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 چكيده

هفای شفیرده،    هفای خفونی مفیش    هفا و آنفزیم   منظور تعیین اثر پروبیوتیک باکتریایی تجاری بر تولید و ترکیب شیر و برخی متابولیفت  به

هفا در   میش نژاد مهربان در قالب طرحی کامالً تصادفی با دو تیمار و هرفت تکفرار انجفام شفد. مفیش      رأس 16آزمایری با استااده از 

درصد کنسانتره به همفراه یفا بفدون پروبیوتیفک      40درصد علوفة یونجه و  60ای بر پایة  های انارادی قرار داده شدند و با جیره جایااه

 12هفای چهفار، هرفت و     های خفون در هاتفه   گیری شد و نمونه اندازه 12تا  1اته طور هاتای از ه به  تغذیه شدند. تولید شیر هر میش

های تکرار شده در زمفان تجزیفة آمفاری     گیری ها با استااده از اندازه شیردهی در دو نوبت قب  و بعد از خوراک دادن به دست آمد. داده

های مهربان نداشت، ولی باعث تغییفر در رونفد    شیمیایی شیر میش داری بر تولید و ترکیب شدند. نتایج نران داد که پروبیوتیک اثر معنا

های چهار و هرت شیردهی در قبف  و بعفد از    آالنین آمینوترانساراز خون در هاته  آنزیم  تولید شیر شد. همچنین پروبیوتیک در فعالیت

( اففزایش  >01/0pدهفی )   ب  و بعد از خوراکشیردهی در ق 12و  8های  ( و آنزیم آلکالین فسااتاز خون در هاته>01/0pدهی ) خوراک

( و قبف  و بعفد از   >05/0pهفی در هاتفه هرفت شفیردهی )     د معناداری داشت. فعالیت آنزیم آسپارتا  ترانس آمیناز در قب  از خوراک

ی اثفر  ( افزایش یافت. بر اساس نتفایج تحقیفق حاضفر، اگرچفه پروبیوتیفک باکتریفایی تجفار       >01/0pشیردهی ) 12دهی هاته  خوراک

داری بر تولید و ترکیب شیر در ک  دوره شیردهی نداشت، ولی روند تولید شیر در طول شیردهی و برخفی پارامترهفای خفونی را     معنا

 تغییر داد.

 .ها های خونی، پروبیوتیک، ترکیب شیمیایی شیر، گوساند، الکتوباسی  آنزیم ها: واژه كلید
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 مقدمه

،  ها در خوراک دام بیوتیک یدلی  محدودیت استااده از آنت به

هفای   مصرف ترکیبا  جایازین با هدف اففزایش مکانیسفم  

ها رایج شفده   بیوتیک دفاعی حیوان و کاهش استااده از آنتی

هففای باکتریففایی، مففوادی    [. پروبیوتیففک30و  19اسففت ]

تففرین  هففا هسففتند و معمففول بیوتیففک جففایازین بففرای آنتففی

هففا مصففرف  تیففکهففایی کففه در تهیففة ایففن پروبیو ارگانیسففم

هفای تولیدکننفد  اسفیدالکتیک از جملفه      شوند، بفاکتری  می

الکتوباسففیلوس، اسففترپتوکوکوس و بیایففدوباکتریا هسففتند  

هفای تولیدکننفد  اسفیدالکتیک     ها بفاکتری  الکتوباسی  [.36]

ای  هستند که به تعداد فراوانی در میکروفلور مجفاری معفده  

وجود دارنفد   صور  گرم منای ای بیرتر حیوانا  به روده-

دلیف    ها بفه میفزان بسفیاری بفه     [. تأثیر مثبت این باکتری9]

تلیففوم مجففاری  توانففایی بففاال در چسففبیدن بففه دیففوار  اپففی

ای اسففت کففه در بهبففود عملکففرد حیففوان    روده-ای معففده

 [.32و  15تأثیرگذار خواهد بود ]

شیر گوساند ارزش غفذایی فراوانفی دارد کفه در تهیفة     

شفود   ایر محصوال  لبنی استااده مفی پنیر، ماست، کره و س

[. مطالعاتی که اثفر اففزودن پروبیوتیفک باکتریفایی بفه      12]

