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 "مقاله پژوهشی"
 

بر تولید و ترکیبات شیر، قابلیت هضم مواد مغذی و  ساکرومایسس سرویسیهاثرات مخمر 
 های خونی گاوهای شیریفراسنجه

 

  4مظلومی رضوانیمهدی و  3مصطفی حسین آبادی، 2تقی قورچی، 1عبدالحکیم توغدری

 

 (Toghdory@yahoo.com)نویسنده مسوول:  ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ی،گروه علوم داماستادیار  -1
 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ی،گروه علوم داماستاد  -2

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ی،گروه علوم دام -8
 شرکت تک ژن زیست -0

 5/0/1041تاریخ پذیرش:               22/1/1041تاریخ دریافت: 
 33 تا  34صفحه: 

  

 چکیده مبسوط

کنندگان با سیر تکاملی دستگاه گوارش آنها به اندازه کافی سازگار نبوده و موجب کاهش پایداری  تغییر اساسی در رژیم غذایی نشخوار :و هدف مقدمه
جهت حفظ تعادل  مناسب، تواند راه حلیمی ساکرومایسس سرویسیهاستفاده از مخمر  .شود                                            نهایتا  کاهش بازده استفاده از مواد خوراکی می اکوسیستم شکمبه و

  کننده باشند. ، بهبود شرایط تخمیر اکوسیستم شکمبه و افزایش تولید حیوانات نشخوارهاو فعالیت بهینه میکروب جمعیت میکروبی

گاوهای های خونی قابلیت هضم و فراسنجه ترکیبات شیر،تولید و بر  رومایسس سرویسیهساکده از مخمر ستفاامطالعه اثرات منظور به ها: مواد و روش
طور رأس گاو به 14فی استفاده شد. هر کیلوگرم در روز در قالب طرح کامال تصاد 82±0رأس گاو شیری نژاد سیمنتال با متوسط تولید شیر  24از  ،شیری

گرم  14جیره پایه +  -2گروه شاهد جیره پایه بدون استفاده از مخمر،  -1عنوان یک تیمار در نظر گرفته شد. تیمارهای آزمایشی به ترتیب شامل: تصادفی به
 حاوی هارهتمامی جی .ه در آن مخمر به صورت سرك به خوراك دام اضافه گردیدر روز به ازای هر رأس گاو بود، کد ساکرومایسس سرویسیهمخمر 

. شدندعصر دوشیده می 12ظهر و  12صبح،  0مرتبه در روز در ساعت  8بودند. گاوها  خام پروتئین و قابل متابولیسم انرژی خشک، ماده از مساوی هایغلظت 
گیری شـده و پـس از مخلـوط کردن نمونهلیتر در ظروفی جداگانه میلی 54روز انتهایی آزمایش، در هر وعده شیردوشی، از شیر دوشیده شده به میزان  7در 

 2گیری شد. در آخرین روز آزمایش و ودن سهم تولید شیر روزانه در هر وعده(، ترکیبات شیر اندازهها با یکدیگر )با لحاظ نمهای شیر مربوط به کل وعدهنمونه
 جهت تعیین قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی خوراك،  د.عمل آمگیری بهداج گردن هر رأس گاو خونساعت پس از تغذیه صبحگاهی از ورید و

 .شدروز انتهای آزمایش انجام  5برداری از مدفوع و خوراك در نمونه
داری بر میزان چربی، پروتئین و الکتوز شیر نداشت. میزان قابلیت هضم ماده آلی، چربی خام و ثیر معنیأت ساکرومایسس سرویسیهاستفاده از مخمر  ها: یافته
(. ولی افزایش میزان قابلیت هضم ماده خشک و پروتئین خام >45/4p) داری افزایش یافتطور معنیینده خنثی با استفاده از مخمر بهنامحلول در شو الیاف
 ثیر أوکز ت(، ولی بر میزان گل>45/4pشد ) خون ایدار نیتروژن اورهسبب کاهش معنی ساکرومایسس سرویسیهدار نبود. همچنین استفاده از مخمر معنی
 داری نداشت. معنی

دار قابلیت هضم ماده آلی، الیاف نامحلول در شوینده باعث افزایش معنی ساکرومایسس سرویسیهاستفاده از مخمر  ،نتایج آزمایش به با توجه گیری: نتیجه
در جیره گاوهای  ساکرومایسس سرویسیهمخمر گرم  14بهبود تولید شیر و ترکیبات آن شد، در نتیجه استفاده از خنثی و چربی خام شد و همچنین باعث 

 شود.شیری پیشنهاد می
 

 ساکرومایسس سرویسیه، مخمر قابلیت هضم مواد مغذی، گاو شیری تولید و ترکیبات شیر، های کلیدی:واژه
 

 مقدمه
استفاده  امروزه نیازمند ،هاباالی داممین احتیاجات أت جهت   

از مواد متراکم در جیره بوده تا نیازهای این حیوانات برطرف 
تغییر اساسی در رژیم غذایی نشخوارکنندگان با سیر گردد. 

