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  چکیده

ـ  شکمبه در برهخون و هاي  برخی فراسنجهو  عملکرد، قابلیت هضممالس غنی شده با موننسین بر  -جهت بررسی اثر بلوك اوره  یایشـ ر، آزمهاي ن
مـالس  )، ٪5/2(اوره  ،)٪7/19گندم ( ، سبوس)٪21( کنجاله پنبه دانهمالس، از  -بلوك اورهانجام شد. صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی  ه ب
تیمـار   4در صـورت تصـادفی    ماهه بـه  7-8س بره أر 24) ساخته شد. در آزمایش اول، ٪9/5( نمک) و ٪2/4( معدنی )، مکمل٪4/3(کلسیت )، 3/43٪(

 بلـوك % جیـره) و  85) جیره پایه (3موننسین، قسمت در میلیون  30 عالوه جیره پایه به )2، مخلوط علوفه و کنسانتره (جیره پایه)جیره ) 1آزمایشی شامل 
تقسیم شدند. در طول دوره آزمایش، ماده خشک مصرفی و  جیره) ٪15غنی شده با موننسین ( بلوك) و ٪85) جیره پایه (4و  % جیره)15(بدون موننسین 

ساعت پس از خـوراك دهـی صـبح تهیـه      3آزمایش،  69و  68هاي خون و مایع شکمبه به ترتیب در روزهاي  نمونه ند.گیري شد اندازهتغییرات وزن زنده 
ها بررسی شد. نتایج نشان داد اثرات اصلی موننسین و بلوك سبب افزایش ماده خشـک مصـرفی،    نیتروژن بر روي دام ابقاءو  ، قابلیت هضمشدند. سپس

اثر نوع خوراك بر غلظت کل ). >05/0Pافزایش وزن روزانه، قابلیت هضم پروتئین خام جیره، غلظت کل اسیدهاي چرب فرار شکمبه و گلوکز خون شد (
دار نیتـروژن ابقـاء شـده در بـدن شـد       ). همچنین اثر بلوك و موننسین سبب افزایش معنـی >05/0Pگردید (دار  معنیشکمبه  pHو ي چرب فرار اسیدها

)05/0P<مالس، از طریق بهبود مصرف خوراك و پارامترهاي خون و شکمبه و نیز افزایش ابقاي نیتـروژن در بـدن    -طورکلی استفاده از بلوك اوره ). به
  ها شد. عملکرد بهتر دام سبب

  
  .موننسینقابلیت هضم، ، مالس- اوره بلوك ابقاء نیتروژن، بره مهربان، :هاي کلیدي واژه

 
    3 2  1  مقدمه

هاي غذایی مختلف باعـث بهبـود ارزش غـذایی     استفاده از مکمل
هـا در   ). در خصوص کاربرد این مکمـل 9شوند ( هاي خشبی می علوفه

هـا   پیشنهاد شده اسـت. یکـی از ایـن روش    هاي مختلفی جیره، روش
 اسـت.  )4UMMBهاي اوره مالس مـواد معـدنی (   گیري از بلوك بهره

هـاي   به همراه جیره UMMBتحقیقات زیادي در خصوص استفاده از 
هاي بر پایه علوفه با  بر پایه محصوالت فرعی کشاورزي و نیز در جیره

 UMMBقـین،  ). بر طبـق نظـر محق  21 و 9کیفیت انجام شده است (
                                                             

  ،همدان ،کده کشاورزي، دانشگاه بوعلی سینادانشیار گروه علوم دامی، دانش -1
کده کشـاورزي،  کارشناسی ارشد تغذیه دام، گروه علوم دامی، دانشآموخته  انشد -2

  ، همدان ،دانشگاه بوعلی سینا
  .همدان ،کده کشاورزي، دانشگاه بوعلی سینا، دانشاستادیار گروه علوم دامی -3

  ) :yahoo.comarabih_aliEmail@              نویسنده مسئول: -(*
DOI: 10.22067/ijasr.v4i1.58194 

 
 

4- Urea molasses-mineral block 

مصرف  الوصول، مواد معدنی کم یک منبع خوبی از نظر نیتروژن سهل
  ). بـه 12باشد ( ها براي بهبود تخمیر شکمبه می مصرف و ویتامین و پر

شـود کـه مـواد مغـذي و      سبب می UMMBعبارت دیگر، استفاده از 
ــر هــم  هبــ ــل تخمی ــار  خصــوص نیتــروژن و انــرژي قاب زمــان در اختی

هاي شکمبه در  قرار گیرد و فرآیند رشد میکروب هاي شکمبه میکروب
انجـام   ی که بر روي گاومیشدر تحقیقات). 17حد مطلوبی انجام شود (

الیـاف  چربی خام، پروتئین خام، ماده آلی،  ماده خشک، مصرف گرفت،
الیاف نامحلول در شوینده اسیدي و ) NDF( نامحلول در شوینده خنثی

)ADF (وسیله   بهUMMB داري افـزایش یافـت   نـی به طور مع )15(. 
) افزایش قابلیت هضم ماده خشک، پروتئین خام، 25توپو و همکاران (

NDF  وADF  را در زمان استفاده ازUMMB  در گاو مشاهده کردند
ــرف    ــع مصـ ــه در موقـ ــد کـ ــان کردنـ ــی ، UMMBو بیـ دسترسـ

هاي تخمیر شده در محـیط   هاي شکمبه به کربوهیدرات میکروارگانیزم
  .یابد ایش میشکمبه، افز

هاي مورد استفاده در تغذیه دام،  عنوان یکی از افزودنی موننسین به

  پژوهشهاي علوم دامی ایران  نشریه
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هاي گرم مثبت شکمبه را محدود کـرده و   طور انتخابی رشد باکتري به
). 10گـردد (  سبب افزایش بازده انرژي متابولیسمی و ابقاء نیتروژن می

در و ه فعالیت پروتئولیتیکی شکمبه را کـاهش داد این یونوفر همچنین 
هـاي   طور دست نخورده به قسـمت  نتیجه قسمتی از پروتئین جیره به

موننسین، نسـبت اسـیدهاي   . )30( شود پایین دستگاه گوارش وارد می
چرب فرار شکمبه را از طریق افزایش تولید اسید پروپیونیک و کاهش 
نسبت اسید استیک و اسید بوتیریـک تغییـر داده و لـذا بـازده انـرژي      

  ). 10دهد ( طریق تولید گلوکز بیشتر، افزایش می خوراك را از
 -لذا آزمایش حاضر به منظور بررسی اثر مصرف بلوك اوره مالس

اجـزاي   مواد معدنی غنی شده با موننسین بر عملکـرد، قابلیـت هضـم   
اي در  هاي خونی و شـکمبه  جیره، متابولیسم نیتروژن و برخی فراسنجه

  گرفت.هاي نر مهربان مورد بررسی قرار  بره
  
  

  ها   مواد و روش
هـاي اوره مـالس و مـواد     حیوانات، نحوه ساختن بلـوك  -1

  خوراکی مورد استفاده
ماهه  7-8مهربان رأس بره نر  24این آزمایش با استفاده از تعداد 

انجام گرفت. سـالن آزمـایش   کیلوگرم  55/30 ±37/1و میانگین وزن 
 5/1ي به ابعـاد  عدد قفس انفراد 24به صورت سر پوشیده و مجهز به 

