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 چکیده

های ماکویی در بر عملکرد میش 6-و امگا3-این مطالعه با هدف بررسی استفاده از منابع مختلف امگا

در باکس های  66 ±4/2میش ماکویی با میانگین وزن  16دوره انتقال انجام شده است. بدین منظور از 

تکرار انجام گرفت. نتایج این  4انفرادی و در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. این آزمایش با چهار تیمار و 

(. همچنین >P 56/5قرار گرفت ) 3-مطالعه نشان داد که تولید شیر تحت تاثیر مصرف منابع مختلف امگا

مصرف می کردند نسبت به منابع دیگر تمایل به  3-های میش هایی که از منابع امگابره افزایش وزن روزانه

می تواند در بهبود  3-(. به نظر می رسد استفاده از کتان به عنوان منبع امگا=p 50/5معنی داری داشت)

 .عملکرد میش ها در دوره انتقال دارای اثرات مثبت باشد.

 ، میش های ماکویی، تولید شیرانتقالدوره کتان،  کلمات کلیدی:

 
 

 مقدمه

تواند عملکرد تولیدی و تولید مثلی اساات که می نشااخوارکنندگانترین مراحل زندگی دوره انتقال یکی از حسااا 

تولید شیر منجر به تغییرات شدید فیزیولوژیکی در حیوان  مرحله حیوان را تحت تاثیر قرار دهد. انتقال از مرحله آبستنی به

شاود. بنابراین تنظی  دقی  متابولیس  گلوکز و چربی در بدن دام به منظور سازگاری متابولی  و سرری کردن  این دوره می

توان متابولسی  گلوکز و چربی و ای میهای تغذیهتحقیقات حاکی از آن است که با استفاده از استراتژی.  ]3[ضاروری است

ای ممکن است بتواند با بهبود حساسیت به انسولین در های تغذیهستراتژیا.   ]4[های التهابی را تعدیل کردن پاسخهمچنی

های متابولیکی مرتبط با متابولیسااا  انرژی دوره انتقال را ها محدود کرده و وقوع بیماریها را از بافتها، بسااایج چربیبافت

ش مصاارف اساایدهای چرب اشااباع منجر به افزای.  ]6[و تولید مثلی دام را بهبود بخشااد دهد و عملکرد تولیدیکاهش می

کنند. از توسعه مقاومت به انسولین پیشگیری می 3-که اسیدهای چرب غیراشباع امگاشود در حالیمقاومت به انساولین می

های حاصل از چاقی )مقاومت به انسولین( بحث برانگیز هستند ولی ای برای پیشاگیری از بیماریهای تغذیههرچند توصایه

( به جای اسیدهای چرب اشباع، استراتژی است که به 6-اسایدهای چرب غیراشاباع با منشاا گیاهی )ساری امگا جایگزینی

تامین انرژی به  شاااکل چربی به جای کربوهیدرات میتواند باعث کاهش تولید  .  ]2[خوبی اثبات و پذیرفته شاااده اسااات

میکروبهای شاکمبه محسوب میشوند و از سویه  نرژی برایپروتئین میکروبی گردد چرا که کربوهیدراتها بعنوان منبع اولیه ا

ر اغلب د دیگر افزایش انرژی جیره با افزایش بیش از حد نشااساته میتواند اثرات م ر بر ه   و سلامتی حیوان داشته باشد

. گفته میشود که کاهش ماده  ]1[میابد موارد با افزودن چربی به جیره ماده خش  مصرفی تحت تاثیر قرار میگیرد و کاهش

در اغلب .  ]6[خشا  مصارفی در اوایل ازمایش بوده و با گذشات زمان این کاهش ماده خشا  مصارفی ناپدید شده است
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چرا که افزودن چربی به جیره باعث افزایش  موارداسااتفاده از مکمل چربی در جیره همراه با افزایش تولید شاایر بوده اساات،

 چرا اگر مکمل سازی چربی در دوره خشکی شروع شود، اثرات مثبت بیشتری انتظار میرود،] . 7[او میشودانرژی دریافتی گ

