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تأثیر موننسین و متافیکس بر قابلیت هضم ظاهری موادمغذی ،تولید و ترکیب شیر و
الگوی اسیدهای چرب شیر گاوهای شیرده هلشتاین
احمد قاسمی ،1آرش آذرفر ،*2علی کیانی 3و حشمتاله خسروینیا
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 3 ،2 ،1و  .4دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشیار ،استادیار و دانشیار گروه علوم دامی ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه لرستان
(تاریخ دریافت - 1333/11/24 :تاریخ تصویب)1334/8/31 :

چکیده
به منظور بررسی تأثیر مکمل جیرهای موننسین با متافیکس یا بدون متافیکس (ترکیبی از اسیدهای دی
کربوکسیلیک آلی ماالت و فومارات) بر قابلیت هضم مواد مغذی ،تولید و ترکیب شیر و الگوی
اسیدهای چرب شیر ،از  4رأس گاو شیرده هلشتاین چند شکمزا با میانگین وزنی  756±12کیلوگرم و
روزهای شیردهی  133±41روز در قالب یک طرح مربع التین  4×4استفاده شد .گاوها بهطور تصادفی
به تیمارهای آزمایشی اختصاص داده شدند .تیمارهای آزمایشی شامل جیرۀ پایه بدون افزودنی
(بهعنوان شاهد) ،جیرۀ پایه به عالوه  24میلیگرم موننسین در هر کیلوگرم مادۀ خشک ،جیرۀ پایه به
عالوه  5گرم متافیکس در هرکیلوگرم مادۀ خشک و جیرۀ پایه به عالوه  24میلیگرم در کیلوگرم
موننسین و  5گرم در کیلوگرم مادۀ خشک متافیکس بودند .افزودن موننسین با متافیکس یا بدون
متافیکس بهطور معناداری مادۀ خشک مصرفی را کاهش و تولید و بازده شیر را افزایش داد (.)P>1/15
میانگین درصد چربی ،پروتئین ،الکتوز ،مواد جامد بدون چربی و کل مواد جامد تحت تأثیر جیرههای
آزمایشی قرار نگرفت .افزودن مکمل موننسین بهتنهایی یا همراه با متافیکس قابلیت هضم ظاهری
پروتئین خام ،الیاف نامحلول در شویندۀ خنثی ،کربوهیدراتهای غیرالیافی و مادۀ آلی را بهطور
معناداری کاهش داد ( .)P>1/15افزودن موننسین به تنهایی یا همراه با مکمل متافیکس به جیرۀ گاوهای
شیری محتوی اسید لینولئیک کونژوگه (سیس ،3-ترانس (11-شیر را به طور معناداری افزایش داد
( .)P>1/15نتایج این تحقیق نشان داد که افزودن مکمل موننسین و متافیکس به جیرههای گاوهای
شیرده در اواسط دورۀ شیردهی باعث افزایش تولید شیر شد ولی تأثیر معناداری بر ترکیبات شیر
نداشت .افزودن مکمل موننسین و متافیکس بهتنهایی یا به صورت مخلوط تأثیری بر ترکیب بیشتر
اسیدهای چرب شیر نداشت ،ولی محتوی اسید لینولئیک کونژوگه (سیس ،3-ترانس (11-چربی شیر
در نتیجۀ افزودن موننسین افزایش یافت.
واژههای کلیدی :الگوی اسیدهای چرب شیر ،تولید شیر ،متافیکس ،موننسین.
مقدمه
یونوفرها 4در تغذیۀ گاوهای شیرده جهت افزایش عملکرد
تولید شیر و توان ایمنی بدن استفاده میشوند
* تلفن53444467164 :

(

Ipharraguerro & Jimmy Clark, 2003; Phipps et

 .)al., 2000یونوفرها عالوه بر تأثیرات مفید بر تولید شیر
و توان ایمنی بدن ،بر ترکیب شیر ،و الگوی اسیدهای
E-mail: Arash.Azarfar@gmail.com
1. Ionophores
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چرب شیر و توان تولیدمثلی گاوهای شیری نیز مؤثرند
( Ipharraguerro & Jimmy Clark, 2003; Alzahal et
 )al., 2008چربی شیر نشخوارکنندگان به دلیل غلظت
زیاد اسیدهای چرب اشباع از قبیل اسید میریستیک
( )46:5و اسید پالمتیک ( )44:5با افزایش غلظت
کلسترول کل و کلسترول لیپوپروتئینهای با دانسیتۀ کم
در پالسما ،مشکالت قلبی-عروقی را در انسان افزایش
میدهد ( .)Mansbridge & Blake, 1997متابولیسم
اسیدهای چرب در شکمبه ،به ویژه بیوهیدروژناسیون
اسیدهای چرب با چند پیوند دوگانه ،تأثیر بسزایی بر
ترکیب اسیدهای چرب شیر نشخوارکنندگان دارد.
عوامل بسیاری همچون غلظت اسیدهای چرب
غیراشباع ،شکل یا مکمل چربی استفادهشده (دانههای
کامل روغنی ،نمکهای کلسیمی اسیدهای چرب ،)...
درجۀ غیراشباعبودن اسیدهای چرب ،استفاده از
آنتیبیوتیکهای یونوفری همچون موننسین ،نسبت
علوفه به کنسانتره و شرایط شکمبه ( pHشکمبه)
بیوهیدروژناسیون اسیدهای چرب غیراشباع در شکمبه را
تحت تأثیر قرار میدهند ) .(Jenkins, 1993موننسین یک
یونوفر کربوکسیلیک اتری است که بهوسیلۀ تخمیر مواد
قندی توسط باکتری Streptomyces cinnamonesis
تولید میشود ( .)Duffield & Bagg, 2000استفاده از
موننسین در جیرة نشخوارکنندگان با مزایای مختلفی از
جمله کاهش تولید متان ،کاهش دآمیناسیون اسیدهای
آمینه و کاهش تجمع آمونیاک در شکمبه ،افزایش تولید
شیر و بهبود توازن انرژی و کاهش اسیدوز تحت حاد
همراه است ) .(Dufﬁed & Bagg, 2000همچنین استفاده
از موننسین باعث کاهش بیوهیدروژناسیون اسیدهای
چرب غیراشباع در شرایط آزمایشگاهی ( & Van Nevel
 )Demeyer, 1995میشود و بنابراین میتواند باعث
افزایش غلظت ایزومرهای اسیدهای چرب کونژوگهشده
در شیر شود .این نوع اسیدهای چرب در سالمتی انسان
اهمیت دارند ( .)Fellner et al., 1997به هر حال با توجه
به مزایای زیاد استفاده از یونوفرها در جیرة
نشخوارکنندگان ،استفاده از آنتیبیوتیکهای محرک رشد
در صنعت دام و طیور ،به دلیل ایجاد گونههای میکروبی
مقاوم در برابر آنتیبیوتیکها و باقیماندن بقایای آنها در
تولیدات دامی ،نگرانیهایی را به وجود آورده است

