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 چکیده

این  هدف:می تواند مفید باشد.  گوسفند درجیره ی غذاییمکمل سازی مخمر ساکارومایسس سرویسیا  زمینه مطالعاتی:

، ت هضم مواد مغذذی جیذره هذای اذرواری    قابلیبر ایسیسرو سیساکارومامخمرمصرف بررسی اثرات به منظورآزمایش 

 گوسذفند رأس  15برای انجام این تحقیذ  از    روش کار:. انجام گرفتشکمبه ای گوسفند فاکتورهایوخونی  متابولیت های

تکذرار بذه     5وتیمار 3تصادفی با  لب طرح کامالًقادر کیلوگرم 40±4 وزن اولیهسنی یک سال وبا میانگین  بلوچی –قزل نر

مخمذر بذه   گذرم   3ره اایذه    جیذ ( 2 )جیره بدون مخمر(،کنترل گروه ( 1 عبارت بودند ازتیمارها روز استفاده شد.  30مدت

آزمذایش بذرای تییذین    زآخررو 7مذدفو  در  گرم مخمذر بذه ازای هذررأس در روز.    6( جیره اایه  3و روزازای هررأس در

-اکذدهی بوسذیله لولذه   خورساعت بید از 2 بالفاصلهآزمایش نمونه های خون درروزآخرردید وقابلیت هضم جمع آوری گ

 نتاای::  .سفندان جمذذع آوری شذد  مری از گوسذوند ساعت بیدازخوراکدهی بوسیله  2درمبه نیزمایع شکهای ونوجکت و

دیذواره   ،یسس سرویسیا قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی، اروتئین خامساکارومااین آزمایش نشان داد که مخمرنتایج 

همچنذین   .(P<05/0) بهبذود داد  شذاهد گروه  درمقایسه باآزمایش راجیره مورد ره سلولی بدون همی سلولزدیوا و سلولی

اوره خذون کذاهش    تذری گلیسذیرید و   مایع شکمبه افزایش اما نیتروژن آمونیاکی، کلسترول،pH اسیدهای چرب فراروکل 

بر تنو  زیسذتی آن مذوثر بذوده وجمییذت آن را     شمارش اروتوزوآی مژکدارشکمبه نشان داد که مخمر  .(P<05/0یافت )

 ایسذ یسرو سسذ یساکاروما آزمایش نشان داد که مخمذر  نتایج این نتیجه گیری نهایی: (. >05/0P) افزایش داد شکمبهدر

    اکوسیستم میکروبی وشرایط تخمیر شکمبه را بهبود داد.
 

شکمبه فاکتورهای های خون ،متابولیت ،مخمر هضم، تیقابل، ایسیسرو سسیساکاروما: یکلیدگان واژ  
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 مقدمه
اذذرواری بذذه منظورتذذ مین اجتیاجذذات بذذاای دام هذذای   

