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داراي سویاي اکسترود شده روي تولید و  يسطوح مختلف موننسین در جیرهاثر 
ترکیب و پروفایل اسیدهاي چرب شیر گاوهاي شیري

3شکريعلی نقیو *2، صدیقه منتیان1منصور احمدي

26/7/95: تاریخ پذیرش25/12/94:  تاریخ دریافت

چکیده
سویاي اکسترود شده به عنوان منبع اصلی پروتئین  يداراي دانه ياین مطالعه جهت بررسی اثر استفاده از مکمل موننسین در جیره

او هلشتاین سه بار زایش کرده با س گأر شش. روي مصرف خوراك، تولید و ترکیب شیر و پروفایل اسیدهاي چرب شیر انجام گرفت
 يبه سه جیره 3×3) گردان(در قالب طرح مربع التین چرخشی ) 81±20(با میانگین روزهاي شیردهی و کیلوگرم) 627±31(میانگین وزن 

آوري ها جمعدهروز دا 7ي سازش پذیري و روز دوره 14روز طول کشید،  21آزمایشیي هر دوره. آزمایشی اختصاص داده شدند
. خشک بود يماده يمخلوط کنسانتره بر پایه درصد 50علوفه و  درصد 50داراي  TMRصورت ه ب پایه يجیرهاول،  يجیره.شد

پایه به  يجیره سوم يجیرهو  جیره بود خشک يین در کیلوگرم مادهگرم موننسمیلی 24ي پایه به اضافه يدوم شامل جیره يجیره
ي سویاي اکسترود شده داراي دانه ياستفاده از موننسین در جیره .خشک جیره بود يموننسین در کیلوگرم مادهگرم میلی 30ي اضافه

 .)P>05/0(ثیر قرار گرفت أتیمارها تحت ت يتولید شیر به وسیله).<05/0P(و پروتئین شیر نداشت  DMI ،FCMداري روي اثر معنی
افزایش  USFAsو  18:2n-6و غلظت  )P>05/0(و اسیدهاي چرب اشباع را کاهش داد  )18:0(اسید استئاریک استفاده از موننسین غلظت

اگر چه استفاده از ). <05/0P(تیمارهاي آزمایشی اثري روي غلظت اسیدهاي چرب کوتاه، متوسط و بلند زنجیر نداشتند . )P>05/0(داد 
-c9, t11سویاي اکسترود شده غلظت  يداراي دانه يخشک جیره يگرم موننسین در هر کیلوگرم مادهمیلی 24 CLA زایش داد اما را اف

.)<05/0P(دار نبود از لحاظ آماري معنی

CLAموننسین، ، شیر پروفایل اسیدهاي چرب: کلیدي کلمات

دمهقم
غالب در بلند زنجیر، اسیدهاي چرب اسیدهاي چرب .

، پالمیتیک )14:0(اسید  ستیکیشامل میر هستند و شیر گاو
این . است )18:0(و استئاریک اسید )16:0(اسید

 باعث افزایش غلظترژیم غذایی در اسیدهاي چرب 
و افزایش کلسترول و لیپوپروتئین با چگالی پایین  سرمی

و کاهش هاي قلبی عروقی در انسان به بیماري خطر ابتال
 Mansbridge and(شودمیبازار پسندي چربی شیر گاو 

Blake 1997 .( افزایش غلظت اسیدهاي چرب بلند زنجیر
در چربی شیر باعث بهبود ارزش ) 3-امگا(غیر اشباع 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالمي کشاورزي،دانشکدهگروه علوم دامی،استادیار1
دانشگاه ایالم ،ي کشاورزيدانشکدهگروه علوم دامی،استادیار*2
دانشگاه ایالم ،ي کشاورزيدانشکدهگروه علوم دامی،مربی3

شود و در سیستم اعصاب و غذایی و درمانی شیر می
.)Schmidt 1997(اختالالت التهابی اثر بسزایی دارد 

 يدر شکمبه به وسیلهاشباع جیره، اسیدهاي چرب غیر
عوامل مختلفی .شوندها بیوهیدروژنه میمیکروارگانیسم

از قبیل غلظت اسیدهاي چرب، شکل مکمل چربی، 
غیر اشباع بودن و  يمایع شکمبه، درجه pHترکیب جیره، 

هایی مانند اسیدهاي آلی و استفاده از افزودنی
هاي یونوفوري مانند موننسین و الزالوسید بر بیوتیکآنتی

بیوهیدروژناسیون اسیدهاي چرب در شکمبه اثر دارند

E-mail: Sedigeh_menatian2000@yahoo.com)مسئول ينویسنده(
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)Jenkins 2004 .( مشخص شده است که افزایش غلظت
اسیدهاي چرب غیر اشباع در جیره باعث کاهش غلظت 

