
 1311/ سال1شماره  22علوم دامی/ جلد  هاينشریه پژوهش

 

جمعیت اکوسیستم شکمبه ای و اثرات سطوح مختلف مخمر ساکارومایسس سرویسیا بر 
 قزلنژاد پروتوزوآیی گوسفندان 

 

 2و حسین جانمحمدی *2، ا کبرتقی زاده 1عادل انصاری

 

 01/9/81تاریخ پذیرش:         01/7/98تاریخ دریافت: 
 تبریز دانشگاه دامي علوم گروه ارشد دانش آموخته کارشناسي 0
 تبریز دامي دانشگاه علوم گروه دانشيار 2
  E mail:ataghius@yahoo.comمسئول مکاتبه: *

 
 

 چکیده
تنوع زیستی و  پارامترهای تخمیر شکمبه ای و هدف این مطالعه بررسی اثرات مخمر ساکارومایسس سرویسیا بر     

با وزن زنده گوسفند نر  راس61 ورتوزیع جمعیتی پروتوزوآهای مژکدار شکمبه در گوسفند قزل بود. بدین منظ
گرم مخمر ساکارومایسس  5/7و  5، 5/2حاوی صفر،جیره  4در قالب طرح کامال تصادفی انتخاب و ( 5/1±8/33)

نمونه برداری از مایع شکمبه گوسفندان در دو زمان، قبل . غذیه قرار گرفتتمورد سرویسیا به ازای هر راس در هر روز 
تعداد و تنوع زیستی پروتوزوآها در سطح  ساعت بعد از غذا صورت گرفت. 2و همچنین از مصرف غذا )صفر ساعت( 

متیلن بلو و زمان  ءشکمبه ای، مدت زمان احیا pHپارامترهای گونه با استفاده از الم نئوبار مورد شمارش قرار گرفت. 
مورد  SASتکرار با نرم افزار  4با  نتایج در قالب طرح کامال تصادفی نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. ترسیب و شناوری

شکمبه ای گوسفندان تیمار  pH و برای مقایسه میانگین ها از آزمون دانکن استفاده گردید.  تجزیه وتحلیل قرار گرفت

مدت زمان ( همچنین گوسفندانی که مخمر دریافت کرده بودند  >55/0P) شده با مخمر نسبت به تیمار کنترل باالتر بود
بر پایه نتایج حاصل از نسبت به گروه کنترل داشتند.  ( >55/5P) پایین تری بلو و زمان ترسیب و شناوری متیلن ءاحیا

در هر دو زمان نمونه برداری روند افزایشی  تعداد کل جمعیت پروتوزوآییبا افزایش سطح مخمر مصرفی، این مطالعه، 
 نمونه برداری شده تحت تاثیر افزودن مخمر قرار گرفت نشان داد. همچنین توزیع جنسی پروتوزوآها نیز در هر دو زمان

(55/5P<.)  پروتوزوآی انتودینیوم، جنس غالب مشاهده شده و شمارش شده در نمونه های مایع شکمبه استحصالی بود
نتایج تحقیق حاضر  گرم مخمر ساکارومایسس سرویسیا مشاهده گردید. 5/7و بیشترین تعداد پروتوزوآ در تیمار حاوی 

تخمیر شکمبه ای را تغییر داده، و متعاقبا پتانسیل ایجاد تغییر و روند ان داد که مخمر ساکارومایسس سرویسیا نش
 دستکاری اکوسیستم شکمبه را نیز داراست.
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Abstract  
The purpose of this study was to evaluate effects of yeast culture on rumen fermentation 

parameters, rumen protozoa biodiversity and generic distribution in Ghizel sheep. Sixteen rams 

(33.8±6.5) were used in a completely randomized design and treatments contained 0, 2.5, 5 and 7.5 

g YSC (yeast Saccharomyces cerevisiae)/head/day. Rumen fluid samples were collected from all 

rams pre feeding and 2 h after morning feeding. Protozoa were counted using a Neubauer Improved 

Bright-Line counting cell. Ruminal pH, Methylen Blue Retention Time and Sedimentation and 

Floating Time also were evaluated. Data were analyzed in a completely randomized design with 4 

replacements by SAS software and treatment means were compared by the Duncan test. Ruminal 

pH of YSC treated sheep were higher than control sheep (P<0.05), also sheep that received YSC, 

had lower (P<0.05) MBRT and SFT than control group. According to obtained data, total count of 

protozoa population in both sampling time showed an upward trend by increasing of YSC level. 

