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 چکیده

-تجزیهبا دانه روغنی باال بر خصوصیات  در جیره Eهدف از انجام این آزمایش بررسی اثر افزودن موننسین و ویتامین 

راس گوسفند 2از  ایشكمبه جهت تعیین تجزیه پذیریهای نایلونی بود. پذیری مواد مغذی پنبه دانه کامل به روش کیسه

بدون  دانه درصد پنبه 22تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: الف( تیمار حاوی  .استفاده شد فیستوله گذاری شده

در روز و  Eالمللی ویتامین واحد بین 022درصد پنبه دانه به همراه  22 و موننسین، ب( تیمار حاوی Eافزودنی ویتامین 

های زمانماده خشک.  ء هر کیلوگرممیلی گرم موننسین به ازا 22درصد پنبه دانه به همراه  22ج( تیمار حاوی 

افزار ایش توسط نرمهای بدست آمده از این آزمداده ساعت بود. 28و  66، 22، 26، 22، 8، 6، 2، 2، 2انكوباسیون شامل 

SAS  با رویهANOVAًایشكمبه ساعت انكوباسیون 2 پس از تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. ، در قالب طرح کامال 

(. تیمار حاوی >20/2P) ها مربوط به تیمار حاوی موننسین بودناپدید ماده خشک از کیسه میزان ها بیشترینکیسه

( و تیمار فاقد افزودنی کمترین 21/12٪بیشترین میزان ناپدید شدن ماده خشک ) ساعت انكوباسیون 28موننسین بعد از 

به جیره  E(. افزودن موننسین ویتامین >20/2P) ( را به خود اختصاص دادند02/02٪میزان ناپدید شدن ماده خشک )

ئین خام، دیواره سلولی و ای ماده خشک، ماده آلی، پروتحاوی دانه روغنی باال باعث افزایش تجزیه پذیری داخل شكمبه

دهد که افزودن موننسین و (. نتایج این آزمایش نشان می>20/2Pسلولز پنبه دانه کامل شد )دیواره سلولی بدون همی

پذیری مواد تواند عملكرد شكمبه را بهبود بخشد و باعث افزایش تجزیههای با دانه روغنی باال میبه جیره Eویتامین 

 كمبه شود.در ش پنبه دانه مغذی

 

 Eهای نایلونی، موننسین، ویتامین پنبه دانه کامل، تجزیه پذیری، کیسههای کلیدی: واژه
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Abstract 

The objective of this study was investigating the effect of monensin and vitamin E supplementation 

on nutrients degradability characteristics of diet with high content of oilseed using in situ technique. 

For this purpose two ruminal fistulated sheep were used. Experimental treatments were: a) 

treatment with 20% whole cottonseed without monensin and vitamin E supplementation, b) 

treatment with 20% whole cottonseed and 500 IU of vitamin E and c) treatment with 20% whole 

cottonseed and 24 mg of monensin/kg DM. The incubation times were 0, 2, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 36, 

and 48 h. The obtained data was analyzed using SAS program as completely randomized design 

With ANOVA procedure. 2 h after incubation, the treatment with monensin had the highest DM 

disappearance among treatments (P<0.05). The treatment with monensin for 48 h ruminal 

incubation had the highest (71.17%) DM disappearance and treatment without additive had the 

lowest (50.51%) DM disappearance (P<0.05). Supplementing monensin and vitamin E to the diet 

with high level of oilseed increased DM, OM, CP, NDF and ADF digestibilies in rumen (P<0.05). 

The results indicate that monensin and vitamin E supplementation to diet with high level of 

cottonseed may improve ruminal function and cause increase in rumen nutrients degradabilies.   
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 مقدمه

