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 چكيده

نیتژروژن، ترکیژب اسژیدهای     های علوفه به کنسانتره بر مصرا خوراک، تژوازن  ادن آزماد  با هدا بررسی اثر علوفه اسپرس و نسبت

تکرار  ۴×۴چرب شیر با استفاده از هشترأس می  نااد لری در قالب طرح مربع یتین ادوترکیباسیدهای چرب،بیوهیدروژناسیون شکمبه

)بژا و بژدون   ۳5:65)بژا و بژدون اسژپرس(و   65:۳5های علوفژه بژه کنسژانتره   شونده انجام شد. تیمارهای دک تا چهار به ترتیب با نسبت

کژه جیژره   هژادی داری نداشت.ابقای نیتروژن در می  اختالا معنیهای آزمادشی اسپرس(تنظیم شد.مقدار ماده خشک مصرفی بین جیره

(.جیژره حژاوی کنسژانتره    >05/0P)با و بدون اسپرس(را دردافت کردند  بیشتر بود)۳5:65)با اسپرس(و65:۳5بانسبت علوفه به کنسانتره

(. میژزان  >05/0Pداشژت)  شکمبه اسید استئاردک را در مادعکمترهمراه با غلظت واسنیکغلظتاسیددک( بیشتردن بایشامل اسپرس)تیمار

و دک( نسژبت بژه سژادر تیمارهژا بژرای اسژید اولئیک،لینولئیژک       بیوهیدروژناسیون ظاهری جیره حاوی کنسانتره بایشامل اسپرس)تیمار

-لئیژک لینوواسژنیک،  چرباسیدهایبرغلظتآزمادشی(.اثرتیمارهای>05/0P)درصدکاه  داشت ۱/7و  ۳/۱2، 2/۱0به ترتیب  لینولنیک

دژک( درمقادسژه بژا سژادرتیمارها     دار وجیژره حژاوی کنسژانتره بایشژامل اسژپرس)تیمار      چربی شیر معنی و لینولنیک کاناوگه،لینولئیک

اسژپرس موجژب افژزاد     های حاوی کنسانتره بای و علوفژه های شیرده با جیره(. بر اساس نتادج حاصل، تغذده می >05/0P)بیشتربود

 اسید لینولئیک کاناوگهدر چربی شیر شد. غلظت اسید واسنیک و

 علوفه به کنسانتره  ر،می  شیرده، نسبتاسید چرب شی اسپرس، بیوهیدروژناسیون،ترکیب ها: واژه كلید
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 مقدمه

بیشژژتر اسژژیدهای چژژرب غیژژر اشژژبای خژژوراک،در شژژکمبه 

نشخوارکنندگان بیوهیدروژنژه شژدهبه نحژوی کژه ترکیژب      

ای  تفاوت قابژل مالحظژه  ورودی به شکمبه و خروجی آنها 

دارد. از ادن رو به حداقل رساندن فرآدند بیوهیدروژناسیون 

ای اسیدهای چرب غیر اشبای دکی از مژوارد مهژم و    شکمبه

های خوراکی و متخصصین  مورد توجه تولیدکنندگان مکمل

دام جهت افزاد  فراهمژی ادژن اسژیدهای چژرب در     تغذده

دروژناسیون شکمبه ای ها فرآدند بیوهی (. تانن25روده است)

را  کاه  داده و باعث افزاد   جردژان اسژیدهای چژرب    

شژوند. همچنژین ترکیبژات    غیر اشبای به سمت دوازدهه می

هژای   ها از طردق فعالیژت انتخژابی بژر بژاکتری    فنلی و تانن

تواننژد سژبب تغییژر فرآدنژد بیوهیدروژناسژیون       شکمبه مژی 

در شژژیر ای و افژژزاد  اسژژید لینولئیژژک کاناوگژژه  شژژکمبه

 (.2۴،25شوند)نشخوارکنندگان 

(، دکژژی از گیاهژژان  Onobrychis viciifoliaاسژژپرس)

های چند ساله اسژت کژه بژرای چژرای      از لگوم ای و علوفه

 شژده و صورت ددم و آبی کشژت  همستقیم و تولید علوفه ب

مناسژبی از تژانن در بژرگ و ددگژر     مقژاددر  خاطر داشتن هب

عنوان دک علوفه رد نفژه  هقسمتهای رودشی گیاه عموماً ب

متژراکم را    محققین مختلفی وجود تژانن .(۴شود) شناخته می

(. غلظژت تژانن هژای    ۴،۱۹،2۱اند) در اسپرس گزارش کرده

درصد ماده  ۱0تا  52/2ی اسپرس در محدوده  متراکم علوفه

-ها باعث مهار باکتری(. تانن۱۹خشک گزارش شده است)

(. 25شژوند) تئاردک میهاددرگیر درتبددالسیدواسنیک به اس

ها در مقادسه با تبددالسژید  ها به وسیلهتاننادن مهار باکتری

تژژ ثیر بیشژژتری لینولئیژژک بژژه اسژژید رومنیژژک و واسژژنیک  

نسبت علوفه بژه کنسژانتره دکژی از عوامژل     (.۹،2۴،25دارد)

مژژوثر بژژر فرآدنژژد متابولیسژژم لیپیژژدها و بیوهیدروژناسژژیون  

کنسانتره بای و  حاویی ها (.جیره۱0،۱۱باشد) ای می شکمبه

علوفه کم باعث کاه  بیوهیدروژناسیون اسیدهای چژرب  

تحقیقات نشژژان داد د.نشژژو غیژژر اشژژبای در شژژکمبه مژژی  

درصژژد  ۳0هژژای بژژا بژژی  از بیوهیدروژناسژژیون در جیژژره

و بژژدنبال آن کژژاه  فرآدنژژد  pHکنسژژانتره باعژژث کژژاه  

 (. 5شود)بیوهیدروژناسیون در شکمبه می

 جلژژوگیری ازباعژژث هژژاد تژژانندامطالعژژات نشژژان  

به روده باردک جهت  وعبور آن شکمبهدر تروژنیسمنیمتابول

وجژود تژانن بژه مقژدار     متابولیسم می شوند.بر ادن اسژاس  

در بژژدن  تژژروژنیابقژژاح ن  دموجژژب افژژزا رهیژژدر ج یجزیژ 

 در نیپروتئ هدکاه  نر  تجز هابانتاننی(. همچن20)شود  یم

 کژاه   نیوهمچن اکیآمون منجر به کاه  غلظت به، شکم

دفژع   دیجابجا جهیدرنتد. نشویم ادرار قدازطر تروژنین دفع

در  تژروژن ین شژتر یاز ادرار به مدفوی باعژث ابقژاح ب   تروژنین

 (.۱5،2۱د)نشویم تروژنیوبهبود بازده استفاده از نبدن 

( و 22، 5، ۳هژژای مختلفژژی دربژژاره اثژژر تژژانن) پژژاوه 

( بر ترکیب الگوی ۱۱،۱2، ۱0، 2علوفه به کنسانتره ) نسبت 

اسیدهای چرب شیر انجام شده کژه در اکثژر مژوارد باعژث     

های بیوهیدروژناسیون از جمله اسید افزاد  ترکیبات واسط

لینولئیک کاناوگه، اسید واسنیک و اسید رومنیک در چربژی  

هژا   شیر شده است.تحقیقات انجام شده در رابطه با اثر تانن

شیرده انجام شده است، امژا در   بیشتر بر روی گاو و بزهای

هژای شژیرده تحقیقژات انژدکی صژورت گرفتژه        مورد می 

 اسژتفاده از بررسژی  (. هژدا از ادژن آزمژاد     20،22است)

