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  Introduction One of the most important problems in the sheep breeding industry is its low 

reproduction capacity. According to the advances made in the field of reproduction, new 

methods have led to the improvement of the reproduction process. One of the important and 

effective indicators in reproduction is the level of energy used in the diet during the reproductive 

season. The use of fat supplements in the diet increases the energy density, and by reducing the 

inhibitory effects of the negative energy balance, it improves reproductive and productive 

performance. The right amount of oil consumption guarantees health and food safety. It is 

recommended that 10% or less of the energy needed by the body per day comes from saturated 

fat sources and 20-35% of daily energy comes from unsaturated fat. Due to the importance of 

oil seeds, their cultivation is also very important and they have a wide cultivated area all over 

the world. The purpose of this research was to investigate the effects of levels and sources of 

oil and fat on reproductive performance and blood factors of Kurdish sheep.  
 
Materials and methods The experiment was conducted at the Research Unit Farm of the Light 

Livestock Breeding Shightogan Delaware Company, located in the southern Khorasan 

province, Iran. Fifty-six ewes with Non-pregnant with an average age of one year and average 

body weight of 41.35±2.5 kg were divided into 7 treatments and 8 replications for 60 days 

(habituation period 14 days). Experimental treatments include: 1- base diet without oil, 2- Basic 

ration containing 2% sunflower oil, 3- Basic ration containing 2% canola oil, 4- Basic ration 

containing 2% tallow, 5- Basic ration containing 4% sunflower oil, 6- Basic ration containing 

4% canola oil and 7- Basic ration It contained 4% tallow. Estral synchronization was performed 

in spring with CIDR. Ewes after CIDR (14 day) extraction and PMSG injection as soon as the 

signs of estrus were observed, the ewes were isolated from the others and artificially 

inseminated with fresh sperm using the transcortical method. Energy and chemical composition 

of rations were similar. was examined simultaneously with CIDR removal and estrus 

observation. Then, in each experiment parameters such as the time of estrus initiation (hour), 

rate of return to estrus, parturition rate, rate of multiple births, number of lambs and rate of 

lambing were evaluated Body weight (BW) and body growth measures were recorded First and 

period End. Data obtained were analyzed by statistical software SAS (version 1.9). Estral 

synchronization was performed in spring with CIDR. Ewes after CIDR (14 day) extraction and 

PMSG injection as soon as the signs of estrus were observed, the ewes were isolated from the 

others and artificially inseminated with fresh sperm using the transcortical method. The 

nutrition program with software (SRNS) version was adjusted based on the pregnancy diet.  
 
Results and discussion The results showed that the highest pregnancy rate (100%) and lambing 

rate (125%) were related to ewes receiving rations with 2% tallow oil and 4% sunflower oil. 

The highest increase in body weight was observed in ewes consuming ration with 2% sunflower 
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oil, which was significantly different from the control group. But with other groups, this 

difference was insignificant. The highest body weight gain and the best (lowest) feed 

conversion ratio were observed in ewes consuming 2% sunflower oil diet, which was 

significantly different from the control group. But with other groups, this difference was 

insignificant. Triglyceride concentration, plasma total protein concentration and plasma 

albumin were not affected by oil and fat sources in the diets and no significant difference was 

observed between the diets. There was a significant difference in the average apparent 

digestibility coefficients of dry matter, crude fat and organic matter of nutrients between 

treatments.  
 
Conclusion In general, use of vegetable and animal oils in the diet can positive effect on the 

productive and reproductive performance of sheep results of this research showed that in order 

to reduce the rate of consumption costs, 2% in the ration is suggested. 
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 چکیده

 با اشد.بیم جیره در رفته کارهب سطح انرژی ،وری گوسفندو افزایش بهره تغذیه در مؤثر و مهم هایشاخص از یکی  

 میش رأس 65، از یکرد هایشیم یدمثلیتولو  یدیتولعملکرد  روغن بر ختلفمسطح و منبع اثر  بررسی مطالعه هدف

دوره  روز 41) روز 56به مدت  کیلوگرم 56/14±6/2 یوزن نیانگیم و هسالکیسنی  نیانگیم با غیرآبستن کردی نژاد
جیره پایه  -4: شامل بیترتبه یشیآزما مارهاییت .شداستفاده تکرار  8 و  تیمار 7 با تصادفی در طرح کامالً عادت پذیری(
پایه جیره  -1درصد روغن کانوال،  2حاویپایه جیره  -5درصد روغن آفتابگردان،  2حاوی پایه جیره  -2بدون روغن، 

جیره  -7 و انوالدرصد روغن ک 1حاوی پایه جیره  -5درصد روغن آفتابگردان،  1حاوی پایه جیره  -6درصد پیه،  2 حاوی
 .صورت روزانه و افزایش وزن در کل دوره محاسبه و ثبت شدهمقدار خوراک مصرفی بدرصد پیه بود.  1 حاویپایه 

 شیبعد از زا. دشگیری آزمایش اندازهدر هفته پایانی  آلبومین وگلیسرید، گلوگز شامل کلسترول، تری خونیهای فراسنجه
 نیشتریبن داد نتایج نشا .دیمحاسبه گرد یو آبستنیی زامرده ،یی، دوقلوزازایینرخ بره رینظ یدمثلیتول هایفراسنجه زین

