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 عملکرد بر کتان روغن و ماهی روغن 3-امگا مکمل شده محافظت منابع اثرات

 نشخوارکنندگان

 2و مهدی گنج خانلو *9اشکان فکری

 چکیده

جهت افزایش عملکرد نشخوارکنندگان و  3-امگا  ریزنجبلنددر این مطالعه، یک مرور کلی از فواید اسیدهای چرب 

جیره نشخوارکنندگان به های روغنی و روغن ماهی در موجود در دانه 3-های اخیر در استفاده از منابع غنی از امگاپیشرفت

ای خالقانه برای بهبود میزان اسیدهای های تغذیهعمل آمده است. در حال حاضر بیشتر توجهات به استفاده از استراتژی

های نشخوارکنندگان است که به تبع آن محتوای این اسیدهای چرب را برای چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه در فرآورده

های روغنی مانند دانه کتان و محصوالت دریایی و دانه 3-ترین منابع اسیدهای چرب امگاایش دهد. غنیسالمتی انسان افز

-تواند سبب افزایش آنها در فرآوردهاند که مصرف این اسیدهای چرب در جیره میکانوال هستند. مطالعات زیادی نشان داده

های غنی از این اسیدهای چرب سبب افزایش اند که مکملدادهکه، مطالعات دیگر نشان های نشخوارکنندگان شود. در حالی

شود که احتماال ناشی از بیوهیدروژناسیون گسترده در شکمبه است. پیشنهاد های نشخوارکنندگان نمیفرآوردهچشمگیر در 

د پروفایل این توانبه جیره نشخوارکنندگان به میزان شش درصد می 3-شده است افزودن منابع غنی از اسیدهای چرب امگا

های نشخوارکنندگان بهبود ببخشد و بعید است که اثرات منفی بر مصرف خوراک، رشد و اسیدهای چرب را در فرآورده

 خصوصیات الشه داشته باشد. 

 های روغنی، نشخوارکنندگان، پروفایل اسید چرب، دانه3-امگا :کلیدی کلمات

 88-33: پیاپی( 18)شماره  3، شماره 02دوره دامستیک؛ 

https://domesticsj.ut.ac.ir/article_80842.html 
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 مقدمه

در سالمت انسان از  ینقش مهم راشباعیچرب غ یدهایاس

 ،یمنیاختالالت خود ا ،یقلبی هایماریاز بروز ب یریشگیپ قیطر

اما انسان همچون  .(Mori and Beilin, 2004)و سرطان دارند 

 کینولنیو ل کینولئیل یدهایاس ساخت قادر به  پستانداران ریسا

 ,.Toral et al) کند افتیغذا در قیآنها را از طر دینبوده و با

 یچرب برا یدهایاس یاز منابع اصل یکیگوشت قرمز . (2009

سالمت انسان از  بهبود در یمحققان سع ن،یبنابرا. انسان است

چرب موجود در گوشت دارند  یدهایاس بیترک یدستکار قیطر

(Wanapat et al., 2011) .بافت چربیچرب در  یدهایاس 

 رایز است، رنشخوارکنندگانیاز غتر اشباعنشخوارکنندگان، 

 ،نلیپولیز و بیوهیدروژناسیودر شکمبه، اعم از  یچرب سمیمتابول

 Petit et)دارد  رهیچرب ج یدهایاس یبر الگو یاثر قابل توجه

al., 2002) . 

هستند  یچرب یقابل توجه ریمقاد یحاو یروغن یهادانه

 دارد. یادیز تیاهم آنهادر راشباعیچرب غ یدهایو مقدار اس

 ره،یدر ج یروغن یهااستفاده از دانه دهدینشان م یادیشواهد ز

 واناتیمختلف بدن ح یهاچرب در بافت یدهایاس بیبر ترک

 راشباعیچرب غ یدهایاس. (Pike, 1999) مؤثر خواهد بودمزرعه 

-یاز تجمع تر ها،یچرب سمیمتابول رییتغ واسطه ممکن است به

. (Cieślak et al., 2004)کنند  یریدر کبد جلوگ دهایسریگل

از  یعنوان منابع غن به توانندیم یروغن یهادانه ن،یبنابرا

ت اختالال یو حت یچرب بر متابولیسم راشباعیچرب غ یدهایاس

 ،یرفاز ط باشند. رگذاریاز جمله عارضه کبد چرب تأث یکیمتابول

 در شکمبه اثرپذیری تجزیه تیقادر است بر قابل رهیج یچرب

تان م دیتول بر،یهضم ف کاهش اثرات آن شامل نیمهمتر بگذارد.

