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 فراهانی پرواری هایبره خونی هایمتابولیت غلظت و عملکرد بر موننسین بدون و با متافیکس تأثیر
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 چکیده
 ۀتود های بره در خون کانی مواد و ها متابولیت غلظت و عملکرد بر موننسین با همراه یا و تنهایی به متافیکس تأثیر پژوهش این در

 ۀجیر (1 ،با گروه چهار در تصادفی طور به کیلوگرم( 3/15 ± 4/7 وزن میانگین ماهه، 4-6) نر ۀبر رأس 24 شمار شد. بررسی فراهانی

 با هجیر (4 و متافیکس کیلوگرم در گرم 4 با هجیر (1 موننسین، کیلوگرم در گرممیلی 24 با هجیر (2 (،شاهد) متافیکس و موننسین بدون

 پروتئین ه،اور گلوکز، خونی غلظت و عملکرد .ندشد تغذیه (متافیکس +)موننسین متافیکس کیلوگرم در گرم 4 و موننسین  گرممیلی 24

 تیمارهاینتایج نشان داد که  شد. تعیین دوم( ۀ)دور پروار پایان و اول( ۀ)دور آغاز در هفته دو در پتاسیم و سدیم فسفر، کلسیم، کل،

 آزمایشی تیمارهای تأثیر تحت خون پتاسیم و سدیم کل، پروتئین و اوره غلظت .(P>55/5) نداشت ها بره عملکرد بر تأثیری آزمایش

 (.روز در گرم 154 مقابل در 216) بود دوم ۀدور از بیشتر داریمعنی طور به اول ۀدور در روزانه وزن افزایش .(P>55/5) گرفتن قرار

 غلظت پروار ۀدور پایان در .(P<55/5) داد افزایش اول ۀدور در تنها موننسین و شاهد به نسبت را خون کلسیم غلظت تنها متافیکس

 تنهایی به موننسین افزودن اینکه کلی ۀنتیج (.P<55/5) بود دوره آغاز از بیشتر کل پروتئین و اوره غلظت ربراب در و کمتر خون گلوکز

 در خونی های فراسنجه و عملکرد با ارتباط در موننسین و متافیکس بین افزایی هم اثر هیچ لیو شد غذایی تبدیل ضریب بهبود باعث

 نشد. مشاهده فراهانی های بره پروار ۀدور پایان و آغاز
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ABSTRACT 
In this research, effects of adding Methafix (containing malate and fumarate as organic acids) with or without 

Monensin in diet of fattening Farahani lamb's on performance, and plasma concentration of some metabolites and 

minerals were investigated. Twenty-four male lambs (4-6 months old, 35.9 ±7.4 kg) were randomly  assigned to; 1) 

control diet (control), 2) control with 24 mg of Monensin/kg of DM (Monensin), 3) control with 4 g of Methafix/kg 

DM (Metafix) and 4) control with 24 mg of Monensin + 4 g of Methafix/kg DM (Monensin+Metafix). Lambs’ 

performance and blood glucose, urea, total protein, calcium, phosphorous, sodium and potassium metabolites were 

determined in two biweekly periods at the beginning (first) and end (second) of fattening period. Except for feed 

efficiency, parameters of performance were not affected by treatments (P>0.05). Blood urea, total protein, sodium 

and potassium were not affected by treatments (P>0.05). Metafix increased blood concentration of calcium in 

comparison to control and Monensin (P<0.05). At the first period of finishing average daily gain was significantly 

higher than that in the second period (286 vs. 154 g. d-1, P<0.05).  Lambs had showed lower blood glucose but higher 

blood urea and total protein at the end of fattening period compare to the first period. In conclusion, Monensin 

supplementation of diet improved feed efficiency of lambs, but no synergistic effects were found between Monensin 

and Methafix in relation to performance and blood metabolites during fattening period in Farahani lambs.  
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 مقدمه