در چربی  )16:0(و پالمیتیک اسید ) 14:0(ستیک اسید یمیر
شود، در حالی که غلظت اسیدهاي چرب غیر شیر گاو می

 Petit et(یابددر چربی شیر افزایش می 1(USFAs)اشباع 

al. 2004( . احتیاجات پروتئین گاوهاي جهت تأمین
تولید به خصوص در اوایل شیردهی و شیري پر

پروتئین با کیفیت  از،نشخوارکنندگان با سرعت رشد باال
 يو غیر قابل تجزیه در شکمبه و قابل هضم در روده

 National Research Council(بایستی استفاده کردباریک 

مین پروتئین این حیوانات، از طرف دیگر جهت تأ. )2001
بیش از )RDP(2پروتئین قابل تجزیه در شکمبه افزایش

پروتئین به نیتروژن ها باعث تجزیه  نیاز میکروارگانیسم
آمونیاکی در شکمبه و تبدیل آن به اوره در کبد و دفع آن 

,Awawdeh et al. 2007(شود از طریق ادرار می Olmos

et al. 2006( .سویا به يو کنجالهدانه تر پروتئین بیش
 يدر جیرهزا وان یک مکمل پروتئینی و انرژيعن

هاي شکمبه تجزیه  توسط میکروارگانیسم ،نشخوارکنندگان
، منابع پروتئینیبا استفاده از فرآوري .شود می

و قابلیت هضم آن کاهش پذیري پروتئین در شکمبه  تجزیه
فرآوري با استفاده از  .دیابافزایش میباریک  يدر روده

هاي عرضی در داخل  از طریق ایجاد پلحرارت 
هاي پپتیدي با  هاي پپتیدي و بین زنجیره زنجیره

ها، باعث کاهش قابلیت حل شدن پروتئین و  کربوهیدرات
.Kung et al(شود  آن در شکمبه می ينرخ تجزیهکاهش 

1983, Pena et al. 1986(. هاي  ترین روش از رایجیکی
اکسترود کردن است،3اکسترود کردنحرارتیفرآوري

سویا باعث محافظت اسیدهاي چرب غیر اشباع از 
 .McNiven et al(شوداي میبیوهیدروژناسیون شکمبه

2004(.Aldrich 1995در سال و همکاران ،Faldet و
در سال و همکارانSternو  1992در سال همکاران

1 - Unsaturated Fatty Acids
2 - Rumen Degradable Protein
3- Extruding

گزارش کردند که اکسترود کردن سویا در مقایسه  1985
پذیري پروتئین خام در شکمبه را  با سویاي خام تجزیه

استرپتومایسسقارچ  يموننسین به وسیله.دهدمیکاهش 
اثر . (Russell 2002)شودتولید می4سیناموننسیس

موننسین بر ترکیب و تولید شیر به خوبی مشخص شده 
گاوهاي شیري استفاده  يدر جیرهطور وسیعی ه است و ب

گاوهاي  يفواید استفاده از موننسین در جیره. شودمی
بهبود باالنس انرژي  شامل افزایش تولید شیر، شیري

در  PUFAsکاهش بیوهیدروژناسیون و  )کاهش کتوز(
.Duffield et al(دشومی in vitroشرایط  2008, Fatahnia 

et al. 2010, Martineau et al. که با توجه به این.)2007
تر اسیدهاي چرب بلند زنجیر در چربی شیر از بخش بیش

گیرند، با استفاده از موننسین و سویاي خوراك منشاء می
توان میزان عبور اسیدهاي چرب غیر اکسترود شده، می

باریک را افزایش داد و از این  ياشباع از شکمبه به روده
چربی شیر افزایش داد که بر در را ها طریق مقدار آن

بنابراین، هدف از اجراي .سالمت انسان اثر مفیدي دارد
ياین آزمایش، بررسی اثر دو سطح موننسین در جیره

 بر تولید و ترکیب شیر وداراي سویاي اکسترود شده 
.الگوي اسیدهاي چرب شیر گاوهاي شیرده بود

کار مواد و روش
خصوصی در شهرستان سیروان ياین تحقیق در مزرعه

 6عداد ت. روز انجام شد 64ایالم به مدت  واقع در استان
با میانگین وزن (و هلشتاین سه بار زایش یا باالترس گاأر

میانگین روزهاي شیردهی  کیلوگرم و 627±31بدن 
3×3در قالب طرح مربع التین چرخشی ) روز 20±81

صورت  بههاي انفرادي در جایگاه) دو تکرار در هر تیمار(
اختصاص داده  آزمایشی يبه یکی از سه جیرهتصادفی 

. شدند
 Canadian Food(هاي مقدار موننسین بر اساس توصیه

Inspection Agency .در جیره تنظیم گردید )2011

4- Streptomyces Sinamonensis
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پایه بدون مکمل  ي، جیره1يجیره: تیمارها شامل
 24يپایه به اضافه يشامل جیره2يموننسین، جیره

