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 های کلزا، سویا و ماهی به جیره خوراکی بر عملکرد رشد و قابلیت روغنافزودن ر اث

 های پرواریهضم مواد مغذی در بره
 

 3و محمود شمس شرق 2تقی قورچی*، 1رضا پرور
 دامی، علوم دانشکده طیور، و دام تغذیه گروه دانشیار3 واستاد 2دکتری،  دانشجوی1

 گرگان طبیعی منابع و کشاورزی علوم دانشگاه

 12/4/95 ؛ تاریخ پذیرش:25/12/94 تاریخ دریافت:
 

 1چکیده
دلیل داشتن برخیی اسییدهای بیرف مفیید     بهدر جیره دام ها روغنهای اخیر استفاده از در سال :سابقه و هدف

این آزمایش به منظیور  . مورد توجه قرار گرفته استاسید لینولئیک و اسیدلینولنیک نسان همچون برای سالمتی ا

های گیاهی )کلزا و سویا( و روغن ماهی به شامل روغن مفید منابع مختلف اسیدهای برف بررسی تاثیر افزودن

  ی پرواری انجام شد.هاصورت جداگانه و مخلوط با هم بر عملکرد رشد و قابلیت هضم مواد مغذی در بره
 

تیا   4سن حدود و کیلوگرم  8/27± 2راس بره نر نژاد افشاری با میانگین وزن اولیه  35تعداد  :هامواد و روش

شیاهد   (1تیمیار شیامل تیمیار     7مورد استفاده قرار گرفت. این آزمایش در قالب طرح کامالً تصیادفی بیا   ماه  5

درصد روغین   3 (4درصد روغن کلزا، تیمار  3 (3ن ماهی، تیمار درصد روغ 3 (2)بدون افزودن روغن(، تیمار 

درصد  5/1درصد روغن ماهی +  5/1 (6درصد روغن کلزا، تیمار  5/1درصد روغن ماهی +  5/1 (5سویا، تیمار 

درصد روغن سویا انجام گرفت. به هر تیمار پنج راس بره  5/1درصد روغن کلزا +  5/1 (7روغن سویا و تیمار 

از روز  .شید  گرفته نظر در هادام برای آزمایشی دوره روز 84 و عادت پذیری دوره روز14 علق گرفت.پرواری ت

 نامحلول ظاهری مواد مغذی با روش خاکسترگیری شد و قابلیت هضم های آزمایشی و مدفوع نمونهاز جیره 70

  .گیری شداندازه اسید در

                                                             
    ghoorchit@yahoo.com :نویسنده مسئول *

 



 و همکاران رضا پرور

92 

بر افیزایش وزن   داریهای پرواری اثر معنیبره ف بربی در جیرهنتایج آزمایش نشان داد که منابع مختل :هایافته

تیمیار شیاهد در سی      شیده بیا    تغذییه های (. افزایش وزن روزانه در بره> 05/0Pروزانه در کل دوره داشت )

تیمارهای حاوی روغن ماهی، مخلوط روغن میاهی و سیویا و مخلیوط     .بودباالتری در مقایسه با سایر تیمارها 

وزن تفاوت بین تیمارها به لحاظ . زا و روغن سویا کمترین افزایش وزن را در کل دوره پرورش داشتندروغن کل

در کل دوره پرورش تحت تیاثیر تیمارهیا قیرار     هاخوراک مصرفی روزانه برهدار نبود. الشه و درصد الشه معنی

گرفت نمنابع مختلف روغن قرار  ها در کل دوره تحت تاثیر افزودنضریب تبدیل غذایی بره. (P>05/0)نگرفت 

(05/0<P) .دیواره سلولی هضم ماده آلی، قابلیت (NDF،)  سیلولز دیواره سلولی بدون همیی (ADF)   و بربیی

طیور  بیه اده خشیک در تیمیار شیاهد    هضیم می   قابلییت در عین حال ، (P>05/0) نگرفت قرار مارهایت ریتأثخام 

 .(>05/0P)داری باالتر از سایر تیمارها بود معنی

 

تواند بدون تاثیر منفیی  درصد می 3های سویا و کلزا تا س   که روغن دادنتایج این پژوهش نشان  گيری:جهينت 

-در حالی که افزودن روغن ماهی در این سی   توصییه نمیی    های پرواری به جیره افزوده شوند،بر عملکرد بره

 شود.

 

 لکرد رشد، بره پرواریروغن ماهی، روغن کلزا، روغن سویا، عم :های کليدیواژه
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 مقدمه
امروزه به منظور افزایش تراکم انرژی جییره و  های گیاهی و جانوری منابعی پر انرژی بوده و روغن

هیا در جییره   شیوند. اسیتفاده از روغین   تامین نیاز انرژی در اکثر نقاط دنیا به جیره حیوانات افزوده میی 

 ،5دهید ) کند و خ ر اسیدوز را کاهش میجلوگیری می هانشخوارکنندگان از تخمیر زیاد کربوهیدرات

(. 13دهید ) ترکیب اسیدهای بیرف شییر و گوشیت را تغیییر میی     ها افزودن روغن(. همچنین 17 ، 11

متیان در شیکمبه   تولیید  نشخوارکنندگان اثیر ماارکننیده روی    ها در جیرهعالوه بر آن استفاده از روغن