روغن پیه و درصد  2های دارای های دریافت کننده جیرهمیشدرصد( مربوط به  426) زاییدرصد(، بره466) ینرخ آبستن
های مصرف در میش خوراک بهترین )کمترین( ضریب تبدیلو افزایش وزن بدن  بیشترین .بودروغن آفتابگردان درصد  1

ها این ولی با سایر گروه .گروه شاهد داشت با داریمعنی که تفاوتدرصد روغن آفتابگردان بود  2دارای  کننده جیره
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نابع روغن و پالسما تحت تأثیر م نیآلبومگلیسیرید، غلظت پروتئین کل پالسما و تریغلطت  .وددار بمعنی اختالف غیر
اهری میانگین ضرایب قابلیت هضم ظ .ها مشاهده نشدداری بین جیرهتفاوت معنی گونهچیهقرار نگرفت و  هارهیجچربی در 

 قیتحق نیا جینتا طور کلیبه .داری وجود داشتتفاوت معنی ،بین تیمارهاماده خشک، چربی خام و ماده آلی مواد مغذی 
وجود نداشت و به منظور کاهش نرخ  ی دایتفاوت معن رهیاستفاده شده در ج یهاندرصد روغ 1و  2 نینشان شد که ب

 گردد. یم شنهادیپ رهیدرصد در ج 2 زانیم یمصرف یها نهیهز
     

  ،آبستنی، نرخ میش ،روغن کانوال ،روغن آفتابگردان، پیه: کلمات کلیدی

 

 مقدمه

-شاخص از یکی .باشدمی آن تولیدمثل ظرفیت بودن پایین ،گوسفند پرورش صنعت در موجود مشکالت مهمترین از

 یهااستفاده از مکمل (Ferreira et al., 2014). شدبایم جیره در رفته کارهب سطح انرژی تولیدمثل، در ثرؤم و مهم های
 Lucy and) یانرژ یشده و با کاهش اثرات بازدارنده تعادل منف یانرژ یچگال شیموجب افزا ،رهیدر ج یچرب

Stevenson., 1986) گرددمیحیوان  یباعث بهبود عملکرد بارور (Zeleke et al., 2005.) 

 در انرژی نیاز تأمینو  جیره انرژی افزایش منظور به امروزه و بوده انرژی پر منابعی جانوری و گیاهی هایروغن

و ها عالوه بر داشتن مقدار زیادی انـرژی، موجـب کاهش گرد چربی (Machmüller, 2006).شوندمی استفاده دام جیره
 در هاروغن از استفاده (.Ensminger and Olentine., 1990) شوندخوراک میافـزایش مصرف و  خوراک درغبار 

 زیست اثرات کاهش و انرژی بازده افزایش باعث و ارنددشکمبه  در متان تولید مهارکننده نقش ،ننشخوارکنندگا جیره

  (Ferreira et al., 2014).شودمی ییطمح

 گاو جیره به ترتیب به سویا و ماهی روغن مخلوط و ماهی روغن افزودن با انگروهی از پژوهشگر در تحقیقی

 سویا افزودن روغن  (Ferreira et al., 2014).کردند گزارش را مصرفی خوراک کاهش ،یپروار هایو بره شیری

 افزایش بر آفتابگردان و سویا افزودن روغن ثیرأت عدم وجود این با  (Bessa et al., 2005).شد هابره وزن کاهش سبب

 . (Roy et al., 2013)گردید  گزارش نیز ،مصرفی خوراک و روزانه وزن
های مختلف نظیر: تغییر در پروفایل اسیدهای چرب مایع فولیکولی، غشای های چرب ضروری از روشثیر اسیدتأ

 ،ریزیتخمکنرخ  و بهبود فولیکولوژنسیز، بلوغ سیتوپالسمی اووسیت، استروئیدوژنسیز ،های گرانولوزا و اووسیتسلول
 (.Zeleke et al., 2005)دد گریاعمال م مانی رویان و حفظ آبستنیزنده هبودب

های هتغذیه جیر ،در گوسفندمثل تولید وریبهرهکارهای مورد استفاده برای افزایش های اخیر یکی از راهدر طی سال
ها ونصورت مستقیم و غیرمستقیم )تولید هورماست. این انرژی به سرشار از انرژی در مدت زمان کوتاه نزدیک به جفتگیری

قرار ثیر أتزایی و دوقلوزایی( را تحت ریزی، برهمثل )افزایش نرخ تخمکتواند چرخه تولیدها( میو متابولیت
های بهبود وضعیت انرژی سازی با چربی، یکی از روشی جیره با مکملژافزایش انر (.Khorasani et al., 1994)دهد

 (.Khorasani et al., 1994)مثل در نشخوارکنندگان است و در نتیجه بهبود عملکرد تولید

 یچرب شیزااثرات سودمند اف. ابدییبهبود م رهیج یانرژ تیمستقل از وضع ره،یج یچرب لهیوسهب یمثلدیعملکرد تول
 هایروشبه  رهیدر ج اشباعریچرب غ یدهااسی کردن مکمل که یطورنشان داده شده است، به یادیز لعاتدر مطا رهیج