خشک و  يگرم موننسین در هر کیلوگرم از مادهمیلی
گرم میلی 30يپایه به اضافه يشامل جیره 3يجیره

). 1جدول (خشک بود  يموننسین در هر کیلوگرم از ماده
مخلوط  درصد 50علوفه و  درصد 50ها شامل جیره

-160سویاي اکسترود شده در دماي . اي بودندکنسانتره
از شرکت  ثانیه 15-20به مدت  گرادي سانتیدرجه 150

 يهر دوره. تهیه و در جیره استفاده گردید تهران دانه
 يروز دوره 14روز به طول انجامید که  21آزمایشی 

. آوري نمونه بودي جمعروز دوره 7پذیري و سازش
نویسی افزار جیرهشی با استفاده از نرمهاي آزمایجیره

گاوها در . تنظیم گردید )NRC(تحقیقات ملی  شوراي
مخلوط و  هاي به طور کامالًجیرهباهاي انفرادي جایگاه

به طور آزاد به ) 16:00و  08:00ساعت (در دو نوبت 
درصد به عنوان پس آخور در آخورها بماند  5اي که گونه

و آب به صورت آزاد در دسترس گاوها قرار  تغذیه شدند
و  16:00، 08:30ساعت (سه بار در روز گاوها .گرفت
. دوشیده شدند )24:00

پروفایل . منبع اصلی پروتئین سویاي اکسترود شده بود
در  پایه و سویاي اکسترود شده ياسیدهاي چرب جیره

برداري و آنالیز نمونهجهت .آورده شده است 2جدول 
و بقایاي خوراك براي  TMRهاي هر روز نمونه، شیمیایی

آوري و توزین شد هر گاو به طور جداگانه از آخور جمع
ي خشک گیري مادهو براي آنالیزهاي بعدي و اندازه

. گیري شدبه صورت روزانه نمونه)DMI)1مصرفی 
ساعت  48ها بالفاصله در آون تحت خالء به مدت نمونه

با سپس . گراد خشک گردیدي سانتیدرجه 60در دماي 
هاي گرفته ي نمونهمتري خرد شده و همهمیلی 1آسیاب 

شده در طول آزمایش براي هر گاو بر اساس وزن با هم 
. مخلوط و در نهایت یک نمونه براي آنالیز استفاده گردید

هاي خوراك و پس آخور توسط قرار ي خشک نمونهماده

1- Dry Matter Intake

 48گراد به مدت سانتی يدرجه 105دادن نمونه در آون 
ساعت  5با قرار دادن نمونه به مدت . به دست آمد ساعت

ها گراد، میزان خاکستر نمونهي سانتیدرجه 550در کوره 
) NDF(ي سلولی دیواره) AOCA, 2000(محاسبه گردید

آمیالز و سولفیت سدیم و -αبدون استفاده از آنزیم 
بر اساس ) ADF(ي سلولی بدون همی سلولز دیواره

Van Soest and(روش  Mason 1991(  و کل نیتروژن بر
شیر تولیدي به . گیري شداندازه) AOAC(اساس روش 

آوري داده ي جمعروز دوره 7صورت روزانه در طول 
 18و  17جهت تعیین ترکیبات شیر، در روز . ثبت گردید

گیري از شیر به نسبت شیر ي آزمایشی نمونههر دوره
ي بدون افزودن هیک نمون. تولیدي در هر وعده انجام شد

گراد تا زمان تعیین ي سانتیدرجه -20نگهدارنده در دماي 
ي دیگري پروفایل اسیدهاي چرب ذخیره گردید و نمونه

دیول به -2-1-نیتروپروپان-2-برمو-2پس از افزودن 
گراد ي سانتیدرجه 4ي نگهدارنده در دماي عنوان ماده

پروتئین، چربی و (ذخیره و جهت تعیین ترکیبات شیر 
به آزمایشگاه ارسال و با استفاده از دستگاه ) الکتوز

) 133B)Foss Electric, Hillerod, Denmarkمیلکواسکن 
 FCM(شیر تصحیح شده براي چربی. گیري شدنداندازه

مقدار چربی، . محاسبه گردید) NRC(مطابق تعریف) 4%
و الکتوز با ضرب نمودن مقدار شیر در مقدار  پروتئین

چربی، پروتئین و الکتوز در هر روز براي هر گاو محاسبه 
جهت تعیین غلظت گلوکز خون گاوها، . گردید
ساعت  4و ي آخر آزمایشگیري از خون در هفته نمونه

دهی صبح، از سیاهرگ دمی به عمل آمد و پس از خوراك
گیري از گاوها با دستگاه  غلظت گلوکز خون در زمان خون

-Accu(و کیت آکیوچک ) Gloco-Trand 2(گلوکزسنج 

Chekپروفایل اسیدهاي . گیري شد اندازه) ، کشور آلمان
هاي خوراك بر چرب شیر، سویاي اکسترود شده و نمونه

