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  چکیده

  
 وزن و ماه 11 سن میانگین با بختیاري لري نر گوسفند رأس هشت از آزمایش این در
 و شدند تقسیم دسته دو به آزمون تحت گوسفندان. شد استفاده کیلوگرم 5/32 ± 5/2 متوسط

 نظر در موننسین مکمل کننده دریافت گروه عنوان به دیگر گروه و شاهد عنوان به گروه یک
 به گرممیلی 22 میزان به روزانه کردمی فادهاست موننسین مکمل از که گروهی به. شد گرفته
 و دریافتی هايجیره بین ارتباط. شدمی داده مصرفی خوراك با همراه موننسین رأس هر ازاي

 متغیرهاي از استفاده با. گرفت قرار بررسی مورد ،مدفوع یا و ادرار طریق از دفعی نیتروژن
 میکروبی نیتروژن ،خطی غیر معادالت کمک به و مصرفی نیتروژن و متابولیسم قابل انرژي

 بر تأثیري موننسین با جیره نمودن مکمل که داد نشان آزمایش نتایج .شد زده تخمین تولیدي
فراسنجه و مصرفی خوراك تبدیل ضریب روزانه، وزن اضافه میانگین مصرفی، خشک ماده
 شیرابه و ادرار تهاسیدی شکمبه، در موجود پروتوزوآ جمعیت اما). <05/0P( ندارد خونی هاي

 مکمل تأثیر تحت داريمعنی بطور کلیوي فیلتراسیون میزان و کرآتینین کلیرانس شکمبه،
میلی 181 تا 124 از مدفوع متابولیکی نیتروژن).>05/0P( گرفت قرار موننسین با جیره مودنن

 مصرف سطح افزایش با آن مقدار و داد نشان تغییرات متابولیکی وزن کیلوگرم هر ازاي به گرم
 در موجود داخلی منشاء با نیتروژن). r=  79/0( کردمی پیدا افزایش هضم، قابل آلی ماده

 مقدار و داد نشان ،شد گفته مدفوع متابولیکی نیتروژن مورد در آنچه با تضادم وضعیت ،ادرار
 باز انندم عاملی .گردید رآوردب متابولیکی وزن کیلوگرم هر ازاي به گرممیلی 215 تا 158 از آن

 تقویت بزرگ، روده در تخمیر قابل آلی ماده سطح افزایش با که بزرگ روده در اوره چرخش
 این نتایج. شود قلمداد ادراري نیتروژن سطح تغییرات بر دلیلی عنوان به تواندمی شود،می

 مصرفی خوراك روزانه، وزن افزایش( حیوان عملکرد تواندنمی موننسین که داد نشان تحقیق
 نیتروژن کل میانگین همچنین. دهد تغییر را جیره مغذي مواد هضم قابلیت و) تبدیل ضریب و
 متابولیکی وزن کیلوگرم هر ازاي به گرممیلی 339 آزمون تحت گوسفندان در داخلی منشاء با

 شده توصیه متابولیکی وزن کیلوگرم هر ازاي به گرممیلی 350 عدد با رقم این که شد محاسبه
  .دارد زیادي قرابت )AFRC, 1992( بریتانیا شیالت و کشاورزي تحقیقات يشورا توسط

  
   ننیتروژ داخلی، منشاء با ادراري نیتروژن هضم، قابلیت موننسین، :کلیدي واژه هاي

  .گوسفند مدفوع، متابولیکی                             
  

  مقدمه
 بررسی در اختصاصی عوامل از یکی تخمیر فرآیند

. شودمی محسوب نشخوارکنندگان در هضم ژيفیزیولو

 که شوندمی محسوب جیره به افزودنی مواد از آیونوفرها
 سبب و داده تغییر را شکمبه میکروبی جمعیت توانندمی

 نظر از. شوند شکمبه در پروپیونیک اسید تولید افزایش
 اساس بر توانمی را شکمبه در هضم گستردگی تئوري،
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 محاسبه شکمبه در تولیدي تانم و فرار چرب اسیدهاي
 نظیر آیونوفرهایی و هابیوتیکآنتی از استفاده با. نمود

 دستکاري را شکمبه در تخمیر فرآیند توانمی موننسین
 صنعت در مصرفی خوراك بازده بهبود سبب و نمود

 هايبره خوراك به موننسین افزودن. شد دامپروري
 ،باشندمی ايهدان مواد از باالیی درصد حاوي که پرواري

 Calhoun( مصرفی خوراك بازده بهبود از حکایت اغلب
et al., 1979; Joyner et al., 1979; Nockels et al., 

 Calhoun( روزانه رشد افزایش حاالت برخی در و) 1978

et al., 1979; Nockels et al., 1978 ( بازده همچنین و 
 ینوننسم. کندمی) Calhoun et al., 1979( الشه بهتر

 نسبت کاهش همچنین و متان تولید کاهش سبب
 ;Dinius et al., 1976( شودمی پروپیونات به استات

Russell et al., 1988 .(قابل انرژي در بهبود گوسفند، در 
 با خوراك شدن مکمل به پاسخ در مصرفی هضم

 مطالعات). Spears, 1990( است متغیر بسیار آیونوفرها
 شرایط در همچنین و وانحی روي بر شده انجام

 موننسین نمودن مکمل که است داده نشان آزمایشگاه
 کاهش و هآمین اسیدهاي دآمیناسیون کاهش سبب
 Dinius et al., 1976; Van( گرددمی آمونیاك تجمع

Nevel and Demeyer, 1977 .(که است شده داده نشان 
 که شکمبه هايباکتري از گروهی شدر تواندمی موننسین

 متوقف را هستند آمونیاك زیادي مقادیر کننده یدتول
 ,.Chen and Russell,1989; Russell et al( نماید

 بستگی فالیا هضم قابلیت رويرب آیونوفرها اثر). 1988
 زیرا دارد الیاف منبع و مصرفی جیره ترکیب به

 قابلیت کاهش هم و افزایش هم شده انجام آزمایشات
 نشان آیونوفرها نمودن مکمل با ارتباط در را الیاف هضم
  .)Spears, 1990( اندداده

 بررسی) 1 حاضر تحقیق انجام از هدف ترتیب بدین
 موننسین با رشد حال در هايبره جیره نمودن مکمل اثر
 خوراك گرفتن قرار استفاده مورد و عملکرد بر آن تأثیر و

 دفع بر موننسین مکمل تأثیر ارزیابی) 2 مصرفی،
 آزمایشات از استفاده با مدفوع و ادرار قطری از نیتروژن
 دفع بر موننسین تأثیر بررسی) 3 نهایتاً و هضم قابلیت

 آزمون تحت هايبره در میکروبی نیتروژن و کرآتینین
  .بود

  هاروش و مواد

  حیوانات
 میانگین با بختیاري لري نر گوسفند رأس هشت از

 کیلوگرم 5/32 ± 5/2 متوسط وزن و ماه 11 سن
 به تصادفی طور به آزمون تحت گوسفندان. شد هاستفاد

