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 کردعمل بر آغازین جیره در شدهمحافظت غیراشباع اسیدچرب مکمل مختلف سطوح با تغذیه اثر سهیمقا
  قزل شده شیرگیری زود هایبره متابولیکی یهافراسنجه و

 
 4اسدنژاد بهزاد و *3بهروزیار وندیخلیل حامد ،2پیرمحمدی رسول ،1الدینیخواجه ویار

 ،کشاورزی شکدهدان ،دامی علوم گروه دام، تغذیه دکتری دانشجوی و استادیار استاد، ارشد، یکارشناس دانشجوی سابق .4 و 3 ،2 ،1
 ارومیه دانشگاه

 (6/7/1398 پذیرش: تاریخ - 1/4/1398 دریافت: )تاریخ
 

 یدهچک
 وزن افزایش انمیز بر آغازین جیره در شدهمحافظت غیراشباع اسیدچرب مکمل مختلف سطوح با تغذیه اثر سهیمقا منظوربه آزمایش این

 رأس 20 تعداد شد. انجام شدهشیرگیری از زود قزل هایبره در پالسما متابولیکی یهافراسنجه و ای شکمبه تخمیر هایفراسنجه روزانه،
 دوره یط از عدب و كیتفک یرأس 5 گروه 4 به یتصادف صورتبه مادر، ریش با هیتغذ هفته 4 و تولد از بعد قزل گوسفند نر بره
 هایگروه در آزمایشی یرهج شدند. تغذیه آزمایشی هایجیره با ماه دو مدتبه تصادفی کامالا  طرح قالب در ،هفته 2 مدتبه پذیریدتعا

 ،3) غیراشباع بچر اسیدهای کلسیمی نمك متفاوتی مقادیر دارای و 90:10 علوفه به کنسانتره نسبت با استارتر خوراک شامل آزمایشی
 بیشترین و بوده دارنیمع هابره وزن افزایش و روزانه مصرفی خشك ماده میزان بر تیمارها اثر بود. چربی منبع عنوانبه درصد( 6 و 5/4

 پروتئین پذیریرشگوا ضرایب شد. مشاهده چربی پودر درصد 3 با استارتر کنندهمصرف گروه در وزن افزایش و مصرفی خوراک مقدار
 در تفاوتی ولی رفتگ قرار غذایی جیره تأثیر تحت خنثی شوینده در نامحلول الیاف و اسیدی ویندهش در نامحلول الیاف آلی، ماده خام،

 ،استیك اسید درصد ،جیره در چربی درصد افزایش با نداشت. وجود آزمایشی هایگروه بین در خام چربی پذیریگوارش ضریب
 اسید غلظت در تیتفاو حالاین با داد. نشان را یدارمعنی شکاه شکمبه در اسید پروپیونیك به اسید استیك نسبت و ایزوبوتیریك

 همانند السماپ هایفراسنجه از برخی نداشت. وجود آزمایشی تیمارهای بین ایزووالریك و والریك اسید بوتیریك، اسید ،پروپیونیك
 به نسبت آزمایشی هایگروه ههم در ریدامعنی کاهش خون گلیسیریدتری مقدار و دارمعنی افزایش خون تام پروتئین و گلوکز میزان
 خوراک از استفاده با هابره یرگیریش از زود که نمود گیرینتیجه گونهاین توانمی تحقیق این نتایج از کلیطوربه داد. نشان شاهد گروه

  شود.یم هارهب سالمت بر منفی تأثیر بدون ها،بره عملکرد بهبود باعث شده،محافظت چربی مکمل درصد 3 حاوی آغازین
 

 شده.محافظت چربی مکمل ،قزل بره، ،اشباع غیرچرب هایاسید شیرگیری، از کلیدی: هایواژه
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ABSTRACT 
This experiment was carried out to compare the effects of different levels of unsaturated fatty acid supplementation in the 
starter diet on daily weight gain and metabolic parameters of Ghezel lambs. Twenty male lambs were breastfeed for 4 weeks 
and randomly divided into 4 groups of 5 animals in a complete randomized design. After 2 weeks of adaptation, they were 
fed starter diets supplemented with different levels of protected unsaturated fatty acids. Experimental diets were of starter 
diet with concentrate to forage ratio of 90:10, supplemented with different levels of rumen protected PUFA ca-salts. 
Treatments were including control (breast fed lambs) and experimental groups were fed starter diets supplemented with 3, 
4.5 and 6 percent of lipid supplement. The effect of treatments on dry matter intake and live weight gain were significant. 
The highest amount of feed intake and weight gain were observed in 3% fat supplemented group. The highest NDF, ADF, 
OM and CP digestibility was observed in 3% fat supplemented concentrate but crude fat digestibility was not affected by 
treatments. The amount of acetic acid in all treatments showed a significant difference compared with each other and 
increased with increasing fat percentage in the diet. The ratio of acetic acid to propionic acid shows a significant decrease 
upon fat supplementation. Plasma glucose and total protein levels significantly increased and triglycerides decreased in fat 
supplementation groups compared with control. Generally, early weaning with 3% of protected fat supplemented diet 
increased lamb growing performance without negative health issues. 
 
Keywords: Early weaning, Ghezel Lambs, Rumen protected lipid supplements, Unsaturated Fatty Acid. 
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 مقدمه