( .)Herandez et al., 2004عالوه بر آنتیبیوتیکهای
محرک رشد ،سودمندی استفاده از اسیدهای آلی
دیکربوکسیلیک همانند اسید فوماریک و اسید مالیک در
کاهش متان تولیدی و در نتیجه بهبود بازده استفاده از
انرژی ،حذف پروتون از محیط شکمبه و در نتیجه
جلوگیری از بروز اسیدوز و کتوز در شرایط برونتنی
نشان داده شده است ( .)Foley et al., 2009با وجود این،
نتایج گزارششده با یکدیگر همخوانی کامل ندارد ( Foley
 .)et al., 2009بهبود قابلیت هضم مواد مغذی ،افزایش
پروتئین میکروبی در رودة کوچک ،افزایش غلظت
پروپیونات از طریق تأثیر بر مسیر سوکسینات-پروپیونات،
افزایش  pHشکمبه ،کاهش تولید متان و کاهش غلظت
الکتات از جمله تأثیرات مثبت گزارششده برای این
اسیدهای آلی در تغذیۀ گاوهای شیری است ( & Martin
 .)Streeter, 1994; Carro & Ranilla, 2003با توجه به
سازوکار متفاوت تأثیرگذاری یونوفرها و اسیدهای آلی دی
کربوکسیلیک بر مقدار تولید و ترکیب شیر و همچنین
متابولیتهای خون در گاوهای شیری ،بررسی تأثیر
استفادة همزمان از این دو نوع مکمل در جیرة گاوهای
شیرده نیازمند تحقیقات بیشتری است .در این پژوهش
فرض شد که استفادة همزمان از اسیدهای آلی دی
کربوکسیلک و موننسین میتواند در جلوگیری از بروز آثار
مضر موننسین بر هضم الیاف خام در گاوهای شیری مؤثر
باشد و در عین حال امکان استفاده از تأثیرات سودمند
ذکرشده در خصوص موننسین را نیز فراهم آورد؛ بنابراین
هدف از این پژوهش ،بررسی تأثیر استفاده از مکمل
موننسین و متافیکس (حاوی اسید مالیک و فوماریک)
بهتنهایی یا بهصورت مخلوط بر تولید و ترکیب شیر،
مصرف و قابلیت هضم مواد مغذی و پروفیل اسیدهای
چرب شیر در گاوهای شیری بود.
مواد و روشها
تعداد  6رأس گاو شیری هلشتاین چندشکمزا با
میانگین وزنی ( 447±46کیلوگرم) ،امتیاز وضعیت
بدنی  9/49±5/96با روزهای شیردهی 499±64با
متوسط تولید اولیه  65/4±4/4روز انتخاب شدند.
گاوها بهطور تصادفی به چهار جیرة آزمایشی شامل:
 .4جیرة شاهد .6 ،جیرة حاوی  66میلیگرم در

قاسمی و همکاران :تأثیر موننسین و متافیکس بر قابلیت هضم ظاهری ...

کیلوگرم مکمل موننسین .9 ،جیرة حاوی  4گرم در
کیلوگرم مکمل متافیکس و  .6جیرة حاوی 66
میلیگرم در کیلوگرم موننسین و  4گرم در کیلوگرم
متافیکس ،در قالب طرح مربع التین  6×6اختصاص
داده شدند .گاوها در سالن مسقف در جایگاههای
انفرادی توسط یک زنجیر به آخور بسته شدند .طول
هر دورة آزمایش  64روز بود که  46روز اول برای
سازشپذیری گاوها به جیرههای آزمایشی و  7روز آخر
برای جمعآوری دادهها در نظر گرفته شد .جیرههای
آزمایشی (جدول  )4به صورت کامالً مخلوطشده بودند
و دو بار در روز در ساعتهای  1:55و  46:55در
اختیار گاوها قرار گرفتند؛ به نحوی که باقیماندة
خوراک آنها حداکثر  45درصد خوراک عرضه شده
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بود .نسبت علوفه به کنسانتره در هر چهار جیره69 ،
به  47درصد بود .موننسین بر اساس حداکثر مقدار
توصیهشده برای استفاده در جیرة گاوهای شیری و به
میزان  66میلیگرم در هر کیلوگرم مادة خشک
استفاده شد ( Canadian Food Inspection Agency,
 .)2011مکمل متافیکس بر اساس توصیۀ کارخانۀ
سازنده به میزان  4گرم در هر کیلوگرم مادة خشک به
جیرهها افزوده شد .تمامی جیرهها بر اساس توصیههای
احتیاجات غذایی گاوهای شیری فرموله شدند ( NRC,
 .)2001علوفۀ استفادهشده در آزمایش بهصورت یکسان
در تمام جیرهها ،سیالژ ذرتشده و یونجه بود .گاوها
به آب دسترسی آزاد داشتند .شیردوشی دو بار در روز
در ساعت  7:55و  43:55انجام گرفت.

