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 در نشخواركنندگان نشريه پژوهش

  3131، چهارم، شماره دومجلد 

http://ejrr.gau.ac.ir 
 

 های حاوی سطوح اسیدهای چرب غیراشباع در جیره حاوی خوراکی منابع تأثیر

 های پرواریبره های خونفرآسنجهو  رشدعملکرد  مختلف انرژی و پروتئین بر
 

 3چیو احد یام 2تقی قورچی*، 1سمیه پاشایی

، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گروه تغذیه دام و طیور استاد2و دانشجوی دکتری 1
 دانشکده تولیدات گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،استادیار گروه بیوتکنولوژی3

 3/12/93 ؛ تاریخ پذیرش:3/9/93 تاریخ دریافت:

 3چکیده
)دانه سویا( و  اسیدلینولئیک باالهای روغنی حاوی تعیین اثرات دانه ،این پژوهشانجام ف از هد

های پرواری تغذیه شده با های رشد برهخونی و شاخصهای سنجهآفرباال )دانه کلزا( بر  اسیداولئیک
مگاکالری  3/2) پایین های حاوی سطوح مختلف انرژی و پروتئین بود. برای ارزیابی اثر دو سطحجیره

 1/11و  قابل متابولیسممگاکالری انرژی  7/2) ( و باالیدرصد پروتئین خام 11و قابل متابولیسم انرژی 

دانه  درصد 11 و 5و سطوح مختلف هر دانه )فاقد دانه، انرژی و پروتئین جیره  (درصد پروتئین خام
رأس بره نر نژاد  31ها، از های خونی و عملکرد برهسنجهآکلزا( بر فر دانه درصد 11و  5 و سویا

اختصاص  2×5تیمار با آرایش فاکتوریل  11صورت کامالً تصادفی به ها بهافشاری استفاده گردید. بره
روز در حد اشتها  41مدت بههای انفرادی در جایگاهها پذیری، برهروز عادت 11داده شدند. پس از 

های روزه و فراسنجه 11وزن در فواصل زمانی صورت روزانه، افزایش هتغذیه شدند. مصرف خوراک ب
غلظت انرژی و گیری قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزایش روز یکبار مورد اندازه 24خونی هر 

جیره منجربه افزایش مصرف خوراک، نرخ رشد، نسبت راندمان پروتئین و بهبود ضریب  پروتئین

موجب افزایش مصرف خوراک، جیره پرکنسانتره  درصد دانه سویا در 5تبدیل غذایی شد. استفاده از 
های روغنی حاوی اسیدهای چرب غیراشباع . استفاده از دانه(P<15/1) شد وزن نهایی و نرخ رشد

گلیسیرید و لیپوپروتئین با دانسیته خیلی کم و افزایش لیپوپروتئین موجب کاهش غلظت آلبومین، تری
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بر غلظت گلوکز، لیپوپروتئین با دانسیته کم و  ثیریأت کهدر حالی .(P<15/1) با دانسیته باال شد

 روغنی سویا در جیره درصد دانه 5کلسترول خون نداشت. نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از 

 های پرواری داشته باشد.تواند اثر مطلوبی بر عملکرد برهپرکنسانتره می
 

 پرواری بره عملکرد، پروتئین، -، انرژیدانه روغنی، اسید چرب غیراشباع :کلیدي هايواژه
 

 مقدمه

های اشباع نقش مهمی در سالمت انسان از طریق پیشگیری از بروز بیماریاسیدهای چرب غیر
(. اما انسان همچون سایر پستانداران قادر به 2111ایمنی، و سرطان دارند )کانر، د قلبی، اختالالت خو

دریافت کند )سیموپولوس،  غذاها را از طریق و باید آن هنبودساخت اسیدهای لینولئیک و لینولنیک 
ن سعی در امحقق ،بنابراینگوشت قرمز یکی از منابع اصلی اسیدهای چرب برای انسان است. (. 1991

و  بهبود سالمت انسان از طریق دستکاری ترکیب اسیدهای چرب موجود در گوشت دارند )الدریا
تر از غیرنشخوارکنندگان اشباع ،نشخوارکنندگانی بافت یدر چرب چرب هایاسید (.2111، همکاران

الگوی  برزیرا متابولیسم چربی در شکمبه، اعم از بیوهیدروژناسیون و لیپولیز، اثر قابل توجهی  ،است

 .(2114)جنکینز و همکاران،  چرب جیره داردهای اسید
اشباع در ی چرب غیراسیدها مقدارهای روغنی حاوی مقادیر قابل توجهی چربی هستند و دانه

بر ترکیب  ،های روغنی در جیرهدهد استفاده از دانه. شواهد زیادی نشان میزیادی داردها اهمیت آن
(. 2111گذارد )پنگ و همکاران، های مختلف بدن حیوانات مزرعه تأثیر میاسیدهای چرب در بافت

( و گاو 1992ورگان و همکاران، (، خوک )م2111 مطالعات مختلف در طیور )پونام پاالم و همکاران،

 مقدارهای روغنی های طبیعی و دانه( نشان داده است که تغذیه با روغن1997)ماندل و همکاران، 
 هباشباع ممکن است اسیدهای چرب غیر ،همچنیندهد. گوشت را تغییر می 3 -امگااسیدهای چرب 

)یوشیکاوا و وگیری کنند جل کبد ها، از تجمع تری گلیسریدها درواسطه تغییر متابولیسم چربی
اسیدهای چرب غیراشباع بر  از عنوان منابع غنیبهتوانند میهای روغنی دانه ،(. بنابراین2112همکاران، 

گذار باشند. از سوی اختالالت متابولیکی از جمله عارضه کبد چرب تأثیر حتیمتابولیسم چربی و 
شکمبه  میکروبی درانرژی برخوردارند، در برابر هضم منابع پروتئینی که از سطوح باالی این  ،دیگر

ها و هضم و جذب آناز شکمبه ها عبور این پروتئینبه این امر منجر .دهندمقاومت بیشتری نشان می

دارا بودن مقادیر  دلیلبه و کلزا سویا هایدانه شود.نتیجه بهبود عملکرد دام می و در ،در روده کوچک
( گزارش 1991(. رول و همکاران )2115)بور،  هستند اهمیت دارایی از این نظر باالی پروتئین و انرژ
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کردند که استفاده از دانه کامل کلزا و سویا در گاو گوشتی موجب تغییر ترکیب اسیدهای چرب بافت 