 گوسفند، پرورش شبانی سیستم و سنتی مزارع در

 تغذیه مادر شیر با ماهگی سه سن تا معمولا  هابره

 پرورش مراکز تعداد افزایش با امروزه اما ،شوندمی

 از تولیدی لبنی محصولت اقتصادی اهمیت و متراکم

 مادر از هابره زودهنگام جداکردن به نیاز ،گوسفند شیر

 اعمال .(Napolitano et al., 2008) است یافته افزایش

 ینگهدار زمان کاهش به منجر یتیریمد روش نیا

 امکان نمودن فراهم با و شده مادر همراهبه هابره

 میش، در تولیدمثلی فعالیت ترسریع بازیابی

 همراهبه کشور و دامدار یبرا را یاقتصاد ییجوصرفه

 و دامداران درآمد شیافزا سبب یطرف از و داشته

 گوسفند شیر پایه بر لبنی محصولت بیشتر عرضه

 همچنین .(Kashani & Bahari, 2017) شد خواهد

 و تولیدی راندمان تواندمی هابره شیرگیری از زود

 در را رشد عملکرد و داده افزایش را هابره اقتصادی

 شیر با طبیعی صورتبه شدهتغذیه هایبره با مقایسه

 از برخی Cranston et al., 2016).) بخشد بهبود مادر

 در شکمبه توسعه بالی همبستگی بیانگر هاگزارش

 Chai et) هستند وزن افزایش و رشد عملکرد با هابره

al., 2017). جیره انرژی غلظت افزایش میان این در 

 کارایی افزایش در ؤثرم عاملی عنوانبه تواندمی غذایی

 برخی گیرد. قرار توجه مورد جوان هایدام در رشد

 ایکنسانتره هایجیره در انرژی بالی حوسط مقالت،

 پتانسیل حداکثر به جوان هایدام دستیابی عامل را

 (.Oliviera et al., 2017) اندنموده عنوان ژنتیکی رشد

 مهمترین از یکی عنوانبه چربی هایمکمل از استفاده

 از غذایی هایجیره در انرژی غلظت افزایش کارهایراه

 پرورش صنعت در معمول فرایندی به گذشته سالیان

 با .(Invernizzi et al., 2016) است شده تبدیل دام

 تأمین به محدود چربی منابع از استفاده تأثیر حال،این

 تأثیر خصوص در فراوانی هایگزارش و نبوده انرژی

 تنظیم در ضروری و غیراشباع چرب اسیدهای

 هایژن بیان تنظیم شامل فیزیولوژیکی مسیرهای

 وجود بدن در انرژی تفکیک و مسمتابولی با مرتبط

 هایمکمل کارایی درخصوص زیادی هایگزارش دارد.

 جمله از مختلف هایآوریفن با شدهمحافظت

 مهمترین عنوانبه چرب اسیدهای کلسیمی هاینمک

 جیره در غیراشباع چرب اسیدهای مکمل ریتجا منابع

 اسیدهای الگوی بهبود در نشخوارکنندگان، غذایی

 با دارد. وجود نشخوارکنندگان روده از شدهجذب چرب

 درخصوص که زیادی هایگزارش برخالف حال،این

 و شیرگیری از زود آغازین، هایجیره از استفاده

 در میکلسی شدهمحافظت چربی هایمکمل از استفاده

 چندانی اطالعات دارد، وجود هاگوساله تغذیه

 غذایی هایجیره با شیرگیری از زود تأثیر درخصوص

 در شدهمحافظت چربی مکمل متفاوت مقادیر حاوی

 مطالعه این از هدف بنابراین است. نشده گزارش هابره

 چربی مکمل مختلف سطوح با تغذیه اثر سهیمقا

 قزل نر هایبره غذایی جیره در شدهمحافظت غیراشباع

 هایفراسنجه و عملکرد بر شدهشیرگیری از زود

 با مقایسه در  ای،شکمبه تخمیر فرآیند و متابولیکی

 بود. شیرمادر با شده تغذیه هایبره

 

 هاروش و مواد

 و تحقیقاتی -آموزشی ایستگاه در پژوهش این

 دانشکده دامی علوم گروه دام تغذیه آزمایشگاه

 1397 سال بهار فصل در ارومیه شگاهدان کشاورزی

 این در استفاده مورد حیوانات کلیه گرفت. انجام

 از استفاده و نگهداری راهنمای براساس آزمایش

 نگهداری دامی علوم تحقیقات در یامزرعه حیوانات

 بر شدهانجام فرایندهای کلیه .(FASS, 2010) شدند

 در هادام از استفاده اخالق کمیته تأیید به هادام روی

 این در رسید. ارومیه دانشگاه ایمزرعه تحقیقات

 از هابره شد. استفاده قزل نر بره راس 20 از آزمایش

 شیر به آزاد دسترسی دارای ماهگی یک تا تولد زمان

 از پس شدند. تغذیه مادر شیر با صرفا و بوده مادر

  وزنی میانگین با هابره ماهگی، یک سن به رسیدن

 تصادفی صورتبه روز، (30±6) سن و گرمکیلو (1±8)

 دوره طول در و شده تقسیم آزمایشی گروه 4 به

 دوره ماه دو و پذیریعادت هفته )دو آزمایشی

 صورتبه و نگهداری انفرادی صورتبه برداری(نمونه

 هایگروه شدند. کنترل سالمتی لحاظ از روزانه

 )تغذیه شاهد گروه شامل پژوهش این در آزمایشی

 و دو یک، آزمایشی هایگروه و  مادر( شیر با یعیطب

 درصد 10) آغازین خوراک کنندهمصرف ترتیببه سه
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 ،3 با شدهسازیمکمل (کنسانتره درصد 90 + علوفه

 پرشیافت شدهمحافظت چربی مکمل درصد 6 و 5/4

 توسط طرح این در استفاده مورد چربی مکمل بود.

 صورتبه و أمینت الوند کیمیادانش بنیان دانش شرکت

 جیره شد. افزوده غذاییجیره به ذرت با جایگزینی

 صورتبه و تنظیم SRNS افزارنرم از استفاده با غذایی

 جبران منظوربه شد.می نگهداری و تهیه هفتگی

 گروه در غذایی هایجیره خام پروتئین کاهش

 تولید و پودرچربی درصد 6 و 5/4 کنندهدریافت

 سطح سطح،هم انرژی و پروتئین با غذایی هایجیره

 نیز آزمایشی هایجیره در استفاده مورد سویای کنجاله

 شیر ترکیب استفاده، مورد جیره ترکیب بود. متغیر

 هایجیره چرب اسیدهای الگوی و هابره مصرفی

 2 و 1 هایجدول در ترتیب به مصرفی شیر و آزمایشی

 مکمل چرب اسیدهای ترکیب است. شده گزارش

 اسید استئاریک درصد(، 20) اسید پالمتیک شامل چربی

 34) لینولئیک درصد(، 35) اسید اولئیک درصد(، 6)

 گروه هایبره بود. درصد( 5/3) اسید لینولنیک و درصد(

 ساعته 8 تا 6 زمانی هایبازه در نوبت 4 روزانه شاهد

 دسترسی مادر به شیر، مصرف برای دقیقه، 30 مدتبه

 شرایط تقلید منظوربه شاهد هگرو هایبره داشتند.

 دیگری خوراک هیچ به مادر، شیر از غیربه سنتی، پرورش

 قبل هابره توزین با شیرمصرفی میزان نداشتند. دسترسی

 سایر در دهیخوراک شد. محاسبه شیر، مصرف از بعد و

 و 0800) روز در بار دو صورتبه آزمایشی هایگروه

 آزمایش دوره طول متما در هابره و شده انجام (1600

 آغازین خوراک به اشتها حد در و آزاد دسترسی دارای

 روزشبانه طول تمام در هابره تمامی  بودند. مصرفی

 داشتند. تازه آب به دسترسی

 صورتبه آنها توزین با هابره رشد میزان ارزیابی

 انجام دیجیتال باسکول با کشیوزن از استفاده با روزانه

 با شاهد گروه در هابره مصرفی خشک ماده میزان شد.

