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چكيده
ادن آزماد

با هدا بررسی اثر علوفه اسپرس و نسبتهای علوفه به کنسانتره بر مصرا خوراک ،تژوازن نیتژروژن ،ترکیژب اسژیدهای

چرب،بیوهیدروژناسیون شکمبهادوترکیباسیدهای چرب شیر با استفاده از هشترأس می

نااد لری در قالب طرح مربع یتین  ۴×۴تکرار

شونده انجام شد .تیمارهای دک تا چهار به ترتیب با نسبتهای علوفژه بژه کنسژانتره(65:۳5بژا و بژدون اسژپرس)و(۳5:65بژا و بژدون
اسپرس)تنظیم شد.مقدار ماده خشک مصرفی بین جیرههای آزمادشیاختالا معنیداری نداشت.ابقای نیتروژن در می هژادیکژه جیژره
بانسبت علوفه به کنسانتره(65:۳5با اسپرس)و(۳5:65با و بدون اسپرس)را دردافت کردند بیشتر بود(.)P<0/05جیژره حژاوی کنسژانتره
بایشامل اسپرس(تیماردک) بیشتردن غلظتاسیدواسنیک همراه با غلظتکمتراسید استئاردک را در مادع شکمبه داشژت( .)P<0/05میژزان
بیوهیدروژناسیون ظاهری جیره حاوی کنسانتره بایشامل اسپرس(تیمار دک) نسژبت بژه سژادر تیمارهژا بژرای اسژید اولئیک،لینولئیژکو
لینولنیک به ترتیب  ۱2/۳ ،۱0/2و  7/۱درصدکاه

داشت(.)P<0/05اثرتیمارهایآزمادشیبرغلظتاسیدهایچربواسژنیک ،لینولئیژک-

کاناوگه،لینولئیک و لینولنیک چربی شیر معنی دار وجیژره حژاوی کنسژانتره بایشژامل اسژپرس(تیماردژک) درمقادسژه بژا سژادرتیمارها
بیشتربود( .)P<0/05بر اساس نتادج حاصل ،تغذده می های شیرده با جیرههای حاوی کنسانتره بای و علوفژهاسژپرس موجژب افژزاد
غلظت اسید واسنیک و اسید لینولئیک کاناوگهدر چربی شیر شد.

كلیدواژهها :اسپرس ،بیوهیدروژناسیون،ترکیب اسید چرب شیر،می

* نودسنده مسئول

شیرده ،نسبت علوفه به کنسانتره

Email: chaji@ramin.ac.ir
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مقدمه

