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 مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی
 1386 شهریور  –جلد چهاردهم، شماره سوم، مرداد 
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 های پرواری نژاد آتابای های خونی بره بررسی اثر مخمر ساکارومیسس سرویسیه بر عملکرد و فراسنجه
 

 4باش  آشورمحمد قره و3، سعید حسنی2ادژن نور محمد تربتی*، 1ورعباسعلیناصر پ

 دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،1
  ،ی و منابع طبیعی گرگاناستادیار گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورز3و منابع طبیعی گرگان، 

 و منابع طبیعی گرگان دانشگاه علوم کشاورزیگنبد عالی  مرکز آموزشمربی گروه تولیدات دامی 4
 4/10/85 :؛ تاریخ پذیرش 3/7/84 :تاریخ دریافت

 
 

 چکیده
و هـای خـونی       رد، خصوصـیات الشـه، فراسـنجه      کـ لماین مطالعه جهت بررسی اثرات مخمر ساکارومیسس سرویسیه بر ع         

 بـا  ی راس بره نـر نـژاد آتابـا   28تعداد برای انجام این آزمایش .  انجام گرفتیهای پرواری نژاد آتابا مقایسه بازده اقتصادی بره 
  تکـرار 7و ) جیـره غـذایی  ( تیمـار  4 ماه در قالب یک طرح کامالً تصادفی با 5-6 کیلوگرم و سن   37/31±09/5میانگین وزن   

هـای پـرواری کـه براسـاس           روز بـا جیـره     98بـه مـدت     پذیری   عادتها بعد از دو هفته دوره         بره.  روز استفاده شد   98مدت   به
 گرم  2+ جیره پایه ) 2،  )شاهد( جیره پایه بدون مخمر   ) 1: تیمارها شامل . گردید، تغذیه شدند   تنظیم   )NRC) 1984های   جدول
 گرم مخمـر  6+ایهپجیره  )4خمر به ازای هر راس بره در هر روز و  گرم 4+ایهپجیره   )3،  س بره در هر روز    أبه ازاء هر ر   مخمر  

بـرای تعیـین    . شـد  قبل از دادن خوراک صبح انجام می      ها هر دو هفته یکبار         بره وزن کشی .  بود س بره در هر روز    أبه ازای هر ر   
 ساعت بعد از دادن خوراک صبح از        4  بره انتخاب شد و    3میزان گلوکز و اوره سرم خون در انتهای دوره آزمایش، از هر تیمار              

هـا از لحـاظ اقتصـادی        در پایان طرح، جیره   . ددنمنظور آنالیز الشه کشتار ش     پس به عمل آمد و س    گیری به   ورید وداجی آنها خون   
نتایج نشان داد که مخمر ساکارومیسس سرویسیه روی اضافه وزن روزانه، خوراک مصـرفی روزانـه،          .مورد بررسی قرار گرفتند   

گیری شده الشه، هزینه خوراک برای تولید یک کیلوگرم          یب تبدیل غذایی، غلظت گلوکز و اوره سرم خون و صفات اندازه           ضر
  .)<05/0P( داری نداشته است شه تأثیر معنیافزایش وزن زنده و یک کیلوگرم ال

 
 های خونی ه، فراسنجه خصوصیات الش، آتابایهای  بره خصوصیات پرواری، ساکارومیسس سرویسیه:های کلیدی واژه

 
  مقدمه

های پرواری امـروزه     منظور تأمین احتیاجات باالی دام      به
نیازمند به استفاده از مواد متراکم در جیره بوده تـا نیازهـای             

ـ        . این حیوانات برطرف گردد    م ـایـن تغییـر اساسـی در رژی
 وارشـاه گـاملی دستگـا سیر تکـغذایی نشخوارکنندگان ب

 
آنها تطابق کافی نداشته و منجر به کاهش ثبات اکوسیسـتم           
شکمبه و نهایتـاً کـاهش بـازده اسـتفاده از مـواد خـوراکی               

ــدرات. گــردد مــی الهضــم موجــود در  هــای ســهل کربوهی
رده که  ـای، اسید الکتیک فراوان تولید ک       های کنسانتره   جیره

 ادـواردی ایجـماشد و در ـب  همراه میpHبا کاهش شدید 

                                                 
 n_torbatinejad@Yahoo.com:  مسئول مکاتبه-*
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ای بـه     افزودن مواد دانـه    همچنین   ،نماید اسیدوز در دام می   
ویژه سـلولز را کـاهش داده و         هضم الیاف به  جیره، قابلیت   

