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چکیده
زمینه مطالعاتی :مکمل سازی مخمر ساکارومایسس سرویسیا درجیره ی غذایی گوسفند می تواند مفید باشد .هدف :این
آزمایش به منظوربررسی اثرات مصرف مخمرساکارومایس سرویسیا برقابلیت هضم مواد مغذذی جیذره هذای اذرواری،
متابولیت های خونی وفاکتورهای شکمبه ای گوسفندانجام گرفت .روش کار :برای انجام این تحقیذ از  15رأس گوسذفند
نر قزل– بلوچی با میانگین سنی یک سال ووزن اولیه  40±4کیلوگرم درقالب طرح کامالً تصادفی با  3تیمارو 5تکذرار بذه
مدت 30روز استفاده شد .تیمارها عبارت بودند از  )1گروه کنترل (جیره بدون مخمر) )2 ،جیذره اایذه  3گذرم مخمذر بذه
ازای هررأس درروز و )3جیره اایه  6گرم مخمذر بذه ازای هذررأس در روز .مذدفو در 7روزآخرآزمذایش بذرای تییذین
قابلیت هضم جمع آوری گردید ونمونه های خون درروزآخرآزمایش بالفاصله  2ساعت بید ازخوراکذدهی بوسذیله لولذه-
های ونوجکت ومایع شکمبه نیزدر 2ساعت بیدازخوراکدهی بوسیله سذوند مری از گوسفندان جمذذع آوری شذد .نتاای::
نتایج این آزمایش نشان داد که مخمرساکارومایسس سرویسیا قابلیت هضم ماده خشک ،ماده آلی ،اروتئین خام ،دیذواره
سلولی و دیواره سلولی بدون همی سلولز جیره موردآزمایش رادرمقایسه با گروه شذاهد بهبذود داد ( .)P>0/05همچنذین
کل اسیدهای چرب فرارو pHمایع شکمبه افزایش اما نیتروژن آمونیاکی ،کلسترول ،تذری گلیسذیرید و اوره خذون کذاهش
یافت ( .)P>0/05شمارش اروتوزوآی مژکدارشکمبه نشان داد که مخمر بر تنو زیسذتی آن مذوثر بذوده وجمییذت آن را
درشکمبه افزایش داد ( .)P<0/05نتیجه گیری نهایی :نتایج این آزمایش نشان داد که مخمذر ساکارومایسذس سرویسذیا
اکوسیستم میکروبی وشرایط تخمیر شکمبه را بهبود داد.
واژگان کلیدی :ساکارومایسس سرویسیا ،قابلیت هضم ،مخمر ،متابولیتهای خون  ،فاکتورهای شکمبه
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مقدمه

