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   چکیده

بـر فرآینـد تخمیـر و تخمـین     ) نـوعی پروبیوتیـک  (یا پروتکسین ) رينوعی آنتی بیوتیک یونوف(در این پژوهش، اثر سطوح مختلف موننسین سدیم 
هـاي پایـه بـدون    خوراك(تیمارهاي آزمایشی شامل گروه شاهد . جو در شرایط برون تنی بررسی شد+هاي تولید گاز یونجه، جو و مخلوط یونجهفراسنجه
میلـی   1000یـا   500(پروتکسین + و خوراك هاي پایه ) گرم ماده خشکمیلی گرم در کیلو 1000یا  500(موننسین سدیم + ، خوراك هاي پایه )افزودنی

. شکمبه گوسـفند انـدازه گیـري شـد     هايقازچ خالص کشت محیط مقادیر تولید گاز با استفاده از آزمون تولید گاز در. بودند) گرم در کیلوگرم ماده خشک
پذیري مـاده  ، هضمتولید گاز از بخش قابل تخمیر دار معنی کاهشسبب سدیم میلی گرم در کیلوگرم موننسین  1000نتایج این پژوهش نشان داد سطح 

میلی گرم در کیلوگرم پروتکسـین مکمـل    1000دیگر تیمارها شد، اما سطح نسبت به آلی، انرژي قابل متابولیسم و کل تولید گاز علوفه یونجه و دانه جو 
هـاي شـکمبه بطـور    از، هضم پذیري ماده آلی و انـرژي قابـل متابولیسـم را در حضـور قـارچ     ، کل تولید گبخش قابل تخمیر شده به دانه جو تولید گاز از

با توجه به نتایج آزمایش حاضر، به نظر می رسد پروبیوتیک پروتکسین سبب افزایش تولید گاز مواد خوراکی در محیط کشت قارچ  .دداري افزایش دا معنی
بنابراین، انجام آزمایشات بیشتر به منظور بررسی جایگزینی پروبیوتیک ها با آنتـی بیوتیـک هـا بـر     . دهاي شکمبه در مقایسه با انتی بیوتیک موننزین ش

 .تخمیري و جمعیت میکروبی شکمبه در شرایط برون تنی  و درون تنی ضروري به نظر می رسد هاي فراسنجه
  

 .، قارچ هاي شکمبهفراسنجه هاي تولید گاز، پروبیوتیک برون تنی، ،آنتی بیوتیک :کلیدي هاي واژه
  

   1  مقدمه
هاي یونوفري مانند موننسین موثرترین تغییر دهنـده  بیوتیکآنتی

). 18(جمعیت میکروبی و الگوي تخمیر در شکمبه شناخته مـی شـوند   
این ترکیبات جهت پیشگیري از بروز کوکسـیدیوز بـه جیـره طیـور و     

وده می دست کاري در اکوسیستم شکمبه به جیره نشخوارکنندگان افز
هاي یونوفري به خصوص موننسین سـدیم عوامـل   بیوتیکآنتی. شوند

تري جهت دسـتکاري جمعیـت   ضد میکروبی هستند که به طور وسیع
آزمایشات مختلفی گزارش ). 26(شوند میکروبی شکمبه بکار گرفته می

 وزن و بهبـود ضـریب   کرده اند که استفاده از موننسین سبب افزایش
یکـی از اشـکاالت اساسـی    . )11و  8، 5(ت شـده اسـ   خـوراك  تبدیل

 استفاده بلندمدت آنتـی استفاده از یونوفرها در تغذیه دام، این است که 
زا  هاي بیماري هاي ژنتیکی در میکروب ها موجب بروز مقاومتبیوتیک
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گردد و ممکن است مصرف فراورده هاي دامی در انسان را با خطر  می
ها با توجه به میزان باقیماندة  بیوتیک زمان استفاده از آنتی .مواجه سازد

به همین ). 6(آن در فرآورده هاي دامپروري نیز باید دقیقاً رعایت شود 
هـا در  دلیل، استفاده از افزودنی هاي دیگري جایگزین آنتـی بیوتیـک  

تغذیه دام مورد توجه قرار گرفت که یکی از مهمتـرین آن هـا مکمـل    
 .هاي پروبیوتیکی می باشد

هاي مفیـدي هسـتند کـه بـا روش     ها، میکروارگانیسمکپروبیوتی
شـوند تـا از اسـتقرار    تغذیه مستقیم وارد دستگاه گوارش حیوانات مـی 

). 28(میکروارگانیزمهاي نامطلوب دسـتگاه گـوارش جلـوگیري شـود     
پروبیوتیکها انواع باکتریایی، قارچی و مخمـري دارنـد کـه بـا الهـام از      

. در دستگاه گـوارش تهیـه شـده انـد    ها شرایط طبیعی میکروارگانیسم
رشــد تحریــک : هــا عبارتنــد ازبرخــی از اثــرات ســودمند پروبیوتیــک

و تولید اسیدهاي آلی نظیـر فومـارات و مـاالت    با  هاي شکمبه باکتري
 pH، کـاهش تولیـد متـان، پایـداري     حذف اکسیژن اضافی از شکمبه

-ت قارچهاي سلوالیتیک و رشد و فعالی، افزایش تعداد باکتريشکمبه
هـا  پروبیوتیک همچنین مزیت استفاده از). 28( هوازي شکمبه هاي بی
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در دام باقیمانده بـافتی نداشـته و سـبب مقاومـت انتـی      این است که 
سـاز و کـار پروبیوتیـک هـا در      .)28بیوتیکی در انسان نخواهـد شـد   

ترکیبـات   ، تولید)33 و 20(شکمبه، شامل تغییر الگوي تخمیر شکمبه 
اسـتات، الکتـات،   (چـرب زنجیـره کوتـاه    مانند اسـیدهاي  مهار کننده

، پراکسـید هیـدروژن و ترکیبـات    )پروپیونات، سوکسـینات و بـوتیرات  
هبـود رشـد   و ب) 6(هـا   ، افـزایش تـامین ویتـامین   )28 و1(باکتریوسین 

  .باشد می) 22(هاي شکمبه  قارچ
شناسان  توجه قارچ 1910هاي شکمبه براي اولین بار در سال  رچقا

بعدها به دلیل محتواي کیتین در دیواره سلولی، . ا به خود جلب کردندر
تحقیقـات  . ها در گروه قارچ هاي حقیقی طبقـه بنـدي شـدند    این قارچ

