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63 تا 04صفحه:   

 
 مبسوط چکیده
پروار، بر عملکرد  (9-امگاو  6-اشباع )امگاهای کلسیمی اسیدهای چرب اشباع و غیرمنظور بررسی تأثیر استفاده از نمکآزمایش بهاین  :و هدف مقدمه

 انجام شد. رومانف ×لری بختیاری  آمیخته نر هایبره از خصوصیات بیوشیمیایی خون برخیو الشه  خصوصیات
با صورت انفرادی ها بهبره .گروه مساوی تقسیم شدند 4طور تصادفی به بهکیلوگرم  94/29 ± 88/4با میانگین وزن اولیه نر  راس بره 09 ها:مواد و روش

 94برای مدت  (ماده خشک جیره ٪2)کلسیمی روغن ماهی  همراه نمکجیره پایه به (2 ( جیره پایه بدون پودر چربی )شاهد(،1 های آزمایشی تغذیه شدند:جیره
ماده  ٪2)یمی روغن زیتون همراه نمک کلس( جیره پایه به0روز،  06برای مدت ( ماده خشک جیره ٪2) همراه نمک کلسیمی روغن ماهی( جیره پایه به6روز، 

همراه پودر چربی ( جیره پایه به3روز،  06برای مدت  (ماده خشک جیره ٪2)کلسیمی روغن زیتون  همراه نمکجیره پایه به (6روز،  94برای مدت ( خشک جیره
روز. مصرف خوراك روزانه  06برای مدت  (ک جیرهماده خش ٪2)همراه پودر چربی اشباع ( جیره پایه به4 و روز 94برای مدت  (ماده خشک جیره ٪2)اشباع 

 راس از 28 آزمایش، اتمام از پس شد.انجام  گیریدر انتهای آزمایش از محل سیاهرگ گردن خون .گیری شداندازهبار هر سه هفته یکها ثبت و وزن بدن بره

 گیری شد.اندازه الشه مختلف هایقسمت وزن ه وشد کشتار و کشیوزن ها،بره
 دار افزایش وزن روزانه و کاهش باعث افزایش معنی (9-)منبع امگا زیتون و (6-)منبع امگا های کلسیمی روغن ماهیمجموع، تغذیه با نمک در ها:تهیاف

با پودر چربی اشباع  تغذیه داری نداشت.ولی روی میزان ماده خشک مصرفی تاثیر معنی .(=40/4p)ها نسبت به گروه شاهد شد دار ضرایب تبدیل غذایی برهمعنی
( در HDLخون )سرم های با چگالی باالی ها نداشت. میزان لیپوپروتئینبره  خون گلیسرید سرمگلوکز، کلسترول و تری غلظت بر داریمعنی اشباع، تاثیرو غیر

، تفاوت ی اسیدهای چرب روغن ماهی، زیتون و چربی اشباعنمک کلسیماستفاده از های چربی باالتر از تیمار شاهد بود، ولی بین تیمارپودر تیمارهای استفاده از 
 94و  06های زمانی اشباع در دوره( در تیمارهای استفاده از اسیدهای چرب غیرLDLسرم خون ) پایینهای با چگالی داری مشاهده نشد. میزان لیپوپروتئینمعنی

کننده پودر چربی نسبت به گروه شاهد، بازده الشه های مصرفبره .(=41/4p)اشباع و شاهد بود  تر از تیمارهای استفاده از چربیداری پایینروزه با اختالف معنی
  .(=46/4p) ها شدو چربی دور کلیه بره شکمی چربی کاهش های کلسیمی روغن ماهی و زیتون، سببباالتری داشتند. تغذیه با نمک

سبب افزایش عملکرد  های کلسیمی اسیدهای چرب غیراشباع ماهی و زیتون،سازی جیره با نمکنتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که مکمل گیری:نتیجه
 شود.ها میوری برهپروار و میزان بهره

 
 ، عملکردنمک کلسیمی اسیدهای چرببره پرواری، خصوصیات الشه و  های کلیدی:واژه

 

 مقدمه
نی برای ایم میزان زیادیکنندگان به امروزه تقاضای مصرف   

ویژه در مورد محصوالت بدست آمده و کیفیت مواد غذایی، به
در گذشته گوشت  .استمانند گوشت قرمز، افزایش یافته از دام

ها، مواد اکسیدانمورد مصرف مردم دارای سطوح باالتر آنتی
و سطوح  ،6-های چرب ضروری امگامصرف و اسیدمعدنی کم

 . پرورش(66) بود و ترانس 3-های چرب امگا تر اسیدپایین
 سبب علوفه مرتع به کم دسترسی و بسته سیستم در دام

 گردیده دامی هایدر فرآورده مفید چرب اسیدهای این کاهش
 6 -امگا به 3 -امگا چرب نسبت اسیدهای که شده موجب و

(. 66) رود باالتر شده توصیه از نسبت دامی هایدر فرآورده
ل محتوای باالی دلیترکیب اسیدهای چرب گوشت بره به

در آن، به اندازه کافی  برخی اسیدهای چرب اشباع شده
منظور افزودن ارزش به .باشدنمیهای غذایی توصیهمنطبق بر 

، افزایش برخی از اسیدهای چرب خاص، گوشت بره ایتغذیه
 ، اولئیک6-بلند زنجیر امگا مانند اسیدهای چرب اشباع نشده

رسد برای نظر میکه به( CLA) مزدوجاسید و اسید لینولئیک 
 هایروغن(. 63سالمتی انسان مفید باشند، مطلوب است )

 منظوربه امروزه و بوده پرانرژی منابعی جانوری و گیاهی

 دنیا نقاط در اکثر انرژی نیاز و تامین جیره انرژی تراکم افزایش
 جیره به چربی افزودنشوند. می افزوده حیوانات جیره به

 در شدید منفی اثر موجب که حدی در های پرواریبره
 کاهش و روزانه وزن افزایش نشود، سبب شکمبه اکولوژی

 از بین اسیدهای چرب  (.13شود )می خوراك مصرفی
 ترین اسید چرب اولئیک اصلیاسید اشباع موجود در جیره،غیر
در خوراك نشخوارکنندگان  1اشباع با یک پیوند دوگانهغیر

 اند که افزودن روغنگزارش کردهاست و برخی مطالعات 
 در شیر این اسید چربباعث افزایش غذایی،  جیرهبه  زیتون

 ماهی روغناز سوی دیگر . (22) شودمیش و گوشت بره می
 و (EPA) ایکوزاپنتانوئیک ،6-امگا اسیدهای چرب از غنی

 مکمل عنوانبه وقتی و بوده (DHA) اسید دوکوزاهگزانوئیک
 برچ اسیدهای شود، اضافه رکنندگاننشخوا غذایی جیره به

 اسید ایشکمبه بیوهیدروژناسیون بر ماهی روغن در موجود
، نتیجه در .کندمی اعمال مهارکنندگی اثر لینولنیک و لینولئیک

