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  چکیده

هاي حاوي روغن ماهی بر ترکیب اسیدهاي چرب در این تحقیق به منظور بررسی اثر پوسته پسته و پلی اتیلن گلیکول در جیره

. روز استفاده گردید 25±4کیلوگرم و روزهاي شیردهی  15/38±2/1راس بز شیري سانن با میانگین وزن بدن  15شیر، از 

درصد روغن ماهی،  2درصد کنسانتره به همراه  50درصد سیالژ ذرت و  20درصد یونجه،  30) 1: تیمارهاي آزمایشی شامل

که  2مشابه تیمار ) 3درصد روغن ماهی و  2درصد کنسانتره به همراه  50درصد سیالژ ذرت و  20، درصد پوسته پسته 30) 2

نتایج نشان داد که بین تیمارهاي آزمایشی تفاوت . شددر سطح یک درصد ماده خشک جیره با پلی اتیلن گلیکول مکمل می

. شیر وجود ندارد18:1Cتوسط و بلند زنجیر به استثناي اسید چرب ترانس در اسیدهاي چرب کوتاه، م) P>05/0(داري معنی

داري تحت تأثیر تیمارهاي آزمایشی قرار گرفت، به طوري که بیشترین صورت معنیدر شیر به 18:1Cمیزان اسید چرب ترانس 

ر مفیدي براي افزایش اسیدهاي چرب تواند راهکااستفاده از تانن می در نتیجه. بود 2میزان این اسید چرب مربوط به تیمار 

باشد و روغن ماهی نیز اثر تقویتی بر افزایش این اسید چرب در شیر  ترانس شیر از طریق تغییر فرآیند بیوهیدروژناسیون شکمبه

.دارد

  بز سانن- اسید چرب شیر - روغن ماهی - پلی اتیلن گلیکول  - پوسته پسته : واژگان کلیدي

  

مقدمه

-نقش مهمی در سیستم ،فرعی پسته به علت هزینه نسبی کمتر نسبت به علوفه و غالت مورد استفاده در جیرههاي فرآورده

هاي فرعی پسته حاوي ترکیبات فنلی و تانن هستند که از طریق فرآورده).2(اند هاي خوراکی نشخوارکنندگان پیدا کرده

و افزایش میزان اسیدهاي  فرآیند بیوهیدروژناسیون شکمبه د سبب تغییرنتوانهاي شکمبه میباکتري برفعالیت انتخابی 

یوهیدروژناسیون شکمبه که مسئول عمل ب هاييباکتر.)1(دنشو در محصوالت نشخوارکنندگان)CLA(چرب کونژوگه 

يهايباکتر.شوند یم يبندطبقه Bو  Aدو گروه  ، بههستند در شکمبه چندگانهبا پیوندهاي اشباع یرچرب غاسیدهاي 

 ،یندنما یدورژنهه١٨:١Cچرب ترانس  یدهايچندگانه را به اسبا پیوندهاي اشباع  یرچرب غ یدهايقادرند اس Aگروه 

 یدبه اسرا ١٨:١Cچرب ترانس  یدهاياس یدروژناسیونه یی، تواناBگروه  هايياز باکتر يمعدود يها تنها گونه یول

اسیدهاي چرب در وژناسیونریوهیدمرحله ب ینآخر بر کنندگیاری و تانن داراي اثر مهروغن ماه). 3(دارند  یکاستئار

شوند یبعد از شکمبه م يهابه بخش١٨:١Cچرب ترانس  یدهايعبور اس یشموجب افزااز این طریق وهستند شکمبه 

- جیرهکه بود چرب شیر بزهاي سانن  هايیل اسیداپسته بر پروف هتانن پوستتأثیر بررسیتحقیقاینانجامازهدف). 4(

  .نمودندروغن ماهی دریافت  درصد 2هاي حاوي 
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هاروشومواد

شهرك واقع در تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد،  - در محل ایستگاه دامپروري آموزشیاین آزمایش

با میانگین  چند شکم زایش رأس بز شیرده سانن15در این آزمایش از. انجام گرفت 1390صنعتی توس در اواخر تابستان 