هاي شـکمبه بـه دلیـل وجـود آنـزیم هـاي       نشان داده است که قارچ
هـا  ایـن قـارچ  ). 2(اهی می باشـند  یسلوالیتیک قادر به تجزیه الیاف گ

چنـین  . و پروتوزوآ در الیـاف گیـاهی نفـوذ مـی کننـد      بهتر از باکتریها
. تر فیبـر درون شـکمبه مـی گـردد    نفوذي موجب تجزیه بهتر و سریع

هـاي مهـم   از ویژگـی نیـز   تجزیه دیواره هاي سلولی حـاوي لیگنـین  
همچنین بـراي تجزیـه و اسـتفاده از    ). 21(هاي شکمبه می باشد  قارچ

وسیعی از سلوالزها، همی  هاي شکمبه طیفدیواره سلول گیاهی، قارچ
سلوالزها، پروتئازها، آمیالزها و آمیلوگلیکوزیدازها و پکتینازها را ترشح 

  ).33 و 20(کنند می
رشــد اسـتفاده از فــرآورده هــاي  رونــد روبـه  بـا توجــه بـه اینکــه  

ها در ارتقـاي سـطح سـالمت    با توجه به کارایی باالي آن پروبیوتیکی
ها، در بهبود تخمیر و رفی پروبیوتیکاز ط. جامعه بسیار چشمگیر است

، 20(کنندگان نقـش مـوثري دارنـد    هضم میکروبی در شکمبه نشخوار
هـا و مقایسـه   بیوتیک، در این پژوهش جایگزینی آنها با آنتی)32و  28

هـاي  در محیط کشت قارچ) پذیريروند تولید گاز و گوارش(اثرات آنها 
 .شده از شکمبه مورد بررسی قرار گرفتجدا

  
  ها روش و مواد

مواد خوراکی مورد آزمـایش  : تعیین ترکیب شیمیایی مواد خوراکی
بـا  شامل علوفه یونجه و دانه جو بودنـد کـه پـس از خشـک نمـودن      

 میلیمتـري  2 الـک  بـا (Foss Co., Germany) اسـتفاده از آسـیاب   
از ( مـورد آزمـایش    خوراکیهاي نمونهایی یترکیب شیم .آسیاب شدند

  (AOAC, 2005)هاي استانداردروش با استفاده از) کرارت 3هر نمونه 
نشان داده شـده   )1-2(و نتایج به دست آمده درجدول  گیري شد اندازه

ــت ــه  . اســ ــک نمونــ ــاده خشــ ــی در آون   مــ ــاي آزمایشــ هــ
)(Mammert,Germany  72گراد به مدت  درجه سانتی 60در دماي 

درجـه   550ي در دمـا  الکتریکـی  ساعت و خاکستر با استفاده از کـوره 
پروتئین خام با روش ). 1( گیري شد ساعت اندازه 3گراد به مدت  سانتی

و ) Foss Co., Germany(توسط دستگاه کجلـدال اتومـات   کجلدال 
 ,.Foss Co(توسط دستگاه سوکسله اتومـات  چربی با روش سوکسله 

Germany (الیـاف  . عنوان حـالل تعیـین شـد   ه هگزان ب با استفاده از
و همکـاران  سوسـت   شوینده خنثی و اسیدي با روش ون نامحلول در

  .تعیین گردید) 32(
  

  هاي خوراکی مورد آزمایشترکیب شیمیایی نمونه - 1 جدول
Table 1- Chemical composition of experimental feed samples  

  ماده خوراکی
Feed stuff  

  ماده خشک
 DM % 

  خام پروتئین
 CP %  

  خام چربی
EE % 

 لول درنامح الیاف
  خنثیشوینده 

 NDF %  

 نامحلول در الیاف
  شوینده اسیدي

 ADF % 

  خاکستر
Ash % 

  هاي غیر فیبري کربوهیدرات
NFC1 

  علف خشک یونجه
Alfalfa hay 

90  17.7 2.3 46.3 37.3 8.1  
25.6 

  دانه جو
Barley grain 

91 10.5 2.2 21.8 7.1 2.9   
62.6 

1NFC= 100- (%NDF+%CP+%EE+%Ash)  

  
 بیوتیک مورد آزمـایش، موننسـین سـدیم   آنتی :آزمایشی یه موادته
کمپـانی  ( 100درصد ماده مـوثر بـا نـام تجـاري رومنـزین       10حاوي 

Elancoو پروبیوتیک مصرفی در این آزمایش،  )، ایاالت متحده آمریکا
 ,Probiotics International Ltd(پروتکسین محصـول انگلسـتان   

UK (هـاي مفیـد   گونه از بـاکتري  7شامل این پروبیوتیک . بوده است
، الکتوباسـیلوس  1دستگاه گوارش شامل الکتوباسیلوس اسـیدوفیلوس 

                                                             
1- Lactobacillus acidophilus,  

، 4، الکتوباسیلوس پالنتاروم3، الکتوباسیلوس بولگاریکوس2رامنوسوش
و اسـترپتوکوکوس   6، انتروکوکـوس فاسـیوم  5بیفیدوباکتریوم بیفیـدوم 

 کاندیـدا و  1ااریـز  آسـپرژیلوس هاي قارچی شامل و سویه 7ترموفیلوس
                                                             
2- Lactobacillus rhamnosusgh 
3-Lactobacillus bulgaricus  
4- Lactobacillus plantarum 
5- Bifidobacterium bifidum 
6- Enterococcus faecium 
7 Streptococcus thermophilus 
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پرگنـه   1091پروبیوتیک حاوي  این از گرم یک. باشد می 2پنتولوپسی
  .بود

  
  آزمایشی اعمال تیمارهاي

سطوح مختلف موننسین سـدیم  افزودن  تیمارهاي آزمایشی شامل
یـا  ) میلی گرم بر کیلوگرم ماده خشک نمونه خوراك 1000و  500، 0(

میلی گرم  بـر   1000و  500، 0(سطوح مختلف پروبیوتیک پروتکسین 
شـامل  (هـاي خـوراك   ، به نمونـه )کیلوگرم ماده خشک نمونه خوراك
در محیط کشت ) یونجه و جو 50:50یونجه خشک، دانه جو و مخلوط 

هاي شکمبه و بزاق مصنوعی بود که در قالب طرح کـامال  حاوي قارچ
تنهـا حـاوي   (دو نمونـه شـاهد منفـی    . تصـادفی سـاده اعمـال شـدند    

نیـز جهـت   ) نمونـه خـوراك  به و بزاق مصنوعی بـدون  شکم هاي قارچ
هـاي  بنـابراین تیمـار  . ها در حمام بن مـاري قـرار گرفتنـد    کنترل داده