تولید پنبه در ایران قدمت زیادی دارد، بر اساس گزارش 

، 2222در سال  FAO))سازمان خوار و بار جهانی 

هكتار با  222222سطح زیر کشت پنبه در ایران حدود 

تن در هكتار وش بوده است.  28/2عملكرد حدود 

ی گلستان، مازندران، خراسان، فارس و اردبیل هااستان

ی گلستان، هااستاننندگان پنبه آبی و تولید ک نیترمهم

تولید کنندگان پنبه دیم در  نیترمهممازندران و خراسان 

طبق آمار  (.2680)خواجه پور  روندیمایران به شمار 

سطح  88-88سازمان جهاد کشاورزی در سال زراعی 

زیر کشت پنبه دانه در کشور و استان آذربایجان شرقی 

باشد. همچنین در ر میهكتا 2226و  82228به ترتیب 

همان سال زراعی کل تولید کشور و استان آذربایجان 

پنبه دانه یک  تن بود. 2822و  261226شرقی به ترتیب 

درصد  20تا  22اوی خوراک منحصر به فرد است که ح

سطح است و  بوده و مقدار فیبر و انرژی آن زیاد چربی

 داردنسبتا باالی پروتئین خام و فیبر با کیفیت باال 

هارواتین و ؛ 2882کاجیكاوا و همكاران  ؛2888)برنارد 

خدامرادی و  و 2222نیا و همكاران ؛ فتاح2222همكاران 

های اخیر در پنبه دانه در سال(. 2222همكاران 

های گاو شیری کشورمان به عنوان جزء اصلی جیره

برای افزایش  توانیماز پنبه دانه  تبدیل شده است.

پروتئین جیره غذایی نشخوارکنندگان میزان انرژی و 
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پنبه دانه از طرفی  (.2888همكاران  و لیک) استفاده نمود

بخاطر ترکیبات مغذی مناسبی که دارد موقعیت بسیار 

خوبی را به عنوان یک جزء در جیره غذایی گاوهای 

شیری با تولید باال که در تعادل منفی انرژی هستند 

 00تا  02(. 2881کند )کوپوک و همكاران ارائه می

درصد پنبه دانه در دسترس بوسیله کارخانجات روغن 

-درصد مستقیما در تغذیه دام 20تا  22شده و استفاده 

 (.2881شود )کوپوک و همكاران ها بكار برده می

ای برای بهبود عملكرد دام بوسیله تخمیر شكمبه

یونفرها و تولیدات های مختلف غذایی شامل افزودنی

یونفرها (. 2882شود )وولیس ستكاری میمیكروبی د

یكی از  بیوتیكی شكمبه هستند کههای آنتیتغییر دهنده

 در شكمبه مزایای مهم آنها کاهش فعالیت پروتئولیتیک

(. موننسین آنتی بیوتیک 2882)برگن و باتز  باشدمی

کربوکسیلیک است که بوسیله تخمیر استرپتومایسس 

( و بطور گسترده 2222 شده )راسلسیناموننسین تولید 

شود )داسیلوا و در جیره گاوهای شیری استفاده می

الزحل و و  2221؛ اودونگو و همكاران 2221همكاران 

(. موننسین متابولیسم شكمبه را تحت 2228همكاران 

نسبت پروپیونات به استات تولیدی را  داده وثیر قرار أت

یر نول و دمدهد )ونای افزایش میطی تخمیر شكمبه

( با افزودن موننسین 2880(. واگنونی و همكاران )2811

کاهش در مقدار ناپدید شدن ماده خشک و دیواره 

سلولی را مشاهده کردند ولی اثری روی نرخ هضم 

( نشان دادند قابلیت 2222نداشت. گارسیا و همكاران )

واره سلولی بوسیله موننسین هضم ماده خشک و دی

آزمایشی دیگر صوربر و ثیر قرار نگرفت. در تحت تأ

های با کنسانتره باال کار ( که روی جیره2888بوومن )