درجیذره بذوده    امروزه نیازمند به استفاده ازمواد متراکم

این تغییراساسذی   برطرف گردد. تا نیازهای این جیوانات

دررژیم غذایی نشخوارکنندگان با سیر تکذاملی دسذتگاه   

منجذر بذه   اندازه کذافی سذازگار نبذوده و    به گوارش آنها

کذاهش بذازده    اًنهایتذ و کاهش ثبذات اکوسیسذتم شذکمبه   

تخمیذر شذکمبه ای    گذردد. استفاده از مواد خذوراکی مذی  

هذذای موجذذود درجیذذرههذذای سذذهم الهضذذم کربوهیذذدات

 کذرده کذه بذا    تولیذد  یای اسذید اکتیذک فراوانذ   کنسانتره

در مذواردی  و باشذد همراه مذی شکمبه   pHکاهش شدید 

همچنذین افذزودن مذواد     .نمایذد ایجاد اسیدوز در دام مذی 

 تیداد باکتری های تجزیه کننذده سذلولز  یره، ای به جدانه

ومنجذر بذه کذاهش     قابلیت هضم الیاف را کذاهش داده و 

از طرفذذی  .(1382رضذذایی )  گذذرددمصذذرف علوفذذه مذذی

-از کربوهیدات های سهل های غنی هنگام تغذیه با جیره

های تجزیذه کننذده نشاسذته وسذاکاروز     باکتری الهضم،

بیشذترآمونیا،،  بذا مصذرف   بسیار سریع رشذد کذرده و  

ازدسذترس بذاکتری هذای     را تیذدها اسیدهای آمینذه و ا  

لیندسذی و اتیذک    ( سذازند  کننده سذلولز دورمذی   تجزیه

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

 مناسذذب در شذذکمبه جهذذت فیالیذذت بهینذذه میکذذروب هذذا 

بهبذود  جفذ  سذالمتی دام و   جهذت  هذا روش ازموثرترین

 تیوضذذی نیذذدرابنذذابراین  .بذذودمصذذرف غذذذا خواهذذد  

 نذذام بذذا یمذذواد یعلمذذی شذذرفتهایا نیبذذاآخر ومطذذاب 

 یونهایکمسذ  ازطذرف  کذه )زیست یارهذا(،   هاکیوتیاروب

 اسذت  شذده  یمیرفذ  یمیتبرجهذان  ییغذا ومواد یبهداشت

ییذت میکروبذی و   جف  تیادل جم جهت یجل راه تواندیم

افذزایش تولیذد   شذکمبه و اکوسیستم بهبود شرایط تخمیر

بذا افذزایش    دیگذر ازطرفی  د.نجیوانات نشخوارکننده باش

هذذذا مذذذورد اسذذذتفاده ازآنتذذذی بیوتیذذذکهذذذا درنگرانذذذی

منذدی  عالقذه  های رشددرصنیت تغذیه دام،وسایرمحر،

هذذای غذذذایی میکروبذذی   بذذه فهمیذذدن اثذذرات افزودنذذی  

اسذت. اروبیوتیذک هذا    عملکرد جیوانات افزایش یافتذه  بر

عنوان مکمل بذه خذورا،   ای هستند که به موجودات زنده

 را هاکاروبیوتی. (1992) فولر  دنشوجیوانات افزوده می

 کذه  دانسذت  محققین مثبت یها دستاورداز ی یک توانیم

ی طبییذ  ازشذرایط  الهذام  وبذا ی تاریخ سواب  به توجه با

 موجذود  وتیذادل  گذوارش  دردستگاهها  میکروارگانیسم

-بیوتیذک  آنتی جایگزین عنوان به و ه شد تهیه درطبییت

 دام یدرغذذذا رشذذد ،محذذر مذذوادو  هذذا )اادزیسذذت هذذا(

بیش از صذد سذال    . اندگردیده عرضه صنیت به وطیور

 قذرار  اسذتفاده دام مذورد   های مخمری،است که افزودنی

 گونه مختلف مخمر وجود 500جدود می گیرد هرچند در

 نشخوارکنندگان تغذیه درکه  میمول ترین آنها ولی دارد

 ساکارومایسذس سرویسذیا   گیرد،قرارمی مورد استفاده

 –ال –)عبذد  مغذذی  قابلیت هضم مذواد  هامخمر. باشدمی

 )داوسذون وهمکذاران   فیبذر  (، تجزیذه اذذیری  2004خانی

 را (2004 )کامذذل و همکذذاران ای هضذذم شذذکمبه  (،2002

یذذا  فذذزایش رشذذد وا ،شذذکمبه pHدادن افذذزایش بوسذذیله 

شذذکمبه هذذای بوسذذذیله بذذاکتری فیالیذذت سذذلولولیتیکی  

گیری از اسذذیدوز ایشذذ( و2002)داوسذذون و همکذذاران،  

هذای چذرب   هذای اسذید  نسذبت تیذادل  ای بوسذیله  شکمبه

 قارسذیا و  –بخشذد )آرکذوس   فراردرشکمبه را بهبود می

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

زنذذده ساکارومایسذذس سرویسذذیا   کذذه افذذزودن مخمذذر 

 pHمینذی داردر  باعث افذزایش ، جیره ی گوسفند شالدر

 ADF، قابلیذذت هضذذم اذذروتئین خذذام،شذذکمبه VFAکذذل و

مچنین مخمذر باعذث   شده وه اختیاری خورا،مصرف و

مایع شکمبه  نیتروژن آمونیاکی درغلظتکاهش مینی دار

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

-ه های ارواری باعث افذزایش بذاکتری  مخمردر جیره بر

وهمچنذین فیالیذت سذلولولیتیکی    های سلولولیتیک شذده  

 هذدف ازانجذام ایذن    افزایش یافتذه اسذت.  وتجزیه سلولز 

ساکارومایسذس سرویسذیا   مخمر ثیرتذ  تحقی  بررسذی  

، اذذرواری هذذایجیذذرهدر مذذواد مغذذذی قابلیذذت هضذذمبر

   بود.گوسفند ای فاکتورهای شکمبهو متابولیتهای خونی
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 مواد وروش ها

بذذا بلذذوچی  –قذذزلنذذر  گوسذذفند رأس 15در ایذذن تحقیذذ  

بذه  کیلذوگرم   40±4 اولیذه  وزنمیانگین سنی یک سذال و 

گوسفندان  ابتدادر استفاده قرار گرفت. موردروز 30مدت

زانگذل  اضذییت دنذدان وعذاری بذودن     و از نظر سالمتی،

بذه قفسذهای انفذرادی منتقذل     موردارزیابی قرار گرفتند و

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

  انجام گرفت. مرجله اصلی آزمایشو آزمایش

بصذذورت مصذذرف  خذذورا، آزمایشذذی  دورهدرطذذول 

بیذذد از  4صذذبو و 8دو وعذذده غذذذایی آزاد دراختیذذاری و

هذای  گرفذت. تمذامی دام  اختیار گوسفندان قرار میدرظهر

که براساس جداول  مورد آزمایش با جیره های ارواری

تغذیذذه   ،تنظذذیم گردیذذد کیلذذوگرم 40بذذرای وزن  (1985)

هذای   بذه دام  اذرواری   هذدف ازدادن جیذره هذای    .شدند

NRC بررسذذی  ارواربنذذدی نبذذود بلکذذه ،مذذورد آزمذذایش

در جیذذره ی ، شذذکمبه اکوسیسذذتمشذذرایط مخمر برتذذ ثیر

درصذد کنسذانتره بذود. چذرا کذه ایذن میذزان         70جاوی 

گوارشذذی نذذد موجذذب بذذروزاختالات کنسذذانتره مذذی توا

 هذای  دامدلیذل بذالب بذودن    همچنذین بذه    .جیوان گردددر

جیره بصورت افزایش وزن بررسی نشد.  مورد آزمایش

گرفذت. اجذزای مذواد     قرار اختیاردام هادر  مخلو کامالً

آمذده   1خوراکی و ترکیب شیمیایی جیره اایه در جدول 

 است.

 

 جیره پایهشیمیایی  و مواد خوراکیترکیب  -1جدول 

  ترکیب

 درصد ماده خشک مواد خوراکی

 30 علوفه یونجه

 54 دانه جو

 15 سبوس گندم

 5/0 *همکمل مواد میدنی و ویتامین

 نمک

 

5/0 

  شیمیایی

 5/92 ماده خشک )درصد(

 5/12 اروتئین خام )درصد( 

 8/15 ، درصد(ADF)فیبرنامحلول درشوینده اسیدی 

 6/30 ، درصد(NDFدر شوینده خنثی ) فیبر نامحلول

 55/4 ،  درصد(EEچربی خام )

 8/4 ، درصد(ASHخاکستر خام )

 3/3 1مگاکالری در کیلوگرم(، DE انرژی قابل هضم )

 42/0 2کلسیم )درصد(

 21/0 3فسفر )درصد(
هزار واجد   بین المللی A ،220میلیون واجد بین المللی ویتامین  2: یک کیلو گرم مواد میدنی و  ویتامینی جاوی ترکیب مواد میدنی و ویتامینه* 