موجودات زندهای هستند که به عنوان مکمل بذه خذورا،

بذذه منظورتذذ مین اجتیاجذذات بذذاای دام هذذای اذذرواری

جیوانات افزوده می شوند ( فولر  .)1992اروبیوتیکها را

امروزه نیازمند به استفاده ازمواد متراکم درجیذره بذوده

میتوان یکی از دستاورد های مثبت محققین دانسذت کذه

تا نیازهای این جیوانات برطرف گردد .این تغییراساسذی

با توجه به سواب تاریخی وبذا الهذام ازشذرایط طبییذی

دررژیم غذایی نشخوارکنندگان با سیر تکذاملی دسذتگاه

میکروارگانیسم ها دردستگاه گذوارش وتیذادل موجذود

گوارش آنها به اندازه کذافی سذازگار نبذوده ومنجذر بذه

درطبییت تهیه شد ه و به عنوان جایگزین آنتی بیوتیذک-

کاهش ثبذات اکوسیسذتم شذکمبه ونهایتذاً کذاهش بذازده

هذذا (اادزیسذذت هذذا) و مذذواد محذذر ،رشذذد درغذذذای دام

استفاده از مواد خذوراکی مذی گذردد .تخمیذر شذکمبه ای

وطیور به صنیت عرضه گردیدهاند .بیش از صذد سذال

کربوهیذذداتهذذای سذذهم الهضذذم موجذذود درجیذذرههذذای

است که افزودنیهای مخمری ،مذورد اسذتفاده دام قذرار

کنسانترهای اسذید اکتیذک فراوانذی تولیذد کذرده کذه بذا

می گیرد هرچند درجدود  500گونه مختلف مخمر وجود

کاهش شدید  pHشکمبه همراه مذیباشذد ودر مذواردی

دارد ولی میمول ترین آنها که در تغذیه نشخوارکنندگان

ایجاد اسیدوز در دام مذینمایذد .همچنذین افذزودن مذواد

مورد استفاده قرارمی گیرد ،ساکارومایسذس سرویسذیا

دانهای به جیره ،تیداد باکتری های تجزیه کننذده سذلولز

میباشد .مخمر ها قابلیت هضم مذواد مغذذی (عبذد– ال–

و قابلیت هضم الیاف را کذاهش داده ومنجذر بذه کذاهش

خانی ،)2004تجزیذه اذذیری فیبذر (داوسذون وهمکذاران

مصذذرف علوفذذه مذذیگذذردد ( رضذذایی  .)1382از طرفذذی

 ،)2002هضذذم شذذکمبهای (کامذذل و همکذذاران  )2004را

هنگام تغذیه با جیره های غنی از کربوهیدات های سهل-

بوسذذیله افذذزایش دادن  pHشذذکمبه ،افذذزایش رشذذد و یذذا

الهضم ،باکتریهای تجزیذه کننذده نشاسذته وسذاکاروز

فیالیذذت سذذلولولیتیکی بوسذذذیله بذذاکتریهذذای شذذکمبه

بسیار سریع رشذد کذرده وبذا مصذرف بیشذترآمونیا،،

(داوسذذون و همکذذاران )2002 ،وایشذذگیری از اسذذیدوز

اسیدهای آمینذه و ا تیذدها را ازدسذترس بذاکتری هذای

شکمبهای بوسذیله تیذادل نسذبتهذای اسذیدهذای چذرب

تجزیه کننده سذلولز دورمذی سذازند ) لیندسذی و اتیذک

فراردرشکمبه را بهبود میبخشذد (آرکذوس – قارسذیا و

 .)1983از این رو تحت چنین شرایطی ایجاد یذک محذیط

همکاران  . )2000خادم و همکاران ( )2007گزارش دادند

مناسذذب در شذذکمبه جهذذت فیالیذذت بهینذذه میکذذروب هذذا

کذذه افذذزودن مخمذذر زنذذده ساکارومایسذذس سرویسذذیا

ازموثرترین روشهذا جهذت جفذ سذالمتی دام وبهبذود

درجیره ی گوسفند شال ،باعث افذزایش مینذی داردرpH

مصذذرف غذذذا خواهذذد بذذود .بنذذابراین درایذذن وضذذییت

وکذذل  VFAشذذکمبه ،قابلیذذت هضذذم اذذروتئین خذذامADF،

ومطذذاب بذذاآخرین ایشذذرفتهای علم ذی مذذوادی بذذا نذذام

ومصرف اختیاری خورا ،شده وهمچنین مخمذر باعذث

اروبیوتیکها (زیست یارهذا) ،کذه ازطذرف کمسذیونهای

کاهش مینی داردرغلظت نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه

بهداشتی ومواد غذایی میتبرجهذانی میرفذی شذده اسذت

شذذده اسذذت .گالیذذ( ( )2006گذذزارش نمذذود کذذه افذذزودن

میتواند راه جلی جهت جف تیادل جمییذت میکروبذی و

مخمردر جیره بره های ارواری باعث افذزایش بذاکتری-

بهبود شرایط تخمیراکوسیستم شذکمبه وافذزایش تولیذد

های سلولولیتیک شذده وهمچنذین فیالیذت سذلولولیتیکی

جیوانات نشخوارکننده باشند .ازطرفی دیگذر بذا افذزایش

وتجزیه سلولز افزایش یافتذه اسذت .هذدف ازانجذام ایذن

نگرانذذذیهذذذا درمذذذورد اسذذذتفاده ازآنتذذذی بیوتیذذذکهذذذا

تحقی بررسذی تذ ثیرمخمر ساکارومایسذس سرویسذیا

وسایرمحر،های رشددرصنیت تغذیه دام ،عالقذهمنذدی

برقابلیذذت هضذذم مذذواد مغذذذی درجیذذرههذذای اذذرواری،

بذذه فهمیذذدن اثذذرات افزودنذذی هذذای غذذذایی میکروبذذی

متابولیتهای خونی وفاکتورهای شکمبهای گوسفند بود.

برعملکرد جیوانات افزایش یافتذه اسذت .اروبیوتیذک هذا

تأثیر مخمر ساکارومایسس سرویسیا بر قابلیت هضم جیره هاي پرواري و فاکتورهاي شکمبه اي و متابولیت هاي خونی گوسفند
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مواد وروش ها

( )1985بذذرای وزن  40کیلذذوگرم تنظذذیم گردیذذد ،تغذیذذه

در ایذذن تحقیذ  15رأس گوسذذفند نذذر قذذزل– بلذذوچی بذذا

شدند .هذدف ازدادن جیذره هذای اذرواری بذه دام هذای

میانگین سنی یک سذال ووزن اولیذه  40±4کیلذوگرم بذه

 NRCمذذورد آزمذذایش ،ارواربنذذدی نبذذود بلکذذه بررسذذی

مدت 30روزمورد استفاده قرار گرفت .درابتدا گوسفندان

تذ ثیرمخمر برشذذرایط اکوسیسذذتم شذذکمبه ،در جیذذره ی

از نظر سالمتی ،وضذییت دنذدان وعذاری بذودن ازانگذل

جاوی  70درصذد کنسذانتره بذود .چذرا کذه ایذن میذزان

موردارزیابی قرار گرفتند وبذه قفسذهای انفذرادی منتقذل

کنسذذانتره مذذی توانذذد موجذذب بذذروزاختالات گوارشذذی

شدند .این آزمایش در 3مرجلذه ی عذادت اذذیری ،اذیش

درجیوان گردد .همچنذین بذه دلیذل بذالب بذودن دام هذای

آزمایش ومرجله اصلی آزمایش انجام گرفت.

مورد آزمایش افزایش وزن بررسی نشد .جیره بصورت
دراختیاردام ها قرار گرفذت .اجذزای مذواد

درطذذول دوره آزمایشذذی خذذورا ،بصذذورت مصذذرف

کامالً مخلو

اختیذذاری وآزاد دردو وعذذده غذذذایی  8صذذبو و 4بیذذد از

خوراکی و ترکیب شیمیایی جیره اایه در جدول  1آمذده

ظهردراختیار گوسفندان قرار میگرفذت .تمذامی دامهذای

است.

مورد آزمایش با جیره های ارواری که براساس جداول
جدول  -1ترکیب مواد خوراکی و شیمیایی جیره پایه
ترکیب
مواد خوراکی

درصد ماده خشک

علوفه یونجه

30

دانه جو

54
15

سبوس گندم
مکمل مواد میدنی و ویتامینه

*

0/5
0/5

نمک
شیمیایی
ماده خشک (درصد)

92/5

اروتئین خام (درصد)

12/5

فیبرنامحلول درشوینده اسیدی ( ،ADFدرصد)

15/8

فیبر نامحلول در شوینده خنثی ( ،NDFدرصد)

30/6

چربی خام ( ،EEدرصد)

4/55

خاکستر خام ( ،ASHدرصد)
انرژی قابل هضم (  ،DEمگاکالری در کیلوگرم)
کلسیم (درصد)
فسفر (درصد)

4/8
1

2

3

3/3
0/42
0/21

* ترکیب مواد میدنی و ویتامینه  :یک کیلو گرم مواد میدنی و ویتامینی جاوی  2میلیون واجد بین المللی ویتامین 220 ،Aهزار واجد بین المللی
ویتامین 2500 ،Dواجد بین المللی ویتامین 12500 ،Eمیلی گرم آنتی اکسیدان 500 ،میلی گرم مس 10 ،میلی گرم کبالت 100 ،میلی گرم ید4000 ،
میلی گرم آهن1000 ،میلی گرم منگنز6500 ،میلی گرم روی و  10میلی گرم سلنیوم میباشد.
2،1و 3اعداد مستخرج از جداول  1985 NRCاست.
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رستمزاده ،تقیزاده و ...