غیژژر اشژژبای در شژژکمبه مژژیشژژوند.تحقیقات نشژژان داد

بیشژژتر اسژژیدهای چژژرب غیژژر اشژژبای خژژوراک،در شژژکمبه

بیوهیدروژناسژژیون در جیژژرههژژای بژژا بژژی

نشخوارکنندگان بیوهیدروژنژه شژدهبه نحژوی کژه ترکیژب

کنسژژانتره باعژژث کژژاه

ورودی به شکمبه و خروجی آنها تفاوت قابژل مالحظژهای

بیوهیدروژناسیون در شکمبه میشود(.)5

از  ۳0درصژژد

 pHو بژژدنبال آن کژژاه

فرآدنژژد

دارد .از ادن رو به حداقل رساندن فرآدند بیوهیدروژناسیون

مطالعژژات نشژژان داد تژژاننهژژا باعژژثجلژژوگیری از

شکمبهای اسیدهای چرب غیر اشبای دکی از مژوارد مهژم و

متابولیسمنیتروژن درشکمبه وعبور آن به روده باردک جهت

مورد توجه تولیدکنندگان مکملهای خوراکی و متخصصین

متابولیسم می شوند.بر ادن اسژاس وجژود تژانن بژه مقژدار

فراهمژی ادژن اسژیدهای چژرب در

جزیژی در جیژره موجژژب افژژزاد

ابقژژاح نیتژژروژن در بژژدن

میشود( .)20همچنینتاننهابا کاه

نر تجزده پروتئین در

تغذدهدام جهت افزاد

روده است( .)25تاننها فرآدند بیوهیدروژناسیون شکمبه ای
را کاه

داده و باعث افزاد

جردژان اسژیدهای چژرب

شکم به ،منجر به کاه

غلظت آمونیاک وهمچنین کژاه

غیر اشبای به سمت دوازدهه میشژوند .همچنژین ترکیبژات

دفع نیتروژن ازطردق ادرار میشوند .درنتیجه جابجادی دفژع

فنلی و تاننها از طردق فعالیژت انتخژابی بژر بژاکتریهژای

نیتروژن از ادرار به مدفوی باعژث ابقژاح بیشژتر نیتژروژن در

شکمبه مژیتواننژد سژبب تغییژر فرآدنژد بیوهیدروژناسژیون

بدن وبهبود بازده استفاده از نیتروژن میشوند(.)۱5،2۱

شژژکمبهای و افژژزاد

اسژژید لینولئیژژک کاناوگژژهدر شژژیر

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

نشخوارکنندگان شوند(.)2۴،25

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

اسژژپرس( ،)Onobrychis viciifoliaدکژژی از گیاهژژان

اسیدهای چرب شیر انجام شده کژه در اکثژر مژوارد باعژث

علوفهای و از لگومهای چند ساله اسژت کژه بژرای چژرای

افزاد

ترکیبات واسطهای بیوهیدروژناسیون از جمله اسید

مستقیم و تولید علوفه بهصورت ددم و آبی کشژت شژده و

لینولئیک کاناوگه ،اسید واسنیک و اسید رومنیک در چربژی

بهخاطر داشتن مقژاددر مناسژبی از تژانن در بژرگ و ددگژر

شیر شده است.تحقیقات انجام شده در رابطه با اثر تاننهژا

قسمتهای رودشی گیاه عموماً بهعنوان دک علوفه رد نفژه

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

شناخته میشود(.)۴محققین مختلفی وجود تژانن متژراکم را

مورد می هژای شژیرده تحقیقژات انژدکی صژورت گرفتژه

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

است( .)20،22هژدا از ادژن آزمژاد

بررسژی اسژتفاده از

متراکم علوفه اسپرس در محدودهی  2/52تا  ۱0درصد ماده

اسپرس بهعنوان منبع تانن در جیژره هژای بژا نسژبت برابژر

خشک گزارش شده است( .)۱۹تاننها باعث مهار باکتری-

روغن آفتابگردان بهعنوان ت مین کننده اسیدهای چرب غیژر

هاددرگیر درتبددالسیدواسنیک به استئاردک میشژوند(.)25

اشبای و نسبتهای مختلو علوفه به کنسژانتره بژر مصژرا

ادن مهار باکتریها به وسیلهتاننها در مقادسه با تبددالسژید

خوراک ،توازن نیتروژن ،الگوی اسیدهای چرب در شکمبه،

لینولئیژژک بژژه اسژژید رومنیژژک و واسژژنیکتژژ ثیر بیشژژتری

بیوهیدروژناسژژیون ظژژاهری اسژژیدهای چژژرب غیژژر اشژژبای

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

والگوی اسیدهای چرب شیر می های شیرده بود.

مژژوثر بژژر فرآدنژژد متابولیسژژم لیپیژژدها و بیوهیدروژناسژژیون
شکمبه ای می باشد(.)۱0،۱۱جیره های حاوی کنسانتره بای و
علوفه کم باعث کاه

مواد و روشها
ادن آزماد

بیوهیدروژناسیون اسیدهای چژرب
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با استفاده ازهشت رأس می

شژیردهنااد لژری

اثر اسپرس و نسبت علوفه به كنسانتره بر توازن نیتروژن ،بیوهیدروژناسیون وتركیب اسیدهای چرب شیر در میشهای شیرده

بژژا میژژانگین وزن  ۴5 ±0/۴7کیلژژوگرم در مرحلژژژه اول

کامل مخلوط دادهشد.مقدارمادهخشک،مادهآلی،پروتئینخام،

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

عصاره اتری و الیاا نامحلول در شودنده اسیدی نمونژههژا

متژابولیکی بژه

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

صورت انفرادی بوده وبرهها جدا از مادر نگهژداری شژدند.

بااسژژتفادهازروشهژژای معموینژژدازهگیژژری شژژد .روش

معمولی و تولید شژیر 7/۹

اندازه گیری کلترکیباتفنولیوکلتاننجیرههای آزمادشی به روش

۴۸0±میلیلیتر بودند .تیمارها شامل چهار جیره غژذادی بژر

رنگ سنجی انجام شد(معرا فولینشیکالتو) .میژزان جژذب

اساس نسبتهای علوفه بژه کنسژانتره بژه ترتیژب باعلوفژه

درطول موج  725نانومترقرایژت شژد وکژل تژانن بژه روش

اسپرس(65:۳5جیژرهدژک)65:۳5 ،بژدوناسژپرس(جیرهدو)،

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

۳5:65بااسژپرس(جیره سژه)و ۳5:65بژدونعلوفژه اسژپرس

متراکمازمحلوین -بوتانل–اسیدکلرددردکاستفادهشد .مقژدار

(جیره چهار) بود .خوراکدهی به صورت دستی و جیرههژا

جذب نور دک مپلک

رنگی تشکیل شژده در طژول مژوج

روزانه دو بار در ساعتهای هشت و  ۱6هر روزبه صورت

 550نانومتر قرایت شد(.)۱۴

دو مربع طراحی شژد.می هژا داخژل قفژ
تمام می ها دو شکمزا با زاد

جدول  .1مواد خوراكی جیرههای آزمایشی
جیره
2

سه

دونجه

-

۳5

-

65

اسپرس

۳5

-

65

-

دانه جو

۴۳/27

۴5/65

۱6/2۱

۱5/22

تفاله خشک چغندر

5/7۹

5/25

۳/۸۹

۴/۳6

کنجاله کلزا

7/۸۹

7/۹۱

7/7۸

7/۹5

2

2

2

2

دانه ذرت

5/25

۴/۴۱

۴/۳2

۴/67

مکمل معدنی و ودتامینی

0/6

0/6

0/6

0/6

نمک

0/2

0/2

0/2

0/2

دک

مواد خوراکی(درصد)

روغن آفتابگردان

۱

دو

۴

۳

چهار

 .۱نسبت علوفه به کنسانتره با علوفه اسپرس65 :۳5

 .2نسبت علوفه به کنسانتره بدون علوفه اسپرس65 :۳5

 .۳نسبت علوفه به کنسانتره با علوفه اسپرس۳5 :65

 .۴نسبت علوفه به کنسانتره بدون علوفه اسپرس۳5 :65

جیره ها ۱۱،روز آزماد

جیرههای آزمادشی براساس جداول احتیاجژات غژذادی

اصلی ،و  ۱0روز دوره اسژتراحت

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

بود .ادن دوره  ۱0روزه به منظژور حژذا اثژرات تژانن بژر

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

میکروارگانیسژژمهژژای شژژکمبه قبژژل از چژژرخ

تیمارهژژای

دوره آزمژاد  ۱۱2روز ،بژوده شژامل چهژژار دوره  2۸روزه

آزمادشی بین دامها در نظر گرفته شد که طی ادن دوره دام-

بود .هر دوره شژامل هفژت روز عژادت پژذدری دامهژا بژه

هژژای آزمادشژژی کژژه از جیژژره هژژای دژژک و سژژه(حاوی
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اسپرس)استفاده کرده بودند از جیرههای دو و چهار تغذدژه