(. از طرفی افزودن 28شود )کاهش اثرات زیست محی ی دامی می دارند و باعث افزایش بازده انرژی و

، جیذف میواد   شیده منابع روغن به جیره دام باعث افزایش خوشخوراکی و کاهش گیرد و غبیار جییره    

 28دهد )و میزان گرد و غبار هنگام تایه خوراک را کاهش می نمودهمغذی محلول در بربی را تسایل 

ها در جیره غذایی نشخوارکنندگان بر عملکرد نتیجه استفاده از روغن دهد کهتحقیقات نشان می(. 39 و

دام متفاوت است. این امر ممکن است به نوع دام، ترکیب جیره پایه، نوع روغن و مقدرا روغین میورد   

( در 2014( و فریرا و همکاران )2003(. شینگفیلد و همکاران )25و  15استفاده در جیره مربوط باشد )

ود با افزودن روغن ماهی و مخلوط روغن ماهی و سویا به ترتیب به جیره گاو شیری و های خپژوهش

( نشان دادند افیزودن  2008بسا و همکاران )های پرواری کاهش خوراک مصرفی را گزارش کردند. بره

( عیدم تیاثیر افیزودن    2013ها شد. با ایین وجیود روی و همکیاران )   روغن سویا سبب کاهش وزن بره

فرییرا و  و آفتابگردان را بر افزایش وزن روزانیه و خیوراک مصیرفی بیز گیزارش کردنید.        روغن سویا

 هیای پیرواری تیاثیر   نشان دادند که افزودن مخلوط روغن سویا و ماهی به جیره بیره  (2016همکاران )

 های غیرفیبیری( بر قابلیت هضم مواد مغذی )ماده آلی، ماده خشک، دیواره سلولی و کربوهیدرات منفی

 ،دری دادها در جیره حیوانیات، مزاییای متعید   هر بند استفاده از روغن نداشت. ماده خشک مصرفیو 

ها محیدودیت دارد و اسیتفاده از   لیکن به دلیل فسادپذیری باال و محدودیت در نگاداری، استفاده از آن

کیاهش  ای منجیر بیه   های غیراشباع بیر تخمییر شیکمبه   س وح باالی روغن به علت اثرات منفی روغن

روغین میاهی غنیی از اسییدهای     (. 26گردد )خورا ک مصرفی میکاهش ( و %50قابلیت هضم فیبر )تا 

عنوان مکمل به جییره غیذایی   وقتی به و بوده 2و دوکوزاپنتانوئیک اسید 1، ایکوزاپنتانوئیک3-برف امگا

ای شیکمبه  بیر بیوهیدروژناسییون  اسیدهای برف موجود در روغن ماهی  ،نشخوارکنندگان اضافه شود

                                                             
1. Eicosapentaenoic acid (EPA) 

2. Docosahexaenoic acid (DHA) 

3. Conjugated linoleic acid 
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در نتیجه این اثیر ماارکننیدگی باعیث افیزایش      کنداسید لینولئیک و لینولنیک اثر ماارکنندگی اعمال می

در تولییدات نشیخوارکنندگان    ((3CLA) اسید لینولئیک مزدوجهای بیوهیدروژناسیون )مقدار حد واسط

در غین سیویا و کلیزا    از جملیه رو هیای گییاهی   روغین  یاز طرف (.47 و 40) شود.)گوشت و شیر( می

 لینولنییک اسیید  ای بیرف غیراشیباع   هحیاوی مقیدار زییادی از اسیید     حییوانی هیای  بربیی با مقایسه 

(18:3n−3)  لینولئیکاسید و (18:2n−6) تحقیقات بسیاری، تاثیر مثبیت اسیتفاده از    (.27 و 18) هستند

ارش نمودند. افیزایش ایین   را در تغذیه انسان گزاسیدلینولئیک کونژوگه شده و  3-اسیدهای برف امگا

 (.41، 38اسیدهای برف در گوشت در کاهش مشکالت قلبی و عروقیی انسیان بسییار اهمییت دارد )    

بیه صیورت   روغین میاهی   و  کلیزا   وسویا  های گیاهیروغنهدف از این م العه بررسی تاثیر بنابراین 

 باشد.رواری میهای پبر عملکرد رشد و قابلیت هضم مواد مغذی در برهجداگانه و مخلوط 

 
 هامواد و روش

در ایین  مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجیام شید.    در تحقیق این

میاه   5تا  4و سن حدود کیلوگرم  8/27± 2میانگین وزنی با  راس بره نر نژاد افشاری 35پژوهش تعداد 

 داروی آنایا  بیه  و شدند واکسینه آنتروتوکسمی علیه هابره آزمایش، ابتدای درمورد استفاده قرار گرفت. 

