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-تولید و ترکیب شیر، متابولیتت بر اسید لینولئیک مزدوج و  از دانه کتان اکسترود شده تفادهساتأثیر  :نامهپایان عنوان

 در دوره پس از زایش قزل های میشهای خونی و فعالیت تخمدانی در 

 دکتر بهرام فتحی آچاچلوئی -ی آقجه قشالقئدکتر فرزاد میرزا :راهنما اساتید 

 دکتر رضا نارنجی ثانی -دکتر علی مهدویر: مشاو اساتید 

                        علوم دامی: رشته                                           کارشناسی ارشد ی:تحصیل مقطع 

   اردبیلی محقق دانشگاه                                                     فیزیولوژی دام :گرایش

 111 ات:صفح تعداد                 52/11/1931دفاع:  تاریخ       کشاورزی و منابع طبیعی دانشکده

 :چكیده

های خونی و ، متابولیتترکیبات شیر تولید و بر یمختلف چرب یهااستفاده از مكمل تأثیر یابیارز هدف بامطالعه  نیا

با  یماریگروه ت 2زا در قزل تازه شیم رأس 52منظور،  نیا یقزل انجام گرفت. برا یهاشیدر م فعالیت تخمدانی

درصد  11 یاوح رهیج( 5شاهد ( 1شامل:  یماریت یهاقرار گرفتند.گروه موردمطالعهروز  11تكرار به مدت  1تعداد 

 11 یحاو رهیج( 2 و ( در روزCLAمزدوج ) کینولئیل دیگرم اس 51عالوه شاهد به رهیج( 9 کتان اکسترود شده

حیوانات آزمایشی به صورت گروهی نگهداری شده و هر گروه آخور و  بود. CLAگرم  51درصد کتان اکسترود شده و 

 ن،یپروتئ ،یشامل چرب  شیر باتیشدند. ترک یدوشریدوره ش یهاتان ودر وسط  ها میشآبخوری مجزا داشت. 

. تعیین پروفایل اسیدهای چرب شدند یریگاندازه ریش زیدستگاه آنال لهیوس بهکه  دبودن ریو مواد جامد ش SNFالکتوز،

-ورید وداج گردنی جمع ون در وسط و انتهای دوره ازنمونه خشیر توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی انجام گرفت.  

و  کل پروتئین آلبومین، ،HDL کلسترول، رید،گلیستری گلوکز، پارامترهای خونی مورد مطالعه شامل .آوری شد

تعیین  و با استفاده از دستگاه اسپكتروفتومتر تجاری هایکیت لهیوس به ها آنبودند که غلظت  ای سرماوره تروژنین

این آزمایش توسط دستگاه سونوگرافی و از راه رکتوم انجام شد.  ها میشو فعالیت تخمدانی  ها فولیكولبررسی  گردید.

انجام  SASافزار آماری های بدست آمده با استفاده از نرمآماری داده لیوتحل هیتجزتصادفی بود.  کامالًدر قالب طرح 

 کتان + کننده افتیدر یها میشدر  ریش چربیتولید و درصد  زانیدر وسط دوره نشان داد که م جینتا سهیمقا گرفت.

CLA تولید و همه ترکیبات  زانیم نینشان داد باالتر دوره یانتها جینتا. باالتر بود یماریت یهاگروه رینسبت به سا

ب شیر نشان داد که اسیدهای چر گیری اندازه بهمقایسه نتایج مربوط  بود. CLA   + شیر مربوط به تیمار کتان

. (P<12/1) مشاهده شد CLAدر تیمار کتان +  CLAاسیدهای چرب زنجیر بلند و ایزومر  دارمعنی  میزانباالترین 

مقایسه نتایج در  .(P<12/1) اسیدهای چرب زنجیر کوتاه بود دارمعنی همچنین تیمار شاهد دارای باالترین میزان
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کتان اکسترود شده نسبت به  کننده افتیدرهای در میش HDLو کلسترول غلظت خونی  که وسط دوره نشان داد

شان نداری را های خونی، تغییر معنیسایر متابولیت . (P<12/1) داری داشتافزایش معنی تیماریهای سایر گروه

 تیمار حاوی کتان اکسترود شده دارای بیشترین مقدار کلسترول که نشان داد تایج انتهای دورهن  (. P>12/1ندادند )

داری را در افزایش معنی CLAتیمار حاوی  همچنین. (P<12/1)های آزمایشی بود نسبت به سایر گروه پروتئین کل

تیمار نشان داد که ، و فعالیت تخمدانی ها فولیكولنتایج مربوط به بررسی   .(P<12/1گلیسرید نشان داد )میزان تری

. (P<12/1را دارا بود ) ها فولیكولدر تعداد فولیكول بزرگ، جسم زرد و تعداد کل  داری معنی، افزایش CLAحاوی 

تیمارهای آزمایشی، تغییر  .(P<12/1) فولیكول بزرگ و جسم زرد مربوط به تیمار شاهد بود دارمعنی رین میزانکمت

 توان میکلی،  گیری نتیجه عنوان به (.P>12/1) ی کوچک و متوسط نشان ندادندها فولیكولرا در میزان  داری معنی

بهتری بر تولید، ترکیب و اسیدهای چرب شیر  تأثیر، CLAاز کتان اکسترود شده و مكمل  زمان همگفت که استفاده 

، میزان اسیدهای چرب غیراشباع و اسید لینولئیک CLAاز کتان اکسترود شده و مكمل  زمان همدارد. استفاده 

 ها میشدر جیره  CLAبا استفاده از مكمل  .باشند میکه برای سالمتی انسان مفید  دهد میمزدوج را در شیر افزایش 

را افزایش داد و در نتیجه فعالیت تخمدانی و  ها تخمکو همچنین کیفیت  ها فولیكولتعداد، اندازه و کیفیت  توان می

 . باشد میدامی را بهبود بخشید که امروزه یكی از اهداف همه دامداران و متخصصین علوم  تولیدمثل

هتای ختونی،   متابولیتکتان اکسترود شده، فعالیت تخمدانی،اسید لینولئیک مزدوج، تولید و ترکیب شیر،   :ها کلیدواژه

 میش قزل، 



4 

 

 فهرست مطالب

 صفحه                                                                                        شماره و عنوان مطالب

 

  کلیات پژوهشفصل اول: 

 3 مقدمه -1 -1

 8 پژوهش تاالوس -1-2

 9 پژوهش اتفرضی -1-3

 9 اهداف پژوهش -1-4

 9 ضرورت و اهمیت پژوهش -1-5

 11 ی پژوهشپیشینه -1-6

 

 فصل دوم: مباني نظري پژوهش
 

 14 پرورش گوسفند -2-1

 21 شیر کلیاتی درباره -2-2

 25 در میش گذاری تخمکعوامل موثر بر تولیدمثل و تحریک  -2-3

 26 تخمدان -2-4

 33 اسیدهای چرب -2-5

 41 (Flaxseed)دانه کتان  -2-6

 44 (CLA)اسید لینولئیک مزدوج  -2-3

 

 هاي پژوهش فصل سوم: مواد و روش
 

 51 زمان و مکان انجام آزمایش -3-1

 51 حیوانات آزمایشی -3-2

 51 دهی خوراکتیمارهای آزمایشی و نحوه  -3-3

 54 های آزمایش گیری و ثبت داده نمونه -3-4

 59 های آماریتجزیه و تحلیل داده -3-5

 

 فصل چهارم: نتايج و بحث
 

 

 61 تولید و ترکیب شیر -4-1

 65 های خونیفراسنجه -4-2

 الف



5 

 

 66 فعالیت تخمدانی -4-3

 63 بحث -4-4

 84 گیری نتیجه - 5 – 4

 85 پیشنهادات -4-6

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ب



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 :فصل اول

 کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 مقدمه -1-1

 ترین باارزشترین و کشاورزی و تولیدات دامی یكی از عمده های رشته ترین مهمامروزه دامپروری یكی از  

