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 چکیده

هدف از این پژوهش، ارزیابی میزان مواد مغذی و الگوی اسیدهای چرب، میزان مقاومت در برابر زیست هیدروژنه شدن )بیوهیدروژناسیون( 

دار روغن ماهی در شرایط آزمایشگاهی و بررسی استفاده از آن در شرایط ی کلسیمی پوششها نمکی و میزان آزادسازی روغن در ا شکمبه

ی کلسیمی بدون پوشش با استفاده ها نمکهای مایع شکمبه در مقایسه با روغن ماهی و یری مواد مغذی و فراسنجهپذ گوارشن میزا درون تنی بر

(. >05/0Pدار کردن منابع کلسیمی سبب افزایش کارایی محافظتی اسیدهای چرب غیراشباع در شکمبه شد )های فیستوالدار بود. پوشش از دام

ایجاد کرد ولی تفاوتی در میزان آزادسازی روغن  ها مکملی ا شکمبهی آزادسازداری در میزان  یمعنکلسیمی تفاوت ی ها مکملکردن  دار پوشش

ی ها مکمل(. >P 05/0ی دستگاه گوارش و میزان آزادسازی در کل دستگاه گوارش وجود نداشت )ها بخشدر دیگر  ها مکملاز ترکیب 

 صورت به(. استفاده از روغن ماهی >05/0Pیری مواد مغذی مختلف شدند )پذ گوارشدر مقایسه با روغن آزاد، سبب افزایش  شده محافظت

شکمبه شد. بود یا  پروتوزوآمحافظت نشده موجب کاهش میزان تولید استات و افزایش پروپیونات و کاهش میزان نیتروژن آمونیاکی و جمعیت 

ی کلسیمی سبب افزایش ها مکملدهی  (. پوشش<P 05/0ی شکمبه نداشت )ها فراسنجهیمی تأثیری در ارتباط با ی کلسها نمکنبود پوشش روی 

ای حیوانات  یهتغذی مختلف ها شاخصهی شده و تأثیر نامطلوبی بر ا شکمبهمحافظت اسیدهای چرب غیراشباع در برابر زیست هیدروژنه شدن 

ی مربوط به ترکیب شیمیایی، الگوی ها دادهبه  با توجهتوان بهترین میزان پوشش  یمی را درصد وزن 10نداشت. استفاده از میزان پوشش 

 ی مختلف دستگاه گوارش دانست.ها بخشی در آزادسازو  اسیدهای چرب، زیست هیدروژنه شدن

 
 .یا شکمبه، محافظت دهی، پوشش3-غیراشباع، امگااسیدهای چرب  کلیدی: هایهواژ

 

 

Evaluation of Nutritional efficiency of encapsulated fish oil ca-salts in vitro and in vivo 
 

Hamed Khalilvandi-Behroozyar1*, Mehdi Dehghan-Banadaky2, Rasoul Pirmohammadi3 and Behzad AsadNejad4 
1, 3, 4. Assistant Professor, Professor and Ph.D. Candidate, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran 

2. Professor, University College of Agriculture & Natural Recouces, University of Tehran, Karaj, Iran 
(Received: Oct. 3, 2017 - Accepted: Jan. 11, 2018) 

 
ABSTRACT 

This study was conducted to production and evaluation of encapsulated fish oil ca-salts using a saturated FA containing 
material. Nutrient content and FA profiles of produced supplements were determined and ruminal biohydrogenation and oil 
release were examined in vitro. Additionally, in a complementary in vivo experiment, effects of dietary inclusion of fish oil, 
ca-salts and encapsulated ca-salts on nutrient digestibility and ruminal paramerters were evaluated using three rumen 
fistulated Holstein cows. Encapsulation of Ca-Salts increased protection efficiency of PUFA against ruminal 
biohydrogenation. Encapsulated ca-salts with 10 % of wall material (weight basis) had lower biohydrogenation afer 48-h in 
vitro incubation (P˂ 0.05). Encapsulation of ca-salts decreased rumen oil release but oil release in other simulated media or 
total tract oil release were not affected by encapsulation (P˃ 0.05). Protected supplements increased nutrient digestibility 
compared with fish oil (P˂ 0.05). Results of ruminal parameter analysis can warrant inertness of ca-salts and encapsulated 
ca-salts in the rumen of experimental animals. Fish oil decreased acetate and rumen N-NH3 concentration as well as 
protozoa `population, but increased propionic acid concentration (P˂ 0.05). Encapsulation of Ca-Salt did not changed rumen 
parameters (P˃ 0.05). According to the results, it can conclude that encapsulation of ca-salts increased protection of PUFA 
against ruminal biohydrogenation without worse effects on rumen parameters. Encapsulation with 10 % of wall material 
(weight basis) can be concluded as the best treatment according to chemical composition, fatty acid profiles, rumen 
biohydrogenation and oil release data. 
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 مقدمه

منفی انرژی، منابع مختلف چربی  توازن یلبه دل

عنوان منبعی ارزشمند در جهت افزایش همواره به

های غذایی گاوهای شیری  یرهجغلظت انرژی در 

اند. شیردهی مطرح بوده ةدور آغازپرتولید در 

، کاربرد منابع چربی محدود به تأمین انرژی حال بااین

نبوده و اهمیت فیزیولوژیکی برخی از اسیدهای چرب 

ها هدفمند از آن ةراشباع، زمینه را برای استفادغی

 Reynolds et al., 2003; Santos etفراهم کرده است )

al., 2008 ای به روغن ماهی یژهو(. در این میان توجه 

-منبع ارزشمند اسیدهای چرب غیراشباع امگا عنوان به

 یکدکوزاهگزانوئ( و EPA) 1یداس یکوزاپنتانوئیکا) 3

ی ا مزرعه های دامهای غذایی  یرهج(( در DHA) 2یداس

منظور بهبود کارایی تولیدمثلی و  ید، بهپر تول

، معطوف شده است. (متابولیسمیوسازی ) سوخت

باالی اسیدهای چرب غیراشباع به  العاده فوقحساسیت 

یش و مشکالت موجود در ارتباط با نگهداری و اُکسا

ن زیست هیدروژنه شد به شکل مایع، ها آنمصرف 

 تأثیرگسترده در شکمبه و  (بیوهیدروژناسیون)

ین تر مهمازجمله  شکمبه، طبیعی عملکرد بر نامطلوب

ست ها آنگسترده از  ةدر استفاد ها بازدارنده

(Chouinard et al., 1998اسیدهای .) یراشباعغ چرب 

 سمی شکمبه (های یکروارگانیسممریزجانداران ) برای

 سبب کاهش شدنزیست هیدروژنه و فرایند  بوده

 .(Maia et al., 2007 & 2010شود ) یها م آن سمیت

 به در شکمبه چرب اسیدهای شدن هیدروژنه میزان

 و شکمبه در ماندگاری زمان چربی، های ویژگی

 توانایی. دارد بستگی میکروبی شکمبه جمعیت

زیست هیدروژنه  برای شکمبه های یباکتر

 دارد بستگیها  آن شمار و گونه به چرب، شدناسیدهای

(Harfoot & Hazlewood, 1997 .) سرعت زیست

 میزان افزایش با چرب هیدروژنه شدن اسیدهای

 Bauman et) یابد یم افزایش ،ها آن بودن یراشباعغ

al., 2003 باالتر بودن میانگین میزان زیست .)

ینولنیک نسبت به لاسید لینولئیک و  شدن هیدروژنه

                                                                               
1. Ecosapentanoic acid 

2. Decosahexanoic acid 

این مطلب  ةییدکنندتأی نوع بهتواند  یمیک اولئ یداس

 ،اند دادهدی نشان چن های بررسیحال  ینبااباشد. 

 اسیدهای چرب غیراشباع زیست هیدروژنه شدنمیزان 

و  در منابع دریایی ازجمله روغن ماهی بلند یرزنج

کمتر از میزان زیست هیدروژنه ی دریایی ها جلبک

 & Doreauکربنه است.  18شدن اسیدهای چرب 

Chilliard (1997)  در آزمون تزریق مقادیر مختلف

گزارش کردند، باوجود افزایش  روغن ماهی به شکمبه

جریان یافته به دوازدهه با افزایش میزان  DHAمیزان 

چرب موردنظر  ی، بخش اعظم اسیدهایا شکمبهتزریق 

شده و مقادیر جریان یافته  هیدروژنهزیست در شکمبه 

شکمبه  بهقی باریک بسیار کمتر از مقادیر تزری ةبه رود

 ةدر این آزمایش مقادیر افزایندافزون بر این  .است

 ۀکربنه با درج 22و  20اسیدهای چرب ناشناخته 

متفاوت در محتویات دوازدهه مشاهده شد که  اشباع

 ةدهند نشانتواند  یمند این امر کردن عنوان ااین محقق

اسیدهای چرب روغن ماهی از  زیست هیدروژنه شدن

 .Wachira et alاین اسیدهای چرب باشد. طریق 

را  EPAو  DHAمیزان زیست هیدروژنه شدن  (2000)

 درصد محاسبه کردند.  ۷8و  ۷2یب به ترت

های روغنی کامل ۀ کامل و دانهتخم پنبنظر از صرف

ی کلسیمی ها نمکشده همانند دانۀ کامل سویا،  فرآوری

 اسیدهای چرب شدة های تجاری محافظت تنها منبع

وساز  سوختنامطلوب بر  تأثیرغیراشباع بدون 

 & Block et al., 2005; Fotouhi) هستندی ا شکمبه

Jenkins, 1992; Jenkins & Palmquist, 1984 .)

