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 چرب اسیدهای الگوی و شکمبه تخمیر هایفراسنجه بر متافیکس بدون و با موننسین افزودن تأثیر
 فراهانی پرواری هایبره گوشت

 
 3خالداری مجید و 2کیانی علی ،*2آذرفر آرش ،1علیپور تقی محمد

  لرستان دانشگاه ،دامی علوم گروه ،استادیار و دانشیار ،ارشد کارشناسی دانشجوی .3 و 2 ،1

 (28/1/1396 پذیرش: تاریخ - 26/11/1394 تصویب: )تاریخ

 
 چکیده

 الگوی و شکمبه تخمیر هایفراسنجه بر مخلوط صورت به ای و ییتنها به کسیمتاف و نیموننس از استفاده ریتأث یبررس هدف با پژوهش این
 شاهد جیرة (2 ،(شاهد) متافیکس و موننسین بدون جیرة ملشا آزمایشی هایجیره .شد اجرا  یفراهان نژادهای بره راسته عضلة چرب یدهایاس

 24 حاوی شاهد جیرة (4 و )متافیکس( متافیکس کیلوگرم در گرم 4 با شاهد جیرة (3 ، (موننسین) موننسین کیلوگرم در گرممیلی 24 حاوی
 کاهش باعث متافیکس با همراه یا و تنهایی به موننسین افزودن بود. (متافیکس+)موننسین متافیکس کیلوگرم در گرم 4 و موننسین گرممیلی

 شکمبه در را پروپیونات غلظت ها آن مخلوط یا و متافیکس موننسین، با جیره سازی مکمل که یدرحال (.P<05/0) شد شکمبه در استات غلظت
 مارگاریک و مریستیک لوریک، چرب اسیدهای در دار معنی افزایش باعث ها آن مخلوط و متافیکس و موننسین افزودن. (P<05/0) داد افزایش

 آزمایشی تیمارهای (.P<05/0) شد شاهد گروه با مقایسه در راسته عضلة بهینیک و استئاریک پالمیتیک، چرب اسیدهای در کاهشمقابل در و
 راسته عضلة لینولئیک-آلفا و کایکوزانونی آراشیدونیک، ،ایکوزاتترانوئیک نرونیک(، اسید استثنای )به اشباع تک چرب اسیدهای مقادیر بر تأثیری
 دکوزا هگزانوئیک، دکوزا پالمیتولئیک، غیراشباع چرب اسیدهای دار معنی افزایش باعث متافیکس و موننسین افزودن(.P>05/0)نداشت

 تغییر ایجاد برای توانند می دو هر متافیکس و موننسین اینکه نتیجه .(P<05/0) شد 3-امگا خانوادة چرب اسیدهای و ایکوزاپنتانوئیک تترانوئیک،
 تحقیقات به نیاز ها آن تأثیر دقیق سازوکار هرچند باشند، مؤثر پرواری ایههبر گوشت چرب یدهایاس ترکیب و شکمبه تخمیر هایفراسنجه در

 .است ضروری بیشتر
 

 یونوفر. شکمبه، تخمیر ایه فراسنجه گوشت، چرب اسیدهای ترکیب ،پرواری هایبره کربوکسیلیک، دی اسیدهای :کلیدی یها واژه

 
 

Effects of of monensin supplementationalone or in combination with Methafix on 
ruminal fermentation and fatty acids composition of Longissimus dorsi muscle in 

Farahani finishing lambs 
 

Mohammad Taghi Alipour1, Arash Azarfar2*, Ali Kiani2 and Majid Khaldari3  
1, 2, 3. M. Sc. Student, Associate Professor and Assistant Professor, Department of Animal Science, Lorestan University, Iran 

(Received: Feb. 15, 2016 - Accepted: Apr. 17, 2017) 

 
ABSTRACT 

This study was conducted to evaluate the effects of dietary inclusion of monensin alone or in combination with 
Methafix (a commercial product containing malate and fumarate) on rumen fermentation parameters and fatty acids 
composition of longissimus dorsi muscle (LD) of Farhani finishing lambs. Twenty four male Farhani lambs (4-6 
months old, average body weight 35.9 ± 7.4 kg) were used. The lambs were randomly divided into four groups and 
individually fed with one of the four dietary treatments; control diet (Control), Control plus 24 mg of monensin/kg of 
DM (Monensin), control plus 4 g of Methafix/kg DM (Metafix) and Control plus 24 mg of monensin and 4 g of 
Methafix/kg DM (MonMet). Results showed that Monensin and/or MonMet decreased acetate (P<0.05) but increased 
propionate in comparision with control (P<0.05). Monensin, Metafizx and MonMetall had higher concentrations of 
lauric, myristic and margaric acids than control (P<0.05). However, palmitic, stearic and behenic acids content of LD 
were decreased by dietary supplementation with Monensin and metafix (P<0.05). Dietary treatments had no effect on 
LM concentrations of all mono-unsaturated fatty acids (except for nervonic acid), eicosatetraenoic, arachidonic, 
eicosaenoic and α-linoleic acids (P>0.05). However, dietary supplementation with M and ME increased LM 
concentrations of docosahexaenoic, docosatetraenoic, eicosapentaenoic and omega-3 fatty acids in comparison with 
control (P<0.05). In conclusion, both monensin and metafix seems to be promising agents for manipulation of rumen 
fermentation and fatty acid composition of meat in fattening Farahani lambs, however for revealing their functional 
mechanisms further research is needed. 
 
Keywords: Fatty acids composition, volatile fatty acids, di-carboxylic acids, ionophers fattening lamb. 
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 مقدمه