نبوده و تکاملی دستگاه گوارش آنها به اندازه کافی سازگار 
             نهایتا  کاهش  موجب کاهش پایداری اکوسیستم شکمبه و

های کربوهیدرات (.12) شودبازده استفاده از مواد خوراکی می
ای، اسید الکتیک های کنسانترهالهضم موجود در جیرهسهل
 سبب،  pHکاهش شدید عثتولید کرده و با شکمبه در فراوان

همچنین افزودن مواد شود. ایجاد اسیدوز دام در مواردی می
ویژه سلولز را کاهش الیاف بهای به جیره، قابلیت هضم دانه

از (. 02گردد )داده و موجب کاهش زیاد در مصرف علوفه می
های با های غنی از کربوهیدراتطرفی هنگام تغذیه با جیره
کننده نشاسته و ساکارز های تجزیهقابلیت هضم سریع، باکتری

ه و با مصرف بیشتر آمونیاك، اسیدهای بسیار سریع رشد کرد
کننده های تجزیهها را از دسترس باکتریآمینه و پپتیدها، آن

از این رو تحت چنین شرایطی ایجاد یک  .سازندسلولز دور می
ثرترین ؤها از ممحیط مناسب جهت فعالیت بهینه میکروب

منظور حفظ سالمتی دام و بهبود مصرف غذا خواهد ها بهروش

های علمی موادی با نام مطابق با آخرین پیشرفتبود. 
های بهداشتی و مواد غذایی ها، که از طرف کمیسیونمخمر

تواند راه حلی جهت حفظ معتبر جهانی معرفی شده است می
بهبود شرایط تخمیر اکوسیستم  ،تعادل جمعیت میکروبی

 .(00) شکمبه و افزایش تولید حیوانات نشخوارکننده باشند
 ،ینپای کیفیتبا  فیبری مواد از استفاده در نشخوارکنندگان

 نقش شکمبه هایمیکروب دارند. فردی به منحصر توانایی
 نشخوارکنندگان در خوراك مغذی مواد از در استفاده حیاتی
 برای طبیعی راهکارهای یافتن دنبالبه امروزه، محققین. دارند

 مفید هایباکتری بهبود طریق از فعالیت شکمبه افزایش
از  یکی عنوانبه توانمی را هاپروبیوتیک .(05هستند ) شکمبه
 زنده میکروارگانیسم صورتبه که برد نام خوراکی هایافزودنی

 جمعیت تعدیل و تغییر با و شوندمی مصرف توسط دام
 منجر سلوالیتیک، هایباکتری رشد تحریک ویژهبه میکروبی،

 یا ها پروبیوتیک(. 5گردند )می شکمبه pHبهبود  به
عنوان ههستند که بهای افزودنی جزء ،های زنده فعالمیکروب

مواد محرك رشد در خوراك دام و  ها وجایگزین پادزیست
ها کاهش های این افزودنیشوند. از ویژگیطیور مصرف می

ها و بهبود بازه غذایی بهبود افزایش وزن و به جای بیماری

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 پژوهشهای تولیدات دامی
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های مخمرها سویه(. 01باشد )باقیمانده در بافت مینگذاشتن 
های مخمر از سویه ها سلولمتفاوتی دارند که در بین آن

رومایسس ساک (.22) ترین استمهم رومایسس سرویسیهساک
 جایگزین یک عنوانشان بهتخمیری محصوالت و سرویسیه
 شکمبه ترکیب محیط تغییر جهت هابیوتیکآنتی برای طبیعی

 مورد استفاده قرار خوراك بازدهی نمودن حداکثر منظوربه
 عنوانبه مخمری محصوالت از (. استفاده22) گیرندمی

در  تغییرات ایجاد برای ایوسیله همچنین و افزودنی سالم
 مصرف که دهدمی نشان باشد. گزارشاتمی مطرح شکمبه

 حذف به منجر رومایسس سرویسیهساک مخمر زنده هایلسلو
 و همچنین شکمبه محیط در اکسیژن موجود شدن مصرف و

 مواد سایر و هاویتامین ضروری، هایبرخی آنزیم شدن آزاد
به  تواندمی عوامل این که گرددمی رشد و فاکتورهای مغذی
 ای درشکمبه هایمیکروارگانیسم مناسب فعالیت و حیات
این مخمر دارای  .(10) نماید شایانی کمک شکمبه محیط

فردی جهت ایجاد تغییرات در شکمبه و توانایی منحصر به
دلیل نقش ارزنده هب باشد.افزایش قابلیت تولید شیر در گاو می

طیور، در اکثر ووری تولید دامبهرهاین مواد افزودنی در افزایش 
ناپذیر گردیده حال حاضر استفاده از آنها اجتنابدر  کشورها
 دهد که مصرفنشان می تحقیقات انجام شده نتایجاست. 
 ،در تغذیه گاوهای شیرده ساکارومایسس سرویسیه مخمر

(. 13،04،52) گردیده استا شیر آنهتولید موجب افزایش 
اند که استفاده از متعددی گزارش کردههمچنین محققین 

سبب افزایش درصد چربی  سرویسیه ساکارومایسسمخمر 
گزارش کردند که  (23جوانی و مورگاوی ) (.04) شودشیر می

های سلولتیک سبب استفاده از مخمر زنده با تحریک باکتری
شود و جریان پروتئین میکروبی بهبود قابلیت هضم الیاف می

این  با توجه به نکات ذکر شده، دهد.را از شکمبه افزایش می
رومایسس ساکمخمر از  دهستفااثیر أمنظور بررسی تآزمایش به

و مغذی  مواد ترکیبات شیر، قابلیت هضمتولید و بر  یهسسروی
 های خونی گاوهای شیری انجام شد.  فراسنجه

 

 هاروش و مواد
در واحد پرورش گاو شیری بخش خصوصی تحقیق حاضر     

در قالب طرح کامال تصادفی روی  آزمایشاین پذیرفت.  انجام
 82±0 وسط تولید شیربا مت نژاد سیمنتال گاو شیری رأس 24

طور تصادفی در بهگاو  رأس 14انجام شد. هر در روز  کیلوگرم
 هایغلظت حاوی هاجیره . تمامیفتندگرقرار یک تیمار 

 خام پروتئین و  متابولیسم قابل انرژی خشک، ماده از مساوی
 عادتدوره روز  7همراه به روز 24 آزمایش ول دورهط .بودند
در دو وعده ر حد اشتها صورت آزاد و دهر جیره به .بود پذیری

ار داده شد. در اختیار گاوها قر عصر شانزده هشت صبح و
جیره  که گروه شاهد -1 ترتیب شامل:تیمارهای آزمایشی به