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

وزنکشژی

آوردشدند( .)2نیتروژن نمونههای ادرار ،خژوراک و مژدفوی

میشدند( .)25می ها در ابتدا و انتهای آزماد

با استفاده از روش اسژتاندارد اندازهگیژری شژد( .)۱تژوازن

شدند.

نیتروژن پ

در دورههای نمونهگیری ،مقدار خوراک مصژرفی ،پژ

از مشخ

شدن نیتروژن دفعی از طردق ادرار

مانده خوراک توزدن و چهار نمونه جهت تجزده شژیمیادی

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

برداشتهشژد .جمژع آوری مژدفوی در روزهژای  ۱۱تژا ۱6و

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

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

 2محاسبه شد.

چهار و ش

ساعت بعد از تغذده صبح گاهی توسط لولژه-

رابطة ()۱
(نیتروژن دفعی از ادرار +نیتروژن دفعی از مدفوی) -نیتروژن مصرفی= توازن نیتروژن(گرم/روز)
درصد قابلیت هضم پروتئین خام×نیتروژن مصرفی= نیتروژن هضم شده(گرم/روز)

رابطة ()2

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

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

صورت دستی شیر دوشی شدند.در هر دوره چهژار نمونژه

کلرددردک متانولی تهیه شد .الگوی اسیدهای چژرب مژادع

جهت تعیین الگژوی اسژیدهای چژرب آن

شژژکمبه بژژا دسژژتگاه کرومژژاتوگرافی گژژازی( Agilent

گرفته شد .هر نمونه شیر،از مخلژوط شژیرهای جمژعآوری

)Technologies GC Model 7890 A CO USAتعیژین

اصلی هژر دوره بژوده کژه بژه داخژل

شد.مشخصات ستون دستگاه کروماتوگرافی شامل سژتونV

در دمژای -20درجژه

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

از آن چربی شیر بژا روش

 0/۱۴میکرومتر ،دمای ناحیه تزردق  ۳۳0درجه سلسژیوس،

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

دمای ناحیه تشخی

 ۳50درجه سلسیوس و گاز ناقژل آن

چرب متیله شدند(.)۸چهژار نمونژه ازجیژرههژای آزمادشژی

هلیم بود.حداکثر هر اسیدچرب باتوجه به مخلوط استاندارد

جهت تعیین الگوی اسیدهای چرب نگهداری و با اسژتفاده

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

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

بیوهیدروژناسیون شکمبهای بر اسژاس تخمژین بژین میژزان

و جهت تعیین الگوی اسیدهای چرب جیرههژای آزمادشژی

اولئیژژک اسژژید ،پالمیتولئیژژک ،لینولئیژژکو لینولنیژژک اسژژید

شیر از هر می

شده در طی آزماد

ودال های پالستیکی ردختژه و سژپ
سانتیگراد نگهداری شدند .پ

جیرههای آزمادشی و مادع شکمبه پ

آماده شدند.
برای تعیین الگوی اسیدهای چرب متیل استرهای تهیژه

از دو ،چهار و ش

ساعتبعد از خوراکدهی محاسبه شد(.)۱2

شده از دستگاه گاز کروماتوگرافی اسژتفاده شژد .اسژیدهای

اطالعات خوراک ،توازن نیتروژن و الگوی اسید چژرب

چژژرب بژژه صژژورت گژژرم بژژه ازای  ۱00گژژرم متیژژل اسژژتر

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

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

مختلط با نرمافژزار SASنسژخه ۹/۱بژرای مژدل  ۱تجزدژه

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

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

نوسان در غلظت تانن متژراکم گژزارش شژده ،اخژتالا در

تحلیلسطوح اثرتانن ،اثرسطح علوفه واثر کنسژانتره شژامل

توانادی حاللهای آلی مرسوم برای استخراج تاننها مانند -

اسپرس انجامشد.برای اطالعات مربژوط بژه پروفیژل اسژید

استون و متانول ،در اسژتخراج تژاننهژای متژراکم ،شژرادط

چرب مادع شژکمبه و بیوهیدروژناسژیون ظژاهری از روش

خشککردن اسپرس و ردزش برگها در حین خشک کردن

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

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

استفاده شد .میانگین هژا بژه کمژک آزمژون تژوکی مقادسژه

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

شدند..