 محتوای بهبود به زیادی توجه اخیر هایسال در

 کاهش راه از دامی هایتولید در چرب اسیدهای

 اسیدهای افزایش مقابل در و اشباع چرب اسیدهای

 بهبود های روش از یکی .است شده اشباع غیر چرب

 غیر چرب اسیدهای افزایش و چرب اسیدهای ترکیب

 شدن هیدروژنه کاری دست دامی های فرآورده در اشباع

 اشباع غیر چرب اسیدهای (بیوهیدروژناسیون) زیستی

 نتایج (.Scollan et al., 2001) است شکمبه در

 بر موننسین مستقیم یرتأث بیانگر زیادی های بررسی

 دامی یها فرآورده چرب اسیدهای (پروفیل) نمای رخ

 استفاده مثال، عنوان به (.Ladeira et al., 2014) است

 افزایش سبب شیری گاوهای جیرة در موننسین از

 اسید یژهو به و اشباع غیر چرب اسیدهای محتوای

-Silva) شد شیر (CLA c9,t11) کونژوگه لینولئیک

Kazama et al., 2010.) ینتر مهم از کیی 

 تخمیری فرآیندهای تغییر در موننسین های گذاریاثر

 اسیدهای زیستی شدن هیدروژنه کاهش شکمبه، در

 افزایش و شکمبه های یباکتر ةوسیل به شباعا غیر چرب

 حیوانات گوشت و شیر در چرب اسیدهای این غلظت

 (.Harfoot & Hazlewood, 1997) است نشخوارکننده

 زیستی ةکنند هیدروژنه های یباکتر مهار با موننسین

 شکمبه از را ها آن عبور اشباع، غیر چرب اسیدهای

 .(Ipharraguerre & Clark, 2003) دهد یم افزایش

 از استفاده پرشمار های برتری به توجه با هرحال به

 پادزی از استفاده نشخوارکنندگان، جیرة در یونوفرها

 دلیل به دام صنعت در رشد محرك هایبیوتیک()آنتی

 باقی و ها پادزی برابر در مقاوم میکروبی هایگونه ایجاد

 ار های ینگران دامی تولیدات در ها آن بقایای ماندن

 به دام تغذیة در ها ترکیب این از استفاده درزمینة

  .(Hernandez et al., 2004) است آورده وجود

 مالیک اسید مانند کربوکسیلیک دی آلی اسیدهای

 رشد مهار سبب که یونوفرها برخالف ماریکفو اسید و

 رشد تحریک باعث شوند، یم ها یباکتر از خاصی انواع

 رومیننتیوم سلونوموناس نام به باکتری از خاصی نوعی

 است الکتات کنندة مصرف و منفی گرم باکتری یک که

 این بنابراین (.Nisbet & Martin, 1991) شوند یم

 های پادزی جایگزین عنوان به توانند یم ها ترکیب

 شوند استفاده نشخوارکنندگان تغذیة در رشد محرك

(Castillo et al., 2004.) در هایی تناقض هرحال به 

 یها دام جیرة در آلی یدهایاس افزودن یرتأث ردمو

 ,.Malekkhahi et al) است شده گزارش پرواری

2015; Carraso & Carro, 2012; Carro & .

Mentecon, 2006). به موجود یها گزارش به توجه با 

 هایپادزیست همزمان مصرف که رسدمی نظر

 بتواند آلی اسیدهای و موننسین همانند یونوفری

 استفاده هنگام به اسیدوز بروز کاهش در مؤثر اریراهک

 از )بیش باال کنسانترة درصد با پرواری هایجیره از

 اینکه به توجه با این بر افزون باشد. درصد( 75

 به توانندمی آلی اسیدهای و بونوفری هایپادزیست

 ایشکمبه زیستی شدن هیدروژنه مهار با ترتیب

(Ipharraguerre & Clark, 2003) تولید کاهش و 

 تولید افزایش نظری لحاظ به درنتیجه و الکتات

 باعث شکمبه در پروپیونات یژهو به فرار چرب اسیدهای

 اشباع غیر چرب اسیدهای زیستی شدن هیدروژنه مهار

 افزایش شکمبه از را ها آن عبور میزان شده، شکمبه در

 هایفرآورده در ها آن افزایش باعث نتیجه در و داده

 شود. ها آن گوشت همانند نشخوارکنندگان یدیتول

 همزمان مصرف رسدمی نظربه این بر افزون

 اسیدهای و موننسین همانند یونوفری های پادزیست

 به را ایشکمبه تخمیر بتواند کربوکسیلکدی آلی

 همانند گلوکوژنیک سازهای پیش بیشتر تولید سمت

 عملکرد بهبود باعث راه این از و داده سوق پروپیونات

 اطالعات پایة بر شود. پرواری یها دام تولیدی

 اسیدهای و یونوفرها همزمان مصرف یرتأث نگارندگان،

 نمای رخ و ایشکمبه تخمیر های فراسنجه بر آلی

 بررسی کمتر پرواری یها بره گوشت چرب اسیدهای

 یرتأث با ارتباط در چندانی اطالعات و است شده

 یا کاهش در ترکیب دو این (سینرژیستی) افزایی هم

 اشباع غیر و اشباع چرب اسیدهای محتوای افزایش

 این انجام از هدف لذا .ندارد وجود قرمز گوشت

 اسید حاوی) متافیکس افزودن یرتأث بررسی پژوهش،

 صورت به یا و تنهایی به (فوماریک اسید و مالیک

 ایشکمبه تخمیر هایفراسنجه بر موننسین با مخلوط

 تودة پرواری یها بره گوشت چرب سیدهایا نمای رخ و

   .بود فراهانی
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 ها روش و مواد

 نشخوارکنندگان پژوهشی-علمی واحد در پژوهش این

 شهرستان لرستان، دانشگاه کشاورزی ةدانشکد کوچک

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

 )سم پاشی سم آنگاه شستشو، آب با آغاز در

 هفته دو شد. پاشیآهک و درصد( 10 سایپرمترین

 بیماری علیه هابره همة آزمایش، آغاز از پیش

 ةتود نر ةبر رأس 24 شدند. واکسینه آنتروتوکسمی

 سن و یلوگرمک 9/35 ±4/7 وزنی میانگین با فراهانی

 با تصادفی کامل طرح یک قالب در ماه 4-6 تقریبی

 به یتصادف طور به هابره ند.شد استفاده تیمار چهار

 بدون) شاهد ةجیر (1 شامل: آزمایشی ةجیر چهار

 گرممیلی 24 حاوی ةجیر (2 متافیکس(، و موننسین

 در گرم 4حاوی ةجیر (3 موننسین، کیلوگرم در

 در گرممیلی 24حاوی ةجیر (4 و متافیکس کیلوگرم

 متافیکس کیلوگرم در گرم 4 و موننسین کیلوگرم

 مواد کمینه ینتأم برای هاجیره یافتند. اختصاص

 غذایی هاینیاز توسط شده توصیه مغذی

 شدند. تنظیم (NRC, 2007) کوچک نشخوارکنندگان

 نشان 1 جدول در هاجیره شیمیایی تجزیة و ها ترکیب

 اسیدهای از ترکیبی شامل متافیکس است. شده داده

 فوماریک( اسید و مالیک )اسید کربوکسلیک دی آلی

 گرم یلیم 100 سینمونن گرم هر بود. مخلوط صورت به

 انفرادی های یگاهجا در هابره .اشتد خالص رومنسین

 انفرادی صورت به و نگهداری متر 5/1×5/1 ابعاد به

 صورت به (1 )جدول آزمایشی هایجیره شدند. تغذیه

 در بار دو اختیاری صورت به و بودند شده مخلوط کامل

 اختیار در عصر 16:00و صبح 9:00 ساعت در روز

 دسترسی تازه آب به همواره ها بره گرفت. قرار ها بره

 آن روز 15 که بود روز 75 پروار ةدور مدت داشتند.

