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چکیده
این مطالعه در کوشش برای ارزیابی اثرات مثبت احتمالی اسیدهای چرب امگا 3-با منشا پودر ماهی بر عملکرد رشد و
پارامترهای خونی بدن انجام شد .تعداد  22راس بزغاله مهابادی (  3تا  4ماهه با میانگین وزن اولیه 11 ±5کیلوگرم) در قالب
طرح کامال تصادفی با  2تیمار مورد استفاده قرار گرفتند .بزغالهها به صورت انفرادی به مدت  12هفته تغذیه شدند( 11روز
عادتپذیری و  01روز دوره پروار) .از این رو 2 ،جیره حاوی مکمل چربی مختلف به بزهای مهابادی داده شد .جیره های
ایزوانرژنتیک بوده و دارای مکمل روغن ماهی و پودر چربی هیدروژنه پالم ( %1/22ماده خشک مصرفی) بودند و با نسبت
علوفه به کنسانتره در جیره پایه  31به  11بودند .خوراک به صورت کامالً مخلوط و در دو وعده صبح( )12 :11و عصر(:11
 )16در اختیار بزغالهها قرار گرفت و خوراک مصرفی روزانه اندازهگیری شد .تجزیه و تحلیل دادههای بدست آمده با استفاده
از نرمافزار  SAS9.1و رویه  MIXEDانجام شد .مکمل امگا 3-تأثیر معنی داری بر قابلیت هضم نداشته است ( .)P>1015
تغذیه مکمل امگا 3-تاثیر معنیداری بر ماده خشک مصرفی بزغالهها نداشته است و از آن جایی که ماده خشک مصرفی دامها
تفاوت معنی داری نداشته است انتظار نمیرود که عملکرد پرواری تحت تأثیر قرار بگیرد ،هر چند که افزایش وزن روزانه و
وزن نهایی با دو مرتبه خوراک مصرفی در روز بیشتر بوده است .مکمل امگا 3-تأثیر معنی داری بر فراسنجههای خونی ندشته
است (.)P<1015
واژههای کلیدی :اسید چرب امگا ،3-بزغالههای مهابادی ،پارامترهای خونی ،عمکلرد رشد
مقدمه
چربیها نقش تأمین کننده انرژی را برای حیوانات نشخوارکننده بر عهده دارند که میتوانند روی افزایش تولید و کیفیت
تولیدات دام نقش مهمی را ایفا کنند ،و همچنین نقش مهمی در سالمتی انسان از طریق مصرف مواد لبنی و پروتئینی دارند.
اسیدهای چرب ( )FAمواد ضروری در تمام سلولها هستند و نقش مهمی را به عنوان منبع انرژی در تمام اجزای ساختار
سلولی دارند( .)1اسیدهای چرب بلند زنجیرامگا )EPA1-DHA2( 3-دارای اثرات بیولوژیکی وسیعی بوده که برای سالمت
انسان مفید میباشند .این اسید های چرب در مقادیر قابل توجهی در روغن ماهی ،پودر ماهی و برخی محصوالت دریایی
یافت میشود .در نشخوارکنندگان حتی زمانی که روغن ماهی محافظت شده نباشد به نظر میرسد که بیوهیدروژناسیون
DHAو  EPAحداقل باشد.
مواد و روشها

Eicosapentaenoic acid
Docosahexaenoic acid
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1
2