 هایگروه هایبره و مصرفی شیر آنالیز از استفاده

 دهیخوراک از قبل آخور، ماندهپس توئزین با آزمایشی

 شیر ترکیبات گیریاندازه برای شد. محاسبه بعد روز

 از بردارینمونه شاهد، گروه هایبره توسط مصرفی

 نوبت هر رد هفتگی صورتبه مادر هایمیش شیر

 هر هاینمونه و انجام متوالی روز دو در شیر مصرف

 دستگاه از استفاده با و مخلوط هم با روز

CombiScope 600HP (Delta Instruments, The 

Netherlands) از استفاده با البرز شیر آزمایشگاه در 

          گرفتند. قرار ارزیابی مورد FTIR تکنیک

 
 خشک( ماده درصد )براساس استارتر کنسانتره شیمیایی ترکیب و اجزا .1 جدول

Table 1. Ingredients and chemical composition of starter concentrate (DM basis) 

 

 

 

 

 

Ingredient, % 3 % of Lipid supplement 4.5 % of Lipid supplement 6 % of Lipid supplement 
Corn 52 49 46 
Soybean meal 33.5 34 34.5 
Beet pulp dry 7 7 7 
Wheat Bran 0 1 2 
Limestone 1 1 1 
Sodium bicarbonate 0.8 0.8 0.8 
Sodium bentonite 2 2 2 
White salt 0.2 0.2 0.2 
Mineral vitamin mix 0.5 0.5 0.5 
Ca-slat of PUFA 3 4.5 6 
Nutrient composition, DM basis    
CP 18.0 17.9 17.9 
NDF 16.0 16.2 16.2 
ADF 6.1 6.1 6.2 
NFC 56.0 53.0 49.0 
Ether Extract 5.0 6.4 7.8 
Ash 8.5 8.7 8.9 
ME MJ/Kg 11.5 11.7 11.8 
Fatty acids % of total fatty acids    
C14:0 2.1 2.0 2.0 
C16:0 17.0 16.0 16.0 
C16:1 0.11 0.12 0.12 
C18:0 4.6 5.0 5.2 
C18:1 24.2 25.0 25.2 
C18:2 53.2 53.0 52.9 
C18:3 2.8 2.8 2.8 
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 منظوربه میش هر از هفته هر شیر از نمونه یک

 در هابره مصرفی شیر چرب اسیدهای الگوی ارزیابی

 .شد نگهداری گرادسانتی درجه 70 منفی دمای

 محلول از استفاده با شکمبه مایع از چربی استخراج

  و انجام 2:1 حجمی نسبت اب کلروفرم -متانول مخلوط

 در موجود چربی تمامی استخراج از اطمینان منظوربه

 Folch et) شد تکرار بار سه  استخراج فرایند نمونه،

al., 1957). دو از شده استخراج چربی دوره، هر در 

 دوره هر از نمونه 3 مجموع در و مخلوط باهم فالسک

 آنالیز ایبر انکوباسیون ساعت هر و مکمل هر ازایبه

 چرب اسیدهایاستر متیل گرفت. قرار مورداستفاده

 با و Ichihara & Fukubayashi (2010) روش براساس

 از و ساخته متانولی کلریدریکاسید از استفاده

 استفاده داخلی استاندارد عنوانبه اسیدنونادکانوئیک

 دستگاه از استفاده با چرب اسیدهای الگوی تعیین شد.

 به مجهز (6890 مدل ،Agilent) گازی یکروماتوگراف

 طول مشخصات، با 2مویین ستون و 1یونی شعله شناساگر

 2/0 داخلی قطر و میکرومتر 250 خارجی قطر متر، 105

 با چرب یدهایاس (.Restek GmbH) شد انجام میکرومتر

 استاندارد مخلوط در متناظر چرب یداس قله به توجه

 از و شدهییشناسا هامونهن با مشابه شرایط در شدهتزریق

 محل دمای شد. استفاده حامل گاز عنوانبه نیتروژن

 1 تزریق مقدار گراد،یسانت درجه 250 شناساگر و تزریق

 50:1 با برابر ستون( به )ورود 3تقسیم نسبت و میکرولیتر

 انتخاب Lee et al. (2005) براساس ستون ییدما برنامه و

 اسیدهای استر متیل منحنی زیر سطح مقایسه از شد.

 غلظت و داخلی استاندارد منحنی زیر سطح با چرب

 محاسبه منظوربه استاندارد مخلوط در چرب اسیدهای

 شد استفاده مختلف چرب اسیدهای استر متیل غلظت

(Lee et al., 2005.) 
 مختلف سطوح از استفاده اثر ارزیابی منظوربه

 ی،مغذ مواد پذیریگوارش ضرایب بر چربی مکمل

 عصر، و صبح نوبت دو در مدفوع هاینمونه آوریجمع

 به هابره .شد انجام آزمایش انتهای در متوالی روز 7 در

 هاینمونه نهایت در اند.نداشته دسترسی مادران جیره

                                                                               
1. Flame ionization detector (FID) 

2. Capillary 

3. Split ratio 

 هم با بردارینمونه دوره طول در بره هر به مربوط

 ارزیابی زمان تا مدفوع هاینمونه و مخلوط

 نگهداری گرادسانتی درجه -20 ایدم در آزمایشگاهی

 جهت هاخوراک از بردارینمونه این، بر عالوه شدند.

 مغذی مواد تعیین و مصرفی خشک ماده میزان تعیین

 میزان ارزیابی شد. انجام هفتگی صورتبه هاخوراک

 خام چربی خام، پروتئین خشک، ماده آلی، ماده

 یرمقاد AOAC (2000) استاندارد هایروش براساس

 در نامحلول الیاف و خنثی شوینده در محلولنا الیاف

 .Vansoest et al روش براساس اسیدی شوینده

 مواد ظاهری پذیریگوارش ضرایب شد. انجام (1991)

 خاکستر نشانگر از استفاده با خشک ماده و مغذی

 گردید تعیین داخلی نشانگر عنوانبه اسید در نامحلول

Van Keulen & Young, 1977)). 