  بود.  آزمایش ةدور روز 60 و یریپذ عادت ةدور

 از پس ساعت چهار در شکمبه مایع از گیرینمونه

 روز در مری سوند از استفاده با صبحگاهی دهیخوراك

 بر بزاق تأثیر از یریجلوگ برای شد. انجام آزمایش 74

pH گرفته نمونة نخستین شده، گرفته شکمبه مایع 

 از پس شد. استفاده نمونه دومین از و ریخته دور شده

 پارچة الیه چهار توسط شکمبه مایع کردن صاف

 تجزیة برای شکمبه مایع از لیترمیلی 8 حدود متقالی

 2 هانمونه به و شد برداشته فرار چرب اسیدهای

 متوقف برای درصد( 25) متافسفریک اسید رلیتمیلی

 حفظ و زدایی ینپروتئ و هاباکتری فعالیت شدن

 زمان تا هانمونه شد. اضافه تجزیه زمان تا هانمونه

 شد. نگهداری سلسیوس درجة -21 دمای در تجزیه

 از استفاده با شکمبه نمونة فرار چرب اسیدهای

 Fisons) گازی کروماتوگرافی() نگاری فام دستگاه

Instruments, HRGC mega 2, Milan, Italy) 

 مشخصات یگرد و ییدما ةبرنام شد. گیری اندازه

 بود: یرز صورت به دستگاه

 دستگاه 2ةدهند یصتشخ و 1کننده یقتزر دمای

 در ناقل گاز بود. سلسیوس ةدرج 200 و 110 یبترت به

FID نوع از آن ةدهند یصتشخ و یومهل دستگاه ینا
3 

 درجة 110 آغاز در دستگاه ستون یدما بود.

 نگه دما این در دقیقه دو مدت به که بود سلسیوس

 ةدرج 200 به یقهدق پنج طول در آنگاه و شد داشته

 دما ینا در یقهدق یک یبرا و شد رسانده سلسیوس

 طول به یینهمو نوع از استفاده مورد ستون ماند. یباق

Alltech Capillary Column, EC) بود متر 30
TM

 

1000, length 30 meters, inside diameter 0.53 .

mm, film thickness 1 micron) ایزوکاپروئیک .بود 

 هر غلظت شد. استفاده درونی استاندارد عنوان به اسید

 نقطة زیر سطح تقسیم از فرار چرب اسیدهای از یک

 اوج نقطة زیر سطح بر چرب اسید آن )پیک( اوج

 از درصدی به و محاسبه چرب اسیدهای مجموع

 اسیدهای نسبت شد. بیان فرار چرب اسیدهای مجموع

 با (NGR) گلوکوژنیک به گلوکوژنیک غیر چرب

 (:Ørskov, 1975) شد محاسبه زیر رابطة از استفاده

(1      )         
HvalHPr

HvalHBu2HAc
NGR




 

 

 چرب اسیدهای نسبت NGR آن در که

 تات،اس غلظت HAc گلوکوژنیک، به غیرگلوکوژنیک

HBu بوتیرات، غلظت Hval و ایزووالرات غلظت HPr 

 و ایزوبوتیرات اینکه فرض با .است پروپیونات غلظت

 منشأ ایجیره های ینپروتئ تجزیة از ایزووالرات

                                                                               
1. Injector 
2. Detector 

3. Flame Ionized Detector 
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 مجموع به چرب اسیدهای این نسبت گیرند، می

 از معیاری عنوان به و شد محاسبه فرار چرب اسیدهای

 نسبت عنوان به بهشکم در ینپروتئ تجزیة میزان

  شد. نامیده دارشاخه چرب اسیدهای

 مخلوط و گوشت چرب اسیدهای میزان تعیین برای

 میزان به ها آن چربی و گوشت از ها،بره گوشت و چربی

 و 12 هایدنده ةمحدود در راسته ةعضل از گرم 50

 علوم آزمایشگاه به درنگ یب یخ حاوی ظرف در و جدا13

 از یافت. انتقال لرستان، دانشگاه ،کشاورزی ةدانشکد دامی

 همراه به گوشت نمونه یک و گوشت نمونه یک قطعه هر

 تا هانمونه شد. جدا بودند، همسان وزن نظر از که چربی

 دمای در (متیالسیون) شدن متیله و استخراج هنگام

 بر چربی شدند.استخراج نگهداری سلسیوس ةدرج -20

 شد. انجام (1988) پالمکوئیست و سوخیجا روش پایة

 توزین گرم(، 0001/0) دقیق ترازوی با نمونه از گرم 1/0

 قرار درای فریز دستگاه در ساعت 48 مدت به نمونه و

 لیتر یلیم 1 آغاز در ها،نمونه شدن متیله برای شد. داده

 همزن با و اضافه (،C23) 1داخلی استاندارد حاوی هپتان

 سدیم متیالت لیتر یلیم 2/0 سپس شد. مخلوط یخوب به

 به و مخلوط دقت به نمونه شد. اضافه نمونه به %(25)

 ةدرج 50 دمای در گرم آب حمام در دقیقه ده مدت

 دمای در دقیقه 5 مدت به آنگاه شد. داده قرار سلسیوس

 لیتر یلیم 5/1 ادامه، در شد. سرد تا گرفت قرار آزمایشگاه

 هب و اضافه نمونه به %(10) متانولیک یدکلریدریکاس

 ةدرج 90 دمای با گرم آب حمام در دقیقه 30 مدت

 هداد قرار یخ روند نمونه سپس شد. داده قرار سلسیوس،

 و هپتان لیتر یلیم 1 مرحله، ینازا پس شود. سرد نمونه تا

 نمونه به یآرام به %(10) پتاسیم کربنات لیتر یلیم 3

 مخلوط شدت با و دقیقه یک مدت به نمونه شد. اضافه

 دمای در و دقیقه پنج مدت به نمونه مرحله، نای در شد.

