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 چکیده

های اثرات مخمر ساکارومایسس سرویسیه و گلیسریدهای اسید بوتیریک بر عملکرد و فراسنجههدف از این پژوهش بررسی    
رأس گوساله هلشتاین با  32تعداد در این تحقیق  های شیرخوار هلشتاین بود. خونی و قابلیت هضم مواد مغذی در گوساله

تیمار  4با  تصادفی کامالً طرحایش فاکتوریل در قالب صورت یک آزمهگرم بکیلو 38±1روز و میانگین وزنی  8الی  1میانگین سنی 
گرم مونوگیلیسرید  5( جیره پایه به همراه 2( جیره پایه بدون افزودنی، 1تیمارهای آزمایشی شامل: . استفاده شدندتکرار  8و 

ساکارومایسس سرویسیه + گرم مخمر  2( جیره پایه + 4گرم مخمر ساکارومایسس سرویسیه،  2همراه ( جیره پایه به3بوتیرات، 
روزگی و در زمان  03و  33صورت روزانه و وزن بدن در زمان تولد، همصرف خوراک ب گرم گلیسریدهای اسید بوتیریک بودند. 5

روش نشانگر داخلی . قابلیت هضم بهدشروزگی ثبت و ضریب تبدیل غذایی برای هر گروه محاسبه  55شیرگیری در سن 
از سیاهرگ روزگی  03و  33های های خونی در زمانگیری شد. همچنین برای تعیین فراسنجهاندازه خاکستر نامحلول در اسید
و گلیسریدهای اسید بوتیریک مخمر ساکارومایسس سرویسیه عمل آمد. نتایج نشان داد که افزودن گردنی وداج خونگیری به

مخمر تحت تاثیر قرار دهد. عامل متقابل  دوره آزمایشیهای اول و دوم و کل ها را در ماهنتوانست مصرف خوراک گوساله
ها نداشت. همچنین افزایش وزن داری بر وزن نهایی گوسالهو گلیسریدهای اسید بوتیریک اثر معنیمایسس سرویسیه وساکار

یریک بهبود نیافت. و گلیسریدهای اسید بوتمخمر ساکارومایسس سرویسیه های اول و دوم در اثر افزودن ها در ماهروزانه گوساله
( قرار P=31/3(و مکمل بوتیرات )P=35/3اما افزایش وزن روزانه در کل دوره پرورشی تحت تاثیر هر دو عامل مکمل مخمر )

و مکمل مخمر خوار در ماه اول، دوم و کل دوره پرورشی نتوانست تحت تاثیر عامل های شیرگرفت. ضریب تبدیل غذایی گوساله
گلیسریدهای اسید بوتیریک افزودن مخمر ساکارومایسس سرویسیه و نتایج نشان داد که  متقابل آنها قرار گیرد.بوتیرات و اثرات 
گلیسیرید، آلبومین، پروتیئن کل، اوره های خونی )گلوکز، کلسترول، تریداری بر فراسنجهاثر معنیهای هلشتاین در جیره گوساله

اگرچه غلظت بتاهیدروکسی بوتیرات در اثر تغذیه مکمل بوتیرات افزایش  ،ایجاد نکردخون و گلوبولین( در مقایسه با گروه شاهد 
. نتایج مربوط به قابلیت هضم نیز نشان داد که قابلیت هضم پروتئین خام تحت تاثیر عامل مکمل بوتیرات (P=32/3) یافت

های اسید بوتیریک بر افزایش وزن روزانه، . با توجه به اثرات مثبت استفاده از گلیسرید(P=32/3) داری داشتافزایش معنی
استفاده همزمان  ،غلظت خونی بتاهیدروکسی بوتیرات و قابلیت هضم پروتئین و ساکارومایسس سرویسیه بر افزایش وزن روزانه

 شود.توصیه میگوساله های شیرخوار هلشتاین  برایاز این مواد افزودنی 
 

 منوگلیسریدهای بوتیرات، گوساله شیرخوارساکارومایسس سرویسیه، عملکرد رشد،  های کلیدی: واژه
 

 مقدمه
های مختلف های بسیاری در رابطه با روشپژوهش   

منظور بهبود بازده دستکاری اکوسیستم میکروبی شکمبه به
(. با اینکه استفاده 84گیرد )تولیدی نشخوارکنندگان صورت می

بیوتیک و سایر مواد افزودنی محرک رشد در گذشته از آنتی
هایی در ارتباط با بیشتر مورد توجه بوده است اما امروز نگرانی

استفاده از این نوع مواد توسط محققین بیان شده است. در 
های اخیر، مواد افزودنی متعددی جهت بهبود شرایط سال

ان تخمیر در شکمبه و بهبود عملکرد رشد در نشخوارکنندگ
 توان به ها میاست که از جمله آنمورد استفاده قرار گرفته