های دامی جهت تغذیه و تولید پوشاک بسیار نیازمند های کشاورزی است و مردم به فرآوردهفرآورده

جمعیت در جهان ،جوامع بشری را با معضل تامین  رویه بی(. چرا که افزایش 1911هستند )فرهومند، 

که  دهند مینشان  ها بینی پیش( و 1331 ذایی جدید مواجه ساخته است )سازمان خواروبار جهانی،منابع غ

اگر افزایش در تولید مواد غذایی متناسب با افزایش جمعیت انجام نشود،در آینده مشكالت فراوانی پیش 

زان تولید (. می1911روی بشر بروز نموده و خطر قحطی سراسر جهان را تهدید خواهد نمود )افشار،

درصد بوده  9/5در مقابل آن رشد جمعیت  که درحالیاست  یافته افزایشدرصد  1/1 هرسالهجهانی غذا 

به  1291جمعیت کشور تا سال  آمده عمل بهی ها بینی پیش(. در ایران نیز طبق 1911 ،1است )هاردینگ

میلیون نفر خواهد رسید که در این صورت الزم است میزان تولید محصوالت دامی در کشور  112حدود 

 ترین باارزش(. شیر بعنوان یكی از 5111 ،درصد افزایش یابد )سازمان خواروبار جهانی 219به میزان 

ع تامین کننده ترکیبات غذایی ضروری نظیر مواد مناب ترین ارزاندامی ، یكی از بهترین و  های فرآورده

و تنها منبع غذایی  شده شناختهو چربی برای انسان است. شیر، بهترین غذای طبیعی  ها ویتامینمعدنی، 

نوزاد پستانداران است. برای نوزاد انسان، شیر یگانه منبع غذایی برای چند ماه اول زندگی است و در اغلب 

به اهمیتی که در تغذیه  با توجهو  نماید میدر حال رشد ایفا  های بچهذیه کشورها نقش مهمی در تغ

انسان دارد، بسیار حایز اهمیت است. شیر یا جایگزین شیر در طی مراحل اولیه رشد اغلب پستانداران 

لذا شیر، نقش کلیدی در بهبود تغذیه و امنیت  (.1333و همكاران،  5)میر اهلی نیز حائز اهمیت است

اخیر نشان داده که تولید  های سالدارد. نتایج تحقیقات در  توسعه درحالکشورهای  در خصوص بهغذایی 

                                                
1- Harding 

2- Mir 
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تولید شیر گوسفند و بز سیر صعودی  که درحالی مانده باقیثابت  نسبتاًپیشرفته  کشورهایشیر گاو در 

درصد از کل شیر  2/9(. شیر نشخوارکنندگان کوچک، حدود 5،5111و موراند 1داشته است )بویاز اوغلو

 طور بهدرصد(  2/1) توسعه درحال. اما این درصد در کشورهای دهد میدر جهان را تشكیل  تولیدشده

)سازمان  باشد میدرصد(  2/1) توسعه یافته کشورهایباالتر از رقمی است که مربوط به  ای مالحظه قابل

تن در سال و در ایران  3515111(. میزان تولید شیر گوسفندی در جهان حدود 1333خواروبار جهانی ،

 ترین مهمپرورش گوسفند یكی از (. 5111 )بویاز اوغلو و موراند، باشد میتن در سال  223111حدود 

داشته  تواند میدامپروری بشر در طول تاریخ بوده و هست. توجه به این حرفه دالیل زیادی  های حرفه

به دالیل مذهبی، اقتصادی و عادات خوراکی اشاره نمود. گوشت، شیر و  توان می ازجملهباشد، 

تولیدات دامی هستند. در ایران نیز ذائقه مردم  ترین خوراکلبنی گوسفند از بهترین و خوش  های فرآورده

منتها در  (.1913)ولی زاده، ها ترجیح داده است  دام،مصرف تولیدات غذایی گوسفند را بر تولیدات سایر 

یات تولید شیر نشخوارکنندگان کوچک خصوص بهایران، امروزه به دلیل رونق صنعت گاو شیری ،کمتر 

 های دامآمارهای منتشره حكایت از آن دارد که نقش  که درحالی. شود میگوسفند و بز پرداخته  ازجمله

گوسفندان  ازجملهکوچک ایران  های دام که طوری به. باشد می توجه قابلکوچک در تولید شیر در ایران 

کوچک جهان را تولید نموده و از این حیث بعد از  های دامدرصد کل شیر تولیدی توسط  11حدود 

تولید شیر  وری بهرهکشورهای فرانسه و ترکیه در رده سوم جهانی قرار داشته و همچنین از لحاظ 

(.  چربی 5111؛1331،  9ار دارند )هینلینگوسفند، پس از کشورهای یونان و ایتالیا در رده سوم جهانی قر

در طعم شیر از  ویژه بهیكی از ترکیبات اصلی شیر نقش مهمی را در خصوصیات محصوالت لبنی  عنوان به

(. به دلیل گسترش 5111 ،و همكاران 4)زانا کند میبر محتوای اسیدهای چرب آن ایفا  تأثیرطریق 

لبنی با  های فرآوردهبرای  روزافزونیتقاضای امروز قی،وچا عروقی_ مرتبط، ازجمله قلبی های بیماری

                                                
1- Boyazoglu 

2- Morand 

3- Henlein 

4- Zana 
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از خطرات ناشی از کلسترول و چربی  ،غذایی نیازهایوجود دارد تا ضمن تامین  شده اصالحترکیب چربی 

 -قلبی های بیماریانسان، خطر ابتال به  غذاییاشباع حیوانی در رژیم  های چربیوجود مصون بمانند. 

درصد از  11است که حدود  شده زده(. تخمین 5113و همكاران،  1)جویس دهد میعروقی را افزایش 

(. 5111و همكاران،  5)چیلیارد شود میاشباع از طریق محصوالت لبنی وارد رژیم غذایی انسان  های چربی

ند پروفیل اسیدهای چرب شیر را توان میهستند که  غیراشباعروغنی، غنی از اسیدهای چرب  های دانه

، اصالح پروفایل رو ازاین(. 1331، 9ببخشند و مواد غذایی مفیدتری برای انسان ایجاد کنند )کنلی بهبود

مفید واقع شود. بنابراین، برای برآورده نمودن  ای تغذیهاز لحاظ  تواند می ها داماسیدهای چرب شیر 

. آید میاصلی به شمار  از ضروریات ها دامانسان، تامین منابع خوراکی و تغذیه صحیح  ای تغذیهنیازهای 

 2هستند )پتیت سالم بسیار شده اشباع چرب اسیدهای با مقایسه در( PUFA) نشده اشباع چرب اسیدهای

 ازجمله سالمتی انسان را برای n-3 تحقیقات، فواید اسیدهای چرب بسیاری از  (.5112و همكاران، 

بینایی  بهبود و همچنین آرتریت باال، فشارخون عروقی، قلبی های بیماری سرطان، بروز میزان کاهش

شده است  مند عالقه، انسان تازگی به(. 1331و همكاران،  1؛ رایت1331، 2موپولوس -)سی اند دادهرانشان 

تا با استفاده از منابع چربی مناسب در جیره نشخوارکنندگان، پروفیل اسیدهای چرب موجود در چربی 

گیاهی و حیوانی به جیره  های چربیاضافه کردن انواع مختلف  .(5112و بومن،  1شیر را بهبود دهد )لوک

، ها این گونه. در دهد میگاوهای شیری افزایش  برخالفو بزها، محتوای چربی شیر را  ها میشغذایی 

؛ 1332و همكاران،  1)ته یابد میخطی افزایش  صورت بهدرصد چربی شیر با افزایش منبع چربی در جیره، 