Also generic distribution of protozoa were affected by yeast addition in both sampling time 

(P<0.05). Entodinium genus was the most popular ciliate protozoa which identified and counted in 

the ruminal fluid. Number of total protozoa was higher in the 7.5 g YSC treatment. It was 

concluded that YSC was affected ruminal fermentation mechanism, so YSC had potential for 

ruminal ecosystem manipulating. 
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 مقدمه

متخصصین میکروبیولوژی و تغذیه نشخوارکنندگان 
مند به دستکاری اکوسیستم شکمبه برای بهبود عالقه

راندمان تولید نشخوارکنندگان می باشند. اثرات 
ساکارومایسس سرویسیا در سودمندی مخمر 

 نشخوارکنندگان احتماال در ارتباط با توسعه و افزایش
پکتینوالیتیک و کل جمعیت باکتری های سلولوالیتیک، 

(، ایجاد 6995باکتری های شکمبه )داوسون و همکاران 
تغییرات در جمعیت پروتوزوآیی شکمبه )آیاال و همکاران 

( و همچنین تاثیر بر درصد جمعیتی پروتوزوآهای 6992
 ( باشد.2555مختلف )آراکاکی وهمکاران 

افزودن مخمر ساکارومایسس سرویسیا به جیره      
منجر به کاهش میزان اسیدالکتیک و گان نشخوارکنند

 pHاحیا مایع شکمبه، افزایش  -پتانسیل اکسیداسیون
الیتیک و همچنین لوشکمبه و تعداد باکتری های سلو

)کاالوی و مارتین  افزایش هضم شکمبه ای فیبر می گردد
( نتیجه گیری نمودند که 6993نیوبلد وهمکاران ). (6997

حداقل  به عنوان  مصرف اکسیژن موجود در شکمبه
 ،فعالیت مخمر ساکارومایسس سرویسیا در شکمبه

مطرح می باشد. هرچند تمام این تاثیرات در همه 
آزمایشات مشاهده نشده است و نتایج به نوع سویه 

 (.6995 و همکاران )نیوبلدمخمر انتخابی نیز بستگی دارد 
استفاده از محصوالت مخمری به عنوان افزودنی      

برای ایجاد تغییرات در ای  مچنین وسیلهسالم و ه
سیستم شکمبه ای مطرح می باشد. گزارشات نشان می 
دهد که مصرف سلول های زنده مخمر ساکارومایسس 
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سرویسیا منجر به حذف و مصرف شدن اکسیژن 
موجود در محیط شکمبه وهمچنین آزاد شدن برخی 
آنزیم های ضروری، ویتامین ها و سایر مواد مغذی و 

 گردد که این عوامل می تواند بهمی ورهای رشد فاکت
حیات و فعالیت مناسب میکروارگانیسم های شکمبه ای 
در محیط شکمبه کمک شایانی نماید )دینگ و همکاران 

پروتوزوآهای مژکدار بصورت طبیعی در مایع  (.2558
شکمبه اغلب نشخوارکنندگان دیده می شوند. هرچند 

یوانات مختلف بسته به توزیع جنسی و گونه ای آن در ح
غذای مصرفی و موقعیت جغرافیایی می تواند متغییر 

 (. 6979باشد )دهوریتی 
پروتوزوآها خاصیت صیادی نسبت به باکتری ها      

داشته و فعالیت پروتئوالیتیکی شدیدی دارند. اگرچه 
پروتوزوآها در تخمیر در شکمبه ای نقش ضروری 

 pHبوده و از افت شدید ندارند، غالبا در هضم فیبر موثر 
اگرچه ارزش بیولوژیکی  شکمبه جلوگیری می کنند.

