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مقایسه اثر تغذیه با سطوح مختلف مکمل اسیدچرب غیراشباع محافظتشده در جیره آغازین بر عملکرد
و فراسنجههای متابولیکی برههای زود شیرگیری شده قزل
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چکیده
این آزمایش بهمنظور مقایسه اثر تغذیه با سطوح مختلف مکمل اسیدچرب غیراشباع محافظتشده در جیره آغازین بر میزان افزایش وزن
 رأس20  تعداد. فراسنجههای تخمیر شکمبه ای و فراسنجههای متابولیکی پالسما در برههای قزل زود از شیرگیریشده انجام شد،روزانه
 رأسی تفکیك و بعد از طی دوره5  گروه4  بهصورت تصادفی به، هفته تغذیه با شیر مادر4 بره نر گوسفند قزل بعد از تولد و
 جیره آزمایشی در گروههای.ال تصادفی بهمدت دو ماه با جیرههای آزمایشی تغذیه شدند
 در قالب طرح کام ا، هفته2 عادتپذیری بهمدت
،3(  و دارای مقادیر متفاوتی نمك کلسیمی اسیدهای چرب غیراشباع90:10 آزمایشی شامل خوراک استارتر با نسبت کنسانتره به علوفه
 اثر تیمارها بر میزان ماده خشك مصرفی روزانه و افزایش وزن برهها معنیدار بوده و بیشترین. درصد) بهعنوان منبع چربی بود6  و4/5
 ضرایب گوارشپذیری پروتئین. درصد پودر چربی مشاهده شد3 مقدار خوراک مصرفی و افزایش وزن در گروه مصرفکننده استارتر با
 الیاف نامحلول در شوینده اسیدی و الیاف نامحلول در شوینده خنثی تحت تأثیر جیره غذایی قرار گرفت ولی تفاوتی در، ماده آلی،خام
، درصد اسید استیك، با افزایش درصد چربی در جیره.ضریب گوارشپذیری چربی خام در بین گروههای آزمایشی وجود نداشت
 با اینحال تفاوتی در غلظت اسید.ایزوبوتیریك و نسبت استیك اسید به پروپیونیك اسید در شکمبه کاهش معنیداری را نشان داد
 برخی از فراسنجههای پالسما همانند. اسید والریك و ایزووالریك بین تیمارهای آزمایشی وجود نداشت، اسید بوتیریك،پروپیونیك
میزان گلوکز و پروتئین تام خون افزایش معنیدار و مقدار تریگلیسیرید خون کاهش معنیداری در همه گروههای آزمایشی نسبت به
 بهطورکلی از نتایج این تحقیق میتوان اینگونه نتیجهگیری نمود که زود از شیرگیری برهها با استفاده از خوراک.گروه شاهد نشان داد
. بدون تأثیر منفی بر سالمت برهها میشود، باعث بهبود عملکرد برهها، درصد مکمل چربی محافظتشده3 آغازین حاوی
. مکمل چربی محافظتشده، قزل، بره، اسیدهای چربغیر اشباع، از شیرگیری:واژههای کلیدی
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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
در مزارع سنتی و سیستم شبانی پرورش گوسفند،
برهها معمو ال تا سن سه ماهگی با شیر مادر تغذیه
میشوند ،اما امروزه با افزایش تعداد مراکز پرورش
متراکم و اهمیت اقتصادی محصولت لبنی تولیدی از
شیر گوسفند ،نیاز به جداکردن زودهنگام برهها از مادر
افزایش یافته است ( .)Napolitano et al., 2008اعمال
این روش مدیریتی منجر به کاهش زمان نگهداری
برهها بههمراه مادر شده و با فراهم نمودن امکان
بازیابی سریعتر فعالیت تولیدمثلی در میش،
صرفهجویی اقتصادی را برای دامدار و کشور بههمراه
داشته و از طرفی سبب افزایش درآمد دامداران و
عرضه بیشتر محصولت لبنی بر پایه شیر گوسفند
خواهد شد ) .(Kashani & Bahari, 2017همچنین
زود از شیرگیری برهها میتواند راندمان تولیدی و
اقتصادی برهها را افزایش داده و عملکرد رشد را در
مقایسه با برههای تغذیهشده بهصورت طبیعی با شیر
مادر بهبود بخشد ( .(Cranston et al., 2016برخی از
گزارشها بیانگر همبستگی بالی توسعه شکمبه در
برهها با عملکرد رشد و افزایش وزن هستند ( Chai et
 .)al., 2017در این میان افزایش غلظت انرژی جیره
غذایی میتواند بهعنوان عاملی مؤثر در افزایش کارایی
رشد در دامهای جوان مورد توجه قرار گیرد .برخی
مقالت ،سطوح بالی انرژی در جیرههای کنسانترهای
را عامل دستیابی دامهای جوان به حداکثر پتانسیل
رشد ژنتیکی عنوان نمودهاند (.)Oliviera et al., 2017
استفاده از مکملهای چربی بهعنوان یکی از مهمترین
راهکارهای افزایش غلظت انرژی در جیرههای غذایی از
سالیان گذشته به فرایندی معمول در صنعت پرورش
دام تبدیل شده است ) .(Invernizzi et al., 2016با
اینحال ،تأثیر استفاده از منابع چربی محدود به تأمین
انرژی نبوده و گزارشهای فراوانی در خصوص تأثیر
اسیدهای چرب غیراشباع و ضروری در تنظیم
مسیرهای فیزیولوژیکی شامل تنظیم بیان ژنهای
مرتبط با متابولیسم و تفکیک انرژی در بدن وجود
دارد .گزارشهای زیادی درخصوص کارایی مکملهای
محافظتشده با فنآوریهای مختلف از جمله
نمکهای کلسیمی اسیدهای چرب بهعنوان مهمترین