با استفاده ) Sukhija and Palmquist 1988(اساس روش
) Varian 3400, Walnut Creek, CA, USA(مدل  GCاز 

اسیدهاي چرب شیر بر اساس روش . گیري شداندازه
Qui  این دستگاه مجهز  .تعیین گردید )2004(و همکاران
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 متر طول ستون، با قطرسانتیCP-88)100به ستون 
-می) مترمیلی 25/0متر و قطر داخلی میلی 25/0خارجی 

دستگاه  2يو تشخیص دهنده 1دماي تزریق کننده. باشد
گاز ناقل . گراد بودي سانتیدرجه 300و  280به ترتیب 

 FID3ي آن از نوع در این دستگاه هلیوم و تشخیص دهنده
 160دقیقه در  5دماي ستون دستگاه در آغاز براي . بود

ي درجه 2گراد نگهداري و سپس با سرعت سانتی يدرجه
گراد رسانده ي سانتیدرجه 180گراد در دقیقه به سانتی

آنگاه با سرعت . دقیقه در این دما باقی ماند 5شد و براي 
گراد ي سانتیدرجه 190گراد در دقیقه به ي سانتیدرجه 2

در این ) دقیقه 30(رسانده شد و تا پایان زمان مورد نیاز 
الکل متانول  يبه وسیله ابتدا اسیدها . دما باقی ماند

متیل درآمد، براي  استریفیه شد و به صورت استرهاي
میکرولیتر از استرمتیل در  8/0،گیري اسیدهاي چرباندازه

ستون دستگاه تزریق شد و با عبور دادن گاز بی اثر هلیوم 
استرهاي متیله اسیدهاي  ،و حرارت دادن تدریجی ستون
این بخارات در انتهاي . چرب به صورت بخار درآمدند

و براساس اي ي ردیاب یونش شعلهستون به وسیله
خاصیت یونیزه شدن گازها در حرارت زیاد به صورت 

زمان بین تزریق و ظهور . نوارهاي جذبی ترسیم شدند
نوار جذبی معرف نوع اسید چرب و سطح زیر منحنی هر
-یک از این نوارها معرف میزان آن نوع اسید چرب می

گیري میزان درصد اسیدهاي چرب از براي اندازه .باشد
ها استفاده شد و غلظت هر اسید چرب ري آنزمان بازدا

گرم متیل استر اسید چرب  100به صورت گرم در 
.گزارش شد

 9نسخه ) SAS)2003افزار ها با استفاده از نرمداده    
ي خشک هاي مادهداده. آنالیز گردید MIXEDرویه 

مصرفی، تولید شیر، مقدار و درصد ترکیبات شیر، پروفایل 
هاي خونی با استفاده از شیر و فراسنجهاسیدهاي چرب 

: مدل زیر آنالیز گردید

1- Injector
2- Detector
3- Flame ionization detector

Yijk= μ+ Ti +Cj +Pk+ eijk+Se ij(k)l  که در این مدلYijk 
-i=1(اثر ثابت تیمار Tiمیانگین کل،  μمتغیر وابسته است، 

3( ،Cj  اثر تصادفی گاو)j=1-6( ،Pk اثر ثابت دوره)k=1-

3( ،eijk مانده و خطاي تصادفی باقیSeij(k)l اشتباه نمونه-

هاي مربوط پس از تجزیه واریانس، میانگین .برداري است
مورد مقایسه قرار گرفت و LSDبه هر صفت با آزمون 

.بود درصد 5ها سطح احتمال مبناي مقایسه

هاي آزمایشیي جیرهتشکیل دهنده ياجزا:1جدول 

(%)مواد خوراکی 
هاي آزمایشیجیره

123
292929ذرت سیالژ

212121یونجه خشک
181818دانه جو آسیاب شده

888دانه ذرت آسیاب شده
444سبوس گندم

666کنجاله تخم پنبه
121212سویاي اکسترود شده

5/05/05/0نمک
15/15/15/1مکمل ویتامین و مواد معدنی

2430-(mg/kg DM)2موننسین
گرم  180مواد معدنی داراي از مکمل ویتامین و هر کیلوگرم -1

گرم  32گرم منیزیم،  30گرم پتاسیم،  35گرم فسفر،  70کلسیم، 
گرم میلی 100گرم روي،  3گرم منگنز،  5گرم ید، میلی 100گوگرد، 
، Aالمللی ویتامین واحد بین 400000گرم سلنیوم، میلی 20کبالت، 
المللی ویتامین واحد بین 245و  D3واحد بین المللی ویتامین  100000

E
گرم رومنسین در هر کیلوگرممیلی 10000حاوي  -2
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ي پایه و سویاي ترکیب اسیدهاي چرب جیره :2جدول 
)درصد از کل متیل استرهاي اسیدهاي چرب(اکسترود شده 