بدون  نیتروژنای کردند فقط کاهش در هضم شكمبهمی

تغییر در سایر مواد مغذی را گزارش کردند. سایر 

اثری را از موننسین روی قابلیت هضم چ مطالعات هی

های مختلف را نشان ندادند مواد مغذی در علوفه

 (.2886گالووی و همكاران  و 2816نیوس و همكاران )دی

-وجود چربی غیر اشباع زیاد در شكمبه برای باکتری

های شكمبه سمی بوده و باعث کاهش فعالیت باکتریها 

شود. آزمایشات نشان داده که افزودن در شكمبه می

های با چربی غیراشباع زیاد باعث در جیره Eویتامین 

تریهای شكمبه شده و از سمیت بهبود فعالیت و عمل باک

 کاهد. اسیدهای چرب غیراشباع می

تر از این تولیدات بهتر است برای استفاده بهتر ومطمئن

ای قرار گیرند. اگرچه که آنها مورد ارزیابی تغذیه

عملكرد دام بهترین شاخص کیفیت خوراک است، اما 

آزمایشات دامی خیلی گران است و کار و زحمت زیادی 

. بررسی (2688)بشارتی و همكاران  طلبدمی

خصوصیات هضمی خوراکها از بهترین و مؤثرترین 

آنهاست، که اطالعات ای روشهای برآورد ارزش تغذیه

مناسبی را از خصوصیات کمی و کیفی مواد  نسبتاً

مغذی را در اختیار ما قرار داده و امكان تهیه جیره 

-راهم میمتوازن و استفاده بهینه از مواد خوراکی را ف

نماید. برای تعیین خصوصیات هضمی خوراکها 

گیرد که روشهای مختلفی مورد استفاده قرار می

، 2مهمترین آنها عبارتند از روش استفاده از حیوان زنده

های و روش استفاده از کیسه 2روشهای آزمایشگاهی

 .(2688)بشارتی و همكاران 6نایلونی

( 2882ران های نایلونی )اورسكوف و همكاروش کیسه

گیری تجزیه پذیری خوراکها بطور گسترده برای اندازه

تواند به سهولت در رواج یافته است، زیرا این روش می

کشورهای در حال توسعه استفاده گردد و اجرای آن 

متكی به تجهیزات آزمایشگاهی خاصی نیست و دیگر 

اینكه یكی از چند روشی است که کنتیک هضم خوراک 

-)بشارتی و تقی کندخوبی توصیف میدر شكمبه را ب

زاده و تقیو  2222زاده و بشارتی ؛ تقی2228زاده 

بینی نسبتاَ . همچنین این روش پیش(a2222بشارتی 

سازد خوبی از مصرف و هضم خوراک را فراهم می

(، و اطالعات خوبی در زمینه مورد 2222)ارسكوف 

                                                 
1 . In vivo 
2. In vitro 
3. In situ 
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و  استفاده قرار گرفتن نیتروژن برای نشخوارکنندگان

های دهد. روش کیسههای آن ارائه میمیكروارگانیسم

نایلونی در حال حاضر پایه و اساس توصیف 

های های نیتروژن نشخوارکنندگان در سیستمنیازمندی

زاده و )تقی دهدرا تشكیل می تغذیه کشورهای مختلف

. در مقایسه با روشهای آزمایشگاهی (b2222بشارتی 

لونی دارد این است که های نایمزیتی که روش کیسه

مراحل هضمی آن در داخل شكمبه دام زنده صورت 

گیرد در حالیكه در روشهای آزمایشگاهی چنین می

 (. 2881نیست )استرن و همكاران 

هدف از انجام این آزمایش بررسی اثر افزودن موننسین 

با دانه روغنی باال بر  در جیره Eو ویتامین 

ذی پنبه دانه کامل به پذیری مواد مغخصوصیات تجزیه

 باشد.های نایلونی میروش کیسه

 

 ها مواد و روش

 حیوان و محل آزمایش 

ای و آزمایشگاهی به اجرای مراحل مختلف مزرعه

ترتیب در واحد گوسفندداری ایستگاه تحقیقات 

کشاورزی خلعت پوشان دانشكده کشاورزی دانشگاه 

در  پیشرفته واقع و هضمتبریز و آزمایشگاه تغذیه 

اه تبریز نشگدا دانشكده کشاورزی 2شماره ساختمان 

از  ایشكمبه صورت گرفت. جهت تعیین تجزیه پذیری

. استفاده شد فیستوله گذاری شدهراس گوسفند 2

گوسفندها به مدت دو ماه پس از جراحی، مورد مراقبت 

قرار گرفتند تا شرایط فیزیولوژیكی طبیعی خود را به 

ن گوسفندها در باکس انفرادی هر یک از ای دست آورند.