 
 شاهد گروه شده مصرف شیر ترکیب آنالیز .2 جدول

Table 2. Analysis of milk compounds in control group 
Fat (%) 6.64 
Protein (%) 4.74 
Lactos (%)  4.28 
Total solids (%) 19.77 
Somatic Cel ( log10) 5.02 

MUN (mg/dl)  13.06 
Fatty acids % of total fatty acids  

4:00 3.71 
6:00 3.05 
8:00 2.87 
10:00 9.12 
12:00 4.81 
14:00 11.12 
15:00 0.83 
16:00 24.74 
17:00 6.13 
18:00 0.48 
C18:1 12.14 
C18:2 2.18 
C18:3 0.43 
20:5 n-3 (eicosapentaenoic acid) 0.03 
22:5 n-3 (docosapentaenoic acid) 0.08 
22:6 n-3 (docosahexaenoic acid) 0.02 

 

 بر آزمایشی تیمارهای اثر ارزیابی منظوربه

 پایانی روز دو در خون نمونه ها،بره خونی هایفراسنجه

 طریق از صبح خوراکدهی از بعد ساعت 4 و آزمایش

 حاوی خأل هایلوله از استفاده با گردنی وداج ورید

 سانتریفیوژ با بالفاصله هانمونه پالسمای و اخذ هپارین

 در دقیقه در دور 3000 سرعت اب دقیقه، 15 مدتبه

 -20 دمای در آنالیز زمان تا و جداسازی درجه 4 دمای

 هایفراسنجه غلظت شد. نگهداری گرادسانتی درجه
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 و تام، نیئپروت گلوکز، آلبومین، قبیل از خونی

 شرکت تشخیصی هایکیت از استفاده با گلیسریدتری

 گارنی،) خوانپلیت سیستم از استفاده با و آزمونپارس

 تأثیر ارزیابی منظوربه همچنین گردید. گیریاندازه ایران(

 بر آزمایشی هایجیره در چربی مکمل مختلف سطوح

 مایع از گیرینمونه ای،شکمبه تخمیر هایفراسنجه

 دهیخوراک از بعد ساعت 4 دوره، پایانی روز در شکمبه

 و شدهانجام مری سوند روشبه خأل پمپ از استفاده با

pH دستگاه از استفاده با بالفاصله هانمونه pHمتر 

(Schott Titrator Titroline easy) مایع نمونه شد. تعیین 

 الگوی و آمونیاکی نیتروژن میزان ارزیابی منظوربه شکمبه

 4 کنفی پارچه با شدنصاف از پس فرّار چرب اسیدهای

 لیترمیلی 1 با شکمبه مایع از لیتریمیلی 50 نمونه لیه،

 اسید 50 به 1 نسبت با درصد 50 سولفوریک اسید

 درجه -20 دمای در آنالیز زمان تا مخلوط سولفوریک

 چرب اسیدهای گیریاندازه شدند. نگهداری گرادسانتی

 روش به سیستم از استفاده با شکمبه مایع در فرّار

Bartlei & Otenstin (1971،) با گازی کروماتوگرافی از 

 مدل فیلیپس لیتر( میلی 6/4×65/1) ای شیشه ستون

PU4410 مایع نمونه از لیترمیلی 5 مقدار شد. استفاده 

 لیتریمیلی 15 هایفالکن داخل به شدهصاف شکمبه

 نسبت به فرمالین محلول درصد 50 سپس شد ریخته

 محیط و اتاق دمای در و شد اضافه شکمبه مایع به 1:1

 بلومتیلن تفاده ازبا اس هانمونه شد. نگهداری تاریک کامالا

 لم روی بر نمونه از میکرولیتر 10 و شدهآمیزیرنگ

 تعداد شمارش و شده داده قرار مخصوص اییشهش

 گرفت انجام هانوری میکروسکوپ از استفاده با پروتوزوا

(Dehurity, 2005). 

 

 آماری ارزیابی

 بار یک از یشب که هاییداده آماری تحلیل و تجزیه

 و خوراک مصرف میزان همانند ،ندشد یریگاندازه

 زمان در تکرارشده هایداده صورتبه وزن افزایش

 یآمار افزارنرم مختلط رویه از استفاده با و مورد

1/9SAS (2002) یانسکوار ساختار از استفاده با 

 هاداده یرسا با ارتباط در (.1 رابطه) شد انجام مناسب

 ایشکمبه یهافراسنجه و خونی هایمتابولیت ماننده

 شد استفاده یتصادف کامالا طرح هساد آماری مدل از

 عنوانبه دام اثر یآمار هاییابیارز تمام در (.2 رابطه)

 با هاداده یحتصح .شد گرفته نظر در یتصادف اثر

 ینهگز با هایانگینم سهیمقا و یتوک آزمون از استفاده

PDIFF و هگرفت انجام 05/0 یآمار احتمال سطح در 

 یخطا و مربعات حداقل میانگین صورتبه هاهداد

 تغییرات با ارتباط در ند.شد گزارش مربوطه استاندارد

  طرح آغاز و تولد زمان در هابره وزن ها،بره بدن وزن

  گرفت. قرار آماری مدل در کوواریت عامل عنوانبه

 ij +e jiAT + jT + iA + μ = ijY                    (1 رابطه

 Yij=µ+Ti+Aj+eij                               (2 رابطه

 =μ ،مشاهده هر مقدار =ijY معادلت این در که

 ،شآزمای خطای اثر =eij ،تیمار اثر =iA ،جامعه میانگین

jT= زمان، اثر ijAT= گیری.اندازه زمان و تیمار متقابل اثر 

 

 بحث و نتایج
 عملکرد

 هایبره یمصرف خوراک میانگین به مربوط هایداده

 جدول در مختلف هایهفته در شده شیرگیری از زود

 خشک ماده میزان بر تیمارها اثر است. شده گزارش 3

 کخورا میزان بیشترین و بوده دارمعنی هابره مصرفی

 کنندهدریافت گروه به مربوط هفته هر در مصرفی

 مقدار کمترین و چربی درصد 3 با استارتر کنسانتره

 یچرب درصد 5/4 با استارتر کنسانتره رتیما به مربوط

 هدف با چربی مکمل افزودن موارد اغلب در .بود

 شود.می انجام دام دریافتی انرژی میزان افزایش

 رب یچرب یهامکمل مختلف انواع افزودن اثر بنابراین،

 برخوردار یادیز یاربس یتاهم از یمصرف خوراک یزانم

 یمصرف خشک ماده کاهش مطالعات یبرخ در است.

