 ید، گرممیلی 100کبالت، گرممیلی 100 روي،
 100000 آ، ویتامین المللی بین واحد 500000 سلنیم، گرممیلی 1 سدیم، گرم

 ایی. ویتامین گرممیلی 100 کلسیفرول، المللیبین واحد

 
 انرژی و خشک( ماده در )درصد شیمیایی ترکیب .2 جدول

 آزمایشی پایه جیره کیلوگرم( در )مگاکالری

 خوراکی ماده
 درصد
 جیره

 64/1 (کیلوگرم در کالري مگا)شیردهی خالص انرژي
 18.38 )درصد( خام پروتئین
 68/28 (خشک ماده از درصد)سلولی دیوارة

 12/33 خام( پروتئین از )درصد شکمبه در تجزیه قابل غیر پروتئین
 74/66 خام( پروتئین از )درصد شکمبه در تجزیه قابل پروتئین
 75/14 (خشک ماده از درصدسلولز) همی بدون سلولی دیواره
 38/4 خشک( ماده از درصد) اتري عصارة

گروه شاهد )جیره  -1: شامل بیترتبه یشیآزما مارهايیت

گروه پروبیوتیک )جیره پایه + چهار گرم  -2پایه(، 

گروه پري بیوتیک  -3ازاي هر راس در روز(، به پروبیوتیک

ازاي هر راس در روز(، بیوتیک بهگرم پري14)جیره پایه + 

گروه سین بیوتیک )جیره پایه + چهار گرم پروبیوتیک +  -4

بودند. برنامه  س در روز(ازاي هر رابیوتیک بهگرم پري14

همراه آب در تنظیم شد و به NRC 2001افزار اي با نرمتغذیه

اختیار گاوها قرار گرفت. پروبیوتیک مورد استفاده محصول 

 درمان ماهان با نام تجاري بنیان زیستشرکت دانش

Bio-Rumia   و حاوي هفت سویه باکتریایی و دو سویه

cfu/g 109 قارچی با
بیوتیک مورد استفاده بود. پري 2×

محصول اي مکس ساخت شرکت وایکور آمریکا حاوي 

-مخمر ساکارومایسس سرویسیه و محیط کشت سوکروز

  مالس و عصاره ذرت با نام تجاري سلمانکس بود.

 مقدار انفرادي، صورتبه هادام تغذیه به توجه با

 بدین شد. ثبت دوره کل در گاو هر مصرفی خوراک

 هر براي مجزا آخور در شدهریخته خوراک قدارم منظور

 نیز روز هر خوراک باقیمانده و ،شد ثبت روز طول در دام

 از شد. توزین دوره پایان در و آوريجمع بعد روز صبح

 یک دوره هر خوراک باقیمانده و مصرفی هايخوراک

 آزمایشگاه به خشک ماده درصد گیرياندازه براي نمونه

 آزمایشی هاي گروه در بدن وزن کنترل جهت شد. منتقل

 کشیوزن دوره انتهاي و ابتدا در هادام آزمایش شروع با

 روز( در وعده سه) آخر روز هفت ریش دیتول مقدار شدند.

 هر روزانه ریش دیتول رکورد عنوان به روز هفت نیانگیم و

 هر در ریش نمونه کی آخر روز دو در شد. منظور گاو

 .شد گرفته یینها نمونه کردن مخلوط از پس و هیته وعده

 هر شیر از مرتبه دو ايهفته شیر، ترکیبات تعیین جهت

 ترکیبات و شد برداشته نمونه شده،شیردوشی وعده

 بدون جامد مواد و الکتوز پروتئن، چربی، شیر)درصد

 فرانسه( ،01/09064 )مدل اکومیلک دستگاه با چربی(
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 شیر مقدار طریق از دام هر غذایی بازده شد. گیري اندازه

