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 چکیده

ای موننسین با متافیکس یا بدون متافیکس )ترکیبی از اسیدهای دی  یرهجبه منظور بررسی تأثیر مکمل 

شیر و الگوی کربوکسیلیک آلی ماالت و فومارات( بر قابلیت هضم مواد مغذی، تولید و ترکیب 

کیلوگرم و  756±12زا با میانگین وزنی  رأس گاو شیرده هلشتاین چند شکم 4اسیدهای چرب شیر، از 

طور تصادفی  استفاده شد. گاوها به 4×4روز در قالب یک طرح مربع التین  133±41 روزهای شیردهی

ی افزودنبدون  یهپایرۀ جیشی شامل آزمایمارهای تیمارهای آزمایشی اختصاص داده شدند. تبه 

یه به پایرۀ جخشک،  مادۀکیلوگرم  گرم موننسین در هر میلی 24یه به عالوه پایرۀ جعنوان شاهد(،  )به

گرم در کیلوگرم  میلی 24یه به عالوه پایرۀ جخشک و  مادۀگرم متافیکس در هرکیلوگرم  5عالوه 

ن با متافیکس یا بدون خشک متافیکس بودند. افزودن موننسی مادۀگرم در کیلوگرم  5موننسین و 

(. P<15/1خشک مصرفی را کاهش و تولید و بازده شیر را افزایش داد ) مادۀطور معناداری  متافیکس به

های  یر جیرهتأثیانگین درصد چربی، پروتئین، الکتوز، مواد جامد بدون چربی و کل مواد جامد تحت م

مراه با متافیکس قابلیت هضم ظاهری تنهایی یا ه آزمایشی قرار نگرفت. افزودن مکمل موننسین به

طور  آلی را به مادۀهای غیرالیافی و  یندۀ خنثی، کربوهیدراتشوپروتئین خام، الیاف نامحلول در 

یرۀ گاوهای ج(. افزودن موننسین به تنهایی یا همراه با مکمل متافیکس به P<15/1معناداری کاهش داد )

ی افزایش داد دار معناشیر را به طور  )11-ترانس، 3-شیری محتوی اسید لینولئیک کونژوگه )سیس

(15/1>P نتایج این تحقیق نشان داد که افزودن مکمل موننسین و متافیکس به .)های گاوهای  یرهج

ی بر ترکیبات شیر دار معناشیردهی باعث افزایش تولید شیر شد ولی تأثیر  دورۀشیرده در اواسط 

تنهایی یا به صورت مخلوط تأثیری بر ترکیب بیشتر  بهنداشت. افزودن مکمل موننسین و متافیکس 

چربی شیر  )11-، ترانس3-اسیدهای چرب شیر نداشت، ولی محتوی اسید لینولئیک کونژوگه )سیس

 یجۀ افزودن موننسین افزایش یافت.نتدر 

 

 موننسین. ،متافیکس تولید شیر، ،الگوی اسیدهای چرب شیر ی کلیدی:ها واژه

 

  مقدمه

یۀ گاوهای شیرده جهت افزایش عملکرد تغذدر  4یونوفرها

شوند  یمتولید شیر و توان ایمنی بدن استفاده 

(Ipharraguerro & Jimmy Clark, 2003; Phipps et 

al., 2000).  یونوفرها عالوه بر تأثیرات مفید بر تولید شیر

ی اسیدهای الگوو توان ایمنی بدن، بر ترکیب شیر، و 
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گاوهای شیری نیز مؤثرند  چرب شیر و توان تولیدمثلی

(Ipharraguerro & Jimmy Clark,  2003; Alzahal et 

al., 2008)  چربی شیر نشخوارکنندگان به دلیل غلظت

 زیاد اسیدهای چرب اشباع از قبیل اسید میریستیک

( با افزایش غلظت 44:5) ( و اسید پالمتیک46:5)

م یتۀ کدانسهای با  کلسترول کل و کلسترول لیپوپروتئین

عروقی را در انسان افزایش -در پالسما، مشکالت قلبی

متابولیسم . (Mansbridge & Blake, 1997دهد ) می

اسیدهای چرب در شکمبه، به ویژه بیوهیدروژناسیون 

اسیدهای چرب با چند پیوند دوگانه، تأثیر بسزایی بر 

ترکیب اسیدهای چرب شیر نشخوارکنندگان دارد. 

اسیدهای چرب یاری همچون غلظت بسعوامل 

های  شده )دانه غیراشباع، شکل یا مکمل چربی استفاده

(، ... های کلسیمی اسیدهای چرب کامل روغنی، نمک

بودن اسیدهای چرب، استفاده از  غیراشباع درجۀ

 های یونوفری همچون موننسین، نسبت بیوتیک آنتی

شکمبه(  pHعلوفه به کنسانتره و شرایط شکمبه )

های چرب غیراشباع در شکمبه را بیوهیدروژناسیون اسید

موننسین یک  (Jenkins, 1993).دهند  تحت تأثیر قرار می

یلۀ تخمیر مواد وس بهیونوفر کربوکسیلیک اتری است که 

 Streptomyces cinnamonesisی باکتری توسط قند

. استفاده از (Duffield & Bagg, 2000)شود  تولید می

مزایای مختلفی از با  نشخوارکنندگانیرة جموننسین در 

کاهش دآمیناسیون اسیدهای  جمله کاهش تولید متان،

افزایش تولید  آمینه و کاهش تجمع آمونیاک در شکمبه،

و بهبود توازن انرژی و کاهش اسیدوز تحت حاد  شیر

همچنین استفاده .  (Duffied & Bagg, 2000)همراه است

یدهای اساز موننسین باعث کاهش بیوهیدروژناسیون 

 & Van Nevel) یراشباع در شرایط آزمایشگاهیچرب غ

Demeyer, 1995) تواند باعث  یمشود و بنابراین  می

 شده افزایش غلظت ایزومرهای اسیدهای چرب کونژوگه

یدهای چرب در سالمتی انسان اسین نوع ادر شیر شود. 