 معمولطور به کلسیمی موجود در بازار های یچرب

 اسیدهای چرب کلسیمی روغن پالم،تحت شامل

 گروه شیمیایی پیوند. هستند تجاری مختلف عناوین

 محصوالت این کربوکسیل اسید چرب و کلسیم در

 و فعال نبوده شکمبه در ها یچرب این که شود یم باعث

 بر ادعا لذا. ندهند قرار تأثیر تحت را شکمبه دگرگشت

 پوششی شکمبه، در ها یچرب نوع این که است این

 عملکرد در یجهدرنت نکرده و ایجاد الیاف روی

 عبور با .کنند ینم دایجا تداخلی شکمبه، ریزجانداران

 تحت کلسیم، به متصل چرب اسیدهای شکمبه، از

 جذب و جداشده هم از شیردان، اسیدی عمل

. گیرد یم صورت آسانی به دوازدهه در چرب اسیدهای
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Wu et al. (1991 )گزارشهای خود  در نتایج بررسی 

 اسیدهای یا شکمبه زیست هیدروژنه شدن ،کردند

است.  درصد 49 شده کلسیمی غیراشباع چرب

Klusmeyer et al. (1991 )را میزان محافظت پایینی 

 شده کلسیمی روغن پالم چرب اسیدهای این برای

 .کردند گزارش

ی ورافناستفاده از  ۀنتیج پیشین های یشآزما در

های کلسیمی در محافظت اسیدهای چرب نمک

 موردوابسته به الگوی اسیدهای چرب  غیراشباع

 مثال در تولید محصول عنوان شده است. برای استفاده

 منبع لینولئیک عنوان )بهسویا  روغن کردن کلسیمی

( اسید لینولنیک منبع عنوان )بهبذرک  روغن و( اسید

داشت  شیر چرب اسیدهای الگوی بر کمی تأثیر

(Chouinard et al., 1998 .)Fotouhi & Jenkins 

 ،ندکرد پیشنهاد خود ایه بررسیدر نتایج  (1992)

 هنگامی غیراشباع، چرب اسیدهای کلسیمی یها نمک

 پوشش یک از که آیند به شمار میشده  محافظت

. دارند اشباع چرب اسیدهای کلسیمی نمک ماتریکسی

Enjalbert et al. (2003 )های خود در نتایج بررسی 

 در لینولئیک اسید یا دوازدهه جریان ،دادند نشان

 از بیشتر پالم چرب اسیدهای کلسیمی یها نمک

 بود، کانوال چرب اسیدهای کلسیمی یها نمک

لینولئیک اسید در گروه  مصرف که یدرحال

با  ی کلسیمی کانوال بیشتر بود.ها نمک ةکنند مصرف

غیراشباع بودن اسیدهای چرب در  ۀافزایش درج

تر شدن شکمبه،  یدیاسی کلسیمی و ها نمکترکیب 

و  هیدروژنه شدنزیست میزان محافظت در برابر 

ی کلسیمی اسیدهای چرب ها نمکبودن  تأثیر یب

 ,Relling & Reynolds)  یابد یمغیراشباع، کاهش 

2007; Jenkins & Bridges, 2007.) 

حال، محققان آزادسازی آهستۀ اسیدهای چرب  ینباا

هایی همانند وجود محدودة  از ساختار نمکی در کنار عامل

ی مناسب در ا شکمبهروج عادی اسیدیتۀ شکمبه و نرخ خ

توان  یمدانند که  یمهایی  عامل ازجملهگاوهای شیرده را 

ی کلسیمی اسیدهای چرب ها نمک ها آنۀ واسط به

ی با ا شکمبهتأثیر  یبهای  منبع عنوان بهغیراشباع را 

 Blockای قلمداد کرد )سطوح متفاوت محافظت شکمبه

et al., 2005; Fotouhi & Jenkins, 1992.)  ،در مقابل

در محافظت  ها آنیی کم کارابیانگر  ها گزارشبرخی 

یژه در شرایط و بهغیراشباع  چرب یدهایاسمناسب از 

 ;Jenkins & Bridges, 2007مایع شکمبه است ) pHافت 

Van Nevel & Demeyer, 1996 لذا جستجو برای .)

محافظت مطلوب اسیدهای  منظور بهیی ها روشیافتن 

شکمبه، اهمیت زیادی در دستیابی به  چرب غیراشباع در

با (. Jenkins & Bridges, 2007دارد ) شده اشارههای  هدف

به کمیاب بودن اطالعات درزمینۀ کارایی  توجه

یۀ روغن ماهی، هدف این بر پاهای کلسیمی  مکمل

های کلسیمی و پژوهش بررسی تأثیر تولید نمک

 روغن ماهی بر ترکیب دار پوششی کلسیمی ها مکمل

های تولیدی و بررسی تأثیر فرایند شیمیایی مکمل

یری مواد مغذی و پذ گوارشبر میزان  دهی پوشش

 داریستوالفی در گاوهای هلشتاین ا شکمبههای  فراسنجه

 بود.

 

 ها روشمواد و 

راهنمای  پایۀدر آزمایش بر  استفاده مورد یها دام

ی در تحقیقات ا مزرعه های دامنگهداری و استفاده از 

 یها نمک(. FASS, 2010) دنشدعلوم دامی نگهداری 

( توسط شرکت ® 3امگا  -یاز )پرشیافتموردنکلسیمی 

یان کیمیا دانش الوند در اتمسفر خنثی بن دانشتعاونی 

یجادشده توسط گاز آرگون، تولید شدند. میانگین ا

 1-2 استفاده موردذرات مکمل  ةتوزیع قطر انداز

 استفاده موردمحصول مشخصات  دیگرمتر بود.  یلیم

کیلوگرم(، چربی  بر گرم)خشک  ةمیزان ماد ازنظر

 بر گرم)، کلسیم (خشک ةماد کیلوگرم بر گرم)

 ةماد کیلوگرم بر گرم)، خاکستر (خشک ةماد کیلوگرم

، 20/9۷2و انرژی خالص شیردهی به ترتیب  (خشک

ی بر مگا کالر 84/5 و 44/126 ،53/113، 56/8۷3

ی کلسیمی تولیدی ها نمکخشک بود.  ةکیلوگرم ماد

پوشاننده شامل ترکیبی از  ةیت با استفاده از ماددرنها

اسید استئاریک، پالمتیک و )اسیدهای چرب اشباع 

یدارکننده و امولسیفایر، پا های ترکیبلوریک(، 

همانند سدیم آلژینات و تالک و با  کانی های ترکیب

. در این شدند دار پوشش 1یور غوطهاستفاده از روش 

                                                                               
1. Deep-coating 
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  داده گرماپوشاننده تا رسیدن به دمای ذوب  ةروش ماد

حالل مناسب برای  قرار دادن در سامانهو پس از  شده

ند. شد استفاده ی کلسیمیها نمک دهی پوشش

ی تولیدی در دمای اتاق خنک و خشک ها مکمل

 موردتا رسیدن وزن پوشش  دهی پوشششدند. فرایند 

ی کلسیمی ها نمکدرصد وزنی 15و  10، 5به  استفاده

 ادامه یافت.

از روش ی تولیدی ها مکمل تعیین چربی کلبرای 

AOAC 954.02 (2000)  هضم اسیدی و استخراج با(

خشک  ةمیزان ماد ۀاستفاده شد. برای محاسب حالل(

سلسیوس  ۀدرج 105با دمای  آونمحصوالت تولیدی از 

استفاده  AOAC 930.15( 2000)ساعت  24به مدت 

ها در کوره با د و میزان خاکستر با قرار دادن نمونهش

ساعت تعیین  12مدت  سلسیوس به ۀدرج 600دمای 

ها نمونه یاز قرارده پیش .(AOAC (ID #942.05) شد

درصد استفاده شد. میزان  65در کوره از اسید نیتریک 

استفاده از دستگاه جذب ها با کلسیم موجود در نمونه

 Atomic absorption, flame emissionاتمی )

spectrophotometer, AA-670, Shimadzu ) تعیین

الگوی اسیدهای چرب پس از استخراج چربی از  شد.

شده و نشده مطابق روش  دار پوششی ها نمونه

زیست هیدروژنه شده در بخش تعیین میزان  یفتوص

 تعیین شد. شدن

 

شدۀ  سازی یهشبهای  یطمحارزیابی آزادسازی روغن در 

دستگاه گوارش و مقاومت در برابر زیست هیدروژنه 

 شدن

 یها طیمحارزیابی آزادسازی روغن،  منظور به

 یببه ترت کولون و کیبار ةرود معده، ةشد سازی یهشب

 استفاده با یببه ترت 0/۷ و 8/6 ،2/1 تهیدیاس ریمقاد با

( چیآلدر -گمایس) دازیبتاگلوکوز و نیپانکرات ن،یپپس از

 برابر ده مورد استفاده نیپانکرات میزان. ندشد هیته

 ةماد زانیم با تا شد انتخاب شده یهتوص میزان از بیشتر

 Kosaraju) باشد داشته یهمخوانمورد استفاده  خشک

et al., 2009در روغن یآزادساز میزان (. برای تعیین 

 حالت چهاری مختلف دستگاه گوارش از ها بخش

 در. (Kosaraju et al., 2009) شد استفاده مختلف

تحت  جداگانهصورت  به شده محافظت مواد اول حالت

-های مختلف شبیهتأثیر مایع شکمبه و محیط

 بدون دوم حالت درو  دستگاه گوارش ةشد سازی

 تحت یمتوالطور  به شکمبه عیما معرض در یریقرارگ

. گرفتند قرار شده سازیشبیه مختلف یها طیمح ریتأث

 از پس یینها یآزادساز زانیم چهارم و سوم حالت در

 همۀ و شکمبه عیما معرض در یمتوال یریقرارگ

. در حالت شد محاسبه شده سازی یهشب یها طیمح

تیمار با بزاق مصنوعی انجام شد  چهارم پیش

(Khalilvandi-Behroozyar et al., 2015) . 