خوراک گوساند را بر تولید و ترکیب شیر آنها بررسی کنند 

اندک هستند و بیرتر مطالعفا  در گاوهفای شفیری انجفام     

هایی که در گوساند انجام شده  شده است. یکی از پژوهش

یر و محتوی پروتئین و چربی شفیر  است، بهبود در تولید ش

[. افزایش در تولیفد شفیر در اثفر    16را گزارش کرده است ]

های باکتریایی به جیفر  گاوهفای شفیرده     افزودن پروبیوتیک

[ و همچنین افزایش در چربی شفیر گاوهفایی   37، 14، 11]

که از دو هاته قب  از زایش، پروبیوتیک دریافت کرده بودند 

با این وجود مطالعفاتی نیفز تفأثیر     [.33گزارش شده است ]

نداشتن پروبیوتیک بر تولید و ترکیب شیر گاوهفای شفیرده   

[. از طرفی، بررسی اثر پروبیوتیفک بفر   28دهد ] را نران می

عوام  بیوشیمیایی و فعالیت آنزیمی خون نیفز در ارزیفابی   

هفای شفیرده اهمیفت     ای مناسب برای مفیش  وضعیت تغذیه

ییففرا  متابولیسففمی در مففد    دارد و درک بهتففری از تغ

شیردهی در حیوان شیرده ارائفه خواهفد داد. بفا توجفه بفه      

محدودیت نتایج در اثر پروبیوتیفک باکتریفایی بفر تولیفد و     

ویژه گوساندان ایرانی، و همچنفین   ترکیب شیر گوساند، به

اطالعا  بسفیار کفم در تولیفد و ترکیفب شفیر گوسفاندان       

اثفر اسفتااده از    ررسفی مهربان، مطالعة حاضر با دو هفدف ب 

هفای   پروبیوتیک باکتریایی تجاری چند سویه حفاوی گونفه  

ها در جیفره بفر رونفد تولیفد و ترکیفب شفیر و        الکتوباسی 

های خونی گوسفاند مهربفان و همچنفین ارزیفابی      متابولیت

هاتة اول شیردهی  12تولید و ترکیب شیر این نژاد در طول 

 انجام شد.

 

 ها مواد و روش

سازی شفده   زمان ای هم أس میش مهربان، از گلهر 16تعداد 

ها دارای یفک بفره بودنفد و در     انتخا  شدند. تمامی میش

دومین و سومین زایش قرار داشفتند کفه بعفد از زایفش بفه      

هاته دوشیده شدند. قب  از شروع آزمایش، تمامی  12مد  

هفای انالفی درونفی و بیرونفی دارو      ها علیفه بیمفاری   میش

های انافرادی در دو تیمفار )بفا     جایااه مصرف کردند و در

هرت تکرار( که از لحا  وزن و تعداد زایش متوازن شفده  

و  2/45±6/7بودنففد قففرار گرفتنففد )بففا میففاناین وزنففی    

هفا   ترتیب در گروه شاهد و پروبیوتیک(. میش به 4/8±5/45

درصفد کنسفانتره،    40درصد یونجه و  60ای بر پایة  با جیره

تغذیه شفدند   30ر17و  30ر7های  ساعتدر مقادیر برابر در 

براساس درصدی از وزن  مصرفی خوراک (. مقدار1)جدول

. شففد بففه هففر مففیش عرضففه [ و روزانففه23بففدن محاسففبه ]

 شفده  عرضفه  روزانه خوراک تقریباً که داد نران ها مراهده

همچنفین بفه    .شفد  مصفرف  هفر دام  توسفط  کامف   طفور  به

راک صفب ،  های تیمار آزمایرفی، قبف  از عرضفة خفو     میش

براساس توصیة کارخانفة سفازنده، مقفدار دو گفرم از یفک      
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الکتوباسفیلوس اسفیدوفیلوس،   پروبیوتیک چندسویه حاوی 
الکتوباسفففیلوس کفففازیی، بیایفففدوباکتریوم ترموفیلفففوم و  