  (Lucy and Stevenson., 1986).  گذارد ریتأث مثلدیبر عملکرد تول تواندیمختلف م



 

 

هـای اخیر و بیشتر های اصالح نژادی در سالدلیل برنامه زایی در گوسفند بهقلوبنابراین با توجه به افزایش نرخ چنـد
 این ،منظور نیهم به .باشدضروری می یآبستنخ رافزایش نبرای  شیرامون زایش، توجه به تغذیـه مـیشدن مشکالت پ

مثلی و فاکتورهای خونی عملکرد تولید روغن و چربی بر مختلفاثرات سطح و منبع  بررسی مطالعه هدف با پژوهش
 شد. های کردی انجاممیش

 

 هامواد و روش

در  الورتگان دفشی یسبک شرکت سهاماصالح نژاد دام  ایستگاهگوسفند و بز  قاتیوهش در بخش تحقژاین پ
 یوزن نیانگیم و سالهیکسنی  نیانگیمبا  رآبستنیغ ینژاد کرد شیمرأس  65. گرفت شهرستان فردوس انجام

 شدند. میتقس یرأس 8 ماریت 7در  یصورت تصادفبهو  (دوره عادت پذیری روز 41روز ) 56به مدت  لوگرمکی 6/2±56/14
درصد ماده خشک اجرا شد.  1و  2در دو سطح  یچرب مختلفبا سطح و منبع  یدر قالب طرح کامالً تصادف شیآزما نیا
جیره  -5درصد روغن آفتابگردان،  2جیره پایه حاوی  -2جیره پایه بدون روغن،  -4: شامل بیترتبه یشیآزما مارهاییت

 -5درصد روغن آفتابگردان،  1جیره پایه حاوی  -6درصد پیه،  2 جیره پایه حاوی -1درصد روغن کانوال،  2 حاویپایه 
 Smallبا نرم افزار  ایهیتغذ برنامه .درصد پیه بود 1پایه حاوی جیره  -7درصد روغن کانوال و  1جیره پایه حاوی 

Ruminant Nutrition System (SRNS)  56 ها به مدتجیره(. 4شد )جدول  میتنظ یآبستن رهیبر اساس ج (8/4)نسخه 
صورت آزاد و در حد اشتها )در دو وعده هشت صبح و چهار بعد از ی( بهمصنوع حیاز تلقروز بعد  56روز قبل و  56روز )

 ظهر( در اختیار گوسفندان قرار داده شد. 
 CIDR(Intervet, Holand) از که شد انجام لوتئال فاز کردنفحلی در فصل بهار و با روش طوالنی سازیهمزمان

 ،هاسیدر خروج هنگام، روز 41 از پس. شد استفاده ،گرم پروژسترون طبیعی است 5/6که یک شیاف داخل مهبلی حاوی 
 ,.Babaei Kafiabad et al., 2014) شدتزریق  PMSG المللیبین واحد 266 عضالنی صورتبه هامیش تمام به

Didarkhah, 2018; Anel et al., 2005,.) 

 ،یشده و به محض مشاهده عالئم فحل یابیروز فحل  1تا  PMSGهورمون  قیو تزر یبردار دریا بعد از سهشیم
 Babaei Kafiabad et) شدند یمصنوع حیبا اسپرم تازه تلق کالیها جدا و با استفاده از روش ترانس سروشیم هیاز بق

al., 2014., Didarkhah, 2018; Anel et al., 2005,.) 

در کل دوره ثبت شد. جهت کنترل وزن  هر گوسفند یمصرف مقدار خوراک ،یصورت انفرادها بهدام هیبا توجه به تغذ
 .شدند یکش وزن دوره یها در ابتدا و انتهادام شیبا شروع آزما یشیآزما یهاگروه در بدن

 ییدوقلوزا ،(هکرد مانیزا یهاشیمتولد شده به م یها)بره زایینرخ بره رینظ یمثلدیتول هایفراسنجه زین شیبعد از زا
و نرخ  کرده( مانیزا یهاشیمرده متولد شده به م یها)بره ییزامرده ،کرده( مانیها زاشیدوقلوزا به م یها شی)تعداد م
 . گردیدمحاسبه  (تلقیح شده ی هاشیمتعداد  تقسیم بر آبستن شده یهاشیتعداد م) آبستنی

دو  شیآزما یانیپا هفتهدر  نیکل و آلبوم نیپروتئ ،دیریسیگلیغلظت کلسترول، گلوکز، تر نییتع یبرا یریگخون
و انجام شد وداج  یگردن اهرگیاز س EDTA یدارا خألتحت  یهابا استفاده از لوله ،صبح یدهساعت بعد از خوراک

وس یدرجه سلس -26 دمای در هانمونه یشد و پالسما وژیفیسانتر قهیدور در دق 5666و با  قهیدق 46 یها بالفاصله برانمونه
 یسرم ارمقد نییپالسما پس از ذوب در دمای اتاق، برای تع هاینمونه ها،تیغلظت متابول رییگبرای اندازهشد.  ینگهدار

 زریاتوآناال دستگاه و میستوسیب یشگاهیآزما هایتیکل پالسما از ک نیپروتئ و دیریسیگلتری ن،یکلسترول، گلوکز، آلبوم
 .شد رییگاندازهفرانسه(  A15مدل )