جدول  .4مواد خوراکی و ترکیب شیمیایی تشکیلدهندة جیرههای آزمایشی (بر اساس  455درصد مادة خشک)
مواد خوراکی
(درصد در مادة خشک)
علف خشک یونجه
سیالژ ذرت
دانۀ جوِ آسیابشده
دانۀ ذرت آسیابشده
تخم پنبه
کنجالۀ تخم پنبه
کنجالۀ سویا
تفالۀ چغندر قند
سبوس گندم
نمک
سدیم بیکربنات
4
مکمل ویتامینی معدنی
6
موننسین
9
متافیکس
ترکیب شیمیایی (درصد از مادة خشک)
مادة خشک
پروتئین خام
چربی خام
الیاف نامحلول در شویندة خنثی
کربوهیدراتهای غیرالیافی
خاکستر
انرژی خالص شیردهی (مگاژول برکیلوگرم)

شاهد
67
44
45
7
49
3
6
4/9
7
5/4
5/7
4/4
5
5

موننسین
67
44
45
7
49
3
6
4/9
7
5/4
5/7
4/4
5/566
5

49/64
44/17
4/16
94/6
94/44
1/4
4/47

46/97
44/34
4/36
94/4
94/49
3
4/47

تیمار
متافیکس
67
44
45
7
49
3
6
4/1
7
5/4
5/7
4/4
5
5/4
49/64
44/17
4/16
94/6
94/47
1/4
4/47

موننسین+متافیکس
67
44
45
7
49
3
6
4/1
7
5/4
5/7
4/4
5/566
5/4
49/64
44/17
4/16
94/6
94/44
1/4
4/47

 .4هر کیلوگرم مکمل مواد ویتامینی -معدنی دارای  415گرم کلسیم 75،گرم فسفر 94 ،گرم پتاسیم 45 ،گرم سدیم 41 ،گرم کلر 95 ،گرم منیزیم 96 ،گرم سولفور4 ،
گرم منگنز 6 ،گرم آهن 9 ،گرم روی 955 ،میلیگرم مس 455 ،میلیگرم ید 455 ،میلیگرم کبالت 65،میلیگرم سلنیوم 455555،واحد بینالمللی ویتامین 455555،A
واحد بینالمللی ویتامین  455،D3واحد بینالمللی ویتامین  Eو 9گرم آنتیاکسیدان است.
 .6هر کیلوگرم مکمل موننسین دارای  455555میلیگرم رومنسین است.
 .9مکمل متافیکس شامل ترکیبی از اسیدهای دیکربوکسیلیک آلی همچون مالیک اسید و فوماریک اسید بود.
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نمونۀ خوراک و باقیماندة خوراک هر یک از گاوها
در طول دورة جمعآوری دادهها ،روزانه جمعآوری و به
مدت  61ساعت در دمای  45درجۀ سانتیگراد در آون
خشک شد .نمونههای خشکشده با استفاده از آسیاب
دارای الک  4میلیمتری آسیاب شدند .نمونههای هر
گاو در هر دوره با هم مخلوط شدند.
مادة خشک مصرفی روزانه در طول دو هفتۀ اول
یک روز در میان و هفتۀ سوم ،روزانه اندازهگیری شد و
دادههای هفتۀ سوم در آنالیز آماری استفاده شد.
نمونههای خوراک و باقیماندة خوراک برای مادة
خشک ،خاکستر ،پروتئین خام ،چربی خام ( AOAC,
 )2000و الیاف نامحلول در شویندة خنثی (،NDF
بدون آلفا-آمیالز و سولفیت سدیم) ( Van Soest et
 )al., 1991آنالیز شدند .کربوهیدراتهای غیرالیافی
( )NFCبه روش تفاوت از کسرکردن مجموع خاکستر،
چربی ،پروتئین و الیاف نامحلول در شویندة خنثی از
صد محاسبه شد (.)NRC, 2001
تولید شیر در دو هفتۀ اول به صورت یک روز در
میان و در هفتۀ آخر هر روز ثبت شد .در روزهای  44و
 47هر دورة آزمایشی نمونههای شیر از چهار
شیردوشی متوالی گرفته شد و برای هر دوره و هرگاو
با هم مخلوط شد تا یک نمونه برای هر گاو در هر
دوره حاصل شود .نمونههای شیر با افزودن -6برومو-
-6نیتروپروپن 6-4-دیول در دمای 6درجۀ سانتیگراد
تا زمان آنالیزهای بعدی ذخیره شد .مقدار چربی،
پروتئین ،الکتوز ،نیتروژن اورهای و شمارش سلولهای
بدنی شیر با استفاده از دستگاه میلکواسکن ( 133B,
 )Foss Electric, Hillerod, Denmarkاندازهگیری شد.
مقدار شیر تولیدی تصحیحشده بر اساس  6درصد
چربی بر اساس فرمول ارائهشده توسط احتیاجات
غذایی گاوهای شیری ( )NRC, 2001محاسبه شد.
شیر تصحیحشده برای انرژی بر اساس فرمول ارائهشده
توسط  (1965) Tyrrel & Reidمحاسبه شد .انرژی
ویژة شیر بر اساس فرمول ارائهشده برای تعیین
احتیاجات غذایی گاوهای شیری توسط انجمن
تحقیقات ملی آمریکا ( )NRC, 2001و بهصورت زیر
محاسبه شد:

= انرژی خالص شیر (مگاژول به ازای هر کیلوگرم)
( × 5/5934محتوی الکتوز شیر)  × 5/5467( +محتوی
پروتئین شیر)  × 5/5363( +محتوی چربی شیر)
محتوی پروتئین خام شیر از ضرب محتوی
نیتروژن در  4/91محاسبه شد .مقدار مصرف انرژی
ویژة شیردهی و نیتروژن هر یک از جیرهها از
حاصلضرب محتوی انرژی ویژه و ازت آنها در مقدار
مادة خشک مصرفی به دست آمد (.)NRC, 2001
بازدهی استفاده از ازت و انرژی ویژة شیردهی برای
تولید شیر با استفاده از رابطههای زیر محاسبه شد
(:)Abdi et al., 2013
= بازده استفاده از نیتروژن
× 455

نیتروژن شیر (کیلوگرم در روز)
نیتروژن مصرفی (کیلوگرم در روز)

= بازده استفاده از انرژی خالص ویژة تولید شیر
انرژی خالص شیر (مگاکالری)
انرژی خالص مصرفی (مگاکالری)

پروفیل اسیدهای چرب شیر بر اساس روش
 )1988( Sukhija & Palmquistو با استفاده از دستگاه
کروماتوگرافی گازی ( model Varian3400,
 )WalnutCreek, CA, USAاندازهگیری شد .دمای
تزریقکننده 4و تشخیصدهندة 6دستگاه به ترتیب
 615و  955درجۀ سانتیگراد بود .گاز ناقل در این
دستگاه هلیوم و تشخیصدهندة آن از نوع  9 FIDبود.
دمای ستون دستگاه در آغاز در طول  4دقیقه به 445
درجۀ سانتیگراد رسانده شد و برای  44دقیقه در این
دما باقی ماند .سپس با سرعت  65درجۀ سانتیگراد
در دقیقه به  435درجۀ سانتیگراد رسانده شد و تا
پایان زمان مورد نیاز ( 95دقیقه) در این دما باقی ماند
( .)Qui et al., 2004ستون استفادهشده از نوع مویینه
به طول  455متر بود ( 100 m, 0.25 mm i.d., film
 )thickness 0.25 lmبود .پیک اسیدهای چرب با
1. Injector
2. Detector
3. Flame Ionnized Detector
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مقایسۀ زمان ابقای آنها با زمان ابقای استاندارد
خالص استرهای اسیدهای چرب که با دما و شرایط
مشابه به دستگاه گاز کروماتوگرافی تزریق شدند،
شناسایی گردیدند .غلظت هریک از اسیدهای چرب از
تقسیم سطح زیر پیک آن اسید چرب بر سطح زیر
پیک مجموع اسیدهای چرب ،محاسبه و به صورت
گرم در هر صد گرم استر متیله اسید چرب بیان شد.
نمونهبرداری از مدفوع دوبار در روز (در حدود 645
گرم وزن تر) ،به مدت  4روز و از روز  44هر دوره
بهصورت برداشت مستقیم از راستروده 6 ،و  1ساعت
پس از تغذیۀ صبحگاهی انجام گرفت .نمونههای مدفوع
برای هر گاو در هر دوره با هم مخلوط شد و در دمای
 45درجۀ سانتیگراد به مدت  76ساعت در آون
خشک گردید و سپس برای عبور از الک  4میلیمتری
آسیاب شد .ترکیب شیمیایی نمونههای مدفوع بر
اساس روشهایی که اشاره شد ،تعیین گردید .قابلیت
هضم ظاهری مواد مغذی در هفتۀ آخر هر دوره با
استفاده از خاکستر نامحلول در اسید به عنوان نشانگر
داخلی اندازهگیری شد (.)Mc Geough et al., 2010
دادههای آزمایش با استفاده از رویۀ  MIXEDنرمافزار
 )2003( SASبا استفاده از مدل زیر آنالیز شدند:
Yijkl = µ + Ti + Cj + Pk + eijkl