 ،رضـایی ( گـردد   منجر به کاهش زیاد در مصرف علوفه می       
ــا جیــره  .)1382 غنــی از هــای  از طرفــی هنگــام تغذیــه ب

کننـده   هـای تجزیـه    الهضم، بـاکتری    های سهل  کربوهیدرات
رشـد کـرده و بـا مصـرف          یعبسیار سـر  نشاسته و ساکارز    

ــا را از    ــدها، آنه ــه و پپتی ــاک، اســیدهای آمین بیشــتر آمونی
 دنسـاز  کننـده سـلولز دور مـی       ای تجزیـه  ه دسترس باکتری 

 متخصصـین   یکی از اهداف مهم    .)1983 ،لیندسی و پتیک  (
ان دگایی نشـخوارکنن  ذهای غـ  زبر تامین نیا   ام عالوه د تغذیه
 د مـوا دباشـ  نهـا مـی  آر شـکمبه  د وضـعیت تخمیـر   دبهبـو 

زیسـت  (افزودنی میکروبی که اصطالحاً به آن پروبیوتیک         
عنـوان   ای هسـتند کـه بـه         موجـودات زنـده    ،گویند می) یار

 .)1992 ،فـولر ( شود مکمل به خوراک حیوانات افزوده می     
از ها در تغذیه انسان      بر استفاده از پروبیوتیک    امروزه عالوه 

کننـده   افظـت مح عنـوان عامـل    آنها در حیوانات مختلف به    
ــاری  ــل بیم ــوان در مقاب ــک  حی ــا، تحری ــد،   ه ــده رش کنن

کننده تخمیر شـکمبه در نشـخوارکنندگان و بهبـود           اصالح
تـرین   یکـی از متـداول     .شـود  تولید حیوانات اسـتفاده مـی     

طـور وسـیعی در کشـورهای مختلـف          هها که ب   پروبیوتیک
، شود قارچ مخمر ساکارومیسس سرویسیه است استفاده می
دلیـل   یک پروبیوتیک غیر باکتریایی بوده کـه بـه        این مخمر   

کربوکسـیلیک چرخـه کـربس ماننـد          وجود اسـیدهای دی   
الکتـات  فورمارات و ماالت در مخمر سبب مصرف بیشتر         

ایــن راه کننــده الکتــات شــده از  هــای مصــرف در بــاکتری
غلظت الکتـات در شـکمبه را کـاهش و بـه تبـع              تواند   می

 محـدودی در    هـای   یشآزمـا . باعث افزایش عملکرد گردد   
هـای پـرواری در مقایسـه بـا      در دامرابطه با اثرات مخمـر      

 های  در غالب آزمایش  . گاوهای شیری صورت گرفته است    
که از مخمر استفاده شده است افـزایش وزن بهبـود یافتـه             

ـ زافشـار ما  ( است  ،ضـایی ر و   1383 ،پاریـاد  ؛1380 ،راندن
افزودن گزارش کردند که     )1993(مت و همکاران    . )1382

ها باعث افزایش سرعت رشد شده        پروبیوتیک به جیره بره   
بیـان کردنـد کـه افـزودن        ) 1992(کول و همکاران    . است

ها پرواری باعث افزایش خوراک       کشت مخمر به جیره بره    
هـای   یبررسـ .  نسبت به گروه کنتـرل شـده اسـت         یمصرف

هـای   که یـون  دهد   های مخمر نشان می    فیزیولوژیک سلول 
هـای مـذکور جـذب و        طور فعال توسط سـلول     آمونیوم به 

مسـتقیماً  شوند یونهای آمونیوم می توانند     نهایتاً گوارش می  
گلوتـامین و گلوتامیـک     به چند اسید آمینـه بـه خصـوص          

ساز سـایر    عنوان پیش  توانند به   این ترکیبات می   .تبدل شوند 
بنـابراین احتمـال دارد بـر       . اسیدهای آمینه بـه کـار رونـد       

ی آمینه ورودی به روده باریـک تأثیرگـذار         پروفیل اسیدها 
ای خون به دلیل همبستگی بـاالیی         کاهش ازت اوره   .باشند

ای   که بین سطح آمونیاک مایع شکمبه بـا سـطح ازت اوره           
 را  نخـو ای    توانـد سـطح ازت اوره      خون وجود دارد، مـی    