چرباسید
هاي آزمایشیجیره

سویاي اکسترود شدهجیره پایه
14:072/026/0
16:042/1791/12
18:014/597/5

C9-18:186/1947/18
18:2n-655/4681/50
18:3n-331/1058/11

128/2314/19اشباع
272/7686/80غیراشباع

.14:0+16:0+18:0مجموع -1
18:3n-3+18:2n-6+C9-18:1مجموع -2

نتایج
خشک مصرفی در گاوهایی که با  يمیانگین ماده

از  ،آمده است 3در جدول  تغذیه شدند 3تا  1هاي جیره
ها وجود نداشتداري بین گروهتفاوت معنیلحاظ آماري 

)05/0P>(يمیزان ماده 3تا  1ياز جیره ، با این وجود 
 کاهشکیلوگرم در روز  8/1حدود خشک مصرفی گاوها 

، با 3تا  1در جیره  میانگین تولید شیر روزانه.یافت
داري ر موننسین تولید شیر به طور معنیافزایش مقدا

)05/0=P(افزایش یافت 1ي، نسبت به جیره.
درصد چربی در گاوهاي تغذیه  4براي  FCMمیانگین 
).P=06/0(دار نبود معنی 3تا  1هاي شده با جیره

هاي آزمایشیتولیدي گاوهاي شیرده تحت جیرهتوان :3جدول 

صفت
1هاي آزمایشیجیره

SEM2
P- Value 123

89/2040/2153/195/125/0)کیلوگرم در روز(خشک مصرفی  يماده
b82/30ab30/31a96/3133/005/0)کیلوگرم در روز(تولید شیر روزانه 

84/2891/2817/2751/006/0)کیلوگرم در روز(تولید شیر تصحیح شده 
a56/3a49/3b00/3103/001/0)درصد(چربی شیر 

a106/1a092/1b959/003/0026/0)کیلوگرم در روز(مقدار چربی شیر 
29/331/338/313/090/0)درصد(پروتئین شیر 

01/103/108/104/067/0)کیلوگرم در روز(مقدار پروتئین شیر 
11/414/416/4109/007/0)درصد(الکتوز شیر 

27/129/133/109/073/0)کیلوگرم در روز(مقدار الکتوز شیر 
47/146/163/103/015/0ه خوراك مصرفینسبت تولید شیر ب

b6/62a2/68a6/6709/10004/0)لیترگرم در دسیمیلی(غلظت گلوکز خون 
گرم میلی 30ي ي پایه به اضافهجیره: 3ي خشک جیره و گرم موننسین در کیلوگرم مادهمیلی 24ي پایه به اضافه جیره: 2ي شاهد، جیره:  1ي جیره  -1

.ي خشک جیرهموننسین در کیلوگرم ماده
.هااشتباه معیار کل میانگین -2

a,b,c, دار استمعنیدرصد  5ها در سطح هایی که در یک ردیف داراي حرف مشترك نیستند، تفاوت آن میانگین.

ي داراي سویاي استفاده از مکمل موننسین در جیره
اکسترود شده باعث افزایش عددي مقدار و درصد 

دار نبود پروتئین و الکتوز شیر شد اما از لحاظ آماري معنی
)05/0P>.(

 يداري به وسیله غلظت گلوکز خون به طور معنی
ثیر قرار گرفتأاستفاده از موننسین جیره تحت ت

)0004/0=P ( اما غلظت گلوکز در تیمارهاي داراي
).3جدول (مشابه بود موننسین 
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هاي داراي سویاي استفاده از موننسین در جیره
اثر ) 4جدول (6n-18:2و18:0جزه باکسترود شده 

اسیدهاي چرب شیر نداشتسایر داري روي غلظت معنی
)05/0P>.( 6غلظت اسیدچربn-18:2  در گاوهاي تغذیه

ي در هر کیلوگرم مادهموننسین گرم میلی 30شده با 
گرم میلی 24خشک نسبت به گروه شاهد و گروهی که با 

استفاده ). >05/0P(تر بودتغذیه شده بودند بیشموننسین 
از موننسین اثري روي غلظت اسیدهاي چرب کوتاه زنجیر

)SCFA; 4:0-12:0(متوسط زنجیر ،)MCFA; 14:0-

نداشت ) LCFA; 18:0-18:3n-3(و بلند زنجیر) 17:0
)05/0P> .( غلظتc9, t11-CLA اوهاي تغذیه شده در گ

نسبت به گروه شاهد از گرم موننسین میلی 30و  24با 
). <05/0P(دار نبود لحاظ عددي افزایش یافت اما معنی

بحث
آزمایش حاضر، استفاده از موننسین به مشابه با نتایج 

و Da Silvaگرم در روز در آزمایش میلی 320مقدار 
 يگرم در کیلوگرم مادهمیلی 22، 2007همکاران در سال 