این مطالعه در ایستگاه آموزشی -پژوهشی گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در محمد
شهر کرج انجام گرفت .در این آزمایش تعداد  22رأس بزغاله مهابادی  3تا  4ماهه با میانگین وزن اولیه 11 ±5کیلوگرم ،به
طور تصادفی درجایگاههای انفرادی که به طور آزاد به آب و خوراک دسترسی داشتند ،نگهداری شدند .در ابتدای دوره پروار
ویتامین گروه  Bکمپلکس ( 2سی سی) ،ویتامین  3( AD3Eسی سی) تزریق و شربت آلبندازول جهت جلوگیری از بروز
عفونت انگلی به بزغالهها خورانده و مایه کوبی علیه آنتروتوکسمی انجام گرفت .آزمایش شامل چهار تیمار با یک جیره پایه:
سطح  )1شاهد دو مرتبه در روز ،سطح  %2 )2روغن ماهی دو مرتبه در روز بود .قبل از شروع آزمایش بر اساس تخمین
مصرف خوراک سه ماهه پروار ،کنسانتره بزغالهها آماده شد .جیره این بزغالهها در این مطالعه توسط نرم افزار NRC 2007
تهیه و آماده سازی شد .خوراک به صورت کامال مخلوط ( )TMRو در حد اشتها در دو نوبت (در ساعت 2 :11و ساعت:11
 )16در اختیار بزغالهها قرار میگرفت .مقدار انرژی قابل متابولیسم و پروتئین خام جیرهها یکسان بود .جیره بزغالهها حاوی
 31درصد علوفه (یونجه ،کاه گندم و ذرت سیلوشده ) و  11درصدکنسانتره (حاوی دانه جو ،دانه گندم ،سبوس گندم ،کنجاله
سویا و )...بود.
نتایج
عملکرد پرواری
ماده خشک مصرفی بین تیمارها تفاوت معنی داری نداشت (( ) P< 1/15جدول  .)1از طرفی از آنجایی که در مطالعه حاضر
ماده خشک مصرفی دامها تفاوت معنیداری نداشت ،انتظار نمی رود که عملکرد پرواری تحت تأثیر قرار گیرد .میانگین
حداقل مربعات افزایش وزن روزانه ،کل افزایش وزن ،وزن نهایی و ضریب تبدیل غذایی بین بزغالههای تغذیه شده با روغن -
ماهی تفاوت معنیداری وجود نداشت ( .) P< 1/15نتایج این تحقیق در رابطه با عدم معنیداری ماده خشک مصرفی مشابه
تحقیق در بره ( )4و با یافتههای بر روی برهها تغذیه شده با روغنماهی انجام گرفت مطابقت دارد ( .)5از طرفی چربی غنی
ازمکمل  n-3 PUFAمیتواند مصرف غذا را تحت تاثیر قرار دهد و باعث کاهش افزایش وزن روزانه در برهها گردد(.)6
چربی میتواند هضم شکمبهای را تحت تأثیر قرار دهد .تحت تأثیر قرار گرفتن ماده خشک مصرفی به میزان کم در مطالعه
حاضر احتماالً به مقدار استفاده از مکمل چربی مربوط باشد ،چرا که تأثیر مکمل چربی در نشخوار کنندگان عالوه بر نوع
چربی به مقدار آن نیز بستگی دارد ( .)2چربی میتواند هضم شکمبهای را تحت تأثیر قرار دهد ،مکانیسمهایی که به وسیله آن
مکمل چربی میتواند باعث کاهش ماده خشک مصرفی گردد به طور کامل شناخته شده نیست ولی میتوان به موارد زیر
اشاره کرد .تأثیرات منفی روی تخمیر شکمبه و حرکات روده ،آزادسازی هورمونهای روده ،اکسیداسیون چربی در کبد و
کاهش خوشخوراکی ،انباشتگی شکمبه به دلیل کاهش هضم فیبر ،تنظیم متابولیک از طریق هورمون کولهسیتوکینین دستگاه
گوارش بر روی مرکز سیری در مغز ،افزایش نرخ اکسیداسیون اسیدهای چرب در کبد که باعث تغییر سیگنالهای عصب
آوران واگ کبدی به مرکز سیری مغز میگردد ( .)1همچنین اسیدهای چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه رسیده به روده
باریک ممکن است باعث کاهش حرکات روده گردند که میتواند باعث کاهش ماده خشک مصرفی گردند ،که این اثرات به
دلیل کاهش رشد و متابولیسم باکتریها (به خصوص باکتریهای سلوالیتیک) و پروتوزوآها توسط اسیدهای چرب غیراشباع
با چند پیوند دوگانه میباشد( .)1عالوه بر این تأمین انرژی به شکل چربی به جای کربوهیدرات میتواند باعث کاهش تولید
پروتئین میکروبی گردد چرا که کربوهیدراتها به عنوان منبع اولیه انرژی برای میکروبهای شکمبه محسوب میشوند .نوع
چربی همراه با نوع و مقدار علوفه تعیین کننده مقدار تأثیرپذیری ماده خشک مصرفی میباشند(.)1
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تیمار