 وجود دارد کـه بـر       های  البته آزمایش . تحت تأثیر قرار دهد   
. انـد  اشـاره نمـوده    بر سـطح آمونیـاک       تأثیر بودن مخمر   بی

عدد برروی مخمرها ولی هـیچ گونـه        مترغم تحقیقات    علی
های نژاد    کرد بره لاطالعاتی پیرامون اثر این مخمر روی عم      

 هدف از این تحقیق اثر مخمر       بنابراین .ندارد وجود   یآتابا
ی نهای خو   ساکارومیسس سرویسیه بر عملکرد و فراسنجه     

 . بود آتابای پرواری نژادیها بره
 

 ها مواد و روش
س بــره نــر نــژاد آتابــای بــا میــانگین وزن      أ ر28

 مــاه در قالــب یــک 5-6 کیلــوگرم و ســن 09/5±37/31
 تکـرار مـورد اسـتفاده      7 تیمـار و     4طرح کامالً تصادفی با     

هــا بعــد از گذرانــدن دو هفتــه دوره  و بــرهقــرار گرفتنــد 
هـای پـرواری کـه       روز با جیـره    98پذیری به مدت     عادت

 تغذیـه   ، تنظیم گردید  )NRC )1984های   براساس جدول 
 .شدند

جیـره   )1شـماره   :  بودند از   عبارت تیمارهای آزمایشی 
زاء هر   گرم مخمر به ا    2+جیره پایه  )2 شماره ،)شاهد(پایه  

 گـرم مخمـر   4+جیره پایه  )3  شماره،س بره در هر روز    أر
 6+جیره پایـه     )4 ز و شماره  س بره در هر رو    أ هر ر  به ازاء 

خــوراک . س بــره در هــر روزأگــرم مخمــر بــه ازاء هــر ر
و در سه نوبـت صـبح،       ط تهیه   صورت جیره کامالً مخلو    به
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باقیمانـده خـوراک هـر      . شد میها داده     ظهر و عصر به بره    
ــل از دادن خــوراک صــبح جمــع  ــوزین و  ،آوری روز قب ت

ی و  اجـزاء مـواد خـوراک     . شـد  گی ثبت مـی   تصورت هف  هب
آمـده   1جیره پایـه آزمایشـی در جـدول         ترکیب شیمیایی   

با نام تجاری تپـاکس کـه از        (نحوه استفاده از مخمر     . است
 که   بود بدین صورت ) دیدرشرکت داروسازی ایران تهیه گ    

. شـد  ها افزوده می    به خوراک صبح بره   به صورت افزودنی    
 سـاعت از آب و      14-16مـدت    ها هر دو هفته یکبار به       بره

. شـدند  محروم و قبل از دادن خوراک صبح توزین می        غذا  
، بازده انرژی قابل متابولیسم مصـرفی و بـازده      بازده غذایی 

صـورت   ترتیـب بـه    پروتئین قابـل متابولیسـم مصـرفی بـه        
 .)1995 ،ادژن تربتی( گردید 3 و 2، 1های   معدله

)1( 
 ماده خشک مصرفی در کل دوره

100× 
 تدا و انتهای دورهمیانگین وزن اب

 بازده غذایی= 

بازده انـرژی   =  ضریب تبدیل غذا   × جیره MEغلظت  ) 2(
 قابل متابولیسم مصرفی

بازده پـروتئین   = ریب تبدیل غذا  ض×جیره CPغلظت  ) 3(
 مصرفیقابل متابولیسم 

برای تعیین میزان گلوکز و اوره سرم خـون در انتهـای            
 سـاعت   4انتخاب شده و     بره   3دوره آزمایش، از هر تیمار      

گیـری   د از دادن خوراک صبح از ورید وداجی آنها خون         بع
در . منظور آنالیز الشه کشـتار شـدند       آمد و سپس به   عمل   به

ی مـورد بررسـی قـرار       دها از لحاظ اقتصا     پایان طرح جیره  
 .گرفتند

ها در هـر تیمـار بطـور           اینکه بره  دلیل  در این تحقیق به   
 را در صــفات  هفتــهشــدند، بنــابراین هــی تغذیــه مــیوگر

در نظـر   عنـوان بلـوک      خوراک مصرفی و ضریب تبدیل به     
گرفته و در حقیقت طـرح آمـاری مـورد اسـتفاده در ایـن               

 .هـای کامـل تصـادفی بـوده اسـت          صورت بلوک  صفت به 
ـ   داده  SASدسـت آمـده بـا اسـتفاده از نـرم افـزار               ههای ب

هـا بـا     لیز قرار گرفتـه و مقایسـه میـانگین        مورد آنا ) 1996(
 5داری   انکن و تـوکی در سـطح معنـی        آزمون د استفاده از   

 .درصد انجام گرفت
 

1 ترکیب مواد خوراکی و مغذی جیره پایه آزمایشی-1 جدول
. 