 کربوهیدارت زیاد میزان با هایجیره از استفاده

 برای علوفه( به کنسانتره باالی )نسبت تخمیرتند

 پرواری های بره در گوشت تولید ةبازد بیشترین کسب

 های جیره از استفاده هرچند .است ناپذیر پرهیز

 در شود، دامی تولید عملکرد بهبود سبب ایکنسانتره

 مانند گوارشی عوارض رضمع در را ها دام مقابل

 ,Nagaraja & Titgemeyer) دهد می قرار اسیدوز

 مصرف کاهش به منجر اسیدوز طورکلی به (.2007

 ,.Plaizier et al) شود می هادام عملکرد و خوراک

 غلظت در تغییر با همراه همواره اسیدوز .(2008

 اسیدوز در مثال عنوان به است. دام خونی های متابولیت

 ,Xu & Ding) خون گلوکز غلظت در کاهش یک

 و کل پروتئین های غلظت در افزایش برابر در و (2011

 است. شده گزارش (Plaizier et al., 2008)  خون اورة

 غلظت خونی، های متابولیت غلظت در تغییر بر افزون

 مثال عنوان به .شود می تغییر دچار هم خون های یون

 برابر در و کلر و سدیم های یون غلظت در کاهش

 Xu) است شده مشاهده آلی غیر فسفر غلظت افزایش

& Ding, 2011). از استفاده همانند چندی راهکارهای 

 منظور به یونوفری های بیوتیک( )آنتی یاپادزیست پادزی

 ارائه نشخوارکنندگان در اسیدوز کنترل یا جلوگیری

 یونوفرها (.Callaway et al., 1997) است شده

 هایگونه توسط که هستند گریزی آب های ترکیب

 5سیناموننسیز استرپتومایسس همانند استرپتومایسس

 از ها یون انتشار آسانگری با یونوفرها شوند.می ساخته

 Lowicki et) پروتوزوئرها و ها باکتری لیپیدی غشاء

al., 2013)، را (ها میکروارگانیسم) ریزجانداران رشد 

 بهبود در وفرهایون مزایای رغم به .کنند می مهار

 ها دام وزن افزایش خوراکی، ةبازد عملکرد،

(McGuffey et al., 2001،) به یونوفرها از استفاده 

 ها  پادزی برابر در مقاوم میکروبی هایگونه ایجاد دلیل

 محدودیت دامی تولیدات در ها آن بقایای ماندن یباق و

  .(Herandez et al., 2004) دارد

 اسید مانند) وکسیلیککرب دی آلی اسیدهای 

 سبب که یونوفرها برخالف فوماریک( اسید و مالیک

                                                                               
1. Streptomyces cinnamonensis  

 باعث  ،شوند می ها باکتری از خاصی انواع رشد مهار

 2رومیننتیوم سلونوموناس نام به باکتری رشد تحریک

(Nisbet et al., 1993)، و منفی گرم باکتری یک که 

 در هایی گزارش .شوند می است الکتات ةکنند مصرف

 به کربوکسیلیک دی آلی اسیدهای افزودن تأثیر مورد

 ,.Malekkhahi et al) دارد وجود پرواری های دام ةجیر

2015; Carrasco et al., 2012; Carro et al., 2006). 

 بر کربوکسیلیک دی اسیدهای مثبت تأثیر در هرچند

 ولی ندارد وجود کلی نظر اتفاق ها دام عملکردی صفات

 این کربوکسیلیک دی آلی ایاسیده ،نظری لحاظ از

 های ترکیب جایگزین عنوان به که دارند را قابلیت

 شوند استفاده نشخوارکنندگان تغذیۀ در پادزیستی

(Castillo et al., 2004.)  

 پرواری های بره غذایی تبدیل ضریب و رشد سرعت

-Kayvanlo) کند می تغییر پروار ةدور طول افزایش با

Shahrestanaki et al., 2008; Norollahi, 2007;. 

Maghsodinejad et al., 1997.) در پژوهشی تاکنون 

 درصد با های جیره از استفاده تأثیر جداسازی مورد

 ۀعارض بروز در درصد( 41 از )بیش باال ةکنسانتر

 پروار متفاوت های دوره در پرواری های بره در اسیدوز

 مصرف تأثیر دیگر سوی از است. نگرفته صورت

 آلی اسیدهای و یونوفرها همزمان و نهجداگا

 هشدن بررسی تاکنون رشد ةدور در کربوکسیلیک دی

 افزایی هم تأثیر با ارتباط در چندانی اطالعات و است

 و اسیدوز بروز کاهش در ترکیب دو این )سینرژیستی(

 های بره در عارضه این با مرتبط خونی های متابولیت

 ،پژوهش نیا جامان از هدف لذا ندارد. وجود پرواری

 مالیک اسید )حاوی متافیکس از استفاده تأثیر یبررس

 با مخلوط صورت به ای و تنهایی به فوماریک( اسید و

 خونی های متابولیت غلظت و عملکرد بر موننسین

 کل، پروتئین اوره، گلوکز، شامل اسیدوز با مرتبط

 ةدور پایان و آغاز در فسفر و پتاسیم سدیم، کلسیم،

  .بود فراهانی ةتود های هبر پروار

 

 ها روش و مواد

 نشخوارکنندگان پژوهشی -علمی واحد در پژوهش این

                                                                               
2. Ruminantium  Selenomonas  

http://en.wikipedia.org/wiki/Streptomyces
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 شهرستان لرستان، دانشگاه کشاورزی ةدانشکد کوچک