نر  ۀگوسالرأس  سهاز  مورد استفاده ۀمایع شکمب

 میانگین ی باا شکمبهبالغ هلشتاین مجهز به فیستوالی 

 های دام خوراک. شد تهیه کیلوگرم 500 ± 20 وزنی

 با برابرکنسانتره  به علوفه نسبت با آزمایش مورد

 دستگاه از استفاده با ،CNCPS V5افزار  نرمبا  60:40

 10 میزان به خوراک. شد تهیهخودکار  ساز خوراک

 در برابر ةوعد دو در نگهداری سطح از باالتر درصد

شد  داده های دام به عصر 16 و صبح 8 های ساعت

های انفرادی نگهداری  یگاهجادر  ها دام .(1)جدول 

 کانیی لیسیدنی مواد ها بلوکشده و همواره به آب و 

آزمایش  آغازاز  پیشپانزده روز  دسترسی داشتند.

ی در نظر گرفته شد مایع ده عادت ةدور عنوان به

ی صبح ده خوراکاز  پیششکمبه صبح روز آزمایش، 

ی مختلف شکمبه و با استفاده از پمپ خأل ها بخشاز 

باهم  یکسانبه نسبت  درنگ یبو  گرفته های داماز 

 ۀدرج 39های با دمای  فالسک ونمخلوط و در

ریخته شد. پس از انتقال به آزمایشگاه مایع  سلسیوس

های متصل به الیاف  یباکتر جدا شدن نظورم بهشکمبه 

شکمبه در  ریزجانداران همۀو اطمینان از حضور 

با  کن مخلوطبا استفاده از  در آغازمحیط کشت، 

با  آنگاهدقیقه مخلوط شده و  دوبه مدت  باال سرعت

و بخش مایع   صافالیه  چهارتوری  ۀاستفاده از پارچ

، تحت سلسیوس ۀدرج 39حمام آبی با دمای  وندر

اکسید کربن قرار گرفت. مایع  یدگاز  ۀجریان پیوست

شده با حجم برابر از بافر مک دوگال  یهپاال ۀشکمب

تحت جریان  دوباره)بزاق مصنوعی( مخلوط شده و 

مک اکسید کربن قرار گرفت. بافر  یدگاز  ۀپیوست

با مخلوط  (1948دوگال )مکروش  پایۀبر  دوگال

گرم فسفات  ۷۷/2گرم سدیم بیکربنات،  8/9کردن 
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گرم  4۷/0گرم پتاسیم کلرید،  5۷/0هیدروژن سدیم، 

 16/0آبه و  ۷-یزیم سولفاتمنگرم  12/0سدیم کلرید، 

آبه در آب و رساندن حجم  2-گرم کلسیم کلرید

از مخلوط  پیشلیتر تهیه شد. بافر  1محلول نهایی به 

 ۀدرج 39 شدن با مایع شکمبه در حمام آبی

 اکسید کربن نگهداری شد. یدگاز  باو  سلسیوس

مختلف روغن بر  های منبع (انکوباسیوننگهداری )

با اندکی  ( و1996) Van Nevel & Demeyerپایۀ 

 Khalilvandi-Behroozyar etتغییر صورت گرفت )

al., 2015منظور از بین بردن تأثیر روز و زمان (. به 

، ها دام ۀیفیت مایع شکمبو تأثیر زمان بر ک نگهداری

 ۀبافاصلدر سه دوره )سه روز متفاوت(  نگهداری

  انجامبعد  ةیک دوره و آغاز دور پایان روزه بین یک

 100 ظرفیت فالسک )با ششو در هر دوره  شده

 ،12در هر زمان ) ها مکملاز  هرکداملیتر( برای  یلیم

زمان و  تأثیر بررسیمنظور  ساعت، به 48 و 24

ی مختلف عبور از شکمبه( اختصاص یافت ها سرعت

(Dohme et al., 2003; Fievez et al., 2007به .)  عالوه

، شش فالسک حاوی مخلوط نگهداری ةهر دور در

مکمل  بدون و ی خوراکیها مکملمایع شکمبه و بافر، 

 Enjalbert etگرفته شد ) در نظرعنوان شاهد  چربی به

al., 2003 .)35 ها مکملاز  رکدامهگرم روغن از  یلیم 

(Van Nevel & Demeyer, 1996 ،)500 گرم یلیم 

شده،  یهتغذ خوراک با همانندخوراک کامل )

گرم  یلیم 10متری و  یلیم 1شده با الک  آسیاب

 هر فالسک ریخته ونکربنات هیدروژن آمونیوم در

(Van Nevel & Demeyer, 1996; AbuGhazaleh & 

Jenkins, 2004 لیتر از مخلوط یلیم 50یت درنها( و 

اکسید کربن  یدمایع شکمبه و بافر تحت جریان مداوم 

 ها فالسک پوشو در  افزوده ها فالسکاز  هرکدام وندر

 ۀدرج 39در آون با دمای  نگهداریپلمپ شد. 

پیش و پس از  ها فالسکانجام شد. اسیدیتۀ  سلسیوس

متر pHپایان دورة نگهداری با استفاده از دستگاه 

یدسولفوریک اس لیتر یلیم 1یت درنهایری شده و گ اندازه

میکروبی به هر  یندهایفرامنظور پایان  نرمال به 10

فالسک اضافه شد. استخراج چربی از مایع شکمبه با 

 2:1کلروفرم با نسبت حجمی  -استفاده از متانول

(Folch et al., 1957 انجام شد. در هر دوره، چربی ،)

 درمجموعمخلوط و  همبااز دو فالسک  شده استخراج

سه نمونه از هر دوره به ازای هر مکمل و هر ساعت 

استر شد. متیل  استفاده وتحلیل نگهداری برای تجزیه

یدکلریدریک متانولی اسیدهای چرب با استفاده از اس

ید، اس یکدکانوئاسید )هپتا تهیه و از مارگاریک

Sigma, H3500عنوان استاندارد داخلی استفاده ( به 

 (. شرح کاملIchihara & Fukubayashi, 2010)  شد

یری الگوی اسیدهای گ اندازهانجام آزمون و  چگونگی

-Khalilvandiاست ) شده گزارشچرب پیشتر 

Behroozyar et al., 2015درنهایت از تغییرپذیری .) 

یراشباع غاز اسیدهای چرب  هرکدام میزان

یکوزاپنتانوئیک اسید، دکوزاهگزانوئیک اسید، ا)

وزاپنتانوئیک اسید، لینولنیک اسید، لینولئیک دوک

اسید، اولئیک اسید و استئاریدونیک اسید( در هر زمان 

نسبت به زمان صفر و پس از تصحیح نسبت  نگهداری

 میزان استفاده شد. ۀمحاسب برایبه مقادیر بالنک 
 

 فیستوالدار مورد استفاده برای تهیۀ مایع شکمبه )گرم بر کیلوگرم مادة خشک(های  . ترکیب جیرة غذایی دام1جدول 

Table 1. Diet composition for feeding fistulated animals used as rumen fluid donors (g/kg DM) 

Feed Ingredient Quantity Feed Ingredient Quantity 

Alfalfa Hay 217.8 Wheat bran 45.3 

Corn Silage 249.9 Rice bran 29.5 

Wheat straw 132.3 Na-Bicarbonate 3.2 

Beet pulp 28.4 CaCO3 4.9 

Barley grain 99.8 Calcium, Phosphate-Di 0.8 

Corn grain 28.4 Min-Vit Mix* 3.9 

Wheat grain 48.8 White Salt 1.6 

Canola meal 69.2   

Soybean meal 36.3   

 ،Ca گرم میلیE، 190000 یتامینوگرم میلی D3 ،100 المللی ویتامینواحد بین A، 100000 المللی ویتامینواحد بین 500000کیلوگرم مکمل شامل: هر  *

  ،Zn گرم میلیMn،  3000 گرممیلیCu،  2000گرم میلیFe، 300 گرم میلی3000  ؛گرممیلی19000؛ 0Naگرم میلی P، 50000 گرممیلی 90000

 (B.H.T)گرم پاداکسنده میلی 3000 و Se گرم میلیI، 1گرم میلی Co، 100 گرممیلی100

* Each kg contained: Vit A, 500000IU; Vit D3, 100000 IU; Vit E, 100mg; Ca, 190000mg; P, 90000mg; Na, 50000mg; Mg, 19000mg; Fe, 3000mg; Cu, 

300mg; Mn, 2000mg; Zn, 3000mg; Co, 100mg; I 100mg; Se, 1mg; Antioxidant (B.H.T) 3000mg. 
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ی ها فراسنجهیری مواد مغذی و پذ گوارشارزیابی مقادیر 

 تنیدرون یطدر شرا یا شکمبه
در این بخش از  مورد استفاده دار پوششمکمل 

درصد  10یزان به مدارشده پژوهش، مکمل پوشش

ی کلسیمی بود. در این آزمایش، سه ها مکنوزنی 

رأس گاو هلشتاین فیستوالدار در یک طرح چرخشی با 

روز  ۷یری و پذ عادتروز  14روزه ) 21سه دورة 

شدند. تیمارهای آزمایشی شامل  استفادهیری( گ نمونه

ی کلسیمی روغن ماهی و ها نمکروغن ماهی، 

 ها با بود. خوراک دام دار پوششی کلسیمی ها نمک

 و CPM-Dairy v3.0.7ی افزارها نرماستفاده از 

AminoCow®  بر پایۀ نیازهای نگهداری تنظیم و

درصد مادة  25/2ی چربی موردنظر به میزان ها مکمل

(. 2گرفته شدند )جدول  در نظرمصرفی  خشک

 16و  8های  برابر در ساعت کاملخوراک در دو وعدة 

 برای انرژیدرصد باالتر از نیاز نگهداری 20 به میزان

ها در  ها رسید. دام وسازی به مصرف دام سوخت

های انفرادی نگهداری شده و آب در همۀ  یگاهجا

قرار داشت.  ها آنروز در اختیار  های شبانه ساعت

درنگ در آخور با خوراک پایه  یبی چربی ها مکمل

به  روز شبانههای  ها در همۀ ساعت مخلوط شدند. دام

ها  ی دامکش وزن سنگ نمک دسترسی داشتند.