 

 

 26نمونه  کیشد و  نیو توز آوریجمع جداگانه طورگوسفندها به( کل مدفوع یانیروز پا 7) شیآزما یدر انتها
 رهیج های مدفوع ونمونه ییایمیش بیترکو  شدبرداشت  ییایمیش زیجهت آنالآوری شده کل مدفوع جمعاز  یدرصد

 .(AOAC., 1990) دگیری شاندازه AOACروش  طبق نیو پروتئ یماده آل ،یشامل ماده خشک، چرب یشیآزما
 
 
 
 

  آزمایشی هایاجزای مواد خوراکی و ترکیب شیمیایی جیره -1جدول 

Table 1- The Ingredients and chemical composition of the experimental diets  

 

 
 

                                                                             تیمارهای آزمایشی

                                                                                  Experimental treatments          
 7گروه 

Group 7 

 5گروه 

Group 6 
 6گروه 

Group 5 
 1گروه 

Group 4 
 5گروه 

Group 3 
 2گروه 

Group 2 
 (هد)جیره شا4گروه 

Group 1 

 )درصد در جیره( های آزمایشیاجزای جیره

Ingredients 

 Alfalfa hayیونجه علوفه  19.47 19.47 19.47 19.47 19.47 19.47 19.47

 sunflower oilروغن آفتابگردان  0 2 0 0 0 0 0

 Canola  oil روغن کانوال 0 0 2 0 0 0 0

 tallowپیه  0 0 0 2 0 0 0

 sunflower oilروغن آفتابگردان 0 0 0 0 4 0 0

 Canola  oil کانوالروغن  0 0 0 0 0 4 0

 Tallowهیپ 0 0 0 0 0 0 4

 Corn silageسیالژ ذرت 18.33 11.83 11.83 11.83 18.83 18.83 18.83

 Barley straw کاه جو 15.52 16.82 17.82 17.82 12.82 15.82 15.82

 Barley grain  دانه جو 15.35 16.35 16.35 15.35 14.35 11.35 11.35

 Corn grainدانه ذرت  7.15 7.35 6.35 7.35 6.35 6.35 6.35

 Soybean mealکنجاله سویا  6.22 7.22 7.22 7.22 6.22 6.22 6.22

 Fat powder  پودرچربی 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60

 bran Wheatسبوس گندم  8.95 8.95 8.95 8.95 8.95 8.95 8.95

 Calcium carbonateکربنات کلسیم  0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81

 Cotton seed meal کنجاله تخم پنبه 6.60 7.60 7.60 7.60 6.60 6.60 6.60

 ترکیبات شیمیایی        
Chemical composition (Calculated) 

 (%) Crude proteinپروتئین خام )درصد(  14.10 14.26 14.26 14.16 14.02 14.06 14.06

  (%) Dry matterماده خشک )درصد( 71.7 70.17 70.27 70.7 70.22 70.53 70.12

40.36 40.36 40.36 40.36 40.36 40.36 40.36 Neutral Detergent-Insoluble Fiber (%)   
 الیاف نامحلول در شوینده خنثی

 (%) Crude fatچربی خام )درصد(   4.28 4.28 4.28 4.28 4.28 4.28 4.28

 ME (Mcal  (نرژی قابل متابولیسم )مگاکالری در کیلوگرما  2.81 2.88 2.89 2.93 2.96 2.92 2.97

kg-1)   
 (%) NFCکربوهیدرات غیرالیافی)درصد( 34.01 34.21 34.31 34.11 34.71 34.21 34.11

  (%) P )درصد( فسفر 0.45 0.46 0.44 0.42 0.47 0.46 0.42
 (%) Calcium( درصد (کلسیم 0.88 0.85 0.87 0.88 0.84 0.85 0.83



 

 

 تحلیل آماریوتجزيه
  شرح مدل زیر تجزیه شدند.و به تکرار بود 8تیمار و  7 با تصادفی قالب طرح کامالًهای بدست آمده در کلیه داده

 Yij= µ + Ti+ εij  

باقیمانده  یمقدار خطا εijمختلف و = یمارهای= اثر ت Ti= اثر میانگین جامعه،  µمقدار هر مشاهده،  =Yijدر آن  که
 است. 

هضم  تیقابل رینظ یصفات انسیوار هیتجزو  Mixed  با استفاده از رویهمصرف خوراک، وزن بدن  ریهای نظداده لیتحل
 هاانجام شد. میانگین (9/4)نسخه  SAS افزار نرم وسطت و GLMظاهری مواد مغذی و ماده خشک با استفاده از رویه  

که ماهیت درصد داشت، از آزمون کای مربع  مثلای تولیدهجهفراسنو جهت مقایسه  رصدد 6 سطح در توکی آزمون از
 استفاده شد.