(. به هر حال با توجه Fellner et al., 1997اهمیت دارند )

یرة جیونوفرها در  ده ازبه مزایای زیاد استفا

رشد  محرکهای  بیوتیک یآنتنشخوارکنندگان، استفاده از 

ی میکروبی ها گونه یجادایل دلدر صنعت دام و طیور، به 

 در ها یای آنبقاماندن  ها و باقی بیوتیک یآنتمقاوم در برابر 

هایی را به وجود آورده است  ینگرانتولیدات دامی، 

(Herandez et al., 2004.) های  بیوتیک آنتی بر عالوه

 آلی از اسیدهای استفاده سودمندی رشد، محرک

 در مالیک اسید و فوماریک اسید همانند کربوکسیلیک دی

 از استفاده بازده بهبود نتیجه در و تولیدی متان کاهش

 نتیجه در و شکمبه محیط از پروتون حذف انرژی،

 یتن برون شرایط در کتوز و اسیدوز بروز از جلوگیری

 ین،ابا وجود (. Foley et al., 2009) شده استنشان داده 

 Foley) نداردکامل همخوانی  یکدیگر با شده گزارش نتایج

et al., 2009.) بهبود قابلیت هضم مواد مغذی، افزایش 

کوچک، افزایش غلظت  رودةپروتئین میکروبی در 

پروپیونات، -پروپیونات از طریق تأثیر بر مسیر سوکسینات

کاهش غلظت و  شکمبه، کاهش تولید متان pHش افزای

ی این براشده  الکتات از جمله تأثیرات مثبت گزارش

 & Martinیۀ گاوهای شیری است )تغذیدهای آلی در اس

Streeter, 1994; Carro & Ranilla, 2003.)  با توجه به

دی  یآل یدهایاس و فرهاوونیرگذاری یتأثمتفاوت  سازوکار

 نیهمچن و ریش بیو ترک دیتول قداربر م کیلیکربوکس

 تأثیری بررس ی،ریش یخون در گاوها یها تیمتابول

 یگاوهایرة در ج مکملین دو نوع ا از همزماناستفادة 

در این پژوهش . یشتری استبیقات تحقیازمند ن دهریش

همزمان از اسیدهای آلی دی  استفادةفرض شد که 

روز آثار تواند در جلوگیری از ب کربوکسیلک و موننسین می

مضر موننسین بر هضم الیاف خام در گاوهای شیری مؤثر 

باشد و در عین حال امکان استفاده از تأثیرات سودمند 

 ؛ بنابراینذکرشده در خصوص موننسین را نیز فراهم آورد

تأثیر استفاده از مکمل  یبررس ،پژوهش نیهدف از ا

و متافیکس )حاوی اسید مالیک و فوماریک(  موننسین

تولید و ترکیب شیر، بر صورت مخلوط  به ای ییهاتن به

مصرف و قابلیت هضم مواد مغذی و پروفیل اسیدهای 

 بود. یریش یدر گاوها چرب شیر

 

 ها  مواد و روش

زا با  هلشتاین چندشکمشیری س گاو أر 6تعداد 

)کیلوگرم(، امتیاز وضعیت  447±46میانگین وزنی 

 با499±64با روزهای شیردهی  49/9±96/5بدنی 

روز انتخاب شدند.  4/65±4/4متوسط تولید اولیه 

 :آزمایشی شاملیرة جطور تصادفی به چهار  هگاوها ب

گرم در  میلی 66حاوی  یرةج .6شاهد،  یرةج .4



 647 ... یظاهرتأثیر موننسین و متافیکس بر قابلیت هضم  و همکاران: قاسمی 

گرم در  4 یرة حاویج .9کیلوگرم مکمل موننسین، 

 66 یرة حاویج .6کیلوگرم مکمل متافیکس و 

در کیلوگرم گرم  4گرم در کیلوگرم موننسین و  میلی

اختصاص  6×6در قالب طرح مربع التین  ،متافیکس

های  داده شدند. گاوها در سالن مسقف در جایگاه

 انفرادی توسط یک زنجیر به آخور بسته شدند. طول

 برای اول روز 46 که بود روز 64 آزمایش دورة هر

 آخر روز 7 و آزمایشی های جیره به گاوها پذیری  سازش

های   جیره .شد گرفته نظر در ها داده آوری جمع برای

شده بودند  ( به صورت کامالً مخلوط4آزمایشی )جدول 

در  46:55 و 1:55های  و دو بار در روز در ساعت

 یماندةباقبه نحوی که  ؛گاوها قرار گرفتند یاراخت

درصد خوراک عرضه شده  45ها حداکثر  خوراک آن

 69 ،بود. نسبت علوفه به کنسانتره در هر چهار جیره

 مقدار حداکثر اساس بر درصد بود. موننسین 47به 

شیری و به  گاوهای یرةج در استفاده شده برای توصیه

 خشک مادةگرم در هر کیلوگرم        میلی 66میزان 

 ,Canadian Food Inspection Agency) شد استفاده

 کارخانۀ یۀتوص اساس بر متافیکس مکمل(. 2011

به  خشک مادةر کیلوگرم گرم در ه 4 یزانم به سازنده

 های توصیه اساس بر ها جیره تمامی. شد افزوده ها جیره

 ,NRC) شدند فرموله شیری گاوهای غذایی احتیاجات

صورت یکسان  ه در آزمایش بهشد هاستفاد علوفۀ (.2001

شده و یونجه بود. گاوها  سیالژ ذرت ،ها در تمام جیره

ر در روز به آب دسترسی آزاد داشتند. شیردوشی دو با

 انجام گرفت. 43:55و  7:55در ساعت 
    

 (خشک مادة درصد 455 اساس بر) آزمایشی های جیره دهندة یلتشک شیمیایی ترکیب و خوراکی مواد .4 جدول
  خوراکی مواد