با نام تجاری پریماالک ساخت کرور  انتروکوکوس فاسیوم

آمریکا با مقدار کمفی از کنسفانتره مخلفوط شفد و قبف  از      

ها داده شفد. براسفاس ادعفای     خوراک صب  به میش عرضة

 107کارخانة سازنده در هر گرم از این پروبیوتیک حفداق   

ها  دهند  کلنی از هر یک از این باکتری واحد ترکی  5/2× 

هفا از هاتفة نخسفت تفا پایفان هاتفة        وجود داشفت. مفیش  

طور کام  با دست دوشیده شدند  دوازدهم دو بار در روز به

های شیر دوشفیده شفده صفب  و     در هاته نمونهو یک روز 

گفراد ناهفداری و    عصر هر دام در دمای چهار درجة سانتی

ای از آن بالفاصله برای تجزیة  سپس با هم مخلوط و نمونه

شففیمیایی بففه آزمایرففااه انتقففال داده شففد. میففزان چربففی،  

پروتئین، الکتوز و مواد جامد غیرچربی شفیر بفا اسفتااده از    

 ,Foss Electric)ترکیفب شفیمیایی شفیر     دستااه سفنجش 

Hillerød, Denmark )گیری شد. اندازه 

 

 . مواد خوراكی و تركیب شیمیایی جیرة آزمایشی1جدول

 1ترکیب شیمیایی خوراک مواد خوراکی )درصد ماد  خرک(

 87/13 پروتئین خام )درصد ماده خرک( 60 یونجه

 39/2 /کیلوگرم(وساز )مااکالری انرژی قاب  سوخت 26 دانة ذر 

 61/0 کلسیم )درصد ماد  خرک( 9 کنجالة سویا

 37/0 فسار )درصد ماد  خرک( 5/3 سبوس گندم

 08/36 الیاف شویند  خنثی )درصد ماد  خرک( 0/1 2مکم  معدنی و ویتامین 

 46/25 الیاف شویند  اسیدی )درصد ماد  خرک( 5/0 کربنا  سدیم بی

 (.1985ائه شده توسط انجمن تحقیقا  ملی آمریکا )تنظیم شده براساس جداول ار .1

گرم کبالت،  1/0گرم مس،  28/0گرم منانز،  2گرم آهن،  3گرم روی،  3گرم سدیم،  55گرم منیزیم،  20گرم کلسیم، 195هر کیلوگرم مکم  حاوی  .2

واحفد   100و  D3واحد بفین المللفی ویتفامین     A ،100000 المللی ویتامین واحد بین 500000گرم سنلیم، 001/0گرم آنتی اکسیدانت،  4/0گرم ید،  1/0

 بود. Eالمللی ویتامین  بین

 

گیففری از  شففیردهی، خففون  12و 8، 4هففای  در هاتففه

ها، قب  و شفش سفاعت بعفد از     سیاهر  گردنی تمام میش

های حاوی هپارین انجام شد.  عرضة خوراک صب ، در لوله

در مفد    g×750 )  پالسمای خون با استااده از سانتریایوژ

گراد( جدا و تا زمفان   دقیقه و در دمای چهار درجة سانتی 15

گفراد   درجفة سفانتی   -80های بعفدی در دمفای   انجام آزمایش

گلفوکز، اوره، اسفیداوریک، کفراتینین،      ناهداری شد. غلظت

های بفا چافالی بفاال،     ها، کلسترول، لیپوپروتیین گلیسرید تری

هفای   همچنفین فعالیفت   های بفا چافالی پفایین و    لیپوپروتئین

ترانسفاراز،   آمینفو  آسفپارتا   ترانسفاراز،  آمینفو  آنزیمی آالنفین 

هفای   دهیدروژناز با استااده از کیت فسااتاز و الکتا  آلکالین

و پففارس آزمففون، ایففران( و    Elitech, Franceتجففاری )

 ,Hitachi 902کنند  شیمیایی خون ) وسیلة دستااه تجزیه به

Tokyo, Japanهففا بففا اسففتااده از  یففری شفد. داده گ ( انففدازه

 MIXEDهفای تکفرار شفده در زمفان و رویفة       گیری اندازه

تجزیه  1[ برای مدل 31] 1/9 ویرایش SASافزار آماری  نرم

ها با روش میاناین حداق  مربعا  در سط   شدند. میاناین

 پنج درصد مقایسه شدند.

Yijk=µ+αi+dj(i)+ τk+(ατ)ik+εijk                     (1)  

، τk، آثار ثابت پروبیوتیفک؛  αi، میاناین؛ µکه در این مدل، 
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، آثار dj(i)پروبیوتیک،  ×، آثار متقاب  زمانik(ατ)اثر زمان؛  

تصادفی حیفوان در داخف  پروبیوتیفک بفا ففرض سفاختار       

ANTE (1) +RE  هفا و   و اثر کوواریانس وزن مفیشεijk  ،

 اثر خطای آزمایش است.