، افزایش ها میش(. در 5111و همكاران،  1؛ کاسالس5111و همكاران،  11؛ براون1331، و همكاران 3روتونو

                                                
1- Joyce 

2- Chiliard 

3- Kennelly 

4- Petit 

5- Simopoulos 

6- Wright 

7- Lock 

8- Teh 

9- Rotunno 

10- Brown 
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(. با 1333افزایش مقدار چربی شیر در اوایل شیردهی بیشتر از اواخر شیردهی است )میر و همكاران، 

( اثر متقابل چربی 5111و همكاران ) 5توجه به ارتباط بین چربی اضافی و علوفه در جیره غذایی، مل

چربی  ازجملهترکیب شیر   .مشاهده نكردند ها میشدرصد علوفه را بر محتوای چربی شیر  اضافی و

، تغییرات فصلی، شرایط محیطی، دهی خوراکفاکتورهایی نظیر نژاد، مراحل شیردهی، سیستم  وسیله به

 ها میشتولید و ترکیب شیر  (.5111 و همكاران، 9)میرلیتا گیرد میقرار  تأثیرسالمت دام و مدیریت تحت 

عواملی چون نژاد، مرحله شیردهی، سیستم شیردوشی و  تأثیرنیز مانند سایر نشخوارکنندگان، تحت 

و افزایش نیازهای انرژی  سو یککاهش مصرف خوراک از   (.1315و موراند فهر،  2)فالمنت باشد میتغذیه 

در دوره پس از زایش دچار توازن  ها میشکه  شود میبه علت رشد جنین و تولید شیر از سوی دیگر سبب 

(. افزایش سطح اسیدهای چرب 1333، 2منفی انرژی شده و از منابع چربی بدن استفاده نمایند )دراکلی

بدن در این دوره، باعث اختالل در کنش ایمنی و ابتالی  های چربی( ناشی از بسیج NEFAغیراستریفه )

منفی  تأثیربر عملكرد شیردهی و تولیدمثلی میش  یتدرنهاکه  شود میمتابولیک  های ناهنجاریمیش به 

و در نتیجه  ها هورموندر این دوره تغییرات همورتیک تنظیم  (.5112و همكاران،  1)آدوایی گذارد می

 شود میبه انسولین و هدایت گلوکز به سمت پستان  ها بافتسبب کاهش حساسیت  وساز سوختتغییر 

(. مقاومت به 5111و همكاران،  1)شنک شود می(. این وضعیت مقاومت به انسولین نامیده 1332، 1)بل

(.  5111، 3انسولین، یكی از دالیل اصلی کاهش عملكرد شیردهی و تولیدمثلی بیان شده است )سینكلیر

 های میشت غذایی برای بهبود سالم های مكملو  غیراشباعلذا امروزه استفاده از منابع اسیدهای چرب 

                                                                                                                                              
11- Casals 
1- Mele 
2- Mierlita 
3- Flamant 
4- Drackley 
5- Adewuyi 
6- Bell 

7- Schenk 

8- Sinclair 
9- Cook 
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از دیگر عوامل مهم  .(5119، 1)یانگ و کوک رایج شده است ها آنعمر اقتصادی  شیری و افزایش طول

ی گله تولیدمثلپرورش گوسفند، مدیریت عملكرد  ازجملهتولیدی در دامپروری  های سیستمدر  تأثیرگذار

است. لذا به دلیل  توجه قابلدر بین عوامل مختلف، سوددهی حاصل از این بخش  که طوری به .باشد می

در افزایش سوددهی  تواند میی تولیدمثلتوجه به عوامل موثر بر بازده  ی،تولیدمثلاهمیت اقتصادی عملكرد 

ی وجود دارد که تولیدمثلو درآمد حاصل از آن موثر واقع شود.راهكارهای متعددی برای بهبود عملكرد 

فیزیولوژیكی اشاره نمود. به دلیل  های کاری دستو  ای غذیهت به راهكارهای اصالح نژادی، توان می ازجمله

(، به عوامل 1333و همكاران، 5درصد( )اسنایمن 11-51ی پایین است )تولیدمثلصفات  پذیری وراثتاینكه 

بر فعالیت  تأثیرگذار ای تغذیهعوامل  در بین. شود میتوجه  ازپیش بیشبر آن  تأثیرگذار ای تغذیه

عالوه بر چندین  غیراشباعموثر و مفید هستند. اسیدهای چرب  های گزینهیكی از  ها چربیی،تولیدمثل

غشاهای سلولی بر  پذیری انعطافپیچیده در بهبود باروری، بیشتر از طریق افزایش سیالیت و  سازوکار

 (. 5111 و همكاران، 9)دولت پناه گذارد می تأثیر تولیدمثل

 

 سواالت پژوهش -1-2

 از : اند عبارت، سواالت مدنظر در پژوهش حاضر ذکرشدهبا توجه به مطالب 

 تأثیر قزلبر عملكرد تولیدی و ترکیب شیر میش  CLAدانه کتان اکسترود شده و  مصرف آیا -1

 ؟دارد

 دارد ؟ تأثیر قزلهای خونی میش بر متابولیت CLAدانه کتان اکسترود شده و  مصرف آیا  -5

                                                
 

1- Snyman 

2- Dolatpanah 

 

 

 



3 

 

 داری معنیتاثیری  قزلبر فعالیت تخمدانی میش  CLAدانه کتان اکسترود شده و  مصرف آیا -9

 دارد؟

 

 

 فرضیات پژوهش  -1-3

 در این تحقیق، فرضیات زیر مطرح بودند :

 تأثیر قزلبر عملكرد تولیدی و ترکیب شیر میش  CLAاستفاده از دانه کتان اکسترود شده و  -1

 خواهد/ نخواهد گذاشت.  داری معنی

خواهد/  داری معنی تأثیر قزلهای خونی میش بر متابولیت CLAاستفاده از دانه کتان اکسترود شده و  -5

 نخواهد داشت.

 داری معنی تأثیر قزلبر فعالیت تخمدانی میش  CLAاستفاده از دانه کتان اکسترود شده و  -9

 خواهد/ نخواهد داشت.

 اهداف پژوهش -1-4

اسیدهای چرب  های مكملمحدودی در خصوص اثرات استفاده از  نسبتاًبا توجه به اینكه اطالعات 

بومی در دوره پس از زایش  های میشی تولیدمثل( بر عملكرد تولیدی و 1 -و امگا 9-)امگا غیراشباع

اسید و  دانه کتان اکسترود شده ای تغذیه، لذا این تحقیق با هدف بررسی اثرات باشد میدر دسترس 

 قزل انجام شد.  های میشی تولیدمثلعملكرد تولیدی و بر  (CLA)لینولئیک مزدوج 

 

 ضرورت و اهمیت پژوهش -1-5

. گیرد می شیردهی قرار یندآفر در اختیاردرصد از انرژی مصرفی روزانه  21میش و بز، حدود در

 موردنیاز دسترس در انرژی کاهش و  بدن وساز سوخت تغییر انرژی، منفی تعادل القای بنابراین باعث



11 

 

 و 1)بلش شود میمهم تولیدمثلی  سایر فرآیندهای و شیردهی و نگهداری های وضعیت برای

و ( 5111،همكاران و 5سانتوس)جیره  انرژی میزان چربی، های مكمل (. مصرف5111همكاران،

 افزایش را ها دام تولیدمثلی و عملكرد داده بهبود را (5111،  همكاران و9نیافتاح ) شیر کیفیت

دانه کتان اکسترود  ای تغذیهبنابراین، در این مطالعه، اثرات   .(5111همكاران،  سانتوس و)دهد می

قزل بررسی  های میشی تولیدمثلبر عملكرد تولیدی و  (CLA)اسید لینولئیک مزدوج و  شده

 گردید.

