
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور

 

 ريش بيو ترك ديدام و تول يبر سالمت پستان و سالمت عموم 6-اثر دانه كامل سويا بعنوان منبع امگا عنوان پروژه:

 شيزا نيسانن پس از اول يبزها

 121-13-13-12 -95014 -960732 :پروژه شماره مصوب -

  هاي ملي ومشترك دارد(:ها وطرحخانوادگي مجري مسئول) اختصاص به پروژهنام و نام -

 نادر اسدزاده خانوداگي مجري/مجريان:نام ونام -

 :ناظرانخانوادگي و نامنام -

 خانوادگي مشاور)ان(:و نامنام -

، ابوالحسن صادقي پناه، مرجان برازجاني، احمد هدي جواهري بارفروشيخانوادگي همكاران: نام و نام -

 فرهاد ميرزائي  ،احمد اكبري كله سر،  سيد فضل اله موسوي پورناجي زواره، 

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشورمحل اجرا :  -

 01/08/1396تاريخ شروع : -

 ماه 6يک سال  مدت اجرا : -

 ناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و مدارك          56380 با شماره         8/8/98اين اثر در مورخ  -

 علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

 و نمودارها با ذكر مأخذ  بالمانع است. هاحق چاپ محفوظ است. نقل مطالب، تصاوير، جداول، منحني

 

 

 

 

 

 

 

 



 چكيده : 

دام و  يبر سالمت پستان و سالمت عموم 6-عنوان منبع امگاه كامل سويا ب ۀاثر دان يبررسهدف از انجام اين آزمايش 

به  يكشراس بزغالۀ ماده پس از وزن 30تعداد  بود. به اين منظور  شيزا نيسانن پس از اول يبزها ريش بيو ترك ديتول

 انوگروه به عن کيپس از زايش  روز 120آبستني تا  75و از روز  راسي تقسيم شدند 10 به سه گروه طور تصادفي

چربي اشباع پالم )شاهد مكمل  يحاو رهينمود، گروه دوم ج افتيدر يچرب مكملفاقد  ايرهيج ،يشاهد منف

برشته شده به عنوان منبع  يايسو ۀدانبه شكل اشباع  ريغچربي مكمل جيرۀ حاوي و گروه سوم  دريافت نمودندمثبت(

 .  دريافت كردند 6-امگا

 13/0) ،نداشت بزهاي تحت تيمار وزن بدنتغييرات بر  يريتاث يمصرف ينوع مكمل چرب با وجود اين كهنشان داد  جينتا

 يبا هم نداشتند اما در بزها يارد¬يتفاوت معن يشيآزما هاي¬مقدار مصرف خوراك در گروه نيانگيم (.=P 15/0و 

 در ريش نيدرصد پروتئ. ميانگين  مشاهده شد ريش ديتول زانيم شيبه افزا يليتما 6امگا  يحاو ۀريكننده ج افتيدر

باالتر از گروه شاهد  6-در گروه امگاشير  نيبه پروتئ ينسبت چرباما  بود گريباالتر از دو گروه د يگروه شاهد منف

 (>05/0P)تر بودكم گريد يشيگروه شاهد مثبت از دو گروه آزما در ريدرصد الكتوز شميانگين  .(>01/0P)بود  يمنف

نسبت مجموع بود (>01/0P)باالتر از شاهد مثبت يگروه شاهد منف در ريش يمواد جامد فاقد چربو ميانگين درصد 

گروه  دردوگانه  ونديبا چند پ راشباعيچرب غ يدهايدوگانه به مجموع اس ونديپ کيبا  راشباعيچرب غ يدهاياس

 درراست و چپ و محيط پستان  هيعرض كارت .(>05/0P)بود  گريد يشيكمتر از دو گروه آزما 6-امگا يشيآزما

ممكن  يآبستن يانيپا مهيدر ن 6-نشان داد مصرف امگا جينتا .(>05/0P)بود  ياز گروه شاهد منف ترشيب 6-گروه امگا

 .شودريش ديتول ينسب شيموجب افزا ،بر رشد و نمو بافت پستان مثبت با اثراست 

 شناسيهاي ريخت، ويژگيتوليد و تركيب شير، غده پستان، 6-امگاچربي بز شيري، :  هاهكليد واژ