هژای بژا نسژبت برابژر      جیژره  درعنوان منبع تانن هاسپرس ب

مین کننده اسیدهای چرب غیژر   عنوان تهروغن آفتابگردان ب

بژر مصژرا   کنسژانتره  های مختلو علوفه به  اشبای و نسبت

خوراک، توازن نیتروژن، الگوی اسیدهای چرب در شکمبه، 

بیوهیدروژناسژژیون ظژژاهری اسژژیدهای چژژرب غیژژر اشژژبای  

 های شیرده بود. والگوی اسیدهای چرب شیر می 

 

 هامواد و روش

ااد لژری    نرأس می  شژیرده  ادن آزماد  با استفاده ازهشت
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مرحلژژژه اول  کیلژژوگرم در   ۴5 ±۴7/0بژژا میژژانگین وزن   

تکرار شونده بژا   ۴×۴شیردهی و بر اساس طرح مربع یتین 

داخژل قفژ  متژابولیکی بژه     هژا  می دو مربع طراحی شژد. 

شژدند.  ها جدا از مادر نگهژداری  وبره صورت انفرادی بوده

 ۹/7و تولید شژیر   زاد  معمولیزا با ها دو شکمتمام می 

ره غژذادی بژر   تیمارها شامل چهار جیلیتر بودند. میلی±۴۸0

های علوفه بژه کنسژانتره بژه ترتیژب باعلوفژه      اساس نسبت

دو(، اسژپرس)جیره بژدون 65:۳5دژک(،  )جیژره 65:۳5اسپرس

 اسژپرس  علوفژه بژدون ۳5:65سژه(و   اسژپرس)جیره با۳5:65

هژا  جیرهدهی به صورت دستی و خوراک)جیره چهار( بود. 

به صورت هر روز ۱6های هشت و روزانه دو بار در ساعت

مقدارمادهخشک،مادهآلی،پروتئینخام، شد.امل مخلوط دادهک

هژا  عصاره اتری و الیاا نامحلول در شودنده اسیدی نمونژه 

( 2۳) ( و مقژژدار الیژژاا نژژامحلول در شژژودنده خنثژژی   ۱)

 روشگیژژری شژژد.  هژژای معموینژژدازه بااسژژتفادهازروش

 روش به یشدآزما یهارهیوکلتاننجیباتفنولیکلترک گیری اندازه

 جژذب  میژزان (. کالتوینشیفول معرا)شد انجام ینجس رنگ

 روش بژه  تژانن  وکژل  شژد  نانومترقرایژت  725 موج درطول

 هژای  تژانن  گیژری  انژدازه  بژرای (. ۱۳)شژد  محاسژبه  تفاوت

 مقژدار . شداسیدکلرددردکاستفاده–بوتانل -متراکمازمحلوین

 مژوج  طژول  در شژده  لیتشک یرنگ مپلک  کد نور جذب

 (.۱۴)شد قرایت نانومتر 550

 

 های آزمایشی مواد خوراكی جیره .1جدول 

 جیره 

 ۴چهار ۳سه 2دو ۱دک مواد خوراکی)درصد(

 65 - ۳5 - دونجه

 - 65 - ۳5 اسپرس

 22/۱5 2۱/۱6 65/۴5 27/۴۳ دانه جو

 ۳6/۴ ۸۹/۳ 25/5 7۹/5 تفاله خشک چغندر

 ۹5/7 7۸/7 ۹۱/7 ۸۹/7 کنجاله کلزا

 2 2 2 2 روغن آفتابگردان

 67/۴ ۳2/۴ ۴۱/۴ 25/5 رتدانه ذ

 6/0 6/0 6/0 6/0 مکمل معدنی و ودتامینی

 2/0 2/0 2/0 2/0 نمک

 65: ۳5. نسبت علوفه به کنسانتره بدون علوفه اسپرس2                      65: ۳5. نسبت علوفه به کنسانتره با علوفه اسپرس۱

 ۳5: 65. نسبت علوفه به کنسانتره بدون علوفه اسپرس۴                      ۳5: 65. نسبت علوفه به کنسانتره با علوفه اسپرس۳

 

های آزمادشی براساس جداول احتیاجژات غژذادی   جیره

هژا از نظژر پژروتئین و    همه جیژره (. ۱6گوسفند تنظیم شد)

(.کژل  ۱انرژی متابولیسمی دارای غلظت مشابه بودند)جدول

 روزه 2۸روز، بژوده شژامل چهژژار دوره    ۱۱2دوره آزمژاد  

هژا بژه   بود. هر دوره شژامل هفژت روز عژادت پژذدری دام    

اسژتراحت  روز دوره  ۱0و روز آزماد  اصلی،  ۱۱ها، جیره

روزه به منظژور حژذا اثژرات تژانن بژر       ۱0ود. ادن دوره ب

هژژای شژژکمبه قبژژل از چژژرخ  تیمارهژژای میکروارگانیسژژم

-ها در نظر گرفته شد که طی ادن دوره دامآزمادشی بین دام

کژژه از جیژژره هژژای دژژک و سژژه)حاوی    یهژژای آزمادشژژ 
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تغذدژه   های دو و چهارز جیرهاسپرس(استفاده کرده بودند ا

کشژی  ها در ابتدا و انتهای آزماد  وزن . می (25)شدندمی

 شدند.