 دیگر گروه و شاهد عنوان به گروه یک و تقسیم گروه دو
. شدند تعیین موننسین مکمل کننده مصرف عنوان به

 هايقفس در آزمایش مدت تمام در گوسفندان
 وقت تمام خوراك و آب  به و شده نگهداري متابولیکی
  .داشتند دسترسی
  تغذیه و مدیریت

 خرد از استفاده با گندم کاه و خشک آفتاب نجهیو
 و شده خرد سانتیمتر 10 تقریبی اندازه به ) چاپر( کن

 اندازه به آن از و مخلوط یکدیگر با 1 به 5/1 نسبت با
 استفاده مخلوط کامالَ شکل به ايجیره در درصد27

 آن شیمیایی ترکیب با همراه مذکور جیره اجزاي. گردید
 تحت گوسفندان تمامی. است شده آورده 1 جدول در

 دریافت گروه در. کردندمی استفاده جیره این از آزمون
 تقسیم قسمت دو به روزانه دوز کل موننسین، کننده
 با و) خوراکی وعده هر در گرممیلی 11 یعنی( شده

 خوراك هنگام در و مخلوط جیره سبوس از مقداري
 Nockels et( شدمی افزوده جیره به مخلوط این دادن

al., 1978( .میکروبی شوك شدن وارد از جلوگیري براي 
 موننسین، با تیمار تحت گوسفندان شکمبه محیط در

 به روز 7 مدت در و بتدریج جیره به موننسین افزودن
 دوز گوسفندان هفتم روز در که ايبگونه ،رسید انجام
 گوسفندان خوراك. کردندمی دریافت را موننسین کامل
 در 00/16 و 00/07 ساعات در و وعده ود در روزانه
 اختیار در آزاد بطور تمیز آب. گرفتمی قرار آنها اختیار

 بود مقرر که روز آخرین در فقط. داشت قرار گوسفندان
 5/0 قفس هر آب ظرف شود گیري نمونه شکمبه از

 مصرفی خوراك. شد برداشته خوراك ارائه از قبل ساعت
 گیري اندازه صبحگاهی اکیخور وعده ارائه از قبل روزانه

 آخور در باقیمانده خوراك مقدار کسر با کار این و شدمی
 هر خوراك. گردیدمی میسر بود، قبل روز به مربوط که
 خوراك مانده پس که بود شده تنظیم ايگونه به روز

 هايقفس. باشد روزانه خوراك کل% 10 از کمتر
 دهـــیچ رارتیـــح ایزوله سوله یک درون متابولیکی

 رارتــــح هــــدرج راتـــتغیی و دــــبودن شده
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 ثبت رادـــسانتیگ هـــــدرج 7 از رـــــکمت هـــروزان
 35 شــایـــآزم دتـــم لــــک. تــــاس دهــــش

  .ودـــب روز
  

  مصرفی جیرة ترکیب و اجزا -1 جدول
  درصد  جیره ترکیب

  16  خشک آفتاب یونجه
  11  گندم کاه
  32  جو
  11  تذر

  10  قند چقندر تفالۀ
  8  دانه پنبه کنجاله
  10  گندم سبوس

  1  آهک
  6/0  نمک

  4/0  معدنی و ویتامینی مخلوط
    )خشک ماده درصد( جیره شیمیایی ترکیب

  33/88  1خشک ماده
  Mcal/kg( 3  11/2(متابولیسم قابل انرژي

  04/13  1خام پروتئین
  20/5  1خام چربی
  62/15  1خام الیاف
  30/35  1خنثی حالل در نامحلول الیاف
  20/20  1اسیدي حالل در نامحلول الیاف

  86/26  3الیافی غیر کربوهیدرات
  76/0  2کلسیم
  46/0  2فسفر

  آزمایشگاه در شده تعیین 1
  .)NRC, 2007( ملی تحقیقات شوراي توصیۀ طبق بر شده تعیین 2

  .هآزمایشگا در تعیین از حاصل هايداده اساس بر شده محاسبه 3
  
  برداري داده و گیرينمونه

 ماده تعیین براي خوراك مانده پس و مصرفی جیره
 آن خشک ماده و گیري نمونه روزه همه مصرفی خشک
 بر عالوه آزمایش دوره انتهایی روز 4 در. شدمی تعیین

 اندازه دقیقا دفعی ادرار و مدفوع مانده، پس و خوراك
 شیمیایی بترکی تعیین براي آنها از درصد10 و گیري
 در موجود خشک ماده تعیین براي. شد گیرينمونه
. شد استفاده سانتیگراد درجه 60 دماي با آون از هانمونه
 الک از و شده آسیاب ،شدن خشک از بعد هانمونه کلیه

 هايکیسه در سپس و شدند داده عبور متريمیلی 1
. شدند نگهداري یخچال در و هوا نفوذ قابل غیر نایلونی

 براي روز 2 مدت در شده آوريجمع ادرار هاينهنمو
 و گرفتند قرار آزمون مورد اوره و اوریک اسید آالنتوئین،

. شدند نگهداري یخچال در ترکیبات سایر تعیین براي
 ادراري هايفراسنجه از برخی تخریب از جلوگیري براي

 به اريدخود شده آوريجمع ادرارهاي به اسید افزودن از
 در ادرار شیمیایی ترکیبات کل حال هر در. آمد عمل
 در. شدند گیرياندازه آوريجمع از بعد روز 10 مدت

 وعدة از بعد ساعت 4 تا 3 میدانی، آزمایش روز آخرین
 10 حدود گوسفندان گردنی رگ از صبحگاهی خوراك

 و اخذ خالء تحت هايلوله از استفاده با خون لیترمیلی
. شد فرستاده شگاهآزمای به خون سرم برداشت براي
 فریزر در شیمیایی تجزیه لحظه تا خون سرم هاينمونه

نمونه. شدند نگهداري سانتیگراد درجه -80 دماي با
 4 تا 3 و آزمایش اجراي روز آخرین در شکمبه از گیري
 براي که پذیرفت صورت صبحگاهی تغذیه از پس ساعت
 رايب خالء ایجاد و مري در گذاري لولۀ طریق از آن انجام
 جلوگیري براي. گردید استفاده شکمبه محتویات تخلیه

 لوله دو از حیوان بزاق با شکمبه محتویات شدن آلوده از
 با پالستیکی لوله یک ابتدا که ترتیب بدین. شد استفاده
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لوله سپس و شد داده قرار مري داخل مترمیلی 12 قطر
 شکمبه درون به لوله این داخل از دیگري پالستیکی

 این از شکمبه شیرابه لیترمیلی پانزده. شد دهفرستا
 شیرابه آوريجمع لوله حالیکه در شد آوريجمع طریق
 به سریعاَ شده اخذ شیرابه. شدمی نگهداري یخ درون

 تعداد. شود گیرياندازه آن pH تا شد فرستاده آزمایشگاه
 از استفاده با شکمبه شیرابه نمونه در پروتوزوآ جمعیت