 مصرفی خشک ماده مقدار بر تقسیم روزانه تولیدشده خام

 .شد محاسبه روزانه

 24 مدت به جویدن فعالیت کل دوره، چهارم روز در

 .[28] شد گیري اندازه مستقیم مشاهده روش به ساعت

 عنوان به خوردن غذا و کردن نشخوار زمان مدت طول

 منظور همین به و شد گرفته نظر در جویدن زمان مدت

 به دقیقه پنج هر خوردن غذا و کردن نشخوار فعالیت

 غذا و نشخوار زمان مدت طول .شد ثبت ساعت 24 مدت

 پنج فواصل در مشاهده هر تعداد ضربحاصل از خوردن

 .[19] .آمد دست به دقیقه

 مدفوع شد. بررسی روزانه گاوها، سالمتی وضعیت

 نمره) قوام و سیالیت نمره و بررسی هفتگی صورتبه

 نمره و آبکی =4 لزج، =3 نرم، =2 طبیعی، =1 :شامل  سیالیت

 =4 موکوسی، =3 آلود،کف =2 طبیعی، =1 :شامل مقوا

 کهدرصورتی .شد بررسی آن [28] (یبوست =5 چسبناک،

 سه از بیشتر قوام و سیالیت براي متوسط طوربه مدفوع نمره

 شد. ثبت دام آن براي اسهال روز یک بود،

 SAS افزارنرم از  استفاده با آمدهدستهب هايداده

 (GLM) عمومی خطی مدل رویه و [29] (9/1 نسخه

 در توکی آزمون کمکبه هامیانگین و  تجزیه 1 مدل براي

  شدند. مقایسه (P<05/0) سطح

(1                                       )Yij= µ + Ti+ εij  

 اثر :µ ؛مشاهده هر مقدار :Yij رابطه: این در که

 .است آزمایش خطاي :εij و اثرتیمار :Ti ؛جامعه میانگین

 و بدن وزن خوراک، مصرف نظیر هايداده تحلیلوتجزیه

 مقایسات شد. انجامSAS افزارنرم توسط خون نمونه

 گرفت. صورت

 

 بحث و نتایج

 شدهمکمل هايجیره از حاصل شیر تولید به مربوط نتایج

 3 جدول در بیوتیکپري و پروبیوتیک متفاوت مقادیر با

 با شیر تولید روزانه، خام شیر تولید .است شده داده نشان

 در چربی درصد 4 با شیر تولید و چربی درصد 5/3

 از کردند دریافت پروبیوتیک خود جیره در که گاوهایی

 .(>05/0P) بود بیشتر شاهد تیمار گاوهاي

 

 ی بر تولید شیر گاوهای هلشتاینهای آزمایش. اثر جیره3جدول 

 هافراسنجه
 *هاي آزمایشیجیره

 SEM P-Value سین بیوتیک پري بیوتیک پروبیوتیک شاهد

 b1675/32 a0250/36 ab9575/33 b2000/33 7118/1 0086/0 روز( در )کیلوگرم روزانه خام شیر تولید

 b0075/31 a5750/34 ab7500/32 b0000/32 4162/1 0077/0 روز( در )کیلوگرم چربی درصد 5/3 با شیر تولید

 b0075/29 a7250/32 ab975/30 b8725/29 6164/1 0079/0 روز( در )کیلوگرم چربی درصد 4 با شیر تولید

 1177/0 4162/1 6400/18 632/18 0325/19 2500/19 روز( در )کیلوگرم مصرفی خشک ماده

       غذایی بازده

 b671/1 a864/1 a822/1 a781/1 234/0 0073/0 مصرفی خشک ماده روزانه/ خام شیر تولید

 b610/1 a789/1 a757/1 a716/1 245/0 0087/0 مصرفی خشک ماده / چربی درصد 5/3 با شیر تولید

 b506/1 a693/1 a662/1 c602/1 222/0 0095/0 مصرفی خشک ماده / چربی درصد 4 با شیر تولید

 سین -4 ،بیوتیک(پري گرم 14 + پایه )جیره بیوتیک پري  -3 ،پروبیوتیک( گرم 4 + پایه )جیره پروبیوتیک -2 ،پایه( )جیره شاهد -1 شامل: آزمایشی هايجیره* 

  بیوتیک(.پري گرم 14 و پروبیوتیک گرم 4 + پایه )جیره بیوتیک

a.b.c.d :دارند دارمعنی تفاوت هم با ردیف هر در متفاوت حروف با عدادا (05/0P<.) 
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 در پروبیوتیک از استفاده مثبت تأثیر آزمایش، این در