 

 نتایج و بحث

داری بر عملکرد  ها اثر معنا روبیوتیک به جیره میشافزودن پ

شیر تولیدی نداشت، ولی اثر متقاب  بین پروبیوتیک و هاته 

در تولیففد روزانففة شففیر، درصففد مففواد جامففد غیرچربففی و 

( >05/0pدار ) همچنین چربی و الکتوز تولیدی از شیر معنفا 

هفایی   (. همچنین، درصد چربی در شیر مفیش 2بود )جدول

وتیک دریاففت کردنفد تمایف  بفه کفاهش داشفت       که پروبی

(09/0p=    که دلی  آن کاهش درصد چربفی شفیر در یفک ،)

سوم اول دوره شیردهی در ایفن گفروه از حیوانفا  اسفت     

(. در مطالعاتی که در بزهای >05/0p؛ 08/5در مقاب   05/4)

شیرده انجام شده نیز استااده از پروبیوتیفک باعفث کفاهش    

[ که با 34 و 8درصد چربی شیر شد ]( در >05/0pدار ) معنا

هفا   نتایج تحقیق حاضر تطفابق دارد. در برخفی از پفژوهش   

هفای   استااده از پروبیوتیک، تولیفد و ترکیبفا  شفیر در دام   

[ و برخی نیفز  39 و 38، 29، 26دهد. ] شیرده را افزایش می

داری در تولیفد و ترکیفب شفیر در اثفر مصفرف       تغییر معنفا 

[ کفه بفا نتفایج ایفن     21 و10اند ] هپروبیوتیک گزارش نکرد

 مطالعه تطابق دارد.

 

 های نژاد مهربان  شاثر افزودن پروبیوتیک بر تولید و تركیب شیمیایی شیر می .2جدول

 P value  تیمارها 

 هاته× پروبیوتیک  هاته پروبیوتیک خطای استاندارد پروبیوتیک شاهد 

 04/0 09/0 82/0 30/57 483 502 میاناین تولید روزانه شیر )گرم در روز(

 01/0 00/0 09/0 27/0 54/4 25/5 درصد چربی

 53/0 05/0 30/0 06/0 88/6 97/6 درصد پروتئین

 49/0 76/0 45/0 01/0 63/4 62/4 درصد الکتوز

 02/0 52/0 53/0 07/0 54/12 60/12 درصد مواد جامد غیرچربی

 06/0 35/0 36/0 16/4 12/22 72/27 چریی تولیدی از شیر )گرم در روز(

 04/0 08/0 75/0 90/3 10/33 89/34 پروتئین تولیدی از شیر )گرم در روز(

 04/0 09/0 84/0 61/2 34/22 09/23 الکتوز تولیدی از شیر )گرم در روز(

 

هفای مفورد    روند تولید و ترکیب شیر مفیش  1در شک 

های شاهد  هاتة اول شیردهی در گروه 12آزمایش در مد  

طفور کفه مرفاهده     وتیک مقایسه شده اسفت. همفان  و پروبی

های گفروه شفاهد بفین     شود حداکثر تولید شیر در میش می

های دوم و سوم شیردهی بود که مرابه نتایج گفزارش   هاته

[. با این حفال در  13شده در نژادهای مهربان و قزل است ]

ها در هاتفة   گروهی که با پروبیوتیک تغذیه شدند شیر میش

عفالوه رونفد    بیرترین مقدار را داشت. بفه نخست شیردهی 

تولید شیر در این پژوهش در گروه شاهد تغییرا  فراوانفی  

در چهار هاتة نخست شیردهی داشت و از هاتة هرت بفه  

های  بعد نیز تولید شیر در هر دو تیمار کاهش یافت. نمودار

گفر   میزان چربی، پروتئین و الکتوز تولیدی از شیر نیز بیفان 
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هفای دوم و سفوم در گفروه     ها بفین هاتفه   ید آنحداکثر تول

های  شاهد و هاتة نخست در گروه پروبیوتیک بود. اختالف

تواند ناشی از تغییرا  ایجاد  موجود در روند تولید شیر می

شده در تخمیر شکمبه در اثر استااده از پروبیوتیفک باشفد.   