 چرب یدهایاس یمیکلس یهانمک از استفاده هنگام

 بود، یرهج علوفه منبع تنها یونجه که یرهاییج در

 در (.Harrison et al., 1995) ستا شدهگزارش

 یمیکلس یهانمک اثر .Allen et al (2005) تحقیقی

 اشباع آزاد چرب ییدهااس و یراشباعغ چرب یدهایاس

 در یمصرف خوراک یرو را شدهیدروژنهه صورتهب پالم

 کردند مشاهده و کرده یبررس ینهلشتا یردهش یگاوها

 کاهش را یمصرف خوراک یراشباعغ چرب ییدهااس که

 و خام ینپروتئ نشاسته، صرفم کاهش سبب و داده

  شدند. چرب یدهایاس کل
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 در شدهشیرگیری زا زود هایبره خشک ادهم مصرف بر شدهمحافظت غیراشباع چربی مکمل مختلف سطوح با تغذیه اثر .3 جدول

 روز( در )گرم مادر شیر با شدهتغذیه هایبره با مقایسه
Table 3. Effect of starter diet with different levels of protected unsaturated fatty acids on dry mater intake of early 

weaned compared to milk fed lambs (grams per day) 
Week Treatment 

SEM p-value 
Milk Lipid Supplement 3% Lipid Supplement 4.5% Lipid Supplement 6% 

1 75 89.56a 73.66c 77.00b 1.59 <.0001 
2 125 209.58a 137.33c 129.78b 1.59 <.0001 

3 156 287.46a 206.23c 197.24b 1.59 <.0001 

4 185 383.19a 279.42c 284.72b 1.59 <.0001 
5 210 466.87a 354.78c 363.64b 1.59 <.0001 

6 220 553.01a 433.99c 464.17b 1.59 <.0001 

7 195 652.82a 548.98c 580.30b 1.59 <.0001 
8 180 764.73a 610.70c 677.52b 1.59 <.0001 

9 185 825.09a 659.21c 756.97b 1.59 <.0001 

 (.>05/0p) دارند داریمعنی اختالف آماری لحاظ از سطر هر در متفاوت حروف با اعداد
In each row data with different superscripts are statistically different (P ˂ 0.05). 

 

Grummer (1996) و یلپر یچرب نوع دو اثر 

 در خوراک مصرف و یاشکمبه یرتخم بر را یمیکلس

 مصرف میزان بین تفاوتی و یبررس ریشی گاوهای

 خام ینپروتئ و یآل ماده ،یسلول یوارهد خشک، ماده

 بر عالوه .نکردند مشاهده آزمایشی هایگروه ینب در

 کنندهیینتع یمصرف علوفه مقدار و نوع ی،چرب نوع

 یهامکمل از یمصرف خشک ماده پذیریتأثیر یزانم

 یآزمایش در (.Allen, 2000) باشندیم یچرب

Drackley (1999) شیری گاوهای در که کرد گزارش 

 یهانمک یا یهپ کردناضافه درصد یک هر یازابه

 5/2 و 2/1 یبترتبه یرهج به چرب یدهایاس یمیکلس

 .یدآیم وجودهب یمصرف خشک ماده در کاهش درصد

 خوراک، مصرف کنترل یهایسممکان با ارتباط در

 هر و یکبد وناکسیداسی یتئور همانند ییهایتئور

 کتون انواع و NEFA یدتول یشافزا به منجر که یعامل

 خوراک یزانم تواندیم شود، BHBA ازجمله هایباد

 یمرکز یعصب یستمس بر تأثیر یقطر از را یمصرف

 ایجاد محققین، از برخی دهد. قرار تأثیر تحت

 کبد ییکارا کاهش واسطه به یرش یدتول در یتمحدود

 دهما یزانم کاهش عوامل از یکی را در گلوکز یدتول در

 یخروج یانرژ یزانم کاهش واسطهبه یمصرف خشک

  .انددانسته یرش یقطر از

 مصرفی خوراک مقدار بر آزمایشی تیمارهای تأثیر

 مقدار بیشترین و بوده دارمعنی هم دوره کل در

 کنسانتره تیمار به مربوط دوره کل در مصرفی خوراک

 در مصرفی خوراک مقدار ینکمتر و چربی درصد 3 با

 درصد 5/4 با کنسانتره تیمار به مربوط نیز دوره کل

 میانگین به مربوط هایداده .(4 )جدول بود چربی

 جدول در نیز غذایی تبدیل ضریب و هابره وزن افزایش

 هابره وزن افزایش بر تیمارها اثر .است شده گزارش 4

 افزایش مقدار بیشترین .(>05/0p) و بوده دارمعنی

 کنسانتره کنندهمصرف گروه به مربوط روزانه وزن

 وزن افزایش مقدار کمترین و چربی درصد 3 با استارتر

 توجه با .بود (مادر شیر با )تغذیه شاهد گروه به مربوط

 افزایش با بالیی همبستگی مصرفی خوراک کهاین به

 گروه در مصرفی خوراک افزایش ،دارد وزن

 را چربی درصد 3 با استارتر هکنسانتر کنندهمصرف

 عنوان تیمار این در بیشتر وزن افزایش دلیل توانمی

 نر هایگوساله در چربی مکمل تأثیر آزمایشی در کرد.

 چربی مکمل که داد نشان نتایج شد بررسی پرواری

 Gudla) شد خوراک بازده و هادام عملکرد بهبود باعث

et al., 2012.)  
 

 هریظاپذیری ضرایب گوارش

پذیری ظاهری میانگین حداقل مربعات ضرایب گوارش

پذیری ضرایب گوارش است. شدهارائه  5 جدول در

ماده خشک و الیاف نامحلول در شوینده خنثی بین 

 داری معنی فاوتتهای مختلف آزمایشی گروه

پذیری ماده خشک، میزان گوارش بیشترین .داشت

 هشویند در نامحلول الیافپروتئین خام، ماده آلی و 

 ودرپ درصد 3کننده گروه دریافت درو اسیدی  خنثی

گروه  در مقدار کمترینو  اشباع غیر چربی

 6شده با سازیمکمل کننده خوراک آغازینمصرف

 .بود چربی پودر درصد
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شده در مقایسه یرگیریشهای زود از بر افزایش وزن برهشده اثر تغذیه با سطوح مختلف مکمل چربی غیراشباع محافظت. 4جدول 

 شده با شیر مادر )گرم در روز(های تغذیهبا بره
Table 4. Effect of starter diet with different levels of protected unsaturated fatty acids on weight gain of early weaned 

compared to milk fed lambs (grams per day) 

 
Treatments 

p-value 
Milk Lipid Supplement 3% Lipid Supplement 4.5% Lipid Supplement 6% SEM 

Weight gain 170.50d 231.00a 191.50c 231.50b 0.47 <.0001 

Dry mater intake 170.11 470.14a 372.15c 293.62b 0.78 <.0001 
Feed Conversion Ratio 0.99c 2.03a 1.94b 1.26c 0.012 <.0001 

 (.>05/0pداری دارند )با حروف متفاوت در هر سطر از لحاظ آماری اختالف معنیاعداد 
In each row data with different superscripts are statistically different (P ˂ 0.05). 

