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 چکیده



 محافظت اسيد لينولئيک كونژوگهاين پژوهش با هدف بررسي اثر سطح پروتئين غير قابل تجزيه در شکمبه و مکمل 
هاي هاي پالسما در بزغالهبر عملکرد، الگوي اسيدهاي چرب و تركيب شيميايي گوشت و فراسنجه شده در شکمبه

( كيلوگرم 06/13 ± 08/1رأس بزغاله كردي )با ميانگين وزن زنده  32در اين آزمايش از در حال رشد انجام شد. 
 در تجزيه قابل غير پروتئين درصد 25 حاوي : جيره1 شامل آزمايشي هايجيره .شد استفاده 2×2 فاكتوريل صورتبه

 غير پروتئين درصد 25 حاوي : جيره2 سويا، شده هيدروژنه روغن درصد 2/1 و( جيره خام پروتئين از درصد) شکمبه
 35 حاوي : جيره3 شکمبه، در شده محافظت كونژوگه لينولئيک اسيد مکمل درصد 5/1 و شکمبه در تجزيه قابل

: 4 و سويا شده هيدروژنه روغن درصد 2/1 و( جيره خام پروتئين از درصد) شکمبه در تجزيه قابل غير پروتئين درصد
 شده محافظت كونژوگه لينولئيک اسيد مکمل درصد 5/1 و شکمبه در تجزيه قابل غير پروتئين درصد 35 حاوي جيره

 و هاداده ثبت به روز 80 و پذيريعادت دوره به آن روز 20 كه بود روز 100 آزمايش بودند. دوره شکمبه در
درصد پروتئين غير قابل تجزيه  35هاي حاوي شده با جيره هاي تغذيهبزغاله .شد داده اختصاص هانمونه آوريجمع

ترين مصرف ماده خشک و پائين شده در شکمبه محافظت اسيد لينولئيک كونژوگهدرصد مکمل  5/1در شکمبه و 
اسيد اثرات متقابل  (.>05/0P)ها داشتند ه استفاده از خوراك را نسبت به ساير گروهباالترين افزايش وزن روزانه و بازد

اثري بر وزن الشه )گرم(، در شکمبه  هيقابل تجز ريغو سطح پروتئين  شده در شکمبه محافظت لينولئيک كونژوگه
سنجي گوشت نداشت هاي رنگ و فراسنجه)بجز درصد چربي(  گوشت درصد الشه، اجزاء الشه، تركيب شيميايي

(05/0<Pبزغاله .)داراي  شده در شکمبه محافظت اسيد لينولئيک كونژوگههاي حاوي مکمل هاي تغذيه شده با جيره
تر و غلظت اسيدهاي چرب غير اشباع با چند پيوند دوگانه گوشت باالتري در غلظت كل اسيدهاي چرب اشباع پائين

هاي تغذيه شده با . گوشت بزغاله(>05/0P)هيدروژنه شده سويا بودند  هاي تغذيه شده با روغنمقايسه با بزغاله
اسيد لينولئيک هاي باالتر كل داراي غلظت شده در شکمبه محافظت اسيد لينولئيک كونژوگههاي حاوي مکمل جيره

شده با روغن هاي تغذيه ( در مقايسه با بزغاله12-، سيس10-و ترانس 11-، ترانس9-ايزومرهاي آن )سيس و كونژوگه
درصد پروتئين غير قابل تجزيه در  35حاوي  هاي تغذيه شده با جيره. بزغاله(>05/0P)هيدروژنه شده سويا بودند 

گليسريد پالسما بودند هاي ديگر داراي غلظت باالتر تريشکمبه و روغن هيدروژنه شده سويا در مقايسه با گروه
(05/0P<)5/1درصد پروتئين غير قابل تجزيه در شکمبه و  35ه با جيره حاوي هاي تغذيه شد. به طور كلي بزغاله 

داراي عملکرد توليدي و الگوي اسيدهاي چرب الشه  شده در شکمبه محافظت اسيد لينولئيک كونژوگهدرصد مکمل 
 بهتر و درصد چربي الشه كمتري بودند. 
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