 انتها، در شد. سانتریفیوژ 5000 دور و سلسیوس ةدرج 4

 هپتان (فاز) حالت پاستور، ایشیشه پیپت از استفاده با

 فام دستگاه به تزریق برای سی جی هایویال به )باالیی(

 شناسایی منظور به شد. داده انتقال مایع گازی نگاری

 سرنگ با میکرولیتر 1/0 میزان چرب، دهایاسی نمای رخ

 دیگر و دمایی ةبرنام شد. تزریق نگاری فام گاز دستگاه به

                                                                               
1. Tridecanoic acid, methyl ester 

 دمای .شد گرفته نظر در زیر صورت به دستگاه مشخصات

 و 280 ترتیببه دستگاه 3ةدهند تشخیص و 2کننده تزریق

 هلیوم دستگاه این در ناقل گاز بود. سلسیوس ةدرج 300

FID نوع از آن ةدهند تشخیص و
 ستون دمای بود. 4

 سلسیوس ةدرج 160 در دقیقه پنج برای آغاز در دستگاه

 آنگاه ماند. باقی دما این در دقیقه 15 برای و شد رسانده

 ةدرج 190 به دقیقه در سلسیوس ةدرج 20 سرعت با

 سی) نیاز مورد زمان پایان تا و شد رسانده سلسیوس

 نقطة زیر سطح به جهتو با ماند. باقی دما این در (دقیقه

 اوج نقطة زیر سطح نیز و داخلی استاندارد غلظت و اوج

 و چرب اسیدهای کل غلظت چرب، اسیدهای از هرکدام

 هایرابطه از ترتیببه چرب اسیدهای از هرکدام غلظت

 شد: محاسبه یرز

 = غلظت کل اسیدهای چرب )میلی در گرم((             2)
 غلظت استاندارد داخلی 

  لیتر(گرم در میلیی)میل

× 
 سطح زیر پیک اسیدهای چرب

 سطح زیر پیک استاندارد داخلی وزن نمونه )گرم(

 

 = غلظت اسید چرب مجهول )میلی در گرم((             3)
 غلظت استاندارد داخلی 

  لیتر(گرم در میلی)میلی

× 
 سطح زیر پیک اسید چرب

 داخلی سطح زیر پیک استاندارد وزن نمونه )گرم(

 

 کامل طرح یک قالب در آمده دست به یهاداده

 رویة و 1/9 نسخة SAS افزارنرم از استفاده با تصادفی

GLM شدند: تجزیه زیر مدل از استفاده با 
Yij = μ + Ti + εij. 

    

 i از بره به مربوط مشاهده Yi مدل این در که
 مورد صفت برای جامعه میانگین μ است. تیمار امین

 به مربوط تصادفی خطای εij و تیمار اثر Ti ،نظر

 حداقل میانگین یا دامنه چند مقایسة است. مشاهده

 دارمعنی تفاوت حداقل آزمون از استفاده با مربعات

 ها مقایسه همة برای شد. انجام فیشر شدة محافظت

 شد. گرفته نظر در P<05/0 سطح در داری یمعن

 
 

 

 

 

 

                                                                               
2. Injector 

3. Detector 

4. Flame Ionization Detector 
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 خشک( ةماد از )درصد هاآن مغذی مواد محتوای و آزمایشی هایجیرههای شیمیایی و ترکیب ةدهند تشکیل اجزاء .1 جدول

Table 1. Ingredients and chemical composition of the experimental diets (DM basis) 

 

 

Diet a 

C M ME MM 

Ingredient %      

     Alfalfa hay                            23.3 23.3 23.3 23.3 

     Ground barley                       33.1 33.1 33.1 33.1 

     Ground corn                            19.5 19.5 19.5 19.5 

     Beet pulp 9.7 9.7 9.7 9.7 

     Wheat bran  1.7 1.7 1.7 1.7 

     Soybean meal    9.5 9.5 9.5 9.5 

     Limestone 1.0 1.0 1.0 1.0 

     Di-calcium phosphate 0.2 0.2 0.2 0.2 

     Salt 0.5 0.5 0.1 0.1 

     Sodium bicarbonate 1.0 1.0 1.0 1.0 

    Mineral and vitamin premix b 0.5 0.5 0.5 0.5 

     Monensin (mg/kg DM) c - 24 - 24 

     Methafix d - - 0.4 0.4 

Chemical composition, %  of DM          

Crude protein 15.3 15.3 15.3 15.3 

Metabolizable protein                          10.6 10.6 10.6 10.6 

 NDF 26.4 26.4 26.4 26.4 

 NFC e 50.6 50.6 50.6 50.6 

 Calcium 0.8 0.8 0.8 0.8 

Phosphorus 0.4 0.4 0.4 0.4 

Metabolizable energy, Mcal/kg 2.6 2.6 2.6 2.6 

a )ها=جیره C: متافیکس؛ و موننسین بدون جیره M: ؛موننسین کیلوگرم در گرممیلی 24 حاوی جیره ME: متافیکس کیلوگرم در گرم 4حاوی ةجیر 

b) 58 سدیم؛ گرم 50 پتاسیم؛ گرم 35 فسفر؛ گرم 70 کلسیم؛ گرم 180 حاوی: خشک( مادة مبنای )بر هاویتامین و معدنی مواد مخلوط پیش از کیلوگرم هر 

 20 کبالت؛ گرممیلی 100 ید؛ گرممیلی 100 مس؛ گرممیلی 300 روی؛ گرم 3 آهن؛ گرم 4 منگنز؛ گرم 5 گوگرد؛ گرم 32 منیزیم؛ گرم 30 کلر؛ گرم

 اکسیدان. آنتی گرم 3 ؛E ویتامین المللیبین واحد 100 ؛D3 ویتامین المللیبین واحد 100000 ؛A ویتامین المللیبین واحد 500000 سلنیوم؛ گرم میلی

c) رومنسین کیلوگرم گرم/میلی 10000 حاوی 

d) بود. اسید فوماریک و مالیک از مخلوطی حاوی 

e) اتری+خاکستر( خنثی+عصارة شوینده در نامحلول خام+الیاف )پروتِئین -100غیرالیافی= هایکربوهیدرات 
a) Diets = C: diet without monensin and Methafix; M: diet supplemented with 24 mg of monensin/kg DM; ME: diet supplemented with 4 g of 