 درصد ماده خشک اجزاء جیره پایه
 35/48 دانه جو

 00/11 سبوس گندم
 00/14 تفاله جغندر
 5/10 کنجاله کانوال

 00/14 کاه گندم
 00/1 پودر گندم

 60/0 2یتامینمکمل مواد معدنی و و
 25/0 جوش شیرین

 30/0 نمک
 60/2 )مگاکالری در کیلوگرم(انرژی قابل متابولیسم 

 00/14 )درصد(پروتئین خام 
 20/25 )درصد(فیبر خام 

 72/0 )درصد( کلسیم
 54/0 )درصد(فسفر 

 .است NRC 1994 اعداد مستخرج از جداول1
المللـی    بـین  د واحـ  A ،220000المللی ویتـامین      بین د واح 2000000حاوی  ی  نی و ویتامین  د مع دموایک کیلو مکمل    : ینی و ویتامین  د مع د ترکیب موا  2

 4000 ، یـد  رمگـ  میلی   100،رم کبالت   گ میلی   10 ،رم مس گ میلی   500 ،اندنتی اکسی ارم  گ میلی   E، 12500مین    االمللی ویت   بین د واح D ،2500ویتامین  
 .دمی باش رم سلنیومگ میلی 10رم روی و گمیلی  6500 ،زنگرم منگ میلی 1000 ،هنارم گمیلی 
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 نتایج و بحث
متوسط ماده خشک مصرفی هـر      : مقدار خوراکی مصرفی  

 4 گـرم مخمـر،      2ترتیب در تیمارهای شـاهد،       س بره به  أر
 کیلوگرم  35/1  و 34/1،  34/1،  35/1 گرم مخمر    6مخمر و   

جـدول   (دان نداشتهداری با یکدیگر     بوده، که اختالف معنی   
درصد ماده خشک مصـرفی بـه وزن بـدن تیمارهـای            ). 2

  و 28/3،  33/3،  3/3ترتیـب     گرم مخمر به   6 و   4،  2شاهد،  
گـزارش کـرد کـه      ) 1383(پاریاد  .  درصد بوده است   24/3

 یهـا  داری بر مـاده خشـک مصـرفی بـره      مخمر تأثیر معنی  
اثر مخمر و   ) 1996(هوتانن و هیسا    . پرواری نداشته است  

یـدی گاوهـای نـر در حـال رشـد            را روی توان تول    مالس
اثری بر مصـرف    آنها نشان دادند که مخمر      . بررسی کردند 

در آزمایشـی کـه توسـط    . ها نداشته اسـت     خوراک گوساله 
انجام شد اثر کشت مخمـر بـر رشـد          ) 2002(ردی و بیما    

نتایج حاصله نشان داد که    . های پرواری بررسی شد     گوساله
کشت مخمـر  اوی ح درصد تیمار    3/5ماده خشک مصرفی    

رضـاییان  . دار نبـود  افزایش یافت ولی ایـن افـزایش معنـی      
 گزارش نمود که ماده خشک مصرفی در گوسفند        ) 2004(

ـ  ه بـا جیـره حـاوی مخمـر تغذیـه شـدند             کـ  لشا ور طـ  ه ب
 گـرم در    1482 ( گردیـد  دروه شـاه  گـ داری کمتـر از      معنی

در آزمایشـی   ) 1382(همچنین رضایی   ).  گرم 1544مقابل  
های پرواری انجام داد، مشـاهده کـرد کـه            که روی گوساله  
در . داری بر مصرف خوراک نداشته است      مخمر تأثیر معنی  

، )1985( کـه توسـط فیلیـپس و وون تـانگن         هایی  آزمایش
) 1993 (و آندریجتو و همکـاران    ) 1992(کول و همکاران    

دار خــوراک  انجــام گرفــت مخمــر باعــث افــزایش معنــی
 مخمـر بـه     ی تأثیرگذار دلیل آنکه   به .مصرفی گردیده است  