 4000میلی گرم ید،   100میلی گرم کبالت،   10میلی گرم مس،  500میلی گرم آنتی اکسیدان، E ،12500واجد بین المللی ویتامین D ،2500ویتامین 

 .باشدمیلی گرم سلنیوم می 10میلی گرم روی و 6500گرم منگنز،  میلی1000میلی گرم آهن، 
 است.  NRC 1985اعداد مستخرج از جداول  3و2،1
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 رأسرمیزان غذای باقی مانده همیزان غذای ارائه شده و

جداگانه جمع ل از خوراکدهی وعده صبحگاهی بطورقب

 شد.توزین می ترازوی دیجیتالیبوسیله  آوری و

ها یک ازدامبصورتی که میزان خورا، مصرفی هر

آزمایش میزان غذای مرجله ایش در .آمدبدست می

ثابت رسیده بود اً مقدار تقریب مصرفی گوسفندان به یک

به عبارت دیگر میزان غذای باقیمانده در ظرف غذایی 

 اختصاص یافتهغذای  میزان درصد 10هر جیوان جدود 

جیره  (1بودند از: عبارت ارهای آزمایشیتیم .شده بود

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

گرم  6  اایه   جیره (3و روزدرهر رأسهر ازای به

 اختیار نحوه در ،هررأس در هر روز  مخمر به ازای

اس از  مخمر به این صورت بود که مخمرگذاشتن 

نسانتره کروی توزین بوسیله ترازوی دیجیتالی بر

وسیی شد مخلو  میدستی اخش و یا بصورت سر،

 جیوان هر دام مصرف شود.رتوسط مخم شد کهمی

)وعده صبو(  خود را در یک وعده مصرفی مخمر

به مخمر از ظهر بدونغذایی بید وعده کردمی دریافت

 .(1382وهمکاران  )رضایی شدجیوان ارائه می

 اروبیوسا،مخمرتحقی ،  ایندرمخمرمورد استفاده 

جاوی  اروبیوسا، .بود آلمانبیوشم شرکت  محصول

مخمر زنده ساکارومایسس سرویسیا 

محصول مورد  .بود BCCM/MUCL39885سویه

مخمر مورد استفاده در این  بود. الت شده نظربصورت

تحقی  از شرکت آریا دالمن خریداری شده که شمارش 

به  ی کلنیبا واجد تشکیل دهنده  زنده مخمر هایسلول

 .بود( 15×910میلیارد )15جداقل  ازای هر گرم از مخمر

ریبی مواد خوراکی شامل ماده خشک، اروتئین تجزیه تق

 AOACخاکستر خام، چربی خام طب  روشهایخام، 

دیواره سلولی،  .( مورد ارزیابی قرار گرفتند1995)

دیواره سلولی منهای همی سلولز با استفاده از روش 

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

ظاهری مواد مغذی خورا، با روش جمع آوری کل 

روز آخر  7بطوریکه در   ،صورت گرفت مدفو  

آزمایش اس از نصب کیسه های برزنتی بر روی هر 

دام کل مدفو  هر یک از دام ها بطور جداگانه جمع 

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

 روز آنالیزتاشت شده وبردااز آن جهت آنالیز شیمیایی 

در روزآخر مرجله اصلی  نگهداری شد. درفریزر

داج تمامی های خونی از ورید وآزمایش نمونه

ساعت بید از خوراکدهی وعده  2گوسفندان در 

های ونوجکت گرفته شد. صبحگاهی  با استفاده از لوله

دوردردقیقه بمدت 3000یوژ با س س به کمک سانتریف

جداسازی شد وتا زمان  خوندقیقه سرم 10

فریزر نگهداری انتی گراد دردرجه س -20دمای آنالیزدر

ندازه گیری های سرم جهت اس س نمونهشد. 

مرکزتحقیقات های خون به آزمایشگاه متابولیت

روز آخر در .دانشگاه تبریز فرستاده شدفناوری و

جیوانات آزمایشی با استفاده از مرجله اصلی آزمایش از

 مصرف غذا مایع شکمبهساعت بید از 2لوله میدی در 

اندازه  اارامترهای شکمبه گرفته شد. اندازه گیری جهت

اس ازگرفتن نمونه  ه بالفاصلهمایع شکمب  pHگیری 

 pHازایه با استفاده  4اارچه توری  باوصاف کردن آن 

مایع از  pHجهت تصحیو. صورت گرفت دیجیتالیمتر 

شکمبه اولیه به دلیل مخلو  شدن ترشحات بزاقی با 

 اندازه گیری کل .مایع شکمبه نمونه برداری نشد

با   تیتراسیونطیروقت مرجلهدودر اسیدهای چرب فرار

وای و بویلدینگ رود ) استیل روش مارخام از استفاده

با استفاده از مایع شکمبه  ونیتروژن آمونیاکی (2003

کل شمارش و( 2003رود وای و بویلدینگ ) روش تقطیر

 دهوریتیروش استفاده از باتنو  اروتوزوآو

   انجام گرفت. (1993دهوریتی)

 SASهذذای جاصذذل توسذذط نذذرم افذذزار   دادهاطالعذذات و

 3تصادفی بذا  در قالب طرح کامالً GLM ( با رویه 1999)

گرفذت و مقایسذات    مورد بررسی قذرار  تکرار  5و تیمار

با آزمون چنذد دامنذه ای دانکذن در     میانگین بین تیمارها

 ایذن آزمذایش  در .درصد صورت گرفذت  5سطو اجتمال 

نظذر  کووریذت در  بذه عنذوان عامذل     اختالفات وزن اولیه
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گرفتذه شذذد. بذذه منظورجصذذول اطمینذذان از اینکذذه تیذذداد  