در این زمینه افزایش در تولید شیر و ترکیب شیمیایی شفیر  

های سلوالیتیک، تجزیه فیبر  لی  افزایش در تعداد باکترید به

و تغییر در اسیدهای چر  فرار شکمبه گزارش شده اسفت  

دهفففد کفففه اسفففتااده از  [. شفففواهد نرفففان مفففی22، 17]

ای بفه نفام    های باکتریایی از طریفق تولیفد مفاده    پروبیوتیک

را  های بیماری باکتریوسین سموم آزاد شده به وسیله باکتری

هفای   شکمبه رشفد بفاکتری   pHکند و با کاهش  ثی میرا خن

دهد، لفذا   پایین را ندارند، کاهش می pHمضر را که توانایی 

شففود کففه تخمیففر شففکمبه بففه شففک   شففرایطی فففراهم مففی

 .]34[سودمندی تغییر یابد 
 

 

 های نژاد مهربان  یشهای مختلف آزمایش در م . اثر پروبیوتیک بر میانگین تولید و تركیب شیمیایی شیر در هفته1شکل

 

هفای پالسفمای    های متابولیفت  اثر پروبیوتیک بر غلظت

دهی صب   خون در گوساندان مهربان قب  و بعد از خوراک

نمفایش داده   3شیردهی در جفدول  12و  8، 4های  در هاته

داری   شده است. در این پژوهش، اگرچه پروبیوتیک اثر معنا

یردهی نداشفت،  های خونی در طول شف  بر غلظت متابولیت

های گلوکز، اوره  هاته بر غلظت×ولی اثر متقاب  پروبیوتیک

( و همچنففین آثففار هاتففه و زمففان >05/0pو اسففیداوریک )

گیری در پروفای  لیپیدهای پالسمای خون )شام  ک   نمونه

هفای   های با چاالی باال، لیپفوپروتیین  کلسترول، لیپوپروتئین

طفول دور  شفیردهی    گلیسریدها( در با چاالی پایین و تری

(01/0p<معنا )  دار شد. برخی مطالعا  تمای  به افزایش در

گلیسففریدها و کلسففترول در اثففر اسففتااده از   مقففادیر تففری

اگر چه اخفتالف   .[27 و18اند ] پروبیوتیک را گزارش کرده

داری در گلففوکز پالسففمای خففون در قبفف  و بعففد از   معنففا

 4در جفدول  طور که خوراک دادن وجود نداشت ولی همان

شود، خورانفدن پروبیوتیفک باعفث اففزایش در      مراهده می

دهفی در هاتفة    ( در قب  از خفوراک >05/0pغلظت گلوکز )

 شیردهی شد.  12
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همچنین گلوکز بعفد از خفوراک دادن در هاتفة چهفار     

شففیردهی نیففز در ایففن گففروه تمایفف  بففه افففزایش داشففت  

(06/0=p   افففزایش در غلظففت گلففوکز در اثففر افففز .) ودن

هفای   شفیردهی در مفیش   10و 4هفای   پروبیوتیک در هاتفه 

[. برخی از مطالعا  نیز اففزایش در  20شیرده گزارش شد ]

غلظت گلفوکز خفون در گاوهفای شفیرده کفه پروبیوتیفک       

[. اففزایش در گلفوکز   1اند ] دریافت کردند را گزارش کرده

تواند ناشفی از بهبفود در    خون در اثر افزودن پروبیوتیک می

[. اوره تنها 7نئوژنر و افزایش در جذ  الکتوز باشد ]گلوکو

دار در پالسمای خون بود که در اثر افزودن  ترکیب نیتروژن

دهفی در هاتفة چهفار شفیردهی      پروبیوتیک قب  از خفوراک 

کفه پروبیوتیفک باعفث     طفوری  دار نران داد، به اختالف معنا

(. 4( در این متابولیت شفد )جفدول  p=01/0دار ) کاهش معنا

تواند ناشی از بهبود  تر در گروه مورد آزمایش می ره پاییناو

کفه ایفن    طفوری  [ بفه 6استااده از نیتروژن در شکمبه باشد ]

