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 خالصه

در  ترکیبات شیربر  یمختلف چرب یهاستفاده از مکملا ریتأث یابیمطالعه با هدف ارز نیا

 6با تعداد  یماریگروه ت 4زا در قزل تازه شیم رأس 24منظور،  نیا یقزل انجام گرفت. برا یهاشیم

 16 یاوح رهیج( 2شاهد، ( 1شامل:  یماریت یهاقرار گرفتند.گروه موردمطالعهروز  66تکرار به مدت 

 و ( در روزCLAمزدوج ) کینولئیل دیگرم اس 26عالوه شاهد به رهیج( 3درصد کتان اکسترود شده، 

دوره  یهاتواندر وسط  هامیشبود.  CLAگرم  26درصد کتان اکسترود شده و  16 یحاو رهیج( 4

که  دبودن ریو مواد جامد ش SNFالکتوز، ن،یپروتئ ،یشامل چرب موردمطالعه باتیشدند. ترک یدوشریش

های بدست آمده با استفاده از آماری داده لیوتحلهیتجز شدند. یریگاندازه ریش زیدستگاه آنال لهیوسبه

 موردمطالعهدار تیمارهای تأثیر غیر معنی دهندهنشانانجام گرفت. نتایج مطالعه  SASافزار آماری نرم

 زانیدر وسط دوره نشان داد که م جینتا سهیمقادوره آزمایشی بود.  بر ترکیبات شیر در وسط و انتهای 

 یهاگروه رینسبت به سا CLA کنندهافتیدر یهامیشدر  ریو مواد جامد ش SNF ن،ی،پروتئیچرب

 دوره یانتها جی. نتاودالکتوز ب ازنظرعملکرد  نیبهتر یشاهد دارا ماریت ن،یباالتر بود. عالوه بر ا یماریت

 نیشتریشاهد و ب ماریط به تمربو ریو مواد جامد ش SNFالکتوز،  ن،یپروتئ  زانیم نینشان داد باالتر

دهنده مطالعه نشان نیحاصل از ا جینتا جهیدرنتبود.  CLAکتان+  ماریمربوط به ت ریش یمقدار چرب

درصد کتان اکسترود  16از  زمانهماستفاده  ن،ی. همچنددر کل دوره بو  CLAعملکرد بهتر مکمل 

 .ودشیم ریش یچرب شیباعث افزا  در روز CLAگرم مکمل  26شده و 

 

 دانه کتان اکسترود شده، میش قزل، ترکیب شیر، لینولئیک اسید مزدوج کلمات کلیدی:
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 مقدمه .1

 القای گیرد. بنابراین باعثردهی قرار میدرصد از انرژی مصرفی روزانه در اختیار فرایند شی 56حدود بزها و هاشیدر م

سایر  و شیردهی و نگهداری یهاتیوضع برای ازیموردن رسدست در انرژی کاهش و  بدن وسازسوخت تغییر انرژی، منفی تعادل

با اسیدهای چرب زنجیر بلند در روغن پالم در اندازه و  شدههیتغذ یهامیش یامطالعه در. شودیم یدمثلیتولفرایندهای مهم 

ت در شکمبه و چربی شیر غذایی حاوی قند باال ،غلظت بوتیرا یهارهیجبهبود داشتند .  یگذارتخمکها قبل از تعداد فولیکول

مانند ساکاروز ،گاالکتوز ،گلوکز و فروکتوز نقش مهمی در عملکردهای بیولوژیک مختلف در  ییقندها را افزایش می دهند.