 هایواسط حد افزایش مقدار باعث مهارکنندگی اثر این
 تولیدات مزدوج( در لینولئیک اسید) بیوهیدروژناسیون
 .(60) شودمی شیر( و گوشت) نشخوارکنندگان

1- Mono Unsaturated Fatty Acid (MUFA) 

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 پژوهشهای تولیدات دامی
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 جیره در هاروغن از استفاده نتیجه که دهدمی نشان تحقیقات
 امر این. است متفاوت دام عملکرد بر نشخوارکنندگان غذایی
 روغن مقدار و نوع پایه، جیره ترکیب دام، نوع به است ممکن

 که ( بیان کرد2) آلن. (14) باشد مربوط جیره در مورد استفاده
 منحنی صورتبه خوراك مصرفبر  چرب زودن اسیدهایاف اثر

 ماده درصد 6 میزانبه چربی مکمل از استفاده و است دو درجه
 خوراك مصرفمیزان  روی بر کمی اثر ،مصرفی دام خشک

 مقدار کننده علوفه، تعیین مقدار و نوع با همراه چربی نوع دارد.
 تباطار در هاییگزارش. است مصرفی خشک ماده تأثیرپذیری

 با رابطه در شده غیراشباع محافظت هایچربی مصرف اثر با
 اثر رابطه این در که دارد وجود خشک ماده مصرف کاهش
 بودن غیراشباع میزان افزایش خشک با ماده مصرف بر کاهنده
ای ( در مطالعه11و همکاران ) گاالردو .(64)یابد می افزایش

 سیمی پالم، روغنکل هایکه در مورد اثر استفاده از صابون
های غذایی درصد جیره( در جیره 6میزان زیتون و ماهی )به

های شیرخوار آنها انجام دادند، مشاهده کردند ها بر برهمیش
های کلسیمی اسیدهای چرب اضافه شده به نمک که نوع

ها داری در میزان رشد برهها تفاوت معنیجیره غذایی میش
ازای هر بره در روز برای به گرم 226و  262، 209ترتیب )به

ترتیب های کلسیمی پالم، زیتون و ماهی(، وزن کشتار )بهنمک
های کلسیمی پالم، کیلوگرم برای نمک 6/14و  6/14، 8/14

و  2/62، 1/60ترتیب زیتون و ماهی( و مقادیر درصد الشه )به
برای نمک کلسیمی پالم، زیتون و ماهی( بین درصد  6/62

همکاران  و قورچی ای مختلف ایجاد نکرد.های تیمارهبره
 6/4تا  بلند زنجیر اسیدهای چرب افزودن که دادند ( نشان12)

 پرواری هایبره الشه وزن بر تاثیری جیره خشک ماده درصد

 در رابطه با اثر استفاده از اسیدهای چرب بر  نداشت.
 ( و61همکاران ) و رابینسونها، های خونی در داممتابولیت

 چرب اسیدهای منابعاستفاده از  کهکردند  ( گزارش29)پتیت 
در گاوهای  لینولنیکاسید  حاوی منابع با مقایسه در 3-امگا

های با چگالی لیپوپروتئینکل،  کلسترول افزایش سبب شیری
همچنین  .شدند 2های با چگالی پایینلیپوپروتئین و 1باال

اعث تحریک ب 0دکوزاهگزانوئیک اسید و 6ایکوزاپنتانوئیک اسید
اکسیداسیون کبدی اسیدهای چرب و سرکوب لیپوژنز شده، 

گلیسرید در کبد که این مسئله منجر به کاهش تجمع تری
  (.4شود )می
چرب  اسیدهای از استفاده اهمیت به توجه با مجموع در   

 بهبود کنار در است الزم ،نشخوارکنندگان جیره در غیراشباع
 حاوی منابع از استفاده اسطهوبه دامی هایکیفیت فرآورده
 لحاظ از ویژهبه دامی تولیدات کمیت غیراشباع، اسیدهای چرب

گیرد.  قرار توجه مورد نیز عملکردی و رشد هایشاخص

 مطالعات بسیار اندکی در زمینه استفاده از روغن زیتون 
اولئیک در گوسفند و بز مورد بررسی قرار  اسید عنوان منبعبه

گزارشی مبنی بر اثر استفاده از آن بر عملکرد اند و نیز گرفته
صفات الشه در بره پرواری مالحظه های خون و متابولیتدام، 
اینکه در هر یک از شود. از سوی دیگر، با توجه بهنمی

 تحقیقات انجام شده، اثرات استفاده از منابع مختلف 
صفات الشه، تنها در یک  و اشباع، بر عملکردهای غیرچربی

زمانی انجام شده است، و با توجه به متفاوت بودن اثر  بازه
دوره زمانی استفاده از این اسیدهای چرب بر صفات مذکور در 

 های دیگر از جمله خوك و گاوهای گوشتی، مقایسه دام
روزه( استفاده  94روزه( و بلندمدت ) 06مدت )های کوتاهدوره

 رسد. نظر میها، الزم بهاز این منابع چربی در بره
 

 هامواد و روش
 دامی علوم گروه پژوهشی -آموزشی ایستگاه در مطالعه این    

 گرفت. انجام تهران دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی پردیس
 دوره روز 94و  دهیعادت روز 14روز ) 144 آزمایش این مدت

ه نر آمیخته رأس بر 09بود. در این آزمایش تعداد  پرواربندی(
ماهه و با میانگین وزن اولیه  6تا  0ومانف ر ×لری بختیاری

 هایطور تصادفی در جایگاهکیلوگرم، به 94/29 ± 88/4
داشتند،  دسترسی خوراك و آب به آزاد طوربه که انفرادی

 بره در هر تیمار( 4تیمار ) هفت شامل آزمایش شدند. نگهداری
 ( جیره پایه بدون پودر چربی )شاهد(،1 با یک جیره پایه بود:

 ٪2)های کلسیمی روغن ماهی همراه نمک(جیره پایه به2
همراه ( جیره پایه به6روز،  94برای مدت ( ماده خشک جیره

 برای (ماده خشک جیره ٪2)های کلسیمی روغن ماهی نمک
های کلسیمی روغن همراه نمک( جیره پایه به0روز،  06مدت 

 ( جیره6روز،  94برای مدت  (ماده خشک جیره ٪2)زیتون 
ماده  ٪2)های کلسیمی روغن زیتون همراه نمکبه پایه

همراه پودر ( جیره پایه به3روز،  06برای مدت  (خشک جیره
( 4 و روز 94مدت برای  (ماده خشک جیره ٪2)چربی اشباع 
( ماده خشک جیره ٪2)همراه پودر چربی اشباع جیره پایه به
 ایهاساس توصیه های غذایی برجیره روز. 06برای مدت 