گیری، مقدار خوراک مصژرفی، پژ     های نمونهدر دوره

جهت تجزده شژیمیادی   مانده خوراک  توزدن و چهار نمونه

و ۱6تژا   ۱۱وری مژدفوی در روزهژای   آ جمژع شژد.  برداشته

هژر دوره در دو،   ۱6نمونه برداری از مادع شژکمبه در روز  

-گاهی توسط لولژه  چهار و ش  ساعت بعد از تغذده صبح

-ها نیز به صورت روزانه جمع . ادرار می معدی انجام شد

های ادرار، خژوراک و مژدفوی   (. نیتروژن نمونه2آوردشدند)

(. تژوازن  ۱گیژری شژد)  اندارد اندازهاسژت  با استفاده از روش

نیتروژن پ  از مشخ  شدن نیتروژن دفعی از طردق ادرار 

و مدفوی و همچنین مقدار نیتروژن مصرفی)گرم در روز( با 

و نیتروژن هضم شده با استفاده از رابطة  ۱استفاده از رابطة 

 محاسبه شد. 2

 

 ( ۱)رابطة 

نیتروژن مصرفی= توازن نیتروژن)گرم/روز( -درار+ نیتروژن دفعی از مدفوی()نیتروژن دفعی از ا                       

 )گرم/روز(نیتروژن هضم شده =نیتروژن مصرفی×درصد قابلیت هضم پروتئین خام  (2رابطة )

 

هژژا بژژه در طژژول دوره آزمژژاد ، هژژر روز صژژبح، مژژی 

صورت دستی شیر دوشی شدند.در هر دوره چهژار نمونژه   

عیین الگژوی اسژیدهای چژرب آن    شیر از هر می  جهت ت

آوری شیر،از مخلژوط شژیرهای جمژع    نمونه هرگرفته شد. 

آزماد  اصلی هژر دوره بژوده کژه بژه داخژل       شده در طی

درجژه   -20های پالستیکی ردختژه و سژپ  در دمژای    ودال

گراد نگهداری شدند. پ  از آن چربی شیر بژا روش  سانتی

اسژیدهای   (اسژتخراج شژده و بژه دنبژال آن    6توصیه شده )

هژای آزمادشژی   (.چهژار نمونژه ازجیژره   ۸چرب متیله شدند)

جهت تعیین الگوی اسیدهای چرب نگهداری و با اسژتفاده  

( اسیدهای چرب  آنها متیلژه  6،۸های توصیه شده )از روش

هژای آزمادشژی   و جهت تعیین الگوی اسیدهای چرب جیره

 آماده شدند.

ی تهیژه  برای تعیین الگوی اسیدهای چرب متیل استرها

شده از دستگاه گاز کروماتوگرافی اسژتفاده شژد. اسژیدهای    

گژژرم متیژژل اسژژتر  ۱00چژژرب بژژه صژژورت گژژرم بژژه ازای 

.چربی از مادع شکمبه بژا  (5،۳0)اسیدهای چرب بیان شدند

(استخراج شد. متیژل اسژتر اسژیدهای    6روش توصیه شده )

( و با استفاده از اسید ۸چرب بر اساس روش توصیه شده )

متانولی تهیه شد. الگوی اسیدهای چژرب مژادع    کلرددردک

 Agilent)شژژکمبه بژژا دسژژتگاه کرومژژاتوگرافی گژژازی    

Technologies GC Model 7890 A CO USA)  تعیژین

 Vشد.مشخصات ستون دستگاه کروماتوگرافی شامل سژتون 

 ×BP میکرومتژر، قطژر    25/0متر، سطح مقطع  ۱00به طول

رجه سلسژیوس،  د ۳۳0میکرومتر، دمای ناحیه تزردق  ۱۴/0

درجه سلسیوس و گاز ناقژل آن   ۳50دمای ناحیه تشخی  

هلیم بود.حداکثر هر اسیدچرب باتوجه به مخلوط استاندارد 

 (.25شناسژژژادی شژژژد)( (GLC 463اسژژژیدهای چژژژرب 

ای بر اسژاس تخمژین بژین میژزان      بیوهیدروژناسیون شکمبه

و لینولنیژژک اسژژید اولئیژژک اسژژید، پالمیتولئیژژک، لینولئیژژک 

دو، چهار و ش  ای آزمادشی و مادع شکمبه  پ  از ه جیره

 (.۱2دهی محاسبه شد) بعد از خوراکساعت

اطالعات خوراک، توازن نیتروژن و الگوی اسید چژرب  

با دو مربع توسط رودژه   ۴×۴در قالب طرح مربع یتین شیر 

تجزدژه   ۱بژرای مژدل   ۱/۹نسژخه  SASافژزار  با نرم مختلط 

مقادسات توازن نیتروژن (. برای اطالعات خوراک و ۱۸شد)
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ای متعامد)اورتاگونال( با درجه آزادی دک بژرای   چند جمله

اثر کنسژانتره شژامل   تانن، اثرسطح علوفه وسطوح اثرتحلیل

انجامشد.برای اطالعات مربژوط بژه پروفیژل اسژید      اسپرس

بیوهیدروژناسژیون ظژاهری از روش   مادع شژکمبه و  چرب 

( 2حیژوان )مژدل   های تکرار شژونده بژا اثژر تصژادفی      داده

 مقادسژه آزمژون تژوکی   میانگین هژا بژه کمژک    استفاده شد. 

 دند..ش

 Yijkl = μ + Sj+ Pi + Tj + C(S) kl + e ijkl (۱)مدل 

،میژژژژانگین کل)مقژژژژدار  μ،متغیروابسژژژژتهبYijklکژژژژه

 2، ۴،۳) ثابژت دوره اثژر  ،Piب(=2،۱jمربژع)  ثابتثر،اSjثابت(ب

،۱ =i)بTj(۱، 2، ۴،۳،اثر ثابت تیمار=j ب)C(S)kl  اثر تصژادفی،

 باشدمی ثر تصادفی خطا،اe ijklحیوان داخل مربعو 

 (2)مدل 
    Yijk = μ + Ai + Tj+ Dk+(AT) ij+(TD)jk + e ijk 

اثژر  ،Ai،میانگین کل)مقدار ثابت(ب μ،متغیروابستهبYijklکه

ثژر  ،اDk(بj= ۱، 2، ۴،۳،اثژر ثابژت تیمژار)   Tjبتصادفی حیژوان 

ب ابژژل حیژژوان و تیمژژاراثژژر متق،ij(AT)برییژژگزمژژان انژژدازه

(TD)jk،    و  گیژری  اثر متقابژل تیمژار و زمژان انژدازهe ijklثژر  ،ا

 باشدمیتصادفی خطا 

 

 نتایج و بحث

میزان کژل ترکیبژات فنژولی، تژانن کژل و تژانن متژراکم در        

های آزمادشی متفاوت بود وجیره حاوی مقدار علوفژه   جیره

لی، بایی اسپرس)جیره سه( بیشتردن میزان کل ترکیبات فنو

(.الیاا 2ب جدولP<05/0تانن کل و تانن متراکم را داشت )