 

 بحث نتايج و

 های عملکردیشاخص

داده  شینما 2( در جدول وراکخ و ضریب تبدیل یماده خشک مصرف ،وزن روزانه رییمربوط به عملکرد )متوسط تغ جینتا
قرار  یشیآزما هایگروه ریثأتتحت  هاشیوزن روزانه بدن م رییتغ نیانگیپژوهش حاضر نشان داد که م جیشده است. نتا

 تفاوتو روغن آفتابگردان بود درصد  2 تیمار حاویبه  طمربو هاشیوزن بدن م رییتغ نیانگیم نیشتریب کهیطورهگرفت. ب

 .(>66/6P) گروه شاهد داشت با داریمعنی
با گروه شاهد که بیشترین ضریب تبدیل  درصد روغن آفتابگردان بود و 2 تیمار حاویمربوط  خوراک بهترین ضریب تبدیل

 .(>66/6Pداری داشت )معنی تفاوت ،( را داشت76/7)

خوراک مصرفی روزانه، ماده خشک مصرفی کل دوره و وزن نهایی را میانگین  ،نحاوی چربی و روغهای جیره از استفاده
 ضریب تبدیل خوراک به وزن زنده، میانگین افزایش وزن روزانه در کل دوره و اضافه نداد. ولی قرار تأثیر ها تحتدر بره

 (.>66/6Pشت )ها داگروه شاهد با سایر گروه داریقرار داد و اختالف معنیتأثیر وزن نهایی را تحت 
 وضعیت مدیریتی، عوامل اقلیمی، شرایط شیردهی، مرحله شیر، تولید زنده، وزن متعددی مانند عوامل به خوراک مصرف

ها در مورد اثر منبع پژوهشنتایج (. Broderick, 2003) دارد بستگی علوفه ویژهبه خوراک اجزای و کیفیت نوع بدنی،
 (.Stockdale., 2007)تخمیر شکمبه متفاوت است  فرآیندروغن بر 

 سویا کنجاله حاوی هایجیره با مقایسه در کنجاله کانوال حاوی هایجیره در را خوراک مصرف از محققین کاهشبرخی 

مصرف خوراک کاهش ، کانوال کنجاله در باال گلوکوزینوالت وجودبه دلیل  که (Mazhari et al., 2009کردند ) گزارش
 گلوکوزینوالت دارای ،شودیم استفاده ایران در امروزه که کانوالیی کنجاله چون اما؛ (Mahmoud et al., 2001) یافت

یکسان  طوربه اًریبتق را جیره دو هر در آن آزمایش گاوها و نداشت هارهیج بر مصرف اثری است پایینی اروسیک اسید و
 .(Mahmoud et al., 2001) کردند مصرف
 و بستگی دارد خنثی شوینده در نامحلول الیاف محتوای به بیشتر در گوسفند علوفه خشک یماده اختیاری مصرف

  .(Allen., 2000) دارد وجود دیواره سلولی مقدار و مصرفی خوراک حجم میان منفی همبستگی

مواد  هضم تیبر قابل یمنف ریثأت یپروار یهارهیبه ج یو ماه اینشان دادند که افزودن مخلوط روغن سوپژوهشگران  
 Ferreira et) نداشت ی( و ماده خشک مصرفیبریرفیغ یهادراتیو کربوه یسلول وارهیماده خشک، د ،ی)ماده آل یمغذ

al., 2016)، و مشکالت  ادیز یریپذفساد لیدارد، اما به دل یمتعدد یایمزا وانات،یح رهجی در هاهر چند استفاده از روغن



 

 

 اشباعریغ هایروغن یهمراه است و استفاده از سطوح باال روغن به علت اثرات منف تیدمحدو با هااستفاده از آن ،ینگهدار
 (. Allen., 2000) گرددیم یرفباعث کاهش خوراک مص

 

 
 و میانگین افزایش وزن  های آزمایشی بر میانگین خوراک مصرفیاثر جیره -2جدول 

Table 2- Effect of experimental diets on average feed intake. 

چهار  -6دو درصد پیه، گروه  -1دو درصد روغن کانوال، گروه -5آفتابگردان، گروه  دو درصد روغن -2جیره پایه بدون روغن، گروه -4: گروه شامل یشیآزما مارهاییت1

 چهار درصد پیه -7چهار درصد روغن کانوال، گروه -5درصد روغن آفتابگردان، گروه 
 (.P>66/6) با حروف متفاوت در هر ردیف با هم تفاوت معنی دار دارندعداد ا .2

1. Experimental diets including: 1- control group (no additive) Group 2- (2% sunflower oil), Group 3- (2% canola 

oil), Group 4- (2% tallow), Group 5- (4% oil) Sunflower), group 6 (4% canola oil), group 7 (4% tallow). 
2. Means within same row with different superscripts differ significantly (P<0.05). 

 

 قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی

دول ی در جو چربی مکمل شده با مقادیر متفاوت روغن هارهیاز جمغذی حاصل  مواد ظاهری هضم تیقابلنتایج مربوط به 
 نشان داده شده است. 5

 های آزمایشیجیره

Experimental diets 

P-

Value 

SEM 

 
 7گروه 

Group 7 
 5گروه 

Group 6 
 6گروه 

Group 5 
 1گروه 

Group 4 
 5گروه 

Group 3 
 2گروه 

Group 2 
( هد)جیره شا4گروه 

Group 1 

 فراسنجه ها
Parameters 
 

0.00 15.76 230a 236a 241a 229a 236a 245a 205b  متوسط افزایش
 وزن روزانه )گرم(
Avrage 