NRC Sheep and Goat, 2007  و با استفاده از نسخه پنجم
CNCPSافزار نرم

ای تنظیم شدند که از نظر انرژی و گونهبه 6
های آزمایشی در پروتئین یکسان باشند. اجزاء و ترکیبات جیره

( TMRمخلوط ) کامال صورتبه اند. خوراكذکر شده 1جدول 
 عصر( در 0صبح و  8نوبت )در ساعت  دو اشتها در حد در و

  گرفت.می قرار هابره اختیار

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1- High-density lipoproteins                                2- low-density lipoproteins                                 3- Eicosapentaenoic acid (EPA) 

4- Docosahexaenoic acid (DHA)                        5- The Cornell Net Carbohydrate and Protein System 

 

 آزاده میرشمس الهی، مهدی گنج خانلو، فرهنگ فاتحی، ابوالفضل زالی و مصطفی صادقی
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 )بر حسب درصد ماده خشک( های آزمایشیمغذی جیره ترکیبات غذایی و آنالیز مواد -1جدول 

Table1. Feed ingredients and chemical composition of experimental diets based on dry matter percentage  
 بدون چربی )شاهد( چربی اشباع روغن زیتون وغن ماهیر اجزاء خوراك
 66/18 66/18 66/18 66/18 یونجه خشک

 66/8 66/8 66/8 66/8 ذرت سیالژ
 66/6 66/6 66/6 66/6 کاه گندم
 64 66/28 66/28 66/28 شدهدانه جو آسیاب
 66/19 34/13 34/13 34/13 شدهدانه ذرت آسیاب
 92/4 92/4 92/4 92/4 کنجاله سویا
 6 86/6 86/6 86/6 سبوس برنج
 86/6 6/4 6/4 6/4 سبوس گندم

 6/4 6/4 66/4 66/4 کربنات کلسیم
 14/4 14/4 14/4 14/4 اکسید منیزیم

 6/4 6/4 6/4 6/4 معدنی -مکمل ویتامینی
 26/4 26/4 26/4 26/4 نمک

 6/4 6/4 6/4 6/4 بیکربنات سدیم )جوش شیرین(
 - 86/1 2 2 پودر چربی

 درصد ماده خشک جیره( 144آنالیز ترکیبات شیمیایی )بر اساس 
 46/2 46/2 46/2 30/2 (Mcal/kg)  انرژی قابل متابولیسم

 6/16 6/16 6/16 6/16 پروتئین خام )درصد(
NDF )24 3/24 3/24 3/24 )درصد 

 کربوهیدرات
 6/09 1/08 1/08 1/08 )درصد( (NFC) الیافیهای غیر 

 3/3 8/3 3/3 3/3 خاکستر )درصد(
 0/6 1/6 1/6 1/6 چربی خام )درصد(

گرم  84گرم کلسیم،  196اکسیدان، گرم آنتیمیلی E ،2644گرم ویتامین میلی D ،244المللی ویتامین هزار واحد بین A ،244المللی ویتامین هزار واحد بین 344ترکیبات:  -1
  1/1گرم ید و میلی 124گرم کبالت، میلی 144گرم روی، میلی 644گرم مس، میلی 644گرم آهن، میلی 6444گرم منگنز، میلی 2244گرم منیزیم، میلی 21444فسفر، 

 گرم سلنیوم.میلی

 
 ماده خشک مصرفی گیری میزاناندازه

 شده و تغذیه انفرادی طوربه هابره آزمایش دوره طول در    
به  شدمی ثبت روزانه صورتبه مصرفی آنها خشک ماده میزان
 تعیین دوره روزهای کل در شده خوراك داده میزان که طوری

 خوراك ماندهباقی خوراك دهی، از قبل روز هر صبح در و شد
 با مصرفی خشک ماده شد. مقدار توزین آوری وجمع قبل روز

 و (پس آخور)در آخور  ماندهباقی خشک ماده مقدار احتساب
از این طریق شد تا  گیریاندازه مصرفی خشک ماده مقدار

 .شود محاسبه غذایی تبدیل ضریب
 بدن وزن گیری تغییراتاندازه

آزمایش،  مدت طی در هابره بدن وزن تغییرات تعیینبرای    
 رعایت با باریک هفته سه هر ها در شروع آزمایش و سپسبره
 محل به صبح، وعده تغذیه از قبل و گرسنگی ساعت 13تا  10

وزن  تغییرات تا گرفتمی نجاما کشیوزن و هدایت باسکول
 .شود گیریاندازه هابره بدن

  اولیه وزن وزن نهایی 

تعداد روزهای پروار
 روزانه )گرم( وزن = افزایش 

 های خونگیری متابولیتاندازه
روغن ماهی، روغن زیتون و  تأثیر تیمارهای بررسی منظوربه   

 مانند از خصوصیات بیوشیمیایی خون برخی بر چربی اشباع
 و انسولین درLDL ، HDLگلیسرید، گلوکز، کلسترول، تری

 از استفاده با خونگیری .شدانجام  گیریانتهای آزمایش خون
 هپارین ضدانعقاد ماده با همراه خالء سی تحتسی 6 هایلوله

 مصرف از صبح )قبل 4 ساعت در گیریخون شد. انجام
 ازی. جداسگرفت صورت گردن محل سیاهرگ از خوراك(

  centric 322)مدل سانتریفیوژ از استفاده با خون پالسمای
 16مدت دور دقیقه به 6444سرعت  با( کمپانی اروپائی دامل

 درون جداشده پالسمای سپس گرفت. دقیقه انجام
 زمان  تا و گرفت قرار سیسی 6/1های میکروتیوب

 سانتیگراد درجه -24دمای  در خونی هایمتابولیت گیریاندازه
 ،های خونی مذکورمتابولیت گیریاندازه برای .گردید نگهداری

 دستگاه از استفاده با 1سنجیرنگ -روش آنزیمی
 ساخت کمپانی greenwave miniature) اسپکتروفتومتری

stellarnet این از یک گیری هرشد. اندازه انتخاب (آمریکا 
 امانج خود مختص آزمایشی هایکیت از استفاده با هافراسنجه

گلوکز و   کیت گلوکز و کلسترول از برای کهطوریبه شد؛
"من شرکت" کلسترول

  گلیسرید از کیت، برای تری2
"بایورکس فارس"گلیسرید شرکت تری

گیری و برای اندازه 6
HDL  وLDL  پیشتاز طب"کلسترول از کیت شرکت"  
 خون سرم بیوشیمیایی فاکتورهای گیریاندازه شد. استفاده
 های( نمونهHDLو  LDLگلیسرید،تری کلسترول، )گلوکز،

 دستگاه اتوآناالیزر آلفا کالسیک و از استفاده با آزمایشی
غلظت  شد. انجام اسپکتوفتومتری روش با اینقطهتک آزمایش