باشد، پروتئین پروتوزوآیی و باکتریایی یکسان می
قابلیت هضم پروتئین پروتوزوآیی بطور معنی داری 

 (. 6981باالتر می باشد )دهوریتی 
تاثیر پروتوزوآ بر هضم شکمبه بستگی به تراکم      

های  تی جمعیت آنها دارد. تفاوتجمعیتی و توزیع جنسی
مصرف بین جنس های مختلف پروتوزوآها در  موجود

ذرات غذایی و باکتری ها می تواند تنوع موجود در اثرات 
پروتوزوآ بر هضم  را توجیه کند )جوانی و یوشیدا 

6999 .) 
هدف این مطالعه ارزیابی اثرات سطوح مختلف مخمر      

زیستی و تنوع  ساکارومایسس سرویسیا بر تنوع
و همچنین  جنسیتی پروتوزوآهای مژکدار شکمبه 

 بود.در گوسفندان قزل پارامترهای تخمیری شکمبه 
 

 مواد و روش ها
 حیوانات آزمایشی  وتیمارها

گوسفند نر قزل با وزن تقریبی راس شانزده      
( در این آزمایش مورد استفاده قرار کیلوگرم 5/1±8/33)

گروه دسته بندی  4وجه به وزن در گرفت. گوسفندان با ت
و در قفس های متابولیکی قرار گرفتند و روزانه دو بار 

با یونجه تغذیه شدند.  آزاد ( بصورت 61و  8)ساعت 

بایوساف بود مخمر  مخمر مورد استفاده در این آزمایش
ساکارومایسس که حاوی سلول های زنده مخمر 

باشد. در هر گرم( می  659×5) SC47سرویسیا سویه 
تیماربود که تیمار شاهد  4تیمارهای آزمایشی شامل 
گرم  5/7و  5، 5/2ها حاوی بدون مخمر و سایر تیمار

مخمر ساکارومایسس سرویسیا به ازای هر راس در 
صورت محلول  غذایی صبح به هکه در وعد، هرروز بود

در مقدار  کمی آب بر روی یونجه مصرفی حیوان اضافه 
 شد.

 جمع آوری نمونه
روز برای عادت  7 روزه بود که 26دوره آزمایشی      

و بقیه  دهی به جیره مصرفی و قفس های متابولیکی 
 فته شد.روزها به عنوان دوره آزمایش اصلی در نظر گر

در روز پایانی آزمایش نمونه های مایع شکمبه از همه 
 2ی قبل از مصرف خوراک و در دومرحلهگوسفندان 

بوسیله لوله معدی  وراکساعت بعد از مصرف خ
الیه فیلتر  4استحصال گردید و بالفاصله از توری 
میلی لیتر  25گردید. پنج میلی لیتر از مایع شکمبه  به 

میلی لیتر  655گرم نمک مرک،  5/8محلول فرمالین )
میلی لیتر آب مقطر( اضافه شد و  955% و 45فرمالین 

 درجه 4برای شناسایی و شمارش پروتوزوآها در دمای 
(. 2554نگهداری گردید )ایوان و همکاران سانتیگراد 

توزیع جنسیتی پروتوزوآها با روش اگیموتو و ایمای 
( تعیین و شمارش پروتوزوآها با استفاده از الم 6986)

 صورت پذیرفت. 6نئوبار
ساعت  2 اندازه گیری پارامترهای شکمبه ایبرای      

ایع شکمبه بعد از مصرف خوراک بوسیله لوله معدی م
  pHمتر دیجیتال  pHاستحصال و بالفاصله بوسیله 

مدت زمان  . برای تعیین مایع شکمبه اندازه گیری گردید
ری ومقداری از محتویات تازه جمع آ 2ترسیب و شناوری

نموده و در داخل تنزیب صاف شده را با عبور از پارچه 
سی سی( ریخته و زمان ته نشین شدن  65لوله آزمایش )

مدت زمان احیا متیلن برای تعیین  ی شد، همچنینبررس
که شاخص مهمی برای فعالیت مایع شکمبه می باشد  3بلو

                                                           
1
 Neubauer Improved Bright-Line counting cell 

2
 Sedemintation and floating time 

3
 Methelyne blue reduction time 
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میلی لیتر  25درصد متیلن بلو با  3میلی لیتر از محلول  6
مایع شکمبه  مخلوط و زمان احیا متیلن بلو یادداشت 

 (.6379گردید )مقدم و تقی زاده 
 مدل آماری

حاصل از شمارش  اولیه هایدادهبرای اینکه      
گردند، تبدیل داده نرمال دارای توزیع  پروتوزوآها

لگاریتمی بر آنها اعمال گردید. آنالیز آماری بر روی داده 
های حاصل از تبدیل داده صورت گرفت. نتایج در قالب 

مورد  SASتکرار با نرم افزار  4طرح کامال تصادفی با 
ها با آزمون دانکن  تجزیه وتحلیل قرار گرفت و میانگین

و مدل آماری طرح به قرار زیر  مورد ارزیابی قرار گرفت.
 بود:

Yij = µ + Ti + e ij 

ی خطا eijاثر تیمار و  Tiمیانگین کل،  µدر این مدل      
 آزمایش است.