 .)۱۹تفاوتی در کلاسیدهای چرب اشبای و غیر اشبای بژین

مدل ()۱

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

جیرههای مختلو مشاهده نشد(جدول.)2

کژژژژه،Yijklمتغیروابسژژژژتهب ،μمیژژژژانگین کل(مقژژژژدار

میزان مصرا ماده خشک تحت ت ثیر علوفه اسژپرس و

ثابت)ب،Sjاثرثابت مربژع()j=2،۱ب،Piاثژر ثابژت دوره (2، ۴،۳

نسبت علوفه به کنسانتره قرار نگرفت (جدول  .)۳جیژرههژا

)i =۱،ب،Tjاثر ثابت تیمار()j=۱ ،2 ،۴،۳ب ،C(S)klاثر تصژادفی

از نظر مصرا الیژاا نژامحلول در شژودنده خنثیژو الیژاا

حیوان داخل مربعو ،e ijklاثر تصادفی خطا میباشد

نژژامحلول در شژژودنده اسژژیدی معنژژیدار بژژود(.)P>0/05

مدل ()2

اثرتانن،اثرسطحعلوفژه وکنسژانتره شژامل اسژپرس برمیژزان

Yijk = μ + Ai + Tj+ Dk+(AT) ij+(TD)jk + e ijk
که،Yijklمتغیروابستهب ،μمیانگین کل(مقدار ثابت)ب،Aiاثژر

مصرا ماده خشک معنژیدارنشژد .مشژابه نتژادج آزمژاد
حارر ،در می های شیرده و گاوهژای شژیرده عژدم تژاثیر

تصادفی حیژوانب،Tjاثژر ثابژت تیمژار()j =۱ ،2 ،۴،۳ب،Dkاثژر

معنیداری تانن ( )22و نسبت علوفه به کنسژانتره ( )۱7بژر

زمژژان انژژدازهگی ژریب،(AT)ijاثژژر متقابژژل حیژژوان و تیمژژارب

میزان ماده خشک مصرفی را گزارش کردهانژد .بژر خژالا

،(TD)jkاثر متقابژل تیمژار و زمژان انژدازهگیژری و ،e ijklاثژر

نتادج آزماد

تصادفی خطا میباشد

حارر برخی گزارشها نشان داده که تاننها

اگر در سطح بایدی در جیره استفاده شوند موجژب کژاه
مصرا ماده خشک در نشخوارکنندگان میشوند (.)25

نتایج و بحث

با توجه بژه جژدول،۳مقژدار اسژپرس در جیژره مقژدار

میزان کژل ترکیبژات فنژولی ،تژانن کژل و تژانن متژراکم در

نیتروژن مصرفی خوراک کاه

جیرههای آزمادشی متفاوت بود وجیره حاوی مقدار علوفژه

دافت ،اما نیتروژن دفعی در

مدفوی در تیمارهادبانسبتهای علوفه بژه کنسژانتره -65:۳5

بایی اسپرس(جیره سه) بیشتردن میزان کل ترکیبات فنولی،

(جیرهدک) و (۳5:65جیرهسه) با اسپرس بایتر بژود .مقژدار

تانن کل و تانن متراکم را داشت (P>0/05ب جدول.)2الیاا

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

نامحلول در شژودنده خنثژی جیژره حژاوی کنسژانترهبایی

روز متغیر بود و بین تیمارهای حژاوی کنسژانتره بایشژامل

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

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

تیمارهای بانسبت علوفه بایبژاو بژدوناسژپرس(جیرهسژه و

علوفه بایبدون اسپرس(جیره چهار) تفاوت معنیدار وجود

چهژژار) و کنسژژانتره بایشژژامل اسژژپرس(جیره دو)کمتژژر

نداشت .مقادسات گروهی نشان داد اثرتانن ،اثرسطحعلوفژه

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

بهکنسانتره و حضور اسپرس برمقدار ابقاح نیتژروژن معنژی-

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

داربود(.)P>0/05نسبت بایی کنسانتره در جیرهشژمارهیک
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باعث افزاد

ابقاح نیتژروژن گرددژد .هژمراسژتا بژا برخژی

محققان ،بیشژتردن تژ ثیر اسژپرس در پژاوه

کاه

تجزده پروتئین در شکمبه و در نهادت ابقاح نیتروژن

حارژر بژر

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

مقدارنیتروژن دفعی از مدفوی بود( .)2۱ ،۱۹میزان نیتژروژن

دژژک(جیره حژژاوی کنسژژانتره بایشژژامل اسژژپرس) احتمژژایً

دفعیاز مدفوی بستگی به فعالیت تژانن متژراکم در اسژپرس

موجژژب محافظژژت پژژروتئین و جلژژوگیری از تجزدژژه آن در

مقژدار نیتژروژن دفعژی از ادرار در

هضژم و ابقژاح نیتژروژن شژده

داشته و باعژث کژاه

شکمبه و در نهادت افژزاد
است.

تیمارهای دکو سه شدهاسژت( .)۱۹تژانن متژراکم موجژب

جدول .۲درصد تركیبات شیمیایی و تركیب اسید چرب جیرههای آزمایشی( ±انحراف معیار)
جیره
فراسنجهها

دک

2

۱

دو

سطح احتمال
سه

۳

۴

چهار

معنیداری

ماده خشک(درصد)

۸۸/5۸±0/7۳

۸۹/67±0/7۸

۹2/55 ±0/7۴

۹2/0۱±0/67

0/ 23

پروتئین خام(درصد)

۱۴/6۳ ±0/۱5

۱۴/60 ±0/۱۹

۱۴/۴۸±0/22

۱۴/۴۹±0/۱7

0/13

ماده آلی(درصد)

۹۱/۱۳±0/7۴

۹0/۸7 ±0/7۸

۸۸/۸۱±0/7۸

۸7/۸2±0/75

0/22

الیاا نامحلول در شودنده خنثی(درصد)

27/6۳ c±۱/06

۳۳/۹۴ a±۱/۴2 ۳0/0۱ b±۱/۱۹

۳۴/۸۸ a±۱/0۸

0/01

الیاا نامحلول در شودنده اسیدی(درصد)