در آغاز هر دوره  تعیین میزان خوراک مصرفی منظور به

ی صبح ده خوراکدرنگ پیش از  یبدر دو روز متوالی 

وزن دام در  عنوان بهو میانگین وزن در دو روز  انجام

ی ها مکملی نوع استثنا بهنظر گرفته شد. همۀ موارد 

 و 2های  (. جدول2یکسان بودند )جدول  مورد استفاده

ة ترکیب شیمیایی و الگوی دهند نشانبه ترتیب  3

 های آزمایشی است. یرهجاسیدهای چرب 
 

 پذیری مواد مغذیگوارش

پذیری مواد مغذی با استفاده از گوارش های ضریب

عنوان استاندارد داخلی خاکستر نامحلول در اسید به

(. تهیۀ Van Keulen & Young, 1977تعیین شد )

 ششزمانی  ایه فاصلرکتوم در  یۀناحمدفوع از  نمونۀ

 15روز( از صبح روز  هفتهفته ) یکساعته به مدت 

شد.  ها انجام  دوره 22 هر دوره آغاز تا صبح روز

ها مربوط به هر دام  باهم مخلوط و زیرنمونه های نمونه

 ۀدرج 105پس از خشک شدن در آون با حرارت 

 های تجزیهساعت، برای انجام  24، به مدت سلسیوس

متری آسیاب  یلیم 1 شیمیایی با آسیاب دارای غربال

نمونه برای هر حیوان در هر دوره از مخلوط  دوشدند. 

های شیمیایی  تجزیهها برداشته و برای انجام  نمونه

ی ها کاردستورشناسایی هرکدام از  ة. شمارشد استفاده

برای ارزیابی مقادیر مواد مغذی در  مورد استفاده

 رده شده است.آو پیشینی ها بخش
 

 تنی )گرم بر کیلوگرم مادة خشک(های فیستوالدار مورد استفاده در آزمایش درون . ترکیب جیرة غذایی دام2جدول 
Table 2. Diet composition for feeding fistulated cows used in in vivo study (g/kg DM) 

 
Fish oil  Fish Ca-Salts Fish Ca-SaltsEncasulated 

Alfalfa Hay 223.6 223.6 223.6 
Corn Silage 186.3 186.3 186.3 
Beet pulp 37.7 37.7 37.7 
Corn grain 112.9 112.9 112.9 
Barley grain 131.2 131.2 131.2 
Wheat grain 40.5 40.5 40.5 
Soybean meal 105.8 105.8 105.8 
Canola meal 67.1 67.1 67.1 
Corn Gluten meal 26.9 26.9 26.9 
CaCO3 1.2 1.2 1.2 
Magnesium Oxide 2.9 2.9 2.9 
White Salt 2.1 2.1 2.1 
Na-Bicarbonate 9.1 9.1 9.1 
Calcium, Phosphate-Di 4.9 4.9 4.9 
Min-Vit Mix* 7.9 7.9 7.9 
Fish Oil 40 NA NA 
Ca-Salts of fish oil NA 47 NA 
Coated  Ca-Salts of fish oil   NA NA 47 
    

DM (%) 60.74 60.74 60.74 
NEl (Mcal/kg) 1.66 1.66 1.66 
CP (%) 17.1 17.1 17.1 
NDF (%) 18.98 18.98 18.98 
NFC (%) 24.24 24.24 24.24 
CF (%) 6.34 6.34 6.34 
Ca (%) 0.76 0.85 0.83 
P (%) 0.55 0.51 0.51 
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اسیدهای  g/100 g . ترکیب اسیدهای چرب )3جدول 
مورد استفاده در   یشیآزما هاییرهدر ج چرب( موجود

 تنیآزمایش درون
Table 3. Dietary fatty acid profile (g/100g fatty acids) 

for feeding fistulated cows used in in vivo study 

Fatty acids 
Fish 
oil 

Fish Ca-
Salts 

Fish Ca-Salts 
Encasulated 

16:0 14.76 14.83 15.03 
16:1 cis-9 6.31 6.21 5.95 
18:0 7.16 7.11 8.02 
18:1-  trans 1.57 1.72 1.73 
18:1  cis-9 17.53 17.31 17.23 
18:2n-6 22.65 22.58 22.35 
18:3n-3 2.98 3.11 3.08 
20:00 2.17 2.17 2.17 
20:1cis 0.62 0.62 0.62 
20:4n-3 0.36 0.36 0.33 
20:5n-3 7.42 7.38 7.39 
22:0 0.78 0.78 0.78 
22:1 cis 0.34 0.33 0.34 
22:5n-3 1.17 1.23 1.18 
22:6n-3 7.25 7.05 6.87 
Other 6.78 1.38 1.38 
SFA 24.87 24.89 26 
MUFA 26.37 26.19 25.87 
PUFA 41.83 41.52 40.96 
N-3 fatty 
acids 

19.18 19.13 18.85 

N-6 fatty 
acids 

22.65 22.58 22.35 

N6/N3 
ratio 

1.18 1.18 1.18 

 

 یتروژن آمونیاکیو نیری اسیدهای چرب فرار گ اندازه

های مختلف چربی بر  ارزیابی تأثیر منبع منظور به

و  18در روزهای  ی، مایع شکمبها شکمبه هایفراسنجه

ساعت پس از زمان مصرف خوراک صبح با  4هر دوره  19

درنگ با استفاده  بیpH استفاده از پمپ مکش دریافت و 

با  شکمبهگیری شد. سپس مایع  اندازه مترpHاز دستگاه 

 50 ۀنمون صاف و دویه الاستفاده از پارچۀ چهار 

 50یدسولفوریک اسلیتر  یلیم 1لیتری از آن با  یلیم

یدسولفوریک به مایع اس 50به  1)نسبت  درصد

نیتروژن آمونیاکی مایع  میزان تجزیۀشکمبه( برای 

شکمبه و الگوی اسیدهای چرب فرار شکمبه مخلوط و 

تا انجام  سلسیوس ۀدرج -20در دمای  درنگ یب

گیری  های بعدی نگهداری شدند. برای اندازه یشآزما

 4ی ها هنموندر مایع شکمبه ) چرب فراراسیدهای 

 نگار گازی فام ساعت پس از مصرف خوراک( از دستگاه

( با GC-PU4410-PHILIPSکروماتوگرافی گازی )

متر( فیلیپس  یلیم 6/4× متر 65/1ای ) یشهشستون 

(. میزان Ottenstein & Batler, 1971)  استفاده شد

محل یتر بود. دمای ل یکروم 1به ستون  ها نمونهتزریق 

بود.  سلسیوسدرجۀ  230و محل تشخیص  تزریق

بود که  سلسیوسدرجۀ  100یۀ ستون برابر با اول دمای

در دقیقه تا دمای  سلسیوسدرجۀ  5یزان به م پس از

دقیقه  1 به مدتیافته و  یشافزادرجۀ سلسیوس  130

 9میزان  ستون بهیت دمای درنها. ماند یباقدر این دما 

درجۀ  210در دقیقه تا دمای  سلسیوسدرجۀ 

دقیقه  ده به مدتافزایش یافت و این دما  سلسیوس

و  (ها یکپ) های اوج نقطه همۀخارج شدن  منظور به

اطمینان از تمیز شدن ستون حفظ شد. برای تعیین 

شکمبه از روش غلظت نیتروژن آمونیاکی مایع 

 ,Broderick & Kangنورسنجی با استفاده شد )

و فنول  (. در این واکنش از سدیم نیتروپروسید،1980

ی ها غلظتاستفاده شد.  برت هولتواکنش  پایۀبر 

 100استاندارد با استفاده از محلول  محلولمختلف 

گرم سولفات آمونیوم  660۷/0)موالر آمونیاک  یلیم

نرمال(  1/0لیتر اسیدکلریدریک  یلیم 100خشک در 

 موج طولدر  ها نمونهیت جذب نوری درنهاتهیه شد و 

 ,Garniسیستم االیزا )نانومتر با استفاده از  630

DANA, DA-3200 )شد. خوانده 

 