 جایگاه ،ها بره شدن مستقر از پیش شد. انجام آباد،خرم

 سایپرمترین سم  با ازآن سپ شستشو، آب با آغاز در

 هفته دو شد. اشیپ آهک سپس و پاشیسم درصد 51

 بیماری علیه هابره همۀ آزمایش، آغاز از پیش

 فراهانی نر ةبر رأس 27 شدند. واکسینه آنتروتوکسمی

 تقریبی سن و کیلوگرم 3/31 ± 7/4 وزنی میانگین با

 چهار با تصادفی کامل طرح یک قالب در ماه 6-7

 چهار با تصادفی طور به هابره ند.شد استفاده تیمار

 موننسین بدون) شاهد ةجیر (5 شامل: شیآزمای ةجیر

 کیلوگرم در گرممیلی 27 با هجیر (2 متافیکس(، و

 متافیکس کیلوگرم در گرم 7حاوی ةجیر (3 موننسین،

 7 و موننسین کیلوگرم در گرممیلی 27 با هجیر (7 و

 برای هاجیره شدند. تغذیه متافیکس کیلوگرم در گرم

 نیاز پایۀ بر شده توصیه مغذی مواد کمترین تأمین

 تنظیم (NRC, 2007) کوچک نشخوارکنندگان غذایی

 5 جدول در جیره شیمیایی تجزیۀ و ها ترکیب شد.

 از ترکیبی شامل متافیکس است. شده داده نشان

 اسید و مالیک )اسید کربوکسلیک دی آلی اسیدهای

 موننسین گرم هر بود. مخلوط صورت به فوماریک(

  .اشتد خالص رومنسین گرم میلی 511

 متر 1/5×1/5 ابعاد به انفرادی های جایگاه در ها بره

 هایجیره شدند. تغذیه انفرادی صورت به و نگهداری

 شده مخلوط کامل صورت به (5 )جدول آزمایشی

 ساعت در روز در بار دو اختیاری صورت به و استفاده

 داده قرار ها بره اختیار در عصر 56:11و صبح 3:11

 تازه آب به همواره آزمایش لطو در ها بره شد.

 از پس بار یک هفته دو هر ها بره داشتند. دسترسی

 41 پروار ةدور طول شدند. توزین گرسنگی ساعت56

 ةدور عنوان به دوره اول روز 51 که بود روز

 روز 61 آزمایش ةدور شد. گرفته نظر در پذیری عادت

 73 تا 23 روز از بود. روزه 31 ةدور دو شامل که

 ةدور روزگی 43 تا 13 روز از و اول( ة)دور روزگی

 ةماند باقی و مصرفی خوراک یزانم دوم( ة)دور پروار

 ننخستی در گیری خون شد. ثبت روزانه طور به خوراک

 ةدور 47 و 51 )روزهای آزمایش ةدور روز آخرین و

 راه از صبح دهی خوراک از پس ساعت چهار پروار(،

 سیسی 51 ایهونوجکت توسط گردنی وداج سیاهرگ

 وندر درنگ یب خون هاینمونه .شد انجام هپارین حاوی

 درجۀ 7 دمای تا و شد داده قرار یخ از پر فالسک

 داده انتقال آزمایشگاه به درنگ بی و شد سرد سلسیوس

 مدت به خون حاوی یها لوله پالسما جداسازی برای .شد

 1111 سرعت با سلسیوس ۀدرج 1 دمای در دقیقه 51

 روند به جداشده پالسمای .شد وژیسانترف قیقهد در دور

 زمان تا و هشد ریخته لیتری میلی 1/5 ردردا هایویال

 شد. نگهداری سلسیوس درجۀ -21 دمای در تجزیه

 (،5711123 )کد اوره (،5111154 )کد گلوکز غلظت

 و (5711114 )کد کلسیم (،5111124 )کد کل پروتئین

 های کیت از ادهاستف با پالسما (5111124 )کد فسفر

 غلظت شد. گیریاندازه آزمون پارس شرکت تشخیصی

  )فتومتریک فرابنفش نورسنج روش به پتاسیم و سدیم

UV )شد گیری اندازه.  

 صورت به پژوهش این از آمده دست به یها داده

 ۀیرو از استفاده با زمان در تکرارشده های داده

MIXED افزار نرم SAS 9.1 (2003) زنو .شد تجزیه 

 صفت برای آماری مدل در کواریت صورت به بره ۀاولی

 میانگین ای دامنه چند ۀسیمقا شد. وارد عملکردی

 تفاوت کمترین آزمون از استفاده با مربعات کمترین

 برای شد. انجام فیشر شده محافظت دارمعنی

 حروف اختصاص و تیمارها میانگین بندی گروه

 ۀگزین از ها آن ینب اختالف بودن دار معنی ةکنند تعیین

SAS pdmix800 macro (Saxton, 1998) استفاده 

 سطح در داری معنی ،ها همقایس همۀ برای شد.