که در آن  ،Yijklمتغیر وابسته؛  ،µمیانگین جامعه
(کل)؛  ،Tiاثر ثابت تیمار؛  ،Cjاثر تصادفی حیوان؛ ،Pk
اثر ثابت دوره و  ،eijklاثر تصادفی خطای باقیمانده بود.
به دلیل نداشتن تأثیر معنادار ،اثر باقیمانده از دورة
پیشآزمایشی ( )carry over effectاز مدل حذف شد.
مقایسۀ چنددامنهای میانگین حداقل مربعات با
استفاده از آزمون حداقل تفاوت معنادار محافظتشدة
فیشر انجام گرفت .برای تمامی مقایسهها معناداری در
سطح  P>5/54در نظر گرفته شد.
نتایج و بحث
اثر افزودن موننسین و متافیکس بر مقدار مادة خشک،
مادة آلی و پروتئین خام مصرفی در جدول  6نشان
داده شده است .افزودن موننسین و متافیکس به جیره،
بهطور معناداری میانگین مادة خشک و مادة آلی
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مصرفی را در مقایسه با گروه شاهد کاهش داد
( .)P>5/54تأثیر موننسین در کاهش خوراک مصرفی
میتواند به دلیل بهبود بازده تخمیر در شکمبه،
افزایش تولید پروپیونات ،افزایش بازده انرژی و بازده
هضمی و کاهش عبور مواد هضمی از شکمبه باشد
( .)Nagaraja, 1995برخالف نتایج این تحقیق برخی
مطالعات گزارش کردهاند که افزودن مکمل موننسین
تأثیر معناداری بر مادة خشک مصرفی نداشت
(.)Martinez et al., 2009; Ghorbani et al., 2010
دلیل تناقض در نتایج مطالعات با سطوح مختلف
موننسین را به عواملی همانند نوع جایگاه نگهداری،
مرحلۀ شیردهی ،تعداد شکم زایش ،نژاد دامها و طول
دورة آزمایش نسبت دادهاند (.)Mullins et al., 2012
بهطور کلی نشان داده شده است که افزودن یونوفرها
به جیرة غذایی ،مادة خشک مصرفی را تا  4درصد
کاهش و انرژی خالص نگهداری را تا  46درصد افزایش
میدهد ( .)NRC, 1996به نظر میرسد بیشترین اثر
موننسین ،ناشی از کاهش مصرف خوراک و در نتیجه
افزایش بازده خوراکی باشد (.)Lana et al., 1997
 )2009( Foley et al.گزارش کردند افزودن ماالت به
جیرة گاوهای شیری به طور معناداری مادة خشک
مصرفی را کاهش داد .گزارش شده است که اسیدهای
دی کربوکسیلیک آلی میتوانند تخمیر شکمبهای و
قابلیت هضم الیاف را کاهش دهند و بنابراین موجب
انباشتگی مواد فیبری در شکمبه شده و با کاهش
سرعت عبور مواد از شکمبه ،مادة خشک مصرفی را
کاهش دهند ( .)Yu et al., 2010مصرف روزانۀ
پروتئین خام در گاوهایی که با جیرههای حاوی
موننسین و متافیکس به تنهایی یا به صورت مخلوط
تغذیه شدند ،با گاوهای تغذیهشده با جیرة شاهد
یکسان بود (جدول  .)6به هر حال میانگین مصرف
روزانۀ پروتئین در گاوهایی تغذیهشده با جیرة حاوی
متافیکس به دلیل مصرف کمتر مادة خشک (به لحاظ
عددی) به طور معناداری کمتر از جیرة حاوی
موننسین و متافیکس بود (جدول  .)6افزودن موننسین
و متافیکس بهتنهایی یا به صورت مخلوط به جیرة
غذایی تأثیری بر میانگین مصرف روزانه  NFC ،NDFو
عصارة اتری نداشت (جدول .)6
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جدول  .6تأثیر افزودن موننسین و متافیکس بر میانگین مصرف و قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی
عوامل

شاهد

4

موننسین

6

جیره
متافیکس

9

موننسین و متافیکس

6

مادة مغذی مصرفی (کیلوگرم در روز)
مادة خشک
مادة آلی
پروتئین خام
الیاف نامحلول در شویندة خنثی
کربوهیدراتهای غیرالیافی
عصارة اتری
قابلیت هضم (درصد)
79/31c
35/36a
73/64b
17/31a
مادة آلی
b
a
b
a
77/66
34/35
73/54
11/67
پروتئین خام
47/34c
11/66a
49/51bc 74/19ab
الیاف نامحلول در شویندة خنثی
14/19b
39/56a
36/74ab 34/46a
کربوهیدراتهای غیر الیافی
35/41
13/69
11/66
34/63
عصارة اتری
 .4جیرة شاهد بدون افزودن مکمل موننسین یا متافیکیس  .6 /جیره با  665میلی گرم در کیلوگرم مکمل موننسین /
کیلوگرم مکمل متافیکس  .6 /جیره با  665میلی گرم موننسین و  4گرم در کیلوگرم متافیکس  .4 /سطح معناداری
* در هر ردیف میانگین حداقل مربعاتی که با حروف غیرمشابه نشان داده شدهاند اختالف معناداری دارند (.)P>5/54
43/69a
47/54a
9/64ab
4/44
7/55
4/66

41/14b
44/79b
9/43ab
4/94
4/14
4/69

قابلیت هضم مادة آلی و پروتئین خام در جیرههای
حاوی موننسین بهتنهایی یا همراه با متافیکس به طور
معناداری کمتر از جیرة شاهد و جیرة حاوی متافیکس
بهتنهایی بود ( .)P>5/54برخالف نتایج آزمایش حاضر،
مکمل موننسین در آزمایشهای Benchaar et al.
( )2006و  )2000( Plaizier et al.بر قابلیت هضم ظاهری
مادة آلی تأثیری نداشت .در آزمایش حاضرکاهش قابلیت
هضم ظاهری مادة آلی برای جیرههای حاوی مکمل
موننسین را میتوان تا حدودی به کاهش قابلیت هضم
الیاف نامحلول در شویندة خنثی در این جیرهها ارتباط
داد (جدول  .)6در آزمایش حاضر ،استفاده از مخلوط
موننسین و متافیکس قابلیت هضم ظاهری  NDFرا به
طور معناداری در مقایسه با جیرة شاهد کاهش داد
( .)P>5/54بهعالوه استفاده از مکمل متافیکس به مقدار
 4گرم در هر کیلوگرم از مادة خشک جیره ،قابلیت هضم
الیاف نامحلول در شویندة خنثی را به لحاظ عددی در
مقایسه با جیرة شاهد افزایش داد .درحالیکه با افزودن
 66میلیگرم موننسین به هر کیلوگرم از جیره ،قابلیت
هضم الیاف نامحلول در شویندة خنثی به لحاظ عددی در
مقایسه با جیرة شاهد کاهش یافت (جدول .)6در
آزمایشی اثر متقابل بین موننسین ،چربی حیوانی و روغن