( در درصد تغییر وزن >05/0pدار ) بهبود باعث افزایش معنا

 -6/4در مقابف    4/5هفای ایفن گفروه نیفز شفد )      بدن میش

یفک  درصد(. با این حال برخی مطالعا  عدم تفأثیر پروبیوت 

هفای کفراتینین، اوره و گلفوکز پالسفمای خفون       بر غلظفت 

 [.21اند ] گاوهای شیرده در طول شیردهی را گزارش کرده

هفای   های خفونی بفا پیرفرفت هاتفه     تغییر در متابولیت

شیردهی در داخ  هر گروه از حیوانفا  در قبف  و بعفد از    

نران داده شفده اسفت. پروبیوتیفک بفا      3خوراک در جدول

های شیردهی، میزان گلوکز پالسمای خفون را   افزایش هاته

قب  از خوراک افزایش داد ولفی بعفد از خفوراک کمتفرین     

مقدار غلظت گلوکز در هاته هرت شیردهی بود. همفانطور  

که اشاره شد افزایش در گلفوکز خفون ناشفی از بهبفود در     

غلظفت   [.7گلوکونئوژنر و افزایش در جذ  الکتوز است ]

ر طول شیردهی در هفر دو گفروه   کراتینین پالسمای خون د

داری نداشت ولی پروبیوتیفک در طفول    حیوانا  تغییر معنا

داری در اور  پالسمای خفون ایجفاد    شیردهی تغییرا  معنا

اوره در هاتة چهار شیردهی در قب    طوری که غلظت کرد به

دهفی کمتفرین مقفدار را داشفت. غلظفت       و بعد از خوراک

تیک ناشی از بهبود اسفتااده از  تر اوره در گروه پروبیو پایین

[. در این مطالعه کمترین مقفدار  6نیتروژن در شکمبه است ]

هفای بفا چافالی     غلظت کلسترول و همچنفین لیپفوپروتیین  

پففایین در هففر دو گففروه از حیوانففا  در قبفف  و بعففد از    

شیردهی مراهده شد. با این وجفود   4دهی در هاتة  خوراک

هفای   در غلظت لیپوپروتیینداری  پروبیوتیک هیچ تغییر معنا

بففا چاففالی بففاال در طففول شففیردهی ایجففاد نکففرد. غلظففت 

گلیسریدها در هر دو گروه از حیوانا  مورد مطالعه در  تری

شیردهی کمتفرین مقفدار    12قب  و بعد از خوراک در هاتة 

را داشففت کففه دلیلففی بففر افففزایش درصففد چربففی شففیر در 

ای کفه   در مطالعهحال  های پایانی آزمایش است. با این هاته

هفای   های شیرده انجام شفد، بفا پیرفرفت هاتفه     روی میش

هفای اوره، کفراتینین،    داری در غلظت شیردهی اختالف معنا

 [.20گلیسریدها مراهده نرد ] کلسترول و تری

هفای پالسفمای    تغییرا  در فعالیفت آنفزیم   5در جدول

 12و 8، 4هفای   دهی در هاته خون در قب  و بعد از خوراک

هی در اثر افزودن پروبیوتیک نمایش داده شده اسفت.  شیرد

اگر چه برخی مواقع بیرتر بودن میزان فعالیت آنزیمی خون 

تواند دلیلفی   دلیلی بر بیماری حیوان است، ولی در اینجا می

ها در طی شیردهی باشد.  بر فعالیت متابولیکی شدیدتر میش

 ×گیفری  در این مطالعه آثار متقاب  پروبیوتیک و زمان نمونه

گیففری در طففول دور   زمففان نمونففه ×هاتففه و پروبیوتیففک

هاتفه   ×داری نرد، ولی اثر متقاب  پروبیوتیفک  شیردهی معنا

دار شد. اگر چه افزودن پروبیوتیک به جیره تفأثیری بفر    معنا

میزان فعالیت آنزیم الکتا  دهیدروژناز نداشت، ولی باعث 

آمینفاز،  هفای آسفپارتا  تفرانس     افزایش در فعالیفت آنفزیم  

 آالنین آمینوترانساراز و آلکالین فسااتاز شد.