) تکـرار  4از هـر تیمـار آزمایشـی    ( براي هر نمونـه خـوراك    آزمایشی
و بـزاق  هـاي شـکمبه   قـارچ حـاوي  (شـاهد  ــ تیمـار   1: عبارت بود از

میلی گرم در  500+ نوعی و بزاق مصهاي شکمبه  ـ قارچ2، )مصنوعی
میلی  500+ و بزاق مصنوعی هاي شکمبه ـ قارچ3کیلوگرم موننسین، 

+ و بـزاق مصـنوعی   هاي شکمبه قارچ -4گرم در کیلوگرم موننسین، 
و بـزاق  هاي شکمبه قارچ -5میلی گرم در کیلوگرم پروتکسین و  500

ز در آزمایشات نی. میلی گرم در کیلوگرم پروتکسین 1000+ مصنوعی 
 . نوبت انجام شد 3

  
   ها سازي نمونه خوراك و سرنگ آماده

ــدازه ــر از ســرنگ جهــت ان ــري تخمی ــدرج  هــاي شیشــه گی  اي م
ــم   ــا حج ــوص ب ــر    100مخص ــی لیت  Fortuna, Häberle(.میل

Labrortechnik, Lonsee-Ettlenschie, Germany(  ــتفاده اس
ک نمونـه  ي خشـ  میلی گـرم از مـاده   300آزمایش  روز قبل از. گردید

). 15(ریختـه شـد   شیشـه ي مورد آزمایش داخل هـر   هاي پایه خوراك
بـه داخـل سـرنگ     وکشـی  وزن هاي آزمایشیهر کدام از تیمارسپس 

 . شدحاوي خوراك مورد نظر اضافه 
  

  تهیه نمونه مایع شکمبه
) کیلوگرم وزن زنـده  5/49±5/2(مایع شکمبه از دو رأس گوسفند 

دهـی   ي خـوراك  ي بودند قبـل از وعـده  ا که داراي فیستوالي شکمبه
کیلوگرم  3/0حیوانات روزانه با یک کیلوگرم یونجه و . صبح گرفته شد

% 5/0سـبوس،  % 6کنجاله سویا، % 17دانه جو، % 65شامل (کنسانتره 
ي  بر اساس ماده) مکمل معدنی و ویتامینه% 5/0نمک و % 1/0آهک، 

                                                                                 

1 Aspergillus oryzae 
2 Candida pintolopessi 

از گوسفندان بـه   مایع شکمبه جمع آوري شده .شدند خشک تغذیه می
وسیله پارچه متقـال چهـار   ه و فوراً بنسبت مساوي با یکدیگر مخلوط 

. و در فالسک مخصـوص بـه آزمایشـگاه منتقـل شـد      شدالیه صاف 
گـراد   درجـه سـانتی   39سپس ظرف محتوي مایع شکمبه در آب گرم 

 ).15( قرار داده شد
  

  هاي خالص شکمبه اي تهیه قارچ
ي شـکمبه ، بعـد از گـرفتن مـایع     جداسـازي قـارچ هـا    منظوربه 

هـاي  ردن آن ، ابتدا پروتوزواها با سـانتریفیوژ نمونـه  کشکمبه و صاف 
. سـازي شـد  ادقیقه جد 10دور در دقیقه به مدت  1000مایع شکمبه با 

 سـیلین، پنـی (بیوتیـک  محلـول آنتـی  به مـایع رویـی حاصـله،    سپس 
گرم در میلی لیمی 1/0استرپتومایسین و کلرامفنیکل هر کدام به مقدار 

محلول نهایی به دست آمـده حـاوي    .شدبه محیط کشت اضافه ) لیتر
  .)35و  14(بود هوازي شکمبه هاي بیقارچ

  
  تهیه بزاق مصنوعی

ــک و    ــابق روش من ــنوعی مط ــزاق مص ــوط ب ــه مخل ــت تهی جه
 آب شامل تریل یلیم 500زانیم به روز قبل از آزمایش) 15( استینگاس

 محلـول  ،)تریلی لیم 5/118( ازیپرن مواد معدنی ،)تریلی لیم 237( مقطر
ـ ن کـم  مـواد معـدنی   ،)تـر یلی لیم 5/118( بافر ـ یم 06/0( ازی  ،)تـر یلی ل

و از قبل آماده  طور جداگانه تهیه گردیدبه  ،)تریلی لیم 61/0( نیرزوزار
الزم بـه ذکـر اسـت    . ندگراد نگهـداري شـد   درجه سانتی 4در دماي و 

 1 مقطـر،  آب تریلی لیم 8/23: شامل تریل یلیم 25(کننده محلول احیا
ـ یم 5/142 و نرمـال  1 سـود  تریلیلیم در روز ) میسـد  دیسـولف  گـرم یل

هاي شکمبه به شیشه آزمایش تهیه و به مخلوط بزاق مصنوعی و قارچ
   .ها افزوده شد

در هـاي شـکمبه   قـارچ تزریق مخلوط بزاق مصـنوعی و مخلـوط   
هاي موجـود و   شیشهجه به تعداد در روز انجام آزمایش با تو: هاسرنگ

هـاي خـالص   حـاوي قـارچ  میلـی لیتـر از مخلـوط     30در نظر گرفتن 
و بـزاق مصـنوعی جهـت پـر نمـودن داخـل        جداشده از مایع شکمبه

با نسبت هاي از پیش تعیین شده در یک بالن ها  ها، ابتدا محلول شیشه
رت دو لیتري با هم مخلوط شده و سپس محلول احیا کننده که به صو

 جریان گاز کربنیک تا زمـانی  .تازه تهیه شده بود به مخلوط اضافه شد
طور کامل برقرار گردد و رنگ معرف رزازورین ه هوازي ب که شرایط بی
حـاوي  سـپس مخلـوط   . رنگ تبدیل شـود، ادامـه یافـت    از آبی به بی

با هم مخلوط   2به  1و بزاق مصنوعی به نسبتهاي  هاي جداشده قارچ
میلی لیتـر از مخلـوط مـورد نظـر بـه هـر کـدام از         30 و مقدار شدند
در ایـن پـژوهش مخلـوط کـردن مـداوم      . )16(ها منتقل شدند  شیشه

صورت دستی انجام ه هاي اولیه، بمانزها خصوصاً در شیشهمحتویات 
  .شد
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 انجـام  بـراي : ها و ثبـت رونـد تولیـد گـاز     شیشه گرم خانه گذاري
 يهـا زمـان  در یشیآزما يمارهایت از گرممیلی 300 گاز دیتول شیآزما