منابع تجاری مکمل اسیدهای چرب غیراشباع در جیره
غذایی نشخوارکنندگان ،در بهبود الگوی اسیدهای
چرب جذبشده از روده نشخوارکنندگان وجود دارد .با
اینحال ،برخالف گزارشهای زیادی که درخصوص
استفاده از جیرههای آغازین ،زود از شیرگیری و
استفاده از مکملهای چربی محافظتشده کلسیمی در
تغذیه گوسالهها وجود دارد ،اطالعات چندانی
درخصوص تأثیر زود از شیرگیری با جیرههای غذایی
حاوی مقادیر متفاوت مکمل چربی محافظتشده در
برهها گزارش نشده است .بنابراین هدف از این مطالعه
مقایسه اثر تغذیه با سطوح مختلف مکمل چربی
غیراشباع محافظتشده در جیره غذایی برههای نر قزل
زود از شیرگیریشده بر عملکرد و فراسنجههای
متابولیکی و فرآیند تخمیر شکمبهای ،در مقایسه با
برههای تغذیه شده با شیرمادر بود.
مواد و روشها
این پژوهش در ایستگاه آموزشی -تحقیقاتی و
آزمایشگاه تغذیه دام گروه علوم دامی دانشکده
کشاورزی دانشگاه ارومیه در فصل بهار سال 1397
انجام گرفت .کلیه حیوانات مورد استفاده در این
آزمایش براساس راهنمای نگهداری و استفاده از
حیوانات مزرعهای در تحقیقات علوم دامی نگهداری
شدند ) .(FASS, 2010کلیه فرایندهای انجامشده بر
روی دامها به تأیید کمیته اخالق استفاده از دامها در
تحقیقات مزرعهای دانشگاه ارومیه رسید .در این
آزمایش از  20راس بره نر قزل استفاده شد .برهها از
زمان تولد تا یک ماهگی دارای دسترسی آزاد به شیر
مادر بوده و صرفا با شیر مادر تغذیه شدند .پس از
رسیدن به سن یک ماهگی ،برهها با میانگین وزنی
( )1±8کیلوگرم و سن ( )30±6روز ،بهصورت تصادفی
به  4گروه آزمایشی تقسیم شده و در طول دوره
آزمایشی (دو هفته عادتپذیری و دو ماه دوره
نمونهبرداری) بهصورت انفرادی نگهداری و بهصورت
روزانه از لحاظ سالمتی کنترل شدند .گروههای
آزمایشی در این پژوهش شامل گروه شاهد (تغذیه
طبیعی با شیر مادر) و گروههای آزمایشی یک ،دو و
سه بهترتیب مصرفکننده خوراک آغازین ( 10درصد
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علوفه  90 +درصد کنسانتره) مکملسازیشده با ،3
 4/5و  6درصد مکمل چربی محافظتشده پرشیافت
بود .مکمل چربی مورد استفاده در این طرح توسط
شرکت دانش بنیان کیمیادانش الوند تأمین و بهصورت
جایگزینی با ذرت به جیرهغذایی افزوده شد .جیره
غذایی با استفاده از نرمافزار  SRNSتنظیم و بهصورت
هفتگی تهیه و نگهداری میشد .بهمنظور جبران
کاهش پروتئین خام جیرههای غذایی در گروه
دریافتکننده  4/5و  6درصد پودرچربی و تولید
جیرههای غذایی با پروتئین و انرژی همسطح ،سطح
کنجاله سویای مورد استفاده در جیرههای آزمایشی نیز
متغیر بود .ترکیب جیره مورد استفاده ،ترکیب شیر
مصرفی برهها و الگوی اسیدهای چرب جیرههای
آزمایشی و شیر مصرفی به ترتیب در جدولهای  1و 2
گزارش شده است .ترکیب اسیدهای چرب مکمل
چربی شامل پالمتیک اسید ( 20درصد) ،استئاریک اسید
( 6درصد) ،اولئیک اسید ( 35درصد) ،لینولئیک (34
درصد) و لینولنیک اسید ( 3/5درصد) بود .برههای گروه
شاهد روزانه  4نوبت در بازههای زمانی  6تا  8ساعته
بهمدت  30دقیقه ،برای مصرف شیر ،به مادر دسترسی
داشتند .برههای گروه شاهد بهمنظور تقلید شرایط
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پرورش سنتی ،بهغیر از شیر مادر ،به هیچ خوراک دیگری
دسترسی نداشتند .میزان شیرمصرفی با توزین برهها قبل
و بعد از مصرف شیر ،محاسبه شد .خوراکدهی در سایر
گروههای آزمایشی بهصورت دو بار در روز ( 0800و
 )1600انجام شده و برهها در تمام طول دوره آزمایش
دارای دسترسی آزاد و در حد اشتها به خوراک آغازین
مصرفی بودند .تمامی برهها در تمام طول شبانهروز
دسترسی به آب تازه داشتند.
ارزیابی میزان رشد برهها با توزین آنها بهصورت
روزانه با استفاده از وزنکشی با باسکول دیجیتال انجام
شد .میزان ماده خشک مصرفی برهها در گروه شاهد با
استفاده از آنالیز شیر مصرفی و برههای گروههای
آزمایشی با توئزین پسمانده آخور ،قبل از خوراکدهی
روز بعد محاسبه شد .برای اندازهگیری ترکیبات شیر
مصرفی توسط برههای گروه شاهد ،نمونهبرداری از
شیر میشهای مادر بهصورت هفتگی در هر نوبت
مصرف شیر در دو روز متوالی انجام و نمونههای هر
روز با هم مخلوط و با استفاده از دستگاه
Delta Instruments, The ( CombiScope 600HP
 )Netherlandsدر آزمایشگاه شیر البرز با استفاده از
تکنیک  FTIRمورد ارزیابی قرار گرفتند.