است که موجب کاهش  وناتیپروپبه و کاهش نسبت استات 

 یهاهیخصوصاً سو ها،یباکتر سمیو متابول رشد و آپروتوزو

 اثرات عمدتاً به واسطه نیا .شودیسلولز، م کنندههیتجز

 زانیم ینیبشیپ .دهدیرخ م راشباعیچرب غ یدهایاس

بر  هریج یچرب اثر و راشباعیچرب غ یدهایاساسیون دروژنیوهیب

 یکی است. ریسخت و متغ اریهضم خوراک در شکمبه بس تیقابل

 رهیمقدار علوفه و کنسانتره ج نهیزم نیدر ا از عوامل اثرگذار

در  بریوجود ف شده است کهگزارش . (Toral et al., 2009) است

چرب  یدهایاس ونیدروژناسیوهینرخ ب شیموجب افزا رهیج

 شیبه افزا منجر بریف شیافزا رایز .شودیم شکمبه خوراک در

 لونتاروسبیفویبریویریبوت لیاز قبسلولولیتیک  یهایباکتر

چرب در  یدهایاس ونیدروژناسیوهیدر ب یکه نقش مهم شودیم

 . (Ueda et al., 2003)شکمبه دارند 

چرب  یدهایاستفاده از اس تیدر مجموع با توجه به اهم

 ،رهیج بیترک است نشخوارکنندگان الزم رهیدر ج راشباعیغ

باشد که استفاده  یبه نحو ،یخصوصاً از لحاظ غلظت مواد مغذ

هضم  تیبر قابل یچرب اثر سوئ یدهایاس نیا یاز منابع حاو

 تیفیدر کنار بهبود ک نیهمچن خوراک نداشته باشد. یاجزا

 یدهایاس یبه واسطه استفاده از منابع حاو یدام یهاوردهآفر

اً خصوص یدام داتیتول تیاست که کم یضرور راشباع،یچرب غ

  .ردیمورد توجه قرار گ زین یرشد و عملکرد یهااز لحاظ شاخص

در بسیاری از کشورهای پیشرفته افزایش اسیدهای چرب 

ها ها را به دلیل اثرات مفید آندر زنجیره غذایی انسان 3-امگا

اند. از جمله های مزمن مورد تأکید قرار دادهدر کاهش بیماری

(، EPAتوان به ایکوزاپنتانوئیک اسید )یم 3-اسیدهای چرب امگا

( و لینولنیک اسید اشاره کرد. DHAدوکوزاهگزانوئیک اسید )

برای سالمتی انسان مفید است  3-مصرف اسیدهای چرب امگا

و همچنین نشان داده شده است که لینولنیک اسید کونژوگه 

( موجود در چربی نشخوارکنندگان خواص CLAشده )