ها و های تولید متان، زیست یارهای مخمری، آنزیمبازدارنده
عنوان مواد طبیعی یارها بههای آلی اشاره کرد. زیستاسید

اصالح کننده تخمیر در شکمبه بیشتر مورد توجه قرار گرفته 
ترین یه یکی از متداول(. مخمر ساکارومایسس سرویس1است )
یارها بوده که در تغذیه نشخوارکنندگان استفاده شده زیست

( گزارش کردند که استفاده از 92است. جوانی و مورگاوی )
های سلولتیک سبب بهبود مخمر زنده با تحریک باکتری

شود و جریان پروتئین میکروبی را از قابلیت هضم الیاف می
( گزارش کردند 8و همکاران )باکر دهد. شکمبه افزایش می

که در گاوهای دریافت کننده مخمر زنده، غلظت نیتروژن 
 pHآمونیاکی شکمبه کاهش، غلظت کل اسیدهای چرب فرار، 

 یابد.و هضم سلولز افزایش می
عنوان تحریک اسید بوتیریک یک اسید آلی بوده که به   

(. اسید 99،94شود )کننده اصلی رشد شکمبه شناخته می
های چرب بوده که در پیش معده بوتیریک یکی از اسید

(. 94ها وجود دارد )همعدنشخوارکنندگان و روده بزرگ تک
دهند که استفاده از مکمل بوتیرات سبب ها نشان میگزارش

بهبود قابلیت هضم و بازده مواد غذایی و عملکرد رشد در 
( گزارش 94(. گورکا و همکاران )91حیوانات شده است )

های شیرخوار ردند که استفاده از مکمل بوتیرات در گوسالهک
های سبب بهبود مصرف خوراک، افزایش وزن روزانه، اسید 

در تحقیقات  شود.پاپیالی شکمبه میچرب فرار و طول و عرض
دیگری نیز اثرات مثبتی از استفاده مکمل بوتیرات در جیره 

عه دستگاه های شیرخوار بر عملکرد رشد و توسآغازین گوساله

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 پژوهشهای تولیدات دامی
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 64................... .................. اثر مخمر ساکارومایسس سرویسیه و منوگلیسریدهای بوتیرات بر عملکرد رشد، فراسنجه های خونی و قابلیت هضم مواد مغذی در

(. با توجه به اثرات مثبت مخمر 98گوارش گزارش شده است )
ساکارومایسس سرویسیه و مکمل بوتیرات توسط محققین و 

کوشی و همزمان این نبود مطالعات کافی در رابطه با اثرات هم
های شیرخوار هلشتاین، پژوهش حاضر دو افزودنی در گوساله

ساکارومایسس سرویسیه و مخمر بررسی اثرات منظور به
های خونی و گلیسریدهای اسید بوتیریک بر عملکرد، فراسنجه

های شیرخوار هلشتاین قابلیت هضم مواد مغذی در گوساله
 طراحی و انجام شد.

 
 هامواد و روش

شرکت کشت و مجتمع دامپروری در  پژوهش حاضر    
جام ان شهرستان پارس آباد استان اردبیل، صنعت مغان واقع در

 متولد تازه نیهلشتا گوساله راس 98 ازدر این تحقیق،  .گرفت
 4 با لوگرمیک یوزن نیانگیم و روز 9-2 یسن نیانگیم با شده

ی در قالب طرح فاکتوریل تصادف کامالً طورهب تکرار 2 و ماریت
( جیره پایه 9 :شامل یشیآزما یمارهایت. شداستفاده  )8×8)

گرم گلیسریدهای اسید  9همراه (جیره پایه به8بدون افزودنی، 
گرم مخمر ساکارومایسس  8همراه ( جیره پایه به9بوتیریک، 

به  لزافر فرانسهسرویسیه )بایوساف، محصول شرکت 
گرم مخمر  8همراه ( جیره پایه به4نمایندگی ماکیان دارو( و 

گرم گلیسریدهای اسید  9ساکارومایسس سرویسیه + 
های اسید گلیسرید .بودندرین( بوتیریک )مونو، دی و تری بوتی
ایتالیا به نمایندگی شرکت  siloبوتیریک نیز محصول شرکت 

ساعت اول پس از  84ها در گوساله باشد.سنا دام پارس می
ضدعفونی ناف با محلول  شده وتولد، از مادران خود جدا 

های انفرادی به باکس کشیوزنو پس از  انجام گرفت تنتورید
 در ولیتر آغوز در دو نوبت  4 گوساله ها با سپس منتقل شدند.