 

 پیشینه پژوهش -1-6

 نسبت ،ویژه به. دارد حیوان و انسان سالمت بر مثبت اثرات( n-3) 9-امگا غیراشباع چرب اسیدهای

 و دیتول دام، سالمت و بهداشت در مهمی نقش است ممكن  1- امگا به 9 -امگا غیراشباع چرب اسیدهای

 افزایشی اثرات( PUFA) غیراشباع چرب اسیدهای  (.1333 ،2و واتس 2آبایساکارا) باشد داشته تولیدمثل

 ؛5111 ،همكاران سانتوس و( فولیكولی توسعه افزایش ازجمله نشخوارکنندگان تولیدمثل روی بر مفیدی

 زاچوت و؛ 5115،همكاران و 1زرون) سرما به مقاوم و کیفیت با تخمک تولید ،(5111همكاران و 1زاچوت

 و تولید جنین رشد افزایش ،(5111 ،1تنگاورلو) پروژسترون غلظت افزایش ،(5111 ،همكاران

. تغذیه روغن یا (5111 ،تنگاورلو ؛5113 ،همكاران  و 3کری) شود می باال کیفیت با جنینی یها فولیكول

 های دانه (.5115،همكاران و1)دقیق کیاشده است  در میشزایی روغنی باعث بهبود عملكرد بره  های دانه

 .(5111، 1قرار گیرند )مک گایر مورداستفاده، اکسترود شده و روغن خردشده صورت بهند توان میروغنی 

                                                
1- Blache 

2- Santos 

3- Fatahnia 

1- Abayasekara 

2- Wathes 

3- Zachut 

4- Zeron 

5- Thangavelu 

6- Cerri 

7- Daghighkia 

8- McGuire 
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 تولیدمثل نتایج بر n-3 اثر بین ارتباط های مكانیسم از مهمی شواهد آزمایشگاهی مطالعات از حاصل نتایج

 پارامترهای n-3 های مكمل با نشخوارکنندگان مستقیم تغذیه ،شده انجام مطالعات در .دهد می ارائه را

. (5115)گالیور و همكاران،  قرار داده است تأثیررا تحت  جنین بقای بارداری و نرخ ازجمله یتولیدمثل

 عامل سه تغذیه و دما نور، .است آن تولیدمثل باالی میزان گوسفند، مزایای پرورش ترین مهم از یكی

و نرخ بره زایی را در بسیاری از  گذاری تخمکچربی،  های مكمل. باشد میدر تولیدمثل گوسفند  تأثیرگذار

 عملكرد است ممكن ای جیره چرب اسید(. 5111و همكاران،  1)نكوی دهد مینژادهای میش افزایش 

 قرار تأثیر تحت سیالیت نفوذپذیری درنتیجه سلولی غشای ساختار تغییر واسطه به را تولیدمثلی یها بافت

که  داده تغیر را سلولی بیولوژیكی عوامل و سایر مغذی مواد انتقال تواند می سیالیت نفوذپذیری که دهد

 عنوان به ،چرب (. اسیدهای5115)زرون و همكاران،  شود می ها بافت فیزیولوژیكی عملكرد در تغییر باعث

 اسید طریق از) هاپروستاگالندین و( کلسترول طریق )از استروئیدی یها هورمون سازهای پیش

 مطلوب از وری بهره .(5111، 5)کونرس نمایند میایفا  نقش در باروری کرده و لذا عمل آراشیدونیک(

و همكاران،  9آورد )گاچ دست به انرژی منابع یا و انرژی مقدار تنظیم با توان می را شیرده حیوانات

 و جیره غذایی انرژی منابع بین متقابلی که اثر دهد می نشان منتشرشده تحقیقات از زیادی (. تعداد5111

 1؛ ون نگزل5112و همكاران،  2؛ مارتین1332، 2دارد )پالمكوئیست وجود مختلف فیزیولوژیكی فرآیندهای

 اسیدهای و قندها چرب، اسیدهای مانند مغذی (. مقدار انرژی حاصل از هضم مواد5111و همكاران، 

و  1تخمدان داشته باشد )اسكاراموزی -هیپوفیز-هیپوتاالموس محور بر مستقیمی تاثیر تواند می آمینه

، باعث افزایش تعداد بره تولیدی ها میش(. استفاده از مكمل چربی اضافی در جیره 5111همكاران، 

 ها میش در تخمدانی یها فولیكول اندازه و تعداد افزایش باعث چرب اسیدهای های مكمل. گردد می

                                                
1- Naqvi 

2- Conners 

3- Goetsch 

4- Palmquist 

5- Martin 

6- Van Knegsel 

7- Scaramuzzi 

8- Liel 
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 های میش(. تعداد زیادی تخمک با کیفیت درجه یک )عالی( از 5111و همكاران،  1)لیل شود می

(. استفاده از 5115همكاران،  شد )زرون و آوری جمع n-3با اسیدهای چرب غیراشباع  شده تغذیه

 -)ال گذاری تخمکو میزان  ها فولیكول، سبب افزایش اندازه ها میشاسیدهای چرب زنجیر بلند در جیره 

( و تولید شیر 5112، 9زاکونی -(، آبستنی و نرخ بره زایی )هاشم و ال5111، 5ال ماتی -و ابو 1شاهات

 ، خشک ماده مصرف حاوی قند باال های جیره با تغذیه دیگر، سوی (. از5111)اوتارو و همكاران،  شود می

. در طول شیردهی، تغذیه حیوان با جیره دهد میشیر را افزایش  چربی میزان و شكمبه در بوتیرات غلظت

که برای تولید و  گردد میغذایی حاوی چربی، پروتئین و قند باال، باعث افزایش حجم انرژی جیره 

 و ها چربی واقع، (. در1313و همكاران،  2؛ مورالز5111، 2)اوبا باشد میمطلوب، حیاتی  تولیدمثل

 انرژی بسترهای مختلف ایجاد به منجر که هستند متفاوتی متابولیكی مسیرهای دارای ها کربوهیدرات

)ون نگزل و  کنند میفیزیولوژیكی در بدن را فراهم  مختلف برای وقایع موردنیاز و انرژی شوند می

بر فرآیند بیوسنتز پروستاگالندین و  تواند می(. مكمل اسیدهای چرب غیراشباع در جیره 5111همكاران، 

گفت نقش دوگانه در تنظیم عملكرد تولیدمثلی دارد )واتس و  توان میبگذارد که  تأثیراستروئیدسازی 

 (.5111همكاران، 

 

 

 

 
                                                

1- El-Shahat 

2- Abu El-maty 

3- El-zarkouny 

4- Oba 

5- Morales 
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 فصل دوم:

 مبانی نظری پژوهش
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 پرورش گوسفند -2-1

حیواناتی است که توسط بشر اهلی شده است. تاریخ اهلی کردن  ترین قدیمیگوسفند یكی از 

. اند کردههزار سال قبل از میالد مسیح و در آسیای میانه و چین ذکر  11-1گوسفند را در حدود 

که موفق به اهلی کردن گوسفند  اند بودهاز اولین اقوامی  ها آریاییبرخی از مورخان عقیده دارند که 

خیلی  های زماندر تپه سیلک نزدیک کاشان، وجود گوسفند در  آمده عمل به های کاوش. اند شده

، گوسفند قسمتی از آمده دست به. بر اساس مدارک تاریخی کند میقدیم در ایران را تاکید 

پوست، پشم، گوشت و شیر تامین  ازنظرار قدیم را مردم بدوی و صحراگرد روزگ های نیازمندی

است. داشتن غریزه زندگی به حالت گروهی اهلی و سهولت کنترل این حیوان، کار انسان را  کرده می

که دارد، باعث شده  ای بهرهکرده است. جثه کوچک، قابلیت رام شدن و  تر آساندر اهلی کردن آن 

به اصالح آن اقدامات جدی به  بعدازآنبه اهلی کردن و است که نظر انسان به این حیوان جلب و 

عمل آورد. در حال حاضر، بیش از دویست نوع نژاد مشخص از گوسفند در نقاط مختلف دنیا وجود 

(. بر اساس آمار فائو 1911)فرهومند،  شود میدیده  تر کمدارد. چنین تنوع نژادی در سایر حیوانات 

میلیون راس گوسفند وجود دارد  22وسفند و در ایران حدود میلیون گ 1119( در کل دنیا 5111)

)سازمان  باشد میراس  5211212(. جمعیت گوسفند و بره در استان اردبیل حدود 1913)ولی زاده، 

 (.1931جهاد کشاورزی استان اردبیل، 

 مزایای پرورش گوسفند -2-1-1
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 اهلی، پرورش گوسفند دارای مزایایی به شرح زیر است: های دامدر مقایسه با سایر 

به  گوسفندداریبرای شروع به  -5در تمام طول سال فروخت.  توان میپشم و بره حاصل از گوسفند را 

در مقایسه با سایر  -2نیاز دارد.  قیمتی ارزانو  تر کمگوسفند به تاسیسات  -9سرمایه کمی نیاز است. 