22/۳۱ b±0/۸۹ 2۱/۱۹ c±0/6۴

2۸/۹2a±0/۸2

2۸/65 a±0/۹0

0/01

عصاره اتری(درصد)

5/۴۴±0/05

5/۳۱±0/0۳

5/20±0/02

5/۱5±0/02

0/11

ترکیبات فنولی(درصد)

۳/7۸b±0/2۹

0/۸۴c±0/0۱

۴/۳۱ a±0/۱۴

۱/۱۴ c±0/05

0/01

تانن کل(درصد)

۳/6۱ b±0/05

0/5۱d±0/0۴

۴/06 a±0/02

۱/02 c±0/0۳

0/01

تانن متراکم(درصد)

2/۳2 b±0/05

0/۳7 d±0/02

2/57 a±0/02

0/72 c±0/0۳

0/01

2/۳۴±0/25

2/۳5±0/20

2/2۸±0/۳2

2/۳۱±0/۳5

0/39

انرژی قابل متابولیسم( 5مگاکالری /کیلوگرم)
ترکیب اسیدهای چرب

خوراک(درصد(

استئاردک اسید

۳/۴5 ±0/۱2

۳/5۴ ±0/۳0

۳/۸7±0/۱6

۳/65 ±0/۳0

0/۱2

اولئیک اسید

۱۹/20±0/۳۱

۱۹/۱2 ± 0/۳۸

۱۹/0۹ ±0/6۱

۱۹/۱۴±0/7۸

0/۹۹

لینولئیک اسید

۳۳/۸0 a±۱/0۳

۳۳/75 a±۱/۱7

2۹/77b±0/26

2۹/7۴ b±0/76

0/0۱

لینولنیک اسید

۸/۹۴b±0/۳۳

۸/7۱b±0/۱5

۱۱/۳۹a±0/5۸

۱۱/۹5a±۱/۳7

0/0۱

اسیدهای چرب اشبای

2۱/۳۸ ±0/2۱

2۱/62 ±0/۴۳

2۱/۸۳ ±0/2۴

2۱/65 ±0/۳6

0/۳۱

اسیدهای چرب غیر اشبای

66/۱2±0/۹۳

65/70±۱/2۴

6۴/۱5±0/۸0

6۴/7۳±0/۸5

0/06

 .۱نسبت علوفه به کنسانتره با علوفه اسپرس65 :۳5

 .2نسبت علوفه به کنسانتره بدون علوفه اسپرس65 :۳5

 .۳نسبت علوفه به کنسانتره با علوفه اسپرس۳5 :65

 .۴نسبت علوفه به کنسانتره بدون علوفه اسپرس۳5 :65

 .5بر اساس جداول انجمن پاوهشهای ملی سال  2007محاسبه شد.
a-dتفاوت ارقام با حروا غیر مشابه در هر رددو ،معنی دار است()P>0/05
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جدول  ۴تركیب اسژید چژرب مژادع شژکمبه را نشژان

مجموی اسید لینولئیک کاناوگه ( )CLAنشان داد تیمار

مژژیدهژژد .اسژژید اسژژتئاردک بژژهعنژژوان محصژژول نهژژادی

حاوی کنسانتره بای شامل اسپرس (جیره دژک) نسژبت بژه

بیوهیدروژناسیون در تیمار دک کمتژردن میژزان را داشژت.

تیمارهای دو و چهار تفژاوت معنژیدار داشژت (.)P>0/05

غلظت شکمبهای اسید لینولئیک در می های تغذده شده با

بژژرادن اسژژاس غلظژژت اسژژید رومنیژژک در تیمژژار دژژک و

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

تیمارهای با نسبت بایی علوفه (جیره سه و چهژار) بیشژتر
حارژر بژا دافتژههژای بعضژی محققژین

اسید لینولنیک تیمارهای سه و چهار نسژبت بژه تیمژار دو

بود .نتادج پاوه

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

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

اولئیژژک و اسژژید لینولئیژژک در جیژژره دژژک نشژژان دهنژژده

اسید رومنیک مادع شژکمبه در تیمارهژای حژاوی اسژپرس

بیوهیدروژناسیون آنها در مادع شکمبه میباشد .]7

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

بیشتردن غلظت اسید واکسنیک و کمتردن غلظت اسژید

واکسنیک در اثر مکانیسم برگشتی مهاری بوده اسژت .]2۴

استئاردک درتیمار دک مشاهده شد که احتمایً نشاندهنژده

در تیمارهای بدون اسپرس (جیره دو و چهار) بهعلت ادنکه

اسیدهای غیر اشبای بهعلت وجود

فرآدند بیوهیدروژناسیون بطور معمول انجام شده ،لذا میزان

بیوهیدروژناسیون ناق

تژژانن اسژژپرس بژژود  .]2۱نتژژادج نشژژان داد اثژژر تیمارهژژای

اسید رومنیک پادین بود .هر چند در پارهای گزارشها عژدم

اشژژبایزدادژژی بژژرای اسژژید

ت ثیر تانن بر میزان تولید اسید رومنیک مادع شکمبه گزارش

اسژژتئاردک معنژژیدار بژژود .فعالیژژت بیشژژتر آنزدمژژی دلتژژا ۹

شژژدهاسژژت  .]۹در مقابژژل غلظژژت ادزومژژر تژژران

اسژژید

دسچوراز در جیره دو احتمایٌ مربوط به فعالیت بیشتر آنزدم

لینولئیک کاناوگژه شژکمبه در تیمارهژای حژاوی اسژپرس

استرول کوآنزدم  Aدسچوراز است که مسئول تبژددل اسژید

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

استئاردک به اسید چرب غیر اشبای همتای آنها با دک پیوند

افژژزاد

اسژژید لینولئیژژک کاناوگژژه را در

دو گانه میباشد .]5

جیره های با نسژبت علوفژه کژم و مکمژل روغژن گژزارش

آزمادشژژی بژژر درصژژد شژژاخ

ادزومرتژژران

احتمای  pHپادین شژکمبه حاصژل از نسژبت کنسژانتره

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

تجم ژع اسژژید

نیژز

بژژایی جیژژره (تیمژژار دژژک) باعژژث افژژزاد
واکسژژنیک شژژده اسژژت  .]۱۱افژژزاد
کاه