بر  2008همکاران در سال و  Alzahalخشک در آزمایش 
که استفاده خشک اثري نداشت، در حالی يمصرف ماده

 Ramanzinگرم موننسین در روز در آزمایش میلی 300از 
خشک گاوهاي  ي، مصرف ماده1997در سال و همکاران
. داري کاهش دادطور معنیه شیرده را ب

گرم میلی 350زمایش حاضر، استفاده از مشابه نتایج آ
و  Ruizس در آزمایش أهر ر موننسین در روز به ازاي

گرم میلی 450یا  300، 150، 2001همکاران در سال 
و  Phippsس در آزمایش أهر ر ازايموننسین در روز به 

 گرم در روز به ازايمیلی 335و  2000در سال همکاران
در سال و همکاران Mutsvangwaس در آزمایش أهر ر
اما . داري افزایش داد، تولید شیر را به طور معنی2002

در  و همکاران Alzahalهاي مکمل موننسین در آزمایش
بر  2007در سال و همکاران  Martineauو  2008سال

از دالیل  دیگر یکی. داري نداشتتولید شیر اثر معنی
گاوهاي تغذیه شده با  يبراي افزایش تولید شیر به وسیله

تر توان به تولید بیشهاي داراي موننسین را میجیره

زیرا در آزمایش حاضر، مکمل . ارتباط دادشیر الکتوز 
موننسین غلظت گلوکز پالسماي گاوها را به طور 

بنابراین مکمل موننسین با کاهش .داري افزایش دادمعنی
تواند تولید شیر را تولید متان و افزایش بازدهی انرژي می

همچنین افزایش تولید شیر در گاوهاي  .افزایش دهد
توان هاي داراي مکمل موننسین را میتغذیه شده با جیره

ش انرژي مورد نیاز براي تولید هر کیلوگرم شیر در به کاه
تا  1هاي زیرا درصد چربی در جیره .این گاوها ارتباط داد

داري بین تیمارها وجود کاهش یافت و تفاوت معنی 3
زاي انرژي ترین ترکیبچربی شیر مهم). >05/0P(داشت 

. نیاز است مورد تري براي سنتز آنشیر است و انرژي بیش
آزمایش حاضر نیز، مکمل موننسین درصد چربی شیر در 

و همکاران Da Silvaبا نتایج  مطابق را کاهش داد و
مقدار چربی  .بود )2009(و همکاران  Dubucو  )2007(

اي عوامل مختلفی از قبیل عوامل تغذیه يشیر به وسیله
جیره،  NDFنسبت علوفه به کنسانتره، میزان و منبع (

جیره، مقدار  يذرات علوفه، میزان و منبع نشاسته ياندازه
هاي افزودنی به جیره مانند مکمل و ترکیب چربی جیره و
هاي یونوفوري و نوع و تعداد بافرها و آنتی بیوتیک

اي مختلفی تحت و عوامل غیر تغذیه) دهیدفعات خوراك
.Palmquist et al(گیرد ثیر قرار میأت از طرف . )1993

شیردهی، نمره  ياثرات منفی موننسین به مرحله دیگر،
تغذیه شده  يوضعیت بدنی در شروع آزمایش و نوع جیره

مقدار مصرف  يبستگی ندارد، اما تا حدودي به وسیله
همچنین در آزمایش . گیردثیر قرار میأموننسین تحت ت

هاي داراي موننسین، غلظت گلوکز خون حاضر، جیره
تواند داري افزایش دادند که میگاوها را به طور معنی

عامل دیگري براي کاهش عددي درصد چربی شیر در این 
بین غلظت گلوکز پالسما و ترشح انسولین . گاوها باشد

از پانکراس همبستگی مثبتی وجود دارد و انسولین با 
هاي چربی ممانعت از آزاد شدن اسیدهاي چرب از بافت

دهد، زیرا اسیدهاي تواند درصد چربی شیر را کاهش می
درصد از  20هاي چربی حدود چرب آزاد شده از بافت

 Bauman(دهند کل اسیدهاي چرب پالسما را تشکیل می

et al. مورد درصد نتایج آزمایش حاضر در).2003
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و همکاران  Alzahalالکتوز و پروتئین شیر با نتایج 
و  Duffieldو )2007(و همکاران Da Silvaو  )2008(

.ردمطابقت دا )2008(همکاران 
داري در استفاده از مکمل موننسین باعث کاهش معنی

با  کهدر چربی شیر گردید  18:0اسید استئاریک غلظت
مطابقت )2008(و همکاران  Alzahalنتایج گزارش شده 

 و Odongoبا نتایج گزارش شده توسط  کهدر حالی رددا
و  )18:0(کاهش غلظت .استمتناقض  )2007(همکاران 

افزایش غلظت اسیدهاي چرب غیر اشباع در چربی شیر 
توان به اثر گاوهاي تغذیه شده با مکمل موننسین را می