 دیگر برخی نتایج با عملکرد بر ،شیرده گاوهاي جیره

 متفاوتی عوامل به که داشت تناقص [32 و 31] محققین

 شود.می مربوط جیره نوع و شیردهی مرحله چونهم

 محصوالت تغذیه که نمودند پیشنهاد محققین از تعدادي

 آبستنی آخر مراحل طی در شیرده گاوهاي براي مخمري

 و شکمبه تخمیر بر تأثیر دلیل به احتماالً شیردهی اوایل و

 محیط که،طوريبه باشد.می مفید مغذي مواد هضم

 ساکارومایسزسرویسیه مبناي بر فعال و خشک هاي کشت

 شمال در شیرده گاو تجاري تولید در زیادي میزان به

  .[2] شودمی استفاده شیر تولید بهبود براي اروپا و آمریکا

 بر سرویسیهساکارومایسس مصرف محققین از برخی

 خام شیر تولید و بدن وزن تغییرات مصرفی، خشک ماده

 دارغیرمعنی شیردهی اول مرحله در هلشتاین گاوهاي

 محققین از برخی دیگر تحقیقی در .[2] کردند گزارش

 در ساکارومایسزسرویسیه مخمر افزودن که دادند نشان

 گاوهاي در خشک ماده مصرف بر داريمعنی اثر جیره

 این با ،[1] ندارد شاهد گروه با مقایسه در هلشتاین شیرده

 مخمر با شدهتغذیه گاوهاي در شیر تولید میزان وجود،

 طوربه شاهد گروه با مقایسه در ساکارومایسزسرویسیه

 مخمر اثر دلیلبه تواندمی این که یافت، افزایش داريمعنی

 مواد بهتر هضم باعث نهایتاً که باشد شکمبه تخمیر بر

 .[33] شودمی مغذي

 گروه به مربوط مصرفی خشک ماده میانگین بیشترین

 میانگین کمترین و بودند افزودنی ماده بدون که بود شاهد

 این و بود بیوتیکپري جیره به مربوط مصرفی خشک ماده

 حاضر پژوهش از حاصل نتایج بود. دارغیرمعنی اختالف

 مقدار افزایش با آزمایش این در خوراک بازده که داد نشان

 کهطوريبه است، یافته افزایش هاجیره در پروبیوتیک

 در شاهد گروه در (>05/0P) داريمعنی کاهش باعث

 داريمعنی تفاوت اما است، شده هاجیره سایر با مقایسه

 و بیوتیکپري هايجیره با پروبیوتیک هايجیره بین

 شیر تولید و روزانه شیر تولید غذایی بازده در بیوتیک سین

 غذایی بازده مورد در ولی نشد مشاهد چربی درصد 5/3 با

 داريمعنی اختالف چربی درصد 4 با شیر تولید

(05/0P<) و پروبیوتیک کنندهمصرف هايجیره بین 

  شد. مشاهد بیوتیک سین و شاهد جیره با بیوتیک پري

 شدهمکمل هايجیره در غذایی بازده در افزایش این

 از و شیر تولید در عددي افزایش دلیلبه پروبیوتیک با

 پروبیوتیک باشد.می خشک ماده مصرف کاهش طرفی

 تفاوت شود.می شکمبه میکروبی جمعبت تعادل باعث

 بهبود علت بیان براي پیشنهادي سازوکارهاي در زیادي

 وجود پروبیوتیک مصرف نتیجه در حیوان غذایی بازده

 و هاآنزیم از بعضی تولید منبع هاپروبیوتیک دارد.

 عوامل سایر است ممکن یا و هستند B گروه هايویتامین

 رشد بهبود موجب که کنند تولید را رشدي ناشناخته

 مصرف بهبود باعث که گردند مفید هايمیکروارگانیسم

  شود. غذایی بازده افزایش باعث نهایت در و خوراک

 هايازجیره حاصل شیر ترکیبات به مربوط نتایج

 در بیوتیکپري و پروبیوتیک متفاوت مقادیر با شدهمکمل

 پروبیوتیک مصرف با است. شده داده نشان 4 جدول

 یافت افزایش شاهد گروه با مقایسه در چربی درصد مقدار

(05/0P<) [2] دارد همخوانی محققین برخی نتایج با که. 

 تراکم بر پروبیوتیک اثر به مربوط احتماالً افزایش این

 .است سلولز( )تخمیر سلولتیک هايباکتري فعالیت و

 مصرف اثر درمورد متعددي هايپژوهش نتایج

 نشخوارکنندگان ییغذا جیره در ساکارومایسسزسروسیسه

 مصرف با ساکارومایسزسرویسیه مخمر که است داده نشان

 را مناسبی هوازيبی محیط شکمبه، در موجود اکسیژن

 و نموده فراهم هوازيبی هايمیکروب فعالیت براي

 هامیکروارگانیسم از گروه این رشد و بهبود موجب

 .[2] شوندمی
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 هلشتاین گاوهای شیر ترکیبات بر آزمایشی هایجیره اثر .4 جدول