 و با استفاده از کیت ELISAانسولین پالسما با روش 
توسط  کیت راهنمای به توجه با سازی آماده از انسولین، بعد

 گیری گردید.اندازه  ELISA Readerستگاهد
 گیری صفات الشهاندازه

 13 تا 10 احتساب با هابره راس از 28 آزمایش، اتمام از پس   
 وزن از کشتار، پس شدند. کشتار و کشیوزن گرسنگی، ساعت
 کبد، پوست، سر و پاها، شامل هابره الشه مختلف هایقسمت
  خالی، پر، شکمبه بهشکم داخلی، چربی کلیه، قلب، شش،

 گاه، سر سینه، گردن و عضله راستهها، سر دست، قلوهران
 داخلی لبه از متر از استفاده با الشه طول .(28) شد گیریاندازه

 گیریاندازه سینه استخوان جلوی قسمت تا استخوان لگن

1- Colorimetric                                                                  2- Man company                                                               3- Biorexfars 

 

 

 آزاده میرشمس الهی، مهدی گنج خانلو، فرهنگ فاتحی، ابوالفضل زالی و مصطفی صادقی
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 64................................................................................................ ............ بررسی اثر منبع و مدت زمان تغذیه اسیدهای چرب محافظت شده، بر عملکرد تولیدی

 و 12 دنده بین فاصل حد در راسته ماهیچه مقطع سطح گردید.
 دستگاه توسط سپس و گردید رسم ککال کاغذ روی بر 16

 .شد گیریاندازه متر(دیجیتالی )پالنی سنج مساحت
 به (،6نیکخواه ) و مقدم اسدی روش طبق ها،بره الشه   

 گاه و عضلهقلوه ها، سرسینه،ران سردست، گردن، قطعات
چربی بدن  شد. گیریاندازه قطعه هر وزن و شد تقسیم راسته

بافت چربی و عضله  یری ضخامت )عمق(گبا استفاده از اندازه
تعیین  کولیس از استفاده در تقاطع دنده یازدهم/دوازدهم، با

با بسته  (ANOVA) ها با استفاده از تجزیه واریانسشد. داده
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. تجزیه و  SAS آماری

های با یک تکرار، با استفاده از طرح کامال تحلیل برای داده
 صورت زیر مدل آماری مورد استفاده به .فی انجام شدتصاد
 باشد:می

                                                  Xij= µ+ Aj+ eij  
: اثر تیمار )منبع چربی و Aj، : میانگین جمعیتµ، که در آن

ام،  i: مشاهده تکرارXij، : اثر خطای آزمایشیeij ،دوره زمانی(
های تکرار برای داده .زمانی و دوره ام منبع چربیjسطح 

افزار آماری در نرم  Mixedشونده از مدل آماری زیر و رویه
SAS  :استفاده شد 

Yikl= µ+ Ai+ TK+ Animall (A)i+ATik+ eikl 

: اثر تیمار )منبع چربی و Ai، : میانگین جمعیتµکه در آن، 
: Animall، گیری صفتام اندازهk: اثر زمان TK ،دوره زمانی(
: Yikl ،: اثر خطای آزمایشیeikl، ام iدر تیمار lاثر حیوان 

و سطح  ام فاکتور منبع چربی و دوره زمانیiمشاهده سطح 
kگیری و سطح ام زمان اندازهlام اثر حیوان. 
 

 نتایج و بحث
بر خوراک مصرفی و عملکرد  یهای آزمایشاثر جیره

 هاپرواری بره
، (6-)منبع امگا ماهی های کلسیمی روغنبا نمک تغذیه    

 94و چربی اشباع چه در کل دوره  (9-)منبع امگا روغن زیتون
 بر داریمعنی روز آخر دوره پروار، تأثیر 06روزه پروار و چه در 

کننده پودر چربی های مصرفبره مصرفی خشک ماده روی
تحقیقات نشان داده  نداشت. (2نسبت به گروه شاهد )جدول 

 خشک ماده به جیره، چربی افزودن با دموار اغلب دراند که 
تغذیه بیش از حد که طوریبهگیرد. می قرار تأثیرتحت مصرفی

های اشباع که اثرات سمی بر میکروباسیدهای چرب غیر
  . (2) گردد الیافتواند منجر به کاهش هضم شکمبه دارند، می

 کلسیمی هاینمکاند که ها نشان دادهاز سوی دیگر پژوهش
 هضم بر تأثیری اینکه بدون شکمبه از عبور با چرب ایاسیده
 جیره انرژی غلظت افزایش باعث توانندمی باشند، داشته الیاف

 و تجزیه شیردان پایین  pHدر کلسیمی هاینمک این گردند،
 (.16شوند )می جذب برای دسترس باریک قابل روده در

( در 8ن )و همکارا کارانزا مارتینمخالف با نتایج این پژوهش، 
های پرواری با منظور بررسی اثرات تغذیه برهپژوهشی که به

های کلسیمی اسید پالمیتیک درصد نمک 6/1های حاوی جیره
شده با های کلسیمی غنیدرصد نمک 6/1 یا )شاهد(

( 6-)تیمار امگا و دوکوزاهگزانوئیک اسید ایکوزاپنتانوئیک اسید
   کننده جیره مصرفهای انجام دادند، گزارش کردند که بره

 مطالعات در شاهد، میزان ماده خشک مصرفی باالتری داشتند. 
و  پرور(، و 14و همکاران ) فری یرا توسطکه دیگر انجام شده 
ها با هنگامی که برهبر روی گوسفند انجام شد، ( 24همکاران )

، از 1با چند باند دوگانه غیراشباع اسیدهای چرب مقادیر مختلف
درصد روغن ماهی تغذیه شدند، هیچ تفاوتی در  6/4 تا 6/2

ماده خشک مصرفی، افزایش وزن روزانه، وزن نهایی بدن و 
و  هرناندز گارسیا با این حال .بازده خوراك، مشاهده نکردند

با افزایش غلظت روغن ماهی در جیره غذایی  (10همکاران )
 ؛بدست آورد ،هاآن افزایش وزن یک پاسخ درجه دوم درها، بره
درصد  46/1از  های کمترهایی که با غلظتکه برهطوریبه

های گروه روغن ماهی در جیره تغذیه شدند، در مقایسه با بره
(، وزن ٪6و  2) روغن ماهی شاهد )بدون روغن( یا غلظت زیاد

بدن، افزایش وزن روزانه و ماده خشک مصرفی باالتری 
  .داشتند

 وزن، افزایش کل انه،روز وزن افزایش میانگین 2جدول  در   
شده با  تغذیه هایبره غذایی تبدیل ضریب و نهایی وزن

های غیراشباع ماهی و زیتون و همچنین چربی اشباع و روغن
  جیره شاهد آورده شده است.