11/1>P شد. گرفته نظر در 

 

 بحث و نتايج

 در غذایی تبدیل ضریب و هابره عملکردی صفات

 2 جدول در پروارپایان  وآغاز  ایهفته دو هایدوره

 بدون یا و با وننسینم افزودن است. شده داده نشان

 و )کیلوگرم( دوره نهایی وزن برتأثیری  متافیکس

 نداشتها  بره روز( در )گرم روزانه وزن افزایش

(11/1<P). طور  به اولة دور در روزانه وزن افزایش

 517برابر  در 246) بود بیشتر دومة دور از داریمعنی

 غذایی تبدیل ضریب میانگین (.P <11/1 روز، در گرم

 متافیکس و (1/51) شاهد به نسبت (6/6) موننسین در

 بود کمترداری  طور معنی به دومة دور در (4/4)
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(11/1>P)، بینداری  یمعن تفاوت اولة دور در اما 

 غذایی تبدیل ضریب (.2 )جدول نشد مشاهده تیمارها

ة آغاز دور ازداری  یمعن طور به پروارة پایان دور در

 تیمارهای به توجه بدون (.P<11/1) بود بیشتر پروار

ة دور و اولة دور در خوراک مصرف میزان آزمایشی

 ضریب و کیلوگرم 2/53 و 1/22 با ترتیب به دوم

دیگر  عبارت به بود. 5/4 و 6/1 ترتیب به غذایی تبدیل

  درصد 54 خوراک مصرف میزان دومة دور در

 افزایش درصد 71 غذایی تبدیل ضریب و یافت کاهش

یافت.

 
 خشک( مادة از )درصد ها آن مغذی مواد محتوای و آزمایشی هایجیره دهندة تشکیل اجزاء .5 جدول

Table 1. Diet ingredients and chemical composition of experimental diets (% of dry matter) 
Experimental diets1  

Monensin+Metafix Metafix Monensin Control 

23.3 23.3 23.3 23.3 Alfalfa hay 
33.1 33.1 33.1 33.1 Barley grain 
19.5 19.5 19.5 19.5 Corn grain 
9.7 9.7 9.7 9.7 Sugar beet pulp 

1.7 1.7 1.7 1.7 Wheat bran 
9.5 9.5 9.5 9.5 Soybean meal 

1.0 1.0 1.0 1.0 Lime stone 
0.2 0.2 0.2 0.2 Dicalcium phosphate 
0.5 0.5 0.5 0.5 Salt  
1.0 1.0 1.0 1.0 Sodium bicarbonate  
0.5 0.5 0.5 0.5 Mineral and vitamin2  
0.4 0.4 - - Metafix3 
24 - 24 - Monensin (mg per kg)4 

Nutrients 

15.3 15.3 15.3 15.3 Crude protein (%) 
10.6 10.6 10.6 10.6 Metabolizable protein (%) 
2.6 2.6 2.6 2.6 Metabolizable energy (Mcal /kg DM) 

26.4 26.4 26.4 26.4 ADF (%) 
50.6 50.6 50.6 50.6 Nonstructural carbohydrate (%) 

0.8 0.8 0.8 0.8 Ca (%) 
0.4 0.4 0.4 0.4 P (%) 

 مکمل کیلوگرم در گرم 7 با شاهد جیرة س:متافیک .موننسین کیلوگرم در گرم میلی 27 با جیره موننسین: .متافیکس  یا موننسین افزودن بدون جیرة شاهد: .5

 متافیکس کیلوگرم در گرم7 و موننسین گرم میلی 27 با جیره موننسین+متافیکس: .متافیکس

گرم    32 گرم منیزیم، 31 گرم کلر، 14 سدیم، گرم 11 گرم پتاسیم، 31 گرم فسفر، 41گرم کلسیم، 541کانی دارای  -هر کیلوگرم مکمل مواد ویتامینی .2

ی الملل نیبواحد  111111سلنیوم، گرم یلیم 21کبالت، گرم یلیم 511 ید، گرم یلیم 511 مس، گرم یلیم 311 گرم روی، 3 گرم آهن، 7 گرم منگنز، 1 لفور،سو

 .استگرم پاداکسنده  3و Eی ویتامین الملل نیبواحد  D3 ،511ی ویتامین الملل نیبواحد  A ،511111ویتامین 

 .بود از اسیدهای آلی دی کربوکسیلیک)اسید مالیک و اسید فوماریک( متافیکس شامل مخلوطی .3

 بود. ینرومنس گرم یلیم 511 یدارا ینموننس گرمهر  .7
1. Control: basal diet without monensin or metafix; Monensin: control with 24 mg of monensin/kg of DM; Metafix: control with 4 g of Methafix/kg 

DM; Monensin+Metafix: control with 24 mg of monensin + 4 g of Methafix/kg DM. 