 هافراسنجه
 *هاي آزمایشیجیره

 SEM P-Value سین بیوتیک پري بیوتیک پروبیوتیک شاهد

 b985/0 a182/1 ab07/1 a16/1 0064/0 0177/0 روز( در )کیلوگرم شیر چربی

 391/0 0003/0 94/0 96/0 98/0 94/0 روز( در )کیلوگرم شیر پروتئین

 653/0 0003/0 827/2 840/2 842/2 84/2 روز( در )کیلوگرم شیر چربی بدون جامد مواد

 b54/1 a635/1 a610/1 a635/1 0002/0 0001/0 روز( در )کیلوگرم شیر الکتوز

 142/0 0002/0 825/3 852/3 847/3 847/3 روز( در )کیلوگرم شیر جامد مواد کل

 b055/3 a267/3 b142/3 b187/3 0024/0 003/0 )درصد( شیر چربی

 c845/2 a970/2 ab950/2 b925/2 0004/0 0001/0 )درصد( شیر پروتئین

 c467/8 a677/8 b637/8 b615/8 0003/0 0001/0 )درصد( شیر چربی بدون جامد مواد

 2421/0 0003/0 960/4 970/4 995/4 97/4 )درصد( شیر الکتوز

 b59/11 a98/11 a93/11 b91/11 0018/0 0001/0 )درصد( شیر جامد مواد کل

 گروه -4 ،بیوتیک(پري گرم 14 + پایه )جیره بیوتیک پري گروه  -3 ،پروبیوتیک( گرم 4 + پایه )جیره پروبیوتیک گروه -2 ،پایه( )جیره شاهد گروه -1 شامل: آزمایشی هايجیره* 

  بیوتیک(.پري گرم 14 پروبیوتیک گرم 4 + پایه )جیره بیوتیک سین

a.b.c.d :دارند دارمعنی تفاوت هم با ردیف هر در متفاوت حروف با عدادا (05/0P<.) 

 

 بدون جامد مواد و شیر پروتئین مقداراثر تیمارها بر 

 گاوهاییلی ترکیبات مذکور درونبود  دارمعنی شیر چربی

طور به بودند، کرده مصرف پروبیوتیک حاوي جیره که

 جامد مواد درصد نتایج بود.عددي باالتر از سایر تیمارها 

 پروبیوتیک حاوي جیره که گاوهاییدر  شیر چربی بدون

 عامل ترین. مؤثر(>05/0P) بود باالتر بودند، کرده مصرف

 آمینه اسیدهاي فراهمی میزان جیره به شیر پروتئین تغییر

 افزایش با همزمان پروتئین سنتز جهت پستان بافت در

 درصد افزایش با تواندمی این است. شده بیان شیر حجم

  از میکروبی پروتئین سنتز و تجزیه غیرقابل پروتئین

 شود محقق تخمیر قابل هايکربوهیدارت افزایش طریق

 .[33 و 2]

 حاوي جیره که گاوهاي شیر پروتئین درصد

 تیمار و شاهد گروه با ،کردند مصرف پروبیوتیک

 گزارش داشت. (>05/0P) داريمعنی اختالف بیوتیک سین

 روي بر بیوتیکپري و پروبیوتیک مصرف که است شده

 با که ،[2] ندارد يتأثیر شیر دیگر ترکیبات و پروتئین

 مواد مقدار و پروتئین مقدار مورد در تحقیق این نتایج

 شیر در الکتوز مقدار دارد. مطابقت چربی بدون جامد

 بیشتر ،کردند مصرف پروبیوتیک حاوي جیره که گاوهایی

 داريمعنی اختالف شاهد گروه با و بود هاگروه سایر از

 در اسمزي فشار تنظیم عامل الکتوز .(>05/0P) داشت

 ماده این غلظت واسطههب کهییازآنجا باشد،می پستان غده

 تا الکتوز غلظت درصد یابد،می انتشار پستان غده به آب

 .[34] ماندمی ثابت درصد 95 حدود

 جیره که که گاوهایی در شیر جامد مواد کل درصد

 تیمار از بیشتر بودند، کرده مصرف پروبیوتیک حاوي

 اختالف .(>05/0P) بود بیوتیکسین تیمار و شاهد

 تیمارها بین شیر جامد مواد کل مقدار نظر از داري معنی

 مطابقت [2] محققین برخی نتایج با که نشد مشاهده

 داشت.

