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 چکیده

در کاهش التهاب  تواندمی سدیم کربناتبیبافر با  یسهو مخمر در مقا یمگاسفرا السدن یاستفاده از باکتر زمینه مطالعاتی:

 و السدنی مگاسفرا باکتری با سدیم کربناتبیبافر  ریاثت مقایسهپژوهش به منظور  این: هدف .باشد موثر یدوزاز اس یناش
 یلشده در شکمبه در تعد یدتول یدمصرف کننده اس یکعنوان  به سرویسیه ساکرومایسیس زمان آن با مخمراستفاده هم

pH  در : کار روش .شد انجام پرواری هایبره در یمغذ مواد هضمو  یعملکرد صفاتبر  کنسانترهپر ییرهج درشکمبه
تکرار  8و  یمارت 3 با یکامال تصادف طرحقالب  در kg ۱5/3 ± 9/23وزن  با ماهه 4 ± ۱ یبره نر عرب 24 از یشآزما ینا

 باکتری + شاهد یرهج -3 سدیم کربناتبی بافر+  شاهد جیره -2 شاهد ییرهج -۱شامل  یشیآزما یمارهایشد. ت استفاده
 ساعت 6 و 3 صفر، ساعات در شکمبه مایع .بودند (مخمر-ی)باکتر سرویسیه ساکرومایسیس مخمر و السدنی مگاسفرا

 3خون  یهانمونه .شد گرفته معدی لوله توسط یاکیآمون نیتروژنو غلظت  pHسنجش  برایصبح  یدهخوراکاز  پس
هضم و  یتقابل یینمدفوع و ادرار جهت تع یهانمونه ،دورهآخر  روز هفتشد. در  گرفته صبح یدهخوراک ساعت پس از

 ضریب تبدیل ،روزانه وزن افزایش ،یدر ماده خشک مصرف دارییاختالف معن :نتایج .شدند آوری جمع نیتروژنابقاء 
 مخمر-باکتری حاوی جیرهدر  پروپیونات غلظت .(< 05/0P) نشد مشاهده تیمارها بین آمونیاکی نیتروژنو  pH ،غذایی

-باکتری یحاو جیرهو  شاهد جیرهدر  ینهضم پروتئ قابلیت. (>05/0P) بود یمارهات یرسا از یشترب دارییمعن طوربه
 یافتدر جیرهدر ، کم یبا چگال ینپروتئیپول میزان .(>05/0P) تداش بافر یحاوجیره با  دارییتفاوت معنو  بیشتر مخمر
ابقا شده  نیتروژن(. > 05/0P)را نشان داد  دارییمخمر نسبت به شاهد کمتر و اختالف معن-یبافر و مکمل باکتر یکننده

 گیری نتیجه .(> 05/0P) بود هاجیره سایر از بیشتر دارییمعن طوربه مخمر-باکتری یکننده یافتدرجیره حاوی در 

 یلتعد در یموثر راه تواندمیموجود در شکمبه،  یدمصرف کننده اسعنوان  به یمگاسفرا السدن باکتری از استفاده :نهایی
 کربناتبی بافر اثرحاضر  یشآزما در وپر کنسانتره باشد  هاییرهشده با ج تغذیهپروار  یهابره شکمبه تخمیری یطشرا

 بود. ترقاب قابلها و عملکرد رشد آن یهضم مواد مغذ در السدنی مگاسفرا باکتری با سدیم

 

 السدنی مگاسفرا سرویسیه، ساکرومایسیس ،هابره ای، بافر،شکمبه یدوزاس :واژگان کلیدی
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 مقدمه
 یتقابل با هاییدراتکربوه یزیاد مقدار خوراندن ینتیجه

 ییادز مقدار یدتول ،در نشخوارکنندگان یعسر یرتخم
شکمبه  pHدر شکمبه و به دنبال آن کاهش  یآل سیدهایا

 کربوهیدرات تخمیر باالی سطح به که حیواناتی در. است
 غیر حد به شکمبه در الکتیک اسید غلظت اند،نکرده عادت
 هایباکتری جمعیت زیرا ،یابدمی افزایش قبولی قابل

 تیومامینور سلونوموناس مانند الکتات کننده مصرف

(Selenomonas ruminantium)  یمگاسفرا السدنو 
(Megasphaera elsdenii) با  توانندنمیاست و  یینپا

و  دوراند–چوچیرز)آن هماهنگ باشند  یعسر یدتول
 (. 2008همکاران 
 ،ترپایین و 5/5با  برابر pH حاد، تحت اسیدوز یمشخصه

 به منجر و باشدیم دام عملکرد وکاهش مصرف خوراک 
منظور  ینبه هم شودمی توجهی قابل اقتصادی هایزیان

و  یدوزاز بروز اس یریجلوگ یبرا گیرانهیشاقدامات پ
 ،هابیوتیکیاستفاده از آنت یلبهبود هضم نشاسته از قب

 شواهد .اندمورد توجه قرار گرفته بافرهاو  هایوتیکپروب
از محصوالت مخمر  یکه برخ دهدینشان م یدجد

 یهابافر یبرا یموثر و اقتصاد یگزینجا یک دنتوانیم
د بدروسین د )نباششکمبه  pH یلتعد یبرا یسنت یمعدن

2009.)  
زنده مخمر  یهاکه مصرف سلول دهدینشان م هاگزارش

منجر به حذف و مصرف شدن  یسیهسرو یسسساکاروما
آزاد شدن  ینشکمبه و همچن یطموجود در مح یژناکس
 یمواد مغذ یرو سا هایتامینو ی،ضرور هاییمآنز یبرخ

به  تواندیعوامل م ینکه ا دشویرشد م یو فاکتورها
در  یاشکمبه هاییکروارگانیسممناسب م یتو فعال یاتح

شده است  پیشنهاد ؛کنند توجهی قابلشکمبه کمک  یطمح
 یتجمع تواندیم یسیهسرو یسیسساکروماکه مخمر 

 افزایش را الکتات از استفاده و توسعه را یمگاسفرا السدن
 باکتری افزودن (.20۱2کالسامیگلیا و همکاران ) هدد

( یکالکت یدکننده اس یدتول باکتری) فاسیوم انتروکوکوس
 ییرهدر ج سرویسیه ساکرومایسیس مخمربه همراه 

باعث بهبود هضم ماده خشک دانه نسبت  یپروار یگاوها
اضافه شده  ییبه تنها یومانتروکوکوس فاسکه  یبه زمان

 زمانهم استفاده لذا(. 2003بوچمن و همکاران ) دشبود، 
 امگالسفر جمله از باکتریایی، هایگونه همراه به هاآن از

 یطرف از. کرد خواهد تقویت را هاباکتری این عمل ،السدنی
با  یسهدر مقا یستیفعال ز ترکیباتاستفاده از مخمر و 

 یدوزاز اس یدر کاهش التهاب ناش تواندمی یمیاییش مواد
  (.20۱9آشینباچ و همکاران ) باشد موثر

 یهایهسو ینانتیومسلنوموناس رومو  یمگاسفرا السدن
 یندر شکمبه هستند از ب یکالکت یدغالب مصرف کننده اس

درصد الکتات  95تا  65 یمگاسفرا السدن یهدو سو ینا
مگاسفرا  بنابراین .کندیموجود در شکمبه را مصرف م