مغذی مهم برای سنتز الکتوز  یمادهاین  .است ازیموردنبرای نشخوارکنندگان  قطعاًقندی مانند گلوکز  .نشخوارکنندگان دارند

های ، نشاسته و قندی شیردهی، تغذیه عالی با چربی، پروتئینبر این اساس، در طول دوره .است ازیموردنیر شیر و چربی ش

 درواقعشود انجام می دمثلیتول ی غذایی و فراهم کردن مواد مغذی حیاتی برای تولید بهینه ودیگر برای افزایش انرژی جیره

ین تقسیم و برابسترهای مختلف تولید انرژی و بنا جهیدرنت در بدن و زوساسوخترای مسیرهای مختلف اد دراتیو کربوهچربی 

 شیر و کیفیت ]8[جیره  انرژی میزان چربی، هایمکمل مصرف. ]2[ لوژیکی مختلف هستندقایع فیزیوهدایت انرژی به سمت و

 .]8[ دهد افزایش را هادام تولیدمثلی عملکرد تواندو می داده بهبود را ]5[

درصد از پروفیل اسیدهای چرب آن اسید  56رصد(که حدود د 35-36منبع غنی از چربی بوده )حاوی دانه کتان یک 

باشد )ویلیام اسید، و دکوزاهگزانوئیک اسید( می، اسیدآلفا لینولنیک، ایکوزاپنتانوئیک 3-)اسیدهای چرب امگا 3-چرب امگا

 اسیدهای نسبت ،ژهیوبه. دارد حیوان و انسان سالمت بر بتمث اثرات( n-3)  3 امگا راشباعیغ چرب یدهایاس(. 2666وهمکاران،

 از .]1[ باشد داشته دمثلیتول و دیتول دام، سالمت و بهداشت در مهمی نقش است ممکن  6- امگا به 3 -امگا غیراشباع چرب

 روغن یا انه کتاند حاوی خوراک .]3[ شودمی استفاده شیر کیفیت و دمثلیتول بهبود برای شیری گاوهای تغذیه برای کتان

 اخیر مطالعات در .شودیم تولیدی شیر چربی در PUFAN-3 میزان افزایش باعث و یدمثلیتول عملکرد افزایش باعث کتان

 شدهمشاهده پالم روغن با شدههیتغذ گاوهای به نسبت باکتان شدههیتغذ گاوهای در بارداری میزان درصدی 16 افزایش

  .]3[است

است. این اسید  قرارگرفته موردتوجهای یک اسید چرب خاص به مقدار زیادی نین اثرات تغذیهدر چند سال اخیر همچ

اسید نشان داده است که،  مطالعات دامی بسیاری ازشود. ه نیز یاد میگنام دارد و از آن با نام اسید لینولئیک کونژو  CLAچرب

و تغییر در  پاسخ ایمنی بهبود تصلب شرایین،، کاهش پیشگیری از سرطان کمک به منظوربهخوراکی،  هگلینولئیک کونژو

 با بلند زنجیر راشباعیغ چرب اسیدهای از گروه یک مزدوج لینولئیک اسید .]7؛ 4[بوده است مؤثر انرژی و متابولیسم پروتئین

 ضروری چرب هایاسید از یکی عنوانبه و است( C 18: 2) لینولئیک اسید ایزومرهای از مخلوطی و دوگانه پیوند یک از بیش

دانه  از 3-بررسی اثرات تغذیه منبع اسیدهای چرب امگا باهدفحاضر تحقیق ، شدهعنوانبر اساس مطالب  .]6[شودمی محسوب

انجام  زایمان از پس یدوره در های قزلمیشترکیبات شیر  تولید و بر (CLA)اسید لینولئیک کونژوکه و  کتان اکسترود شده

 گرفت.
 

 

 هاروشمواد و  .2

میش قزل  با میانگین  رأس 24تحقیق  تعداد  نیدر ا د.ش  یک واحد گوسفندداری شخصی انجام در حاضر یمطالعه

انتخاب و بر اساس ، 3 باًیتقرکیلوگرم و وضعیت نمره بدنی  56 ± 5 شیرخوار و میانگین وزن بدن دوبرهبا یک یا  وسال  2-4سن

سپس هر گروه  و  شدهمیتقسرأسی  6گروه آزمایشی  4زایش به  پس از 14و  16وزن بدن و رکورد تولید شیر در روزهای 
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های انفرادی نگهداری های آزمایشی در جایگاههای آزمایشی اختصاص داده شد.  میشتصادفی به یکی از جیره کامالً طوربه