گرم مخمر  14+  جیره پایه -2، بدون استفاده از مخمر پایه
بود  (به ازای هر راس گاو)در روز  ساکرومایسس سرویسیه

 .دام اضافه گردیدخوراك صورت سرك به کـه در آن مخمر به
مورد استفاده در آزمایش حاضر  ساکرومایسس سرویسیهمخمر 

تهیه شد.  CFU  1412×1با وپروی ستیز ژنتک شرکتاز 
 آمده است. (1جدول )در  آزمایشی یجیره

 

 (خشک ماده)درصد  استفاده مورد یشیآزما یهارهیج ییایمیش بیترک و یخوراک مواد اجزاء -1 جدول
Table 1. Food Ingredients and chemical composition of experimental diets used (% of DM) 

 ترکیب مواد خوراکی  درصد از ماده خشک
 یونجه خشک  15
 کاه گندم  2
 سیالژ ذرت  22
 دانه جو  15
 دانه ذرت  24
 فت سویافول  5/8
 گلوتن ذرت  1
 کنجاله سویا  18
 کنجاله کلزا  0
 جوش شیرین  1
 اوره  8/4
 کربنات کلسیم  1
 نمک  8/4
 توکسین بایندر  2/4
 منو کلسیم فسفات  8/4
 معدنیمکمل ویتامینی و   2/1
 اکسید منیزیوم  2/4

 یمیاییش یبترک مواد مغذی و  

 انرژی خالص شیردهی )مگاکالری در کیلوگرم(  20/1
 پروتئین )درصد(  05/17
 چربی خام )درصد(  71/8
 خاکستر )درصد(  5/7
 الیاف نامحلول در شوینده خنثی )درصد(  8/22

 کلسیم )درصد(  22/4
 فسفر )درصد(  02/4

و  ومیگرم سلن 442/4گرم کبالت،  443/4 وم،یزیگرم من 3/4گرم روی،  5/4گرم منگنز،  5/4گرم آهن،  2/4گرم مس،  1/4شامل  ینیتامیو و یمکمل معدن لوگرمیهر ک -1
 گرمیلیم B1 ،354نیتامیو گرمیلیم E ،334 نیتامیو یالمللنیواحد ب D3 ، 2244المللی ویتامین واحد بین A  ،140×3  ویتامین المللیواحد بین 18×145  د؛یگرم   442/4

 و نیوتیب گرمیلیم B12 ،0/18نیتامیو گرمیلیم 0/2 ک،یدفولیاس گرمیلیم 72 ن،یدوکسیریپ گرمیلیم 374 د،یاسکیپانتوتن گرمیلیم 1805 ن،یامیت گرمیلیم 1704 ن،یبوفالویر
 .C نیتامیو گرمیلیم 12544

 
  مظلومی رضوانیمهدی و  مصطفی حسین آبادی، تقی قورچی، عبدالحکیم توغدری
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 12و ظهر  12صبح،  0مرتبه در روز در ساعت  8گاوها دوشش
وعده در هفت روز آخر )سه در مقدار تولید شیر . شدانجام می

عنوان رکورد تولید شیر روزانه هر روز( و میانگین هفت روز به
گاو منظور شد. در دو روز آخر یک نمونه شیر در هر وعده 

تا  تهیه و پس از مخلوط کردن نمونه نهایی گرفته شد
گاوها در طول دوره آزمایش گیری گردد. ترکیبات شیر اندازه

ساعت  2روز آزمایش و در آخرین  به آب دسترسی آزاد داشتند.
هر رأس گاو  گردن پس از تغذیه صبحگاهی از ورید وداج

دقیقه در  24مدت های خون بهنمونه. دعمل آمگیری بهخون
 سانتریفیوژ g×1850 درجه سانتیگراد و بـا سرعت 0دمای 

(ROTOFIX 32 GERMANY) سپس پالسمای شد .
 ای خون، شـده و غلظت گلوکز، نیتروژن اوره آنهـا جدا

ی ارهای تجکیت با استفاده ازکلسترول  و گلیسریدتری
 قرار گرفت.  بررسیرکت پارس آزمون مورد ش

 جهت تعیین قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی خوراك، 
روز انتهای آزمایش  5برداری از مدفوع و خوراك در نمونه
صورت روزانه از رکتوم . نمونه مدفوع حیوانات بهشدانجام 
هم مخلوط و همگن شدند ها با شده و در نهایت نمونهگرفته 

تهیه شده و تا زمان  اوگرمی از هر گ 144و یک نمونه 
درجه سانتی گراد نگهداری  -24ها در دمای ، نمونهآزمایش

ساعت کامال  20(. سپس نمونه در آون به مدت 11) ندشد
وسیله آسیاب دارای های خشک شده بهخشک شد. نمونه

 یهضم مواد مغذ یتقابلمتری آسیاب شده و میلی 1غربال 
(، 8چربی خام ) خام، ینپروتئ ماده آلی، شامل ماده خشک،

با استفاده از مارکر ( 02الیاف نامحلول در شوینده خنثی )
 . (03) محاسبه شد (AIA)ید خاکستر نامحلول در اس

                             ایه طرح کامال  تصادفی و توسـط ای آزمایش بر پهتمامی داده
ـورد م GLMو رویه ) 2441، 12/2خهنس(  SAS زارافرمن

تحلیل آماری قرار گرفت. مدل آماری مورد استفاده  تجزیه و
 باشد:زیر میصورت به

 yij = μ +Ti+ εij 
 =Yij  مقدار مشاهدهi ام در تکرارjام 

= μ اثر میانگین 
=Ti  اثر تیمارiام 
=εij  اثر خطای آزمایشی مربوط به تیمارi ام در تکرارjام 