 
هاو اشباع بر عملکرد پرواری بره 9-، امگا6-اثر استفاده از اسیدهای چرب امگا -2 جدول  

Table 2. The effect of omega-3, omega-9 and saturated fatty acids on fattening performance  

 صفات مورد مطالعه
هاجیره  

SEM p-value 1 2 6 0 6 3 4 
 1 88/4 88/29 06/29 82/29 92/29 0/64 8/64 60/29 وزن اولیه )کیلوگرم(
 b44/04 a40/61 a33/09 a80/09 a63/09 ab63/08 ab01/08 84/4 40/4 وزن نهایی )کیلوگرم(
کل افزایش وزن 

 )کیلوگرم(
b46/14 a90/24 a23/19 a92/19 a46/19 ab94/18 ab66/18 619/4 40/4 

افزایش وزن روزانه 
 )گرم(

b6/241 a1/268 a219 a0/223 a 2/220 ab9/210 ab3/214 446/4 40/4 

ماده خشک مصرفی 
)کیلوگرم( روزانه  028/1 681/1 046/1 004/1 036/1 096/1 036/1 419/4 64/4 

 a14/4 b48/3 b66/3 b60/3 b44/3 a24/4 a21/4 18/4 46/4 ضریب تبدیل غذایی
روزه استفاده از روغن  06( دوره 6روزه استفاده از روغن زیتون،  94( دوره 0روزه استفاده از روغن ماهی،  06( دوره 6روزه استفاده از روغن ماهی،  94( دوره 2( شاهد 1تیمارها: 
 روزه استفاده از چربی اشباع   06( دوره 4روزه استفاده از چربی اشباع و  94( دوره 3زیتون، 

 است.دار بین تیمارها دهنده اختالف معنیمشابه در هر ردیف، نشانحروف غیر

 

1- Poly Unsaturated Fatty Acid (PUFA) 
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های کلسیمی شود استفاده از نمکهمانگونه که مالحظه می

و  06زمانی  های غیراشباع ماهی و زیتون در هر دو دورهروغن
داری سبب افزایش وزن نهایی، کل روز، با اختالف معنی 94

های ها نسبت به برهافزایش وزن و افزایش وزن روزانه بره
با توجه به یکسان بودن میزان (. p=40/4گروه شاهد شد )

ها در خوراك مصرفی و باالتر بودن میزان افزایش وزن بره
میزان ضرایب تون(، های چربی غیراشباع )ماهی و زیگروه

داری با اختالف معنی هااین گروهها در تبدیل غذایی بره
 های چربی اشباع و شاهد بود.  تر از گروهپایین

( با 28و همکاران )پونام پاالم همسو با نتایج این تحقیق    
 با های پرواریبره های غذاییسازی جیرهمکملبررسی اثرات 

 ئیک اسیدوناگزکوزاهو د انه کتان()مکمل د لینولنیک اسیدآلفا
 روزه، گزارش کردند که  63)مکمل جلبک( در یک دوره 

دارای وزن بدن، چربی بدن و  های تغذیه شده با دانه کتانبره
از سوی  باالتری نسبت به گروه شاهد بودند.عملکرد الشه 

( موجود DHAدکوزاهگزانوئیک اسید )دیگر در این تحقیق، 
با وجود  ولی ها شدهش مصرف خوراك برهباعث کا جلبک در

کننده جلبک نسبت های مصرفکاهش مصرف خوراك در بره
 شده با جیره شاهد، عملکرد الشه برای های تغذیهبه بره

و مخلوط دانه کتان  DHA کننده مکملهای مصرفبره
×DHA  ها نشان داد وقتی جلبک به این یافته .بیشتر بود

)یا سایر مواد مغذی(  جیرهتبدیل انرژی  ها اضافه شد،جیره بره
های الشه بهتر بود؛ حتی با وجود اینکه این حیوانات به بافت

دلیل این ممکن است به .خوراك کمتری مصرف کردند
کاهش از دست دادن انرژی جیره غذایی از طریق کاهش 

باشد  DHA های دارایجیرهمصرف در زمان متان گاز تولید 
، شودافت بدن )چربی و عضله( منتقل میکه این انرژی به ب

 با لیپید  هادام های غذاییسازی جیرهمکمل کهطوریبه
تواند با افزایش انرژی موجود در جیره غذایی برای تقسیم می

به اجزای بدن، باعث افزایش عملکرد الشه )وزن بدن / وزن 
  .(28) الشه( شود

 رای تعیین تاثیر ای که بمطالعه( در 0و همکاران )آرانا     
درصد جیره( در  6های کلسیمی اسیدهای چرب زیتون )صابون

ها انجام دادند، بر رشد آن 1نر نژاد راسا آراگونسا هایجیره بره
مشاهده کردند که میزان افزایش وزن روزانه، ماده خشک 

های شاهد و ضرایب تبدیل خوراك این گروه با بره مصرفی
( 10و همکاران ) هرناندز گارسیا ،یدر تحقیق دیگر .مشابه بود

 64و  24، 14، 4بررسی اثرات چهار سطح روغن ماهی )با 
گرم در کیلوگرم ماده خشک جیره( بر عملکرد و تخمیر 

روزه، گزارش کردند که  63ای بره در یک دوره پروار شکمبه
مصرف ماده خشک، متوسط افزایش وزن روزانه، وزن نهایی 

، با افزایش نسبت روغن ماهی در بدن و عملکرد الشه گرم
که سطح طوری. بهدهدمیجیره، پاسخ درجه دوم نشان 

 برآورد شده روغن ماهی برای متوسط افزایش وزن مناسب
گرم در کیلوگرم و برای ضریب تبدیل  2/11ترتیب روزانه، به

( با 24و همکاران )پرور . گرم در کیلوگرم بود 8/12غذایی 
 کانوال، سویا و ماهی بر عملکرد  هایبررسی اثرات روغن

های روغن بر میزان های پرواری، گزارش کردند که مکملبره
مصرف ماده خشک، نسبت بازده غذایی، ضریب تبدیل غذایی 

 روغن حاوی تیمارهای و وزن الشه گرم تاثیری نگذاشتند.
 سویا و کلزا مخلوط روغن و سویا و ماهی روغن مخلوط ماهی،

 دالیل داشتند. پرورش دوره کل در را زنو افزایش کمترین
 آزمایشی تیمارهای در روزانه افزایش وزن کاهش احتمالی

 و روغن باالی است مصرف ممکن شاهد گروه به نسبت
 مصرفی خوراك کاهش آن دنبالبه و هضم قابلیت کاهش
  باشد.

