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 یدهچک
  20  تعداد  شد.   انجام   قزل   ی شده  شیرگیری   زود  های بره  سالمتی  و  رشد  بر  آغازین  جیره   در   چربی   مختلف   منابع   اثر  بررسی   منظور به   آزمایش  این 

  وزن   میانگین  که  طوری به   تکرار(   5 با   تیمار   4)   تصادفی   بصورت   رأسی  5  گروه   4 به  مادر،   شیر  با  تغذیه   هفته   4  و   تولد   از   بعد  قزل   ماده   بره   رأس 
  علوفه  و  آغازین   کنسانتره  ترکیب   از  استفاده   با   پذیری عادت  دوره  هفته  دو   طی   از   بعد   و  تفکیك  بود،  یکسان  تیمارها   از  یك  هر  برای  دوره   شروع 

  نمك   درصد  3  دارای  90:10  علوفه   به  کنسانتره  نسبت   با   آغازین   خوراک  شامل  آزمایشی   های گروه   در  آزمایشی جیره  . ند شد  تغذیه  ماه  2  مدت  به 
  سنتی   پرورش   شرایط   سازی شبیه   منظور به   بود.   ماهی(   روغن   و   سویا   روغن   کتان،   )روغن   مختلف   منابع   از   اشباع   غیر   چرب   اسیدهای   کلسیمی 

  مقدار   بیشترین  بود.   دار معنی   ها بره  وزن   افزایش   و   مصرفی   خشك  ماده   بر   تیمارها  اثر   کردند.  تغذیه   مادر   شیر   از   فقط  آزمایش   طول  در  شاهد  گروه 
  دار معنـی   ها بره   بیومتری   های ویژگی   بر   تیمارها   اثر   شد.   مشاهده   کتان   روغن   کلسیمی   نمك   استفاده از   تیمار   در   وزن   افزایش   و   مصرفی   خوراک 

  مشاهده   کتان   روغن   کلسیمی   نمك   تیمار   در   آلی   ی ماده   خام، پروتئین   اسیدی،   و   خنثی   شوینده   در   نامحلول   الیاف   هضم   بلیت قا   مقدار   بیشترین   بود. 
  تفاوت   تیمارها   بین   در   شکمبه   pH  و   فّرار   چرب   اسیدهای   نداد.   نشان   هم   به   نسبت   تیمارها   بین   در   داری معنی   تفاوت   خام   چربی   هضم   قابلیت   شد. 

  روغن   تیمار   در   داری معنی   کاهش   خون   تام   پروتئین   میزان   شد.   مشاهده   کتان   درصد   3  تیمار   در   پروتزوا   تعداد   بیشترین   نداد.   نشان   داری معنی 
  تغذیه   مادر   شیر   از   که   تیماری   به   نسبت   ها تیمار   ی همه   در   داری معنی   کاهش   خون   گلوکز   و   کلسترول   میزان   داد.   نشان   شاهد   به   نسبت   ماهی 
  از  زود   که   داد  نشان   آزمایش   نتایج  کلی  طور به   نداد.   نشان  شاهد   به  نسبت  داری معنی   تفاوت   آلبومین   و   گلیسیرید   تری   میزان  اما   داد،  نشان   اند کرده 

  بنابراین   شد  مشاهده   کتان  کلسیمی  روغن   با  شده تغذیه   تیمار   در  عملکرد   میزان   بهترین  چون  و  شود می  ها بره   عملکرد   بهبود   باعث   ها بره  شیرگیری 
 شود. می   توصیه   قزل   شده   شیرگیری   زود   های   بره   تغذیه   در   کلسیمی   روغن   این   درصد   سه   سطح   از   استفاده 
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ABSTRACT 

the experiment was conducted to investigate the effect of using different fat sources in the starter diet on the growth and 

health parameters of early weaned Ghezel lambs. 20 female lambs of Ghezel sheep breed after birth and 4 weeks of 

breastfeeding was randomly divided into 4 groups of 5 heads (4 treatments with 5 replicates) so that the average weight at 

the beginning of the period was the same for the groups. After two weeks of habituation period, they were fed using a 

combination of 90:10 concertrate: forage as starter diet for 2 months. The experimental diet in the experimental groups 

included 3% calcium salt of unsaturated fatty acids from flaxseed oil, soybean oil and fish oil as fat sources. The control 

group fed only breast milk during the exprimental period. The effect of treatments on dry matter consumption and weight 

gain is significant. The highest amount of feed and weight gain was observed in the treatment of 3% calcium salt of flaxseed 

oil. The effect of the treatments on the biometric characteristics of the periods was significant. The highest amount of 

insoluble fiber digestibility was observed in neutral and acidic detergents, crude protein, and organic matter in the treatment 

of 3% calcium was salt of flaxseed oil. The digestibility of raw fatty acid did not show a significant difference between the 

treatments. The volatile fatty acids and ruminal pH did not show a significant difference between the treatments. The highest 

number of prostheses was observed in the treatment of 3% flaxseed oil. Total blood protein levels showed a significant 

decrease in fish oil treatment compared to control. Cholesterol and blood glucose levels decreased significantly in all 

treatments compared to those fed with breast milk, but triglyceride and albumin levels did not differ significantly compare to 

control group. In general, the experimental results showed that early weaning improves the growth of lambs and because the 

best performance was observed in the treated feed with 3% flaxseed calcium oil, so using the level of 3% of this oil in starter 

diet of early weaned lambs might be recommended. 
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 مقدمه 