 در سطح  دانکن از آزمونبا استفاده  تیمارها میانگین
 .شد مقایسه داری پنج درصدمعنی

 
 بحث ونتایج 

در جیره  سرویسیه سرومایسساکافزودن مخمر ثیر أت
 بر تولید و ترکیبات شیر

 سرویسیه سرومایسساکافزودن مخمر ثیر أتنتایج مربوط به   
 آمده است.  (2جدول )بر تولید و ترکیبات شیر در 

 

 بر تولید و ترکیبات شیر سرویسیه سساکرومایسافزودن مخمر ثیر أت -2 جدول

Table 2. The effects of Saccharomyces Cerevisiae on production and milk composition 
 داریسطح معنی *معیار میانگین اشتباه ساکرومایسس سرویسیهگرم مخمر  14 شاهد پارامتر
 2528/4 12/4 37/8 24/8 چربی
 5111/4 14/4 70/8 25/8 پروتئین
 3027/4 45/4 22/0 20/0 الکتوز

 3422/4 25/4 47/18 23/12 مواد جامد
 0173/4 42/4 87/2 22/2 مواد جامد بدون چربی

 1442/4 52/4 81/10 37/12 ای شیرنیتروژن اوره
 5325/4 42/4 25/4 21/4 اسید چرب دنوو
 0183/4 15/4 85/1 17/1 اسید چرب آزاد

NEFA b22/272 a78/702 32/04 4441/4 
BHB b12/12 a82/84 54/4 4441/4 
 b23/22 a37/01 38/4 4441/4 استون

 b52/24 a12/27 21/1 4258/4 اسید چرب اشباع
 3307/4 83/1 27/25 82/25 اسید چرب غیراشباع

C16 35/27 28/84 27/4 5271/4 
C18 02/14 24/14 32/4 7251/4 

C18:1C19 75/17 12/13 42/1 3422/4 
 b73/22 a45/82 57/4 4124/4 ریش دیتولمقدار 

 
گرم مخمر  14بر اساس نتایج بدست آمده استفاده از 

استون،  تولید شیر،در روز بر میزان  ساکرومایسس سرویسیه
بتاهیدروکسی بوتیریک  و NEFA ،اسیدهای چرب اشباع

استفاده از . همچنین (>45/4p) داشتداری ثیر معنیأت 1یداس
ربی، نتوانست بر میزان چ ساکرومایسس سرویسیهمخمر 

 ثیر أای شیر تو نیتروژن اورهپروتئین، الکتوز، مواد جامد 
( گزارش 12) فیروزنیا و همکارانداری داشته باشد. معنی

 ساکرومایسس سرویسیهگرم مخمر  2سازی کردند که مکمل
اد. تولید شیر  در گاوهای هلشتاین را افزایش د ،در جیره

 بر غلظت  ثیر مخمرأدلیل تافزایش تولید شیر احتماال به
ها و اسیدهای آمینه ضروری و افزایش آنها ها، ویتامینآنزیم

ثیر مثبت بر أای است که دارای تدر طی هضم شکمبه
نشان ( 08)ز طرفی روبینسون . ا(14)نشخوارکنندگان است 

ره گاوهای شیری که افزودن محیط کشت مخمر به جیداد 
 ه افزایشدهد که منجر بانرژی خالص جیره را افزایش می

شود. این امر از طریق کاهش سهم موالری اسید تولید می
پیونات و افزایش سهم موالری استیک و نسبت استات به پرو

  های هلشتاین انجامید پروپیونیک در مایع شکمبه گاواس
کـه ناشی از تولید بیشتر اسید پروپیونیک (. 81،80) ردگییم

لید اثر مثبتی بر تو ،باشدمیسرویسیه  سرومایسساکه تغذی
در توافق با  این پژوهشتایج (. ن80)یر دارد الکتوز و ترشح ش

برونو و (، 58) ارانیالسین و همک ،(02) های استروهلینیافته

1- BHBA 
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( 20)وجود، هولتشائوسن و بیوچمین  این بود. با( 3)همکاران 
شده با مخمر  اوتی در تولید شیر گاوهای شیرده تغذیهیچ تفه

استفاده و  ن امر به تفاوت در سویه موردکه ای ،مشاهده نکردند
مکمل  د.گردمی ها بره شیردهی دامهمچنین اختالف در مرحل

در جیره  سرویسیه سساکرومایسر گرم در روز مخم 2 نمودن
خوراك در  بازدهی داری بر میزانهیچ اثر معنی چه اگر

صورت عددی آن را گاوهـای شیرده هلشتاین نداشت، اما به
دلیل افزایش باالتر شیر تولیدی این امر احتماال  به .افزایش داد

ی از افزایش قابلیت ه خوراك مصرفی است که ناشنسبت ب
( 80). هولتشائوسن و بیوچمین (12) باشدذی میهضم مواد مغ

منجر  س سرویسیهرومایسساکدادند که تغذیه مخمر  نیز نشان
وراك در مقایسه با گروه شاهد در خ بازدهیددی به افزایش ع

 .گاوهای شیرده هلشتاین شد
ساکرومایسس ( با بررسی اثر مخمر 88) نیکخواه و همکاران  

روی تولید و ترکیبات شیر گاو هلشتاین، نتیجه  سرویسیه
دار چربی استفاده از این مخمر باعث افزایش معنی ند کهگرفت

توان مربوط به اثر مخمر بر تراکم و شیر شد. علت را می
میزان (. 51)های سلولتیک )تخمیر سلولز( باشد فعالیت باکتری

 ،ثیر استفاده از مخمر قرار نگرفتأتدرصد پروتئین شیر تحت
شیر غالبا  الکتوزولی از لحاظ عددی میزان آن افزایش یافت. 