 هاهای خونی برههای آزمایش بر فراسنجهاثر جیره
 های کلسیمی روغن ماهیاده از نمکاثر استف 6در جدول     

و چربی اشباع  (9-)منبع امگا زیتونروغن ، (6-)منبع امگا
روز آخر دوره پروار بر  06( و یا روز 94برای کل دوره پروار )

 های پرواری نشان داده شده است.های خونی برهفراسنجه
گرم بر میلی 38تا  34غلظت گلوکز خون در این آزمایش بین 

 تاثیر شود تغذیه چربیمی مالحظه که طوربود. همان لیتردسی
در تحقیق  نداشته است. خون گلوکز غلظت بر داریمعنی

 اثراتانجام شد،  (19همکاران ) وکرونبرگ  دیگری که توسط
 بر سویا کامل دانه و پنبه کامل دانه چربی، پودر شاهد، جیره

 مطالعه مورد هلشتاین دارفیستوله گاو در های خونیفراسنجه
، 46/49ترتیب به گلوکز مقدارنتایج نشان داد که  .گرفت قرار
 آماری لحاظ از که شده برآوردگرم میلی  26/84و  46/43، 48

  .است نبوده دارمعنی
 خون، میزان کلسترول و  چربی هایفراسنجه در بین    

 قرار آزمایشی تیمارهای تاثیرگلیسرید سرم خون تحتتری
این حال میزان این دو متابولیت در تیمار استفاده از  نگرفتند. با

های روزه( باالتر از گروه 94و  06چربی اشباع )دوره زمانی 
 اشباع و شاهد بود.های غیراستفاده از چربی

( در HDLهای با چگالی باالی خون )میزان لیپوپروتئین     
د، ولی بین تیمارهای استفاده از چربی باالتر از تیمار شاهد بو

داری مشاهده بین شش تیمار استفاده از چربی، تفاوت معنی
های با چگالی کم سرم خون نشد. میانگین لیپوپروتئین

(LDLدر تیمارهای استفاده از اسیدهای چرب غیر ) اشباع در
تر داری پایینروزه با اختالف معنی 94و  06های زمانی دوره

 تیمار شاهد بوداز تیمارهای استفاده از چربی اشباع و 
(41/4=p). 

 با چربی، مکمل افزودن با پالسما کل کلسترول افزایش     
 کبد و و باریک روده هایسلول در کلسترول سنتز افزایش
 برای کلسترول .است مرتبط باریک روده در آن جذب افزایش
 انتقال و باریک در روده چرب اسیدهای جذب و میسل تشکیل

 با لذا است، ضروری هاپوپروتئینلی کمک به چرب اسیدهای
 نیز کلسترول سنتز و جذب اسیدهای چرب، جذب رفتن باال
 توانمی را پالسمای خون کلسترول سطح افزایش رود.می باال

 کلسترول کمتری مقادیر حاوی که غذایی هایرژیم مصرف با
( با بررسی اثرات 24و همکاران )پرور  .(9داد ) کاهش هستند،
های های خون برهوال، سویا و ماهی بر متابولیتهای کانروغن

های گلوکز، ها روی غلظتپرواری، مشاهده کردند که روغن
ای خون های ازت اورهگلیسیرید سرم و غلظتتری و کلسترول

 ( با بررسی 28و همکاران ) پونام پاالم تاثیر نداشتند.
نیک لینولآلفا با های پرواریبره های غذاییسازی جیرهمکمل

)مکمل  ئیک اسیدوناگزکوزاهو د )مکمل دانه کتان( اسید

1- Rasa Aragonesa 
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 62.......................... .................................................................................. بررسی اثر منبع و مدت زمان تغذیه اسیدهای چرب محافظت شده، بر عملکرد تولیدی

 های تغذیه شده با دانه کتانجلبک(، گزارش کردند که بره
باالتری نسبت به گروه  یگلیسرول پالسماسیلآدارای تری

 ×کتان  پالسما در تیمار تری آسیل گلیسرول بودند.شاهد 
 طور کمتر از گروه کتان بود، اگرچه هنوز هم به جلبک

 و شاهد هایهای تغذیه شده با جیرهتوجهی باالتر از برهقابل
 درهمسو با نتایج این تحقیق،  .بود (DHAحاوی جلبک )

تغذیه  شیری، بزهای روی بر (1و همکاران )آگازی  مطالعه
 روی بر داریمعنی تأثیر ،پالم روغن با مقایسه در ماهی روغن
 واوتارو  مطالعه درحال با این نداشت.  خون کلسترول یا گلوکز

 صورتبه جیره، در پالم روغن سطح افزایش ( با23) همکاران
و  ساکو یافت. افزایش بزهای شیرده خون خطی کلسترول

جلبک ( گزارش کردند که استفاده از ریز66همکاران )
(Schizochytrium limacinum) در فصل  هادر تغذیه بره

 94/80در برابر  04/98تابستان باعث افزایش گلوکز خون )
 23/29در مقابل  10/30لیتر( و انسولین )گرم در دسیمیلی

لیتر( شد، در حالی که غلظت کل کلسترول نانوگرم در میلی
  68در مقابل  32های شاهد )خون را در مقایسه با دام

 لیتر( کاهش داد.گرم در دسیمیلی

 های درگیرآنزیم فعالیت و ژن بیان اشباعغیر چرب اسیدهای
 افزایش دهند.می افزایش را پراکسی زومی بتااکسیداسیون در

 گلیسرید ازتری سنتز کاهش با است ممکن بتااکسیداسیون
 اعمال سبب گلیسریدتری ترشح کاهش و آزاد چرب اسیدهای

 چرب  اسیدهای گردد. ماهی روغن هایپولیپیدمیک اثرات
 افزایش و گلیسریدهاتری غلظت کاهش سبب 6-گاام

 (. 20گردند )می HDLکلسترول 
دهد که ( همچنین نشان می6نتایج این آزمایش )جدول     

اشباع ماهی های کلسیمی اسیدهای چرب غیراستفاده از نمک
 94و  06های زمانی و زیتون و همچنین چربی اشباع در دوره

ها نداشته ن انسولین خون برهداری بر میزاروزه، اثر معنی
 ( گزارش کردند که 28و همکاران )پونام پاالم  است.

، DHAعنوان منبعی از ها با جلبک بهسازی جیره برهمکمل
 شاهد غذایی جیرهنسبت به  اانسولین پالسمباعث پایین آمدن 

در عضالت باعث بهبود استفاده از  DHA شد. افزایش غلظت
 انسولین در عضالت اسکلتی شده توسط گلوکز تحریک

های استفاده از شود. غلظت کمتر انسولین پالسما در گروهمی
جلبک ممکن است با  وکتان اثرات متقابل ( و DHAجلبک )

 . عضالت همراه باشد DHA توجه غلظتافزایش قابل

 های پرواریبرههای خونی و اشباع بر فراسنجه 9-، امگا6-اثر استفاده از اسیدهای چرب امگا -6 جدول
Table 3. The effect of omega-3, omega-9 and saturated fatty acids on blood parameters  

 صفات مورد مطالعه
هاجیره  

SEM p-value 1 2 6 0 6 3 4 
 28/4 46/1 32/38 39 84/36 84/36 32/34 64/34 6/32 گلوکز