روز دیگر  8دادن آغوز برای و  ندتغذیه شد اولیه تولد ساعت 2
. شیردهی (81) درصد وزن بدن ادامه یافت 94بر مبنای 

صبح و ساعت  2:94ها روزانه در دو نوبت )ساعت گوساله
 ها به محلگوساله ،تولد چهارم. در روز شد ( انجام92:94
دانی انتقال داده گوساله های انفرادی بتونی در محلباکس

صورت آزاد در اختیار پس از تولد به 9. استارتر از روز ندشد
 9آب آشامیدنی نیز همراه با استارتر از روز  .گوساله قرار گرفت

ها قرار گرفت و  در اختیار گوساله صورت مصرف آزادتولد به
یردهی از ساعت پس از ش کیساعت قبل تا  کیتنها 

درصد  94. مقدار شد ها به آب جلوگیری  دسترسی گوساله
صورت خرد شده در پس از تولد به 84یونجه خشک از روز 

ها  استارتر گوساله ی رهیمتر به جسانتی 8-9قطعات  ی اندازه

های آزمایشی و ترکیب شیمیایی آنها در جیرهاضافه شد. 
  نشان داده شده است. 9جدول 

های غذایی پس از روز دوره آزمایشی، جیره 19در طول     
ها قرار گرفت. برای تعیین توزین روزانه در اختیار گوساله

میزان مصرف خوراک، قبل از ریختن خوراک وعده صبح، 
ها آوری و ثبت شدند. گوسالهباقیمانده خوراک روز قبل جمع

ساعت از آب و  98-94هر ماه یکبار با اعمال محرومیت قبلی 
(. 81کشی شدند )اک جهت جلوگیری تغییرات وزن، وزنخور

گیری ظاهری مواد مغذی خوراک توسط اندازهقابلیت هضم 
کولن و طبق روش ون 9(AIAخاکستر نامحلول در اسید )

گیری ماده خشک، خاکستر، ( انجام گرفت. اندازه99یانگ )
های مدفوع بر اساس روش پروتئین خام و چربی نمونه

AOAC  و مقادیر دیواره سلولی و دیواره سلولی بدون 
گیری ( اندازه94سوسست و همکاران )سلولز با روش ونهمی
 شدند.

های خونی )گلوکز، اوره، برای تعیین فراسنجه    
گلیسرید، آلبومین، بتاهیدروکسی بوتیرات، کلسترول، تری

 64و  94های پروتئین کل، اوره خونی و گلوبولین( در روز
دهی وعده صبح از سیاهرگ  ساعت بعد از خوراک 4مایشی، آز

های خون پس از انتقال به شد. نمونه گیری انجاموداج خون
 9944دقیقه سانتریفوژ شده )با سرعت  99مدت آزمایشگاه، به

های سرم تا دور در دقیقه( و پس از جداسازی پالسما، نمونه
گراد نگهداری سانتیدرجه -84گیری، در دمای زمان اندازه
های های خونی با استفاده از کیتگیری فراسنجهشدند. اندازه

آزمایشگاهی )شرکت پارس آزمون، ایران( و با استفاده از 
 ( صورت پذیرفت.Shimadzuدستگاه اتوآنالیزر )مدل 

از جدوگاه،  ارتفاعطول بدن،  رشدی شامل فاکتورهای    
اول و متر استاندارد( در روزهای  لهیسینه )به وس  محیط قفسه

 . گیری شده اندازهانتهای دور
تحلیل آماری با استفاده و ها، تجزیه آوری دادهپس از جمع    

انجام شد. مقایسه  GLMو رویه  SAS (2003)افزار از نرم
صورت گرفت و  LSMEANSها با استفاده از روش میانگین

در نظر /رفته داری عنوان سطح معنیدرصد به 9سطح احتمال 
          معادله مدل آماری مورد استفاده  .شد.

= متغیر وابسته،     بود که در آن                
اثر فاکتور اول     = میانگین هر یک از مشاهدات،   

گرم(،  8و  صفر)مخمر ساکارومایسس سرویسیه در دو سطح 
د بوتیریکدر دو سطح )گلیسریدهای اسیاثر فاکتور دوم     
اثر متقابل بین فاکتورهای اول و         گرم(،  9و  صفر

 اثر اشتباه آزمایش است.     دوم و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- Acid Insoluble Ash 
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 جیره پایه و ترکیب شیمایی جیره -9جدول 
Table 1.Basal diet and chemical composition of diet 

واحد بین المللی در کیلوگرم؛ ترکیب  D3 944444گرم در کیلوگرم؛ ویتامین میلی E ،944واحد بین المللی در کیلوگرم؛ ویتامین  A ،944444ترکیب مکمل ویتامینه: ویتامین 
گرم؛ منگنر میلی 944گرم؛ آهن میلی 9444روی   گرم؛میلی 99444گرم؛ سدیم میلی 14444گرم؛  منیزیم میلی 14444گرم؛ فسفر  میلی 919444مکمل معدنی: کلسیم 