 گرفتیه  نظیر  در هیا دام برای آزمایشی دوره روز 84 و عادت پذیری دوره روز14 شد. ضدانگل خورانیده

 4صب  و  7و در دو نوبت  صورت روزانه توزینههای کامالً مخلوط بجیرهدر طول دوره آزمایش  .شد

 از رأس قبل هر مانده باقی غذای و میزان شده ارائه غذای مقدارگرفت.  ها قراردام بعد از ظار در اختیار

در طول  .شد توزین دیجیتالی ترازوی بوسیله و آوریجمع جداگانه طورهب صبحگاهی وعده خوراکدهی

تیمیار   7ها دسترسی آزاد به آف داشتند. این آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی بیا  دوره آزمایش بره

درصید روغین    3 (3درصد روغن ماهی، تیمار  3 (2شاهد )بدون افزودن روغن(، تیمار  (1مار شامل تی

درصد روغن کلزا، تیمیار   5/1درصد روغن ماهی +  5/1 (5درصد روغن سویا، تیمار  3 (4کلزا، تیمار 

درصید   5/1درصد روغن کلزا +  5/1 (7روغن سویا و تیمار درصد  5/1درصد روغن ماهی +  5/1 (6

های آزمایشی بر اساس نیازهای غذایی توصیه شده توسط انجمین ملیی   ن سویا انجام گرفت. جیرهروغ

در نظیر گرفتیه   بره پرواری  5برای هر گروه تیماری، تعداد (. 1تنظیم شدند )جدول  (1985)تحقیقات 

 کشیوزنروز مورد آزمایش قرار گرفتند.  84راس بره نر به صورت انفرادی به مدت  35و در کل  شد

 70از روز گرفیت. پی     انجیام  غیذا  و آف از محرومیت ساعت 16  گذراندن بعد از بار یک روز 14 هر

گییری شید. بعید از خشیک کیردن      های آزمایشی و مدفوع نمونیه روز از جیره سهبه مدت ، بندیپروار



1395( 2)، شماره (4)كنندگان نشريه پژوهش در نشخوار  

95 

به و جایت محاسی  ( AIA) 1گییری نایا انیدازه  آخاکستر نامحلول در اسیید   ،های خوراک و مدفوعنمونه

 داخلیی  نشیانگر  عنوان بهفیبر نامحلول در شوینده خنثی، ماده آلی و ماده خشک،  ظاهریقابلیت هضم 

ی هیا و میدفوع بیه منظیور تعییین میاده      های خوراک، پ  مانیده نمونه .(48) مورد استفاده قرار گرفت

و دیواره AOAC (2000 )بربی خام و خاکستر خام بر اساس روش  ،ی آلی، پروتئین خامخشک، ماده

 سوسیت و همکیاران  ( بیر اسیاس روش ون  ADFدیواره سلولی عاری از همی سیلولز )  (NDF) سلولی

 بیه بیره  راس  3از پایان پروار از هیر تیمیار   پ   .گیری شداندازه الزیآم میآنز از استفاده بدون( 1991)

 تعیین شد. الشه گرمو بازده انتخاف و کشتار شدند و پ  از تخلیه امعاء و احشاء وزن طور تصادفی 
 

 هاداده آماري تحلیل و تجزيه
ها از جات آنالیز داده. شدند تحلیل و تجزیه تصادفی کامالً طرح قالب در آمده دستبه هایداده

)میانگین افزایش وزن  هاهای مربوط به عملکرد داماستفاده شد. دادهSAS (2001 )( 1/9افزار )نرم

 Repeated)تکرار شده  گیریاندازه طرحبا استفاده از  دیل غذایی(روزانه، خوراک مصرفی، ضریب تب

measurement)  رویه با استفاده ازMIXED .در  تیکوار عاملعنوان ها بهوزن اولیه دام آنالیز شدند

 :باشدمدل استفاده شده برای این طرح به شرح زیر می نظر گرفته شد.
yijk = μ + Ti + Pij + Mk +Wl+ (TM)ik + εijk  

میانگین جامعه برای   μامین زمان، kامین تیمار در  iامین بره از  jمشاهده مربوط به  ijkyکه در این مدل 

اثیر   kM، ییوان در تیمیار(  ح)اثر تصادفی  گیریخ ای نمونه ijPاثر تیمار آزمایشی،  iTصفت مورد نظر، 

ر متقابل تیمار و زمان رکورد برداری اث ik(TM) (،تیکوار عاملاثر وزن اولیه ) lW زمان رکورد برداری،

های مربیوط بیه وزن نایایی، وزن و بیازده الشیه، قابلییت هضیم        اثر خ ای آزمایشی است. داده ijkεو 

ی آنالیز این صفات بیه شیرح   آنالیز گردید. مدل استفاده شده برا GLMها با استفاده از رویه ظاهری بره

 ijε +  iT += μ  ijY     باشد:زیر می

 iTمیانگین جامعه برای صفت مورد نظر،  μامین تیمار،  iمشاهده مربوط به بره مربوط به   ijYدر آنکه 

ای دانکن ها با استفاده از آزمون بند دامنهمقایسه میانگینباشد. اثر خ ای آزمایشی می ijεاثر تیمار و 

 انجام گرفت. 05/0در س   

 
 

                                                             
1. Acid insoluble ash 
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 آنها مغذی مواد محتوای و شیآزمای هایجيره دهندهتشکيل اجزاء -1جدول 
Table 1. Ingredients and chemical composition of experimental diets 

 اقالم خوراکی )%(

Ingredients % 
 شاهد

Control 

 هاجیره

 ماهیروغن

Fish oil 

 روغن کلزا

Canola 
oil 

 روغن سویا

Soybean 
oil 

 روغن ماهی+
 روغن کلزا

2+CO 1FO 

 روغن ماهی+

 ن سویاروغ
3FO + SO 

 کلزا+روغن

 روغن سویا

CO +SO 
 Alfalfa 16.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0یونجه 
 Barley 51.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0جو 
 Wheat straw 12.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5کاه گندم