 .شدندمی نگهداری

 آنالیز شیمیایی

شامل میزان ماده خشک،  پنبه دانهتجزیه تقریبی 

پروتئین خام، خاکستر خام، دیواره سلولی، دیواره 

 AOAC) انجام شد و چربی سلولزسلولی بدون همی

 .(2882سوست و همكاران  ؛ ون2888

 ی نایلونیهاتجزیه پذیری با استفاده از کیسه

 اسای پنبه دانه از دو رشكمبه پذیریبرای تعیین تجزیه

قبل از شروع  .استفاده شدگوسفند فیستوال گذاری شده 

کیسه گذاری، میزان مصرف خوراک گوسفندان پس از 

درصد در ماده  22یک هفته رکوردبرداری تعیین شد و 

غذایی پنبه دانه جایگزین یونجه در جیره  خشک جیره

نمونه  به عنوان جیره پایه در نظر گرفته شد. و گردید

-میلی 2ماده خوراکی با آسیاب مخصوص و با غربال 

های داخل کیسه پنبه دانهگرم  6متری آسیاب شد. مقدار 

نایلونی از جنس الیاف پلی استر مصنوعی به ابعاد 

میكرومتر ریخته شد.  02متر و قطر منافذ سانتی 22×6

سه بعالوه نمونه اندازه وزن کیسه خالی و وزن کی

پذیری در گیری و یادداشت  شد. برای تعیین تجزیه

ساعت  22 های حاوی نمونه به مدتزمان صفر کیسه

 20 درجه سانتیگراد انكوبه شده و سپس 68در آب 

تیمارهای آزمایشی به  دقیقه زیر شیر آب شستشو شد.

 صورت جیره های آزمایشی در نظر گرفته شد و شامل:

( 2و موننسین،  Eه پایه بدون افزودنی ویتامین ( جیر2

در  Eواحد بین المللی ویتامین  022جیره پایه به همراه 

میلی گرم موننسین به  22( جیره پایه به همراه 6روز و 

ها در سه کیسه گذاری بود. ازای ماده خشک مصرفی

دوره آزمایشی انجام شد. قبل از شروع کیسه گذاری 

ه با تیمارهای آزمایشی عادت دهی هفت 2دامها به مدت 

، 22، 8، 6، 2، 2، 2زمانهای انكوباسیون شامل شدند. 

ساعت بود. برای هر تیمار در هر  28و  66، 22، 26

تكرار تهیه شد بطوریكه برای هر ماده غذایی  2ساعت 

 2در هر ساعت انكوباسیون، درون شكمبه هر گوسفند 

وباسیون، کیسه قرار داده شد. پس از هر ساعت انك

و با آب سرد شستشو  شكمبه خارج گردید ازها کیسه

شفاف باشد. پس از  کامالً خروجیشد تا زمانی که آب 

 60ساعت در حرارت  22ها به مدت شستشو، کیسه

ساعت در  22درجه سانتیگراد جهت تبخیر و به مدت 

 درجه سانتیگراد در آون قرار داده شدند.  80دمای 

یری )بخش محلول، بخش غیر پارامترهای تجزیه پذ

محلول و نرخ ثابت تجزیه( با استفاده از نرم افزار 



 211                               هاي نایلونیپنبه دانه کامل با استفاده از روش کیسه ايشکمبه خصوصیات تجزیه پذیري روي Eتأثیر افزودن موننسین و ویتامین 

Naway  محاسبه شدند. از معادله)ct-e -P= a+b (1 

پذیری، استفاده شد، که در برای تطبیق داده های تجزیه

میزان  t  ،a، میزان تجزیه پذیری در زمان Pاین معادله، 

 b، (شوندهسریع تجزیه ) تجزیه پذیری بخش محلول

تجزیه  )کند میزان تجزیه پذیری بخش غیرمحلول

زمان تجزیه پذیری  tنرخ ثابت تجزیه پذیری،  c ،(شونده

پذیری مؤثر از ( است. تجزیه128/2عدد نپرین ) eو 

محاسبه گردید  ED = a+ (b×c)/(c + k)طریق معادله 

k در نظر  22/2باشد که در این مطالعه نرخ عبور می

 .گرفته شد

 دل آماری م

افزار های بدست آمده از این آزمایش توسط نرمداده 

SAS (2222 ) با رویهANOVA ًدر قالب طرح کامال ، 

تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. مدل آماری طرح 

 بصورت زیربود:

ij+ e i= µ + T ijY،  :در این مدلijY =  مقدار هر

 = ijeاثر تیمار و  = iTمیانگین کل،  µ =مشاهده،  

ها از رویه برای مقایسه میانگین خطای آزمایش است.