 از حاصل نشخوار و جویدن زمان به مربوط نتایج
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 و پروبیوتیک متفاوت مقادیر با شدهمکمل هايجیره

 بیشترین  است. شده داده نشان 5 جدول در بیوتیک پري

 گاوهایی در خوردن و نشخوارکردن جویدن، زمان مدت

 سایر با و شد مشاهده کردند دریافت پروبیوتیک که که

 که گاوهایی (.P<05/0) داشت داريمعنی اختالف هاگروه

 طول بیشترین کردند دریافت پروبیوتیک خود جیره در

 هايگروه با نظر این از و داشتند نشخوارکردن زمان مدت

 (.P<05/0) داشتند تفاوت بیوتیکسین تیمار و شاهد

افزایش فعالیت نشخوار باعث افزایش بیشتر بزاق شده و 

 هاي مکملشود. مایع شکمبه می pHدر نهایت باعث افزایش 

 بیوتیکی با تنظیم جمعیت میکروبی شکمبهپروبیوتیکی و پري

 

و تنظیم محیط شکمبه باعث افزایش فعالیت نشخوار 

گردند. گردیده و در نهایت باعث بهبود عملکرد شکمبه می

 تأثیر تحت گاوشیري هايجیره البته خصوصیات فیزیکی

 منابع درصد کنسانتره، و علوفه نوع به کنسانتره، علوفه نسبت

 مواد فرآیند نوع و ذرات اندازه اي خرد شده،غیرعلوفه فیبر

زمان  مدت .[20]گیرد می قرار جیره دهندهخوراکی تشکیل

معیار  عنوانبه خشک ماده کیلوگرم هر ازايبه جویدن

  .[16]باشد می علوفه فیزیکی خصوصیات بیولوژیکی

 سیالیت و قوام سالمتی، هايشاخص به مربوط نتایج

 است. شده داده نمایش 6 جدول در مدفوع بودن( )آبکی

  .نبود دارمعنی مدفوع سیالیت و قوام نمرهاثر تیمارها بر 

 هلشتاین گاوهای در جویدن زمان مدت بر آزمایشی هایجیره اثر .5 جدول

 هافراسنجه
 *هاي آزمایشیجیره

 SEM P-Value سین بیوتیک پري بیوتیک پروبیوتیک شاهد

 b875/285 a485/304 a420/302 a328/302 143/21 0003/0 ساعت( 24 در )دقیقه خوردن زمان مدت

 c150/444 a658/486 ab200/480 b125/473 645/33 0001/0 ساعت( 24 در )دقیقه کردن نشخوار زمان مدت

 b025/730 a143/791 a620/782 a453/775 711/37 0086/0 ساعت( 24 در )دقیقه جویدن کل زمان مدت

 6515/0 107/7 425/25 400/24 940/25 725/23 مصرفی( خشک ماده کیلوگرم یک ازاي به )دقیقه خوردن زمان مدت

 130/0 820/5 675/40 650/41 940/44 275/42 مصرفی( خشک ماده کیلوگرم یک ازاي به )دقیقه کردن نشخوار زمان مدت

 183/0 181/0 100/66 880/70 050/66 000/66 مصرفی( خشک ماده کیلوگرم یک ازاي به )دقیقه جویدن کل زمان مدت

 بیوتیک(پري گرم 14 + پایه )جیره بیوتیک پري گروه  -3 پروبیوتیک( گرم 4 + پایه )جیره پروبیوتیک گروه  -2 پایه( )جیره شاهد گروه -1 شامل: آزمایشی هايجیره

  بیوتیک(.پري گرم 14 پروبیوتیک گرم 4 + پایه )جیره بیوتیک سین گروه -4

a.b.c.d :دارند دار معنی تفاوت هم با ردیف هر در متفاوت حروف با داداع (05/0P<.) 