 Wheat bran 6.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 سبوس گندم 
 Corn 7.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0ت ذر
 Soybean  meal 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0    کنجاله سویا

 Fish oil 0.0 3.0 0.0 0.0 1.5 1.5 0.0روغن ماهی 
 Canola oil 0.0 0.0 3.0 0.0 1.5 0.0 1.5 روغن کلزا 
 Soybean oil 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 1.5 1.5روغن سویا 

 CaCO3 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 کربنات کلسیم
 Salt 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 نمک 
 ویتامینی -مکمل معدنی

Mineral-vitamin premix 
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

 بیکربنات سدیم
Sodium bicarbonate 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

 Chemical composition    شیمیایی ترکیب

ابل متابولیسم )مگاکالری در کیلوگرم انرژی ق
 4ماده خشک(

Metabolizable Energy 
(Mcal/kg) 

2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 

Crude protein  4پروتئین خام )درصد(

(%) 
14.5 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 

 5 (%)عصاره اتری

(%) Ether extract (EE) 
2.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 

 matterOrganic   93.9 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0 5)درصد( ماده آلی

NDF (%) 
5, 6Neutral detergent fiber (%) 

38.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 

ADF 
(%)Acid detergent fiber,75  

18.5 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 
 8)درصد( های غیر فیبریکربوهیدرات

(NFC%) 
38.2 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 35.5 

 Calcium (%)  0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36     4کلسیم )درصد(
 hosphorusP 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 (%) 4فسفر )درصد(

1. FO = Fish oil, 2. CO= Canola oil, 3. SO= Soybean oil 
 دست آمده است.گیری در آزمایشگاه بهطریق اندازه. از 5 طریق جداول مواد مغذی محاسبه شد.. از 4

 . الیاف نامحلول در شوینده اسیدی.7الیاف نامحلول در شوینده خنثی،  .6
NFC= 100 -(% CP +% ash +% NDF+% EE) 8محاسبه شده به صورت . 
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 بحث و نتايج

در  .رائه شده اسیت ا 2بر نرخ رشد در جدول  روغننتایج حاصل از تأثیر منابع مختلف : عملکرد رشد

مخلوط روغن میاهی  ، حاوی روغن ماهی هایروز آزمایش، جیره  56تا  28و  28تا 1زمانی  هایدوره

افزایش وزن روزانه در مقایسه با تیمار شیاهد   سبب کاهش مخلوط روغن کلزا و روغن سویاو  و سویا

بیشیترین افیزایش وزن    یاروغین سیو   شاهد و یتیمارها آزمایش، روز 84تا  56. در دوره زمانی شدند

بررسی افزایش وزن روزانه در کیل دوره نشیان   . را در مقایسه با سایر تیمارهای آزمایشی داشتندروزانه 

های پرواری در کیل دوره  برهدار بر افزایش وزن تاثیر معنی جیرهبه  روغنمنابع مختلف  افزودنداد که 

هیای  بیره  کیه در حیالی  افزایش وزن روزانه را داشتند باالترینهای تیمار شاهد برهبه نحوی که  .ندداشت

مخلیوط  روغین سیویا و همچنیین     وروغن میاهی  مخلوط حاوی روغن ماهی، های جیرهشده با تغذیه

بین تمام تیمارهای آزمایشیی داشیتند   در کمترین افزایش وزن را در کل دوره روغن سویا  وروغن کلزا 

(05/0P<.)   هیای آزمایشیی قیرار گرفیت    تحیت تیاثیر جییره   هیا  بیره  نایایی وزن  3با توجه به جیدول 

(05/0P<.)  و مخلوط روغن کلیزا   ماهی و سویا هایمخلوط روغنحاوی کمترین وزن ناایی در تیمار

روغین  ، روغن ماهیتیمارهای های تغذیه شده با بره نااییوزن که در حالیسویا مشاهده شد. روغن و 

  .های تیمار شاهد نداشتندداری با برهتفاوت معنی کلزا مخلوط روغن ماهی وو  روغن سویا، کلزا

های حاوی روغن استفاده کردند افزایش وزن کمتری نسیبت بیه   هایی که از خوراکطور کلی برههب

هایی کیه از جییره حیاوی روغین میاهی و      که این نرخ رشد کم در بره نددتیمار شاهد از خود نشان دا

( 2014برخالف نتایج این آزمایش فرییرا و همکیاران )   .بود مشاود روغن مخلوط استفاده کردند بیشتر

و مخلوط بیا   (گرم در کیلوگرم ماده خشک 40) روغن سویا به صورت جداگانهافزودن گزارش کردند 

گرم در کیلوگرم ماده خشک به ترتیب مخلیوط   5/37و  5/35، 35روغن ماهی )روغن سویا در س وح 

مییانگین   اثیری بیر  های پرواری رم ماده خشک روغن ماهی( به جیره برهگرم در کیلوگ 5/2و  5/7، 5با 

پیالم،  روغن در پژوهشی دیگر افزودن منابع مختلف بربی ) .نداشتافزایش وزن روزانه و وزن پایانی 