 گرممیلی 444گرم؛ آنتی اکسیدانت میلی 9گرم؛ سلنیوم میلی 944گرم؛ کبالت میلی 824؛ مس گرمیلیم 8444
 

 نتایج و بحث
مخمر های نتایج مربوط به اثر استفاده از افزودنی   

بر گلیسریدهای اسید بوتیریک و مایسس سرویسیه وساکار
نشان  8های شیرخوار هلشتاین در جدول عملکرد رشد گوساله

 داده شده است. نتایج نشان داد که استفاده از 
گلیسریدهای و سرویسیه مایسسومخمر ساکارهای افزودنی

های اول و ها را در ماه، مصرف خوراک گوسالهاسید بوتیریک
مخمر تحت تاثیر قرار نداد. عامل  دوم و کل دوره آزمایشی

و اثر گلیسریدهای اسید بوتیریک و سرویسیه ساکارومایسس
داری معنیطور ها را نتوانست بهمتقابل آنها وزن نهایی گوساله

های اول و ها در ماهبهبود ببخشد. افزایش وزن روزانه گوساله
و مخمر گلیسریدهای اسید بوتیریک دوم تحت تاثیر عامل 

دوره که در کل ساکارومایسس سرویسیه قرار نگرفت. درحالی
گرم  8ها در اثر استفاده از پرورشی افزایش وزن روزانه گوساله
گلیسریدهای اسید گرم  9مخمر ساکارومایسس سرویسیه و 

(. P=49/4داری از خود نشان داد )افزایش معنیبوتیریک 
دوم و  ،های شیرخوار در ماه اولضریب تبدیل غذایی گوساله

مخمر ساکارمایسس عامل  کل دوره پرورشی تحت تاثیر
قرار نگرفت. گویلوتئو گلیسریدهای اسید بوتیریک و سرویسیه 

( با بررسی اثر مکمل بوتیرات سدیم بر روی 96و همکاران )
ها، گزارش کردند که افزودن این مصرف خوراک گوساله

ها، تأثیری بر روی مصرف مکمل بر جیره استارتر گوساله
( گزارش 99کاران )ها نداشت. اما گورکا و همخوراک آن

های کردند که استفاد از مکمل بوتیرات سدیم در جیره گوساله
 درصدی در مصرف خوراک  94شیرخوار موجب افزایش 

. افزایش مصرف خوراک در اثر افزودن بوتیرات سدیم شودمی
نیز ( 91کاتو و همکاران )ها توسط در جیره آغازین گوساله

دهد که استفاده از گزارشات نشان میگزارش شده است. 

ها اثر مثبتی بر وزن مکمل بوتیرات در جیره آغازین گوساله
( نشان دادند که 91(. کاتو و همکاران )99،94نهایی دارد )

های دریافت کننده مکمل بوتیرات افزایش وزن نهایی در گروه
گیرد. افزایش سطح مکمل بوتیرات جیره تحت تاثیر قرار نمی

است  شدههای شیرخوار ن روزانه برهباعث بهبود افزایش وز
تواند به ترکیب جیره، نوع و سطح (. تفاوت در نتایج می9)

و زمان مورد استفاده از مکمل بوتیرات  (99مکمل بوتیرات )
( با تزریق 99گورکا و همکاران )( بستگی داشته باشد. 94)

 بوتیرات در شکمبه حیوان گزارش کردند که فعالیت 
های آمیلولتیک افزایش و فعالیت باکتریهای باکتری

ققین بهبود افزایش وزن این مح .سلولتیک کاهش یافته است
مهراد و  تاثیر منفی بر قابلیت هضم فیبر دانستند. روزانه را

( گزارش کردند که افزودن مخمر 89همکاران )
های شیرخوار سبب ساکرومایسیس سرویسیه در جیره گوساله

( گزارش 81زاده )پاینده و کفیله است. بهبود عملکرد رشد شد
ها، عملکرد رشدی را کردند که افزودن مخمر به جیره بره

افزایش داده اما تأثیری بر ضریب تبدیل غذایی نداشته است. 
تواند ناشی از عواملی همچون تفاوت در عملکرد رشد می

میزان تغذیه شیر، میزان استرس تحمل شده و قرار گرفتن در 
(. آلوگونگو و 98زا و سالمت حیوان باشد )امل بیماریبرابر عو

( نشان دادند که استفاده از مخمر ساکارومایسس 9همکاران )
طوریکه در هسرویسیه سبب افزایش رشد شکمبه شده ب

ها افزایش یافته های دریافت کننده مخمر طول پاپیالگوساله
است. همچنین در گزارشی بهبود در افزایش وزن روزانه 

ها در اثر استفاده از مخمر ساکارومایسیس سرویسیه را گوساله
صورت  ناشی از رشد بهتر شکمبه نسبت دادند که در این