شکمبه  pH یداز کاهش شد یکالکت یدبا مصرف اس یالسدن
و  پربو) کندیم یریجلوگ یکالکت یدتجمع اس یجهدر نت

های با توجه به توانایی متنوع گونه(. 20۱2 همکاران
چرب فرار در  یدهایاس یددر تول السدنی مگاسفرامختلف 

تواند به یافتن ، تحقیقات بیشتر مییدوزاس یطشرا
های جدید با قابلیت باال در استفاده از الکتات کمک گونه
 سازگار بهبا توجه  بنابراین .(20۱9 علیپورصدیقی و ) کند

امکان  وها بودن آن یعیشکمبه و طب محیطها با آن بودن
 در سرویسیه ساکرومایسیس مخمرها با اثر آن یتتقو
 استفاده ،(2009د بدروسین ) یمیاییش بافرهایبا  یسهمقا
  .گیرد قرار توجه مورد بیشتر باید هاآن از

 در بافر افزودنی کاربردترین پر سدیم کربناتبی امروزه
مطالعات انجام شده در مورد اثرات  و است لبنی صنایع

کاربرد . (2009 د بدروسین) گرددیباز م ۱960آن به دهه 
 حیواناست که  آن برای گوسفند و گاو پرورش در بافرها

 مواد به ایعلوفه جیرهاز  ناگهانی تغییر به سادگی به
 با توانندمی یخوراک بافرهای .کند پیدا یسازگار متراکم

 یدهایاس یدتول یشحاصل از افزا یدیتهکردن اس یخنث
اما بسته به نوع و  ،کنند یتشکمبه را تثب pHچرب فرار، 

 متفاوت مختلف حیوانات در آن نتایج یدوز بافر مصرف
  (.2004)ترپاتی و همکاران  خواهد بود

 مگاسفرا باکتریزمان در مورد استفاده هم کهینبه ا نظر
اطالعات  سرویسیه ساکارومایسیس با مخمر السدنی

 به السدنی مگالسفرا باکتری نکته که و این محدود است
از  گاننگارندهوجود ندارد و توسط  یصورت تجار

منابع انجام  یبررس طیشده است و  یشکمبه بز جداساز
 مقایسه در دام در کشور در که است بار اولین برایشده 
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رو  یناز ا ،گیردمی قرار مقایسه مورد شیمیایی بافر با
 بافر ریتاث اییسهمقا یبا هدف بررس حاضرپژوهش 

 ساکارومایسیسمخمر از  یبیترکو ( میسد کربناتبی)
 مگاسفرا) یکالکت یدکننده اسمصرف یباکتر با سروویسیه

عملکرد رشد در  و یهضم مواد مغذ یتبر قابل (السدنی
انجام  ینژاد عرب یهابره روی باال کنسانتره با رهیج

   .گرفت
 

  هاروش و وادم

 4 ± ۱با میانگین سن  یبره نر عرب 24از  یشآزما ینا در
. شد استفادهکیلوگرم  9/23 ± ۱5/3 ییهوزن اول با ماه

روز  ۱4 هفته( شامل ۱۱روز ) 77 یشدوره آزما طول
 رکورددوره  هفته( 9) روز 63 و یریپذعادت یدوره

ها بره یهمهاز آغاز پژوهش  قبل .دبو آزمایش و برداری
 در درصد ۱0 آزانتول لیتر میلی ۱) بیرونی هایانگل یبرا
 هایانگل ،(آلمان بایر شرکت اسپری؛ روش به آب لیتر 7

هر  یبرا یترل یلیم ۱2 یزل،ابندازول با لوام تریکل) داخلی
 با مقابله برای( و یرانگوسفند؛ شرکت دارو پخش ا

 یهر بره، موسسه یبرا یترلیلیم 3) کسمیانتروتو
 واکسینه( یرانا - یراز یواکسن و سرم ساز یقاتیتحق

( m2/۱ × 4/۱) متابولیکی هایقفس در هابره .شدند
 سه از ییک به یصورت تصادفه ب هادام شدند. نگهداری

 شاهد جیره -2 (افزودنی)فاقد  شاهدجیره  -۱ شامل تیمار
 صورت به روزانه جیرهدرصد  ۱) سدیم کربناتبی + بافر
 باکتری + شاهد جیره -3 (ییدر دو وعده غذا سرک

 سرویسیه ساکرومایسیس مخمر و السدنی مگاسفرا
 3 مقدار به یمگاسفرا السدن باکتری( بود. مخمر-ی)باکتر
 به (cfu/ml 8۱0  ×5/4 حاوی) دام هر ازاء به لیتر میلی

 روز هر سرویسیه ساکرومایسیس مخمر گرم 2همراه 
به  (DFM) میکروب از مستقیم بصورت استفاده صبح

 شرایط .(20۱9صدیقی و علیپور ) شدخورانده  هادام
 از قبل شده انتخاب هایبره پرورش مدیریت و تغذیه

 ترکیب و دهنده تشکیل خوراکی مواد. بود یکسان آزمایش
. است شده ارائه ۱ جدول در آزمایشی هایجیره شیمیایی

 مغذی مواد احتیاجات جدول از استفاده با هاجیره
و به  شدند تنظیم( NRC, 2007) کوچک نشخوارکنندگان

 علوفه درصد 30 نسبت به( TMR) صورت کامال مخلوط

حد  در( ۱6 و 8)ساعت  نوبت دوکنسانتره در  صددر 70 و
 قرارها بره یاردر اخت آبآزاد به  یاشتها به همراه دسترس

  .گرفت
از  حاضرپژوهش مورد استفاده در  میسد کربناتبیبافر 

مخمر و ( رانیا-اصفهان) سپاهان ایمیک شرکت
 از شرکت( cfu/g 9۱0×7) سروویسیه ساکارومایسیس

تهیه شدند. ( ایران-)دزفولخوزستان  یهما یرخم
( از بز cfu/ml 8۱0×5/۱) السدنی مگاسفرا هاییباکتر
 یعیمنابع طبعلوم کشاورزی و دانشگاه در  ینجد

 جداسازی و تهیه شد. (رانیا-اهواز-)مالثانی خوزستان
 مایع ،السدنی مگاسفرا باکتری سازی جدا و کشت جهت

 پارچه الیه 4 با نجدی، بزهای از آمده دست به شکمبه
 ADS (anaerobicمحلول  با شکمبه مایع شد؛ صاف

dilution solution )محیط به و شد رقیق ۱0-9 رقت تا 
 تا هالوله همه شد، اضافه هانگیت هایولهل دورن کشت
 C 39°دمای با انکوباتور در ها،باکتری رشد زمان

 محیطبه  ها،یرشد باکتر ی. پس از مشاهدهشدند دارینگه
آگار منتقل شدند و پس از مراحل  یجامد حاو کشت

 به مجددا هالوله ی،ساز یکنواختو  یخ یغلتاندن رو
 که هاکلنی رشد از پسمنتقل شدند.  C 39°انکوباتور

 به منفرد هایکلنی افتاد؛ اتفاق روز 7تا  3 از پس معموالً
به  شده خالص هایجدایه. شدندمحیط کشت مایع منتقل 

 و هوازیبی گلیسرولمحلول  بهمنظور ادامه آزمایش 
 دارینگه -C20°منتقل شدند و در فریزر شده استریل