 شود.چربی، ماهیچه، کلیه و کبد می
مهمترین اثرات آن شامل قادر است بر قابلیت هضم در شکمبه اثر بگذارد.  چربی جیره ،از طرفی

موجب کاهش پروتوزوا و نسبت استات به پروپیونات است که کاهش ان و کاهش هضم فیبر، تولید مت
عمدتاً به واسطه این اثرات  شود.می ،کننده سلولزتجزیههای خصوصاً سویه ،هارشد و متابولیسم باکتری

روژنه شدن اسیدهای چرب غیراشباع و بینی میزان بیوهیدپیش .دهدرخ می اسیدهای چرب غیراشباع
اثر چربی جیره بر قابلیت هضم خوراک در شکمبه بسیار سخت و متغیر است. یکی از عوامل اثرگذار 

( 2113انجالبرت و همکاران )(. 1993علوفه و کنسانتره جیره است )شیالرد،  مقداردر این زمینه 
هیدروژناسیون اسیدهای چرب خوراک در گزارش کردند وجود فیبر در جیره موجب افزایش نرخ بیو

های سلولیتیک از قبیل بوتیریویبریو به افزایش باکتریشود. زیرا افزایش فیبر منجرشکمبه می
شود که نقش مهمی در بیوهیدروژناسیون اسیدهای چرب در شکمبه دارند )پوالن و فیبروسولونت می

 (.1911همکاران، 
اشباع در جیره نشخوارکنندگان الزم از اسیدهای چرب غیر در مجموع با توجه به اهمیت استفاده

است ترکیب جیره، خصوصاً از لحاظ غلظت مواد مغذی، به نحوی باشد که استفاده از منابع حاوی این 
همچنین در کنار بهبود کیفیت  خوراک نداشته باشد.اسیدهای چرب اثر سوئی بر قابلیت هضم اجزاء 

استفاده از منابع حاوی اسیدهای چرب غیراشباع، ضروری است که کمیت های دامی به واسطه فراورده
بنابراین  های رشد و عملکردی نیز مورد توجه قرار گیرد.تولیدات دامی خصوصاً از لحاظ شاخص

عنوان منابع اسیدهای چرب به ،سویا و کلزا شدهآسیاب هایثیر دانهأهدف از این پژوهش بررسی ت
های بره های خونسنجهرآ، بازده پروتئین و الشه و فهای رشدشاخصک، مصرف خورابر  غیراشباع

 های حاوی سطوح مختلف انرژی و پروتئین بود.پرواری تغذیه شده با جیره
 

 هامواد و روش
در  کیلوگرم 19±1ماه به وزن  3رأس بره نر نژاد افشاری با متوسط سن  31تعداد  ،در این تحقیق

تکرار مورد بررسی قرار گرفت. عملیات  3( با 2×5ا آرایش فاکتوریل )قالب طرح کامالً تصادفی ب
به طول انجامید. با  روز 41مدت هبروزه،  11ها پس از طی کردن یک دوره سازگاری پرواربندی بره

( 1945) گوسفند ایتغذیهجداول احتیاجات های مورد آزمایش، با استفاده از توجه به میانگین سنی بره
 درصد 11 و در کیلوگرم ماده خشک مگاکالری 3/2ترتیب به)پایین غذایی با دو سطح  نوع جیره 11

در  مگاکالری 7/2ترتیب بهو پروتئین خام ) انرژی قابل متابولیسمو باالی  از ماده خشک( پروتئین
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( به عنوان عامل اول در دو سطح و میزان از ماده خشک پروتئین درصد 1/11 و کیلوگرم ماده خشک
 11و  5دانه سویا و  درصد 11 و 5، فاقد دانه روغنی)نه روغنی به عنوان عامل دوم در پنج سطح دا

و  21ترتیب شامل های حاوی سطوح باال و پایین انرژی و پروتئین بهجیره( تنظیم شد. درصد دانه کلزا
و  11:11، 14:11طور آزاد در سه نوبت بهصورت کامالً مخلوط و بهها جیرهدرصد علوفه بودند.  11

 هارائه شد 1جدول  در هاجیره ترکیب شیمیاییاقالم خوراکی و  .ها قرار داده شددر اختیار بره 14:11
 . است
 

 .هاي آزمایشیجیرهترکیب شیمیایی و  خوراکی اقالم -1جدول 

 

 ینئسطح باالی انرژی و پروت  ینئسطح پایین انرژی و پروت

 صفر
5 

 درصد
 سویا

11 
 درصد
 سویا

5 
 درصد
 کلزا

11 
 درصد
 کلزا

 صفر 
5 

 درصد
 سویا

11 
 درصد
 سویا

5 
 درصد
 کلزا

11 
 درصد
 کلزا

 اقالم جیره )درصد ماده خشک(
 15 15 15 15 15  15 15 15 15 15 خشک یونجه

 5 5 5 5 5  25 25 25 25 25 گندم کاه

 3 3 3 3 3  3 3 3 3 3 گندمدانه 

 22 22 22 22 22  22 22 22 22 22 سبوس گندم

 12 12 21 22 12  17 21 22 22 22 تفاله چغندر قند

3/1 1 11 جودانه   4 1  11 21 23 31 31 

 - - 11 5 -  - - 11 5 - سویادانه 

 11 5 - - -  11 5 - - - کلزادانه 

11/1 اوره  55/1  21/1  42/1  71/1   11/1  7/1  23/1  45/1  75/1  

25/1 نمک  25/1  25/1  25/1  25/1   25/1  25/1  25/1  25/1  25/1  

25/1 بیکربنات سدیم  25/1  25/1  25/1  25/1   25/1  25/1  25/1  25/1  25/1  

51/1 پودر صدف  51/1  51/1  51/1  51/1   51/1  51/1  51/1  51/1  51/1  

 مکمل ویتامینی و
 * معدنی

15/1  51/1  51/1  51/1  51/1   51/1  51/1  51/1  51/1  51/1  

    شیمیاییترکیب 
 11/11 31/11 31/11 39/11 11/11  11/11 11/11 21/11 11/11 11/11 پروتئین خام )درصد(

متابولیسم قابل  انرژی
مگاکالری در )

 (کیلوگرم
35/2 37/2 34/2 35/2 31/2  71/2 72/2 75/2 71/2 72/2 

فیبر نامحلول در 
 شوینده خنثی )درصد(

11/11 53/11 53/11 95/15 15/15  15/33 11/31 51/35 51/33 11/31 

 31/3 31/3 21/3 21/3 21/3  71/1 11/1 51/1 54/1 59/1 نین )درصد(لیگ
 51/1 55/1 11/1 11/1 51/1  11/1 13/1 19/1 11/1 13/1 کلسیم )درصد(
 19/1 51/1 17/1 14/1 52/1  11/1 12/1 11/1 11/1 13/1 فسفر )درصد(
 11/1 11/1 11/1 33/1 11/1  52/1 51/1 72/1 11/1 11/1 فسفر نسبت کلسیم/