اسید استئاردک در پاوه

ادزومر در مادع شکمبه می

های تحژت ادژن آزمژاد

صدق می کند زدرا در تیمار حاوی کنسژانتره بژایی حژاوی

اسژژید واکسژژینک و

اسپرس (جیره دک) نیز شرادط مشابهی حاکم میباشد.

حارر ،مطابق بژا نتژادج

برخی گزارشها میباشد  .]25 ،۱۳ ،۹در برخی مطالعژات

جژژدول  ۴تژژ ثیر جیژژرههژژای مختلژژو آزمادشژژی بژژر

انجام شده نسبت اسید استئاردک به اسید واکسینک بهعنوان

بیوهیدروژناسیون ظاهری شکمبهای اسژیدهای چژرب غیژر

تخمین مرحله نهادی بیوهیدروژناسیون مورد توجه

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

میباشد  .]25 ،2۴بر ادن اساس هر چه ادژن نسژبت کمتژر

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

باشد نشانه ت ثیر تانن بر مرحله نهادی تبددل اسید واکسنیک

مشاهده بود ،بهطوریکه به طژور میژانگین در سژاعتهژای

به اسید استئاردک میباشد .در مطالعژه حارژر تیمژار دژک

مختلو نمونهگیری بیوهیدروژناسژیون اسژیدهای اولئیژک،

کمتردن نسبت را داشته و با تیمارهای ددگر دارای تفژاوت

لینولئیک و لینولنیژک بژه ترتیژب ۱2/۳ ،۱0/2و 7/۱درصژد

شاخ

کاه

معنیدار بود.

دافژت .در برخژی گژزارشهژا  pHپژادینحاصژل از
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کنسانتره بژایی جیژره و تژانن بژه عنژوان عامژل مهارکننژده
باکتری ها و از دیدل کاه

دک) ،علت سطح پایین بیوهیدروژناسیون اسیدهای چرب غیر
اشبای پالمیتولئیک ،اولئیک و بخصوص اسیدهای لینولئیژک و

در بیوهیدروژناسژیون شژکمبه

بیان شدهاست  .]25 ،2۴ ،22مقاددر بیوهیدروژناسیون برای

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

اسیدهای لینولئیک و لینولنیژک در مطالعژات آزمادشژگاهی

تژژانن بژژه عنژژوان عامژژل مهارکننژژده بژژاکتریهژژای درگیژژر در

بیشتر از  ۸0درصد و در آزماد های برونتنی نیژز مقژاددر

بیوهیدروژناسیون مرتبط است .]25 ،2۴ ،22

مشابهی گزارش شدهاست  .]۱2بررسیها نشان داد کژه در

گزارشهای مختلو درباره اثر تانن بر ترکیب اسیدهای

سطوح بایی علوفه جیره ،درصژد بیوهیدروژناسژیون اسژید

چرب شیر متفاوت است .نسبت اسیدهای چرب اشژبای بژه

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

غیراشبای در بین تیمارهای مختلژو نشژان داد (جژدول )5

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

تیمار دک نسبت با سادر تیمارها اختالا معنژیدار داشژت
( .)P>0/05غلظت کژم اسژیدهای چژرب اشژبای ( )SFAو

در جیرههای با کنسانتره بای حاوی روغن آفتابگردان درصد
بیوهیدروژناسژژیون بژژرای اسژژیدهای اولئیژژک ،لینولئیژژک و

نسبت بایی اسیدهای چژرب غیراشژبای ( )UFAدر جیژره

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

دک در مقادسه با سادر تیمارها میتواند علت احتمالی مهار

شده است  .]۱2میانگین مقاددر بیوهیدروژناسیون به دست

بیوهیدروژناسیون شکمبهای توسط تژانن متژراکم باشژد .در

آمده در ساعتهای مختلو در ادن پاوه

راستای ادن نتادج برخی محققین ،معتقدند مکمل کردن تانن

در تیمژار دژک

باعث کاه

برای اسیدهای اولئیک ،لینولئیک و لینولنیک کمتر از مقاددر

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

به دست آمده در منابع بود  .]۱2برخی نتادج نشژان داد در

جیره های مختلو بود ،اما بیشتردن مقدار اسژید اسژتئاردک در

جیرههای با سطح علوفهکم و کنسانتره بژای میژزان فعالیژت

تیمار چهژار و کمتژردن مقژدار در تیمژار دژک مشژاهده شژد

بیوهیدروژناسژژیون اسژژیدهای چژژرب غیژژر اشژژبای اولئیژژک،

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

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

بای میژزان بیوهیدروژناسژیون بژایبوده و سژبب تولیژد اسژید

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

استئاردک بیشتر شده است .غلظت بیشتر اسژید اسژتئاردک در

زمژان مانژدگاری اسژیدهای چژرب غیژر اشژبای در

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

شکمبه و اثر مهاری تانن بر باکتریهای شژکمبهای مژی توانژد

میتواند به علت ممانعت بیوهیدروژناسیون شکمبهای در تیمار

موجب کم شدن زمان دسترسی باکتری ها به چربی هژای غیژر
اشژژبای جیژژره و متعاقژژب آن کژژاه