مخلوط  کامالً  طوربهآزمایشی و  یهارهیجبار از 2روزانه ها مجزا  بود. میش شده و هر جایگاه مجهز به آخور و آبشخور کامالً 

 های آزمایشی موارد زیر بودند :طول آزمایش دسترسی آزاد به آب داشتند. جیره در تمامتغذیه شدند. حیوانات آزمایشی 
A : جیره شاهد )فاقد دانه کتان اکسترودشده  وCLA،  B:  درصد دانه کتان اکسترودشده  به ازای  16جیره حاوی

در روز و فاقد دانه  رأسبه ازای هر  CLAگرم مکمل   26جیره حاوی :  CLA،Cشک مصرفی و فاقد مکمل کیلوگرم ماده خ

گوسفند در  رأسبه ازای هر CLA گرم مکمل  26درصد دانه کتان اکسترود شده و  16جیره حاوی :  D،کتان اکسترود شده

 .روز

و بر اساس تأمین احتیاجات   6/1/ 21نسخه ( 57گوسفندی )  CNCPS افزارنرمآزمایشی با استفاده از  هایجیره

 2 از و میزان انرژی و پروتئین یکسان بودند ازنظرو  هفته اول شیردهی فرموله شده  6 -8کیلوگرمی در   56غذایی یک  میش 

، در وسط شدر طی دو هفته عادت دهی و دوره اصلی آزمای  ها قرار گرفت.در اختیار میش روز 66مدت  هفته پس از زایش و به

، پس از افزودن دی هانمونه .آوری شدها جمعمیش شیر تولیدی ،با استفاده از روش دوشش دستی و انتهای دوره آزمایش

برای تعیین ترکیبات  های شیرگراد نگهداری گردید. نمونهسانتی درجه 4در دمای  هاآنبه  نگهدارنده عنوانبهکرومات پتاسیم 

استفاده با   (SNF)شیرو مواد جامد بدون چربی کل  پروتئین، چربی، الکتوز، مواد جامد میزانو  شدهلمنتقشیر به آزمایشگاه 

 و طرح کامالً تصادفی 2×2آمده در قالب فاکتوریل دستهای بهداده .تعیین گردید )آنالیز شیر(دستگاه میلکواسکناز 

 صورت زیر بود:( انجام شد. مدل آماری آزمایش به1/9) SAS افزارنرم GLMی وتحلیل گردید. آنالیز آماری با رویهتجزیه
Yij= µ + Ti +eij 

 

ها از باشد. برای مقایسه میانگیناشتباه آزمایش می= ijeاثر تیمارهای آزمایشی و  = iT میانگین کل،  =µدر رابطه فوق، 

 .درصد استفاده گردید 5ای دانکن در سطح آماری روش آزمون چند دامنه

 
 و بحثنتایج  .3

پروتئین،  ( دارای بیشترین مقدار چربی،CLA)جیره حاوی مکمل C نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که تیمار 

SNF  مربوط به تیمارو مواد جامد شیر در وسط دوره بود. باالترین میزان الکتوز شیر در وسط دورهA (بود. تیمار شاهد ) اثر

 ت.اس شدهدادهنشان  1در وسط دوره آزمایش، در جدولشیر ترکیبات های چربی بر روی افزودن مکمل

 
 یشیدر وسط دوره آزما های قزلمیش ریش باتیترک یبر رو یچرب هایاثر افزودن مکمل -1جدول 

 CLA SE P-valueکتان+ CLA کتان اکسترود شده شاهد ترکیبات شیر
 341/6 7/6 6/4 9/4 4 2/3 چربی
SNF 4/11 4/11 6/11 8/16 28/6 223/6 

 163/6 11/6 2/4 5/4 4/4 3/4 پروتئین
 236/6 12/6 2/6 5/6 5/6 6/6 الکتوز

 356/6 71/6 4/15 5/16 4/15 7/14 مواد جامد
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( باالترین مقدار CLA)کتان+  Dمقایسه نتایج مربوط به تیمارهای آزمایشی نشان داد که درانتهای دوره آزمایش، تیمار 