Methafix/kg DM; ME: diet supplemented with 24 mg of monensin/kg DM and 4 g of Methafix/kg DM. 

b) Each kg of mineral and vitamin permix contained (on DM basis) 180 g of Ca; 70 g of P; 35 g of K; 50 g of Na; 58 g of Cl; 30 g of Mg; 32 g of S; 5 g 

of Mn; 4 g of Fe; 3 g of Zn; 300 mg of Cu; 100 mg of I; 100 mg of Co; 20 mg of Se; 500,000 IU of vitamin A; 100,000 IU of vitamin D3; 100 IU of 

vitamin E; and 3 g of antioxidant. 

c) Contained 10,0000 mg of rumensin/kg. 

d) Contained a mixture of maleic and fumaric acid. 

e) Non-fiber carbohydrates (NFC) = 100 – (CP + NDF +EE + ash) 

 

  یجنتا
 شکمبه تخمیر هایفراسنجه

 متافیکس با همراه یا و تنهایی به موننسین افزودن

 نسبت هشکمب در را استات غلظت داری یمعن طور به

 که یدرحال (.P<05/0) داد کاهش شاهد جیرة به

 و موننسین افزودن نتیجة در پروپیونات غلظت

 طور به مخلوط صورت به یا و تنهایی به متافیکس

 یافت افزایش شاهد جیرة به نسبت داری یمعن

(05/0>P.) با همراه یا و تنهایی به متافیکس افزودن 

 به نسبت ار شکمبه مایع بوتیرات غلظت موننسین

 موننسین افزودن (P<05/0) داد کاهش شاهد جیرة

 را ایزوبوتیرات غلظت متافیکس با همراه یا و تنهایی به

 نسبت (.P<05/0) داد کاهش شاهد تیمار به نسبت

 و موننسن افزودن نتیجة در پروپیونات به استات

 جیرة به نسبت مخلوط صورت به یا تنهای به متافیکس

 (.2 دول)ج یافت کاهش شاهد

 

 راسته عضلة چرب اسیدهای الگوی

 چند و اشباع تک و اشباع چرب اسیدهاینمای  رخ

 ترتیب به پرواری هایبره ةراست ةماهیچ گوشت اشباع

 افزودن است. شده داده نشان 5 و 4 ،3 های جدول در

 بر داری یمعن یریتأث متافیکس بدون یا با موننسین

 نداشت تهراس عضلة اشباع چرب اسیدهای محتوای

(05/0<P.) اسید میزان داد، نشان نتایج وجود ینباا 
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در تیمار اسید مارگاریک و مریستیک  لوریک،

در افزایش و  موننسین و متافیکس در مقایسه با شاهد

اسید پالمتیک و اسید بهینیک کاهش مقابل میزان 

محتوای اسید مارگاریک در عضلة . (P<05/0یافت )

کس دریافت کردند باالتر از هایی که متافیراستة بره

موننسین و (. افزودن P<05/0تیمار موننسین بود )

اسید محتوای روی  تأثیریمتافیکس به تنهایی 

عضلة راسته نداشت ولی مصرف همزمان استئاریک 

داری طور معنی بهاین دو افزودنی در مقایسه با شاهد 

.  (P<05/0داد )کاهش اسید استئاریک را  نسبت

میزان اسید نسین و متافیکس به جیره افزودن مون

کاهش داد، نسبت به تیمار شاهد ( را C22:0)بهینک 

 محتوای بر یریتأث متافیکس و موننسین اما مخلوط

 (.3 )جدول نداشت راسته عضلة در چرب اسید این

 
 ایشکمبه هایفراسنجه بر آزمایشی هایجیره ریتأث .2 جدول

Table 2. Effect of experimental diets on rumen fermentation characteristics 

 Diet a 

SEM Diet effect b 

C M ME MM 

VFA (mmol/100 mmol total VFA)        

Acetate 58.05a 52.85b 53.79ab 51.02b 1.543 0.0179 

Propionate 25.09b 33.72a 35.28a 37.09a 2.555 0.0092 

Iso-butyrate 0.897a 0.540b 0.670ab 0.557b 0.0959 0.0434 

Butyrate 12.82a 10.47ab 7.26b 8.70b 1.179 0.0116 

Iso-valerate 1.200 0.892 0.958 0.775 0.1622 0.3096 

Valerate 1.94 1.54 2.04 1.82 0.1812 0.2406 

NGRc 3.718a 2.423b 2.059b 2.063b 0.3953 0.0150 

BCRd 0.02167 0.0150 0.0150 0.0133 0.00269 0.1467 

Actetae:Propionate 2.745a 1.760b 1.658b 1.540b 0.2763 0.0128 

pH 5.9 6.0 5.8 6.0 0.15 0.1902 

a )ها=جیره C: متافیکس؛ و موننسین بدون جیره M: ؛موننسین کیلوگرم در گرممیلی 24 حاوی جیره ME: متافیکس کیلوگرم در گرم 4حاوی ةجیر 

b) آزمون احتمال F جیره. اثر برای 

c) گلوکزساز. به غیرگلوکزساز فرار چرب اسیدهای نسبت 

d) دارشاخه فرار چرب اسیدهای نسبت 

a,b) باشندمی دارمعنی اختالف دارای اندشده داده نشان مشابه غیر حروف با که هاییمیانگین ردیف هر در (05/0<P.) 

a) Diets = C: diet containing without monensin and Methafix; M: diet supplemented with 24 mg of monensin/kg DM; ME: diet supplemented with 4 g 

of Methafix/kg DM; ME: diet supplemented with 24 mg of monensin/kg DM and 4 g of Methafix/kg DM. 

b) Probability for F-test of diet effect. 

c) Non-glucogenic to glucogenic VFA ratio. 

d) Branched-chain ratio. 

a,b) Means within a row with different superscripts differ (P < 0.05). 