 

 در داریمعنی تفاوت خام چربی پذیریگوارش میزان

 پذیریگوارش حال،بااین نداشت. آزمایشی هایگروه بین

 با آغازین، کنسانتره کنندهدریافت هایگروه در خام چربی

 عددی لحاظ از کنسانتره در چربی پودر مقدار افزایش

 ماده ظاهری هضم قابلیت در کاهش داشت. کاهشی روند

 از بود. Manso et al. (2006) نتایج راستای در خشک

 ماده هضم قابلیت کاهش Bhatt et al. (2011) طرفی

 درصد 5/7 افزودن دنبال به جیره سلولی دیواره و خشک

 با مرتبط را کاهش این نمودند. مشاهده نارگیل روغن

 مطالعه با مطابق که دانستند. پروتوزوآیی جمعیت کاهش

 Manso et al. (2006) همچنین باشد.می حاضر

 با را سلولی دیواره هضم قابلیت در درصدی 16کاهش

 را پرواری هایرهب جیره در نارگیل روغن درصد 4 افزودن

 51 تا 14 کاهش مطالعات از بعضی کردند. گزارش

 به روغن افزودن اثر در را الیاف هضم قابلیت در درصدی

 عواملی .(Blanco et al., 2014) کردند گزارش جیره

 شیمیایی ترکیب و خوراک مصرف دام، سن همچون

 تأثیر خوراک مغذی مواد هضم قابلیت بر مصرفی جیره

 جیره به شده افزوده چربی مکمل مطالعه، این در دارند.

 پذیریگوارش مقادیر بر تأثیرگذار اصلی عامل عنوانبه

 چربی مکمل منابع شود.می محسوب مغذی مواد

 از بالیی درصد حاوی حاضر پژوهش در شدهاستفاده

 آزادسازی امکان باشند.می غیراشباع چرب اسیدهای

 هایکملم ساختار از غیراشباع چرب اسیدهای

 شرایط تغییر اثر در شدهمحافظت کلسیمی

 pH میزان همانند گوارش دستگاه میایییفیزیکوش

 حاوی چربی منابع است. شده گزارش محققین توسط

 چرب اسیدهای با مقایسه در غیراشباع چرب اسیدهای

 کننده هضم باکترهای بر بیشتری منفی تأثیر اشباع

 آن تبعبه و سلولز آنزیم میزان بنابراین دارند. سلولز

 Ferlay et) یابدمی کاهش الیاف پذیریگوارش میزان

al., 1993.) جیره در مکمل عنوانبه روغن از استفاده 

 و شکمبه هایمیکروارگانیسم بر مخربی اثر دام غذایی

 به منجر و دارد ایشکمبه تخمیر فرآیند نهایت در

 Ghoorchi) شودمی مغذی مواد پذیریگوارش کاهش

et al., 2006.) 

 

  ایشکمبه هایفراسنجه

 هایبره ایشکمبه هایفراسنجه به مربوط هایداده

 پودر مختلف سطوح با همراه کنسانتره با شدهتغذیه

 است. شده گزارش 6 جدول در اشباع غیر چربی

 تغییرات تیمارهاتأثیر  تحتچرب فرّار  اسیدهای

 رمقدا  (.>05/0p) دادند نشان هم به نسبت داریمعنی

 نسبت داریمعنی تفاوت تیمارهاه هم در استیک اسید

 جیره در چربی درصد افزایش با و دادند نشان هم به

 اسید مقدار کمترین است. گرفته خود به نزولی روند

 چربی پودر درصد 6 با کنسانتره تیمار در استیک

 استیک اسید مقدار بیشترین و (10/28) شد مشاهده

 شد مشاهده چربی پودر درصد 3 با رهکنسانت تیمار در

 اسید پروپیونیک به اسید استیک نسبت (.80/29)

 ک+پروپیونی غلظت دهد.می نشان را یدارمعنی کاهش

 و والریک اسید بوتیریک، اسید ایزوبوتیریک،

 یاسیدها نداد. نشان یدارمعنی تفاوت ایزووالریک

 برای را انرژی از مهمی منبعچرب فرّار 

 در هاآن سطح و دهندمی تشکیل دگاننشخوارکنن

 کند.می تغییر سریعاا خوراکی مواد مصرف از پس خون

 گلیکولیز طی که پیرواتی از اصلی چرب اسیدهای

 تغلظ شوند.می تولید اند،شده تشکیل هاکربوهیدرات

 تخمیر وضعیت بررسی برایچرب فرّار  اسیدهای

 (.Ruiz et al., 2002) شودمی استفاده شکمبه
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های زود از رهپذیری ظاهری ببر ضرایب گوارششده اثر تغذیه با سطوح مختلف مکمل چربی غیراشباع محافظت. 5جدول 

 شدهشیرگیری
Table 5. Effect of starter diet with different levels of protected unsaturated fatty acids on apparent digestibility coefficients of 

nutrients in early weaned lambs 
 Treatment 

SEM p-value 
Lipid Supplement 3% Lipid Supplement 4.5% Lipid Supplement 6% 

ADF 41.50a 40.25ab 39.14b 0.26 0.04 

NDF 46.50a 45.43a 44.11b 0.02 0.02 

DM 61.26a 59.53b 57.63c 0.22 0.01 
OM 58.20a 57.26b 56.60c 0.07 0.0007 

EE 78.28 77.25 78.20 0.155 0.07 

CP 58.90a 58.38ab 57.92b 0.11 0.04 

 (.>05/0pداری دارند )میانگین حداقل مربعات با حروف متفاوت در هر سطر از لحاظ آماری اختالف معنی
In each row data with different superscripts are statistically different (P ˂ 0.05). 

 

 ایشکمبه هضم تواندمی چربی افزودن

 کاهش این دهد. کاهش را ساختمانی هایکربوهیدرات

 همچنین و فرّار چرب اسیدهای تولید کاهش با هضم در

 Boggs et) است همراه پروپیونات به استات کمتر نسبت

al., 1987). و گیاهی هایروغن اثر دیگر، طرف از 

 فرّار چرب اسیدهای تولید بر هاآن از حاصل ترکیبات

 در (.Van Soest, 1994) باشد متفاوت بسیار است ممکن

pH یکدیگر از کلسیم و چربی هایمولکول شکمبه پایین 

 را چربی هایمکمل اثربودنبی خواص و شوندمی جدا

 در (Sukhija & Palmquist, 1990).  دهدمی کاهش

 پیشنهاد Chichlowski et al. (2005) آزمایشی نتیجه

 میزان دارای که منابعی خصوصاا  چربی، که کردند

 هستند اشباع غیر چرب اسیدهای توجهیقابل

 و دهند تغییر را پروپیونات به استات نسبت توانندمی

 این نتایج با که شوند خوراک مصرف کاهش باعث

 Grumer ایمطالعه در باشد.می همسو مطالعه

 یچرب و پالم روغن یمیکلس یهانمک اثرات (،1996)