گرم سلنیم، میلی 2/1گرم ید، میلی 1گرم مس، میلی 11گرم روی، میلی 7/41گرم آهن، میلی 51گرم منگنز، میلی 2/99در هر کیلوگرم جیره:  *
 .Eالمللی ویتامین واحد بین 9111و  Dالمللی ویتامین واحد بین A ،9111المللی ویتامین واحد بین 9111
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 گیری شد.اندازه (2117اوفالون و همکارن )های سویا و کلزا به روش ترکیب اسیدهای چرب دانه

بدین ترتیب که مقدار یک گرم نمونه خشک برای جداسازی استر متیلی اسیدهای چرب توسط 

نرمال مورد استفاده قرار گرفت. استر متیلی  21نرمال، متانول و اسیدسولفوریک  11هیدروکسید پتاسیم 

های دستگاه گاز کروماتوگرافی منتقل گردید. سپس با تزریق و به تیوبتوسط هگزان استخراج شد 

های نظر به دستگاه و با استفاده از گاز هلیم خالص، زمان بازداری پیکیک میکرولیتر محلول مورد

صورت ها بهدر طول مدت دوره آزمایش برهنمونه با استاندارد مقایسه و نوع اسیدچرب شناسایی شد. 

های هر شد. برهگیری صورت روزانه اندازهبهها داممیزان مصرف خوراک  .اری شدندانفرادی نگهد

متوسط افزایش وزن روزانه برای هر گروه مشخص و  .شدندروزه توزین  11تیمار در فواصل زمانی 

افزایش وزن روزانه گرم از تقسیم  1ینئنسبت راندمان پروت ضریب تبدیل غذایی هر گروه محاسبه شد.

های خونی، گیری فراسنجهمنظور اندازهبه .(1977آمس و برینک، ) ین مصرفی محاسبه شدئم پروتبر گر

ساعت گرسنگی(  11روزه )پس از  24لیتر از ورید وداج در فواصل زمانی میلی 11میزان گیری بهخون

 3111گیری توسط سانتریفیوژ )با های خون پس از سرمدر طول دوره آزمایش صورت گرفت. نمونه

گراد درجه سانتی -21±1صورت منجمد و در دمای دقیقه(، تا زمان آزمایش به 15مدت دور به

لیپوپروتئین با دانسیته گلیسیرید، کلسترول و ین کل، تریئنگهداری شدند. غلظت گلوکز، آلبومین، پروت

-114517 )مدل های شرکت پارس آزمون و توسط دستگاه اسپکتروفتومتربا استفاده از کیت باال

111BT)های ها ذبح شده تا وزن الشه و اندامگیری شد. در پایان دوره پروار، برهاندازه ، کشور کانادا

های خونی به روش های مربوط به فراسنجهگیری شود. تجزیه آماری دادهها اندازهکلیه کبد وداخلی 

( صورت 2113) SASر تجزیه آماری افزانرم Mixedهای تکرار شده و با استفاده از رویه گیریاندازه

های خونی مورد ها با تیمارهای آزمایشی برای فراسنجهگیری و اثر متقابل آنهای نمونهاثر زمان گرفت.

های درونی( در قالب های رشد، ضریب تبدیل غذایی و اندامها )شاخصسایر دادهتجزیه قرار گرفت. 

منظور تصحیح اثر وزن اولیه مورد تجزیه قرار گرفت. به (2×5طرح کامالً تصادفی با آرایش فاکتوریل )

صورت میانگین حداقل ها بهعنوان کواریت در مدل قرار داده شد. میانگینگوسفندان، این اثر به

کرامر انجام  -ها به روش توکیمیانگین هستاندارد نمایش داده شد و مقایسهمراه خطای ابه 2مربعات

 گرفت.

                                                             
1- Protein efficiency ratio 

2- LSMEANS 
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 نتايج و بحث

نتایج مربوط به آزمایش تعیین الگوی اسیدچرب : هاي روغنی سویا و کلزاسیدچرب دانهالگوي ا

 از نشان داده شده است. غلظت اسیدهای چرب با تعداد کربن کمتر 2های سویا و کلزا در جدول دانه

درصد  11حدود  اولئیکاسید غلظت ،ها نشان داده نشد(. در دانه کلزادر هر دو دانه اندک بود )داده 11

درصد کل  53حدود  لینولئیکاسید غلظت ،که در دانه سویاحالیدر  .کل اسیدهای چرب برآورد شد

درصد کل اسیدهای چرب  4در هر دو دانه مشابه و حدود  لینولنیکاسید اسیدهای چرب بود. غلظت

فق بود. این ( موا2111( و پنگ و همکاران )2111ها بود. نتایج مذکور با نتایج کلمب و همکاران )آن

در این دو تحقیق است و مقدار آن  اولئیکاسیدن گزارش کردند که اسیدچرب عمده در کلزا امحقق

. اسیدچرب اصلی دانه سویا شده استدرصد کل اسیدهای چرب برآورد  11و  17/51ترتیب به

های ررسی ژنوتیپ( موافق بود. این افراد با ب2111بود که با نتایج هایتن و همکاران ) لینولئیکاسید

درصد کل اسیدهای چرب  1/53 طور متوسطرا در این دانه به لینولئیکاسید مختلف دانه سویا غلظت

 برآورد کردند.
 