نامحلول در شژودنده خنثژی جیژره حژاوی کنسژانترهبایی      

درصد در مقادسژه بژا    6۳/27حاوی اسپرس )جیره دک( با 

سژه و  اسژپرس)جیره علوفه بایبژاو بژدون   تیمارهای بانسبت

چهژژار( و کنسژژانتره بایشژژامل اسژژپرس)جیره دو(کمتژژر     

(. مقاددر تانن متراکم تیمارهای ادژن آزمژاد    P<05/0بود)

(.دکی از علل ۱۹،2۱نسبت به نتادج ددگر محققان کمتر بود)

شژده، اخژتالا در     نوسان در غلظت تانن متژراکم گژزارش  

-ها مانند  های آلی مرسوم برای استخراج تاننتوانادی حالل

هژای متژراکم، شژرادط    استون و متانول، در اسژتخراج تژانن  

کردن  ها در حین خشک  کردن اسپرس و ردزش برگ خشک

(. تژانن متژراکم اسژپرس بژین     ۱۳در مزرعه بیان شده است)

، ۹درصد ماده خشک آن گژزارش شژده اسژت )    ۱0تا  5/2

بژین   اسیدهای چرب اشبای و غیر اشبای(. تفاوتی در کل۱۹

 (.2های مختلو مشاهده نشد)جدولجیره

فه اسژپرس و  میزان مصرا ماده خشک تحت ت ثیر علو

هژا   (. جیژره ۳نسبت علوفه به کنسانتره قرار نگرفت )جدول 

لیژاا  و االیژاا نژامحلول در شژودنده خنثیژ    از نظر مصرا 

(. P<05/0دار بژژود) معنژژی نژژامحلول در شژژودنده اسژژیدی 

علوفژه وکنسژانتره شژامل اسژپرس برمیژزان      اثرتانن،اثرسطح

دارنشژد. مشژابه نتژادج آزمژاد      مصرا ماده خشک معنژی 

های شیرده و گاوهژای شژیرده عژدم تژاثیر      ر، در می حار

( بژر  ۱7( و نسبت علوفه به کنسژانتره ) 22داری تانن ) معنی

انژد. بژر خژالا     میزان ماده خشک مصرفی را گزارش کرده

ها داده که تانن ها نشاننتادج آزماد  حارر برخی گزارش

اگر در سطح بایدی در جیره استفاده شوند موجژب کژاه    

 (.25شوند )ده خشک در نشخوارکنندگان میمصرا ما

،مقژدار اسژپرس در جیژره مقژدار     ۳با توجه بژه جژدول  

نیتروژن مصرفی خوراک کاه  دافت، اما نیتروژن دفعی در 

-65:۳5های علوفه بژه کنسژانتره   مدفوی در تیمارهادبانسبت

. مقژدار  اسپرس بایتر بژود  سه( با)جیره۳5:65دک( و )جیره

گژرم در   ۳5/۹تژا   06/۹تیمارهای مختلفژاز  ابقاح نیتروژندر 

روز متغیر بود و بین تیمارهای حژاوی کنسژانتره بایشژامل    

اسپرس)جیره دک(و بدون اسپرس)جیره دو( وتیمار حاوی 

دار وجود علوفه بایبدون اسپرس)جیره چهار(  تفاوت معنی

علوفژه  نداشت. مقادسات گروهی نشان داد اثرتانن، اثرسطح

-ضور اسپرس برمقدار ابقاح نیتژروژن معنژی  بهکنسانتره و ح

(.نسبت بایی کنسانتره در جیرهشژمارهیک  P<05/0داربود)
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 برخژی راسژتا بژا    هژم باعث افزاد  ابقاح نیتژروژن گرددژد.   

بژر  در پژاوه  حارژر   بیشژتردن تژ ثیر اسژپرس    محققان، 

. میزان نیتژروژن  (2۱، ۱۹)یتروژن دفعی از مدفوی بودمقدارن

به فعالیت تژانن متژراکم در اسژپرس    ی بستگاز مدفوی دفعی

در  نیتژروژن دفعژی از ادرار   مقژدار باعژث کژاه    داشته و 

تژانن متژراکم موجژب    . (۱۹اسژت) و سه شدهتیمارهای دک

کاه  تجزده پروتئین در شکمبه و در نهادت ابقاح نیتروژن 

رسژد مقژدار کژم تژانن در جیژره        (.به نظژر مژی  2۱شود)می

شژژامل اسژژپرس( احتمژژایً دژژک)جیره حژژاوی کنسژژانتره بای

موجژژب محافظژژت پژژروتئین و جلژژوگیری از تجزدژژه آن در 

شکمبه و در نهادت افژزاد  هضژم و ابقژاح نیتژروژن شژده      

 است.
 

 انحراف معیار( ±ی)های آزمایشجیره و تركیب اسید چرب شیمیایی اتدرصد تركیب. ۲جدول

 

 ها فراسنجه

 سطح احتمال جیره

 ۴چهار ۳سه 2دو ۱دک داری معنی

 0/ 23 0۱/۹2±67/0 55/۹2 ±7۴/0 67/۸۹±7۸/0 5۸/۸۸±7۳/0 ماده خشک)درصد(

 13/0 ۴۹/۱۴±۱7/0 ۴۸/۱۴±22/0 60/۱۴ ±۱۹/0 6۳/۱۴ ±۱5/0 )درصد(پروتئین خام

 22/0 ۸2/۸7±75/0 ۸۱/۸۸±7۸/0 ۸7/۹0 ±7۸/0 ۱۳/۹۱±7۴/0 ماده آلی)درصد(

 c 6۳/27 ۱۹/۱±b 0۱/۳0 ۴2/۱± a ۹۴/۳۳ 0۸/۱±a ۸۸/۳۴ 01/0±06/۱ الیاا نامحلول در شودنده خنثی)درصد(

 c ۱۹/2۱ ۸۹/0±b ۳۱/22 ۸2/0±a۹2/2۸ ۹0/0±a 65/2۸ 01/0 ±6۴/0 الیاا نامحلول در شودنده اسیدی)درصد(

 11/0 ۱5/5±02/0 20/5±02/0 ۳۱/5±0۳/0 ۴۴/5±05/0 عصاره اتری)درصد(

 b7۸/۳ 0۱/0±c۸۴/0 ۱۴/0±a ۳۱/۴ 05/0±c ۱۴/۱ 01/0±2۹/0 ترکیبات فنولی)درصد(

 b 6۱/۳ 0۴/0±d5۱/0 02/0± a 06/۴ 0۳/0±c 02/۱ 01/0 ±05/0 تانن کل)درصد(

 b ۳2/2 02/0±d ۳7/0 02/0± a57/2 0۳/0±c 72/0 01/0 ±05/0 تانن متراکم)درصد(

 39/0 ۳۱/2±۳5/0 2۸/2±۳2/0 ۳5/2±20/0 ۳۴/2±25/0 )مگاکالری/ کیلوگرم( 5انرژی قابل متابولیسم