 (.13،54،52) گیردثیر جیره غذایی با افزودنی قرار نمیأتحت ت
تفاوت بین میانگین مقادیر الکتوز شیر گاوها از لحاظ آماری 

تنظیم فشار  الکتوز عامل .قابل مالحظه نبودو دار معنی
واسطه غلظت هکه ب ییباشد، از آنجامیاسمزی در غده پستان 

د، درصد غلظت یابانتشار می این ماده آب به غده پستان
 (.51) ماندثابت میدرصد  25الکتوز تا حدود 

گروهی از محققین پیشنهاد نمودند که تغذیه محصوالت    
مخمری برای گاوهای شیرده در طی مراحل آخر آبستنی و 

بر تخمیر شکمبه و هضم  تأثیردلیل شیردهی احتماال  بهاوایل 
خشک و  هایمحیط کشت که،طوریبه. باشدمواد مغذی می
به میزان زیادی در  سرویسیهس رومایسساکفعال بر مبنای 

تولید تجاری گاو شیری در شمال آمریکا و اروپا برای بهبود 
 (52)ویلیام و همکاران . (88،04) شودتولید شیر استفاده می

در تغذیه  رومایسس سرویسیهساکگزارش کردند مصرف 
شود. همچنین گاوهای شیرده موجب افزایش شیر آنها می

اند که استفاده از مخمر برخی محققین گزارش کرده
 سبب افزایش درصد چربی شیر  سرویسیه رومایسسساک
دند مصرف گزارش کر( 88)نیکخواه و همکاران (. 04) شودمی
بر ماده خشک مصرفی، تغییرات وزن  رومایسس سرویسیهساک
و تولید شیر خام گاوهای هلشتاین در مرحله اول  بدن

دار نبود. ولی درصد چربی، درصد مواد جامد شیردهی معنی
بدون چربی و درصد کل مواد جامد شیر با مصرف مخمر 

ن نشان دادند که افزود( 12) و همکاران افزایش یافت. فیروزنیا
 داری بردر جیره اثر معنی سرویسیهس رومایسساکمخمر 
ماده خشک در گاوهای شیرده هلشتاین در مقایسه با مصرف 

ای با این وجود، میزان تولید شیر در گاوه .گروه شاهد نداشت
در مقایسه با  سرویسیه سرومایسساکتغذیه شده با مخمر 

محققین نشان  .داری افزایش یافتطور معنیگروه شاهد به
شیر  مقدار میانگین پروتئین شیر، مواد جامد بدون چربی دادند

 های متفاوت اختالف بین جیره ،و کل مواد جامد شیر
داری طور معنیتولید شیر به ولی ،داری وجود نداشتمعنی

مخمر  .(18) های متفاوت قرار گرفتثیر جیرهأتحت ت
با مصرف اکسیژن موجود در شکمبه،  سرویسیهس رومایسساک

 های هوازی مناسب را برای فعالیت میکروبمحیط بی
هوازی فراهم نموده و موجب بهبود و رشد این گروه از بی

( گزارش 18) دیدارخواه و همکارانشود. ها میمیکروارگانیسم
های میانگین مواد جامد بدون چربی شیر بین جیره کردند که

و گاوهایی که جیره  داری وجود داشتمتفاوت اختالف معنی
بدون چربی حاوی پروبیوتیک مصرف کرده بودند، مواد جامد 

و  داری داشتها اختالف معنیشیر باالتر بود و با سایر گروه
داری در مقدار الکتوز مصرف پروبیوتیک باعث افزایش معنی

تأثیر مصرف با بررسی  (82) نصیری و همکاران(. 18) شیر شد
پروبیوتیک بر عملکرد شیردهی، خوراك مصرفی و برخی 

ین تحت تنش های خونی گاوهای شیری هلشتامتابولیت
، نتیجه گرفتند که تولید شیر، چربی و مواد جامد شیر گرمایی
 شی قرار گرفت و میزان آن در گروهثیر تیمار آزمایأتحت ت

دار نسبت به گروه شاهد افزایش معنیمصرف کننده مخمر 
ثیر استفاده از پروبیوتیک قرار أاما پروتئین شیر تحت ت ،داشت

بیان کردند که افزایش درصد  گروهی از محققین نگرفت.
تواند ناشی از اثرات مثبت مخمرها بر تخمیر چربی شیر می

به و افزایش جمعیت باکتریایی شکمبه و در نهایت مشک
)افزایش قابلیت هضم الیاف نامحلول در  الیافقابلیت هضم 

 اسیدی( باشد الیاف نامحلول در شوینده شوینده خنثی و
بیان کردند که  (54)مکاران . از طرفی وانگ و ه(17،13)

 21به  17نامحلول در شوینده خنثی جیره از  افزایش الیاف
درصد در اوایل شیردهی موجب افزایش چربی شیر خواهد شد. 

در اثر اضافه کردن  (12) و همکاران در مطالعه دهقان بنادکی
الیاف نامحلول در شوینده خنثی درصد  ،پروبیوتیک پروبیوساك

 ری افزایش یافت که منجر به افزایش داطور معنیبه
که در نهایت  ،شودهای سلوالیتیک در شکمبه میباکتری

باعث افزایش درصد چربی شیر در این مطالعه شد. افزایش 
( و بونچک 12ر با نتایج دراکلی و همکاران )میانگین تولید شی

ولی در پژوهشی گزارش شد  ،( همخوانی داشت7) و همکاران
 که استفاده از پروبیوتیک میانگین تولید شیر را افزایش نداد

تواند ناشی از ص بین نتایج در مطالعات مختلف می(. تناق27)
های موجود در پروبیوتیک، تعداد دام مورد استفاده، دوز باکتری

 شکم زایش و دوره شیردهی گاوها باشد. 
در جیره  سرویسیه سایسرومساکافزودن مخمر ثیر أت

 بر قابلیت هضم مواد مغذی
 جدول)در نتایج مربوط به قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی    
نشان با مخمر  شده حاصل از جیره مکملآمده است. نتایج  (8