 یطول دوره در (.20۱8محمد آبادی و همکاران ) شدند
خوراک روز قبل  یماندهو باق یخوراک مصرف یشآزما

در طول  هادامشدند.  ینو توز یطور روزانه جمع آوربه
 جهت گرسنگی ساعت ۱4 از بعد حداقل و غذادوره، قبل از 

 کل، روزانه وزن افزایش محاسبه بدن، وزن گیریاندازه
به  یخوراک مصرف یانگین)م تبدیل ضریب و وزن افزایش

 شدند.  یوزن کش باریک روز 2۱، هر وزن( یشافزا
 هاینمونه( 57 تا 63 روزهای) آزمایش آخر روز 7 در

 توزین و آوریجمع هابره خوراک باقیمانده و مدفوع
 7 یشد و در انتها یداراز آن نگه درصد ۱0 مقدار. شدند

 یبترک یریگاز اندازه پسروز با هم مخلوط شدند و 
 یتو دفع شده قابل یاز اختالف مقدار مصرف یمیایی،ش
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دوره کل ادرار  ینا یط درمحاسبه شد.  یهضم مواد مغذ
 یترل یلیم ۱00 یروزانه هر دام در ظروف محتو یدفع

، جمع 3 یرز pH حفظدرصد، جهت  ۱0 یداس یکسولفور
(. هر روز صبح 20۱5ملک خواهی و همکاران ) شد یآور

 ۱0و  یریدام اندازه گهر  یشده یحجم ادرار جمع آور
 یمنف یادرار در دما یتروژنن ینجهت تخم هاآندرصد 

از  پسشد  ینگهدار یشتا زمان آزماسلسیوس درجه  20
خوراک، مدفوع و ادرار،  یتروژنغلظت ن یریگاندازه

مصرف شده  یتروژنابقا شده از اختالف ن نیتروژن

 شددر ادرار و مدفوع محاسبه  یدفع یتروژنروزانه با ن
 (.20۱4رضایی و همکاران )

 یماندهباق خوراک، شیمیایی ترکیب یریگاندازه برای
 یدرجه 60 دمای در هانمونه ،و مدفوع ادرار ،خوراک

 یک الک با و خشک ساعت 48 مدت به سلسیوس
 خام، چربی، خاکستر خشک، ماده. شدند آسیاب متریمیلی

 کجلدال( و روش بهخام ) پروتئینادرار و  یتروژنن غلظت
 خاکستر حذف با اسیدی شوینده در نامحلول الیاف

(ADFom )استاندارد و متداول هایروش طبق بر 

(AOAC, 1990 )شدند گیریاندازه . 

 

Table 1- Feed ingredients and chemical composition of the experimental basal diet fed to lambs 

Ingredients Amounts (g/kg DM) 

Alfalfa hay  201 

Wheat straw 99 

Barley grain 300 

Corn grain 210 

Soybeans meal 123.5 

Wheat bran 55 

Calcium carbonate 4 

 Salt 2.5 

Vitamin and mineral supplementsa 5 

Chemical composition  

Dry matter 891 

Organic matter 948 

Ash 51.7 

Crude protein 161 

Ether extract 27 

NDFomb 290 

ADFomc 165 

MEd (Mcal/kg DM) 2.65 

Non–fiber carbohydratese 472 
a Premix contained (per kg): Vitamin A, 500,000 IU/mg; vitamin D3, 100000 IU/mg; vitamin E, 100 mg/kg; Ca, 180 

g/kg; P, 60000 mg/kg; Na, 60000 mg/kg; Mg, 19000 mg/kg; Zn, 3000 mg/kg; Fe, 3000 mg/kg; Mn, 19000 mg/kg; Cu, 

300 mg/kg; Co, 100 mg/kg; Se, 1 mg/kg; I, 100 mg/kg; antioxidant, 400 mg/kg; carrier, up to 1000 g. 
bNDFom, ash-free neutral detergent fibre. 
c ADFom, ash-free acid detergent fibre. 
d Calculated from each feed ingredients. 
e Calculated as: NFC=1000 – (NDFom g/kg + crude protein g/kg + ether extract g/kg + ash g/kg). 

 

 بدون و خاکستر حذف با خنثی شوینده در نامحلول الیاف
ون ) شد گیری اندازه( NDFom) آمیالز آنزیم از استفاده

 (. ۱99۱سوست و همکاران 
 از)قبل  صفر ساعات درشکمبه  مایع آزمایش، 42روز  در

 ،صبح دهی خوراک از بعد ساعت 6 و 3 ،(دادن خوراک
 یلوله توسط آمونیاکی نیتروژن غلظت و pH یینتع جهت
از  یناناطم یبرا آن رویی بخش .شد گرفته هادام از معدی

 یجیتالیمتر د pHاستفاده از  باشد.  یختهحذف بزاق دور ر
(WTW آلمان ،3۱۱0 مدل )pH  و سپس  شد گیری اندازه

. ندشد افص کتانی پارچه یهچهار ال یبوسیلهها نمونه
 کلریدریک اسید با یحجم مساو باشکمبه  مایعاز  بخشی

 لسیوسدرجه س -20 دمای درشد و  مخلوطنرمال  2/0
 روششکمبه با  یعما آمونیاکی نیتروژنشدند.  ینگهدار

از  استفاده با (۱980برودریک و کانگ ) هیپوکلریت–فنل
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 (انگلستان ،S22مدل  Biochrom libraاسپکتوفتومتر )
 یشکمبه برا یعما یش،روز آخر آزما درشد.  یریگ ندازها

 مقدارگرفته شد.  فرار چرب اسیدهایغلظت  گیریاندازه
ml5 باشکمبه  مایع ml2 اسید متافسفریک از (v/w )25 

تا زمان  سلسیوسدرجه  -20 دمای در و اسیدیدرصد  
 روش به فرار چرب اسیدهایغلظت  شد. یدارنگه یزآنال
 ساخت ، YL6100مدل  ،GC دستگاه) کروماتوگرافی گاز

ستون  از با استفاده (یکره جنوب ،Young lin شرکت 
 CP-Wax Chrompack Capillary) سلیکون یینمو

Column; Varian, Palo Alto, CA, USA)، یومگاز هل 
 کروتونیک داخلی استاندارداز  استفاده با بعنوان حامل و

 . (20۱5)ملک خواهی و همکاران  شد گیریاندازه اسید
 یشطول آزما ازششم  هفتهاز گوسفندان در  یریگخون

وداج انجام  یدساعت پس از مصرف خوراک از ور 3 در
خون در داخل لوله  یهانمونه گیریخونشد. پس از 

 و شد یختهر EDTAماده ضد انعقاد  یحاو یشآزما
 (دقیقه ۱5به مدت  یقهدور در دق 3000) شد یفیوژسانتر

 سلسیوسدرجه  -20 یدر دما هجدا شد یپالسما
  ،خون ایاوره نیتروژنشد و سپس گلوکز،  ینگهدار

 ،LDL، HDL گلیسرید، تری کلسترول، ،کل پروتئین
 ترانس آمینو آسپارتاتشامل  یکبد هاییمو آنز کراتینین

دستگاه با ( ALT) آمینوتراسفراز آالنین و( AST) ازفر
  .شدند گیریاندازه (ژاپن ،902مدل  یتاچی،)هاتوآناالیزر 

 یمارت 3با  یطرح کامال تصادف یک قالبدر حاضر  آزمایش
 SAS یها با نرم افزار آماردادهتکرار انجام شد.  8و 