  بره  تولید  طریق   از  درآمد  عمده  بخش   گوسفند  پرورش   در 

  کاهش   با   مثل   تولید   میزان   افزایش   لذا   آید، می   دست   به 

  تولیدی،   های بره   صحیح   پرورش   و   زایی بره   ی فاصله 

  داری گله   اقتصادی   بازده   افزایش   جهت   اقدام   مهمترین 

  ای   کنسانتره   ترکیبات   با   ها بره   تغذیه   صورت   در   باشد، می 

  ها، بره   مناسب   رشد   بر   عالوه   مادر   شیر   جایگزین   عنوان   به 

  از  پیشگیری   ضمن   ها، میش   شیردهی   قطع   با   توان می 

  بعدی   بارداری   دوره   برای   را   ها آن   بدنی،   ذخایر   مصرف 

  و   داده   کاهش   را   زایی بره   ی فاصله   و   نموده   آماده   تر سریع 

  و   زایش   دفعات   افزایش   ی ها برنامه   اجرای   ترتیب   این   به 

  شود می   پذیر امکان   مختلف   طریق   به   زایی   قلو دو   افزایش 

 (Emsen et al., 2004 .)   کشتار   شدن   پذیر امکان   بر   عالوه  

  شیر  فروش   امکان   تر، سریع   رشد   دلیل به   ها بره   تر سریع 

  رونق  و   دامدار   درآمد   افزایش   ، ها میش   تولیدی   کیفیت با 

 ,.Kashani et al)   نماید می   م فراه   را   پنیرسازی   صنعت 

  بازده   تواند می   ها بره   شیرگیری   از   زود   همچنین   . ( 2017

 Cranston et)   دهد   افزایش   را   ها بره   اقتصادی   و   تولیدی 

al., 2016 ) .   ای کنسانتره   جیره   در   انرژی   باالی   سطح  

  به   خود   ژنتیکی   رشد   پتانسیل   به   ها بره   تا   گردد می   موجب 

  همچنین  (. Oliviera et al., 2017)   یابند   دست  کامل   طور 

  )بدون   آزاد   صورت   به   باال   کنسانتره   با   های جیره   مصرف 

  از   زود   حیوانات   ای ماهیچه   داخل   چربی   محدودیت(، 

  دهدمی   افزایش   رشد   فاز   در   را   شده شیرگیری 

(Schoonmarker et al., 2004) .   از  استفاده   عالوه   به  

  تواند ی م   ها بره   در   کنسانتره   باالی   مقادیر   حاوی   های جیره 

  افزایش   و   شکمبه   رشد   تحریک   برای   عاملی   عنوان   به 

  کیفی   بهبود   و   رشد   سرعت   افزایش   و   مغذی   مواد   جذب 

 گیرد.   قرار   توجه   مورد   الشه، 

  هایمکمل   از   استفاده   تأثیر   بیشترین   معمول   طور ب 

  مواد   الی با   درصد   حاوی   های جیره   در   توان می   را   چربی 

  اسیدوز   ایجاد   برای   باالیی   ظرفیت   که   تندتخمیر   خوراکی 

  اسیدهای   . (Krehbiel et al, 1995)  کرد   مشاهده   دارند، 

  بیان   شامل   فیزیولوژیکی   مسیرهای   اثر   تنظیم   در   چرب 

 ,.Coleman et al)   دارند   دخالت   انرژی   م س متابولی   و   ژن 

  و   ها دانه   به   توان می   چربی   مکمل   منابع   از   . ( 2018

  پودرهای   و   سویا   ، کنجد   همچون   روغنی   های کنجاله 

  اسیدهای  کلسیمی  های نمک  همچون   شده حفاظت  چربی 

  کرد   اشاره   شده   هیدروژنه   های روغن   یا   زنجیر   بلند   چرب 

 (Popova et al., 2007 ) .   جیره   در   استفاده   مورد   منابع  

  یا  روغنی   های دانه   که   صورتی   در   طیور   و   دام   غذایی 

  مستقیم   طور   به   و   فرآوری   بدون   باشد،   ها آن   های کنجاله 

  حیوانی   یا   گیاهی   های روغن   از   اگر   اما   شوند، می   استفاده 

  و   هیدروژنه   روغن   یکی   نهایی،   شکل   دو   به   شود،   استفاده 

  است   مصرف   قابل   چرب   اسید   کلسیمی   نمک   دیگری 

 (McAskie, 1989 .)   بر  عالوه   ها کنجاله   و   روغنی   های دانه  

  فیبرهای   توجهی  قابل   مقادیر   حاوی  خود،  روغنی  محتوای 

  عوارض   و   مشکل   د ایجا   باعث   که   هستند   هضم   قابل   غیر 

  در   لذا  شوند، می  دام  رشد  و  شیردهی  برای  نامطلوب

  های چربی  از  تا   شودمی   داده   ترجیح  دام  نویسیجیره

  کم   رهایش   سرعت  با   های چربی  یا   شده  محافظت

  تجزیه   سرعت  رهایش،   از  منظور  شود.   استفاده

  های روغن   باشد.می  چرباسیدهای  به  گلیسریدتری 

 که  هستند  کم   رهایش   سرعت   با   های روغن   هیدروژنه،

 هیدروژنه  فرآیند  طی  و  حیوانی  یا  گیاهی  هایروغن  از

 (.Tike & Mahajani, 2007)  آیند  می  دست  به  کردن

  پودر   عمومی   طوربه  که  اسیدچرب  کلسیمی  هاینمک

  فرآیندهای   طی  واقع  در  شوند،می  نامیده  چربی

 شرایط طی  و  شوندمی تولید صنعتی طوربه  و شیمیایی

  مواد  برخی ترکیب از  ها نمک این  شده، کنترل تی عملیا

  یا   خالص  چرب  اسیدهای   یا  معدنی  شیمیایی

 Tashiro) آیندمی دستبه حیوانی و  گیاهی هایچربی

& Baba, 1989).  از  استفاده  دهدمی  نشان  هابررسی 

  دستگاه   در  مشکالتی  ایجاد  باعث  هیدروژنه  روغن

  بدن   در  ادمو  سایر   هضم  برای  و  است  شده   دام  گوارشی

  رسد می  نظربه  لذا  است.  نموده  مشکل  ایجاد  حیوان

  یگزینه  چرب،  اسید  کلسیمی  هاینمک  از  استفاده

  ما   فرض  .است  دام  خوراک  افزودنی  جهت  تریمناسب

  های نمک  از  استفاده  که  است  آن  بر  تحقیق  این  در

  های جیره  در  کتان  و   سویا  ماهی،   روغن  کلسیمی

 و  عملکرد  بهبود  سبب  زلق  شده  شیرگیری  زود  هایبره

  با   مقایسه  در  خونی  و  ایشکمبه   هایفراسنجه  برخی

  این   بنابراین  شود.می  مادر  شیر  با   شده  تغذیه  هایبره

  محافظت  چربی مختلف منابع  اثر بررسی  منظوربه طرح



 83 1401تابستان ، 2 ة، شمار53 ة ، دورایران دامیعلوم  

 

  زود   هایبره  سالمتی  و   رشد  بر  آغازین  جیره  در  شده

 شد.  انجام قزل شده شیرگیری

 

 ها روش و مواد 

  علوم  گروه   تحقیقاتی   -آموزشی   ایستگاه   در   آزمایش   ن ای 

  آزمایشگاه  و   ارومیه   دانشگاه   کشاورزی   دانشکده   دامی 

  روز   14)   روز   74  مدت   به   دامی،   علوم   گروه   دام تغذیه 

  این   در   گرفت.   انجام   برداری( نمونه   روز   60  و   دهی   عادت 

  10± 1  وزنی   میانگین   قزل   ماده   بره   راس   20  از   آزمایش 

  اشتها   حد   در   های جیره   با   که   روز   ( 30± 5)   سن   و   کیلوگرم 

 ,.Khaje aldini et al)   شد   استفاده   شدند، می   تغذیه 

  بر   آزمایش   این   در   استفاده   مورد   حیوانات   کلیه   (. 2019

  ی ا مزرعه   حیوانات   از   استفاده   و   نگهداری   راهنمای   اساس 

  . (FASS, 2010)  شدند   نگهداری   دامی   علوم   تحقیقات   در 

  به   تیمار   هر   به   مربوط   های ه بر   آزمایشی   دوره   طول   در 

  شدند.   کنترل   سالمتی  لحاظ   از   و  نگهداری   گروهی   صورت 

  شیر   با   )تغذیه   شاهد   شامل:   تیمار   4  از   تحقیق   این   در 

  کنسانتره   درصد   90  علوفه+   درصد   10  با   تغدیه   ، مادر( 

  با   تغدیه   کتان(،   روغن   کلسیمی   نمک   درصد   3)   آغازین 

  درصد3)   ن آغازی   کنسانتره   درصد   90  علوفه+   درصد   10

  علوفه+  درصد   10  با   تغذیه   سویا(،   روغن   کلسیمی   نمک 

  کلسیمی   نمک   درصد   3آغازین)   کنسانتره   درصد   90

  در   موردنظر   تکرار   اولیه   تعداد   شد.   استفاده   ماهی(   روغن 

  از   رأس   دو   شدن   تلف   به   باتوجه   که   بود   رأس   7  تیمار   هر 

  به   اول،   تیمار   گروه   در   رأس   یک   و   شاهد   گروه   در   ها بره 

  شده   تکرار   های   داده   آماری   آنالیز   شدن   پذیر امکان   منظور 

  گرفته   درنظر   رأس   5  تیمار   هر   برای   تکرار   تعداد   زمان،   در 

  تیمار   هر   به   مربوط   های دام   (. Mir et al., 2000)   شد 

  دارای   شدند، می   تغذیه   مادر   شیر   از   که   تیماری   از   غیر به 

  گروهی   صورت   به   و   بوده   جداگانه   آخور   و   آبشخور 

 ,.Kumar et al., 2021; Mir et al)   ند شد   نگهداری 

  آب   به   همواره  آزمایش   تیمار   هر  به   مربوط   های بره  (. 2000

  خوراک   داشتند.   دسترسی   روز   شبانه   اوقات   تمام   در   تازه 

  2  جدول   در   گرفت.   قرار   ها دام   اختیار   در   TMR  صورت به 

  شیمیایی   ترکیب   و   تیمارها   خوراک   دهنده تشکیل   اجزای 

  ربی چ   های   مکمل   است.   شده   گزارش   آغازین   کنسانتره 

  کلسیمی  های نمک   شکل   به  آزمایش   این   در   استفاده   مورد 

  شرکت   توسط   پرشیافت   تجاری   نام   با   چرب   اسیدهای 

  اسیدهای   الگوی   شد.   تأمین   الوند   دانش   کیمیا   بنیان دانش 

  الگوی   و   1  جدول   در   مصرفی   چربی   های   مکمل   چرب 

  جدول   در   استفاده   مورد   آغازین   کنسانتره   چرب   اسیدهای 

  کنسانتره  شیمیایی   ترکیب   و   اجزا   است.   شده   گزارش   2

  تعیین  و   گیری نمونه   است.   شده   گزارش   3  جدول   در   نیز 

  جیره و   چربی  مکمل   ی ها نمونه  در   چرب  اسیدهای  الگوی 

  توسط   شده   توصیف   روش   از   فاده است   با   آغازین 

Khalilvandi-Behroozyar et al.   (2013 )   شد.   انجام 

 ارتفاع  جمله  از  هابره   از  کدام  هر  بیومتریک  صفات

  و   هفتگی  صورتبه  سینه  دور   و   بدن  طول  جدوگاه،

 شامل  سینه  دور  شدند.  گیریاندازه  جداگانه  طوربه

  پاهای   پشت  که  باشدمی  سینه  قفسه  پیرامون  محیط

 نواری  متر  از  استفاده  با   و   است  جدوگاه   و  لوج

  مهره   اولین   بین  فاصل  حد   بدن،  طول  شد،   گیریاندازه

  کش خط  با   که  است  پشت   مهره   آخرین  و  کمر

 سطح  بین  فاصله  نیز  جدوگاه  از  ارتفاع  شد،  گیریاندازه

  سطح   تا  کمر(  مهره  )اولین  جدوگاه   برآمدگی  فوقانی 

 Al)  شد  گیریهانداز  نواری  متر  توسط  که  است  زمین

Jassim et al., 2002.)  گیری اندازه  نحوه  1  شکل   در  

 است. شده  داده نشان بیومتری صفات
 

 خشک(   ماده  درصد  اساس  )بر  مورداستفاده  شده  محافظت  چربی  های  مکمل  چرب  اسیدهای  الگوی  و  شیمایی  ترکیب  .1  جدول
Table 1. chemical composition and fatty acid profile of the rumen protected fatty acid supplements (DM basis) 

3% calcium salt of soybean oil 3% calcium salt of Fish oil 3% calcium salt of Flaxseed oil Chemical composition 
98.23±1.16 98.12±2.08 97.65±1.31 DM (g/ 100 g) 
85.12±1.03 85.31±0.67 84.67±0.84 Total fat (g/100 g DM) 
14.67±0.32 14.31±0.41 15.24±0.26 Ash (g/100 g DM) 

   Fatty acid Profile (g/100 g Fat) 
15.11±1.06 19.63±0.11 10.13±0.89 Palmitic acid 
2.57±0.24 3.38±0.18 2.94±0.16 Palmitoleic acid 
5.47±0.11 5.67±0.09 6.15±0.10 Stearic acid 
24.06±1.44 28.21±0.67 21.88±0.98 Oleic acid 
48.12±2.11 23.11±1.11 15.11±0.67 Linoleic acid 
2.37±0.31 2.12±0.06 41.61±2.08 Linolenic acid 