 )یدهای چرب خوراک)درصدترکیب اس

 ۱2/0 65/۳ ±۳0/0 ۸7/۳±۱6/0 5۴/۳ ±۳0/0 ۴5/۳ ±۱2/0 استئاردک اسید 

 ۹۹/0 ۱۴/۱۹±7۸/0 0۹/۱۹ ±6۱/0 ۱2/۱۹ ± ۳۸/0 20/۱۹±۳۱/0 اولئیک اسید  

 a۸0/۳۳ ۱7/۱± a75/۳۳ 26/0±b77/2۹ 76/0± b 7۴/2۹ 0۱/0 ±0۳/۱ لینولئیک اسید

 b۹۴/۸ ۱5/0±b7۱/۸ 5۸/0±a۳۹/۱۱ ۳7/۱±a۹5/۱۱ 0۱/0±۳۳/0 لینولنیک اسید

 ۳۱/0 65/2۱ ±۳6/0 ۸۳/2۱ ±2۴/0 62/2۱ ±۴۳/0 ۳۸/2۱ ±2۱/0 اسیدهای چرب اشبای

 06/0 7۳/6۴±۸5/0 ۱5/6۴±۸0/0 70/65±2۴/۱ ۱2/66±۹۳/0 اسیدهای چرب غیر اشبای  

 65: ۳5علوفه به کنسانتره بدون علوفه اسپرس. نسبت 2                      65: ۳5. نسبت علوفه به کنسانتره با علوفه اسپرس۱

 ۳5: 65. نسبت علوفه به کنسانتره بدون علوفه اسپرس۴                      ۳5: 65. نسبت علوفه به کنسانتره با علوفه اسپرس۳

 محاسبه شد. 2007. بر اساس جداول انجمن پاوهشهای ملی سال 5

a-dتفاوت ارقام با حروا غیر مشابه در هر ردد(05/0و، معنی دار است>P) 
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 نشژان  را شژکمبه  مژادع  چژرب  اسژید  تركیب ۴جدول 

 نهژژادی محصژژول عنژژوان بژژه اسژژتئاردک اسژژید. دهژژد مژژی

. داشژت  را میژزان  کمتژردن  دک تیمار در بیوهیدروژناسیون

 با شده تغذده هایمی  در لینولئیک اسید ایشکمبه غلظت

 مژورد  در(. ۴ جدول) بود تیمارها سادر از بیشتر چهار تیمار

 دو تیمژار  بژه  نسژبت  چهار و سه تیمارهای لینولنیک اسید

 اسژید  بیشژتر  غلظژت (. P<05/0) داشژتند  را بیشتری مقدار

 دهنژژده نشژژان دژژک جیژژره در لینولئیژژک اسژژید و اولئیژژک

 [.7  باشدمی شکمبه مادع در آنها بیوهیدروژناسیون

 اسژید  غلظت کمتردن و واکسنیک اسید غلظت بیشتردن

 دهنژده نشان احتمایً که شد مشاهده دک درتیمار استئاردک

 وجود علتبه اشبای غیر اسیدهای ناق  بیوهیدروژناسیون

 تیمارهژژای اثژژر داد نشژژان نتژژادج[. 2۱  بژژود اسژژپرس تژژانن

 اسژژید بژژرای زدادژژیاشژژبای شژژاخ  درصژژد بژژر آزمادشژژی

 ۹دلتژژا  آنزدمژژی بیشژژتر فعالیژژت .بژژود دارمعنژژی اسژژتئاردک

 آنزدم بیشتر فعالیت به مربوط احتمایٌ دو جیره در دسچوراز

 اسژید  تبژددل  مسئول که است دسچوراز A کوآنزدم استرول

 پیوند دک با آنها همتای اشبای غیر چرب اسید به استئاردک

 [.5  باشدمی گانه دو

 کنسژانتره  نسژبت  از حاصژل  شژکمبه  پادین pH احتمای

 اسژژید عتجمژژ افژژزاد  باعژژث( دژژکتیمژژار ) جیژژره بژژایی

 و واکسژژینک اسژژید افژژزاد [. ۱۱  اسژژت شژژده واکسژژنیک

 نتژادج  بژا  مطابق حارر، پاوه  در استئاردک اسید کاه 

 مطالعژات  برخی در. [25، ۱۳ ،۹  باشدمی هاگزارش برخی

 عنوان به واکسینک اسید به استئاردک اسید نسبت شده انجام

 هتوج مورد بیوهیدروژناسیون نهادی مرحله تخمین شاخ 

 کمتژر  نسژبت  ادژن  چه هر اساس ادن بر[. 25، 2۴  باشدمی

 واکسنیک اسید تبددل نهادی مرحله بر تانن ت ثیر نشانه باشد

 دژک  تیمژار  حارژر  مطالعژه  در. باشدمی استئاردک اسید به

 تفژاوت  دارای ددگر تیمارهای با و داشته را نسبت کمتردن

 .بود دارمعنی

 تیمار داد نشان( CLA) کاناوگه لینولئیک اسید مجموی

 بژه  نسژبت (  دژک  جیره) اسپرس شامل بای کنسانتره حاوی

(. P<05/0) داشژت  دارمعنژی  تفژاوت  چهار و دو تیمارهای

 و دژژک تیمژژار در رومنیژژک اسژژید غلظژژت اسژژاس ادنبژژر

 بیشژتر ( چهژار  و سه جیره) علوفه بایی نسبت با تیمارهای

 ققژین مح بعضژی  هژای دافتژه  بژا  حارژر  پاوه  نتادج. بود

غلظژت   بژودن  بیشتر علت شادد[. 22، ۱۱، 7  دارد مطابقت

 اسژپرس  حژاوی  تیمارهژای  در شژکمبه  مادع رومنیک اسید

 اسژید  بژه  رومنیژک  اسژید  آنزدمژی  تبددل( سه و دک جیره)

[. 2۴  اسژت  بوده مهاری برگشتی مکانیسم اثر در واکسنیک

 ادنکه علت به( چهار و دو جیره)اسپرس  بدون تیمارهای در

 میزان لذا شده، انجام معمول بطور بیوهیدروژناسیون آدندفر

 عژدم  هاگزارش ایپاره در چند هر. بود پادین رومنیک اسید

 گزارش شکمبه مادع رومنیک اسید تولید میزان بر تانن ت ثیر

 اسژژید تژژران  ادزومژژر غلظژژت مقابژژل در[. ۹ اسژژت شژژده

 اسژپرس  حژاوی  تیمارهژای  شژکمبه در  کاناوگژه  لینولئیک

 متعژددی  مطالعات .(۳ جدول) بود بایتر( سه و دک یرهج)