 یلو تحل یهمورد تجز GLM خطی رویه با (4/9 ینسخه)
تالف خا یبرا هایانگینم یسهقرار گرفتند. مقا یآمار
دانکن در سطح  یاتوسط آزمون چند دامنه دار،یمعن

 :شددرصد انجام  05/0 خطای

ij+ ƐiTμ+=  ijY ،مدل،  ینا درijY  ،مقدار مشاهده شدهμ 
 آزمون خطای اثر ijƐ ام، i یماراثر ت iTجامعه،  یانگینم

 . است
 

 و بحث نتایج

وزن ، یماده خشک مصرف برای آزمایشی هایگروه بین 
دوره  کل ضریب تبدیل غذایی ،روزانه وزن افزایش ،یینها

مختلف،  یهاوزن در دوره یشافزا و( 63تا  0 ی)روزها
 وزن شیافزااما  .(2 جدول) نشد مشاهده داریمعنی تفاوت
 ،2۱ تا 0 روزهای فاصله دروزن  یشو کل افزا روزانه

 شاهد به نسبت مخمر-یباکتر یمارت در دارییمعن طوربه
 بافر حاوی تیمار با اختالف اما(، > 05/0P) بود بیشتر
 مصرفی، خشک ماده در داریمعنی اختالف. بود عددی
 السدنی مگاسفرا مصرف با پرواری هایگوساله توسط

دولیاد و همکاران ) دشن مشاهده پرکنسانتره یجیرهدر 
 از برخی. دارد مطابقت حاضر آزمایش نتایج با که( 20۱2

 مخمر مصرف که اندکرده گزارش محققین
خوراک  یشموجب افزا یسیهسرو ساکرومایسیس

 کهی( در حال20۱4آلزاهل و همکاران ) شودیم یمصرف
 یزمخمر ن ینکاهش خوراک روزانه گاوها با مصرف ا

 اثرات .(۱997کانگ و همکاران ) استگزارش شده 
 و خوراک مصرف بر سدیم کربناتبی مصرف ایتغذیه

 برخیاست.  یرمتغ یتا حدود یزن حیوان تولیدات
 ماده سدیم کربناتبی افزودن که اندداده نشان هاپژوهش

( 2007کاوزو همکاران ) دهدمی افزایش را مصرفی خشک
 گزارشرا  خشک ماده مصرف بر تاثیر عدم دیگر برخی و

  (.2004ترپاتی و همکاران ) اندکرده
 افزایش برای یشیآزما تیمارهای ینب دارییمعن تفاوت

خوراک مشاهده نشد. مطابق ضریب تبدیل  وروزانه  وزن
 ضریب در داریمعنی اختالفحاضر،  یشآزما یجبا نتا
 هایگوساله در روزانه وزن افزایش غذایی و تبدیل

با کنسانتره  یرهدر ج السدنی مگاسفرا مصرف با پرواری
 هایبره در(. 20۱2یاد و همکاران ئلورد) نشد مشاهدهباال 

مخمر  باال، کنسانتره یحاو هایجیرهشده با  تغذیه بلوچی
 ضریب بر داریمعنی تاثیر یسیهسرو یسیسساکروما

ملک خواهی و ت )داشوزن روزانه ن یشو افزا غذایی تبدیل
. دارد مطابقت حاضر آزمایش نتایج با که( 20۱5همکاران 

 صفر،) سدیم کربناتبی مختلف سطوح از استفاده در
 ها،بره یکنسانتره پر یجیره دردرصد(  5/2 ،5/۱ ،75/0

 ضریب در آزمایشی هایگروه بین داریمعنی اختالف
 در نیز روزانه وزن افزایش نشد؛ مشاهده غذایی تبدیل
 با اختالفی درصد 5/2 و 75/0 یکننده دریافت هایگروه
 با که( 2004 همکاران و ترپاتی( )< 05/0P) نداشت شاهد
   .دارد مطابقت حاضر آزمایش نتایج
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 وزن افزایش و بدن وزن افزایش آزمایشروز اول  2۱ در
طور مخمر به-باکتری یکننده دریافت تیمار در روزانه

نشان  شاید که( > 05/0Pاز شاهد شد ) یشترب دارییمعن
 یمخمر در ابتدا-باکتری ییدهنده نقش موثر اثر هم افزا

 یوانشکمبه ح هاییکروارگانیسمبازه م یندوره باشد، در ا
عادت نکرده است و استفاده از  یرهج ییراتهنوز به تغ

 مخمر توانسته موثر عمل کند، اما در ادامه–یباکتر یمارت
 خو گرفته و تغییرات به یجبتدر یوانح یکروبیم جمعیت

مخمر -یباکتر یمارت ویژهبه یمارهات ینتفاوت ب اینبنابر
 بهتر یا بیشتر ینظر عدد از هنوز اگرچه شود؛نمی مشاهده

مخمر -یباکتر حاوی یماردر ت یتروژنن یشترب ابقای. است
 اکثرکه  یطوره ب ؛(3است )جدول  ضوعمو ینا یدمو یزن

 یددر تول میکروب از مستقیم استفاده به مربوط مطالعات

 ؛است نوزاد یریش یهانشخوارکنندگان مربوط به گوساله
از  استفاده یهدف اصل ،جوان یهادر گوساله یراز

 یسازگار یبرا یعسر استقرار یکروبم یممصرف مستق
 وشکمبه و روده  هاییکروبم یتبا خوراک جامد با تثب

داما و همکاران ) است زایماریب هایباکتریحذف  ینهمچن
 چندین تجربی، نظر از (.20۱5پونیا و همکاران و  2008

طور مستقیم به عنوان توانند بهمی که دارد وجود باکتری
 یکی اند؛نشده تجاری اما استفاده شوند، یمیکروبافزودنی 

 یواناتکه در ح است یمگاسفرا السدن هایباکتر این از
 ناگهانی بطور گاوها وقتی هرچند .شودیاستفاده م یردهش
 منتقل ایکنسانتره یجیره به زیاد ایعلوفه غذایی جیره از

 از جلوگیری به قادر تنهایی به السدنی مگاسفرا شوندمی
(.20۱5پونیا و همکاران ) نیست الکتیک اسید اسیدوز

 
Table 2- Comparison of performance characteristics in lambs fed with the experimental diets 

  Treatments    

Variables Control Buffer Me+Sc SEM P-value 
Dry matter intake (g/d)      

0 to 21d 906.88 882.17 930.19 11.67 0.25 

22 to 42 d 1034.07 1060.54 1075.85 17.57 0.64 

43 to 63 d 1119.10 1165.01 1123.72 21.09 0.64 

0 to 63 d 1019.47 1035.62 1042.07 15.65 0.84 

Body weight, Kg      

Initial 24.33 23.60 23.53 0.65 0.87 

21d 28.15 27.66 27.93 0.64 0.95 

42d 32.66 32.50 32.71 0.65 0.99 

63d 37.25 37.06 37.12 0.68 0.99 

Body weight gain, kg      

0 to 21d b3.81 ab4.06 a4.40 0.11 0.09 

22 to 42 d 4.51 4.83 4.78 0.16 0.71 

43 to 63 d 4.58 4.56 4.41 0.19 0.92 

0 to 63 d 12.91 13.46 13.59 0.27 0.58 

Average daily gain (g)      