ی حیـوان بسـتگی دارد و بـا         ی نیازهای غذا  ترکیب جیره و  
 ،تـأثیر باشـد    در آن ممکن اسـت بـی      ترین تغییری    کوچک

بنابراین مدیریت خوراک دادن حیوانات شامل نحوه عرضه 
خوراک کامالً مخلوط، تغذیه جداگانـه علوفـه و         (خوراک  
 خوراک،  و شکل فیزیکی  فعات خوراک   د، تعداد   )کنسانتره

ترکیب شیمیایی خوراک شامل نسبت علوفه بـه کنسـانتره،    
ثر جیـره و نـوع      ؤدرصد مواد مغذی جیره، درصد الیاف مـ       

تـوان    را مـی    در این تحقیق   علوفه و کنسانتره مورد استفاده    
 .احتمالی اختالف در نتایج نام برداز دالیل 

 
 .های آزمایشی بره) کیلوگرم(ن وز غذایی و  مقایسه میانگین خوراک مصرفی روزانه، ضریب تبدیل-2جدول 

 )گرم(سطح مخمر 
 خطای استاندارد 6 4 2 صفر صفات  

 a35/1 a34/1 a34/1 a35/1 2/0 )کیلوگرم(روزانه خوراک مصرفی 
 a88/6 a72/7 a08/7 a98/6 34/0 غذایی   تبدیل ضریب

 09/5 66/31 37/31 31/31 12/31 وزن اولیه                           
 a08/51 a33/49 a35/50 a33/51 2/1 وزن نهایی                

 a260 a280 a260 a319 04/0                            اضافه وزن اول
 a228 a 143 a 152 a232 04/0 اضافه وزن دوم                

 a161 a140 a194 a155 03/0اضافه وزن سوم                           
 a178 a 208 a178 a183 03/0اضافه وزن چهارم                         
 a201 a160 a201 a174 03/0اضافه وزن پنجم                           

 a196 a185 a198 a176 02/0 اضافه وزن ششم
 a184 a166 a173 a186 02/0                            اضافه وزن هفتم

 a67/19 a96/17 a99/18 a02/20 33/1 )   کیلوگرم(اضافه وزن کل دوره 
 - 204 194 183 200)        گرم( ضافه وزن روزانها  متوسط

 .شدبا می )براساس آزمون توکی( درصد 5دار در سطح  دهنده عدم وجود اختالف معنی در هر ردیف حروف مشابه نشان
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مخمـر ساکارومیسـس سرویسـیه      : ضریب تبدیل غـذایی   
اری نداشـت   د برروی ضریب تبـدیل غـذایی تـأثیر معنـی         

ــدول ( ــاران ). 2ج ــادآور و همک ــر و ) 1996(ی ــر مخم اث
پروتئین عبوری را برروی رشد، بازده غذایی تحـت تـأثیر           

هـای گـاومیش مـورا       هـا و تلیسـه     مخمر شـکمبه گوسـاله    
آزمایش کردند و دریافتند که ضریب تبدیل غذایی تحـت           

در آزمایشـی کـه توسـط       . تأثیر مخمر قرار نگرفتـه اسـت      
انجام شد و در آن اثـر مخمـر         ) 1382(اران  صارمی و همک  

S.c    های ماده هلشتاین را مورد        را برروی عملکرد گوساله
نتایج حاصله نشان داد که مخمر تأثیری    . بررسی قرار دادند  

ــدیل غــذایی نداشــته اســت  ــرروی ضــریب تب ــدا و . ب پان
و ) 1383( ، پاریــاد)1382( ، رضــایی)1995(همکــاران 

ــ گــزارش ک) 2004(ن ضــاییاار ــد کــه مخمــر ب طــور  هردن
هــای مــورد  داری ضــریب تبــدیل غــذایی را در دام معنــی

ضـریب تبـدیل غـذایی حیـوان بـه          . بررسی بهبود بخشید  
خوراک مصرفی و اضافه وزن بسـتگی دارد، از طرفـی در            
این تحقیق مشاهده شـد بـه دلیـل آنکـه مخمـر تـأثیر بـر                 

 جـدول (ها نداشته است      خوراک مصرفی و اضافه وزن بره     
 ضریب تبدیل غذایی نیز تحت تأثیر مخمر قرار         بالطبع ،)2

 .نگرفته است
اضــافه وزن روزانــه، : وزن زنــده و اضــافه وزن روزانــه

ــایش    ــل دوره آزم ــایی در ک ــل و وزن نه ــزایش وزن ک اف
). 2جـدول   (داری در بین تیمارهـا نداشـت          اختالف معنی 