اروتوزوآی شذمارش شذده دارای توزیذع نرمذال باشذد      

های جاصل از شمارش اروتوزوآ با استفاده از نرم داده

بذه   وگرفذت   قذرار  نرمذال بذودن   مورد آزمون SASافزار

هذای  بذرای اینکذه داده   ،اروتوزوآ علت عدم توزیع نرمال

رای و همچنذذین بذذ  جاصذذل از شذذمارش نرمذذال گذذردد  

 داده تیمارهذذا تبذذدیلیکنواخذذت کذذردن واریذذانس خطادر 

 هذذای جاصذذل از شذذمارش)تبذذدیل لگذذاریتمی( بذذرای داده

 صورت گرفت. اروتوزوآ

 نتای: و بحث

قابلیت هضم ظاهری کل خوراک به روش جما  ووری  

 کل مدفوع

آزمایشذات هضذمی بذا روش اسذتفاده     نتایج جاصل از  

آلی،  مادهخشک، اروتئین خام،  زنده برای مادهازجیوان 

سذلولی بذدون همذی سذلولز در      ودیذواره سلولی  دیواره

 نشان داده شده است.  2جدول 

 

 #حیوان زندهمیانگین ضرایب قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی جیره های وزمایشی در روش  -2جدول 

 

 *تیمار

 ماده مغذی

  1ADF  2NDF اروتئین خام ماده آلی ماده خشک

1 

2 

3 

 b04/63 
ab17/56 

 a 66/76 

  b40/64 

 b68/66 
a 91/68 

b62/68 
b31/70 
a54/75           

   b26/52 
ab 16/55 

   a23/57 

  b67/58 
ab03/61 

 a78/63 

SEM ** 56/1 15/1 59/1  51/2     41/2 

 (.  > 05/0Pجروف غیر مشتر، در هر ستون بیانگر تفاوت مینی دار بین میانگین تیمارها است )#
 دیواره سلولی. 2دیواره سلولی بدون همی سلولز  1
گرم مخمذر ساکارومایسذس سرویسذیا بذه ازای      3: تیمار جاوی جیره   2: تیمار شاهد بدون مخمر  )تیمار مصرف کننده جیره اایه( تیمار1تیمار*

 گرم مخمر ساکارومایسس سرویسیا به ازای هر رأس در روز 6: تیمار جاوی جیره   3هر رأس در روز، تیمار

** Standard Error of  Means  ) خطای مییار( 

 

سذذذطوح مختلذذذف   اعمذذذالنتذذذایج بدسذذذت آمذذذده از  

جیذره   قابلیذت هضذم  مخمرساکارومایسس سرویسیا بر

مخمردرافذزایش قابلیذت هضذم جیذره     که داد اایه نشان 

قابلیت هضذم  مخمربا افزایش سطو استفاده از  .بودموثر

اذروتئین خذام، دیذواره سذلولی     لذی،  ماده خشک، مذاده آ 

همذی سذلولز جیذره بهبذود یافذت      دیواره سلولی بدون و

گذذرم مخمذذر، قابلیذذت هضذذم مذذاده  6سذذطو دربطوریکذذه 

افذزایش   NDFو ADFخشک، مذاده آلذی، اذروتئین خذام،     

داشذذت  شذذاهداخذتالف مینذذی داری بذذا تیمذار   کذذه  یافذت 

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

( 1987( و ویذذذدمایرو همکذذذاران ) 2010وعبذذذدالرجمن )

 ( وهذذالل2005گوسذذووس )جذذداد و  .هماهنذذگ بذذود 

 مخمذر  استفاده از دادند که ( گزارش2010وعبدالرجمن )

داری افذذزایش مینذذیبهبذذود واعذذث ب گوسذذفند جیذذره در

اذروتئین  قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی، ضرایب در

مخمذذر قابلیذذت  جیذذره گردیذذده اسذذت. ADFو NDFخذذام، 

وهمکذذاران  ) اراسذذموسرا درگذذاو شذذیری ADFهضذذم 

( و بذره )تیتذی و   1994همکذاران )االتذا و وساله (، گ1992

توانذد   میبهبود بخشیده است. این مورد ( 2008همکاران 

هذذای سذذلولوایتیک تذذراکم بذذاکتریمذذرتبط بذذا افذذزایش 

 ون. یذذذ(1987همکذذذاران درشذذذکمبه باشذذذد )ویذذذد مایرو

گذذذذزارش دادنذذذذد کذذذذه افذذذذزودن   (1996) واسذذذذترن

هضم اذروتئین  ساکارومایسس سرویسیادر جیره مخمر

در اروتئولتیذک را  یداد باکتری هذای  ماده آلی و تخام و 

ت ثیر مخمر بر بهبذود قابلیذت هضذم     .شکمبه افزایش داد

از فیذال نمذودن    توانذد ناشذی  مذی همچنذین  مواد مغذذی  
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جذذذف دروبذذی کذذه متذذ ثر ازتوانذذایی مخمرجمییذذت میکر

بهبذود  ( و1993شکمبه )نیوبلد و همکاران مایعاکسیژن از

. (1994 باشذذد )وااسنیز ی شذذکمبهشذذرایط بذذی هذذواز 

ررسذی  تحقیقذات انجذام یافتذه بذرای ب    اکثر مطالیات ودر

ر قابلیت هضذم  اثرات مخمر ساکارومایسس سرویسیا ب

ترکیبات مغذی جیره یک رونذد بهبذود وافذزایش عذددی     

همکذاران  کولذه و  ;1981) آدامز و همکذاران  مشاهده شد

االتذذذذذذا و  ;1992همکذذذذذذاران اراسذذذذذذموس و ;1992

( ولذذی ایذذن رونذذد افزایشذذی در بیشذذتر   1994همکذذاران

که تفاوت بین تیمارها را مینذی   نبود مطالیات به میزانی

از نذذو  جیذذوان توانذذد ناشذذی دار نمایذذد. ایذذن نکتذذه مذذی 

اراسذذذذموس  ;1981آزمایشذذذذی) آدامذذذذز و همکذذذذاران 

جیذذره  نذذو  (، 2007و همکذذارانتیتذذی  ; 1992همکذذارانو

      مصذذرف مخمذذرمقدار ،(1997نروآ وهمکذذارامصذذرفی )

نیوبلذد و  سذویه مخمرمصذرفی )    ،(2004)لیال وهمکاران

، مذذدت زمذذان مصذذرف مخمذذر ) ولذذت و (1995همکذذاران

فیزیولوژیک جیذوان مصذرف   ووضییت  (1998همکاران 

( 1998همکذاران جووانی و ;2002کننده مخمر )رابینسون

 باشد.