پـذیري بـه جیـره و شـرایط      متر با کف سیمانی بود. دوره عـادت  1× 
روز طول کشـید. قبـل از شـروع آزمـایش، کلیـه       14محیط، در حدود 

سـاعت   16دهی صبح بـا   روز متوالی قبل از خوراك 2ها به مدت  بره
کشی شدند و میانگین وزن زنده هـر یـک از آنهـا     گرسنگی قبلی وزن

صورت تصـادفی   ها به زن اولیه در نظر گرفته شد. سپس برهو عنوان به
 بنـدي شـده و بـه    تکرار) گـروه  6تیمار (با  4(بر اساس وزن زنده) در 

  روز مورد آزمایش قرار گرفتند. 70مدت 
 

 
  ترکیب شیمیایی مواد خوراکی - 1دول ج

Table 1- Chemical composition of the feed stuffs  
 مواد مغذي بلوك اوره مالس یونجه دانه جو کنجاله پنبه دانه گندمکاه  سبوس گندم مالس

Molasses Wheat bran Wheat straw  Cotton seed meal  Barley grain  Alfalfa UMMB1 Nutrients  
 (درصد) ماده خشک 90.96 91.09 93.18 91.61 93.93 94.24 86.09

Dry matter (%)  
 (درصد ماده خشک) ماده آلی 79.35 89.25 90.13 93.95 92.97 95.52 93.68

Organic matter (% DM)  
 (درصد ماده خشک) پروتئین خام 19.76 15.48 10.05 22.83 4.56 18.69 8.61

Crude protein (% DM)  
 (درصد ماده خشک) چربی خام 3.10 1.54 2.49 7.47 1.51 6.52 0.83

Ether extract (% DM)  

0.04 57.84 83.01 60.12 23.09 52.83 22.98 
 الیاف نامحلول در شوینده خنثی
  (درصد ماده خشک)
NDF2 (%DM)  

84.20 12.47 3.89 3.53 54.50 19.50 40.71 
(درصد  هاي غیر فیبريکربوهیدرات

  ماده خشک)
NFC3 (%DM)  

  (درصد ماده خشک) تر خامخاکس 20.65 10.75 9.87 6.05 7.03 4.48 6.32
Ash (%DM)  

2.88 2.6 1.44 2.91 2.90 1.96 2.37 
(مگاکالري  1انرژي قابل متابولیسم

  بر کیلوگرم)

ME4 (Mcal kg-1)  
  ) برآورد شد.1985انرژي قابل متابولیسم (مگاکالري بر کیلوگرم) بر اساس ان آر سی ( -1

1 Urea Molasses-Mineral Block               
2 Neutral detergent fiber 
3 Non fiber carbohydrate 
4 Metabolizable energy (Mcal kg-1) was calculated based on NRC (1985). 
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  هاي آزمایشی و ترکیب شیمیایی آنها (بر حسب درصد) مواد خوراکی تشکیل دهنده جیره - 2 جدول
Table 2- Feed ingredients of the experimental rations and their chemical composition (based on DM) 

  تیمارهاي آزمایشی
Treatments    1تیمار  2تیمار  3تیمار  4تیمار 

Treatment 4 Treatment 3 Treatment 2 Treatment 1 

 مواد خوراکی    
    Feed stuffs  

 بلوك اوره مالس 0 0 15 15
Urea molasses block  

 کاه گندم 4.5 4.5 5 5
Wheat straw   

 دانه جو 58 58 55 55
Barley grain   

  کنجاله پنبه دانه 10 10 0 0
Cotton seed meal   

  یونجه 27 27 25 25
Alfalfa  

  1ویتامینی -مکمل معدنی 0.5 0.5 0 0

Mineral-vitamin premix1  

 معج 100 100 100 100
Sum 

 گرم بر کیلوگرم) (میلی 2موننسین 0 30 0 30
Monensin2 (mg kg-1) 

 ترکیب شیمیایی تیمارها    
Chemical composition of treatments 

 ماده خشک (درصد) 92.44 92.44 92.24 92.24
Dry matter (%)  

 ماده آلی (درصد ماده خشک) 89.82 89.82 88.30 88.30
Organic matter (% DM)  

 پروتئین خام (درصد ماده خشک) 12.36 12.36 12.44 12.44
Crude protein (% DM)  

 پروتئین قابل تجزیه در شکمبه (درصد ماده خشک) 8.10 8.10 8.80 8.80
RDP (% DM)  

 )(درصد ماده خشکغیر قابل تجزیه در شکمبه پروتئین  4.26 4.26 3.56 3.56
RUP (% DM)  

 چربی خام (درصد ماده خشک) 2.67 2.67 2.29 2.29
Ether extract (% DM)  

  الیاف نامحلول در شوینده خنثی (درصد ماده خشک) 37.39 37.39 33.50 33.50
NDF (% DM)  

  هاي غیر فیبري (درصد ماده خشک) کربوهیدرات 37.40 37.40 41.15 41.15
NFC (% DM)  

  خاکستر خام (درصد ماده خشک) 10.19 10.19 11.70 11.70
Ash (% DM)  

  (مگاکالري بر کیلوگرم) 3انرژي قابل متابولیسم 2.57 2.57 2.51 2.51
ME3 (Mcal kg-1)  

 90هزار، فسفر  190المللی، کلسیم  واحد بین E 100المللی، ویتامین  ار واحد بینهز D 300المللی، ویتامین  هزار واحد بین A 500ویتامینی (در هر کیلوگرم) : ویتامین  -ترکیب مکمل معدنی 1
گرم، آنتی اکسیدان  هزار میلی 19گرم، منیزیم  میلی 1گرم، سلنیوم  میلی 100گرم، کبالت  میلی 100گرم، ید  میلی 2000گرم، منگنز  میلی 3000گرم، آهن  میلی 300هزار، مس  50هزار، سدیم 

BHT 3000 گرم. یلیم  
  گرم در کیلوگرم).                    هزار میلی 100درصد بود ( 10غلظت موننسین  2
  ) محاسبه شد.1985انرژي قابل متابولیسم (مگا کالري بر کیلوگرم) بر اساس ان آر سی ( 3

1 Premix composition per kg: vitamin A, 500,000 IU; vitamin D, 300,000 IU; vitamin E, 100 IU; Ca, 190,000; P, 90,000; Na, 
50,000; Cu, 300 mg; Fe, 3000 mg; Mn, 2000 mg; I, 100 mg; Co, 100 mg; Se, 1 mg; Mg, 19,000 mg; BHT antioxidant, 3000 mg. 
2 The monensin concentration was 10% (100000 mg kg-1). 
3 Metabolizable energy (Mcal kg-1) was calculated based on NRC (1985). 
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ترکیبات مورد استفاده بـراي سـاخت بلـوك اوره مـالس، شـامل      

مـالس  %)، 5/2(اوره  ،)%7/19گندم ( ، سبوس%)21( کنجاله پنبه دانه
%) بود. 9/5( نمک%) و 2/4( معدنی %)، مکمل4/3(کلسیت %)، 3/43(

در مقدار کمی آب حل شد سـپس بـا   ها ابتدا اوره  بلوكاین براي تهیه 
ر اجزاي فوق که قبالً با هم مخلوط شـده  مالس مخلوط گردید و سای