اثر افزودن  ( بود.تیمار شاهد)Aو مواد جامد شیر مربوط به تیمار  SNFین میزان پروتئین، الکتوز، چربی شیر را دارا بود. بیشتر

 .است شده آورده 2دوره آزمایش، در جدول انتهایدر ترکیبات شیر های چربی بر روی مکمل
 

 

 
 

 
 یشیآزما دوره یقزل در  انتها هایشیم ریش باتیترک یبر رو یچرب هایاثر افزودن مکمل -2جدول 

 شاهد ترکیبات شیر
کتان اکسترود 

 شده
CLA +کتانCLA SE P-value 

 122/2 22/1 3/7 1/4 1/5 7 چربی

SNF 7/13 9/11 13 8/12 29/1 823/2 

 764/2 74/2 1/5 2/5 5/4 7/5 پروتئین

 661/2 42/2 7 7 5/6 2/7 الکتوز

 525/2 2/2 22 1/17 17 6/22 موادجامد

 

 

یک مکمل غذایی برای کاهش اسیدهای چرب اشباع و افزایش اسیدهای چرب غیراشباع  عنوانبهد دانه کتان، می توان

، می CLA( در شیر توسط کتان اکسترود شده و مکمل CLAشیر استفاده شود. افزایش قابل توجه اسید لینولئیک مزدوج )

ره شد، دراین آزمایش، استفاده از کتان و مکمل همانطور که اشا .]3[تواند تاثیر مهمی در تغذیه و سالمت انسان داشته باشد

CLA .باعث افزایش و بهبود چربی شیر شده است و با جمله فوق مطابقت دارد ، 

 

 نتیجه گیری .4

باعث افزایش میزان ترکیبات شیر می شود. با گذشت زمان،  CLAنتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از مکمل 

مکمل های چربی دارا بود. بنابر این، این مفهوم به سایرترکیبات شیر در اثر اضافه نمودن  چربی شیر بیشترین تغییر را نسبت

برداشت می شود که مکمل های چربی ، بیشترین تاثیر را برروی چربی شیر گذاشته و بر روی سایر ترکیبات شیر تاثیر چندانی 

( باعث افزایش و Cدر روز)تیمار CLAگرم مکمل  26ده از ندارند. لذا از این آزمایش این نتیجه گیری حاصل می شود که استفا

در  CLAگرم مکمل  26درصد کتان اکسترود شده و  16همچنین، استفاده همزمان از  شیر می گردد. ترکیباتبهبود 

 .باعث افزایش چربی شیر می شود (Dروز)تیمار
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ABSTRACT  
The aim of this study was to evaluate the effects of using different fat sources on milk composition in 

dairy Ghezel ewes. For this purpose, 24 fresh dairy Ghezel ewe in 4 treatment groups with 6 replicate 

were studied in 60 days. The treatment groups included: 1) Control, 2) 10 percent extruded flaxseed, 3) 

control+ 20 g conjugated linoleic acid, 4) 10 percent extruded flaxseed + 20g conjugated linoleic acid. 

Studied milk composition included: Fat, Protein, Lactose, Solid non Fat (SNF) and total solids. The 

composition of milk was determined by Milcoscan. The results of this study showed nonsignificant 

effects of treatments on milk composition. Comparison of the results in the middle of study showed 

higher fat, protein, lactose, SNF and solids in CLA treatment than the others. Moreover, control group 

had the highest amounts of lactose. The results at the end of study showed higher percentage of 

protein, lactose, SNF and solids in control and higher fat in ewes milk that were receiving extruded 

flaxseed and CLA. In conclusion, based on the results, the CLA treatment had the best results in whole 

experimental period and supplementation of 10 percent extruded flaxseed and 20g CLA increased milk 

fat. 

 

Keywords: Conjugated linoleic acid,  Extruded flaxseed, Ghezel ewe, Milk composition.  
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