در  ساکرومایسس سرویسیهاستفاده از مخمر دهد که می
ثر بود. میانگین ضرایب قابلیت ؤافزایش قابلیت هضم جیره م

، الیاف نامحلول در شوینده خنثی و هضم ظاهری ماده آلی
 اختالف  یآزمایش هایمغذی بین جیرهد موا چربی خام

. همچنین میزان قابلیت (>45/4p) وجود داشتداری معنی
ثیر تیمارهای أو پروتئین خام تحت ت ماده خشکهضم 

 ( و24با نتایج حداد و گوسووس ) که آزمایشی قرار نگرفت
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های افزودن مکمل ( هماهنگ بود.21دالرحمن )هالل و عب
داری بر قابلیت هضم ثیر معنیأپروبیوتیکی و پریبیوتیکی ت

 از نظر عددی ولی پروتئین نسبت به گروه شاهد نداشت 
پروبیوتیک قابلیت هضم بهتری  کننده های دریافتگروه

 یکی از مهمترین  .(18) نسبت به گروه شاهد داشتند
هوازی و ایجاد شرایط بی ،هافعالیت پروبیوتیکهای مکانیسم

باشد که باعث های سلوالیتیک مییافزایش رشد باکتر
پروبیوتیک (. 22،25) شودافزایش قابلیت هضم مواد مغذی می

باعث هضم پروتئین خام و ماده آلی شده و تعداد باکتری 
دهد که این ناشی از پروتئولیتیک را در شکمبه افزایش می

باعث جذب  در نهایتباشد، که جمعیت باکتریایی می فعالیت
همچنین حیدری (. 22،25) شودمایع شکمبه می اکسیژن از

بیوتیک قارچی، وکه پر ندنشان داد( 22) خورمیزی و همکاران
ثیری بر قابلیت هضم ظاهری ماده خشک، ماده آلی، أت

دوره گاوهای شیرده در اوایل در پروتئین و دیواره سلولی 
 .شیردهی ندارد

ز مخمر ( اعالم کردند استفاده ا00) رستم زاده و همکاران
هضم ماده خشک، ماده آلی،  قابلیت ،ساکرومایسس سرویسیه

. الیاف نامحلول در شوینده خنثی را افزایش داد ،پروتئین خام

در  گزارش دادند که استفاده از مخمر (24)حداد و گوسووس 
داری در ضرایب قابلیت جیره گوسفند باعث افزایش معنی

هضم ماده خشک، ماده آلی، پروتئین خام و الیاف نامحلول در 
شوینده خنثی و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی گردید. یون 

ساکرومایسس  ( گزارش کردند که افزودن مخمر50)و استرن 
ی و تعداد آلو ماده  در جیره، هضم پروتئین خام سرویسیه
ثیر مخمر أرا در شکمبه افزایش داد. ت های پروتئولتیکباکتری

تواند ناشی از فعال می ضم مواد مغذیبر بهبود قابلیت ه
نمودن جمعیت میکروبی که متاثر از توانایی مخمر در حذف 

هوازی شکمبه و بهبود شرایط بی اکسیژن از مایع شکمبه
العات و تحقیقات انجام یافته برای بررسی اثر در اکثر مط باشد.

بر قابلیت هضم مواد مغذی،  کرومایسس سرویسیهسامخمر 
ولی این  (.13)یک روند بهبود و افزایش عددی مشاهد شد 

روند افزایشی گاهی به میزانی نبود که تفاوت بین تیمارها را 
 تواند ناشی از نوع حیوان آزمایشیدار نماید. این نکته میمعنی

مخمر  مقدار مصرف مخمر، سویه، (، نوع جیره مصرفی13،07)
یزیولوژیک و وضعیت ف ، مدت زمان مصرف مخمرمصرفی

 باشد.( 08)کننده مخمر حیوان مصرف

 

 قابلیت هضم مواد مغذیبر  سرویسیه سرومایسکساافزودن مخمر ثیر أت -8 جدول

Table 3. The effects of Saccharomyces Cerevisiae on nutrient digestibility
 

 قابلیت هضم )درصد(
 تیمارهای آزمایشی

 داریسطح معنی *معیار میانگین اشتباه ساکرومایسس سرویسیهگرم مخمر  14 شاهد
 2185/4 41/1 23/34 35/73 ماده خشک
 b23/22 a23/77 27/1 4441/4 ماده آلی

 4551/4 32/1 03/72 21/27 پروتئین خام
 b28/53 a22/28 22/4 4488/4 الیاف نامحلول در شوینده خنثی

 b02/22 a80/78 45/2 4225/4 چربی خام
 (.p<45/4باشد ) دار می دهنده اختالف معنی حروف غیرمشابه در هر ردیف نشان

 

در جیره  سرویسیه سرومایسساکافزودن مخمر ثیر أت
 های خونیراسنجهبر ف
 سرومایسساکثیر استفاده از مخمر أنتایج ت (0جدول )در    

های خونی گاوهای شیری نژاد سیمنتال بر فراسنجه سرویسیه
گلوکز  داری بر میزانثیر معنیأاستفاده از مخمر ت آمده است.