 تا مواد کامال بودند، به تدریج به آن اضافه شده و خوب به هم زده شد
درون مخلـوط فـوق   د. ومخلوط گشـته و خمیـر همگنـی حاصـل شـ     

و فشـرده شـد و پـس از خـارج     ریختـه   یگرم 250 هاي مکعبی قالب
قـرار داده   در هـواي آزاد ساعت  48کردن آنها از درون قالب، به مدت 

هاي غنی شده با موننسـین   . براي تهیه بلوكخشک شود تا کامال شد
اضـافه  به داخل محتویات هـر قالـب    گرم موننسین میلی 30 نیز مقدار

نحوه اضافه کردن موننسین به این صورت بود که ابتدا موننسـین   شد.
با اجزاي خشک و پودري مورد استفاده در ساخت بلوك مخلوط شد و 

  ه آنها به مالس حاوي اوره اضافه گردید.به همرا
 )2، مخلوط علوفه با کنسـانتره جیره ) 1تیمارهاي آزمایشی شامل 

گـرم بـر کیلـوگرم     میلـی  30 جیره مخلوط علوفه با کنسانتره به عالوه
بـدون   بلـوك ) جیره مخلوط علوفه و کنسانتره به همـراه  3موننسین، 
و کنسانتره بـه همـراه    ) جیره مخلوط علوفه4و  % جیره)15موننسین (

بودند که در دو نوبـت صـبح    % جیره)15غنی شده با موننسین ( بلوك
گرفـت.   ) در اختیار بره ها قـرار مـی  16) و بعدازظهر (ساعت 8(ساعت 

هـا قـرار داشـت.     آب آشامیدنی تمیز نیز به صورت آزاد در اختیـار بـره  
نیـاز   ) طوري تنظیم شده بودند که کلیـه NRC )18ها بر اساس  جیره

کار رفتـه   ها را تامین نماید. ترکیب شیمیایی مواد خوراکی به غذایی بره
ارایه گردیده است. نسبت مواد خـوراکی مـورد    1در آزمایش در جدول 

 2استفاده در تیمارهاي آزمایشی و ترکیب شیمیایی آن نیـز در جـدول   
  است. ه شدهئارا

  
  ها و ثبت مشاهدات آوري نمونه جمع -2

صـورت هفتگـی نمونـه      اکی مورد استفاده در جیره بهاز مواد خور
هـاي   برداري شده و جهت آزمایشات تجزیه شیمیایی در داخل کیسـه 

نایلونی در بسته نگهداري شدند. براي محاسبه ماده خشـک مصـرفی،   
مانده آن) به صورت روزانـه ثبـت    ها (و باقی مقدار خوراك مصرفی بره

و با در  دهی صبح ار قبل از خوراكروز یک ب 14ها هر  گردید. کلیه بره
ساعت گرسنگی قبلی، تـوزین شـده و بـر اسـاس آن،      16نظر گرفتن 

گیـري از طریـق    ها محاسبه شد. خون میانگین افزایش وزن روزانه بره
صبح دهی  پس از خوراك ساعت 3آزمایش،  68سیاهرگ وداج در روز 

صبح نیز از  دهی بعد از خوراك ساعت 3آزمایش،  69. در روز انجام شد
  گردید. برداري  مایع شکمبه از طریق لوله مري نمونه

  

  آزمایش تعیین قابلیت هضم -3
رأس بره به صـورت تصـادفی    4)، تعداد 70در پایان آزمایش (روز 

هاي متابولیکی منتقل شـدند و بـا    از هر تیمار انتخاب و به داخل قفس
ــذیري و  روز دوره عــادت 6در نظــر گــرفتن  ــ 6پ ــرداري،   هروز نمون ب

ها روزانه در دو  برهبر روي آنها انجام شد.  آزمایش تعیین قابلیت هضم
تغذیه شدند و روزانـه مقـدار خـوراك خـورده      16و  8نوبت در ساعات 

 24شده، باقیمانده احتمالی خـوراك، مـدفوع و ادرار دفـع شـده طـی      
 نمونـه  آنالیزهـاي بعـدي  طور روزانه ثبـت و از آنهـا جهـت     ساعت به

 24آوري ادرار، کـل ادرار دفعـی (در    براي جمع ري صورت گرفت.بردا
هاي  ساعت) در هر دام در طول دوره اصلی آزمایش (با استفاده از قیف

لیتــري بــه طــور جداگانــه  5آوري ادرار) در ظــروف  مخصــوص جمــع
آوري شـد. بــراي حفـظ ترکیبـات ازتــه و جلـوگیري از فعالیــت      جمـع 

ار به طور روزانـه اسـید سـولفوریک    آوري ادر میکروبی، به ظروف جمع
آن کاهش یابد. پس از ثبت حجم ادرار  pHدرصد اضافه گردید تا  10

نمونـه برداشـت و بـه     عنـوان  بـه درصـد آن   20دفعی روزانـه، مقـدار   
هاي ادرار مربوط بـه هـر دام در روزهـاي     آزمایشگاه منتقل شد. نمونه

در یخچـال و  مختلف بر روي هم ریخته شد و براي آزمایشات بعـدي  
آب مصرفی نیز به ). 17گراد نگهداري گردید ( درجه سانتی 4در دماي 

هـا قـرار    صورت دستی و با ثبت مقـدار مصـرف روزانـه در اختیـار دام    
  گرفت. 
  

  ها روش آنالیز نمونه -4
هاي مربوط به تعیین ماده خشک و ترکیب شیمیایی (چربی  نمونه

)، پـروتئین خـام و   NFC(خام، مـاده آلـی، کربوهیـدرات غیـر الیـافی      
 AOACخاکستر خام) در خوراك، مدفوع و پسمانده خوراك به روش 

) 28(و همکــاران نیــز مطــابق روش ون سوســت  NDF) و مقــدار 1(
میـزان  گیـري   از طریـق انـدازه  ، در بـدن  ابقاء شدهتعیین شد. نیتروژن 

موجـود در خـوراك، مـدفوع و ادرار بـه روش کلـدال تعیـین        نیتروژن
  ).17(. گردید

با اسـتفاده   هاي پالسما (شامل گلوکز و اوره) گیري فراسنجه اندازه
(شرکت پارس آزمون، ایران) و مطابق  دستیهاي آزمایشگاهی  از کیت

  دستورالعمل شرکت سازنده انجام شد.
pH آوري، با  مایع شکمبه بالفاصله پس از جمعpH   متر رومیـزي

)Metrohm, 744هاي مایع شکمبه  ونه) تعیین گردید. سپس کلیه نم
در جعبه حاوي یخ سریعاً به آزمایشگاه منتقـل شـدند. در آزمایشـگاه،    

 15دور در دقیقـه، بـه مـدت     3000نمونه مایع شکمبه سانتریوفوژ (با 
درجـه سـانتیگراد) شـد و از مـایع بـاالیی آن جهـت        4دقیقه و دماي 

یـزر  گیري کل اسیدهاي چرب فرار نمونه بـرداري شـده و بـه فر    اندازه
منتقل گردید. مقدار کل اسیدهاي چرب فرار با استفاده از دستگاه  -20
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گیـري شـد. بـراي ایـن      مارخام در دو مرحله تقطیر و تیتراسیون اندازه
 1لیتر از مـایع شـکمبه صـاف شـده بـه همـراه        میلی 2منظور، مقدار 