درصید   4( و اسیتفاده از  33) هیا به جیره بزغاله درصد( 2به میزان ماهی هر کدام روغن سویا و روغن 

همچنیین روی و همکیاران    (.31تاثیری بر افزایش وزن روزانه نداشت )ن آفتابگردان روغن پالم و روغ

جییره بیز   به  مگرم در کیلوگر 45( عدم تاثیر افزودن روغن سویا و آفتابگردان هر کدام به میزان 2013)

( 2008دوتیا و همکیاران )   این آزمایشبر خالف نتایج با این وجود  را گزارش کردند. عملکرد رشدبر 

 ی ازیک مکمل کردن روغن پالم در خوراک افزایش وزن روزانه و عملکرد را بابود بخشید.نشان دادند 
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ممکین اسیت   نسبت بیه گیروه شیاهد     در تیمارهای آزمایشیافزوده روزانه یل احتمالی کاهش وزن دال

ه بی  (.46، 37) باشید آن کاهش خوراک مصیرفی  دنبال مصرف باالی روغن و کاهش قابلیت هضم و به 

ها بر جمعیت میکروبیی شیکمبه از   تواند به علت تاثیر منفی روغنرسد کاهش قابلیت هضم مینظر می

که در نااییت سیبب    (19کننده فیبر باشد )های هضم( و کاهش باکتری9جمله کاهش تعداد پروتوزوآ )

 شود.اختالل در فرایند هضم می
 

 های پرواریزن الشه برهتاثير نوع چربی خوراکی بر عملکرد رشد و و  -2جدول 

Table 2. The effect of dietary fat type on growth and Slaughter weight of fattening lambs 
 صفت

 شاهد

Control 
 روغن ماهی

Fish oil 

 روغن کلزا
Canola 

oil 

 یاروغن سو

 

Soybean 

oil 

 روغن ماهی+

روغن کلزا   

(FO1+CO2) 

 ماهی+روغن

 روغن سویا 

)3(FO+SO 

 کلزا+ روغن

  روغن سویا

(CO+SO) 

SEM4 P-

Value 

وزن اولیه 

 )کیلوگرم(
Initial body 

weight (kg) 

27.14 28.84 27.98 29.18 28.10 26.23 26.64 0.765 0.0867 

وزن ناایی 

 )کیلوگرم(
Final body 
weight (kg) 

45.98a* 44.33ab 46.33a 46.41a 45.54a 41.72b 41.48b 0.973 0.0018 

 Daily weight gain     زایش وزن روزانهاف

 روز)گرم(28-1
Day 1-28 

193.29ab 161.22c 195.29a 174.29abc 181.43abc 156.21c 165.18bc 8.877 0.0232 

 روز)گرم(56-8
Day 28-56 219.50a 181.21b 226.86a 195.00ab 210.71ab 186.43b 185.07b 10.089 0.0176 

 روز84-56

 ()گرم
Day 56-84 

260.22a 210.86bc 233.28ab 246.07a 230.72abc 210.79bc 199.11c 10.249 0.0040 

 کل دوره )گرم(
Total 

period 

224.33a 184.43b 218.47a 207.12ab 205.62ab 184.47b 183.34b 8.165 0.0038 

وزن الشه 

 )کیلوگرم(
Carcass 

weight (kg) 

22.57 21.72 22.44 22.41 22.51 20.40 20.73 0.882 0.4878 

 درصد الشه
Carcass 

percentage 

49.64 47.38 48.18 48.04 47.72 47.62 48.59 1.108 0.8142 

 (.P<05/0) باشندداری میهای فاقد حروف مشترک در هر س ر دارای اختالف معنییانگینمc-a* .خ ای معیار برای میانگین کل .4

1. FO = Fish oil, 2. CO= Canola oil, 3. SO= Soybean oil, 4. Standard error for overall mean, *a-cMeans within a row without a 
common superscript differ significantly (P<0.05). 
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( که تفاوتی بین تیمارهای مختلف 2مقایسه وزن الشه و درصد الشه نشان داد )جدول : وزن الشه

های تیمارهای مخلوط روغن ماهی و سویا و مخلوط روغن هبا این وجود بر (P>05/0)وجود نداشت 

کلزا و روغن سویا از نظر عددی کمترین وزن الشه را در بین تیمارهای گوناگون داشتند. عدم تاثیر 

های پرواری توسط پژوهشگران گرم در کیلوگرم جیره بر خصوصیات الشه بره 60های گیاهی تا روغن

( نشان دادند که افزودن اسیدهای برف بلند 2006بی و همکاران )(. قور42 و 12گزارش شده است )

های پرواری نداشت. در یک پژوهش درصد ماده خشک جیره تاثیری بر وزن الشه بره 5/7زنجیر تا 

های مرینو باعث افزایش وزن الشه گرم و کاهش اضافه کردن مکمل بربی به جیره غذایی قوچ

(. محققین دیگری گزارش 7زایش وزن روزانه تاثیری نداشت )مصرف خوراک شد، ولی بر میانگین اف

کردند اضافه کردن بربی تاثیری بر وزن الشه نداشت. نتایج این آزمایش در ت ابق با نتایج کاسترو و 