همچنین وزن نهایی نسبت به گروه شاهد از لحاظ عـددی           
آدامـز و  ).  کیلـوگرم  6/48 در مقابـل     9/48(افـت   افزایش ی 

دریافتند کـه مصـرف کشـت مخمـر در          ) 1981(همکاران  
 گاوهای اختـه پـرواری تـأثیری بـر افـزایش وزن روزانـه             

در طـی دو    ) 1985(فیلیـپس و وون تـانکن       . نداشته است 
آزمایش خود به این نتیجه رسیدند که کشت مخمـر هـیچ            

اند دلیلی  اشته و آنها نتواستهها ند تأثیری بر عملکرد گوساله
گـزارش  ) 1992(کول و همکـاران     . برای این منظور بیابند   

داری بـر اضـافه وزن روزانـه         کردند که مخمـر اثـر معنـی       
اثـر  ) 1996(هوتانن و هیسا    . های پرواری نداشته است     بره

هـای نـر در       مخمر و مالس را روی توان تولیدی گوسـاله        

ن دادند که مخمـر رشـد       حال رشد بررسی کردند آنها نشا     
جانسـون و   . بهتری را نسبت به گروه شـاهد نشـان دادنـد          

گزارش کردند که افزون مخمر هیچ تأثیری       ) 2003(راپس  
آنها پیشنهاد کردند کـه     . ها نداشته است    بر عملکرد گوساله  

هـای پـرواری      توضیح اینکه چرا مخمر بر عملکرد گوساله      
رضـاییان  . تداری نداشـته اسـت، دشـوار اسـ         تأثیر معنـی  

گـــزارش کـــرد کـــه افـــزایش وزن روزانـــه در ) 2004(
انـد   شـان اسـتفاده کـرده       گوسفندانی که از مخمر در جیـره      

نسبت به گروه شـاهد افـزایش یافـت ولـی ایـن افـزایش               
گزارش کرد که افزون کشت     ) 1383(پاریاد  . دار نبود  معنی

مخمر به جیره حاوی پلت باگاس باعث گردید که اضـافه           
 درصد بیشـتر از گـروه    8/14ها پرواری     ه در بره  وزن روزان 

ــردد  ــاهد گ ــاران ). >P 05/0(ش ــدا و همک و ) 1995(پان
گزارش کردند که مخمر اضـافه     ) 2000(کابررا و همکاران    

هـای   داری در دام   طور معنی  هوزن روزانه و وزن نهایی را ب      
اختالف در نتایج احتمـاالً     . مورد بررسی افزایش داده است    

تواند به دلیل اختالف در نحوه مصرف، مقدار مصـرف،     می
کیفیت مخمر و یـا اخـتالف در نژادهـای گوسـفند مـورد              

 .استفاده باشد
مخمـــر : )گلـــوکز و اوره(هـــای خـــونی  ســـنجهفرا

داری بر غلظت گلـوکز      ساکارومیسس سرویسیه تأثیر معنی   
ــون  ــاعت4و اوره خ ــوراک س ــد از خ ــی نداشــت    بع ده

ــدول( ــوکز و . )3ج ــطح گل ــای  س ــون در تیماره  اوره خ
گـرم     میلی 39/27-74/35 و   85-67/86ترتیب   بهآزمایشی  
گـزارش کـرد کـه      ) 1381(پاریـاد   . لیتر متغیر بـود     در میلی 

هـای پـرواری تحـت        در بـره  غلظت اوره و گلوکز پالسما      
نـوروزی و همکـاران     . تأثیر کشـت مخمـر قـرار نگرفـت        

 غلظـت   داری بر  گزارش کردند که مخمر اثر معنی     ) 1381(
ای و هــم در تیمــار  گلـوکز پالســما هــم در تیمـار علوفــه  

 سـاعت بعـد از      2ای نداشـته اسـت ولـی مخمـر            کنسانتره
داری   طور معنـی   های در گوسفند ب     ک کنسانتره اخورمصرف  

همچنـین  . مانع افزایش غلظـت اوره پالسـما شـده اسـت          
ای    ساعت بعد از مصرف خوراک در تیمار علوفـه         3مخمر  

داری نسـبت بـه تیمـار شـاهد          معنـی طـور    هاوره خون را ب   
 .کاهش داده است
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 . ساعت بعد از مصرف خوراک4) سی لیتردگرم در  میلی(های خونی  جهنهای فراس  مقایسه-3 جدول 
 )گرم(سطح مخمر 