میزان غذای ارائه شده ومیزان غذای باقی مانده هررأس

آزمایش اس از نصب کیسه های برزنتی بر روی هر

قبل از خوراکدهی وعده صبحگاهی بطورجداگانه جمع

دام کل مدفو هر یک از دام ها بطور جداگانه جمع

آوری و بوسیله ترازوی دیجیتالی توزین میشد.

آوری و توزین می شد و یک نمونه ی  15 -20درصدی

بصورتی که میزان خورا ،مصرفی هریک ازدامها

از آن جهت آنالیز شیمیایی برداشت شده وتاروز آنالیز

بدست میآمد .درمرجله ایش آزمایش میزان غذای

درفریزر نگهداری شد .در روزآخر مرجله اصلی

مصرفی گوسفندان به یک مقدار تقریباً ثابت رسیده بود

آزمایش نمونههای خونی از ورید وداج تمامی

به عبارت دیگر میزان غذای باقیمانده در ظرف غذایی

گوسفندان در  2ساعت بید از خوراکدهی وعده

هر جیوان جدود  10درصد میزان غذای اختصاص یافته

صبحگاهی با استفاده از لولههای ونوجکت گرفته شد.

شده بود .تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از )1:جیره

س س به کمک سانتریفیوژ با 3000دوردردقیقه بمدت

کنترل ( جیره بدون مخمر) )2 ،جیره اایه  3گرم مخمر

10دقیقه سرم خون جداسازی شد وتا زمان

 6گرم

آنالیزدردمای  -20درجه سانتی گراد درفریزر نگهداری

مخمر به ازای هررأس در هر روز ،نحوه در اختیار

شد .س س نمونههای سرم جهت اندازه گیری

گذاشتن مخمر به این صورت بود که مخمر اس از

متابولیتهای

مرکزتحقیقات

توزین بوسیله ترازوی دیجیتالی برروی کنسانتره

وفناوری دانشگاه تبریز فرستاده شد .درروز آخر

میشد وسیی

مرجله اصلی آزمایش ازجیوانات آزمایشی با استفاده از

میشد که مخمرتوسط دام مصرف شود .هر جیوان

لوله میدی در  2ساعت بید ازمصرف غذا مایع شکمبه

مخمر مصرفی خود را در یک وعده (وعده صبو)

جهت اندازه گیری اارامترهای شکمبه گرفته شد .اندازه

دریافت میکرد وعده غذایی بیداز ظهر بدون مخمربه

گیری  pHمایع شکمبه بالفاصله اس ازگرفتن نمونه

وهمکاران.)1382

وصاف کردن آن با اارچه توری  4ایه با استفاده از pH

مخمرمورد استفاده دراین تحقی  ،مخمراروبیوسا،

متردیجیتالی صورت گرفت .جهت تصحیو  pHازمایع

محصول شرکت بیوشم آلمان بود .اروبیوسا ،جاوی

شدن ترشحات بزاقی با

به ازای هررأس درهرروز و )3جیره اایه

بصورت سر ،یا دستی اخش ومخلو

جیوان ارائه میشد (رضایی

مخمر

زنده

ساکارومایسس

خون به آزمایشگاه

شکمبه اولیه به دلیل مخلو

سرویسیا

مایع شکمبه نمونه برداری نشد .اندازه گیری کل

مورد

اسیدهای چرب فرار دردومرجله تقطیروتیتراسیون با

نظربصورت الت شده بود .مخمر مورد استفاده در این

استفاده از روش مارخام استیل (رود وای و بویلدینگ

تحقی از شرکت آریا دالمن خریداری شده که شمارش

 )2003ونیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه با استفاده از

سلولهای زنده مخمر با واجد تشکیل دهنده ی کلنی به

روش تقطیر (رود وای و بویلدینگ  )2003وشمارش کل

سویه39885BCCM/MUCL

بود.

محصول

ازای هر گرم از مخمر جداقل 15میلیارد ( )15×109بود.

وتنو

تجزیه تقریبی مواد خوراکی شامل ماده خشک ،اروتئین

(دهوریتی )1993انجام گرفت.

اروتوزوآبا استفاده ازروش دهوریتی

روشهای AOAC

اطالعذذات ودادههذذای جاصذذل توسذذط نذذرم افذذزار SAS

( )1995مورد ارزیابی قرار گرفتند .دیواره سلولی،

( )1999با رویه  GLMدر قالب طرح کامالً تصادفی بذا 3

دیواره سلولی منهای همی سلولز با استفاده از روش

تیمار و 5تکرار مورد بررسی قذرار گرفذت و مقایسذات

ون سوست و همکاران ( )1991تییین شد .قابلیت هضم

میانگین بین تیمارها با آزمون چنذد دامنذه ای دانکذن در

ظاهری مواد مغذی خورا ،با روش جمع آوری کل

سطو اجتمال  5درصد صورت گرفذت .درایذن آزمذایش

بطوریکه در  7روز آخر

اختالفات وزن اولیه بذه عنذوان عامذل کووریذت درنظذر

خام ،خاکستر خام ،چربی خام طب

مدفو

صورت گرفت،
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تأثیر مخمر ساکارومایسس سرویسیا بر قابلیت هضم جیره هاي پرواري و فاکتورهاي شکمبه اي و متابولیت هاي خونی گوسفند

گرفتذه شذذد .بذذه منظورجصذذول اطمینذذان از اینکذذه تیذذداد

نتای :و بحث

اروتوزوآی شذمارش شذده دارای توزیذع نرمذال باشذد

قابلیت هضم ظاهری کل خوراک به روش جما ووری

داده های جاصل از شمارش اروتوزوآ با استفاده از نرم

کل مدفوع

افزار SASمورد آزمون نرمذال بذودن قذرار گرفذت و بذه

نتایج جاصل از آزمایشذات هضذمی بذا روش اسذتفاده

علت عدم توزیع نرمال اروتوزوآ ،بذرای اینکذه دادههذای

ازجیوان زنده برای ماده خشک ،اروتئین خام ،ماده آلی،

جاصذذل از شذذمارش نرمذذال گذذردد و همچنذذین بذذرای

دیواره سلولی ودیذواره سذلولی بذدون همذی سذلولز در

یکنواخذذت کذذردن واریذذانس خطادرتیمارهذذا تبذذدیل داده

جدول  2نشان داده شده است.