 شمارش پروتوزوآ

لیتر مایع  یلیمپروتوزوآ در هر  شمارشمارش  منظور به

 نوری یکروسکوپو ماز الم هماتوسیتومتر  شکمبه

ی مایع شکمبه در ها نمونهاستفاده شد.  معمولی

و بدون  اخذشدهیری از مایع شکمبه گ نمونهروزهای 

و شمارش  منتقلبه آزمایشگاه  درنگ یبافزودن اسید 

 پوشاز باز کردن در پسبدین منظور  ند.شد

 ۀشده از چهار الی محتوی مایع شکمبه صاف های یبطر

ۀ سه لول درونن، آصافی و پس از مخلوط کردن کامل 

تهیه  لیتر یلیم 5تر به حجم  کوچک ۀ، سه نمونیشآزما

 ازیزی و شمارش پروتوزوآ آم نگرتثبیت،  منظور شد. به

درصد در محلول  50فرمالدئید  ةکنند محلول ثابت

با نمونه( و محلول  حجم هم)درصد  9/0کلرور سدیم 

 (. به دلیلDehority, 2003) استفاده شدمتیل گرین 

در امر شمارش،  آسانگریزیاد پروتوزوآ، برای  شمار

یق و رقبا سرم فیزیولوژیک  1:1مایع شکمبه به میزان 

و  ریخته الم هماتوسیتومتر روی میکرولیتر از آن 100

 برابر 100بزرگنمایی  با نوری میکروسکوپتوسط 

 شد. شمارش
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 آماری تجزیۀ

 یآمار وتحلیل یهتجز در یتصادف کامل طرح از
 یدهایاس یالگو یی،ایمیش بیترک به مربوط یها داده

های  روغن از منبع و میزان آزادسازی چرب

. در تعیین میزان، تأثیر زمان شد استفاده شده محافظت

اثر  و تکرارشوندهعامل  عنوان بهنگهداری )ساعت( 

متقابل زمان نگهداری و نوع مکمل در مدل آماری قرار 

 PROC MIXEDگرفت. تجزیۀ آماری با استفاده از 

 ( انجام و از ساختار2002) SAS 9.1افزار آماری نرم
 استفاده شد. First order autoregressiveیانس کووار
 در SEMمیانگین حداقل مربعات و  صورت به ها داده

 با استفاده ها دادهو تصحیح  گزارشی مربوطه ها جدول
 PDIFFها با گزینۀ  یانگینماز آزمون توکی و مقایسۀ 

 انجام شد.  05/0در سطح احتمال آماری 

بر  ها مکملارزیابی اثر  منظور بهی تن درونآزمون 

ی در قالب طرح ا شکمبهی ها فراسنجهپذیری و  گوارش

دوره انجام  سهتیمار و  سهدام،  سهچرخشی متوازن با 

 PROC MIXEDبا استفاده از  ها داده تجزیۀشد. 

مانده از با اثر دوره، اثر باقی SAS 9.1 آماری افزار نرم

، اثر تصادفی حیوان و اثر ثابت تیمار انجام پیش ةدور

 نداشتنیل به دل پیش ةمانده از دور یباقشد. اثر 

 منظور بهاز مدل آماری حذف شد.  25/0داری تا  یمعن

ی ها فراسنجهی مربوط به ها دادهآماری  تجزیۀ

ی ها زمانیی که در ها داده دیگری، خونی و ا شکمبه

ی تکرار ها داده ۀیری شده بود از گزینگ اندازهمختلف 

اثر زمان  و شده  استفادهشده در واحد زمان 

متقابل زمان و تیمار نیز وارد مدل  یری و اثرگ اندازه

در  SEMمیانگین حداقل مربعات و  صورت به ها دادهشد. 

 ها با گزینۀ یانگینمی مربوطه گزارش و مقایسۀ ها جدول

PDIFF آماری  افزار نرمSAS 9.1 (2002)  با استفاده از

 انجام شد. 05/0توکی در سطح آماری  تست

 و بحثنتایج 
 ترکیب شیمیایی و الگوی اسیدهای چرب

میانگین حداقل مربعات مربوط به ترکیب شیمیایی و 

ی با و بدون پوشش به ها مکملالگوی اسیدهای چرب 

است.  شده گزارش 5و  4 یها جدولترتیب در 

در حین  اسیدهای چرب غیراشباع ییر الگویتغ عدم

مناسب بودن  ةدهند نشانی کلسیمی ها نمک ۀتهی

حفظ الگوی  منظور به مورد استفادهروند ساخت 

 شده ارائهاسیدهای چرب غیراشباع بود. مقادیر 

ی کلسیمی ها نمکبرای  شده ارائهیسه با مقادیر مقا قابل

مواد خوراکی در  یها جدولپیشین و  های بررسیدر 

 (.NRC, 2001ی است )مواد خوراکی ارزیابی افزارها نرم

ی کلسیمی با استفاده از ها نمککردن  دار پوشش

درصد  15و  10، 5اسیدهای چرب اشباع به میزان 

 ةداری سبب افزایش میزان عصار یمعن صورت بهوزنی 

اتری و کاهش میزان خاکستر و کلسیم موجود در 

کردن  دار پوششی کلسیمی شد. ها نمکترکیب 

ی کلسیمی روغن ماهی با استفاده از اسیدهای ها نمک

اشباع سبب افزایش میزان اسیدهای چرب کل و چرب 

نیز افزایش نسبت اسیدهای چرب اشباع به اسیدهای 

یک و پالمت یداسچرب غیراشباع شد. افزایش مقادیر 

در ترکیب  ها آنیل استفاده از به دلاسید استیک 

حال  ینباارسد.  یم به نظرمنطقی  مورد استفادهپوشش 

توان از  یم رد استفادهمو (استراتژیراهبرد )به  با توجه

ی مختلف ترکیب اسیدهای چرب اشباع ها نسبت

 در ییرتغ عدم. کردپوشش ثانویه استفاده  عنوان به

 های نمک تولید فرایند در چرب اسیدهای ترکیب

  در باالتر دماهای از استفادهباوجود  کلسیمی

 نتیجۀ در توان می را ریزپوشانی فرایند با مقایسه

 آرگون گاز از استفاده با خنثی محیط یریکارگ به

  .دانست
 

 (g/kg DM)  های کلسیمی با و بدون پوشش اسیدهای چرب اشباع. ترکیب شیمیایی نمک4جدول 
Table 4. Chemical composition of Ca-salts (g/kg DM) 

 DM CF Ca Ash TDN (%)
¥
 DE (Mcal/kg DM)

¥
 NEl (Mcal/kg DM)

¥
 

Fish Ca-Salts 972.2 873.56 113.53 126.44 181.52 7.58 6.07 
Fish Ca-Salts Encasulated (5 %) 974.85 878.64 87.12 96.21 187.809 7.846 6.277 
Fish Ca-Salts Encasulated (10 %) 973.82 882.32 78.64 91.5 188.596 7.879 6.303 
Fish Ca-Salts Encasulated (15 %) 974.88 891.13 69.86 83.75 190.479 7.958 6.366 
SEM 5.718 15.49 14.272 15.49 2.551 0.107 0.085 

 تکرار است. 5شده مربوط به  میانگین و انحراف معیارهای گزارش †
 ( محاسبه شده است.2001) NRCبر پایۀ معادالت نیازهای مواد مغذی گاوهای شیری  ¥

† Presented Data was LS-Means and corresponding SEM from 5 replications for each of supplements. 

¥ Calculated from NRC 2001.  
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 دار کردنهای کلسیمی پیش و پس از پوششاسیدهای چرب( موجود در نمکg/100 g . ترکیب اسیدهای چرب )5جدول 

Table 5. Fatty acid profile of fish oil Ca-salts and encapsulated Ca-salts (g/100g FA) 

Fatty acids Ca-Salts 
Ca-Salts Encasulated  

(5 %) 
Fish Ca-Salts Encasulated 

(10 %) 
Fish Ca-Salts Encasulated  

(15 %) S.E.M 
12:0 0.129 0.126 0.123 0.12 0.0038 
14:0 1.117 1.092 1.073 1.045 0.034 
15:0 2.106 2.154 2.131 2.089 0.064 
16:0 3.094d 5.142 c 6.735 b 8.033 a 0.094 

16:1 cis-9 4.083 4.133 4.063 3.974 0.124 
16:2 5.072 5.149 5.088 4.982 0.155 

16:4n-3 6.06 5.925 5.823 5.668 0.185 
17:0 7.049 6.892 6.773 6.592 0.215 
18:0 8.378 c 9.857 b 10.252 b 11.562  a 0.365 

18:1 cis-9 25.952 25.238 24.882 23.209 0.655 
18:1 trans 1.404 1.363 1.338 1.301 0.06 
18:2n-4 0.366 0.355 0.349 0.339 0.015 
18:2n-6 2.055 1.965 1.929 1.871 0.092 
18:3n-3 2.718a 2.485 a 2.444 a 2.356 a 0.097 
18:4n-3 3.114 3.024 2.969 2.886 0.134 
20:00 0.168 0.163 0.16 0.156 0.017 

20:1cis 1.296 1.211 1.191 1.152 0.053 
20:4n-3 0.88 0.854 0.839 0.815 0.038 
20:4n-6 0.781 0.758 0.744 0.723 0.033 
20:5n-3 9.944a 9.587 ab 9.411 ab 9.139 b 0.378 
22:1 cis 0.237 0.23 0.226 0.22 0.01 
22:5n-3 1.721a 1.660 ab 1.628 ab 1.581 b 0.072 
22:6n-3 10.220a 9.771 ab 9.598 ab 9.310 b 0.346 
Other 2.028 0.864 0.227 0.877 0.334 
SFA 22.041 25.426 27.248 29.596 0.694 

MUFA 32.972a 32.176 a 31.701 a 29.855 b 0.739 
PUFA 41.943a 41.534 a 40.824 ab 39.672 b 0.854 

 هستند. ها یفرآوری جداگانه برای هرکدام از ریگ اندازه SEM 3شده میانگین حداقل مربعات و  اعداد گزارش
 .(P ≤05/0) اعداد هر ردیف با عالمت باالنویس متفاوت تفاوت آماری دارند 

Presented Data was LSMeans and corresponding SEM from 3 replications for each of supplements. 