جدول  .1اجزا و ترکیب شیمیایی کنسانتره استارتر (براساس درصد ماده خشک)
)Table 1. Ingredients and chemical composition of starter concentrate (DM basis
6 % of Lipid supplement
46
34.5
7
2
1
0.8
2
0.2
0.5
6

4.5 % of Lipid supplement
49
34
7
1
1
0.8
2
0.2
0.5
4.5

3 % of Lipid supplement
52
33.5
7
0
1
0.8
2
0.2
0.5
3

17.9
16.2
6.2
49.0
7.8
8.9
11.8

17.9
16.2
6.1
53.0
6.4
8.7
11.7

18.0
16.0
6.1
56.0
5.0
8.5
11.5

2.0
16.0
0.12
5.2
25.2
52.9
2.8

2.0
16.0
0.12
5.0
25.0
53.0
2.8

2.1
17.0
0.11
4.6
24.2
53.2
2.8

Ingredient, %
Corn
Soybean meal
Beet pulp dry
Wheat Bran
Limestone
Sodium bicarbonate
Sodium bentonite
White salt
Mineral vitamin mix
Ca-slat of PUFA
Nutrient composition, DM basis
CP
NDF
ADF
NFC
Ether Extract
Ash
ME MJ/Kg
Fatty acids % of total fatty acids
C14:0
C16:0
C16:1
C18:0
C18:1
C18:2
C18:3

220

خواجهالدینی و همکاران :مقایسه اثر تغذیه با سطوح مختلف مکمل اسیدچرب غیراشباع ...

یک نمونه از شیر هر هفته از هر میش بهمنظور
ارزیابی الگوی اسیدهای چرب شیر مصرفی برهها در
دمای منفی  70درجه سانتیگراد نگهداری شد.
استخراج چربی از مایع شکمبه با استفاده از محلول
مخلوط متانول -کلروفرم با نسبت حجمی  2:1انجام و
بهمنظور اطمینان از استخراج تمامی چربی موجود در
نمونه ،فرایند استخراج سه بار تکرار شد ( Folch et
 .)al., 1957در هر دوره ،چربی استخراج شده از دو
فالسک باهم مخلوط و در مجموع  3نمونه از هر دوره
بهازای هر مکمل و هر ساعت انکوباسیون برای آنالیز
مورداستفاده قرار گرفت .متیل استراسیدهای چرب
براساس روش  (2010) Ichihara & Fukubayashiو با
استفاده از اسیدکلریدریک متانولی ساخته و از
نونادکانوئیکاسید بهعنوان استاندارد داخلی استفاده
شد .تعیین الگوی اسیدهای چرب با استفاده از دستگاه
کروماتوگرافی گازی ( ،Agilentمدل  )6890مجهز به
شناساگر شعله یونی1و ستون مویین2با مشخصات ،طول
 105متر ،قطر خارجی  250میکرومتر و قطر داخلی 0/2
میکرومتر انجام شد ( .)Restek GmbHاسیدهای چرب با
توجه به قله اسید چرب متناظر در مخلوط استاندارد
تزریقشده در شرایط مشابه با نمونهها شناساییشده و از
نیتروژن بهعنوان گاز حامل استفاده شد .دمای محل
تزریق و شناساگر  250درجه سانتیگراد ،مقدار تزریق 1
میکرولیتر و نسبت تقسیم(3ورود به ستون) برابر با 1:50
و برنامه دمایی ستون براساس  (2005) Lee et al.انتخاب
شد .از مقایسه سطح زیر منحنی متیل استر اسیدهای
چرب با سطح زیر منحنی استاندارد داخلی و غلظت
اسیدهای چرب در مخلوط استاندارد بهمنظور محاسبه
غلظت متیل استر اسیدهای چرب مختلف استفاده شد
(.)Lee et al., 2005
بهمنظور ارزیابی اثر استفاده از سطوح مختلف
مکمل چربی بر ضرایب گوارشپذیری مواد مغذی،
جمعآوری نمونههای مدفوع در دو نوبت صبح و عصر،
در  7روز متوالی در انتهای آزمایش انجام شد .برهها به
جیره مادران دسترسی نداشتهاند .در نهایت نمونههای
)1. Flame ionization detector (FID
2. Capillary
3. Split ratio

مربوط به هر بره در طول دوره نمونهبرداری با هم
مخلوط و نمونههای مدفوع تا زمان ارزیابی
آزمایشگاهی در دمای  -20درجه سانتیگراد نگهداری
شدند .عالوه بر این ،نمونهبرداری از خوراکها جهت
تعیین میزان ماده خشک مصرفی و تعیین مواد مغذی
خوراکها بهصورت هفتگی انجام شد .ارزیابی میزان
ماده آلی ،ماده خشک ،پروتئین خام ،چربی خام
براساس روشهای استاندارد ) AOAC (2000مقادیر
الیاف نامحلول در شوینده خنثی و الیاف نامحلول در
شوینده اسیدی براساس روش Vansoest et al.
) (1991انجام شد .ضرایب گوارشپذیری ظاهری مواد
مغذی و ماده خشک با استفاده از نشانگر خاکستر
نامحلول در اسید بهعنوان نشانگر داخلی تعیین گردید
).)Van Keulen & Young, 1977
جدول  .2آنالیز ترکیب شیر مصرف شده گروه شاهد
Table 2. Analysis of milk compounds in control group
6.64
4.74
4.28
19.77
5.02
13.06
3.71
3.05
2.87
9.12
4.81
11.12
0.83
24.74
6.13
0.48
12.14
2.18
0.43
0.03
0.08
0.02

)Fat (%
)Protein (%
)Lactos (%
)Total solids (%
)Somatic Cel ( log10
)MUN (mg/dl
Fatty acids % of total fatty acids
4:00
6:00
8:00
10:00
12:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
C18:1
C18:2
C18:3
)20:5 n-3 (eicosapentaenoic acid
)22:5 n-3 (docosapentaenoic acid
)22:6 n-3 (docosahexaenoic acid