هاي بیوهیدروژنه کننده ارتباط مهاري موننسین بر باکتري
نهایی  ي، فرآورده)18:0(اسید استئاریک . داد

غیر اشباع  يکربنه 18بیوهیدروژناسیون اسیدهاي چرب 
آخر  يکه موننسین مرحلهبا توجه به این. باشدمی

به استئاریک  1118:1-تبدیل ترانس(بیوهیدروژناسیون 
کند، بنابراین موننسین غلظت اسید را مهار می) اسید

استئاریک در چربی شیر را کاهش و غلظت اسیدهاي 
همچنین مکمل . دهدچرب غیر اشباع را افزایش می

زون بر مهار بیوهیدروژناسیون اسیدهاي چرب موننسین اف
ها نیز ممانعت ع، از هیدرولیز تري آسیل گلیسرولغیر اشبا

تواند عامل دیگري براي کاهش غلظت اسید کند که میمی
استئاریک و افزایش غلظت اسیدهاي چرب غیر اشباع در 

. با مکمل موننسین باشد چربی شیر گاوهاي تغذیه شده
شباع، یوهیدروژناسیون اسیدهاي چرب غیر انیاز بزیرا پیش

ها و آزاد شدن اسیدهاي هیدرولیز تري آسیل گلیسرول
.Harfoot et al(چرب با گروه کربوکسیل آزاد است 

موننسین با کاهش تولید استات و بوتیرات و مهار .)1997
اي اسیدهاي چرب بلند زنجیر بیوهیدروژناسیون شکمبه

,t10يباعث افزایش عرضه c12-CLA پستان  يبه غده
Bauman and Griinari(شودمی 2003.(

کمل موننسین باعث کاهش عددي غلظت اسیدهاي م
دار معنی این اثر در چربی شیر شد اماچرب کوتاه زنجیر 

و  Fatahniaمطابق با نتایج گزارش شده توسط  کهنبود 
. است 2010همکاران در سال 

کاهش عددي غلظت اسیدهاي مکمل موننسین باعث 
چرب متوسط زنجیر و افزایش عددي غلظت اسیدهاي 

اسیدهاي  منشاء . د زنجیر در چربی شیر گردیدچرب بلن
 و شوندیا از خون گرفته می :دو محل است چرب شیر از
هاي اپیتلیال پستانی سنتز در سلول de novoیا از مسیر 

Neville and Picciano(گردند می اسیدهاي ). 1997
چرب کوتاه و متوسط زنجیر غالباً از مسیر دوم از استات 

شوند در ساخته می ،و بوتیرات جذب شده از شکمبه
که اسیدهاي چرب بلند زنجیر از لیپیدهاي خون حالی

مسئول افزایش  t11-18:1اسید چرب . شوندبرداشت می
ها پستان و سایر بافت يدر غده c9, t11-CLAغلظت 

گرددساچوراز کاتالیز مید Δ9آنزیم  يوسیلهاست و به 
)Griinari et al. در آزمایش حاضر، مکمل .)2000

اسیدهاي (موننسین غلظت کل اسیدهاي چرب بلند زنجیر 
را در چربی شیر در مقایسه با ) اتم کربن 18چرب با 

اما این تفاوت از شاهد از نظر عددي افزایش داد،  يجیره
هاي  در آزمایش ).<05/0P(نبود دار نظر آماري معنی

Martineau  و  2007و همکاران در سالDa Silva  و
نیز مکمل موننسین بر غلظت  2007همکاران در سال 

در . داري نداشتاسیدهاي چرب بلند زنجیر اثر معنی
داراي سویاي  يآزمایش حاضر، مکمل موننسین در جیره

غیر اکسترود شده غلظت کل اسیدهاي چرب اشباع و 
این ). >05/0P(اشباع را به ترتیب کاهش و افزایش داد 

2007و همکاران در سال Da Silvaهاي یافتهنتایج با 
گرم موننسین در میلی 20که در آن از  داشتمطابقت

این  .خشک جیره استفاده شده بود يکیلوگرم ماده
توان به اثر مکمل موننسین بر افزایش تولید افزایش را می

. شاهد ارتباط داد يدر مقایسه با جیرهشیر 
Ipharraguerre and Clark  30، در بررسی 2003در سال 

آزمایش،  20آزمایش نشان دادند که مکمل موننسین در 
آزمایش  10درصد چربی شیر را از نظر عددي و در 

درصد کاهش داده  03/0درصد پروتئین شیر را حدود 
کیلوگرم در روز  016/0است، اما تولید پروتئین را حدود 

همچنین بیان کردند که اثر موننسین بر . افزایش داد
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ترکیبات شیر مانند پروتئین به روش و مقدار مصرف 
.شیردهی و نوع جیره بستگی دارد يموننسین، مرحله