  متابولیت های شکمبه

مخمرساکارومایسذس  این اذژوهش نشذان داد کذه     نتایج

شکمبه ت ثیر مطلوبی داشذته ودرسذطو   pH برسرویسیا 

شذکمبه   pH در افزایش مینی داریگرم مخمر 6گرم و 3

 ن میانگین تیمارها مینی دار بوداختالفات بیداشت و

در تیمارشذاهد   pHکمترین میذزان   . (P<05/0؛3)جدول 

رأس، ا افزایش سطوح مخمر بذه ازای هذر  بمشاهده شد و

که این افزایش در سذطو    شددیده  pHافزایش در میزان 

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

گذرم   6گذرم و   3مینی داری داشت ودرضمن بین تیمار 

 مشاهده شدشکمبه  pHداری به لحاظ اختالف مینی نیز

   .(3)جدول

 

 *ساعت بعد از مصرف خوراک  2در  های شکمبه ایمقایسه ی متابولیت  -3جدول 

 
 #تیمار    

 های شکمبه ایمتابولیت

     pH                                        VFA   (لیتر در میلی مول)                     NH3-N لیتر( در )میلی گرم                          
             

 

      1                                   c49/5                                          b62                                        a147 

      2                                   b32/6                                         a4/88                                       b124              

      3                                  a 55/6                                         a6/90                                     c6/89  

SEM   **                                          029/0                                        497/3                                            932/2 

 .(> 05/0Pجروف غیر مشتر، در هر ستون بیانگر تفاوت مینی دار بین میانگین تیمارها است )*
گرم مخمر ساکارومایسس سرویسیا به ازای هر  3: تیمار جاوی جیره   2: تیمار شاهد بدون مخمر )تیمار مصرف کننده جیره اایه( تیمار1تیمار #

درصذد   54جیره اایه شذامل   .گرم مخمر ساکارومایسس سرویسیا به ازای هر رأس در هر روز 6:  تیمار جاوی جیره   3رأس در هر روز، تیمار

 درصد علوفه ی یونجه 30درصد سبوس،  15جو، 

     **  Means Standard Error ofخطای مییار (  ) 

 

 همکذاران این اژوهش با نتایج رضذایی و ازنتایج جاصل 

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

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

 مطابقذذت داشذذت( 1381همکذذاران ) (، نذذوروزی و1981)

(، ایذذوا 1996رانذذدا و همکذذاران )نتذذایج میدرجالیکذذه بذذا 

( 2000همکذاران ) ( وآرکوس قارسذیا و 1993وهمکاران )
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طبذذ  گزارشذذات ال خذذانی و همکذذاران  .مغذذایرت داشذذت

( افزودن مخمرساکارومایسس سرویسیا درجیره 2004)