 درصد استفاده شد. 0داری دانكن در سطح معنی

 

 نتایج و بحث

در  شیمیایی پنبه دانه کامل مورد آزمایشترکیبات 

نتایج حاصل از آورده شده است.  2جدول شماره 

 و ماده آلی پنبه دانه کامل پذیری ماده خشکتجزیه

، 2، 2در زمانهای  تیمارهای آزمایشیدر  مورد آزمایش

ساعت پس از  28 و 66، 22، 26، 22، 8، 6، 2

ساعت  2 گزارش شده است. 2انكوباسیون در جدول 

ها بیشترین ناپدید ماده خشک پس از انكوباسیون کیسه

ها مربوط به تیمار حاوی موننسین است از کیسه

(20/2P<در زمان .) های اولیه انكوباسیون بیشترین

میزان ناپدید شدن ماده خشک مربوط به تیمار حاوی 

-اختالف معنی از طرفی( >20/2Pباشد )موننسین می

وجود داشت  Eداری بین تیمار فاقد افزودنی و ویتامین 

(20/2P>.)  ساعت انكوباسیون درصد ناپدید  22بعد از

 E، تیمار ویتامین فاقد افزودنیشدن ماده خشک تیمار 

و  26/01، 08/20ین به ترتیب و تیمار حاوی موننس

بود، که تیمار فاقد افزودنی کمترین مقدار ناپدید  16/01

(. تیمار حاوی >20/2Pشدن ماده خشک را داشت )

ساعت انكوباسیون بیشترین میزان  28موننسین بعد از 

( و تیمار فاقد افزودنی 21/12٪ناپدید شدن ماده خشک )

( را به 02/02٪کمترین میزان ناپدید شدن ماده خشک )

 (. >20/2P) خود اختصاص دادند

به ترتیب ناپدید شدن  Eافزودن موننسین و ویتامین 

درصد  18/26و  8/22ماده خشک پنبه دانه کامل را 

افزایش دادند. روند مشابهی در مورد ناپدید شدن ماده 

آلی پنبه دانه کامل در تیمارهای مورد آزمایش در 

ساعت  28د. پس از های انكوباسیون مشاهده شزمان

درصد  21/12انكوباسیون تیمار حاوی موننسین با 

درصد کمترین  28/28بیشترین و تیمار فاقد افزودنی با 

(. >20/2Pمیزان ناپدید شدن ماده آلی را داشتند )

به ترتیب ناپدید شدن  Eافزودن موننسین و ویتامین 

درصد  61/22و  22/22ماده آلی پنبه دانه کامل را 

و  Eافزودن ویتامین  به طور کلیدادند.  افزایش

ای موننسین به تیمارها باعث افزایش ناپدید شدن شكمبه

های ماده خشک و ماده آلی پنبه دانه کامل در زمان

  انكوباسیون شده است. 

 

 مورد آزمایش )درصد در ماده خشک( پنبه دانه کاملماده خشک و ترکیبات شیمیایی  -1جدول 

EE ADF NDF ماده خوراکی ماده خشک پروتئین خام ترخاکس 

 پنبه دانه کامل 2/82 8/22 2 6/02 6/68 26
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 *ای ماده خشک و ماده آلی پنبه دانه کامل در دام های تغذیه شده با تیمارهای آزمایشی )درصد(تجزیه پذیری شکمبه -2جدول 
 زمان انكوباسیون )ساعت(

 تیمارهای آزمایشی
28 66 22 26 22 8 6 2 2 2 

 تجزیه پذیری ماده خشک          

02/02c 26/80c 20/08b 22/02b 68/88b 68/68b 62/02b 62/21b 62/02b 820/20  جیره پایه )فاقد افزودنی( 

62/02b 08/62b 01/26a 26/62b 22/82b 22/02b 66/82b 62/22b 62/22b 820/20  Eجیره پایه و ویتامین  

12/21a 68/28a 01/16a 06/20a 00/26a 00/22a 02/62a 61/22a 66/26a 820/20  جیره پایه و موننسین 

262/2  262/2  222/2  222/2  212/2  622/2  121/2  618/2  202/2  661/2  SEM2 

 تجزیه پذیری ماده آلی          

28/28c 20/22c 26/86b 22/62c 22/26b 22/82b 66/22b 62/88b 62/62b 16/26  جیره پایه )فاقد افزودنی( 

62/02b 08/62b 08/28a 22/68b 22/12b 22/22b 60/68b 66/28b 62/10ab 16/26  Eجیره پایه و ویتامین  

12/21a 68/82a 06/66a 00/26a 00/20a 02/80a 02/26a 60/86a 60/26a 16/26  جیره پایه و موننسین 

262/2  282/2  826/2  821/2  200/2  661/2  122/2  686/2  208/2  220/2  SEM 

 میانگین خطای استاندارد 2                             (.P<20/2باشد )دار بین تیمارها میستون حروف غیر مشابه نشان دهنده تفاوت معنیدر هر * 

 