 در را کاناوگژژه ینولئیژژکل یداسژژ دزومرتژژران ا افژژزاد 

گژزارش   روغژن  مکمژل  و کژم  علوفژه  نسژبت  با های جیره

 ادژن  غلظت مورد در فرریه ادن[. ۱2، ۱۱، ۱0 ،2اند   کرده

 نیژز  آزمژاد   ادژن  تحژت  های می  شکمبه مادع در ادزومر

 حژاوی  بژایی  کنسژانتره  حاوی تیمار در ازدر کند می صدق

 .باشد می حاکم مشابهی شرادط نیز( دک جیره) اسپرس

 بژژر آزمادشژژی مختلژژو هژژایجیژژره تژژ ثیر ۴جژژدول 

 غیژر  چژرب  اسژیدهای  ایشکمبه ظاهری بیوهیدروژناسیون

 بژایی دارای  کنسانتره با تیمار برای. دهد می نشان را اشبای

 قابژل  ورژوح  بژه  سژپرس ا تانن ت ثیر ،(دک تیمار) اسپرس

 هژای به طژور میژانگین در سژاعت    که طوری بود، به مشاهده

 اولئیژک،  بیوهیدروژناسژیون اسژیدهای   گیرینمونه مختلو

 درصژد  ۱/7و۳/۱2 ،2/۱0 ترتیژب  بژه  لینولنیژک  و لینولئیک

 از حاصژل پژادین  pH هژا گژزارش  برخژی  در. کاه  دافژت 
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 رکننژده مها عامژل  عنژوان  بژه  تژانن  و جیژره  بژایی  کنسانتره

 شژکمبه  بیوهیدروژناسژیون  در کاه  دیدل از و ها باکتری

 برای بیوهیدروژناسیون مقاددر[. 25 ،2۴ ،22  استشده بیان

 آزمادشژگاهی  مطالعژات  در لینولنیژک  و لینولئیک اسیدهای

 مقژاددر  نیژز  تنیبرون هایآزماد  در و درصد ۸0 از بیشتر

 در کژه  داد شانن هابررسی[. ۱2  استشده گزارش مشابهی

 اسژید  بیوهیدروژناسژیون  درصژد  جیره، علوفه بایی سطوح

 بژرای  که صورتی در بوده درصد 2/7۹ تا 5/65 بین اولئیک

[. ۱0  بژود  درصژد  ۳/۹6 تا ۹0 از لینولنیک و لینولئیک اسید

 درصد آفتابگردان روغن حاوی بای کنسانتره با هایجیره در

 و لینولئیژژک لئیژژک،او اسژژیدهای بژژرای بیوهیدروژناسژژیون

 گژزارش  درصژد  5/۸2 و 2/۹2 ،۸/7۹ ترتیژب  بژه  لینولنیک

 دست  به بیوهیدروژناسیون مقاددر میانگین[. ۱2  است شده

 دژک  تیمژار  در پاوه  ادن در مختلو هایساعت در آمده

 مقاددر از کمتر لینولنیک و لینولئیک اولئیک، اسیدهای برای

 در داد نشژان  نتادج خیبر[. ۱2  بود منابع در آمده دست  به

 فعالیژت  میژزان  بژای  کنسانتره و کمعلوفه سطح با هایجیره

 اولئیژژک، اشژژبای غیژژر چژژرب اسژژیدهای بیوهیدروژناسژژیون

 در اسژاس  ادژن  بژر . [۱۱  اسژت  کمتر لینولنیک و لینولئیک

 ،(دژک  تیمژار ) اسپرس بایی حاوی کنسانتره نسبت با جیره

 در اشژبای  رغیژ  چژرب  اسژیدهای  مانژدگاری  زمژان  کاه 

 توانژد  مژی  ایشژکمبه  هایباکتری بر تانن مهاری اثر و شکمبه

 غیژر  هژای  چربی به ها باکتری دسترسی زمان شدن کم موجب

 ادژژن بیوهیدروژناسژژیون کژژاه  آن متعاقژژب و جیژژره اشژژبای

 اسژپرس  حژاوی  هژای جیژره  در[. ۱2  شژود  چرب های اسید

 عمژاد  در  CLAبیشژتر بژودن غلظژت    ،(سژه  و دک تیمارهای)

 در درگیر هایباکتری که شده فرریه ادن تقودت باعث شکمبه

 تژ ثیر  تحژت  اسژتئاردک  اسید به واکسنیک اسید تبددل مرحله

 بیوهیدروژناسژیون  و[ 2۴  گرفتژه  قژرار  اسژپرس  متژراکم  تانن

 .است شده تیمارها سادر از کمتر دک تیمار در شکمبه ظاهری

 جیژره ) اسپرس ویبایی حا کنسانتره با تیمار در کلی طور  به

 غیر چرب اسیدهای بیوهیدروژناسیون پایین علت سطح ،(دک

 و لینولئیژک  اسیدهای بخصوص و اولئیک پالمیتولئیک، اشبای

 و بژای(  کنسژانتره  از حاصل )پادین بودن pH ت ثیر به لینولنیک

 در درگیژژر هژژای بژژاکتری مهارکننژژده عامژژل عنژژوان  بژژه تژژانن

 [.25، 2۴، 22  مرتبط است بیوهیدروژناسیون

 اسیدهای ترکیب بر تانن اثر درباره مختلو هایگزارش

 بژه  اشژبای  چرب اسیدهای نسبت. است متفاوت شیر چرب

( 5)جژدول   داد نشژان  مختلژو  تیمارهای بین در غیراشبای

 داشژت  دارمعنژی  اختالا تیمارها سادر با نسبت دک تیمار

(05/0>P .)اشژبای  چژرب  اسژیدهای  کژم  غلظت (SFAو ) 