در حمـام  سـاعت   120تـا  ساعت  120و  96،  72،  48، 24، 16، 6، 3
مختلف  يها زمان در یديحجم گاز تول. شدند گذاريخانه، گرمآب گرم

 يمارهـا یت در گـاز  دیتول يریگاندازه .شدبه صورت تولید کل محاسبه 
تفاده از معادلـه  با اس )15( استینگاس و منک روش اساس بر یشیآزما

  .انجام شد 1
)1(                               

کـل  A ، )سـاعت ( t حجم تولید گاز در زمان p که در معادله فوق
مـدت   tو  )درصـد ( نرخ تولید گـاز  c، )لیتر بر حسب میلی(گاز تولیدي 

   . باشد می زمان قرار دادن نمونه
سوخت  قابل رژيان و) 2معادله ( آلی ماده پذیريهمچنین، گوارش

 اسـتینگس  و منـک  معادله از استفاده بامواد خوراکی ) 3معادله ( و ساز
  :شد محاسبه ،)15(
)2(  

148.8 +8.89 GP + 4.5 CP + 0.651A) =g\kgOM (  هضـم
  پذیري ماده آلی

)3(  
2.2 + 0.136 GP + 0.057 CP + 0.0029 CP2) =Mj\kgDM (

  انرژي قابل متابولیسم
گـرم مـاده    100گرم در (مقدار پروتئین خام CP در روابط باال،که 
نـرخ   GPو ) گرم ماده خشـک  100گرم در (خاکستر خام  A ،)خشک

) میلی گرم ماده خشک نمونه 300میلی لیتر به ازاي (خالص تولید گاز 
 .ساعت می باشد 24بعد از 
  

  تجزیه و تحلیل آماري
ل فرمـو  اسـاس  بر  1/9SAS يگاز با نرم افزار آمار یدتول ضرایب

و حجـم تولیـد    ضرایب يهاداده مقایسهو ) 27(محاسبه شد  1شماره 
) 4با مدل آماري شماره (در قالب طرح کامال تصادفی  یديکل گاز تول
مقایسـات   .شـد  انجـام درصـد   5سـطح   در دانکناز آزمون  با استفاده

اورتاگنال نیز بین گـروه شـاهد بـا سـایر تیمارهـا، تیمارهـاي حـاوي        
ه با تیمارهاي حاوي پروتکسین، مقایسـه دو سـطح   موننسین در مقایس

  .موننسین با هم و مقایسه دو سطح پروتکسین با هم انجام شد
)4(                                                                  Y=µ+Ti+eij  

اثر خطـاي آزمایشـی    eijاثر تیمار و  Tiمیانگین،  µدر مدل فوق، 
 .می باشد

  

  حثو ب نتایج
یونجـه در محـیط   بر تولید گـاز   اثر موننسین و پروتکسین

  شکمبه  هايقارچکشت خالص 
یونجه مکمـل شـده   نمونه هاي  مربوط بههاي تولید گاز فراسنجه

نشـان داده   2در جدول  با سطوح مختلف موننسین سدیم و پروتکسین
سـطح بـاالي   نشـان داد کـه    یشمرحله از آزمـا  ینا نتایج. شده است

سـبب  ) میلـی گـرم در کیلـوگرم    1000( وتیک موننسین سدیم بیآنتی
) c(، نرخ تولید گـاز  )b(تولید گاز از بخش قابل تخمیر  دارمعنی کاهش

و دیگـر تیمارهـا شـد، امـا     شاهد  گروهنسبت به و مقدار تولید کل گاز 
دار پذیري ماده آلی و انرژي قابل متابولیسم کـاهش معنـی  مقدار هضم

مقدار تولید گـاز از بخـش   بیشترین . شد مشاهده شاهد گروهنسبت به 
-تولیـد کـل گـاز، گـوارش     ، میزان)c(، نرخ تولید گاز )b(قابل تخمیر 

پذیري ماده آلی و انرژي قابل سوخت و ساز نیز مربوط به گروه شـاهد  
همچنـین مقایسـات   . )>05/0P(بود ) یونجه بدون هر گونه افزودنی ( 

معنی داري در تولیـد گـاز از بخـش    گروهی تیمارها نشان داد اختالف 
بین تیمارهـاي حـاوي موننسـین    ) c(و نرخ تولید گاز  )b(قابل تخمیر 

تولید گـاز از  ، به طوري که )>05/0P( سدیم و پروتکسین مشاهده شد
در تیمارهاي حاوي پروتکسین بیشتر ولی نـرخ   )b(بخش قابل تخمیر 

با مقایسه  .شتر بوددر تیمارهاي حاوي موننسین سدیم بی) c(تولید گاز 
 هـاي  فراسـنجه دو سطح موننسین سدیم نیز اخـتالف معنـی داري در   

تولیـد   و میـزان ) c(، نرخ تولید گـاز  )b(تولید گاز از بخش قابل تخمیر 
ساعت بین تیمارهـاي حـاوي سـطوح موننسـین      120کل گاز پس از 

بـا افـزودن   ) 28 (وهمکـاران واگنـونی  . )>05/0P(سدیم مشاهده شد 
ن، کاهش در مقدار ناپدید شدن ماده خشک و دیواره سلولی را موننسی

مشاهده کردند ولی اثـري بـر نـرخ هضـم در گوسـاله هـاي پـرواري        
نیز بـا انجـام دو آزمـایش بـرون تنـی      ) 34(ویشر و همکاران  .نداشت

در محیط کشـت  نشان دادند که موننسین سبب کاهش تولید گاز کل 
سـیالژ ذرت بـا    8بـه   14ط حاوي سـیالژ ذرت در مقایسـه بـا مخلـو    

 313در یـک آزمـایش بـرون تنـی بـا مکمـل کـردن        . کنسانتره شـد 
گرم در هر کیلوگرم خوراك از موننسین به علوفه و سبوس گندم  میلی

 313افزایش در تولید گاز را مشاهده کردنـد، گرچـه سـطوح بـاالتر از     
میلی گرم موننسین در هر کیلوگرم خوراك مقـدار گـاز تولیـد کـل را     

هـیچ اثـري را از   ) 10(ایفاگوئر و کـالرك  در مقابل، ). 13(کاهش داد 
هـاي مختلـف در   موننسین بر گوارش پـذیري مـواد مغـذي درعلوفـه    