هات جهت افزایش محتوای اسیدهای ضدسرطانی دارد. توج

در محصوالت نشخوارکنندگان در حال رشد بوده  3-چرب امگا

ی نشخوارکنندگان سازی جیرهو نشان داده شده است که مکمل

های کتان غنی از لینولنیک اسید و منابع دریایی مانند با دانه

-میزان اسیدهای چرب امگا DHAو  EPAروغن ماهی غنی از 

 دهد.در شیر و گوشت افزایش میرا  CLAو  3

 هاچربی

زنده بوده و کمبود  هایسمیارگان یاصل یاز اجزا هایچرب

را به دنبال خواهد  یبارانیموجودات زنده آثار ز یها براآن

نامحلول بودن در آب و  بات،یترک نیا یکل اتیداشت. خصوص

 های. چرباستمانند اتر و کلروفروم  یآل هایحل شدن در حالل

مانند  سرولیگل از نظر ساختمانی به دو گروه عمده دارای

 سرولیلو فاقد گ دهایپیکولیو گل دهایپیفسفول دها،یسرگلییتر

یم تقس دهاسربروزی و هاترپن دها،یکوزانوئیا دها،یمانند استروئ

  .شوندمی

 یانرژ منبع به عنوان یچرب

 یرهیدرصد از ج 03تا  92به طور معمول  هایچرب

 رشد یها داراآن رایز دهند،یم لینشخوارکنندگان جوان را تشک

 یروغن هایدانه .دارند ازین بیشتری یانرژ بوده و به مقدار یعیسر
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 یدایز ریمقاد یو کلزا حاو ایکامل سو هایمانند پنبه دانه و دانه

د مور ینیو پروتئ یانرژ هایو اغلب به عنوان مکمل بوده یچرب

 .(Gómez-Cortés et al., 2008) رندگییاستفاده قرار م

های چربی نسبتا خالص حاصل همچنین، ممکن است از مکمل

از چربی حیوانی یا مخلوطی از چربی گیاهی و حیوانی در جیره 

های یچرب. (Tóth et al., 2019) گاوهای شیری استفاده شود

به دو دسته اشباع و  یاهیو گ یوانیمنابع ح بدست آمده از

اغلب  ،ایشکمبه رمیتخ ی. در طشوندیم میتقس راشباعیغ

اشباع  هاییبه چرب رهیج یمواد خوراک راشباعیغ هاییچرب

ع در اشبا هاییمسئله علت باال بودن چرب نیا شوند،یم لیتبد

 ,Doreau and Ferlay) استو گوشت نشخوارکنندگان  ریش

2015).  

  اهیهضم و جذب چرب

به سهولت مورد حمله  یموجود در مواد خوراک یهایچرب

ه در ک یزمان ژهیبو رند،گییشکمبه قرار م یها سمیکروارگانیم

 هایمرحله، چرب نیشده باشند. در انمحافظت  ها،کروبیم برابر

باط در ارت یمهم اریبس فرآیندکه  شوندیم زیدرولیدر شکمبه ه

به شمار  یدبع یهادر قسمت هایچرب سمیبا هضم و متابول

ونه گ اخصوص ها،یباکتر یبه عهده شتریب تیفعال نی. ارودمی

  .است کایتیپولیلویبریوآنائرو

 روی شکمبه بر هایسمیکروارگانیمهم م تیدو فعال

 و ونیزاسیزومرای از اندشکمبه عبارت طیچرب در مح یدهایاس

ب چر یدهایاس یبر رو عمدتاً ونیزاسیزومری. اونیوژناسیدوهیب

 سیآنها غالبا در فرم س یدوگانه وندیکه عمدتا پ راشباعیغ

 هاآن شتریب ایو  یآن، تعداد یکه ط ردگییهستند، صورت م

ورد در م زین ونیروژناسیوهی. بشوندیم تبدیلبه فرم ترانس 

 ردگییدر شکمبه صورت م و عمدتاً راشباعیچرب غ یدهایاس

(Nguyen et al., 2018). 