اثرات سطوح مختلف  برای متعامدمقایسات همچنین      
 صورت گرفت.SAS (2002 ) مخمر با نرم افزار

  
 و بحث یجنتا

 نمونه های قبل از مصرف خوراک
میانگین پروتوزوآهای شمارش شده در نمونه های      

نشان داده شده  (6)خوراک در جدول  مصرفقبل از 
است. باالترین تعداد پروتوزوآی تشخیص داده شده و 

گرم مخمر  5/7شمارش شده مربوط به نمونه های تیمار 
بین تیمارها ( P<00/0بود و اختالف معنی داری )

 مشاهده گردید.
توزیع جنسیتی پروتوزوآهای مژکدار در نمونه های      

( نشان داده شده 2قبل از مصرف خوراک در جدول )
است. پروتوزوآهای مژکدار تشخیص داده شده در این 
نمونه ها متعلق به خانواده  انتودینیومورف بود و تنها 

لودینیوم جنس های انتودینیوم، اپیدینیوم و ائودیپ
شناسایی و شمارش شدند. جنس انتودینیوم، 
پروتوزوآی غالب شمارش شده در این نمونه ها بود. 
جنس های انتودینیوم و ائودیپلودینیوم شمارش شده بین  

( نشان P<00/0تیمارهای مختلف،  اختالف معنی داری )
متعامد که این اختالف معنی دار در مقایسات   داد

 د.بصورت رابطه خطی بو

افزایش مشخص در تعداد پروتوزوآهای مژکدار      
شکمبه به عنوان نتیجه افزودن مخمر ساکارومایسس 
سرویسیا در این مطالعه با نتایج محققین دیگر نظیر پالتا 

(، آراکاکی 6991(، میراندا و همکاران )6994و همکاران )
( 2551( و بروسارد و همکاران )2555و همکاران )
 همخوانی دارد.

 نمونه های بعد از مصرف خوراک
میانگین پروتوزوآهای شمارش شده در نمونه های      

( نشان داده شده 3بعد از مصرف خوراک در جدول )
است. تعداد پروتوزوآهای مربوط به خانواده 
انتودینیومورف و خانواده هولوتریشا و همچنین تعداد 
کل پروتوزوآهای شمارش شده در بین تیمارهای 

( نشان داد. بین P<00/0داری )اختالف معنی مختلف
تیمار کنترل و تیمار های حاوی مخمر و همچنین بین 
تیمارهای حاوی سطوح مختلف مخمر نیز اختالف معنی 

 ( مشاهده شد.P<00/0داری )
داده های مطالعه حاضر، نتایج تحقیق انجام 

(  را تایید می کند که 6995شده توسط ایمای و همکاران )
اد داده بودند که تغییرات روزانه در تعداد پیشنه

پروتوزوآهای مژکدار شکمبه در گوسفند به علت کاهش 
تعداد پروتوزوآهای انتودینومورف بعد از مصرف 
خوراک و سپس افزایش تدریجی آنها  و همچنین افزایش 
تعداد پروتوزوآهای هولوتریشا بعد از مصرف خوراک 

 باشد.می
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 انگین تعداد پروتوزوآها در نمونه های قبل از مصرف غذامی -1جدول 

6 تیمار)گرم مخمر/ راس /روز( 
SEM  

 (>P) 2مقایسات متعامد

 L Q C 5/7 5 5/2 صفر 

 کل پروتوزوآها
3(2/655) (18/676) (25/252) (68/273)     

b68/7 
b23/7 

a4/7 
a43/7 567/5 5556/5< 565/5 558/5 

     (68/273) (25/252) (18/676) (2/111) انتودینیوومورف
b68/7 

b23/7 
a4/7 

a43/7 567/5 5556/5< 565/5 558/5 

     (5) (5) (5) (5) هولوتریش

- - - -     

 ( است.>55/5P) حروف انگلیسی متفاوت در هر ردیف نشان دهنده تفاوت معنی دار درسطح

1)   Standard Error of  Mean 
2)L   =خطی   Q  =ه دودرج  C  =درجه سه 

می باشد و سایر اعداد حاصل از تبدیل داده لگاریتمی می باشد.×( ml/655اعداد داخل پارانتز داده های خام حاصل از شمارش پروتوزوآها  )( 3