در آزمـایش حاضـر،    بنـابراین . مشاهده نکردنـد  هلشتاینگوساله هاي 
مربوطه نشان می دهد در ساعت  در تیمارهاي) 1شکل(روند تولید گاز 

کمترین تولید گـاز در تیمـار   ) س از انکوباسیونساعت  پ 3(هاي اولیه 
بیشترین تولید گـاز کـل   . حاوي سطح باالي پروتکسین رخ داده است

هـاي  توسـط قـارچ  ) یونجه بدون هر گونه افزودنی(نیز در گروه شاهد 
، هرچند اختالف معنی داري با تولید گـاز  )>05/0P(شکمبه تولید شد 

 .  لی گرم در کیلوگرم نداشتمی 500 کل توسط تیمار حاوي پروتکسین
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جو در محیط کشت  بر تولید گاز اثر موننسین و پروتکسین
  شکمبه هايقارچخالص 

بیشـترین تولیـد    نشان داد )3جدول (یش مرحله از آزما ینا نتایج
در تیمار حـاوي   هاي شکمبهقارچ توسط)  b( بخش قابل تخمیر گاز از
 بخش قابل تخمیـر  گاز ازمیلی گرم پروتکسین و کمترین تولید  1000

)b(     بیوتیــک میلــی گـرم در کیلـوگرم آنتـی    1000بـا افـزودن سـطح
ثابت نرخ تولیـد گـاز   . )>05/0P(موننسین سدیم به دانه جو تولید شد 

)c  (بیوتیـک و پروبیوتیـک بـه    در تیمارهاي حاوي افزودنی هاي آنتی
 1000تیمـار حـاوي   (دانه جو در تیمار داراي سطح باالي پروبیوتیـک  

گـرم  میلـی  500کمترین مقدار و در تیمار حاوي ) گرم پروتکسینمیلی
همچنـین  . )>05/0P(در کیلوگرم موننسین سدیم، بیشترین مقدار بود 

هـاي  نشان داد کمترین حجم تولید گاز توسط قارچ 3جدول  يهاداده
گرم در کیلـوگرم موننسـین سـدیم    میلی 1000شکمبه در تیمار حاوي 

، امـا بـین سـایر تیمارهـاي آزمایشـی اخـتالف       )>05/0P(تولید شـد  
مقایسات گروهی تیمارها نیز نشان داد هر دو . داري مشاهده نشد معنی

سطح موننسین سدیم قادر به تغییر معنی دار گوارش پذیري ماده آلـی  
 120و انرژي قابل متابولیسم دانه جـو و نیـز تولیـد گـاز کـل پـس از       

نی داري نیز در تولید کـل گـاز و   اختالف مع. )>05/0P(ساعت شدند 
تولید گاز از بخش قابل تخمیر بین تیمارهاي حاوي موننسین سدیم و 

  .)>05/0P(پروتکسین مشاهده شد 
دهـد در  نشـان مـی   مربوطـه  در تیمارهـاي )  2 شـکل (روند تولید گاز 

 500سـطح  ) ساعت پس از شـروع انکوباسـیون   24(هاي اولیه ساعت
نسین سدیم سبب بیشترین تولید گاز در دانه گرم در کیلوگرم مونمیلی

هاي انتهـایی  هاي شکمبه اي شده است، اما در ساعتجو توسط قارچ
  .انکوباسیون تولید گاز در تیمار مذکور همانند سایر تیمارها بوده است

  
   1علوفه یونجه قابل متابولیسم پذیري ماده آلی و انرژيگاز، هضم تولید مقادیربر  سطوح مختلف موننسین و پروتکسین اثر - 2جدول 

Table 2- Effect of different levels of monensin and protexin on gas production parameters, organic digestibility and metabolisable 
energy of alfalfa hay1  

  
  

  یشیآزما يمارهایت
Experimental Treatments 

  
 

  هاي تولید گازفراسنجه
Gas production parameters 

  
 120تولید تجمعی گاز پس از 

  ساعت
  )گرم 3/0میلی لیتر به ازاي (

Cumolative gas 
production 
(ml/0.3 g)  

  
  برآورد انرژي قابل

مگاژول در (سوخت و ساز 
 )کیلوگرم ماده خشک

Metabolisable energy 
(Mj/kg DM)  

  
  پذیريبرآورد گوارش

گرم در کیلوگرم (ماده آلی 
 ) اده آلیم

Organic digestibility 
)g/kg OM(  

  تولید گاز از بخش
میلی لیتر ( قابل تخمیر
  )گرم 3/0به ازاي 

b  

  نرخ تولید گاز
  )میلی لیتر در ساعت(

c  
 شاهد
Control 

38.28a  0.065a 41.33a 7.92a 482.64a 

میلی گرم در کیلوگرم 500 موننسین سدیم  
500 mg/kg sodium monensin 

34.83c 0.058b 36.66ab 7.56ab 458.93ab 
میلی گرم در  1000 موننسین سدیم
 کیلوگرم
1000 mg/kg sodium monensin 

31.14d 0.044c 31.33c  7.01b  423.37b  

میلی گرم در کیلوگرم 500 پروتکسین  
500 mg/kg protexin 

35.57bc 0.047c 37.00ab  7.31ab  442.63ab  
کیلوگرممیلی گرم در  1000 پروتکسین  
1000 mg/kg protexin 

36.99ab 0.032d 36.00bc  7.10ab  429.30ab  
SEM15.66 0.23 1.52 0.002 0.692 ٭٭ 
P value 0.028 0.012 0.028 0.021 0.011 
  مقایسه و اثر
Comparison and Effect 

     

 شاهد در مقایسه با سایر تیمارها
Control vs. Other treatments 

* * *  
* 

 
* 

 موننسین در مقایسه با پروبیوتیک
Monensin  vs. Probiotic 

* * ns ns ns 

 مقایسه دو سطح موننسین
500 VS. 1000 mg/kg of  
Monensin 

* * * ns ns 

 مقایسه دو سطح پروبیوتیک
500 VS. 1000 mg/kg of   
Probiotic 

ns * ns ns ns 



  263     ...هاي تولید گاز یونجه و جو در محیط کشت خالص اثر موننسین یا پروتکسین بر فراسنجه
  ).P> 05/0(باشند  دار می تالف معنیاخ هاي هر ستون با حروف غیر مشابه داراي میانگین1

1Means within same column with different superscripts differ (P<0.05). 
Standard Error of Mean  
*: P<0.05, ns: non-significant. 