 10لیتـر اگـزاالت پتاسـیم     میلـی  1درصد و  5لیتر اسید اگزالیک  میلی
آوري مقـدار   ه داخل دستگاه مارخام تزریق شـد. پـس از جمـع   درصد ب

لیتر مایع تقطیر شده در داخل یک ارلن (که در زیر مبـرد در   میلی 100
قطره معرف فنل فتـالئین   5داخل ظرف حاوي یخ قرار داشت)، مقدار 

نرمـال   01/0به مایع تقطیر شده اضافه شد و بالفاصله با محلول سود 
  ).3تیتر گردید (

  
  1ها اثر تیمارهاي آزمایشی بر عملکرد بره - 3دول ج

Table 3- Effect of experimental treatments on performance of lambs1 

 ضریب تبدیل غذایی
 میانگین افزایش وزن روزانه

 (گرم در روز)
   ماده خشک مصرفی

   (گرم در روز)

FCR BWG3 (gr day-1) DMI2 (gr day-1)   

7.02 a 185.45 c 1304.54 b  2تیمارها 1تیمار  

Treatment 1 Treatments2 

6.43 b 202.71 b 1298.64 b  2تیمار  
Treatment 2  

6.32 b 212.17 b 1340.40 a  3تیمار   
Treatment 3  

5.65 c 237.45 a 1331.02 a  4تیمار  
Treatment 4  

0.17 4.65 8.19  SEM  

6.72 a  194.08 b 1301.59 b مالس -اوره بلوك بدون بلوك 
Without block Urea molasses block 

5.98 b 224.81 a 1335.53 a با بلوك  
Block  

0.12 3.27 5.79  SEM 

6.67 a  198.81 b 1322.29 موننسین بدون موننسین 
Without monensin Monensin 

6.04 b 220.08 a 1314.83 با موننسین  
Monensin  

0.12 3.29 5.79  SEM 

 P-value تیمارها 0.0043 0.0001 > 0.0002
Treatments  

  بلوك 0.0005 0.0001 > 0.0003
Block  

  موننسین 0.3770 0.0002 0.0040
Monensin  

   موننسین ×بلوك 0.8505 0.3982 0.8151
Block ×  monensin  

6.50 5.43 1.52  CV 
  .(P<0.05)باشند  داري می هاي هر ردیف با حروف غیر مشابه داراي اختالف معنی میانگین 1
و  % جیره)15بدون موننسین ( بلوك% جیره) و 85) جیره پایه (3موننسین، قسمت در میلیون  30 عالوه جیره پایه به )2، مخلوط علوفه و کنسانتره (جیره پایه)جیره ) 1شامل تیمارها  2
  تقسیم شدند. % جیره)15غنی شده با موننسین ( بلوك%) و 85پایه () جیره 4

1 Means within same row with different superscripts differ significantly (P<0.05).  
2 Dry matter intake 
3 Body weight gain 

4 Treatments included: 1) concentrate mixture and forage (basal diet), 2) concentrate mixture and forage+30 ppm 
monensin, 3) concentrate mixture and forage (85%) and UMMB without monensin (15%), and 4) concentrate mixture and 
forage (85%) and UMMB enriched with monensin (15%). 
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  جزیه آماري ت -  5

صـورت   بـه ) SAS )22 فزار آمـاري ها با استفاده از نرم ا کلیه داده
مورد آنـالیز قـرار   طرح کامالً تصادفی  قالبدر  2×2آزمایش فاکتوریل 

با و اي دانکن  ها با استفاده از آزمون چند دامنه . مقایسه میانگینگرفتند
  انجام شد. 05/0سطح خطاي 

  
  بحث  نتایج و

ارائـه گردیـده اسـت.     3ها در جـدول   نتایج مربوط به عملکرد بره
شـود، اثـر نـوع خـوراك بـر مـاده خشـک         طور که مشاهده مـی  همان

دار بـود   مصرفی، افزایش وزن روزانه و ضـریب تبـدیل غـذایی معنـی    
)05/0 P<  مصرف بلوك باعث افزایش مصرف ماده خشک روزانـه و .(

میانگین افزایش وزن روزانه و کاهش ضریب تبدیل غـذایی شـد. اثـر    
. اما اسـتفاده  )<05/0Pار نبود (د موننسین بر ماده خشک مصرفی معنی

از موننسین سبب افزایش وزن روزانه بیشـتر و بهبـود ضـریب تبـدیل     
طـور کـه در    ). در رابطه با اثـر تیمـار، همـان   >P 05/0غذایی گردید (

و  3کننده بلـوك (تیمـار     شود، تیمارهاي مصرف مشاهده می 3جدول 
مصـرف  ). تیمـار  >05/0P) ماده خشک مصرفی بیشـتري داشـتند (  4

) نیـز بیشـترین افـزایش وزن    4کننده بلوك همراه با موننسین (تیمار 
روزانه و کمترین ضریب تبدیل غذایی را داشت. بهبـود مـاده خشـک    
مصرفی در اثر استفاده از بلوك توسط محققان مختلفی گـزارش شـده   

  ).  23و  5است (
، تغییــرات UMMBگـزارش شــده اسـت کــه در موقـع مصــرف    

به ایجاد شده بود، سـبب افـزایش مصـرف مـاده     مطلوبی که در شکم
). سایر محققین نیز در موقـع مصـرف   17خشک در گوسفندان گردید (

UMMB ) افزایش مـاده خشـک مصـرفی    26نتایج مشابهی گرفتند .(
ممکن است به خاطر خوشخوراکی بهتر تیمارهاي حـاوي بلـوك و در   

سـبب   دسترس قرار گرفتن نیتروژن قابل تخمیـر از بلـوك باشـد کـه    
هاي شکمبه شده و به دنبال آن سـبب افـزایش    افزایش رشد میکروب

) 30). وراسـینگ و همکـاران (  25ماده خشک مصـرفی شـده اسـت (   
گزارش کردند که استفاده از بلوك به همراه علوفه با کیفیت در گاوهـا  
سبب افزایش وزن روزانه شد و نتیجه گرفتند که این افزایش به خاطر 

  جیره در موقع مصرف بلوك بوده است. بهبود قابلیت هضم
بهبود افزایش وزن روزانـه در گوسـفندان مصـرف کننـده بلـوك      

، مـواد  مواد مغذي مختلف از قبیل نیتروژنممکن است به دلیل وجود 
معدنی و ویتامین بیشتر در بلوك باشد. وجود ایـن ترکیبـات در بلـوك    

ري بـاالتر  سبب افزایش نیتروژن قابل تخمیـر و تولیـد پـروتئین عبـو    
گردد. نتیجه این وضعیت، در نهایت سبب افزایش مصرف خـوراك   می

  ).17شود ( و به دنبال آن افزایش رشد حیوان می
در رابطه با اثر مصرف موننسـین بـر فاکتورهـاي عملکـردي نیـز      

نتـایج برخـی از مطالعـات نشـان     تحقیقات زیادي انجام شـده اسـت.   
). 10دهـد (  را افزایش مـی  که موننسین بازده خوراك مصرفیدهد  می

اما نتایج برخی دیگر از مطالعات نشان داده است که موننسین تـأثیري  
). همچنین گزارش شده است که استفاده از 31بر بازده خوراك ندارد (