 
 میانگین توزیع جنسیتی پروتوزوآها در نمونه های قبل از مصرف غذا -2جدول 

6 تیمار)گرم مخمر/ راس /روز( 
SEM  2ت متعامدمقایسا (P<) 

 L Q C  5/7 5 5/2 صفر 

 انتودینیوم
(62/648) (45/659) (85/237) (72/248)    

b61/7 b2/7 a37/7 a39/7 52/5 5556/5< 179/5 553/5 

 اپیدینیوم
(57/4) (5/5) (57/7) (88/66)     

95/2 52/3 45/4 54/1 43/6 613/5 139/5 817/5 

 ائودیپلودینیوم
(5/2) (72/1) (82/1) (57/62)     
b78/2 a8/5 a8/5 a57/1 36/6 524/5 628/5 393/5 

 است. (>55/5P) حروف انگلیسی متفاوت در هر ردیف نشان دهنده تفاوت معنی دار درسطح

1)   Standard Error of  Mean 
2)L   =خطی   Q  =درجه دو  C  =درجه سه 

 می باشد و سایر اعداد حاصل از تبدیل داده لگاریتمی می باشد.×( ml/655ارش پروتوزوآها  )اعداد داخل پارانتز داده های خام حاصل از شم( 3
 

توزیع جنسیتی پروتوزوآهای مژکدار در نمونه های بعد 
( نشان داده شده است. 4از مصرف خوراک در جدول )

در این نمونه ها پروتوزوآهای متعلق به دو خانواده 
 سایی شد.انتودینیومورف و هولوتریش شنا

جنس های انتودینیوم، اپیدینیوم، ائودیپلودینیوم و      
افاریوکالکس متعلق به خانواده  انتودینیومورف  و جنس 

تریشا متعلق به خانواده  های ایزوتریشا و داسی
هولوتریش شناسایی و شمارش شدند. افزایش سطح 
مخمر در تیمارها رابطه خطی با افزایش تعداد پروتوزوآ 

 (.P<00/0داد )نشان 
افزایش جمعیت پروتوزوآهای هولوتریش در      

های بعد از مصرف خوراک، به علت حضور  نمونه

خوراک در شکمبه و متعاقب آن مهاجرت پروتوزوآهای 
مژکدار شکمبه و بویژه پروتوزوآهای هولوتریش از  

شکمبه ای به میانه شکمبه باشد که در  -دیواره نگاری
یمیایی از منشا خوراک مصرفی پاسخ به محرک های ش

 می باشد.
مهاجرت پروتوزوآها به درون مایع شکمبه ناشی از      

تحرکات پروتوزوآها برای جذب مواد غذایی وارد شده 
 به شکمبه می باشد. بعد از اینکه غذا مورد استفاده قرار
 -گرفت، پروتوزوآها به تدریج به سمت دیواره نگاری

 (.2553انترا و همکاران شکمبه ای بر می گردند )س
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 میانگین تعداد پروتوزوآها در نمونه های بعد از مصرف غذا -3جدول
6 تیمار)گرم مخمر/ راس /روز( 

SEM 
 (>P) 2مقایسات متعامد

 L Q C 5/7 5 5/2 صفر 
     (52/257) (93/257) (71/683) (91/638) کل پروتوزوآها

c63/7 b21/7 b36/7 a46/7 521/5 5556/5< 515/5 315/5 

     (52/697) (18/651) (71/648) (26/665) انتودینیوومورف
c55/7 b67/7 b69/7 a29/7 536/5 5552/5 134/5 677/5 

     (15) (25/56) (35) (75/23) هولوتریشا
c35/1 bc53/1 ab19/1 a77/1 558/5 5556/5< 361/5 755/5 