2. Each kg mineral-vitamins supplement contained 180 g Ca, 70 g P, 35 g K, 50 g Na, 58 g Cl, 30 g Mg, 32 g S, 5 g Mn, 4g Fe, 300 mg Zn, 300 mg 

Cu, 100 mg I, 100 mg Co, 20 mg Se, 500000 IU Vit A, 100000 IU Vit D3, 100 IU Vit E, and 3 g Antioxidant. 
3. Metafix contains of dicarboxylic organic acid (malic acid and formic acid) 

4. Each g Monensin contain 100 mg Rumensin. 

 

 دیگران با همخوانی در پژوهش این هاییافته

(Kayvanlo-Shahrestanaki et al., 2008;Norollahi, 

2007; Maghsodinejad et al., 1997) که داد اننش 

 با پرواری های بره غذایی تبدیل ضریب و رشد سرعت

 پژوهش این در .کند می تغییر پروار ةدور طول افزایش

 از استفاده با فراهانی پرواری هایبره وزن افزایش

 به دوره آغاز در شتابدار رشد از پرکنسانتره هایجیره

 کاهش شد. تبدیل پروار ةدور پایان در کاهنده رشد

 در ها دام نسبی عملکرد آن پی در و خوراک مصرف

 رخ معمولطور به هستند اسیدوز دچار که هایی دام

 کاهش از بخشی لذا (.Plaizier et al., 2008) دهد می

 کاهش با توان می را پروار ةدور پایان در ها بره عملکرد

 نظر به اما کرد، توجیه مصرفی خوراک میزان در

 نیز ژنتیکی توان مانند دیگری های عامل که رسد می

 نشان پژوهش این های داده باشند. دخیل مورد این در

 در پروار ةدور پایان در فراهانی ةتود توان که دهد می

 کاهش مصرفی خشک ةماد کیلوگرم هر از استفاده

 به  5/4 برابر در 6/1 غذایی تبدیل )ضریب یافت



 721 ... هایمتابولیت غلظت و عملکرد بر ننسینمو بدون و با متافیکس تأثیراسدی و همکاران:  

 

 ةدور یپایان ۀهفت دو و آغازین ۀهفت دو در ترتیب

 و ژنتیکی توان مورد در تر یقدق گیری یجهنت .پروار(

 در ایرانی گوسفندان (متابولیسمی) وسازی سوخت

 دیاقتصا لحاظ از کنسانتره پر های جیره از استفاده

 بیشتر تحقیقات به نیاز و است کاربردی و مهم بسیار

 دارد.

 خون گلوکز غلظت بر آزمایشی تیمارهای یرتأث

 بود. پروار ةدور طی در یریگ خون زمان به وابسته

 پروار ةدور آغاز در پرواری یها بره خون گلوکز غلظت

 با داری یمعن تفاوت متافیکس و ینموننس تیمار در

 متافیکس تیمار ولی (،3 جدول) نداشت شاهد گروه

 بین در خون گلوکز غلظت کمترین نشتدا ضمن

 تیمار با مقایسه در آماری لحاظ از تیمارها

 داشت کمتری خون گلوکز موننسین+متافیکس

 در خون گلوکز غلظت پروار ةدور پایان در (.3 )جدول

 و شاهد از کمتر داری یمعن طور به متافیکس تیمار

 در (.P<11/1) بود ن+متافیکسموننسی مخلوط تیمار

 به ینموننس افزودن پژوهش، این یجنتا با همخوانی

 بر یداریمعن یریتأث قزل ةتود یپروار یهابره ةیرج

 در .(Safaei et al., 2004) نداشت خون گلوکز غلظت

 یرتأث بر ها آن در که دارد وجود ییها گزارش برابر

 غلظت رب آلی اسیدهای افزایشی یرتأث یا و نداشتن

 افزودن است. شده اشاره نشخوارکنندگان خون گلوکز

 ,.Carro et al) ینوسمر گوسفند ةجیر  به ماالت

 داری یمعن یرتأث پرواری هایگوساله ةجیر به و (2006

 ,.Carrasco et al) نداشت خون گلوکز غلظت بر

 نر یها بره ةجیر به ماالت افزودن برابر در (.2012

 هم و شکمبه در پروپیونیک اسید غلظت هم بلوچی

 Malekkhahi et) داد افزایش را خون گلوکز غلظت

al., 2015.)   

 

ی آغاز و پایان پروار ا هفته دوی ها دورهبر عملکرد و ضریب تبدیل غذایی در  مصرف موننسین با یا بدون متافیکس یرتأث .2جدول
 ی پرواری فراهانیها بره

Table 2. Effects of Monensin with and without Metafix on performance and feed conversion ratio in two biweekly 
periods at the beginning and end of fattening period of Farahani lambs 

 
First period (29 to 43 days  

of fattening period) 

 Second period (59 to 73 days  
of fattening period) 

SEM 
P-values 

Control1 Monensin Metafix 
Monensin 
+Metfix 

 
Control Monensin Metafix 

Monensin 
+Metfix 

IBW Diet period 
Diet× 
period 

Initial body weight (kg) 42.2 38.5 39.3 41.1  49.1 44.5 44.1 46.1 3.4 - 0.80 <0.001 0.56 
Final body weight (kg) 46.9a 43.8a 42.7abc 4.2ab  51.2c 47.8abc 46.4bc 48.9bc 3.6 0.11 0.75 <0.001 0.46 
Feed conversion ratio  5.01c 4.99c 6.06bc 6.23bc  