داری بر درصد جیره تاثیر معنی 6( بود که بیان کردند که اضافه کردن بربی تا س   2005همکاران )

درصد روغن پالم تاثیری بر  4مچنین محققین گزارش کردند که افزودن خصوصیات الشه نداشت. ه

 (.31وزن الشه نداشت )

های برهروزانه  کبر مصرف خورا یاثر روغنمختلف منابع : و ضریب تبدیل غذایی خوراک مصرفی

هایی که خوراک مصرفی دام با این وجود .(3جدول؛ P>05/0)نداشتند  پرواردر کل دوره پرواری 

 م العات زیادی اثر از لحاظ عددی کمتر بود.نسبت به تیمار شاهد  ،شد هبه جیره آناا افزود روغن

 هاپژوهش از بعضی کردند. گزارش نقیض و ای به صورت ضدشکمبه تخمیر فرایند بر را روغن منابع

 از عدادیت وجود این (. با45 و 24نشان دادند ) روغن منابع کردن اضافه با را شکمبه تخمیر در تغییر

در (. 51 و 6) کردند گزارش را جیره به بربی افزودن از شکمبه تخمیر پذیری تاثیر عدم م العات

مصرف بر به جیره، روغن سویا  افزودن( عدم تاثیر 2013روی و همکاران ) راستای نتایج این آزمایش

استفاده از  گزارش نمودند که (2006همچنین قوربی و همکاران ) خوراک بز را گزارش کردند.

های هر بند روغنتاثیری بر مصرف خوراک نداشت. ها بلند در جیره بره اسیدهای برف زنجیر

اسیدهای برف غیراشباع با بند پیوند دوگانه با کاهش حرکات روده منجر به کاهش ماده حاوی 

فه اضاکه ( گزارش کردند 1990نیجدی و همکاران )از طرفی (. 3و  2)خشک مصرفی توسط دام شد 

بابود ماده خشک  سببدرصد  4تا  2س   پرواری در  هایگوسالهجیره  به اسیدهای برفکردن 
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درصد موجب کاهش قابلیت  8که س وح بیش از در حالی شدمصرفی و افزایش قابلیت هضم انرژی 

 هضم حقیقی شد. 

 

 ماده خشک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی بر آزمایشی هایجيره تأثير -3جدول 

Table 3. The effect of experimental diet on dry matter intake (g/day ) and Feed conversation ratio of 

lambs 
 

 شاهد
Control 

روغن 

 ماهی
Fish oil 

 

 روغن کلزا
Canola 

oil 

 روغن سویا
Soybean 

oil 

 روغن ماهی+

روغن کلزا   

(FO1 

+CO2) 

 ماهی+روغن

 روغن سویا 

(FO + 

)3SO 

 کلزا+ روغن

  سویاروغن

(CO + 

SO) 

SEM4 P-

Value 

 Dry matter intake (g/day) ماده خشک مصرفی )گرم در روز(

 روز28-1
Day 1-28 

1277 1196 1220 1224 1254 1194 1258 27.174 0.2599 

روز 56-28  
Day 28-56 

1550 1418 1470 1504 1439 1510 1516 47.266 0.6056 

روز 84-56  

Day 56-84 
1893 1701 1682 1740 1695 1733 1640 72.107 0.3085 

 کل دوره
Total 
period 

1573 1439 1457 1490 1481 1439 1471 43.038 0.4542 

 Feed conversation ratioضریب تبدیل غذایی 

 روز  28-1

Day 1-28 
6.63 7.52 6.26 7.09 7.00 7.76 7.78 0.458 0.2066 

روز 56-28  
Day 28-56 

7.07 8.03 6.49 7.78 7.09 8.29 8.42 0.515 0.1212 

روز 84-56  
Day 56-84 

7.29 8.12 7.29 7.06 7.36 8.39 8.62 0.425 0.1075 

 کل دوره
Total period 

7.02 7.89 6.69 7.28 7.14 8.13 8.22 0.382 0.0629 

 (.P<05/0) باشندداری میتالف معنیهای فاقد حروف مشترک در هر س ر دارای اخیانگینمb-a* .خ ای معیار برای میانگین کل .4

1. FO = Fish oil, 2. CO= Canola oil, 3. SO= Soybean oil, 4. Standard error for overall mean, *a-bMeans within a row 

without a common superscript differ significantly (P<0.05). 

 

های کانوال، آفتابگردان و جام شد، استفاده از روغن( ان2012ای که توسط میا و همکاران )در م العه

گیرم در کیلیوگرم    30درصد کنسانتره( گوسفندان بیه مییزان    50درصد علوفه و  50در جیره ) 1کربک

کیه مصیرف   تفاوتی بین مصرف ماده خشک و سایر مواد مغذی با گروه کنترل مشاهده نشید، در حیالی  

                                                             
1. Castor Oils 
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خالف نتایج این آزمایش محققین گیزازش نمودنید کیه     بربربی در جیره حاوی روغن افزایش یافت. 