 جیژره  در (UFA) غیراشژبای  چژرب  اسیدهای بایی نسبت

 مهار احتمالی علت تواندمی تیمارها سادر با مقادسه در دک

 در. باشژد  متژراکم  تژانن  توسط ایشکمبه بیوهیدروژناسیون

 تانن کردن مکمل معتقدند محققین، برخی نتادج ادن راستای

 شژود می گوسفند شیر در اشبای چرب اسیدهای کاه  باعث

 تژ ثیر  تحژت  اسژتئاردک  اسژید  میزان داد نشان نتادج. [2۴ ،۹ 

 در اسژتئاردک  اسژید  مقدار بیشتردن اما بود، مختلو های جیره

 شژد  مشژاهده  دژک  تیمژار  در مقژدار  کمتژردن  و چهژار  تیمار

(05/0>P .)علوفژه  با های جیره درکه  دهد می نشان نتادج ادن 

 یداسژ  تولیژد  سژبب  و بژایبوده  بیوهیدروژناسژیون  میژزان  بای

 در اسژتئاردک  اسژید  بیشتر غلظت. است شده بیشتر استئاردک

 دک، جیره با مقادسه در( چهار تیمار) بایتر دارای علوفه جیره

 تیمار در ایشکمبه بیوهیدروژناسیون ممانعت علت به تواندمی

 اسژید  به بیشتری اشبای غیر چرب اسیدهای تبددل عدم و دک

 دارد مطابقژت  ددگژر  هژای پاوه  نتادج با که باشد استئاردک

 شژاخ   درصد بر آزمادشی تیمارهای اثر داد نشان نتادج[. ۳ 

 دارمعنژی  اسژتئاردک  اسید و مردستیک اسید برای زدادی اشبای

 و مردسژتیک  اسژید  دسژچوراز  ۹دلتژا بیشترآنزدمی فعالیت .بود

 بیشژتر  فعالیژت  به مربوط احتمایٌ تیماردک در استئاردک اسید

 آنها تبددل مسئول که است دسچوراز A زدمکوآن استرول آنزدم

 دو پیونژد  دژک  بژا  آنها همتای اشبای غیر چرب اسیدهای به

 [.5  باشدمی گانه
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  شیرده هایمیش شکمبه در بیوهیدروژناسیون میزان و چرب اسید تركیب بر كنسانتره به علوفه نسبت و اسپرس علوفه اثر. 4 جدول

 چرب اسید

 (چرب اسید گرم ۱00/گرم)

  آزمادشی های یرهج
SEM 

 
 داری معنی احتمال سطح

 ۴چهار ۳سه 2دو ۱دک

 75۱/0 ۴۹/0 5۹/۱5 60/۱5 ۱۳/۱6 67/۱5 پالمیتک اسید

 2۳۸/0 5۹/0 ۴6/۱ ۳5/۱ ۳0/۱ ۴0/۱   پالمیتولئیک اسید

 c 2۴/2۳ a ۴2/26 b 07/25 a 65/26 ۱۸۱/0 00۱/0 استئاردک اسید

 a 2۴/۱6 b ۳0/۱5 ab ۴۴/۱5 c ۹5/۱۳ 2۱7/0 00۱/0   اولئیک اسید

 a ۱5/۱7 b 5۴/۱۴ b ۳0/۱5 d 56/۱2 0۴۸/0 00۱/0  لینولئیک اسید

 b ۴۳/۳ b ۸7/2 a 0۳/5 a 52/۴ 07۸/0 002/0 لینولنیک اسید

 a 7۸/۹ c ۳0/۸ b 2۸/۹ b 07/۹ 0۳۴/0 00۱/0 واکسنیک اسید

 d ۳۸/2 a ۱۸/۳ c 7۱/2 b ۹۳/2 0۸/0 00۱/0   واسینک به استئاردک اسید نسبت

 a60/۱ b۴6/۱ a55/۱ b۴6/۱ 0۱۴/0 00۱/0 (CLA) کاناوگه لینولئیک اسید

 a ۳7/۱ d 20/۱ b ۳2/۱ c 25/۱ 0۴۹/0 0۱۱/0 (cis-9, trans-11 18:2)اسید  رومنیک

 کاناوگه لینولئیک ادزومر اسید
 C18: 2t10C12 (t10c12CLA) 

ab 2۴/0 b 22/0 a 2۹/0 b 22/0 0۱۴/0 007/0 

       (درصد)*زدادی ایاشب شاخ 

 C16:0 2۱/۸ ۴5/7 76/7 5۳/۸ 62/0 0۸۱/0 پالمتیک اسید

 C18:0 b۱۴/۴۱ a27/5۱ b۱۱/۳۸ c۳6/۳۴ 5۱/0 02۱/0 استئاردک اسید

 (درصد) ظاهری بیوهیدروژناسیون میزان

 b ۹۱/7۹ a ۴2/۸۳ b 22/۸0 a75/۸5 005/0 00۱/0   پالمیتولئیک اسید

 c ۹0/26 b ۹0/۳2 b 25/۳5 a۸۱/۳۹ 0۱/0 00۱/0   اولئیک اسید

 c ۹۳/72 b ۱۱/۸۳ c ۳۳/72 a۱۱/۸6 00۳/0 00۱/0  لینولئیک اسید

 b ۳2/۸0 a ۴۱/۸6 b ۴2/۸۱ a6۴/۸7 00۴/0 00۱/0  لینولنیک اسید

 65: ۳5 اسپرس علوفه بدون کنسانتره به علوفه نسبت. 2                      65: ۳5 اسپرس علوفه با کنسانتره به علوفه نسبت. ۱

 ۳5: 65 اسپرس علوفه بدون کنسانتره به علوفه نسبت. ۴                      ۳5: 65 اسپرس علوفه با کنسانتره به علوفه نسبت. ۳

a-d
 هامیانگین استاندارد خطای: SEM(.          P<05/0) است دار معنی رددو، هر در مشابه غیر حروا با ارقام تفاوت 

* (∑SFA +∑UFA )( /∑UFA)100  =٪DI  

 

 از چژرب  اسژیدهای  بژر غلظژت   آزمادشی اثر تیمارهای

 کاناوگژه  چژرب  اسژیدهای  ،(VA) واکسژنیک  اسژید  جمله

(CLA)، دارهژا معنژی   شیر مژی   لینولنیک و لینولئیک اسید 

 اثژر  و چهژار  جیژره  در بژای  علوفژه  نسبت(. 5جدول ) بود

 تجمژژع افژژزاد  موجژژب دژژک، جیژژره در اسژژپرس علوفژژه

 مطابقژت  محققژان  سادر هایدافته با که شده اسید یکواکسن

 و شژژکمبه مژژادع در واکسژژنیک اسژژید وجژژود[. ۱۱ ،7  دارد

 شژد  بیوهیدروژناسژیون  کژاه   باعث شکمبه در آن تجمع

 2۴ .] 
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 شیرده هایمیش شیر چرب اسید تركیب بر كنسانتره به علوفه نسبت و اسپرس علوفه اثر .5جدول 

 