Means with different superscript in each row are significantly different (P>0.05). 

 

ی اسیدهای ا شکمبه زیست هیدروژنه شدنمیزان 

ی ها بخشچرب غیراشباع و میزان آزادسازی در 

 مختلف دستگاه گوارش

به ترتیب میزان اسیدهای چرب  ۷و  6 یها جدول

ی ها مکمل ۀغیراشباع با یک و چند پیوند دوگان

ی مختلف در مقایسه با روغن ماهی ها روشتولیدی با 

مختلف  های ساعتیدهای چرب روغن ماهی را در و اس

ی و میزان آزادسازی روغن از ترکیب ا شکمبه نگهداری

 باالیدهند. حجم  یمنشان  شده محافظتی ها مکمل

 

روغن  اسیدهای چرب غیراشباع زیست هیدروژنه شدن

دیگر نشده در این آزمایش با نتایج  محافظت ماهی

 ;Chilliard et al., 2000) محققان همخوانی دارد

Scollan et al., 2001; Wachira et al., 2000 با .)

 های منبعدر  شده گزارشمتفاوت بودن مقادیر  توجه به

اسیدهای چرب از  (لیپولیز) ۀ تجزیۀ چربییندرزم

های  یشآزماارتباط، انجام   ینا درمختلف  های منبع

اسیدهای چرب غیراشباع  های منبع دیگربا  همانند

 د.شو یمتوصیه 

 های مختلف نگهداری ساعتو اسیداولئیک در † 6و  3-میانگین درصد زیست هیدروژنه شدن مجموع اسیدهای چرب امگا. 6جدول 

Table 6. Biohydrogenation of Omega-3, Omega-6 and Omega-9 fatty acids in different incubation times 
 Omega 3& Omega-6 C18:1 

 12 24 48 12 24 48 

Fish Oil 51.973b 76.845bx 88.416bx 47.871b 61.396by 80.371ay 

Fish Fatty acids 64.797a 88.843ax 92.322ax 64.802a 74.407ay 82.374ay 
Fish Ca-Salts 25.749e 39.767e 63.094e 21.749d 35.765d 59.22d 

Fish Ca-Salts Encasulated (5 %) 20.148d 29.618dx 39.268e 17.394f 21.161f 34.351f 

Fish Ca-Salts Encasulated (10 %) 16.337g 27.274fx 31.749f 13.58ef 24.782ey 29.913g 
Fish Ca-Salts Encasulated (15 %) 17.628f 26.415cx 32.328dx 16.802e 26.899ey 31.184ey 

SEM 1.0086 1.0086 1.0086 1.2535 1.2535 1.2535 

a ،b ،c نگهداری است. زمان کی ها مکملدار آماری بین انواع  دهندة تفاوت معنی نشان متفاوت در هر ستون باالنویس عالمت  

x ،y مورد بررسی در هر مکمل است. چرب دیاسدار آماری در هر زمان نگهداری بین دو دسته  دهندة وجود تفاوت معنی  هر ردیف نشان در 

a,b,c Means with different superscript in each column resemble significant difference between different supplements x,y, Means with different 

superscript in each row resemble significant difference between FA groups in each of incubation times.  
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ی کلسیمی اسیدهای چرب ها نمکاستفاده از 

زیست هیدروژنه دار میزان  یمعنسبب کاهش  ماهی

 یرغ های منبعاسیدهای چب غیراشباع  نسبت به  شدن

زیست هیدروژنه  های میزان ۀشد. مقایس شده محافظت

ی کلسیمی ها نمککارایی مناسب  ةدهند نشان شدن

اسیدهای  زیست هیدروژنه شدندر کاهش میزان 

 دار پوششحال،  ینبااچرب غیراشباع روغن ماهی است. 

ی ها نمککردن سبب افزایش کارایی محافظتی 

داری بین  یمعنبر این اختالف  افزونکلسیمی شد. 

ی ها مکمل زیست هیدروژنه شدنمیزان 

پوشاننده وجود  ةشده با مقادیر متفاوت ماددار پوشش

ی ها مکملداشت. کمترین میزان محافظت بین 

ی کلسیمی ها نمکشده مربوط به دار پوشش

 وزن پایۀپوشاننده بر  ةدرصد ماد 5شده با دار پوشش

داری بین سطوح دیگر وجود  یمعنبود ولی اختالف 

اسیدهای چرب  زیست هیدروژنه شدن میزاننداشت. 

تک غیراشباع کمتر از اسیدهای چرب با چند پیوند 

سبب افزایش  نگهداری های ساعتدوگانه بود. افزایش 

و کاهش کارایی  یظاهر زیست هیدروژنه شدنمیزان  

ش میزان ی کلسیمی در کاهها مکمل دهی پوشش

 زمان شیافزا با. ی شدا شکمبه زیست هیدروژنه شدن

زیست  زانیم ساعت 48 و 24 به 12 از نگهداری

 یماه روغن بیترک در چرب یدهایاس هیدروژنه شدن

 و زیپولیل شیافزا با توان یم را امر نیا که افتی شیافزا

 زمانباگذشت  فهیراستریغ چرب یدهایاس یفراهم

تجزیۀ  نرخ بودن تر نییپا این بر افزون .کرد هیتوج

 یداس یکوزاپنتانوئیکا و یداس یکدکوزاهگزانوئ چربی

 های عاملز دیگر ا یداس ینولئیکل با سهیمقا در

 Dohme etعنوان شده است )ِ ارتباط یندرااحتمالی 

al., 2003 .) لیدلتوان را می ها عاملمجموع این 

 زمان شیافزا با زیست هیدروژنه شدن زانیم شیافزا

 که دانست بررسی نیا در ساعت 48 به 24 از نگهداری

 چرب یدهایاس به مربوط های بررسی درمعمول طور به

 Gulati et) شود ینم مشاهده رتریزنج کوتاه راشباعیغ

al., 1997 .)ی زیست هیدروژنه شدنباال های یزانم 

 و یماه روغن راشباعیغ چرب یدهایاس یظاهر

 با شیآزما نیا در نشده محافظت آزاد چرب یدهایاس

 ,.Chilliard et al) دارد همخوانی نامحقق دیگر جینتا

2000; Scollan et al., 2001; Wachira et al., 2000.) 

 سبب ساعت 48 و 24 به 12 از نگهداری زمان شیافزا

 یها نمک در زیست هیدروژنه شدن زانیم شیافزا

 چرب یدهایاس شدن آزاد شیافزا با که شد یمیکلس

 در شکمبه عیما ۀتیدیاس کاهش با ینمک ساختار از

  است هیتوج قابل کشت طیمح در مواد ریتخم نتیجۀ

(Sukhija & Palmquist, 1990; Van Nevel & 

Demeyer, 1996) .ۀتیدیاس نگهداری، زمان شیافزا با 

 جینتا با امر نیا که( 8جدول ) افتی کاهش طیمح

 Van Nevel) دارد همخوانی نامحقق دیگر قاتیتحق

& Demeyer, 1996.) محققان مختلفی در نتایج 

ی ها نمکقابلیت محافظتی  کاهش خود های بررسی

 pHکلسیمی اسیدهای چرب را در نتیجۀ کاهش 

 ;Castaneda-Gutierrez et al., 2007) اند کردهگزارش 

Demeyer, 1999; Ferlay et al., 1992; Sukhija &. 

Palmquist, 1990; Van Nevel & Demeyer, 1996.) 

یی بین میزان کاهش محافظت در ها تفاوتحال  ینباا

ی کلسیمی ها نمکافزایش اسیدیته بین  نتیجۀ

است. افزایش  شده  گزارشاسیدهای چرب مختلف 

میزان غیراشباع بودن سبب کاهش مقاومت در برابر 

 & Sukhijaشود ) یمزیست هیدروژنه شدن 

Palmquist, 1990.) 

 
 شدة دستگاه گوارش سازی های شبیه یطمحشده در مایع شکمبه و  ی محافظتها مکمل. درصد آزادسازی روغن از ۷ جدول

Table 7. Oil release percentage from protected fatty acid supplements in rumen fluid and simulated GI fluids 
 Rumen Fluid Abomasum Small intestine Large Intestine SEM 

Fish Ca-Salts 31.345 ay 87.426x 3.863z 4.114az 0.391 
Fish Ca-Salts Encasulated (5 %) 24.211by 86.216x 4.546z 3.418bz 0.3139 

Fish Ca-Salts Encasulated (10 %) 18.341cy 87.115x 3.846z 3.259bz 0.2485 
Fish Ca-Salts Encasulated (15 %) 20.395cy 86.654x 4.258z 3.518bz 0.5621 

SEM 0.6501 0.3021 0..5877 0.1385  

a،b ، c شده است  ی محافظتها مکملدار آماری بین انواع  دهندة تفاوت معنی نشان متفاوت در هر ستون باالنویس عالمت(05/0≥P).  

x ،y ،zی مورد بررسی است ها مکملهای مختلف دستگاه گوارش در هر مورد از  یطمحدار آماری بین   دهندة وجود تفاوت معنی ، در هر ردیف نشان(05/0≥P .)  
a,b,c Means with different superscript in each column resemble significant difference between different supplements x,y, Means with different 
superscript in each row resemble significant difference between different  simulated GI fluids.  
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( ۷کاهش میزان آزادسازی روغن در شکمبه )جدول