 است. (>55/5P)ه تفاوت معنی دار درسطححروف انگلیسی متفاوت در هر ردیف نشان دهند

1)   Standard Error of  Mean 
2)L   =خطی   Q  =درجه دو  C  =درجه سه 

  می باشد و سایر اعداد حاصل از تبدیل داده لگاریتمی می باشد.×( ml/655اعداد داخل پارانتز داده های خام حاصل از شمارش پروتوزوآها  )( 3

 
 نسیتی پروتوزوآها در نمونه های بعد از مصرف غذامیانگین توزیع ج -4جدول

 است. (>55/5P) حروف انگلیسی متفاوت در هر ردیف نشان دهنده تفاوت معنی دار درسطح

1)   Standard Error of  Mean 
2)L   =خطی   Q  =درجه دو  C  =درجه سه 

 می باشد و سایر اعداد حاصل از تبدیل داده لگاریتمی می باشد.×( ml/655اعداد داخل پارانتز داده های خام حاصل از شمارش پروتوزوآها  )( 3
 

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که نسبت تعداد 
داد کل پروتوزوآها مقدار پروتوزوآهای هولوتریش به تع

کمتری بود. این نتایج می تواند مرتبط با تغییرات جمعیت 
پروتوزوآیی ناشی از تغییرات جیره باشد. این تغییرات 
تنها در جمعیت کل پروتوزوآها نبوده و شامل نسبت 
جمعیتی جنس های مختلف پروتوزوآ نیز می باشد، که 

کثیر جنس های این نکته می تواند مربوط به مدت زمان ت
مختلف پروتوزوآ باشد. فاکتورهای دیگری نظیر ترکیب 
جیره مصرفی، خصوصیات فیزیکی جیره مصرفی، 

تواند بر دهی میفاصله زمانی بین وعده های خوراک
جمعیت پروتوزوآیی موثر باشد )ایوان و همکاران 

2555.) 

 تیمار)گرم مخمر/ راس /روز( 
SEM 

 مقایسات متعامد

 L Q C 5/7 5 5/2 صفر 

     (52/625) (18/91) (21/96) (58/82) انتودینیوم
b89/1 ab95/1 ab98/1 a57/7 542/5 551/5 193/5 558/5 

     (5/47) (35) (35) (25) اپیدینیوم
b26/1 a53/1 a53/1 a17/1 599/5 565/5 341/5 339/5 

     (25) (25/61) (75/63) (25/1) ائودیپلودینیوم
b77/5 a57/1 a26/1 a29/1 59/5 552/5 274/5 823/5 

     (65) (75/8) (75/8) (87/1) افاریوکالکس

77/5 89/5 92/5 97/5 666/5 286/5 716/5 849/5 

     (75/38) (25/31) (25/21) (75/68) ایزوتریشا
c21/1 bc46/1 ab55/1 a58/1 548/5 5552/5 611/5 534/5 

     (25/26) (65) (75/8) (5) تریشاداسی
c12/5 bc89/5 ab66/1 a32/1 669/5 5552/5 737/5 925/5 
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مشابه با نمونه های قبل از مصرف خوراک، جنس 
زوآی غالب شمارش شده در نمونه انتودینیوم پروتو

های ی جنسهای بعد از مصرف خوراک بود. تعداد همه
گرم  5/7شمارش شده در تیمار  پروتوزوآهای

مخمر،نسبت به سایر تیمارها باالتر بود و این اختالف 
و در مقایسات  (P<00/0)بین تیمارها معنی دار 

 .اورتوگنال بصورت رابطه خطی بود
رابطه بین مخمر ساکارومایسس مکانیسم موثر بر 

سرویسیا و پروتوزوآها بطور دقیق و مشخص شناخته 
شده نیست. مخمر می تواند مواد مغذی مورد نیاز 
پروتوزوآها را تامین کند و یا شرایط بی هوازی مطلوب 
شکمبه را برای پروتوزوآها، ازطریق مصرف اکسیژن 

ی مخمر اثر محرک .(6993 )نیوبلد و همکاران ایجاد نماید
 بر پروتوزوآها نیز می تواند متاثر از فاکتورهای تغذیه

 باشد.ای 
اثر متقابل بین پروتوزوآ و مخمر توسط ماتیو و 

در ( نیز گزارش شده است بطوریکه آنها 6991همکاران )
هیچ گوسفندان فاقد پروتوزوآ )پروتوزوآ زدایی شده( 