موننسین سبب کاهش ماده خشک مصرفی و افزایش وزن روزانه شده 
ا بهبـود  و مقدار افزایش وزن به ازاي هر واحـد از خـوراك مصـرفی ر   

). افـزایش تولیـد پروپیونـات، کـاهش تولیـد اسـتات و       10بخشد ( می
بوتیرات، کاهش فعالیت پروتوزواهاي شکمبه، کـاهش فعالیـت آمـین    
ــوراك در        ــازده خ ــود ب ــت بهب ــان عل ــد مت ــاهش تولی ــی و ک زدای

). در 14کننده موننسین گزارش شـده اسـت (   نشخوارکنندگان دریافت
 300و  200، 50قع مصرف مقـادیر  ده شد که در مویک تحقیق مشاه

گرم موننسین در جیره گاوهاي گوشتی، مصرف خوراك به ترتیب  میلی
درصد کاهش یافت، بدون اینکه عملکرد رشد دام  5/13و  5/10، 2/3

   ).29تحت تأثیر قرار گیرد (
جیره در تیمارهـاي  مواد مغذي ماده خشک و  درصد قابلیت هضم

گردد،  گونه که مشاهده می هماناست. ارائه شده  4در جدول آزمایشی 
داري  بـه طـور معنـی    4و  2ماده خشـک در تیمارهـاي    قابلیت هضم

  ).P>05/0(باالتر بود  3و  1نسبت به تیمارهاي 
و  4پـروتئین خـام در تیمــار    قابلیـت هضــم همچنـین، بـاالترین   

اثر نوع خوراك بـر   ).P>05/0(مشاهده گردید  1کمترین آن در تیمار 
م هیچکدام از ترکیبـات جیـره بـه غیـر از پـروتئین خـام       قابلیت هض

ماده خشـک   همچنین، اثر موننسین نیز بر قابلیت هضمدار نبود.  معنی
) و استفاده از موننسین در >P 05/0(دار بود  و پروتئین خام جیره معنی

  ماده خشک و پروتئین خام جیره شد. جیره سبب افزایش قابلیت هضم
خشــک و مـاده   افـزایش قابلیــت هضـم  ) 26اونـال و همکـاران (  

را اسـتفاده از بلـوك در جیـره گوسـفندان     در اثـر  پروتئین خام جیـره  
ت افزایش ظرفیـت تخمیـر شـکمبه    تواند به عل کردند که می همشاهد
بهبود قابلیت هضم ماده خشک در موقع استفاده از بلوك به این  باشد.

ـ   دلیل است که مواد مغذي قابل تخمیر به در دسـترس   ثرتريؤطـور م
). همچنـین گـزارش شـده    25هاي شکمبه قرار گرفته است ( میکروب

بلوك با فراهم ساختن مواد مغذي الزم موجب بهبـود هضـم   است که 
  . )15شود ( میمیکروبی در شکمبه 

 قابلیـت هضـم  در تیمارهایی که موننسین دریافـت کـرده بودنـد    
اي تخمیـر  پروتئین افزایش پیدا کرد. موننسـین بـا تغییـر در مسـیره    

بخشـد.   شکمبه، راندمان استفاده از مـواد مغـذي جیـره را بهبـود مـی     
در و موننسین فعالیت پروتئولیتیکی شـکمبه را کـاهش داده   همچنین، 

هـاي   طور دست نخورده به قسـمت  نتیجه قسمتی از پروتئین جیره به
رسـد افـزایش    . بـه نظـر مـی   )31( شود پایین دستگاه گوارش وارد می

ي موجب استفاده بهتر از پروتئین شود این نظر با کاهش پروتئین عبور
  شود. می از طریق مدفوع و ادرار تأیید نیتروژندفع 
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  1ها (درصد) مواد مغذي جیره اثر تیمارهاي آزمایشی بر قابلیت هضم - 4دول ج

Table 4- Effect of experimental treatments on nutrients digestibility of diets (%)1 

              

هاي  کربوهیدرات
  غیر فیبري

Non fiber 
carbohydrate 

الیاف نامحلول در 
  شوینده خنثی
Neutral 

detergent 
fiber 

  چربی خام
Ether 

extract 

 پروتئین خام
Crud 

protein 

 ماده آلی
Organic 
matter 

 ماده خشک
Dry 

matter 

  

  

88.87 49.90 52.85 64.65 c 70.97 62.36 b 
 2تیمارها 1ار تیم

Treatment 1 Treatments 2 

90.77 51.05 53.69 65.07 b 71.25 65.87 a 
  2تیمار 

Treatment 2  

88.35 52.27 54.60 64.99 b 70.35 63.55 b 
   3تیمار 

Treatment 3  

89.55 52.63 55.05 66.10 a 70.92 67.07 a 
  4تیمار 

Treatment 4  
1.213 1.813 2.378 0.107 0.725 0.674  SEM 

89.82 50.47 53.27 64.82 b 71.11 64.12 
 مالس-اوره بلوك بدون بلوك

Without block Urea molasses block 
88.95 52.45 54.82 65.55 a 70.64 65.31 

  با بلوك
Block  

0.858 1.282 1.681 0.076 0.512 0.476  SEM 

88.61 51.84 54.36 64.82 b 70.66 62.96 b 
 موننسین بدون موننسین

Without monensin Monensin 
90.16 51.09 53.73 65.59 a 71.09 66.47 a 

  با موننسین
Monensin  

0.858 1.282 1.681 0.076 0.512 0.476  SEM 

0.7094 0.9152 0.9152 < 0.0001 0.8444 0.0013 
 P-value تیمارها

Treatments  

0.4847 0.2973 0.5255 < 0.0001 0.5246 0.1019 
  بلوك

Block  

0.2256 0.6863 0.7916 < 0.0001 0.5685 0.0002 
  موننسین

Monensin  

0.7779 0.8291 0.9368 0.0078 0.8395 0.9928 
   موننسین ×بلوك 

Block ×  monensin   
2.71 7.04 8.80 0.3283 2.04 2.08  CV 

 .(P<0.05)باشند  داري می هاي هر ردیف با حروف غیر مشابه داراي اختالف معنی میانگین 1
) 4و  % جیره)15وننسین (بدون م بلوك% جیره) و 85) جیره پایه (3موننسین، قسمت در میلیون  30 عالوه جیره پایه به )2، مخلوط علوفه و کنسانتره (جیره پایه)جیره ) 1تیمارها شامل  2

  تقسیم شدند.         % جیره)15غنی شده با موننسین ( بلوك%) و 85جیره پایه (
1 Means within same row with different superscripts differ significantly (P<0.05). 
2 Treatments included: 1) concentrate mixture and forage (basal diet), 2) concentrate mixture and forage + 30 ppm monensin, 
3) concentrate mixture and forage (85%) and UMMB without monensin (15%), and 4) concentrate mixture and forage (85%) 
and UMMB enriched with monensin (15%).  