41/36b
44/76b
9/47b
4/46
4/14
4/69

43/54b
44/14b
9/67a
4/46
4/34
4/66

خطای
معیار

تیمار

5/61
5/67
5/54
5/43
5/44
5/54

5/56
5/56
5/57
5/11
5/93
5/66

P- value

4

5/554
4/44
5/554
4/74
5/556
6/94
5/56
6/44
5/47
9/79
 .9جیره با  4گرم در

( Reveneau

نارگیل در جیرة گاوهای شیری بررسی شد
 .)et al., 2012نتایج این آزمایش نشان داد که جیرة
حاوی موننسین ،قابلیت هضم الیاف نامحلول در شویندة
خنثی را بهطور معناداری کاهش داد .با توجه به اثر
مهارکنندگی موننسین بر باکتریهای تجزیهکنندة سلولز
و کاهش غلظت اسید استیک در مایع شکمبۀ گاوهای
تغذیهشده با جیرههای حاوی موننسین ( Ipharraguerre
 )et al., 2003انتظار این بود که در پژوهش حاضر نیز
جیرههای حاوی موننسین باعث کاهش قابلیت هضم
ظاهری الیاف نامحلول در شویندة خنثی شوند .گزارش
شده است که مکمل فومارات ( 64گرم در کیلوگرم مادة
خشک) تأثیر معناداری بر قابلیت هضم ظاهری دیوارة
سلولی نداشت (Sniffen .)van Zijderveldh et al., 2011
 )2006( et al.برای بررسی اثر تغذیه با دو سطح مکمل
ماالت ( 45گرم و 455گرم در روز) بر عملکرد گاوهای
شیری در اواسط دورة شیردهی نشان دادند که افزودن
مکمل ماالت به جیره در هر دو سطح مصرفی ،بر قابلیت
هضم مادة آلی ،پروتئین خام و کربوهیدراتهای
غیرساختمانی تأثیری نداشت ،اما قابلیت هضم پروتئین
خام را به طور عددی افزایش داد .به عالوه قابلیت هضم
ظاهری دیوارة سلولی در جیرة حاوی  455گرم ماالت از
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نظر عددی بیشتر از جیرة شاهد بود .آنها گزارش کردند
بهبود  pHشکمبه با افزودن ماالت به جیره سبب بهبود
قابلیت هضم الیاف شد (.)Sniffen et al., 2006
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که افزودن موننسین و
متافیکس بهتنهایی یا به صورت مخلوط ،میانگین تولید
روزانه را بهطور معناداری در گاوهای شیری افزایش داد
(P>5/54؛ جدول  .)9در رابطه با تأثیر موننسین بر تولید
شیر نتایج متناقضی گزارش شده است .در برخی
پژوهشها استفاده از موننسین در جیرة گاوهای شیرده
( )Abdi et al., 2013; Fatahnia et al., 2010تولید شیر
را افزایش داد و در سایر مطالعات تأثیری بر آن نداشت
( .)Grainger et al., 2008; Odongo et al., 2007در
آزمایش حاضر اگرچه مادة خشک مصرفی به طور
معناداری در نتیجۀ استفاده از موننسین و متافیکس
بهتنهایی یا بهصورت همراه کاهش یافت ،اما استفاده از
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این افزودنیهای خوراکی در جیره ،بازده تولید شیر را
بهطور معناداری در مقایسه با جیرة شاهد افزایش داد
(جدول  )9که میتواند توجیهی برای افزایش تولید شیر
مشاهدهشده در نتیجۀ مصرف این افزودنیها در پژوهش
حاضر باشد .افزودن موننسین به جیرة غذایی با کاهش
تولید متان و افزایش نسبت موالر پروپیونات به استات در
شکمبه میتواند بازده استفاده از انرژی را در دامهای
نشخوارکننده بهبود بخشیده و از این طریق سبب افزایش
تولیدات دام شود (Sniffen et .)McGuffey et al., 2001
 )2006( al.مشاهده کردند که تولید شیر با افزودن 45
گرم مکمل اسید مالیک جیرة گاوهای شیرده افزایش
یافت )2008( O’Mara et al. .نشان دادند که افزایش در
عملکرد حیوان به هنگام افزودن اسیدهای آلی
دیکربوکسیلیک به جیره ،عمدتاً ناشی از کاهش تولید
متان به ازای هر کیلوگرم فراوردة تولیدی است.

جدول .9میانگین حداقل مربعات تولید وترکیب شیر گاوهای تغذیهشده با جیرههای آزمایشی
ترکیبات شیر
تولید شیر (کیلوگرم در روز)
 64FCMدرصد
ECM

6

ترکیبات شیر (درصد)
چربی
پرتئین
الکتوز
نیتروژن اورهای شیر
کل مواد جامد بدون چربی
کل مواد جامد
 4555 ×( 9SCCسلول در هر میلیلیتر)
تولید ترکیبات شیر (کیلوگرم در روز)
چربی
پرتئین
الکتوز
6

BCS

انرژی خالص شیر (مگاژول/کیلوگرم)
انرژی خالص تولیدی (مگاژول در هر روز)
بازده تولید شیر (مادة خشک مصرفی/تولید شیر)
بازدهی انرژی ویژه مصرفی
بازدهی پروتئین خام مصرفی

شاهد
66/49c
64/74
66/74

جیرههای آزمایشی
موننسین متافیکس موننسین و متافیکس
69/16b
66/16a
69/69b
65/74
69/66
64/53
64/77
66/69
66/64