(تبذذدیل لگذذاریتمی) بذذرای دادههذذای جاصذذل از شذذمارش
اروتوزوآ صورت گرفت.
#

جدول  -2میانگین ضرایب قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی جیره های وزمایشی در روش حیوان زنده
ماده مغذی
*

تیمار

ماده خشک

ماده آلی

اروتئین خام

63/04b

64/40b

68/62b

b

b

1
2
3
SEM

ab

65/17
67/66 a

**

1/56

66/68

a

70/31

a

68/91

75/54

1/15

1/59

ADF1
52/26b
ab

55/16

a

57/23
2/51

NDF2
58/67b
ab

61/03

a

63/78

2/41

 #جروف غیر مشتر ،در هر ستون بیانگر تفاوت مینی دار بین میانگین تیمارها است (.) P <0/05
 1دیواره سلولی بدون همی سلولز  2دیواره سلولی.
*تیمار : 1تیمار شاهد بدون مخمر (تیمار مصرف کننده جیره اایه) تیمار :2تیمار جاوی جیره  3گرم مخمذر ساکارومایسذس سرویسذیا بذه ازای
هر رأس در روز ،تیمار :3تیمار جاوی جیره  6گرم مخمر ساکارومایسس سرویسیا به ازای هر رأس در روز
(خطای مییار ) Standard Error of Means

**

نتذذذایج بدسذذذت آمذذذده ازاعمذذذال سذذذطوح مختلذذذف

در جیذذره گوسذذفند باعذذث بهبذذود وافذذزایش مینذذیداری

مخمرساکارومایسس سرویسیا برقابلیذت هضذم جیذره

درضرایب قابلیت هضم ماده خشک ،ماده آلی ،اذروتئین

اایه نشان داد که مخمردرافذزایش قابلیذت هضذم جیذره

خذذام NDF ،و ADFجیذذره گردیذذده اسذذت .مخمذذر قابلیذذت

موثربود .با افزایش سطو استفاده ازمخمرقابلیت هضذم

هضذذم  ADFرا درگذذاو شذذیری( اراسذذموس وهمکذذاران

ماده خشک ،مذاده آلذی ،اذروتئین خذام ،دیذواره سذلولی

 ،)1992گوساله (االتذا وهمکذاران )1994و بذره (تیتذی و

ودیواره سلولی بدون همذی سذلولز جیذره بهبذود یافذت

همکاران  )2008بهبود بخشیده است .این مورد میتوانذد

بطوریکذذه درسذذطو  6گذذرم مخمذذر ،قابلیذذت هضذذم مذذاده

مذذرتبط بذذا افذذزایش تذذراکم بذذاکتریهذذای سذذلولوایتیک

خشک ،مذاده آلذی ،اذروتئین خذام ADF ،و NDFافذزایش

درشذذذکمبه باشذذذد (ویذذذد مایروهمکذذذاران  .)1987یذذون

یافذت کذذه اخذتالف مینذذی داری بذذا تیمذار شذذاهد داشذذت

واسذذذذترن ( )1996گذذذذزارش دادنذذذذد کذذذذه افذذذذزودن

( .)P<0/05این با نتایج جداد وگوسووس ( ،)2005هذالل

مخمرساکارومایسس سرویسیادر جیره هضم اذروتئین

وعبذذذدالرجمن ( )2010و ویذذذدمایرو همکذذذاران ()1987

خام و ماده آلی و تیداد باکتری هذای اروتئولتیذک را در

هماهنذذگ بذذود .جذذداد وگوسذذووس ( )2005وهذذالل

شکمبه افزایش داد .ت ثیر مخمر بر بهبذود قابلیذت هضذم

وعبدالرجمن ( )2010گزارش دادند که استفاده از مخمذر

مواد مغذذی همچنذین مذیتوانذد ناشذی از فیذال نمذودن
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جمییذذت میکروبذذی کذذه مت ذ ثر ازتوانذذایی مخمردرجذذذف

همکاران  )1998ووضییت فیزیولوژیک جیذوان مصذرف

اکسیژن ازمایع شکمبه (نیوبلد و همکاران )1993وبهبذود

کننده مخمر (رابینسون ;2002جووانی وهمکذاران)1998

شذذرایط بذذی هذذوازی شذذکمبه نیزباشذذد (وااس .)1994

باشد.

دراکثر مطالیات وتحقیقذات انجذام یافتذه بذرای بررسذی

متابولیت های شکمبه

اثرات مخمر ساکارومایسس سرویسیا بر قابلیت هضذم

نتایج این اذژوهش نشذان داد کذه مخمرساکارومایسذس

ترکیبات مغذی جیره یک رونذد بهبذود وافذزایش عذددی

سرویسیا بر pHشکمبه ت ثیر مطلوبی داشذته ودرسذطو

مشاهده شد( آدامز و همکذاران  ;1981کولذه وهمکذاران

3گرم و  6گرم مخمرافزایش مینی داری در  pHشذکمبه

 ;1992اراسذذذذذذموس وهمکذذذذذذاران  ;1992االتذذذذذذا و

داشت واختالفات بین میانگین تیمارها مینی دار بود

همکذذاران )1994ولذذی ایذذن رونذذد افزایشذذی در بیشذذتر

(جدول 3؛ .)P>0/05کمترین میذزان  pHدر تیمارشذاهد

مطالیات به میزانی نبود که تفاوت بین تیمارها را مینذی

مشاهده شد وبا افزایش سطوح مخمر بذه ازای هذررأس،

دار نمایذذد .ایذذن نکتذذه مذذیتوانذذد ناشذذی از نذذو جیذذوان

افزایش در میزان  pHدیده شد که این افزایش در سذطو

آزمایشذذذذی( آدامذذذذز و همکذذذذاران  ;1981اراسذذذذموس

 3گرم و  6گرم به ازای هر رأس با تیمذار شذاهداختالف

وهمکذذاران ; 1992تیتذذی و همکذذاران ،) 2007نذذو جیذذره

مینی داری داشت ودرضمن بین تیمار  3گذرم و  6گذرم

مصذذرفی (روآ وهمکذذاران ،)1997مقدارمصذذرف مخمذذر

نیز اختالف مینیداری به لحاظ  pHشکمبه مشاهده شد

(لیال وهمکاران ،)2004سذویه مخمرمصذرفی (نیوبلذد و

(جدول.)3

همکذذاران ،)1995مذذدت زمذذان مصذذرف مخمذذر ( ولذذت و
جدول  -3مقایسه ی متابولیتهای شکمبه ای در  2ساعت بعد از مصرف خوراک