سیدهاي چرب غیر اشباع و کاهش افزایش غلظت ا
غلظت اسیدهاي چرب اشباع در چربی شیر گاوهاي 

توان به اثر مهاري تغذیه شده با مکمل موننسین را می
موننسین بر کاهش بیوهیدروژناسیون اسیدهاي چرب غیر 

هاي شرکت اشباع مربوط دانست، زیرا موننسین باکتري

اي هاي تغذیهراهبرد.کندکننده در این عمل را مهار می
اسیدهاي  و کاهش c9, t11-CLAکه باعث افزایش غلظت 

اسیدهاي چرب غیر اشباع و افزایش) SFA(چرب اشباع
)USFA( در چربی شیر حائز اهمیت هستند، لذا استفاده

داراي سویاي اکسترود شده راهی  ياز موننسین در جیره
تر شیر تولید و سالمت بیش هابه سوي تغییر این غلظت

. است شده

)درصد از کل متیل استرهاي اسید چرب(ترکیب اسیدهاي چرب شیر گاوهاي تغذیه شده با تیمارهاي آزمایشی  :4جدول 

جیرهاسید چرب
SEM1

P- Value 123
4:083/307/337/350/093/0
6:042/369/338/464/041/0
8:002/455/326/351/037/0
10:005/421/400/414/017/0
12:096/481/428/445/013/0
14:045/1306/1133/1008/221/0
15:099/010/131/121/062/0
16:011/2599/2135/2018/397/0
16:160/176/182/115/058/0
17:053/079/086/022/070/0
18:0a65/8b55/6b70/632/003/0

t11-18:144/100/291/137/096/0
C9-18:121/1410/1533/1574/032/0
18:2n-6c43/2b10/4a37/539/001/0
18:3n-345/050/046/003/006/0

C9, t11-CLA22/162/140/126/081/0
93/1040/1363/1567/153/0چربسایر اسیدهاي 

28/2033/1929/1915/108/0اسیدهاي چرب کوتاه زنجیر
68/4170/3667/3416/344/0اسیدهاي چرب متوسط زنجیر
18/2725/2877/2958/233/0اسیدهاي چرب بلند زنجیر

a01/69b99/53c84/5847/1016/0اسیدهاي چرب اشباع
b35/21a08/25a29/2621/1008/0غیر اشباع اسیدهاي چرب

CLA :4:0(:هاي تعیین نشده، اسیدهاي چرب کوتاه زنجیر پیک: اسیدلینولئیک کنژوگه شده، سایر اسیدهاي چرب- ، اسیدهاي چرب متوسط )12:0
-14:0(:زنجیر -18:0(:، اسیدهاي چرب بلند زنجیر)17:0 18:3n-3(.
گرم موننسین میلی 30ي پایه به اضافه جیره: 3ي ي خشک جیرهگرم موننسین در کیلوگرم مادهمیلی 24ي پایه به اضافه جیره: 2گروه شاهد، : 1هاجیره

ي خشک جیرهدر کیلوگرم ماده
.هااشتباه معیار کل میانگین  -1

a,b,c, دار استدرصد معنی 5ها در سطح نیستند، تفاوت آن هایی که در یک ردیف داراي حرف مشترك میانگین.
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Abstract
This study was conducted to evaluate the effects of monensin supplementation in the diets 

of lactating dairy cows containing extruded whole soybeans seed, as the main source of 
protein on feed intake, milk production and composition and milk fatty acids profile. Three 
multiparous Holstein lactating dairy cows (third parity; 627±31 kg of weight; 81±20 days in 
milk; were assigned to a balanced 3×3 Latin square design. Each experimental period was 21
days with 14 days for adaptation and 7 days of data collection. The control diet was a total 
mixed ration (TMR) consisting of 50% forage and 50% concentrate mixture on dry matter 
(DM) basis. Cows were randomly assigned to one of the three dietary treatments as their main 
source of fatty acids (FA) with or without monensin. The first treatment was the control diet 
(1) of extruded whole soybeans seed without monensin. Second was control diet 
supplemented with 24 mg of monensin/kg of DM (2) and the third was control diet 
supplemented with 30 mg of monensin/kg of DM (3). Dietary supplementation with extruded 
whole soybeans seed with monensin had no effect on milk DMI, FCM and protein. Milk 
production were affected by the dietary treatments (P<0.05), while feeding the monensin 
decreased milk fat concentration of 18:0 and saturated fatty acids (P<0.05). The milk fat 
concentration of 18:2n-6 and USFAs were increased (P<0.05). Dietary treatments had no 
effect on milk fat concentrations of short chain, medium chain and long chain FA (P>0.05). 
Although inclusion of 24 mg/Kg DM monensin in diet with extruded whole soybeans seed in 
the diet  elevated the milk fat concentration of c9,t11- CLA but this effect was not significant 
(P>0.05).
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