اسیدهای چرب اشبای در شیر گوسفند میشژود

دک و عدم تبددل اسیدهای چرب غیر اشبای بیشتری به اسژید

بیوهیدروژناسژژیون ادژژن

استئاردک باشد که با نتادج پاوه هژای ددگژر مطابقژت دارد

اسید های چرب شژود  .]۱2در جیژرههژای حژاوی اسژپرس

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

(تیمارهای دک و سژه) ،بیشژتر بژودن غلظژت  CLAدر مژادع

اشبای زدادی برای اسید مردستیک و اسید اسژتئاردک معنژیدار

شکمبه باعث تقودت ادن فرریه شده که باکتریهای درگیر در

بود .فعالیت بیشترآنزدمیدلتژا ۹دسژچوراز اسژید مردسژتیک و

مرحله تبددل اسید واکسنیک به اسید اسژتئاردک تحژت تژ ثیر

اسید استئاردک در تیماردک احتمایٌ مربوط به فعالیژت بیشژتر

تانن متژراکم اسژپرس قژرار گرفتژه  ]2۴و بیوهیدروژناسژیون

آنزدم استرول کوآنزدم  Aدسچوراز است که مسئول تبددل آنها

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

به اسیدهای چرب غیر اشبای همتای آنها بژا دژک پیونژد دو

به طور کلی در تیمار با کنسانتره بایی حاوی اسپرس (جیژره

گانه میباشد .]5
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بهروز یاراحمدی ،مرتضی چاجی ،محمد بوجارپور ،خلیل میرزاده ،مرتضی رضایی

جدول  .4اثر علوفه اسپرس و نسبت علوفه به كنسانتره بر تركیب اسید چرب و میزان بیوهیدروژناسیون در شکمبه میشهای شیرده
جیرههای آزمادشی

اسید چرب
(گرم ۱00/گرم اسید چرب)

دک

اسید پالمیتک

2

۱

دو

۱5/67

اسید پالمیتولئیک

۱6/۱۳

۱5/60

۱/۳0

۱/۳5

۱/۴0

اسید استئاردک

c

2۳/2۴

اسید اولئیک

a

۱6/2۴

اسید لینولئیک

۱7/۱5 a

اسید لینولنیک

b

۳/۴۳

سه

۳

a

26/۴2

b

۱5/۳0

۱۴/5۴ b
b

25/07

ab

۱5/۴۴

۱5/۳0 b
a

۱/۴6

0/5۹

0/2۳۸

چهار

a

26/65

c

0/00۱

0/۱۸۱

۱۳/۹5

0/2۱7

0/00۱

۱2/56 d

0/0۴۸

0/00۱

a

۴/52

0/07۸

اسید واکسنیک

۹/7۸ a

۸/۳0 c

۹/2۸ b

۹/07 b

0/0۳۴

0/00۱

نسبت اسید استئاردک به واسینک

2/۳۸ d

۳/۱۸ a

2/7۱ c

2/۹۳ b

0/0۸

0/00۱

اسید لینولئیک کاناوگه ()CLA

a

b

a

b

۱/۴6

0/0۱۴

0/00۱

رومنیک اسید ()cis-9, trans-11 18:2

۱/۳7 a

۱/20 d

۱/۳2 b

۱/25 c

0/0۴۹

0/0۱۱

ادزومر اسید لینولئیک کاناوگه

0/2۴ ab

0/22 b

0/2۹ a

0/22 b

0/0۱۴

0/007

)C18: 2t10C12 (t10c12CLA

شاخ

۱/۴6

5/0۳

۱5/5۹

0/۴۹

0/75۱

۴

0/002

۱/60

2/۸7

b

SEM

سطح احتمال معنیداری

۱/55

اشبای زدادی*(درصد)

اسید پالمتیک

۸/2۱

7/۴5

7/76

۸/5۳

0/62

0/0۸۱

۴۱/۱۴b

5۱/27a

۳۸/۱۱b

۳۴/۳6c

0/5۱

0/02۱

C16:0

اسید استئاردک

C18:0

میزان بیوهیدروژناسیون ظاهری (درصد)
اسید پالمیتولئیک

7۹/۹۱ b

۸۳/۴2 a

۸0/22 b

۸5/75a

0/005

0/00۱

اسید اولئیک

26/۹0 c

۳2/۹0 b

۳5/25 b

۳۹/۸۱a

0/0۱

0/00۱

اسید لینولئیک

c

b

c

a

اسید لینولنیک

۸0/۳2 b

72/۹۳

۸۳/۱۱

۸6/۴۱ a

72/۳۳

۸۱/۴2 b

۸6/۱۱

0/00۳

0/00۱

۸7/6۴a

0/00۴

0/00۱

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

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

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

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

 a-dتفاوت ارقام با حروا غیر مشابه در هر رددو ،معنی دار است (.)P>0/05
* (= 100)∑UFA( / )∑UFA+ ∑SFA