 .هاي سویا و کلزاالگوي اسیدچرب دانه -2جدول 

)درصد از کل  چرباسید 
 اسیدهای چرب(

دانه 
 سویا

دانه 
 کلزا

 )درصد از کل اسیدهای چرب( اسید چرب
نه دا

 سویا
دانه 
 کلزا

 79/7 14/4 لینولنیکاسید  12/1 11/1 میرستیک اسید
 91/11 32/11 اسیدهای چرب اشباع 39/1 11/1 میریستولئیک اسید
 55/47 95/43 اسیدهای چرب غیراشباع 23/1 32/1 پالمیتیک اسید
 17/21 14/11 چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه اسیدهای 41/1 35/1 پالمیتولئیک اسید
 11/1 17/1 چرب اشباع به غیراشباع نسبت اسید 11/1 11/7 استئاریک اسید
 35/2 57/1 3-امگابه  1-امگانسبت  29/11 11/22 اولئیک اسید
    24/14 11/53 لینولئیک اسید

 

هایی که میانگین حداقل مربعات مصرف خوراک و عملکرد حیوان برای بره: مصرف خوراک

بررسی کلی اثرات نشان داده شده است.  3جدول ایش را دریافت کرده بودند، در های مورد آزمجیره

در  هاهمصرف خوراک روزانه براز نوع و سطح دانه مورد استفاده، نظر ساده تیمارها نشان داد که صرف

وی های حاهایی بود که جیرهتیمارتر از یشین بئتغذیه شده با سطوح باالی انرژی و پروت اکثر تیمارهای

که مصرف خوراک با افزایش با وجود این (.P<15/1دریافت کرده بودند )را ین پایین ئانرژی و پروت
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یابد )ابراهیمی و همکاران، ین جیره افزایش و با افزایش غلظت انرژی جیره کاهش میئغلظت پروت

بر مصرف  ین مهمترین ماده مغذی مؤثرئپروتکه  اظهار داشتند( 2111) قورچی و اسدی(، اما 2117

هایی که جیره حاوی پروتئین باال دریافت کرده بودند، خوراک بیشتری بنابراین بره. خوراک است

های فیزیکی و شیمیایی خوراک میزان زیادی به ویژگیمصرف کرده بودند. مصرف اختیاری خوراک به

میزان مصرف هایی مانند قابلیت هضم و نرخ عبور خوراک، بستگی دارد. فراسنجه نیز مصرف شده

هایی که از سطح (. در این تحقیق جیره2111و اسدی،  دهد )قورچیخوراک را تحت تأثیر قرار می

که افزایش ین باالیی برخوردار بودند، حاوی کنسانتره بیشتری بودند. با توجه به اینئانرژی و پروت

قورچی و ) ودشسطح کنسانتره جیره اغلب موجب افزایش قابلیت هضم و نرخ عبور خوراک می

های حاوی سطح باالی کنسانتره، ، بنابراین افزایش مصرف اختیاری خوراک در جیره(2111اسدی، 

 دور از انتظار نبود.

بر مصرف خوراک در گوسفند   یگزارش کردند که نوع چربی جیره اثر( 2111)و همکاران  دمیرل

که چربی، خصوصاً منابعی که دارای پیشنهاد کردند ( 2115)و همکاران  چکلوویسکیندارد. در مقابل 

تواند نسبت استات به پروپیونات را در شکمبه میزان قابل توجهی اسیدهای چرب غیراشباع هستند، می

شود که کل سطح چربی تغییر دهد و باعث کاهش مصرف خوراک شود. اما این امر زمانی محقق می

ای که محیط شکمبه را تحت جیره عواملحال درصد ماده خشک بیشتر باشد. با این  7تا  1در جیره از 

توانند در این نتیجه دهند )همچون نسبت علوفه به کنسانتره و میزان مصرف خوراک( میتأثیر قرار می

های سویا و کلزا اثر که استفاده از دانهاثرگذار باشند و باعث ایجاد نتایج متنوع شوند. با وجود این

های روغنی مورد استفاده در ها نداشت، اما اثر متقابل بین دانهه برهداری بر مصرف خوراک روزانمعنی

 ترای که جیره حاوی سطوح باالگونهبه(. P<15/1دار بود )معنی ،ینئاین تحقیق با سطح انرژی و پروت

کیلوگرم در  77/1تری )یشدرصد دانه سویا بود، مصرف خوراک روزانه ب 5ین که حاوی ئانرژی و پروت

که حاوی همین مقدار دانه  ترین پایینئ(. اما جیره با سطح انرژی و پروتP<15/1شان داد )روز( را ن

زین و در روز( را به خود اختصاص داد.  کیلوگرم 12/1سویا بود، کمترین میزان مصرف خوراک )

درصد چربی )بر اساس ماده خشک( به جیره حاوی  1( مشاهده کردند که افزودن 1991پالسنشیا )

شود. نتایج تحقیق حاضر نیز نشان درصد علوفه( موجب کاهش مصرف ماده خشک می 31باال )علوفه 

داد که در جیره حاوی سطوح پایین انرژی و پروتئین که علوفه بیشتری داشتند، میزان مصرف ماده 

 درصد دانه سویا کاهش یافت. 5خشک با افزودن 
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 .هاي پرواريملکردي برهمیانگین حداقل مربعات مصرف خوراک و صفات ع -3جدول 

 
وزن 

 نهایی

افزایش 

 وزن

 روزانه

ماده 

 خشک 

 یمصرف

ین ئپروت

 مصرفی

ضریب 

تبدیل 

 خوراک

نسبت راندمان 

 ینئپروت
 کلیه کبد الشه

 اثرات اصلی

 واحد
 گرم کیلوگرم

 /کیلوگرم

 روز
  گرم/ روز

گرم  گرم رشد/

 ین مصرفیئپروت
 درصد از وزن زنده

          ینئسطوح انرژی و پروت

 a11/11 a19/272 a17/1 a17/23 b14/1 a993/1 a95/19 111/1 1111/1 باال

 b33/33 b24/173 b21/1 b11/11 a27/7 b453/1 b51/15 117/1 1151/1 پایین

 1113/1 1117/1 11/1 123/1 17/1 35/1 125/1 14/7 115/1 خطای استاندارد میانگین

 12/1 25/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 سطح احتمال

          هاسطوح دانه

 1115/1 111/1 97/11 933/1 71/1 44/19 53/1 14/231 11/34 صفر

 1151/1 117/1 99/11 917/1 57/1 41/19 15/1 11/231 14/34 درصد سویا 5

 1134/1 115/1 14/17 911/1 11/1 17/19 14/1 12/231 13/34 درصد سویا 11

 1111/1 117/1 21/19 471/1 15/7 25/14 12/1 57/215 11/31 درصد کلزا 5

 1151/1 115/1 13/14 917/1 73/1 21/14 11/1 51/211 11/31 درصد کلزا 11

 1111/1 111/1 92/1 135/1 21/1 55/1 11/1 44/11 11/1 خطای استاندارد میانگین

 12/1 13/1 11/1 13/1 14/1 23/1 22/1 31/1 31/1 سطح احتمال

          لاثرات متقاب

          ینئانرژی و پروت سطوح دانه/

 a13/11 a11/311 a75/1 91/21 b12/5 ab11/1 14/19 1117/1 1111/1 باال صفر/

 a93/11 a31/311 a77/1 17/21 b11/5 a17/1 47/14 1111/1 1111/1 درصد سویا/ باال 5

 a11/12 ab93/271 a17/1 14/23 ab17/1 ab11/1 11/19 1157/1 1134/1 درصد سویا/ باال 11

 ab19/39 abc15/213 ab54/1 17/21 ab53/1 ab91/1 51/51 1117/1 1111/1 درصد کلزا/ باال 5