بهمنظور ارزیابی اثر تیمارهای آزمایشی بر
فراسنجههای خونی برهها ،نمونه خون در دو روز پایانی
آزمایش و  4ساعت بعد از خوراکدهی صبح از طریق
ورید وداج گردنی با استفاده از لولههای خأل حاوی
هپارین اخذ و پالسمای نمونهها بالفاصله با سانتریفیوژ
بهمدت  15دقیقه ،با سرعت  3000دور در دقیقه در
دمای  4درجه جداسازی و تا زمان آنالیز در دمای -20
درجه سانتیگراد نگهداری شد .غلظت فراسنجههای
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خونی از قبیل آلبومین ،گلوکز ،پروتئین تام ،و
تریگلیسرید با استفاده از کیتهای تشخیصی شرکت
پارسآزمون و با استفاده از سیستم پلیتخوان (گارنی،
ایران) اندازهگیری گردید .همچنین بهمنظور ارزیابی تأثیر
سطوح مختلف مکمل چربی در جیرههای آزمایشی بر
فراسنجههای تخمیر شکمبهای ،نمونهگیری از مایع
شکمبه در روز پایانی دوره 4 ،ساعت بعد از خوراکدهی
با استفاده از پمپ خأل بهروش سوند مری انجامشده و
 pHنمونهها بالفاصله با استفاده از دستگاه pHمتر
( )Schott Titrator Titroline easyتعیین شد .نمونه مایع
شکمبه بهمنظور ارزیابی میزان نیتروژن آمونیاکی و الگوی
اسیدهای چرب فرّار پس از صافشدن با پارچه کنفی 4
لیه ،نمونه  50میلیلیتری از مایع شکمبه با  1میلیلیتر
اسید سولفوریک  50درصد با نسبت  1به  50اسید
سولفوریک مخلوط تا زمان آنالیز در دمای  -20درجه
سانتیگراد نگهداری شدند .اندازهگیری اسیدهای چرب
فرّار در مایع شکمبه با استفاده از سیستم به روش
 ،)1971( Bartlei & Otenstinاز کروماتوگرافی گازی با
ستون شیشه ای ( 4/6×1/65میلی لیتر) فیلیپس مدل
 PU4410استفاده شد .مقدار  5میلیلیتر از نمونه مایع
شکمبه صافشده به داخل فالکنهای  15میلیلیتری
ریخته شد سپس  50درصد محلول فرمالین به نسبت
 1:1به مایع شکمبه اضافه شد و در دمای اتاق و محیط
کامالا تاریک نگهداری شد .نمونهها با استفاده از متیلنبلو
رنگآمیزیشده و  10میکرولیتر از نمونه بر روی لم
شیشهای مخصوص قرار داده شده و شمارش تعداد
پروتوزوا با استفاده از میکروسکوپ نوریها انجام گرفت
).(Dehurity, 2005
ارزیابی آماری

تجزیه و تحلیل آماری دادههایی که بیش از یک بار
اندازهگیری شدند ،همانند میزان مصرف خوراک و
افزایش وزن بهصورت دادههای تکرارشده در زمان
مورد و با استفاده از رویه مختلط نرمافزار آماری
 )2002( SAS9/1با استفاده از ساختار کواریانس
مناسب انجام شد (رابطه  .)1در ارتباط با سایر دادهها
همانند متابولیتهای خونی و فراسنجههای شکمبهای
از مدل آماری ساده طرح کامالا تصادفی استفاده شد
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(رابطه  .)2در تمام ارزیابیهای آماری اثر دام بهعنوان
اثر تصادفی در نظر گرفته شد .تصحیح دادهها با
استفاده از آزمون توکی و مقایسه میانگینها با گزینه
 PDIFFدر سطح احتمال آماری  0/05انجام گرفته و
دادهها بهصورت میانگین حداقل مربعات و خطای
استاندارد مربوطه گزارش شدند .در ارتباط با تغییرات
وزن بدن برهها ،وزن برهها در زمان تولد و آغاز طرح
بهعنوان عامل کوواریت در مدل آماری قرار گرفت.
Yij = μ + Ai + Tj + ATij +e ij
رابطه )1
Yij=µ+Ti+Aj+eij
رابطه )2
که در این معادلت  =Yijمقدار هر مشاهده=μ ،
میانگین جامعه =Ai ،اثر تیمار =eij ،اثر خطای آزمایش،
 =Tjاثر زمان =ATij ،اثر متقابل تیمار و زمان اندازهگیری.
نتایج و بحث
عملکرد

دادههای مربوط به میانگین خوراک مصرفی برههای
زود از شیرگیری شده در هفتههای مختلف در جدول
 3گزارش شده است .اثر تیمارها بر میزان ماده خشک
مصرفی برهها معنیدار بوده و بیشترین میزان خوراک
مصرفی در هر هفته مربوط به گروه دریافتکننده
کنسانتره استارتر با  3درصد چربی و کمترین مقدار
مربوط به تیمار کنسانتره استارتر با  4/5درصد چربی
بود .در اغلب موارد افزودن مکمل چربی با هدف
افزایش میزان انرژی دریافتی دام انجام میشود.
بنابراین ،اثر افزودن انواع مختلف مکملهای چربی بر
میزان خوراک مصرفی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار
است .در برخی مطالعات کاهش ماده خشک مصرفی
هنگام استفاده از نمکهای کلسیمی اسیدهای چرب
در جیرهایی که یونجه تنها منبع علوفه جیره بود،
گزارششده است ( .)Harrison et al., 1995در
تحقیقی  (2005) Allen et al.اثر نمکهای کلسیمی
اسیدهای چرب غیراشباع و اسیدهای چرب آزاد اشباع
پالم بهصورت هیدروژنهشده را روی خوراک مصرفی در
گاوهای شیرده هلشتاین بررسی کرده و مشاهده کردند
که اسیدهای چرب غیراشباع خوراک مصرفی را کاهش
داده و سبب کاهش مصرف نشاسته ،پروتئین خام و
کل اسیدهای چرب شدند.