های جذب مواد مغذی بویژه بوتیرات تولید شده از باکتری
 (.91بوتیرویبریو از شکمبه افزایش خواهد یافت )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اقالم خوراکی درصد ترکیب شیمیایی درصدی از ماده خشک

 ذرت 9/48 ماده خشک 1/21
 جو 98 پروتیئن 1/92

 سبوس گندم 9 الیاف نامحلول در شوینده اسیدی 99/1
 کنجاله سویا 6/91 الیاف نامحلول در شوینده خنثی 89/96
 نمک 4/4 عصاره اتری 86/8
 پودر صدف 9 کلسیم 94/4
 مکمل مواد معدنی 9/4 فسفر 88/4
 مکمل ویتامینه 9/4 - -
 جوش شیرین 9/4 - -
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 68.....................................  سرویسیه و منوگلیسریدهای بوتیرات بر عملکرد رشد، فراسنجه های خونی و قابلیت هضم مواد مغذی دراثر مخمر ساکارومایسس 

 بر عملکرد رشد گلیسریدهای اسید بوتیریک  ه ویمایسس سرویسواثرات مخمر ساکار -8جدول 
Table 2. The effect of  saccharomyces cerevisiae yeast and butyrate glycerides on grows performance 

 
 قابلیت هضم مواد مغذی

نتااایج مربااوط بااه اثاار اسااتفاده از مخماار ساکارومایسااس     
بوتیریک بر قابلیت هضم ماواد  سرویسیه و گلیسریدهای اسید 

نشان داده شده است. همانطور که مشاهده  9مغذی در جدول 
شااود قابلیاات هضاام ماااده خشااک تحاات تااأثیر تغذیااه  ماای

گلیسریدهای اسید بوتیریک و مخمر ساکارومایسس سرویسیه 
و اثر متقابل آنها قارار نگرفات. افازودن گلیساریدهای اساید      

های سیه در جیره گوسالهبوتیریک و مخمر ساکارمایسس سروی
داری را بر قابلیت هضم الیااف ناامحلول در   شیرخوار اثر معنی

شوینده خنثی، قابلیت هضم ماده آلی و چربی خام ایجاد نکرد. 
تغذیه مکمال گلیساریدهای اساید بوتیریاک قابلیات هضام       

(. p<48/4داری افازایش داد ) طاور معنای  هخاام را با   پروتئین
 با هاگوساله گزارش کردند که تغذیه (99) همکاران و گویلوتئو
عملکرد  بهبود سبب بوتیرات سدیم با شده غنی شیر جایگزین
 . همچنین گویلوتئاو و شد مغذی مواد هضم قابلیت و پانکراس
 تغذیاه  بارای  بهیناه  زمان که اندکرده پیشنهاد( 96) همکاران

یعنای   تولاد  از پاس  بالفاصاله  نشاخوارکننده  یک در بوتیرات
 و کناد می پیدا بیشتری توسعه شکمبه قابلیت هضم که زمانی
باشد. حاداد و  تأثیر پذیر است، می محرک اثرات برابر در بیشتر

( اظهار داشتند که اساتفاده از مخمار در جیاره    91گوسووس )
ها سبب بهبود قابلیت هضم الیاف نامحلول در شاوینده  گوساله

افازودن  ( گزارش کردند که 92استرن ) شود. یون واسیدی می
مخمر ساکارومایسس سرویسیه در جیره هضم پروتئین خاام و  

های پروتئولتیک را در شکمبه افزایش ماده آلی و تعداد باکتری
داد. در اکثر مطالعات و تحقیقات انجاام یافتاه بارای بررسای     
اثاارات مخماار ساکارومایسااس سرویساایه باار قابلیاات هضاام 

عددی مشاهده ترکیبات مغذی جیره یک روند بهبود و افزایش 
( که با نتایج پژوهش حاضر مطابقت دارد. تفاوت 9شده است )

تواند مرباوط  های مختلف میدر نتایج بدست آمده در پژوهش
به نوع حیوان آزمایشی مقدار مصارف مخمار و ساویه مخمار     

 (.89مصرفی باشد )

 
 بر قابلیت مواد مغذی گلیسریدهای اسید بوتیریک  وه یاثرات مخمر ساکارمایسس سرویس -9جدول 

Table 3. The effect of  saccharomyces cerevisiae yeast and butyrate glycerideson  nutrients digestibility 

Control ،شاهد =But = گلیسریدهای اسید بوتیریک، SC ،ساکارومایسس سرویسیه = SEM معیار میانگین = خطای 
 

 رشد اسکلتی
مخمر های افزودنینتایج مربوط به اثر استفاده از    

و گلیسریدهای اسید بوتیریک بر مایسس سرویسیه وساکار
های شیرخوار هلشتاین در عملکرد رشد اسکلتی در گوساله

ارائه شده است. نتایج نشان داد که افزودن مخمر  4جدول 
ساکارومایسس سرویسیه و گلیسریدهای اسید بوتیریک به 