 abc11/34 abcd99/224 ab59/1 93/21 ab11/7 ab47/1 71/51 1111/1 1155/1 درصد کلزا/ باال 11

 bc21/33 cd71/171 bc32/1 51/15 a74/7 b41/1 71/11 1115/1 1113/1 پایین صفر/

 c13/31 d11/151 c12/1 15/13 ab19/7 b42 /1 11/15 1199/1 1112/1 درصد سویا/ پایین 5

 bc23/31 cd92/143 c29/1 21/15 ab15/7 ab47/1 19/15 1114/1 1139/1 درصد سویا/ پایین 11

 bc49/32 cd14/114 c21/1 43/11 a54/7 b41/1 12/17 1191/1 1152/1 درصد کلزا/ پایین 5

 bc91/31 bcd13/192 c23/1 19/11 ab51/1 ab91/1 33/15 1151/1 1153/1 درصد کلزا/ پایین 11

 1111/1 1111/1 31/1 15/1 37/1 77/1 11/1 49/11 12/1 خطای استاندارد میانگین

 21/1 11/1 97/1 15/1 15/1 17/1 15/1 15/1 15/1 سطح احتمال

 است. درصد  5در سطح دار بین تیمارهای مورد آزمایش عنیحروف متفاوت در هر ستون بیانگر تفاوت م
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بررسی اثرات ساده تیمارها نشان داده شده است،  3طور که در جدول همان: نرخ رشد و راندمان الشه

های حاوی سطوح باالی انرژی و هایی که جیرهافزایش وزن روزانه در بره تمایل بهنشان داد که 

هایی بود که بیشتر از بره نظر از نوع و سطح دانه مورد استفاده،صرف ،ین دریافت کرده بودندئپروت

های با سطوح ین پایین مصرف کرده بودند. همچنین راندمان الشه در جیرهئبا انرژی و پروت هایجیره

درصد( این  51/15های حاوی سطوح پایین )درصد( بیشتر از جیره 95/19ین )ئباالی انرژی و پروت

های کم گزارش کردند که مصرف جیره (2111)همکاران و  شونمیکر(. >11/1P) مواد مغذی بود

شود. همچنین این افراد پیشنهاد کردند که درصد های پرواری میتر گوسالهعلوفه موجب رشد سریع

ساز یابد. پروپیونات که پیشموالر پروپیونات و والرات در شکمبه با کاهش مصرف علوفه افزایش می

نئوژنیک در نشخوارکنندگان است، سوبسترای اصلی برای ماربلینگ است. به هر حال اصلی گلوکو

( نشان داد که مجموع اسیدهای چرب فرار تولید شده در شکمبه 2111نتایج شونمیکر و همکاران )

داری بر ممکن است اثر بیشتری بر ماربلینگ داشته باشد. نوع دانه و سطح استفاده آن در جیره اثر معنی

های کبد و کلیه نداشت. در این ف خوراک، افزایش وزن روزانه، وزن نهایی و اندازه نسبی انداممصر

دهد استفاده از منابع مختلف چربی در جیره راستا مطالعات مختلفی صورت گرفته است که نشان می

اثر مشخصی بر مصرف خوراک، نرخ رشد و ضریب تبدیل غذایی خوراک ندارد )بوک و همکاران، 

های (. در این پژوهش اثر متقابل بین دانه2117کیم و همکارن،  و 2111دمیرل و همکاران،  ؛1991

افزایش  مقدارطوری که بیشترین (. به>15/1Pدار بود )ین جیره معنیئروغنی و سطح انرژی و پروت

 ترتیب )بهین باالئدرصد دانه سویا با انرژی و پروت 5وزن روزانه و وزن نهایی متعلق به تیمار حاوی 

درصد دانه سویا با  5ها مربوط به تیمار حاوی کیلوگرم( و کمترین آن 93/11گرم در روز و  31/311

رسد نظر میکیلوگرم( بود. بنابراین به 13/31گرم در روز و  11/151ترتیب ین پایین )بهئانرژی و پروت

که در جیره شود، در حالید رشد میدانه سویا در جیره پرکنسانتره موجب بهبودرصد  5که استفاده از 

سطح بهینه چربی در جیره بستگی کند. با سطح کنسانتره پایین کاهش سرعت رشد را تشدید می

کنند، محدود کردن میزان علوفه و کنسانتره دارد. در نشخوارکنندگانی که جیره پرعلوفه مصرف میبه

نفی برای نشخوارکننده کمک خواهد کرد. درصد ماده خشک جیره به جلوگیری از اثرات م 2چربی به 

درصد مکمل چربی در جیره حاوی کنسانتره باال، اثر سویی بر استفاده از سایر  1که استفاده از در حالی

سی ( نیز با برر1993جنکینز ) (.2114هس و همکاران، ندارد )اجزاء جیره در حیوان نشخوارکننده 

این  .دهدرا در شکمبه کاهش می الیافره قابلیت هضم که چربی جی مطالعات پیشین خود گزارش کرد
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. بنابراین در ندهای شکمبه دانستدلیل این امر را اثر منفی اسیدهای چرب غیراشباع بر میکروب محققین

اثر قابل توجهی بر نرخ رشد  ،را کاهش دهد الیافهای پرعلوفه، هر عاملی که قابلیت هضم جیره

ت. الزم به ذکر است که با کاهش میزان علوفه جیره، قابلیت هضم حیوان نشخوارکننده خواهد داش

یابد اسید چرب در روده تغییر کرده و انرژی قابل دسترس از اسیدهای چرب هضم شده افزایش می

جای قسمتی از (. معموالً افزودن چربی به جیره با جایگزینی آن به2114هس و همکاران، )

ت. این امر موجب کاهش کربوهیدرات قابل تخمیر برای تولید کربوهیدرات غیرساختمانی همراه اس

و غلظت کل اسیدهای چرب فرار در شکمبه ونات یپروپاسیدهای چرب فرار و در نتیجه کاهش نسبت 

در جیره با انرژی و پروتئین پایین که انرژی یکی  (. بنابراین2114چکلوویسکی و همکاران، شود )می

رشد است، جایگزینی بخشی از منابع کربوهیدراتی جیره توسط دانه  از عوامل محدودکننده آن برای

توده بدنی خواهد شد که با نتیجه کاهش روغنی موجب کاهش اسیدهای چرب فرار در شکمبه و در 

بندی استفاده از انرژی برای توانایی ظاهری دام نشخوارکننده در اولویت نتایج تحقیق حاضر موافق بود.