0 to 21d b181.75 ab193.65 a209.52 5.34 0.09 

22 to 42 d 215.08 230.16 227.78 7.62 0.71 

43 to 63 d 218.35 217.26 210.02 9.04 0.92 

0 to 63 d 205.06 213.69 215.77 4.30 0.58 

Feed conversion ratio      

0 to 21d 5.05 4.57 4.48 0.13 0.19 

22 to 42 d 4.86 4.65 4.84 0.14 0.83 

43 to 63 d 5.20 5.43 5.67 0.25 0.76 

0 to 63 d 5.00 4.85 4.86 0.11 0.84 

Control= without any supplementation, Buffer= sodium bicarbonate supplementation, Me+Sc= Megasphaera 

elsdenii+ Saccharomyces cerevisiae  
a,b Means with different superscripts in the same row differ significantly (P < 0.05). SEM= standard error of means 

 

 الیاف، آلی ماده، خشک ماده، خام پروتئین هضم قابلیت
 شوینده در نامحلول الیاف و خنثی شوینده در نامحلول

 جدول) نگرفت قرار آزمایشی تیمارهای تاثیر تحت اسیدی
 اشده ب یهتغذ یهادر بره خام پروتئین هضم قابلیت(. 3

https://scialert.net/fulltextmobile/?doi=ijp.2016.220.231#969819_ja
https://scialert.net/fulltextmobile/?doi=ijp.2016.220.231#969819_ja
https://scialert.net/fulltextmobile/?doi=ijp.2016.220.231#969819_ja
https://scialert.net/fulltextmobile/?doi=ijp.2016.220.231#1417130_ja
https://scialert.net/fulltextmobile/?doi=ijp.2016.220.231#1417130_ja
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مقدار بود؛ اما اختالف آن نسبت  باالترینمخمر -یباکتر
بود  داریمعنی بافر تیمارو نسبت به  عددی شاهدبه 

(05/0P <مصرف ن .)شاهد نسبت به  یماردر ت یتروژن
 تیمار با دارییکمتر بود و اختالف معن یمارهات یرسا

از  یدفع یتروژن(. ن> 05/0P) داشت بافر یکننده دریافت
 و دارمعنیبافر  یکننده یافتدر یمارمدفوع در ت یقطر

-یباکتر تیمار یناما ب ؛(> 05/0P) بود مقدار بیشترین

 از دفعی نیتروژنوجود نداشت.  یمخمر با شاهد تفاوت
 مخمر-یباکتر یکننده دریافت تیمار در ادرار طریق

 بودکمتر  هایمارت یربه سا نسبت داریمعنی طوربه
(05/0P <). یکننده یافتدر یمارابقا شده در ت یتروژنن 

 داریمعنی اختالفمقدار بود و  بیشترینمخمر -باکتری
  (.> 05/0P) است داده نشان تیمارها سایر به نسبت

 

Table 3- Nutrients digestibility, and N balance in fattening lambs fed with the experimental diets 

 Treatments 
Variables 

P-value SEM Me+Sc Buffer Control 

     Digestibility (%) 

0.56 0.77 72.70 71.16 73.15 DM 

0.01 0.75 79.52a 74.78b 78.50a CP 

0.57 0.73 75.98 74.12 75.64 OM 

0.27 1.45 51.72 47.96 53.65 NDF 

0.94 1.77 51.90 50.38 51.43 ADF 

0.60 0.02 2.71
 

2.64
 

2.68
 

ME (Mcal/kg DM) 

     Nitrogen balance (g/day) 

0.06 0.51 28.43ab 29.01a 26.25b Intake 

<.0001 0.21 5.76b 7.42a 5.54b Excreted in feces 

0.01 0.23 5.96b 7.37a 7.19a Excreted in urine 

0.009 0.47 16.69a 14.21b 13.50b Retained 

SEM= standard error of means; DM= dry matter; CP= Crude protein; OM= Organic matter; NDF= Neutral detergent 

fibre; ADF= Acid detergent fibre; ME= Metabolizable energy; control= without any supplementation, Buffer= 

sodium bicarbonate supplementation, Me+Sc= Megasphaera elsdenii+ Saccharomyces cerevisiae  

).P < 0.05( different superscripts in the same row differ significantly Means witha,b  

 
 ساکرومایسیس مخمرمختلف از  یهبردن دو سودر به کار 
 یتبر قابل یاعمده یرتاث ،دهیرش یرغ یدر گاوها سرویسیه

 خام، پروتئین آلی، ماده خشک، ماده) مغذی مواد هضم
 در نامحلول الیاف و خنثی شوینده در نامحلول الیاف

 ؛(20۱۱چانگ و همکاران ) دشن مشاهده (اسیدی شوینده
 مخمر-یباکتراز  استفاده حاضر یشکه در آزما یدر حال
 یشافزا را یپروار یهادر بره خام پروتئینهضم  قابلیت

 تغییر اول یدرجه در مخمر عمل یشیوه .(> 05/0Pداد )
 اجزا کل هضم قابلیت است ممکن و است شکمبه تخمیر
 طرفی، از(. 20۱۱چانگ و همکاران ) نگیرند قرار تاثیر تحت

بعد از شکمبه ممکن است  یهادر قسمت یهضم جبران
 نمونه، برای .یدنما پنهان را شکمبه در مخمر یاثرات هضم

خام  پروتئینو  آلی ماده یاکه هضم شکمبه دشگزارش 
 ظاهریاما هضم  ،است یافتهبا به کار بردن مخمر بهبود 

 بود مشابهدر کل دستگاه گوارش  خام پروتئینو  آلی ماده

 یرتحت تاث خشک مادههضم  قابلیت. (۱996یون و استرن )
ها قرار به خوراک بره مخمر و سدیم کربناتبین زوداف

 یشآزما هایهیافتکه با  (2007کاوز و همکاران ) نگرفت
 مطابقت دارد.  حاضر

 یکننده دریافت تیمار در نیتروژندار شدن ابقا معنی
 یتروژنکاهش غلظت ن هب توانمی را مخمر-یباکتر
اثر  در رسدمی نظر به که( 4 جدولشکمبه ) یاکیآمون
 یجهنت که میکروبی پروتئین در نیتروژن الحاق یشافزا

 داد نسبت ؛استشکمبه  میکروبی یتفعال یشافزا یمنطق
و  pH ینب دارییاختالف معن .(2009پاریا و رشیدی )
 از پسساعت  6و  3ساعات صفر،  در یاکیآمون یتروژنن

استفاده از  حین در .(4)جدول  دشمشاهده ن غذا مصرف
شده  تغذیه ینهلشتا یدر گاوها السدنی مگاسفرا باکتری

شکمبه  pH در دارییاختالف معن ،پرکنسانتره ییرهجبا 
 ینبا ا .دشصبح مشاهده ن یساعت پس از غذاده 3در 
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 pH السدنی مگاسفرا یکننده یافتدر یدر گاوها ،حال
صدیقی ) دش( گزارش 2۱/6( نسبت به شاهد )38/6باالتر )

 حین در حاضر آزمایش نتایج موید که( 20۱9و علیپور 

 شاهد تیمار به نسبت( ۱0/6) مخمر-باکتری از استفاده
 .است( 07/6)

 

Table 4- The rumen ammonia nitrogen concentration and pH in fattening lambs fed with the experimental 

diets 

 Treatments 
Variables 

P-value SEM Me+Sc  Buffer Control  

   pH 

        Time, h 

0.86 0.049 7.07 7.00 7.04 0 

0.91 0.042 6.10 6.12 6.07 3 

0.41 0.044 6.32 6.45 6.44 6 

   NH3-N (mg/dl) 

        Time, h 

0.124 1.15 23.62 25.61 19.94 0 

0.432 0.67 13.98 15.09 12.92 3 

0.122 0.81 19.74 17.60 15.67 6 

SEM= standard error of means; Control= without any supplementation, Buffer = sodium bicarbonate 

supplementation, Me+Sc= Megasphaera elsdenii+ Saccharomyces cerevisiae  
a,b Means with different superscripts in the same row differ significantly (P < 0.05). 