 خطای استادارد 6 4 2 صفر صفات
 a85 a7/85 a67/86 a85 76/3 وکزلگ

 a6/31 a39/27 a74/35 a03/34 08/3 اوره
 . درصد5دار در سطح احتمال  دهنده عدم وجود اختالف معنی روف مشابه در هر ردیف جدول نشانح 

 
دست آمده از تحقیقات کوئیگ لی و همکاران         هنتایج ب 

 ، صـارمی و همکـاران     )1992( ، کول و همکـاران    )1992(
دهد کـه مخمـر هـیچ        نشان می ) 1382( و رضایی ) 1382(

های مـورد   رم خون در دام    بر میزان گلوکز و اوره س      یتأثیر
، )1988(هاریســون و همکــاران . بررســی نداشــته اســت

) 1998( و نیوبولد همکاران  ) 1990( ، اوفر )1990( چادمانا
 قادر است سـبب تغییـرات        S.cمشاهده کردند که مخمر     

کـه پـروتئین     طـوری  در جمعیت میکروبی شکمبه شود، به     
بسـتگی  میکروبی افزیش و مقدار اوره خون، بـه دلیـل هم          

باالیی که بـا سـطح آمونیـاک مـایع شـکمبه دارد، کـاهش               
هـای    هنگامیکه نشاسته به وسـیله میکروارگانیسـم      . یابد می

شـود، محصـول نهـایی اسـیدپروپیرنیک         شکمبه تخمیر می  
. شود در کبد این اسید عمدتاً به گلوگز تبدیل می        . باشد می

سوبستراهای اصـلی بـرای سـنتز گلـوکز، اسـیدهای آلـی             
از تخمیر، اسکلت کربنی اسیدهای آمینه دی آمینـه         حاصل  

شـده و گلیســرول حاصــل از شکســتن تــری گلیســریدها  
هـا در اثـر      بنابراین با افزایش فعالیت این باکتری     . باشند می

مصرف مخمر در جیره، یکی از سوبستراهای اصلی بـرای          
سنتز گلوکز که همان پروپیونات است، افزایش یافته و بـه           

نتظار داشت که میزان گلوکز خون نیز افزایش        توان ا  تبع می 
پیشنهاد کردنـد کـه مخمـر       ) 1992( مارتین و نیسبت  . یابد

هـا و مـواد معـدنی        ممکن است با تأمین بعضی از ویتامین      
 )1382(رضـایی   . هـا گـردد    سبب تحریـک رشـد بـاکتری      

 کـم مخمـر در      بسـیار گزارش کرد کـه بـه دلیـل مصـرف           
های   از راه تأمین ویتامین    ، احتمال اینکه مخمر   های  آزمایش

های مخلوط شـکمبه      سبب تحریک رشد جمعیت   ) تیامین(
نشان داد کـه    ) 1995(گیرارد  . گردد جای شک وجود دارد    

تواند اثراتی را که مخمر زنده روی رشد         عصاره مخمر نمی  
ها و تخمیر شـکمبه دارد، از خـود نشـان دهـد در               باکتری

 اثـــر مخمـــر) 1996( حســـن و همکـــاران -تحقیـــق ال
بـا  . ها شکمبه نداشـته اسـت       باکتری  داری بر جمعیت    معنی

 متضادی که در مورد اثـر مخمـر بـر           های  توجه به گزارش  
جمعـی باکتریــایی و تخمیـرات وجــود دارد، قضــاوت در   

هـای خـونی بـدون انجـام آزمایشـاتی در             مورد فراسـنجه  
هــای شــکمبه، میــزان  خصــوص تعیــین جمعیــت بــاکتری

 فـرار و پـروتئین میکروبـی کـار          آمونیاک، اسیدهای چرب  
 .دشوار است

مخمر ساکارومیسـس سرویسـیه تـأثیر       : خصوصیات الشه 
داری برروی خصوصیات مختلف الشه ایجاد نکـرده         معنی

در آزمایشــی کــه توســط میــر و میــر ). 4 جــدول(اســت 
و یــا هــایی کــه از علوفــه زیــاد  روی گوســاله بــر) 1994(

 به گروه شاهد، هیچ     کردند نسبت  کنسانتره زیاد استفاده می   
داری از لحاظ عملکـرد و خصوصـیات            گونه تفاوت معنی  