در این .  ]0[شااودکه ی  عادت دهی برای خود حیوان و فلور میکروبی شااکمبه قبل از شااروع دوره شاایردهی ایجاد می

و  3-اساتفاده شااد و هدف آن بررسای مصاارف امگا 6-و امگا 3-آزمایش از دو منبع چربی کتان و ساویا به عنوان منابع امگا

 بر تولید شیر و عملکرد میش ها همچنین بره های متولد شده از آن است.  6-امگا
 

 

 مواد و روش ها

میش  4اساتفاده شد و در هر تیمار به طور تصادفی  66±2میش قزل در گله با میانگین وزن  16در این آزمایش از 

تیمارها شامل جیره شاهد، جیره با   تیمار با جیره هایی با انرژی و پروتئین یکسان بود. 4اختصاا  داده شاد و در مجموع 

ل از روز قب 35جیره ها درصد سویا توام بود.  6درصاد کتان و  6درصاد ساویا و جیره حاوی  15درصاد کتان، جیره با  15

 12ها  ابتدا به مدت گیری وزن میشجهت اندازهروز بعاد از زایش باه طور آزاد در اختیار میش ها قرار گرفت.  35زایش و 

هفته قبل از زایش  1سااعت بعد از خورا  دادن از گوسفندان  4شادند. کشای از خورا  و آب محروم سااعت قبل از وزن

ید آنها با کیت های آزمایشاگاهی  و دستگاه اسرکتوفتومتری اندازه گیری خونگیری شاد و میزان کلساترول و تری گلیسایر

شاد. وزن بره ها پس از تولد با ترازوی با دقت صادم اندازه گیری شاد. برای اندازه گیری میزان شیر میش ها از وزن بره ها 

. نمونه گیری شیر بعد از اساتفاده شاد بره ها قبل  و بعد از مصارف شایر وزن کشی و میزان شیر مصرفی آنها مشخ  شد

هفته اول انجام گرفت نمونه ها به آزمایشاگاه فرستاده شد و ترکیبات چربی، پروتئین، لاکتوز و مواد جامد شیر اندازه گیری 

سااعت بعد از مصارف خورا  اساتفاده شااد و  4شاکمبه از دساتگاه مکنده و شالکنه دهانی  pHجهت اندازه گیری شاد. 

و با رویه  SAS 9.1آنالیز آماری با طرح کاملا تصاااادفی و نرم افزار یبره شاااده اندازه گیری شاااد. متر کال pHبلافاصاااله با 

ANOVA   .انجام گرفت همچنین تفاوت میانگین ها در تیمار ها با آزمون دانکن انجام شد 

 

 

 نتایج و بحث

آمده است. استفاده از  1در جدول  6-و امگا 3-عملکرد میش های تغذیه شاده با منابع مختلف امگانتایج حاصال از 

کتان و ساویا و کتان و ساویا تواما بر میزان مصارف خورا  قبل از زایش تاثیری نداشت اما به صورت عددی میزان مصرف 

تحت تاثیر جیره ها نبود، اما افزایش وزن بره خورا  کاهش یافت همچنین مصارف خورا  روزانه میش ها بعد از زایش نیز 

روزگی قبل از زایش در تیمار مربوط به کتان نسبت به دیگر تیمارها بیشتر بود و تمایل به معنی داری داشت. وزن  35ها تا 

ه شیر در جیر تولیدنتایج مربوط به تولید شیر و ترکیبات آن آمده است،  2تولد بره ها نیز تحت تاثیر قرار نگرفت. در جدول 

حاوی کتان نسابت به دیگر تیمارها به طور معنی داری بیشاتر بود اما تفاوتی بین تیمارها در بررسی ترکیبات شیر نبود. اما 

خلیل وندی و همکاران  نشان دادند که کتان و سویا نسبت به شاهد از لحاظ عددی میزان کمتری از چربی شیر را داشتند. 