هاي متابولیسمی در قفسهاي آزمایشی دام. استفاده شدروز 25±4کیلوگرم و روزهاي شیردهی 15/38±2/1وزن بدن 

 50و  سیالژ ذرتدرصد 20درصد یونجه،  30) 1: تیمارهاي آزمایشی شامل.شدندنگهداري می) متر 3×9/1(انفرادي 

 50و  سیالژ ذرتدرصد 20، )جایگزین یونجه(درصد پوسته پسته  30) 2هی، روغن ما درصد 2ه همراه کنسانتره ب درصد

 یلنات یپلبا  درصد ماده خشک جیره یککه در سطح  2تیمار  مشابه) 3روغن ماهی و  درصد 2ه همراه کنسانتره ب درصد

در سطح روتئینمگاکالري در کیلوگرم ماده خشک و پ 77/1میزان انرژي در سطح  .شدمکمل می) PEG-6000(یکول گل

پذیري تغذیه شدند و هاي آزمایشی جهت عادتروز با جیره 16بزها به مدت . ماده خشک جیره تنظیم شدنددرصد  7/14

آوري و یک نمونه جهت جمع 8شیر در نوبت صبح ساعت  هاينمونه. گیري در نظر گرفته شدنمونه نیز برايروز  5

-داده .شدمیور پودر واقع در شهرك صنعتی توس منتقل صنایع غذایی پر تعیین اسیدهاي چرب شیر به آزمایشگاه شرکت

میانگین . قرار گرفتندتجزیه و تحلیل آماري مورد  SASبرنامه Mixedها در قالب طرح کامال تصادفی با استفاده از رویه 

  .مورد مقایسه قرار گرفتندLsmeansتوسط نیز مشاهدات 

  

  و بحث نتایج

. اندقرار دادهبررسی  اسیدهاي چرب شیر مورداي را بر فرآیند بیوهیدروژناسیون شکمبه هات تاننمطالعات محدودي اثرا

زنجیر میزان اسیدهاي چرب کوتاهنظر مارها از یداري بین تنشان داد که تفاوت معنی این آزمایش ازبه دست آمده نتایج 

، مریستولئیک ،مریستیک، دکانوئیکتري ،لوریک(جیرزن ، متوسط)دکانوئیک، کاپریک، کاپریلیک ،کاپروئیک، بوتیریک(

، آراشیدیک، لینولئیک، لینولئادیک، االیدیک، استئاریک، هپتادکانوئیک، مارگاریک(و بلند زنجیر ) دکانوئیکپنتا، دکانیکپنتا

).1جدول (شیر بزهاي سانن وجود ندارد  موجود در )نرونیک، لیگنوسریک، اروسیک، بهنیک، ایکوزانوئیک، لینولنیک

-معنی سبب افزایشیونجه در جیره  نسبت به) در کیلوگرم ماده خشک تاننگرم 18/1(درصد پوسته پسته  30استفاده از

شیر  18:1Cچرب ترانس  یدهاياس میزان.شدشیر بزهاي سانن 18:1Cچرب ترانس  یدهاياس میزاندر  )P>05/0(داري 

شود که چنین برداشت میبه دست آمده با توجه به نتایج .بود 2تر از تیمار ینپای )P>05/0(داريبه طور معنی 3در تیمار 

اسیدهاي چرب در بیوهیدروژناسیونگلیکول توانسته است از طریق باند شدن با تانن از تأثیر تانن بر فرآینداتیلنپلی

نیک اسید از طریق تغییر فرآیند یسکمفیدي براي افزایش وا راهکارتواند استفاده از تانن می .شکمبه جلوگیري کند

  .در محصوالت نشخوارکنندگان باشد) CLA(اسیدهاي چرب کونژوگه  بیوهیدروژناسیون شکمبه و افزایش میزان
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یل اسیدهاي چرب شیرااثر تیمارهاي آزمایشی بر پروف -1جدول 