 مکمل فاقد یرهج با یسهمقا در را پالم روغن یلپر

 که یدرس یجهنت ینا به و داده قرار یبررس مورد یچرب

 یمول درصد و شکمبه در یدیتول فرّار چرب یدهایاس

 قرار یچرب مکمل تأثیر تحت یوناتپرپ و استات

 چرب یدهایاس غلظت کاهش یلدل ینمهمتر .نگرفت

 به توانیم هم را یراتبوت و استات یمول نسبت و فرّار

 یوارهد یهااتریدکربوه یریپذیهتجز و هضم کاهش

 فرّار چرب یدهایاس یدتول کاهش داد. نسبت یسلول

 هم شکمبه در یکروبیم دگرگشت کاهش اثر در

 یهاگروه در pH یشافزا علل یگرد از تواندیم

 تحت .باشد یراشباعغ یهاروغن منابع کنندهدریافت

 هم به نسبت داریمعنی تغییر pH مقدار هاتیمار تأثیر

  (.>05/0p) دهدمی نشان

 شد مشاهده درصد 5/4 تیمار در pH مقدار بیشترین

 تفاوت چربی پودر درصد 6 تیمار با آماری لحاظ از و

 درصد 3 تیمار در pH مقدار کمترین نداشت. داریمعنی

 تأثیر تحت پروتوزوآ مقدار همچنین شد. مشاهده

 بین در داریمعنی تفاوت و گرفت قرار مختلف تیمارهای

 5/4 تیمار در پروتوزوآ مقدار بیشرین داد. نشان تیمارها

 تیمار در مقدار کمترین و شد مشاهده چربی پودر درصد

 هایمولکول شکمبه پایین pH شد. مشاهده درصد 3

 خواص و شوندمی جدا یکدیگر از کلسیم و چربی

 Sukhija) دهدمی کاهش را چربی هایمکمل اثربودنبی

& Palmquist, 1990.) از شدهکسب نتایج به توجه با 

 pH بر داریتأثیرمعنی تیمارها ،شکمبه مایع هاینمونه

 .Gudla et al تحقیق هنتیج با طابقم و داشتند شکمبه

 تهنشاس میزان با تیمارهای تحقیق آن در که بود (2012)

 سطوح به نسبت شکمبه pH سطح کاهش موجب بال

 اثر Grumer (1996،) تحقیقی در شد. چربی بالی

 را پالم روغن یلپر یچرب و پالم روغن یمیکلس یهانمک

 قرار یبررس مورد یچرب مکمل فاقد یرهج با یسهمقا در

 تأثیر تحت شکمبه pH که یدرس یجهنت ینا به و داده

 آزمایش این نتایج با که نگرفت قرار یچرب مکمل

 استفاده درصد به توانمی را آن دلیل که ندارد همخوانی

 Zened et al. (2013) داد. نسبت جیره در کنسانتره

 آفتابگردان روغن افزودن زمان در که کردند مشاهده

 تغییری  pH شیری، گاوهای هجیر به 9-امگا از غنی

 18:1 ،11-ترانس واسط چرب اسید نسبت ولی نکرد

  یافت. افزایش شکمبه در
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های رهب  در مایع شکمبه اسیدهای چرب فرّارغلظت شده بر . اثر تغذیه با سطوح مختلف مکمل چربی غیراشباع محافظت6ل جدو
 شدهزود از شیرگیری

Table 6. Effect of starter diet with different levels of protected unsaturated fatty acids on VFA profile of rumen fluid 
in early weaned lambs 

 Treatment 
SEM p-value 

Lipid Supplement 3% Lipid Supplement 4.5% Lipid Supplement 6% 
Acetic acid 35.2a 33.43b 33.24b 0.1 0.01 
Propionic  48.26b 49.79a 50.10a 0.09 0.01 
Butyric acid 13.11 13.20 13.13 0.01 0.08 
Valeric acid 1.34 1.33 1.36 0.01 0.55 
Isobutyric acid 0.45a 0.42b 0.39c 0.005 0.03 
IsoValeric  acid 0.9 1.01 0.98 0.006 0.11 
Propionic/ Acetic acid 0.82a 0.78b 0.77b 0.004 0.02 
Total VFA (m mol/l) 85.08 84.52 84.42 0.19 0.2 
pH 6.17b 6.29a 6.24a 0.007 0.01 
Protozoa (104/ ml ) 20.35c 21.8a 21.4b 0.02 0.001 

 (.>05/0pداری دارند )میانگین حداقل مربعات با حروف متفاوت در هر سطر از لحاظ آماری اختالف معنی
In each row data with different superscripts are statistically different (P ˂ 0.05). 

 

 یدهایافزودن اسAllen et al. (2005 )در مطالعه 

 ینشکمبه را کاهش داد و ا یاتچرب، وزن و حجم محتو

صورت به یراشباعچرب غ یدهایاس یشبا افزا سئلهم

چرب درصد ماده  یدهایرابطه داشت. البته اس یخط

 ه،مطالع ینخشک شکمبه را تحت تأثیر قرار ندادند. در ا

pH در تحقیق قرار گرفت.  یمارهاشکمبه تحت تأثیر ت

 بر را چربی سطح و نوع اثرOnetti et al. (2001 )دیگری 

 هدهمشا و داده قرار مطالعه مورد ایشکمبه تخمیر الگوی

 چرب فرّار اسیدهای کل غلظت و شکمبه pH که کردند

 ولی. نگرفتند قرار چربی هایمکمل تأثیر تحت شکمبه

 دنافزو با پروتوزوآ تعداد و پروپیونات به استات نسبت

 .کرد پیدا کاهش چربی مکمل

 