 :SEMخطای استاندارد میانگینها

DI٪

اثر تیمارهای آزمادشی بژر غلظژت اسژیدهای چژرب از

واکسنیک اسید شده که با دافتههای سادر محققژان مطابقژت

جمله اسژید واکسژنیک ( ،)VAاسژیدهای چژرب کاناوگژه

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

هژا معنژیدار

بیوهیدروژناسژیون شژد

( ،)CLAاسید لینولئیک و لینولنیک شیر مژی

تجمع آن در شکمبه باعث کژاه

بود (جدول  .)5نسبت علوفژه بژای در جیژره چهژار و اثژر
علوفژژه اسژژپرس در جیژژره دژژک ،موجژژب افژژزاد

.]2۴

تجمژژع
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اثر اسپرس و نسبت علوفه به كنسانتره بر توازن نیتروژن ،بیوهیدروژناسیون وتركیب اسیدهای چرب شیر در میشهای شیرده

جدول  .5اثر علوفه اسپرس و نسبت علوفه به كنسانتره بر تركیب اسید چرب شیر میشهای شیرده
جیرههای آزمادشی
اسید چرب (گرم ۱00/گرماسید چرب)
اسیدهای چرب اشبای

دک

)(SFA

اسیدهای چرب غیر اشبای

)(UFA

نسبت اسیدهای چرب اشبای به غیر اشبای
اسیدهای چرب غیر اشبای با دک پیوند دوگانه

2

۱

سه

دو

۴

۳

چهار

SEM

سطح احتمال
معنیداری

6۳/۴2 b

6۴/۸5 a

6۳/75 b

6۴/۴0 a

0/02۳

0/00۱

۳۱/60 a

2۸/6۳ b

2۸/۹۹ b

2۸/۹6 b

0/5۴۸

0/0۱6

2/07 b

2/27 a

2/20 a

2/2۳ a

0/02۱

0/00۱

a

2۳/5۹

0/552

0/0۱2

5/57 a

5/۳۹ bc

5/۴2 b

5/۳7 c

0/0۱۹

0/00۱

اسیدهای چرب کوتاه زنجیر )C4-C12( SCFA

22/۱0

22/۳2

22/2۳

22/۳۳

0/0۱۳

0/06۱

اسیدهای چرب متوسطزنجیر )C10:1-C14( MCFA

۳۸/۹۴ a

۳7/۸۳ ab

۳6/7۹ b

۳7/2۹ ab

0/555

0/00۹

اسیدهای چرب بلند زنجیر )C18-C22:6( LCFA

۳۱/67

۳۱/۱2

۳۱/۴6

۳۱/۴7

0/022

0/0۸۱

اسید اولئیک ()C18:1C9

۱6/۱۳ a

۱5/۸5 c

۱6/0۳ b

۱6/02 b

0/0۱۸

0/0۱۸

اسیدهای چرب با بی

از دک پیوند دوگانه

)(MUFA

)(PUFA

26/0۳

b

اسید واسنیک ()C18:1t11

a

اسید لینولئیک ()C18:2C9 C12

c

b

۳/۸2

a

۳/۸6

0/00۹

2/ 02a

۱/۹۹ b

۱/۹7 c

۱/۹۴ d

0/006

0/0۴۱

0/۳52 bc

0/۳۴۹ c

0/۳55 ab

0/۳5۹ a

0/002

0/022

اسید مردستیک ()C14:0

۱0/۸۳

۱0/۸۱

۱0/۸2

۱0/۸2

0/۱۳

0/06۱

میردستولئیک اسید ()C14:1

0/۴5 b

0/۴7ab

0/۴۹ a

0/5۱ a

0/002

0/00۱

اسید پالمتیک ()C16:0

22/0۸

2۳/2۸

22/26

22/75

0/0۱۴

0/0۸۱

اسید پالمیتولئیک ()C16:1C9

۳/2۱

۳/27

۳/22

۳/26

0/00۸

0/06۱

اسید استئاردک ()C18:0

7/2۴c

۸/۱5 b

۸/۱6 b

۸/۱۹ a

0/00۴

0/005

اسید لینولئیک کاناوگه ()CLA

2/۴6 a

2/۳6 c

2/۴۱ b

2/۴2 b

0/07

0/0۱

اسید رومنیک ()C18:2C9 t11

2/۱۴ a

2/0۳ d

2/۱2 c

2/۱۳ b

0/00۳

0/0۱

ادزومر اسید لینولئیک کاناوگه ()C18:2t10 c12

0/۱7۱ a

0/۱7۴ a

0/۱67 b

0/۱5۹ b

0/00۳

0/0۱

شاخ

۳/6۴

2۳/56

0/0۱۱

اسید لینولنیک ()C18:3C9C12 C 15

۳/۸6

2۳/2۳

b

b

اشبای زدادی*(درصد)

اسید مردستیک ()C14:0

۳/7۹a

۴/۱7b

۴/۳۳b

۴/۴۹ b

0/02

0/02۱

اسید پالمتیک ()C16:0

۱2/6۹

۱2/۳2

۱2/6۳

۱2/5۳

0/22

0/0۸7

اسید استئاردک ()C18:0

6۹/0۱a

66/0۴b

66/27b

66/۱7b

0/5۱

0/02۱

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

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

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

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

 a-cتفاوت ارقام با حروا غیر مشابه در هر رددو ،معنی دار است (.)P>0/05
* (= 100)∑UFA( / )∑UFA+∑SFA

 :SEMخطای استاندارد میانگینها

DI٪
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Responses to condensed tannins of ﬂowering
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sheep. Part 2: Effects on milk fatty acid proﬁle.
Livestock Science.123:230–240.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

مطالعات در مورد اثر تغذده تانن بر اسید واکسژنیک تژا
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