10.0a 6.49bc 8.68ab 7.22abc 0.67 0.70 0.10 <0.001 0.02 
Average daily gain (g) 338a 334a 254abc 280ab  

138c 236abc 162bc 196bc 30 0.11 0.10 <0.001 0.10 
 گرم 7متافیکس: جیره با . موننسین کیلوگرم در گرم میلی 27 شاهد حاوی  موننسین: جیرة .مکمل متافیکس یا موننسین مکمل افزودن جیرة بدون شاهد: .5
 مکمل متافیکس.  کیلوگرم در گرم7 و وننسین گرم میلی 27موننسین+متافیکس: جیره با  .مکمل متافیکس کیلوگرم در

 (.P<11/1دار هستند ) ا حروف غیر همسان دارای اختالف معنی* در هر ردیف اعداد ب
1. Control: basal diet without monensin or metafix; Monensin: control with 24 mg of monensin/kg of DM; Metafix: control with 4 g of Methafix/kg 
DM; Monensin+Metafix: control with 24 mg of monensin + 4 g of Methafix/kg DM. 
* Values in same row with different superscript differ significantly (P<0.05). 

 
در آغاز و پایان پروار کانی خون  بر غلظت گلوکز، اوره، پروتئین کل و عناصر مصرف موننسین با یا بدون متافیکس یرتأث. 3جدول

 های پرواری تودة فراهانی بره
Table 3. Effects of Monensin with and without Metafix on blood concentrations of glucose, urea, total protein and 

some minerals at beginning and end of fattening period in Farahani lambs 

 Beginning of the fattening period  
(day 15th ) 

 End of the fattening period  
(day 74th) 

SEM 
P-values 

 Control1 Monensin Metafix 
Monensin 
+Metfix 

 
Control Monensin Metafix 

Monensin 
+Metfix 

Diet period 
Diet× 
period 

Glucose (mg/dl) 74.5ab 77.8ab 70.0bc 84.5a 
 

59.5cd 53.8de 45.5e 58.5cd 4.3 0.04 <0.001 0.53 
Urea (mg/dl) 26.8c 29.2c 27.7c 26.5c 

 

54.7a 44.2b 52.0ab 47.3ab 3.2 0.53 <0.001 0.20 
Total protein (g/dl) 6.7bc 6.4c 6.6c 6.2c 

 

6.9bc 7.4ab 7.9a 7.3ab 0.30 0.27 <0.001 0.37 
Sodium (meq/l) 147 148 151 150  151 149 149 150 1.3 0.50 0.45 0.08 
Potassium (mmol/dl) 3.5ab 3.6ab 3.7ab 3.7ab 

 

3.4b 3.5ab 3.5ab 3.4b 0.09 0.64 0.01 0.71 
Phosphor (mg/dl) 5.9b 5.9b 6.8ab 6.6ab 

 

6.3ab 6.8ab 7.1ab 7.5a 0.4 0.10 0.04 0.81 
Calcium (mg/dl) 9.6bc 9.4c 10.6a 10.4a 

 

10.3a 10.4a 10.2bc 10.4a 0.2 0.10 0.07 0.01 

 گرم 7متافیکس: جیره با . موننسین کیلوگرم در گرم میلی 27 شاهد حاوی  موننسین: جیرة .مکمل متافیکس یا موننسین مکمل افزودن جیرة بدون شاهد: .5
 مکمل متافیکس.  کیلوگرم در گرم7 و وننسین گرم میلی 27موننسین+متافیکس: جیره با  .مکمل متافیکس کیلوگرم در

 (.P<11/1ر هستند )دا * در هر ردیف اعداد با حروف غیر همسان دارای اختالف معنی
1. Control: basal diet without monensin or metafix; Monensin: control with 24 mg of monensin/kg of DM; Metafix: control with 4 g of Methafix/kg 
DM; Monensin+Metafix: control with 24 mg of monensin + 4 g of Methafix/kg DM. 
* Values in same row with different superscript differ significantly (P<0.05). 
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 در آزمایش مورد های بره خون در اوره غلظت

 بود لیتر دسی در گرممیلی 6/36-1/73 ةمحدود

 های توده دیگر در خون ةاور غلظت با که  ،(3 جدول)