 

 های آزمایشی شده با جیره یهتغذهای ترکیب اسیدهای چرب اشباع عضلة راسته در بره . 3جدول 

 استر متیل( صورت به)درصد از مجموع اسیدهای چرب 
Table 3. Saturated fatty acid composition in the Longissimus Dorsi muscle of lambs fed the experimental diets  

(% of total FA methyl esters) 
FA Diet a 

SEM Diet effect c 

C M ME MM 

Lauric acid (C12:0) 0.6c 1.1bc 1.4ab 1.7a 0.49 0.005 

Myristic acid (C14:0) 2.2b 4.4a 4.0a 3.7a 0.94 0.006 

Palmitic acid (C16:0) 22.7a 19.5b 19.3b 21.5ab 2.02 0.023 

Margaric acid (C17:0) 1.2c 2.1b 2.8a 1.7bc 0.53 0.001 

Stearic acid (C18:0) 16.7a 15.8ab 15.9ab 14.9b 1.03 0.016 

Arachidic acid (C20:0) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.03 0.895 

Behenic acid (C22:0) 0.3a 0.1b 0.1b 0.3b 0.12 0.016 

Saturated fatty acids 44.0 42.9 43.9 44.9 2.15 0.78 

a )ها= جیرهC جیره بدون موننسین و متافیکس؛ :M ؛ گرم در کیلوگرم موننسینمیلی 24: جیره حاویME :گرم در کیلوگرم متافیکس 4حاوی ةجیر 

b)  احتمال آزمونF .برای اثر جیره 

a,b,c) باشندار میاند دارای اختالف معنیهایی که با حروف غیر مشابه نشان داده شدهدر هر ردیف میانگین( 05/0د<P.) 
 

a) Diets = C: diet containing without monensin and Methafix; M: diet supplemented with 24 mg of monensin/kg DM; ME: diet supplemented with 4 g 

of Methafix/kg DM; ME: diet supplemented with 24 mg of monensin/kg DM and 4 g of Methafix/kg DM. 

b) Probability for F-test of diet effect. 

a,b,c) Means within a row with different superscripts differ (P<0.05). 
 

 

 

 

 



 95 ... تخمیر هایفراسنجه بر متافیکس بدون و با موننسین افزودن تأثیرو همکاران:  علیپور 

 
 
 

 چرب اسیدهای (،C24:1) نروونیک اسید یاستثنا به 

 نگرفت قرار آزمایشی های یرهج یرتأث تحت اشباع تک

(05/0<P.) سبب بره جیرة به موننسین افزودن 

 (C24:1) نروونیک اسید محتوای دار یمعن ایشافز

 شد تیمارها دیگر با مقایسه در راسته عضلة

(05/0>P). باعث موننسین با آن مخلوط و متافیکس 

 هایتیمار به نسبت نروونیک اسید داریمعنی کاهش

 (.4 )جدول شد موننسین و شاهد

 
  آزمایشی هایجیره با شده یهتغذ یهابره در راسته عضلة اشباع تک چرب اسیدهای ترکیب .4 جدول

 متیل( استر صورت به چرب اسیدهای مجموع از )درصد
Table 4. Mono-unsaturated fatty acid composition in the Longissimus Dorsi muscle of lambs fed the experimental 

diets (% of total FA methyl esters) 
FA Diet a 

SEM Diet effect c 

C M ME MM 
Palmitoleic acid (C16:1) 1.8 1.4 1.8 1.9 0.33 0.06 
Oleic acid (C18:1 trans) 1.5 2.2 2.0 2.6 0.71 0.116 
Oleic acid (C18:1 n9 cis) 35.5 31.3 30.2 31.0 4.00 0.134 
Nervonic acid (C24:1) 0.2b 0.4a 0.1bc 0.0c 0.055 0.001 
Mono-unsaturated fatty acids 39.7 35.9 34.9 36.5 3.90 0.192 

a) ها=جیره C: متافیکس؛ و موننسین بدون جیره M: ؛موننسین کیلوگرم در گرممیلی 24 حاوی جیره ME: متافیکس کیلوگرم در گرم 4حاوی ةجیر 

b) آزمون احتمال F جیره. اثر برای 
a,b,c) باشندمی دارمعنی اختالف دارای اندشده دهدا نشان مشابه غیر حروف با که هاییمیانگین ردیف هر در (05/0<P.) 

a) Diets = C: diet containing without monensin and Methafix; M: diet supplemented with 24 mg of monensin/kg DM; ME: diet supplemented with 4 g 
of Methafix/kg DM; ME: diet supplemented with 24 mg of monensin/kg DM and 4 g of Methafix/kg DM. 
b) Probability for F-test of diet effect. 
a,b,c) Means within a row with different superscripts differ (P<0.05). 

 

 تحت دوگانه وندیپ چند با چرب یدهایاس مجموع

 قرار متافیکس بدون یا با موننسین افزودن یرتأث

 افزایش سبب تنهایی به افیکسمت (.P>05/0) نگرفت

 (C20:5 n-3) کیپنتانوئ کوزایا یداس محتوای دار یمعن

 راسته عضلة  (C22:5n-3) کیدوکوزاپنتانوئ دیاس و

 میزان کمترین (.P<05/0) شد تیمارها دیگر به نسبت

 عضلة نمونة در (C22:6n-3) کیدکوزاهگزانوئ دیاس

 مخلوط حاوی یها رهیج با شده هیتغذ یها بره راستة

 یدار یمعن طور به که شد مشاهده متافیکس و موننسین

 بود موننسین حاوی جیرة با شده هیتغذ یها بره از کمتر

(05/0>P). یها نمونه اشباع چند چرب اسیدهای دیگر 

 ،6 امگا اشباع، چند چرب اسیدهای مجموع راسته، عضلة

 تحت اشباع غیر به اشباع چرب اسیدهای نسبت و 3 امگا

 .(P>05/0) نگرفتند قرار آزمایشی تیمارهای ریتأث

 در را 3-امگا خانوادة چرب اسیدهای نسبت موننسین

 (.P<05/0) داد افزایش شاهد با مقایسه

 
  آزمایشی هایجیره با شده یهتغذ هایبره در راسته عضلة اشباع چند چرب اسیدهای ترکیب .5 جدول

 ل(متی استر صورت به چرب اسیدهای مجموع از )درصد
Table 5. Poly-unsaturated fatty acid composition in the Longissimus Dorsi muscle of lambs fed the experimental diets 

(% of total FA methyl esters) 
FA Diet a 

SEM Diet effect c 

C M ME MM 
Linoleic acid (C18:2n-6 cis) 8.5 10.8 10.9 10.8 2.68 0.360 
Linoleic acid (C18:2n-6 trans) 0.19 0.28 0.34 0.15 0.161 0.222 
Arachidonic acid (C20:4n-6) 2.8 3.9 3.8 3.7 1.00 0.281 
α-Linolenic acid (C18:3n-3) 0.6 0.7 0.8 0.7 0.15 0.459 
Eicosapentaenoic acid (C20:5n-3) 0.2b 0.4a 0.4a 0.2a 0.10 0.003 
Docosapentaenoic acid (C22:5n-3) 0.7b 0.9b 1.1a 0.7b 0.012 0.003 
Docosahexaenoic acid (C22:6n-3) 0.2ab 0.6a 0.3ab 0.1b 0.23 0.042 
Polyunsaturated fatty acids  15.8 20.4 20.6 19.2 4.57 0.267 