  .گردید تعیین) Pathak et al., 1996( پاتاك روش
  شیمیایی تجزیه

 ترکیب تعیین براي مدفوع و خوراك هاينمونه
 آزمایشگاهی هايروش از استفاده با و آنها شیمیایی

)AOAC, 1997 (و روش هر به مربوط کد به عنایت اب و 
 تعیین براي: گرفتند قرار تجزیه مورد زیر شرح به

 کاتالیست از استفاده با و کلدال روش از خام پروتئین
 از استفاده با خام چربی تعیین ،)ID 13/984( مس
 03/923( خاکستر تعیین و) ID 36/991( حالل روش

ID( از خنثی شوینده در نامحلول الیاف. شد استفاده 
 با و )Mertens, 2002( مرتنز پیشنهادي روش طریق

 فحذ براي. شد گیرياندازه فایبرتک دستگاه از استفاده
 525 دماي با کوره در باقیمانده الیاف بقایاي خاکستر،

 کسر الیاف وزن از و شده سوزانده سانتیگراد درجه
 از اسیدي شوینده در نامحلول الیاف تعیین براي. گردید
 )Van Soest, 1967( سوئست ون پیشنهادي روش

 اسید و آالنتوئین جمع از دفعی هايپیورین .شد استفاده
 روش از استفاده با و ادرار طریق از دفعی اوریک

 )Chen and Gomes, 1995( گومز و چن پیشنهادي
  .گردید تعیین

 تعیین براي گشایییخ از پس خون سرم هاينمونه
 هايکیت از استفاده با و خونی هايفراسنجه

 که ترتیب بدین شدند، واقع تجزیه مورد آزمایشگاهی
رنگ و زیمیآن روش از گلیسرول ایسیل تري تعیین براي

 با( شیمی زیست تشخیصی کیت از استفاده با سنجی
 و آنزیمی روش از کلسترول تعیین براي ،)10 -525 کد

 شیمی زیست تشخیصی کیت از استفاده با سنجیرنگ
 از اوره منشاء با نیتروژن تعیین براي ،)10 -508 کد با(

 با ترکیب با که اکسایم مونو استیل دي با واکنش روش
رنگ روش از و کندمی تولید صورتی رنگ اوره مولکول
 با( شیمی زیست تشخیصی کیت از استفاده با سنجی

 با نیز ادرار در موجود اوره. شد استفاده) 14 -521کد
  .شد گیرياندازه کیت همین

 از خون سرم و ادرار در موجود کرآتینین تعیین براي
 تشخیصی کیت از استفاده با و سنجیرنگ روش

 کل تعیین براي. شد استفاده) D -109 کد با( درمانکاو
نمونه براي که روشی همان از ادرار در موجود نیتروژن

  .گردید استفاده شد، ذکر مدفوع و خوراك هاي
   آماري تجزیه و محاسبات

 هر در لیترمیلی حسب بر کرآتینین روزانه کلیرانس
 همعادل از استفاده با و بدن وزن گرمکیلو هر براي ثانیه
  :)Chen et al., 1995( شد محاسبه زیر

  ادرار حجم×  ادرار در کرآتینین غلظت/                      
  ) خون سرم در کرآتینین غلظت×  بدن وزن×  86400(

 معادله از گلومرولی فیلتراسیون میزان محاسبه براي
   :شد استفاده زیر

  گلومرولی فیلتراسیون میزان) لیتر/روز= (                    
)mmol/l (خون سرم کرآتینین غلظت ) /روز/mmol (کرآتینین دفع   

 متابولیکی خام پروتئین دفع مقدار تخمین براي
 با که نحوي به .شد استفاده رگرسیون معادله از مدفوع

 مقدار که زمانی براي رگرسیون معادله از استفاده
 خام پروتئین دفع باشد، صفر مصرفی خام پروتئین

 به خام پروتئین تبدیل براي. شد زده تخمین یکیمتابول
 شده دفع نیتروژن. شد استفاده 25/6 ضریب از نیتروژن

 زیر معادله طریق از نیز داخلی منشاء با ادرار طریق از
   :گردید محاسبه

  داخلی منشاء با ادرار طریق از شده دفع نیتروژن=                   
   منشاء داخلی با و متابولیکی دفعی نیتروژن کل) گرم/  روز(        

   – مدفوع متابولیکی نیتروژن) گرم/  روز(
 استفاده با آزمایش تمام شد داده توضیح که همانطور

 مکمل کننده دریافت گروه و شاهد( تیمار دو از
 در اجرا به بود، تکرار 4 واجد تیمار هر که) موننسین

 تکرار ود حداقل ،شد ذکر که گیرياندازه هر براي. آمد
 آزمون از تیمار دو مقایسه براي. است شده استفاده

Student's t-test همبستگی تعیین براي. گردید استفاده 
 پیرسون همبستگی از نیز آزمون مورد صفات بین

 t-test  شدن دار معنی سطح تعیین براي و شد استفاده
 افزارنرم از استفاده با آماري هايآزمون تمامی. شد انجام
SAS )SAS, 2009( پذیرفت انجام.  
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  نتایج
 گوسفندان جیرة در موننسین نمودن مکمل تأثیر

 در جیره مغذي مواد هضم قابلیت روي بر بختیاري لري
 داريمعنی اثر هیچگونه. است گردیده منعکس 1 شکل

 دو بین و مغذي مواد هضم قابلیت بروي تأثیر این از
 نتایج ).<P 05/0( نشد مشاهده آزمون تحت تیمار

 جدول در نیز تیمار تحت گروه دو در گوسفندان عملکرد
 این در موجود هايداده طبق بر. است شده داده نشان 2

 معنی بهبود است نتوانسته موننسین از استفاده جدول
 ).<P 05/0( نماید ایجاد روزانه وزن افزایش در ار داري

 موننسین کننده مصرف گوسفندان در آب مصرف اما
 است بوده شاهد گروه گوسفندان از یشترب درصد27

)0716/0 P= .(به مربوط زیادي حد تا افزایش این البته 
 کننده مصرف گوسفندان گروه در خوراك مصرف افزایش

 اگرچه مصرفی خوراك به آب نسبت زیرا .است موننسین
 درصد 10 میزان به موننسین با تیمار تحت گروه در

 اختالف این اما باشد،می شاهد گروه گوسفندان از بیشتر
 ،2 جدول هايداده طبق بر). <P 05/0( نیست دارمعنی
 شکمبه شیرابه در شده شمارش پروتوزوآ تعداد

 کمتر% 75 میزان به موننسین با تیمار تحت گوسفندان
 0436/0( است بوده شاهد گروه در پروتوزوآ تعداد از

P= .(بود بینیپیش قابل پروتوزوآ تعداد در کاهش البته 
 آیونوفرها بطورکلی و موننسین کاربرد اولیه اثرات از زیرا
 پروتوزوآ تعداد بر تأثیر همین ،نشخوارکنندگان تغذیه در
 در pH واحدي 1/0 افزایش ارتباط همین در. باشدمی