 (چرب اسیدگرم ۱00/گرم)چرب  اسید

  آزمادشی های جیره
SEM 
 

 احتمال سطح

 ۴چهار ۳سه 2دو ۱دک داریمعنی

 b ۴2/6۳ a ۸5/6۴ b 75/6۳ a ۴0/6۴ 02۳/0 00۱/0 (SFA)اشبای  چرب اسیدهای

 a 60/۳۱ b 6۳/2۸ b ۹۹/2۸ b ۹6/2۸ 5۴۸/0 0۱6/0 (UFA) اشبای غیر چرب اسیدهای

 b 07/2 a 27/2 a 20/2 a 2۳/2 02۱/0 00۱/0   اشبای غیر به اشبای چرب اسیدهای نسبت

 a 0۳/26 b 2۳/2۳ b 56/2۳ b 5۹/2۳ 552/0 0۱2/0 (MUFA)دوگانه  پیوند دک با اشبای غیر چرب اسیدهای

 a 57/5 bc ۳۹/5 b ۴2/5 c ۳7/5 0۱۹/0 00۱/0 (PUFA)دوگانه  پیوند دک از بی  با چرب اسیدهای

 SCFA (C4-C12) ۱0/22 ۳2/22 2۳/22 ۳۳/22 0۱۳/0 06۱/0زنجیر  کوتاه چرب اسیدهای

 MCFA (C10:1-C14) a ۹۴/۳۸ ab ۸۳/۳7 b 7۹/۳6 ab 2۹/۳7 555/0 00۹/0متوسطزنجیر  چرب اسیدهای

 LCFA (C18-C22:6) 67/۳۱ ۱2/۳۱ ۴6/۳۱ ۴7/۳۱ 022/0 0۸۱/0زنجیر  بلند چرب اسیدهای

 a ۱۳/۱6 c ۸5/۱5 b 0۳/۱6 b 02/۱6 0۱۸/0 0۱۸/0 (C18:1C9) اولئیک اسید

 a ۸6/۳ c 6۴/۳ b ۸2/۳ a ۸6/۳ 00۹/0 0۱۱/0 (C18:1t11) واسنیک اسید

 a02 /2 b ۹۹/۱ c ۹7/۱ d ۹۴/۱ 006/0 0۴۱/0 (C18:2C9 C12) لینولئیک اسید

 bc ۳52/0 c ۳۴۹/0 ab ۳55/0 a ۳5۹/0 002/0 022/0 (C18:3C9C12 C 15) لینولنیک اسید

 ۸۳/۱0 ۸۱/۱0 ۸2/۱0 ۸2/۱0 ۱۳/0 06۱/0 (C14:0) مردستیک اسید

 b ۴5/0 ab۴7/0 a ۴۹/0 a 5۱/0 002/0 00۱/0 (C14:1میردستولئیک اسید )

 0۸/22 2۸/2۳ 26/22 75/22 0۱۴/0 0۸۱/0 (C16:0) پالمتیک اسید

 2۱/۳ 27/۳ 22/۳ 26/۳ 00۸/0 06۱/0 (C16:1C9) پالمیتولئیک اسید

 c2۴/7 b ۱5/۸ b ۱6/۸ a ۱۹/۸ 00۴/0 005/0 (C18:0) استئاردک اسید

 a ۴6/2 c ۳6/2 b ۴۱/2 b ۴2/2 07/0 0۱/0 (CLAکاناوگه ) لینولئیک اسید

 a ۱۴/2 d 0۳/2 c ۱2/2 b ۱۳/2 00۳/0 0۱/0 (C18:2C9 t11) رومنیک اسید

 a ۱7۱/0 a ۱7۴/0 b ۱67/0 b ۱5۹/0 00۳/0 0۱/0 (C18:2t10 c12کاناوگه ) لینولئیک ادزومر اسید

 (درصد)*زدادی اشبای شاخ 

 a7۹/۳ b۱7/۴ b۳۳/۴ b ۴۹/۴ 02/0 02۱/0 (C14:0)اسید مردستیک 

 6۹/۱2 ۳2/۱2 6۳/۱2 5۳/۱2 22/0 0۸7/0 (C16:0پالمتیک ) اسید

 a0۱/6۹ b0۴/66 b27/66 b۱7/66 5۱/0 02۱/0 (C18:0استئاردک ) اسید

 65: ۳5اسپرس  علوفه بدون کنسانتره به علوفه نسبت .2                      65: ۳5اسپرس  علوفه با کنسانتره به علوفه نسبت. ۱

 ۳5: 65اسپرس  علوفه بدون کنسانتره به علوفه نسبت. ۴                      ۳5: 65اسپرس  علوفه با کنسانتره به علوفه نسبت. ۳
a-c است  دار معنی رددو، هر در مشابه غیر حروا با ارقام تفاوت(05/0>P      .)SEM :هامیانگین دارداستان خطای 
* (∑SFA+∑UFA( / )∑UFA)100  =٪DI  
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 تژا  واکسژنیک  اسید بر تانن تغذده اثر مورد در مطالعات

 دا[ 22  ت ثیرعدم مطالعات برخی در است متفاوت حدودی

 جزدی کاه  مواردی و در[ 7،۱۱  واکسنیک اسید افزاد 

 امژر  ادژن  علژت . اسژت  شژده  گژزارش [ ۳  واکسنیک اسید

 در پادژژه جیژژره و تژژانن نژژوی مقژژدار، در اوتتفژژ توانژژد مژژی

 چژرب  اسژیدهای  کژل  میزان[. 2۴  باشد مذکور های آزماد 

 میزان به چهار تیمار به نسبت دک تیمار در( CLA) کوناوگه

 دژک،  تیمار برای رومنیک اسید میزان و بود بیشتر درصد 2/۴

 سژادر  های دافته به توجه با. بود دو تیمار از بیشتر درصد ۴/5

 بژای  علوفه نسبت با تیمارهای در CLA غلظت هشگران،پاو

 بیوهیدروژناسژیون  از ناشژی  کژه  اسژت  بیشژتر  معمول طور به

[ 22 ،20  مطالعژات  برخژی  وجژود  ادن با[. 7 باشد  می بیشتر

 رومنیژک  اسژید  افژزاد   سبب تواند می تانن تغذده داد نشان

 .کندمی ت دید را حارر پاوه  نتادج که شود

 علوفژه  دژک  عنوانبه اسپرس از استفاده داد نشان نتادج

 ادنکه بر عالوه( درصد 65) بای کنسانتره با جیره در دار تانن

 نداشژته،  منفژی  ت ثیر شیرده هایمی  مصرفی خوراک روی

 چژرب  اسژیدهای  بیوهیدروژناسژیون  کژاه   موجژب  بلکه

 چژرب  اسژیدهای  افژزاد   نتیجژه  در و ایشکمبه غیراشبای

 اسژژیدلینولئیک و واکسژژنیک اسژژید هبژژودا مفیژژد غیراشژژبای

 .است شده شیرده هایمی  شیر در کاناوگه
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