اضافه شدن هیدورژن به هیدروژناسیون عبارت است از 

پیوندهای دوگانه اسیدهای چرب غیراشباع. این امر سبب خارج 

شود. دلیل اشباع های اضافی از محیط شکمبه میشدن هیدروژن

های بدنی نشخوارکنندگان ناشی از بودن اغلب چربی

بیوهیدروژناسیون است. هیدروژناسیون عموماً باعث تولید 

شود. به ب اشباع است، میاستئاریک اسید که یک اسید چر

همین دلیل، بخش زیادی از چربی بدنی نشخوارکنندگان را 

  دهد.اسید استئاریک تشکیل می

در شکمبه منابع  ونیدروژناسیوهیبر اساس مقاومت به ب

  شوند:یم میبه سه دسته تقس یچرب

 های خنثیچربی -9

این چربی ها اغلب شامل اسیدهای چرب اشباع و 

های عبوری شناخته های هیدروژنه بوده و به عنوان چربیچربی

شوند که در مقادیر کمتر در جیره نشخوارکنندگان مورد می

های خنثی گیرند. مکانیسم محافظت چربیاستفاده قرار می

نقطه ذوب کل چربی یا مخلوط چربی است که نقطه براساس 

ذوب کل چربی به نقطه ذوب هر یک از اسیدهای چرب موجود 

در ترکیب آن بستگی دارد. نقطه ذوب یک اسید چرب خاص نیز 

ی ی آن بستگبه طول زنجیره کربنی و تعداد پیوندهای دوگانه

 دارد. 

 های فعالچربی -2

میر میکروبی در شکمبه ها به شدت مانع تخاین نوع چربی

شده و قابلیت هضم مواد خوراکی را با درجات مختلف کاهش 

های فیبری بیشتر تحت ویژه اینکه کربوهیدراته دهند. بمی

ها . بیشتر این چربی(Ferreira et al., 2016)گیرند تأثیر قرار می

دارای میزان باالتری از اسیدهای چرب غیراشباع هستند. از این 

توان به روغن ماهی و روغن کتان ها میدسته از منابع چربی

 اشاره کرد. 

 های محافظت شدهچربی -3

ای به عنوان منابع چربی ها به طور گستردهاین نوع چربی

به در های شکممقاوم به بیوهیدروژناسیون توسط میکروارگانیسم

شوند که در جیره نشخوارکنندگان استفاده شده نظر گرفته می

های بدن و شیر اسیدهای چرب بافتو موجب تغییر الگوی 

هایی که حاوی اسیدهای چرب شوند. مقادیر زیادی از چربیمی

های فرمالدئید محافظت غیراشباع هستند، توسط کپسول

مانند. از فرآیند بیوهیدروژناسیون در امان میشوند و می

های روغنی نیز تا حدودی به عنوان همچنین، آمیدهای دانه

 کنند. شده عمل می های محافظتچربی

  های کلسیمی اسیدهای چرباستفاده از نمک

در شکمبه غیر محلول  چرب یدهایاس یمیکلس هاینمک

. شوندشامل می های محافظت شده راهستند و نسل جدید چربی

های کلسیمی اسیدهای چرب را صابون کلسیمی نیز نمک

نامند. این ترکیبات از اتصال اسیدهای چرب اشباع و می

گیرند. مکانیسم حفاظتی غیراشباع به یون کلسیم شکل می
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های کلسیمی اسیدهای چرب در شکمبه براساس نقطه نمک

شکمبه و روده  pH ها نبوده بلکه به میزان اسیدیته وذوب آن

های کلسیمی اسیدهای چرب در کوچک بستگی دارد. نمک

مانند، ولی در محیط ( بدون تغییر باقی میpH=7محیط خنثی )

 ,.Jahani-Moghadam et al)شوند ( تجزیه میpH=3اسیدی )

. به طور طبیعی، اسیدیته محیط شکمبه نزدیک به خنثی (2015

های کلسیمی که در این شرایط نمک( pH= 3/6-4/6است )

ها در شوند. این نمکاسیدهای چرب به طور کامل محافظت می

ا مورد همایع شکمبه نامحلول باقی مانده و توسط میکروارگانیسم

گیرند. در نتیجه، فعالیت طبیعی شکمبه دچار حمله قرار نمی

توانند از شکمبه عبور ها میاختالل نخواهد شد و این چربی

ای هند. بیان شده است که اگر اسیدهای چرب به صورت نمککن

زان ای به میکلسیمی تغذیه شوند، بیوهیدروژناسیون شکمبه

 یابد. درصد کاهش می 82-32

های کلسیمی اسیدهای چرب حین رسیدن به نمک

( مواجه شده و بالفاصله به pH=2-3شیردان با محیط اسیدی )