  
 وك نیز نشـان بهبود قابلیت هضم پروتئین خام در اثر استفاده از بل

دهنده آن است که در تیمارهاي حاوي بلوك، پروتئین جیره با راندمان 
هاي شکمبه قرار گرفتـه اسـت و سـبب     بهتري مورد استفاده میکروب

  ).25افزایش قابلیت هضم پروتئین خام شده است (
نتایج مربوط بـه متابولیسـم نیتـروژن در تیمارهـاي آزمایشـی در      

شـده،  مصـرف  نیتـروژن  خوراك بـر   ر نوعه شده است. اثئارا 5جدول 
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). مصـرف  >05/0Pدار شـد (  نیتروژن ادرار و نیتروژن ابقاء شده معنـی 
بلوك سبب شد که مقدار نیتروژن دفع شده از طریـق ادرار کـاهش و   

). استفاده از >05/0Pداري نشان دهد ( نیتروژن ابقاء شده افزایش معنی

ن از طریـق مـدفوع و   موننسین در جیره نیز سبب کاهش دفع نیتـروژ 
جذب شده و ابقاء شده در بـدن شـد    ادرار و در نتیجه افزایش نیتروژن

)05/0P< .(  
 

  1)در روز (گرم آزمایشیهاي  در تیمارمتابولیسم نیتروژن  - 5جدول 

Table 5- Nitrogen metabolism in experimental treatments (g day-1)1 
   نیتروژن

Nitrogen   
    مصرف شده مدفوع ادرار ذب شدهج ابقاء شده

Retention  Absorbed  In urine In feces Intake   
6.93 c 17.54 b 10.61 a 8.18 a 25.80 bc 

2تیمارها 1تیمار   

Treatment 1 Treatments 2 

9.34 b 19.24 a 9.90 b 7.53 b 25.68 c 
  2تیمار 

Treatment 2  

9.94 b 18.46 a 8.52 c 8.09 ab 26.68 a 
   3تیمار 

Treatment 3  

11.16 a 18.95 a 7.79 d 7.60 ab 26.49 ab 
  4تیمار 

Treatment 4  
0.31 0.27 0.19 0.19 0.22  SEM  

8.14 b 18.39 10.25 a 7.85 25.82 b 
مالس -اوره بلوك بدون بلوك  

Without block Urea molasses block 
10.55 a 18.71 8.16 b 7.85 26.66 a 

  با بلوك
Block  

0.22 0.19 0.15 0.13 0.15  SEM 

8.43 b 18.00 b 9.57 a 8.13 a 26.35 
 موننسین بدون موننسین

Without monensin Monensin 
10.25 a 19.10 a 8.85 b 7.57 b 26.14 

  با موننسین
Monensin  

0.22 0.19 0.14 0.13 0.15  SEM 

< 0.00001 0.0036 < 0.00001 0.0723 0.0144 
 P-value تیمارها

Treatments  

< 0.00001 0.2522 < 0.00001 0.9744 0.0022 
  بلوك

Block  

< 0.00001 0.0014 0.0029 0.0116 0.3387 
  موننسین

Monensin  

0.0770 0.0414 0.9495 0.6876 0.9955 
   ینموننس ×بلوك 

Block ×  monensin   
6.60 2.87 4.20 4.87 1.65  CV 

 .(P<0.05)باشند  داري می هاي هر ردیف با حروف غیر مشابه داراي اختالف معنی میانگین 1
) 4و  % جیره)15بدون موننسین ( بلوك% جیره) و 85ه پایه () جیر3موننسین، قسمت در میلیون  30 جیره پایه به عالوه )2، مخلوط علوفه و کنسانتره (جیره پایه)جیره ) 1تیمارها شامل  2

  تقسیم شدند.         % جیره)15غنی شده با موننسین ( بلوك%) و 85جیره پایه (
1 Means within same row with different superscripts differ significantly (P<0.05). 
2 Treatments included: 1) concentrate mixture and forage (basal diet), 2) concentrate mixture and forage + 30 ppm 
monensin, 3) concentrate mixture and forage (85%) and UMMB without monensin (15%), and 4) concentrate mixture and 
forage (85%) and UMMB enriched with monensin (15%). 

  
هـاي   پـروتئین در بخـش   قابلیت هضـم بهبود در  تعل ممکن است بهانـد   در تیمارهایی که موننسین دریافت کرده ننیتروژافزایش ابقاء 
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اثر تیمار بر متابولیسم نیتروژن نیـز   .)13( تر دستگاه گوارش باشد پایین
کمترین نیتروژن جـذب شـده و نیتـروژن ابقـاء      1دار بود و تیمار  معنی

نیتـروژن ابقـاء شـده را نشـان داد      بیشـترین  4شده را داشت و تیمـار  
)05/0P<  ) نتیجـه  17). مشابه نتایج این آزمایش، مـوبی و همکـاران (

گرفتند که استفاده از بلوك به همراه کـاه بـرنج در جیـره گوسـفندان     
گردد. ابقاي  سبب افزایش نیتروژن خورده شده و نیتروژن ابقاء شده می

وننسـین در جیـره نشـان    بهتر نیتروژن در موقع اسـتفاده از بلـوك و م  
دهد که بلوك و موننسین توانایی بیشتري در همسو کردن نیتروژن  می

). به عبارت دیگر، آزاد 17با انرژي قابل تخمیر شکمبه در حیوان دارد (
زمان نیتروژن اوره با انرژي حاصل از مالس در بلوك سـبب   شدن هم

از اتـالف  شد فعالیت میکروبی شکمبه به نحو مطلوبی صورت گیرد و 
نیتروژن در شکمبه جلوگیري شده و لذا نیتـروژن ابقـاء شـده در ایـن     

  ).25ها افزایش یابد ( گروه
نتایج مربوط به پارامترهاي شکمبه و خون در تیمارهاي آزمایشـی  

اثـر نـوع    شـود،  طور که مشاهده می ه شده است. همانئارا 6در جدول 
 pHسـبب افـت   بلوك . استفاده از دار بود معنیشکمبه  pHخوراك بر 
. ایـن امـر   )P>05/0شـد ( دهـی   ساعت بعـد از خـوراك   3شکمبه در 

تواند در نتیجه تولید باالي اسیدهاي چـرب فـرار بـه علّـت وجـود       می
   باشد. در بلوك با قابلیت تخمیر سریعهاي  کربوهیدرات

) اثر اسـتفاده از بلـوك   26در راستاري نتایج ما، اونال و همکاران (
دار گـزارش کردنـد و نتیجـه     شـکمبه معنـی   pHا را بـر  ه در جیره بره

 64/6در جیره حاوي کاه جو به  80/6شکمبه از  pHگرفتند که میزان 
 pHدر جیره حاوي بلوك و کاه جو کـاهش یافـت. اثـر موننسـین بـر      

 pHدار نبود و اضافه کردن موننسین به جیره، تغییري در  شکمبه معنی
) در موقع 16ما، میکائیل و همکاران (شکمبه ایجاد نکرد. مشابه نتایج 

اضافه کردن موننسین به جیره گاوهـایی کـه از علوفـه مرتـع تغذیـه      
شـکمبه تحـت تـأثیر مصـرف      pHکردنـد، مشـاهده نمودنـد کـه      می

  موننسین قرار نگرفت. 
نشان دادند ) 8بر خالف نتایج مطالعه حاضر، دینیوس و همکاران (

موننسـین همـراه بـا یونجـه بـه       گرم بـر کیلـوگرم   میلی 30زمانی که 
 24/6بـه   09/6از شـکمبه   PHشده بود، هاي پرواري خورانده  گوساله

در موقع مصرف موننسین شکمبه  pH. همچنین افزایش یافتافزایش 
  .  )27 و 6سایر محققین نیز گزارش شده است ( توسط