 *پنبه دانه کامل در دام های تغذیه شده با تیمارهای آزمایشی )درصد( پروتئین خامای تجزیه پذیری شکمبه -3جدول 
 (زمان انكوباسیون )ساعت

 تیمارهای آزمایشی
28 66 22 26 22 8 6 2 2 2 

12/68c 62/11c 62/01c 01/66c 06/22c 00/68c 00/26b 02/28b 82/06  62/20  جیره پایه )فاقد افزودنی( 

16/82b 12/62b 68/22b 62/20b 62/61b 08/86b 02/82b 02/22b 00/06  62/20  Eجیره پایه و ویتامین  

82/00a 86/26a 11/62a 12/02a 12/21a 12/26a 16/16a 62/68a 22/00  62/20  جیره پایه و موننسین 

216/2  188/2  262/2  282/2  126/2  610/2  002/2  282/2  102/2  221/2  SEM2 

 ی استانداردمیانگین خطا 2                             (.P<20/2باشد )دار بین تیمارها میدر هر ستون حروف غیر مشابه نشان دهنده تفاوت معنی* 

 

پروتئین خام پنبه دانه پذیری نتایج حاصل از تجزیه

در زمانهای  در تیمارهای آزمایشی مورد آزمایش کامل

ساعت پس از  28 و 66، 22، 26، 22، 8، 6، 2، 2، 2

 2در ساعت  گزارش شده است. 6انكوباسیون در جدول 

داری از لحاظ ناپدید شدن انكوباسیون اختالف معنی

خام بین تیمارها مشاهده نشد. اما بعد از  پروتئین

انكوباسیون تیمار حاوی موننسین بیشترین  2ساعت 

میزان ناپدید شدن پروتئین خام را بین تیمارها به خود 

(. بین تیمارها کمترین میزان >20/2Pاختصاص داد )

ناپدید شدن پروتئین خام مربوط به تیمار فاقد افزودنی 

ساعت انكوباسیون کمترین  28(. پس از >20/2Pاست )

و بیشترین میزان ناپدید شدن پروتئین خام به ترتیب 

( و تیمار حاوی 68/12٪مربوط به تیمار فاقد افزودنی )

(. افزودن >20/2P) باشد( می00/82٪موننسین )

به ترتیب ناپدید به جیره پایه  Eموننسین و ویتامین 

 22/2و  62/28شدن پروتئین خام پنبه دانه کامل را 

 درصد افزایش دادند.
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پنبه دانه کامل در دام های تغذیه شده با  سلولزدیواره سلولی بدون همیو  دیواره سلولیای تجزیه پذیری شکمبه -4جدول 

 *تیمارهای آزمایشی )درصد(
 زمان انكوباسیون )ساعت(

 تیمارهای آزمایشی
28 66 22 26 22 8 6 2 2 2 

 یری دیواره سلولیتجزیه پذ          

66/26c 21/82c 21/26b 20/20c 20/26b 21/88c 22/22c 22/20b 8/88b 62/1  جیره پایه )فاقد افزودنی( 

20/60b 20/22b 22/26a 28/22b 21/60b 26/88b 22/88b 26/68b 8/12b 62/1  Eجیره پایه و ویتامین  

62/12a 01/26a 26/20a 20/26a 22/16a 22/22a 68/62a 21/61a 20/22a 62/1  جیره پایه و موننسین 

620/2  226/2  806/2  281/2  220/2  612/2  088/2  206/2  820/2  262/2  SEM 

 سلولزتجزیه پذیری دیواره سلولی بدون همی          

68/62c 62/10c 66/82c 62/10c 62/02c 26/12c 26/21c 22/88b 28/62b 60/28  جیره پایه )فاقد افزودنی( 

22/22b 22/12b 22/02b 60/21b 62/11b 62/08b 21/02b 22/22b 28/86b 60/28  Eجیره پایه و ویتامین  

66/06a 02/82a 28/28a 21/21a 26/06a 22/26a 68/02a 62/22a 22/22a 60/28  جیره پایه و موننسین 

622/2  222/2  228/2  282/2  226/2  022/2  222/2  018/2  662/2  612/2  SEM 

 (.P<20/2باشد )دار بین تیمارها میر مشابه نشان دهنده تفاوت معنیدر هر ستون حروف غی* 
 

 های تجزیه پذیری ماده خشک و پروتئین خام پنبه دانه کامل در تیمارهای آزمایشی*مشخصه -5جدول 
 تیمارهای آزمایشی های تجزیه پذیریمشخصه