 (خشک مادة در درصد)
 یمارت

 متافیکس+موننسین متافیکس موننسین شاهد

 67 67 67 67 خشک یونجه علف

 44 44 44 44 سیالژ ذرت

 45 45 45 45 شده آسیاب جوِدانۀ 

 7 7 7 7 شده آسیاب ذرتدانۀ 

 49 49 49 49 پنبه تخم

 3 3 3 3 پنبه تخمکنجالۀ 

 6 6 6 6 سویاکنجالۀ 

 1/4 1/4 9/4 9/4 قند چغندرتفالۀ 

 7 7 7 7 گندم سبوس

 4/5 4/5 4/5 4/5 نمک

 7/5 7/5 7/5 7/5 کربنات بی سدیم

 4/4 4/4 4/4 4/4 4معدنی نیویتامی مکمل

 566/5 5 566/5 5 6موننسین

 4/5 4/5 5 5 9متافیکس

     خشک( مادةترکیب شیمیایی )درصد از 
 64/49 64/49 97/46 64/49 خشک مادة

 17/44 17/44 34/44 17/44 خام پروتئین

 16/4 16/4 36/4 16/4 خام چربی

 6/94 6/94 4/94 6/94 یندة خنثیشوالیاف نامحلول در 

 44/94 47/94 49/94 44/94 غیرالیافیهای  کربوهیدرات

 4/1 4/1 3 4/1 خاکستر

 47/4 47/4 47/4 47/4 (برکیلوگرم مگاژول) شیردهی خالص انرژی

 4 گرم سولفور، 96 م منیزیم،گر 95 گرم کلر، 41 سدیم، گرم 45 گرم پتاسیم، 94 گرم فسفر، 75گرم کلسیم، 415معدنی دارای  -. هر کیلوگرم مکمل مواد ویتامینی4
 A،455555المللی ویتامین  واحد بین 455555گرم سلنیوم، میلی 65گرم کبالت، میلی 455 گرم ید، میلی 455 گرم مس، میلی 955 گرم روی، 9 گرم آهن، 6 گرم منگنز،

 اکسیدان است. گرم آنتی 9و Eالمللی ویتامین  واحد بین D3،455المللی ویتامین  واحد بین
 است. ینگرم رومنس یلیم 455555 یدارا ینمکمل موننس یلوگرمهر ک .6
 .بودکربوکسیلیک آلی همچون مالیک اسید و فوماریک اسید  ی دیدهایاس. مکمل متافیکس شامل ترکیبی از 9
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خوراک هر یک از گاوها  یماندةباقخوراک و  نمونۀ

آوری و به  روزانه جمع ،ها آوری داده جمع دورةدر طول 

در آون  گراد انتیس درجۀ 45ساعت در دمای  61دت م

با استفاده از آسیاب  شده خشکهای  خشک شد. نمونه

های هر  متری آسیاب شدند. نمونه میلی 4دارای الک 

 گاو در هر دوره با هم مخلوط شدند.

اول  هفتۀمصرفی روزانه در طول دو  خشک مادة

ی شد و گیر روزانه اندازه ،سوم هفتۀیک روز در میان و 

. شدسوم در آنالیز آماری استفاده  هفتۀهای  داده

 مادةخوراک برای  یماندةباقهای خوراک و  نمونه

 ,AOAC)خام  ، خاکستر، پروتئین خام، چربیخشک

 ،NDFخنثی ) یندةشو در نامحلول و الیاف (2000

 Van Soest et) (آمیالز و سولفیت سدیم-بدون آلفا

al., 1991) های غیرالیافی  تاهیدرآنالیز شدند. کربو

(NFC ) ،به روش تفاوت از کسرکردن مجموع خاکستر

خنثی از  یندةشوین و الیاف نامحلول در ئچربی، پروت

 (.NRC, 2001صد محاسبه شد )
اول به صورت یک روز در  هفتۀتولید شیر در دو 

و  44آخر هر روز ثبت شد. در روزهای  هفتۀمیان و در 

های شیر از چهار  آزمایشی نمونه دورةهر  47

شیردوشی متوالی گرفته شد و برای هر دوره و هرگاو 

با هم مخلوط شد تا یک نمونه برای هر گاو در هر 

-برومو-6 افزودن با شیرهای  دوره حاصل شود. نمونه

 گراد انتیس درجۀ6 دمای در دیول 6-4-نیتروپروپن-6

 چربی، قدارم .شد ذخیره بعدی آنالیزهای زمان تا

 های سلول شمارش و ای اوره نیتروژن الکتوز، ،پروتئین

 ,133B) میلکواسکن دستگاه از استفاده با شیر بدنی

Foss Electric, Hillerod, Denmark) شد گیری ندازها. 

درصد  6بر اساس  شده حیتصحشیر تولیدی قدار م

شده توسط احتیاجات  چربی بر اساس فرمول ارائه

اسبه شد. مح (NRC, 2001غذایی گاوهای شیری )

 شده ارائه فرمول اساس بر انرژی برای شده تصحیح شیر

محاسبه شد. انرژی  Tyrrel & Reid (1965) توسط

شده برای تعیین  ئهاشیر بر اساس فرمول ار ژةیو

احتیاجات غذایی گاوهای شیری توسط انجمن 

 صورت زیر ( و بهNRC, 2001تحقیقات ملی آمریکا )

 محاسبه شد:

 

 کیلوگرم( )مگاژول به ازای هر انرژی خالص شیر= 

ی محتو × 5467/5) + محتوی الکتوز شیر( × 5934/5)

 محتوی چربی شیر( × 5363/5) + پروتئین شیر(

 

ن خام شیر از ضرب محتوی ئیپروت محتوی 

مصرف انرژی  قدارد. مشمحاسبه  91/4در  تروژنین

ها از  شیردهی و نیتروژن هر یک از جیره ژةیو

 قدارها در م رژی ویژه و ازت آنضرب محتوی ان حاصل

 (.NRC, 2001دست آمد )ه مصرفی ب خشک مادة

شیردهی برای  ژةیوبازدهی استفاده از ازت و انرژی 

زیر محاسبه شد  هایابطهرتولید شیر با استفاده از 

(Abdi et al., 2013:) 