خواجهالدینی و همکاران :مقایسه اثر تغذیه با سطوح مختلف مکمل اسیدچرب غیراشباع ...
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جدول  .3اثر تغذیه با سطوح مختلف مکمل چربی غیراشباع محافظتشده بر مصرف ماده خشک برههای زود از شیرگیریشده در
مقایسه با برههای تغذیهشده با شیر مادر (گرم در روز)
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
p-value

SEM

<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001

1.59
1.59
1.59
1.59
1.59
1.59
1.59
1.59
1.59

Lipid Supplement 6%
77.00b
129.78b
197.24b
284.72b
363.64b
464.17b
580.30b
677.52b
756.97b

Treatment
Lipid Supplement 4.5%
73.66c
137.33c
206.23c
279.42c
354.78c
433.99c
548.98c
610.70c
659.21c

Lipid Supplement 3%
89.56a
209.58a
287.46a
383.19a
466.87a
553.01a
652.82a
764.73a
825.09a

Milk
75
125
156
185
210
220
195
180
185

Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

 )1996( Grummerاثر دو نوع چربی پریل و
کلسیمی را بر تخمیر شکمبهای و مصرف خوراک در
گاوهای شیری بررسی و تفاوتی بین میزان مصرف
ماده خشک ،دیواره سلولی ،ماده آلی و پروتئین خام
در بین گروههای آزمایشی مشاهده نکردند .عالوه بر
نوع چربی ،نوع و مقدار علوفه مصرفی تعیینکننده
میزان تأثیرپذیری ماده خشک مصرفی از مکملهای
چربی میباشند ( .)Allen, 2000در آزمایشی
 (1999) Drackleyگزارش کرد که در گاوهای شیری
بهازای هر یک درصد اضافهکردن پیه یا نمکهای
کلسیمی اسیدهای چرب به جیره بهترتیب  1/2و 2/5
درصد کاهش در ماده خشک مصرفی بهوجود میآید.
در ارتباط با مکانیسمهای کنترل مصرف خوراک،
تئوریهایی همانند تئوری اکسیداسیون کبدی و هر
عاملی که منجر به افزایش تولید  NEFAو انواع کتون
بادیها ازجمله  BHBAشود ،میتواند میزان خوراک
مصرفی را از طریق تأثیر بر سیستم عصبی مرکزی
تحت تأثیر قرار دهد .برخی از محققین ،ایجاد
محدودیت در تولید شیر به واسطه کاهش کارایی کبد
در تولید گلوکز در را یکی از عوامل کاهش میزان ماده
خشک مصرفی بهواسطه کاهش میزان انرژی خروجی
از طریق شیر دانستهاند.
تأثیر تیمارهای آزمایشی بر مقدار خوراک مصرفی
در کل دوره هم معنیدار بوده و بیشترین مقدار
خوراک مصرفی در کل دوره مربوط به تیمار کنسانتره
با  3درصد چربی و کمترین مقدار خوراک مصرفی در
کل دوره نیز مربوط به تیمار کنسانتره با  4/5درصد

چربی بود (جدول  .)4دادههای مربوط به میانگین
افزایش وزن برهها و ضریب تبدیل غذایی نیز در جدول
 4گزارش شده است .اثر تیمارها بر افزایش وزن برهها
معنیدار بوده و ( .)p<0/05بیشترین مقدار افزایش
وزن روزانه مربوط به گروه مصرفکننده کنسانتره
استارتر با  3درصد چربی و کمترین مقدار افزایش وزن
مربوط به گروه شاهد (تغذیه با شیر مادر) بود .با توجه
به اینکه خوراک مصرفی همبستگی بالیی با افزایش
وزن دارد ،افزایش خوراک مصرفی در گروه
مصرفکننده کنسانتره استارتر با  3درصد چربی را
میتوان دلیل افزایش وزن بیشتر در این تیمار عنوان
کرد .در آزمایشی تأثیر مکمل چربی در گوسالههای نر
پرواری بررسی شد نتایج نشان داد که مکمل چربی
باعث بهبود عملکرد دامها و بازده خوراک شد ( Gudla
.)et al., 2012
ضرایب گوارشپذیری ظاهری

میانگین حداقل مربعات ضرایب گوارشپذیری ظاهری
در جدول  5ارائه شده است .ضرایب گوارشپذیری
ماده خشک و الیاف نامحلول در شوینده خنثی بین
گروههای مختلف آزمایشی تفاوت معنیداری
داشت .بیشترین میزان گوارشپذیری ماده خشک،
پروتئین خام ،ماده آلی و الیاف نامحلول در شوینده
خنثی و اسیدی در گروه دریافتکننده  3درصد پودر
چربی غیر اشباع و کمترین مقدار در گروه
مصرفکننده خوراک آغازین مکملسازیشده با 6
درصد پودر چربی بود.
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جدول  .4اثر تغذیه با سطوح مختلف مکمل چربی غیراشباع محافظتشده بر افزایش وزن برههای زود از شیرگیریشده در مقایسه
با برههای تغذیهشده با شیر مادر (گرم در روز)
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
p-value
<.0001
<.0001
<.0001