SEM

صفات موردمطالعه

1

2

Pvalue

ماده خشک مصرفی روزانه(گرم)

0011

0011

105/00

1/15

افزایش وزن روزانه(گرم)

011/55

015/10

00/10

1/84

وزن نهایی(کیلوگرم)

50/01

51/00

0/85

1/04

کل افزایش وزن(کیلوگرم)

05/01

05/0

1/50

1/05

ضریب تبدیل

4/01

4/00

1/81

1/50
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فراسنجههای خونی
در جدول ( )2روغن ماهی تأثیر معنیداری بر فراسنجههای خونی نداشت ( .) P<1/15همچنین فراسنجههای چربی خون
(تری گلیسرید ،کلسترول) نیز تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند و این نتایج با مطالعه نجفیو همکاران ( )6مطابقت
دارد ،بجز اینکه در مطالعه آنها روغن پالم در مقایسه با روغن ماهی غلظت تری گلیسرید خون را افزایش داد .سایر مطالعات
نیز نتایج مشابهی در پاسخ به افزودن چربی به جیره مشاهده کردهاند .در مطالعه بر روی بزهای شیری تغذیه روغن ماهی در
مقایسه با روغن پالم تأثیر معنیداری بر روی گلوکز یا کلسترول خون نداشت همچنین در مطالعه بر روی گاوهای شیری
روغن سویا در مقایسه با روغن اشباع تأثیر معنیداری بر روی فراسنجههای چربی خون نداشت( .)3عدم تغیر در فراسنجه
های خونی می-تواند به دلیل این باشد که مقدار چربی و انرژی جیرهها یکسان است.
جدول :2میانگین و انحراف معیار مربوط به فراسنجههای خونی بزغالههای مهابادی

تیمار
صفات موردمطالعه
گلوکز()mg/dl

کلسترول()mg/dl

تری گلیسیرید()mg/dl

ازت اورهای()mmol/l

SEM

1

2

Pvalue

62/93

66/21

4/11

6/46

13/92

15/21

9/99

6/21

92/41

91/64

4/29

6/62

6/21

4/23

6/61

6/65
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The effect of omega-3 supplementation on fattening performance and blood parameters in
Mahabad kids

This study was done to evaluate the potential positive effects of omega-3 fatty acids originated from
fish meal and feed on glucose metabolism of the whole body count. 28 goats Mahabad (3 to 4 months,
with an average initial weight 17 ± 5 kg) were used in a Completely randomized design with 2
treatments. Kids were fed individually for 12 weeks (10 days for adaptation and 90 days of fattening).
Thus, two different diet whit fat supplement was given to kids. Diet supplemented with fish oil and
hydrogenated palm fat powder (1/82 % dry matter) and with forage: concentrate ratio of 30 to 70 were
in the basal diet. Feed in the morning (00: 08) and afternoon (00: 16). Feed intake was measured
daily. Analysis of data obtained using SAS 9.1 software and MIXED procedure was performed.
Omega-3 supplement did not have significant effect on DMI kids so performance kids was not
affected, however, average daily gain and final weight was higher. Omega-3 supplements did not
have significant effect on blood parameters (0.05 <P).
Keywords: blood parameters, growth performance, kids in Mahabad, omega-3 fatty acid
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