 
 

 بر اساس روش یرچرب ش یدهایاس یلپروف

Sukhija & Palmquist (1988)  و با استفاده از دستگاه

 ,model Varian3400ی )گاز وماتوگرافیکر

WalnutCreek, CA, USA )دمای شد. یریگ اندازه 

 یبدستگاه به ترت 6ةدهند یصو تشخ 4کننده یقتزر

 ینبود. گاز ناقل در ا گراد درجۀ سانتی 955و  615

 FID آن از نوع دهندة صیتشخو  یومدستگاه هل
. بود 9

 445به  یقهدق 4ستون دستگاه در آغاز در طول  یدما

 یندر ا یقهدق 44 یرسانده شد و برا گراد درجۀ سانتی

 گراد درجۀ سانتی 65 تماند. سپس با سرع یدما باق

رسانده شد و تا  گراد درجۀ سانتی 435به  یقهدر دق

ماند  یدما باق یندر ا (یقهدق 95) یاززمان مورد ن یانپا

(Qui et al., 2004.) از نوع مویینه  دهش ستون استفاده

 m, 0.25 mm i.d., film 100متر بود ) 455به طول 

thickness 0.25 lm بود. پیک اسیدهای چرب با )

                                                                               
1. Injector 
2. Detector 

3. Flame Ionnized Detector 

 = بازده استفاده از نیتروژن

455 × 
 ن شیر )کیلوگرم در روز(نیتروژ

 نیتروژن مصرفی )کیلوگرم در روز(

 

 تولید شیر ژةیو= بازده استفاده از انرژی خالص 

 انرژی خالص شیر )مگاکالری(

 انرژی خالص مصرفی )مگاکالری(
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استاندارد  یها با زمان ابقا آن یزمان ابقا سۀیمقا

خالص استرهای اسیدهای چرب که با دما و شرایط 

ق شدند، مشابه به دستگاه گاز کروماتوگرافی تزری

شناسایی گردیدند. غلظت هریک از اسیدهای چرب از 

تقسیم سطح زیر پیک آن اسید چرب بر سطح زیر 

محاسبه و به صورت  ،پیک مجموع اسیدهای چرب

 گرم در هر صد گرم استر متیله اسید چرب بیان شد. 

 645از مدفوع دوبار در روز )در حدود  یبردار نمونه

هر دوره  44از روز  روز و 4گرم وزن تر(، به مدت 

ساعت  1و  6 ،روده از راست یمصورت برداشت مستق هب

مدفوع های  نمونه .گرفتانجام صبحگاهی  ۀیتغذپس از 

و در دمای  هر گاو در هر دوره با هم مخلوط شد یبرا

ساعت در آون  76به مدت  گراد سانتی درجۀ 45

متری  میلی 4عبور از الک  یبراو سپس  دیگردخشک 

مدفوع بر  یها نمونه. ترکیب شیمیایی آسیاب شد

قابلیت تعیین گردید.  ،هایی که اشاره شد اساس روش

آخر هر دوره با  هفتۀهضم ظاهری مواد مغذی در 

استفاده از خاکستر نامحلول در اسید به عنوان نشانگر 

 (.Mc Geough et al., 2010گیری شد ) داخلی اندازه

افزار  نرم MIXED ۀیروهای آزمایش با استفاده از  داده

SAS (2003:با استفاده از مدل زیر آنالیز شدند ) 
 

Yijkl = µ + Ti + Cj + Pk + eijkl 

 

جامعه  میانگین ،µ ؛وابستهمتغیر  ،Yijklکه در آن 

، Pk ؛حیوان اثر تصادفی، Cj ؛اثر ثابت تیمار، Ti ؛)کل(

 اثر تصادفی خطای باقیمانده بود.، eijklاثر ثابت دوره و 

 دورةدار، اثر باقیمانده از امعن تأثیر نداشتنیل به دل

د. ش( از مدل حذف carry over effectآزمایشی ) پیش

حداقل مربعات با  یانگینمای  چنددامنه سۀیمقا

 شدة محافظت دارااستفاده از آزمون حداقل تفاوت معن

در  معناداری ها هیسمقا یتمام ی. براگرفتانجام  یشرف

 ته شد.در نظر گرف P<54/5سطح 

 

 نتایج و بحث

، خشک مادة قداربر م یکسمتافو  ینموننساثر افزودن 

نشان  6ن خام مصرفی در جدول ئیآلی و پروت مادة

 ،داده شده است. افزودن موننسین و متافیکس به جیره

آلی  مادةو  خشک مادةمیانگین  معناداریطور  به

گروه شاهد کاهش داد  در مقایسه بامصرفی را 

(54/5>P) .یدر کاهش خوراک مصرف ینموننس أثیرت 

در شکمبه،  یربهبود بازده تخم یلتواند به دل یم

و بازده  یبازده انرژ یشافزا یونات،پروپید تول یشافزا

 از شکمبه باشد یو کاهش عبور مواد هضم یهضم

(Nagaraja, 1995برخالف نتا .)یبرخ یقتحق ینا یج 

 ینننسمو مکمل افزودن که اند مطالعات گزارش کرده

 نداشت یمصرف خشک مادةبر  معناداری تأثیر

(Martinez et al., 2009; Ghorbani et al., 2010). 