Daily weight 

gain (g) 
مصرف خوراک  1.52 1.49 1.53 1.55 1.47 1.53 1.50 0.413 0.14

 روزانه )کیلوگرم(
Daily feed 

intake (kg) 

 یخوراک مصرف 91.20 89.40 91.80 93.00 88.20 91.80 90.00 4.501 0.21
(لوگرمیکل دوره )ک  

Average dry 

matter (kg) 

0.00 2.231 13.80a 14.16a 14.60a 13.74a 14.16a 14.70a 12.30b  اضافه وزن کل
)کیلوگرم(دوره   

Average 

total weight 

gain(kg) 

0.00 0.951 6.52b 6.48b 6.04b 6.76b 6.48b 6.08b 7.41a  ضریب تبدیل
)خوراک خورده 
شده به اضافه وزن 

)کیلوگرم /  زنده(
 Feed کیلوگرم(

conversion 

ratio 



 

 

 امخ چربیهای حاصل از این آزمایش نشان داد که میانگین ضرایب قابلیت هضم ظاهری ماده خشک، نتایج آماری داده
بیشترین  کهیطوربه. (P<66/6داری وجود داشت )معنی تفاوتهای مختلف آزمایش و ماده آلی مواد مغذی بین جیره

و ماده آلی مربوط به گروهی بود که روغن کانوال مصرف کرده بودند و با  خام ضریب قابلیت هضم ماده خشک، چربی
  ( داشت.P <66/6داری )اختالف معنی 5و  6، 4های گروه

 گونه روغنی صرفو ماده آلی مربوط به گروه شاهد بود که هیچ خام کمترین ضریب قابلیت هضم ماده خشک، چربی
د، که با گردگرفت که منابع روغن و چربی باعث افزایش قابلیت هضم مواد مغذی می جهینت توانیمپس  .بودند نکرده

، رستوران بود روغن و سویا روغن با شدههیتغذ هایبره که روی (Awawdeh et al., 2009) نتایج گروهی از محققین
 (.Awawdeh et al., 2009نداشت ) تأثیری پروتئین و آلی ماده ماده خشک، هضم قابلیت بر هاجیره این داشت. مطابقت

 .نداشتپروتئین  هضم قابلیت بر داریمعنی ثیرأت ختلفروغن در سطوح م افزودن شد نشان داده که گونههمان
 هایبر میکروب سمی اثرات تواندمی غیراشباع چرب ازحد اسیدهایبیش تغذیه که دادند نشان برخی دیگر از محققین

 (Jenkins and Palmquist., 1984شود ) منجر هضم الیاف کاهش به جهینت در و بگذارد شکمبه
دارد  ها بستگیچربی اشباع درجه و آزاد چرب اسیدهای میزان مغذی به مواد هضم قابلیت بر چربی مکمل اثرات در تفاوت

(Wu et al., 1989.) 
 الیاف یاجزا هضم قابلیت جیره به سویا روغن کیلوگرم در گرم 66 با افزودن که کردند گروهی دیگر از محققین گزارش

 (.Bhatt et al., 2011) یافت افزایش یچرب هضم قابلیت حال این با قرار نگرفت، ثیرأت تحت خشک ماده و
 ثیرأت خوراک مغذی مواد هضم قابلیت بر مصرفی جیره شیمیایی و ترکیب خوراک مصرف دام، سن همچون عواملی 

جیره  به خوراک مغذی مواد هضم تیقابل بر أثیرگذارت اصلی عامل عنوانبه جیره به شده میان روغن افزوده این در .دارند
 (.Wu et al., 1989)شود می محسوب

 هضمی مواد کند،خوراک مصرف می بیشتر دام وقتی دارد. خوراک مصرف با مثبتی شکمبه همبستگی از خوراک، عبور نرخ

 ,.Varga and Kolverیابد )می کاهش خشک هضم ماده قابلیت و کنندمی عبور گوارش از دستگاه بیشتری نرخ با

1997.) 
 

 )درصد( یمواد مغذ یهضم ظاهر تیقابل بیبر ضرا یشیآزما هایرهیاثر ج -3جدول

Table 3 - Effect of experimental diets on the average apparent digestibility coefficient of nutrients  

(percentages). 

 آزمایشی هایجیره

Experimental diets 

P-

Value 

SEM 

 
 7گروه 

Group 7 
 5گروه 

Group 6 
 6گروه 

Group 5 
 1گروه 

Group 4 
 5گروه 

Group 3 
 2گروه 

Group 2 
( هد)جیره شا4گروه 

Group 1 

)درصد(هافراسنجه  

Parameters (%) 
 

0.00 2.49 a75.20 a76.70 a75.52 b71.20 b76.70 a76.52 b69.66 ماده خشک 
Dry matter 

0.01 4.04 a75.45 a76.70 a74.02 a71.45 a78.70 a78.02 b70.41 ماده آلی 
Organic 

matter 
خام پروتئین 75.21 77.52 77.25 74.95 75.52 76.95 76.95 8.33 0.12  

Crude protein 
0.00 5.81 b70.20 a75.45 b70.52 c66.20 a80.25 a79.12 c16.64 چربی خام 

Crude Fat 



 

 

چهار  -6دو درصد پیه، گروه  -1دو درصد روغن کانوال، گروه -5دو درصد روغن آفتابگردان، گروه  -2جیره پایه بدون روغن، گروه -4: گروه شامل یشیآزما مارهاییت1

 چهار درصد پیه -7چهار درصد روغن کانوال، گروه -5درصد روغن آفتابگردان، گروه 
 (.P>66/6دار دارند)هم تفاوت معنیبا حروف متفاوت در هر ردیف با عداد ا .2

1. Experimental diets including: 1- control group (no additive) Group 2- (2% sunflower oil), Group 3- (2% canola 

oil), Group 4- (2% tallow), Group 5- (4% oil) Sunflower), group 6 (4% canola oil), group 7 (4% tallow). 
2. Means within same row with different superscripts differ significantly (P<0.05). 