، اما شکمبه مشاهده نکردند pHتاثیری از تغذیه مخمر بر 
شکمبه با  pHدر گوسفندان پروتوزوآدار افزایش در 

 حضور مخمر مشاهده شد.
نتایج حاصل از تجزیه واریانس تاثیر مخمر 

ای در ساکارومایسس سرویسیا بر متابولیت های شکمبه
( نشان داده شده است. بر پایه این نتایج، مخمر 5جدول )

 شکمبه تاثیر مطلوبی pHساکارومایسس سرویسیا بر 
( بین P<00/0داشته و باعث بروز اختالف معنی دار )

در تیمار کنترل  pHمیانگین ها شده است. کمترین میزان 
دیده شد و با افزایش سطوح مخمر به ازای هر راس 

دیده می شود که این  pHحیوان افزایش در میزان 
گرم به ازای هر راس اختالف معنی  5/7افزایش در سطح 

 ی با تیمار کنترل دارد.داری بصورت رابطه خط
 

 

 
 بعد از مصرف غذاساعت  2در نمونه های  متابولیت های شکمبه ایمیانگین   -1جدول 

6 تیمار)گرم مخمر/ راس /روز( 
SEM 

 (>P) 2مقایسات متعامد

 L Q C 5/7 5 5/2 صفر 

pH 
b625/1 

ab267/1 ab282/1 
a527/1 519/5 5556/5 3559/5 5142/5 

3
 MBRT 

a145 a155 
a577 

b7/452 1/24 5562/5 6192/5 3721/5 
4 
SFT 

a5/444 
b8/327 

b3/292 
b3/232 46/37 5548/5 5556/5 5721/5 

 ( است.>55/5p) حروف انگلیسی متفاوت در هر ردیف نشان دهنده تفاوت معنی دار درسطح

1)   Standard Error of  Mean 
2)L   =خطی   Q  =درجه دو  C  =درجه سه 

  )ثانیه( احیا متیلن بلو (مدت زمان3
 )ثانیه(     (مدت زمان ترسیب و شناوری4

 
ند که ( گزارش نمود2551بروسارد و همکاران )

 pHمخمر ساکارومایسس سرویسیا قادر به تثبیت 
شکمبه بوسیله پروتوزوآهای جنس انتودینومورف می 
باشد. این جنس پروتوزوآ می توانند به سرعت گرانول 

لع نمایند، بنابراین برای مصرف های نشاسته را ب
نشاسته با باکتری های آمیلوالیتیک رقابت موثری دارند. 
عالوه براین پروتوزوآها نشاسته را با سرعت پایین تری 

نسبت به باکتری های آمیلوالیتیک تخمیر می نمایند. 
پروتوزوآهای جنس انتودینومورف همچنین قادر به 

از تجمع الکتات در  که نتیجتا   مصرف مقداری الکتات 
 (. 6993شکمبه جلوگیری می نماید )نیوبلد و همکاران 

در  pH( با اندازه گیری 6997روآ و همکاران )
بعد از افزودن مخمر به ساعت  62و  1، 3زمانهای صفر، 

بود، گزارش  2/1زیر  pHجیره و محاسبه زمانهایی که 
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نمودند که افزودن مخمر ساکارومایسس سرویسیا در 
را کاهش داده و  2/1به کمتر از  pHه زمانهای افت جیر

محیط شکمبه شرایط  38/1در حدود  pHبا قرار گرفتن 
 ثابت و متعادلی نشان داد.

شکمبه  pH( با اندازه گیری 2558گئودز و همکاران )
و تراکم الکتات در مایع شکمبه نشان دادند که افزایش 

pH  خمر مایع شکمبه در حیوانات دریافت کننده م
ساکارومایسس سرویسیا در ارتباط با تراکم الکتات می 

تراکم الکتات  تیمار دریافت کننده مخمرباشد بطوریکه 
داشتند. کاهش تراکم  تیمار کنترلپایین تری نسبت به 

الکتات در مایع شکمبه می تواند ناشی از افزایش باکتری 
های مصرف کننده الکتات نظیر سلونوموناس 

( و مگاسفرا السدنی 6996یسبت و مارتین، رومینانتیوم )ن
( و یا کاهش فعالیت باکتری های 6997)کالوی و مارتین، 
  (.6996باشد )نیسبت و مارتین، نیز    تولید کننده الکتات 