هس و ابولیکی تحت تأثیر ترکیب اسیدهای چرب منبع چربی جیره قرار دارد )مختلف متیندهای آفر

( گزارش کردند که تغذیه گاو با دانه گلرنگ حاوی 2112بوتگر و همکاران ) (.2114همکاران، 

که دانه گلرنگ حاوی اولئات باال، شود. در حالیلینولئات باال موجب افزایش امتیاز توده بدنی می

باالتری  لینولئیکدهد. بنابراین ممکن است دانه سویا که غلظت اسیدا افزایش میچربی شیر ر ساخت

نسبت به دانه کلزا دارد، تمایل بیشتری به افزایش توده بدنی در دام نشخوارکننده ایجاد کند که در 

 تحقیق حاضر این تمایل در کنار غلظت باالی مواد مغذی جیره نمایان شده است.

اثر متقابل بین مصرف دانه روغنی و سطح علوفه و کنسانتره در جیره بر : ضریب تبدیل خوراک

طوری که در سطح باالی به(. >15/1Pدار بود )های مورد آزمایش معنیضریب تبدیل غذایی بره

ضریب تبدیل خوراک شد  دارمعنیغیر های سویا و کلزا موجب افزایشکنسانتره جیره، استفاده از دانه

 1( مشاهده کردند که افزودن 1991و در سطح پایین آن، نتیجه عکس مشاهده شد. زین و پالسنشیا )

ضریب تبدیل غذایی شد. در  یدرصد 1/3درصد( موجب بهبود  11درصد چربی به جیره کم علوفه )

با بهبود افزایش وزن درصد(  31که افزودن همین مقدار چربی به جیره حاوی علوفه بیشتر )حالی

رسد با افزودن نظر میبهدرصد بهبود بخشید. بنابراین  5/17روزانه، ضریب تبدیل خوراک را به مقدار 

 کند.بهبود بیشتری پیدا میغذایی، چربی به جیره پرعلوفه، ضریب تبدیل 
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ظت مواد مغذی ین در این آزمایش تحت تأثیر افزایش غلئنسبت راندمان پروت: ینئنسبت راندمان پروت

( 1977) برینکو  آمس(. در این راستا >11/1Pدرصد افزایش یافت ) 13ین( جیره، ئ)انرژی و پروت

های پرواری برای نگهداری و ینی برهئگزارش کردند چنانچه میزان پروتئین جیره باالتر از نیاز پروت

اظهار داشتند که محققین  همینین بهبود خواهد یافت. از سوی دیگر ئرشد باشد، نسبت راندمان پروت

ین جیره نیز ئتواند بر قابلیت استفاده از پروتهر عاملی که بر قابلیت دسترسی انرژی اثر بگذارد، می

اثرگذار باشد. کاهش میزان علوفه جیره موجب تغییر قابلیت هضم اسیدهای چرب در روده و افزایش 

(. اگرچه در 2114هس و همکاران، د. )شومیزان انرژی قابل دسترس از اسیدهای چرب هضم شده می

داری بر نسبت راندمان های سویا و کلزا اثر معنیین جیره، افزودن دانهئهر یک از سطوح انرژی و پروت

جز سطح )به های پرکنسانترههای روغنی به جیرهرسد که افزودن این دانهنداشت اما به نظر میین ئپروت

های کم کنسانتره، که در جیرهاین نسبت گردید. در حالی اردغیر معنی موجب کاهش درصد سویا( 5

تمایل به افزایش داشته باشد. ادا و ین ئپروتهای مذکور به جیره موجب شد نسبت راندمان افزودن دانه

های پرکنسانتره همراه با روغن کتان موجب کاهش غلظت ( دریافتند استفاده از جیره2113همکاران )

شود. کاهش خطی میزان بوتیرات در شکمبه با کاهش خطی قابلیت هضم بوتیرات در شکمبه می

(. نتایج تحقیق حاضر نشان داد در سطح باالی 2117کیم و همکاران، همراه است )ین ئپروتظاهری 

ین ئپروتشود، نسبت راندمان جیره، هنگامی که دانه روغنی سویا به جیره افزوده میین ئپروتانرژی و 

یشتری نسبت به هنگام افزودن دانه کلزا دارد. هرچند این تفاوت از لحاظ آماری تمایل به افزایش ب

ر دانه سویا موجب افزایش د 3-امگابه  1-امگا رسد باالتر بودن نسبتنظر میدار نبود اما بهمعنی

( 2117گردیده است. کیم و همکاران )ین ئپروتو در نهایت بهبود نسبت راندمان ین ئپروتقابلیت هضم 

به  1-امگادانه گزارش کردند که افزایش نسبت های سویا، کتان و پنبههای حاوی روغنبررسی جیره با

دلیل بهبود قابلیت  محققیندهد. این طور خطی افزایش میرا بهین ئپروتمصرفی، قابلیت هضم  3-امگا

کربنه  14را تغییر جمعیت میکروبی خصوصاً پروتوزوا دانستند. اسیدهای چرب ین ئپروتهضم 

به توانند مانع رشد پروتوزوا در شکمبه شوند. کاهش پروتوزوا در شکمبه اغلب منجرغیراشباع می

شود. تفاوت میزان ابقاء ها و عبور بیشتر ازت میکروبی به خارج از شکمبه میتکثیر باکتریافزایش 

شده بود. به ( نیز مشخص 1999و همکاران ) پایوتازت تحت تأثیر منبع چربی جیره در نتایج  

تا  2مدت ای که این افراد پیشنهاد کردند که جایگزینی یک سوم چربی پیه توسط روغن نارگیل بهگونه

 شود.هفته موجب بهبود نرخ رشد و ابقاء ازت می 1
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گلیسیرید، های خونی گلوکز، آلبومین، پروتئین کل، تریسنجهآغلظت فر: خونیهاي سنجهآفر

در  ین با دانسیته خیلی کمئلیپوپروتو  ین با دانسیته باالئلیپوپروت، دانسیته کملیپوپروتئین با کلسترول، 