ی کلسیمی در نتیجۀ ایجاد پوشش ثانویه را ها مکملاز 

توان دلیل اصلی کاهش میزان زیست هیدروژنه شدن  یم

کردن با  دار پوششحال  ینباا(. 6دانست )جدول

ی مختلف اسیدهای چرب اشباع تأثیری بر ها نسبت

محل اصلی  عنوان بهمیزان آزادسازی در شیردان 

ی کلسیمی نداشت. ها نمک منشأآزادسازی روغن از 

ی ها مکنبیشترین میزان آزادسازی روغن از ترکیب 

در محیط  دار پوششی کلسیمی ها نمککلسیمی و 

داری  یمعنشدة شیردان بوده و تفاوت  سازی یهشب

کردن با  دار پوششبنابراین ؛ ارتباط وجود نداشت یندرا

تأثیری منفی بر آزادسازی روغن در  استفاده موردترکیب 

شیردان و آزادسازی در کل دستگاه گوارش نداشت 

 (.۷)جدول 

 

 یری مواد مغذیپذگوارش

پذیری مواد های گوارش ة ضریبدهند نشان 1 شکل

ی کلسیمی، کلسیمی ها مکملمغذی در نتیجۀ مصرف 

 ة نبوددهند نشانو روغن ماهی است. نتایج  دار پوشش

یری چربی، مادة خشک، پذ گوارشدار در  یمعنتفاوت 

های کلسیمی و  ای در بین منبع مادة آلی و دیوارة یاخته

اسیدهای  ی محافظتها روشبود.  دار شپوشکلسیمی 

ی کلسیمی و ها نمکچرب با استفاده از روش ساخت 

سبب از بین رفتن تأثیر  دار پوششی کلسیمی ها نمک

ی ها فراسنجهمنفی اسیدهای چرب غیراشباع بر 

ای، مادة خشک و مادة آلی  یری دیوارة یاختهپذ گوارش

ی ها مکملپذیری چربی و  ی بر گوارشمنف یرتأثشده و 

 ة مناسب بودن نوعدهند نشانچربی نداشت. این امر 

 

یری پذ گوارشتفاوتی در  بود. مورد استفادهپوشش 

ی کلسیمی اسیدهای چرب روغن ماهی با و بدون ها نمک

پوشش اسیدهای چرب اشباع وجود نداشت. افزون بر این 

ی کلسیمی در مقایسه با روغن ها نمکمصرف 

یری چربی نداشت. پذ گوارشبر نشده تأثیری  محافظت

یری پذ گوارشبر  ی کلسیمیها نمکنداشتن تأثیر منفی 

ای در تحقیقات چندی به اثبات رسیده است  دیوارة یاخته

(Jenkins, 1993; Jenkins & Palmquist, 1984; 

Tamminga Doreau, 1991.) 

Chouinard et al.  (1998 ،) کلسیمی  یها نمکاثر

 یریپذ سویا و کتان را روی گوارشکانوال،  سه نوع روغن

این از  یچیکمواد مغذی بررسی و مشاهده کردند که ه

 ةدیوار یریپذ روی گوارش داری ی، تأثیر معنموارد

و  نداشتههمی سلولز  منهایای  یاخته ةای و دیوار یاخته

و پروتئین را افزایش  یآل ةخشک، ماد ةماد یریپذ گوارش

( در بررسی تأثیر 1984) Jenkins & Palmquist .دادند

های اسید لینولئیک و  ترتیب منبعسویا و پیه که به روغن

اولئیک هستند به این نتیجه رسیدند که این دو منبع 

شوند. مصرف  یمالیاف  یریپذ گوارشروغن سبب کاهش 

های سبب بهبود  ی کلسیمی این منبعها نمک

های روغن بدون  یری نسبت به مصرف منبعپذ گوارش

های  شد. محققان در نتایج بررسی تأثیر منبعفرآوری 

یری پذ گوارشبر  3-مختلف اسیدهای چرب امگا

ی مواد مغذی به این نتیجه ا شکمبهی و پس ا شکمبه

یری پذ گوارشرسیدند که روغن ماهی سبب کاهش 

حال  یندرعشود ولی  یم ی الیاف و مادة آلیا شکمبه

ندارد یری در کل دستگاه گوارش پذ گوارشتأثیری بر 

(Fievez et al., 2003; Wachira et al., 2000.) 

 
 . اثر انواع مکمل های روغن ماهی بر قابلیت هضم ظاهری درون تنی مواد مغذی1 شکل

Figure 1. Effects of different fish oil sulements on in vivo apearant nutrient digestibility 
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بر  تأثیر متفاوت انواع اسیدهای چرب غیراشباع

توان تحت تأثیر میزان غیراشباع  یمیری را پذ گوارش

بر جمعیت  ها آنو تأثیر پیامد هرکدام از  ها آنبودن 

میکروبی دستگاه گوارش دانست. افزون بر این سرعت 

و وسعت متفاوت انواع اسیدهای چرب در شکمبه هم 

ها باشد.  کنندة بخشی از این اثرگذاری یهتوجتواند  یم

Huws et al. (2010تأثیر سطوح مختلف روغن ماهی ) 

های سلولولتیک در حضور گراس و شبدر  یباکتربر 

از( مایع و جامد محتویات شکمبه قرمز در حالت )ف

این آزمایش باالترین سطح روغن  ی شدند. دربررس

سبب کاهش  شبدر قرمز در حضورماهی 

Ruminococcus albus  در حالت مایع محتویات

ی ها گونهدیگر  شکمبه شد، ولی تأثیری بر جمعیت

جامد جمعیت  حال در حالت ینبااسلولولتیک نداشت. 

flavefaciens Ruminococcus و Ruminococcus 

albus  تحت تأثیر قرار نگرفته و جمعیتFibrobacter 

succinogenes  کاهش یافت.  ها گراستنها در حضور

 بودن یسمافزون بر مطالب باال دیگر محققان بر 

ویژه اسیدهای چرب  و به بلند یرزنجاسیدهای چرب 

غیراشباع برای جمعیت میکروبی شکمبه تأکید 

 ,.Kepler et al., 1966; Maczulak et alاند ) کرده

(. تأثیر مهارکنندگی بیشتر اسیدهای چرب 1981

توان بازتابی از افزایش سمیت با افزایش ماهی را می

طول زنجیر و شمار پیوندهای دوگانه و حضور 

یل کندتر بودن به دلدر محیط شکمبه  ها آنتر  یطوالن

های چرب دار شدن در مقایسه با اسیدروند هیدروژن

 کربنه دانست. 18کوتاه زنجیرتر همانند اسیدهای چرب 

 

 یا شکمبهی ها فراسنجه

ی ها مکملة اثر استفاده از دهند نشان 9و  8ی ها جدول

ی ها فراسنجهو نشدة روغن ماهی بر  شده محافظت

های مختلف پس از مصرف خوراک و  ی در ساعتا شکمبه

ساعت پس  4غلظت اسیدهای چرب فرار در مایع شکمبه 

ة دهند نشاننتایج این بررسی  از مصرف خوراک است.

در مقایسه با  دار پوششی ها مکملنداشتن تأثیر منفی 

ی مختلف ها فراسنجهی بدون پوشش بر ها مکمل

کردن با استفاده از  دار پوششی است. استفاده از ا شکمبه

اسیدهای چرب اشباع هیچ تأثیر منفی بر روند 

ی کلسیمی ها بانمکی در مقایسه ا شکمبهوساز  سوخت

 یریگ نمونههای  بدون پوشش نداشت. در همۀ ساعت

نشده سبب کاهش میزان کل  ی روغنی محافظتها مکمل

اسیدهای چرب فرار، استات و بوتیرات و افزایش نسبت 

 اسیدهای های منبع منفی تأثیر مولی پروپیونات شدند.

 محیط در نشده محافظتصورت  به غیراشباع چرب

است شده   گزارش مختلفی محققان توسط شکمبه

(Doreau & Chilliard, 1997; Doreau & Ferlay, 

مربوط به گروه  شکمبه pH(. باالترین میزان 1995

یل کاهش به دلتواند  یمماهی بود که  کنندة روغن یافتدر

در اثر کاهش  یاد تولید اسیدهای چرب فرارز

روغن ماهی  یری و تأثیر سمی اسیدهای چربپذ گوارش

شکمبه باشد. نتایج همانندی مبنی بر  ریزجاندارانبر 

شکمبه همزمان با افزایش سطوح روغن  pHافزایش 

 ,.Shingfield et alاست ) شده  گزارشماهی در جیره 

داری  یمعنها، تفاوت  حال در برخی بررسی ینباا(. 2012

در نظام کشت پیوسته در نتیجۀ افزودن  pHدر میزان 

در مقایسه با گروه  روغن ماهی، سویا و یا روغن اشباع

روغن سویا و  برخالفکنترل ایجاد نشده ولی روغن ماهی 

ی ا شکمبهجمعیت  فراوانروغن اشباع سبب افزایش 

Selenomonas ruminantium ( شده استPotu et al., 

د سبب کاهش ی و اسیدهای آزاروغن ماه(. 2011

دار جمعیت پروتوزوآ در مقایسه با گروه شاهد  یمعن

های  شدند. بررسی شده محافظتی ها مکمل)کنترل( و 

مختلفی تأثیر انواع اسیدهای چرب بر جمعیت پروتوزوآ و 

 ,.Maia et al) اند کردههای شکمبه را گزارش  یباکتر

2007; Doreau & Ferlay, 1995 روغن (. در اغلب موارد

 Hristov etی سبب کاهش جمعیت پروتوزوآ شده )ماه

al., 2003های کاهش  ( و برخی آن را یکی از سازوکار

 ;Fievez et al., 2003) اند کردهتولید متان عنوان 

Whitelawa et al., 1984 .)Hristov et al (2004)  اسید

ترین  یسم عنوان بهکاپریک، لوریک و میریستیک را 

وزوآی شکمبه عنوان کردند. اسیدهای چرب برای پروت

های اخیر با استفاده از  حال در یکی از بررسی ینباا

گاوهای شیری، سطوح مختلف روغن ماهی تأثیری بر 

 ,.Shingfield et alجمعیت پروتوزوآی شکمبه نداشت )