RSD ED c b a 

  های تجزیه پذیری ماده خشکمشخصه      

19/0  44/88c 2/2281b 03/11b 29/02  جیره پایه )فاقد افزودنی( 

91/3  11/92b 2/24988c 43/31a 92/02  Eجیره پایه و ویتامین  

13/1  29/93a 2/99802a 42/20a 24/08  جیره پایه و موننسین 

- 232/2  222/2  919/9  898/2  SEM 

 های تجزیه پذیری پروتئین خاممشخصه     

83/1  11/03c 2/2048a 33/11c 30/02  جیره پایه )فاقد افزودنی( 

49/1  21/13b 2/0203b 38/98b 28/02  Eجیره پایه و ویتامین  

92/4  82/43a 2/3438b 10/81a 14/02  جیره پایه و موننسین 

- 821/2  219/2  210/9  880/2  SEM 

   ،: بخش محلولa (.P<21/2باشد )می تیمارهادار بین در هر ستون حروف غیر مشابه نشان دهنده تفاوت معنی *

b: بخش کند تجزیه،  cثابت نرخ تجزیه :،  RSDانحراف معیار خطا : ،EDتجزیه پذیری مؤثر : 

 

تجزیه پذیری دیواره سلولی و دیواره سلولی بدون همی 

تیمارهای آزمایشی در  ایربسلولز پنبه دانه کامل 

گزارش شده است.  2در جدول  زمانهای انكوباسیون

موننسین بیشترین میزان ناپدید شدن  تیمار حاوی

دیواره سلولی و دیواره سلولی بدون همی سلولز پنبه 

(. در زمانهای >20/2Pرا بین تیمارها داشت ) دانه کامل

ابتدایی انكوباسیون داخل شكمبه پنبه دانه اختالف 

دیواره سلولی و دیواره داری از لحاظ ناپدپد شدن معنی

تیمار فاقد افزودنی و بین سلولی بدون همی سلولز 

 در طول زمانمشاهده نشد ولی  Eتیمار حاوی ویتامین 

باعث افزایش میزان ناپدید شدن  Eافزودن ویتامین 

دیواره سلولی و دیواره سلولی بدون همی سلولز پنبه 

(. >20/2Pنسبت به تیمار فاقد افزودنی شد ) دانه کامل

شدن به ترتیب ناپدید  Eافزودن موننسین و ویتامین 

پنبه  دیواره سلولی و دیواره سلولی بدون همی سلولز

 88/8و  28/62درصد،  28/68و  62/86دانه کامل را 

 درصد افزایش دادند. 
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های تجزیه پذیری ماده خشک و پروتئین خام مشخصه

نشان  0در جدول  در تیمارهای آزمایشی پنبه دانه کامل

الف )بخش محلول( اخت aداده شده است. از لحاظ بخش 

کند ولی بخش  داری بین تیمارها وجود نداردمعنی

( برای تیمار حاوی موننسین و تیمار فاقد b) تجزیه

افزودنی به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار بین تیمارها 

( cپروتئین خام ) ثابت نرخ تجزیه(. >20/2Pبدست آمد )

برای تیمار فاقد افزودنی بیشتر از بقیه تیمارها بود 

(20/2P<)پذیری موثر ماده خشک و . از لحاظ تجزیه

پروتئین خام بیشترین و کمترین مقدار به ترتیب مربوط 

به تیمار حاوی موننسین و تیمار فاقد افزودنی بود 

(20/2P<.) 

در این تحقیق افزودن موننسین به جیره حاوی دانه 

ای روغنی باال  باعث افزایش تجزیه پذیری داخل شكمبه

آلی، پروتئین خام، دیواره سلولی و ماده خشک، ماده 

شد. سلولز پنبه دانه کامل دیواره سلولی بدون همی

ثیر موننسین بر روی نتایج متناقضی در رابطه با تأ

واگنونی و همكاران قابلیت هضم گزارش شده است. 