   
  ساعت 120هاي شکمبه پس از  یونجه توسط قارچ) ه خشکگرم ماد 3/0میلی لیتر در (اثر سطوح مختلف موننسین سدیم و پروتکسین بر روند تولید کل گاز  - 1شکل 

Figure 1- Effect of different levels of monensin and protexin on cumulative gas production process (ml/ 0.3 g DM) of alfalfa by 
ruminal fungi after 120 hours 

  
وخت و سـاز  ماد ه آلی و انرژي قابل سـ  شدهبرآوردکمترین مقدار 

گرم در کیلوگرم موننسین میلی 1000نیز مربوط به تیمار حاوي حاوي 
، اما )>05/0P(هاي شکمبه تولید شد سدیم به دانه جو در حضور قارچ

گرم در کیلوگرم پروتکسین سبب افزایش گـوارش  میلی 1000 افزودن
هـاي  پذیري ماده آلی و انرژي قابل متابولیسم دانه جو در حضور قارچ

نیز در تیمارهـاي ذرت  ) 23(کوین و همکاران . )<05/0P(کمبه شد ش
تولید گـاز کمتـر نسـبت بـه     % 9/5ورقه شده با بخار حاوي موننسین، 

بـر روي گوسـاله هـا     در یـک آزمـایش  . گروه کنترل مشاهده کردنـد 
افزودن موننسین سدیم به جیره هاي متـراکم، سـبب کـاهش هضـم     

  ).22(پروتئین در شکمبه شد 
  

در  جـو + یونجـه  بر تولیـد گـاز   موننسین و پروتکسیناثر 
  شکمبه هايقارچمحیط کشت خالص 

بیشـترین تولیـد    نشان داد )4جدول (یش مرحله از آزما ینا نتایج
در تیمار حـاوي   هاي شکمبهقارچ ، توسط)b( بخش قابل تخمیر گاز از
گرم پروتکسین تولیـد شـد، همچنـین بـا افـزایش سـطح       میلی 1000

پـذیري  هاي تولید گاز، گـوارش پروتکسین تمامی فراسنجه موننسین و
الزم بـه  . )P>05/0(ماده آلی و انرژي قابل متابولیسم افزایش یافـت  

نشان می دهـد افـزایش سـطح موننسـین و      4ذکر است نتایج جدول 

. دار تولید گاز از بخش قابل تخمیر شـد پروتکسین باعث افزایش معنی
 سـازي پروبیوتیـک،  مکمـل داد که با همچنین نتایج این جدول نشان 

یا به عبارت دیگر نرخ تخمیر نسبت به گروه شاهد گاز  یدثابت نرخ تول
، اما در تیمارهـاي حـاوي موننسـین سـدیم،     )>05/0P(داشت  کاهش

میلـی گـرم در    1000دار نرخ تخمیر تنها در تیمار حاوي کاهش معنی
موننسـین   سـازي سـطوح مختلـف   تاثیر مکمل. کیلوگرم، مشاهده شد

 دانه جو+سدیم و پروتکسین بر میزان تولید گاز تولید کل علوفه یونجه
 مربوط تیمارهاي در کل گاز میزان در دارينشان داد که اختالف معنی

 گـاز  مقدار کمترین کهطوريبه شود،دیده می دانه جو+علوفه یونجه به
ن بیوتیـک موننسـی  میلی گـرم در کیلـوگرم آنتـی    500 در تیمار حاوي

در تیمار  هاي شکمبهو بیشترین مقدار تولید گاز کل توسط قارچ سدیم
و هاي شـکمبه  قارچ(میلی گرم پروتکسین و گروه شاهد  1000حاوي 

مقایسـات   ).4جـدول  و  3 شکل( )>05/0P(تولید شد ) بزاق مصنوعی
گروهی تیمارها نیز نشان داد گروه شاهد سبب افـزایش تولیـد گـاز از    

پـذیري مـاده آلـی و انـرژي     نرخ تولید گاز، گوارش بخش قابل تخمیر،
، اختالف معنـی داري بـا سـایر     دانه جو+قابل متابولیسم علوفه یونجه

  .)>05/0P(تیمارهاي آزمایش شده است 
با مقایسه نتایج حاصل از این آزمایش، اثر پروتکسـین بـر محـیط    
کشت حاوي دانه جو معنی دار بود، به طوري که ایـن احتمـال وجـود    
دارد که مقدار باالي کربوهیدرات غیر الیافی باال در دانه جو در مقایسه 
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، دامنه وسـیع آنزیمـی   )20) (درصد  6/25و  6/62به ترتیب (با یونجه 
و نیز تنوع باکتریایی پروبیوتیک مورد اسـتفاده  ) 31(قارچ هاي شکمبه 

سبب شده تا فعالیت میکروبـی پروتکسـین   ) 31 و 20(در این آزمایش 
هاي همچنین باکتري. سبب افزایش گوارش پذیري دانه جو شده باشد

هـاي تولیـد کننـده اسـید     مورد استفاده در پروتکسین بیشـتر بـاکتري  
هـایی کـه بـه عنـوان     سـویه ، به عنوان مثال )28(الکتیک می باشند 

هـاي  مـوالً بـه جـنس   استفاده شده اند مع در این محصول پروبیوتیک

ــد   ــق دارن ــدوباکتریوم تعل ــوس وبیفی ــیلوس، انتروکوک ــن . الکتوباس ای
مشـخص کموارگانوتروفیـک بـوده    هاي اسید الکتیک به طور  باکتري

اصـلی آنهـا اسـید     را تخمیر کرده و محصـول نهـایی   هاوکربوهیدرات
ــد  ــی باش ــک م ــیلوس . الکتی ــوسالکتوباس ــرین و انتروکوک  از مهمت

بیفیـدوباکترها نیـز   . )28( هستند کننده اسیدالکتیکدتولیهاي باکتري
قادر به تولید اسید الکتیک هستند، ولی بیشتر اثر آنها به واسطه تولید 

  ).6( اسید استیک است
  

   1دانه جو پذیري ماده آلی و انرژي قابل متابولیسم، هضمهاي تولید گاز  بر فراسنجه سطوح مختلف موننسین و پروتکسین اثر - 3جدول 
Table 3- Effect of different levels of monensin and protexin on gas production parameters, organic digestibility and metabolisable 

energy of barley grain1  
  
  

 یشیآزما يمارهایت
Experimental Treatments 

  
 

  هاي تولید گازفراسنجه
Gas production parameters 

  
 120ید تجمعی گاز پس از تول

  )گرم 3/0میلی لیتر به ازاي (ساعت 
Cumolative gas 

production 
(ml/0.3 g) 

  