*

متابولیتهای شکمبه ای
#

pH

تیمار

VFA

( میلی مول در لیتر)

N-NH3

(میلی گرم در لیتر)

1

5/49c

62b

147a

2

6/32b

88/4a

124b

3

a

6/55

a

0/029

3/497

SEM

**

90/6

c

89/6

2/932

* جروف غیر مشتر ،در هر ستون بیانگر تفاوت مینی دار بین میانگین تیمارها است (.)P <0/05
 #تیمار : 1تیمار شاهد بدون مخمر (تیمار مصرف کننده جیره اایه) تیمار :2تیمار جاوی جیره  3گرم مخمر ساکارومایسس سرویسیا به ازای هر
رأس در هر روز ،تیمار :3تیمار جاوی جیره  6گرم مخمر ساکارومایسس سرویسیا به ازای هر رأس در هر روز .جیره اایه شذامل  54درصذد
جو 15 ،درصد سبوس 30 ،درصد علوفه ی یونجه
(خطای مییار ) Standard Error of Means

**

نتایج جاصل ازاین اژوهش با نتایج رضذایی وهمکذاران

( ،)1981نذذوروزی و همکذذاران ( )1381مطابقذذت داشذذت

( ،)1386خذذذادم و همکذذذاران ( ،)2007روآ و همکذذذاران

درجالیکذذه بذذا نتذذایج میرانذذدا و همکذذاران ( ،)1996ایذذوا

( ،)1997دینذذگ و همکذذاران ( ،)2008آدامذذز و همکذذاران

وهمکاران ( )1993وآرکوس قارسذیا وهمکذاران ()2000

تأثیر مخمر ساکارومایسس سرویسیا بر قابلیت هضم جیره هاي پرواري و فاکتورهاي شکمبه اي و متابولیت هاي خونی گوسفند
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مغذذایرت داشذذت .طب ذ گزارشذذات ال خذذانی و همکذذاران

میکروارگانیسم ها باشد (ایذوا و همکذاران  .)1993تنذو

( )2004افزودن مخمرساکارومایسس سرویسیا درجیره

موجود بین اثرات مخمر برالگذوی تولیداسذیدهای چذرب

گوسفندان  pHشکمبه را افزایش داد که می توانذد بذدلیل

فراردرشکمبه میتواند ناشی ازتفاوت بذین زمذان نمونذه

کذذاهش غلظذذت اسذذید اکتیذذک از طریذ افذذزایش فیالیذذت

برداری درمطالیذات مختلذف ،الگذوی تغذیذه ای ،ترکیذب

باکتریهای مصرف کننده اکتات ،به ویذژه سلنومذذوناس

جیذذذره ومیذذذزان مصذذذرف خذذذورا ،باشذذذد ( ایذذذوا و

رومذینانتیذذذوم (نیسذذبت و مذذارتین  )1991ومگاسذذذفرا

همکذذاران .)1993نتذذایج ایذذن اذذژوهش بذذا نتذذایج خذذادم و

الذسدنی(کالوی ومارتین  ،)1997با تذ مین عوامذل رشذد

همکذذاران ( ،)2007گالیذذ( ( ،)2006هذذالل وعبذذدالرجمن

مانند ویتامینهای گروه ب واسذیدهای آمینذه واسذیدهای

( ،)2010رضذذایی وهمکذذاران ( ،)1386ایذذوا و همکذذاران

دی کربوکسیک چرخه کذربس ماننذد فومذارات ومذاات

( )1993وآرکوس قارسیا ( )2000هماهنگ بود .همانطور

درشکمبه دام های تغذیه شده با جیرههای مکمل سذازی

که در جدول  3هذم نشذان داده شذد مصذرف مخمذر در

شده با مخمر باشذد .همچنذین مخمرازطریذ رقابذت بذا

سطوح  3گرم و 6گرم در روز باعث کاهش مینی داری

استراتوکوکوس بوویس برای جذب گلوکز باعث کذاهش

در میزان نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه شد ،بطوریکذه

فیالیذذت ایذذن بذذاکتریهذذا شذذده ودرنتیجذذه باعذذث کذذاهش

اختالفات بین دو سطو نیز مینی دار بذود .نتذایج بدسذت

تولیذذداکتات مذذیشذذود .همچنذذین بذذا کذذاهش مصذذرف

آمده در این تحقی بذا نتذایج خذادم و همکذاران (،)2007

آمونیذذا ،توسذذط بذذاکتریهذذای آمیلولیتیذذک ،وافذذزایش

نذذوروزی و همکذذاران ( ،)1381اراسذذموس و همکذذاران

مصرف اکسیژن وایجاد شذرایط بذی هذوازی درشذکمبه

( ،)1992ایذذوا و همکذذاران ( )1993ورضذذایی وهمکذذاران

شرایط مناسبی را برای باکترهای تجزیذه کننذده سذلولز

( )1386مطابقت داشت .مخمر ساکارومایسس سرویسیا

فراهم کذرده و باعذث افذزایش قابلیذت هضذم ومصذرف

جذذذب آمونیذذا ،توسذذط بذذاکتریهذذای سذذلولوایتیک را

خورا ،شده ودرنتیجه باعث افزایش عملکذرد شذود .بذا

افزایش داده و شرایط رشد مناسبتری برای این گونه ی

افزودن مخمر ساکارومایسس سرویسیا افزایش مینذی-

باکتریایی درشکمبه فراهم آید و با تحریک رشد آنهذا ،از

داری درمیزان اسیدهای چرب فرار تولیذدی دیذده شذد

آمونیا ،برای سنتز ترکیبات نیتروژن دارسلولی بذویژه

(جدول  )3که می تواند بیانگرت ثیرمخمردر بهبود فیالیذت

اروتئین خام میکروبذی اسذتفاده نماینذد واز ایذن طریذ

میکروبی باشد .مخمردرهردو سطو باعث افزایش مینذی

میذذزان آمونیذذا ،را در شذذکمبه کذذاهش دهذذد (ویلیذذامز

دار درغلظت کل اسیدهای چرب فراردرمایع شکمبه شذد.