( با افزودن موننسین کاهش در مقدار ناپدید شدن 2880)

ردند ولی ماده خشک و دیواره سلولی را مشاهده ک

اثری روی نرخ هضم نداشت. گارسیا و همكاران 

( نشان دادند قابلیت هضم ماده خشک و دیواره 2222)

سلولی بوسیله موننسین تحت تاثیر قرار نگرفت. در 

( که روی 2888آزمایشی دیگر صوربر و بوومن )

کردند فقط کاهش در های با کنسانتره باال کار میجیره

تغییر در سایر مواد مغذی را  ای ازت بدونهضم شكمبه

گزارش کردند. سایر مطالعات هیج اثری از موننسین 

های مختلف را روی قابلیت هضم مواد مغذی در علوفه

؛ گالووی و 2816نشان ندادند )دینیوس و همكاران 

( 2221در مقابل مارتینو و همكاران ) (.2886همكاران 

به نشان دادند که افزودن موننسین و الزولوسید 

ها باعث افزایش قابلیت هضم صورت جداگانه به جیره

ظاهری ماده خشک، ماده آلی، پروتئین خام و انرژی 

(. کانگ و >20/2Pخام در مقایسه با تیمار کنترل شد )

( گزارش کردند که افزودن موننسین 2222همكاران )

های بر پایه ذرت افزایش داد. هضم ماده آلی را در جیره

خی مطالعات موننسین هیچ اثری روی در مقابل در بر

قابلیت هضم ظاهری ماده خشک و ماده آلی نداشت 

کینتوش و همكاران مک و 2222)پالیزیر و همكاران 

2222.) 

تئین خام به افزودن یونفرها روی قابلیت هضم پرو تأثیر

ر آنها روی قابلیت هضم یثرسد نسبت به تأنظر می

تغیر باشد. ظاهری ماده خشک و ماده آلی کمتر م

داری در قابلیت هضم پروتئین خام افزایش معنی

با موننسین گزارش شده  تغذیه شده گاوهای شیری

؛ 2222؛ رویز و همكاران 2222است )پالیزیر و همكاران 

(. از طرف دیگر، دای و همكاران 2226بنچار و همكاران 

( افزایش خطی در قابلیت هضم ظاهری پروتئین 2888)

گرم در میلی 28الزولوسید تا  مقدارایش خام را با افز

کیلوگرم را گزارش کردند. دالیل اختالف بین مطالعات 

تواند به خاطر تفاوت در سطح مكمل موننسین و می

اثرات متقابل ترکیب و مصرف خوارک و موننسین باشد 

 (.2222)موتسوانگوا و همكاران 

در این آزمایش افزودن موننسین باعث افزایش تجزیه 

سلولز ذیری دیواره سلولی و دیواره سلولی بدون همیپ

پنبه دانه کامل شد. تحقیقات نشان داده که موننسین 

شود )گرین و همكاران شكمبه می pHباعث افزایش 

شكمبه، محیط شكمبه را  pH(. چنین افزایشی در 2888

کند. در های سلولولیتیک بیشتر مساعد میبرای باکتری

یابند و ها بیشتر رشد و تكثیر مینتیجه آن این باکتری

توانند مورد تجزیه قرار دیواره سلولی را بیشتر می

( نشان دادند که افزودن 2222دهند. پالیزیر و همكاران )

 موننسین قابلیت هضم ظاهری فیبر را افزایش داد.

بیشتر آزمایش صورت گرفته نشان دهنده تاثیر منفی 

است که البته در  ها بودهاسیدهای چرب بر رشد باکتری

این زمینه اسیدهای چرب بلند زنجیر غیر اشباع اثرات 

(. در ارتباط با اثر 2881بارزی دارند )چوی و همكاران 

هایی های مختلف باکتری تفاوتها بر رشد گونهچربی
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های سلولولیتیک در وجود دارد، چنانكه رشد سویه

کلی  یابد و بطورمقایسه با آمیلولیتیک بیشتر کاهش می

ها باکتریهای گرم مثبت در این زمینه نسبت به گرم منفی

 (. 2881تر هستند )چوی و همكاران حساس

-در جیره Eآزمایشات نشان داده که افزودن ویتامین 

های با چربی غیراشباع زیاد باعث بهبود فعالیت و عمل 

باکتریهای شكمبه شده و از سمیت اسیدهای چرب 

 Eقیق حاضر افزودن ویتامین کاهد. در تحغیراشباع می

باعث افزایش تجزیه پذیری ماده خشک، ماده آلی، 

پروتئین خام، دیواره سلولی و دیواره سلولی بدون 

سلولز پنبه دانه کامل نسبت به تیمار فاقد افزودنی همی

( نشان دادند 2222(. چیكونیا و همكاران )>20/2Pشد )

و سلولز  قابلیت هضم ماده خشک Eکه افزودن ویتامین 

 را افزایش داد.
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