. کند میی احتیاج دارد و بیشتر غذای دریافتی را صرف تولید و رشد و نمو تر مکحیوانات به جیره غذایی 

عادت  -1است.  استفاده قابل تر کمکه برای حیوانات دیگر  کند میاز مراتعی استفاده  اکثراًگوسفند  -2

 های قسمتتقویت خاک  ازنظردر نقاط مرتفع چراگاه و یا مرتع  ویژه بهدفع فضوالت،  ازنظرگوسفند 

تنوع تولیدات گوسفند که شامل شیر، پشم، گوشت،  -1(. 1911فرهومند، )نامبرده حائز اهمیت است 

در زمینه پرورش گاو و طیور در  آمده پیشوضعیت  برخالف -1. باشد می توجه قابلپوست و غیره است 

کشور، کمتر کارشناسی به استفاده یا جایگزینی گوسفندان داخلی با نژادهای خارجی توجه دارد )ولی 

 (.1913زاده، 

 معایب پرورش گوسفند -2-1-2

انگلی بیشتر از گاو  های بیماریحساسیت گوسفند به  -5قدرت دفاع و یادگیری گوسفند کم است.  -1

 (.1913ند به انسان سرایت کنند )ولی زاده، توان میمشترک فراوانی از این دام  های بیماری -9است. 

 ژنتیکی گوسفند در ایران های توده -2-1-3

 زیر خالصه کرد: صورت به توان میژنتیكی گوسفند در ایران را  های تودهخصوصیات کلی 

در به وجود آمدن این نژادها عواملی چون موتاسیون )جهش(، شرایط اقلیمی و انتخاب طبیعی  -1

انسان در به وجود آوردن این نژادها نقش  دار هدفو انتخاب مصنوعی یا  اند داشتهدخالت بیشتری 

خصوصیات توارثی نژادهای گوسفند در ایران تا حد زیادی ناشناخته  -5کمتری ایفا نموده است. 

از قدرت سازش و  -9اخیر تحقیقات ارزشمندی به انجام رسیده است.  های دههدر  هرچندستند؛ ه

در مقابل مواد معدنی موجود در  -2مقاومت خیلی خوبی در برابر شرایط نامناسب اقلیمی برخوردارند. 

ه نسبت ب -2. دهند میحساسیت نشان  ها آنبه زیاد بودن  تر کمخوراک، مقاومت خوبی دارند و 
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 های محیطبه علت وجود پستی و بلندی در  -1.ترند مقاوم ها بیماریدر برابر  شده اصالحنژادهای 

و ضرورت استفاده گوسفندان از مراتع  ها آنپرورشی و وجود حالت ییالق و قشالق در پرورش 

ای کوهستانی و زیست در مناطق بلند و سنگالخ، اکثریت نژادهای گوسفند در ایران دارای دست و پ

از بیشتر نژادهای  توان میهای مختلف منظور بهبوده و  چندمنظورهگوسفندان ایرانی  -1بلند هستند. 

در ردیف  عمدتاًکیفیت پشم  ازنظر -1)برای تولید شیر، گوشت و پشم(.  شود میایران استفاده 

گوسفند در  نژادهای -3مناسب قالیبافی است.  ها آنگوسفندان با پشم ضخیم قرار دارند و پشم 

 (.1913مختلف وجود دارند )ولی زاده،  های رنگایران، به 

 نژادهای گوسفند در ایران بندی طبقه -2-1-4

. زیرا در این امر، باشد میگوسفندان ایرانی کاری ساده و بدون اشكال ن بندی گروهتعیین نژاد و  اصوالً

ممكن است کار را با مشكالت  ها آنبخصوص عوامل ارثی و محیطی دخالت دارد و تغییرات جزئی در 

دسته بزرگ جثه، متوسط  9به  توان میوزن بلوغ  ازنظر، گوسفندان ایران را حال بااینمتعدد مواجه سازد. 

تیپ  ازنظرنمود. البته  بندی طبقهرنگ بدن به انواع بدن سفید و بدن رنگین  ازنظرو  جثه کوچکجثه و 

ژنتیكی گوسفند  های توده ترین مهمکه بر این اساس  اند نمودهندی تولیدی نیز گوسفندان ایرانی را طبق ب

( نژادهای پشمی شامل 5( نژادهای پوستی شامل گوسفندان قره گل و زندی 1از:  اند عبارتدر ایران 

( نژادهای گوشتی شامل گوسفندان افشاری ، بختیاری، 9گوسفندان بلوچی، فراهانی، کلكویی و کرمانی 

، ماکویی، ( نژادهای شیری شامل قزل2و لری  ، کردی خراسان، مهربان، بهمئیشال، مغانی، کردی

 (.1915)خالداری، 

توده ژنتیكی گوسفند قزل ، در بین گوسفندان ایرانی دارای صفات شیرواری بهتری بوده و بدین دلیل در 

 .دشو میتحقیق حاضر ، از میش قزل استفاده گردید که در ذیل به برخی صفات آن پرداخته 

 

 میش نژاد قزل -2-1-5
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. رنگ بدن گوسفندان این نژاد باشد میمحل اصلی پرورش این نژاد، آذربایجان شرقی و ارتفاعات سهند 

 وهوای آببا پشمی ظریف و اندامی کوچک است. گوسفندان این نژاد به شرایط  ای قهوهخرمایی یا قرمز 

ند در فقیرترین مراتع چرا کرده و سودآوری خوبی داشته باشند. پنیر توان میسرد و متغیر عادت داشته و 

ای از نژاد کارامان قزل واریته احتماالً شود می. گفته گردد میمعروف تبریز یا لیقوان از شیر این نژاد تهیه 

ت قرمز ترکیه است. دوقلوزایی در این نژاد بیشتر از سایر گوسفندان آذربایجان و مناطق اطراف آن اس

. این سویه از نژاد خالص دانند مینژاد افشاری  های سویه(. برخی، نژاد قزل را یكی از 1913)ولی زاده، 

 رخ نیماست که از  شكل گالبیاست. دنبه مدور و افتاده دارد و دارای دنبالچه  تر درشتو  تر سنگینافشار 

 اکثراًفاقد شاخ بوده و برخی دارای لكه سفید در روی پیشانی و  ها میش. قوچ و شود میدیده  S صورت به

ماه و مقدار شیر تولیدی  2/2قزل  های میش. طول دوره شیردهی در باشند میدارای منگوله در زیر گلو 

درصد و درصد  1/1-1کیلوگرم است. درصد چربی شیر میش قزل حدود  31-111 تقریباًدر یک دوره 

کیلوگرم و درصد  22-12قزل  های میشدرصد است. وزن بلوغ جسمی در  3/2پروتئین آن حدود 

ولیكن پایین بودن توان تولیدی گوسفندان ایرانی  (.1915درصد است )خالداری،  11-12 ها آندوقلوزایی 