ND 6.11±0.24 ND Eicosapantanoic acid 
ND 1.24±0.03 ND Docosapentaenoic acid 
ND 8.27±0.21 ND Docosahexaenoic acid 

2.30±0.31 2.26±0.28 2.18±0.26 Other 

ND: Not determined غیرقابل شناسایی    

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921448899000875#!
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 خشک(   ماده  درصد  اساس  )بر  آغازین  جیره  شیمیایی  ترکیب  و  اجزا  .2  جدول

Table 2. Ingredients and chemical composition of starter ration (DM%) 
 

3% calcium salt of soybean oil 3% calcium salt of  Fish oil 3% calcium salt of  Flaxseed oil 

Alfalfa hay 10 10 10 
Starter concentrate 87 87 87 

Fat supplement 3 3 3 
Chemical Composition    

ME(Mcal/kg) 2.6 2.6 2.6 
EE% 3 3 3 

ASH% 6 6 6 

CP% 18 18 18 
P gr/kg 4 4 4 

Vit A IU/kg 10000 10000 10000 

Vit D3IU/kg  2000 2000 2000 
Vit E IU/kg  100 100 100 

Salt% 0.5 0.5 0.5 

Fatty acids, %    

C16:0 13.7 16.1 14.8 

C16:1 0.9 1.5 1.0 

C18:0 3.6 4.0 2.8 
C18:1 24.1 26.5 25.0 

C18:2 38.3 40.4 52.7 

C18:3 18.2 2.7 2.8 
EPA, DPA & DHA  ND 7.4 ND 

Others 1.2 1.4 0.9 
Saturated fatty acids 17.3 20.1 17.6 
Unsaturated fatty acids 81.5 78.5 81.5 

 
 خشک(   ماده  درصد  اساس  )بر  آغازین  کنسانتره  شیمیایی  ترکیب  و  اجزا  .3  جدول

Table 3. Ingredients and chemical composition of the starter concentrate (%DM) 
Ingredient (%DM)  

Corn grain 45 
Barley grain 15 

Wheat bran 5 
Soybean meal 29.5 
Di-Ca Phosphate 0.4 

Sodium 0.8 

Calcium carbonate 1 

Vitamins 0.5 

White salt 0.2 

Chemical composition DM (%)  

ME(Mcal/kg) 3.00 
CP (%) 20.0 

NDF (%) 14.7 

ADF 7.3 

EE (%) 2.6 
Ash (%) 7.7 

 

 
 (. Al Jassim et al., 2002)  دهزن  دام  روی  بدن  ابعاد  گیری اندازه  هایمدل  نمایش  .1  شکل

Figure 1. Demonstration of body dimension measurement models on live animals 
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  ماده   مقدار  به  توجه  با  مصرفی  خشک  ماده  میزان

  در   مصرف،   از  پس   مانده باقی  و   دام   به   شده  ارائه  خشک

 شد  گیریاندازه  روزانه  صورت  به  و  آزمایشی  دوره  طول

 تحلیل  و  تجزیه  برای  هفتگی  هایمیانگین  درنهایت  و

 ,.Eslamizad et al)  گرفتند  قرار  استفاده  مورد  آماری

 میزان  تقسیم  از  دام  هر  مصرفی  خشک  ماده   (.2010

  تقسیم   و   گروه   هر  در  آخور  پس   کسر  از  پس   مصرفی

  هاینمونه   شد.  محاسبه  آن  در  موجود  دام  تعداد  بر  آن

  از   آزمایشی  دوره  پایانی  وزر  5  در  دام  هر  از  مدفوع

  خشک   ماده  بالفاصله  و   شده  آوریجمع  رکتوم  طریق

  روزانه   (AOAC, 1990).  شد   گیریاندازه  هانمونه

  20  منفی  دمای   در  و   اخذ  آنها   از  درصد  پنج   حدود

  این   سپس   شدند.  فریز  آنالیز  زمان   تا   گرادسانتی  درجه

 شد.  تهیه  نمونه  یک  و  مخلوط  باهم  نمونه  پنج

 خشک  ماده  تعیین  جهت  هاخوراک  از  بردارینمونه 

  هفتگی   طوربه  ها خوراک  مغذی  مواد  تعیین  و   مصرفی

  خشک،   ماده  آلی،  یماده   و   شد  اخذ  گیریاندازه  جهت

  نا   فیبر  و  ( AOAC (1990  روش  به  خام  پروتئین

 یشوینده  در  نامحلول  فیبر  و  خنثی  شوینده  در  محلول

  .Van Soest et al (1991)  انجام  روش  با  اسیدی

  با   آلی  ماده   و  خشک  ماده   ظاهری  هضم  قابلیت  گرفت.

  در   نامحلول  خاکستر  داخلی   نشانگر  روش  از  استفاده

  نشانگر   و   مغذی   مواد  غلظت   شد.   محاسبه  (AIA)  اسید

 Van Keulen    روش  به  مدفوع  و  خوراک  یهانمونه   در

& Young  (1977)  از  استفاده  با  سپس  و  شد  تعیین  

 شد. استخراج Church (1982)  پیشنهادی فرمول

 یقطر  از  روز  هر  ها، بره  وزن  تغییرات  یینتع  یبرا

 اول  روز  از  یجیتالید  باسکول  از  استفاده  با   هابره  ینتوز

  ها بره  وزن  یشافزا  و  ییراتتغ  دوره،  آخر  تا  آزمایش

-بره  در  شیر  مصرف  میزان  تعیین  جهت  . گردید  ثبت

  از   یک  هر  بردارینمونه   دوره  طی  در  شاهد،  گروه  های

 وزن   تفاضل  جمع  از  و   توزین  تغذیه  از  بعد  و  قبل  هابره

  برای   گردید.  محاسبه  مصرفی  شیر  وعده  دو   در  ها آن 

  های بره  توسط  شده  مصرف   شیر  ترکیبات  گیریاندازه

  دوشیده   شیر  شاهد  گروه   هایبره  مادر  از  شاهد،   گروه

  استفاده   با  شیر  ترکیبات  شدند.   آنالیز  بالفاصله  و   شده

 CombiScope600HP (Delta)   ه دستگا  از

Instruments ,The Netherlands   از  استفاده   با   و  

  4  جدول  در  گرفت.  قرار  ارزیابی  مورد  FTIR  تکنیک

  شده   گزارش  شاهد  گروه  مادر  هایمیش  شیر  ترکیبات

  است.

 
 شاهد   گروه   شده   مصرف   شیر   ترکیب   آنالیز   . 4  جدول 

Table 4. Analysis of milk compounds in control group 
6.62 Fat (%) 
4.78 Protein (%) 
4.20 Lactos (%) 
19.7

5 
Totalsolids (%) 

5.04 SomaticCel(log10) 
13.0

2 
MUN (mg/dl) 

 Fatty acids   (g/100) 

3.74 4:00 
3.03 6:00 
2.88 8:00 
9.14 10:00 
4.83 12:00 
11.1

5 
14:00 

0.85 15:00 
24.7

8 
16:00 

6.15 17:00 
0.46 18:00 
12.1

6 
C18:1 

2.20 C18:2 
0.45 C18:3 
0.04 20:5n-3(eicosapentaenoicacid) 
0.06 22:5n-3(docosapentaenoicacid) 
0.02 22:6n-3(docosahexaenoicacid) 

 

  از   بعد   ساعت   4  آزمایشی   دوره   پایانی   روز   در 

  های جیره   از   شده تغذیه  های بره   تمام   از   صبح،   دهی خوراک 

  برداری نمونه   شیر   با   شده تغذیه   و   مختلف   )تیمارهای( 

  طریق   از   دار هپارین   های لوله   و   ونجکت   از   استفاده   با   خون 

  ها خون   کردن   سانتریفیوژ   از   پس   گردید.   انجام   وداج   ورید 

  حاصله   پالسمای  دقیقه   7  مدت  به   دقیقه  در   دور   6000 با 

  درجه   20  منفی   دمای   در   فریزر   داخل   در   و   جدا 

  از   خونی   های فراسنجه   غلظت   شد.   نگهداری   گراد سانتی 

  و   کلسترول   تام، ین ئ پروت   گلوکز،   آلبومین،   قبیل 

   گردید.   گیری اندازه   گلیسرید تری 

  پایانی   روز  در  شکمبه  مایع  از  گیرینمونه

  استفاده   با  دهیخوراک  از  بعد  ساعت  4  ری،رکوردبردا

  مایع   pH  شد.  گرفته  مری  سوند  روش  به  خأل  پمپ  از

  )مدل   متر   pH  دستگاه  از  استفاده  با   بالفاصله  شکمبه

Schott Titrator Titroline easy)  گردید.   گیریاندازه  
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  الیه  4  پارچه  از  استفاده   با   شکمبه  مایع   نمونه  سپس

  مایع  از  یلیتریلیم  50  نمونه  و  شده  صاف   کنفی

  با   درصد  50  سولفوریک  اسید  لیترمیلی  1  با  شکمبه

 برای  شکمبه  مایع  به  سولفوریک  اسید  50  به  1  نسبت

 بر  شکمبه  فرّار  چرب  اسیدهای  پروفایل   مقدار  تعیین

  (Asadnejad et al., 2018).    شد  مخلوط  روش  اساس

  گراد سانتی  درجه  20  منفی   دمای  با   فریزر  در  بالفاصله

  شدند.   نگهداری  بعدی   هایآزمایش  انجام   تا

 Agillent Gas  6820)   یگاز  یازکروماتوگراف

Chromatograph, Agillent Technologies, Santa. 