( 50 و 14، 1) گرم در کیلوگرم ماده خشک جیره( 20) استفاده از روغن ماهی به عنوان تناا منبع بربی

گیرم در کیلیوگرم میاده     10روغن سویا  هر کدام به میزان   و)روغن ماهی  هایا مخلوط با سایر روغن

( 2014فرییرا و همکیاران )  همچنیین   اهش مصرف خیوراک شید.  ک سبب (47و  14، 1) (جیره خشک

و مخلوط با روغن ماهی گیزارش   صورت جداگانهکاهش خوراک مصرفی را با افزودن روغن سویا به 

تحت تاثیر قرار نگرفتن ماده خشک مصرفی در م العه حاضر احتماالً به مقدار استفاده از مکمل  کردند.

متفاوت بودن نسبت علوفه به کنسانتره یکی از دالییل اخیتالف    یاز طرف(. 25، 15)مربوط است  روغن

در نظر گرفتیه   70به  30در آزمایش حاضر نسبت علوفه به کنسانتره  در نتایج م العات گوناگون است.

نسیبت علوفیه بیه    هستند که این اخیتالف در   متفاوتها این نسبت هاپژوهششده است ولی در سایر 

توان به عنوان یکی از عوامیل تاثیرگیذار بیر مصیرف خیوراک      ناگون را میهای گوکنسانتره در پژوهش

هیای اسیتفاده شیده در    از طرف دیگر باال بودن میزان اسیدهای برف زنجیر بلند در روغن قلمداد کرد

کیه اسییدهای بیرف    این پژوهش بر خوراک مصرفی تاثیر دارد به نحوی کیه محققیین بییان نمودنید     

شود که ممکن رش  کوله سیستوکینین و در پی آن کاهش حرکات شکمبه میزنجیربلند باعث افزایش ت

 3در جیدول  ضریب تبیدیل غیذایی   نتایج  .(35) است سبب کاهش نرخ عبور و مصرف خوراک گردد

نتایج این آزمایش در راستای  .داری بین شاهد و سایر تیمارها وجود نداشتدهد تفاوت معنینشان می

ی اهی ( است که عدم تیاثیر مصیرف روغین   2009و همکاران ) مانسو( و 2012نتایج نجفی و همکاران )

  صورت جداگانه بر ضریب تبدیل غذایی گزارش کردند.گیاهی را به

بدون  دیواره سلولی دیواره سلولی، ماده آلی،قابلیت هضم بر تاثیری منابع مختلف بربی : قابليت هضم

میواد  قابلییت هضیم   با ایین وجیود    .(4جدول  ؛(P>05/0) نداشتندی در تیمارهاو بربی همی سلولز 

کیه   ،کیاهش نشیان داد  از نظر عددی در مقایسه با تیمار شاهد  کننده روغنهای دریافتگروهدر  مغذی

 قابلییت هضیم  هر بنید،  بیشتر نمایان بود.  ،قابلیت هضم در تیمارهای حاوی روغن ماهیدر  تغییراین 

های قابلیت هضم بربی خام در گروه(. >05/0Pتیمارها بود )در تیمار شاهد باالتر از سایر  ماده خشک

روند کاهشیی   مخلوط روغن کلزا و سویاو  حاوی مخلوط روغن ماهی و سویا هایکننده جیرهدریافت

در راستای نتایج مانسیو   خشککاهش در قابلیت هضم ماده  (P=09/0در مقایسه با تیمار شاهد داشت )

کاهش قابلییت  ( 2011باات و همکاران ) از طرفیبود. ( 2008کاران )( و دوتا و هم2006و همکاران )

مشیاهده نمودنید و   درصد روغن نارگییل   5/7دیواره سلولی جیره به دنبال افزودن هضم ماده خشک و 
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کاهش همچنین ( 2006مانسو و همکاران )این کاهش را مرتبط با کاهش جمعیت پروتوزوآیی دانستند. 

هیای  درصید روغین نارگییل در جییره بیره      4را با افزودن  دیواره سلولیدرصدی در قابلیت هضم  16

در اثیر  درصدی در قابلییت هضیم فیبیر را     51تا  14بعضی از م العات کاهش  پرواری گزارش کردند.

( گیزارش کردنید کیه بیا     2008موارا و همکاران )هر بند  (.10کردند ) شگزارافزودن روغن به جیره 

جیره قابلیت هضم اجزاء فیبر و ماده خشک تحت تاثیر قرار به  سویا روغن گرم در کیلوگرم 50افزودن 

عواملی همچون سین دام، مصیرف خیوراک و     قابلیت هضم بربی افزایش نشان داد. با اینحال ،نگرفت

در ایین م العیه روغین     .ترکیب شیمیایی جیره مصرفی بر قابلیت هضم مواد مغذی خوراک تاثیر دارند

گذار بر قابلییت هضیم میواد مغیذی خیوراک بیه جییره        به عنوان عامل اصلی تاثیر افزوده شده به جیره

های استفاده شده در پژوهش حاضر حاوی درصد بیاالیی از اسییدهای بیرف    شود. روغنمحسوف می

منابع بربی حاوی اسیدهای برف غیراشباع در مقایسیه بیا   گزارش کردند محققین  باشند.غیراشباع می

کننده سیلولز دارنید. بنیابراین مییزان آنیزیم      تاثیر منفی بیشتری بر باکترهای هضماسیدهای برف اشباع 

بیه عنیوان مکمیل در جییره      روغین استفاده از (. 19یابد )سلوالز به تبع آن قابلیت هضم فیبرکاهش می