و  pHاین نتایج پتانسیل مخمر زنده را در کنترل افت 
همچنین محدود کردن تجمع الکتات در شکمبه را نشان 

 می دهد.
به نتایج حاصل از آزمایش پارامترهای مدت  با توجه
تحت  متیلن بلو و زمان ترسیب و شناوری ءزمان احیا

تاثیر مصرف مخمر قرار گرفت و بین تیمارها اختالف 
( مشاهده گردید بطوریکه تیمارهای P<00/0معنی داری )
مدت زمان ترسیب و شناوری و مدت زمان حاوی مخمر 

   تیمار کنترل داشتند کمتری نسبت بهاحیا متیلن بلو 
 .(5)جدول 

زمان الزم برای کامل شدن ترسیب و شناوری در 
دقیقه متغیر می  8تا  4شکمبه بر حسب نوع جیره از 

باشد، مایع شکمبه در حالت گرسنگی و مصرف غذای 
یا بی اشتهایی غیر فعال و به سرعت  فقیر از مواد مغذی

ه تعویق رسوب کرده و شناوری انجام نمی گیرد و یا ب
نتایج ( همانطور که 6379)مقدم و تقی زاده  می افتد
 ( نشان می دهد مصرف مخمر تاثیر معنی داری5جدول )

(00/0>P)  بر زمان ترسیب و شناوری داشته  با این
حال این تاثیر خارج از محدوده زمان طبیعی برای 

 ترسیب و شناوری نیست.

ه میکروفلور فعال شکمبه در حالت تغذیه با جیر
دقیقه متیلن بلو را  3علوفه خشک و کنسانتره در عرض 

احیا می کند با افزایش میزان علوفه در جیره این زمان 
افزایش می یابد بطوریکه در جیره فقیر ازمواد مغذی و یا 

دقیقه نیز می رسد  65بی اشتهایی زمان احیا متیلن بلو تا 
در این مطالعه نیز مصرف  (.6379)مقدم و تقی زاده 

( مدت زمان P<00/0مخمر منجر به کاهش معنی دار )
احیا متیلن بلو گردید که می تواند بیانگر فعال بودن 

 میکروفلور شکمبه در مقایسه با تیمار کنترل باشد.
 pH مخمر ساکارومایسس سرویسیا با افزایش 

متیلن بلو و زمان  ءمدت زمان احیاشکمبه و کاهش 
مبه ای و ط شکباعث بهبود شرای ترسیب و شناوری

که مدت زمان  همچنین تخمیر در شکمبه می گردد، چرا
احیا متیلن بلو یک شاخص غیر مستقیم برای اندازه 

احیا شکمبه و همچنین   –گیری پتانسیل اکسیداسیون 
 فعالیت باکتری های مایع شکمبه می باشد.

به ای ناشی از مشک  pHتاثیر مثبت مخمر بر تثبیت 
این  انتودینومورف می باشد ، کههای  تحریک پروتوزوآ

پروتوزوآ ها گرانول های نشاسته را با سرعت بیشتری 
بلع نموده و در مصرف این سوبسترا با باکتری های 
آمیلوالیتیک رقابت دارند. این نکته نیز قابل ذکر است که، 
نشاسته با سرعت کمتری نسبت به باکتری ها توسط 

نهایی تخمیر  پروتوزوآ ها تخمیر می شود و محصول 
اسیدهای چرب فرار می باشد تا توسط پروتوزوآ عمدتا 

اسید الکتیک. این نکته بیانگر چگونگی تاثیر پروتوزوآ در 
تثبیت شرایط شکمبه ای بوسیله ایجاد تاخیر در تخمیر 

 (.6997می باشد)ویلیام و کوله من 
نتیجه گیری می شود که مخمر  بطور خالصه،

کدار ژعیت پروتوزوآهای مساکارومایسس سرویسیا جم
می تواند به عنوان عاملی در  شکمبه را افزایش داده که

نتایج پیشنهاد بنابراین،  .دمطرح گربهبود هضم سلولز 
با ایجاد می دهد که مخمر ساکارومایسس سرویسیا 

پتانسیل ایجاد  ،ای تخمیر شکمبه مکانیسم تغییر در 
 راست.تغییر و دستکاری اکوسیستم شکمبه را نیز دا

  
 مورد استفاده منابع
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