خطای معیار
4/56
4/57
4/44

P- value

تیمار
< 5/554
5/95
5/63

9/74
6/41
6/96
5/53
1/43
44/13
4531

9/94
6/46
6/99
5/46
1/49
44/46
177

9/17
6/79
6/67
5/44
1/41
44/67
716

9/44
6/61
9/11
5/57
7/49
45/41
644

5/95
5/45
5/66
5/54
5/97
5/44
644

5/95
5/46
5/64
5/64
5/46
5/44
5/49

5/14
5/45
5/31
9/96
6/73
49/46
4/41c
5/45
41/79

5/71
5/44
4/54
9/99
6/46
44/44
4/66b
5/63
43/94

5/11
5/47
4/54
9/61
6/74
47/44
4/94a
5/49
65/14

5/74
5/43
5/39
9/94
6/69
41/49
4/64b
5/64
41/67

5/54
5/56
5/54
5/44
5/49
9/71
5/597
5/46
4/47

5/96
5/64
5/67
5/14
5/99
5/96
5/554
5/99
5/66

(کیلوگرم) FCM

(( .4کیلوگرم)تولید چربی× (( + )44کیلوگرم) × تولید شیر × = ) 5/6
.6
 .9شمارش سلولهای بدنی .6 ،نمرة وضعیت بدنی .4 ،سطح معناداری
* در هر ردیف میانگین حداقل مربعاتی که با حروف غیرمشابه نشان داده شدهاند ،دارای اختالف معناداری هسنند (.)P>5/54
()کیلوگرم)تولیدپروتئین×()+(7/2کیلوگرم)تولیدچربی×()+(46/34کیلوگرم)تولیدشیر×ECM =(0/3

4
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در مطالعۀ حاضر ،افزودن موننسین و متافیکس
بهتنهایی یا بهصورت مخلوط تأثیر معناداری بر ترکییات و
تولید ترکیبات شیر ،بازدهی استفاده از انرژی ویژه و
پروتئین خام جیره نداشت ولی بازدهی استفاده از مادة
خشک را برای تولید شیر افزایش معناداری داد که
میتواند ناشی از کاهش مصرف مادة خشک در نتیجۀ
افزودن این افزودنیها به جیره باشد (جدول .)9
نتایج نشان داد که به استثنای اسید لینولئیک

کونژوگه ( )CLA c9, t11الگوی اسیدهای چرب شیر
تحت تأثیر جیرههای آزمایشی قرار نگرفت (جدول .)6
تغذیۀ گاوها با جیرة حاوی موننسین بهتنهایی یا همراه
با متافیکس ،مقدار اسید لینولئیک کونژوگه ( CLA c9,
 )t11را در مقایسه با گاوهای تغذیهشده با جیرة شاهد
افزایش داد ( ،)P>5/54ولی افزودن متافیکس
بهتنهایی تأثیری بر محتوی این اسید چرب در شیر
نداشت (جدول.)6

جدول  .6میانگین حداقل مربعات الگوی اسیدهای چرب شیر گاوهای تغذیهشده با جیرههای آزمایشی
جیرههای آزمایشی

اسید چرب (درصد از مجموع
اسیدهای چرب بهصورت استر متیل)

شاهد

موننسین

متافیکس

موننسین و متافیکس

6:5
4:5
1:5
45:5
45:4
46:5
46:5
46:4
44:5
44:4
44:5
44:4
47:5
47:4
41:5
( 41:4ترانس)44 -
( 41:4سیس)3-
( 41:6ترانس)
( 41:6سیس)
( 6CLAسیس ،3-ترانس)44-
( 41:9سیس)
65:5
65:4
66:5
66:5

4/55
5/34
5/43
4/14
5/69
6/97
3/13
4/45
4/46
5/63
94/64
6/96
5/43
5/96
46/54
6/69
69/65
5/41
6/55
5/67c
5/66
5/66
5/49
5/67
5/59

4/51
5/37
5/74
4/43
5/66
6/49
3/95
4/65
4/67
5/64
95/74
6/47
5/76
5/91
46/74
6/45
64/65
5/46
4/79
5/15a
5/64
5/65
5/46
5/44
5/59

4/57
5/36
5/79
4/11
5/64
4/47
7/11
6/56
4/66
5/46
66/47
6/43
5/47
5/63
49/44
6/97
66/99
5/41
4/45
5/45bc
5/64
5/65
5/46
5/65
5/54

4/53
4/54
4/53
4/77
5/66
6/46
7/31
4/57
5/34
1/66
66/36
6/19
5/43
5/94
44/34
6/94
66/35
5/61
4/75
5/49ab
5/65
5/65
5/46
5/65
5/59

خطای معیار
5/44
5/51
5/46
5/94
5/61
5/93
4/99
4/96
5/49
9/36
6/44
5/61
5/56
5/54
4/44
5/97
4/47
5/54
5/44
5/51
5/56
5/54
5/54
5/54
5/54

P- value

4

تیمار
5/36
5/46
5/65
5/31
5/43
5/44
5/45
5/93
5/61
5/69
5/63
5/66
5/41
5/77
5/97
5/39
5/64
5/67
5/96
5/54
5/74
5/61
5/35
5/41
5/96

 .4سطح معناداری Conjugated linoleic acid .6 /
* در هر ردیف میانگین حداقل مربعاتی که با حروف غیرمشابه نشان داده شدهاند ،اختالف معنادار دارند (.)P>5/54

در مطالعهای بهمنظور بررسی تأثیر افزودن
موننسین و ویتامین  Eبه جیرههای حاوی تخم پنبۀ
کامل بهعنوان منبع اصلی اسیدهای چرب مشخص شد

که استفاده از موننسین تأثیری بر ترکیب اسیدهای
چرب شیر نداشت ( .)Khodamoradi et al., 2013در
پژوهشی دیگر نیز الگوی اسیدهای چرب شیر تحت

قاسمی و همکاران :تأثیر موننسین و متافیکس بر قابلیت هضم ظاهری ...