ای دارد و منجیر  های شکمبه و در ناایت فرایند تخمیر شیکمبه غذایی دام اثر مخربی بر میکروارگانیسم

   .(22شود )ه کاهش گوارش پذیری مواد مغذی میب

 

 مواد مغذی تاثير منابع مختلف چربی بر قابليت هضم -4جدول 
Table 4. Effect of different fat sources on digestibility 

Digestibility 

)%( 

 شاهد

Contr

ol 

 روغن

 ماهی

Fish oil 

 روغن کلزا

Canola 

oil 

 روغن سویا

Soybean 

oil 

 اهی+روغن م

 روغن کلزا

(1FO+2CO) 

 روغن ماهی+

 روغن سویا

SO)3(FO+  

 روغن کلزا+

 روغن سویا

(CO + SO) 

SEM9 P-Value 

ADF4 57.52 47.32 41.40 45.19 47.32 45.09 44.21 3.696 0.1565 

NDF5 61.81a 48.47b 47.69b 50.63b 52.22ab 54.70ab 47.00b 2.909 0.0565 

 DM6 71.13a* 62.61b 64.33ab 61.25b 63.84b 60.06b 60.36b 1.895 0.0290 ماده خشک

 OM7   68.47 62.66 56.63 57.16 63.61 56.11 49.88 4.009 0.1034  ماده آلی

 EE8 85.02 83.22 78.12 75.60 82.05 75.89 74.63 2.415 0.0900 عصاره اتری

 های فاقد حروف یانگینمb*-a .. خ ای معیار برای میانگین کل9خنثی، الیاف نامحلول در شوینده  .5. الیاف نامحلول در شوینده اسیدی4

 (.P<05/0) باشندداری میمشترک در هر س ر دارای اختالف معنی
1. FO = Fish oil, 2. CO= Canola oil, 3. SO= Soybean oil. 4. ADF = Acid detergent fiber,  

5. NDF = Neutral detergent fiber                      

6. DM=Dry matter , 7. OM= Organic matter, 8. EE= Ether extract, 9. Standard error for overall mean. 
*a-bMeans within a row without a common superscript differ significantly (P<0.05). 
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  گیرينتیجه

درصد  3تا س   ی سویا، کلزا و ماهی هاطورکلی نتایج این پژوهش نشان داد که افزودن روغنهب

وزن الشه، ماده خشک مصرفی، ضریب تبدیل غذایی نداشت. تاثیر منفی بر  ی پرواریهارهببه جیره 

های حاوی روغن ماهی، مخلوط روغن ماهی و سویا و مخلوط روغن کلزا و های تغذیه با جیرهبره

در  یافت،قابلیت هضم ماده خشک کاهش  سویا کمترین افزایش وزن را در کل دوره پرورش داشتند.

های سویا و کلزا تا بنابراین روغن .تحت تاثیر قرار نگرفتکه قابلیت هضم سایر مواد مغذی صورتی

های پرواری به جیره افزوده تواند به صورت جداگانه بدون تاثیر منفی بر عملکرد برهدرصد می 3س   

 شود.ن س   توصیه نمیدر حالی که افزودن روغن ماهی در ای شوند.
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Abstract1 

Background and objectives: In recent years, the supplementation of farm 

animal’s diet with oils has received attention, due to their content of some fatty 

acids beneficial to human health, such as linoleic and linolenic acids. This study 

was carried out to investigate the effects of different plant sources of beneficial 

fatty acids (canola oil and soybean oil) and fish oil, separately or mixed on growth 

performance and nutrient digestibility in fattening lambs. 

 

Materials and methods: Thirty-five male lambs with an initial body weight of 

27.8 ± 2 kg and 4-5 months old were used in a completely randomized design for a 

84-day feeding experiment with a 14-day adaptation period. Experimental 

treatments included: 1- control diet based (without oil), 2- diet with 3 % fish oil, 3- 

diet with 3 % canola oil, 4- diet with 3 % soybean oil 5- diet with 1.5 % fish oil + 

1.5 % canola oil, 6- diet with 1.5 % fish oil + 1.5 % soybean oil, 7- diet with 1.5 % 

canola oil + 1.5 % fish oil. Five lambs were then randomly allocated to each 

treatment. At the 70 day of period faeces output and feed intake samples were 

collected to determination of nutrient digestibility with acid insoluble ash method. 

 

Results: The results of current study showed that the experimental diets had 

significant effect on daily weight gain of lambs (P<0.05). Daily weight gain 

(DWG) of control was significantly higher than those of other treatments. There 

was not difference amongst treatments concerning carcass weight and carcass 

percentage (P>0.05). Oil supplementation did not affect on dry matter intake 

(DMI) and feed conversion ratio (FCR) during total feeding trial (P>0.05). 

Digestibility of organic matter, neutral detergent fiber, acid detergent fiber and 
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ether extrac did not affected, but digestibility of dry matter (DM) in control group 

was higher than that of  other treatments (P<0.05).  

 

Conclusions: The results of current study showed that soybean oil and canola oil at 

3% can be used in lamb’s finishing diets without adverse effect on performance of 

lambs. While, the use of fish oil at this level is not recommended. 
 

Keywords:Fish oil,Canola oil,Soybean oil,Growth performance,Fattening lambs  
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