 4/36±3/7) قزل ةتود پرواری های بره مانند ایرانی

 Mojabi et) داشت همخوانی لیتر( دسی در مگرمیلی

al., 2000.) تحت ها بره در پالسما ةاور غلظت میانگین 

 ةاستفاد یا و متافیکس و موننسین افزودن تأثیر

 با همخوانی در (.<11/1P) نگرفت قرار ها آن همزمان

 بلوچی گوسفند ةجیر به ماالت افزودن ها،یافته این

 نداشت پالسما ةراو غلظت بر داری معنی تأثیر

(Malekkhahi et al., 2014.) ةاور سطح همچنین 

 تحت (Plaizier et al., 2005) شیری گاوهای در خون

 با که نگرفت، قرار جیره به موننسین افزودن تأثیر

  .داشت همخوانی پژوهش این نتایج

 هایبره در پالسما کل پروتئین غلظت میانگین

 غلظت با که بود لیتر دسی در گرم 42/6 شاهد گروه

 قزل ةتود نر هایبره در خون های پروتئین کل

 داشت همخوانی لیتر( دسی در گرم 3/1±43/6)

(Mojabi et al., 2000.) کل غلظت آزمایش این در 

 قرار آزمایشی تیمارهای تأثیر تحت خون های پروتئین

 غلظت نتایج این با همخوانی در .(P>11/1) نگرفت

 ,.Safaei et al) پرواری های هبر در خون کل پروتئین

 (Duffield et al., 1998) شیری گاوهای و (2004

 .نگرفت قرار جیره به موننسین افزودن تأثیر تحت

 بلوچی هایبره در خون کل پروتئین غلظت همچنین

 نگرفت قرار ماالت با جیره سازی مکمل تأثیر تحت

(Malekkhahi et al., 2015.) 

 هابره پالسمای کل تئینپرو و اوره گلوکز، غلظت

 پذیریتغییر دچار پروار ةدور پایان و آغاز در

 گلوکز غلظت که ای گونه به (3 )جدول شد داری یمعن

 ةدور پایان در آن میزان از باالتر هدور آغاز در

 در گرممیلی 3/17 برابر در 4/46) بود پرواربندی

 ةدور اول ماه در خون ةاور غلظت .(P<11/1 لیتر؛دسی

 دوم ماه از کمتر (لیتر دسی در گرم میلی 1/24 ) وارپر

 (.P<11/1) بود (لیتر دسی در گرممیلی 1/73)

 پروار ةدور آغاز در خون کل پروتئین غلظت همچنین

 پایان در آن غلظت از کمتر (لیتر دسی در گرم  1/6 )

  (.P<11/1) بود (لیتر دسی در گرم 7/4) پروار ةدور

 تیمار هایبره در ماپالس سدیم غلظت میانگین

 یزانم با که بود لیتر در واالن اکیمیلی 574  شاهد

 اکی)میلی577 قزل ةتود نر هایبره در شده گزارش

 ,.Mojabi et al) داشت همخوانی لیتر( در واالن

 هایبره در پتاسیم غلظت میانگین برابر در (.2000

 76/3 با شاهد گروه) پژوهش این در شاهد گروه

 گزارش خون پتاسیم غلظت از کمتر (لیتر در مول میلی

 مول میلی 71/1) قزل تودة پرواری نر هایبره برای شده

 غلظت میانگین (.Mojabi et al., 2000) بود لیتر( در

 قرار آزمایشی تیمارهای تأثیر تحت سرم پتاسیم و سدیم

 افزایش بر موننسین تأثیر بر مبنی نتایج با که نگرفت

 31 حاوی جیرة با که هایی سالهگو خون سدیم غلظت

 نداشت همخوانی بودند شده تغذیه کنسانتره درصد

(Duffield et al., 1994). 

 3/3) شاهد گروه های بره خون کلسیم غلظت

 خون کلسیم طبیعی میزان با (لیتر دسی در گرم میلی

 (Mojabi et al., 2000) مغانی ةتود ایرانی گوسفند

 زندی وزن سبک ةتود از کمتر ولی داشت، همخوانی

 آغاز در پژوهش، این در (.Malaki et al., 2013) بود

 تیمارهای که هایی بره خون کلسیم غلظت پروار ةدور

 آن غلظت از بیشتر کردند دریافت را متافیکس حاوی

 در تفاوت این اما بود موننسین و شاهد های بره در

 افزودن (.3 )جدول نشد مشاهده پروار ةدور پایان

 ها بره خون کلسیم غلظت بر تأثیری جیره به سینمونن

 با که (P>11/1) نداشت شاهد گروه با مقایسه در

 قزل ةتود هایبره از استفاده با شده انجام پژوهش نتایج

 بر متافیکس (.Safaei et al., 2004) داشت همخوانی

 کلسیم بر آن تأثیر همانند نیز ها بره خون فسفر غلظت

 حضور افزایشی اثر (.3 )جدول دبو افزایشی صورت به

 خون فسفر و کلسیم غلظت بر جیره در متافیکس

 دلیل به است ممکن فراهانی ةتود پرواری های بره

 مواد جذب افزایش و پانکراس هایآنزیم ترشح افزایش

 کربوکسیلیک دی اسیدهای از استفاده نتیجه در کانی

 رددا وجود شواهدی (.Papatsiros et al., 2012) باشد

 های یون با توانند می کربوکسیلیک دی اسیدهای که

 جذب و شده ترکیب روی و منیزیم فسفر، کلسیم،

  (.Kirchgessner et al., 1992) دهند افزایش را ها آن

 در شکمبه محیط اسمزی فشار افزایش دیگر سوی از



 724 ... هایمتابولیت غلظت و عملکرد بر ننسینمو بدون و با متافیکس تأثیراسدی و همکاران:  