  
  برآورد انرژي قابل

مگاژول (سوخت و ساز 
 )در کیلوگرم ماده خشک

Metabolisable 
energy 

(Mj/kg DM)  

  
  پذیريبرآورد گوارش

گرم در (ماده آلی 
 )کیلوگرم ماده آلی

Organic 
digestibility 

)g/kg OM(  

  تولید گاز از بخش
میلی ( قابل تخمیر

 3/0لیتر به ازاي 
  )گرم
b  

نرخ تولید 
  گاز

میلی لیتر (
  )در ساعت

c  
 شاهد
Control 

63.19ab  0.021ab 59.00a 6.11ab 393.51ab 

میلی گرم در  500 موننسین سدیم
 کیلوگرم
500 mg/kg sodium monensin 

58.81ab 0.031a 62.00a 6.74a 435.00a 

میلی گرم در  1000 موننسین سدیم
 کیلوگرم
1000 mg/kg sodium monensin 

57.10b 0.021ab 52.00b  5.74b 389.81b  

میلی گرم در کیلوگرم 500 پروتکسین  
500 mg/kg protexin 

65.53ab 0.021ab 63.33a  6.06ab  390.55ab  
میلی گرم در کیلوگرم 1000 پروتکسین  
1000 mg/kg protexin 

70.82a 0.019b 63.33a  6.60a  426.11a  
SEM14.58 0.22 2.12 0.003 4.40 ٭٭ 
P value 0.033 0.021 0.011 0.012 0.021 
  مقایسه و اثر
Comparison and Effect 

     

 شاهد در مقایسه با سایر تیمارها
Control vs. Other treatments 

ns ns ns ns ns 

یوتیکموننسین در مقایسه با پروب  
Monensin  vs. Probiotic 

* ns * ns ns 

 مقایسه دو سطح موننسین
500 VS. 1000 mg/kg of  
Monensin 

ns ns * * * 

 مقایسه دو سطح پروبیوتیک
500 VS. 1000 mg/kg of   
Probiotic 

ns ns ns ns ns 

  ).P> 05/0( باشند داراي اختالف معنی دار می غیر مشابههاي هر ستون با حروف  میانگین1
1Means within same column with different superscripts differ (P<0.05). 
Standard Error of Mean  
*: P<0.05, ns: non-significant. 
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  ساعت 120پس از رچهاي شکمبه توسط قادانه جو ) گرم ماده خشک 3/0میلی لیتر در (اثر سطوح مختلف موننسین سدیم و پروتکسین بر روند تولید کل گاز  - 2 شکل

Figure 2- Effect of different levels of monensin and protexin on cumulative gas production process (ml/ 0.3 g DM) of barley grain 
by ruminal fungi after 120 hours  

 

 
  ساعت  120پس از توسط قارچهاي شکمبه جو +یونجه)  گرم ماده خشک 3/0میلی لیتر در (گاز  اثر سطوح مختلف موننسین سدیم و پروتکسین بر روند تولید کل - 3 شکل

Figure 3- Effect of different levels of monensin and protexin on cumulative gas production process (ml/ 0.3 g DM) of alfalfa+barley 
grain by ruminal fungi after 120 hours  

 
هـا  گـزارش داده انـد پروبیوتیـک   ) 28(همچنین دیگر تحقیقـات  

توانند در شکمبه رشد کنند و اثرت مفیـدي در تعـدیل اکوسیسـتم     می
پروبیوتیک هـاي غیـر   . شکمبه و یا خصوصیات تخمیري داشته باشند

شامل آسپرژیلوس در پروبیوتیک مصرفی آزمایش حاضر نیز  باکتریایی

دو سـویه  ایـن   به نظر مـی رسـد  . ی باشندم پنتولوپسی کاندیداو اریزا 
تاثیر داشته باشند،  خالص قارچهاي شکمبه محیط کشتبر نیز  قارچی

هاي مخمري با حذف اکسـیژن  به عنوان مثال گزارش شده است قارچ
هـاي بـی   شرایط زیستی را براي رشد میکروارگانیسـم  )25(از شکمبه 
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). 24(مـی کننـد   هوازي در شکمبه و از جمله قارچهاي شکمبه فراهم 
علل نتایج متفاوت بدست آمده با پروبیوتیک ها متغیر اسـت و  بنابراین 

پروبیوتیک هاي تجاري فراورده هاي مشابهی باید به خاطر داشت که 

نیستند و تنوع میکروبی باالیی دارند کـه ممکـن اسـت سـبب نتـایج      
  ).31( متفاوتی در شرایط متفاوت تغذیه اي نشان دهند

  
  ١دانه جو+پذیري ماده آلی و انرژي قابل متابولیسم یونجه، هضمهاي تولید گاز بر فراسنجه سطوح مختلف موننسین و پروتکسین راث - 4جدول 

Table 4- Effect of different levels of monensin and protexin on gas production parameters, organic digestibility and metabolisable energy of 
alfalfa+barley1  

  
  

 یشیآزما يمارهایت
Experimental Treatments 

  
 

  هاي تولید گازفراسنجه
Gas production parameters   

ساعت  120تولید تجمعی گاز پس از 
  )گرم 3/0میلی لیتر به ازاي (

Cumolative gas production 
(ml/0.3 g) 

  

  
  برآورد انرژي قابل

مگاژول در (سوخت و ساز 
 )ماده خشک کیلوگرم

Metabolisable energy 
(Mj/kg DM)  

  
  پذیريبرآورد گوارش

گرم در (ماده آلی 
  )کیلوگرم ماده آلی

Organic 
digestibility 

)g/kg OM(  

  تولید گاز از بخش
میلی ( قابل تخمیر
  )گرم 3/0لیتر به ازاي 
b  

  نرخ تولید گاز
میلی لیتر در (

  )ساعت
c  

 شاهد
Control 

51.64a  0.033a 53.33a 7.29a 458.82a 

میلی گرم در کیلوگرم 500 موننسین سدیم  
500 mg/kg sodium monensin 

24.86c 0.029ab 22.66b 5.25b 325.47b 
میلی گرم در کیلوگرم 1000 موننسین سدیم  
1000 mg/kg sodium monensin 

39.15b 0.024b 37.33ab 5.89ab 366.96ab 
وگرممیلی گرم در کیل 500 پروتکسین  
500 mg/kg protexin 

31.04c 0.024b 29.00ab 5.30b  328.43b  
میلی گرم در کیلوگرم 1000 پروتکسین  
1000 mg/kg protexin 

53.78a 0.023b 52.00a 6.84ab  429.19ab  
SEM32.29 0.49 8.62 0.002 2.10 ٭٭ 
P value 0.015 0.010 0.0210 0.020 0.032 
  مقایسه و اثر
Comparison and Effect 

     

 شاهد در مقایسه با سایر تیمارها
Control vs. Other treatments 

* * ns  
* 

 
* 

 موننسین در مقایسه با پروبیوتیک
Monensin  vs. Probiotic 

* ns ns  
ns 

 
ns 

 مقایسه دو سطح موننسین
500 VS. 1000 mg/kg of  
Monensin 

* ns ns  
ns 

 
ns 

 مقایسه دو سطح پروبیوتیک
500 VS. 1000 mg/kg of   Probiotic 

* ns ns  
ns 

 
ns 

  ).P> 05/0( باشند داراي اختالف معنی دار می غیر مشابههاي هر ستون با حروف  میانگین1
1Means within same column with different superscripts differ (P<0.05). 
Standard Error of Mean  
*: P<0.05, ns: non-significant. 