تأثیر مکملسازی جیرههای حاوی سویای خام و
سویای برشتهشده با موننسین قرار نگرفت ( Abdi et
 .)al., 2013مشابه با نتایج حاضر ،استفاده از مکمل
موننسین در مطالعۀ  )2010( Fatahnia et al.نیز
تأثیری بر محتوی اسیدهای چرب ،44:5 ،44:4 ،46:4
 ،41:9 ،47:5 ،44:4اسیدهای چرب متوسط و
بلندزنجیر چربی شیر نداشت .یکی از عوامل مؤثر
برالگوی اسیدهای چرب شیر که در سالهای اخیر به
آن پرداخته شده است ،تولید اسیدهای چرب ترانس
در شکمبه است .اسید لینولئیک کونژوگه (ترانس،45-
سیس ،)46-مهمترین اسید چرب ترانس است که با
مهار آنزیمهای دخیل در سنتز اسیدهای چرب کوتاه و
متوسطزنجیر ،غلظت آنها را در چربی شیر کاهش
میدهد ( .)Baumgard et al., 2000در آزمایش حاضر
غلظت این اسید چرب در چربی شیر گاوهای تغذیهشده
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با جیرههای آزمایشی ،ناچیز و تشخیصناپذیر بود که
میتواند عاملی برای تأثیرنداشتن جیرهها بر غلظت
اسیدهای چرب کوتاه و متوسطزنجیر باشد .در
آزمایش حاضر ،افزایش معنادار غلظت اسید لینولئیک
کونژوگه (سیس ،3-ترانس )44-در شیر گاوهای
تغذیهشده با جیرههای حاوی موننسین را تا حدودی
میتوان به افزایش عددی غلظت اسید واکسینیک
( 41:4ترانس )44-در شیر آنها ارتباط داد ،زیرا این
اسید چرب در سلولهای پستانی به وسیلۀ آنزیم دلتا-
 3دساچوراز به اسید لینولئیک کونژوگه (سیس،3-
ترانس )44-تبدیل میشود (.)Griinari et al., 2000
مشابه با نتایج حاضر ،افزودن ترکیبی از افزودنیهای
خوراکی حاوی فومارت کلسیم محتوی اسید لینولئیک
کونژوگه (سیس ،3-ترانس )44-شیر را در آزمایش
 )2011( van Zijderveld et al.افزایش داد.

جدول  .4میانگین حداقل مربعات اسیدهای چرب کوتاه زنجیر ،متوسط زنجیر ،بلند زنجیر ،اشباع ،غیراشباع ،با یک پیوند دوگانه و
با چند پیوند دوگانه گاوهای تغذیهشده با جیرههای آزمایشی
جیرههای آزمایشی

اسید چرب (درصد از مجموع اسیدهای
چرب به صورت استر متیل)

شاهد

موننسین

متافیکس

موننسین و متافیکس

اسیدهای چرب کوتاه 6زنجیر
9
اسیدهای چرب متوسط زنجیر
6
اسیدهای چرب بلند زنجیر
اسیدهای چرب اشباع
اسیدهای چرب غیراشباع
اسیدهای چرب با یک پیوند دوگانه
اسیدهای چرب با چند پیوند دوگانه

7/45
67/65
91/16
46/76
61/65
64/44
9/64

4/16
64/63
64/94
44/73
94/11
99/44
9/99

1/66
93/96
66/44
44/44
91/34
94/46
9/96

7/19
67/55
64/75
46/59
66/63
93/46
6/37

خطای معیار
5/467
9/664
6/599
4/414
6/146
6/143
5/664

P- value

4

تیمار
5/9191
5/9446
5/4497
5/67117
5/6761
5/6444
5/6434

 .4سطح معناداری  .6 /مجموع اسیدهای چرب  45:4 ،45:5 ،1:5 ،4:5 ،6:5و  .9 / 46:5مجموع اسیدهای چرب ،44:4 ،44:5 ،44:4 ،44:5 ،46:4 ،46:5
 47:5و  .6 / 47:4مجموع اسیدهای چرب  41:4 ،41:5ترانس 41:4 ،سیس 41:6 ،ترانس 41:6 ،سیس 41:9 ،65:5 ،سیس ،65:4 ،اسید لینولیئک کونژوگه
سیس  3ترانس  66:5 ،44و 66:5
* در هر ردیف میانگین حداقل مربعاتی که با حروف غیرمشابه نشان داده شدهاند ،اختالف معنادار دارند (.)P>5/54

نتیجهگیری کلی

نتایج این تحقیق نشان داد که که افزودن مکمل
موننسین و متافیکس به جیرههای گاوهای شیرده در
اواسط دورة شیردهی باعث افزایش تولید شیر شد ولی
تأثیر معناداری بر ترکیب شیر و تولید ترکیبات شیر

نداشت .افزودن مکمل موننسین و متافیکس بهتنهایی یا
بهصورت مخلوط تأثیری بر ترکیب بیشتر اسیدهای چرب
شیر نداشت ،ولی محتوی ( CLAسیس ،3-ترانس(44-
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).
Keywords: methafix, milk production, milk fatty acids profile, monensin.
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