   .باشد میگوسفند در ایران  دهندگان پرورش های دغدغهمیش قزل از  ازجمله

 و تولیدمثل گوسفندان ایرانی دالیل پایین بودن توان تولید -2-1-6

موجود برای پرورش گوسفندان ایرانی در کشور، مواردی نیز  های پتانسیلبا توجه به همه نقاط قوت و 

همیشه مانع توسعه هر چه بیشتر صنعت پرورش گوسفند در ایران گردیده است. گوسفندان ایرانی در 

است. همچنین، کمبود تغذیه  تر حساس ها دامانگلی نسبت به سایر  های بیماریبیرونی و  های آسیببرابر 

ایرانی، توان تولید و تولیدمثل را کاهش داده است. از دیگر مشكالت پرورش  های میشو انرژی در 

نژاد گوسفندان ایرانی است. به همین دلیل صفات اقتصادی )ضریب تبدیل،  اصالح عدمگوسفند در ایران، 

، پوست و پشم( در گوسفندان ایرانی بهبود پندانی نداشته و پرورش تولیدمثلد شیر، رشد روزانه، تولی

گوسفند در ایران، روستائیان و عشایر هستند  دهندگان پرورشصنعتی این حیوان در کشور رونق ندارد. 

 نیستند. ضریب وابستگی گوسفند مند بهرهکه از دانش علوم دامی در زمینه پرورش و نگهداری گوسفند 
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. تخریب روزافزون مراتع در گردد میبه مراتع باال بوده و بخش عمده نیاز غذایی گوسفندان از مراتع تامین 

این مشكالت،  ازجملهاثر عوامل متعدد، پرورش گوسفند در ایران را دچار مشكالت زیادی نموده است که 

 (.1931)نوریان سرور،  باشد میمیش برای تولید و تولیدمثل  موردنیازکمبود تغذیه و عدم تامین انرژی 

 

 

 

 

 

 عوامل موثر بر تولید شیر در میش -2-1-3

)زارع شحنه  ها میشبه نژاد  توان می ها آن ازجملهدارند که  تأثیر ها میشعوامل متعددی روی تولید شیر 

هوهنبوکن، و 1(، جنس بره )هرناندز 1912(، تعداد بره شیرخوار )تواتری و همكاران، 1919و همكاران، 

(، تغذیه 5112(، تعداد شكم زایش )مارسال و همكاران، 1339و همكاران،  5(، سن میش )گابینا1313

و  2حیوان )باریله وخوی خلق(، 5111و همكاران،  9(، طول دوره شیردهی )کارتا5113)کارتا و همكاران، 

صل و سال زایش )تواتری و (، ف5111(، سالمت و مورفولوژی پستان )گاجا و همكاران، 5111همكاران، 

( اشاره نمود. از بین موارد 5111(، دفعات دوشش، نوع دوشش و وزن حیوان )سیناپیس، 1912همكاران، 

 .گذارد میرا بر تولید و ترکیب شیر  تأثیرگفته شده، تغذیه بیشترین 

 تغذیه در دوران شیردهی -2-1-8

، دارای باروری بیشتر و شیر بهتری بوده، تعداد شوند میی که با جیره غذایی مناسب تغذیه های میش 

 تنها نهباشند،  شده تغذیهی که خوب های میش. کنند میرشد  تر سریعکه  دهند میبیشتری را شیر  های بره

                                                
1- Hernandez 

2- Ghabina 

3- Carta 

4- Barille 
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و در  تر سالم، اند داشتهی که کمبود تغذیه های میش، بلكه نسبت به کنند میزیادی تولید  های بره هرسال

هستند. نیاز انرژی و پروتئین در اوایل شیردهی زیاد است. لذا در این  تر مقاوم ها اریبیمو  ها عفونتبرابر 

در  محدودکنندهعامل  معموالًزمان، جیره غذایی باید کمبود انرژی و پروتئین میش را جبران کند. 

. جهت هفته پس از زایمان است 5در حدود  ها میش. ماکزیمم تولید شیر در باشد می، انرژی ها دامداری

باید تغذیه کافی داشته باشند تا عالوه بر تامین نیاز غذایی برای نگهداری  ها میشادامه تولید شیر زیاد، 

برای تولید شیر را هم فراهم کند. افزایش کنسانتره یا منبع انرژی جیره، سبب تحریک  غذاییمیش، نیاز 

، در مقایسه با دهند میدوقلو شیر  های برهی که به های میشمیش برای تولید شیر زیاد خواهد شد. 

 (.5113، به انرژی بیشتری نیاز دارند )کارتا و همكاران، دهند میی که به تک بره شیر های میش

 کمبود انرژی در میش و جبران آن با جیره غذایی -2-1-9

وتئین ماده خشک، چربی، پر ازنظر میزانناشی از کیفیت نامطلوب جیره غذایی  ها میشکمبود انرژی در 

به نارسایی در  توان می. از عوارض کمبود انرژی باشد میو کاهش قابلیت هضم در اثر لیگنین زیاد خوراک 

، کاهش وزن، افزایش درصد تلفات، کاهش تولید، اختالالت تولیدمثل و کاهش مقاومت در وساز سوخت

خود را از  موردنیازفت نكند، انرژی کافی انرژی دریا اندازه بهمیش  که درصورتیاشاره نمود.  ها بیماریبرابر 

ی ها بافتاز پروتئین  درنهایت. بدین ترتیب که ابتدا از قند )گلیكوژن(، چربی و کند میذخایر بدن تامین 

برای احتیاج  موردنیازی بدن، تامین انرژی ها بافت. بنابراین برای جلوگیری از تجزیه کند میبدن استفاده 

 را شیرده حیوانات مطلوب از وری بهره(. 1915نگهداری باید در درجه اول اهمیت قرار گیرد )خالداری، 

 از زیادی (. تعداد5111آورد )گاچ و همكاران،  دست به انرژی منابع یا و انرژی مقدار تنظیم با توان می

 فرآیندهای و جیره غذایی انرژی منابع بین متقابلی که اثر دهد می نشان منتشرشده تحقیقات

؛ ون نگزل و همكاران، 5112 ؛ مارتین و همكاران،1332دارد )پالمكوئیست،  وجود مختلف فیزیولوژیكی

. کمبود انرژی جیره باشد مینیز  ها میشاز عوامل موثر و مهم در تولیدمثل  و مناسب. تغذیه کافی (5111

منفی بر تولید )تولید شیر( و  تأثیرضعیف بودن بدن حیوان،  ازجملهو شرایط بدنی نامناسب  غذایی

نگهداری به سمت تولید  های سامانهشیرده، هر چه  های میش. در گذارند میتولیدمثل )فعالیت تخمدانی( 
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افزایش انرژی جیره متمرکز  طرف بهشده و  تر کممتراکم و بیشتر متمایل باشد، وابستگی تغذیه به علوفه 

غذایی برای رقابت با نیازهای فزاینده تولید شیر در  های جیرهتهیه  .(5115و همكاران،  1)الون شود می

اصلی برای متخصصین تغذیه است. الزم است که عالوه بر حفظ نكات  های چالش، یكی از ها میش

غذایی، بتوان تولید و ترکیب شیر، سالمتی و تولیدمثل میش را در سطح خوبی  های جیرهاقتصادی در 

در اوایل دوره شیرواری که میش در تعادل منفی انرژی  ویژه به ای تغذیه های پژوهشگهداری کرد. بیشتر ن

 با تغذیه دیگر، سوی (. از1931، 5، بر نیازهای مربوط به انرژی متمرکز است )گوردونبرد میبه سر 

شیر را افزایش  چربی میزان و شكمبه در بوتیرات غلظت، خشک ماده مصرف حاوی قند باال های جیره