 بذدلیل توانذد  میشکمبه را افزایش داد که  pHگوسفندان 

یش فیالیذذت افذذزاکذذاهش غلظذذت اسذذید اکتیذذک از طریذذ  

سلنومذذوناس   ویذژه  به ،اکتاتباکتریهای مصرف کننده 

فرا ( ومگاسذذذ1991رومذینانتیذذذوم  )نیسذذبت و مذذارتین  

عوامذل رشذد    تذ مین  با ،(1997مارتین الذسدنی)کالوی و

اسذیدهای  و آمینذه  یدهایاسذ وب ویتامینهای گروه  مانند

مذاات  وکسیک چرخه کذربس ماننذد فومذارات و   دی کرب

 های مکمل سذازی درشکمبه دام های تغذیه شده با جیره

طریذ  رقابذت بذا    ده با مخمر باشذد. همچنذین مخمراز  ش

ش  استراتوکوکوس بوویس برای جذب گلوکز باعث کذاه 

نتیجذذه باعذذث کذذاهش هذذا شذذده ودرفیالیذذت ایذذن بذذاکتری

 کذذاهش مصذذرف همچنذذین بذذا . شذذودتولیذذداکتات مذذی

افذذزایش وآمیلولیتیذذک،  هذذایتوسذذط بذذاکتری آمونیذذا،

شذکمبه  در بذی هذوازی   مصرف اکسیژن وایجاد شذرایط 

شرایط مناسبی را برای باکترهای تجزیذه کننذده سذلولز    

کذرده و باعذث افذزایش قابلیذت هضذم ومصذرف       فراهم 

بذا    شذود. نتیجه باعث افزایش عملکذرد  خورا، شده ودر

-یسس سرویسیا افزایش مینذی افزودن مخمر ساکاروما

 شذد  تولیذدی دیذده    فرار های چرب داری درمیزان اسید

در بهبود فیالیذت  تواند بیانگرت ثیرمخمر( که می3)جدول 

افزایش مینذی   دو سطو باعثمخمردرهر کروبی باشد.می

شذد.   مایع شکمبهدراسیدهای چرب فرارکل  غلظتدار در

هذای جذاوی   جیذره دراسذیدهای چذرب فرار  بهبود تولیذد  

 باشذد. تنظذیم تخمیرنیذز مذی   رنشان دهنذده بهبذود و  مخم

 دادنشان  اسیدهای چرب فرارهای جاصل از میزان داده

ای یر شذکمبه ثبات تخمتداوم وکه افزودن مخمر منجر به 

مصذرف غذذای جذاوی مخمذر     تا چنذدین سذاعت اذس از   

اسیدهای چرب غلظت  مینی دار منجر به افزایشو گردید

اسذیدهای  افزایش میذزان   .نسبت به گروه شاهد شد فرار

هذذای فذذزایش بذذاکتری اتوانذذد ناشذذی از مذذیچذذرب فرار

فراهمذی   نتیجذه  اجتمذااً  شکمبه باشد کهسلولوایتیک در

های رشد توسط کشت هذای مخمذری بذرای ایذن     فاکتور

تنذو    .(1993باشد )ایذوا و همکذاران    میکروارگانیسم ها

الگذوی تولیداسذیدهای چذرب    د بین اثرات مخمر برموجو

تواند ناشی ازتفاوت بذین زمذان نمونذه    درشکمبه میفرار

ف، الگذوی تغذیذه ای، ترکیذب    مطالیذات مختلذ  برداری در

) ایذذذوا و  میذذذزان مصذذذرف خذذذورا، باشذذذد جیذذذره و

نتذذایج ایذذن اذذژوهش بذذا نتذذایج خذذادم و (. 1993همکذذاران

عبذذدالرجمن ، هذذالل و(2006)گالیذذ)  ،(2007) همکذذاران

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

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

مخمذر در  مصذرف  هذم نشذان داده شذد     3که در جدول 

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

بطوریکذه   ،شد ان نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبهدر میز

ختالفات بین دو سطو نیز مینی دار بذود. نتذایج بدسذت    ا

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

(، اراسذذموس و همکذذاران  1381نذذوروزی و همکذذاران ) 

همکذذاران ( ورضذذایی و1993ایذذوا و همکذذاران )  ،(1992)

مخمر ساکارومایسس سرویسیا  .مطابقت داشت( 1386)

هذذای سذذلولوایتیک را جذذذب آمونیذذا، توسذذط بذذاکتری 

مناسبتری برای این گونه ی  شرایط رشد وافزایش داده 

، از آنهذا شکمبه فراهم آید و با تحریک رشد باکتریایی در

سلولی بذویژه  ، برای سنتز ترکیبات نیتروژن دارآمونیا

واز ایذن طریذ     اسذتفاده نماینذد  اروتئین خام میکروبذی  

)ویلیذذامز  میذذزان آمونیذذا، را در شذذکمبه کذذاهش دهذذد 

نذذد بذذا کذذاهش همچنذذین مخمرمذذی توا .(1990نیوبولذذد و

افزایش جریذان نیتذروژن تجزیذه    تجزیه اروتئین جیره و

ایذن طریذ    ازو شذده نشده خورا، بذه سذمت دوازدهذه    

)اراسذموس و  آمونیاکی را کاهش دهد میزان نیتروژننیز

  هذای فیزیولوژیذک  این بررسذی . عالوه بر(1992مکارانه

دهد که یونهذای آمونیذوم بذه    می های مخمر نشانسلول

گوارش  اًنهایتهای مخمر جذب ور فیال توسط سلولطو

یذانس  تجزیذه وار نتایج جاصل از .(1998)ولکر  شوندمی

ر جمییت و تنذو   مخمرساکارومایسس سرویسیا بت ثیر

 نشان داده شد. 6و 5، 4در جدول اروتوزوآی شکمبه 
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 در هر میلی لیتر مای  شکمبه(   510× ) تعداد پروتوزوو ساعت بعد از خوراکدهی 2جمعیت کل پروتوزووی شکمبه در  -4جدول 

 اروتوزوآکل جمییت  *تیمار       

               1                                (1/17)**                                             b3477/2# 

                2                                 (2/24                             )                ab6608/2 

                3                                 (2/65       )                                        a8207/3 

          SEM 2                                                                             969 /0 

: 2 ،( کنتذرل  تیمذار ) بذدون مخمذر   جیذره : 1تیمذار  *(. > 05/0P)نی دار بین میانگین تیمارها است بیانگر تفاوت می ستونجروف غیر مشتر، در هر

گذذرم  6مذذار جذذاوی جیذذره اایذذه     تی: 3گذذرم مخمذذر ساکارومایسذذس سرویسذذیا بذذه ازای هذذر رأس در روز،     3تیمذذار جذذاوی جیذذره اایذذه     

جاصل از شذمارش اروتذوزوآ    ) داده های خام(آنتی لوگهای اعداد داخل اارانتز داده**.  روزمایسس سرویسیا به ازای هر رأس درساکارومخمر

 .باشدمربو  به مقادیر لگاریتمی میگزارش شده نیز SEMو باشدبدیل لگاریتمی( می)تاعدا جاصل از تبدیل داده # باشد.می

     Means Standard Error of   2)خطای مییار( 

 

در هر میلی لیتر   510× )تعداد پروتوزوو  ساعت بعد از خوراکدهی 2جمعیت وتنوع پروتوزووی انتودینومورف در -5جدول 

 مای  شکمبه ( 

 

 جنس اروتوزوآ

   *تیمار 

SEM2 1 2 3 

  (5/61) (7/21) **(9/14) انتودینومورف

b09/2# b48/2 a75/3 95/0 

  (52) (9/16) (8/10) انتودینیوم
b28/1 ab001/2 a39/3 32/1 

  (4/4) (8/1) (5/1) اایدینیوم

  b16/0   b57/0 a39/1 49/0 

  (3) (7/1) (4/1) دی لودینیوم

b11/0   b52/0 a09/1 34/0 

  (1/2) (3/1) (2/1) افریوسکالکس
b10/0 b24/0 a73/0 32/0 

 (.> 05/0Pبیانگر تفاوت مینی دار بین میانگین تیمارها است  ) ردیفجروف غیر مشتر، در هر
گرم مخمر ساکارومایسس سرویسذیا بذه    3: تیمار جاوی جیره اایه   2تیمار  ) تیمار مصرف کننده جیره اایه(  : تیمار شاهد بدون مخمر1تیمار *

اعداد داخل اذارانتز  **.   گرم مخمر ساکارومایسس سرویسیا به ازای هر رأس در روز 6:  تیمار جاوی جیره اایه   3ازای هر رأس در روز، تیمار