مطالعات با سطوح مختلف  یجتناقض در نتا لیلد

 یگاه نگهداری،نوع جابه عواملی همانند را  ینموننس

طول  ها و نژاد دام یش،شکم زاتعداد  یردهی،ش مرحلۀ

 (.Mullins et al., 2012) اند نسبت داده یشآزما دورة

 یونوفرهاافزودن طور کلی نشان داده شده است که  به

درصد  4را تا  یمصرف خشک مادة ،ییغذا جیرةبه 

 یشدرصد افزا 46را تا  یخالص نگهدار یکاهش و انرژ

 اثر یشترینب رسد می(. به نظر NRC, 1996) دهد می

 یجهدر نتو  خوراکمصرف  کاهشاز  یناش ،ینموننس

 (.Lana et al., 1997باشد ) خوراکیبازده  یشاافز

Foley et al. (2009گزارش کردند افزودن ماالت به ) 

 مادة خشک معناداریگاوهای شیری به طور جیرة 

که اسیدهای  است کاهش داد. گزارش شده را مصرفی

و  ای شکمبهتخمیر  توانند میدی کربوکسیلیک آلی 

ابراین موجب بن وهند قابلیت هضم الیاف را کاهش د

انباشتگی مواد فیبری در شکمبه شده و با کاهش 

 را مصرفی مادة خشک ،سرعت عبور مواد از شکمبه

 روزانۀ(. مصرف Yu et al., 2010د )نکاهش ده

های حاوی  خام در گاوهایی که با جیره پروتئین

موننسین و متافیکس به تنهایی یا به صورت مخلوط 

شاهد  جیرةده با ش با گاوهای تغذیه ،تغذیه شدند

به هر حال میانگین مصرف  (.6یکسان بود )جدول 

حاوی  جیرةشده با  پروتئین در گاوهایی تغذیه روزانۀ

خشک )به لحاظ  مادة کمترمتافیکس به دلیل مصرف 

حاوی  جیرةکمتر از  معناداریعددی( به طور 

(. افزودن موننسین 6موننسین و متافیکس بود )جدول 

 جیرةیی یا به صورت مخلوط به تنها و متافیکس به

 و NDF، NFCی بر میانگین مصرف روزانه تأثیر غذایی

 (. 6اتری نداشت )جدول  عصارة
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 ی مواد مغذیظاهر. تأثیر افزودن موننسین و متافیکس بر میانگین مصرف و قابلیت هضم 6 جدول
P- value

 خطای  4
 معیار

 جیره
 عوامل

 4شاهد 6موننسین 9سمتافیک 6متافیکس و موننسین تیمار

 مادة مغذی مصرفی )کیلوگرم در روز(      

56/5 61/5 b54/43 b36/41 b14/41 a69/43 مادة خشک 

56/5 67/5 b14/44 b76/44 b79/44 a54/47 آلی مادة 
57/5 54/5 a67/9 b47/9 ab43/9 ab64/9 پروتئین خام 
 خنثی دةینالیاف نامحلول در شو 44/4 94/4 46/4 46/4 43/5 11/5

 غیرالیافی های یدراتکربوه 55/7 14/4 14/4 34/4 44/5 93/5

 عصارة اتری 66/4 69/4 69/4 66/4 54/5 66/5

 قابلیت هضم )درصد(       

554/5 44/4 c31/79 a36/35 b64/73 a31/17 آلی مادة 
554/5 74/4 b66/77 a35/34 b54/73 a67/11  پروتئین خام 

556/5 94/6 c34/47 a66/11 bc51/49 ab19/74  خنثی یندةالیاف نامحلول در شو 

56/5 44/6 b19/14 a56/39 ab74/36 a46/34 غیر الیافی های یدراتکربوه 

 عصارة اتری  63/34 66/11 69/13 41/35 79/9 47/5

گرم در  4. جیره با 9/  موننسینمیلی گرم در کیلوگرم مکمل  665. جیره با 6/ . جیرة شاهد بدون افزودن مکمل موننسین یا متافیکیس 4
 سطح معناداری .4/  گرم در کیلوگرم متافیکس 4میلی گرم موننسین و  665. جیره با 6/ کیلوگرم مکمل متافیکس 

 (.P<54/5)دارند  یدار اختالف معنا اند مشابه نشان داده شدهیرکه با حروف غ یحداقل مربعات یانگینم یف* در هر رد

 

های  یرهجی و پروتئین خام در قابلیت هضم مادة آل

تنهایی یا همراه با متافیکس به طور  حاوی موننسین به

یرة حاوی متافیکس جیرة شاهد و جی کمتر از دار معنا

برخالف نتایج آزمایش حاضر، (. P<54/5تنهایی بود ) به

 .Benchaar et alهای  مکمل موننسین در آزمایش

بلیت هضم ظاهری قا( بر 2000) .Plaizier et alو  (2006)

نداشت. در آزمایش حاضرکاهش قابلیت تأثیری مادة آلی 

های حاوی مکمل  هضم ظاهری مادة آلی برای جیره

توان تا حدودی به کاهش قابلیت هضم  موننسین را می

ها ارتباط  الیاف نامحلول در شویندة خنثی در این جیره

(. در آزمایش حاضر، استفاده از مخلوط 6داد )جدول 

را به  NDF سین و متافیکس قابلیت هضم ظاهریمونن

 طور معناداری در مقایسه با جیرة شاهد کاهش داد

(54/5>Pبه .)  عالوه استفاده از مکمل متافیکس به مقدار

گرم در هر کیلوگرم از مادة خشک جیره، قابلیت هضم  4

الیاف نامحلول در شویندة خنثی را به لحاظ عددی در 

که با افزودن فزایش داد. درحالیمقایسه با جیرة شاهد ا

گرم موننسین به هر کیلوگرم از جیره، قابلیت  میلی 66

هضم الیاف نامحلول در شویندة خنثی به لحاظ عددی در 

 (. در6مقایسه با جیرة شاهد کاهش یافت )جدول

آزمایشی اثر متقابل بین موننسین، چربی حیوانی و روغن 

 Reveneauشد )نارگیل در جیرة گاوهای شیری بررسی 

et al., 2012) نتایج این آزمایش نشان داد که جیرة .

حاوی موننسین، قابلیت هضم الیاف نامحلول در شویندة 

طور معناداری کاهش داد. با توجه به اثر خنثی را به

کنندة سلولز  های تجزیه مهارکنندگی موننسین بر باکتری

و کاهش غلظت اسید استیک در مایع شکمبۀ گاوهای 

 Ipharraguerre)های حاوی موننسین  شده با جیره غذیهت

et al., 2003پژوهش حاضر نیز  ( انتظار این بود که در

های حاوی موننسین باعث کاهش قابلیت هضم  جیره

گزارش  ظاهری الیاف نامحلول در شویندة خنثی شوند.