ونیوبولذذد  .)1990همچنذذین مخمرمذذی توانذذد بذذا کذذاهش

بهبود تولیذد اسذیدهای چذرب فراردرجیذرههذای جذاوی

تجزیه اروتئین جیره وافزایش جریذان نیتذروژن تجزیذه

مخمرنشان دهنذده بهبذود وتنظذیم تخمیرنیذز مذیباشذد.

نشده خورا ،بذه سذمت دوازدهذه شذده وازایذن طریذ

داده های جاصل از میزان اسیدهای چرب فرار نشان داد

نیزمیزان نیتروژن آمونیاکی را کاهش دهد(اراسذموس و

که افزودن مخمر منجر به تداوم وثبات تخمیر شذکمبهای

همکاران .)1992عالوه براین بررسذی هذای فیزیولوژیذک

تا چنذدین سذاعت اذس ازمصذرف غذذای جذاوی مخمذر

سلول های مخمر نشان می دهد که یونهذای آمونیذوم بذه

گردید ومنجر به افزایش مینی دار غلظت اسیدهای چرب

طور فیال توسط سلول های مخمر جذب ونهایتاً گوارش

فرار نسبت به گروه شاهد شد .افزایش میذزان اسذیدهای

میشوند (ولکر  .)1998نتایج جاصل ازتجزیذه واریذانس

چذذرب فرارمذذیتوانذذد ناشذذی ازافذذزایش بذذاکتریهذذای

ت ثیرمخمرساکارومایسس سرویسیا بر جمییت و تنذو

سلولوایتیک درشکمبه باشد که اجتمذااً نتیجذه فراهمذی

اروتوزوآی شکمبه در جدول  5، 4و 6نشان داده شد.

فاکتورهای رشد توسط کشت هذای مخمذری بذرای ایذن
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جدول  -4جمعیت کل پروتوزووی شکمبه در  2ساعت بعد از خوراکدهی( تعداد پروتوزوو ×  105در هر میلی لیتر مای شکمبه)
تیمار

*

جمییت کل اروتوزوآ
2/3477b

**

1

()17/1

2

()24/2

ab

3

()65/2

a

SEM

#

2/6608

3/8207

2

0/ 969
*

جروف غیر مشتر ،در هرستون بیانگر تفاوت مینی دار بین میانگین تیمارها است ( .)P <0/05تیمذار :1جیذره بذدون مخمذر (تیمذار کنتذرل) :2 ،
تیمذذار جذذاوی جیذذره اایذذه  3گذذرم مخمذذر ساکارومایسذذس سرویسذذیا بذذه ازای هذذر رأس در روز :3 ،تیمذذار جذذاوی جیذذره اایذذه  6گذذرم
مخمرساکارومایسس سرویسیا به ازای هر رأس درروز ** .اعداد داخل اارانتز دادههای آنتی لوگ( داده های خام) جاصل از شذمارش اروتذوزوآ
میباشد # .اعدا جاصل از تبدیل داده(تبدیل لگاریتمی) میباشد و SEMگزارش شده نیزمربو به مقادیر لگاریتمی میباشد.
(خطای مییار)Standard Error of Means

2

جدول  -5جمعیت وتنوع پروتوزووی انتودینومورف در 2ساعت بعد از خوراکدهی (تعداد پروتوزوو ×  105در هر میلی لیتر
مای شکمبه )
*

تیمار
جنس اروتوزوآ
انتودینومورف

1

2
**

()21/7

()61/5

#

2/48b

3/75a

()10/8

()16/9

()52

1/28b

2/001ab

3/39a

()1/5

()1/8

()4/4

0/16b

0/57b

1/39a

()1/4

()1/7

()3

0/11b

0/52b

1/09a

()1/2

()1/3

()2/1

b

b

a

()14/9

2/09b
انتودینیوم
اایدینیوم

دی لودینیوم
افریوسکالکس

3

0/24

0/10

0/73

SEM

2

0/95
1/32

0/49
0/34
0/32

جروف غیر مشتر ،در هرردیف بیانگر تفاوت مینی دار بین میانگین تیمارها است (.)P <0/05
* تیمار :1تیمار شاهد بدون مخمر ( تیمار مصرف کننده جیره اایه) تیمار :2تیمار جاوی جیره اایه  3گرم مخمر ساکارومایسس سرویسذیا بذه
ازای هر رأس در روز ،تیمار :3تیمار جاوی جیره اایه  6گرم مخمر ساکارومایسس سرویسیا به ازای هر رأس در روز** .اعداد داخل اذارانتز
داده های آنتی لوگ (دادههای خام ) جاصل از شمارش اروتوزوآ میباشد.
 #اعدا جاصل از تبدیل داده (تبدیل لگاریتمی) میباشد و  SEMگزارش شده نیز مربو به مقادیر لگاریتمی میباشد.
(خطای مییار)Standard Error of Means

2
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جدول -6جمعیت وتنوع پروتوزووی هولوتریش در 2ساعت بعد از خوراکدهی ( تعداد پروتوزوو ×  105در هر میلی لیتر مای
شکمبه )
*

تیمار

جنس اروتوزوآ
1
()2/2
هولوتریش

2

3

**

()2/5

()3/7

#

0/9ab

1/30a

()1/3

()2/2

0/63b
()1/1

ایزوتریشا
داسی تریشا

0/105

a

b

0/73

0/023b
()1/1

()1/2

()1/5

0/023

0/104

0/40

SEM

2

0/38
0/34

0/37

جروف غیر مشتر ،در هرردیف بیانگر تفاوت مینی دار بین میانگین تیمارها است (.)P <0/05
* تیمار :1تیمار شاهد بدون مخمر ( تیمار مصرف کننده جیره اایه) تیمار :2تیمار جاوی جیره اایه  3گرم مخمر ساکارومایسس سرویسذیا بذه
ازای هر رأس در هر روز ،تیمار :3تیمار جاوی جیره اایه  6گرم مخمر ساکارومایسس سرویسیا به ازای هر رأس در هر روز ** .اعذداد داخذل
اارانتز داده های آنتی لوگ (دادههای خام) جاصل از شمارش اروتوزوآ میباشد.
 #اعدا جاصل از تبدیل داده (تبدیل لگاریتمی) میباشد و  SEMگزارش شده نیز مربو به مقادیر لگاریتمی میباشد.
(خطای مییار)Standard Error of Means

2

مخمرساکارومایسس سرویسذیا باعذث افذزایش مینذی-

وافریوسکالکس وهمچنین تیداد جمییت هولذوتریش هذا

داری درجمییت کذل اروتذوزوآی شذکمبه وهمچنذین در

ناچیز بود.