 

 شود می خون های یون غلظت تغییر موجب اسیدوز

 و کاهش خون در کلر و سدیم های یون که ای گونه به

 & Xu) یابد می افزایش خون در فسفر غلظت برابر در

Ding, 2011). فسفر و کلسیم های یون غلظت در تغییر 

 طورمعمول به باشد. طمرتب نیز ها آن دفع به تواند می خون

 و کلسیم ویژه به هایون ادراری دفع میزان اسیدوز در

 در هرچند .(Xu & Ding, 2011) یابد می افزایش فسفر

 گیری اندازه فسفر و کلسیم ادرار دفع میزان پژوهش این

 در متافیکس که دارد وجود احتمال این وجود بااین نشد،

 و  کلسیم ادراری دفع کاهش سبب شاهد تیمار با مقایسه

  .باشد شده پرواری های بره در فسفر

 افزایش و گلوکز غلظت کاهش پژوهش، این در

 در تغییر همچنین و پالسما لک پروتئین و اوره غلظت

 اسیدوز ۀعارض ةدهند نشان تواند می کانی مواد غلظت

 باشد. پروار ةدور پایان در فراهانی های بره در

 خوراک مصرف کاهش به منجر اسیدوز طورمعمول به

 رفتار این که (Plaizier et al., 2008) شود می ها دام

 مشاهده  روشنی به پژوهش این در ها بره در ای تغذیه

 برای شاخص یک عنوان به خون گلوکز اسیدوز در شد.

 و اسیدالکتیک تولید تأثیر تحت بدن وساز سوخت

 در و (Xu & Ding, 2011) یابد می کاهش هیستامین

 یابد می افزایش خون اوره و کل پروتئین غلظت برابر

(Plaizier et al., 2008.) غلظت کاهش دیگر سوی از 

 در کل پروتئین و اوره غلظت ایشافز برابر در و گلوکز

 منفی توازن از ناشی است ممکن پروار ةدور پایان

 در خوراک مصرف نسبی کاهش از آمده دست به انرژی

 منفی توازن در طورمعمول به .باشد پروار ةدور پایان

 خوراک مصرف کاهش از ناشی هعمد طور به که انرژی

 افزایش اب که یابدمی افزایش گلوکونئوژنز میزان است،

 (.Muray et al., 2003) است همراه خون ةاور غلظت

 دو ةدور یک در خوراک مصرف میزان پژوهش این در

 به نسبت کیلوگرم(3/53) پروار ةدور پایان در ای هفته

 54 حدود کیلوگرم( 1/22) دوره آغاز در یکسان ةدور

 پذیریتغییر (.2)جدول یافت کاهش درصد

 ةدور پایان در وراکخ مصرف و خونی های فراسنجه

 نظر به لذا دارد. همخوانی نیز عملکرد کاهش با پروار

 مزمن، اسیدوزیس ۀعارض ایجاد بر افزون که رسد می

 پروار ةدور پایان در وسازی سوخت تغییر است ممکن

 از استفاده در ها آن توان که باشد داده رخ ها بره در

 کرده مختل را باال هایوزن در پرکنسانتره هایجیره

 گوسفند های توده توان با ارتباط در گیری نتیجه باشد.

 های وزن در پرکنسانتره های جیره از استفاده در ایرانی

 دارد. تری کامل تحقیقات به نیاز باال

 

 کلی گیری نتیجه
 تحت غذایی تبدیل ضریب و عملکرد پژوهش این در

 تأثیر موننسین افزودن یافت. کاهش پروار ةدور تأثیر

 تبدیل ضریب بر پروار ةدور به وابسته هرچند مثبت

 با ارتباط در موننسین و متافیکس بین داشت. غذایی

 نشد. مشاهده ارتباطی خونی هایفراسنجه و عملکرد

 افزایش و گلوکز غلظت کاهش سبب متافیکس فرمص

 کاهش .شد فراهانی ةتود پرواری یها بره خون کلسیم

 لظتغ افزایش همراه به خون گلوکز غلظت

 ةدهند نشان تواند یم خون ةاور و کل های ینپروتئ

 هایجیره از استفاده در فراهانی ةتود توان در اختالل

  .باشد باال هایوزن در پرکنسانتره
 

 سپاسگزاری

 نشخوارکنندگان پژوهشی -آموزشی واحد مسئوالن از

 به لرستان دانشگاه دامی علوم گروه (واپنک) کوچک

 این موردنیاز یها دام و گاهجای دنکر فراهم خاطر

 .گرددمی قدردانی ، تشکر وپژوهش
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