ترهای بیومتریک از های شیرخوار، نتوانست پارامجیره گوساله

ها را تحت جمله دور سینه، ارتفاع بدن و طول بدن گوساله
( بیان کردند که استفاده از 1تاثیر قرار دهد. دیمه و همکاران )

داری بر های شیر خوار اثر معنیاسید بوتیریک در جیره گوساله
ارتفاع بدن، طول بدن و دور قفسه سینه نداشت. محمدی و 

رش کردند که استفاده از پروبیوتیک ( گزا89همکاران )
 های هلشتاین اثر ساکارومایسس سرویسیه در گوساله

داری بر عمکلرد رشد اسکلتی ندارد. همچنین صارمی و معنی

 داریاحتمال معنی  تیمارهای آزمایشی 

 Control SC But SC & But SEM But SC SC*But 

 وزن بدن )کیلوگرم(
 1612/4 8169/4 9149/4 198/4 48/91 12/91 19/91 98/91 تولد

 1194/4 2919/4 8189/4 429/9 19/11 98/12 44/24 94/16 آخر دوره پرورشی
 مصرف خوراک )گرم در روز(

 9161/4 1989/4 4696/4 929/49 14/499 96/444 46/919 91/991 ماه اول پرورشی
 1429/4 1811/4 2912/4 141/44 48/166 29/114 48/119 18/182 ماه دوم پرورشی
 9199/4 6161/4 9989/4 996/96 99/614 42/624 48/624 86/694 کل دوره پرورشی

 افزایش وزن روزانه )گرم در روز(
 9149/4 8998/4 9294/4 418/89 49/921 94/442 28/924 94/999 ماه اول پرورشی
 2169/4 9449/4 8628/4 992/99 92/618 99/189 99/191 92/191 ماه دوم پرورشی
 b96/648 b99/669 a99/199 ab92/646 184/96 4994/4 4961/4 4814/4 کل دوره پرورشی

 ضریب تبدیل خوراک
 1146/4 9114/4 2421/4 418/4 44/9 19/4 44/9 46/9 ماه اول پرورشی
 6911/4 2419/4 2489/4 414/4 44/9 94/9 96/9 99/9 ماه دوم پرورشی
 9449/4 4991/4 4649/4 449/4 49/9 19/4 49/9 49/9 کل دوره پرورشی

Control ،شاهد =But=  ،گلیسریدهای اسید بوتیریکSC ،ساکارومایسس سرویسیه =SEM معیار میانگین = خطای 

 یداریاحتمال معن  تیمارهای آزمایشی 

 Control SC But SC & But SEM but SC SC*but 

 1499/4 9941/4 9896/4 418/9 11/61 91/61 94/62 48/61 ماده خشک
 9489/4 4948/4 1949/4 426/8 18/41 99/49 49/44 14/44 الیاف نامحلول در شوینده خنثی

 1414/4 9699/4 8492/4 964/9 91/19 18/18 21/19 14/14 ماده آلی
 6946/4 1429/4 4819/4 994/9 24/14 98/19 91/91 68/69 پروتئین خام
 4994/4 1216/4 2149/4 499/9 61/42 14/99 94/94 11/42 عصاره اتری
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( با تجویز مخمر ساکارومایسس سرویسیه نشان 94همکاران )
تحت تاثیر قرار ها شیرخوار دادند که رشد اسکلتی گوساله

( گزارش کردند که افزودن 94و همکاران )گیرد اما گالو نمی
ها را بهبود مخمر ساکارومایسس سرویسیه رشد بدنی گوساله

 بخشد.می
( گزارش کردند که عرض هیپ و 84لمیستر و همکاران )   

دور شکم با مصرف کشت مخمر نسبت به شاهد بیشتر بود، 

داری ولی برای ارتفاع هیپ و ارتفاع جدوگاه تفاوت معنی
( نیز گزارش کردند استفاده 88نشد. میر و همکاران )گزارش 

ها منجر عنوان پروبیوتیک در جیره گوسالهاز کشت مخمر به
به افزایش عددی وزن الشه و کاهش تولید گوشت شد و این 

ها دهنده اثر مخمر بر رشد استخوانی گوسالهموضوع نشان
 است. 