تیمارهاي آزمایشی
*  

  )گرم در کیلوگرم(اسید چرب 

PEG+ پسته پوسته   خطاي استاندارد پوسته پسته یونجه

)C4:0(بوتیریک   61/0  41/0  84/0  1/0

  )C6:0(کاپروئیک   05/1  72/0  72/0  19/0

  )C8:0(کاپریلیک   22/1  90/0  86/0  27/0

  )C10:0(کاپریک   26/3  88/2  10/2  74/0

  )C11:0(دکانوئیک   07/0  04/0  07/0  30/0

  )C12:0(لوریک   17/1  24/1  87/0  34/0

  )C13:0(تري دکانوئیک   02/0  08/0  03/0  03/0

  )C14:0(مریستیک   32/2  63/2  29/2  44/0

  )C14:1, cis-9(مریستولئیک   13/0  13/0  14/0  004/0

  )C15:0(پنتا دکانیک   26/0  28/0  25/0  05/0

  )C15:1,cis-9(پنتا دکانوئیک   08/0  09/0  09/0  02/0

  )C16:0(پالمتیک   93/6  81/7  28/5  84/0

  )C16:1,cis-9(پالمیتولئیک   40/0  32/0  26/0  03/0

  )C17:0(مارگاریک   26/0  26/0  28/0  05/0

  )C17:1,cis-9(هپتادکانوئیک   06/0  04/0  07/0  02/0

  )C18:0(استئاریک   87/0  86/0  75/0  27/0

65/0  
b

78/3  
a

09/6  
b

94/4  C18:1, trans)(  

  )C18:1, cis-9(اولئیک   16/5  72/5  80/4  48/0

  )C18:2, trans-9,12(لینولئادیک   63/0  48/0  69/0  14/0

  )C18:2, cis-9,12(لینولئیک   56/0  50/0  52/0  11/0

  )C18:3(لینولنیک  35/0  42/0  38/0  05/0

  )C20:0(آراشیدیک   09/0  10/0  24/0  06/0

  )C20:1(ایکوزانوئیک   60/0  15/0  66/0  1/0

  )C22:0(بهنیک   07/0  07/0  09/0  009/0

)C22:1n9(اروسیک   09/0  10/0  12/0  03/0

  )C24:0(لیگنوسریک   08/0  08/0  10/0  009/0

  )C24:1(نرونیک   14/0  07/0  29/0  06/0

  :تیمارهاي آزمایشی شامل*

  روغن ماهی % 2ه همراه کنسانتره ب% 50و  سیالژ ذرت% 20درصد یونجه، % 30: تیمار یونجه) 1

  روغن ماهی % 2ه همراه کنسانتره ب% 50و  سیالژ ذرت% 20، درصد پوسته پسته% 30:پوسته پسته تیمار) 2

  شدمکمل می) PEG-6000(یکول گل یلنات یپلبا  که در سطح یک درصد ماده خشک جیره 2مشابه تیمار : PEG+ پوسته پسته تیمار ) 3

استدار معنی p>05/0اعداد با حروف غیر مشابه در هر ردیف اختالفشان در سطح  **
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Effects of pistachio hull and polyethylene glycol on milk fatty acid 
profile in Saanen dairy goats fed a diet containing fish oil
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Abstract 
This study was conducted to evaluate pistachio hull and polyethylene glycol in a diet supplemented 
with fish oil on milk fatty acids profile of saanen dairy goats. Fifteen goats with average body 
weight 38.15 ± 1.2 kg and 25 ± 4 day in lactation were used. The animals were fed 1.1 kg dry 
matter (DM) / day and had free access to water. The dietary treatments were: 1) 30% alfalfa, 20% 
corn silage and 50% concentrate supplemented with 2% fish oil, 2) 30% pistachio hull, 20% corn 
silage and 50% concentrate supplemented with 2% fish oil, and 3) second treatment with 1% PEG. 
The results showed that dietary treatments had no significant effect on short- and medium- chain
fatty acids and long chain fatty acids secretions except for C18:1 trans in milk. The concentration 
of C18:1 trans in the milk of goats fed pistachio hull was significantly higher than the other 
groups. In conclusion, tannins can modify biyohydrogenation pathway towards a higher fatty acid 
trans secretion, and also fish oil may contribute to enhance these fatty acids in milk fat. 
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