گرم در کیلوگرم مادة  64شده است که مکمل فومارات )

ظاهری دیوارة بر قابلیت هضم  خشک( تأثیر معناداری

 Sniffen .(van Zijderveldh et al., 2011)نداشت  سلولی

et al. (2006)  برای بررسی اثر تغذیه با دو سطح مکمل

بر عملکرد گاوهای  گرم در روز( 455گرم و 45ماالت )

شیری در اواسط دورة شیردهی نشان دادند که افزودن 

مصرفی، بر قابلیت  مکمل ماالت به جیره در هر دو سطح

های  هضم مادة آلی، پروتئین خام و کربوهیدرات

غیرساختمانی تأثیری نداشت، اما قابلیت هضم پروتئین 

خام را به طور عددی افزایش داد. به عالوه قابلیت هضم 

گرم ماالت از  455در جیرة حاوی ظاهری دیوارة سلولی 
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 ردندها گزارش ک نظر عددی بیشتر از جیرة شاهد بود. آن

شکمبه با افزودن ماالت به جیره سبب بهبود  pHبهبود 

 .(Sniffen et al., 2006قابلیت هضم الیاف شد )

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که افزودن موننسین و 

تنهایی یا به صورت مخلوط، میانگین تولید  متافیکس به

داری در گاوهای شیری افزایش داد  امعنطور  روزانه را به

(54/5>P 9 جدول؛.) تولید بر موننسین تأثیر با رابطه در 

است. در برخی  شده گزارش متناقضی نتایج شیر

ها استفاده از موننسین در جیرة گاوهای شیرده  پژوهش

(Abdi et al., 2013; Fatahnia et al., 2010 تولید شیر )

را افزایش داد و در سایر مطالعات تأثیری بر آن نداشت 

(Grainger et al., 2008; Odongo et al., 2007.)  در

خشک مصرفی به طور  مادةآزمایش حاضر اگرچه 

معناداری در نتیجۀ استفاده از موننسین و متافیکس 

صورت همراه کاهش یافت، اما استفاده از  یا به تنهایی به

های خوراکی در جیره، بازده تولید شیر را  یافزودناین 

شاهد افزایش داد  ی در مقایسه با جیرةدار معناطور  به

یهی برای افزایش تولید شیر توجتواند  ( که می9)جدول 

ها در پژوهش  یافزودنشده در نتیجۀ مصرف این  مشاهده

 کاهش با ییغذا ةریبه ج نیافزودن موننسحاضر باشد. 

به استات در  وناتینسبت موالر پروپ شیافزامتان و  دیتول

 یها ا در دامر یتواند بازده استفاده از انرژ یشکمبه م

 شیسبب افزا قیطر نیو از ا دهینشخوارکننده بهبود بخش

 Sniffen et(. McGuffey et al., 2001) دشو دام داتیتول

al. (2006 مشاهده کردند که تولید شیر با افزودن )45 

گرم مکمل اسید مالیک جیرة گاوهای شیرده افزایش 

یش در ( نشان دادند که افزا2008) .O’Mara et alیافت. 

عملکرد حیوان به هنگام افزودن اسیدهای آلی 

کربوکسیلیک به جیره، عمدتاً ناشی از کاهش تولید  دی

 متان به ازای هر کیلوگرم فراوردة تولیدی است. 

 
 یشیهای آزما یرهشده با ج یهتغذ یگاوها یرش یبوترک یدمربعات تولحداقل  یانگینم .9جدول

P- value
4 

 یارمع یخطا
 زمایشیهای آ یرهج

 رکیبات شیرت
 شاهد موننسین متافیکس متافیکس و موننسین یمارت

554/5 < 56/4 b16/69 a16/66 b69/69 c49/66 )تولید شیر )کیلوگرم در روز 

95/5 57/4 74/65 66/69 53/64 74/64 FCM64
 درصد  

63/5 44/4 77/64 69/66 64/66 74/66 ECM
6 

 (درصد) شیر ترکیبات      

 چربی 74/9 94/9 17/9 44/9 95/5 95/5

 پرتئین 41/6 46/6 79/6 61/6 45/5 46/5

 الکتوز 96/6 99/6 67/6 11/9 66/5 64/5

 ای شیر نیتروژن اوره  53/5 46/5 44/5 57/5 54/5 64/5

 کل مواد جامد بدون چربی 43/1 49/1 41/1 49/7 97/5 46/5

 دکل مواد جام 13/44 46/44 67/44 41/45 44/5 44/5

49/5 644 644 716 177 4531 SCC
 لیتر( یلیم هر در سلول 4555 ×) 9

 تولید ترکیبات شیر )کیلوگرم در روز(      

 چربی 14/5 71/5 11/5 74/5 54/5 96/5
 پرتئین 45/5 44/5 47/5 43/5 56/5 64/5

 الکتوز 31/5 54/4 54/4 39/5 54/5 67/5
14/5 44/5 94/9 61/9 99/9 96/9 BCS

6 

 انرژی خالص شیر )مگاژول/کیلوگرم( 73/6 46/6 74/6 69/6 49/5 99/5

 انرژی خالص تولیدی )مگاژول در هر روز( 46/49 44/44 44/47 49/41 71/9 96/5
554/5 597/5 b64/4 a94/4 b66/4 c41/4 مادة خشک مصرفی/تولید شیر( بازده تولید شیر( 

 ویژه مصرفی بازدهی انرژی 45/5 63/5 49/5 64/5 46/5 99/5

 یخام مصرف ینپروتئ یبازده 79/41 94/43 14/65 67/41 47/4 66/5

  FCM( = )کیلوگرم( 6/5 × تولید شیر × ))کیلوگرم( + (44× ))کیلوگرم(تولید چربی .4
 ECM  0/3)=×تولیدشیر)کیلوگرم((+)34/46×)کیلوگرم(تولیدچربی×7/2)+(کیلوگرم(تولیدپروتئین(). 6
 یدار معناسطح  .4نمرة وضعیت بدنی،  .6بدنی،  های شمارش سلول .9