SEM
0.47
0.78
0.012

Lipid Supplement 6%
231.50b
293.62b
1.26c

Treatments
Lipid Supplement 4.5%
191.50c
372.15c
1.94b

Lipid Supplement 3%
231.00a
470.14a
2.03a

Milk
170.50d
170.11
0.99c

Weight gain
Dry mater intake
Feed Conversion Ratio

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

میزان گوارشپذیری چربی خام تفاوت معنیداری در
بین گروههای آزمایشی نداشت .بااینحال ،گوارشپذیری
چربی خام در گروههای دریافتکننده کنسانتره آغازین ،با
افزایش مقدار پودر چربی در کنسانتره از لحاظ عددی
روند کاهشی داشت .کاهش در قابلیت هضم ظاهری ماده
خشک در راستای نتایج  )2006( Manso et al.بود .از
طرفی  )2011( Bhatt et al.کاهش قابلیت هضم ماده
خشک و دیواره سلولی جیره به دنبال افزودن  7/5درصد
روغن نارگیل مشاهده نمودند .این کاهش را مرتبط با
کاهش جمعیت پروتوزوآیی دانستند .که مطابق با مطالعه
حاضر میباشد .همچنین )2006( Manso et al.
کاهش 16درصدی در قابلیت هضم دیواره سلولی را با
افزودن  4درصد روغن نارگیل در جیره برههای پرواری را
گزارش کردند .بعضی از مطالعات کاهش  14تا 51
درصدی در قابلیت هضم الیاف را در اثر افزودن روغن به
جیره گزارش کردند ( .)Blanco et al., 2014عواملی
همچون سن دام ،مصرف خوراک و ترکیب شیمیایی
جیره مصرفی بر قابلیت هضم مواد مغذی خوراک تأثیر
دارند .در این مطالعه ،مکمل چربی افزوده شده به جیره
بهعنوان عامل اصلی تأثیرگذار بر مقادیر گوارشپذیری
مواد مغذی محسوب میشود .منابع مکمل چربی
استفادهشده در پژوهش حاضر حاوی درصد بالیی از
اسیدهای چرب غیراشباع میباشند .امکان آزادسازی
اسیدهای چرب غیراشباع از ساختار مکملهای
کلسیمی محافظتشده در اثر تغییر شرایط
فیزیکوشیمیایی دستگاه گوارش همانند میزان pH
توسط محققین گزارش شده است .منابع چربی حاوی
اسیدهای چرب غیراشباع در مقایسه با اسیدهای چرب
اشباع تأثیر منفی بیشتری بر باکترهای هضم کننده
سلولز دارند .بنابراین میزان آنزیم سلولز و بهتبع آن

میزان گوارشپذیری الیاف کاهش مییابد (
 .)al., 1993استفاده از روغن بهعنوان مکمل در جیره
غذایی دام اثر مخربی بر میکروارگانیسمهای شکمبه و
در نهایت فرآیند تخمیر شکمبهای دارد و منجر به
کاهش گوارشپذیری مواد مغذی میشود ( Ghoorchi
.)et al., 2006
Ferlay et

فراسنجههای شکمبهای

دادههای مربوط به فراسنجههای شکمبهای برههای
تغذیهشده با کنسانتره همراه با سطوح مختلف پودر
چربی غیر اشباع در جدول  6گزارش شده است.
اسیدهای چرب فرّار تحت تأثیر تیمارها تغییرات
معنیداری نسبت به هم نشان دادند ( .)p<0/05مقدار
اسید استیک در همه تیمارها تفاوت معنیداری نسبت
به هم نشان دادند و با افزایش درصد چربی در جیره
روند نزولی به خود گرفته است .کمترین مقدار اسید
استیک در تیمار کنسانتره با  6درصد پودر چربی
مشاهده شد ( )28/10و بیشترین مقدار اسید استیک
در تیمار کنسانتره با  3درصد پودر چربی مشاهده شد
( .)29/80نسبت استیک اسید به پروپیونیک اسید
کاهش معنیداری را نشان میدهد .غلظت پروپیونیک+
ایزوبوتیریک ،اسید بوتیریک ،اسید والریک و
ایزووالریک تفاوت معنیداری نشان نداد .اسیدهای
چرب فرّار منبع مهمی از انرژی را برای
نشخوارکنندگان تشکیل میدهند و سطح آنها در
خون پس از مصرف مواد خوراکی سریعاا تغییر میکند.
اسیدهای چرب اصلی از پیرواتی که طی گلیکولیز
کربوهیدراتها تشکیل شدهاند ،تولید میشوند .غلظت
اسیدهای چرب فرّار برای بررسی وضعیت تخمیر
شکمبه استفاده میشود (.)Ruiz et al., 2002
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جدول  .5اثر تغذیه با سطوح مختلف مکمل چربی غیراشباع محافظتشده بر ضرایب گوارشپذیری ظاهری برههای زود از
شیرگیریشده
Table 5. Effect of starter diet with different levels of protected unsaturated fatty acids on apparent digestibility coefficients of
nutrients in early weaned lambs
p-value

SEM

0.04
0.02
0.01
0.0007
0.07
0.04

0.26
0.02
0.22
0.07
0.155
0.11

Lipid Supplement 6%
39.14b
44.11b
57.63c
56.60c
78.20
57.92b

Treatment
Lipid Supplement 4.5%
40.25ab
45.43a
59.53b
57.26b
77.25
58.38ab

Lipid Supplement 3%
41.50a
46.50a
61.26a
58.20a
78.28
58.90a

ADF
NDF
DM
OM
EE
CP

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

افزودن چربی میتواند هضم شکمبهای
کربوهیدراتهای ساختمانی را کاهش دهد .این کاهش
در هضم با کاهش تولید اسیدهای چرب فرّار و همچنین
نسبت کمتر استات به پروپیونات همراه است ( Boggs et
 .)al., 1987از طرف دیگر ،اثر روغنهای گیاهی و
ترکیبات حاصل از آنها بر تولید اسیدهای چرب فرّار
ممکن است بسیار متفاوت باشد ( .)Van Soest, 1994در
 pHپایین شکمبه مولکولهای چربی و کلسیم از یکدیگر
جدا میشوند و خواص بیاثربودن مکملهای چربی را
کاهش میدهد ) .(Sukhija & Palmquist, 1990در
نتیجه آزمایشی  )2005( Chichlowski et al.پیشنهاد
کردند که چربی ،خصوص اا منابعی که دارای میزان
قابلتوجهی اسیدهای چرب غیر اشباع هستند
میتوانند نسبت استات به پروپیونات را تغییر دهند و
باعث کاهش مصرف خوراک شوند که با نتایج این
مطالعه همسو میباشد .در مطالعهای Grumer
( ،)1996اثرات نمکهای کلسیمی روغن پالم و چربی
پریل روغن پالم را در مقایسه با جیره فاقد مکمل
چربی مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسید که
اسیدهای چرب فرّار تولیدی در شکمبه و درصد مولی
استات و پرپیونات تحت تأثیر مکمل چربی قرار
نگرفت .مهمترین دلیل کاهش غلظت اسیدهای چرب
فرّار و نسبت مولی استات و بوتیرات را هم میتوان به
کاهش هضم و تجزیهپذیری کربوهیدراتهای دیواره
سلولی نسبت داد .کاهش تولید اسیدهای چرب فرّار
در اثر کاهش دگرگشت میکروبی در شکمبه هم
میتواند از دیگر علل افزایش  pHدر گروههای
دریافتکننده منابع روغنهای غیراشباع باشد .تحت