 29/4 61/1 64/36 12/32 6/66 26/62 84/68 12/68 26/63 کلسترول
گلیسریدتری  6/23 6/64 64/29 46/24 64/28 66 46/61 89/4 64/4 

لیپوپروتئین های با 
(چگالی باال HDL( 

b26/26 ab6/24 a12/28 ab12/26 ab26/24 ab26/23 ab26/23 66/4 46/4 

لیپوپروتئین های با 
پایین( چگالی LDL( 

ab84/20 c46/22 c9/19 c82/18 c44/24 ab32/23 a12/28 94/4 41/4 

 018/4 23/4 06/6 4/6 36/3 66/3 26/3 6/3 32/4 انسولین
روزه استفاده از روغن  06( دوره 6روزه استفاده از روغن زیتون،  94( دوره 0روزه استفاده از روغن ماهی،  06( دوره 6روزه استفاده از روغن ماهی،  94( دوره 2( شاهد 1تیمارها: 
 روزه استفاده از چربی اشباع  06( دوره 4استفاده از چربی اشباع،  روزه 94( دوره 3زیتون، 

 .استدار بین تیمارها دهنده اختالف معنیمشابه در هر ردیف، نشانحروف غیر
 

 الشههای آزمایش بر خصوصیات و قطعات اثر جیره
های کلسیمی به اثرات استفاده از نمک مربوط نتایج   

 قطعات و اع بر خصوصیاتاسیدهای چرب اشباع و غیراشب
های ارائه شده است. استفاده از نمک 0جدول  در الشه

کلسیمی روغن ماهی، زیتون و چربی اشباع بر بازده الشه، 
ها، پوست، دستگاه گوارش پر، طول الشه، وزن کله و پا
ها، طحال، ها، قلب، کبد، ششدستگاه گوارش خالی، کلیه

ح مقطع عضله راسته بیضه، دنبه، ضخامت چربی پشتی و سط
های مصرف حال برهداری نداشت. با اینها تاثیر معنیبره

کننده پودر چربی نسبت به گروه شاهد، وزن الشه گرم و بازده 
 افزودن طریق از که الشه بازده در بهبود الشه باالتری داشتند.

مثبت روغن  اثرات دلیلبه تواندمی ،شودمی روغن ماهی ایجاد
تفاوت  (. عدم وجود24باشد ) متابولیسمی انرژیه بازد بر ماهی
 به توانمی را مطالعه حاضر در الشه بازده و صفات در دارمعنی

  داد. نسبت هاایزوانرژیک بودن جیره
 درصد 0 افزودن با پژوهشی که در (21) همکاران ومانسو      

عنوان منبعی از اسید )به آفتابگردان روغن و پالماشباع چربی 

  در جو پایه بر هایجیره به اشباع(بلند زنجیر غیر چرب
 انجام الشه سرد و گرم وزن خصوصیات بر ،پرواری هایبره

 به نسبت آزمایشی تیمارهای تأثیرتحت صفت دو این دادند،
 بود. مشابه حاضر نتایج با که نگرفت قرار شاهد گروه
 الشه صفات بین در بطنی و چربی دور کلیه محوطه چربی    

که تغذیه با نمک کلسیمی روغن ماهی طوریبود. به دارمعنی
ها و چربی دور کلیه بره شکمی چربی کاهش و زیتون، سبب

 بیشترین مقدار چربی محوطه بطنی مربوط به .(p=46/4شد )
و کمترین مقدار مربوط به تیمار استفاده از نمک  شاهد تیمار

  کلسیمی روغن زیتون بود.
 ای که برای تعیین تاثیر مطالعه( در 0ران )و همکاآرانا      

درصد جیره( در  6های کلسیمی اسیدهای چرب زیتون )صابون
بر رشد بافت چربی و  نر نژاد راسا آراگونسا هایجیره بره

روزه پروار انجام  66ترکیب اسیدهای چرب در طی یک دوره 
های گروه دادند، گزارش کردند که مصرف انرژی باالتر بره

 و اطراف کلیه ون، سبب افزایش بیشتر بافت چربی پوستزیت
داری بین نسبت به حیوانات شاهد شد ولی اختالف معنی
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 66........ ................................................................................................................................. 1041/ تابستان 63سیزدهم/ شماره  پژوهشهای تولیدات دامی سال

 
 ها از نظر ضخامت چربی پشتی، درصد چربی زیر جلدیگروه

مشاهده نشد.  یا مقدار چربی عضله ایو بافت چربی بین مهره
 های کلسیمی اسیدهایدرصد صابون 6افزودن  عبارت دیگربه
روز، باعث  66ای بیش از لئیک به جیره غذایی، برای دورهوا

افزایش بافت چربی ذخایر داخلی توسط هیپرتروفی )افزایش 
لئیک وااسید  شد، در حالی که میزانها اندازه سلول( آدیپوسیت
  .تغییری نکرد اسید در چربی و گوشت

داری بین سطح مقطع عضله در مطالعه حاضر تفاوت معنی   
های مختلف وجود نداشت های تغذیه شده با جیرهته برهراس

و بیولیو ( و 18(. که با نتایج کاظمی و همکاران )0 )جدول
( مطابقت دارد. سطح مقطع عضله راسته 3همکاران )

و همکاران  هرناندز گارسیا همبستگی مثبتی با وزن زنده دارد.
و  24، 14، 4بررسی اثرات چهار سطح روغن ماهی )( با 10)

( مشاهده کردند که گرم در کیلوگرم ماده خشک جیره 64
هنگام افزایش نسبت روغن ماهی در رژیم غذایی، ضخامت 

( مشاهده 6و همکاران ) آنت ها افزایش داشت.چربی پشتی بره
گرم در کیلوگرم روغن ماهی، عمق  66کردند که با استفاده از 
 یافت.ها کمی افزایش ناحیه ران بره چربی زیر جلدی در

( گزارش دادند که یک رژیم غذایی با 26و همکاران )مارینوا 
گرم در  24گرم در کیلوگرم روغن ماهی مخلوط شده با  14

کیلوگرم روغن آفتابگردان، چربی زیر جلدی در ناحیه کمر را 
همسو  .کاهش داد، اما چربی عضالنی در ناحیه شانه باالتر بود

( با بررسی اثرات 24ران )پرور و همکابا نتایج این پژوهش، 
های کانوال، سویا و ماهی بر عملکرد و صفات الشه روغن

 لحاظ به تیمارها بین تفاوتهای پرواری، گزارش کردند که بره
  .نبود دارمعنی الشه درصد و وزن الشه

 0جدول  در الشه فروش قابل قطعات به مربوط نتایج     
روغن  ی کلسیمیهااز نمک استفاده است. شده داده نشان

 وزن بر داریمعنی ماهی، روغن زیتون و چربی اشباع تاثیر
 .نداشت هاو راسته بره گردن گاه، سرسینه،قلوه سردست، ران،
و مارینوا ( و 16نتایج هژبری و همکاران ) موافق با هایافته این