 های پالسمامتابولیت

نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان  نشان داده شده است.  1 در جدولهای پالسما های آزمایشی بر متابولیتاثر جیره
 آفتابگردان، افزایش یافت.دارای روغن  یداد که غلظت گلوکز پالسما در این آزمایش در جیره

 لوکزدر مسیر گلوکونئوژنز است. گ به دلیل افزایش گلوکز شده احتماالًهای مکملاین افزایش در غلظت گلوکز در جیره

 کنترل شدتبه خون در آن غلظت و باشدیم حیوانات در بدن متابولیکی یندهایآفر از بسیاری سازهایپیش از یکی

 66 تا 16 بین زایمان از پس اول هفته 1 تا 5 در تولید پر گاوهای در خون گلوکز غلظت متوسط کهیطوربه ،شودیم

 متابولیسم تغییر کند، فراهم گلوکوژنیک کمتری سازهایپیش هاجیره از یکی  اگر بنابراین است. لیتر دسی در گرممیلی

 (.Emanuelson., 1989افتد )یم گلوکز اتفاق هموستازی حفظ برای
 هارهیجربی در منابع روغن و چثیر أتپالسما تحت  نیآلبومرید، غلظت پروتئین کل پالسما و یگلیسگلوکز و تری برخالف

 ها مشاهده نشد.داری بین جیرهاختالف معنی گونهچیهقرار نگرفت و 
در  قضاوت دارد، وجود تخمیرات و باکتریایی تبر جمعی روغن و چربی اثر مورد در که متضادی یهاگزارش به با توجه

 اسیدهای میزان آمونیاک، شکمبه، یهایباکتر جمعیت تعیین در خصوص آزمایشاتی انجام بدون خونی های فراسنجه مورد

 .است یشوارکار د میکروبی پروتئین و فرار چرب
 به نسبت شده حفاظت کانوالی دانه حاوی جیره مصرف با خون کلسترول و دیریسیگلتری سطح کردند گزارش محققین

 Delbecchi etنداشت ) کلسترول و گلیسیریدتری انسولین، بر داریمعنی اثر کنجاله کانوال و بود باالتر نشده حفاظت

al., 2001.) 
شده از جیره افزایش یافته و توانسته است  تأمینهضم و جذب اسیدهای چرب  ،های حاوی چربیدر جیره رسدیمبه نظر 

دار ولی اینکه در بعضی حاالت افزایش یافته ولی معنیهای پالسمایی مرتبط با چربی را افزایش دهد. بعضی از متابولیت
 هاشیزماآتواند به دلیل سطح پایین استفاده از چربی در آزمایش باشد. ناهمسو با پژوهش حاضر در برخی نبوده است می

 ,.Lacount et al) سترولکلو ( ;Avial et al., 2000 )پالسمای خون  دیریسیگلاستفاده از مکمل چربی، سطح تری

1994 Salado et al., 2004;) داد را افزایش 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 یبر فراسنجه های خون یشیآزما هایرهیاثر ج -4جدول

Table 4- Effect of experimental diets on on plasma metabolites 

 
 -6دو درصد پیه، گروه  -1دو درصد روغن کانوال، گروه -5دو درصد روغن آفتابگردان، گروه  -2جیره پایه بدون روغن، گروه -4: گروه شامل یشیآزما مارهاییت4

 چهار درصد پیه -7چهار درصد روغن کانوال، گروه -5چهار درصد روغن آفتابگردان، گروه 
 (.P>66/6هر ردیف با هم تفاوت معنی دار دارند)با حروف متفاوت در عداد ا .2

1.Experimental diets including: 1- control group (no additive) Group 2- (2% sunflower oil), Group 3- (2% canola 

oil), Group 4- (2% tallow), Group 5- (4% oil) Sunflower), group 6 (4% canola oil), group 7 (4% tallow). 
2. Means within same row with different superscripts differ significantly (P<0.05). 