تأثیر تیمارها مقدار  pHتغییر معنیداری نسبت به هم
نشان میدهد (.)p<0/05
بیشترین مقدار  pHدر تیمار  4/5درصد مشاهده شد
و از لحاظ آماری با تیمار  6درصد پودر چربی تفاوت
معنیداری نداشت .کمترین مقدار  pHدر تیمار  3درصد
مشاهده شد .همچنین مقدار پروتوزوآ تحت تأثیر
تیمارهای مختلف قرار گرفت و تفاوت معنیداری در بین
تیمارها نشان داد .بیشرین مقدار پروتوزوآ در تیمار 4/5
درصد پودر چربی مشاهده شد و کمترین مقدار در تیمار
 3درصد مشاهده شد pH .پایین شکمبه مولکولهای
چربی و کلسیم از یکدیگر جدا میشوند و خواص
بیاثربودن مکملهای چربی را کاهش میدهد ( Sukhija
 .)& Palmquist, 1990با توجه به نتایج کسبشده از
نمونههای مایع شکمبه ،تیمارها تأثیرمعنیداری بر pH
شکمبه داشتند و مطابق با نتیجه تحقیق Gudla et al.
) (2012بود که در آن تحقیق تیمارهای با میزان نشاسته
بال موجب کاهش سطح  pHشکمبه نسبت به سطوح
بالی چربی شد .در تحقیقی  ،)1996( Grumerاثر
نمکهای کلسیمی روغن پالم و چربی پریل روغن پالم را
در مقایسه با جیره فاقد مکمل چربی مورد بررسی قرار
داده و به این نتیجه رسید که  pHشکمبه تحت تأثیر
مکمل چربی قرار نگرفت که با نتایج این آزمایش
همخوانی ندارد که دلیل آن را میتوان به درصد استفاده
کنسانتره در جیره نسبت داد)2013( Zened et al. .
مشاهده کردند که در زمان افزودن روغن آفتابگردان
غنی از امگا 9-به جیره گاوهای شیری pH ،تغییری
نکرد ولی نسبت اسید چرب واسط ترانس18:1 ،11-
در شکمبه افزایش یافت.

علوم دامی ایران ،دورة  ،50شمارة  ،3پاییز 1398

225

جدول  .6اثر تغذیه با سطوح مختلف مکمل چربی غیراشباع محافظتشده بر غلظت اسیدهای چرب فرّار در مایع شکمبه برههای
زود از شیرگیریشده
Table 6. Effect of starter diet with different levels of protected unsaturated fatty acids on VFA profile of rumen fluid
in early weaned lambs
p-value

SEM

0.01
0.01
0.08
0.55
0.03
0.11
0.02
0.2
0.01
0.001

0.1
0.09
0.01
0.01
0.005
0.006
0.004
0.19
0.007
0.02

Lipid Supplement 6%
33.24b
50.10a
13.13
1.36
0.39c
0.98
0.77b
84.42
6.24a
21.4b

Treatment
Lipid Supplement 4.5%
33.43b
49.79a
13.20
1.33
0.42b
1.01
0.78b
84.52
6.29a
21.8a

میانگین حداقل مربعات با حروف متفاوت در هر سطر از لحاظ آماری

Lipid Supplement 3%
35.2a
48.26b
13.11
1.34
0.45a
0.9
0.82a
85.08
6.17b
20.35c

Acetic acid
Propionic
Butyric acid
Valeric acid
Isobutyric acid
IsoValeric acid
Propionic/ Acetic acid
)Total VFA (m mol/l
pH
) Protozoa (104/ ml

اختالف معنیداری دارند (.)p<0/05
In each row data with different superscripts are statistically different (P ˂ 0.05).

در مطالعه  )2005( Allen et al.افزودن اسیدهای
چرب ،وزن و حجم محتویات شکمبه را کاهش داد و این
مسئله با افزایش اسیدهای چرب غیراشباع بهصورت
خطی رابطه داشت .البته اسیدهای چرب درصد ماده
خشک شکمبه را تحت تأثیر قرار ندادند .در این مطالعه،
 pHشکمبه تحت تأثیر تیمارها قرار گرفت .در تحقیق
دیگری  )2001( Onetti et al.اثر نوع و سطح چربی را بر
الگوی تخمیر شکمبهای مورد مطالعه قرار داده و مشاهده
کردند که  pHشکمبه و غلظت کل اسیدهای چرب فرّار
شکمبه تحت تأثیر مکملهای چربی قرار نگرفتند .ولی
نسبت استات به پروپیونات و تعداد پروتوزوآ با افزودن
مکمل چربی کاهش پیدا کرد.
فراسنجههای خونی

تغذیه کنسانتره با سطوح مختلف مکمل چربی غیراشباع
کلسیمی تغییرات معنیداری را در فراسنجههای خونی
برههای زود شیرگیری شده در مقایسه با برههایی که از
شیر مادر تغذیه کرده بودند نشان داد (.)p<0/05
دادههای مربوط اثر تغذیه با سطوح مختلف مکمل چربی
غیراشباع محافظتشده بر فراسنجههای خونی برههای
قزل در جدول  7گزارش شده است .میزان گلوکز خون
افزایش معنیداری در همه تیمارها نسبت به شاهد نشان
میدهد بیشترین مقدار گلوکز مربوط به تیمار 4/5درصد
پودر چربی میباشد ولی تیمار  3درصد و  6درصد پودر
چربی تفاوت معنیداری نسبت به هم مشاهده نمیشود
ولی نسبت به شاهد افزایش معنیداری نشان میدهند.
مقدار تریگلیسیرید خون کاهش معنیداری در همه