 باشد.جاصل از شمارش اروتوزوآ می ( خامهای داده) آنتی لوگداده های 
 .باشدگزارش شده نیز مربو  به مقادیر لگاریتمی می SEMباشد و اعدا جاصل از تبدیل داده )تبدیل لگاریتمی( می #

     Means Standard Error of  2)خطای مییار( 
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در هر میلی لیتر مای    510× ) تعداد پروتوزوو ساعت بعد از خوراکدهی  2تریش درجمعیت وتنوع پروتوزووی هولو  -6جدول

 شکمبه (

 جنس اروتوزوآ
 

   *تیمار 

SEM2 1 2 3 

 

 هولوتریش

(2/2)** (5/2) (7/3)  

  b63/0# ab9/0 a30/1 38/0 

 

 ایزوتریشا

(1/1) (3/1) (2/2)  

  b023/0 b 105/0 a73/0 34/0 

 

 داسی تریشا

(1/1) (2/1) (5/1)  

023/0 104/0 40/0 37/0 

 (.> 05/0Pبیانگر تفاوت مینی دار بین میانگین تیمارها است  ) ردیفجروف غیر مشتر، در هر
گرم مخمر ساکارومایسس سرویسذیا بذه    3: تیمار جاوی جیره اایه   2تیمار  ) تیمار مصرف کننده جیره اایه(  : تیمار شاهد بدون مخمر1تیمار *

اعذداد داخذل   **.  گرم مخمر ساکارومایسس سرویسیا به ازای هر رأس در هر روز 6:  تیمار جاوی جیره اایه   3ازای هر رأس در هر روز، تیمار

 باشد.می جاصل از شمارش اروتوزوآ (های خامدادهداده های آنتی لوگ )اارانتز 
 .باشدگزارش شده نیز مربو  به مقادیر لگاریتمی می SEMباشد و اعدا جاصل از تبدیل داده )تبدیل لگاریتمی( می #

     Means Standard Error of   2خطای مییار()

 

-ومایسس سرویسذیا باعذث افذزایش مینذی    مخمرساکار

همچنذین در  شذکمبه و جمییت کذل اروتذوزوآی   در یدار

هولذذذوتریش نتودینومذذذورف وآجمییذذذت اروتذذذوزوآی 

نتایج مطالیذه جاضذر    (.P<05/0؛ 6و 5، 4گردید)جداول 

( و بروسذارد  2000ایج آرکوس قارسیا و همکاران )نتبا 

مخمذذذذذر  .مطابقذذذذذت داشذذذذذت( 2006و همکذذذذذاران )

به دایل زیر می تواند  ساکارومایسس سرویسیا اجتمااً

باعث افزایش درتیداد جمییت اروتوزوآی شکمبه شذود.  

توانذذد منجذذر بذذه افذذزایش جمییذذت  افذذزودن مخمذذر مذذی 

باکتریهذا بذه عنذوان     نهایتدرباکتریایی شکمبه گردد که 

اروتئین مورد مصرف اروتوزوآ قرار مذی  منبع انرژی و

 از ایذذن طریذذ  مخمذذر مذذی توانذذد باعذذث تیذذادل   گیرنذذد.

تواند باعث جفذ   یتروژن در شکمبه نیز شود. مخمرمین

باعذث  توانذد  این طریذ  مذی  شکمبه شده واز pHتثبیت و

فیالیذت  تیذداد و افزایش افزایش میزان خورا، مصرفی و

در بذین خذانواده   دراین تحقی  اروتوزوآی شکمبه شود. 

گونذذه غالذذب بذذوده  نتودینیذذوم آآنتودینومذذورف جذذنس 

دی لودینیذذوم  ،اایذذدینیومیذذت تیذذداد جمیکنترل درتیمذذارو

هذا   تیداد جمییت هولذوتریش  همچنینو افریوسکالکسو

 .بودناچیز 

 متابولیت های خون 

نتذذذایج جاصذذذل از تجزیذذذه واریذذذانس تذذذ ثیر مخمذذذر   

هذای خذون در   ساکارومایسس سرویسذیا بذر متابولیذت   

 .شده است ارائه 7 جدول

افذزایش   طب  نتایج بدست آمده در تحقی  جاضر مخمذر 

که  جزئی و غیر مینی داری درمیزان گلوکز خون داشت

همکاران با نتایج محققینی چون کول و نتایج بدست آمده

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

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

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

داشذذذت .  مطابقذذذت  ،(1382همکذذذاران  ) و ورضذذذایی

م کردنذد کذه مصذرف    ( اعال1992اراسموس و همکاران )

ش جیره گاوهذای شذیری موجذب افذزای    گرم مخمردر 10

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

گلذوکز خذون ارائذه    لی گزارشی درمورد تغییذر غلظذت   و

مخمذذر ساکارومایسذذس  بذذر اایذذه ایذذن نتذذایج،   ندادنذذد. 

گذرم تذ ثیرمینی داری بذر غلظذت      6سرویسیا درسذطو  
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و  ساعت بید ازخوراکذدهی داشذت   2ن در کلسترول خو

به طور مینذی داری نسذبت بذه    غلظت کلسترول خون را 

ایج نتذذ. (P<05/0؛ 7گذذروه شذذاهد کذذاهش داد )جذذدول   

همکذاران  ( ودینذگ و 2011بدست آمده با نتایج بذایومی ) 

 .داشت( مطابقت 2008)

 

 *خوراکساعت بعد از مصرف  2 در ) میلی گرم در دسی لیتر ( های خونمتابولیتمقایسه ی   -7جدول

 

 #تیمار

 

  (دسی لیتردرمیلی گرم )های خون  متابولیت

 اوره   گلوکز                     کلسترول                 تری گلیسرید                                     

1  

2  

3            

               6/71                       a6/43                           a21                                a2/41 

2/71                      a6/40                      ab 6/18                               a37 

6/72                      b6/33                        b2/15                              b30 