 

  یمثل دیعملکرد تول

 نیب در دوقلوزایی نرخ و زایینرخ بره ،یآبستن نشان داده شده است. نرخ 6جدول  در یمثل دیمربوط به عملکرد تول جینتا
 426) زاییدرصد(، نرخ بره466) ینرخ آبستن نیشتریب(. P <66/6) داشت وجود داریمعنـی اخـتالف مختلف هایگروه

در همه گروه  ینرخ فحل(. P <66/6) داشت داریمعنـی اخـتالف هاگروه ریبود و با سا 6و  1های درصد( مربوط به گروه 
اهده از نظر مش یشیآزما یگروه ها نیب یاختالف چیه نیفحل شدند. بنابرا هاشیم یدرصد بود و تمام 466 یشیآزما یها

 .اشتوجود ند یعالئم فحل
 دیاس یها، مقدار باالهمه روغن نیچرب اشباع در ب یدهایمقدار اس نیبا کمتر ،باال تیفیبا ک ییروغن غذا کیروغن کلزا 

 خوب است. ارینسبت بس کیبا  کینولنیل دیو اس کینولئیل دیاز اس یدیمف ریو مقاد کیاولئ
چرب  یدهااسی کردن مکمل کهیطورنشان داده شده است، به یادیز لعاتدر مطا رهیج یچرب شیسودمند افزااثرات 

 ,.Ferreira  et al., Lucy et al  (2016شد رگذا ریتأث دمثلیبر عملکرد تول تواندیبه طرق مختلف م رهیدر ج راشباعیغ

1986;).  
 

 های آزمایشیجیره

Experimental diets 

P-

Value 

SEM 

 
 7گروه 

Group 7 
 5گروه 

Group 6 
 6گروه 

Group 5 
 1گروه 

Group 4 
 5گروه 

Group 3 
 2گروه 

Group 2 
( هد)جیره شا4گروه 

Group 1 

هافراسنجه   

Parameters 
 

0.00 0.69 a85.60 a60.60 a68.61 a85.62 b85.56 b60.55 b68.58  گرم در دسی میلی)گلوکز
-Glucose (mg dlلیتر(

1( 
0.00 3.80 b75.45 a52.49 b40.45 a90.49 b75.45 a52.46 b52.46 گرم در کلسترول )میلی

 Cholestrolدسی لیتر(

(mg dl-1) 
 گرممیلی) دیریسیگلتری 14.75 15.20 15.25 14.27 14.45 14.20 14.25 0.38 0.00

در دسی 
 Triglyceride (mgلیتر(

dl-1) 
کل پروتئین پالسما )گرم  7.60 7.60 7.80 7.62 7.80 7.60 7.87 0.04 0.39

(در دسی لیتر  
Total plasma 

protein (g dl-1) 
آلبومین )گرم در دسی  4.27 4.25 4.32 4.31 4.37 4.52 4.02 0.03 0.11

(لیتر  
Albumin (g dl-1) 
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 Table 5- Comparison of reproductive performance in different experimental groups 

یی مرده زا ،کرده(  مانیزا یهاشیمتعداد  تقسیم بر متولد شده یها)بره زایینرخ بره ، شده(تلقیح  یهاشیمتعداد  تقسیم بر آبستن شده یهاشیتعداد منرخ آبستنی )*
  .کرده( مانیزا یهاشیمتعداد  تقسیم بردوقلوزا  یهاشی)تعداد م ییدوقلوزاو  کرده( مانیزا یهاشیمتعداد  تقسیم برمرده متولد شده  یها)بره

چهار  -6پیه، گروه دو درصد  -1دو درصد روغن کانوال، گروه -5دو درصد روغن آفتابگردان، گروه  -2جیره پایه بدون روغن، گروه -4: گروه شامل یشیآزما مارهاییت1

نرخ . 5(.P>66/6) دار دارندبا حروف متفاوت در هر ردیف با هم تفاوت معنیعداد ا .2چهار درصد پیه -7 چهار درصد روغن کانوال، گروه -5درصد روغن آفتابگردان، گروه 

 یهاشیمرده متولد شده به م یها)بره ییمرده زا ،کرده( مانیها زاشیدوقلوزا به م یهاشی)تعداد م ییدوقلوزا ،(هکرد مانیزا یهاشیمتولد شده به م یها)بره زاییبره
 .و نرخ آبستنی کرده( مانیزا

* Pregnancy rates (the number of pregnant ewes divided by the number of inseminated ewes), Lambing rate (born 

lambs divided by the number of ewes that gave birth), Twin delivery rate (number of twin ewes divided by the 

number of ewes that gave birth), ) and Mortality (stillborn lambs divided by the number of ewes that gave birth( 
1.Experimental diets including: 1- control group (no additive) Group 2- (2% sunflower oil), Group 3- (2% canola 

oil), Group 4- (2% tallow), Group 5- (4% oil) Sunflower), group 6 (4% canola oil), group 7 (4% tallow)2. Means 

within same row with different superscripts differ significantly (P<0.05). Lambing rate (lambs born to ewes that 

gave birth), twinning (number of ewes that gave birth to twins), Mortality rate (dead lambs born to ewes that gave 

birth) and pregnancy rate. 

 

 گیری کلینتیجه

 مثبتی بر عملکرد تأثیراین تحقیق نشان داده شد که  در میش در و جانوری های گیاهیروغن از دهاستفا مجموع، در
ان داده گردید. نتایج این تحقیق نشدر این تحقیق های عملکردی تولیدمثلی میش داشت و همچنین باعث بهبود شاخص

دار و شاخصی وجود نداشت و به منظور جهت کاهش استفاده شده در جیره تفاوت معنی هایدرصد روغن 1و  2شد که بین 
 گردد. درصد در جیره پیشنهاد می 2های مصرفی میزان نرخ هزینه
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