باوجود کاهش جمعیت پروتوزوآ، غلظت نیتروژن  .(2012

ی و اسیدهای روغن ماهکنندة  یافتدردر گروه  آمونیاکی
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نشده افزایش یافت که با نتایج برخی از  چرب محافظت

 ;Hristov et al., 2003محققان همخوانی داشت )

Shingfield et al., 2012 .)Ganjkhanlou (2010 در )

 ی کلسیمیها نمکی چربی پریل و ها مکملبررسی تأثیر 

روغن پالم تفاوتی بین این دو نوع منبع چربی بر انواع 

 ی مشاهده نکرد.ا شکمبهی ها هفراسنج

ۀ واسط بهرود  یمانتظار  جمعیت پروتوزوآ با کاهش

( پروتئین باکتریایی و Turnover) گرد یروکاهش 

خالص آمونیاک از منشأ پروتوزوآ،  کاهش آزادسازی

 Doreau & Ferlayغلظت نیتروژن آمونیاکی کاهش یابد )

یده را با افزایش پد یناتوان  یمحال  ینباا(. 1995

های پروتئولتیک در پاسخ به کاهش پروتوزوآ و یا  یباکتر

در نتیجۀ کاهش  کاهش ساخت پروتئین میکروبی

 ;Maia et al., 2007های باکتریایی توجیه کرد ) یتفعال

Yang et al., 2009 .)ینۀ درزمی متناقضی ها گزارش

 ی بر غلظت نیتروژن آمونیاکی و میزان وروغن ماهنتیجۀ 

کارایی ساخت )سنتز( پروتئین میکروبی وجود دارد 

(Wachira et al., 2000; Doreau & Ferlay 1995 .)

حال توجه به این مطلب ضروری است که بخشی از  ینباا

در باالتر بودن غلظت نیتروژن  ماهی های روغن اثرگذاری

های  یتفعالیل کاهش بیشتر به دلتواند  یمآمونیاکی 

وبی در نتیجۀ جلوگیری از رشد ساخت پروتئین میکر

و  های شکمبه یسم(ارگانها و موجود ) یباکتردیگر 

شدن نیتروژن آمونیاکی در  استفادهیجه کاهش درنت

ینۀ تغییر درزممسیر ساختی باشد. افزون بر این اطالعاتی 

های پروتئولتیک مختلف در شکمبه در  یمآنزدر فعالیت 

 ود ندارد.های مختلف روغن وج نتیجۀ افزودن منبع

 گروهدر  تولیدی اسیدهای چرب فرار میزان کل کاهش

یجۀ کاهش نتتوان  یمنشده را  محافظت روغن

ۀ تأثیر منفی روغن واسط به ای یاخته یوارةد یریپذ گوارش

 ;Fievez et al., 2003های سلولولتیک دانست ) یباکتربر 

Toral et al., 2010; Vlaeminck et al., 2008;. 

Wachira et al., 2000 برخی از محققان در نتایج .)

های خود عدم تأثیر و یا افزایش غلظت اسیدهای  بررسی

چرب فرار در نتیجۀ افزودن روغن ماهی در محیط را 

ی، بردار نمونهرسد زمان  یم به نظر، اند کردهگزارش 

به محیط، الگوی اسیدهای چرب  شده افزودهغلظت روغن 

یری پذ عادتدة تخمیرشده و های روغن، نوع ما در منبع

ها منشأ مایع  یری به روغن ماهی در دامپذ عادتیا نبود 

 ,.Hristov et al) شکمبه اهمیت فراوانی داشته باشد

و کاهش استات  یوناتپروپ یغلظت مول یش(. افزا2003

 تأثیر یب یها نشده نسبت به مکمل محافظت یها در مکمل

 یزبوده و ن یافکاهش هضم الة دهند نشان یط،بر مح

 یمتان توسط روغن ماه یداز کاهش تول یا نشانه تواند یم

(. Vlaeminck et al., 2008; Toral et al., 2010) باشد

کنندة مکمل  یافتدرمیزان بوتیرات در گروه 

کاهش  شده محافظتی ها مکملنسبت به  نشده محافظت

یافت. افزون بر این نسبت اسیدهای چرب فرار 

ی ها مکملرگلوکوژنیک با افزودن گلوکوژنیک به غی

(. Vlaeminck et al., 2008نشده افزایش یافت ) محافظت

 و شکمبه در هوازی یب یها قارچ جمعیت کاهش

 Butyrivibrio گروه های یباکتر جمعیت کاهش همچنین

. دانست بوتیرات غلظت کاهش دالیلازجمله  توان یم را

 در اشباع روغن های منبع یا ماهی سویا، روغن افزودن

 کل غلظت بر تأثیریPotu et al. (2011 ) بررسی

 سبب ماهی روغن حال ین. باانداشت فرار چرب اسیدهای

 روغن و پروپیونات مولی غلظت افزایش و استات کاهش

 در. شدند بوتیرات غلظت کاهش سبب سویا و ماهی

 اولئیک و لینولئیک لینولنیک، اسیدهای افزودن بررسی

 شاهد گروه به نسبت پروپیونات غلظت افزایش سبب

 لینولئیک اسید و لینولنیک اسید تنها حال ین. بااشدند

 کنترل گروه به نسبت بوتیرات و استات کاهش سبب

نداشت  تأثیری مورد دو این در اولئیک اسید و شدند

(Hristov et al., 2004). 

 
 یده خوراکای چهار ساعت پس از های مختلف شکمبههای مختلف روغن ماهی بر فراسنجه منبعتأثیر افزودن  .8جدول 

Table 8. Effects of different fish oil supplements on rumen fluid parameters 4 hours after morning meal 
 Fish oil  Fish Ca-Salts Fish Ca-Salts Encasulated S.E.M 

pH 6.74a 6.62b 6.68b 0.022 

N-NH3 (mM/L) 88.69a 79.57b 78.33b 0.161 

Protozoa (*105 ml-1) 8.35b 12.16a 13.12a 1.397 

 ( .P ≤05/0) است هامکمل بین یآمار دار یمعن تفاوت ةدهند نشان ردیف هر در متفاوت باالنویس عالمت

Means with different superscript in each row are significantly different (P<0.05).  
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مول( اسیدهای  100مول در لیتر( و الگوی )مول در های مختلف روغن ماهی بر غلظت  مجموع )میلی اثر افزودن منبع .9جدول 

 یده خوراکچرب فرار در مایع شکمبه، چهار ساعت پس از 

Table 8. Effects of different fish oil supplements on total VFA and VFA profile in rumen fluid 4 hours after morning meal 

 Fish oil  Fish Ca-Salts Fish Ca-Salts  Encasulated S.E.M 

Acetate 58.66b 77.21a 77.03a 0.571 

Propionate + IsoButyrate 32.62a 13.67b 13.87b 0.725 
Butyrate 6.93 7.92 7.67 0.571 

Valerate 0.98 0.78 0.87 0.084 

IsoValerte 0.81 0.42 0.47 0.087 
Total VFA 77.76b 110.71a 113.73a 7.499 

 (.P ≤05/0) است معنی تفاوت ةدهند نشان ردیف هر در متفاوت باالنویس عالمت

* Means with different superscript in each row are significantly different (P≤0.05).  

 

 گیری نهایی یجهنت

توان  یمدر این آزمایش  شده گزارشبه نتایج  با توجه

ی ا شکمبهگفت محافظت روغن ماهی در برابر محیط 

ی کلسیمی قادر به بهبود ها نمکبا استفاده از روش 

روغن  زیانبار تأثیر بردن یانمی و از ا شکمبهعملکرد 

بر این،  افزونی بود. ا شکمبه وساز سوختماهی بر 

زیست ی کلسیمی قادر به کاهش میزان ها نمک

ی در تن برونی در شرایط ا شکمبه هیدروژنه شدن

ی بوده و ا شکمبه نگهداریمختلف پس از  های ساعت

ی کلسیمی قادر به بهبود ها نمکن کرد دار پوشش

 دار پوششی کلسیمی بود. ها نمکعملکرد محافظتی 

ی ها فراسنجهی کلسیمی تأثیر منفی بر ها نمککردن 

حال،  ینبااتنی نداشت. ی در شرایط درونا شکمبه

زیست های بیشتر در کارایی محافظت  یشآزماانجام 

مایع  ۀدر شرایط متفاوت اسیدیتهیدروژنه شدن 

ی در حمایت از تن درونهای  یشآزماام شکمبه و انج

تولید شیر و کارایی انتقال اسیدهای چرب غیراشباع 

 به محصوالت دامی ضروری است.
 

 سپاسگزاری

شرکت  یمال تیحما پوشش تحت پژوهش نیا

 از. استشده  انجامیان کیمیا دانش الوند بن دانش

 از یبخش نیتأم یبرا ارومیه دانشگاه یپژوهش معاونت

 .دردگ، تشکر و قدردانی میقیتحق نیا یها نهیهز
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