شـکمبه   اثر نوع خوراك بـر غلظـت کـل اسـیدهاي چـرب فـرار      
تحـت تـأثیر   شکمبه اسیدهاي چرب فرار اما ). P>05/0دار بود ( معنی

گرفت. اثر تیمار بـر غلظـت اسـیدهاي چـرب فـرار      قرار ناثر موننسین 
دار بود و مقدار آن در تیمارهاي مصرف کننده بلـوك بـه    شکمبه معنی

 .)6، جـدول  P>05/0(داري بیشـتر از سـایر تیمارهـا بـود      طور معنـی 
 فرار در تیمارهـایی کـه  افزایش قابل توجه غلظت کل اسیدهاي چرب 

بـاال بـودن قابلیـت دسترسـی بـه       بلوك دریافت کرده بودند داللت بر
انرژي قابل تخمیر دارد که به وسیله تجزیه و تخمیر مالس موجود در 

بلوك فراهم شده است. نتایج به دست آمده در این آزمایش بـا نتـایج   
 دارد.محققان مطابقت سایر 

همـراه بـا   هـا   برهکردند زمانی که مشاهده ) 26اونال و همکاران (
 غلظت کل اسیدهاي چـرب فـرار  استفاده کردند،  UMMBجو از کاه 

. افزایش غلظت کل اسیدهاي چرب فرار شکمبه یافتافزایش  شکمبه
سـایر  توسـط   UMMBبـه همـراه   گاوهاي تغذیه شده با کاه برنج در 

ز با مصرف بلـوك در جیـره، نیـا    ).15محققین نیز مشاهده شده است (
هاي شکمبه به مواد مغذي مورد نیاز تأمین شـده و در نتیجـه    میکروب

گیـرد. تحـت چنـین     تخمیر شکمبه در وضـعیت بهتـري صـورت مـی    
شرایطی، تولید پروتئین میکروبی و غلظت اسیدهاي چرب فرار شکمبه 

). در رابطه با اثر موننسین بر غلظت اسیدهاي چرب 9یابد ( افزایش می
قات مختلفی صورت گرفته اسـت. مشـابه نتـایج    فرار شکمبه نیز تحقی

) گـزارش کردنـد کـه اضـافه     16مطالعه حاضر، میکائیل و همکـاران ( 
کردنـد،  کردن موننسین به جیره گاوهایی که از علوفه مرتع تغذیه مـی 

تأثیري بر غلظت اسیدهاي چـرب فـرار شـکمبه نداشـت. امـا بـوور و       
ـ   کردندگزارش ) 4همکاران ( دار در  زایش معنـی که موننسین باعـث اف

داري در اسـتات و بـوتیرات    نسبت موالر پروپیونـات و کـاهش معنـی   
نشان میل به کاهش کل اسیدهاي چرب فرار شکمبه  شود و تراکم می
  . دهد می

 پـی پـی ام   30گزارش کردند زمانی کـه  ) 8دینیوس و همکاران (
غلظـت کـل اسـیدهاي چـرب فـرار      شود  موننسین با یونجه تغذیه می

  یابد. می اندکی افزایششکمبه 
دار  اثر نوع خوراك و اثر موننسین بر غلظت گلوکز پالسـما معنـی  

شترین بی 4تیمار ). در بین تیمارهاي آزمایشی، 6، جدول >05/0Pبود (
یـک  . در دادنـد نشـان   گلوکز پالسما راکمترین مقدار  1و تیمار مقدار 

افـزایش  هاي گاومیش سـبب   مصرف موننسین در جیره تلیسه مطالعه،
افزایش در گلوکز  شده است که. گزارش )2شد (غلظت گلوکز پالسما 

افزایش غلظت پروپیونات در گاوهاي تغذیه  خاطر ممکن است بهخون 
 تولیـد هـاي   افزایش فعالیت باکتريشده با موننسین باشد که علت آن 

ــ ــینومونازها،    دهکنن ــلونومونازها، سوکس ــدها، س ــینات (باکتریی سوکس
ــد و تخمیــر سوکســینووبرو) ــرو هکنن ــو،  الکتــات (آنی ، مگاســفرویبری

کل  بستگی نزدیکی باهممیزان گلوکز خون  .)24( سلونومونازها) باشد
گلوکز خون و  بویژه اسید پروپیونیک دارداسیدهاي چرب فرار شکمبه 

 دهـد  مـی  نشـان  به تغییرات پروپیونات تولید شده در شکمبه واکـنش 
دهد کـه   و انسولین را افزایش می پروپیونات غلظت گلوکز خون .)20(

  . )20( دهند افزایش میرا در بدن آنها نیز به نوبه خود ابقاء انرژي 
نشان می دهـد، اسـتفاده از بلـوك بـدون      6گونه که جدول  همان

دار غلظت اوره پالسما گردیـد.   ) باعث افزایش معنی3موننسین (تیمار 
ت آن شـد. ایـن   اما استفاده از موننسین در بلوك سبب کـاهش غلظـ  

دهد که اوره موجود در بلوك باعث افـزایش غلظـت    موضوع نشان می
آمونیاك شکمبه شده و در نتیجه غلظت اوره پالسما نیز افزایش یافته 
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است. اما استفاده از موننسین باعث کاهش تجزیه پروتئین در شـکمبه  
شده و همچنین، باعث افزایش راندمان اسـتفاده از آمونیـاك شـکمبه    

ها شده و لذا غلظت اوره خون نیز کاهش یافتـه   ط میکروارگانیسمتوس
  ).19است (

 
  1دهی صبح) ساعت بعد از خوراك 3( خونآزمایشی بر پارامترهاي شکمبه و هاي  تیمار اثر - 6جدول 

Table 6- effect of experimental treatments on rumen and blood parameters (3 hours after the morning feeding)1 

  فراسنجه هاي خون
Blood parameters 

 فراسنجه هاي شکمبه  
Rumen parameters 

  
   

گرم بر  (میلیاوره 
 دسی لیتر)

Urea (mg dL-1) 

  گلوکز 
 گرم بر دسی لیتر) (میلی

Glucose (mg dL-1) 

 اسیدهاي چرب فرارکل  
 مول بر لیتر) (میلی

TVFA (mmol L-1) 

 اسیدیته
pH 

  
   

19.50 b 73.00 c  87.92 c 6.88 a 
2تیمارها 1تیمار   

Treatment 1 Treatments 2 

19.33 b 76.50 ab  
108.35 b 6.64 a 

  2تیمار 
 Treatment 2  

20.27 a 74.83 bc  
128.05 a 6.02 b 

   3تیمار 
 Treatment 3  

19.00 b 78.00 a  
130.42 a 6.06 b 

  4تیمار 
 Treatment 4  

0.476 0.964  5.718 0.084  SEM 2 

19.42 74.75 b  98.14 b 6.76 a 
مالس -اوره بلوك بدون بلوك  

 Without block Urea molasses block 
19.83 76.42 a  

129.24 a 6.04 b 
  با بلوك

 Block  
0.337 0.681  4.043 0.059  SEM 

20.08 a 73.58 b  107.99 6.45 
 موننسین بدون موننسین

 Without monensin Monensin 
19.17 b 77.08 a  

119.39 6.35 
  با موننسین

 Monensin  
0.337 0.681  4.043 0.059  SEM 

0.0354 0.0015  
0.0006 < 0.0001 

 P-value تیمارها
 Treatments  

0.2970 0.0469  
0.0002 < 0.0001 

  بلوك
 Block  

0.0288 0.0004  
0.0694 0.2755 

  موننسین
 Monensin  

0.0682 0.8344 
 

0.1405 0.1194 
   موننسین ×بلوك

 Block ×  monensin  
4.86 2.550  10.06 2.63  CV 

 .(P<0.05)باشند  داري می هاي هر ردیف با حروف غیر مشابه داراي اختالف معنی میانگین 1
) 4و  % جیره)15بدون موننسین ( بلوك% جیره) و 85) جیره پایه (3موننسین، قسمت در میلیون  30 جیره پایه به عالوه )2، مخلوط علوفه و کنسانتره (جیره پایه)جیره ) 1 تیمارها شامل 2