دند. در این زمان گرکلسیم و اسیدهای چرب تجزیه می

آیند. اسیدهای اسیدهای چرب آزاد شده و به فرم محلول در می

ای شوند نیاز به هضم رودهچرب آزاد که از شیردان خارج می

های کلسیمی نداشته و با راندمان باال جذب خواهند شد. نمک

اسیدهای چرب شامل مقادیری از اسیدهای چرب اشباع مانند 

اسیدهای چرب غیراشباع با یک پیوند  پالمیتیک و استئاریک و

دوگانه مانند اولئیک و دو پیوند دوگانه مانند لینولئیک هستند 
.(Kumar et al., 2006) 

  3-اسیدهای چرب امگا

بر کاهش اسیدهای چرب ترانس و افزایش اسیدهای چرب 

ها در ها به دلیل اثرات مفید آندر زنجیره غذایی انسان 3-امگا

 -های قلبیهای مزمن از جمله سرطان و بیماریکاهش بیماری

عروقی، در بسیاری از کشورهای پیشرفته تأکید شده است. از 

و  DHA ،EPAتوان به می 3-جمله اسیدهای چرب امگا

برای  3-لینولنیک اسید اشاره کرد. مصرف اسیدهای چرب امگا

سالمتی انسان مفید است. از منابع مهم این اسیدهای چرب 

  توان روغن ماهی و روغن بذر کتان را نام برد.می

 روغن ماهی

، عمدتاً 3-روغن ماهی منبع مهمی از اسیدهای چرب امگا

( و دوکوزاهگزانوئیک اسید EPA; C20:5ایکوزاپنتانوئیک اسید )

(DHA; C22:6 استتت که اثرات مفیدی برای ستتالمتی انستتان )

توانند این استتتیدهای چرب یا می (Bu et al. 2016). دارنتد 

بصورت مستقیم از طریق جیره یا به صورت غیرمستقیم )سنتز 

سازشان یعنی لینولنیک اسید تأمین داخل بدنی( از طریق پیش

ها به نشتوند. با وجود این، گزارش شتده است که نرخ تبدیل آ

EPA  وDHA  در بدن انستتتان پایین استتتت. به عالوه، غلظت

های شتتیر و گوشتتت در شتتیر، فرآورده DHAو  EPAپایینی از 

شود. بنابراین، جهت اثبات پتانسیل نشتخوارکنندگان یافت می

در شتتیر و  3-روغن ماهی جهت افزایش استتیدهای چرب امگا

 استگوشتت نشتخوارکنندگان مطالعات مختلفی انجام شتتده 

(Najafi et al., 2012) . 

متاهی یتا پودر ماهی به طور قابل توجهی  تغتذیته روغن

را در چربی داختتل  DHAو  EPAرا بویژه  3-محتوای امگتتا

دهد. این عمل نیازمند آن است که مقادیر عضتالنی افزایش می

قابل توجهی از این اسیدهای چرب به روده باریک رسیده باشد. 

رغم بیوهیدروژناستیون وسیع اسیدهای چرب غیراشباع در علی

اند که اسیدهای چرب تعدادی از مطالعات نشان داده شتکمبه،

در جیره ممکن استتتت از تجزیه  3-غیراشتتتباع بلند زنجیر امگا

ای فرار کرده و ترکیب استتید چرب گوشتتت و شتتیر را شتتکمبه

تغییر دهند. بیوهیدروژناستیون محدود این اسیدهای چرب در 

شتتتکمبه در شتتترایط آزمایشتتتگاهی به اثبات رستتتیده استتتت 

(Kolanowski and Laufenberg, 2006). 

 دانه کتان

درصد  33دانه کتان نوعی دانه با محتوای بطور متوستتط 

پروتئین  درصد 03آن لینولنیک اسید است(،  درصد 38روغن )

. پروتئین (Oliveira et al., 2012) فیبر است درصتد 03خام و 

کتان از لحاظ استتید آمینه لیزین کمبود داشتتته ولی از لحاظ 

چرب  یدهایاستت یروغن بذر کتان حاو تریپتوفان غنی استتت.