 

 بر رشد اسکلتی گلیسریدهای اسید بوتیریک  ه ویمایسس سرویسواثرات مخمر ساکار -4جدول 
Table 4. The effect of  saccharomyces cerevisiae yeast and butyrate glycerides on skeletal growth 

Control ،شاهد =Butک،یریبوت دیاس یدهایسری= گل SCه،یسیسرو سسی= ساکاروما SEMمیانگین معیار  ی= خطا 
 

 های خونیفراسنجه
مخمر های های مربوط به اثر استفاده از افزودنیداده   

و گلیسریدهای اسید بوتیریک بر سرویسیه مایسسوساکار
نشان  9های شیرخوار هلشتاین در جدول های گوسالهفراسنجه

های از افزودنیداده شده است. نتایج نشان داد که استفاده 
و گلیسریدهای اسید بوتیریک، مایسس سرویسیه ومخمر ساکار

گلیسیرید، های خونی شامل گلوکز، کلسترول، تریفراسنجه
های کل، اوره خون و گلوبولین را در گوسالهآلبومین، پروتئین

شیرخوار هلشتاین تحت تاثیر قرار نداد. غلظت گلوکز در گروه 
سرویسیه و گلیسریدهای اسید سکننده ساکارومایسدریافت

بوتیریک افزایش عددی را در مقایسه با گروه شاهد نشان داد. 
 مکمل افزودن با که کردند گزارش( 91) همکاران و کاتو
 .داد کاهش را خون گلوکز غلظت ها،گوساله رهیج به راتیبوت

 مکمل و علوفه مصرف متقابل اثر که دادند در تحقیقی نشان
طبق نتایج  (.86) نبود دارمعنی گلوکز غلظت بر بوتیرات سدیم

داری بدست آمده در تحقیق حاضر افزودن مخمر افزایش معنی
( 86بر میزان گلوکز خون نداشت نوروزیان و همکاران )

گزارش کردند که مصرف مخمر ساکارومایسس سرویسیه در 
درصد کنسانتره در دو  14هایی با های تغذیه شده با جیرهبره

داری غلظت اوره خون را دهی بطور معنیبعد از خوراکساعت 
های دلیل وجود مکانیسمهای خونی بهکاهش داد. فراسنجه

توسط سیستم اعصاب و غدد، تغییر هومئوستاز و کنترل شدید 
پذیر نبوده و تحت  عوامل متابولیک خون به راحتی امکان
، های عفونی و انگلیشرایط خاصی نظیر سوء تغذیه، بیماری

عدم کفایت مواد مغذی جیره نسبت به حداقل نیازها و 
(. لذا در 99گیرند )شرایطی مانند آن تحت تآثیر قرار می

 ای علت شرایط تغذیهرسد بهنظر میآزمایش حاضر به
های مورد استفاده و نیز تامین غلظت مناسبی از انرژی گوساله

طور ری بهداو پروتئین و مشابه بودن مواد مغذی اختالف معنی
 .نشد کلی مشاهده

( گزارش کردند که غلظت 89مهراد و همکاران )   
روزگی تحت تآثیر مخمر قرار  64بتاهیدروکسی بوتیرات در 

روزگی به  19طوریکه با افزایش مصرف خوراک در هگرفت ب
ها رسید. لمیستر و بیشترین مقدار خود نسبت به سایر تیمار

کشت مخمر بر غلظت ( اثری با مصرف 84همکاران )
افزایش ها گزارش نکردند. بتاهیدروکسی بوتیرات در گوساله

های قابل تخمیر در مصرف خوراک سبب افزایش کربوهیدرات
شکمبه شده که با فعالیت کتوژنز دیواره شکمبه، غلظت 

 (2فریرا و بیتار )(. 6یابد )بتاهیدروکسی بوتیرات افزایش می
 بتاهیدروکسی غلظت تیرات،بو سدیم مصرف با کردند گزارش

 میزان. نبود دارمعنی آزمایشی دوره طی در بوتیریک اسید
 آغاز و شکمبه توسعه دهندهنشان بوتیریک اسید بتاهیدروکسی

 شکمبه اپیتلیوم توسط تخمیر نهایی محصوالت متابولیسم
رسد در نشخوارکنندگان این مسئله وجود نظر میبه (.4) است

داشته باشد که با رشد شکمبه و دستگاه گوارش غلظت 
نیز افزایش خواهد یافت، که البته  بوتیریک اسیدبتاهیدورکسی 

. (82های شیرخوار نیز مورد تایید قرار گرفته است )در گوساله
مکمل بوتیرات مورد استفاده در این پژوهش به شکل 

ها در شکمبه، بوتیرات بوده و در طی هضم چربیمونوگلیسرید 
شود و سپس ابتدا گلیسرول از ترکیب گلیسیریدها جدا می

اسیدهای جدا شده که در این مورد اسید بوتیریک است، در 
گیرند. اسید بوتیریک یکی از معرض هضم و جذب قرار می

اسیدهای چرب فرار قابل جذب و متابولیسم از دیواره شکمبه 
های محصول نهایی متابولیسم آن توسط سلول است که

باشد. اپیتلیال دیواره شکمبه، ترکیب بتاهیدروکسی بوتیرات می
های اپیتلیال کارگیری اسید بوتیریک توسط سلولههمچنین ب
 تواند رشد و تکثیر این عنوان منبع انرژی میشکمبه به