 نشان داده شده است. 1خون در جدول 

 
 .لیتر(گرم در دسیهاي پرواري )بر حسب میلیهاي خونی برهمیانگین حداقل مربعات غلظت فراسنجه -4جدول 

 
 کلسترول گلیسریدتری ین کلئپروت آلبومین گلوکز

ین ئوپروتلیپ

با دانسیته 

 باال

ین با ئلیپوپروت

دانسیته خیلی 

 کم

ین با ئلیپوپروت

 دانسیته کم

         اثرات اصلی

         ینئو پروت سطوح انرژی

 43/27 59/1 41/31 17/11 95/22 12/7 91/2 42/51 باال

 41/23 11/5 22/32 92/11 11/25 91/1 47/2 11/14 پایین

 12/2 11/1 11/1 17/2 15/2 179/1 114/1 17/2 ینخطای استاندارد میانگ

 17/1 19/1 11/1 24/1 19/1 15/1 54/1 29/1 سطح احتمال

         هاسطوح دانه

 a11/3 ab13/7 a51/33 91/59 b11/29 a71/1 71/23 11/51 صفر

 b41/2 b73/1 ab24/25 25/13 a94/33 ab11/5 22/21 52/53 درصد سویا 5

 b11/2 b73/1 b71/17 19/17 a12/31 b51/3 13/29 52/15 درصد سویا 11

 b75/2 ab11/7 ab31/23 11/11 ab14/31 ab11/1 22/25 71/11 درصد کلزا 5

 b41/2 a31/7 ab11/21 13/12 ab11/32 ab11/1 55/21 73/17 درصد کلزا 11

 19/3 15/1 91/1 27/3 21/3 12/1 171/1 91/3 خطای استاندارد میانگین

 72/1 12/1 114/1 51/1 12/1 11/1 11/1 24/1 السطح احتم

است.درصد  5در سطح دار بین تیمارهای مورد آزمایش حروف متفاوت در هر ستون بیانگر تفاوت معنی  

 

ین در این تحقیق ئهای حاوی سطوح باالی انرژی و پروتتمایل به افزایش غلظت گلوکز در جیره

داری در این زمینه بین تیمارها مشاهده نشد که ت معنی. اما تفاو(=29/1P) دور از انتظار نبود

 زانگهای تنظیم کننده غلظت گلوکز خون تحت شرایط فیزیولوژیکی طبیعی بود )دهنده مکانیسمنشان

های پرانرژی موجب افزایش غلظت (. در شرایط فیزیولوژیکی طبیعی مصرف جیره2119و همکاران، 
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(. انسولین از طریق افزایش جذب گلوکز توسط 2111ران، آسنسیو و همکاشود )انسولین سرم می

 ها دارد.ها نقش مهمی در تنظیم غلظت گلوکز و هدایت گلوکز مازاد به سمت سلولسلول

زانگ و همکاران، ین کل خون شاخص مهمی برای بررسی وضعیت پروتئین است )ئغلظت پروت

درصدی مصرف  11 حدوداً افزایش (. در تحقیق حاضر سطوح باالی انرژی و پروتئین موجب2119

ین جیره قرار ئین کل خون تحت تأثیر سطح انرژی و پروتئ(. اما میزان پروت1جدول پروتئین شد )

تحت تأثیر میزان باالی انرژی جیره قرار  حتی ین قابل جذبئدهد مقدار پروتنگرفته بود که نشان می

ین با افزایش انرژی جیره ئن استفاده از پروتگزارش کردند که راندما (2119)و همکاران  زانگنگرفت. 

ین با افزایش سطح انرژی جیره را به ئیابد. این افراد دلیل افزایش راندمان مصرف پروتبهبود می

ین قابل استفاده ئتغییرات گلوکز قابل دسترس و ترشح انسولین که ممکن است اثر مثبتی بر میزان پروت

گیری هرچند در تحقیق حاضر غلظت انسولین سرم مورد اندازه د.دنتوسط حیوان داشته باشد نسبت دا

 قرار نگرفت، اما نتایج نشان داد که غلظت گلوکز تحت تأثیر سطح باالی انرژی جیره تغییر پیدا نکرد.

و  هاگلیسیریدموجب کاهش غلظت آلبومین، تری در جیره های سویا و کلزااستفاده از دانه

ین با ئلیپوپروتکه اثری بر غلظت (، در حالیP<15/1خون شد ) در کم لیپوپروتئین با دانسیته خیلی

اسیدهای چرب از های روغنی دارای سطوح قابل توجهی کلسترول نداشت. دانه و دانسیته کم

وسیله تغییر بهگلیسیریدها اسیدهای چرب غیراشباع ممکن است از تجمع تری غیراشباع هستند.

در تحقیقی که توسط گروم و  (.2112کند )یوشیکاوا و همکاران،  متابولیسم چربی در کبد ممانعت

 ک، یکی با منبع چربیتی( صورت گرفت گاوهای آبستن با دو جیره پرانرژی ایزوانرژی1991همکاران )

و دیگری با منبع کربوهیدرات تغذیه شدند. گاوهایی که جیره با چربی باال دریافت کردند  غیراشباع

کارنیتین بیشتری را در کبد -گلیسیرید کمتر و الر سه هفته پایانی آبستنی، ترینسبت به گروه دیگر، د

که بر اینرسد که تأمین بخشی از انرژی جیره توسط چربی عالوهنظر میخود نشان دادند. بنابراین به

شود، موجب افزایش گلیسیرید در کبد میموجب کاهش تجزیه بافت چربی و جلوگیری از تجمع تری

گردد. کاهش غلظت ن در کبد میکارنیتی-اسیون اسیدهای چرب به واسطه ازدیاد الاکسید

های مورد آزمایش در تحقیق حاضر به واسطه خون بره لیپوپروتئین با دانسیته خیلی کمگلیسیرید و تری

دهد ( نیز نشان می2111و همکاران ) آسنسیوهای روغنی مؤید این مطلب است. تحقیقات مصرف دانه

سرم  هایگلیسریدهای روغنی از جمله سویا موجب کاهش غلظت کلسترول و تریین دانهئروتکه پ

های برخالف انتظار، در این پژوهش نه تنها غلظت کلسترول به واسطه مصرف دانه .شودمیموش 
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سویا و کلزا کاهش نیافت، بلکه تمایل بیشتری به افزایش نشان داد و این تمایل در مورد دانه سویا 

دست آمد با این تفاوت که نیز به ین با دانسیته باالئلیپوپروتتر بود. همین نتیجه در مورد غلظت ایاننم