) 1383( پاریـاد    .)<05/0P( الشه بین آنها وجـود نداشـت      
گیـری   گزارش کردکه مخمر هیچ تأثیری بر صـفات انـدازه    

 ولـی در مقابـل   هـای پـرواری نداشـته اسـت       ده در بـره   ش
ت های پرواری انجام شده اسـ       آزمایشی که برروی گوساله   

شـان از کشـت مخمـر       روز در جیـره    197 یا   28مدت   و به 
نسـبت بـه     باعث گردیـد وزن الشـه گـرم          ،استفاده گردید 

 لی و همکـاران   ). 08/0P<( )31(گروه شاهد افزایش یابد     
کـه افـزودن کشـت مخمـر باعـث          عنوان کردنـد    ) 1997(

 .ها شده است  افزایش وزن الشه در گوساله
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 .)کیلوگرم(ه  مقایسه میانگین الش-4 جدول
 )گرم(سطح مخمر 

  استاندارد خطای 6 4 2 صفر صفات
 a19/4 a 2/4 a32/4 a19/4 11/0 کبد+ها شش+ها کلیه+قلب

 a46/11 a83/11 a22/12 a1/11 45/0 پوست
 a98/8 a97/8 a69/8 a26/8 54/0 کله و پاچه

 a79/21 a78/21 a4/21 a5/21 39/0 دستگاه گوارش پر
 a66/50 a34/50 a27/50 a61/52 45/1 بازده الشه

 .باشد می )نکنادآزمون ( درصد 5دار در سطح احتمال  حروف مشابه در هر ردیف جدول بیانگر عدم وجود اختالف معنی
 

 بره از هر تیمار برای کشـتار انتخـاب          3در این تحقیق    
شد و برای اثبات و تأیید این مسئله که مخمر هیچ تأثیری            

د همچنین در تحقیقات مختلـف      بر خصوصیات الشه ندار   
های مختلف مخمر اسـتفاده گردیـد کـه از لحـاظ              از سویه 

فعالیت و تأثیرگذاری با یکدیگر متفاوتند با توجه به آنکـه           
های غـذایی مخمـر بـر تخمیـرات          کارایی و تأثیر افزودنی   

ثر ؤتواند بر عملکرد دام مـ      شکمبه است و از این طریق می      
ن تحقیق مخمری تأثیری بـر      شود که در ای    باشد، تصور می  

 .تخمیرات شکمبه نداشته است

هزینه خوراک بـه نـرخ روز آزاد بـرای          : بررسی اقتصادی 
ــوگرم  ــد یــک کیل ــأثیر  تولی ــر ت ــده مخم ــزایش وزن زن  اف

 .داری در کاهش هزینه تولید گوشت نداشته است معنی
دهد کـه مخمـر      طور کلی نتایج این تحقیق نشان می       هب

داری برروی عملکـرد،      أثیر معنی ساکارومیسس سرویسیه ت  
های خونی و کاهش هزینه       صفات مربوط به الشه فراسنجه    

 .های پرواری آتابای نداشته است تولید گوشت در بره
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Abstract 
This investigation was carried out in order to study of the effect of Saccharomyces cerevisiae yeast 

on fattening performance, carcass characteristics, blood metabolites and economic efficiency of Atabai 
fattening lambs. The experiment was conducted using 28 Atabai lambs with average body weight of 
31.37± 5.09 and 5-6 months age in a completely randomized design with balances rations formulated 
according to NRC (1984) recommendations. The applied treatment were: 1)Basal diet (control); 
2)Basal diet+2gr yeast per lamb per day; 3)Basal diet+4gr yeast per lamb per day; and  4)Basal diet+6 
gr yeast per lamb per day. Lambs were weighted every two weeks before the morning feeding. For 
measuring glucose and urea of blood serum, 3 lambs were randomly selected in each treatment and 
blood samples were collected from jugular vein of the lambs, 4 hours after morning feeding. Same 
lambs were slaughtered at the end of experiment for analysis of carcass characteristics. At the and of 
experiment, rations were economically cvaluatcd. The results showed that effect of yeast S. cerevisiae 
on average daily gain, average daily feed consumption, feed conversion, blood serum glucose and 
urea, carcass characteristics and feed cost per Kg of weight gain and carcass gain of lambs was not 
significant (P>0.05). 
 
Keywords: Saccharomyces ccrevisiae; Fattening characteristic of Atabay Lambs; Carcass 
characteristic; Blood metabolites 
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