شود قبف  و بعفد از    دیده می 6طور که در جدول  همان

شفیردهی فعالیفت آنفزیم     8و  4های  خوراک دادن در هاته
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آالنین آمینوترانساراز در اثفر اففزودن پروبیوتیفک بفه طفور      

ز دار افزایش یافت. میزان فعالیت آنزیم آلکفالین فسفااتا   معنا

شفیردهی   12و  8های  نیز در قب  و بعد از خوراک در هاته

داری داشت. همچنین فعالیت آسپارتا  ترانس  افزایش معنا

( و قبف   >05/0pشیردهی ) 8آمیناز در قب  از خوراک هاتة 

( >01/0pشففیردهی ) 12و بعففد از خففوراک دادن در هاتففة 

هففای آالنففین   افففزایش یافففت. از طرفففی فعالیففت آنففزیم   

رانساراز و آسپارتا  تفرانس آمینفاز بعفد از خفوراک     آمینوت

( و هرفت  p=06/0شفیردهی )  12هفای   ترتیفب در هاتفه   به

( تمای  بفه اففزایش نرفان داد. فعالیفت     p=09/0شیردهی )

های آسپارتا  ترانس آمیناز، آالنین آمینوترانسفاراز و   آنزیم

های مهربان در این مطالعه کمتفر و   آلکالین فسااتاز در میش

[. 24لیت الکتا  دهیدروژناز بیرتر از نتایج قبلفی بفود ]  فعا

 عنفوان  گیفری شفده در خفون بفه     کبفدی انفدازه   هفای  آنزیم

هفا   آن کفاهش  یا افزایش کبد هستند که فعالیت های شاخص

دهفد   مفی  نران حیوان را نهایتاً و کبد فیزیولوژیکی وضعیت

ر های آنزیمی بیرتر در تیمار پروبیوتیک بیانا [. فعالیت35]

هفا اسفت کفه احتمفاالً      فعالیت متابولیکی شدیدتر در مفیش 

باعث درصد تغییر وزن بیرتر در طول آزمایش شده اسفت  

درگفروه   -5/4درصد در گروه پروبیوتیفک در مقابف     4/5)

ای که تأثیر پروبیوتیک را بر تغییفرا  وزنفی    شاهد(. مطالعه

های شیرده بررسی کرده باشد مرفاهده نرفد ولفی در     میش

هفای   توان بفه برخفی مطالعفا  روی بفره     د این جمله میتأیی

پرواری اشاره کرد که در آن فعالیت آنزیم آلکالین فسااتاز در 

داری بیرتر  طور معنا هایی که اضافه وزن بیرتری داشتند به بره

[. از طرفففی در مطالعففاتی کففه جیففر  آزمایرففی اثففر  3بففود ]

نداشفت،  هفای در حفال رشفد     داری روی اضافه وزن بره معنا

هفای آسفپارتا     داری نیفز در فعالیفت آنفزیم    هیچ تغییر معنفا 

 [.25و 2آمینوترانساراز و آالنین آمینوترانساراز مراهده نرد ]

در طففول شففیردهی بیرففترین میففزان فعالیففت آنففزیم    

آسپارتا  ترانس آمیناز در هر دو گروه از حیوانا  شاهد و 

 8ة دهففی در هاتفف پروبیوتیففک در قبفف  و بعففد از خففوراک 

 4دهفی در هاتفة    شیردهی بود. در قبف  و بعفد از خفوراک   

ها فعالیت آنزیمفی آالنفین    گروه از میش شیردهی نیز هر دو

آمینوترانساراز کمتری داشتند ولی در قب  و بعد از خوراک 

شیردهی میزان فعالیت این آنزیم  12و  8های  دادن در هاته

آنزیم آلکفالین  داری افزایش یافت. میزان فعالیت  طور معنا به

فسااتاز در طول شیردهی در گروه شاهد بدون تغییفر بفود   

دار در فعالیت این آنفزیم   ولی پروبیوتیک باعث افزایش معنا

 12و  8هففای  در قبفف  و بعففد از خففوراک دادن در هاتففه  

شیردهی شد. فعالیت آنزیم الکتا  دهیدروژناز نیز بفه جفز   

بعففد از دهففی در گففروه شففاهد در قبفف  و  بعففد از خففوراک

دار  شفیردهی اففزایش معنفا    12و  8هفای   دهی هاته خوراک

هفای کبفدی از جملفه     (. بسفیاری از آنفزیم  >01/0pیافت )