 سبب موننسین با تیمار تحت گوسفندان شکمبه شیرابه
 گردیده عامل این) =P 0001/0( دارمعنی بسیار افزایش

  . است
  

   آزمون تحت گوسفندان عملکرد - 2 جدول
  احتمال سطح  اشتباه معیار  تفاوت  موننسین  شاهد  صفت

  7540/0  30/23  7  91  84  )گرم( روزانه وزن افزایش
  2953/0  40/82  40/94  884  897  )گرم( روزانه مصرفی خوراك

  6742/0  87/57  25  559  534  )روز در گرم( مصرفی هضم قابل آلی ماده
  3956/0  417/1  30/1  76/9  47/8  خوراك تیدیل یبضر
  0716/0  30/438  958  4508  3550  )لیترمیلی( روزانه مصرفی آب

  5435/0  72/0  47/0  12/5  65/4  )گرم به لیترمیلی( خوراك به آب نسبت
pH 0001/0  011/0  10/0  29/6  19/6  شکمبه  

  0436/0  61/113  60/350  2/118  8/468  )لیترمیلی در 1000(×  پروتوزوآ تعداد
 

  
  .آزمون تحت گوسفندان در ظاهري هضم قابلیت میانگین  -1 شکل

  
 تحت گوسفندان خون سرم هايفراسنجه غلظت

 با مطابق. است آمده در نمایش به 2 شکل در آزمون
 گلوکز، غلظت شود،می مشاهده 2 شکل در آنچه

 و گلیسرول ایسیل تري کلسترول، خون، اياوره نیتروژن

 بین را داريمعنی تفاوت هیچگونه خون سرم آتینینکر
  ). <P 05/0( دهدنمی نشان آزمون تحت گروه دو

 ادرار در شده گیرياندازه هايفراسنجه میانگین
 شده داده نشان 3 جدول در نیز آزمون تحت گوسفندان
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 کرآتینین کلیرانس جدول این هايداده طبق بر. است
 بر گلومرولی لتراسیونفی میزان و) ml/kg/Sec( برحسب

 با تیمار تحت گوسفندان در) روز در لیتر( حسب
 شاهد گروه گوسفندان از بیشتر برابر دو قریب موننسین

 تحت گوسفندان ادرار اسیدیته). >P 1/0( باشدمی
 تیمار تحت گوسفندان بین داريمعنی تفاوت نیز آزمون

 05/0( نداد نشان شاهد گروه گوسفندان و موننسین
P>( .تحت گوسفندان تمام بین در کرآتینین کلیرانس 

 برحسب 024/0 میانگین با 05/0 تا 01/0 از آزمون

)ml/kg/Sec (میزان ارتباط این در. آمد بدست 
 حتت گوسفندان تمام بین در گلومرولی فیلتراسیون

 را روز در لیتر 129 تا 39 از زیادي نسبتاَ تغییرات آزمون
 ذاتی هايتفاوت به بیشتر رسدمی نظر به که داد نشان

 این از حاصل هايداده طبق بر. باشد مربوط گوسفندان
 ادرار، حجم: شامل ادراري هايفراسنجه سایر آزمایش

 موجود نیتروژن کل و اوریک اسید آالنتوئین، کرآتینین،
 آزمون تحت تیمارهاي گروه دو بین را داريمعنی تفاوت
  ).<P 05/0( ندادند نشان

  
   آزمون تحت گوسفندان در ادراري هايفراسنجه میانگین  -3 جدول

  احتمال سطح  اشتباه معیار  تفاوت  موننسین  شاهد  صفت
  3059/0  100/173  194  1483  1289  )روز در لیترمیلی( ادرار حجم

  1169/0  993/1  650/3  850/6  210/3  )روز در مولمیلی( کرآتینین
  6709/0  030/1  460/0  420/4  960/3  )روز در مولمیلی( آالنتوئین

  8970/0  130/0  020/0  550/0  530/0  )روز در مولمیلی( اوریک اسید

  5252/0  119/0  080/0  511/0  431/0  )بدن وزن کیلوگرم در گرم( کل نیتروژن
  75/0g/kg BW(  043/1  239/1  196/0  279/0  5089/0( کل نیتروژن

  3158/0  145/1  253/1  061/7  808/5  )روز در مولمیلی( پیورین کل

  0831/0  004/0  017/0  034/0  016/0  ) لیترمیلی/kg/ثانیه( کرآتینین کلیرانس
  0460/0  543/21  050/54  210/100  170/46  )لیتر/روز( گلومرولی فیلتراسیون میزان

pH 2391/0  053/0  100/0  92/8  020/9  ادرار  
  

  
  .نآزمو تحت گوسفندان در خون سرم هايفراسنجه میانگین  -2 شکل

  
 میکروبی تولید و نیتروژن متابولیسم به مربوط نتایج

 شده تولید میکروبی نیتروژن و شده جذب پیورین از اعم
 این هايداده طبق بر. است شده آورده 4 جدول در

 شده گیرياندازه صفات عددي مقادیر هرچند جدول

 گروه از بیشتر موننسین کنندة مصرف گوسفندان براي
 باشدنمی دارمعنی موجود اختالف اما باشدمی شاهد

)05/0 P> .(عنوان به یــمیکروب نیتروژن دــتولی البته 
 روهــگ در هـروزان یـمصرف روژنــنیت از درصدي
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 از بیشتر) درصد 7/31( اهدــش دانــگوسفن
 نــــموننسی لـــمکم با ارـتیم تحت دانــگوسفن

  . )>P 05/0( تــــاس دهـــآم بدست) دــدرص 7/27(

  
   آزمون تحت گوسفندان در  نیتروژن متابولیسم با مرتبط هايفراسنجه میانگین  -4 جدول

  احتمال سطح  اشتباه معیار  تفاوت  موننسین  شاهد  صفت
  2953/0  718/1  97/1  45/18  47/16  )روز در گرم( مصرفی نیتروژن

  MJ/d(  56/6  35/7  785/0  685/0  2953/0( مصرفی متابولیسم قابل انرژي
  3058/0  585/1  774/1  043/8  269/6  )روز در مولمیلی( شده جذب پیورین

  3058/0  152/1  29/1  85/5  558/4  )روز در گرم( تولیدي میکروبی نیتروژن
  
 میکروبی نیتروژن آزمایش، کل هايداده از استفاده با
 روزانه مصرفی نیتروژن کل عامل دو کمک به شده تولید

 مگاژول( مصرفی متابولیسم لقاب انرژي و) روز در گرم(
 زده تخمین رگرسیون معادله از استفاده طریق از) روز در

 میکروبی نیتروژن به مربوط تخمینی ارقام سپس. شد
 که گردید پالت ،شده مشاهده اعداد مقابل در شده تولید

 تخمین مقادیر رگرسیون. اندشده داده نشان 3 شکل در
 دارمعنی کامال ،هشد گیرياندازه مقادیر بر شده زده