تیمارها نسبت به تیماری که از شیر مادر تغذیه کردهاند
نشان میدهد که بیشترین میزان کاهش در مقدار تری
گلیسیرید در تیمار  3درصد مشاهده میشود ولی در بین
تیمارها تفاوت معنیداری نسبت به هم مشاهده نمیشود.
مقدار پروتئین تام افزایش معنیداری در همه تیمارها
نسبت به شاهد نشان میدهد ولی در بین تیمارها تفاوت
معنیداری نسبت به هم مشاهده نشد .مقدار آلبومین
خون تفاوت معنیداری در بین هیچکدام از تیمارها نشان
نمیدهد ولی مقدار اوره خون در همه تیمارها افزایش
معنیداری نسبت به شاهد نشان میدهد ولی در بین
تیمارها این تفاوت معنیدار نمیباشد .افزایش غلظت
گلوکز در جیرههای کنسانتره +چربی غیر اشباع در این
تحقیق دور از انتظار نبود .تفاوت معنیداری در این زمینه
بین تیمارها مشاهده شد که نشاندهنده تأثیر جیرهها بر
شرایط فیزیولوژیکی برهها میباشد .در شرایط
فیزیولوژیکی طبیعی مصرف جیرههای پرانرژی موجب
افزایش غلظت انسولین سرم میشود ( Ascencio et al.,
 .)2004انسولین از طریق افزایش جذب گلوکز توسط
سلولها نقش مهمی در تنظیم غلظت گلوکز و هدایت
گلوکز مازاد به سمت سلولها دارد .بنابراین گلوکز خون
پایین میآید .در تحقیق حاضر بهدلیل زود شیرگیری
برهها در سن پایین ،شرایط فیزیولوژیکی آنها تحت تأثیر
جیرهها ،نامتوازن بوده بنابراین غلظت انسولین سرم
احتمالا بهقدری نیست که بتواند تمام گلوکز را وارد سلول
کند .به همین دلیل سبب افزایش غلظت گلوکز خون
شده است .غلظت پروتئین کل خون شاخص مهمی برای
بررسی وضعیت پروتئین است (.)Zhang et al., 2009
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جدول  .7اثر تغذیه با سطوح مختلف مکمل چربی غیراشباع محافظتشده بر فراسنجههای خونی برههای زود از شیرگیریشده
Table 7. Effect of starter diet with Different Levels of Protected unsaturated fatty acids on blood metabolite of early
weaned Lambs
P_value
0.01
0.51
<.0001
<.0001

SEM
1.60
124.87
53.3
2.77

Fat powder 3%
25.20b
2198
7533a
82.45b

treatment
Fat powder 3%
17.75b
2138.5
7823.5a
83.95a

Fat powder 3%
13.10b
2633.5
7213a
82.20b

Milk feed
37.40a
2423
5381b
79.25c

)Triglyceride (mg/dl
)Albumin(mg/dl
)Total Protein (mg/dl
)Glucose (mg/dl

در هر ردیف میانگینهای با حروف متفاوت از نظر آماری با یکدیگر تفاوت معنیداری دارند (.)P>0/05
In each row data with different superscripts are statistically different (P ˂ 0.05).

در تحقیق حاضر سطوح کنسانتره  +پودر چربی
موجب کاهش مصرف پروتئین شده است و میزان
پروتئین کل خون تحت تأثیر جیره قرار گرفته است
که نشان می دهد مقدار پروتئین قابل جذب تحت
تأثیر انرژی جیره قرار دارد .همچنین Zhang et al.
( )2009گزارش کردند که راندمان استفاده از پروتئین
با افزایش انرژی جیره بهبود مییابد .این افراد دلیل
افزایش راندمان مصرف پروتئین با افزایش سطح انرژی
جیره را به تغییرات گلوکز قابل دسترس و ترشح
انسولین که ممکن است اثر مثبتی بر میزان پروتئین
قابل استفاده توسط حیوان داشته باشد نسبت دادند.
هرچند در تحقیق حاضر غلظت انسولین سرم مورد
اندازهگیری قرار نگرفت ،اما نتایج نشان داد که غلظت
گلوکز تحت تأثیر جیره تغییر پیدا کرده است.
اسیدهای چرب غیراشباع ممکن است از تجمع
تریگلیسیریدها بهوسیله تغییر متابولیسم چربی در
کبد ممانعت کند ( .)Yoshikawa et al., 2002در
تحقیقی که توسط  )1996( Grum et al.صورت گرفت
گاوهای آبستن با دو جیره پر انرژی ایزوانرژیتیک ،یکی
با منبع چربی غیراشباع و دیگری با منبع کربوهیدرات
تغذیه شدند .گاوهایی که جیره با چربی بال دریافت
کردند نسبت به گروه دیگر ،در سه هفته پایانی
آبستنی ،تریگلیسیرید کمتر و الکارنیتین بیشتری را
در کبد خود نشان دادند .بنابراین بهنظر میرسد که

تأمین بخشی از انرژی جیره توسط چربی عالوه بر
اینکه موجب کاهش تجزیه بافت چربی و جلوگیری از
تجمع تریگلیسیرید در کبد میشود ،موجب افزایش
اکسیداسیون اسیدهای چرب بهواسطه ازدیاد
الکارنیتین در کبد میگردد .کاهش غلظت
تریگلیسیرید در تحقیق حاضر بهواسطه مصرف
کنسانتره و چربی غیراشباع مؤید این مطلب است.
تحقیقات  (2004) Ascencio et al.نیز نشان می دهد
که پروتئین دانههای روغنی از جمله سویا موجب
کاهش غلظت کلسترول و تریگلیسریدهای سرم موش
میشود.
نتیجهگیری

با توجه به نتایج حاصل بهطورکلی میتوان نتیجه
گرفت که زود از شیرگیری برهها با تغذیه کنسانتره و
پودر چربی میتواند باعث بهبود عملکرد و
زودتررسیدن به وزن موردنظر شود .همچنین از نظر
اقتصادی (وقت و هزینه) تغذیه برههای زود
شیرگیریشده با کنسانتره و پودر چربی میتواند
بهصرفه باشد .با توجه به اینکه بهترین نتایج در سطح
 3درصد پودر چربی با کنسانتره مشاهده شد بنابراین
استفاده از سطح 3درصد پودرچربی بههمراه  90درصد
کنسانتره در تغذیه برههای زود شیرگیری شده توصیه
میشود.
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