Clara, United States)  نیموئ  ستون  و  (  HP-FFAP  

J&W HP-  FFAP GC Column, 30 m, 0.25 mm,. 

0.25 µm, 7-inch cage, Agillent.)  ن ییتع  یبرا  

  5  مقدار  شد.   استفاده  فرّار  چرب  یدهایاس  یالگو

  داخل   به  شده   صاف  شکمبه  مایع   نمونه  از  لیترمیلی

  درصد   50  سپس   شد  ریخته  لیتریمیلی  15  هایفالکن

  و   اضافه  شکمبه  مایع  به  1:1  نسبت  به  فرمالین  محلول

  شمارش  زمان  تا  تاریک  کامالً  محیط  و  اتاق  دمای   در

 توسط  ها نمونه   ،پروتوزآ  شمارش  هنگام   شد.  نگهداری

 نمونه  از  میکرولیتر  10  و   شدند  آمیزیرنگ  بلو  متیلن

 زیر  در  و  شد  داده  قرار  مخصوص  اییشه ش  الم  روی  بر

  انجام   پروتوزواها  تعداد  شمارش  نوری  میکروسکوپ

 . (Dehurity., 2005) گرفت

 

 آماری  ارزیابی

  در   گرفت.   انجام  تصادفی   کامالً   طرح  قالب  در   آزمایش  این 

  یری گ اندازه   بار   یک   از   یش ب   که   هایی داده   ش ی آزما   ین ا 

  صورت   به   وزن   افزایش   و   خوراک   مصرف   همانند   شدند 

  ند.گرفت   قرار   یز آنال   مورد   زمان   در   شده   تکرار   های داده 

    ی آمار   افزار نرم   PROC MIXED  از   استفاده   با   ها داده 

1 /9SAS   (2002 )   مناسب  یانس کوار  ساختار   از   استفاده   با  

  میانگین  حداقل   صورت   به   ها داده   (. 1  )رابطه   شد   استفاده 

  و  ند شد   گزارش   مربوطه   استاندارد   ی خطا   و   مربعات 

  با  و   ی توک   آزمون   از   استفاده   با   تیمارها   میانگین   مقایسه 

  انجام  0/ 05  ی آمار   احتمال   سطح   در   PDIFF  ی ینه گز 

  وزن   افزایش   و   ها بره   بدن   وزن   تغییرات   مورد   در   گرفت. 

  در  گرفت.   قرار   مدل   در   کوواریت   عامل   عنوان   به    ها بره 

  از   غیره   و   خونی   های متابولیت   مانند   ها داده   یر سا   با   ارتباط 

  شد   استفاده   ی تصادف   کاماًل  طرح   ی ساده   آماری   مدل 

  اثر عنوان  به   دام  اثر  ی آمار  های یابی ارز  تمام  در  (. 2 )رابطه 

   شد.   گرفته   نظر   در   ی تصادف 

(1)                         ij +e ijTA + jT + iA + μ = ijY 

(2)                                        ij+ej+Ai=µ+TijY 

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

  ، آزمایش  خطای  اثر  =ije  ، تیمار  اثر  =iA  ،جامعه  میانگین

jT= زمان اثر ،ijAT = باشند. می  زمان و تیمار  متقابل اثر 

 

 بحث و نتایج 
 عملکرد 

  تیمارهای   مصرفی   خوراک  میانگین  به  مربوط  های داده

  اثر   )فقط  چربی  مختلف  منابع   با   کنسانتره  مختلف

 گزارش  5  جدول  در  مختلف   هایهفته  در  تیمارها( 

  ها بره  مصرفی  خشک  ماده  بر  تیمارها   اثر  است.   شده

 خوراک  مقدار  بیشترین  (.>05/0p)  باشدمی  دارمعنی

  3  با  کنسانتره  تیمار  به  مربوط  هفته  هر  در  مصرفی

  و   شد  مشاهده  کتان  روغن  کلسیمی  نمک  درصد

 به  مربوط  هفته  هر  در  مصرفی  خوراک  مقدار  کمترین

  سویا   روغن  کلسیمی  نمک  درصد  3  با  کنسانتره  تیمار

  آن  روند   و   مصرفی   خوراک  میزان  1  نمودار  در   باشد. می

 مقدار  بیشترین  است.  شده  گزارش  زمان  و  تیمار  اثر  با

  تیمار  به   ربوطم  هاهفته  کل   در  مصرفی  خوراک

 کمترین  .است  کتان  روغن  چربی  پودر  با  کنسانتره

  به   مربوط  بعد   به  شش  هفته  از  مصرفی  خوراک  مقدار

  نفاوت   ششم   هفته  تا   باشد. می  سویا   روغن  تیمار

  و  سویا  روغن  بین  مصرفی  خوراک  لحاظ  از  چندانی

  بعد   به   شش   هفته  از  اما   نداشت،   وجود   ماهی   روغن

  داری معنی  افزایش  اهیم  روغن  تیمار  خوراک  مصرف

  برای  ها بره  تعداد   اینکه  به  توجه  با   است.  کرده   پیدا

  با   باید  آمده   بدست  های داده   بوده   کم   عملکرد  بررسی

 Khaje    ایمطالعه  در   گیرند.   قرار  توجه  مورد  احتیاط

aldini et al.  ((2019   3  سطوح  افزودن  اثر  موضوع  با ،  

 روغن  کلسیمی  اشباع  غیر  چربی  پودر  درصد  6  و  5/4

 گزارش  قزل،  شیرگیری  زود   هایبره  آغازین   بر   سویا

 هفته  هر  در  مصرفی  خوراک   مقدار  بیشترین  که  کردند

  و   باشد می  چربی   درصد  3  با  کنسانتره  تیمار  به  مربوط

 به  مربوط  هفته  هر  در  مصرفی  خوراک  مقدار  کمترین
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  در   همچنین  .است  چربی  درصد  5/4  با  کنسانتره  تیمار