 (.P<54/5)هسنند  یدار اختالف معنا ، دارایاند مشابه نشان داده شدهیرکه با حروف غ یحداقل مربعات یانگینم یف* در هر رد
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در مطالعۀ حاضر، افزودن موننسین و متافیکس 

و صورت مخلوط تأثیر معناداری بر ترکییات  تنهایی یا به به

تولید ترکیبات شیر، بازدهی استفاده از انرژی ویژه و 

پروتئین خام جیره نداشت ولی بازدهی استفاده از مادة 

داری داد که  خشک را برای تولید شیر افزایش معنا

تواند ناشی از کاهش مصرف مادة خشک در نتیجۀ  می

 (. 9ها به جیره باشد )جدول  افزودن این افزودنی

به استثنای اسید لینولئیک  نتایج نشان داد که

( الگوی اسیدهای چرب شیر CLA c9, t11کونژوگه )

(. 6های آزمایشی قرار نگرفت )جدول  تحت تأثیر جیره

تنهایی یا همراه  تغذیۀ گاوها با جیرة حاوی موننسین به

 ,CLA c9با متافیکس، مقدار اسید لینولئیک کونژوگه )

t11شده با جیرة شاهد  ( را در مقایسه با گاوهای تغذیه

، ولی افزودن متافیکس (P<54/5افزایش داد )

این اسید چرب در شیر تنهایی تأثیری بر محتوی  به

  .(6نداشت )جدول

 
 یشیآزما های یرهشده با ج   یهتغذ یگاوها یرچرب ش یدهایاس یمربعات الگوحداقل  یانگینم. 6 جدول

P- value
4 

 یارمع یخطا
 )درصد از مجموع  چرب یداس های آزمایشی یرهج

 شاهد موننسین متافیکس متافیکس و موننسین یمارت صورت استر متیل( اسیدهای چرب به

36/5 44/5 53/4 57/4 51/4 55/4 6:5 

46/5 51/5 54/4 36/5 37/5 34/5 4:5 

65/5 46/5 53/4 79/5 74/5 43/5 1:5 

31/5 94/5 77/4 11/4 43/4 14/4 45:5 

43/5 61/5 66/5 64/5 66/5 69/5 45:4 

44/5 93/5 46/6 47/4 49/6 97/6 46:5 

45/5 99/4 31/7 11/7 95/3 13/3 46:5 

93/5 96/4 57/4 56/6 65/4 45/4 46:4 

61/5 49/5 34/5 66/4 67/4 46/4 44:5 

69/5 36/9 66/1 46/5 64/5 63/5 44:4 

63/5 44/6 36/66 47/66 74/95 64/94 44:5 

66/5 61/5 19/6 43/6 47/6 96/6 44:4 

41/5 56/5 43/5 47/5 76/5 43/5 47:5 

77/5 54/5 94/5 63/5 91/5 96/5 47:4 

97/5 44/4 34/44 44/49 74/46 54/46 41:5 

 (44 -)ترانس 41:4 69/6 45/6 97/6 94/6 97/5 39/5

 (3-سیس) 41:4 65/69 65/64 99/66 35/66 47/4 64/5

 (ترانس) 41:6 41/5 46/5 41/5 61/5 54/5 67/5

 (یس)س 41:6 55/6 79/4 45/4 75/4 44/5 96/5

54/5 51/5 ab49/5 bc45/5 a15/5 c67/5 CLA
 (44-، ترانس3-یس)س 6

 (یس)س 41:9 66/5 64/5 64/5 65/5 56/5 74/5

61/5 54/5 65/5 65/5 65/5 66/5 65:5 

35/5 54/5 46/5 46/5 46/5 49/5 65:4 

41/5 54/5 65/5 65/5 44/5 67/5 66:5 

96/5 54/5 59/5 54/5 59/5 59/5 66:5 

  Conjugated linoleic acid.6/  یدار معنا. سطح 4

 (.P<54/5)دارند دار  اختالف معنا ،اند مشابه نشان داده شدهیرکه با حروف غ یحداقل مربعات یانگینم یف* در هر رد

 

ررسی تأثیر افزودن منظور بای به در مطالعه

های حاوی تخم پنبۀ  به جیره Eموننسین و ویتامین 

عنوان منبع اصلی اسیدهای چرب مشخص شد  کامل به

که استفاده از موننسین تأثیری بر ترکیب اسیدهای 

(. در Khodamoradi et al., 2013چرب شیر نداشت )

پژوهشی دیگر نیز الگوی اسیدهای چرب شیر تحت 
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های حاوی سویای خام و  جیره سازی تأثیر مکمل

 Abdi etشده با موننسین قرار نگرفت ) سویای برشته

al., 2013 مشابه با نتایج حاضر، استفاده از مکمل .)

( نیز 2010) .Fatahnia et alموننسین در مطالعۀ 

، 44:5، 44:4، 46:4تأثیری بر محتوی اسیدهای چرب 

، اسیدهای چرب متوسط و 41:9، 47:5، 44:4

یکی از عوامل مؤثر  زنجیر چربی شیر نداشت.بلند

های اخیر به  برالگوی اسیدهای چرب شیر که در سال

آن پرداخته شده است، تولید اسیدهای چرب ترانس 

، 45-در شکمبه است. اسید لینولئیک کونژوگه )ترانس

ترین اسید چرب ترانس است که با  (، مهم46-سیس

چرب کوتاه و های دخیل در سنتز اسیدهای  مهار آنزیم

ها را در چربی شیر کاهش  زنجیر، غلظت آن متوسط

(. در آزمایش حاضر Baumgard et al., 2000دهد ) می

شده  غلظت این اسید چرب در چربی شیر گاوهای تغذیه

ناپذیر بود که  های آزمایشی، ناچیز و تشخیص با جیره

ها بر غلظت  تأثیرنداشتن جیره تواند عاملی برای می

زنجیر باشد. در  رب کوتاه و متوسطاسیدهای چ

آزمایش حاضر، افزایش معنادار غلظت اسید لینولئیک 

( در شیر گاوهای 44-، ترانس3-کونژوگه )سیس

های حاوی موننسین را تا حدودی  شده با جیره تغذیه

توان به افزایش عددی غلظت اسید واکسینیک  می

ن ها ارتباط داد، زیرا ای ( در شیر آن44-ترانس 41:4)