ɷ-6 fatty acids 11.4 14.8 14.7 14.5 3.60 0.311 

ɷ-3 fatty acids 1.1b 1.7a 1.5ab 1.0b 0.21 0.024 
Saturated to unsaturated fatty acids ratio 44.0 42.9 43.9 44.0 4.84 0.78 

a) ها=جیره C: متافیکس؛ و موننسین بدون جیره M: ؛موننسین کیلوگرم در گرممیلی 24 حاوی جیره ME: متافیکس کیلوگرم در گرم 4حاوی ةجیر 

b) آزمون احتمال F جیره. اثر برای 
a,b) باشندمی دارمعنی اختالف دارای اندشده داده نشان مشابه غیر حروف با که هاییمیانگین ردیف هر رد (05/0<P.) 

a) Diets = C: diet containing without monensin and Methafix; M: diet supplemented with 24 mg of monensin/kg DM; ME: diet supplemented with 4 g 
of Methafix/kg DM; ME: diet supplemented with 24 mg of monensin/kg DM and 4 g of Methafix/kg DM. 
b) Probability for F-test of diet effect. 
a,b) Means within a row with different superscripts differ (P < 0.05). 
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 بحث

  شکمبه تخمیر هایفراسنجه

 همراه یا و تنهایی به سینمونن افزودن بررسی این در

 در را استات غلظت داری یمعن طور به متافیکس با

 جیرة به نسبت را پروپیونات غلظت و کاهش شکمبه

 انتخابی مهار دلیل به موننسین داد. کاهش شاهد

 الگوی تواند یم شکمبه مثبت گرم های یباکتر

 که یا گونه به دهد تغییر را شکمبه فرار چرب اسیدهای

 بوتیرات و استات سهم و افزایش پیوناتپرو سهم

 اغلب در (.Duffield et al., 2008) یابد کاهش

 افزودن بررسی این با همگام شده،  انجام های بررسی

 غلظت بر یریتأث کربوکسیلیک دی آلی اسیدهای

 افزایش را پروپیونات غلظت ولی نداشت شکمبه استات

 ،پژوهش این در (.Mohammed et al., 2004) داد

 متافیکس و موننسین افزودن با NGR دار یمعن کاهش

 صورت به یا و تنهایی به هاافزودنی این دهد،می نشان

 و استات میزان کاهش با را شکمبه در تخمیر همزمان

 های ترکیب تولید سمت به تولیدی پروپیونات افزایش

   دهند.می سوق گلوکوژنیک

 

راسته عضله چرب اسیدهای الگوی

 جیرة به متافیکس و موننسین افزودن پژوهش ینا در

 اشباع چرب اسیدهای افزایش باعث پرواری هایبره

 تغییر شد. مریستیک اسید و مارگاریک اسید لوریک،

 ریزجانداران حضور نتیجة چرب هایاسید محتوای

 ساختار که است شکمبه در ها()میکروارگانیسم

 دةمحدو و داده تغییر را خوراك چرب اسیدهای

 هایاسید کنند.می تولید را محصوالت از ایگسترده

 از خوراك، از توانندمی گوشت در 1(SFA) اشباع چرب

 و شکمبه در اشباع غیر چرب هایاسید هیدروژناسیون

 بافت یا کبد در استات یا گلوکز )سنتز( ساخت از

 (.Williams & Burdge, 2006) آیند دستبه آدیپوز

 متافیکس و موننسین ،داد شانن  بررسی  این نتایج

 شد. تیکیپالم اسید کاهش باعث داری یمعن طور به

 شدن هیدروژنه کنترل راه از موننسین یژهو به فرهاوونی

 غیر چرب اسیدهای افزایش سبب ایشکمبه زیستی

                                                                               
1. Saturated fatty acids 

 شوند یم اشباع چرب اسیدهای کاهش و اشباع

(Ladeira et al., 2014.) آزمایشگاهی های بررسی 

 ةتجزی میزان موننسین حضور در ،انددهدا نشان

 چرب اسیدهای زیستی شدن هیدروژنه و گلیسرید تری

 بنابر .(Fellner & Keramer, 1997) ابدیمی کاهش

 کنترل راه از )متافیکس( آلی اسیدهای یها گزارش

pH کاهش سبب ایشکمبه تخمیر کنترل و شکمبه 

 باعث آن پی در و ایشکمبه زیستی شدن هیدروژنه

 شیر و گوشت در اشباع چرب اسیدهای کاهش

 احتمال به (.Zhou et al., 2012; Raes, 2004) شوند می

 شدن هیدروژنه کنترل راه از آلی اسیدهای و موننسین

 اشباع چرب اسیدهای کاهش موجب ای شکمبه زیستی

 مورد در البته .شدند بهینیک و استئاریک پالمتیک،

 میزان گوشت در باعاش چرب اسیدهای کاهش ای افزایش

 نیز حیوان توسط مصرفی خشک مادة و جیره ترکیب

 (.Sang et al., 2010) است تأثیرگذار

 یرتأث تحت تحقیق این در استئاریک اسید میزان

 .یافت کاهش متافیکس و موننسین مخلوط افزودن

 حضور است، شده گزارش نتایج این با سازگار

 سویا ةدان ةیپا بر پرواری گاوهای ةجیر در موننسین

 ;Sang et al., 2010) شد استئاریک اسید کاهش باعث

Ladeira et al., 2014). ها بررسی دیگر در همچنین 

Sang et al. (2010) و Ladeira et al. (2014) نیز 

 اسید میزان بر موننسین مورد در داری یمعن یرتأث

 ;Sang et al., 2010) است نشده گزارش پالمیتولئیک

Ladeira et al., 2014). نگارندگان هایبررسی پایة بر 

 اسیدهای تأثیر بررسی مورد در تحقیقی پژوهش این

 چرب اسیدهای الگوی بر کربوکسیلیک دی آلی

  است. نشده گزارش گوشت

 اسید میزان موننسین پژوهش این در

 نسبت و هگزانوئیک دکوزا اسید ،کوزاپنتانوئیکیا

 شاهد با مقایسه رد را 3-امگا خانوادة چرب اسیدهای

 تأثیر با رابطه در بررسی این نتایج .داد افزایش

 دکوزا اسید و کوزاپنتانوئیکیا اسید میزان بر موننسین

 همخوانی Sang et al. (2010) بررسی با نوئیکاهگزا

 و DHA) 3-امگا زنجیر بلند چرب اسیدهای .داشت

EPA) ای گسترده (بیولوژیکی) زیستی گذاریاثر 

 .هستند ودمندس انسان سالمت ایبر و هاشتد
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 در توجهی قابل مقادیر در یادشده چرب اسیدهای