 یمختلف ییایمیش عیدر صنا تواندیم نیاست و بنابرا راشباعیغ

و صتتتابون به کار گرفته  ندهشتتتوی مواد ها،رنگ دیاز جمله تول

روغن کتتان برای متدت طوالنی استتتت کته در تغذیه  .شتتتود

شود. بذر کتان غنی از اسیدهای نشتخوارکنندگان استتفاده می

 ,.Nguyen et al) اسید استلینولنیک بویژه آلفا 3 -چرب امگا

 لینولنیک اسیدرغم بیوهیدروژناستیون وستیع آلفا . علی(2018

جیره در شکمبه غلظت آن در شیر و گوشت با افزودن این دانه 

ولنیک لینیابد. در طی بیوهیدروژناسیون آلفابه جیره افزایش می

ف شود. از طرهایی مانند واکسنیک اسید تولید میاسید واسطه

دیگر افزودن کتتان به جیره با کاهش تولید متان در شتتتکمبه 
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لبته باید توجه کرد که افزودن بیشتتتتر کتان به همراه استتتت. ا

تواند اثرات مخربی بر بازدهی هضتتم، چربی و پروتئین جیره می

شتتیر و همچنین ستتبب افزایش تولید استتیدهای چرب ترانس 

داشتته باشد. استفاده از دانه کتان در جیره اخیراً بیشتر شده و 

انه است دلینولنیک اسید در این بیشتتر به دلیل غنی بودن آلفا

-ای در افزایش محتوای اسیدهای چرب امگاکه پتانسیل بالقوه

 . (Luna et al., 2008) شیر و گوشت دارد 3

 گیری کلینتیجه

کاهش در بسیاری از کشورهای پیشرفته تاکید بر 

در زنجیر  3-اسیدهای چرب ترانس و افزایش اسیدچرب امگا

ها است و دلیل آن تأثیر بالقوه اسیدهای چرب ذکر غذایی انسان

های مزمن از جمله سرطان و بیماری شده در کاهش بیماری

توان می 3-باشد. از جمله اسیدهای چرب امگاعروقی می -قلبی

لئیک اانوئیک اسید و لینوبه ایکوزاپنتانوائیک اسید، دوکوزاپنت

اسید اشاره داشت. امروزه افزایش محتوای لینولئیک اسید و 

در محصوالت نشخوارکنندگان مورد  3-اسیدهای چرب امگا

سازی توجه قرار گرفته است و نشان داده شده است که مکمل

های نشخوارکنندگان با دانه کتان و روغن ماهی میزان جیره

در شیر و گوشت نشخوارکنندگان را  3-اسیدهای چرب امگا

 دهد. افزایش می

ای از جمله متان توسط عالوه بر این تولید گازهای گلخانه

ها بر تغییرات آب و هوایی یک نگرانی های اهلی و تأثیر آندام

جهانی است. همچنین دفع انرژی در نشخوارکنندگان به دلیل 

م مصرفی درصد انرژی خا 90تا  0زادی بین تولید متان درون

ای جهت کاهش تولید است. بنابراین، توسعه راهبردهای تغذیه

این مقدار متان ممکن است نه تنها به لحاظ محیط زیستی با 

ای برای دام داشته اهمیت باشد، بلکه ممکن است فواید تغذیه

 باشد.
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Abstract  

This study provides an overview of benefits of long chain fatty acids omega-3 to increasing 

ruminant׳s performance and recent advances in the use of rich sources of alpha-linolenic acid in 

oilseeds and fish oil in ruminant diets. Currently, most attention is paid to the use of creative 

nutritional strategies to improve the amount of unsaturated fatty acids with several double bonds in 

ruminant products, which in turn increase the content of these fatty acids for human health. The 

richest sources of omega-3 fatty acids are seafood and oilseeds such as flaxseed and canola. 

Numerous studies have shown that the consumption of these fatty acids in the diet can increase these 

fatty acids in ruminant products. However, other studies have shown that supplements high in these 

fatty acids do not cause a significant increase in ruminant products, possibly due to extensive 

biohydrogenation in the rumen. It has been suggested that supplementing ruminant diets with 

sources rich in omega-3 fatty acids by 6% can improve the profile of these fatty acids in ruminant 

products, and they are unlikely that have adverse effects on feed intake, Carcass qualities, and 

growth. 
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