 خونی یهااسنجهفر

 غیراشباع چربی مکمل مختلف سطوح با کنسانتره تغذیه

 خونی هایفراسنجه در را داریمعنی تغییرات کلسیمی

 از که هاییبره با مقایسه در شده شیرگیری زود هایبره

 .(>05/0p) داد نشان بودند کرده تغذیه مادر شیر

 چربی مکمل مختلف سطوح با تغذیه اثر مربوط هایداده

 هایبره خونی هایفراسنجه بر شدهمحافظت غیراشباع

 خون گلوکز میزان است. شده گزارش 7 جدول در قزل

 نشان شاهد به نسبت تیمارها همه در داریمعنی افزایش

 درصد 5/4تیمار به مربوط گلوکز مقدار بیشترین دهدمی

 پودر درصد 6 و درصد 3 تیمار ولی باشدمی چربی پودر

 شودنمی مشاهده هم به نسبت دارینیمع تفاوت چربی

 دهند.می نشان داریمعنی افزایش شاهد به نسبت ولی

 همه در داریمعنی کاهش خون گلیسیریدتری مقدار

 اندکرده تغذیه مادر شیر از که تیماری به نسبت هاتیمار

 تری مقدار در کاهش میزان بیشترین که دهدمی نشان

 بین در ولی شودمی هدهمشا درصد 3 تیمار در گلیسیرید

 شود.نمی مشاهده هم به نسبت داریمعنی تفاوت تیمارها

 تیمارها همه در داریمعنی افزایش تام پروتئین مقدار

 تفاوت تیمارها بین در ولی دهدمی نشان شاهد به نسبت

 آلبومین مقدار نشد. مشاهده هم به نسبت داریمعنی

 نشان تیمارها از کدامهیچ بین در داریمعنی تفاوت خون

 افزایش تیمارها همه در خون اوره مقدار ولی دهدنمی

 بین در ولی دهدمی نشان شاهد به نسبت داریمعنی

 غلظت افزایش باشد.نمی دارمعنی تفاوت این تیمارها

 این در اشباع غیر چربی کنسانتره+ هایجیره در گلوکز

 زمینه ینا در داریمعنی تفاوت نبود. انتظار از دور تحقیق

 بر هاجیره تأثیر دهندهنشان که شد مشاهده تیمارها بین

 شرایط در باشد.می هابره فیزیولوژیکی شرایط

 موجب پرانرژی هایجیره مصرف طبیعی فیزیولوژیکی

 ,.Ascencio et al) شودمی سرم انسولین غلظت افزایش

 توسط گلوکز جذب افزایش طریق از انسولین(. 2004

 هدایت و گلوکز غلظت تنظیم در مهمی نقش هاسلول

 خون گلوکز بنابراین .دارد هاسلول سمت به مازاد گلوکز

 شیرگیری زود دلیلبه حاضر تحقیق در آید.می پایین

 تأثیر تحت هاآن فیزیولوژیکی شرایط پایین، سن در هابره

 سرم انسولین غلظت بنابراین بوده نامتوازن ها،جیره

 سلول وارد را گلوکز تمام بتواند که تنیس قدریبه احتمالا

 خون گلوکز غلظت افزایش سبب دلیل همین به کند.

 برای مهمی شاخص خون کل پروتئین غلظت است. شده

 (. Zhang et al., 2009) است پروتئین وضعیت بررسی
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 شدهیی زود از شیرگیرهابره نیهای خوفراسنجهشده بر . اثر تغذیه با سطوح مختلف مکمل چربی غیراشباع محافظت7جدول 
Table 7. Effect of starter diet with Different Levels of Protected unsaturated fatty acids on blood metabolite of early 

weaned Lambs 
 treatment 

SEM P_value 
Milk feed Fat powder 3% Fat powder 3% Fat powder 3% 

Triglyceride (mg/dl) 37.40a 13.10b 17.75b 25.20b 1.60 0.01 

Albumin(mg/dl) 2423 2633.5 2138.5 2198 124.87 0.51 

Total Protein (mg/dl) 5381b 7213a 7823.5a 7533a 53.3 <.0001 
Glucose (mg/dl) 79.25c 82.20b 83.95a 82.45b 2.77 <.0001 

 (.P<05/0) دارند یداریمعن تفاوت گریکدی با یآمار نظر زا متفاوت حروف با یهانیانگیم فیرد هر در
In each row data with different superscripts are statistically different (P ˂ 0.05). 

 

 چربی پودر + کنسانتره سطوح حاضر تحقیق در

 میزان و است شده پروتئین مصرف کاهش موجب

 است رفتهگ قرار جیره تأثیر تحت خون کل پروتئین

 تحت جذب قابل پروتئین مقدار دهد می نشان که

 .Zhang et al همچنین دارد. قرار جیره انرژی تأثیر

 پروتئین از استفاده راندمان که کردند گزارش (2009)

 دلیل افراد این .یابدمی بهبود جیره انرژی افزایش با

 انرژی سطح افزایش با پروتئین مصرف راندمان افزایش

 ترشح و دسترس قابل گلوکز تغییرات هب را جیره

 پروتئین میزان بر مثبتی اثر است ممکن که انسولین

 .دادند نسبت باشد داشته حیوان توسط استفاده قابل

 مورد سرم انسولین غلظت حاضر تحقیق در هرچند

 غلظت که داد نشان نتایج اما نگرفت، قرار گیریاندازه

 .است هکرد پیدا تغییر جیره تأثیر تحت گلوکز

 تجمع از است ممکن غیراشباع چرب اسیدهای

 در چربی متابولیسم تغییر وسیلهبه گلیسیریدهاتری

 در (.Yoshikawa et al., 2002) کند ممانعت کبد

 گرفت صورت Grum et al. (1996) توسط که تحقیقی

 یکی ایزوانرژیتیک، انرژی پر جیره دو با آبستن گاوهای

 کربوهیدرات منبع با دیگری و غیراشباع چربی منبع با

 دریافت بال چربی با جیره که گاوهایی شدند. تغذیه

 پایانی هفته سه در دیگر، گروه به نسبت کردند

 را بیشتری کارنیتینال و کمتر گلیسیریدتری آبستنی،

 که رسدمی نظربه بنابراین دادند. نشان خود کبد در

 بر عالوه چربی توسط جیره انرژی از بخشی تأمین

 از جلوگیری و چربی بافت تجزیه کاهش موجب کهاین

 افزایش موجب د،شومی کبد در گلیسیریدتری تجمع

 ازدیاد واسطهبه چرب اسیدهای اکسیداسیون

 غلظت کاهش گردد.می کبد در کارنیتینال

 مصرف واسطهبه حاضر تحقیق در گلیسیریدتری

 است. مطلب این مؤید غیراشباع چربی و کنسانتره

 دهد می نشان نیز Ascencio et al. (2004) تحقیقات

 موجب سویا جمله از روغنی هایدانه پروتئین که

 موش سرم گلیسریدهایتری و کلسترول غلظت کاهش

 د.شومی

 

 گیرینتیجه

 نتیجه توانمی کلیطورهب حاصل نتایج به توجه با

 و کنسانتره هتغذی با هابره شیرگیری از زود که گرفت

 و عملکرد بهبود باعث تواندمی چربی پودر

 نظر از همچنین شود. موردنظر وزن به زودتررسیدن

 زود هایبره تغذیه هزینه( و )وقت اقتصادی

 تواندمی چربی پودر و کنسانتره با شدهشیرگیری

 سطح در نتایج بهترین کهاین به توجه با باشد. صرفهبه

 بنابراین شد مشاهده کنسانتره با چربی پودر درصد 3

 درصد 90 همراهبه پودرچربی درصد3 سطح از استفاده

 توصیه شده شیرگیری زود یهابره هتغذی در کنسانتره

شود.می
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