 ربسیا) 995/0( خط شیب و) >P 001/0( آمد بدست
 نیتروژن بین که هنگامی. آمدبدست یک عدد به نزدیک

 رگرسیون مصرفی، نیتروژن و بدن در شده ابقاء
 معادله این مبدأ از عرض نقطه گردید، برازش کوادراتیک

 وزن گرمکیلو هر ازاي به گرممیلی 339 ± 20 برابر
 دفع نیتروژن بیانگر عدد این که آمد بدست یکیمتابول
 رگرسیون معادله. است متابولیکی و داخلی منشأ با شده

   :باشدمی زیر شرح به آمده بدست
         )1( معادله

)2X  ×44/0(–  )X  ×851/0+ (339/0-=دربدن     شده ابقاء نیتروژن  
)05/0 P< ; 70/0 r=(  

 که است زانهرو مصرفی نیتروژن X معادله این در
 و بوده یکی بدن در شده ابقاء نیتروژن واحد با آن واحد

می متابولیکی وزن کیلوگرم هر ازاي به گرم حسب بر
 به وقتی معادله این در آمده بدست 339/0 عدد. باشد
 350 عدد به نزدیک ربسیا) 339( شود تبدیل گرممیلی
 و کشاورزي تحقیقات شوراي توسط توسط که است

  .است شده پیشنهاد) AFRC, 1992( یتانیابر شیالت
 پروتئین و بدن در شده ابقاء نیتروژن بین هنگامیکه

 گردید، برازش رگرسیون بهترین مصرفی، متابولیسم قابل
  :شد حاصل زیر معادله

            )2( معادله
    بدن در شده ابقاء نیتروژن=  0323/0                     

]        )310/4  +X 818/6  (cos  ×0623/0 [  +  
)05/0 P< ; 82/0 r=(    

 مصرفی متابولیسم قابل پروتئین  X معادله این در
 یکی بدن در شده ابقاء نیتروژن واحد با آن واحد و است
 متابولیکی وزن کیلوگرم هر ازاي به گرم حسب بر و بوده
 استخراج توانمی را مهم عامل دو معادله این از. باشدمی

 در شده ابقاء نیتروژن معادله این در اگر اینکه ییک نمود،
 نیاز مورد نیتروژن توانمی دهیم، قرار صفر برابر را بدن

 وزن کیلوگرم هر ازاي به گرم حسب بر را نگهداري
 44/2 رقم ترتیب بدین که آوریم بدست  متابولیکی

 معادله در اینکه به توجه با دیگر طرف از. شودمی حاصل
 به را آن توانمی باشدمی نیتروژن 339/0 عدد)  1(

 قرار استفاده مورد بازده آنگاه و نمود تبدیل پروتین
 به یا و نگهداري براي را متابولیسم قابل پروتئین گرفتن
 رقم این که آورد بدست را) Kmp( همان دیگر عبارت

  .بود خواهد) 12/2÷  44/2( 87/0 برابر
 از دفعی ننیتروژ که نمود تأیید تحقیق این نتایج

 از. باشدمی مصرفی نیتروژن تأثیر تحت گوسفندان بدن
 ارتباط تعیین براي رگرسیون معادله هنگامیکه رو این
 خام پروتئین و مدفوع در موجود خام پروتئین بین

 بر خطی غیر معادله معادله، بهترین شد برازش مصرفی
  :گردید حاصل ذیل شرح به و رسپروکال مدل حسب

  )3( معادله
مدفوع                                پروتئین خام=                                  

   ×  مصرفی پروتئین() 1÷ 07338/0) + ( -00041/0
)05/0 P< ; 821/0 r=(                           

 خام پروتئین و مدفوع خام پروتئین معادله این در
 همبستگی نتعیی. دنباشمی روز در گرم برحسب مصرفی

 آلی مادة و مدفوع در متابولیکی منشاء با نیتروژن بین
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 بدست دارمعنی و مثبت قوي، بسیار مصرفی هضم قابل
  ).=P= ; 80/0 r 0182/0( آمد

 با نیتروژن بین خطی رگرسیون معادله رو این از 
 هضم قابل آلی مادة و مدفوع در متابولیکی منشاء

 کیلوگرم هر ازاي به گرممیلی حسب بر دو هر مصرفی
 آورده 4 شکل در آن نمودار و محاسبه متابولیکی وزن
   :باشدمی زیر شرح به خطی رگرسیون معادله. است شده

   )4( معادله
        )98/3 SE (06/25  = متابولیکی منشاء با نیتروژن  

 X  )04/1 SE (34/3  +  
 منشاء با ادراري نیتروژن ارتباط همین در البته
 آلی مادة با منفی ولی دارمعنی و قوي ستگیهمب داخلی،

). =P= ; 80/0- r 0182/0( داد نشان مصرفی هضم قابل
 با ادراري نیتروژن بین خطی رگرسیون معادله رو این از

 بر دو هر مصرفی هضم قابل آلی مادة و داخلی منشاء
 متابولیکی وزن کیلوگرم هر ازاي به گرممیلی حسب

 معادله. است شده آورده 4 کلش در آن نمودار و محاسبه
   :باشدمی زیر شرح به خطی رگرسیون

   )5( معادله
 ) +8/39 SE (67/313  =داخلی منشاء با ادراري نیتروژن  

X  )04/1 SE (34/3   
  

  بحث
 مکمل این که داد نشان موننسین از استفاده

 وزن اضافه و مصرفی خشک مادة بر ثیريتأ هیچگونه
 وزن اضافه کلی میانگین. است نداشته گوسفندان روزانۀ
 نشان را گرم 5/87 رقم آزمون تحت گوسفندان در روزانه

 کامالُ سن این در گوسفندان این براي که دهدمی
 گزارش رقم مشابه وزن اضافه مقدار این. باشدمی مناسب

 )Huston et al., 1990( همکاران و هوستون توسط شده
 گوسفند رأس 60 روي بر که آنها تحقیق در .باشدمی
 گرفت انجام روزه 36 مدت یک در رامبویلت نژاد

 در گرم 107 تا 87 بین گوسفندان وزن اضافه میانگین
 گروه بین داريمعنی تفاوت و است آمده بدست روز

 زیرا نشد مشاهده شاهد گروه با موننسین کننده مصرف
 از. است بوده زیاد بسیار گوسفندان بین واریاسیون

 و ضد گزارشات یافته انجام مقاالت رمرو در طرفی،
 در. شودمی پیدا موننسین نمودن مکمل نتایج از نقیضی

 هیچگونه حاضر، آزمایش نتایج با مشابه آنها از برخی
 بر جیره در موننسین نمودن مکمل از داريمعنی تأثیر
 است نشده مشاهده مصرفی خوراك و وزن اضافه روي

)Bartley et al., 1979; Brethour, 1979; Huston et 

al., 1990; Oltunji et al., 2006 .(برخی در اما 
 نمودن مکمل که است شده داده نشان گزارشات،