جمییذذذت اروتذذذوزوآی آنتودینومذذذورف وهولذذذوتریش

متابولیت های خون

گردید(جداول  5، 4و6؛  .)P>0/05نتایج مطالیذه جاضذر

نتذذذایج جاصذذذل از تجزیذذذه واریذذذانس تذ ذ ثیر مخمذذذر

با نتایج آرکوس قارسیا و همکاران ( )2000و بروسذارد

ساکارومایسس سرویسذیا بذر متابولیذتهذای خذون در

و همکذذذذذاران ( )2006مطابقذذذذذت داشذذذذذت .مخمذذذذذر

جدول  7ارائه شده است.

ساکارومایسس سرویسیا اجتمااً به دایل زیر می تواند

طب نتایج بدست آمده در تحقی جاضر مخمذر افذزایش

باعث افزایش درتیداد جمییت اروتوزوآی شکمبه شذود.

جزئی و غیر مینی داری درمیزان گلوکز خون داشت که

افذذزودن مخمذذر مذذیتوانذذد منجذذر بذذه افذذزایش جمییذذت

نتایج بدست آمده با نتایج محققینی چون کول وهمکاران

باکتریایی شکمبه گردد که درنهایت باکتریهذا بذه عنذوان

( ،)1992دینذذذگ وهمکذذذاران ( ،)2008بذذذایومی (، )2011

منبع انرژی واروتئین مورد مصرف اروتوزوآ قرار مذی

نیکخواه و همکاران( ، )1383نوروزی وهمکاران (،)1381

گیرنذذد .از ایذذن طری ذ مخمذذر مذذی توانذذد باعذذث تیذذادل

اراسذذموس وهمکذذاران( ،)1992ایذذوا وهمکذذاران ()1993

نیتروژن در شکمبه نیز شود .مخمرمی تواند باعث جفذ

ورضذذذایی و همکذذذاران (،)1382

وتثبیت  pHشکمبه شده وازاین طریذ مذی توانذد باعذث

اراسموس و همکاران ( )1992اعالم کردنذد کذه مصذرف

افزایش میزان خورا ،مصرفی وافزایش تیذداد وفیالیذت

 10گرم مخمردرجیره گاوهذای شذیری موجذب افذزایش

اروتوزوآی شکمبه شود .دراین تحقی در بذین خذانواده

اسید اروایونیک درشذکمبه شذد (27/3در مقابذل )25/3

آنتودینومذذورف جذذنس آنتودینیذذوم گونذذه غالذذب بذذوده

ولی گزارشی درمورد تغییذر غلظذت گلذوکز خذون ارائذه

ودرتیمذذارکنترل تیذذداد جمییذذت اایذذدینیوم ،دی لودینیذذوم

ندادنذذد .بذذر اایذذه ایذذن نتذذایج ،مخمذذر ساکارومایسذذس

مطابقذذذت داشذذذت .

سرویسیا درسذطو  6گذرم تذ ثیرمینی داری بذر غلظذت
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رستمزاده ،تقیزاده و ...

کلسترول خون در  2ساعت بید ازخوراکذدهی داشذت و

بدست آمده با نتایج بذایومی ( )2011ودینذگ وهمکذاران

غلظت کلسترول خون را به طور مینذی داری نسذبت بذه

( )2008مطابقت داشت.

گذذروه شذذاهد کذذاهش داد (جذذدول 7؛  .)P>0/05نتذذایج
*

جدول -7مقایسه ی متابولیتهای خون ( میلی گرم در دسی لیتر ) در  2ساعت بعد از مصرف خوراک
متابولیتهای خون

#

تیمار

گلوکز

1
2
3
SEM

**

کلسترول

(میلی گرم دردسی لیتر)

تری گلیسرید

71/6
71/2
72/6

43/6a
40/6a
33/6b

21a
18/6 ab
15/2b

2/403

2/613

2/49

اوره
41/2a
37a
30b
3/478

* جروف غیر مشتر ،درهر ستون بیانگر تفاوت مینی دار بین میانگین تیمارها است (.)P <0/05
 #تیمار : 1تیمار شاهد بدون مخمر (تیمار مصرف کننده جیره اایه) ،تیمار  :2تیمارجاوی جیره  3گرم مخمر ساکارومایسس سرویسذیا بذه ازای
هر رأس در روز ،تیمار  :3تیمار جاوی جیره  6گرم مخمر ساکارومایسس سرویسیا به ازای هر رأس در روز.
(خطای مییار ) Standard Error of Means

**

طب نتایج بدست آمده در تحقی جاضر مخمذر افذزایش

نشذذان داد کذذه مخمردرسذذطو  6گذذرم تذذ ثیرمینی داری

جزئی و غیر مینیداری درمیزان گلوکز خون داشت کذه

درکذذاهش تذذری گلیسذذیرید خذذون داشذذت وآن را تذذا

نتایج بدست آمده با نتایج محققینی چون کول وهمکاران

15/2میلذذی گذذرم بردسذذی لیتذذر خذذون کذذاهش داد .نتذذایج

( ،)1992دینذذذگ وهمکذذذاران ( ،)2008بذذذایومی (، )2011

بدسذذت آمذذده بذذا نتذذایج دینذذگ و همکذذاران ( )2008و

نیکخذذواه و همکذذاران ( ، )1383نذذوروزی وهمکذذاران

بایومی ( )2011همخوانی داشت .نتذایج بدسذت آمذده از

( ،)1381اراسموس وهمکذاران( ،)1992ایذوا وهمکذاران

غلظت اوره خون جاکی از آن است که مخمر درسذطو 6

( )1993ورضایی و همکاران ( ،)1382مطابقت داشذت .

