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 عنوان پروژه: -

 93002-9352-13-13-14  :پروژه شماره مصوب -

 وطرحهاي ملي ومشترك دارد(:ها )اختصاص به پروژه خانوادگي مجري مسئولنام و نام -
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ابوالفضل -ناصر تيمورنژاد-علي مصطفي تهراني-مرتضي رضاييخانوادگي همكاران هيئت علمي: نام و نام -

  علي صابري-عباسي

        تحقيقات علوم دامي كشورموسسه محل اجرا :  -

 1393 تاريخ شروع : -

 سال3 مدت اجرا : -

        موسسه تحقيقات علوم دامي كشور ناشر:  -

در مركز اطالعات و مدارك          56365 با شماره        1/8/98اين اثر در مورخ  -

 علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

 ول، منحني ها و نمودارها با ذكر مأخذ  بالمانع استحق چاپ محفوظ است. نقل مطالب، تصاوير، جدا

 

 

 

 

 



 :چکیده

شكمبه، غلظت اسيدهاي چرب فرار و مصرف  pHهدف از انجام اين پروژه مطالعه اثر سطوح مختلف كنسانتره بر 

شد  يداريخر ينس گوسفند نر نژاد شال از منطقه قزوأر 8تعداد منظور اختياري خوراك در گوسفند بود. براي اين 

و  س گوسفند استفاده شدأر 8اجرا شد و در هر دوره  يدوره زمان 4در  يشنصب شد. آزما يستوالها فو در شكمبه آن

. ندنمود يافترا دركنسانتره درصد  80و  70، 60صفر، جيره اي حاوي  رأس گوسفند( 2تيمارها )هر تيمار از  يکهر 

ها در طول هر دوره آزمايش دامبود.  يرابهروز اخذ ش 1و  يروز عادت ده 14روز بود كه شامل  15طول هر دوره 

گيري هاي آزمايشي تغذيه شدند و ميزان خوراك مصرفي روزانه اندازهبعد از ظهر( با جيره 4صبح و  8روزانه دو بار )

 12موع بار انجام شد و در مج يکساعت  2هر   pH يريو اندازه گ يرابه شكمبهاخذ ششد. در روز آخر از هر دوره، 

نتايج نشان داد كه  اي به آزمايشگاه ارسال شد.گيري پارامترهاي شكمبهو جهت اندازه اخذ شد يرابه از هر دامنمونه ش

ساعت  24شكمبه  در دوره   pHشيرابه شكمبه با افزايش ميزان كنسانتره در جيره كاهش يافت. ميانگين   pHميزان 

 80و  70 ، 60شاهد،  هاييرهج يبرا يببه ترت 56/5و  86/5، 99/5، 65/6يش: برداري در انتهاي هر دوره از آزمانمونه

بود. افزايش ميزان كنسانتره در جيره افزايش ميزان كل اسيدهاي چرب فرار را به همراه داشت. كل اسيدهاي  درصد

 هاييرهج يبراميلي مول در ليتر به ترتيب  2/93و  6/114، 9/108، 8/111: ساعت پس از شروع تخمير  8در  چرب فرار

 درصدپروپيونات و كاهش  درصدبود. افزايش ميزان كنسانتره در جيره باعث افزايش  درصد 80و  70، 60شاهد، 

باعث ايجاد  درصد كنسانتره 80استات و نسبت استات به پروپيونات شد. نتايج حاصل از اين آزمايش نشان داد سطح 

 كند.براي انجام آزمايشات مربوط به تست بافر را فراهم ميمناسب و شرايط  اي شدهاسيدوز شكمبه

 شكمبه pH، گوسفند شال، سطوح كنسانتره، اسيدچرب فرار کلیدی: واژه های