  هم   ها هفته  کل   در  مصرفی   خوراک  مقدار  مطالعه  آن

 شد.  دارمعنی

  ماده   کاهش   ایمزرعه  هایآزمایش  یبرخ  در

  یمیکلس  یهانمک  از   استفاده  هنگام   یمصرف  خشک

  منبع   تنها  یونجه  که  یرهاییج  در  چرب  یدهایاس

 ,.Harrison et al)  ستا  شده گزارش   بود،  یرهج  علوفه

 24  ،ایمطالعه  در  Allen (2000)   همچنین  (.1995

 چرب  ی یدهااس  یمیکلس  یهانمک  یرو  که   مطالعه

  11  در  که  نمود  مشاهده   و   مرور  را  بود   شده   انجام   پالم 

  یمی کلس  ی هانمک  ، شده انجام  مطالعه  24  از  مطالعه

 خشک  ماده   یخط  کاهش  سبب  پالم  چرب  ییدهااس

  کاهش   باعثتا  24  از   مورد  22  در  و  شدند  یمصرف

  در  مقابل  ر د  بودند.   شده  یعدد  طورهب  ی مصرف  خوراک

  یا   یسریدگلیتر  با  شده  انجام  مطالعه  21  یبررس

  مطالعه   یک  در  فقط  ،شده  یدروژنهه  چرب  ییدهااس

  دو   در  فقط  و   شد   مشاهده   ی مصرف  خوراک  کاهش

  و   گردید  گزارش  یمصرف  خشک  ماده  شیافزا  مطالعه

  در  .نداشتند  یمصرف  خوراک  یرو  بر  یتأثیر  یهبق  در

  و   یلپر  هاییربچ  اثر  Grummer (1996)  ایمطالعه

  ماده   مصرف  و  یاشکمبه  یرتخم  یرو  بر  یمیکلس

  ماده   مصرف  که  کرد  گزارش  و   کرده  یبررس  را  خشک

  در  .نداشت  داریمعنی  تفاوت  تیمارها  ینب  خشک،

  درصد  یک  هر  یازا  به  که  شدگزارش   آزمایشی

 چرب  یدهای اس  یمیکلس  یهانمک  یا   یهپ   کردناضافه

  ماده   در  کاهش   صددر  5/2  و   2/1  یبترت  به   ،یرهج  به

  (. Drackley, 1992)  یدآیم  بوجود  یمصرف  خشک

  یمصرف  علوفه  مقدار  و  نوع  ی،چرب  نوع  بر  عالوه

 از  یمصرف  خشک  ماده  پذیریتأثیر  یزانم  کنندهیینتع

  . (Allen, 2000) باشدمی  چربی یهامکمل

  انواع   اثر   با   ارتباط   در   الذکر فوق  موارد   به   توجه   با 

  مصرفی،   خشک   ی ماده   زان می   بر   روغنی   های مکمل 

 مصرف  بر   چربی   مکمل   اثر   که   کرد   بیان   توان می 

 از  استفاده   میزان   همانند   مختلفی،   عوامل   به   خوراک 

  یا   اشباع   درجه   پایه،   خوراک  نوع   چربی،   مکمل 

  مکمل   شکل   نیز   و   چرب  اسیدهای   بودن   غیراشباع 

 که  گفت   توان می   همچین   . دارد   بستگی   استفاده   مورد 

  کاهش   بر   بیشتری  اثر  شکمبه   در   فعال   های چربی 

  در   غیرفعال   های چربی   به   نسبت   خوراک   مصرف 

 همچنین  . دارند   شده   محافظت   های مکمل   یا   و   شکمبه 

 تیمارهای  وزن   افزایش   میانگین   به   مربوط   های داده 

 اثر  )فقط   چربی   مختلف   منابع   با   کنسانتره   مختلف 

  تیمارها   اثر   است.   شده   گزارش   ( 5)جداول   در   تیمارها( 

 (.>0p/ 05) باشد می   دارمعنی   ها بره   وزن   افزایش   بر 

 کنسانتره  تیمار  به   مربوط   وزن   افزایش   مقدار  بیشترین 

  و   شد   مشاهده   کتان   روغن   کلسیمی   نمک   درصد   3  با 

  همان   یا   شاهد   به   مربوط   وزن   افزایش   مقدار   کمترین 

 میزان  ( 2  )نمودار   در   باشد. می   مادر(   شیر   با   )تغذیه 

  گزارش  زمان   و   ار تیم   اثر   با   آن   روند   و  وزن   افزایش 

  ها هفته   کل   در   افزایش   مقدار   بیشترین   است.   شده 

 کتان  روغن   چربی   پودر   با   کنسانتره   تیمار   به   مربوط 

 پنجم  هفته   تا   وزن   افزایش  میزان   کمترین   باشد، می 

 پنجم  هفته   از   اما   است.   ماهی   روغن   تیمار   به   مربوط 

 است.  گرفته   خود   به   بیشتری   افزایشی   روند   بعد   به 

  هفته  تا   پنجم   هفته   از   وزن   افزایش   ار مقد   کمترین 

  باشد. می   مادر   شیر  با   شده تغذیه   تیمار   به   مربوط  نهم 

 قزل  شیرگیری   زود   های بره   روی   بر   تحقیقی   طی 

Khaje aldini et al.   ((2019   که  کردند   گزارش 

 تیمار  به   مربوط   روزانه   وزن   افزایش   مقدار   بیشترین 

 مقدار  کمترین   و   بوده   چربی   درصد   3  با   آغازین 

 از  که   تیماری   یا   شاهد   تیمار   به   مربوط   وزن   افزایش 

 Banta et همچنین  باشد. می  اند کرده تغذیه  مادر  شیر 

al.   (2008 )   وزن  افزایش   سویا،   دانه   افزودن   با 

 خوراک  اینکه   به   توجه   با  کردند.   مشاهده  را  ها گوساله 

 بنابراین  دارد   باالیی  همبستگی  وزن  افزایش  با  مصرفی

 را   کتان چربی   درصد  3  تیمار در   فیمصر  خوراک   افزایش

  عنوان   تیمار  این  در  بیشتر   وزن   افزایش   دلیل  توان می 

 نر  هایگوساله  در   چربی   مکمل   تأثیر   آزمایشی  در   کرد. 

 چربی  مکمل   که   داد   نشان  نتایج   شد   بررسی  پرواری 

 Gudla)   شد   خوراک   بازده  و  ها دام  عملکرد   بهبود  باعث 

et al., 2012.)   که  است  داده  نشان   مختلف  تحقیقات 

 چربی  مکمل  که   آزمایشی   هایگروه   در  بره  تولد  وزن 

 در  است.  بیشتر   شاهد   گروه   به   نسبت   کردند می  استفاده 

 یجیره   در   Sabra et al.   (2008 )  دیگر   ای مطالعه 

 چربی  درصد   5  و   3  از   آواسی   های میش   فالشینگ 

 چربی  درصد  3  از   استفاده  که  کردند  گزارش   و  استفاده
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 به  چربی   از   استفاده   اما   ندارد،   ها بره   تولد   وزن   بر   تأثیری 

 Titi)  دارد منفی  تأثیر   ها بره  تولد وزن بر   درصد  5 مقدار 

& Kridli, 2008 ) .   تأثیر   عدم   نیز   دیگر   محققین  برخی 

 اند داده  گزارش   ها گوساله   در  را تولد   وزن  بر   مکمل   چربی 

 (Bottger et al., 2002.)   همچنین  Ghoreishi et al. 

 فالشینگ   جیره  در  چربی  از   استفاده  رتأثی   ( 2007) 

 هابره   تولد   وزن   میانگین   بر  را   قزل   و   مهربان   های میش

  نمودند.  گزارش   دارمعنی   غیر 

 
  عملکرد  بر ماهی(  روغن  و  سویا  روغن  کتان،  )روغن  شده  محافظت  غیراشباع  چربی  هایمکمل   از  درصد  3  تغذیه  اثر  .5  جدول

 روز(   در  )گرم  دوره  کل  در  شدهشیرگیری   زود  هایبره 
Table 5. Effect of starter diet with 3 types of protected unsaturated fatty acids (flaxseed oil, fish oil and soybean 

meal) on performance of early weaned compared to milk fed lambs in total period (grams per day). 
 Treatments 

p-value 
Milk 3% calcium salt of soybean oil 3% calcium salt of  fish oil 3% calcium salt of flaxseed oil SEM 

DMI 150.64d 312.39a 247.43c 261.58b 0.354 <.0001 

Daily weight gain 96.15d 152.08a 97.06c 119.99b 0.2 <.0001 
 (.>0p/ 05) دارند داری معنی الفاخت آماری لحاظ از سطر هر در متفاوت حروف با اعداد

In each row means with different superscripts are statistically different (P ˂ 0.05). 
 

 
  مصرف  بر ماهی(  روغن  و  سویا  روغن  کتان،  )روغن  شده  محافظت  غیراشباع  چربی  هایمکمل  درصد  3  سطح  با  تغذیه  اثر  .1  شکل

 شده شیرگیری   زود  هایبره  خشک  ماده
Figure 1. Effect of starter diet with 3% levels of protected unsaturated fatty acids (flaxseed oil, fish oil and soybean 

meal oil) on DMI of early weaned compared to milk fed lambs 
 

 
  وزن  افزایش  بر  ماهی(  روغن  و  سویا  روغن  ،کتان  )روغن  شده  محافظت  غیراشباع  چربی  هایمکمل  درصد  3  تغذیه  اثر  .2  شکل

 شده   شیرگیری  از  زود  هایبره 
Figure 2. Effect of starter diet with 3% levels of protected unsaturated fatty acids (flaxseed oil, fish oil and soybean 

meal oil) on Weight Gain of early weaned compared to milk fed lambs 
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 هابره  بیومتری های ویژگی گیریاندازه

  بدن،   طول )   ها بره   بیومتری   های ویژگی   بر   تیمارها   اثر 

 (.>05/0p)   بود   دار معنـی   ( دورسـینه   و   جدوگاه   از   قد 

  کلسیمی  های چربی   مختلف  تیمارهای   اثر   6  جدول   در 

  و   است   شده   گزارش   ها بره   بیومتری   های ویژگی   بر 

  شده   گرفته   نادیده   غیره   و   هفته   اثر   مثل   اثرها   سایر 

 روغن  کننده مصرف   تیمار  در   افزایش   بیشترین   است. 

  عالوه   5  و   4  ، 3های  شکل   در   شود. می   مشاهده   کتان 

 بیشترین  شود. می   مشاهده   نیز   ها هفته   اثر   تیمار   اثر   بر 

  تیمار  به  مربوط   ها بره   در   صفات   این   افزایش   مقدار 

 روغن  تیمار   به   مربوط   مقدار   کمترین   و   کتان   روغن 

  .Van Knegsel et al  تحقیقی   در   باشد. می   سویا 
  ابقای   و   انسولین   غلظت   بـین   مثبت   ارتباط   ( 2008) 

 به  توجه   با   کردند.   گزارش   را   چربی   صورت   به   انرژی 

 در  کلسترول   و   گلوکز   خونی   های فراسنجه   کاهش 

  نکته   این   چربی،   منابع  کننده مصرف   تیمارهای 

  هایی اسنجه فر   غلظت   مدت طوالنی   اثر   گر بیان   احتماالً 

  ی ها بافت   بین   انرژی   توزیع   بر   کلسترول   و   گلوکز   نظیر 

  های گیری اندازه   به   توجه  با   اگرچه،   باشد.   مختلف 

  باره این   در   قطعی   اظهارنظر   آزمایش،   این   در   محدود 

  و   الشه   ترکیب   اساس   بر   دقیق   ی گیراندازه   به   نیاز 

 .دارد   دنبه   گیری اندازه 

 
  هایویژگی  بر ماهی(  روغن  و  سویا  روغن  کتان،  )روغن  شده  محافظت  غیراشباع  چربی  هایمکمل   از  درصد  3  تغذیه  اثر  .6  جدول

 شده شیرگیری   زود  هایبره  سینه(  دور  و  بدن  طول  جدوگاه،  از  )قد  بیومتریک
Table 6. The effect of starter diet with 3 % of protected unsaturated fatty acids (flaxseed oil, fish oil and soybean 

meal) on biometric characteristics (withers height, body height and chest girth) of early weaned compared to milk fed 
lambs 

 Treatments 
p-value 

Milk 3% calcium salt 
of flaxseed oil 

3% calcium salt of 
soybean oil 

3% calcium salt of 
fish oil   SEM 

Withers height (cm) 63.48 64.78 62.60 64.32 0.34 <.0001 
Body  length (cm) 65.52 65.92 63.96 65.64 0.39 <.0001 
Chest girth (cm) 73.32 72.76 71.84 72.68 0.31 <.0001 