گرم کاهش مینی داری در غلظت اوره خون داشت و آن

اراسموس و همکاران ( )1992اعالم کردنذد کذه مصذرف

را از  41/2در تیمار کنترل به  30میلی گرم بر دسی لیتر

 10گرم مخمردرجیره گاوهذای شذیری موجذب افذزایش

خذذذون کذذذاهش داد کذذذه ایذذذن بذذذا نتذذذایج نذذذوروزی و

اسید اروایونیک درشذکمبه شذد (27/3در مقابذل )25/3

همکذذاران( ،)1381دینذذگ وهمکذذاران ( )2008و بذذایومی

ولی گزارشی درمورد تغییذر غلظذت گلذوکز خذون ارائذه

( )2011هماهنذذذگ بذذذود .نذذذوروزی وهمکذذذاران ()1381

ندادنذذد .بذذر اایذذه ایذذن نتذذایج ،مخمذذر ساکارومایسذذس

گذذذزارش دادنذذذد کذذذه مصذذذرف مخمرساکارومایسذذذس

سرویسیا درسذطو  6گذرم تذ ثیرمینی داری بذر غلظذت

سرویسیا دربرههای تغذیه شذده بذا جیذره هذایی بذا 70

کلسترول خون در  2ساعت بید ازخوراکذدهی داشذت و

درصذذذد کنسذذذانتره در 2سذذذاعت بیذذذد از خوراکذذذدهی

غلظت کلسترول خون را به طور مینذی داری نسذبت بذه

بطذذذورمینی داری غلظذذذت اوره خذذذون را کذذذاهش داد.

گذذروه شذذاهد کذذاهش داد (جذذدول 7؛  .)P>0/05نتذذایج

همچنین مصرف مخمذر در 3سذاعت بیذد ازخوراکذدهی

بدست آمده با نتایج بذایومی ( )2011ودینذگ وهمکذاران

درگوسفندانی که  70درصد علوفه مصرف کذرده بودنذد

( )2008مطابقذذت داشذذت .نتذذایج بدسذذت آمذذده از تغذیذذه

میزان اوره را بطور مینیداری نسذبت بذه تیمذار شذاهد

مخمر زنده ساکارومایسس سرویسیا توسط گوسفندان

کذذاهش داد .کذذاهش نیتذذروژن اورهای خذذون بذذهدلیذذل

تأثیر مخمر ساکارومایسس سرویسیا بر قابلیت هضم جیره هاي پرواري و فاکتورهاي شکمبه اي و متابولیت هاي خونی گوسفند
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همبستگی باایی که بین سطو آمونیا ،مذایع شذکمبه بذا

درقابلیت هضم ظاهری ماده خشک ،ماده آلذی ،اذروتئین

سذذطو نیتذذروژن اورهای خذذون دارد ،مذذیتوانذذد سذذطو

خام ،دیواره سلولی ودیواره سلولی بذدون همذی سذلولز

نیتذذروژن اورهای خذذون را تحذذت تذذ ثیر قذذرار دهذذد

جیره ی مورد آزمایش داشت .همچنذین جمییذت وتنذو

(اوفر.)1990

اروتذذوزوآی شذذکمبه ،کذذل اسذذیدهای چذذرب فذذراروpH

نتیجه گیری کلی
نتایج ایذن اذژوهش نشذان داد کذه مصذرف ایذن سذویه
ازمخمرزنذذده ساکارومایسذذس سرویسذذیادرجیره هذذای
اذرواری ،دارای عملکذرد قابذذل قبذولی بذود کذذه بذا جفذ
شذذرایط تخمیرواکوسیسذذتم میکروبذذی شذذکمبه ،محیطذذی
اایداردرشکمبه ایجاد کذرد .در ایذن آزمذایش مصذرف 6

شذذکمبه بذذه طذذور مینذذیداری تحذذت تذذ ثیر مصذذرف
مخمردرسذذطو  6گذذرم قذذرار گرفذذت .همچنذذین مصذذرف
مخمردر سذطو  6گذرم کذاهش مینذی داری درنیتذروژن
آمونیاکی مایع شکمبه ،کلسذترول ،تذری گلیسذرید واوره
خذذون داشذذت .مصذذرف ایذذن سذذویه ازمخمردرجیذذره
گوسفندان ت ثیرمینیداری درغلظت گلوکز خون نداشت.

گذذرم مخمردرجیذذره ی اذذرواری افذذزایش مینذذی داری
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Abstract
BACKGROUND: The saccharomyces cerevisiae yeast supplementation on sheep diet could be
used. OBJECTIVES: The aim of this study was to investigate effects of saccharomyces cerevisiae

yeast

on

digestibility of

finishing

diets,

ruminal

and

blood

metabolites

in

sheep.

METHODS: Fifteen Ghezel-Baluchi male sheep with average age of 1 year and initial body weight

of 40±4 kg were used in a completely randomized design with three treatments and five replicates.
Experimental diets were 1) basal diet without yeast (control), 2) basal diet +3g yeast, 3) basal
diet+6g yeast per head (sheep) per day. Total feces were collected to determine digestibility in the
last 7 days of experiment and in the last day of experiment, blood samples at 2 hours after morning
feeding by venogecte tubes and rumen fluid were collected at 2 hours after morning feeding by
stomach tubes. RESULTS: Results of experiment indicated that Saccharomyces cerevisiae yeast
improved digestibility of dry matter, organic matter, crud protein, neutral detergent fiber and acid
detergent fiber of basal diet (P <0. 05). also total volatile fatty acids and pH of rumen fluid
increased and ammonia nitrogen of rumen fluid and cholesterol, triglyceride and urea of blood were
decreased by yeast addition (P<0.05).Rumen ciliate protozoa counting showed that yeast had
influence on biological diversity of protozoa and increased protozoa population in rumen.
CONCLUSIONS: Results of this experiment indicated that yeast Saccharomyces Cerevisiae
improved microbial ecosystem and rumen fermentation conditions.
Keywords: Saccharomyces cerevisia, Digestibility, Yeast, Blood metabolites, Rumen factors