 خوراك بازدة بهبود سبب) موننسین نه( الوسیدسال
 وزن افزایش و مصرفی خوراك کاهش طریق از مصرفی

 Brger et al., 1981; Brethour, 1979; Mir( است شده

and Mir, 1994; Muwalla et al., 1998 .(و چن البته 
 همکاران و دنیس و )and Wolin, 1979( وولین

)Dennis et al., 1981( شرایط در که دادند نشان 
 هم مشابه موننسین و الزالوسید عملکرد نحوه آزمایشگاه

 ,.Bartely et al( همکاران و بارتلی آزمایش در. است

 موننسین نه و یدالسالوس نه که شده داده نشان) 1979
 دو این اما دهند تغییر را روزانه وزن افزایش توانندنمی

 مورد بازده ،مصرفی خوراك کاهش با توانستند مکمل
  .بخشند بهبود را خوراك گرفتن قرار استفاده
 در مصرفی آب که شد داده نشان حاضر آزمایش در

 گروه به نسبت موننسین مکمل کننده مصرف گوسفندان
 ).2 جدول( است داشته افزایش داريمعنی رطو به شاهد

 گرم هر ازاي به لیترمیلی حسب بر مصرفی آب وقتی اما
معنی تفاوت که شد داده نشان شد بیان خشک مادة
 این). P= 5435/0( شودنمی مشاهده تیمارها بین داري

 معمول سیالیت حفظ براي که دهدمی نشان موضوع
 شده وارد خشک ماده هنگامیکه شکمبه در هضمی مواد

 تعادل براي حیوان واکنش ،یابد افزایش شکمبه به
 و است آب مصرف به افزودن سیالیت، این به بخشیدن

 این نتایج. ندارد موننسین مکمل به ربطی موضوع این
 Crampton and( هریس و کرامپتون گزارش تحقیق

Harris, 1969 (مصرفی خوراك و آب که نمود تأیید را 
 حاضر آزمایش در. باشندمی مرتبط هم به مثبت بطور

 لیترمیلی 5/281 میانگین بطور آزمون تحت گوسفندان
 نمودند استفاده خود بدن وزن کیلوگرم هر ازاي به آب
 و فریررا توسط شده گزارش اعداد بین رقم این که

 نمودند گزارش که) Ferriera, 2006( همکاران
 ازاي به آب لیترمیلی 5/301 میزان به مرینو گوسفندان

 همچنین و کنندمی مصرف بدن وزن کیلوگرم هر
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) Schoeman and Visser, 1995( وایزر و شومن گزارش
 دورپر نژاد گوسفندان در آب مصرف اندکرده گزارش که
 وزن کیلوگرم هر ازاي به آب لیترمیلی 1/246 میزان به

  .گیردمی قرار است، بدن
 با حاضر ایشآزم در شکمبه پروتوزوآي جمعیت 

 داد نشان کاهش درصد 75 موننسین، نمودن مکمل
 و ریچاردسون گزارش مشابه نتایج این). 2 جدول(

 آنها. باشدمی) Richardson et al., 1978( همکاران
 تغذیه سویا کنجاله با موننسین وقتی که کردند گزارش

 شکمبه پروتوزوآي جمعیت در درصدي 10 کاهش شد
 ترکیب در ننسینمو وقتی صورتیکه در بود مشاهده قابل
 تا بود، شده خورانده هادام به رهاو درصد 1 با ايجیره

 مشاهده پروتوزوآیی جمعیت در کاهش درصد 65
 آزمایش نتیجۀ و نتایج این با تقابل در. بود گردیده
) Dinius et al., 1976( همکاران و دینیوس ،حاضر

 اخته يهاگوساله جیرة کردن مکمل که ندکرد گزارش
 در تغییري نتوانست روز 21 از بعد موننسین با شده

 pH حاضر آزمایش در .نماید ایجاد پروتوزوآیی جمعیت
 موننسین مکمل کننده مصرف گروه در شکمبه محتویات

 نیز محققین سایر). 2 جدول( است داده نشان افزایش
 افزایش سبب موننسین نمودن مکمل که اندکرده گزارش

pH  کامال جیرة که زاتازه شیري گاوهاي در شکمبه 
 Green et( است شده کردند،می دریافت شده مخلوط

al., 1999 .(همکاران و ناگاراجا )Nagaraja et al., 

 غلظت کاهش به مربوط را شکمبه pH در افزایش) 1981
 دیگر، طرف از .اندکرده گزارش شکمبه در الکتیک اسید

 گروه دو بین در موجود مغذي مواد تمام هضم قابلیت
 مجموع استثناي به) 1 شکل( استبوده مشابه تیمار،

 مصرف گوسفندان در جزئی بطور که) TDN( مغذي مواد
 تواندمی جزئی افزایش این. است بیشتر موننسین کنندة
 طریق از جیره انرژي رفت هدر از جلوگیري با مرتبط
 در). Baran and Žitnan, 2002( باشد متان به تبدیل

 که داد نشان) Spears, 1990( اسپییرز ارتباط، ینا
 را شکمبه در نشاسته هضم قابلیت تواندمی موننسین

 هاروده در نشاسته هضم افزایش سبب و داده کاهش
 دستگاه در نشاسته هضم قابلیت کل ترتیب، بدین. شود

می باقی تغییر بدون آیونوفرها مصرف با حیوان گوارش
 انتقال دیگر نقطۀ به نقطه کی از هضم محل ولی ماند

 سبب السالوسید و موننسین گاوها در. کندمی پیدا
 2 میانگین اندازة به ظاهري هضم قابل انرژي افزایش
 به هضم قابل انرژي پاسخ گوسفند در ولی اندشده درصد

 میانگین بطور و است بوده متغیر بسیار آیونوفرها افزودن
 در. نمایند ایجاد هضم لقاب انرژي در تغییري اندنتوانسته

) Poos et al., 1979( همکاران و پووس ارتباط، همین
 قابلیت کاهش سبب موننسین مکمل که اندکرده گزارش

. اندشده بدن در نیتروژن ابقاي و خشک ماده هضم
 بر آیونوفرها افزودن اثر که است شده گزارش همچنین

: رنظی عواملی به بستگی جیره الیاف هضم قابلیت روي
 حیوان، سن حیوان، رشد مرحله مکمل، مصرفی دوز

 الیاف منبع و) Chaucheyras et al., 2008( جیره ترکیب
 تأثیر عدم .دارد) Spears, 1990( جیره در موجود

می) 2 شکل( خون اياوره نیتروژن روي بر موننسین
 جذب و تولید در جیره دو مشابهت علت به تواند

 جیره دو شیمیایی ترکیب یراز. باشد شکمبه در آمونیاك
  ).Adam et al., 1981( است بوده یکسان

 خون سرم کرآتینین غلظت در تغییر عدم 
 و دووف گزارش با تیمار تحت گروه دو هر در گوسفندان

 همین در. دارد مطابقت) Duff et al., 1994( همکاران
 مکمل که کرد گزارش) Galip, 2006( گالیپس ارتباط،
 گوشتی شده اخته هايگوساله جیرة در موننسین نمودن