 

 
  جدوگاه  از  قد  بر  ماهی(  روغن  و  سویا  روغن  کتان،  )روغن  شدهمحافظت   غیراشباع  چربی  هایمکمل  از  درصد  3  تغذیه  اثر  .3  شکل

 شده شیرگیری   زود  هایبره
Figure 3. Effect of starter diet with 3% of protected unsaturated fatty acids (flaxseed oil, fish oil and soybean meal) 

on withers height of early weaned compared to milk fed lambs 
 

 
  بدن  طول  بر  ماهی(  روغن  و  سویا  روغن  کتان،  )روغن  شدهمحافظت   غیراشباع  چربی  هایمکملاز    درصد  3  تغذیه  اثر  .4  شکل

 شده شیرگیری   زود  هایبره 
Figure 4. Effect of starter diet with 3% of protected unsaturated fatty acids (flaxseed oil, fish oil and soybean meal) 

on body height of early weaned compared to milk fed lambs 
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  سینه  دور  بر ماهی(   روغن  و  سویا  روغن  کتان،  )روغن  شده  محافظت  غیراشباع  چربی  هایمکمل  از  درصد  3  تغذیه  اثر  .5  شکل

 شده شیرگیری   زود  هایبره 
Figure 5. Effect of starter diet with 3% of protected unsaturated fatty acids (flaxseed oil, fish oil and soybean meal) 

on chest girth of early weaned compared to milk fed lambs 
 

 پذیری گوارش

  اجزای   پذیریگوارش  به  مربوط  هایداده  7  جدول  در

  های مکمل  درصد  3  با  شدهتغذیه  هایبره  خوراک

  سویا   روغن  کتان،  روغن  شده  محافظت  غیراشباع  چربی

  ماده   پذیریگوارش  است.  شده   گزارش  ماهی   روغن   و

  الیاف   خام،   چربی  خام،   پروتئین  آلی   ماده   خشک،

  شوینده  در  نامحلول  الیاف   و  خنثی  شوینده  در  نامحلول

  غیر   چربی  هایمکمل  درصد  3  تیمارهای  در  اسیدی

  روغن   کتان،  روغن  کلسیمی  یشده  تمحافظ  اشباع

  یهاجیره  اثر  شدند.   گیریاندازه  ماهی  روغن  و  سویا

  دارمعنی  خشک  ماده   پذیریگوارش  روی  بر  آزمایشی

  ماده   پذیریگوارش  مقدار  بیشترین  (.>05/0p)  بود

  شد   مشاهده  کتان  روغن   درصد  3  تیمار  در  خشک

  و   سویا  روغن  تیمارهای  ظاهری  هضم  قابلیت  (.47/63)

  نشان   همبه  نسبت  داریمعنی  تفاوت  ماهی  روغن

  خنثی   شوینده  در  نامحلول  الیاف   پذیریگوارش  ندادند.

  دادند   نشان  داریمعنی   تفاوت  تیمارها  بین  در

(05/0p<.)  الیاف  پذیریگوارش  مقدار  بیشترین  

  روغن   درصد  3  تیمار  در  خنثی  یشوینده  در  نامحلول

 در  نامحلول  افالی  پذیریگوارش  مقدار  کمترین  و  کتان

  مشاهده   سویا   روغن  درصد   3  تیمار  در  خنثی  شوینده

  معنی   تفاوت   ماهی   روغن   درصد  3  تیمار  اما   ند، شد

 الیاف  پذیریگوارش  نداد.   نشان  تیمارها  سایر  با  داری

 روغن  درصد  3  تیمار  در  اسیدی  شوینده  در  نامحلول

  سایر   به   نسبت  را  مقدار  بیشترین  آماری  لحاظ   از  کتان

  سویا   روغن  و   ماهی  روغن   تیمارهای  .اشتد  تیمارها

 همچنین  ندادند.   نشان  هم  به  نسبت  داریمعنی  تفاوت

  تیمارها   بین  خام  پروتئین  و   آلی   ماده   پذیریگوارش

 بیشترین  دادند.   نشان  هم   به  نسبت  داریمعنی   تفاوت

  تیمار   در  خام  پروتئین  و  آلی ماده  پذیریگوارش  مقدار

  3  تیمار  در  ارمقد  کمترین  و   کتان  روغن   درصد  3

 چربی  پذیریگوارش   شد.  مشاهده  سویا  روغن  درصد

  تیمارها   بین  در  داریمعنی   تفاوت  آماری  لحاظ  از  خام

 و  خوراک  مصرف  دام،  سن  چون  عواملی   نداد.  نشان

 مواد  هضم  قابلیت  بر  مصرفی  جیره  شیمیایی  ترکیب

   دارند.  تأثیر خوراک مغذی

  هایدانه   از   کدام   هر   از   اینکه   دلیل به   مطالعه   این   در 

  نوع   بنابراین   بود،   شده   گنجانده   جیره   در   درصد   3  روغنی 

  مواد   هضم   قابلیت   بر   تأثیرگذار   اصلی   عامل   عنوان به   روغن 

  های روغن   شود. می   محسوب   جیره   به   خوراک   مغذی 

  از   باالیی   درصد   حاوی   حاضر   پژوهش   در   شده   استفاده 

  گزارش   محققین   باشند. می   غیراشباع   چرب   اسیدهای 

  در   ، غیراشباع   چرب   اسیدهای   حاوی   چربی   منابع   ند کرد 

  بر   بیشتری   منفی   تأثیر   اشباع،   چرف   اسیدهای   با   مقایسه 

مصرف    بنابراین   . دارند   سلولز   کننده هضم   باکترهای  با 

  آن   تبع   به   سلوالز   آنزیم   میزان روغن هابی استفاده شده  

  (Ferlay et al., 1993)    یابد می   فیبرکاهش   هضم   قابلیت 

  کمترین   سویا   روغن   اینکه   دلیل   به   ضر حا   تحقیق   در 

  اسیدی   و   خنثی   شوینده   در   نامحلول   الیاف   هضم   قابلیت 

  های چربی   منفی   اثر   رسد می   نظر   به   بنابراین   داشتند   را 

  سایر   از   بیشتر   الیاف   هضم   بر   سویا   روغن   اشباع   غیر 

   باشد.   آزمایش   این   در   شده استفاده   های روغن 
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پذیری  گوارشبر   )روغن کتان، روغن سویا و روغن ماهی(  چربی غیراشباع محافظت شده  هایمکمل ز  درصد ا  3اثر تغذیه    .7جدول  

 شده های زود شیرگیری بره
Table 7. Effect of starter diet with 3% of protected unsaturated fatty acids (flaxseed oil, fish oil and soybean meal) on 

apparent digestibility coefficients of nutrients in early weaned lambs 
    Treatment   

3% calcium salt of flaxseed oil 3% calcium salt of soybean oil  3% calcium salt of  fish oil    SEM p-value 

ADF 42.19a 40.46b 41.06b 0.11 0.01 
NDF 47.7a 44.68b 46ab 0.24 0.02 
DM 63.47a 60.12b 60.91b 0.27 0.02 
OM 59.27a 56.22c 57.42b 0.19 0.01 
EE 76.75 76.83 78.15 0.6 0.37 
CP 60.28a 57.41c 58.43b 0.03 0.0004 

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

 

  اثر   بررسی  در  Wachira et al  (2000).  تحقیقی  در

  هضم   قابلیت  بر  3-امگا  چرب  اسیدهای  مختلف  منابع

  نتیجه  این  به ،  مغذی  مواد  ایشکمبه  پس   و  ایشکمبه

  هضم   قابلیت  کاهش  سبب  ماهی  روغن  که  رسیدند

اما  شودمی   آلی  ماده  و  الیاف  ایشکمبه   حال عین  در، 

  ندارد.   گوارش  دستگاه  کل   در  هضم   قابلیت  بر  یتأثیر

 اثر  بررسی  در  McGinn (2004)    دیگری  تحقیق  در

 میزان  و  سلولی  دیواره  هضم   قابلیت  بر  سویا  روغن

 رسیدند  نتیجه  این  به،  گوشتی  گاوهای  در  متان  تولید

  سلولی دیواره  هضم  قابلیت  کاهش  سبب  سویا  روغن  هک

  روغن   افزودن   عالوه به  شود.می  درصد   20  میزان  به

  شد.   متان   تولید  میزان  کاهش   سبب  جیره  به   سویا

  دستگاه   در   پوشانندگی   اثر  اشباع   غیر  هایچربی

بنابراین    گوارش و    عنوان   به  روغن  از  استفادهدارند 

  میکرو   بر  یمخرب  اثر  دام  غذایی  جیره  در  مکمل

 تخمیر  فرآیند  نهایت  در  و  شکمبه  هایارگانیسم

 مواد  پذیریگوارش  کاهش  به  منجر  که  دارد  ایشکمبه

 (Ghoorchi et al., 2006).  شودمی مغذی

 

 ای شکمبه های فراسنجه

  های بره  ایشکمبه  هایفراسنجه  به  مربوط  های داده

 غیراشباع  چربی  هایمکمل  درصد   3  با  شده تغذیه

  ماهی   روغن  و  سویا  روغن  کتان،  روغن  شده   تمحافظ

 فرّار  چرب  اسیدهای  است.  شده  گزارش  8  جدول  در

  دارمعنی  تفاوت چربی  های مکمل تأثیر تحت ایشکمبه

   مطالعه   در  (.>05/0p)  ندادند  نشان  هم   به  نسبت

Khaje aldini et al.  ((2019  با   تغذیه  اثر  روی  بر  

  بر   شده تمحافظ  غیراشباع  چربی   مکمل  مختلف  سطوح

  از   زود  هایبره  ایشکمبه  فرّار  چرب  اسیدهای

  تیمارها   یهمه  در  استیک  اسید  مقدار  شده،  شیرگیری

  افزایش  با   و دادند  نشان  هم به نسبت داریمعنی  تفاوت

  است،   گرفته  خود  به  نزولی  روند  جیره  در  چربی  درصد

  6  با   کنسانتره  تیمار  در   استیک  اسید  مقدار  کمترین

  غلظت   مطالعه   آن  در  شد.   گزارش  چربی  پودر   درصد

  اسید  بوتیریک،   اسید  ایزوبوتیریک،  +   پروپیونیک

  همبه  نسبت  داریمعنی  تفاوت  ایزووالریک  و  والریک

 کلید  ،فرّار  چرب  اسیدهای  جذب  و  حضور  ندادند.  نشان

  باشد می  نگاری  -شکمبه  های بافت  یتوسعه  اصلی

(Zitnan et al., 2003.) 