بر میزان تولید شایر تاثیر نداشت. با توجه به نتایج   6-افزایش یافت اما منابع امگا 3-ون منابع امگامیزان تولید شایر با افزد

قرار گرفت اما  3-میزان چربی شاایر نیز تحت تاثیر منابع مختلف اسااایدهای چرب امگا حاصاال از خلیل وندی و همکاران

اساتفاده از کتان به عنوان منبع اساید چرب تاثیر معنی داری بر میزان چربی شاایر نداشات که با یافته های این پژوهشااگر 

اشباع بر روی میزان تخمیر شکمبه  متناقض اسات. احتمالا روغن ماهی به دلیل دارا بودن میزان زیادی اسیدهای چرب غیر

( نشااان داد که اسااتفاده از کتان 2550کورتز )-فیبرها تولید اسااتات در شااکمبه اثر منفی داشااته اساات. در مطالعه گومز

 اکسترود موجب افزایش تولید شیر در میش ها شده همچنین بر روی میزان چربی شیر اثر منفی داشت. 

 چند گانههای حاوی منابع مختلف اسیدهای چرب عملکرد میش ها و بره های تغذیه شده با جیره  -1جدول 
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مصرف خوراک  

روزانه قبل 

 زایش

افزایش وزن 

 قبل زایش

مصرف خوراک 

روزانه بعد از 

 زایش

افزایش وزن 

روزانه بعد از 

 زایش

افزایش وزن  د برهوزن تول

 33روزانه بره تا 

 روزگی
 552365 56/4 -33/5 74/2 35/5 50/2 شاهد

 553665 13/4 -61/5 60/2 36/5 37/1 کتان

 553176 13/4 -33/5 05/2 36/5 33/1 سویا

 553126 56/4 -43/5 73/2 41/5 2 کتان و سویا

 P 34/5 31/5 32/5 41/5 33/5 50/5مقدار 

SEM 12/5 54/5 50/5 63/5 11/5 55516 

 
 ترکیبات شیر میش های تغذیه شده با منابع مختلف اسیدهای چرب غیر اشباع چند گانهتولید شیر و  -2جدول 

 مواد جامد شیر لاکتوز شیر پروتئین شیر چربی شیر  تولید شیر 
36/6 146/1 شاهد  50/6  45/4  77/10  

a206/1 65/6 کتان  33/4  37/4  00/10  

01/6 560/1 سویا  11/6  17/4  70/10  

 33/13 33/4 16/6 56/6 535/1 کتان و سویا 

P 513/5 17/5 44/5مقدار   72/5  41/5 
SEM 543/5 32/1 30/5 16/5 20/5 

 
 متابولیت های خونی و اسیدیته شکمبه میش های تغذیه شده با منابع مختلف اسیدهای چرب غیر اشباع چند گانه -3جدول 

 شکمبه pH کلسترول خون تری گلیسیرید خون 

61/73 46/13 شاهد  56/6 

66/25 کتان  15/75  27/6 

65/22 سویا  42/73  30/6 

25/23 کتان و سویا  41/73 03/6 

 P 36/5 64/5 03/5مقدار 
SEM 60/1 24/2 16/5 

 

 

 نتیجه گیری

در جیره های میش های ماکویی بر میزان خورا  مصرفی و وزن تولد بره  6-و امگا 3-ستفاده از اسیدهای چرب امگاا

)کتان( توانست بر میزان تولید شیر میش ها اثر مثبتی داشته باشد. همچنین  3-استفاده از منابع گیاهی امگاها تاثیر نداشت. 

روز بعد از زایش تمایل به معنی داری  داشت و بره هایی که کتان دریافت کرده بودند بیشترین  35افزایش وزن بره ها در 

 میزان درصد چری شیر را داشتند.
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ABSTRACT 
The aim of this study was to investigate the use of various omega-3 and omega-6 sources on the performance 

of maca cola during transplantation. For this purpose, 16 Macaw ears with a mean weight of 65 ± 2.4 were 

used in individual boxes and in a completely randomized design. This experiment was performed with four 

treatments and four replicates. The results of this study showed that milk production was affected by the use of 

different sources of omega-3 (P <0.05). Also, daily gain of lamb ejaculation consumed from omega-3 sources 

tended to be significant (p = 0.08). It seems that the use of flax as a source of omega-3 can have positive effects 

on the improvement of ewe's function during the transition period. 

 

Keywords: Flaxseed , transitional period, of Makoei sheep, Milk production 
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