 دریایی محصوالت برخی و ماهی پودر ماهی، روغن

 3-امگا چرب اسیدهای افزایش نامحقق شود.می یافت

 زیستی شدن هیدروژنه به را ای یچهماه درون چربی

 این آلی( اسیدهای و موننسین اثر سازوکار) محدود

 شکمبه در اشباع غیر زنجیر بلند چرب هایاسید

 این نتایج با که ،(Najafi et al., 2013) اندداده نسبت

 ارزش (.Dohme et al., 2003) دارد همخوانی نیز پژوهش

 دو با طورمعمول به انسانی مصرف برای ها یچرب غذایی

 به 6-امگا نسبت و است اشباع غیر چند به اشباع نسبت

 علوم کارشناسان ةتوصی پایة بر شود.می ارزیابی 3-امگا

 اشباع به اشباع غیر چند چرب اسیدهای نسبت تغذیه

 باید 3 امگا به 6 امگا خانوادة نسبت و 45/0 باالی باید

 به اشباع غیر چند چرب اسیدهای نسبت باشد. 4 زیر

 حیوان ایذخیره چربی و ژنتیک تأثیر تحت بیشتر اشباع

 نسبت که یدرصورت ،است هتغذی تأثیر تحت کمتر و بوده

 چرب اسید ترکیب با تنگاتنگی ةرابط 3-امگا به 6-امگا

 تأثیر .(Najafi et al., 2013) دارد دام در مصرفی ةجیر

 به اشباع غیر چند چرب اسیدهای نسبت بر تغذیه کمتر

 تک با مقایسه در نشخوارکنندگان گوشت در اشباع

 از بخشی شدن بیوهیدروژنه دلیل به تواند یم ها یا معده

 باشد شکمبه در جیره غیراشباع چرب اسیدهای

(Chilliard, 1993.) 

 موننسین، افزودن داد، نشان بررسی این نتایج

 محتوای بر داریمعنی تأثیر ها آن مخلوط و متافیکس

 لینولئیک اسید ،(C18:2n-6 Cis) لینولئیک اسید

 اسید آراشیدونیک، اسید ،ایکوزاتترانوئیک اسید ترانس،

 با هماهنگ .نداشت لینولئیک آلفا اسید و ایکوزانونیک

 ;Sange et al., 2010) دیگر محققان بررسی این نتایج

Ladeira et al., 2014; Silva-Kazama et al., 2010) 

 افزایش بر تأثیری موننسین افزودن کردند، بیان

 در لینولئیک اسید ویژه به غیراشباع چرب اسیدهای

 مکمل .نداشت پرواری های لهگوسا و گاوها گوشت

 متافیکس و موننسین با پرواری هایبره جیرة سازی

 اشباع غیر چرب اسیدهای دار معنی افزایش باعث

 تترانوئیک، دکوزا هگزانوئیک، دکوزا پالمیتولتئیک،

 .شد 3 امگا خانوادة چرب اسیدهای و ایکوزاپنتانوئیک

 آلی اسیدهای از استفاده داد، نشان پیشین های بررسی

 شکمبه، pH افزایش باعث آزمایشگاهی شرایط در

 شد الکتات غلظت کاهش و متان تولید کاهش

(Martini et al., 1996; Carro & Ranilla, 2003.) 

 شدن هیدروژنه میزان کاهش بر pH که ازآنجایی

 گذارد می تأثیر شکمبه در چرب اسیدهای زیستی

 pH افزایش با موننسین و آلی اسیدهای بنابراین

 زیستی شدن هیدروژنه کاهش باعث توانند می

 گوشت در ها آن افزایش و اشباع غیر چرب اسیدهای

 از (.Castillo et al., 2004; Ladeira et al., 2014) شوند

 چند چرب اسیدهای میزان افزایش به مرتبط دالیل دیگر

 .دانست مرتبط آزمایشی جیرة به توانمی را غیراشباع

 این همسان) باال کنسانترة دارای یآزمایش های جیره

 اسیدیتة کاهش با عبور سرعت افزایش بر افزون (پژوهش

 ای، شکمبه زیستی شدن هیدروژنه کنترل و شکمبه

 گوشت در را اشباع غیر چرب اسیدهای ذخیرة توانند می

  (.Ladeira et al., 2014) دهند افزایش
 

 کلی یریگجهینت

 و موننسین افزودن ،دهدیم نشان بررسی این جینتا

 در را استات غلظت پرواری هایبره جیرة به متافیکس

 .داد افزایش را پروپیونات غلظت و کاهش شکمبه

 میزان متافیکس و موننسین افزودن این بر افزون

 در را مریستیک و مارگاریک لوریک، اسیدهای

 تیکیپالم اسید میزان و افزایش راسته عضلة های نمونه

 سازی مکمل همچنین .داد کاهش را بهینیک اسید و

 افزایش باعث موننسین با پرواری هایبره جیرة

 گوشت در (EPA و (DHA 3امگا چرب اسیدهای

 موننسین، افزودن اما شد. پرواری یها بره ةراست ةعضل

 محتوای بر داریمعنی تأثیر ها آن مخلوط و متافیکس

 نرونیک(، اسید استثنای )به اشباع تک چرب اسیدهای

 آلفا و ایکوزانونیک آراشیدونیک، ،ایکوزاتترانوئیک

 آلی اسیدهای افزودن تأثیر مورد در .نداشت لینولئیک

 گوشت چرب اسیدهای الگوی بر کربوکسیلیک دی

 صورت بررسی پژوهش این جز به پرواری های بره

 بررسی برای بیشتری های ارزیابی بنابراین .است نگرفته

 بیشتر شناخت و کربوکسیلیک دی آلی اسیدهای

 گوشت چرب اسیدهای الگوی بر ها آن سازوکارهای

 .رسدمی نظربه ضروری پرواری هایبره
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