  ای شکمبه  ضمه   تواندمی   چربی  افزودن

  کاهش   این  دهد.  کاهش  را  ساختمانی  هایکربوهیدرات

  و   فرّار  چرب  اسیدهای   تولید  کاهش   با  هضم   در

  است   همراه  پروپیونات  به   استات  کمتر  نسبت  همچنین

(Boggs et al., 1987).  های روغن  اثر  دیگر،   طرف   از  

  اسیدهای   تولید  بر  هاآن  از  حاصل  ترکیبات  و  گیاهی 

 Van)    باشد   متفاوت  بسیار  ستا  ممکن  فرّار  چرب

Soest, 1982).  تحقیقی  در  Chichlowski et al. 

  که   منابعیویژه  به  چربی،  که  کردند  پیشنهاد  (2005)

  اشباع   غیر  چرب  اسیدهای  توجهی   قابل  میزان  دارای

  تغییر   را  پروپیونات  به  استات  نسبت  توانندمی  ،هستند

  آیند فر  بر  را  روغن   منابع  اثر  زیادی   مطالعات   دهند. 

  کردند.   گزارش  نقیض  و  ضد  صورتبه  ایشکمبه  تخمیر

  با   را  شکمبه  تخمیر  در  تغییر  ها پژوهش   از  بعضی

 ,.Jenkins et al)  دادند   نشان  روغن   منابع  افزودن

 پذیریتأثیر  عدم مطالعات از تعدادی حالاین با (.2008

 گزارش  را  جیره   به  چربی   افزودن  با   شکمبه  تخمیر

 ,.Beauchemin et al., 2007, Whitlock et al)   کردند

  نوع   به  توانمی  را  نتایج  در  اختالف  این  دلیل  .(2006
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  نسبت   جیره  در  چربی  منبع  نوع  و  حیوان  سن  حیوان،

  های مکمل  درصد  3  تغذیه   اثر  به  مربوط  هایداده  داد.

  سویا   روغن  کتان،  روغن  شده  محافظت  غیراشباع  چربی

  زود   هایبره  پروتزوآی  و  pH  بر  ماهی  روغن  و

  است.   شده  گزارش  8  جدول  در  قزل  شده  شیرگیری

  pH  بر  داریمعنی  تأثیر  آماری  لحاظ  از  تیمارها

 .نداشتند ایشکمبه

  تیمارهای   تأثیر  تحت   ایشکمبه  پروتوزوآی  تعداد

  دادند.   نشان  همبه  نسبت  داریمعنی  تفاوت  مختلف

 روغن  کلسیمی  نمک  تیمار  در  پروتزوآ  تعداد  بیشترین

  تیمار   در  پروتزوآ  تعداد  کمترین  و   د ش  مشاهده   کتان

  نمک   تیمار  د.گردی  مشاهده  ماهی  روغن  کلسیمی  نمک

  دو   به  نسبت  داریمعنی  تفاوت   سویا   روغن  کلسیمی

 شکمبه  پایین  pH  در  نداد.   نشان  دیگر  تیمار

  و   شوند می  جدا  یکدیگر  از  کلسیم   و   چربی  های مولکول 

  د یاب می  کاهش  را  چربی  هایمکمل  بودن  اثر  بی  خواص

.(Sukhija & Palmquist, 1990). 

  با   تیمارهای  Gudla et al.  ((2012  مطالعه   در

 شکمبه  pH  سطح  کاهش  موجب  باال  تهنشاس  میزان

 امر  این  که  شد  چربی  باالی  سطوح  به  نسبت

  در   نشاسته  به  نسبت  چربی  کمتر  تأثیر  دهندهنشان

  تغییر  عدم  دلیل  و  باشد می  شکمبه  اسیدیته  تغییر

  یکسان  سطوح  به  توانمی  را  مبهشک  مایع    pHدر

 pH  داد.  نسبت  جیره  در  چربی  و  آغازین  کنسانتره

  اسیدهای   ترینعمده  شدت  و   غلظت  از  تعادلی  شکمبه

 و  بوتیرات  -پروپیونات  -)استات  شکمبه  فرّار  چرب

 Suarez et)  است  بزاق   و  شکمبه  بافر  آمونیاک،  الکتات(

al., 2007).  در   تفاوت  عدم  یاحتمال  لیدال  از  یکی  

  در   تفاوت  وجود  با  فرّار  چرب  یدهایاس  یالگو  و  مقدار

  به   توان می   ی حد   تا   را   ی مغذ   مواد   ی پذیر گوارش   ر ی مقاد 

  ن ی ا   بر   عالوه   و   ی پذیر گوارش   ر ی مقاد   در   تفاوت   بودن   اندک 

  فّرار   چرب   ی دها ی اس   غلظت   که   داد   نسبت   امر   ن ی ا   به 

  همانند   ی عوامل   از   ی تابع   د ی ل تو   بر   عالوه   شده   ی ر ی گ اندازه 

  لزوماً   لذا   . آنهاست   جذب   سرعت   و   د ی تول   رعت س 

  در   تفاوت   به   ی پذیر گوارش   ر ی مقاد   در   اندک   ی ها تفاوت 

  هر   شود. ی نم   منجر   فّرار   چرب   ی دها ی اس   ی الگو   و   غلظت 

  از   حاصل   فرعی   محصوالت   یابد   افزایش   تخمیر   میزان   چه 

  باعث   و   یافته   افزایش   نیز   فّرار   چرب   اسیدهای   یعنی   آن 

  شکمبه   PH  نتیجه   در   د، گردن می   شکمبه     pHکاهش 

  حال، این   با   است.   ای شکمبه   تخمیر   میزان   از   شاخصی 

  دلیل به   کند، می   افت   6/ 5  از   کمتر   به   شکمبه   pH  وقتی 

  سرعت  فّرار   چرب   اسیدهای   ی یونیزه   غیر   شکل   افزایش 

  (. Ramsey et al., 2002)   یابد می   افزایش   نیز   ها آن   جذب 

  مولی  نسبت   و   مقدار   در   تغییر   عدم   حاضر   تحقیق   در 

  اسیدیته   تفاوت   عدم   دلیل   شکمبه   فّرار   چرب   اسیدهای 

   باشد. می   مختلف   تیمارهای   در   شکمبه 

  کردند   مشاهده  Zenid et al.   ((2013  ایمطالعه  در

 به  9-امگا  از  غنی  آفتابگردان  روغن  افزودن  هنگام   که

  نتایج   با   که  نکرد  تغییری    pH  شیری،  گاوهای   جیره

 دارد.  مطابقت آزمایش این

 
های  فراسنجه  بر  )روغن کتان، روغن سویا و روغن ماهی(  چربی غیراشباع محافظت شده  هایمکملدرصد    3اثر تغذیه  .  8ل  جدو

 شده های زود شیرگیری شکمبه بره
Table 8. Effect of starter diet with% of protected unsaturated fatty acids (flaxseed oil, fish oil and soybean) on rumen 

metabolite in early weaned lambs 

 
Treatment  

3% calcium salt of  

soybean meal oil 
3% calcium salt of   

fish oil 
3% calcium salt of  

flaxseed oil 
SEM p-value 

Acetic acid (%) 64.48 63.94 67.04 2.84 0.74 

Propionic acid (%) 20.16 22.14 17.80 3.79 0.87 

Butyric acid (%) 8.24 8.53 9.36 1.01 0.75 

Valeric acid (%) 6.07 4.03 4.62 0.37 0.13 

Iso Butyric acid (%) 0.36 0.43 0.46 0.01 0.06 

IsoValeric acid (%) 0.66 0.64 0.69 0.01 0.24 

Total VFA (mM/l) 83.49 81.27 81.67 2.49 0.49 
pH 6.63 6.61 6.60 0.01 0.47 

Protozoa (104/ ml) 20.60a 20.51ab 20.42b 0.02 0.04 

 (.>0p/ 05اعداد با حروف متفاوت در هر سطر از لحاظ آماری اختالف معنی داری دارند )
In each row data with different superscripts are statistically different (P ˂ 0.05). 
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  سطح   و  نوع  اثر  Onetti et al.  (2000 )  همچنین