تر ها را در پی داشته باشد از طرفی اثرات تحریکی بیشسلول
اسد بوتیریک نسب به سایر اسیدهای چرب فرار بر تکثیر 

 (.9های اپتلیال شکمبه تایید شده است )میتوز سلول
 

 یداریاحتمال معن  تیمارهای آزمایشی 

 Control SC But SC & But SEM But SC SC*but 
 متر(طول بدن )سانتی

 9194/4 1442/4 9949/4 948/9 89/66 98/69 94/68 94/69 اول دوره پرورشی
 9896/4 9914/4 4929/4 164/9 96/18 91/18 98/18 98/19 آخر دوره پرورشی

 متر(دور سینه )سانتی
 9142/4 6641/4 6649/4 616/9 44/14 94/19 94/19 94/22 اول دوره پرورشی

 6914/4 1894/4 2414/4 921/9 89/948 68/949 91/949 98/949 دوره پرورشی آخر
 متر(ارتفاع از جدوگاه )سانتی

 1919/4 1996/4 4146/4 964/9 98/21 68/21 91/22 19/22 اول دوره پرورشی
 1248/4 1614/4 4249/4 884/9 44/11 68/12 98/12 19/11 دوره پرورشی آخر
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 64.....................................  اثر مخمر ساکارومایسس سرویسیه و منوگلیسریدهای بوتیرات بر عملکرد رشد، فراسنجه های خونی و قابلیت هضم مواد مغذی در

 
 های خونیبر فراسنجهگلیسریدهای اسید بوتیریک  ه ویاثرات مخمر ساکارمایسس سرویس -9 جدول

Table 5. The effect of saccharomyces cerevisiae yeast and butyrate glycerides on blood parameters 

 
استفاده از دست آمده از پژوهش حاضر، هبر اساس نتایج ب   

های شیرخوار های اسید بوتیریک در جیره گوسالهگلیسرید
توانست سبب بهبود افزایش وزن روزانه، غلظت خونی 

. در شود بتاهیدروکسی بوتیرات و قابلیت هضم پروتئین 

سرویسیه در جیره حالیکه مکمل کردن ساکارومایسس
جز ه داری در پارامترهای مورد بررسی بنتوانست تاثیر معنی

لذا بر اساس اثرات مثبت افزایش وزن روزانه داشته باشد. 
  .شودتواند توصیه مشاهده شده استفاده از این مواد افزودنی می
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Abstract 
    The aim of this study was to investigate the effects of saccharomyces cerevisiae yeast and 
butyrate monoglycerides on the performance, blood parameters and nutrients digestibility in 
suckling Holstein calves. For this experiment, 32 newly-born Holstein calves (average age 1-8 
days; average weight 38±1 kg) were used in a completely randomized design with 2×2 factorial 
arrangement, 4 treatments and 8 replications. The experimental treatments were: 1) Basal diet 
without any additive (control), 2) Basal diet with 5 g per day of butyrate monoglycerides, 3) 
Basal diet with 2 g per day of saccharomyces cerevisiae yeast, 4) Basal diet + 2 g of 
saccharomyces cerevisiae yeast + 5 g per day of butyrate monoglycerides. Feed intake was 
measured daily. Body weight changes were recorded at birth, d 30 and 60 after birth and d 75 on 
the weaning time and feed conversion ratio was calculated for each group. Nutrient digestibility 
was measured by using acid insoluble ash as the internal marker. For determination of blood 
parameters, blood samples were taken from jugular vein on d 30 and 60. The results showed that 
the addition of saccharomyces cerevisiae and butyrate glycerides did not affect feed intake in 
the first and second months, and in the whole experimental period. Saccharomyces cerevisiae 
yeast and butyrate glycerides interaction had no significant effect on the final weight of calves. 
Daily weight gain of calves in the first and second months were not affected by the addition of 
yeast and butyrate supplements or their interaction. Total daily weight gain affected 
significantly by effects of feeding saccharomyces cerevisiae (P=0.05) and butyrate glycerides 
(P=0.01). The results showed that the addition of saccharomyces cerevisiae and glycerides of 
butyrate did not influence blood concentrations of glucose, cholesterol, triglyceride, albumin, 
total protein, blood urea and globulin whereas blood beta-hydroxy butyrate concentration 
increased by feeding butyrate supplement (P=0.02). Feeding butyrate supplement increased 
significantly protein digestibility (P=0.05). Based on the positive effects of butyrate 
monoglycerides on average daily gain, blood beta-hydroxy butyrate concentration and crude 
protein digestibility and the effects of saccharomyces cerevisiae on daily weight gain, use of 
these two feed additives can be recommended for Holstein suckling calves. 
 
Keywords: Growth Performance, Saccharomyces Cerevisiae, Butyrate Monoglycerides,   

Suckling Calves 
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