       SEM **                          403/2                     613/2                      49/2                              478/3        
 (. > 05/0Pجروف غیر مشتر، درهر ستون بیانگر تفاوت مینی دار بین میانگین تیمارها است  )*
گرم مخمر ساکارومایسس سرویسذیا بذه ازای    3: تیمارجاوی جیره   2: تیمار شاهد بدون مخمر  )تیمار مصرف کننده جیره اایه(، تیمار 1تیمار #

 .سس سرویسیا به ازای هر رأس در روزساکارومایگرم مخمر  6تیمار جاوی جیره    :3هر رأس در روز، تیمار 
** Standard Error of Means  ) خطای مییار( 

 

افذزایش   طب  نتایج بدست آمده در تحقی  جاضر مخمذر 

کذه   میزان گلوکز خون داشتداری درجزئی و غیر مینی

همکاران کول و با نتایج محققینی چون نتایج بدست آمده

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

نذذوروزی وهمکذذاران   ( ،1383) نیکخذذواه و همکذذاران 

همکذاران  ایذوا و  ، (1992)همکذاران اراسموس و ،(1381)

داشذت .   مطابقت  ،(1382و همکاران  ) ( ورضایی1993)

م کردنذد کذه مصذرف    ( اعال1992اراسموس و همکاران )

ش جیره گاوهذای شذیری موجذب افذزای    گرم مخمردر 10

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

گلذوکز خذون ارائذه    درمورد تغییذر غلظذت   لی گزارشی و

مخمذذر ساکارومایسذذس  بذذر اایذذه ایذذن نتذذایج،   ندادنذذد. 

گذرم تذ ثیرمینی داری بذر غلظذت      6سرویسیا درسذطو  

و  ساعت بید ازخوراکذدهی داشذت   2ن در کلسترول خو

به طور مینذی داری نسذبت بذه    غلظت کلسترول خون را 

ایج نتذذ. (P<05/0؛ 7گذذروه شذذاهد کذذاهش داد )جذذدول   

همکذاران  دینذگ و ( و2011ت آمده با نتایج بذایومی ) بدس

از تغذیذذه نتذذایج  بدسذذت آمذذده  .داشذذت( مطابقذذت 2008)

مخمر زنده ساکارومایسس سرویسیا توسط گوسفندان 

 مینی داریگذذرم تذذ ثیر 6کذذه مخمردرسذذطو  دادنشذذان 

آن را تذذا و شذذتدرکذذاهش تذذری گلیسذذیرید خذذون دا   

نتذذایج   .لیتذذر خذذون کذذاهش داددسذذی بر میلذذی گذذرم2/15

(  و 2008مکذذاران )بدسذذت آمذذده  بذذا  نتذذایج دینذذگ و ه 

نتذایج بدسذت آمذده از     .همخوانی داشت( 2011بایومی )

 6خون جاکی از آن است که مخمر درسذطو  اوره غلظت 

و آن  مینی داری در غلظت اوره خون داشتگرم کاهش 

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

نذذذوروزی و  بذذذا نتذذذایج ایذذذنکذذذه خذذذون کذذذاهش داد 

بذذایومی  و (2008همکذذاران  )(، دینذذگ و1381همکذذاران)

( 1381نذذذوروزی وهمکذذذاران )هماهنذذذگ بذذذود. ( 2011)

مصذذذرف مخمرساکارومایسذذذس  کذذذه دادنذذذدگذذذزارش 

 70بذا جیذره هذایی بذا      های تغذیه شذده برهسرویسیا در

خوراکذذذدهی  ازسذذذاعت بیذذذد  2درصذذذد کنسذذذانتره در

داد.  کذذذاهش خذذذون رابطذذذورمینی داری غلظذذذت اوره 

خوراکذدهی  سذاعت بیذد از   3خمذر در م مصرف همچنین

 درصد علوفه مصرف کذرده بودنذد   70گوسفندانی که در

داری نسذبت بذه تیمذار شذاهد     بطور مینیرا  اورهمیزان 

دلیذذل خذذون بذذه ای اوره کذذاهش نیتذذروژن . داد کذذاهش
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 سطو آمونیا، مذایع شذکمبه بذا    همبستگی باایی که بین

توانذذد سذذطو مذذی ای خذذون دارد،اورهنیتذذروژن  سذذطو

 دهذذد قذذرار تحذذت تذذ ثیر  ای خذذون رااوره نیتذذروژن

 .(1990)اوفر
 

 کلی نتیجه گیری

مصذرف ایذن سذویه     د کذه نتایج ایذن اذژوهش نشذان دا   

جیره هذذای درساکارومایسذذس سرویسذذیازنذذده مخمراز

بذا جفذذ    بذود کذذه عملکذرد قابذذل قبذولی   دارای  ،اذرواری 

 محیطذذی ،میکروبذذی شذذکمبهشذذرایط تخمیرواکوسیسذذتم 

 6ایذن آزمذایش مصذرف     در .شکمبه ایجاد کذرد اایداردر

نذذی داری می افذذزایش اذذرواریجیذذره ی گذذرم مخمردر

اذروتئین  ماده آلذی،   ،ظاهری ماده خشک درقابلیت هضم

دیواره سلولی ودیواره سلولی بذدون همذی سذلولز    خام، 

جمییذت وتنذو     مورد آزمایش داشت. همچنذین ی جیره 

 pHواروتذذوزوآی شذذکمبه، کذذل اسذذیدهای چذذرب فذذرار  

تحذذت تذذ ثیر مصذذرف    داریشذذکمبه بذذه طذذور مینذذی   

 مصذذرف . همچنذذینقذذرار گرفذذتگذذرم  6 درسذذطومخمر

نیتذروژن  کذاهش مینذی داری در   گذرم  6 سذطو  مخمردر

واوره  تذری گلیسذرید  کلسذترول،  ، شکمبه یعما آمونیاکی

درجیذذره سذذویه ازمخمر مصذذرف ایذذن خذذون داشذذت.  

  غلظت گلوکز خون نداشت.داری درت ثیرمینیگوسفندان 
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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.  
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