 ها گوساله خون سرم کرآتینین غلظت در است نتوانسته
می مصرف مکمل که روز 119 و 91 ،73 ،35 ،7 از بعد

  .نماید ایجاد تغییري کردند،
 تغییر عدم) Ding et al., 2008( همکاران و دینگ 
 کنندة دریافت هايدام خون گلوکز سطح در دارمعنی
 .اندداده ربط آنان جیرة ترکیب و طبیعت به را رهاآیونوف

 فرآیند طی و ايماهیچه بافت از کرآتینین طورکلیب
می تولید فسفات کراتینین از آنزیمی برگشت غیرقابل

 است مرتبط بدن ايماهیچه توده نسبت با و شود
)Harper et al., 1979 .(در کرآتینین بیشتر دفع بنابراین 

 از و بود خواهد عجیب موننسین کنندة مصرف گروه
 یــثابت اــنسبت بطور ه،ــروزان عــدف این هــآنجائیک

 عـــدف در زایشــاف انتظار یــنبایست ودــشمی انجام
 ;Susmel et al., 1994( دـــباش هــداشت ودــوج

Vagnoni et al., 1997 .(آزمایش نتایج با وــهمس 
 Vagnoni and( رودریکـــب و یــوگنون ر،ـــاضـــح
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Broderick, 1997 (عــدف رد داريیـــمعن زایشـــاف 
 جیرة هنگامیکه ريــشی ايــاوهــگ در نــکرآتینی

 داراي ذرت به خشک علوفه یا شده سیلو یونجۀ از آنان
 همین به. اندکرده گزارش را بود، یافته تغییر زیاد رطوبت
 در لیترمیلی 025/0 میزان به کرآتینین کلیرانس منوال،

 کیــابولیــمت وزن رمــلوگــکی رــه ازاي به ثانیه هر
 مـــرق اــب هــابــمش ارــبسی رـــحاض ایشــآزم در

 هر ازاي هــب هـــثانی رــه در رـــلیتمیلی 024/0
 دارسواال توسط که است متابولیکی وزن رمـــوگـــکیل

 گاوهاي در) Valadares et al., 1999( ارانــهمک و
 حاضر آزمایش در. است دهــگردی زارشـــگ یريش

 ونـــفیلتراسی میزان و نـــکرآتینی رانســکلی
 قرار موننسین مکمل رـــتأثی تحت یـــومرولـــگل

  ). 3 جدول( گرفتند
 بین در گلومرولی ونـــفیلتراسی زانـــمی

 در روز در لیتر 129 تا 29 از و نیست ثابت گوسفندان
 در لیتر 65 -158 با ادیرــمق این هـــالبت. است تغییر

) Chen et al., 1995( ارانــهمک و نـــچ توسط که روز
 بود دهــش ريــگیاندازه دــگوسفن 16 از استفاده با و

می اســـاس نـــهمی بر. دارد اديــزی ارــبسی قرابت
 یونـفیلتراس زانــــمی هــــک دـــش دعیـــم توان

 در تغییر با حیوان یک در دــتوانمی یـــومرولــگل
  .نماید تغییر مصرفی، خوراك

 نــچ گزارش و رــــحاض ایجـــنت اســـاس بر لذا 
 داشت توجه بایستی) Chen et al., 1995( ارانـــهمک و
 فیلتراسیون زانـــمی اســــاس بر هـــآنجائیک از

 میکروبی تولید از حاصل هايپیورین که است گلومرولی
 هنگام به بایستی بنابراین شوند،می رها رادرا بداخل

 دفعی، هايپیورین اساس بر میکروبی تولید محاسبه
 اتــمحاسب در را رولیــگلوم راسیونـــلتفی میزان
  .نمود دخیل
 طریق از نــپیوری عـــدف رــاضــح ایشــآزم در

 وزن وگرمـــکیل رـــه در ولـــممیلی 45/0 برابر ادرار
 بر دارــمق این که دـــآمبدست بدن یـــابولیکـــمت
 زـــومــگ و نــچ اديـــپیشنه ولـــفرم قــطب

)Chen and Gomes, 1995 (تولید دةـــدهن انـــنش 
. باشدمی گرم 2/5 میزان به شکمبه در میکروبی نیتروژن

 با) Dewhurst and Webster, 1992( وبستر و دوهارست

 پیورین دفع که ددادن نشان جیره چندین از استفاده
 هر در مولمیلی 6/0 از کمتر ادرار طریق از روزانه

 هریسون و آلن. است بدن متابولیکی وزن کیلوگرم
)Allen and Harrison, 1979 (مکمل با که زدند تخمین 

 میکروبی انرژتیک بازده ،هاقوچ جیرة در موننسین کردن
  .یابدمی کاهش 14/0 میزان به

) Laurent et al., 1980( ارانــهمک و الئورنت
 گزارش را ادرار طریق از یــدفع ورینــپی در کاهش

 به رفیــمص وراكــخ کاهش راــآن علت و ردندـــک
. داشتند اعالم موننسین مکمل از ادهـــاستف امــهنگ
 از تاکنون میکروبی نیتروژن تولید ینتخم براي
 ادهــم رفی،ــمص خشک ماده نظیر یــمختلف یرهايمتغ

 با رفیــمص متابولیسم قابل انرژي یا و یــمصرف یــآل
 است شده ادهــاستف کــکوادراتی ای و یـــخط اثرات

)NRC, 2001 .(تخمین در تغییرات وسیع هــدامن 
 یرهاییمتغ از استفاده هنگام به میکروبی نیتروژن ساخت

 قابل آلی مادة یا و آلی مادة مصرفی، خشک ماده نظیر
 متغییرها این از استفاده که داد نشان ،شکمبه در تخمیر

 تخمین بخوبی را میکروبی نیتروژن ساخت توانندنمی
  . بزنند

 از استفاده که است شده داده نشان همچنین
 نیز هستند مصرفی انرژي با ارتباط در که متغیرهایی

 نیتروژن دقیق تخمین در کافی اندازه به توانندنمی
 از حاضر آزمایش در. باشند داشته کاربرد میکروبی
 رـــغی کمکی عامل عنوان به مصرفی نیتروژن
 نــتخمی معادلۀ از یـــبخش وانـــعن به و مـــمستقی

. است دهـــش ادهــاستف روبیـــمیک روژنــنیت دـــتولی
 بیولوژیکی، هايپاسخ از اینگونه تخمین در دیگر طرف از

 دقیقی تخمین توانندنمی یــخط ادالتــمع از استفاده
  ).Schulin-Zeuthen et al., 2007( کنند ارائه را

 رــاضــح ایشـــآزم در فـــتوصی نــای اـــب 
 رــــغی انۀـــچندگ ونـــرگرسی از دـــش سعی
 وانـــعن به یـــمصرف روژنــــنیت از آن در که یــخط

 رهــبه بود، دهـــش ادهـــاستف ادلهـــمع از بخشی
 همراه به مصرفی روژنــــنیت از ادهـــاستف. شود گرفته