  تقسیم شدند.         % جیره)15غنی شده با موننسین ( بلوك%) و 85جیره پایه (
1 Means within same row with different superscripts differ significantly (P<0.05). 
2 Treatments included: 1) concentrate mixture and forage (basal diet), 2) concentrate mixture and forage + 30 ppm 
monensin, 3) concentrate mixture and forage (85%) and UMMB without monensin (15%), and 4) concentrate mixture and 
forage (85%) and UMMB enriched with monensin (15%). 

  
کل میـزان اوره تولیـدي بـه میـزان آمونیـاك شـکمبه و میـزان        
اسیدهاي آمینه شکسته شده بستگی دارد و میزان اوره خـون بسـتگی   

 مشابه ایـن نتـایج،  . )11( خون دارد ازاوره ورود و خروج به موازنه بین 
) گزارش کردند کـه اسـتفاده از بلـوك در جیـره     26اونال و همکاران (
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شـود. هـر چنـد بـر      دار غلظت اوره خون می ها سبب افزایش معنی بره
اند کـه   گزارش کرده) 2خالف نتایج مطالعه حاضر، بداوي و همکاران (

   کند. ها تغییر نمی موننسین در تلیسهمصرف با پالسما سطح اوره 
  

  لیگیري ک  نتیجه
 -اسـتفاده از بلـوك اوره مـالس    کـه  نتایج این آزمایش نشان داد

عبـارت دیگـر، در    هـا شـد. بـه    مواد معدنی، باعث بهبود عملکـرد دام 
گوسفندان مصرف کننده بلوك، بهبـود متابولیسـم شـکمبه (افـزایش     
غلظت کل اسیدهاي چرب فرار و آمونیاك شـکمبه)، افـزایش ابقـاي    

اوره پالسما و افزایش گلوکز خون سبب نیتروژن در بدن و نیز کاهش 
  عملکرد بهتر آنها شد.
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Introduction Feed supplements can improve nutritional value of ruminant’s diet. According to many studies, 

urea molasses-mineral block (UMMB) is a good source of easily available nitrogen and fermentable energy and 
its usage causes nitrogen and energy available for rumen microorganisms simultaneously and improves feed 
efficiency especially in low quality feeds. Increased dry matter intake is reported when UMMB was included in 
the diet of buffalo. It was observed that increasing digestibility of dry matter, crude protein, NDF and ADF in 
cows by using UMMB. Also better availability of fermentable energy for rumen microorganisms was seen. 
Monensin, as a feed additive through the manipulation of rumen fermentation, increases feed efficiency in 
ruminants. This substance selectively inhibits gram-positive bacteria, thereby impacting ruminant metabolism by 
increasing efficiency of energy metabolism, improving nitrogen metabolism, and reducing bloat and lactic 
acidosis risk. Monensin may provide an additional energetic benefit from enhanced forage digestibility. In order 
to evaluate the effect of UMMB enriched with monensin on performance, digestibility, and some blood and 
rumen parameters in male lambs, two experiments were conducted in a factorial arrangement as a completely 
randomized design. 

Materials and Methods Ingredients used to manufacture UMMB were cotton seed meal (21%), wheat bran 
(19.7%), urea (2.5%), molasses (43.3%), calcite (3.4%), mineral supplement (4.2%) and common salt (5.9%). In 
the first experiment, 24 male lambs with 7-8 month age were randomly divided into 4 groups including 1) 
concentrate mixture and forage, 2) concentrate mixture and forage + 30 ppm monensin, 3) concentrate mixture 
and forage (85%) and UMMB without monensin (15%), and 4) concentrate mixture and forage (85%) and 
UMMB enriched with monensin (15%). During the experimental period (70 days), dry matter intake and body 
weight gain were measured daily and fourth nightly, respectively. Blood and rumen fluid samples were taken on 
days 68 and 69, respectively, 3 hours after the morning feeding. For the second experiment, 4 lambs from each 
treatment were randomly selected and transferred to metabolic cages to determine the effects of UMMB and 
monensin on nutrients digestibility and nitrogen retention. Data were analyzed as a 2×2 factorial experiment 
based on a completely randomized design using the GLM procedure of SAS (1999).  

Results and Discussion The results showed that UMMB increased dry matter intake, daily weight gain and 
decreased feed conversion ratio (P<0.05). Monensin had no effect on dry matter intake but increased daily 
weight gain and feed conversion ratio (P<0.05). Higher dry matter intake seen in the groups receiving UMMB 
may be due to higher palatability of diet and higher microbial activity because of simultaneously available 
nitrogen and energy. UMMB had no effect on digestibility of nutrients except for protein. Monensin increased 
digestibility of dry matter and crude protein (P<0.05). Significant effect of treatment was observed on urine 
nitrogen and nitrogen retention (P<0.05). Effect of diet on urinary nitrogen and nitrogen retention was significant 
(P<0.05). UMMB caused significantly lower excretion of nitrogen through urine and higher retention of nitrogen 
(P<0.05). Monensin also, decreased excretion of nitrogen through the urine and feces consequently increased 
absorption and retention of nitrogen (P<0.05). Treatment 1 had lowest nitrogen absorption and retention and 
treatment 4 showed highest nitrogen retention (P<0.05). Increased nitrogen retention is seen in treatments 
received monensin may be due to improved digestibility of protein in lower tract. Improved nitrogen retention 
with UMMB and monensin showed that block and monensin had higher ability to synchronize usage of nitrogen 
and fermentable energy by rumen microorganisms. Significant effect of diet was seen on total concentration of 
volatile fatty acid (TVFA) and rumen pH (P<0.05). However TVFA was not affected by monensin. Treatments 
receiving UMMB had significantly higher concentration of TVFA, which implicates higher availability of 
fermentable energy coming from molasses (P<0.05). Effects of diet and monensin on plasma glucose 
concentration were significant, as treatment 4 had highest and treatment 1 had lowest plasma glucose 
concentrations (P<0.05). UMMB without monensin significantly increased plasma urea concentration but 
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monensin decreased it (P<0.05). This shows that urea used in UMMB increased ammonia concentration in the 
rumen and consequently increased plasma urea concentration. But monensin may have increased efficiency of 
ammonia used by rumen microorganisms therefore decreased plasma urea concentration.             

Conclusion Overall results showed that UMMB improves efficiency of fermentable energy and nitrogen, dry 
matter and crude protein digestibility and nitrogen retention in lambs. So it can be concluded that UMMB may 
be used to improve performance of growing male lambs.             

 
Keywords: Digestibility, Mehraban lamb, Monensin, Nitrogen retention, Urea molasses block. 