 

 های سالمتی، قوام و سیالیت مدفوع گاوهای هلشتاینآزمایشی بر شاخصهای . اثر جیره6جدول 

 هافراسنجه
*هاي آزمایشیجیره

 

 SEM P-Value سین بیوتیک پري بیوتیک پروبیوتیک شاهد

 1970/0 02087/0 0016/1 0022/1 1675/1 3700/1 قوام مدفوع

 297/0 00809/0 1050/1 0975/1 0350/1 1650/1 سیالیت مدفوع

 0888/0 00386/0 4037/0 3057/0 2867/0 3430/0 تعداد روزهاي اسهال

بیوتیک( گرم پري 14گروه پري بیوتیک )جیره پایه +   -3گرم پروبیوتیک(  4گروه پروبیوتیک )جیره پایه +   -2گروه شاهد )جیره پایه(  -1هاي آزمایشی شامل: جیره

 بیوتیک(. گرم پري 14پروبیوتیک گرم  4گروه سین بیوتیک )جیره پایه +  -4
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 بهبود سبب خوراک در پروبیوتیک از استفاده 

 است شده مدفوع قوام امتیاز کاهش و سالمت وضعیت

 جیره یا شیر به پروبیوتیک افزودن که دادند نشان محققین

 و مدفوع امتیاز کاهش باعث شیرخوار هايگوساله آغازین

  .[13 و 9] شودمی دام سالمت بهبود

 تعادل که شده باعث خوراک در پروبیوتیک از استفاده

 باعث و گردد مستقر ترسریع گوارش دستگاه در میکروبی

 گوارشی هايبیماري بروز کاهش و مدفوع قوام امتیاز کاهش

 که کردند مشاهده محقیقن از دیگر گروهی گردد. تنفسی و

 سرویسیه،ساکارومایسس مخمر مکمل کنندهدریافت گروه در

 بر عقیده .[13 و 9] بود یافته کاهش اسهال به ابتال روزهاي

 عملکرد افزایش جاي به را ها پروبیوتیک اثر که است این

 ارزیابی دام سالمتی روي آنها مثبت تأثیر در بیشتر بایستی

 ساختار کردن متالشی و تخریب با هاپروبیوتیک .[18] کرد

 این ژنآنتی جذب و شدن آزاد سبب مضر هايمیکروب

 تحریک بدن ایمنی سیستم طریق این از و شده هاباکتري

 دستگاه شرایط آلی اسیدهاي تولید با همچنین شود،می

 هاباسیلکلی و سالمونالها وتکثیر رشد براي را گوارش

 آلی اسیدهاي ،pH گرادیان اثر بر .[22] کنندمی نامطلوب

 شکل به الکتیک اسید و استیک اسید پروپیونیک، اسید مانند

 و کرده عبور هاباکتري سلولی دیواره از توانندمی یونیزه غیر

 هم به سبب کار این شوند. یونیزه باکتري سلول داخل در

 منفی یون طرفی از شود،می هیدروژن یون گرادیان خوردن

 باکتري سلول از تواندنمی بودن قطبی دلیلبه آلی اسیدهاي

 سلول داخل در یونیزه ترکیب این بنابراین شود، خارج

 این ،شود می باکتري مرگ باعث و یابدمی تجمع باکتري

 کاهش نهایت در و روده میکروبی بار کاهش موجب عمل

 .[22 و 15] شودمی اسهال

 از استفاده تحقیق، این از حاصل نتایج اساس بر

 هايمکمل مخصوصاً بیوتیکآنتی هايزینجایگ

 و سالمتی هايشاخص وضعیت بهبود سبب پروبیوتیکی

 تخمیر مطلوب شرایط و شکمبه اکوسیستم و محیط ثبات

  .شودمی شکمبه در
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Abstract 
The purpose of this experiment was to evaluate the effect of probiotic and peribiotic supplements on 

performance of Holstein dairy cows. For this purpose, 40 Holstein dairy cows with daily milk production 

of 33 ± 0/8 kg and initial weight 700 ± 40 kg were divided into four groups in a completely randomized 

design. The experimental treatments consisted: 1- control group (basic diet) 2- probiotic group (base diet 

+ 4 gr probiotic per head per day) 3- prebiotic group (base diet + 14 gr perbiotypes per Ross per day) 4- 

Synbiotic group (base diet + 4 gr probiotic + 14 gr perbiotic per head per day). The results of this 

experiment showed that there was a significant difference between the average duration of chewing, 

rumination and eating among different diets (P <0.05). The most duration of chewing, rumination and 

eating belonged to the group that consumed probiotics and had a significant difference with other groups 

(P <0.05). Probiotics consumption increased the amount of daily milk production, milk production with 

3.5% fat and milk production with 4% fat, and a significant difference (P <0.05) with the control group 

(basal diet without additive). Feed efficiency increased in supplementary rations and resulted in a better 

performance of probiotic diets. Health indicators, consistency and fluidity of stool in supplementary diets 

have also improved. 

 

Keywords: Consistency of stool, dairy cows, milk production, probiotic, peribiotic synbiotic. 

 