-های پستانی به وسیلۀ آنزیم دلتا اسید چرب در سلول

، 3-دساچوراز به اسید لینولئیک کونژوگه )سیس 3

(. Griinari et al., 2000شود ) ( تبدیل می44-ترانس

های  مشابه با نتایج حاضر، افزودن ترکیبی از افزودنی

خوراکی حاوی فومارت کلسیم محتوی اسید لینولئیک 

( شیر را در آزمایش 44-نس، ترا3-کونژوگه )سیس

van Zijderveld et al. (2011.افزایش داد ) 

 
اسیدهای چرب کوتاه زنجیر، متوسط زنجیر، بلند زنجیر، اشباع، غیراشباع، با یک پیوند دوگانه و مربعات حداقل  یانگینم .4 جدول

 یشیآزما های یرهشده با ج یهتغذ یگاوها با چند پیوند دوگانه
P- value

4 

 معیارخطای 
)درصد از مجموع اسیدهای  چرب یداس های آزمایشی یرهج

 شاهد موننسین متافیکس متافیکس و موننسین تیمار به صورت استر متیل( چرب

 زنجیر 6کوتاه چرب اسیدهای 45/7 16/4 66/1 19/7 467/5 9191/5

 9زنجیر متوسط چرب اسیدهای 65/67 63/64 96/93 55/67 664/9 9446/5

 6زنجیر بلند چرب اسیدهای 16/91 94/64 44/66 75/64 599/6 4497/5

 اشباع چرب اسیدهای 76/46 73/44 44/44 59/46 414/4 67117/5

 غیراشباع چرب اسیدهای 65/61 11/94 34/91 63/66 146/6 6761/5

 دوگانه پیوند یک با چرب اسیدهای 44/64 44/99 46/94 46/93 143/6 6444/5

 دوگانه پیوند چند با چرب اسیدهای 64/9 99/9 96/9 37/6 664/5 6434/5

، 44:4، 44:5، 44:4، 44:5، 46:4، 46:5. مجموع اسیدهای چرب 9 /  46:5و  45:4، 45:5، 1:5، 4:5، 6:5. مجموع اسیدهای چرب 6/  یدار معنا. سطح 4

، اسید لینولیئک کونژوگه 65:4سیس،  41:9، 65:5سیس،  41:6، ترانس 41:6سیس،  41:4ترانس،  41:4، 41:5. مجموع اسیدهای چرب 6/  47:4و  47:5

  66:5و  66:5، 44ترانس  3سیس 

 (.P<54/5)دارند  دار اختالف معنا، اند مشابه نشان داده شدهیرکه با حروف غ یحداقل مربعات یانگینم یف* در هر رد

 

 گیری کلی نتیجه

نتایج این تحقیق نشان داد که که افزودن مکمل 

های گاوهای شیرده در  یرهجین و متافیکس به موننس

شیردهی باعث افزایش تولید شیر شد ولی  دورةاواسط 

 ی بر ترکیب شیر و تولید ترکیبات شیردار معناتأثیر 

 

تنهایی یا  نداشت. افزودن مکمل موننسین و متافیکس به

صورت مخلوط تأثیری بر ترکیب بیشتر اسیدهای چرب  به

 )44-، ترانس3-)سیس CLA شیر نداشت، ولی محتوی

چربی شیر در نتیجۀ افزودن موننسین به جیرة گاوهای 

 شیری افزایش یافت.
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ABSTRACT  
This study was conducted to evaluate the effect of supplementing diets of milking cows monensin 

supplementation alone or in combination with Methafix (a commercial product containing malate and 

fumarate) on nutrient digestibility, milk production and composition and milk fatty acids profile. Using 

four multiparous Holstein milking cows (657± 12 kg of live weight; 133 ± 41days in milk) in a Latin 

square design. The cows were randomly assigned to one of the four dietary treatments. The first 

treatments was the control diet(C), second was control diet supplemented with 24 mg of monensin/kg of 

DM (M), the third was control diet supplemented with 5 g of Methafix/kg DM (ME) and the fourth 

treatment was C diet supplemented with 24 mg of monensin in combination with 5 g of Methafix/kg DM 

(MM). Dietary supplementation with Monensin alone or in combination with Metafix significantly 

decreased dry matter intake (P<0.05), while the intake of crude protein (CP), neutral detergent fiber 

(NDF) and non-fiber carbohydrates (NFC) were not affected. The digestibility of organic matter (OM) 

and CP were significantly lower in M and MM-fed cows than the other cow (P<0.05). Total tract apparent 

digestibility of NDF and NFC were lowest in the cows fed with MM diet. Dietary treatments had no 

effect on fat and energy corrected milk production, milk fat, protein and lactose concentrations, utilization 

efficiency of N and NEL (P>0.05). Utilization efficiency of dry matter for milk production was higher in 

monensin and Methafix-supplemented cows than in control cows (P<0.05).  Supplementing milking cow 

rations with monensin alone or in combination with Methafix significantly (P<0.05) increased milk fat 

concentration of conjugated linoleic acid (cis9, trans11). In conclusion, the results of this study showed 

that supplementing mid-lactating cows with monensin or Methafix would increase milk yield, but had no 

effect on milk components. Dietary supplementation of milking cows with monensin and Methafix alone 

or together had no effect on majority of milk fatty acids, but elevated milk concentration of conjugated 

linoleic acid (cis-9, trans 11).     
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