 

در  یسیهسرو یسیسساکروما مخمر یحاو یجیره رد
در  75/5) شکمبه pHبهبود در  یدوز،اس یطشرا

 (> 05/0P) دش گزارش شیری گاوهای در( 40/5برابر
شکمبه با  pHبهبود  دلیل. (20۱6همکاران ملک خواهی و )

 یکو تحر تقویت یسیهسرو یسیسساکروماافزودن مخمر 
 یکالکت یداس یکنندهمصرف  هاییباکتر یتو فعال یتجمع

، رستم 2009 د بدروسین) دش یانب السدنی مگاسفرامانند 
 زمان هم مصرفاحتماال  ین. بنابرا(20۱5زاده و همکاران 

 یدهایو نسبت اس pH بهبودباعث  تواندمی مخمر-باکتری
 یپروار یهادر بره (.5 جدول) گردد شکمبهشده در  تولید
به  یاکنسانتره ییرهدر ج یمسد کربناتبیکار بردن با به

شکمبه  یعما pH در دارییهمراه کاه جو اختالف معن
که در مشاهدات  (2009بوداس و همکاران ) دشن مشاهده

و  (2007) کاوز و همکاران (، 200۱خراسانی و کنلی )
حاصل شده  یجنتا ینا یزن (20۱5کرووگن و همکاران )

 یهادر زمان تیمارها آمونیاکی نیتروژن غلظتاست. 
 اختالفخوراک، ساعت پس از مصرف  6و  3صفر، 

 کمتر غلظت یمشاهده(. 4 جدول) داشتن داریمعنی
 از پس ساعت 6نسبت به  3 ساعت در یاکیآمون یتروژنن

 نیتروژناستفاده بهتر از  ییجهنت خوراک، مصرف
 یشترعرضه ب یلدله شکمبه ب در یاکیآمون

 اثر درقابل دسترس در شکمبه است که  هاییدراتکربوه
 بازده( یدراتو کربوه یتروژن)ن منبع این زمانهم حضور

که  یابدمی افزایشدر شکمبه  یکروبیم ینپروتئ سنتز
 آمونیاکی نیتروژنغلظت کمتر  یآن مشاهده یجهینت

 . باشدمی شکمبه
 آمونیاکی نیتروژنغلظت  بر یریتاث سدیم کربناتبیبافر 

خراسانی و کنلی ) داشتن یریش یشکمبه در گاوها
 یدر دو دوره دهیرش یبا گاوها یشآزما در. (200۱
 یتروژنکاهش غلظت ن یدوز،اس یو دوره یدهعادت
 یحاو یمارت در خصوصهب یدوز،اس یدر دوره یاکیآمون

 شد مشاهده( > 05/0P) یسیهسرو یسیسساکرومامخمر 
 حاضر آزمایش نتایج با که( 20۱6ملک خواهی و همکاران )

  .دارد مطابقت
 فرار چرب اسیدهایغلظت  بر آزمایشی هایجیره اثر

 غلظت. است شده داده نشان 5 جدول در شکمبه
-باکتری یکننده یافتدر یماردر ت و استات پروپیونات

 غلظت. (> 05/0P) بود بیشتر تیمار سایر به نسبت مخمر
 تیمار در والرات و ایزووالرات ایزوبوتیرات، بوتیرات،

  (.> 05/0P) بود باالتر شاهد
 یبا سطح باال هاییرهدر ج یوناتنسبت پروپ یشافزا

 یالزمشخص آم یتباالتر بودن فعال ینتیجه (HSنشاسته )
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 ،السدنی مگاسفرا هاییباکتر یتجمع یو غلظت باال
استرپتوکوکوس ( و prevotella) وتال پری هایگونه

فلیپو و همکاران ) است( Streptococcus bovis) یسبو
 یماردر ت یوناتنسبت باالتر پروپ یکننده ییدکه تا (20۱7
. باشدمی حاضر یشدر آزما مخمر-یباکتر یمحتو

شناخته شده شکمبه  میکروارگانیسمتنها  السدنی مگاسفرا
 به را کتاتال ،یالتآکر یراز مس تواندیاست که م

 ،الکتاتغلظت  یشافزا هنگام ؛کند تبدیل پروپیونات
 را بوتیرات گاهیو  استات و یوناتپروپ ،یمگاسفرا السدن

 یسممکان ینهم یدشا ؛(20۱2پربو و همکاران ) کندمی تولید
-یباکتر یماردر ت یوناتو پروپ استات یشعامل افزا یزن

درصد  65با  یایرهدر ج مخمر نسبت به شاهد باشد.

 یوناتلظت پروپغ یبافر تجار یککنسانتره، با بکار بردن 
کرووگن و ) دش)بدون بافر(  شاهد یمارشکمبه کمتر از ت

حاضر مطابق دارد.  یشآزما یجبا نتا که (20۱5همکاران 
 سرویسیه ساکرومایسیس مخمربا  یرهکردن ج مکمل

شکمبه  یهاو رشد باکتر ییرشکمبه را تغ یرتواند تخمیم
 هضم قابلیت افزایش با اغلب تغییری چنین کند، یکرا تحر

 استاتغلظت  یشباعث افزا تواندیکه م است همراه فیبر
زاده و رستم  20۱6ملک خواهی و همکاران شکمبه شود )

 مطابقت حاضر آزمایش نتایج با که( 20۱5و همکاران 
بافر  حاوی درصد( 75) کنسانترهپر یجیره در .دارد

 شد گزارش استات غلظت افزایش ،سدیم کربناتبی
حاضر  یشآزما یجبا نتا که( 200۱خراسانی و کنلی )

 مطابقت دارد. 
 

Table 5- The rumen volatile fatty acides concentration in fattening lambs fed with the experimental diets 

 Treatments 
Variables 

      P-value   SEM       Me+Sc     Buffer     Control  

0.001 6.16 a141.89 b46.710 b60.610 Total VFA, mmol 

     Individual VFA, mmol 

0.01 3.19 a07.70 b29.59 b5550. Acetate(A) 

0.0002 5.27 a18.58 b65.26 b5528. Propionate(P) 

0.01 0.18 b460. b520. a1.48 Isobutyrate 

0.1 1.9 b92.9 ab27.16 a3819. Butyrate(B) 

0.032 0.22 b670. b570. a1.73 Isovalerate 

0.0006 0.25 b381. b821. a3.0 Valerate 

0.08 0.21 b021. a332. ab891. A:P ratio 

SEM= standard error of means; VFA= Volatile fatty acid; Control= without any supplementation, Buffer = sodium 

bicarbonate supplementation, Me+Sc= Megasphaera elsdenii+ Saccharomyces cerevisiae  
a,b Means with different superscripts in the same row differ significantly (P < 0.05). 