( گزارش 28و همکاران )پونام پاالم  .باشدمی (26همکاران )
دارای چربی بدن و  تغذیه شده با دانه کتان هایکردند که بره

تغذیه با بودند و باالتری نسبت به گروه شاهد عملکرد الشه 
 موجب افزایش عملکرد الشه، DHAی از ععنوان منبجلبک به

  ها شد.بره
 

  گیری کلینتیجه
سازی جیره نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که مکمل    

ای چرب غیراشباع ماهی و های کلسیمی اسیدهبا نمک
زیتون، از طریق افزایش میزان اضافه وزن، کاهش ضریب 

های الشه، سبب افزایش تبدیل غذایی و کاهش میزان چربی
 شود.ها میوری برهعملکرد پروار و میزان بهره

 

 و اشباع بر صفات الشه  9-، امگا6-اثر استفاده از اسیدهای چرب امگا -0 جدول
Table 4. Effect of omega-3, omega-9 and saturated fatty acids on carcass traits 

 صفات مورد مطالعه
هاجیره  

SEM p-Value 1 2 6 0 6 3 4 
 16/00 83/08 8/03 83/03 33/03 66/00 43/02 08/1 96/4 (Kgوزن زنده دام )
 18/19 89/21 02/21 29/21 19/21 12/24 86/18 41/4 92/4 (Kgوزن الشه گرم )

 24/4 61/4 46/00 26/06 69/06 04/06 80/06 80/00 16/06 بازده الشه )%(
 61/4 14/4 36/4 32/4 96/4 44/4 69/4 44/4 66/4 کله و پاها )%(

 66/44 66/44 42 66/46 33/42 46 66/44 43/1 41/4 (cm)طول الشه 
دستگاه گوارش پر 

)%( 38/11 36/14 96/9 3/14 2/14 40/12 46/12 66/4 66/4 

دستگاه گوارش خالی 
)%( 83/6 08/6 11/6 2/6 66/6 6/6 88/6 498/4 22/4 

 34/4 446/4 26/4 20/4 24/4 26/4 20/4 26/4 20/4 ها )%(کلیه
 34/4 444/4 66/4 66/4 04/4 63/4 63/4 63/4 69/4 قلب )%(
 63/4 40/4 34/1 63/1 62/1 03/1 23/1 08/1 31/1 کبد )%(

 60/4 43/4 64/1 60/1 32/1 26/1 13/1 02/1 34/1 ها )%(شش
 a11/1 b83/4 b42/4 b64/4 b86/4 a18/1 a42/1 43/4 46/4 چربی دور کلیه )%(
 a46/2 b46/1 b66/1 b23/1 b23/1 a63/2 a66/2 10/4 46/4 چربی احشایی )%(

 21/4 480/4 94/4 09/1 99/4 11/1 60/1 08/1 18/1 دنبه )%(
ی ضخامت چربی پشت

(mm) 9/0 12/6 43/6 88/0 0 69/6 24/0 26/4 36/4 

سطح مقطع عضله 
 66/21 20 66/24 33/19 22 26 66/21 98/4 86/4 (cm2راسته )

 قطعات قابل فروش الشه
 64/4 18/4 69/10 48/10 30/10 03/16 63/16 84/16 44/10 ها )%(ران

 36/4 48/4 34/9 38/9 10/9 62/9 66/9 66/9 26/9 ها )%(سر دست
 26/4 499/4 28/2 06/2 1/6 86/2 88/2 48/2 33/2 گاهقلوه

 24/4 14/4 96/0 28/6 92/6 63/6 08/0 64/0 44/0 سر سینه )%(
 24/4 14/4 32/6 49/6 63/6 44/6 0 36/6 44/6 گردن )%(

 61/4 11/4 66/8 03/8 96/8 44/8 94/4 09/8 16/8 عضله راسته )%(
روزه استفاده از  06( دوره 6روزه استفاده از روغن زیتون،  94( دوره 0روزه استفاده از روغن ماهی،  06( دوره 6روزه استفاده از روغن ماهی،  94دوره ( 2( شاهد، 1تیمارها: 

 روزه استفاده از چربی اشباع.  06( دوره 4روزه استفاده از چربی اشباع و  94( دوره 3روغن زیتون، 
  .استدار بین تیمارها دهنده اختالف معنی، نشانمشابه در هر ردیفحروف غیر
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Extended Abstract 
Introduction and Objective: This experiment was performed to investigate the effect of 
saturated and unsaturated fatty acids calcium salts (omega-3 and omega-9) on fattening 
performance, carcass traits and some blood biochemical properties of Lori Bakhtiari × Romanov 
male lambs. 
Material and Methods: 49 male lambs with 29.97± 0.88 kg initial weight were divided into 7 

equal groups, randomly. Lambs were fed individually with the following experimental diets: 1) 
Basal diet without fat powder (control), 2) Basal diet with fish oil calcium salts (2% of diet DM) 
for 90 days, 3) Basal diet with fish oil calcium salts (2% of diet DM) for 45 days, 4) Basal diet 
with olive oil calcium salts (2% of diet DM) for 90 days, 5) Basal diet with olive oil calcium 
salts (2% of diet DM) for 45 days, 6) Basal diet with saturated fat calcium salts (2% of diet DM) 
for 90 days and 7) Basal diet with saturated fat calcium salts (2% of diet DM) for 45 days. Daily 
feed intake of lambs was recorded and lambs body weight was measured weekly. At the end of 
the experiment, blood samples were taken from the jugular veins of the lambs. Then 28 lambs 
were weighed and slaughtered and were measured the weights of different parts of the lambs 
carcass. 
Results: Totally, feeding with calcium salts of fish oil, olive oil and saturated fats significantly 

increased daily weight gain and reduced the lambs feed conversion ratio compared to control 
group (p=0.04), But had no significant effect on dry matter intake of the Lambs. Feeding with 
saturated and unsaturated calcium salts had no significant effect on serum glucose, cholesterol 
and triglyceride concentrations. Serum high density lipoproteins (HDL) were higher among the 
fat treatments than control treatment, but no significant difference was observed between fat 
treatments. The level of serum low density lipoproteins (LDL) when using of unsaturated fatty 
acids for 45 and 90 days was significantly lower than the using of saturated fat and control 
(p=0.01). Lambs treated with fat powder had higher carcass yields than the control group. 
Feeding on fish and olive oil calcium salts reduced abdominal fat and kidneys around fat of 
lambs (p=0.03).  
Conclusion: The results of this study showed that diet supplementation with fish and olive 
unsaturated fatty acids calcium salts increases the fattening performance and productivity of 
lambs.  
 
Keywords: Carcass traits, Fatty acids Calcium salts, Fattening lamb, Performance  
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