، اضرح قنتایج بدست آمده در تحقی قطب .خون نداشت
میزان گلوکز خون  داری دریعنمافزایش غیر رمخم مصرف

 نیمحقق جیداشت که نتایج بدست آمده با نتا
ین امر احتماال  ا .داشت مطابقت( 10،2،88،84،13،04،02،18)
دلیل کاهش سهم موالری اسید استیک و نسبت استات بـه به

اشی از نزایش سهم موالری اسید پروبپیونیک و اف پروپیونات
برای  کیونیپروپ دیاسکننده دیتولای هاکتریبر ظرفیت بهت

ای هلشتاین مکمل گاوه کمبهدر مایع ش استفاده از الکتات
 سرویسیه سرومایسساکاوی شده با محیط کشت مخمر ح

ساز عنوان پیشاسید پروپیونیک به. (02،80،81) باشدمی
ارکنندگان بوده و بنابراین، افزایش سهم گلـوکز در نشـخو

سازهای مین پیشأید پروپیونیک در شکمبه منجر به تاس
افزایش در غلظت  .شودزایش غلظت گلوکز میگلوکز و اف

های مکمل شده ممکن است به دلیل افزایش گلوکز در جیره
چون  .در غلظت پروپیونات مایع شکمبه و پالسما باشد

ساز اصلی گلوکز در مسیر گلوکونئوژنز است نات پیشپروپیو

 14( اعالم کردند که مصرف 13)اراسموس و همکاران (. 1،2)
گرم مخمر در جیره گاوهای شیری موجب افزایش اسید 

ولی گزارشی در مورد تغییر غلظت  ،پروپیونیک در شکمبه شد
 گزارش کردند که( 22کریمی و همکاران ) خون ارائه ندادند.

داری بر میزان گلوکز خون ودن مخمر افزایش معنیافز
 .نداشتهای شیرخوار هلشتاین گوساله

 سسیساکروماثیر استفاده از مخمر أمیزان کلسترول تحت ت   
طوری که با استفاده از ، به(>45/4p) قرار گرفت هیسیسرو

این  .پیدا کرد یدارمخمر، میزان کلسترول خون افزایش معنی
بر تولید  سرویسیه سرومایسکسادلیل اثر مخمر امر احتماال  به

که منجر به افزایش سنتز چربی در بدن ( 58،3)باشد شیر می
شده و در نهایت سبب افزایش غلظت کلسترول خون شده 

 نتایج این تحقیق همراستا با نتایج فیروزنیا و همکاراناست. 
 رم در روز مخمرگ 2افزودن ( بود. آنها گزارش کردند 12)

 تایندر جیره گاوهای شیرده هلش سرویسیه سرومایسساک
در توافق با  افزایش داد. داریطور معنیهب غلظت کلسترول را

گزارش  (2) کاکیروگلو و همکاران این تحقیق، هاییافته
 سرومایسساکمحیط کشت مخمر زنده  د که افزودنکردن

ی سرا در گاوهای جر خون میزان کلسترول ،به جیره سرویسیه
د دریافتنمحققین  اوایل شیردهی افزایش داد. با این حالدر 

داری طور معنیبه سرویسیه سرومایسـساکر که افزودن مخم
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 رم را کاهش دادگلیسرید سغلظت کلسترول و تری
ت ه غلظد کنیز گزارش کردن (04) اران. پیوا و همک(0،12،84)

وسیله مکمل نمودن محیط کشت کلسترول پالسمای خون به
یج بدست آمده به اثیر قرار نگرفت. تفاوت در نتأتتحتمخمر 
ی جیره مورد آزمایش، سویه مخمر مورد یب شیمیاترکی

استفاده، مقدار مصرف مخمر و شرایط فیزیولوژیکی حیوان 
 (.52،82)گردد میبر تحت آزمایش

 باعث کاهش  ساکرومایسس سرویسیهاستفاده از مخمر    
سطوح . (>45/4p) شد گلیسیرید خوندار میزان تریمعنی

ات تغذیه شده با مخمر رید در حیوانگلیستر تریینینسبتا  پا
ل همبستگی منفی آن با دلیاحتماال  به سرویسیه سرومایسساک

ه سبب کاهش ک( 17) دباشیگلوکز خون مغلظت باالتر 
فیروزنیا و  .ودشهای بدن میها از بافتمیزان بسیج چربی

گرم در روز  2( گزارش کردند که اگر چه افزودن 12) همکاران
در جیره گاوهای شیرده  ساکرومایسس سرویسیهمخمر 

گلیسـرید پالسما داری بر غلظت تریهلشتاین اثر معنی
نداشت، اما به لحاظ عددی غلظت آن در مقایسه با گروه 

افتند که نیز دری( 0)همکاران  اد وآی .شاهد کاهش یافت
داری طور معنیبه سرویسیه سومایسرساکافزودن مخمر 

ادکی و بندهقان گلیسرید را کاهش داد. اما غلظت تری
کی و و میلوس( 2)کاکیروگلو و همکاران (، 12)همکاران 
مر یا محیط کشت گزارش کردند که افزودن مخ( 84)سـوبیچ 
 داری بر غلظت اثر معنی سرویسیه سسرومایساکمخمر 

 .گلیسرید سرم نداشتتری
 سبب کاهش  ساکرومایسس سرویسیهاستفاده از مخمر    

دست آمده . نتایج به(>45/4p) ای خون شددار ازت اورهمعنی
ساکرومایسس گرم مخمر  14نشان داد که با استفاده از 

دار پیدا کرد که با ای خون کاهش معنی، غلظت اورهسرویسیه

( و 10) (، دینگ و همکاران87) نتایج نوروزی و همکاران
( گزارش 87اهنگ بود. نوروزی و همکاران )( هم2بایومی )

 ها بهدر بره ساکرومایسس سرویسیهدادند که مصرف مخمر 
همبستگی داری غلظت اوره خون را کاهش داد. طور معنی

 باالی بین سطح آمونیاك مایع شکمبه با سطح نیتروژن 
ای خون را تحت تواند سطح نیتروژن اورهای خون میاوره
ای خون شاخصی نیتروژن اوره سطح .(83)ر خود قرار دهد تاثی

ذیری پروتئین در شکمبه و جذب پروتئین پس از پاز تجزیه
گزارش  (12) فیروزنیا و همکاران(. 12،3،84)شکمبه است 

ساکرومایسس گرم در روز مخمر  2کردند که استفاده از 
ی دارطور معنیای را بهغلظت نیتروژن اوره ،در جیره سرویسیه

وژن اوره در پالسما کاهش غلظت نیترهمچنین کاهش داد. 
ود استفاده از پروتئین شکمبه برای سنتز دلیل بهبهاحتماال  ب