  
  کلی گیرينتیجه

هـاي  بیوتیـک توان نتیجه گرفت آنتـی از نتایج آزمایش حاضر می
. شودمی) 12(هاي شکمبه یونوفري احتماال سبب کاهش فعالیت قارچ

از قبیـل   تغذیـه اي هـاي  بیوتیکآنتیبنابراین با وجود دیگر مشکالت 
بـروز  مقاومت باکتریایی، بر هم زدن تعادل میکروبی دستگاه گـوارش،  

زیست و هاي مزمن، آالیندگی محیطهاي مادرزادي، بیماريناهنجاري
 منظـور  بـه  بیشـتر  آزمایشـات  بررسی ،کنندگانتهدید سالمت مصرف

 و قـارچی  هـاي  سـویه  انـواع  جمعیـت  بـر  ها افزودنی این اثر بررسی
 نظـر  بـه  ضروري تنی درون و  تنی برون شرایط در شکمبه باکتریایی

  .رسد می
 

  سپاسگزاري
طرح با حمایت مالی و معنوي دانشگاه آزاد اسالمی اجرا شـده  این 

بدینوسیله مـولفین از معاونـت و همکـاران محتـرم پژوهشـی و      . است
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  .نمایند می سپاسـگزارى  و فناوري دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد مشـهد تشـکر     
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Introduction Since the legislation of European Union has prohibited the use of growth-promoting antibiotics 

such as: monensin, there is an interest in alternatives to manipulate the rumen fermentation. The use of growth-
promoting antibiotics in animal feeds is banned in Europe due to having potential risks such as the spread of 
antibiotic resistance genes or the contamination of milk or meat with antibiotic residues. Recently, probiotics 
have been increasingly evaluated to replace or facilitate reductions in the use of antibiotics. Thus, the aim of this 
study was investigating the comparison of antibiotic (sodium monensin) and probiotic (protexin) on the gas 
production parameters and organic matter digestibility of feedstuffs (alfalfa hay, barley grain, and alfalfa+ barley 
mixture) 

Materials and Methods Experimental treatments were included control (basal feeds without additive), basal 
feeds supplemented with sodium monensin or protexin probiotic at levels of 500 or 1000 mg per kg of DM in a 
rumen fungi culture. Ruminal fluid was collected from two fistulated sheep (49.5±2.5 kg) and all samples were 
withdrawn 2 h after the morning ration had been consumed. Collected ruminal contents were strained through 
four layers of cheesecloth and brought immediately to the laboratory. To have a pure ruminal fungi culture, 
whole ruminal fluid was centrifuged at 1000 g for 10 min and added 0.100 mg/ml antibacterial agent 
(streptomycin sulfate, penicillin G, and chloramphenicol (14, 35). Gas production technique was used to detect 
the fermentation parameters of the treatments (16).Three parallel syringes of each treatment were prepared in 
this experiment. To measure the total gas production (A) and the rate of gas production (c), cumulative gas 
production, organic digestibility and metabolizable energy of treatments until 120 h. Gas production was 
measured directly from the volume of the syringes at 0, 3, 6, 16, 24, 48, 72, 96, and 120 h. Statistical analysis of 
data were statistically analyzed in a completely randomized design was performed by SAS (9.1 version) and the 
least square of means.  

Results and Discussion Results showed the higher level of sodium monensin (1000 mg/kg) decreased 
fermentable fraction (b), organic digestibility and metabolizable energy of both alfalfa hay and barley grain 
compared with other treatments significantly. The total gas production (A) and the rate of gas production (c) of 
gas production, cumulative gas production, organic digestibility and metabolizable energy of alfalfa were highest 
for control treatment (alfalfa without additives). But the level of 1000 mg/kg of protexin supplemented with 
barley increased fermentable fraction (b), cumulative gas production, organic digestibility and metabolizable 
energy than other treatments by ruminal fungi (p<0.05). But treatment contained 1000 mg/kg of protexin 
supplemented to barley grain decreased (p<0.05) rate (c) of gas production. Also, rate (c) of gas production was 
increased (p<0.05) in treatment contained 500 mg/kg of sodium monensin. Also, when the 1000 mg/kg of 
protexin supplemented to the alfalfa+barley mixture, estimated total gas production (A) and fermentable fraction 
(b) of gas production were increased (p<0.05) in treatments containing alfalfa+barley mixture. These results are 
in agreement with the reports of researchers who observed 14 and 8% reduction of gas production when the 
grass silage or grass silage+concentrate were supplemented with monensin, respectively (32). Other researchers 
indicated that the administration of the 125 or 313 mg monensin per 1 kg of feed with hay and wheat bran 
increased total gas production, but the levels more than 313 mg monensin/kg feed reduced total gas production. 
In our study, the protexine supplementation had improved the gas production of the barley fermented in the 
ruminal fungi culture in compare to the monensin (P<0.05). It may be concluded, the variety of the types of 
nutrients, (especially the kind of carbohydrate) and the variability of the microorganisms in the different 
commercial probiotic may increase the gas production and digestibility of the barley grain in the ruminal fungi 
culture, regardless of any improvement were seen in gas production of other feeds supplemented with protexin. 

Conclusion The results of this experiment showed that the ionophore antibiotics such as monensin can led to 
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the decline of the ruminal fungi fermentation. The probiotics such as protexin may have the beneficial effects on 
the fungi fermentation of some feeds. Due to the environmental and human safety hazardous of using antibiotic 
in animal nutrition, it would be suggested more studies about the replacement of probiotics with ionophore 
antibiotics to manipulation and improvement of the ruminal ecosystem and fermentation function are needed. 
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