 مطالعه  مورد  را  یاشکمبه  تخمیر  یالگو  بر  را  چربی

  کل  غلظت و شکمبه pH که  کردند  مشاهده و داده قرار

  ی هامکمل  تأثیر  تحت  شکمبهفرّار    چرب  یاسیدها

  و   پروپیونات  به  استات  نسبت  اما   .نگرفتند  قرار  چربی

  . کرد  پیدا  کاهش  چربی مکمل  افزودن با  پروتوزوآ  تعداد

  افزایش  به  منجر  اغلب  شکمبه  در  پروتوزوآ  کاهش

  به   میکروبی نیتروژن    بیشتر  عبور  و   ها باکتری  تکثیر

  از  زیادی  تعداد  پروتزوآ  شود.می  شکمبه  از  خارج

  و   کنند می  تجزیه  و   بلعیده   را  شکمبه  هایباکتری

 آزاد  شکمبه  داخل  در  باکتری  نیتروژن  محتوای

 شکمبه  آمونیاک  غلظت  افزایش  آن  بازتاب  که  گردد می

  (.et al., 2000 Ivan) است

 

 خونی  های فراسنجه

  درصد   3  تغذیه   اثر   به   مربوط   های داده   9  جدول   در 

  کتان،   روغن   شده   محافظت   غیراشباع   چربی   های مکمل 

  های بره   خونی   های فراسنجه   بر   ماهی   روغن   و   سویا   روغن 

  آغازین   تغذیه   است.   شده   گزارش  قزل  شده  شیرگیری   زود 

  داریمعنی   تأثیر   کلسیمی   اشباع   غیر   چربی   های مکمل با  

  زود   های بره   خونی   های فراسنجه   بر   آماری   لحاظ   از 

  مادر   شیر   از   که   هایی بره   با   مقایسه   در   قزل   شده   شیرگیری 

  کلسترول   میزان   . ( >0p/ 05)   داشت   بودند،   کرده   تغذیه 

  گروه   به   نسبت   تیمارها   همه   در   داری معنی   کاهش   خون 

  اشباع   غیر  چربی   از   که  تیمارهایی   بین  در   داد.   نشان   شاهد 

  به   نسبت   داری معنی   تفاوت   بودند   کرده   مصرف   کلسیمی 

  داری معنی   کاهش   کل   پروتئین   مقدار   نشد.   مشاهده   هم 

  ولی   داد   نشان   شاهد   گروه   به   نسبت   سویا   روغن   تیمار   در 

  نسبت   داری معنی   تفاوت   ماهی   روغن   و   کتان   روغن   تیمار 

  مقدار   ندادند.   نشان   کل   پروتئین   مقدار   در   شاهد   به 

  تفاوت   آماری   لحاظ   از   آلبومین   و   گلیسیرید ری ت 

   ندادند.   نشان   داری معنی 

  سویا   روغن   کتان،  روغن  تیمارهای   در   گلوکز  مقدار

  نشان   شاهد  به  نسبت  داریمعنی  کاهش   ماهی   روغن  و

 خونی  هایمؤلفه  غلظت  نشخوارکنندگان،  در  داد.

  دام   تغذیه  وضعیت  دهندهنشان   ،خون  پروتئین  و  گلوکز

 به  توجه  با  تیمارها  بین  در  گلوکز  غلظت  کاهش  است.

  انتظار   از  دور  خوراک  مصرف   و   وزن  افزایش  جداول

  افزایش  موجب  پرانرژی  یهاجیره  مصرف  نیست.

  (. Ascencio et al., 2004)   شود می   سرم   انسولین   غلظت 

  ها سلول  توسط  گلوکز  جذب   افزایش  طریق  از  انسولین

  وکز گل  هدایت   و  گلوکز  غلظت  تنظیم  در  مهمی   نقش

  خون  گلوکز  سطح  بنابراین  دارد  ها سلول  سمت  به  مازاد

 (. Khaje aldini et al., 2019)  یابدمی کاهش

  بررسی برای   مهمی  شاخص  خون   کل  پروتئین  غلظت 

  بازده (.  Zhang et al., 2009)   است   پروتئین   وضعیت 

  یابد. می   بهبود   جیره   انرژی   افزایش   با   پروتئین   از   استفاده 

  دهنده نشان   خون  پروتئین   سطح  کاهش   حاضر  تحقیق  در 

  ای مطالعه   در   باشد. می   پروتئین   از   استفاده   بازده   بهبود 

(2009) Zhang et al.     پروتئین   مصرف   بازده   افزایش   علت  

  گلوکز   تغییرات   به   را   جیره   انرژی   سطح   افزایش   و   بهبود   با 

  مثبتی  اثر  است  ممکن   که  انسولین  ترشح   و  دسترس   قابل 

  باشد   داشته   حیوان   توسط   تفاده اس   قابل   پروتئین   میزان   بر 

  انرژی   حاضر   تحقیق   در   اینکه   به   توجه   با   .اند داده   نسبت 

  کرده،   تغذیه   مادر   شیر   از   که   تیماری   با   مقایسه   در   جیره 

  کل   پروتئین   کاهش   علت   بنابراین   است.   یافته   افزایش 

  داد.   نسبت   پروتئین   بازده   بهبود   به   توان می   را   خون 

  را   پالسما   کلسترول   گیاهی   های روغن   حاوی   های جیره 

  افزایش   (. Akbarinejad et al., 2012)   دهند می   افزایش 

  چربی  از   غنی   های مکمل   تغذیه   با   خون   کلسترول   غلظت 

  است.   ضروری  خون   در  گلیسیریدها تری   نقل  و   حمل   برای 

  کبدی   ساخت   فرآیندهای   زمان   این   در   رسد می   نظر   به 

  در   کلسترول   دفع   طرفی   از   و   یابد می   افزایش   کلسترول 

  افزایش  به   منجر   نتیجه   در   که   یابد می   کاهش   نیز   مدفوع 

  کاهش   علت   حاضر   تحقیق   در   گردد. می   خون   کلسترول 

  از  کلسترول   دفع   افزایش   به   توان می   را   خون   کلسترول 

  توجه   با  حیوان   فیزیولوژیکی   شرایط   دلیل  به  مدفوع   طریق 

 Ascencio تحقیقی  در  . داد   نسبت  هنگام  زود  ی تغذیه   به 

et al.  (2004)   از   روغنی   های دانه   پروتئین   که   دادند   نشان  

  و   کلسترول   غلظت   کاهش   موجب   سویا   جمله 

  تحقیق   نتایج   با   که   شود می   موش   سرم   گلیسریدهای تری 

  روغن  که   اند داده   نشان   تحقیقات   دارد.   مطابقت   حاضر 

  از   بیولوژیک   عملکردهای   از   بسیاری   دارای   کتان   ی دانه 

  ساختن   متعادل   دانی، اکسی   آنتی   التهابی،   ضد   آثار   جمله 

  است   خون   گلیسرید تری   کاهش   همچنین   و   خون   فشار 

 (Farahpour et al., 2018 .)   
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 های زود از شیرگیری شده بره  های خونیفراسنجهمختلف مکمل چربی غیراشباع محافظت شده بر    انواع. اثر تغذیه با  9جدول  
Table 9. Effect of starter diet with 3% of protected unsaturated fatty acids (flaxseed oil, fish oil and soybean meal) on 

blood metabolite of early weaned Lambs 

 
treatment 

SEM P_value 
Milk 3% calcium salt of  

flaxseed oil 
3% calcium salt of  

soybean meal oil 
3% calcium salt of   

fish oil 
Cholesterol (mg/dl) 99.21a 67.43b 50.95b 52.58b 6.57 0.031 
Total Protein (g/dl) 9.20a 7.70ab 6.51b 6.78ab 0.57 0.012 

Triglyceride (mg/dl) 60.45 51.75 53 63.15 3.80 0.272 

Albumin(g/dl) 2.81 2.83 3.1 2.81 0.11 0.244 
Glucose (mg/dl) 98.75a 80.25b 63.24b 73.85b 4.38 0.033 

 (.P<0/ 05) دارند  یداری معن تفاوت گریکدی با یآمار نظر از  متفاوت حروف با یهانیانگیم فی رد هر در
In each row data with different superscripts are statistically different (P ˂ 0.05). 

 

 گیری نتیجه

 کلی  طور  هب  تحقیق  این  از  حاصل  نتایج  به  توجه  با

  با   هابره  شیرگیری  از   زود  که  فتگر  نتیجه  توانمی

 چرب  اسیدهای  منابع  حاوی  آغازین  جیره  یتغذیه

  کلسیمی   نمک  بخصوص  فعال   زیست  غیراشباع

 از   عملکرد  بهبود  سبب  تواندمی  ،کتان  روغن  غیراشباع

 آن  تبع  به  و  خوراک  مصرف  و  وزن  افزایش  جمله

 به   توجه  با  شود.  نظر  مورد  وزن  به  ترسریع  دستیابی

  اند، بوده  کم  عملکرد  بررسی  برای  هابره  دادتع  اینکه

  رعایت   هاداده  این  از  استفاده  در  احتیاط  جانب   باید 

 مورد  زمینه  این  در  بره  بیشتر  تعداد  با  مطالعات  و  شود

 است. نیاز
 

 سپاسگزاری

  تأمین   بابت  ارومیه  دانشگاه  پژوهشی  معاونت  از

  دانش   کیمیا   بنیاندانش  شرکت  و   پژوهش   هایهزینه

  در  استفاده  مورد  چربی  مکمل  منابع   تأمین  بابت  الوند

 اسیدهای  و  چرب  اسیدهای  الگوی  آنالیز  و   پژوهش  این

  قدردانی   و   تشکر  ، آزمایشی  هاینمونه  فرّار  چرب

. گرددمی
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