آالنففین آمینوترانسففاراز و آسففپارتا  تففرانس آمینففاز نقففش 

کلیدی در گلوکونئوژنز دارند و افزایش فعالیت آنها حفاکی  

 از فعالیت متابولیکی بیرتر در حیفوان اسفت کفه منجفر بفه     

 [.5 و4شود ] افزایش عملکرد تولیدی در حیوان می

هفای مهربفان    اثر تغدیة پروبیوتیک باکتریفایی در مفیش  

رغفم عفدم تفأثیر پروبیوتیفک مفورد       دهد که علفی  نران می

مطالعه بر تولید و ترکیب شیر در ک  دوره شیردهی، رونفد  

تولید و ترکیب شیمیایی شیر در طی شیردهی تغییفر داشفته   

ی اثر مثبت تغذیة پروبیوتیفک در اضفافه وزن   است. از طرف

نیز موجب شد که از اتالف وزن حیفوان شفیرده در اوایف     

تواند  شیردهی جلوگیری شود که بخری از این عملکرد می

هفای   ناشی از تأثیر مثبت پروبیوتیفک بفر برخفی متابولیفت    

خونی از جمله گلوکز و اوره و همچنین فعالیت متفابولیکی  

باشد. با توجه بفه اطالعفا  محفدود در     شدیدتر در حیوان

های ایرانی اطالعا  بدست آمده از این پفژوهش، در   میش

خصففو  عملکففرد تولیففد شففیر و پارمترهففای خففونی در  

های  تواند در مطالعه می  های مختلف شیردهی در میش هاته

 بعدی استااده شود.
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هفای مهربفان    اثر تغدیة پروبیوتیک باکتریفایی در مفیش  

رغفم عفدم تفأثیر پروبیوتیفک مفورد       دهد که علفی  می نران

مطالعه بر تولید و ترکیب شیر در ک  دوره شیردهی، رونفد  

تولید و ترکیب شیمیایی شیر در طی شیردهی تغییفر داشفته   

است. از طرفی اثر مثبت تغذیة پروبیوتیفک در اضفافه وزن   

نیز موجب شد که از اتالف وزن حیفوان شفیرده در اوایف     

تواند  وگیری شود که بخری از این عملکرد میشیردهی جل

هفای   ناشی از تأثیر مثبت پروبیوتیفک بفر برخفی متابولیفت    

خونی از جمله گلوکز و اوره و همچنین فعالیت متفابولیکی  

شدیدتر در حیوان باشد. با توجه بفه اطالعفا  محفدود در    

های ایرانی اطالعا  بدست آمده از این پفژوهش، در   میش

ولیففد شففیر و پارمترهففای خففونی در  خصففو  عملکففرد ت

های  تواند در مطالعه می  های مختلف شیردهی در میش هاته

 بعدی استااده شود.
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Abstract 

This study was conducted to determine the effect of commercial bacterial probiotic on milk yield and 

composition, blood metabolites and enzyme activities in lactating ewes based on a completely 

randomized design (two treatments and eight replicates each). The ewes were kept in the individual pens 

and fed a diet based on alfalfa hay (60%) and concentrates (40%) with or without probiotic. Milk 

production of the individual ewes was measured and sampled weekly for 12 weeks and blood samples 

were obtained at four, eight and twelve weeks of lactation before and six hours after feeding. Data were 

analyzed by repeated measurements procedure. No significant differences were observed due to the 

addition of probiotic in milk production and chemical composition, but it was changed pattern of milk 

production during lactation period. The probiotic increased (p<0.01) alanine amino transferase and 

alkaline phosphatase activities both before and after feeding at four, eight and twelve weeks, respectively. 

Aspartate transaminase activity was also higher before feeding at eight weeks (p<0.05) and before and 

after feeding at twelve week (p<0.01) in experimental treatment. Overall, the probiotic has no significant 

effect on the production and chemical composition of milk of ewes, but could change the pattern of milk 

production and some parameters of blood plasma in Mehraban ewes during lactation period. 

Keywords: blood enzymes, lactobacilli, milk chemical composition, probiotic, sheep.. 

                                                           
Email: Shahab_payandeh@yahoo.com 

 

 
 

 

 

 

 

 

Journal of 

Animal Production 
(College of Abouraihan – University of Tehran) 

 

Vol. 19  No. 3  Autumn 2017 

 

mailto:Shahab_payandeh@yahoo.com