های سویا و کلزا از لحاظ آماری تحت تأثیر استفاده از دانه ین با دانسیته باالئلیپوپروتافزایش غلظت 

که اسیدهای چرب  (. علت این افزایش ممکن است با شرح این حقیقتP<114/1دار بود )معنی

ابتدا به  اند،( که از هیدروژنه شدن فرار کردهلینولئیکاسیدغیراشباع با چند پیوند دوگانه )خصوصاً 

نشان  2طور که در جدول توضیح داده شود. همان ،(1917رایس، و  میلرشوند )کلسترول استریفیه می

 و همکاران میلرنه کلزا بود. همچنین در دانه سویا بیشتر از دا لینولئیکاسیدداده شده است غلظت 

های پرواری در جیره بره لینولئیکو  اولئیک اسیدهای چرب گزارش کردند که مقدار باالی (1917)

 شود.موجب افزایش غلظت کلسترول در کبد می

که افزایش سطح کنسانتره جیره اغلب موجب افزایش قابلیت هضم و نرخ عبور با توجه به این

ی کنسانتره، های حاوی سطح باال، بنابراین افزایش مصرف اختیاری خوراک در جیرهشودخوراک می

ها داری بر مصرف خوراک روزانه برههای سویا و کلزا اثر معنیاستفاده از دانهاما . دور از انتظار نبود

کننده آن ین پایین که انرژی یکی از عوامل محدودئدر جیره با انرژی و پروترسد که نظر می. بهنداشت

برای رشد است، جایگزینی بخشی از منابع کربوهیدراتی جیره توسط دانه روغنی موجب کاهش 

ممکن است دانه سویا به هر حال  .اسیدهای چرب فرار در شکمبه و در نهایت توده بدنی خواهد شد

بدنی در دام  باالتری نسبت به دانه کلزا دارد، تمایل بیشتری به افزایش توده لینولئیکاسیدکه غلظت 

نشخوارکننده ایجاد کند که در تحقیق حاضر این تمایل در کنار غلظت باالی مواد مغذی جیره نمایان 

 شده است.

ی دام و نیز افزایش قابلیت ندلیل تأمین نیاز پروتئیدر سطح باالی انرژی و پروتئین جیره، به

به ین افزایش یافت. ئنسبت راندمان پروت ین اثرگذار است،ئاستفاده از پروتدسترسی انرژی که بر قابلیت 

قابلیت  دارغیرمعنی در دانه سویا موجب افزایش 3-امگابه  1-امگارسد باالتر بودن نسبت نظر می

های سویا و کلزا استفاده از دانه ین گردیده است.ئین و در نهایت بهبود نسبت راندمان پروتئهضم پروت

وسط چربی احتماالً از طریق کاهش تجزیه بافت چربی موجب به واسطه تأمین بخشی از انرژی جیره ت

نظر در مجموع به خون شده بود. لیپوپروتئین با دانسیته خیلی کمگلیسیرید و کاهش غلظت تری

اثر قابل توجهی  لینولئیکو  اولئیکرسد که استفاده از منابع روغنی حاوی اسیدهای چرب غیراشباع می

. به هر شوداما موجب کاهش غلظت چربی خون می واری نداشته باشدهای پربر عملکرد تولیدی بره
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سطح علوفه و کنسانتره جیره هنگام استفاده از  کید داشت کهأحقیق بر این موضوع تحال نتایج این ت

کند این تر میپررنگآنچه نتایج تحقیق حاضر را . داردای منابع اسیدهای چرب غیراشباع اهمیت ویژه

تأثیر اسیدهای چرب غیراشباع بر جمعیت میکروبی شکمبه خصوصاً پروتوزوا، است که با وجود 

های سویا و کلزا در سطح باالی علوفه و کنسانتره اثر سویی بر عملکرد تولیدی و استفاده از دانه

افزایش  توجه به نتایج تحقیقان پیشینهای پرواری نداشت. از سوی دیگر با متابولیسم چربی در بره

های دلیل وابسته بودن باکتری، بهناسیونژبیوهیدروتره جیره موجب کاهش نرخ سطح کنسان

توان امیدوار بود که اسیدهای چرب می . بنابراینشودبیوهیدروژنه کننده به وجود فیبر در شکمبه، می

 و از طریق ورود به غیراشباع بتوانند در سطح باالی کنسانتره جیره از بیوهیدروژنه شدن فرار کنند

بدین ها از لحاظ دارا بودن اسیدهای چرب غیراشباع شوند. سازی این فراوردهتولیدات دام موجب غنی

در  اولئیکو  لینولئیکعنوان منابع اسیدهای چرب غیراشباع های سویا و کلزا بهترتیب استفاده از دانه

شود. در نتیجه هم یهای پرکنسانتره موجب بهبود کیفیت و کمیت تولیدات دام نشخوارکننده مجیره

تولیدکننده و هم مصرف کننده از مزایای آن برخوردار خواهند شد و سالمت جامعه به واسطه مصرف 

 .خواهد گرفتهایی سالمتر تحت تأثیر قرار فراورده
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Abstract 1 
The aim of this study was to determine effects of dietary high-linoleate seed 

(soybean) and high-oleate seed (canola) on blood metabolites and growth 

parameters of lambs fed diets containing different levels of energy and protein. 

Thirty male Afshari lambs were used to evaluate the effects of two dietary energy 
and protein levels (2.3 Mcal/kg metabolisable energy (ME), 14% crude protein 

(CP) and 2.7 Mcal/kg ME, 16.4% CP) and different levels of each oil seed (no 

seed, 5% soybean, 10% soybean, 5% canola, 10% canola) on blood metabolites 
and growth parameters. Lambs were randomly allotted to 10 dietary treatments as a 

2×5 factorial arrangement. Diets were fed ad libitum for 84 days, after 14 days of 

adaptation. Feed intake was recorded daily and weight gain and blood metabolites 

were determined once each 14 and 28 days, respectively. The results showed that 
increasing dietary contents of CP and ME increased feed intake, growth rate, 

protein efficiency ratio and improved feed conversion ratio. Using 5% soybean 

seed in the high energy and protein diet resulted in a higher feed intake, gain and 
final weight (P<0.05). Serum glucose, cholesterol and low density lipoproteins 

were not altered, but serum high density lipoprotein was higher and albumin, 

triglycerides and very low density lipoprotein were lower in the lambs fed with 
oilseeds rich in unsaturated fatty acids (P<0.05). Finally, it was seen that 

supplementation of 5% soybean seed in high density diet had a positive effect on 

performance of growing lambs. 
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