 

 ایزوبوتیرات، بوتیرات، غلظت حاضر آزمایش در
 یکننده یافتدر یمارشکمبه در ت یعما والرات و ایزووالرات

 بود کمتر شاهد تیمار از کربناتبیو بافر  مخمر-یباکتر
(05/0P <منطبق با آزما .)که  شدحاضر، گزارش  یش

 یریبه طور چشمگ یدوزشکمبه با شروع اس یرتخم یالگو
 افزایش باچرب فرار  یدهایو تجمع غلظت اس کندیم ییرتغ

(. نسبت 20۱3لیو و همکاران ) شودیم ایجاد بوتیرات
بافر  یحاو ییرهدر ج یزوبوتیراتو ا یزووالراتوالرات، ا

کمتر  یپروار یهانسبت به شاهد در بره یمسد کربناتبی
 تولیدشده که  مشخص(. 2009همکاران بوداس و د )ش
 یزووالراتا یزوبوتیرات،ا یردار )نظچرب شاخه یدهایاس

ژانگ ) است آمیلولتیک هایباکتری فعالیت نتیجهو والرات( 
 یافاقد بافر  هاییرهدر ج بنابراین .(20۱7و همکاران 

 ،pH کننده یلعامل تعد یکمخمر به عنوان -یباکتر
 یچرب قابل انتظار است. از طرف یدهایاس ینا یشافزا

از اندازه  یشب یتمانع فعال pH یهاکننده تعدیل
  .(20۱۱)انصاری و همکاران اندشده هایلولتیکآم
سالمت کبد  و یخون یهافراسنجه ینب LDLجز  به

 LDL غلظت(. 6 جدول) نشد مشاهده دارییمعن اختالف
 داریمعنی اختالفو  بود مقدار بیشترین شاهد تیمار در
غلظت  .(> 05/0Pنشان داد ) تیمارها یرنسبت به سا را
 توانیتحت حاد را م یدوزگلوکز خون در طول اس یشترب

موجود در شکمبه و  یوناتو جذب پروپ یدتول یشبا افزا
 یآن به گلوکز در روند گلوکونئوژنز کبد یلتبد ینهمچن
ز ا یااستفاده از گونه در(. 2006راینولدسداد ) یحتوض
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 در اینهلشت یگاوها ییرهدر ج السدنی مگاسفرا یباکتر
 خون گلوکز بین داریمعنی اختالف ،اسیدوز شرایط

صدیقی و علیپور ) نشد مشاهده کننده مصرف هایدام
و  یسیهسرو یسیسساکروما مخمر(. با مصرف 20۱9

گلوکز خون غلظت در مورد  ،یشیآزما هاییرهماالت در ج
ملک خواهی و همکاران ) نشد مشاهده داریمعنیاختالف 

20۱6.) 

 

Table 6- The some blood and liver parameters in fattening lambs fed with the experimental diets 

 

 
Treatments 

Variables 

P-value SEM Me+Sc Buffer Control 

0.14 1.32 87.33 81.08 85.08 Glucose )mg/dl( 

0.09 0.49 21.10 19.10 18.68 BUN (mg/dl) 

0.60 0.02 0.79 0.80 0.75 Creatinin (mg/dl) 

0.09 0.13 20.07 20.11 19.5 Trigliserid (mg/dl) 

0.15 1.26 58.33 54.08 59.91 Cholesterol (mg/dl) 

0.13 0.75 27.83 25.87 24.15 HDL (mg/dl) 

0.007 0.59 b17.5 b17.25 a21.16 LDL (mg/dl) 

0.15 2.45 69.66 80.80 78.13 SGOT (AST) (IU/l) 

0.83 0.74 16.26 16.33 17.26 SGPT (ALT) (IU/l) 

0.58 0.03 3.41 3.35 3.42 Albumin (g/dl) 

0.12 0.20 6.83 6.16 7.16 Protein (g/dl) 

SEM= standard error of means; BUN= Blood urea nitrogen; Control= without any supplementation, Buffer = sodium 

bicarbonate supplementation, Me+Sc= Megasphaera elsdenii+ Saccharomyces cerevisiae  
a,b Means with different superscripts in the same row differ significantly (P < 0.05). 

 

عنوان شاخص به تواندیم خون ایاوره نیتروژن غلظت
کوهن ) باشد حیواناتخوراک در  ینبازده استفاده از پروتئ

 یتروژنغلظت ن در داریمعنی اختالف(. 2005و همکاران 
 ساکرومایسس مخمر یمحتو یمارخون در ت یااوره

ملک خواهی ) نشد مشاهده شاهد تیمار به نسبت سرویسیه
حاضر مطابقت  یشآزما یج( که با نتا20۱6و همکاران 

 است ممکنخون  یااوره یتروژنن غلظتدر  تفاوت دارد.
 جدول) غذایی رژیم در نیتروژن مصرف در تفاوت ینتیجه

 یش( که در آزما20۱5هی و همکاران بدن باشد ) یاز( و ن3
 غلظتعامل تفاوت  تواندیموضوع م ینا یزحاضر ن

باشد. در بکار بردن  هایمارت بین درخون  یااوره یتروژنن
 و سدیم از باالیی ظرفیت با بافرهاییو  یمسد کربناتبی

 ینب دارییاختالف معن یری،ش یگاوها در یمپتاس
 (.20۱9زلی و همکاران ) نشد مشاهده یخون یهافراسنجه

 تحریک دالیل از یکی شکمبه اسیدوز که شودمی تصور
 و است نشخوارکنندگان در کبدی هایآبسه ایجاد یکننده
 در کبد سالمت از شاخصی عنوان به کبدی هایآنزیم

 هاآنزیم این گیرند؛می قرار بررسی مورد نشخوارکنندگان
 کبدی هایسلول سیتوزل در باالیی فعالیت دارای

 مزمن و حاد هایآسیب یا و شدن نکروز با و باشندمی

 به سرم در هاآنزیم این سرمی سطح کبدی، هایسلول
راسل و روسل ) یابدمی افزایش خون به تراوش دلیل

 ییریتغ یکبد یحاضر فاکتورها یش( در آزما2007
مخمر -یباکتر یابافر و  یحاو یمارهایت دراند و نکرده

 .بودند ترکم یطور عددبه
 

 کلی گیری نتیجه

وزن  افزایشکل از نظر حاضر نشان داد که  یشآزما نتایج 
 تیمارهای بین ،دوره کلوزن روزانه  یشافزا یانگینو م

 هفته سه در اما نداشت،وجود  داریمعنی تفاوت آزمایشی
ه ب یکروبیم یا یبافر یافزودن یحاو هایجیره در اول

 یدار یطور معن به ،مخمر–یباکتر حاوی تیمار یژهو
از  یشترب یاز نظر عدد یزو در طول دوره ن بود یشترب

 یدهایبه اس مربوط نتایج ی،بود. از طرف یمارهات یرسا
 بامخمر –باکتری یحاو یمارهایچرب فرار نشان داد که ت

الکتات به  یلبه سمت تبد یرتخم یرسوق دادن مس
سالمت دام و طول عمر  یبرا توانندیم یوناتپروپ

 یرباشد، هر چند که ظاهرا بر عملکرد تاث یدآن مف یاقتصاد
مصرف کننده  یاز باکتر استفاده راینبنابنداشته باشند. 