. در طول شیردهی، تغذیه حیوان با جیره غذایی حاوی چربی، پروتئین و قند باال، باعث افزایش دهد می

؛ مورالز و 5111)اوبا،  باشد میمطلوب، حیاتی  تولیدمثلکه برای تولید و  گردد میحجم انرژی جیره 

 که هستند متفاوتی متابولیكی مسیرهای دارای ها کربوهیدرات و ها چربی واقع، (. در1313همكاران، 

فیزیولوژیكی در بدن  مختلف برای وقایع موردنیاز و انرژی شوند می انرژی بسترهای مختلف ایجاد به منجر

 (.5111)ون نگزل و همكاران،  کنند میرا فراهم 

 

 کلیاتی درباره شیر -2-2

گونه  2111های پستانداران که تعدادشان بیش از  شیر، مایعی است که توسط جنس ماده همه گونه

 نقش شیر چندین.  گردد میترشح  ها آنابتدایی نوزادان  ای تغذیه، برای تامین و تكمیل نیازهای باشد می

.انسان سالیان دراز از این امر استفاده کرده و از شیر گاو، کند میفیزیولوژیكی نیز  برای نوزادان ایفا 

)هاردینگ،  یكی از بهترین اجزای رژیم غذایی خود بهره برده است عنوان بهگاومیش، بز و گوسفند 

سالخوردگان باشد. شیر به دلیل  ویژه بهمنبع غذایی ارزشمندی برای افراد بالغ،  تواند میاین ماده  (.1911

)پتیت،  اصلی خود یعنی پروتئین و کلسیم در تغذیه انسان جایگاه ارزشمندی دارد داشتن دو جزء
                                                

1- Laven 

2- Gordon 
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نیز دارای تفاوت  ها آنها متفاوت است، لذا ترکیب شیر  گونه ای تغذیهنیازهای فیزیولوژیكی و  (.5115

که  محصوالتی است ازجملههای خاص نظیر گاو، گوسفند، گاومیش، بز و انسان  ..ترکیب شیر گونهباشد می

درصد است که گاومیش و گوسفند و بز به  1/31تولید شیر گاو در جهان  شناسایی شده است. خوبی به

؛ مولینا 1311)باریلت و فالمنت،  دهد میرا به خود اختصاص  مانده باقیدرصد  2/1و  1/1، 1ترتیب حدود 

 (.1332و گالگو، 

 

 

 

 شیر گوسفندترکیب  -2-2-1

، چربی، قند شیر یا الکتوز و مواد معدنی ها پروتئینرا موادی مانند آب،  شیر گوسفندترکیب اصلی 

، ها ویتامین، ها آنزیم، ها دانه رنگ. همچنین شیر حاوی موادی به مقادیر بسیار کم مثل دهند میتشكیل 

ماده  مانده باقی. اگر آب و گازهای موجود در شیر خارج شوند، به مواد باشد میفسفولیپیدها و گازها نیز 

(. شیر گوسفند یک ماده غذایی 1911)گیتی،  شود می( یا مواد جامد کل شیر گفته Dry Solidsخشک )

 های میشو مقادیر مواد اصلی ترکیب دهنده آن به میزان محسوسی در بین  باشد میبسیار پیچیده 

، مایع بیولوژیكی بسیار شیر گوسفند  .(5111و همكاران،  1)پولینامختلف و افراد یک نژاد متفاوت است 

عواملی نظیر دام، نژاد،سالمت)ورم  تأثیرممكن است ترکیب شیر گوسفند تحت  که طوری بهمتغیری است. 

، سن، فاصله بین شیردهی و ... متفاوت باشد شیردهی، مرحله ای تغذیه(، شرایط ها بیماریپستان و سایر 

 دارای گربز های دام شیر با مقایسه در شیر گوسفند ،کلیطور به(. 1339؛ بوکایر و کاجا، 1319، 5)تریچر

 که باشدمی کوچک های دام شیر در چربی محتوای و پروتئین میزان بودن باالتر ازجمله ییهاتفاوت

                                                
1- Pulina 

1- Treacher 

2- Casu 

3- Ricordeau 
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 برای باال پروتئین که اچر ؛باشد ترمناسب پنیر تولید برای هادام این شیر تولیدی تا است شده باعث

(. چربی باالی شیر 1311کوت، و ما 5؛ ریكوردئو1311و مارسیالیس،  1)کاسو است مفید پنیر تولید

قرار  تأثیرگوسفند نیز که هم محصول پنیر و هم خصوصیات طعم و مزه شیر و محصوالت آن را تحت 

هاست. رنگ شیر گوسفند سفیدتر است که ناشی از فقدان کاروتن در دهد، یكی دیگر از این تفاوتمی

. این تفاوت در تولید بیشتر است شیر گوسفند نسبت به شیر گاو وتئین و چربیپر. باشد میچربی آن 

که بخش اعظم شیر استحصالی از یطور به، داردشیر مزیت مهمی برای تولیدکنندگان  های فرآورده

. پنیرهای مشهوری نظیر (5111و همكاران،  )پولینا گیرد میقرار  مورداستفادهدر تهیه پنیر گوسفند 

شوند، امروزه در سراسر دنیا جزو هاست از شیر بز و گوسفند تهیه میسالکه ا و منچگو فت ،روکفو

-می تر نمایانآمده و ارزش شیر گوسفند و بز را در مقایسه با شیر گاو  حساب به شده شناختهپنیرهای 

درصد  1/2درصد پروتئین،  1/2درصد چربی،  1/1درصد آب،  1/11حاوی  تقریباًسازند. شیر گوسفند 

 .(1911)هاردینگ، باشد میدرصد خاکستر  39/1الکتوز و 

 چربی شیر گوسفند -2-2-2

برای به دست آوردن چربی بدنی در  ها بره وسیله بهشده  کاربرده بهمنبع چربی  ترین مهمچربی شیر، 

که ممكن است این  شوند میبا چربی بدنی کم متولد  ها برهنخستین روزهای بعد از تولد است. بیشتر 

. چند روز بعد از (5119و همكاران،  9)راموز شود کاربرده بهمنبع انرژی  عنوان بهچربی برای عایق سازی یا 

تمام چربی  تقریباً. منبع انرژی مصرف کنند عنوان بهچربی شیر را  قادر خواهند بود ها برهزایمان بیشتر 

گلیسرید وجود تری  مولكولیاست. اسیدهای چربی که در ساختمان  شده تشكیلشیر از تری گلیسریدها 

غیر دارند، زنجیرهای کربن با طول متفاوت دارند. چربی شیر نشخوارکنندگان نسبت به چربی شیر 

دارای مقدار کمتری از  شیر گوسفندبیشتری دارد. همچنین  زنجیر کوتاهای چرب اسیده نشخوارکنندگان

                                                
 

 

1- Ramos 

2- Ha 
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زنجیر . بخش اعظم اسیدهای چرب باشد میاسیدهای چرب غیراشباع )اسیدهای اولئیک و لینولئیک( 

. شوند میکربنه در غده پستان سنتز  11کربنه و بخشی از اسیدهای چرب  12تا اسیدهای چرب  کوتاه

اسید بتاهیدروکسی بوتیرات که  های مولكولچرب از واحدهای استات که دو کربن دارند و این اسیدهای 

به دو دلیل دارای اهمیت  شیر گوسفندچربی (. 1331و همكاران،  1)ها شوند میچهار کربن دارند ساخته 

 : باشد میفراوانی 

 

دام ساخته شوند،  وسیله بهتوانند های چربی که نمیمنبعی از اسیدهای چرب ضروری )نظیر اسید .1

 ( است.A ،D، E،Kهای محلول در چربی )مانند لینولئیک اسید( و ویتامین

 .گردد میهای خاصی در طعم و مزه محصوالت لبنی باعث ایجاد ویژگی .5

شود. زیرا شیر منبع بر پایه محتوای چربی آن محاسبه می معموالًارزش اقتصادی شیر گوسفند 