باشد که در نهایت منجر به کاهش پروتئین میکروبی می
رشح پروتئین در شیر با ت .(3)ردد گغلظت اوره خون می

بهبود به  ر بهبود یافت که منجرط کشت مخمیافزودن مح
خون ای ئین و کاهش در غلظت نیتروژن اورهاستفاده از پروت

و همکاران  ، دولزالحاضرتحقیق  جدر توافق با نتای(. 3)شد 
کشت مخمر محیط  زودنافنشان دادند که ( 15)

نیتروژن طح داری سیور معنطبه سرویسیه سرومایسساک
( 84)وبیچ داد. با این وجود، میلوسکی و س را کاهش ایاوره
روژن اوره سرم و گلوکز پالسما اهده کردند که غلظت نیتمش
به  سرویسیه سرومایسساکه روزانه مخمر ه تغذیوسیلبه

غلظت اوره خون  .قرار نگرفتثیر أتگاوهای شیرده تحت
پذیر شاخصی از وضعیت شکمبه با توجه به پروتئین تجزیه

پروتئین انرژی و خوراك است. باید توجه داشت که متابولیسم 
ا یکدیگر مرتبط هستند. لذا، تغییر غلظت اوره در شکمبه ب

 .انگر تعامل انرژی و پروتئین استخون نمای
 

  یهای خوندر جیره بر فراسنجه سرویسیه سساکرومایسافزودن مخمر ثیر أت -0جدول 
Table 4. The effects of application of Saccharomyces Cerevisiae on blood parameters 

 

 آزمایشیتیمارهای  پارامتر
 داریسطح معنی *معیار میانگین اشتباه ساکرومایسس سرویسیهگرم مخمر  14 شاهد

 2520/4 83/1 24/77 84/75 گلوکز )میلی گرم/دسی لیتر(
 b  24/212 a74/272 21/18 4401/4 کلسترول )میلی گرم/دسی لیتر(

 a74/12 b34/18 74/4 4433/4 گلیسیرید )میلی گرم/دسی لیتر(تری
 a78/00 b28/81 24/2 4447/4 ای )میلی گرم/دسی لیتر(نیتروژن اوره

 (.p<45/4باشد ) دار می دهنده اختالف معنی حروف غیرمشابه در هر ردیف نشان
 

 کلی گیرینتیجه
مخمر از استفاده ، تحقیق نیا جینتا به توجه با   

دار قابلیت هضم باعث افزایش معنی ساکرومایسس سرویسیه
و شده  ، الیاف نامحلول در شوینده خنثی و چربی خامماده آلی

بر اساس  .شد بهبود تولید شیر و نیز ترکیبات آننیز باعث 
شود در جیره گاوهای پیشنهاد مینتایج حاصل از این آزمایش، 

گرم در  14به میزان  سرویسیهساکرومایسس از مخمر  یشیر
 .شداستفاده  ازای هر رأس گاو شیری روز به

 

 

 تقدیر و تشکر
ژن زیست بابت عامل و کارکنان محترم شرکت تک دیراز م  
مین مخمر مورد استفاده آزمایش و همچنین از جناب آقای أت

محسن عابدینی بابت همکاری الزم جهت انجام آزمایش در 
 آید.عمل میتقدیر و تشکر به ،واحد پرورش گاو شیری خود
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Extended Abstract 
Introduction and Objective: A major change in the diet of ruminants is not sufficiently 
compatible with the evolution of their gastrointestinal tract, reducing the stability of the rumen 
ecosystem and ultimately reducing the efficiency of food use. Therefore, under the use of 
Saccharomyces cerevisiae, it can be a suitable solution to maintain the balance of the microbial 
population and the optimal activity of microbes, improve the fermentation conditions of the 
rumen ecosystem and increase the production of ruminants. 
Material and Methods: In order to investigate the effect of Saccharomyces cerevisiae ode on 
milk composition, digestibility and blood parameters, dairy cows from 20 Simmental dairy 
cows with an average milk production of 32 4 4 kg / day were used in a completely randomized 
design. All 10 cows were randomly assigned to one treatment. Experimental treatments 

included: 1- control group of base diet without using yeast, 2- base diet + 10 g of 
Saccharomyces cerevisiae yeast per day per head of cattle, in which yeast was added to the 
animal feed as road. All diets contained equal concentrations of dry matter, metabolizable 
energy and crude protein. The cows were milked 3 times a day at 4 am, 12 noons and 7 pm. In 

the last 7 days of the experiment, in each milking meal, 50 ml of milk was sampled in separate 
containers and after mixing the milk samples related to the whole meals with each other 
(considering the share Daily milk production per serving), milk composition was measured. 
Blood samples were taken from the jugular vein of each cow on the last day of the experiment 
and 2 hours after morning feeding. To determine the apparent digestibility of feed nutrients, 

stool and feed samples were taken at the end of the 5 days of the experiment. 
 Results: The use of Saccharomyces cerevisiae had no significant effect on milk fat, protein and 
lactose levels. The digestibility of organic matter, crude fat and insoluble fibers in neutral 

detergent using yeast increased significantly (p<0.05). However, increasing the digestibility of 
dry matter and crude protein was not significant. Also, the use of Saccharomyces cerevisiae 

caused a significant reduction in urea nitrogen (p<0.05), but had no significant effect on glucose 
levels.  
Conclusion: According to the test results, the use of Saccharomyces cerevisiae significantly 
increased the digestibility of organic matter, insoluble fibers in neutral detergent and crude fat, it 
also improved the production of milk and its compounds. As a result, the use of 10 gr 

Saccharomyces cerevisiae in the diet of dairy cows is recommended. 
 
Keywords: Dairy cow, Milk production and compounds, Nutrient digestibility, Saccharomyces  
                   cerevisiae 
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