 یراه موثر تواندیم ،السدنی مگالسفرا نظیر الکتیکیداس



 95                                                        ... بردر شکمبه  یديتول یدعنوان مصرف کننده اس به یمگاسفر السدن باکتريبا  سدیم کربناتبی بافر اثر مقایسه

 یهپروار تغذ یهاشکمبه بره یریتخم یطشرا یلدر تعد
حاضر  یشپر کنسانتره باشد و در آزما هاییرهشده با ج

و  یدر هضم مواد مغذ یمسد کربناتبیبافر اثر آن با 
 استفاده شایدقابل رقابت بود.  هاآنعملکرد رشد 

 یپر کنسانتره بتواند اثرات افزودن هاییرهاز ج ترطوالنی
 کند. یاننما یشتررا ب یکروبیم

 سپاسگزاری
باشد و از دانشجویی می رسالهمقاله حاضر حاصل 

مسئولین محترم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 
 شود.ها سپاسگزاری میخوزستان بابت همه پشتیبانی
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Introduction: Subacute acidosis is characterized by pH of 5.5 and below, reduced feed intake and 

livestock performance, and leads to significant economic losses. Therefore, preventive measures to 

prevent the occurrence of acidosis and improved digestion of starch such as probiotics and buffers 

have been considered. The feeding of high fermentable carbohydrates in ruminants resulted in 

producing high amounts of organic acids in the rumen, followed by a decrease in rumen pH. In the 

animals not adapted to high levels of carbohydrate fermentation, rumen lactate concentrations 

increase unacceptably, because populations of lactate-utilizing bacteria such as Selenomonas 

ruminantium and Megasphaera elsdenii are low and cannot rapidly match and their proliferation need 

more time (Chaucheyras-Durand et al. 2008). Reports show that the consumption of live yeast cells 

of Saccharomyces cerevisiae leads to the removal and consumption of oxygen in the rumen 

environment as well as the release of some essential enzymes, vitamins and other nutrients. These 

factors can significantly contribute to the proper life and activity of microorganisms in the ruminal 

environment. It has been suggested that the yeast of Saccharomyces cerevisiae may develop the 

population of Megasphaera elsdenii and increase lactate use (Calsamiglia et al. 2012). Megasphaera 

elsdenii prevents the sharp decrease in ruminal pH by consuming lactic acid as a result of lactic acid 

accumulation (Perbo et al. 2012). Due to the diverse ability of different species of Megasphaera 

elsdenii to produce volatile fatty acids under acidosis, further research can help find new species with 

high ability to use lactate (Sedighi and Alipour 2019). The use of yeast and bioactive compounds 

compared with the chemicals can be effective in reducing inflammation caused by acidosis 

(Aschenbach et al 2019).  

Material and methods: Twenty-four Arabic male lambs with four months old and initial body 

weight of 23.9±3.15 kg were used in a completely randomized design with three treatments and eight 

replicates. The trial period consisted of 77 days (11 weeks) including 14 days of habituation period 

and 63 days (9 weeks) of recording period. The lambs were randomly assigned to one of the three 

treatments: 1-control (no additive) 2-control + Sodium bicarbonate (1% daily diet in two meals) 3-

control + Megasphaera elsdenii and Saccharomyces cerevisiae (bacterial-yeast). The amount of 

Megasphaera elsdenii was 3 ml per animal (4.5 × 108 cfu / ml) plus 2 g of Saccharomyces cerevisiae 

(7 × 10 9 cfu/g) (DFM) fed to the animals daily in the morning (Sedighi and Alipour 2019). The diets 

were adjusted using the Small Ruminants Nutrition Requirements (NRC 2007). The lambs were fed 
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a fully mixed (TMR) ratio of 30% forage and 70% concentrate at two meals (8 and 16 hours) with 

free access to water. Ruminal fluid was taken by stomach tube at 0, 3 and 6 hours after morning 

feeding to measure pH and ammonia nitrogen (NH3-N) concentration. The ruminal fluid was 

analyzed for ammonia-N using a phenol-hypochlorite method (Broderick and Kang 1980). On the 

last day of the experiment, rumen fluid was taken to measure the concentration of volatile fatty acids 

(5 ml of rumen fluid with 2 ml of 25% acid metaphosphoric acid (W/V) was mixed and stored at -20 

° C until analysis). Blood sampling was taken from each lamb within 3 h after the morning feeding 

from the jugular vein by using EDTA as an anticoagulant. Blood samples were analysed for glucose, 

blood urea nitrogen (BUN), total protein, cholesterol, triglycerides, LDL, HDL, creatinine and liver 

enzymes including aspartate amino transaminase (AST) and alanine aminotransferase (ALT). During 

the last seven days of the period, total faeces and urine samples were collected to determine 

digestibility and nitrogen retention. 

Results and discussion: No differences were observed between treatments in dry matter intake 

(DMI), daily weight gain (ADG), feed conversion ratio, pH and ammonia nitrogen (NH3 – N) 

(P>0.05). In the first 21 days of the experiment, body weight gain and average daily gain in the 

bacterial-yeast recipient treatment were significantly higher than the control (P <0.05). Observing a 

lower concentration of ammonia nitrogen at 3 o'clock than 6 o'clock after feed intake is the result of 

better use of ammonia nitrogen in the rumen due to the greater supply of carbohydrates available in 

the rumen. Propionate concentration was higher in the bacteria-yeast treatment than other treatments 

(P <0.05). Megasphaera elsdenii is the only known rumen microorganism that can convert lactate to 

propionate by the acrylate pathway; when the lactate concentration increases, which produces 

propionate and acetate and sometimes butyrate from it (Prabhu et al. 2012). The concentrations of 

butyrate, isobutyrate, isovalerate and rumen valerate in the bacterial-yeast recipient treatment and 

bicarbonate buffer was lower than the control treatment (P <0.05). The production of branched-chain 

fatty acids (such as isobutyrate, isovalerate, and valerate) has been shown to be the result of the 

activity of amylolytic bacteria (Zhang et al. 2017). Protein digestibility was higher in control and 

bacteria-yeast treatments than in buffer treatment (P <0.05). Low-density lipoprotein (LDL) was 

lower in buffer and bacteria-yeast treatments than in control treatment (P <0.05). Nitrogen retention 

was higher in the bacteria-yeast treatment than in the other treatments (P <0.05). Significance of 

nitrogen retention in the bacterial-yeast recipient treatment can be attributed to the decrease in ruminal 

ammonia nitrogen concentration, which appears to be due to increased nitrogen incorporation in the 

microbial protein, which is a logical consequence of increased rumen microbial activity (Paryad and 

Rashidi 2009). Liver factors that are considered as an indicator of liver health were numerically lower 

in treatments containing buffer or bacterial-yeast. 

Conclusion: The use of acid-consuming bacteria can be an effective way to modify rumen 

fermentation conditions of lambs fed with high concentrate diets. In the present experiment, the effect 

of acid-consuming bacteria was competitive with the sodium bicarbonate chemical buffer on nutrient 

digestion and growth performance. Results from volatile fatty acids showed that bacteria-yeast 

treatments by leading the fermentation pathway to convert lactate to propionate could be beneficial 

for livestock health and its economic longevity.  
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