عوامل زیادی نظیر نژاد، مرحله  تأثیرمحصوالتی نظیر کره نیز است. محتوای چربی شیر تحت 

ای، نوع خوراک، سالمت و سن دام، فاصله بین شیردهی و مواردی شیردهی، فصل، وضعیت تغذیه

ی را از پیش مادهگیرد. نشخوارکنندگان، چربی شیر افتد، قرار میکه در زمان شیردوشی اتفاق می

سبب افزایش اندکی در  معموالًسازند. اضافه کردن چربی به جیره ها میدریافت شده از کربوهیدرات

(. در گوسفندان 5119کمتری دارد )راموز و همكاران،  تأثیرشود، اما بر چربی شیر محصول می

)پولینا و ت اس شده  گزارشجیره  NDF شیری یک ارتباط مثبتی بین محتوای چربی شیر و

را  تأثیر ترین بزرگفاکتوری است که  احتماالً، در گوسفند تعادل انرژی هرحال به. (5111همكاران، 

درصد تری  31-33موماً دارای . لیپید شیر ع(5115و همكاران،  5کاناس)بر غلظت چربی شیر دارد 

درصد دی  9/1-1/1ه نیز شامل درصد باقیماند 1-5چربی است.  های گلبولرید در داخل گلیس

درصد  11/1-11/1درصد فسفولیپید،  5/1 -1رید، درصد مونوگلیس 115/1-1/1رید، گلیس
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و همكاران،  1درصد اسیدچرب آزاد است ) رنر 1/1-2/1ها و درصد استرول 5/1-2/1سربروزیدها، 

(. محتوای چربی در شیر گوسفند بیشتر از شیر گاو و بز بوده اما توزیع اجزاء لیپیدی آن 1313

داری متفاوت است. چربی یافت شده در شیر گوسفند در شكل گلبول در اندازه تقریبی معنی طور به

ود )راموز و شیک کمپلكسی از غشاء پروتئینی احاطه می وسیله بهباشد که میكرومتر می 2/2

 (. 5119همكاران، 

 

 اسیدهای چرب شیر گوسفند -2-2-3

. برای سنتز چربی شیر شوند میواحدهای با زنجیر کربن کوتاه، از فرآیندهای تخمیر شكمبه ساخته 

کربنه و بسیاری از اسیدهای  11تمامی اسیدهای چرب  تقریباً. شود میبیشتر از استات استفاده 

. بعضی آیند میبه دست  اند شده جذبکربنه از اسیدهای چربی که به همین شكل از خون  11چرب 

 11و  11کربنه از طریق حذف دو یا چهار واحد کربن از اسیدهای چرب  11و  12از اسیدهای چرب 

کربنه،  11هیدروژن از اسیدهای چرب  های یوناشتن . غده پستانی با بردآیند میکربنه به دست 

غده پستانی مقدار کمی از اسیدهای اولئیک و (. 1911)میرشاهی،  کند میرا غیراشباع  ها آن

موجود در  های چربی؛ بنابراین مقداری از کند میاز خون جذب  شود میلینولئیک را که در شیر پیدا 

گلیسرول از گلوکز سنتز شده اما مقداری هم از  های مولكولاست. بیشتر  غیراشباعغده پستانی 

. شود میاز خون فراهم  شده جذبمولكول گلیسرول موجود در ساختمان تری گلیسریدهای 

اسیدچرب غیراشباع شیر اولئیک  ترین فراواناسیدچرب اشباع شیر پالمتیک اسید و  ترین فراوان

های متوسط زنجیر، اسیدهای چرب رید(. در شیر گوسفند، تری گلیس1911 )آذرفرد، باشد میاسید 

 غیراشباع با یک پیوند دوگانه و اسیدهای چرب ضروری غیراشباع با چند پیوند دوگانه نسبت به شیر 
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Abstract:

The aim of this study was to evaluate the effects of using different fat supplementations on milk 

production and composition, blood metabolites and ovarian activity in Ghezel ewes during postpartum 

period. 24 fresh Ghezel ewes in 4 treatment groups with 6 replicate in each treatment were studied for 

60 days postpartum. Treatments groups included: control, 10 % extruded Flaxseed, 20 gr conjugated 

linoleic acid (CLA) and 10 % extruded Flaxseed with 20 gr CLA. Studied milk composition included: 

Fat, Protein, Lactose and total solids. The composition of milk was determined by Milcoscan. The 

determination of fatty acid profiles was done by gas chromatography. Blood samples were collected 

from caudal vein in the middle and at the end of the experiment. The studied blood parameters of 

Glucose, Triglycerides, cholesterol, HDL, Albumin, Total protein, BUN and serum urea were 

determined by commercial kite and spectrophotometer. The follicles and ovarian activity of the ewes 

were performed by ultrasound and rectal. Statistical analysis of the data was performed using SAS 

statistical software. Comparing the results in the middle of the study showed that the milk production 

and percentage of milk fat in flaxseed + CLA treatment were higher than other treatment groups. In 

addition, control treatment had the best performance for lactose. The amount of protein and total solids 

content in flaxseed treatment was highest. The results at the end of experiment showed that the highest 

production and all milk compounds were related to the flaxseed + CLA treatment. Comparing the 

results of measuring the fatty acids of milk showed that the highest levels of long chain fatty acids and 

CLA isomer were observed in CLA + flaxseed treatment. Control treatment had the highest level of 

short chain fatty acids. Comparing the results in the middle of the study showed that the blood glucose, 

total cholesterol, total protein and HDL levels were higher in extruded flaxseed recipients compared to 

other treatment groups. In addition, CLA treatment had the best performance for BUN and urea, and 

the highest concentration of triglyceride and albumin was in flaxseed + CLA treatment. The results of 

the end of the study showed that the highest concentration of glucose, cholesterol, HDL, albumin and 
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total protein was in extruded flaxseed treatment. The highest concentration of triglyceride was 

observed in CLA treatment. The amount of  BUN and urea in the control group was highest. The 

results of follicles and ovarian activity showed that CLA treatment had a significant increase in the 

number of large follicles, the corpus luteum and the total number of follicles. The lowest amount was 

related to the median follicle, large follicle, and corpus luteum  associated with the control treatment. 

The control treatment also had the highest amount of small follicles. Experimental treatments did not 

show significant changes in the size of small and medium follicles. As a generalized conclusion, it can 

be said that the simultaneous use of extruded flaxseed and CLA has a better effect on the production, 

composition and fatty acids of milk. . The simultaneous use of extruded flax and CLA increases the 

amount of unsaturated fatty acids and conjugated linoleic acid in milk that is beneficial for human 

health. By using CLA supplementation in ewe's diet, the number, size and quality of follicles as well as 

the quality of ovums can be increased and, as a result, improve ovarian activity and reproduction, 

which today is one of the goals of all livestock breeders and animal Science,  experts.       

Keywords: Blood metabolites, Conjucated linoleic acid, Extruded flaxseed, Ghezel ewe, Milk 

 production and composition, Ovarian activity. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

 

 

 

 

 
 

University of Mohaghegh Ardabili   

Faculty of Agriculture and Natural Resources 

Department of Animal Science,  

 

Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of  

M.Sc in Animal Science, 

 

Title: 

The Effect of Extruded Flaxseed and Conjugated Linoleic Acid  on Milk Production and 

Composition, Blood Metabolites and Ovarian Activity in Ghezel Ewes During Postpartum period 

 

Supervisors: 

Farzad Mirzaei Aghjehgheshlagh (Ph.D) 

Bahram Fathi Achachlouei (Ph.D)

Advisors: 

Ali Mahdavi (Ph.D) 

Reza Narenji Sani (Ph.D)

 

By: 

Samad Mazareei 

Feb – 2018 

 