 مصرفی ابولیسمــمت قابل انرژي متغیر از استفاده
  ). 3 شکل( دهد ارتقا 90/0 باالي به را 2r توانست
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  . گوسفندان در شده مشاهده و تخمینی میکروبی نیتروژن بین ارتباط  -3 شکل

  
 نیتروژن متغیرهاي از میکروبی نیتروژن تخمین براي
 قابل انرژي و) x( روز در گرم برحسب  مصرفی

 با)  y( روز در مگاژول برحسب مصرفی متابولیسم
  :شد استفاده زیر معادله از استفاده

  
2a+bx+cx2+dx3+ex4+flnx+g(lny) =روز در گرم( میکروبی نیتروژن(  

94/0=2 R  
  عددي مقدار  ضریب

a 94874663  
b 31264899-  
c 5/701277  
d 3/12378-  
e 2872/103  
f 25099753  
g 65070146  

 
 مدفوع متابولیکی نیتروژن و مصرفی هضم قابل آلی مادة بین ارتباط -4شکل

)MFN (ادرار داخلی منشاء با نیتروژن و )EUN.(  
  

 تولید تخمین متغیرهاي دهندة نشان 5 جدول
 میزان که داشت توجه بایستی و است میکروبی نیتروژن

 تحت گوسفند رأس هشت در میکروبی نیتروژن تولید
 در گرم 27/7 تا 12/2 از تغییرات از وسیعی دامنۀ آزمون

 از استفاده نمود اذعان باید البته. دادندمی نشان را روز

 ساده میکروبی نیتروژن تولید تخمین براي معادله این
 محدودة در تخمین برآورد در دقت ولی باشدنمی

 استفاده تواندمی آزمون این در شده استفاده متغیرهاي
  .نماید توجیه را معادله این از
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 مادة مصرفی، خشک مادة افزایش با است بدیهی 
 با نیتروژن. یابدمی افزایش نیز مصرفی هضم قابل آلی
 بقایاي حاصل عمدتاَ مدفوع در متابولیکی اءمنش

 دستگاه اپیتلیال شدة سائیده بافت و موجود ترشحات
 درون از هضمی مواد عبور حین در که است گوارش
 با نیتروژن البته،. شودمی اضافه آن به گوارش دستگاه
روده میکروبی جمعیت توسط تواندمی متابولیکی منشاء

 در میکروبی نیتروژن تولید سبب و شده تخمیر ها
 طریق از متعاقبا خود این که شود گوارش دستگاه انتهاي
یم منطقی نظر به توصیف این با .شد خواهد دفع مدفوع

 قابل آلی مادة مصرف سطح اثر نمائیم فرض که رسد

می مدفوع در متابولیکی منشاء با نیتروژن روي بر هضم
 بزرگ روده به تخمیر قابل انرژي ورود با مرتبط تواند
 با نیتروژن بین منفی همبستگی ارتباط همین در. باشد

می هضم قابل آلی مادة مصرف و ادرار در داخلی منشاء
 باشد گوارش دستگاه در اوره بازچرخش به مربوط تواند

)Sunny et al., 2007.(  
 که شودمی مشاهده حاضر آزمایش در ترتیب بدین 

 متابولیکی منشاء با نیتروژن مقدار در ضادمت رفتاري
 با هـک بنحوي ،)5 شکل( دارد وجود ادرار و مدفوع

  .دـــیابیــم اهشــک ريــدیگ دامــک رـــه زایشـــاف

  

  
 مختلف تیمارهاي در داخلی منشاء با دفعی نیتروژن کل ترکیب -5 شکل

)MFN =و مدفوع متابولیکی نیتروژنEUN =ادرار داخلی منشاء با نیتروژن.(  
  
 همکاران و جیرالدز توسط آنچه با نتایج این 

)Giraldez et al., 1997 (پاترا و )Patra, 2009 (گزارش 
 منشاء با نیتروژن کل نبنابرای. دارد همخوانی ،اندکرده

 یا هضم قابل آلی مادة سطح از نظر صرف متابولیکی
 و ارسکف طرفی، از. ماندمی باقی ثابت مصرفی نیتروژن

 با که دادند نشان) Ørskov and Grubb, 1979( گراب
 انتهایی قسمت داخل به گلوکز و سلولز متیل تزریق
 بدیامی افزایش مدفوع طریق از شده دفع نیتروژن ایلئوم،

 بدون کندمی پیدا کاهش ادراري نیتروژن همزمان و
 پدید متابولیکی منشاء با نیتروژن کل در تغییري اینکه

 متابولیکی منشاء با نیتروژن کل حاضر آزمایش در. آید
 وزن گرم کیلو هر ازاي به گرممیلی 339 برابر دفعی

 333 مقدار به نزدیک بسیار که آمد بدست متابولیکی
 Giraldez et( همکاران و جیرالدز توسط شده گزارش

al., 1997 (تحقیقات شوراي توسط که 350 مقدار یا و 

 توصیه )AFRC, 1992( بریتانیا التــشی و اورزيــکش
  .دــباشمی شده،

  گیرينتیجه
 موننسین که داد نشان تحقیق، این از حاصل نتایج

 خوراك روزانه، وزن افزایش( حیوان عملکرد تواندنمی
 مغذي مواد هضم قابلیت و) تبدیل ضریب و مصرفی

  .دهد تغییر را جیره
   رفتـگ هـنتیج توانمی این بر افزون 

 در )NRC, 2007( ملی تحقیقات شوراي توصیه با مطابق
 گوسفند براي خوبی مکمل موننسین آیونوفرها میان
 این شرایط تحت حاصل نتایج همچنین. باشدنمی

می غیرخطی چندگانۀ یونرگرس که داد نشان تحقیق
 انرژي و مصرفی نیتروژن نظیر متغیرهایی کمک به تواند
 نیتروژن میزان از دقیقی تخمین مصرفی متابولیسم قابل

 همین در. دننمای ارائه شکمبه در شده تولید میکروبی
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 لري گوسفند ژنتیکی تودة روي بر آزمایش ارتباط
 اءمنش با نیتروژن دفع کل که داد نشان بختیاري

 توسط آنچه با مشابه بسیار گوسفندان این در متابولیکی
 ,AFRC( بریتانیا شیالت و کشاورزي تحقیقات شوراي

 این در بیشتر تحقیق البته. باشدمی ،شده توصیه )1992
 بیشتر حیوان پاسخ گردد مشخص تا است الزم زمینه
 به اینکه یا است شکمبه درون در متابولیسم به مربوط

 مرتبط گوارش دستگاه بعدي هايقسمت رد متابولیسم
  .باشدمی

  
  سپاسگزاري

 Martin Riis( ویزبرگ مارتین پروفسور از

Weisbjerg( دانمارك آرهوس دانشگاه علمی هیأت عضو 
می قدردانی و تشکر علمی هايمشورت دادن بواسطه

  .گردد
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